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 נפג"מים לתרגילי אר"ן מאגר

 סיווג דינמיות במהלך התרחיש הפציעה #
מעורפל הכרה/מגיב ירי ברור במצח, סימני פגיעת ראש,  פגיעת ראש –ירי במצח  1

 .לכאב

 מתדרדר עד לחוסר הכרה  במהלך התרחיש:

 ירי

 מחוסר הכרה. סימני פגיעת ראש קשה, פגיעת ראש סגורה 2

הופעת סימני נזק  דקות בשטח 30לאחר  במהלך התרחיש:
 מוחי

 כללי

 קשה, סימני הלם מצוקה נשימתית חזה אוויר בלחץ –ירי בחזה  5

המצב  מצוקה נשימתית מתגברת,  במהלך התרחיש:
 (ALSמשתפר רק לאחר ניקוז אוויר כירורגי )

 ירי

 , סימני הלםנשימתיתמצוקה  חזה אוויר בלחץ –דקירה בחזה  6

החמרה  ת מתגברת,נשימתימצוקה  במהלך התרחיש:
בהנחת תחבושת אשרמן. משתפר במידה וניקוז אוויר ע"י 

המצב   דקות  15דקות. לאחר  15( בוצע בתוך ALSמחט )
 (בי"ח) טרוקרמשתפר רק לאחר 

 דקירה

 , סימני הלםמצוקה נשימתית חזה אוויר בלחץ –ירי בבית השחי  7

מצוקה נשימתית מתגברת, משתפר  במהלך התרחיש:
 – 15קות. לאחר ד 15נחת אשרמן במידה ובוצע תוך בה

 (ALSמשתפר בניקוז אוויר ע"י מחט )

 ירי

חזה  –ירי כניסה עורף יציאה בית שחי  8
 אוויר בלחץ

 סימני הלם.מצוקה נשימתית מחריפה,

מצוקה נשימתית מתגברת, משתפר  במהלך התרחיש:
 – 25דקות. לאחר  25בהנחת אשרמן במידה ובוצע תוך 

 (ALSקוז אוויר ע"י מחט )ר בנימשתפ

 ירי

פגיעה ריאתית +  –ירי בחזה ובבטן  9
 דימום פנימי, הלם

 .מצוקה נשימתית וסימני הלם

התדרדרות כללית במצב  –אם לא פונה  במהלך התרחיש:
ומוות מדימום פנימי  כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה 

 דק' 30תוך 

 ירי

 סימני הלם הלםדימום פנימי,  –דקירה בבטן  10

התדרדרות כללית במצב  –אם לא פונה  במהלך התרחיש:
ומוות מדימום פנימי  כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה 

 דק' 30תוך 

 דקירה

 סימני הלם דימום פנימי, הלם –ירי בבטן  11

התדרדרות כללית במצב  –אם לא פונה  במהלך התרחיש:
מדימום פנימי  וותומ כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה 

 דק' 30תוך 

 ירי

 סימני הלם דימום פנימי, הלם –ירי במותן  12

התדרדרות כללית במצב  –אם לא פונה  במהלך התרחיש:
ומוות מדימום פנימי  כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה 

 דק' 30תוך 

 ירי
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 סיווג דינמיות במהלך התרחיש הפציעה #

 –ה קטיעה חלקית מרוטשת של האמ 13
 דימום פורץ

 עם שט"ד פורץ. באמה  ריטוש וקטיעה חלקית

התדרדרות מהירה עד לעצירת הדימום על  במהלך התרחיש:
 ידי חוסם עורקים.

 כללי

 סימני הלם דימום פנימי, הלם –ירי בירך  14

התדרדרות כללית במצב  –אם לא פונה  במהלך התרחיש:
י ימום פנימומוות מד כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה 

 דק' 30תוך 

 ירי

 קוצר נשימה קל/בינוני חזה אוויר פשוט –דקירה בחזה  15

 ללא שינוי   במהלך התרחיש:

 כללי

 קוצר נשימה קל/בינוני חזה אוויר פשוט –ירי בחזה  16

 ללא שינוי  במהלך התרחיש:

 ירי

חזה  –ירי כניסה בחזה יציאה בית שחי  18
 אוויר פשוט

 נוניקוצר נשימה קל/בי

 ללא שינוי  במהלך התרחיש:

