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 ר ועדת הכלכלה"יו

 ירושלים, הכנסת

 עמדת הארגונים העוסקים במניעת עישון בישראל

 בנושא הגנה על בריאות הציבור מפני פרסום ושיווק מוצרי טבק בישראל

 לקראת דיון בוועדת הכלכלה

 

העישון פוגע בבריאות . הניתן למניעה, בעולם 1' כגורם המוות בטרם עת מסארגון הבריאות העולמי הגדיר את העישון 

-ההערכות בישראל הן שהעישון אחראי לכ. שוויון ופערים חברתיים וגורם נזקים כלכליים למשק-מגדיל אי, הציבור

העלות הכוללת : העישון פוגע גם בכלכלת ישראל. מקרי מוות עקב עישון כפוי 800-מתוכם כ, מקרי מוות בשנה 8,000

 .1ג"מהתל %1.49ח או "מיליארד ש 12.85-למשק כתוצאה מעישון מסתכמת בכ

 

ישראל נותרה מאחור במאבק בעישון ונזקיו והנתונים המדאיגים על מצב העישון בישראל מחייבים יישום מידי של 

ישראל אשר גם שעליה חתומה גם מדינת (, FCTC2)האמצעים המפורטים באמנת המסגרת של הפיקוח על הטבק 

 3247' ושל אלו שהתקבלו בתכנית הלאומית לצמצום העישון ונזקיו שאושרה בהחלטת ממשלה מס, אשררה אותה

  . 2011במאי  29מיום 

 

קהל היעד המועדף . תעשיית הטבק משקיעה מאמצים ומשאבים עצומים בפיתוי קהלים חדשים להתמכרות המסוכנת

כדוגמת שיווק ייעודי באינטרנט וברשתות , התעשייה מפתחת שיטות מתוחכמות לשיווק. עליה הוא בני הנוער וצעירים

מפתחות חברות הטבק , בנוסף. פרסומים סמויים ועוד, מבצעים, מסיבות, מעורבות באירועים לצעירים, החברתיות

  .מזיק וממית, כדי לפתות אותם להשתמש במוצר ממכר, מוצרים חדשים ואטרקטיביים לצעירים

 

. ושיווקם פוגע בחופש הבחירה של הפרט, הם סמים ממכרים, ניקוטין ועישון בכל אחת מצורות השימוש, צרי טבקמו

החקיקה בישראל נמצאת בשנים האחרונות בפיגור , זה התקדמה ומניבה תוצאות אך בעוד שהחקיקה בעולם בתחום

  .שראלמשלמים אזרחי י, בחיי אדם, ואת המחיר, משמעותי לעומת מדינות אחרות
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  2017. התפרסם ביולי 2016הבריאות על העישון בישראל, דו"ח שר 

 2
שנת ( שהתקבלה ב Framework Convention on Tobacco Control -FCTCאמנת המסגרת של ארגון הבריאות העולמי בנושא פיקוח על הטבק )

 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42811/1/9241591013.pdf?ua=1. 2005ואושררה על ידי מדינת ישראל בשנת , 2003

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42811/1/9241591013.pdf?ua=1


 

אחד האמצעים המוכחים והיעילים ביותר למאבק בנזקי העישון ולהצלת חיי אדם הוא איסור פרסום והגבלת השיווק 

מסיבה זו תעשיית הטבק משקיעה מאמץ אדיר בשיבוש כל ניסיון לעדכן חקיקה בנושא . ניקוטין ועישון, של מוצרי טבק

 . זה

. ובכך לגרום לנזק חמור לבריאות הציבור, מתמשך בשנים האחרונותתעשיית הטבק הצליחה לגרום לעיכוב , בישראל

 FCTC -ברוח אמנת ה, אנו תומכים במאמצים שלך ושל חברי כנסת מהסיעות השונות לקדם הצעות חוק בנושא זה

אנו מצפים אף ממשרד הבריאות להצטרף ולפעול בכל . וקוראים לכם לעמוד איתן כנגד הלחצים של תעשיית הטבק

  .העומדים לרשותו לקידום תהליך החקיקה למען בריאות הציבורהכלים 

 

, איסור פרסום והגבלת השיווק של מוצרי הטבק יכול להפחית את הסיכון של בני הנוער והצעירים מלהתחיל לעשן

