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הנדון :הודעה בדבר קביעת מדיניות חדשה לעסקים הגובלים בשפת הים -
הוספת תנאי לרישיון העסק –
איסור מכירת בקבוקי זכוכית להוצאה מחוץ לבית העסק
.1

לאחרונה שב לכותרות נושא הפרות הסדר הציבורי בחוף הים ,לרבות אירועי אלימות ,בטיחות
משתמשים בחופים ושמירת הניקיון.

.2

לאור האמור ,העירייה שמה לה למטרה ,להשקיע בבטיחותם ושלומם של המשתמשים בחופי
הרחצה ועל כן העלתה את רמת האכיפה בחופים על מנת לשפר את רווחת התושב.

.3

הואיל ובקבוקי זכוכית מהווים את אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים לתופעות שתוארו לעיל,
הוחלט כי בד בבד עם אכיפת האיסור הקבוע בחוק העזר (הסדרת מקומות רחצה) ,התשל"ו – ,1976
בדבר איסור מכירה ,אחזקה ,הכנסה של בקבוק זכוכית או מיכל זכוכית אחר ,לשפת הים ,ישולב
תנאי ברישיון העסק של עסקים הסמוכים לשפת הים ,המעניקים שירותים לבאיו.

.4

המדיניות תחול על כל העסקים המצויים מערבים לציר שד' משה דיין ורחוב הטיילת.

.5

בהתאם למדיניות האמורה ,ובתוקף סמכותי לפי סעיף (7א) לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח – ,1968
ובכדי למנוע סכנה לשלום הציבור ועל מנת לשמור על בטיחותו ,הריני להודיעך/כם ,כי רישיון העסק
מותנה בקיום התנאי המפורט להלן:
"בעל עסק לא יאפשר הוצאת בקבוק  /מיכל זכוכית ,מחוץ לכתליי בית העסק"

.6

הכוונה כי בתי עסק יוכלו למכור משקאות בבקבוקי זכוכית רק לצורך צריכה בתחום בית העסק.
במידה ולקוח מעוניין במשקה אשר מוגש בבקבוק זכוכית לצורך צריכתו מחוץ לבית העסק ,מוטלת
חובה על בעל העסק או מי מטעמו ,למוזגו לכוס פלסטיק  /קרטון וכיוצ"ב.

.7

נוכח קיומו של חשש משמעותי לשלום הציבור ,בריאותו ובטיחותו – התנאי הנוסף ברישיון העסק
יכנס לתוקף באופן מיידי עם קבלת ההודעה ויראו בו כחלק בלתי נפרד מרישיון העסק.

.8

לידיעתך  -בהתאם למדיניות הנ"ל ועל פי כל דין ,מכירת משקאות בבקבוקי זכוכית לצריכתם מחוץ
לכתלי העסק ,מהווה עבירה של הפרת תנאי רישיון ועלולה לגרור העמדה לדין מכוח חוק רישוי
עסקים ,התשכ"ח –  ,1968וכן לביטול רישיון העסק.
בברכה,
יעקב פלאצ'י ,מנהל אגף רישוי עסקים
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