
 בגז תדלוק תחנת -' ז 1.2פריט 

 הוראות חוק הנוגעות לעניין .1

 .5002 -חוק לשמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה .א

 כולל. 56, עד תיקון 8691-חוק רישוי עסקים , התשכ"ח  .ב

 (.5085-)כולל תיקון התשע"ג 5000-תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, התשס"א .ג

 .5082-התשע"ג צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, .ד

 הגדרות .2

מסמך המפרט את תנאי הכשירות וההכשרה של בעלי תפקידים  - "151מפרט " .א

 בתחום האבטחה בעסקים טעוני אישור משטרה.

פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים או כל מדיה  - "רשומה" .ב

מגנטית מקובלת אחרת, בה יירשמו פעולות הביטחון שננקטו בעסק ותוצאות 

 .בדיקות לגילוי חפצים חשודיםה

 .828כהגדרתו במפרט  - "מאבטח בסיסי" .ג

יקבל הכשרה פנימית ע"י מנהל אבטחה ארצי של הרשת שבה  - "נאמן ביטחון" .ד

 עובד. ההכשרה בהתאם לתכנית מ"י אחידה לכלל החברות.

 . 828כהגדרתו במפרט  - "מנהל אבטחה" .ה

 .ותכהגדרת "תחנת דלק זעירה" בתקנ - "תחנה זעירה" .ו

כל אירוע שאינו בשגרת הפעילות בתחנת הדלק ויש לו זיקה  - "אירוע חריג" .ז

אירועים פליליים, ביטחוניים, או השפעה על  : להיבטי משטרת ישראל לרבות

 ביטחון הציבור.

כגון: שוד,  ,בדיווכל אירוע כנגד בעל העסק וע - "אירוע של עבירה חמורה" .ח

 התפרצות, סדר ציבורי וכו'.

מסמך שנכתב על ידי משטרת ישראל המגדיר את עקרונות  - "בטחהתפישת הא" .ט

 למורשים בעלי סיווג מתאים(. -)המסמך מסווג לרמת שמור  ,האבטחה בעסקים

במסמך זה יפורטו האמצעים שיינקטו בעסק לאבטחת שלום  - "תיק שטח" .י

הציבור, לרבות אמצעים פיזיים ואלקטרוניים וכן בעלי תפקידים בתחום 

וצבו בעסק, מספרם ואופן פריסתם. תכנית האבטחה תתבסס על האבטחה שי

ועל דרישות האבטחה  828עקרונות תפישת האבטחה, על הוראות מפרט 

המפורטות בפרק זה והיא תוצג בפני קצין הרישוי היחידתי באזור בו ממוקם 

העסק לצורך אישורה. תיק שטח הנו אוסף נתונים כולל על העסק וסביבתו, 

האבטחה של העסק ולכוחות החירום וההצלה בקרות אירוע. תיק  המסייע למערך

 .נספח א'השטח יהיה ערוך על פי 

 .חנות הממוקמת במתחם תחנת דלק ובה נמכרים מוצרים שונים -  "חנות נוחות" .יא

עסק שבשל מאפייניו, כמפורט בתיק השטח,  - "עסק ברמת מיגון מוגברת" .יב

כעסק המחייב רמת  ורישוי מחוזיוהאירועים שאירעו בו הוגדר ע"י ק' אבטחה 

 , בתחנה מאוישת בלבד.מיגון מוגברת

 



 תנאים מוקדמים .3

בעת קבלת החלטה בדבר מתן אישור משטרה לעסק לפי החוק או קביעת תנאים  .א

לפי החוק יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישיון, 

התפקידים בעסק שהינם בעלי  לבעל העסק גם אם אינו בעל הרישיון ולבעלי

 השפעה מהותית על העסק, אם למידע זה יש השלכה על שלום הציבור.

לבקשה יצורפו תיק שטח. תכנית האבטחה תפרט את אמצעי האבטחה הפיזיים  .ב

והאלקטרוניים שיוצבו בעסק וכן את בעלי התפקידים בתחום האבטחה שיוצבו 

לבקשה יצורף רק תיק השטח  האבטחה. בעסק, מספרם ואופן הצבתם לפי תפישת

 שהוא למעשה תכנית האבטחה של המתחם. 

