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 פרולוג
 

מערכת הבריאות במדינת ישראל נחשבת למערכת איכותית (על פי מדדי איכות בין לאומיים) הן 

 , במגוון תחומים.ברמה של הפרט והן ברמת בריאות הצבור

 

קם ברמת בתי החולים. וחל Primary care-איכות אלו מבוססי ראיות בעיקר ברמת הקהילה מדדי

 קופות החולים ובתי חולים ממשלתיים ופרטיים).(
 

 מערכות אלו הינן ספקיות של שירותים מבוססי חוק (ביטוח בריאות ממלכתי), זמינות, יציבות,

אות העם, פקודת פקודת ברי(  מבוססות על מסגרות חוקיות בעלות שרידות, מקצועיות, רציפות,

מצאות נ ,דיןמתוגמלות על פי  ,דיןמוגדרים ב מקצועת על ידי אנשי מופעלו ,הרופאים וכיוצ"ב)

תחת רגולציה של משרד הבריאות ופועלות כרצף טיפולי סינרגטי, תוך תאום  ברב המקרים, הן 

 .לאשפוזהרשות העליונה באמצעות  - בשגרה והן בחירום

 

אחריות  יחסי גומלין, הגדרת סמכויות, במערכות אלובהתייחסות לכתב המינוי של הוועדה, יש 

 ובקרה. הפעלה ,פעולה ומערכות שליטה ילשיתופ, עקרונות מקצועית
 

שהיה והם קיימים,  גופים התנדבותיים, יםברצף הרפואי הטיפולי בין הקהילה לבתי החולים נמצא

 כחלק מהמגזר ה"שלישי". ומשפחתומסייעים בעיקר בפן הלוגיסטי, סיעודי, תמיכתי בחולה 
 

המענה הראשוני, לעזרה ראשונה   - מינוי), קריהכתב  הה של הוועדה (ראבתחום עבודת
קיימים פערים  ,החירוםהרפואה הדחופה ובמסגרת מערכי  ,במרחב שהוא טרום בית חולים

 .למתואר דלעיל  בהתאמהמשמעותיים מאד 
 

התייחסות יעודית  –במערכות הלאומיות והממשלתיות  -לפערים אלו לא הייתה בעבר 
אין כל ם, בחזון ממשלתי או ביעדי משרד ומערכת הבריאות בעשורים האחרונים, וביעדי

ב"עמודי האש" שהינם בסיסי התוכנית האסטרטגית של משרד הבריאות לאמור התייחסות 
 .בעת הזאת

 

בעוד שבכנסי "ים המלח" של מערכת הבריאות, ובתכנון מדיניות בריאות נדונו פערים 
אות, תשתיות, מדדי איכות בבתי חולים ואף בקהילה, בתחום בהכשרת ופיתוח מקצועות ברי

הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית והעזרה הראשונה, שמשליכה רבות על הישרדות החולה 
המצב הרגולטורי, החוקי והמשפטי לא  -והנפגע, הצלת חיים ומניעת נכות, בשגרה ובחירום 

בים, מערכות ההצלה, מקצוע התקדם באופן מהותי ומקיף, בעוד שמד"א, ארגוני המתנד
הפארמדיק, חובשי רפואה דחופה וחירום התפתחו, התמקצעו השתכללו ועומדים היום 

 העולמית. בקדמה
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 דין והחוק, היה לבחון סוגיות במרחב פעילות זה, להתייחס לרוח הלהבנתנותפקיד הוועדה, 

 ) כאשר קיים."היעדרחולשת ה"חוקי וניהולי מטריד (רגולטורי ולוואקום  ימים,כאשר קי
 

 

שפנינו אליהם היו זמינים, פתוחים  המקצועלציין שכל הגופים ואנשי אנו רואים חובה וצורך 

ושקופים, שיתפו פעולה באופן הנמרץ ביותר מתוך אמונה בצדקת הצורך והדרך להסדיר סוגיות 

  .טורדות אלו

 

הסתייעה בידנו, ואם נפלה בשלהי הגשת הדו"ח ולאור חשיבותו, ביקשנו עריכה לשונית שלא 

 כך, וכן על טעויות סופר, וט.ל.ח. בידנו שגגה או טעות לשונית או תחבירית, אנו מצרים על

דין וחשבון מלא,  -לאור נפח הדו"ח וכמות החומר העיוני, פוצל הדו"ח לשני כרכים: כרך ראשון 

 . נספחים לדו"ח, המהווים חלק בלתי נפרד ואינטגרלי מהדו"ח -וכרך שני 
 

 

 

 

בהתנדבות,  מקרב לב לחברי הוועדה הנכבדים שטרחו ועסקו בנושא,  יו"ר הוועדה ולבסוף, מודה

בראש פתוח ולב אוהב למרות זמנם , ומשאביהם האישיים מאות שעות, על חשבון זמנם הפרטי

הם ומקומות עבודתם נשאו בכל הנטל הלוגיסטי , והפנוי המצומצם ועיסוקיהם המרובים

טיבי הכרוך בכתיבת הדו"ח, עריכתו, תיאום הישיבות, אירוח הדיונים והמפגשים וכל והאדמיניסטר

 מהותי ולייעץ בנושא בחוןמודה על האמון שנתתם בחברי הוועדה שיוכלו להמערך סביב האמור, ו

 , אך שהינו בסיס חיינו הערכי כבני אדם, והמקצועי, הצלת חיים ומניעת נכות וסבל.כאוב וחיוני זה
 

עבודתה של הוועדה לא צפתה את נפח ומורכבות פעולתה בהמשך, משך הזמן תחילת 
שפעלה הוועדה הינו בקורלציה לשכבות הרבות, העמוקות והמהותיות שנחשפו משך 
פעילותה, במפגשים רבים של ארגונים, גופים ויחידים שפנו בבקשה להופיע בפני הוועדה, 

ה, ובצורך הראשוני והבסיסי בחלק בקריאת כמויות החומרים העצומות שהועברו לעיונ
מהמקומות, לבצע איסוף נתונים, מידע, חומרים, ופעילות מכלל הגופים והמערכים 

וחלקם מאוגדים בדו"ח זה לראשונה מאז קום  -, לסנכרן אותם, לאגום אותם םהרלבנטיי
 המדינה, ולתרגמם להמלצות ברמות השונות, וברבדים הרבים.

 

ומים, הינם בבחינת מענה חלקי, מקומי לא מספק ולא ראוי. הוועדה פתרון לסימפטום או סימפט

מצאה לנכון להעמיק ולהרחיב את פעילותה על בסיס המנדט הגמיש שניתן לה בכתב המינוי, כדי 

לבחון ולעסוק בכלל הסוגיות השורשיות והלאומיות שנוגעות לפעילותה, וזאת בהתאם לנושאים 

תחומיות שהעלו כל אחד מהגופים שהופיעו בפני הוועדה,  המהותיים, ולבעיות המורכבות והרב

 וכפי שעולה מהמסמכים הרבים שהוגשו לוועדה, שחייבו, גם לדרישת הגופים , דיון נרחב ומהותי.
 

 

ותבאנה להכרה  ברמות הבכירות ביותר, מקווים אנו, שהמלצותינו תיבחנה בכובד ראש
 ערך המענה הראשוני לעזרה ראשונהבמ ,לשנוי הנדרש והמתבקשהמהותי  בצורךלאומית 

ברצף  , מציל חיים ומונע נכות,, שהינו חלק מרכזיטרום בית החולים שרותי הרפואה הדחופהו
 , בכל עת מקום וזמן.לתת ולאפשר לאזרחיה מחויבתהטיפולי הרפואי שהמדינה 
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  עדהפרוט הגורמים איתם נפגשה הווג. 
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  כלליא. 

 כתב מינויב. 

  פרוט הגורמים איתם נפגשה הוועדהג. 

 כללי

 מערך הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית בישראל, עבר הווה וחזון לעתיד
 

 מבוא. 1
 

צפוי היה א. חיזוק הרפואה הדחופה, וחיזוק הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, 
 .ות רבה של משרד הבריאות ומערכת הבריאותיעדים בעלי חשיבשיהיו 

משרד ומערכת ממשלת ישראל, והצורך בהצבתו במסגרת יעדי  ,קידום התחום
יורה משך עשרות -דה בא לידי ביטוי והסדרה בפועל אולא  ,הבריאות באופן קבוע

יעדי המשרד ובמסגרת התוכניות האסטרטגיות של מערכת הבריאות , שנים
 , ועד ימינו אנו.נההממשלה מאז קום המדיו

 המטרותינכתב כי  2009-בהצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית התשס"טב. 
"...להסדיר  בחוק המתכלל את הנושא הן: ,המרכזיות של ההסדרה המוצעת לראשונה

את העיסוק במקצועות הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית כדי להבטיח רמה מקצועית 
יר את הדרך לקביעת והתווית מדיניות לאומית הולמת של העוסקים בהם, ולהסד

מתואמת לכלל מערכות וגופי הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית בישראל וישומם 
   בפועל כיעדים, והכל לצורך הצלת חיים, מניעת נכות, והגנה על בריאות הציבור.

הדברים יפים ונכונים כפל כפליים עם הגשת דו"ח מהותי זה על המלצותיו, "
 , באופן מתכלל בראיה מערכתית ורב תחומית.לראשונה

 ארגונים וגופים. 2
 

במדינת ישראל מאז הקמתה ועד ימינו אלו, פעלו ופועלים במערכי הרפואה הדחופה 
 ובכללם: הטרום אשפוזית והעזרה הראשונה, גופים, ארגונים, ופורומים שונים

: מגן דוד אשונההמעניקים שרותי רפואה דחופה טרום אשפוזית ועזרה ר ם. גופיא
חיל הרפואה, משטרת ישראל, ארגוני מתנדבים -צה"לאדום בישראל הפועל על פי דין, 

, חברות פרטיות וכיוצ"בש, הצלה בני ברק "א, הצלה איו"שונים ובכללם: איחוד הצלה, זק
כגון נטלי ושח"ל, עשרות חברות אמבולנסים ונט"נים פרטיות במגזר היהודי והערבי, 

מרפאות , עובדים ומתנדבים במגזרים השוניםרבות של  ילות מאותהמעסיקות ומפע
 קופות חולים, מרפאות פרטיות כגון טר"מ, מערכי חדרי מיון קדמי, חברות ומפעלים ועוד

שרד בחסות מהמועצה הלאומית לטראומה : ובכללם. פורומים מקצועיים שונים ב
הישראלי לרפואה דחופה  הבריאות, האיגודר למחקר בחסות משרד נהבריאות, מכון גרט

  .לטראומה הישראליתשל ההסתדרות הרפואית, העמותה 
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: מגן דוד אדום בישראל גופים וארגונים המכשירים מקצועות והשתלמויות בתחום. ג

רפואת  חובשיחובשים בכירים, קורסי הפארמדיק, בהם: המעביר מגוון קורסים 
לתואר ראשון ברפואה  תכניותועוד. עזרה ראשונה  ימגיש נהגי אמבולנס, -חירום/דחופה 

 .באר שבע, באסף הרופאבן גוריון בבאוניברסיטאות  וברפואת חירום דחופה

במסגרת בית הספר לרפואה צבאית של חיל  ופאראמדיקיםהכשרות של חובשים אלפי  
 .ועשרות חברות פרטיות ללימוד ולהכשרת מגישי עזרה ראשונה וחובשים ,הרפואה בצה"ל

חברות הפרטיות, אין יכולת מעקב, בקרה או בחינת אחידות התיעוד וסוג לגבי מירב ה
 ואיכות ההסמכות שלהם, כלפי הציבור ומול הרגולטור.

 א בדו"ח.5כמפורט בפרק  – ועדות שונות פעלו בתחומים אלו. ד

 . רגולציה ונהלים3

וות הדעת ח, . למעט חוק מד"א שמהותו ותכניו הינם לדיון נפרד, ונדון במסגרת הוועדהא
ח, ישנו בדו"הרביעי (רגולציה דין ומימשל) שהוגשו לה, ותקנות ספצפיות שיפורטו בחלק 

ם במשרד יחקיקה, תקנות, נהלי מנכ"ל, חוזרי מינהל מהותיים או אגפי מיעוט יחסי של
 הבריאות או במשרדים אחרים הנוגעים לתחום.

ת חוק שונות בנושאי עזרה נסיונות רבים לקדם הצעו ים. זה למעלה משלושים שנה נעשב
 מצורפיםראשונה, רפואה דחופה טרום אשפוזית ועוד, שלא צלחו; בסוף דו"ח זה 

 מהעבר, המדברים בעד עצמם. נוגעים בדברתכתובות ומסמכים 
 

ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ביום שני, ד' בתמוז ב כאשר הוצגה הצעת החוק
 )2007-הצעת חוק עזרה ראשונה, התשס"ז), (בשמה דאז 2008ביולי  7תשס"ח (

 :בפני ועדת השרים לענייני חקיקה ואכיפת החוק, צוין בין היתר ,שבנדון וטרם לכך

כי בדקות אלו פעילים ברחבי מדינת ישראל מאות חובשי רפואת חרום, ופאראמדיקים, ".. 
ה במד"א בצה"ל ובמקומות נוספים, שמבצעים מזה עשרות בשנים עבודת קודש בשגר

ובשלה העת לראשונה מאז  ובעיתות חרום, בהצלת חיי אדם, במסירות ובמקצוענות,
קום המדינה, לעגן את פעילותם ואת תחום הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית 

 .(ההדגשה לא במקור)" בחקיקה, בהתאם למדיניות שר הבריאות ומשרד הבריאות

בנוסף לתחומי רגולציה  לא קודמה, 1999 . הצעת חוק האמבולנסים הפרטיים משנתג
 רבים נוספים, שיפורטו בחלק הרביעי של הדו"ח, ובהמלצות הוועדה.

 :לסיכום .ד

הסדרה ועיגון שורשי בחקיקה של תחום כה חשוב ומהותי  ועשרות שנים לא בוצע) 1 
(למעט נהלים וחוזרים ממשלתיים במערכת הבריאות בישראל, ואף לא בנהלים או חוזרים 

 . תוך אירגוניים)

קיימים מודלים משפטיים ורפואיים בתחום, המבצעים הסדרה מבדיקה משווה בעולם ) 2
 ברמה הלאומית, ברמה המקומית וברמת מערכות הרפואה הדחופה הטרום אשפוזיות.

 תכלול לאומי והפעלת המערך בשגרה ובחרום. 4
 

 קיימים: במשרד הבריאות  .א
 המשנה למנכ"ל. בלשכת  של ראש תחום שרותי חירום וע"רבודד תקן  )1
-וכחברות  140על  ובקרה פיקוחצורך רישוי ל מקצועי אחד ותקן מינהלי אחדתקן  )2

כולל פיקוח ובקרה על סדר כוחות  פרטיים,אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ  600
  הכללית במינהל הרפואה.במסגרת אגף הרפואה (סד"כ) דומה של מד"א, 
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האגף לשעת חירום בשעת חרום,  בתחום המוכנות וההפעלה של שרותי הרפואה )3

בתכלול עם בתי החולים והקהילה, אך ללא מד"א  בין היתר עםשל המשרד פועל 
  אחריות או סמכות על הארגונים הפרטיים או ההתנדבותיים.

 

משרד הביטחון והמשרד לביטחון הפנים רואים במשרד , המשרד להגנת העורף .ב
הרפואי בכל מתארי היחוס, (על פי על הערכת המצב הלאומית בפן הבריאות כאחראי 

 . הלאומיים) סותרחישי הייחו סאיום הייחו
 

מד"א ב מכיריםמשטרת ישראל  ינוהלמשטרת ישראל על בסיס פקודת המשטרה ו .ג
כגוף מרכזי בתחום שרותי הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית והעזרה הראשונה, 

 מולו הם פועלים.
 

 , רהפינוי הרפואי בהיטס של חיל האוויבצה"ל, מערך  פיקוד העורף, חיל הרפואה .ד
של משרד  מתוכללים תחת הרשות העליונה לאשפוז ,הרפואה של פיקוד העורףו

 בלבד.נוהל פנימי  חמכוהפועלת הבריאות, 
מרפאות קופות חולים, מרפאות פרטיות כגון טר"מ, מערכי חדרי מיון קדמי, חברות  .ה

 י חובותיו בדין אם ישנם., כל אחד ואחד על פי נהליו ועל פומפעלים ועוד
 

 . אחריות וסמכות5
 

 משרד הבריאות הגדיר וקבע את תחומי אחריותו, שירותיו וחזונו  כדלהלן:

 (מתוך האתר הראשי של משרד הבריאות):
 

משרד הבריאות נושא באחריות הממלכתית להבטחת הבריאות לתושבי המדינה. "
הרפואה, ומופקד על תכנון, המשרד קובע את המדיניות בתחום שירותי הבריאות ו

 פיקוח בקרה, רישוי ותיאום השירותים של מערכת הבריאות.
 

המשרד עוסק בארגון, הפעלה ואספקת שירותי מניעה, אבחון, טיפול, שיקום ומחקר 
באופן ישיר או באמצעות מוסדות רפואיים. המשרד מספק שירותי בריאות בתחום 

לוסייה בתחומי בריאות הנפש, האשפוז ורפואה מונעת וכן, מבטח את האוכ
 גריאטריה, בריאות הציבור ומכשירי שיקום.

 

 חזון המשרד
מימוש הזכות הבסיסית לבריאות ולקידום בריאות של כלל אוכלוסיית ישראל, 
באמצעות מערכת בריאות השואפת לאיכות ושוויוניות מרביים, תוך כיבוד ערכי כבוד 

 "...האדם והחברה.
 

לתכלל כוחות  נפה בשטח, ולמרות תרגולים רבים, יש עדין קושיכיום למרות פעילות ע
אר"ן, ובשעות עימות או מלחמה, רעידת אדמה או אסונות -בשגרה, באר"ן או מגהומשימות, 

 טבע, למול תרחישי היחוס המורכבים, אליהם המדינה נערכת במקביל. 
 

 ר סמכויות ומשאבים,באחריות ופועל רבות בנושא, עדין חס משרד הבריאות, כגורם שנושא
 .בראיה לאומית מיטבית בשגרה ובחירום, הכוחוהנחיה להפעלת הכוח  ןלבניי

 

עם זאת, ראוי לציין את פעילותם הענפה המקצועית הברוכה וההומאנית של ארגון מד"א, 
 ארגוני המתנדבים, אנשי מד"א, ומתנדבי ארגוני ההצלה והחרום בכל המגזרים בישראל.

 

  . סיכום6
בו נדרשת רבולוציה רגולטורית בנושא  לרגע מתבקש זה, גם אם לאחר עשרות שנים, הגענו

הסדרה ברמה הלאומית, באמצעות והעת בשלה לשרותי הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, 
, תוך לתחום זה יםומלא יםראוי נורמטיביים מתחייבים, נהלים והוראות ,חקיקהשל עיגון 

 הקצאת משאבים מתאימים ונדרשים.
 תאמין". -וכפי שנאמר במקורותינו במסורת היהודית: "יגעת ומצאת 
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 כתב מינויב. 

 
 מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL 
משרד הבריאות לשכת המשנה למנהל הכללי

Office of the Associate Ministry of Health
Director - General ירושליםJerusalem 

 
 ל' באב, התשע"א

 2011אוגוסט  30 
 28181311 :אסמכתא

 (במענה, נא ציינו סימוכין)
 לכבוד

 משנה ומ"מ מנהל המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה  -ד"ר בעז תדמור
 

לשעבר, מפקד הרפואה הפיקודי (מר"פ) של     - אל"מ (במיל') ד"ר ברוך מרגנית 
 של חיל האוויר 669פיקוד העורף ומפקד יחידה 

 

לשעבר ראש אגף קהילה ומשמר אזרחי, וראש אגף תכנון   - יצב דוד קראוזה נ
 וארגון, משטרת ישראל

 

 לשעבר יועץ בכיר לשר הבריאות ויועץ משפטי   -עו"ד גלעד בוק  
 לשרי המשפטים                           

 

 שלום רב,
 

 ה בחינת דרכי ההפעלה והשליטה למענה הראשוני לשירותי עזר הנדון:
 ראשונה טרום בית החולים במערך שירותי הרפואה הדחופה           

 
 

הנני מתכבד למנותכם לוועדה שתגבש המלצות לגבי ההפעלה והשליטה הראויים במתן 
החולים במערך שרותי הרפואה -המענה הראשוני לעזרה ראשונה והטיפול טרום בית

 הדחופה והפינוי הרפואי במדינת ישראל.
 

 א התייחסו לסוגיות הבאות:בעבודתכם, נ
 
 האם המערך צריך להיות באחריות גורם אחד, או כמה גורמים, ואם כן כיצד. .1
 האם צריך להיות אחד או יותר. -הגורם המפעיל  .2
 האם ניתן להבדיל בין אירוע ברשות הרבים לאירוע ברשות היחיד. .3
, האחריות המקצועית,  הגדרת סמכויות, יחסי הגומלין, עקרונות שיתוף הפעולה . 4

 ההפעלה והשליטה בין גופי וגורמי הגשת העזרה הראשונה טרום בית החולים.
 בחינת תפיסות ההפעלה בשגרה ובחירום. .5
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 מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL 
 

משרד הבריאות לשכת המשנה למנהל הכללי

Office of the Associate Ministry of Health
Director - General ירושליםJerusalem 

 
 
  

באפשרותכם להזמין ולהיפגש עם כל גורם שתמצאו לנכון ו/או לקבל ניירות עמדה או 
 מסמכים נוספים מכל אדם או ארגון שתמצאו לנכון.

 
משרד הבריאות יעמוד לרשותכם ויסייע ככל שניתן כפי שיתבקש ע"י הוועדה וכן מבקש 

 ארגונים והגופים הרלבנטיים לעבודת הוועדה.את שיתוף הפעולה המלא של כל ה
           

 בראש הוועדה יעמוד ד"ר בעז תדמור.
 

 אודה לקבלת המלצותיכם תוך חודשיים.
 
 

 בכבוד רב,    
 
 

 ד"ר בעז לב
 
 

 העתק: 
 מר יעקב גנות, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים

 פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל המשרד 
 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א

 משה רוח, יו"ר המועצה הלאומית לטראומה פרופ'
 תא"ל ד"ר נחמן אש, קרפ"ר, צה"ל 

 ד"ר דני לאור, מנהל אגף בכיר לשעת חירום
 איחוד הצלה, זק"א ועוד  -ארגוני התנדבותיים רלבנטיים 

 

 
 
 

 91010ירושלים  1176ת.ד. 2רח' בן טבאי  כתובת:
 02-5655983פקס:  02-5681306/7תלפיות טל: טל:  29רח' רבקה  כתובת המשרד:

 565598329 Rivka  St., Talpiyot  Tel: 5681306/7 Fax: 02- 
 Email: mmancal@moh.health.gov.il 
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 מדינת ישראל

STATE OF ISRAEL 
 

משרד הבריאות לשכת המשנה למנהל הכללי

Office of the Associate Ministry of Health
Director - General ליםירושJerusalem 

 
 

 כ"ח באלול, התשע"אא
 2011ספטמבר  27

 37377811: אסמכתא
 (במענה נא ציינו מספרנו)

 
 לכבוד 

 03-7910340באמצעות פקס:             אלי גינצברגמר 
 מנכ"ל חברת "עזרה וביצרון"

 9רח' המסגר 
 6776אביב -תל
 
 

 שלום רב,
 
 
 מענה הראשוני לשירותי למינוי לוועדה לבחינת דרכי ההפעלה והשליטה  נדון:ה

 ית החולים במערך שירותי הרפואה הדחופהבעזרה ראשונה טרום             
 
 

לבחינת דרכי ההפעלה והשליטה למענה הראשוני הנני מתכבד לצרפך כחבר בוועדה 
 .הרפואה הדחופה לשירותי עזרה ראשונה טרום בית החולים במערך שירותי

 
 מצ"ב כתב המינוי המקורי.

 
 בהצלחה.

 ,בברכה
  

           
 ד"ר בעז לב

           
 העתק:

 ח"כ הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות 
 מר יעקב גנות, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים

 פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל המשרד 
 מר אלי בין, מנכ"ל מד"א

 אומית לטראומהפרופ' משה רוח, יו"ר המועצה הל
 תא"ל ד"ר נחמן אש, קרפ"ר, צה"ל 

 ד"ר דני לאור, מנהל אגף בכיר לשעת חירום
 איחוד הצלה, זק"א ועוד  -ארגוני התנדבותיים רלבנטיים 

 חברי הוועדה
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 פרוט הגורמים איתם נפגשה הוועדהג. 

רבות של  מאותשל פגישות ישיבות ודיונים פנימיים,  רבות הוועדה קיימה עשרות

כתבויות, שיחות טלפוניות, מפגשים של חברי הוועדה בפעילות הרכבי משנה הת

עם גורמים  במליאתה של חבריה; להלן מפורטים מפגשים לא פנימיים של הוועדה

 שפנו לוועדה והוועדה פנתה אליהם, כדלהלן:

 נושא תאריך
 

2/1/2014 
 לשכת המנכ"ל ת"א

ד הסופי למנכ"ל משר הוועדה דו"חרשמית של  מסירה

 .י גמזו ולמשנה למנכ"ל ד"ר בעז לבהבריאות פרופ' רונ

18/12/2013 
 משרד הבריאות ירושלים

דיון מסכם של הוועדה בלשכת המשנה למנכ"ל במשרד עם 

 ע"פ הסיכומים עם המשנה למנכ"ל והמנכ"ל. גב' מירי כהן

28/11/2013 
 האגף לשע"ח תל אביב

שרה"ב , עם ד"ר דיון הוועדה על דו"ח הביניים, התייחסויות מ

 .וצוותוהמשנה למנכ"ל משרד הבריאות בעז לב 

7/11/2013 
 האגף לשע"ח תל אביב

, וצוותו מסירת דו"ח הביניים למשנה למנכ"ל ד"ר בעז לב

 הצגת הדו"ח ודיון על מרכיבי הדו"ח והמלצותיו.

4/10/2013 
 נווה אילן 

 דיון וישיבה מסכמת של מליאת הוועדה, חתימה על הדו"ח.
 

14/1/2013 
 משרד הבריאות ירושלים

 

עם ד"ר בעז לב המשנה למנכ"ל משרד  משלימהפגישה 

 .הבריאות שמינה את הוועדה וצוותו

24/12/2012 
 מכון גרטנר תל השומר

פגישה מסכמת עם ד"ר בעז לב המשנה למנכ"ל משרד 

 הבריאות שמינה את הוועדה וצוותו.

11/11/2012 
 משרד הבריאות

 ירושלים

עם מ"מ מנהל האגף לשעת חירום במשרד הבריאות, פגישה 

מר עוזי קרן עם גב' מירי כהן ראש תחום בכיר שרותי הצלה 

וע"ר ומר יאיר חברוני מנהל המחלקה לרישוי ופיקוח 

 אמבולנסים במשרד הבריאות.

14/8/12  
 לשכת השר ירושלים

ועם מנכ"ל  ליצמןהרב ח"כ פגישה עם סגן שר הבריאות 

 פרופ' רוני גמזו והמשנה למנכ"ל ד"ר לבמשרד הבריאות 

17/7/12  
 ת"א

, מר סמי אמבולנס לב פגישה עם כוננים מהמגזר הערבי

 העיר, סקירת פעילות ותחומי הכשרה והדרכה

1/7/12  
 פתח תקוה

סקירת מצב בעולם ועבודות אקדמאיות. פגישה עם ד"ר דגן 

הלפרין, עם פרופ' פיני  . פגישהשוורץ מאוניברסיטת בן גוריון
 .בהמשך עמואך נפגשנו  התבטל ברגע האחרון

27/6/12 
 מטה ראשי הכבאות 

 ראשון לציון

שחר איילון וראש רב טפסר פגישה עם נציב כבאות ראשי 

 חטיבת מבצעים אייל כספי
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14/6/12 
 ירושלים

סיור ותצוגת מוקד  פגישה עם זק"א איתור חילוץ והצלה

 נים בזק"א ומד"אואמצעים, פגישה עם מטה הארגון וכונ

 ירושלים
14/6/2012 

 

סיור במחוז ירושלים במד"א ובמוקד המרחבי + פגישה עם 

 ראש אג"מ מד"א ומנהל המרחב וצוותו

7/6/12 
 ירושלים

והיועצים המשפטיים לזק"א, איחוד והצלה ופרופ' אבי ריבקינד 

 מתנדבים ופעילים, תצוגת חומרים 

3/6/12 
 קריית אונו

שה עם מנכ"ל והנהלת מד"א והיועצים פגי ממל"מ מד"א

 המשפטיים למד"א, סיור במוקד הארצי תצוגת אמצעים

16/5/12 
 פתח תקוה

, הדין הקיים, חקיקה תקנות פסקי נושא המשפטי ורגולציהה

 דין , משפט משווה גופים ואורגנים בממשל ובדין

15/5/12  
 תל אביב

 אנשי מקצוע בפני הוועדהפניות ציבור ופגישת 

 יאיר חברוני, מר דורון קוטלר, מר אברהם רייכמןמר 

19/3/12 

 פתח תקוה

המרכז הלאומי לחקר , מנהל פגישה עם פרופ' קובי פלג

 טראומה ורפואה דחופה  מכון גרטנר לחקר

29/2/12 

 קריית הממשלה ירושלים

מר יעקב גנות, לאחר  פנים לביטחוןפגישה עם מנכ"ל המשרד 

 'יצחק אהרונוביץ שיחה והפניה ע"י השר לבט"פ

22/2/12 

 הכנסת

 ירושלים

, מנכ"ל משרד סגן שר הבריאות יעקב ליצמןפגישה עם 

הבריאות פרופ' רוני גמזו, המשנה למנכ"ל ד"ר בעז לב, גב' 

 מירי כהן ועוזריהם.

22/2/12 

 הכנסת  ירושלים

ראש ועדת המשנה לשעבר) ר "קרפ(פרופ' אריה אלדד ח"כ 

 תשל ועדת הבריאות של הכנס

19/2/12 

 ירושלים

יו"ר מנכ"ל והנהלת הארגון והיועצים ארגון איחוד והצלה 

 המשפטיים של איחוד הצלה, סיור ותצוגה

5/2/2012 

 מטה ארצי ירושלים

ניצב ניסים מור ראש אגף המבצעים במשטרת ישראל, ועם 

 היעוץ המשפטי למשטרה.

1/2/12 

 מגרש הרוסים ירושלים

ירושלים במשטרת ישראל, וקצין מחוז מפקד  םניסו שחניצב 

  האג"מ של מחוז ירושלים במשטרה.

11/1/12 

 מרכז מד"א

 תל אביב

פגישה עם מנכ"ל מד"א וכלל הנהלת מד"א במטה המרכז 

ומנהלי האגפים המרחבים וצוותם, והיועצים המשפטיים, 

 ראשי ארגוני הצלה והתנדבות מרחבי הארץ שתחת מד"א

1/12/11 

 האגף לשע"ח תל אביב

עם מינוי הוועדה והצגת כתב מינויה והנושאים שבנדון פגישה 

ד"ר בעז לב המשנה למנכ"ל משרד הבריאות עו"ד מאיר 

 מר יאיר חברוני. גב' מירי כהן ברודר, ד"ר מיקי דור,
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 רקע, נתונים, ותחומי אחריות –חלק שני 

 

 

. רקע, מאפייני המצב הקיים, 1פרק   

ריותאחי  פרוט תחומו              

 

הגופים של עיקר נתונים . תיאור ו2פרק   

  בדו"ח המפורטים           

 
 
 
 
 
 



 

 רקע, נתונים, ותחומי אחריות –חלק שני  15

 פרוט תחומי אחריות. רקע, מאפייני המצב הקיים,  ו1פרק 

  בדו"ח הגופים המפורטיםשל עיקר נתונים . תיאור ו2פרק 

 יותפרוט תחומי אחר. רקע, המצב הקיים, ו1פרק 
 

 רקע היסטורי ואירגוני. 1
 

מתן עזרה ראשונה ללא  ההייתפעלו ברחבי הארץ אגודות מרחביות שפעולתן  1950עד שנת א. 
 חוק ברור ומוסדר , ללא רגולציה ברורה וללא גוף מוביל.

אחת,  ותפעוליתהללו תחת מסגרת אירגונית  הארגונים, חוקק חוק מד"א, המאגד את כל 1950-ב
 .וביצועי, מבנהו, ואחריות משרד הבריאות על הארגוןפקידי והמגדיר את ת

מאז לא בוצע כל שנוי במבנה החוקתי של מערך רפואת החירום הקדם אשפוזית, למרות שינויים 
 נדרשים רבים עקב השתנות סביבת ההפעלה והצרכים.

ראשונה  מד"א הוגדר כגוף הצלה לאומי, כגוף עזר לצה"ל בזמני חירום, כאחראי על הגשת עזרה
, בשגרה וחירום ואחראי על הקמה ותיחזוק של מערך הדם והפלזמה בישראל הלאוכלוסיי

 והפעלת בנק הדם והתרמות דם ברמה הלאומית.
 

ובהמשך עם התפתחות התחום ברמה המקצועית  כאחראי מרכזי להגשת  עזרה ראשונה,ב. 
 ןוהניסיו"א עם השנים הקים והפעיל מד והטרמינולוגית, ברפואה הדחופה הטרום אשפוזית,

וטכנולוגיות מסייעות), מקצועיות, אירגוניות, הדרכתיות  מקצועיהנרכש, מערכות תפעוליות (כ"א 
שאחראי על רצף  בשנים האחרונות מוקד ארציבסטנדרטים גבוהים מאד וכמו כן בנה ומפעיל 

במקביל  ,פעולות נדרשות מקבלת קריאת בקשת העזרה ועד פנוי , אם נדרש, לבית החולים
 וכמפקח על המוקדים המרחביים הפעילים והעמוסים, בשגרה ובחירום.

מתחדש ולומד  ארגוןשעות  והינו  24למתן שרות  מחויבמשתנה,  פריסהמד"א פרוש בכל הארץ ב
 קריאות בשנה). 700,000-(כ  וזכויותיו רבות.

 
 מקצועיה ראשוני שקיימים מצבים בהם מענ המקצועיתעם ההתפתחות הטכנולוגית וההבנה ג. 

וזמין מציל חיים ממש, בעיקר בתחום הקרדיולוגי, קמו שתי חברות פרטיות ששמו לעצמן יעד של 
 1987כאשר נדרש. (שח"ל בשנת  מידיתטיפול וסיוע דחוף לחולי לב תוך ניטור מרחוק וזמינות 

ל שרותי חרום כול םשירותי). שתי חברות אלו קיימות עד היום ונותנות מגוון 1991 ונטל"י בשנת
, על בסיס עסקי חוזי פרטי, בעבר גם סייעו בהתנדבות באירועים רבי נפגעים ופינוי למנויים שלהן

 .כיום קיים שלאובתקופת הפיגועים בשת"פ עם מד"א, מה 
 

סטטוטורי היחיד, הגדול, המרכזי, -השנייה, היה מד"א הארגון הציבורי ההאינתיפאדעד שנות ד. 
היחיד להדרכות והסמכות של אנשי העזרה הראשונה (חובשים,  המוביל, בעל הזיכיון

, תרומות, באופן חלקי ונהגי אמבולנסים) ובעל הדעה והמאה (כסף ממשלתי םפאראמדיקי
, במעין רגולטור)על תקן ( שונים) בתחום הרפואה הדחופה הקדם אשפוזית םמשירותיהכנסות 

 יסוקיו רבים.האצלה פורמאלית ולא פורמאלית של משרד הבריאות שע
 

, בהן העורף הישראלי על מרכיביו השונים היה חשוף ונפגע באופן רציף,  ההאינתיפאדבשנות ה. 
 - חרדית -ברובם בעלי זיקה דתית  במקומות שונים ובזמנים לא צפויים, קמו גופים התנדבותיים

לה תואמו בתחי .במקביל למד"א - ולאחר מכן גם מחוץמד"א ובשת"פ מלא איתו, בתחילה בתוך 
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י מד"א וצוידו בציוד רפואי מציל חיים ובאמצעי תקשורת על ידי מד"א, על ידהארגונים והודרכו 

של  םושימשו כמתנדבי מד"א לכל דבר וענין, תוך כדי שימור הצרכים הדתיים והחברתיי
 המתנדבים.

 
ורכישת ציוד  ,ו. עם הזמן החלו גופים התנדבותיים אלו ואחרים, בפיתוח, גיוס משאבים ותרומות

כדי להביא פתרונות, שהיו נחוצים לדבריהם, לצרכים ופערים רפואי, ציוד קשר, ואמצעי ניוד, 
מציל חיים של מתנדבים  מידיזמינות טובה יותר לטיפול לבעיקר  ,שהתגלו ולא היו מטופלים כיאות

 מקצוע, בשכונות החרדיות בתחילה עקב צפיפותן, ובהמשך ברחבי המדינה.אנשי 
ם אלו כללו זיהוי קרבנות אסון על פי ההלכה היהודית, מתן עזרה ראשונה לקבוצות נישה צרכי

, תחלואה ספציפית  וגאוגרפיות וכן הפעלת מערכות פנוי והובלת חולים מגדריותחברתיות , 
-חברות אמבולנסים עם כ 140היום  קיימותוכן  2006-, איחוד הצלה1989-במקביל למד"א.(זק"א

 פרטיים במגזרים ומקומות שונים).אמבולנסים  600
 

השונים,  הארגוניםמעצורים בין ו שליטה בפועל, עם הזמן, נוצרה תחרות עזה ולעיתים חסרתז. 
מהירות  ציבוריים רשמיים וציבוריים התנדבותיים, על פלחי שוק של מתן עזרה ראשונה, זמינות, 

ת משומנות של שווק אגרסיבי הן תוך לאחרונה הפעלת מערכו ,, איכות , קשיבות, ושרותהתגובה
להרחבת פלחי השוק , הן להכרה לאומית כארגון עזר והן להאדרת השם וקבלת יוקרה לאומית 

 מוות. -למען קבלת תרומות שלכל הארגונים  הינה סם חיים ובלעדיהלשם טוב וגם ובין לאומית 
 

למשימות  ומחויבחוק מד"א, שהינו הארגון הגדול והוותיק ביותר, שהוקם ופועל מתוקף הח. 
מוגדרות, נאלץ בפעם הראשונה להתמודד חזיתית מול גופים על בסיס התנדבותי או פרטי , 

של ולטענתם , ולטעמם קטנים, נשכניים וזריזים שהחלו לזנב בו בתחומי העשייה המרכזיים שלו
בה חלק מאותם אירגוני הצלה, הדבר נוצר עקב התעלמות מד"א מצרכי המתנדבים, איטיות ר

בהענקת ציוד רפואי לכוננים, חוסר יכולת להענקת מערכות קשר ויחס אישי למתנדבים, ועקב 
שינוי מבני במד"א שהקטין ו"גימד" את עוצמת המתנדבים, הן בשינויים ארגוניים, 

, וחוזר הועד הפועל כבעבר ליו"רהכפפת המתנדבים להנהלה ולא ב, ושינוי "מתאם"מחלקה/אגף/
 רות הנהלות הסניפים ובמועצת מד"א, גם על רקע חיכוכים בין אישיים.בבחי ותרגישוי, תוך חלילה

 
פערים חוקיים, רגולטוריים , מבניים, כלכליים, פוליטיים ואירגוניים אפשרו לתחרות זו להתקיים ט. 

ביעילות ובאיכות של מרכיבי העזרה הראשונה  אמתיתולהתפתח עד כדי פוטנציאל פגיעה 
 לה.הנדרשת  הלאוכלוסיי

כל ארגון התנדבותי שאינו כפוף לחוק ברור ולמערכת רגולטורית מחייבת, בונה לעצמו תשתיות 
וכ"א כדי לענות על צרכים המוגדרים על ידו תוך פגיעה , לפעמים  מקצועיות, תפעוליותאירגוניות, 

אנושה, בסינרגיה הנדרשת במצב של מחסור במשאבים, מחסור בכ"א ומחסור קריטי במערך 
 טורי מנחה, מבקר, מדריך ותומך.רגול

חמ"ל המקבל קריאות מוקד/הפועלים במקביל אך בנפרד, יש גם  ארגוניםהמצב היום, בו למספר 
וגם אמצעי  מקצועיומשלח צוותים לשטח, גם אמצעי קשר, ניווט ואכון, גם אמצעי ניוד גם ציוד 

מסוכן ופגום  לא יעיל, מצבהדרכה עצמאיים ושלא כולם מנווטים על ידי גורם מתכלל אחד הינו 
 במהותו.

 
י. האמור לעיל גלש גם לתחרות ומאבקים כלכליים, מחד גיסא הארגונים הפרטיים וההתנדבותיים 
מתמודדים על מכרזים שונים בתחומי עזרה ראשונה והענקת שירותי רפואה דחופה טרום 

מוצא עצמו בתווך המורכב  אשפוזיים, מד"א שחי על תקצובו הפנימי בעיקר ומחויב לאיזון תקציבי,
 של "רגולטור" וקובע צרכים כפי שיפורט, ומאידך ספק שירותים;

בדומה למורכבות מזה שנים, שנדונה ולובנה רבות, של משרד הבריאות כספק שירותים ומפקח, 
אך בשוני שבתחום זה אין תקצוב מלא ממשלתי, ומדובר בשוק תחרותי פתוח של אספקת 

 ופולי לכאורה, אך לא מוסדר בדין או ברגולציה כל שהיא ככלל.שירותים ובשוק לא מונ
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יא. באשר לרקע ולהשתלשלות העניינים בסכסוך המתמשך בין מד"א לאיחוד הצלה , נביא את 

ישיבת המועצה , במהלך הדיון של ראש תחום בכיר שרותי הצלה וע"רסקירתה של גב' מירי כהן 
 :שבנדון ,21.11.11מיום הלאומית לטראומה 

 גב' מירי כהן, . הצגת רקע פעילות וממשקים בין הגופים1"

 מד"א הינו תאגיד סטטוטורי על פי חוק. �

 מתנדבים.  12,000-עובדים וכ 1,500-במד"א כ �
פעילות המתנדבים מוסדרת בפירוט בתקנון מד"א אשר מותאם לדרישות הצלב האדום.  

מד"א, במועצת מד"א יש רוב (ע"פ דרישת הצלב האדום, וכפי שהוסדר לאחר מכן בתקנון 

 למתנדבים).  

בהתאם לתקנון מד"א, המתנדבים המתקבלים למד"א הינם מזרמים שונים ואינם מופלים  �

 על שום רקע של גזע, דת או מין, עפ"י חוק. פעילות המתנדבים אינטנסיבית וחיונית.

 חלק מהמתנדבים פועלים במקביל גם בגופי עזרה ראשונה אחרים. �
התקבלו במשרד הבריאות תלונות על עימותים  וחילוקי דעות בין מד"א במהלך השנים 

לארגון "איחוד הצלה" על רקע אפליה בהעברת מידע בתקשורת הפנימית של מד"א על 

"אחוד הצלה", התלוננו כי מד"א לא מספק להם מידע ראשוני  קריאות לעזרה דחופה. ארגון

 על קריאות.

א בניסיון לפתור את בעיית העימותים בין הגופים, התקיים דיון ראשון בנוש 2008בשנת  �

התקיים דיון עם נציגי מד"א ונציגי ארגון "איחוד הצלה", ונקבעו כללים לשיתוף פעולה. 

עקרון המתווה היה שיתוף פעולה תחת הנהגה אחת, ולא בארגונים נפרדים. סוכם כי כל 

תנדבים  מגופים שונים יכולים הארגונים יקבלו התראות על פי הכללים. כמו כן, סוכם כי המ

להגיע לאירוע גם עם סימון (אפוד) משלהם. בנושא ההכשרות, נקבע כי יהיו על פי כללי 

 מד"א. 

, בעקבות מבצע "עופרת יצוקה" , התקיים דיון נוסף בנושא. הוחלט, שאין 2009בשנת  �

 בהכרח יעיל. להפריד בין מצב רגיעה למצב מלחמה, והובהר כי ריבוי מתנדבים באירוע אינו

ואינו מעביר מידע כפי שנהגו בעבר  101ארגון "אחוד הצלה" טען כי למד"א  מונופול על  �

(מעבירים לכוננים פרטים על האירוע, מבלי לתת פרטים אישיים כמו כתובת המטופל 

 המדויקת ושמו, בטענה של "חיסיון פרטי מטופל").

צמאי המוגדר כמספר חירום ממשרד ארגון "אחוד הצלה" הקים מוקד טלפוני ע 2011בשנת  �

התקשורת ומוקד שמפעיל את כונני "איחוד הצלה", אשר חלקם, כאמור לעיל, מתנדבים גם 

במד"א. חלק מהקריאות מגיעות אליהם ישירות, ועפ"י טענות מד"א חלק מהידיעות הם 

 , ומפעילים את המתנדבים באופן עצמאי וכך למעשה101מקבלים משיחות שמגיעות למוקד 

 נוצרת כפילות של שני מוקדים. 

 צריך להגיע לכל הגורמים, ולא  להיות במונופול של מד"א. 101עפ"י ארגון "איחוד הצלה",  �

משרד הבריאות הנחה את מד"א להחזיר להודעות הביפרים הנשלחות  את כתובת  �

 החולה/נפגע  אולם ללא שמו.

 הוחלט על הקמת ועדת בדיקה חיצונית לסוגיות הנ"ל. " �
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 ופירוט תחומי אחריות מאפייני המצב הקיים. 2
 

 משרד הבריאות
 

ולעיתים  בשל העדר כלים חקיקתיים מתאימים, ,הוגבל משרד הבריאותא. משך עשרות שנים, 
אחריותו  המחוקק, לממש באופן מלא ומכיל אתקידום חקיקה בידי  באי ות לכך אפשר עקב חוסר
ה הדחופה הטרום אשפוזית ובפועל מאציל סמכויות , חוקית ורגולטורית בנושא הרפואהמקצועית

בתחומים שונים (ללא הגדרות ברורות) למד"א כגוף מחליט, מסמיך, מבקר, מנחה, קובע מדדים 
יוצ"ב. המשרד נמצא מגיב תדיר לעתירות והליכים משפטיים של צדדים לאיכות וזמינות וכ

א מוסדר, כולל אי הסדרה לאומית מתחרים, ושל גופים מסחריים והתנדבותיים שפועלים בחלל ל
הרפואה של צה"ל ורפואה פיקוד העורף, שמטפלים תדיר גם באזרחים, ומכשיר כ"א רפואי  לבחי

 , ובכללי משחק לא ברורים ולא ממוסדים.םופאראמדיקי
 

הרפואה הדחופה  שם את נושא עד לתקופה האחרונה, משך עשרות שנים ,ב. משרד הבריאות
והדבר בא לביטוי גם שלו  האסטרטגיסדר היום כחלק מלא ו נמוךדיפויות בסדר ע הקדם אשפוזית

לציבור, ומכל שפורסמה של המשרד מתוכנית עמודי האש  של הרפואה הדחופה הבהיעדרות
גורם או תהליך ממוסד ורשמי פער ב תוכנית ויעדי משרד ככלל בעבר. ברמה הלאומית קיים

ופה הטרום אשפוזית מול ועם הגופים השונים המתכלל באופן אפקטיבי את תחום הרפואה הדח
 בתחום, האופרטיביים והאקדמיים, שחלקם ממומנים על ידי מערכת הבריאות באופן כזה או אחר.

 

, מלא , פרטיים, התנדבותיים הפועלים ללא תאוםםסטטוטוריימאפשר קיום גופים רבים : ג. המצב 
, ובמשמעויות ת השרות ועלותו לכיס הפרטיללא מצוי יכולות ותוך פגיעה אפשרית באיכות וזמינו

איגום ת הצלת חיים ומניעת נכות בשגרה, תוך פעילו שמטרתן המשותפת והחיונית הנןלאומיות 
משאבים וכ"א בחירום. לאור רגולציה בלתי מספקת בתחום (למעט בתחום רישוי אמבולנסים) 

ת, ופיקוח ממשייכולות או  ותחלקי ת אכיפהויכולב עקב מגבלות חקיקתיות, כבול משרד הבריאות
פועלים קוח וקביעת מדיניות לגופים השונים היואין בידו ארגז כלים חוקי מוסדר לרישוי, אכיפה פ

 או מעוניינים לפעול בתחום.
 

 
 הגופים האופרטיביים

 

 הגשת השרות בשטח.א. 
 

כל רגע נתון זמינים ב 3000-מתנדבים מתוכם כ 12000-עובדים קבועים וכ 1800 -למד"א יש כ) 1
אמבולנסים כולל אט"ן ונט"ן ואמור לתת שרות בכל זמן, בכל מקום, לכל נזקק ברמה  850-וכ

 רפואי. הנדרשת כולל פינוי המקצועית
 

קיימים שני גופים פרטיים מרכזיים (שח"ל ונטל"י) שלהם אנשי מקצוע של רפואת חירום עם ) 2
וב בשטח למנויים שלהם כולל אפשרויות נדרש ומאושר המגישים גם הם סיוע קר מקצועיציוד 
 , ונכונים לסייע בעיתות חירום.פינוי

 

, ובמזרח בירושליםקיימות חברות פרטיות רבות קטנות , מקומיות בדר"כ, כולל במגזר הערבי ) 3
, מגיש עזרה ראשונה או נהג אמבולנס בסיסי ברמת חובש,בד"כ המסוגלות לתת סיוע רפואי 

רום, ולפי נתוני משרד הבריאות מוכנים להשית על עצמם את נושא ורוצים להשתלב בשעת חי
 הביטוח, ולהיות חלק ממערך לאומי מפוקח בתחום.

 

וזק"א, בגלגולים שונים מהעבר,  איחוד הצלהבהם גופי התנדבות מרכזיים  מספרקיימים ) 4
איחוד  ). כיוםמתנדבים 2000-(כ ובמבנה התאגדותי ותאגידי משפטי שהשתנה מסיבות שונות,

רפואי ברמות  יייעודברמות שונות, עם ציוד  מקצועילהם גוף מתנדבים הצלה הוא הגדול שבהם, ו
יכולות הגעה זמינות ומהירות על בסיס אופנועים וקטנועים ויכולות טיפול מסעד חיים  ,שונות

פעלו ), אשר חלקם ב מתנדביהם בוגרי קורסי מד"אור, (מתקדם עד טיפול בסיסי ללא יכולת פינוי
במד"א ובמסגרתו בזמנים ומקומות שנים ובתלות בשינויים פרסונאליים בהנהלות מד"א 

 והארגונים שאין זה המקום להרחיב בהם.
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) בקרב העוסקים בתחום הרפואה הדחופה ידוע כי השניות והדקות הראשונות הן הקובעות 5

נדרש שאיש מקצוע מוכשר ומשפיעות באופן מהותי על סיכוי ההישרדות ותוצאת הטיפול בנזקק, ו
מגיש עזרה ראשונה, חובש , או פארמדיק יגיע אל הנזקק כמגיב ראשוני במהירות  --ומוסמך 

המרבית. מקובל וברור כי עודף מוגזם באנשי מקצוע ומגיבים עלול לפגוע בפרטיותו של החולה או 
בעבר פעלו הנפגע ובבני משפחתו, (כיום עקב הסכסוך המתמשך בין מד"א לאיחוד הצלה, ש

 בשת"פ, פערים אלו הוקצנו). 
לעמידה ביעד הצלת חיים ומניעת נכות נדרש תכלול לאומי שיאפשר הגעה מהירה  של אנשי 

ולאפשר מציאות שכל איש מקצוע  –מקצוע מוסמכים מורשים וקרובים באיכות וכמות הנדרשת 
י של כוחות ומשימות, כזה יוכל להיות בזמינות ויקרא לאירוע שבסביבתו, תוך סנכרון מערכת

 למטרת הצלת חייו של החולה או הנפגע ומניעת נכות, תוך שמירה על כבודו ופרטיותו.
 

 הפעלה פיקוד ושליטה.ב. 
 

ומוקדים לשעת חירום ממוקלטים  מוקדים מחוזיים/מרחביים/אזורייםמרכזי ו מוקדלמד"א ) 1
שר לקבלת קריאות , הערכתן מאו -שמוכר כטלפון חירום ארצי 101העונים למספר  ומאובזרים

 .ותאום שליחת אנשי מקצוע אם נדרש כולל פינוי
 
יש מוקדי לקוחות פרטיים מאוישים מאובזרים שפועלים מול הלקוחות שלהם, לשח"ל, נטל"י,  )2

מפעילים ניידות טיפול נמרץ שלהם, ונעזרים באמבולנסים של מד"א או פרטיים בפינוים, ולעיתים 
של מד"א במצב של אי ספיקה. חלק מהגופים הפרטיים פועלים בשת"פ עם בנט"נים או אט"נים 

איחוד הצלה ע"מ לאפשר זמינות ומהירות הגעה של כוננים עד להגעת נט"ן החברה הפרטית. 
משטר הרישוי שלהם נעשה ע"ב הפעלת אמבולנסים פרטיים במשרד הבריאות וע"ב נהלים 

 אחראי ושאר גורמי מטה.פנימיים  של החברה, כולל מנהל רפואי, רופא 
 
מספר טלפון להתקשרות התקשרות ושליטה שלהם  נם מוקדיאיחוד הצלה וגורמים נוספים יש) ל3

לא מתואמים מול מד"א דבר המביא לא פעם למספר מטפלים המפורסם ברבים. גורמים אלה 
ים לנזקק באופן לא מתואם, גורר ויכוחים על סמכות ואחריות פיקודי, או המגיעים לחולה

קיים שוני מהותי בין נט"לי  הפינוי.ויעד החלטה על אופן  בשטח ועל של ניהול הטיפול ומקצועיים
עסקיים חברות בע"מ,  םושח"ל בהיותם גופים פרטיים הפועלים ע"ב חוזה בין הספק ללקוח, גופי

 מלכ"רית לתפיסתו.-לבין איחוד הצלה כגוף מתנדבים ציבורי עמותה
 

 .פינוי לבית החוליםג. 
 
יתרון מו הנובעים מפריסתו הגיאוגרפית תיכמותי ואיכונוי הנזקק, למד"א יש יתרון ימבחינת פ) 1
) יחד הערבי במגזר יכולת מוגבלת במידה מסוימתכולם (ל ומוכר ) ברור101 לאומי (מספר מידעה

פינוי (לחלקן חובשים שהוכשרו לא על -חברות הסעה 140-כי בארץ קיימות כ זכוריש ל עם זאת
 נט"ן. 60-אמבולנסים מתוכם כ 600-די מד"א) ולהן כי

 
פינוי על ידי מד"א וחברות פרטיות מחייב תשלום עבור הפינוי, מרכיב המהווה לפעמים שיקול ) 2

, בכפוף לנוהל החזר הוצאות נסיעה של משרד הבריאות בהיותו השירות אם להזמינם או לא
 היחיד בתחום המופיע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 
) אמבולנסים פרטיים כפי שיפורט בחלק הרגולציה הינם שונים בסוגם, מפנים ע"ב קריאות 3

בריאות, וקיימים גם במסגרות של ארגוני התנדבות כגון "הצלה  תפרטיות או הסכמים עם מוסדו
בית שמש" שמפנה חולים ופצועים, חלקם בהחזר כספי וחלקם בהתנדבות למול פעילות מד"א 

סום והכרות עם התושבים אשר ע"מ לחסוך את דמי הפינוי שלא תמיד ידם משגת בעיר, ותוך פר
או למען נוחות מזמינים את האמבולנסים של ארגוני ההצלה. הדבר קיים גם במגזר הערבי ובצפון 

 הארץ שם קיימות גם ניידות טיפול נמרץ פרטיות.
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ובשנים  רשל חיל האווי 669 ) פינוי לבתי חולים נעשה גם באופן מוסק או מוטס על ידי יחידה4

("להק") שהשירות הרפואי המקצועי נעשה על ידי  האחרונות באופן נרחב על ידי חברה פרטית
מים בתכלול כלל הגור רגולציה בעיותמד"א. ההתפתחות של פינוי מוסק אזרחי משקפת 

 תונוניסי מימשק בין גופים אזרחיים וצבאיים. בעבר נעשוהמעורבים בנושא ובכלל האמור ב
הכנסת השירות דרך סל ושהובילו ללקידומי חקיקה ולחיוב קופות החולים לתשלום, שלא צלחו, 

ת בחלק ומפורטעיקרי המלצותיה ש "ועדת שמיסמונתה לענין "התרופות והטכנולוגיות, ובהמשך 
סיוע לאחר מעשה. בסיום עבודת הוועדה הרביעי לדו"ח לבחינת הנושא והתחום, שוב בבחינת 

שיצרו לאחרונה פניה אירועים ומסמכים מהעת האחרונה, עקב מספר אירועים רפואיים הועלו ב
חיל  לוש 669ביחידה  חיכוכים מבצעיים ומקצועיים בין חיל האוויר וצוותי הרפואה שלועימותים ו

מסוקי "להק", האמור אומר דרשני והינו סימפטום נוסף וחיזוק למפורט והרפואה, לבין צוותי מד"א 
 , בפערים ברמה לאומית מתכללת ובמדיניות כוללת, בסמכות ובהפעלה.ה והמלצותיובדו"ח ז

 

 .תרגולציה מרכזי .ד
 

למעט חוק  -למעלה מחמישים השנים האחרונות  , בשל מגבלות חקיקה,) הרגולציה המרכזית1
באופן  נושא רישוי אמבולנסיםבעיקר את מוגבלת וחלקית: מכסה  - מד"א שעליו יורחב הדיבור

נהלי (לא בתקנות או חקיקה ראשית), והסדרת פעולות חריגות שבביצוע פארמדיקים, במסגרת מי
 תקנות.

 

מגישי כלל בקרה יעילה על הסדרה חוקית המאפשרת לא קיימת , 1בהמשך לאמור בסעיף ) 2
כמו כן אין מידע ונתונים ברמה הלאומית על  המקצועי;עדכונם ו השרות, הכשרתם, יכולותיהם

 של הסמכות ורישוי מקצועות אלה. חובש והפרמדיק, ולא קיים מערך לאומי לתיעודמקצועות ה
 

בזמן שיגרה להגדרת  , יוצרת פעריםציבורי ופרטי כאחדהעל כלל המערך לא מלאה רגולציה ) 3
, סטנדרטים ועדכון, למוד מקצועיתחזון ויעדים, סדרי עדיפויות להשקעת משאבים, בקרה 

 .הגורמיםבטחת איכות ותיאום בין , תיאום, אילהפעלה, רישו
על אף בקרת ופיקוח משרד  ,הרגולטור של עצמו בכל התחומים הללובבחינת מד"א הינו  ,בפועל

, למרות דבר שהינו כרועץ בעיני חלק מהגופים האחריםהבריאות על חלק מפעילותו לפי הענין, 
פיקוח על מד"א עקב מעורבות גוברת של משרד הבריאות בשנים האחרונות, ומאידך ירידה ב
 שינויים משפטיים אגב הצטרפותו לצלב האדום הבינלאומי, ומבנהו התאגידי.

 

מנגנון חלקי אך יעיל לשליטה  למרות קיוםשגם בשעת חירום,  אלו גורמיםרגולציה  ) פערי4
 ואירגוני. תאום מקצועיובקרה, עדיין יפעלו במקביל גופים שאין ביניהם 

 

ח והרגולציה בא לידי ביטוי במסמך של משרד הבריאות (שהוכן הערה: סיכום נושא הפיקו
מלשכת  18.3.2013וסוכם לראשונה עבור הוועדה בשלבי סיום עבודתה), והועבר לוועדה ב 

 המשנה למנהל הכללי במשרד הבריאות (כולל נספחים), ויפורט לפי הענין בדו"ח הוועדה .
 

 

 .מקצועיים הכשרה והשתלמות . ה
 

על פי  אחיותורופאים של   לרישוי / אישור מקצועי יחסית ברורים לים ותהליכיםנהקיימים ) 1
באישור  –מוכשרים כיום במסגרת מד"א ,האקדמיה וחיל הרפואה בצה"ל  םפאראמדיקי, חקיקה

 םמשרד הבריאות,  ומוסדרים באופן חלקי ע"ב חקיקת משנה בהוראת שעה בהקשר לסמכויותיה
 ןמוסמכים כיום ע"ב נוהל רק ע"י מד"א ובאישור רישיו ולנסיםנהגי אמב-חובשים המקצועיות.

להגדרה ואישור מקצועי לחובשים מנגנון רגולטורי חסר  נהיגת רכב חירום של משרד התחבורה.
,  ובהינתן שקיימת דרישה רבה למגישי סיוע רפואי דחוף, גופים שונים לוקחים לעצמם אזרחיים

י הנותנים שרות בולטים בהם גופים .ת של חובשיםהכשרוולבצע  מקצועיתאת הסמכות לאשר 
ושאר מקומות ציבוריים, לנוער לטף במקומות שונים כגון טיולים, בתי ספר,  אבטחה רפואית

 .פינויים של חברות מקומיות קטנות לקשישים ולחסרי ישע, כולל ליווי רפואי במהלך
 

הפועלים על ידי גופים שונים לחובשים ומגישי עזרה ראשונה קיימות תעודות הסמכה רבות ) 2
, וללא אחידות כל שהיא, בבחינת כל הישר בעיניו יעשה. אין תעודות ברמת ללא בקרה ראויה

ויזואליזציה אחידה (אפילו לא ברמת "תעודת מדריך תיירים" וכיוצ"ב)  תיעוד ויזואלי אחיד ולאומי 
ריאות", הנדרשים לאחידות, "חותם" רשמי ע"ג אמבולנס (כמקובל בארה"ב)  "באישור משרד הב -

 לשקיפות ובהירות מול הציבור הכללי, ואנשי ומוסדות הבריאות וכלל הגופים הצורכים שירותים. 
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 :סיכום הבעיות במצב הקייםו. 

 

חוקית  ,משרד הבריאות -ממשלת ישראל  –הריבון מדינת ישראל  מימוש אחריותו שלקושי ב
שונות, המופעלים על ידי  מקצועיותריים, ברמות , גורם לריבוי גורמי סיוע אפשורגולטורית

, ללא תיאום פנימי וללא שונים ןוניסיוחמ"לים או טלפונים ברמות יעילות משתנות, ידע מוקדים / 
.  קיימת הגבלה מקומי ולאומי -צוי הפוטנציאל הקיים יבקרה מרכזית ברמת המדינה אודות מ

למוד והפקת לקחים הן  ע"ב מדדי איכות, נותואיכות השרות הניתן וזמי משמעותית בביצוע בקרת
, ושימוש מושכל במקצועות הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית בכמות בשגרה והן בחירום

 ובאיכות, ובתכנון פערים עתידיים למול המשימות היעדים ותרחישי היחוס.
 

 הגופים של עיקר נתונים . תיאור ו2פרק 

 בדו"ח המפורטים

 משרד הבריאות

 מד"א

 לנסים פרטייםאמבו

 ארגוני התנדבות והצלה

 איחוד הצלה

 זק"א 

 . משרד הבריאות1
 כלל כוח האדם במשרד הבריאות העוסק בתחום הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית:

תקן, שנוסף על  1 -גב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה וע"ר  -א. שיגרה 
משמשת כמרכז ידע וניסיון רב תפקידיה הרבים והחשובים והעמוסים של גב' כהן, ש

 ביותר של התחום הקרוב לליבה ולעשייתה החשובה והמרכזית בתחום.

 תקן מזכירה. 1תקן מקצועי,  1 –ב. המחלקה לפיקוח ורישוי אמבולנסים פרטיים 

האגף לשעת חירום במשרד הבריאות, בין תפקידי האגף שהינם מוכנות כלל  -חירום ג. 
העוסק בתחום (בדומה  א הגדרת בעל תפקיד יעודימערכת הבריאות בישראל, לל

 נוסף על תפקידיו של אנשי האגף.אלא כ, קופות חולים) –לרפרנט בתי חולים או קהילה 

 ראו פירוט מורחב בתחומי הרגולציה באמור בנספחים לדו"ח.

פה, למשנה למנכ"ל -ד. עם התכנסות הוועדה לדיונים סופיים והצגת עקרונות הדו"ח בעל
בריאות ד"ר בעז לב, ועוזרתו גב' מירי כהן, קבלה הוועדה לבקשתה, לאור פערי משרד ה

ידע ומידע שצפו, מסמך מסכם (שנכתב לראשונה) אודות סך פעילותיו של משרד 
הבריאות בתחום הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית שכולל התייחסות למד"א, הליכי 

לאומיות, ועדות שונות שהתכנסו, חקיקה שונים, האגף לשע"ח, חוזרים ונהלים, מועצות 
 וכיווני חשיבה ופעולה לעתיד, (ראה נספח ו').
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 . מד"א2

 נתונים שהתבקשו על ידי הוועדה ממד"א, והתקבלו כדלהלן:

 8.12.2012מד"א  נתונים ארגונייםהנדון:  " 
 
 :כח אדם .1

 .1,850 -עובדים     
 

 ים.בוגר 7,000-נוער ו 5,000בהתפלגות:  12,000 -מתנדבים 
 

כוננים (מגיבים ראשונים) המושתתים על מתנדבים ועובדים,  3,000-הארגון מפעיל כ
אשר מצוידים בציוד רפואי המאוחסן ברכבם הפרטי/אופנועים, ומוזנקים לאירועי 

המענה  כחלק משרשרתשגרה וחירום עד להגעת רכב ההצלה לאירוע. מערך זה מופעל 
ד ומסתיים בקבלת החולה/נפגע ביעד לחולה/נפגע המתחיל מקבלת הקריאה במוק

 הפינוי.
 

 :מצבת כח האדם עפ"י מקצועות .2
  480 -פאראמדיק 

  835 -נהג אמבולנס/חובש בכיר/תורני מוקד 
  30 -רופא 

  155 -מנהלה 
 70 –מזכירות/מדריכים 

  280 -שרותי הדם (מעבדות, מתרימי דם, מנהלה) 
 

 :רכבי הצלה .3
וכנות וכוננות מבצעית, מד"א מציב רכבי הצלה בתחנות/נה"זים כחלק מהאחריות הארגונית למ

מעבר לתקן ההפעלה בשגרה, וזאת על מנת לתת מענה מיידי לעומס באירועי השגרה ובמענה 
לאירועי קיצון. על מנת לממש זמינות מיידית להפעלה, חלק מרכבי ההצלה מוחזקים ע"י 

 נות הנדרשת. מתנדבים ועובדים ככוננים בבתים בהתאם לרמת הכונ
 
 
 
 
 
 

 מאפשר מעבר בתנאי אווירות קשים. - 4*4אמבולנס בעל הינע קדמי 
 

מוצבים במרחבי יו"ש. רכבי הצלה אלו מקנים בטיחות לצוותים  וגני ירירכבי הצלה ממ
 המוזנקים לטיפול באירועים של הצלת חיים.

מתקדם וממותקנים  ALSרכבי פיקוד, מאובזרים עם ציוד  - ג'יפ סופרווייזר 5 
 במצלמות שמעבירות למוקד ולמקבלי ההחלטות תמונת מצב בזמן אמת. 

ים בעלי ציוד מתקדם המסייעים בידי מפקד האירוע פיקוד, שליטה, רכב - רכבי חפ"ק מחוזי 3
 ניתוח נתונים, חיתוך מצב ויצירת תמונת מצב. 

 רכבים המותאמים לתנאי שטח, בעלי יכולת  - טום קאר 2-טרקטורוני פינוי ו 9
 עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים, מאובזרים בציוד רפואי מתקדם המאפשר 

 נפגע בשכיבה במהלך ותוך כדי הפינוי ועד לחבירה עם יכולת טיפולית בחולה/
 רכב ההצלה המתאים.

 מאובזרים בציוד רפואי ומאפשרים ניוד מהיר והגעה מהירה  - אופנועים 130-כ
 לחולה/נפגע עד להגעת רכב הצלה מפנה. 

 מאובזרים בציוד רפואי ולוגיסטי המאפשר  - תאר"ן (תחנת אירוע רב נפגעים) 25
 ד הנדרש לצוותים בהתרחשות אירוע. בנוסף מאפשר פריסת אתר תגבור בציו 
 טיפול במידה ונידרש. 

חולים/נפגעים לבי"ח ייעודי/בי"ח מרוחק,  2מאפשרים טיפול ופינוי של  - מסוקי טיפול נמרץ 2
 מקצר בפריפריה זמן הגעה וזמן פינוי באופן משמעותי.

 

סוג רכב 
  הצלה

לבן   לבן שגרה
 חירום

לבן 
 ישובים

נט"ן/אט"ן 
  שגרה

אט"ן 
 חירום

סה"כ רכבי  תאר"ן
 הצלה במד"א

 386 
 )4*4( 44מתוכם 

 ממ"י 34ו 

122165 147 
 10מתוכם 
 ממ"י 

30 25 875 
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מהיר והגעה מהירה לחולה/נפגע בתנאי  מאובזרים בציוד רפואי ומאפשרים ניוד - סאגווי 22

צפיפות קהל, עד להגעת רכב הצלה מפנה. בנוסף, מאפשרים תנועה מהירה של מפקד אירוע 
 בצפיפות קהל/בשטחים נרחבים

 ניידות שרותי הדם: .4
 כמות ניידות סוג הניידת

 7 סוואנה ניידת דם
 8 פורד ניידת דם

 8 איסוזו ניידת דם
 2 יידת דםסוואנה ממוגן ירי נ

 6 סילברדו ניידת דם
 10 מיטות 2קראוון 
 2 מיטות 4קראוון 

 1 מיטות איסוזו 2קראוון 
 1 מיטות 2קראוון 

 אחסנת חירום
 3 פורד ניידת דם

 1 סוואנה ניידת דם
 
 :של רכבי ההצלה עם חולה/נפגע 2011-2009נתוני פעילות בשנים  .5

  
 2011 2010 2009 נסיעות עם חולה/נפגע ברכבי ההצלה

269,522281,088292,244 באמבולנס
140,567147,760151,637 באט"ן/נט"ן

410,089248,848443,881 סה"כ נסיעות עם חולה
 
נתונים לגבי המקרים בהם טיפל צוות המסוק הצפוני בחולה/נפגע בין התאריכים  .6

 בנספח - 1.1.2010 - 23.8.2011 
 2011 2010 סיבת ההזנקה

 99 188  סה"כ

נתונים לגבי המקרים בהם טיפל צוות המסוק הצפוני והדרומי בחולה/נפגע  
 :1.1.2012 - 30.9.2012בין התאריכים  

 מסוק דרומי סיבת ההזנקה
 37 תאונת דרכים
  16 פציעה אחרת
  35 מחלה מבוגר

  1 העברה
  4 טביעה

  1 מחלה ילד
  1 תקרית חומרים מסוכנים

  95 םםסה"כ דרו
 

  מסוק צפוני סיבת ההזנקה

  66 תאונת דרכים
                    47       פציעה אחרת
 12       מחלה מבוגר

 14       העברה
 1        אלימות/אונס

 1        התאבדות
 2        היריי

   1        שריפה
 5 תאונת עבודה
 149 סה"כ צפון
  244  סה"כ ארצי

 
 בנספח לדו"ח – 2011-2009תפלגות עפ"י מרחבים לקריאות מבצעיות לשנים ה .7
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 :זמני תגובה .8

דקות.  8.3 -ממוצע זמן התגובה מרגע קבלת הקריאה במוקד מד"א ועד להגעת האמבולנס עומד על כ
הארגון אף שואף ו ,זמן זה עומד בקריטריונים המקובלים בעולם לזמינות המבצעית של מגן דוד אדום

 שפרו בכל אמצעי.ל
 

מנת לקצר באופן משמעותי את זמינות מד"א ולספק לנזקקים לשירותינו שירות מהיר -זאת ועוד, על
 עוד יותר, מפעיל מד"א מערך כוננים מתנדבים ארצי. 

 
מתנדבים, הנענים לקריאות הצלת חיים עוד בטרם הגעת האמבולנסים. הכוננים  3,000-במערך חברים כ

באמצעות , ייאה ועזרה ראשונה ברכבם הפרטי ומוזנקים לכל קריאת הצלת חייםמצוידים בציוד הח
מכשירי איתור לוויינים המאתרים אותם באופן ממוחשב בכל רגע נתון ומעבירים להם מידע על אירוע 

 חירום הסמוכים למקום המצאם.
האמבולנס  יתורן המוקד מזניק את צוות האמבולנסים על פי המידע המתקבל ממוסר ההודעה. צוות

 נחלקים לצוותים המעניקים סעד חיים חצי מתקדם וצוותים המעניקים סעד חיים מתקדם. 
 
 :2011נתוני שרותי הדם לשנת  .9

 מנות דם. 294,209הותרמו ע"י שרותי הדם של מד"א  
 מנות ומרכיבי דם. 550,231סופקו ע"י שרותי הדם לבתי החולים  
 ליטר פלסמה. 47,304יונציה סופקו ע"י שרותי הדם למכון לפרקצ 

 
 :מערכות תקשורת .10

 מערכת הקשר במד"א הנה מערכת עצמאית הפרוסה ברמה ארצית ובנויה  * 
 על בסיס יח' קצה נייחות, ניידות ונישאות. מערכת הקשר עובדת בתצורת  
  סימפלקס (קשר רדיו בגלים ישירים). מוקדי השליטה הארצי והמרחביים  
 במערכת רחבה של אמצעי הארכת טווח שליטה מבוססות תוגברו ושודרגו  
"מוטובריג" של חב' מוטורולה. מערכת הקשר במד"א נותנת מענה לתפיסת השליטה והפעלת  

 הכוחות במצבי שגרה וחירום.   
  זימוניות המנופקות לכלל צוותי השטח, לכלל המנהלים  2,768בארגון  * 
 אנשי המטה.המבצעיים ולנושאי תפקיד בחירום בקרב  
 מכשירי מירס אשר מנופקים ליחידת הכוננים ולכלל בעלי  3,283בארגון  * 
 התפקידים והמנהלים המבצעיים. 

 

 בכל מוקדי מד"א קיימות מערכות התקשורת הבאות: * 
 מד"א -מערכת קשר מסוג סימפלקס ומוטובריג 

 ניצן -מערכת קשר משטרתית 
 מד"א) מערכת קשר בתי חולים מור (בחלק ממוקדי

 מערכת קשר מירס
 מערכת טלפון סלולארי

 נל"נים/מס' טלפון ישירים למ"י, צה"ל, בתי חולים, כב"א
 טלפון מטכ"לי

 מסך ביפר
 

  ) קיים טלפון לוויני פעיל. בנוסף, מנכ"ל, תחנת אילת, 11בכל מרחב ( * 
  טלפונים  8במוקד הארצי, בחדר מצב ושרותי הדם. בעתודה קיימים עוד  
 לא פעילים. םניילוויי 

 

  מסוג ביגאן פעילות אשר מאפשרות  תמערכות לווייניו 3בארגון קיימות  * 
 חיבור למחשב נייד, פקס, טלפון. 

 

  ממסרי קשר ניידים אשר מותקנים על רכבי החפ"ק  3במד"א קיימים  * 
 המחוזי. 

 

 / מכשירי קשר/נייחים ונישאים (מוקדים, חפ"קים, מנהלי מחוז 47בארגון  * 
  מרחבים ומנהלים בכירים במטה) של מערכת ניצן אשר צרובים בתדרי  
 משטרת ישראל. 

 
  ,במרחבי מד"א מצוי מארז תקשורת למפקד - מארזי תקשורת למפקד 11 * 
 :שבחיבור חשמל ניתן להפעילו ולקבל את היכולות הבאות 

o   קשר מד"א 
o מירס  
o  טלפון סלולארי 
o  פקס 

 
  :אשונה נייחת)(מחלקת עזרה רמער"ן  .11

 יאירועשל כמאגר ציוד משקי ורפואי במתאר  מער"נים. המער"ן משמש 48בארגון קיימים  
, ערכות נוזלים, מכיל תרופות . המער"ןפזורים בתחנות מד"א השונות במרחבי מד"א המער"נים .חרום

ן ערכות עזרה "ערכמו כן במ. מחטים וכו' וונפלוניםמזרקים  טובוסים,ציוד רפואי כגון , ציוד חבישה
 ציוד משקי לשהייה. ) ALSה (וערכות טראומ) BLS(ראשונה 
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 :ימגן דוד אדום כארגון חירום רפואי טרום אשפוז -נתונים ייחודיים  .12
  מערכת השליטה והבקרה של מד"א מאפשרת לזהות את המתקשר עוד  *

ציגה על צג , וככל שמדובר בטלפון קווי המערכת אף מאתרת ומהשפופרתבטרם הרמת  
 יקר לתשאול ורישום מיקום האירוע. המחשב את כתובתו המדויקת של הפונה, ובכך נחסך זמן 

 
 מדיקים מנוסים אראתורני המוקד של מד"א הינם חובשי רפואת חירום/פ * 
 עהטיפול בנפג אשר במידת הצורך מנחים את עוברי האורח או בני המשפחה להתחיל את  

   א למקום האירוע.עוד בטרם הגעת צוות מד"
  במטרה למנוע עיכוב במענה הטלפוני לפונה עקב עומס בלתי צפוי או  * 
 גיבוי ארצי.  תקלות טכניות באחד מן המוקדים המרחביים, מפעיל מגן דוד אדום מוקד  
 כל שיחה אשר מסיבה כלשהיא איננה נענית במוקד המרחבי בתוך מספר  * 
  כך  ,קד ארצי ונענית באופן מיידישניות, מועברת באופן אוטומטי למו 
  שהפונה כלל אינו מודע לעצם העברתו למוקד אחר. הקריאה שהתקבלה  
ההצלה המתאים,  אשר משגר את רכב  ,מועברת באמצעות מערכת המחשוב למוקד המרחבי 

 כך שהמוקד הארצי מפקח על מתן המענה המתחייב לפונה. 
  ואת צי הרכבים של הארגון מוקדי מד"א מנהלים את המענה לפונים  * 
לוויינים ותורן  באמצעים טכנולוגיים מהמתקדמים בעולם. האמבולנסים מאוכנים על ידי  

המוקד נעזר במערכת הממוחשבת על מנת לזהות מי מהאמבולנסים הקיימים הינו הרכב הזמין, 
נהג מפה עם לאירוע. האיכון הלוויני של האמבולנסים מאפשר להציג ל המתאים והקרוב ביותר 

   מסלול נסיעה מומלץ לכתובת הנפגע ומאפשר לתורן המוקד לנווט את 
 האמבולנס המופיע על צג המחשב ישירות ליעדו. 
 תורן המוקד מזניק את צוות האמבולנסים על פי המידע המתקבל ממוסר  * 
  ההודעה. צוותי האמבולנס נחלקים לצוותים המעניקים סעד חיים חצי  
 ים המעניקים סעד חיים מתקדם. מתקדם וצוות 

 
 :הצוותים פיקוח ובקרה על הפעילות * 

צוותי מד"א מפוקח בזמן אמת באמצעות המוקד הרפואי המאויש ע"י רופא  ע"יהטיפול הרפואי הניתן 
בכיר ופרמדיק מנוסה. המוקד הרפואי מאשר לפרמדיקים בשטח ביצוע פרוצדורות עפ"י הפרוטוקולים 

המוקד   ,שות אנשי הצוות לייעוץ רפואי במידה והם נדרשים לכך. בנוסףועומד לר הרפואיים 
לרבות תורני  לחולים ולנפגעים המתקדם מבצע אבטחת איכות לטיפול שניתן ע"י צוותי סעד החיים 

 .המוקד
גם בהיבט המבצעי מקיים מד"א מערך פיקוח, שליטה ובקרה בזמן אמת. המוקד הלאומי המשולב של 

וכן כל  ל כל תנועת האמבולנסים בכל הארץענתון  מנהל בכיר המפקח בכל רגע  ע"ימד"א מאויש 
. באמצעות תוכנות מחשב מתקדמות, חריגות במענה המבצעי מופיעות כהתראה על מסכי תורני המוקד

 המחשב, תהליך המאפשר טיפול בזמן אמת בחריגים ותחקורם המיידי בעת הצורך. 
 

המתעוררת בכל רחבי  יב במהירות לכל תקלה או בעיה האמצעים במוקד הארצי מאפשרים להג
מצליח מד"א לעמוד בתקני האיכות  הארץ ולתת לה את הפתרון המיידי בזמן אמת. בכך, 

 פצוע הנותר ללא מענה. הגבוהים ביותר ולמעשה אין חולה או 
 
 :בקרת איכות ופיקוח מקצועי *

ביצועים. פעילות הארגון  ומעקב אחר  מגן דוד אדום בישראל משקיע רבות בתחום ניהול האיכות
אשר מעודכנים אחת לתקופה על פי העניין וכלל עובדי  ,מגובה בנוהלי עבודה מסודרים וממוחשבים

 ומתנדבי הארגון חשופים לנהלים אלה ועובדים על פיהם.
 

השגיאות בתחום  צמצום העקרונות המנחים את הנהלת הארגון בתחום ניהול האיכות כוללים את 
קצועי ובתחום הניהולי, הפחתת העבודה החוזרת והבזבוז, הגברת שביעות רצון הלקוח, ניצול יעיל המ

 הביצוע. ושיפורהתפוקה הגדלת של הזמן המוקדש לבדיקות וביקורות ובעיקר 
חלקן בזמן אמת וחלקן  על מנת לעמוד ביעדים אלה מפעיל הארגון מספר רמות של בקרת איכות, 

הרלוונטיים המופעלים מזה מספר שנים בכל רמת הביצוע  ISOהמגובים בתקני כחלק מתהליכי איכות 
 במרחבים ובשרותי הדם. של הארגון 

 
מוקד הפיקוח  ע"יהמשולב  בקרות האיכות בארגון מבוצעות בזמן אמת באמצעות המוקד הלאומי 

על מסך  מידה אנשי מקצוע בכירים בארגון. כל חריגה מופיע ע"יהמנהלי והמוקד הרפואי המאוישים 
למנהל לקבל החלטה בזמן אמת או לבצע תחקיר מיידי. כל תוצאות  המחשב ומאפשרת 

 המנהל במחשב ומועברות למערכת בקרת האיכות של הארגון.  ע"יהתחקירים המיידים מוקלדות 
 "פהמטה הרלוונטיים ע גורמי  ע"יבמידה ונדרש תחקיר יסודי נוסף הוא מבוצע בתוך מספר ימים 

לידיעת מנכ"ל מד"א ומופקות מסקנות המשפרות  הנדרש. תוצאות התחקירים מועברות  הנושא
 את פעילות הארגון. 

 
פעילות אנשי הצוות,  שתפקידו לעקוב אחר  ,בכל מרחב מפעיל הארגון מפקח איכות (סופרוויזר)

אחת לשנה לפחות מבוצעת בקרת  האיכות. ולהטמיע את הנהלים ובקרות  ביצועיהםלשפר את 
ח הביקורת מועבר לכלל מנהלי "דו המטה בכל אחד מהמרחבים. מנכ"ל הכוללת את כלל אגפי 

 " האגפים והמרחב המבוקר במטרה להשתפר ולשפר משנה לשנה.
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 . אמבולנסים פרטיים3

. הוועדה קיבלה נתונים רבים בנושא האמבולנסים הפרטיים, וזכתה לשיתוף פעולה מלא ומקצועי מצד א
ראש וראשונה ממנהל הענף מר יאיר חברוני, שהוועדה התרשמה  רישוי אמבולנסיםמחלקה לפיקוח וה

ממסירותו וממחויבותו הרבה באגף הרפואה הכללית ממשרד הבריאות, ונתונים רבים שחלקם יפורט 
 להלן, ומפורטים בדו"ח הוועדה. 

 
לקה עוסקת שנה, ומהווה חלק מהאגף לרפואה כללית. המח 30-המחלקה הוקמה לפני למעלה כ. ב

 בנושא ההסדרה והפיקוח על פעילות האמבולנסים הפרטיים.
המחלקה מלווה את תאגיד האמבולנס החל מהגשת הבקשה הראשונית להפעלת תאגיד, פיקוח והפקת 

 רישיון וכן בקרות שוטפות ופתע של התאגיד, האמבולנסים, הציוד והצוותים. 
 

את מד"א, את חיל הרפואה בצה"ל ואת משטרת  ג. יש להדגיש כי הנתונים הקיימים לא כוללים
 ישראל, אלא חברות פרטיות בלבד, בכך ננסה ליצור תמונת מצב בתחום זה. 

אין כיום גוף לאומי או מקור מידע קוהרנטי אחר כיום שיודע ואמור ומחויב לתת תמונת נתונים 
 ם.מלאה ומתכללת בתחום רכבי הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, בשגרה ובחירו

 

הפועלות ), חברות 115מצוינות  המשרד באתר(חברות פרטיות  140-הרישוי השנתי מאגד תחתיו כ. ד
 אמבולנסים פרטיים. 600, וקרוב ל בענף הדינמי ומונעות ממניעים כלכליים

 ראו פירוט מורחב בתחומי הרגולציה באמור בחלק הרביעי לדו"ח.
 
האמבולנסים הפרטיים, כולל בקרות  כלל כוח האדם במשרד הבריאות העוסק בתחום. ה

 מד"א שהתווספו לפעילות הינו:

 היקף משרה תפקיד שם העובד 

 1.0 מנהל ענף יאיר חברוני 

 1.0 מזכירה/רכזת ענף ורד בן אלישע 
 

 :11/2012נכון ל  פריסת האמבולנסים הפועלים במדינה לפי מחוזותו. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אמבולנס  אזור
 רגיל

אמבולנס 
 בטחון

אמבולנס 
 ןנט"

אופנוע עזרה 
 ראשונה

 סה"כ לאזור

 47 0 2 29 16 דרום

 4 0 0 3 1 יו"ש ועזה

 190 95 56 30 9 ירושלים

 93 0 1 44 48 מרכז

 84 2  20 38 24 תל אביב

 71 0 4 29 38 חיפה

 65 0 5 38 22 צפון

סה"כ לסוג 
 אמבולנס

158 211 89 97 556 
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 :הינם 2012המחודשים המופקים בכל חודש לשנת /דשיםמספר הרישיונות החז. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
לפי   הבקרות פילוג  ח.

 חודשים :2012לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשנה.  8-10 –מספר הבקרות המתבצעות על רקע של קבלת תלונות ט.
 

 בשנה. 5-7 –קרות פתע  מספר השימועים הנערכים על רקע של הפרות חמורות ושנתפסו בב) 1
 

 ואזורבעייתיות אחרת נעוצה בעובדה כי לשם הגעה לנקודות בקרה שונות ורחוקות (מעבר למרכז ) 2
ירושלים) משתמש המנהל ברכב איגום. שימוש מעין זה מקשה על התפעול, היות והוא מגביל בימים 

תמש ברכב איגום פעם בשבוע ניתן להש –ובשעות הפעילות הנדרשות לביצוע בקרה איכותית, לדוגמא 
פעמים בחודש. לקיחתו והחזרתו הינם ממקום מסוים ובשעות מסוימות. כתוצאה, יש לייצר ימי  5-ועד ל

 בקרה נוספים, עובדה המשפיעה על הפעילות השוטפת של המחלקה. 
 

 מספר הבקרות המתבצעות בממוצע מתפלגות כדלהלן:) 3
 בור חברה "טובה". אחת ע -מספר בקרות יזומות לרבעון     
 עבור "חברה לא טובה". 2 -ביצוע בקרות יזומות ופתע לרבעון     
 במידה והמנהל חושב כי יש צורך בעוד בקרות פתע הן תבוצענה בהתאם לצורך.    

 
 
 
 
 

 מספר הרישיונות שנה חודש

 1 2011 נובמבר

 24 2011 דצמבר

 51 2012 ינואר

 19 2012 פברואר

 10 2012 מרץ

 9 2012 אפריל

 12 2012 מאי

 1 2012 יוני

 2 2012 יולי

 3 2012 אוגוסט

 חודש כמות

 ינואר 33
 פברואר 10
 מרץ 37
 אפריל 19
 מאי 22
 יוני 28
 יולי 7
 אוגוסט 37
 ספטמבר 38
2012סה"כ לשנת  231  
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 . ארגוני הצלה והתנדבות4

ים של רישום מסודר לאומי קיים בתחום,  ואין יכולת למפות בצורה מלאה ובחתככל היות ואין 

מקצועות רפואה דחופה טרום אשפוזית ומשאבים את התמונה המלאה, למעט הגופים שצוינו 

בחלק זה שאת הנתונים קיבלנו מהם במישרין, רצ"ב רשימת עמותות רשומות ורפואה דחופה 

מבלי שנביע או נוכל לחוות כל דעה לוועדה במסגרת המסמכים שהוגשו,  בישראל שמד"א העביר

 מד"א: מסמךמדם המשפטי, המקצועי, ונפח פעילתם ככל שישנה בפועל; ציטוט או קביעה על מע

במדינת ישראל, בהעדר כל חוק או תקנה המסדירה מי רשאי להגיש שירותי עזרה ראשונה, " 

 קיימות עמותות שבמטרותיהן קבעו לעצמן גם את מטרת הגשת העזרה הראשונה. 

 הגשת עזרה ראשונה:לשם הדוגמא נביא מספר עמותות שבין מטרותיהן 

 

 איילון נוף – וחסד הצלה מתנדב .1
 בישראל ראשונה עזרה הצלה צוות .2

 "שרה לב" והצלה עזרה .3
 בירושלים רחוב חתולי למען עמותה .4

 ומזור רפואה וחסד הצלה מפעילי ארגון .5

 ישראל ומזור הצלה מדיק .6
 עלית ביתר חיים הצלת .7
 באשדוד הצלה לפעולות מוסמכים דרום מתנדב .8

 שמש בית הצלה .9
 ישראל הצלה .10
 והשרון חדרה אזור הצלה .11
 אדם חיי להצלת מתנדבים ארגון – רכסים הצלה .12

 בשרון וחירום הצלה – יעד .13

 רחובות – חולים עזרת ארגון .14

 הצלה יד .15
 דחופה הצלה .16

 ש"יו הצלה ארגון .17

 הירדן בקעת הצלה .18

 לכיש אזור הצלה כונני גדוד .19

 ואחרים נתנאל ורפואת הצלה .20

 ירקון הצלה ידידי חוג .21
 מודיעין לההצ ידידי .22

 ירושלים הצלה ארגון .23

 גליל הצלה .24
 ירושלים ועזרה הצלה .25

 הצלה יקירי .26
 רפואית והדרכה הצלה שירות – טיפול .27

 דן גוש הצלה .28
 "איילון הצלה .29
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 . ארגון "איחוד הצלה"5

 נתונים שהתבקשו על ידי הוועדה מאיחוד הצלה, והתקבלו כדלהלן:

 +  2012"נתונים על איחוד הצלה נוב' 
 באשר לסד"כ כ"א מקצועי, רכבים ומערכות קשר 2013לוועדה באוג' עדכון שנשלח 

 )8/2013סד"כ עובדים ומתנדבים הארגון. ( .1

    33:סגל קבע .א
  1942 מתנדבים: .ב

 )8/2013חלוקה למקצועות רפואה: ( .2

 66 -רופא .א
 73 -פראמדיק .ב
 13-אחים/אחיות .ג
  1594 -חובש/ נהג אמבולנס .ד
 יך הסבה לחובש) (נמצאים בתהל 107 -מגיש עזרה ראשונה בכיר .ה
 .81 -מע"ר (בפרויקט תן כבוד) .ו

 )8/2013רכבים: ( .3

 בפועל, לא קיים בארגון  -אוטובוסים .א
 (צורת נגררת) 1 -רכבי חפ"ק .ב
חולים הזקוקים לליווי רפואי, וכן לסיוע באבטחות  בהעברות(לסיוע  6 -מבולנסיםא .ג

 )אירועים המוניים, וכדו', בנוסף קיים הסכמי שת"פ עם חברות פרטיות 
 בפועל לא קיים בארגון (קיים הסכמי שת"פ עם חברות פרטיות) -נט"ן .ד
 לא קיים בארגון. -אט"ן .ה
  177 -אופנועים .ו
 (הסכם שת"פ עם חברות פרטיות) 5 - טרקטורונים .ז
 לא קיים בארגון -מסוק .ח
 2 -סירת הצלה לפינוי רפואי .ט

 )11/2012שנים ( 3נתוני אירועים בחתך של  .4

י באיחוד הצלה  החל לעבוד במתכונת מלאה, דבר המוקד המבצע 2011בחודש ספט'  .א
 שהכפיל את נפח השיגורים ופעילות הארגון והחל תהליך תיעוד מסודר לקריאות החירום.

 (המתועדות ביומן המבצעים). 205,255 -אירועי תגובה .ב
 פילוח קריאות בשנים: .ג

אלפי  (ההערכה היא כי קיימות עוד עשרות 20,874סך הקריאות המתועדות  -2010שנת 
 קריאות שטופלו ע"י מתנדבי הארגון שאינן מתועדות אצלנו).

(ההערכה היא כי קיימות עוד עשרות אלפי  75,444סך הקריאות המתועדות   -2011שנת 
 קריאות שטופלו ע"י מתנדבי הארגון שאינן מתועדות אצלנו).

   עד נובמבר 108,937סך הקריאות המתועדות  -2012שנת         
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 ככלל הארגון לא מבצע פינויים ממקרים בשטח. -רכובים פינויים .ד
(איחוד הצלה אינו מבצע פינויים מוסקים, קיימים מקרים בודדים שהוזנק מסוק  פינוי מוסק .ה

 צה"ל ע"י איחוד הצלה כולל קיצור זמנים למסוק)

 )11/2012(סה"כ  אחוזי קריאות של המוקד המבצעי:   .5

 98.27%-קריאות מבצעיות .א
 1.73%-יותקריאות מנהלת .ב

 )8/2013מערכות תקשורת: ( .6

 2043-קשר (מירס) .א
 247 -ביפרים .ב
 לא קיים בארגון. -פלאפונים לוויינים .ג
 .2013נמצא בתהליך רכישה לשנת  -תקשורת לוויינית .ד

 )11/2012דק' ( 0400::00 -זמן תגובה ממוצע ארצי  .7

 בחלוקה לפי אזורים זמן התגובה הינו:

 זמן ממוצע מחוז

 00:04:32 מחוז מרכז
 00:04:32 מחוז צפון

 00:03:17 מחוז דן
 00:03:41 מחוז דרום

 00:03:15 מחוז ירושלים
 00:04:43 מחוז איו"ש

 (מחסני ציוד המכילים ערכות, תיקים וציוד מתכלה עפ"י תקן ציוד איחוד הצלה). 16 -מער"ן .8
)8/2013( 

תאר"ן כשבמידת הצורך אמבולנס קיים ברשות הארגון את כל הציוד שדרוש בתקן   -תאר"ן          
אחד מוסב לשמש    כרכב תאר"ן, עגלת תאר"ן בתהליך רכישה, (קיים הסכמי שת"פ עם חברות 

 .פרטיות)

 אין בארגון. -בנק דם .9
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  –עדכונים ארגון איחוד הצלה  .10

מונה  אלוף משנה במיל' יוני גדג' לשמש כמנכ"ל הארגון.  2012: בחודש נובמבר מנכ"ל הארגון
שנים בתפקידים בכירים החל  27רש כעת משירות בצה"ל  לאחר ששימש שם במשך יוני פ

מחלקת הארגון באגף התכנון -מתפקידי פיקוד בחיל התותחנים ובתפקידו האחרון שימש ראש
כללי) -(מטה  

מונה הפארמדיק איליה לוי לכהן כמנהל אגף הרפואה באיחוד הצלה.  2012:  בחודש יולי אגף הרפואה
בשנים האחרונות כסגן מנהל וכמדריך ראשי בביה"ס לפארמדיקים בארגון מגן דוד אדום,  איליה שימש

והשתלם בקורס מפקדי גדודים וכפארמדיק מוטס וכן סיים תואר שני במנהל עסקים. (יצוין שאיליה עובד 
 בכפיפות למנהל הרפואי של הארגון פרופ' אבי ריבקינד).

קלט מאות מתנדבים חדשים לארגון, ומאידך נגרעו הארגון  2012במהלך שנת אגף המתנדבים: 
 מהתנדבות בארגון חברים שלא עמדו בדרישות הארגון מבחינה מקצועית או מבחינת היקף הפעילות.

הארגון הכשיר מאות מתנדבים כממוני הג"א , לצורך מוכנות מבצעית לשעת חירוםאגף המבצעים: 
מודדות במצבי חירום שונים, כגון: רעידות אדמה וכמדריכים מטעם פיקוד העורף להכשרת הקהילה להת

 ומצבי מלחמה.

כחלק מחובת התיעוד של כלל פעילות המתנדבים, הארגון מסיים בימים אלו פיתוח של יומן מבצעים: 
מערכת טכנולוגית ממוחשבת, שתסייע לקלוט בזמן אמת את דו"חות הפעילות והטיפול הרפואי שהוענק  

 תנדבים."לחולים / לפצועים  ע"י המ

 

 איתור חילוץ והצלה –ארגון זק"א . 6
בין שאר תחומיו פועל שבמסגרת סד"כ מד"א מופעל גם ארגון זק"א  ,כהשלמה לתמונת המצב

 באמצעות 'היחידה להצלה מהירה' במתן מענה רפואי טרום אשפוזי בפריסה ארצית.
 

נתרמו לזק"א, ודפיברילטור ש  BLSשמזוודים ברמת  במסגרת היחידה,  - אופנועים 45
מתוך ראיה מבצעית של זק"א כי יש צורך בגוף  ,ומופעלים ע"י מוקדי החרום האזוריים של מד"א

 אחד שיזניק את הצוותים בעת אירוע ושיתחלל את האירוע מההתחלה ועד הסוף.
 

גם חשוב לציין,  - ארונות עזרה ראשונה עם דפיברילטוריםשל נקודות בפריסה ארצית  52
א "נמסר עלי ידי זקש בחלק הרביעי לדו"ח, למקומות ציבוריים הההחייאוק מכשירי סקירת חלאור 

נקודות בפריסה ארצית, ארונות עזרה  52כי ל'יחידה להצלה מהירה' ישנו מיזם יחיד במינו 
ראשונה עם דפיברילטורים, הפרוסים במקומות הומי אדם (קניונים, תחנות מרכזיות וכו'...) 

 יעיל עד הגעת כוננים לזירה.ונותנים מענה  מהיר ו
 

, לפי הנתונים שנמסרו לוועדה מזק"א, כלל פארמדיקים 10-חובשים ו 290כ"א מקצועי רפואי: 
 הקריאות וההפעלה שלהם הם ע"ב היותם כונני  מד"א ונתוני הפעלתם מצויים במד"א.
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רפואה דחופה טרום אשפוזית   –חלק שלישי 
 ומדדי איכות

 
ב הרפואי המקצועי במערכת הבריאות. המצ3פרק   

 . סקירת ספרות מקצועית רפואית בחו"ל4פרק 
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 ומדדי איכות

 . המצב הרפואי המקצועי במערכת הבריאות3פרק 

 . סקירת ספרות מקצועית רפואית בחו"ל4פרק 

 . המצב הרפואי המקצועי במערכת הבריאות3פרק 

 :קער. 1
מערכת הבריאות במדינת ישראל נחשבת למערכת איכותית (על פי מדדי איכות בין א. 

 .2011לאומיים) הן ברמה של הפרט והן ברמת בריאות הצבור על פי נתוני 
וחלקם ברמת בתי  Primary care-מדדי איכות אלו מבוססי ראיות בעיקר ברמת הקהילה

 ים ופרטיים).החולים. ( קופות החולים ובתי חולים ממשלתי
 

מערכות אלו הינן ספקיות של שירותים מבוססי חוק (ביטוח בריאות ממלכתי), זמינות, ב. 
יציבות, רציפות, מקצועיות, בעלות שרידות, מבוססות על מסגרות חוקיות ,מופעלות על 

מוגדרים בחוק, מתוגמלות על פי חוק, נמצאות תחת רגולציה של משרד  מקצועידי אנשי 
ועלות כרצף טיפולי סינרגטי, תוך תאום  ברב המקרים, הן בשגרה והן הבריאות ופ

 ).לאשפוזבחירום.(הרשות העליונה 
 

כאמור, בהתייחסות לכתב המינוי של הוועדה, יש בהן הגדרות סמכויות, יחסי גומלין, ג. 
 פעולה ומערכות שליטה והפעלה. ילשיתופ, עקרונות מקצועיתאחריות 

הקהילה לבתי החולים נמצאים גופים התנדבותיים ,שהיה והם  ברצף הרפואי הטיפולי בין
כחלק מהמגזר  ומשפחתוקיימים, מסייעים בעיקר בפן הלוגיסטי, סיעודי, תמיכתי בחולה 

 ה"שלישי", ובתחומי רפואה דחופה טרום אשפוזית ועזרה ראשונה מעניקים טיפול רפואי.
 

 ונות המלצותינו:סקירת הספרות נדרשת למרכיבים מרכזיים להם מכוד.  
 

 יעדים נדרשים על ידי הגוף הרגולטורי במשרד הבריאות.) 1
, מאמרים בנושאים ניהוליים מרכזיים בתחום רפואת החירום הטרום אשפוזית

 (נאסף בסיוע ד"ר דגן שוורץ מאוניברסיטת בן גוריון).
 

 ) מבנה פעילות רגולציה ורפואה במודלים שקיימים בעולם.2
 

 משרד הבריאות. 2
 

הגדיר המשרד בשנה שעברה את "עמודי האש" שיובילו אותו  האסטרטגיתבמסגרת  תוכניתו 
 , בפירוט רב ולאחר עבודה חשובה מעמיקה בפרספקטיבה של שנים.בשנים הקרובות

 
 

 הטרום אשפוזית,הדחופה הרפואה  א.
 אודות אין אף מילהמדובר על מניעת תחלואה כרונית ושפור התנהגויות מסוכנות אך 

לנושא הפרוץ של רפואת חירום  ומתקדמתבניית מערכת חוקית ורגולטורית ראויה 
 .)2,9 סקירת ספרות: -נספח ג' ( טרום אשפוזית.

 
רק לאחרונה אושרה ההתמחות הישירה ברפואת חירום בבית החולים כהתמחות מוכרת על ידי 

 ?אשפוזיהוועדה המדעית, אולי יש מקום לחשוב גם על הפן הטרום 
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 הציבורי של מערכת הבריאות. האופיייזוק חב. 

 הממון הפרטי במערכת . ןוריסויש רצון וכוונה לחיזוק ספקי השירות הציבוריים 
נראה לנו כי הנושא מחייב הגדרה, ממוש , בצוע ובקרה של רצף רפואה דחופה על ידי 

ים בהשראה של מערכת ציבורית שתגובה כלכלית על ידי הגופ סינרגטיתגופים שיפעלו 
גופניות,  תפקודיות מגבלות( המתאימים ותמנע תחלואה עתירת משאבים וצרכים.

 .סיעודיים וסיעודיים מורכבים ושיקומיים ואובדן ימי עבודה) אשפוזיםמנטליות, 
 

 הבטחת איכות הרפואה ושירותי בריאות בישראלג. 
 בניית תשתית לאומית מבוססת מערכות מידע שתאפשר שיפור ומדידת איכות) 1

  ברצף שרותי הבריאות בישראל.
 

 ) 3,4,5,10,11 סקירת ספרות:  -נספח ג' איגום משאבים למדידת איכות.() 2
 

סקירת  -ג'  (נספח התאמת תשתיות שירותי הרפואה למגמות התפתחות עתידיות ד.
 נושא זה ידון בסקירת המאמרים הרצופה בזה., )9,11 :ספרות

 בחו"ל . סקירת ספרות מקצועית רפואית4פרק 

 מאמרי מפתח -סקירת ספרות. 1
 

 אין התייחסות ברורה לנושא זה. OECD 2012הארה מקדימה: מעניין לציין, שבדו"ח  
 

 סקירת הספרות סובבת סביב שלושה צירים מרכזיים:א.  
 

 מה נדרש  כדי להקים מערך לאומי אינטגרטיבי של רפואת חירום טרום אשפוזית. -      
 

  הרפואיים בהם מערך זמין, יעיל, איכותי עושה שנוי משמעותי בתחלואה,  מהם המצבים-      
 תמותה ונזק בלתי הפיך.       

  

 מהם קריטריונים להערכת איכות, זמינות, יעילות, רציפות ושרידות במערך כזה.-     
 

  2006-דו"ח הוועדה האמריקנית  –הדרישות להקמת המערך הלאומי  )1
 ).9 :סקירת ספרות -ג' (נספח 

 

 גם בארה"ב נדרשו לסוגיה שנדרשת הוועדה שלנו.      
 שנים ומסקנותיה מובאות בזה: 3חברים שישבה על המדוכה  19הוקמה ועדה רחבה בת 

שרות ראוי עם מוכנות ראויה מתואם ומתוכנן היטב כך שהלקוח : הוגדרה מטרת השרות �

צריך ומתי שצריך על ידי יקבל את השרות הנדרש בזמן ובאיכות הנדרשים ויפונה לאן ש

 מי שצריך.

 הקמת המערך מחייבת התייחסות לקריטריונים: מבניים, תהליכיים ותוצאתיים. �

 .נמוכהותכנון שהמערך יהיה מפולג ומפוצל עם רמת תיאום  אסור �

 חירום וטראומה. ילשירותרשות פדרלית אחת במשרד הבריאות  �

אסור  ל הגופים העוסקים במלאכה.מדדי האיכות חייבים להיות כוללים ומחייבים את כ �

שישתנו ממקום למקום כמו: זמן עד הגעה לנזקק, זמן מחוץ לבית החולים. (אלא אם 

 ראש עקב נסיבות מקומיות)מהוגדר 

 , אמין, רציף ומקובל. מקצועיאיסוף הנתונים חייב להיות מבוסס על דווח  �

 וציבוריים. םפוליטייסוציאליים, הקמת המערך מחייבת התייחסות מקומית של גורמים  �
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 .מערך זמין, ניתן להערכה של הדרכה, אימונים, למוד והטמעת לקחים �

 .ח אדם, ציוד, יכולות ניוד, איסוף נתונים, הסמכה, הכשרהומימון מתאים לכ �

 שקיפות ומחויבות ידיעת הצבור בעמידה במדדי איכות נדרשים. �

 הטמעה מהירה של טכנולוגיות חדשות. �

 : יש למנוע ככל שניתן �

Fragmentation, lack of planning, lack of coordination, lack of accountability. 
 

