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שלום רב,
בימים אלו פרסמה רשות הגז נוהל הכרה לתכנית לימודים להסמכת מפקחי ריתוך פלדה )התמחות – מערכות
גז טבעי( בפיקוח משרד הכלכלה .בסיום הקורס ידרשו המשתתפים לעמוד בבחינה ,למסיימים יינתן רישיון
לעסוק בפיקוח ריתוך צנרת פלדה – מערכות גז טבעי.
מובהר בזאת ,כי אין מדובר בקורס מלא של מפקח ריתוך פלדה אלא בהשלמה למי שהוסמך בעבר כמפקח
ריתוך פלדה )כמפורט בתנאי הקבלה( .ההשלמה נוגעת לתחום הגז הטבעי בלבד וכוללת התייחסות מקצועית
לתקנים הקשורים לריתוך צנרת גז טבעי.
מצ"ב תכנית קורס מפקחי ריתוך פלדה )התמחות – מערכות גז טבעי(
למעוניינים יש למלא טופס נתונים למשתתף – ניתן לפנות למחלקת הדרכה לקבלת הטופס.
הקורס נפתח ב 1 -בספטמבר  ,2014ע"י ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה בשיתוף עם גבי שואף בע"מ.
הנושאים הנלמדים בקורס:
אחריותו ותפקידיו של המפקח בפרויקטים בתחום גז טבעי ,תקני בטיחות ,מבנה פונקציונאלי של הגופים
העוסקים בצנרת גז ותפקידי הביקורת ,תקני ריתוך וצנרת ,חימום מוקדם והרפיה לאחר ריתוך ,תקנים וכללים
לבדיקות לא הורסות רלוונטיות לצנרת ,מטרות וכוונות של קוד  ,ASME B 31.3תקנים להסמכת רתכים
ובדיקות הליך הריתוך ,ניהול מערך בטיחות במתקני גז טבעי )מדיניות ,מבנה ,ניהול סיכונים(...
דרישות כניסה:
מפקחי  ,APIמפקחי ריתוך מטעם  ,ICWI, AWS, CSWIP, IIWשנת ניסיון מוכחת כמפקח ריתוך API /
)באמצעות אישורי וותק המעידים על עבודתו בחברה  /ארגון( ,וועדת קבלה של משרד הכלכלה ורשות הגז
הטבעי שתבחן את המסמכים שיצורפו לטופס.
בחינת גמר :רשאי לגשת לבחינה עיונית מי שנכח בלימודים בהיקף של  - 85%ציון עובר  .70מועד ב'
יתאפשר בהתאם לנהלי האגף ) 3חודשים לאחר מועד א'(.
תלמיד שעשה את ההכשרה ועמד בבחינה יהיה זכאי לקבל תעודת גמר – מפקח ריתוך פלדה
תעודות:
)התמחות – מערכות גז טבעי( ורישיון לעסוק כמפקח ריתוך פלדה שיוענק ע"י רשות הגז הטבעי.
מהרו להירשם ,מס' המקומות מוגבל.
בברכה,
מחלקת הדרכה
ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
טל | 03-6414271 .פקס03-6427033 .

www.energy.org.il
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תכנית  -קורס מפקחי ריתוך פלדה )התמחות – מערכות גז טבעי(
מפגש 1.9.2014 – 1
ס'

נושא ההרצאה

זמן
הוראה

מרצה

1

אחריותו ותפקידיו של המפקח בפרויקטים בתחום הגז הטבעי

2

ג'קי בן דיין






ITP
Weld Book and Weld Map
Method Statement
הכנת נהלים ,אישורים ,תחזוקת תיעוד

עקביות )(weld books and weld maps
 מבנה של דף מעקב
 זיהוי ריתוכים
 הגדרת חומרים
 גילוי מספרי התכה
 משמעותה של חתימה על ספר ריתוכים
ריתוכי "זהב"
 הגדרת ריתוך "זהב"
 תיעוד ריתוך "זהב"
3

