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 - 03007005שוטר ,מתנדב משא"ז או שוטר לשעבר -
הבאה לקבורה
01

הגדרות
א.

שוטר  -לרבות ,שוטר חובה במשטרה ושוטר חובה במג"ב.

ב.

קרוב משפחה  -בן זוג ,הורים ,ילד שמלאו לו  81שנה ,לפחות ,אח או אחות שמלאו להם  81שנה,
לפחות.
בן זוג  -לרבות ,מי שרשום כבן זוג של שוטר ברשומות המשטרה ,על פי פקודת המטא"ר:
" - 90.98.90שינוי בנתונים אישיים  -החובה והרשות של שוטר לדווח".

02

ג.

מפקד ממונה  -מפקד מחוז או מפקד מרחב ,מפקד מג"ב או מפקד חטמ"ר ,ראש אגף ,ראש יחידה
על אגפית או ראש מחלקה.

ד.

מפקד יחידה  -מפקדו של השוטר שנפטר ,שהוא קצין בדרגת רב-פקד ,לפחות.

החובה לדווח  -על פטירת שוטר  -לבעלי תפקידים במשטרה
א.

ב.

מפקד יחידה ,קצין רווחה יחידתי ,קצין אמ"ש יחידתי או קרפ"ר ,שנודע לו על פטירה של שוטר
ששירת ביחידה שהוא אחראי לה  -ידווח על הפטירה לכל אחד מאלה:
()8

המפקד הממונה.

()2

מפקד היחידה.

()3

קצין אמ"ש יחידתי.

()4

קצין רווחה יחידתי או קצין נפגעים במג"ב.

()0

רב היחידה.

()6

רופא היחידה.

()7

ראש חוליית נפגעים במחלקת פרט באמ"ש.

הדיווח יכלול את כל אלה:
()8

שם ודרגה של השוטר שנפטר.

()2

התפקיד במשטרה של השוטר שנפטר.

()3

הסיבה לפטירה ונסיבות הפטירה.

()4

מצב משפחתי של השוטר שנפטר.
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05

שוטר שנפטר  -זיהוי הנפטר ,איסוף חפצי הנפטר והעברת הנפטר לבית ההלוויות
א.

ב.

ג.

זיהוי הנפטר  -תפקיד קצין אמ"ש יחידתי ורב היחידה
()8

קצין אמ"ש יחידתי שקיבל "הודעת פטירה" ,על פי תקנות מרשם האוכלוסין (הטפסים
להודעות לידה ופטירה) ,תשל"ב –  ,8072אם על פי המידע שבידי קצין האמ"ש היחידתי ,מאז
הפטירה לא היה ליד הנפטר קרוב משפחה ,על פי הגדרתו בסעיף 8ב ,שזיהה אותו – יודיע על
כך לרב היחידה.

()2

רב יחידה שקיבל הודעה מקצין אמ"ש יחידתי ,כאמור בסעיף ( ,)8ימנה שני שוטרים שהכירו
היטב את הנפטר ,כדי שיזהו את הנפטר ,זיהוי ודאי ,ויורה להם לאשר את הזיהוי בכתב.

()3

רב יחידה אחראי לערוך זיהוי נוסף ,לפני הכנסת הגופה לארון ,כקבוע בסעיף 89ו.

איסוף חפצי הנפטר ומסירתם למשפחה
()8

שני השוטרים שזיהו את הנפטר ,על פי סעיף א( ,)2אם לא ראו ליד הנפטר קרוב משפחה ,על
פי הגדרתו בסעיף 8ב  -יאספו את חפצי הנפטר ויעבירו אותם למפקד היחידה.

()2

מפקד היחידה שקיבל את חפצי הנפטר  -יערוך רשימה של החפצים וימסור את חפצי הנפטר
לקרוב משפחה ,על פי הגדרתו בסעיף 8ב ,בהקדם האפשרי ,אם בירר ומצא ,שקרובי
המשפחה ,על פי הגדרתם בסעיף 4א ,יודעים על פטירת השוטר.

