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א. מה זה ניהול סיכונים?
תהליך של זיהוי, אומדן והתמודדות עם סיכונים הכרוכים 
במשימה, וקבלת החלטות המאזנת בין עלות נטילתם אל 

מול התועלת הנובעת מנטילתם.

ב. הנחות יסוד בניהול סיכונים
1. סיכונים מצויים בכל פעילות צבאית.

2. כולם נדרשים לבצע ניהול סיכונים.
3. ניתן לשלוט בסיכון.

4. ניהול הסיכונים איננו במקום הוראות בטיחות.

ג. יעדי ניהול סיכונים
1. מניעת טעויות שעלולות לגרום לתאונות.

2. צמצום משמעותי של מספר הנפגעים מתאונות.
3. שיפור הביצועים בכל התחומים, תוך אי נטילת סיכונים

    מיותרים.
4. ביצוע תרגילים ומשימות מורכבות יותר.

5. שיפור ביכולת קבלת החלטות.

ד. עקרונות לניהול סיכונים
1. אל תקבל שום סיכון שאינו הכרחי.

2. קבל את ההחלטות הנוגעות לסיכונים בדרג מתאים.
3. ניהול סיכונים הינו חשיבה משלימה לאותן פעילויות 

שאין
להן הוראות בטיחות.  

4. קבל סיכון רק כאשר התועלת הצפויה ממנו עולה על
“המחיר” שעלולים לשלם.  

5. ניתן לצמצמם הסיכון באמצעות ניהולו.

ניהול סיכונים באימונים
1
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ניהול סיכונים באימונים

ה. מרכיבי השיטה:

איך מאתרים? ו. 
מעלים בכתב את כל האפשרויות העלולות לגרום   .1

לכשלים בביצוע המשימה.  
יש צורך בלהיות מודעים ליכולות, לאמצעים  .2

ולסביבה בהתאמה למשימה.  
איתור סיכונים מתבסס על: ז. 

ניסיון / התמחות / מקצועיות אישית.  .1
פרוק וניתוח המשימה עפ”י 5 הגורמים.  .2

פקודות, הוראות ונהלים.  .3
ניתוח מקרים ותגובות.  .4

סיוע בגורמים מקצועיים.  .5
שיטת האיתור: ח. 

פרוק המשימה לשלבים.  .1
ניתוח השלבים עפ”י 5 הגורמים.  .2

ט. פרוק המשימה לשלביה:
הכנות מקדימות.  .1

ריכוז וכינוס כוחות.  .2
תנועה אל היעד.  .3

ביצוע התרגיל.  .4
סיום התרגיל, ריכוז הסד”כ, קיפול וחזרה.  .5
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דוגמא לניהול סיכונים ופעולות מניעה י. 
    ע”ב 5 הגורמים: 

ניהול סיכונים באימונים

פעולות מניעהגורם סיכון
אנוש:  

מפקדים - הכשרה מקצועית, 	 
ניסיון, ריענון, ניהול תרגילים ואימונים.

חיילים - כשירות, הכשרה מקדימה,  	 
מוטיבציה,  סרגל מאמצים, מצטרפים, 

בעלי מקצועות.  
נהגים - הסמכות, יכולת וניסיון.	 
נורמות - יחידתיות ותרבות 	 

ארגונית.

קביעת פעילות מניעה ייחודית לאור ניתוח 
הגורמים. 

לדוגמא: תדריכים  נוספים, חניכה מוגברת בנייה 
מדורגת של  האימון וכיו”ב.

אמל”ח
תקינות האמל”ח, הכרת האמל”ח, 	 

אימונים מקדימים  והסמכות 
המקצועית המחייבת.

קביעת פעילות מניעה ייחודית לאור ניתוח 
הגורמים. 

לדוגמא: בחינת כשרויות, חידוש וריענון 
הסמכות תרגולים.

סביבה:  
קרקע - איתור וסימון מפגעים 	 

בשטח  המשפיעים על התרגיל, כגון: 
מכשולים, בורות, בארות, מחצבות, 

מצוקים, חציית כבישים, קווי חשמל, 
מעברי  רק”מ.

מז”א - עונות שנה, תחזית, מיגון, 	 
הכנה, מזון ושתייה, צל.

תנאי ראות - יום, לילה, ערפל, 	 
דמדומים.

סביבת פעולה - יחידתית, חוץ 	 
יחידתית והכנת סביבת הפעולה.

קביעת תוכנית מניעה לאור ניתוח סיכוני 
הקרקע.

לדוגמא: הכנת עזרים משותפים, סימון בשטח, 
מתן התראות במהלך ההתקדמות, עצירות 

ותדריכים.
הכנת תוכנית מניעה מתאימה לאור סיכוני מז”א. 
לדוגמא: אקלום החיילים, שתייה  קרה,  מנוחות 

בפקודה וכ”ו.
הכנת תוכנית מניעה מתאימה לאור סיכוני תנאי 
ראות: עצירה, תדריך בין שלבים, אי קיום תרגילי 

אש בדמדומים, בדיקת מצב ערנות וכ”ו. 
הכנת תוכנית מניעה מתאימה לאור ניתוח 

סביבת הפעולה.

משימה:
מפקדים - בניית המשימה, הורדת 	 

המשימה, בהירותה, ישימותה, לו”ז 
והכנות נדרשות, תדריכים, לימוד ידע 
ארגוני נצבר ויישום לקחים קודמים. 

חיילים - תדריכים, תחקירים, וידוא 	 
הבנה וקליטה והבנת סביבת הפעולה. 

כוחות שת”פ - קליטה, הכרה 	 
ובחינת יכולת.

קביעת תוכנית מניעה ייחודית לאור הניתוח. 
לדוגמא: וידוא קליטה והבנה, אישור תוכניות, 

תחקיר מדוקדק של המשימה, ציר, פתיחה 
באש וכיו”ב.

פיקוד ושליטה: 
שליטה על המשימה, מיקום מפקדים, 

יכולת התערבות, מילות קוד לדיווח, 
אבטחת קשר, חניכה, בקרה וניהול.

קביעת תוכנית שליטה מתאימה לאור הניתוח. 
לדוגמא: תוכנית חניכה, קביעת קווי דיווח, נק’ 
דיווח, עקרונות פעולה מקרים ותגובות וכיו”ב.
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יא. אומדן:
1. הערכת תוצאות אפשריות.

2. מה קורה אם הסכנה תתממש?  חמורה /  בינונית /
זניחה.    

יב. החלטה:
1. למצוא ו/או ליצור את דרכי הפעולה הנדרשים

    למזעור הסיכונים.
2. לשקול את מידת ההשקעה הנדרשת למזעור.

יג. איך מחליטים?
1. מה התרומה מנטילת הסיכון? 

2. האם הסיכון הוא נדרש במשימה? 
3. האם התרומה סבירה לאור ההפסד הצפוי?

4. מה נרוויח אם לא ניטול את הסיכון?

יד. יישום: 
1. יישום ההחלטות הינה חלק מתוכנית הבטיחות.

2. פעולות בקרה ומניעה לכל סיכון / נת”ב.
3. בחינה אם המשימה יעילה וישימה.

4. האם אתה שלם עם עצמך בנטילת הסיכונים.
5. תוכנית הבטיחות:

א. שלב התכנון.
ב. הכנות.

ג. שלב הביצוע.
ד. רפואה.

ה. דגשים לתדריך הבטיחות.
טו. פיקוח:

מעקב ובקרה אחר היישום.  .1
האם בעלי תפקידים מודעים למשימתם?  .2

האם ההכנות הושלמו?  .3
האם אמצעי מזעור/מניעה קיימים?  .4

ניהול סיכונים לפי זמן.  .5

ניהול סיכונים באימונים
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שלב האבחון א. 
את  לאבחן  המפקד  על  תרגיל,  או  אימון  ביצוע  טרם 
יחידתו - כשירותה וכשירות מפקדיה והחיילים לביצוע 

האימון ו/או התרגיל.

שלב הלמידה ב. 
ע”ב . 1 הלחימה  והוראות  המקצועיות  ההוראות  את  למד 

החומר התורתי והחילי הרלוונטי לסוג האימון / תרגיל 
אותו אתה מתכנן לבצע.

למד את הוראות הבטיחות הרלוונטיות לסוג האימון / . 2
התרגיל אותו אתה מתכנן לבצע מתוך כרכי הבטיחות 

והמנחים של מבק”א יבשה.
זה . 3 תדריך  למפקדים,  ובטיחותי  מקצועי  תדריך  בצע 

ולרמת  לאימון  ההכנות  במסגרת  למפקדים  יבוצע 
החיילים טרם ביצוע האימון / התרגיל.

נתח את אופן ניהול האימון / התרגיל והדרך בה תבוצע . 4
החניכה המקצועית / הבטיחותית.

5 . / האימון  לסוג  בהתאם  בטיחות  תחקירי  והעבר  למד 
תרגיל.

ההכנות . 6 במסגרת  למפקדים  בטיחות  מבחן  ערוך 
 / האימון  ביצוע  טרם  לחיילים  ומבחן  המקדימות 

התרגיל. מבחן זה יותאם לרמת המפקדים / חיילים.

דגשים לפעולות מקדימות
לקראת אימון/תרגיל

הוראות רלוונטיות - כרך א’ )הוראה 5.1(

2
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דגשים לפעולות מקדימות
לקראת אימון/תרגיל

הוראות רלוונטיות - כרך א’ הוראה 5.1

ג.  שלב התכנון
קבע סד”כ מתאמן, מטרת האימון או התרגיל וההישגים . 1

הנדרשים. בשלב זה עליך - המפקד, להתחשב ברמתם 
המקצועית של החיילים ובאיזה שלב של ההכשרה הם 

נמצאים.
שטח . 2 חלוקת  את  תכנן  ועזרים,  מפה  עם  לשטח  צא 

מתוכנן  בו  במקום  וסייר  המתאמנות  למסגרות  האש 
התרגיל.

וזאת . 3 וג”ג  התרגיל  מהלכי  את  התרגיל,  בשטח  קבע 
צירים  מחנות,  מיקומי  התרגיל,  בשטח  בהתחשב 

ויישובים והמסגרות הנוספות המתאמנות בסמוך.
תכנן את חלוקת ש”א ובנה התרגיל ע”ג עזרים – מפה . 4

/ תצ”א וכד’.
תכנן את מיקומו של מנהל התרגיל וק’ הבטיחות בכל . 5

שלב במהלך התרגיל.
טבלה . 6 )ראה  הגורמים   5 ע”ב  סיכונים  ניהול  בצע 

בהמשך(; אנוש, אמל”ח, סביבה, משימה ופו”ש.
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דגשים לפעולות מקדימות
לקראת אימון/תרגיל

)הוראות רלוונטיות - כרך א’ הוראה 5.1(

ד. שלב כתיבת תיק התרגיל
העלה את מתווה התרגיל הספציפי ע”ג מפה 1:50000 . 1

בשטח  זאת  בצע  ניתן  אם  מצולמת.  ולא  צבעונית 
התרגיל.

הנח משפכי בטיחות וקבע טווחי בטיחות לכלל האמל”ח . 2
המשתתף בתרגיל.

ג”ג . 3 בין הכוחות בתרגיל.  ג”ג  קבע וסמן ע”ג המפה את 
יהיו ברורים ומובנים לכולם.

מה . 4 בן  התאמה  שישנה  וודא  התרגיל  בשטח  סייר 
שנמצא ע”ג המפה למה שרואים בשטח התרגיל. סייר 
בעמדות, במטרות, בחן את צירי האיגוף וכן את נקודות 

הממשק בן הכוחות.
לשכב . 5 יש  השטח  בסיור 

בנקודות בהם מתוכנן 
כוחות רתק  ירי של 

שרואים  ולוודא 
האיגוף  ציר  את 
שעל  והמטרות 

היעד.
את . 6 קבע 

ת  י נ כ ו ת
ת  ו ח י ט ב ה

הסעיפים  עפ”י 
ם  י ע י פ ו מ ה

לכתיבת  בפורמט 
תיק תרגיל.

מערך . 7 את  והגדר  תכנן 
אותו  לתרגיל  הבטיחות 

אתה מבצע.
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דגשים לפעולות מקדימות
לקראת אימון/תרגיל

)הוראות רלוונטיות - כרך א’ הוראה 5.1(

נספח . 8 למלא  יש  מרגמות  מופעלות  בהם  בתרגילים 
מרגמות המופיע במסגרת לתיק התרגיל.

ה. אישור התרגיל ותיק התרגיל
ברמה . 1 הגבוה  מפקד  ע”י  יבוצע   - באש  התרגיל  אישור 

התרגיל,  בשטח  יבוצע  האישור  התרגיל,  ממפקד  אחת 
בסיום האישור יעודכן תיק התרגיל.

הגבוה . 2 מפקד  ע”י  יבוצע   - באש  התרגיל  תיק  אישור 
האישור  צורך  יש  אם  התרגיל,  ממפקד  רמות  בשתי 
תיק  יעודכן  האישור  בסיום  התרגיל,  בשטח  יבוצע 

התרגיל בהתאם.
וב”אש” . 3 ב”יבש”  תרגיל  תיק  תרגיל,  לאישור  סמכויות 

ראה כרך א’ פרק 2 ובטבלה המופיעה במנחה מס’ 006 
“מסגרת לכתיבת תיק תרגיל באימונים”.
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דגשים לפעולות מקדימות
לקראת אימון/תרגיל

)הוראות רלוונטיות - כרך א’ הוראה 5.1(

ו. טרם ביצוע התרגיל
בתרגיל . 1 המשתתפים  והחיילים  המפקדים  את  הכן 

ובדוק הציוד, האמל”ח, אמצעי הסימון והתחמושת.
בצע נוה”ק וודא השתתפות כלל המפקדים המחויבים . 2

בביצוע נוה”ק.
ג”ג, קווי אחרונה . 3 הכן את שטח התרגיל, הצב מטרות, 

נורתה וסמן מכשולים / נת”בים.
     התאם התרגיל ליום / לילה.

הבטיחות . 4 ולקציני  למפקדים  מקדימים  סיורים  בצע 
כפי שההוראות מחייבות.

ז. ביצוע התרגיל
בצע תדריך הוראות בטיחות טרם ביצוע היבש / שלדי.. 1
הרטוב . 2 ביצוע התרגיל  לפני  / שלדי  יבש  תרגיל  בצע 

והשלם ההכנות בהתאם.
בצע התרגיל באש תו”כ הקפדה על הוראות הבטיחות . 3

ובהתאם ליבש שבוצע קודם.

