
 

 

 לשירותכם בכל פניה !נשמח לעמוד 
   49170מטלון פ"ת קרית   87ז'בוטינסקי רח' 

 dodo@met.co.il דוא"ל :   9247998-03פקס:  9247991-03טל: 

 קורס החייאה ועזרה ראשונה בכיר מתוקשב

 שב.תוקהוראות כניסה לקורס מ                    
 

  9247991-050 לפנות למספר פלאפון: ניתן באתר כנית או מקצועיתט ותמיכה לשאלות

 

 '10:00-17:00ה' בין השעות: -בימי א  

 שישי וערבי חג אין תמיכה  

 ולא באתר החברהנא לא להשאיר הודעות קוליות במספר התמיכה 
 האתר נפתח חודש מראש כדאי להיכנס ללמידה לא ברגע האחרון

  http://www.met.co.il לאתר: וכנס .1

 "חטיבת ההדרכה" :עמוד הבית שורה עליונהב בחרו .2

 "הדרכה מתוקשבת"  :בחרובצד ימין ברשימת הקורסים  .3

 )ללחוץ על התמונה הימנית( "עזרה ראשונה מתוקשב מתקדם חדשמגישי " את האיקון בחרו .4

 ." לקישור ישיר לקורס"      : בחרולאחר שהדף נפתח  .5

  בהתחלה מספר זהות ללא אפסים : קוד משתמש הזינובדף החדש   .6

 בהתחלה מספר זהות ללא אפסים     :  סיסמאה  את הזינו .7

 "שעות 44 ראשונהמגישי עזרה "על הכיתוב :  צולח .8

 בהצלחה  ! –באתר ההדרכה המתוקשב  ם נמצאיםאת 

  שים לב ! בכל פרק יש מס' נושאים(.  הפרקים 4יש ללמוד את( 

  שיתקיים ביום  מבחן תרגול עבורך )אינו מבחן כניסה לחלק המעשיבפרק החמישי יש

 הראשון במכללה בשעה הראשונה(.

  בתחתית העמוד.  "הבא" "הקודם"כדי לדפדף בין דפי השיעור לחץ על 

 קורס מגישי עזרה "ע"י לחיצה על הכיתוב  לחזור לרשימת השיעורים י/בכל שלב שהוא תוכל

 בראש העמוד. "ראשונה

 https://www.met.co.il –נופל החברה למקרה שהאתר 

  ניתן להיכנס דרך הקישור:
moodle28/met.com-https://courses  
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 לשירותכם בכל פניה !נשמח לעמוד 
   49170מטלון פ"ת קרית   87ז'בוטינסקי רח' 

 dodo@met.co.il דוא"ל :   9247998-03פקס:  9247991-03טל: 

 הסבר - קורס החייאה ועזרה ראשונה בכיר מתוקשב
 

 כללי :
 אבקשכם לקרוא בעיון רב את כל הפרטים הרשומים :

 קורס החייאה ועזרה ראשונה מתוקשב מתקיים בשני חלקים :
נלמד בבית הסטודנט , החומר העיוני נימצא  - חלק עיוני .א

 באתר המרכז לרפואת חרום.
 ילמד במכללה. – חלק מעשי .ב

 
 טה :שי
 

 חלק עיוני :
למרכז לרפואת חרום את שמות הסטודנטים שיעברו את  מעבירההמכללה  .א

 הקורס כחודש לפני פתיחת הקורס.
 הסטודנטים יקבלו קוד כניסה לקורס המתוקשב. .ב
)ביום ויכין את עצמו למבחן העיוני כל סטודנט ילמד את החלק העיוני בזמנו  .ג

 .(הראשון של הקורס במכללה
את ההדרכה המתוקשבת ,לא  ת/שלא לומד ית/מניסיוננו הרב ,סטודנט .ד

 לפתור את מבחן הכניסה בהצלחה !!! ה/מצליח
 המבחן העיוני משמש ל: .ה

 מבחן כניסה לחלק המעשי. .1
 מהציון הסופי. 30%-ישמש כציון סופי למבחן העיוני וכ  .2
 80ציון עובר  .3

 
 חלק מעשי :

 הסטודנטים יגיעו למכללה ליומיים  .א
 יתקיים מבחן עיוני , בפגישה הראשונה בשעה הראשונה .ב
 ומעלה ימשיכו לקורס המעשי. 80הסטודנטים שיעברו את המבחן העיוני בציון  .ג
 בקורס המעשי יתורגלו הסטודנטים בהחייאה ובטראומה. .ד
 :בפגישה האחרונה .ה

  2-יתחיל המבחן המעשי שמתחלק ל י השיעורים האחרוניםנבש     
 מהציון(. 60%מבחן מעשי בהחייאה  ) .1
 מהציון(. 40%עצירת שטפי דם ,קיבוע שבר ) בחבישות,מבחן מעשי  .2
 

 ! בהצלחה                                                                         
                                                            

 .צוות ההדרכה במרכז לרפואת חרום
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