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7102יולי   

 בישראל עישוןה וגמילה מבמניע העוסקים הארגונים עמדת

  -בנושא  הכלכלה בוועדת דיון לקראת

 בישראל טבק מוצרי ופרסום שיווק מפני הציבור בריאות על הגנה

 

בקרב האוכלוסייה הבוגרת  עלייה בשיעורי העישוןמצביע על  6102ח שר הבריאות לשנת "דו
זאת במיוחד בהשוואה . בהמשך ישיר להתייצבות מדאיגה שחלה בשנים האחרונות, בישראל

, נתונים מדאיגים אלו .בהן נמשכת מגמת הירידה בשיעורי העישון, למדינות מערביות מתקדמות
ים באמנת המסגרת של הפיקוח יישום מידי של האמצעים המפורטמחייבים , מעשנים 66.2%של 

ושל אלו שהתקבלו בתכנית לצמצום נזקי , עליה חתומה גם מדינת ישראל, (FCTC)על הטבק 
 .7100-העישון שאושרה בהחלטת ממשלה ב

  
. הניתן למניעה, בעולם 0' ארגון הבריאות העולמי הגדיר את העישון כגורם המוות בטרם עת מס

. שוויון ופערים חברתיים וגורם נזקים כלכליים למשק-יל אימגד, העישון פוגע בבריאות הציבור
מקרי מוות  011-מתוכם כ, מקרי מוות בשנה 0,111-ההערכות בישראל הן שהעישון אחראי לכ

ח או "מיליארד ש 07.01-העלות הכוללת למשק כתוצאה מעישון מסתכמת בכ. עקב עישון כפוי
 .1ג"מהתל 1%..0

 
שאבים עצומים בפיתוי קהלים חדשים להתמכרות תעשיית הטבק משקיעה מאמצים ומ

התעשייה מפתחת שיטות  . היעד המועדף עליה הוא בני הנוער וצעירים קהל. המסוכנת
שיווק ייעודי באינטרנט וברשתות , כדוגמת מעורבות באירועים לצעירים, מתוחכמות לשיווק

מוצרים  חברות הטבקמפתחות , בנוסף. פרסומים סמויים ועוד, מבצעים, מסיבות ,החברתיות
דוגמה  .וממית מזיק, כדי לפתות אותם להשתמש במוצר ממכר, חדשים ואטרקטיביים לצעירים

, "פיליפ מוריס"מייצגת מהתקופה האחרונה היא מסע השיווק האגרסיבי והשקרי של חברת 
, מוצר הטבק הממכר החדש - IQOSחלוקת , הכולל מודעות ענק בשווי של מיליוני שקלים

. ל"לסלבריטאים ומובילי דעה שכותבים ומביעים עמדה תומכת בנושא והטסת עיתונאים לחו
כמו , פומביים" גילויי דעת"משקיעים רבות כדי להשפיע על מקבלי ההחלטות באמצעות , בנוסף

את נציגי שכבר הצליחו להפגיש מספר פעמים , גם באמצעות לוביסטים הפועלים מאחורי הקלעים
 .ל משרד האוצר ופקידי ונבחרי ציבור נוספים"מנכ, החברה עם שר הבריאות

  
נדונה בוועדת הכלכלה הצעת חוק לתיקון חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי  7102בשנת 

ה לתמיכה ציבורית ומקצועית רחבה והתחייבה מהחלטת תשזכ, הצעה זו, למרבה הצער. טבק
כתוצאה . ולוביסטים מטעמן בישראל  גם הפועלותחץ חברות הטבק סוכלה בל, ממשלת ישראל

שיווק ופרסום אגרסיביים ומתוחכמים אשר מהלכי הציבור בישראל נותר חשוף עד היום ל, מכך
הגיע הזמן לתקן . והתוצאות נראות גם בעליית שיעור המעשנים, יום בבריאותו-פוגעים יום

 . ויפה שעה אחת קודם, עיוות נוראי זה
 

ושיווקם פוגע בחופש הבחירה של , הם סמים ממכרים, בכל אחת מצורות השימוש, מוצרי טבק
החקיקה והאכיפה , זה התקדמה ומניבה תוצאות אך בעוד שהחקיקה בעולם בתחום. הפרט

בחיי , ואת המחיר, בישראל נמצאת בשנים האחרונות בפיגור משמעותי לעומת מדינות אחרות
 .משלמים אזרחי ישראל, אדם
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 . 6102התפרסם ביולי . 6102, ח שר הבריאות על העישון בישראל"דו 
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משימה לאומית בעלת  הארגונים העוסקים במניעת עישון בישראל רואים בצמצום העישון ונזקיו
ובפרט ילדים , כלל הציבור: אנו חוזרים ומתריעים. חשיבות עליונה לשמירה על בריאות הציבור

שיווק וקידום מכירות של מוצרי טבק על , נותר מופקר וללא הגנה מספקת מפני פרסום, וצעירים
  .סוגיהם השונים

