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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון  בהצעתהכלכלה לקראת דיון  ועדת בקשתל הוכןזה  מסמך

מוצרי טבק,  לשקצרה של החקיקה בתחום הגבלת הפרסום  סקירה מובאים מסמךב. 2012–"בהתשע(, 7מס' 

 1.עיתונותה על החוק הצעת כלכליותה השלכותהו החוק הצעתשל  כלכלייםה היבטיםה

 צמצום השימוש במוצרי טבק .1

2 אמנת .1.1
FCTC 

 177עליה חתומות  ;2002נכנסה לתוקף בפברואר  FCTC (Framework Convention on Tobacco Control)אמנת 

שוק על לאומית לפיקוח -ןמשמשת מסגרת בי. האמנה 2003אשר חתמה על האמנה ביוני  ,ישראלובהן  ,מדינות

שימוש במוצרי טבק באמצעים שונים, לרבות מיסוי, הגבלות על פרסום הושאיפתה היא להביא לצמצום  הטבק

מידה . מטרת האמנה היא להפחית ב( והגבלות על דרכי מכירהאיסור מוחלט על פרסום מוצרי טבקעד להטלת )

מפני ההשלכות הבריאותיות, החברתיות, הסביבתיות ר הציבולהגן על ובמוצריו ובכך השימוש בטבק ניכרת את 

 . אליוחשיפה הו ווהכלכליות של צריכת

חשיפה הפסיבית להשפעותיהם והן באמצעים העוסקת הן באמצעים להפחתת הביקוש למוצרי טבק והאמנה 

הקטנת , מדיניות מיסוי ותמחורבין היתר  הם הביקושלהגבלת ההיצע של מוצרים אלו. האמצעים להגבלת 

חינוך והגברת , במקומות ציבוריים, הגבלות על פרסום מוצרי טבקידי הגבלתו -עלעישון נזקי ההחשיפה ל

כגון  ,אמנה כמה צעדים ופעולותמפורטים ב ההיצעבצד  עידוד הפסקת העישון.ו נזקי העישון נושאבהמודעות 

עיקר וב מוצרי טבק לציבורסור חלוקת , אילקטינים , איסור מכירת המוצריםבמוצרי טבק בלתי חוקיאיסור סחר 

 .ועודטבק מוצרי מכונות למכירת ללא תמורה, איסור גורף על הצבת  טיניםלק

     ל מוצרי טבקשהגבלת הפרסום חקיקה ל .1.2

ובתחום הגבלת העישון במקומות ציבוריים מוצרי טבק של ושיווק הפיקוח על פרסום  בתחום החקיקה בישראל

מניעת העישון במקומות ציבוריים  אהחוק הראשון הום חקיקת שני חוקים. עלפני כשלושה עשורים החלה 

מניעת העישון  אהיהמוצהרת מגבלות על המעשנים ומטרתו  טילשמ ,1983–והחשיפה לעישון, התשמ"ג

 . במקומות ציבוריים ומניעת חשיפת הציבור לנזקי העישון שבאים לידי ביטוי בחולי, נכות ותמותה

פרסום דברי  לאסור ומטרתו, 1983–חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג אהוהחוק השני 

מוצרים אלה בערוצי פרסומם של איסור  באמצעותשבח לעצם העישון וכן להגביל את הפרסום של מוצרי טבק 

י דפוס , הקרנות פומביות, הצגות ופסטיבלים, עיתונות ודברהפרסום רבים, כגון שידורי הרדיו והטלוויזי

מוצרי טבק של מתיר פרסום עדיין החוק  ,עם זאת ועוד. ארציים-כלי תחבורה ציבוריים פנים ,המיועדים לנוער

 באינטרנט ובשילוט חוצות. לנוער, מיועדת שאינה  הכתובהבעיתונות בתנאים מגבילים מאוד 

הצטרפות ישראל לאמנת  בעיקר עם ,חוקבתיקונים רבים הוכנסו , ו1993התפתחה מאז שנת  וחקיקה מגבילה ז

FCTC.חוקתן או עקרונותיהן החוקתיים אינם ש החתומות עליהלמדינות מאפשרת האמנה  , כמפורט לעיל

באמצעי  מאפשרים הטלת איסור גורף על פרסום מוצרי טבק להסתפק בהטלת פיקוח והגבלות על הפרסום

סור , איאזהרות בריאותיות בפרסום תהכלל, מטעהסור כל פרסום יאשיכללו לכל הפחות את אלה:  ,התקשורת

 והגבלתפרסום  יהן עלעל הוצאות מריצים המעודדים רכישת מוצרי טבק, חיוב חברות הטבק לדווחשימוש בת

                                                 

, ניתוח השפעת איסור פרסום גורף של מוצרי טבק על העיתונותמסמך זה הוא עדכון של מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת,   1
 . 2011כתב אילן ביטון, מרס 

2  World Health Organization, WHO Framework Convention on Tobacco Control, acceded: October 15, 2013; World Health 

Organization, Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control, acceded: October 15, 2013.  

