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 לעסק -1968לחוק רישוי עסקים תשכ"ח 7תנאים לפי סעיף 
 בצו רישוי עסקים: 6.8לפי פריט 

 "קניון
 א. ניהולו" )להלן העסק(

 
 
 

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

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

 
 
 

 האדם או החברה להם ניתן הרישיון לניהול הקניון. -"בעל העסק"  א.   . הגדרות1

המובילה מכל חלל שהוא בבניין אל הדרך  -"דרך מילוט" / "דרך מוצא בטוח"  ב. 

מחוץ לבניין למפלס הרחוב, לרבות מסדרונות, חדרי מדרגות, דלתות, גשרים 

פנימיים, פתחי יציאה ולמעט מדרגות לולייניות, שערים סיבוביים, מתקני גלישה 

 וסולמות.

חדר מדרגות בתוך בניין אשר כל מרכיביו בנויים מאלמנטים  -"חדר מדרגות מוגן"  ג. 

עמידי אש, אין בו חומרים דליקים והמופרד מכל אתר אחר של הבניין על ידי 

 ונושאות תו תקן ישראלי. 1212דלתות אש, העומדות בתקן 

 חומרים מתלקחים, נפיצים, רעילים, או חומרים כיוצ"ב. -"חומרים מסוכנים"  ד. 

האדם המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל כאשר העסק  -"מבקש הרשיון"  ה. 

 בבעלות תאגיד.

 האדם המנהל בפועל את העסק. -"מנהל העסק"  ו. 

מפרט מתוך קובץ מפרטי המשטרה לעסקים טעוני רישוי",  -מפרט מספר... "  ז. 

 הנמצא ביחידת המשטרה בציון מספרו בקובץ.

מרחק הליכה מכל מקום בקניון עד לפתח היציאה, כאשר  -"מרחק הליכה"  ח. 

 י הדוכנים, המעברים, הפתחים, הדלתות והקירות.לוקחים בחשבון את סידור

 פרוזדור שמקצהו האחד אי אפשר לצאת מהבניין בהליכה. -"פרוזדור ללא מוצא"  ט. 

בתי עסק  20מ"ר לפחות שבו מרוכזים  500מבנה ששטחו הכולל  -"קניון"  י. 

 לפחות.

או של צבא  אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל -"רכב ביטחון"  יא. 

הגנה לישראל, רכב לכיבוי שריפות ורכב אחר שאושר על ידי רשות הרישוי כרכב 

ביטחון, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב, אדום או כחול, ומשמיעים אות 

 אזעקה בפעמון או סירנה.

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

 לת אחרת.מגנטית מקוב

 שטחם של חנויות מכל סוג שהוא למרכזי קניות. -"שטח מסחר"  יג. 

השטח ברוטו של כל בתי העסק הנמצאים בקניון, שאליהם יש  -"שטח העסק"  יד. 

גישה ללקוחות לרבות שטח היציאות והיציעים שבכל בית עסק הנמצא בקניון 

 ולמעט שטח משרדים, מחסנים, שירותים ומטבחים.
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חברה בע"מ, שותפות, אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית  -"תאגיד"  טו. 

 אחרת.
 

. תאגיד כבעל 2
 עסק

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

לבקשה תצורף תכנית של העסק העונה לדרישות הקבועות בחוק התכנון  א.    .  תכניות3
 ותקנותיו, שאותה אישר מהנדס הרשות המקומית. -1965"הוהבנייה, התשכ

, אשר סומנו בה גם דרכי המילוט 1:100התכנית תוגש בהעתק אחד בקנה מידה  ב. 
מהעסק ורוחבם, כיוון פתיחת הדלתות, מנעולי בהלה, דרכי גישה חיצוניות לרכב 

תאורת  ביטחון, מיקומו של הציוד לגילוי ולכיבוי שריפות ושלטי בטיחות וגופי
 התמצאות.

 הסימונים בתכנית יהיו הסימונים שקבע מפקח כבאות ראשי. ג. 
 

. אישור מבקש 4
 הרשיון

לא יאושר רישיון לעסק, אלא לאחר שמבקש הרישיון קיבל אישור להפעלת העסק  א.  
 מאת מפקד המרחב.

