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 'מציל'תדרי  קשר מד''א 

 מרחב
גל 

 עבודה
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 מרחב ירקון   מנהלים / נתב"ג  2 מנהלי ארצי

 60 מבצעי מרחבי    4 כוננים ארצי
 

 61 מנהלי מרחבי  בלבד בחירום 6 מחוז צפון
 

 66 כוננים מרחבי   7 מחוז דרום
 

 מרחב דן  בחירום בלבד 8 מחוז מרכז

 70 מבצעי מרחבי  בחירום בלבד 9 ירושלים
 

גל עבודה לצוות 
 חבירה ארציתב' ק 10 ממוגן

 
 71 מנהלי מרחבי

 

 70 כוננים מרחבי    200 5אירוע  קב' 
 

       201 0אירוע  קב' 

 מרחב איילון  מרחב ירדן 

 80 מבצעי מרחבי   11 מבצעי מרחבי
 

 81 מנהלי מרחבי   12 מנהלי מרחבי
 

 82 כוננים מרחבי   13 כוננים מרחבי
 

  מרחב ירושלים  מרחב גלבוע

 20 מבצעי מרחבי
 90 מבצעי מרחבי  

 

 21 מנהלי מרחבי
 91 מנהלי מרחבי  

 

 22 כוננים מרחבי
 92 כוננים מרחבי  

 

  מרחב לכיש  מרחב אשר

 30 מבצעי מרחבי
 220 מבצעי מרחבי  

 

 31 מנהלי מרחבי
 221 מנהלי מרחבי  

 

 32 כוננים מרחבי
 222 כוננים מרחבי  

 

  מרחב נגב  מרחב כרמל 

 40 מבצעי מרחבי
 230 מבצעי מרחבי  

 

 41 מנהלי מרחבי
 231 מנהלי מרחבי  

 

 42 כוננים מרחבי
 232 מרחביכוננים   

 

     מרחב שרון

 50 מבצעי מרחבי
     

 51 מנהלי מרחבי
     

 52 כוננים מרחבי
     

 

 

 קבוצות מירס 

 גלי קשר קבוצות מירס רשת 'מציל
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 דווח למוקד המרחבי :  .א

  של האירוע. מדויקמיקום 

 ומשקלם המוערך. מצבם, מספר נפגעים 

 לכודיםאם הנפגעים ה - זמינות הנפגעים לפינוי?  

 .מספר רכבים בתאונה 

 כיבוי בשטח. / כוחות משטרה 

 פח"ע וכד'(. / שריפה / סיכונים )אירוע חומ"ס 

 יועברו למוקד המרחבי שיעדכן  - טלפון וכיו"ב( / )חוטי חשמל מכשולי טיסה  

 .את צוות המסוק

 אתר נקודת נחיתה:  .ב

  במסוק או נקייה מאנשים, מחפצים וגופים זרים היכולים להתעופף ולפגוע

 בסביבה.

 מ 11*11, בלילה מ' 01*01ביום  - מידות'. 

 .רחוקה ממכשולי טיסה כגון עצים, אנטנות, עמודי חשמל ותקשורת 

  מטר לכל  011יש לוודא כי מעבר לנקודת הנחיתה יש ציר המראה ונחיתה של

 כיוון שאין בו כל מכשול.

  אזור הנחיתה / חוטים שחוצים את הכביש -מכשול הטיסה המסכן ביותר 

 !מצד לצד

בקש מהמשטרה )אם נוכחת בזירה( לחסום כביש בו מיועד המסוק לנחות,  .ג

 מטר מכל כיוון. 511אפקטיבית היא אזור הנחיתה  / חסימת כביש

יש  -חבירה בין הצוותים )מסוק וקרקעי( תתבצע באמבולנס בו נמצא הנפגע  .ד

 .נחיתהלהקפיד על דלתות סגורות של רכבי ההצלה טרם 

 מסוק

 פעולות איש צוות מד"א בזירה אליה הוזנק מסוק
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 העבר לצוות המסוק מקסימום מידע ואת חפצי הנפגעים. .ה

המקצועית  הסמכות לביטול הזנקת מסוק שייכת איש מד"א הבכיר בהכשרתו .ו

 בזירה.

/ שמיכות  יש להסיר כיסויים / סדינים  –בחבירה עם מסוק / פינוי ממנחת  .ז

  .מאלונקת רכב ההצלה

   

לכוון תאורה ישירות אל השמיים או לכיוון הטייס כאשר המסוק על אין  .א

 הקרקע.

 בכל רגע נתון אין להתקרב לנקודת הנחיתה. .ב

 יש להתכונן לרעש חזק כל זמן השהות של המסוק על הקרקע. .ג

בעת הנחיתה וההמראה יש להגן על הצוות ועל הנפגעים מפני הרוח וחפצים  .ד

 מתעופפים.

 גע נחיתת המסוק.אין לרוץ במתחם האירוע מר .ה

 כניסה ויציאה לצורך העמסת הנפגע תהיה תמיד בליווי איש צוות המסוק. .ו

 כניסה ויציאה לצורך העמסת הנפגע תהיה תמיד בקשר עין עם הטייס. .ז

 רוטור הזנב  עברבשום מקרה לא יעבור אדם את סנפירי הזנב של המסוק אל  .ח

 סכנת מוות!! -

 .חל איסור מוחלט על צילום המסוק בלילה .ט

 לאמצעי לחימה על הנפגעיםלב תשומת  .י

 .לא יועמס על המסוק נפגע חומ"ס / חל"כ שלא טוהר .יא

 

 

 

 דגשים לחבירה  עם מסוק 

 מסוק
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 תדרוך הצוותים בדרך לאירוע .2

 התנהגות בזירת הפיצוץ/  בטיחות. 

 קסדות/  אפודי מגן/  ח"פ התמגנות: כפפות. 

 ציוד שמורד: אמצעי פינוי  /A.B.C  /תגי אר"ן. 

 ט"ןאב מגפון / מפקד קסדת - כובע/  אפודי זיהוי. 

 שיקולים מרכזיים -חניית אמבולנס ראשון   .1

  נפגעים/  בטיחות צוותשמירה על. 

 הגעה ופינויצירי  הימנעות מחסימת.  

 ריכוז נפגעים/  שליטה ודתונקמיקום בולט כסמן חנייה ב. 

  חניית רכבים נוספיםאפשרות. 

 לפני ירידה מהאמבולנס!!! - ראשוני דיווח .3

  מדויקמיקום. 

 בולטים סיכונים/  אופי האירוע. 

 מאות( /עשרות  /)בודדים  נפגעים היקף. 

 נקודות כינוס/  צירי הגעה. 

  51פיקוד 'הכרזה על'. 

 

 

 

 

 

  

 .מפקדים , עדכון והערכת מצבההעברת פיקוד תבוצע לאחר חבירככלל, 

 .המוקד המפעיל בהעברת הפיקודמפקד המקבל פיקוד יעדכן את 

יש לשאוף למעט בהעברות הפיקוד וככול האפשר לנצל את יתרונם 

 .הפאראמדיקים בטיפול בנפגעיםהיחסי של 

 אר"ן

 "51"פיקוד  -עקרי פעולות מפקד מד"א באר"ן  
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 שימוש במכשיר הקשר של האמבולנס. 

 נפגעים מהלכים.ריכוז כרוז ל - כריזהקשר למצב  העברת  

   מפעילעם המוקד קו פתוח. 

  פתוח ברכב ההצלה מפתחות וחלון נהג השארת. 

 קשר"-הפעלת "רץ. 

 זיהוי   - והוחלט על מפקד בכל זירה במידה ומדובר באירוע מרובה זירות

 .' ושם הזירה51'פיקוד  :המפקד יהיה

 מינוי מפקדי משנה.  

 קביעת שטח כינוס לרכבי הצלה.  

 חלוקת השטח לגזרות .4

  בחלוקה לגזרות וקבועים בולטיםלעצמים התייחסות. 

 מינוי אחראי גזרות. 

 הרחקה מסכנה / סריקה. 

  טיפול מציל חיים.A.B.C 

 ( תגי מיון ופינוימיון וסימון). 

  לא דחופים. / דחופים שוכבים, / מהלכים, מספר נפגעים :'51ל'פיקוד דיווח 

 עדכון מוקד מפעיל.  

 פינוי נפגעים .5

 דחופים ראשוניםדחופים לא יציבים ו.  

 פינוי ע"י המוקד ייעד - ויסות נפגעים / פיזור. 

 ומס' הנפגעים לחומרת הפציעה מיםמתאיהוציוד  פינוי עם ליווי. 

 ( שקול פינוי משולב)דחופים ומהלכים באותו רכב הצלה. 

  קשר(ליווי, ציוד, וודא: קלים ) -לא דחופים רכב לא ייעודי לנפגעים.  

 אר"ן

 זכור 
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 בקשרחיוניים דיווחים  .6

 לאירוע יציאה. 

 באירוע הראשון הצוות של ראשוני דיווח.  

 פיקוד העברת, כוחות ביטול/  דרישת, מצב תמונת עדכון - מפקד וחידיו. 

 פציעה על דיווח, םמצב, המפונים הנפגעים מספר על הצלה רכב נהג דיווח 

 .דחוף בנפגע ייחודית

 קבלת יעד פינוי מהמוקד המפעיל.  

 ארגוני חירום / מפקדים .7

  סיוע  - , בטיחות, חילוץהגעה ופינוי - ציריםעם הגורם הפוקד )חבירה ותיאום

 ., תאורה וכיו"ב(בנשיאת אלונקות

 יצירת תמונת מצב משותפת.  

 סיום אירוע  / פינוי נפגעיםסיום  .2

  חללים / נפגעיםאיתור לסריקות.  

  מהאירוע סיום פינוי נפגעיםדיווח  על.   

 (פאראמדיק / מוות )רופאהכרזה על  / הקביע. 

 בי"ח / איסוף ציוד מהשטחסריקה ו. 

 דיווחים מסכמים / איסוף והעברת רשומות רפואיות.  

 ,דגש על איסוף פסולת  -ציוד, כפפות ח"פ  אריזות ניקוי הזירה מציוד מד"א

 דוקרת.

 תחקיר.  

 

 

 אר"ן
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   איש צוות יתמגן באפוד מגן וקסדה. .0

  של בטווח ביטחון את רכבי ההצלה יש להחנות בעת ההגעה לזירת פיצוץ  .2

 מטרים ממוקד הזירה.  11 -כ

בזירה תתבצענה  -הפעולה הדחופה ביותר בזירת פיצוץ הינה הרחקת הנפגעים  .3

 פעולות מצילות חיים דחופות בלבד!

 בזירה לתיאום: לחבלן הנמצא חבירה  .4

 נקודות ריכוז נפגעים, חפצים חשודים.  

 סימון מוסכם לחפצים ועצמים שנבדקו ואינם מהווים סכנה, 

מפקד מד"א יעביר המידע לידיעת הצוותים הפועלים בזירה 

 .מוקדלו

)בעדיפות מעבר  הנפגעים למרחק בטוחיורחקו אם לא נמצא חבלן בזירה,  .5

תבוצע חבירה עמו ועם הגעת החבלן ע"פ הנחיות מפקד מד"א  למחסה(

  .באירועלתיאום המשך הפעילות 

חפצים חשודים בזירה, ידווחו על כך לשוטר  / אנשי צוות המזהים אנשים .6

 הקרוב אליהם.

