
  





   

 סימנים

 טיפול   

 טיפים





 צפע

 שפיפון

 פתן

 חליבת הארס       עכן

 אפעה



 נמצא בכל חלקי הארץ



 נמצא בדרום הארץ



 נמצא בדרום הארץ



 נמצאים בנגב ובערבה



 נמצא במדבר יהודה וים המלח





 סימנים מקומיים

 (שיני הארס)באזור ההכשה סימני שתי שיניים 

 כאב מקומי עז

 נפיחות וכחלון באזור ההכשה

 לאחר מספר שעות אזור ההכשה נראה ככוויה 

 עלולות להופיע שלפוחיות מלאות נוזל צהבהב



 אי שקט

 כאבי  בטן

 נפיחות בעיניים

 שלשולים והקאות דמיות



 .  מנוחה וקירור מקום ההכשה

 .קיבוע האזור הפגוע

 .הסרת תכשיטים ומניעת תנועת הגפה

 .הפנייה  מיידית לבית חולים בסביבה

מזיע או סובל מקשי נשימה  ,אם הנפגע חיוור 

 .הגבה את רגליו וכסה אותו

אם הנפגע מקיא הטה את ראשו לצד ונקה את  

 .ההפרשות מהפה



 .אין לחתוך את מקום ההכשה כדי לנקז את ההרס1.

 .אסור למצוץ את ההרס2.

 .אין לחסום את העורקים3.

 .אין לתת משקאות אלכוהוליים לנפגע4.

 .אחר הנפגע אין לחפש5.

 

 



  ארסיים כולם ולא ,נחשים מיני וכמה כמה חיים בארץ

  החובש אל המכיש הנחש יובא אם גם .המידה באותה

 יש לכן .לזהותו אפשר יהיה תמיד לא ,מתאים בכלי

 ולטפל לגוף ממית רעל הזרקת נחש הכשת בכל לראות

 ואת הארץ נחשי את בתמונות ראו) בהתאם במוכש

 .(שלהם התפוצה מפות

 



 נחשים  

 ,רבותיי         

 נחשים                   

 

עם התחממות מזג האוויר מתעוררים הנחשים    -

". שנת החורף"מ  

 

מהם   7אולם , בארץ חיים עשרות סוגי נחשים  -

. מוגדרים כארסיים  

 

 ?נחש מה

  א"מאת מערכת דוקטור בשיתוף מד



ההכשה השכיחה ביותר היא על ידי נחש הצפע 

. הארצישראלי  

המזוהה באמצעות הראש המשולש והרחב יותר  

. מהגוף ובעיקר הפס המתפתל הנמשך לכל אורך הגוף  

 

בעונה זו רוויות בלוטות הארס של הנחש ולפיכך הוא  

מסוגל להכיש מספר פעמים ופגיעתו עלולה להיות  

  קטלנית



שעבד , תושב הכפר שעב שבגליל המערבי, בסוף השבוע

הוכש בידו  , כשומר במפעל באזור התעשייה הדרומי בעכו

שהסתתר מתחת למכסה המנוע  , על ידי נחש צפע

 .  במכוניתו

 

ואושפז , הפצוע פונה במצב קל לבית החולים בנהריה

א אשר שהגיע "ן מד"צוות נט. לטיפול והמשך השגחה

למקום זיהה את הנחש וצילם אותו עבור צוות המיון בבית  

 .החולים

 

 -כי אין לבזבז זמן בניסיונות ללכוד את הנחש , ראוי לציין 

 .  ח"המוכש חייב להגיע במהירות לביה



בנגב ובמדבר יהודה  , נפוץ במיוחד בדרום הארץ הצפע

 .  וכן בצפון הארץ ואזור הגולן

 

 

שם  , שורץ לעיתים גם בסמיכות למגורי האדםהצפע 

 .  בעלי חיים מכרסמים -נמצא לו מזון

 

 

במקרה של הכשת נחש ארסי יש לסייע לנפגע 

מניעת התפשטותו של הארס   -כשהעיקרון המנחה הוא 

 .  א למקום"עד להגעת צוותי מד



להשכיב את הנפגע במנוחה מוחלטת ובכל מקרה  : עשה

 . לא לעמוד

 .  עליו לשכב בלא תזוזה

. כפי שמקבעים שבר( יד או רגל)לקבע את הגף המוכש 

 .  יש להסיר טבעות וצמידים

   ( 101בטלפון החירום )אדום -דוד-להזעיק את מגן

 

 
הפעולות המיידיות המומלצות על ידי מחלקת ההדרכה  

   :א הן"של מד



 