לצמצם את מספר בני הנוער הבוחרים לעבור לשימוש קבוע במוצרי הטבק ולהשפיע על שיעורי העישון של צעירים 

יקטין את , איסור מקיף על פרסום ישיר ועקיף של כלל מוצרי הטבק, ר רוזן"לוי וד' מחקרם של פרופ על פי. אלבישר

 3.מקרי מוות בטרם עת 41,000 -ל 31,000וימנע בין , שנים 5תוך  %4.4 -שכיחות העישון בישראל ב

 

ויש לכלול במסגרתו התייחסות , החרגותגורף וללא איסור הפרסום והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון צריך להיות 

הצעת החוק  –הצעות החוק שהונחו בפני ועדת הכלכלה  .חפיסות אחידות ואיסור הצגת מוצרי טבק, לאזהרות גרפיות

 2017–ח"התשע(, איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק –תיקון )להגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק 

–ח"התשע(, תמונה של נזקי עישון על מוצרי טבק –תיקון )ומת והשיווק של מוצרי טבק והצעת החוק להגבלת הפרס

יש לנו הערות לנוסח המוצע , יחד עם זאת. הן הצעות חוק חשובות שיסייעו לקדם את בריאות הציבור בישראל ,(2017

להרחבה לגבי עמדתנו ([. 2()ב)3(, 1()ב)3סעיפים ]ובפרט להחרגות המסוכנות בהצעת החוק הנוגעת לאיסור פרסום 

לנוכח דחיפות הנושא המהווה פיקוח נפש אנו מציעים לקדם את הצעות החוק לאישור בתהליך החקיקה '. ראה נספח א

 .  ולדון בתיקונים ספציפיים בהמשך

 

כי אנו מחזקים אותך ואת חברי הוועדה במלאכתכם למען הציבור ונעמוד על המשמר בתהליך החקיקה על מנת לוודא 

 . בריאות הציבור בכלל וזו של בני הנוער והצעירים בפרט אכן נמצאת בראש סדרי העדיפויות

 ,בברכה
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SimSmoke model to Israel, Israel Journal of Health Policy Research, 2016, Volume 5, Number 1.  
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 לידיעה:

 חברי ועדת הכלכלה של הכנסת

 ח"כ יהודה גליק

 ח"כ תמר זנדברג, יו"ר הוועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

 ח"כ עבד אל חכים חאג' יחיא

 ח"כ דב חנין

 ח"כ נחמן שי

 הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות

 מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות

 הרפואית בישראלפרופ' ליאוניד אידלמן, יו"ר ההסתדרות 

 עו"ד לאה ופנר, מזכ"ל ההסתדרות הרפואית בישראל

 עו"ד מלכה בורו, מנהלת האגף למשפט ומדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית בישראל

 עו"ד אלעד גודינגר, ראש תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית בישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'נספח א

משימה לאומית בעלת חשיבות עליונה  במניעת עישון בישראל רואים בצמצום העישון ונזקיוהארגונים העוסקים 

נותר מופקר וללא הגנה , ובפרט בני הנוער והצעירים, כלל הציבור: אנו חוזרים ומתריעים. לשמירה על בריאות הציבור

  .סוגיהם השוניםניקוטין ועישון על , שיווק וקידום מכירות של מוצרי טבק, מספקת מפני פרסום

 

ח שמסכם את יעילותם של אמצעי מדיניות להגבלת פרסום "הכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת דו 2017במרץ 

ח המכון הלאומי לסרטן של ארצות הברית וארגון הבריאות העולמי "ח התבסס על דו"הדו. ושיווק של מוצרי טבק

בטלוויזיה ובמדורים מסוימים , ברדיו, על פרסום בשלטי חוצותכיום קיים בישראל איסור ": ח"על פי הדו. 2017משנת 

ונאסר על פרסומת , קיימות אזהרות בריאות בכתב על חפיסות הסיגריות אשר מתקיימת ביניהן רוטציה. בעיתונות

 ומותר לפרסם במדורים מסוימים בעיתונות כמו, אין בישראל כיום איסור גורף על פרסום מוצרי טבק, עם זאת. עקיפה

אין הגבלות על , או חובת הפצת חפיסות אחידות( תמונות)אין בישראל שימוש באזהרות בריאות גרפיות . גם באינטרנט