 .לא מזוהים( מהזירה / אין להעביר חפצי נפגעים )חשודים .7

ע"פ הנחיית  צוותי מד"א את שטח האירוע יעזבו בסיום פינוי הנפגעים מהזירה  .8

רכבי ההצלה ב צוותים מאבטחים יישארו ממוגנים .מוקד מפעיל / מפקד מד"א

  .פוקדויתמקמו בהתאם להנחיות הגורם ה

 

 

 

 כללי התנהגות בזירת פיצוץ 

 אר"ן
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 על ביצוע טיפולים מצילי חיים בנפגעים.במידת האפשר  ינחה  .5

 .פינוי וסימונם באמצעות תגים / יוודא מיון נפגעים ע"פ דחיפות לטיפול .0

 יפעיל צוות רפואי מתקדם למיון ולטיפול בנפגעים. .0

 .בדגש על פינוי מהיר של נפגעים דחופים יוודא פינוי ע"פ קדימויות .0

  .המתאיםוהליווי ינחה על אמצעי הפינוי  .1

  ."(51פיקוד ") יעדכן באופן שוטף את מפקד מד"א .6

 לחללים בזירה.  הכרזת מוות  / יוודא קביעת מוות .0

 

 

 בנקודה שהוגדרה. רכבי ההצלה  ירכז  .5

 פתוח ברכבי ההצלה.נהג וחלון  יוודא השארת מפתחות  .0

 .רכבים ותמרון ת אמבולנסמיט והטענת יוודא חניה בצורה המאפשרת פריקת  .0

 .ע"פ דרישת מפקד מד"אורכבי הצלה )כולל ציוד(  צוותיםישגר   .0

בסד"כ הנמצא החניון בדגש על מפקד מד"א באירוע  / המוקד המפעיליעדכן את  .1

 .נוספיםכוחות רפואה 

 

ציר פינוי הכרחי  -ב'צוואר בקבוק' יכולת למקמו  :מפקד פינוי שיקול מרכזי למינוי

 .יעברו דרכו המפנים נפגעיםרכבי ההצלה כך שמרבית 

 .המפנים)צוות רפואי וציוד( לרכבי ההצלה  מתאים ליווי וודאי .5

 : ניתן לפצל צוותים, העמסת נפגעים במקביל!זכור .0

תמונת במידת האפשר  רכזי תמונת מצב פינויים.סייע למוקד המפעיל ביצירת י .0

 .מד"א של שאינם נפגעים באמבולנסים  לגבי פינויימצב 

 מפקדי משנה באר"ן 

 "51"רפואה  -מפקד רפואי 

 "51 "חניון - מפקד חניון

 "51"פינוי  - ימפקד פינו

 אר"ן
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יגיע מיד עם קבלת ההודעה על אירוע לביה"ח בו הינו מוצב. בהגעת נציג נוסף  .5

 יתאם מיקום הצבתו של הנציג הנוסף. 

מנהל מטה החירום, יתעדכן לגבי יכולות הקליטה של  / ד"יחבור למנהל המלר .0

מוקד מפעיל. במידת האפשר  / למוקד הכוננים )בממל"מ( ביה"ח ויעביר המידע 

 ד על הנפגעים )מספרם ומצבם( שבדרכם לביה"ח."המלריעדכן את צוות 

: שעת הגעה, קוד מבצעי, מס' הנפגעים הצלה המגיעיםיבצע רישום רכבי ה .0

 ומצבם.

ד ויוודא החזרתו לצוותים החוזרים לאירוע / "ציוד מד"א במלריתאם ריכוז  .0

 שגרה בהתאם להנחית המוקד המפעיל.

 ליצירת תמונת מצב נפגעים ביה"ח. מוקד הכוננים  יעמוד בקשר ישיר עם  .1

בקבלת הודעה ממוקד מד"א על סיום פינוי הנפגעים, יעדכן בהתאם את מנהל  .6

/ מנהל מטה החירום. ידגיש שייתכן וישנם נפגעים נוספים שאינם  ד"המלר

 מפונים ע"י מד"א הנמצאים בדרכם לביה"ח.

/ מוקד  ים למוקד הכוננ יעלה דרישה י  אם מתעורר הצורך בוויסות שניונ .0

 הקצאת משאבים )אמצעים וצוותים(.מרחבי 

מוקד הכוננים לסיכום עם ההודעה על סיום אירוע יש  לעמוד בקשר עם  .0

למוקד והעברתו בפקס  הנתונים כולל ריכוז מדבקות נפגעים בדף הייעודי

 .הכוננים

/ מנהל מטה החירום על מועד ומיקום התחקיר  ד"יעדכן את מנהל המלר .9

על מועד  מוקד כוננים  / המתבצע במד"א ובמקביל יידע את המוקד המרחבי

 ומיקום התחקיר שייערך בביה"ח.

 

 

 זכור:  שימוש ב'ערכת נציג מד"א בבי"ח'

ינחה המוקד המפעיל במידת האפשר על  השארת איש במידה ונציג מד"א לא הגיע לבי"ח 
 עד להגעת הנציג. צוות מאחד מרכבי ההצלה

 נציגי מד"א בבית חולים 

 אר"ן
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 .111 -עלמגדיר את מספר הנפגעים ממשרד הבריאות שהוגדר ע"י  תרחיש הייחוס

מאירוע רב נפגעים )אר"ן( בכך שהיקף האירוע ומורכבותו  דלמובאירוע "מגה אר"ן" 

מחייבים קבלת החלטות וקביעת מדיניות ברמה הלאומית ומחייב את מד"א לבצע 

 .באר"ןוספות על הפעולות המתבצעות פעולות נ

 לאחר הכרזה על מגה אר"ן ע"י המוקד הארצי

 כמפקדי זירות. ימונו בעלי תפקידים .5

 וטיפול מציל חיים.נפגעים מיון לצורך בזירת אירוע יישארו   פאראמדיקים .0

  .ברכב הצלהדחופים נפגעים  0 -עדיפות ל  BLS נפגעים בליווי צוות  פינוי .0

 .)טיפול והשגחה( ריכוז נפגעים לא דחופים .0

ציוד  ,BLS צוות ליוויב) נפגעים מהלכים לפינוי יםלא ייעודי יםברכבשימוש  .1

 (., אמצעי קשררפואי

 .ויסות שניוני / מרוחקפינוי צורך הפעלת מסוקים לזירה ל .6

 פיזור נפגעים ע"י המוקד המפעיל:  .0

  במעגל הקרובבתי חולים < -דחופים.  

 מרוחקים.בתי חולים < -דחופים  לא                                                   

  שלו יעד פינוי קבוע עד למיצוי יכולות הקליטה יוגדר לכול זירהיתכן כי.  

 :קשר .0

o  גל מרחבי -ניהול פינוי נפגעים. 

o מירס / 0גל  - קשר מפקדים.  

 .והקצאת נתבים מתגבריםשטחי כינוס לכוחות תיאום  .9

 .   הממל"מניהול וויסות שניוני ע"י  .51

 

 אר"ן דגשים למגה 

 מגה אר"ן
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מ' מהאירוע בשטח פתוח, או  011: רדיוס (מרחק בידוד ראשוני)מב"ר  שמור על .5

 מ' מפתחי המבנה כאשר האירוע מתרחש במבנה סגור. 511

)רוח צפונית הינה רוח  כיוון רוח מהמוקד המרחבי בדרך לאירוענסה לקבל   .0

עמוד כשפניך לאירוע והרוח בגבך. וודא שהמב"ר , הנעה מכיוון צפון לדרום(

  .ברכב ההצלה שמופיע ע"ג המפה במערכת השו"ב 

 שפך? / ליפהדהאם יש  האם יש נפגעים? האם נגרם נזק למיכל השינוע? -הערך  .0

 / האם יש ריח חריג? פגיעה סביבתית בחי ?צבעוניים / עננים נמוכים חריגים

 צומח?

  .חבור למפקד המשטרה ומפקד הכיבוי באירוע  .0

 אסוף מידע לגבי סוג החומר: מספר האו"מ, קבוצת הסיכון, קוד החירום.  .1

, שלט מידע ע"ג בשינועשטר המטען , כב"ה / מתקן / גורמי המפעלהיעזר ב: 

 (.50)ראה ע"מ  מיכל / הרכב

 .מס' או"מ() את המידע על סוג החומרהמרחבי  העבר למוקד .6

 .מיגוןו , סיכוניםאסוף מידע לגבי: סיכוני בריאות, סימני חשיפה, הנחיות טיפול .0

 תקרית שינוע קבל כרטיס בטיחות / במפעל / MSDS .ופעל על פיו 

 סימון * ליד שם החומר  אם נמסר לך שלחומר קיים דף מידע טוקסולוגי(

  .בקש המידע מהמוקדב"ספר כתום"(, 

עם המוקד  באמצעות שיחת ועידהשקול ביצוע התייעצות עם מרכז הרעלות  .0

 . (VPN 0001) 10-0000150טלפון  הרפואי

 הצוותים המטפלים במידע על החומר. וודא תדרוך .9

נפגע  יפשיט (05עמ' הנחיות לבישה  ב) ערכת מלט"קב איש צוות ממוגן .51

 המב"ר. מזוהם, לאחר שחולץ

 אירוע חומרים מסוכנים )חומ"ס( שאינו אר"ן

 סד"פ לטיפול באירוע חומ"ס שאינו אר"ן 
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דקות,  51שטיפה תבוצע: כאשר הנפגע חשוף לחומר נוזלי )שטיפה במשך  .55

לאחר השטיפה , בכמויות גדולות של מים זורמים, תוך הפשטה מלאה של הנפגע(

 יש למנוע היפותרמיה.

 .אין צורך לשטוף בחשיפה לגז 

 ואח"כ לשטוף. - אבקה יש להסיר מהעור  

 השקית  שתיקשר היטב בגדי הנפגע לשקית כביסה מזוהמת תיש להכניס א

 .תושאר בזירת האירוע בתיאום הגורם הפוקד

  יש לתאם מול נציג כב"ה את  -השטיפה תבוצע בסיוע צוותי כב"ה בזירה

  .צוותים ממוגנים / שטיפת הנפגעים

להתחיל שטיפת עיניים מוקדם ככל האפשר, ולהמשיך  בפגיעה בעיניים יש  .50

 בשטיפה בכל מהלך הפינוי.

יש להשתדל למנוע נזילת מי השטיפה לעין שלא נפגעה. אין לפסק עפעפיים 

 בכוח ואין לנסות להסיר עדשות מגע.

 במידה וקיימים(, מידע על נפגעים ) :במידע לגבי/ חפ"ק כיבוי  התעדכן מנציג .50

והאם קיים פוטנציאל החמרה / נפגעים, מידע לגבי האם האירוע בשליטה 

אזורי הסיכון והערכת סיכונים,  / מידע לגבי טווחי הסיכון החומרים המעורבים,

 שפר מיקומך עפ"י נתונים אלובמידת הצורך  -דגשי מיגון, הנחיות הסתגרות 

 .עדכן מוקד מרחבי בהתאמה - בתיאום עם הגורם הפוקד

לסיוע בהפעלת צוות מד"א ממוגן שקול הצורך בתיאום עם מפקד הכיבוי  .50

 צוות כיבוי. / בחילוץ של נפגעים בלוויית צוות חירום מפעלי

, זכור שהייה רכבי הצלה 0כאשר בזירה לפחות בעדיפות הפעלת צוות ממוגן  .51

 מינימלית בזירה לשם חילוץ נפגעים חיים הנראים בעין.                 