()3

מפקד היחידה שקיבל את חפצי הנפטר ,וטרם העביר אותם לקרוב משפחה ,על פי סעיף
( - ,)2יאכסן את חפצי הנפטר בארון נעול.

()4

על אף האמור בסעיפים ( )2ו ,)3( -אם חפץ של הנפטר דרוש כמוצג בחקירה – מפקד היחידה
לא יעביר את החפץ לקרוב משפחה ,וינהג בחפץ על פי הוראות הממונה על החקירה.

העברת הנפטר לבית ההלוויות  -תפקיד רב היחידה
רב יחידה שבירר ומצא ,כי יש זיהוי ודאי של שוטר שנפטר – רב היחידה יעשה את הסידורים
הדרושים להעברת הנפטר לבית ההלוויות ,אם מאז הפטירה לא היה ליד השוטר שנפטר קרוב
משפחה ,על פי הגדרתו בסעיף 8ב ,או אם קרוב משפחה ,כאמור ,ביקש זאת.

04

חובת מפקד יחידה  -למסור הודעה על פטירת שוטר לקרובי המשפחה
א.

קרובי משפחה
בסעיף זה ,אחד מאלה:
()8

בן הזוג של השוטר וכל אחד מהוריו.

()2

אם אין לשוטר בן זוג ואין לו הורים – כל ילד שמלאו לו  81שנה ,לפחות.

()3

אם אין לשוטר בן זוג ואין לו הורים ואין לו ילד שמלאו לו  81שנה – כל אח או אחות שמלאו
להם  81שנה ,לפחות.
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ב.

ג.

03

06

החובה להודיע לקרובי משפחה
()8

מפקד יחידה ימסור לקרובי המשפחה הודעה בדבר פטירת שוטר ,אם קצין הרווחה היחידתי,
מסר לו ,שדבר הפטירה טרם הגיע לידיעת קרובי המשפחה.

()2

מפקד יחידה ימסור הודעה בדבר פטירת שוטר,לאחר שהתקיימו כל אלה:
( א)

קצין הרווחה היחידתי מסר לו ,שזיהויו של השוטר הוא ודאי.

(ב)

קצין הרווחה היחידתי מסר לו ,את מרב הפרטים אודות קרובי המשפחה.

דרך מסירת ההודעה  -תפקיד מפקד יחידה ,קצין רווחה יחידתי ורופא היחידה
()8

מפקד יחידה ימסור לקרובי המשפחה את ההודעה על פטירת שוטר ,כשנוכחים עמו גם
אלה :רופא היחידה ,ובמידת האפשר ,גם קצין הרווחה היחידתי.

()2

אם אחד מקרובי המשפחה נמצא בחו"ל  -מפקד יחידה ימסור לו את ההודעה על פי הכללים
הקבועים בנוהל אמ"ש.

פרידת קרובי משפחה מן הנפטר  -תפקיד קצין רווחה יחידתי ורב יחידה
א.

קצין רווחה יחידתי שקיבל מאת רב היחידה חוות דעת ,שעל פי מצב הגופה ,אין מניעה ,שקרובי
משפחה של הנפטר יראו את גופת הנפטר לפני הקבורה – יפנה אל קרובי המשפחה ,על פי הגדרתם
בסעיף 4א ,ויברר ,האם הם מעונינים לראות את גופת הנפטר.

ב.

רב יחידה שקיבל הודעה של קצין רווחה יחידתי ,שקרוב משפחה של הנפטר ,מבקש לראות את גופת
הנפטר ,בין שהוא קרוב משפחה על פי סעיף 8ב ובין שהוא קרוב משפחה אחר  -יעשה את כל
הנדרש ,למילוי הבקשה של קרוב המשפחה.

תפקיד קצין אמ"ש יחידתי  -לבדוק העלאה בדרגה של שוטר שנפטר
קצין אמ"ש יחידתי אחראי לבדוק ,האם שוטר שנפטר זכאי לעלות בדרגה ,על פי פקודת המטא"ר:
" – 97.90.90שוטר שנהרג או שנפטר – העלאה בדרגה".
קצין אמ"ש יחידתי יבדוק ,כאמור ,לפני טקס הקבורה ,ככל שניתן.

