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נשים 25% לעומת יהודים מעשנים 32% מעשנת, בישראל הבוגרת מהאוכלוסייה 284% £

להיות. צריך היה לבדוק מה לעומת יהודים? נשים מעשנות.

מאשר יותר איש. 10,000 בישראל שנה מתים מעישון מדי הבריאות׃ משרד נתוני ע״פפ״י £

(בארה״ב יחד. גם ומאיידס איבה בפעולות דרכים, בתאונות שמתים האנשים מספר

מעישון). כתוצאה שנה מידי נפטרים אנשים כ-430,000

כפוי/ מעישון כתוצאה זמנם טרם מתים איש 1500 ברור. לא משפט מי? מתוכםמתוך £

פסיבי.

‰˙ÂÓ˙Â ‰‡ÂÏÁ˙

כתוצאה בעולם אדם בני 4 מיליון מתים שנה מדי הבריאות העולמי, ארגון נתוני ע״פפ״י £

טבק. מעישון

במידה ואם אדם, בני מיליון הנפטרים כתוצאה מעישון ל-10 מספר יגדל 2030 עד שנת £

יפחת. לא המעשנים מספר

מתוחלת שנים 22 בממוצע 70, מפסידים גיל מעישון לפני כתוצאה הנפטרים מעשנים £

הרגילה. החיים

הריאה סרטן ממקרי ל-85%  מעל  עישון. עקב נגרמת מסרטן  התמותה  מכלל 30% £

מעישון. כתוצאה נגרמים

מעישון. ישירות המערבי נגרמים בעולם גברים המוות בקרב מקרי מכלל 25% £

ללא בהשוואה מאשר 5 פי גדול 40 ללקות בהתקף לב, לגיל מתחת מעשנים של הסיכון £

מעשנים.

מעשנים. הם בקרב 45 גיל עד מהתקפי הלב 75% £

ללא גבוה ב-70% בהשוואה שהיא סיבה מכל מעשנים בקרב מקרי המוות אצל שיעור £

מעשנים.

אנשים. כ-1,000 ימותו טבק טון 1,000 כל של ייצור על £

סיגריות. מעישון כתוצאה הנגרמת מאין-אונות הסובלים מהגברים 85% £

לא- גברים בקרב מאשר ב-50%  גבוה מעשנים  גברים  בקרב לאין-אונות  הסיכון £

מעשנים.

פוגע בראייה. עישון סיגריות £

בהשוואה 2-3 פי ריאה בסרטן הסיכון לחלות המעשנים את בקרב מעלה סיגרים עישון £

מעשנים. ללא

בחלל סרטן של בסוגים שונים הסיכון לחלות המעשנים את מעלה בקרב סיגרים עישון £

ובלוע. הפה
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ממקרי מחצית 1⁄2 לעומת עישון, ע״י נגרם נשים בקרב הפתאומי המוות ממקרי 2/3 £

בקרב גברים. התמותה הפתאומית

מעישון. כתוצאה נגרמים נשים אצל הלב שרירי אוטם ממקרי ל-50% מעל £

מעשנות נשים בקרב לב במחלות לחלות סיכון ה את מעלות היריון למניעת הגלולות £

מעשנות היא להפסיק לנשים הרופאים של המפורשת ההמלצה בהשוואה ללא מעשנות.

היריון. למניעת בגלולות להשתמש לא זאת, עשו לא עוד וכל לעשן,

מעשנים. לגברים בהשוואה ריאה בסרטן יותר מסתכנות מעשנות נשים £

לא בקרב נשים אצל ב-60% מאשר גבוה מעשנות נשים פריון בקרב מאי הסיכון לאי £

מעשנות.

להרות ב-1/3 את סיכוייהן מפחיתות מורידות פוריות העוברות טיפולי נשים מעשנות £

מעשנות. לעומת הלא אצלמה? אחוזים? מאשר

 מחקריםמראים קשרביןעישוןנשים בהיריוןלביןסיבוכי היריון,למשקללידה נמוךשלהעובר £

שסועה. שפה חיך סדוק, כמו׃ מולדים, בממוצע) ולמומים גרם 150)

ע״י העישון מתחילת 5 דקות תוך פוחתות העובר של תנועות הנשימה והעובר׃ העישון £

מוקדמות. עם לידות ישיר בקשר טבק נמצא עישון האם.

