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162 הצעת חוק שירותי הדת היהודיים )תיקון מס' 23( )איסור מכירה בבית עלמין(, התשע"ד–2014         

 הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים )תיקון מס' 23( )איסור מכירה בבית עלמין(, התשע"ד–2014 *

העיקרי(,1.תיקון סעיף 14א החוק   – )להלן  התשל"א–1971 1  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת  שירותי   בחוק 
בסעיף 14א –

בסעיף קטן )ז(, במקום "הוראות חוק זה" יבוא "הוראות סעיף זה";   )1(

בסעיף קטן )יב(, במקום "עד 14א5" יבוא "עד 14א10"   )2(
 הוספת

סעיף 14א10
אחרי סעיף 14א9 לחוק העיקרי יבוא:2  

"איסור מכירה 
בבית עלמין

)א(  לא ימכור אדם ולא יציע למכירה או ישווק בדרך אחרת 14א10.
בשטח בית עלמין כל מוצר, שירות או מלאכה 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, המנהל הכללי של המשרד  )ב( 
לשירותי דת או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי, לפי בקשה שהוגשה 
על ידי מי שמנהל בית עלמין, לתת אישור מיוחד לביצוע פעולה 

מהפעולות המנויות באותו סעיף קטן, בתנאים שיורה 

השר ייתן לכל מי שמנהל בית עלמין הוראות שיבטיחו  )ג( 
הוראות  לקבוע  הוא  ורשאי  זה,  סעיף  הוראות  של  יישומן  את 
זה  ובכלל  15)א()3(,  סעיף  לפי  שניתן  ברישיון  כתנאי  כאמור 

הוראות בדבר – 

בסעיף  כאמור  פעולות  האוסר  שלט  הצבת  חובת   )1(
קטן )א( בשטח בית העלמין;

חובת כל אדם הפועל מטעם גוף המנהל בית עלמין   )2(
סעיף  להוראות  בניגוד  פעולות  למניעת  אמצעים  לנקוט 

קטן )א(;

חיוב כל אדם הפועל מטעם גוף המנהל בית עלמין   )3(
לענוד בעת מילוי תפקידו, באופן גלוי, תג המזהה אותו 

ואת תפקידו " 

הצעת החוק נועדה למנוע מכירת מוצרים ושירותים 
בשטח בתי עלמין באופן שעלול לפגוע ברגשות האבלים  
כיום מוצעים למכירה בשטח בתי עלמין בין היתר קמעות 
ותשמישי קדושה, וכן שירותי תפילה, חזנות וקריאת פרקי 

תהילים  

מוצע לאסור מכירה או שיווק של כל מוצר, שירות 
חריגים  במקרים  למעט  עלמין,  בתי  בשטח  מלאכה  או 
שבהם יינתן אישור מיוחד לכך מטעם המנהל הכללי של 
המשרד לשירותי דת, אם הוגשה בקשה על ידי מי שמנהל 
בית עלמין  כדי להבטיח את יישום האיסור האמור, מוצע 
לקבוע כי השר לשירותי דת ייתן הוראות למי שמנהל את 
בית העלמין לעניין זה  עוד מוצע לקבוע כי יהיה אפשר 

לקבוע הוראות אלה כתנאי ברישיון שניתן לחברות לענייני 
קבורה של יהודים לפי סעיף 15)א()3( לחוק  הוראות כאמור 
יכול שיהיו בין היתר חובת הצבת שלט האוסר פעולות 
בשטח  ומלאכות  שירותים  מוצרים,  של  ושיווק  מכירה 
בית העלמין; הטלת חובה על כל אדם הפועל מטעם גוף 
המנהל בית עלמין לנקוט אמצעים להבטחת יישום איסור 
המכירה והשיווק; חובת הזדהות של אדם הפועל מטעם 
בינו  להבחין  אפשר  שיהיה  כדי  עלמין  בית  המנהל  גוף 
ובין גורמים אחרים, הפועלים בשטח בית העלמין בניגוד 

