
 )מיוחד( ג2.2בצנרת  שינועו –דלק 

 הוראות חוק הנוגעות לעניין .1

 5002 -ה"התשס, הציבור ביטחון על ירהשמ שםל סמכויות חוק .1.1

 כולל. 56, עד תיקון  1691-חוק רישוי עסקים , התשכ"ח  .1.5

-)כולל תיקון התשע"ג5000-תקנות רישוי עסקים ) הוראות כלליות(, התשס"א .1.1

5015.) 

 .5011-ם טעוני רישוי(, התשע"גצו רישוי עסקים ) עסקי .1.1

 הגדרות .2

 המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל כאשר העסק הינו בבעלות תאגיד. -בעל העסק .5.1

השטח ברוטו של כל היחידות בעסק שאליהם יש גישה, לרבות שטח היציאות  -שטח העסק .5.5

 והיציעים שבכל יחידה ולמעט שטחם של משרדים, מחסנים, שירותים ומטבחים.

או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית  פנקס -רשומה .5.1

מקובלת אחרת בה יירשמו פעולות הביטחון שננקטו בעסק, תוצאות הבדיקות לגילוי חפצים 

 חשודים ותוצאות בדיקת תקינות גופי תאורת השילוט וההתמצאות

 אחרת.חברה בע"מ, שותפות, אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית  -תאגיד .5.1

 .יםקרקעי -תתומגופים הובלת הדלק באמצעות צנרת  -דלק שינועו בצנרת .5.2

מוגדר מתקן ברמה  -משאבות גדולות וסעפת )צנרת( גלויה על פני השטח -"דחף" תחנת  .5.9

 ג' )תשתיות(.

מסמך שנכתב על ידי משטרת ישראל ומגדיר את עקרונות האבטחה  -תפישת האבטחה .5.2

 למורשים בעלי סיווג מתאים(. -מת שמור)המסמך מסווג לרבעסקים השונים 

מסמך שנערך על ידי אדם שהוסמך כמנהל אבטחה לאחר  -)פק"מ( תכנית אבטחה .5.1

 שהוכשר לכך במוסדר הכשרה המאושר על ידי המשטרה.

במסמך זה יפורטו האמצעים שיינקטו בעסק לאבטחת שלום הציבור, לרבות אמצעים פיזיים  .5.6

 תחום האבטחה שיוצבו בעסק, מספרם ואופן פריסתם. ואלקטרוניים, וכן בעלי תפקידים ב

תכנית האבטחה תתבסס על עקרונות תפישת האבטחה של משטרת ישראל, על  .5.10

ועל דרישות האבטחה המפורטות במפרט זה והיא תוצג בפני קצין  121הוראות מפרט 

, הרישוי היחידתי באזור בו ממוקם העסק לצורך אישורה. לתכנית האבטחה יצורף תיק שטח

המסמך מסווג לרמת ) 60.051.111חטיבה האבטחה  \הפק"מ יהיה ערוך על פי נוהל אג"מ

 למורשים בעלי סיווג מתאים(. -שמור

אוסף נתונים כולל על העסק וסביבתו, המסייע למערך האבטחה של  -תיק שטח .5.11

העסק ולכוחות החירום וההצלה בקרות אירוע. תיק השטח יהיה ערוך על פי נוהל 

למורשים בעלי סיווג  -)המסמך מסווג לרמת שמור 60.051.112האבטחה  חטיבת\אג"מ

 מתאים(.

 כללי .3

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

חוק זה יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישיון, לבעל העסק גם 



שיון לבעלי התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית על העסק, כאשר אם אינו בעל הרי

 למידע זה יש השלכה על שלום הציבור.

 

 

 תנאים מוקדמים .1

. תכנית האבטחה תפרט את אמצעי האבטחה לתחנות דחף לבקשה תצורף תכנית אבטחה .1.1

חה שיוצבו הפיזיים והאלקטרוניים שיוצבו בעסק וכן את בעלי התפקידים בתחום האבט

 בעסק, מספרם ואופן הצבתם לפי תפישת האבטחה וההנחיות הקבועות בפריט זה.

בעל העסק יצרף לבקשה רשימה של כל העובדים בעסק ויציין לצד כל אחד מהם את  .1.5

 תפקידו ואת פרטיו האישיים.

 אבטחה .2

העסק יאובטח על פי תכנית האבטחה כפי שאושרה על ידי קצין הרישוי היחידתי  .2.1

חטיבת האבטחה באזור בו ממוקם העסק. תכנית האבטחה  -בהתייעצות עם מדור תשתיות

וכל על תנאים נוספים במתקן תתבסס על תפישת האבטחה וסקר הסיכונים שיבוצע 

 -על פי שיקול דעתו של קצין הרישוי בהתייעצות עם מדור תשתיות שיימסרו למגיש הבקשה

 חטיבת האבטחה.

