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   1נספח 
   פעולה בגוף האדםל מוגדר כמטפל רפואי, ושאינ ,טיפולה- נותןדגשים ל

צורך רפואי, ללא  ייפור תפקודשללאסתטיקה או בגוף האדם שאיננו למטרה רפואית, כולל בין היתר, ניתוחים טיפול 
מילוי קמטים, הרחקת שיער בשיטות דוגמה לעות מכשור או תכשירים, הזרקות תכשירים  לטיפולי יופי וקוסמטיקה באמצ

  שונות,  ציור וצביעה לביצוע כתובות קעקע או איפור קבוע, ניקוב חורים לצורך ענידת תכשיטים, פדיקור ומניקור. 

תפתחות סיבוכים. הסיבוכים עלולים כל הטיפולים, עשויים כמובן להצליח אולם גם עלולים להסתיים בכישלון או חלילה בה
להיות זמניים ובני חלוף, עם זאת ייתכנו סיבוכים עם נזק בלתי הפיך, פגיעה בתפקוד או במראה, והופעת תגובה אלרגית 

  ואף מצב חירום רפואי ומוות. 

לדגשים במטרה לצמצם את הסכנה, להתאים את הטיפול למבקש ולהעניק שירות איכותי ומיטבי, נדרשת תשומת לב 
 הבאים:   

 : רישיונות, הכשרה וניסיון: הטיפול-נותן  .א

קיימת חובת ביצוע ניתוחים במסגרות המורשות עפ"י החוק, ובהתאם לכל דין, ללא תלות במטרת בישראל  )1
אסור לבצע ניתוחים במסגרות שאין להן רישיון כחוק (חוץ ממספר קטן של פעולות רפואית או לא.   –הניתוח 

   ת בחוק). זעירות שמוגדרו

נדרשת  18בילד עד גיל   –המטופל. שים לב נדרשת הסכמת בגוף האדם החוק קובע, שלביצוע פעולה  )2
האפוטרופוס שמונה  – "חסר ישע" (כגון, סובל מפיגור), בד"כ ההורים, ובמטופל  אפוטרופוס החוקיהסכמת ה
   לו כחוק. 

מקדימה לנותן טיפולים אסתטיים, למעט חובת חובת רישוי או תעודת הכרה: אין בישראל כיום חובת רישוי  )3
 רישוי למטפל רפואי במקצוע המוכר ומורשה ע"י משרד הבריאות.  

בכל מקרה אין לעסוק ברפואה. קוסמטיקאית, או כל מטפל שאינו מורשה,  המבצע פעולות שהן בגדר "עיסוק  )4
של משרד הבריאות  בטלפון עובר עבירה פלילית. שאלות פרטניות ניתן לברר במרכז המידע  –ברפואה" 

 *.5400מספר  

 מומלץ להשתתף בהכשרה ולרכוש ניסיון בטיפול הספציפי, בליווי מטפל בעל ניסיון  קודם.    )5

 .Bהבריאות ממליץ למטפלים להתחסן כנגד צהבת מסוג משרד  )6

 עסק יש רישיון עסק.ל )7
 
 

 תשתיות המקום וסביבת הטיפול:   .ב

 נגיש לפינוי במצב חירום רפואי אם חלילה יתפתח. נקי, מסודר, מואר ולהיות על המקום  )1

  .שמירה על פרטיות המטופל וצנעת הפרטל וילוןאו  מחיצה, אפשרות לסגירת חדר הטיפולים בדלתקיום  )2

ואמצעי  , מיכל נשלףמתקן עם  , עדיף נדרש כיור לרחיצת ידיים עם מים זורמים, מתקן תקין לסבון נוזלי )3
   לייבוש ידיים.

כפפות ו, שימוש בלפני כל טיפול ולאחרי, רחיצת ידיים היגיינה אישית:  חלוק או בגדים נקייםלי על כלהקפדה  )4
 תקינות. חד פעמיות

 הקפדה על שימוש בחומרי חיטוי המיועדים לגוף האדם ומאושרים לשימוש למטרה זו ע"י משרד הבריאות. )5

 מגבות, טיפולהעמדת וי נייר חד פעמי לבציוד שלם ונקי, רצוי מאד חד פעמי. לדוגמה: כיסהקפדה על שימוש  )6
 , מזרקים סטריליים וחד פעמים. מחטים, ערסכין ניתוחית, ת ,נקיים ושלמים  סדינים וחלוקים



 

 

לאחר כל מנוקה, מחוטא ומעוקר  - מכשירים: כל מכשיר החודר את העור או הריריות והמיועד לשימוש חוזר )7
  המחמירות ביותר.  –יצרן  , בהתאם להנחיות משרד הבריאות או הנחיותשימוש

, תוך הפרדה מוחלטת בין ציוד נקי לבין ציוד מקום נקי ומסודר למניעת זיהוםכלי העבודה והציוד באחסון  )8
 שאינו נקי או ציוד משומש. 

