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חקירת אנשי משטרה על ידי המשטרה ועל ידי לחקירת המחלקה  - 06.03.03
  שוטרים שבמשרד המשפטים

  הגדרות  .1

  :בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שלצדם

, ז הנחקר בגין עבירה פלילית"כהגדרתו בפקודת המשטרה וכן מתנדב משא - ש משטרהאי  .א
  .אשר ביצע תוך כדי תפקידו

שנמסרה בכתב או בעל פה או בכל דרך , תלונה על עבירה שבוצעה על ידי איש משטרה - תלונה  .ב
  .לרבות מוצגים הקשורים בנושא התלונה, אחרת

  .המעלה חשד לביצוע עבירה, דעלרבות תלונה או מי - חומר חקירה  .ג

  .כל מתקן משטרה -  יחידת משטרה  .ד

  .ב"מפקד מפקדה אזורית במג, מפקד מרחב, ראש מחלקה -  מפקד  .ה

  .ב"מפקד מג, מפקד מחוז, ראש אגף - מפקד בכיר  .ו

  .לרבות סגנו -  )ש"מח(מנהל המחלקה לחקירות שוטרים   .ז

  ש ושל משטרת ישראל"תחומי האחריות של מח  .2

  ש"העבירות הנחקרות על ידי מח  .א

, 1971 - א "התשל) נוסח חדש(עבירות המפורטות בתוספת הראשונה לפקודת המשטרה 
החשודים בביצוע עבירות יחד עם אנשי , שהחשודים בביצוען הם אנשי משטרה או אזרחים

  :להלן סוגי העבירות. ש"תיחקרנה על ידי מח, משטרה

על , למעט עבירה הנחקרת על ידי רשות אחרת, שנה עבירה שהעונש בגינה מאסר העולה על )1
  .פי דין

  .1981 -א "לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ 22עבירה על סעיף   )2

אולם היא חלק מסדרת מעשים , עבירה שהעונש בגינה מאסר שאינו עולה על שנה )2
  .ש"הקשורים זה בזה או נלווים להם ואשר יש בהם עבירה שחקירתה בסמכות מח

אף אם העונש בגינו הוא מאסר שאינו עולה , ש"ניסיון לעבור עבירה שחקירתה בסמכות מח  )4
  .על שנה

עבירה שהעונש בגינה אינו עולה על שנה ופרקליט המדינה והמפקח הכללי קבעו שתיחקר   )5
  .ש"על ידי מח

  העבירות הנחקרות על ידי המשטרה  .ב

. א. 2למעט העבירות המפורטות בסעיפים  ,עבירה שהעונש בגינה אינו עולה על שנת מאסר  )1
  .על פי דין, לעיל ולמעט עבירה הנחקרת על ידי רשות אחרת) 5 -) 3

  .לפקודת התעבורה 1עבירת תעבורה כהגדרתה בסעיף   )2

קבע , ק"בהתייעצות עם ראש אח, ש"ומנהל מח, עבירה שביצע איש משטרה ביחד עם אחר  )3
  .עבירה משני כי חלקו של איש המשטרה בביצוע אותה
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, בכלל זה  ;עבירות הנובעות מאירועים מיוחדים שקבעו פרקליט המדינה והמפקח הכללי  )4
י "במסגרת מילוי תפקידו במחוז ש, עבירה שעבר איש משטרה תוך שימוש בכלי ירייה

  .ובמרחב שמשון

  קבלת התלונה  .3

  .ש"ה או במשרדי מחתלונה על עבירה שבוצעה על ידי איש משטרה תתקבל בכל יחידת משטר  .א

  קבלת תלונה במשטרה  .ב

בין אם מדובר בתלונה , תיגבה התלונה לאלתר, ביקש אדם למסור תלונה ביחידת משטרה  )1
בגין עבירה הנחקרת על ידי המשטרה ובין אם מדובר בתלונה בגין עבירה הנחקרת על ידי 

  . ש "מח
  .עד אחראין להמליץ בפני המתלונן למסור תלונתו במקום אחר או במו

יקבל את התלונה , גם אם סבור מקבל התלונה כי קיים ספק לגבי עצם קיום העבירה
  .וירשום אותה

תתקבל ותירשם ביחידת , היתה התלונה על עבירה מן העבירות הנחקרות על ידי המשטרה  )2
, "הטיפול בתלונה ובתיק חקירה" -  14.01.01ר "כמותווה בפקודת המטא, המשטרה

