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חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון מס' 7(, 
התשע"ט-2019*

בחוקהגבלתהפרסומתוהשיווקשלמוצריטבק,התשמ"ג-11983)להלן-החוקהעיקרי(,1פתיקוןשםהחוק
בשםהחוק,במקום"הגבלתהפרסומתוהשיווקשלמוצריטבק"יבוא"איסורפרסומת

והגבלתהשיווקשלמוצריטבקועישון"פ

בחוקהעיקרי,בכלמקום,למעטבהגדרה"מוצריטבק"בסעיף2-1פהחלפתמונח

במקום"מוצרטבק"יבוא"מוצרעישון"; )1(

במקום"מוצריטבק"יבוא"מוצריעישון"; )2(

במקום"למוצריטבק"יבוא"למוצריעישון"; )3(

במקום"למוצרטבק"יבוא"למוצרעישון"; )4(

במקום"שמוצרהטבק"יבוא"שמוצרהעישון"; )5(

במקום"מוצרהמשמשלעישוןטבק"או"מוצרטבקאומוצרהמשמשלעישון )6(
טבק"יבוא"מוצרעישון";

במקום"מוצריםהמשמשיםלעישוןטבק"יבוא"מוצריעישון"; )7(

במקום"במוצריטבק"יבוא"במוצריעישון"פ )8(

בסעיף1לחוקהעיקרי-3פתיקוןסעיף1

בכותרתהשוליים,במקום"הגדרות"יבוא"מטרהוהגדרות"; )1(

האמורבויסומן")ב("ולפניויבוא: )2(

מטרתושלחוקזהלהגןעלבריאותהציבור,ובייחודעלבריאותםשל ")א(
ושיווק פרסומת לעניין וחובות הגבלות איסורים, קביעת באמצעות קטינים,
שלמוצריעישון,ובהםאיסורעשייתפרסומתלמוצריעישוןוהגבלתפעולות
העשויותלעודדהתחלתשימושבמוצריעישוןאולהקלאתהשימושבהם,וכן
באמצעותמתןמידעלציבור,והכולבשלהנזקיםהקשיםוהקטלנייםשנגרמים

לבריאותעקבשימושבמוצריעישוןפ";

בסעיףקטן)ב(- )3(

לפניההגדרה"חוקהעונשין"יבוא: )א(

""חומרמילוי"-נוזלאוחומרבצורהאחרתהנועדלשימושבסיגריה
אלקטרונית;";

במקוםההגדרה"מוצרהמשמשלעישוןטבק"יבוא: )ב(

""מוצרעישון"-כלאחדמהמפורטיםלהלן,למעטאםהואתכשירהרשום
בפנקסאותכשירהמשווקלפיהיתרשניתןלפיסעיף47אלפקודת

הרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-21981:

מוצרטבק; )1(

התקבלבכנסתביוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-797,מיוםכ"ובתמוזהתשע"ח)9ביולי2018(,עמ'230פ

ס"חהתשמ"ג,עמ'38;התשע"א,עמ'1033פ 1

דינימדינתישראל,נוסחחדש35,עמ'694פ 2
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חומרממקורצמחיהמיועדלעישוןבדרךשלבעירהואינו )2(
מכילטבק,לרבותתערובת,תרכובתאותמיסהשלחומרכאמור;

מוצרהמשמשלעישוןטבקאולעישוןחומרממקורצמחי )3(
)2(,ובכללזהסיגריות,סיגרים,סיגרלות,נרגילה, כאמורבפסקה

מקטרתוניירלגלגולסיגריות;

סיגריהאלקטרונית,חומרמילויומחסנית;"; )4(

אחריההגדרה"מותג"יבוא: )ג(

""מחסנית"-אבזרהמורכבעלגביסיגריהאלקטרונית,המכילחומרמילוי;

"סיגריהאלקטרונית"-מוצר,ובכללזהמוצרהדומהלסיגריה,לסיגר,
אדים של לצריכה בו להשתמש שאפשר לנרגילה, או למקטרת
המכיליםניקוטין,המופעלבאמצעיאלקטרוניומיועדלעישוןויכול

לשמשלצריכהחד־פעמיתאולשימושחוזר;

)Vapor( )Aerosol(אואדים "עישון"-לרבותבאמצעותיצירתארסס
לשאיפה;

"עשייתפרסומת"-לרבותיצירתפרסומת,הפקתה,הפצתה,הזמנתהאו
מימונה;";

זה "ובכלל יבוא אלקטרוניים" "באמצעים אחרי "פרסומת", בהגדרה )ד(
באמצעותהאינטרנטאובאמצעיטכנולוגיאחר,לרבותבציור,בדמות,בצליל,
בתמונהאובכלאמצעיאחר"ובמקוםהסיפההחלבמילה"לרבות"יבוא"כולו

אוחלקו,בכלצורהשהיא,באופןגלויאוסמוי;";

אחריההגדרה"פרסומת"יבוא: )ה(

""פרסומתלמוצרעישון"-פרסומתשישבהכדילקדםמוצרעישון,שם
מסחרישלמוצרעישוןאומותגשלמוצרעישון,לרבותפרסומת
עקיפה,פרסומתאגב,פרסומתסמויה,פרסומתבלתימודעת,מתן

חסותאוקידוםמכירות;לענייןזה-

"פרסומתאגב"-פרסומתהמופיעה,לכאורה,כבדרךאגב;

"פרסומתבלתימודעת"-פרסומתהמוצגתבאופןשבומועברמסר
פרסומילצופים,בלישהםמודעיםלכךבאופןמלא,בתמונות

חטופותאובצורהאחרת;

"פרסומתסמויה"-פרסומתהמוצגתבאופןשצופהסבירעלולשלא
לזהותכיישבהפרסוםלמוצר;

"פרסומתעקיפה"-פרסומתלמוצרשאינומוצרעישון,שמטרתה
ביןהשארלקדםשיווקשלמוצרעישוןמסוים;

"פרסומתמותרת"-פרסומתלמוצרעישוןשמותרלעשותהלפיהוראות
סעיף3)ב(;";

ההגדרות"פרסומתעקיפה"ו"פרסומתלשםמסחרי"-יימחקו; )ו(

בהגדרה"שיווק",במקוםפסקה)3(יבוא: )ז(

הספקהממחסןלצידתאוניותוכליטיס,בהתאםלהוראותלפיפקודת )3("
המכס3פ";

חומרממקורצמחיהמיועדלעישוןבדרךשלבעירהואינו )2(
מכילטבק,לרבותתערובת,תרכובתאותמיסהשלחומרכאמור;

מוצרהמשמשלעישוןטבקאולעישוןחומרממקורצמחי )3(
)2(,ובכללזהסיגריות,סיגרים,סיגרלות,נרגילה, כאמורבפסקה

מקטרתוניירלגלגולסיגריות;

סיגריהאלקטרונית,חומרמילויומחסנית;"; )4(

אחריההגדרה"מותג"יבוא: )ג(

""מחסנית"-אבזרהמורכבעלגביסיגריהאלקטרונית,המכילחומרמילוי;

"סיגריהאלקטרונית"-מוצר,ובכללזהמוצרהדומהלסיגריה,לסיגר,
אדים של לצריכה בו להשתמש שאפשר לנרגילה, או למקטרת
המכיליםניקוטין,המופעלבאמצעיאלקטרוניומיועדלעישוןויכול

לשמשלצריכהחד־פעמיתאולשימושחוזר;

)Vapor( )Aerosol(אואדים "עישון"-לרבותבאמצעותיצירתארסס
לשאיפה;

"עשייתפרסומת"-לרבותיצירתפרסומת,הפקתה,הפצתה,הזמנתהאו
מימונה;";

זה "ובכלל יבוא אלקטרוניים" "באמצעים אחרי "פרסומת", בהגדרה )ד(
באמצעותהאינטרנטאובאמצעיטכנולוגיאחר,לרבותבציור,בדמות,בצליל,
בתמונהאובכלאמצעיאחר"ובמקוםהסיפההחלבמילה"לרבות"יבוא"כולו