או \או קצין משטרה מטעמו רשאי להורות על שינוי מערך האבטחה בעסק ו\נותן האישור ו .2.5

תגבורו מעבר לאמור בתכנית האבטחה שאושרה, בשל מיקום העסק, מאפיינים מיוחדים 

בות שינוי בהתראות ובאיומים כפי שהם מוערכים על ידי או שינוי בנסיבות המחייב זאת, לר\ו

 המשטרה מעת לעת.

  שינוע צנרת דלק מתחת לפני השטח לא תאובטח  .2.1

 פיזיים.אביזרים צנרת דלק הגלויה על פני השטח תאובטח באמצעים אלקטרוניים או  .2.1

 אמצעי אבטחה אלקטרוניים ופיזיים .2.2

 דלק גלויה על פני השטח:צנרת  -מתקן "דחף" .9.2.1

 לא תתקיים אבטחה חמושה במתקני ה"דחף" .9.2.5

גדר העסק יוקף בגדר מרותכת המותקנת על בסיס בטון חיצונית שגובהה  .9.2.5.1

 .רגלמטר ממדרך  5.2לא יפחת מ

, עם חיבור למוקד ניסיון פריצההמתריעה בעת  -מערכת התראה על הגדר .9.2.5.5

 אבטחה של העסק.

 מצלמות טלוויזיה במעגל סגור )טמ"ס( .9.2.1

. המערכת מצלמות טלוויזיה במעגל סגור )בתחנות דחף בעל העסק יתקין  .9.2.1.1

 :תותקן במקומות הבאים תוך פגיעה מזערית בצנעת הפרט

 בכל אתר תוצב מצלמה השולטת על הכניסה והיציאהבכל כניסה  .9.2.1.5

מסביב לעסק יוצבו מצלמות אשר יכסו את פאות המבנה בחפיפה עד  .9.2.1.1

 מ'. 10למרחק של 

מצלמה תוצב בתוך העסק תצפה לכיוון שער הכניסה ומבאות הכניסה  .9.2.1.1

 לעסק.



 למו את המתרחש בחנייה לעסק.מצלמות יוצבו בחנייה באופן שיצ .9.2.1.2

מצלמות יוצבו במקומות רגישים שהוגדרו בהתאם לתוכנית האבטחה  .9.2.1.9

 והנחיות משטרת ישראל כגון: שערי חירום אזור רגיש )משאבות( וכו'.

 יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי .9.2.1.2

 מערכת מצלמות הטמ"ס תאפשרנה צילום בחשיכה. .9.2.1.1

 .FPS 52תהיה פחות מ מהירות הצילום לא .9.2.1.6

 המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי תאורה. .9.2.1.10

המצלמות בחזית הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר  .9.2.1.11

 לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.

 המצלמות החיצוניות יזהו באופן ברור דמות אדם. .9.2.1.15

 .יום לפחות ממועד צילומה 11ההקלטה תישמר למשך  .9.2.1.11

 ההקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוהה שמאפשרות מצלמות הטמ"ס .9.2.1.11

מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות )צורבים, תוכנות וכו'(  .9.2.1.12

 תמונות למדיה מגנטית נתיקה. \ותאפשר הוצאת קבצים

שעות  המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שלוש .9.2.1.19

 לפחות.

בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט  .9.2.1.12

 המודיע כי האזור מצולם.

 ביקורת וזמן תגובה בעת קרות אירוע \סיורים .9.2.1

במתקן "הדחף" בשבוע סריקות  1בעת שגרה על בעל העסק לבצע  .9.2.1.1

 לביקורת.

דקות,  10תוך  בעת אירוע ביטחוני יהיה בעל העסק מחויב בהגעה למקום .9.2.1.5

 עפ"י הדרישות המופיעות בפק"מ.

 לעסק תהיה יכולת להציג תיעוד נוכחות הסורק. .9.2.1.1

   עם גילוי אירוע, תיפתח רשומה. .9.2.1.1

וה לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מהכרטיסייה המהו .9.2.1.2

 את הרשומה.

 הרשומה תועבר למשטרה על פי דרישתה. .9.2.1.9

אבדה רשומה, יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אבדנה בתוך  .9.2.1.2

 מהמועד בו נודע לו על אבדנה 11

 תנוהל רשומה, בה יצוינו המספרים של כלי הרכב שנבדקו ונכנסו למתקן. .9.2.1.1

 מערכת למסירת הודעות .9.2.2

ירת הודעות באירועי חירום בכל במתקן תותקן מערכת כריזה שתאפשר מס .9.2.2.1

שטח העסק או בחלק מסוים ממנו, לרבות בשטח ההתקהלות ובפתחי הכניסה 

 והיציאה.

למערכת הכריזה יהיה גם מקור כוח חשמלי נוסף של סוללות נטענות,  .9.2.2.5

 שיפעל במקרה של נפילת מקור המתח החשמלי הראשי בעסק.



