
  

 

 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.

 

יום שלישי  – 1529.12.פתיחת קורס  –השתלמות גז טבעי עבור ממוני בטיחות  –מערכת שעות 

 (2המכללה הטכנולוגית רופין )

 
  שלישי יום  – 29.12.15מפגש ראשון 

 
 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

 
 

  שלישייום  – 16.5.1מפגש  שני 
 

 מרצה מגבה מרצה נושא שעות

 יהודה רודל ד"ר ראובן ניסנזון   PRMSתחנת ה  9:00-10:45

 הפסקה 10:45-11:00

 יהודה רודל ד"ר ראובן ניסנזון   PRMSתחנת ה  11:00-12:30

 הפסקת צהריים 12:30-13:00

 רודליהודה  ד"ר ראובן ניסנזון  תכנית חירום מפעלית  13:00-15:00

 
 

  שלישייום  –12.1.16מפגש  שלישי  
 

 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  הגז במקטע הפנים מפעלי  מערכת 13:00-15:00

 הפסקה 15:00-15:15

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

  שלישייום  –19.1.16מפגש  רביעי  
 

 מרצה מגבה מרצה נושא שעות

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

 ובמתקני גז טבעי
 יהודה רודל

 ד"ר אהוד סוצקובר 

 הפסקה 10:45-11:00

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

 הפסקת צהריים 12:30-13:00

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

 
 

  שלישייום  – 26.1.16מפגש  חמישי  
 

 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 כיבוי אש  13:00-14:00

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

 
 

  שלישי יום  – 2.2.16מפגש  שישי 
 

 מרצה מגבה מרצה נושא שעות

מעשי: תרגול ניהול סיכונים  09:00-10:45
 ם גז טבעי בעבודה ע

 ד"ר ראובן ניסנזון  יהודה רודל

 הפסקה 10:45-11:00

מעשי: תרגול ניהול סיכונים  11:00-12:00
 בעבודה עם גז טבעי

 ד"ר ראובן ניסנזון יהודה רודל

 ארוחת צהריים 12:00-13:00

מעשי: תרגול ניהול סיכונים  13:00-15:00
 בעבודה עם גז טבעי 

 וןד"ר ראובן ניסנז יהודה רודל

15:15-15:00  הפסקה 

 בחינה עיונית 15:15-16:00

 