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf
http://www.who.int/fctc/signatories_parties/en/index.html
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 מרכז המחקר והמידע

לחלוטין מדינות נאסר  31-בכי נמצא  מדינות בעולם 33-בחקיקה מסקירה של  .הפרסום באמצעות מתן חסויות

 במתןחוצות ו ילוטבש נאסר גם הפרסום של המדינותהגדול , וברובן יה וברדיומוצרי טבק בטלוויזהפרסום של 

  3חסויות.

(, 7הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק )תיקון מס' חוק ההצעת את הממשלה הגישה  2012ביולי  23-ב

איסור גורף על  יוטלהצעת החוק פי -על. 2012ביולי  22-קריאה ראשונה בבכנסת בעברה והיא , 2012–התשע"ב

    4.ניםסייגים קט בכמהפרסום מוצרי טבק, 

 5מיסוי מוצרי טבק .1.3

השפעה השפעה שלילית על הצרכן ולעתים גם על סביבתו. יש שימוש בהם של מוצרי טבק, , למשלמוצריםיש 

הן התחלואה  ברתלהג םגורשימוש במוצרי טבק ה ."השפעה חיצונית שליליתמכונה "על הסביבה שלילית זו 

ות ויעלליש למשק כך כתוצאה מ .בקרב האוכלוסייה תמותהלריבוי מקרי ובקרב מעשנים והן בקרב לא מעשנים 

 עקב היעדרם של העובדים ממקום עבודתם. ואובדן תוצר לאומירפואי הוצאות אשפוז בגין גבוהות  תוכלכלי

הרגולטור מתערב אלא על כלל. ם הצרכניעל וספקי המוצרים  עלרק אינן מוטלות  ועלויות אלבמקרים רבים 

שתי הוא נוקט בין היתר ו שלילית",חיצונית "השפעה ת הנוגעת למוצרים שיש להם ילעתים בפעילות המסחר

את ההשפעות החיצוניות  הפניםל (צרכנים)יצרנים, יבואנים ו כלכליותהישויות את הלהביא כדי  דרכים עיקריות

 . הזיהוםנזקי מהמזהם להשתתף בעלויות דרישה ו אלהמוצרים גבוה על מיסוי הטלת  6:יוצרותהשליליות שהן 

לצמצום השימוש גיסא מחד מס זה מביא  ;על מוצרי טבק , מוטל מסאחרות מדינות מפותחותב כמוגם בישראל, 

כמו ברוב מדינות  המדינה.של הכנסות ה חלק מ"עוגת"הוא  ,מסים אחריםכמו גיסא, מאידך ו, מוצרים אלוב

  :כדלקמן ,בשתי שיטותמיסוי על סיגריות מונהג בישראל  ,העולם

. מטרת שיטת מיסוי זו היא ליצור סיגריותחפיסות של קבועה שמוטל על כל כמות )קבוע( מס קצוב   מס קצוב:

המס הקצוב בישראל נגזר  מחיר היבוא שלו.ללמוצר ללא קשר לעלות ייצורו או זערי מחיר מ

  7סיגריות. 1,000-ל ש"ח 391.2מהמחיר הסיטונאי ועומד על 

. המס המשתנה גבוה יותר ככל שהמוצר יקר יותרמו סכו ;בשיעור מסוים על ערך המוצרמס המוטל  :מס משתנה

 8ממחיר הקנייה הסיטונאי. 270%הוא 

מס הקצוב והמס על הנוסף סיגריות.  1,000-ל ש"ח 720-א יכול להיות נמוך מל (משתנה מס+  קצוב)מס  המס סך

 לאחרמחיר המוצר  פי-עלוהוא מחושב  ,18%-כהוא כיום ו שיעורש ,מוסףך ערפי חוק מס -מוטל על ,המשתנה

 .)כלומר המע"מ מוטל גם על מס הטבק( האמורים מסי קנייה

 .)תוצרת חוץ( "מרלבורו" תוסיגריעל )תוצרת מקומית( ו "טיים" תוהמס על סיגרילהלן מוצג  1בתרשים 

 

 

                                                 

 . 2010בדצמבר  7, כתב נתי פרלמן, סקירה משווה – הגבלות על פרסום ושיווק של מוצרי טבקמרכז המחקר והמידע של הכנסת,    3
 .פרסום בכתב או באינטרנט למבוגרים אשר מעוניינים בכךלדוגמה,   4
 .2010ובמבר בנ 17, יהודה תמרכתב , עדכון –ניתוח ההצעה להעלאת המס על סיגריות של הכנסת, מרכז המחקר והמידע    5
(, שלפיו המגזר הפרטי, ולא Polluter Pays Principle – PPP) ""עקרון המזהם משלםאת  1972בשנת  OECD-ברוח זו קבע ה  6

