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 ' שבט תשע"וד

 15408727מס' סימוכין: 
 לכבוד

 מנהלי מוסדות חינוך 

 
 שלום רב,

 הרחבת צו למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון למוסדות חינוךהנדון: 
 

התפיסה המקדמת אורח חיים בריא בבית ובקהילה הפכה לערך מוביל.  למשרד החינוך יש מדיניות ברורה בנושא 

יעת העישון בכל שכבות הגיל. מחקרים מראים כי מדיניות איסור עישון במקומות ציבוריים והגבלת הפרסומת מנ

למוצרי טבק בצד הסברה ועבודה חינוכית למניעה  מצמצמים את שיעור ההתנסות בעישון בקרב בני נוער. כמו כן, 

ל גיבוש עמדות והחלטתם האם לסביבה בה נמצאים התלמידים והנורמה המקובלת ביחס לעישון משפיעה ע

להתנסות בעישון. לסביבה המצמצמת חשיפה לעישון ולעישון כפוי תעביר מסר חינוכי ברור כנגד עישון ותהווה 

 פלטפורמה מתאימה לפעילויות חינוכיות המקדמות בריאות ומניעת עישון. 

ה את נוסח התיקון  והרחבתו של , י' בטבת תשע"ו, ועדת הבריאות, הרווחה והעבודה אישר22.12.15-ביום ג' ה

חוק מניעת העישון במקומות ציבוריים וחשיפה לעישון לפיו חל איסור עישון במוסדות חינוך: " כל מקום במוסד 

מטרים מהכניסה  10חינוך לרבות חצר המוסד, מגורי התלמידים וכן באיזור הכניסה והיציאה בטווח של 

 והיציאה".

,  לפיה "הנהלת מוסד החינוך רשאית לאפשר 2001וזר מנכ"ל מנובמבר הרחבת החוק מבטלת את הוראות ח

 עישון, למורים ולעובדים בלבד, במקום שהוקצה לכך" .

 , כח' בשבט תשע"ו.2016בפברואר  7 -צו זה יכנס לתוקפו ב

תיקון זה לחוק מתבסס על המלצות התכנית הלאומית לצמצום העישון ונזקיו  ולאחר הפעלת התכנית הניסויית 

 של בתי ספר נקיים מעישון. 

מתים מהשפעות של  800-בני אדם מנזקים ישירים של העישון , מהם כ 8000-במדינת ישראל מתים מדי שנה כ

 עישון כפוי.

 עת הצוות החינוכי, העובדים , ההורים והתלמידים.אנו מבקשים להביא את המידע לידי

 .בקישורותכם האכיפה על ביצוע  נוסח החוק המופיע באחרי

 
 ב ב ר כ ה,

         
 אריאל לוי

 
 העתק:

 גב' מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך
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