
 
 

 
 

 
 
 

 לחוק רישוי עסקים 5ג7אופן הגשת השגה למשטרת ישראל לפי סעיף 

 לנכון משטרת ישראל, להציג בזאת את אופן רואה), 34סעיף  ולאור שינוי חקיקה בחוק רישוי עסקים (רא .1

 ד(י) לתקנות רישוי עסקים11לפי תקנה לחוק רישוי עסקים ו 5ג7 הגשת השגה במשטרת ישראל, לפי סעיף

 .)"התקנות"(להלן  2000-ליות),התשס"א(הוראות כל

מפרסם בזה את  ),"חוק"לן (לה 1968-לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח ,משטרת ישראל – נותן האישור .2

 להלן:   דכ השגות,את אופן הגשת כן  כמולחוק,  5ג7להגיש לו השגות לפי סעיף גורם שיש ה

 .)"מנהל" ההשגה תוגש למשטרת ישראל (להלן .א

(מיקום  ההשגה תוגש לבקר אבטחה ורישוי שבתחום שיפוט רשות הרישוי אליו הוא שייך .ב

 .גיאוגרפי)

 בקרילותועבר ) נספח א' ורא( אלקטרוני או בפקס הדואר הבאמצעות מסירת השגה תהיה  .ג

 .ובמרחבים האופרטיביים לבקרי אבטחה ורישוי מרחביים רישוי בתחנותו אבטחה

עליו וישלח אותו  יחתוםובכתב  )נספח ב'(הפרטים בטופס השגה המשיג ימלא את כל  .ד

 בנספח ב'.או בפקס לנמענים דוא"ל ב

 הבקר יקליד את ההשגה. רישויאבטחה וג אל בקר המשיהשגה תוגש על ידי בעל העסק  .ה

 לטופס מפורמט בתיק העסק במערכת "שירת הסירנה". 

רישוי המטפל בתיק העסק הרלוונטי את התשובה אבטחה ו בסיום התהליך, יראה בקר .ו

 וימסור בכתב לבעל העסק המשיג.  רת הסירנה"במערכת "שי

 ימים מיום קבלת התנאי עליו הוא 30על המבקש להגיש את ההשגה תוך פרק זמן של  .ז

 מעוניין להשיג.

 :להשגה יצורפו  .3

 מזורז.ההיתר הזמני או ה, ההיתר העסק רישיוןעותק של  .א

ציין בהשגה האחר, י אם המשיג טוען לאי התאמה עם הדרישה שנקבעה מטעמו של נותן האישור .ב

 שאליו נשלח עותק ההשגה. הארצי של אותו נותן האישור את פרטי הגורם המוסמך

ם נוספים הדרושים לו לצורך קבלת החלטה המנהל רשאי לדרוש מהמשיג למסור פרטים ומסמכי .ג

 בעניין השגה.

 

  



 
 
 
 
 

 

 תחנתיים ומרחבייםרשימת בקרי אבטחה ורישוי  –נספח  א' 

 מחוז צפוןבקרי אבטחה ורישוי ב

 כתובת דוא"ל תפקיד יחידת שירות מספר
 Rishuy_tzafon@police.gov.il אבטחה ורישוי מחוז צפון 1
 Rishuy_galil@police.gov.il אבטחה ורישוי מרחב גליל 2
 Rishuy_kineret@police.gov.il אבטחה ורישוי כנרתמרחב  3
 Rishuy_amakim@police.gov.il אבטחה ורישוי עמקיםמרחב  4
 Rishuy_tamra@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת טמרה 5
 Rishuy_carmiel@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת כרמיאל 6
 Rishuy_mc@police.gov.il אבטחה ורישוי ל כרוםא מג'דתחנת  7
 Rishuy_misgav@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת משגב 8
 Rishuy_shfaram@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת שפרעם 9
 Rishuy_golan@police.gov.il אבטחה ורישוי גולןתחנת  10
 Rishuy_tiberias@police.gov.il אבטחה ורישוי טבריהתחנת  11
 Rishuy_yarden@police.gov.il אבטחה ורישוי ירדןתחנת  12
 Rishuy_tarshiha@police.gov.il אבטחה ורישוי מעלות תרשיחאתחנת  13
 Rishuy_tzfat@police.gov.il אבטחה ורישוי צפתתחנת  14
 Rishuy_k8@police.gov.il אבטחה ורישוי ת שמונהיקריתחנת  15
 Rishuy_beitshean@police.gov.il אבטחה ורישוי בית שאןתחנת  16
 Rishuy_kana@police.gov.il אבטחה ורישוי כפר כנאתחנת  17
 Rishuy_migdal@police.gov.il אבטחה ורישוי מגדל העמקתחנת  18
 Rishuy_nof@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת נוף הגליל 19
 Rishuy_naz@police.gov.il אבטחה ורישוי נצרתתחנת  20
 Rishuy_afula@police.gov.il אבטחה ורישוי עפולהתחנת  21