 הומלץ להכין הצעת חוק שתכלול  המלצות:

 .הוטראומלהכיר במשרד הבריאות כגוף פדראלי מוביל לנושאי רפואת חירום  �

 הקמת גוף במשרד הבריאות שיהיה בית וקול מזוהה עם תחומים אלה. �

 ר אסטרטגיה ומדיניות ברורים בכל המדינות.גוף זה יגדי �

 תקציב ברור שיאפשר בצוע נדרש בשגרה וחירום. �

 

         מצבים רפואיים בהם קיימות עדויות שטיפול מהיר מוריד תחלואה ותמותה. )2
 ,)1,5,6,7,8 :סקירת ספרות -ג' נספח (

רויחים קיימת הסכמה רחבה בין מאמרים שונים ששני מצבים רפואיים הינם ה"מא) 
הגדולים" מזמינות, יעילות, מקצועיות ושימוש נכון בטכנולוגיות של סעד חיים 

דום לב וקשיי נשימה משמעותיים (אסטמה, מחלת ריאה כרונית, תסחיף : מתקדם
 ).יריאת

 

מצבים נוספים בשקיימות עדויות במאמרים אחרים שאינן מתוקפות בכל המאמרים, ב) 

, לידה מתקדמת והתכווצויות הוראש, היפוגליקמית חזה כגון טראומה קשה הכוללת פגיעו

 , משנה תוחלת חיים ומונע נזק.יכולות פנוי טובותבעל  מקצועישרות זמין, איכותי, 
 

שליחת  בכל מקרה מדובר על רצף טיפולי שכולל :קבלת המידע, הערכתו, מיונו,ג) 
 מתמשך מתאים. צוות מתאים, טיפול מתאים ופינוי נכון למקום בעל יכולות טיפול

  

  קריטריונים להערכת איכות פעילות המערך.)  3    

 ) 2,3,4,10,11: סקירת ספרות -ג'  (נספח         
 

 סכום ההמלצות מהמאמרים השונים מעלה: א)
 

קשה מאד לקבע קריטריונים ברורים כגון זמני הגעה, זמן מקריאה להגעה לבית  �

 ודמוגרפיתותיים בסביבה הגאוגרפית חולים, זמן טיפול בשטח עקב הבדלים משמע

 קשה לאסוף נתונים אלו באופן אמין ועקבי.
 

 כנראה שיש ערך אחד שעליו מסכימים ברב המקרים: �

דקות. כל דקה נוספת  4-ם לב, כדאי ורצוי להתחיל החייאה ודפיברילציה תוך כובד
 מורידה משמעותית מסבירות ההצלחה.
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המליץ על הקריטריונים הבאים למדידת ) 2ת: סקירת ספרו -נספח ג' ( Baldrigeב) 

, וארגונית, מוכוון הלקוח, למוד והפקת לקחים אישית מקצועיתמנהיגות  איכות:
והטמעתם,  םלחידושי העתידי, חתיר ןוגמיש, תכנומהיר  עהלקוחות, סיושביעות רצון 

עבודה על בסיס נתונים מצטברים ומוערכים, אחריות ציבורית, התמקדות במדדי 
וצאה קריטיים המראים ערך גבוה לארגון, יכולת פרספקטיבית להערכה מחודשת ת

 של הפעילות.
 

להגדיר את מדדי האיכות יהיה חייב  , המערך הרגולטורי הלאומי להבנתנובפועל , 
 .לאפיוניהםלגופים השונים בהתאם 

 

 .innocent by standers-נקודה חשובה מאד להתייחסות הינה חינוך האוכלוסייה או הג) 

ומסוגלים   BLS –, שעברו הדרכה בסיסית בהחייאה מקצועאותם אנשים שאינם אנשי 

 מיומנים יותר. מקצועומיומנים לבצע אותה במידת הצורך עד הגעת אנשי 
 

ומדגיש שהורדת תחלואה ) מסכם קלנס את הנושא 8 נספח סקירת ספרות:במאמר (ד) 
אויה שתעשה על ידי חינוך ותמותה מדום לב מחוץ לבית החולים יכולה ור

במכשירי  שושימו הבאוכלוסיי, הגדלת צוותי האנשים המוכשרים ההאוכלוסיי
 דפיברילציה אוטומטיים במקומות הומים.

 השונים העוסקים ברפואת חירום בהחלט יש תפקיד מפתח בנושא זה. לארגונים      
 

 American Heart  Association - הנחיות איגוד הלב האמריקאי ב. 
 )15סקירת ספרות:  –(נספח ג'     

) הנחיות טיפול חדשות AHAאחת למספר שנים מפרסם איגוד הלב האמריקאי () 1
, המקובלות ברוב האירגונים בתחום ההחייאה הבסיסית והמתקדמת וטיפול במצבי חירום

 העוסקים בתחום בעולם, ובישראל מהווים את סטנדרט הטיפול בתחומי מצבי החייאה.
 Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS), 2010; American Heart 
Association Guidelines for Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. 

 

האיגוד לביצוע מתבססים על הנחיות הפרוטוקולים הטיפוליים המקובלים במד"א ) 2
 2010פורסמו בשנת שלאחרונה   - ACLS החייאה ולטיפול במגוון מצבי חירום רפואיים

 שנים. 5והמעודכנות מדי 
 

 :2010לשנת  AHAבהתאם להנחיות  BLSהנחיות לביצוע החייאה ברמת ) 3
איכותי ואפקטיבי. מחקרים רבים הוכיחו  CPRהינו על ביצוע  2010הדגש בהנחיות 

אה מדום שיעילות ההחייאה הינה המדד החשוב ביותר בפרוגנוזה של חולים שעברו החיי
של עובר אורח שמודרך או הוכשר לכך, וכל שכן של איש  ומידיותכמובן שזמינות  לב.

 צוות רפואי מיומן, חיונית ומשמעותית על סיכויי השרידה של החולה.
 

 :שרשרת ההישרדות החדשה) 4
 זיהוי מוקדם של דום לב וקריאה לעזרה.) 1(
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 החייאה מוקדמת עם דגש על ביצוע עיסויי חזה.) 2(
 שוק חשמלי מוקדם. )3(
 החייאה מתקדמת. )4(
 שלב טיפולי תומך לאחר דום לב. )5(

 

 .C  A  Bלסדר של    A  B Cשינוי מהותי הוא מעבר מצורת עבודה של  ) 5
  

מתרחשים במבוגרים, האחוזים הטובים  – ARRESTלמה הגיע השינוי? מרבית מקרי ה 
מהירים ודפיברילציה מוקדמת. עם השינוי ביותר של הישרדות הם בחולים שזכו לעיסויים 

 החדש החולה זוכה לקבל עיסויים בשלב המיידי.
 

 2010לשנת  AHAבהתאם להנחיות  ALSעיקרי הדגשים והשינויים ברמת ) 6
שינוי תצורת אלגוריתם ,  שימוש בקפנוגרפיה: (כולל פרוטוקולי נט"ן/אט"ן מעודכנים)

ACLS  ,טיפול משולב בחולים עם  ,  בפרוטוקולים השוניםשימוש בתרופות , מתן שוק חשמלי

ROSC  ,) גישה לחולה עם תסמונת כלילת חריפהACS(  , גישה לחולה עם חשד לאירוע

 ,  החייאה מתקדמת בתינוקות וילדים,  החייאה בסיסית בתינוקות וילדים, )CVAמוחי (

 הקדם האפשרי., או פאראמדיק מוסמך לחולה בALSרלבנטי להגעת צוות  – החייאת ילוד
 

בהקדם האפשרי.  AEDמחדדת את חשיבות השימוש ב  2010) ההנחיה של שנת 7
הדבר רלבנטי ביותר לתיאור המצב שיתואר להלן בחלק הרביעי בהקשר לחוק הצבת 

 , ואי ישומו עד כה.2008 –מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח 
 

 לסכום .2
 

בעיות וסוגיות  וואופיינשם זוהו מארה"ב  סקירת הספרות מתבססת על מאמרים) 1

 .)2006(בשנת  אצלנודומות לנעשה 

 דחופים מצילי חיים ומונעי נכות. במקריםמדובר במערך רפואי חיוני ומרכזי ) 2

המאמרים מגדירים את המצבים בהם הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית עושה ) 3

 הגיע לממדי איכות נדרשים.שנוי חיובי אמיתי במדדי תוצאה ובהם צריך להתעקש ול

 יש צורך חיוני לניהול , תקצוב, מעקב ובקרה מרכזיים ברמת המדינה.) 4

 השונים. ובארגוניםחיונית שקיפות נתוני הבצוע והתוצאים ברמות ) 5

 בשגרה ובחרום. נדרשים תיאום וסינרגיה בין כל הגופים העוסקים בתחום) 6

 ה ומנהיגות.ניתן להגיע למצב הנדרש, דרושות החלט) 7

מקצועיים ומהירים חיוניים לסיכויי   ALSוסעד חיים מתקדם BLSסעד חיים בסיסי ) 8

 .בהשרידה וההצלה של החולה, וככלל שיתחילו במהירות ובמקצועיות כך כמובן ייט
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  רגולציה, דין וממשל –חלק רביעי 

 

 
 . פרוט הדין החקיקה והרגולציה המשפטית5פרק 

ם הפועלים והרגולציה הממסדית. פרוט הגופי6פרק   

. ועדות בתחום הרפואה דחופה בעבר7פרק   

. תיאור המצב בחו"ל בתחום הרגולציה 8פרק   

 

 
 



 

 רגולציה, דין וממשל –חלק רביעי  39
 . פרוט הדין החקיקה והרגולציה המשפטית5פרק 

 . תובנות יסוד ורקע1 

 מצב קיים –חקיקה ראשית . 2

 קייםמצב  –תקנות  –חקיקת משנה . 3

 . נהלי משרד הבריאות4

 ארגוניים של גופים על פי דיןנהלים . 5

 .הצעות חוק שלא התקדמו6

 תקנות –. הצעות חקיקת משנה 7

 נהלי משרד הבריאות –. הצעות לנהלים ממשלתיים 8

 . פרוט הגופים הפועלים והרגולציה המימסדית6פרק 

 מצב קיים משרד הבריאות . גופי1

 . מד"א2

 . חיל הרפואה3

 . ההסתדרות הרפואית4

 . סקטור פרטי ועסקי5

 אקדמיה. 6
 

 . ועדות בתחום הרפואה דחופה בעבר7פרק 

 . תיאור המצב בחו"ל בתחום הרגולציה8פרק 

    הרקע והמצב המודרני במערכת טרום אשפוזית . 1
 ומקצוע הפארמדיק בעולם 

           בעולם            המצב המשפטי במערכות חירום טרום אשפוזית . 2
 ומקצוע הפארמדיק 

רפואה דחופה טרום אשפוזיות      במערכות רגולטורי והמשפטי המצב ה. 3
 בעולם לאומיות



 

 . פרוט הדין החקיקה והרגולציה המשפטית5פרק  40

 . תובנות יסוד ורקע1
ת מדיניוערכים, הרגולציה. תרגום של דין חקיקה ומודרנית הוא  דמוקרטיתהנדבך המרכזי במדינה . א

כך היא דרך המלך  –, רבת רבדים, קוהרנטית והוליסטית תסטנדרטים, בפן של הסדרה רב תחומי
 ., כך התקווה במדינת ישראל הצעירה בחקיקה, אך בו בזמן פעילה רבות בחקיקה ורגולציההאוטופית

 

ה בתחום פעילות הוועדה ממשקים רבים של דינים, הצעות חוק שלא בשלו, מוסדות, גופים, חקיקב. 
 נהלי הנהלת משרה"ב, ,יםסטטוטורימיעוט עד כמעט לקונה בנהלים  ,ותראשית וחקיקת משנה לא רב

אינדיבידואלים של מד"א בראשם מזה עשורים, ושל גופים פרטיים נהלים תוך אירגוניים בתווך, ו
את  לסקור םהארי ומהותי זה על נספחיו המהווים חלק אינטגרלי מהדו"ח, ת חלק ו. מטרוהתנדבותיים

והיות ודו"ח זה הוא ראשוני ומרכזי במהות התחום מזה עשרות שנים, כחלק ממנדט הוועדה,  הקיים,
למשפט והסדרה רגולטורית בעולם, מסוימת  התייחסותלתת לתאר את האבולוציה בנושא,  נדרש

להמלצות הוועדה. זאת  , ועוגניםנדרשת, כתשתית מקצועית ומשפטיתהרבולוציה ה אתש ידגלהו
בתקווה שבסיס דו"ח זה,  לומעמיק, עמורכבות הנושא הדורש ליבון עומק מקצועי רב תחומי  לאור

 יורה ודה פקטו.-יתקיים יישום ויעוגן דה
 

בנושא ובטרמינולוגיה, להלן הסבר למושג רגולציה כפי  דידקטי ומתודולוגי,  ראשית על מנת לעשות סדר. ג

 שמופיע בויקיפדיה:
 

ה) היא שם כולל להסדרה של פעילויות שונות במדינה באמצעות חוקים "רגולציה (בעברית: אסדר
), ומשמעותו המילולית (והמקורית) היא "להפוך לרגיל, Regulationורשויות. מקור המונח לטיני (

להסדיר, לקיים בשגרה", אך ברבות השנים נוספו לו משמעויות שונות ואף מנוגדות כגון פיקוח, ויסות 
 ך הוא מתפרש בימינו. הרגולציה כוללת מספר רמות של פעילות:והטלת איסורים, וכ

 

הכנסת) שהיא האחראית לאישור החוקים  -במישור החקיקתי על ידי הרשות המחוקקת (בישראל 
 ולהסמכת הרשות המבצעת להתקין תקנות מכוח חוקים אלו.

  

 במישור הביצועי : על ידי משרדי הממשלה.
ישראל: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, רשות החברות על ידי רשויות שונות (לדוגמה ב

הממשלתיות ועוד) הפועלות מכוח סמכות שהוענקה להן על ידי הרשות המחוקקת, הכוללות גם 
 מנגנוני פיקוח ובקרה (רשויות פיקוח).

  

מידת החלוקה בין הרמות שונה בין המדינות, כאשר בחלקן משרדי הממשלה תופסים נתח נכבד יותר 
 לקן רשויות שונות, חלקן עצמאיות, אחראיות למרבית הרגולציה.ובח

  

מטרתה של הרגולציה בכללותה היא הסדרה של מערך החיים הכולל במדינה הכולל את התנהגות 
הפרט, התנהגות הפירמות וחיי המסחר ומידת המעורבות של רשויות המדינה בפעולותיהם של אלו 

פני כוחו של האחר (לדוגמה, מונופול של פירמה או סרבנות להגן על כל אחד מהגופים מ ניסוןתוך 
 תשלום של הפרט).

כיום, מקובל כי המונח רגולציה מתייחס בעיקר לרשות המבצעת ולרשויות פיקוח והסדרה (חלקן 
עצמאיות ללא יכולת התערבות קבועה של הממשלות) ופחות לרשות המחוקקת הנחשבת לקובעת 

 "  "מדיניות על".
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במדינת ישראל קיימים עוד לפני תקומתה, העזרה הראשונה  –י החירום הטרום אשפוזיים שירות. ד

 בעיתות מלחמה ובשעות חירום. ,ומהווים נדבך קריטי במתן טיפול דחוף לחולים ולנפגעים, בשגרה
 

בדמות:  םנורמטיביימסגרת  יחוק ו דיניםנחקקבישראל אומצו לאחר הקמת המדינה ו במערכת הבריאות. ה

 1996 -(להלן: חוק ביטוח בריאות ממלכתי), נוסף להם ב 1994 -ק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"דחו

חוק לא תעמוד על להלן: חוק זכויות החולה) כ"קוד" אתי מדיקולגלי, ( 1996 -חוק זכויות החולה התשנ"ו
 סרי והחברתי., שהינו דקלרטיבי בפן המו(להלן: חוק לא תעמוד על דם רעך) 1998i -, התשנ"ח דם רעך

פקודת הרופאים (נוסח חדש), בבמקביל הוסדרו מקצועות בריאות רבים בראשם הרופאים ועוזריהם, 
נחקקו חוקים  מקצועות בריאות שוניםתחומים וסקטורים רבים אחרים הכוללים לו ,1976 –תשל"ז 
עיסוק חוק הסדרת הלאחר שנים רבות התווסף  .שאין זה המקום לפרטם, ונהלים רבים ותקנות

חוק מקצועות הבריאות) המסדיר את העיסוק בשמונה  –(להלן  2008–במקצועות הבריאות, התשס"ח

 , ובעוד שמונה מקצועות נוספים. מקצועות בריאות

טכנאות , היפנוזה, גנטיקה קלינית, אופטומטריה כגון: שוניםכך שהוסדרו משך השנים מקצועות רבים ו

, פסיכולוגיה, עוזרי רוקחים, עובדי מעבדה רפואית, עוד (אחיות)סי, סייעות ברפואת שיניים, שיניים

ריפוי , תזונה ודיאטנות, שינניות, רפואת שיניים, רפואה כללית, ריפוי בעיסוק, רוקחות, קלינאות תקשורת

בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול בהפרעות תקשורת, תזונה, קרימינולוגיה קלינית, פודיאטריה, פודיאטריה 

 .ירופרקטיקהניתוחית וכ
 

 למעט לא מקצועותיו, יבוודא האמבולטורי בדרג השדה לא עוגן ולא הוגדר, אשפוזיהתחום הטרום . ו

 ןוניסיו .נפרד באופן, שידון 1950 –בחוק מגן דוד אדום תש"י  הסדרה כללית מתקופת קום המדינה,

מבולנסים פרטיים שלא לקידום הצעות חוקי עזרה ראשונה ורפואה דחופה טרום אשפוזית, הצעת חוק א

, 2008  –חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח בהתקדמו, ותחום מקצועי חיוני 
מדינת ישראל ב אשפוזיתבעוד שתפקידי  ויעודי הרפואה הדחופה הטרום  שכפי שיפורט טרם יושם.

פרטיות, בחברות  לנסיםואמבומד"א, בצה"ל וחיל הרפואה, בחברות נט"נים ובגופים הפועלים בתחום, 

התפתחו מהעברת ועברו במשך שנות המדינה מהפכים,  חובשים, בארגוני התנדבות והצלה ועוד ועוד,

) הניתן בדרג  S.L.A )Life Support Advancedחולים וטיפול בסיסי גרידא לטיפול רפואי מתקדם, 

ש בכיר, חובש צבאי, חובש השטח ע"י בעלי תפקידים רפואיים ספציפיים לדרג השדה (פארמדיק, חוב

, הרגולציה לא התקדמה רפואה דחופה / רפואת חירום/ נהג אמבולנס, מגיש עזרה ראשונה ומוקדן)

 בהתאמה כלל.
 

הוצגו האספקטים שלעיל ושלהלן, התקיימו  לאור כל פעילותה, אינהרנטי באופןבמהלך דיוני הוועדה  ז.

ה, התקבלו מסמכים לרד הבריאות, מד"א, איחוד הצפגישות עם היועצים המשפטים ועורכי הדין של מש

, וכן עם המשרד לביטחון הפנים, משטרת ישראל,  שירותי הכבאות וההצלה, גורמי ההנהלה וכיוצ"ב וחו"ד

 של משרה"ב ועוד.

פגישות נרחבות אלו, לאור המצב המשפטי בחיקוקים ובפסיקה כפי חומרים ובוצעה אינטגרציה של 

 . ח הוועדה באופן מלא, בדו"שקיימת עד היום
 

הנושא לובן ונדון בראיה לאומית, במטרה ליצוק אור ולדון בפן הרגולציה על כל  –כהערת הבהרה . ח

בממשקים  גם לאומיות הפועלות מטעם המדינה ככלל, אך באופן  טבעי אשפוזיותמרכיביו במערכות טרום 

פרטיות  י וכללילנס או טיפול נמרץ לבבאמבווחברות שירותי  וחברות רפואה דחופה פרטיות, תומערכעם 

קרי החולה,  –שפועלת ע"ב חוזי עסקי כלכלי דו צדדי בין החברה (בע"מ) המספקת שירותים ללקוח 

בונו על בסיס מבנה תאגידי של עמותות או -של ארגוני ההצלה ההתנדבותיים הפועלים ככלל פרובעיקר ו

 מלכ"ר.
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ם את המלצותיה בפן ישומי אופרטיבי , שיבוא לידי ביטוי מטרת העל של עבודת הוועדה היא לתרג ט.

משפטית לאומית מימשלית, רגולטורית וברגולציה קורלטיבית. להציע ליצוק ולבנות קונסטרוקציה 

 , על כל מרכיביה בראיה לאומית.אשפוזיתהמשלימה את הלאקונה הקיימת בתחום הרפואה הטרום 
 

למען הסדר הטוב, ובדגש על  ,שונים של תחומי הרגולציה שפורטולצורך כך ינותחו וידונו האלמנטים ה י.

הנורמות ת על בסיס מודלי פירמידות הנורמות (פירמיד בישראל, המשפטשיטת מבנה הירארכי של 

שנה לערך, ולאחר  100 זוהי תיאוריה שפותחה ע"י מלמד יהודי אוסטרי בשל הנס קלזן לפני כ. והמוסדות

א נרחיב בה מעבר לאמור, לצורך הבנת הנושא בפן המשפטי ובפן מדעי ל(מכאן ע"י פרופ' אקצין, 

 , ומכלל המבנה הנדרש, ופירוט הנתונים בתחום ישתמע הקיים ושאינו קיים.המדינה)
 

יש את   , אחריהםאו בישראל חוקי היסוד –החוקה שהיא במעמד נורמטיבי עליון  :פירמידת הנורמות

, מתחתיהם יש צווים כללים וצווים מנהליים , ומתחתם קנותת-חקיקת המשנההחוקים הרגילים, ואת 

נמצאות הנורמות במשפט הפרטי שהן למעשה כל הנורמות שהמחוקק אינו אוסר עליהן, אדם פרטי יכול 

לעשות פעולות שאין החוק אוסר עליהן, לעומתו, רשויות הממשלה אינן יכולות לעשות פעולות שאין עליהן 

כפי שיתואר בשוק ההסדרה של קורסים והכשרות בתחום עזרה ראשונה,  רלבנטיזאת ציווי מפורש; 

שהיות ואין רגולציה, ו"הסמכת" מקצועות הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית (להלן: המקצועות בתחום) 

הענקת תעודות הכל פתוח ואיש הישר בעינן יעשה, ללא יכולת לאשר פניות ובקשות מצד חברות ופונים, 

 .גופים ומקצועות בתחום סמכות לאשר לבקר ולפקח ומאידךגמר שונות, 
 

צריכה להיות לו הכרה  - הפירמידה נמצא הריבון, מתחתיו הגוף המכונןראש ב: פירמידת המוסדות
לפי פקודת  -מוציא הצווים הכללים -מחוקק המשנה, מתחתיו -לגיטימית ע"מ שיהיה לו כוח, מתחתיו

אותו ארגון  -ם הכלליים, מתחתיו מתקין צווים ישיריםמחוקק המשנה או לפי החוק מוציא את הצווי
 , שזכאים לזכויות יסוד ובראשן חיים ובריאות.העם , האזרחים -שיוציא צווים כללים וישירים, מתחתיו

 

פירוט הרגולציה והדין הקיים, ופירוט המוסדות והאורגנים הקיימים בתחום, יתבצע תחת יא. לסיכום: 
תקנות, נהלים ממשלתיים, נהלים -ל חקיקה ראשית, חקיקת משנהפירמידת הנורמות בחלוקה ש

, האמור רלבנטי כפי שיודגש מחד על הגופים והמוסדות בתחומים אלו משך ובהתאמהאירגוניים, ובה
שחלק מהדין הקיים חל ומחייב אותם, ומאידך על גופים התנדבותיים או עסקיים  םגופים סטטוטוריי

חל עליהם בהכרח, ובהתאמה בהסדרה בהסמכה ובפיקוח על בעלי  על פי הענין שלא תמיד ברור מה
מקצועות הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית הפועלים כיום בעשרות גופים שונים. מכלל הקיים 

 ישתמע גם מה שלא קיים.
 

 

 מצב קיים –חקיקה ראשית . 2
 החקיקה הקיימת עוסקת במספר רבדים רלבנטיים לדיוננו:

 ת יסוד מהותיים וכללים בחקיקת בריאות.עקרונו –חקיקה מסגרת  
 חקיקה הנוגעת לגופי חירום והצלה והסדר הציבורי

 חקיקה בתחומי אתיקה ומוסר 
 חקיקה הנוגעת לחובות וזכויות אישיות וארגוניות של מקצועות בריאות בתחום  

 פסקי דין בפסיקת בתי המשפט בישראל
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 א. חקיקת מסגרת

 

 1994 -דשנ", התחוק בריאות ממלכתי) 1
 

 6, ומפרט את תחומי שירותי הבריאות בסעיף  3עקרונות יסוד מהותיים וכללים בסעיף  -קובע בפרק ב' 
 כדלהלן:, " של מערכת הזכויות לבריאות בישראל  Magna Cartaה" ,

 

 .     הזכות לשירותי בריאות (תיקון: תש"ע)  3" 
 

 ן הוא זכאי להם מכוח חיקוק אחר.כל תושב זכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה, אלא אם כ .א
 

 .13המדינה אחראית למימון סל שירותי הבריאות מהמקורות המנויים בסעיף  .ב
 

קופת חולים אחראית כלפי מי שרשום בה למתן מלוא שירותי הבריאות שלהם הוא זכאי לפי חוק  .ג
שירותי  יהיה התאגיד הייעודי אחראי כלפיו למתן –זה ואולם לגבי מי שרשום בתאגיד ייעודי 

 רפואת השיניים הכלליים המנויים בתוספת השנייה.
 

שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל, לפי שיקול דעת רפואי, באיכות  .ד
סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, והכל במסגרת מקורות המימון 

 .13העומדים לרשות קופות החולים לפי סעיף 
 

ה.   שירותי הבריאות יינתנו תוך שמירה על כבוד האדם, הגנה על הפרטיות ושמירה על הסודיות  
 הרפואית."

 

 לחוק קובע כי: 6ובהמשך בסעיף 

 .   חוק ביטוח בריאות ממלכתי רפואה מונעת אישית וחינוך לבריאות;1
 .   אבחון רפואי:2 
, בין במרפאה ובין בבית, לרבות במעון כמשמעותו .   טיפול רפואי אמבולטורי, לרבות טיפול נפשי3 

 :1965-בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה
 .   אשפוז כללי, אשפוז פסיכיאטרי, אשפוז פסיכו גריאטרי ואשפוז כרוני סיעודי:4 
.   שיקום רפואי, לרבות שיקום פסיכולוגי, פיזיותרפיה, ריפוי הדיבור, ריפוי בעיסוק ועבודה 5 

 חום הבריאות:סוציאלית בת
 .   הספקת תרופות;6 
 .   מכשירים ואבזרי עזר רפואיים;7 
 .   רפואת שיניים מונעת לילדים, עד גיל שיקבע שר הבריאות בתקנות;8 
 ; (ההדגשה לא במקור)עזרה רפואית ראשונה, והסעת לבית חולים או למרפאה.   9 
 . שירותי רפואה בעבודה;10 
 ילה לנפגעי סמים ואלכוהול;. טיפול רפואי ונפשי לגמ11 
 . בריאות השן. ...."12 
  

 .הא ותו לא.

 
 

  1950 –תש"י , מגן דוד אדום חוק) 2
 

בשם "הארגון הארצי של  העותומניותמגן דוד אדום בישראל פועל בארץ כארגון רשום לפי חוק האגודות 

בתל אביב  1930ביוני  7ים ב אגודות מגן דוד אדום לעזרה מהירה בארץ ישראל". הארגון הוקם ע"י מתנדב

 ולאחריו הוקמו סניפים דומים ברחבי הארץ. 

 1950 –חוקק חוק מגן דוד אדום תש"י  1950 -קיבל מד"א הכרה כארגון ארצי וב 1935לדצמבר  25 -ב

(להלן: "חוק מד"א)  שהגדיר את מד"א כתאגיד סטטוטורי, וכאגודה ארצית הפועלת ע"פ מטרותיה וכפופה 

  .לחוק(ה)   2קר המדינה ע"ב סע' לביקורת מב
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הוא לצורך מתן מעמד ארצי  דאזהרציונל לחקיקת חוק מד"א כפי שהובא בדבר ההסבר בהצעת החוק 

, כפי שבא לידי לארגון, ע"מ שיתאם מבחינת הקריטריונים של ארגוני הצלב האדום הבינלאומי הנדרשים

 לחוק מד"א: 1ביטוי בסע' 
 
 —בחוק זה . פירושים 1"
 
בחיל היבשה,  האמנות הבינלאומיות להטבת גורלם של חולים ופצועים —אמנות ז'יניבה" פירושו "

שנחתמו מלחמה,  והאמנות הבינלאומיות האחרות הבאות להקל את הסבל שנגרם לאדם בפעולות
 במידה שהן מחייבות את ישראל.  ,1949ו  1929, 1906, 1864בז'יניבה בשנים 

 

ארציות של  תפקידים שנועדו על פי אמנות זי'ניבה לאגודות —" פירושו "תפקידים של אגודה ארצית
 ממשלותיהן. הצלב האדום או לשאר אגודות עזרה של מתנדבים, המוכרות ומוסמכות כחוק על ידי

 
 ישראל. הארגון הארצי של אגודות מגן דוד אדום לעזרה מהירה בארץ —"הארגון הקיים" פירושו 

 
 "האגודה"). —בשם "מגן דוד אדום בישראל" (להלן . (א) מוקמת בזה אגודה 2

 (ב) האגודה, היא בלבד, תמלא בישראל את התפקידים של אגודה ארצית.
 (ג) האגודה היא גוף מאוגד והיא רשאית להתקשר בחוזים, להחזיק ולרכוש נכסים ולהיות

 ...."  צד בכל משא ומתן, משפטי או אחר.
 

 לחוק מד"א: 3מטרת האגודה כפי שמופיעות בסע' 
 

 . מטרות האגודה (תיקון: תשנ"א, תשס"ה)3"
 מטרות האגודה הן:

-עזר לשירות הרפואי של צבא-(א) למלא את התפקידים של אגודה ארצית, ולהיות לצורך זה שירות
 מלחמה, ולהתכונן לכך בזמן שלום;-הגנה לישראל בזמן

 

פקודת המשטרה [נוסח חדש], א ל90) להיערך לקראת אירוע אסון המוני, כהגדרתו בסעיף 1(א
 , ולהשתתף בתרגילים לצורך כך.1971-התשל"א

 (ב) לקיים לטובת כלל התושבים שירותי עזרה ראשונה.
 

 לואי שלהם.-(ג) לקיים לטובת כלל התושבים שירות של אגירת דם, פלאסמה ומוצרי
 

 (ד) למלא כל תפקיד נוסף שייקבע בתקנון האגודה."
 

 לחוק מד"א, נקבעו מטרות נוספות בתקנון מד"א: 5-ו(ד)   3ע"ב האמור בסע' 

 :לתקנון מד"א  49הרלבנטיות לעניינו מפורטות בסע' 
 

 ...יהיו לאגודה תפקידים נוספים על אלו הקבועים בחוק, כדלקמן: 49"
 ).  הדרכה בתחומי העזרה הראשונה והרפואה הדחופה בטרם אשפוז;1(

 

עזרה ראשונה, סעד חיים בסיסי ומתקדם, ובכלל זה  ). קיום מערך מתנדבים והכשרתם להגשת2(
 נט"ן;

 

 ). הסעת חולים, יולדות, פינוי נפגעי תאונות דרכים ופצועים ופינוי הרוגים ונפטרים;3(
 

 ). הסעה והעברה של רופאים, אחיות וכוחות עזר רפואיים".4(
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 ב. חקיקה הנוגעת לגופי חירום והצלה והסדר הציבורי

 חבה בדו"ח המלא ובנספח ד'מפורט בנוסף בהר 
 

  1950 –תש"י , מגן דוד אדום חוק)  1
 . מטרות האגודה (תיקון: תשנ"א, תשס"ה)3"
-עזר לשירות הרפואי של צבא-(א) למלא את התפקידים של אגודה ארצית, ולהיות לצורך זה שירות 

 מלחמה, ולהתכונן לכך בזמן שלום;-הגנה לישראל בזמן
 

א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], 90ע אסון המוני, כהגדרתו בסעיף ) להיערך לקראת אירו1(א
 , ולהשתתף בתרגילים לצורך כך.1971-התשל"א

 

 (ב) לקיים לטובת כלל התושבים שירותי עזרה ראשונה.
 

 "לואי שלהם.-(ג) לקיים לטובת כלל התושבים שירות של אגירת דם, פלאסמה ומוצרי

 

 5119-חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א) 2
"התגוננות אזרחית" האמצעים הנקוטים לשם  כהגדרת החוק ב אזרחית העוסקהתגוננות הוק הח

התגוננות מפני כל התקפה או סכנת התקפה על האוכלוסיה האזרחית או לשם צמצום תוצאותיה של 
שירות הגנה אזרחי, -עוסק בהקמת הג"א "התקפה כזאת, להוציא אמצעי לחימה שלא להגנה עצמית;

, מקלטים מצב מיוחד בעורףקידיו, אחריותו על הפעלת הג"א והפעלת ארגוני העזר, הכרזת בעלי תפ

  בהגדרות: 1בסע' קובע   וכיוצ"ב,
 

 כל אחד מאלה: -"ארגון עזר" 
 

 ;1950  - התש"י ) אגודת מגן אדום בישראל, שהוקמה בחוק מגן דוד אדום,1( 
 

וכן מפקח כבאות ראשי  1959  - תשי"ט) רשות כבאות, כהגדרתה בחוק שירותי הכבאות, ה2( 
 כמשמעותו בחוק האמור או מי מטעמו;

 

 ) (נמחקה);3( 
 

לשם הצלת חיי אדם בעת  ) גוף שעיקר עיסוקו הצלת חיי אדם ושעזרתו נדרשת באופן מיידי4( 
ברשומות, בהסכמת השר שנקבע כאחראי על אותו גוף, ככל  התקפה, אשר שר הביטחון הכריז עליו

לאמות מידה  םעזר, בהתאו השר הממונה על תחום פעילותו של אותו גוף, שהוא ארגון א שנקבע,
 " הביטחון הורה עליהן; לעניין יכולותיו הארגוניות והמבצעיות ששר

.... 
 הכפוף הפנים לביטחון המשרד עובד גם כבאות רשות ולעניין ,עזר ארגון עובד" עזר ארגון חבר"

 ;הראשי הכבאות למפקח
... 
 או לאומי שירות שמשרת מי לרבות ,עזר בארגון בהתנדבות תפקיד שממלא מי" עזר בארגון במתנד"

 ;עזר בארגון אזרחי שירות
בתחום, בהתאם  ןלא הובאו בפני הוועדה נתונים, פניה או פירוט של גופים שהוכרזו על ידי שר הביטחו

 ) כאמור לעיל.4לסעיף (
 

יות, לחבר ארגון העזר שהינו עובד, אך גם למתנדב קביעת ארגון עזר טומנת בחובה חובות וזכו
בארגון עזר שחלות עליו הוראות החוק, זכויות וחובות, "הלאמת" רכבים לצורך הצלה ופינוי נפגעים, 

 שיפוי וביטוח, ועוד, על כל המשמעויות הכרוכות בכך: הפירוט בנספח ד'.
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 1971-פקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל"א) 3

 

 מופיע כלהלן ההדגשה בקו לא במקור): ,וע אסון המוניפרק שישי: אירב
 

 הגדרות"
 –א.   בפרק זה 90

אירוע הגורם לפגיעה חמורה בשלום הציבור, בביטחון הנפש או ברכוש  –אירוע אסון המוני" "           
המתייחס לציבור גדול או לשטח גדול, או אירוע שיש בו חשש לפגיעה כאמור, לרבות מחמת פגע 

מפגע סביבתי, אירוע חומרים מסוכנים, אירוע כימי או ביולוגי, אירוע קרינה רדיולוגי, תאונה או טבע, 
 פעילות חבלנית עוינת;

   

 גוף שעזרתו נדרשת בעת אירוע אסון המוני והוא אחד מאלה: –"גוף הצלה"            
 

 ;1950-)   אגודת מגן דוד אדום בישראל, שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התש"י1(
 

 ... 1959-)   רשות כבאות, כהגדרתה בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט2(
 

חוק  –(בפרק זה  1951-)   רשות מקומית, כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א3(
 ;1955-ההתגוננות האזרחית), או איגוד ערים, כהגדרתו בחוק איגודי ערים, התשט"ו

 

 ים, כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים;)   ממונה על אירוע חומרים מסוכנ4(
)   גוף, לרבות ארגון, מוסד, מפעל או יחידה, או חלק של גוף כאמור, העושה שירות לציבור, אשר 5(

השר הכריז עליו בהודעה ברשומות, בהסכמת השר שנקבע כאחראי על אותו גוף, אם נקבע שר 
 כאמור, שהוא גוף הצלה;

 
 
 

 

 

הוראות המסדירות את אופן הטיפול באירוע אסון המוני  –משולבת"  "הוראות להפעלה           
ובהיערכות לו, כפי שקבעו המשטרה וצבא הגנה לישראל, כל אחד בתחום אחריותו, בהתייעצות עם 
גופי ההצלה, הכוללות בין השאר הוראות לענין מענה מערכתי לאירוע אסון המוני, פיקוד ושליטה בעת 

 ים בין הארגונים והגופים הפועלים במהלכו;אירוע כאמור, וכן תיאומ
 

הוראות המסדירות את אופן הטיפול המקצועי של גוף הצלה באירוע  –"הוראות מקצועיות"            
אסון המוני, במסגרת מילוי תפקידו וסמכויותיו לפי כל דין, כפי שקבע אותו גוף, בהתאם להוראות 

 "להפעלה משולבת;
 

בתחום, בהתאם לסעיף  השריםנתונים, פניה או פירוט של גופים שהוכרזו על ידי לא הובאו בפני הוועדה 

"נוהל כמו כן בפגישה עם ראש אגף המבצעים במשטרת ישראל, בה פורט האמור ונסקר  ) כאמור לעיל.5(
הודגש כי  ,30.11.2011אב שת"פ משטרת ישראל עם ארגונים וגופי חירום והצלה בארוע", מתאריך 

ים הפעילים בתחום והמופיעים בנוהל האב בתחום, פועלים וקיימים מבחינתם בתחומי מבחינת הגופ

בריאות ושרותי רפואה בנהלים רק מד"א (נספח ד' לנוהל), ומשרד הבריאות / האגף לשעת חירום (נספח י' 

 לנוהל), הם ותו לא, בפעילות בשטח, בשגרה, בחירום, ובכל מתארי היחוס מבחינת משטרת ישראל והבנת

 סמכויותיה ותפקידיה לאור האמור.
 
 

 1962-חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג) 4
מקומות ציבוריים, מהי אסיפה, החוק מגדיר את תקנות הבטיחות השונות במקומות מהם  החוק מגדיר

י ואחריות במידה וקרתה תאונה במקום ציבור ,ציבוריים על מנת להבטיח את שלום הציבור ומגדיר פיצויים

 ומכסה את כל האספקטים של חובות ותקנות הבטיחות במקומות ציבוריים.
 

 לחוק  2סעיף 

 נות בטיחות (תיקון התשס"ב)תק"
. (א) שר הפנים, בהתייעצות עם שר המשטרה, רשאי לקבוע לאסיפות במקומות אסיפות קבועים או 2

 במקומות אחרים, בתקנות, הוראות בענינים אלה:
 ) עזרה ראשונה;1(
 " כיבוי ומניעת דליקות; )2(

... 
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 לחוק, הותקנו התקנות שלעיל: 2בהמשך לסע' 

 1989-תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אסיפות), תשמ"ט
 

(להלן החוק), ולאחר  1962-לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ"ג 2בתוקף סמכותי לפי סעיף "
 התייעצות עם שר המשטרה, אני מתקין תקנות אלה:

... 
 זרה ראשונה, אמצעי כיבוי, ומגרשי חניהע
האחראי יבטיח לכל אסיפה סידורים מתאימים לעזרה ראשונה ולמניעת שריפות, תוך  (א) .9

תיאום עם תחנת מגן דוד אדום ורשות הכבאות ולפי הוראותיהן, וכן יבטיח סדרי כניסה ויציאה 
 מתאימים לבאי אסיפה.

ניה לרכב, בתיאום עם מי שמפקד המרחב של האחראי יבטיח לאסיפה גם מקומות ח (ב) 
 "המשטרה מינה לכך.

 

איחוד הצלה  הועדה פנייה ממשרד עו"ד מיתר בשם יש לציין כי בהקשר לחוק ולתקנות האמורות, קיבלה

לניגוד עניינים, בהיות מד"א, כלשונם: "הגוף המוסמך לקבוע סד"כ הרפואה הנדרש לטענתם באשר לחשש 

אירועים ציבוריים, כאשר בד בבד עם עובדה זו הוא גם גוף עסקי, אשר חלק לשם אבטחה רפואית של 

, ופניות נוספות בדבר היות מד"א מונופול מהכנסותיו נובע ממתן שאבטחה רפואית לאירועים מסוג זה"

 בד בהיותו גוף בעל דואליות נורמטיבית.ב, בד עסקיותהקובע סד"כים, מתמודד על מכרזים ופעילויות 
 

כפי שמד"א העלה בצורה מהותית  יש ממשקים גם לסוגיה זו. מחד ,כי במסגרת הפערים שצוינו לציין יש

וכפי שפורט בדו"ח זה, מד"א הינו גוף שלא מתוקצב בחלקו המהותי על ידי מדינת ישראל וככזה נאלץ 

את גובה האגרות למשל להשיג תרומות וליצר הכנסות, הוא תלוי באישור המחוקק והממשלה להעלות 

 כפי שתואר.ברמה כזו או אחרת  ם, מאידך קיים אבולוציונית ניגוד ענייניאו את מחיר מנות הדם שגובה
 

לעמדת הוועדה ולאור כך שנמסר לוועדה כי קיימות פניות בענין בפני גורמי משפט וניהול שעוסקים בתחום 

גולטור בכפוף לכל דין כיום, הנושא צריך להידון בשדות המשפטיים הרלבנטיים המוסמכים, ועל ידי הר

 רלבנטי ולמול הגורמים האמורים להכריע בסוגיה המשפטית ולכן אינו בסמכותנו.

 

 2008 – חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח ) 5
 

שנים עבר בכנסת החוק המכונה "חוק הדפיברילטורים", שלפיו יש להציב מכשיר החייאה  חמשלפני 

החוק איש. מכשירים כאלה כבר הצילו חיים גם בישראל.  500הם מבקרים מעל אוטומטי במקומות שב

; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות )2008ביולי  21(התקבל בכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"ח  

 ).200, עמ' 2008בפברואר  25(, מיום י"ט באדר א' התשס"ח  209 -הכנסת  חוק
 

בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק שמחייבת הצבת מכשירי  )7/2008דאז (מליאת הכנסת אישרה 

פי הצעת החוק, מקומות ציבוריים יחשבו: קניונים, שדות תעופה ונמלים, -החייאה במקומות ציבוריים. על

תחנות מרכזיות, בתי אבות, בתי סוהר ובתי מאסר, מקומות רחצה מוכרזים, בריכות שחיה, וכן המקומות 

איש: משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, תחנות רכבת,  500-יהם למעלה מהבאים, במידה ומגיעים אל

ספורט, מכוני כושר, מוסדות להשכלה גבוהה ואולמות שמחה. כמו כן יחויבו  אצטדיונימקומות עבודה, 

 250איש לפחות, וכן בתי מלון שיש בהם  100-אוניות ומטוסים המיועדים ל -להתקין מכשירי החייאה 

 ת.חדרי אירוח לפחו
 

החוק) מטיל על שר התעשייה  -(להלן 2008-חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים התשס"ח

"השר") לקבוע בתקנות דרישות בטיחות לצורך הצבת מכשירי החייאה, ובדיקת  -המסחר והתעסוקה (להלן

 תקינותם, בהתאם למקומות הציבוריים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק.

DANIEL
Highlight

DANIEL
Highlight
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 YNET, בתגובה לתקשורת לאתר אישור התקנות תקועאף שמדובר בנושא חיוני,  מאז ועד היום, על

"כתיבת ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה כי אישור התקנות עדיין תקוע: נמסר   03.04.11בתאריך 
התקנות בידי משרד התמ"ת הושלמה זה מכבר. כידוע, למשרד התמ"ת אין את המומחיות המקצועית 

אה ולפיכך התקנות נכתבו בשיתוף ובהתייעצות עם הגורמים הרפואיים הנדרשת בתחומי הרפו
 המובילים (מד"א, משרד הבריאות, ואיגוד הקרדיולוגים). 

התקנות מגדירות דרישות ספציפיות לסוג מכשירי החייאה המאושרים לאופן הצבתם ושילוטם כמו כן 
המקצועיים סבורים כי יש להיעזר מגדירות התקנות בדיקות נדרשות ואישורים בהתאם. כלל הגורמים 

 בגוף מומחה לרפואה דחופה לצורך בקרה על יישום התקנות.  
הטיוטה הסופית של התקנות נמסרה לאישור משרד המשפטים. לאחרונה קיבלנו מכתב ממשרד 

 המשפטים שאינו מאשר לנו את נוסח התקנות, בעיקר מהיבטים של פגיעה בחופש העיסוק. 
יימים התייעצויות דחופות עם הגורמים המקצועיים. מיד עם קבלת אישור משרד לנוכח האמור אנו מק

 המשפטים תוגשנה התקנות לאישור ועדת הכנסת".
הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים  פורסמה הצעת חוק), 2012למרץ  12בי"ח באדר התשע"ב  (

 שפורט לעיל. על מנת לנסות לקדם את ביצוע התקנות הנדרשות כפי, 2012-ע"ב התש

 

, הייתה עקב משמעותו העצומה 7/2008לא למיותר לציין שחשיבות מהירות וחיוניות החוק שהועבר ב
כפי שהוצגה לממשלה ולכנסת על ידי מערכת הבריאות, לצורך הצלת חיים מידית וזמינה לציבור. 

 רלבנטי לסקירת הספרות המקצועית והמדדים מחו"ל שתוארו, ומדיניות לאומית.

 

 חקיקה בתחומי אתיקה ומוסר ג.
 

 

  1998 -חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח  )1
 מפורט בנוסף בנספח ד' בהרחבה

"הצעת חוק זו באה לעגן בחקיקה הישראלית בדברי ההסבר להצעת החוק: מופיע החוק א). יסוד ורציונל 
אדם לסייע  את הערך המוסרי והחברתי שמקורו בתורה (ויקרא י"ט ט"ז), לפיו מוטלת חובה על

 ויובהר ויודגש: אין בישראל כיום מודל חקיקה דוג' "חוק השומרוני הטוב". 1.להצלת חיו של אדם אחר"

 :הקובע לחוק 1האמור בא לידי ביטוי בסע' 

   חובת הצלה והושטת עזרה" 

(א) חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, בסכנה חמורה 
לחיו, לשלימות גופו או לבריאותו, כאשר לאל ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן  ומיידית

 את זולתו".

(ב) המודיע לרשויות או המזעיק אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת יראוהו כמי שהושיט 
 משטרת ישראל, מגן דוד אדום ושירות הכבאות". –עזרה לעניין חוק זה בסעיף זה רשויות 

אין בהוראת חוק זה כדי  2(א) 2שמירת דינים "בכפוף להוראות סעיף  3ורלוונטי לענייננו גם סע' 
 .3לגרוע מהוראות כל דין

 

 דיניםמהווה חובה כללית בחקיקה להציל נפשות ומהווה השלמה ל חוק לא תעמוד על דם רעך,ב). 

על כבאים   4כנה: של הורים לילדיהםלהגיש עזרה ולהציל מס הבאוכלוסיישהחילו חובה על קבוצה מוגדרת 
                                                 

 א' לחוק העונשין. 344סע'  -. הובא במקור כתיקון לחוק העונשין כ1995 4.4, ד' בניסן התשנ"ח 2398ה"ח  1
 לחוק לא תעמוד על דם רעך. 2מפורט בסע' גם כ, 1979-טגון תחולת חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"כ 2
לחוק העונשין שהובא בחלק הקודם מגביל באיסור פלילי ודורש מיומנות סבירה וזהירות סבירה בביצוע  325סע'  3

 טיפול רפואי.
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. במקצועות הרפואה הדחופה . על נוהג רכב ביחס לנפגע תאונת דרכים 5באירוע של נזק לגוף ולרכוש

שעות  24באם משמעות זו חלה עליו  ,לא נבחנה עדייןהטרום אשפוזית, שאינם מעוגנים כיום בדין קבוע, 

לפקודה נקבע:  15בסע'  1971 –ח חדש) תשל"א בפעילות שוטר על פי פקודת המשטרה (נוסביממה. 

"שוטר שהוא בישראל רואים אותו כל עניין שבפקודה זו כנמצא תמיד בתפקיד  – "השוטר תמיד בתפקיד"

על אוכלוסיות אחרות מאידך ככלל,  6) ומותר בכל עת להעסיקו בכל מקום בישראל" (הדגשה אינה במקור

, או מוקדן שאינם כלל נזכרים בשום דין  כן פארמדיק, חובש,רופא וכל ש מקצועות בריאות כגון לרבות

ובליבון הנושא כמו על הקבוצות המוגדרות שתוארו.  לא חלה חובה פוזיטיבית בחקיקה ספציפית, לכאורה

 עולה פער בין מתנדב/עובד במסגרת מד"א, ומתנדבים בגופים אחרים.

 

    1996 - התשנ"ו ,חוק זכיות החולה )2
חוק זה מטרתו לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי לחוק הינו :" 1בסעיף  מטרת החוק כאמור

תחולת החוק שיעודו לכאורה כללי אך כפי  או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו",

שנראה יועד ככלל לבתי חולים או למרפאות ולא למהות העשיה השונה והיחודית של הרפואה הדחופה 

ובהגדרת  מוסד רפואי" מוגדר: "בית חולים או מרפאה"לחוק בהגדרת " 2בסע' זית.  הטרום אשפו
מטפל מוגדר: "רופא, רופא שיניים, סטז'ר, אח או אחות, מיילדת, פסיכולוג, וכן כל בעל מקצוע שהכיר 

. נכון למצב כיום הודעה ברשומות על בו המנהל הכללי בהודעה ברשומות, כמטפל בשירותי הבריאות"

טרם בוצעה כך שתחולת חוק זכויות החולה כמקשה ע"ב  אשפוזיתרת מקצועות הרפואה הטרום הגד

שבו בפרט.  אשפוזיתהאמור לא וודאי שחלה על מד"א כגוף ככלל, ועל בעלי המקצועות הרפואה הטרום 

ויות לחוק זכ 3, סע'  7סעיף מטרותיו –לחוק  1זה המקום להדגיש שסעיפים בחוק זכויות החולה כגון סע' 

לחוק מידע בדבר זהות המטפל אשר הינם  6טיפול רפואי נאות, סע'  –לחוק  5סע'    לטיפול רפואי, 

כלליים בניסוחם, תחולתם יכולה אולי לחול בעוד שההסכמה מדעת בפרק ד' שהינה מאבני היסוד של 

גם לאור  ,החוק מדברת על מטפל ומידע רפואי בתנאי בית חולים. כפי שהמחוקק גילה דעתו תחולתם

לא ודאית היא שתחול על דרג השדה  ,הגדרות הבסיס בחוק וכן לאור מטרות ויעוד הסעיפים לדרג בי"ח

בדיקה, אתיקה, בקרה ואיכות,  תבוועדוהדבר נתון לפרשנות כפי שעוד נדון. בנוסף הפרקים העוסקים 

הראשונה הדחופה,  או על הרפואה בשטח והעזרהנפקותם לאור האמור אינה ניתנת להשלכה על מד"א 

 .כמקשה אחת

הן כחובה חקוקה והן בסעיפיו הספציפיים בעייתי כפי שהוסבר. בעייתיות זו באה   - חוק זכויות החולה

", "סכנה חמורהוהיא, במצב  אשפוזיתלצורך דיוננו בתחום הרלוונטי ביותר לרפואה הדחופה הטרום 

בהן אדם מצוי בסכנה לחייו או קיימת סכנה כי "נסיבות שלחוק זכויות החולה הוא:  2שבהגדרתו בסעיף 
) לחוק שדן במצב של 2( 15סע'  תגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה אם לא ינתן טיפול רפואי".

) לתת טיפול רפואי אף או הע"ר סכנה חמורה מאפשר למטפל (שכאמור בהגדרתו לא כולל את אנשי מד"א

אתיקה ע"פ  תשוועדכמובן זאת ע"פ התנאים בסעיף.  בניגוד לרצון המטופל באם ועדת אתיקה מאפשרת

בהרכבה בזמינותה וביעודה ע"פ החוק למתאר הטרום  תרלוונטילחוק זכויות החולה אינה  24פרק ו' סע' 

  .והמידיהדחוף  אשפוזי

 . ראה גם נספח ד'.מכל מקום שוב, תחום הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית לא מקבל התייחסות יעודית
 

                                                                                                                                                   
 .120 , ס"ח1962 –חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב  4
 . 1956 –חוק שירותי הכבאות תשי"ט  5
עמ'  06/04/1961, התשכ"א 1128(א), ק"ת  146ב, ת' -) א2(א), ( 144ת'  1961 –תקנות התעבורה תשכ"א  6

1425. 
 .1591, ס"ח 1996 –חוק זכויות החולה, התשנ"ו  7
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הנוגעת לחובות וזכויות אישיות וארגוניות של  ד. חקיקה

 מקצועות בריאות ברפואה הדחופה הטרום אשפוזית
 

 19778תשל"ז  –חוק העונשין  ) 1
הגדרת "עובד  –כד  34בסע' (להלן: חוק העונשין)  19779תשל"ז  –בחוק העונשין   - עובד ציבורא) 

שהממשלה משתתפת בהנהלתם, לרבות חבר אחר  ף) עובד מפעל, מוסד, קרן, או גו8".....( ציבור"
 מועצה או הנהלה בגופים אלה".

 

 פירוט נוסף בנספח ד'.

חקוקה ולהפרת  הוכמקור להפרת חוב(מפורט בנספח ד') כאמור, בהכללת עובד ציבור על עובד מד"א 

  : אי מילוי חובה רשמיתלחוק העונשין 285סע' חובה מושגית ע"פ דין, רלוונטי 

אם  תמאסר שלוש שנים, זול -דין, דינו  ל פינמנע במזיד למלא חובה המוטלת עליו עעובד הציבור ה"
קרי, עבירה  . "היה מילוי החובה כרוך בסכנה גדולה מזו שאדם בעל כוח ומרץ רגילים יכול לעמוד בה

 במחדל. 
 

 הפרת חובה חקוקה לחוק העונשין:  286ובסע' 
אותו חיקוק או בהימנעות ממעשה שעשייתו נדרשת המפר הוראת חיקוק במזיד, במעשה האסור לפי "

מאותו חיקוק כוונה  יתאם אין נרא ,והוא ;מאסר שנתיים - חיקוק, והדבר נוגע לציבור, דינו ולפי אות
 .10".לעונש אחר על הפרתו

 

ורלוונטי נוסף מופיע בחוק העונשין בפרק י' פגיעות בגוף סימן ג': אחריות לשלום   - מקור חובה כלליב) 

  חובת הממונה על מעשה שיש בו סכנהלחוק העונשין:  325בסע' דם, א

הנוטל על עצמו ומבצע, שלא בשעת כורח, טיפול רפואי או כירורגי או כל מעשה חוקי אחר שיש בו או  "
חובה עליו שתהיה לו לשם כך מיומנות סבירה ושיפעל  -שעלול להיות בו סכנה לחיי אדם או לבריאותו 

ויראוהו כמי שגרם לתוצאות שבאו על חייו או על בריאותו של אדם מחמת שלא קיים בזהירות סבירה, 
 "את חובתו האמורה.

 

מדובר בסע' חובה כללית, המדבר על חובה למיומנות ולזהירות סבירה בפעולה, בהגבלה כללית המציבה 

, בחוק ובתקנותהחובה גם ביחס לבעלי המקצועות במד"א שלא מוגדרים  שיתכן ומשלים אתרף נורמטיבי 

 . ובגופים אחרים התנדבותיים ופרטיים ברפואה הדחופה טרום אשפוז
 

 

 גילוי סוד מקצועי :לחוק העונשין 649סע'  ג)
"המגלה מידע סודי שנמסר לו אגב כמקצועו או מלאכתו, שאינו סוד רישמי כמשמעו בסימן ה' לפרק 

 שים".מאסר שישה חוד - דינו ,ואינו נדרש לגלותו מכח הדין ,ז'
 

כל עובדי הבריאות במקצועות הבריאות נאמר על סע' זה ש " 4/9611בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 
והן במקצועות המנהליים והמשקיים חייבים להזהר ולשמור על סודיות המידע הנוגע לחולים 

 ולמטופלים במסגרות בהן הם עובדים".
 

  לחוק העונשין: 117סע' ד) 

                                                 
 .864ס"ח  8
 .864ס"ח  9

חוק לא תעמוד  ;לה ברלוונטיות היחסית כפי שהוסברזכויות החו חוק ;חוק מד"א :חיקוק לצורך דיוננו זה הוא כאמור 10
 . ךבהמש יפורטשעל דם רעך, ותקנת התעבורה שספציפית לתאונות דרכים בלבד כפי 

 25/2/96ה' באדר התשנ"ו  11
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לאדם שלא היה מוסמך  ,ידיעה שהגיעה אליו מתוקף תפקידו ,א סמכות כדיןלל ,"עובד הציבור שמסר

ולאחר שחדל מהיות עובד הציבור  ,לקבלה, וכן מי שהעביר אליו ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור
 מאסר שלוש שנים". -דינו ,לאדם שלא היה מוסמך לקבלה ,ללא סמכות כדין ,מסרה

 

, לאנשי ומקצועות הרפואה םלקטגוריית הגנת פרטיות וסודות רפואיי יש לזכור כי מעבר לפרטים הנופלים

הדחופה הטרום אשפוזית השונים, על תפקידיהם השונים נגישות ברמות שונות לתרגילים, תרחישי יחוס 

 לאומיים, מוכנות לשגרה לחירום ולמלחמה, לפקודות משטרתיות וצבאיות; ולאלו עובד ציבור כחומרת יתר.

 

  12כבוד האדם וחירותוחוק יסוד ) 2
 פרטיות וצנעת הפרטקובע:  7בסע' 

 כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו. (א)              
 אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו. (ב)   
 ..... (ג)   
 "אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו (ד)  

 13 1981 –חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א ) 3
 : ו פגיעה בפרטיותהוגדר 2בסע' 

שנקבעה בהסכם מפורש או  ,). הפרה של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם8.."(.
 משמע כפי שהורחב בעניין ההסכמה מכללא.  – ;משתמע"

או להתנהגותו  או למצב בריאותו ,) פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם11"(...
 )(ההדגשה לא במקור " .ידברשות היח

גם עברה פלילית  יאכי פגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית, ואם נעשתה במזיד ה 4בסעיף החוק קובע 

 .14שנים 5 שדינה מאסר

 ה. פסקי דין והחלטות בתי המשפט בישראל
ם ) פסקי הדין בתחום פעילות דו"ח הוועדה, קובעים הלכות ומתווים מדיניות ונורמות, מחד בתחומי1

רחבים של קדושת החיים כערך עליון ויסודי בדין הישראלי ובמורשת היהודית, מתווים אדנים 
ועקרונות לעולם הרפואה וחובת מטפליו להתעדכן, לפעול על בסיס חקיקה, חקיקת משנה ונהלים 
מוסדרים, ומאידך במיעוט של פסקי דין מתווים עקרונות בתחום הרפואה הטרום אשפוזית, שאין 

 בדו"ח זה לפרטם למרות שהם עמדו בפני הוועדה, ונדונו.המקום 
 
) פסקי הדין, המעטים, שמהווים עוגן וסימוכין בדין ובפסיקה, לתיקוף יתר של הנורמות, ושל 2

 העקרונות המדיקולגאליים שעלו בדו"ח הוועדה, ומושרשים בהמלצותיה, בתחומים הבאים:
 

 .שפוזית ועזרה ראשונהפסקי דין בתחומי הרפואה הדחופה הטרום אא)  
 פסקי דין בנושאי חובת שמירה על מקצועיות, ידע רפואי, והתעדכנות בטיפול בחולה.ב)  
 פסקי דין בנושאי קדושת החיים שמירה על חיי אדם ומניעת נכות.ג)  
 פסקי דין הנוגעים למד"א.ד)  

                                                 
 . 1391ס"ח  12
 . 1011ס"ח  13
 לחוק הגנת הפרטיות.  5וסע'  4סע'  14
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יים ומניעת נכות הים הקו המנחה כאמור בדין ובפסיקה הישראלית, ובמשפט משווה, היא שקדושת הח

ערך נורמטיבי חברתי ומשפטי עליון, וכנגזרת לכך על כלל המערכת ברמת המדיניות והפרט לפעול. 
 מטבע הדברים קצרה היריעה מלפרט ולסקרו את כלל פסקי הדין המנחים בתחום במסגרת דו"ח זה.

 

 מצב קיים –תקנות  –חקיקת משנה . 3
 

 להלן: תקנון מד"א) :( 2199 –תקנון מגן דוד אדום, התשנ"ב  .א
 

 ;לחוק מד"א, נקבעו מטרות נוספות בתקנון מד"א 5-(ד)  ו 3ב האמור בסע' ע"

 לתקנון מד"א:  49הרלבנטיות לעניינו מפורטות בסע' 

 ...יהיו לאגודה תפקידים נוספים על אלו הקבועים בחוק, כדלקמן: 49"
 אשפוז; ).  הדרכה בתחומי העזרה הראשונה והרפואה הדחופה בטרם1(
). קיום מערך מתנדבים והכשרתם להגשת עזרה ראשונה, סעד חיים בסיסי ומתקדם, ובכלל זה 2(

 נט"ן;
 ). הסעת חולים, יולדות, פינוי נפגעי תאונות דרכים ופצועים ופינוי הרוגים ונפטרים;3(
 ). הסעה והעברה של רופאים, אחיות וכוחות עזר רפואיים".4(

 – ות הסעת חירום באמבולנס), התשס"תקנות מגן דוד אדום (אגרו .ב
 2012 -תקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס)(תיקון), התשע"ב;1996

 

המפרטות  ),2012-(כולל בין היתר תיקון משנת התשע"ב על חוק מד"א וחוק יסודות התקציב, המתבסס

א לגבות אגרות הממנות את , המאפשר למד"את אגרת ההסעה, הסכמים בתחום, ותעריפים, כמפורט בהן

המוגדרים שניתנים על ידי מד"א. ניתנה לכך התייחסות בפסקי דין בעבר, בדיוני  םהארגון על פי השירותי

 ועדות הכנסת, ובדו"חות, ובדיונים רבים אחרים בענין.

 
 

 

 1977 –תקנות הרופאים (כשירות לבצע פעולות חריגות), תשל"ז  .ג
יק וסמכויותיו הרפואיות הנרחבות, ולאור המגמה בעשור האחרון לאור מורכבות תפקידו של הפארמד

להשתמש בכישוריו ויכולותיו בגופים רבים ושונים תוך הרחבת פעילות האט"נים, פינוי בהיטס, ובחיל 
הרפואה בצה"ל בהם פארמדיקים שובצו בתפקידי "רופאים" גדודיים, חטיבתיים, חטיבות מרחביות, 

 והימי. יפואה, פלוגות החייאה מערך הרפואה היבשתי, האוויריחידות מיוחדות, פלוגות ר
פאראמדיקים פעילים גם במשטרת ישראל, בכנסת ישראל במשרד ראש הממשלה, חברות פרטיות, 

 .מרפאות קופות חולים, מרפאות פרטיות כגון טר"מ, מערכי חדרי מיון קדמי, חברות ומפעלים ועוד
בצה"ל, אך במקביל גם בניידות טיפול נמרץ פרטיות, לאור הפעילות במד"א בראש ובראשונה,  

ובארגוני התנדבות והצלה, ובגופים שצוינו, חיוני להרחיב את היריעה בנושא, והנושא מורחב בדו"ח, 
 ומפורט ומופיע בנספח ד'.

 
 :א601961 -תקנות התעבורה תשכ"א  .ד
 העוסקת בחובותיו של נהג המעורב בתאונה: 144תקנה 

 מפורט בנספח.

                                                 
 1425, ע"מ 6/4/1961התשכ"א  1128ק"ת  א60
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 חולפים: חובת עזרה מצד נוהגי כלי רכב קובעת  146נה תק

 חובת עזרה מצד נוהגי כלי רכב " 
נוהג רכב העובר במקום תאונת דרכים שבו נמצא נפגע, ייעצר ולא ימשיך בנסיעתו עד שעשה  .146

  ").2(א)(144כל שביכלתו כדי להגיש כל עזרה הדרושה לנפגע או כדי לבוא לעזרתו בהתאם לתקנה 
 

ישנם קריטריונים סובייקטיביים לאירוע: "בהתאם לנסיבות המקרה ומקום התאונה" וישנה דרישה א. 

יגיש לנפגע עזרה " 144... ובסעיף  "כל שביכולתו"עד שעשה  146סובייקטיבית פרסונלית. בתקנה 
 תקנות התעבורה כמובן מתייחסותר); לא במקובקו  ההדגשות( הכשרתולהגיש על פי  שביכלתוראשונה 

 לחובה פוזיטיבית מצומצמת יותר להגיש עזרה ראשונה רק שמדובר בסיטואציה של תאונת דרכים. 
 

תקנות שמטרת  ? ברוראגב האמור עולה הסוגיה מה לגבי חובת עזרה ראשונה שלא בתאונהב. 

. הייתה לייצור מקור חובה לאדם להגשת עזרה, או להזעקת עזרה, גם על ידי נהג עובר אורח התעבורה

, וכקונסטרוקציה משפטית למקרים שלא "חוק לא תעמוד על דם רעךאת האמור " קור נורמטיבי משליםכמ

 , נזדקק לפרשנות תכליתית או מרחיבה.יכנסו לגדר החוק
 

, הציע 2009 -מפורט בנספח ד' בהרחבה; הצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, התשס"ט
של מודל "הישראלי הטוב", חובות וזכויות, לעובר אורח בפרק יב' להצעה (נספח ו') פתרון הוליסטי 

 ולאיש מקצוע, מתוך כוונה לעודד ולשמר הצלת חיים. 

 . נהלי משרד הבריאות4
 

א. בחומרים הרבים שקיבלה הוועדה ומסקירות על ידי אנשי משרד הבריאות, הארגונים וכלל 
ים מטעם משרד הבריאות המסמכים הרבים שהועברו לוועדה, התקבלו הנהלים / הצעות לנהל

במסמך המרוכז שהועבר על ידי  - ובנספח ה' לדו"ח במלואםשיפורטו, וריכוזם מופיע בדו"ח, 
, 18.3.2013), ונשלח לוועדה ביום 6.1.2013המשנה למנכ"ל משרד הבריאות (הנושא תאריך 

 , כמפורט בו :24/12/2012לאחר הצגת תקציר מסקנות הוועדה בעל פה ביום 
 

הסדר הטוב ביצענו במהלך פעילות הוועדה חיפושי רוחב מעמיקים באתרי משרד  ב. למען
"ב, צאמבולנסים וכיוהחייאה , מד"א, בקטגוריות רפואה דחופה, עזרה ראשונה, הבריאות, 

 הבאות: עלו התוצאות
 )נהלים בנושאי עזרה ראשונה רפואה דחופה טרום אשפוזית;1 
 )נהלי אמבולנסים פרטיים;2 
 אירוע רב נפגעים ושעת חירום בתחומי רפואה דחופה טרום אשפוזית;)נוהלי 3 
 ארגוני מתנדבים או הפעלת מתנדבים במערכת הבריאות:)נהלי 4 

 
 

 , טראומהנהלים בנושאי עזרה ראשונה רפואה דחופה טרום אשפוזיתג. 
 

 ,ניהול מערך החייאה במתקן רפואי בקהילהמינהל הרפואה  4/2012) חוזר מס' 1

תשתית ודרך הפעולה לצוותים במרפאות בקהילה להערכות להחייאה ולקביעת עוסק ב

 תכולת עגלת החייאה ותיק החייאה במרפאה/מכון.
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ידי פאראמדיק באט"ן של אגודת מגן דוד אדום -נוהל הכרזה על מוות על) 2

מכתב המשנה למנכ"ל  ,בישראל ללא נוכחות רופא והוצאת הודעת פטירה

 18.4.2012ל הנוהל בענין משרה"ב למנכ"ל מד"א ע

יש לציין כי בענין נוהל זה הוגשה לבג"צ עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים לביטול הנוהל 

 6326/12, על ידי ההסתדרות הרפואית בישראל, בבג"צ 28/8/2012בתאריך 

המשיבים,  –ההסתדרות הרפואית בישראל נ. משרד הבריאות ואגודת מגן דוד אדום 

 טות בעתירה; הנושא תלוי ועומד להכרעת בית המשפט העליון.מהסיבות המפור
 

עקרונות העברת , העברת מטופל במצב קריטימינהל הרפואה  42/2011חוזר  )3

 מטופל קריטי בין מוסדות רפואיים.
 

קובץ הנחיות לביצוע פעולות חריגות (מהדורה רביעית מעודכנת)  )4
 ן אינו מעודכן., שכפי שצוי, באשר לסמכויות הפארמדיק2001מספטמבר 

 

 ככל שישנם או היו, לא נמסרו לוועדה. – נהלי הפעלת ועדת נט"ן עליונה )5
 

 תוצאות המובאות בנספח -עלו מיעוט  תחת חיפוש מגן דוד אדום )6
 

 מספר נהלים כמפורט בנספח. ;אמבולנסים פרטיים בנושאי נהלי )7
 

 זיתנוהלי אירוע רב נפגעים ושעת חירום בתחומי רפואה דחופה טרום אשפו )8
 נהלים בודדים כמפורט בנספח. ;ועזרה ראשונה

 

עם זאת ככלל לאגף לשעת חירום של משרד הבריאות נהלים פנימיים וחוזרים 
רבים המופצים למוכנות לשעת חירום, בנוסף לנוהל הרשות שפורט, באשר לנהלי 

 משרד הבריאות המופנים בשגרה  ובחירום למד"א, עלו התוצאות שצוינו.
 

התוצאות  י מתנדבים או הפעלת מתנדבים במערכת הבריאותבאשר לארגונ )9

 במלואן בנספח מיעוט שבמיעוט בתחומי מגן השר למצטיינים בעיקר.
 

 הכשרת חובש רפואת חירום / נהג אמבולנס )10
 

בשלב סיום כתיבת הדו"ח וחתימתו הובא לתשומת לב הועדה חוזר מס'  )א(
ואת חירום / נהג של מינהל הרפואה בנדון: הכשרת חובש רפ 30/2013

 (מצורף בעיקרו בנספח ה' לדו"ח). .10.10.2013אמבולנס מתאריך 
 

במכתב המבוא לחוזר כותב ראש מינהל הרפואה במשרד הבריאות פרופ'  )ב(
 ארנון אפק כי:

 
"לחובש רפואת חירום / נהג אמבולנס תפקיד חשוב בשרשרת הטיפול הדחוף. ידיעותיו 

 ההחלמה של המטופל.וכישוריו עשויים לקבוע את סיכויי 
מצ"ב בנספח לחוזר זה מסמך הקובע ומפרט את הדרישות להכשרת חובש רפואת חירום / 
נהג אמבולנס ואת התנאים הנדרשים ממסגרות ההכשרה. מסמך זה גובש בעבודת מטה 

 בשיתוף אגף הרישוי במשרד התחבורה.
ית ראויה לביצוע מטרת חוזר זה להבטיח רמה הולמת לתוכניות ההכשרה ומיומנות מקצוע

 התפקיד."
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 קבלה ; תנאי הקורס ; סגל הקדמההחוזר כולל את תוכן העניינים הבאים:  )ג(

 ; אמצעי כללי הקורס ; מבנה הסמכה אי/גמר תעודת לקבלת דרישות לקורס
; ) קוריקולום( לימוד ; תכנית חניך השתלמות ח"והשתלמויות ; דו הדרכה

  .סיום תעודת ; דוגמת תעבורה השתלמות
 

 

ברשימת המכותבים לפעולה ולידיעה, לא מופיע כל גורם ניהולי או מקצועי של  )ד(
מד"א, ולא ברורה תחולת החוזר על מד"א, בעוד שקצין הרפואה הראשי של 

 צה"ל מכותב, ולכאורה תחולת החוזר עליהם (?); האמור דורש עיון.
 

שיהיה  יש לברך על חוזר ראשוני בנושא זה לראשונה מקום המדינה, נכון )ה(
ממוקם כנגזרת לחקיקה הראשית המומלצת, כמפורט בהצעת חוק הרפואה 

פרק ז':  ניהול תוכנית הדחופה הטרום אישפוזית (המפורטת בנספח ו') "
, העוסק בתחום באופן "לימודים למקצועות רפואה דחופה טרום אישפוזית

 ר זה.כולל ומקיף. הועדה לא בחנה ולא מחווה דעה על תוכנו ופרטיו של חוז
 

 בעבר בדיונים במשרד הבריאות, ומקובל על הוועדה כינדגיש ונציין כי הוסכם  )ו(
רישוי של משרד הבריאות יחול רק על מקצוע המשטר בהצעת החוק 
על חובש נהג אמבולנס יהיה רישום, והסמכה בגוף  וכי הפאראמדיקים,

 המכשיר בסמכות המנהל הרפואי של הגוף, כמוצע בהצעת החוק.
 

ן כי במהלך הדיונים להצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית, יש לציי )ז(
לאחר התייעצויות רבות עם כלל הגורמים הנוגעים בדבר, הוסכם כי יש 

, לצורך הסדרה ו"שרשרת טיפול" ונקבע בטרמינולוגיה אחידהלהשתמש 
חובש רפואה דחופה", שהינו כחלק ממערך הרפואה הדחופה התפקיד: "

לקת הרפואה הדחופה בבי"ח, ומינוח התמחויות הרופאים טרום אישפוז, ממח
 והמשכי.קוהרנטי בראיה של מערך כולל  –כללית ופדיאטרית ברפואה דחופה

 
החוזר בחר להשתמש במינוח חובש רפואת חירום, יש באמור מהות כאמור,  )ח(

 מעבר להגדרה לשונית גרידא, ולאור המפורט לעיל, הדבר אומר דרשני.
 

 של גופים על פי דין ייםנהלים אירגונ. 5
 מד"אא. נהלי 

במד"א כארגון מסודר רב שנים קיימים מאות רבות של נהלים פנימיים תוך אירגוניים, בתחומים 

. הנ"ל פורט בהרחבה בדו"ח PHTLS ,PALS ,ACLSהסמכות לקורסי  ,מגווניםISO  תקני רבים 

 מופיע גם בחומר הרב שניתן לוועדה ובאתר מד"א.

 אים בראשי פרקים חלק מנהלי מד"א, בתחומים מבצעיים, רפואיים ומינהלתיים.מוב בנספח ד'
 

 

 ב. נהלי חיל הרפואה
חיל הרפואה קיימים מאות הנחיות קרפ"ר וענפי חר"פ, ענף טראומה, הנחיות במסגרת צה"ל ) 1

 בדין (שרחבות הן ומוגדרות בפרוטרוט) פארמדיק פועל ע"פ סמכויותיובגין סמכויות חובשים; 

סמכויות פארמדיק בצה"ל בעיגון  לראשונה ע"י קרפ"ר דאז תא"ל (מיל) פרופ' אריה אלדד וסדרהו

 .15 סמכויות חובש/פארמדיק דאז בנושא שהוגדרו בפירוט רב בהוראת קרפ"ר

                                                 
איש סגל הרפואה שהוכר כפארמדיק ע"י משרד הבריאות ועוסק  –פארמדיק : "2בהגדרת הוראת קרפ"ר בסע'  15

במקצועו באופן הקבוע הנדרש על מנת לשמור על כשירותו המלאה במסגרת מד"א או במסגרת מקבילה 
ייחסת רק : "ההוראה מת3המקבלת הכרת משרד הבריאות למתן סעד חיים במתאר טרום בית חולים. בסע' 
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בהוראת קרפ"ר: בנושא כשירות הפאראמדיק וסמכויותיו מתאריך  כיום הנושא מוסדר

רפואת  –מפורטת ביותר, במגוון סמכויות טיפולים ה, 200.009, הוראה מספר 2011אוקטובר 

אין מדיניות אחידה ומוסדרת בשמירת חירום ושגרה, ושמירת כשירות פאראמדיקים מפורטת. 
כשירות ו/או השלמות צבאיות מסודרות לבעלי הכשרה אזרחית או אקדמית המשובצים 

 כפאראמדיקים במילואים.
 

רב בהוראת קרפ"ר בנושא סמכויות החובש. הוראות  שהוגדרו בפירוט חובש תפקידי ופעילות )2

; כאמור אלו תקפות רק בשעת הפעילות והתפקוד של פארמדיק וחובש בצה"ל, כהגדרתו בהוראה

הועלה בדו"ח הדגש שחובשי ופאראמדיקים של צה"ל מטפלים תדיר באזרחים, והסדרת המקצוע 

גם עליהם, בשינויים הנדרשים  במישור האזרחי ועל בסיס המלצות הוועדה, יחולו להמלצתנו

 .מפורט בנוסף בנספח ד'לצה"ל ומתאריו. 
 

המקצועי והרגולטורי נכון שיחולו ככלל על מערך הרפואה של צה"ל המלצות הדו"ח בפן ) 3
 קרי: חיל הרפואה, לפי הענין ובהתאמה להמלצות הוועדה ולהצעות החקיקה בנדון.

 

 משטרת ישראל בתחומי רפואהנהלי ג. 
סגרת משטרת ישראל קיים מערך הרפואה שכפוף מקצועית לקצין הרפואה הראשי של ) במ1

משטרת ישראל, במסגרתו פועלים רופאים פאראמדיקים וחובשים. כל זאת כמענה יעודי ותפיסתי 

לפעילות תוך משטרתית פנים אירגונית (ובמקריות כמענה לטיפול באזרחים לא באופן יעודי, אלא 

 כעוברי אורח). 
 

 

ככלל הפעילות מוסדרת על ידי הוראות קרפ"ר המשטרה, שאין זה המקום להרחיב בהם,  )2

 ואינם במסגרת פעילות הוועדה מעצם היותם תוך אירגוניים.
 

) נמסר לוועדה כי ככלל הכשרות פאראמדיקים של משטרת ישראל נעשות במסגרת קורסי 3

וצ"ב); חובשים מוכשרים והכשרות הפאראמדיקים במוסדות שתוארו (מד"א, אקדמיה וכי

 של חיל הרפואה או במסגרת מד"א.  10במשטרת ישראל או במסגרת בה"ד 
 

) פעילות מקצועות הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית במשטרת ישראל מבוססים על הדין 4

הכללי, הנחיות משרד הבריאות לי הענין, נהלי קרפ"ר המשטרה, ופרוטוקולים רפואיים מקובלים. 

למויות, הדרכות פנים משטרתיות, ריענונים, ציוד רפואי למרפאות ולצוותים כדי השת ךתו

 מבצעיים בפעילות משטרת ישראל על כלל מרכיביה.
 

על מערך הרפואה של משטרת  ככללהמקצועי והרגולטורי נכון שיחולו המלצות הדו"ח בפן ) 5
 ישראל, לפי הענין ובהתאמה להמלצות הוועדה ולהצעות החקיקה בנדון.

 
                                                                                                                                                   

לפארמדיק העוסק במקצוע באופן קבוע במסגרת מד"א במשך שלושה חודשים בשנה או שווה ערך לפרק זמן 
: פארמדיק מוסמך לתת טיפול רפואי דחוף לחולים 5זה לעיסוק מפוצל והוא גם מוסמך כחובש בצה"ל. בסע' 

: בהעדר רופא 9ה בשטח. בסע' : עד הגעת הרופא יהווה הפארמדיק סמכות רפואית עליונ8ולפצועים. בסע' 
יוסמך הפארמדיק בנוסף לסמכויותיו כחובש לבצע אינטובציה, קוניוטומיה, החדרת מחט לניקוז חזה, החדרת 
עירוי תוך גרמי, מתן תרופות לווריד לתוך הטובוס ותוך גרמית, עיסוי הקרוטיס, מתן שוק חשמלי ועוד. ובסע' 

התאם לפרוטוקולים ולנהלים הנלמדים ומתורגלים בקורס : כל הפעולות שיבצע הפארמדיק יהיו ב10
 הפארמדיקים".   

DANIEL
Highlight
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 ד. נהלי משטרת ישראל בתחומים ניהול הנוגעים לארגוני חירום והצלה

 

הנוהל המרכזי הרלבנטי שהוצג ונסקר לוועדה בפגישה עם ראש אגף המבצעים במשטרת  )1
 מפורטים בנספחלוועדה,  םעמ' במקור) הקטעים הרלבנטיי 71ישראל, מובא כלהלן במיעוטו (

 כדלהלן:, ד' בהרחבה

 90.221.109.001בצעים , מספר הנוהל מטא"ר מחלקת ממ"    
 

 נוהל אב שת"פ משטרת ישראל עם 

 "ארגונים וגופי חירום והצלה בארוע
 

 מטרת הנוהל

מטרתו של נוהל זה היא להסדיר את שיטת הפיקוד, התיאום והשליטה של משטרת 

ישראל באירועים בלתי מתוכננים מול גורמי החירום העזר וההצלה, לצורך שמירה על 

בתחומי  –ן הנפש והרכוש, הסדרת התנועה, שמירת הסדר הציבורי ואכיפת החוק ביטחו

 "אחריותה של מ"י לבטחון הפנים על בסיס החלטת ממשלה ועפ"י כל דין.
 

 23לקראת סיום פעילות הוועדה הובא לתשומת ליבנו על ידי משרד הבריאות כי ביום ) 2

"נוהל בנושא אחריות המשטרה ישראל, הופץ על ידי משרד הבריאות ומשטרת  2013לאוקטובר 
עליו חתומים  ופעילות כוחות הצלה רפואיים באירועים עם נפגעים על רקע פלילי או בטחוני",

משנה למנכ"ל משרד הבריאות וראש חטיבת החקירות במשטרת ישראל, העוסק בטיפול 

וא בראש "ככלל, תפקידו של איש כוחות ההצלה הובמסירת מידע בנדון, וקובע בפתיח כי 

". ובראשונה לפעול להצלת חיי אדם ככל שניתן ולמנוע הידרדרות במצבו הרפואי של הנפגע

 הנוהל מופיע ומפורט בנספח ד'.

 
 

 

 שירות בטחון כללי -שירות בתי הסוהר  רשות הכליאה הלאומית / ה. 
 

 
 קיים מערך הרפואה שכפוף מקצועית לקצין ,שב"ס – במסגרת רשות הכליאה הלאומית) 1

 , במסגרתו פועלים רופאים פאראמדיקים וחובשים. שירות בתי הסוהרהרפואה הראשי של 

מערך הרפואה בשב"ס, אמון על מתן שירות רפואי איכותי, אנושי וזמין  :  "מתוך אתר שב"ס

ברמה המקובלת ברפואה הציבורית בישראל, תוך מתן מענה לצרכים הייחודיים של האסיר 

 ים מהיות השב"ס ארגון ביטחוני.ולדרישות והתנאים הנובע

תפעול מערך הרפואה הראשונית: מערך הרפואה הראשונית מספק שירותי רפואה השירות כולל...

רופאים ראשוניים  -לאסירים באמצעות מרפאות הנמצאות בבתי הכלא ובבתי המעצר. במרפאות 

בשים הנמצאים (כלליים) הנמצאים במרפאה בד"כ חמישה ימים בשבוע, בשעות הפעילות, וחו

 ".24/7במרפאות 
 

פועלים בעלי מקצועות הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית  במסגרת שירות ביטחון כללי)  2

במערכים השונים, פועלים פאראמדיקים, חובשים ומגישי עזרה ראשונה, חלקם בשת"פ הכשרה 

 יית רופא המשמש והשתלמויות עם מד"א חיל הרפואה ובתי חולים, במגוון פעילויות, בפיקוח והנח

 בשירות בטחון כללי. ש תחום רפואהכרא
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 בשב"ס ובשב"כמקצועות הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית וסמכויות פעילות  לסיכום:) 3

, נהלים תוך ארגוניים, ככל שישנם י העניןפמבוססים על הדין הכללי, הנחיות משרד הבריאות ל

, ציוד רפואי למרפאות ות, הדרכות פנימיותמבוצעות השתלמויופרוטוקולים רפואיים מקובלים. 

 ים, כל גוף לפי צרכיו.ולצוותים מבצעי
 

על מערך הרפואה של שב"ס  נכון שיחולו ככלל המקצועי והרגולטוריהמלצות הדו"ח בפן ) 4
 ושב"כ, לפי הענין ובהתאמה להמלצות הוועדה ולהצעות החקיקה בנדון.

 

 הצעות חוק שלא התקדמו. 6
ים שנה נעשו נסיונות רבים לקדם הצעות חוק שונות בנושאי עזרה ראשונה, רפואה זה למעלה משלוש

 דחופה טרום אשפוזית ועוד, שלא צלחו; 

הצעת חוק הרפואה הדחופה את צירפנו  וכחלק אינהרנטי מהמלצותיה, הוועדה דו"חבנספח ל
בר, מהע הותייםתכתובות ומסמכים משבסופה מצורפים  2009 -הטרום אשפוזית, התשס"ט

 ., בראי ההיסטוריההמדברים בעד עצמם
 

 1999-הצעת חוק עזרה ראשונה התשנ"טא. 
 2007-הצעת חוק עזרה ראשונה, התשס"ז    
 2009-הצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, התשס"ט    

, 16 1999-נ"טש, הוגשה הצעת חוק עזרה ראשונה הת27/06/1999בתאריך י"ד באב התשנ"ט, ) 1

מקצועות חובש, חובש בכיר, חובש החייאה בכיר (פארמאדיק), מדריך, מוסד. כמו כן מוגדרים שמגדירה, 

הצפי חובשים, פיקוח מקצועי ועונשין.  הסמכתישוי והכשרה, ועדה מייעצת, כושר רפואי, משמעת, רדרכי 

 ,בחוק אם יתקבל החוק, הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, וליתר דיוק, מקצועותיה, יוגדרודאז היה ש

להצעת החוק  45כהשלמה לייעוד מד"א בחוק לקיים לטובת כלל התושבים שירותי עזרה ראשונה. סע' 

 1999בשנת בדברי ההסבר להצעת החוק  .קובע ש"חוק זה בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו"דאז 
סרי נאמר "העדר חוק המגדיר את מעמדם, את רמתם המקצועיים של החובשים מביא למתחזים ח

מובן שיש בכך סכנת חיים לנזקקים לשירותיהם. היום  ידע מקצועי וסמכות המציגים עצמם כחובשים.
ישנם חובשים העוסקים בליווי טיולים או אירועים שאינם מעודכנים בשינויים בנושא העזרה הראשונה 

ועית, חסרה כיון שאינם מקבלים חומר מקצועי והשתלמויות. בנוסף, חסר כיום פיקוח על רמתם המקצ
בקרה חיצונית על גופים פרטיים המדריכים עזרה ראשונה וחסרות אמות מידה חוקיות להסמכת 

 מדריכים. החוק החדש אמור לפתוח בעיות אלו".

חוק ראשוני  ואת כל הקשיים שאות רק חלקית נולעניות דעת דאז שיקפוחוק הצעת הדברי ההסבר ל) 2

לימינריות הן עצם החוסר בהגדרות, הכשרות, מעקב וסמכויות הבעיות הפריאמור לפתור. היה כגון זה 

, אך גם במדיניות על לאומית, יעדים, מוסדות, רישוי, מדדים, פיקוח, קיימים כלל שלאבעלי המקצועות, 

 מקצועיות וסינכרון בין כל השחקנים בתחום, ליעול ולטיוב המענה הלאומי.

קע ההיסטוריים הנילווים לה,  מפורטים בנספח הרקע להצעת החוק, הצעת החוק עצמה, ומסמכי הר
 ד' ובנספח ו'.

                                                 
 . 943ומספרה פ /  14-הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת ה 16
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   520017 - הצעת חוק שירותי אמבולנס, התשס"הב. 

 ע"ב ההצעה שלהלן וקודמותיה) 2013 –תזכיר חוק שירותי אמבולנס, התשע"ד (כיום הופץ 

) הרקע, להצעת חוק שירותי האמבולנס, כפי שמופיע בדברי ההסבר להצעת החוק, המדבר 1

 בעד עצמו בצורה חד משמעית כדלהלן (ההדגשות בקו לא במקור):

 כללי"

במהלך הנסיעה באמבולנס או בסמוך לה ניתנים  שירות להסעת מטופלים באמבולנס וטיפול רפואי
של אגודת מגן דוד אדום בישראל לפי  באמצעות אמבולנסים פרטיים, וכן באמצעות אמבולנסים כיום

 חוק מגן דוד אדום). -(להלן  -1950התש"י  חוק מגן דוד אדום,

מחייבת קיום תשתית כלכלית ופיזית של מפעיל  חיוני לציבור והפעלתו שירות הוא האמבולנס שירות
הטיפול הרפואי שיידרש במהלך  וכן קיומו של צוות אמבולנס מקצועי בעל הכשרה למתן השירות,

בלא מתקנים  ו אמבולנסיםבא למנוע הישנות של מקרים שבהם הופעל הנסיעה. החוק המוצע
אלה  בחולים ובנפגעים, וכן בלא צוות מקצועי ומיומן. במקרים מתאימים ובלא ציוד הכרחי לטיפול

בעוד שהפעלת  שנמנע מהם טיפול חיוני. נגרם נזק למטופלים שנזקקו לשירותי האמבולנס, או
שירותי  הפעלת אדום בישראל מוסדרת בחוק מגן דוד אדום, האמבולנסים של אגודת מגן דוד

מוסדרת בחקיקה ראשית, אלא באופן חלקי בלבד  אמבולנס באמצעות אמבולנסים פרטיים אינה
 ובנהלים פנימיים של משרד הבריאות. תקנות התעבורה) -(להלן  -1961התעבורה, התשכ"א  בתקנות

יותר מהתחומים המוסדרים בתקנות ובנהלים  היות שההסדרה החקיקתית הרצויה רחבה הרבה
ציון אמבולנס בע"מ ואח' נגד שר  חברת 320/04ולאור קביעת בית המשפט בעת"מ (ירושלים)  אמורכ

בחקיקה  הצורך בהסדרת הנושא) לענין  463), 4בדינים מחוזי כרך לד(  הבריאות ואח', (פורסם
יסוד: חופש העיסוק, מוצע לעגן את הפעלת –לחוק ראשית, בין השאר כדי להבטיח את התאמתו

כאמור ולהבטיח כי יינתן בידי  האמבולנס בחוק, להסדיר במסגרת החוק את מתן השירות שירותי
ציבור החולים  נאותה, ובאמצעות צוות מיומן. זאת, כדי להגן על בריאות גורם המסוגל לתתו ברמה
 "הנזקקים לשירותי אמבולנס

מלאה נושאים מרכיבי החוק כפי שהוצעו כללו את ראשי הפרקים הבאים, שמתכללים בצורה ) 2
ותחומים רבים מקצועיים, רפואיים, מענה לשגרה ולשעת חירום, רובם ככולם נותנים מענה משלים 
להצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, ולסוגיות וללאקונות שעלו בדו"ח הוועדה, ומסדירים 

 .ומפורטים בנספח ד' ובנספח ו'את התחום בדין, 
 

 

 –תיקון) (תעודת פרמדיק), התשע"ב הצעת חוק פקודת הרופאים (ג. 
2012 

 

פאראמדיק מושתת על תקנות ה ו המקצועית שלבחלק הרביעי, פעילותבהרחבה כפי שפורט ) 1

בחידוש כל שנה, ונורמטיבית משקלם כתקנות.  מחויבותהוראת שעה,  בהיותםפעולות חריגות, 

הרפואה הדחופה דרך המלך הייתה אמורה להיות הסדרת הפאראמדיק במסגרת הצעת חוק 

הטרום אשפוזית שמגדירה את תפקידיו, הכשרתו, פיקוח, משמעת, ובמקביל מסדירה מוסדות 

הרפואה ומקצועות הכשרה, נהלים פנימיים והוראות משרדיות, ונותנת מענה לשאר תחומי 

 הדחופה הטרום אשפוזית בצורה הוליסטית. 

                                                 
 )2007ליולי  27, כ' בתמוז התשס"ה (1224, עמ' 203ה"ח  17
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לא בתקנות  הפאראמדיקגון מקצוע לאור אי התקדמות החקיקה הכוללת, ולאור חשיבות עי) 2

שנתיות, הוחלט להפריד את הנושא מהצעת החוק המקורית ולקדמו בהליך נפרד במסגרת 

 כמפורט בנספח ד'., פקודת הרופאים
 

 

 תקנות  -צעות חקיקת משנה  . ה7
בתחומי רפואה הצעות לחקיקת משנה או תקנות נוספות שהובאו לידיעת הוועדה 

 .לפי הענין חעזרה ראשונה וכיוצ"ב, מפורטות בהתאמה בדו"דחופה טרום אשפוזית, 
 

 נהלי משרד הבריאות  –הצעות לנהלים ממשלתיים . 8
 

  המגיעים לאירוע חירום  הצעת נוהל עבודה של כוחות הצלה רפואייםא.   
 ברשות הרבים      

 
-2006(ככל הנראה משנת  שלו קיימת כבר זמן רב שטיוטההרקע להצעת הנוהל ) 1

, מצויה ברצון להסדיר באופן מובנה ובהיר את  סמכויות הטיפול וההעברה של )2007
ואי  בסכסוךשנים האחרונות ה , בין השאר,ברקע .נפגעים, באירוע חירום ברשות הרבים

הבנות שנוצרו בשטח כפי שתוארו בדו"ח, בין היתר בין מד"א לאיחוד הצלה, שמחריפות 
(זאת בשונה ובנפרד לבחינת נוהל יעודי לשת"פ  יה.ככל שחולף הזמן, ומצויות באקסלרצ

 "איחוד הצלה" להפעלת כוננים במערך התגובה הראשונית לעזרה ראשונה). -מד"א
 

יום יום שעה שעה עם זאת ולמרות האמור והמציאות המורכבת שקיימת בשטח, ) 2
ו הופץ ואינלא לא התקדם הנוהל, לא אושר בעשרות מקרים וטיפול בחולה ובנפגע, 

שקיבלנו ממשרד הבריאות שאינה מחייבת ועליה הטיוטה מחייב. נציין כי מפורטת לעיל 
 .םהרלבנטייישנם הערות והשגות שונים מצד הגורמים 

 
הובא לידיעת הוועדה בסיום פעילותה כי מתקיימים דיונים בימים אלו במשרד ) 3

את הדיונים ולהפיץ  יםהבריאות בנושא נוהל חיוני זה, הוועדה מברכת על כך וממליצה לסי
 ל מוקדם כלל הניתן.את הנוה

 
 הצעת נוהל עבודה של כוחות הצלה רפואיים"   :טיוטהה

 המגיעים לאירוע חירום ברשות הרבים
 

וההעברה  הרקע: לאחרונה קיבלנו פניות רבות, שטענו לאי בהירות, בנוגע לסמכויות הטיפול
יות אלה, להלן נוהל עבודה הקובע את של נפגעים, באירוע חירום ברשות הרבים בהמשך לפנ

 מהלך הטיפול הרפואי והמנהלי של האירוע ואת אופי קביעת יעדי הפינוי והגורם המפנה.
 

 הגדרות א.
 

 זירת האירוע ..1
 לעזרה רפואית.. אדם אחד או יותררכל מקום ציבורי בו נזקק  ..2

 

  אירוע רב נפגעים ..3
 ם מספיקים לאורך זמן לטיפול בנפגעים.אירוע בו האמצעים ויכולת הטיפול בשטח אינ

 

  סמכות רפואית ..4
הסמכות לאבחן, לקבוע את סוג הטיפול הנדרש טרם הפינוי ולקבוע את סוג הניידת 
הנדרש לצורך פינוי. באירוע עם מספר נפגעים יקבע בעל הסמכות הרפואית את קדימות  

 הפינוי של הנפגעים.
 

  מדרג הסמכות הרפואית ..5
 ו פארמדיק ובהעדרו חובש ובהעדרו מגיש עזרה ראשונה..רופא ובהעדר

 
66. 

 
רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להסעה בשכיבה של הנזקקים להשגחה או  –אמבולנס  

טיפול רפואי בזמן הנסיעה ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד הבריאות או 
 מטעמו..
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אישור על היותו רכב בטחון אמבולנס של מד"א או אמבולנס שניתן לגביו  ––רכב בטחון  
מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו כשהוא מפיץ בפנס מיוחד אור מהבהב אדום 

 ומשמיע את אזעקה כסירנה..
 
 קביעת המנהל הרפואי בזירת האירוע ב.
 
בזירת אירוע, שטרם הגיע אליה אמבולנס יהיה המנהל הרפואי של האירוע בעל הסמכות  ..1

 י שהוגדר לעיל.הרפואית הבכירה ביותר כפפ
 

בזירת אירוע, שהגיע אליה אמבולנס יהיה המנהל הרפואי של האירוע בעל הסמכות  ..2
 הרפואית הבכירה ביותר מבין חברי צוות הניידת..

 
במידה שמגיע לזירת האירוע יותר מאמבולנס אחד, יהיה המנהל הרפואי של האירוע איש  ..3

 ין צוותי האמבולנס.הצוות בעל הסמכות הרפואית הבכירה ביותר מבב
 

44. 
 

כאשר אין מדרג ברור בין צוותי הטיפול שהגיעו לזירת האירוע מבחינת הסמכות  
 הרפואית, יהיה המנהל הרפואי של האירוע:

 
איש הצוות בעל הסמכות הרפואית הבכירה ביותר ממד"א, במידה שאחד א. 

 מהאמבולנסים  השייך למד"א, הוא אט"ן/נט"ן..
על הסמכות הרפואית הבכירה ביותר של האמבולנס שהגיע ראשון  איש הצוות ב ב. 

 לזירת האירוע  ובמידה שאף אחד מהאמבולנסים אינו שייך למד"א.
 

 

 קביעת מנהל האירוע בזירת האירוע ג.
 

אחראי לניהול האירוע הרפואי על כל מרכיביו למעט הסמכות הרפואית. כמו כן אחראי  ..1
 יעדי הפינוי.לקבוע את זהות המטפלים ואת  

 
בזירת אירוע שלא נוכח איש צוות מד"א, יהיה מנהל האירוע המנהל הרפואי, כפי שנקבע  ..2

 לעיל. 1בסעיף  
 

בזירת אירוע שנוכחים בה אנשי צוות המטפל יהיה מנהל האירוע בעל הסמכות הבכירה  ..3
 ביותר מבין אנשי הצוות של מד"א..

 
 יים בהתאם לנוהל מד"א לאר"ן..במקרה של אר"ן יפעלו הכוחות הרפוא ..4

 

 
   קביעת יעד הפינוי והגורם המפנה ד.

 

  יעד הפינוי יקבע ע"י מנהל האירוע. ..1
 

במקרים בהם יש צורך בהערכות מיוחדת של בית החולים, הגורם המפנה את החולה/נפגע  ..2
רוע יתאם את הפינוי, מול בית החולים אליו מיועד החולה. במידת הצורך, על מנהל האיי

להתייעץ בנוסף עם מוקד מד"א האזורי, על מד"א לספק את המידע ולסייע למנהל האירוע  
 ללא כל תנאי.

 
  במקרה של אר"ן יעדי הפינוי יקבעו ע"י מוקד מד"א. ..3

 
הגורם הראשון שהגיע לזירת האירוע וברשותו ניידת פינוי מהסוג שהוגדר ע"י המנהל  ..4

 נפגעים, הוא הגורם שיפנה את החולה.הרפואי של האירוע לצורך פינוי הה
 

 
 *בנוסף לנוהל זה ברצוננו להדגיש:

 
 בכל מקרה אין לעכב פינוי חולה/פצוע מזירת האירוע.א.
כל אמבולנס המגיע לזירת אירוע חייב לסייע בטיפול ופינוי הנפגעים בהתאם להנחיות  ב.

 " מנהל האירוע..
ישנם הערות והשגות , הופץ ואינו מחייב לאאושר  טרם הנוהל -נדגיש כי מדובר בטיוטה

 זה. ועקרוני חיוני , לנוהלותשונ
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 של שימוש באמבולנסים פרטיים באירוע רב נפגעיםהצעת נוהל עבודה ב. 

 

 600כפי שפורט בדו"ח בפרק הנתונים, מערך האמבולנסים הפרטיים בישראל מונה כמעט ) 1
  ה לסד"כ מד"א.אמבולנסים בהם ניידות טיפול נמרץ, סד"כ כמעט זה

) בעבר בעת תקופת הפיגועים הקשה, נעשה שימוש ושת"פ בין מד"א לחברות האמבולנסים 2

הפרטיות בדגש על נטלי ושח"ל, לסיוע במענה לקריאות השגרה ובאר"ן. בשנים האחרונות כפי 

 שנמסר לוועדה אין שת"פ מסודר ומובנה כזה מסיבות שונות.

יעיל ומוסדר בסד"כ האמבולנסים הפרטיים קריטי, מהותי  ) המשמעות למענה ולשימוש מושכל3

לתרחישי היחוס של מדינת ישראל, ומהווה מכפיל כוח יסודי בהפעלת כוחות ומשימות בתרחישי 

 אר"ן, לחימה ומלחמה.-אר"ן, מגה

חיל הרפואה ופיקוד העורף מפעיל את כוחותיו, -) כיום מד"א מפעיל ומתכלל את כוחותיו, צה"ל4

ממנו בשעת חירום מוצמד למד"א, חלקו מפעיל רכבים ע"ב הג"א בעיקר הקפאת  כאשר חלק

 צמ"ה למטרות חילוץ, אך אין סמכות ומבנה מוגדר ומאורגן לתכלול הסד"כים.

לתזכיר חוק שירותי  17, כיום סעיף 2005-הצעת חוק שירותי אמבולנס, התשס"הל 16) סעיף 5
 הקובע: ,  הציע מנגנון יעיל2013-אמבולנס, התשע"ד

 רישיון בעת אירוע רב נפגעים חובת בעל"

 . בעל רישיון או מי שמועסק על ידו במתן שירות אמבולנס ימלא אחר הוראותיו של16

 המנהל לענין מתן שירות אמבולנס בעת אירוע רב נפגעים, ולענין מתן שירות עזר לשירות

זה  סעיף ור; אין בהוראותהרפואי של צבא הגנה לישראל בזמן מלחמה והכנה למתן שירות כאמ

בהתאם שניתן  כדי לפגוע בזכותו של בעל הרישיון לקבלת שכר ראוי בעד מתן שירות אמבולנס

 "להוראות המנהל כאמור.
 

כאמור הצעת החוק לא קודמה ולא הועברה, וכיום הופץ שוב (בהמשך להצעת החוק 
 .3201 - , תזכיר חוק שירותי אמבולנס, התשע"ד)1994המקורית משנת 

  

) נעשו בעבר ניסיונות לקידום הנושא, אך הם נתקלו בבעיות שונות בתחומי סמכויות, הכפפת 6

הכוחות ושת"פ קשר עם מד"א, ביטוח (למרות שחלק מהחברות הסכימו לקחת על עצמם את 

נושא הביטוח בשע"ח), ועוד. במסגרת ועדת אר"ן של האגף לשעת חירום במשרד הבריאות 

בולנסים פרטיים באגף הרפואה, נעשתה פעילות חשובה שהבשילה בעת בשיתוף המחלקה לאמ

 האחרונה לסיכום אופרטיבי, שיבוא לידי ביטוי בשאיפה בנוהל מסודר.

זה המקום לציין כי סד"כ כוחות, כ"א של מד"א וארגוני מתנדבים, רכבי הצלה על סוגיהם ) 7

, ובהתאמה לשע"ח, לראשונה השונים, אינם מתוכללים יחד ואין תמונת מצב עדכנית בשגרה

בדו"ח זה כמענה לפניות הוועדה קיבצנו חלק מהנתונים של עיקרי הגופים (ללא סד"כ צה"ל חיל 

בחתכי מקצועות רפואה  –הרפואה, משטרת ישראל, וארגוני מתנדבים נוספים במגזרים השונים 

 .לאומי, בונה ומפעיל –דחופה, ציוד רפואי, אמצעים, ורכבי הצלה). נדרש מנגנון מסודר ומובנה 

DANIEL
Highlight

DANIEL
Highlight
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 בראשות ד"ר מיכלסון תת ועדה בנושא שימוש באמבולנסים פרטיים במגה אר"ן) בסיכום 8

,  גב' נעה , מר יאיר חברוני, גב' נורית ועקנין  גב' אנה אראלורלאטובהשתתפות:  דר' ערן 

 , נקבעו העקרונות החשובים  הבאים:2.12.2012חסדאי, בתאריך 
 

 " הנחות העבודה:
אירוע מגה אר"ן הצורך בוויסות מהזירה, ויסות שניוני מבתי חולים ומענה לשגרה יחייב ב -

 הפעלת אמבולנסים פרטיים בנוסף למד"א.

 בהתרחש אירוע בסדר גודל כזה צרכי השגרה מצטמצמים בשעות שסמוכות לאירוע. -

 סיכום מתכונת העבודה:
 

 היערכות
 וטווחי פעולה אזוריים אפשריים. מיפוי רשימת חברות, פירוט יכולות צוות וכלים -

 ציוות בין חברות לבתי חולים עפ"י יכולות ומיקום פעילות החברות. -

קיום מפגש תיאום ציפיות וסיכום מתכונת הפעלה עם חברות האמבולנסים הפרטיות.  -
 במפגש תוצגנה המשימות והציוות לבתי החולים.

 לחוזים קיימים של המשטרה.הסדרת נושא תשלום עבור הפעלה באירוע. בחינת הצטרפות  -

כל בי"ח ימנה איש קשר (רצוי מנהל תחבורה) לחברת האמבולנסים שיהיה אחראי על עדכון  -
 שוטף עם החברה המצוותת.

