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מומחים , לוין חגי' לבקשה זו מצורפת חוות דעת רפואית של פרופ' נדב דוידוביץ', ד"ר יעל בר זאב ופרופ

 לבריאות הציבור, לביסוס הטענות המקצועיות העומדות בבסיס עמדה זו.

 להצטרף המבקשת

 הקמתה מיום. ישראל רופאי של היציג העובדים כארגון ומשמשת, 1912 בשנת הוקמה י"הר .1

, בישראל הבריאות ולמערכת הציבור לבריאות, הרופאים לציבור לדאוג דגלה על י"הר חרתה

 . ישראל ותושבי אזרחי כל למען, איכותית ציבורית רפואה זאת כדי לקדם

, מפעילותה נפרד בלתי כחלק. תלוי ובלתי עצמאי, מקצועי באופן מטרותיה לקידום פועלת י"הר .2

 חולים בזכויות הקשורים נושאים בשלל ציבורית כעותרת בין, המשפטי במישור גם י"הר פועלת

 להליכים" משפט בית ידיד"כ בהצטרפות ובין הציבור ובריאות הרופא מעמד, ומטופלים

 הרפואה ומערכת בכלל הציבור בריאות על רוחב השלכות בעלות סוגיות המעלים משפטיים

 .בפרט בישראל

 להגברת הסברה מסעות נוקטת זאת ובכלל, והחינוכי ההסברתי במישור פעילה י"הר, בנוסף .3

 גופים עם בשיתוף ובין לבדה בין וזאת, בריאותיים לסיכונים החלטות ומקבלי הציבור מודעות

 מפרסמת  כן.  ועוד  הממשלה  מוסדות,  הכנסת,  חולים  קופות,  חולים  ארגוני  כגון,  שונים  ציבוריים

 הרופאים, הרפואה מקצוע שעניינם, היום סדר על העומדים בנושאים עמדה ניירות י"הר

 .הציבור ובריאות

 לסוגיות הנוגע בכל סמכא-כבת מיוחד מעמד לה הקנה, רבות שנים במשך, י"הר של הרב פועלה .4

 המדינה של הממלכתיים מוסדותיה. כאחת ורפואית בריאותית מדיניות והתוויית שברפואה

 הציבור ובריאות הבריאות מערכת לקידום י"הר של ומחויבותה מקצועיותה, באיכותה הכירו

 התמחות לתהליכי מלאה אחריות: כגון, לאומיות משימות עליה הוטלו כך ומתוקף, בישראל

 השתתפות, ורפואה בריאות של בסוגיות המדינה מבקר דוחות בגיבוש מעורבות, הרופאים

 י"הר  נציגי,  כן  כמו.  ועוד,  נושאים  של  רחב  במגוון  הבריאות  לשר  מייעצת  אשר  הבריאות  במועצת

 ובדיקה חקירה בוועדות, הממשלה במשרדי, בכנסת י"הר של עמדתה את להביע תדיר מוזמנים

 . אחרות ציבוריות ובמסגרות, ממלכתיות

 עוסקת זו במסגרת. בישראל הציבור בריאות על הגנה היא י"הר של העיקריות ממטרותיה אחת .5

 סל והגדלת קידום בריאות, שיפור ,מחלות מניעת, מזון בטיחות: כגון רבים בתחומים י"הר

 מונעת רפואה שירותי מתן, בישראל הרפואיים בשירותים התמודדות עם פערים, התרופות

 איכות מדדי פרסום, במשפחה אלימות של בבעיות טיפול, הספר ובבתי חלב בטיפות איכותיים

 .ועוד לרופאים

 מעורבותה של הר"י במאבק למיגור תופעת העישון בישראל

 מאבקה  הינו,  בישראל  הציבור  רפואת  של  בנושא  י"הר  של  והעקרוניים  הרשמיים  ממאבקיה  אחד .6

 :הבאות בדרכים, היתר בין, י"הר פעלה זו במסגרת. בישראל העישון תופעת למיגור

 משפט בית התבקש במסגרתה זה נכבד משפט לבית עתירה, 1998 בשנת עוד, הגישה י"הר .א

 כסמים והניקוטין הטבק על להכריז הבריאות לשר המורה תנאי על צו להוציא זה נכבד

 הבריאות שר' נ בישראל הרפואית ההסתדרות 3423/98 ץ"בג) ישראל במדינת מסוכנים

 לצמצום הציבורית הוועדה מונתה זו עתירה בעקבות(. 14.9.04פורסם בנבו ביום , 'ואח

 .2010 דצמבר בחודש דעתה חוות את הגישה אשר, ונזקיו העישון

 נציגיה.  העישון  למיגור  במאבק  שעניינם  הכנסת  בוועדות  לדיונים  קבוע  באופן  מתייצבת  י"הר .ב

 הסמים בנגעי למאבק המיוחדת בוועדה הנערכים בנושא לדיונים קבוע באופן מוזמנים
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, 18.9.17ביום  –מיסוי מוצרי הטבק  נושא אודות לדיונים נציגיה התייצבו כך. והאלכוהול

 .29.7.18 וביום ,26.2.18 ,16.1.18, 1.1.18

השיווק של מוצרי הגבלת  פרסומת והצעת חוק איסור    אודות  לדיונים  נציגיה  התייצבו  כמו כן, .ג

, 30.4.18ביום  – (, נושא העתירות דנן"הצעת החוק")להלן:  1983 -ועישון, תשמ"ג טבק

 . 18.12.18 , וביום21.11.18, 12.11.18 ,15.10.18 ,21.6.18, 12.6.18

הר"י, בשיתוף פעולה עם ארגוני בריאות נוספים, מנסחת ניירות עמדה בנושאים הנוגעים  .ד

כך בנושא החוק להגבלת הפרסומת והשיווק  לעישון, המוגשים לממשלה ולגורמים בכנסת.

מכתב תמיכה בהצעת החוק לקראת דיוני וועדת הכלכלה   26.4.18של מוצרי טבק, הוגש ביום  

מכתב קריאה ליו"ר הכנסת להעלות להצבעה  הוגש 18.7.18, ביום כהכנה לקריאה ראשונה

 הצעת החוק. לאישור קריאה ראשונה את

חוק הגבלת  עם ארגוני בריאות נוספים בנושא הצעתהעתק המכתבים שהגישה הר"י יחד 

 מצורפים לבקשה זו ומסומנים כנספח א'. (7הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון מס' 

תקנות לפקודת במשרד הבריאות בעניין שינוי  מכתב תמיכההגישה הר"י  25.11.18ביום  .ה

 . וניות בטעמיםשיווק סיגריות אלקטר , והמליצה לאסור במסגרת התקנותהרוקחות

בהודעה רשמית  24.9.19יצוין כי המלצה זו נבחנת על ידי משרד הבריאות, אשר יצא ביום  .ו

מוחלט של סיגריות  והפצה מכירה, יבוא והודיע כי הוא בוחן אמצעים לאיסור איסור

 אלקטרוניות בישראל, ובאופן מיידי איסור שיווק של סיגריות אלקטרוניות בטעמים.

א איסור שיווק סיגריות אלקטרוניות בטעמים, והודעת משרד הבריאות העתק מכתב בנוש

 מצורפים ומסומנים כנספח ב'. 

 לוועדת עמדה נייר, בשיתוף עם ארגוני בריאות נוספים, הגישה הר"י 2017 נובמבר בחודש .ז

 .ומעלה שנים 21 לבני טבק מוצרי מכירת להגבלת חוק הצעת בנושא חקיקה לענייני השרים

 למאבק המיוחדת לוועדה נוספים בריאות ארגוני עם בשיתוף י"הר הגישה 2017 בפברואר .ח

 .נוער בני בקרב עישון התחלת עם להתמודדות כוללנית תכנית, והאלכוהול הסמים בנגעי

 התחלת עם להתמודדות הכוללנית והתכנית" 21 חוק" בנושא י"הר מטעם עמדה נייר העתק

 .כנספח ג' ומסומנים זו לבקשה מצורפים נוער בני בקרב עישון

 לוועדת  שהוגש  עמדה  נייר,  נוספים  בריאות  ארגוני  עם  בשיתוף,  י"הר  הגישה  2017  יולי  בחודש .ט

 בנושא, והאלכוהול הסמים בנגעי למאבק המיוחדת ולוועדה והבריאות הרווחה, העבודה

 . 2030 לשנת עד העישון למיגור והמלצות בישראל טבק עישון מגמות

 לבקשה מצורף" 2030 לשנת עד בישראל העישון מיגור" בנושא י"הר מטעם עמדה נייר העתק

 . כנספח ד' ומסומן זו

 הסמים בנגעי למאבק המיוחדת הגישה הר"י, נייר עמדה לוועדה 2017בחודש ינואר  .י

העישון. אחת   במגפת  למלחמה  מוכחות  אסטרטגיות  עשר  של  מידי  בנושא יישום,  והאלכוהול

 ושיווק פרסום מהאסטרטגיות שהועלו במסמך היו קידום חקיקה ראשית אשר תגביל את

 האינטרנט. ברשת לרבות, טבק מוצרי

העישון"  במגיפת למלחמה מוכחות אסטרטגיות העתק נייר עמדה מטעם הר"י בנושא "עשר

 מצורף לבקשה זו ומסומן כנספח ה'.

המיזם  4862/18להצטרף כידיד בית משפט לבג"ץ הגישה המבקשת בקשה  27.12.18ביום  .יא

להורות   יש  , במסגרתה טען העותר כיהרב מגזרי למיגור העישון ואח' נגד משרד האוצר ואח'
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 הקנייה מס לשיעור לגלגול טבק על המושת הקנייה מס שיעור את להשוות לשר האוצר

 המבקשת להליך.סיגריות. בית משפט נכבד זה קיבל את הבקשה וצירף את  על המושת

 

ניירות העמדה המצורפים לבקשה זו מהווים רק חלק קטן מהמסמכים, התכניות וההצעות  .7

שהר"י הגישה במהלך שנותיה בכל הנוגע למלחמתה במגפת העישון בישראל, ובצמצום התחלות 

 הינו בישראל העישון למיגור העישון בקרב בני נוער וחיילים. כל אלו מעידים על כך שהמאבק

 הציבור. בריאות למען י"הר של הענפה פעילותה סבבסי

 העתירות נושא בקשה זו

(, בה 1532/19בג"ץ ) ג'ול לאבס אנד פרודקטס בע"מהוגשה עתירה של חברת  27.2.19ביום  .8

לחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי  7התבקש בית משפט נכבד זה לבטל את תיקון 

 מחסנית,  אלקטרוניות  סיגריות  ( בכל הנוגע למוצרי"החוק")להלן:    1983–טבק ועישון, התשמ"ג

למניעת העישון במקומות ציבוריים וכן לבטל את החלת החוק (. א"סיג: להלן) מילוי וחומרי

( על "החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים")להלן:  1983–תשמ"גהוהחשיפה לעישון, 

 מוצרי סיג"א.

בג"ץ רתו של פורום יבואני ויצרני מוצרי איוד בלשכת המסחר תל אביב )הוגשה עתי 9.7.19ביום   .9

כמו  (, בו התבקש בית משפט נכבד זה לאסור את החלת החוק על מוצרי עישון סיג"א.4657/19

על מוצרי חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים ה לבטל את החלת , התבקש בית המשפטכן

 סיג"א.

ט נכבד זה לאחד את הדיון בעתירות אלו, וקבע את מועד הדיון החליט בית משפ 14.7.19ביום  .10

 .25.11.19ליום 

במסגרת טיעוניהם העלו העותרים מספר טענות מהותיות, אליהן מתייחסת המבקשת בחוות  .11

 הדעת המצורפת לבקשה זו.

