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להלן  (1983-ג"התשמ,  לחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים13- ו2וקף סמכותי לפי סעיפים תב

 :האלאני מתקין תקנות , ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ) החוק-

 

 דרותהג

 )ב"יקון התשסת(

 -תקנות אלה ב .1

 ; המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה-" מנהלה"

, או בצורה דומה,  סמל המורה על איסור עישון בצורה המופיעה בתוספת הראשונה-" מלס"

 ;בצבע אדום או בצבע אחר שאישר המנהל, להנחת דעתו של המנהל

 ; או אולם בבנין שהוא מקום ציבוריחדר,  כניסה ויציאה מכל פרוזדור-" יציאה"ו" הניסכ"

באותיות דפוס בולטות לעין ובאופן שאינו ניתן , לרבות הטבעה בו,  הדפסה על שלט-" דפסהה"

 .למחיקה

 

 טיםלרתם ותכנם של שצו

 )ב"התשס, ד"התשנ: יקוניםת[

, הכל לפי הנוסח, מודפסים, חלק מילולי ולט המורה על איסור העישון יכיל סמלש )א( .2

 ). צורת השלט-להלן (לפי הענין , דברים והצבע באחד הנוסחים כמופיע בתוספת השניהסדר ה

ור ממותר השימוש בשלט בצורה שונה מן הא, )א(ל אף האמור בתקנת משנה ע )ב(

פיעו סמל יוובלבד שבשלט , המצביע בבירור ובאופן בולט על איסור עישון, בתוספת השניה

 .והוראה על איסור העישון

 2לפסול שלט כאמור בתקנת, בהודעה בכתב למחזיק במקום ציבורי, ל רשאימנהה )ג(

 . ימים30בתוך , ועל המחזיק להתקין שלט אחר שאישר המנהל, )ב(משנה 

 

 מקומות התקנתם וגודלם, םפרם של שלטימס

 )ג"התשס, ב"התשס: יקוניםת(

תקנו שלטים בתוספת השלישית יו' ב-ו' המפורטים בטורים אם מקומות ציבורייב )א( .3

ושגודלם לא יפחת מן ', במספר שלא יפחת מן האמור בטור ד', במקומות המפורטים בטור ג

 .לצדם' האמור בטור ה

 1.80בגובה של , ד תמיכה או בתליה מן התקרהועל עמ, שלטים יותקנו על הקירה )ב(

 . כן יש הוראה אחרת בתוספת השלישיתאםאלא ,  מטרים מהרצפה2.20מטר עד 



לבקשת מחזיק כמשמעותו , רשאי המנהל, )ב(-ו) א(אף האמור בתקנות משנה ל ע )ג(

לבד בו, במספר ובמקומות התקנה אחרים, להתיר בכתב התקנת שלטים בגודל, לחוק) א(2בסעיף 

 .שהשלטים יצביעו בבירור ובאופן בולט על איסור עישון

 

 צוב השלטיע

 )ב"התשסן יקות(

 .מגודלו של השלטודל הסמל יהיה שליש לפחות ג )א( .4

יהיו ברורות ו) sans serif(לא מקושטות , אותיות שבשלט יהיו בגופן מודגשה )ב(

 .וקריאות

גודל האותיות לענין זה לא יעלה על גודל , לט שבו מצוין מיקומו של חדר עישוןש )ג(

 .האותיות בהוראה בדבר איסור העישון

 

 קביעתם של השלטיםי כדר

 )ג"יקון התשסת(

ט ייקבע למקומו באמצעות חומר או אבזר קשיח המבטיח קביעתו של השלט לש )א( .5

 .להסרה או לתנודה ללא הוצאת החומר או האבזר, באופן שאינו ניתן להזזה

שאינו ניתן לכיסוי או להסתרה גם בעת שמתהלכים , ע במקום גלוי לעיןבשלט ייקה )ב(

 .במקום הציבורי בני אדםם או נוכחי

 

