
 ב' 6.8פריט 

מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט  055חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 

 ז 6.8 פריטחניון כמפורט ב

 לעניין הנוגעות חוק הוראות .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-ים ) הוראות כלליות(, התשס"אתקנות רישוי עסק .ג

5085.) 

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

 הגדרות .2

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

 תאגיד. 

השטח ברוטו של כל היחידות בעסק שאליהם יש גישה  - "שטח העסק" .ב

ות שטח היציאות והיציעים שבכל יחידה ולמעט שטחם של ללקוחות, לרב

 משרדים, מחסנים, שירותים ומטבחים.

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

טחון שננקטו בעסק, ימדיה מגנטית מקובלת אחרת בה יירשמו פעולות הב

קינות גופי תאורת תוצאות הבדיקות לגילוי חפצים חשודים ותוצאות בדיקת ת

 השילוט וההתמצאות.

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

 אחרת.

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

מדיה מגנטית מקובלת אחרת, בה יירשמו פעולות הביטחון שננקטו בעסק 

 ם חשודים;ותוצאות הבדיקות לגילוי חפצי

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

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

 .מהעסק כספים העברת אופן לעניין והנחיות הוראות

  

 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 איםתנ

 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

 את מהם אחד כל לצד ויציין בעסק בדיםהעו כל של רשימה לבקשה יצרף העסק בעל .א

 .האישיים פרטיו ואת תפקידו

לבקשה תצורף תכנית תנועה וחנייה ערוכה על ידי מהנדס תנועה. תכנית התנועה  .ב

 תאושר על ידי מהנדס התנועה של רשות הרישוי.

 

 תשתיות .5

יתוחם / יגודר/ יסומן כך שלא יאפשר מעבר כניסה ויציאה לכלי תחבורה, אלה העסק  .א

  רך שערים ייעודיים.ד

 אבטחה .6

 לא תידרש אבטחה. בעסק .א

 בעסק האבטחה מערך שינוי על להורות רשאי מטעמו משטרה קצין או/ו האישור נותן .ב

, העסק מיקום בשל, שאושרה האבטחה בתכנית לאמור מעבר תגבורו על או/ו

 בהתראות שינוי לרבות, זאת המחייב בנסיבות שינוי או/ו מיוחדים מאפיינים

 .לעת מעת המשטרה ידי על מוערכים שהם כפי מיםובאיו

   כספת .7

 להחזקת תשמש כספתה. 2258' מס י"ת בדרישות העומדת כספת תותקן בעסק .א
 . העסק של השוטפת העבודה את משמשים אינם ואשר העסק בידי אשר הכספים

 
. בכל עת, והמפתחות לא יושארו בתוך המנעולים לאחר הנעילה נעולה תהיה הכספת .ב

 . כספתיק אדם אחד במפתחות של שני מנעולי הלא יחז
 

 מצלמות טלוויזיה במעגל סגור )טמ"ס( .8

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

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

 פגיעה מזערית בצנעת הפרט:

 כניסה ויציאה מהחניון(.) .עסק ומחוצה לה יוצבו מצלמותמ ויציאהבכל כניסה  .8.8.8

          עד למרחק  מסביב לעסק יוצבו מצלמות אשר יכסו את פאות המבנה בחפיפה .8.8.5

 מ'.  20של    

  הכניסה שער הכניסה ומבואת תוצב בתוך העסק תצפה לכיוון  מצלמה .8.8.2

 .לעסק    

 לעסק. את המתרחש בחנייהשיצלמו בחנייה באופן  ות יוצבומצלמ .8.8.2



מצלמות יוצבו במקומות רגישים שהוגדרו  בהתאם לתוכנית האבטחה  .8.8.2

 משטרת ישראל כגון: שערי חירום אזור הומי קהל וכ"ו. והנחיות

 יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי. .8.8.9

 תאפשרנה צילום בחשיכה. הטמ"ס מערכת מצלמות .8.8.1

 . FPS 25-חותה ממהירות הצילום לא תהיה פ .8.8.1

 תאורה.המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי  .8.8.6

   הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר  המצלמות החזית  .8.8.80

 לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.    

 אדם.ברור דמות  באופןחיצוניות יזהו ההמצלמות  .8.8.88

 ממועד צילומה . לפחות יום  82ההקלטה תישמר למשך  .8.8.85

 שמאפשרות מצלמות הטמ"ס. ההקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוה .8.8.82

    מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות )צורבים ,תוכנות וכו'(.  .8.8.82

 .תמונות למדיה מגנטית נתיקה\ותאפשר הוצאת קבצים    

                  המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שלוש  .8.8.82

 .לפחות שעות    

 בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט  .8.8.89

 המודיע כי האזור מצולם.           

 
 רשומה .9

 :בעסק תנוהלנה הרשומות הבאות

 
, העובדים בעסק של האישיים פרטיהם את תכלול מועסקים רשימת 6.8

 .שלהם ומענם הזהות תעודות מספרי, העובדים שמות לרבות

 האירועים רשימת, יום באותו בעסק שננקטו הביטחון עולותפ 6.5

 .חשודים חפצים לגילוי הסריקות ותוצאות יום באותו שאירעו הביטחוניים

 :הבאות ההוראות פי על תנוהל הרשומה 6.2

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

 .למחיקה ניתנת שאינה

 מהכרטיסייה כרטיסים יוצאו אול 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 21 תוך אובדנה

 .בה האחרון הרישום מיום שנה לפחות תישמר הרשומה .ה



 

 

 תאורה .01

 הגישה דרכי את תאיר אשר לעסק תאורה מחוץ פעלתו, החשיכה בשעות 11.1

 . מהעסק היציאות ואת לעסק

 .עת בכל תקינה תהיה החיצונית התאורה 11.1

 תאורה ותופעל תותקן לעסק הכניסה ובמבואת בשירותים, החניונים באזור 11.1

 .מוגברת

 כספים העברת .00

 לת   משטרת ישראל לעניין הוב הוראות לפי תתבצע מהעסק כספים העברת  85.8      

                כספים.                

  שונות .01

 ניתן להסיר את הדרישה למאבטח במקום בו  -חניוני תחבורה ציבורית 11.1
 מותקנים אמצעי מיגון וטכנולוגיה הבאים:     

 גידור היקפי3 1.3131

 שער מבוקר3 1.3131

 מצלמות אבטחה3 .1.313

             לעיל  2.2 סעיף לפי לבקשה תצורף אשר והחנייה התנועה תכנית 11.1

מתנאי   ותהווה חלק במשטרת ישראלקצין התנועה  של לאישורו תובא

 המשטרה ברישיון העסק.

         לא ינוהל בעסק זה עסק אחר הטעון רישוי, אלא אם ניתן לכך רישיון  82.2

 בדין.

         בעל העסק וכל עובד בו, יזהה עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו     82.2

 ל לפי דרישתו.ועים לרישיון העסק ולתנאיו, הכרשומות ומסמכים הנוג

 הקצין המוסמך:  .03
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