
   משטרת ישראל 

 מדור פקודות המשטרה  

 

 -בלמ"ס-

 11מתוך  1עמוד    05.05.12 משטרה פקודת

 

 פקודות
 משטרת ישראל

 של המפקח הכללי

 
 המשטרה פקודות

 פרק: 
 משטר

 פרק:-תת
סמלים, אותות 

 ועיטורים

 מספר:
05.05.12 

     

 : המשטרה פקודת שם  18/09/2022 תאריך פרסום:

הענקת צל"ש והענקת תעודת הוקרה הענקת עיטורים, 
 למצטיין בית הנשיא

  18/09/2022 תאריך תחילה:

  ]תאריך סיום תוקף[ תאריך ביטול:

  3 :נוסח

 

 תוכן העניינים

 הגדרות .1
 

 כללי .2
 

 העיטורים .3
 

 צל"ש .4
 

 הענקת עיטור או צל"ש .5
 

 אופן ענידת עיטור,  אות עיטור,  תג לעיטור וצל"ש .6
 

 וצל"ש מועד ענידת עיטור,  אות עיטור, תג לעיטור .7
 

 איסורים .8
 

 תעודת הוקרה למצטיין בית הנשיא .9
 

 סופיות ההחלטה .10
 

 ביטול פקודת מטא"ר .11



 11מתוך  2עמוד   05.05.12 משטרה פקודת

 

הענקת עיטורים, הענקת צל"ש והענקת תעודת הוקרה למצטיין  - 05.05.12
 בית הנשיא 

 הגדרות   .1
 

  –בפקודת המטא"ר הזאת  
 

 אחד מאלה: – קרוב של הנפטר" "בן משפחה .א
 
 אלמנה או אלמן;  (1
 בן או בת; (2
 אם לרבות על דרך האימוץ;  (3
 אב לרבות על דרך האימוץ; (4
 אח או אחות; (5
 

ותקנות  1972–חוק העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, תשל"ב –" "החוק .ב
–העיטורים במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר )אופן ענידתם ונוהל הענקתם(, תשל"ג

1973; 

 

בהמלצה להעניק עיטור או צל"ש מאת משטרת ועדה משטרתית הדנה  – "ועדת העיטורים" .ג
 ישראל;

 

ועדה המייעצת למפקד כמשמעו בפקודה זו בעניין גיבוש המלצה  –''וועדה מייעצת למפקד''  .ד
 בדבר הענקת עיטור או צל"ש מאת משטרת ישראל, כפי שיפורט בנוהלי אמ"ש; 

 

עודות הוקרה ועדה משטרתית הדנה במועמדים לקבלת ת  – "ועדת מצטייני בית הנשיא" .ה
 בטקס מצטייני בית הנשיא;

 

 אגף,  מחוז, מג"ב או להב; –"מחוז"    .ו

 
 מפקד אגף,  מפקד מחוז, מפקד מג"ב או מפקד להב; – "מפקד" .ז

 
אות הניתן מאת המפכ"ל  – "(צל"ש מפכ"ל)להלן: " "ציון לשבח מאת המפקח הכללי" .ח

מבצעית או משטרתית תוך לשוטר או לקבוצת שוטרים, בגין מעשה ייחודי שנעשה בפעילות 
גילוי הצטיינות, כושר מנהיגות או יוזמה יוצאים מגדר הרגיל, שהיה במעשה משום תרומה 

 ות שאינן מגיעות כדי הענקת עיטור;משמעותית בהגנה על שלום הציבור או בטחונו, בנסיב

 
אות הניתן מאת מפקד לשוטר או  – "(צל"ש מפקד)להלן: " "ציון לשבח מאת המפקד" .ט

וצת שוטרים, בגין מעשה ייחודי שנעשה בפעילות מבצעית או משטרתית תוך גילוי לקב
הצטיינות, כושר מנהיגות או יוזמה יוצאים מגדר הרגיל, בנסיבות שאינן מגיעות כדי הענקת 

 ;צל"ש מפכ"ל

 