 מחוז חוףבקרי אבטחה ורישוי ב

 כתובת דוא"ל תפקיד יחידת שירות מספר

 Rishuy_hof@police.gov.il אבטחה ורישוי מחוז חוף 1
 Rishuy_asher@police.gov.il אבטחה ורישוי אשרמרחב  2
 Rishuy_menashe@police.gov.il אבטחה ורישוי מנשהמרחב  3
 Rishuy_zvulun@police.gov.il אבטחה ורישוי זבולוןתחנת  4
 Rishuy_hayfa@police.gov.il אבטחה ורישוי חיפהתחנת  5
 Rishuy_naharya@police.gov.il אבטחה ורישוי נהריהתחנת  6
 Rishuy_acre@police.gov.il אבטחה ורישוי עכותחנת  7
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 כתובת דוא"ל תפקיד יחידת שירות מספר

 Rishuy_tira@police.gov.il אבטחה ורישוי טירת הכרמלתחנת  8
 Rishuy_zichron@police.gov.il אבטחה ורישוי כרון יעקביזתחנת  9
 Rishuy_hadera@police.gov.il אבטחה ורישוי חדרהתחנת  10
 Rishuy_iron@police.gov.il אבטחה ורישוי עירוןתחנת  11
 Rishuy_umelfa@police.gov.il אבטחה ורישוי םחאום אל פתחנת  12
באקה אל תחנת  13

 אלע'רביה

 Rishuy_baka@police.gov.il אבטחה ורישוי

 מחוז מרכזבקרי אבטחה ורישוי ב

 כתובת דוא"ל תפקיד יחידת שירות מספר

  Rishuy_merkaz@police.gov.il ורישויאבטחה  מחוז מרכז 1
 Rishuy_natbag@police.gov.il אבטחה ורישוי נתב"גמרחב  2
 Rishuy_shfela@police.gov.il אבטחה ורישוי שפלהמרחב  3
 Rishuy_sharon@police.gov.il אבטחה ורישוי שרוןמרחב  4
 Rishuy_yavne@police.gov.il אבטחה ורישוי יבנהתחנת  5
 Rishuy_lod@police.gov.il אבטחה ורישוי לודתחנת  6
 Rishuy_mod@police.gov.il אבטחה ורישוי מודיעיןתחנת  7
 Rishuy_rashlatz@police.gov.il אבטחה ורישוי ראשון לציוןתחנת  8
 Rishuy_rehovot@police.gov.il אבטחה ורישוי רחובותתחנת  9
 Rishuy_ramla@police.gov.il אבטחה ורישוי רמלהתחנת  10
 Rishuy_ks@police.gov.il אבטחה ורישוי כפר סבאתחנת  11
 Rishuy_kasem@police.gov.il אבטחה ורישוי כפר קאסםתחנת  12
 Rishuy_natanya@police.gov.il אבטחה ורישוי נתניהתחנת  13
 Rishuy_pt@police.gov.il אבטחה ורישוי פתח תקווהתחנת  14
 Rishuy_kedma@police.gov.il אבטחה ורישוי קדמהתחנת  15
 Rishuy_roshayin@police.gov.il אבטחה ורישוי ראש העיןתחנת  16
  אבטחה ורישוי תחנת שדות 17

 מחוז תל אביבבקרי אבטחה ורישוי ב

 כתובת דוא"ל תפקיד יחידת שירות מספר

 Rishuy_tlv@police.gov.il אבטחה ורישוי ל אביבמחוז ת 1
 Rishuy_ayalon@police.gov.il אבטחה ורישוי איילוןמרחב  2
 Rishuy_dan@police.gov.il אבטחה ורישוי דןמרחב  3
 Rishuy_yiftach@police.gov.il אבטחה ורישוי יפתחמרחב  4
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 כתובת דוא"ל תפקיד יחידת שירות מספר

 Rishuy_yarkon@police.gov.il אבטחה ורישוי ירקוןמרחב  5
 Rishuy_bb@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת בני ברק 6
 Rishuy_givatayim@police.gov.il ורישוי אבטחה תחנת גבעתיים 7
 Rishuy_mesubim@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת מסובים 8
 Rishuy_glilot@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת גלילות 9

 Rishuy_levtlv@police.gov.il אבטחה ורישוי ל אביבתחנת לב ת 10
 Rishuy_ntlv@police.gov.il אבטחה ורישוי צפוןל אביב תחנת ת 11

