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 ייעוד ותפקידים –סגן  - 2.01.05הוראת משטרה :  

 
 הגדרה .1

 
בעל תפקיד שהוגדר "סגן" בתקינה של יחידת משטרה, ואשר ממלא את התפקידים המנויים  –סגן 

בהוראת המשטרה הזאת רק ביחידות שבפיקודו של המפקד, כגון סגן מפקד מחוז, סגן מפקד מג"ב, 
 סגן ראש אגף, סגן מפקד מרחב, סגן מפקד חטיבה במג"ב.

 

 ייעוד .2
 

מקומו כאשר המפקד נעדר או כאשר באופן זמני אין  הסגן הוא עוזרו הבכיר של המפקד וממלא את
 ביכולתו למלא את תפקידו.

 

 תפקידים .3
 

למלא את תפקיד המפקד ולהשתמש בסמכויותיו כאשר המפקד נעדר מן הארץ או כאשר נבצר  .א
 ממנו זמנית, מכל סיבה אחרת, למלא את תפקידו.

 
לנהל  עבודת מטה להשגת יעדי המשטרה בנושאי הליבה של משטרת ישראל ובנושאים נוספים  .ב

 שיוגדרו על ידי המפקד בכל יחידה לפי העניין. 
 

לתאם פרויקטים, שאינם בתחום עיסוקה של יחידת משטרה אחת, עם גורמים בתוך המשטרה  .ג
 ומחוץ לה, ולנהל אותם. 

 
המשרד לביטחון הפנים ושל היחידה  הארצית לביקורת לרכז את הטיפול בממצאי הביקורת של  .ד

 ולנהל מעקב אחר יישום ההמלצות שבדוח הביקורת.
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 לשמש גורם מתאם בין גורם מבקר לבין היחידות המבוקרות. .ה
 

למנות בעלי תפקידים לעריכת תחקירים, לרכז את ממצאי התחקירים ולעקוב אחר הפקת  .ו
 הלקחים.  

 

 לפקח על קיום הסדר והמשמעת. .ז
 

לשמש גורם האחראי לתחומים האלה: תחום התכנון והארגון, הטכנולוגיה, הלוגיסטיקה,  .ח
 התקציב, תלונות הציבור והשירות.

 

לרכז את עבודת המטה בתחומים האלה: ההדרכה, הרווחה, הדת, והבריאות ואת הטיפול  .ט
 בנושאי כוח אדם של שוטרים עד דרגת פקד.

 

ן קצובה, על פי הנחיית המפקד או הממונה על המפקד, לפקד על יחידות מבצעיות, לתקופת זמ .י
 בנסיבות של מצב חירום או בנסיבות חריגות אחרות.

 

 למלא כל תפקיד או להשתמש בסמכות שנקבעו לו בחוק או על פיו. .יא
 

 הסגן הוא מפקדם של בעלי התפקידים האלה: .4

 קצין אג"ת  .א

 קצין את"ל .ב

 קצין טכנולוגיות .ג

 קצין תלונות ציבור .ד

 ביקורתקצין  .ה

 קצין שירות .ו

 קצין בטיחות .ז

 תקציבן. .ח

 

יהיה הסגן אחראי על הנושאים שבתחום  4ביחידות שבהן אין בעלי התפקידים המנויים בסעיף  .5
 טיפולם של בעלי התפקידים, באמצעות שוטרים הממלאים תפקיד זה נוסף על תפקידם.

 

 


