
 ""הובלה בצו רישוי עסקים: 3.8פריט 

(ודברי ערך אחרים" )להלן העסק כספים יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך   

 

 

 הוראות חוק הנוגעות לעניין .1

 5002 -חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה .א

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

-)כולל תיקון התשע"ג5000-ראות כלליות(, התשס"אתקנות רישוי עסקים ) הו .ג

5085.) 

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

 חוק שירותי הובלה . .ה

 הגדרות .2

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

אשר העסק בבעלות האדם המבקש להפעיל עסק,לרבות מנהל,כ-"מבקש הרישיון " .ב

 תאגיד.

 האדם המנהל בפועל את העסק.-"מנהל העסק" .ג

 אדם העוסק בליווי המטען ובשמירת חדר אוצר.-"מאבטח" .ד

ומפרט את תנאי הכשירות וההכשרה של בעלי מסמך הקובע  "828"מפרט מספר  .ה

  . 828ט מפר תפקידים בתחום האבטחה בעסקים טעוני אישור משטרה;

השטח ברוטו של כל היחידות בעסק שאליהם יש גישה ללקוחות,  - "שטח העסק"  .ו

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

 שירותים ומטבחים.

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

טחון שננקטו בעסק, תוצאות ימו פעולות הבמגנטית מקובלת אחרת בה יירש

הבדיקות לגילוי חפצים חשודים ותוצאות בדיקת תקינות גופי תאורת השילוט 

 וההתמצאות.

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

 .אחרים כספים, יהלומים, תכשיטים, אבני חן,ניירות ערך ודברי ערך-"מטען" .ט

 . 828במפרט כהגדרתו  – " בסיסימאבטח  " .י

 .828במפרט כהגדרתו  -""בודק  ביטחוני .יא

  . 828במפרט כהגדרתו  -"מנהל אבטחה בעסק" .יב
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ים, או כל מדיה פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפ -"רשומה" .יג

מגנטית מקובלת אחרת, בה יירשמו פעולות הביטחון שננקטו בעסק ותוצאות 

 הבדיקות לגילוי חפצים חשודים;

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

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

למורשים בעלי סיווג –המסמך מסווג לרמת שמור ) האבטחה בעסקים השונים;

 מתאים(.

מסמך המפרט את האמצעים לאבטחת שלום  –"תכנית אבטחה")תיק פק"מ(  .טז

הציבור שיינקטו בעסק לרבות בעלי התפקידים מתחום האבטחה שיוצבו בו, 

מספרם ואופן פריסתם, מערכות ואמצעים פיסיים ואלקטרוניים. המפורטים בנוהל 

 למורשים בעלי סיווג מתאים(.–)המסמך מסווג לרמת שמור 60.056.881מס'  

אוסף נתונים כולל על העסק וסביבתו המסייע למערך האבטחה של  –"תיק שטח"  .יז

העסק וכוחות החירום וההצלה בקרות אירוע. על תיק השטח לכלול את כל הנתונים 

עלי למורשים ב–)המסמך מסווג לרמת שמור  60.056.618המפורטים בנוהל מס' 

ובין היתר את הנתונים הבאים: נתונים כלליים על המתקן המאובטח סיווג מתאים(.

)מיקום, שעות עבודה, חתך אוכלוסיית העובדים, חתך אוכלוסיית המבקרים, 

כניסות ויציאות להולכי רגל ולרכבים, דרכי גישה, מספר קומות, מספר חדרים(, 

 אמצעי מיגון קיימים )דלתות, שערים, גדרות(. 

