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התשס"ח-2008 (תיקון), טובין) (סימון הצרכן הגנת צו

בהתייעצות התשמ"א-11981, הצרכן, הגנת לחוק ו–37 לפי סעיפים 17 בתוקף סמכותי  
סעיף הכנסת לפי של הכלכלה ועדת ובאישור ההוגן, והסחר הצרכן הגנת הממונה על עם
לאמור: מצווה אני התשל"ז-31977, העונשין, לחוק 2(ב) סעיף ולפי הכנסת2, לחוק–יסוד: 21א

אחרי  העיקרי), הצו - (להלן התשמ"ג-41983  (סימון טובין), הצרכן  הגנת לצו 8 בסעיף .1
יבוא: (ב) קטן סעיף

סימון  ואולם יבואו, לפני יסומן השניה, 19 לתוספת בסעיף כהגדרתו מחשב, משחק "(ג)
למנהל הגיש  שהיבואן ובלבד היבואן, במחסני שייעשה יכול - כשנדרש - בעברית 
התעשיה משרד של אישור בארץ, לצריכה טובין שחרור לרשימון במצורף המסים, רשות
למשרד היבואן הגיש רשימון, הגשת ולפיו, לפני המשרד) - (להלן והתעסוקה המסחר

הבקשה." אישר את והמשרד למחסניו, לצורך סימונם הטובין לשחרר את בקשה

יבוא: 18 פרט אחרי העיקרי, לצו הראשונה בתוספת .2
מחשב." משחקי .19"

יבוא: 18 סעיף אחרי לצו העיקרי, השניה בתוספת .3
מחשב תוכנה,"משחק שהוא אינטראקטיבי - משחק מחשב" "משחק זה, בסעיף (א) .19

אופטית מגנטית, במדיה השמור ועיונית, חינוכית לומדה וידאו, משחק כגון
אחרת. פיסית או

 Pan-European Game ארגון שקבע בסמל יסומן מחשב משחק כל (ב)  
שבטור  לתיאור מתאים הוא אם להלן, א' בטור Information (PEGI) כמתואר

הקבועה: אריזתם גבי על או הטובין גבי על יהיה הסימול לצדו; ב'

א' טור
סימול

ב' טור
משחק מחשב

הפליה; לעודד עלול

בסמים; לשימוש המתייחס

לילדים; להפחיד העלול

גסה; שפה המכיל

8 תיקון סעיף

התוספת תיקון
הראשונה

התוספת תיקון
השניה

__________
1 ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

.166 עמ' התשס"א, 2 ס"ח התשי"ח, עמ' 69;

.348 עמ' התשנ"ד, 3 ס"ח התשל"ז, עמ' 226;

238 ועמ' 909. עמ' התשס"ה, 4 ק"ת התשמ"ג, עמ' 863;
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א' טור
סימול

ב' טור
משחק מחשב

התנהגות מינית; או המתאר עירום

אלימות; של תיאור המכיל

הימורים; המעודד או המדריך

ומעלה; 3 לגילאי מתאים

ומעלה; 7 לגילאי מתאים

ומעלה; 12 לגילאי מתאים

ומעלה; 16 לגילאי מתאים

ומעלה; 18 לגילאי מתאים

הסימולים הראשונים,  משבעת או יותר באחד המסומן משחק מחשב (ג)  
ב' לצדו. באמור לגביו בטור גם יסומן זה, א' בטבלה שבסעיף כאמור בטור

יכול  ב'  בטור  כאמור הסימון (ג), קטן בסעיף האמור אף (ד) על   
ובלבד הראשונים כאמור, הסימולים לשבעת כולל באמצעות מקרא שיהיה

 5 של מאורך יפחת שלא בגודל המקרא יהיה הסימול; לצד יהיה שהמקרא
סנטימטרים. 4 של סנטימטרים ורוחב

באותיות  בעברית יהיה (ג) ו–(ד), בסעיפים קטנים כאמור הסימון, (ה)  
המוצר  גבי על הסימון יהיה מ–2 מילימטרים; יפחת שלא בגודל מודגשות,

אריזתו." גבי על או

פרסומו. מיום ימים 30 זה צו של תחילתו .4

(6 בדצמבר 2007) התשס"ח בכסלו כ"ו
ישי הו אלי (3-1556 (חמ

והתעסוקה המסחר התעשיה שר

תחילה