 קצין אמ"ש באגף, במחוז, במג"ב או בלהב; – "קצין אמ"ש בדרג מחוז" .י

 
 כל אחד מאלה:  – "שוטר" .יא

 
"שוטר מן המניין", "שוטר לתפקידים מיוחדים )שת"ם(" ו"שוטר מוסף זמני     (1

 ;1971–כמשמעותם בפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א –)שמ"ז(" 
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המשטרה, מי שמשרת במג"ב או ביחידה אחרת של  – "שוטר בשירות חובה במשטרה" (2
 ;1986–על פי חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו

 

במג"ב מי שממלא את חובתו לשירות מילואים  – מג"ב בשירות מילואים""שוטר  (3
 בעת מילוי חובתו; 2008–כקבוע בחוק שירות המילואים, התשס"ח

 
]נוסח חדש[, מתנדב המשמר האזרחי כמשמעותו בפקודת המשטרה  –"מתנדב משא"ז"  (4

 בעת  מילוי תפקידו. 1971–התשל"א
 
 

 כללי  .2
להסדיר את הכללים להענקת עיטור הגבורה, עיטור האומץ ועיטור  –מטרת פקודת המטא"ר הזאת 

המופת במשטרת ישראל על פי הקבוע בחוק, להסדיר את הכללים להענקת צל"ש מפכ"ל וצל"ש 
 וכן את הכללים להענקת תעודת הוקרה למצטיין בית הנשיא. ,מפקד

 
 

 יםהעיטור  .3
 

 סוגי העיטורים .א

 
 להלן סוגי העיטורים: 

 

 יוענק על מעשה גבורה עילאית שנעשה בעת מילוי תפקיד תוך חירוף נפש. –עיטור הגבורה  (1
 

יוענק על מעשה גבורה שנעשה בעת מילוי תפקיד, תוך חירוף נפש, שיש בו  –עיטור האומץ  (2
 גילוי אומץ לב בלתי רגיל.

 

 יוענק על מעשה שנעשה באומץ לב הראוי לשמש מופת.  –עיטור המופת  (3
 

הגבורה, עיטור האומץ ועיטור המופת נועדו לציין מעשי גבורה, אומץ ומופת שעשו עיטור  .ב
 שוטר, שוטרים או יחידה משטרתית בזמן השירות.

 

 עיטור הגבורה, עיטור האומץ ועיטור המופת כוללים את אלה: .ג
 

 עשוי מתכת;והוא  , חלקו העיקרי של העיטור – "פארה"  (1

 
 לבגד ועליה נתלית הפארה;פיסת אריג בצבע המתחברת  –"סרט"  (2

 

 .אות בצבע הסרט –"אות העיטור"  (3

 
ניתן להעניק עיטור מן העיטורים כמפורט להלן  גם למי שאינו שוטר, אם עשה אחד מן  .ד

 המעשים האלה:

 

 על מעשה גבורה עילאית תוך חירוף נפש;  –עיטור הגבורה  (1
 

 על מעשה שיש בו גילוי אומץ לב בלתי רגיל; –עיטור האומץ  (2

 

 מאלה:ומץ לב הראוי לשמש מופת אגב אחד על מעשה שיש בו גילוי  א  –עיטור המופת  (3
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 מילוי חובה כדין לתת עזרה לשוטר בעשיית מעצר חוקי; (א

 

לנוכח עבירה משוועת או אסון ציבורי או במטרה לסכל פעילות חבלנית עוינת שיש  (ב
 בה כדי לסכן את שלום הציבור.

מעשה אשר על פניו ברור שהוא מהווה עבירה  – "עבירה משוועת" –לעניין זה  
 שחומרתה רבה.

 תג לעיטור .ה

 
מי שהוענק לו עיטור, וחזר ועשה מעשה שעליו הוא ראוי לאותו העיטור, ניתן להעניק לו על 

 המעשה האמור תג לעיטור, אך לא ניתן להעניק לו את אותו העיטור בשנית. 
 

 דין תג לעיטור, כדין עיטור לכל דבר. 
 

