עיריית

רמלה

הוראות בענין רישוי עסקים של עריכת משחקים בתחום עיריית רמלה
באמצעות מכונות המופעלות בחשמל
ו/או משחקי קלפים ו/או קוביה ו/או משחקי בליארד
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ב לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח –  ,8 8691ובהתחשב בצרכי הסדר
הציבורי ,שלום הציבור ומטעמים חינוכים ,אני קובע הוראות אלה לגבי רשיון של עסק של עריכת
משחקים בהתאם לפריט  ,6.9בצו רישוי עסקים:

.1

הגדרות
א .הגדרות ע"פ ע"פ סעיף  222לחוק העונשין:
"משחק אסור" מוגדר בזו הלשון" :משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף ,בשווה כסף
או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק ,והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה
או ביכולת.
"הגרלה"  -כל הסדר שלפיו ניתן ,בהעלאת גורלות או באמצעי אחר ,לזכות בכסף,
בשווה כסף או בטובת הנאה ,והזכיה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת;
"הימור"  -כל הסדר שלפיו ניתן לזכות בכסף ,בשווה כסף או בטובת הנאה ,והזכיה
תלויה בניחושו של דבר ,לרבות הגרלה הקשורה בתוצאות משחקים ותחרויות
בספורט.
מכאן שלפי סעיף  222נדרשים שני יסודות מצטברים להפיכת משחק לאסור:
 )1היות המשחק כזה שתוצאותיו תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת.נ
 )2היות המשחק מסוג כזה שבו עשוי אדם לזכות בכסף ,שווה כסף או בטובת הנאה
לפי תוצאות המשחק.

__________________
 8ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ,202התשמ"ג ,עמ' 21
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ב.

רמלה

מקרים חריגים ,ע"פ סעיף  232לחוק העונשין:
"הוראות סעיפים  222עד  221לא יחולו על משחק ,הגרלה או הימור שנתמלאו בהם
שלוש אלה":
( )8עריכתם מכוונת לחוג אנשים מסויים.
( )2אינם חורגים מגדר שעשוע או בידור.
( )3אינם נערכים במקום משחקים אסורים או במקום לעריכת הגרלות או הימורים"

ג.

משחקים אסורים:
( )8לא יותרו כלל משחקים העונים להגדרה ע"פ סעיף  222לחוק העונשין המגדיר מהו
משחק אסור בזו הלשון" :משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף ,בשווה כסף או
בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק ,והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה
או ביכולת".
( )2לא יותר כלל ניהול משחקים בעלי אופי של הגרלות ו/או הימור (בינגו ,פוקר
וכיוצב'.)..

ד.

משחקים מותרים:
( )8משחקים באמצעות מכונות המופעלות בחשמל (להלן" :מכונות משחק")
( )2משחקי קלפים ו/או קוביה ו/או משחקי בליארד (להלן" :מועדון משחקים").

.2

מיקום עסקי משחקים:
א .לא יותרו עסקי משחקים בכלל ,אלא באזורים וברחובות כמפורט להלן:
רחוב הרצל
מרכז מסחרי ויצמן
רחוב זבוטינסקי והרחובות הסמוכים אליו.
רחוב קלאוזנר
אזורי תעשיה
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רמלה

ב .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .2א .לעיל ,מודגש כי לא יותרו עסקי משחקים בבנין
שברובו מכיל דירות מגורים ,או שבנין שבו קיימת כניסה משותפת לעסק ולבנין
המגורים ,על אף הימצאותו באזור או ברחוב המפורטים בסעיף א' לעיל.
ג .לא תותר הצבת מכונות ו/או שולחנות לשם משחק על המדרכה.

.3

שעות פעילות לעסקי משחקים:
א .בהתאם לחוק עזר לרמלה (פתיחת בתי עסק וסגירתם) ,תשכ"ג ,8693 -עסק של
"בית עינוג" ,לא יפעל בשעות שבין  22:00לבין  01:00למחרת בימים שאינם ימי
מנוחה.
העסק לא יפעל בימים שמוגדרים כימי מנוחה.
ב.

.2

העירייה רשאית להגביל את שעות הפעילות של כל עסק ,במסגרת רשיון העסק,
בהתאם למטרדי רעש ולדרוש ממנו לסגור את עסקו בשעה .23:00

הוראות מיוחדות לענין משחקי בליארד ,ו/או משחקי קלפים ו/או קוביה (להן" :מועדון
משחקים"):
א .בשום מקרה לא יאושר יותר ממועדון משחקים אחד במבנה.
ב.

בשום מקרה לא תפנה הכניסה למועדון המשחקים אל הרחוב.

ג.

גיל הכניסה המינימלי המותר.81 :

ד.

במועדון ימצא במקום ,בכל שעות הפעילות ,האדם האחראי לקיום תנאי הרשיון.

ה .במועדון משחקים לא יוגשו ולא ימכרו משקאות משכרים.

.5

הוראות מיוחדות לענין מכונות משחק חשמליות (להן" :מכונות משחק"):
א .בכל מקרה לא יאושרו בקשות להצבת מכונות משחק אשר ניתן לזכות בתמורה
כספית מתוך המכונה בהתאם להצלחה ,למעט מכונות שהוצבו ע"י מפעל הפיס ו/או
מטעמו.
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רמלה

רשיון עסק:
א .למען הסר ספק מובהר ,כי אין בהוראות אלה משום עמידה בהוראות אלה ,אינו
מהווה אישור לניהול העסק.
ב .רשיון עסק של משחקים מחייב את אישור משטרת ישראל וכיבוי אש ,שהינם גורם
רישוי בצו רישוי עסקים לפריט  . 6.9גורמי הרישוי רשאים על פי החוק לא לאשר את
קיומו של העסק ו/או להוסיף תנאים מעבר להוראות העירייה.
ג .במקרה של הגשת שתיה ו/או מזון ידרש גם אישור מ .הבריאות.

.7

הוראות נוהל זה אינם באים לגרוע ו/או להחליף את הוראות החוק ,אלא להוסיף עליו.

יואל לביא
ראש עיריית רמלה
ורשות הרישוי
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