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 תיאור כללי 

  1הוא בעל מקצוע שעבר קורס מפעילי גז טבעי רמה הינו  1מפעיל מוסמך למתקני גז טבעי רמה 

  הפנים מפעלי של  מערכת גז טבעי ובבקרה השוטפת במקטע , יעסוק בפיקוח1מפעיל גז טבעי מוסמך רמה .
)כל פעילויותיו של מפעיל גז טבעי רמה  2רמה מוסמך במתקני גז טבעי למפעיל במסגרת עבודתו יהיה כפוף 

 (2יהיו בהנחיה ישירה של מפעיל גז טבעי מוסמך רמה  1

  פעוליות הנדרשות בצורה בטוחה לבצע את כל הפעילויות התוידע לזהות  1מפעיל גז טבעי מוסמך רמה
מרכיבי מערכת הגז טבעי הנמצאים ת כל את( ות ממוחשבומערכפעילויות באמצעות "שטח" ו -בפעילויות )

 בתחום המקטע שבאחריותו. ועל בשטח.

 הקורס מטרות 

 1רמה  הלימודים הינם חלק מהליך ההסמכה וקבלת הרישיון כמפעיל מוסמך במתקני גז טבעי 

 את המדדים והערכים הנדרשים )במתקן עצמו ובמערכות מחשוב מפקחות( הלומד יכיר 

  את מהות הקשרים בין הערכים בנקודות שונות במתקן יבין הלומד 

  בצורה בטיחותית ניהול הפיקוח על מערכת גז טבעי פעילהפעולות ולהיהיה בעל הידע הנדרש לביצוע הלומד 
 

 אוכלוסיית היעד 

 המוסקות באמצעות גז טבעים במתקנים ובמערכות מפעילי 
 

 תנאי קדם 

  תעודת הסמכה כטכנאי/הנדסאי ממוסד מוכר על ידי מה"ט או משרד החינוך.בעל 
 

 הפעילות מתכונת 
 19 שעות 120 ...................( .יומיות שעות אקדמיות 7, 16:11 – 18:01, )עיוניים ימי הדרכה 

 14 שעות   91 שעות אקדמיות( . 2, 14:11 – 16:12או   16:11 – 12:12, )ימי עבודה מעשית  

  שעות פעילות 220סה"כ  
 

 פירוט תכנים 

 שעות 2 .............................................................................................................................. כללי 

 מקורות גז טבעי, )תמר, דלית, לוויתן , הטבעישימושי הגז , יתרונות הגז הטבעי, מהו גז טבעי?
 יות גז נוזלי(אנו

 ........................ שעות 2 ...............................................גורמים פעילים בתחום הגז הטבעי בישראל 

        EMG,מערך פריסת חברות החלוקה, נובל אנרג'י, נתיבי גז, רשות הגז הטבעיהכלכלה, משרד 
 ................................... שעות 2 ..................תכנון קיים ותכנון עתידי של מערכת הגז הטבעי בישראל 

 רישיונות , רישיונות הולכת גז טבעי, צרכני גז טבעי עיקריים, פריסת ארצית של קווי הולכה גז טבעי
 צרכנים, רישיונות שיווק גז טבעי, חלוקת גז טבעי

 ................................................................ שעות 9 ......................תקנים בגז טבעי בישראל ובעולם 

 , NEN ,15001 EN, 01.0 ASME B 0821תקן הולנדי , DVGWתקן גרמני , (1,2,0,4) 2884ת"י 
71555 SI   תקן לצנרת פלסטיק לגז טבעי                                                                                                                             

 ......................................................................... שעות 3 .....................מונחים מקצועיים בגז טבעי 

 מקובלים בתחום  מילון מונחים טכניים, מילון מונחים טכניים מקובלים בתחום גז טבעי בישראל ובעולם
 גז טבעי במערך הפנים מפעלי בכלל ובציוד הקצה בפרט

 .......................................שעות 9 ....................................תרשים זרימה עקרוני של מערכת גז טבעי 

 צנרת , ראשונית במערכת הולכה PRMSתחנת , תחנות הגפה, תחנת קבלה )כניסה מהספק(
 מבערים ,מקטע פנים מפעלי PRMSתחנת , רשת החלוקה, תחנות הגפה ביניים, קרקעית-תת

 1מפעיל מוסמך למתקני גז טבעי רמה 
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 ................. שעות 3 .........................................................................מבנה עקרוני של תחנת קבלה 

 , מגופי מעקף, טיפול הספק בגז טבעי טרם הזרמתו למערכת ההולכה, מגופי כניסת גז טבעי מהספק
 , מערכות בקרה תפעוליות , Pigingמערכת , Ventמערכת , מגופי יציאת גז טבעי לתחנת הגפה

 מערכות  אנלייזרים, בקרת איכות

  שעות 9 .................................................. שעות( 2)עבודה מעשית מבנה עקרוני ותפעול תחנת הגפה 

 מערכת חרום להפסקת , Ventמערכת , מגופי מעקף, מגופי כניסת גז טבעי מתחנת קבלה3גישור
  לוח חשמל, PRMSמגופי יציאת גז טבעי לתחנת , הזרמת גז טבעי

