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המשרתים במשטרת ישראל ומעמדם

כללי
א.

במשטרת ישראל משרתים שוטרים במסגרת התקן המאושר ובכפוף לתקנות התקציב ,במעמד
כדלהלן:
 )1שוטרים מן המניין.
 )2שוטרי משמר הגבול (מג"ב).
 )3שוטרים מוספים זמניים (שמ"זים).
 )4שוטרים מתנדבים (שוטרים מיוחדים).
 )5שוטרים לתפקידים מיוחדים (שת"מים).
 )6שוטרים מיוחדים (שמ"מים ,סטודנטים).
 )7שוטרים מיוחדים (שומרים שכירים).
 )8אנשי המשמר האזרחי (משא"ז)  -מגויסים ,סגל  -מתנדבים ומתנדבים.

ב.

כמו כן מועסקים:
 )1שוליות.
 )2חניכים.
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 )3עובדים ארעיים.
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מעמד וסמכויות
א.

שוטרים מן המניין
 )1מגויסים מכוח פקודת המשטרה (נוסח חדש) תשל"א ( 1771 -להלן :פקודת המשטרה).
 )2בעלי כל הסמכויות הנתונות לשוטר לפי כל דין.
 )3מיועדים למלא כל תפקידי המשטרה.

ב.

שוטרי משמר הגבול (מג"ב)
 )1שוטרי מג"ב-חובה  -מגויסים מכוח חוק שירות הביטחון (נוסח משולב) התשמ"ו-1786
סעיף ..24-26
 )2שוטרי מג"ב-קבע  -אנשי משטרה לכל דבר ומגויסים מכוח פקודת המשטרה.
 )3לשוטרי מג"ב (חובה) על פי סעיף ( 25ב) לחוק שירות ביטחון ,כל הסמכויות הנתונות לאנשי
משטרה לפי כל דין.

ג.

שוטרים מוספים זמניים (שמ"זים)
 )1מגויסים מכוח סעיף  25לפקודת המשטרה.
 )2בעלי כל הסמכויות הכרוכות במשרת שוטר ,לפי כל דין.

ד.

שוטרים מתנדבים (שוטרים מיוחדים)
 )1שוטרים מתנדבים הם אזרחים ,המתנדבים לעזרת המשטרה.
 )2שוטרים אלה כפופים להוראות הסעיפים  ,37 ,38 ,37ו 44-של פקודת המשטרה.

ה.

שוטרים לתפקידים מיוחדים (שת"מים)
 )1מגויסים מכוח סעיף  31לפקודת המשטרה.
 )2לשת"מים בעת מילוי תפקידם יהיו כל הסמכויות המוענקות לאנשי משטרה לפי כל דין.
 )3מיועדים להעסקה בתפקידים מסוימים בלבד.

ו.

שוטרים מיוחדים (שמ"מים ,סטודנטים)
 )1מגויסים מכוח סעיף  38 ,37לפקודת המשטרה.
 )2לשמ"מ (סטודנט) בעת מילוי תפקידו יהיו כל הסמכויות המוענקות לאנשי משטרה לפי כל
דין.
 )3מיועדים להעסקה בתפקידים משטרתיים שונים.

ז.

שוטרים מיוחדים (שומרים שכירים)
 )1מגויסים מכוח סעיף  38 ,37לפקודת המשטרה.
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 )2לשומרים השכירים בעת מילוי תפקידם יהיו כל הסמכויות המוענקות לאנשי משטרה לפי
כל דין.
 )3מיועדים להעסקה בתפקיד מוגדר של שמירה או ארגון שמירה ביישוב ,במסגרת משמר
היישובים במשמר הגבול.
ח.

סגל הקבע של המשמר האזרחי (משא"ז)
 )1אנשי סגל הקבע של משא"ז מגויסים מכוח פקודת המשטרה.
 )2לאנשי סגל קבע של משא"ז יהיו במילוי תפקידם כל הסמכויות המוענקות לאנשי משטרה,
לפי כל דין.
 )3מיועדים להעסקה בתפקידי המשא"ז ,כקבוע בפקודת המשטרה ותקנות המשטרה
(המשא"ז  -סיוע לפעולות המשטרה).

ט.

שוליות
 )1פקודת המשטרה אינה חלה על שוליות והעסקתם תהיה על פי פקודות המטא"ר ובהתאם
להסכם הקיבוצי ,שייחתם מדי תקופה בין הממשלה לבין ההסתדרות הכללית.
 )2שוליות מועסקים במחלקת התחבורה ובמחלקת הקשר והאלקטרוניקה ,בהתאם לתקנים
המאושרים.

י.

חניכים
 )1פקודת המשטרה אינה חלה על חניכים והעסקתם תהיה על פי פקודות המטא"ר.
 )2חניכים יעבדו וילמדו בבתי הספר התעשייתיים שבסדנאות המשטרה בירושלים וביפו.

יא.

עובדים ארעיים
 )1פקודת המשטרה אינה חלה על העסקתם של עובדים ארעיים.
 )2עובדים ארעיים מועסקים במשטרת ישראל לתקופה קצובה.
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אופן ההעסקה
אופן העסקתם של המפורטים לעיל ,חובותיהם ,סמכויותיהם וזכויותיהם יפורסמו בפקודות המטה
הארצי.
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