 עמדת הר"י

בריאות כאמור, חוות הדעת של המבקשת נכתבה בהתנדבות על ידי שלושה מומחים בתחום  .12

 .לוין חגי ופרופ' זאב-בר יעל ר"ד', דוידוביץ נדב' פרופ הציבור:

 לניהול במחלקה המניין מן ופרופסור הציבור בבריאות מומחה רופא הוא 'דוידוביץ נדב' פרופ .13

 אוניברסיטת, גלזר-גילפורד ש"ע לניהול והפקולטה הבריאות למדעי בפקולטה בריאות מערכות

 גוריון  בן  באוניברסיטת  הציבור  לבריאות  הספר  בית  כמנהל  משמש'  דוידוביץ'  פרופ.  בנגב  גוריון  בן

' פרופ(. ר"כיו שימש לאחרונה עד) בישראל הציבור בריאות רופאי איגוד ועד וכחבר בנגב

 במרכז נלווה וחוקר חבר בועד המנהל של האיגוד האירופי לבריאות הציבור הינו' דוידוביץ

, קולומביה אוניברסיטת, הציבור לבריאות הספר בית, הציבור בריאות של ואתיקה להיסטוריה

 .שיקגו, אילינוי אוניברסיטת של הציבור לבריאות הספר בבית וכן, יורק-ניו

 מרצה היא. מעישון לגמילה ויועצת הציבור לבריאות מומחית רופאה הינה זאב-בר יעל ר"ד .14

 העברית האוניברסיטה של בראון ש"ע קהילתית ורפואה הציבור לבריאות הספר בבית בכירה

 בהסתדרות, מעישון ולגמילה למניעה הרפואית החברה ר"כיו בהתנדבות ומשמשת, והדסה

 בסרטן למלחמה לאגודה מעישון הגמילה בתחום יועצת הינה זאב-בר ר"ד. בישראל הרפואית

 על בעבר אחראית הייתה זאב-בר ר"ד. בריאות שירותי מאוחדת, בריאות לקידום ולמחלקה

, רפואה)  הבריאות  מקצועות  ממגוון  סטודנטים של  מעישון  הגמילה בתחום  המקצועית ההכשרה
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 לגמילה מנחים הכשרת על וכן, גוריון-בן באוניברסיטת לרפואה בפקולטה( ועוד סיעוד, רוקחות

 .בארץ החולים קופות בכל העובדים מעישון

 חבר' ופרופ וסביבה בריאות מסלול ראש, הציבור בבריאות מומחה רופא הוא לוין חגי פרופ' .15

 הדסה של בראון ש"ע קהילתית ורפואה הציבור לבריאות הספר בבית לאפידמיולוגיה

 הציבור בריאות רופאי איגוד ר"כיו בהתנדבות משמש לוין' פרופ. העברית והאוניברסיטה

, בריאות  קידום  של  בתחומים  מרצה  הוא.  מניעה  בנושא  בסרטן  למלחמה  לאגודה  וכיועץ  בישראל

 חוקר  הוא  לוין'  פרופ.  ועוד  בריאות  תקשורת,  הציבור  בריאות,  וסביבה  בריאות,  בריאות  מדיניות

 הר" הרפואי המרכז של לרפואה בפקולטה סביבתית ורפואה הציבור לבריאות במחלקה נלווה

 .יורק-ניו", סיני

עותרים בעתירותיהן, הכל כפי שיפורט חוות הדעת מתייחסת למספר טענות עיקריות שהעלו ה .16

 להלן:

  אלקטרוניות מסיגריות הציבור ולבריאות לפרט נזק

, אליהן מצורפות חוות דעת מקצועיות של מומחים 4657/19ובבג"ץ  1532/19העתירות בבג"ץ  .17

בתחום הרפואה, מעלות מספר טענות מהותיות, אשר חלקן מוצגות כעובדות חד משמעיות. חוות 

המבקשת, אשר נכתבה על ידי מומחים בתחום רפואת הציבור, מתייחסת לטענות אלו הדעת של  

וכך מאפשרת לבית משפט נכבד זה להיחשף לצד השני של המטבע, ומביאה בפניו דעה מקצועית 

 שונה מזו של העותרות.

לחוק  7הוא כי הן במסגרת תיקון  4657/19ובג"ץ  1532/19עיקר טיעוניהם של העותרים בבג"ץ  .18

הן במסגרת החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים, אין להתייחס באופן זהה למוצרי עישון ו

 המכילים טבק ולמוצרי סיג"א.

העותרים טוענים כי הטענה כי מוצרי סיג"א מהווה סכנה חמורה לשלום הציבור, אינה מבוססת  .19

 על תשתית עובדתית, מדעית או רפואית. 

חוות דעת מקצועיות של פרופ' רביד, פרופ' אדלר, וד"ר סיגל,   כמו כן, במסגרת העתירות מובאות .20

המציגות באופן חד צדדי את יחסו של עולם הרפואה למוצרי סיג"א, על ידי קביעה כי מבחינה 

מדעית לא נמצא שמוצרי סיג"א גורמים נזק למשתמש או לסביבה וגם אם כן, הרי שמדובר בנזק 

 מופחת ממוצרים המכילים טבק. 

-על  שנכתבה  אובייקטיבית  עת המצורפת על ידי המבקשת, מציגה בפני בית המשפט דעהחוות הד .21

המלא, וקובעת כי שימוש במוצרי סיג"א  המדעי המצב את המשקפת תלויים בלתי מומחים דיי

 בוודאות מזיק. 

 את שונים בריכוזים מכיל הנוזל האלקטרוניות הסיגריות של המוחלט תחילה יובהר כי ברוב .22

 מעבר. ניקוטין בנוסף מכילים הם, הנוזלים של ניכר ובחלק וגליצרול גליקול פרופילן החומרים

 לאדם להיגרם העלול הנזק. שונים בריכוזים שונים טעם חומרי מוסיפים הנוזלים לרוב, לכך

 של ומהערבוב, בנוזל הקיימים מהחומרים אחד מכל לבוא יכול אלקטרונית בסיגריה המשתמש

 .יחד אלו חומרים

-ל למעל משתתפים 5,100 באחד מהמחקרים המובאים בחוות הדעת, נבדקה חשיפתם של מעל .23

 חשיפה  קיימת  אלקטרונית  בסיגריה  רק  שהשתמשו  אנשים  בקרב  שגם  נמצא  מזיקים.  חומרים  50

 אלו חומרים מעולם. עישנו שלא אנשים לעומת משמעותית בצורה הגבוהה מזיקים לחומרים

 .מסרטנים גם וחלקם, מזיקים כחומרים בוודאות ידועים

ניקוטין, חוות הדעת מתייחסת  בתוכם מכילים א"בסיג בשימוש הנוזלים מאחר שמרבית .24

שנצרך  שניקוטין מראים להשפעות המוכחות שיש לניקוטין על בריאות הפרט. מחקרים

 לניקוטין חשיפה, מכך יתרה .מהירה להתמכרות לגרום יכול אלקטרונית באמצעות סיגריה
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 לשינויים לגרום עלול בהתפתחות נמצא עדיין המוח שבו בשלב, ההתבגרות תקופת במהלך

 ספציפיים. מבניים

כמו כן, מוצגים בחוות הדעת מחקרים המראים כי קיימת השפעה סביבתית משימוש במוצרי  .25

וכן סיג"א )אף שלא נעשה מחקר שבדק את ההשפעה הקלינית של שימוש זה על הסביבה(, 

מחקרים ראשוניים המראים כי לשימוש במוצרי סיג"א ישנה השפעה על מערכת הנשימה, 

 מערכת הלב וכלי הדם.

חוות הדעת אינה מציגה נתונים בנוגע לטענת העותרים כי מוצרי סיג"א הם בעלי נזק מופחת  .26

מידת הנזק בייחוד המידי, ומידת הנזק ממוצרי טבק, אך המבקשת תבקש להדגיש כי בטענה ש

, יש כדי לחזק את החלטתם של המשיבים להחיל איסור גורף לפרסום לטווח הארוך אינה ידועה

והגבלת השיווק על מוצרי סיג"א. זאת מאחר שמתוך דאגה לבריאות הציבור, לנוכח נזקי העישון 

 הידועים והעובדה כי מדובר במוצרים ממכרים, יש לנקוט באמצעי זהירות מחמירים.

  מוצרי סיג"א ושיווק שימוש, פרסום כלפי מדיניות

, פורסים העותרים בפני בית המשפט הנכבד יריעה חלקית של 4657/19ובג"ץ  1532/19בבג"ץ  .27

רגולציה הנוגעת למוצרי עישון בעולם, ומציגים את הרגולציה רק במדינות אשר בחרו להחריג 

צפון אירלנד, )ניו זילנד, ק מוצרי סיג"א מסוימים מהאיסורים המחמירים החלים על מוצרי טב

 .וקנדה(בריטניה 

חוות הדעת של המבקשת, מרחיבה את היריעה ומציגה בפני בית המשפט הנכבד מדינות נוספות  .28

בעולם, אשר בחרו לנהוג כפי שנהגו המשיבים, וקבעו בחקיקה אף איסורים מחמירים יותר מאלו 

 שקבעו המשיבים.

 שש) הודו, ברזיל, האמירויות איחוד, עומאן, אינדונזיה ,ארגנטינה, כך למשל במדינות אורוגואי .29

, סינגפור, וייטנאם, הפיליפינים, לבנון, קמבודיה, מצרים, ירדן, טורקיה(, מדינות בתת היבשת

 . א"מוצרי סיג להשתמש, להפיץ ולפרסם מוחלט איסור קיים ותאילנד טאיוואן

 כי  המוכיח מרשם  וקיים במידה  א"סיג לייבא  ניתן אסורה.  ניקוטין המכילה  א"סיג  כל  בנורבגיה .30

 המילוי לסיג"א. נוזלי של יבוא נאסר באוסטרליה. מעישון גמילה לצורך היא הרכישה

 שונה  לרב ישנה התייחסות,  א"סיג  של והפצה  מכירה, יבוא  על  מוחלט  איסור  בהן  שאין  במדינות .31

 מכילות  א"סיג  כלפי  ניקוטין, כאשר המדיניות  ללא  א"סיג  לעומת  ניקוטין  מכילות  אשר  א"סיג  אל

 .יותר מחמירה הינה ניקוטין

 מדובר כי הטענה עומדת שלהן השיווק מאחורי כאשר א"סיג אל שונה כמו כן, ישנה התייחסות .32

 זה מסוג מוצרים על הפיקוח את מעבירות שונות מדינות זה במצב. מעישון גמילה לצורך במוצר

 של והפרסום השיווק אופן לגבי משמעויות ישנן לכך. תרופתי/  רפואי מוצר של רגולציה תחת

 בתי כדוגמת) מראש מוגדרים במקומות נמכרים רפואיים ומוצרים ותרופות היות, א"סיג

 הפרסום של הרגולציה לגבי וכן( רוקחים ידי על והנפקה מרשם כגון רפואי בפיקוח, מרקחת

 .המדעי הרפואי הידע את תואמות להיות צריכות אשר, בפרסום להיאמר יכולות אשר והטענות

אודות שימוש, הפצה  וחקיקה רגולציה לחוות הדעת מצורף נספח בו ערכה המבקשת השוואת .33

 שונות, לנוחיותו של בית משפט נכבד זה. במדינות א"סיג ושיווק של מוצרי

ן הזהירות המונעת, הר"י סבורה כי מדיניות המשיבים, הנוקטת, בכל הנוגע להיקף הנזק, בעקרו .34

הינה מדיניות ראויה, ובניגוד לטענת העותרים, אינה מחמירה יתר על המידה. זאת בעיקר לנוכח 

ההיסטוריה המצערת של תעשיית הטבק, אשר משמשת כמפיצה העיקרית של מוצרי סיג"א. יש 

בריאות   רב על האפקט של שימוש במוצרי סיג"א על בריאות הפרט ועל  מידע  חסר  לזכור כי עדיין

קיימים ונזקים  נזקים בוודאות על עתה כבר מצביע הקיים וזה, הציבור לטווח הארוך

 .פוטנציאלים
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 בישראל נוער בני על להגנה א"סיג שיווק והגבלת פרסומת באיסור הצורך

בכל העתירות העותרים חוזרים ומדגישים כי הם אינם מתנגדים לאיסור המכירה ואיסור פרסום  .35

 . אולם, חוות הדעת מפנה למחקרים המוכיחים כי חברות18הסיג"א לבני נוער מתחת לגיל  מוצרי  

דואגות לשווק את מוצריהם באמצעות הרשתות החברתיות, , ול'ג חברת ובמיוחד, א"הסיג

 כי ול'ג חברת טענת כי הוכיחו מחקרים אלו ובמתודות נוספות המכוונות בעיקר לדור הצעיר.

 בפועל. המציאות את תואמת איננו, מעשנים בוגריםלמ מיועד שלהם השיווק

העותרים, בין יתר מוצרי הסיג"א, משווקים נוזלי מילוי בטעמים )טעמי פירות וכיו"ב(. בחוות  .36

 א"בסיג שימוש מעדיפים נוער בני כי הראו דעתה מפנה המבקשת למחקרים בינלאומיים אשר

 הראשון  העישון  מוצר  כי  ציינו  הנוער  מבני  80%  מעל  כאשר  מתוקים.  בטעמים  ובמיוחד,  בטעמים

 מחקרים של מקיפה בסקירה(. המבוגרים מקרב 55% -מ לפחות בהשוואה) בטעמים היה שקנו

 מזיקים פחות הינם טעמים עם מוצרים כי חשבו המשתתפים מרבית כי נמצא איכותניים

 .במוצר השימוש בהתחלת חשוב תפקיד לטעמים כי וציינו, טעמים ללא למוצרים בהשוואה

מכאן, הרי שייצור ושיווק מוצרי סיג"א בטעמי פירות, הוא לכשעצמו שיווק המופנה לבני נוער  .37

 וצעירים.

