
 תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית - ב' 4.8פריט 

 הוראות חוק הנוגעות לעניין .1

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

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

 (.5085-התשע"ג )כולל תיקון 5000-הוראות כלליות(, התשס"אתקנות רישוי עסקים ) .ג

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

 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

חם של משרדים, מחסנים, לרבות שטח היציאות והיציעים שבכל יחידה ולמעט שט

 שירותים ומטבחים.

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

אות הבדיקות טחון שננקטו בעסק, תוצימגנטית מקובלת אחרת בה יירשמו פעולות הב

 .לגילוי חפצים חשודים

מסמך המפרט את תבחינים לבעלי תפקידים ביטחוניים:  - 828מפרט  - "151מפרט " .ד

תנאי הכשירות וההכשרה של בעלי תפקידים בתחום האבטחה בעסקים טעוני אישור 

 .משטרה

 ממוקם העסק. הצין הרישוי בתחנה טריטוריאלית  בק - קצין הרישוי"" .ה

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

למורשים בעלי סיווג  -שמור )המסמך מסווג לרמת  האבטחה בעסקים השונים

 מתאים(.

  .828כהגדרתו במפרט  -מאבטח בסיסי" " .ז

 .828כהגדרתו במפרט  -מנהל אבטחה בעסק"" .ח

מסמך הנערך על ידי מנהל אבטחה ומפרט את האמצעים לאבטחת  -תכנית אבטחה"" .ט

האבטחה שיוצבו בו, ם שלום הציבור שיינקטו בעסק, לרבות בעלי תפקידים מתחו

פריסתם, מערכות ואמצעים פיזיים ואלקטרוניים. תכנית האבטחה  מספרם ואופן

שמור )המסמך מסווג לרמת  ת האבטחה של משטרת ישראלשתתבסס על עקרונות תפי

 .למורשים בעלי סיווג מתאים( -

ערך האבטחה של מאוסף נתונים כולל על העסק וסביבתו המסייע ל - "תיק שטח" .י

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

למורשים בעלי  -)המסמך מסווג לרמת שמור "כתיבת תיק שטח"  המפורטים בנוהל

המאובטח )מיקום,  העסקובין היתר את הנתונים הבאים: נתונים על  ,סיווג מתאים(

שעות עבודה, חתך אוכלוסיית העובדים, חתך אוכלוסיית המבקרים, כניסות ויציאות 

, אמצעי מיגון קיימים, כי גישה, מספר קומות, מספר חדריםולכי רגל ולרכבים, דרלה

 .א'נספח ראה   וכו'( דלתות, שערים וגדרות

 



 תנאים מוקדמים .3

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

יני, הנוגע לבעל הרישיון, לבעל יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיע לפי חוק זה

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

 העסק, כאשר למידע זה יש השלכה על שלום הציבור. 

תפרט את אמצעי האבטחה הפיזיים והאלקטרוניים  אשר אבטחהלבקשה תצורף תכנית  .ב

תחום האבטחה שיוצבו בעסק, מספרם ואופן וכן את בעלי התפקידים ב ,סקעשיוצבו ב

 הצבתם, בהתאם לקבוע להלן.

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

 ואת פרטיו האישיים. תפקידו

המאשר כי  ,השער שהותקן בעסק בכניסה לרכבים / ספק לבקשה יצורף אישור מאת יצרן .ד

 .)קילומטרים לשעה( קמ"ש 90טון במהירות  80רכב במשקל השער עמיד מפני נגיפה של 

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

 .'בנספח ב

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

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

 בבתי עסק וחציריהם".

בצו  6.9לבקשה יצורף אישור חיבור למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברישיון עסק לפי פריט  .ז

  רישוי עסקים.

