
איך להיות גיבור על
ולהציל חיים בשלושה צעדים



?מהו גיבור על



...הלב שלנו הוא

עצם שריר

?...מי יודע



...הלב שלנו הוא

עצם שריר

!תשובה נכונה

?...מי יודע



...הלב שלנו בגודל

כדורסל אגרוף

?...מי יודע



...הלב שלנו בגודל

כדורסל אגרוף

!תשובה נכונה

?...מי יודע



?איך הלב עובד

כמו משאבה  
שמתכווצת  

ושואבת דם מהלב

ומשחררת 
ומזרימה את הדם  

לאיברי הגוף



בוא נרגיש את  
פעימות הלב שלנו



לב בריא הוא לב שמח



דום לב

הלב של בני האדם הוא חזק 

הלב מפסיק לפעום , במקרים נדירים כשיש בעיה
ודם עם חמצן לא זורם לאיברי הגוף  



?  מה עושים

כל אחד יכול להיות גיבור על 

,ולהציל אדם שליבו הפסיק לעבוד

!במידה ופועלים נכון ומהר

גם אתם יכולים  והיום נלמד כיצד

מתנהגים כמו גיבורים



101חייגו , קראו לעזרה-1שלב 



101חייגו , קראו לעזרה-1שלב 

כל גיבור זקוק לעוזר



בצעו עיסויי חזה-2שלב 

מצאו את מרכז בית החזה

הניחו את שתי כפות הידיים במרכז בית  
החזה ונעלו מרפקים

החלו בביצוע עיסויי חזה חזק  
לפי הנחיות המוקדן, ומהר



חברו מכשיר החייאה-3שלב 

העל שלנוכח, העוזר לנו לתת שוק חשמלי

כדי להחזיר את קצב הלב 
לפעילות תקינה

מכשיר מציל חיים



??  שוק חשמלי, רגע

?האם זה יכול להזיק



??  שוק חשמלי, רגע

המכשיר חכם ! לא
ונותן שוק  , בטיחותי

רק אם יש צורך 

יכולים  אנחנוהאם 
?להפעיל את המכשיר



??  שוק חשמלי, רגע

המכשיר חכם ! לא
ונותן שוק  , בטיחותי

רק אם יש צורך 

כולם יכולים להיות  
גיבורי על 

.  ולהשתמש במכשיר
מבוגרים וילדים  

?  איך זה עובד



??  שוק חשמלי, רגע

המכשיר חכם ! לא
ונותן שוק  , בטיחותי

רק אם יש צורך 

כולם יכולים להיות  
גיבורי על 

.  ולהשתמש במכשיר
מבוגרים וילדים  

יש להדביק את 
המדבקות במקומות  
הנכונים ולהפעיל את 

.  המכשיר
המכשיר נותן הנחיות  

קוליות וביחד עם  
ינחו  המוקדנים

אתכם שלב אחר שלב



–איפה נוכל למצוא את כוח העל 
?מכשיר ההחייאה

העוזר שלנו במוקד 
א יאמר לנו איפה "מד

המכשיר הכי קרוב אלינו

בית ספר

פארק

מרכז קניותחדר כושר

בית קולנועבית כנסת

משרדים



שלושת הצעדים להיות  
גיבור על ליום אחד

דחפו עם  –בצעו עיסויי חזה 101חייגו מייד 
הידיים חזק ומהר במרכז החזה

חברו מכשיר החייאה



-זכרו 
גם אתם יכולים להציל חיים


