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תהעותר

-נגד- 

שר הבריאות, יעקב ליצמןכ הרב"ח.1

' רחמשרד המשפטים, )צים"מחלקת בג(י פרקליטות המדינה"ע

02-6467011: פקס, 02-6466590: 'טל, ירושלים, 31דין -צלאח א

תל 16חיים הזז ' מרח, 51-386648-3פ .ח)PML(מ "פיליפ מוריס בע.2

69470, אביב

המשיבים

וצו בינייםעל תנאילמתן צועתירה

סיגריה , הגדרתו של מוצר חדשמלהורות על 1המנעותו של המשיב , ענינה של עתירה זו

המשווקת בישראל באמצעות , חברת פיליפ מוריסבייצור , המבוססת על חימום טבק, אלקטרונית

כל הכללים והחובות שנקבעו בחוק לעניין שיווק ובכך להחיל עליו את "מוצר טבק"כ, 2המשיבה 

ובהתעלמות מהמלצת הגורמים , וזאת בניגוד ללשון החוק, הפוגעים בבריאות, ופרסום מוצרי טבק

הנחשפים כבר כעת למוצר האמור מעל מדפי , תוך סיכון בריאותם של תושבי ישראל, יםהמקצועי

.מבלי שיהיו מודעים לסכנות הכרוכות בו, חנויות רבות

מוצר הלא יסווג את ליתן טעם מדוע 1המורה למשיב , כבוד בית המשפט מתבקש ליתן צו על תנאי

חוק כפוף לכך שזה יהיה, כמוצר טבק2י המשיבה "ע") המוצר: "להלן(IQOSהמשווק בשם 

.")החוק: "להלן("1983- ג"התשמ, הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק
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והפצתו של המוצר עד לקבלת שיאסור על שיווקו, כבוד בית המשפט מתבקש ליתן צו ביניים

ת אשר עלולים לעשו, ימנע הנזק הבריאותי לתושבי ישראליכך ש,עיקריבענין הסעד ההחלטה

. באם זה ימשיך להיות מופץ בלא כל אזהרה, שהינו בעל השפעות ממכרות, מוצרבשימוש

, יש לראות במוצר, כי עד לקבלת החלטה אחרת, מתבקש לקבוע כבוד בית המשפט, לחילופין

.כך ששיווקו יהיה כפוף לחוק כאמור, כמוצר טבק

ירההצדדים לעת. א

תנהלות דמוקרטית ושקופה של נבחרים ושל לקידום ההעותרת הינה עמותה רשומה הפועלת.1

קשרים בין דרגים -שלטון - בעלי תפקידים בכירים במערכת השלטון ולחשיפת קשרי הון

או עלולים , אשר משפיעים, פוליטיים ומקצועיים לבין גופים הפועלים לשם מקסום רווחים

.באופן שאינו תואם את האינטרס הציבורי, על מקבלי ההחלטות, להשפיע

האחראי ליישום החוק נשוא עתירה , העומד בראש משרד הבריאות, הוא שר הבריאות1שיבהמ.2

.בלא שיוטלו עליו המיגבלות הנדרשות, זו והוא שקיבל את ההחלטה לאפשר את שיווק המוצר

-Philip Morrisהעוסקת בשיווק בישראל של מוצרי , חברה הרשומה בישראלהינה 2המשיבה .3

. ")פיליפ מוריס: "להלן(שיווק מוצרי טבקלור ותאגיד בינלאומי לייצ

התשתית העובדתית.ב
, סיגריה אלקטרונית–החל להמכר בחנויות בישראל המוצר , או בסמוך לכך, 2017בינואר .4

.המבוססת על טכנולוגיה של חימום טבק

זאת למרות שמדובר במוצר המכיל , על גבוכנדרש בלא אזהרה , המוצר כאמור משווק ונמכר.5

.הידוע כחומר ממכר, הידוע ומוכר כחומר המזיק לבריאות וכן  מכיל ניקוטין, בקט

, על פי נתוני משרד הבריאות. בישראל1מוצרי טבק הינם גורם התמותה והתחלואה מספר .6

אזרחים בשנה מצריכת 8,000מתים בישראל , מידי שנה כמתחייב בחוק1אותם מפרסם משיב 

. טבק

, קרי מוצר המזיק לבריאות, המוצר הינו מוצר טבק. רכיבים של המוצראין חולק על ה, ויודגש.7

ו לגרום שהינו רכיב שמטרת, הנשאף לריאות בדרך של חימום וזאת בתוספת ניקוטין

מסיגריה " פחות מזיק"כי המוצר , טוענת באתר החברה"פיליפ מוריס. "להתמכרות המשתמש

, מה גם שגם לפי אתר החברה, תף לטענה זואשר שו, אולם לא ידוע על כל מחקר עצמאי, רגילה

