
 בבית עסקמפרט שילוט 

. בבית העסק שילוטצבת הל חיקוק שונותדרישות חלק מבעל עסק ריכזנו עבורך 
למותר לציין כי במפרט זה אין להציג את כל חובות השילוט על פי דין שיש להציב 

   יש לייצר את השלט על פי האמור בדרישת החיקוק. בבית העסק.

 

 

 שילוט אזהרת עישון.  

 .1984 -ד"התשמ (,שלטים ציבוריים )קביעת במקומות העישון הגבלת תקנותב הנחיות
 

    

 הציבוריים )בתי אוכל ועינוג ציבורי( בכל העסקים

 

 

 

 . 18הגבלת מכירת טבק מתחת לגיל שילוט  

 נרגילות ,סיגריות מכירת איסור ( טבק מוצרי של והשיווק הפרסומת הגבלת וקחהנחיות ב
 .)שנים עשרה שמונה לא מלאו שלא למי לקטינים טבק מוצרי ושאר

 

 

בתי אוכל, מקום למכירת מוצרי טבק  קיוסקים, בעסקים שמוכרים טבק )מרכלים,
 לסוגיו(

 

 



 

 

 אזהרה לגבי צריכה מופרזת של אלכוהול.שילוט  

. 2013-תקנות רישוי עסקים)הודעת אזהרה(,התשע"גהנחיות ב

 

לצריכה במקום מגישים אלכוהול שקים באריזה סגורה ובעס אלכוהול בעסקים שמוכרים
 ההגשה.

 

 

 שנה. 18הגבלת מכירת או הגשת אלכוהול למי שטרם מלאו לו  שילוט  

 .1977-התשל"ז ( לחוק העונשיןג,דא ) 193סעיף הנחיות ב

 

 

לצריכה במקום מגישים אלכוהול שקים באריזה סגורה ובעס אלכוהול בעסקים שמוכרים
 ההגשה.

 

 

 

 

 



 

 

 שילוט הגבלת מכירת אלכוהול 

תקנות רישוי עסקים )הצגת הודעה על הגבלת מכירת משקה משכר( הנחיות ב
 2010-)הוראת שעה(, תשע"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . באריזה סגורה אלכוהול בעסקים שמוכרים

 הגבלת הגשת אלכוהול:שילוט  

תקנות רישוי עסקים )הצגת הודעה על הגבלת מכירת משקה משכר( הנחיות ב
 2010-)הוראת שעה(, תשע"א

 

 

 

 

 לצריכה במקום ההגשה.מגישים אלכוהול שבעסקים 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפי חוק רישוי עסקים, בעסק זה 
אסורה מכירה, הגשה או הספקה 

עד  23.00של משקה משכר מהשעה 
  למחרת. 6.00השעה 

                                          

עד  23.00סקים, בין השעות עלפי חוק רישוי 
בעסק זה  למחרת, מותרת 6.00השעה 

גשה או הספקה של משקה משכר המכירה,
                    במקום העסק בלבד.לצורך שתייה 

                                                                 



 

 
 הגבלת מפלס רעשכתוב שילוט  

 . 2014-, התשע"ד(רעש בדיסקוטק–התקן מד)תקנות רישוי עסקים בהנחיות 

 
 
 
 
 

 

 , בנוסף יותקן צג דיגיטלי לציון מפלס הרעש.עסקים לעריכת ריקודיםכל אולם בב               

 

 

 הגבלת מפלס רעשכתוב שילוט  
 . 2006-ו"ס, התש(רעש באולם שמחות וגן אירועים -התקן מד)תקנות רישוי עסקים בהנחיות 

 
 

 

 

 

 באולם או גן לאירועים ושמחות           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לידיעתכם במקום זה הותקנה ומופעלת 
דציבלים,  95 -מערכת להגבלת עוצמת הרעש ל

פגוע בשמיעה של חלק חשיפה לרעש עלולה ל
 מן האוכלוסייה גם בעוצמה המותרת.

 

לידיעתכם במקום זה הותקנה ומופעלת 
 דציבלים. 85 -מערכת להגבלת עוצמת הרעש ל

 



 

 שילוט במכון שיזוף 

 2014-"דהתשע ,)שיזוף במכון בריאות אזהרת( עסקים רישוי ותתקנהנחיות ב .א

 

 :להלןההסבר שדברי עלון הסבר המכיל את תוכן  .ב

 בחובו טומן ,שיזוף מיתקן של מקרינה ובין השמש מקרינת בין שיזוף כי קובע הבריאות משרד"
 ,הרפואית בספרות מצטברות עדויות על מבוססת זו עמדה .למשתזף בריאותי נזק סכנת  

 של מוקדמת הזדקנות הכוללים ,בעור רבים לנזקים גורמת סגול –העל בתחום קרינה שלפיהן

 בכל ,להתפתחות בסיכון ועלייה סרטניים טרום נגעים התפתחות ,וכתמים קמטים הופעת ,העור

 לגרום עלולים הללו הגידולים .מלנומה ובהם ,בעור שונים מסוגים ממאירים גידולים של ,גיל

 בשימוש הסרטן לחקר לאומית–הבין הסוכנות הכירה אף לאחרונה .ולתמותה אהלתחלו ,לסבל

 .אדם בבני לסרטן הגורמת כחשיפה שיזוף תקניבמ
 וכמה כמה אחת על ,סגול–העל בתחום קרינה לנזקי הסיכון את מגביר שיזוף במיתקן השימוש

 ככל גדל יזוףש במיתקן למשתמש הסיכון כי ידוע ,ועוד זאת .השמש שטופת בישראל
 לקרינת חשיפה בעת אחראי באופן לנהוג הבריאות משרד ממליץ כך משום יותר. שמשתזפים

