
:  העישון מגיפתהמאבק להכחדת 
 דיווחים מהחזית העולמית ומישראל

 משרד הבריאות, מרכז בכיר מניעת עישון, הספיל-חיים גבע

 העשיריהכנס השנתי 
 החברה למניעה וגמילה מעישון

 אילת
 2016פברואר  



 תעשיית הטבק

מוצרי  המעשנים

 הטבק

 העישון בישראל

  7,000 חומרים 

  350 מסוכנים 

  70 מסרטנים 

ניקוטין 

+ 
 מיליארד  8.13מוציאים ₪ 

(21)מהאוכלוסייה  20%-כ+ 

 מיליון מעשנים 1.1-כ    

50% מעוניינים להיגמל  ,

 ערבי 68%, יהודי 33%

 מהשוק סיגריות זרות 88%
 BAT  +JTI+ פיליפ מוריס   

תוצאות  

 העישון
8,095 מעישון כפוי   836מהם , נפטרו 

12.85  ג"מהתל 1.5/ ₪מיליארד 

370 אלף ימי אשפוז 

47%  18התחילו לפני, 

 ,19התחילו לפני  23%     

 20התחילו אחרי  27%     

 2010הסקר החברתי  , 2014ח שר הבריאות "דו: נתונים

 2015  סטורנקסט, 2012סקר גמילה ,  ס"הלמשל 



תעשיית  

 הטבק

 המעשנים

מוצרי  

 הטבק
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 ונוער



 עקרונות -פרסום ושיווק  –רגולציה על טבק 

  השונים הטבק מוצרי את למכור יוכלו המוכרים1.
 .השונים הטבק מוצרי את לקנות יוכלו והמעשנים

  ,הצרכנים עם ישיר קשר ליצור תוכל הטבק חברת2.
  פרסום וכן ,החפיסה בתוך ישירות להם לפרסם

 .שיוגדרו מכירה נקודות בתוך
 .ומודעות שקיפות הגברת - צרכנים=מעשנים3.
  שיווק מאמצי הגבלת - וצעירים קטינים על הגנה4.

 .מודעות העלאת ,ופרסום





It Is Time to Regulate Carcinogenic Tobacco-Specific 
Nitrosamines in Cigarette Tobacco 
Stephen S. Hecht* 
  
The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act gives the U.S. Food and Drug 
Administration power to regulate tobacco products. 
This commentary calls for immediate regulation of the carcinogenic tobacco-specific 
nitrosamines 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK) and N′-
nitrosonornicotine (NNN) in cigarette tobacco as a logical path to cancer prevention. 

NNK and NNN, powerful carcinogens in laboratory animals, have 
been evaluated as “carcinogenic to humans” by the International 
Agency for Research on Cancer. NNK and NNN are present in the 
tobacco of virtually all marketed cigarettes; levels in cigarette smoke are 

directly proportional to the amounts in tobacco. The NNK metabolite NNAL, 
itself a strong carcinogen, is present in the urine of smokers and 
nonsmokers exposed to secondhand smoke… Therefore, it is time to control 

these factors and produce cigarettes with 100 ppb or less each of NNK and NNN in 
tobacco, which would result in an approximate 15- to 20-fold reduction of these 
carcinogens in the mainstream smoke of popular cigarettes sold in the United States.  
 
 
Cancer Prev Res; 7(7); 639–47. ©2014 AACR. 

https://www.facebook.com/calcala.moital.il/?ref=nf


 :אזהרה חשובה לציבור
"  גדול"מפני שימוש במוצץ גומי להזהיר את הציבור הממונה על התקינה במשרד הכלכלה מבקש 

 PURE"המסומן בכיתוב על הטבעה , שצבעו צהוב לתינוקות וילדים GUMEXשל חברת 
LATEX " אוPURE LATEX GUMEX "" , לולאת מחזיק המוצץ מסומנת באות"G ." המוצץ

אריזת המוצץ מסומנת בחלקה האחורי במספר אצווה  , 2015מיוצר ונמכר אחרי חודש יוני 
41/4/14. 