אוחלקו,בכלצורהשהיא,באופןגלויאוסמוי;";

אחריההגדרה"פרסומת"יבוא: )ה(

""פרסומתלמוצרעישון"-פרסומתשישבהכדילקדםמוצרעישון,שם
מסחרישלמוצרעישוןאומותגשלמוצרעישון,לרבותפרסומת
עקיפה,פרסומתאגב,פרסומתסמויה,פרסומתבלתימודעת,מתן

חסותאוקידוםמכירות;לענייןזה-

"פרסומתאגב"-פרסומתהמופיעה,לכאורה,כבדרךאגב;

"פרסומתבלתימודעת"-פרסומתהמוצגתבאופןשבומועברמסר
פרסומילצופים,בלישהםמודעיםלכךבאופןמלא,בתמונות

חטופותאובצורהאחרת;

"פרסומתסמויה"-פרסומתהמוצגתבאופןשצופהסבירעלולשלא
לזהותכיישבהפרסוםלמוצר;

"פרסומתעקיפה"-פרסומתלמוצרשאינומוצרעישון,שמטרתה
ביןהשארלקדםשיווקשלמוצרעישוןמסוים;

"פרסומתמותרת"-פרסומתלמוצרעישוןשמותרלעשותהלפיהוראות
סעיף3)ב(;";

ההגדרות"פרסומתעקיפה"ו"פרסומתלשםמסחרי"-יימחקו; )ו(

בהגדרה"שיווק",במקוםפסקה)3(יבוא: )ז(

הספקהממחסןלצידתאוניותוכליטיס,בהתאםלהוראותלפיפקודת )3("
המכס3פ";

דינימדינתישראל,נוסחחדש3,עמ'39פ 3
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אחריההגדרה"שיווק"יבוא: )ח(

""תיקוןמס'7"-חוקהגבלתהפרסומתוהשיווקשלמוצריטבק)תיקון
מס'7(,התשע"ט-42019פ"

במקוםסעיף3לחוקהעיקרייבוא:4פהחלפתסעיף3

"איסורפרסומת
למוצרעישון

וסייגיםלאיסור

לאיעשהאדםפרסומתלמוצרעישוןפ3פ )א(

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולועלכלאחדמאלה: )ב(

ובלבד מודפס, בעיתון עישון למוצר פרסומת )1(
שמתקיימיםכלאלה:

הפרסומתאינהבעיתון,במדוראובמוסף )א(
בעיתוןהמיועדבעיקרלילדיםולבנינוערעד
18אוהמוקדשבעיקרולבריאות,לספורט, גיל

לבידור,לבילויאולפנאי;

בעיתוןתפורסם,בצמודלפרסומתלמוצר )ב(
העישון,מודעהבדברנזקיהעישוןובההסבר
אומסראחרבנושאזה,בשפהשבהמתפרסם
הפרסומת לשטח בגודלו זהה ובשטח העיתון
7;ואולםניתן לרבותשטחהאזהרהלפיסעיף
לפרסומת בצמוד לא כאמור מודעה לפרסם

בהתקייםכלאלה:

או חלק באותו תפורסם המודעה )1(
מוסףובאותומספרעמודשבופורסמה
ימים משבעה יאוחר ולא הפרסומת

מהמועדשבופורסמה;

או שישי ביום הפרסומת פורסמה )2(
באחד המודעה תפורסם - חג בערב

הימיםהאמורים;

שאינה בחנות המוצגת עישון למוצר פרסומת )2(
מקוונתלמכירתמוצריעישוןבלבדאולמכירתמוצרי
עישוןומשקאותמשכריםבלבד,כלעודהפרסומתאינה

גלויהלעיןמחוץלחנות;

חדשותי,כתבות)3( דיווח אמנותאו יצירת )א(
תחקירותעודה,שלאנעשובמטרהלקדםמוצר
עישון,שםמסחרישלמוצרעישוןאומותגשל
למוצר פרסומת בהם יש אם אף עישון, מוצר
עישון;ואולםהסייגלפיפסקתמשנהזולאיחול
עלמישנתןאוקיבלתמורהבעדפרסומתכאמורפ

יצירתאמנותשנעשתהבמטרהלקדםמוצר )ב(
עישון,שםמסחרישלמוצרעישוןאומותגשל
מוצרעישוןוהוצגהברביםלפנייוםפרסומושל

תיקוןמס'7;

ס"חהתשע"ט,עמ'166פ 4
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פרסומתלמוצרשאינומוצרעישוןאולעסקשהם )4(
בעלישםזההאודומהלשםמסחריאולמותגשל

מוצרעישון,אםמתקיימיםכלאלה:

- טבק מוצר שהוא עישון מוצר לעניין )א(
י"ג בישראלביום המוצראוהעסקהיהקיים
2001(,ולענייןמוצר )4ביולי בתמוזהתשס"א
עישוןשאינומוצרטבק-המוצראוהעסקהיה
קייםבישראלערביוםתחילתושלתיקוןמס'7;

שםהמוצראוהעסקמוצגבפרסומתבאופן )ב(
או העישון מוצר של מהמותג בעיקרו שונה
שהמותגשלמוצרהעישוןמוצגעלגביהמוצר

שאינומוצרהעישוןבאופןשאינובולטלעין;

חוזי ובלא בכתבבלבד עישון, למוצר פרסומת )5(
)Video(אושמע,שנמסרהלנמעןשמלאולו21שנים,
ובלבדשביקשזאתמראשובכתבוכלעודלאהודיע

אחרתפ"

סעיף4לחוקהעיקרי-בטלפ5פביטולסעיף4

אחריסעיף4לחוקהעיקרייבוא:6פהוספתסעיף4א

"איסורהצגת
מוצריעישון

למכירהוסייגים
לאיסור

לאיציגאדםמוצרעישוןלמכירהפ4אפ )א(

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולועלכלאלה: )ב(

שאינה בחנות למכירה המוצע עישון מוצר )1(
מקוונתוהיאאחתמאלה:

או בלבד עישון מוצרי למכירת חנות )א(
למכירתמוצריעישוןומשקאותמשכריםבלבד,

כלעודהםאינםגלוייםלעיןמחוץלחנות;

למכירת המיועד נפרד חלק שבה חנות )ב(
מוצריעישוןבלבד,כלעודהםאינםגלוייםלעין

מחלקיםאחריםשלהחנותאומחוץלחנות;

מוצרעישוןהנמכרבאינטרנטובלבדשיוצגורק )2(
פרטיםאלה,כולםאוחלקם:שםמוצרהעישון,ארץ
ולגבי במוצר, וכמותם רכיביו חלקיו, מחירו, ייצורו,

סיגריהאלקטרונית-גםריכוזהניקוטיןבמוצרפ"

בסעיף5לחוקהעיקרי-7פתיקוןסעיף5

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

לאיעשהאדם,בפרסומתמותרתכאמורבסעיף3)ב()1(ו–)2(אובסימוןחפיסה ")א(
אואריזהשלמוצרעישון,שימושבשמםאובדמותםשלבניאדם,שלבעלחייםאו
שלאברמאבריהם,אובתמונהשלפריאוצמחאחר,לרבותבציוראובהנפשהפ";

בסעיףקטן)ב(,במקוםהקטעהחלבמילים"תחילתושל"עדהמילים")להלן- )2(
תיקוןמס'2("יבוא"י"גבתמוזהתשס"א)4ביולי2001(,ואםמוצרהעישוןאינומוצר

טבק-ובלבדששווקבישראלערביוםתחילתושלתיקוןמס'7"פ

פרסומתלמוצרשאינומוצרעישוןאולעסקשהם )4(
בעלישםזההאודומהלשםמסחריאולמותגשל

מוצרעישון,אםמתקיימיםכלאלה:

