המחלקה לרישוי עסקים

ב"ה

עסקים למכירת משקאות משכרים
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לנוכח הסכנות הנשקפות לשלום הציבור מעסקים למכירת משקות
משכרים (להלן" :העסק" ו/או "העסקים") והמפגעים הנוצרים
כתוצאה מפעילות עסקים אלו לרבות :קטטות ,גרימת רעש בשעות
הליילה ,ריח שתן חריף ,שיכורים משוטטים ומטרידים ו/או מהלכי
איומים על תושבי העיר ולנוכח התפתחות החקיקה בחוק רישוי
עסקים ,תשכ"ח – ( 1968להלן" :חוק רישוי עסקים") וחקיקת חוק
המאבק בתופעת השכרות ,התש"ע – ( 2010להלן" :חוק המאבק")
גיבשה עירית לוד מדיניות מתן רישיון עסק לעסק למכירת משקאות
משכרים.
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לוד
ראש העיר:
עו"ד יאיר רביבו

מקור השם:
נזכרת לראשונה כאחת מערי
כנען שנכבשו ע"י תחותימס
השלישי.
שוחררה ע"י גדוד קומנדו 89
של צה"ל ,במהלך "מבצע
דני" ,ביום ה' בתמוז תש"ח
()11.7.1948
שטח שיפוט:
כ 13,000-דונם
מיקום:
במרכז שפלת החוף ,בצומת
דרכים בין ת"א לירושלים.
אוכלוסיה:
כ 77,500-תושבים
_______________________
סמלה של העיר צוייר ע"י זאב
פבזנר .הסמל מתאר את
אופייה החרושתי ,על רקע
התלמים המסמלים את
סביבתה החקלאית של העיר.
מתחת לשער רחב הפתוח
בפני באיה ,שובצו המילים:
"ושבו בנים לגבולם" (מתוך
ירמיה ל"א)16 ,
ואכן זכתה העיר ,ורבים מן
העולים אשר שבו לארץ
ישראל ,קבעו בה את ביתם
ומצאו בה את פרנסתם.
_______________________

למותר לציין שעל כל עסק חלים חוקי המדינה :חוק רישוי עסקים ,חוק
המאבק בתופעת השכרות ,חוק העונשין ,השתל"ז –  1977אשר אוסר
בין היתר מכירת אלכוהול לקטינים ,תקנות רישוי עסקים (הצגת הודעה
על הגבלת מכירת משקה משכר) ,תשע"א  ,2010 -וחוקים נוספים
רלבנטיים.
מדיניות זו הינה בנוסף להוראות החקיקה.
המדיניות חלה על כל העסקים למכירת משקאות משכרים למעט
עסקים של בתי אוכל ,בתי קפה ,מסעדות ,בתי מלון ,אולם שמחות וגן
אירועים ,בהם מכירת משקאות משכרים איננה עיקר העיסוק ואשר
קיבלו חוות דעת מקדמית חיובית של משטרת ישראל בנושא הגשת
משקאות משכרים לצורך צריכה במקום.
להלן מדיניות העיריה :
א .מכירה ,הגשה או הספקה של משקה משכר בעסקים אסורה
מהשעה  23:00עד השעה  06:00למחרת.
ב .כל עסק יחוייב לכלול שירותים בתוך העסק זאת ע"מ למנוע מצב בו
לקוח של העסק יטיל מימיו מחוץ לעסק על מדרכה ,כביש וכל מקום
ציבורי אחר.
ג .המשקאות המשכרים יוגשו בכוסות פלסטיק ע"מ למנוע הטחת
כוסות או שבירת בקבוקים על מדרכה ,כביש ושטח ציבורי אחר,
דבר אשר מפריע את מנוחת עוברי האורח ומהווה סיכון לבריאות
עוברי האורח במקום.
ד .לא יינתן רישיון עסק לעסק הממוקם בתוך אזורי מגורים ע"מ
למנוע את המטרדים שיוצרים העסקים וההפרעה לתושבים
הסמוכים לעסקים .העיריה תקצה אזורים לניהול העסקים
במקומות הרחוקים מבתי מגורים במרחק העולה על  500מטר.
ה .על פי האיסור הקבוע בחוק רישוי עסקים לא ימכרו ולא יוגשו
משקאות משכרים לקטינים .
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על פי האיסור בפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) ,תשל"ג –
 1973לא יוחזקו ולא יימכרו סמים מסוכנים (להלן "הפקודה").

ז .באשר למרכולים בהם נמכרים משקאות משכרים בבקבוקים
סגורים ,יינתן רישיון בהתאם להגבלות הקיימות בחוק רישוי
עסקים ותקנות הנלוות ובשעות הקבועות לפי חוק עזר ללוד (פתיחת
בתי עסק וסגירתם) ,תשכ"ז .1966 -
ח .באשר לעסקים אשר קיבלו רשיון עסק בעבר ,תהא תקופת מעבר של
שלוש שנים ע"מ ליתן לעסקים זמן התארגנות.
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