פריט רישוי - 2.8העברת רכב ממקום למקום בגרירה ,הובלה או בכל דרך
אחרת וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 .1הגדרות
א.

"רשומה"– פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים ,או כל מדיה
מגנטית מקובלת אחרת ,בה יירשמו פרטי מזמין שירות הגרירה;
"בעל העסק"  -האדם לו ניתן הרישיון לעסק.

ב.

.2

ג.

"כלי רכב"  -כמשמעותו בפקודת התעבורה( ,נוסח חדש) ,תשכ"א

ד.

"מבקש הרישיון" -האדם המבקש להפעיל עסק ,לרבות מנהל ,כאשר העסק בבעלות
תאגיד.

כללי

בעת קבלת החלטה בדבר מתן אישור משטרה לעסק לפי חוק רישוי עסקים או קביעת תנאים לפי
חוק זה יובא בחשבון מידע ,לרבות מידע פלילי ומודיעיני ,הנוגע לבעל הרישיון ,לבעל העסק גם
אם אינו בעל הרישיון לבעלי התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית על העסק ,כאשר
למידע זה יש השלכה על שלום הציבור.

 .3תנאים מוקדמים
 .1.1בעל העסק יצרף לבקשה רשימה של כל העובדים בעסק ויציין לצד כל אחד מהם את
תפקידו ואת פרטיו האישיים.
 .1.3בעל העסק יצרף לבקשה תכנית תנועה וחנייה בסביבת העסק אשר תבטיח כי ניהול
העסק וחניית כלי הרכב בסביבתו לא תגרום להפרעה לתנועה.
 .4תשתית
בעסק או בסמוך לעסק יוקצה מגרש חנייה אשר יספיק לחניית כלי הרכב הגוררים
המשמשים את העסק וכן לחניית הרכבים הנגררים באופן שיבטיח כי ניהול העסק לא
יגרום להפרעה בתנועה בכביש ולהולכי רגל.
 .5גידור ושערים – ניהול העסק
 .1.5.5העסק יוקף בגדר חיצונית שגובהה לא יפחת מ5.1-מ' ממדרך רגל .
 .2.1.8במידה ולעסק יש חצר יותקן שער דו כנפי גובה  5.22מ' ברוחב פתח הכניסה.

 .6תאורה
 .1.1בשעות החשיכה ,תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה לעסק ואת
היציאות מהעסק.
 .1.3התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.
 .1.1באזור החניונים ובמבואת הכניסה לעסק תותקן ותופעל תאורה מוגברת.

 .7מערכת אזעקה
 1.5בעל העסק יתקין בעסק מערכת אזעקה העומדת בדרישות תקן ישראלי ת"י  5331חלק
" 5מערכות אזעקה לגילוי פריצות :הוראות התקנה בבתי עסק ובחצריהם והסמכת
מתקינים".
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 1.5לרכזת מערכת האזעקה יחוברו הגלאים שהותקנו להגנת כל פתחי וחדרי העסק כולל
הכספת  ,לרבות :דלתות ,חלונות ,חדרים  ,פתחי אוורור והכספת ע"י גלאי החום ,זעזוע
וגלאי מגנט וגלאי נפח שהותקנו .
 1.3מערכת האזעקה תהיה במצב פעולה בכל עת ותגן על האזורים המוגנים ועל עצמה
לפי מצבי "יום""/לילה".
 1.6בעת שהעסק סגור יעביר בעל העסק או מנהל העסק את מערכת האזעקה למצב
"לילה".
 1.1באחריות בעל העסק או מנהל העסק לוודא שיתקיימו גם התנאים הנוספים הבאים:
א .מערכת האזעקה ,על כל מרכיביה ,תהיה תקינה ,תפעל בכל עת.
ב .ביצוע בדיקת תקינות מערכת האזעקה ,על כל מרכיביה ,תתבצע
אחת לשנה .
ג .בעל העסק או מנהל העסק יציג לנציג המשטרה  ,על פי דרישתו,
אישור המעיד על הבדיקה.
ד .מערכת אזעקה תחייג בעזרת חייגן קולי באמצעות טלפון קווי או
סלולרי לבעל העסק או התחברות למערכת מוקד בקרה אלקטרוני
לפי פריט .4.6

 .8מצלמות טלויזיה במעגל סגור(טמ"ס)
 .1.5.5בעל העסק יתקין בעסק מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה גבוהה
של  5.3מגה פיקסל לפחות או שווה ערך .המערכת תותקן במקומות הבאים ,תוך
פגיעה מזערית בצנעת הפרט:
.1.5.5

בכל כניסה לעסק ומחוצה לה יוצבו מצלמות כמפורט להלן:

.1.5.3

מסביב לעסק יוצבו מצלמות אשר יכסו את פאות המבנה בחפיפה
עד למרחק של  32מ'.

.1.5.6

מצלמה שתוצב בתוך העסק תצפה לכיוון מבואת הכניסה .

.1.5.1

מצלמה נוספת תוצב בחנייה באופן שתצלם את המתרחש בחנייה
לעסק.

.1.5.1

יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי.

.1.5.1

מערכת מצלמות הטמ"ס תאפשרנה צילום בחשיכה.

.1.5.1

מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ. FPS 25-

.1.5.4

המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי תאורה

.1.5.52

המצלמות החזית הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי
פנים בכל מזג אוויר לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.

.1.5.55

המצלמות חיצוניות יזהו ברמה ברורה דמות אדם.

.1.5.55

ההקלטה תישמר למשך  56יום לפחות ממועד צילומה .

.1.5.53

הקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוה שמאפשרות מצלמות הטמ"ס.

.1.5.56

מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות (צורבים ,תוכנות
וכו') .ותאפשר הוצאת קבצים\תמונות למדיה מגנטית נתיקה.

.1.5.51

המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שעה אחת
לפחות.

.1.5.51

בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט
המודיע כי האזור מצולם.

 .9רישום
 .1.1בעל העסק ו/או מי מטעמו יספק שירותו גרירה רק לאחר שמזמין השירות זיהה עצמו
בפניו על פי תעודה ופרטיו אומתו.
 .1.3בעל העסק יערוך רשומה של כלי הרכב שנגררו שיכלול את מספר הרכב הנגרר וסוגו,
שם הנהג של הרכב הנגרר ,מענו ומספר הנהיגה שלו.
.4.5.5
.4.5.5
.4.5.3
.4.5.6
.4.5.1

הרישומים ברשומה ייעשו באופן ממוחשב או בעט או בדרך אחרת
שאינה ניתנת למחיקה.
לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מהכרטיסיה
המהווה את הרשומה.
הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.
אבדה רשומה  -יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על
אובדנה תוך  61שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה.
הרשומה תישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון בה.

 .01ייחוד פעולות
לא ינוהל בעסק זה עסק אחר הטעון רישוי ,אלא אם ניתן לכך רישיון כדין.
 .00זיהוי
בעל העסק וכל עובד בו ,יזהה את עצמו בפני שוטר ,יציג בפניו וימסור לו רשומות
ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו הכלל לפי דרישתו.

הקצין המוסמך ________________________________________________
דרגה

שם

חתימה

תאריך המסירה __________________
פרטי מקבל התנאים וחתימתו:
______________________________________________________
חתימה

שם פרטי

שם משפחה

תעודת זהות