- טבק מוצר שהוא עישון מוצר לעניין )א(
י"ג בישראלביום המוצראוהעסקהיהקיים
2001(,ולענייןמוצר )4ביולי בתמוזהתשס"א
עישוןשאינומוצרטבק-המוצראוהעסקהיה
קייםבישראלערביוםתחילתושלתיקוןמס'7;

שםהמוצראוהעסקמוצגבפרסומתבאופן )ב(
או העישון מוצר של מהמותג בעיקרו שונה
שהמותגשלמוצרהעישוןמוצגעלגביהמוצר

שאינומוצרהעישוןבאופןשאינובולטלעין;

חוזי ובלא בכתבבלבד עישון, למוצר פרסומת )5(
)Video(אושמע,שנמסרהלנמעןשמלאולו21שנים,
ובלבדשביקשזאתמראשובכתבוכלעודלאהודיע

אחרתפ"

ביטולסעיף4סעיף4לחוקהעיקרי-בטלפ5פ

הוספתסעיף4אאחריסעיף4לחוקהעיקרייבוא:6פ

"איסורהצגת
מוצריעישון

למכירהוסייגים
לאיסור

לאיציגאדםמוצרעישוןלמכירהפ4אפ )א(

הוראותסעיףקטן)א(לאיחולועלכלאלה: )ב(

שאינה בחנות למכירה המוצע עישון מוצר )1(
מקוונתוהיאאחתמאלה:

או בלבד עישון מוצרי למכירת חנות )א(
למכירתמוצריעישוןומשקאותמשכריםבלבד,

כלעודהםאינםגלוייםלעיןמחוץלחנות;

למכירת המיועד נפרד חלק שבה חנות )ב(
מוצריעישוןבלבד,כלעודהםאינםגלוייםלעין

מחלקיםאחריםשלהחנותאומחוץלחנות;

מוצרעישוןהנמכרבאינטרנטובלבדשיוצגורק )2(
פרטיםאלה,כולםאוחלקם:שםמוצרהעישון,ארץ
ולגבי במוצר, וכמותם רכיביו חלקיו, מחירו, ייצורו,

סיגריהאלקטרונית-גםריכוזהניקוטיןבמוצרפ"

תיקוןסעיף5בסעיף5לחוקהעיקרי-7פ

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

לאיעשהאדם,בפרסומתמותרתכאמורבסעיף3)ב()1(ו–)2(אובסימוןחפיסה ")א(
אואריזהשלמוצרעישון,שימושבשמםאובדמותםשלבניאדם,שלבעלחייםאו
שלאברמאבריהם,אובתמונהשלפריאוצמחאחר,לרבותבציוראובהנפשהפ";

בסעיףקטן)ב(,במקוםהקטעהחלבמילים"תחילתושל"עדהמילים")להלן- )2(
תיקוןמס'2("יבוא"י"גבתמוזהתשס"א)4ביולי2001(,ואםמוצרהעישוןאינומוצר

טבק-ובלבדששווקבישראלערביוםתחילתושלתיקוןמס'7"פ
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בסעיף6לחוקהעיקרי-8פתיקוןסעיף6

במקוםכותרתהשולייםיבוא"הוראותלענייןפרסומתמותרתבעיתוןמודפס"; )1(

האמורבויסומן")א(",ובו,במקוםהסיפההחלבמילים"אובמהדורה"יבוא"יותר )2(
מפרסומתמותרתאחתלפיסעיף3)ב()1(פ";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

המנהלהכללישלמשרדהבריאותיפרסםבאתרהאינטרנטשלהמשרד ")ב(
מודעהבדברנזקיהעישוןשעלעיתוןלפרסםלפיסעיף3)ב()1()ב(,ורשאיהוא
לעת מעת ולעדכן וכן עיתונים, סוגי לפי השאר בין שונות, מודעות לפרסם

מודעותשיפרסםלפיסעיףקטןזהפ"

החלפתסעיפים
7ו־7א

במקוםסעיפים7ו־7אלחוקהעיקרייבוא:9פ

"אזהרהבפרסומת
מותרת

תיכלל7פ ו–)2( 3)ב()1( בסעיף כאמור מותרת בפרסומת )א(
30אחוזיםלפחות אזהרהשתוצגבמקוםבולט,בגודלשל
משטחהשלהפרסומת,בשפהשבהכתובההפרסומת,לפי

האמורבתוספתובנוסחשלהלן:

האזהרה מנוסחי אחד - טבק מוצר לעניין )1(
המתחלפיםבהתאםלהוראותלפיסעיף9)ג(;

לענייןסיגריהאלקטרונית,מחסניתאוחומרמילוי )2(
-"אזהרה-מוצרזהממכרביותרומזיקלבריאותך";

לענייןמוצרעישוןשאינומוצרכאמורבפסקאות )3(
)1(ו–)2(-"אזהרה-העישוןגורםלמחלותחמורות

ולמוותבטרםעת"פ

הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור הבריאות, שר )ב(
רשאילשנותאתהתוספתואתנוסחיהאזהרהכאמורבסעיף

מותרת בפרסומת שייכלל אחר מסר לקבוע וכן )א(, קטן
כאמורבאותוסעיףקטן;בתקנותלפיסעיףקטןזהרשאישר
הבריאותלקבועהוראותנוספותבדברשפותהאזהרהאו
המסר,מיקומם,עיצובם,צורתם,תוכנם,הגודלהמזערישלהם
ושלהאותיותשלהם,ואופןתחלופתםשלהאזהרהאושל
המסר,ובכללזההוראותשונותונוסחיםשוניםשלאזהרה

אומסרכאמורלסוגיםשוניםשלמוצריעישוןפ

הגבלותעלשמות
וצורותשלמוצרים

דומיםלמוצר
עישון

לאייצראדםמוצרשאינומוצרעישון,לאישווקוולא7אפ )א(
יאחסנולשםשיווקו,אםשמו,כינויואוהסמלהמופיעעליו
זההאודומהלשםמסחריאולמותגשלמוצרעישוןשהיה
קייםלפניקביעתשמואוכינויושלהמוצרשאינומוצרעישון

אולפניהופעתושלהסמלעלהמוצרכאמורפ

לאיכנהאדםעסקאופעילותמסחריתשאינםקשורים )ב(
לסחרבמוצריעישון,בשםאובכינויזההאודומהלשםמסחרי
אולמותגשלמוצרעישון,אםהשםהמסחריאוהמותגהיה

קייםלפנימתןהשםאוהכינוילעסקאולפעילותהאמוריםפ
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לראשונה ששווק טבק מוצר יבואן או יצרן יכנה לא )ג(
לאחריוםי"גבתמוזהתשס"א)4ביולי2001(,אומוצרעישון
שאינומוצרטבקששווקלראשונהמיוםתחילתושלתיקון
מס'7,בשםאובכינויזההאודומהלשםמסחריאולמותג

שלמוצרשאינומוצרעישוןפ

לאייצראדם,לאישווקולאיאחסןלשםשיווקצעצוע )ד(
אוממתק,ובכללזהגומילעיסה,בצורהשלסיגריהפ"

אחריסעיף7בלחוקהעיקרייבוא:10פהוספתסעיף7ג

"תנאיםלייצור
ולשיווקשל

סיגריהאלקטרונית,
מחסניתוחומר

מילוי

לאייצראדם,לאישווקולאיאחסןלשםשיווקסיגריה7גפ )א(
אלקטרונית,מחסניתאוחומרמילוי,אםהםמכיליםניקוטין

בריכוזהעולהעל20מיליגרםלמיליליטרפ

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,לאישווקאדםחומר )ב(
מילויאלאבאריזהשנועדהלמנועפתיחהעלידיילדים,שבר

אודליפהפ

הוראותסעיףזהלאיחולועלסיגריהאלקטרונית,חומר )ג(
מילויאומחסנית,שהםתכשירהרשוםבפנקסאותכשיר
המשווקלפיהיתרשניתןלפיסעיף47אלפקודתהרוקחים

