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 עו"ד אן סוצ'יו
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 באמצעות מייל
 
 

  לקבלת רשימת הנהלים של משטרת ישראלבקשתכם הנדון: 

 האגודה לזכויות האזרח נ' הוועדה המחוזית 18-07-65106עת"מ סימוכין: 
 
 
בהמשך לתגובות שהוגשו בעתירה שבסימוכין ולרשימות שהועברו אליכם בעבר, ובמענה  .1

, אגף למבצעים סמפכ"ל מערךלבקשתכם שבנדון, מצורפות בזה רשימות הנהלים של 

 לי מהמשטרה. ושהועברבמשטרת ישראל, כפי ואגף משאבי האנוש  שיטורה

, שכן כפי גף הטכנולוגיה והתקשובתשומת לבכם כי רשימה זו אינה כוללת את נהלי א .2

 דין שהוגשו בעתירה שבסימוכין, אגף זה מצוי בהקמה.-שהובהר בכתבי הבי

הנחיות מינהליות קרי,  -כפי שנמסר לי מהמשטרה, הרשימות המצ"ב כוללות נהלים בלבד  .3

הקיימות  הוראות עבודה טכניות. הן אינן כוללות כות המשטרההמסדירות את הפעלת סמ

 בחלק מאגפי המשטרה, גם אם הם קרויים לעיתים "נהלים".

צוין במקרים שבהם לא ניתן למסור שמו של נוהל, או שיש צורך להשמיט חלק מהשם,  .4

 הושמט שם הנוהל או חלק ממנו.חופש המידע שבהתאם לו ברשימה הסעיף בחוק 

של הנהלים שאינם שנערך על ידי המשטרה סיווג ראשוני מופיע הרשימה ן של בטור האחרו .5

מהווים הנחיה מינהלית שהמשטרה פועלת על פיה ושיש לה נגיעה או חשיבות לציבור. 

לחוק, אין חובה לפרסם נהלים אלה וככל הנראה הם לא יפורסמו. סיווג  6בהתאם לסעיף 

לגיבוש הנהלים במסגרת עבודת המטה  -טרה כפי שנמסר לי מהמש, וזה הוא ראשוני בלבד

מינהלית שחובה  ההנחיהוא מהווה האם  -ביחס לכל נוהל  -ולבחינתם נבחנת גם השאלה 

כנהלים שאין להם באופן ראשוני לחוק. כך באשר לנהלים שסווגו  6בהתאם לסעיף  ולפרסמ

כנהלים שיש להם נגיעה באופן ראשוני נגיעה או חשיבות לציבור, וכך באשר לנהלים שסווגו 

 או חשיבות לציבור.

לסיום נזכיר שוב כי המשטרה מקיימת עבודת מטה נרחבת לקראת פרסום הנהלים.  .6

במסגרת זו צפוי כי חלק מהנהלים יבוטלו, חלקם יוחלפו בנהלים חדשים וחלקם ישתנו. 

, חלקיוחלקם יפורסמו באופן כלל בנוסף, חלק מן הנהלים המופיעים ברשימה לא יפורסמו 
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לפרסם לחוק חופש המידע. נוכח האמור, נבקשכם שלא  9מטעמים שונים המפורטים בסעיף 

כדי למנוע את הטעיית הציבור שעלול להסתמך גם את רשימת הנהלים באופן פומבי, זאת 

 על רשימה שאינה עדכנית ואינה מדויקת.

 
 בכבוד רב,

 ובברכת גמר חתימה טובה,
 
 

 
 , עו"דיצחק ברט

 מחוז ירושלים )אזרחי(פרקליטות 
 

 :העתק
 עו"ד איילת אלישר, היועצת המשפטית, משטרת ישראל 

 עו"ד רחל בציה, הלשכה המשפטית, משטרת ישראל 



 12מתוך  1עמ'  -נהלי אגף השיטור 
 

 שם הנוהל היחידהשם 

 מספר הנוהל
מניעה לפרסום ה

 שם הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל נגיעה 

או חשיבות 
 לציבור

 נספח מספר הנוהל

  -   90.028.100 מינוי ממונה ביטחון חטיבת האבטחה

  -   90.028.104 הנפקת תעודת מאבטח בגופים המונחים חטיבת האבטחה

     90.028.105 כספת וירטואלית  -העברת מידע פלילי לגופים  חטיבת האבטחה

  -   90.028.106 נוהל פתיחה באש ע''י מאבטח  חטיבת האבטחה

  -   90.028.107 לחימה בעת אירוע/ תקרית חטיבת האבטחה

     90.028.108 האבטחה בעת אירוע בני ערובה בארץ התנהלות מערך חטיבת האבטחה

     90.028.109 התמודדות מול דפ"א מתאבד חטיבת האבטחה

  -   90.028.112 הפעלת צוותי כיתות כוננות בגוף מאובטח חטיבת האבטחה

     90.028.114 תרגילים בגופים מאובטחים חטיבת האבטחה

     90.028.115 מאובטחעקרונות לאבטחת מתקן  חטיבת האבטחה

     90.028.116 רמות אבטחה למתקן מאובטח חטיבת האבטחה

  -   90.028.117 הכנת תיק שטח למתקן מאובטח חטיבת האבטחה

  -   90.028.118 הכנת תוכנית לאבטחת מתקן מאובטח חטיבת האבטחה

  -   90.028.119 עקרונות לביצוע הערכת מצב בגופים חטיבת האבטחה

  -   90.028.124 טיפול בתלונות כנגד אנשי אבטחה בגופים ציבוריים חטיבת האבטחה

     90.028.125 איתור וטיפול באוסף מל"מ חטיבת האבטחה

  -   90.028.127 כללי הדיווח בגוף מאובטח חטיבת האבטחה

  -   90.028.130 טריטוריה ביטחונית חטיבת האבטחה

     90.030.131 נפילה שקטה חטיבת האבטחה

  -   90.028.133 הפעלת מוקד בגוף מאובטח חטיבת האבטחה

  -   90.028.134 ביצוע ביקורות בגופים מונחים חטיבת האבטחה

     90.028.135 טיפול בהודעה אנונימית חטיבת האבטחה

  -   90.028.136 החלפת משמרת בגוף מאובטח חטיבת האבטחה

  -   90.028.137 עקרונות להכנת תכנית עבודה שנתית בגופים המונחים  חטיבת האבטחה

  -   90.028.140 שימוש בתרסיס פלפל במערכי אבטחה מונחים חטיבת האבטחה

  -   90.028.141 כתיבת דרישה מבצעית חטיבת האבטחה

נוהל תחומי אחריות ותפקידי מערך האבטחה במשטרת  חטיבת האבטחה
 ישראל

90.029.132   -  



 12מתוך  2עמ'  -נהלי אגף השיטור 
 

 שם הנוהל היחידהשם 

 מספר הנוהל
מניעה לפרסום ה

 שם הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל נגיעה 

או חשיבות 
 לציבור

 נספח מספר הנוהל

     90.029.412 סינון בטחוני בגוף מאובטח חטיבת האבטחה

  -   90.030.130 אבטחת עובדים באזורי סיכון חטיבת האבטחה

     90.028.105 כספת וירטואלית  -העברת מידע פלילי לגופים  חטיבת האבטחה

     90.028.104 הנפקת תעודת מאבטח בגופים המונחים חטיבת האבטחה

  -   90.028.103 פרופיל המאבטח -נוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה האבטחהחטיבת 

