
 )מיוחד( במיכליותנועו יש -דלק  -ח'   2.2פריט 

 לעניין הנוגעות חוק הוראות .1

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

 כולל. 56, עד תיקון 1691 -, התשכ"ח חוק רישוי עסקים .ב

 (.5015-)כולל תיקון התשע"ג 5000-הוראות כלליות(, התשס"אתקנות רישוי עסקים ) .ג

 .5012-קים טעוני רישוי(, התשע"געסצו רישוי עסקים ) .ד

 הגדרות .5

 המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל כאשר העסק הינו בבעלות תאגיד.  - בעל העסק" .א

ומפרט את תנאי הכשירות וההכשרה של בעלי מסמך הקובע  - "151"מפרט מספר  .ב

 .האבטחה בעסקים טעוני אישור משטרהתפקידים בתחום 

חידות בעסק שאליהם יש גישה ללקוחות, לרבות השטח ברוטו של כל הי - "שטח העסק"  .ג

שטח היציאות והיציעים שבכל יחידה ולמעט שטחם של משרדים, מחסנים, שירותים 

 ומטבחים.

 חברה בע"מ, שותפות, אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית אחרת. - "תאגיד" .ד

ה פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדי - "רשומה" .ה

אות הבדיקות מגנטית מקובלת אחרת, בה יירשמו פעולות הביטחון שננקטו בעסק ותוצ

 .לגילוי חפצים חשודים

 קצין הרישוי בתחנה טריטוריאלית  בו ממוקם העסק. - קצין הרישוי" .ו

את עקרונות מסמך שנכתב על ידי משטרת ישראל ומגדיר  - ת האבטחה"ש"תפי .ז

למורשים בעלי סיווג  -מור לרמת ש)המסמך מסווג  האבטחה בעסקים השונים

 מתאים(.

עדכון דרישות להובלת חומרים עפ"י דרישה של משרד התחבורה " - מערך שליטה ובקרה .ח

 (.0250255010) מסוכנים"

 כללי .3

 תנאים קביעת או עסקים רישוי חוק לפי לעסק משטרה אישור מתן בדבר החלטה קבלת בעת
 לבעל, הרישיון לבעל הנוגע, ומודיעיני פלילי מידע לרבות, מידע בחשבון יובא זה חוק לפי

 על מהותית השפעה בעלי שהינם בעסק התפקידים לבעלי הרישיון בעל אינו אם גם העסק
 . הציבור שלום על השלכה יש זה למידע כאשר, העסק

 מוקדמים תנאים .4

 תפקידו את מהם אחד כל לצד ויציין בעסק העובדים כל של רשימה לבקשה יצרף העסק בעל
 .האישיים פרטיו אתו

 

 

 



 רשומה .5

 :בעסק תנוהלנה הרשומות הבאות .א

 
 שמות לרבות, העובדים בעסק של האישיים פרטיהם את תכלול מועסקים רשימת (1

 .שלהם ומענם הזהות תעודות מספרי, העובדים

 שאירעו הביטחוניים האירועים רשימת, יום באותו בעסק שננקטו הביטחון פעולות (5

 .חפצים חשודים לגילוי ותהסריק ותוצאות יום באותו

 :הבאות ההוראות פי על תנוהל הרשומה .ב

 ניתנת אחרת שאינה בדרך או בעט או ממוחשב באופן ייעשו ברשומה הרישומים (1

 .למחיקה

 את המהווה מהכרטיסייה כרטיסים יוצאו ולא הרשומה מפנקס דפים ייתלשו לא (5

 .הרשומה

 . דרישתה פי על עת בכל למשטרה תועבר הרשומה (2

 שעות 41 תוך אובדנה על למשטרה העסק מנהל או העסק בעל יודיע - שומהר אבדה (4

 .אבדה הרשומה כי לו שנודע מעת

 .בה האחרון הרישום מיום שנה לפחות תישמר הרשומה (2

 

 אמצעים טכנולוגיים .6

 מערך שליטה ובקרה .א

 מוקד מבצעי שמנהל מערכת שליטה ובקרה בשביל חברת ההובלה ומקושר דרך  (1
 איכון לכל כלי הרכב שברשותה בעת שהם מובילים חומרים מסוכנים.

 מוביל רכב מכל איכון נתוני קבלת ויוודא בשגרה פעילותם בזמן הרכב כלי יאכן את (5
 שמחובר למוקד. חומרים מסוכנים

  של הרכב כלי בין להבחין יידע מוביל רישיון בעלי כמה בעבור שליטה עמדת בנהלו (2
 .יהוי ברורז באמצעות מהם אחד כל

  הובלת כל ממועד לפחות שנה למשך, ממוחשב זיכרון במאגר כרונולוגית ישמור (4
. 9 ראה) ההכרחיים והפרמטרים הגיאוגרפי התיעוד ההובלה ובכללו תיעוד את דלק

 .לדרישתם זה בהתאם מידע לממונה או למפקח להציג דעיי הבקר( להלן( 5א. 

 מסוכנים חומרים מובילי רכב מכלי המתקבלים הבאים החיוויים את יקלוט (2
 (:ממקורות אחרים התרעות לקליטת בנוסף)

 ;מצוקה לחצן הפעלת (א

 ;הנהג של אישית קודנית באמצעות שלא התנעה ניסיון (ב

 "(;וירטואלית גדר)" מתוחם נסיעה מאזור חריגה (ג

 ;תאונה חיישן הפעלת (ד



 ;הרכב תנועת בעת דלת פתיחת (ה

  לגורמי וידווח, החירום בנוהל שהוגדרו לפרמטרים בהתאם התרעותה את יבדוק (9

 .וההצלה החירום

 דיווח באמצעות או, למוקד המחובר רכב מכלי השליטה בעמדת התרעה קבלת עם (7

 :כך הבקר יפעל אחר בערוץ

 ;ההתרעה קבלת מרגע דקות מחמש יאוחר ולא הנהג עם קשר מיד יצורי (א

 ;חריגה התרחשות וישלול החיווי סיבת את לבקר יסביר הנהג (ב

 והחיווי במצוקה שרוי אינו הנהג כי שהשתכנע לאחר לשגרה חזרה יזיכר הבקר (ג

 או, האפשריים מהמתארים אחד באף מסוכנים חומרים אירוע על מעיד אינו

 לאירוע כזה; חשש

 לבקש עליו חריגה התרחשות לשלול כדי אינדיקציות די לבקר אין כאשר (ד

 ;לאירוע חשש או אירוע ששוללות נוספות בדיקות לבצע מהנהג

  תוך עונה אינו או ס"חומ לאירוע חשש5  ס"חומ אירוע שולל אינו הנהגו היה (ה

 ההובלה לחברת מדווח הבקר - עוינת לפעילות אינדיקציה שיש או דקותחמש 

 האיכון את ומוסר חירום אירוע עלהתנועה הארצי של משטרת ישראל  ולמוקד

 .ההתרעה מהות ואת הרכב כלי של האחרון

  שונות .7

 בדין.ן רישוי, אלא אם ניתן לכך רישיון ק זה עסק אחר הטעולא ינוהל בעס .א

י שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים בעל העסק וכל עובד בו, יזהה עצמו בפנ .ב

 ל לפי דרישתו.והנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו, הכ

 הקצין המוסמך  .8

________________________________________             
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