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לעסק ,-1968ח"תשכ עסקים רישוי לחוק 7 סעיף לפי תנאים  
:עסקים רישוי בצו 6.1 פריט לפי  

אחסנה"  
בפקודת כמשמעותם רכב לתצוגת מחסן למעט רישוי מחסן .ב  
).העסק להלן( "-1965ה"התשכ ,המכס ובתקנות )חדש נוסח( המכס  

 
 

לחוק ובהתאם לסמכויותי 6בתוקף הסמכות שהוענקה לי על ידי השר לביטחון פנים לפי סעיף   
אני החתום, )להלן החוק( -1968ח"לחוק רישוי עסקים תשכ 7לפי סעיף   

 מפקד מרחב  מטה 
:מתנה בזה את אישור הרישיון לעסק בתנאים הבאים  

 
 

 
 .האדם לו ניתן הרישיון לעסק -" בעל העסק"
.העסק בבעלות תאגידכאשר , לרבות מנהל, האדם המבקש להפעיל עסק -" מבקש הרישיון"

     
 .האדם המנהל בפועל את העסק -" מנהל העסק"
הנמצא , "קובץ מפרטי המשטרה לעסקים טעוני רישוי"מפרט מתוך  -...." מפרט מספר"

 .בציון מספרו בקובץ, ביחידת המשטרה
 .אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית אחרת, שותפות, מ"חברה בע -" תאגיד"
 

  הגדרות. 1  

 .יצוינו בבקשה לרישיון פרטיהם האישיים של המנהלים - העסק בבעלות תאגיד
 
 

תאגיד כבעל . 2  
  עסק

. לחוק רישוי עסקים' ב 6כמותווה בסעיף , מפה מצבית ותוכנית עסק, לבקשה יצורפו תרשים סביבה
) הוראות כלליות)ים כמוגדר בתקנות רישוי עסק "בעל מקצוע מוסמך" אשר יערכו ויחתמו על ידי

 .2000א "התשס

תוכניות . 3  
  תיקון(

  )2004יוני 
אלא לאחר שמבקש הרישיון קיבל אישור להפעלת העסק מאת מפקד , לא יאושר רישיון לעסק

 .המרחב
, מפקד המרחב ייתן אישורו לאחר שמצא כי אין מניעה לכך מטעמים הנוגעים לשלום הציבור

  .לרבות לאור עברו הפלילי
 

אישור מבקש . 4  
  הרישיון

 .120העסק יגודר בגדר העומדת בדרישות הקבועות במפרט מספר 
 .הגדר תהיה במצב תקין בכל עת

 

  גידור. 5  

 .140בעסק תותקן תאורת ביטחון העומדת בדרישות הקבועות במפרט ביטחון מספר 
 .עת בשעות החשיכהותופעל בכל , תאורת הביטחון תהיה במצב תקין בכל עת

 

תאורת . 6  
  ביטחון

מיגונן חיצוניות ונעילתן יעמדו בדרישות , אופן התקנתן, מבנה הדלתות החיצוניות של העסק
 .10.12או  10.11, 10שמספרם , הקבועות באחד מהמפרטים
גם , פרט לדלת היציאה, תינעלנה כל הדלתות החיצוניות שבעסק, בעת שהעסק סגור ללקוחות

 .בפניםמ
 .יהיו במצב תקין בכל עת, הדלתות החיצוניות ומנגנוני הנעילה המותקנים בהן

 

  דלתות. 8  

בהם יהיה בהתאם . מיגון החלונות והפתחים של העסק ואמצעי הנעילה שיותקנו ופתחים
 .10.12לדרישות הקבועות במפרט מספר 

שיעמדו בדרישות הקבועות , על ידי סורגיםפתחי האיוורור החיצוניים והפתחים למזגנים יוגנו 
 .בהתאם לסוג המזגן, 20.4או  20.3באחד מהמפרטים שמספרם 

תריסי הפח והסורגים המגנים על החלונות ועל פתחי האיוורור ועל הפתחים למזגנים יהיו 
 .ונעולים בעת שהעסק סגור ללקוחות, תקינים בכל עת

 

  חלונות. 9  
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אורה פנימית אשר תופעל אוטומטית מיד פנימית עם הפעלת מערכת בעסק תותקן מערכת ת
 .האזעקה

 .מערכת התאורה הפנימית בעסק תהיה במצב תקין בכל עת
 

  תאורה. 10  

שנבנתה אזעקה והותקנה בהתאם לתקן , בעסק תותקן מערכת אזעקה הכוללת רכזת וגלאים
 .  50 ט מספרשל מכון התקנים ולדרישות הקבועות במפר 1337מספר 