בעל העסק יצרף לבקשה רשימה של כל העובדים בעסק ויציין לצד כל אחד מהם  .ג

 את תפקידו ואת פרטיו האישיים.

עסק בדרישות תקן ישראלי לבקשה יצורף אישור על עמידת הכספת שתותקן ב .ד

  - נספח ב'יצה לפי הנוסח המצורף ביחידות אחסון מוגנות מפני פר 2258ת"י 

דרישה זו תחול על תחנות הדלק שיוקמו מיום תחולת המפרט ברשומות ובדגש על 

 .(8.ו. 9אינן מאוישות בהתאם לסעיף שתחנות 

לבקשה יצורף אישור כי העסק מחובר למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברישיון  .ה

 מוקד בקרה אלקטרוני(.  -בתוספת לצו רישוי עסקים )להלן  6.2ט יעסק לפי פר

לבקשה יצורף אישור על התקנת לחצני מצוקה תקינים וחיבורם למוקד בקרה  .ו

 (.כנ"ל) ,אלקטרוני, אשר מאויש בכל שעות פעילות העסק

לבקשה יצורף אישור על התקנת מערכת אזעקה העומדת בדרישות תקן ישראלי  .ז

תקנה בבתי עסק "מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות ה 5חלק  8221ת"י 

דרישה זו תחול על תחנות הדלק שיוקמו מיום תחולת המפרט  -ריהם" יוחצ

 (.8.ו. 9אינן מאוישות בהתאם לסעיף שברשומות ובדגש על תחנות 

 תשתיות .4

 50עובי  200-הקירות החיצוניים בחדר בו מוצבת הכספת יהיו עשויים  מבטון ב .א

דו להם משטחי פח שעוביים שיוצמס"מ  80 -ס"מ או מבלוק שעוביו לא יפחת מ

הדלק שיוקמו מיום תחולת מ"מ. דרישה זו תחול על תחנות  2-לא יפחת מ

 המפרט ברשומות.

שכבתית המורכבת ממספר -החלונות בחנות הנוחות יהיו עשויים מזכוכית רב .ב

מ"מ כל אחד, המודבקים זה לזה באמצעות יריעות  2לוחות זכוכית בעובי של 

בוטירל. לחילופין, החלונות והפתחים בחנות הנוחות  -חומר פלסטי פוליויניל 

"סורגים בפתחי  8922ימוגנו בסורגים העומדים בדרישות תקן ישראלי ת"י 

 (. 8922בניינים" )להלן: ת"י 

 . 8922פתחים לאוורור או למיזוג ימוגנו בסורגים העומדים בת"י  .ג

ות המפורטות בנוסף לדריש ,(2עסק שהוגדר כעסק ברמת מיגון מוגברת, )מודל  .ד

לעיל, החלון הממוקם מעל מגירת השירות שבחנות הנוחות יהיה חלון ממוגן ירי 

 מ"מ לפחות. 6לקוטר 



 נספחת העומדת בדרישות המפורטות בכספים המוחזקים בעסק יישמרו בכספ .ה

 , למעט כסף פעיל בקופות או על המתדלקים.ב'

 אבטחה .5

רה על ידי קצין רישוי כפי שאוש נספח א' -תיק השטח העסק יאובטח על פי  .א

 מרחבי או תחנתי באזור בו ממוקם העסק.  ואבטחה  מחוזי,

חטיבת האבטחה / מחלקת אבטחה / מדור רישוי רשאים להורות על שינוי מערך  .ב

האבטחה בעסק או על תגבורו מעבר לאמור בתכנית האבטחה שאושרה בשל 

ת, לרבות שינוי מיקום העסק, מאפיינים מיוחדים או שינוי בנסיבות המחייב זא

 בהתראות ובאיומים כפי שהם מוערכים על ידי המשטרה מעת לעת.

 עקרונות המענה האבטחתי .ג

שיוצב בעסק נגזר ממספר העסקים הממוקמים במתחם תחנת המאבטח  (8

הדלק וממספר מעשי השוד/חבלה חמורה שאירעו בעסק במהלך השנה 

 החולפת. 

