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החייאה ועזרה ראשונה
במקרה של פגיעת טיל

כיצד לנהוג בהישמע צפירה, אזעקת “צבע אדום” או קול נפץ
בעת הישמע צפירה עולה ויורדת או קול נפץ יש לפעול על פי הנחיות פיקוד העורף שלהלן:

לשוהים במבנה:
יש להיכנס מיד לממ”ד ולסגור את חלון הפלדה והדלת

במבנה ללא ממ”ד יש לפעול על פי הסדר הבא:
• להיכנס לחדר פנימי, בעדיפות  לחדר עם מעט קירות חיצוניים, חלונות ופתחים. אם אין חדר כזה יש לצאת 	

לחדר מדרגות.
• בחדר הנבחר יש לסגור את הדלת ואת החלונות, לשבת על הרצפה )מתחת לגובה קו החלון( בצמוד לקיר 	

פנימי ולא מול חלון.
• דיירי הקומה העליונה במבנה ללא ממ”ד, נדרשים לצאת לחדר מדרגות ולרדת קומה אחת.	
• השוהים במבנה מבנייה קלה שאין ברשותם ממ”ד יכנסו לחדר פנימי וישכבו על הרצפה.	

לשוהים מחוץ למבנה:
• בשטח בנוי - יש להיכנס למבנה הסמוך ביותר עפ”י זמן ההתראה, יש לפעול עפ”י ההנחיות לשוהים במבנה.	
• בשטח פתוח ללא מבנה זמין יש לנצל את תנאי השטח, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בעזרת הידיים.	

לנוסעים ברכב:
• במידת האפשר, יש לעצור בצד הדרך, לצאת בזהירות מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב.	
• אם לא ניתן להגיע למבנה או למחסה עפ”י זמן ההתראה, יש לעצור בזהירות בצד הדרך, לצאת מהרכב	

לשכב ולהגן על הראש בעזרת הידיים.  

יציאה ממיגון: 
• בהסתיים האירוע ניתן לצאת ממיגון תוך 10 דקות, באם לא ניתנה הוראה אחרת.	
• צור קשר עם הסובבים אותך ובדוק האם יש נפגעים.	
• אם יש נפגעים, חייג מייד 101 והזעק צוות של מד”א.	
• התקשר לכוחות הצלה נוספים )משטרה, מכבי אש(.	

מדריך קצר

הגש עזרה ראשונה עפ”י הכשרתך:
עצור דימומים באמצעות חבישה, דאג לאבטח את נתיב האוויר 

של הנפגע ובעיקר בנפגעים שיצאו מסביבת עשן, במידת האפשר 
נסה להרגיע נפגעי חרדה, בצע פעולות החייאה בנפגעים שאינם 

מראים סימני חיים.

www.mdais.org


בפנייתך לקבלת עזרה ממוקד 101 של מגן דוד אדום 
יש למסור את הפרטים הבאים:

• מספר הטלפון ממנו אתה מתקשר	
• כתובת מדויקת של מקום האירוע	
• מספר בית, קומה ומספר דירה	
• האם ישנם סיכונים סביבתיים כגון שריפה/ לכודים/ פיצוץ?	
• ענה בסבלנות לשאלות המוקדן, לכל שאלה יש סיבה!	

דגשים להחייאת ילדים ותינוקות
• בילדים עד גיל 8 בצע עיסוי חזה באמצעות יד אחת או שתיים בהתאם לגודל הילד	
• בתינוקות בצע עיסויי חזה באמצעות 2 אצבעות בקו הפטמות	
• להדרכה נוספת בהחייאה ומתן עזרה ראשונה אנא סרוק את הקוד	

• שמור על בטיחותך ובטיחות הסובבים.	
• קרא לעזרה והתקשר למגן דוד אדום - 	

חייג 101.
• עצור שטפי דם גדולים.	
• מנע נזק נוסף לנפגע, למטפל ולסובבים.	

אלו הפעולות הראשונות 
הדרושות להצלת חיים

הנחיות לביצוע החייאה בסיסית
בדוק -

אם החולה אינו מגיב, אינו נושם או נושם “נשימות אחרונות”
הזעק עזרה - חייג מיד 101 למגן דוד אדום

ופעל בהתאם להנחיות מוקד מד"א

בצע 30 עיסויי חזה - 
השכב את הנפגע על גבו

הנח את 2 כפות הידיים במרכז החזה
לחץ מהר כלפי מטה לעומק של 5 ס”מ לפחות ובקצב

של 100  לחיצות בדקה לפחות

פתח נתיב אוויר -
סלק הפרשות מפה הנפגע )אם קיימות(

הטה את ראשו של המטופל לאחור והרם את הסנטר

הנשם 2 הנשמות -
לאחר מכן המשך בביצוע סבבי החייאה של 30 עיסויי חזה 

ו-2 הנשמות עד להגעת צוותי מד”א

*בצע הנשמה רק אם עברת קורס החייאה.
*אם לא עברת קורס החייאה, בצע אך ורק עיסויי חזה רצופים עד להגעת צוותי מד”א.
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שמור על בטיחותך, בטיחות הנפגע והסובבים. השכב את הנפגע במקום מוגן.
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עצירת שטפי דם חיצוניים
עצור מיד כל דימום חיצוני פורץ

נשמח לעמוד לשרותך לתיאום קורסים, תרגילים וציוד עזרה ראשונה
טלפונים לתקשורת מוקד הדרכה ארצי  1-700-500-430

פקס: 036870494 
ניתן לקבל פרטים נוספים

גם באתר האינטרנט של מד"א
www.mdais.org
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• שמור על בטיחותך, בטיחות הנפגע והסובבים.	
• השכב את הנפגע במקום מוגן והזעק אמבולנס - חייג 101	
• לחץ ישירות עם היד על מקור הדימום	
• בצע חבישה הדוקה על מקור הדימום	
• אל תניח חסם עורקים על מקור דימום אותו ניתן לעצור על ידי הפעלת לחץ ישיר עם היד או 	

תחבושת הדוקה
• אין להוציא רסיסים או כל עצם אחר התקועים בגוף!	
• טיפול בשאיפת עשן וכוויות חום	
• שמור על בטיחותך, בטיחות הנפגע והסובבים ובמידת הצורך הזעק את מכבי האש ומד”א	
• חלץ את הנפגע מאזור אפוף עשן, השכב אותו במקום מוגן ושמור על דרכי האוויר של הנפגע	
• כבה את האש ע”י גלגול הנפגע או ע”י שמיכה או באמצעות מים	
• שטוף את אזור הכוויה במים פושרים וכסה בכיסוי נקי ורטוב	
• אין להשתמש במשחות, שמנים או אבקות שונות	

פגיעות  ראש
• שמור על בטיחותך, בטיחות הנפגע והסובבים	
• בדוק אם הנפגע בהכרה	
• אם הנפגע בהכרה - השכב אותו על צידו על מנת למנוע חנק מהקאות או הפרשות	

     ושמור על דרכי אוויר פתוחות
• אם הנפגע *מחוסר הכרה החל מיד בהחייאה והזעק אמבולנס - חייג 101	

     )*אינו מגיב, אינו נושם או נושם “נשימות אחרונות”(
• אין לתת לנפגע מזון או שתייה	

פגיעות חזה / בטן
• שמור על בטיחותך, בטיחות הנפגע והסובבים	
• הזעק אמבולנס - חייג 101	
• השכב את הנפגע במקום מוגן	
• כסה את הפצע בתחבושת או בכל כיסוי נקי אחר	
• אין לתת לנפגע מזון או שתייה	

www.mdais.org