  -    90.028.126 עקרונות הטיפול בנשק תחמושת וציוד נלווה בגופים חטיבת האבטחה

  -   90.028.142 נוהל בוחן כושר גופני למאבטחים חטיבת האבטחה

  -   90.028.143 מונחיםנוהל שלילת סמכות לשמש מאבטח בגופים  חטיבת האבטחה

  -   90.029.967 נוהל תו תקן למוסד הכשרת מאבטחים חטיבת האבטחה

  -   90.029.128 אבטחת משרדי ממשלה חטיבת האבטחה

     90.029.131 אבטחת מתקני משטרה חטיבת האבטחה

     90.029.133 אבטחת מחסני נשק במ"י חטיבת האבטחה

משמר בתי המשפט לאירוע סד"צ בבתי מענה מאבטחי  חטיבת האבטחה
 משפט

90.029.134   -  

  -   90.029.136 נוהל אבטחת טיולים ופעילות חוץ בית ספרית חטיבת האבטחה

  -   90.029.130 אביזרי עידוד מותרים באירועי ספורט חטיבת האבטחה

  -   90.029.100 סמכויות ואכיפה לסגירת עסקים חטיבת האבטחה

  -   90.029.101 ניהול משרד הרישוי האבטחהחטיבת 

  -   90.029.102 מינוי מנהלי אבטחה ארציים, אזוריים ומקומיים ברישוי  חטיבת האבטחה

  -   90.029.103 טיפול המשטרה ברישוי עסקים חטיבת האבטחה

  -   90.029.104 הטיפול בצעצועים מסוכנים חטיבת האבטחה

  -   90.029.105 מנהלי לסגירת עסקים או הגבלת שימושהוצאת צו  חטיבת האבטחה

     90.029.106 רישוי מפעלים בטחונים חטיבת האבטחה

     90.029.107 אבטחת חופי רחצה והערכות לקיץ חטיבת האבטחה

     90.029.108 אבטחת בנקים מסחריים חטיבת האבטחה

     90.029.109 אבטחה בעסקים הומי קהל חטיבת האבטחה

     90.029.110 נוהל טיפול בתלונות כנגד אנשי אבטחה בעסקים טעוני רישוי חטיבת האבטחה

      עדין בעיצוב נוהל  הפעלה חטיבת אבטחה ורישוי חטיבת האבטחה

     90.029.857 הוראת שעה 26יישום הוראות חוק רישוי עסקים תיקון מס'  חטיבת האבטחה



 12מתוך  3עמ'  -נהלי אגף השיטור 
 

 שם הנוהל היחידהשם 

 מספר הנוהל
מניעה לפרסום ה

 שם הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל נגיעה 

או חשיבות 
 לציבור

 נספח מספר הנוהל

     90.029.126 במסיבת טבעדרך הטיפול  חטיבת האבטחה

     90.029.111 נוהל רישוי נשק כללי חטיבת האבטחה

     90.029.112 נוהל רישוי נשק ארוך טווח חטיבת האבטחה

     90.029.113 שת"פ משטרת ישראל רט"ג בטיפול ובתפיסות נשק חטיבת האבטחה

     90.029.115 שת"פ מ"י משרד הבט"פ  בטיפול בכלי ירייה חטיבת האבטחה

     90.029.116 נוהל סיווג ישובים זכאים ברישוי כלי ירייה חטיבת האבטחה

     90.029.117 רישוי כלי ירייה בתבחין המלצה פרטנית מ"י חטיבת האבטחה

     90.029.118 נוהל טיפול בבקשה לנשק אישי וארגוני חטיבת האבטחה

     90.029.119 לרישוי כלי ירייהתבחיני משטרת ישראל  חטיבת האבטחה

חידוש רישיון לכלי ירייה ארוך טווח לכיתות כוננות מג"ב  חטיבת האבטחה
 בהמלצה פרטנית

90.029.125     

     90.027.127 נוהל ניוד כלי יריה של חברת אבטחה ושמירה בין מחוזות  חטיבת האבטחה

     90.030.101 טיפול באירועי הפס"ד בקרבת המעברים חטיבת האבטחה

     90.030.102 פתיחה באש אל מעבר לגבול חטיבת האבטחה

     90.030.104 סריקות לאיתור כבודה וחפץ ללא בעלים והטיפול בהם חטיבת האבטחה

     90.030.105 אבטחת טיסות מסחריות זרות נכנסות בשתפא חטיבת האבטחה

     90.030.106 טיפול בממצא מפליל חטיבת האבטחה

     90.030.107 הטיפול בחשוד פח"ע ברשב"ג חטיבת האבטחה

     90.030.108 מיפוי מאושרי חימוש לתנועה במעברים חטיבת האבטחה

     90.030.109 אבטחת בידוק תחבורה ציבורית במעברים חטיבת האבטחה

     90.030.111 בידוק ואחסון מכולות ומשטחי אחסון במעברי הגבול חטיבת האבטחה

     90.030.115 הגדרת מצבי כוננות והערכות במעברים המונחים חטיבת האבטחה

     90.030.132 סיור במתקני תשתית פרוסה חטיבת האבטחה

     90.030.133 בידוק משאיות / מכולות בכניסתן למתקן חטיבת האבטחה

     90.030.205 נוהל טיפול בהודעה אנונימית חטיבת האבטחה

     90.030.200 נוהל תקן אבטחה פיזית וחמושה במעברי הגבול ושתפ"א האבטחהחטיבת 

     90.030.243 נוהל אבטחת בידוק אוניות משא חטיבת האבטחה

     90.028.201 נוהל קופה קטנה מאבטחי מפכ"ל חטיבת האבטחה

     90.028.202 נוהל טיפול בעובד ציבור מאוים חטיבת האבטחה



 12מתוך  4עמ'  -נהלי אגף השיטור 
 

 שם הנוהל היחידהשם 

 מספר הנוהל
מניעה לפרסום ה

 שם הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל נגיעה 

או חשיבות 
 לציבור

 נספח מספר הנוהל

     90.028.203 שת"פ מ"י שב"ס לעניין עובדי שב"ס מאוים חטיבת האבטחה

     90.028.205 כתיבת תיק שטח ופק"מ בתחום המאוימים חטיבת האבטחה

     90.028.206 סיורי ניידת בבית מאוים חטיבת האבטחה

     90.028.207 זקיף בבית מאוים חטיבת האבטחה

     90.028.208 הערכת מצב מאוימיםנוהל משלב אג"מ אח"מ לביצוע  חטיבת האבטחה

     90.028.209 התקנה והסרת אמצעים בבתי מאוימים חטיבת האבטחה

     90.028.211 סדר פעולות בעת איום על איש ציבור מאוים חטיבת האבטחה

     90.028.212 הקצאת אמצעי איתור ומצוקה נייד לשוטר מאוים חטיבת האבטחה

     90.028.213 תרגיליםעריכת  חטיבת האבטחה

     90.028.214 נוהל פיקוח ובקרה בתחום המאוימים חטיבת האבטחה

      90.028.215 העברת דיווחים במערך מאוימים חטיבת האבטחה

     90.028.216 שת"פ מ"י כנסת חטיבת האבטחה

     90.028.217 שת"פ מ"י צה"ל בנושא מאוימים חטיבת האבטחה

      90.028.218 משימות וסמכויות מאבטח אישים מאוימים בתנועה חטיבת האבטחה

     90.028.219 נוהל הפעלת מדור מאוימים חטיבת האבטחה

     90.028.220 נוהל מכירת אמצעי מיגון מאוים שהוסר חטיבת האבטחה

     90.028.221 שימוש באמצעי צפייה המותקנים בבתי מאוימים חטיבת האבטחה

     90.028.222 אבטחת איש משטרה מאוים בחו"ל האבטחהחטיבת 

נוהל משולב אג"מ אח"מ אמש ומשרד המשפטים לטיפול  חטיבת האבטחה
 בפרסום פוגעני נגד שוטרים ברשת.

90.028.223     

     90.028.224 הטיפול בגופים שאינם ממשים את סל האבטחה חטיבת האבטחה

     90.028.225 גורם מבצע -שוטרים ועדים מאוימים נוהל אבטחה וניהול  חטיבת האבטחה

     90.028.226 נוהל משולב מדור מאוימים יחב"מ לבדיקת מאבטחים חטיבת האבטחה

     90.029.964 נוהל מיגון מתקנים חיוניים חטיבת האבטחה

     90.029.965 נוהל הפעלת שער לגילוי מתכות חטיבת האבטחה

   (1)א()9סעיף    חסוינוהל  חטיבת האבטחה

     02.220.001 עקרונות הפעלת הסיור -קבוצת הנוהל  מחלקת סיור ושיטור

   נספח א' 02.220.001 אירועים יזומים ותיעדוף ביצוע  מחלקת סיור ושיטור
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 נספח מספר הנוהל

   נספח ב' 02.220.001 התנהלות משמרת סיור     מחלקת סיור ושיטור

   נספח ג' 02.220.001 קווים אדומים לניידות סיור  מחלקת סיור ושיטור

   נספח ד' 02.220.001 רישום אירועי סיור וגניזתם  מחלקת סיור ושיטור

   נספח ה' 02.220.001 ביצוע צווים והזמנות מחלקת סיור ושיטור

   נספח ו' 02.220.001 פעילות הסיור במוס"ח ותח"צ      מחלקת סיור ושיטור

   נספח ז' 02.220.001 תרגילי מוכנות ועירנות לסיור סיור ושיטורמחלקת 

   נספח ח' 02.220.001 הפעלת תורן תחנה מחלקת סיור ושיטור

   נספח ט' 02.220.001 הפעלת מערכת דרך המלך ומערכות מחשב בניידת מחלקת סיור ושיטור

   נספח י' 02.220.001 הפעלת שירת הסירנה מחלקת סיור ושיטור

   נספח יא' 02.220.001 בטיחות בעבודת הסיור   מחלקת סיור ושיטור

   נספח יב' 02.220.001 בדיקת חשודים מחלקת סיור ושיטור

   נספח יג' 02.220.001 העברת מידע למודיעין על עבריינים וחשודים מחלקת סיור ושיטור

   נספח יד' 02.220.001 הפעלת מתנדבים בסיור                           מחלקת סיור ושיטור

