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 2016 - א רמה שתיה מי דוגם סילבוס -16
 

 
 תכנית לימודים לקורס "דוגם מי שתייה רמה א'"

 
 בדיקות שדהופלואוריד ברשת,  להכשיר ולהסמיך דוגמי מי שתייה לאיכות מיקרוביאלית, מתכות: מטרת הקורס

 
 , ישוביםפרטיותמים אגודות  , תאגידים,מקורות, רשויות מקומיות - המיםספקי  ציבור יעד:
 , עסקיםמעבדותבתי מלון, מוסדות ציבוריים, בתי חולים,  -מוסדות ועסקים    

 
 קורסים בשנה, בארבעה בתי ספר מאושרים על ידינו 5 -כ מתקיימים מספר קורסים: 

 שתייה אחת לחמש שנים נון לדוגמי מיימי רעבנוסף מתקיימים                         
 
 

 :רמה א' מרצים בקורס דוגמי מי שתייה
 

 דרישות מינימום נושא
 הנדסת סביבהתואר שני במדעי הטבע /  מיקרוביולוגיה של מים

 
 הנדסת סביבהתואר שני במדעי הטבע /  כימיה ופיזיקוכימיה של מים

 
 בההסביהנדסת תואר שני במדעי הטבע /  תחלואה ממים

 
 סביבההנדסת תואר שני במדעי הטבע /  חיטוי מים

 
 נציג משרד הבריאות תקנות ואכיפה

 
 נהלי דיגום ותרגול דיגום מעשי

 
 נציג משרד הבריאות

 
 הכרת עבודת המעבדה

 
 נציג מעבדות לאיכות מים

 ערכות ניידות למדידות שדה
 

 נציגי מעבדות לאיכות מים

 ועי מיםביצוע סקר תברואי וטיפול באיר
 

 נציג משרד הבריאות

 הכנת תכנית דיגום
 

 נציג משרד הבריאות
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 סילבוס קורס דוגמי מי שתייה רמה א'
 
 

 שעות תכנים נושא 
 מחזור המים בטבע, המים כמשאב בסיסי .א הרצאת מבוא

 חלוקת אחריות במדינה על המים ותפקיד משרד הבריאות .ב
 חשיבות הפיקוח על המים ותפקיד הדוגם .ג
 ר והרצף בין השדה למעבדה, השפעה על התוצאותהקש .ד

 משרד הבריאות -מעבדות  –קשר משולש בין ספקי מים     

2 

 מיקרוביולוגיה
 של מים

 מבוא למיקרוביולוגיה של מי שתייהא. 
  , E.coli: קולי כללי וצואתי, , סוגי המיקרואורגניזמים העלולים להימצא במי שתייהב. 

 , טפילי מעיים, וירוסיםכללית, פסאודומונאססטרפטוקוק צואתי, ספירה 
 ג. חיידק הלגיונלה ודרכים למניעת התרבותו במערכות מים

 ד. חיידק אינדיקטורי, חיידק פתוגני, אינדיקטור אידיאלי

3 

פרמטרים 
כימיים 

 ופיזיקליים

 , עכירותמושגי יסוד: מוליכות, אלקליניות, קשיות, מלחים, חומרים אורגניים, הגבה .א
 ומתכות ים פיזיקוכימייםפרמטר .ב
 )מ"ל, מג"ל, מקג"ל, יחידות הגבה( יחידות מדידה .ג

3 

 מחלות ותחלואה העלולים להיות מועברים ע"י מים .א תחלואה
 מנגנוני העברה והדבקה .ב
 בארץ ובעולם התפרצויות תחלואה .ג

2 

 כימיה בסיסית של חיטוי ושיטות חיטוי מקובלות במי שתייה .א חיטוי 
 חומר חיטוי אידיאלי .ב
 כלור קשור, כלורדיאוקסיד ,כלור חופשי של כובות כלור, יתרונות וחסרונותתר .ג
 תוצרי לוואי של חיטוי .ד
 , השפעת עכירות והגבה על יעילות החיטויCTיעילות חיטוי, דרישת כלור,  .ה
 UV -חיטוי ב  .ו

3 

 הבסיס החוקי לעבודת כל הגופים באבטחת איכות מי השתייה  -א. מבוא   ינהתק
 קיום התקנות ומטרתן, המסגרת החוקית שצריך לעמוד בה      
 –התשע"ג ( ומתקני מי שתיה תקנות בריאות העם )איכותם התברואית של מי שתייהב. 

