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 צו למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון
)שינוי התוספת לחוק(, התשע"ב-2012

והחשיפה	 ציבוריים	 במקומות	 העישון	 למניעת	 לחוק	 1)ג(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	
לעישון,	התשמ"ג-11983,	ובאישור	ועדת	העבודה	הרווחה	והבריאות	של	הכנסת,	אני	מצווה	

לאמור:

	בתוספת	לחוק	- �1
	בפרט	1,	אחרי	"לתיאטרון,"	יבוא	"להופעות,"; )1(

	בפרט	2,	בסופו	יבוא	"לרבות	באזור	הכניסה	או	היציאה	לבניין,	בטווח	של	10	מטר	 )2(
מהדלת�";

	במקום	פרט	7	יבוא: )3(

בתקנות	 כהגדרתם	 	- ו"זוטובוס"	 "אוטובוס"	 זה,	 בפרט	 וזוטובוס;	 אוטובוס	 	�7"
התעבורה,	התשכ"א-21961	)להלן	-	תקנות	התעבורה(�";

	במקום	פרט	8	יבוא: )4(

בתקנות	 כמשמעותה	 	- "מונית"	 זה,	 בפרט	 נוסעים;	 בה	 שיש	 בעת	 מונית	 	�8"
התעבורה�";

	במקום	פרט	9	יבוא: )5(

	רכבת,	לרבות	רכבת	מקומית;	לעניין	פרט	זה	ופרט	9ב	"רכבת"	ו"רכבת	מקומית"	 �9"
התשל"ב- חדש[,	 ]נוסח	 הברזל	 מסילות	 לפקודת	 ו–46	 	1 בסעיפים	 כהגדרתן	 	-

;"�31972

	אחרי	פרט	9	יבוא: )6(

מרכזית	 ותחנה	 בזה,	 וכיוצא	 בסככה	 לרבות	 מקורה,	 אוטובוס	 	תחנת	 "9א�
כהגדרתה	בפקודת	התעבורה4,	למעט	חדר	נפרד	לחלוטין	שהוקצה	לעישון	בידי	
הנהלת	המקום,	אם	הוקצה,	ובלבד	שיש	בו	סידורי	אוורור	תקינים	והעישון	בו	אינו	

גורם	למטרד	בחלקים	אחרים	של	המקום�

	תחנת	רכבת,	לרבות	רציף,	למעט		אזור	שהוקצה	לעישון	בקצה	הרציף	וחדר	 9ב�
נפרד	לחלוטין	שהוקצה	לעישון	בידי	הנהלת	המקום,	אם	הוקצה,	ובלבד	שיש	בו	
סידורי	אוורור	תקינים	והעישון	בו	אינו	גורם	למטרד	בחלקים	אחרים	של	המקום,	

וכן	תחנה	של	רכבת	מקומית�

	רכב	המשמש	להוראת	נהיגה,	כמשמעותו	בתקנות	התעבורה,	בעת	שיש	בו	 9ג�
תלמיד	נהיגה�";

	בפרט	11,	בסופו	יבוא: )7(

"הוראות	פרט	זה	יחולו	גם	על	אזור	הנמצא	מחוץ	למבנה	בית	האוכל	ומשמש	אותו	
)להלן	-	אזור(,	למעט	חלק	של	האזור	שהוקצה	לעישון	בידי	הנהלת	בית	האוכל,	
בדרך	 מקורה	 אינו	 לעישון	 שהוקצה	 האזור	 של	 חלק	 שאותו	 ובלבד	 הוקצה,	 אם	

כלשהי,	ומתקיים	לגביו	אחד	מאלה:

שינוי התוספת

__________
ס"ח	התשמ"ג,	עמ'	148;	התשס"ח,	עמ'	216� 	1

ק"ת	התשכ"א,	עמ'	1425� 	2
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	23,	עמ'	485� 	3
דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	7,	עמ'	173� 	4
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	שטחו	אינו	עולה	על	15	מ"ר;	או )1(

	שטחו	רציף	ואינו	עולה	על	רבע	של	שטח	הישיבה	מחוץ	למבנה	ושאר	 )2(
האזור	שמור	ללא	מעשנים	וסומן	בבירור	שהעישון	בו	אסור�";

	בפרט	12,	בסופו	יבוא	"לרבות	בריכת	שחייה�";	 )8(

	אחרי	פרט	12	יבוא: )9(

	בריכת	שחייה	שאינה	במבנה,	לרבות	החצר	שלה�"; "12א�

	בפרט	14,	אחרי	"לקהל"	יבוא	"לרבות	חדר	מדרגות	ומעבר"; )10(

	במקום	פרט	15	יבוא:	 )11(

הנהלת	 בידי	 לעישון	 שהוקצה	 לחלוטין	 נפרד	 חדר	 למעט	 עבודה,	 	מקום	 �15"
המקום,	לאחר	התייעצות	עם	העובדים,	אם	הוקצה,	ובלבד	שיש	בו	סידורי	אוורור	
תקינים	והעישון	בו	אינו	גורם	למטרד	בחלקים	אחרים	של	הבניין	ואין	עובדים	בו	
או	נמצאים	בו	אנשים	שהם	או	חלק	מהם	אינם	מעשנים;	לעניין	חוק	זה,	"מקום	
עבודה"	-	כל	מקום	בבניין	שעובדים	בו	אנשים	ושאינו	משמש	למגורים	ולרבות	
הביטחון	 בכוחות	 שירות	 במסגרת	 הוא	 עבודה	 בו	 שמבצע	 שמי	 כאמור	 מקום	

המנויים	בפסקאות	)1(	עד	)5(	שבסעיף	11�";