   נספח טו' 02.220.001 הפעלת משטרת התיירות מחלקת סיור ושיטור

   נספח טז' 02.220.001 הקצאת שוטרים בתשלום  מחלקת סיור ושיטור

   נספח יז' 02.220.001 הפעלת שוטרים בריכוזי בילוי מחלקת סיור ושיטור

   נספח יח' 02.220.001 הפעלת שת"מים במשרדי ממשלה ובמוסדות ציבור מחלקת סיור ושיטור

   נספח יט' 02.220.001 אירוע מחאה מחלקת סיור ושיטור

   נספח כ' 02.220.001 פיקוח על זיקוקין די נור מחלקת סיור ושיטור

ולחללי מערכות אכיפת חוקי יום הזיכרון לנספי השואה  מחלקת סיור ושיטור
 ישראל

   נספח כא' 02.220.001

   נספח כב' 02.220.001 מניעת מכירת מצרכים בצדי הדרכים מחלקת סיור ושיטור

   נספח כג' 02.220.001 אימון מבצעי משמר    מחלקת סיור ושיטור

   נספח כד' 02.220.001 סמכות שמירה על ביטחון הציבור    מחלקת סיור ושיטור

   נספח כה' 02.220.001 הטיפול באבידות ומציאות   סיור ושיטורמחלקת 

   נספח כו' 02.220.001 מתן שוויון לאנשים עם מוגבלויות מחלקת סיור ושיטור

     02.220.002 טיפול הסייר באירוע ובזירת עבירה –קבוצת הנוהל  מחלקת סיור ושיטור

   נספח א' 02.220.002 טיפול באלמ"ב והטרדה מאיימת  מחלקת סיור ושיטור

   נספח ב' 02.220.002 טיפול בזירת פיצוץ מחלקת סיור ושיטור
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   נספח ג' 02.220.002 טיפול ברכב חשוד מחלקת סיור ושיטור

   נספח ד' 02.220.002 טיפול הסייר בעבירות על חוק העתיקות   מחלקת סיור ושיטור

   נספח ה' 02.220.002 טיפול במונית במצוקה    ושיטורמחלקת סיור 

טיפול בחפץ חשוד/מחסום אבנים/צמיגים בוערים ע"י שוטר  מחלקת סיור ושיטור
 שאינו חבלן     

   נספח ו' 02.220.002

   נספח ז' 02.220.002 טיפול בתופעת השכרות מחלקת סיור ושיטור

   נספח ח' 02.220.002 תפיסת מפתחות רכב מחלקת סיור ושיטור

   נספח ט' 02.220.002 ביעור חומר ארכיוני מחלקת סיור ושיטור

אכיפה נגד המשתמשים במדים הדומים למדי משטרת  מחלקת סיור ושיטור
 ישראל

   נספח י' 02.220.002

   נספח יא' 02.220.002 טיפול ראשוני בתלונה נגד איש משטרה מחלקת סיור ושיטור

   נספח יב' 02.220.002 טיפול הסייר באדם המאיים / המנסה להתאבד ושיטורמחלקת סיור 

   נספח יג' 02.220.002 טיפול הסייר בהרחקת מפריע בישיבות מועצה מחלקת סיור ושיטור

   נספח יד' 02.220.002 פתיחת דלתות ופריצת מנעולים באירוע  מחלקת סיור ושיטור

   נספח טו' 02.220.002 אזרחי ע"י שוטרנהיגת רכב  מחלקת סיור ושיטור

   נספח טז' 02.220.002 טיפול הסייר בהודעה על היעדרות מחלקת סיור ושיטור

     02.220.003 הפעלת אמצעים בסיור –קבוצת הנוהל  מחלקת סיור ושיטור

   נספח א' 02.220.003 תרסיס פלפל אישי מחלקת סיור ושיטור

   נספח ב' 02.220.003 טונפהאלת  מחלקת סיור ושיטור

   נספח ג' 02.220.003 חימושם של אנשי משטרה מחלקת סיור ושיטור

   נספח ד' 02.220.003 הפעלת אבוקות תאורה מחלקת סיור ושיטור

   נספח ה' 02.220.003 שימוש באפודי מגן מחלקת סיור ושיטור

   ו' נספח 02.220.003 הפעלת מערכת כריזה מחלקת סיור ושיטור

   נספח ז' 02.220.003 שימוש והפעלת פנסים מהבהבים מחלקת סיור ושיטור

   נספח ח' 02.220.003 הפעלת חליפות מגן מחלקת סיור ושיטור

   נספח ט' 02.220.003 הפעלת טרקטורונים מחלקת סיור ושיטור

   נספח י' 02.220.003 הפעלת אופנועים מחלקת סיור ושיטור

   נספח יא' 02.220.003 הפעלת מכשיר כיבוי "מאגנור" ושיטורמחלקת סיור 

   נספח יב' 02.220.003 זיווד ניידות וציוד שוטרי הסיור מחלקת סיור ושיטור
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     02.220.004 שת"פ וסיוע לגופים ציבוריים –קבוצת הנוהל  מחלקת סיור ושיטור

   נספח א' 02.220.004 בענייני קטיניםסיוע המשטרה לביצוע פסקי דין  מחלקת סיור ושיטור

   נספח ב' 02.220.004 שת"פ וסיוע לפקחי רשות העתיקות מחלקת סיור ושיטור

   נספח ג' 02.220.004 סיוע לרשויות הגבייה מחלקת סיור ושיטור

   נספח ד' 02.220.004 סיוע ללוכדי עריקים מחלקת סיור ושיטור

   נספח  ה' 02.220.004 לשירות ביטחון מעצר מיועדים מחלקת סיור ושיטור

   נספח ו' 02.220.004 סיוע המשטרה בביצוע צווי סגירה מחלקת סיור ושיטור

   נספח ז' 02.220.004 שת"פ עם בתי חולים מחלקת סיור ושיטור

   נספח ח' 02.220.004 מג"ב כפרי –שת"פ סיור  מחלקת סיור ושיטור

   נספח י' 02.220.004 בביצוע צוויםסיוע  מחלקת סיור ושיטור

סיוע בביצוע צווי אשפוז מבימ"ש והוראות אשפוז שנתנו ע"י  מחלקת סיור ושיטור
 פסיכיאטר מחוזי

   נספח טו' 02.220.004

   נספח טז' 02.220.004 סיוע לפקחי רשות הטבע והגנים מחלקת סיור ושיטור

   נספח יז' 02.220.004 ליווי מנועי כניסה לישראל מחלקת סיור ושיטור

   נספח יח' 02.220.004 טיפול בתופעת השב"ח מחלקת סיור ושיטור

   נספח יט' 02.220.004 סיוע לעיקול מטלטלין מחלקת סיור ושיטור

   נספח כ' 02.220.004 סיוע לחולית נפגעים של שב"ס מחלקת סיור ושיטור

   נספח כא' 02.220.004 וצווי הריסהסיוע המשטרה לפינוי פולשים  מחלקת סיור ושיטור

     02.229.01 שמירת הסדר במוסדות ציבור מחלקת סיור ושיטור

   נספח ב'  02.229.01 סיוע המשטרה לשירותי הרווחה בטיפול בחוסים מחלקת סיור ושיטור

   נספח ג'  02.229.01 נוהל ביצוע צווים ומאסרי הוצל"פ  מחלקת סיור ושיטור

   נספח ד'  02.229.01 ביצוע צווי הוצל"פ הטיפול המנהלי בצווים  ושיטור מחלקת סיור

   נספח ה' 02.229.01 ביצוע צווי הוצל"פ ע"י השוטרים בשטח מחלקת סיור ושיטור

     02.229.02 ביצוע צווי הוצל"פ במקרים חריגים מחלקת סיור ושיטור

     02.229.05 ש"יביצוע צווי הוצל"פ בתחום מחוז  מחלקת סיור ושיטור

החזקת עצורי הוצל"פ וליווים לבתי המשפט ולשכות  מחלקת סיור ושיטור
 ההוצל"פ 

02.220.046     

     02.220.045 קנסות פליליים מחלקת סיור ושיטור

     02.220.044 טיפול בכלואים טעוני פיקוח  מחלקת סיור ושיטור
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     02.220.042 הגנהטיפול בעצורים טעוני  מחלקת סיור ושיטור

     02.220.041 כבילת עצורים  מחלקת סיור ושיטור

     70.204 טיפול בפקדונות מחלקת סיור ושיטור

     70.035 הפעלת תאי מעצר וחדרי המתנה מחלקת סיור ושיטור

     02.220.052 ליוויים מיוחדים  מחלקת סיור ושיטור

       החזקת עצורים וליווים  מחלקת סיור ושיטור

     02.220.091 הפעלת מרכז זימונים משל"ט כליאה מחלקת סיור ושיטור

       נוהל הפעלת מרכז שליטה מחוזי מחלקת סיור ושיטור

הפעלת ח' תשתיות במשרד האנרגיה והמים לסיוע באכיפת  מחלקת סיור ושיטור
 עבירות בנושא תשתיות אנרגיה

