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 לעסק -1968לחוק רישוי עסקים תשכ"ח 7תנאים לפי סעיף 

 בצו רישוי עסקים: 7.7לפי פריט 
 "עינוג ציבורי

 ג. קרקס" )להלן העסק(
 

 
 

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

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

 
 
 

 
 להתכנסות מבקרים. מתקן המיועד -"אוהל מרכזי"  א.   . הגדרות1

 האדם לו ניתן הרישיון לעסק. -"בעל העסק"  ב. 
הדרך המובילה מכל חלל שהוא בבניין אל מחוץ לבניין למפלס  -"דרך מילוט"  ג. 

הרחוב, לרבות מסדרונות, חדרי מדרגות, דלתות, גשרים פנימיים, פתחי יציאה 
, מתקני גלישה ולמעט מדרגות לוליינות, מדרגות טרפזיות, שערים סיבוביים

 וסולמות.
 חומרים מתלקחים, נפיצים, רעילים או חומרים כיוצ"ב. -"חומרים מסוכנים"  ד. 
 לרבות אוהל, צריף, קרון וכל מבנה ארעי או נייד מכל סוג שהוא. -"מבנה" ה. 
האדם המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל, כאשר העסק  -"מבקש הרישיון"  ו. 

 בבעלות תאגיד.
 האדם המנהל בפועל את העסק. -העסק" "מנהל  ז. 
מפרט מתוך "קובץ מפרטי המשטרה לעסקים טעוני רישוי",  -"מפרט מספר..."  ח. 

 הנמצא ביחידת המשטרה, בציון מספרו בקובץ.
מרחק הליכה מכל מקום במבנה עד לפתח היציאה, כאשר  -"מרחק הליכה"  ט. 

 חים, הדלתות והקירות.לוקחים בחשבון את סידורי הכיסאות, המעברים, הפת
אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל או של צבא  -"רכב ביטחון" י. 

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"  יא. 

 מגנטית מקובלת אחרת.
חברה בע"מ, שותפות, אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית  -"תאגיד"  יב. 

 אחרת.
 

תאגיד כבעל  . 2
 עסק

 

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



 ג. )קרקס( תנאים 7.7פריט                                                                                                                                   
 (1998)ספטמבר                        

 
 רמה א                

 

[2] 

 

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

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

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

 הסימונים בתכנית יהיו הסימונים שקבע מפקח כבאות ראשי. ג. 
 

. אישור מבקש 4
 הרישיון

סכנה לא יאושר רישיון לעסק במקום אשר לדעת מפקד המרחב עלול העסק להוות  
 לשלום הציבור.

 
העסק יגודר בגדר שסוגה ייקבע על ידי מפקד המרחב על פי מיקום העסק והיקף  א.   . גידור5

 120הפעילות המתקיימת בו, ובכפוף לדרישות הקבועות במפרטים מספר 
 .124.1עד  -121ו

 הגדר תהיה במצב תקין בכל עת. ב. 
 פעילות העסק תתנהל רק בתחום המגודר. ג. 
 

גידור המתחם  .6
בו מוחזקים בעלי 

 החיים

המתחם בו מוחזקים בעלי החיים של הקרקס יגודר בנפרד באופן שיבטיח אי  א.  
 הימלטותם של בעלי החיים שבמקום.

נמצא המתחם כאמור, בסמוך לגדר העסק, תהיה הגדר של המתחם הסמוכה  ב. 
 לגדר העסק מכוסה בכיסוי בלתי שקוף ותגובה בתייל דוקרני.

 הגדר בה מגודר המתחם בו מוחזקים בעלי החיים, תהיה במצב תקין בכל עת. . ג
 

 .140בעסק תותקן תאורת ביטחון העומדת בדרישות הקבועות במפרט מספר  א.   . תאורת ביטחון7
 תאורת הביטחון תהיה במצב תקין בכל עת ותופעל בכל עת בשעות החשיכה. ב. 

