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כבוד שר הבריאות ,ניצן הורוביץ
הנדון :בקשה דחופה לטיפולך המהיר למניעת היקף עישון הסיגריות האלקטרוניות
בקרב בני נוער בישראל

נגע העישון בעולם ובישראל גובה מחיר כבד  -בריאותי ,כלכלי וחברתי .בכל שנה מתים בישראל 8,000
איש מנזקי העישון .העישון מקצר את תוחלת החיים של המעשן ב 11-שנה בממוצע והוא גורם סיכון
משמעותי לתחלואה במחלות סרטן ,מחלות לב וכלי דם ,מחלות ריאה ומחלות רבות נוספות.
ארגון הבריאות העולמי קבע ,כי עשורים של טקטיקות מטעות וערמומיות מצד חברות הטבק ,הביאו
דורות של משתמשים להתמכר לניקוטין וטבק .מדובר בתעשייה שמגלגלת מיליארדי דולרים,
ומגייסת משתמשי טבק וניקוטין חדשים ופועלת כל הזמן ,לעצב ולמתג מחדש את מוצריה .היא
הוסיפה פילטרים לסיגריות ,ומוצרים שכינתה "לייט" ,כאלטרנטיבה להפסקת עישון ,במטרה
שיווק
שמוצריה ייתפסו בציבור כפחות מסוכנים ומזיקים ,אך הנזק מהשימוש בהם לא השתנה.
מטעה כזה נמשך גם היום ,כשהתעשייה דבקה בגישת "הנזק המופחת" ,על ידי מוצרים חדשים
כמו מוצרי עישון עם חימום הטבק וסיגריות אלקטרוניות .אסטרטגית השיווק בפלטפורמות
דיגיטליות ורשתות חברתיות ,בטעמים מתוקים ופירותיים הפופולריים בקרב בני נוער וצעירים,
בעיצובים מלוטשים בגודל כיס ,אותם ניתן להחביא בקלות בכף יד ,בהפצת סיגריות אלקטרוניות
חד פעמיות במחיר זול יחסית ועוד .היעד של תעשיית הטבק ומוצרי העישון ,כמובן ,הוא הגדלת נתח
השוק ,שמירה על רווחי בעלי המניות ,על ידי יצירת מכורים ומשתמשים חדשים.
חשוב לדעת כי ,סיגריות אלקטרוניות משמשות "שער כניסה" לעישון רגיל בקרב צעירים ויוצרות מעין
נורמליזציה מחודשת של העישון בחברה .זה מה שנראה אתמול בכתבה בערוץ  .2כתבה מזעזעת על
היקף העישון של סיגריות אלה ,הנפוץ בקרב בני הנוער בישראל .לא מדובר במוצרי גמילה למעשנים
כפי שטוענים היצרנים והמשווקים ,אלא מוצר המשווק באופן מגניב וטעים ,כשקהל היעד הוא
צעירים.
מאידך ,בארה"ב ,בניגוד לנאמר בכתבה ,ה FDA -אישר את שיווק הסיגריות האלקטרוניות ,אך לא
כמוצר מופחת סיכון ,אלא כמוצר עישון.

לכן יצאנו עם המודעה שלהלן:

ארגון הבריאות העולמי ( )WHOוארגון הסרטן הבינלאומי ( )UICCקבעו כי העלאה משמעותית
במיסוי ובמחיר מוצרי העישון היא השיטה היעילה ביותר להורדת הביקוש למוצרי עישון ,במיוחד
בקרב ילדים ובני נוער ובקרב אוכלוסייה ברמה חברתית-כלכלית נמוכה.
אנו מבקשים כי תפעל בדחיפות לחתימה על צו המשווה את המיסוי על סיגריות אלקטרוניות,
למיסוי החל על מוצרי עישון אחרים.
אנו סבורים ,כי מיסוי מוצרי העישון חשוב שיהווה חלק מתכנית מיסוי רב שנתית ,אשר תוביל לשינויי
משמעותי במחיר ותשמור על רמת מחירים גבוהה של מוצרי עישון ,על ידי עדכון אוטומטי של
המחירים .תכנית המיסוי צריכה לכלול בין היתר ,בנוסף למיסוי הסיגריות הרגילות ,העלאת מס על
נרגילה ,הטלת מס על תחליפים צמחיים לנרגילה אשר אינם ממוסים ,וכאמור ,הטלת מס על סיגריות
אלקטרוניות .מטרתה של תכנית מיסוי מוצרי העישון היא לדאוג כי מחירי מוצרי העישון יהיו
גבוהים ,על מנת למנוע התחלת עישון והתמכרות בקרב ילדים ובני נוער ,על כל השלכותיה ההרסניות
העתידיות .למותר לציין ,כי יש להגביר את האכיפה על החקיקה הקיימת ולהמשיך ולקדם את יישום
האמנה הבינלאומית לפיקוח על הטבק ,עליה חתמה מדינת ישראל ואישררה.
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