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חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה )תיקוני חקיקה(, 
התשע"ד-2014*

תיקון פקודת מס 
הכנסה - מס' 200

בפקודת מס הכנסה 1 -1 

בסעיף 193, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  )1(

לשם אכיפת תשלום לפי הוראות סעיף קטן )א(, רשאי פקיד שומה לעקל  ")ב( 
בהתאם להוראות סעיף 5)1( לפקודת המסים )גבייה(, גם רכב של החייב החונה 

ברשות הרבים, ובלבד שמתקיים המפורט להלן, לפי העניין:

הרכב חונה סמוך לחצריו של החייב;  )1(

אם הרכב אינו חונה סמוך לחצריו של החייב - מתקיימים תנאים   )2(
אלה:

הרישוי  במשרד  הרכב  של  ברישום  עיקול  קדם  לעיקול  )א( 
יחולו  כאמור  המצאה  לעניין  כך;  על  הודעה  לחייב  והומצאה 

הוראות סעיף 12ב לפקודת המסים )גבייה(;

פקיד השומה עשה מאמץ ממשי להודיע, סמוך לפני העיקול,  )ב( 
לחייב, ואם הוא תאגיד - למי שנוהג דרך קבע ברכב, לבא כוחו של 
החייב או למשרד הרשום של התאגיד, על הכוונה לעקל את הרכב;

במשרד  הרישום  פי  על  נכה  של  כרכב  רשום  אינו  הרכב  )ג( 
הרישוי ";

אחרי סעיף 193 יבוא:  )2(

 "ערב לתשלום
חוב מס

ערבות, 193א  מתן  של  דרך  על  ערובה,  השומה  לפקיד  ניתנה 
זו,  פקודה  לפי  לשלם  חייב  שאדם  חוב  תשלום  להבטחת 
כתנאי להארכת המועד לתשלום החוב בהתאם לסעיף 186, 
רשאי פקיד השומה לאכוף את מילוי הערבות לפי פקודת 
לכך;  המוסמך  המשפט  בית  באמצעות  או  )גבייה(  המסים 
)גבייה( אלא  ואולם לא יינקטו הליכים לפי פקודת המסים 

אם כן התקיימו כל אלה:

פקיד השומה רשאי לגבות את החוב מאת החייב לפי   )1(
סעיף 193;

החוב הוא לפי פרק ראשון בחלק י';  )2(

אין מניעה לדרוש את קיום החיוב מהערב לפי הוראות   )3(
חוק הערבות, התשכ"ז-1967 2;

המנהל  שקבע  בטופס  ובכתב,  פה  בעל  לערב  הוסבר   )4(
והערב חתם עליו, כי מילוי הערבות ייאכף בדרך זו ";

בסעיף 194 -  )3(

בסעיף קטן )ג()2(, אחרי "רכושו" יבוא "ואם נוכח כי יש חשש סביר שהמס  )א( 
לא ייגבה וכי אין די בעיקול כדי להבטיח את גבייתו - על תפיסת רכושו";

התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"ד )7 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 771, מיום י"א בתמוז התשע"ג )19 ביוני 2013(, עמ' 911 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשע"ד, עמ' 249   1

ס"ח התשכ"ז, עמ' 46   2
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אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: )ב( 

בית  רשאי   ,76 בסעיף  כמשמעותה  מעטים  חברת  הנישום  ")ג1( היה 
המשפט המוסמך להורות לפי הוראות סעיף קטן )ג()1( על עיכוב יציאתו 
מהארץ של כל מנהל פעיל בחברה או מנהל עסקים או חבר המחזיק מניות 
המזכות אותו ב–25% לפחות מכוח ההצבעה בה או ב–25% לפחות מהונה 
גביית  לשם  נדרש  מהארץ  היציאה  שעיכוב  ובלבד  פירוק,  של  במקרה 
מס בנסיבות מיוחדות לפי סעיף 119א או לשם חקירה או פעולה אחרת 
הדרושה להבטחת תשלום המס, ובית המשפט שוכנע כי היציאה מהארץ 
עלולה לסכל גבייה, פעולה או חקירה כאמור וכי לא ניתן להטיל ערובה 

מתאימה להבטחת קיומן "

תיקון חוק מיסוי 
מקרקעין )שבח 

ורכישה( - מס' 79

בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963  3 בסעיף 92, האמור בו יסומן ")א(" 2 
ואחריו יבוא:

לשם גבייה לפי הוראות סעיף קטן )א(, רשאי המנהל לעקל בהתאם להוראות  ")ב( 
סעיף 5)1( לפקודת המסים )גבייה( גם רכב של החייב החונה ברשות הרבים, ובלבד 

