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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
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 (3902/20)פ/

 

 2017–חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים )איחוד שילוט(, התשע"ז

 

  –בחוק זה  .1 הגדרות

הוראת חיקוק המנויה בתוספת בעניין תוכן השלט המפורט  –"חוק מסדיר"   

 לצידה;

מקום שחלה חובה להציג בו שלט לפי חוק מסדיר, אף אם אינו טעון  –"עסק"   

 רישוי לפי חוק או שאינו פועל לשם הפקת רווחים;

שמטרתו אזהרה, הכוונה או לרבות הודעה, מודעה וכיוצא באלה,  –"שלט"   

 מסירת מידע;

 השר הממונה על קביעת הוראות לעניין שלט לפי חוק מסדיר; –"שר ממונה"   

 שר הכלכלה והתעשייה. –"השר"   

הוראות לעניין 

 שלט מאוחד 

השרים הממונים הנוגעים בדבר, רשאי לקבוע  לאחר התייעצות עםהשר,  )א( .2

להציג בעסק שלט אחד הכולל את העניינים הוראות שלפיהן יהיה אפשר 

שבשלטים שחלה החובה להציגם בעסק לפי החוקים המסדירים, כולם או 

  .שלט מאוחד( –חלקם )בחוק זה 

בתקנות כאמור בסעיף קטן )א( יקבע השר הוראות לעניין גודל השלט  )ב(  

וספות ועיצובו, וכן רשאי הוא לקבוע בתקנות כאמור הוראות נ נוסחוהמאוחד, 

הנוגעות לשלט המאוחד, ובכלל זה הוראות לעניין מקום הצגת השלט בעסק 

 .ואופן הצגתו

הצגת שלט מאוחד 

 בעסק

שלט בעסק לפי חוק מסדיר רשאי להציג שלט  מי שחלה עליו החובה להציג .3

מאוחד, ואם עשה כן, יראו אותו כאילו מילא אחר החובה להציג שלט לפי כל 

 אחד מהחוקים המסדירים את העניינים שבשלטים הנכללים בשלט המאוחד.

השר הממונה הנוגע בדבר ובאישור ועדת הפנים  לאחר התייעצות עםהשר,  .4 שינוי התוספת 

 סביבה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת.והגנת ה
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השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע  .5 ביצוע ותקנות

 לביצועו.

 תוספת  

 (, להגדרה "חוק מסדיר"1)סעיף   

 השלט תוכן המסדיר החוק הוראת  

–חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  (1)

19681 – 

 

איסור מכירה, הגשה או הספקה של  (1)ג()2סעיף  )א( 

משקה משכר בשעות הקבועות 

 בסעיף;

אזהרה בדבר הנזקים האפשריים  (3)ג()2סעיף  )ב( 

 של צריכת משקאות משכרים;

תקנות רישוי עסקים   )ג( 

רעש באולם -התקן מד)

שמחות ובגן אירועים(, 

 20062–התשס"ו

שלט בדבר התקנה והפעלה של מד 

 רעש;

תקנות רישוי עסקים  )ד( 

רעש בדיסקוטק(, -)התקן מד

 20143–התשע"ד

שלט בדבר התקנה והפעלה של מד 

 רעש;

 19774–חוק העונשין, התשל"ז (2)

 א)ד(193סעיף  –

איסור מכירת משקאות משכרים 

 ;לקטין או לשיכור

חוק הגבלת הפרסומת   (3)

–והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג

 א8סעיף  – 19835

איסור מכירה, השכרה או השאלה 

של מוצר טבק או מוצר המשמש 

 לעישון טבק לקטין;

                                                                    
 .204ס"ח התשכ"ח, עמ'  1
 .1076ק"ת התשע"ו, עמ'  2
 .1622ק"ת התשע"ד, עמ'  3
 .226ס"ח התשל"ז, עמ'  4
 .38ס"ח התשמ"ג, עמ'  5
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תקנות הגבלת העישון  (4)

במקומות ציבוריים )קביעת שלטים(, 

, 10טים לעניין פר – 19846–תשמ"דה

לתוספת השלישית לאותן  17-ו

 תקנות.

 איסור עישון.

 

 

 

 
*************************************************************************************** 

  

                                                                    
 .907ק"ת התשמ"ד, עמ'  6



 

 

- 4 - 

 א'/720-נספח מס' כ
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 הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
 

 2017–חוק להקלת נטל האסדרה בעסקים )איחוד שילוט(, התשע"זהצעת ל
 

 

 הסתייגויות

 1לסעיף 

 אין הסתייגויות

 

 2לסעיף 

 :מציע מןשר הבריאות יעקב ליצ

 ".בהסכמת" יבוא "לאחר התייעצות עםבסעיף קטן )א(, במקום "

 

 5עד  3לסעיפים 

 אין הסתייגויות

 

 לתוספת

מיכל רוזין ותמר זנדברג  וחברי הכנסת זהבה גלאון, אילן גילאון, עיסאווי פריג', יאות יעקב ליצמןשר הבר

 מציעים:

 ".10ט " יבוא "לעניין פר17-ו 10החוק המסדיר", במקום "לעניין פרטים  בטור "הוראת ,(4ט )בפר

 

*************************************************************************************** 

 

 

 בקשות רשות דיבור

 אין

*************************************************************************************** 

 


