
מכירתם,  חלקים משומשים -כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמ"ה( -ב' 7.8פריט רישוי 

 אחסונם 

 לעניין הנוגעות חוק הוראות .1

(, גניבות מניעת) משומשים רכב בחלקי פעולות ורישום השימוש הגבלת חוק .א

 .8991 -ח"התשנ

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

 8991 –ראת שעה תשנ"ט הפלסטינית( הו

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

 כולל. 59, עד תיקון  8991-חוק רישוי עסקים , התשכ"ח  .ד

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

5085.) 

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

 הגדרות .2

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

חלק כמפורט בתוספת הראשונה לחוק הגבלת השימוש ורישום  - חלק משומש""

 8991 -פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת גניבות(, התשנ"ח

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

 אחרת. מקובלת נטיתמג

 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

 לע מהותית השפעה בעלי שהינם בעסק התפקידים לבעליו ,הרישיון בעל אינו אם גם העסק

 . הציבור שלום על השלכה יש זה למידע כאשר, העסק

 מוקדמים תנאים .4

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

 .האישיים פרטיו ואת

 תשתית .5

 מטר ממדרך רגל. 5.2העסק יוקף בגדר חיצונית שגובהה לא יפחת מ 

 טמ"ס מערכת מצלמות  .6

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

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

 פגיעה מזערית בצנעת הפרט:



 .בכל כניסה לעסק ומחוצה לה יוצבו מצלמות כמפורט להלן .8.א.9

          ד למרחק ע מסביב לעסק יוצבו מצלמות אשר יכסו את פאות המבנה בחפיפה .5.א.9

 מ'.  20של    

 הכניסה . מבואת מצלמה שתוצב בתוך העסק תצפה לכיוון  .2.א.9

 לעסק. מצלמה נוספת תוצב בחנייה באופן שתצלם את המתרחש בחנייה .4.א.9

 מצלמות נוספות יוצבו במקומות רגישים בהתאם לתוכנית האבטחה והנחיות  .2.א.9

 משטרת ישראל.   

 מטית וצמצם אוטומטי.יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטו .9.א.9

 תאפשרנה צילום בחשיכה. הטמ"ס מערכת מצלמות .7.א.9

 . FPS 25-מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ .1.א.9

 תאורה.המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי  .9.א.9

   הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר  המצלמות החזית  .80.א.9

 ו שינוי תאורה.לרבות סנוור מהשמש א    

 אדם.ברור דמות  באופןחיצוניות יזהו ההמצלמות  .88.א.9

 ממועד צילומה . יום לפחות  84ההקלטה תישמר למשך  .85.א.9

 שמאפשרות מצלמות הטמ"ס. ההקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוה .82.א.9

    מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות )צורבים ,תוכנות וכו'(.  .84.א.9

 .למדיה מגנטית נתיקהתמונות \ותאפשר הוצאת קבצים    

                  המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שלוש  .82.א.9

 .לפחות שעות    

 בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט  .89.א.9

 המודיע כי האזור מצולם.           

 ניהול ורישום .7

עסק לשם פירוקו, חלקי חילוף בעל העסק ו/או מי מטעמו לא יקנה כלי רכב המובא ל .א

לכלי רכב, אביזרי רכב ומכשירים המיועדים להתקנה ברכב אלא לאחר שזיהה את 

המוכר על פי תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת הנושאת תצלום של בעל 

 התעודה ומצא שפרטי המוכר זהים לאלה המופיעים ברישיון הרכב.

 פרטים הבאים:בעל העסק ינהל יומן העבודה אשר יכלול את ה .ב

אם יובא חלק משומש, נקנה, נמכר או הועבר לאחר בדרך אחרת, ירשום בעל  7.5.8

 העסק את הפרטים הבאים: 

 פרטי החלק. 7.5.8.8

 תאריך העסקה. 7.5.5

 זהות הייבואן/המוכר/הקונה/המעביר/המקבל. 7.5.2



 המחיר ששולם בעד החלק. 7.5.4

 מספר החשבונית או תעודת משלוח. 7.5.2

 ת מספרו ותאריך הוצאתו.פרטי רשימון היבוא של החלק, אם יובא, לרבו 7.5.9

אם החלק פורק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב ירשום בעל העסק את  7.2

 הפרטים הבאים:

 פרטי החלק. 7.2.8

 תאריך הפירוק. 7.2.5

פרטי הרכב ממנו פורק החלק, לרבות תוצר ודגם הרכב, צבעו, שנת הייצור  7.2.2

 שלו ומספר הרישוי.

