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  לכבוד  
 אביגדור ליברמן, שר האוצר מר

 משרד האוצר, ירושלים 
 

 שלום רב, 
 

   עמדת ארגוני בריאות ומאבק בעישון בנושאהנדון: 
 טיוטת צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין  

 אלקטרוניותמיסוי סיגריות   – 2021-)תיקון מס'...(, התשפ"ב 

בצו    באופן מלא   תומכים ו  מחזקים את ידי משרד האוצר   אנו, ארגוני בריאות ומאבק בעישון בישראל

תקנות מס קניה )טובין(  , וב2021-תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס'...(, התשפ"ב

עיוות מס היסטורי שגרם נזק  צו זה מתקן    שעניינם מיסוי סיגריות אלקטרוניות.  2021-)תיקון(, התשפ"ב 

 לבריאות הציבור בישראל ולהרחבת פערים חברתיים. 

,  1983-תשמ"ג ה לחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון,    7במסגרת תיקון מס'  

, נכללו הסיגריות האלקטרוניות  2019למרץ    8-, ונכנס לתוקפו ב31.12.2018-יום ה שאושר בכנסת ב

בדומה לרגולציה הנהוגה    העישון, ונקבעה מדיניות הרגולציה על סיגריות אלקטרוניות הגדרת מוצרי  ב

  זאת, בהתאמה לעמדת משרד הבריאות כי הסיגריות האלקטרוניות הינן .  1בישראל   על מוצרי הטבק 

בצורה משמעותית בין הסוגים השונים של  רגולטורית מוצר עישון ממכר ומסוכן לבריאות, ואין להבדיל  

   .ם ההשימוש ב דרכי מגוון על  העישון מוצרי 

, המשיך את הקו הרגולטורי  2019לנובמבר    21-משרד הבריאות, בחוות דעתו לשר האוצר מיום ה

שנקבע על ידי הכנסת והמליץ לשר האוצר על קביעת מיסוי על סיגריות אלקטרוניות בדומה לזה המוטל  

ות העולמי, בצד  על פי ארגון הבריא  .QOSI2-על מוצרי טבק כדוגמת סיגריות, טבק לגלגול וסיגריית ה

מיסוי הינה האסטרטגיה הבודדת האפקטיבית ביותר  ,  3הצורך באסטרטגיה כוללת למאבק בעישון 

כאשר היעילות הגדולה הינה בקרב אוכלוסיות בעלות הכנסה נמוכה, כולל ילדים ובני    למאבק בעישון

פי   הגבוה  בשיעור  נוער  בני  מיסוי מפחית שימוש בקרב  ה   2-3נוער.  בקרב  לעומת הפחתת  שימוש 

 .4מבוגרים 

ה למרות   ניכרות    אמורכל  לכך  והתוצאות  אלקטרוניות,  סיגריות  על  מיסוי  צו  נחתם  טרם  לעיל, 

לעולם    שער כניסהעבור בני הנוער  הסיגריות האלקטרוניות, שהוכח במחקרים שהן מהוות    בשטח. 

נוער  5העישון  בני  בהתנסות  המוביל  למוצר  האחרונה  בשנה  הפכו  בשנתיים  .  6בישראל   בעישון , 

פעמיות  -והסיגריות האלקטרוניות החד,  7האחרונות חלה עלייה בשיעורי העישון של בני נוער בישראל 

גרמו להתפשטות תופעת    , ללא כל מס ובמחיר דמי כיס   , שחדרו לשוק הישראלי בתחילת השנה הנוכחית

ילוו או ותנו בהעישון בקרב בני נוער למימדים של מגיפה, שתוצאותיה  הוצאות בריאות  נזקי בריאות 

   רבות קדימה. שנים 
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חברות הטבק טוענות שקהל היעד שלהם למוצר זה הינם מבוגרים מעשנים. יחד עם זאת, בישראל  

מהמבוגרים משתמשים בסיגריה אלקטרונית, וזאת לעומת מעל רבע מבני הנוער שהעידו    2%-פחות מ 

זה ושימוש במוצר  לאחרונה מישראל מעידים על החשיפה  . מספר מחקרי8על התנסות  ם שפורסמו 

סיגריות   של  מכירה  נקודות  של  גבוה  מספר  הימצאות  כולל  אלו,  למוצרים  נוער  בני  של  הגבוהה 

יסודיים(  )כולל בתי ספר  ושימוש באסטרטגיות שיווק  9אלקטרוניות במרחק הליכה קצר מבתי ספר   ,

 .10המוצרים בסמיכות לצעצועים ומוצרי מתיקה(  המכוונות לבני נוער בנקודות מכירה )לדוגמא מיקום 

עבור חברות הטבק  חשוב לציין כי פרסום טיוטת צו תעריף המכס להערות הציבור מייצר ערוץ פתוח  

בעישון,   למאבק  הנוגעת  להשפיע על מדיניות  להפרה  ויבואני הסיגריות האלקטרוניות  להוביל  ועלול 

אישררה ישראל    שאת החתימה עליה(,  FCTCבאמנת המסגרת לפיקוח על הטבק )  5.3סעיף  חמורה של  

אנו מצפים  .  11ריים יש להגן על מדיניות הטבק מפני מעורבות הגורמים המסח , הקובע כי  2005-עוד ב

או   לטרפד  לעכב,  הסמויים  או  הגלויים  ושלוחיהם  חברות הטבק  של  מניסיונות  להתעלם  כי תשכילו 

 להחליש את הצו. 

תעריף המכס והפטורים ומס  החתימה על צו    ,ללא כל דיחוי נוסף כי תושלם,    אי לכך, אנו מצפים 

טובין על  הנוכחי. קנייה  בנוסחו  בהמשך    ,  הרגולזאת  ובמשרד  למדיניות  בכנסת  שנקבעה  ציה 

הבריאות, המכפיפה את הסיגריות האלקטרוניות לרגולציה הדומה לרגולציה על יתר מוצרי הטבק  

   לצורך הגנה על בריאות הציבור בישראל.  וזאת  , והעישון, לרבות בהיבטי המיסוי

 , ת בריאותבברכ

 ית בישראל פרופ' נדב דוידוביץ, יו"ר הפורום לבריאות הציבור, ההסתדרות הרפוא 

 פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, ההסתדרות הרפואית בישראל 

 ד"ר יעל בר זאב, יו"ר החברה הרפואית למניעה וגמילה מעישון, ההסתדרות הרפואית בישראל 

 רשת ערים בריאות בישראל  ין, יו"רילכה דונח ד"ר מ

 מניעת עישון המועצה הישראלית ל זנר, יו"ר עו"ד עמוס האו

 " למען בריאות מושכלת  -עמותת "מדעת  , מנהל מקצועי, PhD, ד"ר אורי לרנר

 שירה כסלו, מנכ"לית המיזם למיגור העישון גב' 

 בסרטןדנה פרוסט, מקדמת בריאות, האגודה למלחמה גב' 

 

 העתק: 

 ח"כ ניצן הורוביץ, שר הבריאות

 פרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות 

 מר ערן יעקב, מנהל רשות המיסים בישראל  
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