
 
 

 מושב נהלל  –חובשים קורס 
  

 
 מקצוע מספק לחיים בהישג יד!  –קורס חובשים  

 תמיד עניין אותך עולם הרפואה? לטפל באנשים? ללכת לישון בלילה מסופק שעשית היום מעשה טוב? 

בבוקר ילדת אישה, בצהריים טיפלת בנפגע תאונת דרכים, ורגע לפני שחזרת הבייתה עצרת למקרה חירום נוסף בו  

 ביצעת החייאה..וואו! 

חברת ניתאי מאושרת ע"י משרד הבריאות להעברת קורס חובשים והנפקת תעודה מוכרת רשמית מטעם מדינת  

 ישראל.

 

 ם הצוות המקצועי והמסור ביותר.ע –ו  אנו ממשיכים את מסורת ההדרכה האיכותית שלנ

קורס החובשים בנוי על פי נוהל משרד הבריאות ומועבר ע"י צוות רפואי מקצועי. הקורס כולל מבחני ביניים, מבחן  

 אמצע ומסכם. 

אנו  הקורס כולל הדרכות פרונטליות, ותרגולים מעשיים באמצעות בובות, סימולטורים ותרחישים ייעודיים לכל נושא.

 !שתקבלו ידע מקיף ומקצועי ברפואת חירום נדאג

 הקורס מותנה במעבר כלל המבחנים, עיוניים ומעשיים.  מעבר

 חלקן פרונטליות עם המדריך וחלקן בלומדה החכמה שלנו.  –  שעות 180הקורס בהיקף 

 

 .הקורס הינו חלקו מתוקשב וחלקו פרונטלי מבנה הקורס:

   :החלק הפרונטלי

שעות, ובמפגשים   4מפגשים פרונטליים שיועברו על ידי פראמדיק מוסמך וותיק בתחום. כל מפגש הוא בן   12הוא בן 

ועירוי  החל מאנטומיה בסיסית ועד לקבלת לידה   –אלה יועברו כל התכנים המעשיים הדרושים לחובש רפואת חירום 

 . מבחנים ובחנים ייערכו בנושא.נוזלים

  החלק המתוקשב:

לומדה זאת מקיפה את כל התכנים   –שותנו לומדה מתקדמת ביותר להעברת התכנים העיוניים של הקורס בר

והלימוד בה הוא   –העיוניים הדרושים לחובש רפואת חירום, והנושאים בה מותאמים על פי המפגשים הפרונטליים 

אם כן נלמדו התכנים   מקביל לתכנים הפרונטליים שיועברו. הלומדה אינה מאפשרת התקדמות בתכנים אלא 

הראשוניים. וכן מבחנים ובחנים ייערכו בלמידה המתוקשבת , ומעקב על ידינו אחר כל חניך וחניך לוודא שהשלים את  

ויכול פשוט  -כל הנושאים. התוכנה קלה מאד לתפעול וידידותית מאד למשתמש , המקבל שם משתמש וסיסמא

 להתחיל ללמוד. 

במרחק דקה הליכה מתחנת   – רחבי הארץ וכן במרכז ההדרכה שלנו בתל אביב הקורס מתקיים בנקודות שונות ב

 הרכבת וכן חניה חינם. 

 

 למי מתאים הקורס? 

 מעבר מבחני התאמה.  +  18ומעל גיל לכל אדם ללא עבר פלילי 

 

 



 
 

 אז מה לומדים בקורס חובשים? 

 נושאי הקורס: 

 מבוא לאנטומיה.  .1

 מבוא להחייאה + החייאה במבוגר.  .2

 החייאה בילדים.  .3

 החייאה בתינוקות.  .4

 חנק מגוף זר.  .5

 החייאה בזוג.  .6

 החייאה בעזרת מכשור. .7

 פגיעות סביבתיות ועצמיות)טביעה/תליה/התחשמלות/הרעלות(.  .8

 עלפון.  .9

 שבץ מוחי.  .10

 סכרת. .11

 פרכוסים.  .12

 מחלות נשימתיות  .13

 מחלות לב וכלי דם .14

 מבוא לטראומה.  .15

 נתיב אויר בטראומה  .16

 שטפי דם.  .17

 הלם  .18

 ברקמות רכות )כוויות(. פגיעה  .19

 פגיעה במערכת התנועה ) שברים(.  .20

 פגיעה בעמוד השדרה .21

 PHTLS   סכמת טיפול בפצוע  .22

 פגיעות מבעלי חיים .23

 פגיעות אקלים .24

 תרגול פתיחת ורידים .25

 מיומנויות נוספות של חובש  .26

 ציוד עזר:

 בובת החייאה מבוגר •

 בובת החייאה תינוק •

 משולשים ציוד חבישה, חוסמי עורקים,  •

 ציוד להחייאת מכשירים  •

 ציוד לתרגול פתיחת וריד  •

 מי מעביר את הקורס?

 , פראמדיקים וחובשים. רופאהקורס מועבר ע"י צוות רפואי ומוסמך המאושר ע"י משרד הבריאות וכולל: 

 במה אוכל לעסוק לאחר קבלת התעודה? 

 חובש + נהג באמבולנסים. -

 כחובש! )מותנה במעבר מבחן פנימי שלהם(. אפשרות להתנדב באיחוד הצלה  -

 חובש מלווה בטיולים ואירועים )נדרש גם תיק חובש תקני לשם כך(.-

 שלים(.מ להדריך בקורסי עזרה ראשונה )לאחר מעבר קורס נוסף ו-

 ועוד..   בכל מיני תפקידים. לעבוד במרפאות-



 
 

 

 2023תוכנית לימודים קורס חובשים 

 מקום  שעות  יום  תאריך   

 נהלל 09:00 - 13:00 ו 5.5 1

 נהלל 09:00 - 13:00 ו 12.5 2

 נהלל 09:00 - 13:00 ו 19.5 3

 נהלל 09:00 - 13:00 ו 2.6 4

 נהלל 09:00 - 13:00 ו 9.6 5

 נהלל 09:00 - 13:00 ו 16.6 6

 נהלל 09:00 - 13:00 ו 23.6 7

 נהלל 09:00 - 13:00 ו 30.6 8

 נהלל 09:00 - 13:00 ו 7.7 9

 נהלל 09:00 - 13:00 ו 14.7 10

 נהלל 09:00 - 13:00 ו 21.7 11

 נהלל 09:00 - 13:00 ו 28.7 12

 

 ז "ייתכנו שינויים בלו**

 

 

 חשוב שתדעו:

 
והנכבדים בישראל: משטרת ישראל, שירותי הכבאות, רכבת ישראל, תעשיות  חברתנו נותנת שירות לגופים הגדולים 

 , אוניברסיטאות ומכללות, גני ילדים ובתי ספר ועוד.תביטחוניו

 
 חברתנו היא היחידה בענף  

 שקיבלה את תו אמון הציבור. 
 

     
 חברתנו מחויבת לכללי אמון הציבור המשקפים סטנדרט

 בפרסום, גילוי נאות ושקיפות מידע והגינות  גבוה של אמת
 הגינות בעריכת חוזים  , שירות נאות ואחריות למוצר

 ובקיומם, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק.         

 
  

 תנאי תשלום: 
 . שח על מנת לשריין את מקומכם בקורס 200סך בעת הרישום יש לשלם את דמי הרישום ב

 תשלום. לקראת פתיחת הקורס יישלחו קישורי 
 

   -דרכי תשלום שכר לימוד 
 תשלומים לא כולל ריבית(  5העברה בנקאית / כרטיס אשראי / מזומן / צ'קים )עד  

  

 
 
 

 מספר המקומות מוגבל!

 

  ,בברכת הצלחה

 מ "ס להסמכות בע "בי – "עתידי"



 
 

 
 

 
 

 חברת ניתאי מוכרת רשמית מטעם                                                                                            
 משרד הבריאות:                                                                                                            

 אנו גאים לומר כי אנשים בארגונים  
 אלו מחזיקים בתעודותינו:          

 
      

 
       

 
       

 