שמתקיים המפורט להלן, לפי העניין:

הרכב חונה סמוך לחצריו של החייב;  )1(

אם הרכב אינו חונה סמוך לחצריו של החייב - מתקיימים תנאים אלה:  )2(

לעיקול קדם עיקול ברישום של הרכב במשרד הרישוי והומצאה  )א( 
12ב  לחייב הודעה על כך; לעניין המצאה כאמור יחולו הוראות סעיף 

לפקודת המסים )גבייה(;

המנהל עשה מאמץ ממשי להודיע, סמוך לפני העיקול, לחייב, ואם  )ב( 
הוא תאגיד - למי שנוהג דרך קבע ברכב, לבא כוחו של החייב או למשרד 

הרשום של התאגיד, על הכוונה לעקל את הרכב;

הרכב אינו רשום כרכב של נכה על פי הרישום במשרד הרישוי " )ג( 

 תיקון חוק מס
ערך מוסף - מס' 45

בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975  4 -3 

בסעיף 102, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  )1(

לשם אכיפת המגיע לאוצר המדינה לפי חוק זה, לפי הוראות סעיף קטן )א(,  ")ב( 
רשאי המנהל לעקל בהתאם להוראות סעיף 5)1( לפקודת המסים )גבייה(, גם רכב 

של החייב החונה ברשות הרבים, ובלבד שמתקיים המפורט להלן, לפי העניין:

הרכב חונה סמוך לחצריו של החייב;  )1(

אם הרכב אינו חונה סמוך לחצריו של החייב - מתקיימים תנאים   )2(
אלה:

הרישוי  במשרד  הרכב  של  ברישום  עיקול  קדם  לעיקול  )א( 
יחולו  כאמור  המצאה  לעניין  כך;  על  הודעה  לחייב  והומצאה 

הוראות סעיף 12ב לפקודת המסים )גבייה(;

המנהל עשה מאמץ ממשי להודיע, סמוך לפני העיקול, לחייב,  )ב( 
ואם הוא תאגיד - למי שנוהג דרך קבע ברכב, לבא כוחו של החייב 

או למשרד הרשום של התאגיד, על הכוונה לעקל את הרכב;

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: )ב( 

בית  רשאי   ,76 בסעיף  כמשמעותה  מעטים  חברת  הנישום  ")ג1( היה 
המשפט המוסמך להורות לפי הוראות סעיף קטן )ג()1( על עיכוב יציאתו 
מהארץ של כל מנהל פעיל בחברה או מנהל עסקים או חבר המחזיק מניות 
המזכות אותו ב–25% לפחות מכוח ההצבעה בה או ב–25% לפחות מהונה 
גביית  לשם  נדרש  מהארץ  היציאה  שעיכוב  ובלבד  פירוק,  של  במקרה 
מס בנסיבות מיוחדות לפי סעיף 119א או לשם חקירה או פעולה אחרת 
הדרושה להבטחת תשלום המס, ובית המשפט שוכנע כי היציאה מהארץ 
עלולה לסכל גבייה, פעולה או חקירה כאמור וכי לא ניתן להטיל ערובה 

מתאימה להבטחת קיומן "

בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963  3, בסעיף 92, האמור בו יסומן ")א(" 2 
ואחריו יבוא:

תיקון חוק מיסוי 
מקרקעין )שבח 

ורכישה( - מס' 79

לשם גבייה לפי הוראות סעיף קטן )א(, רשאי המנהל לעקל בהתאם להוראות  ")ב( 
סעיף 5)1( לפקודת המסים )גבייה( גם רכב של החייב החונה ברשות הרבים, ובלבד 

שמתקיים המפורט להלן, לפי העניין:

הרכב חונה סמוך לחצריו של החייב;  )1(

אם הרכב אינו חונה סמוך לחצריו של החייב - מתקיימים תנאים אלה:  )2(

לעיקול קדם עיקול ברישום של הרכב במשרד הרישוי והומצאה  )א( 
12ב  לחייב הודעה על כך; לעניין המצאה כאמור יחולו הוראות סעיף 

לפקודת המסים )גבייה(;

המנהל עשה מאמץ ממשי להודיע, סמוך לפני העיקול, לחייב, ואם  )ב( 
הוא תאגיד - למי שנוהג דרך קבע ברכב, לבא כוחו של החייב או למשרד 

הרשום של התאגיד, על הכוונה לעקל את הרכב;

הרכב אינו רשום כרכב של נכה על פי הרישום במשרד הרישוי " )ג( 

 תיקון חוק מסבחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975  4 -3 
 ערך מוסף -