 תאורה חיצונית .9.2.9

 הגדר ולאורך הדרכים הפנימיות בשעות החשיכה תופעל תאורה לאורך  .9.2.9.1

 הצורך בתאורה בשעות החשיכה תקבע בתוכנית האבטחה.  בעסק.      

 התאורה החציונית תהיה תקינה בכל עת. .9.2.9.5

 מוקד בקרה אלקטרוני .9.2.2

איש ביטחון בעל הכשרה  \בדוק ביטחוני \יוקם מוקד ביטחון בו יוצב מאבטח .9.2.2.1

 עפ"י הגדרתו ע"י חטיבת האבטחה.

 ו: מע' צפייה של המצלמות במעגל סגור.במוקד הבקרה יוצב .9.2.2.5

 קבלת התראה לניסיון חדירה למתקן )אמצעי צפייה והתראה טכנולוגיים(. .9.2.2.1

 מכשירי קשר וטלפוניה .9.2.2.1

 ייחוד פעולות העסק .9.2.1

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

 הצגת הרישיון .9.2.6

ו במקום הנראה לעין רישיון העסק והתנאים המצורפים אליו יוצג .9.2.6.1

 ושלמברקים יש גישה אליו. 

 זיהוי .9.2.10

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

 ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו, הכול לפי דרישתו.

 רשומה .9.2.11

 בעסק תנוהלנה הרשומות הבאות:

ובדים בעסק, לרבות רשימת מועסקים תכלול את פרטיהם האישיים של הע .9.2.11.1

 שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות שלהם ומענם.

פעולות הביטחון שננקטו בעסק באותו יום, רשימת האירועים הביטחוניים  .9.2.11.5

 שאירעו באותו יום ותוצאות הסריקות לגילוי חפצים חשודים.

 הרשומה תנוהל על פי ההוראות הבאות: .9.2.11.1

או בדרך אחרת  הרישומים ברשומה ייעשו באופן ממוחשב או בעט .9.2.11.1.1

 שאינה ניתנת למחיקה.

לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מהכרטיסייה  .9.2.11.1.5

 המהווה את הרשומה.

 הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה. .9.2.11.1.1

יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על  -אבדה רשומה .9.2.11.1.1

 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה. 11אובדנה תוך 

 ישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון בה.הרשומה ת .9.2.11.1.2

 שונות .9.2.15

לאור קביעת הנחיה פנימית יחשב מתקן תשתית כמוגדר לעיל  .9.2.15.1.1

מנב"ט מקומי לוודא כי אזורים חשופים  \כמונחה ע"י באחריות המנב"ט

תעלות חשופות( שהנם רגישים בהיבט הנזק העלול להיווצר  \צנרת \)קווים



ינעלו וכדומה, באופן שימנעו, יעצרו מפגיעתם, ימוגנו, יגודרו, יוטמנו, 

 ויעכבו כל ניסיון 'לטפל' בהם.

קווים המאובטחים ע"י מיגון פיזי בלבד )ארגזי ניקוז,  \בתעלות .9.2.15.1.5

מגופים וכדו'( יש לוודא כי למרות תקינותם שלא אמצעי המיגון, כגון 

גדרות, מנעולים, ברגים, מכסים וכדו', לא בוצע כל ניסיון 'טיפול' בהם , 

ע"י השארת סימנים סמויים, זיהוי מס' מנעולים או כל דרך שתגובש  וזאת

 המנב"ט המקומי.  \ע"י המנב"ט

קווים חשופים, יש לוודא כי מותקנות מערכות התרעה  \בתעלות  .9.2.15.1.1

אמצעים אשר יהוו אינדיקציה לניסיון  \אלקטרוניות או לחילופין מערכות

 חדירה או 'טיפול'. 

קו, מאגרי מים \ר, כגון צנרתבנקודות החשופות הרגישות יות .9.2.15.1.1

טכניים, אשר  \בקרבת מקום מיושב, יש להתקין אמצעים אלקטרוניים

יופעלו אוטומטית לעצירת הדלק, במידה ותתקבל אינדיקציה 'לטיפול' או 

 פגיעה בקווים אלו ע"י מימוש הדפ"אות השונות.

לא ינוהל בעזק זה עסק אחר הטעון רישוי, אלא אם ניתן לכך  .9.2.15.1.2

 ין.רישיון בד

בעל העסק וכל עובד בו, יזהה עצמו בפני שוטר, יציג בפניו ימסור  .9.2.15.1.9

 לו רשומות ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו, הכול לפי דרישתו.

 הקצין המוסמך: .2

___________________________________________________ 

 דרגה            שם               חתימה 

 

 _________________תאריך המסירה _______

 

 פרטי מקבל התנאים וחתימתו:

 

__________________________________________________ 

 שם פרטי                 שם משפחה           תעודת זהות            חתימה

 

 

 

 

 


