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   המס עליה הורג אותי? יש ל� סיגריות

  **זולאיא אגיו *תמיר שאנ

 הציבורי היו� בסדר כבוד של למקו� האחרונות בשני� זכה הסביבה איכות נושא
 השליליות בעלויות רוב פי על התמקד זה בנושא הדיו� .ישראל במדינת

 שליליות עלויות( סביבתיי� לנזקי� גורמותה יוצרות שונות שהתנהגויות
 למרות ,תזא ע� ).חלקי באופ� היותר לכל בה� נושאי� המזהמי� או שהמזיקי�
 מוצרי בעישו� הציבורי הדיו� ,הסביבה איכות על עישו� של החמורות ההשלכות

 זו רשימה .המעשני� על העישו� שמסב הבריאותיי� בנזקי� דווקא התמקד טבק
 י�והמטיל מעישו� הנובעי� והבריאותיי� הסביבתיי� הנזקי� את בקצרה סוקרת
 במדינות למחוקקי� בדומה ,זאת למרות .בישראל הציבור על נכבדות עלויות

 מוצרי של עישו� לחלוטי� לאסור שלא בחר בישראל המחוקק ג� ,אחרות רבות
 ולהטיל הציבורית בסֵפָרה העישו� את להגביל המחוקק בחר ,זאת חל� .טבק

 את לצמצ� כדי ,היתר בי� ,קהטב מוצרי מחיר להעלאת שיגרמו ייעודיי� מסי�
 טבק מוצרי על המוטלי� מסי� כמה עד לבחו� ננסה זו ברשימה .התופעה היק�

 מסייעי� "פיגוביאני�" או "פיגויאני� מסי�" או "מאחי� מסי�" המכוני�
 ובכ� המזהמי� על עלויות בהטלת הפחות לכל או ,התופעה היק� בצמצו�
  .אלה ממסי� הנובעות קתיותהחלו בהשלכות נדו� עוד .נזקיה� להפנמת

השפעות  .2; כללי. 1; תופעת העישו והשימוש במוצרי טבק. א .מבוא

היק�  .4; ניקוטי� כחומר ממכר .3; שליליות הכרוכות בעישו מוצרי בטבק

המערכה המשפטית בנגע העישו� . ב. עישו מוצרי טבק בישראל

המס רתימת מערכת . ג. והירתמותה לצמצו� צריכת מוצרי הטבק

המס על מוצרי . 1; במערכה בנגע העישו� ובצמצו� צריכת מוצרי הטבק

?; מי נושא בנטל המס על מוצרי טבק בישראל. 2; הטבק בישראל

משפט . ד. סיכו� ביניי�. 4; השפעות חלוקתיות של מס על סיגריות .3

די . ה. סיכו� ביניי�.  4; סי. 3; אוסטרליה. 2; הברית�ארצות. 1; משווה

נטל . 2; רתימת מערכת המס למערכה בנגעי עישו� מוצרי טבק. 1 ;רצוי

ביטול פטורי� ממס ומניעת . 3; )אחוזי או קבוע(המס הרצוי ותמהילו 

 
  .המכללה למינהל, המסלול האקדמי, ש חיי� שטריקס"בית הספר למשפטי� עמרצה ב, דוקטור   *
המסלול האקדמי , ש שטריקס"במשפטי� בבית הספר למשפטי� ע) בהצטיינות(בוגר תואר ראשו�   **

  .המכללה למינהל
ר עידו באו� "לד, יור� רבי�' לפרופ, יור� עד�' לפרופ, המחברי� מודי� לעמוס ולטובה האוזנר  

המחקר נער� בסיוע מענק שנית� על . ולדפריד על הערותיה� המועילות לטיוטת הרשימהולאורי ג
 .המכללה למינהל, המסלול האקדמי, ש חיי� שטריקס"ידי קר� המחקר של בית הספר למשפטי� ע
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הצמדת ההכנסה ממסי� . 4; הטבות מס מיצרני מוצרי טבק מקומיי�

  .סיכו�. למלחמה בנגע השימוש במוצרי הטבק

  מבוא

עיקר הדיו
 , ע� זאת. וד בסדר היו� הציבורי בישראלזה שני� רבות זוכה העישו
 למקו� של כב
בריאות� של ל העישו
 שמסבמתמקד בנזקי� , בעישו
 מוצרי טבק בכלל וסיגריות בפרט

 ג� לנזקי� הבריאותיי� של אנשי� הנחשפי� לעישו
 נסב הדיו
בשני� האחרונות . המעשני�
כמעט שלא מתקיי� , ע� זאת). המכוני� על פי רוב מעשני� פסיביי�(לאור� תקופה ממושכת 

  .  לנזקי� העקיפי� שהעישו
 גור� לאיכות הסביבהבנוגעדיו
 ציבורי 
 הרגיש מאוד ,שנתי ממשפחת הסולניי�� צמח עשבוני חדוא שה– גידול הטבק,  למשל,כ�

מדי שנה מיוצרות , בנוס�.  כריתת עצי� בהיקפי� עצומי�כי� או ייבושו מצרי– למזיקי� שוני�
ניירות . גריות המגולגלות בנייר שהפקתו מחייבת א� היא כריתה מסיבית של עצי�טריליוני סי

כפועל יוצא ייצור מוצרי הטבק בכלל והסיגריות . אלה נשרפי� ומתכלי� במהל� העישו
 עצמו
  1. אחד הגורמי� להכחדת יערות ולזיהו� אווירהואבפרט 

�עישו
 סיגריות היא השלכת מ,  שאינה הכרחיתא�, תופעה גלובלית מוכרת הנובעת, בנוס
בישראל , על פי הערכות המשרד לאיכות הסביבה. בדלי הסיגריות מחו� למתקני האשפה

 מחו� כות מושל
 מדי שנה כשמונה מיליארד סיגריות שלמעלה משלושה רבעי� מהותנצרכ
בדלי הסיגריות , ראשית:  השלכת בדלי סיגריות אלה גורמת לנזקי� שוני�2.למתקני אשפה

� לרוב מצלולוזה אצטית המכיל ריכוז גבוה של רעלי� וחומרי� מסרטני� שהתכלות� עשויי
, שנית; עשרה שני� והגורמי� לזיהו� הסביבה במש� תקופה ממושכת�עשויה לארו� עד חמש

אחוז לא מבוטל מתו� בדלי הסיגריות המושלכי� מחו� למתקני אשפה נשטפי� במי גשמי� 
בדלי הסיגריה המושלכי� מחו� למתקני אשפה , לישית ש3;ומזהמי� מקורות מי� או קרקע

מדי שנה מאות בדלי . מהווי� מפגע מסוכ
 לתינוקות ולבעלי חיי� העלולי� לבלוע אות�
מדברי ההסבר להצעת החוק ,  למשל, כ�4.סיגריות גורמי� להרעלת בעלי חיי� ופעוטות

 64הגיעו ,  בישראל2011 למניעת העישו
 במקומות ציבוריי� והחשיפה לעישו
 עולה כי בשנת

 
1   .OBT8 , Global Assessment of Deforestation Related to Tobacco Farming, Geist. Helmut J

)1999( 18 ONTROLC. 
 .shituf.gov.il/discussion/451 )26.7.2011 (צמצו� הזיהו� מבדלי סיגריותמשרד הבריאות   2
החומרי� הרעילי� שנספגו במהל� העישו� משתחררי� , כאשר בדל הסיגריה בא במגע ע� מי�  3

An : Tobacco Product Waste, Elli Slaughter &Novotny . Thomas E .לסביבה ומזהמי� אותה
EALTH H .NVTLEURRENT C1 , nvironmental Approach to Reduce Tobacco ConsumptionE

)2014(208 . EPR. 
4  Tobacco and Cigarette Butt Consumption in Humans and , . et alNovotny. Thomas E

)2011( 17 ONTROLC .OBT 20, Animals. 
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בדלי סיגריות ,  בנוס�5.ילדי� לבתי חולי� עקב בליעת בדלי סיגריות בגני משחקי� או בבית
בשנה האחרונה נפטרו כתריסר בני אד� משרפות . מהווי� אחד הגורמי� המשמעותיי� לשרפות

  6.ובעול� נפטרי� מאות בני אד� נוספי�, בבתי מגורי� בשל סיגריות

� מחקרי� רבי� המצביעי� על קשר ישיר בי
 עישו
 מוצרי טבק לנזקי� ישנ, כמו כ

מחקרי� רבי� מצביעי� על כ� שעישו
 ,  למשל,כ�. בריאותיי� ולעלייה בשיעור התחלואה
סיכו
 לחלות במחלות סרט
 את ה מעלה, במערכות כלי הד� והלב, פוגע במערכות הנשימה

רונות מחקרי� רבי� מצביעי� על כ� בשני� האח, בדומה לכ�.  בפוריותופוגעשונות 
על פי מחקרי� . שהיחשפות לעש
 סיגריות במש� תקופה ממושכת מסוכנת א� היא לבריאות

חשיפה ממושכת לעש
 סיגריות פוגעת במערכות הנשימה ומעלה את הסיכו
 למוות , אלה
 אימ�, מתו� מודעות הולכת וגוברת לנושא איכות הסביבה,  בשני� האחרונות7.בעריסה

במסגרת . המי� והקרקע בישראל, המחוקק שורה של צעדי� שנועדו להפחית את זיהו� האוויר
בעיקר באמצעות הנהגת , צעדי� אלה רת� המחוקק את מערכת המס למע
 הגשמת מטרה זו

תמריצי� חיוביי� המפחיתי� את נטל המס הרגיל לנישומי� אשר פועלי� להקטנת הפגיעה 
 וניתנה ליצרני אנרגיה האפשרות לתבוע 8 תוקנו תקנות הפחת,לדוגמה, כ�. באיכות הסביבה

בדומה לכ� אומצו תמריצי מס לרוכשי כלי רכב . פחת מוא� ביחס למתקני אנרגיה מתחדשת
 הכביד המחוקק את נטל המס בה בעת 9.הפועלי� על אנרגיה חשמלית ולא על דלקי�" ירוקי�"

  10.דוגמת דלקי� וטבקהמוטל על צריכת מוצרי� המייצרי� זיהומי� שוני� 

 מעניי
. מס על צריכת מוצרי טבק לעישו
 הוטל בישראל למ
 הקמת המדינה וא� קוד� לכ

התפנתה מועצת , בעיצומה של מלחמת העצמאות, להיווכח כי בימיה הראשוני� של המדינה
המדינה הזמנית פעמי� מספר לתיקו
 החקיקה שמכוחה התאפשרה הטלת מס על צריכת מוצרי 

 
 איסור –תיקו� ( ציבוריי� והחשיפה לעישו� דברי ההסבר להצעת החוק למניעת העישו� במקומות  5

 של ישיבת ועדת 730' פרוטוקול מס; 2013–ד"התשע, )עישו� בג� שעשועי� ציבורי לילדי�
19.6.2012 (7, 18�הכנסת ה, הרווחה והבריאות, העבודה .( 

 /www.health.gov.il )2015 (62 2014ח שר הבריאות על העישו� בישראל "דומשרד הבריאות   6
PublicationsFile s/smoking_2015.pdf) ח של רשות "על פי דו; )2014ח שר הבריאות "דו: להל�

לפגיעה , בדלי הסיגריות מהווי� אחד מהגורמי� העיקריי� לשרפות, הכבאות וההצלה האמריקנית
 שרפות 90,000� פרצו כ2011בשנת , למשל, כ� .ולנזקי רכוש, ולהרג של מאות אנשי� מדי שנה

 1,640לפציעת� של ,  אנשי�540שרפות אלה גרמו למות� של . ל בדלי סיגריותשנגרמו בש
HE T ,.RJALL H .ROHN J ראו.  מיליוני דולרי�621אנשי� ולנזקי רכוש ישירי� בשווי של 

)2013(ROBLEM PIRE FATERIAL M-MOKINGS.  
 /www.health.gov.il) 2014 (124 2013ח שרת הבריאות על העישו� בישראל "דומשרד הבריאות   7

PublicationsFi les/smoking_2013.pdf) 2013ח שרת הבריאות "דו: להל�.( 
, )תיקו�) (פחת(תקנות מס הכנסה ; 1122ת "ק, 2010–ע"התש, )תיקו�) (פחת(תקנות מס הכנסה   8

 .1389ת "ק, 2015–ה"התשע
היברידית או (ית כ� למשל נקבעו שיעורי מס קנייה מופחתי� לכלי רכב בעלי הנעה אלטרנטיב  9

לעיו� בהמלצות הוועדה למיסוי . כדי להמשי� לעודד חדירה של כלי רכב אלה לשוק, )חשמלית
משרד התשתיות והמשרד להגנת , משרד התחבורה והבטיחות בדרכי�, משרד האוצר: ראו" ירוק"

 _Media.mot.gov.il/PDF/HE) 2008 ("מיסוי ירוק"ממשלתית ל�ח הוועדה הבי�"דוהסביבה 
RECHEV/MisuiYarok.pdf.    

 . והצווי� שהותקנו מכוחו1952–ב"התשי, )טובי� ושירותי�(חוק מס קניה   10
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בדומה לכ� מרשי� לא פחות המספר הרב של הצווי� שפורסמו על ידי ממשלות  11.טבק
 נראה כי מס על שימוש במוצרי טבק הוטל אמנ� במקור מתו� 12.ישראל לדורותיה
 בנושא זה

 ככל שעלתה המודעות לנזקי� הישירי� –א� במהל� השני� , מטרה לממ
 את תקציב המדינה
 נרתמו מערכת המשפט בכלל ומערכת המס בפרט – והעקיפי� הנובעי� משימוש במוצרי טבק

במהל� המחקר שביצענו נדהמנו לגלות , למרות זאת. למאבק להפחתת השימוש במוצרי טבק
 מטרת רשימה זו לבחו
 א� ראוי לרתו� את 13.עד כמה השיח המחקרי בנושא זה בישראל דל

 מיסוי זה בצמצו� אפקטיבי, א� בכלל, ועד כמה, מערכת המס לצמצו� השימוש במוצרי טבק
  .השימוש במוצרי טבק ובהטלת עלויות על המזהמי� שיסייעו בהפנמת נזקיה�

 להשלכות השימוש במוצרי טבק בנוגעמידע שאספנו ה ברשימה זו סוקר את הפרק הראשו�
 בוח
 את הכלי� המשפטיי� הפרק השני. ומציג את נתוני השימוש במוצרי� אלה בישראל

שאימ� המחוקק בניסיונותיו להביא לצמצו� ) על מוצרי הטבק להטלת מס פרט(העיקריי� 
 בוח
 א� ראוי לרתו� את מערכת המס למאבק להפחתת הפרק השלישי. השימוש במוצרי טבק
במסגרת פרק זה ננסה לבחו
 באופ
 ביקורתי עד כמה ההסדר המשפטי . השימוש במוצרי טבק

העלויות " גלגול"ו� השימוש ובאפקטיבי בצמצ) כפי שתוק
 במהל� השני�(שאומ� בישראל 
 בוח
 את השימוש שעושות מדינות הפרק הרביעי. שנזקי העישו
 יוצרי� על המזהמי�

בפרק זה בחרנו . מפותחות ומתפתחות במערכות המס שלה
 בכל הנוגע לצריכת מוצרי טבק
, אוסטרליה; שהייתה בי
 המדינות הראשונות להטיל מס זה, הברית�ארצות: שלוש מדינות

;  בפרק זמ
 קצר למדי יוצא דופ
את שיעור השימוש במוצרי טבק באופ
צליחה להפחית שה

 כמו ג� היקפי צריכת כמדינה מתפתחת שמיסוי העישו
 בה רחוק לדעתנו מלהשביע רצו
, וסי

מודל הראוי לדעתנו להטלת מסי� מאחי� על מוצרי ה מציג את הפרק החמישי. מוצרי טבק
 והאחרו
 ברשימה הפרק השישי; מודלי� שאומצו במדינות השונותבהתייחס ל, בי
 היתר, טבק

  . ומציע פתרונות לחלוקתו מחדש להשלכות החלוקתיות שבהטלת המיסוי על הטבקנוגעזו 
  
  

 
חוק לתיקו� ; 114ר "ע, 1949–ט"התש, )45' תיקו� מס) (שינוי תערי�(פקודת מסי מכס ובלו   11

פקודת הארכת תוק� של תקנות שעת חירו� ; 44ר "ע, 1948–ט"התש, )6' תיקו� מס(פקודת הטבק 
, )35' תיקו� מס) (על טבק) אקסיז(ומסי בלו , על משקאות משכרי�) אקסיז(מסי בלו , מסי מכס(

 26ר "ע, 1948–ח"התש, )על טבק) אקסיז(מסי בלו (תקנות שעת חירו� ; 84ר "ע, 1948–ח"התש
 .ומעבר לכ� עודכנו צווי מסי מכס ובלו מכוח פקודת הטבק

12  �ת "ק, 2013–ג"התשע, )13' תיקו� מס( קנייה על טובי� צו תערי� המכס והפטורי� ומס, למשל, כ
ת "ק, 2012–ב"התשע, )37' תיקו� מס(צו תערי� המכס והפטורי� ומס קנייה על טובי� ; 100

ת "ק, 2012–ב"התשע, )23' תיקו� מס(צו תערי� המכס והפטורי� ומס קנייה על טובי� ; 1206
צו תערי� ; 77ת "ק, 2012–ב"התשע, ובי�צו תערי� המכס והפטורי� ומס קנייה על ט; 1034

 . וכדומה28ת "ק, 2011–ב"התשע, )14' תיקו� מס(המכס והפטורי� ומס קנייה על טובי� 
 104הרבעו� הישראלי למיסי� " ?הא� יש הצדקה למס קניה גבוה על סיגריות"אמציה גינת   13

 כג � הישראלי למיסי�הרבעו"  השוואה בינלאומית–מסי� על סיגריות "אריה עובדיה ; )1999(
124) 1995.( 



  ותיהמס עליה� הורג א? יש ל� סיגריות  
 

71  

 תופעת העישו והשימוש במוצרי טבק. א

 כללי. 1

א� על פי שאי
 תיעוד מדויק בדבר . במוצרי טבק למיניה�זה מאות שני� משתמשת האנושות 
בקרב ,  החל בדרו� אמריקה ובמרכזההואנהוג להאמי
 כי , מקור השימוש במוצרי טבק
 בטבק בכלל ובעישו
 טבק כחלק מהפולח
 הדתי או השתמשההאוכלוסייה המקומית אשר 

מחו� לאזור דרו� אמריקה " עול� היש
"חשיפה ראשונה לתופעת העישו
 ב. כאמצעי לריפוי
, 1612בשנת ". העול� החדש"ופר קולומבוס לגילוי ומרכזה מיוחסת למסעותיו של כריסט


ו
 רול� לגדל עלי הטבק 'היה זה ניסיונו המוצלח של ג, כמאה ועשרי� שני� לאחר מכ
השימוש במוצרי טבק הפ� . יניה שהביא להתפשטות זרעי הטבק ליבשת אירופה'בווירג

  14.פופולרי והתפשט ברבות השני� באירופה ומש� לעול�
 הנעוצה בפיותיה� של מאות מיליוני אנשי� – גריה במתכונתה המוכרתהסי, בדומה לכ�
שלא היה ,  הומצאה ככל הנראה על ידי אירופי� בני מעמד בינוני ונמו�–ברחבי העול� 

באפשרות� לרכוש טבק ובשל כ� נאלצו ללקט שאריות טבק שהותירו אחריה� בני אצולה 
 15.ולגלו בנייר ומאוחר יותר נהגו לעשנ�ג, שאריות טבק אלה נאספו. ויחידי� בעלי אמצעי�

עשרה הוקמו מפעלי �רק במהל� המאה התשע, למרות השימוש הרב בטבק במהל� שני� אלה
בתחילת המאה העשרי� במהל� תקופת מלחמות העול� עלתה . הסיגריות הראשוני�

  16.משמעותית הדרישה לסיגריות
רות בתפוצה רחבה ביותר בכל נמכ, על סוגיה
 השוני�,  סיגריות,על פי מחקרי� שוני�

מספר המעשני� האקטיביי� והפסיביי� בעול� עומד על למעלה , לפי הערכות עדכניות. העול�
 וגרוע מכ� א� ילדי� ופעוטות , מבי
 הנשי��10%  מבי
 הגברי� וכ�40% כ(ממיליארד בני אד� 


 פסיביבמכונית ובאוויר הפתוח שואפי� את העש
 באופ, השוהי� במחיצת מעשני� בבית( ,
  17.ליארד סיגריות מדי שנהמי �5000צורכי� למעלה מה

 שנה 21 אחוז המעשני� בקרב בני ,על פי הנתוני� העדכניי� ביותר שנאספו, בישראל
מרבית הגברי� צורכי� ). כל גבר רביעי מעש
 וכל אישה שביעית מעשנת (19.8%ומעלה הוא 