 
. יציאות ודרכי 8

 מילוט
היציאה מהעסק ודרכי המילוט ממנו יעמדו בהוראות הקבועות בתקנות  פתחי א.  

 , )תוספת שניה(.-1970התכנון והבנייה, )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל
פתחי היציאה מהמבנה ומהאוהל המרכזי יובילו אל מחוץ למבנה ואל מחוץ  ב. 

 כמפורט להלן:לאוהל המרכזי ישירות, או באמצעות דרכי המילוט, ומספרם יהיה 
מקומות ישיבה יותקנו לפחות שלוש יציאות ברוחב  720באוהל המכיל עד  ( 1

 מטר כל אחת. 2.20
מקומות ישיבה יותקנו מהאוהל לפחות ארבע  960באוהל המכיל עד  ( 2

 מטר כל אחת. 2.20יציאות ברוחב 
 

מרחק ההליכה מכל מקום באוהל אל פתח היציאה הקרובה מהאוהל לא יעלה  ג. 
 מטר. 25על 

 דרכי המילוט תהיינה פנויות מכל מכשול בכל עת. ד. 
כל הדלתות הנפתחות לאורך דרכי המילוט תהיינה ללא מפתנים כנפיות  ה. 

הנפתחות לכיוון היציאה ותצוידנה במנעולי בהלה, אשר יעמדו בדרישות 
 .10.13הקבועות במפרט מס' 

הדלתות )בין מנעולי בהלה בדלת המדידות הנדרשות לגבי מסלולי המילוט,  ו. 
פתוחה למשקוף מולה או בין שני מנעולי בהלה בדלת דו כנפית כאשר הכנפיים 

 פתוחות(, המסדרונות וגרם המדרגות הן נטו.
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בכל עת שהעסק פתוח למבקרים לא תינעלנה הדלתות של פתחי היציאה  ז. 
 י בהלה.במנעולים, בריחים או מתקני חיזוק וסגירה אחרים, פרט למנעול

 
 לקרקס יותקנו פתחי כניסה אשר מספרם ורוחבם יהיה כאמור להלן:  . פתחי כניסה9

מקומות או חלק מהם יותקן פתח כניסה אחד אשר רוחבו לא יפחת  1000לכל  ( 1
 מטר. 1.10-מ

ס"מ ואורכם  55ס"מ, רוחבם  90בפתחי הכניסה יותקנו מובילים אשר גובהם  ( 2
 מטר. 5-לא יפחת מ

 
כל פתחי הכניסה ישמשו גם כפתחי יציאה, וההוראות על פתחי היציאה יחולו  ( 3

 גם על פתחי הכניסה.
 

. רוחב 10
המעברים ומספר 

 מושבים

רוחב המעבר בין שתי שורות מושבים יימדד בין אנך המשוך לקצה הקדמי של  א.  
 מושב בשורה פלונית ובין אנך לקצה האחורי של המשענת בשורה שלפניה.

 ס"מ. -45רוחב המעבר בין שתי שורות מושבים לא יקטן מ ב. 
 . 40מס' מושבים בשורה אשר משני צידיה מעברים לא יעלה על  ג. 
 .20מספר המושבים בשורה אשר רק מצידה האחד מעבר לא יעלה על  ד. 
 מושבים. 8 -בתא לא יהיו יותר מ ה. 
 ל קבע.המושבים, למעט המושבים בתא, יחוברו לרצפה בחיבור ש ו. 
ס"מ בכיסאות שהותקנה בהם, משענת  -55רוחב שטח הישיבה יהיה לא פחות מ ז. 

 ס"מ בכיסאות חסרי משענת יד. -50יד, ולא פחות מ
 400מושבים באוהל יחולקו לגושים כאשר מס' המושבים בכל גוש לא יעלה על  ח. 

. 
 -2.20יפחת מרוחב מעברים בין גושי המושבים, ניצבים ומקבילים לשורות, לא  ט. 

 מטר.
 

 
. שיפועים 11

ומדרגות 
 במעברים

 יותקן כבש בלבד. 10%במעברים בהם קיים שיפוע של עד  א.  
 יותקנו מדרגות. 10%במעברים בהם קיים שיפוע מעל  ב. 

