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חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (תיקון מס' ,)8
התשפ"ב*2022-
תיקון סעיף 3

.1

בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון ,התשמ"ג1983-( 1להלן -
החוק העיקרי) ,בסעיף (3ב) ,פסקה ( - )1תימחק.

תיקון סעיף 5

.2
 .3
.4
.5

בסעיף (5א) לחוק העיקרי ,במקום "בסעיף (3ב)( )1ו–( ")2יבוא "בסעיף (3ב)(.")2

ביטול סעיף 6
תיקון סעיף 7
תיקון סעיף 9א

סעיף  6לחוק העיקרי  -בטל .
בסעיף (7א) לחוק העיקרי ,במקום "בסעיף (3ב)( )1ו–( ")2יבוא "בסעיף (3ב)(.")2
בסעיף 9א לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) ,במקום "בסעיף (3ב)( )1ו–( ")2יבוא "בסעיף (3ב)(;")2

()2

במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב) דוח כאמור בסעיף קטן (א) יוגש בצירוף תצהיר מאת היצרן או היבואן שבו
יצהיר כי המידע שהגיש אמיתי ושלם ,ואם הוא תאגיד  -בצירוף תצהיר כאמור
מאת המנהל הכללי של התאגיד;".

()3
תיקון סעיף 11
תיקון התוספת
תחילה
הוראות מעבר

 .6
.7
.8
.9

בסעיף קטן (ג) ,הסיפה החל במילים "וכן את סך ההוצאות"  -תימחק.

בסעיף (11א) לחוק העיקרי ,פסקה ( - )5תימחק.
בתוספת לחוק העיקרי ,בכותרת ,במקום "בסעיף (3ב)( )1ו–( ")2יבוא "בסעיף (3ב)(.")2
תחילתו של חוק זה ביום ט"ז בניסן התשפ"ט ( 1באפריל ( )2029להלן  -יום התחילה).
(א) על אף האמור בסעיף  ,8בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד התקופות להלן,
לפי העניין ,יקראו את סעיף (3ב)( )1לחוק העיקרי כך:
( )1עד ליום ב' בניסן התשפ"ה ( 31במרס  ,)2025בפסקת משנה (ב) ,במקום "זהה
בגודלו לשטח" יבוא "כפול משטח";
()2

עד ערב יום התחילה ,אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:
"(ג) בפרסומת לא יוצג מוצר עישון או סוג מוצר עישון כעדיף על סוג
מוצר עישון אחר;
(ד) בפרסומת לא יוצגו ברקוד דו־מימדי (קוד  )QRאו הפנייה לאתר
אינטרנט;
(ה) בפרסומת לא יוצג מוצר עישון ,אלא בתמונה ,באיור או בציור של
אריזה אחידה של אותו מוצר כמשמעותה בסעיף 9ב(א);".

(ב) על אף האמור בסעיף  ,8בתקופה שמיום ג' בניסן התשפ"ה ( 1באפריל  )2025ועד
ערב יום התחילה יקראו את החוק העיקרי כך:
()1

בסעיף  ,6אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1לא יעשה אדם פרסומת מותרת בעיתון מודפס לפי סעיף (3ב)()1
אלא אם כן התקיימו כל אלה:

*
1
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הודעה
האינטרנט
העיתון
באתר
פורסמה של
( )1האינטרנט
( )1פורסמה באתר
במהלך  12החודשים
החודשים
לפרסומת מותרת
בעיתוןבמהלך 12
שהוקדשומותרת
השטחיםלפרסומת
השטחים שהוקדשו בעיתון
הקודמת לשנת פרסום
פרסום
הכספים
שנתלשנת
הקודמת
באפריל של
שנת 1הכספים
של ביום
שתחילתם
שתחילתם ביום  1באפריל
לאחר יום  1באפריל;
באפריל;
שנה 1,בסמוך
לאחר יום
תפורסם בכל
שנה ,בסמוך
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()2

אחרי פסקה ( )5יבוא:
יבוא:
(11א),
בסעיף ()5
אחרי פסקה
בסעיף (11א))2( ,
בלי בסעיף (3ב)( ,)1בלי
כאמור
(3ב)(,)1
מודפס
בסעיף
בעיתון
כאמור
מותרת
מודפס
פרסומת
עושהבעיתון
"(5א)מותרת
"(5א) עושה פרסומת
בסעיף (6א )1()1או (.";)2
המנויים (.";)2
(6א )1()1או
מהתנאים
המנויים בסעיף
שהתקיים תנאי
שהתקיים תנאי מהתנאים
נ פ תל י ב נט
ראש הממשלה

י צ ח ק ה ר צ וג
נשיא המדינה

ני צ ן ה ו ר וב י ץ ני צ ן ה ו ר וב י ץ
נ פ תל י ב נט
שר הבריאות
ראש הממשלהשר הבריאות

מיקי לוי
מיקי לוי
י צ ח ק ה ר צ וג
נשיא המדינה יושב ראש הכנסת יושב ראש הכנסת
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