מס' 45 בסעיף 102, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  )1(

לשם אכיפת המגיע לאוצר המדינה לפי חוק זה, לפי הוראות סעיף קטן )א(,  ")ב( 
רשאי המנהל לעקל בהתאם להוראות סעיף 5)1( לפקודת המסים )גבייה(, גם רכב 

של החייב החונה ברשות הרבים, ובלבד שמתקיים המפורט להלן, לפי העניין:

הרכב חונה סמוך לחצריו של החייב;  )1(

אם הרכב אינו חונה סמוך לחצריו של החייב - מתקיימים תנאים   )2(
אלה:

הרישוי  במשרד  הרכב  של  ברישום  עיקול  קדם  לעיקול  )א( 
יחולו  כאמור  המצאה  לעניין  כך;  על  הודעה  לחייב  והומצאה 

הוראות סעיף 12ב לפקודת המסים )גבייה(;

המנהל עשה מאמץ ממשי להודיע, סמוך לפני העיקול, לחייב,  )ב( 
ואם הוא תאגיד - למי שנוהג דרך קבע ברכב, לבא כוחו של החייב 

או למשרד הרשום של התאגיד, על הכוונה לעקל את הרכב;

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשע"ד, עמ' 558   3

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; התשע"ד, עמ' 290   4

ס"ח התשי"ח, עמ' 160; התשע"ג, עמ' 163   5
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במשרד  הרישום  פי  על  נכה  של  כרכב  רשום  אינו  הרכב  )ג( 
הרישוי ";

אחרי סעיף 102 יבוא:  )2(

 "ערב לתשלום
חוב מס

ניתנה למנהל ערובה, על דרך של מתן ערבות, להבטחת תשלום 102א 
חוב שאדם חייב לשלם לפי חוק זה, כתנאי להארכת המועד 
לתשלום החוב בהתאם לסעיף 116, רשאי המנהל לאכוף את 
מילוי הערבות לפי פקודת המסים )גבייה( או באמצעות בית 
המשפט המוסמך לכך; ואולם לא יינקטו הליכים לפי פקודת 

המסים )גבייה( אלא אם כן התקיימו כל אלה:

המנהל רשאי לגבות את החוב מאת החייב לפי   )1(
סעיף 102;

אין מניעה לדרוש את קיום החיוב מהערב לפי   )2(
הוראות חוק הערבות, התשכ"ז-1967;

שקבע  בטופס  ובכתב,  פה  בעל  לערב  הוסבר   )3(
ייאכף  הערבות  מילוי  כי  עליו,  חתם  והערב  המנהל 

בדרך זו ";

בסעיף 112א)ג()2(, אחרי "רכושו" יבוא "ואם נוכח כי יש חשש סביר שהמס לא   )3(
ייגבה וכי אין די בעיקול כדי להבטיח את גבייתו - על תפיסת רכושו" 

 תיקון חוק הבלו
על דלק - מס' 10

בחוק הבלו על דלק, התשי"ח-1958  5, בסעיף 7, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:4 

הוראות סעיפים 102)ב( ו–102א לחוק מס ערך מוסף, יחולו על גבייה כאמור בסעיף  ")ב( 
קטן )א(, בשינויים המחויבים "

 תיקון פקודת
המכס - מס' 24

בפקודת המכס 6 -5 

בסעיף 231א, אחרי "100," יבוא "102א,";  )1(

בסעיף 231א1, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:  )2(

הוראות סעיף 102)ב( לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, יחולו על גבייה  ")ב( 
כאמור בסעיף קטן )א(, בשינויים המחויבים " 

תיקון חוק מס קנייה 
)טובין ושירותים( - 

מס' 19

בחוק מס קנייה )טובין ושירותים(, התשי"ב-1952  7 -6 

בסעיף 13, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

")א1( הוראות סעיף 102)ב( לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, יחולו על גבייה 
כאמור בסעיף קטן )א(, בשינויים המחויבים ";

בסעיף 29ד, אחרי "1א," יבוא "102א,"   )2(

תיקון חוק ההוצאה 
לפועל - מס' 44

בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 8 - 7 

אחרי סעיף 21 יבוא:  )1(

ציווה רשם ההוצאה לפועל לעקל את רכבו של החייב, והיה 21א "עיקול רכב
הרכב חונה ברשות הרבים, יעוקל הרכב, ובלבד שמתקיים 

המפורט להלן, לפי העניין:

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39; התשס"ה, עמ' 47   6

ס"ח התשי"ב, עמ' 334; התשס"ז, עמ' 66   7

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ד, עמ' 546   8
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הרכב חונה סמוך לחצריו של החייב;  )1(

