
 

 

 

מסח _20127/_:'וזר

בשבט"י,ירושלים ב"התשע,ד
2012פברואר07

מס 200/01/_:'תיק
החולים:אל בתי מנהלי

הר האגפים החולים–פואייםמנהלי קופות

חולים:הנדון בבתי עישון  ובמרפאותאיסור

5.8.01:מיום46/2001:'מסנוחוזר:סימוכין

22.6.04:מיום26/2004:'מסנוחוזר

שבסימוכין לחוזרים חשובים,בהמשך דגשים מספר :בנושאלהלן

ומרפאות .1 חולים בית של במבנים עישון :איסור

מוחלטחל באיסור של בניין בתוך עישון חוליםשל מרפאהית את.או לאסור גם רשאי חולים בית מנהל

פתוחים ובמעברים פנימיות בחצרות  .העישון

הנ האיסור או,ל"במסגרת החולים בית מבנה בתוך עישון אזורי או עישון חדרי הקצאת על איסור חל

לעיל כמפורט אליו,המרפאה במבואות מדרגות,וכן בחדרי או  .במסדרונות

במסעדה,יובהר גם עישון חדר להקצות אין וכדו,כי קפה החולים'בית בית מבנה בתוך .הנמצאים

חריגים בי,במקרים מנהל מסוימותמרפאה/ח"רשאי במרפסות עישון יהווה,להתיר לא שהעישון בתנאי

בבניין אחר במקום .מטרד

 
החולים .2 בית מנהל אהמרפ/אחריות

בי מנהל של זהמרפאה/ח"חובתו חוזר של קיומו ולוודא ושוטפות יזומות ואכיפה בקרה לפעולת .לדאוג

 

לבניינים .3 מחוץ עישון פינות

ומשמש מגשם מסתור בהן שיהיה ורצוי המבנה לכותלי מחוץ עישון פינות להכשיר ראוי,יש ישיבה מקום

הפחות.ומאפרה לכל עישון פינות את למקם למבנה10יש מהכניסות להתרכז,מטר מהמעשנים למנוע כדי

לביה המרפאה"בכניסה או  .ח



 

 

סדרנים .4 :מינוי

מתנדבים סדרנים למנות החולים בית מנהל עישון("על מניעת בית")נאמני במבנה עישון למניעת החוק ליישום

שבתחומו והמרפאות המעשנים.החולים אל לפנות אלו סדרנים את,על להם האוסרותלהסביר החוק הוראות

לבניין מחוץ העישון שטחי אל ולהפנותם במבנה ביה.עישון בשטח ופריסתם הסדרנים כנדרש"מספר יהיה ח

בביה החוק הוראות של קיומן  .ח"להבטחת

הבהרה המעשנים,לשם את לקנוס סמכות אין אלו .לסדרנים

המקומית .5 הרשות עם קשר :יצירת

ביה מנהל ידילעמודמרפאה/ח"על על החוק של אכיפה הסדרי תיאום לצורך המקומית הרשות עם בקשר

מהעריה החולים,פקחים בית לרשות הביטחון.שיעמדו מחלקת עם בתיאום יועסקו אלו עירוניים שפקחים מומלץ

ביה  .ח"של

או החולים בית הנהלת בהם מרפאהבמקרים המקומיתהנהלת הרשות עם הנדרש לתיאום להגיע הצליחו ,לא

בעישון למאבק ליחידה לפנות הבריאות,ניתן במשרד בריאות וקידום לחינוך סיוע,במחלקה קבלת לצורך

המקומית הרשות מול .בתיאום

במוסדכם בדבר הנוגעים כל לידיעת זה חוזר תוכן להעביר .הואילו

ה כ ר ב ,ב

אפק'פרופ ארנון
מינהל  רפואההראש

הכללי:העתק המנהל
הכללי למנהל המשנה

אנוש"מנכ/ס ולמשאבי למנהל בכיר ל
רפואה"מנכ/ס מוסדות ובינוי לתכנון בכיר ל
בריאות"מנכ/ס לכלכלת ל
ולתימחור"מנכ/ס תיקצוב לתכנון ל
חולים"מנכ/ס קופות ל
בינלאומיים"מנכ/ס ויחסים להסברה ל
ותשתיותרא רפואיות לטכנולוגיות המינהל ש

הציבור קבילות נציב
ע הציבור קבילות ממלכתי"נציב בריאות ביטוח חוק פ

המשרד חשב
המשפטית היועצת

הסיעוד מינהל וראש ארצית ראשית אחות
הציבור בריאות שרותי ראש

מחוזות מחוזיות–רופאי בריאות לשכות
טכנולו למדיניות האגף רפואיותמנהל גיות

ומכשירים מוסדות רישוי אגף מנהל
הנפש בריאות שרותי ראש
לגריאטריה האגף מנהל

  



 

 

כללית לרפואה האגף מנהל
לרפואה האגף קהילתיתמנהל

ביטחון בכיר אגף מנהל
השן בריאות אגף מנהל

הרוקחות אגף מנהל
ומחשוב מידע לשרותי האגף מנהל
רפואי ומידע רישום תחום מנהלת

מחלות לבקרת הלאומי המרכז מנהל
חרום לשעת האגף מנהל

בריאות למקצועות האגף מנהל
איכות להבטחת האגף מנהלת

פנים ביקורת אגף מנהל
ארצית ראשית פסיכולוגית

ראשית פיזיותרפיסטית
בעיסוק ריפוי ארצית מפקחת

החולים"מנכ קופות לי
הרפואיים האגפים החולים–מנהלי קופות

ה רפואייםמחלקהמנהל ומכשירים לאביזרים
ומשק מינהל תחום מנהל

לאפדמיולוגיהאגףהתמנהל
למעבדות המחלקה מנהל
לתזונה המחלקה מנהלת

הלאומיות המועצות מרכזת
סוציאלית לעבודה הארצי השרות מנהלת

הרפואית הספריה
הסיעוד על ארצית כללית–אחראית ברפואה

על ארצית קהילתית–הסיעודאחראית ברפואה
הסיעוד על ארצית הנפש–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית הציבור–אחראית בבריאות
הסיעוד על ארצית בגריאטריה–אחראית

ראשית הכללית"קופ–אחות ח
במפגר לטיפול האגף הראשי הרווחה-הרופא  משרד

ל.ה.צ–ר"קרפ
רפואה"רע ר"מקרפ-ן
הסוהרשרות–ר"קרפ בתי
ישראל–ר"קרפ משטרת
מדיצינית"מנכ הסתדרות "הדסה"–ל

הבריאות תקציבים,רכז האוצר–אגף משרד
בישראל"יו הרפואית ההסתדרות ר
המדינה"יו רופאי ארגון ר
המדעית"יו המועצה הרפואית–ר ההסתדרות

ברפואה"מנכ סיכונים לניהול החברה ל
והאו הלאומי הספרים ניברסיטאיבית

המדינה ארכיון
ענבל"מנכ חברת  ל

סיכונים לניהול המחלקה ענבל-מנהלת  חברת

07169812:סימוכין

וחוזרי  הרפואה מינהל חוזרי מפורסמים בו האינטרנט אתר כתובת
היא"מנכ  www.health.gov.il-:ל

  


