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 - 05.05.12הענקת עיטורים במשטרת ישראל
.1

הגדרות
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שלצדם:
א.

החוק  -חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר ,תשל"ב  ,1972 -והתקנות
שהותקנו על פיו .על פי החוק והתקנות ,רשאים שר המשטרה והמפכ"ל להעניק עיטורים לאיש
משטרה ולאזרח ,על מעשי גבורה ואומץ וכן על שירות שיש בו משום תרומה בלתי רגילה
להשגת יעד מיעדי המשטרה.

ב.

בן משפחה  -אחד המנויים להלן:
 (1אלמנה או אלמן
 (2בן או בת
 (3אם
 (4אב
 (5אח או אחות.

ג.

ועדת העיטורים  -ועדה משטרתית ,שייעודה לדון במועמדים לקבלת עיטור ולהמליץ בפני
המפכ"ל להעניק או שלא להעניק את העיטור .הרכב הוועדה:
 (1חברים קבועים
א( ראש אגף כוח אדם  -יו"ר הוועדה
ב( רמ"ח סגל  -חבר
 (2חבר נוסף  -ראש אגף או מפקד מחוז ,או מפקד מג"ב ,שהמומלץ נמנה עם פקודיו.
 (3מפקדו הישיר של המומלץ יוזמן ,על פי שיקולי יו"ר הוועדה.

ד.

.2

עבירה משוועת  -מעשה ,אשר על פניו ברור שהוא מהווה עבירה ,שחומרתה רבה.

סוגי העיטורים
א.

עיטור הגבורה  -יוענק על מעשה גבורה עילאית ,שנעשה בעת מילוי תפקיד ,תוך חירוף נפש.

ב.

עיטור האומץ  -יוענק על מעשה גבורה ,שנעשה בעת מילוי תפקיד ,תוך חירוף נפש ,שיש בו גילוי
אומץ לב בלתי רגיל.

ג.

עיטור המופת  -יוענק על מעשה שנעשה באומץ לב ,הראוי לשמש מופת.

ד.

עיטור השירות  -יוענק על שירות במשטרת ישראל ,שיש בו משום תרומה בלתי רגילה להשגת
יעד מיעדי המשטרה ,אם במעשה בודד יוצא מגדר הרגיל ואם בגילוי התמדה או דבקות
מופתית במטרה.

ה .עיטור הגבורה ,עיטור האומץ ועיטור המופת יוענקו למקבלי העיטורים בזמן השירות.
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ו.

ניתן להעניק עיטור מן העיטורים ,פרט לעיטור השירות ,גם למי שאינו איש משטרה ,אשר עשה
מעשה גבורה עילאית תוך חירוף נפש או מעשה שיש בו גילוי אומץ לב בלתי רגיל ,או אומץ לב
הראוי לשמש מופת ,אגב שימוש כדין בסמכות מעצר או אגב מילוי חובה כדין ,לתת עזרה לאיש
משטרה בביצוע מעצר חוקי או נוכח עבירה משוועת או אסון ציבורי.

ז.

תג לעיטור
מי שהוענק לו עיטור ,וחזר ועשה מעשה שעליו הוא ראוי לעיטור מאותו סוג ,ניתן להעניק לו על
המעשה האמור תג לעיטור ,אך לא אותו עיטור שנית .דין תג לעיטור ,כדין עיטור לכל דבר.

.3

.4

.5

המוסמכים להעניק עיטור
א.

עיטור הגבורה רשאי להעניק שר המשטרה.

ב.

המפכ"ל רשאי להעניק את כל העיטורים המנויים לעיל ,להוציא עיטור הגבורה.

ג.

הסמכות להעניק עיטור למי שאינו איש משטרה ,מצויה בידי מי שמוסמך להעניק את
העיטורים לאנשי משטרה.

ד.

אם האדם ,שעל מעשהו מוענק העיטור ,איננו בחיים בשעת ההענקה ,רשאי שר המשטרה או
המפכ"ל ,לפי העניין ,להורות על מסירת העיטור לבן משפחתו הקרוב ,לפי סדר הופעתם בסעיף
 .1ב .לעיל.

תהליך ההמלצה להענקת עיטור
א.

המלצה על הענקת עיטור לאיש משטרה  -סבור מפקד ,שפקוד מפקודיו או איש מאנשי יחידה
אחרת עשה מעשה ,שבגינו הוא ראוי לזכות בעיטור  -יעביר את המלצתו ואת תיאור אותו
המעשה לקצין כוח אדם בדרג אגף או מחוז ,או מג"ב ,בהתאם ליחידה בה משרת המומלץ
לעיטור.
קצין כוח האדם יעביר ההמלצה לראש האגף או למפקד המחוז או למפקד המחוז של אותו
אדם ,או למפקד מג"ב .ההמלצה תועבר בטופס מ" - 1105-המלצה להענקת עיטור".

ב.

המלצה על הענקת עיטור למי שאינו איש משטרה  -נוכח איש משטרה ,בעת שאדם שאינו איש
משטרה עשה מעשה ,הראוי לדעתו ,להענקת עיטור ,או שנודע לו על מעשה כאמור ,יודיע על כך
למפקדו ,וזה יפעל כמפורט בסעיף  .4א .לעיל ,לאחר שבדק את פרטי המעשה ומצא כי המעשה,
אכן ראוי לזכות את האיש בעיטור.

