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אתר הבית של ניתוב יצא לדרך בגירסת ביטא. קישור לגירסת   

ימייל. הנכם מתבקשים לגלוש לאתר, ביטא נשלח לכל העובדים בא

להתרשם מהעיצוב, מההתמצאות, מחוויית הגלישה ומהתוכן 

ולהחזיר משוב עם הערות לדוא"ל של שחר. האם לדעתכם האתר 

מסקרן, מרשים, משכנע, האם הוא "מוכר" את ניתוב, האם משהו 

  חסר או האם משהו מיותר.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 הנהלת ניתוב

 

 עובדים יקרים,

ובה, שנת התחדשות, של 'חדשות ניתוב'. שתהא שנה ט ספטמברמוגש לכם גיליון 

צמיחה, עשייה והצלחה. בהזמנות זו אנו רוצים להודות לעובדים שהשתתפו ולהזמין 

נשמח לקבל הצעות, תגובות וגם כתבות  עובדים נוספים לקחת חלק בגיליונות הבאים.

 ותמונות. 
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ניקולאי תושב ירושלים, . הנדסאי אזרחי – ניקולאי בבינסקי

נשוי פלוס ילדה )לדבריו, הדבר הכי טוב שקרה לו(, הצטרף 

לניתוב בחודש יולי האחרון. מועסק בים המלח בפרויקט 'חציץ 

', מפקח על בניית השיגומים בבריכות האידוי. לפני שהגיע 5

, בירושלים. בשעות הפנאי 38לניתוב, עבד בפרויקט תמא 

 אוהב לקרוא ולעסוק בספורט ובמכוניות. בהצלחה!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתוב מערכות נטלה חלק בתמיכה כלכלית במרתון אליפות 

שחמט לבני הנוער, שהתקיים באוגוסט האחרון במיתר. מטרת 

להבים, עומר,  האזור:המיזם היה קירוב הלבבות בין תושבי 

המיזם וניתוב תומכת בו של  השנייהזוהי השנה  מיתר חורה.

גם ובהצלחתו. בין מתמודדי התחרות השנה השתתף  מתחילתו

 רז, בנו של משה פירוז.
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פרויקט גריסת סקלפינג, מפעל 

 מקלף

 

מתקן גריסה וניפוי במפעל מקלף משמש כמתקן 

ניפוי לתוצרת אשלג. התוצר הסופי שמתקבל 

זהו שצריך להיות בצורת גרגירים קטנים  במתקן

, מתקבל, במהלך העיבוד. אך ידרטהסטנ התוצר

לעתים, חומר שהתגייש  לגושים. חומר זה נקרא 

 .סקלפינג

 

יש  סקלפינג, חומר גושי זה, כאשר מתקבל

להחזירו כמה שלבים אחורה לעבור את התהליך 

מחדש, על מנת לקבל תוצר טוב  בצורה של 

 גרגירים קטנים. 

 

תהליך זה כרוך בהוצאה גדולה  בשל הצורך 

ד הנוסף של אותו החומר. נוסף על כך, בעיבו

רשתות של הנפות, נזקים ללעתים קרובות,  נגרמים

 בתהליך יםמה שגורם להוצאה נוספת ועיכוב

 הייצור. 

 

חיסכון בעלויות  - פיתרוןל מכאן עלה הרעיון

 לגריסה תווקיצור התהליך באמצעות התקנת מגרס

והעברתם להמשך תהליך  גושי הסקלפינגשל 

דש, כדי לקבל את התוצר הסטנדרטי. הניפוי מח

הסרתן מגרסות ו 2משימת התכנון הייתה התקנת 

 .לזונותשל שמונה נפות ושלושה ח

 

 

האתגר היה להתקין את המגרסות תוך כדי עבודת 

 המתקן ולפני פירוק הנפות והחילזונות.

 

 

  

ז לתכנון הפרויקט, , ניתוב זכתה במכר2012בינואר 

שכלל תכנון תהליך, מערכים, מכני וציוד, מכשור, 

כלל התכנון  חשמל, תכנון משפכים ופיקוח עליון. 

שינויים בקונסטרוקציה בהתאם למצב החדש 

וחישובים סטטיים לכל המבנה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בכך  היה פרויקטהבקבלת  היתרון של ניתוב

שאיבת אבק בלתי מוקדי' פרויקט 'טיפול בשתכננו 

, יקט שאיבת אבק בלתי מוקדיפרו באותו מתקן.