מפקד המרחב ייתן אישורו לאחר שמצא כי אין מניעה לכך מטעמים הנוגעים  ב. 
 ום הציבור, לרבות לאור עברו הפלילי.לשל

 
. עסקים טעוני 5

 רישוי
עסק טעון רישוי הפועל בשטח הקניון יפעל ברישיון נפרד וימלא אחר כל תנאי הרישוי  

 הנדרשים ממנו.
 

יעמדו  מבנה הדלתות החיצוניות של הקניון, אופן התקנתן, מיגונן ונעליתן א.   . דלתות6
 .10.12, או 10בדרישות הקבועות באחד מהמפרטים שמספרם 

בעת שהקניון סגור ללקוחות תינעלנה כל הדלתות החיצוניות שבעסק פרט לדלת  ב. 
 היציאה, גם מבפנים.

בעת שהקניון פתוח לקהל, כל הדלתות לאורך דרכי המילוט המיועדות או עשויות  ג. 
מנעולי בהלה בלבד ולא באמצעות  לשמש למילוט, נעילתן תיעשה באמצעות

 מנעולי בריחים, סידור של מפתחות בתוך קופסת זכוכית או כל סוג נעילה אחר.
 .1013מנעולי הבהלה יעמדו בדרישות הקבועות במפרט מספר 

 הדלתות תהיינה תקינות בכל עת ותנעלנה כאמור, בעת שהעסק סגור. ד. 
 

. חלונות 7
 ופתחים לאיורור

החלונות והפתחים של הקניון ואמצעי הנעילה שיותקנו בהם יעמדו  מיגוון א.  
 .10.12בדרישות הקבועות במפרט מספר 

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

 המזגן.
החלונות, על פתחי האיוורור ועל הפתחים למזגנים יהיו  הסורגים המגנים על ג. 

 תקינים בכל עת.
 

. יציאות ודרכי 8
 מילוט

פתחי היציאה מהעסק ודרכי המילוט ממנו, יעמדו בהוראות הקבועות בתקנות  א.  
, )תוספת שניה(, -1970התכנון והבנייה, )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל

 והבנייה(.)להלן תקנות התכנון 
פתחי היציאה מהעסק יובילו אל מחוץ לבניין, ישירות או באמצעות דרכי המילוט,  ב. 

 ומספרם יהיה כמפורט להלן:
 לא יפחת משתיים מספר היציאות אל החוץ בקומה כלשהי. ( 1
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מ"ר, יהיו לפחות שני פתחי יציאה  1000בכל קומה של העסק, ששטחה עד  ( 2
 מטר כל אחד. 1.65ברוחב 

מ"ר, יהיו לפחות שלושה פתחי  2000בכל קומה של העסק ששטחה עד   (3
 מטר כל אחד. 2.20יציאה, ברוחב 

 מטר כל אחד. 1.65רוחבם של פתחי היציאה הנוספים יהי  
פתחים  4מ"ר,יהיו לפחות  2000בכל קומה של העסק ששטחה מעל  ( 4

על ידי מטר כל אחד, או יותר פתחים כפי שייקבע  2.20ליציאה, ברוחב 
מפקד המרחב, בהתייעצות עם קצין הבטיחות הארצי במחלקת האבטחה 

 של משטרת ישראל.
מספר פתחי היציאה מעסק טעון רישוי, הנכלל בצו רישוי עסקים, )עסקים טעוני  ג. 

, הפועל בשטח הקניון, ורוחבן, יהיה כנדרש בתנאי -1996רישוי(, )תיקון(, התשנ"ו
 הרישוי לאותו עסק.

מ"ר ברוטו, בית קולנוע  3000חנות ששטחה עולה על  -אחד מאלה היה העסק 
מחצית ממספר היציאות הנדרשות עפ"י תנאי הרישוי לאותו  -ואולם שמחות 

 העסק, ייפתחו ישירות לדרכי יציאה נפרדות משטח המבנה.
לא יפחת משניים מספר דרכי היציאה בחלק מבניין, שנתקיימו לגביו אחד  ד. 

 באים:משלושת התנאים ה
 מ"ר. 100שטחו עולה על  ( 1
 אנשים. 60-הוא מיועד להכיל למעלה מ ( 2
 הוא מיועד להחסנת חומרים מסוכנים, לייצורם או לשימוש בהם. ( 3

בקניון שיש בו מספר קומות, כל קומה היא יחידה בפני עצמה לצורך חישוב מספר  ה. 
סנים, משרדים, פתחי יציאה מהקומה. פתחי יציאה המובילים לרחוב דרך מח

מטבחים, חדרי הסקה, חדרי קירור וחדרי עובדים, לא ייחשבו כפתחי יציאה 
 בחישוב של מספר פתחי היציאה הדרושים לכל קומה.

