
 
 
 

 
 
 

 

י"ח תשרי,              
 תשפ"א

 2020אוקטובר,  6                                
 

 26.09.20-סיכום אירוע טביעה בבור ביוב בכפר דיר אל אסל

 

 פרטי האירוע )כללי(:

בני משפחה )חלקם במהלך  6נגוהות( בבור ביוב בכפר דיר אל אסל )מרחב  טבעו 26.09.20ב 
נקבע -עבודות תחזוקה בבור וחלקם במהלך ניסיונות חילוץ של הראשונים(, בסיום האירוע

 .6מותם של כל ה 

ת"ז ירוקה(, לאור היקף  ( וזהות המעורבים )כולם בעליBלמרות מיקום האירוע )שטח 
 נדרשנו לסייע.-ומורכבות האירוע

הושלמו נאספו ובדיווח הראשוני לא היה בירור מהות, מיקום והיקף האירוע. פרטים אלו 
 תוך כדי התנהלות האירוע.

אופי החילוץ היה מורכב וארך זמן ארוך )בדיעבד, מרגע כניסת הראשון לבור ועד לחילוץ 
 מס' שעות!(, ובוצע בשלבים. -הגופה האחרונה

 :ועובדות מתגלגל כללי לו"ז

  מתקבלת קריאה במוקד מד"א על אירוע של נפילה מגובה סמוך  12:00סמוך ל
 לנגוהות.

  חברון". בשיח ישיר עם הכוח הרפואי של ניהול אירוע בקבוצת "ניהול רפואה הר
שמדובר באירוע ארוך, עם הסהר האדום שנמצא בזירה עצמה מתבררת תמונה 

 מספר טובעים, ככל הנראה במצב קשה.

 43אט"ן עשהאל )נגב , יובל לוינגר + צבי דניאל(, 3125 הפעלת אמבולנס נגוהות )נגב ,
אמבולנס אורי אדלר(, +  אבינעם סמוטריץ + אלישיב אמתי + יהונדב וינברגר

אפח + אבינעם רצאבי + אריק דיעי(, תאג"ד שקף , אלדד ק906אמציה )לכיש 
במקביל, קופצים  פאר' בילי כרמלי(.-)מט"ב 207טנ"צ יהודה ד"ר בר כהן(, -)מט"ב

 למקום כונני תגובה מידית )עידן נק, רונן שונם הלוי( ברכב פרטי ובאופנוע.

  ד' מגיע אליהם רכב  3מתמקם ע"פ ההנחיה בפילבוקס גורביץ, לאחר כ  3125נגב
 פרטי עם מטופל במצב קשה. ללא ליווי צוות רפואי וללא ביצוע פעולות רפואיות.

  נוספים שחולצו מהבור,  2אמבולנס של הסהר האדום מפנה תו"כ פעולות החייאה
 ישירות לביה"ח בחברון. 

 ית, מבין שככל הנראה מדובר בטביעה ולא בפצוע הצוות מבצע הערכה ראשונ
מלא,  CPRכתוצאה מנפילה מגובה, מכניס את המטופל לאמבולנס ומתחיל בביצוע 

 כולל חיבור דפיברילטור )ללא המלצה לשוק( ועדכון המוקד על ביצוע החייאה. 
 .תאג"ד שקף במקום, הרופא נכנס אל האמבולנס ומצטרף למאמצי ההחייאה 

  3125קום, חובר לנגב במ 906לכיש. 

  המטופל והצוות מתקדמים -במקום, לאור ההתקהלות ההולכת וגוברת בזירה 43נגב
 למעבר גורביץ, לטובת המשך עבודה באזור מאובטח ומנותק מהאירוע.

 ( המשך פעולות החייאהALS משותפות, לאחר כ )ביצוע פינוי תו"כ  ד' הוחלט על 30
 (.43פעולות החייאה )ע"י נגב 

 נוספים, ללא סימני חיים,  3ך פעולות ההחייאה מגיע עדכון על חילוץ במהל
 המועברים ע"י הסהר האדום ישירות לביה"ח בחברון.