 - החייב  של  לחצריו  סמוך  חונה  אינו  הרכב  אם   )2(
מתקיימים תנאים אלה:

לעיקול קדם עיקול ברישום של הרכב במשרד  )א( 
הרישוי והומצאה לחייב הודעה על כך; מישכן החייב 
את הרכב כערובה לחיוב שבשלו הוטל העיקול - לא 

תחול הדרישה האמורה;

מנהל לשכת הוצאה לפועל עשה מאמץ ממשי  )ב( 
להודיע, סמוך לפני העיקול, לחייב, ואם הוא תאגיד 
- למי שנוהג דרך קבע ברכב, לבא כוחו של החייב 
או למשרד הרשות של התאגיד, על הכוונה לעקל את 

הרכב;

הרכב אינו רשום כרכב של נכה על פי הרישום  )ג( 
במשרד הרישוי ";

בסעיף 22)א( -  )2(

בפסקה )4(, אחרי "מכונות ומיטלטלין אחרים," יבוא "לרבות רכב,"; )א( 

בפסקה )5(, במקום "מכונות, מיטלטלין אחרים ובעלי חיים" יבוא "מכונות  )ב( 
ומיטלטלין אחרים, לרבות רכב, וכן בעלי חיים" 

תיקון חוק המרכז 
לגביית קנסות, 

אגרות והוצאות - 
מס' 15

בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 9, בסעיף 3, אחרי סעיף 8 
קטן )ה( יבוא:

לשם גביית חוב לפי סעיף קטן )ב(, רשאי מנהל המרכז לעקל גם רכב של החייב  ")ו( 
החונה ברשות הרבים, ובלבד שמתקיים המפורט להלן, לפי העניין:

הרכב חונה סמוך לחצריו של החייב;  )1(

אם הרכב אינו חונה סמוך לחצריו של החייב - מתקיימים תנאים אלה:  )2(

לעיקול קדם עיקול ברישום של הרכב במשרד הרישוי ונשלחה לחייב  )א( 
הודעה על כך;

מנהל המרכז עשה מאמץ ממשי להודיע, סמוך לפני העיקול, לחייב,  )ב( 
ואם הוא תאגיד - למי שנוהג דרך קבע ברכב, לבא כוחו של החייב או 

למשרד הרשום של התאגיד, על הכוונה לעקל את הרכב;

הרכב אינו רשום כרכב של נכה על פי הרישום במשרד הרישוי " )ג( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ני ב ל י  פ י צ
שרת המשפטים

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

הרכב חונה סמוך לחצריו של החייב;  )1(

 - החייב  של  לחצריו  סמוך  חונה  אינו  הרכב  אם   )2(
מתקיימים תנאים אלה:

לעיקול קדם עיקול ברישום של הרכב במשרד  )א( 
הרישוי והומצאה לחייב הודעה על כך; מישכן החייב 
את הרכב כערובה לחיוב שבשלו הוטל העיקול - לא 

תחול הדרישה האמורה;

מנהל לשכת הוצאה לפועל עשה מאמץ ממשי  )ב( 
להודיע, סמוך לפני העיקול, לחייב, ואם הוא תאגיד 
- למי שנוהג דרך קבע ברכב, לבא כוחו של החייב 
או למשרד הרשות של התאגיד, על הכוונה לעקל את 

הרכב;

הרכב אינו רשום כרכב של נכה על פי הרישום  )ג( 
במשרד הרישוי ";

בסעיף 22)א( -  )2(

בפסקה )4(, אחרי "מכונות ומיטלטלין אחרים," יבוא "לרבות רכב,"; )א( 

בפסקה )5(, במקום "מכונות, מיטלטלין אחרים ובעלי חיים" יבוא "מכונות  )ב( 
ומיטלטלין אחרים, לרבות רכב, וכן בעלי חיים" 

בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 9, בסעיף 3, אחרי סעיף 8 
קטן )ה( יבוא:

תיקון חוק המרכז 
לגביית קנסות, 

אגרות והוצאות - 
מס' 15 לשם גביית חוב לפי סעיף קטן )ב(, רשאי מנהל המרכז לעקל גם רכב של החייב  ")ו( 

החונה ברשות הרבים, ובלבד שמתקיים המפורט להלן, לפי העניין:

הרכב חונה סמוך לחצריו של החייב;  )1(

אם הרכב אינו חונה סמוך לחצריו של החייב - מתקיימים תנאים אלה:  )2(

לעיקול קדם עיקול ברישום של הרכב במשרד הרישוי ונשלחה לחייב  )א( 
הודעה על כך;