	אחרי	פרט	15	יבוא: )12(

	כל	מקום	במשרד	ממשלתי�"; "15א�

	בפרט	17,	בסופו	יבוא: )13(

"הוראות	פרט	זה	יחולו	גם	על	אזור	הנמצא	מחוץ	למבנה	אולם	השמחות	ומשמש	
אותו	)להלן	-	אזור(,	למעט	חלק	של	האזור	שהוקצה	לעישון	בידי	הנהלת	המקום,	
ובלבד	שאותו	חלק	של	האזור	שהוקצה	לעישון	אינו	מקורה	בדרך	 אם	הוקצה,	
כלשהי,	לרבות	בסככה	וכיוצא	בזה,	ושטחו	רציף	ואינו	עולה	על	רבע	ממקומות	
בו	 שהעישון	 בבירור	 וסומן	 מעשנים	 ללא	 שמור	 האזור	 ושאר	 באזור,	 הישיבה	

אסור�";

	בסופה	יבוא: )14(

	גן	אירועים,	וכן	אזור	הנמצא	מחוץ	למבנה	ומשמש	את	גן	האירועים	)להלן	 	�18"
-	אזור(,	למעט	חלק	של	האזור	שהוקצה	לעישון	בידי	הנהלת	המקום,	אם	הוקצה,	
ובלבד	שאותו	חלק	של	האזור	שהוקצה	לעישון	אינו	מקורה	בדרך	כלשהי,	לרבות	
בסככה	וכיוצא	בזה,	שטחו		רציף	ואינו	עולה	על	רבע	ממקומות	הישיבה	באזור	

ושאר	האזור	שמור	ללא	מעשנים	וסומן	בבירור	שהעישון	בו	אסור�

	מקלט	ציבורי	ומחסה	ציבורי	כהגדרתם	בסעיף	11	לחוק	ההתגוננות	האזרחית,	 �19
התשי"א-51951;

	כל	מקום	בבניין	של	בית	כנסת,	כנסייה,	ח'ילווה	או	מסגד	ובחצר	שלו,	למעט	 �20
ובלבד	 המקום,	 הנהלת	 בידי	 הוקצה,	 אם	 לעישון,	 שהוקצה	 בחצר	 נפרד	 אזור	
שאותו	חלק	של	האזור	שהוקצה	לעישון	אינו	מקורה	בדרך	כלשהי,	לרבות	בסככה	
ללא	 החצר	שמור	 ושאר	 רבע	מהחצר	 על	 עולה	 ואינו	 רציף	 בזה,	שטחו	 וכיוצא	

מעשנים	וסומן	בבירור	שהעישון	בו	אסור�

	כל	מקום	בבניין	של	מרכז	תרבות	נוער	וספורט	)מתנ"ס(	או	של	תנועת	נוער� �21

__________
ס"ח	התשי"א,	עמ'	78� 	5
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	כל	מקום	בבית	אבות	או	דיור	מוגן,	למעט	בחדר	מגורים,	ובלבד	שלא	גר	בו	 �22
מי	שאינו	מעשן,	ולמעט	חדר	נפרד	לחלוטין	שהוקצה	לעישון	בידי	הנהלת	המקום,	
אם	הוקצה,	ובלבד	שיש	בו	סידורי	אוורור	תקינים	והעישון	בו	אינו	גורם	למטרד	

בחלקים	אחרים	של	המקום�"

	תחילתו	של	צו	זה	שלושים	ימים	מיום	פרסומו� �2
ח'	בסיוון	התשע"ב	)29	במאי	2012(

הו נתני 	 ן מי בני 	 	 )חמ	3-2083(

ראש	הממשלה	ושר	הבריאות 	 	

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק( 
)תיקון(, התשע"ב-2012

	בתוקף	סמכותנו	לפי	סעיף	12	לחוק	פיקוח	על	מחירי	מצרכים	ושירותים,	התשנ"ו-11996	 	
)להל	-	החוק(,	בהתייעצות	עם	ועדת	המחירים	לפי	סעיף	13	לחוק	ובאישור	ועדת	הכלכלה	

של	הכנסת	לפי	ההגדרה	"מחיר"	שבסעיף	1	לחוק,	אנו	מצווים	לאמור:

תדלוק(,	 בתחנות	 מרביים	 )מחירים	 ושירותים	 מצרכים	 מחירי	 על	 פיקוח	 לצו	 בפתיח	 	�1
התשס"ב-22002	)להלן	-	הצו	העיקרי(,	במקום	"ובהתייעצות"	יבוא	"בהתייעצות"	ואחרי	
"לפי	סעיף	13	לחוק,"	יבוא	"ולעניין	סעיף	3)ד(	ו–)ה(	-	באישור	ועדת	הכלכלה	של	הכנסת	

לפי	ההגדרה	"מחיר"	שבסעיף	1	לחוק"�	

	בסעיף	1	לצו	העיקרי,	אחרי	ההגדרה	"בנזין	95"	יבוא: �2

""בעל	תחנת	תדלוק"	-	כהגדרתו	בחוק	הפעלת	רכב	)מנועים	ודלק(,	התשכ"א-31960"�

	בסעיף	3)ה(	לצו	העיקרי,	בסופו	יבוא	"לפי	בחירת	בעל	תחנת	תדלוק"� �3

ט"ז	בסיוון	התשע"ב	)6	ביוני	2012(
)חמ	3-2152(

ץ ני י בל	שטי ו י
שר	האוצר

לנדאו 	 י ז עו
שר	האנרגיה	והמים

__________
	ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	192� 1

	ק"ת	התשס"ב,	עמ'	909;	התשע"א,	עמ'	1354� 2

	ס"ח	התשכ"א,	עמ'	12� 3
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