184
מעודכן לתאריך:
01.02.13

כרך ב':
חי"ר

הוראה :30
רוב"צ 0.338

פרק :30
רוב"צ 0.338

פרק  :30הוראת אמל"ח -רוב"צ " -0.338 HTRברק"
 30.1הוראות כלליות ישימות:
הוראה מקצועית רוב"צ ארוך טווח " HTR 0.338ברק".
 30.2תנאים מקדימים והכנות:
 30.2.1סמכות מאשרת:
30.2.1.1

רשאי לאשר ירי ברוב"צ סמ"ב חי"ר ,קצין חי"ר או
מש"ק צלפים שהוסמך במדור צלפים.

30.2.1.2

פריקה לאחר ירי תתבצע בנוכחות קצין /סמ"ב צלפים
או קצין /סמ"ב חי"ר שהוסמכו לכך.

 30.2.2הסמכות מקדימות:
30.2.2.1

ברוב"צ  0.338רשאי לירות חייל ,שהוסמך לכך ע"י
ביה"ס ללוט"ר -מדור צלפים בלבד.

30.2.2.2

בירי להתנסות  /תצוגה רשאי לבצע ירי ברובה חייל /
קצין בתנאים הבאים:
א .במטווח בלבד.
ב .לאחר שיעור עיוני ומעשי.
ג .חניכת מפקד שהינו סמ"ב/קצין צלפים.

 30.2.3אימונים מקדימים:
30.2.3.1

לא יבוצע ירי בנשק לא מאופס )יום  -טלסקופ
ליאופולד ,לילה  -אקילה .(MUNS/X6

30.2.3.2

שמירת כשירות תתבצע לפחות אחת לשלושה
חודשים באמצעות מטווח מעשי ע"פ תוכנית אימון
של מדור צלפים.

 30.2.4בדיקות מקדימות:
30.2.4.1

בטרם ירי יש לבדוק:
א .בדיקה מקיפה בעין שהנשק תקין.
ב .בדיקה מקיפה לתקינות המחסנית.
ג .תקינות מתאם הטלסקופ לרובה.
ד .תקינות הדורגלים.
ה .מנגנון נעילת הדורגלים.
ו .בתחילת האימון יש להעביר חוטר.
ז .לוח שנתות הטלסקופ מאוזן.
ח .העדר סדקים במעצה.
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185
מעודכן לתאריך:
01.02.13

כרך ב':
חי"ר

הוראה :30
רוב"צ 0.338

פרק :30
רוב"צ 0.338

 30.3מבנה הכוח המפעיל:
בהתאם להוראה המקצועית של מקחצ"ר – רוב"צ " 0.338ברק".
 30.4תדריכים  /הגדרות  /הנחיות:
טרם ירי יודגשו לצלף ג"ג לירי ,מיקום המטרות ותנועת הכוחות
המסתייעים וסימונם.
 30.5הכנות בשטח:
צלף יבצע ירי על מטרות מוגדרות ומאותרות.
 30.6הוראות אחסון:
תחמושת הצלפים תימצא באריזות המקוריות או במחסניות ע"מ לשמור על
תקינותה.
 30.7הוראות טיפול/אחזקה:
א .כאשר הנשק נמצא בשימוש יום  -יומי ,יבוצע טיפול יומי במסדר
בוקר.
ב .אחת לחודש יש לבצע בדיקת נשק ואופטיקאי מוסמכים.
 30.8הוראות נשיאה בתנועה רגלית/רכוב:
 30.8.1אין לנוע עם כדור בקנה.
 30.8.2בתנועה ,הבריח יהיה נעול.
 30.8.3טרם החזרת רובה הצלפים למנשא לאחר "פריקה" יבוצעו
הפעולות הבאות:

מז"י  -מבק"א יבשה

א.

הוצא מחסנית.

ב.

פתח בריח ומשוך אותו לאחור.

ג.

בדוק במבט ובמישוש כי בית הבליעה ופני הנוקר ריקים.