כי פועל ע"פ דגשי וודא  - בטיחות אחראיהגדר במידה והוחלט למגן צוות  .56

 .00הבטיחות שבע"מ 

 אירוע חומרים מסוכנים )חומ"ס( שאינו אר"ן
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היערך לקליטת נפגעים ביותר מנקודה אחת עפ"י הערכת הסיכונים העדכנית  .50

 והיקף האירוע.

את  צלם במידת האפשר - כל עם חומר מסוכןימברכב ההצלה אין לקחת  .50

 תווית.  /כל שהכיל את החומר יהמ

זכור הרעלת  - המקובליםהפרוטוקולים הטיפול הרפואי ע"פ במידת הצורך  .59

 .זרחנים אורגניים

  שים לב : .01

  .ייתכנו סימני חשיפה מאוחרת לחומ"ס 

  מערכת  / פגיעה בנתיב האוויר ועלולה לכלולכוויה כימית היא כוויה קשה

  הנשימה.

ה מהמרחבי נפגע חומ"ס, וודא עם המוקד  מעודכן על קליטת וודא שביה"ח  .05

 יעד הפינוי בביה"ח. אהו

 / כרטיס בטיחות / MSDSמידע על החומר )את מירב ההעבר עם הנפגע  .00

  ( לביה"ח./ צילום תווית המיכל

נפגע מזוהם, וקבל הנחיות בסיום האירוע רכז את כל הציוד שבא במגע עם  .00

כלל אנשי  חבי מה לעשות עם הציוד, בצע רישום מלא של פרטימהמוקד המר

 / טיפלו בנפגעים(. פעלו בשטח מזוהם / ם התמגנוא)ציין  הצוות שפעלו באירוע

 

 אירוע חומרים מסוכנים )חומ"ס( שאינו אר"ן
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 ספרות( משמש לזיהוי והפנייה לכרטיס הדרכה ב'ספר הכתום'. 0)בן  מספר האו"מ

הספרה מתייחסת לחומרי  קוד החירום מורכב מספרה, אות ואפשרות לאות נוספת.
 / הכיבוי בהם יש לעשות שימוש. האות הראשונה מתייחסת לסכנת ריאקציה

 :עפ"י הטבלה מפעל / לכוחות כב"ה פיצוץ, ולאמצעי המיגון הנדרשים

סכנה לריאקציה  ות ראשונהא
 מיגון אישי חזקה או פיצוץ

P ביגוד מלא, מנ"פ ) מע' נשימה פתוחה( וכפפות יש 

R ביגוד מלא, מנ"פ ) מע' נשימה פתוחה( וכפפות אין 

S חליפת תקיפה, ) מע' נשימה פתוחה( וכפפות יש 

T חליפת תקיפה, ) מע' נשימה פתוחה( וכפפות אין 

W מנ"פ ) מע' נשימה פתוחה( וכפפותביגוד מלא,  יש 

X ביגוד מלא, מנ"פ ) מע' נשימה פתוחה( וכפפות אין 

Y חליפת תקיפה, ) מע' נשימה פתוחה( וכפפות יש 

Z חליפת תקיפה, ) מע' נשימה פתוחה( וכפפות אין 

E 
    הלהסתגר בבתים ולשקול פינוי אוכלוסיי היש להזהיר אוכלוסיי
 ע"פ הנחיית הגורם הפוקד 

 
  
  חומר נפץ. - 5קבוצה 
  גז דחוס. - 0קבוצה 
  חומר נוזלי מתלקח. - 0קבוצה 
  תוך שחרור גזים, ונתון להתלקחות ספונטניתחומר מוצק מתלקח,  - 0קבוצה 

 מתלקחים.   
  חומר מחמצן או פירוקסידים אורגניים. - 1קבוצה 
  חומר רעיל. - 6קבוצה 
  חומר רדיואקטיבי. - 0קבוצה 
  חומר מאכל )קורוזיבי(. - 0קבוצה 
  חומרים מסוכנים שונים )שתכונתם ואופיים אינם מוגדרים לעיל(. - 9קבוצה 

 שלטים וסימוני אזהרה להובלת חומרים מסוכנים

 קבוצות סיכון -חומרים מסוכנים 

 קוד חירום 

 קבוצת סיכון 

 שלט חומ"ס 
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 סימוני אזהרה לקבוצות חומרים מסוכנים

 מסוכניםשלטים וסימוני אזהרה להובלת חומרים 
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 שלטים וסימוני אזהרה להובלת חומרים מסוכנים



21 
 

 
 
 

המדריך לפעולות חירום נועד בעיקר לאפשר ביצוע הערכת סיכונים ראשונית  .5
ומכיל מידע חיוני לצורך תכנון פעולות ראשוניות בשטח האירוע על ידי גורמי 

 החירום.

 אחד מהנתונים הבאים:יש לזהות את החומר על ידי איתור לפחות  .0

  או"מ( על שלט האזהרה או על הלוח  הספרות )מס' 0מספר הזיהוי בן
 הכתום.

  הספרות )מס' או"מ( על שטר המטען או על האריזה. 0מספר הזיהוי בן 

 שם החומר על שטר המטען, על שלט האזהרה או על האריזה . 

אינדקס של חומרים מסוכנים לפי סדר עולה של מספרי הזיהוי  - דפים צהובים .0
( דפים כתומים) מס' או"מ ( חלק זה מזהה את מספר כרטיס ההדרכה המתאים )

)במידה ובדפים אלא ישנם חומרים  על פי מספר הזיהוי של החומר המתאים.
 (בדפים הירוקיםמודגשים יש לפנות למידע נוסף 

מרים מסוכנים בסדר אלפביתי של שמות אינדקס של חו - דפים כחולים .0
 החומרים. חלק זה מזהה את כרטיס ההדרכה המתאים על פי שם החומר.

בדפים )במידה ובדפים אלא ישנם חומרים מודגשים יש לפנות למידע נוסף 
 (.הירוקים

דפים אלא כוללים טבלה המפרטת, על פי מספרי זיהוי, חומרים  - דפים ירוקים .1
ימה כולל חומרי לחימה כימיים וחומרים שיוצרים גזים רעילים המסוכנים לנש
 רעילים במגע עם מים.

בדפים אלא יופיעו כל המלצות הבטיחות ומידע בטיחותי איך  -דפים כתומים  .6
להגן על הצוותים אשר פועלים באירוע ועל הציבור. )מידע זה אינו מחליף את 

 (. MSDSהמידע של כרטיס הבטיחות

במידה ואינך מוצא את מספר הזיהוי או את שם החומר בדפים הצהובים /  .0
"מטען מעורב או בלתי  555כרטיס הדרכה  -כחולים עבור אל הדפים הכתומים 

 ". מזוהה

ניתן למצוא מידע נוסף מנת כוכבית במידה וליד מס' האו"מ של החומר מסו .0
לבתי חולים  דפי הנחיות טיפולהיבטים רפואיים של החומר בקלסר  אודות

 באירוע טוקסיקולוגי המוני הנמצא במוקד.

 הנחיות לשימוש במדריך לפעולות חירום 'ספר כתום'

 'ספר כתום' -חירום  הנחיות שימוש במדריך לתקריות 
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 :ציוד המיגון אישי נמצא בערכת המלט"ק וכולל
טלית  ,, ערדליים וכפפות)סי"ל( סרבל הגנה, ABEK2P3מע' "אבן ספיר" מסנני 

 .בקמדבקות מעוזיהוי 
 :  ABEK2P3מסנן  •

- A מעלות כגון 61מעל רתיחה ’ אדים של תרכובות אורגניות בעלות טמפ 
 .ממיסים

- B  י(כלור, מימן גופריתי, מימן ציאנידגזים ואדים לא אורגניים )כגון. 

- E  (גופרית דו חמצנית, מימן כלורידיחומציים )כגון גזים ואדים. 

- K אמינים, הידרזיניםאמוניה ,. 

 .באוויר 1.1עד ריכוז %  0 -

- 0P ( 0יעילות כנגד חלקיקים - )גבוהה. 
 

 .תוך בדיקת מיגון הדדית - תבוצע בזוגות ההתמגנות         

 וודא: ,בדיקת הציוד .5

 כותנה. הימצאות הפריטים: סרבל מגן, ערדליים, כפפות בוטיליות, כפפות

 שהפריטים בתוקף ואין קרעים / סדקים נראים לעין.

 ערכת "אבן ספיר" מהתרמיל:מהוצא את 

 פגמים(  / בדוק את שלמות הערכה, וודא שאין נזק נראה לעין )קרעים

 .משקף, מפוח, צנרת, רצועות הידוקל

   וודא שלמות אטם סיליקון.  

 נכנס פנימה מגעים(הצד ) הכנס סוללה למפוח, הקפד שהחלק הכסוף 

                                                        .ראשון

 ( אינו פועל והמפוח  במידהוודא שהערכה מורכבת כראוי והמפוח תקין

את המפוח  אינו פועל תוך דקה כבהעדיין במידה וכיוון הסוללה.  בדוק 

 (.והדלק שוב

  חבר שני מסנניABEK2P3 .)לערכה )וודא שהמסננים היו סגורים 

 .שחרר את רצועות ההידוק של הברדס  

 ערכת מלט"ק – שימוש בציוד מיגון

חומ"ס שאינו אר"ן
 מלט"ק( ערכת מיגון לאירוע טוקסיקולוגי )סד"פ ללבישת 
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 וודא כי הרצועה האלסטית מתחת לכף  -לבש את החלק התחתון של הסרבל  .0

 .ובתוך הערדל הרגל

מכנס הסרבל )הרעפה(  הערדליים במעל הנעליים, כסה את נעל ערדליים  .0

 וסגור את הרוכסן.

 הצמד  את כיסוי הרוכסן  ,השלם את לבישת סרבל המיגון, סגור את הסרבל .0

 סקוטש(.)

בתרחיש בו מעורבים ז"א תלה את תרמיל התרופות ע"ג רצועת המותן של  .1

 מפוח "אבן ספיר".

נהג רכב, הצמד מפוח "אבן ספיר" למותן והדק את רצועת הירך )אם הנך  .6

 המפוח תמיד יהיה על ירך ימין(.

 הפעל את המפוח. .0

 חבוש את מערכת "אבן ספיר", וודא: .0

  ,אף.-מכלול פהמיקום מיקום המשולש הצהוב במרכז העורף 

 אף.-הידוק רצועות מכלול פה 

  לבוש, שיער, זקן( היטב סביב הצוואר ללא הפרעותמונח שאטם הסיליקון(. 

 .כיסוי שולי האטם ע"י חצאית הניילון 

  רצועות הידוק הכתף מחוברות.כי 

  אוטם את פתח יציאת האוויר. / דבר אינו מכסהכי 

 ניתן להסתייע בהנחיות השימוש שבערכה

 ,שלמות, הרעפה, אטימהבדקו  - איש הצוות הנוסףבצע בדיקה הדדית עם  .9

 .נוחות ותקינות המיגון

ע"ג הסרבל והדבק מדבקת מתוך  ערכת המלט"ק( ) מד"א טלית זיהוילבש   .51

 זיהוי קוד מבצעי קטנה.