07

מסירת פרטים על פטירת שוטר לכלי התקשורת  -סייגים
א.

שוטר הממלא תפקיד של דובר ,לא ימסור לכלי תקשורת ,שמו של שוטר שנפטר ,ולא ימסור כל פרט
שיכול ללמד על שמו של שוטר שנפטר ,אלא אם כן ,קצין רווחה יחידתי נתן לו אישור בכתב,
שקרובי המשפחה נתנו את הסכמתם ,לפרסם את שמו של השוטר שנפטר.

ב.

דובר ,כאמור ,שנודע לו שכלי תקשורת עומד לפרסם ,שמו של שוטר שנפטר ,או עומד לפרסם כל
פרט שיש בו כדי ללמד על שמו של שוטר שנפטר ,וזאת בטרם נודע לקרובי המשפחה דבר פטירתו
של השוטר  -יפנה למי שאחראי לפרסום בכלי התקשורת ,ויבקשו לעכב את הפרסום.

פקודת מטא"ר 50.50.50

עמוד  0מתוך 11

08

שוטר שנפטר  -הזכות לטקס קבורה משטרתי
א.

זכות שוטר שנפטר
שוטר שנפטר זכאי לטקס קבורה משטרתי0

ב.

09

סמכות ראש אמ"ש  -לקבוע חריג לזכות
()8

על אף האמור בסעיף א ,רמ"ח פרט שקיבל מאת רמ"ח משמעת מסמך ,לפיו ,פטירה של
שוטר כרוכה בעבירה שיש עמה קלון  -יעביר את המסמך לראש אמ"ש.

()2

ראש אמ"ש שקבע ,שמותו של שוטר נגרם בנסיבות המטילות עליו קלון  -מוסמך לקבוע,
שהשוטר אינו זכאי לטקס קבורה משטרתי.

()3

ראש אמ"ש שקבע ,שמותו של שוטר נגרם בנסיבות המטילות עליו קלון ,ולא קבע ,שהשוטר
אינו זכאי לטקס קבורה משטרתי  -מוסמך לקבוע ,שטקס הקבורה המשטרתי לא ייערך לפי
כל כללי הטקס ,וכי יחול בו שינוי ,כאמור בסעיף (א) או כאמור בסעיף (ב) או כאמור בשני
הסעיפים גם יחד:
( א)

טקס הקבורה המשטרתי של השוטר לא יכלול משמר כבוד או לא יכלול זרים.

(ב)

טקס הקבורה המשטרתי של השוטר לא יכלול מטחי ירי  -אם הנפטר זכאי לטקס
קבורה משטרתי הכולל מטחי ירי.

תפקיד קצין רווחה  -לתאם עם משפחת הנפטר את טקס הקבורה ואת מקום הקבורה
א.

זכות קרובי המשפחה  -לבחור את טקס הקבורה
קצין רווחה יחידתי  -או רמ"ד פרישה וגמלאות ,אם השוטר שנפטר הוא רב-ניצב או ניצב  -יודיע
לקרובי המשפחה של שוטר שנפטר ,שהם זכאים לבחור באחד משני טקסי קבורה אלה:
()8

()2

טקס קבורה משטרתי
( א)

בבית קברות צבאי – בחלקה המשטרתית או בחלקה הצבאית0

(ב)

בבית קברות אזרחי – בחלקה הצבאית0

(ג )

בבית קברות אזרחי – בחלקה האזרחית0

טקס קבורה אזרחי
בבית קברות אזרחי – בחלקה האזרחית0

ב.

חובת קצין רווחה  -למסור לקרובי המשפחה את פרטי הטקסים השונים
קצין רווחה יחידתי ,או רמ"ד פרישה וגמלאות,שמודיע לקרובי המשפחה של שוטר שנפטר ,שהם
זכאים לבחור באחד משני טקסי קבורה ,כקבוע בסעיף א ,ימסור להם פרטים מלאים בדבר
התוכן והאופי של כל אחד מן הטקסים.
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ג.