פעמי, כגון מחטים  -חד לשימוש יש לזרוק את כל החפצים החדים  ,למניעת הידבקות במקרה של תאונה )9
בלבד  75%וש למיכל קשיח ייעודי למטרה זו, בעל פתח רחב. יש למלא רק עד ל  וסכינים, מיד לאחר השימ

. חשוב מאד לשמור את המיכל סגור ובמקום ייעודי, רחוק מהישג היד של  המטופל, הקיבולת של המיכל מ
 העובדים הלא מורשים או מבקרים אחרים  במקום.  

, בישראל ישנה דרישת רישום לציוד רפואי וישנן ) 2012בהתאם לחוק ציוד רפואי התשע"ב (  –ציוד רפואי  )8
הגבלות על השימוש בו. יש לוודא, שלמכשור הרפואי אכן קיים אישור רישום של משרד הבריאות, וכי נעשה בו 
שימוש בהתאם לחוק ולהוראות, לדוגמה  לייזר עד עצמה מסוימת ומכשיר הפולט הבזקי אור רבי עצמה. 

יקאיות להפעיל מכשירים מהסוגים האמורים ועד רמת הקרינה המותרת מבחינה חוקית מותר גם לקוסמט
בחוק. חשוב לברר על הגבלות לשימוש במכשיר ע"י בעלי מקצוע מורשים בלבד, והכשרה וניסיון קודם 

 *.5400ניתן לברר במרכז המידע של משרד הבריאות  בטלפון מספר  הנדרשים להפעלת המכשור. 

 שימוש בתכשירים:  )9
יש לוודא שימוש  – הפואיים (תרופות) ומוצרים אחרים כמו תמרוקים, צמחי מרפא והומיאופתיתכשירים ר .1

א בודק צבעים למשרד הבריאות  –(לידיעה  אישור משרד הבריאותבעלי מוכרים וידועים ושהם במוצרים 
 לקעקוע בשלב זה). 

יגיינה ושימוש במוצרים הכנה עצמית של תכשירים: יש לוודא כי הכנה נעשית בתנאים נאותים, כולל ה .2
 ומוכרים.   אישור משרד הבריאות בעלי 

המפרטת את מרכיבי המוצרים שבשימוש, לצורך הכוונת כתובה ללקוח , מומלץ מאד להכין רשימה  .3
 הטיפול הרפואי אם יתפתחו סיבוכים מאוחרים כדוגמת אלרגיה. 

  
 הטיפול המוצע:  .ג

 : ורטופי, ובכתב רצוימראש תיאור מלא על הטיפול, יוכן  )1

  כגון כאב,  -כולל הפיכים ובלתי הפיכים  –החומרים והציוד שייעשה בהם שימוש, סיבוכים אפשריים
צלקות, אודם, נפיחות, שטפי דם, אובדן כושר עבודה או לימוד זמני, זיהומים, הפרעה תפקודית ופגיעה 

ביצוע הפעולה ואחריה, כגון  במראה האיבר; מהלך ההחלמה הצפוי , הוראות מיוחדות ואזהרות טרם
 חשיפה לשמש, חשיפה לחומרים ואלרגיה אפשרית.  

  האפשרות להפסקה במהלך הטיפול או סדרת הטיפולים והתפתחות נזק או סיבוכים אפשריים כתוצאה
 מכך, והאפשרות להשבת המצב לקדמותו לדוגמה בקעקוע, ניקוב חורים וכו'. 

 תאמת לטיפול, במיוחד בתקופת ההיריון וההנקה, מטופלים הצורך בפניה מקדימה לרופא, לבירור ה
בקביעות או בעקבות מחלה חריפה; או אם קיימים נגעים  -במסגרת רפואית, שימשו בו זמנית בתרופות 

 בעור.  

 ביצוע הפעולה. עוד טרם להתייעץ עם רופא , יש ספקמתעורר אצלך ה בו מקרה שבכל  )2

 טיפול, וקבל הסכמתו כחוק, למתן הטיפול. מסור את פרטי הטיפול במלואם למבקש ה )3

 בתום כל טיפול , גם במהלך סדרת טיפולים, מסור מכתב מסכם עדכני ופרט:  )4
  .הטיפול, התכשירים והציוד שנעשה בו שימוש 
  .הנחיות להמשך טיפול ומרשמים ככל שנדרש 
  .אמצעי קשר עמך או מטפל חלופי אחר, לסיוע מיידי ושאלות שיתעוררו 
  לפניה למסגרת רפואית מתאימה אם יתעוררו סיבוכים כולל תופעות לוואי.הנחיות  

  
  



 

 

  להבטיח מתן טיפול איכותי,  כדי  ,משרד הבריאות ישמח לענות על כל שאלה ולהנחות
  לשמירה על בריאות הציבור ובריאות המטפלים. 