 המוקדים בכלמטרתו לטפל בשאיבת האבק 

 מתקן. ב

 

 פרויקטביצוע התחיל שלב  2013בתחילת שנת 

לפי ובימים אלה נכנס לשלב הרצה.  הסקלפינג

מטעם מי"ה, מר זאב  פרויקטדברי מנהל ה

שאיבת ויקט רבינוביץ', "עד כה הכל הלך חלק". פר

אבק בלתי מוקדי' יכנס לשלב הביצוע בחודשים 

 הקרובים. 

 

מנהל פרויקט, בוריס -השתתפו בפרויקט: אלכס זלן

מערכי -הנדסה אזרחית ומבנה פלדה, בלה -קרפל

ביקורת על התכנון, -מפרטים, אדוארד-ציוד, חיים

 תכנית הגשה.   -תהליך, משה-ורוניקה
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קיבלו ניתוב את הפרויקט להכפלת  2011בשנת 

במכתשים. פרויקט  SCכושר ייצור פורמולציית 

זה אמור היה להתבצע בשני שלבים, כאשר 

השלב הראשון של הפרויקט הסתיים בשנת 

 השני הוקפא. שלב הו 2011

 

אי  בו אמנם השלב הראשון הסתיים אך התגלו

תאמות בין התכנון לבין הביצוע בתחום הצנרת. ה

טיב לקויה ולא ביקורת מאי התאמות אלה נבעו 

, כמו תמיד במכתשים הלו"ז התכנוןמספקת של 

  . ונדרשו לא מעט תיקונים בשטח היה צפוף

 

לפני כחצי שנה פנו לניתוב מטעם מכתשים 

בפרויקט, עקב הזמנה דחופה  'את שלב ב לחדש

רת הזמן שהוקצתה לפרויקט של תכשיר זה. מסג

 חודשים ספורים בלבד -הייתה שוב צפופה 

 . להשלמתו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בניתוב הוחלט להפיק לקחים משלב א' ולעמוד 

מסגרת הזמן שהוקצתה לסיום   באתגרים שהוצבו:

שלב זה בפרויקט הן מבחינת התכנון והן מבחינת 

הביצוע כללה כמה חודשים בודדים והזמן לביצוע 

ת בדיסציפלינות השונות היה ות הנדרשוהתכני

מועט. 

  

 

אתגר נוסף היה לסיים את הפרויקט ללא אותן 

א'. אי ההתאמות שנתגלו בזמן ביצוע שלב 

לצורך זה הוקצו יותר משאבים לביצוע פעילויות 

 -טיב במקביל ככל האפשרהתכנון וביקורת ה

החל  בשטח ביצוע הפרויקט. הפרויקטכל לאורך 

  .פורטהמ אחר התחלת התכנון, מיד לבמקביל

 

 

 

מנהל הפרויקט,  –משתתפי הפרויקט: ג'ורג' 

תכנון צנרת, יגאל קסל  –בוריס, אנדריי ואנה 

  הנדסה אזרחית ומבנה פלדה. –וסמיון פיליאבסקי 

מכניקה וצנרת,  –פיקוח בשטח: דוד זכרביץ' ה

 הנדסה אזרחית, –ויקטור אנדריינקו 

בהצלחה  - ביצוע הפרויקט נמצא בעיצומו

 בהמשך הפרויקט!
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פנו נציגי רותם אמפרט לניתוב במטרה  2009בשנת 

לתקן את הסילו גלם הגדול המשמש כאמצעי 

. הסילו גלם הגדול, בנפח במפעל צין איחסון ביניים

שנה  20-טון לא היה בשימוש לפני כן כ 1500

ימוש בסילו גלם הקטן.  שתי ובמקומו נעשה ש

לפי  ,הפטמות המשמשות ליציאה של חומר גלם

 היו בשימושלא  ,התכונות הפיסיקליות של החומר

ולכן השמשת הסילו הצריכה תיקון וחיזוק של שתי 

 הפטמות הללו והחלפת תחתיות של הסילו. 

 

בניתוב החלו במשימה והתכנון הסתמך על דגם 

גם. בתום התכנון, הסילו הקטן יותר שעבד ללא פ

מנהל הפרויקט מטעם הלקוח טען כי כמות הפלדה 

על סמך התכנון הינה גדולה מאוד  הדרושה

ובהתאם לכך העלויות גבוהות. עוד נטען כי ישנן 

חלופות אחרות, יקרות פחות ואכן בניתוב השתכנעו 

שחלופה אחרת תספק את הפתרון הרצוי והתכנון 

 החדש היה בהתאם. 