הסתברות גבוהה לפגיעה בבריאותם של תינוקות  בבדיקת מכון התקנים הישראלי התגלה כי יש 
מהמוצץ הגבוהה מהערך המותר הקבוע   ניטרוזמיניםהמשתמשים בו בשל פליטת וילדים קטנים 

מוצצים לתינוקות ולילדים  -מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם" 1157י "בתקן ישראלי רשמי ת
 ".קטנים

מסווגים כמסרטנים ודאיים בבני אדם   מניטרוזמיניםחלק , לפי מידע שנמסר ממשרד הבריאות
 .כאשר אחרים מסווגים כמסרטנים אפשריים

על כל מקרה של הימצאות המוצר בנקודות   02-6662295/8' הציבור מתבקש להודיע בטל
                                            . המכירה

 2015נובמבר  29, 11:25

https://www.facebook.com/calcala.moital.il/?ref=nf
https://www.facebook.com/calcala.moital.il/photos/pcb.909430109140596/909428535807420/?type=3
https://www.facebook.com/calcala.moital.il/photos/pcb.909430109140596/909428545807419/?type=3
https://www.facebook.com/calcala.moital.il/photos/pcb.909430109140596/909428579140749/?type=3


מ מבקשת לעדכן את "בע. מ.חברת דפנה תעשיות א"
גרם   120, גרם 80הציבור שבמוצר שטה גרוסה בצנצנות של 

מוצר המסומן    –' תבליני דפנה'גרם מתוצרת  80ושקיות 
נתגלה חשד לחריגה  –  31/12/17בתאריך אחרון לשיווק 

 .ברעלן פטרייתי 
בתיאום עם  , החברה פועלת לאיסוף המוצר מהמדפים

 .שירות המזון במשרד הבריאות
החברה מבקשת מהצרכנים לא לצרוך את המוצר ולפנות  

לצורך החזרת המוצר וקבלת אחר    08-9439190בטלפון 
-על ההבנה ועל שיתוף לצרכניההחברה מודה . תמורתו

 "מוצריההפעולה ותמשיך לפעול להבטחת איכות ובטיחות 

תבליני 'לפלפל שאטה גרוס של  ריקולמשרד הבריאות מפרסם הודעת 
הציבור נקרא לא . בגלל הימצאות רעלן פטרייתי מסוכן במוצר' דפנה

 .לחברהלקנות את המוצר ולהחזיר את הקנוי 

 2015נובמבר  30, 21:15



 שיעורי העישון בישראל

 המעשנים שיעור (שנה)הסקר 

 23.1% (2013) ס"למ

KAP (2013) 18.7% 

INHIS (2014) 19.8% 
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 באוסטרליה 2012מאז דצמבר  –חפיסות אחידות 

מותג הסיגריות יש  צבעים וסימון מקובל של , בלוגולשימוש -

 .  פרסומי גדול/ערך שיווקי

למעט כיתוב המציין  , עיצוב וסימון אחיד לכל חפיסות הסיגריות-

 .בלעדיות לאזהרות הבריאות/מאפשר דגש, את שם המותג

מעלה , מעודד גמילה, הוכח כמונע ומפחית עישון בנוער ובכלל-

 .  מפחית הנאה מהעישון ורצון לעשן, מודעות לנזקים

צרפת והאיחוד  , עמד במבחן בית משפט עליון באוסטרליה-

 .האירופי





The volume of tobacco consumed fell 1.3 per cent in 
the September quarter 2015, 
after falling, respectively, 2.7%, 4.4%, 3.5% and 3.3% 
in the prior four quarters. It's a Great Depression, at 
least for tobacco companies and retailers. 
 
Since the introduction of the plain packaging laws, 
tobacco consumption – and this includes cigarette, 
rollies, cigars and pipe tobacco – has fallen a 
staggering 18.2%. 