 המוסמכים להעניק עיטור .ו
 
 הפנים, בהמלצת המפכ"ל רשאי להעניק את עיטור הגבורה. ןהשר לביטחו (1

 
 המפכ"ל רשאי להעניק את עיטור האומץ ואת עיטור המופת. (2

 
 המוסמכים להורות על מסירת העיטור למשמורת .ז

 

 ןאם האדם שעל מעשהו מוענק העיטור איננו בחיים בשעת ההענקה, רשאי השר לביטחו (1
הפנים או המפכ"ל, לפי העניין, להורות על מסירת העיטור למשמורת לבן משפחה קרוב 

 א.1של הנפטר, לפי הסדר הקבוע בסעיף 

 

 יימסר העיטור למבוגר שביניהם. –היו בני משפחה אחדים בדרגת קרבה זהה  (2
 

 (, בנסיבות  מיוחדות  ומנימוקים שיירשמו, רשאי המוסמך להעניק1על אף האמור בסעיף  (3
להורות על מסירת העיטור למשמורת לאדם שלא על פי הסדר  'עיטור כאמור בסעיף ו

 א או למי שאינו בן משפחה קרוב של הנפטר.1הקבוע בסעיף 

 
 המלצה על הענקת עיטור .ח

 

סבר מפקד שהוא קצין בארגון שפקוד או פקודים  – המלצה על הענקת עיטור לשוטר (1
מפקודיו או  ששוטר או שוטרים שאינם פקודיו, עשו מעשה שבגינו הם ראויים  להענקת 

יעביר את המלצתו ואת תיאור המעשה לקצין האמ"ש בדרג מחוז בהתאם  –עיטור 
 ליחידה שהשוטר או השוטרים משרתים בה. 

 המחוז שבו משרת השוטר או השוטרים. קצין האמ"ש יעביר את ההמלצה למפקד

אם אדם שאינו שוטר עשה בפני שוטר  – המלצה על הענקת עיטור למי שאינו שוטר (2
מעשה שבגינו הוא ראוי, לדעת השוטר, להענקת עיטור, או אם נודע לשוטר על מעשה 

 יודיע  על כך השוטר למפקדו.  –כאמור 

( לאחר שבדק את פרטי 1ט בסעיף או מי מטעמו יפעל כמפור מפקדו של השוטר כאמור
 המעשה, ומצא כי בגין המעשה אכן ראוי להעניק עיטור לאותו אדם.

מצא מפקד כי מעשה של פקוד או של פקודים מפקודיו או מעשה של יחידת משטרה  (3
יעביר  את תיאור  –שבפיקודו או מעשה של אדם שאינו שוטר ראוי להענקת עיטור  

המעשה לפרטיו ואת המלצתו בדבר סוג העיטור ליושב ראש ועדת העיטורים באמצעות 
 רמ"ח פרט. טרם העברת המלצה כאמור, ייוועץ המפקד בוועדה המייעצת כאמור.  
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המלצה על הענקת עיטור לשוטר מג"ב בגין מעשה שעשה בעת מילוי תפקידו בהוראת  (4
 כמפורט להלן: תוך כדי תיאום עמוהצבא או בשיתוף עם הצבא או 

 

סבר מפקד כי יש להעניק עיטור לשוטר מג"ב על מעשה שעשה בעת מילוי תפקידו,  (א
יעביר את המלצתו  –בהוראת הצבא או בשיתוף עם הצבא או תוך כדי תיאום עמו 

 ואת תיאור המעשה ליושב ראש ועדת העיטורים באמצעות רמ"ח פרט.

 

  להלן. ט..3ועדת העיטורים תפעל כקבוע בסעיף  (ב

תמליץ לפני המפכ"ל  –מצאה הוועדה כי נסיבות המקרה מצדיקות הענקת עיטור 
אם משטרת ישראל תקבע את ההחלטה בדבר הענקת העיטור או אם צה"ל יקבע 

 את ההחלטה כאמור. 
 –המליצה הוועדה כי משטרת ישראל תקבע את ההחלטה בדבר הענקת עיטור 

 תמליץ לפני המפכ"ל על הענקת עיטור. 
 

  –החליט המפכ"ל כי משטרת ישראל תקבע את ההחלטה בדבר הענקת עיטור  (ג
 להלן. י..3רשאי הוא להחליט אחת מן ההחלטות כקבוע בסעיף 

 
יעביר ראש  –החליט המפכ"ל כי צה"ל יקבע את ההחלטה בדבר הענקת עיטור  (ד

 אמ"ש את החלטת המפכ"ל לצה"ל.
 

