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   מטרה. 1

 חוקהתוקף מבתחומי האוניברסיטה  העישון איסורמטרת נוהל זה הינה להגדיר את אופן הטיפול ב 1.1

תוקף מ"החוק"( ו -)להלן 1983 -התשמ"ג  ,והחשיפה לעישון העישון במקומות ציבוריים למניעת

 התקנות שהותקנו מכוחו.

טים, חברי הסגל האקדמי, עובדי הסגל העישון חל על כל באי האוניברסיטה לרבות סטודנ איסור 1.2

 ואורחים. המנהלי

 י האוניברסיטה.מבנ הגבלת העישון חלה בכל 1.3

 
 מסמכים ישימים. 2

 1983 –התשמ"ג  ,והחשיפה לעישון העישון במקומות ציבורייםלמניעת חוק  2.1

 1984-תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים )קביעת שלטים( תשמ"ד 2.2
 
 הגדרות. 3

  אוניברסיטת חיפה –"אוניברסיטה"  3.1

 בניגוד להוראות החוק.או בחצריה האוניברסיטה  מבנימשמעה עישון ב -"עבירה"  3.2

התקנת שלטים כמתחייב מהוראות תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים )קביעת  -"שילוט"  3.3

 ( או במקומות נוספים לפי הצורך.1984 -שלטים, התשמ"ד 

 שהאוניברסיטה קבעה בכפוף להוראות החוק, כמקום בו ניתן לעשן.  שטח -עישון"  י / חדרי "אזור 3.4

 
 שיטה  .4
  

 כדלקמן:  ,שונותפי הוראות החוק, חלות בתחומי האוניברסיטה הוראות -על

באולמות הרצאה,  במשרדי סגל האוניברסיטה, בספריה, בחדרי הלימוד,בבניינים, חל איסור מוחלט לעשן  4.1

בחנויות, במסדרונות, במעליות, במעברים, ברחבות ובטרקלינים, באולמות ספורט בחדרי פעילות  במעבדות,

 ,ברציפים של תחבורה ציבורית, בחניונים מקורים ,מזנונים, בחנויות, ב, במסעדותבחדרי שירותים ,גופנית

 .ן על פי חוק (למעט באזורים שהוקצו לעישו) .מטר מפתח מבנים 10ובמרחק של עד במעונות הסטודנטים 

 

 אכיפת הוראות .5

 אכיפת הוראות החוק תתבצע ע"י האוניברסיטה באמצעים הבאים:  .5.1

 .שילוט מתאים, בגודל ובצבע שנקבעו בחוק ובתקנותברחבי האוניברסיטה יותקן  .5.1.1

  לא יוצבו מאפרות במקומות האסורים לעישון.  .5.1.2

 יפעל כדלקמן:  כל עובד אוניברסיטה הרואה אדם מעשן במקום שאינו מיועד לכך .5.1.3

וינקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח את הפסקת העישון על  להפסיק לעשן לאלתרלמעשן יורה  א. 

 . ידי אותו אדם

מפקח  בפני אותו אדםיגיש תלונה כנגד מן העישון, או חזר לעשן למרות ההתראה,  ב. לא חדל האדם

אגף הפיקוח הכללי של  בהתאם לפרטים המופיעים באתר האינטרנט של מטעם עיריית חיפה

 . עיריית חיפה
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הנוהל יופץ חוזר לכלל הציבור בו יודיעו על איסור העישון בכל בנייני האוניברסיטה. בנוסף  הפעלתעם . 5.2 

יפורסם על כך בידיעונים הקיימים באוניברסיטה בפרקים הדנים בזכויות ובחובות עובדים/סטודנטים 

 באוניברסיטה:

 משאבי אנוש.ראש אגף באחריות  -לעובדים  א.

 באחריות ראש מינהל הדיקנאט.   -לסטודנטים  ב.

את דרכי ן ומגדירים עישו יםהאוסר בהם סעיפים פוויתווס נויתוק סגל מנהלי ואקדמימשמעת  ניתקנו. 5.3

 .הטיפול במפרים איסור זה

ה על כך תופץ  באתר הרשמי ברחבי הקמפוס. הודעעישון  אזורי / חדריבהתאם לחוק תקבע האוניברסיטה   5.4     

 .של האוניברסיטה

 .הנדסה, תשתיות וביטחון ראש אגף עישון תהיה באחריות המותרים להכשרת מקומות   5.5

 
 אחריות . 6

 תפקידו ואחריותו. כל אחד בתחוםכפי שמופיע בנוהל,  ,האחריות לבצוע הנוהל חלה על מנהלי היחידות 6.1

 
 
 
 
 
 
 