ס"מ. רוחב גרם  -28ס"מ והשלח לא יקטן מ -17רוחב המדרגות לא יגדל מ
 המוביל אליו.המדרגות יהיה שווה לרוחב המעבר או השביל 

 

 
. השטח 12

שמתחת לאגף 
 המושבים

השטח שמתחת לאגף המושבים לא ישמש לכל מטרה שהיא למעט ליציאות ולתא  
 מ"ר. 10למכירת כרטיסים ששטחו אינו עולה על 

 
 

. מכשולים 13
 במעבר

דרכי המילוט, המדרגות והמעברים שנועדו למעבר המבקרים יהיו פנויים מכל  א.  
 עת.מכשול בכל 

מעברי האורך והרוחב שבאוהל המרכזי יהיו פנויים מכל מכשול בכל עת ולא  ב. 
 תורשה עמידה או ישיבה של מבקרים בהם בעת המופע.

 
. שילוט 14

ותאורת 
 התמצאות

באוהל המרכזי ובכל מבנה המיועד למבקרים יותקנו גופי תאורת התמצאות  א.  
בעלי מתח נמוך, המופעלים ונטענים אוטומטית ומחוברים לרשת  אינדבידואליים

 החשמל הרגילה.
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 גופי תאורת ההתמצאות יותקנו במקומות הבאים: ב. 
 מעל כל פתחי היציאה של האוהל המרכזי או מבנה כאמור. ( 1
 בשטח האוהל המרכזי או מבנה כאמור. ( 2
ממבנה כאמור  לאורך המעברים ומסלולי היציאה מהאוהל המרכזי או ( 3

 )מעברים, מסדרונות ומדרגות(.
 בקרבת לוח החשמל הראשי של העסק. ( 4

כל גוף תאורת התמצאות יצויד בנורית ביקורת ובמתג, שיאפשרו אבחון מצבו  ג. 
 הרצפה. התקין של גוף התאורה, כאשר הבודק עומד על

סקת שניות מרגע הפ 3זמן ההדלקה של גוף תאורת התמצאות לא יעלה על  ד. 
 שניות. 60-הזרם ברשת החשמל הרגילה, ומשך זמן פעולתו 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".

ים שאינם מיועדים ליציאה מעל פתחי הכניסה למסדרונות ללא מוצא, לאגפ ו. 
קרקעיים, יותקנו שלטים בגוון אדום, ועליהם תירשמנה -ולירידה למפלסים תת

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

מתח נמוך, המופעלים ונטענים אוטומטית ומחוברים לרשת  אינדבידואליים בעלי
 החשמל הרגילה.

כל גוף תאורה המותקן בתוך השלט יצויד בנורית ביקורת ובמתג, שיאפשרו 
 אבחון מצבו התקין של גוף התאורה, כאשר הבודק עומד על הרצפה.

 שניות מרגע הפסקת הזרם ברשת 3זמן ההדלקה של גוף התאורה לא יעלה על  ט. 
 דקות. 60-החשמל הרגילה, ומשך זמן פעולתו לא יקטן מ

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

 וההתמצאות.
להלן,  -34ו 33רשומה שתנוהל כאמור בסעיפים תוצאות הבדיקה תירשמנה ב

 ותיחתמנה בידי הבודק.
 

 
. תאורה 15

 חיצונית
בשעות החשיכה, חצי שעה לפחות לפני מועד פתיחת העסק למבקרים תופעל  א.  

התאורה שמחוץ לעסק, שתאיר דרכי הגישה לעסק והיציאה ממנו התאורה 
 תפעל עד לסגירת העסק.

 להימצאות בעלי החיים יהיה מואר בשעות החשיכה.המקום המיועד  ב. 
 התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת. ג. 

 
. מתקנים 16

לקליטת חפצים 
 חשודים

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

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

 מכשול, בכל עת.
 