]נוסחחדש[,התשמ"א-1981פ"

בסעיף8לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא:11פתיקוןסעיף8

לאיפיץאדם,לאיחלקולאישאילמוצרעישוןלאדםאחרבמסגרתמסחרית, ")ב(
לרבותבאירועישיווקוקידוםמכירותשלמוצריםשאינםמוצריעישון,בלאתמורה,
בתמורהסמליתאובתמורהלמוצרעישוןאחראונלווהלרכישתמוצראחר,ובכללזה

בעדהשתתפותבסקרצרכנים,רישוםברשימתדיווראומסירתפרטיםאישייםפ"

בסעיף8אלחוקהעיקרי-11אפתיקוןסעיף8א

בכותרתהשוליים,במקום"מכירה,השכרהאוהשאלה"יבוא"מכירהאוהשכרה"; )1(

בסעיףקטן)א1(,המילים"ולאישאיל"-יימחקו; )2(

בסעיףקטן)ג(,במקוםהרישהעדהמילה"יציג"יבוא"בעלעסקשבומוכריםאו )3(
משכיריםמוצריעישון"פ

בסעיף9לחוקהעיקרי-12פתיקוןסעיף9

בסעיףקטן)א(,אחרי"בחפיסה"יבוא"אובאריזהאחרת"ובמקוםהסיפההחל )1(
במילים"אלאאם"יבוא"אלאאםכןמודפסתאומודבקתעליהאזהרהבאותיותדפוס

ברורותוקריאות,והמילה"אזהרה"מודגשתבקותחתיה,ובהתאםלהוראותאלה:

לענייןמוצריטבק-נוסחהאזהרהיהיהאחדהנוסחיםהמתחלפיםבהתאם )א(
להוראותלפיסעיףקטן)ג(,ושטחהאזהרהיהיה65אחוזיםלפחותמשטחושל
כלאחדמשניהצדדיםהרחביםביותרשלהחפיסהאוהאריזה,בחלקהעליון

שלכלצד,אושיעוראחרמשטחהאריזהבהתאםלהוראותלפיסעיףקטן)ג(;

לענייןסיגריהאלקטרונית,מחסניתאוחומרמילוי-נוסחהאזהרהיהיה: )ב(
30 "אזהרה-מוצרזהממכרביותרומזיקלבריאותך",ושטחהאזהרהיהיה
אחוזיםלפחותמשטחושלכלאחדמשניהצדדיםהרחביםביותרשלהחפיסה
אוהאריזה,בחלקהעליוןשלכלצד,אושיעוראחרמשטחהאריזהבהתאם

להוראותלפיסעיףקטן)ג(;

לראשונה ששווק טבק מוצר יבואן או יצרן יכנה לא )ג(
לאחריוםי"גבתמוזהתשס"א)4ביולי2001(,אומוצרעישון
שאינומוצרטבקששווקלראשונהמיוםתחילתושלתיקון
מס'7,בשםאובכינויזההאודומהלשםמסחריאולמותג

שלמוצרשאינומוצרעישוןפ

לאייצראדם,לאישווקולאיאחסןלשםשיווקצעצוע )ד(
אוממתק,ובכללזהגומילעיסה,בצורהשלסיגריהפ"

הוספתסעיף7גאחריסעיף7בלחוקהעיקרייבוא:10פ

"תנאיםלייצור
ולשיווקשל

סיגריהאלקטרונית,
מחסניתוחומר

מילוי

לאייצראדם,לאישווקולאיאחסןלשםשיווקסיגריה7גפ )א(
אלקטרונית,מחסניתאוחומרמילוי,אםהםמכיליםניקוטין

בריכוזהעולהעל20מיליגרםלמיליליטרפ

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,לאישווקאדםחומר )ב(
מילויאלאבאריזהשנועדהלמנועפתיחהעלידיילדים,שבר

אודליפהפ

הוראותסעיףזהלאיחולועלסיגריהאלקטרונית,חומר )ג(
מילויאומחסנית,שהםתכשירהרשוםבפנקסאותכשיר
המשווקלפיהיתרשניתןלפיסעיף47אלפקודתהרוקחים

]נוסחחדש[,התשמ"א-1981פ"

תיקוןסעיף8בסעיף8לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא:11פ

לאיפיץאדם,לאיחלקולאישאילמוצרעישוןלאדםאחרבמסגרתמסחרית, ")ב(
לרבותבאירועישיווקוקידוםמכירותשלמוצריםשאינםמוצריעישון,בלאתמורה,
בתמורהסמליתאובתמורהלמוצרעישוןאחראונלווהלרכישתמוצראחר,ובכללזה

בעדהשתתפותבסקרצרכנים,רישוםברשימתדיווראומסירתפרטיםאישייםפ"

תיקוןסעיף8אבסעיף8אלחוקהעיקרי-11אפ

בכותרתהשוליים,במקום"מכירה,השכרהאוהשאלה"יבוא"מכירהאוהשכרה"; )1(

בסעיףקטן)א1(,המילים"ולאישאיל"-יימחקו; )2(

בסעיףקטן)ג(,במקוםהרישהעדהמילה"יציג"יבוא"בעלעסקשבומוכריםאו )3(
משכיריםמוצריעישון"פ

תיקוןסעיף9בסעיף9לחוקהעיקרי-12פ

בסעיףקטן)א(,אחרי"בחפיסה"יבוא"אובאריזהאחרת"ובמקוםהסיפההחל )1(
במילים"אלאאם"יבוא"אלאאםכןמודפסתאומודבקתעליהאזהרהבאותיותדפוס

ברורותוקריאות,והמילה"אזהרה"מודגשתבקותחתיה,ובהתאםלהוראותאלה:

לענייןמוצריטבק-נוסחהאזהרהיהיהאחדהנוסחיםהמתחלפיםבהתאם )א(
להוראותלפיסעיףקטן)ג(,ושטחהאזהרהיהיה65אחוזיםלפחותמשטחושל
כלאחדמשניהצדדיםהרחביםביותרשלהחפיסהאוהאריזה,בחלקהעליון

שלכלצד,אושיעוראחרמשטחהאריזהבהתאםלהוראותלפיסעיףקטן)ג(;

לענייןסיגריהאלקטרונית,מחסניתאוחומרמילוי-נוסחהאזהרהיהיה: )ב(
30 "אזהרה-מוצרזהממכרביותרומזיקלבריאותך",ושטחהאזהרהיהיה
אחוזיםלפחותמשטחושלכלאחדמשניהצדדיםהרחביםביותרשלהחפיסה
אוהאריזה,בחלקהעליוןשלכלצד,אושיעוראחרמשטחהאריזהבהתאם

להוראותלפיסעיףקטן)ג(;
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לענייןמוצרעישוןשאינומוצרכאמורבפסקאות)1(ו–)2(-נוסחהאזהרה )ג(
יהיה:"אזהרה-העישוןגורםלמחלותחמורותולמוותבטרםעת",ושטחהאזהרה
יהיה30אחוזיםלפחותמשטחושלכלאחדמשניהצדדיםהרחביםביותרשל
החפיסהאוהאריזה,בחלקהעליוןשלכלצד,אושיעוראחרמשטחהאריזה

בהתאםלהוראותלפיסעיףקטן)ג(פ";

בסעיףקטן)ג(,במקום"וסעיפים4או7,וכןלשנותאת"יבוא"וכןלשנותאתשטח )2(
האזהרההקבועבסעיףקטן)א(ואת"ובמקוםהסיפההחלבמילה"ברשומות-"יבוא
"ברשומות;בתקנותלפיסעיףקטןזהרשאישרהבריאותלקבועהוראותשונותונוסחי