, נקבע כי אין מחקרים המראים כי מוצרי 4657/19בחוות דעתו של ד"ר סיגל, המצורפת לבג"ץ  .38

 רי עישון המכילים טבק. סיג"א עלולים לגרום למשתמשים חדשים ובני נוער לעבור לעישון מוצ

 בני 17,000-מ יותר עם, מחקרים 9 שכללה אנליזה-אולם, בחוות דעתה, המבקשת מפנה למטא .39

 מעשנים היו ולא) אלקטרונית בסיגריה להשתמש שהחלו שאלו נמצא, צעירים ומבוגרים נוער

 לאחר גם זאת רגילות. סיגריות בעישון מכן לאחר להתנסות 3.5~ פי הגבוה בסיכון היו( כן לפני

 לסיכונים נטייה כגון) רגילות סיגריות עישון להתחלת סיכון כגורמי הידועים לגורמים תקנון

 הטענות  אחת  '(.וכו  סוציואקונומית  רמה,  חברים  בקרב  עישון,  משפחה  בני  בקרב  עישון,  וריגושים

 הסיגריה  ללא  גם  במילא  זאת  עושים  והיו,  לעשן  להתחיל  בסיכון  כך  גם  היו  אלו  שילדים  הינה  כנגד

 שהיו נוער בני שדווקא הראו הזאת הטענה את לבדוק שניסו מחקרים, זאת עם. האלקטרונית

 ביותר הגבוה בסיכון היו, רגילה סיגריה בעישון להתנסות ביותר הנמוכה הסיכון בקבוצת

 .אלקטרונית בסיגריה בשימוש לכן קודם החלו אם רגילה סיגריה בעישון להתנסות

 עדות יש כי קבע ב"בארה ורפואה הנדסה, למדעים הלאומית האקדמיה דוח אף כי יודגש .40

 לעישון הסיכון את משמעותית בצורה מעלה אלקטרונית בסיגריה ששימוש לכך משמעותית

 .צעירים ומבוגרים נוער בני בקרב רגילות סיגריות

(, נטען כי יש להחיל איסור גורף 2951/19 ץ"בעתירתו של המיזם הרב מגזרי למיגור העישון )בג .41

על פרסום מוצרי עישון וכי אין להחריג את העיתונות המודפסת, בין היתר, מאחר שקיימים 

נתונים המראים כי לצעירים ובני נוער יש חשיפה משמעותית לעיתונות המודפסת ולכן לפרסום 

 בה.

המיזם הרב מגזרי למיגור העישון, הן חוות הדעת המצורפת לבקשה זו תבקש לחזק טענה זו של  .42

בשל החשיבות למנוע הצטרפותם של מעשנים חדשים )אשר לרב מגיעים מהדור הצעיר(, והן בשל 

 להגנה החיוניים מוכחים צעדים חסרים עדיין, בחוק התיקונים לאחר גם, העובדה כי בישראל

 טבק מוצרי שיווק איסור רהיעד: כדוגמת, ועישון טבק מוצרי ושיווק פרסום מפני נוער בני על

 יעיל אכיפה מנגנון היעדר, 21 לגיל ועישון טבק מוצרי מכירת איסור העלאת, בטעמים ועישון

 הנוער בני את הופך זה מצב לקטינים, ועוד. מכירה איסור לרבות והשיווק הפרסום לחוקי

 .א"סיג כדוגמת חדשים עישון מוצרי של לחדירה במיוחד לפגיעים בישראל
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 עיקרון הזהירות המונעת

( הוא אחד מעקרונות היסוד של המשפט Precautionary Principleעיקרון הזהירות המונעת ) .43

)כרך ראשון;   257  המשפט המינהלי:  עקרונות יסודהמינהלי הישראלי )אליעד שרגא ורועי שחר  

ח"כ זהבה  466/07((. כבוד השופט מלצר ציין בבג"ץ שרגא ושחר, עקרונות יסוד"()להלן: "2009

לפסק דינו(  34()בפסקה 2012)פורסם בנבו;  יחד נ' היועץ המשפטי לממשלה –גלאון מר"צ 

 "(:עניין גלאון)להלן: "

הוא עיקרון חדש יחסית במשפט הציבורי, אך  - עיקרון הזהירות המונעת
ליברליים ופסיקה  בתמיכת משפטנים –תוך מספר שנים הוא הפך ובצדק 

לאחד העקרונות החשובים במספר תחומים כמו: איכות הסביבה,  –
השימוש באנרגיה גרעינית ובפסולת גרעינית, השימוש בתרופות, הנדסה 

 גנטית, פיקוח על מזון ומקורות מים ועוד. 

באותו המקרה החיל כבוד השופט מלצר את המבחן על תחום הביטחון הלאומי, אך בענייננו מדובר 

 בריאות הציבור.  -בתחום ראשון בחשיבותו

אשר למהותו של עקרון הזהירות המונעת, ראו דבריו של כבוד השופט מלצר בעניין גלאון  .44

 (. הנה עיקרי הדברים: 34-42)פסקאות 

נועד להתמודד עם הקושי שבפער בין הידע "[ ]עקרון הזהירות המונעת
הקיים בזמן נתון, לבין הנזק הפוטנציאלי האדיר והלא ודאי שעלול להיגרם 
מפעילות כלשהי, אם לא ינקטו לגביה אמצעי זהירות ראויים. העיקרון 
מאפשר לרשות )המחוקקת או המבצעת( לנקוט בצעדים שתכליתם מניעת 

ום משמעותי לנזק נרחב בלתי הפיך, הקטסטרופה, וזאת כאשר נשקף אי
אפילו הוא בהסתברות נמוכה וגם כאשר אין ודאות מדעית מוכחת שהנזק 

 אכן יתממש". 

דברים אלה יפים ביותר לענייננו שכן קיימת עמדה מוצקה ועקבית של המבקשת, המשיבים ושל  .45

י שניתן לראות כפ ארגוני בריאות נוספים בעולם ביחס לסכנה הקיימת משימוש במוצרי סיג"א.

בחוות הדעת המצורפת לבקשה זו, יש מספר מחקרים המעידים על הנזק שנגרם משימוש במוצרי 

 סיג"א ועל השפעות השימוש על מערכות הנשימה, כלי הדם והלב.

 ב"בארה צעירים בקרב חמורה ריאות מחלת לא זו אף זו, לאחרונה ישנה התפרצות של .46

 JUUL חברת .(המבקשת של הדעת בחוות מופיע התופעה על פירוט) א"סיג במוצרי שהשתמשו

 של  הודעתו לאור,  זאת.  ב"ארה  בתחום  פירות  בטעמי  המילוי  נוזלי  מכירות את  השעתה ב"בארה

 את FDA-ה ארגון לבחינת עד האמריקאי מהשוק אלו מוצרים להוציא בכוונתו כי ב"ארה נשיא

-https://www.washingtonpost.com/health/2019/10/17/e: ראו) המוצרים בטיחות

cigarette-giant-juul-suspends-online-sales-mango-three-other-flavors/  .) 

 בן ח"דו 2019פרסם ביולי  WHO   (World Health Organization)אף ארגון הבריאות העולמי  .47

 לסיגריות הוקדש( 56-59 ודיםעמ) ח"בדו פרק. העולמית הטבק מגפת אודות עמודים 120

 סיגריות שיווק לאסור מומלץ העולם למדינות כי נכתב ח"לסוגיהן. בדו אלקטרוניות

 מדיניות לאמץ וכן בהן להתנסות לצעירים מפתה גורם שהן שידוע בטעמים אלקטרוניות

 באמצעות לצעירים אטרקטיביים ללא המוצרים את להפוך היצרנים את שיאלצו ורגולציה

 כי לטעון ניתן לא, להיום נכון כי, החדש ח"הדו קבע עוד. הטבק מוצרי ככל אחידה אריזה

 של מגוון ויש מוגבלות המדעיות הראיות, מעישון בגמילה מסייעות אלקטרוניות סיגריות

 הסיגריה למשל) עצמם היצרנים ידי על מעולם נחקרו לא אף וחלקן אלקטרוניות סיגריות
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 (.ול'ג ביותר הפופולרית האלקטרונית

לדו"ח ארגון הבריאות העולמי בנושא מגפת הטבק מצורפים לבקשה ומסומנים   56-59עמודים  

 נספח ו'. 

כפי שהראו שרגא ושחר לעיקרון הגדרות רבות, אך כולן באות להתמודד עם סיכונים מהותיים  .48

(, וזהו בדיוק מוקד הדיון 258עמ' , בעקרונות יסוד, שרגא ושחרבעיקר בתחום בריאות הציבור )

 בבקשה דנא:

לפי אחת ההגדרות של העיקרון כשפעילות מעלה איומים לבריאות הציבור או לסביבה   .א

 (;258, בעמ' שםחייבים לנקוט בצעדי זהירות גם אם אין ביסוס מלא מדעי לסיכון ) -

ש ליצור לפי הגדרה אחרת "כאשר נוקטים בפעולה מסוימת )או מדיניות מסוימת(,י .ב

( או 'מרווח ביטחון' על מנת להימנע מתרחיש margin of safety'שוליים של בטיחות' )

 (. 259, בעמ' שםקשה או בלתי הפיך." )

שרגא ושחר מציעים את ההגדרה המסכמת לעיקרון הזהירות המונעת הכוללת "שלושה  .ג

ר ודאות יסודות מכוננים: האחד, פוטנציאל לנזק חמור או בלתי הפיך; השני, חוס

, בעמ' שםמדעית לקשר בין הפעולה לתוצאה; השלישי הצורך בנקיטת אמצעי זהירות )

261 .) 

מהן החובות הנלוות לעקרון הזהירות המונעת? האפשרות הקיצונית ביותר היא "הטלת איסור  .49

סיכון, עד שיוכח כי הפעולה אינה כזו. אפשרות שנייה -מוחלט וגורף על הפעולה החשודה כבת

, שםמתונה יותר היא הפחתת הפעילות המסוכנת או צמצום מקורות הסיכון" )שרגא ושחר, 

כאמור, המשיבים לא נוקטים ת השנייה היא האפשרות בה נקטו המשיבים.  (. האפשרו263בעמ'  

במדיניות מחמירה האוסרת שימוש במוצרי סיג"א )כפי שנעשה במדינות אחרות(. המשיבים 

 בחרו ליצור שוליים של בטיחות, על ידי איסור הפרסום והגבלת המכירה של מוצרי סיג"א.

ות המונעת מתקיימים בענייננו, שכן מדובר שלושת היסודות המכוננים את עקרון הזהיר .50

בפוטנציאל נזק בלתי הפיך, עדיין אין מספיק ידע כדי לבסס את הנזק לטווח הארוך מאחר 

שמדובר במוצרים חדשים, אך מהכרות עם תעשיית הטבק שהמייצרת ומשווקת את מוצרים 

 אלה, יש צורך לנקוט באמצעי זהירות. 

הזהירות המונעת על החובות הנלוות אליו, אין חובה לבסס ודאות יודגש, כי על מנת שיחול עקרון   .51

לפגיעה בחיים ובבריאות. די בקיומו של סיכון משמעותי לפגיעה כאמור. וכאשר קיים חשש 

לטעות בהערכת השיקולים העומדים על הפרק בית המשפט הנכבד הכיר בחובה חוקתית לטעות 

 ני שיקולים אחרים.כלומר, להעדיף את החיים על פ –לטובת החיים 

בעניין זה נפנה את בית המשפט הנכבד לפסק דינו של כבוד השופט )כתוארו אז( גרוניס בבג"ץ 

( 2המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' שר הפנים, פ"ד סא)  -עדאלה    7052/03

 לפסק דינו(: 8)פסקה ( 2006) 202

מנגד, אם תתקבלנה העתירות וייפסק כי אין תוקף לחוק, תיגרם פגיעה 
בזכות לחיים ולשלמות גופנית ונפשית של מספר בלתי ידוע של בני אדם. 
הואיל ועסקינן בנעלמים משני צידיה של המשוואה, אין מנוס מלהביא 

לשיטתי, יש ליתן משקל גבוה יותר בחשבון את האפשרות של טעות. 
 ת באותו צד של המשוואה בו מונחת הזכות לחייםלחשש של טעו

 ]ההדגשה הוספה[.
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כאשר מדובר בסכנה  –גם כאן העקרונות המשפטיים כולם מצביעים על כיוון ברור ומובהק  .52

יש לבחור בזכות לחיים ולהעדיפה, בכל הכבוד, על אינטרסים כלכליים אשר היענות  –לחיים 

 להם תעמיד את החיים והבריאות בסכנה.

 חנים לצירוף מבקש כידיד בית המשפטהמב

כידוע, בתחילת דרכו שימש מוסד 'ידיד בית המשפט' ככלי להצגת "עמדה נייטרלית בלבד  .53

בהליכים, תוך סיוע אובייקטיבי לבית המשפט" ואולם כיום התפתח מוסד זה כך שיאפשר גם 

יות שמן הראוי לגופים שאינם דווקא נייטרלים ואובייקטיבים אלא המייצג "אינטרס או מומח

 553( 1, פ"ד נג )קוזלי ואח' נ' מ"י 7929/96שיישמעו בפני בית המשפט בסכסוך ספציפי" )מ"ח 

(1999 .) 