סוגם של פחי האשפה, שיוצבו בעסק ומיקומם יהיה כפי שייקבע על ידי מפקד  א.   . פחי אשפה17
 המרחב לאחר התייעצות עם קצין החבלה המרחבי.

 פחי האשפה לעיתים תכופות.האחראי לביטחון יבטיח פינוי  ב. 
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. מערכת 18
 למסירת הודעות

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

 .-160.1ו
 

תקין בכל מערכת הכריזה כאמור, תפעל גם בעת הפסקת חשמל ותהיה במצב  ב. 
 עת.

 
. מיגון מכלי גז 19

וכלי קיבול 
לחומרים 
 מסוכנים

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

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

 
. בדיקת 20

ביטחוניות לגילוי 
 חפצים חשודים

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

לא תותר כניסת מבקרים לעסק, אלא לאחר שנערכו סריקות בעסק לגילוי חפצים  ב. 
לפני פתיחת העסק וכניסת המבקרים, כל שעתיים  חשודים. בדיקות כאלה יערכו

 במשך הפעילות של העסק ובסיום הפעילות, לפני סגירתו.
להלן,  -34ו 33תוצאות הבדיקות תירשמנה ברשומה, שתנוהל כאמור בסעיפים  ג. 

 ותיחתמנה בידי הבודק.
 

. סדרי כניסה 21
 ויציאה

 פתיחת העסק. דקות לפני מועד 15דלתות הכניסה לעסק תיפתחנה  א.  
 הדלתות תהיינה פתוחות כל זמן שהעסק פתוח למבקרים ועד לסגירתו. ב. 

 
. כרטיסי 22

 כניסה
 כרטיסי כניסה לעסק יימכרו אך ורק במקום שנקבע לכך. א.  

תאי הקופות למכירת כרטיסים הנמצאים בתחום העסק ייקבעו במקום ובאופן  ב. 
למעבר חופשי של הולכי רגל העוברים שהממתינים לקניית כרטיסים, לא יפריעו 

 והיוצאים ממנו. במקום, של הנכנסים לעסק
מספר הכרטיסים שיימכרו או יחולקו לכל מופע, לא יעלה על מספר המושבים  ג. 

 ומקומות העמידה שבעסק.
לא יימכרו ולא יחולקו כרטיסים, אלא כשיש בהם ציון של מספר השורה והכיסא  ד. 

 או מקום העמידה.
באירוע מיוחד, כפי שיקבע מפקד המרחב, ובהתאם להוראתו, יביא בעל העסק  ה. 

 או מנהל העסק את כל כרטיסי הכניסה לאירוע להחתמה בחותמת המשטרה.
 

שלט המציין את מספר המבקרים היכולים להימצא בעת ובעונה אחת בעסק,  א.   . הגבלת כניסה23
 מוסתר על ידי חפץ כלשהו.יהיה תלוי בכל עת ליד הכניסה לעסק ולא יהיה 

בשלט יצוין: "האוהל מיועד ל...מבקרים". האותיות יירשמו בצבע שחור על רקע  ב. 
 ס"מ לפחות. 12לבן וגובהן יהיה 

לא תותר כניסת מבקרים והישארותם במקום במספר העולה על המספר שנקבע  ג. 
 בשלט, המותקן ליד הכניסה.

כרטיסי כניסה שבהם מצוינים מספר לא תותר כניסת מבקרים שאין בידם  ד. 
 השורה ומספר הכיסא או מקום העמידה.
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לא תותר כניסה לאירוע שבו נקבע כי יוחתמו הכרטיסים בחותמת המשטרה  ה. 
 לאדם שבידו כרטיס שאינו חתום בחותמת המשטרה.

לא יורשה מבקר להכניס לשטח המגודר בעל חיים וכן חפצים או חומרים  ו. 
או להתלקח או העלולים להוות מכשול או הפרעה לשלום  העלולים להתפוצץ

 המבקרים או בטיחותם.
 

. בדיקה 24
ביטחונית של 

 הנכנסים לעסק

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

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

 להתלקח.
 