 :אל תעשה

 
 .אין לכרות או לחתוך את מקום ההכשה

 .אין  לצרוב את המקום

 .אין למצוץ את הארס

 .יש למנוע מהנפגע לאכול או לשתות

 .אין לבצע חסימת עורקים או ורידים

 .אין לקרר את מקום ההכשה

 .אין להתפתות לניסיון ללכוד את הנחש

 

 



 .....עקיצות ונשיכות, על הכשות -לא מעוקצו 

 

 

  הקיץ מגיע

 

,מתעוררים לפעילות גם הזוחלים והרמשים למיניהם  

,  עקיצותלכן חלק מהסכנות שמביא איתו הקיץ הן  

נשיכות ועקיצות הן מנגנון הגנה שבו . והכשות  נשיכות

לשם כך צייד הטבע את בעלי . מצוידים בעלי חיים בטבע

פרסות וקרניים        , טלפיים, עוקצים, החיים בשיניים

.ארס" נשק כימי"וכן   



 נחש צפע, נחש צפע

 

 
 . בעולם מתרחשים יותר ממיליון הכשות נחשים בשנה

  100,000 -מספר מקרי המוות כתוצאה מכך מגיע ל

 .ויותר

 .  לפחות נשארים נכים לכל ימי חייהם 200,000 -כ



 הרוב הגדול של ההכשות מתרחש בארצות 

 :  מתפתחות כגון

 . התיכונה והדרומית ובאמריקה ,אסיה, אפריקה

 

הכשות בשנה   130ל  40בישראל מתרחשות בין 

מקרי   1-2מתוכם , (לפי דיווחי משרד הבריאות)

  .מוות בשנה



 .סוגי נחשים 34 -בארצנו קיימים כ 

 

 ממשפחת הצפעוניים 6מתוכם , מהם ארסיים 8   

והוא מצוי   הצפעהנחש הארסי ביותר בישראל הוא 

 .במרבית אזורי הארץ מהצפון ועד לאזור באר שבע

 

ולכן הוא  . אוהב אזורים מעובדים ומכוסים בצמחיה הצפע 

עשוי להימצא בקרבת מקומות ישוב בשל היצע הטרף  

 .בעיקר מכרסמים, הרב שיש לו במקומות אלו



פועל בעיקר בלילה וידוע ביכולתו לטפס על   הצפענחש 

 . עצים

י התכנסות  "כאשר חש הנחש בסכנה הוא מתגונן ע

כסליל והשמעת קול לחישה המיועד להרחיק את הגורם  

 . המתקרב במידה וזה לא עוזר הוא מכיש

י ראשו הנראה כמשולש  "אפשר לזהות עהצפע את 

   . Vהרחב מצווארו ועליו פסים המציירים את האות 



 נחשים, הכשות
 !(מניעה, וכמובן) עשה ואל תעשה-

 

 

:י הקריטריונים הבאים"חומרת ההכשה נקבעת ע  

.סוג הנחש  

 כמות ומידת הארס. 

מיקום ההכשה , מצב בריאותי, גיל: מצבו של המוכש 

.בגוף  

 התנהגותו סמוך להכשה. 

 כמה זמן עבר עד הפינוי והטיפול הרפואי. 



 :ניתן לצמצם את מידת הנזק באופן ניכר אם נדע

 

 .נכון ומהיר, לטפל טיפול ראשוני 

מכיוון שההכשה כואבת ומלווה בחרדה ופחד עלול 

מה שעלול ליצור סכנה ממשית  , הנפגע להשתולל ולנוע

 .  לפיזור הארס והחמרת הנזק

לפיכך התנהגות רגועה של המוכש והסובבים אותו היא  

   .תנאי הכרחי לטיפול יעיל בנפגע



 בעת הכשת נחש" עשה"מצוות 

 
 .  יש להרגיע את החולה

 .מנוחה מוחלטת ומניעת תזוזה

 .השגחה

 .קיבוע הגפה המוכשת לקרש או לגוף קשיח

 .להסיר טבעות וצמידים

 .פינוי מיידי לבית החולים הקרוב

 .אפשר להניח בעדינות תחבושת לחה או בד



,  אפשר להניח בעדינות תחבושת לחה או בד רטוב

אפשר לנגב את פני העור בעדינות להסרת שאריות  

 .  ארס

 בעת הכשת נחש" אל תעשה "מצוות 

הוא  , הוא חלק מן הטיפול החשוב ומציל החיים

  .הימנעות מפעולות מסוכנות



 .לשים חוסם עורקים אסור

 .למצוץ את הארס אסור

 .לחתוך את הפצע אסור

 .להניח קרח על הפצע אסור

צמחים  , לצרוב את המקום או להניח מיני עשבים אסור

 .וטיפולים מסורתיים למיניהם

.  אפילו לא ברדיפה אחרי הנחש, לבזבז זמן אסור

  .אם יש, מספיק תאור כללי



 :ומה שחשוב הוא המניעה

  