  .להלן. 4בסעיף ותיחקר כמותווה 

. 5תטופל כמפורט בסעיף , ש"היתה התלונה על עבירה מן העבירות הנחקרות על ידי מח  )3
  .להלן

  ש"קבלת תלונה במח  .ג

. 6תיחקר כמפורט בסעיף , ש"היתה התלונה על עבירה מן העבירות הנחקרות על ידי מח  )1
  .להלן

תועבר התלונה לקצין , טרההיתה התלונה על עבירה מן העבירות הנחקרות על ידי המש  )2
, ק מחוזי יעבירה לחקירה ביחידה החוקרת"קצין אח. ק"ק מחוזי עם העתק לראש מח"אח

  .להלן. 4אשר תטפל בה כמפורט בסעיף 

  טיפול המשטרה בתלונות הנחקרות על ידה  .4

הדרושות , תבצע פעולות חקירה ראשוניות ודחופות, היחידה שבתחומה בוצעה העבירה  .א
  .עילותה של החקירה ולשמירת ראיותלהבטחת י

בוצעה העבירה בתחומה של היחידה שבה משרת איש המשטרה החשוד בביצועה או שחלה על   .ב
טיפול בעניין שבו מעורב קרובו או ידידו של " - 06.02.171ר "המקרה האמור פקודת המטא

רחב או ק במ"יועברו התלונה וחומר החקירה שנאסף לקצין אח, "סייגים - איש משטרה 
והוא ישקול את הצורך להעביר את ביצוע החקירה לידי יחידת חקירות , לפי העניין, במחוז
  .סמוכה

  דיווח על קבלת תלונה  .ג

תפתח יחידת החקירות , המעלה לכאורה חשד לביצוע עבירה, הוגשה תלונה נגד איש משטרה
  :לגורמים הבאים, ללא דיחוי, בחקירה ותדווח על כך

  רותראש לשכת חקי  )1

  ראש ענף חקירות  )2

  .לעיל. ה. 1כהגדרתו בסעיף , מפקדו של הנחקר  )3

  .לעיל. ו. 1כהגדרתו בסעיף , מפקדו הבכיר של הנחקר  )4

  ק"ראש אח  )5
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  א"ראש אכ  )6

  ן"ראש ממ  )7

  ק"ראש מח )8

  ש"ראש יחב )9

  .ראש מחלקת משמעת )10

  מעצר וכליאה, עיכוב  .ד

ועיכובו או מעצרו חיוניים לניהולה התקין , טרההתעורר חשד לביצוע עבירה על ידי איש מש  )1
בהתאם לסמכות המוקנית לאיש משטרה על פי , ניתן לעכבו או לעצרו, והיעיל של החקירה

  .כל דין

באמצעות קצין , ק"אלא לאחר קבלת אישור מראש אח, אין לעצור או לכלוא איש משטרה  )2
  .ל באשר להחלטתו זו"את המפכק יידע "ראש אח. ז הנוגע בדבר"ק מחוזי ויידוע הממ"אח

בהתאם , יש לדווח על כך למפקדו הבכיר, טרם ביצוע מעצר או כליאה של איש משטרה  )3
  .ליחידה בה הוא משרת

ז הנוגע בדבר וללא "ללא יידוע הממ, אין לערוך חיפוש מכל סוג שהוא אצל איש משטרה  )4
אלא אם החיפוש לא , ק מחוזי"באמצעות קצין אח, מראש, ק"קבלת אישורו של ראש אח

אם סבר כי עריכתו , ק יאשר עריכת חיפוש"ראש אח. והיה הכרח לבצעו מיד, היה מתוכנן
  .הכל בכפוף להוראות כל דין, חיונית לניהולה התקין של החקירה

  . אין לכלוא איש משטרה בבית מעצר שנמצא ביחידה בה הוא משרת  )5

, ק לכלאו בתא יחד עם אחרים"אש אחאלא אם אישר ר, איש משטרה ייכלא בתא נפרד  )6
  .ובתנאי שנבדק שלא נשקפת סכנה לחייו מצד עצורים אחרים

  .אין לכלוא איש משטרה במדים  )7

בין שבוצע על פי צו מעצר ובין שבוצע ללא צו , יש לדווח על ביצוע מעצר של איש משטרה  )8
  : לגורמים הבאים, במברק מידי - וכן על שחרור ממעצר , מעצר

  ק"ש אחרא  )א

  .בהתאם ליחידת השירות של איש המשטרה, המפקד הבכיר  )ב

  א"ראש אכ  )ג

  .ראש מחלקת משמעת  )ד

חייב להזדהות באמצעות , איש משטרה שעוכב או שנעצר בחשד לביצוע עבירה פלילית  )9
  .תעודת המינוי