מחלוקת בין קרובי המשפחה
אם יש מחלוקת בין הורה לבין בן זוג ,באשר לבחירה בין האפשרויות השונות שבסעיף א – בחירתו
של בן הזוג היא המחייבת.

 010הכנות לטקס קבורה משטרתי
א.

מועד טקס הקבורה המשטרתי
קצין אמ"ש מחוזי,שקיבל מאת הרב היחידתי רשיון קבורה – יתאם עם קצין הרווחה היחידתי
ועם קרובי המשפחה ,כהגדרתם בסעיף 4א ,את המועד של טקס הקבורה המשטרתי ,ולאחר
שקיבל מאת רמ"ח פרט ,או מי שהוא מינה ,אישור אשר למועד הטקס ,יודיע את המועד למנהל
הטקס ולעורך הטקס .

ב.

מנהל הטקס  -מינויו
מפקד ממונה ,שקיבל הודעה מקצין רווחה יחידתי ,כי קרובי המשפחה של הנפטר בחרו בטקס
קבורה משטרתי  -ימנה קצין ,שדרגתו רפ"ק ,לפחות ,כמנהל הטקס.
אם השוטר שנפטר הוא רב-ניצב או ניצב – רמ"ח פרט ימנה את סגן מפקד המחוז ,שבו נערך טקס
הקבורה המשטרתי ,כמנהל הטקס.

ג.

עורך הטקס
()8

רב היחידה יערוך את הטקס.
אם השוטר שנפטר הוא רב-ניצב או ניצב – הרב הראשי של משטרת ישראל יערוך את
הטקס.

()2
ד.

אם השוטר אינו יהודי – רב היחידה ,בתיאום עם קרובי המשפחה ,כקבוע בסעיף 4א,
יפנה לאיש דת ,על פי דתו של השוטר שנפטר ,כדי שישמש עורך הטקס.

השוטרים שימלאו תפקיד בטקס -מינוים
מנהל הטקס ימנה את השוטרים שישאו את הארון ,את השוטרים שישאו את הזרים וכן ימנה את
השוטרים שישמשו משמר כבוד או כיתת אש ,בנסיבות שבהן הטקס כולל ירי מטחי כבוד ,על פי
סעיף 88ד.
אם השוטר שנפטר הוא רב-ניצב או ניצב – עוזר המפכ"ל ימנה את השוטרים שימלאו תפקיד
בטקס ,כאמור.

ה.

קצין אמ"ש יחידתי  -הכנות לקראת הטקס
קצין אמ"ש יחידתי אחראי להכנות אלה לקראת טקס הקבורה המשטרתי:
()8

פרסום מודעות אבל ביחידת השירות של השוטר ,לאחר שקצין הרווחה היחידתי תיאם את
פרסום מודעות האבל עם אחד מקרובי המשפחה ,כהגדרתם בסעיף 4א.
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ו.

()2

פרסום מודעות אבל באחד העיתונים ,לאחר שקצין רווחה יחידתי תיאם את פרסום מודעות
האבל עם אחד מקרובי המשפחה ,כאמור בסעיף (.)8

()3

הזמנת ארון קבורה ,תכריכים ,דגל המדינה ושלט לקבר.

()4

הזמנת זרים.

()0

ארגון ההיסעים של בני המשפחה מביתם לבית הקברות.

()6

תיאום מסלול מסע ההלוויה עם קצין את"ן.

תפקיד רב יחידה  -לבצע זיהוי של השוטר שנפטר לפני הטקס
רב יחידה אחראי לזיהוי של השוטר שנפטר ,לפני הכנסת הגופה לארון ,בטרם יציאת מסע הלוויה.
את הזיהוי יעשה קרוב משפחה ,על פי הגדרתו בסעיף 8ב ,או  2שוטרים שהכירו את השוטר.

 011טקס קבורה משטרתי  -כללי הטקס
א.

 6שוטרים – שדרגתם היא בדרגתו של השוטר שנפטר  -ישאו את הארון.

ב.

 1שוטרים ישאו את הזרים.

ג.

