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 ייעוד ותפקידים  –סגן המפקח הכללי )סמפכ"ל(  -2.01.03

 

 

 ייעוד .1
 

 סגן המפקח הכללי הוא עוזרו הבכיר של המפקח הכללי וממלא מקומו הקבוע.

 
 

 תפקידים .2
 

למלא את תפקידי המפקח הכללי ולהשתמש בסמכויותיו בעת שהמפקח הכללי נעדר מן הארץ  .א
, מכל סיבה אחרת, למלא את תפקידו. סגן המפקח הכללי יעשה כן או בעת שנבצר ממנו זמנית

 עד שובו של המפקח הכללי ארצה או עד שיחזור למלא את תפקידו.
 

טא"ר, המחוזות ומג"ב ולסייע לו בריכוז לסייע למפכ"ל בתיאום עבודת המטה בין אגפי המ .ב
 ובניהול עבודת מטה זו.

 

לרכז, לנהל ולתאם את שיתוף הפעולה בין גורמי מטה למשרד לביטחון הפנים או לגורמי חוץ  .ג
 אחרים, לרבות צה"ל, לפי קביעת המפכ"ל.

 

ולשמש אחראי לביצועם בשיתוף אגפי המטא"ר,  משטרתיים בהיקף ארצי לתכנן פרויקטים .ד
 .חוזות ומג"ב, לפי הענייןהמ

 

אגפיות האלה : בית הדין  -לשמש אחראי מבחינה פיקודית, בשם המפכ"ל, ליחידות העל .ה
ומינהל טכנולוגיות  , מחלקת בטיחותלמשמעת, בית הדין לערעורים, היחידה הארצית לביקורת
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 )מנ"ט(. 
 

חון הפנים ושל לרכז את הטיפול בממצאי הביקורת של מבקר המדינה, של מבקר המשרד לביט .ו
היחידה הארצית לביקורת, ולרכז את הטיפול בממצאים של ועדות בדיקה חיצוניות, הנוגעים 

 לפעילות המשטרה.

 

 לסייע למפכ"ל בפיקוח על המשטר והמשמעת במשטרה. .ז
 

משטרתיים שאינם בתחום האחריות של אגפי המטה  -לרכז את עבודת המטה בעניינים כלל .ח
משטרתיות שבראשן עומד  -האמורה תיעשה בוועדות פניםהארצי. ריכוז עבודת המטה 

 הסמפכ"ל, כגון ועדה טכנולוגית עליונה.
 

לשמש סמכות מחליטה בוועדה שעניינה סיוע משפטי לשוטר ובוועדת ערעור בנושא סיוע כספי  .ט
 לשוטר.

 

לשמש סמכות מחליטה בעניין יציאת נציגים של משטרת ישראל לחו"ל או משלחות של  .י
 לכנסים, להשתלמויות מקצועיות ועוד. –"ל המשטרה לחו

 

 למלא כל תפקיד שמוטל עליו בפקודות משטרת ישראל. .יא
 

ייעוד  -" סגן -2.01.05למלא את תפקידי הסגן במשטרת ישראל כפי שנקבעו בהוראת המשטרה  .יב
 ותפקידים".
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ייעוד ותפקידים", שפורסמה ביום  –"סגן המפקח הכללי )סמפכ"ל(  – 2.01.03הוראת המשטרה  
 בטלה. – 1.10.97

 