 
 יש להימנע מלהפוך אבנים בידיים חשופות

בין סלעים או  ,יש להימנע מהכנסת ידיים לחורים בקרקע

 .בעצים

ובטיולים רצוי לנעול , יש להימנע מלהסתובב בחוץ יחפים 

 .נעליים סגורות וגבוהות

 



בגינה יש להעיף מבט  , לפני כל יציאה למשחק החצר

לוודא שאין בו חפצים  , על שטח המשחקים המיועד

שהושארו בלילה או שיש מקומות אחרים בהם  

 .עלולים להסתתר זוחלים ארסיים

 

מצעים ונעליים לפני  , בטיולים יש לנער שקי שינה

 .השימוש בהם





רק מעטים  , מתוך אלפי האנשים הנעקצים מדי שנה בידי דבורים

בדרך כלל  . העלולה אף לסכן חיים, יפתחו תגובה גופנית קשה

מתפתחת תגובה דלקתית המתבטאת  !( הכואבת)לאחר העקיצה 

הנפיחות  . ולעתים גם בגרד קשה, בנפיחות ובכאב מקומיים

המקומית במקרה של עקיצה בלשון עלולה אמנם לגרום קשיי  

 ואולם אצל אנשים הרגישים במיוחד לעקיצות דבורים  , נשימה

לא תתפתח הנפיחות באזור  , "(ואנפילקסיהאלרגיה "ראו בפרק )

אפשר שיסבלו מקוצר נשימה  . העקיצה אלא בפנים ובעפעפיים

 ..........ויאבדו 



 והם - נמוכים לערכים לרדת עלול שלהם הדם לחץ ,הכרתם את

 .ממש הלם לכדי להגיע עלולים אף

 

 מיד יטופל לא אם מוות לגרום ועלול ביותר מסוכן המצב

 .וכראוי

 

  החלק בתוספת) הנפגע בעור עוקצה את משאירה הדבורה

  ולכן ,(הארס בלוטת את המכיל ,בטנה של האחורי התחתון

  מתה עצמה הדבורה ואילו - לגוף ולחדור להמשיך עלול הארס

 כמה עוד לעקוץ המסוגלת ,בצרעה כן שלא מה) העקיצה לאחר

 .(פעמים וכמה

 



 הטיפול בעקיצת דבורה

 

 
 .הוציאו את העוקץ בזהירות

 ,החיצוני החלק על ללחוץ שלא האפשר ככל השתדלו

 .בו נמצאת הארס שבלוטת

  בעזרת בעור מאחיזתו העוקץ את לסלק מומלץ

  הבלוטה את למעוך עשוי (פינצטה) הלקט ;סקלפל

 !נוספת ארס מנת ולשחרר

  שמחטאים כפי ,העקיצה אזור את לחטא יש מכן לאחר

   .לעירוי מחט להחדרת המיועד אזור



הכאב המתעורר בעקבות העקיצה עשוי 

ותרופות לשיכוך כאב , להטריד מאוד את הנעקץ

 .שהחובש רשאי לתת יעילות ובטוחות

 

גם קירור מקומי במטפחת טבולה במים קרים   

מקל על ( אין להניח קרח ישירות על המקום)

 .הכאב



,  לא צריך להבהיל את הנעקץ אל בית החולים

 .התופעות יחלפו בתוך שעות מספר

 

 

 

 

זכרו כי נעקצים אחדים עלולים לפתח  , עם זה

ולכן יש לשים לב , תגובה אנפילקטית לעקיצה

להתפתחות של קשיי נשימה או של נפיחות 

 . או כל שינוי ניכר אחר -בעיניים 



יש להפנות , אם אכן מתפתחת תגובה אנפילקטית

 :את הנעקץ לטיפול רפואי במהירות

 

והזעיקו רופא או חושו , דווחו על מצבו של הנעקץ 

,  עד שיקבל הנעקץ עזרה רפואית. אל בית החולים

החדירו צנתר לווריד והתחילו להזרים לו תמיסת 

הרופא יוכל להזריק לנעקץ . הרטמן או תמיסת סליין

או שיזריק לו  , תרופות סטרואידיות דרך הצנתר

הכול לפי חומרת   -עורית -אדרנלין בהזרקה תת

 .התגובה האנפילקטית

 





