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של הועדה ואנחנו מתחילים הבוקר  -19אני פותח את הישיבה ה  כב' הש' גילון

עם מר משה וולפנזון שהוא אמרכל של הסתדרות מדיצינית 

הדסה וד"ר מיכלה דולחין שגם היא מבית חולים הדסה. הסיבה 

שאני ראיתי בעיתון שבית  שאני ביקשתי מכם להופיע זו ידיעה

חולים הדסה יהפוך למרכז הרפואי הראשון בישראל שבו יאסר 

באופן מוחלט לעשן והכותרת של הכתבה זה 'מוציאים עשן'. 

ואנחנו ביקשנו כי הרבה מאד מהתלונות שאנחנו שמענו מהעדים 

שהופיעו בפנינו היו על כך שבבתי החולים מעשנים, שלא תמיד יש 

בעיקר מי שמעשן בבית החולים זה הצוות הרפואי, פינות עישון וש

אם זה האחיות ואם זה רופאים יושבים בחדר שלהם, שהוא 

באמצע המחלקה, ומעשנים, שריח העשן נמצא במחלקה והיו 

הרבה מאד תלונות על זה שבאמת במוסד רפואי מעשנים. אחרי 

שאני דיברתי איתכם הופיע פה בפנינו והעיד ד"ר שבתאי ורסנו 

ת חולים מאיר שהם עשו גם כן נסיון לסגור את בית החולים מבי

בפני העשן ולפי מה שהוא תאר לנו היום מי שרוצה לעשן זה רק 

מבית החולים בחצר. זה יפה מאד כי באמת אנחנו חושבים 

שהראשונים שצועקים שהעישון מזיק לבריאות זה הרופאים וכל 

ו תפסיק אעשן פעם שנכנס חולה לרופא דבר ראשון הרופא אומר ל

  ואחר כך כשהחולה יוצא אז הרופא מדליק את הסיגריה. 
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אנחנו לא יודעים אנחנו רק בשלב של  שמיעת עדויות אבל היינו 

רוצים באמת וזה נסיון יפה לדעת איך אתם מתכוונים ליישם את 

הרעיון הזה שהוא רעיון מצויין אני מבין שמדובר על שני בתי 

  החולים של הדסה?

  כן.  וןמ. וולפנז

נשמח לשמוע ואולי נוכל לשאוב מכם רעיונות כדי לגלגל את זה   כב' הש' גילון

  אחר כך על כל המוסדות הרפואיים,

אולי באמת נתחיל בכמה מלים על מה היה עד היום. במשך עשר   מ. וולפנזון

שנים בתי החולים של הדסה מתמודדים ולפי דעתי בצורה טובה 

  ושא של העישון. יחסית למה שקיים במדינה עם הנ

יש פינות עישון, יש שילוט לכיוון פינות העישון שהעישון מותר 

בהן, מעבר לזה הגענו להסכם בזמנו עם עירית ירושלים שאנשי 

בטחון שלנו יכולים במקרה ובן אדם מסרב להפסיק לעשן, לא אם 

הוא מעשן, שימו לב, במקרה והוא סירב להפסיק לעשן ביקשו 

ירב יכולים להגיש נגדו דו"ח, הדו"ח עובר ממנו להפסיק והוא ס

  לעירית ירושלים והוא מקבל הביתה דו"ח עם קנס. 

למרות זה במשך העשר שנים אנחנו יכולים להגיד שההצלחה 

שלנו היא רחוקה מלהיות אופטימלית. במסדרונות, בחדרי 

מדרגות סיגריות, אנשים מעשנים, חדרי צוות כמו שאמר השופט 

וקה ממאה אחוז. במהלך עשר השנים האלה גילון, ההצלחה רח

אפשר להצביע על מדרגות בשיפור בנושא הזה. על מנת להעלות 

מדרגה אחת בנושא הזה ואולי למדרגה שהיא קרובה לאופטימלי 

ולנסות להביא לכך שבין כתלי בית החולים בין הקירות של בתי 
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החולים לא יעשנו זה היעד של התוכנית שלנו כרגע, שני בתי 

  ולים אנחנו מדברים. הח

ידועה לי התוכנית במאיר בכפר סבא אני לא יודע פרטיה אבל אם 

הם הצליחו בזה ואם הם מצליחים בזה ואם הם הוציאו את 

האנשים, את המעשנים החוצה ולא מעשנים בין כתלי בית 

החולים, זה השג אדיר. אני עדיין לא רואה איך אנחנו נעמוד בזה 

בצע זו תוכנית, אנחנו לא מתחילים בתחילת המבצע, זה לא מ

באיזה מבצע חד פעמי אלא תוכנית שהולכת להכנס לאיזה מהלך 

לפי דעתי עד שהיא תשא פרות אמיתיים לפחות כמה חודשים 

  והיא גם תמשך מעבר לזה.   

אנחנו נפרק את פינות העישון בתוך בית החולים אנחנו נמקם   

סככות מוגנות, לא פינות עישון מחוץ לבית החולים בצורה של 

יהיה שם מיזוג ולא יהיה שם חימום וזה לא יהיה הכי נעים 

בעולם, אני אומר את זה דוגרי, אבל בטח רובכם הייתם בארה"ב 

וראיתם איפה האנשים מעשנים בכניסות לבניינים למטה אז 

אצלנו המצב יהיה קצת יותר טוב, יהיו פינות עישון מוגנות. אנחנו 

ת ירושלים ואני לא יודע אם זה האישור קיבלנו אישור מעירי

פקחים  -1/11הראשון שניתן בארץ שהם מתוכננים להפעיל החל מ

בבית החולים בזמן אמת תוך מתן ברירית קנס לבן האדם שעישן, 

לא בן אדם שסרב לעשן אלא בן אדם שמעשן. עישנת, אחרי 

שאנחנו מפעילים מערכת הסברה, אני אפרט אותה, בן אדם 

ורו שהוא ידע על מה אנחנו מדברים לאור השילוט שעישן ובר

ולאור ההסברה וכולי יקבל על המקום כמו שעבר עבירת תנועה 
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דו"ח קנס או אפשרות למשפט. בכל אחד מבתי החולים יפעל פקח 

  אחד, 

זה בשני בתי החולים? וזה בעקבות הרעיון שלכם, לגבי השליחה   כב' הש' גילון

  של הפקחים?

פגישה עם מר אולמרט ישבנו איתו בישיבה איתו סוכם  היתה  מ. וולפנזון

הנושא הזה לצורך התוכנית הזו בבתי החולים של הדסה. הבטיחו 

לנו גם שמלבד הפקח האחד שיהיה בעיקר בהר הצופים מעבר לזה 

ישלחו לנו במשך היום ככה הם הבטיחו פעמיים שלוש שלושה 

ערבון מוגבל ארבעה פקחים. אני אומר בכנות אני מקבל את הכל ב

  אבל זה היה ונראה איך נתקדם לכוון האלה.

יעד המטרה שלנו הוא גם עובדים וגם קהל. באותה מידה אנחנו   

לא הולכים לעשות בירור משמעתי לעובד וקנס למבקר או מטופל, 

שניהם קנס, אותו דבר אנחנו לא נתחיל להתעסק עם בירורים 

קשה מאד.  משמעתיים וידוע לכם מערכת יחסי העבודה שזה

תפתח במסיבת עיתונאים  -1/11התוכנית אמורה להתחיל ב

שתהיה עם ראש עירית ירושלים. התוכנית תלווה והניצנים כבר 

קיימים היום בשטח במערך הסברה אגרסיבי שיכלול פוסטרים, 

יש היום, שני בתי החולים היום משולטים ברמה די גבוהה 

כפיל את השלטים של בשלטים של איסור עישון, אנחנו הולכים לה

איסור העישון מעבר לפוסטרים עם איזה שהיא מתכונת חדשה 

  חד משמעית. כאן במקרה, זה בדיוק הלוגו של השלט,

  אתה רוצה להשאיר? אני רוצה רק למספר את זה כמוצג,  כב' הש' גילון

וכאן ברור מדובר כאן על מתן קנס שהמעשן יקבל קנס, לא כתוב   מ. וולפנזון

  הסכום.
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קנס כספי גבוה. אני רוצה רק למספר את זה כמוצג, זה יסומן   הש' גילון כב'

   75כמוצג מ' 

זה כאמור רק אחד מהרבה פוסטרים ושלטים וסוגי שלטים.   מ. וולפנזון

אמרתי פוסטרים, אמרתי שילוט איסור חד משמעי, יהיו חוזרים 

לעובדים יהיו חוזרים למבקרים ויהיו חוזרים למאושפזים. החל 

כל מאושפז יקבל חוזר שיבהיר לו שתהיה לו  -1/11ע לפני המשבו

בעיה עם העישון שלו ברגע שהוא יתאשפז כלומר, במהלך האשפוז 

שלו. אנחנו לא עוברים בין המיטות אבל בעת הקבלה לאשפוז 

אנחנו נותנים את זה. אנחנו אתמול התחלנו במבצע של חלוקת 

ית למניעת עישון חולצות לעובדים עם איזה שהוא סמל של התוכנ

חולצות כאלה לכל אחד מהעובדים אנחנו  5000הוצאנו איזה 

  .1/11מקיים שחלק מהעובדים ילבשו אותם לפחות ב

  בעבודה במקום המדים?  כב' הש' גילון
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באותו יום, ביום ההשקה. אני רוצה כאן להדגיש שוב היעד שלנו   מ. וולפנזון

והתוכנית לא  1/11ד ב.  זה יכול להיות משהו יפה מא-1/11איננו ה

והתוכנית תתקדם  -1/11תלך וזה יכול להיות משהו צולע ב

  במהלך השנה בצורה יפה. זה מאבק מתמשך כל הנושא הזה. 

יהיו כרזות בד בכניסות לבית החולים שיהיה ברור לכל מי שנכנס 

לביתה חולים שבבית החולים אסור העישון. יהיה שילוט על 

כמספר ימים, זה עולה הרבה כסף  האוטובוסים בירושלים במשך

אבל לצורך המבצע הדסה תוציא את זה. אני כאן רוצה להעיר 

הערה שהמבצע הזה כולו ממומן באישור מיוחד ולא מהתקציבים 

השוטפים של הדסה אלא באישור מיוחד של נשות הדסה. מיוחד 

ספציפי ליעד הזה. יהיו הודעות בעיתונים והתקשורת תופעל 

מערכת כריזה שמרשתת את רוב בית החולים,  בנושא הזה. יש

יותר אבל גם בשאר הימים,  - 1/11יהיה פרסום במערכת הכריזה ב

כל יום יהיו מספר הודעות שיבהירו לצוות ולקהל שהעישון אסור. 

יהיו כל מיני גימיקים נוספים סרטון בערוץ הדסה, יש ערוץ 

  בטלביזיות יש ערוץ הדסה וכולי. 

ווה ועדת הגוי שמורכבת מהנהלת הדסה, את התוכנית הזאת מל

נציגי הועדים, מנהלים מסקטורים שונים. ועדת ההגוי הזאת 

מפוצלת לועדות שכל ועדה מטפלת בתחום אחר, אחת בהסברה, 

אחת באכיפה, אחת בניתוב אחת, בגמילה, כפי שד"ר דולחין תיכף 

  תפרט.

ה אני אסכם את מה שאני רוצה לומר, אני חושב שתהיה לנו בעי

לא קטנה ואני לא ממעיט בערכה לגמרי מבחינת ההענות של 

הצבור כולל הרופאים כולל המנהלים. יש לנו התנגדויות כבר 
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עכשיו, ככה דיבורים של התנגדות עד כדי השמועה האחרונה 

שהגיעה לאזני שאחד העובדים שהוא חבר ועד אמר שמתארגנת 

ר כי אין לי קבוצה להגשת בג"ץ נגד הדסה ואני לא אומר שום דב

  מספיק נתונים להגיב על זה שאנחנו צריכים לספק מקום הולם,

תגיד להם שאי אפשר להגיש בג"ץ נגד הדסה מזה נתחיל, זה לא   כב' הש' גילון

  גוף ממשלתי, לא גוף שלטוני, זה עסק פרטי.

בכל אופן הטיעון שלהם רק להגיד הרי יכול להיות שבג"ץ הם   מ. וולפנזון 

  גד עירית ירושלים. יוכלו להגיש נ

הם יצטרכו לפנות לבית המשפט המחוזי, יש אפשרות משפטית   כב' הש' גילון

  אבל זה בבית משפט מחוזי.

הטיעון שלהם כפי שנאמר הא שאנחנו לא נותנים מקום הולם   מ. וולפנזון

למעשנים. כלומר, הם מצפים למקום ממוזג, זהו, זה למעשה 

ים עליה די קשה, עובדים בקיצור התוכנית שלנו שאנחנו עובד

  .- 1/11עליה כבר חודשיים שלושה ונקווה שנתחיל משהו טוב ב

אנחנו התחלנו את התהליך מצוות היגוי ואחד התפקידים שנבע   ד"ר דולחין

מתוך הצוות הזה שזה שיש צורך לקיים סקר מקדים כדי להכיר 

קודם כל להכיר את הרגלי העישון של העובדים ואת העמדות של 

ים, אני מדברת בקרב העובדים כי הקהל הוא קהל מזדמן, העובד

אבל בקרב העובדים היה חשוב לנו לדעת איך הם תופסים את 

הנושא של עישון בבית החולים ומה העמדה שלהם כלפי הגבלות 

העישון ועד כמה הם יהיו מוכנים לשתף פעולה עם מצב של בית 

  חולים נקי מעישון והקצאה של פינות עישון בחוץ.

הסקר הזה כרגע נמצא בשלב סופי של כתיבת הממצאים אבל אני 

יכולה לומר כבר שיש לנו בעיה ואנחנו צריכים להכין תוכנית 
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הסברה לשנוי עמדות של עובדים ואנחנו מתחילים לעבוד על זה. 

מהעובדים מעשנים ואנחנו כבר יודעים, יש לנו סקרים  19%

דומה למה שקורה קודמים שיש כאן ירידה אבל הירידה היא די 

בארץ. מה שמטריד אותנו זה העובדה שאחוז לא מבוטל מהלא 

מעשנים חושבים שזכותו של המעשן לעשן במקום עבודה. ומי 

שחושב בשיעור יותר גבוה שזכותו זה דווקא האנשים בעלי 

ההשכלה הגבוהה, ברור שהמעשנים חושבים ככה. אני לא צריכה 

שים והלא מעשנים אבל לפרט יש הבדל עצום בעמדות של המענ

מה שמדאיג הוא באמת אותו סקטור של לא מעשנים שעליו אנחנו 

  נצטרך לעבוד קשה כדי לשנות עמדתם. 

זה לגבי הסקר. הסקר הזה גם כיוון אותנו בהכנה של תוכנית   

הסברה שלא תתחיל היום ותסתיים מחר אלא תצטרך להיות 

הזה יכול תוכנית הסברה במהלך כל השנה וגם כמובן שהסקר 

לשמש אותנו להערכה של הצלחת התוכנית לאורך זמן, שינוי 

  עמדות , שינוי הפעילות. 

במקביל לכל התוכנית הזאת של אכיפה אנחנו הכנו תוכנית גמילה   

כי אנחנו למעשה מציעים תוכנית גמילה לעובדי הדסה כבר די 

הרבה שנים, אני מנהלת היחידה לבריאות העובד של הדסה ואני 

מבית הספר לבריאות הציבור. כך שכל הנושא הזה של חלק 

  עישון, אנחנו עוסקים בזה כבר די הרבה שנים. 
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אנחנו נותנים תוכנית גמילה לעובדים, במהלך השלוש שנים   

אחרונות בצורה יותר אינטנסיבית, יש לנו אחות שמרכזת את 

הנושא. עכשיו אנחנו רוצים להרחיב את היריעה הזאת ולהציע 

גמילה משולבת לעובדים ולחולים ולקהל הרחב וכאן  תוכנית

אנחנו הגענו לשותפות עם חברה שתעשה חלק גדול מהעבודה 

הזאת, חברה שמייצרת או משווקת בארץ את המדבקות חליפי 

ניקוטין חברת 'נוברטוס' שהם מוכנים להכנס איתנו לעיסקה. הם 

נחנו יטפלו בכל מה שקשור לגמילה של החולים והציבור הרחב, א

נמשיך לטפל בגמילה של העובדים. אנחנו, גם כחלק מתוכנית 

במסגרת ההצגות הקליניות של בית  15/11ההסברה, נקיים ב

החולים שישנן אחת לשבוע. זאת תהיה הצגה ראשונה של העונה 

היא תהיה על הנושא של בית חולים נקי מעישון שם אנחנו נבהיר 

של הסקר ונסביר עוד את כל פרטי התוכנית, נציג את הממצאים 

  כמה רעיונות חדשים של גמילה מהתמכרות.