 :השפעות לדוגמה מאוסטרליה
פחות , כפחות איכותיותמעשנים תופסים את הסיגריות . א

גבוה  וגמילה מדורגת גמילה מעישון חושבים יותר על , מהנות
 .בחייהםבסדרי העדיפות 

, באזורים חיצוניים של בתי קפהירידה בהיקפי העישון . ב
 .חפיסות הסיגריות מוסתרות, מסעדות וברים

נשאר יציב , למוקד הגמילה הטלפוניבפניות  78%עלייה של . ג
 .לאורך זמן

 ירידה בשיעורי העישון בקרב צעירים. ד
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 חברות טבק יפרסמו מודעות בדבר  : ב"ארה

 הונאת הציבור
הונו  "יפרסמו הצהרות לפיהן : יצרניות סיגריות הגיעו להסכמה עם הממשלה

 בכל הנוגע לנזקי העישון" במתכוון את הציבור האמריקאי
 11.01.14,  בלומברג

 

ויצרניות טבק  ( (Reynolds Americanאמריקן  וריינולדס(  (Altiria Group אלטיריה

ובה הן מודות שהוליכו ב שיפרסמו הצהרה "נוספות הגיעו להסכם עם ממשלת ארה

 .בכל הנוגע לנזקים הנגרמים כתוצאה מעישון סיגריות שולל את הציבור האמריקאי

 

הצהרות  "שיצרניות הסיגריות יפרסמו החברות ומשרד המשפטים הגיעו להסכם 

שיופיעו במודעות עיתון ואינטרנט וכן בפרסומותיהן בטלוויזיה וכן באתרי " מתקנות

כך על , על חפיסות הסיגריות יופיע מידע מורחב על נזקי העישון .האינטרנט של החברות

 .פי ההסכם שהוגש אתמול לבית המשפט הפדראלי בוושינגטון



The “tobacco-free generation” proposal to be 
tabled in the Legislative Council in a matter of 
weeks would see the slow phase out of the 
commercial sale of tobacco to children born this 
century. 
It will not penalise smokers, cause hardship to retailers, 
or cause an increase in smuggled tobacco. 
It will save the lives of thousands of Tasmanian 
children, adolescents and adults. 
Nothing will change for the 60,000 current smokers in 
Tasmania. 



 מכירת על מוחלט לאיסור קוראים בבריטניה בכירים רופאים

 מוות מקרי את לרסן כדי הזאת במאה שנולד מי לכל סיגריות

  הבריטי הרופאים איגוד של השנתית בוועידה .לעישון הקשורים

  (לובי) חקיקה ולקדם מעשה לעשות הארגון בראשי הפצירו הם
  .העולם מן הסיגריות את שתעלים

  נזקי עם להתמודדות מהפכני רעיון מציעים בבריטניה הבכירים הרופאים
 כחלק 2,000 שנת אחרי שנולד מי לכל סיגריות מכירת איסור – העישון

 באופן להפחית שמטרתה "מתקדמת מניעה" מכנים הם שאותה מתכנית
 .סיגריות בעישון הקשורים המוות מקרי מספר את דרסטי

  הלאומיים הבריאות בשרותי הציבור לבריאות מומחה ,בוקווה קרוקר טים ר"ד

  קטלני יותר דבר פיתחה לא מעולם האנושות"ש 'טלגרף'ל אמר בריטניה של

  ההרסניות ההשפעות עם הסיגריות של הממכר הכוח של השילוב .מסיגריות

  פרסום ומסעות חברתיות נורמות של היסטוריה עם יחד הבריאות על
 ."20-ה במאה אדם בני מיליון 100 הרג – אגרסיביים



 2025:  אירלנד

 2034:  סקוטלנד

 2040:  פינלנד

 ???:  ישראל
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  העישון לצמצום לאומית מדיניות יישום

 את משמעותית לצמצם יכולה ונזקיו

 .הזו המיותרת התמותה היקפי

 ,כיום בישראלעשנים מ 1,161,000מתוך 

כתוצאה  למותצפויים  581,000 -כ

 ,מעישוןמתחלואה הנגרמת 

 נשים 200,000 -וכגברים  400,000 -כמהם 



SimSmoke model – מדיניות ותוצאותיה 

 ההשפעה הצפויה

 מוקדמתמניעת תמותה  המרכיב

 (שנה 40)

העישון השינוי בשיעורי 

 (גברים ונשים)שנים  5בתוך 

 בני אדם 66,000

 23-אלף גברים וכ 43-כ)