 ירי

 קוצר נשימה קל/בינוני חזה אוויר פשוט –ירי בקו בית השחי  19

 ללא שינוי  במהלך התרחיש:

 ירי

 דימום חיצוני מתמשך מפצע ירי בכתף/זרוע. דימום חזק* –ירי בכתף/זרוע עליונה  20

אם הדימום לא נעצר על ידי לחץ ישיר   במהלך התרחיש:
 ם הזמן התדרדרות כללית עד לאיבוד הכרה.מתאים, ע

 ירי

דימום  –דקירה בכתף/זרוע עליונה  21
 חזק*

 מפצע דקירה בכתף/זרוע.דימום חיצוני מתמשך 

אם הדימום לא נעצר על ידי לחץ ישיר   במהלך התרחיש:
 מתאים, עם הזמן התדרדרות כללית עד לאיבוד הכרה

 דקירה

 קוצר נשימה קל פגיעה ריאתית קלה –ירי בעורף  22

 ללא שינוי  במהלך התרחיש:

 ירי

 מפצע ירי בירך.דימום חיצוני מתמשך  דימום חיצוני חזק* –ירי בירך  23

אם הדימום לא נעצר על ידי לחץ ישיר   במהלך התרחיש:
 מתאים, עם הזמן התדרדרות כללית עד לאיבוד הכרה.

 ירי

במהלך סימנים נוספים.  כאב מקומי, דימום קל, ללא שטחי –דקירה במותן  25
 ללא שינוי  התרחיש:

 דקירה

 נראות איברים פנימיים, בטן חריפהפגיעת בטן עם  יציאת מעיים – פגיעת בטן פתוחה 26

 ללא שינוי  במהלך התרחיש:

 דקירה

דימום פעיל בירך,  פצע פתוח ועמוק 27
 ממוקדים פנימיים

 woundפצע עמוק ומדמם שניתן לעצור רק בטכניקת 
packing . 

ירידה ברמת  כוללהתפתחות סימני הלם  במהלך התרחיש:
בנקודה התייצבות   –הכרה, במידה והדימום נעצר ביעילות 

 זו )ללא שיפור אך ללא החמרה בשטח(

 

 

 כללי
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 סיווג דינמיות במהלך התרחיש הפציעה #

עם בליטת עצמות. ללא סימנים המעידים  שבר פתוח בשוק שבר פתוח בשוק 28
 בוכים נלווים בשטח.על סי

 ללא שינוי  במהלך התרחיש: 

 כללי

 כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים.  שטחי -דקירה בכתף  29

 ללא שינוי  במהלך התרחיש:

 דקירה

  שבר סגור באמה ללא סיבוכים נוספים.  שבר סגור באמה 31

 ללא שינוי  במהלך התרחיש:

 כללי

 בוכים נוספים. אמה ללא סישבר סגור ב שבר סגור בשוק 32

 .ללא שינוי  במהלך התרחיש:

 כללי

 כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים.  ללא פג' עמ"ש שטחי, –דקירה בגב  33

 ללא שינוי  במהלך התרחיש:

 דקירה

 מאפייני הפגיעה לפי בחירת הנפג"מ: – נפגעי חרדה  נפגעי חרדה 34

 במצוקה ניכרתצועק, בוכה, ניגש למטפלים,  א:34

 או

 שקט, מופנים, סימני נתק, תגובה מינימלית למטפלים  ב.34
  ולסביבה

 ללא שינוי  במהלך התרחיש:

 כללי

 ללא סימני היפוקסיהקוצר נשימה קל,  ריאתית קלה פגיעהחשד ל –ירי בכתף  35

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 ירי

 פה ממקום הפגיעה. סימני פגיעה עצבית בג פגיעה עצבית –ירי בכתף  36

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 ירי

 סימני נזק נוירולוגי חלקי ממקום הפגיעה ומטה.  עת עמ"שפגי 39

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 כללי

 כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים.  שטחי -ירי בזרוע עליונה  40

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 ירי

 כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. חיטש -רסיס בעורף  41

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 רסיס

 כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים.  שטחי -ירי בכתף  42

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 ירי

 כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים.  שטחי -ירי באמה  43

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 

 ייר

 ריפה וסימני הלם.מצוקה נשימתית מח חזה אוויר בלחץ –רסיס זכוכית בחזה  44

דקות החמרה קיצונית במצב  20בתוך  במהלך התרחיש:
 הנשימה ולבסוף איבוד הכרה

 כללי
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 סיווג דינמיות במהלך התרחיש הפציעה #

