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 עובדים יקרים,

 

. 3102הגיליון הראשון של שנת של 'חדשות ניתוב'.  פברוארמוגש לכם גיליון 

בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לכל העובדים על פועלם ולהזמין אתכם לקחת 

  יתקבלו בברכה.הצעות ותגובות  .חלק בגיליון הבא

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ת פורים שמח!בברכ

 הנהלת ניתוב
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תבנה את תחנת הכוח הספרדית   ABNERחברת 

גנרציה )גז ולוגיית קובטכנ בסדוםהחדשה של כיל 

חברת  הינה  TURN KEY.ABNERוקיטור( ובשיטת 

  בת של ענקית האנרגיה הספרדית 'אבנגואה'.

 

זוהי תחנת הכוח השנייה לקבוצת כיל. תחנת הכוח 

, הוקמה על ידי ממוקמת במישור רותםההראשונה 

קוגנרציה  בטכנולוגיית החברה לישראל ופועלת 

 -במחזור משולב בהספק מותקן של כ

061 MW טון  011-של למעלה מ חשמל ויכולת ייצור

תחנת כוח שלישית של כיל מתוכננת  .קיטור שעה

 להיבנות בבית הזיקוק שבחיפה. 

 

 

מתוכננת  בסדום תחנת הכוח העתידה להיבנות

באמצעות גז טבעי, והיא תהיה בעלת כושר  לפעול

טון קיטור לשעה וכושר ייצור חשמל  221ייצור של 

פרויקט הקמת התחנה מתוכנן .  351MW-של כ

ולהסתיים במחצית  3102במהלך שנת להתחיל 

 .3105השנייה של שנת 

 

התחנה העתידית מבוססת על ציוד חדיש המותאם 

לעמידה בתקנים העדכניים ביותר של יעילות, 

 נצילות ואיכות סביבה ובמרכזה טורבינת גז של

מאיר  דוד קיטור וטורבינת קיטור. Siemens,  תחבר

גודל, מנכ"ל ניתוב נבחר להיות מהנדס הפרויקט 

 אולג  יחד עם דצמבר טס במסגרת הפרויקטובחודש 

  

 
קלשניקוב, זוהר קרמר ואריה אלזס  

לסיביליה בספרד להיפגש עם צוות עובדי 

לפגישה תקופתית כדי לדון  ABNERחברת 

 בפרויקט. 

 

המולד שחיכתה להם מלבד אווירת חג 

והמראה של העיר המקושטת להפליא, 

מספר מאיר על פגישה מוצלחת שכללה 

המון ישיבות ודיונים לצד טיולים, סיורים 

 וארוחות משותפות והרבה אווירה ידידותית.

 

 

 
 

 

 מפעלי ים המלח

 , משרדי החברהABNERחברת 

 בארוחה משותפת ABNERעובדי חברת 
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בברום פרויקט להקמת החל לפני כשנה וחצי 

מתקן רפורמר שמטרתו ייצור מימן מגז טבעי 

 . HBr –שישמש לייצור תוצר ביניים 

 

יצחק צדרבאום, נבחר כמהנדס הפרויקט מטעם 

ניתוב. למימוש הפרויקט נבחר ספק ידע בארה"ב 

המייצר את מרכיבי המתקן על גבי סקידים, 

כשבסופו של הייצור ישלח את מרכיבי המתקן 

לארץ. במקביל, במפעל, מתכננים ומבצעים את 

התשתיות, מרכיבים את הסקידים ומחברים אותם 

 למערכות המפעל. 

 

הקמת הפרויקט החלה בחודש אוקטובר אשתקד, 

כשבמסגרתו טסו שלומי מורד, מנהל הפרויקט 

בחברת הברום ויצחק צדרבאום, מהנדס הפרויקט 

 לארה"ב. 

 

 FAT (Factory מטרת הביקור הייתה בדיקות 

(Acceptance Test בחינת אספקטים מכאניים ,

ותהליכיים של הציוד המסופק טרם הגעתו למפעל 

 . הברום

 

במסגרת הבדיקות נבחנו, בין היתר, חומרי המבנה 

של הציודים והחלקים שיוצרו, עפ"י המפרטים 

 הקיימים, התרשמות כללית מאופן הייצור, הריתוך

ניקוי חול וצביעה של החלקים השונים, בדיקות 

מדו"ח תוצאות   שטח של חומרי המבנה ועוד.

