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 א

   איום

פלילית בתחומי פעילות / פח"עהיכולת הצפונה בגורמים עוינים לבצע 

המדינה, כדי לכפות את רצונם ו/או כדי להתנגד לפעולות נגדם. האיום ורמתו 

 נקבעים ע"י המודיעין.

 איום ייחוס

 מכלול של איומים, הנגזרים מהאיום הכולל לאחר ניתוחו, המהווים מושא

 או ארגון. התייחסות רלוונטי של גוף

  אלימות

 פעולות אלימות כנגד מתקן/עסק או עובדיו.

 

   )בתרגיל( אבטחת אמת

מאבטח אחד או יותר, בהתאם לפק"מ התרגיל, אשר יהיו חמושים במהלך 

התרגיל למקרה ותידרש תגובה לתקיפת פח"ע במהלכו. החמושים לא ייקחו 

, ומשתתפי התרגיל יזהו ויכירו את כל חלק בתרגיל בשום צורה שהיא

 מאבטחי 

להיות שותפת סוד בתרגיל, ע"מ  חייבתהאמת מבעוד מועד. אבטחת אמת 

 לדעת להבחין בין תרגיל לאירוע אמת.

 

   אבטחת ח"כ

קיום אבטחה של חברי כנסת בהתאם להחלטות ועדת הכנסת על פי רמת 

 האיום בהנחייה ופיקוח של מדור מאוימים. 
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  דהאבטחה צמו

אבטחת אישיות מאוימת ע"י מאבטח/ מאבטחים בצמוד בתנועותיו ו/ או 

 פעילותו.
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  וחמושה אבטחה פיזית

לאבטחת מושא מאובטח הכוללות הפעלת מאבטחים מכלול הפעולות 

  ומיגון.אמצעים טכנולוגיים  ,ולא חמושים חמושים

 

  אולם נוסעים )טרמינל(

, תהליך המכס יציאה מהארץעים למקום ביצוע ביקורת גבולות, רישום הנוס

 ובידוק בטחוני.

 

  אוניות נוסעים זרות )אנ"ז(

אוניות נוסעים בבעלות שאינה ישראלית ודגל שאינו ישראלי הפוקדות את 

 נמלי ישראל.

 

  :אוניית קו

אוניית נוסעים המבצעת הפלגת קו בין נמלי הים התיכון. בדר"כ על סיפונה 

י ישראל הינם תחנת היעד או תחנת יציאה מפליגים נוסעים וכלי רכב. נמל

 במסלולי אוניית הקו.

 

   אוניות תיור כללי

אוניות נוסעים המגיעות מנמלים שונים ברחבי העולם כשעל סיפונן תיירים 

ממדינות שונות המגיעים לישראל למטרות טיול ושהיה קצרה בדרכם אל 

 היעד הבא.

 

  )טרנזיט( אוניית תיור אופיינית
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אוכלוסיה מגוון קרי: כל הגילאים,  ר המעלה ומורידה נוסעים בחתךתיו אוניית

 בעלת מסלול שייט קצר. לרובכל הלאומים. 
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  אוניית תיור מפוארת )טרנזיט(

אוניית תיור יוקרתית המעלה ומורידה נוסעים בחתך אוכלוסיה מבוגר, בעלי 

ינוני עד לאום משותף או מכנה משותף )מועדון חברים וכו'(. מסלול האוניה ב

 ארוך )שבועיים עד מס' חודשים(.

 

   אורח מוכר

בתיאום ואישור  ,ואינו נמנה עם עובדיו ,אדם אשר נכנס למושא המאובטח

  . במושא המאובטח הגורם המזמין

 

 :אות למצב חירום

המוכר למערך האבטחה ומבטא מצב חירום אות/ סימן מוסכם שיקבע, 

 .הערכות מיוחדת המחייב

 

  יידיאות לפינוי מ

ע"י אנשי האבטחה בהנחיות/ צעקות, מערכות כריזה או ע"י הכרזת פינוי מיידי 

 אמצעים אלקטרוניים שיקבעו.

 

  רגיש אזור

בחיי אדם או רחב היקף  ו או בקרבתו תגרום לנזקאשר פגיעה ב תא שטח

 ביכולת התפעול של המושא המאובטח. או פגיעה רכוש,

 

   רמ"ש/אחמ"ש

 להעביר לראשי תיבות   .מרתראש מש /אחראי משמרת
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   אימות זהות

ו/או בעזרת  באמצעות תיעוד, זיהוי פיזי או טלפוני של אדםאימות זהות 

 .אמצעים טכנולוגיים 

 

 

  אירוע אבטחתי

מוגברת של מערך האבטחה כדי למנוע או לצמצם לות יאירוע המחייב פע

 נזקים במושא המאובטח, הנובע מאיום מוחשי.