 
 :לרבות באמצעים הבאים, התקנות והאכיפה, יש לעדכן באופן דחוף את החקיקה

באמצעות חקיקה  ,לרבות ברשת האינטרנט, איסור פרסום והגבלת השיווק של מוצרי טבק .0
חקיקה לאיסור פרסום והגבלת השיווק היא אחד האמצעים , על פי מחקרים – ראשית

העישון ומניעת התרחבותו לקהלים חדשים ובמיוחד בקרב בני  היעילים ביותר לצמצום ממדי
שימוש בטבק " מנרמלים", בסרטים ובערוצי מדיה ובידור אחרים הצגת שימוש בטבק. נוער

. מחקרים מוכיחים כי מוצרי טבק משווקים באינטרנט ובשטח בעיקר לצעירים. בקרב בני נוער
 : על הרחבת החוק לכלול

 אינטרנט , כולל מודעות בעיתונות הכתובה, אמצעי התקשורתבכל  איסור פרסום מוחלט
איסור פרסום "ארגון הבריאות העולמי מדגיש כי . ומדיה חברתית ואיסור מתן חסויות

. בממוצע 2%-עשוי להפחית שימוש בטבק ב, כולל מתן חסויות וקידום מכירות, מוחלט
 .  2"01%במדינות מסוימות ישנה ירידה בצריכה של עד 

  שכן הצגת מוצרי טבק במקום בולט בנקודות המכירה ) ת מכירהופרסום בנקודאיסור
יש למקם את (. היא אסטרטגיה מרכזית של חברות הטבק לשיווק המוצרים לצעירים

 . מוצרי הטבק בארון סגור כפי שנעשה במדינות רבות בעולם

 ות כמו הצטרפ, גם לא בתשלום סמלי או תרומה חלקית, איסור חלוקת טבק כמתנות
 .לרשימת דיוור

 כפי שנעשה במדינות רבות בעולם, ואיסור גורף על הצגת מוצרי טבק ביטול השילוט . 

  אכיפת החוק המחייב חברות טבק לדווח בזמן אמת על כל הוצאותיהן בתחום הפרסום
 .וכולל גם את ההוצאות על פרסום סמוי, והשיווק

חברות  - פרסום וחינוך למניעת עישון ועידוד גמילה מעישון, השקעה של המדינה בהסברה .6
ח האחרון של "על פי הדו. ןהטבק משקיעות עשרות מיליוני שקלים בשיווק ופרסום מוצריה

בשנה בפרסום וקידום ₪  26,,8,,,26חברות הסיגריות השקיעו , שר הבריאות על העישון
על המדינה לתקצב . מדובר בדיווח חלקי בלבד, ח"על פי עורכי הדו. מכירות בישראל בלבד

כחלק , לרבות ברשתות החברתיות, בכל אמצעי התקשורת, ולהשקיע בקמפיינים נגד עישון
קמפיינים אלה צריכים להיעשות  .מדיניות מתוכננת לשינוי נורמות ותפיסות חברתיותמ

 %,,-כ)כדוגמת צעירים וגברים מהאוכלוסייה הערבית , בהתאמה לאוכלוסיות השונות
 (.  מהגברים באוכלוסייה זו מעשנים

והגדלת שטח , המדינה תחייב אזהרות גרפיות על חפיסות הסיגריות ושאר מוצרי הטבק .6
אזהרות אלו מהוות כלי יעיל במיוחד להעלאת המודעות בקרב ילדים . אזהרות על החפיסהה

כמו כן יש לקבוע חפיסות אחידות כמקובל . ובקרב אוכלוסייה עם אוריינות נמוכה, ונוער
 .  םבעול

 .על גבי מוצריהם( הרעילים)המדינה תחייב את חברות הטבק לפרט את מרכיבי המוצר  .,

על המדינה להקים קרן למאבק בנזקי העישון שתקציבה יבוא מהיטל ייעודי על מכירת  .2
 .מוצרי טבק
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חתמה על אמנת המסגרת של ארגון הבריאות העולמי בנושא פיקוח על תחום מדינת ישראל 
אישרה ממשלת ישראל את התכנית  6100-ב. 6112-ואישררה את חתימתה ב(  (FCTCהטבק

ההמלצות לעיל מבוססות ומוכחות . שיושמה באופן חלקי בלבד, הלאומית לצמצום העישון ונזקיו
 . ים ולמאבק בנגע העישוןכיעילות למניעת התחלת עישון בקרב צעיר

 
אנו קוראים לממשלת ישראל ולכנסת ישראל לראות לנגד עיניהם את בריאות הציבור ואת 

לא ייתכן שגורלנו יופקר וייקבע בידי . האינטרס הציבורי כערך עליון בעת קבלת החלטות
 .אינטרסים מסחריים של חברות זרות ומקומיות המפיצות מוצרים ממכרים בכוונה תחילה

 

 


