
הוראות רישוי עסקים לחנות לממכר מוצרי טבק ועישון
(על בסיס מפרט אחיד – פריט 6.14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968)

החל מה-1.1.2021, חייב כל עסק המוכר מוצרי עישון* ברישיון עסק, לרבות: מכולות ופיצוציות,
רשתות מזון, חנויות נוחות בתחנות דלק, וחנויות ייעודיות המתמחות במכירת מוצרי טבק ועישון בלבד

ו/או מוצרי עישון ואלכוהול, לעמוד בתנאים הבאים:

* "מוצרי עישון" – (1) מוצר טבק כדוגמת סיגריות, טבק לגלגול, טבק לנרגילה, סיגריית IQOS וסיגרים; (2) 
חומר ממקור צמחי המיועד לעישון בדרך של בעירה ואינו מכיל טבק; (3) מוצר המשמש לעישון כדוגמת 

נרגילות, מקטרת ונייר לגלגול סיגריות; ו- (4) סיגריות אלקטרוניות, חומר מילוי ומחסנית. 

איסור פרסום
חל איסור על פרסום מוצרי טבק ועישון, ובכלל זה פרסום בתוך ומחוץ לחנות, לרבות באמצעות    

          שילוט, שימוש בדוכנים ובמעמדי תצוגה למיניהם
בחנויות ייעודיות למוצרי עישון בלבד ו/או מוצרי עישון ואלכוהול – ניתן להציג פרסום בתנאי   

          שאינו גלוי לעין מחוץ לחנות 
איסור מכירה 

חל איסור על מכירת מוצרי עישון למי שגילו מתחת ל-18  
איסור הצגה למכירה

חל איסור להציג מוצרי עישון למכירה. על מוצרי העישון להיות מוסתרים מעיני לקוחות החנות   
בחנויות ייעודיות למוצרי עישון בלבד ו/או מוצרי עישון ואלכוהול – ניתן להציג מוצרי עישון   

          למכירה בתנאי שהמוצרים אינם גלויים לעין מחוץ לחנות 
איסור עישון

חל איסור על עישון בבית העסק  
איסור מכירה מחוץ לחנות

חל איסור למכור מוצרי עישון מחוץ למבנה העסק, לרבות בדוכן, דוכן נייד או במסגרת יריד  
איסור מכירה במכונה אוטומטית

חל איסור להציב מכונה למכירת מוצרי עישון ו/או מכונה למכירת מוצרי עישון ומוצרים נוספים,   
          בבית העסק ומחוצה לו

הגבלות שיווק
חל איסור לשווק מוצר טבק בתפזורת אלא באריזה אחידה בלבד  

חל איסור שיווק או הפצה של מוצר עישון בליווי פרס, מתנה או זכות להשתתפות בתחרות או   
          הגרלת פרסים

חל איסור להפיץ מוצרי עישון ללא תמורה  
חל איסור להפיץ, לחלק או להשאיל מוצר עישון בתמורה סמלית או בתמורה למוצר עישון אחר   

          או בנלווה לרכישת מוצר אחר, לרבות באירועי שיווק וקידום מכירות 
חובת אריזות אחידות

אין למכור או להפיץ מוצרי טבק ועישון, שלא בחפיסה או אריזה אחידה, לרבות אזהרה   
          טקסטואלית על 65% משטח החפיסה של מוצרי טבק, ו-30% משטח החפיסה של מוצרי

          עישון מחומר צמחי, מוצרים המשמשים לעישון, וסיגריות אלקטרוניות, חומרי מילוי ומחסנית  
חובת שילוט

יש להציג שלט המורה על איסור העישון בבית העסק  
יש להציג שילוט המורה על איסור מכירת מוצרי עישון למי שגילו מתחת לגיל 18  


