
 

 

 

 הים והבריכההמים ביה"ס הארצי למקצועות               )ע"ר( ושילוט עסקים רישוי מנהלי איגוד

 

  2019ביולי  4 – טתשע" תמוז א' 

  המקומיות הרשויות יראש :לכבוד

 שלום רב.

  מקומיותקורס לפיקוח על  בריכות שחייה ברשויות     :הנדון
  28/10/19מתאריך    8מחזור                                                       

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

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

היקף מקרי הטביעות בבריכות שחייה, מקרים של גידול מדאיגה  מגמה חלהבשנתיים האחרונות 
  .ומיות אחריות ישירה או שיוריתשעלולים להטיל על הרשויות המק

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

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

לפעול מהדו"ח האחרון  של מבקר המדינה עולה, בין השאר, כי על ראשי הרשויות המקומיות 
יחות תושביהם על מנת לדאוג לביטחון ובט , למינוי פקחי בריכות  שחייה ולהכשרתם

 המשתמשים בבריכות השחייה הציבוריות שבתחומן. 
 

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

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

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

 מתכונת היקף ומועדי הקורס
מפגשים יומיים בימי שני בשבוע.   7שעות פרונטליות ומעשיות בפיקוח מעשי בשטח, במשך   56 

  .09:00-16:00בשעות   9/12/19ועד  28/10/19מתאריך החל 
 והבטיחות.  המשפטבקורס ירצו מיטב המרצים בתחומי רישוי עסקים ואתרי רחצה, 

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

 . תקנון וטופס הרשמהמצ"ב 
 

 בכבוד רב,

                                       דוד לבקוביץ                                                נפתלי קאיקוב                                   

 המקומיות                          מנהל ביה"ס  ברשויות ושילוט עסקים רישוי מנהלי יו"ר איגוד
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 הים והבריכהביה"ס הארצי למקצועות                 )ע"ר( ושילוט עסקים רישוי מנהלי איגוד

  תקנון קורס לפיקוח של בריכות שחייה ברשויות מקומיות

 2019 באוקטובר 28 – שמיני מחזור 

 רקע ומטרת הקורס

מחזיקי בריכות מטרת הקורס להכשיר פקחים ברשויות המקומיות, כדי  שיוכלו  לפקח ביעילות  על 

להסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות  השחייה לעמידתם בכללי הבטיחות המצוינים בתקנות

  "התקנות"(.   –)להלן   2004  - שחייה( התשס"ד

 תנאי סף לקבלה לקורס

שמונו או אמורים להתמנות ע"י ראש הרשות המקומית לשמש כפקחים על  , מקומיותעובדי רשויות 

 . לתקנות 37רישוי )"בריכות ציבוריות"(, עפ"י  סעיף טעונות בריכות השחייה 

המאפשרת לימוד חומר  ועמידה בבחינה בשפה ברמה של הבנת הנקרא  שליטה בשפה העברית

 העברית. 

 מקום הקורס  

בחירת המקום נועדה לאפשר לחניכי ראשל"צ.  45הקמפוס בקאנטרי ראשל"צ,  רחוב שד' בן גוריון 

 למד. ייאת החומר הלימודי שבאופן מעשי הקורס לחוות 

 מתכונת הקורס

 היקף שעות ומועדים

מפגשים בימי שני בשבוע.   7ומעשיות בפיקוח מעשי בשטח, במשך  (פרונטליותעיוניות ) שעות   56

  .09:00-16:10בשעות   09/12/19ועד  28/10/19מתאריך החל 

  וצוות הוראהריכוז אקדמי 

ששימש שנים רבות כמנהל  -את תוכנית הקורס ילוו כרכזים אקדמיים וכמרצים ראשיים מר אשר גרנר 

יועץ מומחה לאתרי רחצה.  -י רחצה במשרד הפנים,  וכן מר דוד לבקוביץ האגף לרישוי עסקים ואתר

 המשפטבקורס ירצו מיטב המרצים המקצועיים והאקדמיים בתחומי רישוי עסקים ואתרי רחצה, 

 והבטיחות.  

 םלימודים עיוניים פרונטליי

 המקומיות.יסודות חוקיים, מנהליים ומעשיים לפיקוח ברשויות  - פיקוח הלכה למעשה .1

על פי , של  בריכות שחייה לסוגיהןסקירה ואפיון  –בריכות שחייה כאתרי רחצה נופש ופנאי  .2

 מטרות מבנה ופעולה.

