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תקנון קורס דוגמי מי נופש
כללי
ההתפתחות הסטטוטורית והמבנית של משק המים לקבלת איכויות פיזיות ,כימיות ותברואתיות
תקינים  -מול המחסור הכרוני במים במדינת ישראל ,מצביעים על החשיבות של הכשרת כוח אדם
במשק המים.
קורס זה מתקיים ע"י ביה"ס הארצי למקצועות המים והאחזקה של מערכת "בסגנון חופשי"
מקבוצת ד .לבקוביץ יעוץ והדרכה בע"מ ,בשיתוף עם הקריה האקדמית אונו  -היחידה ללימודי
חוץ (להלן  -ביה"ס) ,ובפיקוח והסמכת משרד הבריאות  -המחלקה לבריאות הסביבה ומרכז
הדרכה של משרד הבריאות.

מטרת הקורס
להכשיר ולהסמיך דוגמי מי נופש (בריכות שחייה ,חופי רחצה ,נחלים ומקוואות).

דרישות קבלה
רצוי ניסיון והכרות תפעולית בתחום מי נופש ,השכלה תיכונית או מקצועית.
חובה ידיעת השפה העברית ברמת קריאה ,הבנת הרצאות והבנת חומר מקצועי.
•

רוב הקורס יתקיים ב""zoom

•

החלק המעשי וההתמחות יתקיימו בקמפוסים השונים

• מועד הבחינה טרם נקבע
החל מיום רביעי בתאריך  6.1.2021ועד תאריך  10.2.2021בשעות 08:30-14:15
()10.2.2021 ,3.2.2021 ,27.1.2021 ,20.1.2021 ,13.1.2021 ,6.1.2021
הערה :ייתכנו שינויים מסוימים עקב מצב הקורונה ,לרבות חלק מהלימודים ב""zoom

נושאי הלימוד (סה"כ  40שעות לימוד)
•

מבוא – מטרות הקורס ,מטרת הדיגום 1 :ש"ל

•

היבטים בריאותיים 1 :ש"ל

•

מיקרוביולוגיה של מים – אינדיקטורים מיקרוביאלים 3 :ש"ל

•

קביעת תוכנית דיגום ,כללי דיגום 2 :ש"ל

•

תקנות משרד הבריאות בנושא בריכות ומקוואות 2 :ש"ל

•

פרמטרים כימיים :מלחים ,קשיות ,עכירות ,צבע 2 :pH ,ש"ל

•

עקרונות החיטוי של מי בריכות ומקוואות 2 :ש"ל

•

עקרונות סינון מים וסינון בבריכות שחייה 3 :ש"ל
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•

שימור ,אחסון ,הובלת דגימות ,זיהוי ,רישום ותיעוד 2 :ש"ל

•

חופי רחצה – קביעת תוכנית דיגום ,ציוד ,רישום ותיעוד 2 :ש"ל

•

נחלים – תיאור הנושא ,הסיכון הבריאותי ,מקורות זיהום ,תקנות 2 :ש"ל

•

נחלים – קביעת תוכנית דיגום ,בחירת נקודות דיגום ,ציוד דיגום בנחלים 2 :ש"ל

•

סיור בבריכה ,במקווה ,בחוף ים ובנחל +התנסות בדיגום בפועל 8 :ש"ל

•

הבטחת איכות בתהליכי דיגום ובדיקה 2 :ש"ל

•

הזרמה לא מבוקרת של כימיקלים בבריכות ,טיפול באירועים חריגים ,תיאור אירועים2 :
ש"ל

•

מבחן הסמכה 2 :ש"ל

זכאות להבחן ולתעודת הסמכה
 .1זכאות להיבחן – לבחינה החיצונית מטעם משרד הבריאות יתאפשר לגשת רק לסטודנטים
שעמדו בכל הקריטריונים הבאים:
•

נוכחות מלאה בכל המפגשים

•

תשלום מלא עבור הקורס.

•

תשלום עבור אגרת הבחינה למשרד הבריאות .הסכום לאגרת בחינה נכון להיום עומד
ע"ס ₪ 115

 .2זכאות לתעודת הסמכה  -לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס וציון מעבר בבחינת ההסמכה
בציון  65%לפחות ,תונפק תעודת הסמכה של "דוגם מי נופש" מטעם משרד הבריאות,
ותעודה מטעם הקריה האקדמית אונו – ביה"ס הארצי למקצועות המים והאחזקה .בוגר
אשר יסיים בציון  95%ומעלה זכאי לקבלת תעודת הצטיינות.
 .3בחינות הסמכה חוזרות  -תלמיד שנכשל צריך לעבור מבחן חוזר .התלמיד יוכל לגשת
למועדי בחינות נוספות (מועדים ב' ו-ג') ,במהלך שנה ממועד ההכשרה .במידה והתלמיד
נכשל בפעם השלישית ,יהיה עליו לעבור את הקורס מחדש ורק לאחר מכן יהיה זכאי לגשת
שוב לבחינות הסמכה .הנבחן יחויב בדמי עלות בחינה חוזרת ,עפ"י תעריפים הנהוגים המרכז
ההדרכה והמתפרסמים מעת לעת.
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פרטי שכר לימוד
מרכיב

תשלום

הערות

מחיר הקורס

₪ 1900

שכר הלימוד כולל:
מע"מ ,תיק הדרכה וחומרים מקצועיים ,כיבוד קל.
התשלום ישולם לפקודת "ד .לבקוביץ יעוץ והדרכה בע"מ" כנגד
חשבונית מס וקבלה כחוק.
תשלום במקרה של הפסקת לימודים:
הפסקת הלימודים במהלך הקורס ,מכל סיבה שהיא ,תחייב את
הסטודנט/ית בתשלום כמפורט להלן :השתתפות הסטודנט/ית
עד  25%משעות הלימוד (כולל) יחייבו בשיעור של  25%משכר
הלימוד .השתתפות הסטודנט/ית מ 26% -משעות הלימוד ואילך
יחייבו במלוא שכר הלימוד.

אגרת בחינה

 115ש"ח

עבור אגרת בחינה  +הנפקת תעודה מגנטית ותעודת קיר

סה"כ עלות

₪ 2015

ניתן לשלם במספר תשלומים.

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 כי הפרטים שמסרתי בטופס הרישום לקורס  -נכונים.
 .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
יחזור כבלתי נפרע.
 .5ידוע לי ואני מסכים/ה כי ייתכנו במהלך הקורס שינויים בתוכנית הלימודים ,בזהות
המרצים ,בימי הלימוד ושעות הלימוד.
תאריך_________:

שם פרטי ומשפחה ___________________ :חתימה__________ :

בהצלחה!!!

