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 (4536/20פ/) '2017–איסור מכירה(, התשע"ז –הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון '

, כירה(מאיסור  –)תיקון הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק ל תומך בהצעת החוקהמיזם למיגור העישון 
  .2017-התשע"ז 

עיכוב גיל ההתנסות הראשונה בעישון יכול להפחית את הסיכון של בני הנוער והצעירים לעבור לשימוש קבוע 
מחקרים בתחום ה. 1טבק ולהגדיל את הסיכוי שלהם להצליח להיגמל, במידה ויהפכו למעשנים יומייםבמוצרי 

צעירים רבים . 21עד  18לשלב העישון היומי מתרחש סביב גילאי  בעישון תהמעבר משלב ההתנסומעידים כי 
סימנו את קבוצת הגיל , וחברות הטבק 2משמשים בעצמם כמקור להשגת סיגריות ומוצרי טבק עבור בני הנוער

שאם צוין, של חברות הטבק, במסמכים הפנימיים כקהל היעד שלהם להרחבת מעגל המשתמשים.  21עד  18
כותב  ., סביר להניח שלא יהפכו למעשנים כלל20הצעירים להפוך למעשנים עד גיל לא יצליחו לשבות את  הם

 אחד החוקרים בחברות הטבק:

“If a man has never smoked by age 18, the odds are three-to-one he never will.  
3one.”-to-By age 24, the odds are twenty  

איסור מכירת מוצרי טבק למי קובע , 1983–חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"גבישראל, 
מנתוני העישון בקרב בני יחד עם זאת,  , במטרה לצמצם את נגישות בני הנוער למוצרי טבק.18שטרם מלאו לו 

  . בני הנוערמוצרי הטבק נגישים ללמרות החוק הקיים,  כיעולה תמונה ברורה  בישראל וצעיריםנוער 

 275מספר מדינות ברחבי העולם, ביניהן ארה"ב בחלק ממדינותיה )קליפורניה, אורגון, הוואי ומיין( ולפחות 
 2017במהלך הרמטכ"ל הכריז בארץ,  .214 -העלו את גיל המינימום למכירת מוצרי טבק לערים ברחבי ארה"ב 

, במסגרתה יבנה תהליך תוכנית מקיפה למניעת עישון בקרב המשרתים בצה"לוהחל ב עישון'נקי מחזון 'צה"ל על 
   .  5, עד לאיסור מכירה מוחלטקת מכירת סיגריות ומוצרי טבק בבסיסי צה"להפסמדורג ל

, ממוצרי טבק שהוכחו ששימוש בהם גורם לתמותה בטרם לבני הנוער והצעיריםראויה בכדי לספק מעטפת הגנה 
נכון להעלות את גיל המינימום לרכישת מוצרי טבק ועישון בישראל , לכל הפחות מחצית מהמעשנים עת של

ובכך לצמצם את מספר ליישר קו עם החלטת הרמטכ"ל לאסור על מכירת מוצרי טבק בבסיסי צה"ל , 21גיל ל
   .המעשנים, ולהפחית את מספר המעשנים שימותו בטרם עתהצעירים שיכנסו למעגל בני הנוער ו

 בכבוד רב,  
 , שירה כסלו               

                 מנכ"לית המיזם למיגור העישון
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