יוצב מאבטח בסיסי  העונה על אחד מהתנאים הבאים תדלוק בגזבתחנת  (5

 אחד:

 עסקים שלושה עד מלבדה הכולל במתחם הממוקמת תדלוק בגז תחנת (א

 / שוד אירועי שלושה החולפת השנה במהלך אירעו נוספים, ובמתחם

 יותר; או חמורה חבלה

 לשמונה ארבעה בין מלבדה הכולל במתחם הממוקמת תדלוק בגז תחנת (ב

 לפחות חמורה בלהח / שוד מקרי 5 אירעו ובמתחם ,נוספים עסקים

 החולפת; בשנה

 עסקים תשעה מלבדה הכולל במתחם הממוקמת תדלוק בגז תחנת (ג

 .בפריט( 2ג.  9 לסעיף נוספים, בהתאם

 הערות / הבהרות (ד

 בחשבון כולו, יובאו התחנה מתחם של הבעלים אינו העסק בעל אם (8)

 חמורה שוד / חבלה אירועי ורק מאבטח, אך להצבת הדרישה לעניין

 .הדלק נתבתח שאירעו

 הנוחות וחנות הדלק במתחם, תחנת הכלולים העסקים מניין לעניין (5)

 אחד אדם ידי על מופעלות שהן בתנאי אחד עסק ייחשבו לה הצמודה

 חנות מתוך מוכרן ידי על מתבצע הדלק בתחנת שהתדלוק ובתנאי

 .הנוחות

 אירועים רק בחשבון יובאו חמורה חבלה / השוד אירועי במניין (2)

בחשבון, למשל,  יובאו בעסק )לא המתבצעת לפעילות בקשר שבוצעו

 הינו המתחם בתוך וביצוען פרטיים אנשים בין שבוצעו אירועים

 (.מקרי

 85יוצב, בתוך  828מאבטח שיוצב בהתאם לקריטריונים המפורטים במפרט  (2

מהתגבשות הקריטריונים לתקופה של שבועיים ימים. הודעה על ת שעו

בטחה והרישוי המחוזי / מרחבי / תחנתי תימסר לקצין הא הצבת המאבטח



שבתחומו נמצאת תחנת הדלק בהתאם להגבלות ל של משטרת ישרא

 .(אישור החרגה נשיאת נשק) הקיימות

בבוקר  09:00ועד השעה  55:00המאבטח יוצב בתחנת הדלק החל מהשעה  (2

 ועיים תקיים המשטרה הערכת מצב בה. בתום השב(הלילה להלן: שעות)

בהצבת המאבטח לתקופה נוספת שלא תעלה על  ורךיוחלט האם יש צ

 האבטחה בתחנת הדלק לא תופסק חודשיים ימים בסך הכול. בכל מקרה,

מרחב בו ממוקם  לפני שהדבר אושר על ידי קצין האבטחה במחוז /

 המתחם.

יוצב המאבטח  2במודל  תדלוק בגז, בתחנת (2. ג. 9על אף האמור בסעיף  (2

חל שינוי  2במודל  תדלוק בגזשבתחנת ביממה. במקרה  שעות 52למשך 

במודל, האבטחה במתחם תותאם  במספר העסקים והם קטנים מהקבוע

 בהתאם לנסיבות. 8או  5למודל 

יהיה מאבטח בסיסי על פי חוק  תדלוק בגזהמאבטח שיוצב בתחנת ה (9

, חמוש, אשר 5002ביטחון הציבור, התשס"ה  סמכויות לשם שמירה על

 .828ים במפרט עומד בכל התנאים המפורט

חברת הדלק תמנה מנהל אבטחה ארצי וכן תמנה ממלא מקום למנהל  (1

הכשרותיהם של מנהל האבטחה וממלא מקומו תיקבענה  האבטחה הארצי.

מינוי מנהלי ביטחון ברישוי מינוי מנהל אבטחה  על ידי המשטרה עפ"י נוהל

 (.828 מפרט ראה)ארצי טעון אישור מהמשטרה.

חברת הדלק ימנה נאמן ביטחון בכל תחנת  מנהל האבטחה הארצי של (1

לחברת הדלק. נאמן הביטחון יוכשר על ידי מנהל  השייכת תדלוק בגז

 המשטרה נושאי ההכשרה נספח ה'. האבטחה הארצי בהתאם להנחיות

ארצי יישא עמו ביפר לצורך קבלת הודעות מהמשטרה המנהל האבטחה  (6

חנות הדלק של החברה תחקיר לגבי כל "אירוע חריג" שאירע בת והוא ינהל

 וידווח למשטרה.