אזהרהשוניםלסוגיםשוניםשלמוצריעישון"פ

בסעיף9אלחוקהעיקרי-13פתיקוןסעיף9א

בסעיףקטן)א(,במקום"שרהבריאותאולמישהואהסמיךלכך"יבוא"לממונה", )1(
במקום"פרסומת,קידוםמכירותומתןחסות,למוצריהטבק"יבוא"פרסומותמותרות
כאמורבסעיף3)ב()1(ו–)2(למוצריהעישון"ובסופויבוא"לענייןזה,"הממונה"-המנהל
הכללישלמשרדהבריאותאועובדמשרדהבריאותשהואמינהלענייןחוקזה;הודעה

עלמינויכאמורתפורסםברשומותובאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאותפ";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הממונהרשאילהורותליצרןאוליבואןשלמוצריעישוןלהמציאלו ")א1(
סקירה,אישוראוחוותדעתלאימותהמידעשמסרלפיסעיףזהפ";

סוגי "לפי יבוא להלן" "כמפורט במילים החל הסיפה במקום )ב(, קטן בסעיף )3(
הפרסומותהמותרותכאמורבסעיף3)ב()1(ו–)2(,ולענייןפרסומתמותרתכאמורבסעיף
3)ב()1(-מספרהפרסומותלמוצריעישוןשפורסמובעיתוניםמודפסים,שמותהעיתונים
שבהםהופיעוהפרסומות,תאריךהפרסום,החלקבעיתוןאוהמוסףומספרהעמוד
שבופורסמההפרסומת,וכןכלהפרטיםכאמורלענייןהמודעהשפורסמהלגביאותה
פרסומתלפיסעיף3)ב()1()ב(;דיווחלגביפרסומתמותרתכאמורבסעיף3)ב()1(יוגש
בצירוףתצהירמאתהיצרןאוהיבואןשבויצהירכיהמידעשהגישאמיתיושלם,ואם

הואתאגיד-בצירוףתצהירכאמורמאתהמנהלהכללישלהתאגידפ";

בסעיףקטן)ג(,המילים"אובדרךאחרתכפישימצאלנכון"-יימחקו,ובמקום )4(
הסיפההחלבמילים"כמפורטלהלן"יבוא"לפיסוגיהפרסומותהמותרותכאמורבסעיף

3)ב()1(ו–)2(פ";

בסעיףקטן)ד(,במקום"פרסומתלשםמסחרי"יבוא"פרסומתלאותושםמסחרי"פ )5(

הוספתסעיפים
9בעד9ה

אחריסעיף9אלחוקהעיקרייבוא:14פ

"חפיסותואריזות
אחידותשלמוצרי

עישון

לאישווקאדםמוצרעישוןבחפיסהאובאריזהאחרת,9בפ )א(
אלא אריזות, או חפיסות כמה הכולל במארז זה ובכלל
בחפיסהאובאריזהבצבעPantone448C,שתכלולפרטים

אלהבלבד:

אזהרהלפיסעיף9; )1(

שםהמותג,שמוומענושלהיצרן,ואםהמוצרמיובא )2(
-שמוומענושלהיבואן;פרטיםכאמוריופיעובחלק
Lucidaהתחתוןשלהחפיסהאוהאריזה,ויהיובגופן
PantoneCoolובצבע,LucidaSansunicodeאוSans

Gray2C,וגודלהאותיותלאיעלהעל14נקודות;
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לטיפול הפניה זה ובכלל 9ג, סעיף לפי סימון )3(
חלק תהיה כאמור לטיפול הפניה מעישון; בגמילה

משטחהאזהרהלפיסעיף9פ

שרהבריאות,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי )ב(
לשנותאתהפרטיםהאמוריםבסעיףקטן)א()2(,ובכללזה

לקבועגודלמרביאחרלאותיותכאמורבאותוסעיףקטןפ

הוראותסעיףזהלאיחולועלסיגרוטבקלמקטרת,)ג( )1(
בסעיף כאמור בחנות למכירה מוצעים שהם ובלבד

4א)ב()1(פ

בסעיףקטןזה,"סיגר"-כלאחדמאלה,ובלבד )2(
שהואמסווגכסיגרבהתאםלהוראותלפיפקודתהמכס:

טבקמגולגלהעטוףבעלהטבקטבעי; )א(

משוחזר טבק בעלה העטוף מגולגל טבק )ב(
את וכן במלואו המגולגל הטבק את המכסה
בלא שמשקלוהכולל ובלבד קיים, אם המסנן

המסנןעולהעל3פ1גרםפ

התנאים את בצו לשנות רשאי הבריאות שר )3(
האמוריםבפסקה)2()א(ו–)ב(,ולקבועהוראותותנאים

נוספיםלענייןההגדרה"סיגר"שבאותהפסקהפ

איןבהוראותלפיסעיףזהכדילגרועמהוראותלפיכל )ד(
דין,ובכללזהלפיחוקזה,המחייבותסימוןעלגביחפיסות

אואריזותמוצריםפ

שרהבריאות,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי9גפסימוןמוצריעישון )א(
לקבועהוראותנוספותעלההוראותלפיחוקזהבדברסימון
מוצריעישון,ובכללזההוראותשמטרתןסימוןלשםזיהויאו
עקיבות,לרבותבאמצעיםאלקטרוניים,והוראותבדברחובת
סימון,לרבותמלל,איסורסימוןעלאריזהאוחפיסהשלמוצר
עישוןוהוראותלענייןסימוןמסרשעניינוהפניהלגמילה
מעישון;בתקנותלפיסעיףקטןזהרשאישרהבריאותלקבוע

הוראותשונותלסוגיםשוניםשלמוצריעישוןפ

אדםמוצרעישון,אלאאםכןחפיסתואו לאישווק )ב(
אריזתושלהמוצרמסומנתלפיהוראותסעיףקטן)א(פ

צירוףעלוןלמוצר
עישון

לאישווקאדםמוצרעישוןבחפיסהאובאריזה,אלא9דפ )א(
אםכןמצורףלחפיסהאולאריזהעלוןבנושאנזקיהעישון
ודרכיסיועלגמילהמעישון,לפיהוראותסעיףקטן)ב()בסעיף

זה-עלון(פ

שרהבריאות,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,יקבע )ב(
הוראותלענייןסעיףקטן)א(,ובכללזההוראותבדברגודל
העלון,תוכנו,עיצובו,צורתו,השפותשבהןיפורסםוהגודל
המזערישלהאותיות;בתקנותכאמוררשאיהשרלקבועכי
בעלוןייכללוביןהשארתמונות,לרבותמצוירות,אתאופן

לטיפול הפניה זה ובכלל 9ג, סעיף לפי סימון )3(
חלק תהיה כאמור לטיפול הפניה מעישון; בגמילה

משטחהאזהרהלפיסעיף9פ

שרהבריאות,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי )ב(
לשנותאתהפרטיםהאמוריםבסעיףקטן)א()2(,ובכללזה

לקבועגודלמרביאחרלאותיותכאמורבאותוסעיףקטןפ

הוראותסעיףזהלאיחולועלסיגרוטבקלמקטרת,)ג( )1(
בסעיף כאמור בחנות למכירה מוצעים שהם ובלבד

4א)ב()1(פ

בסעיףקטןזה,"סיגר"-כלאחדמאלה,ובלבד )2(
שהואמסווגכסיגרבהתאםלהוראותלפיפקודתהמכס:

טבקמגולגלהעטוףבעלהטבקטבעי; )א(

משוחזר טבק בעלה העטוף מגולגל טבק )ב(
את וכן במלואו המגולגל הטבק את המכסה
בלא שמשקלוהכולל ובלבד קיים, אם המסנן

המסנןעולהעל3פ1גרםפ

התנאים את בצו לשנות רשאי הבריאות שר )3(
האמוריםבפסקה)2()א(ו–)ב(,ולקבועהוראותותנאים

נוספיםלענייןההגדרה"סיגר"שבאותהפסקהפ

איןבהוראותלפיסעיףזהכדילגרועמהוראותלפיכל )ד(
דין,ובכללזהלפיחוקזה,המחייבותסימוןעלגביחפיסות

