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אל :סגני המנהלים הכללים הבכירים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
המנהלים האדמיניסטרטיביים בבתי החולים הממשלתיים
שלום רב,

הנדון :יום ללא עישון לשנת 2013
 ,2013יצוין בכל העולם "יום ללא עישון" .יום זה מתקיים בישראל בכל שנה,
 .1בתאריך  31במאי 201
במקביל ליום ללא עישון המצוין בכל המדינות החברות בארגון הבריאות העולמי  ,WHOמאז שנת
.1987
 .2מטרתו של יום זה היא להעלות על סדר היום העולמי את נושא העישון ולהגביר את המודעות
למניעת תמותה ותחלואה ממחלות הנגרמות בעקבות עישון טבק.
ארגון הבריאות הבינלאומי קובע כי השימוש בטבק הינו הגורם העיקרי כיום למוות בעולם .יותר
מ  5 -מיליון בני אדם ימותו השנה מהתקפי לב ,שבץ ,סרטן ,מחלות ריאה או מחלות אחרות ,בשל
עישון .נתון זה אינו כולל את למעלה מ  600,000 -בני אדם ,מהם יותר מרבע ילדים ,אשר ימותו
כתוצאה מחשיפה פסיבית לעישון.
מניין בני האדם אשר ימותו בעולם ,בשל השימוש בטבק ,צפוי להגיע עד שנת  2030לכ 8 -מיליון
איש בשנה .כמו כן ,לאחר שבמהלך המאה ה ,20-מתו כתוצאה מנזקי העישון כ 100-מיליון בני
אדם ,עלול השימוש בטבק להרוג כמיליארד בני אדם במהלך המאה ה.21 -
מידע נוסף ונתונים המתייחסים לנושא זה ניתן למצוא באתר האינטרנט של ארגון הבריאות
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2013/en/
העולמי:
והאגודה למלחמה בסרטן בישראל.http://www.cancer.org.il/ :
ועדת הבריאות של הכנסת אישרה ,אשתקד ,הרחבה נוספת של הצו למניעת עישון במקומות
ציבוריים ,צעד הממחיש את המודעות הגוברת לנזקי העישון וההבנה שעישון סיגריות נחשב לאחד
מדפוסי ההתנהגות המסוכנים לבריאות והניתן למניעה!
 .3במסגרת יום זה אנו חוזרים ומזכירים את הוראות החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים
והחשיפה לעישון התשמ"ג) 1983-ראו סעיף  61.19בתקשי"ר בדבר הגבלת העישון( ,יש להביא
הוראות אלו לידיעת כל העובדים:
א .העישון אסור בכל מקום במשרד ממשלתי ,לרבות כל מבנה וכל חצרי המבנה.
לעניין בית חולים או מרפאה ,חל איסור גם באזור הכניסה או היציאה לבניין ,בטווח של 10
מטר מהדלת.
ב .לא יחזיק אדם או עובד סיגריה ,סיגרילה ,סיגר או מקטרת כשהם דלוקים ,בכל שטח
המשרד ,בית חולים או מרפאה.
קריית בן -גוריון ,רחוב קפלן  ,3ירושלים ,המען למכתבים :ת"ד  34076ירושלים 91340
 ,02-6705220רווחה 02-6705188 :פקס :הדרכה ,02-6705618 :רווחה02-6705115 :
02
טלפון :הדרכה:
דוא"לwww.civil-service.gov.il :
הדרכה והשכלה ברשתhttp://www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/Units/unit6 :
חפשו אותנו גם בפייסבוק  -נציבות שירות המדינה
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ג.

על האחראי לקבוע שלט המורה על איסור העישון בכל שטח המשרד הממשלתי .השלט
המורה על איסור העישון יכיל סמל וחלק מילולי כפי שמופיע בתוספת השנייה לתקנות הגבלת
העישון במקומות ציבוריים )קביעת שלטים( התשמ"ד.1984 -

ד .האחראי לא יציב מאפרה במקום בו העישון אסור .ב"מאפרה" הכוונה לכלי המיועד לשמש
להשלכת אפר ושיירי מוצרי טבק לתוכו.
ה .האחראי רשאי להטיל את תפקיד הפיקוח על אחד או יותר מעובדי המשרד או היחידה )להלן –
"המפקח"(.
האחראי או המפקח חייבים לעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף זה .יראו אותם כמי
שמילאו אחר הוראה זו ,אם הוכיחו כי עשו את כל אלה:
 (1פנו לאדם המעשן או המחזיק סיגריה ,סיגרילה ,נרגילה ,סיגר או מקטרת כשהם דלוקים
במקום ציבורי ,לחדול מהמעשה האסור או נקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח מניעת
עבירות.
 (2התלוננו או עשו מאמץ סביר לעשות כן ,בפני שוטר ,אם על אף פעולתם כאמור בנסמן 1
לעיל נמשכה הפרת ההוראה.

ז.

שר הבריאות רשאי להסמיך עובד ציבור להיות סדרן ממונה בבית חולים ,לפי בקשה של
האחראי בבית החולים.

ח .האחראי יפרסם באתר האינטרנט או בדרך אחרת ,מספר טלפון לצורך הגשת תלונה.
ט .עובד המועסק במשרד או ביחידה ,לפי העניין ,יבקש בנימוס מאת קהל הפונים להימנע מעישון
בעת בואם להסדיר את ענייניהם בכל מבנה שהוא רכוש המדינה.

י.

רשאי המפקח או הסדרן לדרוש מאדם או עובד אשר עישן במקום בו העישון אסור ,לזהות
עצמו ואם סירב לעשות כן רשאי הוא לעכב אותו במקום עד לבוא שוטר ,אך לא יותר מאשר
שעה אחת.

יא .עובר אדם או עובד על הוראות פרק זה בתחום בית החולים ,רשאי הסדרן למסור לו הזמנה
שבה יואשם באותה עבירה ותינתן לו הברירה לשלם את הקנס במקום להישפט על העבירה
האמורה ,בהתאם להוראות פרק ז' לחוק סדר הדין הפלילי }נוסח משולב{ ,התשמ"ב .1982
)חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון ,התשמ"ג  - 1983תיקון מס' 2
התשס"ז .(2007
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האחראי לאכיפת האמור בסעיף זה בתקשי"ר הינו הסמנכ"ל הבכיר למינהל ומשאבי אנוש של כל
יחידה ממשלתית .ביחידה אשר אין בה סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש ,האחראי לאכיפה הינו מנהל
היחידה.
אנו פונים בזאת לסמנכ"לים הבכירים למינהל ולמשאבי אנוש ,לממונים על ההדרכה ולממונים על
הרווחה במשרדי הממשלה ,לציין את היום ללא עישון על -ידי מתן פרסום מתאים לכך בקרב
העובדים ובעלוני המשרד ,וכן להביא לביטוי את חשיבותו במסגרת אירועים שונים.
תודה על שיתוף הפעולה !

בברכה,

אופיר בניהו
מנהל אגף בכיר הדרכה השכלה ורווחה

העתק :מר משה דיין  -נציב שירות המדינה ,נש"מ
חברי ההנהלה והממונים בנש"מ
מנהלי היחידות למשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
הממונים על הרווחה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
הממונים על ההדרכה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
גב' ברוריה אטיאס – מנהלת תחום בכירה )רווחה( ,נש"מ

בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוזר זה להוראות התקשי"ר ,הוראות התקשי"ר הן ההוראות המחייבות.
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