יישא על גופו במהלך שעות היום סכום כסף  תדלוק בגזמתדלק בתחנת  (80

הסכום שמתדלק רשאי במהלך שעות הלילה יוגבל  ₪. 5000שאינו עולה על 

 .8,000₪-ל  לשאת על גופו

בקופה אשר בחנות הנוחות יוחזק במהלך היום סכום כסף שאינו עולה על   (88

 -סכום שיוחזק בקופת חנות הנוחות ללך שעות הלילה יוגבל הבמה. ₪ 2000

 (.בכל קופה בנפרד) ₪ 8,200

 אמצעי מיגון  .ד

 בעסק יותקנו מערכת טלוויזיה במעגל סגור, לחצני מצוקה, מערכת אזעקה, כספת

 ומערכת תקשורת, כמפורט בפרק זה.

 (טמ"ס)מצלמות טלוויזיה במעגל סגור  .ה

כת מצלמות טמ"ס. עפ"י המפורט לפי תותקן מער תדלוק בגזבכל תחנת  (8

 (.2. ה. 9סעיף 



המצלמות במתחם תחנת הדלק יעבירו את תמונת המצלמה למוקד בקרה  (5

 (.בשידור לאחור) אלקטרוני

 מצלמות יותקנו במקומות הבאים: (2

 ציאה ממנה באופן שהתמונה המצולמתבכניסה לתחנת הדלק ובי (א

 ומספר הרישוי שלו. תאפשר זיהוי הרכב

 . לזיהוי כלל הפעולות ליד המשאבהתקנו בכל נתיב תדלוקמצלמות יו (ב

 וכן כלל הרכב.

תותקן מצלמה בחדר בו ממוקמת כספת העסק, אשר תתעד את גם  (ג

את הכניסה לחדר הכספת, דרישה זו תחול על תחנות  את הכספת וגם

 המפרט ברשומות. הדלק שהוקמו מיום תחולת

חי בו יעבור אדם, תותקן מצלמה בכניסה לחנות הנוחות ובמעבר הכר (ד

פנים. הצבת מצלמה בכניסה לחנות תידרש מחנויות,  לצורך זיהוי

שהוקמו מיום תחולת המפרט  דרישה זו תחול על תחנות הדלק

 ברשומות.

תותקן מצלמה בסמוך לדלפק המכירה בחנות הנוחות בזווית  (ה

 של הלקוחות הסמוכים לדלפק. שתאפשר צילום פנים

 נוי.שדה הראיה של המצלמה יהיה פ (2

המצלמה לא תהיה מכוונת למקור אור חזק או למנורות העלולים לסנוור  (2

 המצלמה. את עדשת

יש להציב תאורה בחנות הנוחות בכל שעות היממה, לצורך קבלת תמונה  (9

 שהדבר אפשרי. איכותית, ככל

המצלמות יותקנו בתחנת הדלק בחלק החיצוני בגובה וזאת על מנת למנוע  (1

פגיעה במצלמה בדרך של חבלה בה, גניבתה הצילום או את ה את הסתרת

 או בכל דרך אחרת.

מצלמה המיועדת לזיהוי מספרי רכב תמוקם במקום שממנו ניתן לראות  (1

 לוחית הרישוי ואת צורתו הכללית של הרכב. היטב את

 יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי. (6

 ימים. 20מערכת מצלמות טמ"ס תקליט לתקופה של לפחות  (80

 הקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוהה שמאפשרות מצלמות הטמ"ס. (88

 יש להתקין מערכת מצלמות טמ"ס שמתפקדת היטב בכל סוג מזג אויר. (85

, (צורבים, תוכנות וכו')מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות  (82

הוצאת קבצים / תמונות למדיה מגנטית נתיקה, או אפשרות  ותאפשר

האלקטרוני, בהתאם  שרתי מוקד האבטחה צעותהפקת חומרים באמ

 ".טלהנחיות "רמו"

 52 -מהירות הצילום במצלמות כניסה ויציאה למתחם לא תהיה פחותה מ  (82

FPS  80 -במצלמות הטמ"ס ובשאר המצלמות לא תפחת מ FPS. 



