
                  
 
 

 

   
 של הרשות הארצית לכבאות והצלה.טופס זה הורד מאתר האינטרנט 

 (נכסים/רישוי 18)טופס מס'  אין לערוך שינויים בטופס זה
 

 כבאות והצלה לישראל מוקד שירות ומידע 
 tservice@102.gov.il דוא"ל *4964 0772704121בטלפון:  17:00עד  8:00בימים א' עד ה' בשעות  מענה טלפוני

 

 כבאות והצלה לישראל

 
 אגף הגנה מאש

 

 
 רישוי עסקים/נכסים

 
 

 נספח תקינות מערכת גז – 18טופס מס' 
 

  158לתקן התאמתה ו תקינות למערכת הגז על בדיקתאישור 
 + א+ ב במערכת "שלהבת" של הרשות הארצית לכבאות והצלה( 30.03.17)בהתאם לדרישה מס' 

 
 תאריך: ___________

 :לכבוד

 מאש מדור הגנה  -מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל 
 @gov.il102tservice.באמצעות דוא"ל 

 

 "ונמצא מתאים  3 -ו 2, 1חלקים  158ת"י  תקן ל נבדק בהתאם לדרישות התקן הישראלימתקן הגפ"מ הנ
 לסעיפי התקן שנבדקו.

 
 ם חברת הגזש ______________________________: 
 

 במקום המתאים: Vולסמן  יש לצרף את אחד המסמכים המפורטים להלן**

 קרקעי-דוח בדיקה תקופתית )בדיקה חזותית( למכל גפ"מ על  1, טופס מס 5-פרק ג.  

 דוח בדיקה תקופתית  2טופס מס  5-פרק גII  למכלי גפ"מ 

 טופס הצהרה על התאמה של מתקן גפ"מ חדש או חלק ממנו לדרישות התקן  נספח א 

 טופס בדיקה ראשונית של מתקן גפ"מ חדש על ידי מעבדה מאושרת נספח ב  
שנמצא חתום בידי בעל רישיון האחראי על העבודה, לאחר  האמור לעיל את נספח א  גם  לנספח זה יש לצרף )

  (על ידי המעבדה כי הטופס מולא כנדרש.

 המערכת לרבות ,מרכזית גז מיטלטלים באספקת במכלים קיים מ"גפ מאגר של תקופתית בדיקה דוח 1-טופס ד 
  הביניים ללחץ

 המערכת לרבות מרכזית, גז נייחים באספקת במכלים קיים מ"גפ מאגר של תקופתית בדיקה דוח 2-טופס ד 
 הביניים ללחץ

 משותף ממאגר הספקה עם פרטי מ"גפ ִמתקן של תקופתית בדיקה דוח 3-ד טופס 

 הלקוח של נפרד מאגר עם מ"גפ ִמתקן של תקופתית בדיקה דוח  4-טופס ד 

 דוח בדיקה שנתית של מכשיר צורך גפ"מ עם ארובה אטמוספרית המותקן בתוך דירת מגורים 5-טופס ד 

 דוח בדיקה שנתית של מתקן גפ"מ שהמכשירים מותקנים בו במפלס נמוך 6-טופס ד. 
 

 עסק :נכס/פרטי בית ה

 ת"ז / ע.ר/  ע.מ / ח.פ מהות העסק שם העסק תיק ברשות הכבאות 'מס

                     

 :הנכס/עסקכתובת 

 ת"ד מיקוד מס' בית רחוב/ גוש, חלקה, מגרש יישוב

     

 איש קשר ראשי:פרטי התקשרות 

 כתובת דואר אלקטרוני ניידטלפון  'מס תפקיד שם מלא
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