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המטה הארצי  /אגף המבצעים
08-9276290

טלפןו :
פקס :

08-6476120

ל'Iח בכסלו ,התשע"א
 Z5נןבמבר 2010
סימוכיו 70'19'1110 :
יח' 9117 - SS

יו Iןר אגודת התעופה

הנדין :
.1

הכללית-עו"ד ירוו אפרת

סיכום בחינת הפעלת מתנדבים במסגר" טייס" 10

בעקבןת פנייתכס המחןדשת לבחי~ת פעילות טייסת  10תחת כנפי היחידה האןןירית של
המשטרה ,בחנן את הנושא בהיבטים המקצןעיים המבצעיים

" .2הלו

הכטיחןתייס )המשפטיים.

מובאה מתןך חוות הדעת של הייעןץ המשפטי של משטרת ישראל :

א( מקצוע הטייס הינך מקצוע רגיש ,בעיקר מן ההרבט הבטיחותי .ו)ןחררב בקרה של
ממש .לא )יתן רנתק את האחררות ,הן ביחס
לכשירותם ןמצבם

לבשירות

הטייסיס והן ביחס

הבטיחןתי שר כרי הטרמ נהס ייכנשה שימוש ,במהרך )יצונו

המשימות שרוטרו ער אנשי טייטת  10מטעם היחרדה האןןיררת המשטרתית.
ב(

הפעירןת המבצערת אותה מבצעים הטרוטרם הטדרריס ביחרדה האווירית דורשת
הכשרה מיוחדת ימטרול אימונים ייחודי .אופי הפעירות המשטךתית האוןירית
שינה בתכרית ממיסות רגירות בשמי הארץ ,אותן יכור רבצע כר חובב טייט בער
רישרןן טיטה אזרחי .משרחתי עם מפקד היחידה התברר כי היחידה רא תוכר רעמוד
בהכשרת הטייסים המתנדבים ו/או בביצוע פעורות הנדרשןת לצררך פיקרח על
רמתם המקצןעית .בנטיבות אלן ,ספק מה התוערת שתצמח מהפערת הטייסיס
המתנדבים ]יווו שלא יינתנו להם משימות המחירבות דינמרות ו/או שת פ עם
H

כוחות משטרתיים קךקעררס.
ג(

רטיכום:
(1

המשטרה,

כשהיא

מפעירה

מתנדבים,

נושאת

באחררות

לפעילותם,

כמוסדר בנהרי אק"מ .מתנדג הפועל בשריחות המשטרה יכול לפעור ךק
ראחר קבלת ההכשרה הנדרשת לצויך

פעירותו ,וראחר שקיבר תדרוך

מתאים רפני כר משימה.
כתובת)ו באתר :
www.police.gov.il
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להפעיל

מתנדבי משא" ,T

ללא

נשיאה

להר  flJר  1ת הנדרשןת ,ןלשמירת רמת הכשירות שר
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באחריות ,הו ביחט
הטייטים ,והו ביחט

לבשירןת כךי הטיס ,מבחינה מבצעית ןמבחינה בטיחןתית.
) (3נמחק(.
 .3כאמור ,לאיר העובדה כי האחריות המלאה על פעילות המתנדבים חלה על המשטרה ןבפרש על
מי היחידה האןןירית ,ןמאידך איו יכולת לממש אחריןת זאת הו בהיבטי ההכשרה לביצוע
המשימןת והפיקוח על

כשירות הטייסים ןכשירות כוי הטיס לביצוע המשימןת ,ממילא איו

יכולת לבצע את הפעילות בצורה חוקית .בנןסף ,גאןר הנ Itל ,אין אפשרות לבצע את הפעילןת
ברמת הבטיחןת הדרושה.
 .4אשר על כן ,ןגמרות הערכתנו הרבת גרצןנכס גהתנדב וגפעילות ההתנדבותית שככר מבןצעת עג
ידיכס ,אנו נאלצים לדחרת את פנייתכס.

בברכה,

גדי

רינר  Jרפ ק
JJ
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בי מן היחידה האווירית

גת/בתנן באתר :
www.police.gov.il
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