ת בי
 עשר לעשרי� סיגריות ביו� ו� צורכ כמחצית מהנשיואילובי
 עשר לעשרי� סיגריות ביו� 
הגיל הממוצע להתחלת עישו
 סיגריות . והמחצית הנוספת צורכת פחות מעשר סיגריות ביו�

  18.עשרה בקרב גברי� ועשרי� ואחת בקרב נשי��הוא שמונה

 
14  SAMUEL ELIOT MORISON, THE OXFORD HISTORY OF THE AMERICAN PEOPLE 52 (1965) ; משרד

 /www.old.health.gov.il) 2010 (2 ח הוועדה הציבורית לצמצו� העישו� ונזקיו"דוהבריאות 
download/pages/smokeRe port_290511.pdf) יבורית לצמצו� העישו� ח הוועדה הצ"דו: להל�

 ).ונזקיו
 .ש�  15
16  World Health Organization, Tobacco, WHO (July 6, 2015) www.who.int/mediacentre/ 

factsheets/fs3 39/en. 
 ).2012 (13, 10 19 במה" פסיבי והתמכרות, פעיל: על נזקי עישו�" ב� עמי סלע ;ש�  17
 .12–11' בעמ, 6ש "לעיל ה, 2014ח שר הבריאות "דו  18
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 19טבקת שליליות הכרוכות בעישו מוצרי השפעו .2

ר לחומרי� רעילי� לגו� האד� המהווי� צריכת מוצרי טבק בכלל ועישו
 סיגריות בפרט ה� מקו
בספרות הרפואית זוהו . גור� משמעותי לעלייה בתחלואה הגופנית ולפגיעה באיכות החיי�

� פחמ
 חד: החומרי� הרעילי� העיקריי� ה�. מאות מרכיבי� רעילי� הנפלטי� מסיגריה בוערת

לריאות וגור� לירידה החודר ) זפת(עטר
 ; )הנקשר מהר יותר להמוגלובי
 במקו� חמצ
(חמצני 

, חומרי� רעילי� שוני� ובה� ציאניד; בתפקוד הריאות ולעלייה בסיכו
 ללקות במחלות סרט


אשר גורמי� לשחרור של רדיקלי� חופשיי� , מתכות כבדות ותרכובות ארומטיות, ארס
שהעיקרית שבה
 היא סרט
 , וחומרי� רדיואקטיביי� האחראיי� א� ה� לתחלואות שונות

 לפגיעה במערכות 23, לסרט
 הד�22, לסרט
 השחלות21, ולמחלות נשימתיות נוספות20,הריאה
  25. ולהעלאת הסיכו
 למחלות לב24הרבייה

הברית � בארצות,לש� השוואה( אנשי� כתוצאה מעישו
 �8,000בישראל מתי� מדי שנה כ
 אנשי� ובאוסטרליה שביצעה �650,000באירופה כ,  אנשי��480,000מתי� מדי שנה כ

).  אנשי��15,000ות מקיפות בנושא זה פחתה התמותה באופ
 ניכר ועומדת כיו� על כרפורמ
 מתי� כתוצאה �818 מתי� כתוצאה מעישו
 אקטיבי וכ�7,247כ,  ישראלי�8,000מתו� אות� 

  26.מעישו
 פסיבי הנובע מחשיפת� לעש
 סיגריות ולמוצרי טבק אחרי�
  

 
 . 10' בעמ, 17 ש"לעיל ה, סלע  19
20  Konstantin E. Bauman, On the Future of Applied Smoking Research: Is it Up in smoke?, 82 

AM. J. PUB. HEALTH 14 (1992); Majid Ezzati & Alan D Lopez, Estimates of Global 
Mortality Attributable to Smoking in 2000, 362 THE LANCET 847 (2003), www.ncbi.nlm. 

nih.gov/pubmed/13678970. 
21  OFFICE OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT, OFFICE OF RESEARCH AND 

DEVELOPMENT & U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, RESPIRATORY HEALTH 

EFFECTS OF PASSIVE SMOKING: LUNG CANCER AND OTHER DISORDERS 1–2 (1992); James L. 
Repace, Tobacco Smoke Pollution, in NICOTINE ADDICTION: PRINCIPLES AND MANAGEMENT 

129 (C. Tracy Orleans & John D. Slade eds., 1993). 
22  Martha L. Slattery et al., Cigarette Smoking and Exposure to Passive Smoke and Risk 

Factors for Cervical Cancer, 261 J. AM. MEDICAL ASSOCIATION 1593 (1989). 
23  L.J. Kinlen & E. Rogot, Leukaemia and Smoking Habits Among United States Veterans, 

297 BRITISH MEDICAL J. 657 (1988). 
24  D. Hellberg, J. Valentin, T. Eklund & N. Staffan, Penile Cancer: Is There an 

Epidemiological Role for Smoking and Sexual Behaviour?, 295 BRITISH MEDICAL J. 1306 
(1987). 

25  Neal L. Benowitz, Drug Therapy: Pharmacologic Aspects of Cigarette Smoking and 
Nicotine Addiction, 319 NEW ENG. J. MED. 1318 (1988); US Department of Health and 
Human Services, How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology And Behavioral Basis 

For Smoking-Attributable Disease (2010), www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK53017/. 
 .Gary M ראו יותר עוד מחמירות להערכות ;7 'בעמ, 6ש "ל הלעי, 2014ח שר הבריאות "דו  26

Ginsberg & Haim Geva, The Burden of Smoking in Israel–attributable Mortality and Costs 
(2014), 28 ISRAEL J. HEALTH POL'Y RESEARCH 3, 6 (2014). 
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  ניקוטי כחומר ממכר .3

. בהתמכרות לניקוטי
 מחלה כרוניתורואה קושי להפסיק לעש
 בהכיר ארגו
 הבריאות העולמי 
). IV-DSM(התלות בניקוטי
 א� מופיעה כיו� במדרי� האבחנתי והסטטיסטי של מחלות הנפש 

לאומה האמריקנית ולעול� , ביל קלינטו
,  דאזהברית� ארצות הכריז נשיא 1996 באוגוסט �26 ב
  .�Drug Delivering Device (DDD)דרות כשניקוטי
 הוא ס� ממכר ושהסיגריות מוג

צריכה יומית הנמוכה מחמש (מבחינה מדעית הוכר כי צריכת ניקוטי
 בכמויות קטנות 
 צריכת ניקוטי
 בריכוזי� גבוהי� ואילו, מהווה גור� מעורר למערכת העצבי�) סיגריות ביו�

ת שליליות או מעשני� בכמויות גדולות חשי� תחושו. יותר חוסמת את המעברי� העצביי�
המבקשי� להפסיק לעש
 אינ� " קלי�"מעשני� . מצוקות כאשר רמת הניקוטי
 בד� יורדת

 לש מדווחי� על קשיי� להפסיק לעש
 בעיקר בהקשר ה�. סובלי� בדר� כלל מתסמיני גמילה
מעשני� הצורכי� ,  לעומת�. כגו
 לאחר ארוחה או בעת שתיית אלכוהול,פעילויות מסוימות

מבקשי� להפסיק לעש
 מדווחי� על תסמיני וות יותר של ניקוטי
 באופ
 שוט� כמויות גבוה
  27.בדומה לגמילה מסמי� מסוכני�, גמילה

" 
,  מכלל המעשני� מצהירי� שהיו מעדיפי� להפסיק לעש
�70% ל50%בי
. לפחות יו� אחד, ב מפסיקי� לעש
" מהמעשני� בארה�40%ומדי שנה כ

יתרה . מנע מעישו
 לשעות ספורות בלבדמעשני� כבדי� במיוחד יכולי� להי
 מאלה המנסי� להפסיק לעש
 בכוחות עצמ� חוזרי� לסיגריה בתו� 80%, מכ�

 מהמעשני� להיגמל בכוחות עצמ� אכ
 מצליחי� 3%חודש ומדי שנה רק 
  28".�בכ

 וזאת למרות העובדה ,מרבית ניסיונות הגמילה מעישו
 סיגריות אינ� עולי� יפה, כאמור
ההערכה . מעונייני� להיגמל וא� מנסי� לעשות כ
, ני� מודעי� לנזקי העישו
שמרבית המעש

 וזאת בדר� כלל לאחר ,הרווחת היא שרק אחד מכל שלושה ניסיונות גמילה מסתיי� בהצלחה
מספר המעשני� שפנו לקופות החולי� והשתתפו , למשל, כ�. שלושה ניסיונות שכשלו�שניי�

 מרבית ניסיונות , כאמור, ע� זאת26,818.29עמד על  2014בסדנאות גמילה מעישו
 בשנת 
 4%–�3%כרק מדי שנה , ועל פי הערכות האגודה למלחמה בסרט
, הגמילה אינ� צולחי�

   30.מכלל המעשני� מצליחי� להיגמל

 
מרכז מחקר , הכנסת(ההתמכרות לעישו� סיגריות עמי � נעמי מי; 12–11' בעמ, 17ש "לעיל ה, סלע  27

 .www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m00594.pdf) 2003, ומידע
 .10' בעמ, 17ש "לעיל ה, סלע  28
ספר הפוני� לקופות החולי� בבקשה מ. 73–72, 14' בעמ, 6ש "לעיל ה, 2014ח שר הבריאות "דו  29

שיעור העישו� באוכלוסייה עמד , בנוס�;  מכלל המעשני�2.6%�לקבל טיפולי גמילה עומד על כ
ראו משרד . 16.7%�ושיעור הנגמלי� מעישו� באוכלוסייה עמד על כ, 23.7% על 2010בשנת 

 /www.health.gov.il) 2013 (2012 ח שרת הבריאות על העישו� בישראל"דוהבריאות 
PublicationsFiles/smoking-2012.pdf) 2012ח שרת הבריאות "דו: להל�.( 

 80%–75%מהנתוני� המצטברי� בעול� עולה כי ", על פי אתר האגודה למלחמה בסרט�  30
 מקבלי� את ההחלטה ומנסי� 35%�מקרב הגברי� רק כ. מהמעשני� היו רוצי� להיגמל מעישו�

 44%, לעומת זאת. � להפסיק לעש� למש� שנה או יותר מצליחי12%�להיגמל ומתוכ� רק כ
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  היק� עישו מוצרי טבק בישראל .4

, 2013בשני� .  מיליו
 חפיסות�338 עמדה על כ2014כמות הסיגריות שנצרכה בישראל בשנת 
,  מיליו
 חפיסות�418 מיליו
 חפיסות וכ�400כ,  מיליו
 חפיסות�380 נצרכו כ�2011 ו2012

 בנוגע נית
 לשער שחלק מסוי� מהירידה נבע מההגבלות שהוטלו על מעשני� 31.בהתאמה
אשר הביאה , כמו ג� מהעלאת שיעורי המס על מוצרי הטבק, לעישו
 בסֵפרה הציבורית

מרתק לראות כי ע� העלאת , בהקשר זה. יר המוצר הסופי לצרכ
להתייקרות משמעותית במח
המיסוי על הסיגריות יותר ויותר מעשני� זנחו את הסיגריות התעשייתיות והחלו לרכוש טבק 

היק� (שהמיסוי עליו נמו� מהמיסוי המוטל על סיגריות תעשייתיות , לגלגול עצמי של סיגריות
וההערכות ה
 , ש השני� האחרונות באלפי אחוזי�צריכת טבק לסיגריות לא מעובדות עלה בחמ

 מיליו
 �34 שה� כ�10%שנתח השוק של טבק לגלגול עצמי מכלל שוק הסיגריות עומד על כ
  32).חפיסות

�במהל� העשור האחרו
 נית
 לזהות ירידה משמעותית בצריכת סיגריות מייצור , בנוס
ינוי המשמעותי בדפוסי הצריכה  נית
 לשער שהש33.מקומי ובעלייה בצריכת סיגריות מיובאות

  .של סיגריות בישראל נבע מרפורמות מיסוי הטבק שביצע משרד האוצר במהל� תקופה זו
כל גבר  (19.8% שנה ומעלה בישראל הוא 21 אחוז המעשני� בקרב בני 2014נכו
 לשנת 

 עשר עד עשרי� י�רכוצהמעשני� מרבית הגברי�  – )רביעי מעש
 וכל אישה שביעית מעשנת
 ומחצית
 צורכות בי
 עשר לעשרי� סיגריות 
כמחצית, ובאשר לנשי� המעשנות ;יגריות ביו�ס

  .ת פחות מעשר סיגריות ביו�וצורכ
עשרה בקרב גברי� ועשרי� ואחת �הגיל הממוצע להתחלת עישו
 סיגריות הוא שמונה

רי� ערבי� פילוח הנתוני� בי
 יהודי� לבי
 ערבי� מעלה כי היק� העישו
 בקרב גב. בקרב נשי�
היק� העישו
 בקרב נשי� ערביות נמו� אול� , עולה על היק� העישו
 בקרב גברי� יהודי�

  34.מהיק� העישו
 בקרב נשי� יהודיות
�דת , מי
, לפי קבוצות גיל(פילוח הנתוני� לפי רמת השכלה בכל קבוצת האוכלוסייה , בנוס

 כפועל 35.שיעורי העישו
 ירידה בחלהמעלה כי ע� העלייה ברמת ההשכלה ) וכיוצא באלה
היינו . הוא רגרסיבי בעיקרו, בדומה לנעשה בעול�, הרגלי צריכת מוצרי טבק בישראל, יוצא

 
.  מה� מצליחות להפסיק לעש� למש� שנה או יותר8%�מהנשי� המעשנות מנסות להיגמל ו

�ככל שמנסי� יותר כ� . לעיתי� נדרשי� מספר ניסיונות עד להפסקת עישו� מוצלחת לטווח ארו
 ?www.cancer.org.il/template/default.aspx" גדלי� הסיכויי� שהגמילה תהיה מוצלחת יותר

PageId=6507. 
 .85–84, 15' בעמ, 6ש "לעיל ה, 2014ח שר הבריאות "דו  31
 . 83' בעמ, ש�  32
33  � עמד 1998בשנת , 95%� עמדה צריכת הסיגריות מייצור מקומי על כ1988בשנת , למשל, כ

; 13 ש" לעיל ה,ראו עובדיה.  בלבד16%� זה על כ עמד שיעור2012 ובשנת 48%שיעור זה על 
 /Ozar.mof.gov.il/hachnasot) 2013 (285 פרק יב 2012–2011ח שנתי "דומינהל הכנסות המדינה 

doch11-12/docs/perek12.pdf) 2011ח מינהל הכנסות המדינה בשני� "פרק יב לדו: להל�–
2012.( 

 .17' בעמ, 6ש "לעיל ה, 2014ריאות שר הב ח"דו  34
 .20' בעמ, ש�  35
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 הפו� להוצאה החודשית על היא ביחסעלייה ברמת ההשכלה וברמת ההכנסה החודשית ה
פערי� אלה גדולי� א� יותר כאשר בוחני� את שיעור ההוצאה החודשית שמוציאה . מוצרי טבק

  . וכלוסייה זו ביחס להכנסתה החודשית למול רמת ההשתכרותא
 
הפרק הבא ברשימה זו בוח
 כיצד התגייסה המערכת המשפטית להילח� בנגע העישו

ננסה לתהות עד כמה יעילי� הכלי� המשפטיי� שבה� עוד . לצמצו� השימוש במוצרי הטבק
  .עושה שימוש מערכת המשפט בישראל נגד תופעה זו

  שפטית בנגע העישו והירתמותה המערכה המ. ב
  לצמצו� צריכת מוצרי הטבק

).  עֵברה פליליתאיננו, משמע(עישו
 מוצרי טבק שבה� ניקוטי
 אינו אסור בחוק , בישראל
� שעניינה בקשה להכריז "עתירה לבג) י"הר(הסתדרות הרפואית בישראל ה הגישה 1998בשנת 

שפט העליו
 הקפיא את הדיו
 בעתירה בית המ. ני�על הניקוטי
 ומוצרי טבק כסמי� מסוכ
ובמקומו הקימה הממשלה ועדה ציבורית לבדיקת הדרכי� לצמצו� העישו
 ולהפחתת נזקיו 


 ,הוועדה אמנ� קיימה מספר ישיבות במש� תקופה ממושכת. ל"ז, בראשות השופט אלו
 גילו
 36.בודתהח המסכ� את ממצאי ע" שפרסמה המלצות או דומבליאול� בסופו של דבר התפזרה 

א� שלכאורה רתימת המשפט הפלילי לצמצו� השימוש במוצרי טבק עשויה הייתה , לפיכ�
  37. לעישו
 עצמובנוגעלא נעשה בכלי זה שימוש , להיות בעלת הרתעה אפקטיבית מסוימת

 
 שר הבריאות' הסתדרות הרפואית בישראל נ 3423/98� "על החלטת מחיקת העתירה ראו בג  36

 ). 14.9.2004, פורס� בנבו(
� בעברת מוכרי מוצרי טבק ומעשני, הג� שלכאורה נית� היה להעמיד לדי� יצרני מוצרי טבק  37

–ז"התשל,  לחוק העונשי�298' הקבועה בס, עברת ההריגה. בפועל הדבר לא נעשה, ההריגה
 מאסר –ודינו , יאש� בהריגה, הגור� במעשה או מחדל אסורי� למותו של אד�: "מורה כי, 1977

יסוד עובדתי : נדרש להוכיח את המרכיבי� הבאי�, על מנת להרשיע בהריגה, לפיכ�".  שנה20
וקשר סיבתי בי� היסוד העובדתי ) מותו של אד�(תוצאה , יסוד נפשי, )ו מחדל אסורי�מעשה א(

�אנו מניחי� כי הסיבה העיקרית לאי. הכולל קשר סיבתי עובדתי וקשר סיבתי משפטי, לתוצאה
מכירת� או עישונ� בעברת , העמדת� לדי� פלילי של הגורמי� האחראי� על ייצור מוצרי טבק

כמו ג� לקושי בהוכחת הקשר הסיבתי בי� היצרני� או , י מדיניותההריגה נוגעת לשיקול
לדיו� מקי� בסוגיית הקשר הסיבתי ). האקטיבי או הפסיבי(המשווקי� לבי� מותו של המעש� 

 פלוניבעניי� ). 15.4.2015, פורס� בנבו (מדינת ישראל' פלוני נ 404/13פ "במשפט הפלילי ראו דנ
, אד� שהתחרה במרו� מכוניות מחתרתי ע� שני חברי�נבחנה שאלת אחריותו הפלילית של 

בית המשפט . נפגעו ומצאו את מות�, סטו מהכביש, שאיבדו את השליטה במכונית שבה ישבו
בהנחה שנית� , )שהיא עברה תוצאתית הדורשת מחשבה פלילית(העליו� הכריע כי בעברת ההריגה 

מתייתר הצור� להידרש , תוצאהלהוכיח מודעות סובייקטיבית של הנאש� לאפשרות גרימת ה
במקרי� שבה� המעש� יכול היה לצפות את , בפרפרזה לענייננו. לבחינת הקשר הסיבתי המשפטי

אי� לייחס ליצרני מוצרי הטבק או למשווקיה� אחריות , התוצאות הקטלניות מעישו� מוצרי טבק
לגישה .  מוצרי הטבקכיוו� שלא קיי� קשר סיבתי בי� פעולותיה� המזיקות לבי� עישו�, פלילית

שונה הגורסת שנית� לייחס אחריות פלילית ליצרניות מוצרי הטבק ראו מאמר� של ליברמ� וקלו� 
Jonathan Liberman & Jonathan Clough, Corporations That Kill: The Criminal Liability of 
Tobacco Manufacturers, 26 CRIM. L.J. 1 (2002), Ash.org/wp-content/uploads/2015/03/ 
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נשאלת השאלה א� המשפט הפרטי , בהנחה שעישו
 מוצרי טבק אכ
 גור� נזקי� קטלניי�
עשויי� להשיג הרתעה מפני עישו
 מוצרי הטבק או לכל הפחות בכלל ודיני הנזיקי
 בפרט 

הנזקי� המוחצני� על ידיה� לחברה או לפרטי�  או לגרו� למזיקי� להפני� את העלויות
�בחברה ובכ� אולי לצמצ� את הפעילות המזיקה או לכל הפחות להימנע מהתנהגות בלתי

   38.יעילה

על פי תאוריה ' ונית שליליתהשפעה חיצ'סיכו
 הנזק שיוצרת התנהגות מהווה "

 דהיינו כשזה אינו רואה בסיכו
, זו כאשר המזיק בכוח איננו מביאו בחשבו

העלות הפרטית של  במקרי� אלה נוצר פער בי
. הנזק חלק ממחיר פעילותו
 social (העלות החברתית של הפעילות לבי
) private cost (הפעילות למזיק

cost( .העלות החברתית כוללת את ס
 �כהנזק הבלתי יעיל לניזוק א� לא  יכו
סיכו
 נזק זה ואינו רואה בו ) externalizes ('מחצי
'המזיק  שכ
, העלות הפרטית