02.220.030     

     02.220.220 נוהל הפעלת מערך האכיפה העירוני מחלקת סיור ושיטור

     02.220.007 נוהל מצלמות גוף מחלקת סיור ושיטור

     70.001 יחידות מתנדבי יח"מ בשרוול מקצועות שיטור קהילה והתנדבות

     70.011 גיוס מתנדב למשא"ז קהילה והתנדבות

     70.031 והפעלת תרסיס פלפל למתנדב משא"ז ניפוק קהילה והתנדבות

     70.025 והפעלת מתנדבים בחרום היערכות קהילה והתנדבות

     70.302 תעודות מנוי למתנדב משא"ז ניפוק קהילה והתנדבות

     70.322 מדים למתנדב המשא"ז ניפוק קהילה והתנדבות

     70.304 הוצאות דלק למתנדב החזר קהילה והתנדבות

     70.006 נוער  ו"מתנדבים צעירים" במשא"ז בני קהילה והתנדבות

     70.028 בסיס מתנדבים ניהול שגרת קהילה והתנדבות

     70.044 וקידום סק"מ במשא"ז מיון, מינוי קהילה והתנדבות

     70.061 ברכב שאינו משטרתי במשא"ז השימוש קהילה והתנדבות

     70.311 הוצאות שכר בטלה למת' בגין עדות בבימ"ש החזר קהילה והתנדבות

     70.301 מתנדב בדרגת קצונה קידום קהילה והתנדבות

     70.026 "ז ורשויות המקומיותמשא קהילה והתנדבות

     70.043 יחידות רכבי שטח קהילה והתנדבות

     70.321 אותות ממלכתיים למתנדבי משא"ז חלוקת קהילה והתנדבות
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     70.014 מתנדב וסיום התנדבות במשא"ז גריעת קהילה והתנדבות

     70.012 מתנדבים לפעילות מבצעית הוצאת קהילה והתנדבות

     70.047 בפניות מתנדבים טיפול קהילה והתנדבות

     70.049 ביחידות אופניים מתנדבים קהילה והתנדבות

     70.044 בנשק שאינו משטרתי  שימוש קהילה והתנדבות

     70.015 הדרכת מתנדבים במשא"ז קהילה והתנדבות

     70.032 מתנדבי משמר שכונה/ישוב קהילה והתנדבות

     70.501 הפיקוח והבקרה על מערך המתנדבים קהילה והתנדבות

     70.302 השתתפות מתנדבים בפעילות יחידה במסגרת המשטרה קהילה והתנדבות

     70.046 הפעלת מתנדבי זק"א קהילה והתנדבות

     70.502 מתנדבים בקרי שירות קהילה והתנדבות

     70.332 טיפול בניגוד עניינים למועמד/מתנדב קהילה והתנדבות

     70.21 המלצה לרישיון כלי ירייה אזרחי לפי תבחין מתנדב משא"ז קהילה והתנדבות

     70.02 משטרה מתן היתר נהיגה למתנדב ברכב קהילה והתנדבות

     70.047 מתנדבים ביחידות תנועה קהילה והתנדבות

     70.204 מתנדבים ביח' לתיעוד במ"י קהילה והתנדבות

    70.051 הפעלת מתנדבים בימ"מ קהילה והתנדבות

    70.077 מתנדבים במערך האווירי  קהילה והתנדבות

    70.319 בימע"ן/ימע"רגיוס והפעלת מתנדבים  קהילה והתנדבות

     70.035 הפעלת מתנדבים רופאי שיניים קהילה והתנדבות

     90.221.102.011 נוהל הפעלת מערך האוכלוסייה במ"י קהילה והתנדבות

     90.221.105.008 נוהל הפעלת מרכזי מידע קהילה והתנדבות

     90.221.106.012 האוכלוסייהנוהל שת"פ מ"י פקע"ר בתחום מערך  קהילה והתנדבות

     90.227.451 הוראות בטיחות בהפעלת סוסים בשגרה ובמבצע שיטור מיוחד

 כן    90.227.651 שיגרה ביחידת פרשים  שיטור מיוחד
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 לציבור

 נספח מספר הנוהל

 כן    90.227.701 קליטה והכשרת סוסים חדשים שיטור מיוחד

 כן    90.227.702 אימון שיגרתי שיטור מיוחד

 כן    90.227.751 תכנון ותיאום לפעילות יחידת פרשים מחוזית מיוחדשיטור 

     90.227.752 הפעלה מבצעית של יחידות הפרשים שיטור מיוחד

 כן    90.227.753 כללים מקצועיים ברכיבה מבצעית  שיטור מיוחד

     90.227.754 שימוש באלה ע"י פרשים שיטור מיוחד

 כן    90.227.952 מקצועית ומבצעיתחזרה לכשירות  שיטור מיוחד

 כן    90.227.953 חניכת פרש חדש שיטור מיוחד

 כן    90.227.001 עריכת ביקורות בכלביות המשטרה שיטור מיוחד

 כן    90.227.002 מיון ייחודי למערך הכלבנים במ"י שיטור מיוחד

 כן    90.227.003 גיוס כלבים שנרכשו מאזרחים למשטרת ישראל  שיטור מיוחד

     90.227.005 הוראות בטיחות בהפעלת כלבים במשטרה ובמבצע  שיטור מיוחד

     90.227.006 אחריותו של נוהג כלב/מטפל כלבים שיטור מיוחד

פיקוח על כושרם של כלבי השירות המבצעים וכלבים  שיטור מיוחד
 שבהכשרה שבבסיסי כלבי השירות והשיטור