עסקינן בנזק קטן יותר , לפי הגדרתם, אלא, לא מדובר במוצר שאינו גורם נזק למשתמשים

.הא ותו לאו. באופן יחסי

התקיים דיון בוועדת הכנסת המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול 25.1.17ביום  .8

, איתמר גרוטו' פרופ. "בקמפיינים נגד עישוןשקלים השקעה 0, מתים מעישון8000"שכותרתו 

: משרד הבריאות אמר בדיון כיל "משנה למנכ
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שא הסיגריות האלקטרוניות ותחליפי סיגריות נו, נושא נוסף זה"

נכנס המוצר החדש של פיליפ כמו שעכשיו, אחרים למיניהם

אנחנו בעניין הזה רוצים לעשות את הרגולציה זהה למוצרי ,מוריס

כלומר אם אסור לעשן במקום ציבורי אז אסור לעשן , םטבק אחרי

לפרסם אם אסור לפרסם סיגריות אז אסור. סיגריה אלקטרונית

לפחות מה , הגישה המקובלת היוםוז. גם סיגריות אלקטרוניות

..." שמתקדמים ברוב מדינות העולם

ה אני פ...אנחנו רוצים,המוצר החדש שאנחנו מדברים עליו"... 

לפי , יש בו טבק. המוצר החדש הוא מוצר טבק, ריםאתן שני דב

ולכן אפשר להחיל עליו מיידית את המגבלות כי לא ... תפיסתנו

....צריך בעצם חקיקה

אנחנו סבורים שהמוצר החדש הוא כן מוצר טבק היות שהוא ...

כרגע אנחנו . ואז אפשר להחיל את זה במיידי, מבוסס טבק, מכיל

משרד המשפטים בגלל שיש פה ממש מחכים לאישור סופי של

עניין של פרשנות משפטית וברגע שנקבל אותו נוציא את ההנחיה 

."הזאת מיד

.)הציטוט הוא תמלול מתוך הקלטת הישיבה. פרוטוקול הדיון עדין לא פורסם(

הראל מהמחלקה המשפטית של - ד מירה היבנר"ובהמשך לאמור שלחה עו31.1.17ביום .9

:בו נכתב,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, רז ניזריד"מכתב לעומשרד הבריאות

לאחרונה הובא לידיעתנו כי חברת פיליפ מוריס החלה לשווק "

החברה נוקטת ). המוצר–להלן (IQOSבישראל מוצר תחת השם 

בפעולות נרחבות לפרסום המוצר והחדרתו לשוק בישראל ואף 

בהעברת ומכאן גם הדחיפות , החלה במכירה מוקדמת למתעניינים

.עמדה בעניין הנדון

הכולל בין , י גורמי המקצוע במשרד"ב נייר עמדה אשר הוכן ע"מצ

עמדתם של אנשי המקצוע היא כי . היתר תיאור של המוצר ותמונות

המוצר שבנדון דומה ביותר לסיגריה רגילה מבחינת כלל המרכיבים 

החשש , ובהם הנזק המוכח לבריאות, המצדיקים את הגבלתו

הפגיעה בבריאות הסובבים , ת בשל החשיפה לניקוטיןלהתמכרו

בשיווק המוצר , ראשית...... וכן הפגיעה במאבק להפסקת העישון

IQOS , נעשה שימוש בראשי תיבות-I  QUIT ORDINARY

SMOKING ,דהיינו גם מבחינת חברת פיליפ מוריס מדובר ב -

עניין נציין  כי ב, לסיום"...העישון הרגיל"גם אם לא , "עישון"

מוצר "עמדת המשרד הייתה כי לא מדובר ב, סיגריות אלקטרוניות

, אלא ניקוטין, "טבק"הואיל והמוצר אינו מכיל " טבק
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נודה לאישורכם לעמדתנו בנוגע לפרשנות המונח , לאור האמור

עמדה זאת תאפשר . ככוללת את המוצר שבנדון, "מוצר טבק"

וללא , וצר שבנדוןהחלת החובות בחוק בנוגע למוצרי הטבק על המ

."אפליה אל מול מוצרי טבק אחרים

.'אנספח. ב"רצ

:19.2.17ביום, טלי שטיין' הראל השיבה לה גב-ד מירה היבנר"בהמשך לפניתה של עו.10

הריני להודיעך כי על פי , בהמשך לפנייתך למר ניזרי בקשר לנידון"

על עמדתכם הנסמכת , פרשנותכם המשפטית לעניין זה, בדיקתנו

.הינה ראויה וסבירה, המקצועית וניתוח משפטי של הדין

אשר על כן גם לדעתנו יש להחיל על המוצר את הדינים 

".הרלוונטים

.'בנספח.ב"רצ

מר , נשלחה לעיתונות הודעת דובר משרד הבריאות2017במרץ 1יום בהאמור לעיל כל למרות .11