העקרב הצהוב הוא העקרב שעקיצתו מסוכנת ביותר  

 .  בייחוד לתינוקות ולילדים, באזורנו

 

ואפשר  , לאחר העקיצה יתפתחו בדרך כלל כאבים עזים

לשככם בתרופות רגילות לשיכוך כאבים או באלחוש 

 (.רק בידי רופא)מקומי 

אבל , במרבית המקרים לא יתפתחו תופעות נוספות

 :מקצת הנעקצים יפתחו תגובות של הרעלה קשה ביותר

בטן קשה וכואבת , של רוק ושל רירהפרשות מרובות 

ולפני הכול אובדן  -והתמלאות של הריאות בנוזלים 

 .ההכרה

 



 הטיפול בעקיצת עקרב

 
או  )אם הנעקץ מפתח תופעות חמורות לאחר העקיצה 

:אין להקל בהן ראש, (עקיצה-אף לאחר ספק  

הסיעו את הנעקץ אל בית החולים הקרוב או הזעיקו  

. רופא  

.........עד בוא העזרה יש   

 

 



להחדיר צנתר לווריד ולהתחיל   בעירוי    -

 .  תמיסת הרטמן

 

כמו כן מדדו את לחץ הדם ואת הדופק של   -

כל , רשמו את מספר הנשימות בדקה, הנעקץ

ורשמו את הנתונים כדי שהרופא , חמש דקות

 .יוכל לעמוד על חומרת המצב



.סכנה נוספת בימי הקיץ החמים היא עקיצת עקרב  

 

. סוגי עקרבים 12בארץ קיימים   -  

 

הארסי ביותר הוא העקרב הצהוב המצוי  -  

.שצבעו צהוב עד כתום     



עקרבים מסתתרים בנקיקים ומאחורי סלעים באזורים  

מדבריים עם לחות מועטה אך גם בגבעות הכורכר  

 .  שלאורך החוף

 

ארס העקרב מורכב ממולקולות חלבון קטנטנות והוא  

 .נספג ברובו במחזור הדם

 

לא , אצל מבוגרים גורמת העקיצה לתגובות מקומיות

אבל אם אין לאדם רגישות לארס הוא  , נעימות במיוחד

 .  יתגבר על העקיצה

 



 
אי שקט וקצב  , חרדה, לאחר העקיצה מופיע כאב עז באזור

 .לב מואץ

 

 .במרבית המקרים לא יתפתחו תגובות נוספות

במיעוט המקרים ואצל תינוקות וילדים עלולות להתפתח  

 :  תגובות הרעלה הכוללות

,  בטן קשה וכואבת, הפרשות מרובות של רוק וריר

   .התמלאות הריאות בנוזלים ואבדן הכרה



 :טיפול

  

 

 אין להקל ראש גם אם זה ספק עקיצה

 

 .לקבע את הגפה הנשוכה

 (י קרחום"אפשר ע. )קירור המקום

 .פינוי מיידי לבית חולים

 

 



 :מניעה

 

 .יש למנוע מהילדים להסתובב יחפים בחוץ

 .יש לנעול נעליים סגורות וגבוהות בטיולים

חורים בקרקע בין סלעים , אסור להכניס אצבעות לחרכים

 .או במקומות שלא ניתן לראות

יש לבדוק ולנער נעליים מצעים ושקי שינה בטיולים לפני  

 . השימוש

יש לבחון ולבדוק שטח מחוץ לבית לפני שהילדים יוצאים  

 .לשחק בו





 נשיכת העכביש

נשיכת עכביש עלולה להיות מסוכנת 

. מאוד במיוחד בתינוקות וילדים קטנים 

 :קיימים שני סוגים ארסיים בארץ

  

 אלמנה שחורה

 

 ששן חום 
 

 

 



במקום הנשיכה מתפתח אודם וממנו נמשכים 

.  פסים אדומים דקות עד שעות אחרי הנשיכה

,  הנשיכה עלולה לגרום כאב עז באזור הנשיכה

הבטן עלולה להתקשות כאילו לקתה בדלקת  

המחייבת ניתוח בסופו של דבר עלול אף 

 .להתפתח נמק מקומי קטן באזור הנשיכה

 



 :הטיפול

אם ברור שמדובר בנשיכת עכביש לוודא יש לוודא  

 .  שהנשימה תקינה ולפנות לבית חולים או לטיפול רפואי

 

