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 1.0118מסגרת לנוהלי שגרה בזמן רגיעה
1.

מפקד יחידת רישום אחראי לכך ,שביחידתו יהיו נהלים כתובים לחיי שגרה בזמן רגיעה1
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נוהל השגרה ייערך על בסיס הוראות הפיקוד העליון ,פקודות מטכ"ל ,הוראות קבע ופקודות קבע
אחרות ,בהתאם לראשי הפרקים שמפורטים להלן:
א 1כללי:
 ).שגרת מחנה;
)2

שגרת אימונים;

)3

שגרת מבצעים (כולל בשטחים המוחזקים );

)4

שגרת קורס1

ב 1שגרת מחנה:
 ).שעות פעילות (פרק  33לפקודות מטכ"ל);
)2

נוהל משטר מחנה (חוברת שגרת מחנה בצה"ל );
א) קיום משטר מחנה ;
ב) נוהג במחנה1

)3

הוראות לבוש (פרק  33לפקודות מטכ"ל );

)4

חיי פרט (חוברת שגרת מחנה בצה"ל );
א) נושאי שלישות;
ב) נושאי אפסנאות1

)5

נוהל קבלת חייל והעברתו (חוברת שגרת מחנה בצה"ל );

)6

נושאים מיוחדים לחיילות (חוברת שגרת מחנה בצה"ל);

)7

נוהלי שגרה (חוברת שגרת מחנה בצה"ל );
א) שגרה יומית ;
ב) תפקידים תורניים;
ג) פעילות המבוצעת על בסיס שבועי1

)1

נוהלי רפואה (פרק  33לפקודות מטכ"ל);

)9

נוהלי נשיאת נשק (פ"מ ;) 211.1.

 ).1קביעת שגרת פעילות בימי א' ו-ו' (בהתאם לתכנית מוכתבת ,שפורסמה בחוזר מפ"ע
 51-11מ 6 -בנוב' ;)11
 )..נוהלי רכב ותנועה (פרקים  33ו 51 -לפקודות מטכ"ל);
 ).2נוהלי אבטחת מחנה (פ"מ ;)211.15
 ).3נוהל ביצוע דין משמעתי (פ"מ ;)3311312
 ).4טיפול באנשי מילואים (פרק  3.לפקודות מטכ"ל);
 ).5טיפול בפצועים או חולים (פרק  31לפקודות מטכ"ל);
 ).6טיפול בעובדי צה"ל (פרק  4.לפקודות מטכ"ל);
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 ).7הגבלות על שעות נהיגה (פרק  51לפקודות מטכ"ל );
 ).1טיפול בפרט ,ת" ש זכויות וחובות ,שעות שינה לחייל (פרק  35ונספח  ,.פרק  36לפקודות
מטכ"ל );
 ).9אכסון חיילים במבנים או מיתקנים לצורך הלנה (חוברת שגרת מחנה בצה"ל);
 )21חובת פרסום פקודות כלהלן:
א) פקודות קבע (פ"מ ;) 3311229
ב) פקודות שגרה יומיות (פ"מ 1) 33112..
 )2.נוהל ביקורת (חוברת שגרת מחנה בצה"ל );
 )22ביטחון מידע (פ"מ  ,2.11.1.פ"מ ;) 2.11.17
 )23תרגול נוסף (הוראת הפיקוד העליון );
 )24משטר ומשמעת (פרק  33לפקודות מטכ"ל );
תוקף סעיף קטן  25מה 2. -יול י 2115

 )25איסור נסיעה בטרמפים ,בהתאם לאמור בפ"מ 1211.14
תוקף סעיף קטן  26מה 3. -באוקטובר 21.3

 )26נושאי דת (פרק  34לפקודות מטכ"ל);
ג 1שגרת אימונים:
 ).קביעת שגרה יומית שבועית או חודשית הכוללת:
א) השכמה;
ב) התעמלות בוקר;
ג) ארוחת בוקר;
ד) אימונים לפני הצהרים;
ה) הפסקת צהריים;
ו)

אימון אחה"צ;

ז)

ארוחת ערב ;

ח ) אימוני לילה;
ט ) ארוחת לילה;
י)

