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האבטחה
רישוי
3446565220
3446565424

חטיבת
מדור
טלפון:
פקס:

ז' באדר ב' ,התשע"ו
 77מרץ 6172
סימוכין66762172 :

_רמ"ד רישוי __________
ק' רישוי עסקים ארצי
ר' תחום הפחתת רגולציה
רכז הפחתת רגולציה חטיבת אבטחה

הנדון :הבהרה בנושא אמצעי מיגון וטכנולוגיה בפריטי הרישוי
החדשים
בסימוכין ל:

 .1אחד ממטרות הרישוי של משטרת ישראל כרגולטור הינו העברת התניות והנחייה של
אמצעי מיגון פיזיים וטכנולוגים ואבטחה פיזית וחמושה וזאת כדי לממש את מטרתנו
והיא מניעת שוד והתפרצות  ,מניעת אירועי סדר ציבורי ולחימה בפח"ע תוך מתן שירות
טוב לעסקים.
 .4בפריטי הרישוי החדשים נכנסו מפרטים מעודכנים המחדשים את אמצעי המיגון שמ"י
רוצה להכניס לעסקים כגון :מצלמות טמ"ס ,כספות ,דלתות כנגד פריצה קרה ,מערכות
אזעקה ,מערכות למסירת הודעות וכ"ו.
 .0להלן מספר הבהרות בנושא :
א .עסק חדש נדרש למלא את כל תנאי הפריט החדש כוללים הכנסת אמצעי מיגון
וטכנולוגיה הכתובים בו.
ב.

עסק האמור לקבל חידוש רישיון יתחלק לשלוש אופציות –
 ).1במידה ולעסק קיימים אמצעי מיגון שאושרו בעבר ע"י הרישוי והאמצעים
תקנים וקיימים בפריט ,יש לאשר את האמצעים הקיימים בעסק.
 ).4במידה ובעל העסק מעוניין להחליף את האמצעים הטכנולוגים והפיזיים
באמצעים חדשים על פי המפרט החדש ,על פי החוק יש לו אפשרות להתארגן
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ולהתקין עד שלוש שנים(.אפשר לבקש מבעל עסק תוכנית תר"ש להתקנת
האמצעים ).

 ).0במידה ואחד האמצעים הטכנולוגים או הפיזיים התקלקל ואינו ניתן לתקנו
בצורה בו האמצעי ייתן מענה ראוי ,יידרש בעל העסק להחליף את האמצעים על
פי המפרט החדש .
 .2ברצוני להזכיר לכם שמטרתנו הינה לעזור לעסקים לשגשג ולפרוח תוך מתן שירות טוב
לאזרח מבלי לגרום לעליות מיותרות לעסקים.

בברכה,

בועז ליבנה,
קצין

בטיחות

רפ"ק
ברישוי
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