 כן    90.227.007

 כן    90.227.011 רכישת בעלי חיים במ"י שיטור מיוחד

 כן    90.227.012 איתור וקליטת מפקדים מדור מב"ח שיטור מיוחד

 כן    90.227.156 כללי שיגרה בבסיסי כלבי השירות שיטור מיוחד

 כן    90.227.203 אימון שיגרתי לכלבים לגילוי סמים/אמל"ח/כסף שיטור מיוחד

 כן    90.227.204 אימון שיגרתי לכלבי פשפוש/גישוש שיטור מיוחד

 כן    90.227.205 אימון שיגרתי לכלבים מבצעיים לגילוי חנ"פ שיטור מיוחד

 כן    90.227.207 אימון שיגרתי לכלב סיור שיטור מיוחד

אימון שיגרתי תרגילי משמעת ומעבר מכשולים לכל הכלבים  שיטור מיוחד
 המבצעיים

 כן    90.227.208

 כן    90.227.209 אימון שיגרתי לכלבים מבצעיים לגילוי גוויות שיטור מיוחד

גמילת כלבים מבצעיים מאכילת מזון מזדמן  –אימון שיגרתי  שיטור מיוחד
 בשטח 

 כן    90.227.210

 כן    90.227.211 אימון תוך תפקוד לכלבי שמירה שיטור מיוחד

 כן    90.227.213 למדור מב"חקבלת וניפוק חנ"פ  שיטור מיוחד



 12מתוך  11עמ'  -נהלי אגף השיטור 
 

 שם הנוהל היחידהשם 

 מספר הנוהל
מניעה לפרסום ה

 שם הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל נגיעה 

או חשיבות 
 לציבור

 נספח מספר הנוהל

     90.227.252 הפעלה מבצעית של כלבי סמים אמל"ח שיטור מיוחד

     90.227.254 הפעלה מבצעית של כלבי גישוש/פשפוש שיטור מיוחד

     90.227.256 הפעלת כלבי מרדף טקטי שיטור מיוחד

     90.227.257 הפעלת כלבים לגילוי גוויות שיטור מיוחד

     90.227.258 הפעלת כלב לגילוי חומרי נפץ שיטור מיוחד

     90.227.259 הפעלת כלבי שמירה שיטור מיוחד

     90.227.260 הפעלת כלבים בסיוע ליחידות מ"י שיטור מיוחד

     90.227.261 כלב לזיהוי חומרי דלק שיטור מיוחד

     90.227.262 הפעלה מבצעית של כלב לגילוי כסף שיטור מיוחד

     90.227.263 הפעלת כלבי שיטור להרתעה  שיטור מיוחד

     90.227.264 הפעלת כלב דואלי שיטור מיוחד

     90.227.265 הפעלה כלב סיור חדש  שיטור מיוחד

     90.227.309 כלב מרכש או גיוס ביחידה כלבניםקליטת  שיטור מיוחד

 כן    90.227.391 ( 28)שלב מבחן נוהג כלבים  שיטור מיוחד

 כן    90.227.392 מבחנים להכשרת כלבים שיטור מיוחד

 כן    90.227.393 חזרה לכשירות מקצועית/מבצעית שיטור מיוחד

     90.227.309 קליטת כלב ביחידה /מתקן מרכש או גיוס שיטור מיוחד

     90.226.100 תורת הפעלה שיטור הימי שיטור מיוחד

     90.226.104 הפעלת מתנדבים ביחידת השיטור הימי מיוחדשיטור 

     90.226.302 הצלת נפשות והגשת עזרה בים שיטור מיוחד

     90.226.303 סריקות נעדרים בים שיטור מיוחד

     90.226.304 גישה לאדם בים שיטור מיוחד

     90.226.306 זיהוי ובדיקת כלי שייט שיטור מיוחד

     90.226.307 גישה לכלי שייט מיוחדשיטור 

 כן    90.226.308 גרירה והיגררות שיטור מיוחד

 כן    90.226.310 אובדן או ניתוק עוגן שיטור מיוחד

     90.226.312 חילוץ גולש קייט שיטור מיוחד

     90.226.313 הפעלת אופנוע ים עם אסדת הצלה שיטור מיוחד



 12מתוך  12עמ'  -נהלי אגף השיטור 
 

 שם הנוהל היחידהשם 

 מספר הנוהל
מניעה לפרסום ה

 שם הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל נגיעה 

או חשיבות 
 לציבור

 נספח מספר הנוהל

     90.226.314 לחוף והחפההתקרבות  שיטור מיוחד

     90.226.317 טיפול הימאי המשטרתי באירועים ימיים שיטור מיוחד

 כן    90.226.318 ים-הוראות הפעלה ובטיחות באופנועי שיטור מיוחד

     90.226.319 הפלגה בשגרה בכלי שיט משטרתי שיטור מיוחד

     90.226.320 חדירת חפץ זר באופנוע זר שיטור מיוחד

 כן    90.226.404 תאונות ונזקים לכלי שייט משטרתיים שיטור מיוחד

     90.226.707 שת"פ עם צוללנים שיטור מיוחד

     02.220.085 טיפול בעבירות על חוק צער בע"ח  שיטור מיוחד

     02.220.073 2013הטיפול במטרדי רעש עדכון אוגוסט  שיטור מיוחד

     02.220.087 אופן רישום וטיפול בדוחות איכות חיים  שיטור מיוחד

     02.220.071 אכיפת חוקי איכות הסביבה ע"י מ"י שיטור מיוחד

     02.220.072 אכיפת חוק שמירת הניקיון  שיטור מיוחד

נוהל זה מצוי   02.220.075 הטיפול במטרדי רעש מבתי  תפילה  שיטור מיוחד 
 בבחינה

 

 כן    02.229.03 מחשוב הוצל"פ  הוצל"פ

 כן    02.229.04 פיקוח בקרה והדרכה הוצל"פ

     90.227.004 קבלה וניפוק סמים ממז"פ מוצגים למדור בע"ח ולבסיסים מפעילי בע"ח

 כן    90.226.101 קליטת מפקדים לשיטור הימי שיטור ימי

 כן    90.226.102 קליטת שוטרים למערך השיטור הימי שיטור ימי

 כן    90.226.103 עקרונות להפעלת בסיסי  שיטור ימי  שיטור ימי

 כן    90.226.602 הכשרות והשתלמויות מקצועיות לימאי המשטרה שיטור ימי

 כן    90.226.604 הוראות אימון בבסיסי השיטור הימי שיטור ימי

 כן    90.226.605 מטווח מכלי שייט משטרתי שיטור ימי

 כן    90.226.606 שלבי הסמכה וקידום ימאי משטרה שיטור ימי

 כן    90.226.607 מבחן רמה בשיטור הימי שיטור ימי

 כן    90.226.608 ביצוע תרגילים בשיטור הימי שיטור ימי
 



 4מתוך  1עמ'  -נהלי מערך סמפכ"ל למבצעים 
 

 מספר הנוהל שם הנוהל היחידהשם 
מניעה 

לפרסום שם 
 הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל 

נגיעה או 
 חשיבות לציבור

 כן - 90.221.100.000 עדכון וכתיבת נהלים מבצעיים במ"יתיקוף  מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.100.001 נוהל פריסת מחסומים סמפכ"ל למבצעיםמערך 

  - 90.221.100.002 הטיפול המשולב בתופעת השב"ח מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.100.003 טיפול והפצת התרעות פח"ע מערך סמפכ"ל למבצעים

 כן - 90.221.100.005 מפקד קצין תורן במ"י מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.100.006 קבורת מחבלים, אסירים ביטחוניים, מסתננים וגורמים עוינים למבצעיםמערך סמפכ"ל 

  - 90.221.100.007 הנפקה ושימוש בתעודות מעבר בשטחים סגורים מערך סמפכ"ל למבצעים

 כן - 90.221.101.001 עבודת מטה לקראת מבצע מערך סמפכ"ל למבצעים

 כן - 90.221.101.002 מצב בשגרהביצוע הערכת  מערך סמפכ"ל למבצעים

 כן - 90.221.101.003 ביצוע סיכומים מערך סמפכ"ל למבצעים

 כן - 90.221.101.004 עמ"ט לקראת בחירות מערך סמפכ"ל למבצעים

 כן - 90.221.101.006 נוהל תיקוף עדכון וכתיבת תוכניות מגירה מבצעיות במשטרת ישראל מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.102.001 הפעלת יחידות מג"ב  למבצעים מערך סמפכ"ל

  - 90.221.102.002 הפעלת חטיבה טקטית מג"ב מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.102.003 הפעלת מנהלת תיאום פעילות אכיפה מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.102.007 הפעלת צוות מו"מ משטרתי מערך סמפכ"ל למבצעים

 כן - 90.221.102.009 הפעלת שוטרי מטא"ר באירועים מבצעיים למבצעיםמערך סמפכ"ל 

  - 90.221.102.010 הקצאת יחידות חילוץ באירוע מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.102.012 הפעלת שלוחות מו"מ מחוזיות מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.103.003 הפעלת טייזר  מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.111.001 הטיפול המשטרתי בהפס"ד סמפכ"ל למבצעיםמערך 

  - 90.221.111.003 הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.111.004 הפעלת מכת"ז מערך סמפכ"ל למבצעים

  - FN 90.221.111.007 303הפעלת אפ"ק  מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.111.008 הפעלת בואש מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.111.009 הפעלת ונום מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.111.010 הפעלת מערכת צעקה מערך סמפכ"ל למבצעים

  (9)א()14סעיף  90.221.104.004 יחידה שחוק חופש המידע אינו חל עליה -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים



 4מתוך  2עמ'  -נהלי מערך סמפכ"ל למבצעים 
 

 מספר הנוהל שם הנוהל היחידהשם 
מניעה 

לפרסום שם 
 הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל 

נגיעה או 
 חשיבות לציבור

  (9)א()14סעיף  90.221.102.002 יחידה שחוק חופש המידע אינו חל עליה -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים

נספח לנוהל  יחידה שחוק חופש המידע אינו חל עליה -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים
90.221.102.002 

  (9)א()14סעיף 

  -   נוהל הפעלת אורגן מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.101.005 מבצעיגרף  מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.103.001 הפעלת כלי טייס במשטרת ישראל מערך סמפכ"ל למבצעים

    נוהל הפעלת כלי טייס בלתי מאוייש )כטמ"ב( מערך סמפכ"ל למבצעים

  (1)ב()9סעיף  90.221.103.002 נוהל חסוי העוסק בהפעלת אמצעי חסוי מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.104.001 מצבי כוננות במ"י למבצעיםמערך סמפכ"ל 

 כן - 90.221.104.002 מחוז מתגבר מחוז מערך סמפכ"ל למבצעים

 כן - 90.221.104.003 תגבור כוחות ארצי מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.104.005 תמונת ראי -גיוס והפעלה יחידות מילואים בשגרה וחירום במג"ב  מערך סמפכ"ל למבצעים

 כן - 90.221.105.003 מטא"מ מערך השליטה במ"י מערך סמפכ"ל למבצעים

 כן - 90.221.105.004 הפעלת חפ"ק אחוד מערך סמפכ"ל למבצעים

 כן - 90.221.105.005 הפעלת משל"ט חלופי בחרום מערך סמפכ"ל למבצעים

 כן - 90.221.105.006 דיווח אירועים מבצעיים מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.105.007 העברת אחריות משימתית סמפכ"ל למבצעיםמערך 

  - 90.221.105.009 צריבת תדרי משטרה וזימוניות לגופים חיצוניים מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.105.010 תפיסת ההפעלה המבצעית של מערכת קשר ניצן. מערך סמפכ"ל למבצעים

 כן - 90.221.105.011 של מערכת הביפר לשליחת הודעות מבצעיות תפיסת ההפעלה המבצעית מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.105.012 הפעלת מודול "מבצר" במצודה מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.106.005 אבטחת טקסים ממלכתיים ואירועי צה"ל בתחומי בט"פ מ"י מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.106.008 לתחומי הרש"פליווי מעבר סחורות ואדם  מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.106.011 סיוע מ"י לצה"ל בבסיסיו ומתקניו מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.106.014 שת"פ מ"י / צה"ל מ.צ בהיבטים מבצעיים מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.108.003 שת"פ מ"י עם המכון הסיסמולוגיה מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.108.004 סיוע מ"י למשרד החוץ באבטחת נציגויות זרות בארץ סמפכ"ל למבצעיםמערך 