' להפני�'הוא , לפי הגישה הכלכלית, תפקיד דיני הנזיקי
. חלק ממחיר פעילותו
)internalize (
על ידיו ובכ� לסגור  אל המזיק בכוח את עלות הנזק המוחצ

הנזק לבי
 �סיכו
�בי
 העלות הפרטית של פעילותו יוצרת את הפער מבחינתו
צעות הטלת הפנמה זו אמורה להיעשות באמ. עלותה החברתית של פעילות זו


החשש של נשיאה באחריות לנזק יגרו� למזיק בכוח לראות . אחריות בנזיקי

 
Liberman_criminal_liability_paper.pdf ; חל� איסור מוחלט להשתמש במוצרי טבק בחר
, א לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק8' ס. המחוקק לאסור מכירת מוצרי טבק לקטי�

ואול� המחוקק הסתפק בהטלת עונש כספי על מי שעובר על .  מעג� איסור זה1983–ג"התשמ
בדומה לאיסור , ג� אילו היה בוחר המחוקק לאסור את השימוש במוצרי טבק, פרט לכ�. סור זהאי

, כ�. ספק עד כמה איסור זה היה מונע לחלוטי� שימוש בחומרי� אלה, השימוש בסמי� מסוכני�
אסורה על פי פקודת הסמי� ) שלא למטרה רפואית הנעשית בהיתר(צריכת קנביס , למשל

על פי סקר אפידמיולוגי שערכה הרשות , ע� זאת. 1973–ג"התשל, ]נוסח חדש[המסוכני� 
 מכלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל 9%�כ, 2009הלאומית למלחמה בסמי� ובאלכוהול בשנת 

 מהאוכלוסייה 20%�בהקשר זה יש לזכור כי בישראל ככל הנראה כ. צרכה קנביס שלא בהיתר
ספק עד כמה היה זוכה , במוצרי טבק בחקיקהצורכת מוצרי טבק ולו היו מאמצי� איסור שימוש 

איל� רוזינר ורונית ניראל , יעקב אזרחי, המבורגר� ראו רחל בר. איסור זה ללגיטימיות באוכלוסייה
 //www.antidrugs.gov.ilפסיכואקטיביי� בקרב תושבי מדינת ישראל  השימוש בחומרי�

download/files/%D7%A1%D7%A7% D7%A8%20%D7%90%D7%A4%D7%99%D7% 
93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%207.pdf .להבדיל ,

 מכלל מוצרי 5%� כ, על פי הערכות שונות, ולמרות זאת, סחר לא חוקי בטבק מהווה עברה פלילית
: שוק הסיגריות הפיראטי משגשג" אילנית חיות ראו. מקור� אינו חוקי, הטבק הנסחרי� בישראל

 =http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did 9.6.2014 גלובס " שקלי� לחפיסת קאמל5
 טו� של טבק לגלגול 41� סיכלו עובדי המכס ניסיונות הברחה של כ2014 בשנת ;1000944290
 .98' בעמ, 6ש "לעיל ה, 2014ח שר הבריאות "דוראו .  מיליו� חפיסות סיגריות1.7�ולנרגילות וכ

" צרכ�"ול" מוצר"השוק מתייחסת לפעילות יוצרת הנזקי� כאל בהקשר זה יובהר כי הרתעת   38
נראה שה� , בכל הנוגע להשגת הרתעת שוק באמצעות דיני הנזיקי�, לפיכ�. הפעילות כיוצר הנזק

יצרני הסיגריות , למרות זאת. יצרני הסיגריות והיבואני� וה� המעשני� האקטיביי� ייחשבו מזיקי�
ואילו המעשני� האקטיביי� נחשבי� כניזוקי� ,  רוב כמזיקי�והיבואני� ה� אלה הנתפסי� על פי

 .ולא כמזיקי�
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. חלק ממחיר פעילותו, שללא האחריות היה מוחצ
 על ידיו, בסיכו
 הנזק
אותו להימנע מהתנהגות בלתי יעילה ובכ� יושג האפקט  זו תמרי�' נמההפ'

   39".המתבקש של הרתעה יעילה

ההנחה העומדת בבסיס הטלת אחריות בנזיקי
 על המזיקי� מניחה שכל מזיק ינסה כמיטב 
שכ
 אחרת הוא ייאל� לשאת בעלויות של פעילותו , יכולתו להפחית נזקי� אלה למינימו�

אול� כדי לאמ� כללי� שיטילו . כ� תושג נקודת האופטימו� המצרפית לחברהיוצרת הסיכו
 וב
הניזוקי� לדעת מידע מלא  ונדרשי� המזיקי�, את מלוא עלויות הנזקי� על המזיקי� באשר ה�

, בר�. על עלויות אמצעי הזהירות ועל השפעת� של אמצעי� אלה על הנזקי�, על נזקי הפעילות
תביעות בגי
 נזקי עישו
 מציבות אתגרי� של ממש , משכ�. אעל פי רוב מידע זה אינו בנמצ
  : כפי שהיטיב לתאר זאת המשנה לנשיאה ריבלי
. בפני דיני הנזיקי
 המסורתיי�

קשה להכחיש כי דיני הנזיקי
 המסורתיי� והדוקטרינות המקובלות שהתפתחו "
מתקשות לטפל בחלק מהנזקי� , עקב בצד אגודל במש� מאות ואלפי שני�

דוגמת נזקי ' עוולות המוניות'
 לפתחנו העיד
 המודרני וביניה� שמזמ

   40".עישו

את האתגרי� המשפטיי� העומדי� בפני דיני הנזיקי
 המודרניי� בהקשרי� אלה נית
 לסווג 
קושי ) ב (41;קושי בהוכחת הקשר הסיבתי בי
 המזיק לבי
 הנזק) א: (לשלוש קבוצות עיקריות

קטיבי שעיש
 סיגריות שונות במהל� חייו בכלל וקל וחומר  למעש
 אבנוגע(בהגדרת המזיק 
קושי בפעולה קולקטיבית של הניזוקי� כנגד  )ג(� ו42;) למעש
 פסיבי שכלל לא עיש
בנוגע

  43). מוצרי טבקיבואניויצרני (מספר מעוולי� 
הבעיה ברתימת דיני הנזיקי
 ביצירת הרתעה אופטימלית ובהטלת מלוא נזקי , כפועל יוצא


מהקושי בהוכחה שהנזקי� נבעו מהעישו
 , ראשית:  מכמה גורמי� על המזיקי� נובעתהעישו
. מריבוי יצרני מוצרי הטבק לעישו
,  שנית;ולא מסיבות אחרות שבינ
 לבי
 עישו
 אי
 ולא כלו�

מכ� נגזר בעצ� הקושי ביכולת לזהות את היצר
 הספציפי שעישו
 מוצריו גר� לנזק הספציפי 
אמנ� לקושי זה הוצע פתרו
 אפשרי שעניינו הטלת אחריות . ת של הניזוקאו ללקות הספציפי

ג� בפתרו
 אפשרי זה קושי , ע� זאת. נטיי� לפי נתח השוק שלה�וונזיקית על כל היצרני� הרל
 ובדומה לכ� ג� הרגלי צריכת ,מסוי� כיוו
 שבמהל� השני� השתנה נתח השוק של היצרני�

 
 ).2012 (114 כר� א  גבולות האחריות–דיני נזיקי� ישראל גלעד   39
 לפסק 5' פס, Brown and Williamson Tobacco Corp' שירותי בריאות כללית נ 6181/11א "דנ  40

 ).שירותי בריאות כלליתעניי� : להל�) (26.1.2012 ,פורס� בנבו(דינו של המשנה לנשיאה ריבלי� 
קשה להוכיח כי , ג� בהנחה שהתובע לא יתקשה להוכיח קשר סיבתי בי� עישו� למחלות קטלניות  41

 . המחלה הספציפית שבה לקה התובע נגרמה מעישו� סיגריות
ת אינ� הואיל וסיגריו, ג� בהנחה שהצליח התובע להוכיח כי מחלתו נגרמה בשל עישו� סיגריות  42

ראו אריאל פורת . יתקשה התובע להוכיח מהי רמת האחריות של כל יצר� סיגריות, מוצר אחיד
 ).1994 (311 כג משפטי�" אחריות קיבוצית בדיני נזיקי�"

לש� המחשת קושי זה נית� לראות כי קיימות תביעות מספר של עשרות תובעי� נגד יצרניות   43
 .לפי אנשי� מעשני� ורבי� מה� לקו במחלות קטלניותוזאת למרות שבישראל מאות א, הסיגריות
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 בנוגענטי בעיקר ווהרל,  קושי שלישי44.שוי היה להשתנותמוצרי הטבק אצל הניזוק הספציפי ע
 עניינו בצור� של התובע בתביעה נזיקית להוכיח כי מוצר הטבק לעישו
 ,"חדשי�"למעשני� 

 על היצר
 ,כיו�המצוי לאור הידע : כלומר על התובע להוכיח אחת משתיי�. הוא מוצר פגו�
 היצר
 היה להזהיר את הציבור מפני או שעל, היה לייצר או לפתח את המוצר באופ
 שונה

ספק רב עד כמה יצליח ניזוק בתביעה נזיקית כנגד יצרני סיגריה א� החל לעש
 ,  לכ
45.סיכוניו
  .בתקופה שבה הסיכוני� הכרוכי� בעישו
 היו ידועי�

רבי� יגידו : הרי כשלעצמה אי
 בה ליקוי, א� בוחני� את הסיגריה היו�"
כ� . גדולה דייה כדי להצדיק את הסתכנות�שלמרות סיכוניה הנאת� ממנה 

נכו
 להיו� ניתנות כנראה די אזהרות מפני סיכוני : באשר לאזהרות מפניה

לפיכ� אני א� סבור שלא נית
 . וא� נית
 להניח שהכול מודעי� לה�, העישו

 
שבעת שהחל לעש
 ידע ', חדש'לתבוע יצר
 סיגריות בגי
 נזק שנגר� למעש
 
  46."איזה סיכוני� הוא נוטל על עצמוובדיוק מה הוא מעש

לא קיימת פסיקה ישראלית המעניקה פיצוי לנפגעי עישו
 ,  בשל קשיי� אלה,למיטב ידיעתנו
א� כי יש להניח שיצרני סיגריות שילמו פיצויי� , מיצרני סיגריות) אקטיביי� או פסיביי�(

חיקת חלק מהתביעות למעשני� ולעיזבונותיה� במסגרת הסדרי פשרה בי
 הצדדי� במקביל למ
מ לבי
 קבוצת מעשני� " בשל מורכבות זו התגבש בזמנו הסדר בי
 חברת דובק בע47.שהוגשו

עיקרי ההסדר . שנדחה בסופו של יו�, ניזוקי� וקופות החולי� מכבי שירותי בריאות ולאומית
ת מ תשל� סכו� מתקבולי מכירו"בי
 קופות החולי� ויצרניות הסיגריות היו שחברת דובק בע

בתנאי שיצרניות סיגריות נוספות תצטרפנה להסדר ושיינת
 ליצרניות , עתידיות של סיגריות
 ההסדר זכה לקיתונות של 48.הסיגריות פטור מוחלט מתביעות נזיקיות בעתיד של מעשני�

  .  ובסופו של דבר בהמלצת משרד המשפטי� הוחלט שלא לאמצו,ביקורת

 
44  �חברת דובק שהחזיקה בנתח עיקרי בשוק הסיגריות הישראלי במש� שני� רבות ירדה , למשל, כ

ישנ� דוגמאות רבות שבה� אד� עיש� תקופה , לחלופי�. מכוחה בשני העשורי� האחרוני�
 .יש� כללממושכת שלאחריה הפסיק והמחלה הופיעה בתקופה שבה לא ע

 .1980–�"התש, לחוק האחריות למוצרי� פגומי�) 2)(א(3' ס  45
" האתגר של דיני הנזיקי� בעיד� העוולות ההמוניות: תביעות בגי� נזקי עישו�"אריאל פורת   46

בדומה לכ� ראו ; ")תביעות בגי� נזקי עישו�"פורת : להל�) (2003 (68 הערה, 477 לג משפטי�
"  שנגרמו מזיהומי� סביבתיי�–בדתי בתביעות בגי� נזקי גו� הקשר הסיבתי העו"בועז שנור 

פורת ושנור מציעי� במאמריה� לחרוג מדרישות הקשר הסיבתי ). 2007 (559 כג מחקרי משפט
הפורמליסטיות שבדיני הנזיקי� המסורתיי� ולאמ� הסדר המטיל אחריות על מזהמי� בהתא� 

 .ת� יוצרתלנתח השוק של מזהמי� אלה ולרמות הסיכו� שפעילו
נית� לראות פסקי די� שוני� שהוגשו על ידי מעשני� שלקו במחלות קשות או על ידי עיזבונותיה�   47

ויש להניח שמחיקת התביעה , הדוחי� טענות מסוג התיישנות שהתביעה העיקרית שבה� נמחקה
 .נעשתה אגב הסדר פשרה בי� הצדדי�

העתק של ) 1.4.2001]" (א. וגש. ת– העישו� לעניי� תביעות בתחו� נזקי[עקרונות להצעת הסדר "  48
מרכז , הכנסת ( נפגעי העישו�–הסדר חברת דובק דורית קציר ; טיוטת ההסדר שמורה במערכת

נורית ישראלי ; )2001( 13, 57הלשכה " ההחמצה הגדולה"עמוס האוזנר ; )2000, מחקר ומידע
הלשכה " הסדר ראוי"ידי פרישטיק ג; )2001 (13, 57הלשכה " מקס� שווא"ואיריס רבינובי� ברו� 

, לעומת זאת). 2001 (14, 57הלשכה " הסדר של צדק חברתי"יחיאל גוטמ� ; )2001 (14, 57
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ני הנזיקי
 לפצות מעשני� שנפגעו מעישו
 מוצרי  לקושי של דיפרטעינינו הרואות אפוא כי 
קושי גדול יותר לקבל תביעות נזיקיות שהוגשו על יש , טבק ולהטיל פיצוי על יצרניות הסיגריות

תביעותיה
 של קופות החולי� השונות מתייחסות לנזקי� הכלכליי� . ידי קופות החולי�
למיטב . י� נפגעי עישו
 טבקשנאלצו קופות החולי� לספוג בשל מת
 טיפול רפואי לחול

   49.ידיעתנו תביעות אלה נדחו על ידי בתי המשפט השוני� באר� בשל היעדר עילה
 50.פתרו
 ביניי� חלופי אימ� המחוקק בחקיקה המגבילה את העישו
 במקומות ציבוריי�

חקיקה זו מהווה עדות ניצחת להבנת המחוקק כי העישו
 במקומות ציבוריי� מהווה מפגע 
 לש� כ� 51.המחוקק אסר לכאורה עישו
 במקומות ציבוריי�. את הציבור שאינו מעש
המטריד 

דרש המחוקק ,  למשל,כ�. ה�ומפעילי קבע חובות עשה על מחזיקי המקומות הציבוריי�
כמו ג� לנקוט פיקוח אפקטיבי לכ� , ממפעילי� אלה להציב שילוט שלפיו העישו
 אסור

� אול� ,פרת חובות אלה מהווה לכאורה עֵברה פליליתהמחוקק קבע כי ה. שאיסור העישו
 נאכ
  52).המכונה קנס מנהלי(העונש שקבע על עֵברה זו הוא קנס כספי 

המחוקק בחר להטיל את מלאכת הפיקוח והאכיפה שלא יעשנו במקומות ציבוריי� על 
כדי לתמר� רשויות אלה לאכו� את החוק נקבע . כל אחת בתחו� שיפוטה, הרשויות המקומיות

 
הושגו פשרות , 1997בשנת , תחילה. הברית זכו הסדרי הפשרה ללגיטימציה רבה יותר�בארצות

ס נגד יצרני מינסוטה וטקס, מיסיסיפי, פרטניות במסגרת התביעות המדינתיות של פלורידה
נוסח , ע� ריבוי תביעות הנזיקי�, שנה לאחר מכ�.  מיליארד דולר40�הסיגריות בסכו� כולל של כ

שבמסגרתו התחייבו חברות ) The Master Settlement Agreement(הסכ� הפשרה העיקרי 
 2025 מיליארד דולר עד לשנת 206� הסיגריות לשל� לארבעי� ושש המדינות הנותרות סכו� של כ

 U.S. DEPARTMENT OF HEALTHראו . גי� ההוצאות הרפואיות שנדרשו לשל� בטיפול המעשני�ב

AND HUMAN SERVICES, ENDING THE TOBACCO EPIDEMIC: A TOBACCO CONTROL STRATEGIC 

ACTION PLAN FOR THE U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 62 (2010); וכ�, 
THE MASTER SETTLEMENT AGREEMENT (1998) Publichealthlawcenter.org/sites/default/files/ 

resources/master-settl ement-agreement.pdf. 
יש לציי� כי בפסק , נדחתה הבקשה לדיו� נוס�, 40ש "לעיל ה, שירותי בריאות כלליתא� שבעניי�   49

, פורס� בנבו (מ"דובק בע' מכבי שירותי בריאות נ 7547/99א "בעדינ� של השופטות חיות ונאור 
, דא עקא. נפסק כי נית� לאמ� את מבח� ההטיה הנשנית במקרי� של עוולות המוניות, )13.7.2011

שנכו� למועד כתיבת שורות אלה נדחו בזו אחר זו תביעות שהגישו קופות החולי� בישראל נגד 
 על הוצאותיה� בגי� טיפולי� רפואיי� שהעניקו למבוטחיה� חברות סיגריות שונות לקבלת שיפוי

 ).2013 (422–405 כר� א נזיקי�ראו אריאל פורת . אשר חלו במחלות עקב עישו� סיגריות
החוק : "להל� (1983–ג"התשמ, החוק למניעת העישו� במקומות ציבוריי� והחשיפה לעישו�  50

 ").למניעת עישו� במקומות ציבוריי�
, בתי קולנוע: מקו� ציבורי נקבע כאחד מאלה, למניעת העישו� במקומות ציבוריי�על פי החוק   51

כיתות , אולמות קריאה, בתי מרקחת, מרפאות ובתי חולי�, אופרה או מחול, אולמות קונצרטי�
בתי קפה , וברבות השני� התווספו מקומות נוספי� לרבות מסעדות, לימוד ותחבורה ציבורית

, המשמשי� לפעילות גופנית או לספורט או לצפייה בפעילות ספורטמקומות , ומקומות בילוי
 .בתי תפילה וכ� במקומות עבודה ציבוריי� ופרטיי�, מקלטי� ציבוריי�

בענייננו התיר המחוקק להטיל קנס גבוה מהקנס , ע� זאת. 1977–ז"התשל,  לחוק העונשי�61' ס  52
 ואפשר לשר המשפטי� בהסכמת 1982–ב"התשמ, ]נוסח משולב[הקבוע בחוק סדר הדי� הפלילי 

, א� שמדובר לכאורה בעֵברה פלילית. שר הבריאות לקבוע הגדלת סכומי הקנסות ושיעוריה�
הואיל והחוק למניעת העישו� במקומות ציבוריי� נכלל מפורשות בתוספת לחוק העבירות 

 .מקלה מערכת המשפט ככל הנראה בפליליות העבירה, 1986–ו"התשמ, המינהליות
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בה� אכיפת החוק מתבצעת על ידי שההכנסות מהקנסות המושתי� על מפרי החוק במקרי� כי 
ִאפשר , כ� לענוס� . אותה רשות מקומיתשל עובד הרשות המקומית תועברנה לתקציב 

ובמהל� השני� האחרונות למרות הקושי , המחוקק להגיש תובענות ייצוגיות נגד מפרי החוק
 אישר בית המשפט מספר בקשות 53,גיות בנושאי עישו
תובענות ייצובבהוכחת קשר סיבתי 

 להשלמת התמונה נציי
 כי תביעות בשל חשיפה לעישו
 במקומות ציבוריי� מצאו 54.בנושא זה
 זכתה התובעת 55שמשבעניי
 ,  למשל,כ�. דרכ
 לבתי המשפט ג� במסגרת תביעות קטנות

 העניי
 א� הגיע לפתחו .עת שסעדה במעו
 הנתבעתבבפיצוי לאחר שנחשפה לעש
 הסיגריות 
שווי (לו זכתה ששל בית המשפט העליו
 נוכח חוסר שביעות רצונה של התובעת מגובה הסעד 

ש� נקבע כי היעדר פעולות האכיפה מצד הרשויות המקומיות בסוגיית ). הארוחה ודמי האגרה
 56.מצדיק בהכרת תביעה אזרחית מסוג זה כתביעה קטנה, הגבלת העישו
 במקומות ציבוריי�

פסק די
 זה התווה את הדר� לתביעות קטנות רבות שהוגשו בגי
 חשיפה לעישו
 במקומות 
  .ציבוריי�

במהל� השני� מאז חקיקת החוק למניעת העישו
 במקומות ציבוריי� הוגשו עשרות כתבי 
 ונפסקו קנסות מנהליי� בסכומי� ,אישו� לבתי המשפט המקומיי� ולערכאות הדיוניות

חות שרי הבריאות על העישו
 בישראל ד!וח כי מדי שנה מוגשות "ר דועש�ה בארבע57.שוני�
אלפי תלונות נגד מפרי החוק למניעת העישו
 במקומות ציבוריי� וכי הרשויות המקומיות 

מידת האפקטיביות שבהטלת , ע� זאת. משיתות אלפי קנסות בסכומי� שוני� על מפרי החוק

 
אחריות קיבוצית "פורת ; 46ש "לעיל ה, שנור; 46 ש"לעיל ה, "תביעות בגי� נזקי עישו�"ת פור  53

" ?ה ועל שו� מה מ–תביעת ייצוג קבוצתית "סטיב� גולדשטיי� . 42ש "לעיל ה, "בדיני הנזיקי�
"  המוניותגבולות התביעה הייצוגית בעוולות"קלמנט אלו� ; )1979 (434, 416 ט משפטי�
יחסי הגומלי� בי� תביעות המוניות "סטיב� גולדשטיי� וטליה פישר ; )2004 (301 לד משפטי�

התביעה "מיכאל קרייני ; )2004 (21 לג משפטי�" היבטי� בסדרי הדי�: לתובענות ייצוגיות
לעניי� זה מעניי� לציי� את ). 2005 (449א די� ודברי� "  על פרשת דרכי�–הייצוגית בישראל 

 מ"ד אספרסו בר בע.ע.י' אפרתי נ 414/14א "פסיקת בית המשפט העליו� מלפני מספר חודשי� בע
 ).11.5.2015, פורס� בנבו(

11�53364) 'מחוזי חי(צ "ת  54�צ "ת; )28.8.2011 ,פורס� בנבו (מ"פאב מסעדה כאמל בע' נ  טייב  10
09�4398) 'מחוזי מר(�מחוזי (צ "ת; )30.1.2011, פורס� בנבו (מ"בלה שלומקינס בע' נ  ליטבי� 08

12�164) 'מר��מחוזי י(צ "ת; )24.2.2009, פורס� בנבו (מ"מהדרי� בע' נ שרייר 07� (  
38375�06�  ) 'מחוזי מר(צ "ת; )13.5.2014, פורס� בנבו(מ "רכבת ישראל בע' נ אליאס 13
45864�06�) 'מחוזי חי(צ "ת; )4.12.2013, פורס� בנבו (מ"איזובר בתי קפה בע' נ  בסקיסוקולו 13
14255�02�פורס�  (מ"שה אגודה שיתופית חקלאית בעאירוח ותיירות רמות מנ' מאיוסט נ    09

במסגרתו ) 28.7.2010, פורס� בנבו( קייזר' ישראל נ 09�697) 'מחוזי נצ(א "בש  ;)2.2.2010, בנבו
 .הכיר בית המשפט בתובענה כייצוגית ואישר את הסכ� הפשרה בי� הצדדי�

 ).לא פורס� (מ"טה בע'פוקצ' שמש נ 1765/05ק "ת  55
, פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט רובינשטיי� 5' פס, מ"טה בע' פוקצ'שמש נ 9615/05א "רע  56

5.7.2006.( 
חות שרי הבריאות בשני� האחרונות מפרטי� את מאמצי האכיפה ואת הקנסות השוני� "דו  57

ח שרת "דו ;71–70' בעמ, 6ש "לעיל ה, 2014ח שר הבריאות "דוראו . שמטילות רשויות מקומיות
–49' בעמ, 29 ש"לעיל ה, 2012ח שרת הבריאות "דו ;64–62' בעמ, 7 ש"לעיל ה, 2013הבריאות 

) 2012 (41–40 2011ח שר הבריאות על העישו� בישראל "דו משרד הבריאות ;55
www.health.gov.il/PublicationsFiles/smoke2011_30052012.pdf. 
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על � ימקומות ציבוריה על מפעילי שיושתוות שסכומי הקנסקנסות מנהליי� אלה תלויה בכ� 
שיפיקו מהחזקת� והפעלת� של מקומות  התגמול הכספי בסביבת� יעלו על עישו
 שלא מנעו
  58.ולמיטב ידיעתנו סוגיה זו לא נבדקה, כלל לא ברור שאכ
 כ� הדבר. אלהציבוריי� 

ות הסביבה למרות הסיכו
 לבריאות מעישו
 מוצרי טבק ולמרות הפגיעה באיכ, לסיכו�
מגבלות רבות וה� ב לוקי�עולה כי הכלי� המשפטיי� שסקרנו בפרק זה , שפעילות זו גורמת

 והוא אינו מהווה עֵברה ,השימוש במוצרי הטבק לא נאסר לחלוטי
, כ�. אינ� אפקטיביי� דיי�
 לעישו
 במקומות ציבוריי� בנוגעשנקבעו " מעי
 פליליי�"בדומה לכ� האיסורי� ה. על פי חוק

בה� נאכ� שג� במקרי� .  למכירת מוצרי טבק לקטיני� נאכפי� במידה חלקיתבנוגעו א
 קנסות כספיי� מנהליי� שככל הנראה תוחלת סכומ� נמוכה מתוחלת אינו אלא העונש ,האיסור

א� השימוש . אכיפת הוראות החוק�התועלת שמפיקי� מחזיקי המקומות הציבוריי� מאי
עקב כ� תביעות כספיות . ביעות כספיות אינו ח� מקשיי�שנעשה בדיני הנזיקי
 בצורה של ת

ובמקרה הטוב זוכי� , שמגישי� ניזוקי� או קרובי משפחותיה� נדחות בבתי המשפט השוני�
וזאת , ניזוקי� אלה או עיזבונותיה� לפיצוי חלקי מיצרניות הסיגריות מחו� לכותלי בתי המשפט

�  .טבק ובנזקי� הנובעי� מכ� שבתי המשפט מכירי� בסכנות הנובעות מעישו
 א

, המבוססת על מחקרי� מדעיי� מוסמכי� ביותר, אי
 חולקי� היו� על הדעה"
של המוני בני אד�  כי עישו
 הסיגריות מסכ
 את הבריאות וגור� כל שנה למות�

בעקבות הנזק לבריאות הציבור נגר� . ולתחלואה של בני אד� רבי� עוד יותר
 59".למדינה ג� נזק כלכלי ניכר

) המכונות החצנות(ואול� למערכת המשפט כלי� נוספי� להתמודד ע� השפעות חיצוניות 
מפעילות
 של החברות המסחריות המייצרות או המשווקות את מוצרי הטבק או של היחידי� 

� למדינה ולפרטי� רבי� בחברה מיהמעשני� מוצרי טבק שבעקבות עישו
 מוצרי� אלה נגר
חרו להתמודד ע� תופעת ההשפעות החיצוניות באמצעות  מדינות רבות ב60.נזקי� ניכרי�

מסי� אלה מכוני� מסי� . הטלת מסי� ומת
 סובסידיות על השפעות חיצוניות חיוביות
 עניינו בכ� שא� , הרעיו
 שבבסיס הטלת מסי� אלה61.מסי� מאחי� או פיגוביאני�/פיגויאני�

ְפני� ישל� פיצוי ובכ� ישהמזיק  די בכ� , אלא לאוצר המדינה,א� הפיצוי אינו משתל� לניזוק

 
 ).2012 (20 ,19 במה" הליכי� משפטיי� ככלי יעיל לקידו� בריאות"עמוס האוזנר   58
ד "פ, מינהלת ההשקעות שליד משרד התעשיה והמסחר' האגודה למלחמה בסרט� נ 194/88� "בג  59

 ).1988 (299, 294) 3(מב
אשר , מפעל המייצר מזו�, למשל, כ�. חיובית או שלילית: השפעות חיצוניות אלה ה� משני סוגי�  60

הזיהו� בדוגמה זו היא השפעה חיצונית . במקביל לייצור המזו� מזה� את הסביבה שבה הוא פועל
העסקה באזור מוכה . דוגמה אחרת עניינה בהקמת מפעל בפריפריה באזור מוכה אבטלה. שלילית

 .אבטלה היא השפעה חיצונית חיובית
61  ARTHUR C. PIGOU, THE ECONOMICS OF WELFARE (4th ed. 1932); Louis Kaplow & Steven 

Shavell, On the Superiority of Corrective Taxes to Quantity Regulation, 4 AM. L. & ECON. 
REV. 1, 4–5 (2002); Gary Lucas Jr., Saving Smokers from Themselves: The Paternalistic 
Use of Cigarette Taxes, 80 U. CINCI. L. REV. 1, 32 (2012); Viscusi W. Kip., Cigarette 

Taxation and the Social Consequences of Smoking, 9 TAX POL'Y & ECON 51 (1995). 
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במדינת ישראל למ
 הקמתה ". יתר"את ההשפעה השלילית של פעילותו וינסה להימנע מזיהו� 
הפרק הבא יבח
 את השימוש בכלי זה . וא� קוד� לכ
 הוטל מס על שימוש במוצרי טבק

  .במערכת המס בישראל

  רתימת מערכת המס במערכה בנגע העישו . ג
 וצרי הטבקובצמצו� צריכת מ

מפעל המייצר מזו
 א� הגור� למפגעי� סביבתיי� בפעילות הייצור לעומת מפעל אחר המעסיק 
בה� פעילויות שעובדי� באזור מוכה אבטלה ה� רק שתי דוגמאות מני רבות המדגימות מקרי� 

. בה מפעלי� אלה פועלי�שמסוימות מייצרות השפעות חיצוניות חיוביות או שליליות בחברה 
לא כל פעילות שלה השפעות חיצוניות מחייבת התערבות ממשלתית כדי שתופנ� ואול� 

ההשפעה החיצונית ותופחת ההשפעה החיצונית השלילית או תגדל ההשפעה החיצונית 
השוק עצמו יכול להימצא ,  למשל, כ�62.החיובית עד לנקודת שיווי משקל אופטימלית בחברה

שדה תעופה ,  לדוגמה;ערבות ממשלתיתבנקודת שיווי המשקל האופטימלית א� ללא הת
 שדה תעופה אינו רשאי ,נטיתוועל פי החוק במדינה הרל. הפועל בסמיכות לחווה חקלאית

 אלא בהסכמת הדיירי� הגובלי� בשדה 22:00לפעול בשעות הצהריי� או לאחר השעה 
וזאת משו� שפעילות שדה התעופה מרעישה ופוגעת באיכות החיי� של אלה , התעופה

נניח עוד שהפעלת שדה התעופה בשעות חריגות מניבה . וררי� בסמיכות לשדה התעופההמתג
נניח שהפגיעה באיכות החיי� של החוואי , מנגד. ח" ש1,000למפעילי שדה התעופה רווח של 

 ובהנחה שאי
 איסור חוקי ,לפיכ�. ח" ש400הגר בסמיכות לשדה התעופה אינה עולה על 
 לא נופתע א� מפעילי שדה התעופה והחוואי יגיעו ,חריגותשדה התעופה בשעות את ל יהפעל

לפיה כל אימת שיופעל שדה התעופה בשעות חריגות ישול� פיצוי לחוואי בסכו� שלהסכמה 
 
  . ח" ש�1,000ח ל" ש400שינוע בי

 המדינה עצמה הייתה יכולה להתערב ולקבוע את סכו� הפיצוי שיושת על שדה ,לכאורה
מושפעת משיקולי� , ממשלתית כזו הייתה ככל הנראה מסורבלתאול� התערבות , התעופה

פוליטיי� כאלה או אחרי� ויישומה מצרי� הקמת מערכת מנהלית שתחשב את גובה התשלו� 
תחשב את נזקיה� ותדאג , תזהה את הניזוקי�, תפעל לגביית המס, המגיע מכל אחד מהמזיקי�

  . לפיצוי של כל אחד מה� על פי נזקו
בה� השוק עצמו מתקשה להגיע לנקודת שיווי משקל יעילה שמקרי� רבי� ישנ� , ע� זאת

אחת הדוגמאות שבה
 בחרה המדינה להתערב ולהטיל . ובה� נדרשת התערבות ממשלתית
נסביר בקצרה את ההיגיו
 . נוגעת לסוגיה מושא רשימה זו) corrective taxes(מסי� מאחי� 

 חברות ישנ
 כמהנניח שבמדינה מסוימת . קהעומד מאחורי הטלת המס על שימוש במוצרי הטב
עוד נניח כי עישו
 . המייצרות או המייבאות מוצרי טבק ומשווקות מוצרי� אלה לשימוש מקומי

 
62  Ejan MacKaay, History of Law and Economics, in 1 ENCYCLOPEDIA OF LAW AND 

ECONOMICS: THE HISTORY AND METHODOLOGY OF LAW AND ECONOMICS 65, 74 (Boudewijn 
Bouckaert & Gerrit De Geest eds., 1999).  
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בנסיבות אלה אנו . מוצרי טבק גור� ללקויות רפואיות שונות וא� לפגיעה באיכות הסביבה
בה יפנימו שימלית מתקשי� לראות כיצד השוק יוכל להגיע לנקודת שיווי משקל אופט

את ) היבואני� והמעשני� עצמ�, המשווקי�, ובה� נית
 לגלול את היצרני�(המזהמי� 
 הואכפועל יוצא א� טבעי . ההשפעות החיצוניות של נזקי פעילות� ללא התערבות ממשלתית

הסדר . המדינה תטיל מס על כל אחד מהמזהמי� בגי
 מוצרי הטבק הגורמי� לנזקי� השוני�ש
 בהנחה ,זאת, א מוצדק עוד יותר כאשר הניזוקי� אינ� נושאי� במלוא הנזקי�זה א� יה


בתמיכה כספית , שהמדינה היא זו הנושאת בעלויות הטיפולי� הרפואיי� הנובעי� מהעישו
   63.בצורה של תשלו� קצבאות נכות למיניה
 או בטיפול במפגעי� הסביבתיי� שזוהמו

בחרה להטיל מס על עישו
 מוצרי טבק ,  לכ
וא� קוד�, מדינת ישראל כאמור למ
 הקמתה
 �לא ברור לחלוטי
 א� מסי� אלה , ע� זאת.  במוצרי טבקלהשתמשחל� הטלת איסור גור

המעשני� או אמצעי להקצאה יעילה של �שהמדינה גובה ה� בבחינת הטלת עונש על המזיקי�
כות מנהל הכנסות על פי הער. משאבי החברה ולהפנמת העלויות שנזקי העישו
 גובי� מדי שנה

. ח" מיליארד ש�7.4 הגיעו הכנסות המדינה ממסי� על מוצרי טבק לכ2014בשנת , המדינה
, ח מסי קנייה מייבוא סיגריות" מיליארד ש�5.485כ ( מסי קנייהח"ש מיליארד �6.372מתוכ� כ

ח ממוצרי טבק " מיליו
 ש�150וכ, ח מסי קנייה מקומיי� על סיגריות" מיליארד ש�0.739כ
, א� א� ננטרל את מס הער� המוס� המוטל על מוצרי טבק.  והיתרה ממס ער� מוס�64)חרי�א

על פי דיווחי , מנגד. ח"ש מיליארד �6.372הכנסות המדינה ממיסוי מוצרי טבק נאמדות בכ
 �1.7 הישירה של הטיפול בנזקי העישו
 למערכת הבריאות מוערכת בכעלות ה ,משרד הבריאות

פרודוקטיביות של אובד
 כושר "לויות הנוספות הנגרמות מהפסדי והע, ח בשנה"מיליארד ש
 65.ח" מיליארד ש�3.6 ח נוספי� ובס� הכול כ"ש  מיליארד�1.9 וימי מחלה מוערכות בכ" עבודה
 צוי
 כי העלות הכוללת למשק הישראלי כתוצאה מעישו
 2014ח שר הבריאות "בדו אמנ�

מוצרי הטבק השפעות כלכליות שליליות בהנחה שלצריכת , ח" מיליארד ש�12.85 מסתכמת בכ
 אול� האומד
 האמור בדבר 66.ח בשל אבד
 חיי האד�" מיליארד ש9.1חיצוניות נוספות של 

 
העלות הכוללת למשק כתוצאה מעישו
 אינו מפורט דיו ואינו כולל התייחסות מספקת לחיסכו
 עולי� על הכנסות ולפיכ� ספק רב א� נזקי העישו
, בריאות וסעד, המדינה בעלויות רווחה

  המדינההכנסותהנחה ש ב67.ונראה כי דווקא ההפ� הוא הנכו
, המדינה ממסי� על מוצרי טבק

 
יוס� ; )2012, יה עור�'אוריאל פרוקצ (815 הגישה הכלכלית למשפט" דיני מיסי�"יור� מרגליות   63

 ).2008 (21–20 תכליתה והגיונה, עקרונותיה, על מקורותיה: מבוא לתורת המסי�אדרעי ' מ
, ח מיבוא סיגריות" מיליארד ש5.4: מסי הקנייה על מוצרי טבק נחלקי� באופ� הבאההכנסות מ  64

ח על מוצרי טבק אחרי� כגו� טבק " מיליו� ש150�ח מייצור מקומי וכ"כשבע מאות מיליו� ש
 .לגלגול וסיגרי�

61� ו9, 7' בעמ, 6ש "לעיל ה, 2014ח שר הבריאות "דו  65. 
מציי� כי פרט לעלויות הישירות והעקיפות של נזקי העישו� , ש�, 2014ח שר הבריאות "דו  66

ח בגי� אבד� חיי האד� בטר� " מיליארד ש8� עלות נוספת של כ, ח" מיליארד ש3.6� המוערכות בכ
. ח" מיליו� ש10�הערכה זו מניחה כי הער� הממוצע של אבד� חיי אד� לכל אד� הוא כ. עת

 .ס דיו בנוגע למעשני� בישראל וספק עד כמה נית� להסתמ� על הערכה זואומד� זה אינו מבוס
בהקשר זה יש לציי� כי בביצוע אומד� כלכלי של נזקי העישו� נדרש באופ� טבעי להוסי� את   67

הכוללות פגיעה בתעסוקה ) אקטיבי או פסיבי(העלויות הנגזרות מהתחלואה הנובעת מעישו� 
, )שקשה לאמוד באופ� מדויק, כושר עבודה וכיוצא באלהאבד� , אבד� ימי עבודה, לדוגמה(
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וכלל לא ברור שאכ
 כ�  ( הוטל המס�גבוהות מהנזקי� שהפעילות המזהמת גורמת ושבעטיי
   68.מתק
�להטיל מס מאחההשאלה עד כמה א� בכלל מוצדק את ל ושאנבקש ל, )הדבר כאמור
עניינה , נזקי העישו
עולה על  גבייתואפשרית להטלת מס מתק
 על מוצרי טבק שהצדקה 

נשאלת השאלה א� בעצ� הטלת מס על מוצרי טבק משיגה , לי� אחרותיבמ. בהשגת הרתעה
 
הרתעה המרחיקה מעשני� פוטנציאליי� מעישו
 או הגורמת למעשני� פעילי� לחדול מעישו

�המס המוטל כיו� על סיגריות עומד על כ. י� אלה השימוש במוצר אתאו לכל הפחות לצמצ�

בימיה . אול� נטל מס זה לא תמיד היה כה גבוה, ) מהמוצר הסופי לצרכ
�80.13%או כ (500%
במהל� . המס שהוטל על מוצרי הטבק היה נמו� באופ
 משמעותי, הראשוני� של המדינה

  .ציג בהרחבה בפרק זה כפי שנ,השני� שיעורי המס ודר� חישוב המס השתנו עשרות פעמי�

  המס על מוצרי הטבק בישראל. 1

 היא ,על פי דוח מנהל הכנסות המדינה, תכליתה המוצהרת של הטלת המס על מוצרי טבק
ואול� בעבר היו למס זה תכליות . לגרו� להפנמת ההשפעות החיצוניות של עישו
 מוצרי הטבק

  :נוספות

, תאונות דרכי�(חיצוניות למס הקניה ישנו יעד עיקרי שהוא הפנמת השפעות "
זיהו� אוויר וצפיפות בדרכי� במקרה של מס קניה על כלי רכב ודלק או 

בעבר היה ). השפעות בריאותיות במקרה של מס קניה על סיגריות ואלכוהול
שכ
 מס הקניה היה מוטל על מוצרי� , יעד נוס� של צמצו� פערי� חברתיי�

  69".שנחשבו כמוצרי מותרות

עיו
 בפרוטוקולי� של דיוני ועדות הכספי� של הכנסת , צהרות אלהלמרות תכליות מו
חות שנתיי� של מנהל הכנסות המדינה מעלה כי המדינה בחרה לא אחת לשנות את נטל "ובדו

 כחלק מניסיונותיה ו דווקא ולא,המס כדי למצוא מקורות תקציביי� למימו
 פעילותה השוטפת
היינו קביעת שיעור המס נעשתה לא . 
 גר�לצמצ� את השימוש או לטפל במפגעי� שהעישו