 חברות האמבולנסים יוכרזו כמפעלים חיוניים. -

אחת לשנה יתרגלו בתי החולים את החבירה לחברת האמבולנסים הפרטיים המצוותת  -
 אליהם.

 תאמו יכולת תקשורת לאמבולנסים הפרטיים או למוקדים שלהם בזמן אירוע. בתי החולים י -

 כל בי"ח יסמן אתר התייצבות לאמבולנסים הפרטיים שממנו יבוצע הוויסות השניוני. -

כל בי"ח יכין פק"ל להפעלת הויסות השניוני בעזרת האמבולנסים הפרטיים ללא הסתייעות  -
 בכ"א או ציוד מבית החולים.

 הפעלה
יתן מענה לזירה ולשגרה, וחברות האמבולנסים הפרטיות יתנו מענה לוויסות שניוני מד"א י -

 בהתאם לציוות המוקדם.

עם קבלת ההחלטה על מגה אר"ן יתקשר ביה"ח לחברות האמבולנסים המוקצות לו ויבקש  -
 לשלוח את האמבולנסים והצוות.

ישירות או באמצעות  אישור ההפעלה לבתי החולים יינתן בזמן אמת ע"י חמ"ל האגף לשע"ח -
 חמ"ל רפואה עורף.

 במידת הצורך מד"א יצטרף למשימת הוויסות השניוני עם תום פינוי מהזירה. -

יעדי הפינוי של הוויסות השניוני יימסרו לביה"ח ע"י חמ"ל פקע"ר לאחר תיאום עם האגף  -
 לשע"ח. ביה"ח המשלח ייתן את היעד לאמבולנס.

 ארצי של מד"א על הוויסות השניוני. חמ"ל האגף לשע"ח יעדכן את המוקד ה

 הפעלת האמבולנס תבוצע ע"י מטה החירום של ביה"ח או בא כוחו. " -



 

 . פרוט הגופים הפועלים והרגולציה המימסדית6פרק  64

 מצב קיים משרד הבריאות גופי
 מד"א

 חיל הרפואה
 ההסתדרות הרפואית

 סקטור פרטי ועסקי
 אקדמיה

 

 מצב קיים משרד הבריאות . גופי1
 רד הבריאות כמתכלל מערכת הבריאות פועל בתחום להבנתנו במספר רבדים:מש

 

עיסוק בתחום בשגרה  – תחום שירותי הצלה וע"ר בלשכת המשנה למנכ"ל משרד הבריאותא. 

ובשוטף, תכתובות, פניות, קשר שוטף מול מד"א ומשרדי ממשלה וממשל בתחום, חיל הרפואה 

רד בתחום וכיוצ"ב. הוועדה נפגשה בענין עם ד"ר בעז ומשטרת ישראל, אורגנים וועדות של המש

לב המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, וגב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה וע"ר, 

 העוזרת הבכירה למשנה למנכ"ל .
 

תחום רישוי ופיקוח, יפורט להלן  – רישוי ופיקוח על אמבולנסים באגף רפואה כלליתב. 

בהרחבה עם ד"ר מיקי דור ראש אגף רפואה כללית ועם מר יאיר  בהרחבה. (הוועדה נפגשה

 חברוני מרכז בכיר וממונה על רישוי ופיקוח על אמבולנסים באגף רפואה כללית).
   

מוכנות מערכת הבריאות לשעת חירום, בכל מתארי  – האגף לשעת חירום במשרד הבריאותג. 

יפורט להלן. –שבכלל האמור גם מד"א המערכת, בבתי חולים קופות חולים בקהילה וכיוצ"ב, 

הוועדה נפגשה בענין עם ד"ר בעז לב המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, מר עוזי קרן מ"מ מנהל 

האגף לשכת חירום, מנכ"ל מד"א ראש אגף המבצעים במד"א ומטה מד"א, וגב' מירי כהן מנהלת 

 תחום בכיר שירותי הצלה וע"ר.
 

בזמן חירום מופעלת מערכת הבריאות במדינת  - לשע"חהרשות העליונה לאשפוז ובריאות ד. 

ישראל על ידי הרשות העליונה לאשפוז ובריאות לשע"ח, שהינה רשות ייעודית של ועדת המל"ח 

העליונה. יעוד ה"רשות" לתכנן, לארגן ולהפעיל את מערך האשפוז והבריאות לשע"ח אשר ישרת 

ויאפשר המשך אשפוז לאוכלוסייה  הנזקקת,  את כלל הנפגעים (נפגעי צה"ל ואוכלוסייה אזרחית)

 קיום שירותי רפואה בקהילה ורפואה מונעת לכלל האוכלוסייה.
 

המועצה מוסדות וגופים רשמיים בדגש על  – מוסדות וגופי סמך של משרד הבריאותה. 

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה  מכון גרטנר לחקר , הלאומית לטראומה

, דה פקטו (לא דה יורה, ללא קביעה סטטוטורית, או הגדרת דיניות בריאות בע"מאפידמיולוגיה ומ

סמכויות, ממשקי פעילות וכיוצ"ב), מוסדות בעלי נפח פעילות חשוב מלא ומתוקצב, ללא בהירות 

ליצירת תמונה מתוכללת וקוהרנטית כלל מערכתית, ברמה הלאומית, תוך יצירת שולחן עגול קבוע 

ע בהצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית ה על הקמת ועדת היגוי ומסודר, כפי שמופי

 לאומית מתכללת.

 :להלן הפירוטו. 
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 )  תחום עזרה ראשונה ושרותי חירום במשרד הבריאות1

 

 ל לאומי והנחיות המערכים השונים בשגרה ובחירוםותכלא)   
   הצלהל ראש תחום שרותי מנכ"ל משרד הבריאות קיים תקן (בודד) שלתחת המשנה  במשרד הבריאות

לתחום השגרה, שנוסף על עומס תפקידה יש תחומים רבים נוספים ומשימות שונות  ועזרה ראשונה

 אגף לשעת חירום במשרד הבריאות עוסק כאמור בחירום.. השירותי המזכירות שבלשכה לעזרתה, אחרות
 

 : יםלל את הגורמים והנושאים העיקריים הבאתכאמור ללהבנתנו התחום  ב) 
 

  מתחייביםופעילות שוטפת הביצוע תאומים ) 1(    
 

, ןהביטחונוגעים ובהם משרד  מול מד"א, איחוד הצלה וארגונים אחרים, תאום מול משרדי ממשלה(א) 

, רשות החירום פנים משרד הבריאות ומערכות הבריאות ןלביטחוהמשרד להגנת העורף, המשרד 

 ל הרפואה וכיוצ"ב. הלאומית, פורום הג"א פיקוד העורף, חי
 

(ב) ממשקים נדרשים מול רגולציה, הצעות חוק, החלטות ממשלה וועדות שרים, ועדות הכנסת, מחלקת 

נותנות שרותי אמבולנסים ועזרה ו חברות שונות המפעילות 140 -בהתייחס לכהאמבולנסים הפרטיים, 

 .רכבים אחרים אמבולנסים מאותראשונה, חברות המפעילות 
 

 תקצוב, בקרה ופיקוח, ע"ב חקיקה, תקנות, יעדים מוסדרים, מדדי איכות, הנחיות ונהלים. (ג) תכנון,
 

 הנחיה ותכלול מערכים בשגרה ובחרום) 2(   
 

, שי הייחוס בשגרה ובחרוםחיבע את מתארי הייחוס ותרוק(א) להבנתנו משרד הבריאות הוא ה
 ך הרפואה הטרום אשפוזית.בצוותא עם האגף לשעת חירום במשרד, לכלל המערכת כולל מער

 

נים להפעלה מיטבית של ווהמוכמתוכללים, פועל יוצא, הוצאת הנחיות, הוראות פקודות ונהלים (ב) כ
 כלל הגורמים בשגרה ובחרום. 

 

הכוח אחריותו של משרד הבריאות במובנים אלה מחייבת קביעה וסיכום של עקרונות לבניין (ג) 
 מתוכללת ראויה ויעילה . בראיה לאומית חהכווהנחיות להפעלת 

 

יש קושי רב במצב  -בתחום שרותי חירום ועזרה ראשונה  - שלמשרד הבריאות ןר לציימיותלא ל(ד) 
 חהכומדיניות ובעצם נושא באחריות מטה ייעודית לבניין והפעלת  קובעלהוות גורם מוביל ההקיים 

 ל ואפקטיבי. ייע ,מקצועי ,באופן ראוי
 

ה כי מנהלת תחום בכיר שירותי הצלה וע"ר, גב' מירי כהן הינה עובדת בכירה כרהוועדה מציינת להע(ה) 

 , שנוסף על תפקידה, שמסתייעת בעובדי הלשכה, תקן בודדרבומסורה יחידה, בעלת ידע אירגוני ומקצועי 

, שעוסקת בכל השוטף שפורט לעיל, ושונה משמשת כעוזרת בכירה למשנה למנכ"ל במגוון תחומים רב

וכמובן , וזכינו לשיתוף פעולה מלא ממנה במרץ רב מתוך אמונה את התחום מזה שנים רבות שמקדמתו

 כל בכירי המשרד שהוועדה פעלה מולם. ד, ומצהמשרדממנכ"ל והמשנה למנכ"ל 

 

 התייחסות וסקירת משרד הבריאותג) 
 

 ) משרד הבריאות העביר לבקשת הוועדה מסמך מתכלל העוסק ב: "מערכת הרפואה הטרום1( 
נושא  962013(סימוכין  2013למרס  18נמסר לוועדה בדוא"ל ביום  –משרד הבריאות"  –אשפוזית 

 ) מלשכת המשנה למנכ"ל משרד הבריאות,2013ינואר  6תאריך 
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באמצאות גב' מירי כהן מנהלת (תחום בכיר) שירותי הצלה וע"ר מטעמו של ד"ר בעז לב משנה 

פעילות שנעשתה על ידי המשרד וכולל עשרות נספחים למנכ"ל משרד הבריאות; המסמך סוקר את  ה
 שלא צורפו משקולי עומס מידע, ומצויים בידי הוועדה, מופיע במלואו ללא נספחיו בנספח ה'.

 
המסמך מפרט תחומי פעולה ונושאים מקצועיים יחודיים בתחום הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית ) 2(

 לקדם.משרד היע ואותם מנסה מעורב, פועל, יוזם , משפמשרד הבריאות בהם 

, המכון לחקר שירותי הטראומה, וועדות מקצועיותקיימים מנגנונים שונים לפעילות זו: מועצות לאומיות 

, כנסים, וכמובן דרך ובאמצעות גופים אופרטיביים מרכזיים מקצועייםהוק, מפגשים -נושאיות שמוקמות אד

 וארגוניםצה"ל, פקע"ר, מד"א  בשילובובריאות  זלאשפווהרשות העליונה  בשגרה,בתחום כגון מד"א  

 בחירום. נוספים

 

טוי במסמכי המלצות והחלטות כולל חוזרי יבאים לידי בבמסמך משרד הבריאות, הנושאים הנדונים ) 3(

 כגון: מנכ"ל כאשר קיימים, ונהלים של הגופים האופרטיביים

הנחיה לדוברות,  הכשרה, ציוד, פקוח, ד,, ניהול רפואי, הפעלת מוקיורישונהלי הפעלה  - מד"א(א)  

 ממשקים עם גופים אחרים.

 שוי אמבולנסים.יר(ב)  

 מקצועיות.נהלים הנוגעים בסוגיות (ג)  

 ממשקים בין גופי הצלה שונים.(ד)  

 פעילות מול גופים בחו"ל.(ה)  

 על מכלול השלכותיו. קהפאראמדיחוק (ו)  

 

 ממצאים מרכזיים:) 4(
 

וחוק  קהפאראמדילקדם חוקים מרכזיים מהותיים כגון חוק האמבולנסים, חוק  ןניסיוופעילות שקיימת 

 הרפואה הדחופה.

פעמים  בכל הפעילות הברוכה והרבה של המשרד חסרים מספר מרכיבים חיוניים ההופכים אותה לחלקית,

, בלבד מקצועימושפעת מאירועים ומקרים נקודתיים על בסיס שאינו  לא רציפה, פעמים מגיבה ולא יוזמת,

 :בין היתר

לא קיימת וועדת הגוי לאומית לנושא רפואה דחופה טרום אשפוזית שתגדיר מדיניות ברורה, כוונים, (א)  

 ) לכוונים נדרשים.פילנתרופיה, מוטיבציה, ןניסיואת העוצמות הקיימות (ידע,  חותיקיעדים, מטרות 

, לשנות, להטמיע באיזה קצב תלקבל, לדחולצות עליונה שתחליט אילו המ מקצועיתוועדת הגוי (ב) חסרה  

 והיכן.

 הנוגעים בדבר. בין הגופים השונים מוסדריםעבודה בנהלי קיים פער (ג)  

מד"א לקח לעצמו את משימת הרגולטור בתחומים שונים ללא (ד) לאור החסרים הרגולטורים והלאקונות  

 ריאות.מלווה ב"שקט תעשייתי" מטעם משרד הבמספקת והסדרה חוקית 

קיימת במסמך הסכמה כי עדיין רבה הדרך למצוי פעולות הרגולטור ורבה הדרך להטמעת הנחיותיו (ה)  

 ובדיקת יעילותן.

שירכז את תחום שרותי הרפואה הדחופה והטראומה הטרום גוף מינהל,  קיימת המלצה להקמת אגף,(ו)  

 באופן מלא.במשרד הבריאות תחומים אלו שיעסוק באשפוזית ו
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 רישוי ופיקוח על אמבולנסים במשרד הבריאות)  2

 

  2012נתונים הנכונים לנובמבר  ע"ב -מחלקה לפיקוח ורישוי אמבולנסיםה
 
 :כלליא) 

 שנה, ומהווה חלק מהאגף לרפואה כללית. המחלקה  30-המחלקה הוקמה לפני למעלה כ) 1(  
 האמבולנסים הפרטיים. עוסקת בנושא ההסדרה והפיקוח על פעילות

  .תווה מדיניות ביחס לפעילות האמבולנסים הפרטיים בישראלמ ��
 .מאשרת ומנפיקה רישיונות לחברות אמבולנסים פרטיות �
 .פעילות חברות האמבולנסים הפרטיות מבקרת ומפקחת על �
 מייעץ לחברות הפרטיות ביחס לנושאים שבתחום פעילות מהווה גורם מקצועי �

 .המחלקה
 .בתהליכי הרישוימלווה חברות האמבולנסים הפרטיות  �
 .הפרטיות מהווה כתובת לפניות ותלונות הציבור על פעילות חברות האמבולנסים �

 
פיקוח , המחלקה מלווה את תאגיד האמבולנס החל מהגשת הבקשה הראשונית להפעלת תאגיד) 2(  

 . הציוד והצוותים, האמבולנסים, והפקת רישיון וכן בקרות שוטפות ופתע של התאגיד
 

שנים המחלקה עברה  6-7-הרבות המחלקה עברה גלגולים רבים. לפני כ פעילותהשנות ) 3(  
מהפיכה מבחינת איוש אנשי המפתח העומדים ברשותה, אשר שינו את תפיסת פני הדברים והרחיבו 

בקרות על  -את תפקידיה וסדרי תפקודה.  הם הנהיגו תהליכים שלא היה קיימים לפני כן, לדוגמא 
מעשה עד לאותה נקודת זמן, הפעילות השוטפת במחלקה בעיקר סבה סביב אמבולנסים פרטיים. ל

 הנפקת אישורים ומתן רישיונות שונים בעיקר למכירה ורכישת אמבולנסים פרטיים. 
 

העובדה המצוינת לעיל נעוצה בעובדה כי מנהל המחלקה הנוכחית וקודמו הינם היחידים ממנהלי ) 4( 
מדיקים ובאים מהשטח. עובדה זו תרמה להתפתחות אראכפהמחלקה בכללה, שהינם בעלי ניסיון 

 .מנהל המחלקה משמש גם כפאראמדיק היחידי במשרד הבריאות. המחלקה כפי שיתואר בהמשך
 

 :בקרות ורישוי אמבולנסים פרטייםב) 
 

 ידי-ועל) א"מד( בישראל י אגודת מגן דוד אדום"האמבולנסים וניידות לטיפול נמרץ מופעלים ע ישראלב )1( 
 ).רשות שדות התעופה ועוד, ס"השב, משרד הביטחון, מפעלים ,ח"אמבולנסים של בתי(תאגידים / חברות פרטיות

 
 אמבולנס.  רשאי לנהוג באמבולנס אך ורק מי שבידו רישיון כחוק לנהיגת רכב מסוג) 2( 

 
-פארא משרד הבריאות באמצעות המחלקה לרישוי ופיקוח אמבולנסים מאפשר ליזמים בעלי רקע) 3( 

אמבולנסים  חברת/לכאלה לקבל אישור להפעיל אמבולנס/ניידת טיפול נמרץ. כל תאגיד רפואי/רפואי או שחבר
 .משרד הבריאות מטעם ת ברישיון הפעלה/ת מחויב/פרטי

 
ההסדרים של פעילותו ). 1950-י"תש ,חוק מגן דוד אדום( א הינו תאגיד עצמאי הפועל על פי חוק "יצוין שמד) 4( 

 .הקיימים על פי החוק ההפעלה הינם בהתאם לתפקידיו וסמכויותיוונהלי 
 

בענף הדינמי  הפועלות ), חברות 115באתר מצוינות (חברות פרטיות  140-הרישוי השנתי מאגד תחתיו כ) 5( 
 כלי רכב. 600 -, המפעילים כומונעות ממניעים כלכליים

 
 
 :יתנים רישיונות שונים בהתאםבישראל פועלים ארבעה סוגי אמבולנסים פרטיים להם נ ג)

 
, בשכיבה אמבולנס המיועד לטפל ולהסיע חולים קלים - )אמבולנס רגיל(אמבולנס לחברה חדשה ) 1( 

מצויד בכל הציוד הנדרש  האמבולנס .חובש רפואת חרום –רתו נהג אמבולנס איש צוות אחד שהכש באמבולנס
אינו מורשה  מותקנת סירנה וגשר אורות ולפיכך באמבולנס לא .לפצועים וליולדות, להגשת סיוע רפואי לחולים

 .חרום לנסוע בנסיעת
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 האחד: צוות אנשי באמבולנס שני, אמבולנס המיועד לטפל ולהסיע חולים בשכיבה -  בטחון אמבולנס) 2( 

רפואת  בהכשרתו הוא חובש חובש רפואת חרום והשני חובש מלווה אשר -נהג אמבולנס /שהכשרתו חובש
 .מלווה)(חרום

בנוסף האמבולנס חייב . לפצועים וליולדות, סיוע רפואי לחולים גשתהאמבולנס מצויד בכל הציוד הנדרש לה
מורשה לנסוע  באמבולנס מותקנת סירנה וגשר אורות, ולפיכך .אוטומטי באחזקה של מכשיר דפיברילטור חצי

 .חרום בנסיעת
 

ברמת טיפול  קשים אמבולנס בטחון המיועד לטפל בחולים ובפצועים - ן)"נט(לטיפול נמרץ  ניידת)  3(
. חובש רפואת חרום -אמבולנס ונהג פאראמדיק, רופא: מתקדמת. באמבולנס לפחות שלושה אנשי צוות

 ./(ALS) חולים ולפצועיםסיוע רפואי מתקדם ל להגשת האמבולנס מצויד בכל הציוד המשוכלל ביותר
 

 לסייע ולהגיש אופנוע המצויד בסירנה ובציוד עזרה ראשונה בסיסי. הוא מיועד - לעזרה ראשונה אופנוע) 4(
 האופנוע חייבת להיות של חובש הכשרתו הבסיסית של רוכב. ס למקוםעזרה ראשונה עד להגעת צוותי אמבולנ

הגישה עם רכב  וביכולתו להגיע למקומות צרים וסבוכים אליהם יתרונו של האופנוע נעוצה בזריזותו  רפואת חירום
 זה פועל בעיקר בירושלים בקרב המתנדבים השונים. גסו .קשה

 
האישור ההפעלה לשנתיים קלנדריות (כולל חידוש) במקום לשנה  לפני כחודש עד חודשיים בלבד הוארך מתן) 5(

על  2012ביוזמתו של מנהל המחלקה ובשיתופו ואישורו של מנהל הענף. נוהל זה מיושם מחודש אוקטובר 
 חברות המבקשות אישור הפעלה ראשוני/חידוש רישיון.

 
 אמבולנס.  מסוג רשאי לנהוג באמבולנס אך ורק מי שבידו רישיון כחוק לנהיגת רכב) 6(

 
 :החוקים והתקנות עליהם מבוסס תהליך רישוי ופיקוח אמבולנסים פרטיים הינםד)  

 
 ).00042211קריטריונים להגדרת רכב כאמבולנס.(מס"ד  ��
 נוהל הפעלת אמבולנס פרטי/רגיל.  �
 נוהל הפעלת אמבולנס פרטי (בטחון). �
 ).04/05נוהל הפעלת אמבולנס בטחון (נט"ן) (נוהל מס'  �
 ).05/05ל הפעלת אופנוע לעזרה ראשונה (נוהל מס' נוה �

 
תוכנית העבודה השנתית של הבקרות מבוססת ומושפעת מפילוח נקודת זמן במהלך השנה  :בקרות ה)

הקלנדרית כגון: רבעון / חצי שנה. המנהל ינסה לבדוק חברות שאותם לא ראה עד לנקודת זמן מסוימת. הבקרות 
 בקרות ודה ו/או במקום הימצאות לקוחות החברות במוסדות רפואיים שונים.מתבצעות ברוב המקרים בשטח העב

נערכות במהלך שבוע עבודה רגיל בין יום וחצי ליומיים. לרוב, בקרות הפתע ישולבו עם הבקרות היזומות,  -
 מטעמי לוגיסטיקה. בבקרה אחת ניתן לראות מספר אמבולנסים. 

 
דק התאגיד כלל במהלך השנה הנוכחית או הקודמת. באם תבוצע במקרים בהם לא נב בקרה יזומה:) 1(

לא נבדקה חברה במשך שנה, תקבל העדפה לבקרה בתחילת השנה. באם חברת אמבולנסים מעוניינת 
לקבל רישוי להפעיל אמבולנס במדרגה מעל למדרגה הנוכחית שיש לה, לדוגמא: מעבר מרישוי 

אם תאגיד הינו בעייתי  בטחון לאמבולנס נט"ן.לאמבולנס רגיל לאמבולנס בטחון או מעבר מאמבולנס 
והמנהל מעוניין לעשות קו התחלתי מבחינת יכולת התפעול שלהן במשרדיהן. את החברות האלה 

 המנהל ינסה לכוונן. 
 

"חברות לא טובות" ימופו עפ"י מידע קודם, חשד וחיפוש של חברות שהצהירו שאין להם  בקרת פתע:) 2(
ה זו תבוצע במצבים בהם החברה נבדקה כבר השנה והמנהל רוצה לבוחנה אישור הפעלה שנתי. בדיק

העוסקות ללא רישוי של משרד  תלפעילותה. חברושוב או בידיו נמצא מידע המעלה בסיס לחשד 
 הבריאות.

 
 

ראוי לציין כי המנהל איננו מאמין בבקרות יזומות. הבקרות המתבצעות ככלל אינן קשורות לגודל ) 3(
 ת חברה גדולה בד"כ תהיה בעלת בסיס טוב ולפיכך לרוב תעבור בקרות יזומות. החברה, עם זא
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 הבעייתיות בבקרות פתע נעוצה במספר עובדות:) 4(

 להתחבא כדי לא לחשוף את עצמו. ךאין המנהל יכול לשלוט במי יראה באתר. לעיתים יצטר
 החברות באזור יודיעו אחת לשנייה.
 החברות היא גבוהה יותר. בבקרות מסוג זה ההתנגדות בקרב

 
 אופן פעולתו של המנהל ומטרתה:ו) 

יצירת מתח מסוים בקרב התאגידים, במיוחד לאור האילוצים הקיימים בתפעול השוטף וביצוע הבקרות. אי לכך, 
המתח מפצה על הפער בין כמות הבקרים/המפקחים ביו ימי הבקרה בפועל. עם זאת יש לזכור היות ולמעשה זוהי 

ל איש יחיד", הרי שלמרות שהתאגידים יודעים מהם הימים בשבוע בכללי שהבקרות מתבצעות, הם "הצגה ש
יכולים גם להניח מהם השעות שבהן יבוצעו, במיוחד באזורים המרוחקים, לדוגמא לא יבוצעו בקרות בבוקר או 

מא באזור הצפון בו בערב. עובדה זו מפחיתה את יעילות השיטה ומאפשרת היווצרותן של פרצות, במיוחד לדוג
 קיים ריכוז גבוה של אמבולנסים ואמבולנסים בעייתיים רבים.

 
ראוי לציין כי חלק מזמנו של המנהל בבקרות מיועד גם לביצוע בקרות על מד"א עם גורמים מטעמה של מנהלת 

כי הוא  התחום לשירותי הצלה ועזרה ראשונה. ביצוע בקרה מעין זו איננה חלק מתפקידו , אך נעוצה בעובדה
 פרמדיק במקצועו.

 
 תלונות על חברות אמבולנס יגיעו ממספר גורמים: ז)

 

 בתי"ח, מוסדות סיעודיים וכדומה. –מהמוסד שאליו מפנה האמבולנס  ��
 קרובי משפחה של החולה. �
 בעלי חברות אמבולנס מתחרות. �
 פניה מעיתונות. �
 האגף להבטחת איכות/פניות ציבור/ לשכת מנכ"ל/לשכת שר הבריאות. �
 אזרחים. �
 מד"א. �
 ועדה לפניות הציבור.  –ועדות בכנסת  �

 

. עובדה זו מקשה על תפקודה של המחלקה 2005הוסדר רק משנת  : מעמדה המשפטי של המחלקה ח)
אמצעי בקרב התאגידים השונים אפילו בדברים בסיסיים. לדוגמא, אי יכולת גביית אגרה להוצאת רישיון. לפיכך, 

 : ה מוגבליםהענישה המצויים בידי המחלק
 

מתן הערה בגין תנאים והגבלות לתאגיד באתר המשרד רישום הערה באתר המשרד שתחשוף  �
 כי החברה הופיעה בשימוע.

 שימת החברה תחת פיקוח מחמיר לתקופה של חצי שנה ורישום מידע זה באתר המשרד. �
 ביטול רישיון החברה והורדה מהאתר. �
 מתן הוראה/המלצה להעברה מתפקיד. �
ליחת חוזר מינהל רפואה בדבר אי העסקת אמבולנס שאינם בעלי רישיון הפעלה אזכור וש �

 וצירוף רשימה מעודכנת בכל רבעון למוסדות שונים.
 שינמוך ייעוד האמבולנס.  �
 סגירת חברה. �

 
שינוי פרק זמן מתן הרישיון לשנתיים אמנם מקל על תפקוד המחלקה ועל חברות האמבולנס, עם זאת 

 רק בזמן ויגרום להיווצרות צוואר בקבוק בעתיד.הוא דוחה את התהליך 
 

הוועדה מצאה לנכון לציין כי בתחום האמבולנסים הפרטיים, ישנה עשייה רבה, רוב הנהלים 
שקיימים במשרד הבריאות בתחום רפואה דחופה טרום אשפוזית קיימים במחלקה, הפיקוח, 

מרות אי ספיקה מהותית בכוח המעקב, היוזמה והמסירות של מנהל המחלקה מר יאיר חברוני, ל
אדם ביחס לכמות העצומה של המשימות הבקרות, והיותו הפאראמדיק היחיד במשרד הבריאות, 

המחלקה לפיקוח מנהל ראויים לציון לשבח, כמו שיתוף הפעולה המעולה לו זכתה הוועדה מצד 
 .ערכיעובד ציבור מקצועי חרוץ ו-שראוי לכל שבח כמנהל על אמבולנסים ורישוי במשרד

 

DANIEL
Highlight
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 האגף לשעת חירום במשרד הבריאות) 3
 

אחראי על הערכות מערך האשפוז, הרפואה בקהילה ומגן דוד אדום לקליטה ולטיפול האגף א) 
בחיי יומיום ובעיתות מלחמה,  נפגעים-בנפגעים קונבנציונאליים ובלתי קונבנציונאליים, באירועים רבי

האגף מבוצעת עפ"י מדיניות הנקבעת ע"י הרשות  פעילות .הלאוכלוסייתוך מתן טיפול רפואי נדרש 
המורכבת מנציגי משרד הבריאות, צה"ל/חר"פ/ וקופ"ח כללית, בראשותו של  לאשפוז, העליונה

 (מתוך אתר המשרד).  .מנכ"ל משרד הבריאות
 

ב) תוארו בפני הוועדה הממשקים מול גורמי הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית בישראל, מבחינת האגף 

מד"א בלבד. בעבר עד לפני כשנה תיקצב המשרד באמצעות האגף את מד"א להדרכות פנים קרי: 

אר"ן, חל"כ וכיוצ"ב. נמסר ע"י מד"א והאגף כי תקציב זה קוצץ. כיום -ארגוניות שונות בתחומי אר"ן, מגה

 מועבר למד"א תשלום בגין השתתפותם בתרגילי בתי חולים ותרגילים לאומיים.
 

, מד"א פעיל שותף נוכח ומעורב הרשות העליונה לאשפוז ובריאות לשע"חגרת ג) כפי שיפורט במס
 מבחינת המשרד.

 

במסגרת תרחישי היחוס הלאומיים, נגזר ע"י פיקוד העורף והאגף תרחיש יחוס רפואי, במהלך תהליכי ד) 

ה העבודה באגף, בצוותא עם חיל הרפואה פיקוד העורף מד"א נגזרות המשמעויות, סד"כ, לוגיסטיק

ואמבולנסים ואיושם. אין ממשק כיום באגף , ולא ידוע על ממשק מסודר כזה מול גופים אחרים, באשר לצי 

העצום של אמבולנסים פרטיים, ושימוש בהם, וכן על שימוש או מעורבות של ארגוני הצלה ועזרה ראשונה 

רק מול מד"א ככלל האגף, כמו משטרת ישראל, פועלים אך ו. אחרים, שלא פועלים במסגרת מד"א
במוכנות, שגרה חירום, חפ"קים וכיוצ"ב. לא ידוע לוועדה מה המצב בפיקוד העורף, בהפעלה או 

ידוע כי נעשו פניות כאלו ואחרות בעבר לשר הביטחון, לשר להגנת העורף, לשר  בהכרה בארגוני עזר,

 עדה,הפנים, אך לא התבצע ממשק מסודר מול גורמי מערכת הבריאות שנמסר לוו ןלביטחו
 

 
 הרשות העליונה לאשפוז ובריאות לשע"ח) 4

 
יעוד הרשות העליונה לאשפוז ובריאות לשע"ח, לתכנן, לארגן ולהפעיל את מערך האשפוז א) 

והבריאות לשע"ח אשר ישרת את כלל הנפגעים (נפגעי צה"ל ואוכלוסייה אזרחית) ויאפשר המשך 
תפקידה  ,ההאוכלוסיילה ורפואה מונעת לכלל אשפוז לאוכלוסייה  הנזקקת, קיום שירותי רפואה בקהי

חיוני מהותי וחשוב בין היתר בהפעלת מערך הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, בחירום ומוכנות לשעת 

 חירום.
 

נוהל הפעלת מטה הרשות העליונה לאשפוז ובריאות לשע"ח ב) הרשות פועלת על בסיס המפורט ב"
והל פנימי, שאינו בתצורת חוזר מנכ"ל, לא עוגן בהחלטה נ", 2010במתארי חירום מעודכן ל:  אפריל 

לא חקיקת משנה או חקיקה  ימיניסטריאלית או דירקטיבה מימשלית, או החלטת ממשלה, ובוודא
 ראשית

 

ג) מבנה ופעילות הרשות, בה אינהרנטית מד"א כארגון הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, מפורטת 
לפעילות הוועדה, מפורטים כדלהלן (מודגשים  םרלבנטייבנוהל מלא, אשר קטעים מעטים ממנו ה

 למד"א ולמערך הטרום אשפוזי), ומפורט בנספח. םהקטעים הרלבנטיי
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בין יתר פעילות השגרה פועלים עם /בשיתוף / תחת (ההגדרה והממשק משתנים ולא בהכרח 

 ביחד ולחוד) משרד הבריאות: -ברורים באופן ברור ומובנה
 

 פי סמך של משרד הבריאות)  מוסדות וגו5

 
 המועצה הלאומית לטראומהא)   
 

, המועצה או החלטה ממשלתית) תסטטוטורילא ח מינוי פנימי של משרד הבריאות (ומועצה הפועלת מכ

, אמורה להיות תחום המועצות הלאומיות במשרד הבריאותכיום בראשות פרופ' משה רוח, פועלת תחת 

 "ר וחברים חדשים.מאוישת מחדש בתקופה זאת בהרכב יו

כינוסיה, הם מעת לעת, לפי העומד  ב, וקצההמלצותיהחלטותיה /  מחויבות, ינורמטיבה, מעמדה הממשק

, משמשת כמועצה מקצועית יסטטוטוראין לה כל מעמד בדין או מעמד בראשה וחבירה, כך משך שנים. 

 , ודנה בתחום.שממונה ע"י משרד הבריאות
 

ומית לטראומה", בעוד שעיסוקיה נוגעים לתחום הרפואה הדחופה, עזרה שם המועצה הינו "המועצה הלא

ראשונה, ועל כן מוצע לטעמה של הוועדה לשקול שינוי / הוספת הנושא באופן רישמי, מה עוד שלתחומי 

הרפואה הדחופה הכללית והטרום אשפוזית, ולמתן עזרה ראשונה רלבנטיים כמובן גם התחומים 

 "."בנוירולוגיים, הפדיאטריים, וכיוצ, הפנימיים, הםהקרדיאליי
 

, הכוללת דיון והמלצות המועצה 21.11.11סיכום ישיבת המועצה הלאומית לטראומה הוועדה קיבלה את 

שלא יצא לפועל היות ולדידה של עם המועצה, שיתקיים מפגש  הוועדה יפעמים ע"מס'  לוועדה, הוצע

ן כלל מפגשי הוועדה השונים פגשה בעקיפין חלק עמדתה הכתובה מדברת בעד עצמה, בי והיו"ר המועצה

 .באקראי מחברי המועצה ו/או מוזמניה שפורטו בסיכום שהועבר לוועדה
 

 המלצות המועצה לוועדה היו בסיכום הישיבה במסמך שהועבר לוועדה היו כדלהלן:
 

ועדות פרופ' רוח: בהתבסס על הדברים שנאמרו, וכמי שהיה אחראי בעבר על ריכוז שתי  -סיכום"
בנושא מד"א, ברור שבגודלה של מדינת ישראל ובמציאות הקיימת, ועל אחת כמה וכמה, כאשר קיים 
ארגון אשר בנה את עצמו בסיוע ממשלתי מועט, אין צורך להעלות על הדעת פיצול של המערך הזה 

 מסיבות כאלה ואחרות בדיוק כפי שלא יעלה על הדעת להקים משטרה חדשה. 
אחרים לאומיים בישראל, זה אחד מהמערכים המובילים הפועלים במקצועיות  אם סורקים מערכים

 וביעילות. 
אין בפעילות מד"א כדי להבחין בין אוכלוסיות אלו ואחרות. הגנום הוא אותו גנום, והתחלואה הינה 

 ..אותה תחלואה, ולכן, גם התגובה יכולה וצריכה להיות אחידה ומנוהלת 
 

 המועצה ממליצה:
חד לאומי, אשר יאוגד בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים בחקיקה, גם אם נדרש מערך א .1

לשם כך לשנות את חוק מד"א. כמו כן, הכרחי כי אחריות הפיקוח על סטנדרטים של ההכשרה תהיה 
 מוטלת על מד"א. בקרה על הדרכה נדרשת לחול על מד"א כגורם ממלכתי.

 

ההתנדבות.  יש לשאוף לכך שרוח ההתנדבות הן חוק מד"א והן המציאות  מעודדים את נושא  .2
תחדור גם למגזר הערבי, ככל שרק אפשר, כי זה תחום ששיתוף פעולה בו הינו מובן מאליו, אין 
בו מחיצות פוליטיות ולכן הוא אפשרי. מד"א יכולה לאפשר לכל מי שמוכן ורוצה להיות מתנדב 

 מד"א ללא קשר להשתייכותו הפוליטית. 
 

   ..."ה לאמץ את נייר העמדה בנושא אשר נכתב על ידי ארגון זק"א המועצה ממליצ .3
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 המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה  מכון גרטנר לחקרב) 

  אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ חל"צ
 

 מתוך אתר המכון:
 

יה חברה לתועלת הציבור ומהווה מסגרת מחקרית לאומית לחקר אפידמיולוג "מכון גרטנר הינו
 ולמשרד הבריאות בישראל. ייעודו המרכזי של המכון הוא לסייע למערכת הבריאות ומדיניות בריאות

 ... .ובפיתוחה בקביעת מדיניות בריאות מושכלת
 יעדיו העיקריים של המכון

  .פי יעדי המחקר הנקבעים במשרד הבריאות-עריכת מחקרים על �
  .ון מאגרי מחקר, פיתוחם וניתוחם בשיתוף פעולה עם גורמים במערכת הבריאותתכנ �
  .ליווי תהליכי שינוי בעלי חשיבות לאומית בתחומי הבריאות והערכתם �
  ".קידום שיתוף פעולה בין מרכזי מחקר בישראל לבין מרכזים בחו"ל �

 המשך מפורט בנספח ד'.
 

לחקר טראומה ורפואה דחופה  שמנהלו הינו פרופ' בעניינו, במסגרת המכון פועל המרכז הלאומי 
אמצעות משרד הבריאות בבקשה מפורטת מישרין ובב פרופ' פלגהוועדה פנתה ל קובי פלג.

, הוועדה פגשה את פרופ' פלג במפגש יעודי לנושא, וקיבלה ממנו  לקבלת חומרים, נענתה בחיוב
 במהלך המפגש ולאחריו. להבנתו סקירות וחומרים רלבנטיים

 
איגום מידע של תהליכי רגולציה, שמירת או שימור  לוועדה מעורבות מובנית ברורה של לא הוצגה

מידע מסודר בקרב הרגולטור וגופיו, בתוצרי עבר, בהנחלת ידע ומידע או תכלול מחקרי, למעט 
, או תביוזמת המכון או בתחומים ספציפיים כמו הצעת חוק לבישת קסדות למניעת היפגעו

ומות אחרות, אין שימוש כולל בבניית יעדים או תוכניות משרדיות, כציר מחקר ומידע בעבודות יז
מרכז מחקר ומידע בכנסת), ומעורבותו בתמונה כוללת של  –קבוע בקבלת החלטות (מעין מ.מ.מ. 

כל האורגנים הקיימים, בפורום פורמאלי רב תחומי יעודי של משרד הבריאות, או ביעדיו, או 
במאגר שימור מידע כולל ומסודר שלניהול ידע רב תחומי ומערכתי של מערכת הבריאות, שנגיש 

 וגלוי.
 
 ועדת נט"ן עליונה ג)

 
היו נט"ן העליונה  תסגרת משרד הבריאות ועדת נט"ן עליונה, בוועדבעבר פעלה במ

נציגי קופות החולים, המוסד לביטוח לאומי והמרכז לשלטון  אנשי משרד הבריאות, חברים
הוועדה לא קיבלה ממשרד הבריאות מסמכים או נהלים לפעילות הוועדה, הוא  .מקומי

מכון גרטנר, כפי שנמסר לנו האמור במרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה ב
הוועדה עסקה במדיניות הפעלת נט"נים במדינת ישראל, פריסה והקמת נט"נים חדשים 
וכיוצ"ב. ועדה פנימית של משרד הבריאות שלא התכנסה בשנים האחרונות, ולא נמצאו 

 ככל שישנם. –הפרוטוקולים או נהלי הפעלתה 
 

 

ה מתווה מדיניות לאומית מזה שנים, ביצענו לאור חשיבות הענין, בהיותה של הוועדה לכאור
על מיעוט של מקורות פורמאליים בנושא,  באתרי חיפושחיפוש עצמאי ברשת האינטרנט ומול 

 הרשמיים שבהם מובאים להלן, ומדברים בעד עצמם, השאר מפורט בנספח,
 מקורות פורמליים עיקריים שנמצאו: 2מתוך 

 
 , 1994שנת ל 45) דו"ח מבקר המדינה השנתי מס' 1(

 מפורט בנספח ד'

 

הדו"ח עסק בתכנית ההבראה של מד"א דאז, מדברי מבקר המדינה בדו"ח השנתי, מפאת 
גם כיום. םשנה, יפים ורלבנטיי 18חשיבותם והרלבנטיות של חלק מהדברים שנאמרו עוד לפני 
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 :1994בלשון מבקר המדינה בדו"ח משנת 

"א ניתן לראות בשירות הנט"ן (ניידת טיפול נמרץ) שמד"א "(ב) דוגמה למורכבות המימון של שירותי מד
 מקיימת:

-מוקדים לנט"ן. מספר הקריאות והטיפולים של הנט"נים מגיע בשנה לכ 21מד"א מפעילה ברחבי הארץ 
 מיליון ש"ח. 30.0. ההוצאה הכספית להפעלת נט"ן בשנה עולה על 50,000

כ"ל המשרד דאז, ועדת תיאום ארצית שעליה הוטל, , עם הקמת שירות הנט"ן, מינה מנ1980עוד באפריל 
בין היתר, לקבוע נהלים להפעלת השירות ודרכים לחלוקת המשאבים הדרושים להפעלתו בידי הגופים 
המיוצגים בו. בוועדה היו חברים מנהלי מחלקות רפואיות של בתי חולים, נציגים של קופת החולים של 

ון המקומי, של משרד האוצר ומשרד הבריאות וכן של ההסתדרות הכללית, נציגים של מרכז השלט
  הנהלת מד"א.

הוצאות התפעול השוטף של מוקדי  -ועדת נט"ן עליונה, כי הגירעון  -המליצה ועדה זו  1981בשנת 
ימומן בחלקים שווים על ידי משרד הבריאות, קופות  -הנט"ן לאחר ניכוי ההכנסות שגבו ממזמיני הנט"ן 

קומיות. ועדת נט"ן עליונה פועלת גם היום ותפקידה לתאם בין הגורמים השונים החולים והרשויות המ
 הקשורים בשירות, וכן לטפל בבעיות הרפואיות, המינהליות והכספיות הקשורות בו.

לדעת מבקר המדינה, קבלת העיקרון שמטיל את עלות השירותים על המשתמשים בהם, ברוח  ....
ת מכלול השירותים שעל מד"א לספק, להעריך את עלותם  המלצות ועדת רווח, מחייבת לקבוע אא

ולהטילה על מי שייקבע כחייב לשאת בהם. על ידי כך ייווצר תעריף לשירותים, ואם גביית הכספים  
תיעשה כראוי, מד"א תשיג איזון כספי. אם המדינה תרצה לתמוך בצורכים שירותים ממד"א, למשל  

לעשות זאת, היא לקבוע בסל השירותים החזר מתאים  באלה המתגוררים באזורים מרוחקים, הדרך  
ולזכות את קופות החולים בהתאם. דרך זו מתיישבת היטב, הן עם המלצות ועדת רווח, והן עם חוק  

 . 11994-ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"דד

פיתוח שירותים נוספים בידי מד"א יחייב מציאת מקורות למימונם כך שכל עלותם תכוסה; כל עוד מד"א 
היא גוף נתמך אין להרשות לה להתרחב בלא שיובטח ששירותים נוספים שמד"א רוצה לפתח, ישאו את 

 "עצמם מבחינה כלכלית, או שהמדינה תמצא לנכון לכסות את עלותם.

 דוח המבקר, ההבלטות בקו תחתון של הוועדה).של  (ההדגשות בהבלטה הינם במקור
 

 
  –נגד מגן דוד אדום בישראל מועצה מקומית כפר קרע  3910/08רע"א ) 2(

 מפורט בנספח ד'
 

התייחסות לועדת נט"ן עליונה, המבנה שלה, ובעיקר מעמדה הרגולטורי והנורמטיבי, הופיעו 
, שמבחינת הדיון חשוב באמירותיו שיפורטו, 3910/08בפסק דין של בית המשפט העליון רע"א 

, כמפורט  השופט י' דנציגרכבוד  בהיותן פסק דין מחייב של בית המשפט העליון בפני
 בהרחבה בנספח.

 

לחוק מד"א. שירותי הנט"ן מנוהלים  4מד"א מנוהלת על ידי ועד פועל בהתאם לסעיף .2"...  
). בועדת ועדת נט"ן העליונה -על ידי ועדת נט"ן העליונה הפועלת במשרד הבריאות (להלן 

מי והמרכז לשלטון מקומי.  נט"ן העליונה חברים נציגי קופות החולים, המוסד לביטוח לאו
 )י.ד. -בהחלטת ועדת משנה של ועדת שח"ל (נט"ן 

.... 
ראשית, יש ממש בטענת המועצה לפיה הפרוטוקולים של ועדת נט"ן העליונה מיום    ..

אינם מהווים מקור נורמטיבי לשם חיובה בסכומים שנתבעה.  9.9.1999ומיום   226.3.1981
א מסגרת להסכם, עליה הסכימו חברי ועדת נט"ן איננו אל 26.3.1981הפרוטוקול מיום 

א(א) לחוק מד"א קובע 7העליונה, עליהם נמנה גם נציג מרכז השלטון המקומי. יוער, כי סעיף 

 "..כי מד"א רשאית לגבות אגרה ממי שקיבל ממנה שירותים
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 . מד"א2

 

נים, המצב הרקע לפעילות מד"א תואר בהרחבה בפרקים הקודמים, ברקע ההיסטורי, סד"כ ונתו

בראש ובראשונה המשפטי, ובמסגרת הנהלים הפנימיים. במקביל מפעיל מד"א בית ספר להדרכה 

קורס פארמדיק של מד"א, קיום הקורס בישראל,  תמאז תחילמועבר על ידי מד"א, קורס פארמדיק 

חיל -שצוינו, לצה"ל םהאקדמיילמוסדות מועבר על ידי בית הספר לפאראמדיקים של מד"א 

, למועמדים חיצוניים למועמדים פנים אירגוניים, עובדים בית הספר להדרכה צבאית הרפואה

 ומתנדבים.

בנוסף עשרות רבות של קורסים והכשרות, המופרטים בהרחבה רבה באתר מד"א, ולא זה המקום 

כאמור פירוט ומידע רב מהארגון, ע"ב חוק מד"א ובכלל, באשר להכשרות  לפרטם. הוועדה קיבלה

 ואה דחופה טרום אשפוזית / רפואת חירום / עזרה ראשונה.בתחומי רפ

 

 חיל הרפואה של צה"ל .3
 

במסגרת פעילותה של הוועדה, על בסיס המנדט שבכתב המינוי, אינהרנטית היה לבחון ולדון  א.

בממשקי מערך הרפואה הצבאית הטרום אשפוזית. חיל הרפואה, רפואה פיקוד העורף, והרפואה 

עלת ממשקים עצומים בתחומי הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית. הן בפן הצבאית, וכרוכה וב

הכשרות מקצועות הבריאות, והן בפעילות בתחום הרפואי המקצועי בטיפול בחיילים אך גם 

 באזרחי ישראל, הלכה למעשה, יום יום שעה שעה, מקום המדינה.
 

קרפ"ר דאז תא"ל ד"ר ב. כתב המינוי של הוועדה נשלחו ע"י משנה למנכ"ל משרד הבריאות ל

נחמן אש, לצערנו מספר רב של פניות לקצין הרפואה הראשי דאז ובהמשך לקרפ"ר הנוכחי תא"ל 

איציק קריס, הן במישרין על ידי הוועדה, והן באמצעות המשנה למנכ"ל משרד הבריאות לא  פרופ'

פיקוד העורף, נענו, עד גמר פעילות הוועדה במשך כשנה, הפניות  לקרפ"ר, ובאמצעותו לאלוף 

למר"פ העורף, ולבכירים נוספים בחיל הרפואה, שוב במישרין וע"י משרד הבריאות לא נענו. לא 

קיבלנו שום מסמך עמדה, ולא מיותר לציין שלא התקיימו שום מפגשים עם דרג כזה או אחר. לא 

רי נותר לנו אלא להדגיש כי להבנתנו את המצב הקיים, ולעמדתנו והמלצתנו הדרג הרגולטו

את מערך הרפואה  -באלמנטים שאינם צבאיים מובהקים כמובן  -והמקצועי חייב לכלול ולתכלל 

 הצבאית הטרום אשפוזית בשינויים הנדרשים, במסגרת המלצות הוועדה.
 

ע"ב דין וחקיקה, בחוסרים ובפערים המופיעים בדו"ח זה  -ג. חיל הרפואה פועל תחת סמכות

מערכת הבריאות ורגולציה תואמת (ככל שישנה בתחומנו) בכל על בסיס סטנדרטים של -ובמישרין

היבטיו המדיקולגאליים והמקצועיים. בממשקי הכשרה מול מד"א במקצועות הפארמדיקים, 

באימוץ פרוטוקולים בתחומי רפואה דחופה טרום אשפוזית, בטיפול יום יומי בשגרה באזרחים 

מול מערכת הבריאות, מד"א, וגופי הצלה  השיתוף גופים אזרחיים, בשעת חירום בקרב האוכלוסיי

רפואיים התנדבותיים, ובפעילות האקדמית הרבה בתחום בתארים בתחום, בכנסים אזרחיים 

 השתלמויות  ועוד.
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ד. לא בכדי בהצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית (בהסכמת הקרפ"ר דאז ובהבנתו 

, ותדיר הצעות רגולציה מופנית המלאה את האמור) שולב גם חיל הרפואה והעומד בראשו

 להתייחסותם ועמדתם. 

 

ה. מאז קום המדינה אנשי חיל הרפואה וקרפ"ר שותפים במועצות השונות, ועדות, פורומים, מדור 

טראומה שיפורט היה והינו חלק מהמערך הלאומי, בביצוע תחקירים בתחומי הרפואה הדחופה 

לתהליכי רגולציה היו בשיתוף חיל  תיסיונוהטרום אשפוזית קיימים מזה עשרות שנים, וגם נ

 הרפואה. 
 

ו. לא נרחיב על חשיבות ומעורבות הרפואה של פיקוד העורף בכלל מתארי היחוס מול החזית 

. לא בכדי קצין הרפואה הראשי של צה"ל ומר"פ העורף חברים ההאזרחית ובקרב האוכלוסיי

מתארי חירום של משרד הבריאות מלאים בהרכבי הרשות העליונה לאשפוזו בריאות לשע"ח ב

קרפ"ר)  ובכירי חיל הרפואה חברים -מ"מ מנכ"ל כללית, חבר-(יו"ר מנכל משרד הבריאות, חבר

ברשות הבריאות לשע"ח, ב"רשות המצומצמת", ה"מורחבת" וב"מליאת הרשות". (כפי שפורט 

ת לסמכויות לעיל בהרחבה), ומר"פ העורף מקבל עם מינויו כתב הסמכה ממנכ"ל משרד הבריאו

 מיון בי"ח ויסות ויעדי פינוי.

 

ז. בית הספר לרפואה צבאית פועל במסגרת הכשרות צבאיות, אך גם בהכשרות אזרחים 

גם  םבמסגרת צבאית, בשותפות מלאה לפעילות הלאומית, ומארח תדיר קורסים בינלאומיי

ות, מד"א, בתי בתחומי הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, בשת"פ מלא ופורה עם מערכת הבריא

 פירוט נוסף בנספח ד'.חולים והאקדמיה. 

 
 

ח. כפי שמפורט, ממשקים רבים ביותר של חיל הרפואה וצה"ל במקצועות בריאות ומקצועות 
רפואה דחופה טרום אשפוזית, עזרה ראשונה, בממשק לאזרחים ולרפואה אזרחית, כולל 

פואה הדחופה ורפואת החירום הסמכות רשמיות, ובפעילות אינהרנטית ומשולבת במערכי הר
 בישראל.

 

 

 . גופים של ההסתדרות הרפואית בישראל4
האיגוד הישראלי לרפואה דחופה" " במסגרת ההסתדרות הרפואית פעילים כבר משך שנים

האיגודים שלהלן,  ,"החברה הישראלית לטראומה שבמסגרת איגוד הכירורגים בישראלו"

הטרום אשפוזית, פועלים הגופים בתחום שצוינו,  במסגרתם פועלים מקצועות הרפואה הדחופה

בכנסים, בהצגת עבודות משותפות ועוד, חבריהם ויושבי הראש שלהם חברים גם בגופים שפורטו 

 כמפורט בנספח ד'.לעיל, ומקיימים כנסים שנתיים של כלל הגורמים המעורבים והשתלמויות, 
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 . מגזר פרטי ועסקי5

 

בות של תאגידים, חברות, גופים, עסקים, חלקם בעלי ותק רב קצרה היריעה מלתאר עשרות ר
מקצועי מכובד, גופים כלכליים התנדבותיים ועוד, המציעים מעבירים קורסים שונים,  ןוניסיו

מעניקים תעודות כאלו ואחרות, עיון באינטרנט ידבר בעד עצמו. הוועדה קיבלה סקירות, 
ללא כל פיקוח, הסדרה, או רגולציה. פרדוקס דוגמאות רבות על הנושא, שכיום הינו  ככלל, 

עצום ביחס לעשייה האקדמית והמקצועית של גופים פורמליים שתוארו. אין בידי הוועדה, או 
משרד הבריאות או משרדי ממשלה אחרים, כלים ומדדים (למעט חלקית  –בידי הרגולטור 

דות שניתנו בפועל, בתחום האמבולנסים הפרטיים), להציג נתונים, כמויות, הכשרות, תעו
פיקוח ריענונים או נתון מסודר כל שהוא, בהכשרות של קורסי "חובשים" למינם, "מגישי 

 עזרה ראשונה" וכיוצ"ב.
 

 וגופי הכשרה ם. מוסדות אקדמיי6
 

 א. אוניברסיטת בן גוריון
, תכנית (B.EMS)אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציעה תכנית ייחודית לקראת תואר "בוגר ברפואת חירום" 

המשלבת הסמכה במקצוע הפרמדיק לצד תואר אקדמי ראשון, תואר שני בניהול מצבי אסון, וכן מכון 

 .כמפורט בנספח ד'לאומי ובינלאומי העוסק במוכנות למצבי חירום ואסון, 
 

  בית ספר אקדמי לסיעוד אסף הרופאב. 
אח/ות מוסמך/ת. בנוסף, בית  מתמחה ברפואת חירום וטראומה ומעניק תואר ראשון בסיעוד ותעודת

הספר מציע קורסי הכשרה שכוללים קורס פרמדיקים, קורס חובשי רפואת חירום, הסבת אחות 

 מעשית לאחות מוסמכת, ומסלול הסבת אקדמאים לסיעוד. 

אורכים ארבע שנים ובסיומם  B.S.N. - Bachelor of Science in Nursingהלימודים לתואר 

, תעודת אח/ות מוסמכ/ת. קיים האוניברסיטה העבריתראשון מטעם  הסטודנטים זכאים לתואר

מסלול לימודים בשיתוף מד"א שמזכה את הסטודנטים בתעודת הסמכה בפראמדיק לאחר עמידה 

 '.כמפורט בנספח ד, במבחן רישום
 

 סיטאות ומוסדות נוספיםג. אוניבר
 

תוכניות ימי עיון וכנסים, בדגש על השתלמויות, קיימים תארים ותוכניות שלא נרחיב בהם, כולל 

בביה"ס לבריאות הצבור באוניברסיטת תל אביב, בתוכנית לניהול מצבי חירום : לתואר שני
ן גוריון התואר באוניברסיטת ב, תוכנית המקנה לבוגריה תואר מוסמך בבריאות הציבור, ואסון

תואר המתמקד בניהול המוכנות והמענה למצבי חירום ואסון,  –השני ברפואת חירום 

מהתכנית אוניברסיטת חיפה, המקיימת פורום אקדמי ישראלי לניהול אסונות ומצבי חירום, כחלק 
לתואר שני "התמודדות עם מצבי חירום" בחוג לגאוגרפיה ולימודי הסביבה באוניברסיטת 

 חיפה.
 

בנוסף לעשרות השתלמויות וקורסים בינלאומיים של בתי חולים שונים, חלקם בשיתוף משרד ד. 

 הבריאות ומשרד החוץ, ההסתדרות הרפואית ועוד ועוד.
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משך השנים פעלו ועדות רבות וחשובות, חלק מהמלצותיהם יושמו וחלקן לא, המרכזיות 
לתחום פעילתנו מפורטות להלן והועברו במלואן לחברי הוועדה, הפירוט  שבהן הרלבנטיות

 :מופיע בנספח ד'המלא 
 

 דו"ח סיכום הוועדה במינוי מנכ"ל משרד הבריאות בנושא מרכזי טראומה . 1
 ,22.5.1992בראשות פרופ' משה רוח הוגש ב ,  במדינת ישראל   

 

 
 

 
"כצוות  11.4.1991  דר' משה משיח בתאריךהוועדה מונתה ע"י מנכ"ל משרד הבריאות  :הרקע

לתכנון והקמת והפעלת מכרזי הטראומה ברחבי הארץ". כמצוין בפסקה להלן ממכתב הוועדה 
 למנכ"ל הנלווה לדו"ח (סריקה של מסמך המקור מופיע בנספח ד'):

  
 מערכת הטראומה. -הוועדה דנה בהיבט הרחב של מערכת הטיפול בנפגעים במדינה 

 

 

 : המלצות
הנוגעות לרמות שונות של תפיסה, מבנה ותפעול מערכת  המלצות אופרטיביות, 35א. 

כמפורט בדו"ח, לקביעת אמות מידה, יעדים, פריסה בשטח,  תפעול הטראומה הלאומית, 
 :1992מתוך הדו"ח,  , אפקטיבי בארבעת הרבדים העיקריים

 
 מערכת טראומה כוללת ארבע רבדים:  

גורם הניהול, תאום, ריכוז, רישוי  –) SYSTEM MANAGMENT( מינהל המערכת .א
 ובקרה של שרותי הטראומה ברמה המערכתית (אזורית /לאומית).

שירותי הרפואה הדחופה  –) PREHOSPUTAL CAREטרום בית החולים ( .ב
) כולל מגישי השירות, נוהלי ושיטות הנגישות EMSבשלב טרום בית החולים (

 למערכתו נוהלי תאום ושליטה.
 חולים.....בית ה .ג
 שירותי השיקום.....".  .ד

רבות מההמלצות בתחומי הגדרת מרכזי טראומה והפעלתם  ;המלצות 35הוועדה המליצה ב. 
יושמו. אולם, המלצות רבות הנוגעות לתפיסה ולתשתית מערכת הטיפול בנפגעים במדינה 

 21פני יושם באופן חלקי בלבד או לא יושם כלל, וכל ההמלצות רלבנטיות כיום כמו אז ל
 שנים, ובאות לידי ביטוי באופן כמעט מלא בדו"ח הוועדה הנוכחי שלנו. 

הקמת מערכת  -2 בתחום חקיקה נדרשת;  -1כדוגמא להמלצות אלה ראו המלצות: ג. 
 ועדת היגוי בראשות המנכ"ל; – 5ועדה מייעצת;  – 4מוקד ארצי;  – 3טראומה לאומית; 

 .(רצ"ב בנספח ד') איכות הטיפול; ועוד בתחום הבקרה, הערכה ואבטחת – 16המלצה 
 

 ארי   , בראשות פרופ'דו"ח הוועדה לפינוי מוסק של נפגעים / חולים בשגרה. 2
 29/3/2009שמיס, הוגש ב    

 

 

מטרת הוועדה עפ"י המנדט שניתן לה ע"י מנכ"ל משרד הבריאות הינה לדון בסוגיות : הרקע
 המפורטות להלן ולתת תשובות בהתאם:

 

יטריונים לפינוי מוסק במדינת ישראל בשגרה, הן לגבי נפגעי טראומה, הן מה הקר �
 בפינוי חולים והן בהעברות בין בתי חולים?

 

מהם יעדי הפינוי בהתחשב באופי הפגיעות ופריסת בתי החולים, ומה המשמעות הן  �
 לגבי מרכזי העל והן למרכזים בדרג השני?

 

 חברה אזרחית, על הפינוי בחירום. ההשלכות של פעילות הפינוי בשגרה, וכניסת  �
 

 מה היקפי הפינויים הצפויים (טראומה, חולים, העברות) ומה המשמעות הכלכלית? �
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 :ההמלצות

א. .. אין בכך משום הגדרה למהות הגורם האזרחי שיפעיל את מערך הפינוי בהיטס האזרחי 
ך מד"א (מתכונת חברה פרטית, מלכ"ר, מערך פינוי בהיטס בתו –במדינה ישראל, ובכלל זה 

 משטרת ישראל) גוף ממלכתי. 
 

ב. לאור עמדת חיל האוויר המצדדת בהמשך הפעלת פינוי בהיטס כולל לאזרחים, ולאור 
עמדת חברי הוועדה, פינוי בהיטס המבוצע בשגרה וחירום ע"י צהל באמצעות חיל האוויר, 

 אל. ימשך ללא תלות בקיום מערך מקבלים אזרחי לפינוי בהיטס במדינת ישר
 

ג. הוועדה מאמצת את נוהלי העבודה ונוהל הכשרת הצוות הרפואי המוטס במד"א (ראה 
להלן) אבל למרות זאת רואה הוועדה צורך בקיום הליך רישוי ע"י משרד הבריאות של המוקד 
המפעיל את כלי הפינוי המוטסים על בסיס קריטריונים שיקבעו, בין אם באמצעות מוקד מד"א 

 גורם אחר העוסק בפינוי פצועים/חולים. כנהוג היום, או 
 

ד. הוועדה רואה לנכון לביצוע הליך רישוי (רשות תעופה אזרחית ומשהב"ד) של מסוק לפינוי 
 כפי שמבוצע לגבי אמבולנס. הרישוי יתייחס לפרמטרים הבאים:

 סוג המסוק בהתייחס ליכולות טיפול ומאפיינים טכניים. .א
 ציוד רפואי במסוק. .ב
 ות אויר ורפואי.כ"א מקצועי צו .ג

ה. הוועדה מודעת למצב החוקי במדינה ישראל לגבי האחריות הביטוחים לכיסוי תאונות 
דרכים ופציעות אחרות והדבר שריר וקיים גם לגבי חולים בהתוויות מסוימות למרות זאת, 
הוועדה אינה רואה הבדל בצורך בפינוי מוטס של פצועים מתאונות דרכים או מגורם אחר, 

 ייחס לקריטריונים מקצועיים. אלא בהת
 

ו. הוועדה ממליצה להנחות את המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה במכון גרטנר 
להשלים את הניתוח ההשוואתי של נתוני הפינוי בהיטס מאז התחלת הפעילות הנוכחית 

שרד ולהוות גוף ניטור לאומי לעיבוד נתונים אלה לצורך בקרת איכות ובקרה כלכלית ע"י מ
הבריאות. נתונים אלה וניתוחם ישמשו כל לקבלת החלטות שנתית לגבי יעילות המודל 
הנוכחי, צורך באתרים (מסוקים) נוספים שוויון בהקצאת שרותי פינוי רפואי ועדכון מקורות 

 המימון. "
 

 
עדה לבחינת הכרזה על מוות על ידי פאראמדיק באט"ן של אגודת מגן דוד ו .3

  10/12/2011הוגש בראשות פרופ' רווח, חות רופא, אדום בישראל ללא נוכ
 

שנים פרמדיק העובד באמבולנס  10 -מזה כמכתב המינוי של המשנה למנכ"ל משרה"ב: " הרקע:
טיפול נמרץ של מד"א ללא רופא, רשאי להפסיק החיאה או שלא להתחיל החיאה על פי פרוטוקול 

אות. הנסיון שנצבר בשנים אלה מלמד כי שהוגדר ע"י מגן דוד אדום  ואושר על ידי משרד הברי
 הליך זה מיושם בהצלחה .

 
כיום, לאחר שהופסקה ההחיאה או  שהוחלט שלא  להתחילה כלל , על  פי החלטת הצוות הכולל 
פרמדיק ובהנחייה טלפונית של  רופא המוקד,  בהעדר רופא בצוות  יש צורך להזמין רופא לצורך 

. פעמים רבות הרופא מגיע לאחר פרק זמן ארוך (עד הפטירהקביעת המוות ומילוי טופס הודעת 
מס' שעות מאז הפסקת ההחיאה), ובכך יש זילות של כבוד המת. למעשה תפקידו של אותו רופא  
מסתכם באישרור החלטה שכבר התקבלה ונעשתה (לעיתים לפני מספר שעות)  ואת הנעשה 

רופא  לשמש "כחותמת  גומי"  ולחתום על בפרקי זמן אלו אין להשיב. כך שכל מה שנותר  לאותו 
 טופס הודעת הפטירה.
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  המלצות:

הכרזה על מוות על ידי המאפשר  משרד הבריאותהצעת נוהל  הומלץ עלפה אחד א. 
פאראמדיק באט"ן של אגודת מגן דוד אדום בישראל ללא נוכחות רופא, והוצאת הודעת 

 , שצורך לדו"ח הוועדה.פטירה
 

נהלי מד"א לפאראמדיק חלק בלתי נפרד ומחייב של הנוהל,  םם שמהווייעל נספחב. הומלץ 
שמהותם להגדיר ולעגן פורמאלית את ראש צוות, הכשרה יעודית, טפסים נלווים, תיעוד, 
 .התהליך של הכרזה על מוות על ידי פאראמדיק מד"א

 
ישראל,  ג. הצורך קיים ממציאות רבת שנים בתחום שתוארה על ידי משרד הבריאות ומשטרת

מבלי שידרש  ולאור אישור משפטי שניתן על ידי היעוץ המשפטי של משרד הבריאות, גם
בכך ימנע חלוף זמן של דקות ארוכות  ;רופא להגיע למקום האירוע ולראות את גופת הנפטר

עד שעות לאחר המוות, על כל הכרוך בכך בשמירה על כבוד המת שהינו ערך יסוד במורשת 
 ראלי, ובביצוע תהליך מדיקולגאלי מאוזן וראוי.היהודית ובדין היש

 
"ההסתדרות הרפואית בישראל נגד משרד הבריאות  6326/12הערה: כנגד הנוהל הוגש בג"צ 

ואגודת "מגן דוד אדום בישראל", התקיים דיון ונמסרו עמדות הצדדים להכרעת בית המשפט 
 .דין ניתן זה לא מכבר ואושררגולטורית של, פסק ההעליון בנוהל ובמעטפת הישום וההסדרה ה

 
 

 משנה למנכ"ל בראשותועדה בינמשרדית  –בחינת איחוד מוקדי הצלה . 4
 20/3/2012משרד הבריאות ד"ר בועז לב, סגן המפכ"ל ניצב ישראל יצחק. 

 

 
 הרקע:

התקיים דיון שר לבט"פ ושר הבריאות לבחינת איחוד מוקדי הצלה. במסגרת  22.5.11א. בתאריך 
ט על הקמת צוות משותף למשרד לבט"פ ומשרד הבריאות שמטרתו לבחון את איחוד הדיון הוחל

 מוקדי ההצלה. 
 

מונתה ע"י מנכ"ל המשרד לבט"פ ומנכ"ל משרד הבריאות, ועדה לבחינת איחוד  2011ב. באוגוסט 
 מוקדי הצלה. 

 
חירום לאיחוד קווי ה 2018ג. ברקע קיימת הצעת מחליטים של ועדת שרים לענייני חקיקה חק/

 .2009-הטלפוניים תשס"ע
 

ד. הוועדה דנה באיחוד מוקדי החירום: מ"י, מד"א, כבאות ארצית ולא בחנה גופי חירום והצלה 
 נוספים (פקע"ר, איכה"ס) ובכלל זה את הממשקים ויחדי הגומלין עם אותם גופים.

 
 

 "המלצות חברי הוועדה
 

 ינו מהלך מבורך. בעקרון, על דעת חברי הוועדה, איחוד מוקדי החירום ה .א
 

בנקודת זמן הזו לא בשלו התנאים לאיחוד מוקדי החירום במדינה ישראל,  .ב
 כב"א ומ"י נמצאים בעיצומם של תהליכים ארגוניים. 

 

חברי הוועדה ממליצים לבחון שוב בעוד כשנה את נושא איחוד המוקדים  .ג
 לאחר השלמת התהליכים הארגוניים. ....

 

סי הגומלין בין הגופים בעת אירוע בשגרה לאחר בחינת ממשקי העבודה ויח .ד
ובמצבי חירום, נמצא כי הנהלים כתובים ומעודכנים, מתקיים שת"פ בין 

 ארגונים בהתאם לאופי האירועים.
 

חברי הוועדה ממליצים על קו ניתוב, קו חירום במס' אחד, שאליו האזרח יכול  .ה
ימים לכל גוף, להתקשר ומשם ניתוב לגוף הרלוונטי, בנוסף לקווי החירום הקי

 כאשר בשלב זה האזרח יחליט לאיזה גוף הוא פונה עפ"י הצורך. 
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הוועדה ממליצה על פיתוח ממשק טכנולוגי שיאפשר העברת מידע בזמן אמת  .ו

וקריאות בין מוקדי ההצלה להעברה מהירה של המידע בין הארגונים בעת 
 אירוע ומתן עדיפות לקריאה ומידע שכזה. 

 

ן לגוף הצלה הוועדה ממליצה על בחינת הקמת מרכז בעת צורך בהקמת מתק .ז
חירום והצלה בהתאם למאפייני וצרכי האוכלוסייה, המיקום הגאוגרפי, 

לשאוף במידה וקיים יתרון לאיחוד להקים מרכז חירום  –מאפייני המקום וכו' 
 משולב. "

 

 ,הוועדה לבחינת מערך ניידות טיפול נמרץ (נט"ן/אט"ן) במדינת ישראלדו"ח  .5
 .27/3/2011בראשות פרופ' פנחס הלפרין 

 

הוועדה מונתה על ידי ראש מנהל רפואה במשרד הבריאות ד"ר חזי לוי : (מתוך הדו"ח)  "הרקע
לבחון את מרכיבי התפקיד . מטלות הוועדה בהתאם לכתב המינוי:  27/12/2010בתאריך 

ני חיים) והכשרתו , מחלות ומצבים מסכהמולטי טראומהנדרשים מפרמדיק באט"ן (טראומה, 
מעבר ממבנה הערת הוועדה: המינוי בא על רקע תכנון   .לשם מילוי תפקידו בספקטרום הנדרש

למבנה שעיקרו אט"נים  ,בית חולים במד"א, שעיקרו נט"נים מבוססי רופא-קדם ALSשרותי 
    "מבוססי פאראמדיקים

 
 (מתוך הדו"ח)המלצות: 

 
  "סיכום ההמלצות:

 
ס הפאראמדיקים בשתי מתכונות: אקדמית ולא אקדמית. ההכשרה: השארת קור .1

 השארת ועיגון חוקי של הפיקוח על הקורסים בידי מד"א.
 

ההסמכה: הסמכת הפאראמדיקים תוסדר על ידי משרד הבריאות במסגרת משפטית  .2
 מתאימה.

 
 

תחומי העיסוק:  הרחבת תחומי העיסוק של פאראמדיקים אל מחוץ לאמבולנסים, תוך  .3
 כות, ההרשאות והפיקוח המתאימים.הסדרת ההדר

 

מעורבות רופא בעבודת הפאראמדיק: תמשך בשלבי ההכשרה העיוניים ובבית  .4
 החולים. תוחלף בבקרה מרחוק ובמנגנוני בקרת ושיפור איכות מובנים ומקצועיים.

 
 

-: על משרד הבריאות לקבוע סטנדרטים לטלמדיסין ברפואת קדםEMSטלמדיסין ב  .5
 בית חולים.

 

מוות ע"י פאראמדיק: החוזר הנמצא בעבודה סופית נראה מתאים לפתרון קביעת  .6
 הבעיה הנוצרת עם הוצאת הרופאים משטח."

 
 

 
 

 דרכי ניהול, פיקוח ובקרה", מר רם בלניקוב,  –. "מגן דוד אדום 6
 9/2012במינוי סגן שר הבריאות,     
 

 

חשבונות שנת הכספים ול 2011לשנת  62דוח ביקורת שנתי  ח מבקר המדינה"דו: הרקע" 
, הכנסת היבטים בפעילות מגן דוד אדום והמוסדות המנהלים שלועסק ב, 371 עמ'    2010

ביוני  11יום שני, כ"א בסיון התשע"ב (, ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינהב עסקה בנושא
הרב  נתבקש מר רם בלניקוב על יד סגן שר הבריאות 03.07.2012בתאריך שבעקבותיה ), 2012

 ח"כ יעקב ליצמן, לבחון את הנושא. 

אנו מצטטים מהדו"ח המסכם של מר בלניקוב לשעבר הממונה על התקציבים באוצר, את 
הרלבנטי למנדט הוועדה היות ומר בלניקוב עסק במבנה הניהולי והתאגידי של מד"א שאינו 

 במנדט הוועדה  (ההדגשות במקור מודגשות בקו תחתון):
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 סיכום והמלצות: 

בדיקתי הוגבלה בהיקפה וכפי שהסברתי ביכרתי לעסוק רק בסוגיות אחדות ואשר נראו לי 
 מרכזיות בדו"ח מבקר המדינה. 

מגן דוד אדום הוא גוף ייחודי המשמר דברים חיוביים רבים בעיקר של עזרה לחלש ולנפגע. 
מר את הוא פועל על פי ערכים הומניטאריים בינלאומיים. למדינת ישראל אינטרס רב לש

 הערכים הללו. 

האגודה נהנית מהיקף גדול של תרומות שנתיות המועברות בעיקר באמצעות אגודות ידידים 
 ברחבי העולם. האגודה מופעלת, בידי אלפי מתנדבים. 

שימור הרוח ההומניטארית של הארגון שהיא מוטיב מרכזי בפעולות הצלב האדום הינו חשוב 
 דוד אדום. ביותר הן למדינת ישראל והן למגן 

קיומן של אגודות מתנדבים מבורכות ותמיכתן בתקציב האגודה אף היא משימה חשובה. 
ואולם קיימת חשיבות רבה להקפיד על כללי הממשל התאגידי. פעולה מתוחשבת יכולה 

אין כל סתירה בין להעמיד את עקרון הממשל התאגידי לצד ההיבטים שהוזכרו ולא לעומתם. 
די סבירים לבין שמירה על המרקם העדין של היחסים הנאותים עם החלת כללי ממשל תאגי

 הממשלה ועם אגודות המתנדבים וכמובן עם ארגון הצלב האדום. ....

...ואולם לא מצאתי תורת הפעלה של מערך שירותי ההצלה וכן לא תורה כזאת באשר לבנק 
לבנקי דם ארציים  הדם מ"תוצרת משרד הבריאות". אני מעריך כי לשאלות כמו האם יש מקום

או אזוריים , כיצד מדינת ישראל רוצה לראות את כלל מערך ההצלה בסוף העשור ועוד לא 
 ניתנה על ידי המשרד תשובה שמאחוריה חשיבה מתודית בשנים האחרונות. 

אני ממליץ כי תורה על בחינה כוללת של המערך הזה ועל הכנת מסמך מדיניות מקיף שיוחל 
 ום.על כלל השחקנים בתח

באם תחליט לאמץ את המלצותיי או חלק מהן עליך להקים צוות יישום שיתאם את השינויים 
 .  "הן בדרך של חקיקה הן בהערכות במשרד ובאמצעות הידברות עם אנשי מגן דוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 . תיאור המצב בחו"ל בתחום הרגולציה8פרק  82

 יק בעולםהרקע והמצב המודרני במערכת טרום אשפוזית ומקצוע הפארמד

 המצב המשפטי במערכות חירום טרום אשפוזית ומקצוע הפארמדיק בעולם

 בעולם רפואה דחופה טרום אשפוזיות לאומיותבמערכות רגולטורי והמשפטי המצב ה

  ומקצוע הפארמדיק אשפוזית טרום רפואה הרקע והמצב המודרני במערכת . 1
 בעולם

נד, גרמניה ובמס' מדינות במזרח אירופה החלו להתפתח בבלפסט, אירל 60 -וה 50 -בשנות ה

שירות של רופאים בניידות טיפול נמרץ אשר הגיעו לבתי החולה וטיפלו בו שם, הרציונל לכך הוא 

הבאת חדר המיון לביתו של החולה ע"מ לחסוך בדקות יקרות בטיפול הדחוף שמשמועתם 

יש ניידת ברופאים מומחים . אולם בארה"ב הוכח שלא ניתן לאי18לעיתים ההבדל בין חיים למוות

תוכניות חלוציות במיאמי, סיאטל, פיטסבורג ועוד  70 -שעות ביממה ולכן בתחילת שנות ה 24

הצלת  כתמיומנים, תחת פיקוד רופא בעזרת אלחוט, עשו את מלא יםאזורים הוכיחו כי פארמדיק

 Emergency Medical(  החיים בנאמנות ובמיומנות. וכך בארה"ב הוקמו מערכות של

Services (E.M.S  שבתוכם פעלוE.M.T Emergency Medical Technician) טכנאי עזרה (

 ראשונה במדרגים שונים.

A – E.M.T  הדרג הבסיסי)–  ,(בדרג אמבולנסI – E.M.T )Intermediate - בדרג הביניים) ו-   

– E.M.T.P )Paramedic .( 

 כון גרטנר)(באדיבות משרד הבריאות ומ מדיק בחו"לאראהכשרת פ
 

אוהיו  אוסטרליה דרום אפריקה איטליה
 ארה"ב

 וושינגטון יפן טוקיו

רופאים 
באמבולנסים 
 ללא התמחות

 
 

מרדימים -מסוק
 בלבד

 
 

ללא -אחיות
הכשרה אקדמית 
ספציפית לנושא 

 EMT -ה
 

 

-מתנדבים
 BLSהכשרת 

 

 
-אמבולנס בסיסי

 נהג+מתנדב
 

 

-ALSאמבולנס 
רופא, אחות ונהג

רמות של  3
 :שרההכ

 5אמבולנס בסיסי 
הכשרה  שבועות

BAA 
BASIC 

AMBULANCE 
ASSISTANCE 
 6אמבולנס חירום 
חודשי הכשרה, 

שעות 1000  
AEA 

AMBULANCE 
EMERGENCY 
ASSISTANCE 

חודשי הכשרה 11  
CCA 

CRITICAL 
CARE 

ASSISTANCE 
הבסיסית  מהרמה

 ועד למתקדמת
נדרשת תקופה 

 השלמה
 

 -ACP
ADVANCED 

CARE  
PARAMEDIC 

 חודשי הכשרה 9
 
 

INTENSIVE -ICP
CARE 

PARAMEDICS 
 חודשי הכשרה 18
 
 

תואר אקדמי 
 3 –ברפואה דחופה 

 שנים

800-1500 
שעות 

 -הכשרה ל 
EMT-P  

 
 

כל מחלקת 
כיבוי יש לה  

קוריקולום 
משלה, 
הקורס 

וההכשרה 
מתבצעים 

בבתי חולים 
 בלבד

הכשרת 
הפרמדיק 

היא בת 
3000 
שעות 
של  ןוריענו

ת שעו 160
 5 –פעם ב 

 שנים

                                                 
18 Nancy L. Caroline Emergency care in the streets (Pittsburgh [ 5th ed., 1995] ) 4 
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 ומקצוע הפארמדיק בעולם אשפוזיתהמצב המשפטי במערכות חירום טרום . 2

בחוק  העיגון המשפטי החוקי למערכות אלו ולבעלי המקצועות (עיגון שלא קיים במדינת ישראלא. 

 Medical Practice), קיים ברוב המדינות בחוקים ובתקנות. ברוב המדינות קיימים כאמור

 .19שנדרשים, מקצועות והגדרתם, דרכי הכשרתם ודרכי פעולתם םמינימלייישורים שמגדירים כ

 

בנוסף מוגדרים דרכי הפעולה של הפארמדיק תחת הרופא המפעיל שאליו הוא כפוף בהשגחה ב. 

). פארמדיק שלא פועל ע"י Standing Ordersטלפונית או ע"י מכשירי קשר ע"ב פרוטוקולים (

 .20ונשים וסנקציות פליליות ולהיחשפות לתביעה רצינית בגין רשלנותחוקים ותקנות אלו כפוף לע

 

 :""חוק השומרוני הטוב בנוסף על כך, ברוב המדינות קייםג. 

שמטרתו להגן על רופאים ואף על אחרים  "Good Samaritan Law"הטוב"  יהשומרונ"חוק 

ה בארה"ב חוקק מתביעה משפטית שעלולה לבוא מהשתתפותם בטיפול חירום. במדינת פלוריד

 חוק כדוגמא הקובע: 1965 -ב

"Any person, including those licensed to practice, who gratuitously and in 
good faith renders emergency care or treatment at the scene of an 
emergency outside of a hospital, doctor's office or other place having 
proper medical equipment, without objection of the injured victim or victims 
thereof, shall not be held liable for any civil damages as a result of any act 
or failure to act in providing or arranging further medical treatment where 
the person acts as an ordinary reasonable prudent man would have acted 
under the same circumstances".21  

 

ישנה התייחסות ספציפית לצוות אמבולנס וצוות  1964בקובץ החוקים של מרילנד משנת ד. 

 הצלה:

"The members of volunteer ambulance and rescue squads shall not be 
liable for damages...except for gross negligence, and shall have the defense 
provided therein, except for gross negligence. In order to be eligible for the 
exemption from liability provided in this section, a person must have 
completed a basic and an advanced Red Cross or equivalent course of 
instruction in the first aid, and must be on active duty as a member of a 
volunteer ambulance and rescue squad which (1) is a bona fide and the 
permanent organization and (2) is organized and operated as a nonprofit 
group"22 

 

ראה תואמים למהות מד"א כגוף וכארגון. כמובן שבארה"ב ובמדינות כפי שנ 2+  1תנאים ה. 

ולחוקים המקומיים, לדוקטרינות נזק ורשלנות  םהפדרלייאחרות כלל הפעילות כפופה לחוקים 

 .Do Not Resuscitate D.N.Rמקומיות, להגדרות ספציפיות בחוק כגון: של צוואות בחיים 

                                                 
19  George James E. Law And Emergency Care (St. Louis: L.V. Mosby 1980)  
20  Bryan E. Bledsoe Paramedic Emergency Care (New Jersey [Brady, 3 rd ed . 1997] ) 40-44  
21 Florida Stat Ann. 768.13 
22  Maryland Ann. Code, art. 43, 149a  
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 Living Wills תקפים כעיקרון גם כלפי צוותי הפרמדיקים והאמבולנסים שמוגדרים וקיימים בחוק ו

שמגיעים לחולים כאלו (אלא אם כן יש ספק ואז ישנה חובה להתחיל בהחייאה). דוגמא לכך 

 .Living Will23בטופס של מדינת טקסס של 

, אלא כיום במסגרת .24אינם קיימים במסגרת חוקית בארץ D.N.R -לשם ההשוואה צוואות חיים ו

 והתקנות והנהלים מכוחו.2008,25–נשימתי, התשס"ח-מוחי חוק מוות
 

הוראות דומות קיימות בגרמניה שבא קיים חוק לאומי שמגדיר פריסת אמבולנסים וזמן תגובה ו. 

דקות הגעה בכל רחבי המדינה לחולה או נפגע, וחוקים נוספים הדומים לקיימים  8של מקסימום 

 . E.M.S -בארה"ב, שהיא המקימה והמובילה את תחום ה
 

רווחת גישה עקרונית לפיה יש להימנע ככלל  אמריקאית –בקרב משפטנים באסכולה האנגלית ז. 

) Innocent bystanderמלחייב אדם לפעול באופן פוזיטיבי. הדברים אמורים בעיקר למזדמן (

 .26ע"מ למנוע תוצאה הרת אסון

שי לקבוע דרגת הקרבה נדרשת הנימוקים לאי החלת חובה משפטית הינם: א. פרוצדוראלית, הקו

 .27מלפגוע בחופש הפרט, וצמצום חרויות הפרט ע"י עבירת מחדל עלהימנלצאת ידי חובה. ב. 
 

, כפי  המקור לגישה זו הוא בסיפור על ה"שומרוני הטוב" כבסיס לאמירה "ואהבת לרעך כמוך"ח. 

חובה עצמאית כעקרון מוסרי, אך לא כ שמפורט בפרק הרגולציה, המשפט העברי והפסיקה,

 . 28לענייננו כחובה מושגית –פוזיטיבית משפטית 

גישה זו אינה תקפה לגבי חיובים מסוימים בחברה כמו של רופא לחולה וכד', ולחיובים כפי 

 . 29שתוארו בפרק א' בסקירה של החקיקה בארה"ב

פורטו מקורות אלו הורחבו ו 30ובהמשך נחקקו חוקי "השומרוני הטוב" במדינות רבות כפי שהובא

 ולא נרחיב בהם שנית. 
 

כאנטי תזה לתפיסת האנגלית אמריקאית הקדיש סעיף מיוחד להימנעות  החוק הפלילי הצרפתיט. 

במחדל, ואף שהחוק הוא עונשי ומטרתו לעודד מעשי הצלה. בצרפת  31מהצלת הנתון בסכנה

הסבירות בוחנים שאלה כפולה האם למזדמן הייתה כוונה כנה לעזור ואם עשה את הפעולות 

אם התשובה תהא חיובית לא יורשע  )(ההדגשה לא במקור בהתאם לכישוריובמצבו הנתון, 

-מזדמן שפעל להציל ולא הצליח. האספקט הנזיקי כפי שמופיע בחוק השומרוני הטוב מפלורידה ב

 מקנה הגנה מתביעות נזיקין בגין נזק שנגרם בעת פעולת ההצלה.  א68 1964, ובמרילנד 1965

ות דומות לחוק הצרפתי קיימות בגרמניה, הולנד, בלגיה, הונגריה, צ'כוסלובקיה, פולין, הוראי. 

 .איטליה ובמספר קנטונים של שווצריה

                                                 
23  This directive complies with the Natural Death Act, section 672.001 et seq. of the Taxas Health 

and Safety code (eff. Sept. 1, 1989),   הנ"ל מופיע בסוף וכחלק בלתי נפרד מטופס ה- Living Will.  
 . 485) 2מרים צדוק נ' בית האלה בע"מ, פ"מ תשנ"ב ( 759/92ראה ה"פ (ת"א)  24
); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 2008במרס  24ם י"ז באדר ב' התשס"ח (התקבל בכנסת ביו 25

 .120), עמ' 2008בינואר  22, מיום ט"ו בשבט התשס"ח (198 –הכנסת 
 .594, עמ' 30דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  .327ס"ח התשנ"ו, עמ'   
 . 155י' לוי, א' לדרמן, עיקרים באחריות פלילית (תשמ"א )  26
27 P. Fitzgerald Criminal Low and Punishment (Oxford 1962) 96  
28 J. Rutcliffe, The good Samaritan and the law, N.Y. 1966, 125-134 
 לעיל. 4, 3ראה הערות  29
 לעיל. 7, 5ראה הערות  30
 . 1945בחוק משנת  62סע'  31
 לעיל.  7-ו 5ראה הערות  א68
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רפואה דחופה טרום מערכות מימשל ובברגולטורי והמשפטי המצב ה. 3

 בעולם אשפוזיות לאומיות

  ארה"בא. 

טרום אשפוזית ) -ית החולים (שר"דהפעילות לשיפור איכות שרותי הרפואה הדחופה טרום ב) 1
החלה בשנות השבעים לאחר פרסום דו"ח המוסד לרפואה של האקדמיה הלאומית למדעים 

NAS/IOM]) [(National Academy of Sciences – Institute of Medicine  1966בשנת 
 Accidental)המחלה המוזנחת של החברה המודרנית"  –שכותרתו: "מוות ונכות מתאונות 

death and disability – The Neglected Disease of Modern Society) . 

 :                       שכותרתו NAS/IOM -פורסם דו"ח נוסף של ה 1975בהמשך בשנת ) 2
                                               בעיה מתמשכת בבריאות הציבור"  –"פציעות באמריקה 

(Injury in  America – A continuing public health problem).                 

דוחות אלה הביאו לפעילות רבה בממשל הפדרלי בארה"ב ששיאה בחקיקה של "חוק 
חוק זה הקצה משאבים למדינות . 1973שחוקק בשנת  "מערכות שרותי רפואה דחופה

קצועיים שהוכתבו ולמחוזות לשדרג את שרותי החרום הרפואיים שלהם על פי עקרונות מ
 15תוך ציון בחוק של  EMS ילשירותבחוק. לראשונה הוגדרה גם התפיסה האזורית מערכתית 

 .מרכיבי המערכת

o The Emergency Medical Services Systems Act of 1973, S 2410, was 
introduced September 13, 1973, by Senator Alan Cranston, a California 
Democrat, and 19 co-sponsors. It unanimously passed the Senate on 
October 30 and the House on October 31. President Richard M. Nixon 
signed it into law on November 16, 1973. 

o The EMS Systems Act, Public Law 93-154 established federal grants to 
fund studying and planning an EMS system, establishment and initial 
operation, expansion and improvement, EMS training and research. The 
districts were to serve everyone in the district, which could include several 
counties but had to be run by one public or private nonprofit agency. 

פרטו את ההתערבויות הנדרשות בכל רמות המניעה של פציעות, כולל הצורך  IOM-דוחות ה) 3

בשיפור איכות הטיפול בנפגעים ע"י פיתוח שרותי רפואה דחופה ברמה אזורית, שיביאו לתאום 

החקיקה פורצת הדרך של של גורמי ההפעלה, השליטה והטיפול הרפואי וארגונם כמערכת. 
ביאה להקצאת תקציבים למדינות ואזורים במדינות ארה"ב להקמת מערכות ה 1973שנת 

 . רפואת חרום פדרלי ילשירותשרותי חרום רפואיים. כמו כן החקיקה תקצבה הקמת משרד 

. עבר תהפוכות במהלך השנים כתוצאה מלחצי תקציב. רפואת חרום פדרלי ילשירותמשרד ה) 4

 Homeland Security)א ארה"בהוצאה הנחיה נשיאותית של נשי 2007בשנת 
Presidential Directive-21 [HSPD-21])   ( ילשירותשהורתה על הקמת משרד ייעודי 

הוקם במשרד הבריאות האמריקאי  2009בינואר חרום רפואיים בתוך משרד הבריאות. 
 :המרכז לתאום שרותי חרום רפואיים

Emergency Care Coordination Center (ECCC)  ד סגן שר הבריאות בתוך משר
 .(Assistant Secretary for Preparedness & Response)למוכנות ותגובה 
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סדנא לבחינת מערכת רפואת החרום בארה"ב.  IOM -הזמין מה ECCC -עם הקמתו ה)  5

). דו"ח זה נסקרו ובידי הוועדה(המקור וכן הדו"ח בשלמותו  2010בדו"ח הסדנה שפורסם בשנת 

בארה"ב ומצביע את ההיבטים  EMSתפיסות של מובילי הדעה בתחום משקף את הגישות וה

חרום רפואיים. בדו"ח הפניה לדוחות עומק קודמים  ילשירותהשונים של התפיסה המערכתית 

 , וכן גורמים מקצועיים ושלטוניים מובילים נוספים ברמה הפדראלית והלאומית.IOM -רבים של ה

IOM (Institute of Medicine). 2010. Regionalizing Emergency Care: Workshop 
Summary. Washington, DC: The National Academies Press. 

 :ברמה הפדרלית חקיקה בארה"ב ) 6

בארה"ב ברמה הפדרלית חוקקו מספר חוקים בנושא שרותי רפואת חרום, והחקיקה עברה 

 .1973של שנת  EMSS –שינויים במהלך השנים מאז חוק ה 

עת הוגשה הצעת חוק לבית הנבחרים  2010קיקה העדכני ביותר נעשה בדצמבר מעשה הח

 ובידי הוועדה) הנסקר הבשלמותצעת החוק שכותרתה: (ה

The Field EMS Quality, Innovation and Cost-Effectiveness Improvement Act. 
H.R. 6528 

מציג את התפיסה  הצעת חוק זה, שבסופו של דבר לא הגיע לידי סיום תהליך החקיקה,

. הצעת חוק זו מתבססת על חוות הדעת של EMSוהעקרונות לקידום חקיקתי של פיתוח שרותי 

הגופים המקצועיים הלאומיים המובילים בתחום שרותי החרום וכן את המלצות הגופים 

הפדראליים האחראיים לנושא שרותי החרום. הגופים ומסמכי חוות הדעת שלהם מצוטטים 

 בהצעת החוק. 

עיקרי הממצאים של הקונגרס ברקע לחקיקה מופיעים להלן, ומשקפים את תפיסת המחוקק 
האמריקאי בנושא חיוני זה, הן בחלק ההצהרתי על זכות האזרח לשרות איכותי והן בחלק 

 היישומי בהגדרת השרות ומרכיביו:

SEC. 2. FINDINGS. 

The Congress finds the following: 

(1) All persons throughout the country should have access to and receive high-
quality emergency medical care as part of a coordinated emergency medical 
services system. 

(2) Properly functioning emergency medical services (EMS) systems, 24 hours per 
day, 7 days per week, are essential to ensure access to emergency medical care 
and transport for all patients with emergency medical conditions. Such 
coordinated EMS systems are also necessary for response to catastrophic 
incidents. 

(3) Ensuring high-quality and cost-effective EMS systems requires readiness, 
preparedness, medical direction, oversight, and innovation throughout the 
continuum of emergency medical care through Federal, State, and local 
multijurisdictional collaboration and sufficient resources for EMS agencies and 
providers. 
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(4) At the Federal level, EMS responsibilities and resources of several Federal 
agencies consistent with their expertise and authority must emphasize the critical 
importance of Federal agency collaboration and coordination for all emergency 
medical services. 

 

 )  חקיקה בארה"ב ברמת המדינות:7

חקיקה נרחבת ברמת כי קיימת בארה"ב, יש לציין  EMS -בהקשר לחקיקה בתחום ה
ליישום שרותי רפואת החרום בתחומן. שפע חקיקה זה בא להסדיר הקמת  (States)המדינות 

 בתחום.מערכת חרום ברמת המדינה ועד להסדרת רישוי אנשי המקצוע והגופים הפועלים 
 New Jersey Emergency Medical Technicians-Basicsגרסי -כדוגמא, חוק של מדינת ניו

training and Certification  (נסקר ובידי הוועדה) בנושא הכשרה ורישוי טכנאי רפואת חרום
 ברמה בסיסית.

לעירייה.  בארה"ב תערובת של שירותים פרטיים, התנדבותיים וכאלו השייכים לכיבוי האש או ) 8

בכל אחת  EMSעם פיקוח עצמאי נוסף) על ה  ותשם יש משרד פיקוח (יש גם רשויות מקומי

, הסמכה ובחינות, ובחלק מהמדינות הנושא משרד אחראי לקבוע סטנדרטים והמדינות. אות

 מוסדר בחוק פורמאלי יעודי

ט המקצועי כדוגמא פרסום במגדיר את הקונספ מבחני הסמכה ופיקוח על איכות השירות )9

 / PREHOSPITAL EMERGENCY CARE OCTOBER/DECEMBER 2000 VOLUME 4ברפואי 

NUMBER 4  : 
"A STATEWIDE STUDY OF EMS OVERSIGHT: 
MEDICAL DIRECTOR CHARACTERISTICS AND INVOLVEMENT 
COMPARED WITH NATIONAL GUIDELINES 
Roger M. Stone, MD, MS, Kevin G. Seaman, MD, Richard A. Bissell, PhD 
Great opportunities for improvement in our response to accidental death, “the 
neglected disease of modern society,” were identified in 1966 by the National 
Academy of Sciences.1 By 1969, in the quest to save lives through higher levels of 
prehospital emergency care, physicians had become heavily involved by providing 
the necessary clinical and scientific support for the creation of advanced models of 
prehospital care.2–4 With the genesis of the modern advanced life support (ALS) 
provider, or paramedic, came the profession consisting of physician extenders 
practicing under the license of medical  
Oversight." 

 

 , כדוגמא לפעילות על בסיס חוק יעודי המסדיר את התחום:Delawareחוק יעודי מ  ) 10
 

"The Delaware Emergency Medical Services Oversight Council (DEMSOC) was 
formed pursuant to the Delaware Emergency Medical System Improvement Act of 
1999 (HB332). The Council is charged with monitoring Delaware’s Emergency 
Medical Services system to ensure that all elements of the system are functioning 
in a coordinated, effective and efficient manner in order to reduce morbidity and 
mortality rates for the citizens of Delaware". 
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 ב.  מדינות נוספות בעולם

 

שרותי אמבולנסים הממומנים ומפוקחים ישירות של משרד להלן סקירה מתומצתת על 
באותה ארץ בחלק מהמדינות יש גם מערכות פרטיות  הבריאות הלאומי או של תת המדינות

, מסמכי המקור בעלי עשרות עמודים או התנדבותיות שפועלות במקביל אך בהיקף קטן
 :מפורטים, ומלאים מצויים בידי הוועדה ותודה לד"ר דגן שוורץ לסיוע

 

השירות ניתן כחלק משירותי הרפואה של משרד הבריאות ויש פיקוח של  בבריטניה: )1
 , כדוגמת המסמך המפורט שהועבר לוועדה:של דו"חות על מדדי איכות םהממשלה ופרסו

Friday 30th November 2012 

Statistical press notice: Ambulance Quality Indicators - monthly update for 
England (Ambulance Systems Indicators for period October 2012 and 
Ambulance Clinical Outcomes for period July 2012) 

 

 במצב דומה מאוד לזה של בריטניה. זילנד-ובאוסטרליה וני )2

"The Australasian College for Emergency Medicine (ACEM) welcomes the opportunity to 
review and provide comment on the Consultation Paper - Options for regulation of 
paramedics prepared by the Department of Health, Western Australia, on behalf of the 
Health Workforce Principal Committee for the Australian Health Ministers’ Advisory 
Council.  
ACEM is a not-for-profit organization responsible for the training and ongoing education of 
emergency physicians and for the advancement of professional standards in emergency 
medicine, in Australia and New Zealand. Whilst ACEM does not employ paramedics nor 
does it have paramedic members, the multidisciplinary nature of emergency medical care is 
such that emergency physicians work closely with paramedics in pre-hospital, retrieval and 
emergency department (ED) settings. ACEM, therefore, has a vital interest in changes that 
affect the practice and status of paramedics, particularly as this relates to the quality of 
emergency medical care provided to the Australian community" 

 

בכל מדינה חוקים המנחים סטנדרטים להכשרה ולהצטיידות. רוב המימון מהמדינה  בקנדה )3

 , דוגמת מסמך שהועבר לוועדה: אשר גם מפקחת על איכות השירות

Ontario paramedic education and state exams regulations.pdf"" 
 

 

מדובר בחלק אינטגרלי משרותי הבריאות הניתנים באחריות המדינה ומפוקחים על  בהולנד) 4

 , ומפורסמים דו"חות שנתיים מסודרים ומפורטים עם נתונים ומידע מסודר רב:ידה

‘Ambulance services in 2011’ highlights 
Ambulancezorg Nederland (Ambulance Care Netherlands) issues an annual sector 
report that offers a broad insight into the ambulance care sector. The ‘Ambulance 
services’ sectoral report records developments within ambulance care in the 
previous calendar year 

 

יש התייחסות ועיסוק בנושא, במסגרת דיווחים לארגון הבריאות  – באיחוד האירופאי) 5

כדוגמת דין וחשבון מקיף ביותר בתחום שסקרנו , , כתחום רפואי ספציפי ויעודיWHOהעולמי 
 :EMSובידי הוועדה, תוך מעבר ותיאור עשרות ארצות וארגונים בתחום מערכות 

 

"Emergency Medical Services Systems in the European Union Report of an 
assessment project coordinated by the World Health Organization" 
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 פערים ומשמעויות –חלק חמישי 
 

. תיאור מצב קיים9 פרק  

. פערים במצב הקיים10פרק    

 . משמעויות הנובעות מהפערים הקיימים11פרק 
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 מצב קיים  . תיאור9 פרק

 . פערים במצב הקיים 10פרק 

 . משמעויות הנובעות מהפערים הקיימים11פרק 

 . תיאור מצב קיים 9פרק 

 תיאור מצב קיים:. 1
 

 א. חקיקה והמצב המשפטי לגבי רפואה דחופה טרום אשפוזית
 רגולציה, דין ומימשל]  -[פרוט בחלק רביעי 

 
 , עזרה ראשונה  ואמבולנסים.תתחומי: רפואה דחופה טרום אשפוזיאין חקיקה ב )1

 שתוקן מעט במשך השנים. 1950מד"א פועל מתוקף חוק מד"א משנת  )2

שמסדירים את פעולות ארגוני או רגולציה חקיקה  עד כה לא הוסדרה )3
 בינם למד"א בממשקיםהמתנדבים והגופים הפרטיים בתחום ויש פערים 

נדון ביוזמת , ולכן מונתה הוועדה שבובינם למשרד הבריאות (הרגולטור)
 יה לפי כתב מינויה ע"י משרה"ב.המלצותהבריאות להביא את  משרדומינוי 

של הוראות והנחיות ברמה כזו או אחרת (הנחיות מנכ"ל /  תכניםבחוסר קיים  )4
הנחיות מינהל הרפואה / הנחיות אגף) של משרד הבריאות בתחום המקצועי, 

חלקית, בתחום הרפואי, הניהולי והפיקודי, לשגרה ולחרום, למעט, 
) וסמכויות הפאראמדיק (חקיקת מנהלתיותהאמבולנסים הפרטיים (הנחיות 

 משנה במסגרת פקודת הרופאים).

מדיניות לאומית רגולטורית קוהרנטית בתחום הרפואה הדחופה נדרשת  )5
הטרום אשפוזית, ובהתאמה, חסר פורום היגוי לאומי או "שולחן עגול" 

מבצעיים, גופי אקדמיה, ועדות  אופרטיבייםמתכלל, וזאת למרות ריבוי גופים 
 ומועצות רבות, ופורומים רפואיים מקצועיים שונים. 

 ממשל והסדרה רגולטורית של פעילות העזרה הראשונה טרום אשפוזית   ב.
 

"ל  למנכ המשנה בלשכת"ר וע חירום שרותי תחום ראש של בודדלמעט תקן  )1
בחוק סמכות והינו נושא לא קיים במשרד הבריאות גוף מטה שהוגדרה לו 

, אשפוזייםבאחריות להנחיית מערך שרותי ההצלה החרום הרפואיים הטרום 
 ומרכז את כלל ההיבטים של שרותי החרום הרפואיים. 

האמור בגוף מטה מתוקנן באופן ראוי שבידו כ"א כלים ואמצעים לרכז  )2
ולהפעיל את כלל מרכיבי וצרכי הניהול וההסדרה הרגולטורים הנדרשים 
לניהול, רישוי, הפעלה, הכשרה, בקרת כשירות, ניהול האיכות ופיתוח שרותי 

 הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית. 
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רגולציה מרכזית על כלל המערך הציבורי והפרטי כאחד בזמן שיגרה  נדרשת )3

להגדרת חזון ויעדים, סדרי עדיפויות להשקעת משאבים, בקרה מקצועית, 
רישוי, תיאום, אבטחת איכות, ויצירת למוד ועדכון, סטנדרטים להפעלה, 

 בסיסי נתונים לאומיים בהתאם.

בהיבט המבנה, תחום הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית בשגרה מכוסה  )4
במשרד הבריאות כאמור ע"י שני בעלי תפקידים: ראש התחום, ואחראי 
לרישוי אמבולנסים, האמורים לטפל  בכלל מרכיבי מערך שרותי העזרה 

הגדרת מדיניות, סטנדרטים ונהלים לטיפול ופינוי; ניהול הראשונה, כולל: 
ואבטחת איכות: פיקוח; בקרה; תחקור; הכשרה; רישוי; טיפול בתלונות 

 הציבור ועוד.

למעט בתחום רישוי אמבולנסים (וגם ע"ב נהלים מאושרי בית המשפט בלבד  )5
 חוקית לא קיימת הסדרה בו ישנה הסדרה רגולטורית חלקית, כפי שתואר) 

עיסוק בתחום העזרה הראשונה והרפואה הדחופה טרום אשפוזית , ולא ל
מתקיימת בקרה מלאה ומקיפה נדרשת על מגישי השרות, הכשרתם, עדכונם 
המקצועי, כשירותם, וביצועיהם. בהיעדר הסדרה רגולטורית בתחומים אלה 
הגופים השונים פועלים על בסיס אמות מידה מקובלות בתחום או על בסיס 

פנימיים שיצרו או אימצו הגופים, חלקם על בסיס סטנדרטים מקובלים נהלים 
 וחלקם לפי תפיסתם.  

המענה שנותן משרד הבריאות למכלול תחומי הפעילות הנדרשים בתחום  )6
תפקידים אלה ההרפואה הדחופה הטרום אשפוזית  באמצעות שני בעלי 

 מתאפיין במענה חלקי ובעומס רב של בעלי התפקיד. 

א הינו הרגולטור של עצמו בחלק מהתחומים הללו, אמנם באופן בפועל, מד" )7
מקיף מקצועי ויסודי, תוך תיאום, ובקרה חלקית של משרד הבריאות,  דבר 
שהינו בעייתי בעיני חלק מהגופים האחרים, בעיקר בתחומי הפעלה מבצעית 
מקצועית, מתן שירותים, תחרות וניגודי עניינים מובנים מזה שנים (בתחום 

 ת אירועים ציבוריים). אבטח
 

 פערים מרכזיים של הגורם הרגולטורי: )8
 

בתאום ארגוני ומקצועי בפעולות הגופים השונים בשעת אירגוניים פערים  )א
שגרה וחרום, כולל תאום ושילוב הגופים הפרטיים שברשותם סד"כ 

 משמעותי של אנשי מקצוע, כלי פינוי וציוד רפואי.
 

 

לא קיימות  –ה הטרום אשפוזית בהתייחס למקצועות הרפואה הדחופ )ב
; הגדרת מקצועות ותפקידים ומינוח אחיד הגדרות לנושאים הבאים:

סילבוס ודרישות הכשרה; נוהל רישוי והרשאה, דרישות הסמכה/רישוי; 
נוהל לניהול ואבטחת איכות; משמעת; השתלמויות וריענונים. (האמור 

ו או אושררו על קיים במסגרת נהלי מד"א התוך אירגוניים, שחלקם אושר
 ידי משרד הבריאות).

