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 (םצוות חקירה מיוחד )צח" - 14.01.39

 

 ותהגדר .1

 –בפקודת המטא"ר הזאת 

עניין ציבורי או חקירה  בה שיש, חקירה פשע מסוגחקירה של עבירה  –"חקירה"  .א

 ;מסועפת

צוות של שוטרים מיחידת חקירה אחת או מיחידות חקירה  –"צוות חקירה מיוחד"  .ב

 (."צח"ם" –שונות שמונה לבצע חקירה )להלן 

 

 

 בעלי התפקידים המוסמכים למנות צח"ם .2

"הגורם  –)להלן  למנות צח"ם ךמוסמהמפורטים להלן בעלי התפקידים כל אחד מ .א

  ( כדלקמן:המוסמך"

  בכל חקירה; –מטעמו המפקח הכללי או מי  (1)

  בכל חקירה למעט חקירה שבאחריות את"ן; –ם ראש אח" (2)

 בחקירה שבאחריות את"ן;  –ראש את"ן  (3)

בחקירה שתתנהל בתחום המחוז שבאחריותו, ובחקירה שתתנהל  –מפקד מחוז  (4)

  בתיאום עם מפקד המחוז האחר; –גם בתחום של מחוז אחר 

  בחקירה שהיא בתחום האחריות היחידה; – 433ראש להב  (5)

  ם;"אח אשר עם בתיאום – ראש חטיבת החקירות (6)

או סגנו, או רז"ר חקירות ביחידה ארצית  433יחידה ארצית בלהב  ראש (7)

  ;בחקירה שהיא בתחום אחריות היחידה

או קצין  433מפקד מרחב, מפקד ימ"ר, קצין אח"ם מחוזי או קצין אח"ם בלהב  (8)

בחקירה שתתנהל בתחום המרחב או המחוז שבו הוא ממלא  –אח"ם מרחבי 

  תפקיד.

נוסף על האמור בסעיף א, אם החקירה כוללת חקירה שהיא בתחום אחריות אח"ם  .ב

 ואת"ן יתאם ראש את"ן עם הגורם המוסמך באח"ם את המינוי. 
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 של צח"ם כתב מינוי .3

  .צח"םהגורם המוסמך יוציא כתב מינוי בחתימתו למינוי חברי ה .א

 אלה: כל  בכתב המינוי של הצח"ם יפרט הגורם המוסמך את .ב

  ;צח"ם ותפקידוהצח"ם, שמו של כל אחד מחברי השם ראש  (1)

 ;מקום מושב הצח"ם (2)

 ;תיאור נושא החקירה (3)

על עבודת הצח"ם לגורם תדירות הדיווח  ובכלל זהכללי העבודה של הצח"ם,  (4)

  המוסמך.

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכתב המינוי של הצח"ם יפרט הגורם המוסמך גם את .ג

 : , לפי הענייןאלה

 ; מי שהוא מינה לכך שלאשר לליווי מקצועי של פרקליט מחוז או בהוראות  (1)

  ;שירותי ייעוץ ממומחה של האשר לקבלבראות וה (2)

אמצעי התקשורת, לרבות החלטה על סודיות, בעניינים בכללי הדוברות  (3)

  ;שייקבעו

  ;בעניינים שייקבעו לסייע לצח"ם הוראות לבעלי תפקידים במשטרה  (4)

 . רכב כלי כגון "םהצח לרשות שיועמדו אמצעים (5)

אל הממונה עליו, וכן אל כל אחד  כתב המינוישל  העתק עבירי הגורם המוסמך .ד

  מאלה, לפי העניין:

  ראש חטיבת החקירות; (1)

 ראש חטיבת המודיעין;  (2)

  ;טראש חטיבת הסיגינ (3)

 אם החקירה כוללת חקירה שבאחריות את"ן;  –ראש את"ן  (4)

בתחומם של  מתנהלת החקירהאם ומפקד המחוז שבתחומו מתנהלת החקירה,  (5)

  שבתחומם מתנהלת החקירה;מפקדי המחוזות  – מחוזות כמה

 ביחידותיהם של חברי הצח"ם; "ש אמה ניקצי (6)