ח. סיום התרגיל וסיכומו
בתרגיל . 1 המשתתפים  הכוחות  כלל  חזרת  וודא 

באמצעות מספרי ברזל.
דווח על מציאת נפלים וטפל בהם בהתאם לצורך.. 2
בצע סיכום / תחקיר תרגיל וודא הפצתו לאוכלוסייה . 3

הרלוונטית.
האירועים . 4 את  תחקר  בטיחות,  אירועי  על  דווח 

הרלוונטיים והזן אותם למערכת הבטיחות.
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ט. טבלת הכנות בטיחות לקראת אימון:

דגשים לפעולות מקדימות
לקראת אימון/תרגיל

)הוראות רלוונטיות - כרך א’ הוראה 5.1(

שלב ההכנות 
לאימון

סוף האימוןבמהלך האימוןשבוע התארגנות

  כתיבת 

תוכנית בטיחות 
ספציפית 

לאימון – הוראה 
3.1 כרך א’.

  אבחון 

היחידה 
וכשירותה 

לאימון – הוראה 
5.1 כרך א’.

  הגדרת 

תחקירים 
מחייבים 

ללמידה לקראת 
האימון.

  השתלמות בטיחות 

לאימון – “אביב ועמים” 
– הוראה 3.1 כרך א’.

  סיור נת”בים .סקר 

סיכונים במחנה – 
הוראה 3.1 כרך א’.

  רענון העמסה 

על מוביל לקצינים 
וסמ”בים – הוראה 12.14 

– כרך א’.

  רענון מפקדי, מובילי 

ונהגי נגמ”ש / רק”מ 
מחייב – הוראת קחצ”ר 
בנושא בעלי תפקידים 

ברק”מ.

  הסמכת מנהלי 

תרגיל לרמות השונות 
– ע”פ מנחה לניהול 

תרגילים בהוצאת 
מבק”א יבשה.

  ביקורת לפלוגות 

ולמטה מוכנות לאימון.

  הסמכת קצינים 

לתיאום שטחי אש – 
הוראה 4.3 כרך א’.

  ביצוע מסדרי 

מוכנות בדגש על: 
משטחי הרק”מ, 

בונקרים/מצבורי 
תחמושת, נשקיות, 

פינות שמנים, עמדות 
כב”א וכיו”ב.

סריקת נפלים   
בשטחי האש – 

הוראה 5.2 כרך א’.

סיורי שטח   
לבניית תרגיל – 

הוראה 5.1 כרך א’.

בוחן בטיחות   
לחיילים/מפקדים 
לכול פרק אימון – 
הוראה 5.1 כרך א’.

כתיבה ואישור   
תיקי תרגיל ברמות 

השונות – הוראה 2.2 
כרך א’.

דיווח על כול   
אירוע בטיחות 

מרכזי באימון – 
הוראה 7.2 כרך א’.

לימוד הוראות   
הבטיחות 

הרלוונטיות 
והוראות מקצועיות, 

לימוד תחקירי 
אירוע ולקחיהם – 
הוראה 5.1 כרך א’.

חניכה בניהול   
תרגילים

זיכוי תחמושת   
עודפת.

העברת תיק   
נת”בים של המחנה 

לגדוד הבא אחריו.

סיכום בטיחות   
לאימון.
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דגשים לבעלי תפקידים בתרגיל
)הוראות רלוונטיות - כרך א’ הוראה 2.2(

מפקד אחראי א. 
אחראי על קיום הוראות הבטיחות בכל פעילויות יחידתו.. 1
אחראי על בדיקת שטח האימון והכנתו לקראת האימון.. 2
אחראי על הכנת הכוח והתאמתו לאימון / תרגיל.. 3
מנהל . 4 עם  יחד  המקדימים  בסיורים  ישתתף  אש  בתרגילי 

התרגיל וק’ הבטיחות.
יעביר תדרכי בטיחות לפני ביצוע התרגיל ובדגש על מעבר . 5

בין יום לילה ובין יבש / רטוב / דו”צ ושינוי תוכנית / משימה

ב. מנהל התרגיל 
כי . 1 ויוודא  אותו  יבדוק  התרגיל,  תיק  את  היטב  ילמד 

הכוחות  את  יביאו  לא  ידו,  על  המוכתבים  המהלכים 
הבטיחות  מהוראות  חריגה   / סיכון  לידי  המתאמנים 

באימונים.
כל . 2 את  עברו  בתרגיל,  חלק  הנוטלות  היחידות  כי  יוודא 

למוטל  הנדרשת  בכשירות  והן  המקדימים  האימון  שלבי 
עליהן בתרגיל.

האימון . 3 את  עבר  בתרגיל,  המשתתף  חייל  כל  כי  יוודא 
המקדים באותם כלי הנשק אשר יפעיל בתרגיל זה.

ימנה )מרמת פלוגה - בכתב מינוי(, קציני בטיחות לתרגיל . 4
אורגניים  כוחות  .לרבות  בתרגיל  המשנה  מסגרות  ולכל 

ות”פ( כולל רתקים וחיפויים.
יוודא שילוב קציני הבטיחות בתכנון התרגיל.. 5
השלבים . 6 בין  מבחינים  והגייסות,  המפקדים  כי  יוודא 

בתרגיל בהם מתבצע “יבש” לבין שלב ה”רטוב”, ולהיפך.
קציני . 7 כל  עם  התרגיל  מתווה  בשטח  מקדים  סיור  יבצע 

התורפה  נקודות  לזיהוי  דגשים  וייתן  ינתח  ובו  הבטיחות 
הבסיסיות, עיקרי פעילות המניעה הנדרשת בהכנת השטח 
/ הכוחות / האמל”ח ועיקרי פעילות בקרת הבטיחות בעת 

ביצוע התרגיל.
יוודא ביצוע הכנת שטחים, סילוק נפלים ואיתור, סימון ו/. 8

או סילוק מפגעי תשתית והצבת מטרות וגבולות גזרה לפי 
הצורך.

יוודא כי השימוש בכלי הנשק נעשה עפ”י מגבלות תחומי . 9
הבטיחות.

3

14 | פנקס עזר למפקד לבטיחות באימונים



דגשים לבעלי תפקידים בתרגיל
)הוראות רלוונטיות - כרך א’ הוראה 2.2(

וביצוע . 10 המסגרות  בכל  בטיחות  תדריכי  ביצוע  יוודא 
מבחני בטיחות ייחודיים לפי הצורך.

במידה ומנהל התרגיל קיבל תיק תרגיל מוכן אשר אושר . 11
לאשרו  עליו  חובה  המתאימות,  הסמכויות  ע”י  לתרגיל 
של  ולתנאים  הכוחות  לרמת  ולהתאימו  בשטח  מחדש 

התרגיל הרלוונטי.
בתרגילי בלת”מ / יע”ר - יהיה מנהל התרגיל אחראי על . 12

לא  אשר  מידע  לאותו  מתייחסות  הבטיחות   הוראות 
הובא לידיעת המפקד המתורגל, המחייבות את המפקד 

המתורגל - הן בהכנת התרגיל והן בביצועו.
תרגילים קבועים המבוצעים בבסיסי הכשרה ובקורסים . 13

ואשר לא בוצע שינוי ובמבניהם ובדרך ניהולם, יאושררו 
התאמתם  בחינת  תוך  התרגיל,  טרם  התרגיל  מנהל  ע”י 

למוכנות הכוח ולעונות השנה.
שלבי . 14 כל  במהלך  הבטיחות  ק’  של  מיקומו  את  יאשר 

התרגיל.
ג.  מאשר תרגיל

המהלכים . 1 כי  ויוודא  התרגיל  לתכנון  אחראי  יהיה 
המוכתבים על ידו, לא יביאו את הכוחות המתאמנים לידי 

סיכון / חריגה מהוראות הבטיחות באימונים.
מתן . 2 ווידוא  ולאחר  בשטח  התרגיל  מהלכי  את  יבדוק 

מענה מתאים למהלכי התרגיל יאשר את התרגיל בשטח.
הינו בשטח האש אשר הוקצה . 3 כי מתווה התרגיל  יוודא 

לתרגיל.
בהם . 4 השונים  הנשק  כלי  של  הבטיחות  תחומי  כי  יוודא 

משתמשים בתרגיל, אינם חורגים מגבולות שטחי האש 
אשר הוקצו לתרגיל.

יוודא ביצוע נוהל “בדיקת השטח והכנתו לתרגיל” כאמור . 5
בהוראות בטיחות באימונים כרך א’ / כללי פרק 5.

ד.  מאשר תיק תרגיל
האמור . 1 כל  את  יכלול  אשר  התרגיל,  תיק  את  יאשר 

בהוראות הבטיחות הרלוונטיות באימונים.
על . 2 “חיה”  באש  יבוצעו  אשר  התרגיל  קטעי  את  יאשר 

בסיס עזרי תיק התרגיל.
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דגשים לבעלי תפקידים בתרגיל
)הוראות רלוונטיות - כרך א’ הוראה 2.2(

יוודא כי בכל תרגיל בין אם “יבש” ובין אם “רטוב”, ייקבעו - . 3
מנהל תרגיל, מפקד אחראי וקציני בטיחות, כנדרש.

יוודא את בהירות ומשמעות קטעי התרגיל השונים והמעבר . 4
ביניהם, בדגש על ההפרדה בין קטעים ב - “יבש” ל”רטוב” / 

בין דו”צ ל”רטוב” / בין יום ללילה.
כל . 5 לאורך  וק’ הבטיחות  מנהל התרגיל  מיקומם של  יוודא 

שלבי התרגיל.
יוודא  כי נותחו הנת”בים בתרגיל והוגדרו דרכי המניעה.. 6
יוודא כי אין חריגה מהוראות הבטיחות בביצוע התרגיל.. 7
סיכונים . 8 ניהול  בוצע  כי  יוודא 

כנדרש.
יוודא כי ניתן מענה לש”ש . 9

טרם התרגיל ובמהלכו.
אישור . 10 כי  חובה  אין 

יתבצע  התרגיל  תיק 
בשטח ע”י הסמכות 
תיק   המאשרת 

תרגיל.
ה. קצין בטיחות

    בתרגיל
1. בשלב התכנון:

א. יכיר את התרגיל,
    לרבות - השטח

    ומגבלותיו 
הטופוגרפיים

    והאקלימיים, סד”כ 
משתתף,

    אמל”ח, מגבלות  גבולות גזרה 
וכוחות

    שכנים.
ב. ישתתף בכל מהלכי התרגיל - החל משלב התכנון ובעת

    ביצוע התרגילים המכינים וכן ישתתף בהצגת התרגיל
    לאישור בפני הרמה המאשרת את התרגיל.
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דגשים לבעלי תפקידים בתרגיל
)הוראות רלוונטיות - כרך א’ הוראה 2.2(

2. בשלב ההכנות:
יסייע למפקד בכתיבת תוכנית הבטיחות בתיק התרגיל. א. 

יסייע למפקד בארגון סידורי הבטיחות. ב. 
יתדרך אישית את כל קציני הבטיחות שמונו במסגרות ג. 

וביחידות המשנה.  
יוודא באמצעות מנהל התרגיל והמפקד האחראי - תדרוך ד. 

הוראות הבטיחות, ביצוע מבחני בטיחות ספציפיים לפני  
נושא האימון לכל החיילים המשתתפים בתרגיל  

ולמפקדים עד רמת מ”פ כולל.  
ישתתף בתדריך הבטיחות של המפקד. ה. 

יוודא שהכוחות המשתתפים בתרגיל בקיאים בשלבי ו. 
התרגיל והמעבר בין השלבים בהם מתבצע “יבש” לבין  

שלב “הרטוב” או דו - צדדי ולהפך.  
3.  בשלב הביצוע:

יסייע למפקד במימוש תכנית הבטיחות על בסיס התכנון א. 
ובהתאמה לכל שנדרש בכל שלב ושלב בביצוע.  

יעצור את מהלך התרגיל בכל מקרה של חריגה ואפילו ב. 
חשש לחריגה מהוראות / תכנית הבטיחות.  

בבלת”מ או יע”ר יהיה אחראי להורא”ב שמתייחסות  ג. 
לאותו

מידע שלא הובא למפקד המתורגל, למתן תדריך הוראות  
הבטיחות לקראת התרגיל לגייסות.  