 בת הארת שלטיםחו

 )ט"יקון התשמת(

יותקן השלט עם סידורי הארה ,  בתוספת לחוק1מקום ציבורי כאמור בפרט ב )א( .6

 .לית בו נדלקתמבאופן שמלוא תכנו של השלט יואר כאשר ההארה החש, חשמלית בו

ת שהוא פתוח בעור החשמל בשלט ידלוק במשך כל זמן שהמקום הציבורי חשוך א )ב(

 .לציבור או נמצאים בו בני אדם

 

 ראות כלליותהו

 )ט"יקון התשמת(

 .למעט קרטון, לט יהיה עשוי חומר קשיחש )א( .7

אות יבעו של שלט לא יהיה עשוי חומר רעיל או חומר העלול לגרום סכנה לברצ )ב(

 .האדם

 בתוספת 8-ו 7ם במקום ציבורי מן המנויים בפרטי, )א(ל אף האמור בתקנת משנה ע )ג(

 או לחלון בהתאם להוראות שבתוספת השלישית יהיה עשוי יכול ששלט המוצמד לדופן, לחוק

 .חומר גמיש



 

 ילהתח

 . ימים מיום פרסומן30חילתן של תקנות אלה ת .8

 

 ספת ראשונהתו

 )1עיף ס(

 2רת הסמלצו

 

 )]2' מס(ה "התשנ, ד"התשנ: יקוניםת[

 ספת שניהתו

 )2 עיףס(

 רת השלטצו

 ; לתוספת השלישית14 עד 1 פרטים -' סח אנו

  לתוספת השלישית15 פרט -' בסח ונ



 )ג"התשס, ב"התשס: יקוניםת(

 ספת שלישיתתו

 )3קנה ת(

 ומות נוספים להתקנת שלטים ומספרםמק

 'ר הוט

דל מזערי של שלטים וג

 בסנטימטרים

 'ר דוט

פר מזערי של סמ

 שלטים

 'ר גוט

 ומות התקנהקמ

 'ר בוט

 קום הציבורימה

 'ר אטו

 ספרמ

המקום 

הציבורי 

 בתוספת

שני צדי הקיר ב .א 2 .א 30×20 .א

הנמצא אל 

מול פני 

הנוכחים 

 באולם

, לם קולנועאו

, הרצאות, תאטרון

 'ישיבות וכו

1. 

מספר היציאות כ .ב 30×20 .ב

 מן האולם
ול כל יציאה מ .ב

מן האולם 

למסדרון או 

 לאכסדרה

  

מספר המקומות כ .ג 30×20 .ג

 למכירת כרטיסים
יד מקום ל .ג

מכירת 

 כרטיסים

  

טר  מ30 לכל 1 .ד 30×20 .ד

 אורך קיר
אולם המתנה ב .ד

 )לובי(
  

כניסה לבית ב .א מספר הכניסותכ .א 100×70 .א

החולים או 

 למרפאה

ין בית חולים או בנ

 מרפאה
2. 

מספר אזורי כ .ב 60×50 .ב

 ההמתנה
כל אזור ב .ב

 להמתנת קהל
  

   דר מדרגותח .ג כל קומה שניהב .ג 30×20 .ג

 .3 ת מרקחתבי ניסהבכ הכניסותספר מכ 30×20

לם או וחדר או ניסהבכ ספר הכניסותמכ 30×20

 קריאה בספריה
4. 



 'ר הוט

דל מזערי של שלטים וג

 בסנטימטרים

 'ר דוט

פר מזערי של סמ

 שלטים

 'ר גוט

 ומות התקנהקמ

 'ר בוט

 קום הציבורימה

 'ר אטו

 ספרמ

המקום 

הציבורי 

 בתוספת

ין המשמש מוסד בנ כניסהב .א מספר הכניסותכ .א 30×20 .א

 וךינח
5. 