 ם.מיזיהוהפחתת המדינה, הוא שנושא בהוצאות ל
 . 2013במאי  7; הנתונים מיום 2013(, מס קנייה )פרק י"ב – 2013דוח מינהל הכנסות המדינה,   7
 שם.  8

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02740.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02749.pdf
http://ozar.mof.gov.il/hachnasot/docs/Report2013_MasKniya.pdf
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בש"ח )מחירי  )תוצרת חוץ( "מרלבורו" תסיגרייעל )תוצרת מקומית( ו "טיים" תהמס על סיגריי – 1תרשים 

2013)9  

 

עלייה  – 2003בשנת  ש"ח 7.2-לעומת כ ש"ח, 11-כ הוא "טיים" מהתרשים עולה שהמס המוטל על חבילת סיגריות

בשנת  ש"ח 11.2-לעומת כ ש"ח, 19.2-עומד על כ "מרלבורו" המס המוטל על חבילת סיגריות ;213%-ריאלית של כ

 .119%-עלייה ריאלית של כ – 2003

 מיסויהשיטת על יש יתרון  קצובהמיסוי השיטת לוטען שעתו בסוגיית המיסוי, דחיווה רגון הבריאות העולמי א

 ה לצרכניםמעבירהמוצרים הזולים ליקרים ובדרך זו בין פערי המחירים  להקטנת ן שהיא מביאהכיוו, המשתנה

יוצר עדיפות במחיר למוצרי  מיסוי משתנהכי סבור כל הסיגריות מזיקות באותה המידה. הארגון את המסר ש

צריכה. ההפסקת את המיסוי הקצוב מעודד ואילו  ,יקריםהמוצרים ן האליהם ממעבר  דומעודהזולים הטבק 

 . מוצריםלזערי מחיר מ ועולקב מוצרי טבקמיסוי על ה לכלקורא להגדלת חלקו של המס הקצוב בהארגון  ,לפיכך

מס הטלת , כי בישראל יצרן הסיגריות המקומי היחיד 10,החברה( :)להלן חברת "דובק" טענהזאת כנגד עמדה 

שלהטלת סכום קצוב וקבוע על כלל , כיוון מוצרי הטבק קיימא עם יבואני-לה תחרות בת תמאפשר ינהאקצוב 

שכן שיעור המס ממחיר  ,ם המיובאיםמוצרייותר מהזולים ה ,המוצרים יש השלכות קשות יותר על מוצריה

ענף, ביתר המגבלות שהוטלו על נוסף  ,זה. הטלת מס קצוב המוצר גבוה יותר ככל שמחיר המוצר נמוך יותר

-כשיעור של ל 90-בשנות ה 92%-כשיעור של חלקה בשוק הסיגריות בישראל מ הקטנתחברה להלדברי  ההביא

למשל אחרות, לפיטורי עובדים רבים ולמעבר קווי ייצור לארצות  ,לדברי החברה ,כיום. עובדה זו הביאה 20%

 ץ. ייה ושוויקורט

חל גם בישראל ולא בהכרח התהליך גלובלי  אמדינות אחרות היהרחבת הייבוא של מוצרי צריכה מיש לציין כי 

  מהמס הקצוב בלבד.נובע 

מיליארד ש"ח  4.6-כ – ש"חמיליארד  5.3-כהסתכמו בעל סיגריות  ממס קנייה 2012בשנת ת המדינה והכנס

  11.מייצור מקומי מיליארד ש"ח 0.7-וכממוצרי יבוא 

                                                 

 שם. 9
 .2011במרס  22עו"ד דן פרידמן, משרד עו"ד פרידמן, יונגר ושות', מייצגי חברת "דובק בע"מ", מכתב,   10
 . 2013, מאי 2012 בישראל על העישון שרת הבריאות ח"דומשרד הבריאות,   11

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/smoking-2012.pdf


 
 9 מתוך 2עמוד   

   
 
 
 
 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 השימוש במוצרי טבקהגבלת תוצאות מדיניות  .2

 , חברתהיצרן המקומישל בצריכה חלקו  12.חפיסות מיליון 426-בנאמדת  2012 בשנתבישראל הסיגריות  צריכת

, "מרלבורו"יבוא )בעיקר המותגי חלקם של מהשוק ו 20%-עמד על כ( "נובלס"ו "טיים"גים תבמו)בעיקר  "דובק"