  מבנה עקרוני ותפעול תחנתPRMS  שעות 8 ................................................ שעות( 2מעשית )עבודה 

 מבנה מערכת חדר דודי חימום , מערכת סינון מים ומזהמים מגז טבעי, מגופי כניסת גז מתחנת הגפה
 מערכת חליפית לחימום גז , מבערי גז טבעי בחדר דוודים, מערכת חימום גז טבעי במים חמים, מים

 מערכת , מערכת זרימת גז טבעי מחומם לנקודות פיצול לקווי הולכה ללקוח, באמצעות קיטורטבעי 
 מערכת חרום להפסקת  מערכת בטיחות בתהליך., מערכת בקרה ללחץ זרימת הגז, וויסות והפחתת לחץ

 מערכת מגופים ומנייה להמשך הולכת גז טבעי לצרכן הסופי, (Ventingמערכת נישוף ) זרימה.

 שעות 5 חלוקה ..............................................................................................................מערכת ה 

  תחנת מנייה של מערכת החלוקה, ברזי כניסה ויציאה, תחנת מנייה של הלקוח, וציוד מנייה אחר
 תפקוד מערך המגופים של מערכת החלוקה

  שעות 28 .................................. שעות( 0)עבודה מעשית תפעול מערכת גז טבעי במקטע הפנים מפעלי 

 מערכת הפחתת לחץ , PRMSתחנת , מגופי כניסה ממערכת קבלת גז טבעי למקטע הפנים מפעלי
 הצרכן הבודדשימוש בגז טבעי של , מערכת הולכה ובקרה לצרכן הבודד, לצרכנים השונים של הלקוח

 נהלי אחזקה וביקורת תקופתית במערכות גז טבעי בכלל, ובמקטע הפנים מפעלי , סוגי מבערי גז טבעי
  אזורי סיכון, בפרט

  שעות 10 ............................................................. שעות( 2)עבודה מעשית בדיקות במערכת גז טבעי 

Function test ,Inspection report ,מערכת הגנה קטודית, צרכני קצה 

  שעות 15 ............................ שעות( 2)עבודה מעשית נהלי התנהגות במערכת גז טבעי בשגרה ובחירום 

 , בקרה וגישה למערכת גז טבעי פעילה נהלי בטיחות פנים ארגוניים בגז טבעי במקטע הפנים מפעלי
 התנהגות , הרשאות עבודה ובטיחות במערכת גז טבעי, הפנים מפעלי נהלי חרום פנים ארגוניים במקטע

 שיתוף פעולה בין מפעילי המקטע הפנים מפעלי למפעילי , במצבי חרום, )שרשרת דיווח פנים חוץ ארגונית(
 החזרת מערכת גז טבעי , נישוף –הפסקת פעולת מערכת הזרמת גז טבעי , מערך ההולכה ו3או החלוקה

 (DBBחסימה כפולה, ונישוף מקומי של גז טבעי ), הגזה –לפעולה 

 ......................................................... שעות 8 ריאקציה בין הגז הטבעי ובין תהליכים וחומרים במפעל 

 התייחסות לריאקציה בין חומרים מסווגים3חשמל רגיל וסטטי  ו3או תהליכים בשרות  –בטיחות כללית 
 והייצור במערך הפנים מפעלי לבין גז טבעי במקרי דליפה ו3או אירוע חרוםהתפעול 

  שעות 11 ...............................................................................שעות(  0)עבודה מעשית נושאים שונים 

 אישי לעבודה בגז טבעיציוד מגן , עקרונות ותפקוד מערכת הגנה קטודית, חשמל מכשור ובקרה כללי
 גילוי וכיבוי אש במתקני גז טבעי, גלאי גז אישי ונפחי, ציוד מוגן ניצוצות, לי עבודה מוגני התפוצצותכ

 סקירה וניתוח אירועים שהתרחשו עקב  סקירה וניתוח תאונות גז טבעי שהתרחשו בעולם ו3או בישראל.
 , עזרה ראשונה באמצעות מחשבקבלת החלטות שגויות של מפעיל במערכת הפיקוח והבקרה 

  מערכתSCADA   שעות 35 ...............................................שעות(  11)עבודה מעשית במתקני גז טבעי 

 ידע ושליטה יסודית במרכיבי מערכת הפיקוח, הבקרה , SCADAעקרונות בסיסיים לפעולת מערכת 
 ידע ושליטה יסודית במצגים הויזואליים המייצגים, משנה(והתפעול של המערכת )מסכים ראשיים ומסכי 

 את  מרכיבי מערכת הגז הטבעי החל מכניסתו ל"תחום האחריות" והפיקוח של המפעיל עד להזרמתו 
 ידע ושליטה יסודית ב"תרגום" המידע ו3או הפקודות המשודרות מהמערכת )במצג , מבערי הצרכן הסופיל

 ידע ושליטה , ת אותן יש לנקוט על ידי המפעיל להמשך פעילותה של המערכתויזואלי, מילולי וקולי( לפעולו
 במערכי החרום במערכת ההולכה בכלל, ובמערך המקטע הפנים מפעלי בפרט

