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קורס הכשרה למפקחי תשתיות מים וביוב -מחזור 24



במדינתישראלמתבצעותעבודותלהנחתתשתיותמיםוביובבתקציבשלכשנימיליארד
שקליםבשנה.להבטחתאיכותביצועמעולה,מעסיקהיזם(לדוגמא:תאגידימים,רשויות
מקומיות,חברתמקורות,משרדהשיכון)גורםמפקחשיפקחעלקבלניהביצוע,כדילהבטיח
רמתביצועטובהואורךחייםמקסימאלישלהתשתיות.עםזאת,קיימיםמצביםבהםרמת
הפיקוחעלהקבלניםאיננהמספקתוספקיהמיםוהביובמוצאיםאתעצמםמשקמיםתשתיות
לפניהזמןוהנדרשיםלהוצאהכספיתגדולהובלתימתוכננת .
עקבכך,התגברהההכרהבחשיבותהכשרתמפקחיםמקצועייםבתחוםתשתיותמיםוביוב,
דברשהוביללפתיחתקורסמפקחימיםוביוב.עדהיוםבוצעובהצלחה 20קורסים.
הקורס בביצוע מפעם גליל מערבי וביעוץ מקצועי של:
יונתןריכטר–סגןמהנדסראשי,יחידתהממונהעלהתאגידים,רשותהמים .
גרשוןמעיין–מפקחומנהלמח'הפיקוחחברתמקורות לשעבר.
אריקאבנרי–מהנדסתאגידמיהרצליה .
גביווכטר–מנהלתחוםמיםוביוב,משב"ש
דןזרחי-מפקחבכירחברתמקורות

תנאי קבלה:
אישור השתתפות בקורס על ידי וועדת הקבלה המורכבת מהצוות המקצועי של הקורס.
תינתןעדיפותלעובדיתאגידימיםוביוב,חברות,רשויותמקומיותואזוריות
ועובדיםעבורמשרדהבינויוהשיכון.
ישמרייצוג,ככלהניתן,מחברותותאגידיםליצירתמגווןשלקבוצתהלומדים .
תינתןעדיפותללומדים שהקורסמהווהעבורםחובהלהמשךעבודתםבמקצוע .
מטרת הקורס:
הכשרתמפקחיםלפיקוחעלבנייתתשתיותמיםוביובכגורמיםמקצועייםמולהקבלנים
בשטח,תוךייעולרמתהפיקוחוהגברתהמיומנותהמקצועיתשלהמפקחים .


קהל יעד:
מפקחיםעלעבודותתשתיתמיםוביוב
מהנדסים,מפקחיםועובדיתחזוקהשלתשתיותמיםוביובבתאגידיםומח'מיםוביוב
ברשויותמקומיות .
יועציםומתכנניםשלמשרדיתכנוןופיקוחהעוסקיםבתשתיותמיםוביוב .
אנשימים,רכזימשק,מהנדסיםבקיבוציםובמושבים .
גורמיםמקצועייםבמשרדיהממשלההנוגעיםבדברכמורשותהמים,המשרדלהגנת
הסביבה,משרדהשיכון,משרדהפנים,משרדהבריאותומשרדהביטחון .
בעלימקצועעםניסיוןמוכחבתחוםהמיםוהביו ב .
דרישות ההכשרה:
משךההכשרההינו,112שעותלימוד.
עלהחניכיםלעמודבנוכחותשל 100%ובציוןכוללשלמעל70במבחןהמסכם.
לבוגריהקורסשעמדובמטלותהקורס ,תוענקתעודהמטעם רשותהמים,
משרדהפניםומפעםגלילמערבי.
מסגרת הלימודים:
מועדפתיחתההכשרה:29.3.17
ההכשרהמתקיימתפעםבשבוע,בימיד',במשך16מפגשים(סה"כ112שעות),
ביןהשעות ,08:45-15:30למעטימיהסיורשיהיוארוכיםיותר.
הקורסיתקייםבמכוןמופ"ת,רח'שושנהפרסיץ ,15תלאביב.

