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 עישון, סמים ושכרות

 תוכן עניינים

 עישון .1

 סמים .2

 שיכרות .3

 
 אך מיועד לנשים ולגברים כאחד. ,המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

 עישון  .1

 כללי .1.1
  על  מוחלט איסור חל כי קובע 1983– ג"תשמ ציבוריים במקומות עישון להגבלת החוק
  שהעישון   אולם  או  בחדר  עישון  מתיר  החוק.  בחוק  שהוגדרו  כפי  ציבוריים  במקומות  עישון

  .במקום  האחראי בידי במפורש הותר בו

 ת  בהם אסור לעשןמקומו .1.2
  :העישון נאסר בהם במכוןהציבוריים  השטחים להלן

 מעבדות .1.2.1

 עבודה חדרי .1.2.2

 ספריות .1.2.3

 הרצאה  אולמות .1.2.4

 מבואות  .1.2.5

 מסדרונות .1.2.6

 חדרי מדרגות .1.2.7

 מעליות  .1.2.8

 שירותים  .1.2.9

 וקפיטריות  מסעדות .1.2.10

 מחסנים .1.2.11

 תלונה הגשת .1.3
  למנהל  תלונה להגיש מוזמן, עישון למפגעי בקמפוס שהותו במסגרת הנחשף כל

 .פיינברג מדרשת

 בדלי סיגריותטיפול ב .1.4

 כיבוי .1.4.1
 חובה לכבות כל בדל סיגריה, ולעשות זאת בזהירות מרבית. 

 השלכה .1.4.2
למאפרות או  אין להשליך בדלי סיגריות ברשות הרבים. חובה להשליכם רק 

 פחי אשפה, ולהקפיד שיהיו כבויים. 
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 סמים .2

 צריכהעל איסור  .2.1
צריכה, יצור, הפקה, קניה ומכירה של סמים משכרים למיניהם אסורים בתכלית  ,  שימוש

 . הדוקטורים-התלמידים ובתר האיסור בשטח הקמפוס ובמעונות

 שהיה תחת השפעהאיסור על  .2.2
ה ברחבי הקמפוס ו/או בבנייני המעבדות תחת  ישוטטות ו/או שהי חל איסור חמור על

 השפעה של סמים משכרים.

 מעבדה יחומראיסור על שימוש ב .2.3

אסור להשתמש בחומרי מעבדה מכל סוג שהוא )למשל, חומרים נרקוטיים, חומרים 
ממיסים, חומרים מגיבים, דבקים, וכד'(, כתחליף או בסיס לסמים משכרים ו/או 

 . ו/או לסחור בהם להעבירם ו/או למכור אותם לאחר

 שיכרות .3

 לשוכרה שתיהאיסור על  .3.1
  .ובמעונותמכון ויצמן למדע  קמפוס בשטח האיסור בתכלית אסורה לשוכרה שתיה

 השפעה תחת שהיה איסור על  .3.2
 .שיכרות  של  במצב  ובנייניו  קמפוס המכון  ברחבי  יהישה  או/ו  שוטטות  חל איסור חמור על

 והפקה ייצוראיסור על  .3.3
 .ובמעונות הקמפוס בשטח משכרים משקאות והפקת רוייצחמור על  סוריאחל 

 מעבדה בחומרי שימושאיסור על  .3.4
, ממיסים חומרים, למשל) שהוא סוג מכל מעבדה בחומרי על שימוש חל איסור חמור

, משכרים  משקאות  של  והפקה  לייצור  כבסיס  או  כתחליף'(,  וכד,  דבקים,  מגיבים  חומרים
 .בהם לסחור או/ו לאחר להעבירם או/ו

 


