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תנאים לפי סעיף  7לחוק רישוי עסקים תשכ"ח  -1968לעסק
לפי פריט  4.8בצו רישוי עסקים:
"משקאות משכרים  -הגשתם
לצורך צריכה במקום ההגשה" )להלן העסק(

בתוקף הסמכות שהוענקה לי על ידי השר לביטחון פנים לפי סעיף  6לחוק ובהתאם לסמכויותי
לפי סעיף  7לחוק רישוי עסקים תשכ"ח) 1968-להלן החוק( ,אני החתום
מפקד מרחב
מטה
מתנה בזה את אישור הרישיון לעסק בתנאים הבאים:

 .1הגדרות

א.
ב.
ג.
ד.

ה.

"בעל העסק"  -האדם לו ניתן הרישיון לעסק.
"מבקש הרישיון" -האדם המבקש להפעיל עסק ,לרבות מנהל ,כאשר העסק בבעלות
תאגיד.
"מנהל העסק"  -האדם המנהל בפועל את העסק.
"משקה משכר"  -משקה תוסס או אלכוהולי שנועד לצריכת אדם והמכיל בבדיקת מדגם
ממנו ,שני אחוזים או יותר אלכוהול לפי הנפח ,למעט סמים ותרופות המוכנים או נמכרים
על ידי רוקח .צוינה תכולת האלכוהול שבמשקה הנמצא במכל סגור ,ישמש ציון זה הוכחה
לכאורה למידת התכולה.
"תאגיד" -חברה בע"מ ,שותפות ,אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית אחרת.

 .2תאגיד כבעל
עסק

היה העסק בעלות תאגיד  -יצוינו בבקשה לרישיון פרטיהם האישיים של המנהלים.

 .3אישור מבקש
הרישיון

א .לא יאושר רשיון לעסק ,אלא לאחר שמבקש הרשיון קיבל אישור להפעלת העסק מאת מפקד
המרחב .
ב .מפקד המרחב ייתן אישורו לאחר שמצא כי אין מניעה לכך מטעמים הנוגעים לשלום הציבור,
לרבות לאור עברו הפלילי.

 .4מיקום העסק

לא יאושר רישיון לעסק במקום שלדעת מפקד המרחב עלול העסק להוות סכנה לשלום הציבור.

 .5אישור
המשטרה לבעלי
תפקיד

לא יועסק בעסק מנהל ומוכר משקאות ,אלא אם מצא מפקד המרחב שאין מניעה להעסקתו
בתפקיד המוגדר ,מטעמים הנוגעים לשלום הציבור לרבות לאור עברו הפלילי ,ונתן אישורו לכך.

 .6איסור
העסקת קטינים

לא יועסק במכירת משקאות משכרים מי שטרם מלאו לו  18שנה.

 .7הגבלת
הכניסה

בעל העסק או מנהל העסק לא יתיר שהעסק ישמש מקום מפגש וריכוז קבועים לעבריינים.

 .8איסור מכירה
לקטינים

לא יימכרו משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו  18שנה.

 .9פרסום איסור

א  .בעל העסק או מנהל העסק יודיע לציבור כי לא ימכרו משקאות משכרים למי שטרם מלאו
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מכירה לקטינים

לו  18שנה.
ב  .בעל העסק או מנהל העסק יודיע על התנאים האמורים בשלט שיוצג מעל פתחי הכניסה
לבית העסק .לשון ההודעה תהיה כדלהלן:
 1.מכירה או הגשה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו  18שנה  -אסורה!
 2.א.
עפ"י סעיף  193א' לחוק העונשין ,התשל"ז " ,1997 -מכירה או אספקה של
משקה משכר למי שטרם מלאו לו  ,18וכן עידוד אדם כאמור לצרוך משקה
משכר  -מהווים עבירה.
המבקש לצרוך משקאות חייב ,לבקשת בעל העסק או עובד בעסק ,להציג
ב.
תעודה מזהה באמצעותה ניתן לוודא את גילו.
ג.
השלט יהיה עשוי מחומר קשיח ,למעט קרטון ,שמידותיו X50 40ס"מ.
האותיות בשלט יהיו בצבע שחור ,כאשר האותיות בפסקה הראשונה להודעה
ד.
יהיו בגודל אחיד של X2.5 2.5ס"מ.
השלט ייקבע בגובה  1.80מטר עד  2.20מטר מהרצפה ולא יוסתר על ידי
ה.
חפץ כלשהו.
השלט יותקן עם סידורי הארה בצידו ויואר בשעות החשיכה בכל עת שהעסק
ו.
פתוח לציבור או נמצאים בו בני אדם.

 .10רשומת
עובדים בעסק

א  .בעסק תנוהל רשומה בה יירשמו פרטיהם האישיים של העובדים
ב  .הרשומה תומצא למשטרה ,על פי דרישתה ,בכל עת.

 .11איסור שינוי

לא ייעשה כל שינוי בעסק שלא בהתאם לתנאי הרישיון ולאישורו של מפקד המרחב.

 .12ייחוד
פעולות העסק

לא ינוהל בעסק זה ,עסק טעון רישוי אחר ,אלא אם ניתן לכך רישיון כדין.

 .13הצגת
הרשיון

רישיון העסק והתנאים המצורפים אליו יוצגו במקום הנראה לעין ושלמבקרים יש גישה

 .14זיהוי

בעל העסק וכל עובד בו ,יזהה את עצמו בפני שוטר ,יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים,
הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו ,הכל לפי דרישתו.

 .15פריקה
וטעינה

לא יתיר בעל העסק או מנהל העסק פריקה וטעינה הקשורים בניהול העסק ,אלא בהתאם
להוראת כל דין.

 .16התאמת
חצרים ) תיקון
( 2005

בסמכות מפקד המרחב  ,ועל פי שיקול דעתו ,התאמת החצרים לאפשרויות של פיקוח יעיל
מצד המשטרה ,הן מבחינת המבנה והן מבחינת המקום) .ראה פריט רישוי )7.7ו(-דיסקוטק,
סעיפים 3 -ב). 5,6,7,8,9,12,14,17,27,29,30 ,

 .17הוספת
תנאים וגריעתם

בסמכות מפקד המרחב להוסיף על התנאים האמורים לעיל ,לגרוע מהם או לשנותם ,הכל לפי
שיקול דעתו.

 .18תנאי מוקדם

התנאים שיש לקיימם לפני מתן האישור ,הרישיון או ההיתר הזמני הם:
סעיפים .17 ,4 ,3

 .19תנאי ברשיון

התנאים שיש לקיימם עם מתן הרישיון הם:
כל שאר הסעיפים.
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20.רשיון
מרשות הרישוי
)תיקון (2004

אין במילוי התנאים מטעם המשטרה משום הבטחה מנהלית לקבלת רשיון או היתר זמני ,שכן
סמכות זו נתונה לרשות הרישוי בלבד.

מפקד המרחב
דרגה

שם

חתימה

תאריך המסירה:
פרטי מקבל התנאים וחתימתו:
שם פרטי

שם משפחה

תעודת זהות

חתימה

