פריט רישוי  4.8ג' תחנת מוניות

 .1הוראות חוק הנוגעות לעניין
א .חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור ,התשס"ה5002 -
ב .חוק רישוי עסקים  ,התשכ"ח  , 8691-עד תיקון  56כולל.
ג .תקנות רישוי עסקים ( הוראות כלליות) ,התשס"א(5000-כולל תיקון התשע"ג-
.)5085
ד .צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג.5082-
 .2כללי
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.
 .3הגדרות
א" .בעל העסק"  -המבקש להפעיל עסק ,לרבות מנהל כאשר העסק הינו בבעלות
תאגיד.
ב" .תאגיד"  -חברה בע"מ ,שותפות ,אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית אחרת.
 .4תנאים מוקדמים
א .בעל העסק יצרף לבקשה רשימה של כל העובדים בעסק ויציין לצד כל אחד מהם את
תפקידו ואת פרטיו האישיים.
 .5מצלמות טלויזיה במעגל סגור(טמ"ס)
א .בעל העסק יתקין בעסק מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה גבוהה
של  8.2מגה פיקסל לפחות או שווה ערך .המערכת תותקן במקומות הבאים ,תוך
פגיעה מזערית בצנעת הפרט:
 )8בכל כניסה לעסק ומחוצה לה יוצבו מצלמות כמפורט להלן:
 )5מסביב לעסק יוצבו מצלמות אשר יכסו את פאות המבנה בחפיפה עד למרחק של
 20מ' .
)2

מצלמה נוספת תוצב בחנייה באופן שתצלם את המתרחש בחנייה לעסק.

)4

יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי.

מערכת מצלמות הטמ"ס תאפשרנה צילום בחשיכה.

)2

מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ. FPS 25-

)9

 )7המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי תאורה .
 )1המצלמות החזית הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי
פנים בכל מזג אוויר לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.

)6

 )80המצלמות חיצוניות יזהו ברמה ברורה דמות אדם או סוג רכב .
 )88ההקלטה תישמר למשך  84יום לפחות ממועד צילומה .
 )85הקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוה שמאפשרות מצלמות הטמ"ס.
 )82מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות (צורבים ,תוכנות
וכו') .ותאפשר הוצאת קבצים\תמונות למדיה מגנטית נתיקה.

)84

המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שלוש שעות

)82

לפחות.

)89

 )87בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט
המודיע כי האזור מצולם.

)81
 .6תאורה

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

 .7ייחוד פעולות העסק
לא ינוהל בעסק זה ,עסק טעון רישוי אחר ,אלא אם ניתן לכך רישיון כדין.

 .8זיהוי
בעל העסק וכל עובד בו ,יזהה את עצמו בפני שוטר ,יציג בפניו וימסור לו רשומות
ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו ,הכל לפי דרישתו.

 .9הקצין המוסמך ________________________________________________
דרגה

חתימה

שם

תאריך המסירה __________________

פרטי מקבל התנאים וחתימתו:

______________________________________________________
שם פרטי
חתימה

שם משפחה

תעודת זהות