 ולא בהכרח כדי לוודא שהקופה ,אחת מתו� רצו
 לממ
 את הקופה הציבורית לצרכי� שוני�

  70.הציבורית לא נפגעת בשל העישו

 
, מקצבאות בגי� נכויות לאחר פטירה שנדרשת המדינה לשל� למעשני� או לבני משפחותיה�

ישנ� כלכלני� הכוללי� באומדנ� בדבר נזקי העישו� , בנוס�. מתמותה ומפגיעה באיכות הסביבה
ווחה הנובע ממות� בטר� עת של חלק בריאות ור, בתשלומי קצבאות סעד" חיסכו�"ג� מרכיב 

 Victor Fleischer, Curb Your Enthusiasm for Pigouvianראו ציטוט של , למשל, כ�. מהמעשני�
Taxes (San Diego Legal Studies Paper, 2014): “Cigarettes mostly cause internal harm, not 
external harm. Smoking increases health care costs, some of which are externalized, But it 
also reduces lifespan, which reduces other externalized costs, like Social Security 

payments”, Papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2413066. 
 .14 ש"לעיל ה, ח הוועדה הציבורית לצמצו� העישו� ונזקיו"דו  68
 .282' בעמ, 33 ש"לעיל ה, 2012–2011ח מינהל הכנסות המדינה בשני� "פרק יב לדו  69
70  �ל בכיר תכנו� וכלכלה במשרד האוצר בישיבת ועדת הכספי� "ראו דבריו של סמנכ, למשל, כ

 מיליו� שקלי� 800�מדובר ב, כנסות מדובר בה–הסיבה כמוב� מובנת : "2013 ביולי 2מיו� 
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 ע� 71.מסי� על מוצרי טבק הוטלו עוד בטר� הוקמה מדינת ישראל מכוח חקיקה מנדטורית
שהבחי
 בי
 סיגריות (נית מס קצוב על סיגריות קו� המדינה הטילה מועצת המדינה הזמ

מכוח סמכותה להתקי
 תקנות שעת ) שעלות
 נמוכה לבי
 סיגריות שעלות
 גבוהה יותר
הכנסות המדינה ממסי� על מוצרי טבק היוו נתח ,  בימיה הראשוני� של המדינה72.חירו�

 עדכנו ממשלות  בעשור הראשו
 למדינה73. ממנו�9%  והסתכמו בכ,משמעותי מתקציב המדינה
 המס שהטילה הממשלה על 74.ישראל את סכו� המס המוטל על מוצרי טבק כעשרי� פעמי�

.  היה מס פרוגרסיבי בסכומי� קצובי� שנקבעו על פי מחיר החפיסה1951מוצרי טבק עד שנת 
 שינה שר האוצר את דר� חישוב המס וְקבע$ כמס משולב הכולל מס קצוב 1952החל משנת 

היינו סכו� המס שהוטל היה פרוגרסיבי ונקבע על פי מחיר . ס אחוזי פרוגרסיביפרוגרסיבי ומ
 י� מסו על סיגריות זולות הוטלואילו ,י� גבוהי� מסועל סיגריות יקרות הוטל. חפיסת הסיגריות

   75.כי�� נמומיבסכו
במהל� שני העשורי� הבאי� הקדישו ממשלות ישראל מדי שנה מזמנ
 ותיקנו את הצווי� 

שינויי� אלה היו ברוב� .  הוטלו מסי� על מוצרי טבק במש� עשרות פעמי� נוספותמכוח�ש
 או בו הוטל המס או להכבדה ניכרת בשיעוריושמינוריי� ולא הביאו לשינוי של ממש בדר� 

עלה שיעור , באמצע שנות השבעי�, מ בישראל"מוב
 כי ע� אימו� המע, ע� זאת. בסכומיו
 או מ הוטל על המחיר שכלל את עלות הייצור" כיוו
 שהמע,
המס הסופי על מוצרי הטבק לצרכ

בלו ולמס ער�  או ה למסי הקנייהפרטבהקשר זה עוד יצוי
 כי . הבלו או הייבוא ומסי הקנייה
על מוצרי טבק מיובאי� הוטל בעבר ג� היטלי , מוס� שהוטל על מוצרי טבק מייצור מקומי

   76.יבוא ומכסי�
יצעה המדינה שינויי� משמעותיי� במסי הקנייה על במהל� העשור הרביעי למדינה ב

 בעצ� הופעלה שיטת מיסוי שהבחינה בי
 סיגריות זולות לסיגריות 1988עד שנת . סיגריות

 
". שהיא כבר בתוק� למעשה וששר האוצר חת� עליה, זה המשמעות של ההעלאה הזאת, הכנסות

2.7.2013( 19�הכנסת ה,  של ועדת הכספי�101' פרוטוקול ישיבה מס .( 
במהל� תקופת המנדט . 1925, לראשונה הוטל מס על מוצרי טבק בישראל מכוח פקודת הטבק  71

 1939טי תוק� החוק עשרות פעמי� וערב הקמת המדינה שררה בתוק� פקודת הטבק משנת הברי
 ועודנה 1960פקודה זו זכתה לנוסח חדש בשנת . 1392אשר פורסמה בחוקי אר� ישראל כר� ב 

�"התש, ]נוסח חדש[פקודת הטבק . בתוק� בימינו אנו–1960. 
פקודת הארכת ; 26ב ' ר תוס"ע, 1948–ח"התש, )על טבק) אקסיז(מסי בלו (תקנות שעת חרו�   72

) אקסיז(ומסי בלו , על משקאות משכרי�) אקסיז(מסי בלו , מסי מכס(חרו� � תוק� של תקנות שעת
תקנות שעת חירו� אלה שחוקקה . 86, 84א ' ר תוס"ע, 1948–ח"התש, )35' תיקו� מס) (על טבק

ישראל או המיובאי� הממשלה הזמנית הטילו מס בסכו� קצוב על מוצרי טבק המיוצרי� ב
  .לישראל

  .79' בעמ, 75ח "ה, 1949–ט"התש, 1949/1950ראו בתוספת השנייה להצעת חוק התקציב לשנת   73
ראו צו . 1949והראשו� שבה� הותק� בשנת ) שינוי תערי�(צווי� אלה נקראו צו מסי בלו על טבק   74

 .240 ,237' בעמ, 19ת "ק, 1949–ט"התש, )שינוי תערי�(מסי בלו על טבק 
 שר 1952ואול� החל בשנת , בתחילת העשור המס שהוטל על מוצרי טבק נקבע כסכו� קצוב  75

האוצר עשה שימוש בסמכותו וקבע מס משולב הכולל מס בסכו� קצוב פרוגרסיבי ומס אחוזי 
 .376' בעמ, 320ת "ק, 1952–ב"התשי, )שינוי תערי�(ראו צו מסי בלו על טבק . פרוגרסיבי

ולל שהוטל על מוצרי טבק בישראל לא עלה בשני� אלה על שיעור משוקלל כולל שיעור המס הכ  76
 .וביחס למוצרי טבק מייצור מקומי שיעור המס כאמור היה א� נמו� יותר, 65%של 



    תמיר שאנ� וגיא אזולאי

  ו"תשע|  כאהמשפט   86

 ומשו� שהסיגריות המקומיות היו זולות יותר מסיגריות ,יקרות באמצעות המס האחוזי
 על פי שיטת המיסוי , למשל,כ�. פקטו הגנה על הייצור המקומי� סיפק המס דה,מיובאות

 ובנוס� הוטל מס קצוב 55% מס אחוזי קבוע לכל הסיגריות היה בשיעור של ,�1985שנקבעה ב
 חל שינוי במדיניות הטלת מסי הקנייה על 1988בפברואר .  שקלי� לכל חפיסה4אחיד בס� 

מ " משביתה ממושכת שביצעה חברת דובק בע,בי
 היתר, שינוי מדיניות זה נבע. מוצרי הטבק
בעקבות כ� החליט משרד האוצר לפעול להקטנת כוחה המונופולי של חברת ). חברת דובק(

א� לא "שיטת המס החדשה כונתה .  משוק הסיגריות בישראל�95% דובק ששלטה באותה עת ב
 ח"ש 15.5 בתוספת מס קצוב של �60% א� לא יותר מ,150%ה של ילפיה הוטל מס קניו ,"יותר
   77.ייצור המקומי והייבוא סיגריות על ה1,000לכל 

 ויבוא �77% רפורמה זו הצטמצ� נתח השוק של חברת דובק ביחס לסיגריות לכבעקבות
במהל� . �23% כ לע מדעושיעורו מכלל הסיגריות הנמכרות בישראל , לישראל התגברסיגריות ה

 המשי� שיעור , כחלק מניסיונה של המדינה למצוא מקורות מימו
 לתקציב המדינה,עשור זה
 עמד המס האחוזי על 1991 ובשנת ,200% עמד על 1990המס האחוזי להאמיר כ� שבשנת 

 הועלה נטל , בעקבות לחצי� שהופעלו על ידי היצרני� המקומיי�,במהל� תקופה זו. 240%
 המשי� חלקו של הייצור המקומי לרדת , אול� למרות עלייה זו,המס על הסיגריות המיובאות

 משוק הסיגריות �30%ות בישראל וחלקו של היבוא הגיע לכ משוק הסיגרי�70%והגיע לכ
  . בישראל

העלאת נטל המס על סיגריות מיובאות לא הביאה לשינוי משמעותי בכמויות , ככל הנראה
 ובעקבות לחצי� של יצרניות הסיגריות המקומיות החליט שר ,הסיגריות הנצרכות בישראל

 78.את נושא מיסוי הסיגריות בישראל להקי� ועדת מומחי� שתבח
 1995האוצר בפברואר 
 שעיקר
 היו החלפת שיטת המיסוי , העבירה הוועדה לשר האוצר את המלצותיה1996באוגוסט 

המלצות . בשיטת מס חדשה המבוססת על שילוב של מס קצוב ומס אחוזי" א� לא יותר"של 
  79.�63% ל �53% ובעקבות כ� שיעור המס האחוזי עלה מ, 1996הוועדה אומצו בחקיקה בשנת 

, בעשור השישי למדינת ישראל המשיכה הממשלה להעלות את שיעור המס המשולב
 שיעור זה מתקרב לשיעור המס הממוצע 80. מהמחיר הסופי לצרכ
�80.13%העומד כיו� על כ

   81.�80.77% אשר עומד על כ�OECDהמוטל על מוצרי טבק בקרב מדינות ה
גמה נוספת שמהווה גור� לשינוי בהרגלי בצד העלאת מסי הקנייה לסיגריות נית
 לזהות מ

במש� שני� רבות היה מרכיב המס הקצוב פחות משמעותי . הצריכה בקרב מעשני� ישראלי�
המס בשני העשורי� האחרוני� כאמור צומצ� משקלו של אול�  ,מאשר מרכיב המס האחוזי

זה נוגעת המשמעות העיקרית של שינוי .  ועלה משקלו היחסי של מרכיב המס הקצובהאחוזי

 
לסקירת שינויי� אלה ראו מינהל הכנסות . 50%א של "בנוס� בוטל המכס ונקבע שיעור תמ  77

) 1997 (1980–1996מיסוי סיגריות לשני� פרק טז מדיניות  1996ח שנתי "דוהמדינה 
Ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch88-96/docs/1996. pdf. 

 .ש�  78
 .ש�  79
 . 33ש "לעיל ה, 2012–2011ח מינהל הכנסות המדינה בשני� "פרק יב לדו  80
 .292–291' בעמ, ש�  81
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שינוי מדיניות זה גר� . יותר" זולי� " סיגריותצמצו� האפשרות של מעשני� לעבור לתחליפיל
) ס.י.ח(החברה הישראלית לסיגריות , בעיקר על ידי חברת דובק(המקומי  לכ� שכיו� הייצור

מ המחזיקות "בע.) ט.מ(מ והחברה הישראלית לטבק "חברת אסקוט חברה לסיגריות בע, מ"בע
 בעוד שעד לפני כשני עשורי� החברות 82,) משוק הסיגריות בישראל�13% כעומד על ביחד

פרט לפעילות
 .  משוק הסיגריות בישראל�95%יצרניות הסיגריות המקומיות החזיקו ביחד כ
וה
 , נוספות המייבאות סיגריות לישראל" שחקניות"פועלות בישראל שתי , של חברות אלה


 �28% וכ�59%המחזיקות נתח שוק של כ, וחברת גלוברנדסלאומית �חברת פיליפ מוריס הבי
  .בהתאמה, מכלל הסיגריות הנמכרות בישראל

אנו סוברי� כי שינוי בתמהיל זה הוא מבור� בהעבירו מסר ברור שכל מוצרי הטבק מזיקי� 
 מכיוו
 שהיא מוזילה באופ
 ,הטלת מס קצוב נחשבת רגרסיבית יותר, מאיד�. בהתעל� מהמותג

 בהקשר זה יובהר כי לדעתנו המדינה אינה 83.י טבק יקרי� לעומת מוצרי טבק זולי�יחסי מוצר
בצד הקיטו
 בצריכת , כפועל יוצא. העלאת נטל המס על טבק לגלגול עצמיל מספיק תפועל

, למשל,  כ�.סיגריות תעשייתיות נית
 לזהות גידול מתמיד במספר המעשני� טבק לגלגול עצמי
 �336  ייבא המשק הישראלי כ2014ואילו בשנת ,  טבק לגלגול עצמי טו
�11  יובאו כ2009בשנת 

,  הועלה2013במהל� ). גידול של כשלושת אלפי� אחוזי� בשש שני�(טו
 טבק לגלגול עצמי 
 �290.82 ג� המס על טבק לגלגול עצמי מ, במסגרת העלאת מסי הקנייה הכללית על מוצרי טבק

ג על מלאי של הטבק "ח לק" ש159.18 של והוטל מס בסכו�, ג"ח לק" ש�450ג ל"ח לק"ש
עדיי
 טבק לגלגול עצמי מהווה חלופה , למרות העלאה זו, ע� זאת. לגלגול עצמי של סיגריות

 �50%ולכ
 אי
 זה מפתיע שבשנה החולפת גדל מרכיב הטבק לגלגול עצמי ב, זולה לסיגריות
 2014יא כי בשנת הערכת משרד האוצר ה. בצד המש� הירידה ביבוא הסיגריות המעובדות

פערי� . ח" מיליו
 ש�250 לבדה מעשני� שרכשו טבק לגלגול במקו� סיגריות ְמע!ָ*ד$ת חסכו כ
ולדעתנו הגיעה העת להעלות את המיסוי על טבק לגלגול ולבטל את , אלה אינ� מוצדקי�

אנו סוברי� כי יש , כמו כ
. ההבחנה השוררת כיו� בי
 מוצרי� אלה לסיגריות מעובדות
שינוי . משי� במגמה המבורכת של הפחתת מרכיב המס האחוזי והעלאת מרכיב המס הקבועלה

  ". זולי�"בתמהיל זה יקטי
 את התמרי� הקיי� כיו� למעשני� לעבור למוצרי טבק 
  

 
82  �ת המדינה לשינויי� בתמהיל מסי הקנייה על מוצרי ראו דברי הסבר של מנהל הכנסו, למשל, כ

,  בעקבות שביתה ממושכת של היצר� המקומי1988בשנת : "2004ח השנתי לשנת "טבק בדו
' א� לא יותר'החליט משרד האוצר לשנות את שיטת המיסוי על סיגריות ולאמ� את השיטה של 

כ� שיקט� כוחו , )ייצור מקומיהמטילה מס אפקטיבי כבד יותר על סיגריות זולות שלרוב� ה� מ(
150%�שיעור המס הועלה מסיבות פיסקאליות מ.  משוק הסיגריות95%�של היצר� שירכז אז כ 

 בעקבות פניות של ועדת 1995בשנת . 1991 בשנת 240%� ול1990 בשנת 200%� ל1988בשנת 
ונתה ועדת מ, הכספי� של הכנסת למשרד האוצר לשוב ולבדוק את שיטת מיסוי הסיגריות בישראל

שיעורי המס הועלו במהל� השני� שבי� . מומחי� וזו המליצה לעבור לשיטת המיסוי הנהוגה כיו�
) 2005 (246 2004ח שנתי "דומנהל הכנסות המדינה ".  משיקולי� פיסקאליי�2004� ל1996

Ozar.mof.gov.il/hachnasot/doch04/doc/perek_14.pdf. 
 .90' בעמ, 6ש "לעיל ה, 2014ח שר הבריאות "דו  83
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  ?מי נושא בנטל המס על מוצרי טבק בישראל. 2

 ידי הצרכ
 בישראל המס המוטל על רכישת סיגריות או מוצרי טבק אינו משול� ישירות על
, ע� זאת. משל� מוכר הטובי
 או ספק השירותי�שבמידה רבה בדומה למס ער� מוס� , הסופי
 הגור� הנושא הוא בהכרח הגור� המדווח או המשל� את המס לרשות המסי� כי הניחאי
 ל
 אלא המס ,מסי� לרשויות המס" משלמי�"שכירי� אינ� , למשל, כ�. המסהכלכלי של בנטל 

העובדה שהמס אינו משול� על יד� אלא על ידי מעבידיה� . ל ידי מעבידיה�מנוכה במקור ע
מס ער� , בדומה לכ�. אינה מצביעה בהכרח שהמעבידי� ה� אלה הנושאי� בנטל המס עבור�

, מוס� מדווח ומשול� במרבית המקרי� על ידי מוכרי הטובי
 או על ידי ספקי השירותי�
על הצרכני� " מגולגל"שהמס ) שלא בצדקבמקרי� רבי� (ולמרות זאת מקובל לחשוב 

  . שנושאי� בנטל
ובדומה , שאלת תחולת מסי הקנייה היא סוגיה הנושאת במהותה אופי אמפירי מובהק

 למיסוי צריכת בנוגע ג� בענייננו המחקר האמפירי הדל שהתבצע בישראל 84,לענפי מס אחרי�
י נושא בנטל הכלכלי משמעיות לשאלה מ�מוצרי טבק רחוק מלספק תשובות ברורות וחד

. נטיי� אינה ברורהוו כיצד נחָלק נטל המס בי
 השחקני� הרל,לי� אחרותיבמ. שבמס המוטל
הגורמי� השוני� האחראי� להפצת המוצר מהיצר
 הצרכני� או שמא , הא� אלה היצרני�

התשובה העקרונית לשאלות אלה ? הצרכ
 הסופי הוא הנושא במס המוטל על מוצרי� אלה
לאור , בי
 היתר, גמישות זו נמדדת. ישות הביקוש ובגמישות ההיצע למוצרי הטבקתלויה בגמ

נטי כמו ג� תלויה ביכולתו של הצרכ
 להפסיק את ווקיומ� של מוצרי� תחליפיי� למוצר הרל
  . הצריכה או לצמצמה

לצור� רשימה זו נגדיר גמישות ביקוש למוצר מסוי� כעצמת תגובת הצרכני� לשינוי במחיר 
גידול בכמות המבוקשת , "רגילה"כאשר עקומת הביקוש למוצר היא , ככלל. ות המוצראו בכמ

, לפיכ�.  קיטו
 בכמות המבוקשת גור� לירידת מחיר המוצרואילו ,גור� לעליית מחיר המוצר
המביא לעלייה ( ה
 הצרכני� ה
 היצרני� נושאי� בנטל המס ,"רגילה"כאשר עקומת הביקוש 

היינו הציבור אדיש ואינו (אשר עקומת הביקוש גמישה לחלוטי
 כ, ע� זאת). במחיר המוצר
כאשר עקומת , להבדיל. יישאו היצרני� בנטל המס) מוכ
 לשל� מחיר יקר יותר עבור המוצר

 
יישאו הצרכני� בכל נטל , )קהל שבוי שישל� כל מחיר עבור המוצר(הביקוש קשיחה לחלוטי
   85.המס

 
84  �בעבר . שאלת תחולת מס החברות העסיקה ומעסיקה חוקרי� רבי� עשרות שני�, בדומה לכ

אול� כיו� נוטי� להניח שנטל מס החברות , הניחו כי מס בעלי המניות נושאי� בנטל מס החברות
ספקי� וזכאי� דוגמת העובדי� , דלקוחות התאגי, ובה� בעלי המניות, נחלק בי� מספר גורמי�

 David F. Bradford, The Incidence and Allocation Effects of a Tax on Corporateראו . ועוד
Distributions, 15 J. PU. ECON. 1 (1981); Alan J. Auerbach, Who Bears the Corporate Tax? 
A Review of What We Know, 20 TAX POL'Y & ECON. 1 (2005), Papers.nber.org/books/ 

pote06-1. 
, מהדורה שנייה מורחבת ( מיקרו כלכלה–מבוא לכלכלה נילי מארק וגליה עופר , יצחק אורו�  85

