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)פריט 4.7 ב’( או מוכר משקאות משכרים ומגישם לצריכה במקום )פריט 4.8(.
השלט מיועד לכל סוג עסק, המוכר משקאות משכרים, שלא לצריכה במקום 

לאלו עסקים מיועד השלט?

לא יסופק ולא יוגש משקה משכר, למי שלא יסכים להציג תעודה מזהה. ג .
לוודא את גילו, לבקשת בעל העסק או עובד בעסק

ב. המבקש לצרוך משקאות, חייב להציג תעודה מזהה שבאמצעותה אפשר 
משקה משכר, מהווים עברה

משקה משכר לאדם, שטרם מלאו לו 18 שנה וכן עידוד אדם, כאמור, לצרוך 
עפ”י סעיף 193 א’ לחוק העונשין, התשל”ז 1977, מכירה או הספקה של  א. 

הוראות החוק

שטרם מלאו לו 18 שנה - אסורה!
הודעה! מכירה או הגשה של משקאות משכרים למי  יהיה כתוב:  על השלט 

בשעות החֵשכה ולא יוסתר בחפץ כלשהו.
מן הרצפה, ולא יוסתר בחפץ כלשהו. השלט יותקן ובִצדו סידורי הארה ויואר 
ייקבע בגובה של 1.80 מ’ עד 2.20 מ’  בגודל אחיד של 2.5x2.5 ס”מ. השלט 
האותיות בשלט יהיו בצבע שחור, והאותיות בפסקה הראשונה להודעה יהיו 
השלט יהיה עשוי מחומר קשיח, למעט קרטון, שמידותיו גובה x 40 רוחב 50 ס”מ. 

סוג השלט

דוגמה לשלט 

איסור מכירת אלכוהול לקטינים
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18 שנה - אסורה!
למי שטרם מלאו לו
משקאות משכרים

מכירה או הגשה של 
הודעה!



פריטים - 4.8, 4.7 ב’.
אירועים וכדומה.

אולמות  דיסקוטקים,  מועדונים,  ברים,  פאבים,  אוכל,  בתי  כגון:  בעסק 
השלט מיועד לכל העסקים המוכרים משקאות משכרים או מגישים אותם 

לאלו עסקים מיועד השלט?

לקטין צפוי ל-6 חודשי מאסר.
ובית העסק שלו עלול להיסגר לתקופה של עד 15 יום. מי שימכור אלכוהול 
שאינם מסעדות, אולמי אירועים או ברים. העובר על החוק, ייקנס ב-9,000 ש”ח, 
06:00 למחרת, במקומות  23:00 עד השעה  תיאסר מכירת אלכוהול משעה 

הוראות החוק

העובר ולגרום לו מומים.
ממליץ לנשים בהריון להימנע משתיית אלכוהול, העלול להזיק לבריאותו של 
אותך. משרד הבריאות  ביטחון הסובבים  ואת  ביטחונך  ומסכנת את  שלך 
שתייה מופרזת של אלכוהול פוגעת בכושר הנהיגה  יותר:  ובאותיות קטנות 

ומזיקה לבריאות!
חיים  אזהרה! צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת  יהיה כתוב:  על השלט 
השלט ייקבע בגובה שלא יפחת מ- 1.90 מ’ ולא יעלה על 2.20 מ’ מן הרצפה.

מידות השלט יהיו רוחב 40 ס”מ x אורך 50 ס”מ.
סוג השלט

דוגמה לשלט 

אזהרה מסכנות בשתיית אלכוהול 

ומזיקה לבריאות!
אלכוהול מסכנת חיים 
צריכה מופרזת של 

אזהרה!

ולגרום לו מומים.
בהריון להימנע משתיית אלכוהול, העלול להזיק לבריאותו של העובר 
ביטחונך ואת ביטחון הסובבים אותך. משרד הבריאות ממליץ לנשים 
שתייה מופרזת של אלכוהול פוגעת בכושר הנהיגה שלך ומסכנת את 
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מרכולים, אולמי ספורט, בתי חולים ומוסדות רפואיים וכדומה.
ברים,  דיסקוטקים,  אוכל,  בתי  חנויות,  שלו,  הפתוחים  השטחים  לרבות 
קולנוע, תאטרון, קונצרטים, אולמי שמחות, אולם להרצאות וכדומה, קניון, 
ציבורי: בתי  לעינוג  אולם  כגון  ציבור  מיועד להתקנה בתוך מבני  השלט 

לאלו עסקים מיועד השלט?

בעליו לתביעה אזרחית ולתשלום פיצויים מצד מי שנפגע מן העישון הפסיבי.
נוסף על כך, אי ציות לחוק חושף את העסק ואת  ונגד המעשן.  נגד העסק 
המעשן ועל העסק ובתוך כך לנקוט  הליכים משפטיים של העירייה והמשטרה 
החוק מטיל אחריות פלילית על בעל העסק ומאפשר להטיל קנסות גבוהים על 

הוראות החוק

ובאותיות קטנות יותר: העובר על החוק צפוי לקנס.
על השלט יהיה כתוב באותיות גדולות: אסור לעשן! 

בתקנות הגבלת העישון במקומות הציבוריים )קבלת שלטים(, התשמ״ד 1984.
לראות   ומיקומם בעסק אפשר  גודלם  לעניין מספר השלטים  פירוט מלא 
גודל השלט יהיה רוחב x 30 גובה 20 ס”מ, מיקומו בכל 10 מ’, בגובה של 2 מ’. 

סוג השלט

דוגמה לשלט 

הגבלת העישון במקומות ציבור 

צפוי לקנס
העובר על החוק

אסור לעשן!
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يخالف القانون
سيغرم كل من 

ممنوع التدخني



מספר פריט 4.7 א׳, 4.7 ב׳.
השלט מיועד לעסקים המוכרים סיגריות, נרגילות או מוצרי טבק למיניהם.

לאלו עסקים מיועד השלט?

מחויב בעל העסק להציג במקום בולט לעין שלט על איסור מכירה של  מוצרי טבק. 
ג׳ באב התש״ע בקובץ התקנות 6909  על פי התקנות שאושרו, מיום 17.7.2010 

נרגילות ושאר מוצרי טבק לקטינים למי שלא מלאו לו שמונה עשרה שנה(.
סיגריות,  מכירת  )איסור  מוצרי טבק  והשיווק של  הגבלת הפרסומת  חוק 

הוראות החוק

לדרוש תעודה מזהה. האיסור כולל  טבק לנרגילה, סיגריות ועוד.
יותר: העבריין צפוי לקנס! במקרה של ספק, על המוכר  ובאותיות קטנות 

מתחת לגיל 18.
על השלט יהיה כתוב באותיות גדולות: מכירת סיגריות וכל מוצרי טבק אסורה 

בתוך משולש )בדומה לתמרור אזהרה(.
מחומר קשיח, בצבע לבן, באותיות בצבע שחור, ובו סמל של סימן קריאה 
להציג במקום בולט לעין שלט בגודל: גובה x 40 רוחב 50 ס”מ. השלט יהיה 
על פי תקנות שר הבריאות שאישרה ועדת הכלכלה, מחויבים בעלי עסקים 

סוג השלט

דוגמה לשלט 

וכל מוצרי טבק  מכירת סיגריות 

האיסור כולל  טבק לנרגילה, סיגריות ועוד.
על המוכר לדרוש תעודה מזהה.

העבריין צפוי לקנס! במקרה של ספק,

מתחת לגיל 18
וכל מוצרי טבק אסורה 

מכירת סיגריות
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