החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים
מטרת החוק היא למנוע את העישון במקומות ציבוריים ואת חשיפת הציבור לעישון פאסיבי כפוי הגורם למחלות,
נכות ומוות .החוק קובע כי המחזיק של מקום ציבורי חייב לפקח ולעשות ככל שניתן למניעת עבירה של עישון
בתחום המקום הציבורי שבחזקתו .בעל עסק חייב לפקח בעצמו או על-ידי אדם מטעמו על מניעת עבירה של
עישון בעסק ולהדריך את עובדיו בהתאם.
מקומות ציבוריים
לפי הגדרת החוק מקומות ציבוריים הינם :בית קולנוע ,אולם ,תיאטרון ,קונצרטים ומופעים ,אולם שמחות ,קניון,
חנות ,מסעדה ,בית-אוכל ,מועדון ,דיסקוטק או מקום אחר שבין עיסוקיו הגשת מזון או משקאות ,מקום המשמש
לפעילות ספורטיבית ,בתי  -מרקחת ועוד .הרשימה המלאה של המקומות הציבוריים בהם אסור לעשן מפורטת
בחוק הנדון.
חדר עישון
במקומות לעינוג ציבורי ,בתי-אוכל ובקניונים ,ניתן להקצות חדר מיוחד (נפרד מהעסק) ,ששטחו לא יעלה על
רבע משטח העסק הפתוח לציבור ואשר יש לו סידורי אוורור תקינים והעישון בו לא יגרום למטרד בחלקים
אחרים של העסק.
הערה :אין חובה להקצות בעסק חדר עישון.
שילוט
בעל העסק מחויב עפ"י החוק להציג שלטים האוסרים על עישון בתחומי העסק .השלטים חייבים להכיל את סמל
איסור העישון המוכר יחד עם חלק מילולי והם יוצבו במקומות בולטים .פירוט מלא לעניין מספר השלטים ,גודלם
ומיקומם בעסק מצוי בתקנות.
אכיפה
המחזיק של מקום ציבורי חייב לפקח ולעשות ככל שניתן למניעת עבירה של עישון במקום הציבורי שבחזקתו.
בעל העסק חייב לפקח בעצמו או באמצעות אדם מטעמו על מניעת עבירה של עישון בעסק .עליו לפנות בעצמו
או באמצעות עובד שלו לכל אדם המעשן ולדרוש ממנו שיחדל מהמעשה ולנקוט באמצעים נוספים שיביאו
להפסקת העישון בעסק ,לרבות הפסקת מתן שירות למי שלא מציית ואף לדרוש ממנו לעזוב את העסק .על
בעל העסק לקבוע מדיניות בדבר הפיקוח על מניעת העישון בעסק והדרכים להביא את הלקוחות  ,האורחים
והעובדים להימנע מעישון בעסק ,ולהדריך את העובדים בהתאם .במקרה של סירוב להפסיק לעשן ,על בעל
העסק מוטלת החובה להודיע לפקחי העירייה או המשטרה דרך המוקד העירוני ()106
בעל עסק שים לב – האחריות היא שלך .החוק מטיל אחריות פלילית על בעל העסק ומאפשר הטלת קנסות
גבוהים על המעשן ועל בעל העסק ונקיטת הליכים משפטיים על-ידי העירייה והמשטרה .אי-ציות לחוק חושף
את העסק ובעליו לתביעה אזרחית מצד מי שנפגע מהעישון הפאסיבי ולתשלום פיצויים.
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