  ר"העברת התיק לגורמי המטא  .ה

את סיכום החקירה ואת , ירהתעביר היחידה החוקרת את תיק החק, עם סיום החקירה  )1
ק מרחבי וקצין "באמצעות קצין אח, בנתיבי הפיקוד, הדיווח על האשמת איש המשטרה

ח יופצו "העתקי הדו. ק"כמפורט בהנחית מח, ק לקבלת הנחיות"לראש מח, ק מחוזי"אח
  .לעיל. ג. 4גם לגורמים המנויים בסעיף 

  :נים כדלקמןיש לפעול באחד האופ, ק"לאחר קבלת החלטת ראש מח  )2

ק את צילום התיק "יעביר ראש מח, אם הוחלט להעמיד את איש המשטרה לדין פלילי  )א
ר "בהתאם לקבוע בפקודת המטא. לשם שקילת צעדים מינהליים, למחלקת משמעת

אנשי משטרה חשודים בביצוע עבירה או  - אמצעי משמעת מינהליים " - 06.01.021
  ".שהוכרע דינם
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ק כי יש מקום לבחינת "ואם סבור ראש מח, התיק בהיבט הפלילי אם הוחלט לסגור את  )ב
  .יועבר צילום התיק למחלקת משמעת, ההיבטים המשמעתיים של המקרה

ק סבור שיש מקום לנקוט צעדים "אם הוחלט על סגירת התיק ואין ראש מח  )ג
  .יוחזר התיק ליחידה החוקרת, משמעתיים

  .א"כמקובל לגבי תיקי פ, ירות על תוצאות הטיפולתדווח יחידת החק, עם סיום הטיפול בתיק  .ו

את דבר קיומה , אין לנקוט כל פעולה שעלולה להביא לידיעתו של איש משטרה החשוד בעבירה  .ז
  .ואין להודיע לו על ניהול חקירה ראשונית נגדו במשטרה, של התלונה או הידיעה נגדו

יבדוק את , חקירה הסמויה הסתייםהובא לידיעת מפקד כי נגד פקודו נפתחה חקירה ושלב ה  .ח
  .א"הרישומים הנוגעים בנושאי משמעת בעברו של איש המשטרה ויפעל כמפורט בהודעת כ

  ש"טיפול המשטרה בתלונה או במידע הנחקר על ידי מח  .5

  ש"העברת החומר למח  .א

לרבות עבירה שבוצעה , ש"נודע לאיש משטרה על ביצוע עבירה הנחקרת על ידי מח, ככלל  )1
יעביר ישירות את , אם עקב תלונה ואם בכל דרך אחרת, הכלוא במתקן משטרתי, גד כלואנ

המשטרה לא תנקוט . לרבות המוצגים שנתפסו, לאלתר, ש"חומר החקירה הנוגע בדבר למח
  .ש"טרם העברת החומר למח, כל הליך של בדיקה או חקירה

מן הסיבות המצוינות , במקרים בהם התעורר צורך דחוף בחקירה, למרות האמור לעיל  )2
  .להלן) 4 - ) 2. ב. 5תפעל המשטרה כאמור בסעיפים , להלן) 1. ב. 5בסעיף 

  העברת מידע המתגלה בהליך חקירתי או משפטי  )3
מידע על עבירה , משטרתי -בהליך חקירתי או משפטי או בהליך בדיקה פנים , התגלה

  :מפורט להלןכ, ש"יש להעביר את המידע למח, שנעברה על ידי איש משטרה

טענה , בהודעה תחת אזהרה שמסר חשוד בתיק פלילי או בהודעה שמסר עד, נרשמה  )א
והיא מסוג העבירות הנחקרות על , שעניינה חשד לעבירה שבוצעה על ידי איש משטרה

בצירוף כל , ש"ישלח החוקר או הגורם עורך הבדיקה העתק מההודעה למח - ש "ידי מח
  .באמצעות הקצין הממונה עליו ,חומר רלוונטי המצוי ברשותו

המחשידים איש משטרה או , קבע בית משפט או בית דין למשמעת ממצא או העיר הערה  )ב
המייחסים לאיש משטרה עבירה או הורה להעביר נושא הנוגע בחשד לביצוע עבירה על 

ש או שתובע התרשם מדברים שנשמעו במהלך הדיון כי "ידי איש משטרה לחקירת מח
העתק , ישלח התובע שהופיע בדיון -ביצוע עבירה על ידי איש משטרה קיים חשד ל

