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       בסימוכין ל: 

 
בוצע פיגוע ירי קטלני בחדרה ע"י שני בני משפחה מאום אל פאחם )ערבים  27.01.22בתאריך  .1

ארגון "המדינה האסלאמית" )דאע"ש(. בפיגוע נהרגו שני שוטרי מג"ב ונפצעו  יישראלים( מזוה

שוטרים ואזרחים נוספים. המחבלים נורו ונהרגו ע"י לוחמי ימ"ס שהיו במסעדה סמוכה. 

, סכינים 5.56-אקדחים, מאות כדורי אקדח ו 3ן היתר: ברשות המחבלים נמצא אמל"ח רב, בי

 וציוד לחימה טקטי.

מבירור ראשוני של האירוע עולה כי שני המחבלים הגיעו כשעל גופם אפודי קוולאר, לאחד מהם  .2

 היו גם פלטות ברזל באזור החזה.

 טיב ותכונות האפודים, חדירותם או אם הם תקניים/מאולתרים, נמצא בבדיקה. .3

 :ודהנחות יס .4

 מדובר בפיגוע הקרבה בו המפגעים לקחו בחשבון את אפשרות מותם. .א

פגיעה , אין זו פעם ראשונה בה מפגע המבצע פיגוע הקרבה/התאבדות מתמגן כנגד ירי .ב

 כוחותינו. ונטרול ע"

מיגון כנגד ירי מבטיח את שרידות היריב בעת לחימה/תגובה של הכוחות ומאפשר לו  .ג

 .מפשע/מאובטחים בחפים למקסם את יכולת הפגיעה

בעת לחימה בטרם ינוטרל )זירה נודדת(  "יעילות"אפשר ליריב לנוע ביתר ממיגון כנגד ירי  .ד

 ובכך להרחיב את מעגל המאוימים, טווח הפגיעה והנפגעים.

מערך האבטחה מאומן ומיומן בנטרול מפגע בתרחיש הנדון ע"י ירי למרכז מסה במטרה  .ה

 טיבית ביותר.להפסיק את הסכנה בדרך המהירה והאפק

האפודים יהיו מוסתרים ע"י פריטי לבוש )מעיל כמו באירוע בחדרה( ולמאבטח יהיה קושי  .ו

 בהבנה שהיריב ממוגן.

לקרוא את "תמונת הקרב" . חובה על המאבטח יריביוזמת התקיפה תהיה של ה ,לרוב .ז

סיכול לנטרולו ועד לפעול באופן הטקטי המיטבי מולו ובהתאם לאיום, על מנת במהירות 

 .כוונותיו



 
 
 
 

 -בלמס-

 

 
 

 

 
 

 -הנחיות חט' אבטחה ורישוי .5

באחריות קב"ט/מנב"ט להעביר בתדריכי תחילת משמרת לכלל מערכי האבטחה היתכנות  .א

לתרחיש בו מפגע  בתקרית יהיה מצויד באפוד מגן ירי )קוולאר/פלטות/מאולתר/קרמי 

 ועוד(.

בתרחיש של לחימה מול יריב ממוגן באפוד מגן ואופן  יש לקיים בתדריכי בוקר תטל"מ .ב

 תגובת מערך האבטחה.

במקרה של סכנת חיים ממשית ומידית, במידה וברור מעל לכל צל של ספק כי היריב מצויד  .ג

באפוד מגן כנגד ירי, ניתן על פי שיקול דעת המאבטח בנסיבות שנוצרו לבצע ירי לעבר חלקי 

 ו ולסיכול כוונותיו. גוף חשופים במטרה להביא לנטרול

 יש לרענן לכלל מערך האבטחה את נוהל לחימה בעת תקרית. .ד

 לטיפולכם. .6

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 בברכה, 
  
 רפ"ק        ,מאיר   אהרוני 
 ר'  תחום פיתוח  הכשרות 