נקבע כי בהחלטה על צירוף צד כידיד בית משפט, יבחן את מומחיותו, ניסיונו והייצוג קוזלי  בעניין   .54

וג ההליך, הפרוצדורה שהוא מעניק לאינטרס בשמו הוא מבקש להצטרף להליך, כמו גם את ס

על בית המשפט לבחון האם יש (. 555הנוהגת בו והשלב בו הוגשה בקשת ההצטרפות )שם, עמ' 

לגיבושה של ההלכה בעניין מסוים, זאת על יסוד הצגת   ״כדי לתרוםבצירוף צד כידיד בית משפט  

הנדון ותוך מתן ייצוג ופתחון פה ודעת לגופים מייצגים  מלוא העמדות הרלוונטיות בעניין

 (.  553שם, עמ׳ )ומקצועיים" 

על ענייננו מעלה שבעניינו מתקיימים כלל המבחנים לצירוף המבקשת  קוזלייישום מבחני הלכת  .55

להליך: המבקשת הינה הארגון הלא ממשלתי הגדול ביותר העוסק בתחום הרפואה ובריאות 

ניסיונה הרב ועיסוקה המתמיד בסוגיות מתחום בריאות הציבור, ר הציבור בישראל. לאו

ביכולתה להשיא תרומה ממשית לדיון בהליך זה ולפרוש יריעה רחבה של נימוקים מקצועיים, 

כדי לסייע לבית המשפט הנכבד להגיע להכרעה נכונה וצודקת בשאלות העקרוניות   ןאשר יהיה בה

 המונחות לפתחו.

ך זה הינה מהותית ועקרונית למאבק הלאומי לצמצום ומיגור העישון הסוגיה המתעוררת בהלי .56

ה תמאבק זה חרכאמור, על בריאות הציבור.  הגנהבישראל, שהינו אחד המאבקים המרכזיים ל

הר"י על דגלה מזה שנים רבות. לעמדת הר"י החלטת בית המשפט הנכבד בהליך זה תשפיע באופן 

 אותם ובריאות סביבתם.ישיר על היקף המעשנים בישראל ועל ברי

במסגרת זו מבקשת הר"י לצרף להליך חוות דעת רפואית מטעם פרופ' נדב דוידוביץ', ד"ר יעל  .57

חגי לוין, שהנם מומחים בעלי שם בתחום בריאות הציבור. חוות דעת זו מבקשת  ופרופ'זאב -בר

 מילוי  וחומרי  מחסנית,  אלקטרוניות  בסיגריות  משימוש  הציבור  ולבריאות  לפרט  הנזק  מהו  לבחון

 הספציפית  החשיבות  ומה  א"סיג  ושיווק  פרסום  כלפי  המדיניות  להיות  צריכה  מה,  (א"סיג)להלן:  

 בישראל. נוער בני על הגנה לצורך א"סיג על  השיווק והגבלת פרסומת איסור של

שימוש בסיג"א גורמת נזק בריאותי למשתמשים וכי חוות דעת זו קובעת באופן חד משמעי כי  .58

איסור פרסום גורף על מוצרי טבק וסיג"א הינם הכרחיים כדי להקטין את אוכלוסיות המעשנים 

 וכן למנוע הצטרפות של אוכלוסייה צעירה למעגל המעשנים בישראל.

 הדמוקרטיה ואח' נגד כנסת ישראל ואח' לקידום הישראלי המרכז – מוקד 8902/18בבג"ץ  .59

ה של לשכת עורכי הדין להצטרף כ"ידיד בית משפט" (, קיבל כב' השופט הנדל את בקשת11.7.19)

בכל הנוגע לטענותיה בעלות אופי ציבורי. בענייננו, כל טענותיה של המבקשת הן בעלות אופי 
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 את ולבצע הציבור בריאות על להגן היא זה בהליך המבקשת ציבורי, שכן מטרת התייצבות

 .הציבורי תפקידה

להציג את עמדתה כ"ידיד בית משפט" בשורה של הליכים  פעלה המבקשת בשנים האחרונות .60

לעתירת  , אישר בית משפט נכבד זה את הצטרפותה כ"ידיד בית המשפט"כאמורעקרוניים. כך, 

המיזם הרב מגזרי למיגור העישון בעתירתו נגד החלטת שר האוצר שלא להשוות את המיסוי על 

המיזם הרב מגזרי למיגור העישון ואח' נגד  4862/18 טבק מגולגל למיסוי על סיגריות )בג"ץ

ערעור במסגרתו נדונה הסוגיה (. כמו כן, עמדתה של הר"י נשמעה ב4.2.19)משרד האוצר ואח' 

 המר נ' פרופ' עמית 1326/07העקרונית של עילת התביעה בגין "הולדה בעוולה" )ע"א 

"י בשאלת זכותם של תובעים ((. כן שמע בית המשפט הנכבד את עמדתה של הר28.5.2012)

 גליצנשטיין נ' מדינת ישראל 2948/10בנזיקין להקליט מומחה רפואי הבודק אותם )רע"א 

((. כן אושר צירופה של הר"י, ואף נתקבלה עמדתה המהותית, בבית הדין לעבודה 1.2.2012)

טית רזניק למנהלת היחידה לרפואה משפ-במסגרת הפרשה בדבר מינויה של ד"ר מאיה פורמן

רזניק נ' ד"ר קוגל ראש המרכז הלאומי -ד"ר פורמן  34157-07-14פתולוגית )סע"ש )אזורי ת"א(  

 ((.10.9.2014) לרפואה משפטית

במהלך השנים עתירות רבות נגד החלטות של ממשלת ישראל וכנסות  המבקשת בנוסף, הגישה .61

תהיה השפעה מהותית על ישראל, ויש לה ניסיון רב בניהול הליכים כגון זה, אשר להכרעה בהם 

 .הציבור בישראל

, פ"ד ההסתדרות הרפואית בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה 9198/02ראו למשל: בג"ץ  .62

להעניק  בשירותיהבנושא האיסור שהפעילה המדינה על רופאים העובדים  –( 2008) 352( 1סג)

ית בישראל נ' היועץ ההסתדרות הרפוא  4927/06חוות דעת רפואיות בהליכים נגד המדינה; בג"ץ  

ההסתדרות  1083/07בנושא תיקון פקודת הרוקחות; בג"ץ  –( 25.9.2007) המשפטי לממשלה

בנושא שירותי בריאות  –( 24.5.2012) מדינת ישראל –הרפואית בישראל נ' משרד הבריאות 

( 11.9.2016)ההסתדרות הרפואית בישראל נ' כנסת ישראל  5304/15לתלמידי בית הספר; בג"ץ 

ההסתדרות הרפואית בישראל נ' ראש  3002/09בעניין טיפול רפואי כפוי לשובתי רעב; בג"ץ  –

 488/11בעניין סירוב ראש הממשלה למנות שר בריאות; בג"ץ  –( 9.6.2009) ממשלת ישראל

בנושא מצוקת האשפוז בבתי  –( 19.6.2011) ההסתדרות הרפואית בישראל נ' שר הבריאות

 החולים הציבוריים.

הליך ציבורי, אשר במסגרתו ייקבעו קביעות  –ההליך דנן הינו מעצם טיבו וטבעו  –ג ההליך סו .63

שלהן תהא השפעה ישירה על כלל תושבי ישראל: בין אם עסקינן במי שמעשנים ובין אם עסקינן 

במי שנפגעים מעישון. בעתירה כגון זו, שהינה ציבורית באופן כה מובהק, סבורה המבקשת שיש 

על מזה למעלה ממאה שנים על מנת לשמוע את עמדתה, בין היתר, מעצם היותה גוף ממלכתי הפו

 להגן על בריאות הציבור בישראל.

העתירה מטעם הפורום ליבואני ומוצרי האיוד הוגשה  –השלב בו מוגשת בקשת ההצטרפות  .64

בחודש יולי והדיון קבוע לסוף חודש נובמבר. כמו כן, בעתירות לא ניתן צו ביניים ועדיין לא 

בשלב זה אינו צפוי  המבקשתכן, צירופה של  תשובה מקדמית מטעם המשיבים. על הוגשה

 להכביד על מי מהצדדים ודווקא צפוי לסייע בידי בית המשפט ובכך לתרום לייעול ההליך.
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יצוין כי הקליניקה לקידום הזכות לבריאות בבית הספר למשפטים במרכז הבינתחומי, המייצגת  .65

אוקטובר. זו הסיבה העיקרית את הר"י בהליך זה ללא תשלום, החלה עבודתה רק השנה, בחודש  

 להגשת הבקשה במועד זה, כחודש לפני מועד הדיון הקבוע בפני בית משפט נכבד זה. 

בהתאם להנחיות מזכירות בית המשפט העליון, בקשה להצטרפות במעמד של ידידת בית המשפט  .66

ם אינה מצריכה את תגובות הצדדים. למען הסדר הטוב, הומצאה הבקשה לבאי כוח הצדדים טר

 הגשתה. 

להתייצב לפני בית המשפט, ולספק הבהרות והשלמות  תבקש המבקשתלצד הבקשה בכתב  .67

 . 25.11.2019לטענותיה במסגרת הדיון הקבוע בתיק ליום 

במעמד של ידיד בית  עתירותל תאשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לצרף את המבקש .68

 המשפט ולקבל לתיק את חוות הדעת המצורפת.

 

 .                 2019באוקטובר,  28בקשה זו מוגשת היום, יום 

        _____________________ 

 רותי הוסטובסקי, עו"ד            
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והגבלת  פרסומתאיסור  החרגת סיגריות אלקטרוניות מחוק –חוות דעת 

  מוצרי טבק ועישוןשיווק 

נו על ידי ההסתדרות  נתבקש ,מטה מים, החתוחגי לוין פרופ'זאב ו-, ד"ר יעל ברפרופ' נדב דוידוביץ' ,ואנ 

 , כמפורט להלן נוומומחיות נובשאלות מקצועיות הנוגעות לתחום עיסוק נולחוות דעת הרפואית בישראל

 המיזם הרב מגזרי למיגור העישון   2951/19  בבג"ץבתמיכה לעמדת ההסתדרות הרפואית בישראל  וזאת  

  4657/19, בג"ץ  ג'ול לאבס אנד פרודקטס בע"מ נגד משרד הבריאות  1532/19, בג"ץ  נגד כנסת ישראל

קבעו לדיון , אשר נ אביב נגד משרד הבריאות-ויצרני מוצרי איוד בלשכת המסחר תלפורום יבואני 

 .לצדק גבוה משפט  כבית בשבתובפני בית המשפט העליון  מאוחד

, מחסנית וחומרי מילוי  לשאלה האם יש מקום להחריג סיגריות אלקטרוניותאנו נותנים חוות דעתנו זו ביחס  

 :הבאות  והגבלת שיווק מוצרי טבק ועישון. לצורך כך נתייחס לשאלות  פרסומתסיג"א( מחוק איסור  להלן:  )

 סיג"א פרסום ושיווק  , מה צריכה להיות המדיניות כלפי  בסיג"אנזק לפרט ולבריאות הציבור משימוש  מהו ה

   נוער בישראל.    לצורך הגנה על בניעל סיג"א  והגבלת השיווק    פרסומת ומה החשיבות הספציפית של איסור  

 ניסיוננו אלה פרטי  .א

 מערכות לניהול במחלקה מן המניין סורופרופ הציבור בריאותב מומחה רופא אהו 'דוידוביץ פרופ' נדב

. בנגב גוריון בן  אוניברסיטת, גלזר-גילפורד ש"ע לניהול והפקולטה הבריאות למדעי  בפקולטה בריאות

איגוד    כחבר ועדו  נגבאוניברסיטת בן גוריון בב   לבריאות הציבורכמנהל בית הספר    משמש'  דוידוביץ'  פרופ

,  בריאות  מדיניות של בתחומים מרצה  הוא. )עד לאחרונה שימש כיו"ר(  רופאי בריאות הציבור בישראל

  וגלובליזציה  הציבור בריאות של אתיקה, בישראל הבריאות  מערכת, בריאות קידום, הציבור בריאות

  הספר  בית, הציבור בריאות של ואתיקה להיסטוריה במרכז נלווה חוקר הינו 'דוידוביץ' פרופ. ובריאות

  אוניברסיטת  של הציבור לבריאות הספר בבית וכן, יורק-ניו, קולומביה אוניברסיטת , הציבור לבריאות

 .  שיקגו, אילינוי

  בריאות וכרופא( 2003-2005) הצבא בריאות בענף אפידמיולוגיה מדור כראש  שימש' דוידוביץ' פרופ

  במסגרת (. 2007-2008) הבריאות משרד, הציבור  בריאות שירותי, מרכז מחוז הבריאות בלשכת ציבור

-2005) יורק ניו, קולומביה באוניברסיטת הציבור לבריאות הספר בבית אורח' פרופ היה פולברייט מלגת

 . (2015,  2009) שיקגו, אילינוי אוניברסיטת של הציבור לבריאות הספר בבית אורח' ופרופ( 2006

,  בבריאות שיוויון אי כלכלת בריאות, ,בריאות מדיניות של בנושאים עוסקים של פרופ' דוידוביץ' מחקריו

 .  הציבור בריאות של ואתיקה והיסטוריה וסביבה  בריאות  מדיניות, חיסונים מדיניות, והגירה בריאות



2 

 

  בריאות   איגוד  של  המנהל  ועד:  ביניהן,  והבינלאומית  הלאומית  ברמה  ועדות  במספר   משמש'  דוידוביץ'  פרופ

  המועצה ; סביבתית לאפידמיולוגיה הבינלאומי הארגון של תיכוני הים הסניף ראש; האירופי  הציבור

  לאפידמיולוגיה הסביבה הגנת ומשרד הבריאות למשרד המייעצת הועדה; בריאות לקידום הלאומית

 .  בישראל הבריאות על השפעה תסקירי לקידום עבודה וקבוצת; סביבתית

  מופיעים   פרסומיו.  מאמרים  וקבצי  ספרים  6  ערך,  ופרקים  מאמרים  140–  מ  למעלה  פרסם'  דוידוביץ'  פרופ

 New England Journal of:  כגון  בריאות  ומדיניות  הציבור  בריאות,  הרפואה  בתחום  מובילים  בעיתונים

Medicine, Clinical Infectious Diseases, Emerging Infectious Diseases, Journal of 

Pediatrics, Vaccine, Social Science and Medicine, and Law & Contemporary Problems . 

