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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הבנםת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק רישוי עסקים )תיקון מם׳ ) (19הסדרת עשיית כתובת קעקע בגופו
של קטין( ,התשם״ב*2002-
בחוק רישוי עסקים ,התשכ״ח) '1968-להלן  -החוק העיקרי( ,אחרי סעיף 2ה יבוא:

הוספת סעיף 2ו

ן.
•עסק של
כתובות קעקע

תיקון סעיף 14

.2

תחילה

.3

2ו) .א( בעסק שהוא בולי או חלקו מקום לעשיית כתובות קעקע ,לא
יעשה א ד ם כתובת קעקע בגופו של מי שטרם מלאו לו  16שבים ,אלא
בהסכמת אחד מהוריו.
)ב( אדם באמור בסעיף קטן)א( רשאי לדרוש ממי שמבקש לעשות
בגופו כתובת קעקע ,שיציג לפניו א ת תעודת הזהות שלו.
)ג( בעסק באמור בסעיף קטן)א( תוצג ,במקום בולט ,באופן שיקבע
שר הפנים ,הודעה המפרטת א ת הוראות סעיף קטן)א(.
)ד( הוראות סעיפים קטנים )א( ו־)ג( הן תנאי מתנאי הרישיון של
עסק דאמור.׳־

בסעיף )14א( לחוק העיקרי -
)ז( אחרי ״דינו  -מאסר שמונה עשר חודשים״ יבוא ״ואולם א ס לא קיים תנאי
כאמור בסעיף 2ו)א( ,דינו  -הקנס הקבוע בסעיף ל*)6ץו> לחוק העונשין,
התשל״ז) 1977-בסעיף זה  -חוק העונשין(״:
)(2

בסיפה ,המילים ״התשל״ז-ד) 197להלן  -חוק העונשין(״  -יימחקו.

תחילתו של חוק זה באחד בחודש שלאחר שישה חודשים מיום פרסומו.

ד ברי
כתובות קעקע אינן ניתנות למחיקה והן נעשות
בדרך־כלל בעסק) .מקום לעשיית קעקע הוא עסק טעון
רישוי לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ־ח .(1968-בני נוער
רבים ואף ילדים נוהים אחר אופנות משתנות ופוגמים
בגופם באופן שאין ממנו הזרה.
מוצע לקבוע במפורש בחוק כי קעקוע לילדים ער
גיל  16יהיה מותנה בהסכמת אחד ההורים נסעיף קטן
)א(( ,ומוצעת הוראת לוואי המאפשרת לבעל עסק לדרוש
הצגת תעודת זהות ממי שמבקש לעשות בגופו קעקוע

הסבר
)סעיף קטן <ב« .עוד מוצע לקבוע כי הוראות סעיף זה יהוו
תנאי מתנאי רישיון העסק)סעיף קטן)ד(( ובכך להחיל על
העסק א ת כל הוראות חוק רישוי עסקים לענין תנאים
שברישיק ובכלל זה ההוראות העונשיות; יחד עם זה
מועע כי העונש על הפרת הוראות סעיף י יהיה עונש
של קנס בלבד.
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