 *.5400ניתן לפנות למרכז המידע של משרד הבריאות  בטלפון מספר  



 

 

 2נספח 

  למטרה רפואיתה שאינ טיפול בפעולה- נותןם לציבור הרחב בבחירת דגשי

טיפול שאיננו למטרה  תרי, בבחלברר, לשאול ולהתייעץ בוחשבריאותך ובריאות הסובבים אותך חשובה לנו, ולפיכך 
  .    ובין אם נמנה על צוות רפואי או לא - הטיפול -נותןרפואית ובבחירת 

צורך רפואי, ללא  ייפור תפקודשללאסתטיקה או פואית, כולל בין היתר, ניתוחים טיפול בגוף האדם שאיננו למטרה ר
מילוי קמטים, הרחקת שיער בשיטות דוגמה לטיפולי יופי וקוסמטיקה באמצעות מכשור או תכשירים, הזרקות תכשירים  ל

  יטים, פדיקור ומניקור. שונות,  ציור וצביעה לביצוע כתובות קעקע או איפור קבוע, ניקוב חורים לצורך ענידת תכש

כל הטיפולים, עשויים כמובן להצליח אולם גם עלולים להסתיים בכישלון או חלילה בהתפתחות סיבוכים. הסיבוכים עלולים 
להיות זמניים ובני חלוף, עם זאת ייתכנו סיבוכים עם נזק בלתי הפיך, פגיעה בתפקוד או במראה, והופעת תגובה אלרגית 

  ומוות.  ואף מצב חירום רפואי

ללא תלות במטרת שיון כחוק (חוץ ממספר קטן של פעולות זעירות) יבישראל אסור לבצע ניתוחים במסגרות שאין להן ר
  רפואית או לא.    –הניתוח 

ובאדם שהוא "חסר ישע" (כגון, סובל מפיגור) נדרשת עפ"י חוק הסכמת   18לידיעתך, לביצוע פעולה כזו בילד עד גיל 
  האפוטרופוס הוא ההורה. לבדרך כל –י שלו.  לגבי ילדים האפוטרופוס החוק

במטרה לצמצם את הסכנה ולבחור בטיפול ובשירות שאינו רפואי המתאים לך, משרד הבריאות מייעץ לך, לוודא טרם 
  ההחלטה על ביצוע הליך מסוג זה, כי: 

פיזיותראפיסט, מרפאה בעיסוק, האם ביצוע ההליך הוא על ידי בעל מקצוע הכפוף לפיקוח ורישוי (רופא, אחות,   .א
האם יש לו רישיון כחוק . שאלות פרטניות ניתן לברר  –), ואם כן ואחרים קלינאי תקשורת, דיאטנית, פסיכולוגית

  *.5400במרכז המידע של משרד הבריאות  בטלפון מספר  

 .שים לב, שלא מבוצעות פעולות פולשניות רפואיות –אם הטיפול על ידי קוסמטיקאית   .ב

  .שיון של משרד הבריאותיהאם למרפאה יש ר -מדובר בניתוח אם   .ג

 עסק יש רישיון עסק.האם ל –בפעולות שאינן כירורגיות   .ד

 .Bמסוג (הפטיטיס) להתחסן כנגד צהבת ולציבור הרחב הבריאות ממליץ למטפלים חיסונים: משרד   .ה

 *.5400שאלות פרטניות ניתן לברר במרכז המידע של משרד הבריאות  בטלפון מספר    .ו

 הציוד: וסביבת הטיפול לשים לב   .ז

 האם המקום נקי, מסודר, מואר, ונגיש לפינוי בעת מצב חירום ?  )1

 אפשרות לסגירת חדר הטיפולים בדלת או מחיצה/ וילון.לשם שמירה על פרטיותך יש לבדוק קיום  )2

ואמצעי  , כל נשלףמימתקן עם ב , עדיף כיור לרחיצת ידיים עם מים זורמים, מתקן תקין לסבון נוזליהאם יש  )3
   לייבוש ידיים.