4. בסיכום:
ויוודא הפצת הסיכום  / תחקיר התרגיל  יהיה שותף לסיכום 

ליחידות.
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טבלת סימוני כוחות, ג”ג ומטרות בתרגילי
אש ביום ובלילה במאפיינים חייליים

מסגרת חייל
מתאמנת

סימון מטרותסימון ג״גסימון הכוח

לילהיוםלילהיוםלילהיום

חי״ר

תרגילים עד 
רמת כתה

דגל אדום
40*20

נצנץ/
מגלייט 
ט.דולק 

קבוע ולא 
מהבהב(

פריט גוף 
בולט/
חביות/

אופלסט 
.לא בצבע 

אדום(

נצנצים/
גוזניקים/

סטיקלייטים 
לא בצבע 

ירוק

המטרות 
עצמן

לא חובה, 
אם כן ע״י 
סטיקלייטים 

ירוקים

תרגילים 
מרמת מח׳ 
ועד פלוגה 
כולל .רתק 
מחלקתי/
פלוגתי 
במחפה 

לכוח אחר(

דגל אדום
40*20

אשכול 
נצנצים/
פנס קרן/
מגה לייט/

טילון 
.דולק 

קבוע לא 
מהבהב(

פריט גוף 
בולט/
חביות/

אופלסט 
.לא בצבע 

אדום(

גוזניקים/
ספק אור 
מהבהבים, 
לא בצבע 

ירוק

המטרות 
עצמן

לא חובה, 
אם כן ע״י 
סטיקלייטים 

ירוקים

תרגיל גדודי 
ומעלה בו 
ישנו רתק 

גדודי
המחפה 
לכוח אחר

דגל אדום
40*20

רנאור 
דולק עם 
אור קובע

פריט גוף 
בולט/
חביות/

אופלסט 
.לא בצבע 

אדום(

גוזניקים/
ספק אור 
מהבהבים, 
לא בצבע 

ירוק

המטרות 
עצמן

לא חובה, 
אם כן ע״י 
סטיקלייטים 

ירוקים

חי״ר/
חש״ן

כוח שריון 
המחפה 

לכוח שריון 
אחר

דגל אדום
40*20

רנאור 
דולק עם 
אור קובע

פריט גוף 
בולט/
חביות/

אופלסט 
.לא בצבע 

אדום(

גוזניקים/
ספק אור 
מהבהבים, 
לא בצבע 

ירוק

המטרות 
עצמן

לא חובה, 
אם כן ע״י 
סטיקלייטים 

ירוקים

כוח שריון חש״ן
המחפה 

לכוח שריון 
אחר

דגך אדום 
־ע״ג האנ

טנה/סימון 
טקטי 

המופיע 
ע״ג הטנק 

החיצוני

זרקור 
הטנק 

דולק עם 
אור קבוע

פריט גוף 
בולט/
חביות/

אופלסט 
.לא בצבע 

אדום(

גוזניקים/
ספק אור 
מהבהבים, 
לא בצבע 

ירוק

המטרות 
עצמן

לא חובה, 
אם כן ע״י 
סטיקלייטים 

ירוקים

רק״מ 
חה״ן/
רק״מ 
כלל 
צה״לי

כוח רק״מ/
חי״ר המחפה 
לכוח שנע 
ע״ג רק״מ

דגך אדום 
־ע״ג האנ

טנה/סימון 
טקטי 

המופיע 
ע״ג הרק״מ 

החיצוני

זרקור 
הרק״מ 

דולק עם 
אור קבוע

פריט גוף 
בולט/
חביות/

אופלסט 
.לא בצבע 

אדום(

גוזניקים/
ספק אור 
מהבהבים, 
לא בצבע 

ירוק

המטרות 
עצמן

לא חובה, 
אם כן ע״י 
סטיקלייטים 

ירוקים

חת״מ/
מרגמות 
60 מ״מ 
ומעלה

מכל רמה 
של תרגיל

ע״ב תחומי אין צורךאין צורך
הבטיחות 

־של המ
שפך. יש 
לסמן קו 

אחרון נורה 
בסס״ל.

קו אחרון 
נורה יסומן 
ע״ל סס״ל 
וסטילייטים 

- לא 
ירוקעם

המטרות 
עצמן

לא חובה, 
אם כן ע״י 
סטיקלייטים 

ירוקים

4
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הוראות יחודיות:
ולהישגים . 1 הכוח  לכשירות  בהתאם  תסומנה  מטרות 

הנדרשים )אין לסמן מטרות באמצעות בלונים אדומים(.
ניתן לבצע ירי לעבר מטרות טרמיות )מחוממות(, כאשר הירי . 2

מבוצע בעזרת מכשירים לצפייה טרמית.
בתרגילים בלילה, בהם מבוצע ירי באמצעות אמר״לים, ג״ג . 3

בין צבע  )ע״מ להבחין  יסומנו באמצעות סטיקלייטים  לא 
המטרות לג״ג(.

ברורים . 4 התבליטים  ג״ג  כאשר  ובהיר  מלא  ירח  בלילות 
ובולטים לחלוטין, יכול לאשר מפקד ברמת מ״פ אי שימוש 

באמצעי מואר.
יוצבו ג״ג קבועים . 5 וכו׳  בבסיסים קבועים, בא״חים, בה״דים 

בשטח בהתאם לתיקי תרגיל מדף.
סימון מרכז גזרה לירי, יסומן באופן שונה מסימון ג״ג וסימון . 6

הכוח - אין לסמן יעדים וג״ג באדום.
יש לוודא שסימון הכוחות, המטרות וגבולות הגזרה נראים . 7

אינם  סימונים  בו  בשלב  ייעצר  תרגיל  התרגיל.  כל  לאורך 
נראים.

חימום מטרות, . 8 ושאר  בלילה  ג״ג  לסימון  גוזניקים  הדלקת 
תבוצע בנוכחות מפקד ובאופן הבא: מלא הקופסא בחול, 
ואז  בלבד  סולר  או  נפט  שפוך  החול,  לאורך  הבד  הכנס 

הדלק.
זה . 9 בנושא  להוראות העוסקות  בנוסף  הינן  לעיל  ההוראות 

בכרכי הבטיחות החיילים, וכן בכרך א׳ הוראה 7.5. אימונים 
באש בלילה.

טבלת סימוני כוחות, ג”ג ומטרות בתרגילי
אש ביום ובלילה במאפיינים חייליים
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בד״ח כללי להוצאת אימון

הכנות מקדימות: א. 
 קרא ולמד את ההוראות המקצועיות ואת הוראות הלחימה

    הרלוונטיות לסוג תרגיל.
 קרא ולמד את הוראות הבטיחות הרלוונטיות לתרגיל
אותו אתה עומד לבצע מתוך כרכי הוראות הבטיחות   

המעודכנים.  
 בצע מבחן מקצועי בטיחות למפקדים ברמתם ולחיילים

    ברמתם.
 בצע סיור שטח וקבע את נקודות התורפה לפי ניהול סיכונים

     וניתוח גורמים משפיעים על התרגיל ע”פ מודל 5 הגורמים
    )אנוש, אמל”ח, סביבה, משימה, פו”ש(.

ב. טרם התרגיל:
 למד את תיק התרגיל - הישגים נדרשים, מתווה התרגיל,

    נק’ תורפה, התניות וכד’.
 דווח כניסה לשטח אש + אישור להרטבה טרם התרגיל.

 בצע תדריך לפני תרגיל יבש ולפני תרגיל רטוב, לכלל
המפקדים החיילים ומערך הבטיחות והבקרה.  

 וודא הימצאות רכב פינוי וחובש על כלל ציודו בשטח התרגיל.

ג.  סיום התרגיל:
 וודא פריקת נשקים ואמל”ח שהשתתף בתרגיל.

 בצע מספר ברזל למפקדים ולחיילים.
 בצע מסדרי ציוד.

 בצע תחקיר. תעד את התחקיר והפיצו ליחידות נוספות.

ד.  דגשי מפקד:
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

____________                             ____________________
     חתימת מפקד האימון                                            תאריך

5
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בד״ח לניהול מטווח פתוח

הכנות מקדימות: א. 
 קריאת הוראות בטיחות רלוונטיות לביצוע מטווח

     ולימוד תיק המטווח.
 קביעת סד”כ מתאמן, מטרה והישגים נדרשים לשבוע 

אימון.
 ביצוע מבחן בטיחות למפקדים ולחיילים ברמתם.

 כתיבת נספח  24  )24 שעות טרם האימון(.

ב. סד”פ מחייב בהגעה למטווח:
 דיווח כניסה לשטח אש, ובקשת אישור פתיחה באש.

 סריקת שטח המטווח מעצמים קשיחים עד 50 מ’ מקו
יורים.  

 העברת חוטר בנשק’.
 רפואה: הימצאות חובש, רכב פינוי ואלונקה בשטח המטווח.
 הגדרת מתחמים מוגדרים )קו יורים, מאזין, נק’ המתנה, נק’

    איסוף תרמילים, איסוף תחמושת(.
 הגדרת בעלי תפקידים הנדרשים למטווח: מנהל מטווח,

חובש, חונך, מאזין, תצפיתן, נהג פינוי .  

סיום המטווח: ג. 
 פרוק נשקים למפקדים ולחיילים וודא 'מק-פורק'.

 וודא מספרי ברזל.
 בצע מסדרי ציוד.

 דווח לחמ"ל גמר ביצוע ירי ויציאה משטח האש.

ד. דגשי מפקד:
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

____________                        ____________________
     חתימת מפקד האימון                                       תאריך

תחקיר
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בד״ח לתרגול יבשים בנשק

 הגדר את יעדי האימון )מעצורים, איתנות,
מצב עמידה, כריעה וכיו”ב(.  

 קבע את דרכי הביצוע )הסברת חשיבות, תצוגת תכלית 
וכיו”ב(

 סרוק את שטח האימון )בדיקה שאין עצמים קשיחים, חדים
    וכיו”ב(.

 ביצוע האימון במקום שאושר לביצוע יבשים.
 אין לכוון נשק לעבר אדם באימון יבשים.

 פרוק נשקים )בראשות מפקד(.
 הכנסת תותבים לכלל הנשקים.

 בצע מסדר סטריליות לכלל המשתתפים באימון.
 בצע תצוגת תכלית באמצעות מפקדים / חייל מקצועי.

 התעסק אך ורק ביעדי האימון ולא בתחומים אחרים.
 בצע מסדר סטריליות מלא לחייל החובר במהלך יבשים.

 בצע סיכום לאימון.
 וודא פריקת נשקים.

 הוצא תותבים והכנס ‘מק-פורק’!
 וודא שלא מכוונים אחד על השני את הנשקין גם כשהם

    מתותבים.

דגשי מפקד:
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

___________                             ____________________
     חתימת מפקד האימון                                            תאריך

תחקיר
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בד״ח זריקת רימון

הכנות לאימון א. 
 בצע סגירה מקצועית ובטיחות טרם ביצוע אימון רימונים.

 וודא כי כלל המפקדים והחיילים ביצעו מבחן מקצועי
    ובטיחותי.

 תכנן והגדר את מרחב האימון )עמדות זריקת רימונים ביבש,
    עמדת חלוקת תחמושת, עמדת זריקת רימון אינרטי ורימון

    חי(- ע”ב תיק התרגיל.
 וודא את מיקום רכב הפינוי וכוח הרפואה.

ב. במהלך האימון
 תרגל את החייל בביצוע זריקת רימון גולם בחצר האחורית.

 בהגעת החייל לעמדת תחמושת )סמל( וודא:
1( ציוד מיגון נדרש )שכפ”צ, אטמים, משקפי מגן, קסדה(.

2( חלוקת רימון אימונים ורימון רסס.

3( הכנסת הרימונים לפאוצ’ הייעודי.
 לאחר אישור מנהל עמדת הרימונים - שלח את החייל

    המתורגל לעבר עמדת זריקת הרימון ה’חי’ ע”ב הציר המוגדר.
 מנהל עמדת הרימון ה’חי’ יוודא מול הסמל הגעה של הזורק

    האחרון לעמדת חלוקת התחמושת. 
 הצג לחייל המתורגל את המטרה אליה יש לזרוק את הרימון.
 תרגל את החייל נפילת רימון בתוך העמדה ע”י רימון גולם -
    יש לשים לב שהתרגולת מבוצעת בהתאם ליד החזקה של

    החייל.
 תרגל את החייל נפילת רימון מחוץ

לעמדה. )רימון גולם(.  
 תרגל את החייל זריקת רימון אימונים.
)אינרטי( וודא את כשירות החייל טרם  

זריקת רימון ‘חי’.  
 וודא שהחייל מביא את גוף רימון

האימונים מאזור המטרה - באישורך  
בלבד!  

 במידה וכשירות החייל טובה זרוק רימון
‘חי’, במידה ולא תרגל אותו שוב ברימון  

אינרטי.   
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בד״ח זריקת רימון

סיום האימון ג. 
 בצע מספרי ברזל.
 בצע מסדרי ציוד.

 וודא הזדכות הרימונים הנותרים )רימוני רסס ורימוני
    אימונים(.

ד. דגשי מפקד:
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

___________                             ____________________
     חתימת מפקד האימון                                            תאריך

תחקיר
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בד״ח לבעלי תפקידים לתכנון,
ביצוע ותרגילים

גמר התרגיל במהלך התרגיל טרם התרגיל שלב ההכנות לתרגיל

למד את תיק התרגיל המלואו . 1
ובדוק אותו.

דיווח כניסה לשטח אש.. 2
דיווח תחילת הרטבה . 3

בשטח אש.
המצאות תיק תרגיל חתום . 4

ומאושר.
חתימה על נספח 24.. 5
הצבות בשטח)ע”פ הוראה . 6

1.2.7.2 כרך ב’(:
~סימון מטרות יום./לילה

~ג”ג יום/לילה.
~סימון יעדים יום/לילה.

סימון קווי אחרונה נורתה.
ביצוע יבש לפני רטוב.. 7
ההזנה על תדר מבצעי,בטיחות.. 8
מיקום כוחות ע“פ תכנון בתיק . 9

תרגיל)נ.צ(כולל ביום איוב.
וידוא מיקום קציני בטיחות . 10

משנה לכוחות.
העברת תדריך בטיחות לכלל . 11

כוחות המשנה.
המצאות רכב פינוי/תאג”ד . 12

חובש/רופא, בכול עמדה 
ע”פ צורך.

 ביצוע קפ”ק 3 בטיחות. 13
)מידת הצורך(.

צפייה בטיווח + כדור ביקורת.. 14
בדיקת עומס חום/קור . 15

ומשמעויות.
בצע תדריך לפני ה”יבש” . 16

והשלם ההכנות בעקבותיו.
בצע את ה”יבש” בדיוק כמו . 17

שתיכננת את ה”רטוב” אין לבצע 
שינויים אחרי ה”יבש”.

בצע תדריך לפני ה”רטוב”.. 18
בתרגילי בלת”מ/יע”ר האחריות . 19

הפיקודים אצלך בידיים.
וודא את בהירות ומשמעות . 20

רטעי התרגיל השונים והמעבר 
ביניהם, בדגש על ההפרדה 
בין “יבש” ל”רטוב”/בין דו”צ 

ל”רטוב”/בין יום ללילה.

מיפוי נקודות חיכוך . 1
מיוחדות המצריכות ערנות/

בקרה/מעורבות ומתן מענה 
לכל אחד.

החברת שת”פים.. 2
העברת כוחות בין יחידות . 3

משנה.
מעברים הכרחיים, . 4

מעברי כביש.
מעברי כוח דרך כוח.. 5
מעבר שיטות – דו”צ . 6

רטוב והפך.
מעבר מיום ללילה . 7

ומלילה ליום.
מעבר משלבים “מתים” . 8

להמשך תרגיל בחתך 
יחדות משנה.

מה יורים בתרגיל, מה . 9
מחשייב בקר ק.בטיחות 

יחודי ומי הוא.
התמ”ס – טיווח ביקורת . 10

והפעלה.
חיפויים.. 11
דגלנים וזרקורים.. 12
סיורי שטח לוודא שכל . 13

מערך הבקרה והבטיחות נכח 
וכן קפ”ק 2 + קפ”ק 3.