 באירוע. אחראי הבטיחותעם  #51מירס   או  0בדוק קשר בגל   .55

 ערכת מלט"ק – שימוש בציוד מיגון

ניתן להרכיב משקפיים בעת 
 השימוש במערכת
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  לבש כפפות כותנה, הנח השרוול הפנימי  של סרבל המגן מעל הכפפות. .50
הפנימית של סרבל המגן מעל לחישוק הכפפות הבוטיליות מעל השכבה  לבש  .50

 .הפלסטי

ה החיצונית של שרוול סרבל המיגון כסה את הכפפות הבוטיליות בשכב .50

 וסגור את הרוכסן.  )הרעפה(

             מזרקים אוטומטיים  , אמצעים לנשיאת נפגעיםע"ר בסיסיקח אתך ציוד   .51

 .ז"א(תרחיש ב)

 

 איש הצוות יפנה לאזור שהוגדר להפשטת אנשי צוות. .5

 איש הצוות יישטף במקלחת שהותקנה ע"י אנשי כיבוי. .0

 :כדלקמן ההפשטה תבוצע ע"י איש צוות ממוגן .0

 הערדליים. תהסר 

 לאחורהסרבל ף וליק.  

 מהסרבל לאזור נקי. האיצי 

  את הברדס. תר רצועות והסרושחר 

 פעולת המפוח. תהפסק 

 הכפפות. תהסר 

 !זכור 
 מזוהמים! -ציוד המיגון שאיש הצוות מסיר  .א

 פעל עפ"י הנחיות מפקד מד"א לטיפול בציוד המזוהם.  .ב

 יש לבצע הערכה פיזיולוגית של איש הצוות שיצא ממיגון. .ג

 ם התמגנוא)ציין  רישום מלא של פרטי כלל  אנשי הצוות שפעלו באירוע .ד

 / טיפלו בנפגעים(. פעלו בשטח מזוהם /

 

 סד"פ להסרת  ערכת מיגון לאירוע טוקסיקולוגי 

 ערכת מלט"ק – שימוש בציוד מיגון
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 #51 במירס או 0לאחראי הבטיחות יהיה אמצעי קשר עם הצוות הממוגן )גל  .5

  .בהתאם להחלטה(

 מפעל יליווי ע"י נציגויפעל ככול הניתן ב לפחות אנשים 0צוות מד"א ממוגן ימנה  .0

 .כב"ה /

 .05ראה ע"מ  בדיקת תקינות ציוד המיגון ואופן לבישתו .0

 .הקצאת אמצעי קשר אמצעי נשיאה וציוד לטיפול מציל חיים .0

   #51 או במכשיר מירס בתדר 0גל במכשיר קשר ב ויצטייד ניםממוג/ים צוות .1

  מירס, איתורית( אינם מוגני ניצוץ.קשר נישא, זכור כי אמצעי הקשר של מד"א )

 / אמצעי קשר / מיגון –אחראי הבטיחות יבדוק את הצוות הממוגן טרם כניסה  .6

 מדבקה קטנה( של הצוות/ים הנכנס/ים.) , וודא השארת מדבקת מעקבציוד

זכור כניסת הצוות הממוגן לצרכי  -קב אחרי זמן השהייה של הצוות בזירה מע .0

 .דקות 01 -ובכול מקרה לא מעבר ל חילוץ מהיר בלבד

 ותאם:מ"י  / מפעל / חבור לקצין בטיחות של הכיבוי .0

 .צוות חילוץ מוכן מחוץ לזירה 

 מפעל. / כניסת צוות מד"א לזירה בליווי צוותי כיבוי 

 .עמדת שטיפה לאנשי הצוות אשר יוצאים מהזירה 

 .)עמדת שטיפה לנפגעים מחולצים )במידה ונדרש 

דקות הצוות  01עקוב אחרי זמן עבודת הצוותים )זמן כניסה....( וודא שלאחר  .9

  ומופשט. נשטףהממוגן יוצא 

 סימנים חיוניים לצוותבדוק  ,00וודא הסרת מיגון ע"פ סדר ההסרה בע"מ  .51

 דקות.                                                     01הממוגן, עם היציאה וכעבור 

ומדדיו  כניסה חוזרת של איש צוות לזירה תתאפשר אך ורק אם חש בטוב        
 תקינים )מצב הכרה, דופק, קצב נשימה, ל"ד, צבע עור(

 :באירוע חומ"ס אחראי בטיחות מד"א  ודגשי בטיחות

 ערכת מלט"ק -בטיחות בהפעלת צוותים ממוגנים  בציוד מיגון
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 .טוקסיקולוגי המוניהחלט שמדובר באירוע  .5

 קריטריונים להחלטה:

 .האירוע הוא אירוע רב נפגעים 

  הנפגעים מגיעים מאותו מקום, והפגיעה מופיעה בכל קבוצות הגילאים

 באותו זמן.

  גירוי דרכי גירוי עיניים -סימני הנפגעים דומים: סימנים מובילים ,

 נשימה עליונות.

 החבלה חומרת הפציעה וסימניה אינם תואמים למנגנון. 

בהרעלת זרחן אורגני.    את הנפגעים ויחליט האם מדובר יבדוק פאראמדיק .0

 : באט"ה הקריטריונים להחלטה

  כל הנפגעים סובלים מהפרשה מוגברת מריריות )דמעת, נזלת, הפרשת רוק

 .מרובה, הזעה(

 :ובנוסף אחד מהבאים 

 טשטוש ראייה. / כאבי עיניים / כיווץ אישונים 

 .קוצר נשימה 

 .בחילה, הקאה, שלשול 

 פרכוס. / רעד שרירים 

  לפחות שלושה אם יש  פאראמדיקהכרזה על הרעלת זרחן אורגני תיעשה ע"י

 .נפגעים בדרגות חומרה שונות )לפחות אחד מהם שוכב(

  ום יטפלו חובשי רפואת חירמדיקים / אפארז"א אט"ה במעורבות בהכרזה על

 . 09 הטיפול ראה ע"מ פרוטוקולבמזרקים אוטומטיים ע"פ 

  ", פתח קו פתוח.51על אט"ה, הכרז "פיקוד  המרחבידווח למוקד  .0

 אירוע טוקסיקולוגי המוני –אט"ה 

 )אט"ה(  סד"פ למפקד מד"א באירוע טוקסיקולוגי המוני
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מטר  511ממוקד האירוע בשטח פתוח, או  011גדר מב"ר: רדיוס והודא כי ו .0

מופיע   שהמב"ר וודא  סגור.תרחש בתוך מבנה מפתחי המבנה, כאשר האירוע מ

והצוותים מחוץ למב"ר, במידת , ברכב ההצלה על המסך של מערכת השו"ב

 כשפניך לאירוע והרוח בגבך. התמקם  האפשר

 .רכזם במקום מוגדר )בהתחשב בכיוון הרוח( ,כרוז למתהלכים -הרחק נפגעים  .1

  ,הפנה הערך נפגע מתהלך: וודא שאינו סובל מבעיה רפואית מסכנת חיים

 .לפינוי ברכב לא ייעודי, וודא כי הפינוי יעשה עם חלונות פתוחים

עפ"י  שברכבי ההצלההמלט"ק מגן בערכות הגדר כוח ממוגן. הורה לצוות להת .6

  .05בע"מ הנחיות 

  להדביק מדבקות זיהוי, לקחת אמצעי נשיאהזיהוי טליתות ללבוש הנחה 

, בדיקה בסיסי, ערכת מזרקים אוטומטיים )בתרחיש ז"א( ציוד ע"ר

 הדדית של המיגון.

  לצוותים  #51מירס בקבוצה או  0הקצה מכשירי קשר נישאים בגל

 ממוגנים, בדוק קשר.

'אזור חם' שתואמה למול  ממוקם בכניסה למב"ר /בטיחות וודא כי  אחראיהגדר  .0

ראה דגשי עוברים דרכו.  'חם אזור' / נכנסים למב"רהצוותים הגורם הפוקד  וכי 

 .00בטיחות בע"מ 

                    :לזירה מזוהמת מלט"קבערכות  ממוגנים  צוותים  הפעל  .0

 .בהם נראים נפגעים חיים למקומות

  ,תדרך אותם במשימותיהם: הערכת הנפגעים, יצירת תמונת מצב ודיווח

 חיים., סיוע בחילוץ נפגעים בלבד ביצוע פעולות מצילות חיים

 מירס קבוצה  או 0במגפון, וודא שמאזין לגל  ומנה מפקד מד"א למב"ר, צייד 

#51. 

 

 אירוע טוקסיקולוגי המוני –אט"ה 
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  דקות או  01לט בזמן הפעילות של הצוות הממוגן )ובטיחות ש אחראיוודא כי

 .(שני סבבי חילוץ

 כיבוי( / הקצה אמצעי נשיאה וחילוץ לצוותים, ולגורמים מחלצים )משטרה. 

 תרמילי תרופות בתרחיש בו גו"ז קליני בסיסי וכן  ציוד ע"ר וודא הימצאות

  חיובי לז"א.

 :כב"התאם עם מפקד המשטרה ומפקד  .9

 כב"ה לחילוץ נפגעים / הפעלת כוחות משטרה.  

 .צירי הגעה ופינוי 

 יציאה. / תיחום מעגלי הפעולה ונקודות הכניסה 

 במידה ומוכנסים רכבים לחילוץ נפגעים צירי כניסה ויציאה מהאירוע. 

 .שטיפת נפגעים )עדות לזיהום נוזלי משמעותי( / צוותים היוצאים מהזירה 

 .אמצעי פינוי לא ייעודיים לפינוי מתהלכים 

 חפ"ק: / קבל מנציגי כב"ה  .51

  מידע על נפגעים )במידה וקיימים(, שליטה באירוע והאם קיים פוטנציאל

 נפגעים. / החמרה

 ים באירוע./ים המעורב/החומרומידע על  זיהוי 

 טווחי את הניתן ככל יכלול המידע (מתמשכת, ראשונית) סיכונים הערכת 

 .האירוע להתפתחות בהתאם מיגון ודגשי הסיכון ואזורי הסיכון

 צורך, אוכלוסייה על איום) ה"כב מהמלצות שנגזרות כפי לאוכלוסייה הנחיות 

 (.רלבנטיות סביבתיות והשלכות, הסתגרות / בפינוי

לטיפול בנפגעים )השתמש בדפי המידע הסתייע במוקד לקבלת הנחיות   .55

 .(הטוקסיקולוגים שבמוקד

 

 טוקסיקולוגי המוניאירוע  –אט"ה 
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 התייעצות עם מרכז הרעלות  באמצעות שיחת ועידה עם המוקד הרפואיבצע  .50

 .( VPN 110-0500001)  10-0000150טלפון   

סכנות, מיגון, סימני  -הצוותים המטפלים לגבי החומר המעורבתדרך את  .50

 .רפואי נפגעים וטיפול

מזוהמת, לצורך פינוי נפגעים לתוך זירה החלט על הצורך בהפעלת אמבולנסים  .50

 עם צוות ממוגן ישירות לבי"ח, או הוצאת נפגעים לגבול מב"ר.