  במדור סיוע חקירתי.צח"ם אח"ם ראש חוליית   (7)
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 כלול בו.הכל פרט  כתב המינוילשנות ב לגורם המוסמך הסמכות .ה

  התפקידים האמורים בסעיף ד לעיל, לפי העניין. .ו

 

 

 תפקידי ראש צח"ם .4

 רישום ביומן צח"ם  .א

  עם הקמת צח"ם יפתח ראש הצח"ם יומן צח"ם ובו ירשום את אלה:

  ם;"תאריך תחילת עבודת הצח (1)

  ;ם"הצח חברישמות  (2)

שנתקבלו במפגשים של  תמצית הדברים וההחלטותם, ובכלל זה "ישיבות הצח (3)

  ;עם גורמים בתוך המשטרה או מחוץ לה ח"םי הצחבר

 ם לחברי הצח"ם וביצוען;"הצח הנחיות ראש (4)

  תיעוד הפעולות של כל אחד מחברי הצח"ם בנוגע לחקירה. (5)

 ניהול תיק חקירה של צח"ם .ב

על  בהתאמה יחולו סידורו" –"תיק חקירה  – 14.01.03הוראות פקודת המטא"ר 

הוראותיה החלות על "הקצין הממונה" יחולו בהתאמה על  חקירה שמנהל הצח"ם.

  ם."ראש הצח

 לגורם המוסמך דיווח .ג

ראש צח"ם ידווח לגורם המוסמך, לפי העניין, על עבודת הצח"ם באופן שוטף. 

  תדירות הדיווח תהיה כפי שקבע הגורם המוסמך בכתב המינוי של הצח"ם.

 הצח"ם הודעה על סיום עבודת .ד

  ראש צח"ם יודיע בכתב לגורם המוסמך על סיום עבודת הצח"ם. (1)

כאמור לקציני האמ"ש ביחידותיהם של  ראש צח"ם יעביר העתק של ההודעה (2)

  חברי הצח"ם ולראש יחידת הכספים בחשבות המשטרה.

 העברת תיק החקירה לתביעה או לפרקליטות .ה

עם סיום החקירה יעביר ראש צח"ם את תיק החקירה לתביעה או לפרקליטות, לפי 

  העניין, בכפוף לאישור הגורם המוסמך.
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 כפיפות חבר בצח"ם .5

צח"ם הלראש מבחינה פיקודית ומקצועית שוטר שמונה להיות חבר בצח"ם יהיה כפוף 

  הוראותיו. אחרוימלא 

 

 

 החובה של יחידות המשטרה לתת סיוע לצח"ם .6

 – בסעיף זה

  סיוע בכוח אדם או באמצעים. –"סיוע" 

 אלא אם כן, יעשה זאת ללא דיחוי נדרש לתת סיוע לצח"םהראש יחידת משטרה  .א

  מחוז שלו או ראש אגף הורה לו אחרת.המפקד 

תיתן לצח"ם שירותי  שמקום מושבו של הצח"ם נמצא בתחומה ת המשטרהיחיד .ב

 כפי שתידרש.  מנהלה

סיוע ועל ווח בהקדם למפקדו על כך שלא קיבל חבר צח"ם שלא קיבל סיוע כנדרש יד .ג

 נסיבות העניין.

 

 צח"םבהחזר הוצאות לחבר  .7

 ילנוהל בהתאם, ם"צחעבודתו בבגין החזר הוצאות  קבלתחבר צח"ם יהיה זכאי ל .א

 המשטרה. חשבות

 הגורם האחראי לאישור החזר ההוצאות כאמור יהיה כדלקמן: .ב

  קצין האח"ם המחוזי; –בחקירה המתנהלת במחוז  (1)

 ראש היחידה הארצית. –בחקירה המתנהלת ביחידה ארצית  (2)

  

 ביטול פקודת מטא"ר .8

 –12.03.2003יום ב שפורסמה חקירה מיוחד )צח"ם(""צוות  – 14.01.39פקודת המטא"ר 

  בטלה.