 

  אירוע חריג

 המושא המאובטחאת שגרת  ה אשר מפר, ע"י גורם זרהנגרמת תרחשות ה

, ו/או מערכים אחרים התייחסות מיוחדת של מערך האבטחה תומחייב

 )תפעול, אחזקה וכד'( כדי למנוע החרפה.

 

  איש אבטחה

 אשר עבר הכשרה אדם המהווה חלק ממערך האבטחה)חמוש/לא חמוש(

 מתאימה ונושא בסמכות עפ"י חוק.

 

  משטרה מאויים איש

 קצין/ שוטר אשר לגביו מידע כללי או קונקרטי על כוונה לפגוע בו.

 

  אישיות מאובטחת

ם ולאור זאת מאובטח בהנחיית גורם לגביו הוגדר איואשר  אדם

 .ממלכתי)שב"כ, מ"י, אחר(
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   (אמל"חאמצעי לחימה )

  :כגון או מושא מאובטח היכול לשמש לפגיעה באדם אמצעי

 פצים דוקרניים )סכין,מברג וכדומה(ח יו, רימונים, מטעני חבלה נשק או חלק

 .וחומרי נפץ

 

  אמצעי מיגון טכנולוגיים

המאפשרות שליטה והתרעה  במושא מאובטח ותהמותקנ המערכותכלל 

 חדירה או פגיעה במושא המאובטח או סביבתו. מפני

 

 

  אמל"ח דמה/תרגול

חבלה ונמצא/ים ברשות פריט או פריטים המדמים אמצעי לחימה /מטען 

 המתרגל.
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 ב

  בקרה

אמצעי ביקורת הנועד להתריע ולמנוע המשך פעילות לקויה או לתקן בזמן 

אמת תהליך פגום, או בלתי יעיל. הבקרה הינה כל פעולה הננקטת על ידי 

הדרג הפיקודי וגורמים אחרים לשם קידום ניהול סיכונים, וכדי להגביר את 

שנקבעו אכן יושגו. בקרה פנימית מקיפה את כל הייתכנות שיעדים ומטרות 

האמצעים שנוקטת ההנהלה כדי לנהל , לכוון, לרסן, לתקן, לבחון ולבדוק את 

 פעילות הארגון במגמה להשיג את יעדיו.  

 

  בקרת פתע

בקרה הנעשית ללא התראה מראש במטרה לבדוק נושא מסוים ביחידה, או 

עד ועל היחידה המבוקרת את מכלול עבודת היחידה. ההחלטה על המו

מתקבלת ע"י המפכ"ל/סמפכ"ל. בקרת הפתע בדומה לביקורת היחידתית 

מבוצעת ע"י גורמי מטא"ר ובתיאום והכוונת יב"ק. בקרת פתע מתבצעת מעת 

 לעת גם על ידי מפקדים בכל הרמות.  
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 בקרה תהליכית

בקרה המתבצעת על נושא נבחר ודגש לנושאים בהתהוות או עקב תהליכי 

ינוי. הבקרה מתבצעת במספר שלבים ומציגה תמונת מצב על התקדמות ש

התהליך והשוואת תכנון מול ביצוע. בסיום הבקרה מתפרסם דוח המופץ לכל 

 הגורמים הרלוונטיים. הבקרה מתבצעת במספר שלבים.

 ביקורת

פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית, אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את 

ביקורת מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו, לשם הערכה פעולות הארגון. ה

 ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סיכונים, בקרה, פיקוח ושליטה.
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 ביקורת נושאית

ביקורת מתוכננת הבאה לבדוק נושא מסוים, חוצה יחידות או מגזרים. 

במסגרת הביקורת הנושאית נבדקים בעיקר  מחלקות ומדורים במטא"ר. 

וח הביקורת וההמלצות בו הינן מערכתיות וייכתבו על בסיס מסקנות ד

 הממצאים שנאספו הן בבדיקה באגפי מטא"ר והן מהבדיקה ביחידות הקצה.

 

  בדיקה גופנית

 .אמצעי טכנולוגיבסיוע של על אדם ידנית ו/או  בדיקה המבוצעת 

 

  בדיקת כבודה

 .המאובטח ושאבדיקת תיק, תרמיל, מזוודה השייך לאדם המבקש להכנס למ

 

  בדיקת תיעוד

אתר אמת את זהותו ו/או לבדיקת התיעוד האישי של המבקר במטרה ל

 סימנים מחשידים.

