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 2020מאי  20

 

 עישון בישראל:  

 ת יהודיבאוכלוסייה ה עישון בקרב בני נוער, צעירים ומבוגרים מאפייני ה 

   2020מאי 

 

ביחס למוצרי  של בני נוער, צעירים ומבוגרים,  התנסות, שימוש ותפיסות  בחינת  :  ת המחקרמטר

 בתחום העישון ומניעתו. שנה האחרונה עישון שונים, לאור השינויים שהתרחשו ב

 

ומבקרב    אינטרנטי  סקרתיאור:   נוער  גיל    בוגרים בני  היקפי השבדק    ,18מעל  התנסות את 

היהודית,   האוכלוסייה  בקרב  שינויים  בוהעישון  נבדקו  כן,  כמו  והאידוי.  העישון  מוצרי  מגוון 

 והסיבות לשינוי.   השונים שימוש במוצרי העישוןמאפייני הב

   

ומעלה, חברה יהודית, מכלל   18 בגילאי  בוגריםו, 12-17 בגילאי וצעירים נוער בני: קהל היעד

 הארץ 

 

מעשנים ומעשנים לשעבר מקרב הציבור    1,834  משיבים, מתוכם  2,837  הסקר כלל  :מדגם

 .  היהודי מכל הארץ

 

,  2020של אפריל  ראשונה  מחצית השבוע האחרון של מרץ והההסקר נערך במהלך    מועד:

    בתקופת איסוף הנתונים, התקיים סגר בשל פנדמיית הקורונה  .'iPanelבאמצעות חברת '

 

ה:  שיטות בסיס  על  שוקללו  הגולמיים  מין,  משתנים:  השיעורים  דתיותגיל,  בהתאם ומידת   ,

 .  2017 להתפלגות האוכלוסייה הכללית בשנת

 

במחקר זה ישולבו נתונים מסקרים קודמים שערך המיזם למיגור העישון, כהשוואה לנתוני סקר  

,  2019ביניהם: סקר בקרב מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה היהודית שנערך במאי  ,  2020מאי  

, וסקר בקרב מדגם  2018סקר בקרב מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה היהודית שנערך במאי  

 . 2018מהאוכלוסייה היהודית שנערך באוגוסט  15-19 בני נוער בגילאי
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 הנושאים שיסקרו:

 שינויים בהרגלי העישון שיעור המעשנים מהאוכלוסייה היהודית בישראל ו -

o השפעת הרגולציה על הרגלי העישון בשנה האחרונה 

o  השפעת הקורונה על הרגלי העישון בחודש האחרון 

 13-24וצעירים בגילאי  שיעורי העישון בקרב בני נוער  -

o  15-17מאפייני התנסות ועישון בקרב בני נוער בגילאי 

o  השפעת הרגולציה על עישון בקרב בני נוער 
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 אוכלוסייה היהודית בישראל ביעור המעשנים ש 

 

 .  .%421על  באוכלוסייה היהודית עומד  ומעלה  22בני ב 1היומיים  המעשניםאחוז 

 

 2020, אוכלוסייה יהודית, לפי קבוצות גיל מקרב בגירים  מעשנים : שיעור ה1לוח 

 קבוצת גיל 

 לא מעשנים מעשנים

 סה"כ 

 מעשנים
 בכל יום

אחת  

 לשבוע 

לעיתים 

רחוקות 

 יותר

עישנתי  

* בעבר  

 יהתנסית

מספר  

 פעמים

לא עישנתי  

 מעולם 

19עד   18גילאי   38.9% 14.4% 5.4% 19.1% 3.7% 7.6% 49.8% 

21עד   20גילאי   52.6% 19.9% 10.3% 22.4% 3.3% 11.3% 32.9% 

24עד   22גילאי   51.5% 20.9% 9.5% 21.1% 5.5% 11.6% 31.4% 

29עד   25גילאי   57.7% 27.8% 10.3% 19.6% 5.2% 7.9% 29.2% 

34עד   30גילאי   57.5% 30.6% 9.6% 17.3% 7.6% 7.9% 27.1% 

49עד   35גילאי   41.8% 17.8% 7.6% 16.4% 13.7% 9.2% 35.3% 

64עד   50גילאי   35.2% 20.7% 3.6% 10.9% 20.9% 14.1% 30.0% 

ומעלה  65גילאי   25.9% 19.1% 0.0% 6.8% 20.0% 13.3% 40.8% 

 ממוצע ארצי  

ומעלה(  22)גיל   

41.9% 21.4% 5.5% 13.6% 14.7% 11.4% 33.4% 

   עישנתי תקופה מסוימת )לפחות חודשיים( והפסקתי לחלוטין  -* עישנתי בעבר 

 