. פרסום תנאי 25
 הכניסה

בעל העסק או מנהל העסק יודיע לציבור כי התנאים לכניסה לעסק הם הרשות  א.  
קף לנשיאת כלי תו-לערוך חיפוש על גופו ובכליו של הנכנס, והצגת רישיון בר

 ירייה, אם הנכנס נושא עמו כלי ירייה.
בעל העסק או מנהל העסק יודיע לציבור על התנאים האמורים, בשלט שיותקן  ב. 

 מעל פתחי הכניסה.
 

. אחראי 26
מינוי  -לביטחון 

 ותפקידים

להלן, והדרישות הקבועות  30ימונה אחראי לביטחון בעסק בכפוף לאמור בסעיף  א.  
 . 151מספר במפרט 

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

 ידי מפקד המרחב.
 רה במקרים הבאים:האחראי לביטחון ידווח למשט 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.
להלן, בה יצוינו כל  -34ו 33האחראי לביטחון ינהל רשומה כאמור בסעיפים  ד. 

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

 לזימונה, לצורך הדרכתו.
 

. בודקים 27
  -ביטחוניים

 תפקידים וסימני
 זיהוי

בעסק יועסקו בודקים ביטחוניים במספר כפי שיורה מפקד המרחב ובכפוף  א.  
 .151להלן, והדרישות הקבועות במפרט מספר  30לאמור בסעיף 

 בכל שער כניסה לעסק יוצב בודק ביטחוני. ב. 
 בודק ביטחוני יבצע התפקידים המפורטים להלן: ג. 

חפצים חשודים בעסק, כאמור בסעיף יערוך הבדיקות הביטחוניות לגילוי  ( 1
 לעיל. 25

יערוך בכניסה לעסק הבדיקה הביטחונית על גופם ובכליהם של כל  ( 2
הנכנסים לעסק. הבדיקה תתבצע באמצעים לגילוי מתכות שיימצאו 

 בכניסה לעסק.



 ג. )קרקס( תנאים 7.7פריט                                                                                                                                   
 (1998)ספטמבר                        

 
 רמה א                

 

[7] 

 

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

 . -1949התש"ט
לעסק נמצא כלי ירייה ברשותו של חייל, יתיר הבודק הביטחוני כניסתו  

 לאחר שהציג אישור מצה"ל לנשיאת הנשק.
ידווח לאחראי לביטחון על כל חשד של גורם עוין, חפץ חשוד ומכונית  ( 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

 ה מודפסים בצורה ברורה ובאותיות שחורות המילים "בודק ביטחוני". עלי
ס"מ, עליו מודפסים בצורה  12.5על שרוולו הימני סרט בצבע אדום ברוחב  ( 2

 ברורה ובאותיות לבנות המילים "בודק ביטחוני".
 

 בעסק תקוים שמירה כמפורט להלן:  . שמירה28
 שמירה על העסק א. 

 העסק בשעות החשיכה, כאשר העסק סגור למבקרים.תקוים שמירה על  ( 1
בעסק יועסקו שומרים במספר כפי שיורה מפקד המרחב ובכפוף לסעיף  ( 2

 .151להלן, והדרישות הקבועות במפרט מספר  30
 שומר כאמור, ימלא התפקידים הבאים: ( 3

 יסייר בתחום העסק ולא יאפשר כניסת אנשים בלתי מורשים לעסק. )א( 
מעשי גניבה מהעסק או גרימת נזק לרכוש הנמצא בתחום  ימנע )ב( 

 העסק.
השומר יצויד במכשיר קשר או טלפון נייד בו יוכל לדווח לאחראי לביטחון,  ( 4

 על כל פעילות חשודה, אותה איתר בעת סיורו בעסק.
בעת ביצוע פעילותו בעסק, ילבש השומר מדים מזהים עליהם סמל  ( 5

 ם לא יהיו דומים למדי משטרה.החברה בה הוא מועסק. המדי
כל שומר יישא תעודה, שנופקה לו מטעם העסק, המעידה על היותו שומר  ( 6

 בעסק.
 

