תקנון
קורס מתקין/בודק מז"חים 2020
כללי
ההתפתחות הסטטוטורית והמבנית של משק המים ,לקבלת איכויות פיזיות ,כימיות ותברואתיות תקינים
של המים  -מול המחסור הכרוני במים במדינת ישראל ,מצביעים על החשיבות של הכשרת כוח אדם
בתחום.
על פי תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת) התשנ"ב ,1992 -התקנת אביזרים למניעת
זרימה חוזרת (מז"ח) ובדיקתם באופן תקופתי ,תיעשה על ידי מתקין שהוסמך לכך על ידי משרד
הבריאות.
קורס זה מתקיים ע"י ביה"ס הארצי למקצועות המים הים והבריכה של מערכת "בסגנון חופשי" -
מקבוצת ד .לבקוביץ יעוץ והדרכה בע"מ( ,להלן  -ביה"ס) ,בפיקוח והסמכת משרד הבריאות  -המחלקה
לבריאות הסביבה ומרכז הדרכה של משרד הבריאות.

מטרת הקורס
להכשיר ולהסמיך מתקיני ובודקי אביזרים ואמצעים למניעת זרימה חוזרת.

מיקום ימים ושעות הקורס
•

מקום הקורס – בקמפוס הקאנטרי ראשון שד' בן גוריון  45ראשל"צ.

•

ימים ושעות  4 -מפגשים בהיקף של  35שעות

•

מועדי הקורס והבחינה
 oהקורס יתחיל ביום רביעי  18.03.2020בין השעות .09:00-16:00
תאריכי המפגשים 01.04.2020 ,25.03.2020 ,18.03.2020 -ו19.04.2020-
מועד הבחינה 21.04.2020 -

נושאי הלימוד (סילבוס)

זכאות להבחן ולתעודת הסמכה
זכאות להיבחן – לבחינה החיצונית מטעם משרד הבריאות יתאפשר לגשת רק לחניכים שעמדו בכל
הקריטריונים הבאים:
•

נוכחות מלאה בכל המפגשים.

•

תשלום מלא עבור הקורס.

זכאות לתעודת הסמכה  -לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס וציון מעבר בבחינת ההסמכה בציון 65%
לפחות ,תונפק תעודת הסמכה של " מתקין  /בודק מוסמך" מטעם משרד הבריאות ,ותעודה מטעם
ביה"ס הארצי למקצועות המים הים והבריכה.

בוגר אשר יסיים בציון  95%ומעלה זכאי לקבלת

תעודת הצטיינות.
בחינות הסמכה חוזרות  -תלמיד שנכשל יידרש לעבור מבחן חוזר .התלמיד יוכל לגשת למועדי בחינות
נוספות (מועדים ב' ו-ג') ,במהלך שנה ממועד ההכשרה .במידה והתלמיד נכשל בפעם השלישית ,יהיה
עליו לעבור את הקורס מחדש ורק לאחר מכן יהיה זכאי לגשת שוב לבחינות הסמכה .הנבחן יחויב
בדמי עלות בחינה חוזרת ( ₪ 75נכון להיום) .

פרטי שכר לימוד והסדרת התשלום
עלות הקורס  ₪ 3015הכולל :מע"מ ,אגרת בחינה תיק הדרכה וחומרים מקצועיים ,כיבוד קל.
תשלום במקרה של הפסקת לימודים :הפסקת הלימודים במהלך הקורס ,מכל סיבה שהיא ,תחייב את
הסטודנט/ית בתשלום כמפורט להלן :השתתפות הסטודנט/ית עד  25%משעות הלימוד (כולל) יחייבו
בשיעור של  25%משכר הלימוד .השתתפות הסטודנט/ית מ 26% -משעות הלימוד ואילך יחייבו במלוא
שכר הלימוד .התשלום ישולם לפקודת ד .לבקוביץ יעוץ והדרכה בע"מ כנגד חשבונית מס וקבלה כחוק.

הצהרת הסטודנט/ית
הריני להצהיר כי קראתי את התקנון המפורט לעיל ולמען הסר ספק אני מצהיר/ה כי אני מודע/ת
לתנאים ולדרישות של הקורס ומתחייב/ת לעמוד בהם כמפורט להלן :
 .1אני הח"מ מאשר /ת כי הפרטים שמסרתי בטופס הרישום לקורס  -נכונים.
 .2אני מתחייב /ת ,אם ולאחר שאתקבל לקורס ,למלא אחר נהלי ביה"ס ותקנון הקורס.
 .3עלי להסדיר את נושא שכר הלימוד לפני תחילת הלימודים .בכל מקרה אי הסדרת תשלום שכר
לימוד במלואו או אי עמידה בתנאי הסף המפורטים בתקנון תאפשר להנהלת ביה"ס למנוע
השתתפותי בקורס ו/או השתתפותי בבחינות ו/או עיכוב תעודה ו/או כל מסמך אחר הקשור
לקורס.
 .4אני מתחייב לשלם לביה"ס כל עמלה בה תחויב ביה"ס במידה וההמחאה שנתתי לביה"ס יחזור
כבלתי נפרע.
 .5ידוע לי ואני מסכים/ה כי ייתכנו במהלך הקורס שינויים בתוכנית הלימודים ,בזהות המרצים,
בימי הלימוד ושעות הלימוד.
תאריך_________:

שם פרטי ומשפחה ___________________ :חתימה__________ :