נושאי הקורס:
מספר
מפגש

נושא המפגש

יום

תאריך

מפגש 1

רביעי

29/3/17

אוריינטציהלתפקידהמפקחעלתשתיותהמיםוהביוב 

מפגש 2

רביעי

5/4/17

הגדרתתפקידמפקחהמיםוהביובותרגוליומניעבודה 

מפגש 3

רביעי

19/4/17

פיקוחוממשקיעבודה 

מפגש 4

רביעי

3/5/17

חוקים,תקנותונהלים 

מפגש 5

רביעי

10/5/17

חוקים,תקנותונהלים-המשך 

מפגש 6

רביעי

15/5/17

פיקוחעלצנרתומתקנים 

מפגש 7

רביעי

24/5/17

פיקוחעלצנרתומתקנים-המשך 

מפגש 8

רביעי

7/6/17

סיורבמפעלוולפמן 

מפגש 9

רביעי

14/6/17

פיקוחעלתחומיםמקצועיים

מפגש 10

רביעי

21/6/17

פיקוחעלהתקנתאביזריםובדיקות

מפגש 11

רביעי

5/7/17

סיורבמפעלצינורותהמזרחהתיכון

מפגש 12

רביעי

12/7/17

פיקוחעלצנרתמיםוביוב,הקמתבריכותבטוןומתקנישאיבה

מפגש 13

רביעי

17/7/17

פיקוחלקידוחיםאופקייםוהתקנתאביזרים.כתבכמויות
ובדיקתחשבוניות

מפגש 14

רביעי

26/7/17

סיורמקומי,אזוריותרגול 

מפגש 15

רביעי

2/8/17

פיקוחעלתחוםהביוב,מפעליהשבה

מפגש 16

רביעי

9/8/17

סיכוםקורסובחינה

*ייתכנושינוייםבסדרהמפגשיםובהרצאות


עלותההכשרהכוללתשכרלימוד,אוגדןמקצועילפקחימיםוביובוצ'קליסטמקצועי,כיבודקל
וארוחתצהרייםומחולקתלשתיקטגוריותשונות:
לעובדי רשויות מקומיות ,עובדי תאגידי מים ועובדי מקורות₪ 4,700 :
סקטור פרטי₪ 4,900 :

מדיניות ביטולים:







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



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

הרשמה ותשלום:
 ישלמלאאתהטופסהמצורףולהעבירואלינובפקסאובדוא"ל.
 ניתןלשלםבכרטיסאשראי,בהמחאהאובהעברהבנקאית.
 לאנוכללאפשרהשתתפותללאהסדרתהתשלוםעדל19 -למרץ.2017
אתההמחאהישלרשוםלפקודתמועצהאזוריתמשגב ולשלוחאותהל מפעםגלילמערבי,מ.א.
משגב,ד.נ.משגב,מיקוד20179אולהביאהביוםפתיחתהקורס.

 פקס:9904105-04


מייללמענהעלשאלות: avigal@misgav.org.il



טלפון:04-9904100/6(רכזהקורסמטעםמפעםגלילמערבי –אביגלשטרן-נזרי.





יוני ריכטר
סגן מהנדס ראשי ,יחידת
 הממונה על התאגידים
רשות המים







נשמח להצטרפותכם,
אבי לנגבהיים
מנהל מפעם גליל מערבי,
זבולון ומורדות הכרמל

לכבודתאריך:
מזכירותמפעםגלילמערבימ.א.משגב
ד.נ.משגב20179
פקס:04-9904105
טלפוןלבירורים: 04-9904106
דוא"ל:avigal@misgav.org.il
טופס הרשמה – מפקחי תשתיות מים וביוב מחזור 29.3.17 – 24
הריני מאשר/ת את השתתפותי בקורס מפקחי תשתיות מים וביוב מחזור  24ומתחייב להסדיר את
התשלום עבורו.
מדיניות ביטולים:
 ביטולהשתתפותפחותמ7-ימיםלפניפתיחתהקורס– יחויב ב 30%-מעלות הקורס.
 ביטולהשתתפותלאחרתחילתהקורס– יחויב ב 50%-מעלות הקורס.
פרטי הלומד:
שם פרטי

שם משפחה

ת.ז__/__/__/__/__/__/__/__/__ .(נאלהקפידעל9ספרות)
כתובת פרטית
טלפון בעבודה

טלפון נייד

כתובת מייל :@
מקום העבודה:
תפקיד 
השכלה

ותק בתפקיד (מס'שנים/מס'חודשים)

אופן התשלום (סמן את אופן התשלום הרצוי):
 המחאהבסך4,700₪/4,900₪(מחקאתהמיותר)לפקודתמועצהאזוריתמשגב.
 תשלוםהרשותהמקומית.ישלצרףאישורהגזברבספחהמצורףלמטה.
 תשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,4,700₪/4,900₪(מחקאתהמיותר).מלאאת
הפרטיםבספחהמצורףבעמודהבא.

ספח התחייבות לתשלום על-ידי הרשות:
הרשותהמקומית:_____________________תשתתףבעלותקורסמפקחיתשתיותמים
וביוב
עבור(שםהמשתתף):__________________________________
בסכוםבגובה:4,700₪/4,900₪(מחקאתהמיותר).ההשתתפותתועברישירותלמועצה
אזוריתמשגב(עבורמפעםגלילמערבי) .
חתימתהגזברוחותמתהרשות__________________________________________ 
שימו לב :יש להסדיר את התשלום עד ל19.3.17-

חתימתהמשתתף:_________________________ 
ספח תשלום בכרטיס אשראי בסך 4,700₪/4,900₪
(לתשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,מלאאתהפרטיםהבאים):
סוגהכרטיס____________________
מס'הכרטיס


תוקףהכרטיס
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מס'תשלומים:רגיל/3-18בקרדיט____________
3ספרותאחרונותבגבהכרטיס__________
ת.ז.שלבעלהכרטיס ____/__/__/__/__/__/__/__/ 
חתימתבעלהכרטיס_______________