לאיסור המוצע )סעיף 2( 

מהתיקון  הנובעות  נוסח  התאמות  מוצעות  כן,  כמו 
המוצע )סעיף 1( 

הצעת חוק מס' פ/1595/19 )מס' פנימי: 488017(; הועברה לוועדה ביום א' בטבת התשע"ד )4 בדצמבר 2013(   *

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשע"ד, עמ' 38.  1

יוזמים: חברי הכנסת עפר שלח, בועז טופורובסקי, עליזה לביא, יואל רזבוזוב, דב ליפמן, פנינה תמנו־שטה, 
אלעזר שטרן, דוד צור, ניסן סלומינסקי, רוברט אילטוב
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים )תיקון 
מס' 5( )איסור הפליה בשל לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה(, התשע"ד–2014 *

ציבוריים, 1. תיקון סעיף 2 ולמקומות  בידור  למקומות  ובכניסה  בשירותים  במוצרים,  הפליה  איסור  בחוק 
התשס"א–2000 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 2)א(, לפני ההגדרה "מעמד אישי" יבוא:

""כוחות הביטחון וההצלה" – כל אחד מאלה: 

צבא הגנה לישראל;  )1(

משטרת ישראל;  )2(

שירות בתי הסוהר;  )3(

אגודת מגן דוד אדום בישראל שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התש"י–1950 2;  )4(

הרשות הארצית לכבאות והצלה;"   )5(
בסעיף 3)א( לחוק העיקרי, במקום "או הורות" יבוא "הורות או לבישת מדי כוחות הביטחון 2. תיקון סעיף 3

וההצלה או ענידת סמליהם" 

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות 
ציבוריים )תיקון מס' 5( )איסור הפליה בשל לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה(, 

התשע"ד–2014 *

ציבוריים, 1. ולמקומות  בידור  למקומות  ובכניסה  בשירותים  במוצרים,  הפליה  איסור  בחוק 
התשס"א–2000 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 2)א(, לפני ההגדרה "מעמד אישי" יבוא:

 תיקון סעיף 2

""כוחות הביטחון וההצלה" – כל אחד מאלה: 

צבא הגנה לישראל;  )1(

משטרת ישראל;  )2(

שירות בתי הסוהר;  )3(

אגודת מגן דוד אדום בישראל שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התש"י–1950 2;  )4(

הרשות הארצית לכבאות והצלה;"   )5(

בסעיף 3)א( לחוק העיקרי, במקום "או הורות" יבוא "הורות או לבישת מדי כוחות הביטחון 2.
וההצלה או ענידת סמליהם" 

 תיקון סעיף 3

ובכניסה  בשירותים  במוצרים,  הפליה  איסור  חוק 
למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000 )להלן 
– החוק(, אוסר על מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות 
ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי להפלות בהספקת מוצר 
במתן  או  ציבורי  למקום  כניסה  במתן  ציבורי,  שירות  או 
שירות במקום ציבורי, מחמת עילות ההפליה המפורטות 
בסעיף 3)א( לחוק, והן: גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ 
מפלגתית,  השתייכות  השקפה,  מינית,  נטייה  מין,  מוצא, 

מעמד אישי או הורות 

הצעת החוק נועדה למנוע הפליה של אנשי כוחות 
ובשירותים  ציבוריים  במקומות  וההצלה  הביטחון 
או  וההצלה  הביטחון  כוחות  מדי  לבישת  בשל  ציבוריים 
אנשי  הופלו  שבהם  מקרים  נוכח  מסמליהם,  סמל  ענידת 
לעילות  להוסיף  אפוא  מוצע  וההצלה   הביטחון  כוחות 
ההפליה הקבועות בסעיף 3)א( האמור איסור הפליה מחמת 
לבישת מדים או ענידת סמלים של צבא הגנה לישראל, 
משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, מגן דוד אדום והרשות 

