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כך קובע סקר ,  מכעיסה כרבע מהציבור בישראלהגריה דולקת בטלוויזייס
 2006שנערך לקראת יום ללא עישון , חדש של האגודה למלחמה בסרטן

 ו מעישוןל מהלא מעשנים מעוניינים שבני הזוג שלהם ייגמ93%
  מציבור המעשנים סבורים שמאפרה על השולחן היא אישור להדליק סיגריה70%

________________________________________________________________ 
מכעיסה , עיתוןתמונה ב או בהטלוויזיבהמופיע ידו של שחקן או זמר  דולקת בסיגריה

 שנערך האגודה למלחמה בסרטןכך קובע סקר חדש של , כרבע מהציבור בישראל
ת הסקר התבצע באמצעו. Market Watch בחברת 2006יום ללא עישון לקראת 

 יםהמהוו,  מרואיינים500 והשתתפו בו 2006באמצע חודש מאי , טלפוני ממוחשבמשאל 
רוב , עוד עולה מהסקר כי .מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה דוברת העברית בישראל

מאמין כי  וכן הסיגריות כחלק מהמלחמה בעישוןהציבור מסכים שיש לעלות את מחיר 
 .אישור בלתי כתוב להדליק סיגריהמהווה וריים מאפרה על השולחן במקומות ציבהצבת 

 

בין עמדתם של המעשנים בישראל , על פי ממצאי הסקר קיימים הבדלים משמעותיים
 ואף לבין הלא מעשנים וכן מסתמן שוני בין דעתן של הנשים לעומת דעתם של הגברים

רגזים  מהלא מעשנים מת32%,  כך למשל.בנושאים בו עסק הסקרבין צעירים למבוגרים 
 מהמעשנים 7% רק לעומת, כאשר הם צופים או קוראים ורואים סיגריה דולקת

צעירים  מה15% –כ  וכן לגבריםיותר מאשר כמעט פי שניים נשים מתרגזות . שמתרגזים
לעלות את  מהלא מעשנים מסכימים 60% . מתחשק להדליק סיגריה24 – 18בגילאי 
נשים . המעשניםקרב  מ18%רק  לעומתהסיגריות כחלק מהמלחמה בעישון  מחיר
המעשנים מעוניינים להיגמל מכמחצית  .להעלאת המחיר לעומת הגבריםסכימות יותר מ
 מהלא מעשנים מעוניינים 93% .מעישוןיגמלו הזוג שלהם ני רוצים שב מהם 60% –כ ו

 .ים בטבלאות הבאותג ממצאים אלו ואחרים מוצ. מעישוןולם ייגמההזוג שלני שב
 

בידו של שחקן  טלוויזיה או קורא כתבה בעיתון ורואה סיגריה דולקתכשאתה צופה ב
  ?איזה מהמשפטים הבאים מתאר טוב יותר את הרגשתך, או זמר

 

 לא מעשנים מעשנים כלל הציבור 
 31.6% 7.4% 24.8% זה מאד מכעיס אותך

 32.8% 60.6% 40.6% אתה אדיש
 28.2% 1.6% 20.7% אתה שמח שאתה לא מעשן

 1.2% 28.3% 8.8% ך גם להדליק סיגריהמתחשק ל
 6.2% 2.1% 5.0% לא יודע

 

 אדישים כועסים 
שמחים שלא 
 מעשנים

מתחשק להם 
להדליק 
 לא יודע סיגריה

 מין 6.8% 11.3% 18.0% 45.4% 18.6%גברים
 3.4% 6.5% 23.3% 36.2% 30.6% נשים
18-24 8.7% 49.1% 22.2% 14.6% 5.5% 
25-34 25.7% 44.5% 16.0% 7.2% 6.6% 
35-44 17.5% 44.9% 25.5% 7.2% 4.9% 
45-54 22.6% 41.8% 21.7% 11.7% 2.2% 
55-64 38.2% 37.2% 15.7% 4.8% 4.0% 

 גיל

 6.2% 5.8% 23.8% 20.3% 44.0%ומעלה
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 65 
 

באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים להעלאת מחיר הסיגריות כמו בארצות הברית 
  ? שקלים כחלק מהמלחמה בעישון40 - 30 דולר שהוא שווה ערך ל 6 -לסכום של כ

 ציבורכלל ה לא מעשן מעשן
 48.3% 60.4% 17.5% מסכים

 33.7% 17.7% 74.6% לא מסכים
 18.0% 21.9% 7.9% אדיש

 

 אדיש סכיםלא מ מסכים
 18.0% 33.7% 48.3% כלל המדגם

 מין 17.4% 39.9% 42.7% גברים
 18.5% 27.9% 53.6% נשים
18-24 45.8% 31.9% 22.3% 
25-34 46.3% 38.1% 15.6% 
35-44 41.1% 35.4% 23.6% 
45-54 48.1% 36.7% 15.1% 
55-64 55.3% 30.2% 14.6% 

 גיל

 15.5% 26.5% 58.0% 65ומעלה
 

 או באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים שכשיש במקומות ציבוריים כמו בית קפה
  ?מאפרה על השולחן זה מעניק אישור בלתי כתוב להדליק סיגריה, אולם חתונות

 
 הציבורכלל  לא מעשן מעשן

 55.6% 50.3% 69.2% מסכים
 33.3% 38.6% 19.8% לא מסכים

 11.1% 11.1% 11.0% אדיש
 

 אדיש לא מסכים םמסכי 
 11.1% 33.3% 55.6% כלל המדגם

 מין 12.2% 38.8% 48.9% יםגבר
 10.0% 28.2% 61.9% שהיא

18-24 63.1% 22.2% 14.6% 
25-34 69.1% 20.4% 10.5% 
35-44 46.5% 39.1% 14.4% 
45-54 62.2% 29.9% 8.0% 
55-64 48.8% 41.4% 9.8% 

 גיל

 8.0% 58.3% 33.7% 65ומעלה
 

  ?)ו רק אלו שמעשניםלאת השאלה נשא (?האם היית רוצה להיגמל
 

 49.0% ללהיגמ רוצים כן
 51.0% ל רוצים להיגמלא
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 ל רוצים להיגמלא ל רוצים להיגמכן 
 51.0% 49.0% כלל המדגם

 מין 49.9% 50.1% יםגבר
 52.6% 47.4% נשים
18-24 43.1% 56.9% 
25-34 40.2% 59.8% 
35-44 52.6% 47.4% 
45-54 52.8% 47.2% 
55-64 65.9% 34.1% 

 גיל

 47.4% 52.6% 65ומעלה
 

 ?בת הזוג שלך מעשן/האם בן
 

 לא מעשן מעשן 
 12.1% 33.4% כן
 87.9% 66.6% לא

 

ו רק אלו לאת השאלה נשא( האם היית רוצה שבן זוגך ייגמל מעישון
 ?)בני זוגם מעשניםש

 

 ניםלא מעש ניםמעש
כלל המשתתפים 
שבני זוגם מעשנים

 75.4% 92.9% 59.3%ל הייתי רוצה שייגמכן
 הייתי רוצה לא

 24.6% 7.1% 40.7% לשייגמ

 

 ל הייתי רוצה שייגמלא ל הייתי רוצה שייגמכן
 75.4% 24.6% 

 מין 20.1% 79.9% גבר
 27.0% 73.0% שהיא

18-24 53.1% 46.9% 
25-34 89.1% 10.9% 
35-44 83.7% 16.3% 
45-54 77.0% 23.0% 
55-64 72.9% 27.1% 

 גיל

 43.2% 6556.8%ומעלה
 

 בחברת 2006יום ללא עישון  נערך לקראת האגודה למלחמה בסרטןסקר של ה
Market Watch2006באמצע חודש מאי , טלפוני ממוחשבהתבצע באמצעות משאל  ו 

י ומייצג של האוכלוסייה דוברת  מדגם ארציםהמהוו,  מרואיינים500  תשתתפובה
 . העברית בישראל

 

  nava-inbar@cancer.org.ilלקבלת הודעה זו במייל אנא פנו אלי בטלפון או ל 
 ,בברכה

 נאוה עינבר 
 דוברת האגודה למלחמה בסרטן

5719577 – 03 
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