 :בעל העסק או מנהל העסק ימציא למשטרה האישורים הבאים
נושאת תו תקן , המעיד כי מערכת האזעקה שהותקנה בעסק, אישור של מכון התקנים

 .ישראלי
הותקנה בעסק , על כל מרכיביה, המעיד כי מערכת האזעקה, אישור ממתקין המערכת
 .של מכון התקנים 1337ת בתקן מספר בהתאם לדרישות הקבועו

חלונות ופתחי איוורור , דלתות: לרבות, לרכזת יחוברו הגלאים שהותקנו להגנת כל פתחי העסק
סוגם ומיקומם של הגלאים ייקבע על ידי המתכנן והמתקין . ולהגנת החלל הפנימי של העסק

  .של המערכות
של מכון  1337טית בהתאם לתקן מספר מערכת האזעקה תהיה דו כיוונית קווית ואלחו

רק לאחר קבלת אישור מאת , התקנים ולדרישות הקבועות במפרט מספר  תחולת תנאי זה
 .קצין המיגון הארצי של המשטרה

בצו רישוי  9.4מערכת האזעקה תחובר למוקד בקרה אלקטרוני מורשה בהתאם לפריט 
 .ולבעל העסק או מנהל העסק, -1996ו"התשנ, )תיקון(, )עסקים טעוני רישוי(, עסקים

מערכת האזעקה תהיה במצב פעולה בכל עת ותגן על האזורים המוגנים ועל עצמה לפי מצבי 
 ."לילה"/"יום"

 ."לילה"בעת שהעסק סגור יעביר בעל העסק או מנהל העסק את מערכת האזעקה למצב 
 :הבאים הנוספים באחריות בעל העסק או מנהל העסק לוודא שיתקיימו גם התנאים

תפעל בכל עת ותעביר אינדיקציה , תהיה תקינה, על כל מרכיביה, מערכת האזעקה
 .ולבעל העסק או מנהל העסק, למוקד הבקרה האלקטרוני אליו היא מחוברת

 .אחת לשישה חודשים, על כל מרכיביה, ביצוע בדיקת תקינות מערכת האזעקה
 אישור המעיד על, על פי דרישתו, רבעל העסק או מנהל העסק יציג לשוט

 .כאמור, הבדיקה
 

מערכת . 11  
  אזעקה

 .לא ייעשה כל שינוי בעסק שלא בהתאם לתנאי הרישיון ולאישורו של מפקד המרחב
 

  איסור שינוי. 12  

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

  13.  
  ייחוד העסק

 העסק והתנאים המצורפים אליו יוצגו במקום הנראה לעין ושלמבקרים יש גישהרישיון 
 .אליו

הצגת . 14  
  הרישיון

 יציג בפניו וימסור לו רשומות, יזהה את עצמו בפני שוטר, בעל העסק וכל עובד בו
 .הכל לפי דרישתו, ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו

 

  זיהוי. 15  

לות הכרוכות בו לא יהוו הפרעה לתנועה בכביש ולהולכי רגל ברשות ניהול העסק וביצוע הפעו
 .הרבים

 

מניעת . 16  
  מכשול

אלא בהתאם להוראות , לא יתיר בעל העסק או מנהל העסק פריקה וטעינה הכרוכים בניהול העסק
 .כל דין

 

פריקה . 17  
  וטעינה

 .140 ,120 ,50 ,30, 20.4, 20.3, 10.12, 10.1, 10: רשימת מפרטים לפריט זה
 

  מפרטים. 18  

הכל לפי שיקול , לגרוע מהם או לשנותם, בסמכות מפקד המרחב להוסיף על התנאים האמורים לעיל
 .דעתו

 

הוספת . 19  
  תנאים וגריעתם

 :הרישיון או ההיתר הזמני הם, התנאים שיש לקיימם לפני מתן האישור
 .ו-א11, 10, ב-א9, א8, 7, א6, א5, 4, 3 -סעיפים 

 

  תנאי מוקדם. 20  

 :התנאים שיש לקיימם עם מתן הרישיון הם
 .כל שאר הסעיפים

 

תנאי . 21  
  ברישיון
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  )2004תיקון (רשיון מרשות הרישוי  . 22
   
 

  מפקד המרחב    
     
 חתימה שם דרגה   
   
 תאריך המסירה  

  
 

 :פרטי מקבל התנאים וחתימתו  
 
 

 חתימה  תעודת זהות  שם משפחה  שם פרטי  