המעשנות. הניקוטין של בדמן מהרמה 3 הגבוה פי בריכוז האם בחלב ניקוטין מופרש £

להרעלת ניקוטין. להם לגרום ועלול אצל התינוקות נספג

למחלות יותר  גבוה בסיכון נמצאים הינם היריונן  במהלך שעישנו לאימהות ילדים  £

בילדות. דם לחץ וליתר לאלרגיות הנשימה, בדרכי

¯ÚÂ È·Â ÔÂ˘ÈÚ

.18 לפני גיל לעשן מתחילים (כ-90%) מרבית המעשנים £

כי׃ עולה העולמי ארגון הבריאות 1998 עבור בשנת שנערך ממחקר £

וילדות. ילדים 10-11 בקרב גילאי על כיום ועומד ירד ההתנסות בעישון תחילת גיל £

כ-25% י׳ הוא בכיתות צעירים אחת בשבוע, בקרב פעם לפחות שאחוז המעשנים נמצא

הבנים ו-13% מהבנותבקרב הבנות. מהבנים בקרב

על כ-75% ו׳-ז׳ עומד בכיתות  ילדים בקרב בשבוע אחת אחוז המעשנים לפחות פעם £

מהבנות. ו-25% מהבנים

למעשנים הפכו כולם לא אך (אף בעישון התנסו ו׳-י״א בכיתות מהתלמידים כרבע £

קבועים).

האחרונות. העישון בשנים בשיעור מדאיגה עלייה חלה הילדים חלה בקרב כללי באופן £

מכ-6% בשבוע פעם לפחות המעשנים הבנים שיעור עלה ל-1998 1994 השנים בין

המעשנים שיעור גם  .6.5 לכ-% מכ-4%  המעשנות שיעור  עלה הבנות  אצל לכ-12%.

מכ-3% בנות ובקרב לכ-7% מכ-4% בנים בקרב — יחס באותו עלה ביום פעם לפחות

לכ-4%.

כמעט אין וכיום ובעולם, בארץ בנות בקרב העישון בשכיחות מדאיגה עלייה מסתמנת £

ובנות. בין בנים בשיעור העישון הבדל
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בשנה. ממיליון יותר יום, מדי לעשן מתחילים ילדים 3,000 בארה״ב £

לטבק. שהם מכורים עצמם על העידו מהמעשנים הקטינים 3⁄4 £

שלא אמרו ו-70% להפסיק לעשן, רוצים שהיו אמרו בגיל ההתבגרות מהמעשנים כ-2/3 £

מחדש. לו יכלו לבחור מתחילים לעשן כלל, היו

הוכפל. בארה״ב המעשנות הנערות מספר האחרונות השנים 6 במהלך £

¯ÚÂ‰ È· ÏÚ ˙ÓÂÒ¯Ù‰ ˙ÚÙ˘‰

העישון להתחלת  ביותר  המשמעותי הגורם הם המתוחכמות השיווק ושיטות  הפרסומת 

השנים 100 במשך הסיגריות שיווק  ואת הפרסומות את שבדק  מחקר נוער. בני בקרב

וכיצד נוער בני בקרב המעשנים אחוז בהעלאת שלהם המכריע התפקיד את גילה האחרונות

מבוגרים. על ופחות 18 לגיל נוער מתחת על בני כל קודם השפיעו הפרסום מבצעי

לדוגמא׃

24% מהמבוגרים לעומת מרלבורו מסוג סיגריות מעשנים בארה״ב הנוער מבני  69% £

הרבה משקיעים הבפרסומת שלה בה ששמושקעת סיגריה מרלבורו היא — בארה״ב.

בארה״ב. האחרות המפורסמות הסיגריות משבין ביותר

הם ה-6 שנשאלו האם בני מהילדים 91% קאמל״׃ ״ג׳ו סיגרית במבצע הפרסום של £

מיקי מאוס). את מכירים ה-6 בני (96% מהילדים בחיוב ענו ג׳ו של דמותו מכירים את

המעשנים  אחוז עלה אחריו ואילו הפרסום, מסע לפני קאמל ג׳ו עישנו הנוער מבני 0.5% 

עלתה לקטינים המכירה — הפרסום מבצעי בעקבות ל-32%. הנוער בני בקרב זו סיגריה

דולר. מיליון ל-476 דולר מיליון מ-6

הסיכוי מעלה את במגזינים, טבק מוצרי לפרסום שנחשפו 13 בני צעירים מצא כי מחקר £

מוצרי לפרסום נחשפו לצעירים שלא  בהשוואה גדל ב-21% למעשנים  ליהפוך שלהם

טבק.