 .נקבע מוות בחדר טראומה סורוקה 



 
 
 

 
 
 

 

 

 רפואי:-לקחים לשימור

o ביצוע -הערכה ראשוניתCPR  מידי עם קבלת המטופל, כולל חיבור דפיברילטור
 למוקד שהצוות מבצע החייאה.העברת דיווח  בשלב הראשוני.

o הפעלת מטרונום עם הגעת האט"ן והקפדה על קצב עיסויים בהתאם. ללא -מטרונום
בדקה(, מה שיגרום  120מטרונום, באופן טבעי נבצע עיסויים בקצב מהיר מידי )מעל 

 לפגיעה בהחזר הורידי ובמילוי העורקים הקורונריים. 
הינה חובה, ויש לבצע זאת בשלב  הפעלת מטרונום )והקפדה על קצב מתאים...(

 מוקדם ככל הניתן של ההחייאה.
o העיסויים יעיל איכותדקות לשמירת  2חילוף מעסה בכל הקפדה על -חילוף מעסה. 

 .בצורה יעילהלטובת המשך ביצוע עיסויים  החלפה מעסה הינה חובה
o מתן מנות חוזרות של אדרנלין ע"פ פרוטוקול, באמצעות -אדרנליןIO. 

 אג"מי:-לשימורלקחים 

o מרגע קבלת הקריאה ועד לסיום הפינוי האירוע התנהל בקבוצת "ניהול -ניהול אירוע
רפואה הר חברון", ובה הועברו כלל הדיווחים, מה שגרם לחיבור בזמן אמת לתמונת 

, תורן רפואה חטיבה, מנהל רפואה 4המצב של כלל הרלוונטיים )מוקד מד"א, מוקד 
מבצעים חטיבה( וחסך דיווחים כפולים ועומס תעבורת תורן, חפ"ק אגף הביטחון ו

 קשר. 
o בדומה ללקח שעולה באופן קבוע מתאונות דרכים בגזרה, -בידוד מזירה מאוימת

עיקר ההתקהלות נעלמת, וממילא -ברגע שמפרידים מהזירה את הפעולות הרפואיות
נכון למרות הפגיעה ברצף ההחייאה, לאור המצב בשטח היה הצורך באבטחה מיותר. 

ד'( עד למעבר, ולהמשיך את פעולות ההחייאה  2לפנות תו"כ החייאה בנסיעה קצרה )
 במרחב סטרילי ומאובטח.

o הוכח שוב שאין תחליף להיכרות ולשיח הישיר עם גורמי -שיח ישיר עם הסהר אדום
השטח בסהר האדום. לולא הקשר הזה לא היינו מצליחים להבין את תמונת המצב, 

 את המיקום המדויק.את הצורך בסיוע ו

 רפואי:-לקחים לשיפור

o ביצוע עיסויים החל בעזרת קרדיופמפ, והמשיך כך לאורך רוב -שימוש בקרדיופמפ
משך ההחייאה. מחקרים הראו שלא הוכח יתרון )אך גם לא חיסרון( לשימוש 

 בקרדיופמפ בזמן ביצוע עיסוי, ולכן הדבר נתון לשיקול הצוות.
אם מטעמי נוחות )לדוג': בעת ביצוע החייאה בחדר צר, כאשר המעסה מעל החולה 

 אין חובה.-ניתן להשתמש. בכל מקרה-ולא לצידו( ישנה עדיפות
o במשך כחצי שעה בוצעה החייאה )במעבר גורביץ( ע"י צוות גדול מאוד, -ניהול צוות

נציאל מצוין מצד )!( מטפלים בכירים. לצוות גדול כל כך ישנו פוט 5הכולל בתוכו 
אתגר ופגיעה של ממש בפעולות ההחייאה, כאשר ישנם יכול להוות -אחד, אך מאידך

מס' מנהלי אירוע, שכל אחד נותן הנחייה אחרת ובמקביל. במקרים מעין אלו חשוב 
להגדיר, בשלב מוקדם של האירוע מי המפקד. הגדרה זו צריכה להתבצע בצורה 

לאחריה כלל -ות שומעים ומבינים אותה, וממילאברורה, בקול, כאשר כלל אנשי הצו
 הפעולות וההנחיות עוברות רק דרך מי שהוגדר.

