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 TIPFree Style    29  סגנון חופשיטיפ

 לניהול ותפעול אתרי רחצה ונופש -באינטרנט ובפייסבוק   מגזין אלקטרוני 
 מקבוצת ד. לבקוביץ יעוץ והדרכה בע"מ

 2017 באוגוסט 10 - זתשע" אב   י"ח
 

 המשטרה  תנאי
 בריכות שחייהרישוי ל

מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מיםה, לרבות מאגר יבריכת שחי - א' 7.4פריט רישוי לפי   

       

 מאת: דוד לבקוביץ       

 

  

 פתח דבר 

עינוג  -  7טעונות רישוי נכללות בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, בקבוצה  בריכות שחייה

א'. לשם קבלת רישיון עסק עליהן לעמוד בתקנות רישוי עסקים  7.4וספורט,  פריט  ציבורי, נופש

 שונים.נותני אישור ובמידת הצורך בתנאים ודרישות מיוחדים מצד גורמי 

משטרת ישראל היא גורם נותן אישור שבא להבטיח את שלום הציבור בבריכות שחייה ולצורך קבלת 

 .והדרישות של המשטרה רישיון עסק על הבריכה לעמוד בתנאים

פרסמה משטרת ישראל הוראת שעה הקובעת הנחייה הנוגעת לעדכון התנאים  21.6.17ביום 

 מקרים הפטורים מאבטחה. –ה יהנדרשים על ידה ביחס לאבטחת בריכות שחי

 על הוראת השעה ועל תנאים נוספים לשלום הציבור של המשטרה וגורמים נוספים ראה בפרק הבא. 
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 טרה וגורמים נוספים להבטחת שלום הציבור תנאי המש 

 

  : ם נוספים,  שבאים  להבטיח את שלום הציבורהתנאים של המשטרה וגורמיריכוז להלן 

  בריכת שחייה, לרבות מאגר מים   –א'  7.4רישוי פריט תנאי משטרת ישראל לפי

 (2017)אוגוסט אחר המשמש לשחייה ולנופש מים 

  'גדר ביטחון רשת רגילה – 120מפרט מס 

  'גדר בלוקים – 121מפרט מס 

  'גדר מסורגת – 124.1מפרט מס 

  'מתקן לקליטת חפצים חשודים )בור ביטחון( – 130מפרט מס 

  'תאורה ביטחונית – 140מפרט מס 

  'כריזה – 160מפרט מס 

  'תבחינים למועסקים בתפקיד ביטחון  – 151מפרט מס 

 פרסמה  21.6.17ביום   - א' 7.4פריט  חייה בריכות ש -  הנחיה ארצית אחידה

משטרת ישראל הוראת שעה הקובעת הנחייה הנוגעת לעדכון התנאים הנדרשים על 

 מקרים הפטורים מאבטחה. –ה יידה ביחס לאבטחת בריכות שחי

 של העסקה למניעת הליך קבלת אישור משטרת ישראל לעמידה בחוק  החוק 

  2001 –א "מסוימים, התשס במוסדות מין עברייני

 ומעקב אבטחה במצלמות שימוש -  4/2012 מס'  מידע מאגרי רשם הנחית 

 –הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע  –. רמו"ט בהן הנקלטות התמונות ובמאגרי

 משרד המשפטים 

 

 מערכת האתר מבקשת להבהיר כי מסמכים אלו  הגיעו לידיה מבעלי עסקים ולא ממשטרת ישראל

 

© 
 כל הזכויות שמורות

אין להעתיק או להפיץ פרסום זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני )לרבות צילום והקלטה( ללא 
 בע"מ.ד. לבקוביץ יעוץ והדרכה  -מ אישור בכתב מראש 

מיד  על מקורות על דיוקם ועדכונם עד ליום הפרסום. יחד עם זאת,  ראוי להסתמך ת מאמרדי להעמיד את הדברים שבנעשה הכל כ
 צרןוהוראות הי םהחקיקה המעודכני

 