 הענקת עיטור למי שאינו שוטר בגין מעשה שעשה תחת הוראות הצבא  המלצה על (5

 
להעניק עיטור למי שאינו שוטר על מעשה שעשה תחת הוראות סבר מפקד כי יש  (א

 לרמ"ח פרט.  יעביר את המלצתו ואת תיאור המעשה –הצבא 

 

רמ"ח פרט יבדוק עם ראש מחלקת פרט בצה"ל אם בכוונת צה"ל להעניק למי 
 כאמור עיטור בגין אותו מעשה.שאינו שוטר 

  

להעניק  עיטור למי שאינו שוטר בדיקה כי אין בכוונת צה"ל להמליץ העלתה ה (ב
יעביר רמ"ח פרט או מי מטעמו  לוועדת העיטורים את המלצת המפקד  –כאמור 

 להעניק עיטור למי שאינו שוטר.

 

למי  ראל להעניקהעלתה הבדיקה כי גם בכוונת  צה"ל וגם בכוונת משטרת יש (ג
יחליטו ראש אמ"ש במשטרה וראש אכ"א בצה"ל על הגורם  – שאינו שוטר עיטור

  שיעניק את העיטור. 
 

 לא יוענק לאדם על המעשה שעשה, עיטור גם במשטרת ישראל וגם בצה"ל. (6

 

  –לעיל( 6)-(4בסעיפים ) (7

 

 לרבות אות הוקרה המוענק בצה"ל, לפי העניין. – "עיטור"   
 
 ועדת העיטורים .ט

  

 הרכב ועדת העיטורים  (1
 

 אלה הם חברי ועדת העיטורים:
 
 חברים קבועים כמפורט להלן: (א
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 יושב ראש הוועדה; –ראש אמ"ש  (1)
 

 ראש אגף המבצעים או נציג מטעמו שדרגתו נצ"ם ומעלה; (2)
 

 רמ"ח משמעת; (3)
 

 כל בעל תפקיד אחר שיושב ראש הוועדה סבר כי יש למנותו לחבר הוועדה. (ב

 

 פעילות ועדת העיטורים  (2
 

לפי זימונו של וצל"שים ועדת העיטורים תתכנס ותדון בהמלצות להענקת עיטורים  (א
 יושב ראש הוועדה.

 

 להלן:דהוועדה, יושב ראש הוועדה או מי מטעמו רשאים  לפעול כ (ב
 

המועמד ו/או כל אדם אחר שדבריו להזמין למועד ולמקום שייקבע את  (1)

שיקול דעתו של יו"ר נדרשים לשם גיבוש החלטה בדבר ההמלצה, וזאת לפי 

 הוועדה.

להציג לפניהם מסמך  או ם, בתוך פרק הזמן שתקבע הוועדה, לדרוש מכל אד (2)
 כל ממצא או מידע אחר הדרוש להם.

  

שוטר שנדרש להעיד לפני ועדת העיטורים או להציג לפניה מסמכים, ממצא או  (ג
 יפעל כפי שיידרש. –מידע אחר 

 

 –מי שיושב ראש הוועדה מינה אותו לפעול בהתאם לסמכות יושב ראש הוועדה  (ד
 ימציא לוועדה את ממצאיו בתוך פרק הזמן שיקבע יושב ראש הוועדה.

 

 המלצת ועדת העיטורים  (3
 

תמליץ  –מצאה הוועדה כי נסיבות המקרה מצדיקות הענקת עיטור  בידי המפכ"ל  (א
 התאם לנסיבות אותו מקרה.לפניו על הענקת עיטור ועל סוג העיטור ב

 

א(, הוועדה רשאית להמליץ שלא להעניק עיטור או צל"ש על אף האמור בסעיף  (ב
לשוטר בשל עברו הפלילי או המשמעתי או בשל תפקודו במשטרה, וזאת בנסיבות 

 חמורות במיוחד.
 

 –בידי המפכ"ל  דיקות הענקת עיטורמצאה הוועדה, כי נסיבות המקרה אינן מצ (ג
 תמליץ  לפניו שלא להעניק את העיטור.

 

ג(, מצאה הוועדה כי נסיבות המקרה אינן מצדיקות  הענקת על אף האמור בסעיף  (ד
היא רשאית להמליץ  –עיטור אך מצדיקות הענקת צל"ש מפכ"ל או צל"ש מפקד 

 למפכ"ל על הענקת צל"ש מפכ"ל או צל"ש מפקד, לשוטר. 

