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 לכבוד 
 כבוד הרב יעקב ליצמן, סגן שר הבריאות

 , ירושליםמשרד הבריאות
 

 שלום רב,

 וניקוטין טבקעישון, ח על תכולת מוצרי פיקו הנדון:

למשנה ליועץ המשפטי לממשלה ביקשת את סיועו למציאת פתרון  16.5.2018הובא לידיעתי כי במכתבך מיום 
 המכיל ניקוטין.  Juul"דחוף ומיידי" להפסקתו של שיווק מוצר המשווק בישראל תחת המותג 

 ניקוטין טבק ועישון, כפי שעולה ממכתבך, החוק הישראלי אינו מקנה סמכות מפורשת לפיקוח על תכולת מוצרי 
 עישון מוצרי התכולת בשונה מישראל, בחלק ממדינות העולם מתקיים פיקוח ממשי על הנמכרים בישראל. 

 .פי אסדרה של סמכויות בחקיקה ראשית ובחקיקת משנה-וזאת על השונים

המופצים בישראל, אנו סבורים  ניקוטין החדשיםו טבקעישון, לאור ההתפתחויות בעולם ולאור מגוון מוצרי ה
בשלו התנאים לפעול לכינונה של סמכות מפורשת בחוק שתאפשר הגבלת או מניעת ייבוא, שיווק או הפצה  כי

 המשווקים בישראל וזאת על בסיס תכולתם. ניקוטין טבק ועישון, של מוצרי 

( 4892/20פ/) 2017–, התשע"חהפיקוח על תכולת מוצרי טבקלעניין זה אנו מבקשים להפנות אותך להצעת חוק 
 חברי כנסת נוספים מסיעות הבית השונות. 11 -ו חבר הכנסת יהודה גליקביוזמת שהוגשה 

 
 על לפקח הבריאות שרמטרתה המרכזית של הצעת חוק זו היא להסדיר בחקיקה ראשית את סמכותו של 

תוך מתן סמכות להגביל את הפצתם של  בישראל המשווקיםניקוטין טבק ועישון, ה מוצרי של מרכיביהם
מיובאים או משווקים בישראל וזאת לצורך שמירה על בריאות הממכרים או חומרים רעילים מוצרים הכוללים 
 הציבור בישראל. 

תמיכתו של משרד הבריאות בהצעת חוק זו וקידומה במושב הכנסת מהוות אינטרס ציבורי ראשון במעלה 
 עולה ממכתבך, אנו סבורים כי זהו הכלי הראוי לטיפול בתופעת העישון בישראל. ובהיעדר כלים אחרים, כפי ש

 

 בכבוד רב ובברכה,

 שירה כסלו     

 מנכ"לית המיזם למיגור העישון  

 :העתק
 חבר הכנסת יהודה גליק, כנסת ישראל

  מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות
 הבריאותפרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד 

 עו"ד רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
 ד"ר רבקה שפר, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות
 עו"ד טליה אגמון, היועצת המשפטית )בפועל(, משרד הבריאות

 עו"ד מיכל גולדברג, מנהלת מחלקה בכירה, בריאות הציבור, משרד הבריאות 