 86שוטרים ישמשו משמר כבוד.
מפקד המשמר – קצין שדרגתו אינה עולה על רב-פקד.
סגן מפקד המשמר – שוטר שדרגתו היא רב-סמל ,לפחות.

ד.

 1שוטרים  -מבין השוטרים המשמשים משמר כבוד  -ישמשו כיתת אש ,לצורך ירי מטחי כבוד ,אם
השוטר שנפטר ,נהרג עקב השירות במשטרה או שהשוטר שנפטר ,נפצע עקב השירות במשטרה,
והיה מאושפז בבית חולים ברציפות ,מיום שנפצע ועד ליום פטירתו.

ה.

כללי הטקס שלא נקבעו בפקודת מטא"ר זו – יפורטו בנוהלי אמ"ש.

 012טקס קבורה משטרתי  -השתתפות השר לבט"פ
א.

רמ"ח פרט ,באמצעות לשכת המפכ"ל ,יודיע ללשכת השר לביטחון הפנים ,על מועד טקס קבורה
משטרתי ,שעומד להיערך.

ב.

רמ"ח פרט שקיבל הודעה ,כי השר או נציג מטעמו יישא הספד בטקס או יניח זר – יודיע על כך
לרב היחידה ולקצין אמ"ש יחידתי ,שאחראי לרכוש זר.

 015טקס קבורה משטרתי  -נוכחות בעלי תפקידים במשטרה
א.

קצין אמ"ש יחידתי יודיע את מועד הטקס ,לכל אחד מבעלי התפקידים החייבים להיות
נוכחים בטקס קבורה משטרתי.
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ב.

בטקס קבורה משטרתי של שוטר שנהרג בעת מילוי תפקיד במשטרה ועקב מילוי תפקיד במשטרה,
יהיה נוכח גם רמ"ח פרט ,או מי שהוא מינה.

ג.

בטקס קבורה משטרתי של כל שוטר יהיו נוכחים אלה:
()8

צוות רפואי ,הכולל רופא וחובש .הצוות ילווה באמבולנס.

()2

קצין רווחה יחידתי ,ובמג"ב – קצין רווחה יחידתי וקצין נפגעים מג"ב.

()3

בעלי התפקידים כמפורט בטבלה הבאה:
דרגת השוטר שנפטר
שוטר – רפ"ק

סנ"ץ – תנ"ץ

רב-ניצב או ניצב

בעלי התפקידים שיהיו נוכחים
ראש אגף ,ממ"ז או מפקד מג"ב -
שהיה ממונה על השוטר שנפטר ,או
מי שהוא מינה.
מפקד היחידה של השוטר שנפטר.
המפכ"ל ,או מי שהוא מינה.
ראש אגף או מפקד מחוז או מפקד
מג"ב  -שהיה ממונה על השוטר
שנפטר ,בתפקידו האחרון.
ראש מחלקה או מפקד מרחב או
מפקד יחידה מקבילה במג"ב -
שהיה ממונה על השוטר שנפטר,
בתפקידו האחרון.
כל קצין בדרגת רפ"ק ,לפחות -
שהיה כפוף לשוטר שנפטר ,בתפקידו
האחרון.
המפכ"ל ,ראשי האגפים ,מפקדי
המחוזות ,מפקד מג"ב ,יועמ"ש,
חשב וכן כל מפקד בדרגת רפ"ק,
לפחות ,שהיה כפוף לשוטר שנפטר,
בתפקידו האחרון.
רמ"ח פרט ובעלי תפקידים אחרים
במחלקת פרט ,לפי קביעתו של
רמ"ח פרט.

 014טקס קבורה אזרחי  -חובות בעלי תפקידים במשטרה
אם קרובי המשפחה של שוטר שנפטר בחרו ,על פי סעיף 0א ,שהשוטר לא ייקבר בטקס קבורה משטרתי,
אלא בטקס קבורה אזרחי ,יחולו כללים אלה:
א .חובת קצין אמ"ש יחידתי או ראש מש"ם
קצין אמ"ש יחידתי ,או ראש מש"ם במטא"ר ,אם מקום שירותו האחרון של השוטר הוא
במטא"ר ,יסייע לקרובי המשפחה ,על פי בקשתם ,בעניינים אלה:
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ב.

