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 הנחיות לביצוע החייאה בסיסית ועזרה ראשונה

American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and 

Emergency Cardiovascular Care.(2019). Part 5: Adult Basic Life Support and Cardiopulmonary 

Resuscitation Quality . 

 

DOI   (: 2019לביצוע ) 5קישור לאתר של האיגוד הקרדיאלי האמריקאי פרק  

-basic-adult-5-guidelines/part-ecc-https://eccguidelines.heart.org/circulation/cprRetrieved from: 

quality-resuscitation-opulmonarycardi-and-support-life/# 

 

American Heart Association and American Red Cross Guidelines Update for First Aid. (2019). 

Part 15: First Aid. Circulation. 

DOI: Part 15: First Aid 

-aid-first-cross-red-https://eccguidelines.heart.org/circulation/ahaRetrieved from: 

aid-first-15-guidelines/part/ 

 חוקים המסדירים את זכויות הפרט

 1992 -, התשנ"ב חוק יסוד כבוד האדם וחירותו .1

 1996 –, התשנ"ו חוק זכויות החולה .2

 12-3; פרק ב': סעיפים 1,2: פרק א': סעיפים 1994-, התשנ"דחוק ביטוח בריאות ממלכתי .3

 1991 –, התשנ"א חוק לטיפול בחולה נפש .4

 1992 –, התשנ"ב תקנות טיפול בחולי נפש .5

 2000-, התש"סחוק שיקום נכי נפש בקהילה .6

 2005 –, התשס"ו חוק החולה הנוטה למות .7

  1996-, תשנ"וחוק לגילוי נגיפי איידס בקטינים .8

 (316חוק העונשין, פרק י' פגיעות בגוף, סימן ב': הפסקת הריון )סעיף  .9

https://eccguidelines.heart.org/circulation/cpr-ecc-guidelines/part-5-adult-basic-life-support-and-cardiopulmonary-resuscitation-quality/
https://eccguidelines.heart.org/circulation/cpr-ecc-guidelines/part-5-adult-basic-life-support-and-cardiopulmonary-resuscitation-quality/
https://eccguidelines.heart.org/circulation/aha-red-cross-first-aid-guidelines/part-15-first-aid/
https://eccguidelines.heart.org/circulation/aha-red-cross-first-aid-guidelines/part-15-first-aid/
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/184_001.htm
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Zchuyot_01.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/HealthInsuranceLaw/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Nefesh23.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Nefesh21.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Nefesh35.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Zchuyot_03.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Aids_04.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/073_002.htm#Seif443
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 חוקים המסדירים את העיסוק בסיעוד

 33, סעיף 1940, פקודת בריאות העם .1

  59, 7, 1, סעיפים 1976 -התשל"ז  פקודת הרופאים )נוסח חדש( .2

 2001 –התשס"א  תקנות הרופאים )כשירויות לביצוע פעולות חריגות( .3

 1929 -, פקודת המיילדות .4

 1981 –התשמ"א  תקנות בריאות העם )צוות סיעודי במרפאות( .5

 1988 –התשמ"ט  תקנות בריאות העם )עוסקים בסיעוד בבתי חולים( .6

  0132 -, התשע"ד תקנות בריאות העם )אישור תואר מומחה בסיעוד( .7

 )ב( חובת דיווח ד. )א(368 2010-תשע"א (108)תיקון מס'  1989-( תש"ן26חוק העונשין )תיקון מס'  .8

 2001-( התשס"ב7לימות במשפחה )תיקון מס' חוק למניעת א .9

 1975 –התשל"ו  תקנות בריאות העם )הודעה על חשש אלימות( .10

 1999 –, התש"ס 1979 –, התש"ם נים בבתי חוליםתקנות הסמים המסוכ .11

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_001.htm
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Rofim_01.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Rofim_05.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/217_001.htm
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut15.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut17.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut53.pdf
http://www.dinimveod.co.il/hashavimcmsfiles/Pdf/sh1290.pdf
http://www.dinimveod.co.il/hashavimcmsfiles/Pdf/sh1817.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut36.pdf
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Samim_11.pdf
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 חוזרים של מינהל הסיעוד:

 )Anaphylaxis( תפקיד האחות המוסמכת בתגובה אנפילקטית"  201/2022חוזר מינהל הסיעוד  .1

 "והקהילה במערך האשפוז

תחומי עיסוק ופעילות של אחות מוסמכת מרכזת טיפול במתבגרים "  200/2022חוזר מינהל הסיעוד  .2

 ".במערך האשפוז 44-15חולי סרטן בגילאי  ובמבוגרים צעירים

ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי של "  197/2022חוזר מינהל הסיעוד מס'  .3
 "האחות המוסמכת

