
מכירתם השכרתם תיווך בהם -כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמ"ה( -א' 6.8פריט רישוי 

 למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים 

 לעניין הנוגעות חוק הוראות .1

 כולל. 96, עד תיקון  8691-חוק רישוי עסקים , התשכ"ח  .א

-)כולל תיקון התשע"ג9222-תקנות רישוי עסקים ) הוראות כלליות(, התשס"א .ב

9289.) 

 .9282-צו רישוי עסקים ) עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג .ג

 9222 -חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה .ד

 . 9288תקנות התעבורה צו יבוא חופשי התשע"א  .ה

 .8691ומתן שירותים לרכב( התשל"ט  צו פיקוח על המצרכים והשירותים )יבוא רכב .ו

 

 הגדרות .2

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

 בבעלות תאגיד. 

 .כמשמעותו בפקודת התעבורה, )נוסח חדש(, תשכ"א -"כלי רכב"  .ב

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

 .כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת

גדות חברה בע"מ, שותפות, אגודה עותומנית או כל התא -"תאגיד"  .ד

 משפטית אחרת.

תעודת זהות, דרכון ותעודה רשמית אחרת הנושאת תצלום  - "תעודה" .ה

 של בעל התעודה.

 כללי .3

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

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

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

 . הציבור שלום על השלכה יש זה למידע כאשר, העסק

 מוקדמים תנאים .4

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

 .האישיים פרטיו ואת תפקידו

תהיה חתומה בידי רשות הרישוי כאסמכתא תכנית  העסק שתועבר למשטרה  .ב

 לקבלתה על ידה.



לבקשה יצורף אישור חיבור למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברשיון עסק לפי פריט  .ג

 בצו רישוי עסקים. 6.9

לבקשה יצורף אישור מכון התקנים הישראלי להתאמת התקנת מערכת האזעקה  .ד

רכות אזעקה לגילוי "מע 9חלק  8229במבנה העסק לפי דרישות התקן הישראלי 

 תוקף האישור עד שלוש שנים. –פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק וחצריהם" 

בכל היקף הגדר של  יועבר אישור מתקין מערכת האזעקה על התקנה וחיבור גלאים .ה
 . העסק ושעריו

 לבקשה יצורף  אישור חד פעמי מיצרן או ספק הכספת/ארון ברזל לפי נספח א'. .ו

 תשתית .5

 הגדר,  רגל ממדרך מטר 5.2 -מ תפחת שלא חיצונית סורג/ רשת  דרבג יוקף העסק .א

או לחילופין . מ"ס 01  בקרקע ותוטמן מ"ס 011  בגובה בטון חגורת על תותקן

 קרן בעלת רגל ממדרך מטר 5.2 תפחת שלא חיצונית סורג/ רשת בגדר יוקף העסק

 .אורך' מ 1.2 החוצה

   למפתחות קופה .6

 .להחזקת מפתחות כלי הרכבח א' בעסק תותקן כספת או ארון ברזל לפי נספ

 בזמן שהעסק סגור לציבור כל מפתחות כלי הרכב יאוחסנו בכספת.

 .הקופה והחדר בו מותקנת הקופה יחוברו למערכת האזעקה      

  רכב רישיוןהחזקת  .7

   בעל העסק יחזיק בעסק את רישיון הרכב המקורי של כל כלי הרכב שנמצאים 

 בעסק. 

 

 גל סגורטלוויזיה במע מצלמות  .8

, הבאים במקומות תותקן המערכת (.ס"טמ) סגור במעגל טלוויזיה בעסק יתקין העסק עלב
 :הפרט בצנעת מזערית פגיעה תוך

 
בעל העסק יתקין בעסק מצלמות טלוויזיה במעגל סגור )טמ"ס( ברזולוציה גבוהה  .1.1

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

 עה מזערית בצנעת הפרט:פגי

 .בכל כניסה לעסק ומחוצה לה יוצבו מצלמות כמפורט להלן .1.8.8

          עד למרחק  מסביב לעסק יוצבו מצלמות אשר יכסו את פאות המבנה בחפיפה .1.8.9

 מ'.  22של    

 הכניסה . מבואת מצלמה שתוצב בתוך העסק תצפה לכיוון  .1.8.2

 לעסק. בחנייהמצלמה נוספת תוצב בחנייה באופן שתצלם את המתרחש  .1.8.9



 מצלמות נוספות יוצבו במקומות רגישים בהתאם לתוכנית האבטחה והנחיות  .1.8.2

 משטרת ישראל.   

 יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי. .1.8.9

 תאפשרנה צילום בחשיכה. הטמ"ס מערכת מצלמות .1.8.9

 . FPS 25-מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ .1.8.1

 תאורה.ור אור בהיר כגון חלונות וגופי המצלמות לא יכוונו ישירות למק .1.8.6

   הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר  המצלמות החזית  .1.8.82

 לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.    

 אדם.ברור דמות  באופןחיצוניות יזהו ההמצלמות  .1.8.88

 ממועד צילומה . יום לפחות  89ההקלטה תישמר למשך  .1.8.89

 שמאפשרות מצלמות הטמ"ס. ההכי גבוההקלטה תתבצע ברזולוציה  .1.8.82

    מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות )צורבים ,תוכנות וכו'(.  .1.8.89

 .תמונות למדיה מגנטית נתיקה\ותאפשר הוצאת קבצים    

                  המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שלוש  .1.8.82

 .לפחות שעות    

 ורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט בכניסה לעסק וכן בקרבת האז .1.8.89

 המודיע כי האזור מצולם.           

 נספח ב'  -רישוםניהול ו  .9

בעל העסק ו/או מי מטעמו לא יקנה כלי רכב המובא לעסק לשם פירוקו, חלקי  .1.1

חילוף לכלי רכב, אביזרי רכב ומכשירים המיועדים להתקנה ברכב אלא לאחר 

ת או תעודה רשמית אחרת הנושאת תצלום שזיהה את המוכר על פי תעודת זהו

 של בעל התעודה ומצא שפרטי המוכר זהים לאלה המופיעים ברישיון הרכב.

 בעל העסק יערוך רשומה כמפורט להלן: .1.2

במקרה של ייבוא חלק משומש / קנייתו / העברתו לאחר בדרך אחרת יירשמו  .6.9.8

 הפרטים הבאים:

 פרטי החלק .1.2.1.1

 תאריך העסקה .1.2.1.2

 הקונה / המעביר / המקבל זהות הייבואן / המוכר / .1.2.1.9

 המחיר ששולם בעד החלק .1.2.1.9

 מספר החשבונית או תעודת המשלוח .1.2.1.9

   פרטי רשימון הייבוא של החלק, אם יובא, לרבות מספרו ותאריך  .1.2.1.6

 הוצאתו.     



פירוק חלק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב / במקרה של  .6.9.9

 הרכבתו ברכב שלא ממנו פורק יירשמו הפרטים הבאים:

רכב שבו הורכב / ממנו פורק, לרבות תוצר ודגם הרכב, פרטי ה .1.2.2.1

 צבעו, שנת הייצור שלו ומספר הרישוי.

 סוג החלק, מיקומו ברכב וצבעו. .1.2.2.2

  שם בעל הרכב שבו הורכב / ממנו פורק, מספר תעודת הזהות שלו  .1.2.2.9

 )או מספר החברה(.       