  - 90.221.108.005 שת"פ מ"י יחידת מגן מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.108.006 שת"פ מ"י מול יחידת הפיקוח מערך סמפכ"ל למבצעים



 4מתוך  3עמ'  -נהלי מערך סמפכ"ל למבצעים 
 

 מספר הנוהל שם הנוהל היחידהשם 
מניעה 

לפרסום שם 
 הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל 

נגיעה או 
 חשיבות לציבור

באבטחת נבחרי סיוע מ"י לקצין הכנסת ולמנב"טים במשרדי ממשלה  מערך סמפכ"ל למבצעים
 ( ציבור )חכ"ים ושרים

90.221.108.008 -  

  - 90.221.108.010 שת"פ מ"י לחברת חשמל במצבי חירום מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.108.012 שת"פ מ"י ליחידת "צור " שב"ס  מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.109.001 נוהל אב -שת"פ גופי הצלה וחירום מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.109.003 טיפול מ"י באירוע דליקות רחבות היקף מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.109.004 שת"פ מ"י מד"א במצבים ייחודיים מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.109.005 שת"פ מ"י רשויות מקומיות במצבים ייחודיים מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.109.006 משרד הבריאות במצבים ייחודיים –שת"פ מ"י  מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.109.007 מגיבים ראשוניים –מצבי כוננות בין ארגוניים  מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.110.001 מרדף אחר רכב חשוד מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.110.002 איתור נעדרים מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.110.003 הערכות מבצעית באירועים המוניים מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.110.005 הטיפול באיום האווירי מהפנים מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.110.006 הפעלת שטחי כינוס מבצעיים מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.110.008  –פתיחה באש  מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.110.009 ם.-פתיחה באש בקטעים מיוחדים במכשול עוטף י מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.110.010 נוהל אב "פגיון" מערך סמפכ"ל למבצעים

"וניל שחור" הטיפול המשטרתי בדברי דואר החשודים כמכלי חומרים  מערך סמפכ"ל למבצעים
 כימיים ביולוגים/

90.221.110.012 -  

  - 90.221.110.013 הערכות המשטרה לאבטחת פארקים / יערות. מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.110.014 הטיפול בפעילים זרים לא רצויים מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.110.015 סיוע למניעת פגיעה בתשתיות לאומיות  מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.110.016 סריקה ואבטחת תחנות הסעה וריכוזי חיילים סמפכ"ל למבצעיםמערך 

  - 90.221.110.017 תנועת מ"י בצירים באיו"ש מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.110.020 (1)א()9סעיף  -הגילוי והדיווח בחשד לזירת אירוע רדיולוגי מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.111.005 מדיניות מ"י לסגירת צירים בהפס"ד מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.111.006 סגירת מוסדות ציבור בהפס"ד מערך סמפכ"ל למבצעים



 4מתוך  4עמ'  -נהלי מערך סמפכ"ל למבצעים 
 

 מספר הנוהל שם הנוהל היחידהשם 
מניעה 

לפרסום שם 
 הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל 

נגיעה או 
 חשיבות לציבור

  - 90.221.102.004 יחידה שחוק חופש המידע אינו חל עליה -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים

  - 90.221.102.005 אינו חל עליהיחידה שחוק חופש המידע  -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים

  ( 1)א()9סעיף  90.221.102.008 בשלומו ובטחונו של אדםגילוי שמו עלול לפגוע  -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים

  ( 1)א()9סעיף  90.221.106.004 שיתוף פעולה עם גופים בטחוניים אחרים -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים

  ( 1)א()9סעיף  90.221.106.006 שיתוף פעולה עם גופים בטחוניים אחרים -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים

  ( 1)א()9סעיף  90.221.106.007 שיתוף פעולה עם גופים בטחוניים אחרים -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים

  ( 1)א()9סעיף  90.221.106.009 שיתוף פעולה עם גופים בטחוניים אחרים -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים

  ( 1)א()9סעיף  90.221.106.013 שיתוף פעולה עם גופים בטחוניים אחרים -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים

  ( 1)א()9סעיף  90.221.107.001 שיתוף פעולה עם גופים בטחוניים אחרים -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים

  ( 1)א()9סעיף  90.221.107.002 שיתוף פעולה עם גופים בטחוניים אחרים -חסוי נוהל  מערך סמפכ"ל למבצעים

  ( 1)א()9סעיף  90.221.107.003 שיתוף פעולה עם גופים בטחוניים אחרים -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים

  ( 1)א()9סעיף  90.221.107.004 שיתוף פעולה עם גופים בטחוניים אחרים -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים

  ( 1)א()9סעיף  90.221.107.005 שיתוף פעולה עם גופים בטחוניים אחרים -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים

  ( 1)א()9סעיף  90.221.108.001 שיתוף פעולה עם גופים בטחוניים אחרים -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים

  ( 1)א()9סעיף  90.221.108.002 פעולה עם גופים בטחוניים אחריםשיתוף  -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים

  ( 1)א()9סעיף  90.221.108.007 שיתוף פעולה עם גופים בטחוניים אחרים -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים

  ( 1)א()9סעיף  90.221.108.011 שיתוף פעולה עם גופים בטחוניים אחרים -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים

  ( 1)א()9סעיף  90.221.108.013 שיתוף פעולה עם גופים בטחוניים אחרים -נוהל חסוי  מערך סמפכ"ל למבצעים
 



