
 מכונאות כללית, פחחות וצביעה )לרבות כלי רכב המונעים בגז( -' א 9.8פריט 

 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

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

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

 -ח"התשנ(, גניבות מניעת) משומשים רכב בחלקי פעולות ורישום השימוש הגבלת חוק .ה

8661. 

צו הפיקוח על המוצרים והשירותים )מוצרי תעבורה משומשים משטחי האחריות  .ו

 .8661 -הוראת שעה תשנ"ט  ,הפלסטינית(

 הגדרות .2

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

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

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

 שירותים ומטבחים.

וספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה פנקס או כרטסת שדפיהם ממ - "רשומה" .ג

טחון שננקטו בעסק, תוצאות הבדיקות ימגנטית מקובלת אחרת בה יירשמו פעולות הב

 .לגילוי חפצים חשודים

 ממוקם העסק. הקצין הרישוי בתחנה טריטוריאלית  ב - קצין הרישוי"" .ד

 .8698-א"תשכה ,(חדש נוסח) התעבורה בפקודת כמשמעותו - "רכב" .ה

 והמפורט ,רכב באותו מחדש הרכבתו לשם שלא מרכב שפורק חלק - "משומש חלק" .ו

 מניעת) משומשים רכב בחלקי פעולות ורישום השימוש הגבלת לחוק הראשונה בתוספת

 .8661-ח"תשנה ,(גניבות

 תנאים מוקדמים .3

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

א בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישיון, לבעל לפי חוק זה יוב

העסק גם אם אינו בעל הרישיון לבעלי התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית על 

 העסק, כאשר למידע זה יש השלכה על שלום הציבור. 

ים לבקשה תצורף תכנית אבטחה אשר תפרט את אמצעי האבטחה הפיזיים והאלקטרוני .ב

 .שיוצבו בעסק

 את מהם אחד כל לצד ויציין בעסק העובדים כל של רשימה לבקשה יצרף העסקבעל  .ג

 ואת פרטיו האישיים. תפקידו

לבקשה יצורף אישור מכון התקנים הישראלי כי מערכת האזעקה שהותקנה בעסק עומדת  .ד

נה "מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התק 5חלק  8221בדרישות התקן הישראלי 

 בבתי עסק וחציריהם".



בצו  6.9סק לפי פריט לבקשה יצורף אישור חיבור למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברישיון ע .ה

 , במידה ומערכת האזעקה מחוברת למוקד.רישוי עסקים

לבקשה יצורף אישור כי בעסק מותקנים כספת או ארון ברזל העומדים בדרישות המפורטות  .ו

 '.בבנספח 

 ומיגון תשתיות .4

 יותקנו התשתיות ואמצעי המיגון הבאים:עסק ב

 ' מדרך רגל.מ 5.2 - שגובהה לא יפחת מ רשתהעסק יוקף בגדר חיצונית מבטון או  .א

"מערכות אזעקה : 5חלק  8221בעסק תותקן מערכת אזעקה העומדת בדרישות תקן ישראלי  .ב

 .לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק וחציריהם"

 העסק לוודא שיתקיימו גם התנאים  הנוספים הבאים:באחריות בעל העסק או מנהל  .ג

 .כיביה, תהיה תקינהמערכת האזעקה, על כל מר (8

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

, על פי דרישתו, אישור המעיד על או מנהל העסק יציג לנציג המשטרה בעל העסק (2

 הבדיקה.

 6.9רה אלקטרוני המחזיק ברישיון עסק לפי פריט  מוקד בקלחובר ת מערכת האזעקה (9

 לצו רישוי עסקים.

 מיגון העסק יהיה עפ"י אחת הדרישות הבאות: .ד

 5חלק  8206תריס גלילה למוסך שעומד בדרישות מכון התקנים הישראלי מס'  (8

 המתייחס לתריס מיגון, כאשר העסק סגור לקהל.

 .8922 ן התקנים הישראלי מס'ות מכובדריש העומדיםת והדלתות סורגים  על החלונו (5

 . נספח א'עפ"י  כנפי-דו שער יותקן ,חצר יש עסקבמידה ול .ה

 רשומה .5

 :בעסק תנוהלנה הרשומות הבאות

לרבות שמות  רשומת מועסקים אשר תכלול את פרטיהם האישיים של העובדים בעסק, .א

 העובדים, מספרי תעודות הזהות שלהם ומענם.