 
הבקרה על מגישי השרות (ציבוריים ופרטיים כאחד..), ועל גופים וחברות  )ג

 הפעילות בתחום הינה חלקית.
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לאומי למקצועות הרפואה  אין תיעוד אחיד מחייב בפורמט מובנה )ד

פאראמדיק, חובש בכיר, חובש רפואה  –הדחופה הטרום אשפוזית 
ה ראשונה (כדוגמת תעודת מדריך תיירים מוסמך או דחופה, מגיש עזר

מול הציבור הכללי, מול גופים ציבוריים (משרד החינוך  )תעודת מאבטח
 ליווי טיולים וכד') ולמול כלל העוסקים בתחום.

 
(הכוונה לא לצבעים  אין סימון אחיד - אמבולנסים פרטיים ורכבי הצלה )ה

 -אלא על  היטב בנהלים)ולסימון החיצוני של האמבולנס/נט"ן שמוסדר 
(כמקובל למשל בארה"ב), על אמבולנסים "חותם" חיצוני של אישור 

, סימול אחיד ורשמי המאפשר זיהוי רכב הצלה פרטיים ורכבי הצלה
 מאושר על ידי הרגולטור.

 
 
 

 ג. גופים המגישים שרותי עזרה הראשונה 
 

בוססות על עובדים בשכר מ –סוגי גורמים: מד"א, , חברות פרטיות  3השרות ניתן ע"י 
 ולעתים בשילוב מתנדבים, גופי מתנדבים (מלכ"רים, עמותות)

  ) מד"א, הגוף העיקרי במדינה העוסק בהגשת שרותי עזרה ראשונה, פועל 1
מרחבים המכסים את כל שטחה הריבוני של  11 -לפי חוק מד"א. פרוס ב

שטח  המדינה. מד"א נדרש להעניק שרות במשך כל שעות היממה, בכל
המדינה, לכל נזקק; ברמה המקצועית הנדרשת כולל פינוי רפואי רכוב בכל 

 שטח המדינה או מוטס בחלק משטח המדינה הרלוונטי בצפון ובדרום.

חברות אמבולנסים פרטיות ברחבי הארץ כולל גם במגזר  140 -קיימות כ )2
הערבי. חלקן מספקות שרותי נט"ן (הגדולות בהן שח"ל ונטל"י) 

החברות באמצעות מאות וות בראשות רופא ופרמדיק. באמצעות צ
, אמבולנסים ומאות מטפלים בתחום הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית 

מעניקות שרות למנויים בעקר באזורים צפופי האוכלוסין במדינה בדגש 
על שרות לחולי לב. החברות מחזיקות במסד נתוני חולה ומעניקות 

ות מצוקה, טלמטריה ויעוץ טלפוני. שרותי יעוץ לחולה, כולל שרות קריא
מרבית החברות הפרטיות עוסקות בניוד חולים לאתרי בירור רפואי 
וטיפול, ואינן מגישות שרותי עזרה ראשונה במצבי חרום רפואי, אלא 

 כעוברי אורח.

קיימות חברות פרטיות קטנות רבות, בדר"כ מקומיות, כולל במגזר הערבי  )3
רושלים, המסוגלות להעניק סעד חיים בצפון הארץ ובמרכזה, ובמזרח י

מתקדם (ע"י רופא ו/או פרמדיק) או סעד חיים בסיסי ברמת חובש, מגיש 
 עזרה ראשונה או נהג אמבולנס.

, חלקם דרך מוקד באוכלוסייהקיימים גופי התנדבות רבים הפועלים  )4
מאורגן, חלקם מקומיים, חלקם מגזריים, המגישים שרותי עזרה ראשונה 

דבים המצוידים באמצעי קשר וציוד רפואי, בד"כ על בסיס על בסיס מתנ
כוננים מתנדבים המופעלים ממקום מגוריהם או עבודתם. גופי 
ההתנדבות המרכזיים: "איחוד הצלה", הצלה ת"א ב"ב, זק"א, ארגוני 
"הצלה" שונים ועוד. לגורמים אלו מאות מתנדבים, לחלקם גוף מנהל 

משתנה, מצוידים בציוד יעודי  בהתנדבות ו/או בשכר ברמה מקצועית
רפואי ברמות סיוע שונות, ולהם זמינות גבוהה ויכולת הגעה מהירה על 
בסיס אופנועים וקטנועים ויכולות הגשת סעד חיים בסיסי ועד סעד חיים 

 מתקדם לחלקם יכולת פינוי מוגבלת.
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 הפעלה פיקוד ושליטה  .ה
 

יע למוקדי המג 101 –קיים ברחבי המדינה מספר חרום רפואי ארצי  )1
מד"א המרחביים, תוך גיבוי של המוקד הארצי של מד"א הנכנס 
לפעולה אוטומטית במקרה של עומס במוקד מרחבי. (במצב של עומס 

האזורי מדלגת לתורן המוקד הארצי שמקבל  101יתר שיחה למוקד 
את פרטי הקריאה ומנתב את הקריאה חזרה למוקד האזורי 

 לפעולתו). 

בוססים על תשתיות טכנולוגיות מתקדמות של מד"א מ 101מוקדי  )2
ביותר כולל מערכות ניהול מבצעי שפותחו ע"י מד"א ומותאמות 

 למבנה ההפעלה והשליטה של מד"א.

מזהה באופן אוטומטי את כתובתו של הפונה למוקד  101מוקד  )3
 בטלפון . 

המוקדים האזוריים והארציים מקיימים מערכת איכון לכל  )4
רתם כולל גם לאמבולנסים ממרחבים האמבולנסים הפועלים בגז

אחרים הנמצאים במרחב גזרתם. מערכת זו מאפשרת טיוב וייעול 
השימוש במשאבי התגובה והפינוי הרפואי, באירועים פרטניים כמו 

 גם באירועים רבי נפגעים ובאירועי חרום רחבי היקף. 

מערך השליטה המרחבי / מרכזי של מד"א מקיים הליך מובנה של  )5
יעוד המידע מהפונה לעזרה ובמקביל הליך של סיוע טלפוני קליטת ות

ח סיוע לפי נתוני האירוע ובהתאם לנהלי העבודה ווהזנקת כ
 וההפעלה המבצעית של המוקד.

אינם מיודעים למיקומם וליכולותיהם של מגישי עזרה ראשונה  101מוקדי  )6
מתנדבים של ארגוני התנדבות אחרים ואינם שולטים בהפעלת מתנדבים 

 לה, וברכבי ההצלה שברשותם.א

המפורסם באמצעי התקשורת  1221לארגון "אחוד הצלה" מספר חרום משלו  )7
מגיעות למוקד הארצי של  1221 -ועל גבי כלי הרכב של הארגון. פניות ל

אחוד הצלה בירושלים. במוקד מערכת ניהול משוכללת ומערכת שליטה 
גון הרלוונטיים בהתאם בכוחות הכוננים של הארגון המפעילה את כונני האר

למיקומם, למהות הקריאה, ולפי נוהלי העבודה וההפעלה המבצעית של 
המוקד. הפעלת הכוננים מבוצעת ע"י אמצעי קשר מירס וטלפוניה סלולרית 

 המקושרים למערכת איכון הכוננים. 

אינן מועברות באופן  1221קריאות לסיוע רפואי דחוף המגיעות למוקד  )8
 1221אלא על פי החלטתו של תורן מוקד  101עת מוקד ממוסד ושגרתי לידי

של אחוד הצלה, או לבקשת כונן אחוד הצלה שהגיע לפונה ומחליט על צורך 
בפינוי רפואי, שרות שאיננו מסופק, נכון להיום, ע"י אחוד הצלה; בעוד 
שבעבר התקיים שת"פ כזה או אחר עם מד"א, כיום לאור הסכסוך המתמשך, 

ישיבות שהתקיימו בנושא במשרד הבריאות, השת"פ לא ולמרות סיכומים ב
מתקיים כשגרה הלכה למעשה באופן שיטייב את היכולת לזמינות כוחות 

 וכוננים, ובכך לתרום להצלת חיים.
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של מד"א אינן מועברות באופן יזום  101קריאות לעזרה המגיעות למוקד  )9

הצלה  וממוסד ממד"א לידיעת מוקד אחוד הצלה. בחלק מהמקרים אחוד
לטענת מד"א באמצעות יירוט ללא רשות של  101מודע לקריאות למוקד 

לכוחות מד"א ולכונניו. יירוט ההודעות לפי עמדת מד"א  101דווחי מוקד 
שהוצגה לוועדה ולגורמי מימשל בענין, נעשית באורח "פרטיזני", ולעמדת 

ת משפטיות שבידם, באופן לא חוקי, בניגוד לחוקי הגנ חו"דמד"א לפי 
 הפרטיות המחייבים את מד"א.

בפועל, הפעלת כונני ומתנדבי איחוד הצלה נעשית באופן חלקי, חד צדדי, או  )10
על ידי פניות ישירות למוקד איחוד הצלה, או על בסיס קבלת מידע על 

בידי המתנדבים או ממקורות  המצוייםאירועים ממכשירי קשר של כונני מד"א 
 אחרים.

 רת האירועהטיפול הרפואי הניתן בזי  .ו
 
הטיפול הרפואי לחולה / נפגע ניתן בהתאם לגורמי הטיפול המגיעים לזירת               )1

האירוע ובהתאם לפרוטוקולים הטיפוליים וההנחיות של גורמי הטיפול 
 לכוחותיהם: כוחות מד"א, ארגוני מתנדבים, חברות פרטיות ועוד.  

או לבית חולה/נפגע הפונה למוקד  לעתים קרובות מגיעים לזירת אירוע             )2
גורמי סיוע מגופים שונים, בהם מד"א, אחוד הצלה, זק"א  101החרום 

אירועים "מרובי מטפלים". במקרים רבים גורמים  –ועמותות או גופים נוספים 
אלה מופעלים ופועלים בזירת האירוע ברמה לא מוגדרת ולא ממוסדת של 

קצועיים והן בהיבטים המבצעיים של תיאום, שליטה ובקרה, הן בהיבטים המ
 ניהול האירוע, והן בהיבטים של צנעת הפרט.

באירועים "מרובי מטפלים" תאום הפעילות בין גורמי הטיפול השונים אמור               )3
היה להתבצע על פי הנחיות משרד הבריאות. בפועל ישנם אירועים רבים של 

ת אירוע או לביתו של הפונה לסיוע חיכוך בין גורמי סיוע רפואי המגיעים לזיר
רפואי, כאשר עיקר החיכוך נובע מהגדרת הסמכות המקצועית הבכירה 
באירוע והסמכות לנהל את האירוע ולקבל החלטות אודות הטיפול, סיום 

 הטיפול והפינוי הרפואי והדיווח.

ינה לעיתים ריבוי מטפלים בזירת אירוע עם חולה/נפגע בודד לא רק שא              )4
אלא אף עלולה לגרום לנזק מיותר. מאידך זמינות,  –תורמת לטיפול בנפגע 

של כוננים  הכמות הנכונה האיכותית המידתית והראויהמהירות והגעה של 
של החולה/נפגע,  ההישרדותהינה חיונית, כל דקה כידוע קורלטיבית לסיכויי 

 ורתי.יש צורך להתמקד בפן המקצועי והטיפולי, ולא השיווקי והתקש

המצב הקיים מתאפיין באירועים חוזרים ונישנים של ויכוחים ליד החולה /               )5
פצוע ומשפחתו אודות הטיפול הרפואי, על הצורך בפינוי רפואי ועל שיטת 
הפינוי. חלק מאירועים אלה מקבלים גם ביטוי תקשורתי משמעותי ביוזמת 

ופים. חלקם מגיע גם לדרגים אנשי שטח בגופים השונים או ביוזמת דוברי הג
הבכירים ביותר במשרד הבריאות ובכנסת בדמות תלונות ולעיתים קרובות 

 תלונות הדדיות ולעיתים עד כדי תלונות שהוגשו למשטרה.

מסכת התלונות ההדדיות במיוחד בין מד"א ואחוד הצלה הגיע בשנים               )6
ת כאשר כל ארגון מחזיק גופי-בתהליך הסלמה מתמשך לרמה של עויינות בין

 תיעוד מפורט אודות אירועים "בעייתיים" לצורך ניגוח הארגון השני.
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מד"א בהיותו הגורם המוסדי, הגדול והמרכזי בהגשת שרותי עזרה ראשונה,               )7

היחיד הפועל עפ"י חוק יעודי, פועל כאילו הינו הגורם היחיד בשטח המגיש 
חולים ושרותי פינוי רפואי. מד"א אינו -בית שרות טיפול רפואי דחוף טרום

מכיר במגישי עזרה ראשונה, חובשים או פרמדיקים שאינם נמנים על אנשיו 
 בין כעובדים ובין כמתנדבים פעילים במד"א.

חלק מגורמי ההצלה המתנדבים פועלים בתאום עם מד"א ותחת חסותו                )8
הצלה אלעד וכו'), וזאת מתוקף  ברק,-המבצעית  (ביניהם: זק"א, הצלה בני

היותם גם מתנדבים וכוננים מהשורה במד"א ומתוקף כך מוגדרים ומוכרים 
 ע"י מד"א כמתנדביו. 

במוקד הארצי של מד"א קיים רופא בכיר (מנהל רפואי תורן) המסוגל לסייע               )9
לצוות המטפל של מד"א בזמן אמת, בייעוץ ובהנחיה על פי בקשת הצוות 

שטח או על פי שיקולו של הרופא בהתאם לאופי האירוע או מקרה המחלה / ב
הפציעה. המנהל התורן מסוגל גם לקבל מידע טלמטרי של המטופל מאמצעי 
הניטור שמחוברים למטופל, וכן לקבל תמונת מצב של המטופל במהלך 

 הפינוי הרפואי.

 

 פינוי רפואי לבית החולים  .ז
 

החולים פועלים גופים רבים העוסקים בפינוי וניוד חולים,  בזירת טרום בית              )1
המהווה את הגוף הגדול ביותר, חברות פרטיות ארציות או  –ביניהם: מד"א 

מקומיות, גופים ציבוריים (משטרה, שב"ס, צה"ל), חברות גדולות המפעילות 
אמבולנסים לצרכיהן (כמו רשות שדות התעופה, חברת החשמל, מפעלים, 

 מותות ועוד'.וכו'), ע

פינוי רפואי דחוף לבית חולים מבוצע ככלל ע"י מד"א באמבולנסים לבנים               )2
תוך הגשת סעד חיים בסיסי או בנט"ן / אט"ן תוך הגשת סעד חיים מתקדם. 

 101ההחלטה לגבי סוג רכב הפינוי ורמת הסיוע הרפואי נקבעת ע"י מוקד 
לנוהלי ההפעלה של מד"א והסמכות הרפואית הבכירה בשטח, בהתאם 

ובהתאם לזמינות כלי הפינוי בגזרת האירוע. חלק מהפינויים בעקר בצפון 
הארץ ובדרומה מבוצעים בהיטס ע"י מסוקי הפינוי של חברה פרטית 
הפועלים בשת"פ עם מד"א, וחלקם, במיוחד באירועים רבי נפגעים או 

 טס של חיל האווירבמתארים מורכבים, ע"י מערך הפינוי והחילוץ הרפואי בהי
. מיעוט המפונים לבתי חולים הינם מנויים ומטופלים של חברות 669ביחידה 

רפואת חרום פרטיות וחברות אמבולנסים פרטיות ומפונים ע"י חברות אלה 
 לבתי חולים, ואמבולנסים צבאיים.

ות קיים נדבך משמעותי של פינויים דחופים מגופים רפואיים (מרפאות קופ               )3
חולים, מרפאות פרטיות, מוסדות סיעודיים, מוסדות אחרים...) המבוצע 
בחלקו על ידי מד"א ובחלקו ע"י חברות פרטיות שלהן הסכמים עם אותם 

 מוסדות וגופי רפואה. 

ההחלטה על פינוי לבית חולים של חולה או נפגע הינה של צוות העזרה               )4
אם לנוהלי מד"א ובהסכמת הנזקק הראשונה שהוזנק לחולה /הנפגע בהת

לטיפול. יעדי הפינוי גם הם נקבעים ע"י צוות האמבולנס בהתאם להוראות 
הקבועות ובהתאם להנחיות הספציפיות שהצוות מקבל מהמוקד, ולעיתים 

 לפי מדיניות עומסים ואילוצים שקיימים בבתי חולים.
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ברות פרטיות נעשה בתשלום פינוי לבית החולים המבוצע על ידי מד"א וח              )5

למד"א או לחברה הפרטית, מרכיב המהווה לעיתים שיקול בידי הנזקק לסיוע 
רפואי האם להזמינם או לא. התשלום למד"א או לחברות הפרטיות מבוצע 

ידי הפונה ובחלק מהמקרים מוחזר למשלם על ידי קופות החולים או -על
ביטוח הבריאות הממלכתי גורמי אחרים (חברות ביטוח וכו') בהתאם לחוק 

 ונהליו. 

ישנם אמבולנסים פרטיים של ארגוני התנדבות כמו "לב מלכה", יד שרה,               )6
וארגוני הצלה כגון "הצלה בית שמש", וארגוני חולים שונים, שאינם גובים 

 תשלום עבור הפינוי.

 
 הכשרה וכשירות מקצועית  .ח
 
/ הרשאה לעיסוק במקצועות הרפואה הדחופה לרישוי  חוקיתאין הסדרה               )1

טרום אשפוז והעזרה ראשונה . במהלך הדיונים על חוק הרפואה הדחופה 
הטרום אשפוזית סוכם כי לגבי פאראמדיקים יהיה משטר רישוי של משרד 
הבריאות על ידי האגף לרישוי מקצועות בריאות לאור חשיבות ומורכבות 

של אישורים למוסדות וגופים בעלי מנהל התפקיד, ולגבי חובשים יהיה משטר 
רפואי מוגדר ומוסמך, שיאשר וינפיק תעודות והסמכות, תוך דיווח שהכוונה 

 מה שלא מתקיים. –ליצור תיעוד אחיד ולאומי, מוכר מסודר ומובנה 

מנגנון רגולטורי לנושא זה, ובהינתן שקיימת  ובהמשכהבהעדר חקיקה               )2
, גופים שונים לוקחים יוע רפואי דחוף טרום אשפוזיישי סדרישה רבה למג

, כולל םריומעלעצמם את הסמכות לאשר מקצועית הכשרות של חובשים 
אלה הנותנים שרות באירועים שונים כגון טיולי בתי ספר, מופעים המוניים, 

 פינויים רפואיים המבוצעים ועוד. 

המאושרות ע"י הגוף המכשיר בפועל קיימות בשוק מסגרות הכשרה רבות               )3
והמעניקות גם תעודות הסמכה מטעם גופים אלה, שאינם עומדים בכל 
הגדרה (שאינה קיימת כיום) או בקרה מקצועית (החסרה) רגולטורית 

 המתבקשת בעליל בתחום קריטי זה. 

הייתה הסמכת נהגי אמבולנס במגזר האזרחי במדינת ישראל עד לאחרונה,               )4
ת באופן בלעדי ע"י מד"א, המהווה לעניין זה לטענת גופים פרטיים מבוצע

רבים בבחינת מונופול. מד"א משמש כגורם הבחינה המקצועי למבקשים 
אמבולנסים פרטיים המצויים  600 -להוציא רישיון לנהיגת אמבולנס (עבור כ

בשלב סיום  .לת חולים ולפינוי חולים ופצועים)במגזר האזרחי ומשמשים להוב
של  30/2013הובא לתשומת לב הועדה חוזר מס' תיבת הדו"ח וחתימתו כ

מינהל הרפואה בנדון: הכשרת חובש רפואת חירום / נהג אמבולנס מתאריך 
 העומד בתנאי החוזר; מפורט נספח ד'.את הנושא לכל הפותח ,10.10.2013

/  טיותקיים ביקוש משמעותי בקרב הגורמים הפועלים בשטח (חברות פר              )5
בכל  עמותות....) לקביעת תכני הלימוד וההכשרה הנדרשים והמתחייבים

: סילבוס פורמאלי מחייב ולאומי, הכולל מקצועות והכשרות העזרה הראשונה
 את שלבי ההכשרה, נוהלי ההסמכה פיקוח ודיווח.
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 רישום נתוני עזרה ראשונה ופינוי רפואי  .ט
 
ע, ההפעלה והנתונים הרפואיים של הפעילות תיעוד נתוני הקריאה לסיו              )1

המבוצעת ע"י כוחות העזרה הראשונה חיוניים לבקרה מובנית ושיטתית של 
 וליצירת תמונת מצב אזורית ולאומית. איכות הטיפול ולקידום האיכות, 

על מוכנות והיערכות, קידום המניעה, חינוך,  רב תחומיות לנתונים אלו יש השלכות
 וטיוב מתן השירות הרפואי.כנון כוח אדם מקצועי ומשאבים, תאפידמיולוגיה, 

מתעדים את מידע  -, חיל הרפואה הגורמים הפרטיים, אחוד הצלהמד"א,               )2
המוקדים שלהם וכן מידע תפעולי ורפואי של הקריאות המבוצעות במענה 
לפניות הנזקקים לסיוע הפונים למוקדים. אין הגדרה מחייבת לנתונים 

דרשים לתיעוד ואגירה ע"י הגופים הפועלים. המידע המתועד וכן נתוני הנ
 ההפעלה שונים בין הגופים.

ככלל, בכל ארגון קיים תיעוד ורישום פנים אירגוני לפי כל דין ולפי מדיניות               )3
חיל הרפואה של חברות אמבולנסים פרטיות, הארגון (מד"א בראש וראשונה, 

לא קיים רישום , ארגוני התנדבות וכיוצ"ב), אך עם זאת צה"ל, גופים פרטיים
ואין בסיסי המאגד ומתכלל בין נתוני כלל הגופים תחת קורת גג אחת, לאומי 

הפעילות  / מידע אחודים המציגים תמונה ארצית או אזורית של הפוטנציאל
 הרפואה הטרום אשפוזית. 

הפעילות הטרום  של מידעמרכזי בראיה לאומית אין הצלבה ואיגום בנוסף 
 רפואייםמקצועי, כוח האדם המקצועי, משאבים האשפוזית בפן הרפואי 

רכבי ואמצעי פינוי בעלי רישיון קיימים ברישום למעט ניוד (וציוד, אמצעי 
, ורישוי מתוקף חובת הפעלת רכב ביטחון ע"י משרד הבריאות והתחבורה)

 פילוח מקרים ותחלואה, מדדי איכות והערכות בהתאם.

 

יהול ואבטחת איכות הטיפול: תחקור, בקרה, הפקת לקחים ופיתוח נ .י
 איכות מתמשך

 
בהתייחס לכלל הארגונים והגורמים הפועלים בזירת הרפואה הדחופה                )1

לקיום מערכת איכות, לאופן  או מנגנון מחייבהטרום אשפוזית אין הגדרה 
 נקודות לעיון ודיון. הפעלתה ולשיטת דווח לגבי אירועים חריגים, תקלות ו

במד"א ובגופים נוספים קיימת פעילות תחקור, בקרה והפקת לקחים ברמות                )2
 שונות המוכתבות, מנוהלות ומתועדות ע"י הגוף עצמו וביוזמתו.

 

 דוברות  .יא
 
אירועי חרום בהם מעורב חולה / שגרה ובקיים ריבוי דוברים וריבוי מסרים ב              )1

 נפגעים. -דד וביתר שאת באירועים רביבו נפגע

ידיעות ע"י דוברי ארגונים והן ע"י  העברתחוסר תאום בתוכן ובעיתוי קיים               )2
פעילים מטעם ארגונים המתראיינים באופן לא מתואם ולא מנוהל, ולפי 

הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל  סגלנתונים שנמסרו לוועדה על ידי 
 בוש הליכי חקירה, ולהפרעה לפעילות המשטרה. לעיתים עד חשש לשי
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דוברי הגופים השונים פועלים לפי ראות עיניהם, כך שבציבור מתקבלת               )3

לעיתים תמונה לא ברורה אודות האירוע הספציפי, ובהיבט רחב יותר קיימת 
תחושה של חוסר שליטה וחוסר ניהול באירוע ופגיעה באמון הציבור 

. (לדוגמא: דיווחים מרובים וסותרים באירוע התמוטטות במערכות החרום
גשר התאורה בחזרות לטכס הדלקת המשואות; ריבוי מקורות דווח ושונות 

בפיגועים, מצב הנפגעים, דיווח על  עזרה ראשונהבנתונים מפי מגישי 
 הרוגים/ רמות פציעה וכיוצ"ב.)

לא תמיד התקשורת מודעת  התייחסות התקשורת לגופים השונים מורכבת,              )4
 מי אחראי, מה מקצועיותו, ומה סמכויותיו.

לקראת סיום פעילות הוועדה הובא לתשומת ליבנו על ידי משרד הבריאות כי               )5
הופץ על ידי משרד הבריאות ומשטרת ישראל,  2013לאוקטובר  23 ביום

באירועים "נוהל בנושא אחריות המשטרה ופעילות כוחות הצלה רפואיים 
, עליו חתומים משנה למנכ"ל משרד עם נפגעים על רקע פלילי או בטחוני"

 .הבריאות וראש חטיבת החקירות במשטרת ישראל

ככלל, תפקידו עוסק בטיפול ובמסירת מידע בנדון, וקובע בפתיח כי "הנוהל 
של איש כוחות ההצלה הוא בראש ובראשונה לפעול להצלת חיי אדם ככל 

נוהל מופיע ומפורט ". הידרדרות במצבו הרפואי של הנפגעשניתן ולמנוע ה
 בנספח ד'.

 

 

 הגדרת כוחות רפואה נדרשים לאבטחת אירועים ציבוריים  .יב
 
" שהתקין שר 1989-עפ"י "תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים תשמ"ט              )1

המוסמך לקבוע, להגדיר  הגורםהפנים, מד"א מהווה הלכה למעשה את 
ידורי העזרה הראשונה הנדרשת באירועים ציבוריים רבי ולאשר את ס

משתתפים (אסיפות, מופעים, ירידים, אירועי ספורט ועוד), לרבות היקף 
הצוותים, אמצעי הפינוי הרפואי והציוד הרפואי הנדרשים להיות זמינים 
במקום האירוע. הגדרת סד"כ הרפואי לאירוע מסוג זה הינו תנאי הכרחי 

 ום האירוע.לקבלת רישיון לקי

היות ומדובר באירועים יזומים בהם האבטחה הרפואית משולמת ע"י מארגני               )2
הינה בהיקף רחב ובעלות משמעותית, הספקת שרותי  האירוע ולעיתים

העזרה הראשונה מעוררים עניין עסקי ומסחרי רב בקרב מגישי שרותי עזרה 
 ראשונה שונים שזה עיסוקם.

א עצמו מהווה את הספק הגדול ביותר של שרותי עזרה ראשונה מד"              )3
לאירועים, המתחרה מול ספקי שרות אחרים על הספקת שרותי העזרה 
הראשונה לאירוע, שכאמור מד"א עצמו קובע את היקף הכוחות והציוד 

 פורט גם בחלק המשפטי. האמור הנדרשים לאבטחתו הרפואית של האירוע; 
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 עמדת מד"א – ותמימון פעילתקצוב ו .יג
 

נתונים שהוצגו והועברו על פי התייחסויות ולעיל משקף את עמדת מד"א האמור 
 ליהם לגופן.עמדה ע יכולה להביע, מבלי שהוועדה מטעם מד"א בכתב לוועדה

 
פעילות מד"א ממומנת במרביתה מגביית תשלום בגין שרותי מד"א ומגיוס               )1

של "חברי  פילנטרופייםבאמצעות גופים  תרומות המבוצע ע"י מד"א עצמו
 מד"א" במדינות רבות ברחבי העולם. 

באשר למימון הארגון, כולל תיעוד לוועדה מד"א העביר חומרים רבים               )2
ללא גישור על הפערים הכלכליים  ,לעמדת מד"א .תכתובות של שנים רבות

בהתאם לחזונה,  בתחומים שיפורטו, לא תוכל מד"א לתת מענה רפואי ראוי
במיוחד בעתות אירועי אסון המוני או במצבי חירום. מד"א הדגיש בצורה חד 
משמעית כי המדינה מודעת היטב לכל אלה, אך מתעלמת מהדברים, וכי 
נדרש להציב את הנושא על סדר יומה של הממשלה ובמיוחד על סדר יומם 

 של משרדי הבריאות והאוצר.   
 

המדינה קובעת למד"א  -ון ראוי של תעריפי השירותים של מד"א עדכחוסר ב              )3
את תעריפי שירותי החירום שלה, תעריפי שירותי הדם, ולטענת מד"א לא 
משתתפת במימון שלהם, תוך שחיקה ריאלית של הכנסותיה ההולכת 

 ומתעצמת משנה לשנה. 
 

 

להעניק מענה מידי  צריכה ומד"א לתפיסת - היעדר תשלום עבור כוננות               )4
למקרים בהם מתרחשים אירועים רבי נפגעים. עליה להחזיק כוננות, למשל, 
נוכח תרחישי יחוס, ואירועי שגרה כגון אירוע אסון, תאונת דרכים קשה, או 
פיגוע. מד"א לדידה נושאת בעלויות של כוננות זו לבדה, ללא כל תקצוב או 

 השתתפות מצד המדינה.
 

של מד"א עם מתארי  ונכונות המדינה לממן פעולות לשם התמודדותאי               )5
של מד"א ליתן מענה בשעת  ונוכח החשיבות המצויה בהגדלת יכולת –חירום 

חירום, הארגון הדגיש כי הוא נתקל בחוסר נכונות מצד משרד הבריאות, 
המשרד לביטחון פנים ומשרד הביטחון, להשקיע את התקציבים הנדרשים 

מתארי החירום השונים. הציפייה פי עמדת מד"א  לעהראויה לשם ההכנה 
היא כי מד"א תממן את ההיערכות שכלל אזרחי המדינה צריכים לשאת בה 

 באמצעות מימון ממשלתי. 
 
בוצעו כל שנה,  1999בנתונים שהעביר מד"א לוועדה נמסר כי החל משנת                )6

ות, השתלמויות לצוותי במימון ובתיאום עם האגף לשע"ח במשרד הבריא
מד"א כדי להתכונן למתארי החירום השונים באישור האגף. בכל שנה הודרכו 

 אנשי צוות; 1,000-למעלה מ
 

התיאום בין מד"א האגף לשע"ח במשרד הבריאות פעל כדלהלן:  עד שנת 
 1,200,000  - 900,000 (כולל) הקצה משרד הבריאות סכום שנע בין 2010

לא בוצעו  2011בשנת קטור. יתרגילים, ותקצוב פרוי לטובת השתלמויות,₪ 
 . השתלמויות חיוניות אלה, לאחר שנודע כי אין תקציב למימונן

 
 
 



 

100 
החליט מנכ"ל מד"א,  2012לגבי שנת לוועדה חומר כתוב כי מד"א העביר 

, כי מד"א 2011לאור חשיבות ההדרכות, ובהינתן היעדר ההדרכה בשנת 
גבלות התקציב. לעמדתם ללא התמיכה תבצע הדרכות אלה, בכפוף למ

התקציבית ניתן יהיה לבצע היקף הדרכות מצומצם בהרבה, ועלותן תבוא על 
 חשבון צרכים חיוניים אחרים הטעונים תקציב.

 
אמצעים החסרים למד"א לשם התמודדות עם אירועי חירום  ואירועים רבי               )7

באמצעים טכנולוגיים  שר כגוןלתפיסת הארגון קיים פער באמצעי ק - נפגעים
 RFID )Radio Frequencyלשידור מידע על מצב הפצועים (למשל 

Identification  ,(רכבים ממוגני ירי, קסדות, מזרקים אוטומטיים. באקטיבי
 .כמו כן ישנו פער בגיוס והקפאת כ"א מד"א לשעת חירום

  

נם גובים כל תשלום מהפונה חלק מהגופים (עמותות) פועלים בהתנדבות ואי              )8
אליהם בטיפול, גם ללא פינוי. זאת בניגוד לפעילות מד"א הנעשית בתשלום 

חולים, או לאור תיקון באגרות -מעת שמד"א מפנה את החולה / נפגע לבית
 מד"א, בתשלום מופחת אם לא בוצע פינוי בפועל.

 

ק לאיזה גורם לפנות גורם התשלום מהווה שיקול משמעותי בהחלטת הנזק              )9
בפניה הראשונה. חברות פרטיות הגובות תשלום עבור שרותי פינוי רפואי 

 בחלקן ואף מוזילות את התעריף הרשמי דחוף נוהגות לפעול בתעריפי מד"א
. יתרון פוטנציאלי של או מוסדות בריאות שונים בהסדר עם קופות חולים

בהיותן ממוקמות  החברות הפרטיות הינו בזמינות גבוהה יותר ממד"א
באתרים קרובים יותר למקומות ישוב ספציפיים (באופן בולט במגזר 

 המיעוטים, המרוחק, וכו'.) 

 
 

 : סיכום. 2

אור המצב הקיים שפורט לעיל, הועלה בחומרים ובמסמכים רבים הן בעל פה, ית
והן בכתב, על ידי מירב הגורמים איתם נפגשה הוועדה, ובחומר הכתוב הרב 

 וועדה.שהועבר ל
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  פערים במצב הקיים: .1 .8
 

 רגולציה חקיקה  ונהלים .א
 

לפעולת הרגולטור בביצוע תפקידיו בתחום הרפואה  אין הסדרה חוקית מלאה )1
הדחופה הטרום אשפוזית בכל ההיבטים הדורשים הסדרה בתחומי הארגון 

 זה.בתחום  וההפעלה של הארגונים ואנשי המקצוע

וכן חוק  –עזרה ראשונה  -חסר חוק רפואה דחופה טרום אשפוזית  )2
ואיננו מותאם באופן מלא  1950חוק מד"א קיים משנת  - אמבולנסים פרטיים

למציאות בה פועלים בשטח גופים רפואיים נוספים בתחום העזרה הראשונה 
 והרפואה הטרום אשפוזית .

-רגולטורית קוהרנטית פרונדרשת הגדרה של יעדים, והתוויה של מדיניות  )3
 .אשפוזיתאקטיבית בתחום שרותי הרפואה הדחופה הטרום 

 
 אחריות וסמכות בתחומי פעילות הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית   .ב

 
היעדר הגדרת אחריות ומתן סמכות בחקיקה למשרד הבריאות למימוש כלל תפקידיו 

 ת .הרגולטורים הקלסיים בתחום שרותי עזרה ראשונה טרום אשפוזי

אחריותו המקצועית חסר אמצעים וסמכויות חוקיות למיצוי משרד הבריאות  )1
והרגולטורית בנושא הגשת עזרה ראשונה טרום בית חולים ובפועל לכאורה 
מאציל סמכויות בתחומים שונים (ללא הגדרות ברורות) למד"א כגוף מחליט, 

 מסמיך, מבקר, מנחה, קובע מדדים לאיכות וזמינות שירותים ועוד.

 בעדיפות גבוהההמשרד לא הגדיר את הרפואה הדחופה טרום אשפוזית  )2
 סדר היום האסטרטגי שלו, כמתבטא בהיעדרה מתוכנית עמודי האשב
כל תוכנית עבודה, יעדי ממשלה, יעדי משרד, מדדי כמעט בהיעדרות מו

 , מזה עשרות בשנים., למעט לעיתים חלקי או אד הוקאיכות, ותקצוב יעודי

קיום גופים רבים: סטטוטוריים, פרטיים, התנדבותיים המשרד מאפשר  )3
שלהם ותוך  המצרפיהפועלים ללא תאום, ללא מיצוי יכולות הסיוע הרפואי 

 פגיעה אפשרית באיכות וזמינות השרות 

 גופים המגישים שרותי עזרה הראשונה  .ג
 

ריבוי גופים המגישים שרותי עזרה הראשונה באופן בלתי מתואם הן  )1
 יפול הרפואי בזירת האירוע. בהפעלתם והן בט

חוסר ניצול מהותי של כוננים של גופי התנדבות כמו אחוד הצלה מצד אחד,  )2
ושל כונני מד"א מצד שני, הפרוסים במרחב הציבורי בבתיהם ובמקומות 

גבי אופנועים או -עבודתם, כוננים המצוידים בציוד מתקדם ומתניידים על
פעולה ומאי העברה מכוונת של  במכוניותיהם. הבעיה נובעת מחוסר שיתוף

מידע רלוונטי בין הגופים אודות אירועי חרום רפואי במרחב פעולתם, וכיום 
 מחוסר רצונם או יכולתם לשתף פעולה .
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 הפעלה פיקוד ושליטה .ד
 

פגיעה ביעילות הפעלת גורמי הסיוע עקב ריבוי מוקדים לא מתואמים: מוקד  )1
אחוד הצלה ומוקדים מקומיים / של  1221של מד"א בכיסוי ארצי, מוקד  101

 רפואיים. שירותיםטלפונים של 

הפעלה עצמאית בלתי מתואמת של מספר גורמי תגובה רפואית ראשונית,  )2
המתבטאת בהגעה בלתי מתואמת של מגישי עזרה ראשונה ברמות שונות, 

 וקיום חיכוכים בזירת האירוע לגבי סמכות הטיפול, הפינוי והדוברות.

יאל הצלת החיים המצוי בקהילה עקב אי הפעלה של גורמי חוסר מיצוי פוטנצ )3
תגובה ראשונית כשירים הזמינים להפעלה. משאבי הטיפול הזמינים בשטח 
אינם ממוצים: גורמים המצויים בשטח ומסוגלים להגיש סעד חיים בסיסי או 
מתקדם לא מופעלים ע"י מערכת ההפעלה של מד"א משום שאינם נמנים על 

פוטנציאל העזרה הראשונה המצוי בקהילה איננו מנוצל  כוחות מד"א; בכך
 כיאות דבר המונע בחלק מהמקרים הגשת טיפול מציל חיים במועד.

יצירת אי בהירות בציבור לגבי מספר החרום הנכון תמיד, בעת צורך בעזרה  )4
 ראשונה רפואית, הן לצרכי טיפול והן לצרכי פינוי רפואי בכל מאפייניו. 

 תן בזירת האירועהטיפול הרפואי הני .ה
 

 

תדירות גוברת והולכת של אירועי טיפול מרובי מטפלים המשתייכים למגישי  )1
עזרה ראשונה שונים, אירועים בהם עולים ליקויים במהלך הטיפול בחולים או 
פצועים הנדרשים לעזרה ראשונה דחופה, עד כדי תקלות חמורות 

קרה, ויכוחים ליד המתבטאות ב: איבוד זמן יקר בהזנקה לאירוע ובהגעה למ
המטופל ו/או משפחתו על סמכות ניהול האירוע ודרך הטיפול; ויכוחים על 

או אט"ן, נט"ן, י הרפואי (אמבולנס הצורך בפינוי לבית חולים ועל שיטת הפינו
ולאחרונה גם אי תיאום ותקלות בשת"פ בין המסוקים האזרחיים .רכב  אחר..

); 669ה"ל חיל האוויר עם צוותי באיוש פאראמדיקים של מד"א למול מסוקי צ
 ועוד.בשגרה, שההשלכות על כך לאירועי אר"ן וחירום מורכבות עשרת מונים 

אירועים של פגיעה ממשית באיכות הטיפול לאור עיכוב בזימון גורמי הצלה  )2
 שלהם כוחות זמינים בקרבה רבה יותר למקום האירוע.

אית לאור אירועים ת החרום הרפוופגיעה באמון הציבור במערכפוטנציאל  )3
בין מטפלים שהציבור הרחב לעיתים מתוקשרים חוזרים ונשנים של עימותים 

 קרובות איננו מבדיל ביניהם בעת צרה.

חלק מהגורמים הקיימים בשטח פועלים ללא תיאום, דבר המביא להגעת  )4
תוך הגעה   )גורמים מרובים לאירועים נקודתיים (...חולה עם בצקת ריאות....

ימותים בזירת הפעילות כולל גם ליד המטופל ובביתו. חלק לעיתים לע
מאירועים אלה הסתיימו בתלונות במשטרה על תקיפה (לעיתים תלונות 

 הדדיות); חלק אחר הגיעו לשולחנו של משרד הבריאות....

 פינוי רפואי לבית החולים .ו
 

חולים ועל סוג האמבולנס טיפול שאינם מד"א על פינוי לבית התערבות גורמי  )1
או ניידת / אמבולנס המפנה, וגרימת עיכוב בייזום הזמנת אמבולנס הפינוי 

 (במקרים בהם מד"א איננו מוזמן כלל כגורם חרום ראשון).טיפול נמרץ 
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מבוכה לטענת הגופים שהופיעו בפני הוועדה ישנם מקרים שזורעים  )2

והתלבטות מיותרת בקרב נזקקים לעזרה ראשונה או בני משפחותיהם עקב 
התלבטות לגבי עצם הצורך בפינוי רפואי ואופן ביצוע הפינוי (סוג יצירת 

 היטס וכו'). פינוי ב, ציבורי או פרטי, רגיל או טיפול נמרץ אמבולנס

הרציונל המוצע לחולים ולבני משפחתם להתלבט ולשקול את הצורך בפינוי  )3
 ושיטת הפינוי לבית חולים, בכדי להימנע מפינוי בכלל ופינוי בנט"ן / אט"ן

שעלותו גבוהה במיוחד, במצבים בהם קיים חשש שהתשלום לא יוחזר ע"י 
קופת החולים או גורם מבטח אחר לאור מאפייני המקרה ונוהל ההחזר 

 הכספי עבור פינוי רפואי כהגדרתו בחוק הביטוח הממלכתי.

 

 הכשרה וכשירות מקצועית .ז
 

בשים מקצועית לפרמדיקים, חוחוקית ורגולטורית חוסר אחידות ההכשרה  )1
של סילבוס מחייב להכשרה,  חוקיתומגישי עזרה ראשונה בהיעדר הסדרה 

ובהעדר הגדרה לתהליך מובנה ושיטתי של רישוי / הסמכה לעיסוק במתן 
עזרה ראשונה בכל הרמות (חובשים, מע"רים ועוד'), הגורמים לפגיעה 

 באיכות המקצועית של המטפלים ושל רמת הטיפול הרפואי.

בהכשרתם וכשירותם המקצועית של פרמדיקים, חובשים אי הכרה של מד"א  )2
 ומע"רים שלא הוכשרו ע"י מד"א. 

בשלב סיום ש הכשרת חובש רפואת חירום / נהג אמבולנס עד להוצאת נוהל )3
של  30/2013חוזר מס' "כתיבת הדו"ח וחתימתו הובא לתשומת לב הועדה 

ס מינהל הרפואה בנדון: הכשרת חובש רפואת חירום / נהג אמבולנ
כפי , היה קיים (מצורף בעיקרו בנספח ה' לדו"ח) ."10.10.2013מתאריך 

 .למד"א בתחום הכשרת נהגי אמבולנס מונופוללתפיסת רבים שתואר 

בהעדר הגדרה למקצועות מגישי העזרה הראשונה והרפואה הדחופה טרום  )4
בית החולים קיימים גורמים רבים המבצעים או מעוניינים לבצע הכשרות 

 של סגל מקצועי. והסמכות 

קיים ביקוש וצורך משמעותי בקרב הגורמים הפועלים בשטח (חברות  )5
פרטיות/ עמותות....) להגדרת סילבוס ההכשרה ונוהלי ההסמכה למקצועות 

 מגישי עזרה ראשונה; חובשים ופרמדיקים

שליטה בנושא כשירות ואיכות אנשי המקצוע הפועלים ה לא ברור מנגנון )6
כר (חובשים מלווי טיולים...). גופים וגורמים שונים בשטח (כמתנדבים או בש

מצב זה הכשירו את עצמם להכשיר אנשי מקצוע בתחום רפואת החרום. 
מתבטא באופן קיצוני בריבוי וסוגי תעודות  ההסמכה של חובשים ברמות 

בקרה של השונות המונפקות על ידי גופים שונים כראות עיניהם וללא כל 
 סר סמכות המשרד לאור אי הסדרה חוקית., לאור חומשרד הבריאות

 

 רישום נתוני עזרה ראשונה ופינוי רפואי .ח
 

כוללת לקורות הטיפול הרפואי הטרום מלאה היעדר מערכת רישום לאומית  )1
בחולים ובפצועים; קושי מערכתי לבקרה מובנית ושיטתית של   אשפוזי

בקידום  תהליכי ההפעלה, השליטה והטיפול הרפואי בנזקקים לשרות. וקושי
 איכות הטיפול הכולל.
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ככלל, בכל ארגון קיים תיעוד ורישום פנים אירגוני לפי כל דין ולפי כאמור  )2

חיל הרפואה של חברות אמבולנסים, מדיניות הארגון (מד"א בראש וראשונה, 
לא קיים רישום צה"ל, גופים פרטיים, ארגוני התנדבות וכיוצ"ב), אך עם זאת 

ואין בסיסי תוני כלל הגופים תחת קורת גג אחת, המאגד ומתכלל בין נלאומי 
הפעילות  / מידע אחודים המציגים תמונה ארצית או אזורית של הפוטנציאל

 הרפואה הטרום אשפוזית. 

היעדר מערכת ליצירת תמונת מצב אזורית ולאומית, על ההשלכות בכך  )3
למניעה, חינוך, להקצאת משאבים, ביכולת של ניתוח ופילוח הנתונים 

פילוח מקרים ותחלואה, מדדי  ;ולוגיה, וטיוב מתן השירות הרפואידמיאפי
 למדיניות, תכנון ושירותים. איכות והערכות בהתאם

 

ניהול ואבטחת איכות הטיפול: תחקור, בקרה, הפקת לקחים ופיתוח  .ט
 איכות מתמשך

 
איכות המענה לקריאה לסיוע, החל  מדדיהמגדיר מובנה  כולל היעדר מערך )1

 לעזרה, הפעלת התגובה, הטיפול והפינוי.  בניהול הפניה

בהגשת שרות רפואי דחוף טרום  היעדר מערכת לשיתוף כלל העוסקים )2
בלקחים ובידע בתחומי הטיפול, ההפעלה, השליטה והפינוי הרפואי;   אשפוזי

מכאן גם קושי  לקחים הנלמדים מפעילות ניהול האיכות בגופים אחרים.
ר איכות מתמשך . כל גורם לומד בעצמו בקיום תהליך מערכתי שיטתי לשיפו

את לקחיו ועלול לחזור  על שגיאות ברות מניעה שנלמדו בפעילות גופים 
 אחרים בכל מרכיבי שרשרת הטיפול והפינוי. 

 

 דוברות בשגרה ובאירועים רבי נפגעים ואירועים מיוחדים  .י
 

 

חרום ה ושגר ריבוי דוברים, היעדר תיאום בין הדוברים וריבוי מסרים באירועי )1
 נפגעים. -בהם מעורב חולה / פצוע בודד וביתר שאת באירועים רבי

ידיעות ע"י דוברי ארגונים והן ע"י פעילים  העברתחוסר תאום בתוכן ובעיתוי  )2
מטעם ארגונים המתראיינים באופן לא מתואם ולא מנוהל. מחולל בעיות 

וניטין בתחום: צנעת הפרט; הפרעה לחקירה בטחוני או פלילית; פגיעה במ
ובתדמית גופי הצלה וחרום אחרים; פגיעה באמון הציבור בגורמי ההצלה 

 הנתפסים כמוסרים מידע לא אחיד ולא אמין.

לקראת סיום פעילות הוועדה הובא כאמור הנושא מוסדר בחלקו כעת, ו )3
הופץ על  2013לאוקטובר  23לתשומת ליבנו על ידי משרד הבריאות כי ביום 

"נוהל בנושא אחריות המשטרה רת ישראל, ידי משרד הבריאות ומשט
ופעילות כוחות הצלה רפואיים באירועים עם נפגעים על רקע פלילי או 

, עליו חתומים משנה למנכ"ל משרד הבריאות וראש חטיבת בטחוני"
 החקירות במשטרת ישראל.
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 הגדרת כוחות רפואה נדרשים לאבטחת אירועים ציבוריים .יא

 
ומנתונים שהועברו והוצגו  רשמיותתה בפניות לכאורה, קיימת בעיתיות (שעל )1

במצב הדברים בו מד"א הוא גם הרגולטור, הקובע את היקף  לוועדה)
הצוותים הנדרש לאבטחה הרפואית באירועים, וגם ספק המתמודד על מתן 

ברצונו ליצור  שירותי האבטחה הרפואית מול ספקי שירות מסחריים אחרים,
 .מקור הכנסה לקיומו

 
לעמדת הוועדה ולאור כך שנמסר לוועדה כי קיימות בחלק הרביעי,  כפי שצוין )2

הנושא צריך  ,משפט וניהול שעוסקים בתחום כיום פניות בענין בפני גורמי
להידון בשדות המשפטיים הרלבנטיים המוסמכים, ועל ידי הרגולטור בכפוף 

ו נלכן איולכל דין רלבנטי ולמול הגורמים האמורים להכריע בסוגיה המשפטית 
 בסמכותנו.

 

 
 

 מימון פעילות .יב
 

רפואה דחופה טרום אשפוזית,  לשירותיהיעדר תקצוב הולם של המדינה  )1
מביא את מד"א כגוף לאומי מרכזי לגייס מימון לפעולתו המוכתבת עפ"י חוק, 
כולל עיסוק עצמאי בגיוס תרומות בארץ ובחו"ל ופיתוח מיזמים מחוללי 

 ל מד"א. הכנסה שאינם בערוץ הפעילות המרכזי ש

חלק מהגופים (עמותות) פועלים בהתנדבות ואינם גובים כל תשלום מהפונה  )2
אליהם. זאת בניגוד לפעילות מד"א הנעשית בתשלום מעת שמד"א מפנה את 

חולים. גורם התשלום מהווה שיקול משמעותי בהחלטת -החולה / נפגע לבית
 הנזקק לאיזה גורם לפנות בפניה הראשונה. 

בות תשלום עבור שרותי פינוי רפואי דחוף נוהגות לפעול חברות פרטיות הגו )3
כולל גם בחלקן בהסדר עם קופות או בתעריפים מופחתים בתעריפי מד"א 

הינו בחלק מהמקומות בארץ חולים. יתרון פוטנציאלי של החברות הפרטיות 
בזמינות גבוהה יותר ממד"א בהיותן ממוקמות באתרים קרובים יותר לעיתים 

, ירושליםבמזרח ספציפיים (באופן בולט במגזר המיעוטים,  למקומות ישוב
 וכו'.)  בכפרים

 

  :סיכום. 2

פירוט הפערים שפורטו לעיל, הועלו בחומרה על ידי מירב הגורמים איתם 

 נפגשה הוועדה, בדיוניה, ובחומר הכתוב הרב שהועבר לוועדה.
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 הנובעות מהבעיות / הפערים במצב הקיים  משמעויות. 1 .9
 

משאבי אנוש של מתנדבים בתחום התגובה : חוסר ניצול מיטבי של משאבים לאומיים .א
(אופנועי  משאבים תשתיתיים(חובשים, פאראמדיקים ורופאים);  המידיתהרפואית 

הצלה, ציוד עזרה ראשונה והחייאה, אמבולנסים ורכבי הצלה, וכיוצ"ב); וזאת כתוצאה 
מליקוי בהפעלה אחודה ומשותפת של גורמי מענה עזרה ראשונה בתגובה לצורך 

 בשגרה ובחירום.  –בסיוע רפואי דחוף להצלת חיים או מניעת נכות 
 

: במידע אודות טיפולי העזרה הראשונה והרפואה הדחופה חוסר בקרה ומדדים .ב
ר נתונים, הטרום אשפוזית המוגשים לתושבי המדינה ברמה הכוללת (הנובעים מהיעד

במידע של הגופים השונים, וחוסר בהגדרות למערכת איכות נדרשת  סנכרוןחוסר 
 ברמות השונות של מגישי השרות....).

 
: כתוצאה מאובדן זמן המידיפוטנציאל לפגיעה בזמינות ואיכות הטיפול הרפואי  .ג

אובדן זמן יקר בהגעת עזרה ראשונה אפקטיבית וזמינות המטפל שיהוי וכתוצאה מ
, וחוסר יפול רפואי דחוף רגיש לזמן הגשתותאים לחולה / פצוע שמצבו דורש טהמ

 .(Time Sensitive Illness & Injury) טכנולוגיותציוד ומשאבי אנוש, משאבים,  מיצוי
 
אחידה של מקצועות הרפואה הדחופה הטרום  תוחוקי תורגולטורי ותחוסר הגדר .ד

קצועית, כישורים נדרשים, רישוי, : בהיעדר הגדרות מחייבות ל: הכשרה מאשפוזית
הרשאה לביצוע פעולות, דווח, בקרה על איכות הטיפול הנדרשת ובמיוחד בהתייחס 
לדרג החובשים, קיים פוטנציאל ממשי לפגיעה בפצועים / חולים כתוצאה מאיכות 

 לקויה של המענה הרפואי ורמתו.
 

 ישנם קשייםים, : למול תרחישי היחוס הקייממוכנות לחירום כוללת וקוהרנטית .ה
לתכלל, להכין, להפעיל, ולקבל תמונת מצב של כלל הגופים הפועלים בתחום. 
בהתאמה יש פער ביכולת לשימוש מושכל ומיטבי בגופים התנדבותיים ופרטיים (חלקם 
אף פטורי גיוס ומילואים) היכולים לשמש כמכפילי כוח פשוטו כמשמעו, הן בכוח אדם 

ום אשפוזית והן באמבולנסים ורכבי הצלה רפואיים, במקצועות הרפואה הדחופה הטר
 ובציודי עזרה ראשונה, טראומה והחייאה רבים.

 
כתוצאה מעלויות ישירות ועקיפות של תמותה ונכות כלכלי לחברה ולמדינה:  היבט .ו

בלתי הפיכה ברי מניעה, שהיקפם המלא איננו ידוע (התפיסה הכלכלית העומדת גם 
, ישנה ), כפי שפורטו גם בדו"ח זהATLSק מרציונאלי ה, וחלבבסיס הפעילות בארה"ב

 עלות כלכלית עקיפה לא ברורה ולא ניתנת להערכה בנתונים לעת הזאת.
 

במידה והדבר לא  הרפואית שרותי החרום ופגיעה באמון הציבור במערכפוטנציאל      .ז
תקשורתיות הציבור לוויכוחים והאשמות  : חשיפתביעילות ובטיוב יכולות של כל גוף יוסדר

דיות בתחום, במיוחד בין מד"א ואחוד הצלה, המצופים להגיב במהירות, ההדנרחבות 
במקצועיות וביעילות למצבי מחלה או פציעה שיש בהם צורך במענה רפואי דחוף, 

 מביאים לתחושה של  היעדר בקרה ושליטה נאותים בהגשת השרות החיוני הזה.
 

הובאו עיקרי המשמעויות, לא למותר לציין, שבפרק זה  סיכום: .2
לטעמה של הוועדה, ישום ההמלצות שיפורטו בפרק הבא, יש בהם 

 כדי להפחית משמעותית, את הפערים שצוינו.
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 המלצות וסיכום –חלק שישי 

 

המדיניות הלאומית.המלצות בתחום . 1  

. המלצות בתחום ארגון ומינהל.2  

המלצות בתחום ההסדרה המשפטית והדין.. 3  

הצעה  –מנגנון ישום ופיקוח על ההמלצות קביעת . 4

 להחלטת ממשלה.

 לדיון עם מימוש הדו"חנוספים נושאים מרכזיים . 5

 . סיכום6
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 המדיניות הלאומית.המלצות בתחום 

 המלצות בתחום ארגון ומינהל.

 המלצות בתחום ההסדרה המשפטית והדין.

 הצעה להחלטת ממשלה. –המלצות מנגנון ישום ופיקוח על הקביעת 

 סיכום.

 . המלצות בתחום  המדיניות הלאומית1
 

לעגן את ההמלצות המפורטות  הוועדה ממליצהעד לקידום חקיקה ראשית שתעבור, 
 בהחלטת ממשלה,, בהקדם ובאופן נחוש ומשמעותי ,בחלק זה

 ו/או עד להעברתה בממשלה בהחלטת שרת הבריאות, 
 מוצע להחלטת הממשלה: בהמשך יופיע נוסח מתכלל
 

קביעת מדיניות הרפואה הדחופה לו הועדת היגוי לאומית להתוויהקמת  א.

 הטרום אשפוזית בישראל

 

ועדת היגוי לאומית  למנותהבריאות  תשרהוועדה ממליצה ל – הקמת ועדה )1 
הוועדה תתכנס לכל הפחות אחת  .למדיניות הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית בישראל

הצעת חוק הרפואה "(ד) ב 3יהיה בהתאם להרכב המוצע בסעיף המקצועי הרכבה  לחצי שנה;
; הוועדה באמצעות משרד " (ראה נספח ו')2009-הדחופה הטרום אשפוזית התשס"ט

 הבריאות, תקבע את סדרי עבודתה והיא רשאית להזמין משקיפים לישיבותיה.
 

רב מערכתית בתחומי הוועדה תתווה ותקבע מדיניות לאומית  - מטרת הוועדה )2 
תפעל בתאום עם המועצה הלאומית לטראומה ומועצות הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית ו

ותתאם מדיניות כוללת בנושאי רפואה  ,לאומיות רלבנטיות אחרות לתחומי הרפואה הדחופה
דחופה טרום אשפוזית, עזרה רפואית בסיסית ומתקדמת ועזרה ראשונה, לכל הגופים 

 החברים בה;
 

במסגרת היעדים ותוכניות העבודה של  ויהי - ישום מדיניות והחלטות הוועדה )3 
הגופים ושל  גופי רפואה ובריאות רלבנטיים בתחום הפועלים על פי דין, משרד הבריאות, של

 .כלל גופי מערכת הבריאות בישראל בשילוב בוועדההחברים 

דחופה הטרום אשפוזית מדיניות הרפואה הנושאי ב ת הבריאותהוועדה תייעץ לשר) 4 
בהתייחס המלצות למדיניות לאומית בתחום,  הואחת לשנה תגיש לבשגרה ובחרום,  בישראל,

 בין היתר, לנושאים אלה:
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 המלצות למדיניות, לתכנון וליעדים מתואמים בתחום הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית; א)

פיקוח ובקרה, על פי  יהםעל סוגטרום אשפוזית פריסת וזמינות של שרותי רפואה דחופה  ב)

 ;ועל בסיס מדדים  GIS ,location allocation modelמודלים מקצועיים ומדידים, ובכללם 

פיקוח ובקרה,  פריסה, זמינות ותקנים של ציוד ואמצעים לרפואה דחופה טרום אשפוזית ג)

 ;ים וכ"אתוך מתן מענה לאזור עירוני, אזור כפרי, מרכז ופריפריה, פריסת אמבולנסים, אט"נ

, הכשרה ותכנון של כוח אדם מקצועי, משאבים ותשתיות בתחום שירותי הרפואה הדחופה ד)

 ; תכנון מובנה ועתידי של צרכי התחום בדגש על הכשרה, כשירות ועיבוי מערך הפאראמדיק 

 קידום ידע, הכשרה והסברה בעזרה ראשונה בקרב הציבור ומגזריו; ה)

ופיתוח של תחומי עזרה רפואית בסיסית  בקרה מקצועית, קידום ידע מקצועי, הכשרה, ו)

 ;פיקוח ובקרה ומתקדמת במקצועות הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית

 .הממשלה, שרת הבריאות, או ע"פ צרכים מהותיים שיעלועניינים נוספים לפי בקשת  ז)
 

  מייעצתמקצועית . הקמת ועדה ב

 ולעזרה ראשונהרפואה הדחופה הטרום אשפוזית ל
 

ועדה מקצועית מייעצת  למנותהבריאות  מנכ"ל משרדהוועדה ממליצה ל – הקמת ועדה) 1
לרפואה הדחופה הטרום אשפוזית ולעזרה ראשונה; הרכבה המקצועי יהיה בהתאם להרכב 

 "2009-ב"הצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית התשס"ט 9,8,6פים: המוצע בסעי
 ומנהל הוועדה ,הבריאות, תקבע את סדרי עבודתה הוועדה באמצעות משרד; (ראה נספח ו')

 רשאי להזמין מנהלים רפואיים ונציגים מקצועיים להשתתף בישיבות הוועדה המייעצת לפי הענין.
 

ם המקצועיים בתחומי / משרד הבריאות למנהל הכללי תייעץהוועדה  - מטרת הוועדה) 2
 ן היתר בנושאים הבאים:ועזרה הראשונה, בי רפואה דחופה טרום אשפוזיתהנוגעים ל

 בתחום; הנחיות מקצועיות והוראות מקצועיותתקנות, הוראות מנכ"ל, קביעת   א)            

 ;קביעת התנאים להכרה בקורסי עזרה ראשונה  ב) 

קביעת התנאים להכרה במוסדות ובקורסים להכשרת מקצועות הרפואה הדחופה הטרוםג)  
 וכוחות הביטחון פיקוח ובקרה; אשפוזית ולהכרה בקורסים של צה"ל

 ;קביעת תנאי השכלה ותכניות הבחינות וההכשרה של פאראמדיקים וחובשי רפואה דחופה ד) 

קביעת תנאי השכלה ותכניות הבחינות וההכשרה של מדריכי רפואה דחופה טרום אשפוזיתה)  
 ;פיקוח ובקרה ומדריכי עזרה ראשונה

 ואה דחופה טרום אשפוזית;על בעלי מקצוע רפובקרה פיקוח ו)  

 ;ומשמעת קביעת כללי אתיקה מקצועיתז)  
 

על פי על סוגיהםטרום אשפוזית פריסת וזמינות של שרותי רפואה דחופה מדדים וקריטריונים  ח)
 .ועל בסיס מדדים GIS ,location allocation modelמודלים מקצועיים ומדידים, ובכללם 

 ;רכבי הצלה ולוגיסטיקה בתחום, פיקוח ובקרהט) קביעת תקנים בציוד רפואי  
 הכרה בתארים בקורסים בהכשרות במוסדות בארץ ומחוצה לה;י)  
 ;הצעות לתיקוני חקיקה וחקיקת משנה יא)  
 או ע"פ צרכים מהותיים שיעלו. המנהל הכלליה, עניינים נוספים לפי בקשת השר יב) 
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 במשרד הבריאותקבוע רגולטורי ו מערך ארגוניקמת הא. 
 

 לתקנן והקמת רשות / מינהל / אגף  לפעולמנכ"ל משרד הבריאות, הוועדה ממליצה ל  )1
 לשגרה ולחרום.  שמטרותיו וחזונו יהיושיהיה גוף ממשלתי, ארגוני, מקצועי, קבוע, 

 

תי הרפואה ובראש הגוף והמערך יעמוד מומחה בכיר בתחום שרהוועדה ממליצה כי  )2
וכישורים לבנות להקים לתכלל ולמסד מנהיגות בעל יכולת הדחופה הטרום אשפוזית, 

 .הוועדה והדו"ח בהתאם להמלצותאת הרשות / הגוף, 

 

 :הגוף שיוקם יהיה אחראי לנושאים הבאים )3
 

באמצעות אורגן  למדיניות הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית; לאומית א) רגולציה
עומד  "; בראשו"STATE EMS OFFICEשל:  )מצב בארה"בבקורלציה ל(בדמות 

"STATE  EMS DIRECTOR"  . 
 

בתחומי הרפואה הדחופה התוויות וביצוע מדיניות לאומית רב מערכתית ) המלצות לב

 ככל הנדרש. רגולציה וחקיקה ישירה ועקיפההצעות וקידום  ;הטרום אשפוזית והטראומה

דחופה טרום אשפוזית, עזרה רפואית בסיסית  בנושאי רפואהכוללת פעילות תיאום ג) 

 נהלים חוזרים ורגולציה., ומתקדמת ועזרה ראשונה, בין כל הגופים הנוגעים בדבר

החלטות בתחום, במסגרת היעדים ותוכניות העבודה של ביצוע ישום מדיניות וד) 
ת בשילוב כלל גופי מערכת הבריאומשרד הבריאות, של הגופים הפועלים לפי רגולציה, 

 תוך מעקב, פיקוח והפקת לקחים., בישראל
 

 

 :יהיו חדשההמרכזיים של הגוף הארגוני תפקידיו  )4
, מדיניות וסטנדרטים נדרשים ומחייבים להפעלת המערך מטרות, יעדים, חזון, קביעת )א

 (כולל הדרכה, הסמכה, מרשם מקצועות, הנחיות אתיקה ומשמעת).

 לת המערך .כתיבה, עדכון , מעקב ובקרה אחר הנחיות להפע )ב

 .ליצירת תמונה לאומית, אמצעים ומשאבים מצבת כוחותריכוז נתונים מבצעיים,  )ג

 ניטור, ייזום והתערבות היכן שיידרש.; איסוף, ריכוז, הערכה והפצה של מידע נדרש )ד

בלווי מומחי תוכן לקביעת מדדי שירות, איכות, זמינות,  הקמת והפעלת מרכז ידע )ה

; בשיתוף או הובלת "מכון מחקר –וכניות ושירותים הערכת ת; רציפות, שרידות ועוד

 גרטנר" שבתל השומר, מועצות לאומיות, ההסתדרות הרפואית, ומוסדות האקדמיה.

 קשרים בין לאומיים. )ו

 תוך מיצוי פוטנציאל גופי המחקר. – הערכה עתית של מודלים שונים להפעלת המערך )ז

 ית.ליווי ועדת ההיגוי הלאומית והוועדה המייעצת המקצוע )ח
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הקצאת תקנים,  יפעל לקידום מנכ"ל משרד הבריאותמוצע כי : כוח אדם ומשאבים )5

; ומשימותיו לגוף החדשמספקים והולמים משאבים, ומעטפת מקצועית ולוגיסטית 
 האגרות ומשטר הרישוי וההסמכה, כמקור תקציבי אפשרי נוסף). -(לשיקול עתידי 

 

של משרד הבריאות פורטו מהלכים  2012יש לציין ולהדגיש, כי במסגרת סיכום שנת  )6
רבים שהתבצעו בתחומים הבאים: מדדי איכות, חקיקה, בריאות הציבור, איכות 
במערכת הבריאות, מחשוב ומידע, בטיחות במערכת הבריאות, חוזרים, פריסת 

כלל האמור רק לגבי  –טכנולוגיות חדשות, פעילות בינלאומית, תכנון כוח אדם ועוד 
כנדבך חיוני  -חולים והקהילה וללא התייחסות לנשוא הדו"ח  בתי חולים, קופות

 בשרשרת שירותי הרפואה והבריאות, כן הודגשו השינויים המבניים הבאים במשרד:
 וכלכלי; אסטרטגי לתכנון מינהל הקמת
 ושירות; איכות מינהל הקמת
 ומידע;  מחשוב מינהל הקמת
 ופיקוח; לאכיפה האגף הקמת
 ושרות; איכות במנהל שירות אגף הקמת
 לאוטיזם; מחלקה הקמת
 רפואי; לקנביס מחלקה הקמת
  רפואה; במנהל מבניים שינויים
  ורוקחות. טכנולוגיות במנהל מבניים שינויים

 ואידך זיל גמור.
 

 
 

 

 במענה הראשוני קיום מערך לאומי אחוד להפעלה ולשליטה ב. 

 הטרום אשפוזית  והעזרה הראשונה בתחום הרפואה הדחופה

 

שיאפשר הגוף הארגוני שיוקם, יקים / יסנכרן מנגנון של הפעלה ושליטה אחודים בתחום,  )1
הדרכה  ידע, ניסיון, יכולת תגובה, איסוף מידע, למוד לקחים, הציוד הרפואי, מיצוי התשתיות,

 הרבים. ברשות בתחום הפרט ו ,בשגרה וחירום ,וקשרים עם גופים אחרים
 

בגופים אחרים ויש הקטן  םבמסגרת מד"א ובחלק םם ברובמייקי ) מרכיבים מרכזיים מהנדרש2

, נוהלי הזנקה, הפעלה ודיווח, שימצו ויאפשרו שיתופי פעולהוליצר מנגנוני  היטב, םלהגדיר

ללא הצפת האירוע בעודף מיותר של מיטבית, הפעלת מגישי עזרה ראשונה ראשונית דחופה 

ומאושרים ע"י משרד  מקצועיים ים מוסמכיםמטפלים, אך מאידך בהפעלה ומיצוי מיטבי של כוננ

מודלים תוך שימוש ב, , ומוטב עודף מאשר חוסרהבריאות, שיופעלו משיקול רפואי וזמינות למקרה

 וכיוצ"ב. GIS ,location allocation modelמקצועיים ומדידים, ובכללם 
 

גוף הרגולטורי, כהמשרד  , מוגדרים מראש וקבילים עליוכל, בתנאים הולמים משרד הבריאות) 3

, להאציל סמכויות בתחומים שונים לגופים שיוכיחו יכולת נדרשת בעיקר בנושאי ועל פי כל דין

, בכפוף למדיניות, פיקוח ומשמעת של שתוף פעולה וקבלת הסמכות ,מקצועיותרציפות, שרידות, 

, אותלמען הסר כל ספק האחריות הכוללת לאמור תחנה במשרד הברי, המשרד עצמו כרגולטור

לאומי,  ארגוןתוך שימור החוזקות והיתרונות היחסיים של כל מכל מקום המהלך צריך להתבצע ו

 .והענין אזורי, התנדבותי ומגזרי, לטיוב והפריה הדדית, לסינרגיה, ולתועלת הכלל
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, יםיש למצוא את הדרך הנאותה והראויה למצות את איסוף וחלוקת המשאבים הן הממשלתי) 4

כדי לטייב את המערך על פי הנחיות מרכזיות לאומיות של , ים שונים והן מחסויותהן מגופים תורמ

 לשגרה ולחרום.תמונת מצב עדכנית ומענה וליצור , וועדת ההגוי לנושא הרפואה הדחופה
 

עד להקמת הגוף במשרד הבריאות, הוועדה ממליצה כי מנכ"ל משרד הבריאות יקדם את )  5
", ויפיץ המגיעים לאירוע חירום ברשות הרבים לה רפואייםהצעת נוהל עבודה של כוחות הצ"

 .אותו בהקדם
 

יטפל ללא שיהוי בהמלצות הוועדה הנוגעות  הוועדה ממליצה כי מנכ"ל משרד הבריאות)  6

בהכרעה במנגנון לפעילות היום יומית ולסכסוך המתמשך והמחמיר בין מד"א לאיחוד הצלה, 

ת המוקד אליו פונה הציבור, ובטיפול מידי בכל תלונה או , באחידוםהזנקת הכוחות והשת"פ ביניה

למול כל  תוך נקיטת כל צעד משפטי או מנהלי כדין, למניעת סיכון לבריאות הציבוראירוע חריג, 

ישעיהו), וזאת על "ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו יְַעזֹרּו ּוְלָאִחיו יֹאַמר ֲחָזק."(הבנה שו תקווה תוךמ, המעורבים

  בנות שפורטו בסעיפים הקודמים ובדו"ח והמלצותיו.בסיס העקרונות והתו
 

 

) נדרש לסיים וליישם נוהל שיתוף פעולה מסכם שעליו דנים מזה שנים, ופורט בחלק ממנדט 7

הוועדה, ועליו עומלים במשרד הבריאות שוב בימים אלו ממש. נדרש לסיימו לפרסמו ולעגנו בנהלי 

המטפל  –המלצות הוועדה, הן ברמת הפרט משרה"ב, בין היתר ע"ב העקרונות המפורטים ב

זאת הארגון או הגוף שבמסגרתו המטפל פועל,  –המקצועי הטרום אשפוזי , והן  ברמת הכלל 

 .במדיניות כוללת לאומית שיתווה הרגולטור קרי משרד הבריאות, ועליו יפקח תדיר וסדיר

 
תם ניתן יהיה להפעיל קביעת כללים ועקרונות, שיגדירו מי הם הגופים / הארגונים, או) 8

ראשוני לשירותי עזרה ראשונה טרום בית חולים במערך שרותי הרפואה  במסגרת מענה
 הנדרשים, בין היתר: םושיהיו רשאים לפעול בשטח. בין העקרונות והקריטריוני ,הדחופה

 

 

פרק ח': הכרה בשירות רפואה בכללי הכרה בדומה (בשינויים נדרשים) למפורט  א)
, (ראה 2009-הצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, התשס"ט,  בשפוזיתדחופה טרום א

נספח ו') בענין הרכב כוח האדם המקצועי וכמותו; לוגיסטיקה; פיקוח ואכיפה; בקרה מקצועית 

 ועוד.
 

פרק ט': הנחייה כמובן שנדרש להחיל על גופים / ארגונים אלו  את עקרונות  ב)
בהצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, , וחמקצועית, שמירה על כשירות ופיק

על ידי  –כהגדרתן בהצעה  הוראות מקצועיותהן בפרסום (ראה נספח ו')  ,2009-התשס"ט
על ידי מנהל רפואי  –כהגדרתן בהצעה  הנחיות מקצועיותוהן בקביעת משרד הבריאות, 

 מוגדר ומאושר.
 

כל אדם בודד, חבר בני אדם  ג) כמובן נדרש לקבוע תנאי סף לאומיים, על מנת שלא
או כל ארגון / גוף יוכלו להיות פעילים, להציף את המערך הלאומי, לאור יכולת שליטה ובקרה 

 נדרשים, מידתיות, ואחריות לשלום הציבור ובריאותו.
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 ד) בין כללי הסף והקריטריונים שיש לקבוע ולהגדיר יכללו בין היתר:
 

, עזרה ראשונה, רפואה דחופה וכד', הצלת חיים – מטרת הגוף ויעודו) 1(
 מטרותיו המוגדרות על בסיס תיאגודו כדין, ופעילותו בשטח הלכה למעשה.

 
 

מהותו, זמינותו וכד' בהתאם למדיניות הלאומית,  – צורך בפעילות הגוף) 2(
בעל יכולת ומשקל יחודי או יעודי לסיוע למערכי הרפואה דחופה טרום אשפוז 

בשעת חירום בהיבטים הומניטריים  הוע לאוכלוסייועזרה ראשונה, או לסי
 ובריאות הציבור.

 
 

ישות משפטית כדין, במסגרת דין קיים, במסגרת  –תיאגוד משפטי תקין) 3(
רשות התאגידים (עמותה, מלכ"ר, חברה לתועלת הציבור או תאגיד וכו'), 

 .בעלת אישור מינהל תקין, ביטוח, ביקורת משפטית וכלכלית ועמידה בתנאים
 

 

גוף בעל יכולת של הפעלת כוחות, יכולת שליטה  – פעילות מבצעית) 4(
ופיקוד ומעקב, בעל סדרי כוחות בנפחים בעלי משמעות מקומית, אזורית או 
לאומית מהותית, בסדרי גודל של כוח אדם מקצועי, אמצעים, ציוד 
ולוגיסטיקה, בעלי מקצוע בתחומי עזרה ראשונה ומקצועות הרפואה הדחופה 

 רום אשפוז מוכרים וכשירים, גם ע"ב העקרונות שתוארו בסעיפים לעיל.ט
 

יכולת חבירה ע"ב הכשרה מוגדרת ומוסדרת למד"א ו/או לארגוני ) 5(
, בהתאם לנהלי ההפעלה בשטח החירום והצלה הרשמיים של מדינת ישראל

ונהלי השת"פ שצוינו, ובהתאם ובכפוף להנחיות הלאומיות לשגרה ולחרום 
 לה, וכל דין ונוהל שחלים בתחום.של הממש

 

הגוף יפעל ע"ב הוראות המקצועיות,  – פיקוח, דיווח מעקב ובקרה) 6(
וההנחיות המקצועיות שפורטו, וכן יהיה כפוף לבקרה וחובות דיווח לרגולטור, 

 כפי שיקבע, וחובות דיווח מוגדרים, וכן לתהליך של שמירת מידע וידע.
 

 

  שהוכחה שנים כמצילת חיים: ק מ"שרשרת ההישרדות",חשיבות מערך אחוד הוא חל) 9
 

EARLY ACCESS > EARLY CPR > EARLY DEFIBRILLATION > EARLY ADVANCED CARE 
 

הודגם, במדינות בהם מעניקים עזרה כפי שנסקר בספרות הרפואית המקצועית, ו )א
ל מעלים באופן משמעותי את סיכויי ראשונה בתגובה מהירה, העקרונות דלעי

 שרדות של חולים ופצועים, על ידי אנשי מקצוע מורשים על פי קביעות הרגולטור.ההי
 

הרגולטור מחויב לקיים מערך לאומי אחוד, בעל יכולת אינטגרציה של -הריבון )ב
על מנת בשימוש בטכנולוגיות מתקדמות ומוכחות, משאבים וכוח אדם מקצועי, 

ואח"כ ן, ויעניק לו טיפול נכון, שהאדם המקצועי הנכון, בזמן הנכון, יגיע לחולה הנכו
 חלמקום הנכון. תפיסת הפעלה מבצעית זו, מחייבת בנין כוופינוי נכון באופן הנכון 

צוע המוסמכים ע"י , ללא חפיפה, קרי מיצוי נכון של כל בעלי המקחוהפעלת כו
לאומי, אזורי,  ארגוןשל כל  והיתרונות היחסיים החוזקותשימור תוך הרגולטור, 

 ., לסינרגיה, ולתועלת הכלל, לטיוב והפריה הדדיתמוכר כאמור ומגזרי התנדבותי
תנדב, יופעלו ללא שיוך, עובד או ממקצועי מעודכן, הפעילים בתחום יהיו בעלי ידע  )ג

מוסדרת ומקצועית  , אלא ע"ב הסמכהארגוניאו  ללא הבדל דת גזע ומין, אישי
ין המקצועי רפואי גרידא, , כשירות בתחום, ללא שיקולים זרים שלא מן הענמוגדרת

ירום, בפיקוח יעיל ומספק לפי לתועלת החולים והפצועים באשר הם, לשגרה ולח
 משרד הבריאות. –המשרד הממשלתי הנוגע בדבר  –הענין על ידי הרגולטור 
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  שעת חירום, לחימה, מלחמה, ומוכנות לתרחישי יחוס) 10

 

הנם בניית  -בשינויים הנדרשים על פעילות השגרה גם שמקרינים  -נדבכים מהותיים  )א
ה "מה שעובד בשגרה עובד הכוח והפעלת הכוח לשעת חירום, בחינת האמרה הנפוצ

מיידים, על עזרה ראשונה ומגיבים כוננים כמגישי והכשרת הפעלת בחירום". גם ב
י כמכפיל כוח למול תרחישי היחוס שילוב זרועות הינו הכרח ;בסיס העקרונות שפורטו

 .ריים, הפרטיים וההתנדבותייםהארגונים הציבוכלל  שיתוףצפויים, תוך השונים והלא 
 

ורכבי  מיצוי מיטבי של צי האמבולנסים הפרטיים לפעול נדרש כי ממליצההוועדה   )ב
מכפיל שמהווה בעתות חירום לחימה ומלחמה, כמו באירועי שגרה, כ הצלה אחרים

י מד"א ו/או חיל הרפואה כוח ממשי, פשוטו כמשמעו מספרית, לצי רכבי ההצלה שביד
וס ("ברזלים בפועל"), ושבמקרים של אסונות טבע, מגה אר"ן, חל"כ, ותרחישי יח

ות בכמהן  –ההצלה מרכיב אסטרטגי חיוני במצבת מערכת לאומיים אחרים, מהווים 
ציוד כן ברפואה טרום אשפוזית, ושב באיכות רכבי הצלה, אמבולנסים, נט"ן / אט"ןהן ו

פאראמדיקים,  שבנדון: עותבמקצו כמובן  הוא האמור; ינוי וטיפולעזרה ראשונה, פ
ובציוד רפואי, ניוד, לוגיסטיקה  ,מע"רים בכירים ,אזרחיים וצבאיים רופאים וחובשים

ב, גם במסגרת המענה הראשוני וכיוצ"  BLS ALSרפואית ציוד עזרה ראשונה 
 .והלאומית - וריתהאז - ברמה הקהילתית חרום לחימה ומלחמה  בעתותבשגרה וגם 

 

נוהל עבודה "הצעת כפי שתואר בדו"ח, וכמפורט בהמלצות, התקיימו דיונים רבים ב  )ג

", בוועדת האר"ן של משרה"ב שימוש באמבולנסים פרטיים באירוע רב נפגעיםלהפעלת ו

כפי שצוין. הנושא בא גם לידי ביטוי בפרק הדין והרגולציה שתואר, בהקשר של הגדרות 

הצעת חוק שירותי ויות וחובות, ובא לידי ביטוי בחלקים מהצעת חוק ארגוני עזר, זכ

, שמופצת כיום שוב כתזכיר חוק שירותי אמבולנס, 2005 –אמבולנס, התשס"ה 

 ) "חוק האמבולנסים הפרטיים". 17,(סע'  2013-התשע"ד
 

 .בצי ובציוד משאבי אנושב יורה את דרכי הפעלה, האיוש והביצוע-צורך לעגן דהישנו  )ד
 

כל שהמסגרת הלאומית / המערך / הגוף המוצע של הפעלת השגרה, (המוקד כ )ה
המתכלל המפעיל וכיוצ"ב בהמלצות), אינו בנוי או מעונין לבצע זאת (עקב שיקולי 
עומס, עלויות, משאבים, ביטוח וכיוצ"ב), מוצע לשקול להשתמש בפלטפורמות 

משרד הבריאות (ע"ב מוקדים קיימים בארגונים או גופים בתחום, בכפוף לאישורי 
 קריטריונים כגון אלו שצוינו בהכרה בגופים וארגוני רפואה דחופה טרום אשפוזית). 

 

ובטיפול בזירת האירוע עצמו קרי:  מעגל המידי בשטחבנהל טפל ולבכך יהיה ניתן ל )ו
ע"ב הנוהל  ובמקביל במעגל המשליםתגובה מידית, טיפול ופינוי לבי"ח/מתקן רפואי, 

משני, ולהעברות בין בתי חולים  'באמבולנסים פרטיים לטריז שמתגבש לשימוש
 ומוסדות רפואיים בלי ליצור עומס מידע ועומס תעבורת קשר על שיגרת הפעילות.

 

ככל שנידרש יהיה ניתן, תוך תיאום מוסדר ומוגדר בנוהל שת"פ וחבירה מתורגל  )ז
ועים עצמם, במעגל השני למשימות מענה שגרה או סיוע בשטח באיר רמראש, להיעז

ראיה ב –אר"ן, למיצוי הפוטנציאל הכמותי והאיכותי -באירועי אי ספיקה, אר"ן או מגה
  לאומית מתכללת לחירום בהפעלת הכוח, תוך אימונים ותרגול בשגרה לבניית הכוח.



 

115 

 

 . המלצות בתחום ההסדרה המשפטית והדין3

 

את ללא שיהוי , מעותימשנחוש ובאופן בהקדם ולקדם המלצתנו לממשלה ולשרת הבריאות, 
להפעלה מסודרת חיוניים ה , חלקם ממתינים לקידום שנים רבות,חוקים הרלבנטייםהחקיקת 

 בדגש על אלו: אשפוזית על מרכיביה השונים טרוםותקינה של מערכת רפואת החירום ה
 

 

 2013 -התשע"גהצעת חוק רפואה דחופה טרום אשפוזית, א.  

   

 ,2009-עת חוק רפואה דחופה טרום אשפוזית, התשס"טהצשל הובלה מהירה ונחושה ) 1
השרים לחקיקה, להצבעה, ולדיון  תהיות והתהליך המרכזי נעשה כבר, להעבירה לאלתר לוועד

באופן מלא עם כלל הבריאות של הכנסת, במבנה של ההצעה המקורית, שתואמה דאז  תבוועד

, ומשטר הסמכה  םאמדיקימשטר רישוי לפאר ובכללם: בתיקונים נדרשיםגורמי המקצוע; 

 .כפי שהומלץ בדו"ח - , ודין משמעתי בהתאם לחוק מקצועות הבריאותורישום מרכזי לחובשים
 

מבנה ותכני הצעת החוק, על בסיס הצעת החוק המקורית, תואמים לחלוטין את הדו"ח ) 2
והמלצות הוועדה, וכוללים הסדרה יזומה, מקרו ומיקרו. קידום החוק יאפשר את ישום 

בתחום  11בדבר מדיניות לאומית, את המלצות הוועדה בפרק  10מלצות הוועדה בפרק ה
הארגון והמינהל, ובדגש על מוסדות ומקצועות בתחום, תוכניות ניהול, נהלים, בקרה ואיכות, 

 כלהלן:
 

הגדרת תחומים מקצועיים, הגדרת המקצועות, הגדרת מנהל רפואי, : מטרה והגדרות -פרק א'

  ת מקצועיות, מוסדות ועוד.הנחיות והוראו
 

ועדת היגוי לאומית להתוויית וקביעת מדיניות הרפואה הדחופה הטרום  -פרק ב'
 עיגון הקמת הוועדה ופעילות הוועדה ע"ב המלצתנו., אשפוזית בישראל

 

 עיגון הקמת הוועדה ופעילות הוועדה ע"ב המלצתנו. מקצועית ועדה מייעצת -פרק ג'
 

 הגדרות עיסוק, העסקה, יחוד התואר.: דחופה טרום אשפוזיתעיסוק ברפואה  -פרק ד'
 

תנאים לרישיון, השכלה, בחינות, : רישיון פאראמדיק וחובש רפואה דחופה -פרק ה'

 בעבר בדיונים במשרד הבריאות, ומקובל על הוועדה כינדגיש ונציין כי הוסכם מרשם. 
 על מקצוע הפאראמדיקים,משטר הרישוי של משרד הבריאות יחול רק  החדשה בהצעת החוק

המאושר הסמכה בגוף המכשיר יחול משטר רישום לאומי, לאחר על חובש נהג אמבולנס  וכי
 של הגוף, כמוצע בהצעת החוק.המאושר על ידי המנהל הרפואי על ידי משרד הבריאות ו

 

, הוועדה סבורה כי דרך המלך היא הובלת עיגון מקצוע הפאראמדיק בחקיקה יעודית
הצעת חוק פקודת על חקיקת מעקף באמצעות פקודת הרופאים, כפי שמוצע ב"ולהעדיפה 

"; מוצע לקדם בדרך המלך את 2012 –הרופאים (תיקון) (תעודת פרמדיק), התשע"ב 
, עם זאת, ככל שהצעת החוק הספציפית תקודם ותעבור בפקודת והמקצוע על כלל היבטי

,  ומתחדשת מדי שנה כיוםהגת הנולא בהוראת שעה וע"מ לקדם את המקצוע  -הרופאים 
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משיקולים ישומיים  ,חקיקה הראשית המרכזיתהמתנה לעיכוב שעלול להיות ב יצירת וללא

מוצע להטמיע אותה בהמשך במלואה בחוק הרפואה  אך -מוצע אכן לקדמה  ,םלגיטימיי
 .לאחר שיעבור הדחופה הטרום אשפוזית הכולל והקוהרנטי

ודי קורס, תנאים לכשירות ותעודה, דרכי הכשרה, סוגי לימ: קורסי עזרה ראשונה -פרק ו'

  כמפורט בדו"ח  תחום פרוץ וככלל לא מוסדר לחלוטין. – קורסים ותעודות.
 

הכרה : ניהול תוכנית לימודים למקצועות רפואה דחופה טרום אשפוזית -פרק ז'

ואי, הגדרת בתוכנית לימודים ובמוסד מוכר, תנאים ובקשה לניהול תכנית לימודים, מנהל רפ

 מדריך רפואה דחופה טרום אשפוזית ומדריך עזרה ראשונה, הכרה בקורסי כוחות הביטחון.

 לא מוסדר לחלוטין.ככלל כמפורט בדו"ח  תחום פרוץ ו
 

תנאי הכרה, תנאים להפעלה, : הכרה בשירות רפואה דחופה טרום אשפוזית -פרק ח'

לא מוסדר ככלל ו בעייתיט בדו"ח תחום כמפור מנהל רפואי, מוקד רפואי טלפוני, תוקף הכרה.
 בחקיקה, אלא באמצעות נהלים פנימיים באישור בית המשפט לאמבולנסים פרטיים. לחלוטין

 

: טיפולים ופעולות רפואיות ת, שמירה על כשירות ופיקוחוהנחיות מקצועי -פרק ט'

ל רפואי), בתוספת, הוראות מקצועיות (מטעם משרד הבריאות), והנחיות מקצועיות (של מנה

שמירה על כשירות, פיקוח על בעלי רישיון, על שירותי רפואה דחופה, תוכניות לימוד, וכשירות 

 תחומים שמוסדרים בחלק מהגופים, לפי הענין, כמפורט בדו"ח. רפואית.
 

: שמירה על כבוד המקצוע, חובות אמון וזהירות, חובות אמון ואתיקה מקצועית -פרק י'

 מחייב הסדרה יעודית. כמפורט בדו"חתיקה. הגבלת פרסומת, כללי א

: בנושאי משמעת אומצו סעיפים רלבנטיים, בשינויים הנדרשים, מחוק משמעת -פרק יא'

 לאמץ במישרין את ניתןלצורך קוהרנטיות חקיקתית, הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, 

 סדר לחלוטיןכמפורט בדו"ח  תחום פרוץ ולא מו .משמעת לכלל המקצועותבנושאי החקיקה 
 ברמה הרגולטורית הלאומית.

 

יצירת מודל משפטי ישראלי חדשני בענין ("השומרוני הטוב" הקיים : הישראלי הטוב -פרק יב'

במודלי חקיקה בחו"ל, לא קיים כיום בחקיקה הישראלית), גם כאמירה ערכית ונורמטיבית, 

כמפורט בדו"ח  . וכהגנהבממשק לחוק עשיית עושר ולא במשפט, חוק לא תעמוד על דם רעך, 
 לחלוטין.כמעט ולא מוסדר  בעייתיתחום 

 

כמפורט  עונשין, תיקוני חקיקה עקיפים, הוראות מעבר. :עונשין והוראות כלליות -פרק יג'

 בדו"ח  תחום פרוץ ולא מוסדר לחלוטין.

 פירוט הטיפולים והפעולות הרפואיים: -התוספת לחוק

, הגדרות סמכויות כמפורט בדו"ח; שונהמגיש עזרה רא –עזרה ראשונה חלק א' 

 תחום פרוץ ולא מוסדר לחלוטין.  והסמכות,

 ,; כמפורט בדו"חחובש רפואה דחופה –עזרה רפואית בסיסית חלק ב'               

 ולא מוסדר לחלוטין.לא מוגדר תחום  הגדרות סמכויות והסמכות,

 ., פעולות כלליות וחריגותפאראמדיק  –עזרה רפואית מתקדמת חלק ג'               

 .חלקית באמצעות תקנות בהוראת שעה ע"ב פקודת הרופאיםוסדר מתחום   כמפורט בדו"ח
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 2013 -שירותי אמבולנס, התשע"ד הצעת חוק ב. 
 

, הופץ בעת האחרונה 2005 –צעת חוק שירותי אמבולנס, התשס"ה בהמשך לה
, להתייחסויות 2013 –ע"ד חוק שירותי אמבולנס, התש באישור שרת הבריאות תזכיר

, והוצגה ע"י סגן שר 1994הציבור. מדובר באותה הצעת החוק שהחלה דרכה בשנת 
 הבריאות דאז בפני הכנסת לקריאה ראשונה:

 עשרה -ותשעים של הכנסת השלוש-הישיבה המאה
 )1994 בפברואר  21 יום שני, י' באדר התשנ"ד (

  02:16 ירושלים, הכנסת, שעה 
 1994 -שירותי אמבולנסים, התשנ"ד יג. הצעת חוק

 (קריאה ראשונה)
  ). )2241 ( רשומות (הצעות חוק, חוב' 

 
 

כפי , בשינויים ותוספות משך השנים, 1994הצעת החוק שלא התקדמה משנת מרכיבי   )1

מקצועיים,  :שהוצעו כללו ראשי פרקים, שמתכללים בצורה מלאה נושאים ותחומים רבים

רובם ככולם נותנים מענה משלים להצעת חוק  .ולשעת חירוםרפואיים, מענה לשגרה 

בהסדרה ראויה , שעלו בדו"ח הוועדה פעריםהרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, ולסוגיות ו

 בחקיקה, למשטר רישוי ופיקוח שכיום הינו בנהלי משרד הבריאות, באישור בית המשפט.
 

בדברי גם  יםפי שמופיעהצעת חוק שירותי האמבולנס, כוהתובנות בבסיס  הרקע )2

בצורה  םבעד עצמ יםמדבר 2013, ו 2005 ,1994המקורית משנת  ההסבר להצעת החוק

 חד משמעית כדלהלן:

 :"מטרת החוק המוצע והצורך בו

שירותי העזרה הראשונה, הובלת חולים ונפגעים והטיפול בהם ניתנים כיום על ידי 

רטית. האמבולנסים מיועדים אמבולנסים של מגן דוד אדום ואמבולנסים בבעלות פ

 לתת שני סוגי שירותים: 

 העברת קשישים וחולים ומתן טיפול רפואי במהלך ההעברה.  .1

 העברת חולים במצוקה רפואית קשה ומתן טיפול נמרץ במהלך ההעברה.  .2
שירות האמבולנס הוא שירות חיוני לציבור. הפעלתו מחייבת קיום תשתית כלכלית, 

השירות, ושימוש בבעלי מקצוע שעברו הכשרה מתאימה.  פיזית ומקצועית אצל נותן

בעבר אירעו מקרים בהם הופעלו אמבולנסים ללא מתקנים מתאימים, ללא ציוד 

הכרחי לטיפול בחולים ובנפגעים וללא צוות מקצועי מיומן מתאים. במקרים אלה 

 נגרם נזק למטופלים שנזקקו לשירותי האמבולנס או שנמנע מהם טיפול חיוני.

היום, הפעלת שירותי אמבולנסים פרטיים אינה מוסדרת בחקיקה ראשית. כיום עד 

-הנושא מוסדר באופן חלקי בהוראות כלליות, במסגרת תקנות התעבורה, תשכ"א

ובאורח פרטני יותר בנהלים פנימיים של משרד הבריאות וכן באמצעות סמכויות  1961
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כים משפטיים שהתנהלו רישוי שהוקנו למשרד ע"י בית משפט עליון במסגרת הלי

 במהלך השנים. 

היות וההסדרה החקיקתית הרצויה רחבה מהתחומים המוסדרים כיום בתקנות 

חברת ציון אמבולנס  320/04ובנהלים ולאור קביעת בית המשפט בעת"מ (ירושלים) 

לעניין הצורך  463), 4בע"מ ואח' נגד שר הבריאות ואח', דינים מחוזי כרך לד(

יקה ראשית, מוצע לעגן את הפעלת שירותי האמבולנסים בחוק, בהסדרת הנושא בחק

להסדיר את מתן השירות ולהבטיח כי השירות יינתן בידי גורם המסוגל לתת שירות 

ברמה נאותה ובאמצעות צוות מיומן, והכל על מנת להגן על בריאות ציבור החולים 

 " הנזקקים לשירותי האמבולנסים.
 

ושש -ותשעים-ישיבה המאהסגן שר הבריאות כפי שנאמרו ביפים לסיכום האמור, דברי  )3

ירושלים, הכנסת,  ) 1994במרס   7יום שני, כ"ד באדר התשנ"ד ( ,עשרה-של הכנסת השלוש

 : )( "דברי הכנסת", חוב' כ',1994 -ו. הצעת חוק שירותי אמבולנסים, התשנ"ד  03:16 שעה 

  סגן שר הבריאות נ' מסאלחה:
רי הכנסת, רק בכמה משפטים, ברשותכם, אסכם את הדיון על הצעת חוק ראש, חב-גברתי היושבת

אדום בצורה -דוד-האמבולנסים. כידוע לכול, ודיברתי גם על זה, היום פועלים אמבולנסים של מגן
 מסודרת גם במערך החירום של צה"ל וגם כשירות לאזרחים.

לי צוותים מקצועיים וגם בלי יש הרבה אמבולנסים פרטיים. הרבה מן האמבולנסים האלה עובדים ב
מכשירי החייאה. בלי התקנות והחוק שאנחנו מציעים לא נוכל להכשיר אותם למערך החירום או 

 .............  למערך אחר, ולא נוכל לפעול.
לכן, כדי שיהיה לנו שירות אמבולנסים מסודר במדינה שלנו, אני מציע לחברי הכנסת לתמוך בהצעת 

 . תודה רבה.החוק בקריאה ראשונה
....... 

  היו"ר א' סלמוביץ:
-תומכים, שלושה מתנגדים, שני נמנעים. אני קובעת שהצעת חוק שירותי אמבולנסים, התשנ"ד 13 

, עברה בקריאה ראשונה והיא מועברת לוועדת העבודה והרווחה להכנתה לקריאה שנייה 1994 
 ושלישית.

 
 

, נדרש להמלצתנו תיעוד יהוויזואלהמלצה נוספת וחשובה היא באחידות התיעוד ) 4
חיצוני על אמבולנס פרטי בעל רישוי משרד הבריאות "לוגו" אחיד, מלווה בתעודה 

זאת מעבר לתעודה שניתנת ע"י  נהיגה וכיוצ"ב. ןלנהג האמבולנס אחידה כגון רישיו
 המשרד עם מספרי האמבולנסים המדויק, שתלויה במשרדי החברה.

לת להבחין איזה אמבולנס פרטי מורשה, והיות וקיימות כיום אין לאזרח הפשוט יכו
חברות, מאות האמבולנסים הפרטיים שונים אחד מהשני. בארה"ב  140כאמור כ 

למשל ישנו "חותם" אישור חיצוני על גבי האמבולנס מכל צד שלו, בסגנון של תיעוד 
 באתר האינטרנט של הרגולטור וע"ג האמבולנס:

Department of Health  New York state 

Emergency Medical Services (EMS) Certification 

בכך תמנע תקלה; מוצע גם לרשום מספר טלפון של מוקד הבריאות הקבוע של משרד 
 הבריאות לדיווח ולתלונות, לטייב את השירות, וליצור בקרה אחידות וסטנדרטיזציה.



 

               -ההמלצות ופיקוח על קביעת מנגנון ישום  .4 119
 הצעה להחלטת ממשלה

 , בשאיפה בטווח הבינוני עד לקידום חקיקה ראשית שתעבור
ועד לקבלת התקנים והתקציבים ממשרד האוצר ונציבות שירות המדינה להקמת 

  המערך / הגוף במשרד הבריאות בשאיפה בטווח הקצר,
להלן הנוסח המוצע ולעגן את ההמלצות בהחלטת ממשלה,  הוועדה ממליצה 

 על בסיס החלטת הממשלה להקמת מערך כבאות לאומי,   ת הממשלהלהחלט
 ₪:שתוקצב במאות תקנים ובמאות מליוני 

 

 והעזרה הראשונה הסדרת מערך הרפואה הטרום אשפוזית "

 "במדינת ישראל

 
 הצעה להחלטה

 
הוועדה לבחינת דרכי ההפעלה מ ח ל י ט י ם , לאמץ וליישם את המלצות 

ראשונה טרום בית חולים במערך  שירותי עזרהוהשליטה למענה ראשוני ל
שמונתה על ידי המשנה למנכ"ל משרד הבריאות  רותי הרפואה הדחופהיש

 (להלן "הוועדה"), 
 

מנהלה להקמת מערך הרפואה במשרד הבריאות להקים תוך ___ יום א. 
(להלן  במשרד הבריאותוהעזרה הראשונה  הטרום אשפוזיתהדחופה 
  ")"המנהלה

 

ד הבריאות יעמוד בראש המנהלה ועובדי משרד הבריאות מנכ"ל משר .1
; המנהלה רשאית להפעיל יועצים יקבעו יהיו עובדי המנהלהיש

  ע"פ כל דין ונוהל. חיצוניים ועוזרים
 

המבנה הארגוני, פירוט כוח  החזון והיעדים, המנהלה תתחיל בגיבוש .2
להקמה , האדם והתקנים הנדרשים, עץ מבנה, משאבים ולוגיסטיקה

ת והמלצישום ידית של המערך / הגוף במשרד הבריאות שיעסוק במ
 הרפואה הדחופה והטרום אשפוזית במשרד הבריאותהוועדה בתחומי 

 (להלן "המערך הלאומי").
 

הצעת נוהל עבודה של כוחות הצלה " הפצת וישום קדם אתת המנהלה .3
המפורט בדו"ח  "רפואיים המגיעים לאירוע חירום ברשות הרבים

הוועדה, ויקבע ועד מסירת דו"ח ממהנוהל יפורסם בהקדם   הוועדה;
 .2014לסיום לקראת תחילת שנת העבודה 
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, (במתכונת תעודת מדריך תיעוד לאומי אחיד המנהלה תקדם לאלתר .4

, של משרד התחבורה נהיגה ן, רישיושל משרד התיירות תיירים
 , תעודת רופא וכיוצ"ב,) עלשל המשרד לביטחון הפנים תעודת מאבטח

מנת ליצור אחידות יציבות ושקיפות למול הציבור ולמול צרכני שירות, 
 כרישיון – למקצועות הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, פאראמדיק

, מגיש עזרה / נהג אמבולנס חובש רפואה דחופה -ותעודות , ממשלתי
על ביס  ,ראשונה, בטרמינולוגיה אחידה, ובתיעוד בעל "חותם" אחיד

ההמלצה לסימון חיצוני אחיד של  לרציונלהתאם ב המלצות הוועדה
 משרד הבריאות "חותם הרשאה" על גבי אמבולנסים.

 

המנהלה תטפל ללא שיהוי בהמלצות הוועדה הנוגעות לסכסוך א.  .5
 ."איחוד הצלה"המתמשך והמחמיר בין מד"א ל

 

מנכ"ל המשרד יכריע בסוגיות שעל הפרק לאור הקביעות ב. 
בהינתן הדעת באשר לתלונות  עדה,וההמלצות שעלו בדו"ח הוו

הפניה ה, תוך הכרעה במנגנוני "איחוד הצלה"ולעמדות מד"א וארגון 
 , המקצועית,הטכנולוגית והפעלתם הזנקת הכוחותשל מבקש העזרה, 

ביניהם, נוהלי  שיתוף הפעולההשליטה והדיווח, ו המיטבית, והמבצעית
אירועי רפואי לחבירה ופינוי, ובקביעת אחידות הפעלת מוקד לאומי 

, חירום אליו פונה הציבוררפואה דחופה טרום אשפוזית, בשגרה וב
 תחום, וקביעת נהלים בענין, ובכפוף לכל דין.והדוברות והסברה ב

 

, תוך נקיטת כל טיפול מידי לכל תלונה או אירוע חריג בשטח יינתןג.  
 .או מנהלי כדין, למניעת סיכון לבריאות הציבור מעתיצעד מש

 

מנהלה תפעל להידברות עם הצדדים ותיתן את הדעת הד. 
בטרם הכרעה וקביעות והחלטות בנושאים  ם, ולעמדתלהערותיהם

תוך שימור החוזקות והיתרונות , "שלום בית"שעל הפרק, בשאיפה ל
מוכר ומאושר  לאומי, אזורי, התנדבותי ומגזרי ארגוןהיחסיים של כל 

 רגיה, ולתועלת הכלל., לטיוב והפריה הדדית, לסינכמפורט בדו"ח
 
 

מנכ"ל משרד הבריאות יכנס בהקדם את הרשות העליונה לאשפוז לשעת ב. 
שימוש להפעלת ועבודה ההצעת נוהל חירום, לדון ולאשר בחוזר מנכ"ל, את 

, בהמשך להתקדמות הנושא באירוע רב נפגעים באמבולנסים פרטיים
ום במשרד לענייני אירוע רב נפגעים במסגרת האגף לשעת חיר הבוועד

את דרכי הפעלה, האיוש , על מנת לעגן ברגולציה את התוצרים, הבריאות
דרכי בנין והפעלת המערך על ידי מוקד את , וכן לקבוע בתחום והביצוע
מועד מבהקדם  הנוהל; מוצע לסיים את התהליך ולפרסם את מתכללמבצעי 

  .2014שנת העבודה  תחילת יקבע לסיום לקראתשמסירת דו"ח הוועדה, 
 

דבר יעגן בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות, בשיתוף הגורמים הנוגעים בג. 
מחייבת אחרת משפטית וניהולית ממשלה או בכל דרך מנכ"ל / החלטת 

הרשות ל הפעילות שאו ברגולציה, את פעילותה ונהלי  שתקבע בדין
של מערכת הבריאות בישראל, בהובלת  העליונה לאשפוז לשעת חירום

, ועגון סמכויותיה של הרשות מול כלל הגורמים יאותמשרד הברובתכלול 
 .הנוגעים בדבר
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ועדה מקצועית  2014לקראת שנת העבודה מנכ"ל משרד הבריאות ימנה . ד

בהתאם  מייעצת לרפואה הדחופה הטרום אשפוזית ולעזרה ראשונה
 מוצע בהמלצות.דומה ללהמלצות הוועדה, ובהרכב 

 
 :דחופה טרום אשפוזיתמערך רפואה  להקים במשרד הבריאות. ה
 

נציב שירות והממונה על התקציבים במשרד האוצר,  . המנהלה עם1
מערך ימים את המבנה הארגוני של ה ___בתוך   יסכמוהמדינה 

לקדם את הקמת המערך  משרד הבריאות יוכל, על מנת שהלאומי
 ללא שיהוי, על בסיס המלצות הוועדה. וולהפעיללאומי, לאיישו, ה
 

 לבנייתיתאפשר להסתייע ביועצים  ולמערך הלאומי למנהלה. 2 
 מערך הולהקמת התשתית המקצועית הרגולטורית והרפואית של 

 .הרב תחומית בעתיד הלאומי, וללווי פעילותו
 
על  לאומי ופעילותועד ליום הקמת המערך ה תפעלמנהלת ההקמה . 3

ו ויעדיו של המערך למטרותיו יעוד , בהתאםהמלצות הוועדה פי
 .ובהחלטה זאת בהמלצות הוועדהמי ותפקידיו, המפורטות הלאו

 
, ימשיכו הגורמים המוסמכים במשרד לאומיעד להקמת המערך ה. 4
פעילות שוטפת וישום להפעיל את סמכותם על מנת לוודא  בריאותה

 המלצות הוועדה לפי הענין.
 