 הבדיקה עולה כי ישנן מספר סטיות בחלק

 

  

מהחלקים, אך הדבר אינו מצריך תיקונים בבית 

המלאכה, בחינת אופן הרכבת הסקידים הייתה 

תקינה, ולאחר בחינת חומרי המבנה נדרש לבצע 

שינוי מזערי בחומר פלדת אל חלד. בסופו של 

התהליך נקבע תאריך למשלוח המתקן בכללותו 

 חתום. FCA כן ההובלה לפי הסכם לסו

 

    

יצחק צדרבאום, הוא מהנדס מכונות בעל ניסיון 

רב ועשיר בניהול והנדסת פרויקטים בהיקפים 

גדולים בארץ ובעולם, הצטרף לצוות ניתוב לפני 

מטעם עבד  לפני כןשנה ושבעה חודשים. 

חברת 'ברן' כמנהל פרויקטים בכי"ל דשנים, 

ניהול וליווי בניהול הנדסי במפעל ביוהנסבורג, 

פרויקטים הנדסיים של חברה ישראלית בסין, 

ניהול הנדסי, תפעול ותכנון אחזקה של מתקן ב

 תהליכי ראשי במפעל מזון "עץ הזית" ועוד. 

 

 הדמיה של המתקן רפורמר מימן 

מתקן רפורמר מימן בארה"ב הזהה למתקן 

 שעתיד להיבנות בברום

  יצחק צדרבאום עם הצוות בארה"ב
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בחודש נובמבר האחרון יצאנו ליום גיבוש 

עובדים לאזור מעלה אדומים ולצפון ים 

את היום התחלנו בעצירה בלטרון,  המלח.

שם נפגשנו עם המדריך ואכלנו סנדוויצ'ים 

 כדי לצאת לדרך מרוצים ושבעים. 

 

התחנה הראשונה בה עצרנו וסיירנו הייתה 

מוזיאון קסום של האמן 'מאיר קסטל'. בבואנו 

למוזיאון שמענו את תולדות חייו של האמן 

ואת תולדות המוזיאון שלו והחשיבות הרבה 

למיקומו הגיאוגרפי, פגשנו באשתו והתפעלנו 

 המעטרות את המקום.  מיצירות האמנות

 

בצאתנו מהמוזיאון ליעד הבא נפרש בפנינו 

נופה המדהים של ירושלים ועל רקע זה 

המשכנו לתצפית מרהיבה על כנסיית סנט 

ג'ורג' אשר בוואדי קלט ושמענו הסבר מפורט 

בר אודות הכנסייה. מזג האוויר כיאה למד

היה חמים וצחיח ובדיוק בנקודה זו קיבלו 

את פנינו תושבי המקום עם גלביות לראש 

להגנה מפני השמש היוקדת ועם מיץ 

 רימונים קר ומרענן. 

 

על רקע החום שפקד אותנו נסענו להצטנן 

בקאסר אל יהוד, מקום הטבילה בנהר של 

ום בו עבר הצליינים, ולפי המסורת המק

יחו. ליורי כנראה לכיבוש העיר יר יהושוע

היה חם מאוד אז הוא קפץ, יחד עם 

 הצליינים לטבילה מרעננת בנהר. 

 

בדרכנו ליעד הבא לפני רעבים אך מרוצים, 

ארוחת הצהריים הגענו לדיר חג'לה וביקרנו 

. המנזר שוכן במנזר אורטודוכסי מרהיב ביופיו

בחורשה יפה ומטופחת ובמקור נוסד במאה 

החמישית לספירה וכיום משמש כמבנה 

צלבני. לאחר מלחמת ששת הימים הפך 

אזור הביקעה לחלק משטחה של מדינת 

ישראל וסלילת כביש הבקעה בצמוד למנזר 

הפכה אותו ממנזר נידח ושכוח אל אתר 

 צליינות חשוב על אם הדרך. 

 

 
      

   

את ארוחת הצהריים העשירה והטעימה אכלנו בקיבוץ 

אלמוג ומשם המשכנו למרכז המבקרים מערות קומארן 

המרתק שם השכלנו עם סיפור על תולדות האייסיים, 

ובעגה האיסיית, 'בני האור'. היה כיף ומהנה!                       
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מהי משמעות המושג פיקוח עליון? האם חובתו 

פיקוח לבצע של המתכנן, במסגרת הפרויקט, 

עליון? האם ישנה הגדרה בחוק המפרטת פיקוח 

דת דרך מתחיל שלב פיקוח באיזו נקועליון מהו? 

 העליון ובאיזו נקודה מסתיים?