 

 בכתב, ותעבירן למפכ"ל.ועדת העיטורים תנמק את המלצותיה  (ה
 

 
 
 

 סדרי עבודת ועדת העיטורים (4
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 סדרי עבודת ועדת העיטורים לרבות תהליך השגה על המלצותיה, ייקבעו בנוהלי אמ"ש. 
 

 החלטת המפכ"ל .י

 

להחליט אחת או יותר  שאי  המפכ"ל,רהמליצה ועדת העיטורים אחת מן ההמלצות כאמור (1
 מן ההחלטות האלה:

 
 ;ן כולן או חלקןאו לדחות ת הוועדהולקבל את המלצ (א

 

 להחליט כי יוענק עיטור אחר מזה שעליו המליצה הוועדה; (ב
 

 להחליט כי יוענק צל"ש במקום עיטור; (ג

 

 אחר מזה שעליו המליצה הוועדה;להחליט כי יוענק צל"ש  (ד
 

 דיון חוזר;צורך להחזיר את ההמלצה לוועדת העיטורים ל (ה
 

יעביר את המלצתו  –החליט המפכ"ל כי נסיבות המעשה מצדיקות הענקת עיטור גבורה  (2
 לאישור השר לביטחון הפנים.

 

 דיווח .יא

 

 רמ"ח פרט ידווח למפקד על החלטת המפכ"ל או על החלטת השר לביטחון הפנים, לפי העניין.
 

 
 צל"ש   .4

 
 צל"ש מפכ"ל  .א

 , באמצעות מתן צל"ש מפכ"ל.המפכ"ל רשאי לציין לשבח שוטר, שוטרים או יחידת משטרה 
 

 צל"ש מפקד  .ב

 
 , באמצעות מתן צל"ש המפקד.מפקד רשאי לציין לשבח שוטר, שוטרים או יחידת משטרה 

 
 המלצה על הענקת צל"ש .ג

 
מפקד רשאי להמליץ לוועדת העיטורים על הענקת צל"ש מפכ"ל או צל"ש מפקד לשוטר,  (1

 לשוטרים או ליחידה משטרתית, לאחר שנועץ בוועדה מייעצת למפקד. 

הליך ההמלצה על תהליך ההמלצה על הענקת צל"ש מפכ"ל או צל"ש מפקד יהיה כת
  הענקת עיטור, בשינויים המחויבים. 

 
ועדת העיטורים תדון בכל המלצה של המפקד ותמליץ בפני המפכ"ל אחת מן ההמלצות  (2

  בפקודה זו.הקבועות 

 

 ,ועדת העיטורים רשאית להמליץ לפני המפכ"ל על הענקת צל"ש מפכ"ל או צל"ש מפקד (3
 בנסיבות שבהן המעשה אינו מגיע כדי הענקת עיטור. 

 
 ותעבירן למפכ"ל. המלצותיה בכתבהוועדה תנמק את  (4

 החלטת המפכ"ל   .ד
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רשאי המפכ"ל   –המליצה ועדת העיטורים כי נסיבות המעשה מצדיקות הענקת צל"ש   

 י, בשינויים המחויבים. 3להחליט אחת מן ההחלטות כקבוע בסעיף 
  

 דיווח .ה
 

 רמ"ח פרט ידווח למפקד על החלטת המפכ"ל.     
 

 מסירת צל"ש למשמורת  .ו

 
מוענק הצל"ש איננו בחיים בשעת ההענקה, רשאי המפכ"ל  אם השוטר שעל מעשהו (1

להורות על מסירת הצל"ש למשמורת לבן משפחה קרוב של הנפטר, לפי הסדר הקבוע 
 א.1בסעיף 

 

 יימסר הצל"ש למבוגר שביניהם. –היו בני משפחה אחדים בדרגת קרבה זהה  (2
 

מסירת הצל"ש בנסיבות מיוחדות ומנימוקים שיירשמו, המפכ"ל רשאי להורות על  (3
 א או למי שאינו בן משפחה קרוב של הנפטר.1למשמורת שלא על פי הסדר הקבוע בסעיף 

 
 

 הענקת עיטור או צל"ש   .5
 

 צורת  העיטורים וצורת הצל"ש .א
 

 צורת  העיטורים וצורת  הצל"שים  יהיו כפי שייקבע בנוהלי אמ"ש.  

