חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (תיקון מס' ,)3
התשס"ח2008-*
הוספת סעיף 11א

.1

תיקון התוספת

.2

בפרט  15בתוספת לחוק העיקרי ,במקום "רק עובדים" יבוא "רק מי" ובסופו יבוא "ולרבות
מקום כאמור שמי שמבצע בו עבודה הוא במסגרת שירות בכוחות הביטחון המנויים
בפסקאות ( )1עד ( )5שבסעיף ".11

חובת קביעת
הוראות על ידי
כוחות הביטחון

.3

הוראות לפי סעיף  11לחוק העיקרי ולפי סעיף 11א לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לחוק
זה ,ייקבעו על ידי כוחות הביטחון כאמור באותם סעיפים בתוך ארבעה חודשים מיום
תחילתו של חוק זה.

בחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון ,התשמ"ג 983-( 11להלן
 החוק העיקרי) ,אחרי סעיף  11יבוא:"מקום ציבורי
שהמחזיק בו הם
כוחות הביטחון

11א .לגבי מקום ציבורי שהמחזיק בו הם כוחות הביטחון המנויים
בפסקאות ( )1עד ( )5שבסעיף  ,11לא יחולו הוראות סעיפים ,7
 8ו– ,9ואולם הוראות בדבר אכיפת האיסור שבסעיף  1במקום
ציבורי כאמור ,ייקבעו לעניין כוחות הביטחון כאמור באופן
המפורט בהתאמה באותן פסקאות".

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
*

יעקב בן–יזרי
שר הבריאות

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ג באדר א' התשס"ח ( 19בפברואר  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת  ,178 -מיום י"ח בחשוון התשס"ח ( 30באוקטובר  ,)2007עמ' .22
ס"ח התשמ"ג ,עמ'  ;148התשס"ז ,עמ' .446

1

חוק העונשין (תיקון מס'  ,)96התשס"ח2008-*
תיקון סעיף 145

.1

בחוק העונשין ,התשל"ז1977- ,1בסעיף  ,145אחרי פסקה  2יבוא:
"(2א) חבר בני אדם ,מואגד או לא מואגד ,שבאופן מאורגן ,בחוקתו או בתעמולתו או
בדרך אחרת הוא מטיף ,מסית או מעודד לגזענות כהגדרתה בסימן א' ,1לרבות הטפה,
הסתה או עידוד כאמור ,לעקרונותיהם של הנאצים או של התנועה הנאצית".
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה
*
1

216

דניאל פרידמן
שר המשפטים

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ט באדר א' התשס"ח ( 25בפברואר  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת  ,174 -מיום כ"ז בתשרי התשס"ח ( 9באוקטובר  ,)2007עמ' .8
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;227התשס"ח ,עמ' .7

ספר החוקים  ,2135כ"א באדר א' התשס"ח27.2.2008 ,

