24/11/2021

טופס הרשמה לקורס ריתוך – בשדה אליהו  -ינואר 2022
ארגון עובדי הפלחה מציע :קורס ריתוך לאנשי מיכון חקלאי  -בשיתוף המכללה לריתוך (בחסות )ZIKA
היכרות עם המכללה לריתוך:
• מתמחים בהדרכת ריתוך ומסגרות להסמכת עובדי אחזקה וייצור ,לצד חדשים המעוניינים בתעסוקה.
• מנהל מקצועי :המהנדס עמי אדר ,מפקח ריתוך מוסמך .המכללה בחסות חברת זיקה שהכשירה אלפי עובדים.
• הפעילות הינה בהתאם לתקן של ארגון ה  AWSהאמריקאי לפי תקן  – ASME 9לתעודה בין לאומית.
• למכללה מסלולים בפיקוח משרד הכלכלה (משרד התמ"ת לשעבר)  -מוכר לפיקדון ולגמול השתלמות.
מה כולל הקורס?
 .1יום הדרכה מעשי לביצוע תיקוני שבר ושחיקה בפלדות קשות
 .2יום הדרכה עיונית במבוא לריתוך ,הכרות עיונית עם חומרים שונים ,כשלים ופתרונות ,נכיר את סדרת
האלקטרודות זיקה  2000ועוד
• הכנה ,ניקיון ,הכנת פזה נכונה ,חימום מקדים ,שחרור מאמצים,
•

ביצוע תיקון שבר בשן במזלג  /בגלגל שיניים  /בבורג שנשבר  /פין ביטחון או ציר של גלגל שנשבר וכו'

•

תיקון שבר בריתוך יציקת פלדת פחמן ,פלדת כלים (מחוזקת  -בוויברציות ,ועומסים) ,פלדת פחמן מחושלת.

•

הדרכה לביצוע תיקוני סדק או שבר במשטח העמסה לעגלה ,בפרטיקוף ,במכונת אסיף ,בסולמות ועוד.

•

אלקטרודות לתיקון חלקי טרקטורים ומכונות

•

ביצוע תיקון בציפוי קשה בלהב כאשר נחוצה בנייה בריתוך

•

ביצוע תיקוני שחיקה בסכין ,באיזמל שהתקהה ,תיקון של ציוד קידוח ,של ציר ,סרן ועוד .מילוי וציפוי חלקים העובדים
בשחיקה ,הלימה ובלחץ גבוה.

•

אלקטרודות לתיקוני ציוד מכאני כבד ,אלקטרודות לעבודה עם פלדות לא מזוהות

•

נלמד לטפל בפריטים המיוצרים מפלדות קשות ויציקות ,זיהוי ותיקון יציקות אפורות ,הכרת אלקטרודות
לתיקון יציקות פלדה

•

ריתוך פלדת קפיץ ,ריתוכי אחזקה לחילוץ ברגים שבורים ועוד

•

הכנת סכין לקידוח בקרקע,

•

תיקון תבניות.

 .3יום הדרכה ותרגול לביצוע עבודות ריתוך למסגרות קלה או כבדה במשק  -נלמד לבצע מחברי ריתוך שונים
בלוחות ופרופילים שונים ,נלמד ונתרגל משימות ריתוך שונות בתנוחות שונות ובעוביים שונים לפי הכוונה.
העובדים יעברו הדרכה קבוצתית לצד תרגול אישי רב ,הם ילמדו את יסודות הריתוך וההתכה הנכונה ללוחות בעובי
 2מ"מ 3 ,מ"מ ו  5מ"מ בחיבורי פינה בעיקר .לכל עובד תהיה עמדה אישית לניצול יום מלא.
ההצעה הינה ללא הסמכת רתך.

קהל היעד -אנשי מיכון חקלאי
עד  10משתתפים
כמה מפגשים?  3מפגשים בתאריכים  30/1/22 ,23/1/22 ,16/1/22בין השעות 9:00-16:00
היכן? בית ספר שקד דרכא – קיבוץ שדה אליהו
עלות  + ₪ 2500מע"מ

כיצד נרשמים?
יש למלא את הפרטים הבאים ולשלוח אל ארגון עובדי הפלחה ()tal@falcha.co.il

שם ___________________ :טל .נייד _______________ דוא"ל_____________________________ :

כתובת ______________________ :תפקיד ______________________

החשבונית מס/קבלה ע"ש __________ ____________________ :ח.פ_________________________ :.

אמצעי התשלום:
כרטיס אשראי (טלפונית מול טל )09-9604080
העברה בנקאית – שם החשבון :ארגון עובדי הפלחה אגש"ח בע"מ ,ח.פ.570012252 .
ח-ן586400/16 :
בנק לאומי ,סניף  ,817חשמונאים
חשבונית מס/קבלה תשלח כחוק לאחר התשלום.