 תמונה המוקלטתמערכת מצלמות הטמ"ס תהיה מסוגלת לתת יחד עם ה (82

 שעה, תאריך, זיהוי מצלמה וכו'.  טקסטואלי כגון מידע

 המערכת לא תאפשר לבצע שינויים במידע הטקסטואלי. (89

מערכת ההתרעה תחובר למוקד הבקרה ובעת התרעה מוקד הבקרה יודיע  (81

 הרואה על הצורך בתצפית מידית על המקום המזעיק. למוקד

 המערכת תאפשר צילום וידאו איכותי בתנאי תאורה אור יום. (81

 דקות לפחות. 20בוי למקרה של הפסקת חשמל למשך המערכת תכלול גי (86

 ת ביממה תותקן מערכת ההקלטה בתוךשעו 52במתחם שאינו מאויש  (50

מיגון אחר למחשב, העשוי מתכת, נעול במנעול ביטחון  מארז עיגון ו/או

 לרצפת החדר. ומחוזק לאחד הקירות או

 בפורמט מסחרי סטנדרטי NVR -ו DVR -תתאפשר העברת מידע מ  (58

 אחת לאחת. רה מדויקתובצו

 JFIF , BMP ,TIFF , MPEGפורמט קבצים: כל הקבצים המקובלים לרבות  (55

,AVI .'וכו 

כל הפורמטים צריכים לאפשר העתקה מדויקת של המידע. בזמן העברת  (52

 תתאפשר העברת תוכנת הצפייה והמקודד המתאים. הקבצים

 אידע מוקלט מתוך מערכות הטמ"ס לליתאפשר למ"י לצפות ולקבל מ (52

 .צורך בצו שופט

 תחנת לא תילקח מע' הקלטה של מערכת מצלמות הטמ"ס ממתחם (52

" טבהתאם להנחיות "רמו" (מדיה מגנטית מועתקת)חומר  רק אהדלק, אל

 ובתיאום עם מנב"ט החברה.

 מערכות אזעקה ומצוקה .ו

בתחנות דלק אשר אינן מאוישות בכל שעות היממה באופן רציף, תותקן  (8

 נת כספת התחנה. דרישה זו תחול עלותקבחדר בו מ מערכת אזעקה

 המפרט ברשומות, ובדגש על תחנות תחנות הדלק שיוקמו מיום תחולת

 . ו.2שאינן מאוישות לפי סע' 

 מערכת האזעקה תחובר למוקד בקרה אלקטרוני. (5

באחריות בעל העסק או מנהל העסק לוודא שיתקיימו גם התנאים   (2

 הנוספים הבאים:

 יביה, תהיה תקינה.  מערכת האזעקה, על כל מרכ (א

 לשנה. ביצוע בדיקת תקינות מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תהיה אחת (ב

בעל העסק או מנהל העסק יציג לנציג המשטרה, על פי דרישתו, אישור  (ג

 המעיד על הבדיקה.

בדלפקי )בתחנת התדלוק יותקנו לחצני מצוקה קוויים ו/או אלחוטיים  (2

 ם למוקד בקרה אלקטרוני., אשר יחוברו ג(המתדלקים המכירה ועל

 לחצני המצוקה יהיו מסוג לחצן יד. (2



הלחצנים יותקנו בצורה כזו שתימנע לחיצה בטעות. הגישה אליהם תהיה  (9

 שתתאפשר לחיצה סמויה בשעת הצורך. נוחה כך

מטר בתוך סביבה  20-רדיוס הפעולה של הלחצן האלחוטי יהיה כ (1

גברי אות או בפיזור מסוככת. במקרה של בעיה בקליטה, ייעשה שימוש במ

 אופטימאלי של מקלטים.

