
 

 

 תקנות טיוטת
 

 שם התקנות המוצעות .א

 2018 – ט"התשע), ומוצריה אלקטרונית סיגריה ולשיווק לייצור תנאים( הרוקחים תקנות

 

 מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן  .ב

 בריכוז ניקוטין המכילים, ומוצריה אלקטרונית סיגריה של ושיווק ייצור לאסור המוצעות התקנות מטרת
 האירופית הדירקטיבה הוראות את תואמת כאמור הניקוטין ריכוז הגבלת. יליטרלמיל מיליגרם 20 על העולה
 . דומים ומוצרים טבק בעניין

  

 שנועדה באריזה רק אלקטרונית סיגריה של למחסנית מילוי חומר או מחסנית לשווק ניתן כי לקבוע מוצע כן
 .אלה במוצרים הכרוכים בריאותל סיכונים למנוע כדי זאת  ,דליפה או שבר, ילדים ידי על פתיחה למנוע

 

 

 להלן נוסח טיוטת התקנות המוצעות:  .ג



 

 

 

 טיוטת תקנות מטעם משרד הבריאות: 

 2018 –טיוטת תקנות הרוקחים (תנאים לייצור ולשיווק סיגריה אלקטרונית ומוצריה), התשע"ט 

לפקודת הרוקחים [נוסח  67-), ו10(62), 1ב(א)(55בתוקף סמכותי לפי סעיפים   

ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת  19811-התשמ"א חדש],

 , אני מתקין תקנות אלה;19772-(ב) לחוק העונשין, התשל"ז 2לפי סעיף 

 -בתקנות אלה   .1 הגדרות

בסיגריה הנועד לשימוש נוזל או חומר בצורה אחרת  –"חומר מילוי"   

  ;אלקטרונית

 גריה אלקטרונית,  המכיל חומר מילוי;אבזר המורכב על גבי סי –"מחסנית"   

מוצר הדומה לסיגריה, לסיגר,  ובכלל זהמוצר,  –סיגריה אלקטרונית" "  

להשתמש בו לצריכה של אדים המכילים  אפשרשלמקטרת או לנרגילה, 

יכול לשמש ו, המופעל באמצעי אלקטרוני ומיועד לעישון, ניקוטין

הוא המוצר מעט אם להכול לצריכה חד פעמית או לשימוש חוזר, ו

תכשיר הרשום בפנקס או תכשיר המשווק לפי היתר שניתן לפי כללים 

 -א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש] התשמ"א 47שנקבעו לפי סעיף 

1981;" 

תנאים לייצור 

ולשיווק של סיגריה 

אלקטרונית, 

מחסנית וחומר 

 מילוי 

אם הם מילוי,  מחסנית או חומר סיגריה אלקטרונית,ישווק ולא לא ייצר אדם   .2

 מיליגרם למיליליטר; 20מכילים ניקוטין בריכוז העולה על 

תנאים לאריזה של 

 חומר מילוי
, לא ישווק אדם חומר מילוי אלא באריזה 2מבלי לגרוע מהוראות תקנה   .3

 דליפה.או שנועדה למנוע פתיחה על ידי ילדים, שבר 
                                                                                             

                                                                                             _______________________ 
 נתניהו בנימין                 

  הבריאות שרו הממשלה ראש                                        

 ט"התשע_________________ _
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