 :באיםאשר יכלול את הפרטים ה עבודה יומן .ב

חלק משומש אשר יובא, נקנה, נמכר או הועבר לאחר בדרך אחרת, ירשום בעל העסק את 

 הפרטים הבאים:

 פרטי החלק; (8

 תאריך העסקה; (5

 זהות היבואן; (2

 הקונה / המוכר / המעביר / המקבל; (9

 המחיר ששולם בעד החלק; (2

 מספר החשבונית או תעודת משלוח; (9

 ת מספרו ותאריך.פרטי רשימון הייבוא של החלק, אם יובא, לרבו (1



 

חלק אשר פורק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב או חלק אשר הורכב ברכב שלא 

 ממנו פורק, ירשום בעל העסק את הפרטים הבאים:  

שנת הייצור  ממנו פורק, לרבות תוצר ודגם הרכב, צבעו,  / פרטי הרכב שבו הורכב (8

 ;שלו ומספר הרישוי

 ;מיקומו ברכב וצבעו ,סוג החלק (5

 ;חברה מספרממנו פורק, מס' תעודת הזהות שלו או  / שם בעל הרכב שבו הורכב (2

 ;פירוק של החלק / תאריך ההרכבה (9

 ;המחיר ששולם בעד החלק (2

 ;מספר החשבונית או תעודת המשלוח (9

פרטי השמאי שבדק את הרכב שבו הורכב החלק או שממנו פורק, במידה ובדיקה  (1

 כזו נעשתה.

 וחשב, הוא ינוהל בהתאם לאמור להלן:ככל שבעל העסק ינהל יומן ממ .ב

 ;שמירתםהתוכנה לא תאפשר ביצוע שינויים בפרטים שהוזנו ביומן, לאחר  (8

מתוכו לפי  סדר  התוכנה תאפשר הפקה זמינה ומידית של היומן או של רשומות  (5

 ;כרונולוגי

מתייחס הדף שאליה  ינו שם בעל העסק, התקופהבדף מידע המופק מן המחשב יצו (2

 ;דורי ביומןומספרו הסי

ויחזיק בכספת  גבי מדיה מגנטית, -על בעל העסק יבצע גיבוי לתוכנה אחת לחודש (9

 ;את נתוני הגיבוי

בו הרישום בעל העסק ישמור ברשותו את היומן למשך חמש שנים מיום שנרשם  (2

 ;האחרון

 ;דיולי שעות מהרגע שהחלק הגיע 15בעל העסק יבצע את הרישום תוך  (9

הרכבה של חלק  / פירוקמכירה של חלק ובדבר  / קניה / וארישומים ביומן בדבר ייב (1

לקי רכב השימוש ורישום פעולות בח הגבלת"ו בהתאם לטפסים שבתקנות ייעש

)ניהול יומן ורישום בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת  משומשים )מניעת גניבות(

 ".5001-רכב( התשס"ז השימוש בחלקי

 הרשומה תנוהל על פי ההוראות הבאות: .ג

רישומים ברשומה ייעשו באופן ממוחשב או בעט או בדרך אחרת שאינה ניתנת ה (8

 למחיקה. 

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

 הרשומה.

 הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.  (2

 יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על - , נגנבה או נמחקהאבדה רשומה (9

 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה. 91אובדנה תוך 

 



 )טמ"ס(  במעגל סגור טלוויזיהמצלמות  .6

מגה  8.2בעל העסק יתקין בעסק מצלמות טלוויזיה במעגל סגור )טמ"ס( ברזולוציה גבוהה של 

 פיקסל  לפחות או שווה ערך. המערכת תותקן במקומות הבאים, תוך פגיעה מזערית בצנעת הפרט

 :פרטיים שטחים יכלול לא י הצילוםוהקפדה כ

 .מצלמות יוצבו הל ומחוצה לעסק כניסה בכל  .א

 '. מ 20 של למרחק עד בחפיפה המבנה פאות את יכסו אשר מצלמות יוצבו לעסק מסביב  .ב

 .הכניסהאת מבוו המוסך אולם  לכיוון תצפה העסק בתוך שתוצב מצלמה .ג

  .העסק ומחסן החילוף חלקי אחסנת לאזור הצופה מצלמה תתוקן  .ד

 .לעסק בחנייה המתרחש את שתצלם באופן בחנייה תוצב נוספת מצלמה  .ה

 יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי. .ו

 מערכת מצלמות הטמ"ס  תאפשר צילום בחשיכה. .ז

 . FPS 25-מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ .ח

 פי תאורה.המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגו .ט

חזית הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר לרבות סנוור בהמצלמות  .י

 מהשמש או שינוי תאורה. 

 המצלמות יזהו ברמה ברורה דמות אדם. .יא

 יום לפחות ממועד צילומה. 89ההקלטה תישמר למשך  .יב

 שמאפשרות מצלמות הטמ"ס. הקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוההה .יג

תוכנות וכו'( ותאפשר הוצאת  תאפשר יכולת הפקה להקלטות )צורבים, מערכת ההקלטה .יד

 תמונות למדיה מגנטית נתיקה./  קבצים

 לפחות.המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שלוש שעות   .טו

בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט המודיע כי האזור  .טז

 מצולם.