,  כמו כן אם אפשר. ניתן ורצוי לתת תרופה נגד כאבים

 .רצוי להביא את העכביש כדי שיותאם טיפול



  הנשיכה במקום :ביותר מסוכנת העכביש נשיכת

 פסים נמשכים והלאה וממנו - אודם מתפתח עצמו

  שעות עד דקות כמה) מה-זמן לאחר ,אדומים

  באזור עז מכאב לסבול הנשוך מתחיל (אחדות

  קשים בטן כאבי מתפתחים כך ואחר ,הנשיכה

 המחייבת בדלקת לקתה כאילו מתקשה והבטן

  במקום נמק להתפתח עלול ,דבר של בסופו .ניתוח

 .הנשיכה

 



 הטיפול בנשיכת עכביש

 

 נשיכת הששן גורמת נזק

 לרקמה

 

 

 

 להפנות יש ,עכביש בידי ננשך אכן שהנפגע ברור אם

  שדרכי לוודא יש .רפואי לטיפול במהירות אותו

 שהוא האוויר את להעשיר ,פתוחות שלו האוויר

  נוזלים לו ולערות לווריד צנתר להחדיר ,בחמצן שואף

 אל העכביש את להביא יש ,אפשר אם .אותו ולפנות -

  להתאים יוכל שהרופא כדי ,לתארו או החולים בית

 .לנשוך הטיפול את

 



  אינו מהכלבים נכבד שחלק כנראה אך ,הפתגם אומר "נושך אינו נובח כלב"

 .זו למימרה מודע

 



 גורמת הנשיכה ,מכלבת הידבקות לסכנת פרט

 עלולה בפנים נשיכה .שונות חומרה בדרגות לפציעה

 .ניכר קוסמטי בתיקון ולצורך לעצבים לנזק לגרום

 לפציעה להתייחס ויש לדמם גורם דם לכלי נזק

  בהלם טיפול ,האוויר לדרכי דאגה .הרצינות במלוא

 .מהיר ופינוי

 



 של ברוק הנמצא וירוס ידי על הנגרמת מחלה - הכלבת

  ואפילו תן ,שועל כמו אחרים חיים בעלי אצל וגם) כלב

 שחדר לווירוס נחשף שהננשך לאחר .(העטלף אצל

 קצר זמן פרק תוך החיסון את לקבל חייב הוא ,לדמו

 גורם הוא ברקמות התבסס שהווירוס לאחר .ביותר

  הרפואה יד וקצרה מוות שסופו מחלה למהלך

 .מלהושיע

 



  האזור של יסודית ושטיפה ניקוי :אפוא יהא הטיפול

 לנהוג יש מרובות עמוקות פציעות יש אם .הנגוע

 .דם אובדן ולמנוע בהתאם בנפגע

 

  החיים בעל אם - חולים בית של המיון לחדר הפניה

  משרד .מתאים להסגר להעבירו יש נתפס הנושך

 כל על החולים מבית הודעה לקבל חייב הבריאות

 .כלבת של מקרה

 





 8000 -ויש כ , היא חרק ממשפחת הדבורניים הנמלה

רובם חיים באזורים  , מינים של נמלים ברחבי העולם

 .בהם שורר אקלים טרופי

לרוב מיני הנמלים יש שש רגליים ושני מחושים על 

 .להרחה ועוד, שמשמשים לתקשורת, הראש

 .לרוב מיני הנמלים יש עיניים

 .  לכל הנמלים יש לסתות חזקות ביחס לגדלן

 



והן מתגוררות בקינים  , חיות במושבות גדולות הנמלים

 .  אותם הן חופרות

. וזכרים פועלות, מלכות -בקן יש שלושה סוגי דבורים 

והשם מלכה הוצמד לה מכיוון שהיא , המלכה היא נקבה

בונות   -ולכן כל הנמלים משרתות אותה, היחידה שיולדת

מגינות על הקן מחרקים אחרים  , אוספות מזון, את הקן

 .  ועוד



רוב מיני הנמלים מתגוננות בנשיכה  

אבל , והשלכה של טיפת חומצה לפצע

עקיצתן  , מכיוון שהן כל כך קטנות

 .כמעט ולא כואבת

ברחבי העולם ישנם מינים גדולים  

   .שעקיצתם כואבת, יותר של נמלים

 



  הפה חיידקי אולם ,שכיחה פחות היא

  זיהום לגרום עלולים העור דרך החודרים

  נשיכת של מקרה כל להפנות ויש קשה

 .הערכה לשם החולים לבית אדם