זה באופן כללי לגבי התוכנית אם יורשה לי הייתי רוצה שתי מלים   

של ציפיות מהועדה הזאת. שוב כדי להקל עלינו את הכל העבודה 

ולהקל על החולים אני חושבת שצריך קצת להחמיר את הכללים 

ור שאסור לעשן במקומות הקיימים היום. כי זה לא לגמרי בר

ציבור כי יש תמיד אופציה לאפשר מקומות מוקצים למעשנים ואז 

יש סחף והמקומות האלה גדלים, התקנות צריכות להיות הרבה 

יותר מחמירות וחד משמעיות. דבר נוסף, כל הנושא של קנסות או 

ענישה של מעשנים הוא לא סגור עד הסוף. לנו לקח, מה שמשה 

הליך הזה עם הקנסות, לקח לנו מספר שנים כרגע תאר כל הת

להגיע לשלב הזה כי הריצו אותנו בין משטרה לעיריה ואף אחד 
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לא היה מוכן לקחת אחריות על הנושא. כך שצריך לעגן בתקנות 

  את עניין הקנסות וזה יתן לגיטימציה לאכיפה שלנו. 

יה? שאלה והערה, איך אתם מתכוננים לעשות את סקר האוכלוס  פרופ' דולב

  סקר העמדות?

  ,11%מ 10%עשינו, השלמנו. אנחנו גזרנו   ד"ר דולחין

לא זה, אולי אני אסביר מה שאני מתכוון, אני הרי בשעתו אני    פרופ' דולב

חושב שזה ד"ר ורסנו שהסביר שגם בקרב המעשנים לכאורה יש 

נטיה להגיד באמת צריך להגביל את העישון וכל הדברים האלה. 

ואה בהצגת השאלות חרב פיפיות משום מאד שמחנו, אני ר

שלפעמים יש לך סקר מאד אוהד ואומרים זה יופי ואחר כך 

כשהתוצאות לא מסתדרות אז אומרים רגע אחד אנחנו יודעים 

  שמגזימים בתשובות הנשאלים.

לכן, באמת רציתי לדעת כי אני חושב שזה מכשיר יוצא מן הכלל 

בן על מתודולוגיה. כמו שראיתי את זה ואין לי שום בקורת כמו

ישנה פה בעיה וזו הערה שלי ישנה בעיה לגבי מה שאני קורא 

בהקשר לעישון הפסאודו ליברליזם הזה שאני קורא לזה כבר 

הערתי את הערה הזאת, כל מיני אנשים עם רעיונות ירוקים 

ואצבעות צהובות וריאות שחורות, זה הולך מאד ביחד. ואני 

אודו ליברליזם שעד כדי מוטרד מאד מהשם הזה שהוא הפס

  נלוזות מזיקים לאנשים אחרים.

לכן את הדברים האלה גם כן בסקרים שונים צריך לשים 

בפרופורציה המתאימה איך התמודדתם. הרי מקום שיש הרבה 

אקדמאים יש ודאי כל מיני רעיונות שאני קורא להם בפירוש, אני 
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אותי  ליברל בתפישת העולם שלי אבל הפסאודו ליברליזם מטריד

  מאד.

ואנחנו  92אנחנו עשינו סקר כזה כבר שנייה. עשינו בשנת   ד"ר דולחין

השתמשנו הפעם בחלק מאותן שאלות ואנחנו עכשיו מנתחים את 

ההבדלים אבל אני חושבת שבניגוד למה שהם עשו במאיר אנחנו 

הענות מה שבמאיר נענו  90%ערכנו סקר על מדגם מייצג ויש שם 

אחוזי הערות. אני  20-22א היו להם אלה שאוהבים את הנוש

בדקתי את המאמר, הם לא כתבו את זה במפורש אבל אני יודעת 

חשבון. וזה גם המקצוע שלי אני מלמדת שיטות מחקר בבית ספר 

לבריאות הציבור והעבודה נעשתה על ידי סטודנטית למוסמך 

בבריאות הציבור ואני מנחה אותה בעבודת המאסטר שלה. אצלנו 

הענות והאוכלוסיה שנענתה מייצגת את האוכלוסיה של  90%יש 

עובדי הדסה בכל המובנים הדמוגרפיים ותעסוקתיים כך שאנחנו 

  יודעים שיש לנו את האוכלוסיה הנכונה. 

השאלות ששאלנו, שאלנו אותם בצורה מאד זהירה אנחנו לא 

הכנסנו תשובות לפה. שוב, אני עם כל הצניעות אני יכולה לומר 

ע שלי, זה לחבר שאלות, זה העיסוק שלי, אני שזה המקצו

מומחית בבריאות הציבור התחום המרכזי שלי זה אפידמולוגיה 

שנה בבית הספר לבריאות הציבור את אותו  17ואני מנהלת כבר 

מקצוע של שיטות מחקר ויש לי הרבה נסיון באיך מציגים שאלות. 

בלנו השאלות מנוסחות בצורה מאד אובייקטיבית ואנחנו לא קי

כזאת הענות של מעשנים, יש לנו פער אדיר בין מעשנים ולא 

מעשנים לגבי העמדות, יש אחוז מאד קטן של מעשנים שהם בעד 

  התקנות החדשות.
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האחוז, וזה מאד מעניין כשחלקנו את זה לרמות השכלה, בעלי 

השכלה נמוכה מוכנים להיות, הם נענים, אני קראתי לזה העובר, 

ידו להם הם יעשו, בעלי ההשכלה הגבוהה לא. הם מוכנים, מה שיג

אף אחד מהם לא מוכן, אף אחד מהמעשנים בעלי ההשכלה גבוהה 

  לא מוכן שיהיו התקנות האלה. 

  מי יגיד לכירורגים מה לעשות?   פרופ' דולב

  הראשון שיגידו לו מה לעשות העסק הזה יתפוצץ,  מ. וולפנזון

  תי לכירורגים מה לעשות, זה לא לגמרי נכון אני כבר אמר  ד"ר דולחין

  אני מצפה שזה יהיה.  מ. וולפנזון

ושניים מהם הפסיקו לעשן כי אני אמרתי להם הרבה זמן והרבה   ד"ר דולחין

  פעמים, הם הפסיקו לעשן. 

ויגיש נגדו את הקנס  X,Yהראשון שפקח העיריה יגש אליו, פרופ'   מ. וולפנזון

  למעבר, זה יתן נקודת פתיחה לאיזה שהוא, לפי דעתי, 

לכן אנחנו חייבים לעשות מסע הסברה קודם כל בקרב העובדים   ד"ר דולחין

כי האורחים יהיו מוכרחים לקבל את כללי המשחק. העובדים 

שנמצאים במקום כל הזמן הם אלה שצריכים להסכים כי אי 

אפשר יהיה לבוא ולכפות עליהם בלי ליצור איתם פניות. אבל, 

מסכמים את התוצאות, ואנחנו  כיוון שאנחנו ממש בימים אלה

יכולים כבר בתחילת השבוע הבא להגיש את הממצאים כתובים 

  נתחיל מיד בהכנה של תוכנית.

אני חושב שאחד הדברים היפים שנאמר כאן, אני בתפיסת עולם,   דולה

בטח לא בנושא הזה, נגד המבצעים למיניהם, יום ללא תחבורה, 

ר, תוכנית צריכה להיות יום ללא עישון, זה לא עושה לי שום דב

וזה תפקידנו לעזור אני חושב שזה הסתדרות     מדיצינית הדסה 
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הולכת על דבר כזה ברצינות זה עוזר לנו, הליך מכובד מאד, 

ואנחנו צריכים לעזור במעטה שאנחנו יכולים לתת כי זה דבר 

 באמת להיות מקיפה מלשון שהוא מערכת שהיא צריכה 

Comprehensiveם. אני חושב שגם טובי האנשים כמו בכל התחומי

ג'רמי שבזמנו העבודה שלו הבסיסית על חיילים מעשנים היתה, 

  שנה, זה מהדברים, 20אני לחצתי אותה לפני 

  זה עדיין נכון התוצאות עדיין נכונות.  ד"ר דולחין

אין לי בכלל ספק שזה נכון, היא היתה מתודולוגיה נכונה ושאלה   פרופ' דולב

אות הן נכונות. וההרגלים אם השתנו, השתנו לא נכונה אז התוצ

  לטובה, זה בטוח. אז זה נעים להגיד לכם, ישר כוח.

אני חושב שיתכן שנצטרך לשנות טקטיקות במהלך הזה בקיצור   מ. וולפנזון

זה לא יום, זה לא פרוייקט, זו תוכנית שאנחנו נצטרך, אנחנו 

  הזמן.לוקחים את הזה ברצינות צריך להתקדם איתה במהלך 

אני כמובן מצטרף לברכות ואיחולי הצלחה. שאלה אחת היא לגבי   פרופ' רובינזון

  סכום הקנס לא ציינתם את זה?

  ש"ח 300נדמה לי שהוא סדר גודל של   מ. וולפנזון

XXX  230  460שקל וכפל  

למה אני שואל את זה כי למשל במאונט סיני בניו יורק כתוב    פרופ' רובינזון

  א מעשן.$ אז אף אחד ל500

$ זה תלוי מה 500יכול מאד להיות שחוק העזר העירוני קובע   כב' הש' גילון

  קובע החוק. 

שאלה שנייה, אם יש לך במקרה מספרים או בשבוע הבא תעבירי   פרופ' רובינזון

לנו, באותם יפי נפש הלא מעשנים שהיו לטובת המעשנים האם יש 

עמדות לדבר לך אחוזים? למה אני שואל את זה כי חשוב לדעת 
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הזה. בזמנו עשו סקר, האגודה למלחמה בסרטן, עשתה בזמנו 

כשחוקקו בכנסת את החוק של איסור עישון במקומות עבודה, 

עשו סקר וראו שגם המעשנים, קל וחומר הלא מעשנים, היו בעד 

החוק הזה. השאלה היא כאן האם הסיבה היא כי מוציאים את 

ליהם ואמרו את זה או פינות העישון החוצה ולכן הם ריחמו ע

  שיש סיבה אחרת?

בפירוש התייחסנו לשאלה של הוצאות פינות העישון החוצה.   ד"ר דולחין

כששאלנו האם ההגבלות הקיימות מתאימות או צריך להחמיר 

אותן או צריך להקל עליהן, אז הרוב אמרו שהן מתאימות מבין 

  המעשנים אבל ברגע ששאלנו על פינות עישון בחוץ, 

  כי זה גם יפריע לעבודה, לעבודה היומית ודאי,    רובינזוןפרופ' 

מנהל צריך לדעת לנהל בתנאים שונים אני בטוח שעובד, הנושא   פרופ' דולב

  הזה של העישון, לא ישנה בסך הכל את תפוקתו .

  אבל אם הוא יוצא ארבע חמש פעמים ביום לחצי שעה?  פרופ' רובינזון

ם לצאת אנחנו הרווחנו בזה שהוא לא אז הוא יחשוב פעמיים א  ד"ר דולחין

  עישן את הסיגריה,
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אני אמשיך את השאלה של פרופ'  רובינזון כי זו אחת השאלות   כב' הש' גילון

שרציתי לשאול. יש רעיון שמתגלגל באנגליה שבבניינים שהם ללא 

עישון והעובדים יוצאים החוצה לעשן ובארה"ב אני חושב שזה 

קומות הזמן לעשן  60-70לרדת איזה  עוד יותר גרוע כי הוא צריך

והוא  Heavy Smokerכל סיגריה מסתכם בחצי שעה ואם האיש לא 

סיגריות ביום זה כבר שעתיים של עבודה שהוא לא  4רק מעשן 

עובד. מתגלגלת איזה מחשבה לנכות מעובדים כאלה מהשכר, אני 

קראתי באחד העיתונים את הרעיון הזה. ואני רוצה לשאול אותך, 

אה למשל הבת שלי מאד לא תאהב אותי כשהיא תשמע שאני תר

מטפל בעניין של הדסה כי היא אחות בהדסה והיא מעשנת אז 

היא מאד לא תאהב את זה ויהיה איזה סכסוך משפחתי קטן אבל 

אנחנו ניישב אותו, השאלה היא כשיתחיל באמת מישהו שהוא 

רופא פעמים לעזוב את המחלקה, אם זה  4,5,6מעשן כבד לרדת 

שמטפל, ואם זה אחות שמסתובבת ככה היא נכנסת לחדר הצוות 

שם ומעשנת שם אמנם כל המסדרון מריח מהסיגריה אבל היא 

לפחות, ההעדרות מהעבודה באותם רגעים שהיא מעשנת, זה 

באמת אותם רגעים מצומצמים שהיא מעשנת את הסיגריה או 

  פור.הוא מעשן את הסיגריה. פה הוא ירד למטה זה יהיה סי

אני מניח, אני מקווה שיהיה איזה שהוא שילוב בין תהליך של   מ. וולפנזון

גמילה ספציפית של בן אדם שיבין שאם הוא יעזוב את המחלקה 

שלו שש פעמים, כל פעם חצי שעה, שזה לא יגמר בזה הרי זה לא 

זה. ואם זה בן אדם רציני ואם הוא עובד טוב לי אין ספק שהוא 

ות, אין לי שום ספק בעולם זה רק יכול להיות ישים על עצמו מגבל

מישהו אטום לחלוטין שיגיד או קיי אני מעשן אני יורד כל חצי 
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שעה, אפשר להתגבר על זה לדעתי. סליחה אני מדבר קצת ויש 

איזה משהו אישי בזה שאני אומר, אני בעבר עישנתי ואני יודע 

ריה עד איך שאני הפסקתי לעשן, אני עדיין מעשן כמות של סיג

  שתיים ליום במכסימום,

סיגריות זה  10מה שהרופאים אומרים שזה בריא, הם אומרים עד   כב' הש' גילון

בריא, אני מתרגם את זה שאמרו שכמה סיגריות בודדות זה לא 

  מזיק כמו מישהו שמעשן כבד, לכן, אני אומר במרכאות,

  סיגריות בודדות לא מזיקות כמו יותר,  פרופ' דולב
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מה שאני מנסה להגיד שכפייה, כל מיני תנאים מגבילים במערכת   זוןמ. וולפנ

משפיעים על המעשן אין ספק זה לא רק שהוא ימשיך לעשן את 

כמות הסיגריות וירד למטה, יהיה כאן איזה שהוא תהליך שאני 

לא יודע איפה בדיוק אנחנו נחצה בין הגמילה לבי האכיפה לבין 

. אני לא הייתי הולך בשלב הכל, אבל נתמודד עם זה בבוא היום

ראשון על איזה שהוא תהליך כזה כמו, אם יורשה לי, כמו 

  באנגליה,

גם באנגליה זה לא מיושם זה רעיון שאני קראתי באחד   כב' הש' גילון

  מהעיתונים. 

אני רוצה באמת לברך את ההסתדרות המדיצינית הדסה, את   גב' אלמוזלינו

קחתם על עצמכם והיא נשות הדסה ואתכם על היוזמה הזאת של

לא קלה. היא לא קלה אבל אני בטוחה שתצעדו הרבה צעדים 

קדימה ממה שעשיתם עד עכשיו. הייתי ברמב"ם לפני שבועיים 

היתה פתיחה של שתי מחלקות ושם כתוב שלט בכניסה בית 

חולים ללא עישון, יפה מאד זה מחייב כל מי שבא לשם לא לעשן 

' רווח, נו?  מה התוצאה? הוא גם את העובדים, שאלתי את פרופ

אומר קשה מאד. קשה מאד לקיים את הדבר הזה, למה? כי לא 

נוקטים באותם הצעדים לפי התוכנית הזאת שאתם מתווים 

אותה, לא פקחים לא זה, בודאי שזה קשה מאד. לא מספיק שלט 

פה ושלט שם וכולי, לא. צריך לעקוב אחר הדברים כל יום וכל 

  שעה פשוטו כמשמעו. 

הייתי שלשום בבר מצווה באולם יוקרתי אז לא רק האנשים ישבו 

ועישנו באולם אלא שלט אחד לרפואה לא היה באולם שאסור 

לעשן, לכן ההסכם הזה שעשיתם עם העיריה הוא מאד חשוב, זה 
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מכניס אותה להתחייבות הזאת שהם יפקחו על ישום התוכנית 

ה גם חשוב אחד הזאת, ישלחו פקחים ואם יהיה לכם אחד קבוע, ז

פה ואחד בהר הצופים זה מאד, מאד חשוב. אני מתכוננת לעשות 

משהו ללכת למנהל בית האולמות האלה ולהגיד לו, תבטיח, אם 

אתה לא אני אגיש נגדך תלונה כי החוק קובע שאסור. ואז הלכתי 

משולחן לשולחן וביקשתי מהם שלא יעשנו פשוט מאד, כי כבר לא 

י אני כבר לא יכולתי לשבת באולם פשוטו היה אוויר, אני נחנקת

כמשמעו. וכל אחת יושבת לה עם הקופסה מעשנת אפילו המנחה 

  עישן כל הזמן. 

חשוב מאד ההסכם עם העיריה, חשובה מאד הסכמת הועד על אף 

העובדה שיש מתנגדים אבל הרוב של הועד למעשה נתן את 

הסכמתו הוא משתף פעולה זה דבר חשוב מאד להפעיל את 

מרות על העובדים. למרות שבענין הזה אולי לא תהיה מרות ה

  טוטלית אבל בכל זאת זה משפיע וזה מאד חשוב. 

