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 .באקדמיהוהסדרת המקומות המותרים לעישון עישון  למניעתנוהל 

 כללי:  .1
 

וקובע כללים במקומות ציבוריים ון עיש על אוסר 1983-התשמ"ג -והחשיפה לעישון להגבלת העישון  החוק

לשמירה על פועלת  , כמקום ציבורי,האקדמיה עישון, נזקי החשיפת הציבור ל ולמניעת עישוןהלמניעת ברורים 

 חוק .ה בריאה ונקיה מעישון, בהתאם לחוק. סביבת לימודים וסביבת עבודה

במתחם  שאוכלוסיית המעשנים תעשן רק במקומות המותרים לכךבכך הנהלת האקדמיה רואה חשיבות 

 . האקדמיה

 :ת הנוהלמטר .2
 

ים ליישום , לקבוע אחראתוך הסדרת פינות עישון מותרות חוק באקדמיההכללי יישום לקבוע  מטרת נוהל זה
 הוראות החוק באקדמיה וכן לקבוע את אופן האכיפה של נוהל זה.

 
 :אוכלוסיה .3

 

 נוהל זה חל על סגל אקדמי, סגל מינהלי וסטודנטים באקדמיה.
 

 : תחולה .4
 

 18.10.2015שנה"ל תשע"ו, 
 

 :הגדרות .5
 

שירותים, מעליות, חדרי סטודיו )גם אם הם אישיים(, , כיתות, סדנאות, אולמות, משרדי העובדים  –" אקדמיה"

 במתחמי בצלאל הבאים:נוספים בתוככי המבנים שטחים ציבוריים חדרי מדרגות ו

 בהר הצופים והשטחים הצמודים לו בניין האקדמיה לעיצוב ואמנות 

  ירושלים והשטחים הצמודים לו 1בניין המחלקה לארכיטקטורה ברח' בצלאל 

  'ירושלים והשטחים הצמודים לו 14גדליהו אלון מתחם הנסן ברח 

  מתחםMFA  תל אביב 60ברח' סלמה 

  ירושליםבהשלוחה החרדית ברח' שמואל הנביא 
 

  .פקח עישוןמציג תעודה על מינויו כו באקדמיה פקח עישוןמינהו להיות  שהמנכ"למי  –" פקח עישון"

 
 וסומן בהתאם. כמפורט בנוהל זה לעישוןשטח במתחם האקדמיה אשר הוקצה  -"מקומות מותרים לעישון"
 
 .תמצית הנוהל שתפורסם בשטחי האקדמיה –" תקנון"
 
אקדמיה, הכולל נשיא, מנכ"ל, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים וכל בעל תפקיד ב פעיל מנהל –" משרה נושא"

 .המדווח לאחד מבעלי התפקידים המוזכרים לעיל
 

 :פקח עישוןמינוי  .6

וק הגבלת עישון במקומות הכשרה בהתאם לח יעבור פקח עישון. פקח עישון למינוייהיה אחראי  המנכ"ל

 ציבוריים. 

  .ezrauzi@gmail.comדוא"ל ,  8802408-052עזרא תורכיה טל מר  –אקדמיה ב פקח עישון

 :פקחי עישון נוספים

 bezalel.ac.ilarc2@        6249082-02נעמה תדהר   –המחלקה לארכיטקטורה 

 bezalel.ac.iladnan@              5346017-052 עדנאן אבו אלהווא –בית הנסן 

MFA –  6824082-02  ארזתמר  tamare@bezalel.ac.il 
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 :פקח עישוןתפקיד  .7

 .שמירת ערנות מרחבית בקמפוס לאכיפת הנוהל .א

פניה מכל סטודנט/עובד/אורח ששהייתו באקדמיה הופרעה ע"י אדם שמעשן במקומות  קבלת .ב

 האסורים לעישון

 אשר נמצאו מעשנים במקומות שאינם מותרים לעישון ריכוז נתונים על סטודנטים ועובדי האקדמיה .ג

 מנהלת משאבי אנוש.לדיקנית הסטודנטים ולודיווח תקופתי 

ה, סיגרילה, נרגילה, סיגר או מקטרת כשהם דלוקים במקום לאדם המעשן או המחזיק סיגרילפנות  .ד

 .לחדול מהמעשה האסור ולדרוש ממנוציבורי, 

סיגריה, סיגרילה, סיגר או מקטרת כשהם דלוקים, לעיניו של  בועישן אדם במקום ציבורי, או החזיק  .ה

לעכב אותו  לדרוש ממנו לזהות עצמו ואם סירב לעשות כן, רשאי הוא פקח עישון, רשאי עישון פקח

 באותו מקום עד לבוא שוטר, אך לא יותר מאשר שעה אחת.
 

