
 

   

 
 

 6182  דצמבר  81         

  ז"ח כסלו תשע"י         

 לכבוד 

  כ תמר זנדברג"ח

 ועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהולור ה"יו

 ירושלים, הכנסת

 

 ,שלום רב

  "גמילה מעישון וכניסת מעשנים חדשים"לקראת דיון בנושא  י"הרעמדת : הנדון

 

של ההסתדרות  גמילה מעישון בישראלללמניעה ו תהרפואיהחברה ו הציבור בריאות רופאי איגוד

עישון טבק ממכר וגורם לנזקים . ועדה על קיום דיון בנושא חשוב זהומברכים את ההרפואית 

מעל  ובישראל לבדה ,אחד מכל שני מעשנים מת מנזקי העישון. הישראלית חברהפרט ולעצומים ל

מתוכם הינם לא  81% -כאשר כ, ןמתים מדי שנה כתוצאה ממחלות הקשורות לעישו איש 1,111

 . מעשנים שנחשפו לעשן כפוי

 

עדה בדיון קודם בו השתתפנו ביום הבינלאומי ללא עישון בכנסת ור הו"כפי שציינה יו

יש פער בלתי נתפס בין הוצאות משקי הבית והכנסות המדינה ממוצרי טבק ובין "(: 81.2.6182)

סיגריות הן סם חוקי אבל זה . ינוך נגד עישוןהסכומים המזעריים שהמדינה מוציאה למניעה וח

  ."לא הופך אותו ללא מסוכן

 

הכנסות , ח בשנה על סיגריות"מיליארד ש 1-משקי הבית בישראל מוציאים כ, על פי ההערכות

עלות הטיפולים במחלות , ח"מיליארד ש 2-על כ 6182המדינה ממס קנייה על סיגריות עמדו בשנת 

חברות הטבק מוציאות מדי שנה עשרות מיליוני . ח"מיליארד ש 7.3-הקשורות בעישון מוערכת ב

הסכום המושקע בסל התרופות , לעומת זאת. סיגריות של ח על פרסומות וקידום מכירות"ש

בפרסומות למניעת  לאחרונה ח בלבד והסכום שהמדינה משקיעה"מיליון ש 2ה מעישון הוא לגמיל

 . אפסיעישון הוא 

 

 

 



 

   

 
 

בבלימה  תמתבטא מעישון גמילהבשקעה מספקת על ידי המדינה במניעה והיעדר האוזלת היד ב

אמצעי חשוב ויעיל  . ובחשיפה גבוהה לעישון כפוי של מגמת הירידה בשיעורי העישון בישראל

הטלת היטל על טבק ומוצריו שישמש  שיסייע ויקדם את המאבק בצורה מקיפה וכוללת הוא

כ יעל גרמן נדחתה על ידי ועדת "הצעת חוק בנושא שהוגשה על ידי ח. להקמת קרן למניעת עישון

שטרם נדונה , ועקב התנגדות זו הפכה להצעה לסדר היום 63.88.6182-השרים לענייני חקיקה ב

: צעת החוק מופיע בקישורנייר עמדה מפורט של ההסתדרות הרפואית בעניין ה .בוועדה כלשהי

http://www.ima.org.il/Ima/FormStorage/Type8/cigarettesTax112016.pdf . 

 

ק בנגעי הפעולות המתחייבות לצורכי המאבן למניעת עישון תשמש מנוף למימוש הקמת קר

מימון שירותי גמילה : כדוגמת, אך לא בישראל ,בעולם רבותינות אשר מתבצעות במד, העישון

 תחליפי ניקוטין  ,(לגמילה מעישון טלפוני קו יעוץ  לרבות) אינם בסל הבריאותכיום מעישון ש

ת פרסום וחינוך למניע ,הסברה ;גמילה מעישון בזמן אשפוז בבתי החוליםמימון , גם כקו ראשון

למניעת עישון במקומות ציבוריים  והאכיפה הרחבת החקיקה ;עישון ולעידוד גמילה מעישון

בישראל ויעילות על מצב העישון  מחקרוכן , והגבלות על פרסום ושיווק מוצרי טבק למיניהם

 . הפעולות לצמצום נזקיו

 

 

 ,בכבוד רב

 

 בישראל רופאי בריאות הציבור איגוד מזכיר,  ר חגי לוין"ד

 גמילה מעישון בישראלללמניעה ו רפואיתר החברה ה"יו, רחל דהןר "ד

 

 העתק

 ועדהבו םחבריחברי וחברות הכנסת ה

 ר ההסתדרות הרפואית"יו, ר ליאוניד אידלמן"ד

 ל ההסתדרות הרפואית "מזכ, ד לאה ופנר"עו

 ההסתדרות הרפואית, ראש תחום מדיניות ציבורית, ד חן שמילו"עו

http://www.ima.org.il/Ima/FormStorage/Type8/cigarettesTax112016.pdf