 
ועדת היגוי לאומית להתוויית  2014בשנת העבודה  שרת הבריאות תקים. ו
, בהתאם קביעת מדיניות הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית בישראלו

 ., ובהרכב דומה למוצע בהמלצותלהמלצות הוועדה
 
הצעת חוק הרפואה לקדם לאלתר הצעת חוק ממשלתית במתכונת  .ז

, (כמפורט בנספח ו' לדו"ח 2009 - הדחופה הטרום אשפוזית התשס"ט
המפורטים  החוק להצעת, בהינתן הדעת לתיקונים המעטים הוועדה)

, לפאראמדיקים ממשלתי : משטר רישויבעיקרם - בהמלצות הוועדה
על ידי הגוף המאושר על ידי משרד (הסמכה לחובשים תעודות ומשטר 

, )מרכזיחובשים רישום תוך  ,הבריאות המסמיך באמצעות מנהלו הרפואי
לישם את החוק הלכה   - ודין משמעתי בהתאם לחוק מקצועות הבריאות

עקיפים הנדרשים ישירים וה, וככל הנדרש לקדם תיקוני חקיקה למעש
 תאמה להמלצות הוועדה.לישום החוק כמתכלל  בה

 
שהופץ  2013 –חוק שירותי אמבולנס, התשע"ד  לקדם לאלתר את תזכיר. ח

 .להעברתו בכנסתעד לדיון ו להביאו לקריאה ראשונה, על ידי משרד הבריאות
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 דברי הסבר

 

, מינה המשנה למנכ"ל משרד הבריאות ד"ר בעז לב, את 2011אוגוסט  30 תשע"א בתאריך  ל' באב ה

טרום בית החולים  הוועדה לבחינת דרכי ההפעלה והשליטה למענה הראשוני לשירותי עזרה ראשונה

 שכללה אנשי מקצוע בכירים רב תחומיים:במערך שירותי הרפואה הדחופה, 

מפקד הרפואה  לשעברהרפואי רבין פתח תקוה, משנה ומ"מ מנהל המרכז   -ד"ר בעז תדמור  

 של פיקוד העורף, מנהל בית חולים בלינסון, מרצה באקדמיה,  כיו"ר הוועדה,הפיקודי (מר"פ) 

לשעבר, מפקד הרפואה הפיקודי (מר"פ) של   פיקוד העורף   - אל"מ (במיל') ד"ר ברוך מרגנית  

 ון לאומי בעל אות המופת. של חיל האוויר, בוגר המכללה לבטח 669ומפקד יחידה 

במטה הארצי,  ראש אגף יחידות המטהלשעבר ראש אגף קהילה ומשמר אזרחי,    -ניצב דוד קראוזה 

 וראש אגף תכנון וארגון, משטרת ישראל.

שרי המשפטים, לשעבר לשעבר יועץ בכיר לשר הבריאות ויועץ משפטי  ל   -עו"ד גלעד בוק   

 נדבים במד"א ירושלים, ומרצה בתחומי מימשל רגולציה ודין.מנהל המתפאראמדיק בכיר ומפקד, 

ממקימי  מנכ"ל חברת "עזרה וביצרון, חבר בעמותות חברתיות,  - אלי גינצברגוסא"ל (במיל') מר 

 ופאראמדיק בעברו. נט"ן במד"א תל אביב -הניידת לטיפול נמרץ 

המענה הראשוני לעזרה הוועדה נתבקשה לגבש המלצות לגבי ההפעלה והשליטה הראויים במתן 

החולים במערך שרותי הרפואה הדחופה והפינוי הרפואי במדינת -ראשונה והטיפול טרום בית

 ישראל.

 במנדט הוועדה נתבקשה התייחסות לסוגיות הבאות:

 האם המערך צריך להיות באחריות גורם אחד, או כמה גורמים, ואם כן כיצד. .1

 או יותר. האם צריך להיות אחד -הגורם המפעיל  .2

 האם ניתן להבדיל בין אירוע ברשות הרבים לאירוע ברשות היחיד. .3

הגדרת סמכויות, יחסי הגומלין, עקרונות שיתוף הפעולה, האחריות המקצועית,  ההפעלה  . 4

 והשליטה בין גופי וגורמי הגשת העזרה הראשונה טרום בית החולים.

 בחינת תפיסות ההפעלה בשגרה ובחירום. .5

 

כי באפשרות הוועדה להזמין ולהיפגש עם כל גורם שתמצא לנכון ו/או לקבל ניירות עמדה או נקבע 

מסמכים נוספים מכל אדם או ארגון שתמצאו לנכון, וכי משרד הבריאות יעמיד לרשותם ויסייע ככל 

 שניתן כפי שיתבקש ע"י הוועדה. 

ים הרלבנטיים לעבודת משרד הבריאות ביקש את שיתוף הפעולה המלא של כל הארגונים והגופ

הוועדה ובכללם אלו שכותבו לכתב המינוי בעיקרם: מגן דוד אדום בישראל, חיל הרפואה של צה"ל, 

 – םהמועצה הלאומית לטראומה, האגף לשעת חירום של משרד הבריאות, אירגוני התנדבות רלבנטיי

 "איחוד הצלה", זק"א ועוד.

 הפנים ומפכ"ל משטרת ישראל. ןרד לביטחומינוי הוועדה נעשה בתאום ובהסכמת מנכ"ל המש

מערכת הבריאות במדינת ישראל נחשבת למערכת איכותית (על פי מדדי איכות בין לאומיים) הן 

 , במגוון תחומים.ברמה של הפרט והן ברמת בריאות הצבור

 וחלקם ברמת בתי החולים.  Primary care-איכות אלו מבוססי ראיות בעיקר ברמת הקהילה מדדי

 .ים ובתי חולים ממשלתיים ופרטייםות החולקופ
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 מערכות אלו הינן ספקיות של שירותים מבוססי חוק (ביטוח בריאות ממלכתי), זמינות, יציבות,

אות העם, פקודת פקודת ברי( מבוססות על מסגרות חוקיות בעלות שרידות, מקצועיות, רציפות,

מצאות תחת נ ,דיןמתוגמלות על פי  ,דיןם במוגדרי מקצועמופעלות על ידי אנשי   ,הרופאים וכיוצ"ב)

רגולציה של משרד הבריאות ופועלות כרצף טיפולי סינרגטי, תוך תאום  ברב המקרים, הן בשגרה והן 

 .לאשפוזהרשות העליונה באמצעות  - בחירום

אחריות  יחסי גומלין, הגדרת סמכויות, במערכות אלובהתייחסות לכתב המינוי של הוועדה, יש 

 ובקרה. הפעלה ,פעולה ומערכות שליטה ילשיתופ, עקרונות מקצועית

שהיה והם קיימים,  גופים התנדבותיים, יםברצף הרפואי הטיפולי בין הקהילה לבתי החולים נמצא

 כחלק מהמגזר ה"שלישי". ומשפחתומסייעים בעיקר בפן הלוגיסטי, סיעודי, תמיכתי בחולה 

המענה הראשוני, לעזרה ראשונה  במרחב  - וי), קרימינהכתב ב כמפורטבתחום עבודתה של הוועדה (

קיימים פערים קבעה הוועדה כי  ,החירוםהרפואה הדחופה ובמסגרת מערכי  ,שהוא טרום בית חולים

 .למתואר דלעיל  בהתאמהמשמעותיים מאד 

התייחסות יעודית ביעדים, בחזון  –במערכות הלאומיות והממשלתיות  -לפערים אלו לא הייתה בעבר 

ב"עמודי לאמור אין כל התייחסות שלתי או ביעדי משרד ומערכת הבריאות בעשורים האחרונים, וממ

 .האש" שהינם בסיסי התוכנית האסטרטגית של משרד הבריאות בעת הזאת

בעוד שבכנסי "ים המלח" של מערכת הבריאות, ובתכנון מדיניות בריאות נדונו פערים בהכשרת 

מדדי איכות בבתי חולים ואף בקהילה, בתחום הרפואה הדחופה  ופיתוח מקצועות בריאות, תשתיות,

הטרום אשפוזית והעזרה הראשונה, שמשליכה רבות על הישרדות החולה והנפגע, הצלת חיים 

המצב הרגולטורי, החוקי והמשפטי לא התקדם באופן מהותי ומקיף,  -ומניעת נכות, בשגרה ובחירום 

ההצלה, מקצוע הפארמדיק, חובשי רפואה דחופה וחירום בעוד שמד"א, ארגוני המתנדבים, מערכות 

 התפתחו, התמקצעו השתכללו ועומדים היום בקידמה העולמית.

 

כאשר  דין והחוקהיה לבחון סוגיות במרחב פעילות זה, להתייחס לרוח ה להבנתה,תפקיד הוועדה, 

 ים.) כאשר קי"חולשת ההיעדר"חוקי וניהולי מטריד (רגולטורי ולוואקום  ימים,קי

 

אליהם היו  שנעשתה פנייה המקצועלציין שכל הגופים ואנשי הוועדה מצאה לנכון לציין חובה וצורך 

זמינים, פתוחים ושקופים, שיתפו פעולה באופן הנמרץ ביותר מתוך אמונה בצדקת הצורך והדרך 

  .להסדיר סוגיות טורדות אלו

בראש שעות, על חשבון זמנם הפרטי,  מאותבהתנדבות,  שטרחו ועסקו בנושא, חברי הוועדה הנכבדים

,  והם נשאו בכל הנטל הלוגיסטי פתוח ולב אוהב למרות זמנם הפנוי המצומצם ועיסוקיהם המרובים

והאדמיניסטרטיבי הכרוך בכתיבת הדו"ח, עריכתו, תיאום הישיבות, אירוח הדיונים והמפגשים וכל 

 כאוב וחיוני זה. מהותי ולייעץ בנושא בחוןשיוכלו להמערך סביב האמור, על מנת 

תחילת עבודתה של הוועדה לא צפתה את נפח ומורכבות פעולתה בהמשך, משך הזמן שפעלה הוועדה 

הינו בקורלציה לשכבות הרבות, העמוקות והמהותיות שנחשפו משך פעילותה, במפגשים רבים של 

חומרים העצומות ארגונים, גופים ויחידים שפנו בבקשה להופיע בפני הוועדה, בקריאת כמויות ה

שהועברו לעיונה, ובצורך הראשוני והבסיסי בחלק מהמקומות, לבצע איסוף נתונים, מידע, חומרים, 

וחלקם מאוגדים בדו"ח  -, לסנכרן אותם, לאגום אותם םופעילות מכלל הגופים והמערכים הרלבנטיי

 ים.זה לראשונה מאז קום המדינה, ולתרגמם להמלצות ברמות השונות, וברבדים הרב
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הוועדה קבעה כי פתרון לסימפטום או סימפטומים, הינם בבחינת מענה חלקי, מקומי לא מספק ולא 

ראוי. הוועדה מצאה לנכון להעמיק ולהרחיב את פעילותה על בסיס המנדט הגמיש שניתן לה בכתב 

תאם המינוי, כדי לבחון ולעסוק בכלל הסוגיות השורשיות והלאומיות שנוגעות לפעילותה, וזאת בה

לנושאים המהותיים, ולבעיות המורכבות והרב תחומיות שהעלו כל אחד מהגופים שהופיעו בפני 

הוועדה, וכפי שעולה מהמסמכים הרבים שהוגשו לוועדה, שחייבו, גם לדרישת הגופים , דיון נרחב 

 ומהותי.

לאומית  ותבאנה להכרה ברמות הבכירות ביותר, תיבחנה בכובד ראש ההמלצותיהוועדה המליצה כי 

שרותי הרפואה ובמערך המענה הראשוני לעזרה ראשונה  ,לשנוי הנדרש והמתבקשהמהותי  בצורך

ברצף הטיפולי הרפואי  , מציל חיים ומונע נכות,, שהינו חלק מרכזיטרום בית החולים הדחופה

 , בכל עת מקום וזמן, בשגרה ובחרום.לתת ולאפשר לאזרחיה מחויבתשהמדינה 

 בתחומי: עקרי ההמלצות הינם

 המדיניות הלאומית. המלצות בתחום 

 הקמת ועדת היגוי לאומית להתוויית וקביעת מדיניות הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית בישראל .א

 הקמת ועדה מקצועית מייעצת לרפואה הדחופה הטרום אשפוזית ולעזרה ראשונה .ב

 המלצות בתחום ארגון ומינהל.

 בריאותהקמת מערך ארגוני ורגולטורי קבוע במשרד ה .א

קיום מערך לאומי אחוד להפעלה ולשליטה בתחום הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית  והעזרה  .ב

 הראשונה

 המלצות בתחום ההסדרה המשפטית והדין.

 2013 -דהצעת חוק רפואה דחופה טרום אשפוזית, התשע" .א

 2013 -ב. הצעת חוק שירותי אמבולנס, התשע"ד  .ב

 מנגנון ישום ופיקוח על ההמלצותקביעת 

 מצעות החלטת הממשלה שלהלן על מרכיביהבא

את פעילותם ואת תחום הרפואה הדחופה  באופן יזום לראשונה מאז קום המדינה, לעגן ,בשלה העת

רגולציה, ולהקים לצורך כך לאלתר מערך וגוף רגולטורי ממשלי רשמי, בעל חזון, הטרום אשפוזית ב

יוכל לישם את ההמלצות והתובנות שפורטו אדם איכותי, ש חיעדים, סמכויות, אמצעים, תקצוב, וכו

 בדו"ח זה.

יש צורך דחוף לחזק ולאגד את רצף הטיפול הרפואי הטרום אשפוזי עם הטיפול הרפואי בבתי החולים 

 ובקהילה בשרשרת חיים אחת.

 

ביקורת  מבקר המדינה כבוד השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס כתב בהתייחס לנושא, בדו"ח

 ,  כדלהלן:435, בעמוד 2011לשנת  62שנתי 

 "הסדרת פעילות גופי הצלה נוספים הפועלים בארץ 

בשנים האחרונות הוקמו גופי הצלה שונים בארץ המעניקים שירותי עזרה ראשונה בצד מד"א. אחד 
הגופים הבולטים בתחום זה הוא ארגון "איחוד הצלה". גופים אלו מאגדים בתוכם מתנדבים פעילים 

בים שאינם מתנדבי מד"א. במהלך השנים קיבל משרד הבריאות תלונות על במד"א יחד עם מתנד
חיכוכים בין פעילים במד"א לבין פעילי ארגוני הצהלה אחרים המתבטאים בשטח, במהלך אירועי 

 הצהלת חיים. 

מד"א מסר למשרד מבקר המדינה, כי כשלושים ארגונים קמו במקור, כדי להנחות את מתנדבי מד"א 
-ים, והם החלו לאסוף תרומות ובהמשך גם להפעיל כוננים. לדברי מד"א, יש לו כבנושאים הלכתי

 כוננים ופעילות הארגונים הנוספים מיותרת.  2,500
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בשנים האחרונות התקיימו כמה ישיבות בהשתתפות משרד הבריאות, מד"א ונציגי "איחוד הצהלה" 

 ליצמן, נדרש למעורבות בהקשר זה.  כדי להסדיר את היחסים ביניהם. גם סגן שר הבריאות, ח"כ הרב

כי הוא אינו מתיימר להחליף את  2012 רארגון "איחוד והצלה" כתב למשרד מבקר המדינה בפברוא
פעילותו של מד"א או להתחרות בו, כי אם להשלים את פעילות מד"א ולמלא את פער הזמן שבין 

שר יפקח על ההכשרה המקצועית, על האירוע ועד הגעת האמבולנס. לדעתו, יש להקים גוף רגולטורי, א
תורת ההפעלה ועל הציוד הרפואי המשמש את צוותי החירום הפועלים במסגרת מד"א, את איחוד 
הצלה וגופי הצלה נוספים. הדבר מחויב המציאות, וזאת לנוכח ריבוי הגופים הפועלים בתחום העזרה 

כל הגורמים העוסקים במתן  הראשונה בישראל, ריבוי הקורסים וההכשרות, והצורך להקפיד כי
שירותי עזרה ראשונה יהיו כשירים ומוסמכים לעשות כן. על פי אמות מידה כלליות שיקבע גורם 
מוסמך. כל אותם גורמים משתמשים בציוד רפואי תקין, תקני ובאיכות ראויה. עמדתו  של "איחוד 

ת הקמת רשות לאומית בין באמצעו –הצלה" היא כי הגורם המסדיר חייב להיות משרד הבריאות 
 לעזרה ראשונה ובין בדרך אחרת. 

במשך שנים ועד מועד סיום הביקורת לא הסדיר משרד הבריאות את סוגיית הקשר בין מד"א ובין 
 " הארגונים הנוספים.

 

י הרפואה הדחופה הטרום ששירות הדעת ומתוך ההסכמה הגורפת, בהינתןהוועדה כתבה כי 

 םחיוניי יםמרכיב םהינ שים למענה זמין, מהיר, יעיל, ומקצועיאשפוזית והעזרה הראשונה הנדר

ברצף הרפואי הטיפולי במצבי שגרה וחירום לפרט, לקהילה ולמדינה, ברשות הרבים וברשות הפרט, 

הממשלה, הדרג יש צורך דחוף להפעיל רוח גבית איתנה, רציפה ונחושה ולשנס את מותני 

 והמחויבותלקדם את החשיבה הרגולטורי והמשפטי, ו המיניסטריאלי והניהולי הבכיר, המקצועי,

ולא  ,שהוגדרו לעילובהמלצות בתחומים כמתכלל מערכת הבריאות בישראל, של משרד הבריאות 

היגות, וללא ניהול סינרגטי מנלהמשיך במצב הנתון שהינו בחלקו מאורגן, בחלקו כאוטי ונעדר 

 ותפעול יעיל ומיטבי, ברמת המדינה.

 וועדה כדהלן:לסיכום כתבה ה

 מקצועיתדיר בשגרה וחירום, ראויה למערך מתכלל רגולטורי רציני,  המאוימתמדינת ישראל 

 והרפואה הטרוםוההדרכה של מערכי העזרה הראשונה  התפעול,שיפעיל, יחנוך, יגבה ויבקר את גופי 

 אשפוזית בחירום ושגרה.

ח "דו :מבקר המדינה רא, בדו"חיפים לאמור גם דברי מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף שפי

 ואילך: 179, פרק רביעי עמ' 17/7/2013מתאריך  ב63שנתי 

 " היבטים בהיערכות העורף לחירום

 תקציר

מאז קום המדינה היה העורף נתון לאיומי פגיעה מצד מדינות אויב וארגונים עוינים. על פי איום 

), צפויים בעת מלחמה מאות 33"לרח -, שפרסמה רשות החירום הלאומית (להלן 32הייחוס לעורף

הרוגים ואלפי פצועים, וכן פגיעה בפעילות הכלכלית ובפעילויות חיוניות אחרות בישראל. מלבד האיום 

הצבאי של ירי טילים ורקטות, עלולים להתרחש בישראל בעתות שגרה אירועי חירום רחבי היקף, 

 דוגמת רעידת אדמה, שרפות ופליטת חומרים מסוכנים.

ת לטיפול בעורף באירועי חירום, חיוני לצורך חיזוק כושר העמידה של האוכלוסייה בעורף בפני והמוכנו

האיומים. הדבר יאפשר, בין היתר, לדרג מקבלי ההחלטות בממשלה, ובעת לחימה גם למטכ"ל בצה"ל, 

 מרחב פעולה מדיני וצבאי גדול יותר.

                                                 
החלטה ניהולית של שר הביטחון/ממשלת ישראל, המגדירה את מצרף האיומים  -איום ייחוס לאומי לעורף "  32

המרכזיים (עוין, טבע, תאונה, תקלות) על העורף, המהווה את הבסיס לבניין הכוח ולהיערכות העורף, תוך 
ס אזרחיים רלוונטיים המשפיעים על היערכות העורף" (מתוך "איום הייחו-שהוא לוקח בחשבון שיקולים לאומיים

 ).2009" שפרסמה רשות החירום הלאומית בדצמבר 2009-2012הלאומי לעורף 
רח"ל הוקמה על פי החלטת ממשלה, והיא נועדה לשמש גוף מטה מתאם ליד שר הביטחון כדי לסייע בידו   33

 לממש את אחריותו לטיפול בעורף בכל מצבי החירום.
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 ....סיכום והמלצות

מפני התקפה של ירי טילים ורקטות וגם מפני אירועי חירום  היערכות העורף האזרחי במדינת ישראל

-רחבי היקף בעתות שגרה, כמו רעידת אדמה, שרפות ופליטת חומרים מסוכנים, הוא נושא לאומי רב

חשיבות ובעל היבטים צבאיים ואזרחיים רבים. שיפור ההיערכות והמוכנות לטיפול בעורף באירועי 

אוכלוסייה בעת חירום ולחיזוק כושר העמידה של האוכלוסייה בפני חירום חיוני לצורך טיפול מיטבי ב

האיומים. הדבר יאפשר לממשלת ישראל, ובזמן לחימה גם למטכ"ל בצה"ל, מרחב פעולה מדיני וצבאי 

 גדול יותר.

בנושא "היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון  2007כבר בדוח מבקר המדינה שפורסם ביולי 

מבקר המדינה, כי על הממשלה ליזום הסדר חקיקתי מקיף, מאוחד ומתואם,  , העיר משרד34השנייה"

שירכז את כל העניינים הנוגעים לטיפול בעורף בעתות חירום, יבהיר את מדרג הסמכויות ותחומי 

האחריות של כל אחד ממשרדי הממשלה ומהגופים המטפלים בעורף בחירום, וכן יגדיר את קשרי 

דר החקיקתי האמור, על הממשלה לפעול כדי לממשו באמצעות כל הגומלין ביניהם. בהתאם להס

 הגופים הרלוונטיים האחראים לטיפול בעורף בחירום. "

 סוף ציטוט.

והמקצועיות של הוועדה מעוגנות הרפואיות, המשפטיות, כלל ההמלצות הרגולטוריות, הארגוניות, 

קיים בישראל, על הבסיס הרגולטורי ומבוססות על כלל הנתונים והעובדות שהובאו בדו"ח, על הדין ה

 והמלצות ודו"חות עבר, ובאים ליד ביטוי בתוצרים המהותיים הרב תחומיים של הוועדה.

המלצות הוועדה מבוססות על הוכחות ועוגנים רבים ומגוונים בספרות הרפואית העולמית, המקורות, 

הסנאט של ארה"ב  –המאמרים, הצעות החקיקה מחו"ל והעדכנית בהם, של בית המחוקקים 

שצוינה. ההמלצות נתמכות במבנה ארגוני ורגולטורי שנסקר, ושקיים במדינות העולם, ובהצעות 

 חקיקה ונהלים שלא קודמו במדינת ישראל משך השנים.

מטרת העל של עבודת הוועדה היא לתרגם את המלצותיה בפן ישומי אופרטיבי , שיבוא לידי ביטוי 

לאומית מימשלית, אירגונית וניהולית, ליצוק ולבנות קונסטרוקציה ברגולציה קורלטיבית. להציע 

אשפוזית והעזרה משפטית המשלימה את הלאקונה הקיימת בתחום הרפואה הטרום רגולטורית ו

 בראיה לאומית. -, על כל מרכיביה הראשונה, בשגרה ובחירום

 

ולעגן בדין, ברגולציה מטרת החלטת הממשלה לאמץ את הדו"ח והמלצותיו לארגן ולהסדיר, לטייב 

 ובמנהל ומשטר תקין, את הפעילות הענפה והחשובה הקיימת, בראיה לאומית.

הסדרה לאומית מימשלית הגענו לרגע מתבקש זה, גם אם לאחר עשרות שנים, העת בשלה ל

לאור באופן יזום, עיגון חקיקה נורמטיבי נדרש ראוי ומלא לתחום זה, וממשלתית של הרגולטור, 

רפואית הטרום אשפוזית מצילת החיים הנעשית מאז קום המדינה, המבוצעת על ידי הפעילות ה

, ומגישי העזרה הראשונה, עובדים ומתנדבים, במד"א, ה דחופה וחירום, חובשי רפואהפארמדיקים

בצה"ל, בכל מקום ובכל אירוע, בשגרה ובעיתות חירום, באירגוני ההצלה וההתנדבות בכל המגזרים, 

  עה.ש-יום, שעה-יום

נדרש להקים לאלתר גוף לאומי במשרד הבריאות, חזק מקצועי מעוגן ומאורגן שיתרגם את ההמלצות 

 ותכני הצעת החקיקה, גם אם ברמות שונות של נורמות ונהלים מחייבים, 

 הלכה למעשה, לאלתר, ללא שיהוי נוסף. 

 

                                                 
 ).2007( נון השנייההיערכות העורף ותפקודו במלחמת לבדוח מבקר המדינה,   34



 

127 
 

 רגולטורית ומינהלית.שהייתה מקום המדינה בתחום, נדרשת היום רבולוציה החשובה מהאבולוציה 

וכפי שנאמר במקורותינו במשנה, במסכת סנהדרין (ד, ה): "לפיכך נברא אדם יחידי בעולם, ללמד 

שכל המאבד נפש אחת, מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא; וכל המקיים נפש אחת, מעלים עליו 

 .כאילו קיים עולם מלא"

 

  נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה

לות המערך הלאומי / הגוף שיוקם יהיו הוצאות אך במקביל ע"ב גביית אגרות הכשרה בהקמת פעי

 והסמכה יהיו הכנסות שלא ניתן לעומדם לאור כשלי השוק שצוינו וחוסר בנתונים מעודכנים.
 

 תקציב

 במונחים שנתיים.₪ הקמת יחידת הסמך ופעילותה מצריכה תוספת תקציב של ___ מיליון 

 

 בת כוח האדם השפעת ההצעה על מצ

הוספת ___ תקנים, כמתחייב מהקמת המערך / הגוף הארגוני /  יחידת הסמך ולפי המוצע בהמלצות 

 הוועדה. 

 

 עמדת שרים אחרים שההצעה נוגעת לתחום סמכותם

 הצעת החלטה זו נכתבה בתאום עם _________________.

 

 החלטות קודמות של הממשלה בנושא

 יעת מדיניות לאומית מתכללת בתחום.אין החלטות ממשלה קודמות בקב

 

, 1433ועדת השרים לענייני חקיקה ואכיפת החוק בראשות שר המשפטים, בהחלטה מספר חק/ החלטת

) בכפוף 2739של ח"כ אריה אלדד (פ/ 2007-פה אחד, לתמוך בהצעת חוק עזרה ראשונה, התשס"ז

 לתיאום הליכי החקיקה עם כל משרדי הממשלה הנוגעים לנושא.

 
 פות להצעת ההחלטהחלו

 אין

 

 עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם ההצעה

 מצורפת חוות דעתה של היועצת המשפטית של משרד הבריאות. 

 

  סיווגים

 סיווג ראשי: ביצועי

 סיווג משני: חק"מ, הצהרתי, תהליך.

 תחום פעולה עיקרי: חברה וכלכלה / חוץ ובטחון

 

 חתימת השר המגיש
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 נושאים שיהיו לדעת חמישהטרם סיכומו של הדו"ח, חברי הוועדה מבקשים להתייחס ל: כללי

 .מושילידי מוהבאתו הדו"ח בעת אימוץ המלצות  רלבנטיים ביותרהוועדה 

לובנו באופן המאפשר אמירות  אך יתר מטבע מנדט הוועדה, נושאים אלו לא נדונו בפרוט

וכרוכה במעטפת ישום הדו"ח והמלצותיו  הינה מהותית נושאים אלו ההתייחסות אלו ת,מקצועיו

 בראיה לאומית אסטרטגית כוללת.
 

 תקציב הגופים העוסקים ברפואת חירום טרום אשפוזית .א
 

לא למותר לציין שנושאי תקצוב ותקציבי הארגונים והמערך המדובר (משרד הבריאות, מד"א . 1

 עלה במהלך הצגות הנתונים, המסמכים ודיוני הוועדה.וארגוני המתנדבים) 
 

, שלא היה ת לנושא ללא דיון פרטני ומעמיקות מסוימיויחסויהת ותבכרך הנספחים קיימבדו"ח ו .2

 במנדט הוועדה, ולאור כך הוועדה לא מצאה מקום להתייחס לנושא באופן פרטני.
 

הווה פער אמיתי, מהותי, מרכזי ומגביל מתקצוב מימון ותקציב הארגונים שנושא  . הוועדה למדה3

, כפי שהעלו הגופים בכתב פעילותם, הכנותיהם ומוכנותם לבצוע משימותיהם ,הגופים בתפקוד

ובעל פה, וכפי שעלה גם במקורות הרשמיים בעבר שצוינו בדו"ח, ובכללם דו"ח מבקר המדינה, 

 והועדות הלאומיות השונות שנסקרו.
 

 עלות לדיון מהותי נושאיהל הוועדה ממליצהם המוצעים בדו"ח, הקמת האורגנימובן שעם  .4

 שיוקמו. של הגופיםמון ראויים של הגופים הקיימים ויתקצוב ומ

 

 כפיפות מד"אב. 
 

שמתקיימים בכוונה להכפיף את  ניםדיועל ה ועודכנה במהלך פעילותה ועבודתה, הוועדה ערה .1

 מד"א למשרד לביטחון הפנים. 

 

וועדה להביע עמדה או להתייחס בהיבטים של כפיפות פיקודית, כפיפות מבצעית אין בכוונת ה. 2

  והפעלה מבצעית.

 

הרפואיים ח בפירוט רב, בהיבטים המקצועיים, לדעת הוועדה, ולאור העולה מהדו" .3

היה תשל מד"א  המקצועית והרגולטורית הרפואיתיש צורך חיוני שכפיפותו  והרגולטורים שצוינו,

 .ותלמשרד הבריא
 

.בנוסף לאמור, כל החלטה בנושא שתתקבל, חייבת להביא בחשבון עניינים הנוגעים לתחומי 4

 אחריות; חזון ויעוד; תפקידים; תקציב; ניהול אדמיניסטרטיבי ולוגיסטי; והיבטים רגולטוריים.
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 מערכת רדיו לאומיתג. 

 

של משטרת ישראל  בשנים האחרונות מוקמת מערכת רדיו לאומית על בסיס מערכת "ניצן". 1

 ומערכת "ברק כתום" של פיקוד העורף.
 

, משטרת ישראל - "המגיבים הראשונים" על מערכת רדיו לאומית זאת אמורים להיות מנויים. 2

משרדי ממשלה  ,(ערים, מועצות מקומיות ואזוריות) רשויותפיקוד העורף,  מד"א, ,מערך הכבאות

 וכן גופי תשתיות לאומיות.בדבר, נוגעים 
 

 בעת הזאת אין קביעה ברמת ממשלת ישראל על הקצאת תקציב ושילוב הוועדה למיטב ידיעת .3

 כדוגמת מערך הכבאות. מד"א במערכת
 

. אי שילוב מד"א במערכת הרדיו הלאומית עלולה לגרום לפער מבצעי משמעותי בכל הנוגע 4

 לטיפול באירועים (שגרה וחירום) והצלת חיים.
 

שרד הבריאות צריך ה ממשלת ישראל צריכה להיות ערה לפער שנוצר, ומ: לדעת הוועדלסיכום. 5

כל המשתמע  לע הכוחות ברשת הרדיו הלאומית והשלמת הפערים,וחייב לפעול למען שילוב 

, כולל בחינת שילובם של גורמים נוספים וארגונים חיוניים שיקבעו בתחום הרפואה הדחופה מכך

 ע הרפואי למערכות הבריאות בשגרה ובחירום.הטרום אשפוזית והעזרה הראשונה והסיו

 

 ד. תכנון כוח אדם במקצועות הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית 
 והעזרה הראשונה

 

בכנסי "ים המלח" כפי שצוין בפתיח לדו"ח, בתוכניות העבודה של משרד ומערכת הבריאות,  .1

 יתוח מקצועות בריאותשל מערכת הבריאות, ובתכנון מדיניות בריאות נדונו פערים בהכשרת ופ

כולל טיפול ומערך משולב בתמיכת משרד האוצר ל"קמפיין" לאומי מקיף ותמריצים  ,השונים

לעידוד לימודי סיעוד; שכר ותמריצים לעידוד התמחות ברפואה במקצועות חיוניים במסגרת 

 ההסכם שנחתם עם ההסתדרות הרפואית וממשלת ישראל, וכיוצ"ב.
 

ובדגש על מקצוע הפאראמדיק, הטרום אשפוזית והעזרה הראשונה,  בתחום הרפואה הדחופה. 2

, אין תכנון לאומי מסודר רבות על הישרדות החולה והנפגע, הצלת חיים ומניעת נכות ךשמשלי

של  שהרוב המוחלטתוך הדגש כיום  –פעילים מאות פאראמדיקים  מד"אכידוע, ב ודיון מעמיק.

וכן  ,והינם אט"נים (אמבולנס טיפול נמרץ) –ת ברופא מאוישו לאניידות הטיפול הנמרץ בישראל 

מסוקי הפינוי של מד"א. הוא האמור בפאראמדיקים שפעילים הן כמטפלים בכירים והן כראשי 

בצה"ל (חלקם בתפקיד קצין רפואה גדודי או חטיבתי במקום רופא),  צוותים, במאסה קריטית

 ני המתנדבים, מערכות ההצלה,ארגובמוסדות ממשלתיים, בכנסת, משרד ראש הממשלה, ב

 העולמית. בקדמההתמקצעו השתכללו ועומדים היום ש והסקטור הפרטי,
 

מהותי וחיוני. המעבר לאקדמיזציה של המקצוע במסגרת תואר ראשון  מקצוע הפארמדיק. 3

ברפואת חירום בשנים האחרונות, גרם לקפיצת מדרגה מהותית, אך מאידך דורש הכשרה 

 בראיה לאומית. -השתלמויות, תכנון, מניעת שחיקה ונשירה , כבתוהסמכה ארוכה ומור
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, בנושא "מעמד 2012ביוני  18במסגרת יום עיון באוניברסיטת בן גוריון בנגב ב. 4
בהשתתפות נשיאת האוניברסיטה, מנכ"ל משרד הבריאות, מנכ"ל מד"א הפאראמדיק בישראל" 

עבודת דוקטורט ומחקר בנושא "מקצוע  לאור הצגת -ובכירים רבים וקהל רב, נדונו בהרחבה 

היבטים רבים ומדאיגים בנושא  -הפאראמדיק בישראל: מעמד, תפיסה מקצועית וכיוניים לעתיד" 

שהועברו ונסקרו על ידי הוועדה (החומרים מצויים בידי הוועדה), בדגש על שחיקת העוסקים 

של שילובם של  םונו היבטיבמקצוע ומשך עיסוקם במקצוע ביחס למקומות אחרים בעולם, וכן נד

 פאראמדיקים בבתי חולים ועוד.
 

הוגשה למנכ"ל משרד הבריאות פרופ' רוני גמזו, דוח ועדה  2013זה לא מכבר ביולי . 5
מנכ"ל המשרד פרופ' גמזו, רואה  )PA – Physician Assistant(, שמינה בנושא "עוזר רופא"

עילות רבה בתחום ובנושא, כולל מעורבות בנושא ובתחום מטרה מרכזית שהציג בפומבי ומקדם פ

ומנהיגות אישית שלו ומעורבות רבה ואישית בקידום ועיגון קבוע של מעמד הפאראמדיק בחקיקה 

ושילובו במערכת הבריאות בישראל, בדחיפת תחום העוזר רופא שלו ממשקים רבים לתחום. 

ו הרב והראשוני בנושאים הוועדה מברכת אותו, מעריכה את מעורבותו החיונית, ותומכת בפועל

 אלו.
 

תרגיל כוח האדם עד . לעיונה של הוועדה הועברה גם עבודה אקדמית מעניינת, שכותרתה "6
", הסוקרת את המקורות לגיוס פאראמדיקים, במגזר הפאראמדיקים במדינת ישראל 2020שנת 

 מסגרות ההכשרה, עומס פעילות, רקע, היקף פעילות, תכנון ושימור ועוד.
 

 : סיכוםל. 7

א) לטעמה של הוועדה נדרש במסגרת תכנון כוח האדם במקצועות הבריאות במערכת הבריאות 

בישראל, לשגרה ולחירום, לטווח הקצר, הבינוני והארוך, תכנון ושילוב של מקצוע הפאראמדיק, 

  בעיקר לאור איכותו וכמותו כיום ותפקידיו במערכות הרפואיות השונות, כולל צה"ל וחיל הרפואה.
 

ב) מוצע לשקול את התכנון בשלב שני, בשילוב המלצות ועדת "העוזר רופא", במסגרת המעטפת 

האירגונית המשפטית והיישומית שפורטו בהמלצות הדו"ח וכחלק בלתי נפרד מפעילות המערך, 

 ועדות ההיגוי והועדות המקצועיות, והרגולציה שהומלצו. 
 

זה, את המידע הידע והיכולות הרבים שקיימים  ג) נכון לשלב במסגרת מהלך תכנוני ויישומי

באקדמיה ובכללם אלו שצוינו בדו"ח, בשילוב מוסדות המחקר והמועצות של משרד הבריאות 

 ומוסדות האקדמיה הפועלים בתחום, בראי המלצות דו"ח זה הנוגעות בדבר.

 
 בישראל לאיחוד קווי החירום הטלפוניים ה. ההצעה

 

החירום הטלפוניים של ארגוני החירום וההצלה עלתה לדיון במספר רב . הצעת חוק לאיחוד קווי 1

של פעמים, בכנסות קודמות ובכנסת המכהנת, ובממשלות הקודמות ובממשלה הנוכחית, עלו 

חקיקה התנגדה לה, ובהמשך  יהצעות חוק בנדון, בעבר הממשלה באמצעות ועדת השרים לעניינ

 תמכה.
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-צעת חוק לאיחוד קווי החירום הטלפוניים, התשס"והעלתה לדיון  עשרה-כנסת השבע. ב2

המצוי  –מישיבת ועדת הכלכלה  - 357פרוטוקול מס' ( )805, של חה"כ יורם מרציאנו (פ/2006

באוקטובר  5(ביום שני, ג' בחשוון התשס"ח  םשהתקיי) בדיו יחד עם החומר בנושא בידי הועדה

הממשלה וארגוני החירום, סקר מר דורון ), בפרוטוקול הדיון בו השתתפו נציגי משרדי  2007

קוטלר ראש אגף המבצעים של מד"א דאז את הסיבות והרקע המקצועי המחייב מוקד רפואי אחיד 

ישיר, לחסכון בזמן, ליעילות ולמקצועיות ולמומחיות הנדרשת, כמו כן היועצת המשפטית של 

ך כזה למול משרד הנרחבות של מהל תהועדה הסבה את תשומת הלב למשמעויות התקציביו

 האוצר, מעבר לקשיים המקצועיים.

 

בהמשך בממשלה האחרונה עברה הצעת חוק פרטית בנושא בתמיכת הממשלה, ובכנסת . 3

המצוי יחד עם החומר בנושא בידי  –מישיבת ועדת הכלכלה   779עשרה (פרוטוקול מס' -השמונה

הצעת חוק לאיחוד קווי  ,)2012במרץ  12הועדה) שהתקיים  יום שני, י"ח באדר התשע"ב (
של חבר הכנסת משה גפני וחבר הכנסת אורי מקלב , 2009-החירום הטלפוניים, התשס"ט

, בפרוטוקול הדיון בו השתתפו סגן שר הבריאות, ח"כ הרב יעקב ליצמן, המשנה )1586/18(פ/
למנכ"ל משרד הבריאות, סגן ראש המל"ל, מנכ"ל והנהלת מד"א, ובכירי אירגוני החירום 

הפנים יצחק  ןההצלה, נדונו ההיבטים השונים בהצעה. העמדה העקרונית של השר לביטחוו
 אהרונוביץ' וסגן שר הבריאות דאז הייתה בבחינה חיובית ובתמיכה של בדיקת המהלך.

תורן המוקד שעונה הוא איש בעל הכשרה מקצועית שיש ערך מוסף עמדת מד"א בדיון: הייתה ש

לתת עזרה ראשונה והנחיות מקצועיות ורפואיות לאותו אזרח שבתפקידו מהשנייה הראשונה 

ולשלוט בשיחה הזאת להדריך בהחייאה, בלידה, בעצירת שטף דם, אפילו במישהו שהתעלף 

בעייתית. סוכם מנווט את הדברים זאת שיטה טכני  )911( עולם השיטה שמוקד אחדובהשוואה ל

 שלה.להמשיך לבחון את הנושא, ולהתקדם בהתאם לעמדת הממ

 תמשרדי-עמדת הדרג המקצועי במשרד הבריאות: המשנה למנכ"ל סקר את תוצרי הועדה הבין

הבדל גדול בין תכני ההצלה, בין תכני ה בנושא, היתרון במספר אחיד, הקריטיות במימד הזמן,

אין ספק שההתמקצעות של מגן דוד אדום בתחום של ושהעזרה, שכל אחד מהמוקדים נותן. 

וכן ריטי וחשוב מאוד, כך שמהרגע הראשון ילווה את הפונה גורם מקצועי מאוד. הצלת חיים הוא ק

 בקשיים לאיחוד תשתיות קיימות כיום בין הארגונים, המשמעות הכלכלית והארגונית.

 
 

. בממשלה ובכנסת המכהנת הנושא והצעת החוק עלו שוב לדיון, הנושא הוצף בפני הועדה 4

והיות והנושא כרוך בהיבטיו הרפואיים, המקצועיים,  בבקשה להתייחסותה בשלהי פעילותה,

לאומיים, הן המקומיים, והם המקצועיים רפואיים -הפעלת כוח, וכלל ההיבטים השונים, הן המקרו

 גרידא, שצוינו בהרחבה בדו"ח ובהמלצות, נתבקשה התייחסותנו.

 

", (וכן בנספח עדות בתחום הרפואה דחופה בעבר שלעיל " 7. הועדה סקרה את הנושא בפרק 5

 –בחינת איחוד מוקדי הצלה  תמשרדי-), בה תוארו הרקע והמלצות ועדה ביןד' בכרך השני
משנה למנכ"ל משרד הבריאות ד"ר בועז לב, סגן המפכ"ל ניצב ישראל יצחק, מיום  בראשות

 , שהובאו בפני הועדה, כדלהלן:20/3/2012
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 -רד הבריאות וסגן מפכ"ל המשטרה) (הערה: ועדת המשנה למנכ"ל מש "המלצות חברי הוועדה

 
 בעקרון, על דעת חברי הוועדה, איחוד מוקדי החירום הינו מהלך מבורך.  .א

 
בנקודת זמן הזו לא בשלו התנאים לאיחוד מוקדי החירום במדינה ישראל, כב"א ומ"י נמצאים  .ב

 בעיצומם של תהליכים ארגוניים. 
 

שא איחוד המוקדים לאחר השלמת חברי הוועדה ממליצים לבחון שוב בעוד כשנה את נו .ג
 התהליכים הארגוניים. ....

 
לאחר בחינת ממשקי העבודה ויחסי הגומלין בין הגופים בעת אירוע בשגרה ובמצבי חירום, נמצא  .ד

 כי הנהלים כתובים ומעודכנים, מתקיים שת"פ בין ארגונים בהתאם לאופי האירועים.
 

מס' אחד, שאליו האזרח יכול להתקשר ומשם חברי הוועדה ממליצים על קו ניתוב, קו חירום ב .ה
ניתוב לגוף הרלוונטי, בנוסף לקווי החירום הקיימים לכל גוף, כאשר בשלב זה האזרח יחליט לאיזה 

 גוף הוא פונה עפ"י הצורך. 
 

הוועדה ממליצה על פיתוח ממשק טכנולוגי שיאפשר העברת מידע בזמן אמת וקריאות בין מוקדי  .ו
 המידע בין הארגונים בעת אירוע ומתן עדיפות לקריאה ומידע שכזה.  ההצלה להעברה מהירה של

 
בעת צורך בהקמת מתקן לגוף הצלה הוועדה ממליצה על בחינת הקמת מרכז חירום והצלה  .ז

לשאוף במידה  –בהתאם למאפייני וצרכי האוכלוסייה, המיקום הגאוגרפי, מאפייני המקום וכו' 
 משולב. " וקיים יתרון לאיחוד להקים מרכז חירום

 
 

נגעה ועסקה בנושא במגוון היבטיו הכרוכים לדיון, הן בחלק השלישי בסקירת הספרות  הועדה . 6

 המקצועית, הן בחלק החמישי בפערים ומשמעויות, והן בחלק השישי המלצות ישום וסיכום.
 

 בפן המקצועי שבא לידי ביטוי בסקירת הספרות וכן בהפעלה אחודה עלה כי נדרשים:  .7
שרות ראוי עם מוכנות ראויה מתואם ומתוכנן היטב כך שהלקוח יקבל את השרות א) 

מדדי ; הנדרש בזמן ובאיכות הנדרשים ויפונה לאן שצריך ומתי שצריך על ידי מי שצריך
 ;העוסקים במלאכההרפואיים האיכות חייבים להיות כוללים ומחייבים את כל הגופים 

 לאומית. - , אמין, רציף ומקובלמקצועיוח איסוף הנתונים חייב להיות מבוסס על דו
 

קיימת הסכמה רחבה בין מאמרים שונים ששני מצבים רפואיים הינם ה"מרויחים ב) 
הגדולים" מזמינות, יעילות, מקצועיות ושימוש נכון בטכנולוגיות של סעד חיים 

דום לב וקשיי נשימה משמעותיים (אסטמה, מחלת ריאה כרונית, תסחיף : מתקדם
מצבים נוספים כגון בששאינן מתוקפות בכל המאמרים,  קיימות עדויות במאמרים .)יריאת

, לידה מתקדמת והתכווצויות הוראש, היפוגליקמיטראומה קשה הכוללת פגיעות חזה 

 , משנה תוחלת חיים ומונע נזק.יכולות פנוי טובותבעל  מקצועישרות זמין, איכותי, 
 

שליחת  ל :קבלת המידע, הערכתו, מיונו,בכל מקרה מדובר על רצף טיפולי שכולג) 
, טיפול מתאים ופינוי נכון למקום בטווח הזמן הקצר ביותר מתאיםזמין, נגיש וצוות 

טכנולוגיים במודלים מקצועיים  מיטבישימוש , תוך שךבעל יכולות טיפול מתמ
 וכיוצ"ב. GIS ,location allocation model, ובכללם מוכחים ומדידים

 

בשגרה ובחרום, תוך  יאום וסינרגיה בין כל הגופים העוסקים בתחוםנדרשים ת ד) 
 של כל גוף לאומי, אזורי, התנדבותי ומגזרי, לטיוב והפריה הדדית. העוצמותשימור 

 
 

 ..... המלצות בתחום הארגון והמינהל2". כפי שקבעה הועדה בהמלצותיה בחלק השישי לעיל: 8

ה בתחום הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית  ב. קיום מערך לאומי אחוד להפעלה ולשליט
 ":והעזרה הראשונה
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  שהוכחה שנים כמצילת חיים: חשיבות מערך אחוד הוא חלק מ"שרשרת ההישרדות",) 9"      

 

EARLY ACCESS > EARLY CPR > EARLY DEFIBRILLATION > EARLY ADVANCED CARE 
 

בהם מעניקים עזרה  הודגם, במדינותכפי שנסקר בספרות הרפואית המקצועית, ו )א
ל מעלים באופן משמעותי את סיכויי ראשונה בתגובה מהירה, העקרונות דלעי

 ההישרדות של חולים ופצועים, על ידי אנשי מקצוע מורשים על פי קביעות הרגולטור.
 

 

הרגולטור מחויב לקיים מערך לאומי אחוד, בעל יכולת אינטגרציה של -הריבון )ב
על מנת מוש בטכנולוגיות מתקדמות ומוכחות, בשימשאבים וכוח אדם מקצועי, 

ואח"כ שהאדם המקצועי הנכון, בזמן הנכון, יגיע לחולה הנכון, ויעניק לו טיפול נכון, 
 חלמקום הנכון. תפיסת הפעלה מבצעית זו, מחייבת בנין כוופינוי נכון באופן הנכון 

כים ע"י צוע המוסמ, ללא חפיפה, קרי מיצוי נכון של כל בעלי המקחוהפעלת כו
לאומי, אזורי,  ארגוןשל כל  והיתרונות היחסיים החוזקותשימור תוך הרגולטור, 

 ., לסינרגיה, ולתועלת הכלל, לטיוב והפריה הדדיתמוכר כאמור התנדבותי ומגזרי
 

תנדב, יופעלו ללא שיוך, עובד או ממקצועי מעודכן, הפעילים בתחום יהיו בעלי ידע  )ג
מוסדרת ומקצועית  , אלא ע"ב הסמכהארגוניו א ללא הבדל דת גזע ומין, אישי

, כשירות בתחום, ללא שיקולים זרים שלא מן הענין המקצועי רפואי גרידא, מוגדרת
ירום, בפיקוח יעיל ומספק לפי לתועלת החולים והפצועים באשר הם, לשגרה ולח

 משרד הבריאות." –המשרד הממשלתי הנוגע בדבר  –הענין על ידי הרגולטור 
 

 

קביעת כללים ועקרונות, שיגדירו מי הם הגופים / דה התייחסה לאמור גם בפן ". הוע9
הארגונים, אותם ניתן יהיה להפעיל במסגרת מענה ראשוני לשירותי עזרה ראשונה טרום בית 

שעת חירום, לחימה, מלחמה, ומוכנות  ", וכן בהיבט "חולים במערך שרותי הרפואה הדחופה,
קיום מערך לאומי אחוד "ב. סעיף  .2בחלק השישי פרק  10עיף , וס8(סעיף " לתרחישי יחוס 

 ).להפעלה ולשליטה בתחום הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית  והעזרה הראשונה"
 

 לסיכום:  .10
 

בהינתן הדעת על זאת  -מקצועית בתחום פעילותה המוגדרת הינה שלהלן א) עמדת הועדה 
להידרש להיבטים הכלכליים המשמעותיים  בנדון, ומבלי תמשרדי -ההמלצות של הועדה הבין

המשרד שהועלו בדיונים בנושא המצויים לפתחו של משרד האוצר, ולעמדות המקצועיות של 
ומבלי לחוות דעה על סוגיות  הכבאות,שירותי ההצלה וו לבטחון הפנים, משטרת ישראל

 בדו"ח.שלן ושלההרפואי דיון המקצועי עם ה וכרוכות ההפעלה המבצעית שנדונה בימים אלו,
 

 

הפעלה ומוקד חרום  מפורסמות לכל מאן דהו, ידועות וברורות, ) חיוני שיהיו דרכי פניהב
ע"ב המאושרים, רפואי לאומי אחיד ומתכלל, אך כזה שיפעיל את כלל הארגונים החבירים 

להצלת  זאת כלל המלצות הועדה בתחום שצוינו לעיל בפרט, ושהומלצו ונדונו בדו"ח ככלל,
 למניעת נכות, ולטיוב מענה רפואי רציף מקצועי לפונים בכל מקום ואתר, ובכל עת וזמן.חיים ו

 

) כדי להפעיל בצורה מיטבית ולהביא לידי ביטוי את המרכיבים המקצועיים הרפואיים ג
ההנחיה המידית בעזרה ראשונה שקריטית  -אותיים, חיוני ששרשרת קבלת המקרה והברי

 והפעלת כוחות ההצלה הרפואייםהזנקת  -לכל עובר אורח לדקות הראשונות אף לשניות ו
השונים שזמינים מהירים ומקצועיים, לא משנה אם לאומיים, ציבוריים או פרטיים הנכונים לכך 

תוך שימור יתרונות יחסיים אזוריים וקהילתיים ומכפילי כוח; הדיווח, ולבסוף העברת  -
באופן טכנולוגי באופן יעיל, מהיר וקוהרנטי, יהיו למקום הנכון ובזמן הנכון,  החולה/ הנפגע

  בישראל, בשגרה ובחרום. ההצלהותי מהותיים במערכת הבריאות ושרעדכני ומיטבי, ה
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, ה דחופה וחרוםחובשי רפוא אלפיבדקות אלו פעילים ברחבי מדינת ישראל א. 
ובמקומות  ה,, בארגוני התנדבות והצלבמד"א בצה"למתנדבים ועובדים, ופאראמדיקים, 

נוספים, שמבצעים מזה עשרות בשנים עבודת קודש בשגרה ובעיתות חרום, בהצלת חיי 
  .אדם, במסירות ובמקצוענות

 

את פעילותם ואת תחום  באופן יזום לראשונה מאז קום המדינה, לעגן ,בשלה העתב. 
רגולציה, ולהקים לצורך כך לאלתר מערך וגוף הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית ב

אדם איכותי,  חגולטורי ממשלי רשמי, בעל חזון, יעדים, סמכויות, אמצעים, תקצוב, וכור
 שיוכל לישם את ההמלצות והתובנות שפורטו בדו"ח זה.

 

ג. יש צורך דחוף לחזק ולאגד את רצף הטיפול הרפואי הטרום אשפוזי עם הטיפול 
 הרפואי בבתי החולים ובקהילה בשרשרת חיים אחת.

 

ה כבוד השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס כתב בהתייחס לנושא, ד. מבקר המדינ
 ,  כדלהלן:435, בעמוד 2011לשנת  62ביקורת שנתי  בדו"ח

 

 
 "הסדרת פעילות גופי הצלה נוספים הפועלים בארץ 

בשנים האחרונות הוקמו גופי הצלה שונים בארץ המעניקים שירותי עזרה ראשונה בצד מד"א. 
בתחום זה הוא ארגון "איחוד הצלה". גופים אלו מאגדים בתוכם מתנדבים אחד הגופים הבולטים 

פעילים במד"א יחד עם מתנדבים שאינם מתנדבי מד"א. במהלך השנים קיבל משרד הבריאות 
תלונות על חיכוכים בין פעילים במד"א לבין פעילי ארגוני הצהלה אחרים המתבטאים בשטח, 

 במהלך אירועי הצהלת חיים. 
 

למשרד מבקר המדינה, כי כשלושים ארגונים קמו במקור, כדי להנחות את מתנדבי  מד"א מסר
מד"א בנושאים הלכתיים, והם החלו לאסוף תרומות ובהמשך גם להפעיל כוננים. לדברי מד"א, יש 

 כוננים ופעילות הארגונים הנוספים מיותרת.  2,500-לו כ
 

הבריאות, מד"א ונציגי "איחוד בשנים האחרונות התקיימו כמה ישיבות בהשתתפות משרד 
הצהלה" כדי להסדיר את היחסים ביניהם. גם סגן שר הבריאות, ח"כ הרב ליצמן, נדרש למעורבות 

 בהקשר זה. 
 

כי הוא אינו מתיימר להחליף  2012 רארגון "איחוד והצלה" כתב למשרד מבקר המדינה בפברוא
עילות מד"א ולמלא את פער הזמן את פעילותו של מד"א או להתחרות בו, כי אם להשלים את פ

שבין האירוע ועד הגעת האמבולנס. לדעתו, יש להקים גוף רגולטורי, אשר יפקח על ההכשרה 
המקצועית, על תורת ההפעלה ועל הציוד הרפואי המשמש את צוותי החירום הפועלים במסגרת 

ח ריבוי הגופים מד"א, את איחוד הצלה וגופי הצלה נוספים. הדבר מחויב המציאות, וזאת לנוכ
הפועלים בתחום העזרה הראשונה בישראל, ריבוי הקורסים וההכשרות, והצורך להקפיד כי כל 
הגורמים העוסקים במתן שירותי עזרה ראשונה יהיו כשירים ומוסמכים לעשות כן. על פי אמות 

יכות מידה כלליות שיקבע גורם מוסמך. כל אותם גורמים משתמשים בציוד רפואי תקין, תקני ובא
בין  –ראויה. עמדתו  של "איחוד הצלה" היא כי הגורם המסדיר חייב להיות משרד הבריאות 

 באמצעות הקמת רשות לאומית לעזרה ראשונה ובין בדרך אחרת. 
 

במשך שנים ועד מועד סיום הביקורת לא הסדיר משרד הבריאות את סוגיית הקשר בין 
 מד"א ובין הארגונים הנוספים. "
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י הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית ששירות דעת ומתוך ההסכמה הגורפת,ה בהינתן. ה
ברצף  םחיוניי יםמרכיב םהינ והעזרה הראשונה הנדרשים למענה זמין, מהיר, יעיל, ומקצועי

הרפואי הטיפולי במצבי שגרה וחירום לפרט, לקהילה ולמדינה, ברשות הרבים וברשות 
הממשלה, , רציפה ונחושה ולשנס את מותני הפרט, יש צורך דחוף להפעיל רוח גבית איתנה

לקדם את החשיבה הדרג המיניסטריאלי והניהולי הבכיר, המקצועי, הרגולטורי והמשפטי, ו
ובהמלצות בתחומים כמתכלל מערכת הבריאות בישראל, של משרד הבריאות  והמחויבות

היגות, מנ ונעדרולא להמשיך במצב הנתון שהינו בחלקו מאורגן, בחלקו כאוטי  ,שהוגדרו לעיל
 וללא ניהול סינרגטי ותפעול יעיל ומיטבי, ברמת המדינה.

 

בשולי הדברים ניתן גם להוסיף, שהמענה הראשוני, לעזרה ראשונה לבריאות הנפש בשלב טרום 

על ידי גופים התנדבותיים בית החולים הינו חסר מעמד חוקי ורגולטורי בעיקר בשגרה, וניתן היום 

ד ביד ואחרים). בנושא זה יש נהלים ועבודה מסודרת במתארי חירום לאומיים "ל, ער"ן, יטבלבד (נ

  (מובל על ידי פקע"ר ומשרד הבריאות), ולא זה המקום להוסיף.

 

תדיר בשגרה וחירום, ראויה למערך מתכלל רגולטורי רציני,  המאוימתמדינת ישראל ו. 
כה של מערכי העזרה הראשונה וההדר התפעול,שיפעיל, יחנוך, יגבה ויבקר את גופי  מקצועי

 אשפוזית בחירום ושגרה. והרפואה הטרום
 :מבקר המדינה יפים לאמור גם דברי מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף שפירא, בדו"ח

 ואילך: 179, פרק רביעי עמ' 17/7/2013מתאריך  ב63ח שנתי "דו
 

 היבטים בהיערכות העורף לחירום "

 תקציר

רף נתון לאיומי פגיעה מצד מדינות אויב וארגונים עוינים. על פי איום הייחוס מאז קום המדינה היה העו
), צפויים בעת מלחמה מאות הרוגים ואלפי 36רח"ל -, שפרסמה רשות החירום הלאומית (להלן 35לעורף

פצועים, וכן פגיעה בפעילות הכלכלית ובפעילויות חיוניות אחרות בישראל. מלבד האיום הצבאי של ירי טילים 
רקטות, עלולים להתרחש בישראל בעתות שגרה אירועי חירום רחבי היקף, דוגמת רעידת אדמה, שרפות ו

 ופליטת חומרים מסוכנים.

ובכלל זה שיפור ההיערכות והמוכנות לטיפול בעורף  הצבאי והאזרחי בתחום ההגנה על העורף, המענה שיפור
לוסייה בעורף בפני האיומים. הדבר יאפשר, בין באירועי חירום, חיוני לצורך חיזוק כושר העמידה של האוכ

היתר, לדרג מקבלי ההחלטות בממשלה, ובעת לחימה גם למטכ"ל בצה"ל, מרחב פעולה מדיני וצבאי גדול 
 יותר.

 ....סיכום והמלצות

ות היערכות העורף האזרחי במדינת ישראל מפני התקפה של ירי טילים ורקטות וגם מפני אירועי חירום רחבי היקף בעתת
חשיבות ובעל היבטים צבאיים -שגרה, כמו רעידת אדמה, שרפות ופליטת חומרים מסוכנים, הוא נושא לאומי רב

ואזרחיים רבים. שיפור ההיערכות והמוכנות לטיפול בעורף באירועי חירום חיוני לצורך טיפול מיטבי באוכלוסייה בעת 
הדבר יאפשר לממשלת ישראל, ובזמן לחימה גם למטכ"ל  חירום ולחיזוק כושר העמידה של האוכלוסייה בפני האיומים.

 בצה"ל, מרחב פעולה מדיני וצבאי גדול יותר.

                                                 
החלטה ניהולית של שר הביטחון/ממשלת ישראל, המגדירה את מצרף האיומים המרכזיים (עוין, טבע,  -"איום ייחוס לאומי לעורף   35

אזרחיים -תאונה, תקלות) על העורף, המהווה את הבסיס לבניין הכוח ולהיערכות העורף, תוך שהוא לוקח בחשבון שיקולים לאומיים
" שפרסמה רשות החירום הלאומית 2009-2012ם המשפיעים על היערכות העורף" (מתוך "איום הייחוס הלאומי לעורף רלוונטיי
 ).2009בדצמבר 

רח"ל הוקמה על פי החלטת ממשלה, והיא נועדה לשמש גוף מטה מתאם ליד שר הביטחון כדי לסייע בידו לממש את אחריותו לטיפול   36
 בעורף בכל מצבי החירום.
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, העיר משרד 37בנושא "היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה" 2007כבר בדוח מבקר המדינה שפורסם ביולי  

רכז את כל העניינים הנוגעים לטיפול מבקר המדינה, כי על הממשלה ליזום הסדר חקיקתי מקיף, מאוחד ומתואם, שי
בעורף בעתות חירום, יבהיר את מדרג הסמכויות ותחומי האחריות של כל אחד ממשרדי הממשלה ומהגופים המטפלים 
בעורף בחירום, וכן יגדיר את קשרי הגומלין ביניהם. בהתאם להסדר החקיקתי האמור, על הממשלה לפעול כדי לממשו 

 נטיים האחראים לטיפול בעורף בחירום. באמצעות כל הגופים הרלוו

 סוף ציטוט.
 

 

 

והמקצועיות של הוועדה הרפואיות, המשפטיות, כלל ההמלצות הרגולטוריות, הארגוניות,  ז.
מעוגנות ומבוססות על כלל הנתונים והעובדות שהובאו בדו"ח, על הדין הקיים בישראל, על 

ביטוי בתוצרים המהותיים הרב  הבסיס הרגולטורי והמלצות ודו"חות עבר, ובאים ליד
 , שנכון שיחולו ככלל על כל הארגונים והגופים המפורטים בדו"ח.תחומיים של הוועדה

המלצות הוועדה מבוססות על הוכחות ועוגנים רבים ומגוונים בספרות הרפואית העולמית, 
 הסנאט –המקורות, המאמרים, הצעות החקיקה מחו"ל והעדכנית בהם, של בית המחוקקים 

של ארה"ב שצוינה. ההמלצות נתמכות במבנה ארגוני ורגולטורי שנסקר, ושקיים במדינות 
 העולם, ובהצעות חקיקה ונהלים שלא קודמו במדינת ישראל משך השנים.

 

מטרת העל של עבודת הוועדה היא לתרגם את המלצותיה בפן ישומי אופרטיבי , שיבוא ח. 
לאומית מימשלית, יצוק ולבנות קונסטרוקציה לידי ביטוי ברגולציה קורלטיבית. להציע ל

משפטית המשלימה את הלאקונה הקיימת בתחום הרפואה אירגונית וניהולית, רגולטורית ו
 בראיה לאומית. -, על כל מרכיביה אשפוזית והעזרה הראשונה, בשגרה ובחירוםהטרום 

 

מראשי הארגונים  ט. אנו מבקשים להודות מקרב לב לכל אלו שסייעו, הופיעו בפני הוועדה,

 וההנהלות, העובדים והמתנדבים המסורים אותם פגשנו, כל אלפי מצילי הנפשות בישראל.
 

י. מטרת הדו"ח והמלצותינו לעגן ולסדר, לארגן ולהסדיר, כל ביקורת שנכתבה או נאמרה, כל 

ות לטייב ולעגן בדין, ברגולציה ובמנהל ומשטר תקין, את הפעיל –המלצה והמלצה, מטרתן אחת 

 הענפה והחשובה הקיימת, בתקווה שהעיסוק יהיה בעיקר ולא בטפל, לו יהי.
 

 

הסדרה לאומית הגענו לרגע מתבקש זה, גם אם לאחר עשרות שנים, העת בשלה ל 
עיגון חקיקה נורמטיבי נדרש ראוי ומלא לתחום זה, מימשלית וממשלתית של הרגולטור, 

פוזית מצילת החיים הנעשית מאז קום לאור הפעילות הרפואית הטרום אשבאופן יזום, 
, ומגישי העזרה ה דחופה וחירום, חובשי רפואהפארמדיקיםהמדינה, המבוצעת על ידי 

בצה"ל, באירגוני ההצלה וההתנדבות בכל המגזרים, הראשונה, עובדים ומתנדבים, במד"א, 
  שעה.-יום, שעה-בכל מקום ובכל אירוע, בשגרה ובעיתות חירום, יום

אומי במשרד הבריאות, חזק מקצועי מעוגן ומאורגן שיתרגם את ההמלצות ותכני נדרש גוף ל
 הצעת החקיקה, גם אם ברמות שונות של נורמות ונהלים מחייבים, 

 הלכה למעשה, לאלתר, ללא שיהוי נוסף. 
 מהאבולוציה שהייתה מקום המדינה בתחום, נדרשת היום רבולוציה רגולטורית ומינהלית.

 

רא אדם יחידי בעולם, (ד, ה): "לפיכך נב מסכת סנהדרין, במשנהברותינו במקווכפי שנאמר 
ללמד שכל המאבד נפש אחת, מעלים עליו כאילו איבד עולם מלא; וכל המקיים נפש אחת, 

 נאמין. –מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא"; יגענו ומצאנו 
                                                 

 ).2007( היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייהח מבקר המדינה, דו  37
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 נספחים לדו"ח המלא -תוכן העניינים של הכרך השני 

 הנספחים בהתאמה לחלקי הדו"ח המלא:

 מבוא –לחלק ראשון   -נספח א'  

 מסמכים שהועברו לועדה .1
 רקע פעילות של חברי הועדה .2

 רקע, נתונים, ותחומי אחריות –לחלק שני  -נספח ב' 

 מד"א - בדו"ח הגופים המפורטיםשל עיקר נתונים השלמת תיאור ו     

 רפואה דחופה טרום אשפוזית ומדדי איכות  –לחלק שלישי  -נספח ג' 

 עי במערכת הבריאותהמצב הרפואי המקצו -סקירת ספרות   .1
 סקירת ספרות מקצועית רפואית בחו"ל .2

 רגולציה, דין וממשל –לחלק רביעי  -נספח ד' 

 פרוט הדין החקיקה והרגולציה המשפטית .1
 פרוט הגופים הפועלים בתחומי רגולציה וממסד .2
 ועדות בתחום הרפואה דחופה בעבר .3

 פערים ומשמעויות –לחלק חמישי  -נספח ה' 

משרד  –"מערכת הרפואה הטרום אישפוזית  מסמך משרד הבריאות:
נושא תאריך  962013(סימוכין  2013למרס  18נמסר לועדה ב  –הבריאות" 

) מלשכת המשנה למנכ"ל משרד הבריאות; מסמך הסוקר 2013ינואר  6
 הפעילות + נספחים.

 ישום וסיכום המלצות –לחלק שישי  -נספח ו' 

-ם אישפוזית, התשס"טמכתב מבוא להצעת חוק הרפואה הדחופה הטרו .1
 , מטעם משרד הבריאות לשכת שר הבריאות.2009

,       2009-הצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית, התשס"ט .2
 נוסח מלא של הצעת החוק לאחר דיונים רבים ורב תחומיים.

תכתובות ומסמכים בנושא הצעות חוק הפאראמדיק                      .3
 .1978משנת  והעזרה הראשונה מהעבר החל
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הוועדה לבחינת דרכי ההפעלה 

והשליטה למענה ראשוני לשירותי עזרה 

 ראשונה טרום בית חולים 

 רותי הרפואה הדחופהיבמערך ש

 

 התשע"ד שבט

 2014 ינואר

 

                                                 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 כרך שני

 נספחים לדו"ח

 
 

 

הוועדה לבחינת דרכי ההפעלה 

ליטה למענה ראשוני לשירותי והש

ראשונה טרום בית חולים  עזרה

 רותי הרפואה הדחופהירך שעבמ

 

 

 התשע"ד שבט

 2014ינואר 

 



 

1 
 
 

 
 

 כרך שני

 נספחים לדו"ח

 

 

הוועדה לבחינת דרכי ההפעלה 

שליטה למענה ראשוני לשירותי וה

ה טרום בית חולים ראשונ עזרה

 רותי הרפואה הדחופהיבמערך ש

 

 2014ינואר  - שבט התשע"ד - דו"ח סופי

 )2013אוקטובר  -תשרי התשע"ד  -(דו"ח ביניים 

 



 

2 
 תוכן העניינים של הנספחים בהתאמה לחלקי הדו"ח המלא:

 

 מבוא –חלק ראשון ל  -נספח א'  

 מסמכים שהועברו לועדה .1
 רקע פעילות של חברי הועדה .2

 רקע, נתונים, ותחומי אחריות –חלק שני ל -ב'  נספח

 מד"א - בדו"ח הגופים המפורטיםשל עיקר נתונים השלמת תיאור ו     

 רפואה דחופה טרום אשפוזית ומדדי איכות  –חלק שלישי ל -נספח ג' 

 המצב הרפואי המקצועי במערכת הבריאות -סקירת ספרות   .1
 סקירת ספרות מקצועית רפואית בחו"ל .2

 רגולציה, דין וממשל –חלק רביעי ל -' דנספח 

 פרוט הדין החקיקה והרגולציה המשפטית .1
 פרוט הגופים הפועלים בתחומי רגולציה וממסד .2
 ועדות בתחום הרפואה דחופה בעבר .3

 פערים ומשמעויות –חלק חמישי ל -נספח ה' 

משרד  –"מערכת הרפואה הטרום אישפוזית  :משרד הבריאות מסמך
נושא תאריך  962013(סימוכין  2013למרס  18ה ב נמסר לועד – הבריאות"

את מלשכת המשנה למנכ"ל משרד הבריאות; מסמך הסוקר  )2013ינואר  6
 .רבים (שלא צורפו לחלק זה) + נספחיםשל המשרד הפעילות 

 ישום וסיכום המלצות –חלק שישי ל -נספח ו' 

-הצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית, התשס"טל מכתב מבוא .1
 , מטעם משרד הבריאות לשכת שר הבריאות.2009

,       2009-הצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית, התשס"ט .2
 נוסח מלא של הצעת החוק לאחר דיונים רבים ורב תחומיים.

תכתובות ומסמכים בנושא הצעות חוק הפאראמדיק                      .3
 .1978החל משנת  והעזרה הראשונה מהעבר

 



 

 נספח א' 3

 מבוא -לחלק ראשון 

 
 מסמכים שהועברו לוועדה  

 
ככלל, הועברו לועדה במשך כל פעילותה עשרות סקירות, ניירות עמדה, חו"ד 
משפטיות, ספרות רפואית, מאמרים מקצועיים, תכתובות, פניות, תלונות, 
בדוא"לים, במסירה אישית תוך כדי פגישות הועדה שפורטו, ובשיחות בעל פה, 

 הועדה, כדלהלן: י החומרים שהועברו ונבחנו על ידירנציין את עיק
 

ד"ר בעז לב מתאריך  - .כתב מינוי הוועדה מטעם סמנכ"ל משרד הבריאות1
30.8.2011 

 
ו  10.6.2008.סיכום ישיבות במשרד הבריאות בנושא שת"פ מד"א איחוד הצלה 2

12.1.2009 
  

בנושא:  420-423מ' ע 2012 , חלק ראשון62.מבקר המדינה, דו"ח ביקורת שנתי 3
 "אחריות משרד הבריאות על מד"א ועל גופי הצלה אחרים"

 
   20.3.2012-.דו"ח הוועדה לאיחוד מוקדי הצלה, לשכת סמפכ"ל המשטרה מ4

 .20664312-סימוכין   
 
 21.11.2011-.סכום ישיבת המועצה הלאומית לטראומה בנושא עיסוק הוועדה מ5
 
 תלהתייחסוליצמן ליו"ר הוועדה בנושא סוגיות .מכתב סגן שר הבריאות ח"כ הרב 6

 17.11.2011הוועדה 
 
( אתר  2011של משרד הבריאות  אסטרטגיתתוכנית  –.מסמך עמודי האש 7

 המשרד)
 
 . הוגש לוועדה על ידי מד"א 2011סיכום פעילות  –.מד"א 8
 
י .פערים בין חזונה של מד"א ויעדיה, לבין הכלים העומדים לרשותה. הוגש על יד9

 3.6.2012מנכ"ל מד"א 
 

.מסמך "תוכנית מלחמת החורמה של איחוד הצלה במד"א" מסמך שהועבר על 10
 2.10.2012ידי מנכ"ל מד"א בתאריך

 
 1.11.2011-. עמדת זק"א בנושאי אחריות הוועדה מ11

 



 

4 
 

 . מסמך איחוד הצלה לסגן שר הבריאות שהועבר גם לוועדה בנושא: 12
פואה דחופה בישראל על ידי כלל העוסקים בתחום. מתווה להסדרת מתן שירותי ר 

 5.6.2011-מ
 
 

 איחוד הצלה ישראל הסבר ומטרות. -. מוקד ארצי13
 7.2012-הוגש לוועדה על ידי יו"ר איחוד הצלה ב

 
 2009-. הצעת חוק רפואה דחופה טרום אישפוזית, התשס"ט14

 
כתית למשרד הצעה לתוכנית רב מער -. חזון מערכת הבריאות במדינת ישראל15

 12.2008כתב וערך עו"ד גלעד בוק  -הבריאות ולמערכת הבריאות בישראל  
 

  4.2011-.נוהל הפעלת מטה הרשות העליונה לאשפוז ובריאות16
 

 2012ינואר  , עמדת מגן דוד אדום, ועדת תדמור. 17
 

, עמדת מד"א, פערים בין חזונה של מד"א ויעדיה לבין הכלים העומדים לרשותה. 18
 2012ני יו
 

דו"ח סיכום הועדה במינוי מנכ"ל משרד הבריאות בנושא מרכזי טראומה  .19
 ,22.5.1992במדינת ישראל,  בראשות פרופ' משה רווח הוגש ב 

 ב. דו"ח הוועדה לפינוי מוסק של נפגעים / חולים בשגרה, 
 29/3/2009בראשות פרופ' ארי שמיס, הוגש ב 

 
ת טיפול נמרץ (נט"ן/אט"ן) במדינת ישראל, דו"ח הועדה לבחינת מערך ניידו. 20

 .27/3/2011בראשות פרופ' פנחס הלפרין 
 

הועדה לבחינת הכרזה על מוות על ידי פאראמדיק באט"ן של אגודת מגן דוד . 21
 10/12/2011אדום בישראל ללא נוכחות רופא, והוצאת הודעת פטירה. 

 
 

 רם בלניקוב,  דרכי ניהול, פיקוח ובקרה", מר –"מגן דוד אדום . 22
 9/2012במינוי סגן שר הבריאות, 

 
23.The Field EMS Quality, Innovation and Cost-Effectiveness 

Improvement Act. H.R. 6528 
 

24 .New Jersy Emergency Medical Technicians-Basics training and 
Certification 

 
 .2009לשעת חירום, פברואר  . דו"ח הוועדה לבחינת הערכות החזית האזרחית 25

 
משרד  –הרפואה הטרום אישפוזית  ת"מערכהבריאות: משרד . מסמך 26

ינואר  6נושא תאריך  962013(סימוכין  2013למרס  18הבריאות" נמסר לועדה ב 
) מלשכת המשנה למנכ"ל משרד הבריאות; מסמך הסוקר הפעילות + 2013

 נספחים.
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 חברי הועדהרקע פעילות 
 

ה לבחינת דרכי ההפעלה והשליטה למענה הראשוני לשירותי עזרה חברי הועד
 ראשונה טרום בית החולים במערך שירותי הרפואה הדחופה

 
 21, בוגר הפקולטה לרפואה באוניברסיטת ירושלים, שרת בצה"ל ד"ר בועז תדמוראל"מ (מיל.) 

ף בדרגת אלוף שנים כרופא ביחידות שדה ובתפקידיו האחרונים כמפקד הרפואי של פקוד העור
 מישנה, ופעל בנושאי מוכנות לחירום של מערכות הבריאות הלאומיות והמחקר בתחומים אלו.

שימש כפרופסור אורח בבית הספר לבריאות הצבור  2005-2003בוגר קורס מח"טים. בשנים 
. ע"ש מילמן באוניברסיטת קולומביה בניו יורק במרכז הלאומי לחקר חירום ואסון והיה בין מקימיו

ייעץ לגורמים פדרליים ומקומיים בתחומים אלו, וכיהן כיועץ בכיר לתחומי מוכנות למצבי חירום 
ואסון בארץ ובחו"ל. מרצה בכיר בתוכנית הבינתחומית ללימודי חירום ואסון בפקולטה לרפואה 

כיהן כמנהל בי"ח בלינסון, וכיום חבר בועדות לאומיות של משרד הבריאות. באוניברסיטת ת"א. 
 שמש כמשנה וממלא מקום מנכ"ל מרכז רפואי רבין. מ
 

אביב, ומוסמך -בוגר הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תלאל"מ (מיל.) ד"ר ברוך מרגנית, 
עמית מחקר  1988-1990לבריאות הציבור מאוניברסיטת גו'נס הופקינס בארה"ב. בשנים 

רפואה דחופה וטראומה. באוניברסיטה זו במרכז לחקר ופיתוח שרותי בריאות בתחום שרותי 
התמחות בתחום מערכות טראומה ושרותי חרום רפואיים. בוגר  –מומחה לבריאת הציבור 

שנה, בתפקידיו האחרונים  מפקד הרפואה  20המכללה לביטחון לאומי (מב"ל). שרת בצה"ל 
הפיקודי (מר"פ) של פיקוד העורף; מייסדו ומפקדו הראשון של ענף טראומה של חיל הרפואה 

יחידת החילוץ והפינוי הרפואי בהיטס של חיל  - 669עילות הלאומית; מפקד יחידה טמעתו בפוה
. בעברו: חבר ומרכז הועדה במינוי מנכ"ל משרד הבריאות בראשות פרופ' משה רווח, רהאווי

בנושא מרכזי טראומה במדינת ישראל; חבר המועצה הלאומית לטראומה; יו"ר ועדת משרד 
ל באירוע רב נפגעים. בעשור האחרון ניהל מספר חברות הזנק רפואיות. הבריאות לתורת הטיפו

 כיום משמש כראש אגף טכנולוגיות ומחשוב ברשת אסותא מרכזים רפואיים.
 

משפטים , ויועץ משפטי לשרי היזרי-יעקב בן , לשעבר יועץ בכיר לשר הבריאותעו"ד גלעד בוק
לממשלה השופט שי של היועץ המשפטי ומאיר שטרית, מתמחה אי ציפי לבני, טומי לפיד ז"ל

גישור  LL.M)ותואר שני במשפטים ( LL.B)בעל תואר ראשון במשפטים ( אליקים רובינשטיין.
כמפקד וכפאראמדיק מוטס. שימש שנים רבות כאחראי ומנהל  669ומו"מ, סרן (מיל.) ביחידה 

ד אירועים יר ומפקהמתנדבים של מאות רבות של מתנדבי מחוז ירושלים במד"א וכפאראמדיק בכ
. פעל במשלחות 2001פיקד על כלל כוחות הרפואה באסון ורסאי בשנת  ;המוניים ופיגועי הטרור

זאיר ובטורקיה, בוגר קורס מפקדים בכירים של פיקוד -הצלה הבינלאומיות של צה"ל ברואנדה
בתחומי  ובכנסיםבקורסים ים של חיל הרפואה. מרצה באקדמיה העורף וקורס קציני רפואה בכיר

אסטרטגיה ופרוייקטים  GLOBAL HEALTHמימשל ודין, משפט ורגולציה, כיום מנכ"ל של חברת 
, ושיתופי פעולה והובלת מיזמיםל ביעוץ אסטרטגי ורגולטורי בכיר, בארץ ובחו" הפעילה, בע"מ

 .משמש כחבר מועצת "קרן ליבי" וכמ"מ יו"ר פורום חקיקה וכנסת של לשכת עורכי הדין בישראל
 
, בשירותו במשטרת ישראל שימש דוד קראוזה כקצין האג"מ של דוד קראוזה(דימ.) יצב נ

ניצב, סגן מפקד מחוז ירושלים, וסגן מפקד -משטרת מחוז ירושלים, מפקד מרחב דן בדרגת תת
הועלה לדרגת ניצב ומונה לראש אגף קהילה ומשמר אזרחי.  בשנת  2004מחוז תל אביב. בשנת 

שימש כמפקד אגף התכנון והארגון  2006אגף יחידות המטה, ובשנת עבר לשמש כראש  2005
במשטרת ישראל. משך עשרות שנים בתפקידיו השונים בירושלים ובמרכז הארץ, פיקד על זירות 
רבות של אירועים המוניים, אירועי שגרה שונים, אבטחות אירועים בשגרה ובחירום, ניהול זירות 

ם על כלל כוחות ההצלה והחירום. כיהן כחבר סגל הפיקוד אסונות ושימש כמפקד באלפי אירועי
 כיר במוטורולה ישראל.כבמשמש כיום , וכיו"ר ועדות שונות. הבכיר במשטרת ישראל

 

הנדסת תעשייה וניהול, ובוגר קורס פאראמדיק  B.C.S , בוגר) אלי גינזברג.סא"ל (מיל
ש כבעלים של חברת נדל"ן מהראשונים בישראל. בעל ניסיון רב בתחום העסקי הפרטי: שימ

לניהול מערך נכסים בקפריסין, כבעלים של חברת השמת כוח אדם בענף הבנייה ברומניה, 
 -אש". בעל ניסיון נרחב בתחום הציבורי: ממקימי הניידת לטיפול נמרץ  -וכמנכ"ל חברת "א.ג.מ 

נים האחרונות נט"ן במד"א תל אביב ובסיוע בניית מערך חירום של מד"א ת"א ומד"א ירקון. בש
אביב, מנהל את -חברה לייזום ובנייה בבעלות עיריית תל -משמש כמנכ"ל חברת "עזרה ובצרון" 

השנים האחרונות. עסק בפעילות וולונטרית ענפה, בין השאר, כיו"ר אגודת  5-החברה ב
, י"לי"שנקר", חבר ומנהל תפעולי בעמותת "תפוח", חבר באגודת "צהלה" ובעמותת  -הסטודנטים 

 מזכיר איגוד החברות העירוניות וחבר הוועד המנהל בתאטרון "גשר".



 

 נספח ב' 6

 רקע, נתונים, ותחומי אחריות –חלק שני ל

 מד"א - בדו"ח הגופים המפורטיםשל עיקר נתונים השלמת תיאור ו .1

 :2011-2009לקריאות מבצעיות לשנים  התפלגות עפ"י מרחבי מד"א
 
 
 

               2009                           2010            2011 

כמות  שם מרחב
כמות שם מרחב דחיפות נסיעות

כמות שם מרחב דחיפות נסיעות
 דחיפות נסיעות

 דחוף 8329 ירדן דחוף 8118 ירדן דחוף 7347 ירדן
 לא דחוף 5041 ירדן לא דחוף 5349 ירדן לא דחוף 5283 ירדן
 נט"ן 7515 ירדן נט"ן 7316 ירדן נט"ן 6781 ירדן

 דחוף 10035 גלבוע דחוף 9321 גלבוע דחוף 9095 גלבוע
 לא דחוף 5450 גלבוע לא דחוף 6367 גלבוע לא דחוף 6078 גלבוע
 נט"ן 8201 גלבוע נט"ן 7881 גלבוע נט"ן 7081 גלבוע
 דחוף 12387 אשר דחוף 12668 אשר דחוף 13060 אשר
 לא דחוף 3230 אשר דחוף לא 2986 אשר לא דחוף 2976 אשר
 נט"ן 9264 אשר נט"ן 9534 אשר נט"ן 9409 אשר
 דחוף 26973 כרמל דחוף 25299 כרמל דחוף 24033 כרמל
 לא דחוף 8421 כרמל לא דחוף 7884 כרמל לא דחוף 7769 כרמל
 נט"ן 19605 כרמל נט"ן 18970 כרמל נט"ן 19156 כרמל
 דחוף 17137 שרון דחוף 16126 שרון דחוף 14978 שרון
 לא דחוף 12939 שרון לא דחוף 11984 שרון לא דחוף 10020 שרון
 נט"ן 14112 שרון נט"ן 13738 שרון נט"ן 12907 שרון
 דחוף 32516 ירקון דחוף 30198 ירקון דחוף 29214 ירקון
 לא דחוף 20079 ירקון לא דחוף 17031 ירקון לא דחוף 14686 ירקון
 נט"ן 25073 ירקון נט"ן 23418 ירקון נט"ן 22697 ןירקו

 דחוף 41515 דן דחוף 40430 דן דחוף 36252 דן
 לא דחוף 17486 דן לא דחוף 17216 דן לא דחוף 16467 דן
 נט"ן 22945 דן נט"ן 23081 דן נט"ן 23420 דן

 דחוף 37422 איילון דחוף 36176 איילון דחוף 34075 איילון
 לא דחוף 20686 איילון לא דחוף 19975 איילון לא דחוף 19395 ןאיילו
 נט"ן 29732 איילון נט"ן 29945 איילון נט"ן 30508 איילון

 דחוף 42056 ירושלים דחוף 41065 ירושלים דחוף 40372 ירושלים
 לא דחוף 18265 ירושלים לא דחוף 15553 ירושלים לא דחוף 15976 ירושלים
 נט"ן 26864 ירושלים נט"ן 26574 ירושלים נט"ן 26572 ירושלים

 דחוף 19716 לכיש דחוף 18929 לכיש דחוף 17782 לכיש
 לא דחוף 11527 לכיש לא דחוף 11695 לכיש לא דחוף 11137 לכיש
 נט"ן 16563 לכיש נט"ן 16572 לכיש נט"ן 16118 לכיש

 חוףד 22641 נגב דחוף 20943 נגב דחוף 19334 נגב
 לא דחוף 9028 נגב לא דחוף 9442 נגב לא דחוף 9792 נגב
 נט"ן 14858 נגב נט"ן 14572 נגב נט"ן 13800 נגב
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נתונים לגבי המקרים בהם טיפל צוות המסוק הצפוני בחולה/נפגע בין  

 בנספח - 1.1.2010 - 23.8.2011 התאריכים 
 
 

 2011 2010 סיבת ההזנקה

 1 - אלימות/אונס
 1 - ן"אר

 6 15 העברה
 - 1 התחשמלות

 4 6 היריי

 2 - מחלה ילד

 9 8 מחלה מבוגר

 1 - נחיתת חירום

 1 - סיוע לצוות מד"א

 - 1 פעילות חבלנית עוינת
 24 52 פציעה אחרת

 1 3 שריפה

 45 95 תאונת דרכים
 4 7 תאונת עבודה

 99 188  סה"כ

הצפוני והדרומי  נתונים לגבי המקרים בהם טיפל צוות המסוק  .1
 :1.1.2012 - 30.9.2012בין התאריכים  בחולה/נפגע 

 מסוק דרומי סיבת ההזנקה
 37 תאונת דרכים
  16 פציעה אחרת
  35 מחלה מבוגר

  1 העברה
  4 טביעה

  1 מחלה ילד
  1 תקרית חומרים מסוכנים

  995 סה"כ דרוםם
 

  מסוק צפוני סיבת ההזנקה

  66 תאונת דרכים
                    47       עה אחרתפצי

 12       מחלה מבוגר
 14       העברה

 1        אלימות/אונס
 1        התאבדות

 2        היריי
   1        שריפה

 5 תאונת עבודה
 1149 סה"כ צפוןן
  2244  סה"כ ארציי

 
 

 

 

 



 

 נספח ג' 8

רפואה דחופה טרום  –לחלק שלישי 
 יכותאישפוזית ומדדי א

 המצב הרפואי המקצועי במערכת הבריאות -סקירת ספרות   .1
 סקירת ספרות מקצועית רפואית בחו"ל .2
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 נספח ד' 10

 רגולציה, דין וממשל –לחלק רביעי 

 פרוט הדין החקיקה והרגולציה המשפטית .1

 פרוט הגופים הפועלים בתחומי רגולציה וממסד .2

 ועדות בתחום הרפואה דחופה בעבר .3

 תיאור המצב בחו"ל בתחום הרגולציה .4

 . פרוט הדין החקיקה והרגולציה המשפטית1

 1951-חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א א.
"התגוננות אזרחית" האמצעים הנקוטים לשם  כהגדרת החוק ב אזרחית העוסקהתגוננות הה חוק

התגוננות מפני כל התקפה או סכנת התקפה על האוכלוסיה האזרחית או לשם צמצום תוצאותיה של 
שירות הגנה אזרחי, -עוסק בהקמת הג"א "התקפה כזאת, להוציא אמצעי לחימה שלא להגנה עצמית;

, מקלטים מצב מיוחד בעורףאחריותו על הפעלת הג"א והפעלת ארגוני העזר, הכרזת  בעלי תפקידיו,

  בהגדרות: 1בסע' קובע   וכיוצ"ב,
 

 כל אחד מאלה: -"ארגון עזר" 
 

 ;1950  - התש"י ) אגודת מגן אדום בישראל, שהוקמה בחוק מגן דוד אדום,1( 
 

וכן מפקח כבאות ראשי  1959  - ) רשות כבאות, כהגדרתה בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט2( 
 כמשמעותו בחוק האמור או מי מטעמו;

 

 ) (נמחקה);3( 
 

לשם הצלת חיי אדם בעת  ) גוף שעיקר עיסוקו הצלת חיי אדם ושעזרתו נדרשת באופן מיידי4( 
ברשומות, בהסכמת השר שנקבע כאחראי על אותו גוף, ככל  התקפה, אשר שר הביטחון הכריז עליו

לאמות מידה  םעזר, בהתאהממונה על תחום פעילותו של אותו גוף, שהוא ארגון או השר  שנקבע,
 " הביטחון הורה עליהן; לעניין יכולותיו הארגוניות והמבצעיות ששר

.... 
 הכפוף הפנים לביטחון המשרד עובד גם כבאות רשות ולעניין ,עזר ארגון עובד" עזר ארגון חבר"

 ;הראשי הכבאות למפקח
... 
 או לאומי שירות שמשרת מי לרבות ,עזר בארגון בהתנדבות תפקיד שממלא מי" עזר וןבארג מתנדב"

 ;עזר בארגון אזרחי שירות
חום, בהתאם בת ןהביטחולא הובאו בפני הועדה נתונים, פניה או פירוט של גופים שהוכרזו על ידי שר 

 ) כאמור לעיל.4לסעיף (
 

ר ארגון העזר שהינו עובד, אך גם למתנדב בארגון בת בחובה חובות וזכויות, לחנקביעת ארגון עזר טומ

 עזר שחלות עליו הוראות החוק, זכויות וחובות, כמפורט לעיל על כל המשמעויות בכך:
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 )א"התשע ,ד"התשכ :תיקונים(  עזר ארגון חבר על החוק תחולת"

 מהגורמים האזרחית ההתגוננות בתחום לו שניתנה הוראה לכל לציית חייב עזר ארגון ברא) ח( .ב8
 .תפקידו מילוי לצורך ,זה חוק לפי המוסמכים

 

 ],משולב נוסח[ ביטחון שירות חוק לפי ביטחון לשירות להתייצב שנקרא עזר ארגון חבר )ב(        
 לפי עבודה לשירות או 2008- ח"התשס ,המילואים שירות חוק לפי מילואים לשירות1986 -ו"התשמ

 ואם ,העזר בארגון תפקידו מילוי לשם יתייצב לא-1967 ז"התשכ ,חירום בשעת עבודה שירות חוק
 הקריאה הוראות אחר ימלא ,העזר בארגון תפקידו מילוי לשם שהתייצב לאחר כאמור לשירות נקרא

 .לשירות
 

 בשעת חלה או שנחבל ,)א( קטן בסעיף כאמור הוראה לפי תפקיד הממלא ,עזר ארגון חבר  )ג(      
 שאירעו ממחלה או מחבלה כתוצאה שמת או ,זה תפקידו מילוי עקב העזר בארגון תפקידו מילוי

 נוסח[  1959    -ט"התשי) ושיקום תגמולים ( הנכים חוק משפחתו בני ועל עליו יחולו ,כאמור בנסיבות
 ,אלה חוקים לעניין 1951; -י"התש )ושיקום תגמולים( במערכה שנספו חיילים משפחות וחוק ]משולב

יום גמר התפקיד כיום שחרורו מהשירות הצבאי, והם  ואת צבאי כשירות רהאמו התפקיד את יראו
חוק זה ונחבל בדרכו למילוי תפקידו כאמור,  יחולו גם על חבר ארגון עזר שנקרא למילוי תפקיד לפי

 ועל בני משפחתו, לפי העניין.
 

תקפה, בעת מתנדב בארגון עזר רשאי להתייצב לשם מילוי תפקידו בארגון העזר בשעת ה (ד)     
בעורף או בעת תמרוני הגא; התייצב מתנדב בארגון עזר כאמור, יראו אותו, כל עוד הוא  מצב מיוחד

 העזר, כחבר ארגון עזר, ויחולו עליו הוראות סעיף זה. ממלא תפקיד בארגון
 ...אחריות לנזק 

 

ל הנוגע לתשלום ג. ניתנה לארגון עזר לפי חוק זה הוראה להפעיל ציוד שברשותו, יראו בציוד, בכ8
 "לחוק רישום ציוד וגיוסו 8נזק שנגרם לו ובעד אבדנו, כאילו גויס לפי סעיף  פיצויים בעד

 

 
 סעיף נוסף מענין רלבנטי לדיוננו הוא "הלאמת" רכב לצורך פינוי נפגעים:

 
 )א"התשע ,ד"התשכ :תיקונים(  הצלה לצורך הסעה שירות

 
 בכתב ,להורות, מחוזי הגא מפקד ידי על בכתב לכך שהוסמך הגא חבר רשאי התקפה בשעת(א)  ב9

 בו להסיע ,שעה באותה בו המחזיק רכב של לבעלים או ברכב שעה אותה שנוהג למי, פה בעל או
 בקשר לרכוש או אדם לבני מותקף בשטח עזרה באמצעותו שתוגש בכדי הרכב את להסיע או נפגעים

 במקום, במועד הכל,) הסעה שירות ןלהל (כך לשם הדרוש ביותר הקצר הזמן פרק ולמשך להתקפה
 אחרת חובה לקיים ממנו נבצר כך ובשל זה סעיף פי על חובה שקיים מי. בהוראה שייקבעו ובדרכים

 .האחרת החובה קיום אי בשל פלילית באחריות ישא לא, חיקוק פי על
 

, ופיצויים מוששי דמי תשלום לענין, השירות תקופת כל יראוהו ,הסעה שירות בו שמבצעים רכבב) (
 .וגיוסו ציוד רישום לחוק 8 סעיף לפי גויס כאילו

 

 .בהגא כתפקיד שירותו ואת הגא כחבר א8 ו)ז(8ו) ו(8הסעיפים לענין יראוהו, הסעה שירות המבצע) ג(
 
 התעבורה בפקודת כמשמעותו זה סעיףב "רכב" )ד(
 

 

 

 

   1998 -חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח  ב.
 

"הצעת חוק זו באה לעגן בחקיקה הישראלית בדברי ההסבר להצעת החוק: מופיע החוק  נלורציו. יסוד 1
את הערך המוסרי והחברתי שמקורו בתורה (ויקרא י"ט ט"ז), לפיו מוטלת חובה על אדם לסייע 

  1.להצלת חיו של אדם אחר"
 

 :הקובע לחוק 1האמור בא לידי ביטוי בסע' 

   חובת הצלה והושטת עזרה" 

                                                 
 א' לחוק העונשין. 344סע'  -. הובא במקור כתיקון לחוק העונשין כ1995 4.4, ד' בניסן התשנ"ח 2398ה"ח  1
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ה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, בסכנה חמורה (א) חוב

ומיידית לחיו, לשלימות גופו או לבריאותו, כאשר לאל ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן 
 את זולתו".

יט (ב) המודיע לרשויות או המזעיק אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת יראוהו כמי שהוש
 משטרת ישראל, מגן דוד אדום ושירות הכבאות". –עזרה לעניין חוק זה בסעיף זה רשויות 

אין בהוראת חוק זה כדי  2(א) 2שמירת דינים "בכפוף להוראות סעיף  3ורלוונטי לענייננו גם סע' 
 .3לגרוע מהוראות כל דין

 

 דיניםומהווה השלמה ל מהווה חובה כללית בחקיקה להציל נפשות חוק לא תעמוד על דם רעך,. 2

על כבאים   4להגיש עזרה ולהציל מסכנה: של הורים לילדיהם הבאוכלוסיישהחילו חובה על קבוצה מוגדרת 

על אוכלוסיות , ככלל מאידך 6.. על נוהג רכב ביחס לנפגע תאונת דרכים  5באירוע של נזק לגוף ולרכוש

או מוקדן שאינם כלל נזכרים בשום   ק, חובש,רופא וכל שכן פארמדי מקצועות בריאות כגון אחרות לרבות

ובליבון כמו על הקבוצות המוגדרות שתוארו.  לא חלה חובה פוזיטיבית בחקיקה ספציפית, , לכאורהדין

 גופים אחרים."א, ומתנדבים בדולה פער בין מתנדב/עובד במסגרת מהנושא ע
 

ד"א כבסיס לחובה מושגית ברורים חוק מ סטטוטורי ע"במד"א כגוף עובד / מתנדב של שבדין החובה .3

למרות הפועל ע"פ דין,  ריסטטוטובמסגרת המעטפת של גוף מעצם פעילותם  ,לכאורה ומובנים יותר

קיימות אך ורק בתוך  מגיש עזרה ראשונה זוטר/בכיר וכיוצ"ב – כגון חובש או מע"ר שסמכויות בעל המקצוע

 ע"ב תקנות., למעט פארמדיק הפועל גוף זה וע"פ נהליו הפנימיים
 

גם במצבים כגון ששוהה הפארמדיק בתחנה שלא במסגרת אט"ן. פארמדיק ע"פ היה קושי זה קיים . 4

, בהמשך הוסדר התחום על בסיס הפעלת אך ורק כאשר הוא באט"ן או בנט"ן נהלי מד"א מוסמך לפעול

ות פארמדיק כונן בשטח, סמכויבנוהל ע"פ הגדרות ונהלי מד"א בנהלי הפעלת כוננים, ויעודית כונני מד"א ו

 ALSלים לעבודת צוות והוצאת קובץ פרוטוקל בהתאםכפי שפורסמו על ידי אגף הרפואה במד"א, 

 . 2012מעודכנים במרץ 
 

שלא (ובהתאמה מתנדב מד"א , וכפי שידון בהמשך מתנדב פרשנות בגין היות עובד מד"א עובד ציבור . 5

וזית, שכיום אינו פועל ע"ב דין ואף לא ע"ב נוהל במקצוע רפואה דחופה טרום אישפבמסגרת מד"א 

בפעילות שוטר על פי פקודת שעות ביממה.  24באם משמעות זו חלה עליו  ,לא נבחנה עדייןרגולטורי), 
"שוטר  – "השוטר תמיד בתפקיד"לפקודה נקבע:  15בסע'  1971 –המשטרה (נוסח חדש) תשל"א 

מקום  זו כנמצא תמיד בתפקיד ומותר בכל עת להעסיקו בכלשהוא בישראל רואים אותו כל עניין שבפקודה 

כמובן, הנפקות לקביעה שכאשר השוטר פועל אף מחוץ למשמרתו עקב ) בישראל" (הדגשה אינה במקור

כך שהוא נמצא תמיד בתפקיד פעולתו זו תכוסה במערכת יחסי עובד מעביד. נפקות זו לא ברורה לגבי 

מלימוד ההן הספציפי בפקודת המשטרה נלמד את הלאו לגבי איש עובד מד"א שלא במשמרתו, מחד אולי 

 מד"א, עקב כך שהמחוקק גילה דעתו לקבוע פוזיטיבית הוראה כזו לשוטר. 

 

                                                 
 לחוק לא תעמוד על דם רעך. 2מפורט בסע' גם כ, 1979-טולא במשפט, התשל"כגון תחולת חוק עשיית עושר  2
לחוק העונשין שהובא בחלק הקודם מגביל באיסור פלילי ודורש מיומנות סבירה וזהירות סבירה בביצוע  325סע'  3

 טיפול רפואי.
 .120, ס"ח 1962 –חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב  4
 . 1956 –תשי"ט  חוק שירותי הכבאות 5
עמ'  06/04/1961, התשכ"א 1128(א), ק"ת  146ב, ת' -) א2(א), ( 144ת'  1961 –תקנות התעבורה תשכ"א  6

1425. 
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קיים אינטרס שכאשר עובד מד"א יגיש עזרה שלא בדין מאידך, אולי עקב היות מד"א אגודה ארצית 

והמתנדב  ,היותו עובד ציבור על ידי מעבידו במסגרת משמרתו הפורמלית, יהא עובד זה "עטוף" על בסיס

 "בה לרציונל בפקודת המשטרה ועעל בסיס שולחו בפרשנות של היקש, זאת כאינטרס ציבורי, ובקורלצי

 פי שיפורט להלן ובנספח פסקי הדין. פרשנות הרמונית.
 

אפשר ת ,2009-בהצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית, התשס"ט קיימת, פתרוןוהסדרה . 6

 מתנדבים של גופים וארגוניםגם , ו/או עובדים וגם את המתנדבים הפעילים במד"א כשלוחים ל"עטוף"

צועותיהם אינם מפוקחים או מורשים. , ומקכלל אינו מוסדרבתחום שכיום כאחרים מוכרים ע"י הרגולטור, 

ת מקצועות הרפואה יפתור חלק ניכר מהבעיות שהוצגו בגין מתן טיפול כעובר אורח. אוכלוסייהאמור 

שונות  תיוהטרום אשפוזיים יהיו מוגנים יותר וללא ספק תתרום עובדה זו להצלת חיים בלא חשש מחבו

. האיזון הכולל לשיקולי מדיניות ציבורית בבחינת "זה נהנה וזה לא חסר" יגבר בשאיפה, בייחוד כאש שבדין

 ם.מדובר בערך העליון של חיי אד
 

במד"א פארמדיק, חובש/נהג  - ינו פועל ע"ב דיןאעובר אורח שרפואה דחופה מתנדב טיפול על ידי . 7 

דין , ומכוסים ב7ומוקדן מוגדרים ופועלים ע"פ הנהלים שקובעים פעולתם והכשרתם במסגרת מד"א בלבד

עובר אורח אשר יעניק מתנדב חובש / פארמדיק שאינו ממד"א, באשר למצב הבעייתי יותר של  הקיים.

טיפול מתקדם. כפי שהדיון נסב על פניו על בסיס פרשנות הרמונית לאור עקרונות היסוד של טיפול ובעיקר 

ת נפשות. מצב זה הינו השיטה ההלכה היהודית, הפסיקה החקיקה והמשפט הטבעי, ישנה חובה להצל

 חובה על המעניק עזרה להעניקה ככל יכולתו ובאם מדובר בטיפול ובסעד חיים קימת כי מחד, אמביוולנטי

 דבר שלא מוסדר ומוגדר ברגולציה כיום)( הכשיר והמוסמךהפארמדיק מתקדם, אולי אף יחטא במחדל 

שאפשרי לו וזמין לו הציוד, ולא יבצע הנדרש, אך מנגד, מי ערב לו באם יזיק בפעולות שאינן פשטות ויסכן 

לחוק:  2בסע'  רעך בחוק לא תעמוד על דםניתן למצוא  מסויםעצמו, פרנסתו ומשפחתו באם יתבע. פתרון 

, 1979 –לחוק עשיית עושר ולא במשפט התשל"ט  5"(א). הוראות סע' החזר הוצאות ותשלומי נזק: 
(ב). ביהמ"ש רשאי לחייב את מי שגרם  1חובתו ע"פ הוראות סע'  חמכויחולו גם כאשר המסכה פעל 

את מי שהושיט עזרה לסכנה שהניצול נקלע אליה לרבות את הניצול עצמו אם גרם לסכנה זו לשפות 
 על ההוצאות ובתשלומים הסבירים שהוציא". 1בהתאם לחובתו לפי הוראות סע' 

"(א) מי נקבע: דין הפועל לשמירת עניין הזולת  8 1979 –תשל"ט  בחוק עשיית עושר ולא במשפט
ם שעושה בתום לב ובסבירות פעולה לשמירה על חייו, שלמות גופו, בריאותו, כבודו או רכושו של אד

אחר בלי שהיה חייב לכך כלפיו והוציא או התחייב להוציא הוצאות בקשר לכך חייב הזוכה לשפותו על 
הוצאותיו הסבירות, כולל חיוביו כלפי צד שלישי, ואם נגרמו למזכה עקב הפעולה נזקי רכוש, רשאי 

 העניין".ביהמ"ש לחייב את הזוכה בתשלום פיצויים למזכה, אם ראה שמן הצדק לעשות כן בנסיבות 

, והחזקה שכל אדם במצוקתו ירצה שינתן לו הטיפול מציל החיים ואם על בסיס ההסכמה מכללא שתוארה

יגרם נזק בתוך לב ובסבירות תוך כדי הטיפול, הזוכה ישפה אותו באם יתבע ע"י הזוכה או באי כוחו. באשר 

יסוד נפשי של פזיזות, להתרשלות יש מקום להעלות את הרף לרשלנות ממשית יותר, רבתי, או אף ל

 .א134, כפי שקיים למשל בחוק במרילנד20כמשמעו בחוק העונשין סע' 
 

                                                 
"סיים בהצלחה קורס חובש/נהג אמבולנס במד"א, הוסמך ע"י קצין  –נוהל חובש/נהג אמבולנס עבר של ת ובהגדר 7

רשות הרישוי ואושרה העסקתו כעובד ע"י מחלקת כוח אדם או מאת  102בטיחות ותעבורה של מד"א, קיבל היתר 
סיים בהצלחה קורס פרמדיקים במד"א  :כמתנדב בהתאם לנהלי הפעלת מתנדבים". בהגדרת הנוהל פארמדיק בנט"ן

(או בשיתוף מד"א) בעל תעודה והסמכה (באישור של משרד הבריאות ומנהל אגף רפואה במד"א) אושרה העסקתו 
דם, מכיר את ציוד הנט"ן ועקרונות הפעלתו. הגדרת צוות נט"ן: "צוות המאייש ומפעיל את הנט"ן ע"י מחלקת כח א

הגדרות פנימיות כאלו או אחרות כיום, של מד"א כולל: רופא, פארמדיק וחובש/נהג, ניתן לצרף איש צוות נוסף". 
 וגופים שונים קיימות.