 ריפה וסימני הלם.מצוקה נשימתית מח חזה אוויר בלחץ –פגיעת הדף  45

דקות החמרה קיצונית ואיבוד  15בתוך  :התרחישבמהלך 
 הכרה  

 פיצוץ

 סימני הלם פגיעת בטן + הלם –פגיעת הדף  46

התדרדרות כללית במצב  –אם לא פונה  במהלך התרחיש:
ומוות מדימום פנימי  כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה 

 דק' 35תוך 

 פיצוץ

 .כוויה היקפית נרחבת מסכנת נשימה כוויה היקפית בחזה 47

החמרה במצב הנשימתי עד לדום נשימה  במהלך התרחיש:
 דקות 50לאחר 

 כוויות

סימני שאיפת עשן  וכאבים חזקים בכוויה, מיסוך פוטנציאלי  שאיפת עשןכוויה בגפה עליונה +  48
 על ידי פציעה מסיחת דעת בגפה. 

חסימה מצוקה נשימתית מחמירה עקב  במהלך התרחיש:
דקות איבוד הכרה  30מתפתחת בדרכי אוויר. לאחר 

 והפסקת נשימה

 כוויות

 לגו קדמי ולזרועות. נרחבותכוויות קשות  כוויה קשה נרחבת גו קדמי + זרועות 49

 דקות איבוד הכרה 35לאחר  במהלך התרחיש:

 כוויות

 כוויה קשה וכואבת באזור הבטן.  כוויה בבטן 55

 נוי.ללא שי  במהלך התרחיש:

 כוויות

ובמותן  (1%)בגב ( 1%)כוויות בחזה  56
(4-5%) 

 כוויות כואבות באזורים שונים בגו. 

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 כוויות

 בגו קדמי. כוויות קשות נרחבות אישה -כוויה גו קדמי  57

 דקות איבוד הכרה 35לאחר  במהלך התרחיש:

 כוויות

 א סיבוכים נוספים.שבר פתוח באמה לל שבר פתוח באמה 58

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 כללי

 כוויות קשות בפנים. כוויות קשות בפנים 61

מצוקה נשימתית חריפה עקב חסימה    במהלך התרחיש:
דקות, הפסקת נשימה  10מתפתחת, איבוד הכרה בתוך 

 דקות 20בתוך 

 

 קטיעת שוק עם שט"ד פורץ.  קטיעת שוק  62

ת מהירה עד לעצירת הדימום על התדרדרו במהלך התרחיש:
 ידי חוסם עורקים.

 כללי

 כוויה קשה והיקפית בשוק ובכף הרגל. כוויות קשות בשוק וכף הרגל 63

הפחתה הדרגתית בכאב ואיבוד תחושה  במהלך התרחיש:
 בגפה הפגועה.

 כוויות

 כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. שטחי -רסיס בכתף  66

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 רסיס
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 סיווג דינמיות במהלך התרחיש הפציעה #

 .סימני הלם הלםדימום פנימי + פגיעת בטן קהה,  71

 – למרכז טראומה אם לא פונה  במהלך התרחיש:
 40איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך  התדרדרות כללית,

 דק'

 כללי

 , מחוסר הכרה.חה קשהסימני פגיעת ראש פתו פגיעת ראש קשה עם יציאת רקמות 72

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 כללי

 קל, מהלך, ללא פציעות נוספות.  בפנים ו/או זרועות חתכים שטחיים 73

 .ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 כללי

וללא  הגבלה קלה בנשימה מכאב אך ללא מצוקה נשימתית שברים בצלעות 74
 . סימני היפוקסיה

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 כללי

 קל, מהלך, ללא פציעות נוספות.  בפנים ו/או זרועות חבלות יבשות 75

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 כללי

מציג פגיעת עמ"ש ושבר פתוח בשוק כפגיעה מסיחת דעת.  שבר פתוח בשוק + פגיעת עמ"ש 76
 סימנים נוירולוגיים חלקיים.

החמרה  –בתזוזה לא זהירה של הנפגע  במהלך התרחיש:
 ידית לשיתוק מלא של פלג גוף תחתון.מי

 כללי

שבר פתוח בשוק + השתפדות על מוט  77
 בירך

 אתגר למטפל בפינוי. מהווה כאבים חזקים, אינו יכול לזוז. 