, אומנם קיימות הגבלות על מתן חסות. תצוגות של מוצרי טבק בנקודות מכירה ועל פרסום מוצרי טבק בנקודות מכירה

אין בחוק התייחסות מפורשת לפרסום . שהוסדר בחוק אך מותר לחברות טבק לתת חסויות לאירועים העומדים במה

 4 ."בסרטים או בכלל, סמוי

 

בנוסף על המוצע , על הרחבת החוק לכלול .התקנות ומנגנוני האכיפה, אנו קוראים לפעול בדחיפות לעדכון החקיקה

 : בהצעות החוק הנדונות

                                                           
המכון הלאומי לסרטן של ארצות הברית וארגון הבריאות  פי דוח-יעילותם של אמצעי מדיניות להגבלת פרסום ושיווק של מוצרי טבק על 4

 2017במרס  19, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 2017העולמי משנת 



 

אינטרנט ומדיה חברתית ואיסור , הכתובהכולל מודעות בעיתונות , בכל אמצעי התקשורת מוחלטאיסור פרסום  ▪

עשוי , כולל מתן חסויות וקידום מכירות, איסור פרסום מוחלט"ארגון הבריאות העולמי מדגיש כי . מתן חסויות

 5  ."%16במדינות מסוימות ישנה ירידה בצריכה של עד . בממוצע %7-להפחית שימוש בטבק ב

ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת עולה כי הצגת "מדו – איסור פרסום והצגת מוצרי טבק בנקודת מכירה ▪

להזכיר לצרכנים את הזמינות של , מוצרי הטבק בנקודת המכירה מהווה הזדמנות לשפר את דימויו של המותג

למשל , ישנם מקומות4 .ולחזק את התפיסה כי שימוש במוצרי טבק הינה פעילות נורמטיבית, מוצרי הטבק

 .בהם מוצגים מוצרי הטבק לצד ממתקים, םפיצוציות ודוכנים בקניוני

 

 

 

 

כדוגמת מנטה, פירות, שוקולד,  איסור שיווק של מוצרי טבק, ניקוטין ועישון בטעמים ובריחות ▪

וניל, ציפורן וכיו"ב, הנפוצים בטבק לנרגילות וסיגריות אלקטרוניות. השימוש בטעמים 

והתחלת עישון, ומגביר את במוצרים אלו מיועד למשוך בני נוער וצעירים להתנסות 

 האטרקטיביות של השימוש במוצרי הטבק.

האיסור . כמו הצטרפות לרשימת דיוור, גם לא בתשלום סמלי או תרומה חלקית, איסור חלוקת טבק כמתנות ▪

(, badges)מחזיקי מפתחות ותגים , כובעי מצחייה, חולצות, צריך לחול גם על מוצרים נלווים כגון מציתים

 .שחלוקת מוצרים אלו יכולה להעלות מודעות למותג מסוים ולשפר את דימויוכיוון 

לאתרים , לפסטיבלים, החסויות שמספקות חברות טבק לאירועי ספורט ובידור" –איסור מתן חסויות  ▪

מחזקות את דימוי המותגים בעיני , תרבותיים ולמטרות חברתיות מביאות לעלייה במודעות למותגי החברות

בין השאר דרך עידוד מעשנים קיימים להימנע מהפסקת )רות את המכירות של מותגים מסוימים משפ, הציבור

 4".ומשפיעות על תפיסותיהם של בעלי עניין אפשריים בנושאי מדיניות הבקרה על מוצרי טבק(, עישון

להעברת אריזות של מוצרי טבק מהווים אמצעי פרסום וכאמצעי " ,כמקובל בעולם –חובת חפיסות אחידות  ▪

שכן מאפייני חפיסות הסיגריות משפיעים , מידע המשפיע על מעשנים קיימים כמו גם על מעשנים פוטנציאליים

אחת מהתרומות העיקריות של . לקדם מוצרים ולעזור לקבע את דימוי המותג, על יכולתן למשוך צרכנים

כך יכולתן להשפיע על התפיסות ודרך , השימוש בחפיסות אחידות היא הגברת הבולטות של האזהרות הגרפיות

 4 ."ואופן ההתנהגות של מעשנים
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יש לדאוג לקבוע אמצעים יעילים לפיקוח ואכיפת החוק ואמצעי ענישה והרתעה מתאימים  – פיקוח ואכיפה ▪

 . ויעילים למפרי החוק

 