: לגבי המוצרכתב נבה,אייל בסון

"2 .IQOS– בתחום זה טרם גובשה רגולציה עולמית ברורה

באירופה לא ניתנה . הדן בנושא בימים אלה, FDAובפרט על ידי ה 

אך גוף המכס של האיחוד האירופי הגדיר , עדיין התייחסות כוללת

). למשל מטבק לסיגריות, בשונה" (מוצר טבק אחר"את המוצר כ

."בנושאFDA-להמתין להכרעת הלאור האמור הוחלט 

.'גנספח.ב"רצ

US Food and Drug -רשות האמריקאית לא ברור מדוע מבקש משרד הבריאות להסתמך על ה.12

Administration)להלן :FDA (הוא שהמסקנה מכל האמור , אולם הדבר המוזר יותר, דוקא

אות בוחר לאפשר את שיווקו ומכירתו של היא כי משרד הברי, כפי שנעשית הלכה למעשה, לעיל

כנדרש , כל מיגבלות במכירתועל גבי המוצר וללאאזהרה כתיבת חיוב להמוצר וזאת בלא כל 

בעוד , כמו גם לשכל הישר, של אנשי המקצועלעמדתם ולדבריהם בניגוד מוחלט –בחוק 

.ב אותה עמדה עצמה הביאה לאיסור על הפצת המוצר"שבארה

ללא שנתקיים דיון או , בלא כל הסבר מהותי, אות השתנתה תוך פרק זמן קצררימשרד הבעמדת .13

החלטה אחרים בקרב הגורמים המקצועיים במשרד וכמובן מבלי שנעשה כל שינוי ברכיבי 

.המוצר או בחוקים הרלבנטיים

בלא כל , בו משווק המוצר בחנויות רבות, החלטה זו של המשרד הביאה למצב הנוכחי.14

מכור את המוצראיסור של משרד הבריאות לואף ללא (, ותבלא מיגבלותואזהרה כנדרש 
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. מסוכן ואינו ממכר ולא כך הדברמדובר במוצר שאינו יוצרת מצג לפיו ) בני נוערולילדים ל

שלטון- חשש לקשרי הון

אולם לא ניתן להתעלם , זהר בכבודם של נבחרי ציבור ושל פקידים בכיריםיהעותרת מבקשת לה.15

פגישות אשר דבר , 2ה ונציגי משרדו לבין נציגי המשיב1פגישות שהתקיימה בין המשיב מסדרת 

.2בתחקיר ערוץ קיומן נחשף

.2ה משיבהעם נציגי ל משרד הבריאות"המשנה למנכ,טוגרו' ופרופ1המשיבונפגש2016מאי  ב.16

אשר , "מסך עשן",בעצמו בתחקירו של העיתונאי חיים ריבלין1הדברים נאמרו על ידי המשיב 

המתחזה כנציגת חברת , בשיחה עם כתבת, בו מודה השר ליצמן, 10.1.2017ביום  2בערוץ שודר

.לקראת הפצתו של המוצר בישראל, כי נפגש עם אנשי פיליפ מוריס,  טבק

: התחקיר המלא פורסם בשלושה חלקים ומצוי באתר הרשות השניה(

/93704-health-and-macher-envelopes/health/domestic/news/item/tv.reshet://http;-news/il.co.mako.www://ttph
htm.98951004f3a1589149-Article/2017_1q-health/israel ;/96566-82piu/health/domestic/news/item/tv.reshet://http(

לבין תחקירני , 1המקורב למשיב ,"המודיע"עיתון כתב , יעקב רייניץבין ,שהוקלטהשיחהמ.17

:לעיל2מטעם משיבה לוביסטיםבאמצעות כי הפגישות כאמור תואמו , עולה2חדשות 

שיש אמנה בינלאומית ]וטורג' פרופ[איתמר , הוא טען: רייניץ"

בטוח שהוא לא. בנושא הזה והוא לא יודע אם הוא צריך להיפגש

..לא יודע למה, הוא ניסה ככה להתחמק, רוצה ולא זה

."אז הוא הסכים לפגישה,אז בסדר, ואז הלחצתי קצת יותר

הלו: רייניץ"