אני אומרת, העניין הזה של פינות עישון בחוץ חיובי, כי האווירה 

הזאת יכולה להשפיע על אלה שמעשנים שפחות יצאו החוצה 

ומה לעשן. יצאו פחות החוצה לעשן, קודם כל, מה אני ארד מהק

הזה וזה לצאת החוצה לשבת שם לעשן וכולי, גם בשביל זה לא 

יהיה כל כך נעים לעזוב את העבודה מספר פעמים בכדי לצאת 

החוצה לפינה הזאת לשבת לעשן. זה יכול להביא תוצאה חיובית 

מאד יכול להיות שחלק שהם לא כל כך מעשנים כבדים יפסיקו גם 

אד חשוב, התוצאה לעשן או יפחיתו את כמות העישון זה מ

  בהחלט יכולה להיות חיובית.
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דבר אחרון, החוק אוסר עישון במקומות עבודה, מי אמר לכם   

  שהחוק לא אוסר עישון במקומות עבודה?

  מאפשר מקומות מותרים,  מ. וולפנזון

מאפשר פינות עישון אבל החוק אוסר עישון במקומות עבודה. אז   גב' אלמוזלינו

אבל הפינה הזאת הוא לא קבע איפה היא הוא איפשר פינות עישון 

תהיה, לכן היא יכולה להיות גם בגבולות בית החולים, היא לא 

  מחוץ לגבולות בית החולים פשוט מאד.

נכון לעכשיו פינות העישון בהדסה הם בחדרי המדרגות שהם    כב' הש' גילון

  מדרגות החירום.  וכל קומה בחדר המדרגות,

כאשר הפינות האלה הם בגבולות בית החולים, עדיין כבוד השופט   גב' אלמוזלינו

בתחום השיפוט של בית החולים אז לאף אחד לא יכולה להיות 

  טענה שזה מחוץ לבית החולים.

בפועל בבית חולים ולצערי הרב אני מבקר הרבה מאד בהדסה לא   כב' הש' גילון

ביקורי אירוח וזה, פינות העישון המעשיות ובפועל הם ברחבה ליד 

עליות. יש שם כורסאות יפות, בלובי, ושם אנשים חושבים ויש המ

  שם גם מאפרות אז למה שלא יעשנו?

היום כבר לא. על הדבר הזה על הלובי נדמה לי שהתגברנו   מ. וולפנזון

  לאחרונה.

יש לי הפתעה בשבילך הוצאתם את המאפרות תכניסו פועלי נקיון   כב' הש' גילון

  צפה.לנקות את מה שהם מכבים על הרי

  חדרי המדרגות זה דבר,  מ. וולפנזון

  חדרי המדרגות זה בסדר יש שם מאפרות.  כב' הש' גילון

  אבל גם בחדרי המדרגות,   מ. וולפנזון

  ואין שם אוויר זה בסדר, אני יודע ברחבות הקטנות האלה,  כב' הש' גילון
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אני בטוחה אם אתם תקחו את זה בכל הרצינות ותהיה הקפדה   גב' אלמוזלינו

יהיה פיקוח ותהיה אווירה והסברה וכל הדברים האלה, אני ו

בטוחה שהתוכנית תצליח לא במאה אחוז תצליח בשמונים, 

תשעים אחוז וזאת יכולה להוות דוגמה למרכזים רפואיים אחרים 

  בהחלט. תבורכו על כך וישר כוח.

בלי רצון לפגוע בכם חלילה אני מצטרף לברכות של כולם על   ד"ר קלנר

  אבל מאיפה באה היוזמה פתאום? מה פתאום?יזמתכם 

אני אגיד לך מאיפה באה היוזמה, בתור בן אדם שמסתובב בבית   מ. וולפנזון

החולים הלוך וחזור כל הזמן ומעיר לאנשים על העישון ורואה 

שזה לא עוזר, חשבנו איך אנחנו יכולים לעלות צעד אחד קדימה 

  להעלות מדרגה פשוט מאד,

  בנו?מי זה חש  ד"ר קלנר

הנהלת בית החולים, הנהלת הדסה. זה לא יוזמה אם יש איזה   מ. וולפנזון 

משחבה שכאילו נשות הדסה בארה"ב באו וכמו בארה"ב שיש 

ללא עישון באו ורצו להנהיג את זה פה לא. זו לא הנקודה, אתה 

יכול כרגע להרים טלפון כאן בנוכחותי לפרופ' צבי שטרן מנהל 

על ההתמודדות היומיומית שלנו עם בית החולים לשאול אותו 

המעשנים, כל אחד פרסונלית עם הערות לאנשים וכדומה וחשבנו, 

כל הזמן אנחנו חושבים, איך אפשר. אנחנו כל הזמן בתהליך של 

מגעים עם העיריה ועם המשטרה על מנת להשיג מהם פקחים, 

כמו שאמרה ד"ר דולחין כבר ארבע חמש שנים, אנחנו מנסים דרך 

בריאות דרך כל הגורמים האפשריים, אנחנו לא מצליחים משרד ה

להגיע לזה. מפני שהגענו למסקנה שאם אנחנו נבוא למעשן ונגיד 

לו תפסיק לעשן הוא לא יפסיק ונשלח דו"ח דרך העיריה זה כבר 
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מאבד את האפקט זה לא האפקט האמיתי שבאותו רגע אתה 

  מקבל קנס. 

ומות שבהדסה בעצם עוד דבר אחד, לאחרונה, אחד ממפקחי הק

סגן מנהל המשק העיר לבן אדם על העישון, תפס את המוט של 

האינפוזיה שבר לו את היד. הנושא הגיע לבית המשפט, השופט 

החליט, חולה, מצבו היה מיוחד פתר אותו באיזה קנס סמלי או 

משהו כזה. והיו עוד כמה דברים כאלה בבתי משפט שהגיעו 

כימו לשלם אותו והגיעו לבית אנשים שקיבלו רק קנס ולא הס

המשפט התייחסו לזה בצורה מאד קלה. לכן, ברגע שבן אדם 

מקבל על המקום ברירת קנס לדעתי, הוא מלכתחילה ירתע, ישלם 

את הקנס, יחשוב פעמיים בפעם הבאה, ככה נראה לנו לא בטוח 

  שאנחנו צודקים. 

את מאיפה אני לא בטוח שהבנת מה ששאלתי, אני שאלתי בכל ז  ד"ר קלנר

באה היוזמה, האם היוזמה באה ממך מצבי שטרן, היתה איזה 

קבוצה שהיא מאד סובלת מהדבר הזה? שאלה היא לפעמים גם 

ואפילו אם זה  Publicityהצהרה, אז אני רוצה להגיד, אני לא נגד 

Publicity  אני בעד זה כי זה יאדיר את שם הדסה והדסה תהיה

וביל בארץ אז זה יתן לה עוד המוביל בארץ והיא היתה תמיד המ

איזה דבר כזה ואני בעד הדברים האלה אני שאלתי פשוט בשביל 

ההשכלה שלי. מאיפה צמחה היוזמה הזאת כי אנחנו לא לבד, הרי 

יש הרבה בתי חולים בארץ, היתה יוזמה במאיר מה פתאום דחפת 

  את הדבר הזה?

אחרון הזה לפני אני יכולה להגיד לך איך התחלנו את הפוש ה  ד"ר דולחין

שההנהלה קיבלה החלטה. יש לנו צוות שאנחנו דנים בנושא של 
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תוכנית העישון בתוך היחידה לבריאות העובד ומדי פעם אנחנו 

מזמינים רופאים של בית החולים שהם מומחים ורוצים לפעול 

בנושא הזה, מה עושים כדי לשפר . בנובמבר שנה שעברה קיימנו 

כן מציינים את היום ללא עישון הבינ"ל פגישה כזאת כי אנחנו גם 

כל שנה וכל שנה אנחנו עושים משהו כדי לציין את זה בין היתר 

  חלקנו פרסים לנגמלים מעישון. 

אבל הפעם החלטנו שאנחנו רוצים לעשות משהו יותר גדול וזימנו 

לפגישה גם את נציגי האגודה למלחמה בסרטן, היתה ענת בפגישה 

בריאות, לשכת הבריאות המחוזית, כל הזאת, את נציגי משרד ה

הרופאים שאיכפת להם מהעניין. היתה לנו פגישה מצומצמת ושם 

ליבינו את הנושא הזה וסיכמנו שאין שום ברירה אנחנו לא נוכל 

להתקדם עם מה שאנחנו עושים, לא נוכל להשתפר אלא אם 

הנהלת הדסה תיקח על עצמה אחריות ותודיע ותחליט ותיישם 

  א בית חולים נקי מעישון. את מה שנקר

זאת היתה החלטה של הצוות שהיה בפגישה והעברנו את 

ההחלטה את הסיכום של הישיבה להנהלת הדסה ואני הופעתי 

בפני ההנהלה המרכזית של הדסה עם הרעיון הזה בהתחלה היה 

היסוס איך אפשר ליישם דבר כזה אבל אחר כך הם ישבו בינם 

ך לעשות את זה. וזה היה אולי לפני לבין עצמם וחשבו זה נכון צרי

שמאיר פרסמו את מה שהם עשו אולי במקביל למה שהם עשו 

אבל בהחלט כשלב נוסף בתהליך שאנחנו עשינו לפני כן עשר שנים. 

  וברגע שמנכ"ל הדסה קיבל את ההחלטה הוא קיבל את ההחלטה. 
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לא היתה פה שוב קבוצה קיצונית אבל ברגע שהוא קיבל את 

שר השנים האחרונות, אבל מנכ"ל הדסה, זה היה ההחלטה...ע

  תפקידו, זה עוד היה הרבה לפני שהוא החליט לפרוש,

הקשר הראשוני היה איתו בעצם, השאלה אם המנכ"ל הבא   כב' הש' גילון

  יתמוך בזה גם?

יעמוד בפני עובדה  1/1אני חושבת שהמנכ"ל הבא שיכנס ב  ד"ר דולחין

את התוכנית. בכל  - 1/11במוגמרת כי אנחנו מתחילים את זה 

אופן נשות הדסה ברכו על היוזמה והם עודדו ואיחלו כל טוב, אז 

  יש לך את כל הסיפור המלא. 

יש לי כמה שאלות, תוך כדי העדות שלכם ותוך כדי השאלות של   כב' הש' גילון

החברים  רשמתי לי עוד כמה שאלות, קודם כל אני הייתי מבקש 

י את חושבת שהסקר שעשיתם לפני שאני נכנס לשאלות, מת

  יפורסם כי את אומרת שזה כבר בשלבים אחרונים?

בתחילת שבוע הבא הסטודנטית צריכה להגיש את העבודה   ד"ר דולחין

  לבחינה, זה עכשיו נמצא בטיוטות האחרונות הסקר הושלם.

  אנחנו נוכל לקבל העתק?   כב' הש' גילון

ם של עבודת המאסטר אתם תוכלו לקבל העתק אם אתם רוצי  ד"ר דולחין

השלמה או תמצית שאני אכין, מה שאתם מעדיפים אני אכין 

  תמצית בעברית להגיש להנהלת הדסה,

אם את חושבת שיש בתוך עבודת המאסטר דברים שיכולים   כב' הש' גילון

לעניין אותנו כועדה שצריכה להגיש המלצות, להסיק מסקנות אז 

רק הנתונים שאת נקבל את הסקר, אם את חושבת שמספיק לנו 

תפרסמי בצורה מצומצמת יותר, זה לשיקול דעתך. כי יש לנו את 

הסקר של ד"ר ורסנו ויש לנו נתונים שהוא נתן לנו, אני לא יודע 
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אם את ראית את העדות שהוא גם העיד בפנינו פרט לסקר, אבל 

עובדים מבית החולים והם  400הם עשו את הסקר דווקא על 

צד עובדים שמעשנים לסגור את בית מצאו שם דווקא הענות מ

  החולים ולהכריז עליו כבניין ללא עישון.

זה כבר אמרתי קודם לפרופ' דולב, אנשים שלא רצו לענות לא ענו,   ד"ר דולחין

הענות, הם לא בדקו את העובדים, יש להם בעיה  20%יש להם 

מתודולוגית, אני גם לא "לוקחת" את הממצאים של הסקר, הם 

 -400וש המשכורת את השאלון לכלל העובדים ושלחו דרך תל

מכלל העובדים שקיבלו את השאלון  20%עובדים ענו, זה בערך 

  ובודאי שבמצב כזה  הנענים שונים מהלא נענים. 

הם דווקא הפרידו בין האורחים שמעשנים והמבקרים שמעשנים   כב' הש' גילון

 והעובדים שמעשנים אבל לפי מה שהוא תיאר לנו הם הצליחו

  בזה. אני לא יודע, את מחייכת? 

  חברים שחזרו מבית חולים מאיר אמרו שהם עישנו שם.  ד"ר דולחין

עכשיו אני הייתי מבקש גם, מתי אתם חושבים שאתם תעשו   כב' הש' גילון

? אפילו לא 1/11סיכומים ראשונים אם אתם מתחילים ב

  פורמליים? 

דר גודל של חודשיים, נראה לי שצריך לתת לזה איזה שהוא ס  מ. וולפנזון

  שלושה לפחות עד שנראה משהו,

מאחר ובתקופה הזו אנחנו עוד נהיה ועדה אפשר יהיה לשלוח   כב' הש' גילון

אלינו את הנתונים הראשונים, אם נוכל לקבל את הנתונים 

הראשונים אפילו בצורה לא פורמלית רק שנוכל להתרשם איך 

שונית, אם אין מבצע כזה יצא אפילו לדרך ואם יש הצלחה רא

     הצלחה ראשונית, זה גם חשוב. 
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  בהחלט.  מ. וולפנזון

זה הדברים שביקשתי לקבל, אנחנו אוספים חומרים. לגבי   כב' הש' גילון

האכיפה בבית החולים אני מוכרח להגיד שאני ממש הופעתי 

לשמוע שעירית ירושלים מוכנה לשתף אתכם פעולה משום 

ם שלה ירשמו דוחות למי שעירית ירושלים לא מוכנה שהפקחי

שמעשן בתוך הבניין הגדול והיפה בכיכר ספרא, אז מאד 

התפלאתי, בבית שלהם הם לא אוכפים אבל הם שולחים פקחים. 

אנחנו שמענו עדויות על זה, העידו בפנינו שניים מהאנשים כולל 

סגנית ראש העיר שהעידה פה בפנינו לגבי האכיפה של עירית 

  ני מופתע?ירושלים, אז קודם כל א

האמת היא שגם אנחנו הופתענו, זאת העובדה, אני מקווה שלא   מ. וולפנזון

  תהיה שום חזרה ושום זה,

אני רוצה לדעת היום שאיש בטחון שלכם יגש למישהו    כב' הש' גילון

שמעשן ואומר לו תשמע פה אסור לעשן, אני מדבר ממה שאני 

כה את סגן מבקר ולא לחולה שלוקח את המוט של האינפוזיה ומ

מנהל המשק של בית חולים הדסה, יש הענות של הציבור כשאיש 

  בטחון ניגש?

יש הענות אבל יש מוקדים גם של עקשנות אבל בדרך כלל אפשר   מ. וולפנזון

להגיד שיש הענות. אני גם רואה את זה כשאני מסתובב כלומר, 

אם אני ניגש לבן אדם, אני בדרך כלל עונד תג, אבל לפעמים 

  ם.שוכחי
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אני אומר לבן אדם, אני מבקש להפסיק לעשן אסור לעשן פה,   

ברוב המקרים מפסיקים לעשן, הבעיה שמכבים את הסיגריה על 

הריצפה משהו כזה, כי אין מאפרות בכל המקומות. אבל פה ושם 

אתה יכול להתקל לי קרה שנתקלתי באיזה מישהו שישב ואמר 

המדרגות בבית חולים אתה יודע מה קורה לי עכשיו, הוא ישב על 

אתה יודע מה קורה אני לא אפסיק עכשיו. אז אמרתי אני אקרא 

לבטחון אני אבקש שזה, אנחנו אין לנו כוונה להתנהג בברוטליות 

או באגרסיביות. בבית חולים אנחנו לא נעשה את זה אנחנו 

חייבים להקדיש לנושא של ההסברה וכמובן את העניין הזה של 

רמלי, אנחנו גם ננחה את פקחי העיריה, הקנסות שהוא דבר פו

אנחנו לא הולכים להפוך כאן לאיזה מין גוף שפתאום יכה 

באנשים. תהיה איזה בעיה אתה רואה בן אדם עומד בוכה מעשן 

או מישהו שאתה רואה במצוקה צריך להבין, נצטרך להנחות את 

הפקחים תהיה לנו ישיבת הכנה, קבענו שבוע לפני המועד אנחנו 

  ם לרגישות של הנושא הזה.מודעי

תראה אם איש בטחון ניגש אלי, לאיש הבטחון שום סמכות לבקש   כב' הש' גילון

מאף אחד להזדהות ודאי וודאי לא בנושא של עישון. אם יגש אלי 

איש בטחון ויגיד לי אדוני תפסיק לעשן פה ותן לי תעודת זהות 

שום סמכות, אני אגיד לו כמו שאומרים הילדים 'קפוץ לי', אין לו 

בשום מקום לא מוקנית לו סמכות לגבי העישון אני לא מדבר 

שהוא ניגש אליו ותפתח את זה וזה זה העבודה שלו לזה יש לו 

סמכות. אבל אתה נדמה לי שאמרת בעדות שלך שאנשי הבטחון 

  הם גם כן יגשו ויוכלו בהסכמה של העיריה? 