ההגבלות ייתכן שללמוד כי אפשר צריכת מוצרי הטבק נתוני מ. מהשוק 90%-עמד על כ( "פרלמנט"ו "אם-אל"

 ,במספר המעשניםאכן הביאו לירידה  ועליית שיעורי המס המשווקים והצרכניםעל שהוטלו בשנים האחרונות 

המודעות באמצעות קמפיינים תקשורתיים וציבוריים הגברת כמו  ,למטרה זו במקביל לאמצעים אחרים שננקטו

 .בישראל הבוגרת האוכלוסיימוצגת מגמת העישון בלהלן  2 בתרשים. ועוד

  13אחוזים, ב2011–1980 בשנים בישראל הבוגרת האוכלוסייה בקרב העישון בשיעורי מגמות – 2תרשים 

 

 שיעורערבים הגברים בקרב ההמעשנים.  שיעורשבכל קבוצות האוכלוסייה חלה ירידה במהתרשים עולה 

המעשנים ן קבוצת האוכלוסייה שבה שיעור ( ונשים ערביות ה2011בשנת  22%-הגבוה ביותר )כהוא המעשנים 

ירד שיעור המעשנים בקרב גברים  2011-ל 1990(. עוד עולה מהתרשים שבין 2011בשנת  7%-הנמוך ביותר )כהוא 

. שיעור המעשנים בקרב הגברים הערבים 17%-לכ 31%-מכ –, ובקרב הנשים היהודיות 22%-לכ 22%-יהודים מכ

-לכ 1991בשנת  12%-מכיתה יהירידה ה, ובקרב הנשים הערביות 2011בשנת  22%-לכ 1991בשנת  20%-ירד מכ

 . 2011בשנת  7%

רכישות על )דירוג משקי הבית לפי גובה ההכנסה( בדיקת ההוצאה החודשית של משקי בית לפי חמישוני הכנסה 

 להלן. 1 לוחברכישת מוצרי טבק, כמפורט על בית החלה ירידה בהוצאה של משק בממוצע מעלה כי טבק מוצרי 

  

                                                 

 שם.  12
 .וכלוסייה זונתונים על עישון באיש לגביה ש השנה הראשונה ואילך; זוהי 1991משנת הם הנתונים על עישון באוכלוסייה הערבית שם.  13
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 14(2011במחירי ש"ח, ) רכישת מוצרי טבקעל  ,לפי חמישוני הכנסה ,של משקי ביתחודשית הוצאה  – 1 לוח

1חמישון  ממוצע שנה 2חמישון   3חמישון   4חמישון   5חמישון    

2005 124.9 166.9 140.1 118.5 115.0 84.1 

2011 120.5 150.1 126.1 126.6 118.8 80.6 

 4.2%- 3.3% 6.9% 10.0%- 10.1%- 3.5%- שינוי

 – בממוצע למשק בית ש"ח בחודש 120.5-תכמה בכסה 2011טבק בשנת העולה כי צריכת מוצרי בלוח מהנתונים 

 ,היא הגבוהה ביותר התחתוןההכנסה  בחמישוןההוצאה של משק בית . 2002לעומת  3.2%-של כ תיריאלירידה 

על את הסכום הגבוה ביותר אים ימוצשכלומר בעלי ההכנסה הנמוכה ביותר הם  ש"ח בחודש. 120.1-כועומדת על 

 2-ו 3בחמישונים . בשנים אלוהוצאה על טבק חלה הירידה החדה ביותר ב 2-ו 1נים בחמישו סיגריות.מוצרי טבק ו

בשנים האחרונות הוצאת משקי  ,כלומרהעליון ההוצאה ירדה. בחמישון ואילו  ,לתהההוצאה על מוצרי טבק ע

 .חמישונים התחתוניםהבית על צריכת טבק יורדת, ובמיוחד ב

כנית ומשרד הבריאות גורס כי "שילוב של אסטרטגיות למלחמה בעישון כפי שאנו עושים בישראל, בהתאם לת

עלייה  –הלאומית ולתפיסה שהוצגה בדוח הוועדה הציבורית לצמצום העישון ונזקיו, מביאים לצמצום העישון 

בגמילה מעישון וירידה בהצטרפות צעירים למעגל המכורים )מיסוי, חקיקה, אכיפה, הגבלת פרסומות, סיוע 

 15בגמילה בסל התרופות, הסברה, מניעת עישון כפוי ועוד(".