היי: 2חדשות 

אז הוא אומר שיש ]ליצמן[כן בסדר אני יושב פה לצד השר : רייניץ

הם אמורים , פיליפ מוריס כבר היו פה במשרד, חברות2פה 

לים מגיעים "המנכ? נכון,זה החודש?מתי, עם השרלהיפגש 

הייתה להם פגישה מקדימה גם כן עם איתמר . ל"במיוחד מחו

גם . כולם מפעילים פה לוביסטים וכולם פה בסיפור פה, גרוטו

אמרתי לך הם משלמים , איל זה, לפיליפ מוריס יש להם גם כן

קריסני ,שיש לו חברת לובי ענק, איך קוראים לרוסי הזה... שמה

המייצגת את ". פוליסי"המייסד והבעלים של חברת הלובי [

"...לא יודע בדיוק נו איך קוראים לו שם]2ה משיבה

.)13:14דקה 1חלק (לעיל מתוך התחקיר
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כי נפגש , עולה2ומתחקיר ערוץ פעם נוספת2עם נציגי המשיבה1נפגש המשיב16.12.16ביום .18

.שלישיתעמם במועד לא ידוע פעם 

קובעת כי יש להמנע , )להלן(עליה חתומה ישראל' אמנת המסגרת לפיקוח על הטבק, 'ויודגש.19

ממפגשים בין מקבלי החלטות לבין נציגי חברות טבק וכי בהעדר אפשרות להמנע מפגישה 

הפגישות לעיל לא פורסמו על ידי המשיב ודבר קיומם . יש חובה לפרסם את דבר קיומה, כאמור

.לאחר שהיה נסיון להסתירם מהציבור, ר לעילנחשף בתחקי

האסורות על פי אולם יש מקום לבחון האם לרצף הפגישות, העותרת אינה בוחנת כליות ולב.20

בין נציגי ומקורביםשאורגנו על ידי לוביסטים , האמנה והיו מחויבות לכל הפחות בדיווח

קשר לשינוי הפתאומי יש ,ונציגים בכירים ממשרד הבריאות1לבין המשיב 2המשיבות 

.והבלתי מוסבר בעמדת המשרד

מיצוי הליכים

. בדרישה כי המוצר יוגדר כמוצר טבק1למשיב ,שבי גטניו, ל העותרת"ה מנכפנ22.12.16ביום .21

: בין היתר נכתב

אויב מספר ', פיליפ מוריס'גם אם דובריה הערמומיים של תאגיד "

מוצר החדש התהליך טוענים כי ב, של בריאות הציבור בישראל1

הרי , כמו בסיגריה הרגילה" שריפה"ולא של " אידוי"הוא של 

שפעולת האדם המשתמש בסיגריה החדשה היא אותה פעולת 

. )"שאיפות14מספק : "עדות מהכתבה(שאיפה ונשיפה –עישון 

טבק "על כן החוק הקיים תקף לגבי המוצר החדש כנגזר מהאמור ב

לאור כך אבקש כי משרד הבריאות .בכל צורה שהיא הנועד לעישון

פיליפ 'יוציא הנחייה דחופה לפיה המוצרים החדשים של חברת 

כפופים לכל Heets ומוצר המשנה שלו" אייקוס"-' מוריס

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי 'המגבלות הנגזרות מ

"1983–ג "תשמ, טבק

.1'דנספח.ב"רצ

. בנדוןל משרד הבריאות"מכתב  אל מנכל העותרת"מנכשלח16.1.17ביום .22

.2' נספח ד.ב"רצ

.לא נענו עד למועד כתיבת עתירה זונתקבלו במשרד הבריאות אולם שתי הפניות.23
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המשפטימצבה. ג

:טבק כדלקמןמהוקובעת )נוסח חדש(פקודת הטבק.24

טבק , שהלרבות טומבק וחיי, נטעי טבק ועלי טבק—" טבק"

;וכן זרעי טבק, מיוצר ושאינו מיוצר

, חיישה חתוכה, טומבק חתוך, טבק חתוך—" טבק מיוצר"

טבק לעיסה וכל טבק שהיה נתון , טבק הרחה, סיגרים, סיגריות

".לתהליך המכשירו לצריכה

מגדיר את חלות החוק" 1983- ג"התשמ, הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק"חוק .25

:כדלקמן

, להרחה, טבק בכל צורה שהיא הנועד לעישון-" צרי טבקמו""

טבק , סיגרלות, סיגרים, לרבות סיגריות, ללעיסה או למציצה

;לנרגילה וטבק למקטרת

בכל , מוצר המשמש לעישון טבק- " מוצר המשמש לעישון טבק"

".מקטרת ונייר לגלגול סיגריות, לרבות נרגילה,צורה שהיא

נחתמה אמנת המסגרת לפיקוח על 2003במאי 21ביום . הבינלאומיהדברים מפורשים גם בדין .26

אמנה על ה.ון הבריאותאשר אומצה בידי המדינות החברות בארג,")האמנה: "להלן(הטבק

. וכאמור זו עוגנה בתיקון לחוק לעיל) 2003ביוני 20(ג "בסיוון התשס' ביום כ, חתמה ישראל