חתימה וכתיבת נספח 24.. 14
הכרת שכנים רלוונטים ודרכי . 15

תקשורת אליהם.
נוכחות מפ”מ בנוה”ק ובקר . 16

לפלוגת המפקדה.
המענה הרפואי – מה . 17

מחויבים ומה המענה. תרגול 
ובדיקת הזמינות של הפינוי 

הרפואי.
שליטה תדרוך/פקודה . 18

ומענה בטיחות מלא לכוח 
דו”צ חביר יחודי.

הגדרות למיקומי בקרי . 19
הבטיחות לכל שלבי 

התרגיל.
הכרה מדויקת של התמ”ס . 20

וקווי א.נ לאורך התרגיל.

בצע הסמכה לניהול התרגיל הרלוונטי לפי . 1
הרמות המאושרות.

קבע את מטרת התרגיל וההנ”ים. 2
קבע סד”כ מתאמן ובצע אבחון לכוח מתורגל.. 3
קרא ולמד את ההוראות המקצועיות ואת . 4

הוראות הלחימה הרלוונטית לסוג התרגיל.
קרא ולמד את הוראות הבטיחות הרלוונטיות . 5

לתרגיל אותו אתה עומד לבצע מתוך כרכי 
הוראות הבטיחות המעודכנים.

נתח את החניכה בתרגיל ואופן ניהולו ותדרך . 6
את המפקדים והקבטח”ים בהתאם.

במידה ומדובר בתיק תרגיל מוגן – אשר . 7
אותו מחדש בשטח והתאימו לכוח ולתרגיל 

הספציפי.
תכנן תרגיל ע”ב עזרים – מפה / תצ”א כולל . 8

תכנון בשטח.
קבע בשטח את מהלכי התרגיל.. 9

בצע ניהול סיכונים וניתוח גורמים משפיעים . 10
על התרגיל ע”פ מודל 5 הגורמים)אנוש,אמל”ח,

סביבה,משימה,פו”ש.
העלה את התרגיל על מפה 1:5000)צבעונית(, . 11

בדוק וסמן משפטי בטיחות של סוגי 
אלמ”ח השונים.

קבע ג”ג בין כוחות בתרגיל ובשטח האימון, קבע . 12
ג”ג לכול שלב ולכול כוח עפ”י צורך.

סייר את התרגיל בשטח: . 13
עמודות,תנועות,איגופים,סיוע וכיוצ”ב.

עדכן מהלך התרגיל בהתאם לסיור בשטח.. 14
קבע תוכנית בטיחות והוראות ספציפיות . 15

בהתאם לניהול הסיכונים וניתוח הגורמים 
המשפיעים על התרגיל.

אשר את תיק התרגיל ע”י הסמכות הרלוונטי.. 16
סרוק היעדים לזיהוי נפלים וסילוקם.. 17
בנה את היעד והצב מטרות בהתאם . 18

לכיווני האש.
בצע סיור שטח מקדים למפקדים ולקציני . 19

הבטיחות.
מנה בעלי תפקידים רלוונטים וודא כשירותם – . 20

מפקד אחראי, קצין הבטיחות.
בדוק את מהלכי התרגיל בשטח ואשר את . 21

התרגיל, בשטח לא במשרד!

וודא חזרת הכוחות . 1
והציוד באופן בטיחותי 

לבסיס. וודא טיפול 
בטיחותי ברק״ם/

אלמ״ח ותחמושת אחרי 
התרגיל.

ביצוע העברת מקל . 2
מסודרת חזרה למפקד 

האחראי
רכז אירועי בטיחות . 3

במהלך התרגיל.
בצע תחקיר. תעד את . 4

התחקיר ודאג להפיצו 
ליחידות נוספות.

גמר התרגיל במהלך התרגיל טרם התרגיל שלב ההכנות לתרגיל
בתרגילי דו”צ/ביום אויב . 1

יוודא שכולם ביצעו מסדרי 
סטריליות.

סריקת נפלים.. 2
המצאות צוות כיבוי . 3

שרפות,ציוד מתאים לכיבוי 
שרפות)מידת הצורך(.

המצאות חסימות צירים . 4
עם הנדרש.

תדריך ושליטה ברכבי הבקרים.. 5
הצבת תצפיתן לש.א)מידת . 6

הצורך(.
המצאות תיק תרגיל חתום . 7

ומאושר.
כשירות,תדריך קציני בטיחות.. 8
בתרגילי בלת”ם/יע”ר . 9

יתדרך קצין הבטיחות את 
הגייסות,לקראת התרגיל.

יסייע למפקד האחראי . 1
בארגון סידורי הבטיחות 

ופיקוח על ביצועם במהלך 
התרגיל.

מחובתו ובסמכותו בכל רמת . 2
אימון במקרה של אי ביצוע 

הוראות הבטיחות או לחלקן – 
לעצור את מהלך התרגיל.

היה עוזרם ויועצם של מנהל התרגיל והמפקד . 1
האחראי, בכול הנושאים הקשורים לבטיחות.

ישתתף בהצגת התרגיל לאישור בפני כל . 2
הרמות המאשרות.

יכיר היטב את התרגיל.. 3
ישתתף בסיור המקדים עם מנהל התרגיל.. 4
יסייע למפקד האחראי בארגון סידורי הבטיחות . 5

לפני התרגיל.
הפצת הוראות בטיחות.. 6
יתדרך אישית את קציני הבטיחות)שתי . 7

רמות מתחתיו

וודא פריקת כלל . 1
האמל”ח בתרגיל.

בתום התרגיל – יוודא . 2
הפקת לקחים בתחום 

הבטיחות.

קצין הבטיחות

מנהל תרגילים

25 | פנקס עזר למפקד לבטיחות באימונים



בד״ח לביצוע ניווטים

הכנות מקדימות וציוד מחייב א. 
 לימוד המנחה לניווט בהוצאת מבק”א יבשה )מנחה מס’ 11 –

    “הוראות בטיחות לניווטים ומנחה להכנה ולביצוע ניווטים”(
    והימצאותו בחפ”ק.

 ביצוע סיור שטח מקדים לפני הניווט לאיתור נת”בים ומתן
    מענה הולם.

 המצאות תיק ניווט חתום ומאושר ע”י מפקד בדרגת אל”מ.
 הימצאות נספח 24 מעודכן ומאושר ליום הניווט.
 תיאום שטח הניווט ואישורו ע”י מתא”ם רלוונטי.

 המצאות טופסי תאום בחפ”ק ובקיאות החפ”ק במגבלות
    והנת”בים.

 פו”ש - המצאות טבלאות שליטה מחייבות.
 המצאות תסריט חפ”ק ולרכב הפינוי - צירי נסיעה, מ.ח, נק’

    שולטות וחתכי קשר.
 המצאות שקפי ציר הניווט.

 המצאות ערכת הנחתה.
 המצאות אמצעי זיהוי וחבירה - עיפרון זיקוקים + זיקוקים

    ופצצות תאורה.
 תאום השטח והכרת המגבלות.

 המצאות ציוד מתאים למז”א חום / קור – קסטרל, שקי
שינה / שמיכות, נוזלים וכיו”ב.  

ב. כשירות החפ”ק והחיילים  לביצוע הניווט
 בדוק בקיאות החיילים בתחקירי בטיחות רלוונטיים.

 בדוק הכרות החפ”ק בהכרת הוראות הבטיחות הרלוונטיים.
 בדוק את רמת ביצוע התחקיר המקדים.

 בדוק המצאות נת”בים ע”ג מפות המנווטים.
 בדיקות רפואיות תקינות – דופק / חום / פציעות וכיו”ב.

 בדוק סרגל מאמצים תואם.
 בדוק ציוד אישי למנווט - שעון / קשר / שו”ב, מים וכיו”ב.
 בצע תרגיל לחפ”ק למצב קיצון - חייל ללא קשר / חבירה

    לפצוע וכיו”ב.

6
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בד״ח לביצוע ניווטים

לפני כל ניווט, חובה על מפקד אימון הניווט לבצע  ג. 
מסדר יציאה לכלל המנווטים, לחפ”ק, לרכב הפינוי 

ולוודא הימצאות:
ציוד אישי לכל מנווט:

 נשק ואפוד מלא  עפ”י הפק”ל היחידתי.
 מכשיר קשר והוראות קשר.

 מחסנית נותבים מסומנת
 מים - עפ”י חישוב ציר הניווט.

 עפרון / אקדחון זיקוקין ו - 3 זיקוקין לפחות בכל חוליה
    שלישית. כאשר אין במצאי יאשר סא”ל שימוש בנותבים

ויציין זאת בתיק הניווט.  
 מפת ציר הניווט וגבולות טעות ברבור - חתומה או גלויה.

 פצ”א / פנס – סטיקלייט.
 חבל אישי - בניווטי בדד חובה לכל מנווט.

 מד קורדינטות. 
 מצפן.

 שעון תקין.
 פנקס ועיפרון / עט.

 חבישת כובע - בהתאם לעונת השנה, מז”א ולשעת הניווט.
 ביגוד חם נוסף - בהתאם לעונת השנה. יש לתדרך המנווטים

    לגבי השימוש בו בהתאם לאופי הניווט. 
 דף למנווט הכולל: תדרים מרחביים, אותות קריאה בתוך

הכוח ומס’ טלפון חיוניים של הכוח והיחידה.   
במפקד  המאויש   ,4X4 רכב  יהיה  החפ”ק  ד. רכב 

אימון הניווט, בחובש עם פק”ל חובש מלא
ומצויד בפריטים הבאים:

 ציוד מלא לרכב }כלי נהג, גלגל רזרבי, רישיון רכב, וכד’(.
 מכשיר “קסטרל”.

 מכשיר קשר תקין, מכשיר קשר רזרבי וציוד להחלפה.
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 מכשיר קשר נייד תקין לאירוע בו נדרש המפקד
    לחבור רגלית לנקודה או שנאלץ לנהל רגלית את

    החפ”ק.
 הוראות קשר מרחביות, מספרי טלפון חיוניים ביחידה ובמרחב.

 מפות מרחביות של האזור.
203M - עם 6 רימוני תאורה או 6 ידניות )גם בניווט יום(.

    התחמושת תובל בפק”ל תקני.
 2 מכלי מים 20 ליטר כל אחד לחירום מלבד מים לשתייה.

 אמצעי סימון: עפרון / אקדחון זיקוקין ו - 3 זיקוקין / נותבים.
 ערכת הנחתה למסוק.

 תיק הניווט המלא והמאושר
 הוראות בטיחות לניווטים ומנחה להכנה וביצוע ניווטים

 אלונקה
 מפת “מאסטר” ועליה: כל נקודות הציון, ציר תנועת החפ”ק

ומיקום מדויק לאורך הניווט, כל הנת”בים הקרקעיים  
והאזורים האסורים בניווט.  

 דף שליטה לניווט עם כל הפרטים הרלוונטיים .מצ”ב(
 שבצ”ק של המנווטים והחפ”ק. 

 שקפי צירי הניווט של כלל המנווטים.
 סטיקלייטים, בז”נטים וסס”ל.

 בניווט בשטח אש – מפות שטחי אש שכנים ודרכי קשר עם
היחידות השכנות.  

ה. דגשי מפקד:

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

____________                             ____________________
     חתימת מפקד האימון                                            תאריך

6

תחקיר
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בד״ח תרגיל רק״מ

 וודא כי הנהג בעל רישיון לנהיגה ברק”מ הספציפי ורישיון
    אזרחי בתוקף.

 וודא כי מפקד הרק”מ בוגר קורס פיקודי הרשאי לפקד על
     רק”מ בכל פעילות.

 וודא כי המוביל הינו חייל שהוסמך לכך.
 וודא כי בוצעו הכנות לנסיעה - טל”ת + בדיקת זיווד - נדרש

    לבדוק שהוא קשור ומסודר.
 וודא קשירת היטב הציוד באכזרית, בפנים, ע”מ שלא יפגע

בצוות, בחוץ ע”מ שלא ייפול.  
 וודא קשר פנים בין נהג למפקד - קש”פ הינו תנאי לנסיעה.

 וודא לבוש ומיגון - שכפ”צים / ווסטים וקסדות לכל מי
    שבתוך הכלי, עמידה בסיפון מחייבת

    שכפ”ץ ומשקפי אבק, 
    בתא מפקד שכפ”ץ

    בלבד, ללא וסט.
 בצע תרגולת

    התהפכות לפני
    כל תחילת

    תנועה ובכל
    החלפת

    איש צוות.
 הקפד על

    ביצוע
תרגולת  

    התהפכות
    לפני

הנסיעה  
    ועם תחילת 

הנסיעה.  
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בד״ח תרגיל רק״מ

לאחר ביצוע התרגולת יש  
    לתחקר את ביצוע התרגולת ולשפר(.

 רק”מ שהחגורה בו לא תקינה או הפרפרית אינה נועלת את
    תא הנהג - לא ייסע.

 אין כניסה לרק”מ עם נשק טעון.
 מהירות הנסיעה בלילה לא תעלה על 30 קמ”ש. 

 וודא כי בוצעו הכנות לנסיעה- טל”ת + בדיקת זיווד - 
לבדוק

    שהוא קשור ומסודר.
 וודא קשר פנים בין נהג למפקד- קש”פ הינה תנאי לנסיעה

תנועת לילה:
 התנועה בלילה תתבצע עם וילון לנהג ואמר”ל למפקד, או

    באורות מלאים. בשיירה חובה שבכלי המוביל יהיו שני
    אמר”לים .לנהג ולמפקד( ובשאר הכלים מספיק אמר”ל 

אחד.
 בנסיעה מנהלתית אורות מלאים.

 חציית ציר בלילה עם אורות מלאים בלבד.

דגשי מפקד:
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

__________                             ____________________
     חתימת מפקד האימון                                            תאריך

תחקיר
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בד״ח יציאה למסע

תכנון המסע א. 
 קרא ולמד את תיק המסע וכתוב נספח 24 שעות.

 הגדר בעלי תפקידים במסע- מפקד המסע, מנהל המסע,
חפ”ק למסע, חובש, נהג פינוי.  

 בצע סיור שטח מקדים בציר המסע לטובת איתור נת”בים
והעלה אותם ע”ג מפה.  

ב. הכנת הכוח למסע
 וודא מנוחה מספקת למפקדים ולחיילים טרם המסע.

 בצע מסדר מימייה לחיילים ולמפקדים ומלא את המעקב
השמי.  