  זה היום נעשה,  מ. וולפנזון
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י וזה עובד, ואני לא רוצה להכניס רעיונות לאלה שכן הלווא  כב' הש' גילון

  מזדהים שלא יזדהו כי איזה סמכות יש לעיריה?

עד כמה שאני זוכר ואני אבדוק את זה עם שובי, עד כמה שאני   מ. וולפנזון

זוכר העניקו בתקנות  של מניעת העישון את האפשרות הזאת, יש 

כן לשלוח לך דברים כתובים על זה עד כמה שאני זוכר אני מו

שאפשר אפילו לעכב בן אדם לקרוא לשוטר, לבקש ממנו להזדהות 

  אם הוא לא מפסיק לעשן

  כן בסדר, שוטרים חס וחלילה אני לא מטיל ספק בסמכות שלהם,  גילו

  אם הוא לא מזדהה,  מ. וולפנזון

  אבל אתה בעצמך אומר, אם הוא לא מזדהה תקרא לשוטר?  גילןן

דהה הוא יכול לתת לו דו"ח לפי דעתי לפי אבל אם הוא מז  מ. וולפנזון

  התקנות הקיימות, אני אבדוק את זה,

  אז למה אתם צריכים פקחים?  גילו

כי לתת דו"ח כשאתה נותן לבן אדם דו"ח ואתה שולח את זה   מ. וולפנזון

לעיריה ואחרי כמה חודשים הבן אדם מקבל או שלא מקבל 

לם את זה או הביתה בדואר איזה שהיא הוראה לתשלום קנס, לש

לא לשלם, לבקש להגיע לבית משפט. לדעתנו, הגענו למסקנה 

שאין לזה שום משמעות גם מתי באנו, באיזה מקרים נתנו את 

הדו"ח? נתנו את הדו"ח במקרים שבן אדם סרב להפסיק לעשן. 

כאן אנחנו מתיימרים, ואני אומר עוד פעם, אנחנו מאד נזהר לא 

נחנו מתיימרים לבוא לבן אדם לעשות את זה באגרסיביות, כאן א

שמעשן ולתת לו קנס לא להגיד תפסיק לעשן ואז הוא לא יפסיק 

אלא עישנת אתה מקבל קנס.  זה לא היה נסעת במהירות אסורה, 



  ועדה למניעת עישון -משרד הבריאות
  

   25.9.00ישיבה מיום 

  1509

עישנת בקולנוע, הרי כולנו זוכרים, זה שונה קצת אני מבין, אנחנו 

  מבין את הרגישות,

רים שאתם באמת מזעיקים בכל אופן אתם לא נתקלים במק   כב' הש' גילון

  שוטרים?

  היו כמה מקרים כאלה. היה המקרה הזה של סגן מנהל המשק ,  מ. וולפנזון

  זה ממש תקיפה, זה כבר,   כב' הש' גילון

והיה עוד איזה מקרה, אני זוכר עוד איזה מקרה, שניים שאנחנו    מ. וולפנזון

  קראנו לשוטר ונעזרנו בו.

שלח לכם את הפקחים כי זו הפתעה גדולה הלוואי והעיריה ת  כב' הש' גילון

מאד אחרי מה שאנחנו שמענו פה ודווקא על עירית ירושלים, 

הבעיה של האכיפה היא בעצם אחת הבעיות הגדולות של העישון 

במקומות ציבוריים אין אף אחד שאוכף את הנושא הזה, זה נופל 

ם בין הרשויות זה מתגלגל בין המשטרה ובין העיריה, אנחנו מודעי

לזה, זה אחד הדברים שאנחנו מטפלים בהם זה הנושא של 

האכיפה. אני גם מתכונן לדבר עם עדי אלדר שהוא יושב ראש 

המרכז לשלטון מקומי אני רוצה שהוא ישלח לי את האיש 

שאחראי שם בין המוסדות של השלטון המקומי כדי שיסביר לנו 

ים את באמת למה לא אוכפים את זה כי אנחנו יודעים שלא אוכפ

זה. בבתי קולנוע היתה פעם בעיה, אני עוד זוכר שהיינו מעשנים, 

בהתחלה מותר היה לעשן בבית הקולנוע אחר כך אסור ואז 

הפקחים באמת היו מוצאים אותך החוצה והיו רושמים את הדוח 

והכל. היום באמת בקולנוע לא מעשנים כמעט, בתוך התאטרון 

  בזמן ההצגה לא מעשנים אבל,

  טיסה לא מעשנים אז כנראה  שזה אפשרי.  זוןמ. וולפנ
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כן. אז הלוואי והעיריה תסייע לכם כי אם יסתובבו פקחים בבית   כב' הש' גילון

החולים אין לי ספק שחלק גדול מההצלחה יהיה האמצעי הזה של 

  ההרתעה. הועד, הוא שותף מלא לתוכנית?

  הוא שותף בתוכנית.  מ. וולפנזון

  ם שאמרת שורצים לפנות לבית המשפט? פרט לחריגי  כב' הש' גילון

  הוא שותף לועדת ההגוי הוא שותף לועדת האכיפה.   מ. וולפנזון

  ועל דעתו העובדים יצאו גם כן לעשן?    כב' הש' גילון

על דעתו העובדים יצאו ועל דעתו החלטנו גם שנגד העובדים ונגד   מ. וולפנזון

  המבקרים יהיה אותו דין ואותו קנס,

כשאנחנו מדברים עובדים אתה מדבר על ועד עובדים זה כולל ועד   ןכב' הש' גילו

  הרופאים? כי אנחנו יודעים, 

  אני לא בטוח אם היה שם נציג ספציפי פורמלי של ועד הרופאים,   מ. וולפנזון

  הוא שלח נציג מטעמו לבד, כן.  ד"ר דולחין

שהיא אז אני מניח שיש בועדת ההיגוי כלומר אם נצטרך איזה   מ. וולפנזון

הסכמה פורמלית כנראה שיש לנו. אבל אני רוצה לראות את 

  הרופאים שיתנגדו,

הבעיה של הרופאים היא קטנה מאד, שיעור המעשנים בין    ד"ר דולחין

  הרופאים הוא נמוך מאד, 

  אני לא יכול לחשוב איך רופאים יכולים להתנגד,  מ. וולפנזון

שמענו פה עדויות שהחולה יוצא אנחנו גם לא יכולנו לחשוב עד ש  כב' הש' גילון

  מהחדר והרופא מעשן,

  אני מסכים איתך  שיש רופא מנופח זה או אחר, אני מתנצל,  מ. וולפנזון
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לכן שאלתי אם יש גם הסכמה של ועד הרופאים כי אני יודע שועד   כב' הש' גילון

העובדים בהדסה יש ועד אחיות ויש ועד העובדים ויש ועד 

  הרופאים כל ועד, 

  ועד האחיות שותף,  ולחיןד"ר ד

שזה חשוב מאד כי אין לי ספק שבלי שיתוף פעולה מהרופאים   כב' הש' גילון

מספיק שיהיו שלושה, ארבעה חריגים כדי שכל התוכנית, יגידו, 

  ראה אותו למה הוא ואני לא?

  הוא לא יעיז לעשות את זה,  גב' אלמוזלינו

  לעשות את זה? אני לא בטוח, איך הוא מעיז היום   כב' הש' גילון

  היום אין שום דבר,  גב' אלמוזלינו

  אני יודע שהרופאים היום לא הולכים לפינות העישון,    כב' הש' גילון

אני פה מסתכל, הוזמן יו"ר ועד הרופאים פרופ' מאיר שליט   מ. וולפנזון

לועדת ההיגוי, אני פשוט לא זוכר אם בישיבה שהיתה הם היו, הם 

יבת ועדת ההיגוי שאמורה להיות בין יוזמנו הפעם עוד פעם ליש

  כיפור לסוכות ואני מקווה שהם יהיו שותפים בהחלט.

עוד שאלה אחת, אני חושב שזה פתרון לבעית האשפוז כי אם   כב' הש' גילון

אתם תודיעו לחולים שהם לא יכולים לעשן אז ילכו לשערי צדק, 

  אבל השאלה, 

  תר להדסה אני חושבת שההיפך אולי יבואו יו   ד"ר דולחין

  אני לא כל כך בטוח ,   כב' הש' גילון

  מהאוכלוסיה בערך לא מעשנים, 80%בכל זאת    ד"ר דולחין

מה שאני שואל, מה יעשה חולה שהיום בקושי נגרר לפינת העישון   כב' הש' גילון

ואני גם כן הייתי מכור לסיגריות ואני יודע מה זה, הרי הם יטפסו 

ודאי שהוא לא מעשן כי  על הקירות שם, אז היום במחלקה
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האחות שמעשנת בחדר של הצוות היא נוזפת בו כשהוא מנסה 

להדליק סיגריה במיטה אבל בקושי הוא גורר את עצמו לפינת 

העישון בחדר המדרגות איך הוא ירד למטה, מקומה שמינית, כדי 

  לעשן? מה יעשו עם חולים כאלה?

  אנחנו נשסה בהם את תוכנית הגמילה,   ד"ר דולחין

זה גם שאלה שרציתי לשאול אבל מה באמת, איך חולה כזה? מה   כב' הש' גילון

יגידו לו אל תבוא לבית החולים? כי את אמרת שבמסגרת 

הפרסום שאתם עושים וכל זה והמסע, אתם תודיעו לחולים תדעו 

לכם אתם לא יכולים לבוא לבית החולים להיות אצלנו חולים 

  שמעשנים,

  בוא אלינו הם רק לא יעשנו אצלנו.הם יכולים ל  ד"ר דולחין

  לכן אני אומר חולים משעשנים?   כב' הש' גילון

אנחנו מתלבטים אבל יכול להיות שבסוף נעשה את זה. אנחנו   מ. וולפנזון

החלטנו על שתי פינות עישון זה לא פותר את הבעיה, שתי פינות 

, קומה 2עישון בבנייניי האשפוז המרכזיים במרפסות, קומה 

יש איתה בעיות עישון, מחלקה אורטופדית וקומה שש זה כבדה ש

לא פותר לגמרי עדיין יש לנו את הבעיה, לי נראה יותר בנושא 

הזה, בנושא הזה יותר קיצוני,  לי נראה שההנחיות והפקחים יהיו 

כאלה שאם אתה רואה מישהו עם בגדים של חולה ההתייחסות 

  אליו צריכה להיות מעט שונה.

 1/12לא ב 1/11עם אני לא מצפה למאה אחוז לא באני אומר עוד פ

אבל עליית מדרגה מעל למה שתהיה היום תהיה. עכשיו אם אתה 

אומר לי אותו חולה שיעשן ואנחנו לא נלך איתו בכוח יסחף את 

  כל הקמפיין לזה, אני לא יודע,
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  אני רק מעלה בעיות, שתוך כדי העדות שלכם אני,  כב' הש' גילון

מעלה בעיות גם מהכרותך גם בנימה אובייקטיבית נכון. זה אתה   מ. וולפנזון

  לא אומר לא לעשות את זה.

עניין הגמילה אנחנו שמענו הרבה מאד עדויות מכל מיני גורמים   כב' הש' גילון

בכל מיני שיטות של גמילה ואת דיברת שאתם יצרתם קשר עם 

החברה שמפיצה את המדבקות מדוע הלכתם בכלל לכיוון של 

ל מדבקות כי גמילה היא לא דבר שאפשר ביום אחד, גמילה ש

  חולה שבא לשבוע אחד לא תגמלי אותו מעישון ?

אנחנו עומדים בקשר עם החברה הזאת כבר בערך שלוש שנים    ד"ר דולחין

לגבי העובדים. עם העובדים אנחנו קיבלנו את המדבקות במחיר 

ך מסובסד ואנחנו נותנים את זה למי שמעוניין להכנס לתהלי

  גמילה ויש לנו תוכנית בתוך המוסד של מעקב אחרי, 

אולי תספרי לנו קצת את יודעת על זה גם אם את עוסקת   כב' הש' גילון

  בבריאות הציבור של הדסה?

  זה מה שאנחנו עושים  ד"ר דולחין

  בזה יש לכם הצלחה?   כב' הש' גילון

שיו גם אבל אין לי כרגע את הנתונים כי אנחנו מסכמים אותם עכ  ד"ר דולחין

אנחנו עבדנו גם במישור של עבודה קבוצתית התחלנו עם ד"ר 

  טוביה לרר ממשרד הבריאות שהנחה כמה קבוצות,

  הוא העיד בפנינו,  כב' הש' גילון

ותוך כדי זה שהוא הנחה קבוצות, האחות שעובדת אצלנו בנקודה   ד"ר דולחין

את לבריאות העובד. היא היתה איתו בקבוצות והיום היא מנחה 

הקבוצות היא קיבלה ממנו, יש לה גם הכשרה מקצועית בהנחיית 

קבוצות אבל היא עכשיו עושה בעצמה את הקבוצות. זאת אומרת 
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יש לנו גם קבוצות גמילה שזה שלב ראשון עם הנגמלים, בדגש זה 

הסיוע למי שכבר הפסיק לעשן לשמור על זה שהוא מפסיק לעשן. 

שית, הסיוע האישי ויש לנו מה שהולך יותר היום זה הגמילה האי

לא מעט השלכות שאנחנו לפני שנה וחצי ביום הבינלאומי ללא 

נגמלים שהם כבר היו שנה ללא עישון   -18עישון חילקנו פרסים ל

  בזכות הפעילות. 

יש לנו לא מעט הצלחות עם אנשים שהיו מעשנים כבדים, הדגש 

  הוא פה על הלווי המתמשך]

  ית של גמילה לא של המדבקות?אבל זה תוכנ  כב' הש' גילון

זה כולל מדבקות בשלב הראשון זה משולב, המדבקות עוזרות למי   ד"ר דולחין

שמכור. יש לנו סידרה של שאלונים ואנחנו יכולים להבחין אם 

הבן אדם מכור לניקוטין או לא מכור לניקוטין כמה הוא צריך 

שר תחליפי ניקוטין אם הוא לא צריך בכלל ולפי זה אנחנו, הק

שלנו עם החברה כמו שאמרתי קיים. עכשיו החברה אולי בזכות 

הקשר שלנו איתם אולי באופן עצמאי. הם עכשיו פיתחו תוכנית 

גמילה הרהב יותר הוליסטית הם לא רק מוכרים את המדבקות 

הם מוכרים היום תוכנית גמילה, אני לא יודעת אם הם יצאו 

ם לסיוע לנגמלים לשוק עם הפרסום הזה אבל יש להם היום קו ח

והם נותנים מעקב עד שישה שבועות עם קו פתוח שהם עוזרים גם 

בעצה תזונתית וגם בתמיכה פסיכולוגית, הם טוענים שיש להם 

בזה הצלחה אני לא יודעת עד כמה העניין פורסם הם מציעים לנו 

  את חבילת  התוכנית הזו.
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לחולים, החולים אינם. אז היא טובה לעובדים אבל היא לא טובה   כב' הש' גילון

החולים באים לשבוע, אם אתם טובים אליהם אם אתם רעים אז 

  אחרי ארבעה ימים זורקים אותם,

אנחנו נזהה את החולים, אנחנו עכשיו עובדים על סיכום איך   ד"ר דולחין

אנחנו נזהה את החולים המעשנים שמעוניינים להכנס לגמילה כי 

שלהם על מנת שהסכון גמילה   Inform Consentאנחנו צריכים את 

  של החברה יפנה אליהם ויציע להם את ערכת הגמילה. 

  על חשבונם במחיר מסובסד?  כב' הש' גילון

  במחיר מסובסד בשלב ראשון ואחר כך,   ד"ר דולחין

  כמה זה עולה?  ד"ר קלנר

שקלים, הערכה תנתן חינם, הערכה  10מדבקה אחת בשוק עולה   ד"ר דולחין

הטלפון שלהם כמה מתנות ומספר מדבקות כוללת את מספרי 

בודד כדי שהם אחר כך ילכו ויקנו כנראה. אבל בתוך בית החולים 

  הם לא יתעסקו עם כסף. 

קודם כל אני באמת מאחל לכם בהצלחה זה יפה הלוואי    כב' הש' גילון

ואתם תצליחו ואחרי שאתם תצליחו אם אנחנו נמליץ ואפשר 

סדות הרפואיים שלפי דעתי יהיה ליישם את זה גם בשאר המו

  חייבים להיות ללא עישון.

העובדה היא שבמדינות אחרות זה עובד. התמונה של ניו יורק 

מוכרת שכולם עומדים בחוץ ומעשנים, בהרבה מדינות באירופה 

זה גם קיים יש מדינות שאמנם שם העישון שם, בכלל אין דבר 

מדבר שיש כזה חוק למניעת עישון במקומות ציבוריים אבל אני 

הרבה מדינות שזה הצליח ואם זה הצליח שם אין סיבה שזה לא 

יצליח אצלנו. זה אמנם קשור אולי בכל מיני תרבויות אולי 
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אחרות אבל אני מקווה מאד שתצליחו. אני רק מבקש כמו 

שביקשתי בהתחלה שתעדכנו אותנו כי זה מאד חשוב ואני מאד 

  מודה לכם שבאתם, תודה רבה לכם.  

