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 אודות המקצוע והמגמה 1

 בריתוך פלסטיק לצנרת גז או מים באמצעות שתי שיטות לריתוך: עוסקרתך פוליאתילן 

 ( .E.Fשיטת ריתוך אלקטרופיוז'ן ) -1

 (B.Wשיטת ריתוך פנים ). -2

 

למעשה, איכות החיבור קובעת את איכות הביצוע של השפעת הריתוך קריטית על איכות העבודה. 

 העבודה.

 

 הם: עיקרייםהלימוד הנושאי 

 הכנות לביצוע הריתוך 

 הקפדה על כללי בטיחות 

 בדיקת תקינות ציוד הריתוך 

  ריתוךEF 

 ריתוך רוכבים 

  ריתוך פנים.(S.W) 

 בדיקות לתקינות הריתוך 

 נהלי סיום העבודה 

 

 תנאי קבלה 2

 

 לימודשנות לימוד  10 .1

 וועדת קבלה. .2

 והשתתפות במבחני הסמכה. 100%התחייבות התלמידים לנוכחות של  .3

 

 

 

 

 כל הנאמר בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה. כל ההכשרות פתוחות בפני מועמדים ומועמדות כאחד. .א

ייתכנו שינויים במערכת שעות או בפרטי המקצוע. המהדורה האחרונה כפי שמאושרת בעת פתיחת  .ב

 היא הגרסה הקובעת.קורס 
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 כנית ומקצועות הלימוד העיקרייםמבנה כללי של הת 3
 

 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

  (16) (--) (16) תורת המקצוע .א

סקירה על מערכת הספקת הגז הטבעי  .1
 בישראל ונוהלי שעת חירום

1 -- 1 
 

  1 -- 1 פוליאתילן .2

ופוליאתילן מוצלב  פוליאתילןצינורות  .3

PEX   

2 -- 2 
 

כולל  מחברים עבור צנרת פוליאתילן .4
PEX2PEX 

1 -- 1 
 

  1 -- 1 סוגי מחבריים .5

  2 -- 2 רתכות לריתוך צנרת בלחץ .6

תהליך ריתוך בשיטת אלקטרפויוז'ן של  .7

 לכל סוגי הזורמים צינורות ו/או מחברים
1 -- 1 

 

תהליך ריתוך פנים של צינורות  .8

 ומחברים 
1 -- 1 

 

ריתוך צינורות ו/או מחברים  .9

להובלה  PE 100מפוליאתילן מסוג 

 בלחץ של כל סוגי הזורמים

1 -- 1 
 

  2 -- 2 בדיקת תוצאות הריתוך .10

התקנת מערכות צנרת פוליאתילן  .11
 לחלוקת גז דליק לפני ואחרי מונה גז

1 -- 1 
 

  2 -- 2 בטיחות באתר העבודה .21

  (16) (16) (--) עבודה מעשית .ב

 שימוש  ציוד מגן, בטיחות בסדנא: .13

 תוך כדי ובסיום הריתוך בציוד לפני,

-- -- --  

 – ןאלקטרו פיוז'בשיטת חשמלי ריתוך  .14
F .E (Electro-fusion)1 

 בשתי שיטות הריתוך יש ללמד 1 -- -- --

 את הנושאים הנלווים

  -- -- -- B.W   (But Weld)–ריתוך פנים * .15

הכרה ותפעול הרתכות כולל אביזרי  .15.1
 העזר

-- -- --  

  -- -- -- אופן ביצוע הריתוך על כל שלביו .15.2

  -- -- -- בדיקות תקינות הריתוך .15.3

הכרת בדיקות יומיות ותקופתיות של  .15.4

 הציוד

-- -- --  

  (8) (6) (2) מבחנים .ג

  8 6 2 מבחנים .16

  40 22 18 סה"כ שעות
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4 
לאחר עמידה בכל דרישות  -בחינות ותעודות 

 תכנית הלימודים

 

 בחינות
 

 : עיוניותבחינות גמר  .1

 .)באמצעות יח' הבחינות של האגף או גוף התעדה מוסמך( תורת המקצוע .א

 

  :בחינות גמר מעשיות .2

 D  3PE  +D2PE-  EN 13067–ע"פ תקן  B.W –ו E.F: בשתי שיטות הריתוך .א

 .)באמצעות מעבדה או  גוף התעדה מוסמך( PEXלצנרת    ISOועל פי תקן 

 

 תעודות
 .ריתוך צנרת ואביזרים מפלסטיק למערכות גז טבעי ומים :תעודת גמר .1

בתנאים שיוגדרו ע"י רשות הגז  םלרבות הסמכות לפי תקנים בינלאומיי : רישוירישוי .2

 .הטבעי ומשרד התשתיות הלאומיות בתחום הגז והמים

 

 

 

 .שיבוצע במחוז חיפהוהיא תגובש לאחר הפעלה של לפחות קורס אחד  ניסיוניתתוכנית זו הינה  .1

ומפעל   רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות  תוכנית זו נעשתה בשיתוף פעולה עם .2

PLASSON. 


