
 המים והביוב ברשויות המקומיות מינהל

 
 תשתית בתחום המים והביוב  למפקחי עבודות קורס 

   13מחזור 

 ?למי מיועד 
 :מוכחעם ניסיון מקצוע בתחום המים והביוב  בעלי 

 .בתחום המים והביובעל עבודות תשתית מפקחים •
 .  וביוב ברשויותמים  ' ומחתשתיות מים וביוב בתאגידים של מפקחים  , מהנדסים•

 .  תכנון ופיקוח העוסקים בתשתיות מים וביובמשרדי ומתכננים הנדסיים ביועצים •
 .הממשלהמקצועיים במשרדי גורמים •

 

 ?  הקריטריוניםמהם 
 רשויות מקומיות ואזוריות , חברות, תינתן עדיפות לעובדי תאגידי מים וביוב•

 .עבור משרד הבינוי והשיכוןועובדים 
 .מחברות ותאגידים ליצירת מגוון של קבוצת הלומדים בקורס, ככל הניתן, ישמר ייצוג•
 .תינתן עדיפות ללומדים אשר הקורס מהווה עבורם חובה להמשך עבודתם במקצוע•

 

 ?  מהי מטרת הקורס 
 ולפיכך להביא להארכת אורך החיים העלאת רמת איכות הביצוע על הפיקוח בארץ •

 .של מתקני המים והביוב

 .איכותי על עבודות בתחום המים והביובלפיקוח  הכשרת מפקחים •
 .המפקחים ישמרו על אתיות ויחסי אנוש טובים עם ממשקי העבודה•
 .תוך התמודדות אסרטיבית ועקבית בפיקוח השוטף, המפקחים יגדירו גבולות ברורים•

 
 ?  מה מייחד אותנו

 .  המעבירים הרצאות ברמה מקצועית גבוהה, בתחומם בארץמרצים מקצועיים  40מעל   •

 .ניתוחי אירועים ותרחישים, הדרכות במפעל צינורות, ימי סיור: תכנים מעשיים ופרקטיים•

 .  ק ליסטים שתשמש עבורו כלי עבודה מעשי לפיקוח בשטח'כל משתלם יקבל חוברת צ•

 

 ?  מהם תנאי קבלה והסמכה
אישור וועדת קבלה. 
 ( .לפחות 70בציון )סיום במבחן ועמידה מלאה בכל ההרצאות השתתפות 

  

  :  מקום  ומועד תחילת הקורס, היקף שעות
 בימי רביעי, לשבועהמפגשים יתקיימו אחת •

 ,  (למעט ימי הסיור שיהיו ארוכים יותר) 08:45-15:30השעות בין •

 .  אקדמיותשעות 100כ "סה, מפגשים 14•

 .15 פרסיץשושנה ' רח, אביב –המפגשים יתקיימו במכון מופת בתל •
 .  לימודי וימי תרגול מעשייםשני ימי סיור הקורס כוללת תכנית •

  



 ?  כמה זה עולה לנו
 ₪ 4,346 –עובדי תאגידי מים ועובדי מקורות , לעובדי רשויות

 ₪ 4,546 –לסקטור הפרטי 

 
 ?נרשמיםאיך 

 .המפעםולהעבירו למשרדי  ב"הרציש למלא את טופס ההרשמה 

 
 ?מהם נושאי הקורס

 :הקורס מחולק לשלושה אשכולות בדגש על התכנים המעשיים 

 תפקיד המפקח וממשקי עבודה מרכזיים: אשכול ראשון•

 תפקיד המפקח  מנקודת מבטו של, תפקיד המפקח וממשקי עבודה, תפקיד המפקח, תחום הפיקוח בישראל           

  .ממשקי עבודה. אספקטים תכנוניים ותכנית אב למים ותוכנית אב לביוב, משק המים לאן, הקבלן           
 .  פיקוח ומדדי איכותתכניות : תכנים מעשיים          

 

 

 תקנות והנחיות בעבודת המפקח, חוקים, ידע כללי: אשכול שני•
 –חשמל , מדידות, תקנים והנחיות, ניהול סיכונים, בטיחות בעבודה, היבטים משפטיים בעבודת הפיקוח

 .חוקי תכנון ובנייה, עקרונות לפיקוח
 ניתוח ותרגול תרחישים  : תכנים מעשיים

 

 
 עבודת הפיקוח בשטח: אשכול שלישי•

,  צנרת פיברגלאס,   PVCצנרת , צנרת פוליאתילן, צנרת פלדה: דגשים לפיקוח על פרויקטים בתחום

,  איתור תשתיות, חידוש ואיטום קווי ביוב ללא חפירה, קידוחים אופקיים, בדיקות אל הרס, קורוזיה, ריתוך

  -עבודות עפר , הקמת בריכות ומאגרים, תחנות שאיבה, שים"מט, פיקוח על התקנת אביזרי מים וביוב

 .יומני עבודה וכתבי כמויות, תשתיות ואספלט

 :  מעשייםתכנים 

 תרגול צק ליסט בכל שיעור מקצועי•

 תרגול יומני עבודה כתבי כמויות וחריגים  •

 סיור במפעל צינורות•

 סיור בפרויקטים פעילים•

 הפטיש לסדןבין  –המים והביוב מפקח : סדנה•

 .עם מצבי אמת בשטחתרחישים להתמודדות  תרגול•

 .יתכנו שינויים בתוכנית הקורס

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _____________: תאריך

 לכבוד  

 מזכירות מפעם גליל מערבי

 משגב. א.מ

 20179משגב . נ.ד

 ו פ ס   ה ר ש מ הט 
קורס למפקחים בנושא פיקוח על עבודות תשתית בתחום המים  

 והביוב
 במכון מופת בתל אביב, 06.03.2012: תאריך פתיחת קורס

 
 

 .ת לאשר את השתתפותי/הריני מבקש

 _____________________________  : שם פרטי ומשפחה

 ___________________________________  :  זהות' מס

 ________________________________  : כתובת פרטית

 __________________________________  : טלפון בבית

 _________________________________  : מקום עבודה

 _____________________________________  :  תפקיד

 ____________________________________  :   השכלה

 __________________________________  : ניסיון קודם

 __________________________________  :  טלפון נוסף

 ___________________________________  : טלפון נייד

 ______________________________________  :   פקס

 ________________________________  :   ל"כתובת דוא
 

 . ₪ 4,546 –לפרטיים  ₪  4,346  –תאגידי מים וחברת מקורות , לעובדי רשויות: העלות•

 . ק ירשם לפקודת מועצה אזורית משגב'הצ             

או  20179מיקוד   , משגב. נ.ד, משגב. א.מ, ק למפעם גליל מערבי'אפשר לשלוח את הצ -ק 'למשלמים בצ

 .להביאו ביום פתיחת הקורס

 .הרשות במלוא העלות/ ביטול אחרי תחילת הקורס יחייב את הארגון •

 
 

  ________________    _______________       ________________ 
 חותמת            חתימת גוף פרטי        תאגיד/ חתימת גזבר הרשות 

 

             

 04 – 9904100/3/4: טלפון לבירורים. 04 – 9904105לשליחת טופס ההרשמה בפקס  

 

 

 

 


