מרכז מופת – מנהל פרישה

פתרונות חירום מתקדמים

"צוות"-יחידת התעסוקה

א' כסלו תשפ"א
17/11/2020

הנדון" :קול קורא" להגשת מועמדות לקורס "חובש רפואת חירום ונהג אמבולנס"
רקע

יחידת התעסוקה ב"צוות" בשיתוף עם "פתרונות חירום מתקדמים" פותחת קורס חובשי רפואת חירום
ונהג אמבולנס ,המיועד לפורשי צה"ל חברי "צוות".
תחום חובשי רפואת חירום ,נהגי אמבולנס נדרש מאוד במשק העבודה בישראל ומתאים לאנשים בעלי
ניסיון וגם ללא כל ניסיון ודורש הכשרה והסמכה על ידי מוסד הכשרה מאושר על ידי משרד הבריאות.
בקורס זה מספר מסלולים:
א .הסבת חובש קרבי  /צבאי לחובש רפואת חירום הנמשך כ  5ימים
ב .קורס חובשי רפואת חירום מלא הנמשך כחודש ימים
ג .קורס המקנה רישיון נהיגה לאמבולנס – לבעלי תעודת חובש רפואת חירום הנמשך כ  5ימים

שותפים לתוכנית
"פתרונות חירום מתקדמים" ,מנהל הפרישה בצה"ל ו"צוות" – ארגון גמלאי צה"ל.
מטרה
מטרת הקורס הינה להכשיר את פורשי צה"ל – חברי "צוות" כחובשי רפואת חירום ונהגי אמבולנס ,אשר
ישתלבו בעבודה בתחום .
מסגרת ומתכונת הקורס
משך הקורס כ  180שעות ,במפגשים ככל שידרשו ועוד  32שעות בנושאי תחבורה.
הקורס יתקיים בלימודי יום ,בימים :א' עד ד' בין השעות 09:00 :עד .16:30
מועד פתיחת הקורס 7.2.2021 :מועד סיום משוער 10.3.2021 :
הקורס יתקיים בקרית גת –בחברת "בפתרונות חירום מתקדמים ".
(כתובת :רח' מבוא סיוון  ,5קריית גת .חנייה במגרש הסמוך או בכחול לבן על הכביש).
תנאי קבלה לקורס
 .1תעודת גמר של  12שנות לימוד.
 .2רישיון נהיגה בתוקף.
 .3אזרחות ישראלית.
 .4מעבר ראיון אישי בפני ועדת קבלה.
 .5היעדר רישום פלילי אשר מבוצע על ידי משרד התחבורה .
תנאי הסמכה
 .1מבחני ביניים בציון עובר של .75%
 .2מבחן סופי עיוני בציון עובר של .75%
 .3נוכחות .100%
 .4התמחות מעשית 5 :משמרות באמבולנס רגיל 2 ,משמרות בנט"ן .
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תעודות
בתום ההכשרה וההסמכה מוסד הלימודים ינפיק תעודה מטעמו ומטעם משרד הבריאות.
נושאי הלימוד
 .1החייאה בשילוב מכשירי החייאה.
 .2מצבי חירום פנימיים.
 .3מצבי חירום חבלתיים.
 .4מצבי חירום אחרים ואוכלוסיות מיוחדות.
 .5נהלי עבודה ,חומרים מסוכנים ,אירוע רב נפגעים ,כיבוי אש ,ונהיגה נכונה.
עלות הקורס
שכר הלימוד למשתתף הינה:
קורס הסבה מחובש קרבי  /צבאי לחובש רפואת חירום .₪ 1500 -
קורס חובשי רפואת חירום  - ₪ 4500המחיר לחברי "צוות" – .₪ 3,600
קורס היתר נהיגה ברכב ביטחון מסוג אמבולנס .₪ 1500
אגרת טסט – כ , ₪ 800 -תשולם ישירות לביה"ס לנהיגה.
(סה"כ עלות להכשרה מלאה כ ₪ 5,900-לחברי "צוות" בלבד!)


פורשי צה"ל אשר ברישיון הנהיגה האזרחי שלהם קיים היתר נהיגת אמבולנס לא חייבים בקורס היתר
נהיגה.



על מנת להנות מאפשרות תעסוקה כחובש רפואת חירום ונהג אמבולנס על המשתתף להחזיק ברישיון
נהיגה אזרחי בעל היתר לנהיגת רכב חירום מסוג אמבולנס וכן תעודת חובש רפואת חירום.

השתלבות בתעסוקה לאחר הקורס
לאחר קבלת התעודה ניתן להשתלב בתעסוקה בחברות הרפואה השונות.
"חברת פתרונות חירום מתקדמים" ויחידת התעסוקה ב"צוות" יסייעו בהפניית חברים לתעסוקה.
דגשים
פתיחת הקורס מותנת במינימום משתתפים וע"פ נהלי משרד הבריאות.
הנחיות לפעולה
 .1חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לקורס המוצע ומעוניינים להשתתף בו,
יפנו ליחידת תעסוקה מחוז דרום ,עד לתאריך  20/12/2020תוך ציון הפרטים הבאים :שם מלא ,ת.ז,
גיל ,מספרי טלפון ,כתובת מגורים ,השכלה ,דרגה צבאית ,מועד פרישה מהשרות הצבאי.
 .2רשימת המועמדים תרוכז ותועבר למוסד הלימודים להמשך התהליכים הנדרשים לקבלה והשתתפות
בקורס.
אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים.
בהצלחה,
דניס אוחנה
מנהלת תעסוקה מחוז דרום
"צוות" -ארגון גמלאי צה"ל
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