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שלוםרב.

  קורס לפיקוח על  בריכות שחייה ברשויות מקומיות :הנדון
  8/5/17ימי שני מתאריך   - בשבועמפגשים של לימודי יום  6

  

 מטרת הקורסרקע ו

,"(התקנות"–)להלן2004 –תקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחייה( התשס"ד 

עסקים רישוי וחוק רחצה מקומות הסדרת חוק לפי משולב חיקוק ראשי ומחייבות את,מהוות

כדילפקחעל"מחזיקיהבריכות"ולאשראתעמידתהבריכות1הרשויות המקומיות למנות פקחים

העסקבהיבטהבטיחותי.בתנאירישיון

,עלוללהביאלתביעותמיומנות הפקחיםלמותרלצייןשאיפיקוחנאותעפ"יהנדרשבתקנות,לרבות

משפטיותנגדהרשויותהמקומיות,במקרהויהיוחלילהפגיעותבמתרחציםבגוףובנפש.

הבטיחות של  ,כדישיוכלולפקחביעילותעלמטרת הקורס להכשיר פקחים ברשויות המקומיות

 בריכות השחייה עפ"י הנדרש בתקנות. 
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לחוקהמרשםהפליליעולהכילאהורשע6עובדיהרשותאשרממידעמןהמרשםהפליליכאמורבסעיףפקחים

 בעבירהאשרמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילשמשכפקח.



 

 

 

 אוכלוסיית היעד

–מאגפיומחלקותהפיקוחכגוןמרישויעסקים,פיקוחעירוני,ביטחוןוכיו"בעובדי רשויות מקומיות

טעונותייהשמונואואמוריםלהתמנותע"יראשהרשותהמקומיתלשמשכפקחיםעלבריכותהשח

.לתקנות37רישוי)"בריכותציבוריות"(,עפ"יסעיף

 קום הקורס  מ

.(45ברחוב שד' בן גוריון )קאנטרי ראשל"צ  הקמפוס ב חניהחופשית, במקוםכיתותמרווחות,

הקורסלמשתתפיהמקוםמאפשר(ובקרבהלתחנהמרכזיתולרכבת.4נגישותרבה)צמודלכביש

שיכולבהחלטלשמשדוגמהלחוותבאופןבלתיאמצעיאתהעסקיםטעוניהרישויבקאנטריקלאב,

ואתכלאמצעיהבטיחותהננקטיםואשרצריכיםלהינקט. .טובה, יוכלו כן המשתתפיםבקורסכמו

יםבבריכותבמתקניםהשונאתהחוויותשלהמשתמשיםובלתיאמצעיבאופןאישיבמהלךלחוות

 וכןלהכיראתחדרהמכונותוהחומריםהמסוכניםשבשימושבבריכות.

 מתכונת היקף ומועדי הקורס

 . מפגשים יומיים בימי שני בשבוע 6משך בפיקוחמעשיבשטח,בשעות פרונטליות ומעשיות  48 

.09:00-16:15בשעות12/6/17ועד8/5/17החל מתאריך 

 תכני ההכשרה: 

 :עיוני  –תאוריה 

 יסודותחוקיים,מנהלייםומעשייםלפיקוחברשויותהמקומיות. -פיקוח הלכה למעשה .1

 עקרונותלתכנוןותפעולבטיחותיותברואתי. -הכרת בריכות שחייה ציבוריות .2

והפסיקה -מקור הסמכות וחובות להפעלת בריכות שחייה ציבוריות .3 החקיקה עיקרי

 לבריכותשחייה.

של בריכות שחייה בראייה כלל מערכתית. היבטים, היבטים ודגשים ברישוי עסקים  .4

ישראל, -דגשים ודרישות של גורמי ונותני האישורים השונים לבריכות שחייה משטרת

בהיבטשלביטחוןהציבור,איגודיעריםלכיבויאשבהיבטשלבטיחותאש,המשרדלהגנת

העםועוד.הסביבהבהיבטשלחומריםמסוכנים,משרדהבריאותבהיבטשלבריאות

 פרקטיקה:

לימוד-2004תקנות להסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחייה( התשס"ד .1

התקנותויישומםהמעשילפיקוחעלבריכותשחייה.

סיכון-מודל הערכת סיכונים לבריכות שחייה כאתר רחצה .2 גורמי בטיחות, חקיקהותקני

 וסידוריבטיחותבבריכותשחייה.



 

 

לעריכתביקורתומילוי-סיורים מקצועיים .3 מעשי ציבוריותללימוד סיוריםבבריכותשחייה

 תקיןשלטופסביקורתופיקוחלבטיחות.

באחת מהבריכות לעמוד בבחינת סיום מעשית של מילוי טופס פיקוח יהיה על משתתפים הערה:

 וכן בבחינה עיונית בשיטה אמריקאית. הציבוריות 

 עלות הקורס 

 :ולל מע"מ וכןכ₪   2,700עלות הקורס 

 מיטבהמרציםהמקצועייםבתחום מראשרגרנר רונהמנהלהאגףלרישויעדלאח-כגון

 .משרדהפניםוהמשמשבקורסזהגםכמרכזאקדמיעסקיםואתרירחצהב

 :ערכתהדרכה 

o המותאםלנשיאתמחשבנייד.צדמהודרתיק 

o שחייה בריכות ומפעילי למחזיקי "המדריך מקצועי )ספר דודעמ670" מאת '

 תלהפעלהבטוחהשלבריכותשחייה.הכוללאתכלהתקנולבקוביץ(

o מצגותיריםמקצועייםותקצעבודה,חוברות.    

 כיבודקלרץוארוחותצהרים 

 תקנון וטופס רישום 

מצ"בלמעונייניםתקנוןהקורסוטופסרישום.

 967600-0505ו/או בפלא  david@fstyle.co.ilלדוד לבקוביץ במיל  לפרטים נוספים ניתן לפנות

 תעודת גמר  

תעודת בדרישות תקנון הקורס, לרבות עמידה בבחינת סיום, תוענק לבוגרי הקורס אשר יעמדו 

  .גמר מטעם הקריה האקדמית אונו ואיגוד מנהלי רישוי עסקים



  בכבוד רב.,                                                             

                                       דוד לבקוביץ                                                         נפתלי קאיקוב                          

יועץמומחהלאתרירחצההמקומיותברשויות ושילוט עסקים רישוי מנהלי יו"ראיגוד



 : 2העתק

 משרדהפנים,אתרירחצהמנהלאגף –מר עאטף חיראלדין 

.םמשרדהפני,מנהלתאגףרישויעסקים -חוה מונדרוביץ'גב'   

המקומיוברשויותושילוטעסקיםרישוימנהלי  איגודמזכיר–ספרונוב יגאלמר 
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