כל הדלתות לאורך דרכי המילוט תהיינה דלתות כנפיות הנפתחות לכיוון המילוט.  ו. 
 .10.13פר כל כנף תצויד במנעול בהלה שיעמוד בדרישות הקבועות במפרט מס

לא תותקן דלת מסתובבת או דלת הנפתחת חשמלית כיציאה יחידה מחלק של  ז. 
בניין לדרך מוצא בטוח, או כיציאה יחידה מדרך מוצא בטוח אל הרחוב או לשטח 

 פתוח המוביל אל הרחוב.
דלת מסתובבת, או דלת הזזה הנפתחת חשמלית לא תיחשב במניין היציאות 

 מבניין.הנדרשות מבניין או מחלק 
 מטר. 15לא יעלה אורכו של פרוזדור ללא מוצא על  ח. 
מיועדים חלקי בניין לשימושים שונים יופרדו דרכי היציאה בהם, אם דרוש הדבר  ט. 

 למניעת הפרעות או סכנות.
 

 מכל מקום בעסק תהיה גישה חופשית לפתחי היציאה. א.   . מעברים9
מטר  6החנויות משני עברי החלל, יהיה רוחב החלל המרכזי, מדוד בין חזיתות  ב. 

 לפחות.
מטר לפחות, בין חזית חנות או שטח מאוכלס  3יישמר רוחב מעבר מינימלי של  ג. 

 שהוא לבין דוכן, עמדות תצוגה, מתקני מכירה, ריהוט רחוב, עציצים וכיוצ"ב.
יקטן רוחב מינימלי של מעברים בקומות עיליות, בין חזית חנויות לחלל פתוח, לא  ד. 

 מטר נטו. -1.8מטר. בכל מקרה לא יקטן המעבר מ -3מ
 

 במבנה שבו מפלס תת קרקעי או על קרקעי יתקיימו התנאים הבאים:  . חדרי מדרגות10
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יותקנו חדרי מדרגות מוגנים, כמשמעותם בתקנות התכנון והבנייה, ואשר ישמשו  א. 
 כדרך מוצא בטוח.

המדרגות המוגן הקרוב, לא יעלה על המרחק המרבי מכל נקודה בקומה לחדר  ב. 
 מטר, כשהמדידה נעשית לאורך מסלול הליכה.25

בחלל חדר מדרגות מוגן לא יותקן מחסן או מתקן טכני, פרט לזה הנועד לשרת  ג. 
 את חלל חדר המדרגות עצמו.

 חדר מדרגות פנימי פתוח לא ישמש כדרך מוצא בטוח. ד. 
 

. פתחי יציאה 11
 מחדר מדרגות

בקומת הכניסה לבניין יהיה פתח יציאה מחדר מדרגות ומאולם הכניסה אל  א.  
 הרחוב או אל שטח פתוח המוביל אל הרחוב.

דלת היציאה תהיה כנפית, תיפתח אל החוץ בכיוון המילוט ותצויד במנעול בהלה,  ב. 
 .10.13העומד כאמור, בדרישות הקבועות במפרט מספר 

 
מדרגות נעות בבניין אלא בנוסף למדרגות רגילות או מדרגות חירום והן לא יותקנו   . מדרגות נעות12

 תהיינה בנויות ומותקנות בהתאם לתקן ולתקנות התכנון והבנייה.
 

א. בעסק יותקן מחולל חשמל שיופעל אוטומטית עם הפסקת זרם החשמל מרשת   . מחולל חשמל13
 החשמל הרגילה.

חיוניות, ובכלל זה, תאורת השילוט  מחולל החשמל יזין בעת הצורך מערכות ב. 
 וההתמצאות, מעליות, פעמוני חירום והמערכות למסירת הודעות.

 יותקן מתג להפסקת פעולת מחולל החשמל למקרה חירום. ג. 
מיקום המחולל ואחסון הדלק הנוזלי לתפעולו, יהיה כפי שנקבע בתקנות רישוי  ד. 