:באמנה מוגדרים מוצרי טבק

 (f) “tobacco products” means products entirely or
partly made of the leaf tobacco as raw material which

are manufactured to be used for smoking, sucking,

chewing or snuffing;

?"מוצר טבק"האם המוצר הינו 

Philipנות אל אתר לענין זה אין אלא להפ". מוצר טבק"האם יש לראות במוצר , נשאלת השאלה.27

Morris ,בו מופיע תיאור המוצר כדלקמן:

HEETS, also branded as HeatSticks in some

markets, are specially designed tobacco products that
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contain tobacco material and several filter sections. The

specially designed tobacco product is intended

exclusively for use with a precisely controlled heating

device that we are commercializing under

the IQOS brand name.

HEETS are made up of elements that include a tobacco

plug, hollow acetate tube, polymer-film filter, cellulose-

acetate mouthpiece filter, and outer and mouth-end

papers.

Our heated tobacco products are made by blending

high-quality tobaccos from selected types and origins.

These tobaccos are then ground to provide the perfect

mixture and reconstituted back into a tobacco sheet to

manufacture HEETS.

החברה הרפואית למניעה וגמילה מעישון , על טיבו של המוצר עמדו האגודה למלחמה בסרטן.28

בו , 2017בינואר 18ואיגוד רופאי בריאות הציבור בישראל בהסתדרות הרפואית במכתב מיום

: בין היתר, נכתב

הראשון הוא גוף , זוהי מערכת המשלבת שני מרכיבים עיקריים"

והמרכיב השני הוא סיגריות טבק ...החימום ומכשיר הטענ

עקרון הפעולה של ... HOT STICKS ייעודיות הנקראות 

, מעלות350-הוא חימום של סיגריות הטבק לחום של כIQOSה

אדים אלו .  מאדה אל  ריאותיו/היוצר אדים שאותם שואף המעשן

כולל מגוון רחב של חומרים , כוללים חומרים רבים הנמצאים בטבק

...."וכן את הניקוטין שהוא הסם הממכר, ם ומסוכניםמסרטני

.'הנספח.ב"רצ

עצמה רואה במוצר "פיליפ מוריס", כאמור. כי אין חולק על כך שמדובר במוצר טבק, נראה.29

שלוש פעמים ומזכירה את " מוצר טבק"היא משתמשת לתיאור המוצר במונח ". מוצר טבק"

האמנם מבקש משרד , "פיליפ מוריס"באשר זו עמדת ! י הטבק במוצר חמש פעמים נוספותרכיב

?"מוצר טבק"הבריאות להגדיר מוצר זה ככזה שאינו 

?לאור ההבדלים בינו לבין סיגריות רגילות, האם יש להחיל את החוק על המוצר

שנגרם לציבור מתוך הכרה בנזק הקשה, החוק קובע סדרה של מיגבלות על פרסום מוצרי טבק.30
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בכך שהחוק ביקש להחיל , נראה כי אין ולא יכול להיות ספק. בשל עישון טבק למוצריו השונים

אמנם החוק אינו . את המיגבלות הקבועות בו על כל דרכי הצריכה של מוצרי הטבק המזיקים

א שנצרך באופן של סיגריה אלקטרונית מבוססת חימום ול, מתיחס באופן פוזיטיבי למוצר טבק

הכולל , אולם היקף היריעה, באשר המוצר הספציפי הזה לא היה ידוע בעת חקיקת החוק, שריפה

כמו גם ההתיחסות , וכל סוג אחר הידוע) אף היא שימוש באמצעי חימום(גם עישון נרגילה 

שיש להחיל את , את כוונת המחוקק, מביע באופן ברור" טבק בכל צורה שהיא"הכללית ל

.על כל סוגי צריכת הטבק, חוקהמיגבלות הקבועות ב

דברי ההסבר מגם ניתן ללמוד , לסוגיו השונים, על הכוונה להחיל את החוק על כל מוצרי הטבק.31

:2004-ד"התשס, )3' תיקון מס(חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון להצעת 

להלן (1983ג"התשמ,חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון"

בהצעת החוק . הפרסומת למוצרי טבק לעישוןמגביל את , )החוק

ב את תחולת החוק ולהחילו גם לגבימוצע להרחי,המתפרסמת בזה

וכן לאסור , ללעיסה או למציצה, מוצרי טבק המיועדים להרחה

שכן , מכירת מוצרי טבק למי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים

ותי אין מחלוקת שככל שגיל תחילת העישון נמוך יותר הנזק הבריא

החוק כך שייתן ביטוי םמוצע לשנות את ש1סעיף .רב יותר

לתחומים המוסדרים בחוק אשר אינם עוסקים בהגבלת פרסומת 

וכן , למשל הגבלות על דרכי שיווקם של מוצרי טבק, בלבד

מוצע לתקן את ההגדרה 2סעיף .להתאימו למטרות החוק המוצע

צרי טבק שנועדו כך שתכלול גם מו, לחוק1שבסעיף "מוצרי טבק"