 (אלף נשים
4.7%   

המס על העלאת 

  2-סיגריות בכ

 ח"ש

 5% בני אדם 34,000
איסור עישון  

מוחלט במקומות 

 ציבוריים ואכיפה



SimSmoke model – מדיניות ותוצאותיה 

 ההשפעה הצפויה

 מוקדמתמניעת תמותה  המרכיב

 (שנה 40)

השינוי בשיעורי העישון 

 (גברים ונשים)שנים  5בתוך 

 2% בני אדם 26,000

קידום גמילה  

–מעישון 

טכנולוגיות  

 ופרסום

 4.5% בני אדם 33,000
איסור פרסום  

מוחלט והגבלות 

 שיווק



SimSmoke model – מדיניות ותוצאותיה 

 ההשפעה הצפויה

 מוקדמתמניעת תמותה  המרכיב

 (שנה 40)

השינוי בשיעורי העישון 

 (גברים ונשים)שנים  5בתוך 

 אזהרות בריאות 2.5% בני אדם 30,000

 בני אדם 190,000

  63-אלף גברים וכ 128 -כ)

 (אלף נשים
22% 

יישום מלא של 

כלל המלצות 

 המדיניות  

 (סינרגיה)
לא  , כפויכולל תמותה מעישון לא , נוערלא לבני , ומעלה 20מתייחס למעשנים מגיל 

שילוב  , לסיגריותרק מתייחס , בצעיריםכולל משמעויות על מניעת עישון 

,  צמצום סחר לא חוקי, נגישות צעירים)אסטרטגיות נוספות יגבירו את ההשפעה 

 .סינרגיסטיותוישנן השפעות ( 'רגולציה על תכולה וכדו



תרשים יב-2
חפיסות לנפש כפונקציה של שיעור המס ממחיר WAP לחפיסה, 2014-2007

מקור: רשות המסים ועיבודי מינהל הכנסות המדינה.
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 סיגריות –העלאות מחיר    

 (מס)₪  2.5-3 – 2013מאי 
 (מחיר)₪  1 – 2013דצמבר 
 (  מחיר)₪  2 – 2014דצמבר 

 (מחיר)₪  1-2 – 2015יולי 
 



 :הוצאה כללית -

 מאורז 33פי  

 מקמח 39פי  

8.13 

מיליארד  

 ח"ש

7.64 
מיליארד  

 ח"ש

2015 

 :מרלבורו -

 עמק צ"מגבנ 3.5פי  

 קולה  -מקוקה 3פי  

 ממילקי 10פי  



לוח יב-7
שינויים בשיעורי מס קניה על מוצרי טבק אחרים 2015-2009

מס אחוזי

אך לא 

פחות 

)ש"ח 

לק"ג(

263.2750.0054.0040.00עדכון01/01/2009

279.56279.5665.0050.00העלאה13/12/2011

286.69115.0065.0051.28הורדה13/02/2012¹

286.69115.0075.0059.00העלאה26/07/2012

290.82187.6775.0059.85העלאה01/01/2013

450.00187.6790.0071.00העלאה08/05/2013

458.59248.1190.0072.36העלאה01/01/2014

458.14296.0890.0072.29העלאה01/01/2015

מקור: תעריף המכס ועיבודי מינהל הכנסות המדינה.

הערות ללוח:

)1( מיתון מתווה העלאה שהוכנס בתאריך זה.

תאריך
מהות 

השינוי

טבק 

לסיגריות

)ש"ח 

לק"ג(

טבק 

למקטרת / 

לנרגילה

)ש"ח 

לק"ג(

סיגרים, צ'רוטים 



11,072 19,250 35,832 
60,000 

217,000 

336,000 

572,558 
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 שנה
 רשות המיסים, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור





 המלחמה בסחר לא חוקי בטבק  

 והגבלת נגישות צעירים למוצרי טבק
נכנס לתוקף קנס מנהלי על מכירת מוצרי   2016לינואר  1-החל מה 