הארצית לכבאות והצלה 

הצעת חוק מס' פ/1749/19 )מספר פנימי: 488132(; הועברה לוועדה ביום ח' בטבת התשע"ד )11 בדצמבר 2013(    *

ס"ח התשס"א, עמ' 58; התשע"ד, עמ' 594.  1

ס"ח התש"י, עמ' 175.  2

 יוזמים: חברי הכנסת פנינה תמנו־שטה, שמעון אוחיון, דב ליפמן, בועז טופורובסקי, גילה גמליאל,
רוברט אילטוב, דוד צור, רינה פרנקל, יוני שטבון, יעקב מרגי, זבולון כלפה, אורלי לוי אבקסיס
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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה )תיקון מס' 18( )סייג לסיוע לתלמידים(, התשע"ד–2014 *

בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958 1, בסעיף 25ב, אחרי סעיף קטן )א( יבוא:1.תיקון סעיף 25ב

צידוק  ללא  התייצב,  ולא  סדיר  לשירות  להתייצב  החייב  צבא  יוצא  שהוא  תלמיד  ")א1( 
מספיק, או עריק משירות סדיר, והכול לפי פקודות הצבא, לא יהיה זכאי לקבל סיוע לפי 

סעיף קטן )א( כל עוד מתקיים בו האמור; לעניין זה –

"פקודות הצבא" – כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955 2;

"יוצא צבא" ו"שירות סדיר" – כהגדרתם בחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו–1986 3 "

מטרתה של הצעת החוק היא לבטא את מחויבותה 
של החברה הישראלית למשרתים בצבא הגנה לישראל 
בשל תרומתם לביטחון המדינה  הכרה זו מתבטאת בעיגון 
בצבא  ששירתו  לאזרחים  הגנות  או  זכויות  של  בחקיקה 
חוק  אלה:  בחוקים  היתר  בין  במילואים,  שמשרתים  או 
חיילים  חוק  התשנ"ד–1994,  משוחררים,  חיילים  קליטת 
שוויון  חוק  התש"ט–1949,  לעבודה(,  )החזרה  משוחררים 
שירות  וחוק  התשמ"ח–1988,  בעבודה,  ההזדמנויות 

המילואים, התשס"ח–2008.

גבוהה,  להשכלה  המועצה  לחוק  25ב  סעיף 
גבוהה  להשכלה  המועצה  את  מסמיך  התשי"ח–1958, 

לקבוע אמות מידה לסיוע לתלמידים, ובין היתר לתלמידים 
שהם תושבי קבע באזור עדיפות לאומית שקבעה הממשלה 
במכללה  או  גבוהה  להשכלה  במוסדות  תלמידים  או 

אקדמית שנמצאים באזורים אלה  

לקבוע  מוצע  האמורה,  המטרה  את  לקדם  כדי 
כלומר   – סדיר  לשירות  גיוס  חובת  עליו  שחלה  שתלמיד 
מי שמלאו לו 18 וטרם קיבל פטור משירות ביטחון בשל 
גילו – ולא התייצב, ללא צידוק מספיק, או עריק משירות 
סדיר לפי פקודות הצבא לא יהיה זכאי, כל עוד מתקיים 
בו האמור, לקבל סיוע לפי אמות המידה שקבעה המועצה 

להשכלה גבוהה  

הצעת חוק מס' פ/1880/19 )מספר פנימי: 541949(; הועברה לוועדה ביום כ"ח בשבט התשע"ד )29 בינואר 2014(    *

ס"ח התשי"ח, עמ' 191; התשע"ב, עמ' 281.  1

ס"ח התשט"ו, עמ' 171.  2

ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.  3

 יוזמים: חברי הכנסת יוני שטבון, עפר שלח, ניסן סלומינסקי, רוברט אילטוב, יריב לוין, דוד צור,
עמר בר־לב, יעקב מרגי, איתן כבל
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