 .-1976עסקים, )אחסנת נפט(, התשל"ז
 

שילוט . 14
ותאורת 

 התמצאות

בעסק יותקנו גופי תאורת התמצאות אינדבידואליים בעלי מתח נמוך, המופעלים  א.  
 ונטענים אוטומטית ומחוברים לרשת החשמל הרגילה.

 גופי תאורת התמצאות יותקנו במקומות הבאים: ב. 
 מעל כל פתחי היציאה של העסק. ( 1
 בהם כיוון המילוט אינו ברור. בשטח העסק, ובכל התפניות וההצטלבויות ( 2
 לאורך כל דרכי המילוט )מעברים, מסדרונות וחדרי מדרגות(. ( 3

 
כל גוף תאורת התמצאות יצויד בנורית ביקורת ובמתג, שיאפשרו אבחון מצבו  ג. 

 התקין של גוף התאורה כאשר הבודק עומד על הרצפה.
יות מרגע הפסקת שנ 3זמן ההדלקה של גוף תאורת התמצאות לא יעלה על  ד. 

 דקות. 60-הזרם ברשת החשמל הרגילה ומשך זמן פעילותו לא יקטן מ
מעל פתחי היציאה, לאורך דרכי המילוט, בתפניות בהצטלבויות ובמקומות בהם  ה. 

 כיוון המילוט אינו ברור יותקנו שלטים בגוון ירוק ועליהם תירשם המילה "יציאה".
וצא, לאגפים שאינם מיועדים ליציאה מעל פתחי הכניסה למסדרונות ללא מ ו. 

קרקעיים, יותקנו שלטים בגוון אדום, ועליהם תירשמנה -ולירידה למפלסים תת
 המילים "אין יציאה".

 מ"מ. 12-ס"מ, ועוביין לא יקטן מ 12-גובה האותיות לא יקטן מ ז. 
השלטים יוארו מרשת החשמל הרגילה, ובעת הפסקת חשמל מגופי תאורה  ח. 

יים בעלי מתח נמוך, המופעלים ונטענים אוטומטית ומחוברים לרשת אינדבידואל
 החשמל הרגילה.
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כל גוף תאורה המותקן בתוך השלט יצויד בנורית ביקורת ובמתג, שיאפשרו אבחון 
 מצבו התקין של גוף התאורה, כאשר הבודק עומד על הרצפה.

זרם ברשת שניות מרגע הפסקת ה 3זמן ההדלקה של גוף התאורה לא יעלה על  ט. 
 דקות. -60החשמל הרגילה, ומשך זמן פעולתו לא יקטן מ
 י.  השלטים יוארו בכל עת שהעסק פתוח ללקוחות.

 תאורת השלטים ותאורת ההתמצאות תהיינה במצב תקין בכל עת. יא. 
אחת לשבועיים תיערך מטעם העסק בדיקת תקינותם של גופי תאורת השלטים  יב. 

 וההתמצאות.
 
 

להלן,  27-ו 26תירשמנה ברשומה, שתנוהל כאמור בסעיפים  תוצאות הבדיקה
 תיחתמנה בידי הבודק.

 
. תאורה 15

 פנימית
בעסק אשר ניתן לראות מבחוץ את הנעשה בפנים, תואר קומת הקרקע במשך  א.  

 כל שעות היממה.
 מערכת התאורה הפנימית בעסק תהיה תקינה בכל עת. ב. 
 

. חיבור עסק 16
טעון רישוי 

בקניון הנמצא 
למוקד בקרה 

 אלקטרוני

עסק טעון רישוי הפועל בשטח הקניון ושנדרש על פי תנאי הרישוי להתקין מערכת  א.  
יתחבר בנפרד למוקד בקרה אלקטרוני מורשה על פי תנאי הרישוי של -אזעקה

 אותו עסק.
חברת הניהול של הקניון תתיר כניסתם בכל עת של אנשי מוקד הבקרה  ב. 

 מחובר העסק טעון הרישוי. האלקטרוני אליו
הפעלת מוקד בקרה אלקטרוני על ידי חברת הניהול בתחום הקניון, טעונה רישיון  ג. 

לצו רישוי עסקים, )עסקים טעוני רישוי(, )תיקון(, התשנ"ו  9.4עסק על פי פריט 
1996-. 