עמדת טיפול מכוסה בנייר חד האם הציוד נראה שלם ונקי? רצוי שיעשה שימוש בציוד חד פעמי. לדוגמה:  )4
 .פד גזה סטרילי מחטים סטריליות, ער, סכין לניתוח, תמגבות, סדינים וחלוקים, פעמי

 . מקום נקי ומסודרב מאוחסניםכלי העבודה והציוד  )5



 

 

מנוקה, מחוטא ומעוקר  - פריט החודר את העור או הריריות  והמיועד לשימוש חוזר או מכשיר דרוש כי כל )6
  . לאחר כל שימוש

פעמיים, נאספים מיידית במיכל קשיח המיועד לכך, פח ייעודי -לאחר השימוש, כל החפצים החדים החד )7
ודקירה שלך או של הסובבים לחפצים חדים, שאינו מלא מעבר לקיבולת, ורחוק מהישג יד, כדי למנוע תאונה 

 במקום, מחפצים חדים משומשים.  

* של משרד הבריאות אם הציוד והמכשור שייעשה בהם שימוש בטיפול בך, מאושר 5400ברר עם מוקד  )8
  לשימוש בישראל למטרה זו , וע"י המטפל שאמור לטפל בך. 

  
 אם נעשה  שימוש בתכשירים:  )9

 הת) ומוצרים אחרים כמו תמרוקים, צמחי מרפא והומיאופתינעשה רק שימוש בתכשירים רפואיים (תרופו 
משרד הבריאות אינו בודק צבעים לקעקוע  –שהם מוכרים וידועים, ובעלי אישור משרד הבריאות (לידיעה 

 בשלב זה). 
  בהכנת התכשיר  ושאל את המטפל על תנאי  ההכנה, הרכב החומרים וניסיונ -תכשירים בהכנה עצמית

 ובשימוש בו 
 ץ מאד לקבל בכתב רשימה המפרטת את מרכיבי המוצרים שבשימוש, לצורך הכוונת הטיפול אם מומל

 יתפתחו סיבוכים מאוחרים כדוגמת אלרגיה. 

 הטיפול המוצע:  .ח

קבל תיאור מלא על הטיפול, רצוי בכתב, כולל פירוט: החומרים והציוד שייעשה בהם שימוש, סיבוכים  )1
כגון כאב, צלקות, אודם, נפיחות, שטפי דם, אובדן כושר עבודה או  -כולל הפיכים ובלתי הפיכים  –אפשריים 

לימוד זמני, זיהומים, הפרעה תפקודית ופגיעה במראה האיבר; מהלך ההחלמה הצפוי , הוראות מיוחדות 
 ואזהרות טרם ביצוע הפעולה ואחריה, כגון חשיפה לשמש, חשיפה לחומרים ואלרגיה אפשרית.  

את האפשרות להפסקה במהלך הטיפול והתפתחות נזק או סיבוכים אפשריים הטיפול לפני תחילת ברר  )2
 כתוצאה מכך, והאפשרות להשבת המצב לקדמותו לדוגמה בקעקוע, ניקוב חורים וכו'. 

פנה לרופא, לבירור התאמתך לטיפול, במיוחד בתקופת ההיריון וההנקה, אם הנך מטופל/ת במסגרת רפואית,  )3
 קביעות או בעקבות מחלה חריפה; או אם קיימים נגעים בעור.  ב -נוטל/ת בו זמנית תרופות 

 ביצוע הפעולה. עוד טרם להתייעץ עם רופא , יש מקרה של ספקבכל  )4

 במהלך הטיפול ולאחריו:   .ט

לפני כל טיפול , הקפדה על רחיצת ידיים היגיינה אישית:  חלוק או בגדים נקייםכללי  נשמריםשים לב אם  )1
 תקינות. פעמיות כפפות חדו, שימוש בולאחרי

 . וחיטוי מקום הטיפול בגוף המטופל שימוש בציוד חד פעמי, ונקי )2

 מיומנות מבצע הטיפול במהלך הביצוע.  )3

 דרוש לקבל מכתב מסכם ומפרט את:  )4
  .הטיפול, התכשירים והציוד שנעשה בו שימוש 
  .הנחיות להמשך טיפול ומרשמים ככל שנדרש 
 ות שיתעוררו. אמצעי קשר עם המטפל לסיוע מיידי ושאל 
 .הנחיות לפניה למסגרת רפואית מתאימה אם יתעוררו סיבוכים כולל תופעות לוואי  

לשקול הפסקת  מומלץ להביא זאת לידיעת מבצע הטיפול, בכל מקרה, שבו, לדעתך, לא נשמרים כללים אלה,
 לרשות המקומית או ללשכת הבריאות האזורית. וניתן לפנות בתלונה הטיפול,


