החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים
לאור העדויות ההולכות ומצטברות על נזקי העישון הכפוי והצורך להגן
על ציבור הלא מעשנים ,נחקק החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים.
בין השאר ,החוק קובע:
חובת הפיקוח והאחריות על אכיפה של איסור העישון ,חלה על מי שמחזיק במקום
ציבורי ,לרבות מקומות עבודה .מי שלא פעל כך ,צפוי לברירת קנס של  ,₪ 5,000או עד
 - ₪ 67,300אם הורשע בבית משפט;
המחזיק במקום ציבורי חייב להתקין שלטים האוסרים על העישון  -העובר על החוק,
ייקנס בסך  ₪ 5,000עבור כל שלט שאמור היה להציב ולא הוצב;
מי שמעשן במקום ציבורי בניגוד לחוק  -יקבל קנס בסך ;₪ 1,000
אסור להציב מאפרה במקום שאסור לעשן בו  -המפר את החוק ייקנס בסך ;₪ 1,000
אסור לעשן לחלוטין במשרדי ממשלה ,מקלטים או מחסות ציבוריים ,מתנ"סים;
אסור לעשן לחלוטין בבית-חולים ובמרפאות ,כולל בחדרי המדרגות ,במרפסות ובכל חלק
של המבנה ,וגם לא בטווח של  10מ' מהכניסות ומהיציאות של המבנים;
העישון אסור ברכבת ובתחנות הרכבת והאוטובוס;
העישון אסור בבריכות;
העישון אסור בכל החנויות והמרכולים; בקניונים העישון אסור ,פרט לחדר עישון נפרד
לחלוטין בעל סידורי אוורור תקינים – במידה שהוקצה חדר כזה;
בתוך ומחוץ למסעדות ,בתי קפה ,מועדונים ,מזנונים וכל בית אוכל ,כולל פאבים ,וכולל
אולמות אירועים – אסור לעשן ,אלא אם הוקצה לעישון חדר נפרד לחלוטין בעל סידורי אוורור
תקינים ושהעישון בו אינו מגיע ליתר חלקי המקום ,או אזור עישון בחוץ שאינו מקורה – ששטחו
אינו עולה על רבע מהשטח הפתוח לציבור;
העישון אסור במקומות ציבוריים בבניינים ,כגון בתי קולנוע ,תיאטרון ,קונצרטים ,אולמות
להופעות ,בנקים ,בתי-מלון ,נמלי תעופה ,אוניברסיטאות ומכללות וכד'  -אלא אם הוקצה
לעישון חדר נפרד לחלוטין בעל אוורור תקין ,שאינו גורם מטרד בחלקים אחרים של המקום;
העישון אסור בכל מקום בבנין המשמש להמתנה או לדיון ,כולל מסדרונות ,חדרי מדרגות
ומעברים ציבוריים;
העישון אסור בבתי-כנסת ,מסגדים וכנסיות;
העישון אסור באצטדיוני ספורט ,למעט מקומות שהוקצו לכך על-ידי הנהלת האצטדיון ,אם הוקצו.

כל האמור לעיל חל על כל מוצרי הטבק ,כולל סיגריות ,סיגרים ,מקטרות,
נרגילות ,וכולל איסור על החזקת מוצר כזה כשהוא דלוק או עישונו בפועל.
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עישון כפוי משמעותו שאיפת עשן
סיגריות ,סיגרים ומקטרות של אנשים
מעשנים על ידי אנשים שאינם מעשנים
בעצמם.
העשן הנפלט לחלל האוויר כתוצאה
מבעירתם של מוצרי הטבק השונים,
מקורו בעשן העולה מקצה הסיגריה
הבוערת ,מה שנקרא “עשן צידי” ,וכן
מהעשן הנפלט על ידי המעשן עצמו -
“עשן הזרם המרכזי”.
אנשים שאינם מעשנים וחולקים את
חלל האוויר בו הם נמצאים יחד עם
מעשנים ,שואפים לקרבם את העשן
כמו המעשנים ,וכך הופכים למעשה
למעשנים שהעישון נכפה עליהם.

ומשרדי ממשלה  -בהם

חדר