 

דופן אחת  שהסילו היה בעבודה, לאחר חצי שנה

למסוע כתוצאה מכך נגרם נזק  ה.הפטמות התנפח

שתפקידו להעביר חומר  , מתחת לפיטמה,זחלה

גלם לאחד המסועים. כחלק מבדיקות בשטח, אותן 

נתבקשו ניתוב לבצע, נתגלה כי חלק מקורות 

החיזוק של דפנות הפטמות לא בוצעו לפי התכנון 

נים יותר, מה שגרם ובפועל הפרופילים היו קט

להתנפחות הדופן. בניתוב סיפקו פתרון נוסף לחיזוק 

הפטמות אך כעבור חצי שנה התגלה כשל נוסף 

 בפיטמה השנייה. 

  

 

 

  

מבדיקת האירוע, התברר כי חיבורי קורות החיזוק 

היו חלשים: הריתוכים לא היו איכותיים ואופן 

החיבור לא היה תקין. גם הפעם הכשל תוקן על פי 

 והסילו המשיך לעבוד.של ניתוב ההנחיות 

 

קנו ובדקו ותנאחרי כמה כשלים ש ת ביניים:מסקנ

ראש יך היה להגדיל צר - נקודתית כל מקרה לגופו

למנוע את  מחדש, כדי ולבדוק את כל המכלול

 . הכשל הבא הגרוע מכולם

 

שנה לאחר תיקון הכשל בפטמה השנייה התגלה 

הכשל השלישי והחמור מכולם: אחת הפטמות 

תוך שהיא מפעילה לחץ על  הצידהשינתה זווית 

יה, מה שגרם לסדק בין שתי קבלה שמתחתהשוקת 

הנמצא מתחת לאותה הפיטמה נזק לזחל , הפטמות

ולקורות החיזוק להתנתק מדפנות הפיטמה. לאחר 

בדיקות בשטח וחקירת האירוע על ידי ניתוב, נתגלו 

הממצאים הבאים: קורות החיזוק שחיברו בין 

הפטמות קרסו אחת אחרי השנייה, משום שלא 

אמצעות ריתוך, אלא באמצעות בוצע ביניהן חיבור ב

  .התכנון של ניתובבניגוד לתכניות , ברגים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הטענה המרכזית של הגורמים מצד הלקוח הייתה 

 שרטוטי הביצוע לא נערכה בדיקה שלכי 

(DETALING)  ולאחר הכשל הראשון ניתן היה

   .לעקוב אחר הטעויות של שלב הביצוע

 

 הסדק בין שתי הפטמות

סילו גלם 

  -גדול

לפני 

תחילת 

הפרויקט. 

 2009שנת 
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דוק לב נדרשובניתוב כי לא  מנגד טענו

ובנוסף, לא נדרשו לבדוק שרטוטים אלה 

את הביצוע עצמו משום שהבדיקה הייתה 

ידי הפיקוח הצמוד -אמורה להיעשות על

 בשטח

 

שרשרת הכשלים בפרויקט זה הובילה 

גורמים בכירים ברותם אמפרט להפנות 

מניתוב  ודרשואצבע מאשימה כלפי ניתוב 

את האירוע מתחילתו, לערוך  לחקור 

יות מקיפות ולהציג ממצאים. בדיקות פנימ

וכך היה, בניתוב החלו בבדיקות פנימיות 

כל המתכננים המעורבים בפרויקט על ידי 

והתייעצות עם מומחים. את הבדיקות 

 הוביל מנהל התכנון, איגור גורייבסקי. 

 

 

 

 

 

 

  
הבדיקות העלו שאמנם התכנון היה תקין אך היה נתק 

 בין תהליך התכנון לתהליך הביצוע. 

 

לאור התוצאות תכננו בניתוב את תיקון הליקויים 

והנזקים, אך כפשרה הלקוח שילם רק עבור מחצית 

ון. בימים אלה מתבצעות העבודות בליווי מעלות התכנ

 פיקוח עליון מטעם ניתוב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

כל פרויקט ייחודי ומיוחד בפני  - המסקנותואלה 

כשלים בכל פרויקט זהים, בין הגורמים לעצמו, אך 

 בשל טעויות בתכנון או אםשל בנגרם כשל אם ה

טעויות בביצוע. המסקנה ברורה וחד משמעית: יש 

לפי תכנית  ות לכל אורך הפרויקטלבצע בדיק

בדיקת התכנון, בדיקה לקראת ביצוע איכות: 

במהלך  ות)בדיקת שרטוטי יצרן או קבלן( ובדיק

תנהל מידע מפורט יותר כיצד זה אמור לה הביצוע.

הנדסית", מאת מאיר גודל, ראו ב"דעה  –

 המתפרסם בעמוד האחרון בגיליון זה.  