הרחבת ההגדרה .ןולאו דווקא לעישוללעיסה או למציצה, להרחה

שהיא מופיעה באמנת המסגרת ימוצעת בעקבות ההגדרה כפ

לפיקוח על טבק אשר

(Framework Convention On Tobacco Control) אומצה

במאי 21 נבה ב'בגבידי המדינות החברות בארגון הבריאות העולמי

). 2003ביוני 20(ג "בסיון התשס'תמה בידי ישראל ביום כונח2001

.כן מוצע להדגיש שבין מוצרי הטבק נכלל גם טבק לנרגילה

" פרסומת לשם מסחרי"מוצע לתקן גם את ההגדרה , במקביל

."מוצרי טבק"ולהרחיבה בעקבות הרחבת ההגדרה 

ביקשה לכלול , נחיםבהרחבת המו, כי כוונת המחוקק, מהאמור בדברי ההסבר עולה בבירור.32

באשר צריכת טבק מזיקה לבריאות ואין מקום להגביל את , בחוק את כל סוגי צריכת הטבק

.כפי שניתן היה להניח טרם התיקון, החוק לעישון בלבד

:האמנה עוסקת באופן ישיר בחובת המדינה להגביל שיווק ופרסום של מוצרי טבק כאמורגם .33

"3. In setting and implementing their public health

policies with respect to tobacco control, Parties shall act
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to protect these policies from commercial and other

vested interests of the tobacco industry in accordance

with national law."

הרי שלא נותר כל מקום לספק , יהאמנה בחוק הישראלביקש לעגן את, לחוק3באשר תיקון .34

.באשר כולם מזיקים באופן ניכר לבריאות, על כל מוצר שהוא מוצר טבקבאשר לתחולת החוק

נדונו , 2016שנערכה בנובמבר , על האמנה על טבק, בכינוס של ועידת הבריאות העולמית.35

ה לקח ב, ח המסכם של הוועידה"בדו. מוצרי הטבק בחדשים ובהם המוצר נשוא עתירה זו

: נכתב, גרוטו' חלק פרופ

"30 . …. products that heat rather than burn are claimed

to be less harmful than traditional cigarettes, although

these claims of risk reduction are based on industry-

funded studies. Independent studies should be

conducted to investigate these claims. Convincing

evidence has yet to be provided for the claims of risk

reduction and health benefits of products that heat

rather than burn tobacco. Some scientists consider these

heated tobacco products to be just as harmful as

conventional cigarettes."

: ח ממליץ לכלול את כל המוצרים החדשים תחת הרגולציה החלה על מוצרי טבק"הדו.36

"34. Recommendations: All new and emerging tobacco

products should be regulated under the WHO FCTC.

This should include products such as vaporizers and any

other novel devices which can be used for tobacco

consumption and are not classified as electronic

cigarettes."

אוסטרליה מטילה , אסרה ניו זילנד את הפצת המוצר, בהתאם לדוח ארגון הבריאות העולמי.37

-לטת העד להח, עליה מסתמכת הודעת משרד הבריאות, ב"מיגבלות חמורות על שיווקו ובארה

FDAפיץ את המוצר כללאסור לה.

במשרד הבריאות , מקצועיים והמשפטייםעמדתם של כל הגורמים הגם זו היתה , ויודגש.38

- ד היבנר"עו.ד שטיין"הראל ועו-ד היבנר"בחוות הדעת של עו, כמפורט לעיל, ובמשרד המשפטים

: הראל הוסיפה וכתבה
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יהיה צורך לפעול , יצויין כי במידה ולא תתקבל הפרשנות כאמור"

החברה , במהלך תקופת הביניים ועד לתיקון החוק. לתיקון החוק

, תוכל להחדיר את המוצר לשוק ולשווקו ללא כל מגבלה חוקית

תוצאה אשר לכול הדעות אינה רצויה . לרבות מכירה לקטינים

".ואינה מתיישבת עם תכלית החוק והוראות האמנה

ניתנה כל פרשנות משפטית שונה מפרשנותן של אין ולא, למיטב ידיעתה של העותרת.39

לנהוג בניגוד מוחלט 1בחר המשיב , אולם למרות פרשנותן המלומדת, הפרליקטות הנכבדות לעיל