 תאריך ההרכבה / הפירוק של החלק .1.2.2.9

 המחיר ששולם בעד החלק .1.2.2.9

 נית או תעודת המשלוחמספר החשבו .1.2.2.6

  פרטי השמאי שבדק את הרכב בו הורכב החלק או ממנו הוא פורק  .1.2.2.7

 שנערכה בדיקה כאמור. ככל      

 ניתנת שאינה  אחרת בדרך או בעט, ממוחשב באופן ייעשו ברשומה הרישומים .1.9
 . למחיקה

 
 את המהווה מכרטיסיה כרטיסים יוצאו ולא הרשומה מפנקס דפים ייתלשו לא .1.9

 .הרשומה
 
 . דרישתה פי על עת בכל למשטרה תועבר הרשומה .1.9

 91 תוך אובדנה על למשטרה העסק מנהל או העסק בעל יודיע - רשומה אבדה .1.6

 .אבדה הרשומה כי לו שנודע מעת שעות

 .בה האחרון הרישום מיום שנה לפחות תישמר הרשומה .1.7

רישומים בדבר ייבוא / קנייה / מכירה של חלק ובדב פירוק / הרכבה של חלק יהיו  .1.1

בהתאם לטפסים שבתקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב 

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

 .9229 -השימוש בחלקי רכב( התשס"ז

 תאורה .01

 הגישה דרכי את תאיר אשר תאורה לעסק מחוץ ופעלת, החשיכה בשעות .1..1

 . מהעסק היציאות ואת לעסק

 .עת בכל תקינה תהיה החיצונית התאורה .2..1

 .מוגברת תאורה ותופעל תותקן לעסק הכניסה ובמבואת החניונים באזור .9..1



 בקרה מוקד .00

 לחדר יחוברו סגור במעגל הטלוויזיה מצלמות אזעקה מערכת האבטחה אמצעי 82.8

 .6.9 פריט לפי העסק בתוך הממוקם יייעוד בקרה

 אזעקה מערכת .01

 י"ת ישראלי תקן בדרישות העומדת אזעקה מערכת בעסק יתקין העסק בעל  89.8

 ובחצריהם עסק בבתי התקנה הוראות: פריצות לגילוי אזעקה מערכות" 9 חלק  8229

 ".מתקינים והסמכת

  7331 תקן אזעקה מערכת 

 העסק וחדרי פתחי כל להגנת שהותקנו הגלאים יחוברו  האזעקה מערכת לרכזת  

 גלאי  י"ע  והכספת אוורור פתחי,  חדרים, חלונות, דלתות: לרבות,  הכספת כולל

 . שהותקנו  נפח וגלאי מגנט וגלאי  זעזוע, החום

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

 ".לילה"/"יום" מצבי לפי

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

 ".      לילה"    

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

 .  עת בכל תפעל, תקינה תהיה, מרכיביה כל על, האזעקה מערכת .א

 אחת תתבצע, המרכיבי כל על, האזעקה מערכת תקינות בדיקת ביצוע .ב

 . לשנה

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

 .הבדיקה על המעיד

 סלולרי או קווי טלפון באמצעות קולי חייגן  בעזרת תחייג  אזעקה מערכת .ד

 פריט לפי אלקטרוני בקרה מוקד למערכת התחברות או  העסק לבעל

6.9. 

 העברת כספים .03

   הוראות משטרת ישראל לעניין הנחיות  מהעסק תתבצע לפי העברת כספים  82.8

 הובלת כספים.        

 

 ייחוד פעולות העסק .04

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

 

 



 

 זיהוי .05

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

 לרישיון העסק ולתנאיו, הכל לפי דרישתו. ומסמכים הנוגעים

 

הקצין המוסמך            .16

________________________________________________               

 חתימה                   שם                   דרגה            

   

 __________________  תאריך המסירה   

 

 

 תימתו:פרטי מקבל התנאים וח  

 

   

______________________________________________________ 

  

 חתימה              תעודת זהות   שם משפחה  שם פרטי   חתימה        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מפרט לאחסון מפתחות –נספח א' 

 

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

 כספת .א

לדרגת עמידות בפריצה  2050שעומדת בדרישות תקן ישראלי התקנת כספת 

C4. 

