
בס"ד

זריקת אבנים, בקבוקי תבערה, ירי מן המארב
יש להמשיך בנסיעה כששתי הידיים על ההגה.

דיווח למוקד 4 על האירוע: 1208. יש לציין בדיווח על מיקום האירוע
ועל נפגעים ומצבם במקרה שיש.

הגעה למחסום/ ש"ג קרוב ודווח על האירוע.
במידה והרכב מתלקח מבפנים יש לצאת במהירות מן הרכב,

ולדווח למוקד 4: 1208.

כללי התמודדות עם אירועים
בכבישי הר חברון

תזכורת: לנושאי נשק אישי
הפעלת נשק חם או קר היא

כנגד סכנת חיים ודאית וכשיש
אמצעי וכוונה ע"פ הוראות

פתיחה באש.

שמור בלחיצה מקוצרת את מספר הטלפון של המוקד: 1208

מחסום אבנים
הימנע מלפגוע בכוח במחסום האבנים.

במקרה בו אין אפשרות לעקוף את המכשול, יש לבלום את הרכב לפני הפגיעה 
עד כמה שניתן, ע"מ לרכך את הפגיעה, ולאחר מכן להמשיך בנסיעה ע"מ 

להתרחק מהאזור המאוים.
במקרה בו הרכב יצא מכלל שימוש, יש לצאת מהרכב ולהתרחק רגלית במהירות.

יש לדווח על פרטי האירוע למוקד 4: 1208.

ירי מרכב חולף
במקרה בו זיהית רכב חשוד המנסה לעקוף ולבצע ירי לכיוונך, יש לבצע

את הפעולות הבאות:
יש להאיץ מהירות ולהגדיל את המרחק בינך לבינו.

באם הרכב באמצע עקיפה ואין יכולת להתרחק ממנו, יש לבלום בלימת חירום ע"מ 
לשבש את יכולתו לכוון לעברך.

מיד לאחר הבלימה יש לפנות פניית פרסה ולהתרחק במהירות מהמקום לכיוון האחר.
יש לדווח למוקד 4: 1208.

תקלה ברכב
במקרה בו ישנה תקלה המחייבת את עצירת הרכב באמצע הדרך, יש לבצע את 

הפעולות הבאות:
עצירה במקום בטיחותי ולבישת אפוד זוהר.

בשעות הלילה ובמקומות מאוימים יש לדווח למוקד 4: 1208,
ע"מ שישלח כוח צבאי לאבטחת הרכב.

סדר פעולות בעת ניסיון לשוד רכב
לשמחתנו, אירועי שוד רכב אינן נפוצות בגזרתנו, אך המוכנות לקראתם תסייע

רבות בהתמודדות עם תרחיש זה.
פעולות מקדמיות:

יש לנעול את הרכב בנעילה מרכזית ביציאה מהיישוב.
יש להכניס לאלפון של הפלאפון חיוג מהיר ל- 1208 (חירום אי"וש).

מומלץ להצטייד בגז פלפל.
יש להימנע מעצירה בכפרים או בסמיכות אליהם כולל דוכני מכירות למיניהם.

 
להלן סדר פעולות שיש לבצע בעת שוד רכב:

בעת ניסיון כלשהוא לעקוף את רכבכם או לחסום אותו יש להגביר מהירות ולהעביר דיווח מהיר
ל- 1208 על מיקום מדויק, וסוג רכב.

במידה ומזהים דמויות חשודות על הכביש יש להחזיק יציב את ההגה ולהמשיך בנסיעה החלטית.
על פי רוב שהגנבים רואים החלטיות הם בורחים.

במידה ולא הצלחתם להימלט ודאו נעילת חלונות ודלתות בהזדמנות הראשונה נסו לתמרן עם הרכב
כדי להימלט מן המקום.

במידה והצליחו להיכנס לרכב מומלץ לא להתנגד יותר מדי לצאת מן הרכב ולהתרחק מהמקום.