 .924ס"ח  8
 לעיל.  7ראה הערה  א134
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יש לדון בזהירות באופציה זו על מנת שלא יצא שכרנו בהפסדנו, אך מנגד יש לאפשר ולעודד פעולות הצלה 

שמוסמך פארמדיק אקראי חובש רפואה דחופה, או כאשר האדם המושיט עזרה מעבר לעובר אורח בסיסי, 

ומיומן וכאמור בנסיבות אחרות היה מגיע בעוד מספר דקות עם אותו ידע ואותם כלים ומעניק במסגרת 

למשל, את אותו הטיפול כאשר הכשרתו, יכולתו ומיומנותו והציוד הם הכלים להצלת או נט"ן פרטי אט"ן 

 ם. ובכך ימנעו פעולות מצילות חיי מחשש שהנושא לא מוסדר,החיים לא יסכן עצמו 
 

 

ת חוק לא תעמוד על דם רעך עקרונות המשפט הטבעי ("ואהב עקרונות יגברותן עזרה ראשונה באשר למ

בפרשנות הרמונית לחיוב  היהודית, ובהלכה בישראל בפסיקההיסוד שבנספח לרעך כמוך"), והעקרונות 

ן טיפול במחדל . אולי אף אי מתלאור לאקונה בתחום סבוכה פוזיטיבי להגיש עזרה. מצב של קונפליקט

 .יהיה הבסיס לאי קיום חובה מושגית במחדל ע"פ הפרת חובה חקוקה מושגית
 

, ריענונים כמובן שכלל האמור חייב להתבסס על רגולציה מוסדרת, מנגנון של הסמכות הרשאות,
פיקוח, ביטוח, בקרה ומדדי איכות, סטנדרטים רפואיים מקובלים ומעוגנים, על ידי הגדרת כשירות, 

 ם מאושרים ומוסדרים על ידי הרגולטור, האמון על שמירת הציבור ושמירת בריאותו.גופי
 

 ההלכה היהודית 
חכמינו נקטו גישה חד משמעית חייב כל איש מישראל להציל חברו " כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו 

 .9איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא"

כמכלול  –יל נפשות נמנו ע"י חכמים כמצוות עשה וכמצוות לא תעשה. מצוות עשה מקור החובה להצ

 . 11"אף את עצמו אתה משיב לו" 10השבת אבדה "והשיבותו לו"

"ולא תעמוד  –דהיינו, מצוות השבת אבידה חלה גם על חייו כל אדם ולא רק על כספו. מצוות הלא תעשה 

דל לעזור בהצלת רע לרבות הוצאות כספיות ואף לשכור . הלאו אוסר להימנע ומחייב להשת12על דם רעך"

שירותי הצלה, ולאחר השלמת הפעולה זכאי המציל לפיצוי כספי מהניצול, אך אם אין לניצול אמצעים 

. הסייג כמובן בגבול החובה להציל 14 13כלכליים נושא המציל במעמסה לבדו או יחד עם שירותי הקהילה

דחייו קודם לחיי  מחויבה "ומכל מקום אם יש סכנה למציל אינו הוא סיכון עצמי כדברי המשנה ברור

 .. כאמור החובה היא מכוח הדין הישראלי וההלכה היהודית 15חבירו"

 

    1996 -התשנ"ו ,יות החולהוחוק זכ .ג
 

חוק זה מטרתו לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי לחוק הינו :" 1מטרת החוק כאמור בסעיף 
תחולת החוק שיעודו לכאורה כללי אך כפי  רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו",או המקבל טיפול 

שנראה יועד ככלל לבתי חולים או למרפאות ולא למהות העשיה השונה והיחודית של הרפואה הדחופה 

ובהגדרת  מוסד רפואי" מוגדר: "בית חולים או מרפאה"לחוק בהגדרת " 2בסע' הטרום אישפוזית.  
רופא, רופא שיניים, סטז'ר, אח או אחות, מיילדת, פסיכולוג, וכן כל בעל מקצוע שהכיר מטפל מוגדר: "

. נכון למצב כיום הודעה ברשומות על בו המנהל הכללי בהודעה ברשומות, כמטפל בשירותי הבריאות"

טרם בוצעה כך שתחולת חוק זכויות החולה כמקשה ע"ב  אשפוזיתהגדרת מקצועות הרפואה הטרום 

שבו בפרט.  אשפוזיתוודאי שחלה על מד"א כגוף ככלל, ועל בעלי המקצועות הרפואה הטרום  האמור לא

                                                 
 לז א., בבא י"א א.  בבלי, סנהדרין 9

 דברים כב ב.  10
 ספרי דברים כ"ב אות מ"ח, בבלי סנהדרין ע"ג א., רש"י בסנהדרין בדה"ב תלמוד לומר. 11
 ספרא ויקרא י"ט אות מ"א, בבלי סנהדרין ע"ג א., רש"י בסנהדרין בדה"ב קמ"ל.  12
 מרגליות חיים לר' ראובן מרגליות, סנהדרין ע"ג א אות ט"ז.  13
לדיוננו שבהמשך, בהפרת החובה החקוקה ובהגנה נגד ההפרה, בשיפוי ע"ב חוק לא תעמוד על דם רעך רלוונטי  14

 (א) לחוק, וחוק עשיית עושר ולא במשפט.   2בסע' 
 אורח חיים שכ"ט, י"ט.  15
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לחוק זכויות  3, סע'  16סעיף מטרותיו –לחוק  1זה המקום להדגיש שסעיפים בחוק זכויות החולה כגון סע' 

ינם כלליים לחוק מידע בדבר זהות המטפל אשר ה 6טיפול רפואי נאות, סע'  –לחוק  5לטיפול רפואי, סע' 

בניסוחם, תחולתם יכולה אולי לחול בעוד שההסכמה מדעת בפרק ד' שהינה מאבני היסוד של החוק 

גם לאור הגדרות  ,מדברת על מטפל ומידע רפואי בתנאי בית חולים. כפי שהמחוקק גילה דעתו תחולתם

דרג השדה והדבר נתון לא ודאית היא שתחול על  ,הבסיס בחוק וכן לאור מטרות ויעוד הסעיפים לדרג בי"ח

בדיקה, אתיקה, בקרה ואיכות, נפקותם לאור  תבוועדלפרשנות כפי שעוד נדון. בנוסף הפרקים העוסקים 

 .כמקשה אחתאו על הרפואה בשטח והעזרה הראשונה הדחופה, נת להשלכה על מד"א האמור אינה נית
 

קדימי בנושא. ניתן ללמוד ממנו פסק דין זה הנו ת 17,מיאסה עלי דעקה נ' בי"ח "כרמל" חיפה 2781/93

על מגמת בימ"ש לחיזוק מעמד האוטונומיה של החולה לגופו, הלכה שהינה רחבה ותחולתה יש להניח 

דרך צינור פרשנות של ראיית מבטו של  אשפוזיבסיטואציות מסוימות תחול אף על הדרג הטרום 

 בנספח הפסיקה.המטופל/החולה וזכויותיו, ונרחיב על כך 
 

נבקש להדגיש כי עובר לסיום עבודת הועדה אירע המקרה עם מר דורון נשר כפי  -הערה לסדר כהארה ו

שהוצף בתקשורת, נדגיש כי האמור לעיל באשר לחוק זכויות החולה והסכמה מדעת נכתב זמן רב לפני 

 האירוע, לא התבקש ולא הובא בפני הועדה התחקיר של האירוע, שאינה עוסקת במקרים ספציפיים, ואין

עדין כאשר הינו  יבוודאביע כל דעה או עמדה באשר לאירוע , ולכן לא נזה במנדט הועדה כלל לעסוק בנושא

 מצוי להבנתנו מהתקשרות בטיפול משפטי כזה או אחר.
 

הן כחובה חקוקה והן בסעיפיו הספציפיים בעייתי כפי שהוסבר. בעייתיות זו באה   - חוק זכויות החולה

", "סכנה חמורהוהיא, במצב  אשפוזיתלוונטי ביותר לרפואה הדחופה הטרום לצורך דיוננו בתחום הר

"נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה לחייו או קיימת סכנה כי לחוק זכויות החולה הוא:  2שבהגדרתו בסעיף 
) לחוק שדן במצב של 2( 15סע'  תגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה אם לא ינתן טיפול רפואי".

מגישי עזרה ראשונה כאלו או  שר למטפל (שכאמור בהגדרתו לא כולל את אנשי מד"אסכנה חמורה מאפ

) לתת טיפול רפואי אף בניגוד לרצון המטופל באם ועדת אתיקה מאפשרת זאת ע"פ התנאים ואחרים

בהרכבה בזמינותה  תרלוונטילחוק זכויות החולה אינה  24אתיקה ע"פ פרק ו' סע'  תשוועדכמובן בסעיף. 

  .והמידיהדחוף  אשפוזיע"פ החוק למתאר הטרום וביעודה 

 

לחוק זכויות החולה  2" (שהינו דחוף יותר, מ"סכנה חמורה") שבהגדרתו בסע' מצב חירום רפואימצב של "

"נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו או קיימת סכנה מיידית כי תגרם לאדם נכות הוא: 
 ל רפואי דחוף".חמורה בלתי הפיכה אם לא ינתן לו טיפו

 

 ש"רשאי המטפל לתת טיפול ) לחוק שדן בסיטואציה של מצב חירום רפואי מאפשר וקובע 3( 15סע' 
רפואי דחוף גם ללא הסכמתו מדעת של המטופל אם בשל נסיבות החירום לרבות מצבו הגופני או 

ן בהסכמת הנפשי של המטופל לא ניתן לקבל את הסכמתו מדעת. טיפול רפואי המנוי בתוספת ינת
 שלושה רופאים, אלא אם כן נסיבות החירום אינן מאפשרות זאת".

הפרזומציה מאחורי סע' זה היא בהסכמה מכללא של המטופל הסביר שהיה נשאל האם רוצה היית שיטפל 

 18מצוי בו? והיה עונה בהן שהנךבך במצב זה 

 

                                                 
 .1591, ס"ח 1996 –חוק זכויות החולה, התשנ"ו  16
 . (להלן: פס"ד מיאסה)29/08/99מופיע בתקדין  17
 . 79טירת הכרמל),  1997וע' מרקס "רגע דוקטור מדריך לזכויות החולה בישראל" (הוצאת אתיקה י' חושן  18
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סעיפים הכלליים מחוק זכויות חלק מהאת אך גם באם ניתן לדלות כמקור לחובה מושגית ולחובה חקוקה 

סיטואציות ולמקרים של מצב חירום רפואי שאקוויוולנטי ל הסיטואציההחולה, ואף אם רלוונטית מאוד 

) 3( 15 -), שכאמור לא רלוונטי, ו2( 15אם נאמץ פרשנות שמחד סעיף [. אשפוזיהטרום הדחופים בשלב 

) מדובר על טיפול רפואי שבתוספת 3( 15של מצב חירום רפואי שעל פניו רלוונטי, ובסיפא לסעיף 

, ניצור מצב של  דיכוטומיה מלאכותית, פרשנות כזו שאינה הרמונית הינה ]בהסכמת שלושה רופאים

ותחולתה לדיוננו לא ברורה. נושאים אלו טרם לובנו בפסיקה במאמרים או בספרות. לכן  ,בעייתית משהו

) המטופלשל הסכמה מדעת מצד  14אלמנטים סע'  הסכמה מכללא חוזית (בשילוב אולי שלשל פרשנות 

מכל מקום שוב, תחום הרפואה הדחופה הטרום כאמור ראויה יותר לצידוק החובה המושגית וכמקור חיוב. 

 .אישפוזית לא מקבל התייחסות יעודית

 

 

 197719תשל"ז  –חוק העונשין ד. 
אדם, ומאידך רלבנטית שחלה מחד גיסא על כל  שתפורט כעת, רלבנטית,קיימת חקיקה נוספת 

וספציפית למטפלים במסגרת מערכת הבריאות. על עובד מד"א כפי שיפורט חלות זכויות אך בעיקר 
 והיותו של עובד מד"א עובד ציבור. חובות יתר עקב היות מד"א תאגיד סטטוטורי,

 
ם מוסדות רפואיים כהגדרת במסגרת מקצועות רפואה דחופה שעובדים אך על שאר הגופים (למעט

בדין, עליהם חלים הדינים הרלבנטיים, שחלקם צוינו), ועל שאר מקצועות הרפואה הדחופה הטרום 
בתחומי  אך הדינים הספציפיים אולי ביתר שאת, ,כעל כל אדם ואדם אשפוזית חל הדין הכללי

 תכולתם לא תמיד ברורה לאור הלקונה הכללית בתחום. הבריאות
 

 הגדרת "עובד ציבור" –כד  34בסע' (להלן: חוק העונשין)  197720"ז תשל –בחוק העונשין   - עובד ציבור
אחר שהממשלה משתתפת בהנהלתם, לרבות חבר מועצה או  ף) עובד מפעל, מוסד, קרן, או גו8".....(

 הנהלה בגופים אלה".
וע"י שר  רי הדירקטוריון  בידי שר הבריאותתקנון מד"א ממונים חלק חברי המועצה, ובהמשך חבב ע"

 , כמפורט בתקנון.וצרהא

ע"י וועד העובדים הארצי של מד"א ליועץ המשפטי לממשלה נענה ע"י  1999בשנת  בפנייה שנעשתה

העוזרת ליועץ המשפטי לממשלה לאחר ניתוח הסוגיה בדומה לאמור לעיל ובסיכום המכתב נאמר: 

דוד אדום  "....עמדת היועץ המשפט לממשלה היא כי נוכח האמור ליעל ונוכח מהותו של מגן
ויש  א50כד לחוק העונשין". 34ותפקידיו, יש לראות את עובדי מגן דוד אדום בגדר עובדי ציבור לפי סע' 

 לציין כי במסגרת אכיפת מקרי אלימות כנגד עובדי מערכת הבריאות משרד הבריאות ומשטרת ישראל

 נוהגים כך הלכה למעשה. בשנים האחרונות
 

 ומכיוון העומד בהגדרת החוק ת שפורטה עד כה הינה על מד"א כגוףיש לזכור שהחובה המושגית הכללי

, מקור החובה אשפוזייםשל בעלי מקצועות הרפואה הטרום  ספציפיפירוט כיום רגולציה ו/או אין ש

 על פי הענין, וחלק ממקור החובה איונו קיים כלל עקב אי ההסדרה. המושגית יוגדר כלפיהם
 

חקוקה ולהפרת חובה מושגית ע"פ דין,  הובד מד"א וכמקור להפרת חובר על עכאמור, בהכללת עובד ציבו

 וסעיפים נוספים שמפורטים בדו"ח המלא. שמיתאי מילוי חובה ר: לחוק העונשין 285סע' רלוונטי 

                                                 
 .864ס"ח  19
 .864ס"ח  20
 . 9826-04-99, מס' מכתב 1999אוגוסט  18מכתב התשובה האמור מתאריך ו' אלול תשנ"ט  א50
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 1977 –קנות הרופאים (כשירות לבצע פעולות חריגות), תשל"ז ה. ת

 
ות הנרחבות, ולאור המגמה בעשור האחרון לאור מורכבות תפקידו של הפארמדיק וסמכויותיו הרפואי

חיל כולותיו בגופים רבים ושונים תוך הרחבת פעילות האט"נים, פינוי בהיטס, ובלהשתמש בכישוריו וי
" גדודיים, חטיבתיים, חטיבות מרחביות, םהרפואה בצה"ל בהם פארמדיקים שובצו בתפקידי "רופאי

והימי, במשטרת  ימערך הרפואה היבשתי, האוויריחידות מיוחדות, פלוגות רפואה, פלוגות החייאה 
במשרד ראש הממשלה, חברות פרטיות, ועוד. ולאור הפעילות במד"א בראש  ישראל ישראל, בכנסת

ובראשונה אך במקביל גם בניידות טיפול נמרץ פרטיות, ובארגוני התנדבות והצלה, חיוני להרחיב את 
 היריעה בנושא, לאור האמור.

 הרקע:
 

 ואפשרוי רופאים (להלן: נט"ן) אשר אוישו ע" נמרץהחלו לפעול ניידות לטיפול  70 -וף שנות הבארץ מסא. 

. השירות אשפוזי) ברמת השטח במתאר הטרום A.L.S  )Advanced Life Supportסעד חיים מתקדם

א ע"י ניתן ע"י מד"א ועקרונות המימון, ההחלטה על מיקום ופיזור הנט"נים והגיבוי המקצועי ו"החוקי" הו

. פרוט הגופים הפועלים והרגולציה 5פרק (יפורט בהמשך ב ועדת הנט"ן העליונה במשרד הבריאות.

  ).המימסדית
 

בעצם נוכחותו של הרופא בניידת וסמכויותיו מכוח פקודת הרופאים (נוסח ב. הפעילות בנט"נים עוגנה 

על  21לפקודה 7ע"ב סע' ת גם מתקיים הקשר והמבנה החוקי לפעולות הנט"ן, וזא 1976 -חדש), תשל"ז 
(ה"חובש" וה"עוזר" לא מוגדרים  חובשים ועוזרים" ,כך ש"רופא רשאי להעסיק בפיקוחו האישי אחיות

, סעיף ההגדרות). ובעצם כיסויו האישי של הרופא ובביטוחו כפי שהיה עד לפני מס' שנים 1בסע' 

 היו כלפי הרופא כבעל הסמכות.  הממשקים
 

חל שינוי משמעותי נוסף ברמת הטיפול המוגש על ידי מד"א  90 -ר בתחילת שנות ההקושי מתחיל כאשג. 

 -מוקדמת ע"פ המלצת ה הדפיברילציחצי אוטומטים לאמבולנסים הלבנים לצורך  22הוכנסו דפיברילטורים

A.H.A )American Heart Associationוה (- European Resuscitation Council23   יש לזכור

 יתנים ללא נוכחות רופא אך מנגד הטיפול הדפיניטיבי נעשה ע"י מכשיר חצי אוטומטישטיפולים אלו נ

רק לוחץ על כפתור וכיום גם עובר אורח ללא הכשרה והסמכה,  שמזהה את הפרעת הקצב והחובש/נהג

 ההפעלה, כך ששיקול הדעת כמעט שלא קיים באם פועלים ע"פ ההנחיות. 
 

כאשר הוקם אמבולנס טיפול נמרץ (להלן: אט"ן) אשר  1993שנת לצורך דיונינו החלה ב תהבעייתיוד. 

"ן לתת שירות ברמה טמטרת הא מאויש ע"י פארמדיק וחובש/נהג בלבד (ללא רופא שנמצא בנט"ן.)

 מתקדמת יותר מזו של אמבולנס לבן (הכולל רק חובש/נהג וציוד טיפולי בסיסי (להלן: אמבולנס). 

 

ע"י פארמדיק באט"ן הינן רבות ומגוונות וכוללות פעולות בסיסיות יש לזכור שהפעולות המתבצעות ה. 

, מתן שוק חשמלי ידני (לא אוטומטי), שימוש בקוצב לב דלווריופעולות חריגות מתקדמות כגון מתן תרופות 

, אינטובציה (החדרת צינור תוך קני), ניקוז בית החזה ע"י מחטים ועוד, כמן כן הפארמדיק במד"א יחיצונ

 ח הרפואי באירוע רב נפגעים. וקד ו/או מפקד הכהנו המפ

                                                 
 . 162, ס"ח תשל"ז 1976פקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז  21
בחנים עצמאית ונותנים הוראה ללחוץ על כפתור למתן שוק חשמלי במצבים של פרפור חדרים בדום מכשירים המא 22

 לב. 
 כאינדיקציות תורתיות וכקנה מידה לצורך הטיפול הסביר. כסטנדרטים וארגונים אלו מהווים לצורך הדיון 23
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 1994מכתב משנת  היההבסיס המדיקולגלי לפעולות שפורטו ולעבודתו של הפארמדיק ללא רופא . בעבר ו

שבו פונה המנהל הרפואי של מד"א ליו"ר הוועדה שדנה בנושא הפארמדיק, ומכתב זה אושר ע"י מנכ"ל 

, שבהמשך עוגן בתקנות ובנהלים כפי שיפורטו החריגות כמקובל משרד הבריאות בכפוף לנוהלי הפעולות

 להלן.

  

להבחין כאמור בין מצב שבו נוכח רופא ובנוכחותו ניתן לבצע פעולות שלמד הפרמדיק וזאת ע"ב יש ז. 

. יש 24לפק' הרופאים לבין המצב שקיים, שבו פארמדיק פועל ע"פ פרוטוקולים בתנאים שפורטו 7סעיף 

אצלנו עם רופא  Medical Control On Lineהמצב בארה"ב שתואר, שבו קיים קשר להבחין שבשונה מ
המצב שונה והוא שהפרמדיק בזמן החייאה ובמצבים קריטיים מסכני חיים פועל אוטומטית על פי 

) ורק בשלב מאוחר יותר באם נדרש בפרוטוקול פונה לייעוץ עם Standing Ordersפרוטוקולים (
(דרך פעולה שבספרות הרפואית הוכחה  –רופא הנט"ן לבבי"ח האזורי או  הרופא שמוגדר כאחראי,

 טיפולית כיעילה יותר).
 

),  Standing Ordersפרוטוקולים (ח. מד"א בעבר, ובמעבר מנט"נים לאט"נים, יצר מצב משולב של 

ופא , רופאי הנט"נים שקיימים, מעליהם כיום בממל"מ מצוי רMedical Control On Line -משולב ב 

בכיר שמשמש כמנהל רפואי תורן, מעליו תמיד מצוי מנהל אגף הרפואה של מד"א. נמסר כי ישנה חשיבה 

 ליצר מערך רופאים ברמה מחוזית מרחבית בנוסף.
 

, בדגש על נטלי ושחל יש מוקדים רפואיים מתקדמים בקרב חלק החברות הפרטיות שמפעילות נט"ניםט. 

באופן קבוע בנ"טנים. פעילותם ע"ב נהלי ההפעלה של אמבולנסים עם רופאים שנוכחים וככלל רופאים 

 פרטיים. הצעת חוק הרפואה דחופה הטרום אישפוזית, הציע מנגנונים מוסדרים ומאורגנים לעיגון האמור.

ישנם פארמדיקים במפעלים ובגופים עסקיים ופרטיים, שנותנים שירותים, לא ידוע למשרד הבריאות ולא 

ונים, פעילות רופאים מנהלים רפואיים וכיוצ"ב, למעט אלו הפועלים תחת משטר נמסרו לועדה כל נת

 פרטיים בעלי רישוי ממשרד הבריאות. אמבולנסיםההסדרה של 
 

נהלים ו פקודות פועלים ע"ב הוראת קרפ"ר שתפורט בהמשך, וע"ב ם בצה"ל בחיל הרפואהיהפארמדיקי. 

מעניקים טיפול לחיילי צה"ל אך גם לאזרחים  ץ צבאי)טנ"צים (ניידות טיפול נמר, כאלו ואחרים צבאיים

ובחזית  -, ובאירועים המוניים או עימותים צבאיים בחזית בדין בשטחים שבאחריות צה"ל ומערכת הביטחון

. פארמדיקים הפועלים במסגרת הכנסת ומשרד ראש הממשלה ומשרד העורף, שבהם משולב הצבא

ע"ב נהלים רפואיים מקצועיים של מד"א, ונהלים מבצעיים של  הביטחון, שמקבלים שירותים ממד"א פועלים

משתתפים בפעילות אקדמיה והשתלמויות לאומיות אזרחיות, ובפורומי תנים הם שירות. בהם נוהגופים ש

 בקרת איכות ותחקירים בבי"ח, מד"א ובמערכת הבריאות.
 

 העיגון המשפטי:
 

 1976 –פקודת הרופאים (נוסח חדש), תשל"ז 
 לפקודה קובע כי: 3, פקודת הרופאים בסעיף ככללא. 

.  (א) מי שאינו רופא מורשה לא יעסוק ברפואה ולא יתחזה, במפורש או  מכללא, כעוסק ברפואה 3"
 או כמוכן לעסוק בה. 

 -(ב) האמור בסעיף זה אינו בא למנוע        

                                                 
ההרשאה תהיה אישית ולתקופה  (א) לימוד תרגול ובחינה של ביצוע הפעולה בקורס הפרמדיק (ב)התנאים קבעו: " 24

מוגבלת (ג) ההרשאה תינתן רק לפארמדיק ותיק בעל נסיון של שנה, שביצע רשימת פעולות חיוניות מינימלית 
שתקבע ע"י מד"א (ד) פעולותיו בשטח בהתאם לפרוטוקולים (ה) רישום ודיווח מדויק של כל פעולה (ו) קיים מנגנון 

 "בקרת איכות לפעולות שנעשו.
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  –וק במיילדות ) רופא שיניים מורשה או רוקח בעל רשיון או מי שרשאי לעס1(            

 מעסוק במקצועם לפי הפקודות החלות עליהם;            
 מסיעוד חולים; –) אחות או אדם אחר 2(            

 או מעבודה תחת ממתן עצה או טיפול, באקראי ובלי שכר או תגמול,  –) כל אדם 3(            
 פיקוחו האישי הישיר של רופא מורשה".             

 :קובע הרופאיםקודת לפ 7סעיף 
 

   "העסקת אחיות חובשים ועוזרים
להעסיק, בפיקוחו האישי, אחיות, חובשים ועוזרים בקשר לעיסוקו המקצועי,  . רופא מורשה רשאי7 

אך לא יתיר למי שאינו רופא מורשה לטפל בחולה, להשגיח עליו או לנתחו, כשהעניין דורש שיקול 
 "דעת או מיומנות מקצועיים של רופא. 

 

כאן יש  ;יק חובשים ועוזרים בפיקוחם האישיסעיפים אלו לפקודה הקנו לכל רופא את האפשרות להעס

העסקת ב 7סעיף לבין כאשר הכוונה לכל אדם,  רפיקוח אישי ישיהדורש  3סעיף לשים לב בין נוסח 

ברמת עות לתוספת המילה "אישי" ישנה משמבלבד.  אישיה ופיקוחחובשים ועוזרים שצריכים להיות תחת 

 .והנוכחות של הרופא לפי הענין תיהאינטנסיבהפיקוח 
 

 (א) לפקודת הרופאים 59סע' 
 (א) לפקודת הרופאים הקובע: 59העיגון המשפטי המאפשרת פעולות חריגות אלו הוא מכוח סע' 

 (א) המנהל רשאי לפטור מהוראה של פקודה זו את המנויים להלן: . 59"
 

חיות או כעוזריהם שהמנהל קבעם והסמיכם לאבחן ולרפא ) המועסקים כאחים או כא1(  
במרפאות או בסוגי מרפאות או בבתי חולים או בסוגי בתי  ,במצבים כפי שהורה או שהתיר

 ;חולים של משרד הבריאות או של מוסד שאישור המנהל
                .... 

לבצע פעולות  ותת הדרושויהמנהל הכללי של משרד הבריאות יקבע בתקנות את הכשירו (ב)       
להרשות בעלי על יסוד תקנות אלה רשאי מנהל מרפאה או בית חולים  ;)1כאמור בסעיף קטן (א)(

 .לבצע פעולות כאמור ותכשירויות כנקבע בתקנ
 

) 1קטן (א)( ) המנהל הכללי רשאי להתיר לאח או לאחות מוסמכים לבצע פעולות כאמור בסעיף1(ב     
 ם שיקבע בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.גם בבית החולה בתנאי

 

לבצע  (ג) סעיף קטן (ב) לא יחול לגבי נסיבות שיש בהן פיקוח נפש ושבהן הרשה המנהל הכללי     
 ).1פעולה כאמור בסעיף קטן (א)(

 

 )...."(ד    
 

מנהל" שהוא ה" מהגדרת(בשונה  מנהל כללי של משרד הבריאותלמעניק לפקודה  59סעיף ב. כאמור 

 משרה נושא וכל משנהו לרבות ,הבריאות משרד של הכללי המנהל - "המנהל"של הפקודה  1כהגדרתו בסעיף 

הפקודה את  סמכות לפטור מהוראה של ),;זו פקודה פי על תפקידים למלא אותו מינה שהמנהל במשרד הבריאות

כאמור בסעיף. שהמנהל קבעם והסמיכם  המועסקים כאחים וכאחיות או כעוזריםאת  המנויים להלן וביניהם

יקבע בתקנות את הכשירויות הדרושות לבצע פעולות כאמור בסעיף קטן  נקבע כי מנכ"ל משרד הבריאות

כנקבע בעלי כשירות פעילות ); על יסוד תקנות אלה רשאי מנהל מרפאות או בתי חולים להרשות 1(א)(

 .בתקנות
 

 

תקנות את  1977בשנת עוד אים קבע מנכ"ל משרד הבריאות (ב) לפקודת הרופ59ח סע' ומתוקף ומכג. 
ו העקרונות לביצוע פעולות ובהם נקבע 197725 -הרופאים (כשירות לבצע פעולות חריגות), תשל"ז 

                                                 
 1014תשל"ז,  ק"ת 25
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 חריגות, הרשאים, ההרשאות האישיות הנדרשות, ועדה מייעצת, ופירוט הפעולות הרפואיות עצמן בתוספת

 ".26לתקנות.
 

תקנות את  2001מנכ"ל משרד הבריאות בשנת התקין   59 סעיף מכוחרביעי  לכך כתיקוןבהמשך ד. 
עד יום  22.4.2008יום בתוקף מ (נוסח .2001 –הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) תשס"א 

  27באישור שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. );21.4.2013
 

 

מישיבת ועדת  275בפרוטוקול מס' מעותיים שנוצרו, המפורטים בהרחבה עקב פערים מש 2008בשנת 
תקנות הרופאים   שונו), 2007באוגוסט,  15יום רביעי, א' באלול התשס"ז (, העבודה, הרווחה והבריאות

למנכ"ל משרד המשנה  וסקרבדיון , 2007-(כשירויות לביצוע פעולות חריגות) (תיקון), התשס"ז
נה מישר את הרקע לתיקונים והיועצת המשפטית מטעם משרד הבריאות עו"ד אילהבריאות ד"ר בעז לב 

 כדלהלן:, ושאומצו בתקנות שנדרשו
 

שהוארכה , 8200,28-ח), התשס"הוראת שעהתקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) (
 29.3.2012,29מיום  הארכה האחרונה היות ונדרשת הארכה כל שנה מהיותה הוראת שעה, מספר פעמים

 .22.4.2013והמשמעות שתוקפן כעת עד 
 

  :מופיעות ההגדרות הבאות תקנותשל ה 1בסעיף 
 

 המנהל הכללי של משרד הבריאות, או רופא עובד משרד הבריאות שהוא מינה -"המנהל"  
 ...לביצוע תקנות אלה, כולן או חלקן;     

 

 שבתוספת הראשונה, הניתן הרשאה בכתב מאת מנהל רפואי לפי הטופס -"הרשאה אישית" 
 ...לאחות מוסמכת, לאחות מעשית או לעוזר לביצוע פעולה חריגה;                

 

   לפקודת בריאות העם, 34ו־  24בית חולים או מרפאה, כמשמעותם בסעיפים  -"מוסד רפואי" 
 -לפי הענין, קופת חולים מוכרת כמשמעותה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

 , או -1950וכן מגן דוד אדום בישראל כמשמעותו בחוק מגן דוד אדום, התש"י  1994
 שירות –בעל אישור מאת המנהל להפעיל ניידת או אמבולנס טיפול נמרץ (להלן 

 ..אמבולנס);
 

רופאים  מנהל מוסד רפואי או ממלא מקומי, או המנהל הרפואי של המוסד, שהם -"מנהל רפואי" 
 מורשים;

 

 מקצוע מהמקצועות המפורטים בתוספת השביעית; -ת" "מקצוע בריאו
 

 בעל מקצוע בריאות; -"עוזר" 
 

 30בעל תעודה שהשלים תכנית שהכיר בה המנהל; -"פאראמדיק" 
 

 לפקודה, המותרת למי 1פעולה שהיא עיסוק ברפואה כמשמעותו בסעיף  -"פעולה חריגה" 
 ...קנות אלה;שאינו רופא מורשה, בהתאם לת                         

 

 לתקנות קובע את הרשאים לבצע פעולה חריגה כדלהלן: 2סעיף 
 

     .אלה בתקנות האמור לפי חריגה פעולה לבצע רשאים ועוזר מעשית אחות ,מוסמכת אחות (א)2"
 הכשרה שמקבל למי גם תותר אלה תקנות פי על בריאות מקצוע לבעל או לאחות המותרת פעולה(ב) 

 הפעולה, לבצע מורשה של ובנוכחותו הישיר בפיקוחו ,המנהל בה שהכיר ,עמקצו באותו מקצועית
 ".המקצועית ההכשרה מקבל הוא שבו הרפואי המוסד לתנאי בכפוף

 

 חריגה פעולה ביצועלתקנות קובע איסור ל 3סעיף 
 

 .חריגה פעולה 2 בתקנה המפורטים זולת ,אדם יבצע לא(א) 3"  
                                                 

אח, אחות הבוגרים קורס טיפול נמרץ שהכיר בהם המנהל, וכוללים בפירוט רב פרוצדורות ספציפיות כגון כגון:  26
לקיחת דם, מתן חמצן, הזלפת נוזלים, חיבור אלקטרודות, הכנסת מנתב אויר נאזופרינגיאלי. יש לזכור שהפרמדיק 

 ים שונות וכו' שהנן מורכבות ופולשניות יותר. מבצע פעולות כגון אינטובציה, מתן תרופות בדרכ
 . 1020), עמ' 23.8.2001(, התשס"א  6122ק"ת  27

 .838), עמ' 8.4.2008, התשס"ח (6665ק"ת  28
 .970), עמ' 29.3.2012התשע"ב (7103ק"ת  29
חלקה המהיה חתום מנהל בעבר זהו המקום להדגיש שעל תעודת הפארמדיק בנוסף למנהל אגף הרפואה במד"א,  30

. לאחר שבג"צ לא אפשר חתימה והכרת מעמד, היות והכרה במקצוע  30למקצועות הרפואיים במשרד הבריאות
  ."בעל תעודה שהכיר בה.אשר לחופש העיסוק והסדרתו, שונה "בת רק ע"ב חוק, בויבריאות מח
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 ,2 בתקנה מהמפורטים לאדם אלא ,חריגה פעולה ביצוע רפואי מוסד מנהל ירשה (ב) לא      

 .אלה בתקנות הקבועים לתנאים ובכפוף       
  של הרפואי המנהל באישור אלא ,חריגה פעולה ,2 בתקנה מהמפורטים אדם יבצע א(ג) ל

 אמורה שבה המחלקה מנהל בהסכמת - חולים בית שהוא רפואי ובמוסד הרפואי, המוסד
 .הפעולה להתבצע
 :של התקנות נקבע 4יף בסע

 

. (א) פעולה חריגה תבוצע בהתאם להנחיות לביצוע פעולות חריגות שאישר המנהל בקובץ 4"
 קובץ ההנחיות). - חיות לביצוע פעולות חריגות (להלןהנ
 (ב) קובץ ההנחיות יופץ בידי המנהל לכל המוסדות הרפואיים ויופקד בכל לשכת     

 ", וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות קבלת הקהל.בריאות מחוזית של משרד הבריאות
 

 והיכן יכול לבצעם: מדיקאלפארלתקנות מפורטות הפעולות החריגות המותרות  תוספת שביעיתב
 

 ) 10(תקנה תוספת שביעית "
 פעולות חריגות המותרות לעוזרים

 :להלן רשימת העוזרים ופירוט הפעולות החריגות המותרות בכל תחום, על פי הוראת רופא
 

 . פאראמדיק לרבות באמבולנס של מגן דוד אדום בישראל או של שירות אמבולנס או במקום1
 אחר, במקרה של פיקוח נפש, אף אם לא נמצא רופא

 ) אינטובציה;1( 
 ) דפיברילציה;2( 
 ) הכנה, הזלפה והזרקת תרופות לוריד;3( 
 ) ניקוז בית החזה על ידי מחטים;4( 
 );Carotid Massage) עיסוי קרוטי  (5( 
 ") שימוש בקוצב לב חיצוני.6( 
 

קובץ הנחיות לביצוע פעולות "שלעיל נכתב והופץ (נמצא באתר משרד הבריאות ברשת)  4ע"ב סע ה. 
. הקובץ חובר על ידי ועדה מייעצת לפעולות 2001בספטמבר חריגות (מהדורה רביעית מעודכנת) 

 ריב"א, מרכזת הועדה המייעצת לפעולות חריגות., בעריכת ד"ר שושנה 11תקנה  מכוחחריגות שהוקמה 
בהתייחס מתייחס לכל פעולה חריגה ע"ב התוספת לתקנות, לדוגמא  71-78, בעמ' 2001הקובץ משנת 

 הלן:קבע בקובץ כדלנלפעולה של "הכנה, הזלפה והזרקת תרופות לוריד" 
 

 הכנה, הזלפה והזרקת תרופות לוריד שם הפעולה:"          
 7.4.94: לאישור מנכ"

 : פאראמדיקאוכלוסיית היעד
 : נט"ןהמקום בו הותרה הפעולה לביצוע

 למחזיק בתעודה המעידה על מעמד מקצועי כפאראמדיק.     -       תנאים לביצוע:
 בעל ניסיון של שנת עבודה בשטח, לפחות. -
 בזמן החייאה ובמצבים קריטיים, מסכני חיים. -
יים, תבוצע הפעולה רק שלא בזמן החייאה או מצב קריטי מסכן ח -

לאחר קבלת אישור בעל פה (טלמטריה, אלחוט, פלאפון) מרופא 
 אחראי בבי"ח אזורי או רופא נט"ן." 

 
) תוקנה התוספת 8.4.2008מיום  6665(פורסמה ק"ת תשס"ח מס'  2008 –תשס"ח כאמור לעיל בתיקון מ

  כדלהלן:) (הוראת שעה) 2001 –השביעית לתקנות הרופאים כשירויות לביצוע פעולות חריגות תשס"א 
 

 "להלן רשימת העוזרים ופירוט הפעולות החריגות בכל תחום, על פי הוראת רופא:
לרבות באמבולנס של מגן דוד אדום בישראל או של שירות אמבולנס או  פאראמדיק .1

 "במקום אחר, במקרה של פיקוח נפש, אף אם לא נמצא רופא
.. 

לפאראמדיק לבצע פעולות אלו גם אם לא נמצא רופא במקרה של  לתוספת מתיר 1המשמעות היא שסעיף 
, כאשר התיקון לתקנות 2001תקנות משנת  מכוח, כמובן שנורמטיבית תקנות גוברות על נוהל פיקוח נפש

, ולמרות שהממל"מ עובד במד"א 2008, למרות התיקון בעד היום 2001אך שוב משנת  .2008נעשה ב
 התקנות מאפשרות ביצוע הפעולות בכל מקום אחר, לא עודכן הנושא.ולא מצוין כאופציה, ולמרות ש



 

22 
 :א601961 -תקנות התעבורה תשכ"א  .ו

 

 חולפים: חובת עזרה מצד נוהגי כלי רכב קובעת  146תקנה 

 חובת עזרה מצד נוהגי כלי רכב " 
שה נוהג רכב העובר במקום תאונת דרכים שבו נמצא נפגע, ייעצר ולא ימשיך בנסיעתו עד שע .146

  ").2(א)(144כל שביכלתו כדי להגיש כל עזרה הדרושה לנפגע או כדי לבוא לעזרתו בהתאם לתקנה 
 

ישנם קריטריונים סובייקטיביים לאירוע: "בהתאם לנסיבות המקרה ומקום התאונה" וישנה דרישה א. 

ע עזרה יגיש לנפג" 144... ובסעיף  "כל שביכולתו"עד שעשה  146סובייקטיבית פרסונלית. בתקנה 
תקנות התעבורה כמובן מתייחסות ; )רלא במקובקו  ההדגשות( הכשרתולהגיש על פי  לתושביכראשונה 

 לחובה פוזיטיבית מצומצמת יותר להגיש עזרה ראשונה רק שמדובר בסיטואציה של תאונת דרכים. 
 

ת תקנושמטרת  ? ברוראגב האמור עולה הסוגיה מה לגבי חובת עזרה ראשונה שלא בתאונהב. 

. הייתה לייצור מקור חובה לאדם להגשת עזרה, או להזעקת עזרה, גם על ידי נהג עובר אורח התעבורה

פטית למקרים שלא , וכקונסטרוקציה מש"חוק לא תעמוד על דם רעךאת האמור " כמקור נורמטיבי משלים

 , נזדקק לפרשנות תכליתית או מרחיבה.יכנסו לגדר החוק

 
 

 198031 -בימ"ש לאור הלאקונה הקיימת שתוארה, לחוק יסודות המשפט, תש"ם זו יזדקק  בסוגיהבדונו ג. 

לחוק: "מקורות משפט משלימים ראה בית  1(להלן: חוק יסודות המשפט) ורלוונטי כלשונו לדיוננו סע' 

המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה בהלכה פסוקה או בדרך של 

העקרונות ע"ב  ור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל".היקש, יכריע בה לא

קיומה של חובה מוסרית אוניברסאלית להצלת נפשות  םהיהודית, עצהקיימים בדין הישראלי ובמורשת 

שלא קבוע  ההצלה כבחובה משפטיתת ה המוצגת היא האם יש להכיר בחובאינו מוטל בספק, אך השאל

-ופה הטרום אישפוזית, התשס"טהצעת חוק הרפואה הדח 32?ן בתאונת דרכיםבתקנה ספציפית כגו
חובות וזכויות, לעובר אורח ולאיש מקצוע, "הישראלי הטוב", מודל  של, הציע פתרון הוליסטי 2009

 מתוך כוונה לעודד ולשמר הצלת חיים. לו יהי.

 

 

 משרד הבריאות נהלי  .ז
 , טראומהיתבנושאי עזרה ראשונה רפואה דחופה טרום אישפוז

 

 
הארגונים וכלל שקיבלה הועדה ומסקירות על ידי אנשי משרד הבריאות, הרבים חומרים ב

 המסמכים הרבים שהועברו לועדה, לא קיבלנו כל נוהל, למעט הצעות לנהלים שיפורטו. 
 

בקטגוריות רפואה למען הסדר הטוב ביצענו חיפושי רוחב מעמיקים באתרי משרד הבריאות, 
התוצאות שפורטו "ב, עלו מיעוט צאמבולנסים וכיוהחייאה , מד"א, ראשונה, דחופה, עזרה 

 :בדו"ח, ומפורטת ההשלמה לדו"ח כדלהלן
 

 
 
 
 
 

                                                 
 1425, ע"מ 6/4/1961התשכ"א  1128ק"ת  א60
 978ס"ח  31
 255, 252משפטים כרך ב' (תש"ל) א' ידין על דיני פיקוח נפש,  32
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 דוד אדום עלו כלל התוצאות הבאות המובאות במלואן:חת חיפוש מגן ת )1

 2010-2011 הערכות לחורף 

19/09/2010בתוקף מינהל רפואה

W-02 
מערכות תברואה בבתי  :W-02 נוהל

 חולים הנחיות תכנון ואחזקה

תכנון פיתוח ובינוי 
 מוסדות רפואה

 
01/01/2010

39/2009
 -מבוטחים באמבולנס  פינוי והעברת

 הסדרים כספיים

01/12/2009בתוקף מינהל רפואה

10812-09
והגשת סקר הנדסי  הנחיות לביצוע

 תברואי

מחלקה לבריאות 
23/08/2009בתוקף הסביבה

16/01/2008בתוקף מינהל רפואה  אמבולנס זיהוי נפטרים03/2008

09/02/1998בתוקף מינהל רפואה  המכילות פירידוסטיגמין מנות דם08/1998

03/12/1990בתוקף מינהל רפואה  ומרכיביומנות דם  תשלום בעד115/1990

13/09/1989בתוקף מינהל רפואה  מנות דם ומרכיביו תשלום בעד105/1989

 דם ומרכיביו תשלום בעד מנות48/1989

 

 :אמבולנסים פרטיים בנושאי נהלי )2
לטיפול נמרץ  אגף הרוקחות רישום  אמבולנסרכש סם מסוכן והחזקתו לשימוש בניידת/ 64 .א

   01/07/2012תרופות בתוקף 
  

רפואה בתוקף הסדרים כספיים  מינהל  -פינוי והעברת מבוטחים באמבולנס  39/2009 .ב
החוזר מסדיר את  12.3.97מיום  21/97סימוכין: חוזר מינהל רפואה מס'   01/12/2009

נושא ביצוע העברות מטופלים באמבולנסים בהיבט פירוט כללי החיוב וכללי התחשבנות בין 
 הפרט ,קופת החולים ושירות האמבולנס. 

  

   16/01/2008זיהוי נפטרים אמבולנס   מינהל רפואה בתוקף  03/2008 .ג
 הנוהל מפרט את ההנחיות לביצוע בעת פטירת אדם שיש קושי לזהותו באמבולנס. 

  

   02/08/2006אמבולנסים פרטיים   מינהל רפואה   24/2006 .ד
  

   01/11/2005תנאים להפעלת אופנוע עזרה ראשונה (פרטי)  אגף לרפואה כללית   05/2005 .ה
  

סוג ניידת טיפול נמרץ (פרטי)  אגף לרפואה תנאים להפעלת אמבולנס ביטחון מ 04/2005 .ו
   01/07/2005כללית  

  

   01/07/2005תנאים להפעלת אמבולנס פרטי (רגיל)  אגף לרפואה כללית   ז02/2005 .ז
  

   01/07/2005תנאים להפעלת אמבולנס פרטי (ביטחון)  אגף לרפואה כללית   03/2005 .ח
  

   23/02/2003פואה בתוקף שימוש באמבולנסים פרטיים   מינהל ר 11/2003 .ט
תדריך היכן מפורסמים רשימת האמבולנסים המאושרים ע"י משרד הבריאות . חוזר זה ממשיך 

  10\11\2002מיום  57\2002חוזר מנהל רפואה מספר 
  
   10/11/2002שימוש באמבולנסים פרטיים  מינהל רפואה בתוקף  57/2002 .י

הפרטיים שקיבלו אישור ממשרד  אמבולנסיםהממשיך חוזר זה רשימה של  11/2003חוזר מס' 
 .מסירת טופס דיווח על חולה ע"י נהגי אמבולנסים 57/1981 הבריאות
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 :דחופה טרום אישפוזית נוהלי אירוע רב נפגעים ושעת חירום בתחומי רפואה )3

 

 :המובאות במלואן אירוע רב נפגעים עלו התוצאות הבאותהגדרת תחת 

 

 
מרכזת תחום  הכשרת אחות
 הנחיה מקצועית -אפידמיולוגיה

 23/01/2012בתוקף שירותי בריאות הציבור

 כלבת הנחיות למניעת11/2011

05/10/2011בתוקף שירותי בריאות הציבור
 

 ושחרור בבתי חולים כלליים נהלי קבלה28/2011

12/07/2011בתוקף מינהל רפואה

21/2010
בנושא טיפול בנפגע טראומה הטמעת ידע

 (באירוע רב נפגעים (אר"ן
15/08/2010בתוקף מינהל רפואה

 הכלבת הנחיות למניעת03/2010

 01/06/2010בתוקף שירותי בריאות הציבור

S-01 
אחזקה של מערך מיחזור  :S-01 נוהל

 ועיקור במרכזים רפואיים

תכנון פיתוח ובינוי מוסדות 
 רפואה

 
23/12/2007

08/11/2007בתוקף מינהל רפואה  תלטיפול בהרעלו ותרופות אנטידוטים29/2007

18/2007
אשפוז נפגעי איבה ע"י המוסד נוהל מימון

 לביטוח לאומי

09/09/2007בתוקף חשבות
 

 הציבור במזון טיפול בתלונות02/2006

 25/04/2006בתוקף שירותי בריאות הציבור

05/2006
 בדיקות לשפעת העופות הנחיות לביצוע

H5N1 במעבדות רפואיות  
12/02/2006בתוקף מינהל רפואה

 

35/2005
הבריאות לפנדמיה של  הערכות מערכת

 שפעת

26/09/2005בתוקף מנהל כללי

 

לטיפול במערכות לא  הנחיות
סטרוקטורליות בבתי חולים למניעת נזקים

 אדמה במקרה של רעידת

תכנון פיתוח ובינוי מוסדות 
 רפואה

 
01/03/2005

58/2002
השרות לעבודה  נוהל עבודה של

ה במצבי סוציאלית עם משרדי ממשל
 חירום ואר"ן

11/11/2002בתוקף מינהל רפואה

28/2002
נפגעים באר"ן (אירוע  העברת מידע על

רב נפגעים) לרשויות מקומיות, משטרת 
 ישראל וצה"ל

07/04/2002בתוקף מינהל רפואה

 נפגעים ארוע רב41/1996

 06/05/1996בתוקף מינהל רפואה
 
 

לים פנימיים וחוזרים רבים לאגף לשעת חירום של משרד הבריאות נהככלל  )4
לבתי החולים, לקופות החולים, לקהילה, המופצים למוכנות לשעת חירום, ומפורטים, 

שגרה ולמד"א, עלו נהלי בנוסף לנוהל הרשות שפורט, באשר לבמגוון תרחישים, 
 התוצאות שצוינו.

 
 :לוטה חוזר ראש מינהל הרפואה דאז ד"ר ברלוביץ בנושא אירוע רב נפגעים כדלהלן )5
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 באשר לארגוני מתנדבים או הפעלת מתנדבים במערכת הבריאות התוצאות במלואן:) 6

 
הבריאות" למתנדבים/ות  מגן שר"

 2011מצטיינים/ות לשנת תשע"א 

26/06/2011בתוקף מנהל כללי

17/2010
מתנדבים במערכת  נוהל הפעלת

הבריאות באשפוז ובקהילה, בשיגרה 
 ובעיתות חרום

04/08/2010בתוקף מנהל כללי

32/2009
הבריאות" למתנדבים/ות  מגן "שר

 2009מצטיינים/ות לשנת תשס"ט 

20/07/2009מבוטל מנהל כללי

 בביה"ח גריאטרי סיעודי אשפוז מסובסד20/2009

חטיבת הבריאות מינהל 
17/06/2009בתוקף רפואה

12/2008
הבריאות'' למתנדבים/ות  מגן שר''

  2008 -"ח מצטיינים/ות לשנת תשס
12/06/2008מבוטל מנהל כללי

07/05/2006בתוקף מנהל כללי  למתנדבים מצטיינים מגן שר הבריאות07/2007
 

 

 - ו HBV הדבקה בנגיפים נוהל למניעת
HCV  אחרי חשיפה לדם ו/או לנוזלי גוף

 בריאות אחרים בקרב עובדי

04/04/2006  שירותי בריאות הציבור

27/02/2006בתוקף מנהל כללי הבריאות למתנדבים מצטיינים מגן משרד04/2006

35/2005
הבריאות לפנדמיה של  הערכות מערכת

 שפעת

 26/09/2005בתוקף מנהל כללי
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 ) הכשרת חובש רפואת חירום / נהג אמבולנס7

של מינהל  30/2013בשלב סיום כתיבת הדו"ח וחתימתו הובא לתשומת לב הועדה חוזר מס' 
, בהמשך  .10.10.2013הרפואה בנדון: הכשרת חובש רפואת חירום / נהג אמבולנס מתאריך 

 לאמור בדו"ח להלן מכתב המבוא ותוכן העניינים:
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30 
 23ידי משרד הבריאות כי ביום לקראת סיום פעילות הוועדה הובא לתשומת ליבנו על . 8

נוהל בנושא אחריות הופץ על ידי משרד הבריאות ומשטרת ישראל, " 2013לאוקטובר 
", המשטרה ופעילות כוחות הצלה רפואיים באירועים עם נפגעים על רקע פלילי או בטחוני

 עליו חתומים משנה למנכ"ל משרד הבריאות וראש חטיבת החקירות במשטרת ישראל.
 

וסק בטיפול ובמסירת מידע בנדון, וקובע בפתיח כי "ככלל, תפקידו של איש כוחות הנוהל ע
ההצלה הוא בראש ובראשונה לפעול להצלת חיי אדם ככל שניתן ולמנוע הידרדרות במצבו 

 מפורט להלן:הרפואי של הנפגע". הנוהל 

 
 י"ט בחשון, התשע"ד

 3102אוקטובר  32
 33332202אסמכתא: 

 )פרנובמענה נא ציינו מס(
 לכבוד

 מנכ"ל מד"א
 מנהלי בתי חולים

 מנהלי חברות אמבולנסים
 מנהלי ארגוני הצלה ועזרה ראשונה

 
 שלום רב,

 הנדון: נוהל בנושא אחריות המשטרה ופעילות כוחות הצלה
 רפואיים באירועים עם נפגעים על רקע פלילי בטחוני                      

 
 ות והמשטרה ובו הנחיות לפעילות ומסירתמצ"ב נוהל שגובש על ידי משרד הבריא

 מידע של אנשי צוותי רפואה וצוותי משטרה באירועים פליליים ובטחוניים.
 

 נא העבירו את הנוהל לידיעת כלל גורמי הארגון הרלבנטיים, עובדים ומתנדבים
 כאחד.

 
 הנכם מתבקשים לבדוק יישום הנוהל בהתאם להנחיות.

 
 בכבוד רב,          

 לבד"ר בעז 
 העתק:

 פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל המשרד
 פרופ' ארנון אפק, ראש מינהל הרפואה

 ד"ר מיכאל דור, סגן ראש מינהל הרפואה
 ד"ר ורד עזרא, ראש אגף רפואה כללית

 גב' מירי כהן, מנהלת תחום בכיר שרותי הצלה וע"ר
 מר יאיר חברוני, מנהל ענף פיקוח אמבולנסים וממונה על הרישוי

 
 

 הכללי למנהל המשנ לשכת
 הבריאות משרד

Director General 
mmancal@moh.health.gov.il 

  02-5655983:פקס : 02-5081207 טל
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 מד"אנהלי  ח.

במד"א כארגון מסודר רב שנים קיימים מאות רבות של נהלים פנימיים תוך אירגוניים, בתחומים 

פורט בהרחבה בדו"ח  . הנ"לPHTLS ,PALS ,ACLSרסי הסמכות לקו ,מגווניםISO  תקני רבים 

 :להלן מובאים בראשי פרקים חלק מנהלי מד"א באתר מד"א.מופיע גם בחומר הרב שניתן לועדה ו
 

 שם הנוהל שם הנוהל

 שירותי דם – 01-05-00 כללי - 01-01-00

 ביטוחי הדם במד"א נוהל אב –נוהלי מגן דוד בישראל 

 ניפוק שוברי דם למבוטחים הפצת חוזרים והוראות שעה

 עקרונות הפעלת צוות מתרימי דם  שמירת סודיות

  איסור מסירת ידיעות ופרסום ברבים

 –התקשרות עם גורמי חוץ למתן שירותים 
 שמירת סודיות

00-06-01 – ISO 

 ISO 9001-2000 טיפול בפניות ותלונות הציבור

 ניטור מוצר ומדידתו התנהגות עם נציגי התקשורת וגורמי חוץ

 בקרת חריגות ושירות לא מתאים סיוע מד"א במתן רישיון לנשיאת אקדח

הועדה לאישור עבודות/מחקרים לצרכי  עבודת
 לימודים

 פעולה מתקנת ומונעת

 שיפור מתמיד מזכירות – 01-02-00

 שביעות רצון לקוח ( מכתבים/פקסים/דוא"ל)  ול בדוארהטיפ

 ניתוח נתונים ניהול תכתובת

 מבדק פנימי מענה לפניות טלפוניות

 ציוד, מלאי והחסנה – 04-04-00 גניזה וביעור מסמכים

 רישום במערכת ניהול מלאי ממוחשבת 

 ספירות מלאי ותכולה בקרה ודיווח – 01-03-00

 טיפול באובדן, נזק והשמדת פריטי ציוד תוכנית העבודה השנתית

והנחיות ההנהלה והוועד  מעקב אחר החלטות
 הפועל

 תיקון פריטי ציוד

 ניהול מחסנים באזורי מד"א נוהלי הדיווח במד"א

 הזמנת  והספקת פריטי ציוד מהמחסן המרכזי סמכויות, תכנון וביצוע –הביקורת הפנימית 

 מערכות מידע – 01-04-00 כללי - 07-01-00
 

העברת מטופל ממוסד רפואי אחד למשנהו 
  באמצעות נט"ן/אט"ן/אמבולנס מד"א

 

 הגנת הפרטיות –אבטחת מידע  רפואיים\סיכומים מקצועיים

 ניהול הרשאות במערכות מידע עקרונות עבודת צוות המוקד הרפואי

 ביצוע גיבויים למידע ממוחשב רכב ייעודי לפאראמדיק סופרווייזר

 איסור שימוש בתוכנות פרטיות פינוי מטופל לבי"ח מרוחק

 H.Dמתן שירותי  –דיווח תקלות והטיפול בהן  ביה"ס לפראמדיקים – 07-06-00

 גורמי חוץ –העברה וקבלת מידע  הדרכה פנימית

 אבטחת מערכות מידע בעת הטיפול בהן מחלות זיהומיות   - 07-07-00

חשיפת איש צוות מד"א למחלות זיהומיות 
 מדבקות

 רכש והצטיידות ענ"א

 התקשרות עם ספקי ענ"א  07-08-00

 יישום חוק חופש המידע רפואיים בעת לחימה \נוהל תחקירים מקצועיים 
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 המשך נהלים פנימיים מד"א:

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

 

 

 כללי – 04-01-00

 וההצטיידות השנתית תוכנית הרכש

 

 רכש והתקשרויות – 04-02-00

דרישות לרכש טובין ושירותים 
 והטיפול בהן

 הכנת מפרטים/אפיון לרכש

רכישה בהליך מקוצר (רכישה 
 באמצעות הצעות מחיר)

 רכישה בהליך מואץ

 הסכמי מסגרת והתקשרות עם ספקים

התקשרות עם מומחים, מתכננים 
 ויועצים

 ערבויות ספקים

 קיום תנאי חוזים והתקשרויות

 ר קבלת טוביןאישו

חשבונות לנותני שירותים אישור 
 ויועצים

 התקשרות בהליך מכרז פומבי

 אחזקה – 04-03-00

 אחזקת ציוד ונכסים

 וח תקלות והטיפול בהןדיו

 ות קבלני אחזקה במתקני מד"אעבוד

 ביצוע תשלומים בגין החזקת נכסים

 אחזקה והפעלה של גנרטור חירום

אחזקת מקלטים ומרחבים מוגנים 
 בתחנות מד"א

 אחזקה ושימור נכסים

 –אחזקה, גרירה והפעלה של גרור 
 גנראטור נייד

 ובטיחות בחדריהפעלה , אחזקה
 טוראגנר

 

 שם הנוהל

עקרונות עבודת קצין משמרת במוקד 
 המרחבי

 עקרונות עבודת חובש/עובד מוקד

עובד מוקד  \עקרונות עבודת חובש 
 בממל"מ

 עקרונות עבודת צוות אמבולנס
עקרונות הפעלת מערכת ממוחשבת 

 אמבולנס רגיל –(מסופון) 
 עקרונות עבודת צוות ניידת טיפול נמרץ

/ אופנוע כונן במד"א  הפעלת אמבולנס 
 עקרונות הפעלת כונן תגובה מיידי

מפעיל מוקד כוננים  \עקרונות עבודת חובש 
 ארצי בממל"מ

עובד מוקד במוקד  \עקרונות עבודת חובש 
 הארצי

 מפקח מבצעי ארצי תורן
 עקרונות הפעלת יומן מוקד ממוחשב

 בדיקת מערכות במוקד
 כיוון השעון במוקדי מד"א

 ם ודיווח אירועיםרישו
 עקרונות הפעלת מוקד בתי הספר

עקרונות המענה ברמת האזור לקריאות 
 מוקד מד"א בתי ספר

 קבלת מידע מחברת "בזק" לאיתור שם וכתובת
 טיפול בפניות חרשים/אילמים

עקרונות ההפעלה המבצעית בקשר האלחוטי 
 (בשגרה ובאר"ן)

עקרונות ההפעלה המבצעית בתקשורת 
 מירס

 זיהוי רכבי הצלה ובעלי תפקידים באזורי מד"א
הפעלת רשת חבירה ארצית בין גורמי החירום (רשת 

 "מציל")
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 חיל הרפואהנהלי  ט.
חיל הרפואה קיימים מאות הנחיות קרפ"ר וענפי חר"פ, ענף טראומה, הנחיות בגין במסגרת צה"ל א. 

 וסדרהו בדין (שרחבות הן ומוגדרות בפרוטרוט) מכויותיופארמדיק פועל ע"פ ססמכויות חובשים; 

סמכויות פארמדיק בצה"ל שהוגדרו בפירוט בעיגון  ל (מיל) פרופ' אריה אלדד"לראשונה ע"י קרפ"ר דאז תא

 בנושא סמכויות חובש/פארמדיק.  33רב בהוראת קרפ"ר

 

ות החובש. הוראות אלו שהוגדרו בפירוט רב בהוראת קרפ"ר בנושא סמכוי חובש תפקידי ופעילות ב.

; כאמור הועלה יק וחובש בצה"ל, כהגדרתו בהוראהתקפות רק בשעת הפעילות והתפקוד של פארמד

בדו"ח הדגש שחובשי ופאראמדיקי צה"ל מטפלים תדיר באזרחים, והסדרת המקצוע במישור האזרחי ועל 

 ומתאריו. בסיס המלצות הועדה, יחולו להמלצתנו גם עליהם, בשינויים הנדרשים לצה"ל
 

 

 

 לא במקור): (ההדגשות מתוך אתר חיל הרפואה באינטרנטג. 
 

 פרמדיק צבאי"
 

במצבי חירום רפואיים כגון טראומה או מחלה קשה נדרשת התערבות רפואית מהירה על מנת להציל 
 חיים. 

 
הפרמדיק, איש צוות הרפואה מוכשר לבצע פעולות החייאה מתקדמות במיומנות רבה, עשוי להיות 

 מטפל הראשון שיגיע לזירת האירוע ויעניק את טיפול החירום הנדרש. ה
 

 
סמכויותך כפרמדיק כוללות את כל סמכויות החובש הקרבי ועוד סמכויות הדומות ליכולת הרופא 
 בשדה הקרב: ניתוחי שדה, מתן תרופות החייאה, ביצוע פעולות החייאה וייצוב עד לפינוי לבית חולים.

 
 

 המסלול ומשך ההכשר
מיונים קדם צבאיים הכוללים מעבר מבחן התאמה למסלול, סימולציות קבוצתיות, מבחנים עיונים • 

 וראיונות אישיים. 
שבועות (שנה וחודש). הקורס מתחיל בלימוד עיוני בבית הספר לרפואה  58 -קורס פרמדיקים נמשך כ• 

 קד"צ.ים) בחודש 4שבועות ( 18 -), בשיתוף עם מד"א ונמשך כ10(בה"ד   -צבאית 
 שבועות.  10, הנמשכת 03לאחר השלב הקדם צבאי, תתגייס/י ותבצע/י טירונות רובאי • 

שבועות. וממשיכים  5 -מיד לאחר הטירונות תצא/י לתקופת השתלמות בבתי חולים הנמשכת כ• 
 שבועות.  18להשתלמות בניידות טיפול נמרץ במגן דוד אדום הנמשכת 

) להשלמה צבאית 10ומד"א תחזור/י לבית הספר לרפואה צבאית (בה"ד  לאחר סיום שלב בתי החולים• 
 שבועות. 6 -לקראת שיבוץ ביחידות הנמשכת כ

חודשים, "דין אישה כדין גבר", וכן שירות  36התחייבות לאורך שירות חובה של  -הערות: לפרמדיקיות • 
 מילואים ככל חייל בצה"ל.

 שיבוץ וקידום
רמדיק ביחידות הקדמיות (גדודים, חטיבות, יחידות מובחרות, ניידות עם סיום ההכשרה ישובץ הפ• 

 טיפול נמרץ צבאיות, בסיסי אימונים ועוד). 
קורס אשר מסמיך אותך כפרמדיק לטיפול בתווך הימי. מתן מענה רפואי  -קורס פרמדיק ימי • 

   לצלילות והפלגות, במבצעים ובשגרה.

ויחידות מיוחדות לאחר שנה של שירות, או להתמיין  המתאימים יוכלו להתמודד לתפקידי הדרכה
 " לקורס קצינים במסלולי חיל הרפואה.

 
                                                 

איש סגל הרפואה שהוכר כפארמדיק ע"י משרד הבריאות ועוסק  –פארמדיק : "2בהגדרת הוראת קרפ"ר בסע'  33
במקצועו באופן הקבוע הנדרש על מנת לשמור על כשירותו המלאה במסגרת מד"א או במסגרת מקבילה 

: "ההוראה מתייחסת רק 3ם בית חולים. בסע' המקבלת הכרת משרד הבריאות למתן סעד חיים במתאר טרו
לפארמדיק העוסק במקצוע באופן קבוע במסגרת מד"א במשך שלושה חודשים בשנה או שווה ערך לפרק זמן 

: פארמדיק מוסמך לתת טיפול רפואי דחוף לחולים 5זה לעיסוק מפוצל והוא גם מוסמך כחובש בצה"ל. בסע' 
: בהעדר רופא 9ווה הפארמדיק סמכות רפואית עליונה בשטח. בסע' : עד הגעת הרופא יה8ולפצועים. בסע' 

יוסמך הפארמדיק בנוסף לסמכויותיו כחובש לבצע אינטובציה, קוניוטומיה, החדרת מחט לניקוז חזה, החדרת 
עירוי תוך גרמי, מתן תרופות לווריד לתוך הטובוס ותוך גרמית, עיסוי הקרוטיס, מתן שוק חשמלי ועוד. ובסע' 

ל הפעולות שיבצע הפארמדיק יהיו בהתאם לפרוטוקולים ולנהלים הנלמדים ומתורגלים בקורס : כ10
 הפארמדיקים".   
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 לארגוני חירום והצלהבתחומים ניהול הנוגעים  משטרת ישראלנהלי  י.

הרלבנטי שהוצג ונסקר לועדה בפגישה עם ראש אגף המבצעים במשטרת הנוהל המרכזי 
 :, מודגשיםלועדה םהרלבנטייהקטעים  )עמ' במקור 71ו (ישראל, מובא כלהלן במיעוט

 90.221.109.001מספר הנוהל , מטא"ר מחלקת מבצעים  " 
 

 נוהל אב שת"פ משטרת ישראל עם 
 ארגונים וגופי חירום והצלה בארוע

 מטרת הנוהל
מטרתו של נוהל זה היא להסדיר את שיטת הפיקוד, התיאום והשליטה של משטרת ישראל באירועים בלתי 

ל גורמי החירום העזר וההצלה, לצורך שמירה על ביטחון הנפש והרכוש, הסדרת התנועה, מתוכננים מו
בתחומי אחריותה של מ"י לבטחון הפנים על בסיס החלטת ממשלה  –שמירת הסדר הציבורי ואכיפת החוק 

 ועפ"י כל דין.
 

 המצבים המבצעיים
ות מ"י לטיפול, החל מרמת אירוע הוראות נוהל זה נוגעות לכל סוגי ורמות האירועים אשר בתחום אחרי

שגרה מקומי (כמו למשל תאונת דרכים בשילוב מס' גופים) דרך אירוע חירום שבשגרה ועד אירוע אסון 
. נוהל זה תקף גם במצב בו הוכרז מצב מיוחד בעורף או מצב חירום לאומי ובלבד שהאחריות לטיפול המוני

 באירוע הנה בידי משטרת ישראל. 
 
 סמכות ואחריות –הבסיס החוקי 

 
לכל אחד מהגופים השותפים בנוהל קיימת הגדרת סמכות ואחריות  – סמכות ואחריות עפ"י חוק. 1

 סמכות ואחריות) –י הבסיס החוק –"י הדין (ר' נספח א' בתחומו עפ
במקרים בהם מופעל נוהל זה, משטרת ישראל היא בעלת האחריות לפיקוד ולשליטה  – קביעת המשימות. 2

רי עדיפויות כלליים לגופים הפועלים באירוע דגם בעלת הסמכות לתאום ולקביעת ס וע ומתוקף כךעל האיר
 בהתאם ליעודם ולתפקידיהם של הגופים עפ"י דין.

אופן הביצוע של המשימות יקבע ע"י כל אחד מהגופים בהתאם לשיקולים  –קביעת אופן הביצוע . 3
 המקצועיים שלו. 

 
גונים שונים בתנאים של שיתוף פעולה יעיל ואפקטיבי בין אר – בין הגורמים עקרונות לקיום שיתוף פעולה

 וע מחייב הקפדה של כל הגורמים על העקרונות הבאים:רטיפול באי
כל הגופים שמים בראש סדר העדיפות לכל פעולותיהם בכל רגע נתון את עקרון  עליונות הצלת חייםא. 

 עליונות הצלת חיים.
רים חאעליו עפ"י חוק, ויסייע לגופים ה כל גוף יממש את האחריות המוטלת – מימוש אחריות חוקיתב. 

 למימוש אחריותם בהתאם לדרישתם. 
 

 רעיון מבצעי
פעולה מבצעית מתואמת ומשולבת בין כוחות בעת אירוע שבאחריות מ"י לטיפול תחת פיקוד תיאום 

 ת של תיאום מבצעי בעת אירוע: ושליטה של משטרת ישראל. התיאום בין הגורמים מבוסס על מספר רמו
 בין הכוחות בשטח .1
 בין מפקדות (קדמיות ואחוריות) של הגורמים השונים .2
 באמצעות הקמת מפקדה אחודה (חפ"ק אחוד) לפי נסיבות העניין .3

 .... מאמצים
 

 משמעות כללית
משלבי המאמצים הם צירי הפעולה המרכזיים הנדרשים לטיפול באירוע. כל מאמץ עשוי להימשך בכל אחד 

 הפעולה או בכולם. 
 

 :פירוט המאמצים
 
 הצלת חיים לרבות חילוץ, פינוי וטיפול בנפגעים .1
 הכלה, בידוד הזירה ומניעה התרבות האירוע .2
 שליטה באירוע לרבות תיאום ושת"פ בין גופים .3
 פעולות אכיפה .4
 חקירה .5
 מידע לציבור וטיפול באוכלוסיה .6
 לוגיסטיקה .7
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 פירוט המאמצים 
שבעת המאמצים הראשיים המכסים את כלל הפעילויות הנדרשות לטיפול באירוע. כל  בחלק זה יפורטו

 אחד מהמאמצים מחולק למספר מאמצי משנה כמפורט. 
  

 מאמץ ראשון הצלת חיים ופעולות חילוץ
 

התמקדות כלל הכוחות המגיעים לזירה בפעולות מצילות חיים לרבות טיפול בנפגעים  תכלית המאמץ
 ים, חילוץ לכודים ופינויים מזירת האירוע. ופינויים לבתי חול

 
 חילוץ לכודים, טיפול רפואי ראשוני בשטח ופינוי נפגעים וחללים מהזירה.  מאמצי משנה

 
 מאמץ משנה: טיפול רפואי ראשוני בשטח ופינוי נפגעים וחללים מהזירה

פגעים מהר ככל כלל הפעולות המשולבות שנועדו למתן טיפול רפואי ראשוני בשטח והבאת הנ הגדרה
 הניתן לקבלת טיפול רפואי סדור בידי גורם הטיפול הרפואי המתאים ביותר. 

 
באירוע בפעולות הצלת חיים בשטח ומתן עזרה ראשונה, הפעולות כוללות: הפעלת כלל כוחות הרפואה 

 ינוי עצמאי.מיון הנפגעים וקביעת סדרי עדיפות לפינוי, הכנת הנפגעים לפינוי, פינוי רכוב, פינוי מוסק, פ
 גורם מוביל מד"א ובסיוע משטרת ישראל

 
 הישג נדרש:

 מניעת החמרת הפגיעה והדרדרות רפואית בטרם הגעה לבית החוליםא. 
 פינוי כל הנפגעים והחללים בהתאם לסדר עדיפות לפינוי באמצעים המתאימים ביותרב. 
 ה להמשך טיפוללספק כל המידע הרלוונטי על סיבות הפגיעה והנפגע לגורמי הרפואג. 
 הבטחת ציר תנועה חופשית של רכבי פינוי לזירת האירוע ולבתי החולים ע"י מ"י.ד. 

 
 מאמץ משנה: חילוץ לכודים

 
כלל הפעולות המשולבות שנועדו לחילוץ והצלת חיים של לכודים או הנמצאים תחת סיכון באיזור  הגדרה

 האירוע, לשם פינויים לקבלת טיפול ומענה רפואי
איתור לכודים, חילוף מכלי רכב, חילוץ ממבנים ומהריסות, חילוץ ממקומות גבוהים  כוללות הפעולות

 ומתן טיפול רפואי ראשוני.משטפונות, מאירוע דליקה, מזירת חומ"ס ועוד, 
 משטרת ישראל ובסיוע כוחות מקצועיים: פקע"ר, כב"א ומד"אגורם מוביל 

 
 :הישג נדרש

 רפואי ראשוני לכל הנפגעים החיים בזמןומתן טיפול איתור, חילוץ לכודים  .א
 חילוץ בעלי חיים ורכוש תוך סיכון מינימלי לכוחות החילוץ .ב

 
 

 מאמץ שישי: מידע דוברות וטיפול באוכלוסיה
 פעולות להפצת מידע וטיפול באוכלוסיה אזרחיתתכלית המאמץ 
וי ותמיכה , הסברה ודוברות, טיפול, ליופעולות להנחיית הציבור כיצד לנהוגמאמצי משנה 

 במשפחת הנפגעים והחללים והמשך קיום שגרת החיים.
 

 מאמץ משנה: מסירת מידע והנחיות לציבור
 

כלל הפעולות המשולבות שנועדו לספק מידע לציבור בנוגע לאירוע ולהנחות אותו לגבי התנהגות  הגדרה
 נדרשת במטרה למנוע הפרעה לכוחות הפועלים באירוע ואף לסייע להם בפעולתם. 

: ריכוז מידע לגבי ההתרחשויות באירוע ומשמעויותיהן, הקמת מרכזי מידע (לרבות בבתי פעולות כוללותה
 חולים עם נציגות), מענה טלפוני לאזרחים ועוד. 

. הנחיות גוף הפועל באירוע מוסמך למסור מידע לציבור בתחומי אחריותו עפ"י חוקכל  גורם מוביל
 שראל לפי המלצת הגורמים המקצועיים הרלוונטים התנהגות לציבור יוגדרו ע"י משטרת י

 :הישג נדרש
 מידע נגיש לציבור לגבי האירוע .א
 הנחיות התנהגות מוסמכות ומתואמות ע"י משטרת ישראל .ב
 
 

 הגדרות מונחים –נספח א' 
 

 :אחריות לפיקוד ושליטה. 1
וע בעת התרחשותם האחריות לפיקוד ולשליטה הינה האחריות לפקד על גופי ההצלה השונים בזירות איר

על ידי תיאום פעילותם וקביעת סדרי העדיפויות הראויים במתן המענה המבצעי בזירות, לשם הצלת חיים 
ם גופי החירום וההצלה וצמצום הפגיעה בנפש וברכוש. אחריות זאת כוללת גם קיום תרגילים משותפים ע

 כות מקדימה לקראת התרחשות אירועים בעתיד.רוהעזר כהיע
מאחריותם המקצועית של כל אחד מהגופים על פי חוק ועל פי  לפיקוד ולשליטה אינה גורעתהאחריות 

 .תחומי אחריותם ופעילותם
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 :ארגוני חירום והצלה. 22
ארגוני החירום וההצלה לענין נוהל זה הם: משטרת ישראל, צה"ל, רשות החירום הלאומית (רח"ל)] כבאות 

 האגף לשעת חירום במשרד הבריאות.המשרד להגנת הסביבה, , רשויות מקומיות, מגן דוד אדוםארצית, 
 

 הבסיס החוקי -נספח ב' 
 כללי .1
 

 החלטות ממשלה שונות המפרטות חלוקת האחריות לבטחון הפנים בין משטרת ישראל לצה"ל:
 2.8.78ועדת שרים לענייני ביטחון בתאיך  3החלטה בפ/ .א
 21.10.75ועדת שרים לענייני ביטחון מתאריך  7החלטה ב/ .ב
 19.6.78ועדת שרים לענייני ביטחון מתאריך  137החלטה ב/ .ג
 

כל ההחלטות האמורות לעיל קובעות כי משטרת ישראל אחראית לבטחון הפנים בשטחים מסויימים 
במדינת ישראל ואילו צהל אחראי על בטחון הפנים בטחים האחרים וכן על שטחי יהודה ושומרון 

 השטחים המחוזקים) –(איו"ש 
 

 מצב מיוחד בעורף – 1951 –ג' לחוק ההתגוננות האזרחית תשי"א  9יף עפ"י סע .2
 

ה כי קיימת סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסיה האזרחית, "שוכנעה הממשל הכרזה .א
 רשאית היא להכריז, במדינה כולה או בשטח מסוים על מצב מיוחד בעורף".

"משהוכרז מצב מיוחד בעורף רשאים ד') 9בעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף (סעיף  –סמכויות  .ב
הרמטכ"ל, סגנו, ראש אגף מבצעים, מפקד פקע"ר וכל מפקד פיקוד אחר, לגבי המרחב שעליו 
הוא ממונה לתת ככל שהדבר דרוש לכל אדם, לסוגי בני אדם או לציבור כולו, כל הוראה 

 הנדרשת לשמירתם או להצלתם של חיי אדם או רכוש ובכלל זה להטיל חובה.
 

או  ההמשטרבדבר סמכויות  16.8.05מיום  1971לפקודת המשטרה (נוסח חדש) תשל"א  19תיקון מס'  .3
 צהל לפיקוד ושליטה בעת אירוע "אסון המוני" או חשש לאירוע שכזה:

א') "אירוע הגורם לפגיעה חמורה בשלום הציבור, בבטחון הנפש או  90הגדרת אסון המוני (סעיף א.  
גדול או לשטח גדול, או אירוע שיש בו חשש לפגיעה כאמור, לרבות הרכוש המתייחס לציבור 

מחמת פגע טבע, מפגע סביבתי, אירוע חומרים מסוכנים, אירוע כימי או ביולוגי, אירוע קרינה 
 רדיולוגי, תאונה או פעילות בלנית עוינת"

 
 ן.ד' קובע כי משטרת ישראל תהיה אחראית לפיקוד ושליטה בעת אירוע אסו 90סעיף  .4
 
  

 פעילות מד"א –נספח ד' 
 נספח זה מפרט את הדגשים לפעילות מגן דוד אדום בנושאים השונים בהם עוסק הנוהל

 אחריות עפ"י חוק. 1
 מטרות האגודה הן:....(מפורטות המטרות שבחוק)...

 יכולות מבצעיות. 2
 (פירוט  הגדרתו)..אמבולנס מד"א...א. 

 ב. אמבולנס ישובים/מפעל..
 טיפול נמרץ (אט"ן) ג. אמבולנס

 ד. ניידת טיפול נמרץ (נט"ן)...
 ה. תחנת אירוע רב נפגעים (תאר"ן)

 
 הבריאות/האגף לשעת חירום פעילות משרד –נספח י 

 הנוהל. במשרד הבריאות בנושאים בהם עוסק נספח זה מפרט את הדגשים לפעילות האגף לשעת חירום
 אחריות עפ"י חוק. 1

 נייני נוהל זה מוגדרת בפקודת בריאות העם.אחריות משרד הבריאות לעא. 
 ב. הפעילות בשגרה:

 :גיבוש מדיניות ההפעלה בחירום.1 
 כתיבת תורה ונהלי הפעלה לבתי חולים ולמוסדות הרפואה בקהילה, לכלל מצבי החירוםא.  
 . בקרות מקצועיות על תרגילים, אירועים והדרכות.ב 
 ובריאות לשע"ח ("הרשות") ויועצים. שפוזג. הפעלת ועדות יועצות לרשות העליונה לא 

 
 תהאפקטיביותרגול והערכת הדרכה . 2 
 ..... 

 
. תכנון כוח האדם למתארי החירום (תקנון מפתחות כוח אדם, בחינת מצבות האיוש, ריתוק 7

 עובדים, איתור פוטנציאל כוח אדם אזרחי לתגבור המערך).
 

  ..... 
 " צבי חירום.תאום ובקרת היערכות מגן דוד אדום למ .1

..... 
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 הצעות חוק שלא התקדמו .יא
 

זה למעלה משלושים שנה נעשו נסיונות רבים לקדם הצעות חוק שונות בנושאי עזרה ראשונה, רפואה 
 דחופה טרום אישפוזית ועוד, שלא צלחו; 

 

 1999-הצעת חוק עזרה ראשונה התשנ"ט) 1

 2007-הצעת חוק עזרה ראשונה, התשס"ז    

 2009-פואה הדחופה הטרום אשפוזית, התשס"טהצעת חוק הר    
, 34 1999-נ"טשגשה הצעת חוק עזרה ראשונה הת, הו27/06/1999בתאריך י"ד באב התשנ"ט, א. 

שמגדירה, מקצועות חובש, חובש בכיר, חובש החייאה בכיר (פארמאדיק), מדריך, מוסד. כמו כן מוגדרים 

 הצפיחובשים, פיקוח מקצועי ועונשין.  הסמכתמעת, ישוי והכשרה, ועדה מייעצת, כושר רפואי, משרדרכי 

 ,אם יתקבל החוק, הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית, וליתר דיוק, מקצועותיה, יוגדרו בחוקש דאז היה

להצעת החוק  45כהשלמה לייעוד מד"א בחוק לקיים לטובת כלל התושבים שירותי עזרה ראשונה. סע' 

 1999שנת בבדברי ההסבר להצעת החוק  .דין ולא לגרוע ממנו"קובע ש"חוק זה בא להוסיף על כל דאז 
נאמר "העדר חוק המגדיר את מעמדם, את רמתם המקצועיים של החובשים מביא למתחזים חסרי 

מובן שיש בכך סכנת חיים לנזקקים לשירותיהם. היום  ידע מקצועי וסמכות המציגים עצמם כחובשים.
אירועים שאינם מעודכנים בשינויים בנושא העזרה הראשונה  ישנם חובשים העוסקים בליווי טיולים או

כיון שאינם מקבלים חומר מקצועי והשתלמויות. בנוסף, חסר כיום פיקוח על רמתם המקצועית, חסרה 
בקרה חיצונית על גופים פרטיים המדריכים עזרה ראשונה וחסרות אמות מידה חוקיות להסמכת 

 אלו". מדריכים. החוק החדש אמור לפתוח בעיות

חוק ראשוני כגון  ואת כל הקשיים שאות רק חלקית נולעניות דעת דאז שיקפוחוק הצעת הדברי ההסבר ל

הבעיות הפרילימינריות הן עצם החוסר בהגדרות, הכשרות, מעקב וסמכויות בעלי אמור לפתור. היה זה 

י, מדדים, פיקוח, , אך גם במדיניות על לאומית, יעדים, מוסדות, רישוקיימים כלל שלאהמקצועות, 

 מקצועיות וסינכרון בין כל השחקנים בתחום, ליעול ולטיוב המענה הלאומי.

לאור הרחבת שירותי האט"ן במדינת ישראל, ולאור המגמות בשנים האחרונות לפתיחת קורסי ב. 

 מעבר לקורסים במד"א במסגרות של תואר ראשון ברפואה דחופה באוניברסיטת בן גוריון בנגב,פרמדיקים 

ובמסגרת קד"צ פארמדיקים של חיל הרפואה ולתואר ראשון במסגרת של פארמדיק וסיעוד באסף הרופא 

מקצוע הפארמדיק כפרט ומקצועות הרפואה הטרום אישפוזיים האחרים והמערכת הטרום , וצה"ל

 מפורט במסמכי עבר,כ;זו הייתה התפיסה לפני עשרות שנים, אישפוזית ככלל ראויים לעיגון ממשי יותר

 יורה.-תפיסה וחיוניות ההסדרה דההוככל שחלפו השנים רק התחזקה 

), החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה ואכיפת החוק 25.11.2007ביום ראשון ט"ו בכסלו התשס"ח (ג. 

, לתמוך בהצעת חוק עזרה ראשונה, פה אחד, 1433בראשות שר המשפטים, בהחלטה מספר חק/

) בכפוף לתיאום הליכי החקיקה עם כל משרדי הממשלה 2739פ/של ח"כ אריה אלדד ( 2007-התשס"ז

  הנוגעים לנושא.
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), דנה בהצעת החוק ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 7.7.2008ד. ביום שני ד' בתמוז תשס"ח (

) וטרם לכך 2007-כאשר הוצגה הצעת החוק (בשמה דאז הצעת חוק עזרה ראשונה, התשס"זהכנסת, 

כי בדקות אלו פעילים ברחבי מדינת "ייני חקיקה ואכיפת החוק, צוין בין היתר, בפני ועדת השרים לענ
ישראל מאות חובשי רפואת חרום, ופאראמדיקים, במד"א בצה"ל ובמקומות נוספים, שמבצעים מזה 
עשרות בשנים עבודת קודש בשגרה ובעיתות חרום, בהצלת חיי אדם, במסירות ובמקצוענות, ובשלה 

 אשפוזיתום המדינה, לעגן את פעילותם ואת תחום הרפואה הדחופה הטרום העת לראשונה מאז ק
 .."בחקיקה, בהתאם למדיניות שר הבריאות ומשרד הבריאות

ה. הועדה קיבלה את ההצעה בישיבתה והחליטה למנות ועדת משנה לקידומו. פרוטוקול הועדה מצורף 

דו תדיר את מחוזותינו, לא הוחל לדו"ח הועדה כנספח, ומדבר בעד עצמו. עקב בחירות לכנסת שפק

 בהמשך דין רציפות.

 

, עברה תהליך 2009-ו. יש להדגיש ולציין כי הצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, התשס"ט

, בתמיכתם של רבים רבים חודשיםמשך עבודה מלא מקיף מאין כמותו, וקיבלה עשרות התייחסויות 

ל עו"ד אילנה מישר מהלשכה המשפטית במשרד וטובים במערכת הבריאות בישראל, בעזרתה ש

הדרגים הבכירים ביותר בכל המערכות הבריאות, ובשיתוף מלא ויעיל של משרד המשפטים וכלל 

נוסח שהבשיל לגופים הרלבנטיים בתחום ששלחו התייחסותם, מערכת הבריאות, והובהרלבנטיות במשרד 

זור הכנסת ואי ביצוע דין רציפות לא קודם החוק אך לאור פי המתוקן והקוהרנטי של הצעת החוק החיונית.

 בכללותו.

 

הסדרה ועיגון בחקיקה של תחום כה חשוב ומהותי במערכת הבריאות  התחיללראשונה מזה עשרות שנים 

-בישראל. מבדיקה משווה בעולם מדובר במודל משפטי מקצועי חדשני ומקיף, רב תחומי בפן הרפואי

, אשפוזיתמירב תחומי העשיה והפעילות ברפואה הדחופה הטרום  לגאלי, המקיף את-מקצועי והמדיקו

 באספקטים מקצועיים ומשפטיים רבים.

 

כי פנה לסגן  דאז של הכנסת הבריאותמסר לנו ח"כ פרופ' אריה אלדד חבר ועדת  , כךלפני מספר חודשים

תוך ההבנה ח"כ הרב יעקב ליצמן, בבקשה לתמוך ולקדם את הצעת החוק במלואה, מדאז שר הבריאות 

של סמכויות הפארמדיק בתקנות במסגרת פקודת  תוצע לעת הזאת על ידי משרד הבריאושקידום כמ

טוב, הרופאים הינם בבחינת טלאי על טלאי, ולא דרך המלך הרצויה. לאור פיזור הכנסת הנוכחית נקוה ל

 ה הנושא יקודם על בסיס המלצות הועדה כפי שיפורטו.ובתקווה שבכנסת ובממשלה הבא

 
 

כפי שיפורט להלן בראשי הפרקים של הצעת החוק, מבנהו כולל הסדרה קוהרנטית כוללת, 

מולטי קטים של מירב הסוגיות שדו"ח זה מעלה ברוב הרבדים, ובאספ ,מקרו ומיקרו

 לגאליים, של כלל הגופים ובעלי המקצועות בתחום:ומדיקו םדיסציפלינאריי

 

בכרך הראשון של הוועדה להצעת החוק  ראו שינויים מומלצים בפרק ההמלצותהערה: 

, ומשטר הסמכה לחובשים ורישום מרכזי, ודין  םמשטר רישוי לפאראמדיקי ובכללם:המקורית, 

 .כפי שהומלץ בדו"ח - משמעתי בהתאם לחוק מקצועות הבריאות
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 : 2009-הצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, התשס"טמרכיבי 

פאראמדיק, חובש –גדרת תחומים מקצועיים, הגדרת המקצועות המטרה והגדרות:  -פרק א'
רפואה דחופה, מגיש עזרה ראשונה, הגדרת מנהל רפואי, הנחיות והוראות מקצועיות, מוסדות 

 .ועוד
  
ועדת היגוי לאומית להתווית וקביעת מדיניות הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית  -פרק ב'

   -: שמטרותיה הן כדלהלןבישראל
 

 שר ימנה ועדת היגוי לאומית למדיניות הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית בישראל  ה. 1 
 הועדה תתכנס לכל הפחות אחת לחצי שנה;

 

. הועדה תתווה ותקבע מדיניות לאומית רב מערכתית בתחומי הרפואה הדחופה 2 
 הטרום אישפוזית והטראומה, ותתאם מדיניות כוללת בנושאי רפואה דחופה טרום אישפוזית,

 עזרה רפואית בסיסית ומתקדמת ועזרה ראשונה, לכל הגופים החברים בה;
 

. ישום מדיניות והחלטות הועדה יהיה במסגרת היעדים ותוכניות העבודה של משרד 3 
 .הבריאות, של הגופים החברים בועדה ושל כלל גופי מערכת הבריאות בישראל

 
לי, ולמנהל לפי הוראות החוק, יעודה : יעוץ לשר  הבריאות, למנהל הכלועדה מייעצת -פרק ג'

מקצועי בתחומי הוראות והנחיות רפואיות מקצועיות, הכרה בתוכניות לימודים, תנאי השכלה 
 וכשירות, פיקוח, ועוד.

 

 הגדרות עיסוק, העסקה, יחוד התואר.עיסוק ברפואה דחופה טרום אישפוזית:  -פרק ד'
 

 תנאים לרישיון, השכלה, בחינות, מרשם.  רישיון פאראמדיק וחובש רפואה דחופה: -פרק ה'
 

לימודי קורס, תנאים לכשירות ותעודה, דרכי הכשרה, סוגי קורסי עזרה ראשונה:  -פרק ו'
 קורסים ותעודות.

 

הכרה בתוכנית : ניהול תוכנית לימודים למקצועות רפואה דחופה טרום אישפוזית -פרק ז'
, הגדרת מדריך ית לימודים, מנהל רפואילימודים ובמוסד מוכר, תנאים ובקשה לניהול תכנ

 רפואה דחופה טרום אישפוזית ומדריך עזרה ראשונה, הכרה בקורסי כוחות הביטחון.
 

: תנאי הכרה, תנאים להפעלה, מנהל הכרה בשירות רפואה דחופה טרום אישפוזית -פרק ח'
 רפואי, מוקד רפואי טלפוני, תוקף הכרה.

 
טיפולים ופעולות רפואיות בתוספת, : ל כשירות ופיקוחהנחיות מקצועית, שמירה ע -פרק ט'

שמירה על (של מנהל רפואי),  והנחיות מקצועיות(מטעם משרד הבריאות),  הוראות מקצועיות
 כשירות, פיקוח על בעלי רישיון, על שירותי רפואה דחופה, תוכניות לימוד, וכשירות רפואית.

 
ל כבוד המקצוע, חובות אמון וזהירות, : שמירה עחובות אמון ואתיקה מקצועית -פרק י'

 הגבלת פרסומת, כללי אתיקה. 
 

, בשינויים הנדרשים, מחוק ם: בנושאי משמעת אומצו סעיפים רלבנטיימשמעת -פרק יא'
הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, לצורך קוהרנטיות חקיקתית, ויתכן כי בעתיד תאומץ 

 החקיקה המקודמת בנושא משמעת לכלל המקצועות.
 

("השומרוני הטוב" הקיים  יצירת מודל משפטי ישראלי חדשני בענין: הישראלי הטוב -פרק יב'
במודלי חקיקה בחו"ל, לא קיים כיום בחקיקה הישראלית), גם כאמירה ערכית ונורמטיבית, 

 במימשק לחוק עשיית עושר ולא במשפט, חוק לא תעמוד על דם רעך, וכהגנה. 
 

 : עונשין, תיקוני חקיקה עקיפים, הוראות מעבר.לליותעונשין והוראות כ -פרק יג'
 

 פירוט הטיפולים והפעולות הרפואיים: -התוספת לחוק
 מגיש עזרה ראשונה; –חלק א' עזרה ראשונה               
 חובש רפואה דחופה; –חלק ב' עזרה רפואית בסיסית               
 מדיק , פעולות כלליות וחריגות.פארא –חלק ג' עזרה רפואית מתקדמת               
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 520035 - צעת חוק שירותי אמבולנס, התשס"הה )2

חוק שירותי  תזכירשעל בסיסה פורסם זה לא מכבר הרקע, להצעת חוק שירותי האמבולנס, א. 
שמופיע בדברי ההסבר להצעת החוק, פורטו במסגרת כפי , 2013 –אמבולנס, התשע"ד 

 :(ההדגשות בקו לא במקור) ורה חד משמעית כדלהלןבצ ים בעד עצמםמדברהדו"ח מלא, ו

 כללי"

במהלך הנסיעה באמבולנס או בסמוך לה ניתנים  שירות להסעת מטופלים באמבולנס וטיפול רפואי
של אגודת מגן דוד אדום בישראל לפי  באמצעות אמבולנסים פרטיים, וכן באמצעות אמבולנסים כיום

 חוק מגן דוד אדום). -(להלן  -1950התש"י  חוק מגן דוד אדום,

מחייבת קיום תשתית כלכלית ופיזית של מפעיל  חיוני לציבור והפעלתו שירות הוא האמבולנס שירות
הטיפול הרפואי שיידרש במהלך  וכן קיומו של צוות אמבולנס מקצועי בעל הכשרה למתן השירות,

בלא מתקנים  בא למנוע הישנות של מקרים שבהם הופעלו אמבולנסים הנסיעה. החוק המוצע
אלה  בחולים ובנפגעים, וכן בלא צוות מקצועי ומיומן. במקרים מתאימים ובלא ציוד הכרחי לטיפול

בעוד שהפעלת  שנמנע מהם טיפול חיוני. נגרם נזק למטופלים שנזקקו לשירותי האמבולנס, או
תי שירו אדום בישראל מוסדרת בחוק מגן דוד אדום, הפעלת האמבולנסים של אגודת מגן דוד

מוסדרת בחקיקה ראשית, אלא באופן חלקי בלבד  אמבולנס באמצעות אמבולנסים פרטיים אינה
 ובנהלים פנימיים של משרד הבריאות. תקנות התעבורה) -(להלן  -1961התעבורה, התשכ"א  בתקנות

יותר מהתחומים המוסדרים בתקנות ובנהלים  היות שההסדרה החקיקתית הרצויה רחבה הרבה
ציון אמבולנס בע"מ ואח' נגד שר  חברת 320/04קביעת בית המשפט בעת"מ (ירושלים) ולאור  כאמור

בחקיקה  הצורך בהסדרת הנושא) לענין  463), 4בדינים מחוזי כרך לד(  הבריאות ואח', (פורסם
יסוד: חופש העיסוק, מוצע לעגן את הפעלת –לחוק ראשית, בין השאר כדי להבטיח את התאמתו

כאמור ולהבטיח כי יינתן בידי  וק, להסדיר במסגרת החוק את מתן השירותהאמבולנס בח שירותי
ציבור החולים  נאותה, ובאמצעות צוות מיומן. זאת, כדי להגן על בריאות גורם המסוגל לתתו ברמה
 "הנזקקים לשירותי אמבולנס

 , שמתכללים בצורה מלאה נושאיםהפרקים הבאיםראשי כללו את  ומרכיבי החוק כפי שהוצעב. 
לשעת חירום, רובם ככולם נותנים מענה משלים יים, רפואיים, מענה לשגרה וותחומים רבים מקצוע

, ומסדירים להצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית, ולסוגיות וללאקונות שעלו בדו"ח הועדה
 :את התחום בדין

 

 אחר; ורהלמאפיינים הפיזיים המייחדים אותו מכלי תחב בהתאם וצע להגדיר "אמבולנס"ה �
לחוק זכויות  2 מוצע להחיל לענין זה את ההגדרה הקיימת בסעיף להגדרה "טיפול רפואי" �

 רפואי, טיפול רפואי מונע, טיפול אבחוןהשאר, פעולות  , הכוללת, בין -1996החולה, התשנ"ו 
ם ונועדה להבטיח כי הסעת אנשים הנזקקי פסיכולוגי או טיפול סיעודי. הגדרה זו היא רחבה יחסית

 במובן הרחב האמור תיעשה ברמה נאותה. לטיפול רפואי
להסעת  מוצע כי השירות המוסדר בחוק המוצע יכלול, פרט להגדרה "שירות אמבולנס" �

 הנסיעה. המטופל, גם טיפול רפואי הניתן למטופל במהלך
 

הסמיכו  מנהל משרד הבריאות או מי שהוא מוצע לקבוע חובת קבלת רישיון מאת: פרק שני �
באמצעות  תיעשה הפעלת שירות אמבולנס. הפעלת השירות כאמור המנהל), לשם -להלן ( לכך

רפואי וציוד אחר כפי שקבע שר הבריאות ומוקד קשר, ושירות  אמבולנס, אחד או יותר, הכולל ציוד

                                                 
 )2007ליולי  27, כ' בתמוז התשס"ה (1224, עמ' 203ה"ח  35
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 רופא אחראי וצוות אמבולנס, שהתקיימו לגביהם תנאי האמבולנס יינתן בידי מנהל אחראי,

 השר. הכשירות כפי שקבע 
רישיון  של מי שאינו בעל המוצע, לאסור על התחזות 10בסעיף  בהמשך לחובת הרישוי, מוצע, �

בתנאי הכשירות  הרישיון הוא אישי וניתן למבקש על סמך עמידתו לפי החוק המוצע, כבעל רישיון.
 \לאסור על העברתו לאחר. האישיים שנקבעו כאמור, ולפיכך מוצע,

גם תנאים הנוגעים למתן שירות האמבולנס,  למתן רישיוןמוצע לקבוע במסגרת התנאים  �
 ובטיחותו.  מקצועיותו

לשם הבטחת מתן  האמבולנסים שבאמצעותם יינתן השירות, בציוד הנדרש וכן לצייד את �
 שיהיה בו מוצע לחייב מבקש רישיון לרכוש ביטוח צד ג' השירות בצורה נאותה. נוסף על כך

 .תוך כדי מתן השירות  ה של פגיעה בהםכדי להבטיח פיצוי למטופלים במקר
 

שהאמבולנסים שבאמצעותם יופעל שירות  המוצע נועדו להבטיח הוראות פרק שלישי �
בכך תובטח  מקצועי ומיומן. יהיו מצוידים במיתקנים ובציוד הולם, ויאוישו בצוות אמבולנס

 ברמה רפואית ומקצועית נאותה. הפעלת שירות האמבולנס
וכן  לפי חוק זה. למטרות מתן שירות אמבולנס ש באמבולנס שלאמוצע לאסור על שימו �

 מתן השירות כאמור. להבטיח שהאמבולנסים יהיו זמינים בכל עת לצורך
ידו במתן שירותי אמבולנס יפעלו לטובת כלל  מוצע לקבוע כי בעל הרישיון ומי שמועסק על �

במסגרת זו מוצע לקבוע כי ני. חיו וזאת לאור מהותו של שירות האמבולנס כשירות רפואי הציבור,
סיבה סבירה, לתת  שמועסק על ידו במתן שירותי אמבולנס לא יסרב, בלא בעל רישיון או מי

 השירות בתשלום מראש במקרים בהם מצוי המטופל שירות אמבולנס, וכן לא יתנה את מתן
 הנזקק לשירות במצב חירום רפואי. 

להעניק שירות אמבולנס  מי שמועסק על ידו כאמורנבצר מבעל הרישיון או מ כמו כן, במקרה שבו �
 לכך שהשירות יינתן על ידי בעל רישיון אחר. למטופל, מוצע לחייבו לפעול

 
שיהיו אחראים,  אחראי, רופא אחראי וצוות אמבולנס מוצע לחייב בעל רישיון להעסיק מנהל �

כך הרופא  לצורךשירות אמבולנס ברמה רפואית ומקצועית נאותה.  כל אחד בתחומו, להעניק
בדרישות הכשרה מקצועית  האחראי וכל אחד מאנשי צוות האמבולנס יעמדו האחראי, המנהל

אין הם חמורה ו כי לא יועסקו בתפקידים אלה אנשים שהורשעו בעבירה כפי שייקבעו בתקנות, וכן
 ראויים לשמש באותם תפקידים.

 .אחר ציוד וכלוד רפואי שירות אמבולנס בלא צי מוצע לאסור על בעל רישיון להפעיל �
  .טלפוניות מהציבור לחייב את בעל הרישיון להפעיל מוקד קשר לקבלת פניותהוצע  �

 
שניתן לפי חוק זה במערך שירותי  די לשלב אמבולנסים הכלולים ברישיוןכ -לשעת חירום  �

בשעת חירום, מוצע לחייב  הראשונה בזמן פגיעה המונית או במערך שירותי העורף העזרה
 בשע"ח. על ידו במתן שירות אמבולנס להישמע להוראות המנהל רישיון וכל מי שמועסקבעל 

 
שעלול  ולמנוע מתן שירות אמבולנס באופן כדי לאכוף את הוראות החוק המוצע פרק רביעי �

מוצע  ,הנזקקים לשירות כאמור או למנוע מהם טיפול חיוני לסכן את שלומם של המטופלים
שמועסק על ידו במתן שירות אמבולנס, כל  מבעל רישיון או ממי להעניק למנהל סמכות לדרוש

ביקורות במקום שבו ניתן  לעיסוקם בתחום הפעלת שירותי אמבולנס, וכן לערוך מידע הנוגע
 פקחים שימנה השר. שירות אמבולנס, באמצעות

 
ניתן בדרך  כל אימת ששירות אמבולנס מנהליים מוצע להסמיך את המנהל לנקוט אמצעים �

 .החוק או את תנאי הרישיון גדת את ההוראות לפיהנו
 אמבולנס ניתן באופן העלול לגרום נזק חמור לבריאות במקרים שבהם מצא המנהל כי שירות �

 כך., רשאי הוא לצוות על מידי הציבור, ולפיכך יש צורך להפסיק את מתן השירות באופן
 

אגודת מגן דוד  אמבולנס בידילענין הפעלת שירותי  וצע כי הוראות החוק המוצע לא יחולוה �
 מאחר שאופן פעילותה מוסדר במסגרת הוראות החוק אדום כמשמעותה בחוק מגן דוד אדום,

 בידי צבא הגנה לישראל. האמור, וכן לא יחולו לענין הפעלת שירותי אמבולנס
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חברת ציון אמבולנס בע"מ ואח' נגד  320/04עת"מ (ירושלים) בהמשך להליך המשפטי בג. 

 ישיבת ועדת העבודה, הרווחההוגשה הצעת החוק שלעיל, שנדונה ב 36,בריאות ואח'שר ה

 .153), פרוטוקול מס' 30.01.2007יום שלישי, י"א בשבט התשס"ז (בכנסת ב והבריאות

 

התנגדות , בין היתר עקב לא התקדמה הצעת החוק מסיבות רבות 2007מאז הדיון בשנת ד. 

דרישתם שהחוק יחול על  לא להחיל את החוק על מד"א;הועדה ששל -היעוץ המשפטי של הכנסת

 את התקדמות הדיונים. אפשרמד"א במישרין, ולא דרך חוק מד"א כפי שהוצע, לא 

 

החלת דין רציפות פעמיים על לקדם החקיקה, תוך  ניסיונותנעשו פיזורי הכנסת ה. בנוסף, בין 

יה צורך להתחיל יהוא קודם החוק, ל מסיבות שונות ,שוב החוק, והיות וגם במושב הכנסת האחרון

 את ההליך מההתחלה בכנסת הבאה ככל שיוחלט על כך.

 

בין לבין קידום הצעות החוק, הוגשה עתירה לבית המשפט העליון בהמשך לדיון במחוזי, אשר ו. 

ההסדרה של האמבולנסים הפרטיים, לאור  במשטרביטל חלק ממרכיבי נהלי משרד הבריאות 

העליון קיבל את עמדת המדינה ברובה  בימה"שק שלא באמצעות חוק. פגיעתם בחופש העיסו

אי התקדמות -הנהלים בהמשך דיווח משרד הבריאות לעליון על התקדמות למשטרוהוספו נושאים 

הליך החקיקה הענין, וניתנו צווים זמניים להמשך הפעילות, כאשר כב' השופטת בייניש בהליך 

לקבוע, וכיום משטר רישוי האמבולנסים הפרטיים המסכם בנושא לעת הזאת הפכה את הצו 

 העליון, עד לחקיקה בענין. בימה"שמתוקף בנהליו ע"ב החלטת 

 

 :כיום עליהם מבוסס תהליך רישוי ופיקוח אמבולנסים פרטיים הינםהנהלים ז. 