 :ליישם הנוהל םאחראי .8

ל לעובדי האקדמיה, כינוס ועדת משמעת לטיפול בתלונות על פרסום הנוה – מנהלת משאבי אנוש .א

 העובדים.

פרסום הנוהל לסטודנטים, כינוס ועדת משמעת לטיפול בתלונות על  – דקנית הסטודנטים .ב

 סטודנטים.

התקנת שילוט, התקנת מאפרות במקומות המותרים בלבד, פיקוח על עבודת פקח  – מנהל תפעול .ג

 עישון, קביעה וסידור של המקומות המותרים לעישון.

 

 :טודנטיםהאחריות המוטלת על האקדמיה, על נושאי משרה, על העובדים ועל הס .9

 
מקום האקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים הינה  בצלאללחוק,  1לסעיף  5בהתאם לתוספת מס'   .א

לא יחזיק אדם במקום ציבורי כל מוצר טבק לפיו  חוק עישון במקומות ציבוריים אסור מתוקף . ציבורי
 למניעת שניתן כל ולעשות לפקח חייבת האקדמיה ציבורי, כמקום או כלי לעישונו כשהם דלוקים.

  – אלה כל את עשתה להוכיח כיהחוק ו הוראות חוק, למלא אחר בתחומה לפי עבירות
 
 חוק. לפי עבירות מניעת להבטיח כדי סבירים אמצעים ולנקוט המעשן לאדם לפנות(  1)
 במקומות שאינם מותרים לעישון בתחומה.מאפרה  להציבלא ( 2)
 .חזיקם במצב תקיןלהשלטים המורים על איסור העישון, ו ( לקבוע3)

 
חוק מניעת  לפי עבירה למניעת שניתן כל ולעשות לפקח פי חוק,-באקדמיה חייב, עלנושא משרה כל  .ב

 דוגמה אישית ליישום הנוהל.  העישון ויהווה

 

סטודנט באקדמיה שיפעל  –" נאמן עישוןהאקדמיה בשיתוף עם איגוד הסטודנטים תמנה " .ג
וכן לדווח על  לזהות עצמו שעישן במקום האסור לעישוןודנט מסטלדרוש  בהתנדבות ויהיה רשאי

. כמו כן, ראשי נאמן עישון לקרוא לפקח העישון במקרה הסטודנטים סטודנט  כזה שעישן לדיקנית
 ורואה עובד מינהלי או אקדמי מעשן במקומות האסורים.

 ו.סטודנטים המעוניינים להיות נאמני עישון יפנו לדיקנית הסטודנטים גב' שלי הרשק
 

באכיפת החוק, הכולל במידת הצורך שיתוף פעולה מצד העובדים והסטודנטים  האקדמיה מצפה ל .ד

 דיווח על חריגות של עובדים/סטודנטים מהכללים האמורים בחוק ובנוהל זה.
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 :הפצה והסברה שוטפת .10

 

 :בשבוע הראשון של שנת הלימודיםאחת לשנה,  (1

ועל לוחות לחברי הסגל האקדמי והמינהלי באמצעות דוא"ל נוהל זה  מנהלת משאבי אנוש תפיץ

 . לוחות מודעות במחלקות האקדמיות המודעות באקדמיה, כולל

 פיץ את הנוהל לציבור הסטודנטים.תהסטודנטים  דיקנית

 .לכל עובד חדש שמתקבל לעבודה באקדמיה )מינהלי ואקדמי(מנהלת משאבי אנוש תפיץ את הנוהל  (2

 על לוחות המודעות של כל המחלקות האקדמיות, על לוח המודעות  יפורסםתקנון למניעת עישון  (3

(, באחריות משאבי אנושוידיעון למרצה חדש ) של בצלאלאתר האינטרנט , )באחריות מנהל תפעול(

 )באחריות דיקנית הסטודנטים(.  ידיעון הסטודנטים

 

 :קביעת שלטים על איסור עישוןון ושהסדרת המקומות המותרים לעי .11

 

חל איסור לעשן בכל מקום  לשם הסדרת עישון במתחם האקדמיה הוקצו מקומות המותרים לעישון. .א

 אחר שאינו מוגדר כמותר לעישון. 