וודא הפשטת נפגעים שוכבים ע"י צוות ממוגן, הכנסת הבגדים לשקית כביסה  .51

 - )השקית תושאר בזירה בתיאום עם הגורם הפוקד( שתיקשר היטב מזוהמת

 .שטיפה תבוצע לנפגעים עם עדות לזיהום נוזלי משמעותי

בבד נקי / העור   הנחה נפגעים מהלכים להסיר שכבת הבגדים העליונה ולנגב  .56

  .פדים

נפגעים שוכבים לאחר הפשטה יפונו ע"י צוות לא ממוגן תוך  / נפגעים מהלכים  .50

 כדי נסיעה עם חלונות פתוחים.

מידע  העבר דרכו )איזה בי"ח ולאן בבי"ח(  המפעיל מהמוקד קבל  יעדי פינוי   .50

 .תמונה קלינית / לבי"ח לגבי סוג החומר

 מצב. ועדכן נתונים ותמונתהמפעיל עמוד בקשר רציף עם המוקד   .59

מד"א מחוץ אחראי לפעילות מפקד מד"א במב"ר,  ," 51"פיקוד  וודא שהוגדרו .01

, נציג (למב"ר )מתאם כניסת ויציאת כוחות מד"א וטיפול בנפגעים מחוץ למב"ר

 בחפ"ק האחוד. 

 

 .(00צוותים ממוגנים יסירו ציוד  ע"פ סד"פ )בע"מ  .5

)מצב הכרה, דופק, בצע הערכה פיסיולוגית של אנשי הצוות שפעלו ממוגנים  .0
  .קצב נשימה, ל"ד, צבע עור ....(

פעלו  / ם התמגנוא)ציין  רישום מלא של פרטי  כלל  אנשי הצוות שפעלו באירוע .0
 ./ טיפלו בנפגעים( בשטח מזוהם

באמצעות  מגורמי המטה רכז את ציוד המיגון שנעשה בו שימוש, קבל הנחיות  .0
 לגבי המשך הטיפול בציוד זה. המוקד המרחבי

  רכז נתוני האירוע ודווח למוקד. .1

 סיום אירוע

 אירוע טוקסיקולוגי המוני –אט"ה 
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(, פאראמדיקלאחר ההכרזה על הרעלת זרחן אורגני ע"י ) - טיפול תרופתי

 בסמכות חובש ומעלה!

 מזרק גיל נפגע הערות
בנוכחות  פאראמדיקבהוראת 

 סימנים נשימתיים משמעותיים
                     מזרק אחד  –קל 
 מזרקים 0 קשה–בינוני 

1-0 TA 0.5 mg   מזרק
 תכלת

 מזרק אחד –נפגע מהלך )קל( 
 

           בינוני, קשה(נפגע שוכב )
 , אחד בכל ירךמזרקים 0

0-51 , 
 61מעל 

TA 1.0 mg       
 ורוד מזרק

22-62 
TA 2.0 mg         

 צהוב מזרק

  מזרקיTA    ברכבי ההצלה              בתרמילים נמצאים.  

 MIDAZOLAM 5 mg IM -  התרופות  פאראמדיק מתרמילירק ע"י

  מפרכסנפגע  /לכל נפגע מחוסר הכרה  -"ן באטש

 (.פרכוסחוזרים עד הפסקת  )לנפגע מפרכס מינונים

 ATROPINE -  דקות לכל נפגע שוכב  51-51במזרק אוטומטי כל

 ,5.1mg 61ומעל  mg ,0-51 0.5 1-0) מינון עפ"י גיל - סימפטומטי

51-61 0.1mg)  יםבתרמיל – המזרקים בתאר"ן  

 

  

 הנחיות לטיפול בנפגע הרעלת זרחן אורגני )ז"א( באט"ה 

 זרחנים אורגניים -אט"ה 

 הכתומים 

 האדומים 
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  ככלל צוותי מד"א לא ייכנסו למוקדי החיכוך. נפגעים מהגזרות בהן מתקיימות

, טיפול לחבירהלנקודות שיתואמו מראש צה"ל  / יפונו עי" מ"י הפרות סדר

 .נפגעיםופינוי 

 לגבי העיתוי ואופן הפעלת צוותי מד"א. הכוונה היא  צה"ל / תיאום עם מ"י

 בזירות בהן קיים חיכוך למינימום.ככלל לצמצם את נוכחות צוותי מד"א 

 :במקרה ומופעלים צוותי מד"א

 בכל מוקד חיכוך בו נפרסים צוותי מד"א יוגדרו: .5

 .מפקד כוח מד"א 

 מאבטחים, תוך התייחסות לכוחות רפואה  / מספר רכבי ההצלה הכוננים

 נוספים אם קיימים )צה"ל, מ"י(.

יש לוודא כי לאנשי הצוות בגדים בעלי שרוולים ארוכים, ובמידת הצורך לנפק  .0

)מהמלאי הקיים במרחב( למקרה  ABEK2P3עם מסנני  M-15 לצוותים מסכות

 .(00 בע"מ במסכות  הנחיות לשימוש) של פיזור גז מדמיע

מנכ"ל.  / אג"מ ראש / מחוז / הכוננות במרחב תוגדר ע"י מנהל במרחברמת  .0

 בהתאם למספר המשתתפים בהפרות הסדר, אופיין וצפי לנפגעים.

במקרים קיצוניים, במידה ונדרשת כניסת צוות מד"א לאזור ההתפרעות, יחליט  .0

. צבאי / ידרש לווי משטרתינמפקד מד"א האם צוותי מד"א ייכנסו לאזור והאם 

וינחה את הצוותים  צה"ל / מ"יקד מד"א יתאם את כניסת הצוותים עם מפקד מפ

 בהתאם.

ביישובים בהם מוצבים אמבולנסים של מד"א בנקודות החיכוך, יפנה האמבולנס  .1

את הנפגע לנקודות שיחלוף בהן הנפגע יועבר להמשך טיפול ופינוי ע"י 

 אמבולנסים המוזנקים מתחנות מד"א במרחב.

 

 הפרות סדר -הפס"ד 

 דגשים להפרות סדר )הפס"ד(
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, ראש אג"מ בלבד / אלא באישור מנכ"לככלל אין הפעלת כוננים עם אופנועים  .6

לדווח למוקד על היקף ההפס"ד, יש  נוע להפס"ד כ"תצפיתן"אם נשלח אופ

 לוודא כי איש הצוות חובר לגורם הפוקד בנקודה בטוחה ומתואמת.

 .בהתאם להיקף הפרות הסדר צה"ל / יתואמו הצבת נציגים בחפ"ק מ"י .0

  האפשר לא יפונו מתפרעים ואנשי כוחות הביטחון באותו אמבולנס.במידת  .0

במידה ובאמבולנס מפונה אדם הכבול באזיקים, יש לדרוש ליווי משטרתי  .9

: בעת התהפכות הרכב או והן מטעמי בטיחות באמבולנס, שכן מדובר בעציר

 תאונה אחרת לא יוכל לסייע לעצמו.

המתפרעים, יפעל מפקד מד"א מידה ומזוהה אדם הלובש מדי מד"א כחלק מב .51

 להרחקתו מהזירה. צה"ל / מ"יבתיאום עם מפקד  מידית

 :הרלבנטי צה"ל / מ"ימפקד מד"א יתאם עם מפקד  .55

 שטחי כינוס 

 טיפול  / אתרי פריסה 

  צירי פינוי 

  שימוש באמצעי קשר לחבירה 

 

 

 

 הפרות סדר -הפס"ד 
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את המסכה לפני בדיקה כי בוש חלהמכסים מהמסנן. אין  0יש להסיר את  •

  .יםהמסנן פתוח כיסויי

 .יש להבריג את המסנן על המסכה •

 יש לשחרר את הרצועות.  •

 0יהיה  הקדקודיש לכוון את רצועת המצח כך שמרחק בין קצה מסכה לכיפת  •

 .אצבעות

 כלפי מעלה. יש להרחיק את השיער מהפנים ולחבוש את המסכה מהסנטר •

 יש להדק את הרצועות. יש להקפיד על הידוק כל צמד רצועות במקביל.  •

 יש לבצע בדיקת אטימה:  •

יש לכסות את פתח המסנן בכף היד ולהמשיך לנשום באופן רגיל מספר שניות. 

אם תהיה תחושת מחנק סימן שהמסכה אוטמת. אם המסכה אינה אוטמת, יש 

 .שובלהדק את הרצועות שנית  ולבדוק 

 ניתן להסתייע בהנחיות השימוש שבערכה 

 

זיפים ואינה מאפשרת  / המסכה אינה מספקת הגנה נאותה לבעלי זקנים

 שימוש במשקפיים

 

 

 

 בהפס"ד M-51שימוש במסכת 
 הפרות סדר -הפס"ד 
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דווח למוקד המרחבי על מטופל הסובל ממכלול תסמינים  –העלאת חשד  .5

פורסם ע"י אגף תהמופיעים ב"הגדרת מקרה חשוד". )הגדרת מקרה חשוד 

 .הרפואה(

וודא כי רכב ההצלה מאויש במינימום ההכרחי של אנשי צוות  -איוש מינימאלי  .0

 בהתאם לתקן ההפעלה )ללא מתנדבי נוער ומשתלמים(.

 .00המיגון הגנריות ע"מ וודא התגוננות והתמגנות בהתאם להנחיות  .0

העבר דיווח לביה"ח הקולט על הגעת מטופל עם תלונות אופייניות להגדרת  .0

 המקרה.

 בתום הטיפול יש לוודא: .1

  השלכת ציוד חד פעמי לשקית לפסולת מזוהמת אטומה, והנחתה במתקן

 ייעודי בעמדות התפשטות הצוותים בביה"ח.

 וחיטוי האמבולנס בטכניקה המקובלת בהתאם לנוהל הסטנדרטי לניקוי  ניקוי

 .אלא אם נתנה הנחייה אחרת וחיטוי משטחים

  ע"מ ניקוי וחיטוי ציוד רפואי שאינו מתכלה. בעת ביצוע החיטוי יש להתמגן(

 , ובסיום תהליך החיטוי יש לרחוץ את הידיים ולחטא בתמיסה אלכוהולית.(00

  לשקית פסולת מזוהמת, והנחתה במתקן ייעודי בעמדות הכנסת ציוד המיגון

 התפשטות הצוותים בביה"ח.

  דק'(. 01אוורור רכב ההצלה )דלתות וחלונות פתוחים למשך 

פרט את פרטי המקרה בדו"ח הרפואי, בדגש על מועד תחילת הסימפטומים,  .6

הסביבה בה שהה המטופל, ואנשים שהיה עימם במגע מזמן הופעת 

 הסימפטומים.

דווח למוקד המרחבי על כל מקרה של איש צוות שפיתח תסמינים האופייניים  .0

  להגדרת המקרה.

 דגשים לאיש הצוות האירוע ביולוגי חריג )אבח"ר(

 אירוע ביולוגי חריג -אבח"ר 
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מגן עיניים )במידה  / , משקףN95סרבל, מסיכת  / חלוק -התמגנות ציוד  .5

 פולשניות(, כפפות.ומתוכננות פעולות 

 אף וכפפות חד פעמיות.-יש להניח על החולה מסיכת פה .0

אף וכן -במידה ומצטרפים לפינוי מלווים, יש להנחותם ללבוש מסיכת פה .0

 כפפות חד פעמיות.

