מעודכן ליוני 1998

מפרט מספר  - 151תבחינים למועסקים בתפקיד ביטחון אחראי לביטחון ,בודק
ביטחוני ,שומר ,מאבטח/סייר
.1

בתנאי הרישוי של מספר עסקים טעוני רישוי המפורטים בצו רישוי עסקים) ,עסקים טעוני רישוי() ,תיקון(,
התשנ"ו  ,1996-בהם קבלת הרשיון לעסק מותנית בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ,נדרש בעל העסק
להעסיק אחד או יותר מבעלי התפקידים הביטחוניים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.

.2

אחראי לביטחון.
מאבטח/סייר.
שומר.
בודק ביטחוני.

בעל עסק לא יעסיק בעל תפקיד כאמור ,אלא אם הוא ממלא בנוסף לדרישות הקבועות בתנאי הרישוי לעסק ,גם
אחר הדרישות הנוספות הבאות:
א.

ב.

אחראי לביטחון:
(1

אזרח או תושב קבע.

(2

גילו לא יפחת מ 21-שנים .עלה גילו על  55יאושר ע"י ממ"ר לאחר קבלת אישור רופא תעסוקה.

(3

סיים  12שנות לימוד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה ,התש"ט  1949-או המציא
אישור ממשרד החינוך והתרבות על השכלה שוות ערך לכך.

(4

שולט בשפה העברית על בוריה.

(5

בוגר קורס פיקודי בצה"ל או במשטרת ישראל או בשרות הבטחון הכללי או בשירות בתי הסוהר
או שהוא בעל נסיון של שלוש שנים רצופות לפחות במהלך  5השנים שקדמו להגשת הבקשה
לרשיון .בעיסוק בישראל או בגוף ישראלי בתחום הבטחון או האבטחה ,המכשיר אותו ,לדעת
מפקד המרחב ,לשמש כאחראי בטחון.

(6

המציא אישור מאת רופא תעסוקה בדבר כשירותו הרפואית.

(7

בעל רשיון לנשיאת נשק או תעודת הרשאה לנשיאת נשק.

(8

עבר בהצלחה הכשרה מקצועית מתאימה ,שתכלול הדרכה ותרגול בנושאים הבאים:
)א(

הוראות שימוש בנשק.

)ב (

אימון ירי על ידי מדריך מקצועי )לפני תחילת העסקתו בתפקיד המוגדר ואחת לחצי שנה
במשך פעילותו(.

)ג(

זיהוי אמל"ח וכללי התנהגות באירוע חפץ חשוד.

)ד (

זיהוי ואיתור חשודים.

) ה(

טיפול באירוע פח"ע.

)ו(

הכרת המתקן ותכנית האבטחה.

)ז(

סמכויות מעצר ,עיכוב וחיפוש.

) ח(

העברת דיווחים לגורמי חירום וביטחון.

שומר חמוש/מאבטח/סייר

(1

אזרח או תושב קבע.

(2

גילו לא יפחת מ 21-שנים .עלה גילו על  55שנים ,יאושר ע"י הממ"ר לאחר שהמציא אישור מרופא
תעסוקה.
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(3

סיים  10שנות לימוד במוסד חינוך מוכר בחוק לימוד חובה התש"ט  1949-או המציא אישור
ממשרד החינוך על השכלה שוות ערך לכך.

(4

שולט היטב בשפה העברית.

(5

בוגר קורס פיקודי בצה"ל או במשטרת ישראל או בשרות הבטחון הכללי או בשירות בתי הסוהר
או שהוא בעל נסיון של שלוש שנים רצופות לפחות במהלך  5השנים שקדמו להגשת הבקשה
לרשיון .בעיסוק בישראל או בגוף ישראלי בתחום הבטחון או האבטחה ,המכשיר אותו ,לדעת
מפקד המרחב ,לשמש שומר חמוש/מאבטח/סיור.

(6

המציא אישור מאת רופא תעסוקה בדבר כשירותו הרפואית.

(7

בעל רשיון לנשיאת נשק.

(8

עבר בהצלחה הכשרה מקצועית מתאימה ,שתכלול הדרכה ותרגול בנושאים הבאים:
)א(
)ב (

הוראות שימוש בנשק.
אימון ירי על ידי מדריך מקצועי )לפני תחילת העסקתו בתפקיד המוגדר ואחת לחצי שנה
במשך פעילותו(.
זיהוי אמל"ח וכללי התנהגות באירוע חפץ חשוד.
זיהוי ואיתור חשודים.
טיפול באירוע פח"ע.
הכרת המתקן ותכנית האבטחה.
סמכויות מעצר ,עיכוב וחיפוש.
העברת דיווחים לגורמי חירום וביטחון.

*

הערה  -בפריטים 8.3א .ו 9.4-בצו רישוי עסקים גילו של מאבטח לא יעלה על .45

)ג(
)ד (
) ה(
)ו(
)ז(
) ח(

ג.

שומר ) -לא חמוש(
(1

אזרח או תושב קבע.

(2

גילו לא יפחת מ 21-ולא יעלה על  65שנים.

(3

סיים  10שנות לימוד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה התש"ט 1949-או שהוא
בעל השכלה מוכרת שוות ערך.

(4

שולט היטב בשפה העברית.

(5

לאחר שירות בצה"ל ,במשטרת ישראל ,בשב"ס או בשב"כ.

(6

המציא אישור מאת רופא תעסוקה בדבר כשירותו הרפואית.

(7

עבר בהצלחה הכשרה מקצועית מתאימה ,שתכלול הדרכה ותרגול בנושאים הבאים:
)א(
)ב (
)ג(
)ד (
) ה(

ד.

זיהוי אמל"ח וכללי התנהגות באירועי חפץ או רכב חשוד.
זיהוי ואיתור חשודים.
הכרת מתקן ותכנית האבטחה.
סמכויות מעצר ,עיכוב וחיפוש.
העברת דיווחים לגורמי חירום וביטחון.

בודק ביטחוני
אזרח או תושב קבע.
(1

(2

גילו אינו נמוך מ 18-שנים ואינו עולה על  65שנים .עלה גילו על  ,65יאושר ע"י הממ"ר לאחר
שהמציא אישור רופא תעסוקה ,בדבר כשירותו הרפואית.

(3

שולט בשפה העברית.

(4

המציא אישור מאת רופא תעסוקה בדבר כשירותו הרפואית.
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 (5לאחר שעבר הדרכה בנושאים הבאים :א( בזיהוי אמל"ח וכללי התנהגות באירוע חפץ או רכב חשוד .ב(
זיהוי ואיתור חשודים.
.3

בסמכות מפקד המרחב לפטור מקיומה של דרישה זו או אחרת ובלבד שלדעתו יוכל האדם שניתן לו האישור למלא
את התפקיד שהוא מיועד לעסוק בו.