 שמירה על המתחם בו מוחזקים בעלי החיים. ב. 
תקוים שמירה במשך כל שעות היממה על המתחם בו מוחזקים בעלי  ( 1

 החיים של הקרקס.
 של בעלי החיים שבמקום.השומר במתחם כאמור, ימנע הימלטותם  ( 2

. אישור 29
המשטרה לבעלי 

 תפקיד

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

 לאור עברו הפלילי, ונתן אישורו לכך.
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 -. בסדרנים 30
וסימני תפקידים 

 זיהוי

בעל העסק או מנהל העסק ימנה סדרנים, יציבם במקומותיהם ויורה להם על  א.  
 שנים. 18תפקידיהם ואחריותם. לא ימונה סדרן, אלא אם מלאו לו 

מספר הסדרנים שיועסקו בעסק לא יפחת מהמספר שייקבע על ידי מפקד  ב. 
 לחישוב שלהלן:המרחב, אך בכל מקרה לא יפחת מהמספר שיתקבל בהתאם 

 שני סדרנים למאתיים המבקרים הראשונים. ( 1
 סדרן אחד נוסף לכל מאתיים מבקרים משוערים או נוכחים. ( 2

 
הסדרן יהיה בתפקיד משעת פתיחת העסק למבקרים ועד לסגירתו וימלא  ג. 

 תפקידו כמפורט להלן: 
ויתלוש יעמוד ליד כל שער כניסה משעת פתיחת השערים לכניסת הקהל  ( 1

 את ספיחי הביקורת של כרטיסי הכניסה.
 
יסייר בתחומי העסק ולא ירשה לקהל להצטופף בכניסות, במעברים ובכל  ( 2

 חלק שהוא בעסק, באופן העלול לסכן את הבטיחות במקום.
מסכן אדם את הבטיחות יקרא אותו הסדרן לסדר, ממשיך האדם לסכן  

סדרן, ידווח לאחראי. קיבל את הבטיחות גם לאחר מתן ההתראה על ידי ה
הוראה מהאחראי, רשאי הסדרן לדרוש מהאדם לעזוב את המקום ואם 

 סירב, להוציאו מהמקום.
ס"מ, שעליו  12.5כל סדרן יישא על שרוולו הימני סרט בצבע אדום ברוחב  ד. 

 מודפסת באותיות ברורות בצבע לבן המילה "סדרן".
כל עת שהעסק פתוח למבקרים, בידי בעל העסק או מנהל העסק תימצא ב ה. 

רשימה שמית של כל הסדרנים ופירוט תפקידיהם. הרשומה תוצג ותימסר לכל 
 שוטר לפי דרישתו.

 
נוכחות בעל  . 31

העסק או מנהל 
 העסק

 

 בעל העסק או מנהל העסק יימצא במקום בכל עת שהעסק פתוח למבקרים. 
 

 

הביטחון שננקטו בעסק, תוצאות הבדיקות בעסק תנוהל רשומה בה יירשמו פעולות   . רשומה32
 לגילוי

 חפצים חשודים ותוצאות בדיקת תקינותם של גופי תאורת השילוט וההתמצאות.
 

. אופן ניהול 33
 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. 
 48יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אובדנה תוך  -אבדה רשומה  ד. 

 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה.
 הרשומה תישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון בה. ה. 

 
לעיל,  3בהתאם לתכנית המאושרת כאמור בסעיף לא ייעשה כל שינוי בעסק שלא   . איסור שינוי34

 לתנאי
 הרישיון ולאישורו של מפקד המרחב.

 
. ייחוד פעולות 35

 העסק
 לא ינוהל בעסק זה, עסק טעון רישוי אחר, אלא אם ניתן לכך רישיון כדין. 
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. הצגת 36

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

 אליו.
 

 בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות  . זיהוי37
 ומסמכים הנוגעים לרישיון ולתנאיו, הכל לפי דרישתו.

 
. דרך גישה 38

 לרכב ביטחון
לעסק תהיה דרך גישה חיצונית אחת לפחות לרכב ביטחון שנתקיימו בה  א.  

 התנאים הבאים:
דרך הגישה לרבות מכסים לתאי בקרה לצינורות חשמל, ביוב, ניקוז מים,  ( 1

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

 4מטר לפחות ותגיע למרחק שלא יעלה על  4רוחב דרך הגישה יהיה  ( 2
 החלק הבולט ביותר בקיר החיצוני של הבניין.מטר מ

 12-בדרך גישה שאינה ישרה לא יקטן רדיוס הסיבוב של ציר הדרך מ 
 מטר.

 מטר לפחות. 4.20גובה שערי הכניסה ורוחבם יהיה  ב. 
בין דרך הגישה לבניין לא יהיו עצים, עמודי חשמל, עמודי טלפון, כבלים עיליים,  ג. 

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

 
. פריקה 39

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

 בהתאם להוראות כל דין.
 

בתחומו, יהיה מגרש בסמוך לעסק הפועל במבנה של קבע או במבנה ארעי, או  א.   . סדרי חנייה40
 חניה שיאושר בידי מפקד המרחב.

 מספר מקומות החניה במגרש החניה ייקבע בהתאם לחישוב הבא: ב. 
מקומות ישיבה באוהל המרכזי ומקום  10מקום חניה אחד לפחות לכל  ( 1

מ"ר משטח האוהל המרכזי המיועד למקומות  10חניה אחד לפחות לכל 
 עמידה.

לפחות לרכב נכים. מקומות החניה לרכב נכים יהיו חמישה מקומות חניה  ( 2
במקומות הקרובים לכניסה לעסק, ולידם יוצב שלט שיורה כי המקומות 

 שמורים לנכים.
בסמוך לעסק, במקום שאושר בידי מפקד המרחב, יהיו שני מקומות חניה לפחות  ג. 

 לצורכי טעינה ופריקה.
ל הנכים והמקומות המיועדים מקומות החניה להחניית רכבם של המבקרים וש ד. 

 לפריקה וטעינה לא ישמשו למטרות אחרות.
 

 לבקשה לרישיון לעסק יצורפו המסמכים המפורטים להלן:  . סדרי תנועה41
, ובו יצוינו מיקום העסק, מיקום 1:500או  1:250תרשים הסביבה בקנה מידה  א. 

הכבישים הבניינים בקרבת העסק, רוחב המדרכות הסמוכות לעסק, רוחב 
ומספר 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, 
 שיכללו את מיקומם וסוגם של התמרורים.
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, ובו יסומנו הגישות ממקומות 1:500או  1:250תרשים מגרש החניה בקנ"מ  ב. 
החניה אל העסק והמדרכות בגישות אלה, מקומות החניה במגרש החניה וצורת 

 החניית הרכב, הכניסות למגרש החניה והיציאות ממנו.
פירוט החניות יכלול מידות מדויקות של גודל ושטח החניות ורוחב המעברים 

 ביניהם.
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.
 

 .160.1, 160, 151, 140, 130, 124.1, 121, 120רשימת המפרטים לפריט זה:   . מפרטים42
 
 

. הוספת 43
 תנאים וגריעתם

בסמכות מפקד המרחב להוסיף על התנאים האמורים לעיל, לגרוע מהם או לשנותם,  
 הכל

 לפי שיקול דעתו.
 
 

 התנאים שיש לקיימם לפני מתן האישור, הרישיון או ההיתר הזמני הם:  . תנאי מוקדם44
, 38א, 18, 16ט, -א14, 13, 12, 11, 10, 9ו, -א8א, 7ב, -א6א, 5, 4, 3 -סעיפים 

40 ,41. 
 

 התנאים שיש לקיימם עם מתן הרישיון הם:  . תנאי ברישיון45
 כל שאר הסעיפים.

 
 

 מפקד המרחב   
     
 חתימה             שם             דרגה       
   
 תאריך המסירה  

  
 

 פרטי מקבל התנאים וחתימתו:  
 
 

 חתימה תעודת זהות  שם משפחה  שם פרטי   
 