-במידה והחולה זקוק לחמצן, יש להניח על פניו מסיכת חמצן )ללא מסיכת פה .0

 אף(.

 סדין. / יש לכסות את החולה בשמיכה .1

סרבל,  / הטיפול בחולה יש להסיר את ציוד המיגון בסדר הבא: חלוק בסיום .6

/ עיניים, מסיכה, כפפות. יש לחטא ידיים בתרחיץ אלכוהול לחיטוי  מגן פנים

 ידיים או לרחוץ ידיים במים וסבון אנטיספטי. 

ציוד חד פעמי יש להשליך לשקית לפסולת מזוהמת אטומה, ולהניחה  .0

 תפשטות צוותים בביה"ח.במתקנים ייעודיים בעמדות ה

ניקוי וחיטוי האמבולנס לאחר פינוי החולה יבוצע ע"פ הנוהל הסטנדרטי  .0

 לניקוי וחיטוי משטחים, אלא אם ניתנה הנחייה אחרת. 

, משקפיים, N95מסכת  חבישתבעת ביצוע החיטוי יש להתמגן באמצעות  .9

 חלוק וכפפות.

 בהתאם לנוהלי מד"א.כל ציוד המיגון יוכנס לשקית פסולת מזוהמת ויפונה  .51

ניתן להשתמש באמבולנס שעבר ניקוי וחיטוי שגרתי בתמיסה על בסיס  .55

 לאחר שהאמבולנס נקי יבש ומאוורר. מידכלור, 

במידה ונעשה שימוש בציוד רפואי )מפוח, לרינגוסקופ וכו'( לטיפול בחולה,  .50

  הוא יוכנס לשקית פסולת מזוהמת ויטופל בהתאם לנהלי מד"א.

 

   

 

 

 אירוע ביולוגי חריג -אבח"ר 

 הנחיות מיגון גנריות  -אבח"ר 
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 מושגי יסוד:

שם כללי לקרינה שמקורה  -קרינה רדיואקטיבית או קרינה מייננת  .א

 אטום.הבהתפרקויות 

פליטה של פוטונים בעלי אנרגיה גבוהה. הקרינה בעלת חדירות  -קרינת גמא  .ב

עשרות מטרים( גדולים )אותי גם בטווחים יגבוהה ועלולה לגרום נזק בר

 בהתאם לעוצמת מקור הקרינה.

פליטה של אלקטרונים מהאטום. בעלת טווח חדירות בינוני  -קרינת ביתא  .ג

, (שאיפה / בליעה))כחצי מטר באוויר( מהווה סכנה בעיקר בחשיפה פנימית 

חדירה דרך עור פגוע. קרינת ביטא בעוצמה גבוהה מסוכנת גם בגרימת כוויות 

ה חיצונית ע"ג העור )זיהום חיצוני( אולם אינה חודרת את בעקבות חשיפ

 שכבות העור העמוקות. 

פליטת חלקיקים )גרעיני הליום(. בעלת טווח חדירות נמוך  -קרינת אלפא  .ד

)נבלמת ע"י שכבת העור החיצונית( מהווה סכנה רק בעקבות חשיפה פנימית 

 שאיפה, חדירה דרך עור פגוע. / בליעה –)= זיהום פנימי( 

שדה אנרגיה המיוצר ע"י מקור רדיואקטיבי. הפגיעה  - 'שדה קרינה מייננת' .ה

בגוף האדם במקרה של חשיפה לשדה קרינה מתרחשת כתוצאה ממעבר 

הקרינה דרך תווך הגוף ופגיעה בתאים וברקמות ופגיעה בתפקודם. עם יציאת 

האדם משדה הקרינה האדם הנחשף מפסיק להיות מוקרן ובנוסף אינו מסוכן 

 ופייני לקרינת גמא או רנטגן.את סביבתו. מתאר זה א

כינוי כולל לנוכחות חומרים  - 'זיהום רדיואקטיבי'/  'זיהום קורן' .ו

רדיואקטיביים בצורת רסיסים / חלקיקים / אירוסולים פולטי קרינה מייננת.  

ית זיהום אוויר או משטחים בקרבת אדם מהווה סכנה בעקבות חשיפה פנימ

שאיפה, חדירה דרך עור פגוע( או בעקבות זיהום עור הגוף )הקרנת  / )בליעה

  העור בפולטי ביטא או גמא(.

 (אירוע קרינה  מייננת )רדיואקטיבית

 עקרונות המענה לאירוע קרינה רדיואקטיבית )רדיולוגית(
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הזיהום הפנימי נובע מכניסת חלקיקים קורנים לתוך גוף האדם   -זיהום פנימי  .ז

קרינת החלקיקים כתוצאה מנשימה, מבליעה או מחדירה דרך פצעים פתוחים. 

תמשך עד לדעיכתם ו/או לפינויים מהגוף באופן טבעי, מכאני )ע"י הוצאת 

רסיסים( או בעזרת תרופות. הפרשות הנפגע שנחשף לזיהום פנימי מסוכנות 

 באופן מתון ביותר למטפלים.

מצב בו עור הגוף והלבוש מזדהמים בחלקיקים רדיואקטיביים.  -זיהום חיצוני  .ח

לפלוט קרינת ביטא או גמא הפוגעות בעור או חודרות  החומר המזהם עלול

אותו או קרינת אלפא המסוכנת בנסיבות של חדירת הזיהום החיצוני פנימה 

ם יפסקו עם פצעים(.  הסיכון לעור והסיכון לחדירת הזיהו , )נשימה, בליעה

הסרת בגדים וטיהור(. נפגע הנושא על גבי עורו ובגדיו )הסרת הזיהום החיצוני 

ם רדיואקטיבי )"נפגע מזוהם"( עלול לסכן ולזהם בזיהום משני את זיהו

 המטפלים בו ואת סביבתו.

נפגע הסובל מפגיעת טראומה מכל סוג וחומרה ובנוסף  -"נפגע משולב"  .ט

מחשיפה לחומר רדיואקטיבי )שדה או זיהום(. בהתאם לאופי החשיפה נגזר 

הקדימות היא לטיפול  הסיכון לצוות ולסביבה וכן הצורך בטיהור. בכול מקרה

 .יונאלית בדגש על טיפול מציל חייםבפציעה הקונבנצ

נפגע שנחשף לחומר קורן )שדה או זיהום( ללא כל פגיעה  -"נחשף"  .י

 קונבנציונאלית.

חשודים  / מיועד לטפל בנחשפים -מב"ט ) מרכז בדיקה וטיפול( רדיולוגי  .יא

הערכת חשיפה, באירוע רדיולוגי לצורך ללא פגיעת טראומה( )כנחשפים 

 -מעקב או טיפול רפואי על מנת להקטין את העומס על בתי החולים  ,שטיפה

שעות   6פקע"ר אחראי להפעלת המב"ט בסיוע הגורמים החבירים תוך 

  מקבלת ההנחיה. 

 

 

 (אירוע קרינה  מייננת )רדיואקטיבית
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עד  'זיהום קורן'תהיה כאילו מדובר בברירת המחדל בכל אירוע המוגדר "קרינה" 

 לשלילה ע"י פקחי קרינה:

 בידוד אזור האירוע לכניסה הכרחית בלבד. .5

 גדול ככל הניתן ממקורות קורנים. -מרחק  .0

 קיצור זמן החשיפה למינימום ההכרחי. -זמן   .0

 מיגון פיזי:  .0

 .חציצה )ע"י חומר כגון עופרת או בטון( משדה קרינה מייננת 

  מלט"ק( ערכת מיגון לאירוע טוקסיקולוגי בונשימה ע"הגנת עור(. 

 מיגון אישי:

 רק לאחר ביצוע הערכת סיכונים ע"י פקחי  - 'שדה קרינה מייננת'ב פעילות

 .והגדרת זמן שהייה קרינה

 ב"ר /מאו בטיפול בנפגע שהוצא מה 'זיהום קורן'עבודה באזור מזוהם ב 

טוקסיקולוגי עם מסנן  בערכת מיגון לאירוע  - 'פושר' / אזור 'חם'

ABEK2P3  ודוזימטר( 05הנחיות לשימוש בע"מ  - )ערכת מלט"ק 

 .פאסיבי( / )אלקטרוני

  נפגע ניתן להסתפק במיגון ע"ב ערכת מיגון נגיפית הלאחר הפשטה וכיסוי    

זוגות כפפות כיסוי  0, חלוק מגן, N95או  FFP-3מסכת פנים )משקפי מגן, 

 .ונעליים(ראש 

 

 

 

 קרינה מייננת

 עקרונות הבטיחות באירועי קרינה רדיואקטיבית  )רדיולוגית(

 קרינה מייננת )רדיואקטיבית(אירוע 
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 כל נפגע באירוע חשוד כמזוהם עד שלא הוכח אחרת -הנחת היסוד 

 ה מהירה של הנפגע משדה קרינה.הרחק .5

 .PHTLSטיפול בטראומה עפ"י   .0

 .מכיוון הראש לכיוון הרגליים הבגדים גזירה וגלגולע"י הפשטת הנפגע   .0

 .שתיקשר היטב לשקית כביסה מזוהמתיוכנסו וחפצי הנפגע  הבגדים .0

  עירוי(. ,למעט פנים ,וכיסוי השיער ראשה)כולל  'עיטוף' גוף הנפגע כלל כיסוי .1

מה יעד הפינוי  יש לוודא  - קורןלזיהום  העברת נפגע עם חשדדיווח לביה"ח על  .6

 .בי"ח ךבתו

 .נפגע טראומה במצב מסכן חיים יפונה לבי"ח הקרוב ביותר .0

נפגעים ונחשפים שמצבם יציב יפנו ככול הניתן לבי"ח ייעודיים לקליטת נפגעי  .0

 :(15/56)נכון ל  קרינה

 ., סורוקהין כרםרמב"ם, כרמל, בלינסון, שיבא, וולפסון, הדסה ע

 **** עד הסרת המיגון ןלאכול או לעשאין לשתות, **** 

 בסיום האירוע: 

 בבי"ח.המעבר )הפשטה( צוות המפנה נפגעים יעבור בתחנת  .5

 המיגון יורד ממנו.  ציוד נוטר איש הצוות וי)הפשטה(  המעברבתחנת  .0

ממרכז תתקבל הנחייה לגבי הטיפול בציוד המיגון המיגון וקבלת ציוד ריכוז  .0
 מד"א.

)יש לוודא כי שם איש הצוות מסומן בצורה  לקריאה מרוכזת איסוף דוזימטרים .0
 .ברורה על הדוזימטר(

 ריכוז כל הציוד שבא במגע עם הנפגע המזוהם. .1

 טיפול בכלי הרכב ובציוד עפ"י הנחיות מרכז מד"א לפני החזרה לכשירות. .6

ודיווח לגורמי אגר"פ ע"פ שפעלו באירוע  הצוותכלל אנשי רישום מלא של פרטי  .0

 .יפהנוהל חש

 עקרונות הטיפול הרפואי בנפגע באירוע קרינה רדיואקטיבית 

 קרינה מייננת )רדיואקטיבית(אירוע 
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  מערכות חיישנים להתראה על רעידת אדמה 50במתקני מד"א מתוקנות, 

מערכות אלו מקושרות לחברת ביפר להפצת הודעה לכלל מחזיקי הזימוניות 

 לכלל הטלפונים הסלולאריים בארגון.  SMSבארגון והודעת

  במקרה של פגיעה  קשר חידושבכל מוקדי מד"א 'מזוודות נטישה' המאפשרות

 בתשתיות תקשורת.