בא הוא עד חדש ישן, כבר הופיע לפנינו, עו"ד עמוס האוזנר העד ה  

שהוא ביקש להופיע בפני הועדה בעקבות העדות של מר גרינברג 

 Philipבשבוע שעבר. מר גרינברג, אני מזכיר, היה נציג של חברת 

Morris  ,ובעקבות העדות שלו ובעקבות נייר העמדה שהם הגישו

רבה הזמנתי אותו להגיב  עו"ד האוזנר ביקש להגיב ואני בשמחה

וגם במהירות האפשרית כמו שהבטחתי. אז אנחנו נשמע, 

הפרוטוקול אני מבין שהספקת לעבור עליו? אתה לפי הסדר שלך 

  ואם יהיו לנו שאלות אנחנו נשאל אותם בסוף.

קודם כל הייתי מציע שיהיה בפניכם נייר העמדה שהוגש לכם   עו"ד האוזנר

של סיגריות, הנה לכם חמישה  באוגוסט על ידי אותה חברה

עותקים של חברת הסיגריות כדי שיהיה לכם מול העיניים בזמן 

שאנחנו כאן מדברים את דברינו, זה המסמך שהם חילקו. כאן יש 

לכם תגובה בכתב של שירותי בריאות כללית, גם זה הכנו 

  בחמישה עותקים כדי שיהיה לכם מול העיניים,

תה חושב שלפי דעתך צריך למספר את זה המוצג עו"ד האוזנר א  כב' הש' גילון

  או לא, כי את נייר העמדה אנחנו מספרנו כמוצג?

  אז גם את זה.  עו"ד האוזנר

. נייר התגובה של שירות בריאות כללית 76זה יהיה מוצג מ'   כב' הש' גילון

   Philip  Morris למופע של

  מי כתב את זה?  ד"ר קלנר
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ב פה ושירותי בריאות כללית זה הגוף אני אחראי למה שכתו  עו"ד האוזנר

שעומד מאחורי. אם יש לכם שאלות בקשר לזה אני אשמח לענות 

  לכם על זה. 

באמת כב' השופט גילון שם את לבו למילה מופע מכיוון שנראה לי   

שכאשר אני אגמור להגיד את מה שאני אגיד היום, אני מניח שגם 

עבר ליחסי אתם תגיעו לאותה מסקנה שאני הגעתי שבעצם מ

  ציבור אתם, אני חושש הרבה לא קיבלתם.

ואז נוכל  Philip Morrisאם כן בואו נראה מה יש לנו במסמכי   

להתקדם. אנחנו שמענו ועל זה דיברו מאד בקיצור אולי הרחיבו 

מאשרת שסיגריות ממכרות וזה היה  Philip Morris את הדיבור ש

לאותו נציג של  סוף הדיון נכון לאותו רגע. אבל זה לא הפריע

Philip Morris  שהופיע אצלכם לדבר כמעט באותה נשימה על

המושג חופש ואפילו חופש בחירה. זאת אומרת, הוא לא ראה, 

כשהוא הופיע אצלכם, סתירה בין המושג חופש לבין המושג 

התמכרות. אני מפנה אתכם למשל, זה היה אם אני לא טועה 

כשהוא התחיל לדבר  בתשובה לשאלה של פרופ' דולב, בהתחלה

   -1446על חופש,  אני מפנה ל

I believe ככה הוא אומרThat we all want to live in a society 

where adult are free to make certain choices, including risky 

choices. , 

זאת אומרת, אנחנו  ,freeזאת אומרת אנחנו מתחילים במילה 

ופש ועל הטרמינולוגיה הזאת של מדברים פה על איזה שהוא ח

כשמדברים על החופש לקפוץ  1449חופש חוזרים פה בעמוד 

מהקומה העשירית. זאת אומרת, אנחנו פה רואים איזה שהיא 
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לשון כפולה, מצד אחד, מדברים על התמכרות אבל מצד שני 

מנסים להגיד לנו את המילה חופש. איך שני אלה יכולים לחיות 

 -19ונים. אני יכול רק להזכיר שבמאה הביחד אולי לכם הפתר

בעלי העבדים דיברו ולא ראו את הסתירה בכלל על החופש שלהם 

להחזיק עבדים ולא ראו שום בעיה בזה מכיוון שהם ראו את 

עצמם בעלי החופש להחזיק בעבדים וכשזה לא כל כך הצליח אז 

הם דיברו על החופש של העבד לבחור בעבודת, גם את זה ניסו. 

כשבאים אליכם ומספרים לכם על התמכרות בחצי מילה  לכן,

ואחר כך מרחיבים את הדיבור, וגם באמצעי התקשורת זה 

פורסם, על החופש צריך ואני לא מבקש מכם לשכוח מה שהם 

אמרו להיפך, אני מבקש מכם לזכור היטב את השפה הזאת 

ולהסיק מזה את המסקנות שאתם תמצאו לנכון. זאת הנקודה 

  הראשונה.

הנקודה השנייה, זאת הנקודה של המוצר עצמו, הסיגריה. אתם 

שמעתם כאן הרצאה של מישהו שהציג את עצמו כנציג של חברה 

שהיא חברה למכירה של סיגריות, כך הוא אמר נדמה לי שאפילו 

שכשנכנסו איתו לפרטים בנושא של ההרכב הוא לא כל כך פירט 

  בנקודה הזו.
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בה לשאלה של השופט גילון נדמה לי שהוא אפילו אמר בתשו

 Light  ,Judge Gilon I am by no means an expert in-בנושא של ה

this matter.  ואתם זוכרים את הקטע הזה. אבל הוא הנציג

  שהחברה שלו בחרה לבוא ולהעיד בפניכם. 

בואו ונראה באמת מה לגבי המרכיבים, אם אתם זוכרים אחד 

הייתי פה בפעם הקודמת המוצגים הראשונים שאני הבאתי כש

היתה רשימה של פטנטים. הוא דיבר על הרבה מחקרים שצריך 

לעשות והם עושים אבל אני נתתי לכם רשימה של פטנטים 

קיימים, לא תיאוריה, פטנטים קיימים שיכולים לפי מה שאמור 

שם להפחית מאד את מידת הסיכון בעישון סיגריות ואני לא 

התייחסות לשאלה למה לא  ראיתי פה בנאום ובהרצאה הזאת

משתמשים בפטנטים האלה, פטנטים קיימים. אני ראיתי לעומת 

זאת התייחסות, לפני שאני מגיע לזה, אותו דבר לגבי ההתמכרות, 

זאת אומרת, אנחנו ציטטנו לכם ואני מניח שד"ר הייבן כשיבוא 

לפניכם ירחיב על זה את הדיבור עוד יותר על כך שההתמכרות 

לא משהו מקרי זה משהו מתוכנן וכשאתם תקשיבו לסיגריות זה 

לו תוכלו לראות ותשאלו אותו ודאי גם את השאלות האלה מה 

חברות הסיגריות עושות כדי שהסיגריות יהיו ממכרות במיוחד. 

קצת ראיתם בפסיקה האמריקאית שאני כבר ציטטתי לכם שבתי 

המשפט כבר נתנו את דעתם על העניין הזה של מה חברות 

יות עושות לעידוד ההתמכרות. אז אני לא שמעתי מהאיש הסיגר

האם הם יעשו  משהו להפחתת ההתמכרות  Philip Morrisשל 

הזאת. להיפך, מה שהוא דיבר מצד אחד כזכור הוא דיבר 

שסיגריות הן ממכרות מצד שני הוא דיבר על בחירה חופשית, על 
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נו הפחתת ההתמכרות הזאת בצורה כלשהי בסיגריות בודאי שאנח

  לא שמענו ממנו. 

אם נעבור לנקודה הבאה שהיא נקודה שעליה אני מתכונן להרחיב 

את הדיבור. השופט גילון שאל בסוף העדות את אדון גרינברג 

כמה שאלות, אני בפירוש לא הייתי מסתפק בתשובות שאני 

קיבלתי ותיכף נפנה אתכם לחומר הרלבנטי. אני מפנה אתכם 

 Philip Morris ,Can ..... It runמדה של לנייר הע 5בעמ'  6.2לסעיף 

the nicotine?   .על הפרק הזה אני הייתי רוצה להרחיב את הדיבור

העמדה שלנו בנושאים המסחריים  6.2העמדה שלנו בנושא, סע' 

המתייחסים ליתרת הניקוטין של שיטות הבדיקה השונות 

  המשמשות לבדיקה המופיעות באתר האינטרנט שלנו. 

עשרות השנים האחרונות הרשויות בארה"ב עודדו את  'במשך  6.3

 FTC ,'ISO..נסיגה ברמות הניקוטין שנמדדו בסיגריות לפי שיטות 

זה כבר נשמע לנו מאד, מאד רציני שיש שיטה כזאת ויש שיטה 

וזה נשמע עדיין מאד רציני,  -6.4כזאת, ואחר כך ממשיכים ב

צרכנים  'ממקדות את מאמצי תכנון המוצר שלהם בתחום זה,

עברו מסיגריות ללא פילטר לסיגריות עם פילטר המשיכו הרמות 

ואחד, שוב פעם  28.5זה ככה, פול פליירס זה   Marlboroלרדת,

נשמע מאד רציני עד שפתאום נעשה איזה שהוא מפנה גדול ואנו 

שהוא הסעיף המרכזי בכל הסיפור ואותו אני  6.5מגיעים לסעיף 

כאשר אנחנו נתעכב על משמעות אבקש לקרוא לכם מילה, מילה 

  .6.5של כל דבר שאמור באותו סעיף 

 Tar'על אף שרמות היתרן', קוראים לזה יתרן אנחנו מדברים על 

כאשר האנגלים היו  Tarזה ברור על מה אנחנו מדברים, 
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, אנחנו כמובן שתרגמנו את Tar Feather-מתייחסים לגלגל מישהו ב

רן והניקוטין הופחתו במשך זה לזפת ונוצות. 'על אף שרמות הית

הזמן' שימו לב למשפט הבא, 'במיוחד כתוצאה של המעבר בשוק 

ללא פילטר למוצרים עם פילטר' שימו לב למשפט הזה הם 

אומרים שרמות הניקוטין הופחתו במיוחד כתוצאה מהמעבר 

מבלי פילטר לעם פילטר אבל הם לא אומרים שזה בגלל שעברו 

ניקוטין את זה לא אומרים פה, פה  לסיגריות שהן בעיניהם דלות

כל מילה היא חשובה. 'הרשויות לבריאות הציבור העלו  - 6.5ב

תהיות האם מעשן סיגריות בעלות רמות נמוכות מסיט את 

הרמות שנמדדו בבדיקה' שימו לב זה אומרים לכם את המשפט 

הזה אחרי שבמשפטים הקודמים אמרו לכם שיש שיטות כאלה 

כך וכך מיליגרמים עכשיו פתאום אומרים ויש שיטות כאלה ויש 

לכם העלו תהיות האם הוא באמת מסיט. באופן פרטני הועלו 

חששות שמעשני סיגריות בעלי רמות נמוכות יפצו את עצמם על 

  ידי סתימה חלקית של חורי האוורור בפילטר. 

כאן הם לא מפרטים במה מדובר אבל אם אתם תראו את 

ל מה אנחנו מדברים כאן. מה התביעה של כללית אתם תבינו ע

פירוש יפצו את עצמם על ידי סתימה חלקית של חורי האוורור 

בפילטר? זאת אומרת, שכאשר מייצרים סיגריה שקוראים לה 

מופחתת משהו פרושו של דבר שיש בה הרבה חורי אוורור 

וכשנותנים למכונה לעשן את הסיגריה הזאת מכניסים לה את זה 

נה אז המכונה תיתן לכם מדידה לתוך החור שבפה של מכו

  מסויימת של סיגריות. 
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כמובן שכשהמעשנים מחזיקים את הסיגריה איפה הם שמים את 

האצבעות שלהם על פילטר שבתוכו החורים האלה וזה משמעותו 

של הביטוי יפצו את עצמם על ידי סתימה חלקית של חורי 

של האוורור בפילטר ואז כמובן אותו הדילול על ידי האוויר 

החומר בסיגריה לא יתבצע. מה פירוש יפצו את עצמם? פה הם לא 

ממשיכים את המשפט יפצו את עצמם, פרושו, יקחו יותר שאיפות 

מכל סיגריה או יעשנו יותר סיגריות, זה משמעות הביטוי יפצו את 

  עצמם. עכשיו אתם מבינים למה הכוונה? 

ולי החשוב נמשיך הלאה, 'מספרי היתרן והניקוטין', זה המשפט א

ביותר, 'מספרי היתרן והניקוטין המדווחים ביחס למותגי 

סיגריות אינם מיועדים ומעולם לא נועדו לציין את הכמויות 

המדויקות של הניקוטין או היתרן ששואף המעשן האינדיבידואלי 

בסיגריה מסויימת כלשהי' זה משפט יפהפה, זאת אומרת, אף 

אז מישהו יקבל את אחד לא יאמר שאם כתוב מספר מסויים 

הכמות שנקובה שם. אנחנו לא אומרים את זה ואף פעם לא 

התכוונו להגיד את הדבר הזה. זאת אומרת, תיכף תראו גם איך 

הם ממשיכים את המשפט, כפי שהמחוקקים אמרו כבר מאז 

החלו להשתמש בבדיקות, בדיקות אלה מלמדות רק על ההבדלים 

מותגי סיגריות. אז אנחנו  היחסיים ברמות היתרן והניקוטין בין

חושבים שאולי בכל זאת יש פה משהו שאפשר לדרג סיגריה אבל 

אז נשמע את סוף המשפט 'בהנחה שמעשנים או מחזיקים כל 

מותג באותו אופן שבו הוא נבדק במכונה', זאת הנחה שבמשפט 

  הקודם אנחנו הבנו שהם אמרו שההנחה הזאת איננה תקפה.
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מדידת ההבדלים היחסיים ברמות זאת אומרת שאפילו לצורך 

היתרן והניקוטין כל זה רק באיזה שהיא הנחה כאשר ההנחה 

הזאת בעיניהם עצמם איננה נכונה. זאת אומרת, אנחנו רואים 

כאן שאנחנו קיבלנו פה מצד אחד התייחסות נורא מכובדת 

לשיטות הבדיקה אבל מצד שני שלילה מוחלטת של כל הסיפור 

מנוסח בחצאי משפטים אבל כשאנחנו  בתוך אותו סעיף שאמנם

עומדים על משמעותיהם של אותם חצאי משפטים אנחנו רואים 

  מה בעצם עומד מאחורי כל הסיפור הזה. 

. 'אנו מאמינים שממשלות זכאיות לדרוש דיווח על -6.6נמשיך ל

רמות הניקוטין והיתרן כפי שהן מתקבלות מבדיקות בשיטות 

הרמז לזה שהשיטות הקיימות הם מתוכננות ותקפות' וכאן כמובן 

  לא. 
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'שהשיטות הקיימות' שאחרי שכתבו לכם שבשיטה הזאת יש כך 

ובשיטה כזאת יש כך, שהשיטות האלה אינן עונות על הדרישות 

אחרי לא צריך היה שהממשלות יהיו זכאיות. 'כמו כן ראוי לספק 

לצרכנים מידע בו הנוגע לרמות היתרן והניקוטין המדווחות כדי 

א תהיה עמימות בנוגע למה שהם אינן מייצגות'. עכשיו נשאלת של

השאלה מי בדיוק עשה את העמימות הזאת בקשר לשאלה מה הן 

  מייצגות ומה הן אינן מייצגות.

, כל 6.7נמשיך הלאה, הקטע אולי הכי מעניין, נקרא עכשיו את 

וכולי וכולי, 'בנוסף לתחומי שיפוט Tar הזמן שמענו על ה

או ואף נחקקו תקנות לפיהן נדרש מידע על מסויימים הוצ

הנמצאים בעשן  emissionsמרכיבים נוספים הנקראים לפעמים 

 -40הסיגריה. בחלק מהמקרים תקנות אלה מזהות למעלה מ

זה לא רלבנטי Tar חומרים כימיים'. כל מה שאמרנו קודם לגבי ה

אם אני מבין את המשפט הזה, ואני חושב שזה פשוטם של 

נם אומרים כלום לגבי מה שיוצא מהסיגריה. זאת הדברים, אי

נכנס לסיגריה זה בכלל לא משנה  Tarאומרת, לגבי השאלה איזה 

אם  emissionלגבי מה יוצא מהסיגריות, זה משהו אחר. זה נקרא 

לא זה מה  שיקבע. אם אנחנו למשל  Tarאו פחות  Tarהכנסנו יותר 

חומרים מדברים על חומרים כמו בנזופירנים שהוזכרו כ

המסרטים אף אחד לא אומר ובטח הם לא אומרים לכם 

היא תיתן פחות   Lowאו Tarשמסיגריה שקוראים לה כך וכך 

בנזופירנים הם לא אומרים את הדבר הזה, הם לא אומרים, 

  ובצדק הן לא אומרים, מכיוון שאין שום טענה כזו בידיהם. 
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 Philip Morris והם אומרים, ותראו עכשיו את המשפט הסופי, 

International  מאמינה שלממשלות צריכה להיות  יכולת לקבל

מידע בנוגע לחומרים הכימיים השונים הנמצאים בעשן סיגריות 

כל עוד ניתן להפיק את המידע הזה לפי שיטות מתוכננות וישימות 

מבחינה מסחרית'. זאת אומרת אפילו בזה הם לא ממש אומרים 

כלל ואפשר לקרוא פה בין שזה ניתן אלא זה רק אם אפשר ב

  השורות שהם די סקפטיים לגבי האפשרות הזאת בכלל.

