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קהל היעד:
מדריכי ירי, המעוניינים לשדרג את דירוגם המקצועי 

בתחומי הדרכת הלחימה והאבטחה.

 משך והיקף הלימודים:
465 ש"ל.

46 מפגשים חד שבועיים.

עיקרי התכנים:   
ציר הבט”פ - 105 ש”ל. 

מבוא לבט”פ / סוגי היריבים- מאפיינים, יכולות ודרכי פעולה / רציונל היריב / תפישת בטחון הפנים / 
טרור - הסכנה, המציאות והתגובה / התנהלות מונעת טרור / התנהלות נגד טרור / גרילה / הפרות 

סדר / ארועים המוניים / קהל - מאפיינים ותצורות התנהלות בשגרה ובחירום / ניתוח אירועים 
מכוננים בתחומי - טרור, פלילי, הפרות סדר ואלימות / מעצרים / הכלה תיחום ומחסומים / עקרונות 

מכפילי הכוח / טכנולוגיות לביטחון הפנים / מאפייני מבנים ציבוריים / מאפייני תח"צ.

זירת הפעילות במאפיינים אורבאניים - 220 ש”ל. 
רציונאל מסלולי הלחימה / תחקור תוכן / מטרות מסלול / עקרונות העבודה במסלול / סוגי 

מסלולים / מדדי ביצוע במסלולי לחימה / בטיחות במסלולי לחימה - ומגבלות העשייה / פיתוח 
מסלולי לחימה / כתיבת סרגלי מאמצים מנטאליים וביצועיים / כתיבת תיקי תרגיל- מסלולי 

לחימה / בניית מסלולי לחימה.

ציר תמך והעשרה - 140 ש”ל. 
מדריך הבט"פ כמחנך / חוק ומשפט / אנטומיה ופיזיולוגיה של המאמץ / תורת האימון / קמ"ג 
/ הדרכה טובה / ע”ר - רענון טראומה / ביקור באתרי פיגועים / קונפליקטים וקבלת החלטות / 

פגישות עם ניצולי פיגועים ואנשי ביטחון שפעלו בתקריות.

אופי הקורס:
  הידע יועבר בצורה פרונטאלית תוך הפעלת החניכים ומימוש יכולתם ליישם את הידע 

התיאורטי והיכולות המעשיות הנצבר במהלך הקורס בכל שלב ושלב תחת פיקוח ובקרה.

דרישות הקורס:
 נוכחות והשתתפות ב 85% מהמפגשים לפחות.

 עמידה בדרישות הלימודיות בכל השלבים.
 מעבר מבדק מסכם בציון של 85 ומעלה.

תעודת הסמכה: )לעומדים בדרישות(
תוענק תעודת הסמכה מטעם המרכז הרב תחומי לביטחון אבטחה וחקירות.

תנאי קבלה:
 בעל תעודת מדריך ירי בתוקף.
 מותנה במעבר מבדק כניסה.

 נמצא מתאים ע"י ועדת קבלה.
 בריאות תקינה.

המרכז הרב תחומי
לביטחון, אבטחה וחקירות

 רח' יגאל אלון 30, תל אביב )במכללת ת"א(
ת.ד. 7007, קרית הממשלה ת"א

טל: 03-6241110   נייד: 052-4044383  

המרכז הרב תחומי
לביטחון, אבטחה וחקירות

קורס מדריכי בט"פ

מדריך בט"פ מאושר


