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ת העיבה: ו מ  מתפרסמת כזה הצעת חדק מטע& ועדת העניה ת

 חוק רישוי עסקים (תיקון מסי 5), התשמ״ג-983ו

ת סעיף 2ב פ ס ו . ה  1. אחרי סעיף 2א לחוק רישוי עסקים, התשב״ח—968! 1 ^
כת 2ב. (א) בעסק של עריכת משחקים תהא רשות הרישוי שלו לפי חוק •  ״מקומות לערי

ם זה רשאית להשתמש בסמכותה, באופן קבוע או מזמן לזמן, גם מתוך י ק ז ו ז 7 ;  כ

 התחשבות בצרכי הסדר-הציבורי שלום הציבור או טעמים חינוכיים,
 אף לענינים אלה: .

 (1) איסור פתיחת מקום לעריכת משחקים באזורים מסויימים;

 (2) הגבלת מספר הרשיונות באזורים מסויימים;

 (3) איסור סוגים מסויימים של משחקים;

ר כ ס י ה ר כ  ד

חת מועדונים כאלה,  כמד, רשויות מקומיות למנוע פתי
ת המשפט א עלו יפה, לאחר שבי  משיקולים חינוכיים, ל
נו של ראש י י נוכי אינו מענ ל !.חי קו  העליון קבע.״שהשי
גע להענקת רשיון לעסק״ (בגי׳צ 287/71, ו  העיר בכל הנ

ן למשתקיש באמצעות מכובות המופעלות  מועדו
ן רישוי, על־פי נו עסק טעו י או חשמלי, תי כנ  באופן מי
 חוק רישוי עסקים, הוןשב״ח—1968, וצו רישוי עסקים
ונותיהן של י רישוי), התשל״ג—1973. נסי נ  (עסקים טעו
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 (4) הגבלת מספר הרשיונות לסוגי משחקים מסויימים;

 (5) הגבלת שעות הכניסה למקום לעריכת משחקים;

 (6) הגבלת גיל המותרים בכניסה למקום האמור:

 (7) איסור או הגבלה של פעילות נוספת באותפ חצרים.

 (ב) לענין סעיף זה, ״משחקים״ — משהקים באמצעות מכונות
 המופעלות באופו מיכני או חשמלי או בדרך אחרת ובן משחקי ביליארד,

 קלפים, קוביות וכיוצא באלה,

 (ג) כל החלטה של רשות הרישוי לפי סעיף קטן (א) —
 (1) דינה יהא כדין תנאי שהוסף ברשיון לפי סעיף ד וערעור

 עליו לפי סעיף דא(ה) נדחה;

 (2) הודעה עליה תישלח בדואר לבעלי רשיונות לעסקים
 של עריכת משהקים הנוגעים בדבר בתחום רשות הרישוי לפי
 המען שמסרו לאחרונה — ויראוה כאילו הגיעה לתעודתה
 שבעה ימים לאחר המשלוח — ותפורסם ברשומות ובכל מקום

 שנוהגים לפרסם בו הודעות פומביות בתחום הרשות.״

, י יפו סוכם כי מן הראו י ונים שקו ך והתרבות. בדי ו  ההע
 לתקן את חוק רישוי עסקים כך שיתאפשר לרשות

' י נ ו עד  המקומית להטיל הגבלות על פעילותם של מו
 משחקים על סוגיהם, בהתחשב בצרכים של הסדר הצי־
ם חינוכיים. עם זאת  בירי, שלום הציבור או מטעמי
גד עיני המציעים המגמה שלא לפגוע בחופש  עמדה לנ
יב מהצורך להגן על אותם  העיסוק למעלה מהמתחי
פעה זו.  .הלקים בציבור העלולים להיפגע במיוחד מתי

ז הר&ל, ח ד  חברי הכנסת: שועהת ארכלי אלטיזלינו, «
 עקי2& נוף, עדנה פולודר, מני שליטא

י ר ב  ד

ד ראש עיריית רמה־גן, פד״י כ״ו (2), עט׳ ג  דעבול נ
 821; בג״צ 10/50, זילכה נגד ראש עיריית חולון, פד״י
 ל״ד (4), עמ׳ 651)־ זאת, על אף אהדת בית המשפט,
ן היתר, בדברי השופט לנדוי די ביטוי, בי  שבאה לי
י מתייחס במלוא הרצינות להשקפתו  (כתוארו אז) ״אנ
ן הסוג שבדעת ן משחקים מ  של ראש העיריה שמועדו
 העותר לנהל, עלול ליהפך חממה לעבריינות, במיוחד

י הנוער״.  לבנ

 הנושא הועלה לאחרונה ,בועדת הפנים ואיכות
. ות ובתמיכת משרד  הסביבה ביזמתן של רשויות מקומי
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