יחד עם זה עכשיו שאנחנו ראינו מה הם אומרים יש הבדל גדול 

בין מה שאומרים ובין מה שעושים מכיוון שמה שהם עושים זה 

, Light ,Marlboro Lightלספק לנו המונים של סיגריות עם השם 

  .Lightאהב אותה בקלות, קרם , חדש תLightקנט סופר 

אני חושב שאין כמעט חברה וכמעט אפילו מותג שלא הוציאו 

כדי  Lightאותו גם באיזה שהיא ורסיה שכתבו עליו את המילה 

זאת  Lightשכולם יהיו מאד מאושרים. מה פירוש לקרוא למשהו 

אומרת שכשמישהו לוקח לידיו ומתחיל להשתמש במוצר הזה 

או מאחורי אותם מספרים  Lightהמילה  הוא מאמין שמאחורי

שכתובים יש משהו, אנשים מאמינים בזה. לא יודע אם אתם 

היא הסיגריה  Marlboro Lightיודעים אבל הסיגריה הזאת 

הנמכרת היום ביותר בשקם בצה"ל. זאת אומרת אותם חיילים 

הזה הם  Lightמאמינים ב Marlboro Lightשניגשים ומבקשים את 

בלו איזה שהיא תועלת מהדבר הזה אבל מה מאמינים שיק

אנחנו ראינו בעצמנו  Lightחושבת פיליפ מוריס בעצמה על ה

וברמז מסויים גם בתשובה לשאלתו של השופט גילון בפעם 

  הקודמת. 
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 Light...בעצם אין הבדל, זה בעצם מה שהוא אמר שאין הבדל בין   כב' הש' גילון

  והרגילה.

ון זאת הצהרה מאד חמורה מפני שמשמעותה אם אתה מבין נכ  עו"ד האוזנר

שדורות שלמים במשך עשרות שנים השתמשו במותג כשהם 

  מסתתר משהו Lightמאמינים שמאחורי המילה 

נכון שהוא אמר שהוא לא מוסמך בתשובה לשאלה הוא אמר שזה   כב' הש' גילון

  לא הוא,

שים את עו Lightאבל ברור לגמרי שאותם האנשים שמשתמשים ב  עו"ד האוזנר

זה מכיוון שהם באמת מאמינים שיש איזה שהיא תועלת בזה. 

אגב, הוא אמר אמנם את התשובה אבל המסמך שהכינו לכם זה 

מסמך רשמי של החברה הדברים האלה באמת מופיעים באתר 

האינטרנט שלהם, זה בדיוק מה שכתוב כאן, מסמך.  הדברים, 

ו לקחת את דברים והמעשים בשטח הם של הרצון שאנשים ימשיכ

הזה וברור שמי שיקח אותו זה מישהו שמאמין שיש בזה  Lightה

? הרי הוא לא Lightמשהו אחרת מדוע יגע בדבר שקוראים לו 

יאמין שזה תלוי איך הם אומרים פה, תלוי איך משתמשים בזה, 

זאת אומרת, נניח שזו היתה גבינת קוטג' אז אם אתה תאכל 

ומן אבל אם תאכל חלילה גרם ש 5אותה כפית אולי אתה תקבל 

  שומן?  5%שומן ולא  50%בכף את גבינת הקוטג' אז אתה תקבל 

. אבל, נתנו לכם איזה שהיא Lightעד כאן בקשר לנושא הזה של ה

תקווה לעתיד נכון? אמרו לכם שעכשיו חושבים על יום חדש, 

עכשיו הטבק בכלל לא ישרף נכון? הטבק רק יתחמם ככה הסבירו 

  ה בלי עשן נכון? לכם תהיה סיגרי
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סיגריה שהעשן רק מתחמם וזה איזה שהוא רעיון יפה וחדש. 

חדש? לאו דווקא. התמזל המזל והרעיון הזה כשהוא עלה לא 

שנה הזדמן לי לכתוב מאמר על הנושא  13היום אלא בדיוק לפני 

הזה כאשר בא מישהו וטען את הטענה הזאת על איזה שהיא 

בלי עשן ואני פירסמתי מאמר  סיגריה שהולכים לפרסם כסיגריה 

לא היום, זהו המאמר ואתם תראו  - 1987על סיגריה בלי עשן, ב

את האכסניה המעניינת שלו מכיוון שמישהו במשרד החינוך 

  Unseenהחליט להתאהב במאמר הזה ופרסמו אותו כטקסט 

 93לבחינת הבגרות להבעה העברית, מכל הדברים. אחרי כן בשנת 

פר 'שעת מבחן תלמידים משיבים לשאלות' ריכזו את כל אלה בס

הזה. אני מוכרח להגיד  Unseen  -וזה כולל את אותן השאלות על ה

לכם מזל שאותי לא שאלו את כל השאלות של למה התכוון 

המחבר וכולי, אבל כאן אתם יכולים כבר לראות וכתוב לכם בסוף 

  המאמר,

  .77אנחנו נמספר את זה, המאמר יהיה מ'    כב' הש' גילון

חלק מהדברים שכתובים פה אקטואליים כאילו נכתבו היום.   עו"ד האוזנר

החשוב הוא שאם אתם תתחילו לקרוא את המאמר 'סיגריה ללא 

עשן הודאה בכשלון', הידיעות בדבר הכוונה לייצר סיגריות, אני 

, 'הידיעה בדבר הכוונה לייצר סיגריה שבה 140מתחיל בעמוד 

של תעשייה שלמה בכשלון המוצר הטבק אינו בוער הן בהודאה 

שהיא קידמה שנים כה רבות'. זאת אומרת, הם כבר אז דיברו על 

לקראת סוף  141סיגריה  שבה העשן לא בוער ואני אחר כך בעמוד 

המאמר, אני נותן תחזית שהתממשה. ואני אמרתי שסיכויי 

הגימיק החדש נראים קלושים אף הם מה שנכון. הסיגריה לא 
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יצור גבוהה, בעיות סביבתיות שהיו כנראה בכל הצליחה, עלות 

זאת ואני אומר בכל זאת למעשנים כדאי שהם יקראו את המפה 

אם ימשיכו וישתמשו באותו המוצר. זה היה באמת מוצר לא של 

החברה שהעידה בפניכם אלא של חברה אחרת אבל הרעיון הזה 

  הוא רחוק מלהיות רעיון חדש כמו שאתם רואים פה.

בקש מכם בהקשר הזה זה לראות לא את המוצר ומה שאני מ

הספציפי אלא את התמונה הכוללת, מה פירוש התמונה הכוללת? 

אבל בעיקר  -60קצת בשנות ה -50התמונה הכוללת זה שבשנות ה

באו ואמרו טוב, הצלחנו עכשיו יש פילטר לסיגריות,  -50בשנות ה

ה נהדר, גם פה קצת רומזים להצלחה הגדולה של הפילטר באיז

  שהוא מקום, יופי, נהדר, מעשה קסמים.

ואז נותנים למעשנים למכורים לסיגריות נותנים להם איזה שהיא 

תקווה נכון, שכרגע כבר נעשה משהו כבר יש התקדמות. אנשים 

 1964ב   Sergeant Generalהמשיכו למות התפרסם הדו"ח של ה

ות התחילו להופיע סיגרי -70תחילת שנות ה - 60ואז בסוף שנות ה

דלות ניקוטין התחילו להופיע סיגריות דלות זפת. אנשים חשבו 

טוב בסדר פילטר לא אז עכשיו יש דבר חדש, עכשיו אנחנו יכולים 

 Philipלשמור על הבריאות שלנו עם סיגריות דלות ניקוטין, מה 

Morris  חושבת בעצמה על הסיגריות האלה זה אנחנו ראינו בנייר

כים אותי מספיק מה שהם כתבו שהם הגישו לכם, אתם לא צרי

ואני רק הקראתי. עכשיו, נגמר העניין הזה, כמה זמן אפשר 

למתוח את הדבר הזה עכשיו באים לספר לכם תשכחו כל מה 

שהיה עד עכשיו, עכשיו יש משהו חדש, עכשיו יש את הסיגריה 

העכשיו הזה  2000שהטבק לא בוער, העכשיו הזה פרושו לא שנת 
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אני לא יודע אם יש  -2000ראיתם ומה יהיה בכמו שאתם  1987זה 

לגבי הסיכויים של  - 1987טעם שאני אשנה את התחזית שנתתי ב

  הדבר הזה.

אני רק רוצה להפנות את תשומת לבכם לדבר אחד שאדון  

גרינברג שדיבר בפניכם לא העלה על דעתו להגיד שאותה הסיגריה 

יהיו  בלי עשן שלו תחליף את הסיגריות הקיימות ויותר לא

 13סיגריות קיימות, הוא לא אמר לכם את הדבר הזה, כפי שלפני 

שנה לא אמרו. זאת אומרת, אם אני מבין נכון ואני אשמח מאד 

אם הוא יופיע עוד פעם ונשמע קצת יותר לעומק, יהיה גם זה וגם 

זה, זאת אומרת, כפי שהיה במשך כל שנים גם הסיגריות שקראו 

סיגריות שלא היו עם הכינוי הזה ואז  וגם  Low Tar Nicotineלהן 

לקום עוד איזה שהיא ועדה שתדון בעניין  -2020אולי תצטרך ב

  הזה מחדש.

עד כאן לגבי הנושא של התקווה, תשימו לב התקוות האלה 

חשובות מאד מפני שאנחנו עוסקים במוצר ממכר ובזה הם כבר 

מודים סוף, סוף שמדובר במוצר ממכר. לאנשים שמשועבדים 

שהו מאד חשוב לתת להם את התקווה, באמת אתה עכשיו למ

פרסמו  - 70משתמש אבל ממש הנה, הנה, יהיה פתרון. אז בשנות ה

על סיגריות מחסה, היו פרסומים על הסיגריות מחסה יש לנו 

קטעי עיתונים, גם חצילים הזכירו בכל מיני הקשרים דיברו המון 

תיד אומר, כי המעשנים זקוקים לזה זה התקוות, זה מה שהע

להפסיק קשה להם אבל לפחות תהיה להם איזה שהיא תקווה. 

שיראו איזה שהוא אור באיזה שהוא שלב בעתיד, לכן באים כל 

  פעם עם הסיפורים.
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אלא מישהו  Philip Morrisאגב את כל הטענות האלה טענו גם לא 

אחר בפני המושבעים  בפלורידה במשפט האחרון כנגד החברות 

ל כך קנו את הסיפור שיש עתיד בכל החידושים והמושבעים לא כ

מיליארד דולר כפיצויים למרות כל  145 - האלה ופסקו את ה

  הדברים האלה.

אבל נראה לי שהדגש ששם אדון גרינברג שהופיע אצלכם היה  

סביבי הנושא של בני הנוער, כך אני לפחות קורא את מה שהוא 

עם הבחירה  אומר. נעזוב את כל העניין הכללי עם המבוגרים

החופשית מה שאנחנו בעצם רוצים שילדים לא יעשנו. אז נכון 

שפרופ' דולב העיר הערה בקשר לנושא הזה, אני ראיתי את זה פה 

בפרוטוקול על העניין של ההתמקדות בעניין, אבל בואו נראה 

קודם כל מה באמת הוא מביא האם זה באמת מקרי שהילדים 

ת לא רוצות שהילדים יעשנו האלה פתאום ובאמת חברות הסיגריו

וזה נופל עליהם ככה מהשמים שפתאום ילדים מעשנים? אז בואו 

  נראה מעשים, מלים שמענו, בואו נראה קצת מעשים.

, 1997אנחנו מדברים פה על  Marlboroאז בואו ניקח פרסומת של 

, דמיין את Marlboro'נתקדם ברבות השנים, נקרא, 'זכה בג'יפ עם 

ים פתוחים אין סופיים, מטפס על הרים, חוצה עצמך דוהר במרחב

נחלים, חורש בטרשים, מתמודד ארבע על ארבע עם איתני הטבע, 

עם חיית שטח אמיתית שדבר לא עומד בדרכה ואולי אתה בכלל 

סוסים פראים מחכים לך מתחת למכסה  180לא צריך לדמיין 

י המנוע של ג'יפ חלומות שיכול להיות שלך, ופה יש הלוגו המסחר

Win the jeep with Marlboro   איך זוכים בג'יפ עם?Marlboro  רשיון

תופיע  -28/11/97נהיגה כמובן לא צריך פשוט מאד החל מיום ו' ה
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בעיתון ידיעות אחרונות במשך שבוע ימים מודעה יומית של 

Marlboro  תופיע אות אחת מתוך שבע אותיות תרכיבו את

ה הגדולה בה יוגרל ג'יפ האותיות בסדר הנכון ותשתתפו בהגרל

החלומות. ויש עוד אלפי פרסים מדליקים שכחנו את העניין הזה, 

 Marlboroלא סתם פרסים, פרסים של Marlboro אלפי פרסים של 

  . Marlboroכובעים, שעונים, תיקי נסיעה, תיקי גב, פרסים של 

צוות ההרפתקאות  Marlboro Advancing -98נעבור ל 97גמרנו עם 

הנה הגלויה הזאת יש לנו בצבע, אתם רואים פה את  Marlboroשל 

ומה כתוב מאחורה? אתה לא חייב  Marlboroהסמל המסחרי של 

להיות טייס בסיירת מטכ"ל כדי להשתתף בצוות ההרפתקאות 

   Marlboro.של 

 Marlboroבחודש ספטמבר הקרוב יצא צוות ההרפתקאות של 

ות ג'יפים ברחבי יום של מסע - 14לדרום מערב ארה"ב להנות מ

מדבריות יוטה, רפטינג בנהר קולורדו מסע אופנועים שטח בין 

הקניונים ואתה יכול להצטרף צלצל ואתה בדרך, את החוויה 

ההרפתקה, המילה הרפתקה חוזרת פה הרבה פעמים במסמך 

  .1998הזה, האתגר, זו הגלויה של 

 -98, הגלויה מ78תהיה מ'  - 97תשאיר לי גם את זה. הפרסומת מ  כב' הש' גילון

  79תהיה מ' 

, כאן יש לי צילומים ואני אתן לכם, אבל כדאי 2000עכשיו   עו"ד האוזנר

  שתעיינו בהעתק הצבעוני של הדבר הזה.

  .80הצילומים בשחור לבן יהיו מ'   כב' הש' גילון

 Marlboro על שני הצדדים שלו, 'החודש  80אז בואו נעיין קצת במ'   עו"ד האוזנר

נבדה ארבע כפול ארבע  GMCדהים. במבצע מבצע חדש ומ
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משתתפים, מארז מיוחד', תיכף נראה את המארז המיוחד, 

אדום עלון הסבר וטופס הרשמה  Marlboroהמחיר, שתי חפיסות 

כל צרכן יכל לקנות את המארז למלא טופס הרשמה להתקשר 

לטלמסר להכנס להגרלה בה יוגרל רכב שטח. המבצע יתנהל בין 

מחיר המארז הכפול זהה למחירן של שתי  13/2-30/4התאריכים 

  זה מבצע ראשון.  Marlboroחפיסות 

אחר כך יש מבצע שני זה לבעלי החנויות ואתה מרוויח בגדול. יש 

לך הזדמנות לזכות מאחת ממאה חופשות זוגיות ברשת הולידיי 

אין ישראל, שתי הגרלות ענק כל הקימעונאים שירכשו את 

החברה שובר השתתפות להגרלת  המארזים תקבלו ממוכרני

חופשות כמה שתרכוש יותר מארזים תקבל יותר שוברים וכך 

יגדלו גם סיכוייך לזכות ולראשונה בתום שלושה שבועות, השניה 

שישה שבועות להגדיל את סיכויי הזכיה וכולי. עכשיו למטה אתם 

רואים איך צריכה להראות חנות ואומרים לכם לשם תמיכה 

ודות המכירה מוביילים, פוסטר צנחן, מארז במבצע נציב בנק

וקופסאות  Marlboroמבצע המכיל עשרה מארזים כפולים של 

לאיסוף טופסי הרשמה, את כל האלמנטים מבוקש לשים במקום 

בולט בחנות. פה אתם יכולים איך זה צריך להראות זה הצד 

  האחורי, זה הדבר הזה.

  רון?זה הצד האחורי של המוצג האח   כב' הש' גילון

כן. עכשיו, המארז, יש לנו פה את יצירה הזאת, 'בואו לגלות את   עו"ד האוזנר

נבדה ארבע כפול ארבע, טופס הרשמה  GMCהשטח הפתוח וזכו ב

בפנים'. אזהרה משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק לבריאות. 

    הנה פה תמונות של המארז, שני הצדדים שלו,
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  . 81צג מ', מו80המארז, ממ'   כב' הש' גילון

על בסיס של סיפור המארז שירותי בריאות כללית הגישה תלונה   עו"ד האוזנר

  למשטרה והתלונה תלויה ועומדת.

