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 טיוטא להוראות כשרות ובטיחות בתנור דו תאי

 חמירא סכנתא מאיסורא

בהוראת הרבנים שליט"א נתבקשנו להזהיר אודות 
הסכנה החמורה הקיימת בחימום התבשילים 

ב"בלעך" המסורתי. לצערנו שמענו בשנים 
האחרונות על מספר פיצוצים ושרפות שפרצו עקב 

 שימוש בבלעך והסתיימו באסונות בנפש.

ההמלצה היא להשתמש בפלטה חשמלית בלבד וגם 
זהר מלכסות את פתחי האיוורור שלה ובשום בה לה

 אופן לא לשים אותה בקרבת חומרים דליקים.



 

 

 



 

 

 

 

 

 פלטת השבת הרגה את בני הזוג מירושלים 
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 משמש זה מאולתר ציוד": בלעך" שבת בפלטת בשימוש הסכנה

 על המונחת מתכת מפלטת מורכב והוא, בשבת אוכל לחימום

 השימוש. השבת אורך לכל בוער נותר הבישול גז כאשר, רייםהכי

 :ואסור מסוכן" בלעך" בפלטת
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 לפגיעות לגרום ועלולה שבחדר החמצן את שורפת הגלויה האש

 . למוות ואף בנפש

 כך הגז בברזי לבלאי גורם, האש מפיקה אשר פוסק הבלתי החום

 .גז דליפות להיגרם עלולה הארוך שבטווח

 

From: נר יהודה גס [mailto:YehudaG@energy.gov.il]  
Sent: Tuesday, February 21, 2017 1:25 PM) 

Subject: RE: הוראות כבאות-פלטת בלעך  
 

 

 השימוש ב"בלאך" אסור מטעמי בטיחות.

 שימוש ב"בלאך" גרם בעבר לפגיעות בגוף ובנפש.

פגיעה שכזו עלולה לגרום לדליפת גז את הפגיעה בכיריים. 

 ובעקבותיה ל"אירוע גז" כפי שכבר קרה לא אחת.

כן, השארת כיריים עם להבות פעילות ועם "בלאך" מעל גרמו -כמו

 בעבר לנפגעי נפש עקב אזילת החמצן בחדר כתוצאה מהבעירה.

משום כך, הנני איתן בדעתי שאסור להשתמש ב"בלאך" בשום 

 תנאי.

 

 בברכה,

 מהנדס   ָגְסֵנר  יהודה
 מנהל אגף הנדסה ורישוי
 מנהל ענייני בטיחות הגז

 והגז    הדלק    מינהל
 02-5006854|  02-5006752טלפון 

gassner@energy.gov.il 
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 )המצלם באדיבות( בשריפה שנפגע כדורי הרב

 - למוות נשרף שכמעט כדורי הרב: מרגש

 שיעורים למסור שב

 בית בכולל שיעורים ומוסר עצום חכם תלמיד הוא, כדורי בועז הרב

  מרדכי



 ע"הגר מרן לו שרכש הגדולה בחיבה נודע כדורי הרב. ברמות

 באר' ביניהם, רבים םספרי חיבר אף השנים במשך, ל"זצ יוסף

 . שביעית הלכות על' בשדה

 

 בליל, טבת בחודש', חרדים בחדרי'ב בהרחבה שדווח וכפי כזכור

 קשות נפצעו ממנו בביתו גז בלון של פיצוץ אירע, חורפית שבת

 - 'בלעך'ה בגלל נגרם הפיצוץ, הכיבוי אנשי פי על. ואשתו הרב

 .הגז על שעמד, לשבת ברזל משטח

 

 



 

 

 

 

 



 עמלה בישיבת לשריפה גרמה השבת פלטת

 בירושלים תורה של

 

 

 נכון לא משימוש כתוצאה תורה של עמלה בישיבת פרצה שריפה

 היא זו חימום צורת: האש כיבוי•  לשימוש אסורה שבת בפלטת

 ומסוכנת אסורה

 

 של בפיקודו כיבוי צוותי הוזנקו, חצות אחר 1 בשעה( שבת) הלילה

 בשדרות' תורה של עמלה' בישיבת לשריפה כהן גרשון רשף

 בירושלים מאיר גולדה

 התפשטות את מנעו, במהירות השריפה על השתלטו האש לוחמי

 בו שהצטבר מהעשן המקום את ואווררו, המבנה לכלל האש

 כי, עולה ירושלים והצלה כבאות חוקרי של ראשונית מחקירה

 לשימוש אסורה, מאולתרת שבת פלטת על שהונחו בדים, נ"ככה

 להבת על ישירות המונח ברזל טס" )בלעך" מסוג, ביותר ומסוכנת

 וגרמו, התלקחו, התבשילים חום על לשמור כדי( גלויה אש

 .ולנזק לשריפה

 אסור, חשמלית שבת בפלטת חום ושמירת חימום של זה סוג. 

 ומסוכן חמור הדבר" בלעך" מסוג שבת בפלטת! לחלוטין

 שריפה לפריצת הסיכוי, זו מסוכנת בפלטה ימושבש!! שבעתיים

 .במיוחד גבוה, קטלני פוטנציאל בעלת

 

 