 ).00042211קריטריונים להגדרת רכב כאמבולנס.(מס"ד  )1

 נוהל הפעלת אמבולנס פרטי/רגיל.  )2

 נוהל הפעלת אמבולנס פרטי (בטחון). )3

 ).04/05נוהל הפעלת אמבולנס בטחון (נט"ן) (נוהל מס'  )4

 ).05/05נוהל הפעלת אופנוע לעזרה ראשונה (נוהל מס'  )5

 

 

 

 

                                                 
  463), 4ם בדינים מחוזי כרך לד( פורס 36
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             (תעודת פרמדיק), הצעת חוק פקודת הרופאים (תיקון)) 3

 2012 –התשע"ב     

פאראמדיק מושתת על תקנות ה ו המקצועית שלעילותבחלק הרביעי, פבהרחבה כפי שפורט א) 

בחידוש כל שנה, ונורמטיבית משקלם כתקנות.  תמחויבוהוראת שעה,  בהיותםפעולות חריגות, 

דרך המלך הייתה אמורה להיות הסדרת הפאראמדיק במסגרת הצעת חוק הרפואה הדחופה 

במקביל מסדירה מוסדות הטרום אישפוזית שמגדירה את תפקידיו, הכשרתו, פיקוח, משמעת, ו

הרפואה ומקצועות תחומי ראות משרדיות, ונותנת מענה לשאר הכשרה , נהלים פנימיים והו

 הדחופה הטרום אישפוזית בצורה הוליסטית.
 

לא בתקנות  הפאראמדיקלאור אי התקדמות החקיקה הכוללת, ולאור חשיבות עיגון מקצוע ב) 

גרת מקורית ולקדמו בהליך נפרד במסק השנתיות, הוחלט להפריד את הנושא מהצעת החו

 פקודת הרופאים.
 

 :ההצעה לתיקון החוק כדלהלן משרד הבריאות הפיץ להתייחסות זה לא מכבר אתג) 
 

 2012 –פקודת הרופאים (תיקון) (תעודת פרמדיק), התשע"ב -טיוטת הצעת חוק 
 

 :הסבר נאמר כיהבדברי 

 
רב בטיפול באירועי טראומה  ןניסיובעל ידע ופרמדיק הוא בעל מקצוע העוסק ברפואה דחופה, "

. עד כה פעלו הפרמדיקים מכח תקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות) ומצבי חירום
 . 2001 –התשס"א 

 
להבטיח רמה מקצועית הולמת של  כדי את עיסוקם של פרמדיקים להסדיר מטרת חוק זה היא 

 .על בריאות הציבורת נכות, והגנה במקצוע לצורך הצלת חיים, מניעהעוסקים 
 
–מוצע כי הסדרת המקצוע כאמור תיעשה במסגרת תיקון לפקודת הרופאים [נוסח חדש] התשע"ב  

הפקודה),  וזאת היות ופרמדיק מבצע פעולות רפואיות, חלק חודרניות המבוצעות באופן  -(להלן 2012
   רופא על עבודתו.רגיל ע"י רופא. כמו כן, עיסוקו של פרמדיק מותנה בפיקוח 

 
 

 מוצע להוסיף לסעיף ההגדרות הגדרה ל"פרמדיק".   1סעיף 
 

 מוצע לקבוע תנאים למתן תעודת פרמדיק לרבות תנאים להכרה בהשכלת פרמדיק.  2סעיף 
 

כמו כן מוצע לקבוע כי תעודת הפרמדיק תהיה תקפה לתקופה מסויימת וכי לשם חידושה, יהיה על 
ון שתיקבע ע"י המנהל.  בשונה ממקצועות אחרים, רבים בעלי תעודת המבקש לעבור תוכנית רענ

פרמדיק בוחרים שלא להמשיך ולעבוד במקצוע. לכן מוצע כי בטרם תחודש תעודת פרמדיק  ייבדק כי 
פרמדיק  המבקש תעודה הוא כשיר לבצע את הפעולות הכלולות במסגרת תפקידו וכי הוא מעודכן 

 בנהלי המקצוע. 
 

כי המנהל ימנה וועדה מקצועית מייעצת לעניין מתן תעודות פרמדיקים, אשר חבריה יהיו בנוסף מוצע, 
  . כמפורט בסעיף המוצע. מוצע, כי הוועדה תייעץ למנהל בנושאים המנויים בהצעת החוק

 
היות ופעילות הפרמדיק גובלת בעיסוק ברפואה, מוצע  כי המנהל יקבע בתקנות את הפעולות 

כאמור, כל פעילותו של  ;זרה ראשונה דחופה אשר פרמדיק יהיה רשאי לבצעןהרפואיות הכרוכות בע
 הפרמדיק תעשה בפיקוח רופא. 

 
מוצע כי הוראות הפקודה הנוגעות לאופן הגשת בקשה לרישיון רופא  , היתרים זמניים, ועדה מייעצת, 

 –על פרמדיקים ועדה רפואית למבקש רישיון רופא, אמצעי משמעת ועבירות שפיטה ועונשין, יחולו 
 בשינויים המחויבים. 
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באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אגרות  לקבוע,רשאי,  מוצע כי שר הבריאות יהיה 3סעיף 

 מתן רישיון וחידושו, היתר מוגבל לפרמדיקים ובעד עריכת בחינה לפרמדיקים.  בעד
 

יום תחילתו של החוק, יוכל לפנות  מוצע כי מי שהייתה לו תעודת גמר של לימודי פרמדיק ערב 4סעיף 
לקבלת תעודת פרמדיק לפי החוק, בתנאי שהוכיח כשירות לעסוק במקצוע לפי הנחיות שפרסם המנהל, 
הוא בגיר, אזרח או תושב, אדם הגון ואינו חולה במחלה מסכנת. מוצע כי  ניתן יהיה להגיש בקשות לפי 

 סעיף מעבר זה בתוך שנתיים מיום תחילתו של החוק

 
 להלן מובאים חלק מסעיפי ההצעה, כהשלמה לדברי ההסבר: ד)

 

.   ...... 
 

הנחיות לבדיקת שמירת כשירות של בעלי תעודת פרמדיק קון החקיקה הוצעו במקביל לתי ה)
 מוכרת ערב תחילת החוק

 
מקצוע פרמדיק הינו תחום עיסוק דינאמי ומתחדש הדורש מיומנות ושמירה על רמת ידע היות ו

גבוהה באופן מתמיד ורציף לאורך זמן. מתוך תפיסה זו נקבע כי על הפרמדיק לשמור על כשירותו 
 לשם חידוש רישיון הפרמדיק וטרם חזרתו לעבוד כפרמדיק.

תה בידיו תעודת פרמדיק שהוכרה ע"י המנהל, בהוראת מעבר כי מי שהיי מציעההחוק הצעת 
ערב תחילתו של החוק, זכאי לקבל רישיון פרמדיק לפי החוק בתנאים מקלים. בין השאר, על 

 המבקש להוכיח כי הוא בעל כשירות מקצועית. 
 

נוהל הוא לקבוע את התנאים להוכחת הכשירות מקצועית האמורה, לשם קבלת רישיון המטרת 
  ומבחן.המעבר הנ"ל, ע"ב כשירויות, פרוצדורות,  פרמדיק לפי הוראת

 
ריאות פרופ' מנכ"ל משרד הב אינטנסיבי ואיש בקידום התיקון נדון ומקודם בהנחיית ובפיקוח. ו

, קיבל התייחסויות מהציבור, וממתין להתייחסות שמייחס לו חשיבות רבה רוני גמזו בימים אלו
 משרד המשפטים.

 
 
 

                                                 
 .414, התש"ע, עמ' 594, עמ' 30ינת ישראל נוסח חדש דיני מד 37

 אחרי הגדרת "עיסוק ברפואה" יבוא:  197637 -בפקודת הרופאים [נוסח חדש] התשל"ז  .1 

 א7בעל רישיון פרמדיק לפי סעיף  –"פרמדיק" 

 לפקודה יבוא: 7אחרי סעיף  .2 

"פרמדי א7  

 קים"

ת במתן עזרה רפואה דחופה טרום אשפוזית פרמדיק רשאי לבצע פעולות הכרוכו (א)
 לפי הוראות סעיף זה. 

 
 ....מי שהתקיימו בו כל אלה זכאי לקבל רישיון פרמדיק: (ב)    

 
 ....ואלה בעלי השכלת פרמדיק (ג)   

   ...   

 רישיון פרמדיק יהיה תקף למשך שלוש שנים מיום הנפקתו; (א) (ד)   

אים לחידוש רישיון פרמדיק לרבות תנאים להכרה בקורסי השר יקבע תנ (ב)    

 רענון בתחום הרפואה הדחופה.

 ...... (ה)   

המנהל יקבע בתקנות את הפעולות הרפואיות הכרוכות בעזרה ראשונה  )1( (ו)   

 דחופה אשר פרמדיק יהיה רשאי לבצען;
ע התקנות האמורות המנהל רשאי לפרסם הוראות והנחיות לגבי אופן ביצו )2(    

 ) שלעיל.1בסעיף (

א(ו) בפיקוחו של רופא מורשה 7פרמדיק יבצע את הפעולות המנויות לפי סעיף  (ז)   

 " באופן שייקבע על יד השר בתקנות.
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 בתחומי רגולציה וממסדפרוט הגופים הפועלים . 2

 הרשות העליונה לאשפוז ובריאות לשע"חא. 

יעוד הרשות העליונה לאשפוז ובריאות לשע"ח, לתכנן, לארגן ולהפעיל את מערך האשפוז א. 
והבריאות לשע"ח אשר ישרת את כלל הנפגעים (נפגעי צה"ל ואוכלוסייה אזרחית) ויאפשר המשך 

תפקידה  ,התי רפואה בקהילה ורפואה מונעת לכלל האוכלוסיאשפוז לאוכלוסייה  הנזקקת, קיום שירו

חיוני מהותי וחשוב בין היתר בהפעלת מערך הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, בחירום ומוכנות לשעת 

 חירום.

נוהל הפעלת מטה הרשות העליונה לאשפוז ובריאות לשע"ח ב. הרשות פועלת על בסיס המפורט ב"
נוהל פנימי, שאינו בתצורת חוזר מנכ"ל, לא עוגן בהחלטה ", 2010יל במתארי חירום מעודכן ל:  אפר

לא חקיקת משנה או חקיקה  יובוודאמיניסטריאלית או דירקטיבה מימשלית, או החלטת ממשלה, 
 ראשית

ג. מבנה ופעילות הרשות, בה אינהרנטית מד"א כארגון הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, מפורטת 
לפעילות הועדה, מפורטים כדלהלן (מודגשים  םטים ממנו הרלבנטייבנוהל מלא, אשר קטעים מע

 ):אשפוזילמד"א ולמערך הטרום  םהקטעים הרלבנטיי
 כללי"  
 

בזמן חירום מופעלת מערכת הבריאות במדינת ישראל על ידי הרשות העליונה לאשפוז  .1
 ובריאות לשע"ח, שהינה רשות ייעודית של ועדת המל"ח העליונה. 

 
לתכנן, לארגן ולהפעיל את מערך האשפוז והבריאות לשע"ח אשר ישרת  יעוד ה"רשות" .2

ויאפשר המשך אשפוז לאוכלוסייה   את כלל הנפגעים (נפגעי צה"ל ואוכלוסייה אזרחית)
 הנזקקת, קיום שירותי רפואה בקהילה ורפואה מונעת לכלל האוכלוסייה.

 
ר ברגיעה ובזמן מטה הרשות העליונה לאשפוז ובריאות לשע"ח, משמש בעיתות משב .3

חירום גוף שליטה מרכזי להיערכות מערכת הבריאות במרחב מדינת ישראל. מטה זה 
 ממוקם באגף לשעת חירום של משרד הבריאות.

 

 הגדרות .4
 

 הרשות העליונה לאשפוז ובריאות לשע"ח. -ה"רשות"  4.1
משק לשעת חירום, הגוף האחראי על הבטחת תפעול תקין של המשק החיוני  -מל"ח  4.2

 ירום.בשעת ח
גוף שליטה הפועל מטעם ה"רשות" לצורך ניהול מערכת הבריאות  -מטה ה"רשות"  4.3

 בשעת חירום.
, לשכות מד"אבתי חולים כלליים, פסיכיאטריים וגריאטריים,  – מוסדות הבריאות 4.4

 הבריאות, קופות החולים.
 

 חברים בקבוצות הדיון המופעלות מטעם הרשות העליונה לאשפוז ובריאות לשע"ח .5
 הרשות העליונה לאשפוז ובריאות לשע"ח:חברי  5.1

 מנכ"ל משרד הבריאות -יו"ר  5.1.1
 מ"מ מנכ"ל שרותי בריאות כללית ב"רשות" –חבר  5.1.2
 קרפ"ר –חבר   5.1.3

 

 חברי רשות הבריאות לשע"ח: 5.2
 מנכ"ל משרד הבריאות -יו"ר  5.2.1
 קרפ"ר –חבר  5.2.2
 מ"מ מנכ"ל שרותי בריאות כללית ב"רשות" –חבר  5.2.3
 מנכ"ל מכבי שירותי בריאות -חבר  5.2.4
 מנכ"ל קופ"ח מאוחדת -חבר  5.2.5
 מנכ"ל קופ"ח לאומית -חבר  5.2.6
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 הרכב ה"רשות המצומצמת": 5.3

 חברי רשות האשפוז והבריאות לשע"ח 5.3.1
 ל משרד הבריאות”המשנה למנכ 5.3.2
 ח”מנהל האגף לשע 5.3.3
 מר"פ העורף 5.3.4
 מנכ"ל מד"א 5.3.5
 ר' מינהל הרפואה 5.3.6

 
 ....  הרכב ה"רשות המורחבת": 5.4

 
 ...... הרכב "מליאת הרשות": 5.5

 
... 
 

 

 ה"רשות":תפקידי  .6
ה"רשות" אחראית לקביעת מדיניות האשפוז והרפואה בקהילה והנחיית מוסדות  6.1

 הבריאות, להבטחת היערכותם בכלל מתארי החירום.
 

 תפקידי ה"רשות" ברגיעה:  6.2
קביעת תורות הפעלה לכלל מתארי החירום ועקרונות להטמעתן במוסדות  6.2.1

 מערכת הבריאות.

שכות הבריאות, קופות החולים הגדרת מצבי הכוננות של בתי החולים, ל 6.2.2
 ומד"א.

 גיבוש מדיניות הדרכה ותרגול לצוותי מוסדות הבריאות. 6.2.3

 פיקוח ובקרה אחר רמת המוכנות והכשירות של מוסדות הבריאות. 6.2.4

 בנית תוכנית אב להרחבת מערכת הבריאות ולפריסתה כולל: 6.2.5

 קביעת היקף הפריסה. 6.2.5.1
 שינוי יעוד של מחלקות אשפוז/מרפאות הקהילה. 6.2.5.2
 ת מיטות.הרחב 6.2.5.3

 
 גיבוש עקרונות ויסות נפגעים. 6.2.6

גיבוש מדיניות האשפוז והטיפול בנפגעים ובחולים בשגרת החירום (כולל  6.2.7

 מדיניות פינוי מאושפזים).

 תכנון  והפעלת ויסות ותגבור כוח אדם ( רופאים, אחיות וכד'). 6.2.8

 הצטיידות וויסות ציוד רפואי. 6.2.9
 הפעלת ועדות ייעודיות.  6.2.10

 ם.התקנת תשתיות לחירו 6.2.11
 

 תפקידי ה"רשות" בחירום: 6.3
 קביעת מצבי הכוננות של מוסדות הבריאות. 6.3.1
קביעת פריסת מוסדות מערכת הבריאות (הרחבת מיטות, שינוי יעוד,  6.3.2

 מתכונת הפעלה).
 קביעת מדיניות ויסות חולים ונפגעים. 6.3.3
 ויסות משאבים (כוח אדם, ציוד, אלמנטים חיוניים, דם ועוד). 6.3.4
בנפגעים ובחולי שגרה במהלך תקופת  הפעלת מדיניות אשפוז וטיפול 6.3.5

 החירום.
 תיאום הפעלת מוסדות הבריאות במהלך תקופת החירום. 6.3.6

 
 מטה ה"רשות"

 
 ייעוד מטה ה"רשות"  .1
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יישום מדיניות הרשות העליונה לאשפוז ובריאות לשע"ח והנחיותיה למיצוי משאבי האשפוז  1.1

תבקשת לטובת דיוני והרפואה בקהילה בראייה מרחבית וארצית, ביצוע עבודת המטה המ
ה"רשות" כולל גיבוש המלצות להפעלת מערכת הבריאות ופיקוח על ביצוע החלטות 

 ה"רשות".
 
 הוצאה לפועל של החלטות הרשות העליונה לאשפוז ובריאות לשע"ח.  1.2

 
 תפקידים .2

לרכז את עבודת המטה של כלל הגופים, הוועדות והצוותים הפועלים לגיבוש המלצות המטה  2.1
 .ל  סדרי עדיפויות להפניית משאבים מרכזייםל"רשות", כול

 
יצירת תמונת מצב כוללת, הכוונה, לשמש בשע"ח כמטה של ה"רשות" לריכוז נתונים,  2.2

תאום ופיקוח על הפעלתו של מערך האשפוז והבריאות בקהילה באמצעות חיל הרפואה, 
ת השונים פקע"ר, הפיקודים המרחביים, לשכות הבריאות, קופות החולים, מוסדות הבריאו

 ומד"א.
 

 :פרוט תפקידים בתחום האשפוז 2.3
 הפעלת תכנית אב להרחבת מערך האשפוז ופריסתו. 2.3.1
 מעקב אחר תפוסת בתי החולים. 2.3.2
 המלצות ל"רשות" לקביעת מדיניות ויסות חולים ונפגעים, מעקב אחר ביצוע. 2.3.3
 תאום מכלול הפעולות הנדרשות לתפקוד תקין ושוטף של מערך האשפוז. 2.3.4
 כ"א, ציוד, אלמנטים חיוניים ודם. –שאבים הנחיה לויסות מ 2.3.5
 הנחיות מיוחדות "של שעה" מקצועיות ומנהלתיות. 2.3.6
 המלצות להגדרת רמות הכוננות של בתי החולים. 2.3.7
 המלצות ל"רשות" למתכונת הפעלת מוסדות האשפוז. 2.3.8

 
 הנחיות למד"א בדבר רמות הכוננות הנדרשות בכל מצב. 2.4

 
 הפקת לקחים ולמידה: 12.1

 
ך של ההיערכות לחירום, קיימת חשיבות להפקת לקחים ולמידה לצורך שיפור מתמש 13.1

 מאירועי חירום.
 הפקת הלקחים תבוצע בשני מועדים עיקריים: 13.2

במקרה של התרחשות אירועים חריגים.  הגדרת  –במהלך תקופת החירום  13.2.1
אירוע כחריג תבוצע על ידי מנהל מטה ה"רשות" ו/או ה"רשות". דוגמא 

א קונבנציונאלי, פינוי בית חולים, פגיעה קשה אירוע ל –לאירועים חריגים 
 בתשתיות מוסדות הבריאות ועוד.

עם הפסקת פעילות מטה ה"רשות" ו/או חזרה למצב  –בתום תקופת החירום  13.2.2
 כוננות שגרה.

 הפקת הלקחים במהלך תקופת החירום תבוצע במתכונת הבאה: 13.3
פורום האירוע החריג יידון במסגרת הפורום הרלבנטי (פורום אשפוז או  13.3.1

הקהילה), ביוזמת מנהל הפורום או אחד ממשתתפיו. והיה ויידרש, ישתתפו 
 בפורום זה גורמים משיקים  נוספים, לפי החלטת מנהל הפורום.

עיקרי הלקחים, המשמעויות ו/או המלצות לפעולה יועלו ביוזמת מנהל מטה  13.3.2
 ה"רשות" לדיון ה"רשות".

ה"רשות" תחליט אם נדרש תחקיר נוסף להפקת הלקחים או ליישומם.  13.3.3
במידה ותחליט ה"רשות" על קיום תחקיר נוסף, יוגדר על ידה מועד התחקיר 

 ומשתתפיו.
 הפקת הלקחים בתום תקופת החירום תבוצע במתכונת הבאה: 13.4

 
כל ארגון (בית חולים, מד"א, קופת חולים, לשכת בריאות וכו') יקיימו תחקיר  13.4.1

הפקת לקחי הארגון. עיקרי הממצאים וההמלצות יועברו לידיעת האגף לשע"ח של ל
 משרד הבריאות. 

ביוזמת האגף לשע"ח יתקיים מפגש להפקת לקחים בו ישתתפו נציגי כל מוסדות  13.4.2
 הבריאות שהיו שותפים להתמודדות עם מתאר החירום. 

להנחיותיה,  עיקרי הלקחים, המשמעויות ו/או ההמלצות יוצגו ל"רשות" ובהתאם 13.4.3
 יעוגנו תכניות עבודה ליישום החלטות ה"רשות".

מפגשי הפקת הלקחים יבוצעו במתכונת התחקור המופעלת במוסדות הבריאות בעקבות  13.5
 "אירועים רבי נפגעים בשגרה.
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המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה  מכון גרטנר לחקר ב. 

  אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ חל"צ
 

 אתר המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה: מתוך
, ומהווה מרכז 2001רקע: המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה החל את פעילותו בפברואר 

 תחומי בתחום הטראומה והרפואה הדחופה. -לאומי למחקר בין
 

ן הבריאות הוכרז המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, כמרכז שותף לארגו 2011בפברואר 
 ) למחקר בתחום טראומה, רפואה דחופה וניהול מצבי חירום ואסון.WHOהעולמי (

 
המרכז הלאומי מרכז את הרישום הלאומי של נפגעי הטראומה שאושפזו במרכזי העל לטראומה 

 ומספר מרכזי טראומה אזוריים בישראל. 
המערכת  1997ומה. בשנת מרכזי טרא 5עם  1995רישום הטראומה הלאומי החל את פעילותו בשנת 

בתי  17הופעלה מערכת חדשה. כיום מונה הרישום  2006מרכזי טראומה, ובשנת  8שודרגה עם 
 חולים, עם אופציה להרחבה. 

המחקרים המבוצעים במרכז הם בתחומי הטראומה השונים, חלקם מבוססים על נתוני רישום 
 וף נתונים וניתוחם. הטראומה, וחלקם מחקרים פרוספקטיביים, המבוססים על איס

 התמחותו של המרכז הינה במחקרים בראיה לאומית, מתוך מגמה שיהוו בסיס למקבלי ההחלטות. 
 

נוסף למרכז תחום חדש, חקר מצבי חירום ואסון. במהלך העשורים האחרונים היקף  2007בשנת 
רכות הממשל האסונות בעולם הולך וגדל, כאשר לאסונות אילו השפעה רבה על החברה ועל כלל מע

במדינות. לאור זאת הוקם במרכז מדור יעודי העוסק במחקר ובפרסום מאמרים ומחקרים בתחום 
 חשוב זה.

המרכז עובד בשיתוף פעולה עם גופי מחקר ומוסדות אקדמיים, גופים קובעי מדיניות וגופי התערבות 
פגעות בארה"ב, משרד בארץ ובעולם, כמו ארגון הבריאות העולמי, המרכז הלאומי לבקרת מחלות והי

 הבריאות והמשרד לביטחון פנים, ארה"ב. 
 

בארץ, המרכז מבצע עבודה תכופה עם המועצה הלאומית לטראומה, המועצה למניעת היפגעות בית 
ופנאי ומועצות לאומיות אחרות, משרדים ממשלתיים (בריאות, תחבורה, חינוך, תמ"ת ואחרים), כנסת 

 חולים, עמותת אור ירוק, ועוד. -קה, בתיישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטי
עילותו האקדמית הינה נרחבת וכוללת אוניברסיטאות מובילות בארה"ב כגון הארוורד, קליפורניה, פ

 יורק מדיקל קולג', וגם אוניברסיטאות שונות באירופה.-אמורי, קולומביה, אוקלהומה, ניו
 

ביב, כאשר ראש המרכז, ד"ר קובי פלג המרכז מסונף לביה"ס לבריאות הצבור באוניברסיטת תל א
וגילי שנהר, חוקר במרכז, מנהלים, מרכזים ומרצים בתוכנית החדשנית לניהול מצבי חירום ואסון, 

 תוכנית המקנה לבוגריה תואר מוסמך בבריאות הציבור.
... 

 יעדים ומטרות 
 ביעת מדיניות. לבצע מחקרים בתחומי ההיפגעות השונים אשר יהוו בסיס למקבלי ההחלטות בעת ק

לספק למרכזי הטראומה בישראל תמונת מצב והמלצות על איכות הטפול, מבוסס תוצאות, של מרכזי 
 הטראומה הספציפיים ביחס לעמיתיהם בארץ ובעולם. 

לסייע בצמצום התמותה ונכויות ברות מניעה כתוצאה מהיפגעות, בשיפור איכות הטפול בטראומה 
 ים. נפגע-בביה"ח ובניהול אירוע רב

 תחומי המחקר
תחומי המחקר מתפרסים על תחומים של מדיניות לאומית בטיפול בפצועים, דרך מגמות ואיכויות, 

נפגעים והיפגעות -אומדני היפגעות עקב סיבות ונסיבות, סוגי היפגעות, ניהול וטיפול באירוע רב
 בכלל, חקר אסונות ומצבי חרום. 

 הרכב הצוות
ם בתחום בריאות הציבור, אפידמיולוגיה, סטטיסטיקה, מדעי החברה צוות עובדי המרכז כולל חוקרי

 . "ומינהל עסקים
... 

"המרכז לחקר טראומה מעורב בועדות וצוותי היגוי רבים הרלבנטיים לתחומו, מתוך מגמה להשפיע 
 על קביעת המדיניות בתחומי הטראומה, הרפואה הדחופה ומניעת נפגעים. 

 י היגוי בהן חברים נציגי המרכז:רשימת ועדות, תתי ועדות וצוות
תת ועדה לנושא חילוץ, פינוי והצלה מטעם ועדה ממלכתית בראשות ד"ר שיינין, משרד  �

 התחבורה
 תת ועדה למחקר, מידע וידע מטעם ועדה ממלכתית בראשות ד"ר שיינין, משרד התחבורה �
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 ועדה בנושא בריאות הסביבה, משרד הבריאות �
 שנתית למאבק בתאונות הדרכים-צוות היגוי לקביעת תוכנית רב �
 ועדה לקביעת מדיניות של יחידות כוויות בישראל, משרד הבריאות �
 ועדה לבחינת יחידות טראומה לילדים בישראל, משרד הבריאות �
 ועדת ויסות שניוני בין בתי חולים �
 משרדית למיזוג נתוני תאונות דרכים-ועדה בין �
יעת היפגעויות בית ופנאי, משרד ועדה להדרכת עזרה ראשונה, המועצה הלאומית למנ �

 הבריאות
 המועצה הלאומית למניעת היפגעויות בית ופנאי �
 המועצה הלאומית לטראומה". �

 

 ג. ועדת נט"ן עליונה
 חבריםהיו בועדת נט"ן העליונה בעבר פעלה במסגרת משרד הבריאות ועדת נט"ן עליונה, 

 .אומי והמרכז לשלטון מקומינציגי קופות החולים, המוסד לביטוח ל אנשי משרד הבריאות,
לפעילות הועדה, כפי שנמסר לנו הועדה לא קיבלה ממשרד הבריאות מסמכים או נהלים 

הועדה עסקה במדיניות הפעלת נט"נים במדינת ישראל, פריסה והקמת נט"נים חדשים 
 וכיוצ"ב. ועדה פנימית של משרד הבריאות שלא התכנסה בשנים האחרונות.

 

שבהם  הרשמייםעל מיעוט של מקורות פורמאליים בנושא,  י חיפושבאתר שביצענו מחיפוש

 מובאים להלן, ומדברים בעד עצמם:
 

  1994לשנת  45מבקר המדינה השנתי מס'  "חדו )1
הדו"ח עסק בתכנית ההבראה של מד"א דאז, מדברי מבקר המדינה בדו"ח השנתי, מפאת חשיבותם 

 שנה נביאם כלשון המבקר: 18של חלק מהדברים שנאמרו עוד לפני  והרלבנטיות

"(ב) דוגמה למורכבות המימון של שירותי מד"א ניתן לראות בשירות הנט"ן (ניידת טיפול נמרץ) שמד"א 
 מקיימת:

-מוקדים לנט"ן. מספר הקריאות והטיפולים של הנט"נים מגיע בשנה לכ 21מד"א מפעילה ברחבי הארץ 
 מיליון ש"ח. 30.0. ההוצאה הכספית להפעלת נט"ן בשנה עולה על 50,000

, עם הקמת שירות הנט"ן, מינה מנכ"ל המשרד דאז, ועדת תיאום ארצית שעליה הוטל, 1980עוד באפריל 
בין היתר, לקבוע נהלים להפעלת השירות ודרכים לחלוקת המשאבים הדרושים להפעלתו בידי הגופים 

נציגים של קופת החולים של  המיוצגים בו. בוועדה היו חברים מנהלי מחלקות רפואיות של בתי חולים,
ההסתדרות הכללית, נציגים של מרכז השלטון המקומי, של משרד האוצר ומשרד הבריאות וכן של 

הוצאות התפעול השוטף  -ועדת נט"ן עליונה, כי הגירעון  -המליצה ועדה זו  1981בשנת  הנהלת מד"א.
מן בחלקים שווים על ידי משרד ימו -של מוקדי הנט"ן לאחר ניכוי ההכנסות שגבו ממזמיני הנט"ן 

הבריאות, קופות החולים והרשויות המקומיות. ועדת נט"ן עליונה פועלת גם היום ותפקידה לתאם בין 
 1הגורמים השונים הקשורים בשירות, וכן לטפל בבעיות הרפואיות, המינהליות והכספיות הקשורות בו

ות הנט"ן. החל מאותה שנה משתתף השתתף המשרד במימון שליש מהגירעון של שיר 1989עד שנת 
המשרד בסכום קבוע, המתעדכן מדי שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן. על פי חישובי מד"א, הסכום 
שהמשרד מעביר למד"א בשנים האחרונות מדי שנה נופל בכמיליון ש"ח משליש סכום הגירעון, כלומר 

וע המתעדכן מדי שנה בהתאם מחלקו של המשרד. לדברי המשרד, השתתפותו הועמדה על סכום קב
 . בבירור שערך משרד מבקר המדינה במשרד לא נמצא ההסכם.1989להסכם שנעשה בשנת 

מהרשויות המקומיות מתקשה מד"א לגבות את דמי ההשתתפות בעלות שירות הנט"ן. מנתוני מד"א 
מיליון  5.2ף של עולה, כי מגיע לה לעניין זה משלושת הגורמים הממנים סכום כולל נוס 1994לאוקטובר 

 ש"ח.
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הודיע המשרד למשרד מבקר המדינה, כי שר  1994משרד האוצר והמשרד ערים למצב הקיים. בדצמבר 

הבריאות בודק את האפשרות לכלול בעתיד את שירות הנט"ן בעלות סל שירותי הבריאות, כמוגדר בחוק 

 .1994-ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

תגבה מהמשתמשים תעריף המכסה את מלוא העלות. החלטת שר  לדעת מבקר המדינה, ראוי שמד"א  
  הבריאות לכלול את שירותי הנט"ן בעלות סל שירותי הבריאות, פותרת את הבעיה מבחינת המשתמשים..

החלה מד"א בגיבוש תכנית כוללת נוספת שתאפשר לה לפעול באיזון כספי, בלי לפגוע  1994בתחילת . 4
ית זו מקבלת מד"א, לכאורה, את הקביעה שמימון פעולותיה ייעשה בייעודה כגוף הצלה לאומי. בתכנ

מהכנסותיה, והיא גם מציעה לפתח שירותים חדשים, מהם בשיתוף עם אחרים. עם זאת, תובעת מד"א 
שהממשלה תמשיך ותכסה חלק מהוצאותיה, שכן לטענתה "אין לה פוטנציאל עסקי שיוכל לשאת 

 במלוא העלות של מגוון פעולתה".

כבר עשתה צעדים ראשונים למימוש תכניתה, ולשם כך שכרה חברת ייעוץ פרטית שתסייע לה  מד"א
 בארגון מחדש של המבנה התפעולי, וזאת עוד בטרם נדונה תכניתה וממילא בטרם אושרה.

 11987הקשיים הכספיים שמד"א שרויה בהם בשנים האחרונות הקשו על תפקודה. ניסיונות שנעשו מאז  
ם לקשיים הכספיים ולהציע דרכים להבראתה הכלכלית, לא הביאו לפתרון מוסכם לבחון את הגורמיי

לביסוס מצבה ופעילותה הכספית. זאת בעיקר עקב מחלוקת בדבר התפקידים שעל מד"א למלא, דרך  
 ביצועם ודרכי המימון של פעולותיה.

צות הוועדה. , שהתבססה על דוח ועדת רווח, נשענה רק על חלק מהמל1992תכנית ההבראה מיוני 
התכנית לא הציגה מסגרת שלמה להבראת מד"א. משרד הבריאות ומשרד האוצר התרכזו בעיקר בטיפול  
במימון השוטף של מד"א כדי לפתור בעיה תקציבית דוחקת. שיפורו של המבנה הארגוני, שהיה במרכז 

 המלצות ועדת רווח, ושיש לו השלכות לטווח הארוך, לא  

לא נקבעו מראש תקציב לכיסוי הגירעון הצבור והמועד שבו מד"א אמורה  נכלל בתכנית. בתכנית גם
להיות מאוזנת. הממשלה העבירה למד"א כספים, בלא שהוערכה עלות התכנית לפרטיה, ולא נקבע  

 במפורט מי ישא במימונה.

  הן מד"א והן הממשלה עמדו בהתחייבויותיהן, ותכנית ההבראה על שינויה בוצעה ברובה הגדול. מד"א
, אולם 1993סגרה מוקדי תקשורת בתחנות וצמצמה את כוח האדם ואף הגיעה לאיזון תקציבי בשנת 

התכנית לא הביאה להבראת מד"א בטווח הארוך. בתכנית לא נקבע אלו שירותים על מד"א לספק, ואלו  
ותרו  שירותים ניתן להעביר לגורמים אחרים. הבעיות הבסיסיות בדבר אופן המימון של פעולות מד"א נ

 בעינן.

לדעת מבקר המדינה, קבלת העיקרון שמטיל את עלות השירותים על המשתמשים בהם, ברוח המלצות 
ועדת רווח, מחייבת לקבוע את מכלול השירותים שעל מד"א לספק, להעריך את עלותם ולהטילה על מי 

יעשה כראוי, מד"א  שייקבע כחייב לשאת בהם. על ידי כך ייווצר תעריף לשירותים, ואם גביית הכספים ת
תשיג איזון כספי. אם המדינה תרצה לתמוך בצורכים שירותים ממד"א, למשל באלה המתגוררים 
באזורים מרוחקים, הדרך לעשות זאת, היא לקבוע בסל השירותים החזר מתאים ולזכות את קופות 

בריאות  החולים בהתאם. דרך זו מתיישבת היטב, הן עם המלצות ועדת רווח, והן עם חוק ביטוח

 . 1994-ממלכתי, התשנ"ד

פיתוח שירותים נוספים בידי מד"א יחייב מציאת מקורות למימונם כך שכל עלותם תכוסה; כל עוד מד"א 
היא גוף נתמך אין להרשות לה להתרחב בלא שיובטח ששירותים נוספים שמד"א רוצה לפתח, ישאו את 

 עלותם." עצמם מבחינה כלכלית, או שהמדינה תמצא לנכון לכסות את

 .דוח המבקר, ההבלטות בקו תחתון של הועדה)של  (ההדגשות בהבלטה הינם במקור
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 מועצה מקומית כפר קרע נגד מגן דוד אדום בישראל 3910/08רע"א  )2

 

התייחסות לועדת נט"ן עליונה, המבנה שלה, ובעיקר מעמדה הרגולטורי והנורמטיבי, 
, שמבחינת הדיון חשוב באמירותיו 3910/08רע"א הופיעו בפסק דין של בית המשפט העליון 

 , כדלהלן כבוד השופט י' דנציגר שיפורטו, בהיותן פסק דין מחייב של בית המשפט העליון בפני

 :(ההדגשות בקו לא במקור)

 
 העובדותת"
) הינה אגודה ציבורית הפועלת על פי מד"א -המשיבה, מגן דוד אדום בישראל (להלן  .1

), אשר מספקת שירותי עזרה ראשונה חוק מד"א -(להלן  1950-יחוק מגן דוד אדום, התש"
לתושבי מדינת ישראל. בין היתר, מספקת מד"א שירותי ניידות טיפול נמרץ בכל רחבי ישראל 

 ).שירותי נט"ן -(להלן 
 
לחוק מד"א. שירותי הנט"ן מנוהלים  4מד"א מנוהלת על ידי ועד פועל בהתאם לסעיף  .2

). בועדת ועדת נט"ן העליונה -יונה הפועלת במשרד הבריאות (להלן על ידי ועדת נט"ן העל
נט"ן העליונה חברים נציגי קופות החולים, המוסד לביטוח לאומי והמרכז לשלטון מקומי. 

נקבע כי עלות  27.5.1981העליונה מיום  )י.ד. -בהחלטת ועדת משנה של ועדת שח"ל (נט"ן 
אות, קופות החולים והרשויות המקומיות בחלקים הפעלת שירותי נט"ן תתחלק בין משרד הברי

שווים, כך שכל אחד מאלה ישא בשליש מהעלות הכוללת של הפעלת שירותי נט"ן. יוער כי 
, אשר אישרה את תקציב 6.9.1999בבקשה שבפניי צורפה גם החלטת ועדת נט"ן העליונה מיום 

 נה.על בסיס הצעה שהכין רו"ח ב' ק 1998הפעלת שירותי נט"ן לשנת 
 
על מנת שהעלויות בהן נושאות הרשויות המקומיות השונות תהיינה מידתיות בהתאם  .3

למספר תושביהן, הוכן תחשיב הקובע את תעריף התשלום שעל כל רשות מקומית לשלם, בהתאם 
למספר תושביה. תחשיב זה התעדכן לאורך השנים בהתאם לעלויות השירות בפועל ובהתאם 

 ).התחשיב -לן להחלטות ועדת נט"ן (לה
 

 דיון והכרעה..... 
 

לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על צרופותיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה  .18
 להידחות, אף בלא צורך לקבל את תגובת המשיבה.

.... 
  

ראשית, יש ממש בטענת המועצה לפיה הפרוטוקולים של ועדת נט"ן העליונה מיום  .20
אינם מהווים מקור נורמטיבי לשם חיובה בסכומים שנתבעה.  1999.9.9ומיום  26.3.1981

איננו אלא מסגרת להסכם, עליה הסכימו חברי ועדת נט"ן העליונה,  26.3.1981הפרוטוקול מיום 
א(א) לחוק מד"א קובע כי מד"א 7עליהם נמנה גם נציג מרכז השלטון המקומי. יוער, כי סעיף 

. שנית, מסכים אני עם קביעתו של בית המשפט ירותיםרשאית לגבות אגרה ממי שקיבל ממנה ש
 29.5.1983המחוזי, לפיה המקור הנורמטיבי לחיוב המועצה נעוץ בהודעת ההצטרפות מיום 

ששלחה המועצה למר ש' גולדשטיין, מנהל מד"א באותה העת. יתר על כן, במשך תקופה ארוכה 
ה ושילמה למד"א את התשלומים של שלוש עשרה שנים, ראתה עצמה המועצה מחוייבת להסכם ז

 "ן.שמגיעים לה בגין אספקת שירותי נט
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 חיל הרפואה של צה"לד. 

 : , ובהתאמה מתוך אתר חיל הרפואהמתוך ויקיפדיה
 

) הוא בסיס הכשרה, 10(מכונה תמיד: בה"ד  10בסיס הדרכה  -"בית הספר הלאומי לרפואה צבאית 
דים הרפואיים הדרושים בצה"ל, הנמצא במחנה צריפין. הדרכה ואימונים של חיל הרפואה לכל התפקי

בבסיס מתקיימים קורסי הכשרת חובשים, פאראמדיקים, חובשי רפואה מונעת, סייעות שיניים, 
חובשים גדודיים (חוג"דים), אחראי מרפאות, קציני רפואה (קר"פים), קציני ארגון רפואה (קא"רים), 

 אחרים.השתלמויות חובשים פלוגתיים (חופ"לים) ו
 

הינו קצין בדרגת אלוף משנה. מפקד הבה"ד כפוף פיקודית לקצין הרפואה הראשי.  10מפקד בה"ד 
ההדרכה בבה"ד מתבצעת על פי הוראות ענף תורה והדרכה במפקדת קצין הרפואה הראשי שקובע 

 הן את גרף האימונים וההכשרות והן את תוכן ההכשרות.
  

שי (מד"ר) העומד בראש מחלקת ההדרכה של הבה"ד. בכפוף למפקד הבסיס פועל המדריך הרא
מחלקת ההדרכה אחראית על איתור ומיון מועמדים להדרכה, הכשרת מדריכים והמפקדים ושמירה על 
כשירות סגל ההדרכה בבה"ד. כמו כן, אחראית המחלקה על פיתוח תכני ההדרכה בבה"ד ועל אופן 

 בבה"ד שלוש מגמות:   העברתם.
 
 
 ודמגמת הכשרות יס 

חניכים מידי שנה והיא אחראית  3000-מגמה זו היא המגמה הגדולה בבה"ד. המגמה מכשירה קרוב ל
על קורסים שונים ומגוונים כמו: קורסי החובשים, סייעות שיניים, חובשי רמו"ן מזכירות רפואיות, 

לקת זו מתקיימים כל קורסי ההכשרה הראשוניים לחיילים. המגמה מחו הוכו', במגממשקי ברה"צ 
"ענף חובשים", מתקיימים כלל קורסי חובשים בצה"ל, ובפלוגה ג',  -לשלוש פלוגות. בפלוגות א' וב' 

"מדור הדרכות מקצועיות" מתקיימים קורסים בנושאי בריאות הנפש (ברה"ן) ובריאות הצבא 
 (ברה"צ), כמו גם קורסי סייעות שיניים וטירונות כללית.

  
.... 

 מגמת מפקדים
אית להכשיר את סגל הפיקוד של חיל הרפואה. בקורסים המועברים במגמה מועברים מגמה זו אחר 

תכני פיקוד וניהול נושאים רפואיים. הקורסים במגמה מזכים בהסמכה פיקודית או בדרגת כתף. 
במגמה מתקיימים קורסי הפיקוד הזוטרים: אחראי מרפאה חוג"דים ופאראמדיקים, השלמות חייליות: 

רפואיים (מקצועות רפואיים -אים), קציני ארגון רפואה (קא"רים) וקציני מטה פאראקציני רפואה (רופ
 נלווים) והשתלמויות לקצינים בכירים: קורס רמ"דים וקורס מפקדי פלוגות.

  
 מגמת אימון יחידות

מגמה זו אחראית על אימון יחידות חיל הרפואה במילואים ובסדיר. ההדרכות מתבצעות באמצעות  
מאמן את יחידות חיל הרפואה במתקן אימון יחידות (הממוקם בצריפין). מגמת אימון סגל המגמה ה

יחידות מורכבת ממדור פנים וממדור חוץ, הידוע גם בתור החוליה הארצית. מדור פנים אחראי על 
. כמו כן, 10בה"ד  -אימוני חובשים מחלקתיים ופלוגתיים אשר מתבצעים בבסיס היחידה המאמנת 

ללוות לוגיסטית אימונים אשר מתבצעים ביחידה, וכן לחנוך רס"פים (רב סמל  באחריות המדור
הארצית מאמנת יחידות רפואה המתגייסות כחלק מאימון  החוליהפלוגתי) לתפקוד נכון בשעת חרום. 

יחידת האם שלהן, בכל רחבי הארץ. מרבית האימונים מתבצעים בבסיסי היחידות המתאמנות, אך 
, וזוכים לתמיכת מדור פנים. החוליה הארצית אחראית על אימון כלל 10חלקם מתבצעים בבה"ד 

 צוותי הרפואה בצבא ונחשבת איכותית מבחינה מקצועית כשאר מגמות בית הספר לרפואה צבאית.
  

בראש מגמת אימון היחידות ניצב הממ"ג (מפקד המגמה), ולצדו סגנו. תחתיהם נמצאים מפקד 
פקטו מפקד מדור פנים. נוסף על כך, נגד אימון -שר מהווה דההארצית וחונך פלוגות, א החוליה

אחראי על ניהול, הובלה מקצועית,  החוליהיחידות אחראי על תיאום אימונים וניהול לוגיסטי. נגד 
 תיאום וניהול קשרים מקצועיים עם גורמים בצבא ובאזרחות.

 
  



 

59 
 מדור טראומה 
יר הכשרות בבה"ד. מדור זה אחראי על העברת על אף שמדור טראומה מוגדר כמדור הוא גוף המעב 

לחיילים ואזרחים, המדור הוא הגוף היחיד בישראל המורשה לתת תעודת הסמכת  ATLSקורס ה
ATLS  הנדרשת במקצועות רפואיים שונים, הקורסים מועברים על ידי רופאים מומחים בכירים. כמו

 2010ולרופאים בצה"ל. בשנת לחובשים  PHTLS-כן, אחראי מדור טראומה על העברת קורס ה
הוסמך הבה"ד על ידי איגוד הכירורגים האמריקאי, והינו הגוף היחיד בישראל המחזיק ברישיון 
האמריקאי. בנוסף, במדור קיים מרכז הסימולציה של חיל הרפואה. מרכז בו ניתן לדמות באמצעות 

 ".. תווה קרב ותחת אש.טיפול בפצוע או פצועים מרובים במ םפירוטכניבובות חכמות ואמצעים 
 
 

ר במקצועות בריאות ומקצועות רפואה דחופה טרום אשפוזית, ותכפי שמפורט, ממשקים רבים בי

, ובפעילות אינהרנטית בממשק לאזרחים ולרפואה אזרחית, כולל הסמכות רשמיותעזרה ראשונה, 

 ומשולבת במערכי הרפואה הדחופה ורפואת החירום בישראל.

 

 רות הרפואית בישראלגופים של ההסתדה. 
האיגוד הישראלי לרפואה דחופה" " במסגרת ההסתדרות הרפואית פעילים כבר משך שנים

האיגודים שלהלן,  ,"החברה הישראלית לטראומה שבמסגרת איגוד הכירורגים בישראלו"

במסגרתם פועלים מקצועות הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית, פועלים הגופים בתחום שצוינו, 

בהצגת עבודות משותפות ועוד, חבריהם ויושבי הראש שלהם חברים גם בגופים שפורטו נסים, בכ

 לעיל, ומקיימים כנסים שנתיים של כלל הגורמים המעורבים והשתלמויות.
 

 "האיגוד הישראלי לרפואה דחופה" 
-The Israeli Association for Emergency Medicine. 

 מתוך תקנון האיגוד:
 
 ון היציג והמוסמך של הרופאים העוסקים ברפואה דחופה.האיגוד הינו הארג"

ויונק את  247-275מדעי, מהווה חלק בלתי נפרד מהר"י ומוקם מכח תקנות -האיגוד הינו איגוד מקצועי
 סמכויותיו מתקנות אלה.

האיגוד פועל מתוך אישור שניתן ע"י הועד המרכזי של ההסתדרות הרפואית בישראל ולזו הזכות לבקר את 
 גוד...האי

 .מטרות3
א.האיגוד מאפשר לחבריו ועמיתיו את הזכות להתאגד להביע דעה, לקדם, לחקור, להשתתף בכינוסים 

 מדעיים, ללמוד את רזי הרפואה הדחופה.
 ב. האיגוד ישקוד ויטפח את קידום הרפואה הדחופה בישראל.
 ג. האיגוד רואה חשיבות בפעילות מדעית ומחקרית בין חבריו.

 ואה חשיבות בהשתלמויות מקצועיות בקרב חבריו.ד. האיגוד ר
 ה. האיגוד רואה חשיבות בארגון כנסים מדעיים.

 ו. האיגוד רואה חשיבות רבה ביצירת קשרים מדעיים, חברתיים עם ארגונים ברפואה דחופה בעולם.
שעות ותעשה ע"י המומחים  24ז. האיגוד יפעל לקידום העיקרון כי העבודה במלר"ד תתנהל במשך

 רפואה דחופה ומתמחי המלר"ד בכל המשמרות באחריות מנהלה מלר"ד.ב
 ח. האיגוד רשאי להצטרף לכל ארגון מקצועי בין לאומי לאחר אישור באסיפה הכללית...

 באיגוד שש קבוצות של חברים: חברות
 העיקרי הינו רפואה דחופה. וישראלי ועיסוקחבר הר"י בעל תואר מומחה ברפואה דחופה  -חבר מלא 

 דחופה. חבר הר"י מתמחה ברפואה דחופה או כל חבר הר"י אחר שעיקר עיסוקו אינו רפואה–חבר 
 רופא בעל רשיון זר שעיקר עיסוקו בארצו רפואה דחופה. –נילווה  חבר

 איש רפואה שאיננו רופא (אחיות, פרמדיקים, אנשי מד"א, חובשים, עו"ס) ועיקר עיסוקו –עמית 
 מקור)"...(ההדגשה לא ב רפואה דחופה.
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 וגופי הכשרה םמוסדות אקדמייו. 

 

 אוניברסיטת בן גוריון) 1
 

 מתוך אתר האוניברסיטה:

, (B.EMS)"אוניברסיטת בן גוריון בנגב מציעה תכנית ייחודית לקראת תואר "בוגר ברפואת חירום" 
 תכנית המשלבת הסמכה במקצוע הפרמדיק לצד תואר אקדמי ראשון.

 
 emergency)ול חירום ראשוני למטופלים הסובלים ממצב רפואי דחוף תפקיד הפרמדיק להגיש טיפ

state) כאשר הזמן הדרוש להעבירם לבית החולים הוא קריטי. ההשכלה הרחבה מאפשרת לפרמדיק ,
 לתפקד בצורה טובה יותר ולשאת את כובד האחריות המוטלת עליו.

 
פר רב של פעולות המותרות רק להם פי תקנות משרד הבריאות, רשאים פרמדיקים בישראל לבצע מס-על

של מספר רב של  דולרופאים. פעולות אלו כוללות החייאה על כל שלביה וניטור קצב הלב, החדרה לוורי
תרופות בעלות השפעה קריטית ומידית, החדרה של קוצב לב, החדרת נקז לחלל החזה, ופעולות רבות 

 נוספות.
 

 שגרה ובמצבי חירום.לפרמדיקים בישראל תפקיד חשוב בהצלת חיים ב
 

גוריון מתבססת על מוקד מצוינות של הפקולטה למדעי -המחלקה לרפואת חירום באוניברסיטת בן
הבריאות בתחום הרפואה הדחופה, אשר זוכה להערכה והוקרה בארץ ומחוצה לה, ומהווה מודל 

רבים להלן לחיקוי בפקולטות אחרות לרפואה בארץ ומחוצה לה. מרכז מצוינות זה כולל מרכיבים 
 מספר צומצם של דוגמאות:

 

בית הספר מוכר כמרכז הדרכה רשמי של איגוד הלב האמריקאי ומקנה תעודות רשמיות של  ��
 האיגוד ומכשיר רופאים, אחיות פרמדיקים מכל האזור.

 
הסטודנטים לומדים ומתרגלים במרכז הסימולציה של הפקולטה אשר מכיל מערכות הדמיה  �

ר מדמות תרחישי אמת ומאפשרות לסטודנטים להתאמן על כל מצבי מהמתקדמות בעולם אש
 החירום הרפואיים, המרכז מצויד באמצעי וידאו דיגיטלי ואחזור למשוב לאחר סיום הביצוע.

 

מכון מחקר ייחודי בארץ ובעולם לחקר אסונות המוניים, חברים במכון המחקר דמויות בולטות  �
 סקים בחקר רפואת החירום והמוכנות לאסונות המוניים.מעולם רפואת החירום בארץ ובעולם ועו

 
צוות הוראה מנוסה ומיומן אשר מלמד גם בבית הספר לרפואה, סיעוד ופיזיוטרפיה ובנוסף מלמד  �

 וחונך את הסטודנטים בתארים המתקדמים לרפואת חירום.

 
 .OSCE -ניסיון רב בהערכת כישוריהם של הלומדים בעזרת מערכת בחינה ייחודית  �

בוגרי המחלקה משולבים במערכת רפואת החירום בארץ וזוכים להצלחה והערכה רבה. הקידום 
המקצועי של הבוגרים אינו מוגבל רק למד"א וכיום לומדים חלק מבוגרי העבר לקראת התואר השני 

תואר המתמקד בניהול המוכנות והמענה למצבי חירום ואסון. בוגרים אחרים פנו  –ברפואת חירום 
 ים מתקדמים בלימודי מעבדה ובמקצועות נוספים. "לתאר
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  ית ספר אקדמי לסיעוד אסף הרופאב )2
 
 

 מתוך האינטרנט ומתוך אתר המוסד:
 
מתמחה ברפואת חירום וטראומה ומעניק תואר ראשון בסיעוד ותעודת אח/ות מוסמך/ת. בנוסף, בית "

חובשי רפואת חירום, הסבת אחות הספר מציע קורסי הכשרה שכוללים קורס פרמדיקים, קורס 
 מעשית לאחות מוסמכת, ומסלול הסבת אקדמאים לסיעוד. 

 

אורכים ארבע שנים ובסיומם  B.S.N. - Bachelor of Science in Nursingהלימודים לתואר 
, תעודת אח/ות מוסמכ/ת. קיים האוניברסיטה העבריתהסטודנטים זכאים לתואר ראשון מטעם 

מסלול לימודים בשיתוף מד"א שמזכה את הסטודנטים בתעודת הסמכה בפראמדיק לאחר עמידה 
 במבחן רישום.

 קורס פרמדיקים

 
 קורס פרמדיק לסטודנטים לסיעוד, לרפואה* ולאחים/ות מוסמכים/ות  

פי הידע שנלמדו במסגרת ההכשרה בסיעוד, וכוללת התמחות בתחום תכנית הלימודים מתבססת על גו
 .רפואת חירום בטרום בי"ח

 .הלימודים נמשכים שנה ושלושה חודשים ומתקיימים בביה"ס לסיעוד אסה"ר ובמתקני מד"א
* סטודנטים לסיעוד ולרפואה החל מסוף שנה ב' אקדמאים -הערה  . 

:בתום ההכשרה הסטודנט יקבל  

 .פרמדיק - תעודת הסמכה .1

 ACLS, PHTLS PALS,NRP תעודות קורסים .2

 
 קורס חובשי חירום לסטודנטים לסיעוד ולאחים מוסמכים

 
 .הקורס מתמקד במצבי חירום וטראומה בסיסיים בטרום ביה"ח

 .קורס חובה לפני קורס פרמדיקים
בביה"ס לסיעוד "אסף הרופא שיתקיימוימי הוראה עיוניים  11 -משך הקורס  ". 

 5 ימי התנסות קלינית בתחנות מד"א                  

."  מד"א -תעודת חובש חירום  בתום הקורס תוענק לחניך  
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 . ועדות בתחום הרפואה דחופה בעבר3

ועדות רבות וחשובות, חלק מהמלצותיהם יושמו וחלקן לא, המרכזיות  פעלו משך השנים
 ות להלן והועברו במלואן לחברי הועדה:שבהן הרלבנטיות לתחום פעילתנו מפורט

 

דו"ח סיכום הועדה במינוי מנכ"ל משרד הבריאות בנושא מרכזי טראומה א. 
 ,22.5.1992בראשות פרופ' משה רווח הוגש ב ,  במדינת ישראל

 

 
: פרופ' משה רוח, דאז מנהל רמב"ם, אל"מ (דאז סא"ל) ד"ר ברוך מרגנית (דאז ראש ענף  חברי הועדה

ראה ההערה לגבי תפקיד חיל הרפואה בתחום, ד"ר יעקב אדלר דאז מנכ"ל  –ל מקרפ"ר) טראומה ש
מד"א, ד"ר יצחק ברלוביץ דאז סגן ראש שירותי אשפוז משרד הבריאות,, ד"ר ישראל לוין דאז מנהל 
מחלקת בי"ח קופח כללית, פרופ' (דאז ד"ר) אברהם ריבקינד מנהל יחידת הטראומה הדסה., ד"ר נתן כהן 

 בחלק מהדיונים. -בר מנכ"ל מד"א לשע
 

: הועדה עסקה בנושא תכנון מרכזי טראומה בישראל, ודנה במגוון  נושאים הנוגעים הרקע

 .והאשפוזי אשפוזילמערכת טראומה לאומית על כל מרכיבה בתחום הטרום 
 

, פריסה בשטח,  םהמלצות אופרטיביות, כמפורט בדו"ח, לקביעת אמות מידה, יעדי 35: המלצות

 :1992תפעול אפקטיבי בארבעת הרבדים העיקריים: מתוך הדו"ח, 
 

 "מערכת טראומה כוללת ארבע רבדים:  
גורם הניהול, תאום, ריכוז, רישוי  –) SYSTEM MANAGMENT( מינהל המערכת .א

 ובקרה של שרותי הטראומה ברמה המערכתית (אזורית /לאומית).
הרפואה הדחופה שירותי  –) PREHOSPUTAL CAREטרום בית החולים ( .ב

) כולל מגישי השירות, נוהלי ושיטות הנגישות EMSבשלב טרום בית החולים (
 למערכתו נוהלי תאום ושליטה.

 בית החולים.....ד. שירותי השיקום.....". .ג
 
 

מפאת חשיבות הועדה והמלצותיה הרלבנטיות גם בהתאמה לדו"ח זה, בשינויים המתבקשים 
ועד ימינו אנו בראיה רטרוספקטיבית,  1992ת  משנת במהות הדו"ח, ובישום חלק מההמלצו

 אנו מביאים את חלק הפתיח וההמלצות של דו"ח ועדת רוח, הדו"ח המלא בידי הועדה:
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 , דו"ח הוועדה לפינוי מוסק של נפגעים / חולים בשגרהב. 

 29/3/2009ארי שמיס, הוגש ב  בראשות פרופ'
 

 

דה עפ"י המנדט שניתן לה ע"י מנכ"ל משרד הבריאות הינה לדון בסוגיות מטרת הווע :הרקע
 המפורטות להלן ולתת תשובות בהתאם:

 

מה הקריטריונים לפינוי מוסק במדינת ישראל בשגרה, הן לגבי נפגעי טראומה, הן בפינוי  �
 חולים והן בהעברות בין בתי חולים?

 

תי החולים, ומה המשמעות הן לגבי הפינוי בהתחשב באופי הפגיעות ופריסת ב יעדימהם  �
 מרכזי העל והן למרכזים בדרג השני?

 

 כות של פעילות הפינוי בשגרה, וכניסת חברה אזרחית, על הפינוי בחירום. לשהה �
 

 מה היקפי הפינויים הצפויים (טראומה, חולים, העברות) ומה המשמעות הכלכלית? �
 
 

ד"ר מיקי  –מזכיר הוועדה , ית החולים הכללי, שיבאמנהל ב –יו"ר הוועדה ד"ר ארי שמיס  :חברי הוועדה
 –ד"ר חמי יפה , מנהל המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה –ד"ר מאיר אורן , הנהלת בי"ח וולפסון –דודקביץ 

 –ד"ר יורם קליין , ביה"ח שיבאהמחלקה לנורוכירוגיה  –ד"ר נחשון קנולר , רופא מחוז צפון, קופ"ח מכבי 
 –פרופ' מיכאל גליקסון , יחידת טראומה, רמב"ם –ד"ר ערן טל אור , ביה"ח קפלןמנהל יחידת הטראומה, 

 –מר רמי מילר , היחידה לט"נ ילדים בי"ח שניידר –ד"ר נחום אלחנן , מחלקת קרדיולוגיה, ביה"ס שיבא
 פראמדיק ראשי, מד"א

שהינה מעטה.  הוועדה התבססה על התיעוד הקשור לפעילות משרד הבריאות בתחום הפינוי בהיטס הגם
חברי הוועדה נחשפו למאגר הנתונים הארצי של הטראומה, ומאגר הנתונים של חברת "להק תעופה" 
שבצעה את השרות של פינוי בהיטס במדינה ישראל בתקופה האחרונה, ושל מד"א שהפעילה את 

משרד  המוקדים לצורך פינוי בהיטס ועבדה למול חברת "להק תעופה". לציין שסייעה בידנו פעילות
הבריאות בתחום הרישוי והבקרה על האמבולנסים במדינת ישראל שממנה ניתן היה ללמוד על תהליכי 

 רישוי ובקרה שניתן ליישמן על הפינוי בהיטס. 
 

 חלק מההמלצות:
אין בכך משום הגדרה למהות הגורם האזרחי שיפעיל את מערך הפינוי בהיטס האזרחי במדינה  א. ..

רה פרטית, מלכ"ר, מערך פינוי בהיטס בתוך מד"א (מתכונת משטרת ישראל) חב –ישראל, ובכלל זה 
 גוף ממלכתי. 

 

לאור עמדת חיל האוויר המצדדת בהמשך הפעלת פינוי בהיטס כולל לאזרחים, ולאור עמדת חברי ב. 
הוועדה, פינוי בהיטס המבוצע בשגרה וחירום ע"י צהל באמצעות חיל האוויר, ימשך ללא תלות בקיום 

 מקבלים אזרחי לפינוי בהיטס במדינת ישראל.  מערך
 

הוועדה מאמצת את נוהלי העבודה ונוהל הכשרת הצוות הרפואי המוטס במד"א (ראה להלן) אבל ג. 
למרות זאת רואה הוועדה צורך בקיום הליך רישוי ע"י משרד הבריאות של המוקד המפעיל את כלי 

אם באמצעות מוקד מד"א כנהוג היום, או גורם  הפינוי המוטסים על בסיס קריטריונים שיקבעו, בין
 אחר העוסק בפינוי פצועים/חולים. 

 
הוועדה רואה לנכון לביצוע הליך רישוי (רשות תעופה אזרחית ומשהב"ד) של מסוק לפינוי כפי ד. 

 שמבוצע לגבי אמבולנס. הרישוי יתייחס לפרמטרים הבאים:
 ניים.סוג המסוק בהתייחס ליכולות טיפול ומאפיינים טכ .א
 ציוד רפואי במסוק. .ב
 "א מקצועי צוות אויר ורפואי.כ .ג

 
הוועדה מודעת למצב החוקי במדינה ישראל לגבי האחריות הביטוחיות לכיסוי תאונות דרכים ה. 

ופציעות אחרות והדבר שריר וקיים גם לגבי חולים בהתוויות מסוימות למרות זאת, הוועדה אינה רואה 
עים מתאונות דרכים או מגורם אחר, אלא בהתייחס לקריטריונים הבדל בצורך בפינוי מוטס של פצו

 מקצועיים. 
 

הוועדה ממליצה להנחות את המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה במכון גרטנר להשלים ו. 
את הניתוח ההשוואתי של נתוני הפינוי בהיטס מאז התחלת הפעילות הנוכחית ולהוות גוף ניטור 

אלה לצורך בקרת איכות ובקרה כלכלית ע"י משרד הבריאות. נתונים אלה לאומי לעיבוד נתונים 
וניתוחם ישמשו כל לקבלת החלטות שנתית לגבי יעילות המודל הנוכחי, צורך באתרים (מסוקים) 

 נוספים שוויון בהקצאת שרותי פינוי רפואי ועדכון מקורות המימון. 
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, ן/אט"ן) במדינת ישראלהועדה לבחינת מערך ניידות טיפול נמרץ (נט"דו"ח . ג

 .27/3/2011בראשות פרופ' פנחס הלפרין 
 

ד"ר חזי לוי הועדה מונתה על ידי ראש מנהל רפואה במשרד הבריאות : (מתוך הדו"ח)  "הרקע

לבחון את מרכיבי התפקיד מטלות הועדה בהתאם לכתב המינוי:  . 27/12/2010בתאריך 
, מחלות ומצבים מסכני חיים) והכשרתו המולטי טראומהנדרשים מפרמדיק באט"ן (טראומה, 
מעבר ממבנה הערת הועדה: המינוי בא על רקע תכנון   .לשם מילוי תפקידו בספקטרום הנדרש

למבנה שעיקרו אט"נים  ,בית חולים במד"א, שעיקרו נט"נים מבוססי רופא-קדם ALSשרותי 

    "מבוססי פאראמדיקים
, מרכז הוועדה -מר יאיר חברוני מנהל מלר"ד איכילוב,  פרופ' (דאז ד"ר) פנחס הלפרין, חברי הועדה:

 -ד"ר יורם קליין , מנהל אגף רפואה במד"א  -ד"ר צבי פייגנברג , פרמדיק ראשי מד"א -תמ"ג  רמי מילר 
מרצה   -ד"ר דגן שוורץ  ,  טיפול נמרץ לב בי"ח תה"ש -ד"ר עמית שגב , מנהל מערך טראומה,  בי"ח קפלן

-לבריאות בקהילה יו"ר  המועצה הלאומית  -ון להד  ד"ר אמנ, ורגית אוניב' בן גוריוןבמחלקה לרפואה כיר
 לא השתתף.-יו"ר מועצה לאומית לטראומה-פרופ' משה רווחלא השתתף,

 
 (מתוך הדו"ח)המלצות: 

  "סיכום ההמלצות:

ההכשרה: השארת קורס הפאראמדיקים בשתי מתכונות: אקדמית ולא אקדמית.  .1
 קי של הפיקוח על הקורסים בידי מד"א.השארת ועיגון חו

 

ההסמכה: הסמכת הפאראמדיקים תוסדר על ידי משרד הבריאות במסגרת משפטית  .2
 מתאימה.

 

 

תחומי העיסוק:  הרחבת תחומי העיסוק של פאראמדיקים אל מחוץ לאמבולנסים, תוך  .3
 הסדרת ההדרכות, ההרשאות והפיקוח המתאימים.

 

תמשך בשלבי ההכשרה העיוניים ובבית  מעורבות רופא בעבודת הפאראמדיק: .4
 החולים. תוחלף בבקרה מרחוק ובמנגנוני בקרת ושיפור איכות מובנים ומקצועיים.

 

 

-: על משרד הבריאות לקבוע סטנדרטים לטלמדיסין ברפואת קדםEMSטלמדיסין ב  .5
 בית חולים.

קביעת מוות ע"י פאראמדיק: החוזר הנמצא בעבודה סופית נראה מתאים לפתרון  .6
 בעיה הנוצרת עם הוצאת הרופאים משטח."ה
 

הועדה לבחינת הכרזה על מוות על ידי פאראמדיק באט"ן של אגודת מגן דוד ד. 
 10/12/2011. אדום בישראל ללא נוכחות רופא, והוצאת הודעת פטירה

 

 שנים פרמדיק העובד באמבולנס 10 -מזה כמכתב המינוי של המשנה למנכ"ל משרה"ב: " הרקע:
ץ של מד"א ללא רופא, רשאי להפסיק החיאה או שלא להתחיל החיאה על פי פרוטוקול טיפול נמר

שהוגדר ע"י מגן דוד אדום  ואושר על ידי משרד הבריאות. הנסיון שנצבר בשנים אלה מלמד כי 
 הליך זה מיושם בהצלחה .

 
כולל כיום, לאחר שהופסקה ההחיאה או  שהוחלט שלא  להתחילה כלל , על  פי החלטת הצוות ה

פרמדיק ובהנחייה טלפונית של  רופא המוקד,  בהעדר רופא בצוות  יש צורך להזמין רופא לצורך 
. פעמים רבות הרופא מגיע לאחר פרק זמן ארוך (עד קביעת המוות ומילוי טופס הודעת הפטירה

מס' שעות מאז הפסקת ההחיאה), ובכך יש זילות של כבוד המת. למעשה תפקידו של אותו רופא  
תכם באישרור החלטה שכבר התקבלה ונעשתה (לעיתים לפני מספר שעות)  ואת הנעשה מס

בפרקי זמן אלו אין להשיב. כך שכל מה שנותר  לאותו רופא  לשמש "כחותמת  גומי"  ולחתום על 
 טופס הודעת הפטירה.
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אבקשכם לבחון את המתווה המתאים בהתחשב במצב ובנסיון הקיים בארץ ובעולם בכל הנוגע  
להליך קביעת המוות ובהתחשב בשיקולים של יעילות, כבוד המת ,שיקולים כלכלים ושיקולים 
אתים מוסריים אחרים. על הוועדה לבחון  האם יש הכרח לכך שדווקא רופא יראה פיזית את 

הנפטר  בטרם הוצאת הודעת פטירה,  או לחילופין האם ישנן  חלופות אפשריות  אחרות  
תית ומקצועית  את מילוי הטפסים, על מנת שבסופו של דבר תוכל שיביטחו ברמה נאותה א

 המשפחה לקבל רישיון קבורה מלשכת הבריאות.
 

 

סגן מנהל בית החולים -ד"ר שמעון רייסנר, יו"ר המועצה הלאומית לטראומה-פרופ' משה רוח :חברי הועדה
ראש -ד"ר אמיר שחר, רהשומ-מנהל יחידת טראומה, בית החולים שיבא תל-ד"ר דניאל סימון, רמב"ם

ד"ר , ופרויקטים בע"מ אסטרטגיה גלובל הלת' מנכ"ל -  עו"ד גלעד בוק, תחום רפואה, משרד הביטחון כ"ד
 .מינהל רפואי הנהלת בית החולים רמב"ם, מיקי הלברטל

 
  המלצות:

הכרזה על מוות על ידי פאראמדיק המאפשר  משרד הבריאותהצעת נוהל  הומלץ עלפה אחד א. 

שצורך לדו"ח , של אגודת מגן דוד אדום בישראל ללא נוכחות רופא, והוצאת הודעת פטירה באט"ן

 הועדה.

נהלי מד"א לפאראמדיק ראש חלק בלתי נפרד ומחייב של הנוהל,  םם שמהוויעל נספחיב. הומלץ 

שמהותם להגדיר ולעגן פורמאלית את התהליך של צוות, הכשרה יעודית, טפסים נלווים, תיעוד, 

 .על מוות על ידי פאראמדיק מד"א זההכר

הצורך קיים ממציאות רבת שנים בתחום שתוארה על ידי משרד הבריאות ומשטרת ישראל,  ג.

מבלי שידרש רופא  ולאור אישור משפטי שניתן על ידי היעוץ המשפטי של משרד הבריאות, גם

ארוכות עד שעות בכך ימנע חלוף זמן של דקות  ;קום האירוע ולראות את גופת הנפטרלהגיע למ

לאחר המוות, על כל הכרוך בכך בשמירה על כבוד המת שהינו ערך יסוד במורשת היהודית ובדין 

 הישראלי, ובביצוע תהליך מדיקולגאלי מאוזן וראוי.

 

 
 משנה למנכ"ל בראשות בינמשרדיתוועדה  –ה. בחינת איחוד מוקדי הצלה 

 20/3/2012ל יצחק. משרד הבריאות ד"ר בועז לב, סגן המפכ"ל ניצב ישרא
 

 :הרקע
התקיים דיון שר לבט"פ ושר הבריאות לבחינת איחוד מוקדי הצלה. במסגרת  22.5.11א. בתאריך 

הדיון הוחלט על הקמת צוות משותף למשרד לבט"פ ומשרד הבריאות שמטרתו לבחון את איחוד 
 מוקדי ההצלה. 

 

ד הבריאות, וועדה לבחינת מונתה ע"י מנכ"ל המשרד לבט"פ ומנכ"ל משר 2011ב. באוגוסט 
 איחוד מוקדי הצלה. 

 

לאיחוד קווי החירום  2018ג. ברקע קיימת הצעת מחליטים של ועדת שרים לענייני חקיקה חק/
 .2009-הטלפוניים תשס"ע

 

ד. הוועדה דנה באיחוד מוקדי החירום: מ"י, מד"א, כבאות ארצית ולא בחנה גופי חירום והצלה 
 .בכלל זה את הממשקים ויחדי הגומלין עם אותם גופיםנוספים (פקע"ר, איכה"ס) ו

 
 : בראש הוועדה משנה למנכ"ל משרד הבריאות/ד"ר בועז לב, סגן המפכ"ל/ניצב ישראל יצחק.חברי הועדה

סיזל, נציג משרד האוצר/יאיר אידר, ר'  אריאלנציג את"ב בט"פ/יאיר דורנפלד, נציג יועמ"ש בט"פ/
ום בכיר) שירותי הצלה ועזרה ראשונה/משרד הבריאות/מירי כהן, נציג מנ"ט/תנ"צ שי קופרמן, מנהל (תח

 יועמ"ש משרד הבריאות/עו"ד מאיר ברודר, עוזר הסמפכ"ל/סנ"צ משה פינצי.
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 המלצות חברי הוועדה

 
 בעקרון, על דעת חברי הוועדה, איחוד מוקדי החירום הינו מהלך מבורך.  .א

 

י החירום במדינה ישראל, בנקודת זמן הזו לא בשלו התנאים לאיחוד מוקד .ב
 כב"א ומ"י נמצאים בעיצומם של תהליכים ארגוניים. 

 

חברי הוועדה ממליצים לבחון שוב בעוד כשנה את נושא איחוד המוקדים  .ג
 לאחר השלמת התהליכים הארגוניים. 

 

 או קו משותף –איחוד פיזי  .1
 איחוד עמדת מוקדן בלבד/מקבל ומשגר/משל"ט .2
 תפיסת הפעלה .3
 תחומי אחריות .4

 

לאחר בחינת ממשקי העבודה ויחסי הגומלין בין הגופים בעת אירוע בשגרה  .ד
ובמצבי חירום, נמצא כי הנהלים כתובים ומעודכנים, מתקיים שת"פ בין 

 ארגונים בהתאם לאופי האירועים.
 

 

האזרח  , שאליומס' אחדבעל קו חירום  ,ניתובחברי הוועדה ממליצים על קו  .ה
רלוונטי, בנוסף לקווי החירום הקיימים לכל יכול להתקשר ומשם ניתוב לגוף ה

 גוף, כאשר בשלב זה האזרח יחליט לאיזה גוף הוא פונה עפ"י הצורך. 
 

הוועדה ממליצה על פיתוח ממשק טכנולוגי שיאפשר העברת מידע בזמן אמת  .ו
וקריאות בין מוקדי ההצלה להעברה מהירה של המידע בין הארגונים בעת 

 מידע שכזה. אירוע ומתן עדיפות לקריאה ו
 

בעת צורך בהקדמת מתקן לגוף הצלה הוועדה ממליצה על בחינת הקמת  .ז
מרכז חירום והצלה בהתאם למאפייני וצרכי האוכלוסייה, המיקום הגאוגרפי, 

לשאוף במידה וקיים יתרון לאיחוד להקים מרכז חירום  –מאפייני המקום וכו' 
 "משולב. 

 
 , מר רם בלניקוב, "ובקרהדרכי ניהול, פיקוח  –מגן דוד אדום "ו.  

 9/2012במינוי סגן שר הבריאות, 
 

ולחשבונות שנת הכספים  2011לשנת  62דוח ביקורת שנתי  ח מבקר המדינה"דו: הרקע
, הכנסת היבטים בפעילות מגן דוד אדום והמוסדות המנהלים שלועסק ב ,371 עמ'    2010

ביוני  11ם שני, כ"א בסיון התשע"ב (יו, ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינהב עסקה בנושא
ב רה נתבקש מר רם בלניקוב על יד סגן שר הבריאות 03.07.2012בתאריך שבעקבותיה ), 2012

 . ח"כ יעקב ליצמן, לבחון את הנושא

אנו מצטטים מהדו"ח המסכם של מר בלניקוב לשעבר הממונה על התקציבים באוצר, את 
עסק במבנה הניהולי והתאגידי של מד"א שאינו במנדט  היות ומר בלניקוב הרלבנטי למנדט הועדה

 (ההדגשות במקור מודגשות בקו תחתון): הועדה 
 

לבחון את ההיבטים השונים הנוגעים לדרכי הניהול, הפיקוח והבקרה נתבקשתי על ידך .."
. זאת על רקע 1950-במגן דוד אדום, אגודה ארצית כפי שהוגדרה בחוק מגן דוד אדום, תש"י

 קר המדינה האחרון שעסק בנושא והמליץ לבחון שורה של נושאים. .....דו"ח מב

למגן דוד אדום תפקידים המוגדרים בחוק. בין היתר הוא שירות עזר לשירות הרפואי של 
צה"ל בזמן מלחמה, מנהל ומתפעל את בנק הדם הארצי, ערוך לקראת אירוע אסון המוני 

 ומעמד מונופוליסטי בחלק אחר. ועוד. למד"א מעמד דומיננטי בחלק מפעולותיו 

לקריאות מצוקה.  101הוא היחיד המפעיל בנק דם ברמה ארצית. הוא מתפעל את מוקד 
 אמבולנסים.  500מד"א היא גוף ההצלה המרכזי בארץ עם צי של למעלה מ
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בחלק מפעולות מד"א פועלים לצידו גופים נוספים אשר למעשה מתחרים בחלק מהפעילויות 

 גופים המבצעים פעולות משלימות לפעולות מגן דוד אדום. שלו. ואולם יש 

בין הגופים המתחרים במד"א ניתן למנות את חברות האמבולנסים הפרטיות, בעיקר בתחום 
הסעות והעברת חולים. הדרכות עזרה ראשונה הן בתחרות אם כי למד"א מעמד דומיננטי. 

 ! .....ת לקונה שיש לתקנהזאואולם אין הסמכה על ידי הממשלה לנושא עזרה ראשונה. 
 

 תקציב האגודה

שקלים. הוא מורכב  מיליוני 525עומד על כ 2012תקציב הכנסות מד"א השוטף לשנת 
-שקלים הכנסה בגין השימוש בשירותי מד"א כ מיליוני 423-מהסעיפים העיקריים הבאים: כ

 לה. שקלים תקצוב ישיר של משרדי הממש מיליוני 35-שקלים תרומות וכ מיליון 68

שקלים שחלקו המהותי מותנה בקבלת  מיליוני 170-בנוסף יש תקציב לפרויקטים בסך כ
 תרומות. 

 שקלים בקירוב.  מיליוני 700, שוטף ופרויקטים הינו 2012כלומר סך התקציב ל 

כשני שליש מתקציב האגודה ממומן על ידי אגרות ואו תקציב מדינה או מוסדות רפואיים (בתי חולים 
תעריפי האגרות מאושרים על ידי שרי הבריאות והאוצר ומהשנה יש צורך לקבל את אישור לדוגמא). 

ועדת הרווחה של הכנסת. בעניין התעריפים העיר לי מנכ"ל מד"א מר אלי בין כי ברצונם יקבעו 
 משרדי הממשלה את גורלו של הארגון על ידי קביעת התעריפים לשירותים השונים. 

שקלים לשנה. התקציב ממן הן את התקציב  מיליון 200י בסך העולה על לאגודה תקציב תרומות שנת
 השוטף (חלקו הקטן יותר), והן פרויקטים המותנים בקבלת תרומות. 

על פי מה שנמסר לי על ידי הגורמים השונים העיסוק בתקציב התרומות הינו בעיקר באחריותו של 
 יו"ר האגודה. .....

 סיכום והמלצות: 

בהיקפה וכפי שהסברתי ביכרתי לעסוק רק בסוגיות אחדות ואשר נראו לי בדיקתי הוגבלה 
 מרכזיות בדו"ח מבקר המדינה. 

מגן דוד אדום הוא גוף ייחודי המשמר דברים חיוביים רבים בעיקר של עזרה לחלש ולנפגע. 
הוא פועל על פי ערכים הומניטאריים בינלאומיים. למדינת ישראל אינטרס רב לשמר את 

 לו. הערכים הל

האגודה נהנית מהיקף גדול של תרומות שנתיות המועברות בעיקר באמצעות אגודות ידידים 
 ידי אלפי מתנדבים. בברחבי העולם. האגודה מופעלת, 

שימור הרוח ההומניטארית של הארגון שהיא מוטיב מרכזי בפעולות הצלב האדום הינו חשוב 
 ביותר הן למדינת ישראל והן למגן דוד אדום. 

ן של אגודות מתנדבים מבורכות ותמיכתן בתקציב האגודה אף היא משימה חשובה. קיומ
ואולם קיימת חשיבות רבה להקפיד על כללי הממשל התאגידי. פעולה מתוחשבת יכולה 

אין כל סתירה בין להעמיד את עקרון הממשל התאגידי לצד ההיבטים שהוזכרו ולא לעומתם. 
שמירה על המרקם העדין של היחסים הנאותים עם החלת כללי ממשל תאגידי סבירים לבין 

 הממשלה ועם אגודות המתנדבים וכמובן עם ארגון הצלב האדום. ....

...ואולם לא מצאתי תורת הפעלה של מערך שירותי ההצלה וכן לא תורה כזאת באשר לבנק 
ם הדם מ"תוצרת משרד הבריאות". אני מעריך כי לשאלות כמו האם יש מקום לבנקי דם ארציי

או אזוריים , כיצד מדינת ישראל רוצה לראות את כלל מערך ההצלה בסוף העשור ועוד לא 
 ניתנה על ידי המשרד תשובה שמאחוריה חשיבה מתודית בשנים האחרונות. 

אני ממליץ כי תורה על בחינה כוללת של המערך הזה ועל הכנת מסמך מדיניות מקיף שיוחל 
 על כלל השחקנים בתחום.

אמץ את המלצותיי או חלק מהן עליך להקים צוות יישום שיתאם את השינויים באם תחליט ל
 .  "הן בדרך של חקיקה הן בהערכות במשרד ובאמצעות הידברות עם אנשי מגן דוד



 

 נספח ה' 74

 פערים ומשמעויות –לחלק חמישי 

 
: נדוןלהלן מצורף מסמך משרד הבריאות שהועבר לבקשת הועדה, העוסק ב

 משרד הבריאות". –ם אישפוזית "מערכת הרפואה הטרו
 

 6נושא תאריך  962013(סימוכין  2013למרס  18נמסר לועדה בדוא"ל ביום 
באמצאות גב' מירי כהן  מלשכת המשנה למנכ"ל משרד הבריאות) 2013ינואר 

מנהלת (תחום בכיר) שירותי הצלה וע"ר מטעמו של ד"ר בעז לב משנה למנכ"ל 
 .משרד הבריאות

 
ילות (+ עשרות נספחים שלא צורפו משקולי עומס מידע, מסמך הסוקר הפעה

 , מסמך האב כדלהלן:ומצויים בידי הועדה)
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 2013 ינואר 006

אסמכתא: 
00962013 

 
 

 משרד הבריאות –מערכת הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית 
 

ואה הדחופה הטרום משרד הבריאות מבצע פעילות נרחבת בתחום הרפ
 אשפוזית.

 
כחלק מתהליך גיבוש המדיניות המקצועית בנושאים המרכזיים הנוגעים 
לתחומי העשייה של המשרד, הוקמו המועצות הלאומיות המייעצת למשרד 
הבריאות. מס' מועצות פועלות גם בנושא זה. חלק משמעותי של פעילות 

המשך), וכן מועצות המועצה הלאומית לטראומה עוסק בתחום זה (יורחב ב
 המועצה הלאומית לקרדיולוגיה, ועוד. זה, לאומיות נוספות ובכלל

 
מגן דוד אדום שהינו הגוף שעל פי חוק נושא זה מוגדר כתפקידו, נמצא תחת 

 הפיקוח, הבקרה והנחיית המשרד באופן שוטף.
 

חוק  מד"א קבע כי שר הבריאות ממונה על החוק ובגופים המנהלים של מד"א 
האוצר  ות, לצד נציגי  ממשלה נוספים (משרדים נציגים של משרד הבריאמכהנ

ומשרד החוץ) וכן נציגים מגופים אחרים רלבנטיים (הר"י, קופ"ח, שלטון 
 מקומי ועוד).

ע"פ החוק, מד"א הינו תאגיד, שתפקידיו ומנגנון הפעילות שלו מוגדר, הוא 
בחוק אף הוא ר מוגדר נתון לפיקוח מבקר המדינה, והמבנה הניהולי שלו כאמו

ובתקנון, זאת בדומה לתאגידים אחרים, דוגמת הרשות הלאומית לבטיחות 
אחראית להתוויית המדיניות בתחום ה , המדינה הפקידה בידיה את בדרכים

  .המלחמה בתאונות דרכים (ולא למתן השרות בעצמה)
 

ם חשוב לציין כי, במסגרת  המאמצים שנעשו לקבלת מד"א כחבר בצלב האדו
לפני מס' שנים, התנה הצל"א את כניסת מד"א לארגון במתן עצמאות גדולה 
יותר למול הממשלה. ממשלת ישראל  הסכימה לדרישה זו, דבר שהתבטא, בין 
היתר, בשינוי הרכב הגופים המנהלים של מד"א (מתן רוב למתנדבי מד"א 

נוי  במועצה, הרכב הוועד הפועל), ביטול  הצורך באישור שר הבריאות במי
 אורגנים בכירים במד"א ועוד.

עם זאת, במסגרת השינוי בתקנון מד"א שבוצע נקבע כי בטרם המינוי יוגשו 
 המועדים לבדיקת ועדה שתבחן את כשירותם.

 
 לשכת משנה למנהל הכללי

 משרד הבריאות
Director Genera
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
mmancal@moh.health.gov.il 

 02-5655983 פקס: 02-5681306/7  טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il 
Tel: 02-5681306/7 Fax: 02-5655983 
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המשרד נמצא  בהליכי חקיקה שונים שמטרתם להסדיר נושאים בימים אלה, 
ות שונות, (לאו בהכרח תלויות במשרד) טרם הסתיימו, בתחום זה אשר מסיב

 דוגמת חוק האמבולנסים, חוק הסדרת מקצוע הפרמדיק ועוד. 
 

הרשות העליונה לאשפוז פועלת למוכנות מערכת הבריאות לשעת חירום כולל 
שירותי החירום הרפואיים הטרום אשפוזיים. שירותים אלה נמצאים בפיקוח 

שעת חירום, הקובע הנחיות, מבצע תרגילים ובפעילות שוטפת של האגף ל
 מד"א. בכל מרחביופיקוח הדוק 

 
יש לציין כי האיכות המקצועית של  שירותי ההצלה  והחירום  הרפואיים 
בישראל, היא בין הגבוהות בעולם, וזוכה לשבחים רבים בקרב אנשי המקצוע 

אינו מקבל בעולם (ובכלל זה ארגון הצלב האדום ועוד). זאת, אע"פ שנושא זה 
, אשר גם לא התייחס לכך בדוח שהוכן על מערכת  OECD-ביטוי  מתאים ב

הבריאות הישראלית (בדוח, לעומת זאת, מצויין כי רמת שירותי הרפואה 
הראשונית בארץ הם טובים, לעומת רמת שירותי הרפואה במערכת האשפוזית 

 ).'טעוני שיפור'שהם 
 
 

בתחום זה, אנו בהחלט רואים למרות הפעילות המתקיימת היום במשרד 
ובכלל זה בהקמת  המוקצעים לנושא מקום להגדיל את תשומות כח האדם,

יחידה ייעודית  (ברמת אגף/מינהל) שיוגדרו לנושא ושיאפשרו העמקת 
הפעילות הקיימת, וכן  בהסדרה חקיקתית שתאפשר  ביצוע רגולציה 

רת שינוי חוק אפקטיבית יותר בתחום (נושאים שמטופלים גם כיום, במסג
, פקודת מד"א הנוגע לסוגיות הקשורות למבנה התאגידי ולסמכויות המשרד

 ).הנוגע לרישוי פרמדיק וכן חוק האמבולנסים -הרופאים
  
במסמך זה  יוצגו חלק מהפעילות  והתהליכים שביצע/מבצע המשרד הנוגעים  

 לתחום    
 זה. 

 
  

 
 
 
 
 

 לשכת משנה למנהל הכללי
 משרד הבריאות

Director Genera
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
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 02-5655983 פקס: 02-5681306/7  טל:
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 נהלי הפעלה ורישוי  .א
 
 נהלי הפעלה של מד"א .1

משרד הבריאות הסדיר את נהלי ההפעלה של מגן דוד אדום  שנקבעו למול 
 הנהלת הארגון.

הדבר בוצע ע"י  אישור  קביעת נהלי ההפעלה ע"י מועצת מד"א, לאור 
לנשיא  25.9.11החלטת המשרד (ראה מכתבו של המשנה למנכ"ל מיום 

 1נספח  שמד"א התבקש לאשר). מד"א ובו קובץ הנהלים
 בקובץ הנהלים כלולים:   

 
 :מינוי מנהל רפואי אחראי .2

אחד מהתחומים הבאים: בנקבע כי נדרש להיות רופא מומחה  - כישורים .א
באישור משרד רפואה דחופה, טיפול נמרץ, קרדיולוגיה והוא ימונה 

 .הבריאות
ד"א, קביעת הוא בעל האחריות הכוללת לפעילות הצוותים במ - תפקידים .ב

 נהלים והנחיות ביצוע בקרות איכות וקביעת הציוד הרפואי.
 
 :בנוהל זה נקבע -מוקד  .3

 תפקידי המוקד (כולל קשר עם גורמי חירום אחרים) והיקף פעילותו. .א
רפואי מתאים שהוכשרו -נדרש איוש צוות בעל רקע פארא איוש המוקדים .ב

 לעבודת המוקד בהתאם לנהלים שנקבעו להלן.
על פעילות  שיפקחהפעלת מוקד מבצעים ושליטה ארצי  -דהפעלת מוק .ג

 אותם. ויגבההמוקדים 
פעילות המוקדים תנוהל באופן ממוחשב ותכלול רישום   - מחשוב .ד

יות, שיבוץ הצוותים, מעקב אחרי הקריאה עד לסיומה, שליטה על אהקר
 מיקום הרכבים, איתור (אוטומטי) של הרכב הזמין ביותר.

 שייכללו ויימצאו בכל מוקד. נהלי הפעלה וההנחיות .ה
גיבוי המוקדים, המעקב והבקרה, השליטה על האמבולנסים (כולל מערכת  .ו

 איתור ממוחשבת), נהלי הפעלה, גיבוי למוקדים ועוד.
 
 ציוד רפואי משקי .4

ידי הגורמים -על נקבעעפ"י הנוהל, תקן הציוד שיימצא ברכבי ההצלה 
 :ובאישור משרד הבריאותהמקצועיים 

 ס רגילאמבולנ   
 ניידת טיפול נמרץ (נט"ן ואט"ן)   
 תאר"ן.   
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  הכשרת הצוותים .5

 
יקבע את תכני  באישור משרד הבריאותעפ"י  הנוהל, המנהל הרפואי 

 ההכשרות והקורסים לאנשי הצוות:
 
שנים  3-חובת ריענון אחת ל ,שעות 60בהיקף של   - מגיש עזרה ראשונה .1

 שעות. 20בהיקף של 
 

שעות, בעל היתר לנהיגת רכב בטחון בהתאם  203יקף של ה - נהג אמבולנס .2
 44לתקנות התעבורה, ונדרש לעבור ריענון אחת לשנתיים בהיקף של 

 שעות.
 

שעות, ריענון אחת לשנתיים בהיקף של  173קורס בהיקף   - חובש מלווה .3
 שעות. 44

 

) 3בעל הכשרה לשל חובש רפואת חירום (ראה סעיף   - חובש/עובד מוקד .4
    עבר 

 שעות. 44קורס ייעודי של מוקדים, נדרש ריענון אחת לשנתיים בהיקף של    
 
   שעות אחת  44סיים בהצלחה קורס פארמדיק, ריענון תקופתי   - פארמדיק .5

 לשנתיים.
האם יש עוד תחום במערכת הבריאות שבו נדרש ריענון  -הערה למחשבה (

 )תקופתי מסודר כל כך..
 

 - איוש רכבי הצלה .6

אנשי צוות לכל הפחות, מתוכם רופא  3-תאויש ב –פול נמרץ ניידת טי .1
ולפחות פאראמדיק אחד. איש הצוות השלישי יהיה לכל הפחות חובש/נהג 

 אמבולנס בהכשרתו.
 

אנשי צוות לכל הפחות, מתוכם  2-יאויש ב –אמבולנס טיפול נמרץ (אט"ן)  .2
 לפחות פאראמדיק אחד. איש הצוות השני יהיה לכל הפחות חובש/נהג

 אמבולנס בהכשרתו.
 

מהמקרים בשני אנשי צוות לפחות, מתוכם  90%-יאויש ב –אמבולנס רגיל  .3
חובש/נהג אמבולנס אחד. שאר אנשי הצוות יהיו בהכשרת מגישי עזרה 

 ראשונה לכל הפחות. 
 
 



 

79 

  
 שילוט וסימון רכבים .7

גוף הרכב יהיה צבוע בצבע לבן, סמל מגן דוד  – אמבולנס בטחון (רגיל) .1
מגן דוד אדום" משני צידי הרכב וכיתוב "אמבולנס" בחזית ומאחור. וכיתוב "

כל הסמלים והרישומים יופיעו בעברית ובאנגלית ובצבע אדום. רצ"ב 
 .5שרטוט נספח 

גוף הרכב יהיה צבוע בצבע  - ניידת טיפול נמרץ (אמבולנס טיפול נמרץ) .2
הרכב  צהוב, סמל מגן דוד אדום, רישום "ניידת טיפול נמרץ" משני צידי

והכיתוב "אמבולנס" מלפנים ומאחור. כל הרישומים יופיעו בעברית 
 ובאנגלית, בצבע אדום. 

  לקובץ).  6(מופיע בקובץ ___ של מד"א בנספח 
 

בעקבות פיילוט שהתקיים בשנה האחרונה, הוחלט להסב את צבע  -הערה 
 כל
 שנים. 5-התהליך יתפרש על כ –נמרץ לצהוב טיפול לניידות ה

גוף הרכב יהיה צבוע בצבע לבן, סמל מגן דוד אדום משני צידי  - תאר"ן .3
כמו כן רישום סוג הניידת משני צידי הרכב, מלפנים ומאחור (תאר"ן)  .הרכב

 רישום הכיתוב יהיה בצבע אדום.
 

הרכב בצבע צהוב כהה, סמל מגן דוד אדום, רישום סוג הניידת  – ניידת דם .4
ני צידי הרכב, מלפנים ומאחור, (ניידת דם) יירשם בעברית ובאנגלית מש

 רישום הכיתוב יהיה בצבע אדום.
 
 פיקוח .8

המנהל הרפואי יקיים בקרה מקצועית שוטפת על פעילות הצוותים באמצעות 
 בעלי תפקידים שימונו על ידי האגודה ובשיטה הר"מ:

מפקח ובודק את הפעולות המקצועיות של כלל  -פאראמדיק אחראי תחנתי .1
ת הפאראמדיקים באמצעות בדיקת הדוחות הצוותים בתחנתו לרבו

הרפואיים הממולאים ע"י הצוות, עבודה משותפת עם הצוותים ושיחות 
 חתך. שותף בהכשרת הפאראמדיקים הצעירים לפעילות עבודת האט"ן.

 
מפקח ובודק את הפעולות המקצועיות של  -פראמדיק סופרווייזר מרחבי .2

ם האחראיים באמצעות כלל הצוותים במרחב לרבות פעילות הפאראמדיקי
בקרות צוותים הנערכות במלרדי"ם ובמהלך האירוע, בבדיקת דוחות 

,  ISO-רפואיים, עבודה משותפת, שיחות צוות, מעקב אחר דוחות ה
תחקור אירועים לרבות אירועים גדולים והגשת חוות דעת לאגף הרפואה, 

ף תחקור ומענה לסוגיות מקצועיות במסגרת האזור בכפוף להנחיות אג
הרפואה, המשך טיפול בחריגות שדווחו ע"י המוקד הרפואי. במסגרת 
תפקידו מסייע ומפקח אחר תהליך הכשרת הפאראמדיקים הצעירים 

 לעבודת האט"ן. 
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ברופא מומחה מתחומי ימים בשנה  365שעות  24מאויש  -מוקד רפואי .3
. המוקד הרפואי מפקח אחר הפעולות הטיפול הנמרץ  ובפאראמדיק בכיר

מקצועיות המתבצעות בכלל הארגון ובתוך כך יוצר תמונת מצב עדכנית ה
רוחבית אחר רמת הטיפול, ליקויים בטיפול והצורך הנדרש בשינויים 
ובשיפורים. המוקד הרפואי משמש כגורם המקצועי הבכיר לפניית אנשי 
צוות המבקשים סיוע במהלך האירוע בקבלת החלטות טיפוליות מורכבות 

להפעלת שלבים הנדרשים ע"פ הפרוטוקול בטיפול ובכללם אישור 
בחולים/נפגעים. המוקד הרפואי מחויב בכל משמרת לדגום אירועים ע"פ 
הנחיית המנהל הרפואי מכל אחד ממרחבי מד"א וכן לדגום אירועים 
מורכבים. לטובת המוקד אמצעי בקרה ממוחשבים לרבות יכולת לראות 

מייד בתום האירוע וכן מערכת את הדוחות הרפואיים שממלאים הצוותים 
הקולטת נתונים ממכשירי המוניטור/דפיברילטור המצויים בניידות לרבות 

ECG, ETCo2, SpO2   ועוד. חריגות שנמצאו מועברות מיידית לבדיקה
 מקיפה במסגרת המרחב ואגף הרפואה.

 
 

מלבד ליווי ופיקוח אחר כלל הפעולות שצוינו בסעיפים   - אגף הרפואה .4
עוסק אגף הרפואה בבקרות מקצועיות ע"י הפאראמדיק הראשי הקודמים 

ופאראמדיקים בכירים נוספים בכלל המרחבים במסגרת בקרות מנכ"ל, 
בקרות במתכונת פתע בכל שעות היממה ובקרות מתוכננות מראש. 
במסגרת הבקרה נבדקים כלל הרבדים המקצועיים לרבות בדיקת הציוד 

רדי"ם ומעקב אחר רמת הטיפול, ברכבי ההצלה, הגעה לאירועים ולמל
בדיקה אקראית של אנשי הצוות אחר רמת הידיעות המקצועיות, יישום 

 הנחיות אגף הרפואה ועוד. 
 

 .מצ"ב קובץ הנהלים
 
 
 

  – רישוי אמבולנסים
 

ישנם נהלים והליך רישוי מוסדר, המבוצע למול חברות אמבולנסים פרטיים 
רישוי האמבולנסים, זאת על אף  כולל תהליך בקרה ופיקוח המובנה בתהליך

שהיקף כח האדם העוסק בכך, הינו מוגבל, ומתבסס על ממונה רישוי 
אמבולנסים, הכפוף לראש אגף רפואה כללית, אשר מעורב באופן פעיל ונרחב 
בכל הקשור לתחום הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית (לא רק בנוגע 

רה והפיקוח, הליכי שימוע לאמבולנסים פרטיים), כולל בגיבוש המדיניות, הבק
 (חומר הועבר ע"י מר יאיר חברוני). -ועוד 
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 - חוק רישוי אמבולנסים

נמצא בהליך חקיקה האמור להסדיר את כל הליך הרישוי, הפיקוח, הפעילות 
של האמבולנסים הפרטיים (אולם גם בהעדר חוק ישנם נהלים מוסדרים 

ועל סמכויות שהוקנו  רהלרישוי אמבולנסים המסתמכים על תקנות התעבו
  ).למשרד  מכוח פסיקת בית המשפט העליון

אבן הנגף  בהעברת החוק היא סוגית החלת החוק על מד"א. המשרד סבור כי 
החוק אינו אמור לחול על מד"א על מנת לאפשר לו עצמאות מקצועית למלא 
את המשימות הלאומיות שהוטלו עליו ואילו הכנסת סברה כי יש להחיל את 

 ק כל מד"א.החו
כל עוד סוגיה זאת לא תיפטר ולא נגיע להסכמות מניחות את הדעת  שפעילות 

 מד"א לא תיפגע בשל החוק הליכי החקיקה לא יקודמו.
המשרד פועל בימים אלו להסדיר את נהלי הפעלת האמבולנסים של מד"א 
בתקנון מד"א ובכך להסיר את הטענה כי הפעלת האמבולנסים של מד"א אינה 

  ת בדבר חקיקה.   מוסדר
 

 - רישוי האמבולנסים של מד"א
מד"א, מתוקף היותו ארגון סטטוטורי לא נדרש לרישוי של האמבולנסים ע"י 
משרד הבריאות, אלא רק לרישוי האמבולנסים ע"י משרד התחבורה (רישוי 

 לכל אמבולנס).
יחד עם זאת, כאשר מד"א מבקש  להפעיל סוג אמבולנס (או רכב פינוי אחר) 

ש צורך באישור של משרד הבריאות למשרד התחבורה (רכבי פינוי שטח, י
 טרקטורונים ואחרים).

 
האישור ניתן  -שינויים נוספים כדוגמת צבע הניידות (טיפול נמרץ לבן לצהוב) 

ע"י משרד התחבורה רק לאחר אישור של משרד הבריאות, לאחר שהשתכנע 
 ) ולאחר ביצוע פיילוט.שנכון לעשות זאת (לאחר בחינה של הקיים בעולם

 
 - שינוי הסימון על האמבולנסים

 וצע רק לאחר אישור משרד הבריאותמב
 
 

 :הגבלת גיל האמבולנס
אף שהסמכות היא בידי משרד התחבורה, הרי שמשרד הבריאות הוא -על

הגורם המקצועי שעליו נסמך משרד התחבורה  בנושא זה. הגבלת גילאי 
ולנסים פרטיים ועל מד"א כאחד (למעט שנים) חלה על אמב 10האמבולנס (

 שנים). 15ממוגני ירי שעליהם חלה הגבלה של  4X4-אמבולנסים מ
 

אכן, בנושאים אלה, מרבית הסמכות החוקית הינה בידי משרד התחבורה, 
 אולם בפועל,  נדרש אישור של משרד הבריאות.
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 תהליכי בקרה
 

 :מגן דוד אדום
ד"א על בסיס הנהלים להפעלת מד"א משרד הבריאות מבצע בקרות במ

 שנקבעו.
במסגרת זו, מבוצעת בקרה על האמבולנסים של מד"א (רגילים וטיפול נמרץ), 

 -בדיקת הציוד באמבולנסים, תוקף, הכרת הצוותים את הציוד, המכשור 
 וחות רפואיים של אנשי צוות.דוהתרופות וכן נבדקים 

פעילות מד"א, לא על כל מטרת הבקרות אינה לבצע בקרה על כל יודגש, 
לבדוק את הליכי אמבולנס ולא על כל איש צוות, אלא עיקר הפעילות היא 

 הבקרה הפנימית של מד"א  בהתאם לנהלים.
המשרד קבע את עקרונות הבקרה מול אגף הרפואה של מד"א אשר מתווה 

 במד"א את הבקרות הרפואיות על הצוותים הרפואיים במרחבים.
 

 2הפנימיים שמבוצעים במד"א, יש בקרה על לפחות  במסגרת הליכי הבקרה
דוחות רפואיים של כל עובד בכל חודש (ע"י הסופרוויזר המרחבי, הפרמדיק 

 האחראי או המוקד הרפואי).
בנוסף, כל מרחב עובר פעם בחודש בקרה של אגף הרפואה, המבוצעת ע"י 

 סופרוויזר ממרחב אחר.
 

דוחות רפואיים מכל  2לפחות המוקד הרפואי מחוייב לדגום בכל משמרת 
 מרחב.

במסגרת זו, נבדקים, גם אמבולנסים (על סוגיהם השונים, בחדרי המיון), 
נבדקים טפסי חולה/נפגע בתחנות, ובעיקר נבדקים הליכי הבקרה  המבוצעים, 
ע"י הגורמים האחראים במד"א (מנהל המרחב, סופרוויזר, פראמדיק אחראי 

 ועוד).
 

סי הבקרה (מצ"ב לדוגמא מכתב למנהל מרחב לכיש מצ"ב פורמט הבקרה וטפ
 )12919612(סימוכין  -) וכן פורמט הבקרה 23593412(סימוכין  16.5.12-מה
 
 

 מד"א -אוגדן בקרות 
 בעקבות דרישת משרד הבריאות מד"א הכין אוגדן של נהלי הבקרה, הכוללים:

o בקרת מנכ"ל 
o בקרת אגף רפואה 
o בקרת ניהול איכות 
o בקרת סופרוויזר 
o קרת מוקד רפואיב 
 

 מצ"ב אוגדן הבקרות של מד"א.
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 בקרות כספיות ודוחות כספיים

תכנית העבודה השנתית של מד"א וכן הצעת התקציב השנתי של מד"א 
מוגשים למשרד הבריאות ומתקיים דיון בראשות המשנה למנכ"ל יחד עם 

ור נציגי מינהל רפואה, תקציבים וחשבות על התכנית והתקציב (לא נדרש איש
 פורמלי, עפ"י החוק).

משרד של  רשמי אישורבמשרד הבריאות בוחן בימים אלה, האם לחייב 
  .הבריאות

 
 

דוחות הבקרה הכספיים, המאזנים השנתיים והרבעוניים, נשלחים למשרד 
הבריאות באופן קבוע כפי שנקבע בהסכם התקציבי השנתי שבין המשרד 

 :למד"א כדלקמן
 (מסוקר) תוך שבועיים מיום חתימתו.כל רבעון  -מאזנים רבעוניים .1
 מבוקר, תוך שבועיים מיום .. -דוח רווח והפסד  .2
לא יאוחר מאוקטובר השנה לשנת   -תכנית עבודה והצעת תקציב שנתית  .3

 התקציב הבאה.
 תוך שבועיים מיום אישורו ע"י הוועד הפועל. -תקציב מאושר  .4
יכול לקבלם  מבוקרים ע"י משרד האוצר, ומשרד הבריאות  -דוחות שכר  .5

 לאחר ניתוח הנתונים הגולמיים.
יעביר כל מידע שיידרש ע"י משרד הבריאות  ההסכם גם קובע  כי מד"א 

 והאוצר לצורך ביצוע תפקידיהם.
 

בנוסף, נציגי משרד הבריאות חברים בדירקטוריון של מד"א (במועצה ובוועד 
ל התקציב הפועל..) בהתאם לחוק ולתקנון מד"א, כל הדוחות הכספיים, כול

 והמאזנים מחוייבים לקבל את אישור הדירקטוריון.
 