 הוראות וכולל ישראל משטרת ידי על נערך אשר מסמך הנחיות להובלת כספים"" .יח

 .מהעסק כספים העברת אופן לעניין והנחיות

 כללי .3

 קביעת או עסקים רישוי חוק לפי לעסק משטרה אישור מתן בדבר החלטה קבלת בעת

 לבעל הנוגע, ומודיעיני פלילי מידע לרבות, מידע בחשבון יובא זה חוק לפי תנאים

 בעלי שהינם בעסק התפקידים לבעלי הרישיון בעל אינו אם גם העסק לבעל, הרישיון

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

 

 מוקדמים תנאים .4

 אמצעי את תפרט האבטחה תכנית. שטח ותיק אבטחה תכנית תצורף לבקשה .א

 בתחום התפקידים בעלי את וכן בעסק שיוצבו והאלקטרוניים הפיזיים האבטחה

 828 מפרט, האבטחה תפיסת לפי הצבתם ואופן מספרם, בעסק שיוצבו האבטחה

 .זה בפריט הקבועות וההנחיות

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

 .האישיים פרטיו ואת תפקידו

שה תצורף תכנית תנועה וחנייה ערוכה על ידי מהנדס תנועה. תכנית התנועה לבק .ג

 תאושר על ידי מהנדס התנועה של רשות הרישוי.
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 חדר אוצר  .5

 .00.00 מספר במפרט הקבועות בדרישות שיעמוד אוצר חדר יהיה בעסק.  9.8 

  מספר במפרט הקבועות בדרישות יעמדו האוצר בחדר שיותקנו הדלתות . 9.5

       00.08   . 

      הקבועות הדרישות אחר הממלא, שבעסק האוצר בחדר ורק אך יאוחסן מטען   9.2

 :האמורים במפרטים      

. ופריקתם מטענים לטעינת מיוחד מתקן יוצב האוצר חדר פתח ליד .א

 בסביבה ושבים לעוברים יאפשר שלא כזה באופן מוצב יהיה המתקן

 .ובפריקה בטעינה לצפות

תותקן מערכת כריזה שתאפשר מסירת הודעות באירועי חירום בכל שטח  באתר  9.0

העסק, מערכת הכריזה תאפשר התחברות למערכת ההגברה של העסק, וכן תאפשר 

פריצה ונטרול של מערכת ההגברה לצורך מסירת הודעות במקרי חירום, למערכת 

נפילת החשמל הכריזה יהיה מקור כוח חשמלי נוסף )כגון סוללות( שיפעל במקרה של 

 בעסק. 

 

   אזעקה מערכת .6

       בהתאם והותקנה שנבנתה, וגלאים רכזת הכוללת אזעקה מערכת תותקן בעסק .א

 .20 מספר במפרט הקבועות ולדרישות התקנים מכון של 8220 מספר לתקן

 :הבאים האישורים למשטרה ימציא העסק מנהל או העסק בעל . ב

   שהותקנה, האזעקה מערכת כי המעיד ,הישראלי התקנים מכון של אישור ( 8

 .ישראלי תקן תו נושאת, בעסק         

  , מרכיביה כל על, האזעקה מערכת כי המעיד, המערכת ממתקין אישור ( 5

 מכון של 8220 מספר בתקן הקבועות לדרישות בהתאם בעסק הותקנה        

 . 5חלק  הישראלי התקנים        

  , דלתות: לרבות, העסק פתחי כל להגנת נושהותק הגלאים יחוברו לרכזת .ב

 . זעזועיםו החום גלאילדלתות יחוברו   גלאי נפח  איוורור ופתחי חלונות

 מערכות של והמתקין )יועץ מיגון( המתכנן ידי על ייקבע הגלאים של ומיקומם סוגם

   .אזעקהה

 לש 8220 מספר לתקן בהתאם ואלחוטית קווית כיוונית דו תהיה האזעקה מערכת .ג

 זה תנאי תחולת מספר במפרט הקבועות ולדרישות התקנים מכון



 בצו 6.0 לפריט בהתאם מורשה אלקטרוני בקרה למוקד תחובר האזעקה מערכת .ד

 .8669-ו"התשנ(, תיקון(, )רישוי טעוני עסקים, )עסקים רישוי

 ועל המוגנים האזורים על ותגן עת בכל פעולה במצב תהיה האזעקה מערכת . ו

 ".לילה"/"יום" בימצ לפי עצמה

 למצב האזעקה מערכת את העסק מנהל או העסק בעל יעביר סגור שהעסק בעת

 ".לילה"