לקיחת דם וורידי לקביעת סוג דם ללא בדיקת הצלבה על ידי "   196/2022חוזר מינהל הסיעוד מס'  .4
 "אחות מוסמכת בקהילה

בקרב מטופלים המועמדים לניתוח  ()סטומה סימון מיקום פיום"  2022/194חוזר מינהל הסיעוד מס'  .5
 "בטן כפעולת סיעוד לאחות מוסמכת מתאמת/מרכזת תחום סטומה במערך האשפוז

ה מלאה עם הפרעות החלטה על התחלת הזנה למטופל בהכר"  193/2022חוזר מינהל הסיעוד מס'  .6
בליעה לאחר ביצוע אומדן בליעה ראשוני כפעולת סיעוד לאחות מוסמכת במחלקות שיקום, נוירולוגיה 

 "וגריאטריה

 (הזנה צינורית)החלפה או החזרה של צינורית גסטרוסטום "  192/2022חוזר מינהל הסיעוד מס'  .7
  "Tube Gastrostomy Balloon במערך האשפוז והקהילה החוזר מתייחס לצינורית עם בלונית

תפקיד האחות המוסמכת בטיפול במטופל עם חשד לאירוע מוחי "  191/2022חוזר מינהל הסיעוד מס'  .8
 "ילהחד במערך האשפוז והקה

 הערכה נוירולוגית באמצעות אומדן" ביצוע  190/2021חוזר מינהל הסיעוד מס'  .9

 NIHSS (National (Institute of Health Stroke Scale)  ,במטופל עם חשד או בעת אירוע מוחי 
 "לרפואה דחופה ובמחלקה הנוירולוגית כפעולת סיעוד לאחות מוסמכת במחלקה

החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן כפעולת סיעוד " -180/2021חוזר מינהל הסיעוד מס'   .10
 "לאחיות מוסמכות במחלקות יולדות ובמסגרת חדרי לידה

כלליות )משמרת במחלקות, מרפאות ויחידות טיפול  "אחריות -177/2021חוזר מינהל הסיעוד מס'  .11
 "2021עדכון  –באשפוז ובקהילה ( ומיוחדות

הבטחת כשירות של אח/ות מוסמכ/ת לצורך סיוע בלידת חירום " - 172/2021ל הסיעוד מס' חוזר מינה .12
 ")מיילדת או רופא)בהיעדר מוסמך לילוד 

ידי אחות  הגישה הטיפולית במטופל מונשם  אקוטי וכרוני על" -161/2020חוזר מינהל הסיעוד מס'  .13

 מוסמכת במערך האשפוז"

" פעולות סיעוד לאחיות מוסמכות שעובדות במתאר/מחלקה  -162/2020חוזר מינהל הסיעוד מס'  .12

 לטיפול בחולי קורונה בבית חולים"

תפקיד%20האחות%20המוסמכת%20בתגובה%20אנפילקטית%20)Anaphylaxis%20(במערך%20האשפוז
תחומי%20עיסוק%20ופעילות%20של%20אחות%20מוסמכת%20מרכזת%20טיפול%20במתבגרים%20ובמבוגרים%20צעירים
https://www.health.gov.il/hozer/nd197_2022.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/nd196_2022.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/nd194_2022.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/nd193_2022.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/nd192_2022.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/nd191_2022.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/nd190_2021.pdf
https://www1.health.gov.il/media/mkmnms24/nd180_2021.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND177_2021.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND172_2021.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND161_2020.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND162_2020.pdf


 

 מינהל הסיעוד
 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il  

 02-5655947 פקס:  *5400  טל:
 

Nursing Division 
Ministry of Health 
P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
call.habriut@moh.health.gov.il  
Tel: * 5400 Fax:02-5655947 

 

" תחומי עיסוק ופעילות של כוח עזר מיומן במערך האשפוז  -163\2020חוזר מינהל הסיעוד מס'  .31

 והקהילה"

לטה על הפניית מטופל לצילומי רנטגן )צילומי שלד בלבד( "הח -165/2020חוזר מינהל הסיעוד מס'  .41

 כפעולת סיעוד לאחות מוסמכת במרפאה אורתופדית בבית חולים"

 

באמצעות  3,4"החלטה על טיפול בפצעים קשיי ריפוי בדרגות  -166/2020חוזר מינהל הסיעוד מס'  .51

 חבישות מתקדמות וטכנולוגיות לריפוי פצעים כפעולת סיעוד לאחות מוסמכת בקהילה ובמתאר הבית"

היפגעות בלתי מכוונת בילדים בגילאי לידה עד שש שנים, חינוך, " – 158/2019חוזר מינהל הסיעוד  .61

 "וקידום בריאות על ידי אחות מוסמכת במערך האשפוז והקהילהמניעה 

מניעה, איתור והתערבות בכף רגל סוכרתית על ידי אחות מוסמכת " – 154/2019חוזר מינהל הסיעוד  .17

