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 2006 מאי 29
 ו"התשס, בסיון' ב

 03795006:סימוכין
 כתבי בריאות  :לא
 

 הודעה לעיתונות
 

 -"יום ללא עישון"היום יצויין בארץ ובעולם 

 וכיום אחוז,  נרשמת ירידה מתונה בשיעורי העישון של נשים יהודיות2000-מתחילת שנות ה

 )%21.3(הנשים היהודיות המעשנות הוא מהנמוכים ביותר בשני העשורים האחרונים 

 
, ל האגודה למלחמה בסרטן" ומנכ,יזרי-יעקב בן, במסיבת עיתונאים שערכו הבוקר שר הבריאות

לדאבוני , דווקא בגלל שאני": שר הבריאות. השר בנושא עישון ח "הוצגו נתונים מתוך דו ,מירי זיו
אני .  ושלושת נכדי אינם מעשניםבני.  יותר מאחרים לסכנות הטמונות בעישוןעני מודמעשן א, הרב

אך העובדה שאני מעשן אינה מהווה חלילה מסר , מודע לאחריות הממלכתית המוטלת עלי
. אעשה כל מאמץ שהמלחמה בעישון תעמוד בראש סולם העדיפויות של משרד הבריאות. לציבור

 ". ו לא יתחילו לעשןלה לדור הצעיר על מנת שאפי צריך להיות מופנץעיקר המאמ
 

במלחמה ארוכת יום זה הוא קרב מהותי וחשוב " :לחמה בסרטןל האגודה למ"מנכ, מירי זיו
לגבי הסכנות להגביר את המודעות בקרב הציבור מנת אנו פועלים כל השנה על במסגרתה  ,טווח

יש לפתח דרכים יעילות , לאכה עוד רבההמאולם . ולספק מגוון פתרונות לגמילההכרוכות בעישון 
חוק הגבלת העישון לרבות , ולתקן חלק מהחקיקה ברוח הזמןחוקקו  לאכיפת החוקים שכבר

י ככלי יעיל וחשוב לצמצום צריכת הטבק בקרב יש לפעול בתחום המיסו. במקומות ציבוריים
 מסעות הפרסוםלמגר את ,לפעול ביתר שאת במוסדות חינוך, מגזרים שונים באוכלוסייה

את האמנה הבינלאומית למלחמה בעישון עליה חתמה וליישם  תהקטלניים של חברות הסיגריו
 ."מדינת ישראל לפני כשנתיים

 
 

 (KAP)" ידע עמדות והתנהגות בריאותית"הנתונים על דפוסי העישון בקרב האוכלוסייה הבוגרת מקורם בסקר 

 על ידי המחלקה לחינוך וקידום בריאות באמצעות המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד שנערך 2005-2004

בזיקה למגוון מדדי עמדות והתנהגות  ,לספק מידע על ידע מבוצעים אחת לשנתיים וייעודם KAPסקרי  .הבריאות

 .  כבסיס לקביעת מדיניות לקידום הבריאות בישראלבריאות

 77%; )55%( נשים 2,409-ו) 45%( גברים 1,970:  נדגמים4,379המידע שיוצג להלן מתבסס על מאגר נתונים הכולל 

 .   ערבים23%-יינים הם יהודים ובני דתות אחרות שאינם ערבים ומהמרוא
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 שיעורי העישון בישראל

  מכלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל מעשנים 25.5% •

 ).העישון בקרב יהודים וערבים גם יחד השיעורים מייצגים את היקף(

 מכלל הגברים בישראל מעשנים 32.1% •
   מכלל הנשים מעשנות19.3%- ו

 ).העישון בקרב יהודים וערבים גם יחד ים מייצגים את היקףהשיעור(

 השוואה לפי מין קבוצת אוכלוסייה
 : בקרב גברים •

  מהיהודים מעשנים30.3% 
  מהערבים מעשנים41.2% 

 :בקרב נשים •

  מהיהודיות מעשנות21.3% 

  מהערביות מעשנות8.3%
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 שראל נמצא במקום בינייםשיעור העישון בקרב גברים בי: לאומית-השוואה בין •

 בהשוואה ליתר בקרב נשים ישראליות שיעור העישון נמוך. בהשוואה ליתר המדינות

 ). 1תרשים (המדינות 

  2004-2003לפי מין , שכיחות העישון בישראל ובמבחר מדינות : 1תרשים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מגמות בעישון 