 33 השוק למוצר בודד: 2מבוא לכלכלה מקרו יחידה יעקב רוזנברג וגדעו� יניב ; )1995
 ).1988, האוניברסיטה הפתוחה(
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עקומת , ביעי� על כ� שבשל היות הניקוטי
 חומר ממכרקיימי� מחקרי� רבי� המצ, בענייננו


בישראל הערכת . הביקוש לסיגריות בקרב מעשני� במדינות מערביות קשיחה כמעט לחלוטי
, לי� אחרותי במ86).� 0.5.� 0.25(משרד הבריאות היא שגמישות המחיר של סיגריות היא נמוכה 

 תביא לירידה של אחוזי� �10%וי ב צפוי היה בשנה זו כי העלאת המיס,על פי מודלי� שוני�
  .  בצריכת מוצרי הטבק, א� בכללבודדי�

. בעיקרו על המעשני�" מגולגל"נית
 להניח כי המס על מוצרי הטבק , על בסיס נתוני� אלה
ח הוועדה הציבורית לצמצו� העישו
 ונזקיו מעלה כי גמישות זו אינה "עיו
 בדו, ע� זאת

 אמנ� ופילוח גמישות הביקוש באוכלוסייה זו מעלה כי ,�אחידה בקרב כל אוכלוסיית המעשני
עבור צרכני� צעירי� בגילי� אול� , גמישות הביקוש קשיחה יותר" מכורי�"בקרב מעשני� 

 
גמישות הביקוש ) התמכרו לניקוטי
, א� בכלל, וקיי� ספק עד כמה(שבה� מתחילי� לעש
�פי השתייכות לשכבה סוציובדומה לכ� פילוח גמישות המעשני� ל". רגילה"לסיגריות 

אקונומיות נמוכות גמישות הביקוש שלה� � אקונומית מעלה כי ביחס למעשני� משכבות סוציו
אקונומיות � א שמעשני� צעירי� ומעשני� משכבות סוציוי משמעות מידע זה ה87.פחות קשיחה

 הגות� דפוסי התנואילו ,נמוכות עשויי� לשנות את הרגלי הצריכה שלה� ככל שנטל המס יעלה

 
 .5 'בעמ, 14 ש"לעיל ה, � העישו� ונזקיוח הוועדה הציבורית לצמצו"דו  86
נתו� נוס� התור� להבנת ההשפעה החיובית של העלאת המיסוי על צמצו� פערי� בחברה הוא "  87

 של 2013כפי שעלה מהסקר החברתי לשנת , +20שיעור הויתור על רכישת סיגריות בקרב בני 
עשר � מהמעשני� ויתרו על קניית סיגריות בשני�39.1%לפיו , ת לסטטיסטיקההלשכה המרכזי

 שבה� שיעורי 64–20מהנתוני� עולה כי בגילאי� . בגלל קשיי� כלכליי�, החודשי� האחרוני�
כ� נמצאה התאמה , ) ויתור45%�  ל32%בי� (שיעור המוותרי� הינו הגבוה ביותר , העישו� גבוהי�

 ויתור במשקי 60%(שההכנסה נמוכה כ� שיעור הויתור גבוה יותר  ככל –לרמת הכנסה נמוכה 
 ככל שיש –והתאמה ג� למספר הילדי� במשק הבית ) בחודש ! 2,000בית ע� רמת הכנסה עד 

50%�  ויתור ללא ילדי� ועד ל36%(כ� שיעור הויתור על רכישת סיגריות גבוהה יותר , יותר ילדי� 
 'בעמ, 6ש "לעיל ה, 2014ח שר הבריאות "דומתו� )". רויתור במשפחה ע� חמישה ילדי� או יות

96. 
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העלאת ישתנו א� במעט עקב אקונומיות מבוססות �משכבות סוציו" מכורי�"מעשני� של 
   88. א� בכלל,המס

נתו
 נוס� התור� להבנת ההשפעה החיובית של העלאת המיסוי על צמצו� "
כפי , +20 הויתור על רכישת סיגריות בקרב בני רועפערי� בחברה הוא שי

שכה המרכזית לסטטיסטיקה לפיו  של הל2013שעלה מהסקר החברתי לשנת 
 מהמעשני� ויתרו על קניית סיגריות בשני� עשר החודשי� האחרוני� 39.1%

   89".בשל קשיי� כלכליי�

כ� , מהנתוני� עולה כי ככל שרמת ההכנסה נמוכה יותר וככל שמספר הילדי� בבית עולה
לאומיי� שלפיה� � נתוני� אלה עולי� בקנה אחד ע� ממצאי מחקרי� בי
. שיעור הוויתור עולה

) כגו
 חמישוני� תחתוני� ובני נוער(אקונומי מוחלש �רגישות� של מעשני� ממעמד סוציו
  90.גבוהה

נקודה נוספת שברצוננו להפנות את תשומת הלב בדיו
 בנושא זה היא שהגמישות היא 
כלומר הגמישות ברמת מחירי� אחת עשויה להיות שונה מגמישות . נקודתית למחיר מסוי�

מחקרי� רבי� מעלי� כי א� שביחס לרמת מחירי מוצרי הטבק , בענייננו. מחירי� אחרתברמת 
הרי גמישות עקומת הביקוש למוצרי טבק ברמת , כיו� בישראל גמישות הביקוש קשיחה

ככל הנראה הפחתת המס על מוצרי טבק שיוביל להפחתת . פחות מחירי� נמוכה יותר קשיחה
   91.לייה במספר המשתמשי� ולגידול בצריכת מוצרי הטבקמחיר המוצר הסופי עשויה לגרו� לע

 השפעות חלוקתיות של מס על סיגריות. 3

היק� תופעת העישו
 בישראל אינו אחיד בקרב השכבות , ברשימה זו' כפי שהצגנו בפרק א
שגברי� יהודי� נוטי� , נית
 לראות שגברי� נוטי� לעש
 יותר מנשי�. השונות באוכלוסייה

הוכח ג� כי קיי� יחס הפו� בי
 רמת ההשכלה לבי
 . י� ערבי� וכיוצא באלהלעש
 פחות מגבר
אקונומיות נמוכות �היק� תופעת העישו
 וכי העישו
 נפו� יותר בקרב אנשי� משכבות סוציו

 לכ� שהרגלי צריכת פרט,  היינו92.אקונומיות גבוהות�מאשר בקרב אנשי� משכבות סוציו

 
88  John A. Bishop & Jang H. Yoo, “Health Scare”, Excise Taxes and Advertising Ban in the 

Cigarette Demand and Supply, 52 SOUTH. ECON. J. 402 (1985); Prabhat Jha & Richard 
Peto, Global Effects of Smoking, of Quitting and of Taxing Tobacco, 370 N. ENGL. J. MED. 

60 (2014). 
 .96' בעמ, 6ש "לעיל ה, 2014ח שר הבריאות "דו  89
 .97' בעמ, ש�  90
91  Bishop & Yoo ,88ש "לעיל ה. 
וצאה החודשית של משקי הבית על רכישת מוצרי טבק מעלה כי שני החמישוני� פילוח הה  92

והדבר ניכר יותר ביחס לחמישו� , הראשוני� צורכי� בממוצע יותר משלושת החמישוני� העליוני�
  :העליו�
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 ולש� המחשת טענה זו ,ל מסי הקנייה רגרסיבי עוד יותרנט, מוצרי טבק היא רגרסיבית במהותה
  :נציג את הטבלה הבאה

  
ח "שיעור המס על סיגריות מההכנסה החודשית בש

  200993נטו למשק בית במונחי 
הוצאה חודשית   

  למשק בית
שיעור מס קנייה 

  מההכנסה
 
  7.4%  199  1עשירו
 
  3.2%  143 2עשירו
 
  2.7%  151 3עשירו
 
  2.5%  179 4עשירו
 
  2.0%  179 5עשירו
 
  1.4%  150 6עשירו
 
  1.1%  145 7עשירו
 
  1.2%  175 8עשירו
 
  1.0%  190 9עשירו
 
  0.3%  96 10עשירו

  
 94.ח" מיליארד ש�8.2 הוציאו משקי הבית בישראל למעלה מ2014זה המקו� לציי
 כי בשנת 

ת השאלה עד כמה מוצדק נשאל, בשל ההשפעות החלוקתיות הרגרסיביות שבמיסוי מוצרי טבק
שלכאורה תכלית� העיקרית לגרו� להפנמת העלויות הנובעות , להטיל מסי� על מוצרי טבק

בהנחה , בנוס�. עולי� על נזקי העישו
 האלסכומי� א� , מפעילות המטילה עלות על החברה
 נשאלת השאלה א� הטלת מסי� בשיעור גבוה על מוצרי טבק ,שניקוטי
 הוא חומר ממכר

הגורמת , י� אכ
 מצליחה ליצור הרתעה המונעת ממעשני� פוטנציאליי� להתחיל לעש
הממכר
  .למעשני� קיימי� להיגמל או המצליחה לגרו� לצמצו� השימוש בקרב מעשני� פעילי�

 
הוצאה חודשית של משקי בית על רכישת מוצרי טבק לפי חמישוני 

  2011ח במונחי "הכנסה בש

 ממוצע שנה
 חמישו�

1  
חמישו� 

2  
חמישו� 

3  
חמישו� 

4  
חמישו� 

5  
2005 124.9 166.9  140.1  118.5  115  84.1  
2011 120.5 150.1  126.1  126.6  118.8  80.6  

  
צריכת מוצרי טבק רגרסיבית ובדומה לכ� א� ההשלכות החלוקתיות של מסי , במילי� אחרות  

אקונומיות גבוהות �סוציובהקשר זה יש לזכור כי מעשני� משכבות (הקנייה על מוצרי טבק 
יכולי� ליהנות מהפטור ממסי� אלה שנית� בדיוטי פרי או ממיסוי מופחת במדינות שבה� שיעורי 

אקונומיות �וזאת להבדיל ממעשני� משכבות סוציו, המס על מוצרי טבק נמוכי� מאשר בישראל
 . 96' בעמ, 6ש "לעיל ה, 2014ח שר הבריאות "דוראו . נמוכות

 .16' בעמ, 7 ש"לעיל ה, 2013ח שרת הבריאות "דו  93
 .92' בעמ, 6ש "לעיל ה, 2014ח שר הבריאות "דו  94
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  סיכו� ביניי�. 4

שלושה אחוזי� הכנסות המדינה ממסי� על מוצרי הטבק מהוות אפוא סכו� לא מבוטל של כ
עיו
 בפרוטוקולי ועדת הכספי� של . י� וכשני אחוזי� מתקציב המדינהמהכנסות המדינה ממס

בה� התקבלו החלטות להעלות את שיעורי המס על מוצרי טבק מעלה כי שהכנסת בדיוני� 
 למצואחברי ועדת הכספי� של הכנסת נגעו בצור� עיני השיקולי� העיקריי� שעמדו לנגד 

� אנשי משרד האוצר בהסביר� את העלאות אליה� התייחסו לא פעשמקורות תקציביי� שוני� 
 95.ולאו דווקא הרצו
 לצמצ� את השימוש במוצרי טבק, "פיסקליי�"המס השונות כשיקולי� 

, בדיוני� אלה הוזכרה לעתי� העובדה שלעישו
 השפעות חיצוניות שליליות על החברה, אמת
ות שהעישו
 גובה אול� למיטב ידיעתנו נציגי משרד האוצר כלל לא נדרשו להציג את העלוי

מדי שנה מהחברה בישראל או להציג הלימה בי
 המס המוטל על ידי המדינה לבי
 נזקי 

  .העישו

נשאלת השאלה עד כמה מוצדק להטיל מס הגבוה מאומדני הנזקי� מעישו
 על , לפיכ�
בשי� לב לכ� שה� , אשר ה� הנושאי� ככל הנראה בחלק משמעותי מנטל המס, המעשני�

אה גבוהה בעקבות העישו
 ומתקשי� להיגמל מהרגל שלילי זה שרכשו בהיות� סובלי� מתחלו
, בחיוב) World Health Organization( על שאלה זו השיב ארגו
 הבריאות העולמי .מתבגרי�


  :בקבעו כי מיסוי על סיגריות מהווה האמצעי האפקטיבי ביותר במלחמה בנגע העישו

“Tobacco taxes are the most cost-effective way to reduce tobacco use, 

especially among young people and poor people. A tax increase that 

increases tobacco prices by 10% decreases tobacco consumption by about 

4% in high-income countries and about 5% in low- and middle-income 

countries”.96 

נשאלת השאלה א� נית
 להקטי
 את ההשפעות החלוקתיות הרגרסיביות שבהטלת מס , זאתע� 
  .זה

  משפט משווה. ד

ח " הדו97.ח תמותה עקב שימוש במוצרי טבק" פרס� ארגו
 הבריאות הבינלאומי דו2012בשנת 
עישו
 מבכל שש שניות בממוצע מת אד� כתוצאה : מעלה מספר נתוני� גלובליי� מדאיגי�

 
 20' פרוטוקול ישיבה מס; )1.2.2012 (18� הכנסת ה,  של ועדת הכספי�988' פרוטוקול ישיבה מס  95

,  של ועדת הכספי�101' פרוטוקול ישיבה מס; )22.4.2013 (19�הכנסת ה,  ועדת הכספי�של
2.7.2013 (19�הכנסת ה.( 

96  Tobacco – Fact sheet N°339, WORLD HEALTH ORGANIZATION (July 6, 2015), www.who.int/ 
mediacentre/factsheets/fs339/en/. 

97  World Health Organization, WHO Global Report, Mortality Attributable to Tobacco 
(2012), www.who.int/tobacco/publications/surveillance/rep_mortality_attributable/en/. 
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 12אשר מהווי� , מעל חמישה מיליו
 בני אד�מעישו
 מדי שנה מתי� ; )ו פסיביאקטיבי א(
.  אל� בני אד� מתמכרי� מדי חודש לסיגריות100 98;אחוזי� מכלל מקרי המוות בעול�

אלא ,  יעלה שיעור התמותה לכשמונה מיליו
 בני אד� בשנה2030התחזיות צופות כי עד שנת 
 בפרק זה נבח
 99.תיי� להפחתת השימוש במוצרי טבקא� כ
 תאמצנה המדינות צעדי� משמעו

הראשונה שנבח
 תהיה . את הסדרי המס שאימצו מדינות שונות בנוגע למיסוי הטבק ומוצריו
שהייתה בי
 המדינות הראשונות להטיל מס זה ושבה תעשיות מפותחות לגידול , הברית� ארצות

שהצליחה , י
 באוסטרליהלאחר מכ
 נסקור את הד; טבק ולייצור מסחרי של מוצרי טבק

שבה , לבסו� נסקור את הדי
 בסי
. להפחית את שיעור השימוש במוצרי טבק באופ
 יוצא דופ

מוטל מס על מוצרי טבק בשיעור נמו� ושבה שיעור מעשני� גבוה למדי ביחס למדינות 
  .המפותחות

  הברית�ארצות. 1

ה בסכו� קצוב יהיינו מס קני , היא שיטה המטילה מס קצובהברית�ארצותשיטת מיסוי הטבק ב
 מס – בשונה משיטת המס בישראל אשר בנויה ממודל משולב 100.על כמות נתונה של טבק

,  מערכת המס האמריקנית מטילה מס קצוב על כל סיגריה–קצוב ומס אחוזי כמתואר לעיל 
 השיטה האמריקנית שונה משיטתנו ג� בכ� שהמס מוטל 101.חפיסה או קרטו
 סיגריות

�ית ומיסוי ברמה המקומיתתמיסוי ברמה המדינ, מיסוי ברמה הפדרלית. שורי�בשלושה מי

 102 דולר לחפיסת סיגריות1.01עומד על , נכו
 לכתיבת רשימה זו, שיעור המס הפדרלי. עירונית
  . ושיעורי המס המדיני והמקומי משתני� בי
 המדינות והערי� השונות

,  כמו כ
103. דולר לחפיסה1.98ומד על שיעור מס הסיגריות במדינת אילינוי ע, למשל, כ�
 104. דולרי� לחפיסה3ששוכ
 במדינה גובה תוספת מס בשיעור של ) Cook County(מחוז קוק 

 
 ).הנתוני� מתייחסי� לבוגרי� בני שלושי� ומעלה (4' בעמ, ש�  98
99  Colin D. Mathers & Dejan Loncar, Updated Projections of Global Mortality and Burden of 

Disease, 2002–2030 Data Sources, Methods and Results, 3 POLS. MED. 442, 450 (2006). 
להרחבה בנושא . שוודיה ושוויי�, נורווגיה, יפ�: ובה�,  מדינות בעול�30�שיטה זו מקובלת בכ  100

 WORLD HEALTH ORGANIZATION, WHO TECHNICAL MANUAL ON TOBACCO TAXראו 

ADMINISTRATION 128 (2010)) להל� :WHO TECHNICAL REPORT.( 
101  CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, BEST PRACTICES FOR COMPREHENSIVE 

TOBACCO CONTROL PROGRAMS 12 (2014); Ayda Yurekli, Design and Administer Tobacco 
Taxes, in WORLD BANK ECONOMICS OF TOBACCO TOOLKIT 4 (2013) ;ח הוועדה הציבורית "דו

 .42 'בעמ, 14ש "לעיל ה, לצמצו� העישו� ונזקיו
102  Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, 26 U.S.C § 5701 (2009), 

www.gpo.gov/fdsy s/pkg/ PLAW-111publ31/pdf/PLAW-111publ31.pdf )להל� :Tobacco 
Control Act(. את משרד האוצר האמריקני לקבוע את שיעורי מס הטבק �אתר . חוק זה מסמי

�משרד האוצר האמריקני ושיעורי המס זמיני� בwww.ttb.gov/tax_audit/atftaxes.shtml . 
103  W. ORZECHOWSKI & R. C. WALKER, TAX BURDEN ON TOBACCO: HISTORICAL COMPILATION 

327 (2014), www.taxadmin.org/fta/tobacco/papers/tax_burden_2014.pdf. 
104  COOK, IL, TOBACCO TAX ORDINANCE art. 6 § 74–433(a) (2011). 
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 105. דולר לחפיסה1.18העיר שיקגו אשר שוכנת במחוז גובה תוספת מס בשיעור העומד על 
טבר של בשיעור מצ, הברית�ארצותשיקגו מטילה מס טבק בשיעורי� מהגבוהי� ב, בשל כ�

�מדינת ניו, מנגד. ללא תוספת שיעור המס הפדרלי ומס ער� מוס�,  דולרי� לחפיסה6.16

 דולר 1.66 היות שגובה רק ,הברית�ארצותמקסיקו בעלת שיעור מס הטבק הנמו� ביותר ב
  106.עירונית�לחפיסה ואינה ממסה ברמה המקומית

 על טבק ההרחה  בעיקרהברית�ארצות התבססה צריכת מוצרי הטבק ב�19עד המאה ה
 נית
 היה לראות כיצד ניסתה הממשלה , על א� הביקוש הנמו�107.ופחות על סיגריות, והלעיסה

 הציג מזכיר האוצר אלכסנדר המילטו
 את 1794בשנת . הפדרלית לייש� מס על מוצרי הטבק
הצעתו כללה גבייה קולקטיבית של מס ג� . יה הפדרלי הראשו
 בפני הקונגרסימס הקנ

 אול� הצעתו של המילטו
 עברה שינויי� 108.התעשייתיי� וג� מהיצרני� הביתיי�מהיצרני� 
 ולבסו� אושרה הגבייה רק מהיצרני� התעשייתיי� בטענה כי המס אינו שוויוני ויוצר נטל ,רבי�

 עמדת הקונגרס שונתה במהרה ע� צבירת הגירעונות בקופת 109.כבד על האוכלוסיות החלשות
 ושנתיי� ,יה ראשו
 על סיגרי�י הוטל מס קנ1862 לכ
 בשנת .המדינה עקב מלחמת האזרחי�

השיעור דאז עמד . לאחר מכ
 הוטל מס נפרד על סיגריות בשיטת המיסוי הקצוב הנהוגה כיו�
 מדי הברית�ארצות מאז אותה תקופה עלה מיסוי הטבק ומוצריו ב110.לחפיסה) ¢( סנט 0.8על 

מאות �קני את שיעורי המס ביותר מחמש העלה הקונגרס האמרי1920–1910בי
 השני� . שנה
הברית � ההעלאה הגדולה ביותר שהתרחשה בארצות– אחוזי� במישור המיסוי הפדרלי

גידול ,  עלייה זו נבעה מגידול הביקוש וצריכת הסיגריות באוכלוסייה באות
 שני�111.בעשור
   112.מאות אחוזי� בשינויי הצריכה�אשר עמד על יותר מארבע
 1921אשר הטילה לראשונה בשנת ) Iowa(ני הייתה זו מדינת אייווה במישור המיסוי המדי

 ושיעור , הצטרפו כארבעי� מדינות1950בעקבותיה עד שנת . תוספת מיסוי על טבק ועל מוצריו
 הייתה מדינת צפו
 קרוליינה המדינה 1969 בשנת 113.המס הממוצע היה כשני סנט וחצי