 

 תקצוב 
מד"א הינו תאגיד  סטטוטורי עצמאי שפועל על פי חוק,  ומקיים את עצמו 
מהכנסות ממכירת שירותים (הנתח המרכזי: הכנסות מפינוים אשר גובה 
התשלום נקבע כאגרה על פי חוק  ומכירת מוצרי דם), מתרומות ובחלק קטן 

בל תקציב מהממשלה (בגין קניית שירותים לנושאים מסויימים), בהיקף של מק
 ₪.מליון  50-כ
 

 המשרד מתקצב את מד"א בנושאים הבאים:
 
בשל המצב הביטחוני ואירועי הפח"ע, המדינה   -שירותי הזנקה באיו"ש  .1

מממנת את כל מערך החירום המופעל ע"י מד"א והיישובים באיו"ש בהיקף 
 ש"ח לשנה.מ 10של מעל 

המשרד משתתף במימון הנט"נים יחד עם הרשויות  -השתתפות בנט"נים   .2
 המקומיות וקופות החולים.
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מתן תקציב למד"א כשיפוי על פינוי חולים המפונים   -קרן הסעת חולים   .3

ממקומות מרוחקים לבתי חולים (כך שלא יצטרכו לשאת במלוא נטל 
 ה).העלות המחושבת לפי מרחק הנסיע

חובשים  הפעלתמשרד הבריאות מתקצב את מד"א בגין  -חובשים מלווים   .4
 מלווים בשכר באמבולנסים במשמרת לילה (שבה יש פחות מתנדבים).

 חומ"ס (תוספת כוננות לעובדים). -הסכם שכר חומ"ר   .5
 שיפור שירותים בגבול הצפון.  .6
 הפעלת ניידות טיפול נמרץ בשדרות ועוטף עזה.  .7
 

 ₪.מיליון  50 -היקף התקציב השנתי של משרד הבריאות למד"א הוא כ
 

 
גיבוש מדיניות בנושאים הקשורים לשירותי הרפואה הדחופה הטרום   ב.

 אשפוזית
 

משרד הבריאות בבואו לקבוע מדיניות בסוגיות הקשורות לתחום הרפואה 
 הדחופה הטרום אשפוזית מסתייע במספר גופים/כלים מרכזיים:

 ועצות הלאומיותהמ     
 המכון לחקר שירותי טראומה ורפואה דחופה   
 הוק שמקים-ועדות אד    

 
  - המועצות הלאומיות .1

מרבית  הנושאים הקשורים לתחום הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית 
נדונים במועצה הלאומית לטראומה, במועצה הלאומית למחלות לב 

 אי.וקרדיולוגיה ובמועצה הלאומית לבטיחות בית ופנ
המשרד, בבואו לגבש מדיניות בנושאים מרכזיים, מפנה אותם למועצות 

 הלאומיות שיגבשו מדיניות והמלצות למשרד.
להלן מס' דוגמאות בתחום הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית שנדונו 

 במועצות הלאומיות:
o הפסקת החייאה ואי התחלת החייאה ע"י הפרמדיקים 
o  פינוי מוטס 
o ט"ניםהפעלת אט"נים לעומת נ 
o פינוי וויסות נפגעים לבתי חולים 
o גדוד הכוננים של מד"א 
o העברת נפגעים למרכזי טראומה 
o הדרכות עזרה ראשונה 
o העברת חולים במצב קריטי 
o מערכת הקשר של מד"א 
o היערכות וסיוע רפואי לאירועים ציבוריים 
o הצלה וע"ר במקומות רחצה 
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 o קפנוגרפים במד"אא 
o  חוליםהטיפול בפצוע ראש קשה בטרום בית 
o הטיפול בחבלות  ראש 
o עמוד שדרה צווארי 
o רמת הכשרת רופאי נט"ן 
o עקרונות הטיפול של נפגעים באתר תאונות דרכים 
o  דוח שיינין שאומץ ע"י   -המערך הלאומי לטיפול בתאונות הדרכים

 הממשלה 
יו"ר המועצה לטראומה היה יו"ר תת הועדה לגיבוש המדיניות בנוגע (

 לחילוץ והצלה).
o לדוגמא: חוק חבישת קסדות   -דיניות לחוקים ותהליכים גיבוש מ

 לרוכבי
 אופניים, כביש חוצה ישראל (השלכות על נושא תאונות דרכים).   
o  דפיברילטורים חצי אוטומטיים (ליווי וייעוץ מקצועי (של המועצה

 הלאומית 
לקרדיולוגיה) לגיבוש חוק הצבת הדפיברילטורים, שהתבסס על    

  המלצות ועדה 
 מיוחדת שעסקה בנושא זה).   
o .קיצורי זמן הגעת חולים עם תסמונות כליליות חריפות 
o .ריענון קורסי החייאה 
o הגברת מודעות הציבור להחייאה ע"י עוברי אורח 
 

 היחידה לחקר שירותי טראומה ורפואה דחופה .2
במסגרת מכון גרטנר למחקר, שעימו קשור משרד הבריאות (ואף מתקצב 

ועל המכון לחקר שירותי טראומה ורפואה דחופה, אשר אותו מידי שנה), פ
מספק מחקרים ועבודות למשרד הבריאות בהתאם לבקשת המשרד ואשר 
מסייעים למשרד בגיבוש מדיניות: להלן דוגמאות לנושאים שבהם המשרד 

 השתמש בעבודות המכון:
o .השוואה בין שיעורי התמותה בקרב נפגעי טראומה בין אט"ן לנט"ן 
o ים להפעלת שירותיבחינת מודלEMS   בעולם כמצע לקביעת מדיניות

   המשרד 
 .EMSבנושא, של סוגי   
o  .בחינת מודלים של מוקדי שירותי הצלה בעולם 
o .(עבודה שמתבצעת גם כעת) בחינת האפקטיביות פינוי מוטס 
 

 :לדוגמא -הוק -וועדות אד .3
 ועדת רוח -כרזה על מוות הוועדה לבחינת סמכות פרמדיקים ל 
 וש מדיניות להפעלת אט"נים (ועדת הלפרין)גיב 
 הוועדה לבחינת הפינוי בהיטס (ועדת שמיס) 

הוועדה לבחינת איחוד מוקדי החירום (בראשות סמפכ"ל המשטרה 
 נה למנכ"ל משרד הבריאות).שמהו
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משרד הבריאות בבואו לקבוע מדיניות (הנחיות, חוזרים, נהלים, חקיקה  

 אורגנים הללו.ואחר), מתבסס רבות על תוצרי ה
 
 חוזרים ונהלים .ג

אחד מהכלים העומדים בפני המשרד לקביעת מדיניות הוא פרסום חוזרים 
 ונהלים בנושאים שונים. 

ההחלטה אם להוציא חוזר, נוהל או הנחיה בצורה אחרת הינה עפ"י שיקול 
דעת המשרד השוקל מהו הכלי הנכון למתן מענה לצורך או בעיה או כאשר 

 לקדם נושא מסויים במתן הנחיות לכלל מערכת הבריאות סבור כי יש צורך
 (או לחלקים ממנה).

 
כך לדוגמא ישנם  חוזרים שהמשרד הוציא הנוגעים לסוגיות רפואיות בתחום 

 זה:
 הטיפול בפצוע ראש קשה  
 הטיפול בנפגעי ראש 
 העברת נפגעים למרכזי טראומה 
 לפינוי חולים ונפגעים -התחשבנות קופות חולים ומד"א  
 והל רוקחות בנושא רכש סמים מסוכנים בניידות ואמבולנסיםנ 
 נוהל הכרזה על מוות ע"י פרמדיק 

 
ישנם חוזרים נוספים שהמשרד מוציא וחלים  על מד"א (וגורמים אחרים 

 במידת הצורך), או שיש להם נגיעה, לדוגמא:
 
o  חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא הנגשה תרבותית ולשונית במערכת

חוזר יש התייחסות מיוחדת למתן מענה בשפות שונות במוקדי הבריאות (ב
 חירום).

  
o  חוזר מינהל רפואה להכרה במרכזי טראומה (שבו אחת הדרישות היא מתן

משוב של צוות הטראומה בבית חולים לצוות מד"א וגופים אחרים על כל 
 פינוי רפואי..).

 

o בפועל,  חד מתפקידיו של מד"א הוא לספק שירות דם.א  -שירותי הדם
מכלל צרכי מערכת הבריאות בארץ בתחום הדם.  95%מד"א מספק מעל 

המדיניות הנוגעת להפעלת שירותי הדם, בנקי דם, הבדיקות הנדרשות 
למנות הדם ועוד מי רשאי לתרום ועוד, הינה באחריות ובסמכותו 
המוחלטת של משרד הבריאות, המוציא את ההנחיות באמצעות חוזרי 

 רפואה.מינהל 
 

דיניות נקבעת באמצעות הועדה לאימונוהמטולוגיה, שהיא וועדה המ
מייעצת למשרד הבריאות  וחברים בה אנשי מקצוע מומחים בתחום, וכן 

 המשנה למנכ"ל.
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 :נושאים נוספים בהם נקבעה מדיניות בתחום זה. ד
 
   - רפורמה במערך הטיפול הנמרץ .1

יפול הנמרץ. משרד הבריאות שם לו כיעד לבצע רפורמה במערך הט
במסגרת זו, איחוד מערך האטן/נט"ן, הרחבת זמינות האט"נים, זאת בד 
בבד עם העובדה כי בשנים האחרונות חל צמצום במס' הנט"נים, (גם לאור 

 העדר רופאים) וגם בשל העובדה כי יעילות האטני"ים הוכיחה את עצמה.
 

 :העם זאת, עלה הצורך להסדיר מס' סוגיות לצורך קידום הרפורמ
 הליך הכשרת הפרמדיקים לעבודה ללא רופא   
 הגיבוי הרפואי  
 קביעת מוות בהעדר רופא.  

 
 שלוש הסוגיות הללו קיבלו מענה ואנו בעיצומו של יישום המהלך.

 
נקבעה תכנית הכשרה מוגדרת לטיוב הכשרת הפרמדיקים שאושרה ע"י 

 המשרד
רופאים  שהתבססה בין היתר על הקמת המוקד הרפואי, המאוייש  ע"י

מומחים ותהליכי  העבודה שנקבעו לאופן הגיבוי הרפואי, ואשר אף הוסדרו 
 בנוהל ההכרזה על מוות ע"י פראמדיק. וטויבו

 כאמור, נוהל הכרזה על מוות ע"י פראמדיק, נתן מענה הולם לסוגיה.
עם זאת, כיוון שהר"י הגישה בג"צ  נגד  המשרד  כנגד יישום הנוהל, עדיין לא 

 ע כי המהלך הכולל לביצוע הרפורמה הסתיים.ניתן לקבו
 
 
 החזקת מערך האמבולנסים היישובים פריפריים  .2

תכנית ארצית  שגובשה ע"י המשרד בשילוב עם מד"א למימון והחזקת כל 
מערך האמבולנסים היישובים בפריפריה  (המשרד הקצה תקציב מיוחד 

ינוי  ביישובי לנושא, בתכנית תלת שנתית), וזאת לצורך חיזוק זמינות הפ
 הפריפריה וקידום השוויוניות וצמצום פערים בתחום הבריאות.

במסגרת זו, נקבעו גם נהלים להסדרת התחשבנויות בין מד"א ליישובים, 
 אשר הורידו את היקף הבעיות והתלונות באופן דרסטי.
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 :להלן מס' נושאים מרכזיים שנמצאים בתהליך עבודה של המשרד
 

(מלבד קורסי חובשים/נהגי אמבולנסים  ע"י גורמים נוספים ביצוע  .א
משרד הבריאות נמצא בתהליך שיאפשר ביצוע (והכרה)  -מד"א) 

בקורסים של חובשים/נהגי אמבולנס, מלבד ההכרה הבלעדית שיש 
 כיום רק במד"א, זאת גם בהעדר חוק עזרה ראשונה.

     
 א אושרה באופן סופי.טיוטת ההסדרה גובשה ע"י המשרד, אם כי עדיין ל 

 
  -תהליכי איכות בשירותי החירום ב. 

  -הכללת מד"א ברישום  הטראומה הלאומי, בנוסף למרכזי הטראומה .1
 . NASSIS-ו   ACCIS-הכללת מד"א ב       
קידום הנושא במד"א, קביעת נהלי עבודה למיסוד   -בטיחות הטיפול  .2

 תהליכי העבודה וקידום בטיחות המטופל והטיפול.
 ג.  שיתוף פעולה בין כוחות ההצלה.

 מצ"ב טיוטת הנוהל     
בכוונת המשרד להוציא הנחיות  דוברות ואחרות  -הנחיות לדוברותד.  

   הנוגעות 
לאירועים  פליליים וביטחוניים. הן לגבי סוגיות המידע וההתנהגות     

     הנוגעים 
וטת הנוהל, להיבטי החקירה והן  בכל הנוגע  לחסיון החולה, טי    

 שאמורה לצאת 
במשותף עם המשטרה, הועברה להתייחסות המשטרה וממתינה     

 לתגובתה.
 נוהל הטיפול בחולה המסרב להתפנות/לקבל טיפול .ה
התאמתו למבנה תאגידי בהתאם   -הסדרת המבנה התאגידי של מד"א  .ו

לכללי המימשל התאגידי המקובלים כיום וכן הגדלת סמכויות משרד 
 הבריאות.

הרחבת ההכשרות לכלל   -חבת מעורבות הציבור בעזרה ראשונה הר .ז
הצבור: בדגש על  הסדרת החובה לגבי עובדים (מקומות עבודה), נהגים 

 (בעיקר מקצועיים: נהגי הסעות ועוד..)
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 תהליכים נוספים
 

המשרד מבצע  טיפול בתלונות המגיעות מהצבור, ממוסדות ומכל גורם אחר, 
 ים שונים:העוסקות בתחומ

המטופלות   -תלונות בתחום הצרכני (תלונות על גובה התשלום ועוד..) .א
 ברמה הפרטנית מול הגופים הרלבנטיים.

 
 איכות טיפול וכד' -תלונות על מתן השירות .ב
 תלונות על ממשקים בין גופי הצלה .ג

בנושאים אלה, המשרד מבצע הליכי שימוע ותחקור של הגורמים 
ראש אגף רפואה כללית, הממונה על  המעורבים שבו נוטלים חלק,

 רישוי אמבולנסים ור' תחום שירותי הצלה וע"ר. 
 

בסוגיית הממשקים שבין גופי ההצלה השונים, המשרד החל  בביצוע מהלכים 
למול הגופים כולל קביעת החלטות לגבי כללי הפעילות שבין מד"א לאיחוד 

ין הגופים כולל הצלה, אולם מכיוון שחילוקי הדעות והפערים השונים שב
חילוקי דעות שונים לגבי כיתד המערך צריך לפעול, הוחלט על מינוי וועדה 
חיצונית, שתמליץ למשרד בשאלה מהו המענה הנכון למערך שירותי הרפואה 

 הדחופה הטרום אשפוזית.
 
 
 
 עם זאת, כיום כל תלונה שיש על אירועים שבהם היו מעורבים מספר גופי   
ונות של מד"א או איחוד הצלה) נבדקת על ידי המשרד הצלה (ובכלל זה תל 

 באופן  
 יסודי ומבוצע שימוע/תחקיר לכל אירוע. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לשכת משנה למנהל הכללי
 משרד הבריאות

Director Genera
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
ealth.gov.ilmmancal@moh.h 

 02-5655983 פקס: 02-5681306/7  טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010
mmancal@moh.health.gov.il 
Tel: 02-5681306/7 Fax: 02-5655983 

 



 

 נספח ו' 90

 המלצות ישום ומסקנות –לחלק שישי 
 

 

 ק הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית,    הצעת חומכתב מבוא ל. 1    

 , מטעם משרד הבריאות לשכת שר הבריאות.2009 -התשס"ט        

 

 , 2009-הצעת חוק הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית, התשס"ט. 2    

 נוסח מלא של הצעת החוק לאחר דיונים רבים ורב תחומיים.        

 

 הפאראמדיק  תכתובות ומסמכים בנושא הצעות חוק   .3

 .1978החל משנת  והעזרה הראשונה מהעבר 
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 2009-חוק הרפואה הדחופה הטרום אשפוזית, התשס"טהצעת 
 

   

 פרק א': מטרה והגדרות 

 
  

הרפואה הדחופההעיסוק במקצועות את ו של חוק זה להסדיר יתומטר .1 מטרה 

,להבטיח רמה מקצועית הולמת של העוסקים בהם כדי הטרום אשפוזית

ת מדיניות לאומית מתואמת לכללולהסדיר את הדרך לקביעת והתווי

מערכות וגופי הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית בישראל וישומם בפועל

   .על בריאות הציבורכיעדים, והכל לצורך הצלת חיים, מניעת נכות, והגנה 

 –בחוק זה  .2 הגדרות

פאראמדיק, חובש רפואה –"בעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית"   

 ריך רפואה דחופה טרום אישפוזית;דחופה, או מד

 פרק ג';ועדה שהוקמה לפי הוראות הו –"הוועדה המייעצת"   

עובד של משרד הבריאותהמנהל הכללי של משרד הבריאות או  –"המנהל"   

, ובלבד שהוא רופא מומחה ברפואה דחופהשהוא הסמיך לענין חוק זה

17וראות סעיף או רופא בעל תואר מומחה בענף רפואה שנקבע לפי ה

ברפואה ן, ובעל ניסיו197638-לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז

 דחופה או בטראומה;

 המנהל הכללי של משרד הבריאות; –"המנהל הכללי"   

הוראות מקצועיות כתובות שקבע המנהל לפי הוראות –"הוראות מקצועיות"   

פולים ופעולות, ובכלל האמור הוראות מקצועיות הנוגעות לטי47סעיף 

 רפואיים;  

הנחיות רפואיות ומנהלתיות כתובות שקבע מנהל –"הנחיות מקצועיות"   

 ;  48רפואי לפי הוראות סעיף 

 ;שר הבריאות –"השר"   

 הוועדה שהוקמה לפי פרק ב'; –"ועדת ההיגוי הלאומית"   

 ;17לפי סעיף  ןבעל רישיו –ובש רפואה דחופה" ח"  

 ;199639-חוק זכויות החולה, התשנ"ו –החולה"  "חוק זכויות  

 ;46המפורטים בתוספת, ולפי הוראות סעיף  –"טיפולים ופעולות רפואיים"   

 בעל תעודה מאת מוסד מוכר לפי הוראות פרק ו'; –"מגיש עזרה ראשונה"   

                                                 
 .162), עמ' 23.8.1987, התשמ"ז (1224ס"ח  38
 .327, התשנ"ו, עמ' 1591"ח ס 39
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מי שבידו תעודת מדריך עזרה ראשונה לפי הוראות –"מדריך עזרה ראשונה"   

 ;37סעיף 

  

 

או חובש רפואה קפאראמדי –"מדריך רפואה דחופה טרום אישפוזית" 

דחופה שבידו תעודת מדריך רפואה דחופה טרום אישפוזית לפי

 ;37הוראות סעיף 

לחוק מגן דוד אדום, 2מגן דוד אדום בישראל כמשמעותו בסעיף  –"מד"א"   

1950-התש"י
40

; 

   

  –"מוסד רפואי" 

, קופת חולים41 1940קודת הבריאות העם, לפ 24כהגדרתו בסעיף  )1(  

 ומד"א;  42 1994-כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

 שרותי הרפואה של כוחות הביטחון; )2(  

מוסד למתן שירותי רפואה דחופה טרום אישפוזית שהכיר בו המנהל )3(  

 לפי הוראות פרק ח';

   

 –"מחלה מסכנת" 

ה לסכן את בריאותו של אדם הנמצאמחלה, לרבות מחלת נפש, העלול )1(  

 ;בעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזיתבטיפולו של 

מבעל מקצועמחלה, לרבות מחלת נפש, או כושר לקוי העלולים לשלול  )2(  

לחלוטין, ברפואה דחופהאת היכולת לעסוק  רפואה דחופה טרום אישפוזית

 זמנית או חלקית;

 החולה;כמשמעותו בחוק זכויות  –"מטופל"   

רופא מומחה ברפואה דחופה או רופא בעל תואר מומחה –"מנהל רפואי"   

לפקודת הרופאים [נוסח 17בענף רפואה שנקבע לפי הוראות סעיף 

ברפואה דחופה או בטראומה ן, בעל ניסיו197643-חדש], התשל"ז

והפעיל בתחומים אלו, שאישר המנהל, והאחראי מקצועית לפעילות

רפואה הדחופה הטרום האישפוזית, של רופאיםשל בעלי מקצוע ה

 ואחים מוסמכים כדין ושל מגישי עזרה ראשונה במוסד רפואי;

סיוע רפואי ראשוני דחוף הניתן לשם הצלת חיים או לשם –"עזרה ראשונה"   

מניעת נכות ולרבות הטיפולים והפעולות המפורטים בחלק א'

 לתוספת;

                                                 
 .175, התש"י, עמ' 52ס"ח 40
 .239, (א) 191, עמ' (ע) 1, תוס' 1940ע"ר  41
 .156 ס"ח התשנ"ד, עמ' 42
 .162), עמ' 23.8.1987, התשמ"ז (1224ס"ח  43
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רפואי דחוף בסיסי הניתן לשם הצלת חיים טיפול  –"עזרה רפואית בסיסית"   

או לשם מניעת נכות ולרבות הטיפולים והפעולות המפורטים בחלק ב'

 לתוספת;

טיפול רפואי דחוף מתקדם הניתן לשם הצלת –"עזרה רפואית מתקדמת"   

חיים או לשם מניעת נכות ולרבות הטיפולים והפעולות המפורטים

 בחלק ג' לתוספת; 

 ;15בעל רישיון לפי סעיף  – "פאראמדיק  

רופא מורשה לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], –"רופא"   

 ;1976-התשל"ז

בעל תואר מומחה בענף בתחום הרפואה –"רופא מומחה ברפואה דחופה"   

לפקודת הרופאים [נוסח חדש], 17הדחופה שנקבע לפי הוראות סעיף 

 ;1976-התשל"ז

 לרבות רישיון זמני; –" ן"רישיו  

ההגנה צבא של הרפואה חיל –"שרותי הרפואה של כוחות הביטחון"   

, שירותי הרפואה של , שירותי הרפואה של משטרת ישראללישראל

 . שירות בתי הסוהר ושירותי הרפואה של שירות ביטחון כללי

  

 

 

 

 פרק ב':  ועדת היגוי לאומית 

 חופה הטרום אישפוזית בישראל להתווית וקביעת מדיניות הרפואה הד

 

השר ימנה ועדת היגוי לאומית למדיניות הרפואה הדחופה הטרום )א( .  3ועדת היגוי לאומית 

הועדה), הועדה תתכנס לכל הפחות אחת לחצי –אישפוזית בישראל (בפרק זה 

 שנה.

הועדה תתווה ותקבע מדיניות לאומית רב מערכתית בתחומי הרפואה )ב(  

ישפוזית והטראומה, ותתאם מדיניות כוללת בנושאיהדחופה הטרום א

רפואה דחופה טרום אישפוזית, עזרה רפואית בסיסית ומתקדמת ועזרה

 ראשונה, לכל הגופים החברים בה.
 

ישום מדיניות והחלטות הועדה יהיה במסגרת היעדים ותוכניות )ג(

העבודה של משרד הבריאות, של הגופים החברים בועדה ושל כלל גופי מערכת

 הבריאות בישראל.
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 (ד)    חברי הוועדה יהיו:   

 המנהל הכללי, והוא יהיה היושב ראש; )1(   

שלושה עובדים בכירים של משרד הבריאות, ובהם המנהל )2(  

–שהסמיך המנהל הכללי לענין חוק זה, וככל שלא הסמיך כאמור 

רופא מומחה ברפואה דחופה או רופא בעל תואר מומחה בענף רפואה

-לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז 17שנקבע לפי הוראות סעיף 

 ברפואה דחופה או בטראומה; ן, בעל ניסיו197644

 –שלושה נציגי מד"א כמפורט להלן  )3(   

 המנהל הכללי של מד"א; (א)    

 המנהל הרפואי של מד"א; (ב)    

נציג בכיר מתחומי המבצעים או ההכשרה מקרב מתנדבי (ג)    

ד"א שהינו פאראמדיק או חובש רפואה דחופה, מתוך רשימהמ

 שתוגש לשר הבריאות על ידי נשיא מד"א;

 -שלושה נציגי חיל הרפואה בצבא ההגנה לישראל כמפורט להלן )4(   

 קצין הרפואה הראשי של צבא ההגנה לישראל; (א)    

רופא מומחה ברפואה דחופה או רופא בעל תואר מומחה (ב)    

לפקודת הרופאים 17פואה שנקבע לפי הוראות סעיף בענף ר

ברפואה דחופה או ן, בעל ניסיו197645-[נוסח חדש], התשל"ז

 בטראומה;

נציג בכיר מתחומי המבצעים או ההכשרה מקרב אנשי (ג)    

חיל הרפואה במילואים שהינו פאראמדיק או חובש רפואה

 דחופה;

סק בתחום הרפואהנציג בכיר מטעמם של קופות החולים העו )5(   

 הדחופה או בתחום שעת חרום;

נציג ההסתדרות הרפואית בישראל שהינו יושב ראש האיגוד )6(   

הישראלי לרפואה דחופה או מנהל רפואי של מוסד רפואי או רופא

 מומחה ברפואה דחופה;

פאראמדיק בכיר שהוא חבר סגל ההוראה במוסד מוכר )7(   

ר הבריאות על ידי ראשילהשכלה גבוהה, מתוך רשימה שתוגש לש

המוסדות להשכלה גבוהה המנהלות תכניות לימודי רפואה דחופה או

 רפואת חרום;

                                                 
 .162), עמ' 23.8.1987, התשמ"ז (1224ס"ח  44
 .162), עמ' 23.8.1987, התשמ"ז (1224ס"ח  45
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חובש רפואה דחופה המשמש כמדריך רפואה דחופה טרום )8(   

אישפוזית במוסד רפואי, מתוך רשימה שתוגש לשר הבריאות על ידי

ראשי המוסדות המנהלות תכניות לימודי רפואה דחופה טרום

 פוזית המוכרות לפי חוק זה;איש

שהגיש מתוך רשימהפאראמדיק או חובש רפואה דחופה  )9(   

את המספר הגדול ביותר של, לדעת השר, הארגון המייצג

 פאראמדיקים או של חובשי רפואה דחופה בישראל.

הועדה תייעץ לשר בעניינים הנוגעים לחוק זה, ואחת לשנה תגיש לו המלצות .4 תפקידי הועדה 

 יניות לאומית בתחום, בהתייחס בין היתר, לנושאים אלה:למד

המלצות למדיניות, לתכנון וליעדים מתואמים בתחום הרפואה )1(  

 הדחופה הטרום אישפוזית;

 פריסת וזמינות של שרותי רפואה דחופה על סוגיהם; )2(  

פריסה, זמינות ותקנים של ציוד ואמצעים לרפואה דחופה טרום )3(  

 ;תאישפוזי

אדם מקצועי, משאבים ותשתיות בתחום חותכנון של כוהכשרה  )4(  

 שירותי הרפואה הדחופה; 

 קידום ידע, הכשרה והסברה בעזרה ראשונה בקרב הציבור ומגזריו; )5(  

קידום ידע מקצועי, הכשרה, ופיתוח של תחומי עזרה רפואית בסיסית )6(  

 ומתקדמת במקצועות הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית;

 ים לפי בקשת השר.עניינים נוספ )7(  

 הועדה תקבע את סדרי עבודתה והיא רשאית להזמין משקיפים לישיבותיה. .5 עבודת הועדה

   

 מייעצת ה: ועדג'פרק 
 

 חוק זה, שחבריה: יןלענימייעצת מקצועית ימנה ועדה  המנהל הכללי (א) .6  ועדה מייעצת

 המנהל, והוא יהיה היושב ראש; )1(   

עובדי משרד הבריאות, האחד מנהל מחלקה רופאיםשני  )2(   

לרפואה דחופה במוסד רפואי, והשני מומחה ברפואה דחופה או רופא

לפקודת 17בעל תואר מומחה בענף רפואה שנקבע לפי הוראות סעיף 

ברפואה דחופה או ן, בעל ניסיו197646-הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז

 ;בטראומה

                                                 
 .162), עמ' 23.8.1987, התשמ"ז (1224ס"ח  46
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רופא מומחה ברפואה דחופה אוו המנהל הרפואי של מד"א א )3(   

17רופא בעל תואר מומחה בענף רפואה שנקבע לפי הוראות סעיף 

ברפואה ן, בעל ניסיו197647-לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז

  דחופה או בטראומה מטעמו;

רופא מומחהו קצין הרפואה הראשי של צבא ההגנה לישראל  א )4(   

ר מומחה בענף רפואה שנקבע לפיברפואה דחופה או רופא בעל תוא

, בעל197648-לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז 17הוראות סעיף 

  ברפואה דחופה או בטראומה מטעמו; ןניסיו

פאראמדיק שהוא חבר סגל ההוראה במוסד מוכר להשכלה )5(   

מטעמם של ראשי התכניות ללימודי רפואה דחופה או רפואתגבוהה, 

 ;מוסדות להשכלה גבוהההמתנהלות ב חרום

של ההסתדרות )    יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה דחופה6(   

רופא מומחה ברפואה דחופה או רופא בעל תוארהרפואית בישראל  או 

לפקודת הרופאים 17מומחה בענף רפואה שנקבע לפי הוראות סעיף 

מהברפואה דחופה או בטראו ן, בעל ניסיו197649-[נוסח חדש], התשל"ז

 מטעמו; 

) חובש רפואה דחופה המשמש כמדריך רפואה דחופה טרום7(   

אישפוזית במוסד רפואי, מטעמם של ראשי המוסדות המנהלות תכניות

 לימודי רפואה דחופה טרום אישפוזית המוכרות לפי חוק זה;

 פאראמדיק מקרב חברי ועדת ההיגוי הלאומית; )8(   

 מקרב חברי ועדת ההיגוי הלאומית.)      חובש רפואה דחופה 9(   

הזמין מנהלים רפואיים ונציגים מקצועיים נוספיםהמנהל רשאי ל(ב)    

 לפי הענין. השתתף בישיבות הוועדה המייעצתל

תפקידי הוועדה 

 המייעצת 
 , בנושאים אלה: לשר, למנהל הכללי ולמנהל הוועדה המייעצת תייעץ (א) .7

 ת מקצועיות והוראות מקצועיות, לפי הוראות    )   קביעת הנחיו1(           

 ;48-ו 47סעיפים            

)   קביעת התנאים להכרה בקורסי עזרה ראשונה של כוחות הביטחון2(   

, ולהכרה בקורסים של שירותי הרפואה של כוחות30לפי הוראות סעיף 

 ;38הביטחון לפי הוראות סעיף 

סדות ובקורסים להכשרת מקצועות)  קביעת התנאים להכרה במו3(   

, ולהכרה31הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית לפי הוראות סעיף 

 ;18בקורסים של צה"ל לפי הוראות סעיף 

                                                 
 .162), עמ' 23.8.1987, התשמ"ז (1224ס"ח  47
 .162), עמ' 23.8.1987, התשמ"ז (1224ס"ח  48
 .162), עמ' 23.8.1987, התשמ"ז (1224ס"ח  49
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)  קביעת תנאי השכלה ותכניות הבחינות וההכשרה של4(   

 ;17עד  15פאראמדיקים וחובשי רפואה דחופה לפי הוראות סעיפים 

כלה ותכניות הבחינות וההכשרה של מדריכי)    קביעת תנאי הש5(   

רפואה דחופה טרום אישפוזית ומדריכי עזרה ראשונה לפי הוראות

 ;37סעיף 

 ;56)      הגבלה על פרסומת לפי הוראות סעיף 6(   

 ;57מקצועית לפי הוראות סעיף  כללי אתיקה)     קביעת 7(   

וזית לפימקצוע רפואה דחופה טרום אישפיקוח על בעלי פ  )8(   

 הוראות פרק ט';

ובמוסדות בארץ ומחוצה בקורסים בהכשרות הכרה בתארים )9(   

 ;16לה לפי הוראות סעיף 

 )     שינוי התוספת לחוק;10(   

 )    עניינים נוספים לפי בקשת השר, המנהל הכללי או המנהל.11(   

 בעו לפי חוק זה.הוועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נק .8  הסדרי עבוד

שנים ואפשר לשוב ולמנותם שלושחברי הוועדה המייעצת יתמנו לתקופה של  .9 תקופת כהונה 

והוא האמור לענין חברי הוועדה, שנים שלושלתקופה נוספת אחת של 

שהתמנו מכוח תפקידם אך ככל שסיימו את תפקידם שבשלו מונו כחברים

 בוועדה תסתיים כהונתם.

   
 

 סוק ברפואה דחופה טרום אישפוזיתעי: ד'פרק 

 

 עיסוק 

כפאראמדיק 

וכחובש רפואה 

 דחופה 

(א) פאראמדיק יגיש עזרה רפואית מתקדמת על פי הוראות חוק זה, לרבות .10

 הוראות מקצועיות והנחיות מקצועיות על פיו.
 

(ב) חובש רפואה דחופה יגיש עזרה רפואית בסיסית על פי הוראות חוק זה,

 ות מקצועיות והנחיות מקצועיות על פיו.לרבות הורא

איסור עיסוק 

 ואיסור העסקה

לא יעסוק אדם בפעולות של עזרה רפואית מתקדמת טרום אשפוזית (א) .11

 אלא אם כן הוא פאראמדיק או רופא.

לא יעסוק אדם בפעולות של עזרה רפואית בסיסית אלא אם כן הוא (ב)  

 מוסמך כדין.חובש רפואה דחופה, פאראמדיק או אח 

לא יעסיק אדם בפעולות של עזרה רפואית מתקדמת טרום אשפוזית (ג)  

 את מי שאינו פאראמדיק או רופא. 

(ד)    לא יעסיק אדם בפעולות שהן עזרה רפואית בסיסית, את מי שאינו חובש  

 רפואה דחופה, פאראמדיק או אח מוסמך כדין.
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ו מי שפועל מטעמו, במישרין או בעקיפין,לא יציג אדם את עצמו א )א( .12 ייחוד התואר

כעוסק במקצוע של פאראמדיק או של חובש רפואה דחופה, כמדריך רפואה

דחופה, כמגיש עזרה ראשונה או כמדריך עזרה ראשונה, אלא אם כן הוא בעל

 רישיון או תעודה לעסוק בהם, לפי העניין.

ך רפואהפאראמדיק, לחובש רפואה דחופה, למדרילא יתחזה אדם ל )ב(  

דחופה, לבעל תעודת מגיש עזרה ראשונה או למדריך עזרה ראשונה, ולא

כאמור או בתואר דומה העשוי ליצור רושם שהוא בעל רישיוןישתמש בתואר 

הנדרש לשם עיסוק במקצוע האמור או בעל התעודה הנדרשת במקצוע

  האמור, לפי העניין.

ים להלן לבצע את הפעולות המפורטותאין בהוראות אלו כדי למנוע מהאמור .13 סייגים

להלן, ובלבד שיבצעו אותן בכפוף להוראות חוק זה, לפי הוראות מקצועיות

 והנחיות מקצועיות ולפי האמור בתוספת:

–תלמיד במוסד להכשרת פאראמדיקים שהוכר לפי הוראות פרק ז'  )1(  

עזרה רפואית מתקדמת במסגרת לימודיו והכשרתו, בפיקוח רופא, או

אמדיק שאישר המנהל הרפואי, ובכפוף לתנאי המוסד הרפואי שבו הואפאר

 מקבל את ההכשרה המקצועית;

מי שמועסק כפאראמדיק או כחובש רפואה דחופה על ידי מוסד  )2(  

עזרה רפואית –) לחוק זה 21רפואי, או מי שמועסק בהיתר מיוחד לפי סעיף (

תנאי המוסד הרפואימתקדמת ועזרה רפואית בסיסית לפי הענין, ובכפוף ל

 שבו הוא מועסק;

תלמיד במוסד להכשרת חובשי רפואה דחופה שהוכר לפי הוראות פרק )3(  

עזרה רפואית בסיסית במסגרת לימודיו והכשרתו, בפיקוח רופא, –ז' 

פאראמדיק או חובש רפואה דחופה ובכפוף לתנאי המוסד הרפואי שבו הוא

 מקבל את ההכשרה המקצועית;

רת מד"א הפועל לפי הנחיות מקצועיות של מד"א אומתנדב במסג )4(  

מתנדב מגיש עזרה ראשונה במסגרת ארגון מוכר כדין אחר שאישר המנהל

הגשת עזרה ראשונה או סיוע למתן –הכללי, הפועל לפי הנחיות מקצועיות 

עזרה רפואית בסיסית ומתקדמת הניתנת תוך פיקוח של רופא, פאראמדיק או

 חובש רפואה דחופה;

הגשת עזרה ראשונה ועזרה רפואית בסיסית לפי –אח מוסמך כדין  )5(  

סמכותו הכשרתו וניסיונו בעת ביצוע עבודתו במסגרת העיסוק בסיעוד

מקצועי כדין, והגשת עזרה ראשונה מתקדמת בהתאם להוראות המנהל

 הכללי ובכפוף לכל דין;
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עה בדין ולפיהגשת עזרה ועזרה ראשונה מכוח חובה הקבו –)    כל אדם 6(  

 הוראות אותו הדין;

שימוש במכשיר החייאה חשמלי אוטומטי או חצי אוטומטי –)     כל אדם 7(  

 לפי יכולתו הכשרתו וניסיונו;

 .והגשת עזרה ראשונה לפי יכולתו הכשרתו וניסיונ –)     כל אדם  8(  

   
 

 
 

 פרק ה': רישיון פאראמדיק ורישיון חובש רפואה דחופה

 

המנהל יעניק רישיון פאראמדיק ורישיון חובש רפואה דחופה לפי הוראות .14 ת רישיון הענק

 חוק זה. 

לקבלת  תנאים 

 פאראמדיק ןרישיו
 רישיון פאראמדיק:מי שנתקיימו בו כל אלה, זכאי לקבל  .15

 

 הוא בגיר; )1(

 הוא אזרח או תושב ישראל; )2(  

 ;תיהוא בעל ידע בשפה העבר )3(  

 שנות לימוד לפחות; 12הוא סיים  )4(  

 ;16הוא בעל השכלה כפאראמדיק לפי סעיף  )5(  

עמד בהצלחה בבחינה עיונית ומעשית לקבלת רישיון פאראמדיקהוא  )6(  

 ;תשקיים המנהל בהתייעצות עם  הועדה המייעצ

 הוא אינו חולה במחלה מסכנת; )7(  

, בעבירה פלילית או בעבירתהוא לא הורשע, בישראל או מחוץ לישראל )8(  

,רישיוןמשמעת, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל 

ולא הוגשו כנגדו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה כאמור שטרם ניתן בהם

לרבות מי שבית המשפט קבע לגביו –; לענין זה, "הורשע" פסק דין סופי

 . שעבר עבירה כאמור

השכלה 

 כפאראמדיק

 :15אלה בעלי השכלה כפאראמדיק לענין סעיף  (א) .16
 

בעל תואר בוגר במסלול פאראמדיק ברפואה דחופה או רפואת)    1(  

כמשמעותו בחוקחרום מאת מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל 

 1958–המועצה להשכלה גבוהה התשי"ח
50

או בעל תואר אקדמי שניתן 

ר בו המנהל, ושהמנהל הכירממוסד להשכלה גבוה מחוץ לישראל שהכי

 בתואר שניתן  כשווה ערך לתואר שניתן בישראל;

)     בעל תעודת סיום לימודי פאראמדיק בתוכנית לימודים מוכרת2(   

 לפי הוראות פרק ז';

                                                 
 .191 ס"ח התשי"ח, עמ' 50
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בעל תעודת סיום לימודי פאראמדיק ממוסד מחוץ לישראל )3(   

ךשהכיר בו המנהל, ושהמנהל הכיר בתעודה שהעניק כשווה ער

 ללימודים ולתעודה שהוענקה בישראל.

אלא אם כן היא לא יכיר המנהל בתואר או בתעודה לפי סעיף קטן (א) (ב)  

 כוללת התנסות מעשית שקבע המנהל בהתייעצות עם  הועדה המייעצת.

על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי המנהל להכיר בהתנסות מעשית (ג)  

צורך הכרה בתואר אקדמי שניתן ממוסדכפאראמדיק שנעשתה במדינת חוץ ל

) לסעיף קטן (א), ורשאי הוא לקבוע1מחוץ לישראל לפי הוראות פסקה (

 .תתנאים להכרה כאמור בהתייעצות עם הועדה המייעצ

תנאים לקבלת 

רישיון חובש 

 רפואה דחופה

 רישיון חובש רפואה דחופה:מי שנתקיימו בו כל אלה, זכאי לקבל  .17
 

 גיר;הוא ב     )1(

 הוא אזרח או תושב ישראל;     )2(

 ;תיהוא בעל ידע בשפה העבר)     3(  

 שנות לימוד לפחות; 12)      הוא סיים 4(  

הוא סיים תוכנית לימודים לחובשי רפואה דחופה שהכיר בה המנהל )5(  

 לפי הוראות פרק ז';

ועדההוא סיים הכשרה מעשית בהיקף שקבע השר בהתייעצות עם ה )6(  

 ;תהמייעצ

הוא עמד בהצלחה בבחינה עיונית ומעשית ובהכשרה לקבלת רישיון )7(  

חובש רפואה דחופה שקיים מנהל רפואי של מוסד מוכר לפי פרק ז', ושאישר

 המנהל בהתייעצות עם  הועדה המייעצת;

 הוא אינו חולה במחלה מסכנת; )8(  

בעבירה פלילית או בעבירת הוא לא הורשע, בישראל או מחוץ לישראל, )9(  

,ןרישיומשמעת, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל 

ולא הוגשו כנגדו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה כאמור שטרם ניתן בהם

לרבות מי שבית המשפט קבע לגביו –; לענין זה, "הורשע" פסק דין סופי

 . שעבר עבירה כאמור

 הכרה בקורסים 

 צה"ל  של
המנהל הכללי, בהתייעצות עם הועדה המייעצת רשאי להכיר בקורסים .18

לחובשים שמקיים צה"ל כתחליף לתנאים לרישיון חובש רפואה דחופה

, ורשאי הוא לצורך זה, להתנות17) לסעיף 7) עד (5האמורים בפסקאות (

 כאמור בהשתלמות ובבחינה. ןרישיו

לקבלת  בחינות

 קרישיון פאראמדי

ובש רפואה וח

 דחופה

הבחינה לקבלת, יקבע את נושאי תהועדה המייעצבהתייעצות עם  השר,  .19

רישיון פאראמדיק והבחינה לקבלת רישיון חובש רפואה דחופה, לפי סעיף

והוא רשאי לקבוע הוראות למתן פטור מחובת בחינות. )7(17), לפי סעיף 6(15
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 סדרי הבחינה

 וערר 
ין הנוהל לעררים עליין סדרי הבחינות ולעניראות לעניקבע הוהכללי המנהל  .20

 ציוני הבחינות.

המנהל רשאי, לבקשת מוסד רפואי, לתת לאדם שאינו אזרח ישראל או (א) .21 היתר מיוחד 

כפאראמדיק או כחובש רפואהתושב ישראל, היתר מיוחד לשם העסקתו 

ובתנאים באותו מוסד בלבד, לתקופה שיורה ושלא תעלה על שנה,דחופה 

שיקבע המנהל בהיתר המיוחד, אם הוכח להנחת דעתו של המנהל שאותו

,לגביו מתבקש ההיתראדם הוא בעל ידע ומומחיות מיוחדים במקצוע 

והעסקתו נדרשת למטרות הוראה, הדרכה או טיפול, ובלבד שאותו אדם הוא

מקצוע במדינה שבהאותו שיון או התעודה הנדרשים לצורך עיסוק ביבעל הר

 הוא עוסק במקצוע.

כבעל מקצוע , יראו בוהיתר מיוחד לפי סעיף זההמנהל מי שנתן לו  (ב)  

 ויחולו עליו הוראות חוק זה על פי הענין. רפואה דחופה טרום אישפוזית

רישיון פאראמדיק או חובש רפואה דחופה לפיאדם המבקש לקבל  (א) .22 הגשת בקשה

 המבקש). –יגיש בקשה למנהל (בחוק זה פרק זה 

המעידים על קיום התנאים למתן המבקש יצרף לבקשתו מסמכים (ב)  

 הרישיון.

המנהל רשאי לדרוש מהמבקש כל מידע או מסמך הדרושים לו לצורך (ג)  

 החלטה בבקשה.

המנהל רשאי לדרוש מהמבקש להתייצב בפני ועדה רפואית לצורך (ד)  

ין זה, בשינוייםייחולו לענ 52בחינת כשירותו הרפואית; הוראות סעיף 

 המחויבים.

קביעת תנאים 

 ברישיון
, לקבועייתן למבקש הזדמנות לטעון את טענותיורשאי, לאחר ש המנהל .23

 תנאים ברישיון שניתן לפי פרק זה.

 מרשם 

  רישיוןבעלי 
–(בחוק זה  לפי פרק זה רישיוןהמנהל ינהל מרשם שבו יירשמו בעלי  (א) .24

ואת רישיון, את תעודת הזהות שלויכלול את שמו של בעל המרשם); המרשם 

שברשותו, והוא יהיה פתוח לעיון הציבור באתר האינטרנט של הרישיוןמספר 

 משרד הבריאות ובכל דרך נוספת שיורה השר. 

, ויפורסמובתנאים, יצוינו במרשם ואו התניית ו, התלייתרישיוןביטול  (ב)  

 .בדרכים נוספות שיקבע המנהל

הרישיוןנתן לבעל רישיון שניתן לפי פרק זה לאחר שהמנהל רשאי לבטל  .25 רישיון ביטול 

  –אם מצא כי  הזדמנות לטעון את טענותיו

חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מהתנאים מלהתקיים לקבלת )1(  

 הרישיון.

 .על סמך מידע כוזב ןנית הרישיון )2(  
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 פרק ו':  קורסי עזרה ראשונה  

 

ודי קורס לימ

 בעזרה ראשונה

לימודי קורס בעזרה ראשונה שבסיומם מוענקת תעודה של מגיש עזרה .26

–ראשונה יתקיימו במוסד שהוא בעל היתר לניהול תוכנית לימודים (בפרק זה 

 מוסד מוכר) והכל לפי הוראות פרק זה.

תנאים לכשירות 

 ולקבלת תעודה

רשאי לקבוע תנאי כשירות תעצעם הועדה המיי תהמנהל הכללי, בהתייעצו .27

למשתתפי הקורס, וכן לקבוע הכשרה ותנאים לבחינה עיונית ומעשית כתנאי

 להענקת תעודה, לפי סוג הקורס.

רשאי לקבוע סוגי קורסים תעם הועדה המייעצ תהמנהל הכללי, בהתייעצו .28 סוגי קורסים

 ותעודות בעזרה ראשונה, ולפרסמם בדרך שיקבע.

 הענקת תעודות

מגיש עזרה ראשונה

מנהל רפואי של מוסד מוכר או מי שהוא מינה לכך מטעמו, יעניק תעודת . 29

מגיש עזרה ראשונה למי שסיים בהצלחה קורס בעזרה ראשונה ועמד בהצלחה

, והתעודה תינתן27בבחינות במסגרת המוסד המוכר בכפוף להוראות סעיף 

 .28בהתאם לסוג הקורס לפי הוראות סעיף 

 בקורסים  הכרה

של כוחות הביטחון

המנהל , בהתייעצות עם הועדה המייעצת, רשאי להכיר בקורסי עזרה ראשונה .30

של שרותי הרפואה של כוחות הביטחון, ורשאי הוא לצורך זה להתנות קבלת

תעודה של מגיש עזרה ראשונה, על סמך השתתפות בקורס עזרה ראשונה של

 בהשתלמות ובבחינה. שירותי הרפואה של כוחות הביטחון,

 

   

 פרק ז':  ניהול תוכנית לימודים למקצועות רפואה דחופה טרום אישפוזית

 

הכרה בניהול 

 תוכנית לימודים

המנהל יכיר בתכנית לימודים במקצועות הפאראמדיק וחובש רפואה (א) .31

דחופה ובקורסי עזרה ראשונה לפי הוראות פרק זה ולפי המלצת הועדה

 תכנית לימודים מוכרת). –ק זה המייעצת (בפר

מוסד –המנהל יעניק הכרה למוסד לנהל תכנית לימודים (בפרק זה  (ב)  

 מוכר), לאחר שנוכח כי התקיימו התנאים וההוראות שבפרק זה.

תנאים להכרה 

בניהול תוכנית 

 לימודים

32. 

 

השר יקבע את התנאים הנדרשים להכרה במוסד מוכר ובתכנית לימודים

 ובהם:מוכרת, 
 

 ) התכנים של תכנית הלימודים, ההכשרה המעשית ושעות הלימודים;1(

 ) סגל ההוראה שעל המוסד להעסיק;2(  

 ) המבנה והמשאבים שישמשו לתכנית הלימודים;3(  

 ) הציוד והאמצעים הנדרשים להוראת הקורס ולהכשרה המעשית בקורס.4(  
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בקשה לניהול 

 תכנית לימודים

קבל הכרה בתוכנית לימודים לפי פרק זה, יגיש למנהל בקשההמבקש ל (א) .33

 בכתב. 

פרטי הבקשה, המסמכים שיש לצרף לה, ואופן הגשתה יקבעו בתקנות, (ב)

ויכללו בין היתר את שם המוסד ופרטים על פעילותו; פרטי מנהל תכנית

הלימודים שהינו מבקש הבקשה; פרטי המנהל הרפואי האחראי ופירוט

 .32ים לפי סעיף העמידה בתנא

המנהל רשאי לבקש מהמבקש להציג לו פרטים נוספים לשם בירור (ג)  

 עמידתו בתנאי פרק זה.

לא יכיר המנהל בתכנית לימודים אם לא התמלאו במבקש ההכרה (ד)  

).8(-) ו7), (4) עד (1(15התנאים הקבועים בסעיף  36ובמנהל הרפואי לפי סעיף 

להכיר בתכנית לימודים, יודיע על כך למבקש ההכרה  (ה)     שקל המנהל שלא  

בכתב ויאפשר לו לטעון טענותיו בפניו או בפני מי שקבע לכך בתוך שלושים

 ימים; המנהל יודיע למבקש ההכרה על החלטתו הסופית בכתב.

 (ו)     המנהל רשאי להתנות את ההיתר לניהול תוכנית לימודים בתנאים .  

ביטול הכרה 

 לימודים בתוכנית
נוכח המנהל כי בעל הכרה בתוכנית לימודים הפר תנאי מתנאי ההכרה, או .34

שחדלו להתקיים התנאים להכרה, רשאי הוא להתרות בכתב בבעל ההכרה,

או להתנות תנאים להמשך קיומה, ואם התנאים לא קוימו בפרק הזמן שקבע

בטל אתהמנהל בהודעה, רשאי הוא לבטל את ההכרה לתקופה שיקבע או ל

ההכרה לגמרי לפי הענין, ובלבד שנתן לבעל ההכרה הזדמנות לטעון טענותיו

 בפניו או בפני מי שקבע לכך.

שיהא אחראי לתכני תכנית מנהל תוכנית לימודים יעסיק בכל עת מנהל רפואי .35 מנהל רפואי

הלימודים ולרמתה, לכשירות סגל ההוראה על פי דרישות החוק ולרמת

רה, להקפדה על קיום הנחיות מקצועיות והוראות מקצועיות,ההוראה וההכש

 ולקיום כללי אתיקה והתנהגות הולמת.

מדריך רפואה 

דחופה טרום 

 אישפוזית 

ומדריך עזרה 

 ראשונה

לא יעסוק אדם בהדרכה בתוכנית לימודים ולא יעסיק מנהל תוכנית או (א) .36

דים או במוסד מוכרמנהל רפואי או מנהל מוסד מוכר מדריך בתוכנית לימו

כאמור, אלא אם כן אותו אדם הוא בעל תעודה מעת המנהל והוסמך כמדריך

רפואה דחופה טרום אישפוזית, או הוסמך אותו אדם על ידי מנהל רפואי או

מי מטעמו כמדריך עזרה ראשונה, לפי העניין, ולפי התנאים וההוראות

 הקבועים בסעיף זה.

דה המייעצת, יקבע את התנאים למתן תעודההשר, בהתייעצות עם הוע (ב)  

והסמכה כמדריך רפואה דחופה טרום אישפוזית בתוכנית לימודים או במוסד

מוכר לפי הענין, לרבות תנאי הכשירות למשתתפי ההכשרה הנדרשת לשם

קבלת תעודת ההסמכה כמדריך, ותנאים לבחינה עיונית ומעשית כתנאי

ההסמכה וסוגי התעודות למדריכים, להענקת התעודה, וכן יקבע את תחומי

 לפי הכשרתם והסמכתם, ופרסום התנאים בדרך שיקבע.
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(ג)    המנהל הכללי, בהתייעצות עם הועדה המייעצת, יקבע את התנאים  

שבהם יעניק מנהל רפואי תעודת הסמכה כמדריך עזרה ראשונה, לרבות

 מור.לעניין ההכשרה הנדרשת ובחינה לשם קבלת תעודת ההסמכה כא
 

רשאי לקבוע סוגי תעם הועדה המייעצ ת(ד)   המנהל הכללי בהתייעצו

 קורסים ותעודות בעזרה ראשונה, ולפרסמם בדרך שיקבע.
 

הכרה בתוכניות 

לימודים ומדריכים 

של שירותי הרפואה

של כוחות הביטחון

המנהל, בהתייעצות עם הועדה המייעצת, רשאי להכיר בתוכניות לימודים, .37

כי רפואה דחופה טרום אישפוזית ובמדריכי עזרה ראשונה של שרותיבמדרי

הרפואה של כוחות הביטחון לפי הוראות פרק זה, ורשאי הוא לצורך הכרה או

מתן תעודה להתנות את קבלת ההכרה או התעודה, לפי הענין, בתנאים,

 בהכשרה משלימה, בהשתלמות ובבחינה.
 

איסור התחזות 

למוסד מוכר או 

לימודים לתכנית 

 מוכרת

לא יפרסם אדם, מוסד או תאגיד כי הוא בעל הכרה כמוסד מוכר או כמפעיל .38

תכנית לימודים מוכרת, ולא יציג עצמו כבעל הכרה כאמור, ולא ישתמש בכל

תואר או כינוי העשויים ליצור רושם שהוא בעל הכרה, אלא אם כן הוא בעל

 פי הוראות פרק זה. הכרה כמוסד מוכר או כתכנית לימודים מוכרת ל

 

   

  פרק ח': הכרה בשירות רפואה דחופה טרום אישפוזית
 

הכרה בשירות 

רפואה דחופה 

 טרום אישפוזית 

המנהל, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת, רשאי להכיר בשירות של רפואה .39

דחופה טרום אישפוזית המספק שירותי עזרה רפואית מתקדמת, עזרה

ירותי עזרה ראשונה, הניתנים תוך הפעלת או העסקתרפואית בסיסית, או ש

בעלי מקצועות רפואה דחופה טרום אישפוזית או מגישי עזרה ראשונה  (בפרק

 שירות רפואי מוכר), לפי הוראות פרק זה. –זה 

תנאים להכרה 

בשירות רפואה 

דחופה טרום 

 אישפוזית

 ובהם: השר יקבע בתקנות את התנאים להכרה בשירות רפואי מוכר, .40
 

)      הרכב כוח האדם שמנהל שירות רפואי מוכר חייב להפעיל או להעסיק1(

לצורך מתן שירותי עזרה רפואית מתקדמת ובסיסית ושירותי עזרה ראשונה,

 ובכלל האמור הרכב המוקד הרפואי הטלפוני,  הכל לפי הסוג והעניין;

 )       מבנה ומשאבים שישמשו לשירות הרפואי המוכר;2(  

 )       ציוד ואמצעים נדרשים להפעלת השירות הרפואי המוכר;3(  

 )       אמצעי פינוי וניוד נפגעים וחולים נדרשים לפי העניין.4(  

 תנאים 

 להפעלת

שירות רפואה 

דחופה טרום 

 אישפוזית

מנהל שירות רפואי מוכר יעסיק בכל עת מנהל רפואי זמין ופעיל, שיהא (א) .41

רציף לרמה המקצועית, לפעילותם ולכשירותם לפי חוק זה שלאחראי באופן 

כל בעלי מקצוע הרפואה הדחופה הטרום אישפוזית המועסקים בשירות

הרפואי המוכר, ושאר כוח האדם המקצועי המסייע לפעילות הרפואית

בשירות הרפואי, לפעילותו של המוקד הטלפוני, ולהקפדה על הנחיות

 , וקיום כללי האתיקה וההתנהגות.מקצועיות, הוראות מקצועיות
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מנהל שירות רפואי מוכר יפעיל מוקד רפואי טלפוני זמין הנותן שרות (ב)  

, על ידי מוקדנים40שעות ביממה והמאויש לפי הוראות סעיף  24רצוף של 

שהנם פאראמדיקים או חובשי רפואה דחופה טרום אישפוזית, שהוכשרו

הל בהתייעצות עם הועדה המייעצת,כמוקדנים בקורס שאושר על ידי המנ

שידאגו, בין השאר, להכוונה או להנחיה מקצועית של הפונה או המטופל,

ליצירת קשר מהיר ויעיל בין הגורמים הנדרשים להפעלת השירות הרפואי

המוכר, ולמסירת דיווחים ועדכונים מקצועיים למוסד רפואי או לשירותי

 , לפי הענין.חרום והצלה על בסיס הנחיות מקצועיות

שירות רפואי מוכר יהיה אחראי לשמירת הרשומה הרפואית בהתאם (ג)  

 להוראות חוק זכויות החולה והוראות כל דין.

שירות רפואי מוכר והעוסקים בו יהיו מבוטחים בביטוח לכיסוי נזק (ד)  

 שיגרם למטופל שנזקק לשרות בעת מתן השרות, בהיקף כפי שיקבע השר.

ל בקשה להפעי

 שירות רפואי  

מנהל מוסד רפואי או מנהל תאגיד רשום או המבקש לקבל הכרה (א) .42

 בשרות רפואי יגיש בקשה למנהל בכתב.

השר, בהתייעצות עם הועדה המייעצת, יקבע את אופן הגשת הבקשה, (ב)  

פרטיה, והמסמכים שיש לצרף לה, שיכללו בין היתר: את שם המוסד, המוסד

יד, אישורים על הקמתו ופרטים על פעילותו, פרטי מנהלהרפואי או התאג

השירות הרפואי, פרטי המנהל הרפואי, פירוט נהלי העבודה וההנחיות

ופרטים אודות התנאים המנויים 48המקצועיות הנדרשות לפי הוראות סעיף 

 .41-ו  40בסעיפים 

המנהל רשאי לבקש מהמבקש להציג לו פרטים נוספים לשם בירור (ג)  

 עמידתו בתנאי פרק זה.

לא יכיר המנהל בשירות רפואי אם לא התמלאו במנהל השירות (ד)  

-) ו7), (4) עד (1( 15(א) התנאים הקבועים בסעיף  41ובמנהל הרפואי לפי סעיף 

)8.( 

(ה)    שקל המנהל שלא ליתן הכרה בשירות רפואי יודיע על כך למבקש בכתב  

עון טענותיו בפניו או בפני מי שקבע לכך;ויאפשר לו תוך שלושים ימים לט

 המנהל יודיע למבקש על החלטתו בבקשה בכתב.

תוקף ההכרה 

ותנאים בהכרה 

 בשירות רפואי

(א) תוקפה של הכרה בשירות רפואי מוכר היא לשלוש שנים, והמנהל רשאי .43

 להאריכה.

ף(ב) המנהל רשאי לקבוע בהיתר תנאים שיש לקיימם וכן רשאי הוא להוסי

 תנאים להיתר.



 

112 
ביטול הכרה 

 בשירות רפואי 
נוכח המנהל כי בעל הכרה כשירות רפואי מוכר הפר תנאי מתנאי ההכרה, או .44

שחדלו להתקיים בו התנאים להכרה, רשאי הוא להתרות בכתב בבעל ההכרה,

או להתנות תנאים להמשך קיום ההכרה, ואם התנאים לא קוימו בפרק הזמן

, רשאי הוא לבטל את ההכרה לתקופה שיקבע או לבטלשקבע המנהל בהודעה

את ההכרה לגמרי לפי הענין, ובלבד שנתן לבעל ההכרה הזדמנות לטעון

 טענותיו בפניו או בפני מי שקבע לכך.

איסור התחזות 

לשירות רפואי 

 מוכר

לא יפרסם אדם, מוסד או תאגיד כי הוא בעל הכרה כשירות רפואי, ולא יציג .45

הכרה כאמור, ולא ישתמש בכל תואר או כינוי העשויים ליצורעצמו כבעל 

 רושם שהוא בעל הכרה, אלא אם כן הוא בעל הכרה כשירות רפואי מוכר. 

   

 פרק ט': הנחייה מקצועית, שמירה על כשירות ופיקוח
 

 

 טיפולים

 ופעולות רפואיים
אתהמנהל הכללי רשאי בהתייעצות עם הועדה המייעצת לשנות ולעדכן  .46

 רשימת הטיפולים והפעולות הרפואיים שבתוספת.

 הוראות

 מקצועיות
רשאי ליתן הוראות , בהתייעצות עם הועדה המייעצת,המנהל )א( .47

בעלי מקצוע רפואה דחופהשל  םמקצועיות והוראות הנוגעות לדרכי פעולת

טרום אישפוזית או מגישי עזרה ראשונה, ולדרכי פעילותו של שירות רפואי

םכדי להבטיח את מקצועיות הטיפול הניתן על יד לפי הוראות פרק ח', מוכר

  .ואת בריאותם של המטופלים

יועמדו לעיון הציבור במשרד הבריאות, באתר (א)הוראות לפי פסקה  ב)(  

 האינטרנט של משרד הבריאות ובכל דרך נוספת שיקבע המנהל.

נחיות מקצועיות כתובות אשר יפרטו נהליםמנהל רפואי רשאי ליתן ה (א) .48 הנחיות מקצועיות

והנחיות לביצוע פעולות רפואיות ופעולות נלוות לפי חוק זה, ובכללם לביצוע

או לאי ביצוע הטיפולים והפעולות הרפואיים המפורטים בתוספת, בתחומי

 עזרה ראשונה, עזרה רפואית בסיסית, ועזרה רפואית מתקדמת לפי הענין.

ות לפי פסקה (א) יועברו ויופצו לבעלי מקצוע רפואההנחיות מקצועי (ב)  

דחופה טרום אישפוזית, לרופאים, למגישי עזרה ראשונה, ולכוח האדם

 המסייע, לפי העניין,  במסגרת השירות הרפואי עליו אחראי המנהל הרפואי.

ימבעלרשאי לדרוש  הכללי, בהתייעצות עם הועדה המייעצת המנהל (א) .49 שמירה על כשירות

להשתתף בתכניות הכשרה או מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית

 .בהשתלמויות מקצועיות בתחום עיסוקם

המנהל הכללי, בהתייעצות עם הועדה המייעצת, רשאי לקבוע לבעלי (ב)  

רישיון תנאי שמירת כשירות לביצוע פעולות מסוימות המנויות בתוספת,

 מקצועו, כפי שיקבע.ובכלל האמור היקף פעילות מזערי נדרש ב
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יהיה נתון לפיקוחו שלטרום אישפוזית  בעל מקצוע רפואה דחופה (א) .50 פיקוח

 או מי מטעמו. המנהל

בעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית, מגיש עזרה ראשונה, ויתר (ב)  

סגל ההוראה שבמסגרת תכנית לימודים לפי פרק ז', או במסגרת שירות רפואי

 או מי מטעמו. לפיקוחו של המנהל ניםנתו ויהיק ח', מוכר לפי פר

רשאי לדרוש מבעל מקצוע רפואה דחופה טרום או מי מטעמו מנהלה )א( .51 דיווח

אישפוזית לדווח לו ולמסור לו כל מידע או מסמכים הדרושים לו לפיקוח לפי

 חוק זה.

אי מןידווח למנהל ללא דיחוי אם חדל להתקיים בו תנ רישיוןבעל  (ב)  

ין כשירות רפואית, או אם נתקייםי, לרבות תנאי בענרישיון קבלתהתנאים ל

 .רשאי המנהל להתלות את רישיונובו תנאי שבשלו 

הכרה כמפעיל תוכנית לימודים מוכרת או כמוסד מוכר לפי הוראותבעל (ג)     

פרק ז', ובעל הכרה כשירות רפואה דחופה טרום אישפוזית לפי הוראות פרק

קבלתידווח למנהל ללא דיחוי אם חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים ל ,ח'

 ההכרה לפי הוראות חוק זה.

היה למנהל חשש סביר שבעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית (א) .52 כשירות רפואית 

להתייצב בפני ועדה הרישיוןחלה במחלה מסכנת, רשאי הוא לדרוש מבעל 

שיהיו חברים בה שלושה רופאים בעלי ידעהמנהל הכללי  רפואית שמינה

ין הנדון בפניה, ולהיבדק בכל בדיקה רפואית שקבעה הוועדה. יומומחיות בענ

המנהל והוועדה הרפואית רשאים לדרוש מכל אדם מידע המצוי בידיו (ב)  

לצורך בעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזיתין מצבו הרפואי של ילענ

 ף זה. מילוי תפקידם לפי סעי

קבעה הוועדה הרפואית כי בעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית (ג)  

ו כי הוא כשיראאינו כשיר לעסוק במקצוע הבריאות, לתקופה או לצמיתות, 

, עלרישיוןעסוק במקצועו בתנאים שקבעה, יורה המנהל על ביטול הל

לאחרניין, לפי העבתנאים שקבעה הוועדה הרפואית,  ואו על התניית והתליית

 הזדמנות לטעון טענותיו בתוך זמן סביר. רישיוןשנתן לבעל ה

סירב בעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית לדרישה להתייצב (ד)  

בפני הוועדה הרפואית, או סירב להיבדק בבדיקה שקבעה בתוך פרק זמן

שברשותו כל עוד הרישיוןסביר שקבעה הוועדה, רשאי המנהל להתלות את 

התראה בכתב הרישיוןמילא אחר הדרישות האמורות, לאחר שנתן לבעל  לא

 על כך.

לצורך מילוי תפקידיה, יהיו לוועדה הסמכויות הנתונות לוועדת(ה)     

 .69 המשמעת לפי סעיף
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 ': חובות אמון ואתיקה מקצועיתיפרק 

 

חובות אמון 

 וזהירות
בהגינותבמקצועיות, ל יפע בעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית .53

 . הםוינהג בזהירות ובאחריות בעת הטיפול ב יוובנאמנות כלפי מטופל

על כבוד  שמירה

 המקצוע
מקצוע ויימנעהישמור על כבוד  בעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית .54

 מכל התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.

טיפול הדורש 

 הכשרה מיוחדת
ולא יבצע כל טיפול קצוע רפואה דחופה טרום אישפוזיתבעל מלא יציע  .55

על פי הסמכהאם הוא אינו בעל הכשרה או הסמכה הדורש הכשרה או 

 . הוראות חוק זה

  הגבלה

 פרסומתעל 
לא יעשה, במישרין אוטרום אישפוזית  בעל מקצוע רפואה דחופה  (א) .56

משום פגיעה בכבודבעקיפין, פרסומת לעיסוקו שיש בה כדי להטעות, שיש בה 

 או שיש בה משום פגיעה בציבור. ומקצוע

השר, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת, רשאי לקבוע סוגים, צורות (ב)  

 –ודרכים של פרסומות 

 שיש בהם כדי להטעות; )1(   

 שיש בהם משום פגיעה בכבוד המקצוע; )2(   

 שיש בהם משום פגיעה בציבור. )3(   

של בעל מקצוע רפואה דחופה טרוםאדם פרסומת לעיסוק  לא יעשה (ג)  

יתה אסורה לפייה אישפוזית אשר אילו נעשתה בידי בעל מקצוע כאמור,

 הוראות סעיף קטן (א).

שאדם אחר עוסק בפרסום בעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית (ד)  

עיסוקו, חייב לעשות כל שאפשר כדי למנוע מאותו אדם לפעול בניגוד

 להוראות סעיף קטן (ג).

בעל מקצוע רפואה דחופה הפר אדם את הוראות סעיף קטן (ג) לענין (ה)  

הפר את חובתו לפי סעיף קטןבעל מקצוע , חזקה היא כי אותו טרם אישפוזית

 (ד), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שאפשר כדי למלא את חובתו.

 אות כל דין.הוראות לפי סעיף זה באות להוסיף על הור (ו)  

את המספר הגדול יםהמייצג יםהמקצועי ניםהשר, בהתייעצות עם הארגו .57 אתיקה כללי

מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית הנוגעים לחוק זה,ביותר של בעלי 

לבעליהוועדה המייעצת, רשאי לקבוע כללי אתיקה מקצועית  ובהתייעצות עם

 .מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית
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 פרק יא': משמעת

 

שעשה אחת מאלה, עבר עבירת בעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית .58 עבירות משמעת

 משמעת:

 נהג בדרך שאינה הולמת את המקצוע; )1(  

 או רשלנות בעת עיסוקו במקצוע; אחריותגילה חוסר  )2(  

 י'; -פרקים ט' והפר הוראה מהוראות  )3(  

 ;57ף האתיקה המקצועית שנקבעו לפי סעיהפר כלל מכללי  )4(  

 ברישיון;הפר תנאי מהתנאים  )5(  

 ;הפר הוראה מהוראות חוק זכויות החולה )6(  

הורשע בפסק דין סופי, בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה פלילית )7(  

 רישיון. חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להיות בעל שמפאת מהותה

 קובלנה 

 

ח היועץ המשפטי למשרד הבריאות או עורך דין, עובד המדינה, שהואנוכ .59

שבעל מקצוע רפואהכי יש ראיות לכאורה לכך  ,התובע) –הסמיך לכך (להלן 

עבר עבירת משמעת, יגיש נגדו קובלנה לוועדת דחופה טרום אישפוזית

 המשמעת, זולת אם סבר שאין בהגשתה עניין לציבור.

 מינוי 

 ועדת משמעת
לבעלי מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזיתימנה ועדת משמעת  השר (א) .60

  שחבריה הם:

יהיה יושב משפטן הכשיר להתמנות כשופט של בית משפט שלום, והוא)1(       

 ראש הוועדה;

 שהוא עובד המדינה;פאראמדיק או חובש רפואה דחופה )2(       

מתוך רשימה שאינו עובד המדינה פאראמדיק או חובש רפואה דחופה)3(       

שר, את המספר הגדול ביותר שלהשהגיש הארגון המייצג, לדעת 

 , לפי הענין.פאראמדיקים או חובשי רפואה דחופה

בדיון בקובלנה שהוגשה נגד פאראמדיק יהיו החברים מקרב המקצוע (ב)  

במותב של ועדת המשמעת פאראמדיקים ובדיון בקובלנה שהוגשה נגד חובש

 רפואה דחופה יהיו החברים מקרב המקצוע חובשי רפואה דחופה.

 ימנה ממלאי מקום לחברי ועדת המשמעת.  השר (ג)  

דת המשמעת יתמנה לתקופה של ארבע שנים אך ניתן לשוב ולמנותוחבר וע .61 תקופת כהונה

מחדש לתקופה נוספת אחת, וכן לשוב ולמנותו לאחר הפסקה של ארבע שנים

 רצופות.

 



 

116 
 

פסלות להתמנות 

כחבר ועדת 

 המשמעת

 

62. 

 

 :  לחבר ועדת המשמעת מי שנתקיים בו אחד מאלהימנה השר לא 

בעבירהבפסק דין סופי, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, הוא הורשע  )1(

פלילית או בעבירה משמעתית, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין

לרבות מי שבית –ין זה, "הורשע" לענ הוא ראוי לשמש כחבר ועדת המשמעת;

 המשפט קבע לגביו כי ביצע את העבירה; 

) וטרם1הוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה כאמור בפסקה ( )2(  

 ;בהליך הפלילי או החלטה בהליך המשמעתי, לפי הענייןניתן פסק דין 

ב של ניגודבמצ ,הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר )3(  

ין אישי או תפקיד אחרי, בין תפקידו כחבר ועדת המשמעת לבין ענםענייני

 שלו.

 ה שלהפסקת כהונ

חבר ועדת משמעת

חבר ועדת משמעת יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, אם התפטר (א) .63

 .לשרבמסירת כתב התפטרות 

לגביו אחתבהתקיים  להעביר חבר ועדת משמעת מכהונתו השר רשאי (ב)  

 מאלה:

 חדל למלא אחר תנאי הכשירות שנקבעו;הוא  )1(   

 ;62) של סעיף 2) או (1נתקיים בו האמור בפסקה ( )2(   

 נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו; )3(   

ת שבשלהן אין הוא ראוי לכהן כחברונתקיימו נסיבות אחר )4(   

 ועדת המשמעת.

או 61משמעת לפי סעיף סיומה של תקופת מינויו של חבר ועדת  (ג)  

הפסקת כהונתו של חבר ועדת משמעת מן הטעמים שבסעיף קטן (א) או

ין שהחל לדוןי) אינם פוסלים חבר ועדת משמעת מלסיים ענ1בסעיף קטן (ב)(

 בו.

השעיה מכהונה של 

חבר ועדת משמעת

אם הוגש נגדו כתב אישום רשאי להשעות חבר ועדת משמעת מכהונתוהשר  .64

 ) עד למתן פסק דין סופי.2(62נה כאמור בסעיף או קובל

 במילוי תפקידו אין על חבר ועדת משמעת מרות זולת מרות הדין. .65 אי תלות

סדרי עבודת ועדת 

 המשמעת 
מחבר ; נבצרהמנין החוקי בישיבות ועדת המשמעת הוא כל חבריה (א) .66

צורף; יצורף במקומו חבר אחרועדת המשמעת להמשיך ולהשתתף בדיון, 

ולהמשיך בדיון מן השלב שאליו הגיע בהרכבהמותב , רשאי כאמור חבר אחר

תנה לבעלי הדיןיהקודם, אם סבר שלא ייגרם עיוות דין, וזאת לאחר שנ

אולהמשיך בדיון רשאי ההמותב הזדמנות לטעון את טענותיהם; החליט 

או לחזור והקודם כאילו גבה אותן בעצמ ולנהוג בראיות שגבה בהרכב

 ולגבותן, כולן או חלקן.
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 החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות חבריה. (ב)  

הדיון בוועדת 

 המשמעת
 ועדת משמעת תדון בדלתיים סגורות, אלא אם קבעה אחרת. (א) .67

 

הדיון בעבירת משמעת כאמור בסעיף ,)א( בסעיף קטןעל אף האמור  (ב)

ר באותו סעיף נאסרפסק הדין כאמואלא אם כן  ,יתקיים בפומבי )7(58

 לפרסום, כולו או חלקו.

דיון משמעתי יתנהל בפני התובע והנקבל, אך רשאית ועדת המשמעת(ג)       

לנהל דיון שלא בפני הנקבל אם עורך דינו התייצב במקומו, או אם נעדר

לא סיבה מספקת, לאחר שהוזהר שאם ייעדר בלא סיבהלישיבה ההנקבל מ

ההליכים שהתקיימו שלא; ן בעניינו שלא בפניומספקת רשאית הוועדה לדו

 בפני הנקבל יובאו לידיעתו בדרך שתקבע ועדת המשמעת.

ם סגורות בקובלנהיזכאי להיות נוכח בדיון המתקיים בדלתיהמתלונן  (ד)  

שהוגשה על יסוד תלונתו וכן זכאי הוא שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו,

החליטה ועדת המשמעת, מטעמים יהיה נוכח עימו בדיון, אלא אם כן

 נוכחותם בדיון, כולו או חלקו. מיוחדים שיירשמו, שלא לאפשר

כאמור בסעיף זה יחולוועל דיון בפומבי על דיון בדלתיים סגורות  ) ה(  

לחוק בתי המשפט [נוסח 70בסעיף המפורטות איסור פרסום  בדברההוראות 

 , ובשינויים המחויבים.1984-משולב], התשמ"ד

לת חבר ועדת יפס

 משמעת

 

תחול 1984-א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד77הוראת סעיף  .68

א(ג) יהיה77על חבר ועדת משמעת; ערעור כאמור בסעיף  המחויביםבשינויים 

ימים מיום המצאת ההחלטה; בערעור 5לפני בית משפט מחוזי ויוגש בתוך 

בית המשפט המחוזי, הכלחר של אאו שופט  ידון נשיא בית המשפט המחוזי

 .; החלטתו של בית המשפט המחוזי תהא סופיתנשיאהכפי שיקבע 

 סמכויות עזר 

 

עד 9לועדת משמעת יהיו כל הסמכויות הנתונות לועדת חקירה לפי סעיפים  .69

חוק ועדות חקירה); –(להלן  196951-התשכ"ט, (ב) לחוק ועדות חקירה27-ו 11

ועדות חקירה תימסר ההודעה בכתב לנשיא בית משפט (ג) לחוק11לענין סעיף 

מחוזי והסמכות לבטל את הקנס או להפחיתו תהיה מסורה לו או לשופט אחר

 של בית המשפט המחוזי שהנשיא קבעו. 

שר המשפטים, לאחר התייעצות עם השר, יקבע את סדרי הדין לפני ועדת .70 סדרי דין

שלא נקבעה לגביו הוראה ןבעניהמשמעת; כל עוד לא הותקנו תקנות, או 

 בתקנות, תפעל הוועדה בדרך הנראית לה כצודקת וכמועילה ביותר. 

ועדת משמעת אינה כפופה לדיני הראיות, למעט דיני ראיות חסויות וחסינות .71 דיני ראיות

1971 -עדים כאמור בפרק ג' לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א
52

, אלא

 ת שהתקין שר המשפטים בהתייעצות עם השר. במידה שהדבר נקבע בתקנו

                                                 
 .153ס"ח התשמ"ד, עמ' ; 28ס"ח התשכ"ט, עמ'  51
 .421), עמ' 28.4.1971התשל"א ( 18דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  52
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פסק דין במשפט 

 פלילי
הממצאים והמסקנות בהכרעת הדין שבפסק הדין סופי במשפט פלילי .72

 המרשיע את הנקבל, יראו אותם כמוכחים בהליך המשמעתי נגד אותו נקבל.

להטיל עליומצאה ועדת המשמעת כי הנקבל עבר עבירת משמעת, רשאית היא  .73 אמצעי משמעת 

 אחד או יותר מאמצעי המשמעת הבאים: 

 התראה; )1(  

 נזיפה; )2(  

) לחוק העונשין,1(א)(61קנס בשיעור שלא יעלה על הקנס הקבוע בסעיף  )3(  

 חוק העונשין); –(בחוק זה  53 1977–התשל"ז

בהשתלמות או בהכשרה מקצועית התניית המשך העיסוק בהשתתפות )4(  

 משמעת;שקבעה ועדת ה

 הרישיון עד לתקופה של חמש שנים; התליית  )5(  

ביטול רישיון ולגבי מי שהשיפוט המשמעתי חל עליו אף אם אין בידו )6(  

 פסילה מלקבל רישיון.  –רישיון 

 התלית רישיון

 על תנאי 
),5(73לפי הוראות סעיף  רישיוןהחליטה ועדת משמעת על התליית  (א) .74

 בהחלטתה שההתליה, תהא על תנאי. רשאית היא להורות

ועדת המשמעת תקבע בהחלטתה את תקופת התנאי ובלבד שהתקופה (ב)  

תקופתתקופת התנאי);  –לא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים (להלן 

על ההתליהתתחיל ביום מתן החלטת ועדת המשמעת בדבר נקיטה  התנאי

 תנאי אלא אם כן הורתה ועדת המשמעת אחרת.

מצאה ועדת המשמעת כיאלא אם כן ההתליה על תנאי לא תופעל )ג(  

שנקבעו בהחלטה, אחת מעבירות המשמעת התנאי ת, בתוך תקופהנקבל עבר

 עבירת משמעת נוספת). –(בסעיף זה  שניתנה לפי סעיף קטן (א)

החליטה ועדת המשמעת להטיל על נקבל אמצעי משמעת בשל עבירת (ד)  

 יוטל אמצעי המשמעת על תנאי.משמעת נוספת, לא 

החליטה ועדת המשמעת להטיל על נקבל אמצעי משמעת בשל עבירת (ה)  

משמעת נוספת, תורה ועדת המשמעת על הפעלת ההתליה על תנאי, אלא אם

כן החליטה להאריך את תקופת התנאי כאמור בסעיף קטן (ו); ועדת המשמעת

בכפוף לתוצאות הערעור עלרשאית להורות שהפעלת ההתליה על תנאי תהיה 

 הטלת אמצעי המשמעת בשל העבירה הנוספת.

                                                 
 .226ס"ח התשל"ז, עמ'  53
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נקבל אמצעי משמעת בשל עבירהלהטיל על ועדת משמעת החליטה  (ו)  

על תנאי, להאריך את להפעיל את ההתליהבמקום  היא, נוספת, רשאית

תקופת התנאי או לחדשה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים; האריכה

ת תקופת התנאי לתקופה נוספת לפני תום תקופת התנאיועדת המשמעת א

הראשונה, תחל תקופת התנאי הנוספת בתום תקופת התנאי הראשונה;

חידשה ועדת המשמעת את תקופת התנאי לאחר שתמה תקופת התנאי

, תחללפני מתן ההחלטה כאמורתמה ואם תקופת התנאי הראשונה  הראשונה

טה, והכל כשועדת המשמעת לאתקופת התנאי הנוספת מיום מתן ההחל

 הורתה אחרת.

פרסום של ביטול 

 או התליית רישיון

החליטה ועדת המשמעת לנקוט נגד נקבל אמצעי משמעת של ביטול רישיון של .75

של משרד הבריאות באתר האינטרנטהמנהל התליית רישיון, יפרסם 

הנקבל.  וברשומות הודעה אודות ביטול הרישיון או התלייתו בצירוף שמו של

העמדת החלטת 

ועדת המשמעת 

בקובלנה לעיון 

 הציבור

בציון שמו של הנקבל ותת ועדת המשמעת בקובלנואת החלטיעמיד המנהל  .76

לעיון הציבור באתר האינטרנט של משרד הבריאות ובכל דרך נוספת שיקבע

, אלא אם כן הורתה ועדת המשמעתןנים בכך לקבל העתק מהיויאפשר למעוני

ועדת המשמעת רשאית גםמטעמים מיוחדים שיירשמו על ידה; אחרת, 

להורות בדבר התנאים, לרבות שינויים והשמטת פרטים שבהם תועמד

 . החלטתה בקובלנה לעיון הציבור

 זמנית ההתליי

 

לחשד שבעל מקצוע רפואה דחופה טרוםיסוד סביר  היה למנהל (א) .77

האמוריםהליכים פליליים  עבר עבירת משמעת או מתנהלים נגדו אישפוזית

שחומרת העניין או טובת הציבור מחייבותרשאי הוא, אם ראה , 58בסעיף 

אתזמנית הזדמנות לטעון את טענותיו, להתלות  לולאחר שניתנה וזאת 

עד לסיום ההליכים בפניה או עד למועד מוקדם יותר שקבעה, וזאת רישיונו

; לעניין זה, "הליכים"כאמוראף אם טרם הוגשה כנגדו קובלנה בשל העבירה 

 .  לרבות הליכי חקירה -

תעמוד בתוקפה ,התליה זמנית או הגבלה זמנית כאמור בסעיף קטן (א) (ב)  

המוסמך לכך שלא להעמיד את בעל המקצועהגורם  תתקבל החלטה בידיעד ש

–משמעתי, ואם הועמד לדין פלילי או משמעתי לדין המוסדר לדין פלילי או 

אלא אם הורה המנהל עלוהכל פסק הדין הסופי באותם הליכים, עד למתן 

 מועד מוקדם יותר להפסקת ההתליה.

חודשים למן יום ההתליה שישה וחלפ(ג)   על אף הוראות סעיף קטן (ב),   

ולא הועמד בעל מקצוע רפואה דחופה טרום הזמנית או ההגבלה הזמנית

ואולם ,ה הזמנית, לפי העניין, בטלה ההתליאישפוזית לדין פלילי או משמעתי

,על התליה מחדש תקופת ההתליה, או רשאי המנהל להורות על הארכת

למןחודשים שנים עשר על  העלתלא תקופת התלייה הזמנית הכוללת שובלבד 

 .היום בו הותלה או הוגבל הרישיון לראשונה

 ה זמנית תפורסם בדרך שיקבע השר.יהתל (ד)  
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בעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזיתיונו של תלה זמנית רישוה (ה)  

החליטה על התליית רישיון לפי הוראות סעיףועדת המשמעת ולפי סעיף זה, 

ין ריצוי תקופת התלייה שהטילהיתבוא תקופת ההתליה הזמנית במנ), 5(73

 .ועדת המשמעת

 ערעור

 

והנקבלתובע ה רשאים ועדת המשמעת בקובלנהשל  תהעל החלט (א) .78

ימים מיום מתן ההחלטה המסיימת 45תוך ב לערער לפני בית משפט מחוזי

ימים 45תוך  –את הדיון בקובלנה ואם ניתנה ההחלטה שלא במעמד הצדדים 

מיום המצאתה, זולת אם נקבע אחרת על ידי בית המשפט המחוזי או על ידי

  .ועדת המשמעת

המשפט העליון, אםעל החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית  (ב)  

ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון או אם ניתנה רשות לכך

 בפסק הדין. 

ביצועה של החלטת ועדת המשמעת בקובלנה, לא יעוכב בשל כך בלבד (א) .79 עיכוב ביצוע

 שאפשר לערער עליה או שעוד לא תמו כל ההליכים בערעור שהוגש עליה.

בית המשפט שלערעור, רשאים - אם הוגש ערעורועדת המשמעת, ו (ב)  

להורות על עיכוב ביצועה של החלטת ועדת המשמעת עד להכרעה בערעור או

לתקופה קצרה ממנה, בתנאים שיקבעו או ללא תנאים, אם מצאו כי מן

 .הראוי לעשות כן בנסיבות העניין

עתובלפי סעיף זה רשאים הנקבל וה ה של ועדת המשמעתעל החלט (ג)  

 .לערער כשם שמערערים על החלטת ועדת המשמעת בקובלנה

שיפוט פלילי 

 ומשמעתי
רשעה או זיכוי בפלילים אינם מונעים נקיטת אמצעי משמעת בשל אותוה .80

מעשה או מחדל, ונקיטת אמצעי משמעת או זיכוי בהליך לפי פרק זה או לפי

 כל דין אינם מונעים אישום בפלילים.

תחולת השיפוט 

עתי על מי המשמ

בעל מקצוע שחדל 

רפואה דחופה 

 טרום אישפוזית

שיונו בוטל, ימשיךישר בעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית (א) .81

להיות נתון לשיפוט משמעתי בפני ועדת משמעת לגבי כל מה שאירע לפני

  הביטול.

שיונו הותלה יהיה נתוןישר בעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית (ב)

ופת ההתליה לשיפוט משמעתי בפני ועדת משמעת בגין מה שאירע לפניבתק

 ההתליה או במהלכה.

,)6(73לפי סעיף  של בעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזיתשיונו יבוטל ר .82 רישיון חדש

;שיון חדש אלא לאחר שעברו שבע שנים מיום הביטולילא תידון בקשתו לר

), לא תידון בקשתו לרישיון אלא6(73 נפסל אדם מלקבל רישיון לפי סעיף

 לאחר שעברו שבע שנים מיום הפסילה.

תחולה על מי 

שמצוי בהכשרה 

 מעשית 

הוראות פרקים ט' עד יא' יחולו גם על מי שמצוי בהכשרה מעשית במסגרת .83

הכשרתו לבעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית אף אם טרם קיבל

 רישיון.
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 הטובפרק יב': הישראלי   

 

סיוע הצלה 

והושטת עזרה 

 ראשונה 

84. 

 

(א)   בעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית, מגיש עזרה ראשונה, רופא

עזרה מגיש עזרה רפואית) ישיט –או אח מוסמך כדין, (להלן בפרק זה 

בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות אדם הנמצא לנגד עיניוכל לראשונה 

על פי הכשרתו, נסיונו ידו להושיט את העזרה-לאל שרגופו או לבריאותו, כא

 ., מבלי להסתכן או לסכן את זולתוויכולתו

(ב)    במקביל להושטת העזרה הראשונה, ובאופן המיידי שניתן, יודיע מגיש  

או מגיש עזרהזעיק אדם אחר ולפי הענין י על האירוע, לרשויותעזרה רפואית 

מגן דוד  - הנדרשת; בסעיף זה, "רשויות" היכול להושיט את העזרהרפואית 

 .שירות הכבאות צה"ל,משטרת ישראל, , אדום

בעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית שאינו מצוי במסגרת )ג(  

תפקידו או חובתו לפי כל דין, רשאי לפי שיקול דעתו להעניק עזרה רפואית

והנחיותבסיסית, או עזרה רפואית מתקדמת, על בסיס הוראות מקצועיות 

 וסמכויותיו שלפי חוק זה. ומקצועיות, זאת בכפוף להכשרתו רישיונ

החזר הוצאות 

 ותשלומי נזק

יחולו ,1979-לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט 5(א)  הוראות סעיף  .85

על פי הוראות פעל מגיש עזרה רפואית לענין פרק זה, ובכלל האמור אף אם

 . 84סעיף 

נקלע אדם או מטופלרשאי לחייב את מי שגרם לסכנה ש(ב)  בית המשפט   

מגישעצמו אם גרם לסכנה זו, לשפות  אדם או מטופלאליה, לרבות את ה

על ההוצאות והתשלומיםפרק זה בהתאם לחובתו לפי  עזרה רפואית

 , לפי הענין.שהוציא הסבירים

פקודת הנזיקין [נוסח חדש]לפי  בתובענה(א)  .86 הגנה מיוחדת
54

תהא הגנהל דין אחר, או כ 

 : אם למגיש עזרה רפואית

   

 
פתאומי, בסכנה חמורה אדם הנמצא עקב אירועלסייע לכדי  )1(

ידו להושיט את-לאל ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר

הגיש לו עזרה ראשונה, עזרה רפואית בסיסית, או עזרההעזרה, 

 רפואית מתקדמת;

 וסמכויותיו לפי חוק זה; וו רישיונעשה כן בהתאם להכשרת )2(   

, ללא רשלנות רבתי;בסבירות עשה כן על פי הנחיות מקצועיות, )3(   

מניעתמהמעשה לבין לאדם שסביר היה שייגרם  היחס בין הנזק )4(   

 ר;, היה סבילהתרחש היהעלול שסכנה או נזק 

                                                 
 .340; ס"ח התשי"ב, עמ' 93, עמ' 1380, מס' 1, תוס' 1944ע"ר   54
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עזרה הרפואית הינהשהיה לו יסוד להניח שה, לב-בתוםכן עשה  )5(   

 האדם. לטובת

לקבל של מגיש עזרה רפואיתלא היה בידו בסעיף זה תחול אף אם  (ב) ההגנה  

שהאדםעקב כך או  עקב מצבו הגופני או הנפשי,, הסכמה מדעת של האדם

ולנתבע היה יסוד להניח כי טובת נוכח או זמין,  הממונה עליו כדין לא היה

 העזרה הרפואית.מחייבת שלא לדחות את האדם 

זה כדי לגרועפרק ין בהוראות א 86וסעיף (א) 85בכפוף להוראות סעיף  .87 ניםשמירת די

 .יןת כל דמהוראו

   

 ': עונשין והוראות כלליותיגפרק 
 

) לחוק2(א)(61מאסר שנה או הקנס האמור בסעיף  –העושה אחד מאלה, דינו  .88 עונשין

 העונשין:

מדריך רפואה ה,פאראמדיק או חובש רפואה דחופמשתמש בתואר  )1(  

או בכל תואר הדומהדחופה, מגיש עזרה ראשונה או מדריך עזרה ראשונה, 

רישיון או תעודה כאמור,לתארים אלה עד כדי להטעות, והוא אינו בעל 

 (א); 12בניגוד להוראות סעיף 

כפאראמדיק, כחובש רפואה דחופה, כמדריךמציג את עצמו מתחזה או  )2(  

ודת מגיש עזרה ראשונה או כמדריך עזרה ראשונה, אורפואה דחופה, כבעל תע

בכינוי או תואר דומה העשוי ליצור רושם שהוא בעל רישיון או תעודה לפי

(ב); 12, בניגוד להוראות סעיף הענין, והוא אינו בעל רישיון או תעודה כאמור

מעסיק אדם שאינו בעל מקצוע רפואה דחופה טרום אישפוזית, בניגוד )3(  

 ; 11סעיף אות להור

)     מתחזה או מציג עצמו כמפעיל תוכנית לימודים מוכרת או כמוסד מוכר,4(  

או כזה העשוי ליצור רושם שהוא בעל הכרה לפי הענין, והוא אינו בעל הכרה

 פרק ז'; , בניגוד להוראותכאמור

  
 

)     מתחזה או מציג עצמו כמפעיל שירות רפואה דחופה טרום אישפוזית5(

וכר, או כזה העשוי ליצור רושם שהוא בעל הכרה, והוא אינו בעל הכרהמ

 פרק ח'; , בניגוד להוראותכאמור

ןיהשר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עני (א) .89 ביצוע ותקנות

רישיון אוהנוגע לביצועו, לרבות הוראות בדבר אגרות בעד בקשה לקבלת 

 שקבע המנהל ובעד השתלמויות או הכשרות מקצועיות., בעד בחינות הכרה

פאראמדיק או חובשעל ידי  רישיוןן הצגת יהשר יתקין תקנות לעני (ב)  

ולענין הצגת אישור או תעודת הכרה לתוכניתבמקום עיסוקו, רפואה דחופה 

לימודים מוכרת ולמוסד מוכר לפי הוראות פרק ז', ולשירות רפואי מוכר לפי

 קבע.ילפי כללים ותנאים שח',  הוראות פרק
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תיקון חוק בתי 

 םלעניינימשפט 

 מינהליים

, בתוספת הראשונה,55 2000–מינהליים, התש"ס םלענייניבחוק בתי משפט  .90

 , בסופו יבוא: 21בפרט 

,רפואה דחופה טרום אישפוזיתהחלטה של המנהל לפי חוק  )26"(      

 .."2009–טהתשס"

תיקון חוק זכויות 

 החולה
 – 1בחוק זכויות החולה, בסעיף  .91

"פסיכולוג," יבוא "פאראמדיק, חובש רפואהבהגדרה "מטפל", אחרי  )1(

 דחופה,";

 אחרי ההגדרה "מצב חירום רפואי" יבוא:  )2(  

כהגדרתם בחוק רפואה דחופה –פאראמדיק, חובש רפואה דחופה" "   

 .".2009 –טרום אישפוזית, התשס"ט 

יום התחילה), למעט –לתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן תחי .92 תחילה

 שתחילתן שנה מיום התחילה.  ,17עד  14הוראות סעיפים 

כל מי בידו תעודת בוגר קורס פאראמדיק או בעל תעודת תואר פאראמדיק או .93 הוראות מעבר

בו המנהלחובש רפואה דחופה מטעמו של ארגון מוכר לפי דין, או גוף שהכיר 

הכללי לפי הוראות פרק ה', רשאי להמשיך בפעילותו לפי חוק זה בכפוף

להוראות החוק, להוראות מקצועיות ולהנחיות מקצועיות, עד לכניסת החוק

, ובלבד שעד כניסת החוק לתוקפו הגיש בקשה92לתחולה מלאה לפי סעיף 

 לרישום ולרישוי למנהל לפי הוראות חוק זה.

חובת התקנת 

 ת ראשונותתקנו
 תקנות ראשונות יותקנו עד ליום התחילה. .94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .384; התשס"ז, עמ' 190ס"ח התש"ס, עמ'  55
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 ת פ ס ו ת

 

 פירוט הטיפולים והפעולות הרפואיים 

   

 חלק א':  עזרה ראשונה  

 מגיש עזרה ראשונה –עזרה ראשונה   

מגיש עזרה ראשונה יעניק סיוע רפואי ראשוני דחוף הניתן לשם הצלת חיים א. כללי

ג'-שם מניעת נכות, לרבות הטיפולים והפעולות המפורטים בסעיפים ב' ואו ל

 לחלק זה, על בסיס הנחיות מקצועיות ובכפוף לכל דין.

חיוניים סימנים לקיחת), אנמנזה( הפציעה או המחלה סיפור לקיחת )1( ב. פעולות כלליות

 .בסיסים מדדים וניטור

סילוק, ומכני יידנ באופן אויר נתיב פתיחת, אויר דרכי אבטחת )2(  

.ינשימת וסיוע הנשמה, זרים בגופים טיפול, האוויר מדרכי הפרשות ושאיבת

, ושימוש במכשירונשימתית לבבית החייאה לרבות, וחזה לב עיסוי )3(  

 על בסיס הכשרה. אוטומטי וחצי אוטומטי ההחייא

טיפול בכוויות;; וזיהום דימום למניעת חבישות; דם שטפי עצירת )4(  

 .ונכויות נזקים מניעתו הנפגע תזוזת מניעת, וגב צוואר, ראש, םגפי קיבוע
 

 סיוע לחובש 

רפואה דחופה 

 ולפאראמדיק 

העברת, וטפסים רישומים ניהוללחובש רפואה דחופה ולפאראמדיק ב סיוע ג.

,אויר מנתב בעזרת נשימתי וסיוע הנשמה, םליעדאו היולדת  הנפגע או החולה

 .חמצן ומתן הנשמה מפוח

 

מגיש עזרה ראשונה רשאי להחדיר מחט תוך ורידית לצורך איסוף תרומת דם ד. תרמת דםה

-ומרכיבי דם באמצעות ערכה יחודית ויעודית והוצאת המחט בגמר התרומה 

זאת בכפוף להוראות שקבע ופרסם המנהל הכללי או מי שמינה לכך מטעמו,

רימי דם, ועמדובלבד שמגיש העזרה הראשונה הוכשר לכך בקורס יעודי למת

בתנאי כשירות, הכשרה ובחינה שקבע ופרסם המנהל הכללי, ולאחר שעמד

 בהצלחה בכל התנאים האמורים רשאי מנהל רפואי להסמיכו כמתרים דם.

 

 

 

 

 

 

 



 

125 
 חלק ב': עזרה רפואית בסיסית  

 

 חובש רפואה דחופה –. עזרה רפואית בסיסית 1
 

פואי דחוף הניתן לשם הצלת חיים אוחובש רפואה דחופה יעניק טיפול ר א. כללי

ב' לחלק-למניעת נכות, לרבות הטיפולים והפעולות המפורטים בסעיפים א' ו

 זה, על בסיס הנחיות מקצועיות, ובכפוף לכל דין.

חיוניים סימנים לקיחת), אנמנזה( הפציעה או המחלה סיפור לקיחת )1( ב. פעולות כלליות

או  הנפגעאו  החולה והעברת הובלת  ,וטפסים רישומים ניהול, מדדים וניטור

 .שניתן והטיפול המשוערת האבחנה פרטי מסירת תוך, םליעדהיולדת 

סילוק, ומכני ידני באופן אויר נתיב פתיחת, אויר דרכי אבטחת )2(  

נשימתי וסיוע הנשמה, זרים בגופים טיפול, האוויר מדרכי הפרשות ושאיבת

 .ןחמצ ומתן הנשמה מפוח, אויר מנתב בעזרת

בהפרעות טיפול, וונשימתית לבבית החייאה לרבות, וחזה לב עיסוי )3(  

 .אוטומטי וחצי אוטומטי הבמכשיר החייא הלב בקצב

טיפול בכוויות;; וזיהום דימום למניעת חבישות; דם שטפי עצירת )4(  

;ונכויות נזקים מניעתו הנפגע תזוזת מניעת, וגב צוואר, ראש, גפים קיבוע

 .הפינוי ליעד העברתו ובמהלךע האירו במקום הנפגע לתוהוב, חילוץ, ניוד

 קבלת לידה כאשר אין זמן מספק להעברת היולדת לבית החולים. )5(  

 החדרת עירוי תוך ורידי ומתן נוזלים בכפוף להנחיות מקצועיות. )6(  

 מתן כדור אספירין בלעיסה בכפוף להנחיות מקצועיות. )7(  

 להנחיות רפואיות. שימוש במזרקי תרופות אוטומטים בכפוף )8(  
 

 

 סיוע לחובש 

רפואה דחופה 

 ולפאראמדיק

או הנפגע או החולה והעברת, וטפסים רישומים ניהוללפאראמדיק ב סיוע ג.

ומתן הנשמה מפוח, אויר מנתב בעזרת נשימתי וסיוע הנשמה, םליעדהיולדת 

 , וסיוע בפעולות החייאה.חמצן
 

יר מחט תוך ורידית לצורך איסוף תרומת דםחובש רפואה דחופה רשאי להחד ד. התרמת דם

–ומרכיבי דם באמצעות ערכה יחודית ויעודית והוצאת המחט בגמר התרומה 

זאת בכפוף להוראות שקבע ופרסם המנהל הכללי או מי שמינה לכך מטעמו, 

ובלבד שחובש רפואה דחופה הוכשר לכך בקורס יעודי למתרימי דם, ועמד

ינה שקבע ופרסם המנהל הכללי, ולאחר שעמדבתנאי כשירות, הכשרה ובח

 בהצלחה בכל התנאים האמורים רשאי מנהל רפואי להסמיכו כמתרים דם.
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  חובש רפואה דחופה בכיר –. עזרה רפואית בסיסית 2
 

כל הטיפול הרפואי כמפורט לעיל בסעיפים א' עד ד' בחלק זה, על בסיס א. 

 הנחיות מקצועיות, ובכפוף לכל דין.

 סיוע לפאראמדיק בשאיבת תרופות בפיקוח הפאראמדיק. ב. 

   

 חלק ג':  עזרה רפואית מתקדמת
 

 פאראמדיק –עזרה רפואית מתקדמת   

יעניק טיפול רפואי דחוף מתקדם הניתן לשם הצלת חיים או פאראמדיק. 1 א. כללי

ג'-בסעיפים ב' ו יםהמפורט והטיפולים הפעולות לשם מניעת נכות, לרבות

בחלק זה, על בסיס הנחיות מקצועיות ובכפוף לכל דין, ויבצע את הפעולות

לפי הענין לו שתינתן אישית הרשאה בסיס עלהחריגות המנויות בסעיף ג' 

,המנהל רפואי במסגרת המוסד שבו הפאראמדיק פועל ולפי שיקול דעתו של

כל ,האחראי עליו הרפואי המנהל שקבע הנחיות מקצועיות בסיס עלויבצעם 

 זאת בכפוף להוראות מקצועיות, ולהוראות חוק זה.
 

חיוניים סימנים לקיחת), אנמנזה( הפציעה או המחלה סיפור לקיחת )1( ב. פעולות כלליות

או הנפגע או החולה והעברתהובלת , וטפסים רישומים ניהול, מדדים וניטור

 .שניתן והטיפול המשוערת האבחנה פרטי מסירת תוך, םליעדהיולדת 

סילוק, ומכני ידני באופן אויר נתיב פתיחת, אויר דרכי אבטחת )2(  

נשימתי וסיוע הנשמה, זרים בגופים טיפול, האוויר מדרכי הפרשות ושאיבת

 .חמצן ומתן הנשמה מפוח, אויר מנתב בעזרת

טיפול בחולים, ביולדות, במחלות ובמצבי חירום רפואיים, ובכללם: )3(  

וטיפול הלב פעולת ניטור ;ונשימתית לבבית החייאה תלרבו, וחזה לב עיסוי

;.ג.ק.א תרשים של ופענוח ביצוע ;וחשמלית תרופתית הלב בקצב בהפרעות

ניטור מדדי נשימה והנשמה; טיפול במחלות ובמצבי חרום רפואיים שונים גם

באופן תרופתי וגם על ידי הפעולות החריגות המנויות בסעיף ג' לחלק זה;

ליעד םהעברת ובמהלךע  האירו במקום או היולדת הנפגע והובלת, חילוץ, ניוד

 , או בין מוסדות רפואיים.הפינוי

עצירתטיפול בנפגעים, בפציעות ובמצבי חירום רפואיים, ובכללם:  )4(  

,ראש, גפים קיבועטיפול בכוויות; ; וזיהום דימום למניעת חבישות; דם שטפי

והובלת, חילוץ, ניוד; ונכויות נזקים יעתמנו הנפגע תזוזת מניעת, וגב צוואר

 .הפינוי ליעד העברתו ובמהלךע,  האירו במקום הנפגע

כאשר אין זמן מספק להעברת היולדת לבית החולים, לידה קבלת )5(  

 הכרוכים בהריון ולידה. חירום במצבי וטיפול
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בכפוף לנוהל -אי התחלת פעולות החייאה או הפסקת פעולות החייאה  )6(  

 שר ויפרסם  המנהל הכללי.שיא
 

 );גרון סקירת( ולרינגוסקופיה) הקנה צנרור( אינטובציה )1( ג. פעולות חריגות

 ;הנשימה לקנה מחט הכנסת או) הקנה פיום( קוניוטומיה )2(  

 );ושת חוסמת( לרינגיאלית מסיכה הכנסת )3(  

 ;ונקזים מחטים ידי על החזה בית ניקוז )4(  

 ;דם שאיבתמי וותוך גר ורידי תוך עירוי החדרת )5(  

,IV)( לווריד :במתן ונוזלים תרופות והזרקת הזלפה, הכנה )6(  

השומן ולשכבות עורל), IM( לשריר), PR( הטבעת לפי), IT( הנשימה לקנה

)SC, IC ,(העצם ללשד )IO ;(.לרירית האף  והפה, ובאינהלציה 

 ;זונדה קטטר החדרת )7(  

 ;חשמלי והיפוך חשמלי שוק מתן )8(  

 );Carotid Massage( קרוטי עיסוי )9(  

 .חיצוני לב בקוצב שימוש )10(  

   

פאראמדיק רשאי להחדיר מחט תוך ורידית לצורך איסוף תרומת דם ומרכיבי ד. התרמת דם

  –דם באמצעות ערכה יחודית ויעודית והוצאת המחט בגמר התרומה 

ך מטעמו,זאת בכפוף להוראות שקבע ופרסם המנהל הכללי או מי שמינה לכ

ובלבד שהפאראמדיק הוכשר לכך בקורס יעודי למתרימי דם, ועמד בתנאי

כשירות, הכשרה ובחינה שקבע ופרסם המנהל הכללי, ולאחר שעמד בהצלחה

 בכל התנאים האמורים רשאי מנהל רפואי להסמיכו כמתרים דם.
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