(, נמוך 21.4%)  2020ומעלה באוכלוסייה היהודית בשנת    22אחוז המעשנים היומיים בבני  

 בהתאמה(. 25.4%  -ו 24.7%) 2018-ו 2019מהאחוזים שנמדדו בשנים 

 

 האחרונההשפעת הרגולציה על הרגלי העישון בשנה 

הביאו העישון  מוצרי  שוק  במבנה  שינויים  והמשך  רגולטוריים  בשיעור    שינויים  לשינויים 

נכנס לתוקפו צו מיסוי המשווה את המס על הטבק לגלגול   2019בפברואר    .המעשנים היומיים

על הסיגריות.   מכן,  למס  )למעט החרגת   , חל2019במרץ  חודש לאחר  גורף  פרסום  איסור 

המודפסת( טבק    העיתונות  מוצרי  של  השיווק  והגבלת  פרסומת  איסור  חוק  יישום  במסגרת 

ת מוגדלות וחפיסות אחידות על כלל מוצרי  נכנסו לתוקף חובת אזהרו  2020ועישון, ובינואר  

העישון, ואיסור הצגה בחנויות. כמו כן, החל ממועד זה חנות הדיוטי פרי חויבה למכור מוצרי  

 .עישון העומדים ברגולציה המחויבת בישראל

 

ה בני  בקרב  העישון  בשיעורי  הירידה  את  להסביר  יכולים  אלו  רגולטוריים    22-מהלכים 

כי מסתמן  האחרונה.  בשנה  החקיקה  ומעלה  האחרונה  שינויי  ל  בשנה    9.4%-גרמו 

 .להפסיק לעשןומעלה  22מגיל האוכלוסייה מ 8%-עשן פחות, וללה אוכלוסייהמ

 
סיגריות, טבק לגלגול, סיגרים, סיגרלות, נרגילה,  , לפחות אחד ממוצרי העישון הבאים: " נחשב מי שדיווח כי הוא מעשן כל יוםיומי "מעשן 1

 , טבק להרחה או טבק למציצה.  IQOSמקטרת, סיגריות אלקטרוניות, סיגריית 
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     לפי תדירות העישון והרכב מוצרי העישון.  בשנה האחרונהכלל האוכלוסייה  חנו כיצד השתנו הרגלי העישון שלב

 

 



 

   90974| רחוב הגפן, רמת רזיאל,  580634947מגזרי למיגור העישון, )ע"ר( -המיזם הרב 

 info@smokefree.org.il|  02-5791259פקס  03-9695880טלפון 

 

 צמצמו את היקפי העישון שלהם; מתוכם  17.4%  ומעלה,  22בקרב בני  כפי שעולה מהתרשים,  

לא שינו    15.4%הפחיתו את היקפי העישון שלהם.    9.4%-הפסיקו לעשן בשנה האחרונה ו  8%

ורק    לא שינו תדירות אך החליפו מוצר או מותג עישון  4.3%מתוכם    ;שלהםאת היקף העישון  

יותר  בכך שיעור המפחיתים ומפסיקים לעשן הוא    ציינו כי עישנו יותר בשנה האחרונה.  7.9%

   כפול משיעור המגבירים את היקפי העישון שלהם.מ

 

אשר פחות מונעים משיקולי    34עד    18ניתן לשער כי צעדי הרגולציה משפיעים על קבוצות הגיל  

בקבוצות גיל אלו עולים על הממוצע    תחלואה ובריאות כתמריץ להפסקת עישון. שיעורי הגמילה

 ספרתי.  -(, עד כדי שיעור דו8%ומעלה )  22בגילאי 

 

