משטרת ישראל
מדור פקודות המשטרה

פקודות
משטרת ישראל
של המפקח הכללי

הוראות המשטרה
פרק:
מבנה משטרת
ישראל וייעודה

תת-פרק:
אגף שיטור וביטחון

מספר:
02.03.01

תאריך פרסום17/09/2007 :

שם הוראת המשטרה:

תאריך תחילה17/09/2007 :

אגף השיטור והביטחון (אג"ם)  -ייעוד ,תפקידים ומבנה

תאריך ביטול:

[תאריך סיום תוקף]

נוסח3 :

 - - 2.03.01אגף השיטור והביטחון (אג"ם)  -ייעוד ,תפקידים ומבנה
 .1ייעוד
א.

אחריות מטה לתיאום והפעלה של יחידות אורגניות וכוחות תגבור לצורך מילוי משימות
המשטרה בתחום מניעת עבירות ,קיום הסדר הציבורי ,ביטחון הנפש והרכוש ,ביטחון הפנים,
שמירת אסירים ועצורים ואבטחתם.

ב.

אחריות לתיאום ,פיקוח והפעלת יחידות מבצעיות ארציות – היחידה האווירית והיחידה
למשא ומתן.

תפקידים

.2
א.

תיאום עבודת המטה במבצע ,בשגרה ובאירועים מיוחדים ,גיבוש תכניות והוצאת פקודות
הנוגעות להפעלה המבצעית של יחידות משטרת ישראל.

ב.

הנחיה מקצועית לתפעול מערך הסיור ובקרה עליו ,כגון שמירה על עצורים והפעלת מערך
הוצאה לפועל.

ג.

הנחיה ,תיאום ובקרה של מבצעי שיטור גדולים בתיאום עם האגפים והמחוזות .תכנון והפעלה
של מבצעים בהיקף ארצי.

ד.

הנחיה ,תיאום ובקרה של היערכות המשטרה למילוי משימותיה בביטחון הפנים ובלחימה
בפח"ע.
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ה.

תיאום מבצעי של יחידות המשטרה ,מג"ב ומשא"ז ובו תכנון וקביעה של כוננות ,היערכות
וכשירות מבצעית ,בהתאם למשימות הנדרשות וכמתחייב מהוראות הפיקוד.

ו.

הנחיה בנושא אבטחת התחבורה הציבורית ,מוסדות חינוך ,ביטחון מעברי הגבול וביטחון
גופים ציבוריים מונחים.

ז.

הנחיה ,הכוונה וקיום שיתוף פעולה ויחסי גומלין עם גורמי חוץ בנושאים :סיור ,אבטחה,
רישוי עסקים ,חבלה וסדר ציבורי.

ח.

גיבוש תורת הפעלה ונוהלי עבודה מקצועיים בנושאי סיור ,חבלה ,אבטחה ורישוי.

ט.

הפעלה מבצעית של היחידה למשא ומתן והיחידה האווירית.

.3

.4

מבנה
א.

מחלקת הסיור והשיטור

ב.

מחלקת מבצעים וביטחון פנים

ג.

מחלקת החבלה

ד.

יחידת האבטחה

ה.
ו.

היחידה האווירית
יחידת המשא ומתן

ביטול הוראת משטרה
הוראת המשטרה " - 2.03.01אגף שיטור וביטחון (אג"ם)  -ייעוד ,תפקידים ומבנה" ,שפורסמה
בגיליון  1/02ביום  – 3.2.02בטלה.
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 - 2.03.01אגף השיטור והביטחון (אג"ם)  -ייעוד ,תפקידים ומבנה
 .5ייעוד
א.

אחריות מטה לתיאום והפעלה של יחידות אורגניות וכוחות תגבור לצורך מילוי משימות
המשטרה בתחום מניעת עבירות ,קיום הסדר הציבורי ,ביטחון הנפש והרכוש ,ביטחון הפנים,
שמירת אסירים ועצורים ואבטחתם.

ב.

אחריות לתיאום ,פיקוח והפעלת יחידות מבצעיות ארציות – היחידה האווירית והיחידה
למשא ומתן.

תפקידים

.6
א.

תיאום עבודת המטה במבצע ,בשגרה ובאירועים מיוחדים ,גיבוש תכניות והוצאת פקודות
הנוגעות להפעלה המבצעית של יחידות משטרת ישראל.

ב.

הנחיה מקצועית לתפעול מערך הסיור ובקרה עליו ,כגון שמירה על עצורים והפעלת מערך
הוצאה לפועל.

ג.

הנחיה ,תיאום ובקרה של מבצעי שיטור גדולים בתיאום עם האגפים והמחוזות .תכנון והפעלה
של מבצעים בהיקף ארצי.

ד.

הנחיה ,תיאום ובקרה של היערכות המשטרה למילוי משימותיה בביטחון הפנים ובלחימה
בפח"ע.

ה.

תיאום מבצעי של יחידות המשטרה ,מג"ב ומשא"ז ובו תכנון וקביעה של כוננות ,היערכות
וכשירות מבצעית ,בהתאם למשימות הנדרשות וכמתחייב מהוראות הפיקוד.

ו.

הנחיה בנושא אבטחת התחבורה הציבורית ,מוסדות חינוך ,ביטחון מעברי הגבול וביטחון גופים
ציבוריים מונחים.

ז.

הנחיה ,הכוונה וקיום שיתוף פעולה ויחסי גומלין עם גורמי חוץ בנושאים :סיור ,אבטחה ,רישוי
עסקים ,חבלה וסדר ציבורי.

ח.

גיבוש תורת הפעלה ונוהלי עבודה מקצועיים בנושאי סיור ,חבלה ,אבטחה ורישוי.

ט.

הפעלה מבצעית של היחידה למשא ומתן והיחידה האווירית.

מבנה

.7
א.

מחלקת הסיור והשיטור
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.8

ב.

מחלקת מבצעים וביטחון פנים

ג.

מחלקת החבלה

ד.

יחידת האבטחה

ה.

היחידה האווירית

ו.

יחידת המשא ומתן

ביטול הוראת משטרה
הוראת המשטרה " - 2.03.01אגף שיטור וביטחון (אג"ם)  -ייעוד ,תפקידים ומבנה" ,שפורסמה בגיליון
 1/02ביום  – 3.2.02בטלה.

הוראת משטרה 02.03.01

עמוד  4מתוך 5
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