תוך , בצירוף כל חומר רלוונטי המצוי ברשותו, ש"למח, מפרוטוקול הדיון או מפסק הדין
  .יידוע ראש יחידת התביעות

 - לעבירה של מתן עדות שאינה אמת , לעיל) 2, )1. ב. 5היה החשד המוזכר בסעיפים   )ג
  . א"ש ויפעל כמפורט בהודעת כ"וזה יעבירו למח, ח משמעת"יועבר החומר לרמ

, בעת בדיקת בקשה להארכת מעצר או כל בקשה אחרת, נרשמה בפרוטוקול בית המשפט  )ד
ישלח החוקר שהופיע בדיון  - טענה שעניינה חשד לעבירה שבוצעה על ידי איש משטרה 

ידוע ראש יחידת תוך י, ש"למח, העתק מפרוטוקול הדיון ומחומר חקירה רלוונטי
  .החקירות

תרשום , ש מהמשטרה ובגין אותו אירוע מתנהלת חקירה במשטרה"הועברה תלונה למח )3
ש תודיע לאותה יחידה על אופן הטיפול "היחידה השולחת את מספר התיק המשטרתי ומח

  .בתלונה
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  ביצוע חקירה ראשונית על ידי המשטרה  .ב

אם , ש"חופות בתלונות הנחקרות על ידי מחהמשטרה תבצע פעולות חקירה ראשוניות וד  )1
  :מן הסיבות שלהלן, התעורר צורך לנקוט פעולות אלה

שבוצעה על ידי איש , דחיית ביצוע פעולות אלה עלולה לפגוע בהמשך החקירה בעבירה  )א
המשטרה  או בהמשך חקירות אחרות שמנהלת המשטרה או ביעילות החקירה ובאיסוף 

  .שמנהלת המשטרה, חת יעילות חקירות אחרותראיות הקשורות בה או בהבט

  .שמירת חיי אדם  )ב

  .שמירת הסדר הציבורי  )ג

ובהיעדרו , יבקש ראש יחידת החקירות, טרם ביצוע פעולות החקירה הראשוניות הדחופות  )2
במקרה שבו הנסיבות אינן מאפשרות . ש"אישור טלפוני לביצוען ממנהל מח, קצין החקירות

על ביצוע , בטלפון, ידווח לו ראש יחידת החקירות, ש"נהל מחקבלת אישור מוקדם ממ
  .לאחר ביצוען, ככל האפשר, בהזדמנות הראשונה וקרוב, הפעולות ועל תוצאותיהן

בהתאם , יתפוס כל מוצג רלבנטי ויתעד את התפיסה, איש המשטרה המטפל בתלונה  )3
  ".מוצגים" - 14.01.45ר "לפקודת המטא

יתעד סימנים המעידים על שימוש בכוח , ה בגין שימוש בכוחאיש משטרה הגובה תלונ  )4
יציע למתלונן להנציח סימנים אלו בתצלום ולהיבדק על ידי רופא , המצויים על גוף המתלונן

  .וכן ירשום פרטי עדים או חשודים
לתיעוד , ידאג גובה ההודעה לבדיקת המתלונן על ידי רופא משטרתי, היה המתלונן עצור
  .רישום פרטי כל המעורבים באירועהממצאים וכן ל

כל החומר , לאלתר, ש"יועבר למח, לאחר ביצוע פעולות החקירה הראשוניות הדחופות  )5
  .לרבות מוצגים שנתפסו, הנוגע בדבר

, ץ"בצירוף מכתב לוואי מראש יחידת החקירות או הקת, החומר יועבר בדואר משטרתי
, מסמכים הנכללים בחומר החקירהאת ה, אשר בו יפרט את פרטיו האישיים של החשוד

  .אם נפתח, תמצית התלונה ומספר התיק המשטרתי שנפתח למתלונן

  .יודיע על כך החוקר למתלונן, ש"הועברה התלונה למח  .ג

יבדוק את , הובא לידיעת מפקד כי נגד פקודו נפתחה חקירה ושלב החקירה הסמויה הסתיים  .ד
  .א"איש המשטרה ויפעל כמפורט בהודעת כהרישומים הנוגעים בנושאי משמעת בעברו של 

  ש בתלונות הנחקרות על ידה"טיפול מח  .6

ש על כך "תודיע מח, בגין עבירה, ש לפתוח בחקירה בעניינו של איש משטרה"הוחלט במח  .א
המפקד אשר , המפקד הבכיר אשר תחת פיקודו משרת החשוד, א"ראש אכ: לגורמים הבאים