מרצה בכירה בבית  הינה רופאה מומחית לבריאות הציבור ויועצת לגמילה מעישון. היא זאב -יעל בר ר"ד

משמשת  ושל האוניברסיטה העברית והדסה, ורפואה קהילתית ע"ש בראון הציבור  הספר לבריאות

זאב  -בר ר"דיו"ר החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון, בהסתדרות הרפואית בישראל. בהתנדבות כ

הינה יועצת בתחום הגמילה מעישון לאגודה למלחמה בסרטן ולמחלקה לקידום בריאות, מאוחדת שירותי  

על ההכשרה המקצועית בתחום הגמילה מעישון של סטודנטים  בעבר  אחראית  הייתה  זאב  -בר  ר"דבריאות.  

גוריון, וכן -רסיטת בןממגוון מקצועות הבריאות )רפואה, רוקחות, סיעוד ועוד( בפקולטה לרפואה באוניב

 על הכשרת מנחים לגמילה מעישון העובדים בכל קופות החולים בארץ. 

(, כסגנית ראש תחום  2007-2009זאב שימשה כראש מדור אפידמיולוגיה בענף בריאות הצבא )-בר ר"ד

( ובמקביל, כרופאה בלשכת בריאות מחוז מרכז  2009-2011המחקר של מפקדת קצין רפואה ראשי )

ווילס,  -סאות-קאסל, ניו-דוקטורט ברפואה התנהגותית באוניברסיטת ניוהשלימה (. 2009-2011)

חברה באיגוד האמריקאי של היועצים  זאב -בר ר"ד , 2011(. בנוסף לכך, משנת 2015-2018אוסטרליה )

זאב  -בר ר"ד, 2017. משנת ATTUD -עדה הבינלאומית של הו(, וחברה בוATTUDלגמילה מעישון )

 Society for  -ועדה למדיניות במסגרת האיגוד הבינלאומי למחקר בנושאי טבק וניקוטין )ה-תחברה גם בת

Nicotine and Tobacco Research .)מוביל  מדעי עיתון המדיה החברתית של זאב היא עורכת -ד"ר בר

 . Nicotine & Tobacco Researchבתחום 

זאב מתמקדים בהערכת התערבויות לקידום בריאות, בפרט גמילה מעישון בקרב  -בר ר"דמחקריה של 

אוכלוסיות מיוחדות כגון נשים הרות, וכן במדיניות פיקוח על טבק, ואפידמיולוגיה של שימוש במוצרי טבק  

מחקרים בספרות המדעית הבינלאומית, ומחקריה   50 -זאב פרסמה למעלה מ- בר ר "דוגמילה מעישון. 

 Nicotine and Tobaccoים בעיתונים מובילים בתחומי בריאות הציבור וחקר ניקוטין וטבק, כולל  מופיע

Research, Implementation Science, The Medical Journal of Australia, Clinical 

Infectious Diseases. 

  ופרופ' חבר  וסביבה , ראש מסלול בריאות הציבור בריאותב  מומחה רופא אהו חגי לוין פרופ'

בבית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית ע"ש בראון של הדסה והאוניברסיטה  לאפידמיולוגיה
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וכיועץ לאגודה למלחמה    איגוד רופאי בריאות הציבור בישראלכיו"ר  בהתנדבות  לוין משמש    פרופ'העברית.  

  בריאות בריאות וסביבה,  ,בריאות מדיניותקידום בריאות,  של בתחומים מרצה הוא. בסרטן בנושא מניעה

לוין הוא חוקר נלווה במחלקה לבריאות הציבור ורפואה סביבתית   פרופ'. תקשורת בריאות ועוד, הציבור

 יורק. -בפקולטה לרפואה של המרכז הרפואי "הר סיני", ניו

  ציבור  בריאות וכרופא( 2009-2011) הצבא בריאות בענף אפידמיולוגיה מדור כראש שימש לוין פרופ'

יבה היה מדען אורח במחלקה מהקרן לבריאות וסב המלג במסגרת(. 2009) הבריאות משרד בהנהלת

-2014) יורק-לבריאות הציבור ורפואה סביבתית בפקולטה לרפואה של המרכז הרפואי "הר סיני", ניו

2015  .)  

התערבויות במחקר הקשור לטבק, לרבות אפידמיולוגיה של שימוש בטבק,  עוסקים  לוין פרופ' של  מחקריו

  אפידמיולוגיה סביבתית לרבות ניטור ביולוגי, מדיניות לגמילה מעישון ומדיניות פיקוח על הטבק, וכן 

מאמרים בספרות המדעית. פרסומיו   90-לוין פרסם למעלה מ פרופ'. בריאות ופיקוח על מחלות מידבקות

 New England Journal ofמופיעים בעיתונים מובילים בתחומי בריאות הציבור ורפואה כגון: 

Medicine, Human Reproduction Update, Diabetes Care, Nicotine and Tobacco 

Research, American Journal of Public Health.  

 

 מבוא  .ב

האם יש מקום להחריג סיגריות אלקטרוניות, מחסנית וחומרי מילוי )סיג"א( היא לבחון מטרת מסמך זה 

מחוק איסור פרסומת והגבלת שיווק מוצרי טבק ועישון. לצורך כך נתייחס לשאלות: מהו הנזק לפרט  

ולבריאות הציבור משימוש בסיג"א, מה צריכה להיות המדיניות כלפי פרסום ושיווק סיג"א ומה החשיבות  

 איסור פרסומת והגבלת השיווק על סיג"א לצורך הגנה על בני נוער בישראל.    הספציפית של

יבואני ויצרני  פורום במידה ויוחלט להיענות לעתירת  אנו מזהירים מפני הסכנה לבריאות הציבור

מוצרי האיוד ולהחריג סיג"א מהחוק, בניגוד לעמדת משרד הבריאות, כנסת ישראל ולחוות דעת של  

  הציבור, ולידע המדעי בתחום.  מומחים בבריאות

נציין כי ההסתדרות הרפואית בישראל, ובין היתר אנו כנציגיה, ליוותה מקרוב את הליך החקיקה בכנסת 

ישראל. עמדתנו היתה, מטעמים שיפורטו להלן, כי אין מקום להחרגת סיג"א מחוק איסור פרסומת והגבלת 

האחרונה הצטברו ראיות נוספות לנזק של סיג"א לבריאות  שיווק מוצרי טבק ועישון. ברקע יצויין כי בשנה  

מת והגבלת שיווק על המוצרים הללו, ובפרט  הפרט ולבריאות הציבור ולצורך החיוני בהטלת איסור פרסו 

  לצורך הגנה על בני נוער.
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  נזק לפרט ולבריאות הציבור מסיגריות אלקטרוניות .ג

רב של מוצרים שונים, כאשר מוצרים אלו יכולים להיות   פר סיגריות אלקטרוניות הן בעצם שם כולל למס

שונים מאוד אחד מהשני בהרכב החומרים שנמצא בהם. אי לכך, חשוב להבין שנקודת מוצא זו מקשה מאוד  

מחקר זה או אחר על כלל המוצרים בשוק, ועל של ממצאים מתוך  ההשלכהן על המחקר בתחום והן על 

מוצרים    –  לגרום. עם זאת, יש מאפיינים המשותפים לכלל מוצרים אלו  מידת הנזק שמוצר זה או אחר עלול

הנוזל הסיגריות האלקטרוניות    רוב המוחלט שלבבטריה, סליל חימום, ונוזל.    ,בין היתר  ם,אלו מכילים בתוכ

בנוסף   ים מכילהם  , של הנוזלים חלק ניכרוב פרופילן גליקול וגליצרולמכיל בריכוזים שונים את החומרים 

הנוזלים מוסיפים חומרי טעם שונים בריכוזים שונים. הנזק העלול להיגרם לאדם    לרובניקוטין. מעבר לכך,  

המשתמש בסיגריה אלקטרונית יכול לבוא מכל אחד מהחומרים הקיימים בנוזל, ומערבוב של חומרים אלו  

 יחד.  

לסיגריות רגילות אלא    סלא ביח  בנתונים המובאים להלן איננו מתייחסים לשאלה האם הנזק מופחת או

 האם קיים עדות או פוטנציאל לנזק בריאותי ממוצרים אלו.אך ורק לשאלה 

אשר  ,חשוב להבין שיש לבצע הפרדה בין הנזק הפוטנציאלי לפרט הנובע מהשימוש בסיגריה האלקטרונית

כמות שאיפות, עומק כגון  של המוצר, בחומרים הנמצאים בתוך הנוזל, בצורת השימוש )  הספציפיתלוי בסוג  

ובין פוטנציאל הנזק לבריאות הציבור הנובע   ; שאיפות וכו'( המשפיעה על מידת החשיפה לחומרים השונים

 . באוכלוסייה בני נוער ושיעור העישון הכולל העתידימההשפעה של מוצרים אלו על בין היתר גם  

לאמוד בצורה מדוייקת וברורה מהי מידת הנזק לבריאות הפרט הנובעת משימוש  רבות שנים  רשוייד

במוצרים אלו. נכון להיום אין מידע מהימן על מידת הנזק לטווח ארוך משימוש במוצרים אלו, וכל נסיון 

ק השונים , אם כי כבר כיום הולכים ומתבררים ממדי הנזהערכה בלבד  למעשהלהעריך את מידת הנזק הוא 

לציין כי ראוי . בהקשר הזה הן מנתונים המתקבלים במחקרי מעבדה והן בנתונים אודות שימוש בפועל

להבין לעומק את מידת הנזק של מוצרי הטבק הקרויים סיגריות ועד היום ממשיכים   רבות שנים נדרשו

   להצטבר עדויות על נזקים שלא היו ידועים קודם לכך.

 

 מהשימוש בריאותי נזק שקיים הוא לכל וברור ידוע כברמה ש ,לכי למרות הכתוב לעי ,נדגיש

מבחינת המוצר עצמו, תוארו מקרים רבים, כולל בישראל, הבא לידי ביטוי באופנים שונים:    אלו  במוצרים

   3-1.משמעותית  גופנית ופגיעהשל חימום יתר של המוצר עד התפוצצות מה שעלול לגרום לכוויות 

עד  )ככל הנראה דלקת ריאות כימית( לאחרונה מתחוללת התפרצות חסרת תקדים של מחלת ריאות חמורה 

 1479תוארו בארה"ב  15/10/2019 נכון לתאריך. כדי מוות באנשים צעירים המשתמשים במוצרים אלו

מקרי מוות מוכחים. נכון לעכשיו ידוע כי מרבית   33אחת מארה"ב, עם  מדינות וטריטוריה 49-מקרים מ

חולים השתמשו במוצרי סיגריה  . בכל המקרים ה18-35המקרים הם בקרב גברים צעירים בגילאי 

אלקטרונית, כאשר בחלק ניכר מהמקרים )אך לא בכולם( הנוזלים ו/או המוצרים נקנו ברחוב, והכילו שמן 

, אך החשד העיקרי מופנה הגורם להתפרצות ספציפי(. נכון לעכשיו לא ידוע על רכיב THCקנאביס )

  6ל מחלה דומה דווחו גם ממדינות אחרות כגון יפן,שיש לציין כי מקרים ספורדיים    THC .4,5לשימוש בשמן  



5 

 

התפרצות זו ממחישה את הנזק הפוטנציאלי שעלול להיגרם משימוש במוצרים אלו, ללא  7ובריטניה.

 רגולציה מספקת על ידי שירותי הבריאות. 

 וטין ניק

מכילים בתוכם ניקוטין. ניקוטין הוא החומר העיקרי הגורם  בשימוש בסיג"א כפי שצוין, מרבית הנוזלים 

ין עצמו לניקוט  8.באנשים המשתמשים במוצרי הטבק השונים כולל סיגריה אלקטרונית  להתמכרות הגופנית

הנזק העיקרי שלו מתבטא ביכולת  עליית דופק ועליית לחץ דם, אך השפעות שונות על גוף האדם, כולל 

היכולת לגרום להתמכרות תלויה במהירות ההגעה והפינוי של הניקוטין במוח   8.שלו לגרום להתמכרות

בסיגריה רגילה הניקוטין מגיע למוח תוך שניות בודדות ועל כן גורם להתמכרות מהירה,   8ממרכז הגמול. 