()8

פרסום מודעות אבל.

()2

פרסום מודעת אבל בעיתון.

()3

הזמנת זרים.

()4

ארגון היסעים.

חובת רב היחידה
רב היחידה יסייע לקרובי המשפחה ,על פי בקשתם ,בעניינים אלה:

ג.

()8

תיאום מקום הקבורה עם חברה קדישא או עם המועצה המקומית.

()2

ניהול טקס הקבורה האזרחי.

חובת קצין רווחה יחידתי
קצין רווחה יחידתי יודיע לקרובי המשפחה ,כי הם זכאים לבחור איזו מצבה תונח על הקבר,מבין
המצבות האלה:

ד.

()8

מצבה צבאית ,שיניח משרד הביטחון0

()2

מצבה אזרחית ,שתניח המשפחה ,בהשתתפות כספית של משרד הביטחון ,על פי כללי משרד
הביטחון.

חובת הנוכחות בטקס קבורה אזרחי  -בעלי תפקידים במשטרה
בעלי תפקידים במשטרה שחלה עליהם חובה להיות נוכחים בטקס קבורה משטרתי ,על פי סעיף
 ,83ישתתפו בטקס הקבורה האזרחי.

 013מתנדב משא"ז שנפטר  -הזכות לטקס קבורה משטרתי
א .זכות מתנדב משא"ז שנפטר
מתנדב משא"ז שנפטר זכאי לטקס קבורה משטרתי ,אם רמ"ח פרט קבע ,שהתמלא לגביו אחד מן
התנאים האלה:

ב.

()8

נתקבל אישור של משרד הביטחון כי מתנדב המשא"ז נהרג בעת מילוי תפקיד במשטרה ועקב
מילוי תפקיד במשטרה.

()2

נתקבל אישור של משרד הביטחון ,כי מתנדב המשא"ז נפצע בעת מילוי תפקיד במשטרה ועקב
מילוי תפקיד במשטרה ונפטר כתוצאה מפציעה זו ,וניתן אישור של רמ"ח פרט ,שמתנדב
המשא"ז שנפטר היה מאושפז בבית החולים ברציפות ,מיום שנפצע ועד ליום פטירתו.

החובה לדווח  -על פטירת מתנדב משא"ז  -לבעלי תפקידים
במשטרה
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רמ"ח פרט שקבע ,שמתנדב משא"ז שנפטר ,זכאי לטקס קבורה משטרתי ,על פי הקבוע בסעיף א –
ידווח על פטירתו לכל אחד מבעלי התפקידים ,המפורטים בסעיף 2א ,וכן ידווח לכל אחד מבעלי
תפקידים אלה:

ג.

()8

ראש אק"ם.

()2

קצין אמ"ש אק"ם.

()3

קצין אק"ם מחוזי .

מתנדב משא"ז שנפטר -תחולת ההוראות בפקודת המטא"ר
הכללים הקבועים בסעיפים אלה1 ,7 ,0 -3 :ב ,ו ,0-84 -יחולו גם על מתנדב משא"ז שזכאי לטקס
קבורה משטרתי.

 016שוטר לשעבר שנפטר  -הזכות לטקס קבורה משטרתי
א .זכות שוטר לשעבר שנפטר  -רב-ניצב או ניצב
שוטר לשעבר שנפטר ,שבעת שירותו במשטרה היה בדרגת רב-ניצב או ניצב  -זכאי לטקס קבורה
משטרתי.
ב .זכות שוטר לשעבר שנפטר
שוטר לשעבר שנפטר  -שאינו רב-ניצב או ניצב  -זכאי לטקס קבורה משטרתי ,אם רמ"ח פרט קבע
שהתמלאו לגביו כל התנאים האלה:

ג.

()8

נתקבל אישור של משרד הביטחון ,כי השוטר לשעבר נפצע או חלה בעת שירותו במשטרה
ועקב שירותו ,ונפטר כתוצאה מפציעה או ממחלה זו.