 "במערך האשפוז והקהילה

אומדן מניעה וטיפול בכאב על ידי אחות מוסמכת במערך האשפוז " – 155/2019חוזר מינהל הסיעוד  .18

 "והקהילה

מוח ללא חומר ניגוד  CTטה על הפניית מטופל לבדיקת החל" – 160/2019חוזר מינהל הסיעוד  .19

 "במבוגרים עם חבלת ראש או בחשד לאירוח מוחי

 "איתור מסוכנות לנפילות בקרב מטופלים באשפוז ובקהילה" - 145/2019חוזר מינהל הסיעוד  .02

 "במערך האשפוז והקהילה -תהליך העברת משמרת "מקל" " - 151/2019חוזר מינהל הסיעוד . 12

של סטודנט לסיעוד המועסק במערך האשפוז  תחומי עיסוק ופעילות"  -152 /2019חוזר מינהל הסיעוד  .22

 "והקהילה

 "מניעה וטיפול בפצעי לחץ במערך האשפוז והקהילה" - 153/2019חוזר מינהל הסיעוד  .32

 "מיצוי הפוטנציאל התפקודי של האחות במערך האשפוז והקהילה" - 144/2018חוזר מינהל הסיעוד  .42

 "הדרכת יולדת להנקה באשפוז ובקהילה"  -142/2018חוזר מינהל הסיעוד מס'  .52

באמצעות  באשפוז מבוגר למטופל והפסקתו חמצן מתן על החלטה"- 127/2017חוזר מינהל הסיעוד  .62

 "נמוכה זרימה מערכות

 מעמדן שבוטל בגסטרואנטרולוגיה מומחה לרופא הסיוע פעולות"- 132/2017חוזר מינהל הסיעוד  .27

 "סיעוד כפעולות חריגות והוכרו כפעולות

 חמורה בהיפוגליקמיה סוכרת לחולה גלוקגון הזרקת על החלטה" - 121/2017חוזר מינהל הסיעוד .  28

 "חיים ומסכנת

 "עדכון -הרחבת מערך העוסקים בסיעוד  " - 120 /2017חוזר מינהל הסיעוד  .29

https://www.health.gov.il/hozer/ND163_2020.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND163_2020.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND165_2020.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND166_2020.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND158_2019.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND154_2019.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND154_2019.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND155_2019.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND155_2019.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND160_2019.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND160_2019.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND145_2019.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND145_2019.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND151_2019.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND152_2019.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND153_2019.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND144_2018.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND144_2018.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND142_2018.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND142_2018.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND127_2017.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND127_2017.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND132_2017.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND132_2017.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND121_2017.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND120_2017.pdf
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 ראשונה מדרגה לחץ בפצעי ומשחות בחבישות טיפול על החלטה" - 126/2017חוזר מינהל הסיעוד  .03

 "ושנייה

 "2016עדכון  -ניהול הטיפול התרופתי " - 117/2016חוזר מינהל הסיעוד  .13

 עדכון -  רפואי ממוסד שחרור בעת הבטחת רצף הטיפול הסיעודי" - 2016/118חוזר מינהל הסיעוד   .23

 "  2016 חוזר 

מתן היתר לביצוע פעולות סיעוד ופעולות חריגות המתווספות "- 104/2014חוזר מינהל הסיעוד  .33

 "אחיות מוסמכותלעת למסגרת העיסוק של  מעת

 מילוי הוראה רפואית, שניתנה על ידי סטז'ר לרפואה, בשם רופא"  -96/2013חוזר מינהל הסיעוד מס'  .43    

 "מורשה

 "החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן"  - 97/2013מינהל הסיעוד מס'   חוזר  .53  

 "על ידי אחיות מוסמכות גבולות השימוש בפרוטוקולים טיפוליים" – 94/2012חוזר מינהל הסיעוד  .63 

החזרת קנולה לטרכיאה כפעולה מצילת חיים, למטופל עם פיום קנה " – 86/2010חוזר מינהל הסיעוד  .37 

 "פעולת סיעוד ברמת אחות מוסמכת -)טרכיאוסטומיה(

 "מתן מרשם בידי אח או אחות מוסמכים"  - 87/2010חוזר מינהל הסיעוד מס'  .38 

 "איתור חולים הזקוקים לעזרה בניידות" – 55/2003חוזר מינהל הסיעוד  .39 

 "חתימת אחות וחתימת מיילדת" – 56/2003חוזר מינהל הסיעוד  .04 

 

 של משרד הבריאות חוזרי המנהל הכללי

 "למניעה והתמודדות עם תופעת האלימות במערכת הבריאותהערכות " – 6/2020חוזר המנהל הכללי  .1

