
 

 

 
 אגף רישוי עסקים

 מנהל ההנדסה
 

         25.11.2015 
 

מדיניות שימושים לעסקים להפעלת משחקים אלקטרוניים  
 

הסבר על המדיניות בתחום העסקים: 
 

בתאריך 9.11.1999 ל' בחשון התש"ס  ותיקון בתאריך 25.11.2015 יב' בכסלו התשע"ו, יצאו הוראות 
בעניין רישוי עסקים של עריכת משחקים אלקטרוניים באמצעות מכונות המופעלות חשמל בתחום ת"א 

יפו. 

מותר להפעיל משחקים אלקטרוניים אך ורק באזורים המפורטים בהוראות. הוראות אלו לא חלים על 
סוג עסק של חיש גד אלקטרוני. 

להלן רשימת הרחובות המותרים לפי מספר משחקים המוגדרים מראש: 

כמה מותר תחום – אזור 

2 אבן גבירול 

5 אלנבי 

1 ) בן יהודה 1-7, 2-10 (בקטע שמתחילתו ועד פינת נס ציונה

2 ) דיזנגוף 131-265, 132-306 (בקטע שמתחילת גורדון עד פינת ירמיהו

2 דיזנגוף סנטר – דיזנגוף 65 

1 דרך יפו 

1 המסגר 

הצפון המיוחד תב"ע 2052 א' – קטע 1 (ירמיהו 1-54, דיזנגוף 267-297, 306-244, 
בן יהודה 223-231, 254-266) 

 2

1 ) הרברט סמואל 64-136 (בקטע שמרח' גורדון ועד רחוב אלנבי

3 ) יפו (שד' ירושלים והרחובות המסחריים שממערב – יפת

2 כיכר נמיר - אתרים 

1 ) ככר  יצחק רבין (ככר מלכי ישראל

1 ) ככר צינה (דיזנגוף

1 מגדל שלום – אחד העם 9 

1 מרכז שוסטר/אלרם – אחימאיר אבא 15-21 

1 ) קרליבך 1-27 (בתים מס' 1-27 מספרים אזוריים בלבד

שכונת התקווה ( אצ"ל, ההגנה – עד פינת רחוב אצ"ל – מס' 21-79 וממס' 30-80, 
התקווה, חנוך, המבשר) 
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3 תחנה מרכזי החדשה – לוינסקי 108-112 

1 מתחם נמל תל אביב 

1 מתחם נמל יפו 

1 מתחם מגרשי התערוכה הישנים 

שימו לב!   

בכל קניון ובית מלון ניתן לפתוח עסק 1 בלבד של משחקים אלקטרוניים בתנאי שאינו פונה לחזית 
הרחוב. 

בכל מקום המשמש כמקום  בילוי לילדים ובני נוער עד גיל 18, מותר להוציא רישיון 1, בתנאי ששטח 
המקום אינו עולה על רבע משטח מקום הבילוי לילדים. 

באגף רישוי עסקים ניתן לעיין ברשימה המתעדכנת מידי חודש למס' העסקים הקיימים בכל אזור 
ההגבלה.  

הערה: ראה פירוט החלטות במסמך המקורי.  


