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 2019אפריל 
 

 

  אלכוהולייםמשקאות והנחיות בדבר איסור מכירת מוצרים מסוכנים 

 2019העצמאות  חג בערב

 
   שלום רב, ברמת השרוןבעלי העסקים כל ל

צפי קהל ביאליק. ' לאורך שד, 8.5.2019 –ה  רביעי יום יתקיימו ב תשע"טחגיגות ערב יום העצמאות 
 איש. 15,000

במטרה  ,מספר תופעות פסולות למניעת יםהעירייה והמשטרה נערכ ,בעקבות לקחי שנים שעברו
קבעו נהלים מיוחדים נ מלא,ה מםשויבכדי להבטיח יו ,להבטיח את שלומם וביטחונם של החוגגים

 שיופעלו בערב החג. 
 

  הבאות:אנו מבקשים לפעול עפ"י ההנחיות למען הסדר הטוב 
 
 

 איסור מכירת מיכלי קצף, נפצים וחזיזים  .1
עירייה והמשטרה יפעילו מערכת פיקוח קפדנית במטרה להיאבק בתופעה. בפיקוח מחלקת ה

תוחרם ע"י המשטרה והפיקוח וינקטו סחורתו  ,קצף ומוצרים מסוכנים מכלי ימכורכל מי ש
 שותנו.  האמצעים העומדים לרכנגדו 

 .אסורה מכירת תרסיסים מכל סוג )לרבות ספריי חוטים( לידיעתכם:
 
 

 אלכוהולייםאיסור מכירת משקאות  .2
 מנוגדת לחוק.   18מתחת לגיל  אלכוהולייםכידוע מכירת משקאות 

  .לם שאין להם רישיון למכירת אלכוהועסקילחל איסור מוחלט למכירת אלכוהול 
 עפ"י חוק האלכוהול.כמו כן, הנכם מתבקשים לפעול 

עסקים בעלי רישיון למכירת אלכוהול יידרשו שהמכירה והצריכה תתבצע אך ורק בתוך בית 
 העסק. 

 ,עפ"י הנחיית מפקד משטרת גלילות .העירייה תנקוט בכל האמצעים לרבות ביטול רישיון העסק
שימוע ויוצא לו יערך לו במקום י מכור משקאות אלכוהוליים ללא רישיון מתאים,בעל עסק שי

 לתקופה שתקבע ע"י מפקד התחנה.  ,צו סגירה לאלתר
 
 

 איסור מכירת בקבוקי שתייה מזכוכית  .3
עירייה והמשטרה בפיקוח מחלקת ה. שתייה מזכוכיתחל איסור מוחלט על מכירת בקבוקי 

טיק לסבעלי העסק נדרשים להיערך למכירת שתייה מבקבוקי פ מפרי הוראה זו.יפעלו כנגד 
 מפחיות שתייה.או 

 
 

 איסור מכירת מוצרים שאינם נכללים ברישיון העסק .4
 בעל עסק ימכור אך ורק מוצרים המורשים בהתאם לרישיון העסק.

 לרבות צווי סגירה. כנגד מפרי הוראה זו ינקטו צעדי אכיפה,
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 הצבת דוכנים בקדמת בית העסק  .5
 הצבת הדוכנים תותר אך ורק לממכר המוצרים המופיעים ברישיון העסק. 

בלבד, כל חריגה מקו עמודי הבניין כלפי  שטח המקורה עד לקו עמודי הבנייןב הדוכנים יוצבו 
 המדרכה הציבורית תיאכף ע"י הפיקוח העירוני והדוכן יוחרם.

 העסק.יובהר כי חל איסור לשימוש בבלון גז מחוץ לכותלי בית 
 

 
אנו מבקשים להביא לידיעתכם גם את השינויים בהסדרי התנועה והסדרי החנייה לקראת 

 אירוע זה.
 

 סגירת רחובות ביאליק ואוסישקין והרחובות המתחברים לרגל חגיגות ערב עצמאות .6
ייסגרו הרחובות ביאליק ואוסישקין  8.5.2019-בחגיגות העצמאות שיתקיימו ביום רביעי ה

 לפנות בוקר כמפורט להלן: 03:00ועד השעה  14:00כב מהשעה לתנועת כלי ר
בקטע שבין רחוב בנימיני ועד לרחוב גולומב והרחובות המתחברים לביאליק בקטע  שד' ביאליק :

 הנ"ל
בקטע שבין רחוב הזורע ועד לרחוב המחתרת והרחובות המתחברים לאוסישקין  רחוב אוסישקין:

 בקטע הנ"ל.
 

 ביאליק ואוסישקין :איסור חנייה ברחובות  .7
על פי הנחיות המשטרה , ברחובות ובקטעים הנ"ל חל איסור על חניית כלי רכב ביום האירוע החל 

 . 14:00מהשעה 
 .18:00החל מהשעה  7.5.2019חניון העירייה ייסגר לחניה ביום שלישי ה 

 כלי רכב שיחנו בניגוד להנחיות יגררו לחניון הפארק החדש ברחוב הנצח.
ים מראש את סליחת הדיירים ברחובות הנ"ל ומבקשים להחנות את הרכבים ברחובות אנו מבקש
 הסמוכים.

 
 
 
 
 
כל החוגגים בחג בטיחות אנו מקווים שתסייעו לנו בשמירת הסדר הציבורי לטובת  ,לסיוםו

  .העצמאות
 
 
 
 
 
 

 ,בברכה חג עצמאות שמח
 

 שירלי פאר יגרמן     
 העירייה  יתמנכ"ל     


