
 7102חודש מאי המשטרה לו"ז מפכ"ל 

  יום ב' 05.502
טקס ממלכתי לחללי מערכות ישראל וכוחות  -חלקת המשטרה בהר הרצל 03:90-00:00

מחוזות שונים וכן יועמ"ש ונציגי מפקדי  ,בהשתתפות ראשי אגפים הביטחון
 בט"פ.

במעמד נשיא  טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל -הר הרצל ירושלים 00:00-00:00
 מחוזות שוניםונציגי בהשתתפות מפקדי  המדינה וראש הממשלה

 חוץ. מיארוחת צהריים בבית נציג ציבור בהשתתפות מפקד מחוז וגור 00:00-09:00
איבה בארץ טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות  -הר הרצל ירושלים 09:00-00:00

 ות מפקד מחוזבהשתתפ ינה וראש והממשלהובחו"ל, במעמד נשיא המד
 ראיונות –לשכת השר במרכז  09:00-00:00
 ביקור משפחה שכולה 00:00-00:00
 בהשתתפות חברי ספ"כטקס הדלקת משואות  03:00-00:00
 אירועי יום העצמאות –סיור מבצעי במחוז תל אביב  00:90-00:00

  יום ג' 75.502
 אירועי יום העצמאות –סיור מבצעי במחוז תל אביב  00:00-00:90
 אנדרטת מג"ב –יום בסיס פתוח  04:00-00:00
ינה וראש הממשלה במרכז טקס הענקת פרסי ישראל במעמד נשיא המד 03:90-00:00

 הקונגרסים בירושלים
  יום ד' 75.502

 ITהצגת מתודות  03:00-00:00
 יםסודי במתקניםביקור  00:00-00:00
 לשכת השר במרכז הארץ – בנושא מודיעיןדיון שר לבט"פ  00:00-00:90
 הרצאה בכנס סטודנטים –האוניברסיטה העברית  04:90-03:00

  יום ה' 75.502
 ויעוד ארצי טלפוני 04:90-03:90
 הערכת מצב 00:00-00:00
 ארוחת צהריים 00:00-09:00
 לשכ"מ מרכז הארץ – פ.ע יועמ"ש המשטרה 09:00-00:00
 לשכ"מ מרכז הארץ – רח"ט את"קפ.ע   00:00-00:00
 שוטרים בשכר –דיון שר לבט"פ בנושא אבטחה באירועי סדר המוניים  00:00-00:90

 הארץ לשכת השר במרכז – ויחידותאגפים ונציגי בהשתתפות ראשי 
 – וחטיבותבהשתתפות ראשי אגפים  היוועצות בנושא גיוס חרדים לסייבר 00:90-00:90

 .לשכ"מ במרכז הארץ
  אגפיםונציגי אשי ר ,בהשתתפות סמפכ"ל אישור תכניות מבצע מירון 04:00-03:90

 לשכ"מ במרכז הארץ. -  ומפקדי מחוזות שונים, ויחידות חטיבות
 .לשכ"מ במרכז הארץ – פ.ע ממ"ז צפון 03:90-00:00
 .לשכ"מ במרכז הארץ – אישי 00:00-00:90

  יום א' 25.502
ונציגי ראשי וכן  סמפכ"לבהשתתפות  פורום ישיבת בוקר –ישיבת בוקר  00:00-04:00

 .ירושלים לשכ"מ –וחטיבות  אגפים
04:90-03:00 VC ויעוד ארצי 
בהשתתפות ראשי אגפים פתיחת מש"מ במעמד השר לבט"פ  –ט אשועפ .מ.פ 00:00-00:00

 ומפקד מחוז
 ויחידות אגפיםונציגי ראשי סמפכ"ל, בהשתתפות דיון בנושא יחידת הפיקוח  00:90-09:90

 .לשכ"מ ירושלים –
 לשכ"מ ירושלים - בהשתתפות נציגי אמ"ש דיון בנושא הדרכה 09:90-00:00
 לשכ"מ ירושלים - התייעצות משפטית 00:00-00:00
ראשי אגפים סמפכ"ל בהשתתפות  דיון בנושא היערכות להילולת מירון 00:90-00:90

 .במשרדי הממשלה – ומפקדי מחוזות שוניםוחטיבות, 
 . לשכ"מ ירושלים - יחידותראשי בהשתתפות  דיון בנושא קניין רוחני 00:90-00:90
דיון בנושא תפיסת ההפעלה של משטרת ישראל בתרגום למדיניות החדשה  04:00-03:90

