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פורום בריאות הציבור מחזק את ראש הממשלה, שרי הבריאות, האוצר ומשרד הבריאות על כוונתם לקדם  

 מיסוי משקאות מזיקים בעלי ריכוז גבוה של סוכר 

מדובר בצעד משמעותי ובשורה עבור הציבור הישראלי אשר צפוי להניב תועלות בריאותיות וכלכליות רחבות 

היקף. הוכח מעבר לכל ספק שצריכת סוכר עודפת, מתזונה לקויה בכלל וממשקאות ממותקים בפרט, הינה  

ועוד.  לכך יש מחיר  גורם מרכזי במגיפת ההשמנה והתחלואה הנלווית לה: סוכרת , מחלות לב, מקרי סרטן 

חברתי וכלכלי כבד כולל לאיכות חיים, לפריון עבודה ולמערכת הבריאות . הנטל הכלכלי של תחלואה זו  

)על ידי   מילארד ₪ בשנה. יתרה מזו, תעשיית המשקאות הממותקים  20 -מוערכת על ידי כלכלני בריאות בכ

בזבוז מים ואנרגיה ויצירת גזי חממה, וזיהום   מייצרת נזק סביבתי משמעותי, סוכר או ממתיקים מלאכותיים(

 מתכלים שהמדינה מתקשה למחזר.  -נרחב מבקבוקי הפלסטיק הבלתי

מסך הסוכרים מגיעים משתיה מתוקה.   20% -בפרט מדאיגה תמונת המצב בקרב ילדים. מנתוני סקרי מב"ת כ

אות ממותקים גורמת ילדים פגיעים במיוחד הן בשל הנזק הבריאותי הישיר שצריכה גבוהה של משק

להתפתחות וגדילה תקינים, והן בשל הסיכון להקניית הרגלי תזונה שליליים אשר פוגעים בבריאות הפרט 

לאורך החיים. בשל עובדה זו, ילדים ונוער הם יעד מרכזי לשיווק ופרסום ועיצוב הרגלי צריכה של משקאות אלו.  

החלשות, בהן הקלוריות המתוקות והריקות  צריכת יתר של משקאות ממותקים נפוצה במיוחד בשכבות 

מחליפות מזונות בריאים אך יקרים יותר כגון פירות, ובשל כך יש בהם להרחיב פערים בריאותיים וחברתיים.  

מתיקים מלאכותיים יכולה לגרום לנזקים בריאותיים מצטברות הראיות לכך שגם שתייה ממותקת על ידי מ

 ריא ביותר. שונים ומוסכם כי מים הם המשקה הב

משמעיות לכך שצריכת מזון מזיק ע"י ילדים מושפעת מאמצעי שיווק ומכירה של מזונות -קיימות ראיות חד 

מזיקים כולל משקאות ממותקים. בדומה לטבק, ההתמכרות למזון מזיק מקודמת באינטנסיביות על ידי תעשיה 

ותם של ילדים. הוכח כי תעשיות המזון הפועלת ממניעים כלכליים צרים להגדיל את רווחיה תוך ניצול תמימ

והטבק נוקטות באמצעים חריגים להשפיע על המחקר המדעי, מקבלי ההחלטות והתקשורת. אנו רואים כעת 

לוביסטים שונים אשר יוצאים בטענות כנגד המס תוך שימוש בטיעונים "חברתיים". פורום בריאות הציבור יוצא  

דבר יביא לקידום בריאות של האוכלוסיות ברמה חברתית כלכלית כנגד הטענות ותומך במס אשר בסופו של 

נמוכה שהן הנפגעות ביותר משתיית משקאות ממותקים. יש לזכור שהחיסכון בהוצאות בריאות ותחלואה על  



 

רקע צמצום בצריכת יתר של סוכר , צפויה לעלות לאין ארוך על הכבדת המס על הוצאות על מזון באוכלוסייה 