במובהק  ןוכך הקטי ,החשיפה לעישוןאת  ןמוצרי טבק הקטישל איסור פרסום מחקרים שונים בעולם הראו כי 

 את הקטין עישון מוצרי פרסוםל שמפותחות איסור מוחלט  במדינותפי מחקר שנערך -עלצריכת הטבק.  את

   16.7%-בכ הטבק צריכת

 פרסום מוצרי טבק בישראל .3

 ענף הפרסום בישראל   .3.1

 3.9-כ היה 2007היקף שוק הפרסום בשנת  ש"ח;מיליארד  3.2-כ היה, היקף שוק ענף הפרסום 2012בשנת 

. בתקופה זו עלה מדד 7.2%-כ, ששיעורה ש"חמיליון  300-ירידה של כחלה  , בשנים אלוכלומר –ש"ח מיליארד 

 20%-פרסום בשיעור של כעל כן חלה ירידה ריאלית בהוצאה  ועל 17,12.2%המחירים לצרכן בשיעור מצטבר של 

 בכחמש שנים. 

חלה ירידה בשיעור ההוצאה לפיכך , ו9.9%-כשל ריאלי התוצר המקומי הגולמי )תמ"ג( עלה בתקופה זו בשיעור 

השפעה על יש  פרסוםעל לירידה בהוצאה  2012.18בשנת  0.39%-לכ 2007בשנת  0.22%-פרסום מהתמ"ג מכעל 

                                                 

 .2007, 1.1לוח   – 2002סקר הוצאות משקי בית ; הלמ"ס, 2013, מרס 1.1לוח  – 2011סקר הוצאות משקי בית הלמ"ס,   14
 11במשרד הבריאות, דוא"ל,  שירותי בריאות הציבור מרכז בכיר מניעת עישון, המחלקה לחינוך וקידום בריאות, חיים גבע הספיל  15

 .2013באוקטובר 
16  World Health Organization, Banning Tobacco Advertising Promotion and Sponsorship, 2013. 

לסוף דצמבר  2007. העלייה במדד מיוחסת לתקופה שבין סוף דצמבר 2013באוקטובר  12: יסהתאריך כנ, מחשבוני הצמדהלמ"ס,   17
2012 . 

 .  2013, ספטמבר 12.3לוח  – 2013שנתון סטטיסטי לישראל לשנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   18

http://www.cbs.gov.il/publications13/1517/pdf/t01_01.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications/expenditure_survey05/expenditure_survey_h.htm
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/83779/1/WHO_NMH_PND_13.1_eng.pdf
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=%2Fprices_db%2FMachshevon_4_H.html&MD=a&MySubject=37&MyCode=11120010
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st14_03x&CYear=2013
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רדיו ה, מסחרייםה טלוויזיההערוצי עיתונות כתובה, ונים ממנה, לרבות ההענפים הניזהכלכלית של  םתפתחותה

 פי ערוץ הפרסום.ל 2012התפלגות ההוצאה על פרסום בישראל בשנת מציג את להלן  2לוח  והאינטרנט.

 

 19הישראלי לפי ערוץ הפרסוםבשוק פרסום על התפלגות ההוצאה  – 2לוח 

 מדיה
2007 2012 

 %-ב שינוי
 %-ב ש"חמיליוני ב %-ב ש"חמיליוני ב

 +1.0% 22% 1,221 31% 1,373 הטלוויזי

 -32.9% 29% 1,022 22% 1,270 עיתונות

 +21.1% 11% 273 10% 379 אינטרנט

 +11.3% 9% 217 1% 220 רדיו וקולנוע

 -17.1% 2% 172 1% 210 שילוט חוצות

 -7.4% 100% 3,492 100% 3,771 סך הכול

מיליארד  1-לכ 2007מיליארד ש"ח בשנת  1.1-פרסום בעיתונות ירדה מכעל עולה כי ההוצאה  לוחבם נתוניהמ

פרסום על אה צחל גידול בהו באינטרנטלעומת זאת,  .34.9%-ירידה בשיעור מצטבר של כ – 2012ש"ח בשנת 

יש לציין כי הפרסום באינטרנט מתחלק לשני פלחים עיקריים: . 2012–2007בשנים  21.1%-כעור מצטבר של יבש

תהליכים אלה והגידול המהיר בשימוש באינטרנט פרסום במנועי חיפוש )בעיקר "גוגל"( ופרסום באתרי אינטרנט. 

קשיי הישרדות גדלים והולכים של העיתונות ל והביא ,ץ אותםשאף אמור להאי ים,סלולריובמכשירים ה

לתור אחר מקורות  . אלה הובילו את החברותצמצום חד בהוצאותי ביטוי בקיטון בהכנסות ובבאו לידש, הכתובה

כגון עיתונים המחולקים ) אחרים יםעסקי יםמודלאחר ו (אתרי אינטרנט חדשותיים, ההכנסה חדשים )לדוגמ

  חינם או במחיר מופחת(.