בעוד שבתחליפי ניקוטין )הרשומים כתרופה ומשמשים לגמילה מעישון( אותו החומר נמצא במוצר כך  

מה שמוביל לכך שסיכוי ההתמכרות למוצרים אלו   –א משתחרר לאט ומגיע למוח תוך דקות רבות שהו

בסיגריה אלקטרונית מהירות הגעת  8נמוכים מאוד עד אפסיים בחלק מהמוצרים כגון מדבקת ניקוטין.

הוא שואף   הניקוטין משתנה ותלויה במוצרים עצמם, בריכוז, ובטופוגרפית השימוש של המשתמש )עד כמה

מחקרים מראים שלניקוטין בסיגריה האלקטרונית יכולת לגרום להתמכרות  11-9עמוק ובצורה מלאה וכו'(.

 12,13מהירה.

מחקרי חיות הראו שחשיפה של ניקוטין בשלב העוברי גורם לפגיעה משמעותית בהתפתחות הריאות 

בכמות תאי המוח, והפרעה  מחקרים בחיות הראו שחשיפה בשלב העוברי גורם לירידה    14. והתפתחות המוח

ליצירת קשרים בין תאי המוח. חשיפה כרונית עלולה להוביל לשינויים מבניים ולהפרעה בפעילות 

מחקרים אחרים הראו כי חשיפה לניקוטין בקופים    15,16נוירוטרנסמיטורים )חומרים מוליכים במוח( שונים.

גרמו לירידה בנפח הריאתי, ופגיעה בהתפתחות הריאה עצמה )לדוגמא עיבוי קירות בועיות אוויר מה שעלול 

 16,17לפגוע ביכולת חילוף הגזים בריאה(.

עלול  יתרה מכך, חשיפה לניקוטין במהלך תקופת ההתבגרות, בשלב שבו המוח עדיין נמצא בהתפתחות

מחקרים בחיות מראים ששינויים אלו מגדילים את הסיכוי להתמכר    18,19. ספציפיים  מבניים  לגרום לשינויים

 19בעתיד גם לחומרים אחרים כגון הרואין.

קבע כי ניקוטין משפיע על המוח המתפתח על ידי   2016משנת אמריקאי ה  Surgeon General -דו"ח ה

   20הגדלת הסיכון להתמכרות, הפרעות מצבי רוח, הפחתת השליטה בדחפים ופגיעה קוגניטיבית.

גבר לפרכוסים, בעיקר בקרב צעירים  חוקר במקביל קשר אפשרי בין שימוש בסיג"א לבין סיכון מו  FDA-ה

(-are-users-cigarette-e-newsroom/some-products/ctp-https://www.fda.gov/tobacco

adults-young-and-youth-involving-tsrepor-most-seizures-having .) 

למנוע מבני על מוצרי סיג"א בין היתר בכדי רגולציה מחמירה מצביעים על הצורך ב אלו מחקרים

נוער גישה לשימוש במוצרים אלו העלולים להוביל אותם להתמכרות מהירה לניקוטין, על כל  

 ההשלכות העתידיות. 

שהחלו  בני נוער ומבוגרים צעירים, נמצא שאלו 17,000 -מ מחקרים, עם יותר 9אנליזה שכללה -במטא

התנסות לאחר מכן  ל 3.5~להשתמש בסיגריה אלקטרונית )ולא היו מעשנים לפני כן( היו בסיכון הגבוה פי 

מים  לגור תקנוןזאת גם לאחר  95%CI 2.38 adjusted OR.(12 ;3.50-(5.16  סיגריות רגילותבעישון 

https://www.fda.gov/tobacco-products/ctp-newsroom/some-e-cigarette-users-are-having-seizures-most-reports-involving-youth-and-young-adults
https://www.fda.gov/tobacco-products/ctp-newsroom/some-e-cigarette-users-are-having-seizures-most-reports-involving-youth-and-young-adults
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הידועים כגורמי סיכון להתחלת עישון סיגריות רגילות )כגון נטייה לסיכונים וריגושים, עישון בקרב בני 

אחת הטענות כנגד הינה שילדים אלו היו גם כך   21משפחה, עישון בקרב חברים, רמה סוציואקונומית וכו'(.

עם זאת, מחקרים שניסו   22בסיכון להתחיל לעשן, והיו עושים זאת במילא גם ללא הסיגריה האלקטרונית.

לבדוק את הטענה הזאת הראו שדווקא בני נוער שהיו בקבוצת הסיכון הנמוכה ביותר להתנסות בעישון 

סיגריה רגילה, היו בסיכון הגבוה ביותר להתנסות בעישון סיגריה רגילה אם החלו קודם לכן בשימוש 

   23,24ונית. בסיגריה אלקטר

"ב קבע כי יש עדות משמעותית לכך ששימוש בארה , הנדסה ורפואהלמדעים תהלאומיהאקדמיה דוח 

נית מעלה בצורה משמעותית את הסיכון לעישון סיגריות רגילות בקרב בני נוער ומבוגרים  בסיגריה אלקטרו

 25צעירים.

 חשיפה לחומרים מזיקים

חילק את , חומרים מזיקים 50 -ליותר ממשתתפים את החשיפה  5,100מחקר שבדק בשתן של מעל 

לא מעשנים ולא משתמשים בסיגריה אלקטרונית, משתמשים רק בסיגריה   –קבוצות  4 -המשתתפים ל

וכאלו אלקטרונית, משתמשים בסיגריה אלקטרונית ומעשנים גם סיגריה רגילה )קרי "שימוש כפול"(, 

במחקר זה נמצא שגם בקרב אנשים שהשתמשו רק בסיגריה אלקטרונית  26מעשנים רק סיגריה רגילה.ה

הגבוהה בצורה משמעותית לעומת אנשים שלא עישנו לעולם, כגון  קיימת חשיפה לחומרים מזיקים

 -tobacco-specific nitrosamine 4-(methylnitrosamino)-1לחומרים: 

(3-pyridyl)-1-butanone (NNK); מתכות כבדות עופרת וקדמיום; pyrene ; acrylonitrile  חומרים .

 26אלו ידועים בוודאות כחומרים מזיקים, וחלקם גם מסרטנים. 

בשתן   Polycyclic aromatic hydrocarbonsפית את החשיפה לחומרים מקבוצת  ימחקר אחר שבדק ספצ

שעישנו רק סיגריות   3,964שלא השתמשו באף מוצר,  1,700הם יבינ  –משתתפים  11,500 -של מעל מ

-3 מהחומרים כגון  שהשתמשו רק בסיגריה אלקטרונית, מצא אף הוא שלחלק 280 -רגילות, ו

hydroxyfluorene and 1-hydroxypyrene.    הייתה חשיפה גבוהה יותר בקרב אלו שהשתמשו בסיגריה

 27אלקטרונית לעומת אלו שלא נחשפו לאף מוצר.

 חשיפה סביבתית

(, נמצא כי PM2.5מיקרון )  2.5  עד  על בסיס מחקרים הבודקים חשיפה לרמות של חלקיקים זעירים בגודל

שימוש בסיגריה אלקטרונית, בין אם במעבדה מיוחדת לכך, בחדר סגור, בבית של משתמש או בכנסים  

 אקדמיה הדוח    PM2.5 .31-25,28לעלייה משמעותית בריכוז  יעודים של משתמשי סיגריה אלקטרונית, גורם  י

בארה"ב קבע כי יש מספיק עדויות מחקריות לכך ששימוש בסיגריה   , הנדסה ורפואהעיםלמד תהלאומי

מחקרים אחרים    25אלקטרונית מעלה בתוך מבנים את הריכוז של חלקיקים זעירים בהשוואה למצב הבסיס. 

ים כגון  ייפצסביבתית של חומרים ספמצאו ששימוש בסיגריה אלקטרונית כן מוביל לחשיפה 

acetaldehyde, formaldehyde, acrolein, benzene.32  למיטב ידיעתנו אין כיום מחקרים שבדקו את

 ההשפעה הקלינית של חשיפה סביבתית לשימוש בסיגריה אלקטרונית. 
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 השפעה על מערכת הנשימה 

מספר מחקרי חתך גדולים, הן בבני נוער והן במבוגרים, הראו שאצל משתמשי סיגריה אלקטרונית יש דיווח  

דיווח על אסטמה ו/או מחלת ריאות  גםגבוה יותר על תסמינים נשימתיים כגון שיעול, ויצירת כיח, וכן 

יש להדגיש כי מחקרים אלו לא מוכיחים שהשימוש    41-33כל זאת גם לאחר תקנון לחשיפה לעישון.  ;כרוניות

עם לכך ועדות מחקרית תדרוש מחקר עוקבה  מעלים את החשדבסיגריה האלקטרונית גרם לתסמינים, אך 

 .ב ארוךקאשר גם דורש זמן מע מספר רב של משתתפים

שבדקו השפעה על תסמינים נשימתיים אצל אנשים שעברו מעישון סיגריות לשימוש רק בסיגריה מחקרים 

דיווחו על שיפור בתסמינים הנשימתיים, אך מדובר במחקרים קטנים, ולא נעשתה השוואה  ,אלקטרונית

 44-33,42לאנשים שהפסיקו לעשן לגמרי.

, פגיעה הנשימהמחקרי מעבדה מראים שיתכן וחשיפה אקוטית לסיגריה אלקטרונית מובילה לדלקת בדרכי  

מחקרים בחיות מראים    33.הנשימהלחם בזיהומים בדרכי  ילה  מערכת החיסון, ופגיעה ביכולת  הנשימהבדרכי  

אף הם עלייה בסיכון לזיהומים עקב חשיפה כרונית לסיגריה אלקטרונית, עם חשד לשינויים בחומר הגנטי  

נפחת )שעלולים להוביל לסיכון מוגבר לסרטן(, ושינויים נוספים שמעלים סיכון למחלת ריאות כרונית כגון  

 33.(אמפיזמה)

 Britishעל מערכת הנשימה ופורסם לאחרונה בעיתון המוביל מחקר סקירה מעמיק שבחן את ההשפעות 

Medical Journal   ציין כי לא ידוע כיום מה ההשפעות של מאות הסוגים השונים של חומרי הטעם

מרבית החומרים הללו נחקרו אך ורק כחומרי   –שמתווספים לסיגריה האלקטרונית על מערכת הנשימה 

בצורה ראויה האם הם גורמים לנזק כאשר  והשפעתם על מערכת העיכול ומעולם לא נחקר ומהיבליעה 

ידוי ושאיפה לריאות. חלק נכבד מהם עלולים להיות לא יציבים ולגרום ליצירת תרכובות  נחשפים אליהם בא

חומרי   13במחקר שבדק בתנאי מעבדה  33עם חומרים אחרים בסיגריה האלקטרונית שעלולים לייצור נזק.

על רקמת ריאה, מצא שכל חומרי הטעם הראו   טעם שונים הנמצאים בסיגריות אלקטרוניות ואת השפעתם

 Banana Pudding (Southernחומרי טעם שהראו רעילות יותר גבוהה ) 4רעילות לרקמת הריאה, עם 

Style), Kola, Hot Cinnamon Candies, and Menthol Tobacco.)45 

 השפעה על מערכת הלב וכלי הדם

הראו עלייה במדדי  במחקרים בתנאי מעבדה אצל אנשים נמצא כי אנשים שהשתמשו בסיגריה אלקטרונית 

עורקים שהינה תהליך דלקתי בכלי דלקת בדם ובסטרס החמצוני, גורמים שידועים כקשורים ליצירת טרשת  

מחקרים בבני אדם בהיקף קטן הראו ששימוש בסיגריה אלקטרונית   46,47ת לב וכלי דם.והדם המוביל למחל

בנוסף,   51-46,48.)התאים המצפים את דפנות כלי הדם( בטווח הקצר יכול לגרום לפגיעה בתפקוד האנדותל

עוד גורם התורם   –הראו עדות לעלייה בקרישיות יתר  (בבני אדם הןו המעבד )הן מחקרי מחקרים קטנים 

. מחקרים אחרים הראו שיש לשימוש בסיגריה אלקטרונית יכולת 54-46,52להיווצרות מחלת לב וכלי דם. 

 46,47,55לגרום לעלייה בשונות בקצב הלב, מה שתורם לסיכון להפרעות קצב.

במחקר חתך גדול שבו בדקו את הקשר בין שימוש בסיגריה אלקטרונית והתקף לב, נמצא כי אצל אלו 

 OR=1.79, 95%)להתקף לב  1.8שו בסיגריה אלקטרונית ברמה יומיומית היה סיכון הגבוה פי שהשתמ

CI=1.20, 2.66, p=0.004).עם זאת חשוב לזכור שמדובר   56, גם לאחר תקנון לעישון סיגריה רגילה
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נכון להיום לא בוצע עדיין מחקר עוקבה גדול שיכול  46,56במחקר חתך שלא יכול להוכיח קשר סיבתי.

 לקבוע האם סיגריה אלקטרונית גורמת למחלת לב וכלי דם בצורה ודאית. 