 תאורה .7

כה, תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את ההיקף החיצוני של העסק, דרכי בשעות החשי .א

 הגישה אליו ואת היציאות מהעסק. 

 התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת. .ב

 .מוגברת תאורה ותופעל תותקן לעסק הכניסה ובמבואת החילוף חלקי אחסנת באזור .ג

 העברת כספים .8

 :  כדלהלן תתבצע עסקהמ כספים העברת

 .שיגרה ושבירת אחד אדם -  ₪ 80,000 עד .א

 .שיגרה שבירתובסיסי  מאבטח מהם אחד ,אנשים שני -  ₪ 52,000עד   ₪ 80,008 -מ .ב

 בו רכב באמצעות ,בסיסי מאבטח מהם אחד - אנשים שני -  ₪ 20,000עד   ₪ 52,008 -מ .ג

  .'גנספח ראה  90.6 מפרט פי על לרצפתו מעוגנת כספת



 פריט לפי עסק ברישיון המחזיקה מאובטחת בלדרות ותבאמצע - בכלל ועד ₪ 20,000 -מ .ד

 .עסקים רישוי בצו' א 1.2

 קניית חלקי חילוף .9

 רכב או ברכב להתקנה המיועדים מכשירים, רכב אביזרי, לרכב חילוף חלקי יקנה לא העסק בעל

 לפרטים זהים המוכר שפרטי ומצא תעודה פי על המוכר את שזיהה לאחר אלא ,פירוק לצורך

 .הרכב ברישיון המופיעים

 הקלות .11

 מ"ר יהיה פטור מהתנאים הבאים: 8,000 -ששטחו מתחת למוסך 

 . ו.2כספת, על פי סעיף  .א

האזעקה לבעל העסק או למי חובר תלחילופין  -( 9. ג. 9למוקד בקרה על פי סעיף  חיבור .ב

 מטעמו.

 ייחוד פעולות  .11

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

 זיהוי   .12

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

 לרישיון העסק ולתנאיו הכלל לפי דרישתו.

 מסירת תנאים  .13

 

 __________________________________________________   מוסר התנאים: 

 ימהשם                   דרגה                  תפקיד                      חת    

 

 

 מקבל התנאים:   __________________________________________________

 שם                             מס' זהות                                   חתימה                                            

  

   

 _________/_____/_____.תאריך: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כנפי-דו שער -נספח א' 

 :כללי .1

 שערי כניסה נועדו לאפשר כניסה של כלי רכב והולכי רגל.  .א

, כך שלא ייווצר רווח בין מסגרת עסקסה יותקנו בהמשך קו הגדר של השערי כני .ב

 השערים לגדר ההיקפית.

כגון: כיבוי  ,יש לקבוע את השער במקום המאפשר תמרון אופטימלי של רכבי חרום .ג

 חון.אש, רכב הצלה או כוחות הביט

גובה השערים בכל המקרים יהיה זהה לגובה הגדר ההיקפית הבנויה בסמוך לשער,  .ד

וסיומם בחלק העליון יהיה כדוגמת הגדר ההיקפית. במקרה של שיפוע חיצוני יש 

 לתכנן פתיחתם לכיוון פנים העסק.

 :הגדרות .2

ים ברזל המחובר חד כנפי בנוי מסגרת ברזל וסורגי שער כניסה דו או - "שער כניסה" .א

 למסגרת.

 עמוד מתכת או בטון שעליו תלויה מסגרת השער באמצעות צירים. - "עמוד השער" .ב

 סידור מיוחד לסגירה ונעילת השער עם מנעול תליה. - "בריח" .ג

 :מפרט השער .3

עם רשת חוטי  גובה ס"מ 520ס"מ רוחב על  900-200שער הכניסה לרכב יהיה במידות  .א

 מ"מ. 2פלדה בקוטר 

 800מ"מ מעוגנים בקרקע בעומק יסוד של  820X800X2ם מפרופיל היו עשויייהעמודים  .ב

 .500-ס"מ עם בטון ב 800ס"מ ובקוטר של 

 מ"מ. 90X90X5.2היה מפרופיל מרובע תמסגרת השער החיצונית  .ג

 מ"מ. 90X90X8.2היה מפרופיל מרובע תהמסגרת המחלקת בכל כנף שער  .ד

כולל קופסת מעצור מ"מ  81ר סגירת השער תהיה עם תקן למנעול תלי ושני בריחים קוט .ה

 לבריח בקרקע.

