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חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים (תיקון מס'  ,)2התשס"ז2007-
שינוי שם החוק

.1

בחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים ,התשמ"ג1983-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בשם
החוק ,במקום "הגבלת" יבוא "למניעת" ואחרי "ציבוריים" יבוא "והחשיפה לעישון".

תיקון סעיף 1

.2

בסעיף (1ב) לחוק העיקרי ,במקום "סיגריה ,סיגרילה ,סיגר או מקטרת כשהם דלוקים"
יבוא "כל מוצר טבק או כלי לעישונו כשהם דלוקים; בחוק זה" ,מוצר טבק"  -כהגדרתו
בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק ,התשמ"ג1983-."2

הוספת סעיף 1א

.3

אחרי סעיף  1לחוק העיקרי יבוא:

תיקון סעיף 2

.4

בסעיף (2א) לחוק העיקרי ,אחרי "מקום ציבורי" יבוא "כבעלים ,כשוכר או בכל אופן
אחר (להלן  -המחזיק)".

הוספת סעיפים
2א ו–2ב

.5

אחרי סעיף  2לחוק העיקרי יבוא:

ביטול סעיף 3

.6
.7

"מטרה

1א.

"חובות המחזיק של 2א.

מקום ציבורי

מטרתו של חוק זה למנוע את העישון במקומות ציבוריים ואת
חשיפת הציבור לעישון ,הגורמת למוות ,למחלות ולנכות".

(א) המחזיק של מקום ציבורי חייב לפקח ולעשות כל שניתן
למניעת עבירות לפי סעיף (1א) ו–(ב) בתחום המקום הציבורי
שבהחזקתו.
(ב) יראו את המחזיק של מקום ציבורי כמי שמילא אחר
הוראות סעיף קטן (א) ,אם הוכיח כי עשה את כל אלה:
( )1פנה לאדם המעשן או המחזיק סיגריה ,סיגרילה,
נרגילה ,סיגר או מקטרת כשהם דלוקים במקום
ציבורי ,בין בעצמו ובין באמצעות אחר מטעמו ,לחדול
מהמעשה האסור או נקט אמצעים סבירים כדי להבטיח
מניעת עבירות לפי סעיף (1א) ו–(ב);
( )2התלונן ,בין בעצמו ובין באמצעות אחר מטעמו,
בפני המפקח כמשמעותו בסעיף  ,7על הפרת הוראות
סעיף (1א) או (ב) ,או עשה מאמץ סביר לעשות כן,
אם על אף פעולתו כאמור בפסקה ( ,)1נמשכה הפרת
הוראה מההוראות האמורות.
(ג) כל רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה או
בדרך אחרת ,מספר טלפון שיהיה פעיל  24שעות ביממה,
לצורך הגשת תלונה למפקח לפי סעיף קטן (ב)(.)2

איסור הצבת מאפרה 2ב.

במקום ציבורי

תיקון סעיף 4
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המחזיק של מקום ציבורי ,לא יציב מאפרה במקום ציבורי
שבהחזקתו ,בהתאם למפורט בתוספת; בסעיף זה" ,מאפרה"
 כלי המיועד לשמש להשלכת אפר ושיירי מוצרי טבקלתוכו".

סעיף  3לחוק העיקרי  -בטל.
בסעיף  4לחוק העיקרי -

התקבל בכנסת ביום י' באב התשס"ז ( 25ביולי  ;)2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  -הכנסת
 ,138מיום ט"ז באדר התשס"ז ( 6במרס  ,)2007עמ' .104
ס"ח התשמ"ג ,עמ'  ;148התשס"ה ,עמ' .992
ס"ח התשמ"ג ,עמ' .38