גדולים כסף  סכומי קיבלו פופולריים  קולנוע כוכבי כי המוכיחים  מסמכים נחשפו  £

בסרטים. לעישון בתמורה

קישור צעירים, של לאירועים חסויות מתן עקיפות׃ בדרכים גם נעשה לטבק הפרסום £

(סיגריה/סיגר). מסוים טבק של מוצר שם למשל) לבין (ביגוד פופולרי מותג בין

ÔÂ˘ÈÚÓ ‰ÏÈÓ‚

שנה,  15 ובתוך ב-50% יורד לב במחלת לחלות הסיכון העישון הפסקת לאחר שנה  £

בכלל. עישון אי של לב מתקרב לזה ממחלת המעשן לשעבר למות של היחסי הסיכון

אך אף הוא, יורוד מוחי ושבץ כרונית ריאות מחלת ריאות, סרטן לפתח הסיכון היחסי £

יותר. איטי בקצב

לסיכון ומגיע כמעט יורד מסרטן למות הסיכון העישון הפסקת מרגע 10-14 שנים לאחר £

כלל. עישן שלא אדם של

תזונה בתוכנית  המשולבת עישון הפסקת כי  מראה מרעה לאחרונה שפורסם מחקר  £

העישון. הפסקת עקב במשקל מלעלות הנגמל על לשמור עוזרים עוזרת מתאימה



∏¥
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

∏µ
ÌÂ˘Ï È˘ÙÂÁ

12% לעשן, להפסיק מנסים המעשנים מהגברים 68% 1999׃ משנת מישראל נתונים £

המעשנות מהנשים 44% רק זאת לעומת ויותר, לשנה מעישון להיגמל מצליחים מהם

מצליחות. מהן ו-7-8% להיגמל, מנסות

Ï‡¯˘È· ÔÂ˘ÈÚÓ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ˜Ê

מבין אקטיבי.  מעישון כתוצאה אשפוז ימי מיליון כחצי בישראל נרשמים שנה מדי  £

סובלים 12% לב, ממחלות סובלים 64% מעישון, כתוצאה המאושפזים החולים

סובלים מסרטן. ו-10% הנשימה, ממחלות בדרכי

כ-4 מיליארד 1992-98 הוא בשנים אקטיבי עישון עקב עלות האשפוזים האומדן של £

רופאים. אצל וביקורים תרופות על הוצאות כוללות אינן אלה הוצאות ש״ח,.

טבק. בעישון שמחלותיהם קשורות חולים ע״י תפוסות בבתי החולים מהמיטות 14% £

ÌÈÎ¯„ ˙ÂÂ‡˙Â ÔÂ˘ÈÚ

מעשנים. לא אל בהשוואה לנהגים דרכים בתאונות 3 מעורבים פי מעשנים נהגים

ÌÈÙÒÂ ÌÈÂ˙

ופרסום הפצה מכירה, ייבוא, עישון, הצורך בהגבלות על את הבוחנת הציבורית הוועדה מטרת

ישפיעו ומסקנותיה במטרה להמליץ לפרקליטות בנושא, ותוצאותיה מונתה היא סיגריות, של

הסיגריות. יצרני כנגד המדינה של תביעה להגיש באם הפרקליטות החלטת על

העישון. על נושא להגבלה ולפיקוח חשיבות רבה קיימת

∫˜·Ë È¯ˆÂÓ Ï˘ ÌÂÒ¯Ù ˙Ï·‚‰

בהחלטתם בני נוער ביותר על המשפיע הגורם הן פרסומות מחקרים המראים כי קיימים

הרב הפרסום מושקע הסיגריות שבו מותג את לעשן נוער מתחילים בני לעשן. להתחיל

מושפעים מפרסומות נוער ובני סיגריות, למוצרי מפרסומות ילדים לבודד לא ניתן ביותר.

אשר חשופים אליהן. מאשר ממבוגרים פי 3 אלה

בנושאי התביעות בעקבות שנחשפו ריינולדס, ר. ג׳, חברת של סודיים מסמכים

המושכות לפרסומות במיוחד כוונו שהם מגלים בארה״ב שהוגשו סיגריות

בגילאי צעירים בקרב המעשנים השטח מספר את להגדיל בכדי נוער, ובני ילדים

מופעים כמו לאירועים חסויות מתן ידי על לצעירים מוצריהם את לשווק תכננו הם .14-24

ערכו הם גם שהם קוראים. שוהים, ובעיתונים ובמגזינים בהם צעירים לצעירים, מקומות

הציעו הם שלהם. השוק העדפות ועל 14 בגילאי הצעירים של העישון הרגלי על סקרים

קאמל. ג׳ו נולד בעקבותיה קומיקס, של גישה

והן בפרסומות  הן הנשים,  לאוכלוסיית גם מאמציהם את הטבק חברות  מפנות כיום 

המתאימים לנשים. בפיתוח מוצרים

מוצרי על המיסוי הגברת כי הראו אחרות בארצות מחקרים טבק׃ מוצרי של המיסוי הגברת

לעשן. אשר מתחילים האנשים את אחוזי מפחיתה טבק