 על תאושר התנועה תכנית. תנועה מהנדס ידי על ערוכה וחנייה תנועה תכנית תצורף לבקשה .ח

 .הרישוי רשות של התנועה מהנדס ידי

 .'דנספח על העסק יצרף אישור סופי בנושא בטיחות ראה ב .ט

 אבטחה .8

 תכנית האבטחה תיערך על פי מפתח האבטחה כמפורט להלן:

 .לרכבים או/ו רגל להולכי המיועדת פעילה כניסה בכל בסיסי מאבטח .8

 על הנדרשים למאבטחים מעבר אחד נוסף מאבטח יוצב ר"מ 2,000 עד ששטחו בעסק .5

 (.8 .. ח2 סעיף הוראות פי

 מאבטחים 5 יוצבו, ר"מ 80,000 על עולה אינו אך ר"מ 2,000  על עולה ששטחו בעסק .2

 (.8 .. ח2 סעיף הוראות פי על הנדרשים למאבטחים מעבר נוספים

 למאבטחים מעבר נוספים מאבטחים 2 יוצבו ר"מ 80,000 על עולה ששטחו בעסק .9

 (.8 .. ח2 סעיף הוראות פי על הנדרשים

 במעגל הטלוויזיה ומצלמות האבטחה אמצעי, ר"מ 2,000 על עולה ששטחו בעסק .2

 . בעסק המופעל הייעודי הבקרה לחדר יחוברו סגור

על ידי  מאושרבוגר קורס ה מוקדן ידי על העסק פעילות שעות בכל יופעל הבקרה חדר .9

 .ישראל משטרת

 .המאושרת האבטחה לתכנית בהתאם תהיה, נהליו לרבות, הבקרה חדר הפעלת .1



 האבטחה מערך שינוי על להורות רשאי, מטעמו משטרה קצין או/ו האישור נותן .1

 בנסיבות שינוי או/ו ייחודיים מאפיינים בשל, לעיל לאמור מעבר תגבורו או/ו בעסק

 המשטרה ידי על מוערכים שהם כפי ובאיומים בהתראות שינוי לרבות, זאת המחייב

 .לעת מעת

 פי על יותר או האבטחה וםבתח תפקידים בעלי עשרה של הצבה תידרש שבו בעסק .6

 .אבטחה מנהל ימונה, לעיל המפורט המפתח

 ומיגון תשתיות .5

 אמצעי המיגון הבאים:התשתיות ויותקנו עסק ב

 ' מדרך רגל.מ 5.2 - שגובהה לא יפחת מ רשתיוקף בגדר חיצונית מבטון או העסק  .א

)קילומטרים  "שקמ 90טון במהירות  80עמיד מפני נגיפה של רכב במשקל לכלי רכב  שער כניסה .ב

 עמיד בפני נגיפה, יותקן בשערי הכניסה והיציאה במתחמי התפעול )דיפו( בלבד. השער ה .לשעה(

 90טון במהירות  80רכב במשקל  של עמודים בפני נגיפהיותקנו  ,בחזית התחנהת, בתחנות רכב .ג

 .)קילומטרים לשעה( קמ"ש

 .'גנספח ב כמפורט כנפיים-שערים דושערי יציאות החירום בתחנה יהיו  .ד

 .ב'נספח בברזל על פי הדרישות המפורטות  כספת או ארוןבעסק יותקנו  .ה

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

 .לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק וחציריהם"

 :הבאים ספיםהנו  התנאים גם שיתקיימו לוודא העסק מנהל או העסק בעל באחריות .ז

 .  תקינה תהיה, מרכיביה כל על, האזעקה מערכת .8

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

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

 .הבדיקה

, לצו רישוי עסקים 6.9העסק יחובר למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברישיון עסק לפי פריט   .ח

 .שעות ביממה 59מאויש אלא אם מוקד הבקרה של העסק 

 רשומה .6

 הם האישיים של העובדים בעסק,רשומת מועסקים אשר תכלול את פרטי בעסק תנוהל .א

 לרבות שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות שלהם ומענם.

 הרשומה תנוהל על פי ההוראות הבאות: .ב

שאינה ניתנת ממוחשב או בעט או בדרך אחרת  הרישומים ברשומה ייעשו באופן .8

 למחיקה. 

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

 הרשומה.

 הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.  .2

שעות  91אובדנה תוך יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על  -אבדה רשומה  .9

 אבדה. מעת שנודע לו כי הרשומה

 הרשומה תישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון בה. .2



 בדיקות ביטחוניות .7

לא תותר כניסת אנשים, כלי רכב וטובין לעסק מבלי שנבדקו על ידי מאבטחים שהוסמכו  .א

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

לגילוי חפצים סודית י עסק אלא לאחר שנערכה סריקהלא תותר כניסת מבקרים ל .ב

 חשודים.

סריקה זו תתבצע לפני כניסת המבקרים, מדי שעתיים לאורך כל שעות פעילות העסק  .ג

 כנית האבטחה(.לות לפני סגירת העסק )או עפ"י תובסיום הפעי

 לעיל. 9כמפורט בסעיף ות הסריקה תירשמנה ברשומה תוצא .ד

 )טמ"ס(  במעגל סגור טלוויזיהמצלמות  .4

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

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

 :פרטיים שטחים יכלול לא הצילוםוהקפדה כי 

 הצופה מהמצל, הכניסה של החיצוני בצידה, תוצב רגל להולכי או רכב לכלי כניסה בכל    .א

 . מהפתח' מ 80 של רדיוס עד הכניסה לדלת מחוץ

 לדלת חוץ כלפי העסק מתוך הצופה מצלמה תוצב, הפנימי מצידה, הרגל להולכי בכניסה    .ב

 . הנכנס ולקהל הכניסה

 החיצוני של העסק תוצבנה מצלמות אשר יכסו את היקף העסק החיצוני באופן רציף.בהיקף  .ג

ם יהיה תצלמנה את השטחים המשותפים בעסק. הצילו העסק תוצבנה מצלמות אשרבתוך  .ד

 .של השטחים הרלבנטיים בלבד

 יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי. .ה

 צילום בחשיכה. מערכת מצלמות הטמ"ס  תאפשר .ו

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

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

פנים בכל מזג אוויר לרבות סנוור  הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי חזיתבהמצלמות  .ט

 מהשמש או שינוי תאורה. 

 אדם. יזהו ברמה ברורה דמות המצלמות .י

 .ומהממועד ציל יום לפחות 89ההקלטה תישמר למשך  .יא

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

ותאפשר הוצאת  וכו'(תוכנות  ,אפשר יכולת הפקה להקלטות )צורביםטה תמערכת ההקל .יג

 תמונות למדיה מגנטית נתיקה./  קבצים

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

המודיע כי האזור  ים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלטבכניסה לעסק וכן בקרבת האזור .טו

 מצולם.

 מ"ר, מצלמות הטמ"ס יחוברו לחדר בקרה ייעודי הממוקם בעסק. 2,000 ששטחו מעלבעסק  .טז

 

 



 תאורה .9

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

 הגישה אליו ואת היציאות מהעסק. 

 התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת. .ב

 היתכנית תנועה וחני .11

 קצין של לאישורו תובא לעיל .ח. 2 סעיף לפי לבקשה תצורף אשר והחנייה התנועה תכנית

להלן הנושאים  .העסק ברישיון המשטרה מתנאי חלק ותהווה עסקה ממוקם בו במחוז התנועה

 שיופיעו בתכנית:

 הסדרי תנועה וגישות לעסק. .8

 עמידה בתקן חנייה. .5

 הסדרי חנייה. .2

 העברת כספים .11

 :  כדלהלן תתבצע עסקהמ כספים העברת

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

 .שיגרה ושבירתבסיסי  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

  .נספח ה'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

 ייחוד פעולות  .12

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

 זיהוי   .13

יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים  ,עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטרבעל העסק וכל 

 יון העסק ולתנאיו הכלל לפי דרישתו.הנוגעים לריש

 

 מסירת תנאים  .18

 

 __________________________________________________   מוסר התנאים: 

 שם                   דרגה                  תפקיד                      חתימה    

 

 

 __________________________________________________   :מקבל התנאים

 שם                             מס' זהות                                   חתימה                                            

  

   

