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מבצעים לקט / מבצעים / מ”אג

קורונה בימי ובולטות נוכחות לצורך חיילים הפעלת נוהל הנרון:

 נגיף התפשטות למניעת בנוגע הממשלה מדיניות אכיפת את אלה בימים מובילה ישראל משטרת .1
 במטרה הציבורי, במרחב המשטרה של רחבה פריסה מחייבת זו משימה הציבור. מול הקורונה
 גנים )פארקים, הממשלה שקבעה באזורים ממוקדת אכיפה וכן בו האזרחים שהיית את לצמצם

ההנחיות. את המפר הציבור מול הים( חופי ציבוריים,

 בשגרה, גם עליה המוטלת באחריות לשאת ישראל משטרת ממשיכה זו, מורכבת משימה לצד .2
והרכוש. הנפש וביטחון החוק אכיפת הציבורי, הסדר על לשמירה

 משימותיה ביתר ובהתחשב ה״קורונה״ במשימות כוחותיה מיצוי תוך פועלת ישראל משטרת .3
 האכיפה לפעילות המצטרפים ממשלה משרדי של מפקחים וכן מג״ב, כוחות לרבות הקבועות,
מהיום. החל קנסות, הטלת באמצעות

 הפועלים המשטרתיים לכוחות זה( )בשלב חיילים 650 כ- של צה״לי סיוע מתן על סוכם בנוסף, .4
 המשטרתית והבולטות הנוכחות את להרחיב במטרה הציבורי, במרחב ״קורונה״ במשימות

זה. במסמך המפורטות הכוח הפעלת להנחיות ובכפוף זה במרחב
:הצה״לי הסיוע כוח להפעלת הנחיות להלן .5

שגרה. לפעילות ולא הקורונה בתחום לעיסוק הייעודים המשטרתיים לכוחות יצורפו חיילים א.

 יפעלו ולא לשוטר( חיילים שלושה על יעלה שלא )ביחס שוטר עם משותף בכוח יפעלו חיילים ב.
פקחים. או מפקחים יצטרפו לא המשותפים לצוותים עצמאי. באופן

הבאות: במשימות יפעלו )שוטר-חייל( המשותפים הצוותים ג.

הציבורי. במרחב ובולטות נוכחות (1

 לא חייל האזרח. מול בפעילותו השוטר את יאבטח החייל - מחסומים ביצוע (2
אזרח, לתשאל צורך יהיה אם תשאול. לא לרבות אזרח כלפי סמכויות יפעיל

בלבד. השוטר ידי על יבוצע התשאול
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“w“ ישראל משטרת v
 פוטנציאל קיים בהם במוקדים לעבודה יוכוונו לא המשותפים הצוותים (3

 בתחום אכיפה רקע על אם בין הציבורי, הסדר של הפרות להתפתחות
לכך. המועדים באזורים או אחר רקע על אם ובין הקורונה

ובעסקים. מגורים בבתי לאכיפה יפעלו לא המשותפים הצוותים (4

איסור לרבות אזרחים, כלפי סמכות כל יפעילו ולא קנסות בהטלת יעסקו לא החיילים ד.
הציבור. עם ישיר מגע ליצור שלא הצבא ידי על הונחו החיילים לתשאלם.

בהם במקרים אלא ה״קורונה״, משימות ביצוע לצורך אזרחים כלפי כוח יפעיל לא חייל ה.
 מהחייל מבקש השוטר כאשר או עצמית הגנה )לצורך אדם לכל מותר בכוח השימוש

 הדין סדר לפקודת 20 לסעיף בהתאם הימלטות למניעת או כדין מעצר בביצוע לו לסייע
(.1969 התשכ״ט- חדש[, ]נוסח וחיפוש( )מעצר הפלילי

 המשטרתי הפיקוד של מפורט תדריך לאחר אלא יופעלו לא כאמור משותפים צוותים ו.
בלבד. שוטרים ידי על סמכויות הפעלת על בדגש בתחנה,

ידיעתכם. / לטיפולכם .6
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