 השפעה על הסיכון לסרטן 

ן לסרטן ידרוש מחקרים אפידמיולוגיים גדולים שיכללו מעקב של שנים הוכחה ברורה להשפעה על הסיכו

דולוגי להפריד בין הסיכון שנובע מעישון סיגריות בעבר  ורבות אחר אנשים. יתרה מכך, יהיה קושי מת

)אצל מי שעישן ועבר באופן מלא או חלקי לסיגריה אלקטרונית( לבין הסיכון שנובע אך ורק מעישון סיגריה  

אלקטרונית. נכון להיום אין דרך לקבוע בצורה ברורה מהו הסיכון לסרטן אצל אדם המשתמש בסיגריה  

 אלקטרונית.

מחקרי מעבדה על תאים ורקמות הראו שלחומרים מסויימים בסיגריות האלקטרוניות יש יכולת לגרום 

ם שנמצאו בתוך סיגריות  לשינויים ומוטציות בחומר הגנטי )מה שעלול לעלות סיכון לסרטן(. חלק מהחומרי

הם חומרים הידועים כחומרים   formaldehyde and acroleinאלקטרוניות )והוזכרו קודם לכן( כגון  

הינו חומר שבמחקרי חיות הוכח כי מעלה   formaldehydeשגורמים לשינויים בחומר הגנטי. יתרה מכך, 

שאיפה, וחומר זה אף מוכר כמסרטן  אליהם באת הסיכון לסרטנים בדרכי האוויר העליונות אם נחשפים 

   25ידוע על ידי הארגון הבינלאומי לחקר סרטן.

 

   סיגריות אלקטרוניותפרסום ושיווק כלפי מדיניות  .ד

קיימת כיום שונות רבה בין מדינות שונות לגבי מדיניות בנושא פרסום ושיווק סיגריות אלקטרוניות, אך 

להתייחס לסיג"א לפחות באותה מידת חומרה כאל מדינות המפותחות המגמה היא רוב הניתן לומר כי ב

 .מוצרי טבק ואף לאסור באופן מוחלט שיווק ופרסום היות ומדובר במוצרים אשר עדיין לא ברורה השפעתם

 לראות את המדיניות במדינות השונות לגבי סיג"א. ניתן  א' נספחב

בנושא של השפעת סיג"א על הבריאות, ולאור ההתפרצות החמורה המתועדת בארה"ב    לאור חוסר הבהירות

במיוחד   במספר רב של מדינות יש איסור מוחלט של ייבוא, מכירה או הפצה של סיג"א,ומדינות אחרות, 

האמירויות,  לאור הפרסומים של ארגון הבריאות העולמי בנושא. באורוגואי, ארגנטינה, אינדונזיה,  איחוד 

,  םוייטנא(, טורקיה, ירדן, מצרים, קמבודיה, לבנון, הפיליפינים, בתת היבשת ברזיל, הודו )בשש מדינות

 סינגפור, טאיוואן ותאילנד קיים איסור מוחלט להשתמש בסיג"א. 

בנורבגיה כל סיג"א המכילה ניקוטין אסורה, ניתן לייבא סיג"א במידה וקיים מרשם המוכיח כי הרכישה  

 א לצורך גמילה מעישון. באוסטרליה נאסר יבוא של נוזלי המילוי.   הי

בהשוואה למדינות הללו הרגולציה על סיג"א בישראל היא מקלה )למידע נוסף:  

EN.pdf-_COP_8_10https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC .) 

https://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_10-EN.pdf
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קיימים קווים מנחים אשר חוזרים על עצמם במספר רב של  במדינות שאין בהם איסור מוחלט על סיג"א, 

 מדינות: 

חסות שונה אל סיג"א אשר מכילות ניקוטין לעומת סיג"א ללא ניקוטין. המדיניות כלפי סיג"א  התיי .1

 מכילות ניקוטין הינה מחמירה יותר.

סיג"א כאשר מאחורי השיווק שלהן עומדת הטענה כי מדובר במוצר לצורך התייחסות שונה אל  .2

גמילה מעישון. במצב זה מדינות שונות מעבירות את הפיקוח על מוצרים מסוג זה תחת רגולציה של מוצר  

רפואי / תרופתי. לכך ישנן משמעויות לגבי אופן השיווק והפרסום של סיג"א, היות ותרופות ומוצרים  

ת, בפיקוח רפואי כגון מרשם והנפקה על קחים במקומות מוגדרים מראש )כדוגמת בתי מר רפואיים נמכר

אמר בפרסום, אשר צריכות להיות  יידי רוקחים( וכן לגבי הרגולציה של הפרסום והטענות אשר יכולות לה

 תואמות את הידע הרפואי המדעי.

 

לאורך השנים הכניסו לשוק, מוצרים אשר  חייבים לזכור את ההיסטוריה המצערת של חברות הטבק אשר 

בסיכון )שימוש בפילטרים שונים, רמות שונות של ניקוטין ועוד(, אשר בדיעבד   םשווקו כמוצרים מופחתי

כיום    57התברר כי היו למעשה מהלך ציני של הגדלת פלח השוק של המעשנים ורצון למכר עוד אוכלוסיות. 

מוצרי  . לכן, חברות הטבק מבינות כי המהלכים להכחדת השימוש במוצרי הטבק נמצאים במצב מתקדם

  חדשות. מדובר לקהל צעיר ומתוחכם, אשר מתעניין בשימוש בטכנולוגיות  משווקים כמופחתי סיכון,    סיג"א 

אשר ניתן למכר אותו ולייצר מוקדי רווח חדשים. על רקע ההיסטוריה הידועה של  ,קהל יעד חדש מצויןב

תקל בחשד עמוק לצערנו. השימוש  יחברות הטבק, הטענה כי מדובר כאן ברצון להפחית נזק צריכה לה

כולם  –זציה של השימוש באופן שיאפשר מעקב אחרי הצרכנים כדי להתאים את השוק בטעמים, הדיגיטלי 

מצביעים על כיוונים מסוכנים ביותר לבריאות הציבור אשר יש למנוע אותם ובוודאי לא לאפשר לשווק 

  אותם באופן חסר אחריות כאשר עדיין חסר מידע רב, וזה הקיים מצביע כבר עתה על נזקים פוטנציאלים.

"עובדה נוספת שלא ניתן להתעלם ממנה היא כי מוצרים חלופיים  למחלות נשימה:  אירופאית  ה  החברהי  על פ

לאספקת ניקוטין מיוצרים בעיקר על ידי תעשיית הטבק, וכי לתעשיית הטבק יש אינטרס כלכלי חזק בהפצת 

מעשנים כמו גם לא מעשנים"  –מוצרים אלה בקרב אנשים רבים ככל האפשר 

(-harm-tobacco-on-paper-position-affairs/ers-https://www.ersnet.org/advocacy/eu

2019-reduction .)  

 

 בישראל  סיג"א להגנה על בני נוערהצורך באיסור פרסומת והגבלת שיווק  .ה

 מגיפת סיג"א בקרב בני נוער 

  בארצות . הציבור לבריאות סכנה מהוה, האחרון בעשור נוער בני בקרב"א בסיג  בשימוש המהירה העליה

  44-ב ניטור פי על בסמים בשימוש ביותר הגדולה היתה ניקוטין המכילה"א בסיג בשימוש העליה הברית

למרות מאמצים חלקיים לפיקוח על שיווק סיג"א, העליה בשימוש בסיג"א בקרב בני  58.האחרונות השנים

https://www.ersnet.org/advocacy/eu-affairs/ers-position-paper-on-tobacco-harm-reduction-2019
https://www.ersnet.org/advocacy/eu-affairs/ers-position-paper-on-tobacco-harm-reduction-2019
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בתקופה זאת. בשנת , תוך הכפלת השימוש 2019עד  2017שיכה גם בין השנים נוער בארצות הברית המ

הימים האחרונים היה יותר מאחד לארבעה תלמידים בכיתה י"ב ויותר    30  -, שימוש כלשהו בסיג"א ב2019

מתלמידי י"ב דיווחו על שימוש יומי בסיג"א המכילים ניקוטין  12%מאחד לחמישה בכיתה י'. יתר על כן, 

בסקר אחר שנערך בקרב בני נוער במדינת קולורדו, נמצא שיעור גבוה של שימוש  59בחודש האחרון.

בסיג"א, וקשר בין שימוש בסיג"א לשכיחות גבוהה יותר של שימוש בסמים אחרים והתנהגות מינית  

 61ן עדיין ראיות מספקות לקשר סיבתי, אך ממצא דומה נמצא גם במחקרים אחרים. אמנם אי 60סיכונית.

נהל  יה נשימתית חמורה הקשורה לשימוש בסיג"א, מעוד לפני ההתפרצות הנוכחית של מקרי מוות ותחלוא

והורה של בקרב בני נוער בארצות הברית הכיר ב"מגיפה" של שימוש בסיג"א  (FDA) התרופות והמזון

 שורה של חקירות וצעדים לצורך הגנה על בריאות הציבור.  

   ., מינהל התרופות והמזון בארצות הברית שלח מכתב אזהרה לחברת ג'ול2019בספטמבר 

(-marketing-labs-juul-warns-announcements/fda-events/press-https://www.fda.gov/news

youth-outreach-including-products-tobacco-risk-modified-zedunauthori)  . 

חברת ג'ול היא יצרנית המותג המוביל של סיג"א בארצות הברית, שחלק משמעותי ממנה נקנה לאחרונה 

על ידי אחת מחברות הטבק הגדולות בעולם. במכתב דורש המנהל מידע נוסף אודות פעולות פרסום ושיווק,  

יות, בהם נקטה החברה לצורך שיווק מוצריה לצעירים ובני נוער וביניהם הבטחות חסרות  לכאורה לא חוק

שחר כי המוצר חסר סיכון. במכתב מזכיר המינהל כי על מנת לשווק מוצרי טבק בטענה של נזק מופחת, יש 

ה  את מוצרי הלהוכיח קודם כל באופן מדעי כי אכן הנזק מופחת, אך חברת ג'ול לא עשתה זאת ושיווק

בדרכים אסורות, ללא קבלת אישור מהמינהל. למעשה, המינהל מתרה בחברת ג'ול כי אסור לה לטעון כי  

בארצות הברית נבחנים כרגע צעדים מחמירים להגבלת  המוצר מופחת סיכון או מהווה כלי לגמילה מעישון.  

 הפרסום והשיווק של סיג"א.  

מאמר מערכת בעיתון בעבר חברות הטבק. על פי חברות סיג"א נוקטות באסטרטגיות דומות לאלו שנקטו 

של  לא מוכחתאסטרטגיות אלו כוללות: הטלת ספק, שדלנות, כולל באמצעות רופאים, הצגה מדעי מוביל 

תועלות בריאותיות, סילוף המדע, שיווק ופרסום ייעודיים לבני נוער, כולל באמצעות טעמים, ומיצוב  

חברות טבק מסורתיות רוכשות חברות סיג"א וממשיכות לגייס קהלים   62תקשורתי כוזב של מוצריהם. 

 חדשים של מכורים, באסטרטגיות דומות לאלו שגרמו נזק חסר תקדים לבריאות הציבור.  

למעשה, חברות הסיג"א, ובמיוחד חברת ג'ול, הפליאו לעשות שימוש לרעה בכלים החדשים של הרשתות 

כי השיווק  חברת ג'ולמחקרים הוכיחו כי טענת  63,64בני נוער.החברתיות, על מנת למכר דור חדש של 

 65שלהם מיועד למבוגרים מעשנים, איננו תואמת את המציאות בפועל.

מדינות, מומחים וארגוני בריאות שונים רואים סכנה כה חמורה בסיג"א, ובפרט לאור ההתפרצות האחרונה, 

יסור מוחלט של שיווק סיג"א. קל וחומר שיש לנקוט בצעדים לאיסור פרסום והגבלת  שהם קוראים לא

 השיווק, בדומה לאלו המוטלים על מוצרי טבק ועישון אחרים. 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-warns-juul-labs-marketing-unauthorized-modified-risk-tobacco-products-including-outreach-youth
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-warns-juul-labs-marketing-unauthorized-modified-risk-tobacco-products-including-outreach-youth
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החרגת סיג"א מחוק איסור פרסומת והגבלת שיווק מוצרי טבק ועישון היתה עלולה לגרום לשימוש  

 נרחב בסיג"א בקרב בני נוער, למגיפת התמכרות ולפגיעה בבריאות הציבור. 

 סכנה לבני הנוער בישראל 

 במדינות אחרות בעולם חלה התקדמות בפיקוח על הטבק ובפרט בהגנה על בני נוער 

2018_global_progress_report.pdf-FCTC-https://www.who.int/fctc/reporting/WHO .) 