o כיום מוכח מחקרית שאין חובה לבצע נתיב אוויר מתקדם -נתיב אוויר מתקדם
בהחייאה, ופעמים רבות העיסוק סביב הפרוצדורה הזו מסיט את תשומת הלב 

 ויים ודפיברילצייה. עיס-מהפעולות העיקריות והמשמעותיות בהחייאה
o פינוי מטופל תוך פעולות החייאה הינה פעולה קיצונית, -פינוי תו"כ החייאה

יה"ח יכולת השפעה וטיפול שלא הרלוונטית למקרים ייחודים מאוד בהם יש לב
ברמת השטח )גורמים הפיכים כדוגמת צנתור וכו'(, זאת גם במצב בו קיים  קיימים

אין שום אופציה של פינוי תו"כ החייאה, לאור -)כאשר זה לא קיים מעסה אוטומטי



 
 
 

 
 
 

ההבנה שאיכות ההחייאה הופכת ללא רלוונטית(. השיקול בהחלטה על פינוי תו"כ 
החייאה באירוע זה היתה משולבת ונבעה הן מההיבט של אופציה לשימור חמצון 

לטובת קציר איברים והן מההיבט של סיפור המקרה )צעיר, טביעה במים קרים( בו 
 כות וממושכות מהרגיל. קום לביצוע פעולות החייאה ארויש מ

 בפועל, במקרה הספציפי הזה לא היה לכך מקום. 
לא קיים בסורוקה במתאר כזה, אלא דורש תיאום מוקדם וצוות -קציר איברים

 ייעודי. 
לא היו רלוונטיות לאור הזמן הממושך מאוד של השהות -פעולות החייאה ממושכות

הארוך. נתון זה לא היה ידוע לכלל אנשי הצוות, ובמידה והיה מתחת למים והחילוץ 
 כנראה היה משפיע על קבלת ההחלטה.-עובר בצורה מסודרת לכולם

 אג"מי:-לקחים לשיפור
o קיים חוסר שיתוף פעולה  בחודשים האחרונים-לקיחת אחריות כוללת על האירוע

וברפואה אך הוא מצד הנהלת הסהר האדום. עם תחילת האירוע, הוצע סיוע בחילוץ 
נדחה )כחלק מחוסר שיתוף הפעולה( באופן מידי ע"י בכירי הסהר האדום. במקביל, 

ובאותה נקודת זמן התקבלה בקשת סיוע דחופה מכוחות הסהר האדום שבמקום 
 האירוע, בשיח ישיר.

בדיעבד, עם הבנת היקף ומורכבות האירוע היה נכון לשקול לקחת אחריות כוללת על 
שקילת אופציה להכנסת כוחות -דחיית ההצעה הרשמית. וכחלק מכך למרות-האירוע

חילוץ ורפואה צה"ליים לזירה עצמה, תוך הפעלת סד"כ רפואי אזרחי בהיקף מתאים 
 בנקודת חבירה.

o למרות הצורך בהעברת המטופל בהחייאה למעבר גורביץ, -נקודת קליטת נפגעים
נכון להשאיר צוות אמבולנס  לאור ההבנה שישנם נפגעים נוספים בשלבי חילוץ היה

בפילבוקס, שיקלוט נפגעים נוספים במידה ויוצאו אליו. במיוחד לאור העובדה 
 שהיינו ביתרון כלים בזירה.

אין תחליף לאמבולנס שעומד בצומת, עם אורות אדומים, ומושך אליו נפגעים. הרבה 
רכבים פרטיים יותר מכל תיאום טלפוני וכו', במיוחד כאשר חלק מהנפגעים פונו ע"י 

אומנם הדבר בוצע בהמשך ע"י תאג"ד מפח"ט, אך היה נכון  ולא רק ע"ג אמבולנסים.
להשאיר אמבולנס רגיל בנקודת החבירה למנוע מצב בו יגיעו נפגעים נוספים ולא 

 יהיה כוח רפואי שימתין להם.

 

 

 יישר כוח לכל השותפים

 אלישיב אמתי

 מנהל מחלקת רפואה