ספר מספיק כדי מ .ב 30×20 .ב

לידע על איסור 

 העישון

קומות מ .ב

, נראים לעין

, במעברים

במסדרונות 

 ובאכסדרות

  

מספר פינות כ .ג 30×20 .ג

 הישיבה
   ינות ישיבהפ .ג

בתוך ,  הקירעל 1 15×6

 המעלית
 .6 ליתמע

 .7 טובוסאו כניסהב .א 1 .א 15×6 .א

מקום מרכזי ב .ב 1 .ב 15×6 .ב

ובולט בתוך 

 האוטובוס

  

בקות בדפנות מד 1 15×6

האורך של המונית 

או הזוטובוס או 

מול המושב 

 הקדמי בצד ימין

 .8 וסוזוטובת נימו

, ניסה לקרוןבכ ספר הכניסותכמ 15×6

למעט קרון 

 שהוקצה לעישון

 .9 בתרכ

חנות  ב- 30×20

 ;ר" מ80ששטחה עד 

חנות  ב- 60×50

 ר" מ80ששטחה מעל 

 .10 ותחנ ניסהבכ ספר הכניסותמכ

 מטר אורך 10כל ל 1 30×20

לפי , קיר או שלט אחד

מספר השלטים הגדול 

 יותר

, ל חדר או אזורבכ

 דר עישוןלמעט ח
בית , מזנון, עדהמס

חדר אוכל אחר, קפה

11. 



 'ר הוט

דל מזערי של שלטים וג

 בסנטימטרים

 'ר דוט

פר מזערי של סמ

 שלטים

 'ר גוט

 ומות התקנהקמ

 'ר בוט

 קום הציבורימה

 'ר אטו

 ספרמ

המקום 

הציבורי 

 בתוספת

ר או אולם חד ניסהבכ ספר הכניסותמכ 60×50

לפעילות גופנית או 

 ספורט

12. 

מעון ,  ילדיםגן ניסהבכ ספר הכניסותמכ 30×20

 בית ילדים, ילדים
13. 

מקום , דואר, קבנ כניסהב .א מספר הכניסותכ .א 30×20 .א

קהל ת אחר להמתנ

 וש קהלאו לשימ

14. 

מספר הקירות כ .ב 30×20 .ב

שלפניהם דלפקי 

 שירות

ל הקיר ע .ב

מאחורי כל 

דלפק שירות 

 לקהל

  

 מטר 20לכל  1 .ג 30×20 .ג

אורך קיר או שלט 

לפי מספר , אחד

השלטים הגדול 

 יותר

קומות מ .ג

נראים לעין 

בכל אזור 

להמתנה או 

 לשימוש קהל

  

מקום  ב- 30×20 .א

 80עבודה ששטחו עד 

 ;ר"מ

 עבודה וםמק ב- 60×50

 ר" מ80ששטחו מעל 

 .15 ום עבודהמק כניסהב .א מספר הכניסותכ .א

   כל קומהב .ב מספר הקומותכ .ב 30×20 .ב

 .16 יוןקנ כניסהב .א מספר הכניסותכ .א 60×50 .א

 מטר 30לכל  1 .ב 30×20 .ב

לרבות (אורך קיר 

של ה חלונות ראוו

 )חנויות

קומות מ .ב

 נראים נוספים

לעין בכל 

 קומה

  

 .17 לם שמחותאו כניסהב .א מספר הכניסותכ .א 30×20 .א



 'ר הוט

דל מזערי של שלטים וג

 בסנטימטרים

 'ר דוט

פר מזערי של סמ

 שלטים

 'ר גוט

 ומות התקנהקמ

 'ר בוט

 קום הציבורימה

 'ר אטו

 ספרמ

המקום 

הציבורי 

 בתוספת

 מטר 30לכל  1 .ב 30×20 .ב

אורך קיר ולא 

, פחות משלט אחד

לפי מספר 

השלטים הגדול 

 יותר

קומות מ .ב

נוספים נראים 

 לעין

  

 

 

 )1984 בינואר 23(ד "ט בשבט התשמ"י

 

 ליעזר שוסטקא 

 ר הבריאותש 
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