 ארון ברזל .ב

 ארון הברזל יבנה לפי המפרט להלן:

 משקל .1

 ק"ג. 001 -משקלה לא יפחת מ

 חומרים ומבנה .2

 דפנות הארון לרבות הדלת יבוצעו כדלהלן: 6 .א

 מ"מ. 2פח חיצוני בעובי  -

 מ"מ. 0פח פנימי בעובי  -

מ"מ , שכוללת   65ות בעובי של לפח 011-בין הפחים יהיה בטון ב -

 ס"מ. 0/0מ"מ,  6.2רשת אמצעית מרותכת מברזל מצולע בעובי 

 מ"מ. 01 -סה"כ עובי כולל של הדופן לא יפחת מ

מ"מ המרותך לכל  21x01המסגרת הפנימית בארון תבנה מפרופיל  .ב

 אורכו וזאת כדי למנוע דחיפת הדלת פנימה.

 ספת.בית הבריחים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכ .ג

 מ"מ 0הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על  .ד

 פני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד או שהדלת מושקעת. .ה

הצירים יהיו חרוטים ומרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה  .ו

 מ"מ )בהתאם למימדי הדלת ומשקלה( 52-01

 חורים ופתחים .3

לת או מ"מ ושאינו צופה בד 6.2יבוצע חור אחד שקוטרו לא יעלה על  .א

 במנעול.

 במידה ונדרש, יותקן חריץ להכנסת כספים כדלהלן: .ב

 החריץ יותקן בחלק העליון של הדלת או בתקרתה. -

 ס"מ. 51אורך החריץ לא יעלה על  -

 מ"מ. 2רוחב החריץ לא יעלה על  -

מעלות לחתך הדופן, ולא יצפה לכיוון  02החריץ יותקן בזוית  -

 המנעולים.



 בריחים ונעילה .4

נעים  0-קבועים בצד הצירים ו 0בריחים,  8 -רה מיותקן מנגנון סגי .א

 ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.

 0בריחים,  6 -ס"מ, יותר שימוש ב 62בכספת בעלת גובה כולל של עד  .ב

נעים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי  0-קבועים בצד הצירים ו

 לצירים.

 מ"מ. 01 -פחת מהבריחים יהיו עם מוביל כפול, וקוטרם לא י .ג

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

 אחד לפחות בעל תו תקן.

מ"מ  2גבי פלטת פלדה בעובי -המנעולים יורכבו על דופן הדלת על .ה

 שתרותך לדופן הפנימית של הדלת.

 ס"מ. 51 -המנעולים לא יפחת מ 5מרחק בין  .ו

 

 עיגון הכספת/ ארון הברזל

 הכספת או ארון הברזל כפי שמפורט לעיל  יהיה כדלהלן:עיגון 

 .011-ס"מ מבטון מזויין ב 01עיגון לרצפה  בעובי  .א

 06ברזלים מצולעים בקוטר  0עיגונה לרצפת הבטון יבוצע באמצעות  .ב

 ס"מ. 06מ"מ ובאורך 

עיגון הברזל בבטון יבוצע עם דבק אפוקסי, ובתוך הארון מצידו 

 הפנימי ירותך במלואו.

מ"מ  06ברגים בעובי  0ם בו אסור לרתך, יותר לעגנה באמצעות במקו

 ס"מ. 06ובאורך 

 המפרט לאחסון מפתחות עומד במפרט לעיל:

 

               ____________         ___________            ___________ 

                   חתימה      ת.ז.              שם משפחה                        שם פרטי יצרן/ספק          

 

 
 
 
 
 
 



 ניהול יומן  –נספח ב' 

 
 שם העסק וכתובתו __________________________

 
סוג 
 הרכב

מס'  צבע
 רישוי

 מס'
 שילדה

מס' 
 מנוע

 שם פרטי
 ושם משפחה
 של המוכר

מס' ת.ז./ מס' 
 חברה

 של המוכר

תאריך 
כניסת 
הרכב 
 לעסק

תאריך 
הקניה של 
הרכב ע"י 

 העסק

 פרטישם 
ושם 

משפחה של 
 הקונה

מס' ת.ז./ 
 מס' חברה
 של הקונה

תאריך 
 המכירה

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 


