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 צו הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון(שינוי נוסחי אזהרה)(תיקון),
 התשס״ד-004ג

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ג) לחוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון. התשמ״ג-

 1983' (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמיר:

 תיקון סעיף ו 1. בסעיף 1 לעו הגבלת הפרסומת למועדי טבק לעישון(שינוי נוסחי אזהרה). התשסיג-

 2002* (להלן - העו העיקרי) -

 (1) בפסקה (2/ אחרי ׳שבתוספת• יבוא ״הראשונה•;

 (2) אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(3) לענין סעיף 9(א) לחוק, אחד הנוסחים בתוספת השניה-, הנוסחים יוחלפו

 באופן שיבטיח את הופעתם הסדירה של כל הנוסחים כשהם מחולקים באופן

 שווה בין חפיסות של אותו מותג; לענץ פסקה זו, יראו את הנוסחים כמחולקים

 באופן שווה כשכל נוסח מופיע על 6.33% עד 10.33% מן האריזות של אותו מותג

 של אותו יערן בתום הייצור במפעל היצרן לענין מוצר טבק המיוער בישראל או

 במחסן היבואן לענין מוצר טבק מיובא.

 (4) על אף האמור בפסקה(3¿ אריזה חיעונית של מוער טבק לשיווק קמעונאי

, תסומן ה ו ז  שבתוכה כמה אריזות, שכל אחת מהן מסומנת לפי הוראות צ

 באזהרה ״העישון הורג״.״

 תיקון םעיף 3 2. האמור בסעיף 3 לעו העיקרי יסומן •(א)• ואחריו יבוא:

 מב) אזהרה לענין סעיף 9(א) לחוק -

 (1) תעועב כמפורט בתוספת השניה, לרבות היחסים (הפרופורציות), ואולם

 רשאי יבואן או יצרן להשתמש בגוון אדום שונה מהגוון האדום שבתוספת

 האמורה, אם העיג את הגוון שבו הוא מבקש להשתמש בפני המנהל, כהגדרתו

 בסעיף 6, והמנהל לא הודיע על התגגדותו לכך בתוך 30 ימיכ! מיום שהוצג

 לפניו;

 (2) שטחה יהיה בגודל 30% משטחו של כל אחד משני עדיה העיקריים של

 אריזת מוצר הטבק.״

 תיקון סעיף * 3. בסעיף 4 לצו העיקרי, במקום ״שברשימה,״ יבוא ״שברשימה או בתוספת השניה,״.

 הוספת סעיף 4א 4. אחרי סעיף 4 לצו העיקרי יבוא:

 ״מיקום האזהרה 4א. אזהרה לעגין סעיף 9(א) לחוק תופיע על החלק התחתון של החזית

< ועל הצד האחורי של חפיסת סיגריות ובל אריזה אחרת של מוצרי טבק א ) ן י י י ע  ס

ת ובצד האחורי י ר ב ע  לעישון לשיווק קמעוני, כשבחזית האזהרה תהיה ב

 תהיה בערבית.״

 5. בתוספת לצו העיקרי, בכותרת, אחרי •התוספת״ יבוא ״הראשונה״

 6. אחרי התוספת הראשונה לצו העיקרי יבוא:

 תיקp התוספת

 הוספת תוספת
 שניה

 םיח התשמ־ג, עמ׳ 38; התשנ־ה, עמי 342; התש0*א. עמ׳ 222.
 קית התשס״ג, עמ׳ 227 ועמ׳ 2ו5; התשם״ד, ענד 8.
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 ״תוספת שניה

 (סעיפים 1(3) ו־3(ב»

 1. (א) האזהרות לענין סעיף 9(א) לחוק, כאמור בסעיף 1(3) לצו יהיו כלהלן:

 בעברית - בערבית -
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^ ה ־ ו ה ז  א
 הסיגריות נוגעות

 בנושו הגומי שלו
 עשו הםיגוייות 100
 בבויאות ילדיו וכל

 וממיס

 ווו1!1״1ו!^^
 כל םיגחה מטיסה ג.׳

 חומרים מ&רנונע

 א11'11יה^^
 העישון גוום להזדקנות
 נמןדמת של ווו־ הפנים

 הסיגריות גודשת
 למחלות ולמוות

 בטרם עת

 «זסד0 תואייס«0י0 נ•
 ילדו! להורים מעשניס
 שנדם יותר מאסטמה

 ווותשר1ו^^
 מחסרים ומאיים סובו!•• נ•

 עישון בזמן הריון
 מסכו את העובר שלו

 «חסדי0 ומא״ם קובעים ני
 85% מכלל מסר• םדם1
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 מחקרים ומאיים קום1י0 נ•

 העישון גוום
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111111 
 הםיגרקת גורמות

 לשבץ מותי ולמחלות
 לב —

 *הסריס וטאיים טב8י0 0
 הסיגריות חוגגות

 להתמכרות

 ו^וווו 1•^^
 «חסד0 ובואיים קובעים ני
 5%ו מ₪סבי הלב עד

 גיל»הםבסוב!>משנים
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: ן ל ה ל  (ב) האזהרה לענין סעיף 9(א) לחוק, כאמור בסעיף 1(4) לצו תהיה כ

 בעברית -

 A אזהרה\: 7wm\ הורג
 בערבית -
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 2. צבעים

 (א) לחדפסח גשמית ׳פנטוף(ספוט)
Process Black CV 

Wann Red CV 
 (to לחדפסח בשיטת ׳פרוצס׳

Process Black 
100M+10OY 

 (& בחדפסח בכל שיטח אחרת, גוני
 חשתור והאדום יחיו שקולים לגוונים

 חג׳׳ל.
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 3. גופנים

 ניתן יהיה לקבל ממשרד הבריאות את העיצוב הגרפי ואת ההנחיות, מבוצעות

(convert to path) בשהמלל העברי או הערבי עברו המרה FreeHand בתוכנת 

 ד. (א) תחילתו של צו זה שמונה חודשים מיום פרסומו(להלן - יום התחילה).

 (ב) מוצר טבק שיוצר או יובא לישראל, לפי הענין, ערב יום התחילה מותר לשווקו

 במשך ששה חודשים מיום התחילה.

) לפני יום K י יצרן או יבואן להשתמש באזהרה כאמור בסעיף ו(3) 4)1 1 א ש ר  (ג )

 התחילה.

ת א ר ו ה ה ו ל י ח  ת
 מעבר

ה ו י ג נ  ד
־ ד7גבר־י»גד1-ז ו ז  ע

 ח׳ באדר התשס״ד (י במרס 2004)

 (חמ 5-1795)
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