הצעירים,  ב או  גילאים  העישון  העמקת  מבחינת  העישון  בהרגלי  שינויים  על  לדבר  ניתן  לא 

הפסקתו, מכיוון שתקופה זו מאופיינת בצעדי כניסה למעגל העישון, שנמשכו גם בשנה זו, עם  

 .   15-17התחלת עישון בקרב בני  17.7% -ו 10-14התחלת עישון בקרב בני  5.6%

 

 ן השפעת הקורונה על הרגלי העישון בחודש האחרו

, ביניהם  2020אפריל  -במהלך חודשים מרץבמאפייני העישון    נוספים  שינויים  נצפויחד עם זאת,  

, שנראה כי ניתן לשייך שינויים בתמהיל מוצרי העישוןו  תדירות העישון, חזרה לעישוןהגדלת  

 והסגר על דפוסי העישון.   קורונהאותם להשפעת ה

 

 
 

מתוכם    הרגלי העישון שלהם בחודשיים האחרונים.ומעלה, שינו את    22מקרב בני    8%-כ

בעישון,    0.3% התנסותם  את  לעשן,    0.4%הרחיבו  העישון    2.7%הפסיקו  מוצר  את  שינו 

 חזרו לעשן.   4.8%-העיקרי שלהם ו

 

  2.4%העמיקו את היכרותם עם עולם העישון, מתוכם    15-17מבני הנוער בגילאי    5%-כ

מבני הנוער בקבוצת גיל זו   1.5%בנוסף,    התנסותם בעישון.הרחיבו את    1.8%-חזרו לעשן ו

 שינו את מוצר העישון העיקרי שלהם בחודשיים האחרונים.  
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במוצר יחיד, על פני    סתפקוהממצאים מעידים כי בחודשיים האחרונים, המעשנים הבנוסף,  

זו נצפתה   תופעה  שימוש במגוון מוצרים במקביל, בשונה מהתקופה המקבילה אשתקד.

אנו משערים כי הדבר נובע ממגבלות ההפצה של הסגר, אולם רק מחקר נוסף  בכלל הגילאים.  

 לאורך זמן יעיד האם מדובר במגמה או בתופעה חולפת. 

 

 
 

להסביר את הגידול משמעותי בשיעור המעשנים לעיתים   , ניתןמשלל היבטים אלה  כפועל יוצא

 רחוקות, ביחס לנתוני שנה שעברה.  
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 24-13שיעורי העישון בקרב בני נוער וצעירים בגילאי 

 

עלייה בשיעורי העישון בקבוצות גיל אלו מעידה  . 24עד    13הכניסה לעולם העישון מתרחשת בגילאים  

בחינת שיעורי המעשנים* בקבוצות גיל אלו,    נוער וצעירים לעולם העישון.על כניסה גוברת של בני  

ה בשיעורי העישון בקרב בני נוער וצעירים בשנת  י בשלוש השנים האחרונות, מראה כי ישנה עלי

מכאן שאנו עדים לכניסה מוגברת של בני נוער וצעירים לעולם  .  ן השנתיים שקדמו לה, לעומת  2020

 העישון.  

בגילאי   נוער  בני  העישון של  על    2020בשנת    15-17שיעורי  שיעורים  20.7%עומדים  מול  אל   ,

 בהתאמה(.   12.4%-ו 15.5%) 2018- ו 2019נמוכים יותר בשנים 

כן,   בשיעורי העישון בשנה    22-24-ו  20-21,  18-19בכל אחת מקבוצות הגיל  כמו  עלייה  התרחשה 

 בהתאמה( ביחס לשיעורי העישון בשנתיים הקודמות.   51.5% -ו   52.6%, 38.9%האחרונה )

 

 קטגוריית המעשנים כוללת: עישון יומי, עישון שבועי ועישון לעיתים רחוקות. * 

 

 17-15מאפייני התנסות ועישון בקרב בני נוער בגילאי 

 

 מוצר העישון הראשון להתנסות

  65בקרב בני    92.4%  -בקרב כלל הגילאים, מובילה הסיגריה כמוצר העישון הראשון להתנסות, החל מ