עיקרי החקיקה ופסיקת בתי המשפט הנוגעים לתכנון, בניה  –חוק ומשפט לבריכות שחייה  .3

  ויישומם לפיקוח רשותי.  ותפעול  של בריכות שחייה
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ותקני  , פסיקת בתי משפטחקיקה – התאמה לבריכות שחייהבעיקרי תורת הבטיחות  .4

סיכונים לבריכות שחייה כאתר וניהול מודל הערכת  . גורמי סיכון   וסידורי בטיחות. בטיחות

  .ונופש רחצה

היבטים, דגשים  - היבטים ודגשים ברישוי עסקים של בריכות שחייה בראייה כלל מערכתית .5

משטרת ישראל, בהיבט של  כגון האישורים השונים לבריכות שחייהודרישות של גורמי ונותני 

ביטחון הציבור, כבאות אש בהיבט של בטיחות אש, המשרד להגנת הסביבה בהיבט של 

 . חומרים מסוכנים, משרד הבריאות בהיבט של בריאות הציבור

 פרקטיקה מעשית  

מבנה, תקנים וציוד הקשורים  עםחלק מהקורס מתבסס על הכרות מעשית בלתי אמצעית של החניכים 

בקאנטרי ראשון זאת  באמצעות  סיורים מקצועיים . בריכות השחייהשל לתפעול הכללי והבטיחותי 

ת וביקורחניכי הקורס  יערכו , שבמהלכן שבו מתקיים הקורס וכן  בבריכות שחייה ציבוריות אחרות

טופס ביקורת ופיקוח אמצעות "סל כלים",  שבמרכזו בשל בריכות  השחייה בטיחותית "על אמת" 

 המותאם לכך. 

 להיבחן ולתעודת גמר זכאות 

להסדיר את נושא שכר הלימוד לפני תחילת מודגש זאת כי  חובה  הקורס. תשלום מלא עבור .1

 כמפורט בטופס ההרשמה המצ"ב.  הלימודים

של  מוקדםיתן להיעדר משיעור אחד בלבד וזאת באישור נבמקרים מיוחדים . 100% נוכחות .2

 הייתה מחויבת המציאות. עדרות יאחר שיתברר כי סיבת ההלרכז הקורס 

 65%שאלות בשיטה "אמריקאית"( וציון מעבר של  30בבחינה העיונית ) 65%ציון מעבר של   .3

בעבודה מעשית של ביקורת בבריכה ציבורית והגשה של  טופס ומסמכי עפ"י הכלים והסטנדרט 

 שנלמדו בקורס.

שייכשל חלילה יהיה חייב לעבור בחינה חוזרת באותו נושא. ניתן לגשת שלוש פעמים  סטודנט .4

 ד א', ב', ג' ( . לבחינות הסמכה ) מוע

סיום, תוענק תעודת הת ולבוגרי הקורס אשר יעמדו בדרישות תקנון הקורס, לרבות עמידה בבחינ

 . ברשויות המקומיות ואיגוד מנהלי רישוי עסקים  ,ביה"ס למקצועות המים הים והבריכהגמר מטעם 

 המועמד/תהצהרת 

לתנאים ולדרישות  ת/מודעמצהיר/ה כי אני וכי קראתי את התקנון המפורט לעיל  מאשר/תאני הח"מ 

אי הסדרת תשלום שכר לימוד במלואו או אי של  מקרה וכי בכל  , לעמוד בהם ת/של הקורס ומתחייב

תאפשר להנהלת ביה"ס למנוע השתתפותי בקורס ו/או תעמידה בתנאי הסף המפורטים בתקנון, 

  . עיכוב תעודה ו/או כל מסמך אחר הקשור לקורס השתתפותי בבחינות ו/או

 

  תאריך:____  חתימה:  ________: ___________פרטי ומשפחהשם שם הרשות_________ 
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 הים והבריכההמים ביה"ס הארצי למקצועות                 )ע"ר( ושילוט עסקים רישוי מנהלי איגוד

 שחייה בריכות פקחיקורס ל  הרשמה טופס
 2019 באוקטובר 28 – שמיני מחזור 

 :לכבוד

 ביה"ס הארצי למקצועות הים והבריכה -ד. לבקוביץ יעוץ והדרכה  בע"מ 

 967600-0505ו/או בווטספ  6729646-03: פקסו/או ב ilco.fstyle@david. : ל"דואבאמצעות 

 שלום רב., 

כמפורט  התשלום את להסדיר ת/ומתחייב שחייה בריכות פקחי בקורס השתתפותי את ת/מאשר הריני