ד "כפי שתיארה זו עו, באופן שכרגע, לעמדה המקצועית  והמשפטית ולאפשר שיווקו של המוצר

!ניםלרבות מכירה לקטי, החברה מחדירה את מוצרה לשוק, שטיין

להפעלת שיקול דעת מנהלי סבירחובת המשיבים 

הגבלת הפרסומת והשיווק של לאכוף את חוק 1משיב האין ספק כי קיימת חובה חוקי על .40

, הגינות, עם החובה להפעילה  קיימת החובה לעשות כן בסבירות". 1983-ג"התשמ, מוצרי טבק

על הרשות כי , מן המפורסמות. הובהתאם לאמות המידה שנקבעו בדין ובהלכה הפסוק, נאמנות

י חוק "המנהלית מוטלת החובה המתמדת להפעלת שיקול דעת  בהפעלתה סמכות שניתנה לה עפ

): 201' בעממשפט מנהליברק ארז ' ד(

כאשר מוענקת לרשות מינהלית סמכות חלה עליה חובה מתמדת "

המשמעות המעשית . ומתמשכת לשקול את הצורך בהפעלתה

ה זו היא שעל הרשות לשקול את הצורך בהפעלת העיקרית של חוב

עליה לבחון אם ראוי .... הסמכות ואסור לה לקבל החלטה מראש

, ליישם מדיניות זו באשר להחלטה מסויימת  שהיא נדרשת לקבל

...."כלומר בהתייחס לעובדות ולנסיבות שנטענות לפניה

ות השידור רש' מ נ"דפי זהב בע0/8389ץ "בג(ברק בעניין דפי זהב ' של השופט איפים דבריו .41

:)1980(421) 1(ד לה"פ

. דעת מינהלי- חוסר סבירות הוא עילה לפסלותו של שיקול"

כי , דין הזר בית המשפט העליון וקבע-בעשרות רבות של פסקי

פי מבחן -על, בין השאר, החלטה מינהלית נבחנת

חופש הבחירה המינהלי פועל במתחם : סיכומו של דבר...הסבירות

בתחום זה לא יתערב בית המשפט ולא יחליף את שיקול . סבירותה

בחירה הנעשית מחוץ למתחם . דעתו הוא- הדעת המינהלי בשיקול

מתחם הסבירות עצמו נקבע . ידי בית המשפט-הסבירות תיפסל על

מהו תחום השיקולים של , השואל את עצמו, ידי בית המשפט- על

.של העניין שלפניורשות מינהלית סבירה בנסיבות הקונקרטיות 
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אשר . מניח קיומן של מספר אופציות" מתחם סבירות"קיומו של 

ללא , ואשר הרשות המינהלית רשאית לבחור ביניהן, כולן סבירות

או שמא , כלום הנחה זו סבירה היא. התערבות של בית המשפט

ייתכנו מצבים , אכן? לכל מקרה נתון יש רק אופציה סבירה אחת

אך זה אינו המקרה היחיד . יה סבירה אחתבהם קיימת רק אופצ

אשר כולם , לעתים קרובות יש מספר קווי פעולה. ואף לא הרגיל

שני אנשים סבירים עשויים להגיע ", כפי שציינתי. סבירים

להחלטות שונות ומנוגדות על יסוד אותה מערכת עובדתית מבלי 

."שהחלטתו של מי מהם תהא בלתי סבירה

בחר , למרות זאת. זה שבו יש רק החלטה סבירה אחת, המצב הבלתי רגילמתקיים , בענין הנדון.42

החלטה הרחוקה מאד . בניגוד לחוות הדעת ולפרשנות המתבקשת, לקבל החלטה1המשיב 

ומעלה תהיות קשות באשר לתום הלב שעומד בבסיסה ויפים לענין זה דבריה , ממתחם הסבירות

:)' כרך ב726' משפט מנהלי עמ(דפנה ברק ארז' של פרופ

מצב קיצוני במיוחד של החלטה פסולה המבוססת על שיקולים "

