מערכת בסגנון חופשי
ביה"ס הארצי למקצועות המים הים והבריכה
קמפוס מרכז הקאנטרי ראשל"צ  -קמפוס צפון הקאנטרי קרית אתא  -קמפוס דרום המרכז ההידרותרפי שער הנגב

תקנון

קורס מפעילי בריכת שחייה
סמסטר חורף  2021מתאריך 12.01.2021
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.

מטרת הקורס
מפעיל מוסמך בבריכות הנדרשות ברישיון עסק הוא תנאי לקבלת הרישיון ,ומשרד הבריאות מקפיד על כך יותר
מתמיד .באמצעותנו ניתן לעמוד בדרישות החוק להמצאות מפעיל בריכה מוסמך בחצרות הבריכה בכל זמן
שהבריכה פתוחה לקהל ולהבטיח הפעלה מקצועית בטוחה וחסכונית יותר.

מקום ומועדים
הקורס יתקיים מיום שלישי ה 12בינואר  ,2021במשך כ 4-חודשים,
בלימודים בימי שלישי בשעות  16:15-21:15וחמישי בשעות .16:15-21:15

•

רוב הקורס יתקיים ב""zoom

•

החלק המעשי וההתמחות יתקיימו בקמפוסים השונים

•

מועד בחינת ההסמכה של משרד הבריאות טרם נקבע

תכנית הלימודים (מתחלקת ל  3חלקים)
החלק הראשון :הוראה עיונית  -תאוריה  ,למידה פרונטלית בכיתה.
החלק השני :הכשרה מעשית.
החלק השלישי :התמחות
להלן תוכנית הלימודים ע"פ חלוקה לפרקים
פרק

מספר שעות הכשרה

תוכנית

פרק ראשון :הוראה עיונית

144

מבוא והכרת בריכות שחייה ( 5שעות) ,מבנה הבריכה (6
שעות) ,מיקרוביולוגיה ותחלואה ( 12שעות) ,כימיה ופיזיקה
של המים ( 8שעות) ,חיטוי המים (; 6שעות) ,סינון (  16שעות),
ציוד לטיפול במים כגון משאבות וכיו"ב ( 17שעות) ,תפעול
תברואתי של אתר הבריכות ( 16שעות) ,שימוש בכימיקלים
( 14שעות) סיורים מקצועיים ( 4שעות) ,נושאים שונים כגון
אנרגיה ( 14שעות) ,בטיחות וגיהות עובדים ( 4שעות) ,תקנות
והנחיות –  10שעות.

פרק שני :הכשרה מעשית

32

פרק זה כולל התנסות מעשית במקביל להוראה העיונית
ויועבר בקבוצות של עד  8סטודנטים בהשגחה ובליווי מפעיל
מוסמך בעל וותק וניסיון בהפעלת בריכות.

פרק

מספר שעות הכשרה

תוכנית

24

במסגרת זו סטג' יתמחה הסטודנט בעבודה מעשית במגוון
תהליכים ופעולות של עבודת מפעיל במשך  3ימים  8שעות בכל
יום  .זאת בליווי חונך שהוא מפעיל מוסמך בעל וותק וניסיון
בהפעלת בריכות.

פרק שלישי :התמחות

סה"כ שעות

200

אמצעי לימוד
המהדורה השלישית של ספר ההדרכה "המדריך למפעילי בריכות שחייה  -כל התיאוריה ועוד  222שאלות
ותשובות" – מאת דוד לבקוביץ ובהוצאה לאור של מערכת "בסגנון חופשי" ,טכנולוגיות מידע חדשניות ושיטה
של הנחייה קבוצתית בסדנאות לימוד ושינון בחינות לאורך כל הקורס ,אמצעי המחשה דידקטיים מצגות
ותקצירים המותאמים ולתוכנית הלימודים ,וסיורים מקצועיים.

תנאי סף לקבלה לקורס
 .1שליטה בשפה העברית ברמה של הבנת הנקרא המאפשרת לימוד חומר ועמידה בבחינה בשפה
העברית.
 .2השכלה – רצוי  12שנות לימוד לפחות .\.תעודות או אישורי ההשכלה יועברו יחד עם טופס ההרשמה.
 .3ועדת קבלה  -להתאמת הסטודנטים לקורס ,תתקיים לבעלי השכלה נמוכה יותר מ  12-שנות לימוד
ו/או לבעלי קשיים בשפה העברית ולקויות למידה.
סטודנטים אשר מאובחנים עם לקות למידה יקבלו מענה בהתאם להמלצת האבחון (בחינה בעל פה,
הארכת זמן וכיו"ב) .לסטודנטים בעלי קשיי שפה (כאשר העברית אינה שפת אם) ,ושהם בעלי יכולת
קרוא וכתוב והבנת הנקרא בעברית  -תינתן הארכת זמן של  25%מזמן הבחינה המתוכנן.

פרטי שכר לימוד
•

גובה שכר הלימוד  -שכר לימוד  .₪ 4,500שכר הלימוד כולל :מע"מ ,שתייה חמה וכיבוד קל ,תיק
הדרכה מהודר ,ספר לימוד המוביל בארץ לבריכות שחייה מפרי עטו של דוד לבקוביץ "המדריך למחזיקי
ומפעילי בריכות שחייה ועוד  220שאלות ותשובות" וערכות הדרכה.
הערה :תשלום זה איננו כולל אגרת בחינה למשרד הבריאות שעלותה נכון להיום .₪ 115

•

תשלום במקרה של הפסקת לימודים :הפסקת הלימודים במהלך הקורס ,מכל סיבה שהיא ,תחייב
את הסטודנט בתשלום כמפורט להלן :השתתפות הסטודנט עד  25%משעות הלימוד (כולל) יחייבו
בשיעור של  25%משכר הלימוד .השתתפות הסטודנט מ 26% -משעות הלימוד ואילך יחייבו במלוא
שכר הלימוד.

•

המועד הקובע  -המועד הקובע לכל חישוב כספי יהיה יום ההודעה בכתב למזכירות ביה"ס.

•

פיקדון חיילים משוחררים :חיילים משוחררים זכאים להחזר מלא עפ"י חוק חיילים משוחררים.

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 של לפחות ב 80% -מההרצאות העיוניות ו  100%בהכשרה מעשית והתמחות.
 .4הבחינה ממוחשבת על פי תוכנית הלימודים .בהיקף של  50שאלות .ציון עובר .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 יחזור כבלתי
נפרע.
 .5ידוע לי ואני מסכים/ה כי ייתכנו במהלך השנה שינויים בתוכנית הלימודים ,בשמות המרצים ,בימי
הלימוד ושעות הלימוד.

תאריך_________:

שם פרטי ומשפחה ___________________ :חתימה_________ :