 פרסום מוצרי טבק .3.2

 ,אלו מוצרים לפרסם, אולם אפשר ובאפיקי פרסום נוספים הבטלוויזי ,ברדיו טבק מוצרי לפרסם איסור יש כיום

אפיקים בלאסור פרסום גם  מבקשיםהצעת החוק  מציעי .חוצות ובשילוט באינטרנט, בעיתונותשונות,  בהגבלות

 1עד  ,טבק לדווח למשרד הבריאות ימוצר של מסחרי בסימן שימושהזכויות  בעלי את מחייבהחוק  כיום אלו.

 בור מדווחיםבישראל  על הוצאות שהוציאו בשנה הקודמת על פרסום, קידום מכירות ומתן חסות. ,ביוני בכל שנה

להלן פירוט הוצאות הפרסום על מוצרי טבק  3 בלוח 20.פרסום על םהוצאותיה על הטבק ויבואני הטבק חברות

 למשרד הבריאות. י החברותיד-על וכפי שדווח 2012לשנת 

 

                                                 

ר "ד :כתבו, 2פרק  – סדרי יום שימושים ומגמות 2012דוח שנתי: התקשורת בישראל , ההמכון לחקר מדיה חדשים חברה ופוליטיק  19
 . 2013ני יו ,ר אזי לב און"ד ,רפי מן

חלק מיצרני או יבואני הסיגריות אינן מדווחים למשרד הבריאות על הוצאותיהם לפרסום ובכך עוברים על החוק. ראו משרד  20
 .10עמ' , 2013, מאי 2012 בישראל על העישון שרת הבריאות ח"דוהבריאות, 

http://aunmedia.org/sites/default/files/research/mediareport2012/chapter4.pdf
http://aunmedia.org/sites/default/files/research/mediareport2012/chapter4.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/smoking-2012.pdf
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 21(ש"ח ימוצרי טבק בישראל, שנים שונות )במיליונשל הוצאה על פרסום התפלגות ה – 3 לוח

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 תחום
 שינוי בשנים

 2007–2012  

 45% 34.6 30.3 30.9 20.1 32.2 23.9 פרסומות ודיוור ישיר

 127% 0.6 0.2 0.2 0.1 1.0 0.3 מתן חסות

 95% 26.1 24.0 20.4 17.0 16.7 13.4 קידום מכירות

הכול ךס  37.6 49.9 37.1 51.5 54.6 61.3 63% 

מיליון  11.3-על כ 2012בענף הטבק עמדה בשנת וקידום מכירות פרסום על עולה כי ההוצאה  לוחמהנתונים ב

של  פרסומות ודיוור ישירעל ההוצאה . 13%עלייה מצטברת של  – 2007בשנת  ש"חמיליון  37.1-לעומת כ ,ש"ח

בשנים . ש"חמיליון  32.1-, ועמדה על כ2011–2009לאחר ירידה בשנים , 2012לגדול בשנת חזרה חברות הטבק 

 2007בשנת  קידום מכירותעל , כך שההוצאה האחרונות הפנו חברות הטבק תקציבים נוספים לקידום מכירות

 . 127%-עלייה של כ –ש"ח מיליון  21-כ יתההיא הי 2012ובשנת ש"ח מיליון  13.2-עמדה על כ

ניתוח באמצעות  ,2010לשנת עבור מרכז המחקר והמידע של הכנסת  "חברת יפעת בקרת פרסום"שערכה מבחינה 

פרסום "המונח , ואילךמכאן מוצרי טבק )של פרסום על ההוצאה כלל לה כי וע ,ל ערוצי הפרסוםבכלהפרסומות 

 .ש"חמיליון  42.5-בבשנה זו נאמד מתן חסויות( ללא עלויות קידום מכירות וללא " משמעו פרסום מוצרי טבק

 על בפועל ההוצאה כלל כימכאן נניח  .יותר נמוך אהו בפועל, ההערכותפי -ועל ,מחירון מונחי פי-על חושב זה סכום

כלל כמו  ,ש"ח מיליון 32.3-כעל  2010עמד בשנת  (22%-כת של ומשוער ות)לאחר הנחפרסום מוצרי טבק 

להלן  3בתרשים  לעיל. 3בלוח מפורט , ככפי שדווח למשרד הבריאות מיליון ש"ח( 30.9) 2010ההוצאה בשנת 

 לפי ערוץ הפרסום. 2010בשנת מוצרי טבק בישראל פרסום על התפלגות ההוצאה של אומדן 

 22תקשורתלפי ערוץ  2010בשנת הוצאות הפרסום של חברות הטבק ההתפלגות אומדן  – 3תרשים 

 
פרסום מוצרי טבק בישראל בעיתונות )לרבות עיתונים יומיים, על ההוצאה  כללמנתוני התרשים עולה כי 