 העבר תחקירי בטיחות – למלא מעקב
 בצע בוחן בטיחות – מלא מעקב

 בצע בדיקת סרגליסטים .עקוב אחר חיילים שנעדרו
מאימונים(- מ”מ + מדא”ג + רופא.  

 בצע מסדר חופ”ל/רופא .תלוי ברמת המסע ( –חופ”ל /
רופא.  

 בדוק עומס חום – מ”פ + חופ”ל.
 בדוק משקל על גבי החיילים, עד 40% ממשקל הגוף

לחיילים ועד 30% ממשקל הגוף לחיילות.  
 בדוק לבוש וציוד נדרש .נעליים גבוהות, בגדי עבודה,

כובע, אפוד ונשק(.  

דגשי מפקד: ג. 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

____________                       ___________________
     חתימת מפקד האימון                                   תאריך
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בד״ח להוצאת בוחן עצים

 בנה תיק תרגיל ואשר אצל הרמ”מ.
 מנה מפקד למאמץ העצים.

 מנה אחראי מקצועי - קא”ג/מד”ג.
 בדוק אימון מקדמים המאפשרים את הבוחן.

 כתוב ואשר נספח 24 לאימון.
 וודא חובת נוכחות בשטח בביצוע הפעילות.

 בדוק ושלוט בכל הנת”בים בתרגיל.
 בצע תדריך עד ל - 24 שעות לפני התרגיל לאחראי מקצועי,
    חובש, נהג - העבר דרכי תקשורת, פקל”צ, סד”פ פינוי, בעלי

    תפקידים נוספים(.
 וודא כי בשטח המאמץ קיים תאג”ד.

 תשאל את החיילים - על כשירות רפואית, העדר מחלות,
    שלשולים הקאות, זיהומים, מכות חום - חדד את החשיבות על

    ביצוע דיווח.
 בוצעה הכנה גופנית נאותה לפני המאמץ כשבועיים טרם

    הבוחן.
 וודא קיום 7 שעות שינה נטו לכלל המשתתפים בתרגיל.

 וודא תדרוך ע”י האחראי המקצועי.
 הקפד על נוהל רוויה לחיילים )3 מימיות שלוש שעות לפני

    הבוחן(.
 הקפד על מי שתיה זמינים - תרמוקן עם קרח.

 בדוק עומס חום ע”י קסטרל לביצוע הבוחן.
 בצע סריקה לזיהוי נת”בים בשטח הבוחן וסימונם.

 וודא בסיום המאמץ זמן מנוחה של כ - 15 דק’.

דגשי מפקד:
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

____________                             ____________________
     חתימת מפקד האימון                                            תאריך

תחקיר
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בד״ח לאימון תחמושת ייעודית
)ATK, איירסופט(

  וודא תקינות האמצעים – נשק, תחמושת ומיגון.
  וודא כי קיים אישור למתחם האימון, בצע סריקה ותיחום

     למגרש האימון )למתחם האימון מספיקים 150 מ’(.
  בניית מגרש אימונים כוללת 3 תחנות מעבר לחתימה על

ציוד וביצוע מסדר סטריליות.  
  וודא כי כלל המשתתפים ביצעו מסדר סטריליות לרבות

     מפקדים, חונכים, בקרים, מנהלי תרגיל )חל איסור על
הכנסת נשק חי מכל סוג שהוא למרחב האימון(.  

  וודא הימצאות ציוד מיגון לכלל משתתפי התרגיל ולמערך
     הבקרה. יש להשתמש בציוד ייעודי בלבד )מכלול, מחסנית 

או נשקי החברה(.  
  וודא ביצוע תדריך בטיחות לכלל משתתפי התרגיל

לשימוש באמצעים על ידי מפקדים.  
  וודא כי מנהל התרגיל הוסמך לביצוע תרגילי תחמושת

     ייעודית ותרגילי דו”ץ.
  אין לבצע ירי לעבר הראש.

  אין להוריד ציוד מיגון בכל שלבי התרגיל לרבות בעת
נפילת פצוע.  

  טווח מינימום לירי לעבר אדם בתרגיל דו”ץ הינו 2 מ’
לפחות. טווח מינימום לירי לעבר מטרות הינו 1 מ’.  

  בסיום התרגיל יש לבצע פריקת נשקים מסודרת וניקוי 
     הכולל העברת חוטר ושימון פעמיים.

  טעינת תחמושת באור ומקופסאות התחמושת המוגדרות
     בלבד.

  מיקום חסם, מאזין וצופה במגרש האימונים. 

)קריאת הוראות הבטיחות הרלוונטיות -
)ATK ,דו”צ, איירסופט
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בד”ח לאימון בשטח פתוח

 

ראה הוראות בטיחות בכרך ב’ –
חי”ר הוראה ש”פ(

שלב התכנון א. 
 למד את ההוראות המקצועיות ללחימה בש”פ

    ביום ובלילה ואת הוראות הבטיחות הרלוונטיות.
 למד תחקיר רלוונטי על פי מה שמופיע בתוכנית

האימון.  
 בצע מבחן מקצועי בטיחות למפקדים ברמתם ולחיילים

    ברמתם.

ב. תיאום והכנות
 תאם את שטח האש ופעל עפ”י הפקודות בנושא )דיווח

    כניסה, יציאה, הרטבה וכד’(.
 בצע סריקת נפלים.

 כתוב תיק תרגיל לביצוע האימון עפ”י מנחה “כתיבת
תיק תרגיל באימונים” בהוצאת מבק”א.  

 סמן את גבולות הגזרה לתרגיל לכל שלב.
 בצע סיור שטח לכל מפקדי יחידות המשנה שבאימון.

 קבע שטחי ביצוע תרגילים באש, ב”יבש” ואזורי מנהלה.
 וודא שכלל הלוחמים ביצעו הסמכה כנדרש על

האמל”ח שברשותם.  

תדריך בטיחות ג. 
 בצע תדריך בטיחות מתוך תיק התרגיל לכלל המפקדים

    והלוחמים המשתתפים בתרגיל.
 וודא שהמפקדים והלוחמים מבינים את ההתניות

והמגבלות בתרגיל.  
 חלק מספרי ברזל לכלל המשתתפים בתרגיל לרבות

חובש, נהג וכד’.  

7

תחקיר
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בד”ח לאימון בשטח פתוח
)ראה הוראות בטיחות בכרך ב’ –

חי”ר הוראה ש”פ(

ד.  ביצוע התרגיל
תרגל את כוחות רפואת האמת.  	

טיפול בנפלים במידה ויש.  	
טעינת הנשקים תתבצע בתחילת התרגיל אל מול ג”ג.  	

ה. סיום התרגיל
וודא מספרי ברזל.  	

בצע פריקת נשקים וודא החזרת ‘מק–פורק’ לנשק.  	
בצע מסדרי ציוד  	

דגשי מפקד: ו. 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

____________                             ____________________
     חתימת מפקד האימון                                            תאריך

תחקיר
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טבלת נת”בים לאימון בשטח פתוח

פעילות מנעההנת”ב

היפגעות מריקושטים עקב אבנים 
הנמצאות בקו קנה מטרה, כאשר 

בהסתכלות דרך כוונות, מזהים את 
המטרה ולא ניתן לזהות את האויב

תדרוך בהתאם - הסתכלות לפנים, 
לפני הכנסת עין לכוונות.

היפגעות מנתזים עקב ירי קרוב 
למטרות

חדל ירי מ’ ממטרות .מקלעים א. 
15 מ’(

מיקום מטרות לא ייעשה בצמוד ב. 
לבולדרים / שילדות.

פליטה של חייל מהעומק/ תוך כדי 
דילוג

הדילוג תמיד יתבצע עם נשק נצור.א. 
וידוא נצירה קודם להתרוממות      ב. 

מהמחסה.
תמיד יד אחת )לפחות( אוחזת ג. 

בנשק - וידוא נצירה בעזרת הבוהן.  

ירי במא”ג בצרורות רוחב ויצירת 
ריקושטים / נתזים

סידור נכון של רצועות המא”ג.א. 
בשאיפה - מא”ג בעמדה נייחת.ב. 

ירי רתק העלול לסכן את הכוח א. 
המאגף.

העלמות דגלן והופעתו באופן ב. 
פתאומי.

 אי הורדת סימון בזמן.ג. 

ק’ בטיחות רתק - עומד ולא יורה.א. 
בדיקת קו ראיה לכוח המאגף ב. 

ממקום שכיבת הרתק.
סימון נכון של הכוח האוגף .דגל ג. 

אדום -  40X20 ס”מ(.
אין לבצע ירי באם לא מזהים ד. 

את דגלן כוח האיגוף, אלא אם הכוח 
בדרכו לנק’ דיווח מסוימת שנסגרה 

מראש.
הירי יבוצע בתוך גבולות גזרה ה. 

מוגדרים מראש.
ירי יבוצע לעבר מטרות בלבד.  ו. 

הליכה בטור במהלך האיגוף, כששאר 
הנשקים טעונים וישנה סכנת פליטה.

וידוא נצירה בעזרת אגודל.א. 
חמש אצבעות על ידית האחיזה. ב. 

הפעלת נשק פלוגתי באופן בלתי 
מקצועי, לדוגמא:

פגיעת פצמ”ר 60 מ”מ קרוב לאחד 
הכוחות.

ירי M-203 קרוב.

וידוא הסמכות.א. 
וידוא בקיאות של היורה בהוראות ב. 

מקצועיות ובטיחותיות של הכלי.
סימון קו אחרונה נורתה.ג. 

יש להגדיר נק’ היחשפות לכוח א. ביצוע איגוף נסתר.
המאגף.

הגעה לנק’ ההיחשפות תתבצע ב. 
באמצעות  תיעול הכוח המאגף ע”י 

פרטי נוף בולטים.
במידת הצורף נעלה דגלן לקו רכס, ג. 

שבו מתקיים קשר עין בין הדגלן לכוח 
המחפה.   
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בד”ח לאימון בשטח בנוי
)ראה הוראות בטיחות בכרך ב’ – 

חי”ר הוראה ש”פ(
הוראות רלוונטיות בכרך ב’ חי”ר פרק -לש”ב

א. שלב התכנון
בדיקת אישורי ירי לכל חדר בלש”ביה עפ”י תיק המתקן.. 1
תכנון מתווה התרגיל בהתחשב בכיווני הפתחים, החלונות . 2

בחדרים וכיוון הרחוב ובהתאמה למגבלות שטח האש.
ירי נ”ט על מטרת חביות בלבד.. 3
איסור ירי על המבנים מבחוץ.. 4
זריקת רימון - בתרגיל חוליה בלבד ובחדרים מאושרים ע”י . 5

סא”ל.
נוהל פיצוץ מטענים.. 6
הגדרת מיקום השטח המנהלתי.. 7
למד תחקיר רלוונטי לפי מה שמופיע בתוכנית האימון.. 8

ב. תיאום והכנות
וודא שהחדר וקירותיו שלמים. . 1
וודא שהחדר מכוסה בפאנל מיגון וחלון הבקרה מלא בחצץ.. 2
סריקה ופינוי של חפצים מחזירי נתזים בחדרים.. 3
כמות חול מספקת בחדר זריקת רימון. . 4
הארת החדרים שבתוכם יורים בלילה, בעזרת סטיקלייט.. 5
סימון החדרים / המקומות האסורים לירי, ע”י סס”ל.. 6
חדרי רימון - רצפת החדר, תמולא בחול-ים רך, בעומק 40 . 7

ס”מ למניעת גלגול הרימון החוצה, הרצפה תהיה ריקה מכל 
חפץ.

תקרת החדר תהיה מפלדה ועליה יציקת בטון.. 8
בגג החדר, יהיו חמישה פתחי אוורור: ארבעה בפינות ואחד . 9

במרכז תקרת החדר.
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בד”ח לאימון בשטח בנוי
)ראה הוראות בטיחות בכרך ב’ 

–  חי”ר הוראה ש”פ(

ג. תדריך בטיחות
1. מצב נשק/ניצרה:

א. בתנועה אל הבית.
ב. בכניסה לבית.
ג. בטיהור הבית.
ד. כניסה לחדר. 

2. זריקת רימון לחדר.

ד. שלב הביצוע
ביצוע תרגולת לש”ב .עפ”י הוראות . 1

תחצ”ן שבתוקף..
קווי ראייה וסימונים בין כוחות מחפים משני צידי הרחוב.. 2
בעת כניסה לחדר - חבישת משקפי מגן, קסדה, אטמי . 3

אוזניים, שכפ”ץ.
רימון “חי” - כניסה לחדר אך ורק לאחר הפיצוץ ולפי פקודת . 4

המפקד.
הארה עצמית של כוח החוד בלילה ודגל ביום.. 5
כניסה לטיהור חדר - הראשון לפינה הקרובה, השני לפינה . 6

הרחוקה.

תחקיר
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בד”ח לאימון בשטח בנוי
)ראה הוראות בטיחות בכרך ב’ – 

חי”ר הוראה ש”פ(

ה.  לש”ב - נת”בים אופייניים:
פעילות מנעההנת”ב

/ . א  1 מס’  של  לחדר  הפוכה  כניסה 
מס’ 2.

מס’ 1 מתקדם למרכז החדר.. ב

המ”מ יעמוד מול פתח החדר וקרוב, א. 
של  במקרה  להשפיע  שיוכל  באופן 

בלבול בכניסה.
מס’ 2 פותח ניצרה בתוך החדר רק ב. 

בשני     תנאים:
כאשר הוא עם הגב אל הקיר.( 1
כאשר הוא מזהה שמס’ 1 במקומו.( 2

1 בכניסה לתוך החדר /  בירי של מס’ 
במזוזת  פגיעה   - החדר  לתוך  בחיפוי 

הדלת.

פתיחת הנצרה תיעשה כאשר הקנה א. 
עבר את מזוזת הדלת.

וידוא קילטוז מזוזת הדלת.ב. 
אין לבצע טיהור עם נשק מחלקתי.ג. 

בתוך  חיילים  המצאות   / הסתובבות 
החדרים / תוואי התרגיל - בעת תרגיל 

“רטוב”.

לפני א.  החיילים  כל  המצאות  וידוא 
תרגיל “רטוב”.

להמצאות ב.  ברור  מקום  הגדרת 
החיילים שאינם משתתפים בתרגיל.