ועל המקומות המותרים   )"אסור לעשן"( סור עישוןקבעו שלטים המורים על איבשטחי האקדמיה י .ב

 בהתאם להוראות החוק.  )"איזור עישון"( לעישון

 עישון יכללו עמדות ישיבה ופחים יעודיים לאיסוף אשפה ובדלי סיגריות.מקומות המותרים ל .ג

"רשימת המקומות המותרים לעישון במתחם   -א'  )ראה נספח אזורי העישון המותרים רשימת .ד

 .בתקנוןתפורסם האקדמיה"( 

עובד או סטודנט המוצא שפתרונות להסדרת עישון שהעמידה האקדמיה עדיין מהווים מטרד למי  .ה

 סטודנטים בהתאמה. תמעשן, מוזמן לפנות למנהלת משאבי אנוש או דיקנישאינו 

יש לציין כי עישון בשטחים פתוחים )כגון השביל שמוביל לכניסה לבניין, מדרגות בכניסה לבניין( אינו  .ו

אסור לפי החוק אך בהחלט מהווה מטרד לכל הנכנס לאקדמיה וגורם לפניות ותלונות רבות מצד ה"לא 

כך ציבור המעשנים מתבקש להתרחק ככל שניתן מהכניסות לאקדמיה ולאפשר ככל מעשנים". אי ל

 הניתן מעבר נקי למי שעשן הסיגריות מפריע לו.

 

 נוהל טיפול בעובד/סטודנט שנמצא מעשן שלא במקומות המותרים: .12

 

 ואף עלול להיות מלווה בעונשים הקבועים בחוק.עבירת משמעת עישון באזורים האסורים יחשב כ .א

 :במקומות המותריםאשר נמצא מעשן שלא  או סטודנט אקדמי, עובד מינהלי עובד .ב

 .יקבל מכתב אזהרה –פעם ראשונה 

 .יוזמן לועדת משמעת –פעם שניה 
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 במתחם האקדמיה המקומות המותרים לעישוןרשימת  –א'  נספח

 ולאחר שנבדק כי קיימיםלאחר התייעצות עם העובדים המקומות להלן נקבעו כמותרים לעישון בהתאם לחוק 

 : בהם אמצעי אוורור מתאימים

 

 הר הצופים

 . מחוץ לבניין .1

חל איסור עישון  ,מטר. למרות האמור כאן 2לת הכניסה לכל הפחות דהמעשנים מתבקשים להתרחק מ

 . כניסה זו תשמש ככניסה נקייה מעשן.5בכניסה הסמוכה למחסן הראשי בקומה 

 . אמנותבמחלקה ללעיצוב קרמי ו במחלקה  - במרפסות החיצוניות של הבניין .2

 העישון מותר אך ורק כאשר הדלת סגורה באחריותם של המעשנים בלבד.

באחריות המעשנים לוודא כי דלת היציאה לפטיו . סמוך למחסן המרכזי בפטיו הבלתי מקורה 8בקומה  .3

 סגורה.

 ברחבה החיצונית של המחלקה לעיצוב קרמי.  4בקומה  .4

 עבור הסטודנטים של המחלקה. 8, קומה במחלקה לעיצוב תעשייתיחדר עישון  .5

זאת בתנאי שדלתות החדרים יימצאו סגורות כל  - במחלקה לתקשורת חזותית 10בקומה חדר עישון  .6

 זמן שיש מעשנים בחדר.

 

 , ירושלים1 בצלאלהמחלקה לארכיטקטורה, רח' 

 (25)יציאה מחדר מספר  בניין חדש 1מרפסת קומה  .1

 (26)יציאה מחדר  בניין חדש 2קומה מרפסת  .2

 

MFA אביב-, תל60, רח' סלמה 

  מחוץ לבניין .1

 היא פתוחה אם במרפסת .2

 

 , ירושלים14יהו אלון גדל , רח'הנסןבית 

 מחוץ לבניין .1

 הפנימית הפתוחה בקומה א'חצר ב .2

 

 , רח' שמואל הנביא, ירושליםהשלוחה החרדית

 מחוץ לבניין בלבד .1

 