 גובות הברית� ארצות ומאז כל המדינות ב,ניהאחרונה שהסכימה להצטר� לשיטת המיסוי המדי
   114.תוספת מס על טבק

אשר הטילה , בירת אלבאמה, במישור המיסוי המוניציפאלי הייתה זו העיר מונטגומרי
 במרוצת השני� בתי המחוקקי� המדינתיי� 115. תוספת מיסוי על טבק1927לראשונה בשנת 

 
105  CHICAGO, IL, MUNICIPAL CODE, Ch. 3–43 (2014). 
106  ORZECHOWSKI & WALKERK, 335 'בעמ ,103 ש"ה לעיל. 
107  JACK J. GOTTSEGEN, TOBACCO: A STUDY OF ITS CONSUMPTION IN THE UNITED STATES 9–10 

(1940). 
108  JOE E. BROOKS, THE MIGHTY LEAF: TOBACCO THRU THE CENTURIES 146 (1952). 
109  JOSEPH C. ROBERT, THE STORY OF TOBACCO 100 (1949). 
110  CARL A. WERNER, TOBACCOLAND 358 (1922). 
111  ORZECHOWSKI & WALKERK, 5 'בעמ ,103 ש"ה ללעי. 
 .3' בעמ, ש�  112
113  ROBERT ,256' בעמ, 109 ש"לעיל ה. 
114  ORZECHOWSKI & WALKERK, 347 'בעמ ,103 ש"ה לעיל. 
 .314 'בעמ, ש�  115
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 ע� 116.� לא בשיעורי� משמעותיי�והקונגרס האמריקני העלו את שיעורי מס הטבק לפרקי� א
הממשלה הפדרלית חוקקה ע� השני� חוקי� שוני� בניסיו
 להילח� בתופעת העישו
 , זאת

 ועד חוק איסור מכירת 117החל מחוק המחייב הדבקת תוויות אזהרה על קופסאות הסיגריות
 
   118.עשרה שני��טר� מלאו לו שמונהשסיגריות לקטי

 את מדיניות מס הטבק האמריקנית ואת שיעוריה במש� השני� ביקרו מלומדי� רבי�
כי על הקונגרס להכפיל את שיעורי המס הפדרלי ובכ� ) Harris(טע
 הריס , למשל, כ�. הנמוכי�


 119.יגדיל משמעותית את הכנסות המדינה ממסי� וא� ירתיע מיליוני מבוגרי� וצעירי� מעישו
 ביזמת הנשיא 2009עד שבשנת , רליא� למרבה הצער לא בוצעו שינויי� דרמטיי� במישור הפד

 החוק כאמור 120.ברק אובמה חוקק חוק למניעת העישו
 במשפחה ולפיקוח על מוצרי הטבק

 העלה את שיעורי המס –  ובענייננו,ביצע שינויי� רבי� בניסיו
 למגר את תופעת העישו

 תכניות  למימו
ישמשונקבע כי ההכנסות ממס זה , ולא די בכ�.  סנט לחפיסה�62הפדרלי ב
 התחזיות צפו כי ניתוב הרווחי� יגרו� להישגי� 121.הברית�ארצותביטוחי בריאות לילדי� ב

 מיליו
 ילדי� להתחיל �2ימנע מכ;  מיליו
 ילדי��4יעניק ביטוחי בריאות לכ: רבי� וביניה�
  122.יחסו� בהוצאות המדינה על נזקי העישו
, וכ
. מיליו
 מבגרי� להפסיקיתמר� לעש
 ו


, בעקבות מדיניות המס החדשנית באוסטרליה אשר תוצג בהמש�, מישור המדיניב, כמו כ
 החוק 123. את חוק מיסוי הטבק וההגנה על הבריאות1989חוקקה מדינת קליפורניה בשנת 

ההכנסות נותבו להקמת .  סנט לכל חפיסה�25ה על מוצרי טבק ביהעלה את שיעורי מס הקני
בי
 מטרות ). California Tobacco Control Program(התכנית לבקרת צריכת הטבק במדינה 

יצירת ; הקמת מחלקות בריאות מקומיות אשר אמונות על חינו� הציבור ומניעת עישו
: התכנית
הקמת תכניות למניעת ; מת
 מענקי� לגופי מחקר ופיתוח; קמפיי
 לגמילה מעישו
 בתקשורת

  124.ות שונותעישו
 המיועדות לתלמידי� בבתי ספר והקמת תכניות טיפולי
שיעורי המס האמריקני , ובהשוואה למדיניות מיסוי הטבק בישראל, על א� האמור לעיל

 קבע כי שיעורי המס על 2013ח ארגו
 הבריאות הבינלאומי אשר פורס� בשנת "דו. נמוכי�
� בישראל השיעורי� עומדי� על כואילו , אחוזי��56 עומדי� על כהברית�ארצותסיגריות ב

 
 .310' בעמ, ש�  116
117  )1965) (a(a1335§ . C.S.U15 . 
118  42 U.S.C. § 300x–26(a)(1) (1992). 
119  Jeffrey E. Harris, Increasing the Federal Excise Tax on Cigarettes, 1 J. HEALTH ECON. 117, 

118 (1982). 
120  Tobacco Control Act ,102 ש"לעיל ה. 
121  Children’s Health Insurance Program Reauthorization Act § 701 (2009), www.gpo.gov/ 

fdsys/pkg/B ILLS-111hr2enr/pdf/BILLS-111hr2enr.pdf . 
122  U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, ENDING THE TOBACCO EPIDEMIC: A 

TOBACCO CONTROL STRATEGIC ACTION PLAN FOR THE U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND 

HUMAN SERVICES 18 (2010). 
123  Tobacco Tax and Health Protection Act (Proposition No. 99) (1989). 
124  J.P. Pierce et al., Tobacco Use in California: An Evaluation of the Tobacco Control 

Program, in A REPORT TO THE CALIFORNIA DEPARTMENT HEALTH SERVICES 18 (1994). 
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אי
 זה מפתיע שמשרד הבריאות , לדאבוננו, גישות המוצר וקשיחות צריכתו עקב נ125.80.13%
  126. מתי� כתוצאה מעישו
הברית�ארצות איש ב�480,000האמריקני מדווח כי מדי שנה כ

 אוסטרליה .2

 – במישור הפדרלי, האחד. שיטת המיסוי האוסטרלית מטילה מס על טבק בשני מישורי�
; יה בסכו� קצוב על כמות נתונה של טבקיטילה מס קנהממשלה מ, בדומה לשיטה האמריקנית

המדינות והטריטוריות באוסטרליה ,  בשונה מהשיטה האמריקנית– יתבמישור המדינ, השני
בשיעור של עשרה ) Goods and Services Tax(מטילות מס ער� מוס� על סחורות ועל שירותי� 

שלה הפדרלית של אוסטרליה  שיטת המיסוי הקצוב יושמה לראשונה על ידי הממ127.אחוזי�
 תקנות 1925.129יה משנת י הוטל מס זה בהתא� לתקנות מס הקנ1999 עד שנת 1901.128בשנת 

א� ללא , אלה קבעו כי המס יוטל על משקל הסיגריות כולל פילטר העש
 ונייר עטיפת הטבק
 ארזו אות
 בחפיסות, היצרני� הפחיתו את משקל הסיגריות, עקב כ�. שקילת האריזה עצמה

את הגדילו , כ�. והקטינו את עלויות הייצור) 20 סיגריות בחפיסה במקו� 25(גדולות יותר 
קבע ,  על כ
130.הכנסותיה� וגרמו לעלייה משמעותית באחוזי הצריכה בקרב המעשני�

  131. כי יש לשנות את שיטת המיסוי הקצוב ולהטילו ֶפר סיגריה1998המחוקק האוסטרלי בשנת 

תחילה . י� רבי� במדיניות מיסוי הטבק שהוטלה על ידי המדינותחלו שינוי, במרוצת הזמ

 הייתה זו מדינת ויקטוריה אשר הטילה לראשונה מס מדיני על טבק ומוצריו 1974בשנת 
הפרלמנט המדיני הטיל אגרת רישוי על מכירת הטבק לפי ער� השומה . בתוספת למס הפדרלי

)Ad Valorem Tax.(132חולק למס קצוב ולמס אחוזי, אצלנובדומה לשיטה הנהוגה ,  מס זה .
המס האחוזי נגבה אחת לחודש בהתא� להיק� . המס הקצוב נגבה אחת לשנה בשיעור קבוע

 יישמו יתר המדינות והטריטוריות מדיניות דומה 1989 עד שנת 133.המכירות בשיעור קבוע

 
125  WORLD HEALTH ORGANIZATION, WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC 111, 

114 (2013). 
126  U.S. Department of Health and Human Services, The Health Consequences of Smoking: 50 

Years of Progress, in A REPORT OF THE SURGEON GENERAL 636 (2014);ריאות ח שרת הב" דו
 .126' בעמ, 7ש "לעיל ה ,2013

127  MICHELLE SCOLLO & MARGARET WINSTANLEY, TOBACCO IN AUSTRALIA: FACTS AND ISSUES, 
Ch. 13.2 (4th ed. 2012); A New Tax System (Goods and Services Tax Imposition–General) 

Act, 1999 (Cth) § 4. 
128  Excise Act, 1901 (Cth). 
129  Excise Regulations, 1925 (Cth). 
130  PETER COSTELLO, TAX REFORM: NOT A NEW TAX, A NEW TAX SYSTEM 88 (1998). 
131  A New Tax System (Goods and Services Tax Imposition–General) Act, 1999 (Cth) . החוק

 על מנת לאפשר ליצרני� טווח 1999ה רק בנובמבר  אול� נכנס לפעול1998אמנ� נחקק באוגוסט 
 .הסתגלות לשיטת המיסוי החדשה

132  Terry Alchin, Tobacco Taxation in Australia, 11 ESA 77 (1992) ;WHO TECHNICAL 

REPORT ,128' בעמ, 100 ש"לעיל ה. 
133  )AS(1974 , Act) Tobacco(Business Franchise . 



  ותיהמס עליה� הורג א? יש ל� סיגריות  
 

97  

 ,סי המדינות בוטלו מ1998במסגרת שינוי שיטת המיסוי בשנת , כאמור ,א�. והטילו מסי� זהי�
  134.והוטל מס ער� מוס� בשיעור אחיד

 הייתה זו מדינת אוסטרליה המערבית אשר הנהיגה רפורמה חלוצית במדיניות 1983בשנת 
באותה שנה קידמה הממשלה את הצעת חוק הבקרה והפיקוח על . מיסוי מוצרי הטבק בשטחה

, י בלבדתשור המדינבמי,  הצעה זו קבעה כי יש להעלות את שיעורי מס הטבק135.מוצרי טבק
). Quit Campaign( והכנסות ממס זה ינותבו להקמת מסע פרסו� המעודד גמילה ,�12.5%בכ

א� למרבה הצער הצעת החוק , מדיניות מיסוי זו הייתה פורצת דר� וחדשנית בקנה מידה עולמי
  לאחר ארבע שני� יזמה מדינת ויקטוריה מדיניות דומה136.נדחתה במועצה מסיבות פוליטיות

 החוק העלה את שיעורי המיסוי המדיני בחמישה אחוזי� וניתב את 137.וחוקקה את חוק הטבק
החוק קבע כי , כמו כ
). VicHealth(ההכנסות להקמת הקר
 לקידו� הבריאות במדינת ויקטוריה 

 
 לקידו� ,השפעות נזקי העישו
לעמידה על ליזו� פעילויות ותכניות הסברה היא מטרת הקר
 138.צמצו� מת
 חסות לפעילויות ספורט הממומנות על ידי יצרני הסיגריותלו, בריאות טובה

 1990 ומדינת מערב אוסטרליה בשנת 1989בעקבותיה יזמו מדינת דרו� אוסטרליה בשנת 
 יש לציי
 שבעקבות מדיניות זו צנח שיעור המעשני� בקרב מבוגרי� 139.מדיניות מיסוי דומה

  140.יו� כ�13.3% ל1986 בשנת �34%בוויקטוריה מ
 חוקקו חוקי� ואלה, מדיניות זו סחפה אחריה מדינות רבות בעול�, כפי שתואר לעיל

סתו את ההכנסות מהעלאה זו לתכניות מניעת עישו
 יה
 העלו קמעה את שיערי המס וו. דומי�
איר
 ונפאל בשנת , מצרי�; 1989מדינת קליפורניה בשנת : ע� מדינות אלה נמנות. שונות
   2001.141ת ותאילנד בשנ; 1993

 
כיו� משרד האוצר האוסטרלי מדווח כי השיטה היעילה ביותר למיגור תופעת העישו
העלאת , על א� קשיחות צריכת המוצר בקרב מבוגרי�. בחברה היא באמצעות העלאת המסי�

 2013בשנת ,  בשל כ�142.6% עד �3%  תפחית להערכת� את שיעורי הצריכה ב�10% המסי� בכ
ה על ישנתית להעלאת שיעורי מס הקני� בווא
 על התכנית הארבעהכריז מזכיר האוצר כריס

   143.טבק ועל מוצריו

 
134  SCOLLO & WINSTANLEY, 13.2.2 בפרק ,127 ש"ה לעיל. 
135  Tobacco Products Control Bill, 1983 (WA). 
136  SCOLLO & WINSTANLEY, 13.9.10 בפרק ,127 ש"ה לעיל. 
137  )Vic(1987 , Tobacco Act. 
 Ron Borland, Margaret Winstanley & Dorothy Reading, Legislation to; ש�, 17' ס  138

Institutionalize Resources for Tobacco Control: The 1987 Victorian Tobacco Act, 104 
ADDICTION 1623, 1624 (2009). 

139  )WA(1990 , Tobacco Control Act; )SA(1988 , Tobacco Products Control Act. 
 /www.cancervic.org.au .� נלקחו מאתר האגודה למלחמה בסרט� של מדינת ויקטוריההנתוני  140

about/media-releases /2013-media-releases/august-2013/smoking-rates-victoria.html. 
141  SCOLLO & WINSTANLEY, 13.9.10 בפרק ,127 ש"ה לעיל. 
 /~/www.treasury.gov.au 2010האוסטרלי בנושא מיסוי טבק משנת ח משרד האוצר "דו  142

media/Treasury/Access%20to%20Information/Disclosure%20Log/2011/Plain%20packa 
ging%20of%20tobacco%20products/Downloads/Document_57.ashx. 

143  Excise Tariff Amendment (Tobacco) Bill (2014). 
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מתוכננת העלאה מדורגת של מסי קנייה פדרליי� במש� ארבע , בכל הנוגע למיסוי הטבק
מטרת העלאת המס ). שכעת נמו� למדי בהשוואה למדינות המערב( מדי שנה �12.5%השני� ב

חינו� והסברה בקרב וממ
 שירותי בריאות לנפגעי הטבק ל, היא להפחית את שיעור המעשני�
   144.צעירי�

3.   סי

ארגו
 הבריאות הבינלאומי מדווח כי סי
 היא יצרנית הטבק וצרכנית הטבק הגדולה ביותר 
 ג� 145. מכלל אוכלוסיית המדינה��28.1% כשה , מיליו
 איש300בסי
 מעשני� מעל . בעול�

סי
 מטילה מס קנייה , במישור הממשלתי: מישורי�שיטת המיסוי הסינית מטילה מס בשני 
�הממשלות המקומיות , במישור המקומי; בסכו� קצוב על כמות נתונה של טבק ומס ער� מוס

המס הייעודי מוטל על פי ער� המוצר . מטילות מס ייעודי על עלי הטבק ואגרות רישוי שונות
)Ad Valorem Tax (כפי ,ומתבטא כשיעור אחוזי מאותו ער� 
   146.שנקבע על ידי היצר

לא נית
 להתעל� מ
 העובדה שהממשלה הסינית היא השחקנית המרכזית בכל הנוגע 
 הקימה הממשלה הסינית את הרשות �80 בראשית שנות ה. לייצור מסי הטבק במדינה ולגביית�

 גו� זה מכתיב את State Tobacco Monopoly Administration.(147(למנהל הטבק במדינה 
הקימה הממשלה ג� , כמו כ
. קובע את שיעוריו ומטיל מכסי�, מס על טבק ומוצריומדיניות ה

 
, אשר מחד גיסא) China National Tobacco Company(את חברת הטבק הלאומית של סי
לאור זאת . אחראית על ייצור מוצרי הטבק במדינה, אמונה על אכיפת מדיניות זו ומאיד� גיסא

 אינו נסתר ה מדיניות מיסוי הטבק בסי
 ואכיפתתני� המובנה בקביעראוי להדגיש כי ניגוד העניי

אשר מעיד עד כמה שורשית בעיית העישו
 , הדבר מהווה סממ
 אחד מני רבי�, שכ
. מ
 העי

  . בסי
 בכלל ומדיניות מיסוי הטבק ומוצריו בפרט
ד על שיעורו עמ.  נגבה מס עלי הטבק בסי
 כחלק ממיסוי מוצרי� חקלאיי�2006עד שנת 

באותה שנה החליטה הממשלה הסינית לבטל את כל מסי המוצרי� .  ממחיר הרכישה31%
  . החקלאיי� על מנת להפחית את הנטל הכלכלי שבו נתוני� החקלאי�

מס זה הוטל מחדש במסגרת חוק . אי
 זה מפתיע שכל המסי� בוטלו מלבד מס עלי הטבק
 ,גי
 מדיניות זו לא איחרו לבוא הביקורות ב148.�20% ל�31% ושיעוריו ירדו מ,ספציפי

בתגובה טענה הממשלה כי מס זה מהווה . עולמיתהוממשלת סי
 זכתה להשמצות רבות בסֵפרה 
 מחקרי� מראי� כי שיעורי 149. ועל כ
 גבייתו הכרחית,מקור הכנסה חשוב ועיקרי במדינה

 לפרנסת� תעשייה זו דואגת, וכמו כ
,  מהכנסות המדינה�7.26%ההכנסות ממס זה מהווי� כ

 
144  Chris Bowen, Government to Increase Tobacco Excise (Media Release No. 015, 1.8.2013). 
145  WORLD HEALTH ORGANIZATION, WHO GLOBAL ADULT TOBACCO SURVEY (GATS): CHINA 

(2010). 
146  TEH-WEI HU, ZHENGZHONG MAO, JIAN SHI & WENDONG CHEN, TOBACCO TAXATION AND ITS 

POTENTIAL IMPACT IN CHINA 14 (2008). 
147  LI CHENG, THE POLITICAL MAPPING OF CHINA’S TOBACCO INDUSTRY AND ANTI-SMOKING 

CAMPAIGN 116 (2012). 
148  HU, MAO, SHI & CHEN ,16' בעמ, 146 ש"לעיל ה. 
 .ש�  149
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 התבססות על מקור הכנסה זה א� גדלה 150. אל� קמעונאי��300 מיליו
 חקלאי� וכ�20של כ

 מס� ההכנסות 77.8%שבה� שיעורי ההכנסה מהווי� , וא
'ו וסצ'יזוגו, במחוזות כמו יונא

, עיו
 במחקרי� נוספי� מעלה כי לאור שיעורי קשיחות צריכת מוצר הטבק 151.המקומיות
 בטווח �6.6% בטווח הקצר ולכ�3.5%יעורי המס תוביל לירידה של כ בש�10%עלייה בכ

טיבה ע� בריאות הציבור א� מהווה בעיה י היינו ירידה בשיעורי הצריכה אכ
 מ152.הארו�
נית
 לראות מדוע מתקשה סי
 לייש� את המלצות האמנה , על כ
. משמעותית לכלכלת המדינה

   2003.153אליה הצטרפה בשנת ש, )FCTC(הבינלאומית לפיקוח על צריכת הטבק 
 �0.04 המשולי� לכ,)¥( יוא
 �0.06 עמדו שיעורי מס הקנייה הקצוב על כ2009עד שנת 

 לסיגריות באיכות 45%על  –) Ad Valorem Tax( ושיעורי המס על פי ער� ,ח לחפיסה"ש
 �56%  עודכנו שיעורי המס על פי ער� ל2009בשנת .  לסיגריות באיכות נמוכה�30%גבוהה ולכ

עלו שיעורי ו� י� והקמעונאיי א� מנגד ירדו שיעורי המחירי� הסיטונאי, בהתאמה�36%ו
 הצריכה והעישו
 הפחיתה אתעורי המס לא י על כ
 עליית ש154.ההכנסה הממוצעת
ח ארגו
 הבריאות הבינלאומי קבע כי רק "דו, ולא בכדי, לאור האמור לעיל. באוכלוסייה הסינית

  .מהשיעורי� הנמוכי� בעול�,  ללא ספק– סה בסי
 מהווי� מס מהמחיר הקמעונאי לחפי41%

 סיכו� ביניי�   .4

במהל� המחקר המשפטי המשווה שערכנו בעת כתיבת רשימה זו נוכחנו לגלות כי מרבית 

ח הארגו
 "דו. המחקרי� מעידי� על מספר גורמי� המסייעי� לדכא את תופעת העישו

 אול� ניסיו
 אות
 מדינות ,יותר היא העלאת מסי�הבינלאומי גורס כי אחת השיטות היעילות ב
. מעלה כי הטלת המס לבדה אינה גורמת לשינוי דרמטי בהרגלי הצריכה של המעשני�

הממשלה האוסטרלית השכילה כבר לפני שני עשורי� לייעד חלק מההכנסות ממיסוי הטבק 
 סדנאות ס� זהוהשיקה בכ ,לטובת הקמת תכניות הסברה ומניעה בקרב מבוגרי� ובני נוער


ח הוועדה הציבורית לצמצו� העישו
 ונזקיו מעלה כי שיעור המס "עיו
 בדו. גמילה מעישו
� בישראל נמו� במעט מהממוצע העולמי ומממוצע שיעורי המס בארגו
 המדינות המפותחות ה

OECD .
נראה כי שיעור המעשני� בישראל גבוה מהממוצע במדינות אלה וששיעור , כמו כ
ינה משימוש במוצרי טבק בכלל ובסיגריות בפרט פחות או יותר דומה לשיעור הכנסות המד

  . ההכנסות במדינות אלה
 תו� –כחלק מניסיונ
 של מדינות רבות בעול� להילח� בנגע העישו
 ובצריכת מוצרי טבק 

) המגדילי� את פערי העושר החברתיי�(הדיפת גלי ביקורת בנוגע להיות מסי� אלה רגרסיביי� 
,  מדינות אלה בחקיקה את מחויבות
 להשתמש בחלק מכספי המסי� כדי לממ
 הסברה עיגנו–

 
150  Teh-Wei Hu1, Anita H. Lee1 & Zhengzhong Mao, WHO Framework Convention on 

Tobacco Control in China: Barriers, Challenges and Recommendations, 20(4) GLOB. 
HEALTH PROMOT. 13, 14 (2013). 

