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באוניברסיטת     סיכום ישיבה בנושא הכשרה תברואית לעובדי פיקוח ברשויות,
 אריאל

השתתפו: , 24.7.18בפגישה בנדון שהתקיימה בתאריך 
 מיה אורון – אוניברסיטה אריאל היחדה ללימודי חוץ
 יגאל ספרונוב – מנהל אגף רישוי עסקים עיריית פ''ת
נפתלי קאיקוב – מנהל אגף רישוי עסקים עיריית נתניה, ויו"ר איגוד מנהלי

אגף הרשויות המקומיות 
אברהם מכני – מנהל מחלקה רישוי עסקים גבעתיים
 מנהל מחלקת רישוי עסקים – אשדוד מישל אללי -
 רות דיין מצר – ממונה בריאות מרכז שלטון מקומי
עמיר יצחקי – ראש מערך ארצי לבריאות הסביבה, משרד הבריאות
 ד'ר שלי עינב - וטרינר, מטה שירות מזון, משרד הבריאות 
משרד הבריאות ,מטה שריות מזון ארצי,  ד'ר יוני ינון – וטרינר ראשי
,(רישוי עסקים) יעקב בוריאקובסקי – מנהל תחום בכיר בריאות הסביבה

משרד הבריאות 

בדברי פתיחה נפתלי קאיקוב התייחס לצורך בפתיחת קורס לאנשי פיקוח ברשויות
כלהלן: המקומיות (קיימים וחדשים), 

התמקצעות כוח אדם ברשויות נדרשת ליישום רפורמה ברישוי עסקים עקב
 אצילת סמכויות ממשרד הבריאות למפקחים ברשויות לפריטים שלידיעה 

 'קיים צורך במתן עדות מקצועית בבית משפט וכו

 עובדים בנושאי התברואה וחשוב לתת להם50נכון להיום מועסקים ברשויות כ 
פתרון חד פעמי ייחודי כ"דור מדבר" 

מסר כי אוניברסיטת אריאל הסכימה לארגן וליישם הליך לימודים להכשרה בנושאי
תברואה

סוכם לקדם לימודים במתכונת הבאה:

המחלקה לבריאות הסביבה
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תכנית לימודים לתואר ראשון בבריאות הסביבה, מספר שעות לימוד משוער כ1
 שעות.1800

תכנית לימודים חד פעמית ייחודית ל"דור המדבר".2
 שעות200לימודי השלמה לבעלי תואר ראשון במקצועות של מדעי הטבע כ 3

לימוד. לימודי השלמה לבעלי תואר ראשון במדעי החברה, השלמה של כ
 שעות לימוד.400

תיבחן אפשרות לתת הפחתה(קיזוז) בשעות לימוד לאנשי רשויות שעברו קורסים
והסמכות בתחום בריאות הסביבה ורישוי עסקים.

המרכז לשלטון מקומי הודיע שתהיה השתתפות בתשלומי שכר לימוד לתלמידים
בקורסים להכשרה מקצועית בתחומים אלה.

אוניברסיטת אריאל בשיתוף משרד הבריאות, תכין הצעה לתכניות הלימודים השונות.
יקבע מועד למפגש בין משרד הבריאות ואוניברסיטה לקידום תכנית לימודים

לקורסים בנושאי תברואה, כך שהלימודים יחלו בהקדם האפשרי. פגישה ראשונה
במהלך חודש אוגוסט. 

לאחר גיבוש התכניות הן יוצגו בפורם הרחב של נציגי המנהל לשלטון מקומי, נציגי
האיגוד, נציגי משרד הפנים ומשרד הבריאות.

רשם: יעקב בוריאקובסקי
העתק: למשתתפים
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