 _________/_____/_____.תאריך: 



 תיק שטח - א' נספח

 שם העסק: .8

 שם בעל העסק: .5

 ייעוד העסק: .2

 מספר טלפון של העסק:  .9

 .UTMקום פיזי: ברשת ישראל, רשת גיאוגרפית ורשת של מי GPSנתוני  .2

 :קתאריך כתיבת התי .9

 תיאור כללי של העסק: .1

 גודל המתחם: .1

 עסק:תכולת אנשים ב .6

 בעלי תפקידים בעסק .80

 טלפון-בעל העסק .א

 טלפון –מנהל העסק  .ב

 טלפון –אחראי משמרת  .ג

 בעסקם טכנולוגיים אמצעי .88

 -מערכת טמ"ס  .א

 -מערכת אזעקה / לחצני מצוקה  .ב

 -כספת  .ג

 טלפונים חיוניים .85

 805מכבי אש ארצי  .א

 מכבי אש )טלפון מקומי( .ב

 800משטרה  .ג

 משטרה )טלפון תחנה מקומית( .ד

 תחנה מרחבית –משטרה  .ה

 808מגן דוד אדום  .ו

 מוקד עירוני מקומי .ז

 מוקד חברת מוקד אזעקות .ח

 802חברת החשמל  .ט

 .בית חולים _____ )קרוב( .י

 העסקתיאור סביבת  .82

 מצד דרום: .א

 מצד צפון: .ב

 מצד מזרח: .ג

 ד מערב:מצ .ד



 תמונות מגרש היעד .89

 תמונות היקפיות לשערי העסק )כולל חירום(, הגדרות ו/או חומות. .א

כלפי חוץ, לכיוון שטחים שולטים על  העסקתמונות של החצרות. תמונות מתוך  .ב

 המתקן.

 תרשים למבנה .82

במידה ולעסק יש מספר מבנים לכל אחד פרוט בנפרד לפי מספר עולה המסומן במגרש  .א

 .העסק

 ת נפרדים לכל קומה.גיליונו .ב

המרתפים, החל ממרתף תחתון, הקומות העל קרקעיות החל מהכניסה כלפי מעלה כולל  .ג

 הגג וחדרים טכניים על הגג, ובסיום חתכים טיפוסיים.

בכל תרשים קומה תתקיים חלוקה סכמתית לאגפים, מסדרונות, חדרים, חדרי מדרגות,  .ד

 -הייעוד של כל אגף במרוכז )כגוןחדרי בטחון, מטבח, חדרים טכניים ועוד. כיתוב 

 משרדים, מחסנים וכד'(, ויעוד כל חדר טכני.

 סימון כל הדלתות בקשת לאופן הפתיחה ומידת המעבר. .ה

לוח חשמל, מפסקי חשמל, רכזת  חדר שנאים, -סימון מתקנים מיוחדים בקומה, כגון .ו

 , רכזות טלפונים ומחשוב, מכלי דלק, בלוני גז, גנראטורים, וכד'.הכב"

רצפה, תקרה, עמודים, מחיצות, חלונות,  -מקרא, שיכלול את הסימונים לעצמים הבאים .ז

 סורגים, תקרת תותח, מתזים, גלאי עשן, דלתות, מצלמות ומוניטורים, תאורת חירום.

 דגשים .89

 , כי קראו ולמדו את התיק.ק' האבטחהבתיק השטח יוצב דף ובו מקום להחתמת  .א

 דא זאת מעת לעת.יש לוודא כי התיק קרי וברור, ולוו .ב

את תוכן התיק, ויעדכן היכן שצריך. תמונות יוחלפו  בעל העסקאחת לשנתיים יבדוק  .ג

 לאחר שישנם שינויים במצולם, או הפכו לא ברורים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14.81 לכספת / ארון ברזלמפרט  -' בספח נ

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

 פתכס .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 רש  , שכוללמ"מ 95לפחות בעובי של  900 -' טון בבין הפחים יהיה 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.

 ה ויצוק בגוף הכספת.בית הבריחים יהיה מובנ .2

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

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

מ"מ  52-20הצירים יהיו חרוטים ומרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה  .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. 50אורך החריץ לא יעלה על  -

 מ"מ. 2רוחב החריץ לא יעלה על  -

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

 

 

 חים ונעילהברי .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 92בכספת בעלת גובה כולל של עד  (5

 נעים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים. 2-בצד הצירים ו

 מ"מ. 20 -עם מוביל כפול, וקוטרם לא יפחת מ הבריחים יהיו (2

יותקן מנעול צרופים אחד לפחות )נעילה עקיפה( ומפתח כפול שיניים אחד  (9

 לפחות בעל תו תקן.