 8מתוך  1עמ'  -נהלי אגף משאבי אנוש 
 

 מספר הנוהל שם הנוהל היחידהשם 
המניעה 

לפרסום שם 
 הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל 

נגיעה או 
 חשיבות לציבור

 כן  08.02.03 שעות העבודה והמנוחה של השוטר משאבי אנוש

   18.01.01 נושאי אמ"ש -חומר ארכיוני תקופת ביעור  משאבי אנוש

בחירות לרשויות המקומיות ולמועצות  -2018נרקיס  משאבי אנוש
 הצבעת שוטרים –האזוריות 

 כן  18.01.10

עבודת המטה לגיבוש ופרסום נהלי אמ"ש ופקודות  משאבי אנוש
 מטא"ר

 כן  22.01.22

עיון ושמירת ניהול, תיוק,  -תיקים אישיים ממוחשבים משאבי אנוש
 מסמכי מקור וביעורם

22.01.24   

 כן  02.01.03 מרכז הערכה לקצונה בכירה משאבי אנוש

   02.01.04 מיון לקצונה וגיוס לקצונה במגזר המנהלי משאבי אנוש

   02.01.05 מיון לקצונה וגיוס לקצונה במגזר הייעודי משאבי אנוש

 כן  03.01.02 לכתיבת ספר חפיפההנחיות  -חילופי מפקדים בתפקיד  משאבי אנוש

 כן  05.01.05 התמחות במשפטים לקצינים ולנגדים מצטיינים  משאבי אנוש

 כן  05.02.04 העלאת נגדים בדרגה משאבי אנוש

מסלולי הגיוס, הקידום וההכשרה של בד"א במשטרת  משאבי אנוש
 ישראל 

05.02.07   

 כן  05.02.09 ממיינת הופסקההטיפול בחניך שהשתתפותו בהכשרה  משאבי אנוש

 כן  05.03.02 קידום לדרגת רפ"ק ללא תקן מקדם)מוקפא( משאבי אנוש

 כן  05.03.03 התחייבות לשיבוץ בסיום קורס קצינים ייעודי )בתיקון( משאבי אנוש

דרישות ההשכלה לצורך קידום ומינוי לדרגת רפ"ק  משאבי אנוש
 ומעלה 

 כן  05.03.06

 כן  05.03.07 מינוי וקידום קצינים עד דרגת פקד משאבי אנוש

 כן  05.03.08 מינוי, קידום ושיבוץ של קצינים לתפקידי רפ"ק ומעלה משאבי אנוש

 כן  05.03.10 אישית סנ"ץ ונצ"ם )מוקפא(-קידום לדרגה מקצועית משאבי אנוש

 כן  05.03.11 כללי הסיווג המקצועי לקצינים משאבי אנוש

 כן  05.03.12 מינוי קצונה ופז"ם לדרגות קצונה במשטרת ישראל משאבי אנוש

 כן  05.03.14 צוערים משאבי אנוש

 כן  05.03.15 מינוי רפ"ק מיוחד משאבי אנוש

   05.03.16 צוערי שה"ם משאבי אנוש

 כן  06.01.01 העברה מתפקיד לתפקיד -שת"מים  משאבי אנוש



 8מתוך  2עמ'  -נהלי אגף משאבי אנוש 
 

 מספר הנוהל שם הנוהל היחידהשם 
המניעה 

לפרסום שם 
 הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל 

נגיעה או 
 חשיבות לציבור

 כן  06.01.03 שינוי מעמד משאבי אנוש

 כן  06.01.04 סיפוח משאבי אנוש

 כן  06.01.05 העברת נגדים ממשרה למשרה  משאבי אנוש

 כן  07.03.12 תנאי שירות וזכאויות -נציגי המשטרה בחו"ל  משאבי אנוש

 כן  07.04.01 יציאה לחופשה ללא תשלום משאבי אנוש

 כן  07.04.09 שוטרת השוהה במקלט לנשים מוכות משאבי אנוש

   14.01.01 שירות מילואים בצה"ל של שוטר אנושמשאבי 

   15.02.04 סדרי עבודה ומנוחה של שח"ם משאבי אנוש

   15.02.07 מסלולי ההכשרה והקידום לשח"ם משאבי אנוש

יציאה לקורס  -שוטר חובה המשרת במשטרה )שח"מ(  משאבי אנוש
 קצינים בצה"ל

15.02.08   

   15.02.09 שח"םתום שירות חובה של  משאבי אנוש

   15.02.10 החזרת שח"ם לצה"ל משאבי אנוש

   15.02.11 גיוס והעסקה של שוטר חובה )שח"מ( חרדי משאבי אנוש

   15.03.02 אדם-הפעלת מערך עובדי חברות כוח משאבי אנוש

   15.03.03 העסקת חניכים משאבי אנוש

 הפעלת מתנדבים אזרחיים במשטרת ישראל שלא משאבי אנוש
במסגרת המשמר האזרחי בהתאם לחוק הביטוח 

 הלאומי )בבדיקה(

15.04.01   

   15.04.03 העסקת מתנדבי שירות לאומי משאבי אנוש

   15.05.01 שוטרים לתפקידים מיוחדים )שת"מים( משאבי אנוש

 כן  16.01.01 הודעה מוקדמת על התפטרות מן השירות משאבי אנוש

   18.01.05 שירות במשטרהאישורים על  משאבי אנוש

כללים לשיתוף פעולה בנושא כ"א בין המחלקה  משאבי אנוש
לחקירות שוטרים שבמשרד המשפטים לבין משטרת 

 ישראל )מיועד לביטול(

22.01.03   

   22.01.05 ניהול תיקים לשוליות וחניכים משאבי אנוש

אופן הטיפול בשינוי חלקיות משרה של איש משטרה  משאבי אנוש
 בד"א

 כן  22.01.10

 כן  22.01.11 מסלול שירות לטייסים )מיועד לביטול( משאבי אנוש

 כן  22.01.13 מתן הודעה מוקדמת במקרה של פיטורין משאבי אנוש



 8מתוך  3עמ'  -נהלי אגף משאבי אנוש 
 

 מספר הנוהל שם הנוהל היחידהשם 
המניעה 

לפרסום שם 
 הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל 

נגיעה או 
 חשיבות לציבור

 כן  22.01.14 ביזור הסמכות בנושא יציאה לחל"ת משאבי אנוש

 כן  22.01.19 מינוי קצינים במערך אמ"ש ביחידות משאבי אנוש

   15.05.03 גיוס חוץ אנוש משאבי

   01.01.01 פרסום מודעות "דרושים" משאבי אנוש

   01.01.04 הליך המיון והגיוס למשטרת ישראל משאבי אנוש

גיבוש תוכנית  -מחקרים וסקרים במשטרת ישראל  משאבי אנוש
 שנתית ואישור בקשות

18.01.08   

 כן  01.01.03 שירותשקילת המשך  -שוטר בתקופת הניסיון  משאבי אנוש

בדיקת ההיבט המשמעתי של שוטר המועמד להשתתף  משאבי אנוש
 בהכשרה

03.02.09   

   05.01.04 ניגוד עניינים במילוי תפקיד משאבי אנוש

 כן  06.01.08 בחינת תום שירותו של שוטר במשטרת ישראל משאבי אנוש

 כן  10.01.01 דיווח למטא"ר -מידע משמעתי על אנשי משטרה  משאבי אנוש

   10.01.03 החתמת משתחרר משירות מ"י על איסור מסירת מידע משאבי אנוש

 כן  10.01.04 דיווח וטיפול בנעדרים מתפקיד ללא רשות משאבי אנוש

   10.01.05 מסירת מידע אודות שירות שוטר משאבי אנוש

עיקרי הוראות החוק, דרכי הגשת  -הטרדה על רקע מיני  משאבי אנוש
 תלונות ודרכי טיפול

10.01.07   

 כן  10.01.08 בירור ענייני משמעת -שוטרים המבקשים לצאת לחל"ת  משאבי אנוש

עדכון השר לביטחון הפנים על הליכים  משאבי אנוש
 משמעתיים/מנהליים/פליליים נגד קצינים בכירים

10.01.09   

 כן  10.02.02 ביצועו של עונש ריתוק משאבי אנוש

 כן  10.02.03 הכשרת קצין שיפוט והליך השפיטה בפני דן יחיד  אנושמשאבי 

הבאת תוצאות הליכים בביד"ם ובביד"ע לידיעת גורמי  משאבי אנוש
 משטרה ומח"ש

 כן  10.02.04

   10.02.05 ביטול עונש שהוטל בדין משמעתי או המתקתו משאבי אנוש

בגין טיפול התחייבות אנשי משטרה לכיסוי הוצאות  משאבי אנוש
 רפואי

 כן  10.03.01

 כן  10.03.02 שימוש ברכוש פרטי לצורך מילוי תפקיד משאבי אנוש

   10.03.03 קביעת תנאי גיוס, שירות ופרישה משאבי אנוש



 8מתוך  4עמ'  -נהלי אגף משאבי אנוש 
 

 מספר הנוהל שם הנוהל היחידהשם 
המניעה 

לפרסום שם 
 הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל 

נגיעה או 
 חשיבות לציבור

 כן  10.03.04 העיון בתיק אישי משאבי אנוש

   10.03.05 שוטרי קבע -עבודה נוספת והתנדבות  משאבי אנוש

   10.03.06 השתתפות שוטרים בתכנית טלוויזיה או רדיו משאבי אנוש

   10.03.07 איסור קבלת הלוואות מגופים פרטיים ומגמ"חים משאבי אנוש

   10.03.08 פעילות מסחרית וארגון מסגרות לימודים במשטרה משאבי אנוש

איסור קיום קשרים חברתיים העלולים לפגוע בתדמית  משאבי אנוש
 המשטרה

10.03.09   

ארגון  -כללים לפעילות אנשי משטרה בעמותת איפ"א  משאבי אנוש
 השוטרים הבינלאומי )סניף ישראל( )ע"ר(

10.03.10   

 כן  10.03.12 איסור שימוש בתואר אקדמי לא מוכר במ"י משאבי אנוש

חלופות מעצר וחתימה של שוטר כערב למשוחרר  משאבי אנוש
 בתנאים

10.03.13   

חובת הדיווח והטיפול  –עבירות תעבורה של שוטרים  משאבי אנוש
 המנהלי

10.03.14   

 כן  10.04.01 המלצות לפיטורין משאבי אנוש

 כן  10.04.02 המלצות לשיגור מכתב התראה משאבי אנוש

   10.04.03 טיפול פיקודי משמעתי בשוטרים שנגדם קיימות תלונות משאבי אנוש

נקבע בפסק הדין כי העידו עדות שקר שוטרים שלגביהם  משאבי אנוש
 או עדות שאינה אמת

10.04.04   

   10.04.05 חופשה כפויה משאבי אנוש

הגבלות על  –שוטרים המעורבים בביצוע עבירות  משאבי אנוש
 הקידום

10.04.06   

   10.04.07 עריכת ריאיון שימוע משאבי אנוש

   11.04.02 הענקת עיטורים במשטרת ישראל משאבי אנוש

   18.01.03 תקופות שירות במשטרה משאבי אנוש

   15.04.02 טיפול במתנדב משא"ז שנפגע בעת ועקב תפקיד משאבי אנוש

  (1)א()9סעיף  07.01.04 נוהל חסוי משאבי אנוש

 כן - 07.02.02 נופש תקציבי: נופש משפחות ונופש מבצעי )בעדכון( משאבי אנוש

שירות, טיסות בתפקיד וטיסות של שוטר  טיסות תנאי משאבי אנוש
 חובה

07.03.05 -  



 8מתוך  5עמ'  -נהלי אגף משאבי אנוש 
 

 מספר הנוהל שם הנוהל היחידהשם 
המניעה 

לפרסום שם 
 הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל 

נגיעה או 
 חשיבות לציבור

 כן - 07.03.06 השוטר )בעדכון(-מגורים בבית משאבי אנוש

 -השתתפות המשטרה בתשלום שכר דירה ושכר חדר  משאבי אנוש
 הוראת שעה )בעדכון(

 כן - 07.03.07

 כן - 07.03.11 מענקי סיוע משאבי אנוש

בהוצאות חינוך או טיפול בילד בעל  השתתפות המשטרה משאבי אנוש
 צרכים מיוחדים )בעדכון(