 800-חודשים ובהם כ 52-הסוללה בלחצן אלחוטי תאפשר פעולת המשדר ל (1

 חודשים יוחלפו הסוללות.  52-הפעלות לפחות. אחת ל

חיצוניות, כגון: שידורי טלוויזיה, רדיו  RFהמקלט לא יושפע מהפרעות  (6

 סלולאריים. וטלפונים

 מערכת תקשורת .ז

לחירום. בידי  (קווי או סלולארי)תקנו אמצעי תקשורת טלפוניים בכל מתחם יו

 יהיה מכשיר טלפון זמין. העובדים

 רשומה .ח

 בעסק תנוהלנה הרשומות הבאות : (8

רשימת מועסקים אשר תכלול את פרטיהם האישיים של העובדים  (א

 שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות שלהם ומענם; בעסק, לרבות

בעסק באותו יום, רשימת האירועים פעולות הביטחון שננקטו  (ב

באותו יום ותוצאות הסריקות לגילוי חפצים  הביטחוניים שאירעו

 חשודים.

 הרשומה תנוהל על פי ההוראות הבאות: (5

הרישומים ברשומה ייעשו באופן ממוחשב או בעט או בדרך אחרת  (א

 למחיקה. שאינה ניתנת

יסייה לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מהכרט (ב

 הרשומה. המהווה את

 הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה. (ג

אבדה רשומה יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אובדנה  (ד

 מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה. שעות  21בתוך 

 הרשומה תישמר לפחות שלושה חודשים מיום הרישום האחרון בה. (ה

 בדיקות ביטחוניות .ט

לעסק אלא לאחר שנערכה סריקה יסודית  לא תותר כניסת מבקרים (8

 חשודים. בעסק לגילוי חפצים

סריקה כאמור לעיל תתבצע לפני כניסת המבקרים ומדי שעתיים במהלך  (5

 העסק. כל שעות פעילות

 .(ב (8. ח. 9תוצאות הסריקה תירשמנה ברשומה לפי הוראות סעיף  (2

הסריקה האחרונה תסתיים לפני ירידת החשיכה ותחודש בבוקר  (2

 רת.למח

 



 תאורה .6

בשעות החשיכה תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה לעסק  .א

 מהעסק. ואת היציאות

 התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת. .ב

 התאורה תופעל החל מחצי שעה לפני החשיכה ועד לסגירת העסק. .ג

 העברת כספים .7

ט העברת כספים מהעסק תתבצע לפי הוראות מ"י להובלת כספים על פי פרי .א

 א'. 1.2

יועבר באמצעות אדם אחד על פי הנחיות מנהל ₪  20,000כסף בסכום של עד  .ב

 האבטחה.

תתבצע באמצעות בלדרות מאובטחת ₪  20,000העברת כסף בסכום העולה על  .ג

 א' לצו רישוי עסקים. 1.2עסק לפי פריט  המחזיקה ברישיון

 ייחוד פעולות  .8

 אם ניתן לכך רישיון כדין. אלא לא ינוהל בעסק זה עסק אחר הטעון רישוי,  

 זיהוי   .9

יציג בפניו וימסור לו רשומות  בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר,

 הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו הכלל לפי דרישתו. ומסמכים

 מסירת תנאים  .11

 

 __________________________________________________   מוסר התנאים: 

 דרגה                  תפקיד                      חתימה            שם           

 

 

 מקבל התנאים:   __________________________________________________

 מהשם                             מס' זהות                                   חתי                                            

  

   

 _________/_____/_____.תאריך: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ותדלוקתיק שטח תחנות דלק  -נספח א' 

 שם המתחם :

 כתובת:

 טלפון:

 תיאור כללי של המתחם:

 מתחם ממוקם

 המתחם מכיל מבנה המשמש כחנות/מחסן. במתחם ____ משאבות לתדלוק.

 ____ משאבות Xמשאבות דלק ____ 

 אבות_____ מש Xמשאבות סולר ____ 

 _______ משאבות Xמשאבות גז _____ 

 במתחם עסקים נוספים והם:

8. 

5. 

 :תיאור סביבת המתחם

 מצד דרום:

 מצד צפון:

 מצד מזרח:

 מצד מערב:

 בעלי תפקידים במתחם:

 –מנב"ט ארצי טלפון 

 –מנהל מתחם טלפון 

 –מנהל מרחב / מחוז טלפון 

 :אמצעי אבטחה במתחם

 -מערכת טמ"ס 

 -חצני מצוקה מערכת אזעקה / ל

 -כספת 

 :טלפונים חיוניים

 805מכבי אש ארצי 

 (טלפון מקומי)מכבי אש 

 800משטרה 

 (טלפון תחנה מקומית)משטרה 

 –משטרה תחנה מרחבית 

 808מגן דוד אדום 

 מוקד עירוני מקומי

 מוקד חברת מוקד אזעקות

 802חברת החשמל 

 (קרוב)בית חולים _____ 

 

