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 וגני אירועים

 חוק רישוי עסקים (תיקון מם׳ 18), התשס״ב-2002*

, אחרי סעיף 2ה יבוא: , ו 9 68  1. בחוק רישוי עסקים, התשכ״ח-

לם שמחות או לגן נתן רישיון או היתר זמני לפי חוק זה לאו י  ״אולמי שמחות 2ו. (א) לא י

 אירועים, אלא אם בן, נוסף על הוראות חוק זה, הותקן באולם או בגן

רד את עצמת הרעש במקום, המתריע על עים התקן מד רעש, המו רו  האי

בה לפי ת הסבי ו כ לה על מפלס הרעש שקבע השר לאי  מפלס רעש העו

 הוראות סעיף קטן (ב), והמביא לניתוק זרם החשמל למערכת ההגברה

ת כו עים לאחר פרק זמן של התרעה שקבע השר לאי רו  באולם או בגן האי

בה כאמור.  הסבי

בה כות הסבי אי ם ו י עדת הפנ כות הסביבה, באישור ו  (ב) השר לאי

ן התקן מד הרעש י  של הכנסת, יקבע תקנות לעגין סעיף זה, ובין השאר לענ

ו יתריע ההתקן ופרק הזמן של ההתרעה , מפלס הרעש שעלי  ואופן התקנתו

ות לפי סעיף קטן זה נותק זרם החשמל למערכת ההגברה; בתקנ ו י  שלאחרי

ת או גני נים של אולמי שמחו ות לסוגים שו נ  רשאי השר לקבוע הוראות שו

ים של אולמי ים פיסי נ י ם ובמאפי י נ תו עים בהתחשב, בין השאר, בנ רו  אי

ם להשפיע י י  השמחות או גני האירועים, לרבות שטח, גובה וקירוי, העשו

 על עצמת הרעש.

נה הם ת מד רעש לפי הוראות סעיף זה והפעלתו התקי  (ג) התקנ

ם ל ן או ההיתר הזמני, לפי הענין, של עסק שהוא או ו  תנאי מתנאי הרישי

 שמחות או גן אירועים.

 (ד) (ו) המשבש פעולתו של התקן מד רעש שהותקן לפי הוראות

, ן ו - קנס כאמור בסעיף 61(אץ1) לחוק העונשי נ  סעיף זה, די

. 2 1977-  התשל״ז

ו לו על מי שחלות לגבי חו  (2) הוראות סעיף קטן זה לא י

ת סעיף 14.״ ראו  הו

 הוספת סעיף

י ש ו י ה י ל  א

ים  שר הפנ

ן ו ר ל ש א י ר  א

 ראש הממשלה

ג ר ו ם ב ה ר ב  א

 יושב ראש הכנסת

ב צ ה ק ש  מ

נה י  נשיא המד

 • נתקבל בכנסת ביום ז׳ באדר התשס׳־ב(19 בפברואר 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 051ג, מיום ד׳ בכסלו התשס־ב (19 בנובמבר 2001), עמ׳ 138.

 י ם־ח התשכ״ח, עמי 154.
 ; ס״ח התשל״ז, עמי 226.
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