מכלל ההוצאה  80.5%-כ וסכום זה היה ,ש"ח מיליון 26-כעל  2010בשנת  השבועונים, מגזינים ומקומונים( עמד

ההוצאות על מכלל  19.1%-כ ,ש"חמיליון  1-כפרסום באינטרנט עמדה על על ההוצאה . על פרסום מוצרי טבק

                                                 

 11במשרד הבריאות, דוא"ל,  שירותי בריאות הציבור מרכז בכיר מניעת עישון, המחלקה לחינוך וקידום בריאות, חיים גבע הספיל   21
 . 2013באוקטובר 

 במרס 7, דוא"ל, 2010ניתוח שטחי פרסום של מוצרי טבק לשנת עמית גל און, מנהל שיווק ומכירות, חברת "יפעת בקרת פרסום",    22
2011 . 

עיתונים יומיים

)53.8%( 17.2

אתרי אינטרנט

)18.8%( 6

מקומונים

)12.4%( 4.0

מגזינים

)10.5%( 3.7

שבועונים

)3.5%( 1.1

שילוט חוצות ואחרים

)1%( 0.3
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מכלל  0.9%-כ –ש"ח מיליון  0.3-פרסום באמצעות שילוט חוצות עמדה על כעל וההוצאה , פרסום של מוצרי טבק

 הסכום.

 23עיתונותהענף על  גורף של מוצרי טבקהפרסום ההשלכות איסור  .4

על היצרנים והיבואנים קשיים בשיווק מערימה ל מוצרי טבק שפרסום על הטלת איסור כמו לגבי כל מוצר אחר, 

לצמצם החוק נועד כן ש ,הרחבת מעגלי הצרכנים שלהם. תוצאה עסקית זו היא למעשה מטרת החוקבמרכולתם ו

 את הביקוש למוצרים אלה. 

הנחה כי חלוקות עוגת הפרסום של במוצרי טבק, של פרסום על ההוצאה אומדן של פירוט  מובא להלן 2 לוחב

 .2כפי שמוצג בתרשים  ,2010טבק דומה לחלוקה בשנת מוצרי 

 24)במיליוני ש"ח( פרסוםעל ההוצאה  כללמלפי מדיה פרסום מוצרי טבק על הוצאה  אומדן – 4 לוח

 מדיה

 

2007 2012 

הוצאה כלל ה
 פרסום על 

על הוצאה ה
פרסום מוצרי 

 טבק

שיעור 
על הוצאה ה

פרסום של 
 מוצרי טבק

הוצאה  כלל
 פרסום על 

על הוצאה ה
פרסום מוצרי 

 טבק

שיעור 
על הוצאה ה

פרסום של 
 מוצרי טבק

 2.3% 27.9 1,209 1.2% 19.3 1,571 עיתונות

 1.1% 1.2 273 1.2% 4.4 378 אינטרנט

 0.2% 0.3 192 0.1% 0.2 210 שילוט חוצות

 0.0% 0.0 2,191 0.0% 0 1,613 אחר

 0.7% 34.6 4,668 0.6% 23.9 3,772 הוצאה כלל

וסכום מיליון ש"ח,  32.1-ב 2012בשנת  הנאמדמוצרי טבק של פרסום ההוצאה על עולה כי  לוחמניתוח הנתונים ב

הייתה הוצאה ה 2007זאת, בשנת לעומת  .ערוצי הפרסוםפרסום בישראל בכל על ההוצאה לל כמ 0.7%-כזה היה 

 :כלהלןפרסום התחלקה על ההוצאה  פרסום.על מההוצאה  0.1%-כ –ש"ח מיליון  23.9-כ

  מסך 2.3%-כ – מיליון ש"ח 27.8-ב הנאמד הכתובה בעיתונותטבק  מוצרי פרסום לע ההוצאה 2012בשנת 

בעליית אפשר להסביר  העלייהאת . 2007בשנת  1.2%-, לעומת כבעיתונות הכתובה פרסום על הכללית ההוצאה

 . , מאידך גיסאככלל ירידה בהיקפי הפרסום בעיתונותבו מחד גיסא, תקציבי הפרסום של חברות הטבק

  מכלל ההוצאה על פרסום  1.1%-כ כלומרש"ח, מיליון  1.2-ב הנאמדבאינטרנט מוצרי טבק פרסום ההוצאה על

 ;באינטרנט

 0.2%וסכום זה היה  ,מיליון ש"ח בלבד 0.3-ב הנאמדעמדה בשילוט חוצות מוצרי טבק צאה על פרסום והה 

  ההוצאה על פרסום בערוץ זה. כללמ

                                                 

 ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת.-שם, עיבוד הנתונים נערך על  23
 .2; לאומדני הוצאה על פרסום מוצרי טבק לפי מדיה ראו תרשים 3לנתוני הוצאה על פרסום לפי מדיה ראו לוח  24
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 הכלליתקטין את ההוצאה שיל פרסום בעיתונות, באינטרנט ובשלטי חוצות )למעט הסייגים( צפוי שאיסור גורף 

 . פרסוםעל 

בעיקר ממכירת העיתונים וממכירת שטחי פרסום. בשנים האחרונות חל  ןהכנסות העיתונות הכתובה בישראל ה

 כרסום בשני מקורות ההכנסה העיקריים, כלהלן:

טלפונים חכמים( , האינטרנט והטלוויזיההתחרות על זמנו של הקורא )בעיקר מול  הכנסה ממכירת עיתונים:

 ,המחולק חינם, כניסת העיתון על כך ףחלה ירידה בהכנסות ממכירת עיתונים. נוס ומשום כך ,וגוברתהולכת 

במחירים  כרסוםול םהיומיישל יתר העיתונים חלוקת חינם לולעתים למבצעי מכירות  ההביא ,"ישראל היום"

 המשוקללים. 

 32%-של כנומינלי לעיל, בשנים האחרונות חלה ירידה חדה בשיעור  3.1כאמור בסעיף  הכנסה מפרסומות:

. התחרות 2012מיליארד ש"ח בשנת  1-לכ 2007מיליארד ש"ח בשנת  1.1-מכ פרסום בעיתונות,על בהוצאה 

ההולכת וגדלה מול מדיות אחרות )בעיקר טלוויזיה ואינטרנט( מביאה לכרסום בהכנסות העיתונות הכתובה 

 אתר מקורות הכנסה נוספים.  ל ענף זה שלסיונות יולנ

, הלדוגמ ,בעיתון "מעריב" .חלקם פיטרו עובדיםו חלק מהעיתונים היומיים נפגעו בעקבות הירידה בהכנסות

לרבות מפרסום, בשל הקשיים הכלכליים והירידה בהכנסות, התחלפה בשנים האחרונות הבעלות על העיתון, 

 ובשל סיבות נוספות.

עשויה להקשות מפרסום מוצרי טבק הקטנת הכנסות החברות הפועלות בענף העיתונות הכתובה מגמות אלו, בשל 

נראה כי אם תימשך המגמה של צמצום בהכנסות מפרסום  מורכב של חלקן.העל המצב הכלכלי  עוד יותר

להשפיע עלול הכנסות מפרסום מוצרי טבק האובדן ללא מקור הכנסה חלופי או סיוע ציבורי, מכירת עיתונים מו

חוק  תכמו כן, בשנים האחרונות עלו רעיונות )לרבות בהצע בישראל. העיתונים שללרעה על יכולת השרידות 

גם שינוי זה עשוי להביא לכרסום ואת הפרסומים הממשלתיים לפי חוק )פרסום מנדטורי(, לצמצם ההסדרים( 

 25מפרסום.בהכנסות העיתונות 

להבטיח כי אפשר יש חשיבות ציבורית. בעזרת העיתונות  שרידותם העסקית של העיתונים בחברות דמוקרטיותל

ההתערבות הממשלתית יש מדינות בכמה לאזרחים תהיה גישה למידע אמין והם ייחשפו למגוון דעות פוליטיות. 

להשפעותיהם של כוחות השוק, למנוע את סגירתם של נגד  נועדה ליצור משקל, והיא בשוק העיתונות המודפסת

ירידה בהכנסות העיתונות בשנים  .זהוק וון בשיעיתונים שמתקשים בתחרות על קוראים ומפרסמים ולאפשר ג

 דעת הקהל לפישל גורמים שמטרתם עיצוב  תם לתחוםמפרסום, עשויה להביא לכניסבין היתר האחרונות, 

לי מדיניות ממשלתיים אפשריים הם תמיכה ישירה )מענקים(, כ 26.בהם השליטה יכלכליים של בעלהאינטרסים ה

  27עלויות הפצה ועוד. הורדת שיעורי המע"מ על העיתונים, סבסוד

                                                 

, כתבו רועי עלות זמינות ואפקטיביות –פי חוק בעיתונות ובאינטרנט -פרסום עללהרחבה ראו מרכז המחקר והמידע של הכנסת,   25
 .2009גולדשמידט, עמר שוורץ, מרס 

, כתבו תמיר אגמון, עמי על כלי התקשורת בישראלהבעלויות של תיאור וניתוח להרחבה ראו מרכז המחקר והמידע של הכנסת,   26
 .2013צדיק, יולי 

, כתבה אתי וייסבלאי, סקירה משווה –משבר העיתונות הכתובה: סיוע ממשלתי לעיתונים יומיים מרכז המחקר והמידע של הכנסת,   27
 .2009אוגוסט 
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