 



 18.41 ברזל לכספת / ארוןמפרט  -' בנספח 

 ספק הכספת או ארון הברזל יצהיר שהמפרט עומד באחת הדרישות להלן: /  יצרן

 כספת .1

 .C4לדרגת עמידות בפריצה  2258התקנת כספת שעומדת בדרישות תקן ישראלי 

 ארון ברזל .2

 בנה לפי המפרט להלן:יארון הברזל י

 משקל .א

 ק"ג. 220 -לא יפחת מ ומשקל

 חומרים ומבנה .ב

 ן:קמת הדלת יבוצעו כדללרבו ,דפנות הארון (8

 מ"מ. 2פח חיצוני בעובי  -

 מ"מ. 2פח פנימי בעובי  -

אמצעית ת מ"מ, שכולל  רש 95לפחות בעובי של  200 -' בין הפחים יהיה בטון ב -

 ס"מ. 2x2מ"מ,  9.2מרותכת מברזל מצולע בעובי 

 מ"מ. 10 -סה"כ עובי כולל של הדופן לא יפחת מ

מ"מ המרותך לכל אורכו וזאת כדי  20x80ל בנה מפרופייהמסגרת הפנימית בארון ת (5

 למנוע דחיפת הדלת פנימה.

 בית הבריחים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת. (2

 .מ"מ 8הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על  (2

 קעת.ופני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד או שהדלת מש (2

מ"מ  52-20הצירים יהיו חרוטים ומרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה  (9

 )בהתאם לממדי הדלת ומשקלה(.

 חורים ופתחים .ג

 מ"מ ושאינו צופה בדלת או במנעול. 9.2חור אחד שקוטרו לא יעלה על  ניתן שיהיה (8

 ן:קמבמידה ונדרש, יותקן חריץ להכנסת כספים כדל (5

 החריץ יותקן בחלק העליון של הדלת או בתקרתה. -

 ס"מ. 50אורך החריץ לא יעלה על  -

 מ"מ. 2ל רוחב החריץ לא יעלה ע -

 מעלות לחתך הדופן, ולא יצפה לכיוון המנעולים. 22ית של והחריץ יותקן בזו -

 בריחים ונעילה .ד

נעים ע"י ידית  2-קבועים בצד הצירים ו 2בריחים,  1 -יותקן מנגנון סגירה מ (8

 חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.

קבועים בצד  2בריחים,  9 -ס"מ, יותר שימוש ב 92בכספת בעלת גובה כולל של עד  (5

 נעים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים. 2-הצירים ו

 מ"מ. 20 -הבריחים יהיו עם מוביל כפול, וקוטרם לא יפחת מ (2



יותקן מנעול צרופים אחד לפחות )נעילה עקיפה( ומפתח כפול שיניים אחד לפחות  (2

 בעל תו תקן.

מ"מ שתרותך לדופן  2י גבי פלטת פלדה בעוב המנעולים יורכבו על דופן הדלת על (2

 הפנימית של הדלת.

 ס"מ. 50 -המנעולים לא יפחת מ 5מרחק בין  (9

 / ארון הברזל עיגון הכספת .3

 ן:קמעיגון הכספת או ארון הברזל כפי שמפורט לעיל יהיה כדל

 .200 -' ס"מ מבטון מזויין ב 80בעובי לפחות עיגון לרצפה   .א

 89בקוטר  ברגי ג'מבו )עוגן( 2או  ולעיםברזלים מצ 2לרצפת הבטון יבוצע באמצעות  ןעיגוה .ב

 ס"מ. 89מ"מ ובאורך 

 

 

 במפרט לעיל: יםעומדהכספת / ארון 

 

    _________________________________________________________ 

      חתימה                               ספק                     ת.ז.     / שם משפחה יצרןושם פרטי          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נושאי הכשרה לנאמן בטחון -נספח ג' 

 נושאים להדרכת חובה למנהלי מתחמים של חברות הדלק ע"י מנב"טים

 כללי:

 בהתאם לסיכום בין מנב"טי חברות הדלק למדור הרישוי בחטיבת האבטחה במטא"ר, מנהלי

 ם כניסתם לתפקידמתחמים בחברות הדלק השונות והמשמשים כ"נאמני ביטחון" יעברו הדרכה ע

 בכל נושאי הביטחון אשר תועבר להם ע"י מנב"טי חברות הדלק שלהם.