שלא  בקירות,  חורים  להיות  עלולים 
ניתן לזהותם במבט מתוך החדר, עקב 

כך - יציאת כדורים מחוץ לחדר.

האימון  טרם  החדרים  ובדיקת  סריקה 
גם מבחוץ.

שיוצאים  מכדורים  חיילים  היפגעות 
מחלונות החדרים.

חלונות  מול  הכוחות  תנועת  חישוב 
עפ”י שלבי התרגיל.

־בעת זריקת רימון - כניסת החייל הזו
רק לחדר לפני הפיצוץ.

זריקת רימון אינרטי לפני רימון “חי”.א. 
ויחזיק ב.  לחייל  קרוב  יעמוד  המ”מ 

באפודו עד התפוצצות הרימון.

בעת זריקת רימון - היפגעות המ”מ ו/
שעפים  מרסיסים  הזורק,  החייל  או 

מתוך החדר - החוצה.

המ”מ יקפיד על ציוד מגן.א. 
זריקת הרימון תיעשה למרכז החדר.ב. 
הקפדה שהחייל הזורק .כולל נשקו( ג. 

לפתח  בולט  ולא  לקיר  צמוד  יהיה 
החדר.  

יקחניכה - מיקום מנהל תרגיל. הרימון  זריקת  עם  תרגיל,  ־מנהל 
פיד לחנוך החייל בעת תפעול וזריקת 

הרימון.
עם הזריקה יוודא שהרימון נפל בחדר, 
רק  וישחרר  בו  יאחז   1 למס’  ייצמד 

לאחר פיצוץ.
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בד”ח להוצאת שילוח משימת נהיגה

 מנה נהג ומפקד למשימה.
 הגדר משימת הנהיגה, מרכיביה, תחילתה וסיומה.

 וודא התאמת הנהג ומפקד המשימה וכשירותם לביצוע
    המשימה הספציפית.

 וודא התאמת הרכב וכשירותו למשימה.
 הגדר חובת חגירת חגורות הבטיחות, חבישת קסדות  חיבור

    רצועות צד בהתאם לסוג הרכב.
 תדרך מפקד המשימה והנהג - ציר הנסיעה )כולל מקומות
    לעצירה והתרעננות(, הנת”בים והסיכונים העיקריים בדרך.

 תנאי מז”א והסיכונים הנובעים מהם בביצוע הנסיעה.
 אבטחה.

 דגשים והנחיות נוספות בנוגע לאופי המשימה )פע”ם,
    אימונים, שגרה(.

 דרכי תקשורת חיוניות.
 מלא וחתום על כרטיס עבודה

דגשי מפקד:
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

____________                             ___________________
     חתימת מפקד האימון                                          תאריך

תחקיר
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בד”ח לכתיבת תחקיר

_____________________________________ הנדון: 

כללי: א. 
תיאור כללי של האירוע - )תאריך, מקום, יחידה, תיאור כללי   .1

ותוצאות(.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

________________________
אופן ביצוע התחקיר - מי תחקר, מי השתתף בתחקיר ואיזה   .2

חומר נבדק.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

________________________
ממצאים: ב. 

רצף כרונולוגי של התרחשות האירוע.  .1
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

________________________

ממצאים נוספים )מחולקים לקבוצות משנה ע”פ נושאים(.  .2
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

________________________
מסקנות : ג. 

גורם ישיר לאירוע.    .1
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

________________________

41 | פנקס עזר למפקד לבטיחות באימונים



בד”ח לכתיבת תחקיר

גורמים תורמים וקודמים שהובילו להתרחשות האירוע.  .2
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
מסקנות נוספות.  .3

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
תקלות, שגיאות, נקודות הראויות לשימור.  .4

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________

לקחים/החלטות )האחריות והלו”ז לביצוע(: ד. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________

המלצות )לרמה ממונה(: ה. 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________

____________                             ____________________
     חתימת מפקד האימון                                            תאריך
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תדריך יציאה לחופשה
)כרך א’, הוראה 3.5(

דגשים כללים לתדריך: א. 
 איסור נסיעת טרמפים.

 מקרים ותגובות בעת אירוע פח”ע.
 תדרך את החיילים שיש לדווח על כל אירוע חריג למפקד

    הישיר באופן מיידי.

ב. נשק:
 אופן נשיאת נשק ואבטחתו )כרך א’, הוראה 3.3(.

 דגש על יציאה הביתה עם ‘מק-פורק’ וללא מחסנית בנשק
    )מצב “לבן”(.

 החזקת הנשק והתחמושת תוך וידוא כי אין בידי החיילים
    תחמושת לא מורשית ובוודאי לא תחמושת נפיצה.

 כניסה לכלי רכב ומקומות ציבוריים עם נשק.
 דגשים למניעת עבריינות נשק.

בטיחות בדרכים: ג. 
 סיכוני נהיגה בעייפות והצורך במנוחה לפני נהיגה.

 סיכונים בנהיגה תחת השפעת אלכוהול.
 נהיגה זהירה בתנאים קשים )מז”א, ראות(.

 השפעת חברים בכלי הרכב על הנהג )“לחץ חברתי”(.
 סיכוני חציית כבישים, הליכה / עמידה בשול, סמוך לכביש

או לדרך.  
 סיכוני היסח הדעת בנהיגה והיסח דעת להולכי רגל.

 סיכוני אופנוע.

ד. טיולים ופעילויות עם מרכיבי סיכון:
 תכנון נכון של הטיול: מז”א, צירים, פינוי, תקשורת, מזון

ושתיה, לבוש וכד’.  
 צורך בבגרות, שיקול דעת וניהול סיכונים אישי טרם כל

פעילות בעלת מרכיבי סיכון.  
 סיכוני “לחץ חברתי”.

 השתתפות בפעילויות “אקסטרים” - רק תחת “מעטה” בית
    עסק מוכר.

8
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תדריך יציאה לחופשה
)כרך א’, הוראה 3.5(

 הסכנה בנסיעה פרועה בכלי רכב בשטח בדגש על אופנועי
    שטח וטרקטורונים.

 הימנעות מפעילות בדד.
 סכנת טביעה: שחייה במקומות מאושרים בלבד וסכנת שחייה 

תחת השפעת אלכוהול.

ה. דגשי מפקד:
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

____________                             ____________________
     חתימת מפקד האימון                                            תאריך
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בד”ח תרגול לאירוע חומ”ס ואש

הכנות לתרגול: א. 
 כלל משתתפי התרגיל עברו תדריך בטיחות בטרם ביצוע

    התרגיל.
 וודא כי כלל המשתתפים מבינים את מתווה התרגיל, היקפו,

    מקרים ותגובות סיום וקיפול.
 תכנון והגדרת גזרת התרגיל, על פי שטח סטרילי )שטח שבו

    מבוצע תדריך עיוני ומקום מנוחה(, שטח אימון יבש ושטח
    אימון רטוב.

 ע”פ תיק מפעל / תיק שטח / פק”ל כיבוי אש יחידתי הגדר
    תרחיש האירוע ומתארו התואם לאופי היחידה / שטח.

 בהתאם למתאר התרגיל, תכנן האמצעים הנדרשים הן לצורך
    תרגול והן כאמצעי הגנה לצוות המתרגל.

כל  שבראש  קטנות  לקבוצות  התרגיל  משתתפי  את  חלק   
קבוצה

    מפקד צוות )הדרגה הגבוהה / הכשרה מתאימה(.
 מנה קצין בטיחות לתרגיל, אשר יהיה בקיא בפרטי התרגיל

    משתתפיו מקרים ותגובות ותיק התרגיל.
 קצין הבטיחות ימונה ע”י מפקד התרגיל ויהיה אחראי להכנת

    תיק התרגיל ואישורו ע”י מפקד התרגיל.
 תכנן במסגרת מקרים ותגובות מתן סיוע רפואי במקרה של

    נפגע לרבות טיפול רפואי ראשוני ופינויו במידת הצורך
    למרפאה/בית חולים.
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בד”ח תרגול לאירוע חומ”ס ואש

ב. במהלך התרגיל:
 תרגל את החייל לטיפול באירוע חומרים מסוכנים כגון שפך /

    דליפה. 
 תרגל את החייל בכיבוי שריפת קוצים.

 תרגל את החייל לטיפול באירוע שריפה של חומר מוצק /
    נוזל / גז.

מסוכנים  חומרים  של  משולב  באירוע  החייל  את  תרגל   
בתוספת

    בעירתם.
החייל  כי  וודא  הרטוב,  התרגול  לנקודת  החייל  של  בהגיעו   

ממוגן
    בפני סיכוני חומ”ס ואש, כגון: מסכת אף-פה, משקפי מגן,
    חולצה עם שרוולים מופשלים, מכנסיים ארוכים, נעליים 
    גבוהות, כובע. במידת הצורך כפפות ומגפיים לכימיקלים.

 במידה והתרגול כולל כניסה למבנה אפוף עשן, חובה לצייד 
את

    החייל במערכת נשימה פתוחה וכן הספקת גלילי אוויר דחוס
    ע”פ מתווה התרגיל.

מצברים(  חומצת  )כמו  מאכל  חומ”ס  כולל  והתרגיל  במידה   
חובה

    לוודא שימוש בחליפת מיגון ייעודית כנגד חומר מאכל.
 בטרם ביצוע התרגיל הרטוב חובה להעביר לכל צוותים שיעור
    עיוני הכולל דגשי בטיחות לתרגיל, ותרגול יבשה עם אמצעי

    התרגול.
 קצין הבטיחות של התרגיל יאשר את האימון הרטוב וכן יבחן
    שהצוות / חייל עומדים בדרישות הבטיחות לביצוע התרגיל

    הרטוב.
 מפקד הצוות יוודא שכל חייליו מסודרים עם אמצעי המיגון

    הנדרשים ובקיאים בהפעלת האמצעים הנדרשים לתרגול, הן
    לטיפול בחומ”ס והן לטיפול באירוע אש.

 מפקד הצוות, יתרגל באופן בדיד על חייל בצוות לאופן
טיפולו לאירוע חומ”ס המושלב באש – תרגולת יחידה.  
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בד”ח תרגול לאירוע חומ”ס ואש

 במידה ולדעתו של מפקד הצוות החייל 
אינו מצליח להשיג את המטרה עליו לתרגלו  

שוב עד להשגת המטרה.  
 מפקד הצוות, יתרגל את צוותו ע”פ התרחיש

שנקבע בהכנת התרגיל ויוודא פעילות הצוות  
באופן יעיל ובטיחותי.  

 במידה ולדעתו של מפקד הצוות, הצוות אינו מצליח
להשיג את המטרה עליו לתרגלם שוב עד להשגת המטרה.  

סיום האימון: ג. 
 בצע מספרי ברזל ובצע מסדרי ציוד.

שלמות  על  בדגש  כנדרש  קופלו  התרגול  אמצעי  כי  וודא   
אריזות

    וסגירתן באופן הרמטי ללא אפשרות שפך או דליפה מתוכן.
 ציוד כיבוי האש, גם אם לא נוצל במלואו אין להשתמש בו

    בפעם השנייה. 
 כנס את כלל הצוותים ובצע תחקיר.

 וודא הזדכות הרימונים הנותרים )רימוני רסס ורימוני אימונים(.

ד. דגשי מפקד:
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

____________                             ___________________
     חתימת מפקד האימון                                         תאריך

תחקיר
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בד”ח לעבודה חמה

 מינוי של מפקד היחידה  - “ממונה על עבודה חמה
  - קצין בדרגת רס”ן לפחות.

 תדריך בטיחות לקבלן המבצע את העבודה.
 מילוי טופס הרשאה לעבודה חמה )כרך ט’ - הורא”ב 4.10(

    והחתמת הקבלן המבצע.
 מינוי “צופה אש” ותדרוכו על אחריותו.

 ציוד “צופה האש” במטף ואמצעי כיבוי נוספים בהתאם לסוג
    החומר הדליק’.

החמה  העבודה  מנקודת  מטר   10  – כ  של  רדיוס  ניקוי   
מתחמושת,

    חומרים ונוזלים דליקים. במקום שלא ניתן – יש ליצור חיץ
    באמצעות חומר עמיד לאש כגון וילון ריתוך.

 כיסוי רצפה דליקה בחול לח / לוח פח.
 כיסוי פתחים ברצפה / קירות באמצעות לוח פח / איזכורית.
 תדרוך “צופה האש” כי עליו להישאר ולפקח על השטח בו 

בוצעה העבודה, לפחות שעה מסיום הפעילות.

דגשי מפקד:
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

____________                             ___________________
     חתימת מפקד האימון                                         תאריך

תחקיר
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דגשים לסריקת שטחי אימון
מנפלים והטיפול בהם

א. תדרוך כוח הנכנס לשטח האימון:
השלמה . 1  / בה"ד  ע"י  בנפלים  לטיפול  הוסמך  שהקצין  ודא 

חיילית.
ודא ריענון לקציני היחידה לגבי נוהל סריקת וסילוק נפלים . 2

כמתחייב בהוראת קהנ"ר.
ריענון זה יכלול תרגול והדגמה.. 3
תדרך הלוחמים באשר להתנהגות עם נפלים.. 4

ב. סריקת נפלים לקראת אימון:
ביצוע סריקת השטח בו אתה מתאמן מנפלים.. 1
הסריקה תבוצע ע"י מש"ק + 2 חיילים בסמוך לאימון ובאור . 2

יום.
ודא שברשותך ערכה / אמצעים לסימון / טיפול בנפלים.. 3
נוספים . 4 חיילים  ושני  מש"ק  ע"י  רגלית  תתבצע  הסריקה 

לפחות.
המטרות . 5 העמדות,  באזור  תבוצע  הסריקה   - חי"ר  באימוני 

והיעדים.
באימוני חש"ן / רק"מ / רכב -הסריקה תבוצע ביעדים בהם . 6

תבוצע פריקת חי"ר, יעדים חפורים ובחניונים.
באימוני חת"מ - הסריקה תבוצע באזור פריסת הכלים.. 7
טרם הסריקה, תדרך את החיילים על אופן ביצוע הסריקה.. 8
מצאת נפל במתווה התרגיל, סלק אותו.. 9

הנפלים . 10 מיקום  לגבי  התרגיל  ביצוע  לפני  החיילים  תדרך 
וסימונם.

