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  ברשויות מקומיותקורס לפיקוח על  בריכות שחייה     :הנדון
   7.6.2022מתאריך    9מחזור                                                       

 כללי
ל ציבוריות  שחייה  בריכות  פועלות  המקומיות  הרשויות  של  מעבר הרחבהציבור  רווחת  בתחומן   .

גורמי סיכון  גם  פעילות בריאה של  פנאי וספורט, יש בהן, מטבע הדברים,  ב  מהןלהזדמנות ליהנות  
 של מים, חשמל,  וחומרים מסוכנים. השילוב מעצם 

האחרונות   גידול  מדאיגה    מגמה  חלהבשנתיים  מקרים  של  שחייה,  בבריכות  הטביעות  מקרי  היקף 
   .שעלולים להטיל על הרשויות המקומיות אחריות ישירה או שיורית

מחייב      2004  –תקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחייה( התשס"ד  שב  38סעיף  כי  יצוין  
מהוות חיקוק הללו    התקנותלעניין תקנות אלו. עוד יצוין כי    ראשי הרשויות המקומיות למנות פקחים   את

  עסקים לחוק רישוי    39, וסעיף  1964  –לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד    4משולב לפי סעיף  
 מהוות חלק מהדרישות לרישוי העסק של בריכות שחייה.     ן , כך שה1968 -  התשכ"ח

לפעול למינוי פקחי מבקר המדינה עולה, בין השאר, כי על ראשי הרשויות המקומיות    מדו"ח של
על מנת לדאוג לביטחון ובטיחות תושביהם המשתמשים בבריכות   ,  בריכות  שחייה ולהכשרתם

 ות שבתחומן. השחייה הציבורי
 

 מטרת הקורס  
על מחזיקי     לפקח באופן מקצועי ויעיל   שיוכלו   להכשיר פקחים ברשויות המקומיות, כדימטרת הקורס  

  .נדרשים בתקנותההבטיחות  כלליעפ"י  שהם פועלים כך ל  , בריכות השחייה
 אוכלוסיית היעד 

שמונו או אמורים להתמנות    –  והפיקוח העירוני    עובדי רשויות מקומיות מאגפי ומחלקות רישוי עסקים
 .  הציבוריותע"י ראש הרשות המקומית לשמש כפקחים על בריכות השחייה 

 מתכונת היקף ומועדי הקורס
יומיים בימי ש  6שעות פרונטליות ומעשיות בפיקוח מעשי בשטח, במשך    42 בשבוע.    לישימפגשים 

   .09:00-16:00בשעות  12.7.2022ועד  7.6.2022החל מתאריך 
 והבטיחות.  המשפטבקורס ירצו מיטב המרצים בתחומי רישוי עסקים ואתרי רחצה, 

ששימש שנים רבות כמנהל האגף    -  אשר גרנר מר ע"י    יתבצע הריכוז האקדמי והמקצועי  של הקורס  
 יועץ מומחה לאתרי רחצה.   - מר דוד לבקוביץובמשרד הפנים,   לרישוי עסקים ואתרי רחצה

 . תקנון וטופס הרשמהמצ"ב 
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