ד.

בלילה הבדיקה תתבצע ע"י פנס.

ה.

השבת בריח לפנים ונעילתו.

ו.

שחרור נקירה.

ז.

פתיחת בריח ומשיכתו לאחור.

ח.

סגירת בריח לפנים ונעילתו.

ט.

וודא נצירה.
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מעודכן לתאריך:
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כרך ב':
חי"ר

הוראה :30
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פרק :30
רוב"צ 0.338

 30.9הוראות תפעול:
 30.9.1לבוש ומיגון:
א.

בעת ביצוע ירי יש לאטום האוזניים באטמי אוזניים תקניים.

ב.

בעת ביצוע מטווח ,במטווח מאושר וקבוע ,אין חובה לחבוש קסדה.

 30.9.2בעלי תפקידים:
בעת ירי צלף יהיה צמוד אליו בקר/מס'  2וברשותו אמצעי תצפית
לבקרת הירי.
 30.10הוראות ייחודיות:
 30.10.1לפני כל ביצוע ירי יש להעביר חוטר.
 30.10.2לפני כל ביצוע ירי יש לוודא איפוס הנשק.
 30.10.3בדיקת נשק:
א .הבדיקה תתבצע במצב כריעה כאשר הנשק ע"ג דורגלים מופנה
כלפי שטח נקי מאדם.
ב .סדר הפעולות:
 .1וודא נצירה.
 .2הוצא מחסנית.
 .3פתח בריח ומשוך אותו לאחור.
 .4בדוק במבט ובמישוש כי בית הבליעה ופני הנוקר ריקים.
בלילה הבדיקה תתבצע ע"י פנס.
30.10.4

הכנסת מחסנית )"הכנס"(:

א .התחמושת תהיה תחמושת צלפים ייעודית.
ב.

הכדורים ייטענו ידנית לתוך המחסנית.

ג.

וודא נצירה.

ד.

הכנס מחסנית.

 30.10.5טעינה:
א" .וודא נצירה".
ב.

משיכת בריח לאחור.

ג.

דחיפת בריח לפנים וגריפת כדור מהמחסנית.

ד.

נעילת בריח.

ה .לקראת ירי פתיחת נצרה וירי.
30.10.6

חזרה למצב ל"הכנס" )לאחר ביצוע ירי (:
מצב זה יהיה לקראת תנועה לאחר ירי כשצפוי ירי נוסף
באותו שלב בתרגיל:

א .הפעולה תבוצע במקביל לקרקע מע"ג דורגלים למקום נקי מאדם.
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ב.

וודא נצירה.

ג.

הוצא מחסנית.

ד.

הפלט הכדור או התרמיל מהקנה ע"י פתיחת הבריח ומשיכתו
לאחור.

ה .בדוק בעין ובאצבע כי אין כדור בקנה .בלילה תבוצע הבדיקה
גם באמצעות פנס.
ו.

השב הידית הבריח לפנים.

ז.

נעל הבריח.

ח .וודא נצירה.
ט .הכנס מחסנית.
30.10.7

פריקת נשק:

א .הפעולה תבוצע במקביל לקרקע מע"ג דורגלים למקום נקי
מאדם.
ב.

"וודא נצירה".

ג.

הוצא מחסנית.

ד.

הפלט הכדור או התרמיל מהקנה ע"י פתיחת הבריח ומשיכתו
לאחור.

ה .בדוק בעין ובאצבע כי אין כדור בקנה .בלילה תבוצע הבדיקה
גם באמצעות פנס.
ו.

השב הידית הבריח לפנים .

ז.

נעל הבריח.

ח .שחרור נקירה
ט .וודא נצירה.
30.10.8

מטווחים:

א .בתחילת כל מקצה יהיה הרוב"צ במצב "פרוק" מחסנית מחוץ
לרוב"צ.
ב .טעינה ופריקת הרוב"צ תתבצע ע"פ פקודות מנהל המטווח.
ג.
30.10.9
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מעבר קו יורים במטווח הצלפים מחייב פריקה של כלל הנשקים.
שימוש בפעילות מבצעית:

א.

