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כללי

:צבעים בלבד3-המאבטחים יחולקו לתעודות 

.החמושיםהמאבטחיםלכלל-מאבטח-אפורצבע--א

.הביטחונייםהבודקיםלכלל-חמושלאבטחוניבודק-חוםצבע--ב

.טים"והמנבהאבטחהמנהלילכלל-אבטחהמנהלי-ירוקצבע--ג

:המאבטחיםסמכויותבתעודתהגופיםפירוטצמצום

:ביטול הרישום הפרטני של כלל הגופים בתעודת הסמכויות•

('שם העסק וכדו, מתקן התשתית, משרד ממשלתי)



רישום גוף בתעודת הסמכויות

לדרישת החוק יש לרשום בכל תעודת מאבטח את הגוף בו פועל  בהתאם -

.המאבטח

להקל על ניוד מאבטחים בין הגופים השונים הוחלט על רישום הגופים  מ "ע-

.בקבוצות בלבד ולא על רישום פרטני של שם הגוף

להנפקת תעודת " תו התקן"הגופים תהיה בסרגל גלילה בתוך מערכת רשימת -

.סמכויות ולא יהיה רישום ידני פתוח



פירוט חלוקת גופים והרישום על גבי התעודות

הרישום על התעודהחוק הסדרת הביטחון

הגנת הסביבהתחבורה

גופים ציבוריים

בנק ישראלפ"בט

(מס הכנסה)מ "מכס ומע/ רשות המיסים שיכון

רשות העתיקותמשפטים

הסוכנות היהודיתתרבות וספורט

קרן קיימת לישראלמס הכנסה

רשות מקרקעי ישראלהעלייה והקליטה

מרכז מיפוי ישראלשירותי דת

רשות הטבע והגניםשיתוף פעולה אזורי

הפניםמשרדחינוך

דואר ישראלבריאות

מבקר המדינהכלכלה

משרד אוצרשוויון חברתי

משרד התקשורתתיירות

מדע וטכנולוגיהחקלאות

ורווחהעבודהשירותי דת

פיתוח הנגב והגלילהמרכז למקומות קדושים



פירוט חלוקת גופים והרישום על גבי תעודות

הרישום על התעודהחוק הסדרת הביטחון

ם"רמי

מעברים

מעברי גבול ושדות תעופה–ת"רש

אילת/ חיפה / נמל אשדוד

חברת נמלי ישראל כולל מעגנת שביט

(HCTחברת )נמל הדרום 

(SIPGחברת )נמל המפרץ 

נמל מספנות ישראל

מאבטחים בעוטף ירושלים

משקפי מכס

משרד התחבורה–יחידת מעגנות



פירוט חלוקת גופים והרישום כל גבי לתעודות

הרישום על התעודהחוק הסדרת הביטחון

משרד האנרגיה

תשתיות

המכון הגאולוגי

חברת החשמל

חברת מקורות

אשדוד/ חיפה בתי זיקוק

א"קצא

ן"תש

דלק פי גלילות

ז"נתג

י'אנרגנובל 

(בלבד)תרכובת ברום / ל"כיחברת 

הוט מובייל  / הוט / סלקום / פרטנר / פלאפון 

בזק בינלאומי/ בזק 

התאגיד החדש הישראלי

הרשות השנייה

התעודההרישום עלחוק הסדרת הביטחון

זקיף עובדי ציבור מאוימים
זקיף עובדי ציבור מאוימים

צמוד עובדי ציבור מאוימים



פירוט חלוקת גופים והרישום על גבי תעודות

הרישום על התעודה'א6סעיף + חוק הסדרת הביטחון 

מרפאות/ חולים בתי–משרד הבריאות 

גופים  

ציבוריים

.מקום המספק שירותי רווחה/ לשירותים חברתיים ' מח/ משרד העבודה והרווחה

ביטוח לאומי

וההגירהרשות האוכלוסין

רשות האכיפה והגביה

שירותי התעסוקה

בתי דין רבניים

מכון וייצמן/ טכניון / א "ת/ עברית / בר אילן / בן גוריון / חיפה אוניברסיטת

הרישום על התעודה'א6סעיף + חוק הסדרת הביטחון 

רכבת ישראל

רכבות ם-יל"רק

א  "תל"רק–ע"נת



הרישום על גבי התעודהחוק סמכויות

במזרח ירושליםאבטחת מתחמים

גופים ציבוריים
ב"ארהשגרירות

מתקני משטרה

(במתקנים המנויים בחוק)ש "עיריית ב

(במתקנים המנויים בחוק)עיריית ירושלים 

פירוט חלוקת גופים והרישום על גבי תעודות

הרישום על גבי התעודהחוק סמכויות

וקוסמטיקהרוקחות, בריאות 

רישוי עסקים

דלק ואנרגיה

דלק לסוגיו

מים ופסולת

מסחר ושונות

נופש וספורט, עינוג ציבורי

רכב ותעבורה

כימייה ומחצבים, מלאכה, תעשייה



פירוט חלוקת גופים והרישום על גבי תעודות

הרישום על התעודה'א6סעיף + חוק סמכויות 

עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום  -משקאות משכרים 

.ההגשה

בודק  / רישוי עסקים 
באירועי תרבות ובידור

דיסקוטק

.כהגדרתה ותחנת רכבת, תחנת מרכזית

.קרקעית-תחנת רכבת תת

למעט  , 500אולם ספורט שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל , אצטדיון

.אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

סדרן ספורט למעט  , 500אולם ספורט שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד , אצטדיון

אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט  

.לעריכת פעילות ספורט בלא קהל

מוסדות חינוךמוסדות חינוך

הרישום על התעודה'א6סעיף + חוק סמכויות 

בתי חולים של שירותי בריאות כללית המצוינים בתוספת בחוק

גופים ציבוריים
(המצוינים בחוק)ם -בתי חולים בי, אסותא

לשכות רווחה ברשות מקומית

שרות התעסוקה



חוק הסדרת הביטחון-תעודת מאבטח 

' א6+ חוק הסדרת הביטחון -תעודת מאבטח 



חוק סמכויות-תעודת מאבטח 

'א6+ חוק סמכויות -תעודת מאבטח 



תעודת מאבטח טיולים

דור מעבר-תעודת מאבטח 



תעודת בודק ביטחוני לא חמוש 
חוק הסדרת הביטחון

תעודת בודק ביטחוני לא חמוש
'א6+ הביטחון חוק הסדרת 



תעודת בודק ביטחוני לא חמוש
סמכויותחוק 

תעודת בודק ביטחוני לא חמוש
'א6+ סמכויות חוק 



תעודת בודק ביטחוני לא חמוש 
באירועי תרבות ובידור

תעודת סדרן באירועי ספורט



תעודת ממונה ביטחון ארצי

תעודת ממונה ביטחון מקומי



תעודת מנהל אבטחה

תעודת מנהל ביטחון בספורט



ח"מוסט "תעודת קב


