
* התש"ן1990 ,(27 מסי (תיקון העונשין חוק

184 סעיף יבוא:תיקון בסופו העיקרי), החוק  1(להלן התשל"ז1977 העונשין, לחוק 184 בסעיף .1
". התשכ"ח21968 עסקים, רישוי לחוק 2 בסעיף כמשמעותו  משכר" ""משקה

193 סעיף יבוא:תיקון העיקרי לחוק ו(ד) (ג) 193 סעיף במקום . 2

משקה המספק משכרים, משקאות נמכרים שבו בעסק עובד או עסק בעל "(ג)
". חדשים ששה מאסר  דינו משכר, משקה לשתות אותו מעודד או לשיכור משכר

193א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 193 סעיף אחרי . 3

מכירת "איסור
משכרים משקאות

לקטין

לשתות שנים שמונהעשרה לו מלאו שלא אדם משדל או המעודד (א) 193א.

חדשים. שלושה מאסר  דינו משכר, משקה

לשם משכרים משקאות נמכרים שבו בעסק שעובד מי או עסק בעל (ב)
שמונה לו מלאו שלא לאדם משכר משקה יגיש ולא ימכור לא במקום, שתיה
זו, הוראה על העובר משכר; משקה לשתות כאמור אדם יעודד ולא שנים עשרה

חדשים. ששה מאסר  דינו

לדרוש רשאי (ב), קטן בסעיף כאמור בעסק שעובד מי או עסק בעל (ג)
את לוודא ניתן בה תעודה לו שיציג משכר, משקה לו שיספקו המבקש מאדם

למבקש. המשקה יסופק לא כאמור, תעודה האדם הציג לא גילו;
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בצורה בעסקו, בולט במקום יציג (ב), קטן בסעיף כאמור עסק בעל (ד)

ואת זה סעיף הוראות את המפרטת הודעה בתקנות, המשטרה שר שיקבע
193(ג). סעיף הוראות

תנאי קיים שלא כמי אותו רואים (ד) קטן סעיף הוראות קיים שלא מי (ה)

החוק והוראות , התשכ"ח1968 עסקים, רישוי חוק לפי שניתן רשיון מתנאי
עליו. יחולו האמור

יבוא: (ב) קטן סעיף אחרי ,2 בסעיף , התשכ"ח1968 עסקים, רישוי בחוק . 4

הוראות את המפרטת הודעה בולט במקום תוצג (א) קטן בסעיף כאמור בעסק "(ג)
. התשל"ז1977 העונשין, לחוק ו193א 193(ג) סעיפים

אותו של הרשיון מתנאי תנאי הינה (ג) קטן סעיף לפי הודעה הצגת חובת (ד)
". עסק

חוק תיקון
עסקים רישוי

, התשכ"ח1968 עסקים, רישוי לחוק 2 בסעיף כאמור עסק עם גם יחולו 4 סעיף הוראות . 5

זה. חוק של תחילתו ערב רשיון לו שהיה

תחולה

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

מרידוד דן