מבנה פונקציונאלי של הגופים העוסקים בצנרת גז ותפקידי
הביקורת

2

ג'קי בן דיין

מבנה גופים העוסקים בגז ותפקידי הביקורת
 .1קבלן המבצע )צד א'( חייב מפקח ריתוך מוסמך שנוכח
תמיד
 .2המזמין או נציגו )צד ב'( חייב מפקח ריתוך מוסמך
שנוכח תמיד.
 .3חברת פיקוח חיצונית )צד ג'( שמבקר באופן מזדמן לפי
.ITP
 .4רשות הגז או נציגה )צד ד'( שמבקרת באופן מזדמן.
)ITP (Inspection & Test Procedure
 .1מגדיר כל פעילות הפיקוח והבדיקות בפרויקט ,לפי אילו
תקנים ,מפרטים ומסמכים ,ומי אחראי.
 .2מגדיר רמת ביקורת של כל הגופים.
2

תקני בטיחות מערכת הגז הטבעי בישראל

9

ניהול מערך בטיחות במתקני גז טבעי )מדיניות הבטיחות ,מבנה
מערך הבטיחות ,ניהול סיכונים(...

2

תומר אגאי,
נתג"ז

2
תומר אגאי,
נתג"ז
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מפגש 4.9.14 – 2
ס'

נושא ההרצאה

זמן
הוראה

מרצה

4

תקני ריתוך וצנרת

8

ג'קי בן דיין

ספר ריתוכים וas built-
 .1מתעד כל ריתוך וכל חומר
 .2מתעד מי ריתוך באופן פרטני
 .3מתעד בדיקות חזותיות לפני ובסיום הריתוך
 .4מתעד בל"ה
 .5מתעד פעולות נוספות כגון שחרור מאמצים.
Method Statements
 .1מפרט את כל השלבים של כל פעולה ופעולה.
 .2מפרט תקנים וטפסים למילוי
 .3מפרט רמת אחריות של כל גורם.

מפגש 8.9.14 – 3
ס'

נושא ההרצאה

זמן
הוראה

מרצה

6

תקנים וכללים לבדיקות לא הורסות רלוונטיות לצנרת

8

ד"ר יוסי
שואף ו/או
צביקה
איצקוביץ

רדיוגרפיה EN 1435-
מגנטי EN 1290-
אולטרסוני EN 1714-
ASME V
דרישות איכות
בדיקות לא הורסות :שיטות
סקירה כללית של שיטות הבל"ה העיקריות ,יתרונות וחסרונות
של כל אחת מהשיטות ,הצגת יכולות הגילוי של כל שיטה,
מגבלות הגילוי של כל שיטה ,השוואה בין השיטות ובחירת
השיטה ליישום הספציפי ,הסבר תאורטי רחב יותר על שיטות
הרדיוגרפיה ,החלקיקים המגנטיים והבדיקה האולטרסונית.
 בדיקות לא הורסות – כללי
 רדיוגרפיה
 אולטרסוניק
 צבע חודר
 חלקיקים מגנטיים
 בדיקה ויזואלית.
בדיקות לא הורסות :תקנים ודרישות
סקירה על דרישות התקנים מבחינת דרישות האיכות ואופן
הביצוע ,תוך השוואה בין התקן האירופאי לתקן האמריקאי
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 סרטי, דרגת השחרה, מדי טיב תמונה, ברדיוגרפיה:)לדוגמא
('צילום וכו
:דרישות ספציפיות של התקנים הבאים
 רדיוגרפיהEN 1435 מגנטיEN 1290 אולטרסוניEN 1714ASME V
EN 12732
ד"ר יוסי
שואף

חימום מוקדם והרפיה לאחר ריתוך
Preheating -  הסיבות לביצוע
PWHT -  הסיבות לביצוע
ASME B31.8- וASME B31.3 - לימוד הדרישות ב
 הבנת התהליך באופן מעשי – שיטות חימום
 לימוד גרפים והבנתם

2

5

11.9.14 – 4 מפגש
מרצה

זמן
הוראה

נושא ההרצאה

'ס

ג'קי בן דיין

8

(Process Piping) ASTM B 31.3 – מטרות וכוונות של קוד

7













Objectives and intent of ASME B 31.3 Code
ASME B 31.3 Scope and applicability
Understanding of the Codes, what means
SHALL, SHOULD & MAY in Code
Types of pipes
What are design conditions, design pressure &
design temperature
Definitions of Category Normal fluid
Allowable stresses and the basis for its
calculations
Material Identification, Certification and
Traceability
Code accepted Materials and material testing
Listed, unlisted materials
 Overview of flanges as per ASME B 16.5
General requirements to be checked before
selection of Material
 Impact testing requirements
 General rules for welding such as:
a) Typical joints and definitions
b) Weld sizes
c) Restrictions on joints
d) Maximum allowable reinforcement

בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה ) חל " צ ( 18 6 /

גבי שואף בע"מ בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות

e) Inspection requirements
f) Code requirement for preheating and PWHT
Inspection, Examination and

Testing requirements for Normal fluid
Pressure tests ( Strength, tightness ) according

to IGE/UP/1

Gold welds requirements

מפגש 15.9.14 – 5
ס'

נושא ההרצאה

זמן
הוראה

מרצה

8

תקנים להסמכת רתכים ובדיקת הליך הריתוך

8

שרגא ירון

הסמכת תהליך ISO 15614-1 -
דרישות נוספות לפי EN 12732
הסמכת רתכים ISO 9606-1 -
ASME IX
הסמכות תהליכים והסמכות רתכים
 1הגדרת מפרט ריתוך WPS
 2כתיבת מפרטי ריתוך לפי תקנים שונים )(ASME, ISO
 3הגדרת הסמכת תהליך ריתוך PQR
 4ביצוע .PQR
 5ביצוע בדיקות מכאניות כולל אימפקט.
 6בדיקת התאמת מסמכים לתקנים השונים לפי תחום
ההסמכה.
 7הגדרת תעודת הסמכת רתך.
 8ביצוע מבחן הסמכת רתך.
 9תחום ההסמכה לפי התקנים השונים.
 10הגדרת המשכיות של ההסמכה.
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חוזה התקשרות  /טופס הרשמה
קורס מפקחי ריתוך פלדה )התמחות – מערכות גז טבעי(
זכויות וחובות התלמיד:
 .1על בית הספר חלה החובה להעמיד לרשות התלמידים ,טרם פתיחת הקורס ,מבנה ,ציוד ,מכשור,
חומרים ושירותים אחרים על פי אישור פתיחת הפעולה שניתן ,ובהתאם לנדרש בתקן המקצוע
ובתוכנית הלימודים.
 .2על בית הספר חלה החובה להביא לידיעת התלמידים ,טרם פתיחת הקורס ,את רשימת המורים
שאושרו על ידי הפיקוח המקצועי ,ואשר ילמדו בקורס.
 .3על בית הספר חלה החובה להביא לידיעת התלמידים ,טרם פתיחת הקורס ,את פרטי תכנית
הלימודים המאושרת ,שעל פיה יבוצע הקורס ,לרבות פירוט השעות ,את התנאים להגשה לבחינות
וכל תנאי אחר הקשור בתוכן הלימודים.
 .4על בית הספר חלה החובה להביא לידיעת התלמידים ,את חובת הנוכחות ורישומה ,ואת נהלי
המשמעת.
 .5על בית הספר חלה החובה להביא לידיעת התלמידים ,כל תנאי שעליו להביא לשלילת ההכרה או
שעלול לשלול זכאות להגשה לבחינות ולתעודה.
 .6על בית הספר חלה החובה להביא לידיעת התלמידים ,אם הקורס הוכר על ידי משרד התמ"ת
לצורך גמול השתלמות.
 .7התלמיד חייב להתנהג בהתאם לנוהלי המשמעת המקובלים בבית הספר העסקי.
 .8התלמיד חייב להשתתף בכל השיעורים בקורס ,כולל עבודה מעשית ,וכל שיעור אחר הכל לפי
תכנית הלימודים ומערכת השעות של בית הספר .כל היעדרות צריכה להיות מגובה במסמכים
בדבר היותה מוצדקת )אישור מחלה ,אישור שירות מילואים וכד'( היעדרות מכל סיבה שהיא,
כולל סיבה מוצדקת ,של יותר מ 15% -משעות הלימוד תשלול מהתלמיד את הזכאות להבחן בתום
הקורס.
 .9התלמיד חייב לעמוד בדרישות הלימודים של הקורס ,ולבצע את שיעורי הבית ,העבודות,
הפרויקטים ,ולעמוד בבחינות.
 .10זכותו של התלמיד לגשת לבחינות מטעם המשרד אם עמד בדרישות הלימודים במהלך הקורס,
ובכפוף לאמור בנהלים אלה ולעמידה בתנאיו ,הן מצד התלמיד והן מצד בית הספר.
 .11זכותו של התלמיד לקבל תעודה ,אם עמד בדרישות הקורס ובבחינה ,בכפוף לאמור בנהלים אלה
ובכפוף לתנאים הנוספים הנדרשים בדין או בנהלי המחלקה ,לקבלת התעודה.
הנני לאשר כי הנ"ל הובא לידיעתי:

____________________

_________________

______________

שם התלמיד

חתימה

תאריך
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טופס הרשמה
שם משפחה:

___________________

מס' ת.ז:.

___________________

נייד:

_____________________

שם פרטי:
טל':

________________

___________________

כתובת למשלוח דואר___________________________ :

דוא"ל__________________________________________________________ :

עלויות הקורס:
שכ"ל ,₪ 4,700 :לחברי מכון האנרגיה או העמותה הישראלית לאומית לבדיקות לא הורסות .₪ 4,000

אמצעי תשלום:
__

המחאה לפקודת "ביה"ס למדעי הנפט ואנרגיה"

__

העברה בנקאית לח-ן מס'  ,701500/85ס'  ,833בל"ל

__

מזומן

הצהרה והתחייבות
אני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי נכונים ומחייבים וכן הנני מתחייב למפורט בסעיפים הבאים:
 .1אני מתחייב להעביר את מלוא התשלום עבור הקורס ,עד שבוע מיום הודעה על פתיחת הקורס,
בהתאם למפורט לעיל.
 .2ידוע לי כי דמי ההרשמה אינם מוחזרים בכל מקרה.
 .3ידוע לנו כי מנהלי הקורס זכאים להפסיק את לימודי ,בגין אי תשלום שכר הלימוד ,כולו או חלקו,
במועד.
 .4עלי להודיע בכתב על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים ,ולוודא קבלת המכתב .תאריך קבלת
המכתב מהווה תאריך הביטול או הפסקת הלימודים התקף.
 .5ידוע לי שפתיחת הקורס מותנית במס' משתתפים מינימאלי.
 .6לא ניתן להעביר את זכות הלימודים לאדם אחר ,ללא הסכמה מפורשת ובכתב של הנהלת ביה"ס.
 .7למנהלי הקורס קיימת הזכות להפסיק את לימודי במקרה של התנהגות לא נאותה ,או הפרעה
למהלך הלימודים התקין.

__________________
תאריך

____________________
חתימה
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טופס נתונים למשתתפי קורס מפקחי ריתוך פלדה )התמחות – מערכות גז טבעי(
נתונים אישיים:
שם פרטי:

_________________________

שם משפחה:

_________________________

טל' בבית:

_____________________

נייד:

____________________

ת.ז:.

____________________

ת .לידה:
מצב משפחתי:

________________________
רווק

/

נשוי

/

גרוש

/

אלמן

לאום :יהודי  /אחר ______________
כתובת מגורים )פרטי(___________________________________________ :
עיר  +מיקוד:

____________________________

______________________________________________ :E-mail

נתוני המעסיק:
שם המעסיק:

______________________________

טל' עבודה:

_____________________

תפקיד בעבודה:
כתובת אתר:

___________________________________
_________________________________

כתובת )ת.ד ,.רח' ומס'(__________________________________ :
פקס________________________ :
עיר  +מיקוד:
שנות עבודה:

____________________________
מ-

________________ עד-

_____________________

בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה ) חל " צ ( 18 6 /

גבי שואף בע"מ בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות

השכלה:
שם ביה"ס התיכון/מקצוע:
מס' שנות לימוד:

_________________________________

___________

שם ביה"ס הנדסאים/מכללה:

_________________________________

שנת סיום ,סוג תעודה/מגמה:

_______________________________________

לימודים אקדמאים – שם המוסד:
שנת סיום ,סוג תעודה/מגמה:

________________________________________

____________________________________