 

   בעל העסק

 האדם לו ניתן הרשיון לעסק.

 

  בעל רשיון מיוחד

 האחראי על כלי הירייה "במפעל ראוי" או "נשיאתו שמורה".

 

 בתרגילבקר בטיחות 
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 שיש לנקוט לפני התרגיל ובמהלכו. אדם המתמנה ליישום כללי הבטיחות

 

   בקרת כניסה

ולפקח כלל הפעולות המתבצעות בכניסה למושא מאובטח על מנת  לשלוט 

 .אנשים למושא המאובטחכניסת  על 

 

 

 ג

 

   גוף ציבורי

ן בגופים ציבוריים, הסדרת הביטחולחוק ה  שלת וכל גוף המנוי בתוספ

 לרבות יחידות הסמך שלו. ,1998 -התשנ"ח

 

   )בתחום האבטחה( גורם מנחה

בתחום  יה מקצועיתלהנח על פי דין,אשר הוטלה עליו אחריות  גורם ממלכתי

 האבטחה .
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 ד

  דוח הביקורת

מסמך המסכם את הביקורת וההתייחסויות לממצאיה ולהמלצותיה  )להלן: 

הדוח(. הדוח ייערך במתכונת שהוסדרה בנוהל יב"ק ויופץ לכל הגורמים 

ביקורת. דוח ביקורת של יב"ק יועבר גם למפכ"ל, לסמפכ"ל הרלוונטיים ל

 ולמבקר הפנימי של המשרד לביטחון פנים. 

 

    דיווח

מהגורם שברשותו מצוי המידע אל  על אירועים חריגים תהליך העברת מידע 

 מידע ולקבל החלטות הקשורות בו.בהגורמים האמורים לטפל 

 

  דפ"אות יריב

מתרחישי  נגזרותהפני היריב לביצוע משימתו, בחינת האפשרויות העומדות ב

 הייחוס.
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 ה

  )באירוע בני ערובה( החמרת מצב

בני עליה משמעותית ברמת הסיכון לקיומה של הערכה סבירה שחלה 

 ., ומחייב שיקול האם לבצע התערבותערובה

 

 הערכת מצב

, תהליך של ניתוח גורמים משפיעים הנובעים ממודיעין, אירועים או תרחישים

 לצורך קבלת החלטה לדרך הנבחרת.

 

  הערכת מצב שגרתית

לבחינת גורמים משפיעים  באופן שוטף,הערכת מצב המתקיימת 

 .להתמודדות עימם תוההיערכויו

 

  הערכת מצב מיוחדת

משפיעים, לצורך  ע מודיעיני או אירועיםאור מידלהערכת מצב המתקיימת 

 .הפצת הנחיות מקצועיות והיערכות מתאימה

 

 רעת פח"עהת

מידע/ ניתוח מודיעיני המצביע על איום פוטנציאלי לביצוע פח"ע האמור להניע 

 פעילות מבצעית לשיבוש, סיכול או התגוננות.

 מאפייני המידע

 קיימת אינדיקציה ליעד הפיגוע ו/או חיבור לאזור גיאוגרפי של המפגעים. .1

 ידי מימוש.מדובר בכוונה אמיתית וקיימת וסבירות/ יכולת להביא הפיגוע ל .2
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 .קיימת אינדיקציה למימוש בטווח זמן מיידי או מוכנות מלאה למימוש הפיגוע .3
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 התארגנות

מידע הנוגע לשלבי התארגנות לקראת ביצוע פיגוע. המידע חסר בפרטים 

 לגבי זמן או מקום או שהפעילות למימושו טרם הבשילה.

 מאפייני המידע

 אוגרפי של המפגעים. קיימת אינדיקציה ליעד ו/או חיבור לאזור גי .1

 קיימת יכולת פוטנציאלית לממש הפיגוע או שלבים אחרונים לקראת מימושו. .2
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 ח

 

 (חומ"ס) חומרים מסוכנים

חומרים כימיים או אחרים, אשר בטיפול לא נכון או במקרה של זליגתם 

 לאוכלוסיה. סביבתי עלולים לגרום נזק

 

  חשוד

, כי הוא מתכוון לבצע פעולה לאור הנסיבות או סמ"חיםהמעורר חשד  אדם

 המאבטח או עובדיו. מושאעויינת כלפי ה
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 ט

