
 

 09-8303561/ 501– רופין לפרטים והרשמה 

 בטיחות יממונהשתלמות גז טבעי עבור 

  המכללה הטכנולוגית רופין וארגון הממונים על הבטיחות וגהות בישראל עורכים השתלמות בגז טבעי  

 כללי

טומן   ,מתקני טיהור שפכיםומתקני התפלה בבמפעלי תעשייה רבים וכן בתחנות כוח, השימוש בגז טבעי הגברת 

יבת העבודה. הגז הטבעי הינו חומר מסוכן המצריך הדרכה ייחודית וייעודית בחובו סיכוניי בטיחות נוספים בסב

 לממוני הבטיחות וזאת על בכדי למנוע פגיעה אפשרית בעוסקים בתחום. 

צוע בעלי אישורים תקנות הגז הטבעי הנוגעים לבטיחות השימוש בגז הטבעי מעגנות את החובה להעסיק אנשי מק

/ שמפעלו מבקש להתחבר לרשת ההולכה יידרש ממונה בטיחות 10/15מחודש החל לפי התקנה: "והכשרות בתחום.

 בגז טבעי.." אישור השתלמות להציג   CNG  -חלוקה של הגז הטבעי או ל

 מטרות הקורס

 .הקניית ידע מקצועי בשימוש ובסביבת גז טבעי 

  להתמודדות באירועי חירום בסביבת גז טבעי.מתן כלים 

 ה בטיחות במפעלים הצורכים גז טבעי.מתן אישור הסמכה כממונ 

  ימי כשירות. 6הקורס מזכה ב 

 קהל יעד

  ממוני בטיחות בעבודה 

 נושאי לימוד

 תקנים ותקנות בגז הטבעי 

 גז טבעי תכונות וסיכונים 

 גורמים פעילים בתחום הגז הטבעי בישראל 

  תחנתPRMS 

 ניהול הבטיחות במערכות משולבות גז טבעי ובסביבת גז טבעי 

 תרחישי אירועי חירום מפעלי 

  כיבוי אש 

 תרגול ובחינה: ניהול סיכונים בסביבת גז טבעי 

          פרטים נוספים           

 

 שעות מעשיות ומבחן( 6)כולל  , שישה מפגשי בוקרשעות לימוד אקדמיות  40        : היקף הקורס

 15:00 – 9:00בין השעות  :         הלימוד:שעות 

         השתלמות גז טבעי חה בדרישות הקורס ובבחינות, תוענק תעודת גמר "לעומדים בהצל  תעודה:

  וארגון הממונים על נולוגית רופין המרכז להשתלמויותהמכללה הטכ ממונה בטיחות" מטעםל                            

 הות בישראלהבטיחות והג                            

 עבור חברי הארגון  ₪ 1,900 : עלות

 עבור מי שאינו חבר ארגון ₪ 2,400                      
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 מאפייני השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות -1נספח מס' 

 על מנת לגשת לבחינה הסופית, לא ניתן להיעדר מהחלק המעשי של ההשתלמות. 80%נדרשת נוכחות של  .א

 חלק מעשי. 30% -ציון חלק עיוני ו 70% -הציון הסופי בבחינה יורכב מ .ב

טבעי המאושרות ומפוקחות על ידי האגף להכשרה התרגול והבחינה המעשית יתקיימו במעבדות אנרגיה וגז  .ג

 מקצועית במשרד הכלכלה.

המכללה  שנייום  –פתיחת קורס  –השתלמות גז טבעי עבור ממוני בטיחות  –מערכת שעות 

 התחדשות  – (11הטכנולוגית רופין )

 

  17.5.22.  -יום שני ה -1מפגש 

 

 מרצה מגבה מרצה נושא שעות

   לה + שיחת פתיחה קליטה וקב 08:30-9:00

 יהודה רודל ד"ר אהוד סוצקובר  גז טבעי תכונות וסיכונים 9:00-10:45

 יהודה רודל ד"ר אהוד סוצקובר  תרחישי אירועי חירום מפעלי וניתוחם  10:45-12:30

 הפסקת צהריים 12:30-13:00

 יהודה רודל ד"ר אהוד סוצקובר  גלאי גזים 13:00-15:00

 

  175.92.  -יום שני ה -2מפגש  

 

 מרצה מגבה מרצה נושא שעות

תקנים והיבטי בטיחות באווירה נפיצה  9:00-10:45

 בציוד ובמתקני גז טבעי

 יהודה רודל ד"ר אהוד סוצקובר 

 הפסקה 10:45-11:00

 יהודה רודל ד"ר אהוד סוצקובר  נפיצה המכשור חשמלי באוויר 11:00-12:30

 הפסקת צהריים 12:30-13:00

 יהודה רודל ד"ר אהוד סוצקובר  ניהול בטיחות במערכות משולבות גז טבעי 13:00-15:00

 

  17.5.6   -יום שני ה -3מפגש  

 

 מרצה מגבה מרצה נושא שעות

 ד"ר אהוד סוצקובר  יהודה רודל  PRMSתחנת ה  10:00-10:45

 הפסקה 10:45-11:00

 קובר ד"ר אהוד סוצ יהודה רודל  PRMSתחנת ה  11:00-12:30

 הפסקת צהריים 12:30-13:00

 ד"ר אהוד סוצקובר  יהודה רודל תכנית חירום מפעלית  13:00-16:00
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  1712.6.   -יום שני ה -4מפגש  

 

 מרצה מגבה מרצה נושא שעות

 ד"ר אהוד סוצקובר  יהודה רודל בטיחות בסביבת גז טבעי  9:00-10:45

 הפסקה 10:45-11:00

 ד"ר אהוד סוצקובר  יהודה רודל  מילוי וגירוש של גז 11:00-12:30

 הפסקת צהריים 12:30-13:00

 ד"ר אהוד סוצקובר  יהודה רודל  מערכת הגז במקטע הפנים מפעלי  13:00-15:00

 הפסקה 15:00-15:15

 ד"ר אהוד סוצקובר  יהודה רודל מערכת הגז במקטע הפנים מפעלי  15:15-16:00

 

 

  1719.6.  -יום שני ה -5מפגש  

 

 מרצה מגבה מרצה נושא שעות

 ד"ר אהוד סוצקובר  יהודה רודל תפעול תחזוקה ומסירת מתקן גז טבעי 9:00-10:45

 הפסקה 10:45-11:00

 ד"ר אהוד סוצקובר  יהודה רודל תפעול תחזוקה ומסירת מתקן גז טבעי 11:00-12:30

 ארוחת צהריים  12:30-13:00

 ד"ר אהוד סוצקובר  יהודה רודל יבוי אש כ 13:00-14:00

 ד"ר אהוד סוצקובר  יהודה רודל סיכונים בעבודה בסביבת מבער גז  14:00-15:00

 

 

  1726.6. -יום שני ה -6מפגש  

 

 מרצה מגבה מרצה נושא שעות

מעשי: תרגול ניהול סיכונים  09:00-10:45

 בעבודה עם גז טבעי 

 ן ד"ר ראובן ניסנזו שחר רייכרט

 הפסקה 10:45-11:00

מעשי: תרגול ניהול סיכונים  11:00-12:00

 בעבודה עם גז טבעי

 ד"ר ראובן ניסנזון שחר רייכרט

 ארוחת צהריים 12:00-13:00

מעשי: תרגול ניהול סיכונים  13:00-15:00

 בעבודה עם גז טבעי 

 ד"ר ראובן ניסנזון שחר רייכרט

15:15-15:00  הפסקה 

 נה עיוניתבחי 15:15-16:00

 