 במקרה של רעידת אדמה:

 .צא ממבנה חד קומתי 

  :במבנה רב קומתי 

 .הכנס לממ"ד זמין והשאר את הדלת פתוחה 

 .צא לחדר המדרגות 

  בסמוך לרהיט כבד.  / מהנ"ל סמוך אליך תפוס מחסה מתחתאם אין אחד 

 :מחוץ למבנה 

 חוטי חשמל. הזהר מחפצים העלולים ליפול עליך / 

  עצור בצד הדרך ולא על גבי גשר. -ברכב  הנךאם 

 מיד לאחר הרעידה:

 .סגור את אספקת החשמל, הגז והמים לביתך 

 .קח עמך את התיק שהכנת ובו ציוד חיוני לשהייה ארוכה מחוץ לבית 

 .אל תעמיס על רשתות תקשורת טלפונית 

 נחיות בתקשורת.האזן לה 

 

 וצונאמי רעידת אדמה

 וצונאמי עקרונות התנהגות ומענה ברעידת אדמה
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  ,בשל הסכנה לקריסת מבנים מרעידות משנה הצפויות בימים שלאחר הרעש

 השאר מחוץ למבנים עד לקבלת הנחיות מגורם מוסמך.

 )הזהר מסיכונים סביבתיים )חוטי חשמל קרועים, דליפות גז, שריפות. 

   ואיתור נפגעים זמינים הסביבה הקרובהפעל לסריקת. 

 עקרונות המענה:

 .הפעלת הציבור לסייע בחילוץ, טיפול ופינוי 

 .פעולות מצילות חיים ופינוי נפגעים דחופים לביה"ח בכל אמצעי זמין  

  דווח למוקד מד"א על מיקומך, היקף ההרס, כמות הנפגעים הזמינים וסיכונים

 סביבתיים, בכל אמצעי זמין וע"י שליח.

 געים לא דחופים והפנייתם לטיפול באתרי הטיפול כשיוקמו טיפול בנפ

 בקהילה.

  במידה ולא נתקלת בנפגעים פנה לתחנת מד"א הסמוכה אליך )או למקום

 המפגש שהוגדר( תוך סריקה אחר נפגעים.

 :קירבת החוף / הנחיות התנהגות בעת שהייה בחוף הים

 את מיד עזבו התרעה בהישמע או אדמה רעידת בעת הים בחוף אתם אם 

 מחשש שיגיע גל צונאמי שיציף אותו. החוף

 אזור את לעזוב יכולים שאינם מי. לפחות אחד קילומטר מהחוף התרחקו 

 קרוב.  בנין של 0לפחות לקומה  עלו, החוף

 הרעידה.  שאחרי השעות 50 ב לחוף תשובו אל 

 מתקרב. לצונאמי סימן היא ופתאומית ים )שפל( חזקה נסיגת 

 הנחיות לקבלת התקשורת לאמצעי להקשיב יש. 

 

 וצונאמי רעידת אדמה
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כל פצוע לכוד עלול לסבול מפגיעת מעיכה אשר עלולה לגרום לתסמונת מעיכה  .5

 .)היפרקלמיה, היפוולמיה, אי ספיקת כליות(

 יש לחשוד בהתפתחות של תסמונות מעיכה בכל פצוע אשר: .0

פלג גוף תחתון )ישבן, דקות עם לחץ ברור על  01היה לכוד מעל  •
   .גפיים תחתונות( / לחץ על הגו / לחץ על גפה עליונה רחבת היקף

  .נותן שתן כהה •

 .דקות 01שוכב ללא יכולת תנועה על משטח קשה מעל  •

, לטפל בבעיות C-B-Aבגישה לפצוע לכוד או לאחר חילוץ יש לבצע סקר ע"פ  .0

כך להתחיל בטיפול עמש"ץ ומיד אחר  / מסכנות חיים תוך שמירה על עמ"ש

 מאסיבי בהעמסת נוזלים.

 יש לשאוף לפינוי דחוף של פצוע אשר היה לכוד.  .0

במצבים של אסון המוני עלול להיווצר מצב בו לא ניתן לפנות פצוע עם חשד  .1

 לפגיעת מעיכה, מצבים אלו יחייבו טיפול בהעמסת נוזלים וניטור קפדני. 

 העמסת נוזלים:  .6

 ראשונה והחשובה ביותר לפצוע עם חשד לפגיעת העמסת נוזלים הנה הפעולה ה

 .C-B-Aמעיכה לאחר הערכה וטיפול בסכנות 

  שעות. במידת האפשר יש לנטר  6ליטר סליין תוך  0-6יש לשאוף למתן של

במבוגר  cc\h 11תפוקת שתן כאשר השאיפה היא לכמות שתן של לפחות 

 .cc\kg\h 5-0ובילדים 

  בהם נמצא הלכוד:יש להביא בחשבון את תנאי הסביבה 

 איבוד נוזלים מוגבר = חום. 

 .קור = היפותרמיה במתן נוזלים 

 

 טיפול בפצוע לכוד או לאחר חילוץ 

 וצונאמי רעידת אדמה
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 על הגדלת או הפחתת כמות הנוזלים ולהקפיד ש להעמיס נוזלים בצורה מבוקרת י

 בהתאם למצב המטופל ואובדנים משוערים:

  נוזלים אותם איבד הלכוד עד חילוצו במסגרת זו  -אובדנים משוערים

יש להתחשב בטמפרטורת הסביבה, דימומים, שלשולים, הקאות, 

ופרק הזמן שחלף מתחילת האירוע  עד תחילת מתן נוזלים. פרק זמן 

 ארוך יחשיד להתייבשות, ויחייב פיצוי על האובדנים המשוערים. 

 תר של נוזליםלכודים גדולי גוף יצרכו כמות גדולה יו - משקל. 

 לכודים בתנוחה בה האגן והגפיים התחתונות גבוהים מהלב  - מנח גוף

  .נמצאים בסיכון מוגבר לפתח בצקת ריאות

 ילדים וקשישים עלולים להיות רגישים להעמסת כמות נוזלים  - גיל

  .גדולה מדי

 תרופות: .0

יעת גלוקוז: מתן גלוקז לפצוע לכוד מאפשרת מתן פחמימות באופן מבוקר ומסי •

  .תופעות לוואי שוליות 1%בפינוי אשלגן מהדם. למתן גלוקוז בריכוז 

ביקרבונט: מתן תמיסה המכילה ביקרבונט מתקנת חמצת מטבולית, מצמצת  •

הצטברות של מיוגלובין וחומצה אורית בכליה ומסייעת לפינוי אשלגן מהדם. 

את החולה באופן רציף  לביקרבונט תופעות לוואי משמעותיות ולכן יש לנטר

 Rhabdomyolysis לאחר מתן התרופה. לחולים בעלי תסמינים ברורים של 

אין לתת ביקרבונט ביקרבונט ליום.   mEq 011)מיוגלובינואוריה(  ניתן לתת עד  

 לחולה שלא ניתן לנטרו.

 פוסיד: טיפול במשתני לולאה בחולים עם אי ספיקה כלייתית עלולה להחמיר •

 ל כן טיפול זה מוגבל למצבים בהם יש אבחנה של התפתחות את מצבם וע 

  גודש ריאתי אצל המטופל. אין לתת פוסיד לשם שיתון החולה בלבד.

 

 וצונאמי רעידת אדמה
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 כן
 לא

 לפני ובמהלך החילוץ - מעיכה לתסמונותחשד 

 וטפל ע"פ סדר קדימויות A-B-Cבצע הערכת  

 תן נוזלים תוך גרמית השג גישה ורידית / 

 ארוך חילוץ
 משעתיים

 בחצי הפחת מתן נוזלים
 תוך ניטור הלכוד

 שקול מתן  גלוקוז

 שקול מתן ביקרבונט

 שקול מתן פוסיד

  

עבור 
לפרוטוקול 

חשד 
 לתסמונות 

 מעיכה 

 לאחר חילוץ 
  

 דגשים
  

יש  –בטיחות  
להקפיד על בטיחות 

הצוות והלכוד לאורך 
 כל זמן החילוץ.

יש לשאוף למתן 
נוזלים טרם שחרור 

 .האיבר הלכוד

חשד לתסמונת 
 מעיכה:

דקות  01לכוד מעל .2
עם לחץ ברור על 

פלג גוף תחתון 
)ישבן, גפיים 

לחץ  / תחתונות(
לחץ על  / על הגו

גפה עליונה רחבת 
   היקף

 שתן כהה .1

פצוע  / חולה.3
ששוכב ללא יכולת 
תנועה על משטח 

 דק'  01קשה מעל 

 נוזלים 
 שעתיים ראשונות 

 1-מבוגרL\h  
 .1.9% סליין

20 ילדcc\kg\h 

 לאחר שעתיים

 0.5  -מבוגר L\h 
 .1.9% סליין

10 - ילדcc\kg\h 

:תרופות 

 זמן פינוי ארוך / השהיית נפגעים  בחילוץ מתמשך /

1%בריכוז   גלוקוז.  

 01ניתן למהולg   111גלוקוז cc להשגת  סליין
 .1%תמיסה של 

11ניתן להוסיף  - ביקרבונט mEq  ביקרבונט 

 . סליין  5111cc -ל

במינון של  פוסידניתן לתת  - פוסידmg\kg5  רק
לפתח  למטופלים אשר אינם נותנים שתן ומתחילים

  .סימני גודש

 וצונאמי רעידת אדמה
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 גלוקוזמתן שקול 

 ביקרבונטמתן שקול 

 פוסידמתן  שקול 

        הגבל מתן נוזלים
ליטר נוסף  1.1-5ל 

 משוערים לאובדנים

 כן לא

 שעות,  6ליטר נוזלים ב  0-6תן סה"כ 
 נטר את מצב הנפגע תוך כדי הטיפול

 לאחר החילוץ - מעיכה לתסמונותחשד 

 המשך במתן נוזלים

ניתנו נוזלים 
במהלך 
 חילוץ

 החל במתן נוזלים 

האם 
המטופל 

 שתןן נות

 

לבצע ניתן 
ניטור 

רציף של 
 המטופל

המשך במתן 
 נוזלים

 ליטר ליום 0-6

המשך במתן 
 6נוזלים מעל 
 ליטר ליום

 לא כן

 לא כן

 וצונאמי רעידת אדמה
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והתמגן באפוד מרחב מוגן  / למקלטדיווח על ירי, היכנס  / זעקהאבהישמע  .5

 וקסדה.

 ביפר. / המתן להוראות המוקד בקשר .0

  ./ ע"פ הנחיות פקע"ר דקות 51מרחב מוגן לאחר  / יציאה ממקלט .0

יצא מהרכב ויתפוס יתמגן, , יעצור את רכב ההצלה, יעהצוות מד"א הנמצא בנס  .0

 ישכב על הקרקע. / מחסה

 למחסה והעברתו  החולה / נפגע של  יוודא מיגוןנפגע  / חולהצוות מד"א עם  .1

 .                                                                             או  השארתו ברכב ההצלה

על מנת לאפשר  במהירות האפשריתלמוקד המפעיל בעת הגעה לזירה, דווח  .6

 :הכולל את הדיווחמקבל וודא שהמוקד ,יצירת תמונת מצב של כלל האירועים 

  מדויקמיקום. 