  .ן"תחת פיקודו משרת החשוד וראש ממ
ל ולראש "למפכ, ש לשר לביטחון פנים"תודיע מח, ק ומעלה"היה איש המשטרה בדרגת רפ

  .נוסף לגורמים שצוינו לעיל, א"אכ

  .הזמנת איש משטרה לחקירה תיעשה באמצעות מפקדו  .ב

  מעצר וכליאה, עיכוב  .ג

ו של ש כי עיכובו או מעצר"וסבר מנהל מח, התעורר חשד לביצוע עבירה על ידי איש משטרה  )1
יורה על עיכובו , חיוני לניהולה התקין והיעיל של החקירה, איש המשטרה החשוד בביצועה

  .הכל בכפוף להוראות כל דין, או על מעצרו של החשוד

ש כי עריכת חיפוש בביתו "וסבר מנהל מח, התעורר חשד לביצוע עבירה על ידי איש משטרה  )2
יורה על , נית לניהולה התקין של החקירהחיו, על גופו או בכל מקום אחר, של איש המשטרה
  .הכל בכפוף להוראות כל דין, עריכת החיפוש
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א על "ק ולראש אכ"לראש אח, ש תודיע למפקדו הבכיר של איש המשטרה החשוד"מח  )3
ק "היה איש המשטרה בדרגת רפ. כוונתה לעשות שימוש באחת או ביותר מסמכויותיה

במקרים . ה תימסר להם לפני ביצוע הפעולהההודע. ל"תימסר ההודעה גם למפכ, ומעלה
לאחר , ככל האפשר, ידווח להם בהזדמנות הראשונה וסמוך, בהם לא ניתן יהיה לעשות כן

  .ביצוע הפעולה

אסמכתא לכליאה או צו מעצר שינתן לגבי , למחלקת משמעת, באופן מידי, ש תעביר"מח  )4
  .איש משטרה

  הכליאה ותנאיה  )5

ור ושיטור אחראי לביצוע כליאתו של איש משטרה שנעצר על ד סיור במחלקת סי"רמ  )א
תתואם , ד סיור"בהיעדר רמ. ק"תוך תיאום מקום הכליאה עם סגן ראש אח, ש"ידי מח

  .ד סיור"אשר יבצע את התיאום עם רמ, ם"הכליאה עם המרד

  . ייכלא במתקן הכליאה שבמטה הארצי בירושלים, איש משטרה שהוחלט לעוצרו, ככלל  )ב

  .ב"מג/ח"ב בשירות חובה ייכלא במתקן הכליאה בבא"מג שוטר

ק או רופא המשטרה יקבע כי אין "היה ואין אפשרות לכלוא כאמור לעיל או שראש אח  )ג
לכלוא כאמור לעיל או שטובת החקירה מחייבת להחזיק את העציר במתקן כליאה אחר 

יקבע מנהל כפי ש, ייכלא העציר בבית מעצר משטרתי או במתקן כליאה משטרתי -
  .ד סיור"לאחר תיאום עם רמ, ש"מח

  .איש משטרה ייכלא בתא נפרד  )ד

  .איש משטרה לא ייכלא כשהוא לבוש מדים  )ה

מחלקת שירותי המטה אחראית לשמירת העצירים הכלואים בתאי המעצר /ל"את  )ו
  .ר"במטא

את  הוא שיבצע, המחוז שבתחומו נמצא העציר, התעורר צורך בשמירה צמודה על עציר  )ז
  .ד סיור"על פי הוראת רמ, השמירה

ש והוא יהיה "יינתנו על ידי ראש מח, כגון אישורים לביקורים, אישורים מיוחדים  )ח
  .אחראי לביצוע הפעולות הנובעות מאישורים אלה

  .על המעצר ועל השחרור מהמעצר, א"ש תדווח למערכת המעצרים של מענ"מח  )6

  .לאיש משטרה תיעשה על פי הוראות כל דין האזנת סתר - האזנת סתר לאיש משטרה  .ד

  המשך שירותו של איש המשטרה בתפקידו  .ה

, שבעניינו מתנהלת חקירה, ש כי הישארותו בתפקיד של איש המשטרה"סבר מנהל מח  )1
א  להוציא את "ימליץ בפני ראש אכ, מפריעה או עלולה להפריע לניהולה התקין של החקירה