 
. מתקנים 17

לקליטת חפצים 
 חשודים

חשודים, העומדים בדרישות הקבועות בעסק יותקנו מתקנים לקליטת חפצים  א.  
 .130במפרט מספר 

 המתקנים כאמור, יהיו מכוסים ונקיים בכל עת, ולא ישמשו לכל מטרה אחרת. ב. 
דרך הגישה אל מתקן לקליטת חפצים חשודים תסומן ותהיה נקייה מכל מכשול  ג. 

 בכל עת.
 

. מיגון מכלי גז 18
וכלי קיבול 

לחומרים 
 מסוכנים

וכלי קיבול בהם מאוחסנים חומרים מסוכנים של העסק, יוגנו בהתאם  מכלי גז א.  
, ויוחזקו או יאוחסנו במקומות אשר 170לדרישות הקבועות במפרט מספר 

 למבקרים אין גישה אליהם.
 מיגון מכלי הגז וכלי הקיבול כאמור, יהיה במצב תקין בכל עת. ב. 
 

. מערכת 19
 למסירת הודעות

כריזה הכוללת מיקרופון ורמקולים )לא קולן נייד(, עם ספק  בעסק תותקן מערכת א.  
-ו 160כוח עצמי במתח נמוך, העומדת בדרישות הקבועות במפרטים מספר 

 . בכל קומה יותקן מיקרופון קבוע אחד לפחות.160.1
מערכת הכריזה כאמור, תפעל גם בעת הפסקת חשמל ותהיה במצב תקין בכל  ב.

 עת. 
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. בדיקות 20
ת לגילוי ביטחוניו

 חפצים חשודים

תיערכנה בדיקות מדגמיות בכלי רכב הנכנסים למגרשי החניה של העסק לגילוי  א.  
 חפצים חשודים.

לא תותר כניסת לקוחות לקניון, אלא לאחר שנערכה סריקה יסודית בכל שטח  ב. 
 הקניון לגילוי חפצים חשודים.

כל שעתיים במשך סריקה כזו תיערך לפני פתיחת העסק וכניסת הלקוחות,  
 הפעילות של העסק ובסיום הפעילות, לפני סגירתו.

להלן,  27-ו 26תוצאות הבדיקות תירשמנה ברשומה, שתנוהל כאמור בסעיפים  ג.
 ותיחתמנה בידי הבודק

a .  
. בדיקה 21

ביטחונית של 
 הנכנסים לקניון

 תיערכנה בדיקות בחפצי כל הנכנסים לקניון. א.  
העסק לא ירשה כניסת אדם לקניון, אלא אם הסכים הלה בעל העסק או מנהל  ב. 

שייערך חיפוש על גופו ובכליו כדי לבדוק אם הוא נושא עמו כלי נשק, סכין, 
תחמושת, חומר נפץ, חומר חבלה מכל סוג שהוא או חומר העלול להתפוצץ או 

 להתלקח.
 

. פרסום תנאי 22
 הכניסה

סה לקניון הם הרשות לערוך חיפוש על בעל העסק יודיע לציבור כי התנאים לכני א.  
גופו ובכליו של הנכנס, והצגת רישיון בר תוקף לנשיאת כלי ירייה, אם הנכנס נושא 

 עמו כלי ירייה.
 

. אחראי 23
מינוי  -לביטחון 

 ותפקידים

להלן, והדרישות  25ימונה אדם אחראי לביטחון בעסק בכפוף לאמור בסעיף  א.  
 .151הקבועות במפרט מספר 

האחראי לביטחון יבצע אותם התפקידים הקשורים במניעת פעולות איבה ופעולות  ב. 
המתחייבות כתוצאה מפעולות איבה, ובמניעת שוד והתפרצות, וימלא לאלתר 
הוראות שקיומן חיוני למניעת סכנה דחופה לשלום הציבור, שניתנו על ידי מפקד 

 המרחב.
 באים:האחראי לביטחון ידווח למשטרה במקרים ה ג. 

  
כשמתעורר חשד שגורם עוין או גורם פלילי, הנמצא בתחום העסק, עומד  ( 1

 לבצע פעולת איבה או מעשה פלילי.
  

 כאשר בתחום העסק נמצא חפץ חשוד או נמצאת מכונית חשודה. ( 2
  

כאשר בתחומי העסק מתרחשות הפרות סדר או התפרעויות, שיש בהם  ( 3
 לסכן את שלום הציבור.

