תקנות בריאות הע" )כשירויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה
1

ברשויות סניטריות מקומיות ובשירות המדינה( ,התשנ"ג41992
בתוק" סמכותנו לפי סעי" 3ב לפקודת בריאות הע ,1940 ,.אנו מתקיני .תקנות אלה:

הגדרות
.1

בתקנות אלה 4

"המנהל"  4המנהל הכללי של משרד הבריאות יחד ע .המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה
או מי שה .הסמיכו לעני 7תקנות אלה ,כול 7או מקצת;7
"מוסד מוכר"  4מוסד שהוכר בידי המנהל לעני 7תקנות אלה;
"תכנית לימודי 4 ".תכנית לימודי .במוסד מוכר ,הכוללת לפחות את הנושאי .המפורטי.
בתוספת הראשונה ,שאושרה בידי המנהל;
"תכנית לימודי השלמה"  4תכנית לימודי ,.הכוללת נושאי .מהנושאי .המפורטי .בתוספת
הראשונה ,שאושרה בידי המנהל ,לעני 7תקנות )3א() (3ו (4)4ו;46
"תעודה"  4תעודה המעידה על השכלה מקצועית בבריאות הסביבה או באיכות הסביבה ,כמפורט
בתקנה .3

כשירות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה
)א( לא יתמנה אד .לעבודה ברשות סניטרית מקומית או בשירות המדינה למשרה
.2
שתפקידה פיקוח ,בקרה ,ניטור או יעו :בתחו .בריאות הסביבה או איכות הסביבה מ 7התחומי.
המפורטי .בתוספת השניה )להל 4 7תחומי הסביבה( ,אלא א .כ 7הוא בעל תעודה.
)ב( ברשות סניטרית מקומית שמספר תושביה עולה על  ,10,000יעבוד במחלקה לתחומי
הסביבה עובד אחד לפחות בעל תעודה כמפורט בתקנה )3א() (4או ).(5
ברשות מקומית שמספר תושביה אינו עולה על  ,10,000יעבוד במחלקה לתחומי
)ג(
הסביבה ,עובד אחד לפחות בעל תעודה.

השכלה בבריאות הסביבה או איכות הסביבה
)א( התעודות המפורטות להל 7מעידות על השכלה מקצועית בבריאות הסביבה או
.3
באיכות הסביבה ,לפי העני:7
) (1תעודה של אחראי לתברואה וסביבה )תברוא (7שהנפיק מוסד מוכר לאחר
סיו .בהצלחה של תכנית לימודי .בהיק" של  1,900שעות לפחות;

)(2

תעודת רישו .בפנקס ההנדסאי .והטכנאי .במדור הנדסת הסביבה;

) (3תעודת רישו .בפנקס ההנדסאי .והטכנאי .יחד ע .תעודה שהנפיק מוסד
מוכר לאחר סיו ,.בהצלחה ,של תכנית לימודי השלמה;
) (4תעודה של תואר ראשו 7לפחות של מוסד להשכלה גבוהה יחד ע .תעודה
שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיו .בהצלחה של תכנית לימודי השלמה;
) (5תעודת רישו .בפנקס המהנדסי .במדור הנדסה  4איכות סביבה שבענ"
הנדסה אזרחית.
)ב( המנהל רשאי להכיר בלימודי .במוסד להשכלה גבוהה במקו .לימודי השלמה ,א.
ה .מתאימי ,.לדעתו ,לתחו .שבו יועסק העובד.

תעודה מחו"ל
המנהל רשאי להכיר בתעודה שהנפיק מוסד בחו :לאר :כשוות ער= לתעודה כמפורט
.4
בתקנה .3

תחילה
.5

תחילת 7של תקנות אלה שלושי .ימי .מיו .פרסומ.7

הוראות מעבר
)תיקו 7התשנ"ג(
)א( עובד בשירות המדינה או ברשות סניטרית מקומית ,בעל נסיו 7של פחות מחמש שני.
.6
בעבודה בתחומי הסביבה ושערב תחילת 7של תקנות אלה אינו בעל כשירות למשרה שבה הוא
מועסק כנדרש בתקנות אלה ,יעבור השתלמות לפי תכנית לימודי השלמה ,תו= שנתיי .מיו.
תחילת.7
)ב( מי שקיבל תעודה של תברוא 7מוסמ= שהנפיק מרכז ההדרכה לבריאות הציבור על
ש .פרופ' ג.ג .מר לפני תחילת 7של תקנות אלה ,יראוהו כבעל תעודה לעני 7תקנה )3א() ,(1א" א.
תכנית לימודיו היתה בהיק" של פחות מ 41,900שעות.

תוספת ראשונה
)תקנה (1

.1

בריאות הציבור

.2

מדעי יסוד )מתימטיקה ,פיסיקה ,ביולוגיה ,כימיה ,מדעי המחשב(

.3

מדעי החברה )סוציולוגיה ,פסיכולוגיה ,חינו= לבריאות ולסביבה ,משפטי ,.שלטו 7ומינהל
ציבורי(

.4

הנדסה תברואית

.5

אקולוגיה לרבות בנושאי מי ,.ביוב ,פסולת ,זיהו .אויר ,רעש ,קרינה ,הדברת מזיקי.

.6

תברואה לרבות תברואת המזו 7ומי שתיה

תוספת שניה
)תקנה (2

.1

בריאות הציבור

.2

הנדסה תברואית וסביבתית

.3

מי ,.ביוב ,שפכי.

.4

פסולת מוצקה

.5

איכות אויר

.6

רעש

.7

קרינה

.8

הדברת מזיקי.

.9

תברואת מי שתיה ומזו7

.10

תברואה כללית לרבות במוסדות חינו= ,בבניני ציבור ,במעונות ,במחנות נוער וקייטנות,
בחופי רחצה ובריכות שחיה ובעסקי .טעוני רישוי אחרי.

.11

היבטי .של בריאות הסביבה ואיכות הסביבה בתכנו 7ובניה

.12

הידרולוגיה ומניעת זיהו .מקורות מי.

.13

טיפול בחמרי .מסוכני.

כ"א בחשו 7התשנ"ג ) 17בנובמבר (1992

אורה נמיר

חיי .רמו7

השרה לאיכות הסביבה
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