 טחוניתיטריטוריה ב

החלטה פיקודית, לאיגוד של מספר מתקנים או אירועים המונחים לאבטחה 

ע"י מ"י, הנמצאים בסמיכות אחד למשנהו בתא שטח מוגדר, תחת אבטחה 

, תוך דגש ני פח"עשנועדה להגן עליהם מפמאוחדת, או משותפת ומתואמת, 

 בעת אירוע פח"ע. ויצירת תמ"צ אמיתית ועדכנית על אחידות הפו"ש

 

 טריטוריה מפוקחת

החלטה פיקודית משטרתית, לאיגוד ולשת"פ אבטחתי בתא שטח מוגדר, בו 

קיימות תופעות פשיעה אלימות ו/או בריונות, המתקבלת בהסכמה עם 

שנועדה להגן על ו, בעלי/מנהלי אתרים הנמצאים בסמיכות אחד למשנה

 .אתרים אלה מפני נזקים הנגרמים עקב מעשים פליליים

 

 טריטוריה מאובטחת

החלטה פיקודית משטרתית, לשת"פ אבטחתי בין כל המתקנים הנמצאים 

בתא שטח מוגדר, המתקבלת בהסכמה עם בעלי/מנהלי אתרים הנמצאים 

 .ליליתשנועדה להגן על המתקנים מפני פעילות פח"ע ופעילות פ, באתר

 

  )טב"ן( טיפול בטחוני בנוסע

שיוצא  ע"י נוסע נכנס ,נפש והרכושב פגיעהכלל הפעולות המיועדות למנוע 

 מניעת הברחת אמל"ח על גופו ו/או בכבודתו. במעבר לצורך
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 י

   ירי שטוח מסלול

 ירי בכינון ישיר המבוצע באמצעות אמל"ח כגון: אקדחים, רובים, ומטולי נ"ט.

 

  מסלול )תל"מ( תלולירי 

כגון פצצת מרגמה,  בליסטית גבוההחימוש בקשת ירי המתבצע ע"י שיגור 

 וטילי קרקע קרקע. רקטות למיניהן
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 כ 

  כבודה

  חלק מבגדיו כגון: תיק, תרמיל, שקית וכד'. שאינםאדם הנישאים ע"י פריטים 

 

  כניסה מבוקרת ובידוק ביטחוני

טחוני והבידוק לאנשים וכבודתם, כלי רכב, מכלול פעולות הסינון, הסיווג הבי

 משאיות ותכולתן.

 

  אישית כשירות מבצעית

בהסתמך על הכשרתו, שמירת  ותפקידיכולת איש האבטחה לבצע את 

 .והאמצעים שברשותו אישיתכשירות 

 

 כשירות מבצעית

להתמודד עם איומי ותרחישי  של מערך אבטחה רמת היכולת האפקטיבית

 .או לצמצם נזקים מפעולות פח"ע הייחוס ע"מ למנוע
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 מ

 מונחהמתקן/גוף 

בהתאמה  ,פעולות אבטחהלביצוע  ,מ"ישחלות עליו הנחיות  גוף/מתקן

, חוק רישוי עסקים טחון בגופים ציבורייםילחקיקה הקיימת )חוק להסדרת הב

 , או החלטות ממשלה.(וחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור

 

  מטען חבלה )מט"ח(

 מטען חבלה על כלל מרכיביו )חומר נפץ, יזם ומערכת הפעלה(.

 

   מאבטח

כפי שהוגדר ואושר  מאבטחיםעובד בטחון חמוש שהוכשר והוסמך בקורס 

 ע"י "הגורם המנחה".

 

  מפגע מתאבד

 מפגע שהקרבת חייו הנה חלק מהליך הפיגוע.

 

  מאבטח צמוד

של אישיות אבטחה צמודה מאבטח שהוכשר והוסמך לביצוע משימת 

 .שב"כ /על פי הנחיית מדור מאוימיםימת  מאו

 

 מאובטחים

 עובדי המושא המאובטח, בזמן פעילותם במסגרת המושא המאובטח. (1
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  עוברים, מבקרים, אורחים ומקבלי שרות של המושא המאובטח, בזמן      ( 2

 .הקרובה או בסביבתו שהותם במושא המאובטח        
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   מושא מאובטח

מתקיימות בו פעולות אבטחה פיסית )מיגון אשר גוף או מתקן אדם, 

 .וטכנולוגיה( וחמושה )מאבטחים(

 

 מושא מונחה

 ,)מ"י/מלמ"ב/שב"כ( על פי דין אדם, גוף או מתקן, המונחים ע"י גורם מנחה

  .לבצע פעולות לאבטחה

 