  בטענה של מה?  ד"ר קלנר

בטענה שאסור להציע רכישה של מוצרי טבק כתנאי להשתתפות   עו"ד האוזנר

בהגרלה. אני לא מציע שנעשה פה את עבודת המשטרה. יש לנו את 

שכמו שאתם ראיתם האכיפה שלו, בואו נגיד, יש  - 1983החוק מ

סיפורי הצלחה גדולים יותר במדינה שלנו, אבל אחד הסעיפים 

שלו אומר שאסור להציע רכישה של מוצרי טבק כתנאי 

להשתתפות בהגרלה. זה במסגרת החוק להגבלת פרסומת למוצרי 

אנחנו לא נתעסק כאן בהיבט המשפטי של הסעיף, כל  1983טבק 

בסך הכל הבאתי כדי שאתם תחליטו אם אתם מאמינים זה 

שהם לא מעוניינים  .Philip Morris Internationalלטענה של נציג 

  שילדים יעשנו. 

 עוד נקודה, המילה הרפתקה היא לא מקרית כפי שזה לא מקרי ש

Philip Morris  נותן חסות לסוגי ספורט מסוכנים במיוחד כמו

ני הנוער אמורים להתפתות כשהם מרוצי מכוניות. זאת אומרת ב

מתחילים להשתמש ביצירות האלה באיזה שהיא הרפתקה 

שבסופה הם מהמרים על החיים שלהם. לכן כשאומרים לכם 

בדבר הזה הרפתקה, ההרפתקה היא מילה שאיננה מקרית בכלל 

זו מילה שנבחרה מאד בקפידה ואני צריך להזכיר לכם שהחברות 

ור כל שנה מוציאים הרבה האלה על פרסומות ויחסי ציב

מיליארדים של דולרים לפני שיוצאים כל מיני מבצעי פרסום או 

  מארזים כפי שתקראו להם.
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אני יכול לראות את הקופסה של המארז? אני אגיד לך מה אני   כב' הש' גילון

שואל, אני רואה פה שחלק מהמסיע פרסום האלה וההרפתקות 

שאתה נזהרת לא  והמבצעים זה נעשה על ידי חברת אלישר,

להזכיר את שמה כשהקראת את מה שכתוב במבצע אבל אני 

  מזכיר את שמה, 

  הם לא הופיעו אצלכם?  עו"ד האוזנר

הם לא הופיע אבל אני רואה שהמבצע הזה נעשה על ידם. אני    כב' הש' גילון

יש  Philip Morris אגיד לך למה אני אומר כי אני שאלתי אותם את

מה אתם לא באים דרכם, הם בכלל לא לכם את חברת אלישר ל

ידעו אלישר שהם באים, הם אמרו שאין שום קשר ביניהם. 

המטה העולמי או ההנהלה   Philip Morrisהשאלה אם חברת

הראשית שלהם שמשם מגיע גרינברג מודעת לכל מבצעי הפרסום 

האלה, אני לא כל כך בטוח משום שהוא אומר שאין קשר ביניהם. 

ק את המבצעים האלה אני רק אומר היות ואתה אני לא בא להצדי

תוקף את העדות של גרינברג אני לא בטוח שגרינברג ובמקרה זה 

בכלל   Philip  Morrisגרינברג בשבילי זה ההנהלה הראשית של 

  מודעת שאלישר מנהלת פה מבצעים כאלה.

אם תקרא את מה שכתוב על אותו מארז אתה תראה על המארז   עו"ד האוזנר

   .Philip Morris Products את השם

  זה מוצר שלהם זה בטוח,  כב' הש' גילון

  סליחה עם הג'יפים זה הדבר הזה,   עו"ד האוזנר

  אני אחדד את זה יותר,   כב' הש' גילון

מי הכין את הקופסה הזאת? לא כתוב פה אלישר אם תסתכל על   עו"ד האוזנר

תוב הנייר הזה אלישר הוא המפיץ של היצירה הזאת אבל מה שכ
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פה, פה אתה לא תראה אלישר על המארז הזה שעליו מופיע גם 

שזה חברה  .Philip Morris Productsהג'יפים פה אתה תראה 

משפחה כמו שקראו לה   -Philip Morris International שקשורה ב

בעדות של גרינברג. אתה יכול להציץ במארז הזה בכבודו ובעצמו 

תה יכול להזמין את גרינברג והוא יספר לך את הסיפור, כמובן א

שיעיד לך שוב על העניין הזה אבל המסמך הזה לכאורה המארז 

הוא לא מדבר על אלישר, אלישר זה  Philip Morris הזה מדבר על 

  בהקשר של המבצע.

לכן אני שואל אותך האם אתה ער לזה שיש בהבדל בין מבצע    כב' הש' גילון

צע אחד שנעשה על ידי ומב .Philip Morrisאחד שנעשה על ידי 

Marlboro?  

  כל מה שאני יכול להגיד לך,  עו"ד האוזנר

  האם אתה יודע אם נעשו מבצעים גם במדינות אחרות?  כיגלון

  בהחלט דומים מאד.  עו"ד האוזנר

  באותה מתכונת?   כב' הש' גילון

דומים מאד אני לא יודע אם הגרילו ג'יפ אבל להזכיר את הג'יפ   עו"ד האוזנר

את ההרפתקות אני יוכל להביא לכם גלויות כאלה גם ולהזכיר 

מארה"ב. זה מבצע עולמי זה לא מבצע מקומי. שוב פרטיו 

הספציפיים של התאריך של המבצע שבדיוק ביום מסויים אתה 

תקבל הגרלה מסויימת עם תנאים מסויימים אלה ודאי מיוחדים 

  לישראל 

של ההנהלה הראשית של מה שאתה אומר שהרעיון הוא רעיון    כב' הש' גילון

Philip Morris ?  

  אין לנו שום סיבה להניח אחרת.    עו"ד האוזנר
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והביצוע הוא בכל מדינה ביזמת היבואן או מי שמפיץ    כב' הש' גילון

  את הסיגריות?

  יכול להיות בלי ידיעתם?  גב' אלמוזלינו

תר יכול להיות שהוא מייבא את זה לארץ והוא רוצה למכור יו  כב' הש' גילון

  הוא עושה את זה לבד,

  תיאורטית זה יכול להיות אבל זה עולה מאד בקנה אחד,   עו"ד האוזנר

נסטללה עכשיו עם אוסם, הם מביאים שוקולד הם מוכרים את   כב' הש' גילון

זה היום בשופרסל במבצע לראש השנה, נסטללה העולמית לא 

  יודעת מזה בכלל.

השלכות משפטיות ושוב בנושא  אבל כאן הדברים האלה יש להם  עו"ד האוזנר

הזה של ההגרלות זה דווקא תומך כמובן בכיוון ההפוך שכשעשו 

פה מבצע הגרלות לא בדיוק חשבו על החוק המקומי הישראלי 

שבדיוק יש פה הוראות מה שלא בכל מקום בעולם קיים, האיסור 

הזה על זה בהגרלות, זה דווקא תומך במסקנה שהיא הפוכה ממה 

גע, זה תומך בזה שזה בפירוש מבצע עולמי שלא שאתה אמרת כר

התחשב בחוקים מקומיים במקום זה או אחר. אבל כמובן אם 

האדון גירנברג רוצה להגיד שאין לו קשר למבצע הזה ולזרוק את 

הכל על אלישר, זה יהיה מאד מעניין לשמוע את הדברים האלה 

ו אני לא חושב שזה כך. אבל אתם בהחלט מוזמנים להזמין אות

לשמוע אותו ישירות או להזמין את אלישר ולשאול אותו אם הוא 

לקח את הכל על דעת עצמו, גם תשובתו תהיה מעניינת 

  כשלעצמה.

בחלק מהמקומות כתבו אלישר בחלק מהמקומות לא כתוב    כב' הש' גילון

  אלישר.
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 Made נכון, על הקופסה עצמה השם לא מופיע ואתה יכול לראות   עו"ד האוזנר

in USA  וכולי מארז שלMarlboro עכשיו אתם יכולים להסיק את .

  המסקנות שלכם לגבי הנושא של בני נוער.

אז אנחנו בעצם סיכמנו לעצמנו בעצם את הדברים הבאים, אחרי   

שראינו את העדות של אדון גרינברג אז ככה, הסיגריות הן אותן 

 הסיגריות, לפני העדות אחרי העדות, לא ראינו שהוא משנה את

הסיגריות. הוא לא דיבר על שימוש בפטנטים שהיו לפני זה. 

התמכרות, אותה התמכרות, אותם הכיוונים להתמכרות זאת 

אומרת היעוד של החברה שהסיגריה תהיה ממכרת הוא לא אמר 

לכם שהסיגריה תהיה פחות ממכרת, הוא לא אמר לכם שחושבים 

ת דלות בכיוון הזה מבחינה זאת הכל נשאר אותו דבר. סיגריו

קראנו לעומק ראינו מה אומר הדבר  Lightניקוטין, דלות זפת, 

שנה נכתב עליו  13הזה. נושא של סיגריה בלי עשן אז רעיון מלפני 

מה שנכתב אז לא נתנו לו הרבה תקוות עכשיו אנחנו לא יודעים 

  אם יש מה לשנות בתחזית ההיא. 

ון באמת בני נוער, ראינו מה מדברים בפני ועדה כמו ועדת גיל

Philip Morris.  מאד מודעת לתדמית הציבורית שלה אני מוכרח

להגיד לכם שכשאני הייתי בניו יורק לפני כחודש וחצי אני 

הקשבתי לתשדירי רדיו וכמעט כל שעה מופיעים שניים, שלוש 

מאמינה שאלימות Philip Morris תשדירי שירות שאומרים ש

בו ולמנוע אלימות  במשפחה זה נושא מאד חשוב שצריך להתמקד

במשפחה, ככה הם חושבים. הם מודעים מאד לתדמית הציבורית 

שלהם, התדמית הציבורית שלהם מאד חשובה להם הם מצטטים 

שהם עשו   Settlementבתשדירי טלביזיה מאד בהרחבה מאותו ה
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ההסדר שעלה פה כבר בכמה הקשרים ושבו הם לקחו על עצמם 

שאנחנו יכולים לשאול אם  הרבה מאד הגבלות וכמובן שהשאלה

זה כל כך טוב אז למה לאמריקאים? למה בישראל לא עושים 

הסדר כזה עם הגבלות על פרסומת שהם לקחו על עצמם כמו 

פרסומות בעיתונים שבני נוער קוראים כמו הגבלות שווק 

מסויימות כמו פיצוי לגופים ולגורמים כמו שאני מטפל בשביל 

לית שהגישה את התביעה. קופת חולים שירות בריאות כל

בארה"ב שילמו פיצויים למדינה, אצלנו, צריך לנהל נגדם מלחמה. 

הדם שלנו כמו ששאלו בסוחר מונציה הדם שלנו פחות אדום 

מאשר דמם של אחרים? אנחנו לא ראויים להתחשבות שזכו 

  מדינות ארה"ב?

  נכון? Philip Morrisאבל התביעות פה הם לא נגד    כב' הש' גילון

הוא הנתבע  Philip Morrisגם. בתביעה של שירות בריאות כללית   "ד האוזנרעו

המשפחה כפי שקרא לה אדון  Philip Morris הראשון. קבוצת

  גרינברג בעדות שלו היא הנתבע הראשון אצלנו.

אני רציתי לסיים בדבר אחד, זאת עדות של מישהו, זה לא שייך   

 & Brandגן נשיא של זה מישהו שהיה ס Philip Morris ישירות ל

Williamson  שם שאלו אותו כמה שאלות בחקירה נגדית

  על נושאי העישון והבריאות וכולי,  - 1997שהתקיימה ב

  עדות בפני מי?   כב' הש' גילון

זה חקירה מוקדמת באחת התביעות הפרטיות נגד חברות   עו"ד האוזנר

 אחד בשם הרולד פקר שהתקיים  Depositionהסיגריות זה היה 

שם שואלים אותו כמה שאלות ואני  - 28/7/97בלואינוויל קנטקי ב

  אקריא לכם את הקטע המכין, אז הוא אומר פה
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You have told us previously that you do not clam expertise in 

epidemicology and statistics.... 

אז הוא לא מומחה באפידמולוגיה ובסטטיסטיקה זה נכון ואז 

  ו שואלים אות

So when papers on epidemicology and statistics would brought to 

your attention what did you do?  

כשהביאו לך ניירות עא אפידמולוגיה וסטטיסטיקה מה אתה 

עשיתי מה שיכולתי. קראנו את זה  I did the best I couldעשית? 

 אבל אחר כך שואלים אותו, 

You did not go and even looked to see what the medical literature 

was  and whether the Brand & Williamson was save?  זאת אומרת

אתה לא הלכת לבדוק את הספרות הרפואית האם המוצרים של ה 

Brand & Williamson  היו בטוחים עו"ד של חברת הסיגריות מתנגד

ה, השאלה והתשובה של העד היא מדהימה, תזכרו את השאל

היתה למה אתה לא בדקת אם המוצרים הם בטוחים הוא אומר 

70 million people where using them זאת אומרת התשובה לשאלה ,

מיליון בני אדם  70אם המוצרים הם בטוחים, מה זאת אומרת 

  משתמשים במוצר הזה. ואז שואלים אותו, 

70 million where using and how many where getting seek and 

dying? I don't know specifically how many  

 אני לא יודע כמה בדיוק. לא מוותרים לו,

  You said that you thought that they didn't need to go look at the 

literature to see whether the produce will killing people because 70 

million people is using them   
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נכון אתה אמרת לנו שאתה לא הלכת לבדוק את הספרות אם זה 

מיליון היו משתמשים באמת ואז שואלים  70הורג אנשים כי 

  אותו את השאלה הכי מעניינת ואומרים, 

When I asked you well how many people where dying from using 

them and you said you did not know either,  

  ואלים אותו ככה,ואז ש

 All right so how many people out of 70 million would need to die   

before you would conclude that the product was not save?  

המיליון האלה צריכים למות לפני  70כמה אנשים אתה מתוך 

שאתה תגיד שהמוצר הזה איננו בטוח? והתשובה של העד הזה 

, יש לך כאן סגן נשיא  I would say better than 50%הוא אומר 

חברת סיגריות שהגדיר את המוצר שלו בעיני עצמו כמוצר לא 

מהמשתמשים ימותו כתוצאה מן  50%מסוכן מפני שלא יותר מ

  השימוש.

אני חושב שזה סיום טוב להצגה שלי היום לפניכם תודה רבה.  

  אני אשמח לענות לשאלות.

וט מהחקירה המקודמת הוא אומץ על ידי בית המשפט או הציט  כב' הש' גילון

  שהוא העיד מחדש?

זה צריך לשאול את עורך הדין שהופיע שם אני לא מתמצא   עו"ד האוזנר

בפרטים של המשך המשפט הזה, יש פה עוד כמה קטעים 

מעניינים, אני שאלתי את זה מעורך הדין שהופיע שם, יש פה את 

הופיע בכמה תביעות סיגריות כרטיס הביקור עם פרטיו. הוא 

  פרטיות במדינת פלורידה בארה"ב.
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יש לי הערה, כבודו ומעשיו של עו"ד האוזנר ידועים ומקובלים רק   פרופ' דולב

מטרת העדות היום בפנינו לא ברורה לי. אנחנו לא בית משפט 

ואנחנו לא דנים באישיותו של מר גרינברג ומדוע בחרו באיש הזה 

יעית בארץ שאיננו מעשן, לשאלתי, זה ברור אוהב ישראל פעם רב

לגמרי, זאת אומרת הנחת היסוד שהם רוצים לפרסם והם רוצים 

ברורה לועדה מתוך עדותו של האיש לפני שבוע. ואם הסתכלת 

בפרוטוקול אני ניסיתי להבין למה מרעילי בארות כך אמרתי לו 

ברור מגיעים לעיר ומפרידים בין הילדים לבין הוריהם כך שגם זה 

  עם כל הטקטיקות וכל הטכניקות. 

מבחינתי הפרטים, ואני אזדקק לשר בריאות ז"ל מוטה גור שאמר 

לא פעם בתפקידו הקודמים הפרטים עלול להפוך את הנצחון 

למפלה, אני לא רוצה להגיד את דעותי לגבי מה שהובא כי זה לא 

סיכום הועדה ואחר כך יתברר שאני חבר ועדה עוין מלכתחילה כי 

זה די נכון אז אני לא רואה שום תימוכין במה שאתה באת לנו 

היום לתזה שגיבשנו מתוך עדותו של האיש עצמו אני חשוב שהוא 

דיבר יפה מאד בעד עצמו כך שאנחנו יכולים להסיק את המסקנות 

על כספים ועל ילדים ועל הרעלה והדברים. לדעתי, אני לא צריך 

המקומית או לא אלה את הפרטים זה כן תפקידה של החברה 

דברים שמטים אותי מהעיקר מנזקי העישון. כי כבר השתכנענו 

  Lightבשלב מוקדם מאד לדעתי שעבודת הועדה שאין הבדל בין ל

ואומרים לנו דברים שאין להם כיסוי ואיך הם מנקים   lightולא ל

במעבדות שלהם את הרעל אם זה בכוסות זכוכית או בכוסות 

ין אותי וכולי, זאת אומרת, אני צריך, אני פלסטיק ממש לא מעני

מעיר את תשומת לבך כי אני חושב שאתה לוחם גדול ומתמיד 
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בנושא, אני חושב שאסור להגרר לפרטים זה הטקטיקה של 

אחרים, אנחנו צריכים לקרוא את הנושא כיצד מונעים את נזקי 

פרטים אחרים ואנחנו  20העישון ולא להתפרס כי על כל פרט יבוא 

  ך לאיבוד, צריך לא לשכוח את המטרה של עודה.נל

אני הייתי מוסיף לדברים האלה שהם כמובן נכונים ומדוייקים   עו"ד האוזנר

רק דבר אחד בסוף העדות של האדון גרינברג שהוא אומר שהוא 

מכון לרגולציה ואתם זוכרים שעל הדבר הזה כמובן שהוא לא 

לי שהוא לא חלק מתכוון לאותו דבר שאני התכוונתי אבל נראה 

מפני שהדברים שאני אמרתי בפעם הראשונה והתפרסמו פרושו 

של דבר שעל השימוש במכשיר המשפטי שאני הצעתי כאן הם לא 

יתנגדו. כך אני מפרש אתה דברים אתם תסיקו מזה את 

  המסקנות שאתם תסיקו תודה.

