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ברשות; שלא פרסומו, שנאסר או סגורות, בדלתיים שהתנהל דיון על דבר פרסום (6)

חקירה. משמעתי או משפט, דין בבית דיון "הליך" - פרט זה, לענין

הגשתה את שהיא דרך בכל לשבש או להפריע לעכב, למנוע, המכוונת פעולה עשיית .21
במשטרת הציבור תלונות לממונה על תלונה או לנציב הקבילות קבילה של העברתה או

ישראל.

במשטרת הציבור תלונות  על הממונה הקבילות,  נציב  שביקשו סיוע ממתן  הימנעות .22
תלונה, או קבילה לשם בירור המשפטים, שבמשרד לחקירת שוטרים המחלקה או ישראל
בדרך הכשלתם או כאמור חקירה או בירור במהלך כוזב מידע מסירת וכן חקירה, לשם או

אחרת.

משטרת פקודות לפי שמונו ועדה בודקת, קצין בודק או  שביקש סיוע ממתן הימנעות .23
כאמור, בדיקה במהלך כוזב מידע מסירת וכן לבדיקתו, שמונו ענין בדיקת לשם ישראל,

אחרת. בדרך הכשלתה או

וכן ביקורת, עריכת לשם הפנים, לביטחון המשרד מבקר שביקש סיוע ממתן הימנעות .24
הכשלתה בדרך אחרת. או עריכת ביקורת כאמור, במהלך מסירת מידע כוזב

בכל או בהפצרה בעידוד, בדרישה, בשכנוע, משמעת עשיית עבירת לידי שוטר הבאת .25
לחץ. הפעלת בה משום שיש אחרת דרך

על ביצועה להקל אחר, שוטר ידי על משמעת עבירת ביצוע לאפשר כדי עשיית מעשה .26
העבירה. לשם עשיית תנאים ליצירת בדרך אחרת לתרום או

התשנ"ח- מינית הטרדה למניעת לחוק 3 בסעיף כמשמעותן התנכלות, או מינית הטרדה .27
אחר. שוטר כלפי מכוונות כשהן או מדים, לבוש כשהשוטר או תפקיד מילוי בעת ,1998

הנחקר. ממשית בזכויות פגיעה שיש בה בדרך דין, להוראות כל חקירה, בניגוד ניהול .28
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(תיקון), שונות) והוראות שוטרים קבילות בירור משמעתי, (דין המשטרה חוק
התשס"ו-2006*

התשס"ו-12005, שונות), והוראות שוטרים קבילות בירור משמעתי, (דין המשטרה בחוק .1
יבוא: 102 סעיף אחרי

"העסקת שוטרים
אירוע לרגל

פעולה או

או פעולה לרגל אירוע בשכר שוטרים אדם להעסיק (א) ביקש 102א.
או יישמרו באירוע הציבור ושלום שהסדר בכך ענין לציבור ויש גם מטעמו,
בתשלום שוטרים לרשותו להעמיד הכללי המפקח רשאי כאמור, בפעולה
דין. כל הוראות הפעולה, האירוע או שהתקיימו לגבי ובלבד שיקבע, כפי

102א הוספת סעיף
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לתקציב ייווספו (א) קטן סעיף לפי שיתקבלו התשלומים (1) (ב)
שהועסקו לשוטרים תשלום לשם  וישמשו ישראל משטרת
בהעסקת המשטרה הוצאות לכיסוי כאמור, בפעולה או באירוע

משפחותיהם. השוטרים ובני ולרווחת כלל השוטרים

הכנסת, של הסביבה ואיכות הפנים  ועדת באישור השר, (2)
.(1) פסקה לפי התשלומים חלוקת לענין הוראות יקבע

חוק  של פרסומו מיום החל חודשים עשר שמונה של בתקופה (ג)  
רשות לרשות גם בתשלום שוטרים להעמיד הכללי המפקח רשאי יהיה זה,
קטנים סעיפים הוראות דין; פי סמכותה על בהפעלת לסייע כדי ציבורית
לפי בתשלום שוטרים העסקת על גם המחויבים, בשינויים יחולו, ו–(ב), (א)

סעיף קטן זה."

בטל. - 36 סעיף התשל"א-21971, חדש], [נוסח המשטרה בפקודת .2
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