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

 לדופן הפנימית של הדלת.

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

 / ארון הברזל ן הכספתעיגו .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

 

 

 פרט לעיל:במ יםעומדהכספת / ארון 

 

    _________________________________________________________ 

 חתימה                                    ספק                     ת.ז.     / יצרןשם משפחה ושם פרטי          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כנפי-שער דו -' גנספח 

 :כללי .1

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

, כך שלא ייווצר רווח בין מסגרת עסקשערי כניסה יותקנו בהמשך קו הגדר של ה .ב

 השערים לגדר ההיקפית.

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

 אש, רכב הצלה או כוחות הביטחון.

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

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

 לתכנן פתיחתם לכיוון פנים העסק.

 :הגדרות .2

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

 למסגרת.

 עליו תלויה מסגרת השער באמצעות צירים.עמוד מתכת או בטון ש - "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 

יסוד של מ"מ מעוגנים בקרקע בעומק  820X800X2היו עשויים מפרופיל יהעמודים  .ב

 .500-ס"מ עם בטון ב 800ס"מ ובקוטר של  800

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

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

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

 מעצור לבריח בקרקע.

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

 מיקרון לפחות. 800צבע של 

 

 

 

 

 

 

 



 תאריך :_________

 שעה :  ________

 לכבוד 

_________________ 

_________________ 

   

 אישור סופי -אישור בעל מקצוע   - ד'נספח : הנדון

  פרטי העסק .א

 ___________  חלקה _____ גוש:___________כתובת :____________

 טלפון בעסק:_________________

   עסקמנהל ה/ פרטי בעל העסק .ב

 שם בעל העסק:___________ מספר ת.זהות_______________

 כתובת פרטית :_________________ טלפון בבית:________________

 טלפון סלולארי:_________________

 אישור תוכנית .ג

לאשר כי התכנית לעסק אשר פרטיו רשומים לעיל,  ואשר  מספרו  הריני

עונות לכל הדרישות הקבועות בדיני ( תוכנית העסק -)להלן       הינו________________

 .התכנון והבניה

 אישור ביצוע  .ד

-העסק שאושרו על ומצאתי כי הוא תואם את תוכניות הנדוןהריני לאשר כי ביקרתי בעסק 

   ידי.

 בטיחותי למשתמשים בו. נו מהווה סיכון המקום אי .ה

 / ממונה בטיחות בעבודה פרטי מהנדס / אדריכל / הנדסאי .ו

 שם ושם משפחה _______________ מספר ת.זהות___________

 כתובת______________________ טלפון________________

 טלפון סלולארי_________________

      /ממונה בטיחות עבודה  מקצוע:  מהנדס  /  אדריכל  /  הנדסאי

 הכשרה רלבנטית :__________________________________

 לא      ) סמן הנכון (   /כן      -רשום בפנקס : המהנדסים והאדריכלים   

 לא       )סמן הנכון (  /כן         -הנדסאים                      

  מס' רשום / רשוי ____________

 _______________________________  תוקף האישור : .ז

 

 ותמת וחתימה:_________________ח

 

 

 



 19.81לכספת ברכב מפרט  -נספח ה' 

 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

 נהחומרים ומב .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

 מ"מ המרותך לכל אורכו וזאת כדי למנוע דחיפת הדלת פנימה.

 בית הבריחים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת. (2

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

 חורים ופתחים .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  -

 מעלות לחתך הדופן, ולא יצפה לכיוון המנעולים. 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 

 המוסטים ע"י מפתח כפול שיניים.

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

 שירותכו לדופן הפנימית של הרכב.

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

 ל/ ארון הברז 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.

 

 

 במפרט לעיל: דתעומהכספת 

 

    _________________________________________________________ 

 חתימה                                    ספק                     ת.ז.     / שם משפחה יצרןושם פרטי                      

 