רק שאלה אחת. אני שמח שנתנו לך אתה במה כמו שביקשת   כב' הש' גילון

השמיע את מה שהשמעת ואני חושב שזה חשוב ששמענו אני רק ל

רוצה לשאול אני בעניין של המעבדה שיש להם בארה"ב שהוא 

תיאר פה שהיא מעבדה מאד יקרה ככה הבנתי וזה בניגוד למה 

שפרופ' דולב אמר קודם שלא להכנס לפרטים אני כן רוצה להכנס 

במסגרת  לפרטים בנקודה הזאת, אתה ראית את המעבדה הזאת

  הבקורים שלך?

לא בוירג'יניה לא הייתי אבל שמעתי מכאלה שכן היו. אני יכול   עו"ד האוזנר

לספר לכם ממי שהיה סגנו של קסלר, שכמדומני שמו זלר דיבר 

שם  - 90בועידה שיקגו הוא תיאר ביקור שהיה לו בראשית שנות ה

עליו עשה רושם במיוחד מספר הצנורות שמובילים את כל 

לסיגריות האלה. ביקור כזה יכול להיות לתועלת רק  התוספים
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אם אתה יודע מראש, אתה יכול להתרשם מבית חרושת יפה 

ממכונות נקיות, אני לא חושב שאתם צריכים כי אנחנו לא 

  חולקים על זה שהייצור הוא נקי ויפה.

אני מבין שבארץ אין מעבדה כזו זה עולה הרבה כסף להקים כזו   כב' הש' גילון

  ה שתפקידה בגדול אני אומר כאילו לתת תו תקן לסיגריות,מעבד

מה שאנחנו צריכים לפני שאנחנו עוסקים בשאלה של תו תקן   עו"ד האוזנר

לסיגריות זה מה אנחנו רוצים, זו הדרישה הקודמת, קודם כל 

  להגדיר לעצמנו,

  אני שואל ספציפית לגבי המעבדה הזו אתה יודע מה היא?   כב' הש' גילון

תראה מה שחשוב לנו זה מה נכנס ומה יוצא אחר כך נראה איזה   אוזנרעו"ד ה

חותמת לתת על הדבר הזה. קודם שנדע לעצמנו מה נכנס מה יוצא 

ושלא נכנסים לשם ביודעים ובמודע חומרים כמו אני ציטטתי את 

זה בפעם הקודמת כמו אותה אמוניה, שמוסיפים כדי לגרום 

אה את האמוניה אני התמכרות. כשאתה תבקר שם אתה לא תר

לא מניח שיראו לך איפה בדיוק מוסיפים אמוניה לאיזה שהיא 

סיגריה. מה שאנחנו צריכים זה לדעת סופית שהם לא משתמשים 

במוצר מסויים אחר כך כאשר אתה תשאל, אני מניח שלזה אתה 

מתכוון, איך אנחנו נבדוק שההצהרה שלו היא אמיתית ושהאיש 

נחנו באמת נוכל לשלוח אנשים הזה לא מרמה אותנו, אז א

שמומחיותם בנושא הזה שיבדקו את זה במעבדות שונות. זה לא 

כלל כך קשה ללכת לבדוק אם נעשה שימוש בסיגריה מסויימת 

בחומר א' או בחומר ב' זה לא כל כך משנה לא צריך בשביל זה את 

  ריצ'מונד למטרה הזאת.
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שמענו פה בעדויות שהיו  פה בארץ אין לי שום גוף שמוסמך.  כב' הש' גילון

בפנינו אני שאלתי את השאלות האלה מאנשי משרד הבריאות 

ומאנשי משרד המסחר והתעשיה אין בארץ שום מעבדה שיכולה 

  לבדוק. 

ואני אומר עוד פעם אני קורא לזה בגדול תו תקן, אולי אם אנחנו 

נקבע שיש, שוב אני אומר הכל בגדול, אני זורק סתם רעיונות 

ל אם נקבע כמו לסוכריות או למסטיק שצריך להיות תו לחלל, אב

תקן האם יש מעבדה שמסוגלת לבדוק באמת שהסיגריות לא 

מכילות את הכמות שלה אמוניה למעבר למה שקובעים אם בכלל 

נקבע שצריך אמוניה אני לא יודע. אני גם לא הולך לקבוע את 

יא התקן כי אני לא כימאי. פה בארץ אמרו אין מעבדה כזו וה

יקרה זה התשובות שאנחנו קיבלנו. אני רוצה להמליץ למכון 

התקנים, אני לא אומר שאני ממליץ, אני מדבר באמת בתיאוריה 

להמליץ למכון התקנים שהוא תהיה לו מעבדה והוא יתן תו תקן 

אפילו שבארה"ב זה עובר את התקנים שלהם.  Marlboroו  Timeל

זו אם היא באמת השאלה אם אתה שמעתם משהו על המעבדה ה

יכולה לתת את הנתונים שבאמת האמוניה היא בכמות שלא 

  עובדת והזפת והניקוטין? 

אני הייתי אומר כך, אני לגישתי, אם תשימו לב למה שאמרתי   עו"ד האוזנר

בפעם הקודמת, אני לא מדבר לל כמויות זה השיטה של חברות 

הם הסיגריות וכמו שאתם ראיתם הכמויות האלה עכשיו אין ל

בעצם משמעות כי כל אחד מאותה סיגריה לוקח כמויות אחרות 

זו הטענה המרכזית שלהם, זאת אומרת, אם אתה תכתבו איזה 

שהיא כמות אתה תטעה את הצרכנים כי כל אחד יקבל, אתה 
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של הקוטג' וזה אנחנו לא רוצים  50%ואת ה 5%זוכר את ה

ליחו לעשות. השאלה שהיא הרבה יותר פשוטה זה האם למשל הצ

להוציא לגמרי את האמוניה זה הרבה יותר פשוט לזה אתה לא 

צריך מעבדות כל כך משוכללות לזהות שיש שם שרידים של 

  אמוניה בסיגריות שהשתמשו ב,

  גם את זה היו בארץ לא יכולים.  כב' הש' גילון

  שבכלל שהשתמשו באמוניה?  עו"ד האוזנר

  כן.  כב' הש' גילון

להגיד הגב' אלמוזלינו היא היתה ממונה על שירות זה אני מוכרח   עו"ד האוזנר

המזון למשל שבדק כל כך הרבה דברים בחומרים בשעתו קשה לי 

קצת לקבל את הטענה הזאת שלגלות עקבות של חומר מסויים 

ידוע, יכול להיות שיש חומרים אחרים שאנחנו יודעים שזה קשה. 

 אבל של חומרים נתונים ידועים ומוכרים שאנחנו אומרים

למישהו תבדוק אם ישנו או לא קשה לי מאד להניח שזה לא ניתן 

  לביצוע בישראל...
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את המשימה לבדוק את זה עד היום ונראה לי שתתנו יותר 

תשובות ככה על המקום, מבחינת יריה מהמותן מאשר בבדיקה 

יסודית אם זה ניתן. למשל אתם זוכרים את הנושא של החומרים 

  ו האם נבדק הקולונים?הרדיואקטיביים שדברנו עלי

  נדמה לי שדברנו על זה כבר בעדות הראשונה שלך    כב' הש' גילון

זה ודאי קל לבדוק אם יש קולונים בסיגריות האם נבדק עניין   עו"ד האוזנר

הקולניום זה לא צריך להיות כל כך מסובך לבדוק את הקולונים, 

פשר אני לא חושב שרק בריצ'מונד אפשר לבדוק קולונים ודאי שא

לבדוק גם פה. זאת אומרת לא הייתי מציע להשאיר פרטים 

מהסוג הזה לבדיקה אצל חבור הסיגריות זה לא הרעיון שהייתי 

  מתלהב ממנו.

לגבי עצם הרעיון של מה שאתה קורא תו תקן זה ביטוי קצת חריג 

למה שאני אמרתי רגולציה בעצם אנחנו אומרים את אותו דבר 

צאה של רגולציה היא תוצאה אבל אתה משתמש במינוח, התו

דומה וכפי שאמרתי לכם בישיבה הראשונה אני מאד התלבטתי 

לפני שאני מציע רגולציה בסיגריה אני עדיין עומד מאחורי מה 

שאמרתי בפעם הקודמת. זאת אומרת, שאם אנחנו לא נתערב 

ונגיד אנחנו לא רוצים חומרים א' ב' ג' ד' שמשרד הבריאות או 

ורך העניין הזה בסיגריה אנחנו לא עשינו את שאנחנו קובעים לצ

  זה לדעתי. 

אם אנחנו לא נקבע שאנחנו עושים מה שאנחנו יכולים כדי 

שהסיגריות לא יהיו ממכרות אנחנו שוב לא עשינו וזה ניתן, זה 

הדבר שכל כך מעצבן, זה ניתן זה אפשרי אפשר להשיג 

ת שהסיגריות, אותן הסיגריות אנחנו לא רוצים כמו שחברו
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הסיגריות מאיימות כל הזמן גם בעדות בפניכם רמזו על העניין 

על האיסור אנחנו לא רוצים את זה אנחנו לא  Prohibitionהזה על 

רוצים לעשות משהו בנוסח איסור המשקאות החריפים אנחנו 

רוצים שאנשים פחות יתמכרו אנחנו רוצים שאנשים פחות ימותו 

אנחנו רוצים גם כאלה שהם אנחנו רוצים גם ילדים וגם מבוגרים 

מעשנים היום ואנחנו רוצים גם להגן על כאלה שיעשנו מחר 

  ואנחנו רוצים גם להגן על הלא מעשנים. 

אגב גם כאן אתם תשימו לב לנוסח המאד עדין בהתייחסות 

לנושא של העישון הפסיבי בעדות כפי שהיתה כאן, אתם תראו 

שזה נזק. זאת שהם מודים בזה שזה מטרד אבל לא מודים בזה 

אומרת בכל מה שקשור לנזקי העישון הפסיבי הודאה בזה עדיין 

  לא ניתנה מצד חברות הסיגריות. 

  הוא הודה שזה מזיק.   כב' הש' גילון

לא הוא הודה שזה מטרד תקראו טוב את הדברים שימו לב    עו"ד האוזנר

בפניכם העיד איש מקצוע ממדרגה ראשונה ולכל מילה יש 

  חשיבות. 

הגבלות על עישון  - 7לנייר העמדה בכותרת של סעיף  7.1סעיף   הש' גילוןכב' 

כפי שאנחנו מציינים באתר האינטרנט  7.1במקומות ציבוריים 

שלנו אנו מכירים בכך שעשן טבק סביבתי עלול להיות לא נעים 

ומציק, ושמדענים רבים וגופים ממשלתיים הגיעו למסקנה שעשן 

ות סרטן ריאות ומחלות לב אצל טבק סביבתי גורם למחלות לרב

  לא מעשנים.

  שים לב אחרים לא אנחנו,  עו"ד האוזנר
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אנו מקבלים שלאנשים רבים יש חששות ...אנו מאמינים שטיפול   כב' הש' גילון

מיוחד צריך להיות מיושם כשמדובר במעשנים שהם הורים 

  לילדים במיוחד לילדים קטנים,

ישה לנושא של העישון הפסיבי לגישה אבל תשים לב להבדל בין הג  עו"ד האוזנר

לנושא של העישון הישיר. אתה תראה שלגבי העישון הישיר 

ופרופ' דולב התחיל בזה שם דברו בשפה מאד ברורה על זה 

שהעישון מזיק לא על זה שמישהו הביע איזה שהוא חשש מהעניין 

הזה לגבי העישון הפסיבי תשים לב וכפי שאמרתי כל מילה 

עים, מציק, מדענים אמרו מה שאמרו, זה אותו חשובה, פה לא נ

דבר כמו שפעם אמרו על העישון הישיר שיש ספק, מחלוקת אבל 

כותבים על זה רעל ליתר בטחון שתהיה שמשרד הבריאות קובע 

שהעישון הוא מזיק, זה משרד הבריאות קובע תשים לב שהיחס 

ה היום לעישון הפסיבי הוא, הבה נאמר אמביולנטי, אומרים לך ז

לא נעים, זה מציק, זה מטרד, יש כאלה שאומרים שזה גורם 

בשאלה זה גורם מחלות? זה  Philip Morrisסרטן מה העמדה של 

  אתה לא תמצא.

אם אתם רוצים התייחסות ספציפית סליחה מד"ר דולב שלא 

רצה כל כך ספציפית אבל אם כבר שאלו על הנושא של בתי המלון 

רצונו של אם כבודו, מה פירוש  תסלחו לי זה דבר שקצת מעליב, 

אחד רוצה לעשן אחד רוצה לא להחשף לעשן סיגריות, התוכנית 

מתמקדת באוורור כמו גם בהעדפות האורחים המעוניינים לעשן 

ואלה המעוניינים להמנע מעישון, מה זאת אומרת אנחנו רוצים 

לא לחשוף את הלא מעשנים אנחנו לא רוצים להתעסק בהעדפות 

לא לחשוף את האנשים לעשן שהם לא רוצים פה  אנחנו רוצים
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והשאלה לא צריכה להיות אפילו אם הם לא רוצים בו לעשן 

  שאנחנו יודעים שמזיק להם. 

לגישתו שלו לעשן שמהווה מבחינת מטרד, גם על זה יש כבר 

חקיקה על הנושא של המטרד אז זה נושא של רצונו של אדם 

הזאת יותר ממה  כבודו? עם כל הכבוד גם כאן ההתייחסות

  שתועלת יש בה לדעתי פגיעה יש בה.

שאלה נוספת, המבצע הזה שסיפרו לנו פה וגם הגישו לנו חומר   כב' הש' גילון

לגביו, המבצע בבתי המלון, התאחדות בתי המלון ואיגוד 

המסעדות לגבי מקומות להקצאת מקומות לעישון וללא עישון 

את הערכה הזאת, המבצע הזה רצונו של אדם כבודו אתה ראית 

  אתה יודע אם בתי המלון מיישמים את זה?

הסיפור הוא כזה וכזה הגב' אלמוזילנו ודאי זוכרת שכשהועלו   עו"ד האוזנר

הצעות על הנושא של איסור עישון במקומות ציבוריים קמו אנשי 

הסיגריות ובשלב מסויים גם גייסו לזה אנשים של ההסתדרות 

ם אנחנו נעשה את זה על הכללית ואמרו למה להעביר חוקי

הסכמה מרצון ואז דברו בשעתו על הסכמים קיבוציים במקום 

חקיקה בנושא הזה וזה כמובן היה תחליף לחקיקה ותחליף שלא 

יכול לעזור והם שכחו אז קצת לציין שכבר העלו את הרעיון, שוב 

  שנים. 5, 4שיטת המחזור שהועלו את זה לפני 

נושאים שיכולים לעבוד על דרך וזה כמובן לא עבד כי אלה אינם 

של הסכמים מרצון, זה לא הולך בצורה הזאת אנשים מסויימים 

מכורים לסיגריות אנחנו יודעים את זה ושמענו מספיק עדויות עד 

עכשיו על העניין הזה, אתם יודעים שהעישון ממכר אז אתם 

יודעים שאנשים מסויימים יש להם בעיה עם העניין הזה אז רצונו 



  ועדה למניעת עישון -משרד הבריאות
  

   25.9.00ישיבה מיום 

  1550

הוא מרגיש ברגע מסויים את הדחף ואת הצורך לעשן  של אדם

ואחר רוצה לא להפגע מהעניין הזה מה פירוש רצונו של אדם 

כבודו או שאתה מחלק את זה בצורה של חלל אוויר שלא עובר 

ממקום למקום אגב גם אתה זה כבר יודעים שהחומרים הרעילים 

מקום ועשן בסיגריות זה חלק גזים וחלקיקים שעוברים ממקום ל

זאת אומרת אם לא קיימת הפרדה ברורה אתה לא עשית שום 

  דבר, אתה סיפרת סיפור יפה.

אני מודה לך מאד ואני נועל את הישיבה של היום, הישיבה הבאה   כב' הש' גילון

ואז יופיע ד"ר ריגן שכל כך הרבה  10:30בשעה  27/9מחרתיים 

  פעמים הוזכר בעדות של עו"ד הואזנר .