ג. מציאת נפל במהלך התרגיל:
לסמנו . 1 יש  התרגיל,  ובמתווה  התרגיל  במהלך  נפל  מצאת 

ולסלקו או להציב לידו חייל ולסלקו בסוף התרגיל.
מצאת נפל שלא במתווה התרגיל, סמנו וטפל בו באותו היום.. 2
ואז . 3 15 דקות  ולא התפוצצה המתן  נפיצה  נורתה תחמושת 

טפל בה כנפל או סמנה וטפל בה בסוף התרגיל עד אז אין 
להתקרב לאזור זה.

אם לא מצאת את הנפל, דווח למג"ד וקבל אישור להמשך . 4
התרגיל.

)הוראות רלוונטיות בכרך א’ הוראה 5.2(

9
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דגשים לסריקת שטחי אימון
מנפלים והטיפול בהם

ד. פעולות בסיום האימון:
בצע סריקה וודא שאין נפלים בשטח התרגיל.. 1
סריקה זאת יכולה להתבצע בסוף כל שבוע אימונים.. 2
דווח ליחידה שסרקת את השטח ומה הממצאים.. 3

ה. אופן סימון נפלים:
סמן הנפל רק לאחר 15 דקות מאז היה אמור להתפוצץ.. 1
סמן הנפל בגל אבנים או סס"ל.. 2
יש להקפיד שלא לגעת בנפל בזמן סימונו.. 3
הסימון יהיה בטווח של 1 מטר סביב הנפל.. 4

דגשים להשמדת נפל: ו. 
המתן 15 דקות מאז היה אמור להתפוצץ הנפל.. 1
סמן הנפל בגל אבנים או סס"ל.. 2
רק אדם אחד יטפל בנפל.. 3
זהה את סוג הנפל וקבע את אופן הטיפול בו.. 4
טפל בנפל באמצעות מטעני חבלה תקניים. 5

     וע"י שימוש במעמד חבלה.
נפל הקבור בקרקע יטופל ע"י ס"פ בלבד.. 6
מיגון נידרש –משקפי מגן, קסדה ושכפ"צ.. 7

זכור!
בעבר התרחשו אירועים

של קצינים שטיפלו
בנפלים שלא ע"ב

הערכה התקנית,
דבר שגרם לנפגעים

מיותרים.

)הוראות רלוונטיות בכרך א’ הוראה 5.2(
תחקיר
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דגשים להגבלות אימונים
במזג אויר קיץ/חורף 

דגשים לאימונים בקיץ:
דגשים כלליים: א. 

באמצעות . 1 החום   עומס  בדיקת  וודא  אימון  כל  לפני 
“קסטרל” בשטח האימון.

התאם את המאמץ הנדרש ליכולתו של החייל.. 2
וודא שיש ברשותך כמות מים מספקת.. 3
וודא שחיילך לבושים בהתאם כולל כובע לראש.. 4
תדרך חיילים בהוראות הבטיחות הקשורות לאימון בימי . 5

הקיץ.
רכב . 6 ובכל  חפק  רכב  בכל  מים  ליטר   100 הימצאות  ודא 

פינוי קירור.

ב. קביעת תנאי אקלים:. 7
וודא מדידת תנאי עומס החום באמצעות “קסטרל”.. 1
בצע הבדיקה ותעד אותה 4 פעמים לאורך יום האימון - . 2

.23:00 ,17:00 ,11:00 ,8:00
עומס חום  מתון ומעלה בצע בדיקה כל שעה.. 3
הבדיקה תבוצע במקום הספציפי בו מבוצע האימון.. 4

מנוחה, שתייה ומזון: ג. 
מקום המנוחה בקיץ יהיה במקום מוצל.. 1
בזמן המנוחה יש להוריד ציוד מעל גופם של החיילים.. 2
טבלת . 3 עפ״ח  ייקבעו  לאימון,  נוזלים  והחזרי  מנוחה  זמני 

עומסי החום והמאמץ המצורפת בהמשך.
יש לוודא שכל 4 שעות החיילים יאכלו ארוחה.. 4

)הוראות רלוונטיות בכרך א’ הוראה 5.3(
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דגשים להגבלות אימונים
במזג אויר קיץ/חורף 

ד.  דגשים לחיילים לא מנוסים/חולים
    וכושלים:

חיילים חולים ושסבלו משלשולים ב - 48 שעות לפני האימון . 1
לא יתאמנו.

אם חייל חש ברע תו”כ האימון יש להפסיק את השתתפותו . 2
באימון ושלח אותו לבדיקת רופא.

החייל יחזור לאימון רק לאחר אישור רופא.. 3
מיידית. . 4 ויפונה  יטופל  חום  למכת  חשש  לגביו  שיש  חייל  

האימון יפסק עד אשר כל החיילים ינוחו וישתו מים.
במקרה בו חייל קבל מכת חום או 2 חיילים התייבשו יופסק . 5

האימון כולו.

ה. טיפול ראשוני בנפגע חום:
אם הנפגע מחוסר הכרה בצע פעולות החייאה.. 1
הסר את האפוד והבגדים.. 2
קרר את הפצוע באמצעות הרבה מים.. 3
השכב אותו בצל.. 4
פנה הנפגע לבית חולים קרוב.. 5

)הוראות רלוונטיות בכרך א’
 הוראה 5.3(

תחקיר
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דגשים להגבלות אימונים
במזג אויר קיץ/חורף 

טבלת הגבלות פעילות אימונים ושיגרה, ו. 
   החזרי נוזלים עפ”י דרגות רמת עומס חום

)הוראות רלוונטיות בכרך א’ הוראה 5.3(
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דגשים להגבלות אימונים
במזג אויר קיץ/חורף 

)הוראות רלוונטיות בכרך א’ הוראה 5.3(
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דגשים להגבלות אימונים
במזג אויר קיץ/חורף 

דגשים לאימונים בחורף:
א. דגשים כללים:

קבע את את דרגת עומס הקור באמצעות “קסטרל” . 1
)הוראות שימוש ראה בדף הקודם(.

אתה . 2 בו  הספציפי  במקום  הקור  עומס  את  מדוד 
מתאמן.

ב. לבוש באימונים:
בזמן מסע או ריצה ימצאו החיילים בביגוד קל.. 1
בסיום האימון ילבשו החיילים בגדים יבשים וחמים.. 2
במקרה הצורך צייד את החיילים בחליפות סערה.. 3

ג. מנוחה והפסקה:
המנוחה תתקיים במקום סגור.. 1
יש לספק שתייה חמה לחיילים.. 2
דקות . 3  10 של  הפסקה  אימון,  שעת  כל  לתת  יש 

למנוחה, שתייה והחלפת בגדים רטובים.

ד. חיילים חולים וכושלים והטיפול בהם:
שים לב למצב תשישות החיילים.. 1
חש . 2 או  מתמוטט  חייל  של  השתתפותו  מייד  הפסק 

ברע.
אם החייל הנפגע מחוסר הכרה בצע בו החייאה.. 3
הסר בגדים רטובים כולל נעליים.. 4
השכב החייל על גבי משטח יבש.. 5
כסה החייל במספר שכבות.. 6
ספק לו שתייה חמה.. 7
פנה לבית חולים קרוב.. 8

)הוראות רלוונטיות בכרך א’ הוראה 5.3(
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דגשים להגבלות אימונים
במזג אויר קיץ/חורף 

)הוראות רלוונטיות בכרך א’ הוראה 5.3(

ה. הגבלת אימונים עפ”י עומס קור
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דגשים לשעות שינה
באימונים ובתרגילים

)הוראות רלוונטיות בכרך 
א’ הוראה 5.5,

 פרק 6, כרך ז’ הוראה 3.9(

השלמה בגין אופן החריגההגורם המאשרפירוטהטעם לחריגה
**שנת חיזוקהחריגה

אימונים 
ותרגילים 

)לרבות
הכשרה

וסדרת אימון(

פעילות 
מתוכננת 
בהתאם
לתכנית 

האימונים 
וההכשרות

מפקד בדרגת 
סא”ל ומעלה

קיצור שעות 
השינה או 24 
שעות אימון 
ללא שינה 

סדורה

מתן 7 שעות 
שינה רצופות 

מיד לאחר 
החריגה

-

מפקד מדרגת 
אל”ם ומעלה

36 שעות אימון 
ללא שינה 

סדורה

מתן 7 שעות 
שינה רצופות 

מיד לאחר 
החריגה

“שנת חיזוק” 
אחת לפחות.

מפקד מדרגת 
תא”ל ומעלה

48 שעות אימון 
ללא שינה 

סדורה

מתן 7 שעות 
שינה רצופות 

מיד לאחר 
החריגה

“שנת חיזוק” 
אחת לפחות.

מפקד מדרגת 
אלוף

72 שעות אימון 
ללא שינה 

סדורה

מתן 7 שעות 
שינה רצופות 

מיד לאחר 
החריגה במשך
2 לילות לפחות

שתי “שנות 
חיזוק” נפרדות

פרוט ש”ש מחייב באימונים ובתרגילים: א. 
באימונים  .1

א. וודא 7 שעות שינה לפני אימון לכלל המשתתפים בתרגיל.
ב. נהגים - וודא 7  ש”ש – לאחר 4 שעות נהיגה, חצי שעה
    הפסקה, לאחר 4 שעות נהיגה נוספות, שעתיים מנוחה,

    לאחר 4 שעות נהיגה נוספות 7 שעות מנוחה.
בתרגילים  .2

מתאר  לפי  ינותחו  הנהגים  כולל  המשתתפים  לכלל  ש”ש 
התרגיל ויאושרו בהתאם למופיע בטבלת ש”ש ואישור מנהל 

התרגיל.
סדרות מיון וגיבושים  .3

א. חיילים ומלש”בים ישנו 7 שעות טרם הסדרה.
ב. אם הסדרה נמשכת מעל יממה יינתנו 7 שעות שינה.
מאמצים עצימים - בלילה טרם המאמץ ינתנו 7 ש”ש.  .4

5. מסעות - בלילה טרם המסע יינתנו 7 שעות שינה.
ב. טבלת שעות שינה באימונים:

תחקיר
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דגשים לשת”פ טנקים 
)הוראות משלימות בכרך א’

 הוראה 14.8 – שת”פ(

א. תכנון
האחראי על הבטיחות - מפקד היחידה. 1

     המתאמנת ולפחות בתפקיד מ”פ או מקביל לו.
חי”ר בטנק.. 2
תנועה משולבת חי”ר - שריון, רגלית ורכובה.. 3
חי”ר מחפה לטנקים - סימונים וטווחי בטיחות יום ולילה.. 4
טנקים מחפים לחי”ר - סימונים וטווחי בטיחות יום ולילה.. 5
שילוב כוח השריון בנוה”ק מלא.. 6
חניות ומנוחות באזורי הטנקים.. 7
ירי פגזים - בהתאם למשפך בטיחות חש”ן.. 8
למד תחקיר רלוונטי לפי מה שמופיע בתוכנית האימון.. 9

ב. תיאום והכנות
תיאום מוקדם עם כוח הטנקים.. 1
תיאום כוונות לטנקים.. 2
הקצאת תחמושת לטנקים.. 3
תיאום נהלי חבירה שריון / חי”ר, יום ולילה.. 4
ריענון סימנים יום ולילה.. 5

ג. תדריך בטיחות
מצב הקנה של הטנק, במצבי הלחימה השונים.. 1
מצב הנשק של החי”ר )לסוגיו(, בשלבי הלחימה השונים.. 2
מיקום החי”ר בטנק המרכבה.. 3
נוהל פתיחת דלת אחורית.. 4
סימני חדל לשריון.. 5
ירי טנק מותנה בזיהוי כוחות החי”ר וסימונם.. 6

ד. ביצוע
אין ירידה / עלייה מטנק בתנועה.. 1
חי”ר רגלי בתנועה עם טנק - לא יעבור את הקצה האחורי של . 2

הטנק.

תחקיר
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שת”פ טנקים – נת”בים אופייניים

פעילות מניעההנת”ב

החי”ר  חיילי  של  עשן  שאיפת 
בזמן מיסוך הטנקים

לפני  החי”ר  כוח  מיקום  יוודא  המט”ק 
הפעלת המיסוך, כולל ביחס לכוח.

עמדה  שיפור  ביצוע  במהלך 
סכנת  ירי-ישנה  ביצוע  לאחר 

דריסת חיילי החי”ר

יוודא המט”ק  ביצוע שיפור עמדה,  לפני 
מיקום כוח החי”ר, ע”י קשר עין.

מהפעלת  החי”ר  כוח  היפגעות 
)זרחן( של  מדוכות עשן מתפוצץ 

הטנקים.

המט”ק  יוודא  המדוכות,  הפעלת  לפני 
שכיוון הרוח עם כיוון הירי.

ע”י  חי”ר  חיילי  דריסת  סכנת 
ע”ג  או  החבירה  בשלב  הטנקים 

היעד.

על  החי”ר  כוח  של  הדדית  ידיעה  א. 
הטנקים ושל טנקים על החי”ר.

ב. הטנקים ינועו ע”ג צירים )בשאיפה(.

ע”ג  ישכבו  ולא  ינועו  לא  החי”ר  חיילי  ג. 
צירים בשלב החבירה.

 - מתקרב  טנק  מזהה  החי”ר  כשכוח  ד. 
ידליק לעברו פנס.

 - בזיהוי  בטוח  אינו  שטנק  במקומות  ה. 
ידליק אורות.

כוח  כל  יהיה   - הטנקים  חבירת  בשלב  ו. 
את  ומחביר  עומד  מפקד  מרוכז,  החי”ר 

הטנקים בפנסים. 

בשלב  תותח   / מקלע  פליטת 
חבירת הטנקים לחיילי החי”ר

 / יהיו המקלעים  בשלב חבירת הטנקים, 
תותחים פרוקים ומורמים.

אין לעמוד בקו הזחלים. ההכוונה תתבצע דריסה בעת הכוונת רק”מ
לפחות 10 מ’ מהרק”מ. אין ללכת לאחור 
יש  הרק”מ.  ותנועת  הכוונת  כדי  תוך 

לעצור הרק”מ ואז ללכת לאחור.
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דגשים לנסיעה ברק״מ

א. בעלי תפקידים ראשיים
על . 1 לפקד  שהוסמך  ביח”ש  פיקודי  קורס  בוגר   - מפקד 

רק”מ.
נהג - חייל אשר הוסמך לנהיגה בסוג הרק”מ הרלוונטי לו.. 2
ללא . 3 רק”מ  להוביל  שהוסמך  לוחם   / מפקד   – מוביל 

לוחמים ברק”מ מלבדו ומלבד לנהג.
מת”ל )מפקד תא לוחמים( – משמש כמשנה למפקד בכל . 4

רק”מ שיש בו תא לוחמים.
לוחמים, . 5 השונים:  הרק”מ  בסוגי  משניים  תפקידים  בעלי 

תותחן / כוון, טען וכיו”ב.