... ראויים הינו התעלמות מוחלטת של הרשות משיקול מסויים

איפוסו ...ההצדקה לביקורת שיפוטית ניכרת במיוחד, במקרה זה

של שיקול שראוי להתחשב בו הוא חמור מאי התייחסות מספקת 

..."סלות אוטומטית של ההחלטהולכן חייב להוות בסיס לפ, אליו

צו ביניים.  ד

יורה על באופן מיידי על הכרה במוצר 1מן הראוי היה שהמשיב , לשיטתה של העותרת.43

אולם , גביול, כמוצר טבק ובהתאם על החלת כל האזהרות והמיגבלות הנובעות מהחוק

ת עליונה לדון יש חובה ציבורי, באשר התעורר ספק מסיבות שונות באשר למהותו של המוצר

.בשאלת המצב שיתקיים בפועל עד לקבלת החלטה בסעד העיקרי

2גם לפי עמדתה הרשמית של המשיבה –באשר עסקינן במוצר המזיק לבריאות ומכיל טבק .44

הרי שהאינטרס הציבורי וההגנה על –) ניקוטין(ובאשר יש בו רכיבים הגורמים להתמכרות 

מכר טרם הסתיים הליך בחינתו וההחלטה באשר מחייבים שהמוצר לא י, בריאות הציבור

אשר מאפשרת את הפצתו של המוצר בלא , כל החלטה אחרת. לכיתוב שיחוייב להופיע עליו

אשר יטעה , היא עשויה לגרום לנזק חמור לציבור, מיגבלות לא אך מנוגדת ללשון החוק

. לחשוב כי מדובר במוצר שאינו מזיק ואינו ממכר

בשל העובדה , הוא בחר להמנע מפעולה, 1באשר לשיטתו של המשיב כי, לא למותר להזכיר.45

שיפעל באותה הדרך של , הרי מתבקש הדבר, עדין לא סיים את בחינת המוצרFDA-שה

.עד לקבלת החלטה כאמור, יאסור את שיווקו ומכירתו של המוצר, קרי, הארגון האמריקאי
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, עד לקבלת החלטה בסעד העיקריכי, בית המשפט להורות' מתבקש כב, לאור האמור לעיל.46

.יאסרו הפצתו ומכירתו של המוצר כליל

יוכל המשיב , כי עד לקבלת החלטתה בסעד העיקרי, בית המשפט לקבוע' מתבקש כב, למצער.47

רק באם ההפצה והמכירה יעשו בכפוף לכל המיגבלות ועם כל , להפיץ ולמכור את המוצר2

באם ייקבע בהחלטה 2ל להגרם למשיבה הנזק הכספי שעלו. האזהרות המפורטות בחוק

אינו שקול אל מול הנזק , או אף להמנע מהן כליל, כי ניתן למתן את האזהרות, בסעד העיקרי

, בתקופת הביניים, ואף להתמכר לו, שיצרוך את המוצר, הבריאותי שעלול להגרם לציבור

.שמדובר במוצר מזיק וממכר, והכל בשל כך שלא היה מודע לכך

סיכום. ה

בלא כל מיגבלות , להמנע מלהחיל על המוצר את החוק ולאפשר הפצתו ברבים, 1החלטת המשיב .48

עם הפרשנות , אינה עולה עם לשון החוק, וללא שיידרש להציג את האזהרות המחוייבות מטבעו

עם חוות הדעת של כל הגופים המקצועיים בישראל ועם ההלכה שנקבעה בארגון , המתבקשת

.הבריאות העולמי

דוקא כסיבה שלא למנוע FDA-בחר המשיב להסתמך על העדר ההחלטה של ה, ופן תמוהבא.49

עליה הוא מסתמך לכאורה ותוך פגיעה , ב"זאת בניגוד לנעשה בארה, הפצה חופשית של המוצר

.ממשית בציבור הישראלי

, בדרך של הוצאת צו על תנאי, בית משפט זה' נדרשת התערבותו של כב, לאור האמור לעיל.50

.כאמור1ייב את המשיבים ליתן טעם להחלטת המשיב שיח

באם לא , באשר עסקינן בבריאות הציבור ובאשר קיים חשש ממשי לפגיעה בבריאות הציבור.51

מתיר למעשה 1בו משיב ובאופן כנדרש בלא כל אזהרה , יימנעו השיווק וההפצה של המוצר

קיים צורך במתן , נות הנובעות ממנומבלי שיהיו מודעים לסכ, רכישתו גם על ידי ילדים ובני נוער

.כמבוקש בצו הביניים, אשר ימנע שיווק והפצה כאמור, צו ביניים

ט "שכ, בית המשפט מתבקש לקבוע כמבוקש לעיל ולחייב את המשיבים בתשלום הוצאות משפט.52

.מ"ד ומע"עו

25550. ר.מ, ד"עו, יפעת סולל

ד"עו, אהד הלוי
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ת צ ה י ר

ת התנועה  מצהיר כי העובדות הכלולות בעתיר________. ז.תשבי גטניו מ "אני הח

.ל הן נכונות לפי מיטב ידיעתי ואמונתי"הנ' לדמוקרטיה מתקדמת נגד שר הבריאות ואח

__________

שבי גטניו

אישור

המוכר שבי גטניוהופיע בפני מר 2017במרץ 19בזה כי ביום תד מאשר"עו, יפעת סולל, מ"חאני ה

לי אישית ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד שאם לא כן יהיה צפוי לעונשים 

.אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני, הקבועים בחוק

________________