  מוקד בטחון

אליו מנותבות  בשגרה ובחירום, על מערך האבטחהמרכז שליטה ובקרה 

 מתופעל ע"י כ"אמערכות טכנולוגיות וו מערכות האבטחה האלקטרוניות

 .מיומן

 

  מיגון אלקטרוני

מיגון המבוסס בעיקרו על אמצעים אלקטרוניים וטכנולוגיים כגון: מערכת 

 , מכ"מ וכו'.)טל"ס( אזעקה, מערכת טלויזיה במעגל סגור

 

   מיגון היקפי

רכב אל יתם למנוע ולסכל חדירת אדם/שתכל מכלול האמצעים הפיזיים

 תחומו המוגדר של המתקן.

 

   מיגון פיזי

 , שערים וכו'. Tכגון גדר, אלמנט  טכנייםמיגון המבוסס בעיקרו על אמצעים 
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   ביטחון מנהל

)ע"פ חוק  להיות אחראי על ארגון פעולות האבטחה ופיקוח עליהן שאושרמי 

 .רישוי עסקים(

 

 

  (מנב"טממונה בטחון )

  1998 -להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"חחוק המי שמונה על פי 

להיות אחראי על ארגון פעולות אבטחה ועל הפיקוח עליהן, בגופים 

 )מכונה גם מנב"ט ארצי( .המפורטים בתוספות

 

 מידע התרעתי

מידע בעל מאפיינים התרעתיים כלליים, שלא ניתן למקדו. מידע מסוג זה 

 ת ושיטות פעולה. כולל גם דפ"או

 

 מנב"ט מקומי

  1998להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח חוק המי שמונה על פי 

במתקן מוגדר או  להיות אחראי על ארגון פעולות אבטחה ועל הפיקוח עליהן

יהיה ה הארצי של גוף המפורט בתוספות, שכחלק ממערך האבטח ,אזור

 למנב"ט. מקצועית כפוף

 

   מנהל תרגיל

 תרגיל ואחראי לביצועו בכל שלביו ועל כל מרכיביו.דם שמונה לנהל א
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   מניעה

אשר מטרתן למנוע מהיריב להגיע לכלל  מערך האבטחהכלל פעולות 

 מאובטח.במושא אפשרות אפקטיבית למימוש פיגוע 

 

   מניעת הברחת אמל"ח

, או ביצוע כלל הפעולות המיועדות למנוע הכנסת אמל"ח לישראל שלא כדין

 העברת אמל"ח ו/או אמצעים דו שימושיים לתחומי הרש"פ באיו"ש ואזח"ע.
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  מעבר

מקום המיועד לשמש באופן קבוע כנקודה , (43)עפ"י החלטת ממשלה ב/

בלעדית לכניסה כדין לתחומי מדינת ישראל ויציאה ממנה, מהאוויר, הים או 

 היבשה לרבות "מעבר פנימי" )בין ישראל לרש"פ(.

 

 מערך אבטחה

לרבות אנשי אבטחה )ממונה  עוסקים באבטחת מושא מאובטח,לל הכ

 אבטחה לביצוע פעולתבטחון, אחמ"ש, מאבטחים, מפעילי מוקד וכד'( 

 בעובדיו ובמבקריו. במושא המאובטח,לאיתור, סיכול ומניעת פיגוע 

 

  מפעל ראוי

כוש של הארגון ארגון הזכאי להחזיק כלי ירייה לשמירה על בטחון הנפש והר

 .תנועה ממנו ואליווה

 

   מצב חירום

מושא והאבטחתית באירוע החורג במהותו והיקפו מהשגרה התפעולית 

 המאובטח.

 

  מתקן הומה אדם

, מ. שיווקלצורך קבלת שירותים )מסחר,  אתר המרכז בתוכו קהל רבמתקן/

אשר פגיעה בו תגרום לנפגעים רבים בנפש, נזק לרכוש  ממשלה ועוד(

 האוכלוסייה )במיוחד במתקן המזוהה עם סמלים(.ותפגע קשות במוראל 

 

  מתקן משטרתי
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מהגדרות ופנימה, בו  רכל יחידת משטרה, בית מעצר, או מבנה משטרתי אח

 .אשר הוכרז ככזה ע"י השר לבט"פ מבוצעת פעילות מ"י
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  חיוניתמתקן תשתית 

החיים התקין במדינה  אורחשבש את עלולה לפגיעה חמורה בו, מתקן אשר 

 בנפש וברכוש. נרחבים לפגיעה ולנזק ו לגרוםא/ו
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 נ

  :נשק ארוך טווח

מאפשר דיוק פגיעה מכוון בעזרת הכתף, ה קת המיועד לירי עםכלי נשק 

 7.62או  5.56) צבאי לרוב יהיה בקליבר ים של אקדח.בטווחים גדולים מטווח

 .(מ"מ

 

  :נשק פרטי

יבל את הרשיון וקנשק הנמצא בבעלותו האישית והבלעדית של אדם, 

הגנה עצמית, אימונים בקליעה  –החזקתו למטרות אישיות כגון לנשיאתו/

 וכד'. בעל נשק פרטי אינו רשאי לעשות בו שימוש למטרות אבטחה.