 .בפרט שיזוף תקניבמ ובשימוש בכלל השמש
  .עיניים במגן שימוש על להקפיד יש .לעיניים ביותר מסוכן שיזוף במיתקן השימוש
 סיבוכים מופיעים אם .שנים 18 –מ פחות שגילם לצעירים אסור שיזוף במיתקן השימוש

 .עור לרופא ולפנות להשתזף להפסיק יש שיזוף במיתקן מהשימוש כתוצאה כלשהם

  .הסיכון קבוצות מקרב במשתזפים פגיעה צפויה ובמיוחד ,גיל ובכל אדם בכל לפגוע יכול השיזוף
 
 
 
 



 הלקוח הימצאות את לברר כדי שיזוף במיתקן בשימוש הסיכון לגבי רופא עם להתייעץ מומלץ

 :להלן המפורטות מן ,סיכון בקבוצת

 .שלב( )בכל בהיריון נשים .1

 חן )שומות(. ( נקודות 50)מעל  ריבוי .2

 .סרטניות–טרום תופעות או עור סרטן של אישית היסטוריה  .3

 .שנייה או ראשונה מדרגה משפחה בבן מלנומה של היסטוריה  .4

 .בילדות מרובות שמש כוויות של היסטוריה  .5

 .כימותרפיה או )קרינתי( יותרפירד טיפול של היסטוריה  .6

 (.אלביניזם)לבקנות .7

 .משתזף ואינו לשמש מחשיפה רבה בקלות נשרף או שנכווה מסוג עור .8

 .שמש לכוויות ונטייה לשמש לרגישות הקשורות מחלות .9

 (.עור חסר או פציעה ,כווייה :כגון) העור בשלמות פגיעה או דלקתיות עור מחלות  .10

 בחשיפה לפיגמנטציה גורמות או לשמש רגישות תכגורמו הידועות תרופות נטילת  .11

 ;היריון למניעת גלולות כגון ,לשמש

 ;לשמש הרגישות את המגבירים וקרמים במשחות שימוש .12

 יתר ,לב מחלות ,עיניים מחלות :כגון חדות מחלות או יציבות לא כרוניות בריאות בעיות  .13

 סימפלקס". סהרפ כגון חדים זיהומים ,אחרת ריאות מחלת או אסטמה ,לחץ דם
 
 .ניקוב חורים ,שילוט במספרות, פדיקור מניקור, קעקועים 

 
תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף )תקנות רישוי עסקים נחיות בה

  1992-התשנ"ג (אדם

  :לפניך הכללים החשובים שיסייעו לך להימנע מהידבקות במחלות"

 .השימוש בתער מותר רק אם הוא חדש ובשימוש חד פעמי  .1

-דיקור, ניקוב אוזניים וקעקוע, חייבים להיעשות אך ורק באמצעות מחטים חד  .2

 .פעמיות או במחטים שעברו חיטוי ועיקור

פעמיות. את הדם יש לעצור באמצעות -במקרה של דימום יש להשתמש בכפפות חד  .3
 .פעמיים-מגבוני נייר חד

שימוש השנייה במקום זה חייבות להיות לפחות שתי ערכות של כלי עבודה; כשאחת ב .4
 .בחיטוי

 .הטיפול ייעשה אך ורק בכלים שעברו חיטוי קודם לכן .5

מעלות צלזיוס  60מגבות, סדינים וחלוקים, דורשים כביסה יסודית בטמפרטורה של   .6
לפחות באמצעות חומרי חיטוי כגון אקונומיקה, לאחר כל שימוש; לחלופין, ניתן 

  .פעמיות-להשתמש במגבות נייר חד

  .בך, חייבים לרחוץ את הידיים במים זורמים ובסבון לפני שמטפלים .7

  .היגיינה אישית כוללת הופעה נקיה ובגדים המיועדים לעבודה בלבד .8

 .משטחי העבודה במקום זה, חייבים להיות נקיים תמיד .9

כל התכשירים והתמרוקים שבשימוש במקום זה, חייבים להיות בפיקוח משרד  .10

 ".הבריאות
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 שילוט לגבי עשיית כתובת קעקע וניקוב חורים בגופו של קטין 

 כתובת אדם היעש לא ,קעקע כתובות לעשיית מקום חלקו או כולו שהוא בעסק .1
 או מהוריו אחד בהסכמת אלא ,שנים16 לו  מלאו שטרם קטין של בגופו עקועק 
 .אדם אותו בפני בכתב הסכמה - "הסכמה" ,זה סעיף יןילענ ;אפוטרופסו 

 
      לא ,תכשיטים ענידת לצורך בגוף חורים לניקוב מקום חלקו או כולו שהוא בעסק .2

  בתנוכי שלא ,שנים 16 לו מלאו קטין שטרם של בגופו כאמור חור אדם ינקב
 .אפוטרופסו או מהוריו אחד בהסכמת אלא ,האוזניים

 
    שלא תכשיטים ענידת לצורך חור ניקוב או קעקע כתובת לעשות העומד אדם  .3

  תובתכ בגופו לעשות שמבקש ממי רשאי לדרוש ,אחר של בגופו האוזניים תנוכיב
  ורשאי גילו את דאולו ניתן שבה תעודה לפניו שיציג ,כאמור חור ניקוב או קעקע

 .ביניהם הקשר על המעידה מאפוטרופסו או מהורהו תעודה גם לדרוש הוא
 

 בעסק לעשיית כתובת קעקע 3 -ו 1סעיף 

  שלא בתנוכי האוזניים. לצורך ענידת תכשיטיםבגוף האדם בעסק לניקוב חורים  3 -ו 2סעיף 

 


