בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה

אנו שמחים להודיעכם על פתיחת המחזור ה 4 -של הקורס " מטרולוג  1בתחום הנפח " ,
המתוכנ ן ל 10 -בנובמבר . 2009
הקורס כולל  5מפגשים שבועיים ) בימי שלישי ( .היקף הקורס  36 :שעות לימוד .
הקורס י תמקד במדי דלק בתחנות תדלוק ובמכליות כביש  .הקורס מהווה הכנה למבחן סיום כאשר
העומדים בדרישות המבחן והמועסקים ע " י מבדקות מאושרות יקבלו כתב הסמכה מה מפקח על
המשק לות  ,המידות והסטנדרטים במשרד התעשייה והמסחר .
מצ " ב תוכנית הקורס .
דמי השתתפות בסך  . ₪ 2,000לחברי מכון ה אנרגי ה  , ₪ 1,500לפקודת  " :בית הספר למדעי הנפט
והאנרגיה " .נא לאשר השתתפות בפקס . 03-6427033
המחיר כולל  :השתתפות בהרצאו ת  ,כיבוד קל  ,ספר תקצירי הרצאות  ,תעודה וכתב הסמכה .
מספר המקומות מוגבל – מהרו להירשם  ,לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון . 03-6414271 :

טופס הרשמה והתחייבות לקורס  " :מטרולוג  1בתחום הנפח "
שם פרטי :
שם משפחה :
חברה :
כתובת :
טלפון :
נייד :
פקס :
דוא " ל :
התחייבות ע " ס :

בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
10.11.09
8:00 – 8:30
8:30 – 8:45
8:45 – 10:00

10:00 – 12:00

לימודי יסוד
התכנסות וכיבוד קל
דברי פתיחה
מטרולוגיה חוקית ,עקרונות ומטרות
מטרולוגיה חוקית בארץ ,היחידה למידות
ומשקולות
פקודת המידות והמשקולות  ,1947תקנות
ישימות לבדיקת המשקולות והמידות

12:00 – 13:00

הפסקה וכיבוד קל
התפתחות מטרולוגית חוקית באירופה,
הארגון הבינלאומי למטרולוג חוקית

13:00 – 15:30

 ,OIMLאבות מידה ועקיבות ,יחידות

15:30 – 17:30

נגזרות
מערכת מדידה ומידות  -עקרונות אבטחת
איכות

17.11.09
8:00 – 8:30
8:30 – 10:00

10:00 – 13:00

התכנסות וכיבוד קל
בטיחות כללית בתחנות תדלוק ובמהלך,
אימות מונים
פיסיקה
כוח הכובד ,צפיפות החומר ,ציפה באוויר,
טמפ' ,לחות ,לחץ אטמוספרי  -ברומטרי,
מושגים בגזים

13:00 – 14:00
14:00 – 17:00

מושגי יסוד ,חשמל ,אלקטרוניקה,
מחשבים ,השפעות אלקטרומגנטיות

8:00 – 8:30
8:30 – 11:30

מר טימור זרין ,המפקח על מידות ומשקולות

מר טימור זרין ,המפקח על מידות ומשקולות

פרופ' עמוס נוטע ,הטכניון

פרופ' עמוס נוטע ,הטכניון

לימודי יסוד  -המשך

הפסקה וכיבוד קל
הנדסת חשמל

24.11.09

מר יוסי אריה  ,מנכ " ל מכון האנרגיה

ד"ר דוד זיו ,יועץ

מר זוסיה רז ,יועץ

מר משה וכסלר ,חב' פז

מדי דלק ,סוגים ,תקנות ואימות
התכנסות וכיבוד קל
פיסיקה  -המשך ההרצאה מיום

מר זוסיה רז ,יועץ

בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
11:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 17:30

מדי דלק במסופים ומכליות  -סוגי מדים,
שיטות אימות ,אביזרים מנגנוני כיול

ד"ר דוד זיו ,יועץ

הפסקה וכיבוד קל
מבנה מדי דלק  -הכרת מבנה המנפקת
ומדי הדלק

מר יעקב שפינר ,ה.י.ש מערכות תדלוק

1.12.09

מדי דלק ,סוגים ,תקנות ואימות  -המשך

8:00 – 8:30

התכנסות וכיבוד קל
נהלי בדיקה  -הכרת נהלי יחידת המידות
והמשקולות לאימות מונים , 100-6 /1/2/3
6-302/3

8:30 – 10:30

10:30 – 12:30
12:30 – 13:30

מדי לחץ אוויר לניפוח צמיגים בכלי רכב

מר הראל מיכאל ,יועץ

מר הראל מיכאל ,יועץ

הפסקה וכיבוד קל
המלצות  OIMLלמדי דלק  -הכרת

13:30 – 15:30

המלצות OIML 117/118/120

מר הראל מיכאל ,יועץ

בדיקות ע"פ פקודת משקולות ומידות
15:30 – 17:00

8.12.09
8:00 – 8:30
8:30 – 9:30
9:30 – 10:30
10:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 17:30

בדיקת דגם ,בדיקת אימות ,דיוק מחדש
וביקורת סימונים תוויות וחותמות של
היחידה

מר הראל מיכאל ,יועץ

סיכום ומבחן סיום
התכנסות וכיבוד קל
הכרת אתר מפקח מידות ומשקולות
סמכות ואחריות  -אחריותו של בודק
מוסמך
סיכום הקורס  -אחריותו של בודק
באימות מדי דלק וסיכום הקורס
הפסקה וכיבוד קל
מבחן סיום

מר סרגיי בק ,סגן המפקח על מידות
ומשקולות
עו"ד יובל אביעד ,הלשכה המשפטית  -משרד
התמ"ת
פאנל :יוסי אריה ,טימור זרין  ,מיכאל הראל

הראל מיכאל ,פנקס רגינה