 סוג החלק, מיקומו ברכב וצבעו. 7.2.4

 פורק, מס' תעודת הזהות שלו או מספר חברה. שם בעל הרכב ממנו 7.2.2

 פרטי השמאי שבדק את הרכב ממנו פורק החלק, במידה שבדיקה כזו נעשתה. .ג
 ניתנת שאינה  אחרת בדרך או ממוחשב, בעט באופן ייעשו ברשומה הרישומים

 . למחיקה
 

 את המהווה מהכרטיסייה כרטיסים יוצאו ולא הרשומה מפנקס דפים ייתלשו לא .ד
 .הרשומה

 
 . דרישתה פי על עת בכל למשטרה תועבר הרשומה .ה

 41 תוך אובדנה על למשטרה העסק מנהל או העסק בעל יודיע - רשומה אבדה .ו

 .אבדה הרשומה כי לו שנודע מעת שעות

רשומה ממוחשבת תיעשה באמצעות תוכנה אשר לא תאפשר ביצוע שינויים בפרטים  .ז

 שהוזנו בה לאחר שמירתם.

 חשב גיבוי אחת לחודש, ויחזיק בכספת את נתוני הגיבוי.בעל העסק יבצע ליומן ממו .ח

 .בה האחרון הרישום מיום שנה לפחות תישמר הרשומה .ט

פירוק / הרכבה של חלק יהיו  יבוא / קנייה / מכירה של חלק ו/אורישומים בדבר י .י

בהתאם לטפסים שבתקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים 

ל יומן ורישום בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש בחלקי )מניעת גניבות( )ניהו

 .5007 -רכב( התשס"ז

 

 אופן ניהול הרשומות  .8

 בעל עסק יבצע הרישומים ביומן באחת מדרכים אלה: 1.8 

 יומן ידני שיתקיימו בו כל אלה: 1.8.8

 הרישום יעשה בעט. 1.8.8.8

 דפי היומן ימוספרו. 1.8.8.5



 לא ייתלשו ממנו דפים. 1.8.8.2

 יומן ממוחשב שיתקיימו בו כל אלה: 1.8.5

 התוכנה לא תאפשר ביצוע שינויים בפרטים שהוזנו ביומן,  1.8.5.8

 לאחר שמירתם.             

התוכנה תאפשר הפקה זמינה ומיידית של היומן או של 1.8.5.5

 רשומות מתוכו לפי סדר כרונולוגי.

בדף מידע המופק מן המחשב יצוינו שם בעל העסק, 1.8.5.2

 תקופה שאליה מתייחס הדף ומספרו הסידורי ביומן.ה

 היומן יועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.  1.8.5.4

אבד או נגנב יומן או נמחקה רשומה ממנו, יודיע בעל העסק 1.8.5.2

 41למשטרה על הגניבה, האבדן או המחיקה, לפי העניין, בתוך 

 שעות מעת שנודע לו הדבר.

שותו את היומן למשך חמש שנים מיום בעל עסק ישמור בר1.8.5.9

 שנרשם בו הרישום האחרון.

שעות מהרגע  75הרישום ביומן ע"י בעל העסק יבוצע תוך  1.8.5.7

 שהחלק הגיע לידיו/מפירוק הרכב.

רישומים ביומן בדבר ייבוא/קניה/מכירה של חלק ובדבר  1.8.5.1

פירוק/הרכבה של חלק יהיו יהיו בהתאם לטפסים שב"תקנות  

בלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת הג

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

 ".5007-בחלקי רכב( התשס"ז

 
 תאורה .9

 ואת לעסק הגישה דרכי את תאיר אשר תאורה לעסק מחוץ תופעל, החשיכה בשעות .א

 . מהעסק היציאות

 .עת בכל התקינ תהיה החיצונית התאורה .ב

 .מוגברת תאורה ותופעל תותקן לעסק הכניסה החניונים ובמבואת באזור .ג

 

 העברת כספים .11

משטרת ישראל לעניין הובלת הנחיות  העברת כספים מהעסק תתבצע לפי הוראות  .א

 כספים.

