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7.30-35

תנאים להחזקת חומרים מסוכנים – "כלור נוזלי" וחומצת מלח ................

7.36-40

תנאים להחזקת חומרים מסוכנים – כלור מוצק ....................................

7.41-45

דף מידע בטיחותי ................................................................ MSDS

7.46-52

נוהל חירום לבריכת שחייה ..............................................................

7.53-57

אמצעים למניעת חדירה בלתי מבוקרת של כימיקאלים ..........................

7.58-70

בחינות לדוגמה ..............................................................................

7.71-77

פרק  :8מערכת שליטה ובקרת איכות מים

כללי ............................................................................................

8.3

מדדים מיקרוביאלים לאיכות המים ..................................................

8.4-5

דיגום מים ....................................................................................

8.5-7

מדדים פיזיקאליים לאיכות המים .....................................................

8.7-9

מדדים כימיים לאיכות המים ...........................................................

8.9-11

טבלה מרכזת של איכות מדדי איכות מים עפ"י התקנות ........................

8.12

עקרונות ושיטות לבדיקות איכות מים – מדידת כלור .............................

8.13-17

עקרונות ושיטות לבדיקות איכות מים – מדידת ............................... pH

8.17

עקרונות ושיטות לבדיקות איכות מים – מדידת עכירות מים ...................

8.17-18

עקרונות ושיטות לבדיקות איכות מים – מדידת קשיות ..........................

8.18

עקרונות ושיטות לבדיקות איכות מים – מדידת אלקליות ........................

8.18-19

עקרונות ושיטות לבדיקות איכות מים – מדידת חומצה ציאנורית .............

8.19

עקרונות ושיטות לבדיקות איכות מים – מדידת מוצקים מומסים .............

8.19

עקרונות ושיטות לבדיקות איכות מים – מדידת פוטנציאל חמצון-חיזור .....

8.20

בקרים .........................................................................................

8.11-29

יומן בריכה ...................................................................................

8.30-31

בחינות לדוגמה .............................................................................

8.32-35
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פרק  :9מערכות האנרגיה ובקרת האקלים

כללי ................................................................................................

9.3

מערכת חימום מי הבריכה ....................................................................

9.4-7

מערכת חימום ,אוורור והסרת לחות מהחלל המקורה 9.8-12 .................................
מערכת חימום מי הצריכה ....................................................................

9.13

מערכת אוורור המלתחות ......................................................................

9.14

מערכת ההסקה של המלתחות ..............................................................

9.14

פרק  :10תפעול ואחזקה תברואתיים

כללי .........................................................................................

10.3

 5המערכות לטיפול )השבחת( מים ...................................................

10.4-6

פק"ל – פקודות קבע לעבודת המפעיל .................................................

10.7-14

טיפול במקרים של צואה ...............................................................

10.15-18

טיפול באצות .............................................................................

10.19

ניקוי קרקעית הבריכה )ואקום קלינר( .............................................

10.20

שטיפה נגדית במסנן גרנולרי .........................................................

10.21-22

מדדים לבחינת מסנן לקוי ...........................................................

10.23

מכת כלור )סופרכלורינציה(............................................................

10.24-25

כיול בקרים ................................................................................

10.26-27

יומן בריכה .................................................................................

10.28-29

בעיות שכיחות ודרכי טיפול ...........................................................

10.30-33

דף נוסחאות שימושיות למפעיל בריכה.............................................

10.34
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פרק  :11בריכות מיוחדות

כללי ............................................................................................

11.3

בריכות זרמי אוויר ומים )ג'קוזי( ציבוריות ...........................................

11.3-6

בריכות טיפוליות ...........................................................................

11.6-9

פרק  :12בטיחות

בטיחות כללי.................................................................................

12.3

תנאי בטיחות במשטחים סביב שטחי המים ........................................

12.4-5

תנאי בטיחות בשטחי המים .............................................................

12.6

תנאי בטיחות תברואתיים ...............................................................

12.7

תנאי בטיחות עובדים .....................................................................

12.8-11

בטיחות אש בבריכות שחייה ............................................................

12.12-14

בטיחות בטיפול בחומרים מסוכנים ...................................................

12.14

שילוט בטיחות .............................................................................

12.14-19

פרק  :13אינדקס מונחים וביבליוגרפיה

אינדקס מונחים ............................................................................

13.3-20

ביבליוגרפיה ................................................................................

13.21-22
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