אואריזותמוצריםפ

שרהבריאות,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי9גפסימוןמוצריעישון )א(
לקבועהוראותנוספותעלההוראותלפיחוקזהבדברסימון
מוצריעישון,ובכללזההוראותשמטרתןסימוןלשםזיהויאו
עקיבות,לרבותבאמצעיםאלקטרוניים,והוראותבדברחובת
סימון,לרבותמלל,איסורסימוןעלאריזהאוחפיסהשלמוצר
עישוןוהוראותלענייןסימוןמסרשעניינוהפניהלגמילה
מעישון;בתקנותלפיסעיףקטןזהרשאישרהבריאותלקבוע

הוראותשונותלסוגיםשוניםשלמוצריעישוןפ

אדםמוצרעישון,אלאאםכןחפיסתואו לאישווק )ב(
אריזתושלהמוצרמסומנתלפיהוראותסעיףקטן)א(פ

צירוףעלוןלמוצר
עישון

לאישווקאדםמוצרעישוןבחפיסהאובאריזה,אלא9דפ )א(
אםכןמצורףלחפיסהאולאריזהעלוןבנושאנזקיהעישון
ודרכיסיועלגמילהמעישון,לפיהוראותסעיףקטן)ב()בסעיף

זה-עלון(פ

שרהבריאות,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,יקבע )ב(
הוראותלענייןסעיףקטן)א(,ובכללזההוראותבדברגודל
העלון,תוכנו,עיצובו,צורתו,השפותשבהןיפורסםוהגודל
המזערישלהאותיות;בתקנותכאמוררשאיהשרלקבועכי
בעלוןייכללוביןהשארתמונות,לרבותמצוירות,אתאופן
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תחלופתםשלהמסריםעלגביהעלוןוחלוקתםביןחפיסות
אואריזותשלאותומותג,והוראותשונותלסוגיםשוניםשל

מוצריעישוןפ

דיווחבדבררכיבים
שלמוצריעישון

יצרןאויבואןשלמוצריעישוןיגישלממונה,בכלשנה,9הפ )א(
עדיום1ביוני,מידעכמפורטלהלןלגביכלמוצרעישוןשייצר
אוייבאבשנההקודמת,בנפרדלגביכלמוצרעישוןהמובחן

בדרךכלשהיממוצרעישוןאחר:

רשימהשלכללהרכיביםלגביכלאחדממוצרי )1(
העישוןשהואמייצראומייבא,מטרתהשימושברכיבים,
שיעורםוכמותםבמוצרהעישון,ולענייןמוצרעישון
המכילטבק-גםרשימהשלכלרכיבבתערובתהטבק
ושיעורובמוצר;ואולםניתןלצייןברשימהכאמורחומר
טעםוריחבלילצייןאתשיעורו,אםשיעורובמוצר
נמוךמ־1%פ0ממשקלהטבקבמוצרוהואאינונכלל
ברשימותהחומריםהמסרטנים,החשודיםכמסרטנים
אומסרטניםאפשרייםשלהסוכנותהבין־לאומיתלחקר
InternationalAgencyforResearchonCancerהסרטן

)IARC(,כפישהןמתעדכנותמעתלעת;

חומריםהנפלטיםבעתהשימושבמוצרעישון )2(
9ב)ג(,אםהמידעידוע שאינוסיגרכהגדרתובסעיף
ליצרןאוליבואן,ולענייןמוצרטבקשהואסיגריה-גם
מידעלגביפחמןחד־חמצני,עיטרןוניקוטיןהנפלטים

בעתהשימושבמוצר;

מידע - ליבואן או ליצרן ידוע המידע אם )3(
הסיכון בדבר לציבור תמציתי מידע - טוקסיקולוגי
לבריאותהאדםשלכלרכיבהמפורטבפסקאות)1(ו–)2(,
ותוצריהבעירהאוהפליטותשלו,לפיהעניין,בצורתו
בדבר מידע זה ובכלל בו, השימוש ובעת הגולמית
השפעתוהאפשריתשלהרכיבעלרמתההתמכרותשל
המשתמשבמוצרהעישוןועלבריאותו;מידעכאמור

בפסקהזויוגשבצירוףפירוטבדברמקורהמידעפ

מידעכאמורבסעיףקטן)א(יוגשבצירוףתצהירמאת )ב(
היצרןאוהיבואןשבויצהירכיהמידעשהגישאמיתיושלם,
ואםהואתאגיד-בצירוףתצהירכאמורמאתהמנהלהכללי
שלהתאגיד;נוסףעלכך,הממונהרשאילהורותליצרןאו
לאימות דעת חוות או אישור סקירה, לו להמציא ליבואן

המידעפ

הממונהרשאילדרושמיצרןאומיבואןשלמוצרעישון )ג(
מידענוסףבענייניםהאמוריםבסעיףקטן)א(,ולהורותליצרן
המידע לעריכת המתכונת על עישון מוצר של ליבואן או
על זה ובכלל מסירתו, אופן ועל קטן סעיף באותו כאמור

מתכונתלעריכתמידעשהואסודמסחריואופןמסירתופ
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הממונהיפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות )ד(
אתהמידעשהוגשלולפיסעיףזהבלאמידעשהואסוד

מסחריפ

שרהבריאות,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי )ה(
לקבועהוראותלענייןסעיףזה,לרבותהוראותשיחייבויצרן
אויבואןשלמוצריעישוןלסמןרכיביםהמשמשיםבייצור
גבי שלהםעל מוצריעישוןותוצריהבעירהאוהפליטות
חפיסותאואריזותשלמוצריהעישוןוהוראותלענייןאופן
בדיקתשיעורהרכיביםותוצריהבעירהאוהפליטותשלהם
כאמור;בתקנותלפיסעיףקטןזהרשאישרהבריאותלקבוע

הוראותשונותלסוגיםשוניםשלמוצריעישוןפ

בסעיףזה,"הממונה"-כהגדרתובסעיף9א)א(פ" )ו(

בסעיף11לחוקהעיקרי,במקוםסעיפיםקטנים)א(ו–)א1(יבוא:15פתיקוןסעיף11

העושהאחדמאלה,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואםנעברה ")א(
העבירהעלידיתאגיד-כפלהקנסכאמור:

עושהפרסומתבשבחהעישוןכשלעצמו,בניגודלהוראותסעיף2; )1(

עושהפרסומתלמוצרעישון,בניגודלהוראותסעיף3; )2(

מציגמוצרעישוןלמכירה,בניגודלהוראותסעיף4א; )3(

עושהשימושבשמםאובדמותםשלבניאדם,שלבעלחייםאושלאבר )4(
מאבריהם,אובתמונהשלפריאוצמחאחר,לרבותבציוראובהנפשה,בפרסומת
מותרתלמוצרעישוןאובסימוןחפיסהאואריזהשלמוצרעישון,בניגודלהוראות

סעיף5)א(;

בניגוד עיתון, של מהדורה באותה אחת מותרת מפרסומת יותר עושה )5(
להוראותסעיף6)א(;

בניגוד אחר, מסר או אזהרה בה שנכללים בלי מותרת פרסומת עושה )6(
להוראותסעיף7;

מייצר,משווקאומאחסןמוצרשאינומוצרעישוןבניגודלהוראותסעיף )7(
7א)א(;

מכנהמוצרעישוןבשםאובכינויזההאודומהלשםמסחריאולמותגשל )8(
מוצרשאינומוצרעישון,בניגודלהוראותסעיף7א)ג(;

מילוי חומר או מחסנית אלקטרונית, סיגריה מאחסן או משווק מייצר, )9(
20מיליגרםלמיליליטר,בניגודלהוראות המכיליםניקוטיןבריכוזהעולהעל

סעיף7ג)א(;

משווקחומרמילויבניגודלהוראותסעיף7ג)ב(; )10(

משווקאומפיץלצרכןמוצרעישון,בניגודלהוראותסעיף8)א(; )11(

מפיץ,מחלקאומשאילמוצרעישוןלאדםאחרבמסגרתמסחרית,בניגוד )12(
להוראותסעיף8)ב(;