 כדי להיטיב בראייה כוללת עם השכבות החלשות.     זו, ולכן יש בה

על רקע זה, הבנק העולמי, ארגון הבריאות העולמי ודו"חות מדעיים רבים מצדדים בשימוש במס על משקאות 

ממותקים כמקדם בריאות וכגורם משמעותי בצמצום פערים חברתיים.  קיים דמיון רב בין מזון מזיק לטבק, הן 

ן בצורך בגישת בריאות הציבור כוללנית לפתרון, שמייצרת סביבה המעודדת בחירות  באופי וחומרת הבעיה וה

בריאות של הפרט. בתוך כך, מיסוי לקידום בריאות הציבור הינו כלי ותיק, מוכח, ורב הישגים ובקידום בריאות  

 ים עד כה. מדינות ברחבי העולם כבר הטילו מס על משקאות ממותק 40-וצמצום פערים חברתיים. לכן, יותר מ

הניסיון הבינלאומי מלמד שמיסוי משקאות ממותקים יכול להיות מכפיל כח כאשר הוא מיושם במסגרת  

ביטחון תזונתי, השמנה, הגדלת זמינות  -תוכנית לאומית כוללנית לעודד אורח חיים בריא ולהתמודדות עם אי

ודמות ע"י משרד הבריאות, ושיש  למזונות בריאים והפתחת מזון מזיק )בדומה להמלצות ועדת האסדרה שמק

לפעול ליישומן במלואן(.  במסגרת תוכנית כזו, צביעת תקציבים לקידום בריאות מחזקת את אימון ותמיכת 

הציבור במיסוי המשקאות הממותקים. אנו קוראים להפנות הכנסות מההיטל לקידום תזונה בריאה תוך שימת  

קידום ב,  הנגשת מים לשתיה במרחב הציבורי, השקעה דגש על ההקשר החברתי כמו הוזלת סל מזון בריא

בריאות וחינוך לתזונה בריאה, ולמחקר מלווה שיבחן כיצד הצעד משפיע על צריכת מזון. הכנסות מהמס,  

שיפור הפריון והחיסכון למערכת הבריאות מצמצום תחלואה צפויים להיות בעל תרומה משמעותית לתוכנית  

הה ביותר יא מעצם הטלתו. רפואה מונעת נמצאה כבעלת עלות תועלת גבוהלאומית לקידום אורח חיים בר

בינלאומיים מהשורה הראשונה בקריאה   חוקרים וכלכלנים לאור זאת יצאו  ביחס להשקעה הנמוכה בה.

 למשרד האוצר ולמשרד הבריאות ליישם מיסוי של משקאות ממותקים, גם בישראל. 

מחקרים בעולם מראים  כי מיסוי דומה לזה המוצע בישראל על משקאות ממותקים בסוכר מביא   לסיכום,

לשינוי דפוסי רכישת שתייה של הציבור ועל כן צפוי לתרום לבריאות האוכלוסייה. כחלק מתמיכתנו ברפורמה 

עדים המוצעת של מס על שתיה ממותקת, אנו קוראים לקדם אסטרטגיה ארוכת טווח כוללת, המשלבת צ

  נוספים משלימים.

ניתן ללמוד מהאמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק כיצד ניתן לשלב באופן סינרגיסטי, מותאם לישראל 

ומבוסס ראיות תוך שילוב גישות מגוונות כגון ניטור, קידום בריאות, איסור של שיווק ופרסום במיוחד לילדים,  

קטיביים בתחום הפיקוח על הטבק לתחום המזון המזיק, לצד מיסוי. אנו תומכים ביישום צעדים שהוכחו כאפ

בהתאמה. דוגמאות בהקשר לצעדים משלימים: תיעדוף לאומי והשקעה מסיבית של המדינה בקידום תזונה 

בריאה, ואבטחת מזון לכל אזרח בישראל. כל צעד שננקט דורש מעקב וניטור ע''י דוחות שנתיים המוצגים 

 לציבור ומקבלי ההחלטות.  
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