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 רקע

נוהג להגיע מספר פעמים בשבוע  , 75כבן , הלקוח•
 .  וזו לו הפעילות הגופנית היחידה, להרקדה

 

הפעילות האמורה מתבצעת במתכונת קבוצתית במסגרת •
משתתפים במקומות שונים ברחבי הארץ -הרקדה רבת

 . מועדונים ואולמות שהוסבו לריקוד, בתוך דיסקוטקים

 

במהלך ההרקדה מושמעת מוסיקה בעוצמה גבוהה  •
 . הבוקעת ממערכות הגברה במקומות הריקוד

 



 ממצאים משפטיים

התקבלה הצעת חוק לתיקון חוק רישוי   2002בשנת  -18' תיקון מס•
ו לחוק רישוי  2הוסיף את סעיף התיקון . כ שטייניץ"חי "עסקים ע

לאולם שמחות או לגן  חוק זה לפי יינתן רישיון לפיו לא . עסקים
 .  רעשאלא אם כן הותקן באולם או בגן האירועים התקן מד אירועים 

התקבלה הצעת חוק לתיקון חוק רישוי   2005בסוף  -24' תיקון מס•
 .  בו התבקש השר להתקין מד רעש גם בדיסקוטקים( 'ו 2' ס)עסקים 

השר התקין תקנות הנוגעות אך ורק לגני אירועים ואולמות   2006 -ב•
 .שמחה אך ללא כל התיחסות לדיסקוטקים

שהוא , בצו רישוי עסקים" דיסקוטק"הגדרת , ככל הנראה: גילוי נוסף•
מתייחס למועדון  , הצו המפרט את פריטי העסקים הדורשים רישוי

מכון  , לא ניתן להכניס לתוכה כל אולם ספורט, דהיינו. במובן הצר
כך עולה מאותו . ס שמתקיימים בו ריקודי עם"כושר או סתם מתנ

 . פרוטוקול של ועדת הכנסת
 

 



 עם הלקוח" העברת מקל"קיום פגישת 

הלקוח ועופר  , במהלך חודש נובמבר קוימה פגישה בשיתוף גלית•
 (.הסטודנט שעסק בנושא בשנה שעברה)
 

תיאום "כמו כן בוצע , בפגישה הוצגו האפשרויות בפני הלקוח•
 ".ציפיות

 

צ בגין אי התקנת תקנות באולמות "הוחלט על הגשת בג•
תוך מתן הסכמתו של  , ללא התיחסות להרקדות)בדיסקוטקים 

 (.  הלקוח

הוחלט לפנות לועדה הבין משרדית לרישוי עסקים  -במקביל•
לצו " הרקדות פומביות"במטרה לנסות ולהוסיף פריט רישוי של 

לאור  , ('כתת סעיף י" עינוג ציבורי" 7.7תחת פריט )רישוי עסקים 
 (.'מצעדים וכו, תהלוכות: כגון)תכלית משותפת לפריטים קיימים 



 :כיווני פעולה נוכחיים

נכון להיום אנו מחכים לתגובת   -צ"ליווי הבג•
 .המשרד להגנת הסביבה

 

אנו ממתינים לתשובת הועדה הבין משרדית  •

לרישוי עסקים באשר לבקשה להופיע בפני הוועדה  

לשם הצגת הנימוקים והטיעונים להוספת פריט  
 . לצו רישוי עסקים" הרקדות פומביות"
 