מוכראומשכירמוצרעישוןלקטין,בניגודלהוראותסעיף8א)א(או)א1(; )13(

הממונהיפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהבריאות )ד(
אתהמידעשהוגשלולפיסעיףזהבלאמידעשהואסוד

מסחריפ

שרהבריאות,באישורועדתהכלכלהשלהכנסת,רשאי )ה(
לקבועהוראותלענייןסעיףזה,לרבותהוראותשיחייבויצרן
אויבואןשלמוצריעישוןלסמןרכיביםהמשמשיםבייצור
גבי שלהםעל מוצריעישוןותוצריהבעירהאוהפליטות
חפיסותאואריזותשלמוצריהעישוןוהוראותלענייןאופן
בדיקתשיעורהרכיביםותוצריהבעירהאוהפליטותשלהם
כאמור;בתקנותלפיסעיףקטןזהרשאישרהבריאותלקבוע

הוראותשונותלסוגיםשוניםשלמוצריעישוןפ

בסעיףזה,"הממונה"-כהגדרתובסעיף9א)א(פ" )ו(

תיקוןסעיף11בסעיף11לחוקהעיקרי,במקוםסעיפיםקטנים)א(ו–)א1(יבוא:15פ

העושהאחדמאלה,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()4(לחוקהעונשין,ואםנעברה ")א(
העבירהעלידיתאגיד-כפלהקנסכאמור:

עושהפרסומתבשבחהעישוןכשלעצמו,בניגודלהוראותסעיף2; )1(

עושהפרסומתלמוצרעישון,בניגודלהוראותסעיף3; )2(

מציגמוצרעישוןלמכירה,בניגודלהוראותסעיף4א; )3(

עושהשימושבשמםאובדמותםשלבניאדם,שלבעלחייםאושלאבר )4(
מאבריהם,אובתמונהשלפריאוצמחאחר,לרבותבציוראובהנפשה,בפרסומת
מותרתלמוצרעישוןאובסימוןחפיסהאואריזהשלמוצרעישון,בניגודלהוראות

סעיף5)א(;

בניגוד עיתון, של מהדורה באותה אחת מותרת מפרסומת יותר עושה )5(
להוראותסעיף6)א(;

בניגוד אחר, מסר או אזהרה בה שנכללים בלי מותרת פרסומת עושה )6(
להוראותסעיף7;

מייצר,משווקאומאחסןמוצרשאינומוצרעישוןבניגודלהוראותסעיף )7(
7א)א(;

מכנהמוצרעישוןבשםאובכינויזההאודומהלשםמסחריאולמותגשל )8(
מוצרשאינומוצרעישון,בניגודלהוראותסעיף7א)ג(;

מילוי חומר או מחסנית אלקטרונית, סיגריה מאחסן או משווק מייצר, )9(
20מיליגרםלמיליליטר,בניגודלהוראות המכיליםניקוטיןבריכוזהעולהעל

סעיף7ג)א(;

משווקחומרמילויבניגודלהוראותסעיף7ג)ב(; )10(

משווקאומפיץלצרכןמוצרעישון,בניגודלהוראותסעיף8)א(; )11(

מפיץ,מחלקאומשאילמוצרעישוןלאדםאחרבמסגרתמסחרית,בניגוד )12(
להוראותסעיף8)ב(;

מוכראומשכירמוצרעישוןלקטין,בניגודלהוראותסעיף8א)א(או)א1(; )13(
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או חפיסתו על אזהרה מודבקת או שמודפסת בלי עישון מוצר משווק )14(
אריזתו,בניגודלהוראותסעיף9;

משווקמוצרעישוןבחפיסהאובאריזהשאינהכאמורבסעיף9בפ )15(

העושהאחדמאלה,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()3(לחוקהעונשין,ואםנעברה )א1(
העבירהעלידיתאגיד-כפלהקנסכאמור:

מכנהעסקאופעילותמסחריתשאינםקשוריםלסחרבמוצריעישוןבשם )1(
אובכינויזההאודומהלשםמסחריאולמותגשלמוצרעישון,בניגודלהוראות

סעיף7א)ב(;

מייצר,משווקאומאחסןלשםשיווקצעצועאוממתקבצורהשלסיגריה, )2(
בניגודלהוראותסעיף7א)ד(;

מציבמכונהלמכירתמוצריעישון,בניגודלהוראותסעיף7ב; )3(

לאמגישדוחכאמורבסעיף9א,אומגישדוחחלקיאודוחהכוללפרט )4(
שגוי,בניגודלהוראותאותוסעיף;

משווקמוצרעישוןשחפיסתואואריזתואינהמסומנת,בניגודלהוראות )5(
סעיף9ג;

משווקמוצרעישוןבחפיסהאובאריזה,בלאשמצורףלהןעלון,בניגוד )6(
להוראותסעיף9ד;

לאמגישמידעכאמורבסעיף9ה,אומגישמידעחלקיאולאנכון,בניגוד )7(
להוראותאותוסעיף;

להוראות בניגוד רכיביו, את מסמן ולא עישון מוצר מייבא או מייצר )8(
סעיף9ה)ה(פ"

אחריסעיף11אלחוקהעיקרייבוא:16פהוספתסעיף11ב

"אחריותנושא
משרהבתאגיד

שניתן11בפ כל ולעשות לפקח חייב בתאגיד משרה נושא )א(
11בידיהתאגידאובידי למניעתביצועעבירהלפיסעיף
זו,דינו-קנסכאמורבסעיף עובדמעובדיו;המפרהוראה

61)א()3(לחוקהעונשיןפ

נעברהעבירהלפיסעיף11עלידיתאגידאועלידי )ב(
עובדמעובדיו,חזקההיאכינושאמשרהבתאגידהפראת
חובתולפיסעיףקטן)א(,אלאאםכןהוכיחכיעשהכלשניתן

כדילמלאאתחובתופ

בסעיףזה,"נושאמשרהבתאגיד"-מנהלפעילבתאגיד, )ג(
בתאגיד, אחר תפקיד בעל או מוגבל, שותף למעט שותף

האחראימטעםהתאגידעלהתחוםשבונעברההעבירהפ"

ביטולסעיפים
12ו־13

סעיפים12ו־13לחוקהעיקרי-בטליםפ17פ

אחריסעיף15לחוקהעיקרייבוא:18פהוספתסעיף15א

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמהוראותלפיכלדין,15אפ"שמירתדינים )א(
לרבותהוראותלפיפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-

1981,פקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-51973,

דינימדינתישראל,נוסחחדש27,עמ'526פ 5
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חוקהמאבקבתופעתהשימושבחומריםמסכנים,התשע"ג-
62013,ופקודתהטבק7,ובכללזהמחובותאומהגבלותשנקבעו
בהםלגבימוצרעישון,לרבותחובתקבלתהיתראורישיון

הנדרשלמוצרעישוןפ

בשיווק )א(, קטן בסעיף האמור מכלליות לגרוע בלי )ב(
מרחוקבאינטרנטשלמוצרעישוןיראועוסקהמציגלצרכן
פרטיםכאמורבסעיף4א)ב()2(כמישממלאאחרחובותהגילוי
לענייןהתכונותהעיקריותשלהנכסכאמורבסעיף14ג)א()2(

לחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-81981פ"

אחריסעיף16לחוקהעיקרייבוא:19פהוספתתוספת

"תוספת

)סעיף7)א((

אזהרה בפרסומות מותרות כאמור בסעיף 3)ב()1( ו–)2(

האזהרהתהיהבאותיותבצבעשחורעלרקעלבןובמסגרתשחורהשעובייהכעובי 1פ
האותיותבאזהרהפ

המילה"אזהרה"תודפסבאותיותגופן"חייםשמן"ושארהמיליםיודפסובאותיות 2פ
גופן"חייםצר"פ

באזהרותשנוסחןכוללאתהמילים"משרדהבריאות"יופיעומיליםאלהבאותיות 3פ
קטנותמשאראותיותהאזהרה,ואותיותהאזהרהיתפסואתרובשטחהאזהרהפ"