ר "בעניין זה יחולו הוראות פקודת המטא. קיד אחרהחשוד לחופשה או להעבירו לתפ
אנשי משטרה חשודים בביצוע עבירה או שהוכרע  - אמצעי משמעת מנהליים " - 06.01.021

  ".דינם

  .למועד קבלת ההמלצה, ככל הניתן, קרוב, ש"א יעביר החלטתו למנהל מח"ראש אכ  )2

  .ל"הכרעת המפכיובא הנושא ל, א"ש לראש אכ"התעוררה מחלוקת בין מנהל מח  )3

  חקירת עבירה שיש עמה קלון או הפרה חמורה של חובת איש משטרה  .ו

התגלו ראיות המבססות חשד לביצוע עבירה שיש , ש כי במהלך החקירה"סבר מנהל מח  )1
עמה קלון או לביצוע עבירה המהווה הפרה חמורה של חובות איש המשטרה או שאיש 

ש על כך לראש מחלקת משמעת "תדווח מח, המשטרה הודה בכתב בביצוע עבירה  כאמור
  .ותצרף העתק מחומר החקירה הנוגע בדבר

  .06.01.021ר "ראש מחלקת משמעת יפעל בהתאם לפקודת המטא )4
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  מסקנות ודיווח, סיום החקירה  .ז

  :כמפורט להלן, ש"תדווח על כך מח, נסתיימה החקירה בתיק ונתקבלה לגביו החלטה

  הגורמים להם מדווחים  ההחלטה  
  החומר המועברו 

מפקדו , ראש מחלקת משמעת  סגירת התיק )1
מפקדו , הבכיר של איש המשטרה

, ן"ראש ממ, של איש המשטרה
, )א"אם נפתח תיק פ(א "מענ

היה . המתלונן ואיש המשטרה
ק "איש המשטרה בדרגת רפ

ידווח המקרה גם לשר , ומעלה
  .ל"לביטחון פנים ולמפכ

  
  
  
  

  
  הגורמים להם מדווחים  ההחלטה  

  והחומר המועבר 
העמדת איש המשטרה  )2

לדין משמעותי לפי סעיף 
שבתוספת השניה ) א( 19

  לפקודת המשטרה 
  )נוסח חדש(

  1971 - א "התשל

  .לעיל) 1. ז. 6כמפורט בסעיף   )א
כן יועברו לראש מחלקת   )ב

, משמעת תיק החקירה
סיכום החקירה וההחלטה 

אם איש המשטרה יועמד 
יד לדין משמעתי בפני דן יח
  .או בפני בית דין למשמעת

נוסף , למתלונן תועבר  )ג
להודעה על ההחלטה 

הודעה על העברת , שנתקבלה
  .התיק למשטרה

אך קיימות , סגירת התיק )3
ראיות לכאורה לביצוע של 

שלא , עבירה על המשמעת
. 6מן הסוג המוזכר בסעיף 

  לעיל) 2. ז

  .לעיל) 1. ז. 6כמפורט בסעיף   )א
ש מחלקת כן יועברו לרא  )ב

, משמעת תיק החקירה
סיכום החקירה וההמלצה 

להעמיד את איש המשטרה 
  .לדין משמעתי

נוסף להודעה על , למתלונן  )ג
תועבר , ההחלטה שנתקבלה

הודעה על העברת התיק 
  .למשטרה

המלצה להעמיד את איש  )4
המשטרה לדין פלילי 
והעברת התיק 

  .לפרקליטות

  .לעיל) 1. ז. 6כמפורט בסעיף   )א
א יועבר גם דיווח "מענל  

בדבר העברת התיק 
  .לפרקליטות

כן יועברו לראש מחלקת   )ב
משמעת העתק מתיק 

  .החקירה וסיכום החקירה
ש יועברו "יחב/ן"לממ  )ג

  .עותקים של סיכום החקירה
אם תחליט הפרקליטות   )ד

תדווח , להגיש כתב אישום
ח "ש לרמ"על כך מח
בצירוף כתב , משמעת
  .האישום

ולאחר בתום המשפט   
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החזרת תיק החקירה 
, ש על ידי הפרקליטות"למח

ש על התוצאות "תדווח מח
לגורמים המפורטים בסעיף 

  .א"לעיל ולמענ) 1. ז. 6
לראש מחלקת משמעת   

יועבר גם העתק של פסק 
  .הדין

בגין מעורבותו בביצוע עבירה , הוחלט במשטרה על נקיטת אמצעים מינהליים נגד איש משטרה  .ח
עם העתק לפרקליטות , ש"ידווח על כך ראש מחלקת משמעת למח, ש"י מחהנחקרת על יד
  .הנוגעת בדבר