יצבעו בצבע פוליאסטר קלוי בתנור בעובי שכבה צבע י שלורשת הו ועמודי השער, פרופיל .ו

 מיקרון לפחות. 800של 

 

 

 

 

 

 

 



 18.41 לכספת / ארון ברזלמפרט  -' בספח נ

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

 כספת .1

 .C4לדרגת עמידות בפריצה  2958התקנת כספת שעומדת בדרישות תקן ישראלי 

 ארון ברזל .2

 בנה לפי המפרט להלן:יארון הברזל י

 משקל .א

 ק"ג. 290 -לא יפחת מ ומשקל

 חומרים ומבנה .ב

 ן:קמלרבות הדלת יבוצעו כדל ,דפנות הארון (8

 מ"מ. 2פח חיצוני בעובי  -

 מ"מ. 2פח פנימי בעובי  -

ת , שכולל  רשמ"מ 95לפחות בעובי של  900 -' בין הפחים יהיה בטון ב -

 ס"מ. 9x9מ"מ,  9.2אמצעית מרותכת מברזל מצולע בעובי 

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

מ"מ המרותך לכל אורכו וזאת  20x80בנה מפרופיל יהמסגרת הפנימית בארון ת (5

 כדי למנוע דחיפת הדלת פנימה.

 בית הבריחים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת. (2

 .מ"מ 8הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על  (9

 קעת.ושהדלת יהיו במישור אחד או שהדלת מפני המשקוף ו (2

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

 )בהתאם לממדי הדלת ומשקלה(.

 חורים ופתחים .ג

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

 במנעול.

 ן:קמש, יותקן חריץ להכנסת כספים כדלבמידה ונדר (5

 החריץ יותקן בחלק העליון של הדלת או בתקרתה. -

 ס"מ. 50יעלה על אורך החריץ לא  -

 מ"מ. 2רוחב החריץ לא יעלה על  -

 מעלות לחתך הדופן, ולא יצפה לכיוון המנעולים. 92ית של והחריץ יותקן בזו -

 בריחים ונעילה .ד

נעים ע"י ידית  9-קבועים בצד הצירים ו 9בריחים,  1 -יותקן מנגנון סגירה מ (8

 חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.

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

 נעים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים. 2-בצד 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  (9

 לפחות בעל תו תקן.

מ"מ שתרותך  2גבי פלטת פלדה בעובי  כבו על דופן הדלת עלהמנעולים יור (2

 לדופן הפנימית של הדלת.

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

 / ארון הברזל עיגון הכספת .3

 ן:קמת או ארון הברזל כפי שמפורט לעיל יהיה כדלעיגון הכספ

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

בקוטר  ברגי ג'מבו )עוגן( 9או  ברזלים מצולעים 9לרצפת הבטון יבוצע באמצעות  ןעיגוה .ב

 ס"מ. 89ובאורך  מ"מ 89
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 19.41לכספת ברכב מפרט  -' גנספח 

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

 כספת .1

 בנה לפי המפרט להלן:יהברזל י כספת  / ארון

 משקל .א

 ק"ג. 90 -לא יפחת מ ומשקל

 חומרים ומבנה .ב

 ן:קמלרבות הדלת יבוצעו כדל כספת,דפנות ה (8

 מ"מ. 9פח חיצוני בעובי  -

 מ"מ. 80בעובי הדלת  -

 90x80בנה מפרופיל ית כספתהמסגרת הפנימית בהכספת תהיה מיקשה אחת.  (5

 ע דחיפת הדלת פנימה.מ"מ המרותך לכל אורכו וזאת כדי למנו

 בית הבריחים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת. (2

 .מ"מ 8הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על  (9

 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(.

 יםחורים ופתח .ג

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

 במנעול.

 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. 80רוחב החריץ לא יעלה על  -

 חתך הדופן, ולא יצפה לכיוון המנעולים.מעלות ל 92ית של והחריץ יותקן בזו -



 בריחים ונעילה .ד

 5-קבועים בצד הצירים ו 5 מ"מ,  20בקוטר  בריחים 9 -יותקן מנגנון סגירה מ (8

 9או לחילופין  ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים המוסטים נעים

מ"מ: בריח עליון, בריח תחתון ושני בריחים נוספים  50בריחים בקוטר 

 טים ע"י מפתח כפול שיניים.המוס

יותקן מנעול צרופים אחד לפחות )נעילה עקיפה( ומפתח כפול שיניים אחד  (5

 לפחות בעל תו תקן.

מ"מ שתרותך  2גבי פלטת פלדה בעובי  המנעולים יורכבו על דופן הדלת על (2

מ"מ לפחות  1ברגים בעובי  9או לחילופין ע"י  לדופן הפנימית של הדלת

 מית של הרכב.שירותכו לדופן הפני

 ס"מ. 82 -המנעולים לא יפחת מ 5מרחק בין  (9

 / ארון הברזל עיגון הכספת .2

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

  הרכב. תעיגון לרצפ .א

עם ראש כיפתי ובאורך  מ"מ 80 עוביב ברגים 9ת יבוצע באמצעו רכבלרצפת ה ןעיגוה .ב

 המתאים.
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