 

שלושה מקורות גשר 'שפירים'  06.11.0991בתאריך 

באירוע טראגי שלושה אנשים תמימים קרסו ומחצו 

אל מותם: שני אנשים שחלפו במכוניתם מתחת 

לגשר ופועל זר שנפל ונהרג. הנאשם, מבין חמשת 

סעיפי האשמה לא שנשא את מרבית  ,הנאשמים

היה הקבלן או המבצע אלא היה זה המתכנן, 

בהיותו אחראי הן לטעויות התכנון שלו והן לטעויות 

יו לאתר ולמנוע, זאת יכול הביצוע, אותן היה על

  כה התרשל. אלמלא , )בקלות( היה לעשות בנקל

 

בפסק הדין הפלילי בעניין מחלף שפירים נוצקו 

אמות המידה, ובעקבות המקרה הושם דגש על 

פיקוח חשיבות המושג והמהות של פיקוח עליון. 

 בניית על פיקוח - " עליון פיקוח"ק: עליון מעוגן בחו

 החוק.  בתקנות כמפורט ממנו חלקים או מבנה

 

 

לוודא "פיקוח עליון" על פי מהותו כולל את החובה 

קיומה של תכנית מאושרת בטרם תחילת העבודה, 

תכנית ברורה ומובנת לכל. המפקח העליון חייב 

לוודא כי כל מי שאמור לפעול על פי תכנית זו 

מבין אותה ואם יש שאלות חייב הוא להבטיח כי 

 התשובות תינתנה בכתב. מפקח עליון חייב לבדוק 

שאנשי הביצוע והבקרה עושים מלאכתם באתר 

 אמנה, מפקח יכול וצריך לדעת על כשלי הביצוע נ

 

 

 

 

 

  

 ולמנוע ביצועם.

 

פעולות במסגרת פיקוח העליון אותן יש לבצע 

 כמפורט בחוק: 

( בקרה להבטחת התאמת ביצוע הבניה באתר 0)

למסמכי ההיתר על נספחיו, ובכללה התאמה 

לתכניות הקונסטרוקציה ולתכנית הסידורים 

( הדרכה ומתן הנחיות לאחראי על 3) הסניטריים;

חראי אהביקורת בתחום שעליו הוא אחראי, ל

השלד, לקבלן הראשי, למנהל העבודה או לביצוע 

 (;0למנהלי העבודה בכל הנוגע לאמור בפסקה )

מעקב אחר בדיקות מעבדה מאושרת הנדרשות  (2)

לפי כל דין שיועברו אליו בידי הקבלן הראשי או 

גמר חלקי או מלא של אישור  (1) בהוראתו.

 עבודות הבניה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, עו"ד לענייני נדלן, בנייה, לדברי עו"ד יעקב גסר

 יש ליוןע  וחקפי מבצע שלכל ברור"תעבורה ואזרחי: 

  ,שעשה ביקור כל בכתב לתעד רק לא עליון רסנטאי

 טעויותוה השגיאות על ,חיוניותו על להצביע אלא

 מפקח ,ועוד זאת כל שנתן. ההנחיות עלו, ומנע שמצא

 הזמנה פיל   שלא גם לשטח להגיע יבחי רציני עליון

 להגיע חובותיו את בטעות מפרשים שרבים כפי ולא

 הבדיקות שכל ולוודא שיוזמן במקרים רק לשטח

  .סטייה כל ללא מבוצעות וההנחיות

 

יכולה להוליד סטייה של הביצוע מהתכנון לסיום, 

מגוון רחב של תקלות. אין אדם במכיר ובקיא 

ביצירה כיוצר עצמו ואין כמו המתכנן לדעת מה 

 היו כוונות התכנון ומה פירוש הסטייה. 

 

לנוחיותכם, נוהל פנימי בנושא פיקוח עליון מופיע 

במשותף בתיקיית: נהלים ומפרטי ביצוע 

 סטנדרטיים. 
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במשך השנים האחרונות מאמצת התעשייה את 

מלבד  ., על כל היתרונות שבכךהטבעי הגז

החיסכון הכלכלי שטמון במעבר לגז טבעי, אחד 

מיתרונותיו הבולטים הוא היותו תחליף "נקי" 

 המזהמים, המשמשים כיום את התעשייה לדלקים

 ובהם סולר ומזוט. 

 

 

במסגרת המעבר לגז טבעי ניתוב לוקחת חלק 

בתכנון ובהקמה של ציוד ומתקנים שונים למטרת 

שימוש בז לצרכים השונים של המפעלים 

 ולהפקת אנרגיה נקיה וחסכונית יותר. 

