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חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון ,התשמ"ג 1983 -

חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון,
1
התשמ"ג 1983 -
תוכן הענינים
עמ'
סע'
(בהערה) 2
מראי מקום בספר החוקים
1
 .1איסור עישון
1
1א .מטרה
1
 .2קביעת שלטים
2
2א .חובות המחזיק של מקום ציבורי
2
2ב .איסור הצבת מאפרה במקום ציבורי
2
( .3בוטל)
2
 .4עונשין
3
 .5אחריות נושא משרה בתאגיד
3
5א .שיעורי קנסות
3
 .6קנסות לרשות מקומית
3
6א .מפקחים של רשות מקומית

עמ'
סע'
3
 .7סמכות כניסה
3
 .8סמכות מפקח או סדרן לדרוש זיהוי
4
8א .סדרן ממונה בבית חולים
5
 .9סמכות נהג
5
 .10שמירת הוראות
5
 .11דין המדינה
		
11א .מקום ציבורי שהמחזיק בו
6
הם כוחות הביטחון
6
 .12תיקון חוק בתי המשפט
6
 .13ביצוע ותקנות
6
 .14תחילה
6
תוספת (סעיף )1

( .1א) לא יעשן אדם במקום המפורט בתוספת (להלן  -מקום ציבורי).

איסור עישון
(תיקון מס' )2

(ב) לא יחזיק אדם במקום ציבורי כל מוצר טבק או כלי לעישונו כשהם דלוקים;
בחוק זה" ,מוצר טבק"  -כהגדרתו בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק,
התשמ"ג .1983 -
(ג) שר הבריאות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת רשאי לשנות בצו
את התוספת.
1א .מטרתו של חוק זה למנוע את העישון במקומות ציבוריים ואת חשיפת הציבור
לעישון ,הגורמת למוות ,למחלות ולנכות.
( .2א) המחזיק למעשה של מקום ציבורי ,כבעלים ,כשוכר או בכל אופן אחר
(להלן-המחזיק) ,למעט מעלית לנשיאת בני אדם בבית מגורים ,יקבע בו שלטים
המורים על איסור העישון ,ויחזיקם במצב תקין.
(ב) יצרן או יבואן של מעלית המיועדת לנשיאת בני אדם בבית מגורים יקבע
בה ,לפני הכנסתה לשימוש ,שלט המורה על איסור העישון במעלית.
(ג) שר הבריאות יקבע בתקנות הוראות בדבר צורתם של השלטים ,מספרם,
גודלם ,תוכנם ,דרכי קביעתם ,המקומות שבהם יותקנו והחובה להאירם.2
1
2

ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.
ראה את תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים) ,התשמ"ד ,1984 -
בפרק  993.7.1להלן.
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מטרה
(תיקון מס' )2

קביעת שלטים
(תיקון מס' )2