ב. ביצוע תרגולות חרום
בתחילת יום אימונים.. 1
בהכנה ובתחילת פעילות מבצעית.. 2
במעבר לאימוני לילה או משימות לילה.. 3
כתרגול מחייב בגיבוש צוות חדש.. 4
בכל שינוי במבנה הצוות או בחילוף אחד מאנשי הצוות.. 5
פעם . 6 בכל  לעיל,  לאמור  בנוסף  והכשרת,  בקורסים 

שמוגדרים בעלי תפקידים חדשים.
אופן ביצוע תרגולת התהפכות יפורט לכל סוג רק”מ ע”י . 7

הסמכות החיילית.

ג. לבוש ומיגון
באימונים – בגדי דגמ”ח / בגד חסין אש לכל אנשי הרק”מ.. 1
שכפ”צים.. 2
כפפות נומקס )למעט חיילי חי”ר המוסעים כנוסעים(.. 3
שרוולי החולצות יהיו מורדים.. 4
ג’נטקס - לנהג, למפקד ולמת”ל חובה.. 5
קסדות – לשאר אנשי הצוות.. 6
נעליים צבאיות גבוהות תקניות.. 7
משקפי מגן בהתאם לצורך בדגש על המפקד.. 8
ההוראות . 9 ע”פ  רק”מ  סוג  לכול  ייחודי  ומיגון  לבוש 

המקצועיות החיליות.

)הוראות משלימות בכרך א’ פרק 12(
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דגשים לנסיעה ברק״מ

ד. כללים להכוונת רק”מ מהקרקע
אין לעמוד בקו הזחלים.. 1
חייב להתקיים קשר עין בין המכוון לנהג.. 2
ההכוונה תהייה כאשר המכוון נמצא במצב סטאטי.. 3
מרחק בין המכוון לבין הרק”מ לא יהיה פחות מ – 100 מ’.. 4
שימוש בסימוני הכוונה מוסכמים יום / לילה.. 5

ה. נקיטת אמצעי בטיחות לפני הנסיעה ואופן ניהולה
הכנות לנסיעה - לקראת תרגילי רק”מ ביום יש לבצע סיור . 1

מקדים בשטח התרגיל.
הנהגים . 2 ואת  המפקדים  את  לתדרך  יש   - תנועה  כל  לפני 

בנושאים הבאים:
ציר התנועה ומיקום מפקדים. א. 
מכשולים ומקומות מסוכנים. ב. 

רווחים בין כלי הרק”מ וקשר עין. ג. 
התנהגות במקרה של נתק בשיירה יום / לילה. ד. 

משמעת אורות. ה. 

משמעת צירים. ו. 
ראות הדרך ע”י מפקד ונהג. ז. 

)הוראות משלימות בכרך א’ פרק 12(
תחקיר
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דגשים לנסיעה ברק״מ

נהיגת לילה ותנאי ראות קשים - תנאים מקדימים ו. 
תנועת רק”מ בלילה תיעשה לפחות עם ‘עיני חתול’ אחורי או . 1

עם אורות חנייה כתומים.
המוביל . 2 הכלי  מחויב  מלאים  אורות  ללא  לילה  תנועת  בכל 

בשיירה באמר”ל למפקד ולנהג. )חריגים באישור קצין חיל 
ראשי(.

אחריות המפקדים לבצע תדריך למפקדים ולנהגים לקראת . 3
נסיעת לילה בדגש על: ציר התנועה, מכשולים, רווחים בין 

הכלים, סימונים, אמצעי ראיית לילה, תנועה באבק.

תנועת רק”מ בלילה ללא אורות: ז. 
מחייב נהג מבצעי.. 1
באימונים – באישור עקרוני של מפקד חיל או מפקד אוגדה.. 2
בפעילות מבצעית – באישור המח”ט הגזרתי.. 3
3 חודשים לפני מועד . 4 ריענון לנהג בטווח של  חובה לבצע 

התרגיל.

תנועת רק”מ בודד ח. 
ככלל לא ינוע רק”מ בודד בתרגיל.. 1
בתרגיל מסגרת אשר כל כלי נע בתוואי נפרד חובה שבכול . 2

כלי יהיה אמר”ל אחד לפחות לנהג או למפקד.
בתרגיל צוות )כלי בודד( בתנועה חשוכה יהיה אמר”ל לנהג . 3

וכן למפקד.
תנועת כלי בודד בלילה שלא במסגרת אימון ינוע עם אורות . 4

מלאים והתנועה תהייה מנהלתית.

ט. תנועה בשיירה חשוכה
הרק”מ הראשון בשיירה דינו כדין רק”מ בודד.. 1
הרק”מ הראשון בשיירה ינוע עם אור אחורי בלבד.. 2
כלי הרק”מ בשיירה ינועו עם אור אחורי בלבד. 3

     ועם אמר”ל אחד לפחות לנהג או למפקד.

)הוראות משלימות בכרך א’ פרק 12(
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דגשים לתרגילי דו״צ

תכנון א. 
מינוי מנהל תרגיל אחד וק’ בטיחות אחד.. 1
לימוד הו”ב לביצוע תרגילי דו”צ.. 2
לימוד תחקירי דגל רלוונטיים.. 3
קביעת כללים לשיפוט בתרגיל. . 4
למד תחקיר רלוונטי לפי מה שמופיע בתוכנית האימון. 5

ב. תיאום והכנות
ותקניות, . 1 ייעודיות  ח”ק  מחסניות  ח”ק:  ערכות  הכנת 

מתאמים למחסניות ומיצרי לוע. במידה וקיים חוסר ניתן 
להשתמש בתותב או הוצאת מכלול. בטנקים - יש להוציא 

מחטי ירי.
ביצוע מסדרי סטריליות טעינת מחסניות בכדורים, מסדר . 2

סטריליות, הפיכת מחסניות מלאות וסגירתן בכיסי האפוד. 
הדרכת החיילים והמפקדים, לגבי ביצוע תרגיל דו”צ.

הכנת ערכות המיילס.. 3
מסדר טעינת מחסניות לנשקים.. 4
“מקפורק” אינו תחליף לתותב.. 5

תדריך בטיחות ג. 
מצב הנשק בכל שלבי התרגיל-בדגש על המעבר בן יבש . 1

לרטוב ולהיפך.
הפסקת . 2 נוהל  צפויה,  בלתי  חיים  סכנת  במצב  פעולות 

תרגיל.
שימוש בעשן תאורה ופירוטכניקה.. 3
שימוש במיילס.. 4
שטחים מסוכנים.. 5
סימני חדל.. 6
נפגעי אמת. . 7

ד. ביצוע
הקפדה על ביצוע התרגיל בהתאם להו”ב.. 1
איסור שכיבה על צירים לכוחות רגליים / מחופרים.. 2
הקפדה על ערנות הכח, שימוש בדגלנים )ביום( ובפנסים . 3

בטווחים  רכובים  כוחות  התקרבות  של  במקרה  )בלילה( 
קטנים מ - 50 מ’.

)הוראות משלימות 
בכרך א’ הוראה 6.11(

תחקיר
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פעילות מניעההנת”ב

א. ערכות ח”ק מלאות.ירי כדור “חי”
ב. מסדר טעינת מחסניות בכדורים. 

ביצוע פריקת נשקים לכולם לפני התרגיל. ג. 
תחמושת  אין  החיילים  שבמחסניות  וידוא  ד. 

“חיה”.
תיארזנה  “חיה”  תחמושת  עם  ה. מחסניות 

באשפתות נפרדות וסגורות.
מסדר טעינת מחסניות לנשקים.  ו. 

לתדרך את כלל  המשתתפים שאין לזירה על לזירה ע”י טנקים / מט”ל
אנשים / רק”ם או בקרבתם.

 / טנקים  ע”י  חי”ר  דריסת 
רכבים, או שאיפת עשן

יעדי  על  רכב   / רק”ם  הסתערות  לפני  מ’   50
חי”ר או הפעלת עשן, יעמוד כוח החי”ר ויסמן 
עצמו באופן ברור. כוח הרק”ם יעבור לתנועה 
מנהלתית כשמפקדו מחוץ לתא, עם פלג גופו 

העליון.

דגשים לתרגילי דו״צ

תנועה מבוקרת של הרק”ם, מרחק בטיחות בין רק”מ לחי”ר . 4
50 מ’.

נוהל סיום תרגיל דו”צ - ריכוז הסד”כ, ביצוע מספרי ברזל, . 5
פריקת נשקים ואמצעים.

ה. תחקיר
תחקיר לכוח המגן על איכות הביצוע ולחימת הכוח התוקף.. 1
תחקיר לכוח התוקף על איכות הביצוע ולחימת הכוח המגן.. 2
העלאת כשלים בטיחותיים בתחקיר.. 3
תחקיר משותף - עפ”י צורך.. 4

תרגילי דו”צ - נת”בים אופייניים: ו. 

)הוראות משלימות בכרך א’ הוראה 6.11(
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דגשים לשת״פ מסוקים

שלב התכנון א. 
תכנון שב”ה )לפי הוראות אימון - שב”ה גדודי(.. 1
תכנון סבבים - מס’ לוחמים בכל מסוק.. 2
תכנון הטסת רכב / רק”מ.. 3
תכנון סדר הטסות.. 4
תכנון משטחי נחיתה, במגבלות אויב וקרקע.. 5
פינוי נפגעים באמצעות מסוקים.. 6
סימנים מוסכמים חי”ר –מסוק.. 7
תכנון תחמושת נישאת במסוק.. 8
למד תחקיר רלוונטי לפי מה שמופיע בתוכנית האימון.. 9

ב. שלב התאום
פגישת תיאום עם הטייסת המבצעת וכתיבת דו”ח סיכום . 1

תכנון משותף.
תיאום ש”א לאימון מסוקים )איסור ירי ארטילרי, תוך כדי . 2

הטסה(.

ג. שלב ההכנות
אימון החיילים בעלייה וירידה ממסוק.. 1
הכנות להטסת רכב / רק”ם ורישיון עלייה למסוק בידי נהג . 2

הרכב.
פתקיות הטסה לחיילים והכנת שבצ”ק.. 3
תדריך אחרון.. 4
הכנת אמצעי לילה להנחתת המסוקים )לא גוזניקים(.. 5

ד. תדריך הבטיחות
סימון מנחת למסוק.. 1
אופן הנחתת מסוק יום ולילה )מיקום סמנים וצורת שכיבה(.. 2
מיקום כוח לעלייה למסוק.. 3
אופן העלייה למסוק )אנטנות, אלונקות וכיו”ב(.. 4
התנהגות בעת טיסה.. 5
יציאת הכוח מהמסוק.. 6
איסור צילום מסוקים.. 7

ה. שלב הביצוע
הודעה על הגעה לשטח הכינוס, לאחראי על השב”ה.. 1

)הוראות משלימות בכרך א’ פרק 14(
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פעילות מניעההנת”ב

נחיתת  בזמן  חיילים  היפגעות 
המסוק

א. אין להסתובב בשטח הטרפז. 
מפנסי  מ’   15 במרחק  ישכבו  ב. הסמנים 

הטרפז, עם הרגליים כלפי הטרפז. 

מסוק  על  נוסף  מסוק  נחיתת 
שכבר נחת.

מיד לאחר הנחיתה – הסמנים יכובו 

א. ביצוע תרגיל ב”יבש” של עלייה למסוק.פגיעה של חייל מרוטור המטוס.
ב. הקפדה על כניסה נכונה למסוק )אנפה 

בלקהוק שעה 2 יסעור שעה 5(

הורדת אנטנות לפני העלייה למסוקפגיעה של אנטנה ברוטור.

ביצוע ספירה בעלייה למסוק.השארת חייל בשטח.

דגשים לשת״פ מסוקים
)הוראות משלימות בכרך א’ 

פרק 14(

אחראי . 2 הנחיות  עפ”י  כוח  מיקום 
שטח הכינוס.

קיפול . 3 קשר,  מכשירי  סגירת 
אנטנות ורכיסת קסדות.

מסירת שבצ”ק.. 4
עלייה למסוק בשני טורים.. 5
בטיחות . 6 חגורות  חגירת 

וקסדות.
הכנת החיילים לנחיתה.. 7
לפי . 8 רק  בטיחות,  חגורות  פתיחת 

פקודה.
אישור נק’ הנחיתה לטייס.. 9

התרחקות הכוח מהמסוק לפני המראתו.. 10
שלב התחקיר ו. 

תאריך ביצוע.. 1
סד”כ מסוקים.. 2
יח’ מבצעת.. 3
תכנון לעומת ביצוע.. 4
ליקויים בשת”פ מצד ח”א.. 5
ליקויים בשת”פ מצד כוח החי”ר.. 6
ליקויים בטיחותיים.. 7

ז. שת”פ מסוקים - נת”בים אופייניים
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דף תיעוד

סיווג טכני
פנקס עזר למפקד 
לבטיחות באימונים

סיווג בטחוני
בלמ״ס

שם הפרסום
פנקס עזר למפקד 
לבטיחות באימונים

הוצאה לאור
מז״י/מבק״א יבשה

תאריך
אוקטובר 2013

מס׳ עמודים
55

57ינואר 2016
66מרץ 2019

עדכון ועריכה

גרסת 2013
סא”ל )מיל’(

יוסי בן שמחון
סא”ל אודי 

וולשטיין

גרסת 2016
רס”ן גבי מטרזו

גרסת 2019   
רס”ן צורי נגר

רס”ן גבי מטרזו
סא”ל יוסי בייצ’ר

כתיבה ובדיקה

גרסת 2013
סא”ל )מיל’(

יוסי בן שמחון

גרסת 2016
רס”ן גבי מטרזו

סא”ל יוסי בייצ’ר

אישור

גרסת 2013
סא״ל אריק מורה

גרסת 2016
סא״ל אייל דגן

גרסת 2019   
סא”ל יוסי בייצ’ר
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