מספר  עולה    –יחד עם זאת, ניתן לראות כי ככל שיורד הגיל . 15-17בקרב בני    59.1%  - ומעלה, ועד ל

 העישון השונים האחרים המשמשים כמוצר עישון ראשון להתנסות.  ונפח מוצרי

ומעלה    22%- ולכ  15-17מבני    15%-כמוצר הכניסה הראשון להתנסות בעישון לכ  שימשה הנרגילה  

 (.  34עד   18בני נוער וצעירים )גילאי בקרב 

בגילאי    19.7% הנוער  האלקטרונית   15-17מבני  הסיגריה  באמצעות  בעישון  לראשונה    . התנסו 

אף הם, החלו את דרכם בעולם העישון באמצעות הסיגריה    20-21מבני    3.9%-ו   18-19מבני    7.6%

החלו את דרכם  בישראל  מהאוכלוסייה היהודית חמישי/ת כל נער/ה   2020נכון למאי האלקטרונית. 

באמצעות   העישון  כחלופה  אלקטרונית  ה סיגריבעולם  הטבק  חברות  ידי  על  שהוגדר  מוצר   ,

   .למעשנים בגירים 
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  15-17ישנם הבדלים בתמהיל מוצרי העישון ששימשו כמוצר עישון ראשון לקבוצת הגיל יחד עם זאת,  

)ככל הנראה בשל  2020בשנת   , אל מול השנה החולפת. ניתן לראות כי הטבק לגלגול איבד מכוחו 

. לעומת זאת, חלה עלייה מתונה  השוואת המס על הטבק לגלגול למס על הסיגריות(, כמו גם הנרגילה

 בסיגריה כמוצר עישון ראשון. ועלייה משמעותית   ,מוצר עישון ראשון לקטרוניות כבסיגריות הא 
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 התנסות במוצרי העישון 

  , הינם ארבעה: סיגריות ,  2020נכון למאי    15-17מוצרי העישון העיקריים בהם התנסו בני הנוער בגילאי  

 נרגילה וטבק לגלגול.  , סיגריות אלקטרוניות

ב  מובילות  עישון מדד  הסיגריות  אליהם   24.4%)  ההתנסות של בני הנוער במוצרי  ומיד בצמוד   )

)ה מופיעים    (,23.1%סיגריות אלקטרוניות  אחריהם  ניכר  ו 15.3%)הנרגילה  בפער  לגלגול  (  הטבק 

(11.9% )   . 

בהשוואה לשנה הקודמת, ניתן לראות כי חלה עלייה משמעותית באחוזי ההתנסות בעישון סיגריות  

וסיגריות אלקטרוניות, בעוד שהיקף ההתנסות בנרגילה ובטבק לגלגול שמר על היקפים דומים בשנתיים  

 האחרונות.  

 

 

לראות  2020בשנת   ניתן  של  ,  אלקטרוני  23%עלייה  בסיגריות  ההתנסות  מבאחוזי    18.8%-ות 

בשנת   ב  23.1%-ל  2019התנסות  עם  2020-התנסות  יחד  ההתנסות    22%של    עלייה ,  באחוזי 

 . 2020-התנסות ב  24.4%- ל 2019התנסות בשנת   20.0%-מ – בסיגריות 

בסיגריות וסיגריות אלקטרוניות בשנה האחרונה,    15-17העלייה בשיעורי ההתנסות של בני נוער בגילאי  

;  2018ונובמבר    2018בשיעורי ההתנסות של בני נוער במוצרים אלו באוגוסט    מצטרפת לעליות שנמדדו 

יצרה שער כניסה לעולם   אשר ממחישה היטב כיצד כניסתן של הסיגריות האלקטרוניות לא רק 

 העישון לבני הנוער, אלא החזירה את תופעת העישון בכללותה לשיח הלגיטימי של בני הנוער.  
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 17-15תופעת העישון בקרב בני נוער בקבוצת הגיל השפעת הרגולציה על 

 

כתוצאה  עישון בקרב מבוגרים הוא ירידה בשיעורי העישון,  בהמאבק  ת  בעוד שהמדד להצלח

וצעירים  מ נוער  בני  בקרב  המיוחל  לשינוי  המדד  מעישון,  החשיפה נגמילה  ממניעת  ובע 