 הנוספים התנאים גם שיתקיימו לוודא העסק מנהל או העסק בעל באחריות . ז

 :הבאים

     ותעביר עת בכל תפעל, תקינה תהיה, מרכיביה כל על, האזעקה מערכת( 8

 .מחוברת היא אליו האלקטרוני הבקרה למוקד אינדיקציה    

 לשנה. אחת, מרכיביה כל על, האזעקה מערכת תקינות בדיקת ביצוע ( 5

   על המעיד אישור, דרישתו פי על, לשוטר יציג העסק מנהל או העסק בעל 

 .כאמור הבדיקה          

 

   משוריין רכב .7

 .10 מספר במפרט הקבועות בדרישות העומד משוריין רכב יהיה העסק לרשות 

הנדרשים שהעביר את כל המסמכים   לאחר אלא, בעסק משוריין רכב יופעל לא

 בכתב מק' רישוי עסקים ארצי או נציגו.קיבל אישור ו 9סעיף  10מפרט 

   תקשורת מוקד .8

    בין קשר עת בכל לקיים יהיה ניתן באמצעותו תקשורת מוקד יופעל בעסק .א

 .ולהיפך, המשוריין והרכב המוקד       

 .לגיבוי נוסף מכשיר ניידו,  נייח קשר מכשיר יימצאו משוריין רכב בכל. .ב

 .אותו מטעינים או פורקים, מטען בעסק שמובילים עת בכל יאויש המוקד .ג

 .עת בכל תקין במצב תהיה העסק של הקשר רשת .ד

 

 ואחסונו מטען הובלת .9

, אחסונו בעת המטען של המרבית לאבטחתו האמצעים בכל ינקוט העסק בעל .א

 :להלן וכמפורט המרחב מפקד להוראות בהתאם, ופריקתו ובלתוה ,טעינתו

 , להלן  בסעיף הקבועות בדרישות שיעמדו מאבטחים יוצבו האוצר חדר ליד .א



 .היממה שעות כל במשך  

   הדרישות אחר הממלא, משוריין ברכב ורק אך תתבצע המטען הובלת . ב

 .לעיל 6 בסעיף כאמור, המשטרה ידי על ואושר 10 מספר במפרט שנקבעו          

  וניקוי ופריקתו מטען טעינת בזמן למעט עת בכל נעול יהיה המשוריין הרכבג .      

 .הרכב    

 .לפחות מאבטחים שני ידי על תבוצע והפריקה הטעינה . ד

   בסמוך ותצפית סיור במקום המוצבים המאבטחים יקיימו המטען הטענת לפני . ה

 .למטען סכנות למניעת ההקרוב ובסביבה לרכב         

   והתאמתו הרכב כלי תקינות תיבדק, לדרך המשוריין הרכב יציאת לפני . ו

 - א"תשכ, התעבורה בתקנות הקבועות הבטיחות לדרישות         

  לנהגים פרט אדם שום המשוריין ברכב יימצא לא מטען הובלת בעת . ז

 .המורשים ולמאבטחים          

 מסלול את לשנות ואין לעכבו או לעצורו אין, לדרך המשוריין הרכב יציאת לאחר. ח

 למאבטחים  או, למטען ממשית סכנה למנוע כדי הדבר דרוש אם אלא, נסיעתו  

 .ברכב    

  לפנים, הדרך צידי לעבר מתמדת תצפית המאבטחים יקיימו הנסיעה בעת.  ט

  חשוד משהו יש אם או המשוריין הרכב אחרי עוקבים אם לגלות כדי, ולאחור    

 .הנסיעה במסלול   

 על  , לעיל 80 בסעיף כאמור, בעסק המופעל התקשורת למוקד ידווחו המאבטחים. י

 יוצא אירוע כל או למטען הנשקפת סכנה, ברכב תקלה, בנסיעה עיכוב של מקרה כל

 .המובילים או המטען את לסכן העלול דופן

    או למטען ממשית כנהס נשקפת לפיו דיווח התקשורת במוקד מתקבל . יא

  תלתחנ דיתימ התקשורת מוקד את המאייש העובד ידווח למאבטחים          

 .המשוריין מהרכב שהתקבל המידע וימסור הקרובה המשטרה          

 .קבועים לא נסיעה ובמסלולי ראשיים תנועה בצירי תתבצע מטענים העברת . בי

 .בסוד יישמר מטען של יקהולפר להובלה, לטעינה הקשור מידע כל . יג

 

