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 ,יינכבד

 
 ראשי איגודים רפואיים ומועצות לאומיות, הפקולטות לרפואה, ראשי בתי ספר לבריאות הציבור,נים של אנו, דיק

בבקשה דחופה להעלות לקריאה  כםאלי פוניםבישראל  במוסדות אקדמייםמרצים וחברי סגל פרופסורים, 
 -שנייה ושלישית את הצעת החוק לאיסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, כבר ביום שני ה

31.12.2018  . 

מות מוות בטרם עת במידה ולא החיים כיום, וצפויים לאזרחים מיליון כנמצאים חייהם של  על כף המאזניים

 1.2מתוך כי העישון אחראי למוות בטרם עת של מחצית עד שני שליש מהמעשנים. מחקרים מראים  .יעשה שינוי

צפויים למות בטרם מהם  800,000-ל 600,000בין סיגריות ומוצרי עישון, מיליון מבוגרים ישראלים המעשנים כיום 

אם המצב הנוכחי יימשך, כמעט מת מעישון ומוצריו. כתוצאה מהתחלואה הנגר -רבים מהם בגיל העמידה  -עת 

 צפויים למות מעישון.כיום בינינו, חיים הילדים  300,000

המונעת חשיפה למוצרי ציה משמעותית באמצעות רגולי אדם להציל חיביכולתה הצעת חוק יוצאת דופן מדובר ב

רגולציה ממשלתית חזקה היא אמצעי  הטבק והעישון ומציבה צעדים לפיקוח על שיווק מוצרי העישון בישראל.

. יחד עם עישוןהיתה חלוצה בתחום המאבק ב ישראל 80-בשנות ה ברחבי העולם.הורדת שיעורי עישון מוכח ל

כתוצאה מכך, בניגוד מפגרים במאבק בעישון אל מול מדינות המערב האחרות. זאת בשני העשורים האחרונים אנו 

שהצליחה להפחית ארה"ב שיעורי העישון כדוגמת ה התקדמות בהפחתת חלבהן  למדינות מפותחות רבות אחרות

שיעור המעשנים המבוגרים , 14%-ואוסטרליה ל 15%-, בריטניה ל16%-קנדה ל, 14%-את שיעורי העישון ל

 .20%-בישראל עדין עומד על למעלה מ

השקיע בשנים ל העולמיתהישראלית בנוגע למאבק בעישון, הביאה את תעשיית הטבק חולשת הרגולציה 

 מוצריה בישראל.  בשיווק ופרסום הון עתק ומאמצים רביםהאחרונות 

שיעורי תסייע בהפחתת  . היאבתחום העישון הישראלית הרגולציההזדמנות לתקן את מהווה הצעת חוק זו 

תשמש חומת הגנה על בריאותם של אזרחי שון בקרב ילדינו, והתחלת העיתמנע עישון בקרב מבוגרים, ה

 רבים כל כך בקרבנו. הניתן למניעה שלמותם הטראגי וישראל, ובכך תמנע את 

ולפעול  20 -ה הכנסתהצעת החוק החשובה על סדר היום של את בדחיפות העלות למכם אנו מבקשים 

 ה ושלישית. ילהעברתה בקריאה שני
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 על החתום,

 

המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות אבירם, המנהל המדעי לשעבר, פרופ' אלכסנדר )אליק( 

 בירושלים פרופ' דינה בן יהודה, דיקאן הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית

 אפל, ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה-פרופ' אורנה בראון

 הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראלד"ר יעל בר זאב, יו"ר החברה 

 פ' שמעון גליק, אמריטוס, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגבפרו

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר,   , בית הספר לבריאות הציבור,יריב גרבר, ראש חוג לאפידמיולוגיה פרופ'

 אוניברסיטת תל אביב

 תל אביב , אוניברסיטתהפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר גרוסמן, דיקאןפרופ' אהוד 

  ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון בנגבפרופ' נדב דוידוביץ', 

 רשת ערים בריאות בישראליו"ר ד"ר מילכה דונחין, 

 בית הספר למדעי הבריאות, המכללה האקדמית אשקלון ,חוג לבריאות הציבורהד"ר קרן דופלט, 

, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר לבריאות הציבור,בית הספר , חוג לקידום בריאותהד"ר רחל ווילף מירון, 

 אוניברסיטת תל אביב

 הספר למדעי הבריאות, המכללה האקדמית אשקלון בית ראש פרופ' תד טולצ'ינסקי,

 פרופ' עמוס כץ, דיקאן הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 פרופ' רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר,  בית הספר לבריאות הציבור, חוג לקידום בריאות,הד"ר שחר לב ארי, ראש 

 אוניברסיטת תל אביב

 פרופ' אמנון להד, ראש המועצה הלאומית לבריאות הקהילה

 בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפהפרופ' דיאן לוין, 

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

 אוניברסיטת תל אביבלרפואה ע"ש סאקלר,  הפקולטהראש בית הספר לבריאות הציבור, פרופ' יהודה לרמן, 

 הדסה-פרופ' יהודה ניומרק, ראש בית הספר לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת  הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר,בית הספר לבריאות הציבור, , חוג לקידום בריאותהרוזן, פרופ' לאה 
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