()2

ניתן אישור של רמ"ח פרט שהשוטר לשעבר היה מאושפז בבית החולים ,ברציפות ,מיום
שנפצע או מיום שחלה ועד ליום פטירתו.

החובה לדווח  -על פטירת שוטר לשעבר רב-ניצב או ניצב  -לבעלי תפקידים במשטרה
רמ"ח פרט ידווח על פטירתו של שוטר לשעבר ,שבעת שירותו במשטרה היה בדרגת רב-ניצב או
ניצב ,לכל אחד מבעלי תפקידים אלה:
()8

ראש אגף או מפקד מחוז ,ביחידה בה שירת השוטר שנפטר ,בתפקידו האחרון.

()2

ראש אמ"ש.

()3

עוזר המפכ"ל.

()4

הרב הראשי למשטרה.

()0

סגן מפקד המחוז – במחוז שבתחומו ייערך טקס הקבורה.
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()6

קרפ"ר.

()7

דובר משטרת ישראל.

ד .החובה לדווח  -על פטירת שוטר לשעבר  -לבעלי תפקידים במשטרה
רמ"ח פרט ידווח על פטירתו של שוטר לשעבר ,שזכאי לטקס קבורה לכל אחד מבעלי תפקידים
אלה:
()8

ראש אגף או מפקד מחוז ,ביחידה בה שירת השוטר שנפטר ,בתפקידו האחרון.

()2

קצין אמ"ש ,ביחידה בה שירת השוטר שנפטר ,בתפקידו האחרון.

ה .טקס קבורה משטרתי  -נוכחות בעלי תפקידים במשטרה
()8

קצין אמ"ש יחידתי יודיע על מועד הטקס ,לכל אחד מבעלי התפקידים החייבים להיות
נוכחים בטקס קבורה משטרתי של שוטר לשעבר שנפטר.

()2

אם השוטר לשעבר שנפטר היה בעת שירותו ,בדרגת רב-ניצב או ניצב  -רמ"ח פרט יודיע על
מועד הטקס ,לכל אחד מבעלי התפקידים החייבים להיות נוכחים בטקס קבורה משטרתי .

()3

בטקס קבורה משטרתי יהיו נוכחים בעלי תפקידים אלה:
דרגת השוטר
לשעבר שנפטר
שוטר – רפ"ק

סנ"ץ – תנ"ץ

רב-ניצב או ניצב
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בעלי התפקידים שיהיו נוכחים
ראש אגף ,ממ"ז או מפקד מג"ב -
שממונה על היחידה בה שירת
השוטר שנפטר ,בתפקידו האחרון,
או מי שהוא מינה ,וכן מפקד
היחידה  -בה שירת השוטר
שנפטר,בתפקידו האחרון.
המפכ"ל ,או מי שהוא מינה.
ראש אגף או מפקד מחוז או מפקד
מג"ב  -שהיה ממונה על השוטר
שנפטר ,בתפקידו האחרון.
ראש מחלקה או מפקד מרחב או
מפקד יחידה מקבילה במג"ב -
שהיה ממונה על היחידה בה שירת
השוטר שנפטר ,בתפקידו האחרון.
המפכ"ל ,ראשי האגפים ,מפקדי
המחוזות ,מפקד מג"ב ,יועמ"ש
וחשב.
רמ"ח פרט ובעלי תפקידים אחרים
במחלקת פרט ,לפי קביעתו של
רמ"ח פרט.
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ו.

שוטר לשעבר שנפטר  -תחולת ההוראות בפקודת המטא"ר
הכללים הקבועים בסעיפים אלה 82 -0 :ו ,84 -יחולו גם על שוטר לשעבר שזכאי לטקס קבורה
משטרתי.
הכללים הקבועים בסעיפים אלה באשר לשוטר רב-ניצב או ניצב ,יחולו גם על שוטר לשעבר
רב-ניצב או ניצב.

 017ביטול פקודת מטא"ר
פקודת המטא"ר" – 90.97.93 :הבאה לקבורה של אנשי משטרה" – בטלה.
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