ונציגי אגפים ראשי סמפכ"ל, בהשתתפות  כלפי המשתמשים בקנאביס
 לשכ"מ ירושלים - וגורם חוץ יחידותו



 לשכ"מ ירושלים - פ.ע ראש אח"מ 03:90-00:00
  יום ב' 75.502

 .לשכ"מ ירושלים - היוועצות משמעת 04:00-03:00
 לשכ"מ ירושלים - בהשתתפות חברי ספ"כ – ישיבת ספ"כ ארצי 03:00-00:90
 לשכ"מ ירושלים - היוועצות משמעת 00:90-00:90
 ירושליםלשכ"מ  -מפקד מחוז פרישה  ראיון 00:90-00:00
 לשכ"מ ירושלים - היוועצות משמעת 00:00-00:00
 לשכ"מ ירושלים - היוועצות משמעת 00:00-04:00
 מרכז הארץ. – ניחום אבלים 00:90-00:00

  יום ג' 75.502
 ירושלים. – פתיחת כנס מאור 03:90-00:00
 ביקור בחטיבת התביעות 00:00-00:00
 ביקור במתקן סודי 00:00-04:00
לשכ"מ  - בהשתתפות סמפכ"ל וראשי אגפים שונים אישור תכניות את"ל 04:90-00:90

 ירושלים
בהשתתפות ראשי ונציגי אגפים  תדרוך משלחת המפכ"ל לכנס יורופול 00:90-00:90

 .ירושלים מטה ארצי – ויחידות, נציגי לשכ"מ
  יום ד' 015.502

 לשכ"מ ירושלים - היוועצות משמעת 04:00-03:00
לשכ"מ  - בהשתתפות סמפכ"ל וראשי אגפים שונים אישור תכניות מג"ב 03:00-00:90

 ירושלים
 לשכ"מ ירושלים -תחזוקת טכנולוגיות  00:90-00:00
 ארוחת צהריים 00:00-00:90
 לשכ"מ ירושלים - חתימה על צווים 00:00-00:00
 לשכ"מ ירושלים - ראשי אגפים שוניםבהשתתפות  פ.ע מנכ"ל בנק ישראל 00:90-00:00
 לשכ"מ ירושלים - ויחידות בהשתתפות ראשי ונציגי אגפיםפ.ע חשכ"ל  00:00-04:90
 לשכ"מ ירושלים - בהשתתפות סמפכ"ל וראשי אגפים פורום מפכ"ל סיגמא  04:90-00:90

  יום ה' 005.502
 לשכ"מ מרכז הארץ – פורום הערכת מצבבהשתתפות  הערכת מצב 00:90-04:00

  ויעוד ארצי טלפוני  4:90-03:00 
 לשכת השר. – בהשתתפות פורום הערכת מצב הערכת מצב שר לבט"פ 00:00-00:90
 ארוחת צהריים 00:00-09:00
 לשכ"מ מרכז הארץ – מנהלת החברה הערביתסקירת רמ"ד נכסים  09:90-00:00
 לשכ"מ מרכז הארץ - פגישה עם גמלאי 00:00-00:00
לשכ"מ  - ור' יחידה בהשתתפות מפקד מחוז פגישה בנושא מרכז אתיקה 00:00-00:90

 .מרכז הארץ
 לשכ"מ מרכז הארץ  - פניית אזרח –פגישה  00:90-04:90
 לשכ"מ מרכז הארץ - פניית אזרח –פגישה  04:90-03:00
, מחוזות, בהשתתפות ראשי אגפיםמבצע "מגן כחול"  –הצגת הרעיון המרכזי  03:00-00:00

 .מרכז הארץ – ונציגיהם יחידות
  יום ו' 075.502

 מרכז הארץ. – ראיון 00:00-00:00
ופגישות עם מפכלי"ם ברחבי כנס יורופול   -מפכ"ל בנסיעות עבודה  075.502ועד  075.502

 .אירופה
נציגי אינטרפול ממדינות שונות, גורמים שונים ובהם ופגישות עם  ביקור במטה היורופול בהאג

פגישה עם אוסטריה, וממשלת אמסטרדם  יעם מפכ"ל הולנד בהאג, פגישה עם ראש פגישה
 אשרוכן פגישה עם פגישה עם מפכ"ל המשטרה הפדרלית הגרמנית וקציניו מפכלי"ת בלגיה, 