 כן - 07.03.17

 כן - 07.03.18 סיוע רווחתי לחגים משאבי אנוש

 כן - 07.03.19 נסיעות שוטרים באזור ערבה אילת )מיועד לביטול( משאבי אנוש

 כן - 07.03.20 ניהול ומימוש תקציב סל רווחה משאבי אנוש

 כן - 07.03.21 חינוך לילדי שוטרים מלגות משאבי אנוש

 כן - 11.02.01 סדרי ההופעה בעת התייצבות לקורסים משטרתיים משאבי אנוש

  - 11.02.02 תג זיהוי משאבי אנוש

  - 11.02.03 חובת לבישת מדים משאבי אנוש

 כן - 11.03.01 תרגילי סדר במשטרת ישראל משאבי אנוש

 כן - 11.03.03 במשטרת ישראלטקסים ואירועים  משאבי אנוש

  - 15.02.02 דמי כלכלה לשוטרי חובה משאבי אנוש

  - 15.02.05 הלוואות ומענקים לסיוע לשוטרי חובה במג"ב משאבי אנוש

  - 15.02.06 עבודה נוספת והתנדבות של שוטר חובה משאבי אנוש

 כן - 16.02.02 בקשה להכרת תקופות שירות קודמות לצורך גמלאות משאבי אנוש

 כן - 16.02.03 טקס פרידה לפורשים לגמלאות משאבי אנוש

 כן - 16.02.04 חופשת פרישה במשטרת ישראל משאבי אנוש

 כן - 16.02.06 פרישה מוקדמת לגמלאות בהקפאת זכויות משאבי אנוש

השתתפות המשטרה בתשלום עבור לימודים ויעוץ  משאבי אנוש
 לגמלאותמס/פנסיוני לשוטר הפורש 

 כן - 16.02.10

  - 16.03.01 פטירת גמלאי משאבי אנוש

  - 16.03.02 הנצחת חללי משטרת ישראל ביחידות המשטרה משאבי אנוש

  - 16.03.04 חובות המפקד -קשר עם המשפחה השכולה בארץ  משאבי אנוש

הענקת כרית חלל  לבני משפחה שכולה של שוטר או  משאבי אנוש
 מתנדב 

16.03.05 -  



 8מתוך  6עמ'  -נהלי אגף משאבי אנוש 
 

 מספר הנוהל שם הנוהל היחידהשם 
המניעה 

לפרסום שם 
 הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל 

נגיעה או 
 חשיבות לציבור

העברת ממצאי תיק קצין בודק למשפחה שכולה עם  משאבי אנוש
 פטירת שוטר

16.03.06 -  

 כן - 18.01.06 פטירת קרוב משפחה של שוטר מקרבה ראשונה  משאבי אנוש

 כן - 22.01.08 פדיון ימי ח"ש בעת השעיה משאבי אנוש

 כן - 03.04.02 הגשת עזרה ראשונה באימוני ירי )בעדכון( משאבי אנוש

 כן - 13.01.01 אנשי משטרה החולים במחלות חשוכות מרפא משאבי אנוש

 כן - 13.01.02 פניה לוועדה רפואית משטרתית )ור"ם( )בעדכון( משאבי אנוש

 כן - 13.01.03 כפיפות מערך הרפואה במשטרת ישראל משאבי אנוש

 כן - 13.01.04 המרכז להערכה רפואית תפקודית )מלר"ת( )בעדכון( משאבי אנוש

החזר הוצאות רפואיות לשוטר / מתנדב משא"ז שחש  משאבי אנוש
 ברע בתפקיד

13.01.06 -  

 כן - 13.02.01 מתן תמיכה ויעוץ פסיכולוגי לשוטרים ובני משפחותיהם משאבי אנוש

 כן - 13.02.02 הטיפול בשוטר הנמצא במצוקה נפשית משאבי אנוש

  - 07.03.09 באמצעות חברת הביטוח "ענבל"הגנה משפטית  משאבי אנוש

ניהול תיקים אישיים ותיקים עפ"י נושאים בענייני כ"א  משאבי אנוש
 ותקופות החזקתם עד לביעור

 כן - 22.01.04

 כן - 19.01.01 הפעלת מערך הרבנות במשטרת ישראל משאבי אנוש

 כן - 05.02.06 קידום בסוג באמצעות תוספת מקצועית משאבי אנוש

 כן - 07.03.01 שיון ודמי חבריהחזר אגרת ר משאבי אנוש

 כן - 07.03.03 פרסומים לאנשי משטרה בדרוג משפטנים משאבי אנוש

 כן - 07.03.04 קצובת ביגוד משאבי אנוש

  - 07.03.10 חברות המשטרה באגודה מקצועית באמצעות נציג משאבי אנוש

 כן - 07.03.15 החזר אגרת רשיון לבעלי מקצוע משאבי אנוש

  - 08.01.04 תנאי עבודה -הודעה לעובד  משאבי אנוש

קידום בדרגות שכר ובוותק לאקדמאים בעלי תואר שני,  משאבי אנוש
 שלישי ולימודי תעודה

 כן - 12.01.01

 כן - 12.01.02 תגמול שוטרים בד"א וקצינים בגין השכלה על תיכונית משאבי אנוש

שכר על סמך שירות קבע קודם בצה"ל, קביעת דרגת  משאבי אנוש
 שב"ס, משטרת ישראל ובמשרד החוץ

חלק משם  12.01.03
 -הנוהל הושמט 

 )א(14סעיף 

 כן



 8מתוך  7עמ'  -נהלי אגף משאבי אנוש 
 

 מספר הנוהל שם הנוהל היחידהשם 
המניעה 

לפרסום שם 
 הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל 

נגיעה או 
 חשיבות לציבור

 כן - 12.01.04 דרוג שכר קצינים טכניים משאבי אנוש

גרירת תוספת תמריץ ותוספת מקצועית למקצועות  משאבי אנוש
 מיוחדים

 כן - 12.01.05

 כן - 12.01.06 מקצועיותתוספות שכר  משאבי אנוש

 כן - 12.01.07 דיווח ימים בודדים לצורך תשלום תוספת פעילות משאבי אנוש

חלק משם  12.01.08  זכאות לתוספת פעילות של אנשי מטה/מנהלה במג"ב משאבי אנוש
 -הנוהל הושמט 

 )א(14סעיף 

 כן

 כן - 12.01.09 מענק יובל משאבי אנוש

שירות קודמת למניין תוספת הוותק הכרה בתקופת  משאבי אנוש
 לצרכי שכר, לתוספת ותק מקצועי ולדמי הבראה

 כן - 12.01.10

 כן - 12.01.11 חיסכון בקופת גמל לשוטרים משאבי אנוש

 כן - 12.01.12 תוספת ותק פעילות משאבי אנוש

 כן - 12.01.13 זכאות לגמול השתלמות משאבי אנוש

 כן - 12.01.14 בתקופת היעדרות או הגבלה תשלום תוספות נלוות משאבי אנוש

 כן - 12.01.15 טיפול בשינויי שכר משאבי אנוש

 כן - 12.01.16 תוספת מפקד לוחם משאבי אנוש

 כן - 12.01.17 דרוג מחקר  משאבי אנוש

פי מודל -רנ"ג על -תמריץ מוגדל ללוחמים בדרגות סמ"ר משאבי אנוש
 שכר הנגדים עולם ישן

 כן - 12.01.18

מענק התמדה לשוטרים ביחידת המקומות הקדושים  משאבי אנוש
 בירושלים

 כן - 12.01.19

 כן - 12.01.20 אש"ל מדווח משאבי אנוש

 כן - 12.01.22 דרוג מחקר ופיתוח משטרתי  משאבי אנוש

  - 15.03.01 העסקת עובדי בינוי משאבי אנוש

 כן - 16.02.05 פיצוי עבור אי היעדרות מחמת מחלה משאבי אנוש

 כן - 16.02.08 שוטר במסלול פנסיה צוברת משאבי אנוש

 כן - 22.01.12 תשלום עבור כלכלה במתקני משטרה משאבי אנוש

 כן - 22.01.15 נוהל דיווח לצורך השתתפות בתשלום לגני ילדים משאבי אנוש

 כן - 22.01.17 נוהל דיווח לצורך השתתפות בתשלום קייטנות משאבי אנוש



 8מתוך  8עמ'  -נהלי אגף משאבי אנוש 
 

 מספר הנוהל שם הנוהל היחידהשם 
המניעה 

לפרסום שם 
 הנוהל

על פניו נראה 
שאין לנוהל 

נגיעה או 
 חשיבות לציבור

  )א( 14סעיף  02.01.01 נוהל העוסק ביחידות שאינן כלולות בחוק חופש המידע משאבי אנוש
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 מ"מ 40ובה ספוג הפעלת ר –הוראה מקצועית 
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 נוהל "ליווי מד"א בשכונות הערביות ובמזרח ירושלים"

 ו"הנחית היחידה לאבטחת מתחמים במזרח ירושלים" 
 










