ביה"ס הארצי למקצועות המים הים והבריכה
מערכת בסגנון חופשי

תקנון
קורס דוגמי מי שתיה רמה א' 20.01.20
כללי
קורס זה מתקיים ע"י ביה"ס הארצי למקצועות המים ,הים והבריכה של מערכת "בסגנון חופשי" מקבוצת ד.
לבקוביץ בפיקוח והסמכת משרד הבריאות  -המחלקה לבריאות הסביבה ומרכז ההדרכה של משרד הבריאות.
מודגש בזאת כי הקורס ייפתח רק במידה ותהיה הרשמה כולל תשלום של לפחות  17סטודנטים.
כמו כן יצוין כי מספר המשתתפים בקורס מוגבל במספר ,כך שאין התחייבות לקלוט חניכים לקורס במידה
והמכסה תתמלא .עדיפות לקבלה לקורס תהיה למקדימים להירשם ושעמדו בתנאי הסף כפי שיפורטו
בהמשך.

מטרת הקורס
להכשיר ולהסמיך דוגמי מי שתייה לאיכות מיקרוביאלית ,מתכות ופלואוריד ברשת ובדיקות שדה.

מקום ומועדים
הקורס יתקיים בקמפוס הקאנטרי ראשל"צ שד' בן גוריון .45
אמור להתחיל מתאריך  20.01.2020למשך  5מפגשים  .ימי שני בין השעות .09:00-16:00
(תאריכי הקורס).17/02/20 ,10/02/20 ,03.02.20 ,27.01.20 ,20.01.20 :
תאריך בחינה.03/03/2020 :

תנאי סף לקבלה לקורס
 .1שליטה בשפה העברית ברמה של הבנת הנקרא המאפשרת לימוד חומר ועמידה בבחינה בשפה
העברית.
לסטודנטים אשר מאובחנים עם לקות למידה ו/או סטודנטים בעלי קשיי שפה (כאשר העברית אינה
שפת -האם) תינתן הארכת זמן של  25%מזמן הבחינה המתוכנן ,אלא אם יש להם הקלות אחרות
שנקבעו באבחון.
 .2רצוי השכלה וניסיון מקצועי בתחום מי השתיה.
 .3תשלום שכר לימוד – תשלום כמפורט בסעיף הבא ישולם עוד לפני תחילת הקורס.

פרטי שכר לימוד
שכר הלימוד ( .₪ 2900 -שכר הלימוד כולל :מע"מ ,שתייה חמה וכיבוד קל ,תיק וחומר הדרכה).
אגרת בחינה .₪ 115 -

זכאות להיבחן ולתעודת הסמכה מטעם משרד הבריאות
 .1עמידה בכל הדרישות המפורטות לעיל ובתנאי הסף.
 .2תשלום מלא עבור הקורס וכן עבור אגרת הבחינה למשרד הבריאות.
 .3נוכחות מלאה בקורס!
 .4עמידה בבחינה ממוחשבת על פי תוכנית הלימודים .נדרש לעבור לפחות בציון של .65%
 .5סטודנט שייכשל חלילה יהיה חייב לעבור בחינה חוזרת .ניתן לגשת שלוש פעמים לבחינות הסמכה (מועד א' ,ב',
ג' )  .חניך שייכשל גם במועד ג' יהיה חייב לעבור קורס נוסף .בחינות חוזרות חייבות להתבצע עד שנה מסיום
הקורס ומעבר לשנה נדרש יהיה להשתתף בקורס נוסף.
 .6סטודנט שלא עמד בהצלחה בבחינות ההסמכה של משרד הבריאות ,ואולם מילא את חובותיו האחרים כגון
נוכחות ,יהיה זכאי לקבלת תעודת השתתפות בקורס מטעם בית הספר עם ציון היקף השעות.

הצהרת הסטודנט/ית
הריני להצהיר כי קראתי את התקנון המפורט לעיל ,ולמען הסר ספק אני מצהיר/ה כי אני מודע/ת לתנאים
ולדרישות של הקורס ומתחייב/ת לעמוד בהם כמפורט להלן :
 .1אני הח"מ מאשר /ת את נכונות הפרטים שמסרתי בטופס הרישום לקורס מפעילי בריכות שחייה.
 .2אני מתחייב /ת ,אם ולאחר שאתקבל לקורס ,למלא אחר נהלי ביה"ס ותקנון הקורס.
 .3עלי להסדיר את נושא שכר הלימוד לפני תחילת הלימודים .בכל מקרה אי הסדרת תשלום שכר לימוד
במלואו או אי עמידה בתנאי הסף המפורטים בתקנון תאפשר להנהלת ביה"ס למנוע השתתפותי בקורס
ו/או השתתפותי בבחינות ו/או עיכוב תעודה ו/או כל מסמך אחר הקשור לקורס.
 .4אני מתחייב לשלם לביה"ס כל עמלה בה תחויב ביה"ס במידה וההמחאה שנתתי לביה"ס תחזור
"כבלתי נפרע".
תאריך_________:

שם פרטי ומשפחה ___________________ :חתימה_________ :

