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  ים-הוראות בעניין רישוי עסקים לעריכת משחקים בתחום עיריית בת

  
  

, ובהתחשב בצרכי הסדר הציבורי, 1968-ב' לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 2בתוקף סמכותה לפי סעיף 
ים הוראות אלה לגבי רשיון של עסק -טעמים חינוכיים, קבעה רשות הרישוי של עיריית בתשלום הציבור ומ

לעריכת משחקים באמצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי או בדרך אחרת וכן משחקי ביליארד, 
  ים:-מועדון משחקים), בתחום עיריית בת -קלפים, קוביות וכיוצא בזה (להלן 

  
לא  יאושר,, אם חורג של האישור לשימושתוקפו ; מועדון משחקים יוגדר כשימוש חורגבהשימוש  .1

 שנים. 3יעלה על 
 

 דון המשחקים יהיה רק בחזית הבנין הפונה אל הרחוב.המקום בו יתנהל מוע .2
  
 לא יותר יותר ממועדון משחקים אחד בבניין שמכיל גם דירות מגורים. .3
  
 מ"ר. 40-שטח הרצפה של המקום בו ימצא מועדון המשחקים לא יהיה קטן מ .4
  
 לא יותר מועדון משחקים אלא אם יהיו בו חדרי שרותים נפרדים לגברים ולנשים. .5
  
מועדון משחקים אלא אם יהיה מחובר אליו קו טלפון פעיל וימצא בו מכשיר טלפון לשימוש  לא יותר .6

 מיידי.
  
 ברחוב בן גוריון לכל אורכו מותרים מועדוני משחקים על פי הגבלות אלה: .7
  

 לא יותרו מועדונים למשחקי ביליארד, קלפים, קוביות וכיוצא בזה.   .א
 מצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי .לא יותר משלושה מועדונים לעריכת משחקים בא  .ב
 לא יותר ממועדון משחקים אחד בכל בניין.  .ג

  
לא יותר מועדון משחקים בקרבת בית ספר (מידת הקרבה לבית הספר תישקל על ידי רשות הרישוי  .8

 בכל מקרה לגופו).
  
לחוק העונשין,  224לא יותר במועדוני משחקים ניהול משחקים אסורים או הימורים כהגדרתם בסעיף  .9

 .1967-התשל"ז
  
לא יותר במועדונים לעריכת משחקים באמצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי או בדרך  .10

 אחרת ניהול משחקים שאינם מסוג של אדם אחד מול מכונת משחק אחת בלבד.
  
 סק.במועדון משחקים לא תותר פעילות נוספת, לרבות מכירת מזון או משקאות, בין כותלי הע .11
  
 במועדון משחקים יותר להשמיע מוסיקת רקע בלבד. .12
  
במועדון משחקים ימצא במקום, דרך קבע, בעל הרשיון או אדם קבוע האחראי לקיום תנאי הרשיון  .13

 ואשר ישמש כבא כוחו של בעל הרשיון כלפי העירייה לכל דבר ועניין.
  
ו בר תוקף עם שינוי הבעלות בעסק הרשיון לניהול מועדון משחקים הוא אישי, אינו ניתן להעברה ואינ .14

וכן אם חל שינוי בעיסוק או בעליו העביר עסקו למקום אחר וכפוף לתקנות רישוי עסקים (הוראות 
 .2000-כלליות), התשס"א

  
 ים.-למניעת כל ספק מודגש, כי הוראות אלה חלות על כל מועדוני המשחקים בתחום עיריית בת .15
  
  


