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עיריית כפר יונה -מחלקת רישוי עסקים
מפרטים אחידים
מפרט אחיד -הנחיות לעסקים שמגישים אלכוהול
לצריכה במקום או למכירה מחוץ לעסק
הגדרות:
סמכות רשות הרישוי :חוק רישוי עסקים קובע בסעיף (.2א) את סמכות רשות
הרישוי לקבוע הנחיות להתאמת החצרים של המבנה והמקום למטרות:
א .פקוח על המקום.
ב .התחשבות בצרכיהם של תושבי האזור בו מצוי העסק.
ג .מניעת רישיונות מאנשים שאינם ראויים בשל עברם הפלילי או מהימנותם או
שלדעת המשטרה אינם ראויים בשל אופיים.
שעות מכירת אלכוהול:
א .עסק המוכר אלכוהול שלא לצריכה במקום לא ימכור אלכוהול ללקוחות לאחר השעה
 23:00ועד השעה  06:00שלמחרת ,.מדובר בעסקים כדוגמת מרכולים לסוגיהם,
פיצוציות ובתי אוכל.
ב .עסק המוכר אלכוהול לצריכה במקום כמפורט בתוספת לחוק רישוי עסקים בעסקים
מסוג :בתי אוכל אחרים ,מזנונים ,בתי קפה ומסעדות וכן ברים המוכרים בעיקר
אלכוהול ,מועדונים וכיוצא באלו ,רשאילמכור אלכוהול לצריכה בתוך בית העסק או
בשטח הישיבה שניתן לו בהיתר גם מעבר לשעה  23:00ובהתאם לשעות הפתיחה
שהותרו לעסק.
תשתיות וסוגי עסקים האסורים למכירת אלכוהול
א .קיוסקים כהגדרתם בפריט רישוי4.7א לא יורשו למכור אלכוהול כלל לא לצריכה
במקום ולא שלא לצריכה במקום וזאת על פי ההגדרה לקיוסקים בפקודת המלאכות
והתעשיות  :תנאים מיוחדים (סניטרים) לקיוסקים.
ב .עסק המבקש למכור אלכוהול שלא לצריכה במקום יגיש בקשה למרכול פריט רישוי
4.7ב בהיקף מצומצם (כהגדרתו העממית – פיצוציה)
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ג .עסק להגשת משקאות משכרים לצריכה במקום חייב להיות בעל תשתית מתאימה
לבית אוכל לרבות שירותים על פי התקן של תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה
נאותים לבית אוכל) התשמ"ג 1983
כל השירותים של עסק להגשת משקאות משכרים לצריכה במקום חייבים להיות
בתוך כותלי העסק אלא אם מדובר בבית אוכל המצוי בקניון סגור ולקניון נבנו שירותי
מרכזיים המשרתים גם את בתי האוכל.
שילוט:
א .בעסק בו נימכר אלכוהול יוצב השילוט בגודל  50X40שבו יהיה כתוב:

הודעה :מכירה או הגשה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו
 18שנה -אסורה
ב .שלט בגודל  50X 40ס"מ שבו יהיה כתוב:

אזהרה :צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!
שתייה מופרזת של אלכוהול פוגעת בכושר הנהיגה שלך ומסכנת את ביטחונך
ואת בטחון הסובבים אותך .משרד הבריאות ממליץ לנשים בהריון להימנע
משתיית אלכוהול ,העלול להזיק לבריאותו של העובר ולגרום לו מומים.
מצ"ב דוגמת השלט:
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