 :טבק שלא בכלי קיבול ובמשקל הקבוע בחוק

 'גר 30או  10           להרחה  טבק 

 'גר 50           למקטרת    טבק 

 'גר 60(      טבק לנרגילה) טומבק

 'יח 20                  סיגריות  
 כמותניתן למכור בכל              סיגרים  

 או פי שלושה ממס הקנייה   ₪ 4,000 -סיגריות 

 הקנייהאו פי שלושה ממס  ₪ 15,000 -מוצרי טבק אחרים 

 .שלישיתכפל הקנס בעברה חוזרת ושילוש הקנס בעבירה , בנוסף



 ,  חינוךמקום במוסד כל "

 ,חצר המוסדלרבות 

 מגורי תלמידים

  בטווח, היציאהבאזור הכניסה או וכן 

 "היציאהמטרים מהכניסה או  10של 

 :2016לפברואר  7-החל מה

 .   ₪  1,000 –גובה הקנס על מי שיעשן 

 .₪  5,000 –למנוע עישון " כל שניתן"מנהל שלא עשה 



 התנסות אי פעם בעישון סיגריות

 (ר יוסי הראל"ד) HBSCסקרי : מקור*



 נרגילהאי פעם בעישון התנסות 

 'י-ו' ח',וילדים כיתות , (ר יוסי הראל"ד) HBSCסקרי : מקור*



 'י-ו' ח',וילדים כיתות , (ר יוסי הראל"ד) HBSCסקרי : מקור*



 EU-שיעורי העישון במדינות ה נשים גברים

גברים  
 יהודים

גברים  
 ערבים

ממוצע  
 גברים





 במלונות עישון מניעת - ענפית כלל אמנה

 שהוגדרו מיוחדים באזורים למעט המלון רחבי בכל עישון על יאסור המלון -
 .לכך
  המלון שהנהלת מסוימים אירוח בחדרי למעט ,בחדריו עישון על יאסור המלון -

 אחת בקומה צמודים חדרים כמקבץ יוקצו אשר ,כך לשם להקצות יכולה
  לעישון המותרים שהחדרים תוך יותר העישון בהם ,במלון אגף באותו מסוימת
 .מותר בהם העישון אשר כחדרים בולטת בצורה יסומנו

 במקומות למעט ,המלון של הציבוריים בשטחים עישון על יאסור המלון -
 מרוחקים יהיו הייעודי העישון אזורי .לעישון ייעודי כאזור שהוגדרו חיצוניים

  אזור אוורור את לאפשר מנת על ,קירוי ללא ופתוחים ההתקהלות מקום ממרכז
 או/ו הישיבה אזור רבע על יעלה לא העישון אזור של שטחו .הייעודי העישון

   .לעישון מותר כאזור ויסומן ההתקהלות
 הטיפול את ירכז אשר ,המלון עובדי מקרב עישון אכיפת נציג ימנה המלון -

 .בנושא

 









 ,  ארגון הבריאות העולמי הכריז על מגיפה עולמית
 ,המגיפה קוטלת מיליוני בני אדם מידי שנה

 ,מהנגועים 50%שיעורי התמותה מגיעים למעל 
רבים נוספים יחלו ויסבלו מנכויות ופגיעה קשה  

 .באיכות חייהם
 ,היא מתפרצת ומדבקת בעיקר בקרב צעירים

יש לה תקופת דגירה של עשר שנים ויותר עד  
 ,להתפרצות התחלואה המיוחסת לה

והיא כבר גורמת לעומסים כבדים על בתי  
 .החולים ומערכות הבריאות בעולם



 ,הטובה היא שיש למגפה הזו מספר חיסוניםהבשורה 
 ,בדרגות יעילות שונות

מביא לצמצום המגיפה ניתן לשלב ביניהם והשילוב 
 ,חדשותדרך צמצום הדבקות 

 .ואפילו מסוגל לרפא כאלו שכבר נגועים
והבשורה היותר טובה היא שהחיסונים ניתנים לכלל  

 ,האוכלוסייה
דרך הזרקה או לא , ללא צורך באנשי צוות רפואי

 ,  בדרך כלל לא עולים כסףוהם , בליעה
 .חלקם אפילו מכניסים כסף, להיפך