ג.

מצא ראש אגף או מפקד מחוז ,או מפקד מג"ב ,כי המעשה של פקוד מפקודיו או של אדם אחר,
אכן ראוי לזכותו של המומלץ בעיטור ,יעביר את תיאור המעשה לפרטיו ואת המלצתו ,ליו"ר
ועדת העיטורים ,באמצעות ראש מדור משטר ומשמעת.

פעילות ועדת העיטורים
א.

ועדת העיטורים תתכנס ,לפי זימונו של ראש אגף כוח אדם ,ותדון בהמלצות להענקת עיטורים.

ב.

הוועדה ,יו"ר הוועדה ,או מי שהוסמך על ידו רשאים לפעול באחת הדרכים שלהלן או בכולן
יחד:
 (1להזמין ,למועד ולמקום שייקבע ,את המומלץ ,את הממליץ וכל אדם אחר ,היכול ,לפי
שיקול דעתם ,למסור עדות ומידע הקשורים במקרה שבגינו הומלץ האיש לקבל עיטור.
 (2לגבות עדות בכתב מהעדים המופיעים בפניהם.
 (3לדרוש מאיש משטרה להציג בפניהם מסמכים לעיון.

ג.

מי שיו"ר הוועדה הסמיכו לכך ,ימציא לוועדה את הממצאים לגבי הנושאים הדורשים בירור,
תוך פרק זמן שיקבע יו"ר הוועדה.
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ד.

המלצות הוועדה
 (1מצאה הוועדה כי המעשה הנדון מצדיק הענקת עיטור ,תמליץ בפני המפקח הכללי להעניק
את העיטור ההולם את נסיבות אותו המקרה.
 (2מצאה הוועדה ,כי נסיבות המקרה אינן מצדיקות הענקת עיטור ,תמליץ בפני המפקח הכללי
שלא להעניק כל עיטור.
 (3הוועדה רשאית להמליץ בפני המפקח הכללי שלא להעניק עיטור לאיש המשטרה שהומלץ
לכך ,בשל עברו הפלילי או המשמעתי ,או בשל תפקודו בחיל ,וזאת במקרים חמורים
במיוחד.
 (4הוועדה תנמק את המלצותיה בכתב ,בכל מקרה ומקרה.

.6

החלטת המפכ"ל
א.

אם ההמלצה היא לעיטור הגבורה ,והמפקח הכללי מסכים עם ההמלצה ,יעבירנה בצירוף
המלצותיו אל שר המשטרה.

ב.

אם ההמלצה היא לעיטור האומץ או לעיטור המופת ,או לעיטור השירות ,רשאי המפקח הכללי
לנהוג באחת הדרכים הבאות:
 (1לאשרה
 (2להחזירה אל הוועדה ,לדיון חוזר
 (3לא לאשרה.

ג.

.7

.8

רמ"ד משטר ומשמעת ידווח לראש האגף או למפקד המחוז ,או למפקד מג"ב ,בהתאם ליחידה
בה משרת המומלץ לעיטור ,על החלטת השר או המפכ"ל.

טקס הענקת העיטורים ופרסום מקבלי העיטורים
א.

העיטורים יוענקו מדי שנה ,בטקס חגיגי ,שייערך באחריות אגף כוח אדם.

ב.

פרסום פומבי ,הקשור בהענקת עיטור מן העיטורים המוענקים על ידי המפקח הכללי ,ייעשה
באישורו של דובר המשטרה .פרסום פומבי ,הקשור בהענקת עיטור הגבורה ,ייעשה על ידי
משרד המשטרה.

ג.

כל פרסום של מקבלי העיטורים ,בין אם באמצעות הטקס ,בין אם בכתובין ובין אם בדרך
אחרת ,ייעשה בתיאום עם מחלקת מודיעין/יחידת ביטחון שדה.

כללים להענקת העיטורים
דוגמאות העיטורים ,הכללים לקביעת מקבלי העיטורים ,הנצחת דיוני ועדת העיטורים ,קביעת
נוסחי העיטורים ,מועדי ענידתם וסדרי הטקס מפורטים בהודעות כ"א.

.9

איסורים
א.

מי שהוענק לו עיטור לא יהא רשאי לענדו ,אם הוא נמנה עם אחת האוכלוסיות הבאות:
 (1האיש נתון במחבוש או במעצר ,או במאסר.
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 (2איש משטרה שהורשע בבית משפט או בבית דין למשמעת ונדון למאסר בפועל ,ובלבד
שהמפקח הכללי המליץ על שלילת הזכות לענוד את העיטור ,ושר המשטרה שוכנע,
שבנסיבות העבירה היה משום פגיעה חמורה ביותר בביטחון המדינה או ביעד מיעדי
המשטרה ,ומשום כך אין זה מן הראוי שבעל העיטור יענוד אותו.
ב.

מי שהוענק לו עיטור לא ימכרנו ,לא ימשכן אותו לא ישעבדו בדרך אחרת.

ג.

עיטור שהוענק על פי החוק ,אינו ניתן לעיקול ולא ייכלל בנכסיו של פושט רגל.
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