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 י"ז באייר, התשע"חתאריך:                   

 2018מאי  02   
 08704418סימוכין:   

     
 לכבוד

 ציבור המשיטים שלום, 
 
 

  2018203/הודעה לימאים / )משיטים( מס' 
 8-הפרק ה 1982-בהתאם לסמכותי על פי תקנות הנמלים )בטיחות השיט( התשמ"ג

 
קורס עזרה ראשונה והחייאה כדרישה להסמכת משיטים  - 032/2018הודעה למשיטים הנדון : 

 .  60-ו 50, 40, 20בדרגות  
 
 

פורסם תיקון לתקנות כלי שיט קטנים, במסגרת התיקון רשאית רשות הרישוי  20.03.2018ביום   

, 60 -ו 50,40,20 ים להעביר הדרכות עזרה ראשונה והחייאה למשיטים בדרגות הבאותלהסמיך גופ

 כנספח א' . בהתאם לסילבוס המצורף 

מהדרישה להגיש תעודת מגיש עזרה ראשונה  30את המשיטים לדרגה  פוטרהתיקון  ,כמו כן

 והחייאה כפי שהיה נהוג עד כה.

 

רשות הספנות והנמלים קול קורא לחברות  באפריל פורסם באתר האינטרנט של 15ביום  א' ה 

הנותנות הדרכות לעזרה ראשונה והחייאה להגיש מעומדות להיכלל במאגר הגופים המוכרים ע"י 

 לצורך הסמכת משיטים .והנמלים רשות הספנות 

בימים אלה , דנים במועמדויות שהוגשו ורשימת הגופים המאושרת תפורסם באתר האינטרנט של 

 .חודש מאי מהלךבוהנמלים רשות הספנות 

 

 תקנות אלה פורסמו ברשומות ויש לנהוג בהתאם )מצ"ב כנספח ב'(.

    
 בברכה,  
 עופר בן עזרא                                                                                                                  

 מנהל אגף כלי שיט קטנים ומשיטים                                                                                                    
 

 תפוצה:
 הודעה למשיטים

 ביה"ס לשיט 
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  –נספח א' 
 שעות  22  הסילבוס קורס עזרה ראשונה והחייא

 
 . 20כתנאי לקבלת תעודת משיט ראשונה מקיף לקורס עזרה נדרשים אנשים ה :קהל היעד

 שעות. 22: משך הקורס
 נושאי הקורס:

 מבוא לקורס ע"ר 

 .מבנה ותפקוד גוף האדם: מערכות חיוניות קשרי גומלין 

 הגישה לטיפול בפצוע 

 :החייאה 

 .המשך תרגול הנשמות ועיסויים 

 הבנת מצב הדורש החייאה 

 לימוד סכימת ההחייאה 

 עקרונות הנשמה + סוגי הנשמה 

 ת עיסוי לב סגורעקרונו 

 הדגמה: ביצוע החייאה ע"י אדם אחד 

 תרגול: החייאה ע"י כל אחד מהמשתתפים 

 הדגמה: ביצוע החייאה ע"י שני אנשים 

 .תרגול : החייאה בזוגות 

  ,מצבי חוסר הכרה: חנק מגוף זר, תעוקת חזה והתקף לב, התחשמלות, טביעה
 הרעלות גזים, עילפון, אפילפסיה, סכרת.

 מבוא להלם 

 י דםשטפ 

 פצעים 

 פגיעות ראש ולסת 

 שברים 

 פגיעות חזה 

 כוויות 

 פגיעות עמוד שדרה 

 )פגיעות בע"ח ארסיים )נחש עקרב עכביש 

 פגיעות בע"ח ימיים 

 טביעה 

 פגיעות אקלים 

 חזרות עיוני + תרגול מסכם 

 מבחן עיוני + מעשי 
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 שעות  44 והחייאה מתקדם ילבוס קורס עזרה ראשונהס
 

, 60, 50, 40כתנאי לקבלת תעודת משיט ראשונה מקיף לקורס עזרה נדרשים אנשים ה :קהל היעד
 קנ"ב ומכונן. 
 שעות. 44: משך הקורס

 נושאי הקורס:

  מבוא לעזרה ראשונה 

   סמכויות מגיש עזרה ראשונה מבוא לאנטומיה וגוף האדם משולש החיים 

   סימנים וסכנות שלבי החייאה והדגמה  -שרשרת הישרדות הכרה וחוסר הכרה
 מעשית תרגול 

   החייאה בזוגות החייאת ילדים ותינוקות + תרגול סילוק גוף זר מדרכי הנשימה 

   עילפון, אפילפסיה, סכרת,  -תרגול הטיפול בחנק מגוף זר מצבי חירום בחולה
טביעה, התחשמלות,  -י חוסר הכרה אסטמה, היפר וונטילציה, שבץ מוחי מצב

אנטומיה, מחלות, סכנות,  -תלייה, שאיפת גזים רעילים, הרעלות נפוצות הלב 
 -סימנים וטיפול מבוא לטראומה פגיעות ראש, פגיעות בטן, פגיעות חזה הלם 

סוגים,  -סוגים, סכנות וטיפול כוויות  -הגדרה, סוגים, אופן הטיפול בשטח פצעים 
 סוגים, סכנות, טכניקת עצירה  -שטפי דם סכנות וטיפול 

   סוגים, סכנות, אופן הקיבועים  -תרגול שברים 

   סימנים, סכנות וטיפול פגיעות אקלים  -תרגול פגיעות עמוד שדרה פגיעות הדף- 

הגדרה ואופן הטיפול  -חום וקור פגיעות בעלי חיים ימיים טביעה אירוע רב נפגעים 

תרגול  סכמת טיפול ותרגול חזרות עיוני -וע בודד בשטח ופינו נכון הטיפול בפצ

 מסכם 
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    2018 -הספנות )ימאית( משיטי כלי שיט קטנים( )תיקון( התשע"ח תקנות  –נספח ב' 

 

 
 
 
 
 
 