 .ש�  151
152  HU, MAO, SHI & CHEN ,22' בעמ, 146ש "לעיל ה. 
153  WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL, WORLD HEALTH ORGANIZATION 7 

 . להעלות את שיעורי מס הטבק כדי להפחית בצריכתו) 1(6' האמנה ממליצה כאמור בס. (2005)
154  CHENG ,108' בעמ, 147ש "לעיל ה. 
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עוד  .מוחלשות ובקרב אוכלוסיות המתבגרי�האקונומיות �סוציוהבעיקר בקרב השכבות 

 סדנאות לגמילה מעישו
 ומצריכת מוצרי טבקומילמהשתמשו בכספי המסי�  .  

�" מכורי�"עי� על כ� שמעשני� רבי� המחקרי� רבי� מצבי,  וכפי שא� הצגנו לעיל,בנוס
, כפועל יוצא.  אחוז קט
 מתו� ניסיונות אלה צולחי� לאור� זמ
רק. לניקוטי
 מנסי� להיגמל

ההצמדה שבי
 ההכנסות מגביית המס על מוצרי הטבק לבי
 השימוש בה
 במאבק בנגע הטבק 
ייה הכללית ובקרב נפרד מגיוס הלגיטימציה של מדינות אלה בקרב האוכלוס� מהווה חלק בלתי

 לסוגיית בנוגעהפרק הבא ברשימה זו יציג את הדי
 הראוי לדעתנו . אוכלוסיית המעשני� בפרט
  .מיסוי מוצרי הטבק

  די רצוי. ה

  רתימת מערכת המס למערכה בנגעי עישו מוצרי טבק .1

אנו סוברי� כי אי
 מניעה לרתו� את מערכת המס למלחמה בנגע העישו
 ולסייע בצמצו� 
ההצדקה הראשונה להטלת מס על . ראוי לעשות כ
א� , אדרבה. ימוש במוצרי הטבקהש

המעשני� היא תיקו
 כשל השוק הנובע מהמעמסה הכלכלית שהחברה הישראלית נושאת בה 
המעמסה הכלכלית הנובעת מעלויות מדי שנה בטיפול בתחלואה הנגרמת מנגע העישו
 ו

 נית
 וא� רצוי להטיל מס בשיעור גבוה אול� לדעתנו. טיפול במפגעי איכות הסביבהה
  . מהשיעור שיגרו� להכנסות בגובה העלויות הישירות

 לרתו� את מערכת שניתנת כיו� לעמדה שלפיה יש) באופ
 יחסי(בה חבדומה לתמיכה הר
אבי� בחברה והשגת לדוגמה לצור� חלוקה מחדש של המש ( אחרי�המס לתיקו
 כשלי שוק

,  לדעתנו156,))דו תחמוצת הפחמ
(מלחמה בפליטת גזי חממה  או לצור� ה155,"צדק חלוקתי"
אנו סוברי� כי בשל ההשלכות החלוקתיות , ע� זאת. נית
 וא� רצוי להטיל מסי� על מוצרי טבק

 מוצע להצמיד את ההכנסות מהמס לעלויות של המאבק בשימוש במוצרי ,השליליות שבמס
 לגיטימציה רחבה יותר לש� השגת, הטבק בכלל ושל סדנאות גמילה מעישו
 בפרט

  .באוכלוסייה למס זה

 
כל להשיג חלוקה  הגורס כי מערכת המס תו1994מאמר� של קפלו ושוול משנת , למשל, ראו  155

 Louis Kaplow & Steven.מחדש של משאבי החברה באופ� יעיל יותר מכלי� משפטי� חלופיי�
Shavell, Why the Legal System is Less Efficient than the Income Tax in Redistributing 

Income, 23 J. LEGAL STUD. 667 (1994). 
 הגורס כי מערכת המס תוכל להפחית בצורה 2009נת יונה ואולמ� מש� ראו למשל מאמר� של אבי  156

יותר אפקטיבית את פליטת גזי החממה מכלי� משפטיי� חלופיי� דוגמת מכסות פליטה או 
 Reuven S. Avi-Yonah & David Uhlman, Combating Global Climate Change: Why.מקנסות

a Carbon Tax is a Better Response to Global Warming than Cap and Trade, 28 STAN. 
ENVTL. L. J. 3 (2009). 



  ותיהמס עליה� הורג א? יש ל� סיגריות  
 

101  

  157)קבוע או אחוזי(נטל המס הרצוי ותמהילו  .2

מדינת ישראל גובה מדי שנה מסי� משימוש במוצרי טבק בהיקפי� גבוהי� , כפי שהצגנו לעיל
 2014ה על הטבק בשנת ימסי קני. מהעלויות הישירות שמדווחות על ידי מערכת הבריאות

 העלויות הישירות המדווחות על ידי מערכת ואילו ,ח"ש מיליארד �6.37בישראל עמדו בכ
אי
 מחלוקת שהמיסוי המינימלי , לדעתנו. ח" מיליארד ש�1.7 הבריאות הציבורית מסתכמות בכ

אול� נית
 . על מוצרי טבק צרי� להיות בגובה הנזקי� הישירי� הנובעי� מצריכת מוצרי הטבק
יו� ובלבד שהעלאת שיעור המס תהיה אפקטיבית א� להטיל מס בשיעור גבוה מהשיעור כ

הוועדה הציבורית . ותביא לירידה שאינה סמלית במעגל המעשני� ובצרכני מוצרי הטבק
 כי ארגו
 הבריאות העולמי המלי� לקבוע נטל 2010ח משנת "לצמצו� העישו
 ונזקיו ציינה בדו

י� של המאה החל בשנות התשע 158. מהמחיר לצרכ
70%  על לפחותשיעמודמס גבוה 
� וכיו� עומד שיעור המס לצרכ
 על כ,הקודמת נית
 לראות כי ישראל אימצה מדיניות זו

80.13%.159   
  

  

  

  

  

 נית
 להניח כי הפחתת שיעור המס תגרו� לגידול לא ,על פי הנתוני� שפרס� משרד הבריאות
 מדי העלאת שיעור המס מקטינה, מנגד .רצוי בצריכת מוצרי הטבק ולהגדלת מעגל המעשני�

נמו� במעט  בהקשר זה יש לציי
 כי שיעור המס בישראל. שנה באחוזי� בודדי� את הצריכה
 24לפי (האירופי  הממוצע מ
 וא� המדינות באיחוד האירופי בקרב מרבית המקביל מהשיעור

 הוועדה הציבורית לצמצו� העישו
 ונזקיו המליצה 160.�80.77% כ על העומד)  מדינות27מתו� 
 אול� כאמור שיעור מס זה גבוה באופ
 161,�100%להעלות את נטל המס לח הציבורי "בדו

 
157  K.E. Warner et al., Criteria for Determining an Optimal Cigarette Tax: The Economist's 

Perspective, 4 TOB. CONTROL 380 (1995); Jonathan Gruber & Botond Koszegi, A Theory of 
Government Regulation of Addictive Bads: Optimal Tax Levels and Tax Incidence for 
Cigarette Excise Taxation, (Working Paper No. 8777, 2002), www.nber.org/papers/w8777. 

 .47' בעמ, 14ש "לעיל ה, ח הוועדה הציבורית לצמצו� העישו� ונזקיו"דו  158
שיעורי –ת"ק, 2013–ג"התשע, )13' תיקו� מס(צו תערי� המכס והפטורי� ומס קנייה על טובי�   159

 .100ח "מק
לעיל , 2014ח שר הבריאות "דו; 14ש "לעיל ה, ח הוועדה הציבורית לצמצו� העישו� ונזקיו"דו  160

 .90' בעמ, 6ש "ה
 .15' בעמ, ש�, ח הוועדה הציבורית לצמצו� העישו� ונזקיו"דו  161

P2 

P1 

P 

Q  
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 וספק בעינינו א� לא נית
 להסתפק בנטל מס נמו� יותר שיהיה ,יחסי לשיעורי המס העולמיי�
  .אפקטיבי דיו בהשגת ההרתעה ובצמצו� השימוש במוצרי הטבק


האחוזי ולשקול אנו מציעי� להמשי� להפחית את משקל המס , ולא פחות חשוב, כמו כ
שינוי זה עולה . לבטלו לחלוטי
 ובמקומו להעלות את המס הקצוב המוטל על מוצרי הטבק

לדעתנו בקנה אחד ע� המגמה של מדינות שונות ברחבי העול� וע� המלצות ארגו
 הבריאות 
לרבות (בכ� בעצ� יושווה סכו� מס הקנייה בשקלי� על סיגריות ומוצרי טבק אחרי� . העולמי
לסכו� המס ) טבק למקטרות וכיוצא באלה, טבק לנרגילות, טבק לגלגול, סיגרלות, סיגרי�

בכ� יצומצ� במידה משמעותית התמרי� הכלכלי לעבור . בשקלי� על מוצרי טבק יקרי�
  ".זולי�"למוצרי טבק 


אנו מציעי� לבטל את ההבחנה השוררת כיו� בי
 שיעור המס המוטל על סיגריות , כמו כ
עיו
 בנתוני המעשני� מעלה גידול מתמיד במספר . יגריות מטבק לגלגולמעובדות לבי
 ס

 הואיל ונזקי עישו
 162.המעשני� הצורכי� טבק לגלגול בצד ירידה בצריכת סיגריות מעובדות
מוצע לדעתנו , סיגריות מעובדות אינו שונה באופ
 מהותי מנזקי עישו
 סיגריות מטבק לגלגול

  .מס ביניה
לבטל הבחנה זו ולהשוות את נטל ה

  ביטול פטורי� ממס ומניעת הטבות מס מיצרני מוצרי טבק מקומיי� .3

לאחר שהתברר למחוקק כי היק� צריכת . בעבר זכו הסיגריות לפטור ממס ער� מוס� באילת
 ,פרופורציונלי להיק� האוכלוסייה השוהה באילת�סיגריות ומוצרי טבק גבוה באופ
 בלתי

החליטה ועדת הכספי� של הכנסת להגביל את , כ� בדומה ל163.הוחלט לבטל את ההטבה
משתי חבילות ) �Duty freeחנויות ה(האפשרות לרכוש מוצרי טבק בחנויות ללא מסי� 

 הואיל ורוב הסיגריות 164.המכילות עשרי� חפיסות לחבילה אחת המכילה עשר חפיסות
ות ונמסרות  מוחזקות במחסני החנוי–" פטור ושמור"הנרכשות בחנויות אלה נרכשות בהסדר 

 המלצה זו א� . ואנו מציעי� לבטלה לחלוטי
, לא ברורה לנו ההטבה–לקוני� ע� חזרת� ארצה 
�) FCTC(לאומית לפיקוח על הטבק � לאמנה הבי
)b(6 עולה בקנה אחד ע� האמור בסעי

  165.שעליה מדינת ישראל חתומה

 
ח הוועדה הציבורית לצמצו� העישו� " דו;94' בעמ, 6ש "יל הלע, 2014ח שר הבריאות "דו  162

 .74' בעמ, 14ש "לעיל ה, ונזקיו
דברי ). 1998(פרק ו  1998ח הכנסות המדינה לשנת "דברי ההסבר לדו מנהל הכנסות המדינה   163

 1994בינואר : "1994מ על סיגריות בינואר " את השלכות ביטול הפטור ממעההסבר מתארי�
משו� שהיו חשדות מבוססי� כי חלק ניכר של , מ על סיגריות וטבק באילת"בוטל הפטור ממע

בחצי השנה , ואומנ�. שבה� לא חל הפטור, הסיגריות שנרכשו באילת הוברחו לשאר חלקי האר�
 ". במכירת סיגריות באילת65%�מה ירידה דרסטית של כנרש, הראשונה שלאחר ביטול הפטור

, 2012–ב"התשע, ) והוראת שעה24' תיקו� מס( צו תערי� המכס והפטורי� ומס קניה על טובי�   164
 .1035ת "ק

אושררה ונכנסה  (56א "כ, אמנת המסגרת של ארגו� הבריאות העולמי בנושא פיקוח בתחו� הטבק  165
2005�לתוק� ב:(  

 “Article 6 – Price and tax measures to reduce the demand for tobacco  
1.  […]  
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ניות סיגריות אנו מציעי� לכנסת ישראל לאמ� בחקיקה הוראות המונעות מיצר, בדומה לכ�
לאור , ליהנות מהטבות מס מפליגות במסגרת חוקי העידוד השוני� או ממענקי� ממשלתיי�

וזאת א� א� חברות אלה מעסיקות עובדי� ותורמות לכלכלה , המס הכפול שבמת
 הטבות אלה
   166.הישראלית

  מלחמה בנגע השימוש במוצרי הטבקלהכנסה ממסי� ה תהצמד .4

, סיגריות וצריכת מוצרי טבק רווחי� בקרב כל שכבות האוכלוסייהעישו
 , כפי שהצגנו לעיל
אול� בחינה מעמיקה יותר מעלה כי העישו
 נפו� יותר בקרב החמישו
 התחתו
 בהשוואה 

הטלת מס על עישו
 סיגריות ועל צריכת מוצרי טבק היא , כפועל יוצא. לחמישוני� העליוני�
הכנסה בקרב חמישו
 זה גבוה מנטל ההוצאה  כיוו
 שנטל ההוצאה על סיגריות מה,רגרסיבית

השפעות חלוקתיות רגרסיביות נתפסות . על סיגריות מההכנסה בקרב החמישוני� העליוני�
  . הוגנות�כבלתי

משאבי� המופני� למאבק בנגע העישו
 ל ההכנסות מהמס אתאנו מציעי� להצמיד , לפיכ�
צמצו� השימוש במוצרי טבק מימו
 המאבק ללהפניית הכנסות אלה . ובצריכת מוצרי טבק

מעשני� צעירי� בגיל , בהסברה ובמימו
 סדנאות גמילה תו� התמקדות בקרב מתבגרי�, בחינו�
אשר לגביה� עקומת הביקוש גמישה יותר בהשוואה (ומעשני� מהעשירוני� התחתוני� 

 תעלה לדעתנו את הלגיטימציה למס זה בקרב המעשני� ,)למעשני� מהעשירוני� הגבוהי�
ובקרב האוכלוסייה )  כאמור למעלה ממחצית� מעונייני� להיגמל ומתקשי� בכ�אשר(

מדינה ממסי� או ייעוד
 לטובת מטרות חברתיות ההכנסות " צביעת"יובהר כי הג� ש. הכללית
  . השכיל המחוקק לחרוג מעמדה זו, מוגדרות מראש מנוגדת לעמדת משרד האוצר

ע המחוקק כי קנסות שהושתו על ידי א� בחוק הגבלת העישו
 במקומות ציבוריי� קב
 תלונות שהוגשו על ידי עובדי הרשות המקומית ישולמו לרשות עקבהשלטו
 המקומי 

א� כי הרשות המקומית רשאית לעשות שימוש בכספי� (המקומית ולא לאוצר המדינה 
החריג שאנו ממליצי� עליו יסייע לדעתנו בהעלאת ). שהתקבלו מקנסות אלה לצרכי� שוני�

יטימציה להטלת מס על מוצרי טבק בקרב המעשני� ובני משפחותיה� ויגביר במידה רבה הלג
יובהר כי המחוקק עצמו קבע שורה של מקרי� שבה� . יותר את ההפחתה בצריכת מוצרי טבק

 
2.  Without prejudice to the sovereign right of the Parties to determine and 

establish their taxation policies, each Party should take account of its 
national health objectives concerning tobacco control and adopt or 
maintain, as appropriate, measures which may include: 

(a)  […] 
(b)  prohibiting or restricting, as appropriate, sales to and/or importations 

by international travellers of tax- and duty-free tobacco products”. 
�תח השוק של חברות אלה ירד בצורה דרמטית בשני� האחרונות וכיו� רק כ יש לזכור כי א� שנ  166

ליצרני הטבק המקומיי� אחריות לא ,  מכלל המעשני� צורכי� מוצרי טבק בייצור מקומי17%
 .מבוטלת בנזקי העישו�
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 ולדעתנו אי
 מוצדקת יותר הפניית כספי מסי ,יעדי� מוגדרי�לקנסות  או המסי�הייועדו כספי 
   167.בצריכת מוצרי טבק שעניינה בי
 היתר פיקוח נפשהטבק למלחמה בעישו
 ו

  סיכו�


סכומי המס והדר� שלפיה . בישראל הוטל מס על צריכת טבק למ
 הקמת המדינה וא� קוד� לכ
ככל הנראה הוטל המס במקור לצור� מימו
 . מוטל המס השתנו פעמי� רבות במהל� השני�

א� במהל� , מצריכת מוצרי הטבקבהתעל� מההשלכות השליליות הנובעות , תקציב המדינה
 – המודעות לנזקי� הישירי� והעקיפי� הנובעי� משימוש במוצרי טבקעלתה  ככל ש–השני� 

  . נרתמה מערכת המס למלחמה בנגע העישו
 ולצמצו� השימוש במוצרי� אלה
 ממסי הגדולחלקו  (ח"שבישראל נאמד המס המוטל על מוצרי טבק בכשבעה מיליארד 

מס זה העסיק רבות את ממשלות וכנסות ישראל ). 
 ממס ער� מוס�קנייה וחלקו הקט

 אול� למרות זאת ,החקיקה בנושא מיסוי מוצרי הטבק זכתה לעשרות תיקוני�. לדורותיה

בעקבות מחקרנו השתכנענו כי מיסוי מוצרי . השיח האקדמי בנושא זה רחוק מלהיות ממצה
היטיבה לתאר השלכות אלה שרת . ומ�מוצדק ומשיג חלק מהמטרות שלשמ
 א� טבק אינו בלתי
  : ח שפורס� אשתקד"הבריאות בדו

 לצמצו� ביותר היעילי� המדיניות מכלי אחד היא המס נטל של העלאה"

 של העישו
 כמות צמצו� על חיובי באופ
 משפיעה היא שכ
 ,העישו

 עישו
 התחלת של מניעה על ג� ומשפיעה מעישו
 גמילה מעודדת ,המעשני�
 אנשי� כגו
 ,עישו
 מוצרי של למחיר הרגישות אוכלוסיות. צעירי� בקרב

 המיסוי מהעלאת יותר מושפעי� בכלל צעירי� וכ
 ,נמו� אקונומי-סוציו ממעמד
 גבוהי� אצל� מעישו
 הגמילה ושיעורי ,אחרות לאוכלוסיות בהשוואה

  168".יותר

ייעד את ל או  בשל ההשלכות החלוקתיות השליליות שבמס אנו מציעי� להצמיד,זאת ע�
ההכנסות מהמסי� או לכל הפחות אחוז מתוכ
 למאבק בשימוש במוצרי הטבק בכלל ולסדנאות 

נית
 למצוא  .לש� השגת לגיטימציה רחבה יותר באוכלוסייה למס זה, גמילה מעישו
 בפרט
  .הבאוסטרליה ובמדינות מערב אירופ, הברית�ארצותהצמדה דומה בקרב מדינות רבות ב
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