יועבר סיכום החקירה , ז אשר נמצאו לגביו ראיות להעמדה לדין"היה החשוד מתנדב משא  .ט
  .אשר ישקול נקיטת צעדים מינהליים נגד המתנדב, ז"שנערכה בעניינו לידיעת ראש משא

הקשור בעבירות שבוצעו על ידי אנשי משטרה , כל חומר חקירה ש תשמש יחידת רישום של"מח  .י
  .ש"והנחקרות על ידי מח

  ש והמשטרה בתיק שקיימות בו תלונות הדדיות באותו עניין"טיפול מח  .7

  ש בתלונת מתלונן שנפתח נגדו תיק במשטרה"טיפול מח  .א

לונן נפתח תיק כי נגד האזרח המת, ש בתלונה שהוגשה נגד איש משטרה"עולה מחקירת מח  )1
ק על קיום החקירה נגד איש "ד תביעות במח"תודיע לרמ, חקירה במשטרה באותו עניין
  .המשטרה ועל החלטתה בתיק

ד תביעות יעביר מידע זה ליחידת החקירות או התביעות המטפלת בתיק שנפתח נגד "רמ  )2
  .האזרח המתלונן

תעביר , יק נגד האזרח המתלונןש לבין היחידה המטפלת בת"היה ונוצר קשר קודם בין מח  )3
  .ישירות ליחידה זו, ש את החלטתה"מח

את חומר הראיות שנאסף , המטפלת בתיק נגד אזרח, ביקשה יחידת החקירות או התביעות  )4
  . ש"לאחר סיום החקירה במח, יועבר אליה החומר המבוקש, ש"על ידי מח

  ש"וגשה תלונה במחטיפול המשטרה בתיק חקירה שנגד איש משטרה המעורב בו ה  .ב

בסיס להניח שנגד איש מאנשי , היה לתובע המשטרתי, היה ובמהלך בדיקת תיק נגד אזרח  )1
אם אכן הוגשה , ש"יברר התובע במח, ש"המשטרה המעורבים באירוע  הוגשה תלונה במח

  .ש בנוגע לתלונה"ויבקש להודיע לו מהי החלטת מח, תלונה כאמור

ש תובא "עד שהחלטת מח, פול בתיק ואת ההחלטה בוהתובע המשטרתי יעכב את הטי  )2
  .אם נסתיים ההליך נגד איש המשטרה, מעת לעת, ויבדוק, לידיעתו

את מספר המקרים שבהם תעוכב ההחלטה בתיק נגד , במידת האפשר, יש לצמצם, ככלל  )3
  .עד לסיום ההליך נגד איש המשטרה, אזרח

נסתיים או העבירה בה חשוד האזרח אם חלף זמן רב וההליך נגד איש המשטרה טרם   )א
, ישקול ראש יחידת התביעות אם יש עדיין עניין לציבור בתיק שנפתח נגד האזרח, קלה

  .ויחליט אם לגנוז את התיק ואם לאו

, היה החשד נגד האזרח מבוסס או שבתיק קיימות ראיות מוצקות לביצוע עבירה חמורה  )ב
ניתן להגיש כתב אישום נגד האזרח  , הללא כל תלות במהימנות גרסתו של איש המשטר
  .בלי להמתין לתוצאות ההליך נגד איש המשטרה

תתקבל ההחלטה בעניינו של , ש לסגור את התיק נגד איש המשטרה"היה והוחלט במח  )4
  .האזרח על פי החומר שבתיקו
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והעבירה , ש להגיש כתב אישום פלילי או משמעתי נגד איש המשטרה"היה והוחלט במח )5
אם יתברר כי לעדות איש המשטרה החשוד  ;ייבדק התיק -שם האזרח חמורה שבה מוא

יעוכבו ההליכים נגד האזרח , חשיבות מרכזית לצורך קבלת ההחלטה בתיק, ולמהימנותו
  .עד קבלת תוצאותיו של ההליך המתנהל בעניינו של איש המשטרה

  ש"סיוע המשטרה למח  .8

בהזמנתם לצורך חקירותיה ובהזמנתם , םש באיתור חשודים ועדי"המשטרה תסייע למח  .א
  .לדיונים בבית משפט

ש להסתייע באנשי משטרה בעלי כשירויות או מיומנויות מקצועיות "המשטרה תאפשר למח  .ב
  .לצורך ביצוע תפקידיה, ייחודיות