 "הגבלה מכנית ובידוד מטופלים באשפוז פסיכיאטרי" – 10/2018חוזר המנהל הכללי  .2

 ""אירועי בל יקרו -  09/2011חוזר המנהל הכללי  .3

 "התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות " – 7/2011חוזר המנהל הכללי  .4

 "אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים" - 10/2010 חוזר המנהל הכללי .5

 "הנחיות ליישום חוק החולה הנוטה למות" – 7/2008חוזר המנהל הכללי  .6

תקנות למניעת אלימות במשפחה )יידוע אנשי מקצוע בתחום " – 01/2003חוזר המנהל הכללי  .7

 "הבריאות(

  "נוהל טיפול בזקנים נפגעי התעמרות" - 22/2003חוזר המנהל הכללי  .8

https://www.health.gov.il/hozer/ND126_2017.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND126_2017.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND117_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND117_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND118_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND104_2014.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND104_2014.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND96_2013.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND97_2013.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND97_2013.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND94_12.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND94_12.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND86_10.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND86_10.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk10_2010.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk10_2010.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND55_03.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND55_03.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/ND56_03.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk06_2020.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk10_2018.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk09_2011.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk07_2011.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr10_2010.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk07_2008.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk01_2003.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk22_2003.pdf
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נוהל איתור וטיפול בנשים נפגעות אלימות במשפחה ע"י מטפלים  " – 23/2003 חוזר המנהל הכללי .9

  "באשפוז ובקהילה -במסגרות הבריאות 

 "פה מינית נוהל טיפול בנפגעי תקי" - 24/2003 חוזר המנהל הכללי .10

 "איתור זיהוי וטיפול בקטינים נפגעי התעללות והזנחה" -  25/2003 חוזר המנהל הכללי .11

 

 חוזרי מינהל הרפואה

הנחיות למניעת זיהומים הקשורים בצנתרים בכלי דם לטווח קצר " -11/2021חוזר חטיבת הרפואה  .1

 "ולטווח ארוך

 "מערך החייאה במוסדות ו/או מתקנים רפואייםניהול " – 03/2019חוזר מינהל הרפואה  .2

מניעת טעויות בזיהוי איברים  -סימון אתר לצורך פעולה פולשנית " – 04/2018חוזר מינהל הרפואה   .3

 "המיועדים לניתוח

 "הסכמה לקבלת דם" - 03/2014חוזר מינהל רפואה  .4

 ן" מתן תרופות "בנות סיכו - 41/2013חוזר מינהל הרפואה  .5

 "נוהל להגבלה פיזית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי" - 15/2009חוזר מינהל רפואה  .6

 "היגיינת ידיים במוסדות רפואיים" - 24/2009חוזר מינהל רפואה  .7

או רכושו במסגרת אשפוז /מינוי אפוטרופוס על גופו של אדם ו" – 10/2006חוזר מינהל רפואה  .8

 "ממושך

חובת ההודעה על נפגעי אלימות במשפחה, ניצול מיני והזנחה של " – 17/2006חוזר מינהל רפואה  .9

 "קטינים וחסרי ישע

 "הפעלת בנק דם ומתן עירויי דם ומרכיביו" - 2020/11חוזר מינהל רפואה  .10

 משרד הבריאות ואחרים –פרסומים נוספים 

 "הקוד האתי לאחיות ולאחים בישראל" (.2018הסתדרות האחיות והאחים בישראל ) .1

התכנית הלאומית למדדי איכות: בתי חולים כלליים וגריאטריים, בתי חולים (. 2019משרד הבריאות ) .2

 (44-20)עמודים  2018-2013דו"ח מסכם לשנים  –לבריאות הנפש, טיפות חלב ושירותי חירום 

 ( משרד הבריאות, מדינת ישראל.04/04/2019)עדכון  יםתדריך חיסונ

 מתוך "פרק כללי": סעיפים רלוונטיים

  2018לוח חיסוני השגרה בגיל הילדות, יולי 

 חיסונים הוראות כלליות  

https://www.health.gov.il/hozer/mk23_2003.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk24_2003.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk25_2003.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr11_2021.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr03_2019.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr04_2018.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr03_2014.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr41_2013.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr15_2009.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr15_2009.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr24_2009.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr24_2009.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr10_2006.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr17_2006.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr11_2020.pdf
https://www1.health.gov.il/media/mfscor1o/nurse_code_ethics.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Quality_National_Prog_2013-2018.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Quality_National_Prog_2013-2018.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Quality_National_Prog_2013-2018.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Pages/tadrich_Chisunim.aspx
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 עיתוי מתן חיסונים  

  שנים 17השלמת חיסונים שגרתיים עד גיל 

 חיסון במצבים מיוחדים 

 אנפילקסיס לאחר מתן חיסונים 