 

 נשק אירגוני:

כלי נשק הנמצא בבעלות מפעל ראוי, ואושר לטובת ביצוע פעולות אבטחה 

 או נמסר לעובדי הארגון לטובת הגנה עצמית.

 

  הדרכהל נשק

 .כלי נשק או מדמה נשק המשמש להכשרה ואימון אנשי אבטחה

 כלי נשק רגיל, המשמש לאימונים בירי. -י )"שחור"(נשק ח (1

כלי נשק שיכולתו לירות נוטרלה, ומשמש  –מעוקר )"אדום"( נשק  (2

 ."יבש" –לאימונים ללא ירי 

רה תחמושת נשק היו –)"נשק לבן"(  –נשק לירי חסר קליע )ח"ק(     ( 3

 חסרת קליע המדמה רעש ירי, ומיועד לאימונים דו צדדיים )דו"צ(.
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נשק היורה כדורי צבע בלבד, משמש לאימוני  –נשק צבע )כחול(     ( 4

  הדמייה 

 חד ודו צדדיים.        

 אמצעי אימון המדמה את צורתו החיצונית של כלי נשק,  -נשק דמה    ( 5

 או תרגילי סימולציה. לטובת אימוני קרב מגע       
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 ס

  סוס טרויאני

או החדרת אמצעי למושא מאובטח, תוך הסתרתו  ,כניסה לא מורשיתביצוע 

 .ללא ידיעת בעת האובייקט בתוך אובייקט הנכנס למתקן באישור

 

 קרובהסביבתו ה

השטח הרלוונטי הנמצא בקרבת המושא המאובטח, שכוח האבטחה יכול 

לזהות מבעוד מועד ניסיון לפגוע במתקן או מבחינת היכולת  ,לשלוט עליו

 באנשים הנמצאים בו או בקרבתו.

 

  סיכול

אפשרות אפקטיבית מטרתן למנוע מהיריב  להגיע לכלל  פעולות אשרהכלל 

 למימוש פיגוע.

 

  סל אבטחה

, אדם/מתקןו לצורך אבטחת דם שיוגדרהאמצעים הטכנולוגיים וכוח א סך

 בהתבסס על רמת האבטחה שנקבעה.
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 ע

  עובד ציבור מאוים

עובד משרד ממשלתי, נבחר ציבור או כל אדם אחר עפ"י קביעת המפכ"ל או 

ר' אג"מ, המאויים על רקע ביצוע תפקידו, בכל דרך שהיא עם בפגיעה שלא 

 כדין בגופו, חירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו שלו או של אדם אחר.
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 פ

  פעולות אבטחה

ל בטחונו של אדם, בטחון ציבורי או בטחון המדינה, לרבות פעולות לשמירה ע

שמירה על רכוש ופעולות לאבטחת מידע, שחשיפתו עלולה לפגוע בביטחון 

 המדינה וכן פעולות למניעת פגיעה בכל אחד מאלה.

 

 י פח"ע עממ

המבצעים פעולות פעולות אלימות של גורמים ללא שיוך ארגוני לגורמי טרור, 

 ני, אידיאולוגי, דתי וכד'.ע"ר לאומאלימות 

 

  (לפקמ"פקודת קבע מתקנית לאבטחה )

הנדרשות המגדירה את כלל הפעולות אבטחה, ל תיקנתמ בעקקודת פ

, וכן את או כלפי עובדיו למניעת פיגוע פח"ע כלפי המתקןהערכות  לצורך

ההערכות והפעולות הנדרשות במקרה של אירוע פח"ע במתקן, כולל חבירה 

 ע והצלה. כוחות סיו לש

 

 פיגוע מדורג  

פיגוע בזירה אחת )יתכן גם משולב( המתבצע ע"י מס' מפגעים באופן מדורג 

 ובמספר שלבים עוקבים המאופיינים בפרקי זמן שונים.