תיקוןחוק
למניעתהעישון

במקומותציבוריים
והחשיפהלעישון

-מס'6

בחוקלמניעתהעישוןבמקומותציבורייםוהחשיפהלעישון,התשמ"ג-20-91983פ

בסעיף1)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"כלמוצרטבק"יבוא"מוצרעישוןכשהוא )1(
דולקאומופעל,לפיהעניין;בחוקזה,"מוצרטבק","מוצרעישון"ו"עישון"-כהגדרתם

בחוקאיסורפרסומתוהגבלתהשיווקשלמוצריטבקועישון,התשמ"ג-1983פ";

בסעיף2א)ב()1(,במקום"סיגריה,סיגרילה,נרגילה,סיגראומקטרתכשהםדלוקים" )2(
יבוא"מוצרעישוןכשהואדולקאומופעל,לפיהעניין";

בסעיף8)א(,במקום"סיגריה,סיגרילה,סיגראומקטרתכשהםדלוקים"יבוא"מוצר )3(
עישוןכשהואדולקאומופעל,לפיהעניין";

בסעיף9,בכלמקום,במקום"סיגריה,סיגרילה,סיגראומקטרתכשהםדלוקים" )4(
יבוא"מוצרעישוןכשהואדולקאומופעל,לפיהעניין"פ

תחילתושלחוקזהחודשייםמיוםפרסומו,בכפוףלהוראותסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(21פתחילה )א(
)להלן-יוםהתחילה(פ

תחילתםשלההגדרה"שיווק"בסעיף1לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה,ושלסעיפים )ב(
5)א(,7א)ד(,ו־11)א()4(ו–)א1()2(לחוקהעיקריכנוסחםבחוקזה,שישהחודשיםמיום

פרסומושלחוקזהפ

תחילתםשלסעיפים4א,9,9בו־11)א()3(,)14(ו–)15(לחוקהעיקרי,כנוסחםבחוק )ג(
זה,שנהמיוםפרסומושלחוקזהפ

חוקהמאבקבתופעתהשימושבחומריםמסכנים,התשע"ג-
62013,ופקודתהטבק7,ובכללזהמחובותאומהגבלותשנקבעו
בהםלגבימוצרעישון,לרבותחובתקבלתהיתראורישיון

הנדרשלמוצרעישוןפ

בשיווק )א(, קטן בסעיף האמור מכלליות לגרוע בלי )ב(
מרחוקבאינטרנטשלמוצרעישוןיראועוסקהמציגלצרכן
פרטיםכאמורבסעיף4א)ב()2(כמישממלאאחרחובותהגילוי
לענייןהתכונותהעיקריותשלהנכסכאמורבסעיף14ג)א()2(

לחוקהגנתהצרכן,התשמ"א-81981פ"

הוספתתוספתאחריסעיף16לחוקהעיקרייבוא:19פ

"תוספת

)סעיף7)א((

אזהרה בפרסומות מותרות כאמור בסעיף 3)ב()1( ו–)2(

האזהרהתהיהבאותיותבצבעשחורעלרקעלבןובמסגרתשחורהשעובייהכעובי 1פ
האותיותבאזהרהפ

המילה"אזהרה"תודפסבאותיותגופן"חייםשמן"ושארהמיליםיודפסובאותיות 2פ
גופן"חייםצר"פ

באזהרותשנוסחןכוללאתהמילים"משרדהבריאות"יופיעומיליםאלהבאותיות 3פ
קטנותמשאראותיותהאזהרה,ואותיותהאזהרהיתפסואתרובשטחהאזהרהפ"

תיקוןחוקבחוקלמניעתהעישוןבמקומותציבורייםוהחשיפהלעישון,התשמ"ג-20-91983פ
למניעתהעישון

במקומותציבוריים
והחשיפהלעישון

-מס'6

בסעיף1)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"כלמוצרטבק"יבוא"מוצרעישוןכשהוא )1(
דולקאומופעל,לפיהעניין;בחוקזה,"מוצרטבק","מוצרעישון"ו"עישון"-כהגדרתם

בחוקאיסורפרסומתוהגבלתהשיווקשלמוצריטבקועישון,התשמ"ג-1983פ";

בסעיף2א)ב()1(,במקום"סיגריה,סיגרילה,נרגילה,סיגראומקטרתכשהםדלוקים" )2(
יבוא"מוצרעישוןכשהואדולקאומופעל,לפיהעניין";

בסעיף8)א(,במקום"סיגריה,סיגרילה,סיגראומקטרתכשהםדלוקים"יבוא"מוצר )3(
עישוןכשהואדולקאומופעל,לפיהעניין";

בסעיף9,בכלמקום,במקום"סיגריה,סיגרילה,סיגראומקטרתכשהםדלוקים" )4(
יבוא"מוצרעישוןכשהואדולקאומופעל,לפיהעניין"פ

תחילתושלחוקזהחודשייםמיוםפרסומו,בכפוףלהוראותסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג(21פ )א(
)להלן-יוםהתחילה(פ

תחילה

תחילתםשלההגדרה"שיווק"בסעיף1לחוקהעיקריכנוסחובחוקזה,ושלסעיפים )ב(
5)א(,7א)ד(,ו־11)א()4(ו–)א1()2(לחוקהעיקריכנוסחםבחוקזה,שישהחודשיםמיום

פרסומושלחוקזהפ

תחילתםשלסעיפים4א,9,9בו־11)א()3(,)14(ו–)15(לחוקהעיקרי,כנוסחםבחוק )ג(
זה,שנהמיוםפרסומושלחוקזהפ

ס"חהתשע"ג,עמ'221פ 6

דינימדינתישראל,נוסחחדש5,עמ'100פ 7

ס"חהתשמ"א,עמ'248פ 8

ס"חהתשמ"ג,עמ'148;התשע"ז,עמ'501פ 9
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דיווחראשוןלפיסעיף9אלחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,לענייןפרסומותלמוצריעישון22פדיווחיםראשונים
שאינםמוצריטבק,ודיווחראשוןלפיסעיף9הלחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,יוגשו

עדיוםט'בסיווןהתש"ף)1ביוני2020(פ

הוראותמעבר
לענייןאזהרות

עלגביחפיסות
אואריזותשל

מוצריעישון

החלביוםהתחילהכאמורבסעיף21)א(,כלעודלאנקבעוהוראותלפיסעיף9)ג(23פ )א(
לחוקהעיקריכנוסחובחוקזהלענייןמוצריטבק,יחולולענייןאותםמוצריםהוראות
צוהגבלתהפרסומתוהשיווקשלמוצריטבק)שינוינוסחיאזהרה(,התשס"ג-102002
)בסעיףזה-צושינוינוסחיאזהרה(,למעטסעיף3)ב()2(לצוהאמור,וסעיף3)ג(לצו

יחולבשינויזה:במקום"32%"יקראו"לפחות65%"פ

החלבמועדהאמורבסעיף21)ג(,כלעודלאנקבעוהוראותלפיסעיף9)ג(לחוק )ב(
העיקריכנוסחובחוקזהלענייןמוצריעישוןשאינםמוצריטבק,יחולועלאזהרותשיש
להדביקאולהדפיסעלאריזותיהםשלאותםמוצריםהוראותסעיף3)ב(ו–)ג(לצושינוי
נוסחיאזהרה,כלעודהצוהאמורלאשונהאובוטללפיסעיף9)ג(לחוקהעיקריכנוסחו

בחוקזה,ובכפוףלהוראותאלה:

פסקה)2(שלסעיף3)ב(האמור-לאתחול; )1(

סעיף3)ג()1(יחולבשינויזה:במקום"32%"יקראו"לפחות30%"פ )2(

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה
ושרהבריאות

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ק"תהתשס"ג,עמ'227פ 10
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