 האם אותרה נפילת חימוש - אופי האירוע. 

 ף האירועהיק. 

 נפגעיםהתפלגות ה. 

 .סיכונים 

 

 

 

 

 תקיפת העורף

 קונבנציונאלי -הנחיות לצוותי מד"א באירועי תקיפת העורף 
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 לצוות מד"א המגיע לזירה: דגשים   .0

  כב"ה(. / מ"י / פקע"רלגורמי חירום שבזירה ) חבירה 

  ש י - ויש צורךכי אין פגיעה במתקן המחזיק חומ"ס, במידה יש לוודא
 .ההצלה שברכבמלט"ק( ) תמגן בערכות מיגון לאירוע טוקסיקולוגילה

  לב לסיכונים סביבתיים: חוטי חשמל קרועים, דליפת גז או תשומת
  צעדי הבטיחות המתחייבים. נקיטתהרס, ו

  שרידי חימוש. / חלקי / נפליםב אין לגעת 

  ביצוע סריקה לאיתור נפגעים במעגל נפגעים, תוך  ופינויטיפול
 מתרחב ממוקד הפגיעה.

 .העברת עדכונים למוקד המפעיל 

  צוותי מד"א  - באחריות פקע"ר -מענה רפואי על האתר  -אתר הרס
 .למרגלותיו יטפלו בנפגעים זמינים ויקלטו פצועים לפינוי

אנשים עם  0סריקת מבנה גבוה תבוצע מלמעלה למטה, בצוות של לפחות  .0

חוסר של סימנים וערני לאמצעי קשר, כשמפקד בחוץ העומד בקשר עם הצוות 

 יציבות המבנה.

 משך הזמן הקצר ביותר בזירת אירוע.לשהיית מינימום צוותים  .9

            רשת מפקדים לדיווח על תמונת מצב, ודרישת / ביטול כוחות.                                        -מירס  .51

 , תנועת רכבי ההצלה., קבלת יעדי פינוידווח על פינויים -קשר מד"א    

 רק ע"י המפקד בזירה. -הכרזת אר"ן  .55

 מעורבות רסס / עהלב למנגנון הפציתשומת פינוי נפגעי גוף ישירות למלר"ד,  .50

 .והגדרת נפגעי חרדה   

פינוי נפגעי חרדה במידת האפשר ברכב לא , ז נפגעי חרדה במקום מוגןוכיר .50

 .המפעיל עפ"י הנחיות המוקד, יעד הפינוי ייעודי

 

 

 תקיפת העורף
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 או קבלת מסר  חל"כ / בעת אזעקה עם התרעה לירי בק"ן צוותים בתחנות

ויציאה חל"כ לבישת מיגון  לחדר המיועד להתמגנות צוותים,כניסה  -משלים 

עפ"י הנחיות המוקד. יש לוודא כי תיק נשיאת ציוד המיגון, הכולל קסדה ושכפ"ץ 

 וכן תרמיל המזרקים האוטומטיים, נלקח ע"י איש הצוות.

 ר משליםמס / בפינוי בהתאם לאזעקה / צוותים הנמצאים בדרכם לאירוע: 

 / וורור )כולל כיבוי מזגןעצירת רכב ההצלה, סגירת חלונות, דלתות ופתחי הא

נפגע והמלווים להתמגן  / יש להנחות את החולה - לחל"כולבישת מיגון  אוורור(

 בהתאם.

 יכנסו עם  חדר אטום( / מתקן שבו מרחב מוגן / צוותים הנמצאים באירוע )בית

 / ויפעלו בהתאם להנחיות פקע"ר )מסר משליםנפגע למרחב המוגן  / החולה

 דקות(. 51יציאה ממרחב מוגן לאחר 

 איש צוות.ליכנסו למרחב המוגן ויפעלו בהתאם להנחיות  צוותים בבי"ח 

 ציוד המיגון צמוד לאיש עם רכבי הצלה  הנחיות לצוותים כוננים בבתים(

אין  -או קבלת מסר משלים חל"כ  /בעת אזעקה עם התרעה לירי בק"ן  :הצוות(

להיכנס עם המשפחה לחדר האטום על מנת למנוע פריצת מיגון במידה 

ויציאה עפ"י הנחיות המוקד.  חל"כ כניסה למרחב מוגן, לבישת מיגון  ומופעלים.

כולל קסדה, אפוד מגן ותרמיל לחל"כ  יש לוודא כי תיק נשיאת ציוד המיגון 

 צוות.הש המזרקים האוטומטיים נלקח ע"י אי

 דגשים למענה 

הנחייה להסרת מיגון אישי לחל"כ בזירה תתקבל רק מהמוקד המרחבי )לאחר  .5

 הנחייה ממפקדת פקע"ר(.

הראשון המגיע לזירה יבצע סריקה אקטיבית במטרה לבדוק נפגעים  פאראמדיק  .0

 (.01אתר סימני הרעלה מזרחן אורגני )כאמור בעמ' לו

 חל"כ / עקרונות המענה לאירוע החשוד כאירוע בק"ן

 בק"ן / חל"כ –תקיפת העורף 
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 מדיקים /אפאר, פאראמדיקע"י עם החלטה על  גו"ז חיובי להרעלת זרחן אורגני  .0

 (.09כרטיסיית הטיפול  )כאמור בעמ'  בחובשי רפואת חירום יטפלו בנפגעים ע"

  לא יופעלו לאירועי חל"כ.  ALSרכבי  .0

מפקד  -הוא מפקד הרפואה באירוע חל"כ, מפקד מד"א  מ"פ הפלר"גככלל   .1

 הפינוי.

 וחילוץ נפגעים  צוותי מד"א יטפלו ויפנו נפגעים הנראים לעין. סריקת המבנים  .6

 תתבצע ע"י כוחות פקע"ר.

, משולבים, ()בינונים וקשים : שוכביםיפנו נפגעיםאמבולנסים עם צוות ממוגן   .0

נפגעים מהלכים )שאינם נפגעי  .יעדי הפינוי ימסרו ע"י פקע"ר - ילדים וקשישים

ליעדי פינוי שימסרו )באחריות פקע"ר( טראומה( יפונו ע"י רכבים לא ייעודיים 

  .בדגש על מב"טים )מרכזי בדיקה וטיפול( -ע"י פקע"ר 

 . יש להקפיד כי במידת האפשר נפגע יחבוש מסכת מגן .0

יעדי הפינוי יוגדרו ע"י  - ניסה לביה"חלאתר הטיהור בכ -פינוי הנפגעים   .9

 .המוקד המרחבי ע"פ הנחיות פקע"ר

לזירת  מידיתצוות האמבולנס מפנה נפגע מזוהם כאשר הצוות ממוגן וחוזר   .51

 אחרת. המוקדהאירוע, אלא אם הורה 

 .אצל הצוותים הממוגניםלב לסימני תשישות חום  תשומת  .55

 עם קבלת הנחייה על סיום פינוי הנפגעים: .50

 פו חיצונית וירוכזו באתר אחד טיש - רכבי ההצלה יועברו לתחנת טיהור רכב

 .בתיאום עם פקע"ר

  ויופעלו רק לאירועי חל"כ ברור באופן פיזי יסומנוהרכבים המזוהמים.  

 .הצוותים יגיעו לתחנת טיהור והפשטה 

  פעלו אם )ציין  רישום מלא של פרטי כלל  אנשי הצוות שפעלו באירועבצע

 / טיפלו בנפגעים(. מזוהםבשטח 

 בק"ן / חל"כ –תקיפת העורף 
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  10-0000100   ארצימוקד                                  

 10-0000150  מוקד רפואי  (110-0500001 VPN)    

 10-0000150  מוקד כוננים                                     

 5-011-11-11-96  מוקד בתי ספר                          

 10-0105911  מרכז רעלים (95911 VPN)                 

 םטלפונים לווייניי

 ילוויינ מספר טלפון נמצא ב ילוויינ מספר טלפון נמצא ב

 881641472592 חדר מצב 881623472526 מזוודת נטישה אשר
 881621463758 מוקד ארצי 881623472528 מזוודת נטישה כרמל
 -מוקד ארצי  881623472525 מזוודת נטישה שרון

 עתודה
881623472538 

 881623472543 חפ"ק ארצי 881623472527 מזוודת נטישה גלבוע
חפ"ק מחוזי  881623472540 מזוודת נטישה ירקון

 כרמל -
881623472534 

     חפ"ק מחוזי  881623472532 מזוודת נטישה לכיש
 ם-י

881623472537 

נטישה מזוודת 
 ירושלים

חפ"ק מחוזי  881623472533
 איילון -

881623472536 

מנהל מחוז  881623472529 מזוודת נטישה ירדן
 דרום

880640440893 

 881623472531 אג"מ 881623472542 מזוודת נטישה איילון
 881641441892 מנכ"ל 881623472530 מזוודת נטישה דן
 881623472535 מנכ"ל לשכת 881623472544 מזוודת נטישה נגב

מזוודת נטישה בנק 
 הדם

   מוקד ארצי 881623472541
BIGAN 

870772234053 

 מד"א  מזוודת נטישה 
 אילת

   מרכז 881623472539
BIGAN 

870772233796 

   כרמל  
BIGAN 

870772233797 

    

 טלפונים חיוניים 

 טלפונים חיוניים 
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 בתי חולים

 880620462550 רמב"ם 880623447610 השומרשיבא תל 
 880650454860 השרון 880620462566 גליל מערבי נהריה

 80650454872 בני ציון 880650454899 בלינסון
 880650454865 אנגלי 880620434706 רבקה זיו צפת

 880650454863 איטלקי 880620444710 פוריה
 880650454864 צרפתי 880620434707 העמק

 880630855890 וולפסון 880620434701 הלל יפה
 871776387390 שערי צדק 880620447830 כרמל

 880650454861 ביקור חולים 880630451773 אסף הרופא
    
 880623447675 מאיר 880620434709 קפלן
 880620462953 יוספטל 880620434724 ברזילי
 880623476146 פלימן 880620465293 סורוקה

פלימן )טל'  880650454862 לניאדו
 נוסף(

880623476147 

 נוספים
 –האגף לשע"ח 

 משרד הבריאות
880620447885 

משרד החוץ 
 חדר מצב

880620402863 

   880650454818 חמל רפואה פקע"ר
   88063060669276 משל"ט ארצי כב"ה
   870776393914 המכון הגיאולוגי

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 טלפונים חיוניים 
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 עמידה בדרישות מקבלי השירות של הארגון. 

 חוקים, תקנים ותקנות. 

 מצוינות. 

 הישגיות. 

 עבודת צוות. 

 מקצועיות: 

o זמינות ויעילות. 

o איכות. 

o מוכנות. 

o הדרכה והשתלמויות.  

o אמינות הדיווח, פיקוח והפקת לקחים. 

o  ובטיחות מקבלי השירותבטיחות הצוות. 

 נאמנות והזדהות. 

 כבוד הדדי. 

 שוויון. 

 התנדבות, פעילות הומניטרית וקשרי קהילה.  

 

 מגן דוד אדום  –ערכי יסוד 

 מגן דוד אדום בישראל  –ערכי היסוד 
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פנקס זה שייך ל      ______________________________  