 מחוז ירושליםבקרי אבטחה ורישוי ב

 כתובת דוא"ל תפקיד יחידת שירות מספר

 Rishuy_jer@police.gov.il אבטחה ורישוי מחוז י"ם 1
 Rishuy_david@police.gov.il אבטחה ורישוי דודמרחב  2
 Rishuy_tziyon@police.gov.il אבטחה ורישוי ציוןמרחב  3
 Rishuy_kedem@police.gov.il אבטחה ורישוי קדםמרחב  4
 Rishuy_bs@police.gov.il אבטחה ורישוי בית שמשתחנת  5
 Rishuy_harel@police.gov.il אבטחה ורישוי הראלתחנת  6
 Rishuy_levhabira@police.gov.il ורישויאבטחה  לב הבירהתחנת  7
 Rishuy_moriya@police.gov.il אבטחה ורישוי מוריהתחנת  8
 Rishuy_mateyehoda@police.gov.il אבטחה ורישוי מטה יהודהתחנת  9

 Rishuy_oz@police.gov.il אבטחה ורישוי עוזתחנת  10
 Rishuy_shalem@police.gov.il אבטחה ורישוי שלםתחנת  11
 Rishuy_shafat@police.gov.il אבטחה ורישוי שפטתחנת  12
 Rishuy_mateyehuda@police.gov.il אבטחה ורישוי מטה יהודה 13

 מחוז ש"יבקרי אבטחה ורישוי ב

 כתובת דוא"ל תפקיד יחידת שירות מספר

 Rishuy_shay@police.gov.il אבטחה ורישוי מחוז ש"י 1
 Rishuy_hebron@police.gov.il אבטחה ורישוי חברוןמרחב  2
 Rishuy_shomron@police.gov.il אבטחה ורישוי שומרוןמרחב  3
 Rishuy_etziyon@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת עציון 4
 Rishuy_benjamin@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת בנימין 5
 Rishuy_modillit@police.gov.il אבטחה ורישוי מודיעין עלית 6
 Rishuy_tama@police.gov.il אבטחה ורישוי מעלה אדומים 7
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 מחוז דרוםבקרי אבטחה ורישוי ב

 כתובת דוא"ל תפקיד יחידת שירות מספר

 Rishuy_darom@police.gov.il אבטחה ורישוי מחוז דרום 1
 Rishuy_eylat@police.gov.il אבטחה ורישוי אילתמרחב  2
 Rishuy_lacish@police.gov.il אבטחה ורישוי לכישמרחב  3
 Rishuy_negev@police.gov.il אבטחה ורישוי נגבמרחב  4
 Rishuy_ashdod@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת אשדוד 5
 Rishuy_ashkelon@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת אשקלון 6
 Rishuy_km@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת קריית מלאכי 7
 Rishuy_kg@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת קריית גת 8
 Rishuy_sderot@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת שדרות 9

 Rishuy_ofakim@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת אופקים 10
 Rishuy_b7@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת באר שבע 11
 Rishuy_dimona@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת דימונה 12
 Rishuy_ayarot@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת העיירות 13
 Rishuy_netivot@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת נתיבות 14
 Rishuy_arad@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת ערד 15
 Rishuy_aroer@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת ערוער 16
 Rishuy_rahat@police.gov.il אבטחה ורישוי תחנת רהט 17
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 פורמט טופס השגה – 'בנספח 

 רישוי עסקים, לכבוד: משטרת ישראל

 :_____שם הרשות

 :______תאריך

 :______מספר תיק רישוי

 הוגש לתחנת:______

 1968-לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"חטופס הגשה 

ד(י) לחוק 11מטרה שהנך מופקד עליה לפי סעיף מבקש להשיג על תנאי שנקבע מטעמך או לקיום , החתום מטה, אני

 ), כמפורט להלן:"החוק" (להלן 1968-רישוי עסקים, התשכ"ח

 שם העסק: ____________________________.

 מיקום העסק:

 רחוב
 פרמס

 בית

או  חנותפר מס

 יחידה
 שטח העסק קומה מיקוד

      

 

 סוג העסק:

 הערות תיאור העיסוק ומהות העסק  מס' פריט

   

 

 פרטי המשיג:

 שם התאגידאו שם 
 תפקיד בעסק

 או  זהות פרמס

 תאגידמספר 
 מס' טלפון כתובת פרטית

 שם פרטי שם משפחה

      

 

פירוט התנאי שעליו מוגשת ההשגה: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 ע"י המשיג:  מועד קבלת התנאי

________________________________________________________________________________ 

עילת ההשגה: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 חלופות המוצעות לתנאי (במידה ויש):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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