 .172האחראי לביטחון יכין תיק שטח, שיעמוד בדרישות הקבועות במפרט מספר  ד. 
האחראי לביטחון יכין נהלים לאבטחת העסק ויעדכנם באופן שוטף. יוכנו נוהלי  ה. 

 סריקה, פינוי, הודעה אנונימית וכל נוהל אחר כפי שיורה מפקד מרחב.
להלן, בה יצוינו כל  27-ו 26האחראי לביטחון ינהל רשומה כאמור בסעיפים  ו. 

 פעולות הביטחון שננקטו בעסק על ידו והאירועים באותה יממה.
האחראי לביטחון יופיע לכנסים ולהרצאות שייערכו על ידי המשטרה בהתאם  ז. 

 לזימונה, לצורך הדרכתו.
 

. בודקים 24
 -ביטחוניים

מפקד המרחב ובכפוף לאמור בסעיף  בעסק יועסקו בודקים ביטחוניים כפי שיורה א.  
 .151להלן, והדרישות הקבועות במפרט מספר  25

 בכל שער כניסה לקניון יוצב בודק ביטחוני. ב. 
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תפקידים וסימני 
 זיהוי

 בודק ביטחוני יבצע התפקידים המפורטים להלן: ג. 
 לעיל. 20יערוך הבדיקות הביטחוניות לגילוי חפצים חשודים, כאמור בסעיף  ( 1
ן הבדיקה הביטחונית על גופם ובכליהם של כל יערוך בכניסה לקניו ( 2

 לעיל. 21הנכנסים לקניון, כאמור בסעיף 
 הבדיקה תתבצע באמצעים לגילוי מתכות שיימצאו בכניסות לקניון. 

לא יתיר כניסת אדם לקניון, אם נמצא אצלו כלי נשק, סכין, תחמושת, חומר  ( 3
ומר העלול נפץ או חומר חבלה מכל סוג שהוא, או אם נמצא אצלו ח

 להתפוצץ או להתלקח.
נמצא אקדח ברשותו של אדם, יתיר הבודק הביטחוני כניסתו לעסק לאחר  

שהציג רישיון בר תוקף לשאת כלי ירייה, עפ"י חוק כלי הירייה, 
 , )להלן חוק כלי הירייה(.-1949התש"ט

נמצא כלי ירייה ברשותו של חייל, יתיר הבודק הביטחוני כניסתו לעסק  
 שהציג אישור מצה"ל לנשיאת נשק.לאחר 

ידווח לאחראי לביטחון על כל חשד של גורם עוין, חפץ חשוד, מכונית  ( 4
 חשודה שנמצאים בתחום העסק.

 
 הבודק הביטחוני יישא סימני זיהוי כדלקמן: ד. 

ס"מ,  8X12על הדש השמאלי של חולצתו או מעילו תווית בצבע לבן, בגודל  ( 1
 רורה ובאותיות שחורות המילים "בודק ביטחוני".עליה מודפסים בצורה ב

  
ס"מ, עליו מודפסים בצורה  12.5על שרוולו הימני סרט בצבע אדום ברוחב  ( 2

 ברורה ובאותיות לבנות המילים "בודק ביטחוני".
 

. אישור 25
המשטרה לבעלי 

 תפקיד

מפקד לא יועסק בעסק מנהל, אחראי לביטחון ובודק ביטחוני אלא אם מצא  א.  
המרחב שאין מניעה להעסקתו בתפקיד המוגדר מטעמים הנוגעים לשלום 

 הציבור, לרבות לאור עברו הפלילי, ונתן אישורו לכך.
 לא יועסק בעסק אחראי לביטחון, אלא אם נתמלאו גם התנאים הנוספים הבאים: ב. 

ברשותו רישיון בר תוקף לעסוק בתפקיד שמירה על פי חוק חוקרים פרטיים  ( 1
, )להלן חוק חוקרים פרטיים ושירותי -1972ושירותי שמירה, התשל"ב

 שמירה(.
 ברשותו רישיון בר תוקף לשאת כלי ירייה על פי חוק כלי הירייה. ( 2

לא יועסק בעסק בודק ביטחוני, אלא אם ברשותו רישיון בר תוקף לעסוק בתפקיד  ג. 
 שמירה עפ"י חוק חוקרים פרטיים.