 



   כספת .11

      כספתה. נספח א'  2458' מס י"ת בדרישות העומדת כספת תותקן בעסק .א
 העבודה את משמשים אינם ואשר העסק ידיב אשר הכספים להחזקת תשמש

 .  העסק של השוטפת
 

    בכל עת, והמפתחות לא יושארו בתוך המנעולים לאחר  נעולה תהיה הכספת  .ב
 . כספת. לא יחזיק אדם אחד במפתחות של שני מנעולי ההנעילה

 

 ייחוד פעולות העסק .12

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

 

 זיהוי .13

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

 ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו, הכל לפי דרישתו.

 

 

             הקצין המוסמך: ________________________________________ .14

 תימהח                         שם             רגהד                    

 __________________  תאריך המסירה   

 פרטי מקבל התנאים וחתימתו: 

___________________________________________________ 

 מהחתי                 תעודת זהות  שם משפחה  שם פרטי      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   4..8כסף מפרט לאחסון  –נספח א' 

 

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

 כספת .א

לדרגת עמידות בפריצה  1845התקנת כספת שעומדת בדרישות תקן ישראלי 

C4. 

 ארון ברזל .ב

 ארון הברזל יבנה לפי המפרט להלן:

 משקל .1

 ק"ג. .08 -משקלה לא יפחת מ

 חומרים ומבנה .2

 דפנות הארון לרבות הדלת יבוצעו כדלהלן: 6 .א

 מ"מ. 1חיצוני בעובי  פח -

 מ"מ. 0פח פנימי בעובי  -

מ"מ , שכוללת   64לפחות בעובי של  ..8-בין הפחים יהיה בטון ב -

 ס"מ. 8/8מ"מ,  6.1רשת אמצעית מרותכת מברזל מצולע בעובי 

 מ"מ. .0 -סה"כ עובי כולל של הדופן לא יפחת מ

מ"מ המרותך לכל  .x5.1המסגרת הפנימית בארון תבנה מפרופיל  .ב

 כו וזאת כדי למנוע דחיפת הדלת פנימה.אור

 בית הבריחים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת. .ג

 מ"מ 5הרווח 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

 .קלה(מ"מ )בהתאם למימדי הדלת ומש .41-0

 חורים ופתחים .3

מ"מ ושאינו צופה בדלת או  6.1יבוצע 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. .4אורך החריץ לא יעלה על  -

 מ"מ. 1רוחב החריץ לא יעלה על  -

עלות לחתך הדופן, ולא יצפה לכיוון מ 81החריץ יותקן בזוית  -

 המנעולים.



 בריחים ונעילה .4

נעים  8-קבועים בצד הצירים ו 8בריחים,  4 -יותקן מנגנון סגירה מ .א

 ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.

 0בריחים,  6 -ס"מ, יותר שימוש ב 61בכספת בעלת גובה כולל של עד  .ב

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

 לצירים.

 מ"מ. .0 -הבריחים יהיו עם מוביל כפול, וקוטרם לא יפחת מ .ג

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

 אחד לפחות בעל תו תקן.

מ"מ  1גבי פלטת פלדה בעובי -המנעולים יורכבו על דופן הדלת על .ה

 ת.שתרותך לדופן הפנימית של הדל

 ס"מ. .4 -המנעולים לא יפחת מ 4מרחק בין  .ו

 עיגון הכספת/ ארון הברזל

 עיגון הכספת או ארון הברזל כפי שמפורט לעיל  יהיה כדלהלן:

 ...0-ס"מ מבטון מזויין ב .5עיגון לרצפה  בעובי  .א

 56ברזלים מצולעים בקוטר  8עיגונה לרצפת הבטון יבוצע באמצעות  .ב

 ס"מ. 56מ"מ ובאורך 

ל בבטון יבוצע עם דבק אפוקסי, ובתוך הארון מצידו עיגון הברז

 הפנימי ירותך במלואו.

מ"מ  56ברגים בעובי  8במקום בו אסור לרתך, יותר לעגנה באמצעות 

 ס"מ. 56ובאורך 

 המפרט לאחסון מפתחות עומד במפרט לעיל:

 

               ____________         ___________            ___________ 

                   חתימה   ת.ז.                 שם משפחה                        רטי יצרן/ספק          פשם 

 