 טקס הענקת העיטורים או הצל"ש  .ב 
 

 הענקת עיטורים או צל"שים תהיה בטקס חגיגי כפי שייקבע בנוהלי אמ"ש. 
 

 פרסום בדבר העיטורים והצל"ש   ג.
 
 פרסום פומבי בדבר עיטורים או צל"שים ייעשו באישורו של  רח"ט דוברות. (1

 

פרסום פומבי בדבר עיטור שהשר לביטחון הפנים  מעניק ייעשה באישור  המשרד לביטחון  (2
 הפנים.

שם מקבל עיטור או צל"ש או פרסום תוכן המעשה שבגינו מוענק עיטור או צל"ש  פרסום  (3
 "ראש יחב"ם"(. :ייעשה בתיאום עם ראש יחידת ביטחון המידע )להלן

 

 

 אופן ענידת עיטור, אות עיטור, תג לעיטור וצל"ש   .6

 

עיטור, תג לעיטור אופן ענידת עיטור על כל חלקיו ) פארה, סרט ואות עיטור( וכן אופן ענידת  אות 
 וצל"ש, יהיו כקבוע בפקודות המטא"ר וכפי שייקבע  בנוהלי אמ"ש.

 
 

 מועד ענידת עיטור, אות עיטור,  תג לעיטור וצל"ש   .7

 

 שוטר שהוענק לו עיטור רשאי לענוד אותו ביום העצמאות. .א

 שוטר שהוענק לו עיטור רשאי לענוד את אות העיטור בכל עת.  .ב
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 שוטר שהוענק לו תג לעיטור או צל"ש רשאי לענוד אותם בכל עת.  .ג
 
 

 איסורים    .8

 

, מי שהוענק לו עיטור, תג לעיטור או צל"ש לא יהיה רשאי לענוד אותם 7על אף האמור בסעיף  .א
 או את אות העיטור, אם התקיים אחד מאלה:

 

 הוא נתון במחבוש, במעצר או במאסר; (1

 

הוא שוטר שהורשע בבית משפט או בבית דין למשמעת ונידון למאסר בפועל, ובלבד   (2
שהמפכ"ל המליץ על שלילת זכותו לענוד את העיטור, את אות העיטור, את תג העיטור 

הפנים שוכנע שבנסיבות העבירה היה משום פגיעה חמורה  ןאו את הצל"ש, והשר לביטחו
המשטרה, ומשום כך לא מן הראוי שהשוטר ביותר בביטחון המדינה או ביעד מיעדי 

 שהורשע כאמור יענוד אותו.
 

מי שהוענק לו עיטור, תג לעיטור או צל"ש, ואינו רשאי לענוד אותם או את אות העיטור בשל  .ב
חייב, על פי דרישת האחראי להחזקתו, למסור  –היותו נתון במחבוש, במעצר או במאסר 

 אותם לפיקדון  עד למועד שחרורו. 

 

 לא ימכרנו, לא ימשכנו ולא ישעבדו בכל דרך אחרת. עיטור, תג לעיטור או צל"שמי שהוענק לו  .ג
 

 
 תעודת הוקרה למצטיין בית הנשיא   .9

 
 המלצה על הענקת תעודת הוקרה בטקס מצטייני בית הנשיא .א

 

מפקד ישיר של שוטר מוסמך להמליץ על מועמד לקבלת תעודת הוקרה בטקס מצטייני  (1
 הוא עומד בתנאים האלה:בית הנשיא אם 

 

המועמד תרם תרומה בלתי רגילה להשגת יעד מיעדי המשטרה כפי שקבע  (א
זמה, מקוריות, כושר אלתור והמפכ"ל, או שבשירותו של המועמד הופגנה י

ותושייה, גילוי התמדה ודבקות במטרה שהביאו להעלאת קרנה של המשטרה 
 בעיני הציבור;

רפ"ק בנסיבות מיוחדות ומנימוקים המועמד הוא בעל דרגת פקד ומטה או  (ב
 שיירשמו;

 

רמ"ח משמעת קבע כי אין מניעה פלילית או משמעתית להענקת תעודת הוקרה  (ג
 למועמד; 

 

 בגין אותן נסיבות. המועמד אינו נמנה עם מקבלי עיטור או צל"ש (ד
 

יעביר את המלצתו לקצין אמ"ש בדרג   לעיל (1דו הישיר של מועמד כאמור בסעיף מפק (2
 מחוז.