מנהל המרכז עשה מאמץ ממשי להודיע, סמוך לפני העיקול, לחייב,  )ב( 
ואם הוא תאגיד - למי שנוהג דרך קבע ברכב, לבא כוחו של החייב או 

למשרד הרשום של התאגיד, על הכוונה לעקל את הרכב;

הרכב אינו רשום כרכב של נכה על פי הרישום במשרד הרישוי " )ג( 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ני ב ל י  פ י צ
שרת המשפטים

ד י פ ל ר  י א י
שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ב, עמ' 170   9
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חוק בתי המשפט )תיקון מס' 76(, התשע"ד-2014*

85א)א(, במקום "50,000 1 תיקון סעיף 85א בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984  1, בסעיף 
שקלים חדשים" יבוא "75,000 שקלים חדשים" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק איסור הפליה מחמת גיל )תיקוני חקיקה(, התשע"ד-2014*

תיקון חוק איסור 
הפליה במוצרים, 

בשירותים ובכניסה 
למקומות בידור 

ולמקומות ציבוריים 
- מס' 3

בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, 1 
התשס"א-2000  1, בסעיף 3)א(, אחרי "השתייכות מפלגתית," יבוא "גיל," 

תיקון חוק זכויות 
החולה - מס' 7

בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996  2 -2 

בסעיף 4 -   )1(

בסעיף קטן )א(, אחרי "נטיה מינית" יבוא "גיל"; )א( 

בסעיף קטן )ב(, הרישה עד המילה "ואולם" - תימחק, ואחרי "הפליה" יבוא  )ב( 
"מטעמי גיל";

בסעיף 28)א(, במקום "או נטיה מינית" יבוא "נטיה מינית או גיל,"   )2(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב
ראש הממשלה

ני ב ל י  פ י צ
שרת המשפטים

ן מ ר ג ל  ע י
שרת הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו י
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"ד )7 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 550, מיום כ"ח באייר התשע"ד )28 במאי 2014(, עמ' 100 

ס"ח התשס"א, עמ' 58; התשע"א, עמ' 784   1

ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 574   2

התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"ד )7 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 808, מיום ח' בכסלו התשע"ד )11 בנובמבר 2013(, עמ' 46 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ד, עמ' 326   1
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חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים )תיקון מס' 22(, התשע"ד-2014*

בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957 1, פרק שני 3 - בטל  1 ביטול פרק שני 3

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון )תיקון מס' 4(, 
התשע"ד-2014*

בחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983  1, בתוספת, 1 תיקון התוספת
אחרי פרט 12א יבוא:

"12ב  אצטדיון ספורט, למעט במקומות שהוקצו לעישון בידי הנהלת האצטדיון, אם 
הוקצו, כמפורט להלן:

שני אזורים נפרדים של מושבים, ובלבד שמספר המושבים בהם אינו עולה   )1(
על רבע ממספר המושבים באצטדיון כולו;

חדר נפרד לחלוטין ששטחו אינו עולה על רבע מהשטח שהוקצה לציבור   )2(
להמתנה בהפסקות, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם 

למטרד בחלקים אחרים של האצטדיון "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ ר ג ל  ע י
שרת הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים )תיקון מס' 22(, התשע"ד-2014*

ביטול פרק שני 3בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957 1, פרק שני 3 - בטל  1 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ע י ה  ש מ
שר הביטחון

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון )תיקון מס' 4(, 
התשע"ד-2014*

בחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983  1, בתוספת, 1 
אחרי פרט 12א יבוא:

תיקון התוספת

"12ב  אצטדיון ספורט, למעט במקומות שהוקצו לעישון בידי הנהלת האצטדיון, אם 
הוקצו, כמפורט להלן:

שני אזורים נפרדים של מושבים, ובלבד שמספר המושבים בהם אינו עולה   )1(
על רבע ממספר המושבים באצטדיון כולו;

חדר נפרד לחלוטין ששטחו אינו עולה על רבע מהשטח שהוקצה לציבור   )2(
להמתנה בהפסקות, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם 

למטרד בחלקים אחרים של האצטדיון "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ ר ג ל  ע י
שרת הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"ד )7 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 543, מיום ט"ז באדר ב' התשע"ד )18 במרס 2014(, עמ' 82 

ס"ח התשמ"ג, עמ' 148; התשס"ח, עמ' 216   1

התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"ד )7 ביולי 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 694, מיום כ"ח בסיוון התשע"ב )18 ביוני 2012(, עמ' 890 

ס"ח התשי"ח, עמ' 24; התשס"ב, עמ' 196   1
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