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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון )תיקון מס' 4( )איסור עישון 
באצטדיון ספורט(, התשע"ד–2014 *

בתוספת, 1.תיקון התוספת התשמ"ג–1983 1,  לעישון,  והחשיפה  ציבוריים  במקומות  העישון  למניעת  בחוק 
אחרי פרט 12א יבוא:

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

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

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

למטרד בחלקים אחרים של האצטדיון "

והחשיפה  ציבוריים  במקומות  העישון  למניעת  חוק 
ציבוריים  במקומות  עישון  אוסר  התשמ"ג–1983,  לעישון, 
המנויים בתוספת לחוק, כגון מקומות בילוי, מסחר והסעדה, 
כלי תחבורה ציבורית, מעליות, מוסדות רפואיים, מוסדות 

חינוך ומשרדי ממשלה  

בשל נזקי העישון והמטרד שהוא גורם למי שאינם 
מעשנים, מוצע לאסור גם את העישון באצטדיוני ספורט  
עם זאת, מוצע לסייג את האיסור ולאפשר עישון בכמה 
אזורים שהנהלת האצטדיון ייעדה למטרה זו: שני אזורים 
עולה  אינו  בהם  המושבים  שמספר  מושבים  של  נפרדים 
נפרד  וחדר  כולו,  באצטדיון  המושבים  ממספר  רבע  על 

שהוקצה  מהשטח  רבע  על  עולה  אינו  ששטחו  לעישון 
לציבור להמתנה בזמן ההפסקות, ויש בו אוורור תקין כך 
שאין בעישון בו משום מטרד בחלקי האצטדיון האחרים  

קביעת אצטדיונים כמקום ציבורי שהעישון בו אסור 
תחיל במקומות האלה איסור פלילי על המעשנים בהם, 
שהעונש בצדו הוא כיום קנס של 14,400 שקלים חדשים  
כמו כן תוטל חובת פיקוח על שמירת הוראות החוק מצד 
מי שמחזיק באצטדיון )בין היתר בעלים או שוכר(, שהעונש 
על הפרתה הוא כיום קנס של 75,300 שקלים חדשים  נוסף 
המקומיות  הרשויות  מצד  פיקוח  סמכויות  יוחלו  כך  על 

שבתחומן נמצאים האצטדיונים 
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