 

 קצין אמ"ש בדרג מחוז יעביר את המלצת המפקד הישיר למפקד שבו המועמד משרת.  (3
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מפקד יחליט על מי מבין המועמדים להמליץ לקבלת תעודת הוקרה בטקס מצטייני בית  (4
הנשיא ואת סדר הקדימויות ביניהם, ויעביר את רשימת המועמדים לקצין האמ"ש בדרג 

 מחוז.
 

קצין אמ"ש בדרג מחוז יעביר את המלצת מפקד לרמ"ד תנאי שירות בהתאם למספר  (5
 שקבע המפקד. פרט ובהתאם לסדר קדימות המועמדיםההקצאות  שקבע רמ"ח 

 

רמ"ד תנאי שירות יעביר לוועדת מצטייני בית הנשיא את רשימת המועמדים לקבלת  (6
 תעודת הוקרה בטקס מצטייני בית הנשיא.

 

 ת הנשיאועדת מצטייני בי .ב
 

 הרכב ועדת מצטייני בית הנשיא (1

 
 אלה הם חברי ועדת מצטייני בית הנשיא:

 

 חברים קבועים: (א
 
 יושב ראש הוועדה;  –ראש אמ"ש  (1)
 רמ"ח משמעת; (2)
 רמ"ח פרט; (3)

 

 כל בעל תפקיד אחר שיושב ראש  הוועדה סבר שיש למנותו לחבר בוועדה. (ב
 

 המלצת ועדת מצטייני בית הנשיא (2
 

המועמדים,  ותמליץ מי הם המועמדים שתוענק להם הוועדה תדון ברשימת  (א
 תעודת הוקרה בטקס מצטייני בית הנשיא.

 

 הוועדה תנמק את המלצותיה בכתב, ותעבירן למפכ"ל. (ב

 

אם השוטר שעל מעשהו או תפקידו מוענקת תעודת ההוקרה, איננו בחיים בשעת  (ג
ל ההענקה, רשאי ראש אמ"ש להורות על מסירת התעודה לבן משפחה קרוב ש

 א.1הנפטר, לפי הסדר הקבוע בסעיף 
 

רמ"ד תנאי שירות ידווח למפקד המחוז  שבו המועמד משרת על החלטת יושב  (ד
 ראש הוועדה.

 
 

 כללים בדבר סדרי עבודתה של ועדת מצטייני בית הנשיא (3

 
הכללים בדבר סדרי עבודתה של ועדת מצטייני בית הנשיא יהיו כפי שייקבע  בנוהלי 

 אמ"ש.
 

 החלטת המפכ"ל  .ג

 
 –המליצה ועדת מצטייני בית הנשיא  על מועמד לקבלת תעודת הוקרה כאמור לפני המפכ"ל    

 רשאי המפכ"ל  להחליט  אחת מן ההחלטות האלה:
 

 לקבל את המלצת הוועדה; (1
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 לדחות את המלצת הוועדה; (2
 

 לקבל כל החלטה אחרת. (3
 

 

 טקס מצטייני בית הנשיא .ד
 

 ייערך במקום ובמועד כפי שיפרסם רמ"ח פרט או מי מטעמו.טקס הענקת תעודות הוקרה  (1
 

 יושב ראש הוועדה או מי שהוא הסמיך ינחה את מקבלי תעודות ההוקרה לקראת הטקס. (2
 

פרסום פומבי בדבר הענקת תעודת הוקרה בידי נשיא המדינה ייעשה בתיאום עם דובר  (3
 המשטרה.

 
פרסום  שם מקבל תעודת ההוקרה בטקס מצטייני בית הנשיא או פרסום המעשה שבגינו  (4

מוענקת למקבל  תעודת הוקרה, בכתובים או בדרך אחרת, ייעשה באישורו של ראש 
 יחב"ם.  

 
הכללים בדבר נוסח תעודות ההוקרה וסדרי טקס מצטייני בית הנשיא יהיו  כפי שייקבע    (5

 בנוהלי אמ"ש.

 
 

 לטהסופיות ההח .10
 

 החלטת המפכ"ל כאמור בפקודת המטא"ר הזאת היא סופית ואין אחריה ולא כלום.   
 
 

 
 ביטול פקודת מטא"ר .11
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