כיבוי אורות1

 )2הכנת תכנית אימונים תקופתית;
 )3הכנת תיק אימון;
 )4תיאום שטחי אש והכנתם לנושאי האימון;
 )5קביעת נוהל הקצאת עזרי אימון ;
 )6קביעת נוהל הקצאת תחמושת שע"ם ואמצעים אט"לים ,על-פי מקדמי אמ"ץ-חט' תוה"ד;
 )7קביעת נוהלי ביטחון באימונים;
 )1מינוי קציני בטיחות בתרגילי אש;
 )9קביעת נוהלי ביקורת באימונים;
 ).1קביעת נוהלי הדיווח על השתתפות באימונים ,ביצוע אימונים וניצול האמצעים;
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 )..קביעת נוהל בוחני ביטחון באימונים ,לפני ביצוע תרגילים;
 ).2קביעת נוהלי בטיחות תנועת רכב או רק"ם;
 ).3קביעת רמת האימון של היחידה בסיום תרגיל או אימון;
 ).4ביטחון אמת1
ד 1שגרת מבצעים:
 ).קביעת השגרה המבצעית של היחידה לכוננויות כמפורט להלן:
א) בט" ש מיידי ;
ב) בט" ש רגיל;
ג) אבטחת יישובים ;
ד) לוחמה בטרור;
ה) אבטחת מתקנים;
ו)

כוננויות נוספות1

 )2קביעת השגרה המבצעית של הפרט לכוננויות הנ"ל ;
 )3קביעת רמת אימון היחידה ורמת אימון הפרט לביצוע;
 )4הגדרת ציוד ואמצעים דרושים;
 )5קביעת כוח כוננות ביחידה;
 )6קביעת סימנים מוסכמים לבט" ש ;
 )7קביעת סדר פעולות לבעלי תפקידים בעת הכרזת כוננות מבצעית;
 )1קביעת נוהלי דיווח מבצעי;
 )9הגדרת הוראות פתיחה באש ,מותאמות לפעילויות שונות;
 ).1קביעת נוהלי שגרה לתע"ם ;
 )..קביעת שגרה מבצעית של יחידה בשדה;
 ).2שגרת מבצעים בשטחים מוחזקים (הממשל הצבאי 1) .929.
א) קביעת התנהגות בשטחים מוחזקים;
ב) הכנת כוחות לתעסוקה מבצעית בשטחים המוחזקים;
ג) ביצוע סיורים;
ד) ביצוע מחסומים;
ה) בדיקת תושבים מקומיים ,סריקות וחיפושים בבתים וסגרים;
ו)

ביצוע עוצר ;

ז)

ביצוע מעצרים;

ח ) טיפול בשביתות והפגנות בשטחים המוחזקים;
ט ) טיפול במוסדות בינלאומיים ומוסדות דת1
ה 1שגרת קורס:
 ).קביעת נוהל שלישותי לקליטת קורס ופיזורו;
 )2קביעת נוהלי שגרה יומית (ראה סעיף משנה ג  .לעיל);
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 )3קביעת נוהלי עריכת דו"ח יומי וניהול תיק חניך;
 )4קביעת נוהלי משטר ומשמעת בקורס;
 )5הכנת תוכנית אימונים לקורס ,עדכונה השוטף ומעקב אחר ביצועה ;
 )6קביעת סדר עדיפויות להשלמת חומר במקרה של הפעלת הקורס בבט" ש (לא מתוכנן);
 )7קביעת תורנויות ,ראיונות וכוננויות בקורס;
 )1קביעת תכנית לחלוקת אמצעים ועזרי אימון ,לביצוע תכנית הקורס;
 )9קביעת נוהל להחזרת חניכים מחופשה;
 ).1ביצוע תיאומי שטחים ,אמצעים ,ורכב או רק"ם  -קשר לפני ביצוע;
 )..הכנת נוהל הרחקת חניך מקורס (פ"מ ;) 3.1.111
 ).2הכנת נוהל יציאה או חזרה לסדרה או מסדרה;
 ).3ביצוע בחינות כניסה וקביעת קריטריונים;
 ).4הגדרת אופן נשיאת נשק שבידי החניכים ואבטחתו;
 ).5נוהל שיחת פתיחה וסיכום;
 ).6הוצאת נוהל לביצוע תרגילים באש חיה בכפוף להוראות נספח  2לפקודות מטכ"ל;
 ).7נוהל הוצאת דו"ח סיכום קורס1
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מצא מפקד יחידה ,כי סעיף מן הסעיפים ,שיש לכלול בנוהל כאמור ,אינו תואם את מהותה של יחידתו
ואופייה ,לא ישמטנו אלא יזכירו כראש פרק ויציין לידו אמ"ל (אין מה להודיע)1
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מפקד יחידה רשאי להוסיף למסגרת הנושאים ,שיש לכלול בנוהלי שגרה בזמן רגיעה נושאים נוספים
שהוא סבור ,שמן הראוי לכלול אותם1
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מפקד היחידה יוודא ,כי הנוהל יאושר על ידי מפקדה ממונה ויעודכן באורח שוטף בהתאם לשינויים
שיחולו ביחידתו1
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יישום הנוהל יבוקר במסגרת ביקורות מטכ"ליות ,פיקודיות וחילות1
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