 .  העישוןצמצום היקף התחלות וההתנסות במוצרי העישון, שיובילו ל

 

היו אמורים להשפיע הן   2019לכאורה, אותם צעדים רגולטוריים שנכנסו לתוקף במהלך שנת  

על צמצום העישון בקרב אוכלוסיית המעשנים, והן למנוע כניסתם של בני נוער וצעירים למעגל  

העישון. אך עוצמת ההשפעה של כל מרכיב רגולטורי היתה שונה, ואין דין מיסוי טבק לגלגול  

 . בהיבט היישום  הן, הן בהיבט ההשפעה ועל שתי האוכלוסיות ין איסור פרסומתכד

 

. בדיקת  2019איסור הפרסום הגורף )למעט החרגת העיתונות המודפסת( נכנס לתוקפו במרץ  

נחשפו   הנוער  בני  כי  העלתה  האחרון  בחודש  עישון  למוצרי  לפרסומות  החשיפה  תדירות 

 לפרסומות במגוון הערוצים השונים, למרות קיומו של חוק האוסר זאת. 

 

בה המקומות  רשימת  את  מוביל  בחנויות  לפרסומותהשילוט  נחשפו  כי  הנוער  בני  ציינו  ,  ם 

לאחריהם פרסומות בעיתונות המודפסת ובלוחות המודעות, ובמקום השלישי דורגו הפרסומות  

 ברשתות החברתיות ובאינטרנט. 

 

מאוגוסט   החשיפה  לנתוני  כי  2018בהשוואה  לראות  ניתן  לתוקף,  החוק  כניסת  לפני   ,

תה, תדירות החשיפה לפרסומות בעיתונות  תדירות החשיפה לפרסומות בחנויות לא השתנ

המודפסת ובלוחות המודעות עלתה מאז כניסת החוק, ואילו תדירות החשיפה לפרסומות 

ברשתות החברתיות ובאינטרנט ירדה במעט, אך עדיין נצפית, למרות היותה אסורה על 

    פי חוק.  
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חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון הוסיף את הסיגריות האלקטרוניות 

 לרשימת המוצרים האסורים למכירה לקטינים.  

 

'רכישה חברתית', הווה  -מבני הנוער השיגו את מוצרי העישון באמצעות מה שמוגדר כ  כמחצית

בעצמם את מוצרי העישון,    רכשו  15-17מבני  עוד כשליש    אומר בקשה מחבר או אדם מעשן.

 נתנו כסף לאדם אחר בכדי שירכוש עבורם.   11.2%-ו

 

  37%כי חל גידול של  , ניתן לראות  בנוגע למכירה לקטינים  בחוקסור הקיים  האיאף    לע

  35.9%  -ל  2019בשנת    26.3%  -בשיעור בני הנוער הרוכשים בעצמם את מוצרי העישון, מ

 . 2020בשנת 
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, והראייה לכך היא השיעור  אכיפתם, לא מבטיחים יישום ושינוי במציאותצעדי רגולציה ללא  

מכירה איסור ההגבוה של בני הנוער הרוכשים בעצמם את מוצרי העישון, חרף האיסור בחוק. 

יישום החוק, וכל עוד לא יתבצעו  כמו גם איסור הפרסום   דורשים שניהם אכיפה לשם ווידוא 

לא צפויה להיראות ירידה בשיעורי התחלות עישון בקרב מהלכי פיקוח ואכיפה בנושאים אלו,  

 בני הנוער והצעירים.  

 

כיום,  בהתא האכיפה  נעדרת  למציאות  בנמה  כי  לראות  הצעדים  יתן  השפעת  מאופן  שונה 

חלה עלייה בשנה    17עד    15בקרב בני  ומעלה,    22הרגולטוריים על מעשנים בגירים בגילאי  

משיעורי עישון של   יומי, שבועי ולעיתים רחוקות,  –האחרונה בכל שלושת תדירויות העישון  

,  2020בשנת    9.1%-ו  3.9%,  7.7%, לשיעורי עישון של  2019בשנת    8.3%-ו  2.5%,  4.7%

 בהתאמה.  

 

 