במקרים בהם , לצורך ביצוע תפקידיה, ש להסתייע באנשי משטרה"המשטרה תאפשר למח  .ג
  .מבקשת לבצע או מורכבותה תחייב סיוע כזהש "היקף הפעולה שמח

ש אל המפקד הבכיר הנוגע "יפנה מנהל מח, לעיל. ג-ו. ב.  8לצורך קבלת סיוע כאמור בסעיפים   .ד
  .לצורך קבלת אישורו, בדבר

ש להוציא ממתקני הכליאה המשטרתיים עצירים או "יחידות המשטרה תאפשרנה לחוקרי מח  .ה
, ש בהבאתם לחקירה או לבית המשפט ובליווים"יענה למחלצורך חקירותיה ותסי, אסירים

  .בהתאם לנהלים הקיימים לגבי יחידות החקירה הארציות במשטרה

  שימוש במתקני המשטרה  .ו

לרבות מתקני , ש להיכנס לכל מתקן משטרתי"יחידות המשטרה תאפשרנה לחוקרי מח  )1
  .לצורך ביצוע תפקידם, כליאה משטרתיים

ש "תקצה המשטרה לרשות חוקרי מח, ש במתקן משטרתי"קירה של מחנוצר צורך לנהל ח  )2
לאחר תיאום מוקדם עם הקצין הבכיר הממונה על אותו , במתקן משטרתי, חדר מתאים

  .מתקן

בשירותי הדואר המשטרתיים , ללא תשלום, ש לעשות שימוש"משטרת ישראל תאפשר למח  )3
  .ובשירותי המברקה והפקסימיליה שברשותה

  מידע המצוי ברשות המשטרהשימוש ב  .ז

ש לעיין בכל מסמך המצוי ברשותה ולתפוס כל מסמך "משטרת ישראל תאפשר לחוקרי מח  )1
  .הכל בכפוף להוראות כל דין, אם הדבר דרוש לצורך חקירותיה, או כל חפץ המצוי ברשותה

בהתאם , ש את המידע האגור במאגרי המידע שברשותה"משטרת ישראל תעמיד לרשות מח  )2
מאגר המידע על עבירות משמעת , מאגר המידע הפלילי: כגון, לצורך חקירותיה, רישתהלד

  . שנעברו על ידי אנשי משטרה ומאגר המידע המודיעיני

ש לעיין במידע המצוי באגף לגבי אנשי משטרה ולצלם כל חומר "א יאפשר לחוקרי מח"אכ  )3
בתיאום עם , א"על ידי אכ על פי הכללים שנקבעו, לצורך ביצוע חקירותיהם, המצוי בהם

  .ש"מח

לצורך עדכון , נתונים בדבר חקירותיה, במדיה מגנטית, א"ש אחראית להעביר לאכ"מח  )4
  .א"מאגר המידע של אכ

בהתאם לנהלים הקיימים לגבי יחידות , ש את כל השירותים הניתנים על ידה"פ תספק למח"מז  .ח
  .החקירה הארציות במשטרה
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  סיוע מודיעיני  .ט

את מאגר המידע המודיעיני , לצורך חקירותיה, ש"רת ישראל תעמיד לרשות מחמשט  )1
. בהתאם לנהלים הקיימים במשטרה לגבי יחידות משטרה ארציות, המתנהל על ידה

ש שהוסמכו לכך על ידי "תהיה רק לחוקרי מח, הסמכות להשתמש במאגרי מידע אלה
  .ש"יחב

לאחר תיאום מוקדם , ש לביצוע חקירותיהש ציוד טכני וכוח אדם שיידר"ן תספק למח"ממ  )2
  .ן"הכל כמפורט בנוהל ממ, ן ובהסכמתו"עם ראש ממ

שעניינה חשד לביצוע עבירה מסוג העבירות , כל ידיעה מודיעינית שהגיעה למשטרה  )3
  .ן"כמפורט בנוהל ממ, ש"תועבר למח, ש"הנחקרות על ידי מח

והתגלעה , לעיל. ט - . ח. 8וין בסעיפים כמצ, ש או מי שהוסמך על ידו סיוע"ביקש מנהל מח  .י
יובא העניין להכרעה בפני ראש , מחלוקת באשר לעצם מתן הסיוע או באשר למועד נתינתו

  .ק"אח

לאבטחת האמצעים ושיטות העבודה , ש אחראית לאבטחת המידע המועבר אליה"מח  .יא
  .שפטיםבהתאם להנחיות המשטרה ומשרד המ, המשטרתיים בהם היא מסתייעת ולמידורם

  

 
  

 
  

 