 

פרויקט גדול המשותף למפעל רותם ולחברת 

החשמל בו השתתפה ניתוב היה פרויקט צנרת 

והסתיים  3101הפרויקט החל בתחילת שנת הגז. 

 . 3103בסוף שנת 

 

 

ניתוב תכנון מערכת  מסגרת הפרויקט ביצעהב

תשתית,  בתחומים: אספקת גז טבעי המפעל

 צנרת, בטונים, מאצרות והזנות. 

 

השתתפו בפרויקט: ג'ורג' קלר, אשר ניהל את 

תכנון  -הפרויקט, אנה טרופימוב ובוריס ארונוביץ'

 הנדסה אזרחית.  -צנרת, אלכס גלפנד

 

 

 

 

 

 

   

 

 

תחנת הפחתת לחץ. תכנון הזנות, מדרגות, 

 בטונים, סככות. 

 תוואי של הרכבת צנרת גז דרך גשרי נצרת

 מסלול צנרת אספקת הגז 
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הוא אחד מהעובדים הוותיקים ביותר בניתוב, בכל תקלה 

שתפגשו במהלך העבודה השוטפת תפנו אליו, ונראה כי 

 כמו יין משתבח עם הזמן. 

 

לפני שעלה ארצה, התגורר גרש במולדביה, ברית 

למד תפירה ועבד  0957-0981המועצות. בין השנים 

השייכת למדינה. בין השנים כחייט וכתופר במתפרה 

שירת בצבא האדום במשך שלוש שנים כטכנאי  הללו

 חימוש של מטוסי מלחמה.

 

יחד  0981ועלה ארצה בשנת  0967גרש התחתן בשנת 

. עם הגיעו ארצה 7 -ו 03עם אשתו ושני ילדים בני 

החל ללמוד במכללה הטכנולוגית בבאר שבע מסגרות 

וריתוך. בתום הלימודים ולאחר שרכש מקצוע וגם למד 

, על ידי קבלנים 0980-0987בין השנים עברית הועסק, 

 מפעלי ים המלח בתחום המסגרות והריתוך.  ב

 

החליט לרכוש מקצוע נוסף והלך  0987-0989בין השנים 

ללמוד, במכללה הטכנולוגית בבאר שבע, בשנית, חשמל 

 ומכשור ועבד בתחום הבנייה מטעם קבלני משנה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, חודש יוני, הגיע למשרדי ניתוב בבאר 0993בשנת 

 , והתקבל לחברה בתפקיד מכשירן חשמלאי מעשישבע 

  

יחידה בניתוב  -ניתוב ביצועמסגר, רתך וצנר ב

 שבעבר ביצעה פרויקטים בשטח. 

 

במסגרת ניתוב ביצוע עסק בפרויקטים רבים 

רחבי היקף ובכך ביסס את מעמדו בתחום 

החשמלאות והמכשירנות המסגרות, האחזקה, 

 בניתוב.

 

בין הפרויקטים הגדולים שהשתתף במסגרת 

ניתוב ביצוע: הכנת תשתית, מכשור וחשמל 

י בעובדה, שיפוץ תחנת הכוח בבסיס צבא

בבסיס חיל האוויר במצפה רמון, עבודות 

חשמל ומכשור בקריית האלקטרוניקה בבסיס 

חצרים, עמודי תאורה בכבישי הדרום, עמודי 

 תאורה בצומת בית קמה ובצומת נגבה.  

 

 IDEפלת מים בחברת תבמסגרת פרויקט ה

טכנולוגיות, נבחר גרש לטוס, מטעם חברת 

שבספרד ולאחר מכן במסגרת  ניתוב לויגו

ונצואלה, שם עבד במשך ואותו פרויקט טס ל

פלת מים תכחודשיים בהתקנת מתקן לה

 בתחנת הכוח של קראקס. 

 

הפרויקט האחרון אותו ניהל גרש במסגרת 

ניתוב ביצוע היה בניית בית ניתוב בעומר. 

גרש מספר שבמבנה בו אנו יושבים כיום היו 

אך ורק קירות ומיד החלו במלאכה של בניית 

משרדי ניתוב בעומר. תם ולא נשלם, גרש עד 

היום מנהל את תחום האחזקה, חשמלאות, 

הרכבים מכשירנות, מערך מערכת תקשורת, 

 ועוד נושאים הסמויים מן העין. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אתר האינטרנט של ניתוב יוצא 

 לדרך והצלחתו תלויה גם בכם!

נא צלמו את הפרויקטים 

החשובים שלכם בתחילת 

דרכם ובסופם מכל זווית 

אפשרית כדי שנוכל להציגם 

 באתר הבית 