 



   זיהוי וסימני תפקידים מאבטחים .01

 .828 מספר במפרט הקבועות הדרישותעל פי  מאבטחים יועסקו בעסק . א

  .בעסק האוצר חדר ובשמירת המטען בליווי יעסוק המאבטח . ב

   , מזהים מדים וילבש בנשק חמוש המאבטח יהיה בעסק פעילותו ביצוע בעת . ג

 .משטרה למדי דומים יהיו לא המדים. החברה סמל םעליה         

  היותו על המעידה, ים עסקרישוי  מטעם לו שנופקה תעודה יישא מאבטח כל      .ה

   כלי לשאת תקפה הרשאה ותעודת, תעודת מאבטח בתוקף  בעסק אבטחה עובד     

 .ירייה     

   תפקיד לבעלי המשטרה אישור .00

 :הבאים התנאים נתקיימו אם אלא, אבטח/ממנהל בעסק יועסק לא . א

 :הבאים שיונותיהר ברשותו 

 .שמירה שירותי חוק לפי שמירה שירותי לארגון רישיון . א

 .הירייה כלי לחוק81 סעיף לפי ירייה כלי להחזקת מיוחד רישיון . ב

  לאור עברו לרבות  ג. נמצא כי אין מניעה להעסקתו מטעמים הנוגעים לשלום הציבור,

 פלילי.ה    

 אבטחה .01

 הרישוי קצין ידי על שאושרה כפי האבטחה תכנית פי על יאובטח העסק 82.8

 על תתבסס האבטחה תכנית. העסק ממוקם בו באזור היחידתיואבטחה 

 .להלן שיפורטו התנאיםו 828 מפרט ,האבטחה תפיסת

 מצלמות טלוויזיה במעגל סגור )טמ"ס( .11

ן בעסק מצלמות טלוויזיה במעגל סגור )טמ"ס( ברזולוציה גבוהה של בעל העסק יתקי .א

לפחות או שווה ערך. המערכת תותקן במקומות הבאים, תוך   מגה פיקסל 8.2

 פגיעה מזערית בצנעת הפרט:

 .עסק ומחוצה לה יוצבו מצלמותויציאה מ בכל כניסה  .8.א.82

  עד  מסביב לעסק יוצבו מצלמות אשר יכסו את פאות המבנה בחפיפה .5.א.82

 מ'.  20של  למרחק               

  שער הכניסה ומבואת תוצב בתוך העסק תצפה לכיוון  מצלמה .2.א.82

 .לעסק הכניסה               

 לעסק. את המתרחש בחנייהשיצלמו בחנייה באופן  ות יוצבומצלמ .0.א.82
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   שהוגדרו  בהתאם לתוכנית  מצלמות יוצבו במקומות רגישים .2.א.82

 אזור הומי קהל שערי חירום  כגון: משטרת ישראל האבטחה והנחיות .9.א.82

 .וכ"ו               

 יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי. .0.א.82

 תאפשרנה צילום בחשיכה. הטמ"ס מערכת מצלמות .1.א.82

 . FPS 25-מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ .6.א.82

   המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי  .80.א.82

 תאורה.               

    הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג  המצלמות החזית  .88.א.82

 לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.  ראווי               

 אדם.ברור דמות  באופןחיצוניות יזהו ההמצלמות  .85.א.82

 ממועד צילומה . יום לפחות  80ההקלטה תישמר למשך  .82.א.82

 רות מצלמות הטמ"ס.שמאפש ההקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוה .80.א.82

מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות )צורבים ,תוכנות  .82.א.82

 .תמונות למדיה מגנטית נתיקה\ותאפשר הוצאת קבצים        וכו'(. 

        המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שלוש  .89.א.82

 .לפחות שעות              

 חוץ לעסק ייתלה בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מ .80.א.82

 המודיע כי האזור מצולם. שלט             

 
 רשומה .11

 :בעסק תנוהלנה הרשומות הבאות 82.8

 
 העובדים של האישיים פרטיהם את תכלול מועסקים רשימת .א

 שלהם הזהות תעודות מספרי, העובדים שמות לרבות, בעסק

 .ומענם

 האירועים רשימת, יום באותו בעסק שננקטו הביטחון פעולות .ב

 חפצים לגילוי הסריקות ותוצאות יום באותו שאירעו ונייםהביטח

 .חשודים

 :הבאות ההוראות פי על תנוהל הרשומה 82.5
 אחרת בדרך או בעט או ממוחשב באופן ייעשו ברשומה הרישומים .א

 .למחיקה ניתנת שאינה

 מהכרטיסייה כרטיסים יוצאו ולא הרשומה מפנקס דפים ייתלשו לא .ב

 .הרשומה את המהווה



 . דרישתה פי על עת בכל למשטרה תועבר הרשומה .ג

 על למשטרה העסק מנהל או העסק בעל יודיע - רשומה אבדה .ד

 .אבדה הרשומה כי לו שנודע מעת שעות 01 תוך אובדנה

 .בה האחרון הרישום מיום שנה לפחות תישמר הרשומה .ה

 תאורה .05

 הגישה דרכי את תאיר אשר לעסק מחוץתאורה  תופעל, החשיכה בשעות 1.61

 . מהעסק היציאות ואת לעסק

 .עת בכל תקינה תהיה החיצונית התאורה 1.61

    תאורה ותופעל תותקן לעסק הכניסה ובמבואת בשירותים, החניונים באזור 1.61

 .מוגברת   

 רשומת עובדים  .06

 בעסק תנוהל רשמית עובדים בה יירשמו פרטיהם האישיים של כל המועסקים   80.8

 בעסק.         

 שתה בכל עת.הרשומה תוצא למשטרה על פי דרי  80.5

 שנים    2ותקופת עבדותו בעסק תשמר בעסק רשימת פרטיו האישיים של כל עובד   80.2

 לפחות מיום שחדל לעבוד בעסק.       

 נהלים  .07

 בעסק יהיו נוהלי עבודה וביטחון שיעגנו את הפעילות בעסק בנושאים כלהלן: 81.8

 הערכות בעת תאונה או תקלה המסכנת את המטען.    .א
 בעת שוד או ניסיון לשוד. התנהגות  .ב
 אבטחת המטענים בעת טעינתם ופריקתם.   .ג
 בעל העסק יוודא בדיקת הנהלים ועדכונם אחת לשישה חודשים לפחות, או    .ד

 שיידרש עדכונם על ידי המשטרה. בכל עת        
 הנהלים שיוכנו והנהלים המעודכנים טעונים אישור המשטרה.  .ה

 
  הכרוכה בניהול העסק, לרבות נסיעה אחורנית לצורך נהיגה ברכב להובלת כספים   81.5

 וטעינה, תתבצע בהתאם להוראות כל דין. פריקה        

   ניהול העסק וביצוע הפעולות הכרוכות בו לא יהוו הפרעה לתנועה בכביש ולהולכי רגל    81.2

 ברשות הרבים.        

 ה הכרוכים בניהול העסק, אלא לא יתיר בעל העסק או מנהל העסק פריקה וטעינ 86.0     
 להוראות כל דין. התאם

 
  



  שונות .01

קצין  של לאישורו תובא לבקשה תצורף אשר והחנייה התנועה תכנית 1.61

 מתנאי המשטרה ברישיון העסק.  ותהווה חלק במשטרת ישראלהתנועה 

   לא ינוהל בעסק זה עסק אחר הטעון רישוי, אלא אם ניתן לכך רישיון  86.5

 .בדין            

 )רכב בלדרות( אשר בעל העסק ירצה     10כל רכב של העסק העומד במפרט  86.2

 יצטרך לקבל אישור משטרת ישראל . לגרוטתואו  למכרו     

        בעל העסק וכל עובד בו, יזהה עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו     86.0

 לפי דרישתו.רשומות ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו, הכל             

 לא יעשה כל שינויי בעסק שלא בהתאם לתנאי הרישיון. 86.2

 הקצין המוסמך:  .09
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