 

 פיגוע משולב  
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ירי, מפגע מתאבד, ידויי  -פיגוע בזירה אחת המשלב מס' תרחישים כגון

 ר.רימונים ועוד המתבצע ע"י מפגע אחד או יות

 

 פיגוע הקרבה 

פיגוע תקיפה המאופיין בדרך כלל בירי או יידוי רימונים שבו אין למפגע רתיעה 

 מהאפשרות כי ייהרג.

 פיגוע מיקוח 

 פיגוע במטרה לקחת בני ערובה ו/או ביצוע מו"מ.

 פיגוע דריסה 

 .רכב לצורך דריסת אנשיםכלי פיגוע בו המפגע משתמש ב

 פינוי מיידי

חשד לפיגוע ר של הקהל מאזור סכנה בעת פיגוע/אפשהוצאה מהירה ככל ה

 כתוצאה מהתרחשות הפיגוע. רע"מ לצמצם את הנזק העלול להיווצ
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 ר

  רכב תופת

 , שנועד ליצור הרס סביבתי נרחב.רכב בו מוטמן מטען חבלה גדול

  רכב מתפרץ

 ללא בדיקה או אישור.  רכב המתפרץ אל תוך המושא המאובטח

  רמת אבטחה

ופוטנציאל הנזק של  הנדרשת לאור איומי/תרחישי הייחוסטחה היקף האב

על בסיס רמת איום כפי  רמת האבטחה תבחן מעת לעת  המושא המאובטח.

 שתקבע בהערכת מצב, לרבות אילוצים תקציביים.

 

  רמת איום

, הנובע ממידע ציבורי מתקן או גוף/אדםקביעה חד ערכית של איום על 

 .ירועיםו/או א רכת מצבהעמודיעיני, 

 

  רשות הרישוי

ת או מועצה אזורית הרישיון להפעלת עסק ברשות המקומי הגורם הנותן את

 וכו'.
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 ת

  תרחישי ייחוס

צפי התרחישים בהם יעשה היריב שימוש כדי לבצע את משימתו. תרחישי 

 הייחוס נגזרים לאחר ניתוח איומי הייחוס

 

    תיעוד

 להוכחת זהותו. עימואדם מסמכים רשמיים אותם נושא 

 

  )פח"ע( תקיפה

שהוא  פגיעה, ניסיון פגיעה או ניסיון השתלטות על בני ערובה שיש להניח

 .לאומנימבוצע על רקע 

 

 תקרית

 אירוע המחייב לחימה של מערך האבטחה.

 

 תיק תרגיל

במ"י או  אבטחה לביצוע תרגיל הנדרשות ריכוז כלל הפעולותתיק המכיל את 

 .במושא מונחה

 

  תרגיל

מטרתו לבחון את שאירוע יזום ומבוקר, המהווה סימולציה למצב אמת, 

הנהלים  ולצורך בחינת  ,לאיומי ותרחישי הייחוסתגובת מתורגל בהתאם 

 ותקפותם.
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  תרגיל/ אימון פירוטכני

תרגיל/ אימון בנשק המיועד לירי ח"ק ממחסניות טעונות בכדורי ח"ק, אשר 

יל/ אימון כנ"ל ילווה באמצעי המחשה קניהם הינם מיוחדים לירי ח"ק, תרג

 פירטכניים כגון: רימוני תירגול ומטעני דמה.

 

  תרגיל דו צדדי

כאשר שני הצדדים מודעים לקיום  ,תרגיל בו מביימים כוח תוקף וכוח מגן

 התרגיל. תרגיל זה יכול להתבצע הן כתרגיל "יבש" והן כתרגיל "פירוטכני".

 

  תרגיל החדרת אמל"ח

המלווה בדרך כלל  ,ת מערכת סינון והפיקוח במערך האבטחהתרגיל לבדיק

 בעזרי תרגול )סליקים, אמל"ח דמה, תיעוד וכו'( המסומנים בסימון מיוחד.

 

  תרגיל חד צדדי

תרגיל בו יתאמן כוח מגן ביעדי ומטרות מערך האבטחה ללא ביום אויב, 

 .תרגיל זה יכול להתבצע הן כתרגיל "יבש" והן כתרגיל "פירוטכני"

 

  תרגיל חירום

תרגיל אשר מטרתו לבחון את פעולות מערך האבטחה בעת אירוע חירום 

 )לחצן מצוקה, רכב מתחמק וכו'(.

 

  תרגיל חירום כללי במתקן
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המתקן בנהלי החירום  תרגיל אשר מטרתו לבחון את בקיאותם של עובדי 

 ותקפות נהלי החירום.