הועלה . בארצות הברית  18לדוגמא, במדינות רבות העלו את איסור גיל מכירת מוצרי טבק ועישון מעל גיל  

 21מהמעשנים החלו לעשן לפני גיל  95%במדינות רבות לאור העובדה ש 21איסור המכירה לגיל 

(21-age-do/us/sale-we-https://www.tobaccofreekids.org/what).  הוכח שהעלאת איסור

חוק דומה  הצעת  . 18-21מגינה על בני נוער, שרבים מהם רוכשים מוצרי טבק דרך בני  21המכירה לגיל 

התקיים דיון בקונגרס האמריקאי  16.10.2019יום , אך לא הבשילה לכדי חקיקה. ב 20-הועלתה בכנסת ה

כיצד חלה ירידה בשיעורי העישון בקרב   בנושא "חקיקה להיפוך מגיפת הטבק בקרב בני נוער". בדיון הוצג

, בזכות  Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act of 2009בני נוער לאחר חוק 

צעדים מגבילים על שיווק מוצרי טבק לילדים והגבלת טעמים. מגמה זו התהפכה בעקבות מגיפה השימוש  

  בסיגריות אלקטרוניות שעליהם לא חלו מגבלות מתאימות 

(-to-legislation-on-activity/hearings/hearing-https://energycommerce.house.gov/committee

demicepi-tobacco-youth-the-reverse.עלינו ללמוד בישראל את הלקח מהמגיפה .)    

ליווינו מקרוב, כנציגי ההסתדרות הרפואית בישראל, את הליך החקיקה ואת הפעילות הציבורית למניעת  

התיקונים בחוק, עדיין חסרים  בישראל, גם לאחר  תמותה ותחלואה של ישראלים מנזקי מוצרי טבק ועישון.  

היעדר איסור על בני נוער מפני פרסום ושיווק מוצרי טבק ועישון, כדוגמת:  צעדים מוכחים החיוניים להגנה  

, היעדר מנגנון אכיפה 21העלאת איסור מכירת מוצרי טבק ועישון לגיל  ,  בטעמיםשיווק מוצרי טבק ועישון  

מצב  יעיל לחוקי הפרסום והשיווק לרבות איסור מכירה לקטינים, החרגת העיתונות המודפסת מהחוק, ועוד.  

 ה הופך את בני הנוער בישראל לפגיעים במיוחד לחדירה של מוצרי עישון חדשים כדוגמת סיג"א.  ז

  66,67,ער מעדיפים שימוש בסיג"א בטעמים, ובמיוחד בטעמים מתוקיםחקרים בינלאומיים הראו כי בני נומ

  55%  -מבני הנוער ציינו כי מוצר העישון הראשון שקנו היה בטעמים )בהשוואה לפחות מ  80%כאשר מעל  

בסקירה מקיפה של מחקרים איכותניים נמצא כי מרבית המשתתפים חשבו כי   66,68המבוגרים(.מקרב 

מוצרים עם טעמים הינם פחות מזיקים בהשוואה למוצרים ללא טעמים, וציינו כי לטעמים תפקיד חשוב  

בארצות, הברית, באנגליה, בקנדה ובמדינות נוספות קיימת רגולוציה ו/או   69בהתחלת השימוש במוצר.

 מקודמים מהלכים למניעת שיווק סיג"א בטעמים.  

בנוסף עיוות המס הגורם להיעדר מיסוי על סיג"א עלול להוות גורם נוסף שיגביר הסיכון לכניסתם של בני  

 נוער להתמכרות המסוכנת. 

https://www.who.int/fctc/reporting/WHO-FCTC-2018_global_progress_report.pdf
https://www.tobaccofreekids.org/what-we-do/us/sale-age-21
https://energycommerce.house.gov/committee-activity/hearings/hearing-on-legislation-to-reverse-the-youth-tobacco-epidemic
https://energycommerce.house.gov/committee-activity/hearings/hearing-on-legislation-to-reverse-the-youth-tobacco-epidemic
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היעדר מערך ניטור שיטתי אחר שימוש במוצרי טבק ועישון חדשים בישראל מקשה על היכולת לזהות בזמן  

 ולהגיב בצורה מיטבית להתפרצות דומה בישראל. 

ה הקיימת בישראל איננה מגנה באופן מספק על בני נוער מפני נזקי מוצרי טבק ועישון בכלל,  החקיק

בשל היעדר חקיקה מספקת,    למוצרי טבק ועישון  וסיג"א בפרט. לאור הפגיעות של בני הנוער בישראל

של מוצרי מתחדדת שבעתיים החובה להגן על בני נוער וילדים בישראל מאמצעי שיווק ופרסום 

 ן חדשים כדוגמת סיג"א. עישו

לסיכום, עמדתנו כמומחים בבריאות הציבור היא כי יש להציב את בריאות הציבור כשיקול מרכזי, ולא  

לקחת סיכונים מיותרים על חשבון הציבור. היות ואנו נמצאים כיום בנקודת זמן אשר עדיין לא ברורה 

"א, מאידך ישנן כבר עדויות רבות )כפי לגמרי ההשפעה הבריאותית הן על הפרט והן על הציבור של סיג

בדגש על  –שפורט לעיל( המצביעות על ההשפעות המזיקות של סיג"א ברמת הפרט, כמו גם ברמת הכלל 

העלייה הדרמטית בשימוש בסיג"א בקרב בני נוער ואנשים צעירים, באופן המחזיר למרחב הציבורי את 

וש במוצרי  רגוני בריאות רבים לפעול להכחדת השימהעישון ומזיק לתוכניות ארגון הבריאות העולמי וא

אנו ורוב המומחים בבריאות הציבור סבורים כי, לכל הפחות, חייבים להכיל על סיג"א את הכללים טבק. 

החלים על מוצרי טבק. יצוין כי יש גופי בריאות בישראל ובעולם שסבורים שיש לאסור ייבוא, מכירה או 

תנהל למעשה כעת ניסוי רחב היקף בבני אדם, ללא כל פיקוח ובקרה,  מ. הפצה של סיג"א באופן מוחלט 

 בריאות הציבור. ול בריאות הפרט ופן שבו יתכן פוטנציאל נזק עצום לבא

מתן אפשרות לפרסום לא מרוסן של סיג"א מהווה סכנה ברורה ומיידית לבריאות הציבור הן ברמת הפרט 

לכן אין   תוך סכנה באיבוד ההישגים הרבים שנרשמו במלחמה בעישון בישראל ובעולם.  –והן ברמת הכלל  

וצרי טבק  ספק מבחינה מקצועית שאין מקום להחרגה של סיג"א מחוק איסור פרסומת והגבלת שיווק מ

יתר על כן, לאור הליקויים בהגנה על בני נוער בישראל מפני סיג"א וסיגריות יש לבחון בדחיפות  ועישון. 

 הצורך ביישום צעדים נוספים.  

 

 :אנו ממליצים לאור זאת על פי חוות דעתנו .ו

 

 א בצורהלהמשיך במדיניות משרד הבריאות וכנסת ישראל המתייחסת לסיג"  .1

דומה למוצרי טבק ועישון אחרים ולהימנע מהחרגת סיג"א בחוק איסור 

 פרסומת והגבלת שיווק מוצרי טבק ועישון.  

לבחון בדחיפות את הצורך ביישום צעדים נוספים להגנה על בני נוער בישראל   .2

מפני מוצרי טבק ועישון, כדוגמת איסור שיווק מוצרים בטעמים, העלאת איסור 

ובפרט על איסור מכירה  קידום מנגנוני אכיפה יעילים, 21המכירה לגיל 

 , ומיסוי סיג"א. לקטינים
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 : 2019 באוקטובר 23ובאנו על החתום, היום, 

 

          

 זאב -יעל ברד"ר  חגי לוין פרופ' פרופ' נדב דוידוביץ' 

 

 

 גילוי נאות: 

( שכר מחברת  07.2019ועד  09.2017, ומ2012-2015זאב קיבלה בעבר )בין השנים -דר' בר •

)כולן חברות ששיווקו או  GSK consumer health -ו Novartis NCHפייזר ישראל ומחברת 

המשווקות כיום בארץ תרופות רשומות לגמילה מעישון(. השכר שהתקבל מחברת פייזר היה עבור  

 2019שהתקבל משתי החברות האחרות היה עבור הרצאות. החל מאוגוסט    הרצאות וייעוץ. השכר

זאב אינה מקבלת יותר שכר מאף חברת תרופות בארץ, כולל לא מהחברות הרשומות  -דר' בר

 לעיל.

שתי הרצאות במימון חברת פייזר ישראל, המשווקת תרופה רשומה  2017פרופ' לוין נתן בשנת  •

 לגמילה מעישון בישראל.
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 : השוואת רגולציה וחקיקה אודות סיג"א במדינות שונות א' נספח

 laws/view-cigarette/country-https://www.globaltobaccocontrol.org/e  -מתוך 

 

Country Policy 

Argentina A ruling bans the sale, advertisement, distribution and importation of e-

cigarettes. A decree classified these as tobacco products, thus use is 

inherently prohibited in enclosed public spaces/transport by the 

national tobacco control law. 

Australia 
 
A law classifies nicotine as a restricted poison if it is not used for 
therapeutic purposes. Non-nicotine e-cigarettes are classified as 
legal consumer products. 

Austria E-cigarettes can be classified as medicines if they are marketed with 

medicinal claims and thus regulated under the Austrian Medicinal 

Products Act, or as tobacco related products and regulated by the 

Amended Austrian Tobacco Act 2016. 

Belgium According to a science policy advisory report nicotine-containing e-

cigarettes can be brought to the market as medicinal products and have 

to obtain marketing authorization. The medicines act stipulates rules on 

advertising of medicines. 

Brazil Classified as tobacco products. A resolution prohibits the sale, 

advertisement, distribution and importation of e-cigarettes. As tobacco 

products, their use in public places and public transportation is 

prohibited by a decree. 

Canada 
 
E-cigarettes (regardless of nicotine content) are regulated as vaping 
products under the Tobacco and Vaping Products Act (TVPA). 

https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/country-laws/view
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/argentina
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/australia
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/austria
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/belgium
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/brazil
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/canada
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Denmark E-cigarettes will be regulated as medicinal products under the Danish 

Medicines Act if they are marketed as products for the prevention or 

treatment of diseases, e.g. nicotine dependence and cessation. 

England E-cigarettes may be brought to market either as medicines or as 

consumer products. Those seeking medicines approval undergo the 

standard licensing process. 

Finland E-cigarettes are classified as tobacco related products (non-nicotine 

single use e-cigarettes are classified as tobacco substitutes) and 

regulated by the Tobacco Act 2016.  

France 
 
E-cigarettes maybe be brought to market either as medicines or 
as consumer products. 

Germany 
 
Nicotine-containing e-cigarettes are classified as tobacco related 
products and regulated by the Federal Government law on the 
Implementation of the Tobacco Products Directive and Related 
Products 2016.  

Ireland Non-nicotine e-cigarettes are regulated as consumer products, while 

nicotine-containing e-cigarettes and refill containers are regulated by 

the European Union (Manufacture, Presentation and Sale of Tobacco 

and Related Products) Regulations 2016 

Italy 
 
E-cigarettes are classified as tobacco related products and 
regulated by a legislative decree. 

Jordan 
 
Jordan bans the sale, advertising, manufacturing, importation and 
use of e-cigarettes via an official letter. 

Luxembourg E-cigarettes are regulated by the Law of 13 June 2017 transposing the 

Directive 2014/40/EU, amending the amended law of 11 August 2006 on 

tobacco control. 

Mexico 
 
The national tobacco control law prohibits the sale, distribution, 
exhibition, promotion or manufacture of an object that imitates a 

https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/denmark
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/england
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/finland
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/france
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/germany
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/ireland
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/italy
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/jordan
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/luxembourg
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/mexico


20 

 

tobacco product. These prohibitions are specific to nicotine-
containing e-cigarettes 

Netherlands 
 
Nicotine-containing and non-nicotine e-cigarettes and e-liquids 
are regulated under the amended Tobacco and Smoking 
Commodities Act  

Norway E-cigarettes can be classified either as medicinal products or as tobacco 

surrogates. 

Poland 
 
E-cigarettes are classified as tobacco related products and 
regulated by the Polish Anti-Tobacco Act (2016). 

Saudi Arabia The sale and marketing of e-cigarettes is banned in accordance with a 

decision of health ministers of gulf countries. 

South Africa Nicotine-containing e-cigarettes are regulated by the Medicines Control 

Council as schedule 3 medicines. 

Spain E-cigarettes are defined as “devices capable of releasing nicotine” and 

regulated by Royal decree 579/2017. 

Switzerland 
 
In a statement by the Federal Office of Public Health, non-nicotine e-
cigarettes are regulated within the scope of the food act as 
commodities. However, the sale of nicotine-containing e-cigarettes is 
prohibited. 

Thailand 
 
E-cigarettes are prohibited under several regulatory mechanisms. The 
Medicine Act prohibits manufacturing, sale and importation of modern 
medicinal products. 

Turkey Ministry of Health issued a circular (not available online) indicating that 

the sale and importation of e-cigarettes and related devices are banned 

United 

States 

The US Food and Drug Administration (FDA) classifies e-cigarettes and 

other electronic nicotine delivery systems (ENDS) as tobacco products, 

except in cases when they are marketed as drugs, devices or 

combination products  

https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/netherlands
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/norway
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/poland
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/saudi-arabia
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/spain
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/switzerland
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/thailand
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/turkey
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/united-states
https://www.globaltobaccocontrol.org/e-cigarette/united-states
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