 
 תנוהל רשומה בה יירשמו פעולות הביטחון שננקטו בעסק,בעסק   . רשומה26

תוצאות הבדיקות לגילוי חפצים חשודים ותוצאות בדיקת תקינותם של גופי תאורת 
 השילוט וההתמצאות.

 
. אופן ניהול 27

 רשומה
 הרישומים ייעשו בעט או בעיפרון שאינו ניתן למחיקה. א.  

לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מהכרטיסיה המהווה את  ב. 
 הרשומה.

 הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה. ג. 
שעות מעת שנודע  48יודיע בעל העסק למשטרה על אובדנה תוך  -אבדה רשומה  ד. 

 לו כי הרשומה אבדה.
 ה.הרשומה תישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון ב ה. 
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לא ייעשה כל שינוי במבנה של העסק שלא בהתאם לתכנית המאושרת, כאמור  א.   . איסור שינוי28

 לעיל. 3בסעיף 
לא ייעשה כל שינוי בעסק שלא בהתאם לתנאי הרישיון ולאישורו של מפקד  ב. 

 המרחב.
 

. ייחוד פעולות 29
 העסק

 

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

 רישיון העסק והתנאים המצורפים אליו יוצגו במקום הנראה לעין ושלמבקרים יש גישה  . הצגת רישיון30
 

בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות   . זיהוי31
 ומסמכים, הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו, הכל לפי דרישתם.

 
. דרך גישה 32

 לרכב ביטחון
 לעסק תהיה דרך גישה חיצונית אחד לפחות לרכב ביטחון, שנתקיימו בה התנאים 

 שלהלן:
דרך הגישה לרבות מכסים לתאי בקרה לצינורות חשמל, ביוב, ניקוז מים, גז,  א. 

טלפון ודלק הטמונים מתחת למסלולה, יהיו בנויים באופן המאפשר להם לשאת 
 טון לצמד סרנים. 21של כלי רכב בעומס 

מטר  4מטר לפחות ותגיע למרחק שלא יעלה על  4רוחב דרך הגישה יהיה  ב. 
 מהחלק הבולט ביותר בקיר החיצוני של הבניין.

 מטר. 12-בדרך גישה שאינה ישרה לא יקטן רדיוס הסיבוב של ציר הדרך מ
 מטר לפחות. 4.20גובה שערי הכניסה ורוחבם יהיה  ג. 
הגישה לבניין לא יהיו עצים, עמודי חשמל, עמודי טלפון, כבלים עיליים, בין דרך  ד. 

מבנים או מתקנים כיוצא באלה, העשויים להפריע, לעכב או להכשיל את פעילותו 
 התקינה של רכב הביטחון.

 
. פריקה 33

 וטעינה
לא יתיר בעל העסק או מנהל העסק פריקה וטעינה הכרוכים בניהול העסק, אלא  

 בהתאם
 ראות כל דין.להו

 
 בסמוך לעסק יהיה מגרש חניה שיאושר על ידי מפקד המרחב. א.   . סדרי חנייה34

מספר מקומות החניה במגרש החניה ייקבע בהתאם לחישוב שייערך על פי ייעוד  ב. 
 השטח, כמפורט להלן:

 לשטחי מסחר יוקצו מקומות חניה כלהלן:  ( 1
יוקצה מקום חניה אחד לרכב מ"ר  2000לשטחי מסחר שגודלם עד  א( 

 מ"ר. 25פרטי לכל 
מ"ר יוקצה מקום  12000מ"ר ועד  2000לשטחי מסחר שגודלם מעל  ב(

מ"ר בהתאמה, וזאת עפ"י  15מ"ר עד  25חניה אחד לרכב פרטי לכל 
 הגרף הבא:

 ( מ"ר15.000,35תקן חניה ) 
שירות(  25( ושטח 2.000,25)שטח עיקרי ) 30שטח בניה במ"ר  35 

חניה נדרש מ"ר  20לכל שטחי משרדים מקום  - - - -י מסחר שטח
15.000 
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סה"כ שטח בניה במ"ר )שטח עיקרי + שטחי שירות  10.000 5.000 
 מחוללי תנועה(.

