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לכבוד
עו"ד מירה היבנר-הראל
יועצת משפטית
משרד הבריאות
שלום רב,
הנדון :בקשה דחופה למתן הוראה מחייבת בדבר תחולת החקיקה הקיימת על מוצר IQOS
הכולל טבק
בימים אלה עומד לחדור לשוק הישראלי מוצר טבק ,שלא קיבל את אישור משרד הבריאות בשם
 .IQOSהמדובר במעין סיגריה הפועלת על עקרון חימום הטבק והפקת אדים (מתוך פרסומי
החברה) .למרות שמדובר במוצר טבק לכל דבר ועניין ,חברת "פיליפ מוריס" החלה בתהליך ייבוא
המוצר לארץ ,לכאורה ללא התייחסות לחוקים הקיימים הכוללים מיסוי ומגבלות שיווק ופרסום
המוטלות על מוצרי טבק .כך לדוגמה ,פורסמה לאחרונה במוסף ידיעות אחרונות כתבה
המשתרעת על מספר עמודים של עיתונאי ,שנענה להזמנת פיליפ מוריס לצפות בתהליך יצור
ה"תכשיר הפלאי החדש" בשוויץ .במקביל ,נחשפים צעירים דווקא ,לפרסומות "פוש" דיגיטליות
בסגנון פניה המיועד למשיכת קהל יעד זה לרכוש את המוצר.
על מוצרי טבק חלות הגבלות חוקיות על שיווק ופרסום ,וכן על שימוש במקומות ציבוריים .החוק
להגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תשמ"ג )1983-מגדיר מהם "מוצרי טבק"":טבק בכל
צורה שהיא הנועד לעישון ,להרחה ,ללעיסה או למציצה ,לרבות סיגריות ,סיגרים ,סיגרלות ,טבק
לנרגילה וטבק למקטרת" .הגדרה רחבה זו נועדה למנוע עיוות תכלית החוק על ידי שימוש
באמצעים שונים כגון מציצה או לעיסה ,קל וחומר כשמדובר בחימום הפולט רעלים.
ברור כי תכלית החוק העיקרית הינה שמירה על בריאות הציבור ,ומכאן כי ישנה חובה לפרש את
הגדרת מוצרי הטבק באופן שיתייחס גם למוצר הטבק החדש .לעמדתנו ,ניתן ללמוד מהרישא
להגדרה " -טבק בכל צורה שהיא"  -שכוונתה להתייחס לכל צורות הצריכה של טבק.
עמדת האגודה למלחמה בסרטן ,החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון ,ואיגוד רופאי
בריאות הציבור בישראל בהסתדרות הרפואית ,ברורה :יש להטיל את כל המגבלות הקיימות על
כל מוצר טבק שהוא ,על מנת לשמור על בריאות הציבור .המוצר החדש ,מעצם היותו מוצר טבק,
מחייב מאליו את החלת כל המגבלות והוראות המיסוי בהתאם.
נזכיר כי האגודה למלחמה בסרטן הביעה עמדה נגד סיגריות אלקטרוניות בכלל ,ועמדתה נשענת
על יסודות רפואיים ומדעיים מוצקים .הדברים חלים ביתר שאת על מוצר זה ,שאיננו סיגריה
אלקטרונית רגילה ,אלא בעצם סיגריה מתוחכמת הכוללת גם ניקוטין וגם טבק בכמויות המזיקות
לבריאות .למכתבנו זה מצורפים נייר עמדה של האגודה למלחמה בסרטן יחד עם קישור לפרסום
של הרופא הראשי בארה"ב לגבי סיגריה אלקטרונית הכולל את עמדת ה ,FDA-וכן נייר העמדה
של איגוד רופאי בריאות הציבור והחברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראל ,המתייחס
ישירות למוצר המסוים הזה).
נדגיש כי פנייתנו זו דחופה משום שלמיטב ידיעתנו ,בימים אלה ממש עושה חברת "פיליפ מוריס"
צעדים שיווקיים אגרסיביים בשטח כדי להיערך להחדרת המוצר לארץ ,כרגע ללא כל מגבלה
שהיא .לא יעלה על הדעת ,כי כניסת מוצר טבק חדש לשוק הישראלי ,ישווק באגרסיביות ,ויופץ

ללא כל הגבלה ,ללא חובת אזהרות בריאותיות וללא איסור מפורש בחוק על שימוש במוצר
במקומות ציבוריים כמו משרדים ,מרפאות ,מסעדות ,בתי-קפה ,אוטובוסים ,מוסדות לימוד,
אולמות קולנוע ,תיאטרון וכדומה.
לא ייתכן שתושבי מדינת ישראל יהפכו ל"עכברי מעבדה" שעליהם ייערך ניסוי ענק .אנו עלולים
למצוא את עצמנו נסוגים לאחור ומבטלים את כל הישגי מדינת ישראל בתחום המלחמה בעישון
בעשורים האחרונים.
לאור כל זאת ,אנו מבקשים כי תפעלי בדחיפות להחיל על מוצר זה את כל המגבלות החוקיות בכל
הנוגע לפרסום ושיווק ,וכן איסור העישון במקומות ציבוריים בישראל .בנוסף ,אנו מבקשים כי
יחולו על מוצר הטבק הזה כל הוראות המיסוי החלות על מוצרי טבק מעובדים ,מכיוון שמדובר,
ללא צל של ספק ,במוצר טבק מעובד שחייב בשיעור מס זהה לזה של סיגריות.
מדובר בפיקוח נפש ובדחיפות של ממש ,כיוון שבימים אלו נקבעות עובדות בשטח ,ועדיין לא
נתקבלה הבהרה משפטית כלשהי בנושא.

לתגובתך המהירה נודה,
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ונשיא לשעבר של ארגון הסרטן
הבינלאומי ,הUICC-
פרופ' נדב דוידוביץ'  ,יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
ד"ר רחל דהן ,יו"ר החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראל
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