 

 

 

אחרי החלפת תחתית  –סילו גדול 

 הסילו
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, מהנדס מכונות 1997בשנת הגיע לניתוב 

מפקח אצל הלקוחות השונים בתפקיד במקצועו, 

  בתחומים: צנרת, ציוד וקונסטרוקציה. 

 

את דוד לא היה קל לראיין, משום שהוא אינו מרבה 

שגיו, מה שכבר מעיד על ילדבר על עצמו ולהתפאר בה

דוד . הרבהאישיותו כאדם צנוע, שמדבר מעט ועושה 

, נשוי ולו שני 1990, עלה ארצה בשנת 1941יליד שנת 

 ילדים ושלושה נכדים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

רויקט, בניית נזכר בפרויקט הראשון שלו בניתוב, פדוד 

במתקן המייצר מלט מחומרי גלם,  2קו יבש מס' 

ייצור המלט כלל ערבוב במפעל 'נשר' ברמלה. תהליך 

מעלות וכן תהליך של  1200-וחימום חומרי הגלם ל

בתפקיד מפקח על  קירור. עסקתי בפרויקט כשנה וחצי

בפרויקט זה השתתפו עבודות התקנת צנרת וציודים. 

מריקה, צרפת, גרמניה וכל חברה אמגון חברות מהעולם, 

מפקחים  15בפרויקט זה הועסקו סיפקה ציוד שונה. 

במקצועות שונים מטעם ניתוב, ביניהם גם איגור וודונוס 

 כמוני בניתוב עד היום. העובד 

 

. במהלך החצי עבדתי ברותם כחצי שנה 1999משנת 

שנה ביצעתי סקר מתקנים שמטרתו הייתה לבדוק ציוד 

 2000ן ולהמליץ על ציוד חלופי. בשנת ולא תקיחלוד 

התחלתי לעבוד במכתשים, רמת חובב בפרויקט העברת 

מתקן 'טיונקס' ממכתשים באר שבע למכתשים ברמת 

 .חלק בו חובב. זה היה פרויקט מעניין ושמחתי לקחת

במהלך הפרויקט הוגדל כושר הייצור של המתקן, 

הם למיני הדברה שעיקר הייצור במתקן זה הינו חומרי

לאות. עבדתי בפרויקט זה כשנה ובתום לתעשיית החק

 הפרויקט כחצי שנה נוספת כמפקח על השינויים. 

 

 

 

 

  

', במסגרת עבדתי בחברת 'נפרו 2003בשנת 

הפרויקט הקמנו ארבעה מתקנים חדשים, בהם 

עבדתי בפרויקט זה כשנה ייצרו סבוני כביסה. 

וחצי כמפקח על קונסטרוקציה, ציוד וצנרת 

טיפלתי בנושאים הקשורים ונוסף על כך 

כשור. לחשמל ומ 

 

שוב במפעל 'נשר',  חזרתי לעבוד 2004בשנת 

. תפקידי היה בורר בין קבלן מטעם ניתוב

 תשלוםודרש  עבודת מכניות בנשרביצע ש

ים שבוצעו מספר פעמים  על עבודות שינוי

עבודתי כללה בדיקה של חשבונות  ולא תועדו.

הקבלן מול התכניות, יומנים ומדידות בשטח. 

בעבודה זו קיבלתי בונוס מחברת 'נשר' כאות 

 להערכתם את עבודתי. 

 

על  תשים ופיקחתיכחזרתי למ 2006בשנת 

קן שבזמנו ייצר חומר חדש לענף בניית מת

טפילים החקלאות למטרת ריסוס הצומח נגד 

עבדתי  2009משנה זו ועד שנת  ומזיקים.

במכתשים במגוון פרויקטים מעניינים וביניהם: 

מתקן 'לופרוקס', אותו ניהל מאיר גודל מטעם 

ניתוב. מטרת הפרויקט הייתה הקטנת זיהום 

יצור. האוויר ממזהמים שנפלטים בתהליכי הי

פרויקט נוסף משמעותי היה הקמת מתקן 

התפלת שפכים שנבנה ברמת חובב ומטרתו 

גם היא הפרדת חומרים מזהמים הנפלטים 

מתהליכי הייצור והגעתם למערכת שפכים 

 תעשייתית מסודרת.

 

עבדתי במפעל 'מקסים' בבאר  2010בשנת 

שבע כמפקח בבניית מתקן המייצר חומר כימי 

מכתשים, שם אני ובאותה השנה חזרתי ל

      מועסק עד היום. 
 

 ?בשעות הפנאי שלך תחביביםהמה הם 

הפנאי שיש לי אני . במעט שעות לעבוד 

 אוהב לקרוא ספרים ולהאזין למוסיקה. 

