תקנון קורס לפיקוח של בריכות שחייה ברשויות
מקומיות
01/02/2021
רקע ומטרת הקורס:
מטרת הקורס להכשיר פקחים ברשויות המקומיות ,כדי שיוכלו לפקח ביעילות שמחזיקי בריכות
השחייה עומדים בכללי הבטיחות המצוינים בתקנות להסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה)
התשס"ד ( 2004 -להלן – "התקנות").

תנאי סף לקבלה לקורס:
עובדי רשויות מקומיות ,שמונו או אמורים להתמנות ע"י ראש הרשות המקומית לשמש כפקחים על
בריכות השחייה טעונות רישוי ("בריכות ציבוריות") ,עפ"י סעיף  37לתקנות.
שליטה בשפה העברית ברמה של הבנת הנקרא המאפשרת לימוד חומר ועמידה בבחינה בשפה
העברית.

מקום הקורס:
קמפוס קאנטרי ראשל"צ ,רחוב שד' בן גוריון  45ראשל"צ .בחירת המקום נועדה לאפשר לחניכי הקורס
לחוות באופן מעשי את החומר הלימודי שיילמד.
הערה :ייתכנו שינויים מסוימים עקב מצב הקורונה ,לרבות חלק מהלימודים ב""zoom

מתכונת הקורס:
היקף שעות ומועדים
 42שעות עיוניות (פרונטליות) ומעשיות בפיקוח מעשי בשטח ,במשך  6מפגשים בימי שני בשבוע.
החל מתאריך  01/02/2021ועד  08/03/2021בשעות .09:00-16:10
ריכוז אקדמי וצוות הוראה
את תוכנית הקורס ילוו כרכזים אקדמיים וכמרצים ראשיים מר אשר גרנר  -ששימש שנים רבות כמנהל
האגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה במשרד הפנים ,וכן מר דוד לבקוביץ  -יועץ מומחה לאתרי רחצה.
בקורס ירצו מיטב המרצים המקצועיים והאקדמיים בתחומי רישוי עסקים ואתרי רחצה ,המשפט
והבטיחות.
לימודים עיוניים פרונטליים
 .1פיקוח הלכה למעשה  -יסודות חוקיים ,מנהליים ומעשיים לפיקוח ברשויות המקומיות.
 .2בריכות שחייה כאתרי רחצה נופש ופנאי – סקירה ואפיון של בריכות שחייה לסוגיהן ,על פי
מטרות מבנה ופעולה.
 .3חוק ומשפט לבריכות שחייה – עיקרי החקיקה ופסיקת בתי המשפט הנוגעים לתכנון ,בניה
ותפעול של בריכות שחייה ויישומם לפיקוח רשותי.
 .4עיקרי תורת הבטיחות בהתאמה לבריכות שחייה – חקיקה ,פסיקת בתי משפט ותקני
בטיחות .גורמי סיכון

וסידורי בטיחות .מודל הערכת וניהול סיכונים לבריכות שחייה כאתר

רחצה ונופש.
 .5היבטים ודגשים ברישוי עסקים של בריכות שחייה בראייה כלל מערכתית  -היבטים ,דגשים
ודרישות של גורמי ונותני האישורים השונים לבריכות שחייה כגון משטרת ישראל ,בהיבט של
ביטחון הציבור ,כבאות אש בהיבט של בטיחות אש ,המשרד להגנת הסביבה בהיבט של
חומרים מסוכנים ,משרד הבריאות בהיבט של בריאות הציבור.
פרקטיקה מעשית
חלק מהקורס מתבסס על הכרות מעשית בלתי אמצעית של החניכים עם מבנה ,תקנים וציוד הקשורים
לתפעול הכללי והבטיחותי של בריכות השחייה .זאת באמצעות סיורים מקצועיים בקאנטרי ראשון
שבו מתקיים הקורס וכן בבריכות שחייה ציבוריות אחרות ,שבמהלכן יערכו חניכי הקורס ביקורות
בטיחותית "על אמת" של בריכות השחייה באמצעות "סל כלים" ,שבמרכזו טופס ביקורת ופיקוח
המותאם לכך.

פרטי שכר לימוד
•

גובה שכר הלימוד  -שכר לימוד ₪ 2850

•

שכר הלימוד כולל :מע"מ ,ארוחת צוהריים חמה (בפגישות הפרונטליות) 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" ,ערכות הדרכה.

•

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.

זכאות להיבחן ולתעודת גמר:
 .1תשלום מלא עבור הקורס .מודגש זאת כי חובה להסדיר את נושא שכר הלימוד לפני תחילת
הלימודים כמפורט בטופס ההרשמה המצ"ב.
 .2נוכחות  .100%במקרים מיוחדים ניתן להיעדר משיעור אחד בלבד וזאת באישור מוקדם של
רכז הקורס לאחר שיתברר כי סיבת ההיעדרות הייתה מחויבת המציאות.
 .3ציון מעבר של  65%בבחינה העיונית ( 30שאלות בשיטה "אמריקאית") וציון מעבר של 65%
בעבודה מעשית של ביקורת בבריכה ציבורית והגשה של טופס ומסמכי עפ"י הכלים והסטנדרט
שנלמדו בקורס.
 .4סטודנט שייכשל חלילה יהיה חייב לעבור בחינה חוזרת באותו נושא .ניתן לגשת שלוש פעמים
לבחינות הסמכה ( מועד א' ,ב' ,ג' ) .
לבוגרי הקורס אשר יעמדו בדרישות תקנון הקורס ,לרבות עמידה בבחינות הסיום ,תוענק תעודת
גמר מטעם ביה"ס למקצועות המים הים והבריכה ,ואיגוד מנהלי רישוי עסקים ברשויות המקומיות.

הצהרת המועמד/ת:
אני הח"מ מאשר/ת כי קראתי את התקנון המפורט לעיל ומצהיר/ה כי אני מודע/ת לתנאים ולדרישות
של הקורס ומתחייב/ת לעמוד בהם ,וכי בכל מקרה של אי הסדרת תשלום שכר לימוד במלואו או אי
עמידה בתנאי הסף המפורטים בתקנון ,תתאפשר להנהלת ביה"ס למנוע השתתפותי בקורס ו/או
השתתפותי בבחינות ו/או עיכוב תעודה ו/או כל מסמך אחר הקשור לקורס.
שם הרשות_________ שם פרטי ומשפחה___________ :חתימה________ :תאריך____:

