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 תנאים להבטחת מניעת סכנה לשלום הציבור, שוד והתפרצויות -' חפרק 

 חוקים ותקנות .1
  -ראה פרק א'. בפרט 

 המפעל .  עקב פעילות והיערכות סכנה לשלום הציבור, שוד והתפרצויות ימנע בעל העסק .1.1

ל להשגת לבחון את הערכות המפע ,יאפשר לנציג השר לביטחון פנים או לגורם מוסמך אחר מטעמו בעל העסק .1.2
 .)החוק( 1968 – חהתשכ" ,( בחוק רישוי עסקים2)א( ) 1מטרה מס' 

 בעל העסק יאפשר פיקוח אך ורק לנציגים אשר הוסמכו על ידי מנהל היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים. .1.3

 הגדרות .2

 ראה הגדרות פרקים א', ב', ג', ז', ט' . .2.1

 על הביטחון במפעל.הממונה  - "מנהל אבטחה" )"מב"ט" בפרקים אחרים במפרט זה( .2.2

 כהגדרתם בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים. –"מפעלי מערכת הביטחון"  .2.3

 נציג המשטרה אשר מונה על ידי השר לביטחון פנים. -"נותן האישור"  .2.4

קצין רישוי ואבטחה של משטרת ישראל, אשר הונחה על ידי נותן האישור לפקח על  -"נציג השטח"  .2.5
ט' לחוק על ידי מנהל היחידה לרישוי 29י כנדרש והוסמך על פי סעיף המפעל, עבר הכשר ביטחונ

 מפעלים ביטחוניים.

 .תחנת משטרה שבתחום אחריותה מצוי המפעל - "תחנת המשטרה" .2.6

 דרישות דווח ומסירת מידע .3

בלמ"ס עד שמור, יועבר למפקד ברמת סיווג  נוהל החירום שבתיק המפעל, -)ראה פירוט בפרק א'(  מפעלהתיק 
ת המשטרה, מותנה בקיום הוראות פרק ט' במפרט זה )הוראות משהב"ט(. זאת לרבות פירוט דרכי תחנ

 התקשרות, שטחי כינוס, פירוט דרכי גישה.

 ראה פרקים א',ג', ד', ז'. – ונפיצים חומרים מסוכניםאירועי  .4

 : חניון .5

 .תנועהשאישר מהנדס בעל המפעל יקצה מקומות חניה בהתאם לתכנית חניה והסדרי תנועה  .5.1

 הסדרי תנועה וחנייה מחוץ לתחום המפעל יבוצעו על פי הוראות נותן האישור. .5.2

משהב"ט,  –ב"מפעלי מערכת הביטחון"  – נותן האישור תנאיאבטחה פיזית תעשה עפ"י : וחמושה אבטחה פיזית .6
 משטרת ישראל. –ביתר המפעלים הביטחוניים 

משהב"ט,  –ב"מפעלי מערכת הביטחון"  – נותן האישור איתניש לפעול על פי  -  , אחסון נשק ותחמושתכלי נשק .7
 משטרת ישראל. –ביתר המפעלים הביטחוניים 

 –יש לפעול על פי תנאי משטרת ישראל, בהתאם לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה   – מטווחים .8
1995. 

 הדרכה ותרגול .9

במגבלות אבטחת מידע הנדרשות, לצורך הכרת המפעל  ,מנהל המפעל ידריך את מפקד תחנת המשטרה  .9.1
 למקרה שיידרש טיפול באירוע.

 קבלו הדרכה בנוגע להתנהגות במקרה של אירוע שוד, התפרצות ואירועי חירום אחרים.במפעל יהעובדים  .9.2

 קשר ומערכות תקשורתשטח כינוס,  .10

 ה.ע הדורש התערבותבעת אירו בעל המפעל יוודא קיום דרכי תקשורת וחבירה עם תחנת המשטרה .10.1

בעל העסק יקבע מקום כינוס כוחות אשר יכלול: הגדרת שטח כינוס, נקודת חפ"ק ומקום מפגש הכוחות,  .10.2
 נקודות חיבור למערכת החשמל והטלפונים לנקודה זו.

 תחנת המשטרה.דווח למפקד נקודת שטח הכינוס ת .10.3
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 :, ג' למפרט זה()כהגדרתו בפרקים א'תנאים משלימים למפעל ביטחוני העוסק בנפיצים  .11

 מסירת נפיצים תתבצע לאחר: .11.1

 הצגת היתר קניה על פי כל דין. .א

 הצגת היתר הובלה על פי כל דין. .ב

 המקבל והמוביל זוהו על פי תעודה שהציגו. .ג

מקום אחסנת הנפיצים: ינקטו כל האמצעים הנדרשים לאבטחת מתקני הנפיצים מפני גניבה, שוד  .11.2
 והתפרצות.

 מערכת אזעקה: .11.3

הנפיצים תותקן מערכת אזעקה הכוללת רכזת וגלאים, שנבנתה והותקנה בהתאם במקום אחסנת  .א
 .1337לתקן ישראלי 

 המערכת תהיה מחוברת למוקד הביטחון של המפעל ולממונה הביטחון. .ב

 דיווח מיידי לנותן האישור של משטרת ישראל. רדיווח: בעת אירוע בנפיצים יימס .11.4

 ההשמדה, על פי הוראות מלמ"ב.

 