מ"ר, יוקצה מקום חניה אחד  12000לשטחי מסחר שגודלם מעל  ג( 
 מ"ר. 15לרכב פרטי לכל 

משטחי המסחר,  20%על למסעדות, לבתי קפה ולבתי אוכל ששטחם עולה  ( 2
 מ"ר. 10יוקצה מקום חניה אחד לרכב פרטי לכל 

 לשטחים המיועדים לחניה תפעולית יוקצו מקומות חניה כלהלן:  ( 3
 500מ"ר, יוקצה מקום חניה אחד לכל  -1000כששטח העסק מגיע ל א( 

מ"ר, יוקצה מקום  2000מ"ר או חלק מהם, ולתוספת שטח שמעל 
 ר או חלק מהם.מ" 3000-חניה אחד לכל

 9ממקומות החניה התפעולית כאמור, יוקצו למשאיות שאורכם  30% ב(  
 מטר. 7למשאיות שאורכם  -70%מטר ו

 
 לבקשה לרישיון לעסק יצורפו המסמכים כלהלן:  . סדרי תנועה35

ובו יצוינו מיקום העסק, מיקום  1:250או  1:500תרשים הסביבה בקנה מידה  א. 
העסק, רוחב המדרכות הסמוכות לעסק, רוחב הכבישים ומספר הבניינים בקרבת 

הנתיבים שקיימים בהם לכל כיוון, מיקום הרמזורים, המעברים להולכי רגל, או 
 לכלי רכב בכל המפלסים ומיקום תחנות אוטובוסים ומוניות בקרבת מקום.

בתרשים זה או בתרשים נפרד, יפורטו הסדרי התמרור בסביבה ובמגרש החניה 
 לו את מיקומם וסוגם של התמרורים.שיכל

 
, ובו יסומנו הגישות ממקומות 1:500או  1:250תרשים מגרש החניה בקנה מידה  ב. 

החניה אל העסק והמדרכות בגישות אלה, מקומות החניה במגרש החניה וצורת 
החניית הרכב, הכניסות למגרש החניה והיציאות ממנו. פירוט החניות יכלול 

 גודל ושטח החניות ורוחב המעברים ביניהם.מידות מדויקות של 
טבלת חישוב מקומות החניה על פי שימושי הקרקע המיועדים או הקיימים, וכן  ג. 

 על פי הדרישה והחפיפה למקומות חניה לפי חלקי היממה והאחוזים באם נדרש.
 

. שרוול בדיקה 36
 בכניסה לחניון

 כלי רכב לפני כניסתם לחניוני מטעמי בטחון שוטף, הנובעים מקיום הצורך בבדיקת 
 הקניון,יש להקצות שטח נתיב אחסון בכל כניסה לחניון הקניון וזאת על מנת שתור כלי

הרכב הנבדקים לא יגלוש אל שטח הנתיבים העוברים בדרכים, בסמוך לקניון. אורך 
 נתיב

 יזה יספק אחסון לשהות רצופה של לפחות ארבעה כלי רכב בו זמנית, ואורכו המינימל
 מטר. 3.6 -ל 3.1מטר. רוחב הנתיב יוגדר בין  20יהיה 

נתיב זה יתוכנן וייסלל בכניסה לכל חניוני הקניון באופן גאות שאכן יבטיח אחסון כלי 
רכב במהלך בדיקתם, בלא שתיווצר כל הפרעה תנועתית לכלי רכב הנעים בכבישים 

 אחרים בסמוך לאזור חניוני הקניון המסוים.
ימוקם בכל כניסה ראשית לחניון הקניון ולא תורשה כל חניה או כאמור, נתיב זה 

 עמידת כלי רכב רציפה בו.
 

 ,20.4, 20.3, 10.13, 10.12, 10.11, 10רשימת מפרטים לפריט זה:   . מפרטים37
 

. הוספת 38
 תנאים וגריעתם

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

 



 א. )קניון( תנאים 6.8פריט  
 (1998)ספטמבר  

 
 רמה א 

 

[10] 

 

 התנאים שיש לקיימם לפני מתן האישור, הרישיון או ההיתר הזמני הם:  . תנאי מוקדם39
 .36, 35, 34, 32, 19א, 17ט, -א14, 13, 11, 10, 9, 8ב, -א7א 6, 5, 4, 3 -סעיפים 

 
 התנאים שיש לקיימם עם מתן הרישיון הם:  . תנאי ברישיון40

 כל שאר הסעיפים.
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 חתימה שם דרגה   
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