 .משטרת ברלין
  יום ש' 715.502

 , יחידותבהשתתפות סמפכ"ל, ראשי אגפים הצגת תכניות "מגן כחול" 00:90-09:90
 .מרכז הארץ – נציגי גורמי חוץכן ו ,הםיונציג

  יום א' 705.502
 – הםינציגו , יחידותבהשתתפות סמפכ"ל וראשי אגפים, חטיבות ישיבת בוקר 00:00-04:00

 .מרכז הארץ



 ויעוד ארצי טלפוני 04:90-03:00
בהשתתפות סמפכ"ל, מפקד מחוז, ר' אגף  סיור שטח "מגן כחול" –נתב"ג  03:90-00:90

 ונציגו.
בהשתתפות סמפכ"ל, מפקד מחוז, ר'  סיור שטח "מגן כחול" -וירושלים 009 00:00-00:90

 אגף ונציגיו.
 בהשתתפות מפקד מחוז, ראשי אגפים ונציגיהם הצגת תכניות מצעד הדגלים 00:90-00:90

 .לשכ"מ ירושלים –
  בממילאחפ"ק משטרתי  03:00-00:00
ה"מ ר ואיחוד ירושלים במעמד הנשיא, רלשחרו 00-אירוע פתיחה לחגיגות ה 00:90-00:90

 ושרת התרבות והספורט
  יום ב' 775.502

בהשתתפות סמפכ"ל מפקדי מחוזות, ראשי אגפים,  ויעוד בוקר "מגן כחול" 04:00-03:00
 .מרכז הארץ – ונציגי גורמי חוץ ונציגיהם , יחידותחטיבות

 קבלת פנים נשיא ארה"ב - 0טרמינל  00:00-00:00
 ביקור נשיא ארה"ב בירושלים 09:00-00:00
 ירושלים. –ראיון  03:00-00:00
בהשתתפות סמפכ"ל מפקדי מחוזות, ראשי  "מגן כחול" -ויעוד ערב טלפוני  00:90-00:90

 נציגי גורמי חוץ . כן ו ,ונציגיהם , יחידותאגפים, חטיבות
  יום ג'  775.502

" בהשתתפות סמפכ"ל מפקדי מחוזות, ראשי "מגן כחול" –ויעוד בוקר  04:90-03:00
 .לשכ"מ ירושלים. –נציגי גורמי חוץ כן ו ,ונציגיהם , יחידותאגפים, חטיבות

 ביקור נשיא ארה"ב בירושלים 03:90-00:00
 מסדר לכבוד יום ירושלים במעמד נשיא המדינה –הכותל המערבי  04:00-03:00

  יום ד' 775.502
 בהשתתפות סמפכ"ל ור' אגף. ביקור במחנה טכנולוגי 03:00-00:00
 מצעד הדגלים –בירושליםכיכר צה"ל  00:00-04:00
טקס ממלכתי ליום איחוד ירושלים בראשות  –גבעת התחמושת בירושלים  03:00-00:00

 נשיא המדינה ורה"מ
  יום ה' 7.5.502

 – ונציגיהם, יחידות בהשתתפות סמפכ"ל, ראשי אגפים, חטיבותהערכת מצב  00:90-04:00
  .לשכ"מ מרכז הארץ.

 ויעוד ארצי  04:90-03:00
 ארוחת צהריים 09:00-00:00
 שיחה עם קצינים ושוטרים –ביקור בתחנת שדות  00:90-00:00
 .הארץצפון  – ביקור שוטר פצוע 03:00-03:90
 פרטי 00:90-09:90

  יום א' 775.502
  ויעוד ארצי טלפוני 04:90-03:00
 ביקור בתחנת לוד לרבות שיחה עם שוטרים וקצינים 00:00-09:00
 לשכ"מ ירושלים – צילום סרטוני ברכה 00:90-00:00
בהשתתפות מפקד מחוז,  פתיחת שיטור עירוני ירושלים במעמד השר לבט"פ 00:90-04:90

 טיבהחראש אגף ונציג 
  יום ב' 775.502

 לשכ"מ ירושלים - היוועצות משמעת 04:00-04:00
 ספ"כ ארצי –פורום משטרה חברה  –המכון הישראלי לדמוקרטיה  03:00-00:00
 לשכ"מ ירושלים - היוועצות משמעת 00:00-00:90
 ירושליםלשכ"מ  - היוועצות משמעת 04:00-04:90
 לשכ"מ ירושלים - פ.ע ר' את"ל ור' מב"ן 03:00-00:90

 