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 כללי

+  )חסימה מתפתחת(שאיפת עשן  78
 כוויה מקומית קלה

 

 סימני שאיפת עשן ברורים.

ה נשימתית מחמירה עד להתערבות מצוק במהלך התרחיש:
ALS )צורך באינטובציה( 

 כוויות

 קל, מהלך, סובל מכוויות קלות מקומיות ללא סיבוכים.  כוויות קלות מקומיות  79

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 כוויות

תקוע, כאב מקומי וקוצר זכוכית פציעה פתוחה עם רסיס  פגיעה ריאתית קלה –רסיס בחזה  80
 .נשימה קל

  ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 רסיס

ה קל עד קוצר נשימ –רסיסי ברזל ופצעי רסס באזור החזה  פגיעה ריאתית  –רסיסים מרובים בחזה  81
 בינוני.

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 רסיס

 רסיס תקוע בגב עם הפרעות נוירולוגיות חלקיות.  פגיעת עמוד שידרה –רסיס בגב  82

ידה והמטפלים מזיזים את הנפגע ללא במ במהלך התרחיש:
הפיכה לנזק נוירולוגי בלתי הפיך  –שמירת עמ"ש מלא 

 ממקום הפגיעה

 

 מהלך, כאב מקומי, ללא סימנים נוספים. סכין תקועהדקירה בגב עליון +  83

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 

 דקירה
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 סיווג דינמיות במהלך התרחיש הפציעה #

נים, צוואר ופלג כוויות קשות מאד בפ 87
 גוף עליון

 .אנושפצוע עם כוויות קשות במצב 

 דקות איבוד הכרה ומוות. 20בתוך  במהלך התרחיש:

 כוויות

דימום  –פצע עמוק ופתוח בכתף  90
 ממוקד פנימי

 woundפצע עמוק ומדמם שניתן לעצור רק בטכניקת 
packing . 

ירידה ברמת  כוללהתפתחות סימני הלם  במהלך התרחיש:
בנקודה התייצבות   –כרה, במידה והדימום נעצר ביעילות ה

 זו )ללא שיפור אך ללא החמרה בשטח(

 

 

 כללי

וקרועה, פגיעה עצבית מקומית ודימום מקומי  פציעה פתוחה פצע קרוע נרחב בשוק  91
 קל.

כאב מקומי חזק, חש בגירוי פיזי בכף הרגל אך אינו מסוגל 
 לקום או להזיז את אצבעות הרגליים.

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 כללי

פציעה פתוחה עם שוליים רחוקים בקרקפת, דימום קל. ללא  פצע קרוע נרחב בקרקפת 92
 נוירולוגית, יציב המודינמית.סימני פגיעה 

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 כללי

 דימום חזקפצע קרוע נרחב בקרקפת +  93
 )אישה(

פת, דימום חזק. פציעה פתוחה עם שוליים רחוקים בקרק
 ללא סימני פגיעה נוירולוגית.

במידה והדימום לא נעצר, ירידה קלה   במהלך התרחיש:
 במצב הנפגע עקב איבוד דם.

 כללי

חזה אוויר פשוט,  -בהיריון, ירי בחזה  100
 מצוקה עוברית

 . ירידה בתנועות עובר.קוצר נשימה קל

ועות ללא שינוי במצב הנשימה. ירידה בתנ במהלך התרחיש:
 עובר וחשד להתפתחות צירים.

 ירי

 .סימני שבר בשוק בהיריון מתקדם –שבר סגור בשוק  101

 – למצוקה עובריתאינדיקציה אפשרית  במהלך התרחיש:
אפשרות של ירידה בתנועות עובר )לא ברור(. ללא שינוי 

 במצב הפגיעה ברגל.

 כללי

*MI  אוטם חריף בשריר הלב MI חריף עם סימנים קלסיים . 

 ALSדקות אם לא טופל ע"י צוות  35לאחר  במהלך התרחיש:
- VF 

 כללי

*PED בן כשנה וחצי, מציג סימני כבגודל  ריאליסטיתת תינוק בוב תינוק עם פגיעת ראש סגורה
 פגיעת ראש, מחוסר הכרה

 ללא שינוי.  במהלך התרחיש:

 כללי
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