 

עיד מכל מי שעבד בעבר ועובד עם דוד כיום, 

עליו כבנאדם בעל מוסר עבודה מאוד גבוה, 

 ישר וענו.  ,חרוץ, דייקן מאוד מסור,
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 ?QA/QCמה זה מערכת 

במפרטים רבים מופיעה דרישה לקיים מערכת 

QA/QC . 

QA- Quality Assuranceהבטחת איכות : 

QC – Quality Controlבקרת איכות : . 

 

הן הבטחת איכות והן בקרת איכות הן חלק 

 (. Quality Systemמ"מערכת האיכות" )

 

, 3, נוהל מס' iso-9001הנוהל בספרייה ראו הגדרות )

  (, הגדרות ו', ז'3.1פרק 

  

הבטחת איכות הינה הפעילות של הכנת הכלים 

הארגוניים הנחוצים לקבלת האיכות הנדרשת 

)נהלים, מפרטים, הסברה וכדומה(. בין שאר 

משימותיה, קבוצת הבטחת האיכות בפרויקט 

. זוהי תכנית ITP (Inspection&Test Planמנפיקה ) 

נכתבת על   ITP -התוכנית מפורטת לבחינת טיב. 

ידי גוף ההנדסה או על ידי הקבלן/ספק או על ידי 

 ITP-, הסמכות לאשר את המקרהגוף הפיקוח. בכל 

 היא בידי גוף ההנדסה.

 

טובה ומלאה תציג את כל נקודות  ITPתכנית 

את התוצאה  הביקורת, את רשימת הביקורות,

 הנדרשת בכל בדיקה ואת הסבולת. 

 

, בקרת האיכות )או במושגים שלנו "ביקורת טיב"(

תוכנית תפקידה לבדוק את תוצאות הביצוע, לפי 

. אין זה מתפקידה להחליט האם המוצר ITP -ה

תוצאות הביקורת מועברות  –תקין. במלים אחרות 

לגוף ההנדסי הקובע ושם ייקבע האם המוצר תקין, 

  ויש לבצעו מחדש.  או דורש תיקון או פסול

 

 

 

 

 

 

 

 מפעלי ים המלח –פרויקט קציר  

אחד הפרויקטים הלאומיים הגדולים של 

השנים הקרובות. המיזם עוגן בהחלטת 

, מיליארדי שקלים 2012הממשלה בינואר 

 יושקעו בעלויות הקמה ובעלויות תפעול

הפרויקט ייתן  מקופת ימ"ה ומקופת המדינה.

ן ארוך טווח לבעיית עליית מפלס ים פתרו

עמידה בשנים האחרונות את המלח, שמ

בלני עשרות ק בסכנת הצפה מוחשית. המלונות

בנוי  מה. התהליךמהארץ ומחו"ל יועסקו בהק

משלושה שלבים: קציר המלח בקרקעית 

הבריכות של המפעלים, שינוע המלח לאגן 

הצפוני של ים המלח והטמנתו מחדש 

אשר יגיע לתפקוד מלא, בקרקעית הים. כ

  .טון מלח בשעה 3,000-ישנע המפעל כ

 

יש  בפרויקטכדי להבין את הצורך החיוני 

להבין כי לים המלח אין אגן צפוני ואגן דרומי. 

האגן הצפוני הוא הים ומה שמכונה האגן 

הדרומי, שלחופו גם שוכנים המלונות, הוא 

מערכת של בריכות שמשמשת את מפעלי ים 

 המלח.

  

פעלים שואבים מים מהאגן הצפוני המ

ומזרימים אותם לבריכות, שם מאדים את 

המים בשמש. כתוצאה מהאידוי, שוקעים 

האידוי . המינרלים שבמים לקרקעית הבריכה

והוצאת המינרלים גורמים להצטברות מלח 

בקרקעית הבריכות ולעליית המפלס. בשלב 

קוצרות  3הראשון של תהליך הקציר, יעבדו 

מדובר בסוג של דוברות . ותמלח בבריכ

שעליהן יותקנו מנופים שיורידו שרשראות 

 לקרקעית הבריכה.

  

השרשראות ישברו את גבישי המלח 

שהצטברו בקרקעית וצינור ארוך שמותקן על 

הקוצרת יישאב את המים יחד עם שברי 

הגבישים. הצינור השואב יוביל עד לסוללת 

עפר שעוברת בין הבריכות, ולאחר שהמים 

לחלו בחזרה לבריכה תיווצר ליד כל בריכה יח

בנקודה זו יחל  ערימה גדולה של מלח יבש.

. שלב השינוע של המלח בחזרה לים 

 

 

 

  

 