ספר החוקים  ,2108כ"ג באב התשס"ז7.8.2007 ,
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משרה"  -מנהל פעיל
"נושא פעיל
 מנהלמשרה"זה,
"נושא בסעיף
העונשין;
לחוק זה,
לחוק העונשין; בסעיף
פקיד האחראי מטעם
מטעם
מוגבל ,או
האחראי
שותף
למעטפקיד
מוגבל ,או
שותף שותף
בתאגיד,
בתאגיד ,שותף למעט
ניהולד.כוח האדם בתאגיד.
עלבתאגי
האדם
התאגיד
התאגיד על ניהול כוח
תאגידאואו2ב ,בידי תאגיד או
בידי 2 ,2א
2ב ,סעיף
אולפי
עבירה
נעברה2 ,2א
(ב) נעברה עבירה(ב)לפי סעיף
משרה הפר את חובתו
חובתו
נושא
הפרכיאת
משרההיא
מעובדיו ,חזקה
היא כי נושא
חזקהעובד
בידי עובד מעובדיו,בידי
שעשה כל שניתן כדי
הוכיחכדי
כן שניתן
אםכל
שעשה
הוכיח אלא
סעיףכןקטן (א),
אלא אם
לפי סעיף קטן (א) ,לפי
למלא את חובתו .למלא את חובתו.

שיעורי קנסות

קנסות
[נוסחהדין הפלילי [נוסח
הפלילי סדר
(221ב) לחוק
סעיף הדין
לחוק סדר
הוראות
(221ב)
על אף
5א .סעיף
אף הוראות
שיעורי על
5א.
4
4
המשפטים ,בהסכמת שר
בהסכמת שר
רשאי שר
המשפטים,
התשמ"ב1982- ,
רשאי שר
משולב],
משולב] ,התשמ"ב1982- ,
הקבועסכום הקנס הקבוע
העולה על
קנסהקנס
סכום
שיעור
העולה על
קנס לקבוע
הבריאות,
הבריאות ,לקבוע שיעור
שנקבעה כעבירת קנס,
זה קנס,
כעבירת
לפי חוק
שנקבעה
לעבירה
האמור זה
בסעיףלפי חוק
בסעיף האמור לעבירה
אחוזים מסכום הקנס
הקנס
עשרה
מסכום
יעלה על
אחוזים
עשרה לא
שסכום הקנס
יעלה על
ובלבד
ובלבד שסכום הקנס לא
הקבוע לאותה עבירה".
עבירה".
המרבי
המרבי הקבוע לאותה

אחרי6א
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יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 6
העיקרי
סעיף .96לחוק אחרי
.9
"מפקחים של
רשות מקומית

הוספת סעיף 6א

"מפקחים
עובדים ברשות המקומית
יסמיךהמקומית
ברשות
מקומית
עובדים
רשות
יסמיך
מקומיתראש
רשות (א)
(א)של ראש 6א.
6א.
רשות מקומית
כמפקחים לעניין חוק זה.
כמפקחים לעניין חוק זה.

הבריאות ,במהלך חודש
במהלך חודש
תדווח לשר
הבריאות,
מקומית
רשותלשר
(ב)תדווח
(ב) רשות מקומית
שנקטה בשנה שקדמה
שקדמה
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בשנה
פעולות
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בכל שנה,
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לחוק חובת דיווח בדבר
דיווח 2בדבר
לפי סעיף
חובת
הבריאות
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המפורט
בפסקאות ,2 ,1
המפורט של מקום
"המחזיק למעשה
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הסעיפים האמורים,
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הוראות לפי
הסעיפים
לפיואולם
להלן,
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כוחות להלן,
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ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
ס"ח התשס"א ,עמ' .74
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( )1צבא הגנה לישראל  -בפקודות הצבא ,כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו-
1955;6
( )2משטרת ישראל  -בפקודות משטרת ישראל כהגדרתן בפקודת המשטרה [נוסח
חדש] ,התשל"א1971-;7
( )3שירות בתי הסוהר  -בפקודות השירות כהגדרתן בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש],
התשל"ב1971-;8
( )4יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה או משרד הביטחון ,שעיקר
פעילותן בתחום ביטחון המדינה  -בהוראות פנימיות;
( )5מפעלים הנכללים בצו שהוציא שר הביטחון לפי פרט  3לתוספת הראשונה בחוק
להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח1998- - 9בהוראות פנימיות.".
תיקון התוספת

.12

בתוספת לחוק העיקרי ,בפרט  ,11אחרי "כל בית אוכל" יבוא "בית משקה ,מועדון,
דיסקוטק או מקום אחר שבין עיסוקיו הגשת מזון או משקאות".

תחילה

.13

תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה

6
7
8
9

יעקב בן–יזרי
שר הבריאות
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

ס"ח התשט"ו ,עמ' .171
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ' .390
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמ' .459
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .348
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