 השיטה:

 "נאמני הביטחון", במסגרת תפקידם ובהיותם הגורמים האחראים להעברת תדרוכים והדרכות

 השוטפים למערך העובדים בשטח, יקבלו הדרכה בנושאי הביטחון הבאים:

 רישוי עסקים בתחנות: .8

 ביטחון".תפקיד "נאמן ה .א

 תפקיד ה"בודק הביטחוני". .ב

 א':  5.5-אמצעי עזר לביטחון המתחם בהתאם ל .ג

 לחצני מצוקה. (8

 סוגים.  (א

 מיקומם. (ב

 תחזוקה. (ג

 מערכת אזעקה. (5

 מערכת טמ"ס. (2

 הפעלת המערכת. (א

 בדיקת תקינות תקופתית. (ב

 תקינות מצלמות. (8)

 שמירת מידע / הרשאות. (5)

 עדכונים שוטפים במייל לגבי הרשאות. (2)

 שילוט. (ג

 ובדים בקיום מצלמות כולל מצלמות סמויות.הדרכת ע (ד

 טלפון. (8)

 תאורה. (5)

 כספת. (2)

 נעילות. (2)

 מכלי הדלק ופתחים. (2)

 כספת. (9)

 דלתות ופתחים. (1)

 נהלים והנחיות דיווח. (1)

 נוהל התנהלות בעת ובעקבות אירוע שוד. (ה

 נוהל הפעלת לחצן מצוקה / נוהל תגובת המוקד ודיווח. (ו



 נוהל טיפול בחפץ חשוד. (ז

 .נוהל טיפול בכספים במתחם (ח

 .(מנהל ובודק ביטחוני טרם היציאה)פעולות מקדימות  (8)

 .(מתדלק / מוכרן בקופה)סכום מותר להחזקה  (5)

 ספירת כספים. (2)

 .(עצמאית / חברת להובלת כספים)הובלה לפי הסכום המותר (2)

 נוהל סריקות. (ט

 רישום. (8)

 מסלול הסריקה בדגש על נקודות רגישות. (5)

אין ביצוע  -אשנב  ות / מכירה מתוךדלתות סגור)מועדי ביצוע הסריקות  (2)

 .(סריקה

 נוהל העסקת איש אבטחה מחברה קבלנית. (י

 .(שוד, גניבה, אלימות, הטרדה וכו')נוהל דיווח על אירוע חריג  (יא

 הצגת אישורים / רישיונות עסק. (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קביעת רמת מיגון -נספח ד' 

 סוג המתחם
 מאפיין פעילות

 רמת מיגון רמת אבטחה
 חמורה  שוד / עבירה

 8מודל 

תחנת 

תדלוק 

 2עד  בגז

 עסקים

כמות 

אירועים: 

8 

כמות 

אירועים: 

5 

כמות 

אירועים: 

2 

 2 -הצבת מאבטח מ

אירועים מרדת 

החשיכה ועד הבוקר 

למשך שבועיים עד 

 חודשיים

רמת מיגון 

 רגילה

 5מודל 

תחנת 

תדלוק 

 2 -מ בגז

 1ועד 

 עסקים

כמות 

אירועים: 

8 

כמות 

אירועים: 

5 

כמות 

ירועים: א

2 

 5 -הצבת מאבטח מ

אירועים מרדת 

החשיכה ועד הבוקר 

למשך שבועיים עד 

 חודשיים

רמת מיגון 

 מוגברת

 2מודל 

תחנת 

תדלוק 

 6 -מ בגז

עסקים 

 ומעלה

 מאבטח קבוע

שעות  52 -מאבטח 

ביממה או בהתאם 

לשעות הפעילות, 

 (2. ג. 9ראה סעיף 

רמת מיגון 

 מוגברת

 ד"צ )עבירה חמורה( הקשור לעסק / עובדיוכעבור שלושה אירועי שוד / ס
רמת מיגון 

 מוגברת

 