 

  תרגיל  "יבש"

ק מושבת )ללא  נוקר(  / נשק פרוק תרגיל/ אימון בנשק מעוקר / נש

מתחמושת ומחסניות ללא תחמושת מסוג כלשהו ,  תרגיל/ אימון יבש לא 

 ילווה באמצעי המחשה פירוטכניים.

 

  תרגיל לבדיקת ערנות

תרגיל לבדיקת אופן הביצוע של סריקות ותצפיות, איתור חשודים ואופן יישום 

לווה בדר"כ בהנחת כללי עבודה מבצעית באזור המתקן המאובטח, המ

 חפצים חשודים או בהתנהגות חשודה של המתרגל )איסוף מל"מ(.

 

 ראשי תיבות

 אחראי משמרת :אחמ"ש

 אגף מבצעים )צה"ל( : אמ"צ

 אוניות נוסעים זרות           אנ"ז:

 בעלי דרגה אחרת  :בד"א

 בית זיקוק נפט חיפה :בז"ח/בז"ן

 בטחון מעברים  :בט"מ

 שערי נתב"ג בטחון :          בש"ן

 דו צדדי  :דו"צ

 דו שימושי  :דו"ש
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 חומר מסוכן/ חומרים מסוכנים חומ"ס: 

 חברת חשמל ישראלית            חח"י:

 חוליית פיקוד קדמי  :חפ"ק

 חשבות כללית :חשכ"ל

 חשודי תעופה וספנות          חת"ס:

 טיפול ביטחוני בנוסע  :טב"ן

 טרור בלתי קונבנצלונלי  טב"ק:

 וויזיה במעגל סגורטל :טמ"ס

 יח' לאבטחה היקפית )בנתב"ג(  :יל"ה

 הכלי יריי  :כ"י

 לוחמה בטרור :לוט"ר

 מחלקת מבצעים  :מב"צ

 מדריך ראשי )במוסד הכשרה(  :מד"ר

 מוסדות חינוך :מוס"ח

 מטען חבלה : מט"ח

 משק לשעת חירום  :מל"ח

 מודיעין לקראת מבצע  :מל"מ

 מנהל אבטחה  :מנ"א

 חון אזורי )ברש"ת(מנהל בט :מנב"א

 )מכונה גם מנב"ט ארצי( ממונה בטחון :מנב"ט

 מנהל חטיבת בטחון )בנתב"ג(. :מנח"ט ביטחון

ממונה ביטחון שמונה עפ"י החוק לארגון פעולות אבטחה   :מנב"ט מקומי

 ופיקוח 

 עליהן באתר מאובטח. המנב"ט המקומי כפוף למנב"ט הארצי.                        
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 קד מחוזמפ  :ממ"ז

 מפקד מרחב  :ממ"ר

 פקודת מבצע  פק"מ:

 מרכז דיווח מבצעי :מרד"מ

 משק וכלכלה )החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי( :משכ"ל

 מרכז שליטה :משל"ט

 מפקד תחנה :מת"ח

 נוסף על תפקיד  :נע"ת

 נציבות שירות המדינה  :נש"מ

 )חברת( נתיבי גז טבעי   :נתג"ז

 סימנים מחשידים. סימן מחשיד/ סמ"ח:

 סריקה נגד חבלה  סנ"ח:

 סגל פיקוד כללי  :ספ"כ

 פעילות חבלנית עוינת  :פח"ע

 זיקוק אשדוד פז   ז"א:פ

 פקודת מבצע  :פק"מ

 פקודת קבע מתקנית לאבטחה : פקמ"ל

 צופה סורק  :צו"ס

 קצין מדור  :קמ"ד

 קצין מטה : קמ"ט

 קו צינור אילת אשקלון :קצא"א

 לישראלקרן קיימת   :קק"ל

 ראש חטיבה  :רח"ט

 רשות חירום לאומית  רח"ל:
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 ראש מדור  :רמ"ד

 ראש מחלקה  :רמ"ח

 ראש משמרת :רמ"ש

 רשות הטבע והגנים       :רט"ג

 רשות מעברים יבשתיים רמי"ם:

 רשות שדות תעופה :רש"ת

 שהייה בלתי חוקית/ שוהה בלתי חוקי :שב"ח

 שרות ביטחון כללי  :שב"כ

 שטרתישרות חובה מ :שח"מ

 שדות תעופה פנים ארציים :שתפ"א

 תחבורה ציבורית  :תח"צ

 תשתיות נפט  :תש"ן

 

 