ככלל ,אין לנוע עם כדור בקנה גם בפעילות מבצעית.

ב.

תנועה מבצעית תתבצע כאשר הנשק במצב "נצור" מחסנית
בהכנס ובריח נעול לפנים.

ג.

ניתן להיות עם כדור בקנה בעמדת לחימה ובמעבר מעמדה
לעמדה ,כאשר הנשק נצור.

ד.

בעמדת ירי ניתן לטעון כדור שמיני ישירות לתוך בית הבליעה.
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מעודכן לתאריך:
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)מצב טעון(.
 30.10.10מצבי ירי  /מצבי כינון:
ירי מתבצע מע"ג דורגלים או תוך הישענות מעצה הנשק על
נקודת משען תחתית או צידית.
30.10.11

איסורים והגבלות:

א .ביום ובלילה לא יבוצע ירי ברוב"צ ללא איפוס.
ב.

אין להעביר בריח מרובה אחד למשנהו.

ג.

אין להפעיל לחץ על הקנה בעת ירי.

ד.

לא יבוצע ירי ברוב"צ אלא באמצעות טלסקופ לאחר שהיורה
וידא כי אין כוחות בתחום הבטיחות.

 30.11טווחי בטיחות:
30.11.1

טווח בטיחות לאימונים -תחום שטח הסכנה לרוב"צ הוא
 5500מ' לתחמושת  250 LAPUA MAGNUM 0.338גריין.

30.11.2

קיצור תחום הבטיחות:
באישור מ"פ/מפקד מדור צלפים יקוצר תחום הבטיחות ל-
 3500מ' ובתנאי:

א .המטרות יוצבו  5אלפיות מתחת לקו רקיע.
ב) .קו רקיע  -מתאר של רכס/גבעה/כיפה על רקע השמיים ,כפי
שהוא נראה לעיני הצופה(.
ג.

המטרות יהיו בגובה עמדת הירי או נמוכות ממנה.

ד .הטווח לא יעלה על  1200מ'.
ה .האישור יכלול את העמדה והמטרה וייכתב בתיק
התרגיל/מטווח.
30.11.3

סיוע לגייסות:
בכל מקרה של ירי בסיוע לגייסות יהיה בקר צמוד ליורה,
שיבדוק את תחומי הבטיחות מהכוחות המסתייעים .כבקר
יכול לשמש מפקד או צלף אחר .לבקר יהיה אמצעי תצפית.

30.11.4

בירי יום:

א .תחום הבטיחות לכוחות מסתייעים עד טווח  600מ' ביום הינו
מחסנית  M - 16עומדת בניצב לקרקע ,שתוחזק ע"י בקר ביד
שלוחה לפנים.
ב .מטווח של  600מ' ומעלה תחום בטיחות יהיה פני העדשה .מעלה
אחת לימין או לשמאל.
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30.11.5

בירי לילה:
בלילה בכל מקרה ובכל טווח  ,תחום הבטיחות יהיה מחסנית
עומדת המקבילה לקרקע  ,כשהיד שלוחה לפנים.

 30.12תקלות:
30.12.1

מעצור  /איור:

א .במקרה של מעצור בירי יש לפתוח את הבריח ולוודא היפלטות תרמיל
 /כדור חדש.
ב .במקרה של רתע חלש ,רעש חלש ,אי זיהוי פגיעה באזור המטרות קיים
החשש כי לא יצא הקליע מהקנה .במצב כזה יש לפרוק הנשק ולהעביר
חוטר ולוודא כי הקנה נקי.
ג .במקרה שלא ניתן לבצע פריקה בנשק עקב תקלה  /מעצור יש להביא
נשק למקום ,ובכל מקרה לא יוזז הרובה מקו היורים.

סוף הוראה 30
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