  המחלקה לחינוך וקידום בריאות הנתונים שלהלן מבוססים על מאגר המידע של

שערכו המרכז ) 2002-1994" (עמדות והתנהגות בנושאי בריאות, ידע"ועל סקרי ) 1993-1972(

 . הלאומי לבקרת מחלות והמחלקה לחינוך וקידום בריאות
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הנתונים מוצגים בנפרד עבור האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית עקב מחסור בנתונים 

 . 1996 העישון בקרב האוכלוסייה הערבית לפני שנת לגבי שיעורי

 
הם מהנמוכים שהושגו בעשרים השנים   יהודיםגבריםבקרב  שיעורי העישון 2000-בשנות ה •

 .אם כי בשלוש השנים האחרונות חלה עלייה מתונה, )30%-כ(האחרונות 

וכיום , נשים יהודיות נרשמת ירידה מתונה בשיעורי העישון של 2000-מתחילת שנות ה •

אחוז הנשים היהודיות המעשנות הוא מהנמוכים ביותר בשני העשורים האחרונים 

)21.3%.( 
- ל50%-מ– גברים ערביםבשיעורי העישון של  18%של  חלה ירידה 2004-1996בין השנים  •

41.2%. 
 .8.3%-ל  12%- מ– נשים ערביותבשיעורי העישון של  חלה ירידה 2004-1996בין השנים  •

 הבוגרת בישראל  בקרב האוכלוסייהבשיעורי העישוןמות מג : 3תרשים 
 )*2004-1980(מין קבוצת אוכלוסייה ולפי , ) ומעלה18בני (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הנתונים המוצגים בתרשים זה אינם מתוקנני גיל) 1* 

 בשאר השנים מבוססים הנתונים על . הנקודות המסומנות מציינות שנים בהן התקיים סקר) 2
 .ניםאומד    
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 מוכנות להפסיק לעשן
 . מכלל המעשנים מתכוונים להפסיק לעשן בחודש הקרוב20%-כ •
 17.8%(כשישית מאוכלוסיית המעשנים מביעים כוונה להפסיק לעשן בחצי השנה הקרובה  •

 .) מקרב הערבים המעשנים14.3%- ומקרב היהודים המעשנים
  . מהמעשנים אינם מתכוונים להפסיק לעשן60%-יותר מ •

 
 הגדלת האזהרות על גבי קופסאות הסיגריות 

מעשנים חושבים שהגדלת האזהרות של - מקרב הלא70%- מקרב המעשנים וכ75%-כ •

 .משרד הבריאות על גבי קופסאות הסיגריות לא תגרום לאנשים להפסיק לעשן
מעשנים מאמינים שהדבר כן יגרום - מקרב הלא23%- מקרב המעשנים וכ21% -כ, לעומתם •

 .וןלהפסקת עיש
 דפוסי העישון בקרב בני נוער

 2004-2003, צעיר) ת"מב(ממצאים עיקריים מסקר מצב בריאות ותזונה 

-2004בשנים שנערך צעיר ) ת"מב(מצב בריאות ותזונה הנתונים שלהלן מבוססים על ממצאי סקר 

בני נוער יהודים  6,300-כבקרב מדגם מייצג של ידי המרכז הלאומי לבקרת מחלות - על2003

 . יב-זרבים בישראל בכיתות וע

 עישון סיגריות

 יב מעשנים- מכלל הבנים בכיתות ז7.8% •

 יב מעשנות- מכלל הבנות בכיתות ז4.8% •

 גיל התחלת עישון

 שנים בבנים 13.8גיל התחלת העישון הממוצע היה , בקרב תלמידים בכיתות יב אשר מעשנים •

 . שנים בבנות14.5-ו
 .14המעשנות התחילו לעשן לפני גיל  מהבנות 19%- מהבנים המעשנים ו37% •

 עישון פסיבי/ חשיפה לעישון 

  מכלל התלמידים דיווחו כי נוהגים לעשן בקרבתם בבית40% •
  מהתלמידים דיווחו כי מעשנים בקרבתם בבית הספר29.5% •
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  מהתלמידים דיווחו כי מעשנים בקרבתם במקומות בילוי 72.2% •