 .................................................................................................................. שעות 9 .....מבחן עיוני 

 בחינה ידע ושליטה תיאורטית במפרטים הטכניים, התפעוליים והבטיחותיים של מערכת גז טבעי  -
 בחינת ידע ושליטה בנהלי , בחינת שליטה וידע בנהלי גישה ועבודה על מערכות גז טבעי, פעילה

 התנהגות במצבי חרום
 בחינת ידע ושליטה , טבעי בפרטבחינה ידע ושליטה במערכות פיקוח ובקרה בכלל, ומערכות גז  -
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 בנהלי התנהגות במצבי חרום פנים וחוץ ארגוניים )נהלי שיתוף פעולה בין מערכות מקבילות(
 

 .............................................................................................................  שעות 70 עבודה מעשית 

 קיום , וביצוע פעולות גישה, בחינה והתערבות פיזית במערכת גז טבעי פעילהעבודה מעשית  -
 נהלי הבטיחות בגישה למערכת  או למקטע גז טבעי פעיל

 עבודה מעשית בפיקוח ובקרה על מערכת גז טבעי, בכלל ובתחום האחריות בפרט, כולל שיתוף  -
 מערכי הבטיחות כביטוי לימוד יסודי של  פעולה על המתקינים ובקרה על פעולותיהם בשטח

 הלימוד ושליטה במרכיבי מערכת  וירטואלי המופיע על צג המחשב במערכת הפיקוח והבקר
 הפיקוח והבקרה

 

  שעות 223סה"כ שעות   

 הערות ודגשים מיוחדים 
  לעייל וועדת קבלה של חברת החשמל תקבע את עמידת המועמד בתנאי הקדם כפי שהוגדרו .1
 נוכחות 61%נוכחות, תנאי לקבלת אישור סיום לימודים עיוניים לפחות בלימודים קיימת חובת  .2
 91הלומד יידרש לעמוד בבחינה עיונית .................. ציון עובר מינימאלי הינו וניים, בתום הלימודים העי .0
 (14:11 – 16:12חלק משעות המעבדה יבוצעו בלימודי אחה"צ 3 ערב ) .4
, ניתן יהיה לבצע השלמות במחזורים אחרים במידת 111%כחות של בלימודים המעשיים חייבת להיות נו .2

 הצורך
 הלומד יידרש לעמוד בבחינה מעשיתבתום הלימודים המעשיים,  .8

 תנאי להגשה לבחינה מעשית הינו ציון עובר בבחינה העיונית  8.1

 מטלות במתקן לעבודה מעשית לביצוע הלומד במסגרת המבחן המעשי יידרש  2.6

 במבחן העיוני ובמבחן המקצועי יונפקו ללומד התעודות הבאות:לאחר עמידת הלומד  .7

מטעם מערכת ההדרכה של חברת  1מפעיל גז טבעי מוסמך רמה אישור לימודים בקורס תעודת  7.7
 החשמל

 מטעם משרד הכלכלה 1מפעיל גז טבעי מוסמך רמה גמר לימודי תעודת  7.6

 מטעם משרד הכלכלה 1מפעיל גז טבעי מוסמך רמה  תעודת מקצוע 7.7
ישיון עיסוק במקצוע מטעם משרד האנרגיה והמים יונפק לאחר קבלת תעודת המקצוע, ויהיה תקף בהתאם ר .6

 לעמידה בתנאים שתקבע רשות הגז.
 רענונים נדרשים לשמירת כשירות רישיון לעבודה במערכות גז טבעי: .7

 הרישיון יהיו בתוקף לשנה אחת מיום הנפקתו הראשון. 7.1
הרישיון להציג אישור עבודה בפועל במערכות גז טבעי, ולהשתתף בתום השנה הראשונה, על מחזיק  7.2

 שנים נוספות. 0בקורס רענון לחידוש תוקף הרישיון לתקופה של 
שנות עבודה, על מחזיק הרישיון להציג אישור עבודה בפועל במערכות גז טבעי, ולהשתתף  0מדי  7.0

 שנים נוספות. 0בקורס רענון לחידוש תוקף הרישיון לתקופה של 
 

 עלויות 
 )מחיר לפני מע"מ( ₪ 10,921.............   1עלות השתתפות לומד בקורס מפעיל גז טבעי מוסמך לרמה  .1
 המחיר כולל: .2

 חומרי לימוד, הרצאות וציוד עזר הנדרש לצורך הפעילות ההדרכתית 2.1
היסעים מ3אל רכבת חדרה למרכז ההדרכה בחפציבה ליד חדרה )תתכן אפשרות להצטרפות להיסעי  2.2

 ההדרכה של החברה( מערכת
 ארוחות: 2.0

 ארוחות בוקר 3 צהרים ללומדים בלימודים העיוניים 2.0.1
 ארוחות בוקר 3 צהרים ללומדים בעבודה המעשית בלימודי הבוקר 2.0.2
 ארוחת צהרים וכיבוד קל ללומדים במסגרת הלימודים בעבודה המעשית אחה"צ 2.0.0