2013 
   אחריות כוללת של ספק המים למים שהוא מספק, חשיבות תפעול ותחזוקה שוטפים, דיווח      

 לציבור ולמשה"ב
 חובות ספק המים, בדיקות למי שתיההתקנות והתוספות,  מבנה: ם עיקרייםנושאי   
: בדיקה, גורם, דיגום, הספר, מתקן הפקה, מערכת אספקה, מעבדה מוכרת, הגדרות בסיסיות   

 מנהל, נקודת כניסה, סקר תברואי 
ברשת האספקה )מתכות, ה כימיעכירות,  , חיטוי,חובת התקנות בנוגע לאיכות מיקרוביאלית    

 פלואוריד(
, עקרון המבנה ונקודות תורפה - 1991תקנות בריאות העם )מערכות בריכה למי שתייה( תיקון ג. 

 ניקוי תקופתי, הכשרת מנקים
עקרונות  -1995 תקנות בריאות העם )תנאים תברואיים לקידוח מי שתייה( התשנ"ה ד. 

 ההגנה    על מקור מים ומתקני הפקה, אזורי המגן
 פרק המים –ת רפואיים ה. הנחיות לפיקוח על מוסדו

 קרים וחמים, חיטוי במוסדות, דיגום מורחב למיקרוביאלי ומתכות,  -מערכות מים במבנים     
 5452, 5438. עקרונות ונושאים עיקריים של ת"י ו

4 
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 עקרונות ודרישות לקביעת תכנית דיגום למי שתייה .א תכנית דיגום
 רוביאלי ולמתכות במערכת אספקהשיקולים בקביעת נקודות דיגום מייצגות לדיגום מיק .ב
 לגיונלה ופסאודומונאס  –נקודות תורפה להתרבות חיידקים במערכת אספקת מים במבנים  .ג

3 

פיקוח על איכות 
 המים 

 איכות המים המסופקים  עלאופן הפיקוח  .א
 וניתוח תוצאותיוחקירתי תברואי -הנדסיעקרונות לתכנון וביצוע סקר  .ב
 ושאירע ניתוח אירועי זיהום מים .ג
 תופעות חריגות הגורמות לתלונות וטיפול בתלונות .ד

3 
 
 
 

 הכרת ערכות לדיגום בשדה, אחזקה וכיול )כלור נותר, עכירות, הגבה( .א ערכות מדידה
 "מכשירי מדידה לניטור מנתי של מים בתנאי שדה" – 6223ת"י  .ב
 תרגול שימוש ערכות שדה .ג

4 

הנחיות לדיגום   
 מי שתיה

דיגום פרקים רלוונטיים למי שתיה )מבוא, דיגום מיקרוביאלי,  – 2016 –הנחיות לדיגום מים  .א
 (, דיגום בבית הצרכןברשתמתכות לגיונלה, ל

 ברז דיגום תקני .ב
 שיטות דיגום, בידוד, זיהוי והערכת תוצאות .ג
 דיגום, שימור דגימות, אחסון, הובלה למעבדה ציוד .ד
 תחזוקה שוטפת של ציוד הדיגום .ה
 ועברות למעבדהרישום, זיהוי ותיעוד בדיקות המ .ו

3 
 
 
 

 2 סיור במעבדה לאיכות מים הכרת המעבדה
תרגול דיגום 

 מעשי
 ודיגום שדה , פלואורידהדגמת ותרגול דיגום מיקרוביאלי, מתכות

  אנשים( 7-8התרגול יעשה בקבוצות קטנות )
2 

 2 חזרה למבחן 
 36  סה"כ

 
 

 
 