 .בהמשך

 :ת/המועמד פרטי

 ............................ משפחה שם ....................... פרטי שם

 (הכוללות ספרות ביקורת ספרות 9 על להקפיד נא) . __/__/__/__/__/__/__/__/__  ז.ת

 .................................................................... פרטית כתובת

                                                                                  ................................... מייל כתובת .................... נייד טלפון...........................  בעבודה טלפון

 ............................................................................................. :שם הרשות המקומית/ הארגון

 .........................................................................: ברשות המקומית ת/נוכחי של המועמד תפקיד

 :מוקדמת להבטחת מקום בקורס הרשמה

 לשם ביצוע ההרשמה נדרש: 

 טופס הרשמה זה. על למלא ולחתום  .1

עם  בהמשךהתחייבות המפורט  בספח מורשה חתימה מטעם הרשות המקומית  אישור לצרף .2

 . לוגו של הרשות המקומית

  איש ומעבר לכך לא יתקבלו מועמדים נוספים.  30 -מספר המשתתפים בקורס מוגבל ל: הערה

 איש. 20תנית במספר נרשמים מינימלי של פתיחת הקורס מו          

 תשלום לקורס

 . ₪ 2,850עלות הקורס 

 התשלום יתבצע באמצעות המחאה ו/או העברה בנקאית ו/או בכרטיס אשראי. 

 . 28.10.19תאריך תחילת הקורס בתאריך שבועיים לפני מועד התשלום יתבצע לכל המאוחר עד ל

 לא יתקבלו חניכים לקורס ללא תשלום!

 :ביטולים מדיניות

 .הקורס מעלות 30%-ב יחויב – הקורס פתיחת לפני ימים 7-מ פחות השתתפות ביטול •

 .הקורס מעלות 50%-ב יחויב – הקורס תחילת לאחר השתתפות ביטול •

 _______________: _______המועמד/ת חתימת
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 (לוגו של הרשות המקומיתלשלוח ב)

 הרשות ידי-על לתשלום התחייבות ספח

 שחייה בריכות פקחי קורס בעלות תשתתף __________________________ המקומית הרשות

 _______(: __________________________________המועמד/ת שם) עבור ₪ 2,850בסך 

, ערכת הדרכה הכוללת תיק צד מהודר המותאם לנשיאת מחשב נייד, מע"מ :סכום ההשתתפות כולל

את כל  המכילעמ' מאת דוד לבקוביץ(  670ספר מקצועי "המדריך למחזיקי ומפעילי בריכות שחייה" ) 

חוברות עבודה, תקצירים מקצועיים  בריכות שחייה, החקיקה הרלוונטית וחומר מקצועי רב בנושא

 כיבוד קל רץ וארוחת צהרים. , ומצגות

באמצעות  (512698523)ח"פ  והדרכה בע"מד. לבקוביץ יעוץ  לפקודת  ועברי ההשתתפותסכום 

 המחאה ו/או באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות העברה בנקאית. 

על מנת להבטיח את מקום  תחילת הקורסשל שבועיים לפני  תאריך התשלום יתבצע לכל המאוחר עד ל

 לא יתקבלו חניכים לקורס ללא תשלום!. בקורס.   

  .............. תפקיד ...................חתימה וחותמת.................. שם מורשה החתימה מטעם הרשות.....

 

  הבאים:  את הפרטים ומלא נא שכר  הלימוד באמצעות כרטיס אשראי   לתשלום

  ריבית(תשלומים ללא  6תשלומים )ניתן עד  _________  -ב   ₪  2,850 תשלום בסך

 פרטי הכרטיס ובעליו:

 (אין אפשרות לשלם באמצעות כרטיסי אשראי של  אמריקן אקספרס ודיינרס) ______סוג הכרטיס

 מספר הכרטיס ___________________.

 תוקף הכרטיס____________________.

 שם בעל הכרטיס__________________.

  __________ CVV הכרטיס בגב אחרונות ספרות 3

  __/__/__/__/__/__/__/__/__ הכרטיס בעל של. ז.ת

 _______________הכרטיס בעל חתימת

 

  בהעברה בנקאית:   לתשלום

ד. לבקוביץ יעוץ והדרכה  ע"ש  095200/56חשבון  673בנק לאומי סניף עסקים רמת החייל ת"א 

 בע"מ. 
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