 עישון נרגילה 

 .ת דיווחו כי הם מעשנים נרגילה מהבנו8.9%- מהבנים ו20.1% •

 
 עמדות לגבי איסור על עישון

 .18 מכלל התלמידים הביעו עמדות בעד איסור מוחלט על עישון סיגריות מתחת לגיל 61.6% •

 
 ל" בצהעישוןמצב ה

במסגרת הסקר . מתגייסים והמשתחרריםמדי שנה סקר הרגלי בריאות בקרב הל מבוצע "בצה

ביותר שבידינו הנתונים העדכניים .  העישון שלהם בהווה ובעבר דפוסינשאלים החיילים גם על

  . 2005מתייחסים לשנת 

 2005ל בשנת " לצההמתגייסיםבקרב  !!!!
  מהחיילים מעשנים28.7%

  מהחיילות מעשנות32.5%

 2005ל בשנת " מצההמשתחרריםבקרב  !!!!
  מהחיילים מעשנים41.3%

  מהחיילות מעשנות37.3%
 ל"בשיעורי העישון של המתגייסים והמשתחררים מצה שנים לא נצפה שינוי 8-מזה כ !!!!
: צריכת הסיגריות היומית בקרב המשתחררים המעשנים ירדה הן בגברים הן בנשים !!!!

 11.2- מ– ובנשים 2005 בשנת 13.2- ל2003 סיגריות בממוצע ליום בשנת 15.1- מ-בגברים 

 .2005 בשנת 9.6- ל2003סיגריות בממוצע ליום בשנת 

 למניעת העישון וגופים מקצועיים נוספיםיאות פעילות משרד הבר

משרדית -הוועדה הביןידי הנהלת משרד הבריאות והנהלת משרד החינוך - מונתה על2005בשנת 

 . ספר נקיים מעישון-לבתי

 : המלצות הועדה המרכזיות הן
 הקמת מערך מקצועי שילווה את בתי הספר ויסייע להם בגיבוש מדיניות  •

 . ר ובמציאת אסטרטגיות אכיפה מתאימותאיסור עישון בבתי הספ
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פיתוח תוכניות חינוכיות ייחודיות המותאמות לצרכים המגוונים של אוכלוסיות שונות  •

 .   בישראל

 .הגברת התמיכה הציבורית בקרב קובעי המדיניות והציבור הרחב •
 . הקמת מערך מחקרי מלווה •

  : 2006תוכניות ייחודיות של משרד הבריאות לשנת 

 . ח תוכנית למידה מתוקשבת למניעת עישון בשיתוף האוניברסיטה העבריתפיתו) 1

האמריקני שבו מוצגות המניפולציות של " האמת"התוכנית מבוססת על קמפיין  

 .חברות הטבק לאורך השנים 

 באתר תוצע תוכנית ". נענע"בשיתוף פורטל   לבני נועראתר גמילה מעישוןהקמת ) 2

 , עדויות של סלבריטאים שבחרו לא לעשן או שהפסיקו,     גמילה לפי חמישה צעדים

 . משחקים ועוד, סרטונים ,    פורומים לתמיכה 

 . המהוות מודל לחיקוי, פיתוח תוכנית טלוויזיה לילדים המבוססת על דמויות חיות) 3
 קופות , משרד החינוך, גופים מקצועיים נוספים כגון האגודה למלחמה בסרטן •

 ל עוסקים בצמצום נגע העישון בשיתוף משרד "ריאות וצהרשת ערים ב, החולים

 .אכיפה והפעלת תוכניות גמילה והסברה, הבריאות באמצעות חקיקה

 

 חקיקה

 
 2005-2006דוגמאות לחקיקה שטרם הושלמה בשנים 

 , )4' תיקון מס(טבק  הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי •
 2005 -ה "התשס 

 2005 -ה "התשס, )5' מס( הטבק  הצעת חוק לתיקון פקודת •

  תקנות בנושא מכונות למכירת מוצרי טבק •

 ,)הכשרת סדרנים ממונים(  תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים •
  2006 -ו " התשס

 
 

 ,בברכה 
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          ענבל יעקובס                                                                 נאוה ענבר
  דוברת האגודה למלחמה בסרטן    מ דובר משרד בריאות"מ         

                                                    050-2099416 


