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 מחלקת רישוי עסקים -עיריית כפר יונה 

 מפרטים אחידים

 איסור והגבלות עישון - מפרט אחיד

כירה קמעונאית, מקום למ -לסוגיופריט מוצאי טבק  6.14קובע בפריט     רישוי עסקיםצו 

 לפי פרט אחר בתוספת.שאינו טעון רישו 

-לעישון, תשמ"גחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה 

1983*-  

החוק קובע את הכללים למקומות בהם חל אישור עישון וכן את החובה להתקין שילוט מתאים 

מוצרי וכן חובת הצבת שילוט מתאים במקומות בהם נמכרים  שנקבעוהאוסר עישון במקומות 

 טבק כמו מרכולים, בתי אוכל, קיוסקים ועוד.

 דוגמת השלטים מפורטים בהמשך 

 החוק קובע את המקומות האסורים לעישון:

מסעדה, מזנון, בית קפה, לרבות כל בית אוכל, בית משקה, מועדון, 
דיסקוטק או מקום אחר שבין עיסוקיו הגשת מזון או משקאות אחר )כולם 

אוכל(, למעט חדר נפרד לחלוטין, אם קיים, שהוקצה לעישון בית  -להלן 
בידי הנהלת בית האוכל במפורש, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי 
אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של בית 

האוכל ושטחו אינו עולה על רבע של השטח הפתוח לציבור; הוראות פרט 
נמצא מחוץ למבנה בית האוכל ומשמש אותו )להלן זה יחולו גם על אזור ה

אזור(, למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת בית האוכל,  –
אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה 

 בדרך כלשהי, ומתקיים לגביו אחד מאלה:

 מ"ר; או 15שטחו אינו עולה על    (1)

נו עולה על רבע של שטח הישיבה מחוץ שטחו רציף ואי   (2)
למבנה ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון 

 בו אסור.
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חדר או אולם פתוח לציבור המשמש לפעילות גופנית או לספורט,       .12
 לרבות בריכת שחייה.

 בריכת שחייה שאינה במבנה, לרבות החצר שלה.    א.12

  אצטדיון ספורט, למעט במקומות שהוקצו לעישון בידי הנהלת     ב.12
 האצטדיון, אם הוקצו, כמפורט להלן:           

שני אזורים נפרדים של מושבים, ובלבד שמספר המושבים   (1)
 בהם אינו עולה על רבע ממספר המושבים באצטדיון כולו;

מהשטח חדר נפרד לחלוטין ששטחו אינו עולה על רבע   (2)
שהוקצה לציבור להמתנה בהפסקות, ובלבד שיש בו סידורי אוורור 
 תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של האצטדיון.

 גן ילדים, מעון ילדים או בית ילדים.      .13

חדר או אולם הפתוחים לציבור בבנק, בבית דואר או בסוכנות       .14
הל, לרבות חדר מדרגות ומעבר, או דואר או במקום אחר המשמש לק

חדר, אולם או מסדרון המשמש להמתנה, 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.

שהוקצה לעישון בידי מקום עבודה, למעט חדר נפרד לחלוטין       .15
הנהלת 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 

ין שעובדים בו כל מקום בבני –מעשנים; לעניין חוק זה, "מקום עבודה" 
אנשים ושאינו משמש למגורים ולרבות מקום כאמור שמי שמבצע בו 

( עד 1עבודה הוא במסגרת שירות בכוחות הביטחון המנויים בפסקאות )
 .11( שבסעיף 5)

 כל מקום במשרד ממשלתי.    א.15

השטח הפתוח לציבור בקניון, למעט בית עסק המפורט במקום       .16
ולמעט חדר עישון נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון, אם אחר בתוספת זו 

הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד 
 בחלקים אחרים של המקום.

אולם שמחות, למעט חדר נפרד לחלוטין, אם קיים, שהוקצה       .17
בו לעישון בידי הנהלת אולם השמחות במפורש, אם הוקצה, ובלבד שיש 

סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של 
אולם השמחות ושטחו אינו עולה על רבע של שטח הפתוח לציבור; 
הוראות פרט זה יחולו גם על אזור הנמצא מחוץ למבנה אולם השמחות 

אזור(, למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי  –ומשמש אותו )להלן 
ם, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון הנהלת המקו

אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, ושטחו רציף ואינו 
עולה על רבע ממקומות הישיבה באזור, ושאר האזור שמור ללא מעשנים 

 וסומן בבירור שהעישון בו אסור.

שמש את גן גן אירועים, וכן אזור הנמצא מחוץ למבנה ומ      .18
אזור(, למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי  –האירועים )להלן 

הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון 
אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, שטחו רציף ואינו 
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עולה על רבע ממקומות הישיבה באזור ושאר האזור שמור ללא מעשנים 
 וסומן בבירור שהעישון בו אסור.

לחוק  11מקלט ציבורי ומחסה ציבורי כהגדרתם בסעיף       .19
 .1951-ההתגוננות האזרחית, התשי"א

כל מקום בבניין של בית כנסת, כנסייה, ח'ילווה או מסגד ובחצר       .20
שלו, למעט אזור נפרד בחצר שהוקצה לעישון, אם הוקצה, בידי הנהלת 

בד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך המקום, ובל
כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, שטחו רציף ואינו עולה על רבע 

 מהחצר ושאר החצר שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור.

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

כל מקום בבית אבות או דיור מוגן, למעט בחדר מגורים, ובלבד       .22
שלא גר בו 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 המק
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