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?  מהי סיגריה אלקטרונית
מדמה את פעולת העישון.דומה בצורתה לסיגריה הרגילה, מתקן אידוי .

קבוצת מוצרים מגוונת ומתפתחת במהירות  .

 טעמים ותוספים נוספים, ניקוטיןכ"בדרמכילה.

פועלת באמצעות אירוסול נשאף.



 סיגריה אלקטרונית אינה מכיל עלי
טבק אלא ניקוטין נוזלי

 בסיגריה אלקטרונית אין תהליך של
בעירה

  הסוללה החשמלית מחממת את
הניקוטין הנוזלי הופך , הניקוטין

לאדים

  החימום מופעל באמצעות שאיפה
על ידי המשתמש השואף את  

הניקוטין אשר עבר אידוי

מצא את ההבדלים
?  במה שונה סיגריה אלקטרונית מסיגריה קונבנציונאלית



...אבל יש גם נקודת דמיון

סיגריה אלקטרונית המכילה ניקוטין  ,

היא מוצר ממכר כמו סיגריה רגילה

  מנגנון ההתמכרות לניקוטין דומה

, למנגנון ההתמכרות לסמים קשים

כגון הרואין וקוקאין

  מוצרים המכילים ניקוטין מכל צורה

,  לרבות סיגריות אלקטרוניות, שהיא

במיוחד לצעירים, אינם בטוחים



! מוצר חדש-חשוב לזכור

2007-מ-מוצר חדש בשוק !

 מדינות שונות בעולם קבעו המלצות ומדיניות לגבי

חשיפה ושימוש בסיגריה , שיווק, מכירה, ייצור

אלקטרונית 

 על ממחקרים ארוכי טווח עדיין אין נתונים

או הנחשפים לעישון  , המשתמשים בסיגריה אלקטרונית

פסיבי של הסיגריה

חקיקה והמלצות עשויים להשתנות בהתאם , מדיניות

לראיות המדעיות שייחשפו



מחלוקת לגבי הסיגריה האלקטרונית  
  מחקרים עדכניים ועמדות של ארגוני בריאות וארגוני חולים ברחבי העולם עדיין

אינם חד משמעיים  

המחלוקת סביב הסיכונים והתועלות של סיגריות אלקטרוניות ממשיכה להתחזק

מופחתת סיכון•

אטרקטיבית יותר מתחליפי ניקוטין•

השימוש בהן עשוי להוביל •

להפסקת עישון או להפחתת  

החשיפה לרעלים

להתמכרות ולהרגל להפחתת  -ולכן •

התמותה והתחלואה

המצדדים

Dual Use: גם וגם•

?סיכונים חדשים , מוצר חדש•

שער כניסה לצעירים•

נורמה חברתית•

: המתנגדים



בואו נדבר על האדים
ההשפעות הבריאותיות והכמויות המזיקות של החומרים המחוממים באירוסול והנמצאים בנוזל •

עדיין אינן מובנות לחלוטין, חומרי טעם ורעלנים, כולל ממסים, הסיגריות האלקטרוניות

מראה כי סיגריה אלקטרונית עלולה לגרום נזק  2017מחקר חדש אשר פורסם באוקטובר •

.למערכת החיסונית של הריאות

אך השפעתם באידוי לא ידועה( באכילה)חלקם בטוחים לשימוש -מגוון טעמים •

עלולות לחשוף את  , בטעם דובדבנים, מחקר אחר מראה כי סיגריות אלקטרוניות ללא טבק•

/ בנזלדהיד)המשתמשים בהן לרעילות עקב ריכוז גבוה של חומר כימי המצוי בהן 

benzaldehyde.)

מחולל שכיח של  -פנוימוקוקוסלאדי סיגריות אלקטרוניות הפוטנציאל להגביר את הנטייה לפתח •

.  דלקת קרום המח והרעלת דם, דלקת ריאות

 DNA-לפיהן האירוסול בסיגריה אלקטרונית יכול לחולל נזקים ל, אם כי מוגבלות, ישנן עדויות•

.האנושי

?סיכונים חדשים , מוצר חדש



Public Health Consequences of E-Cigarettes, 2018

The National academies of Science Engineering Medicine 



?  האם סיגריה אלקטרונית מסייעת בגמילה מעישון

מחקרים מהשנים האחרונות מראים כי השימוש בסיגריה   :כנראה שכן

אלקטרונית הוא אמצעי בטוח לצורך תהליך גמילה מעישון

 חלופה מועדפת על סיגריות טבק ובעלת פוטנציאל להחליף לחלוטין את

לסייע בגמילה ולצמצם את התחלואה והתמותה הקשים  , סיגריות הטבק

הכרוכים בשימוש בטבק

ההסתייגות :DUAL USERS

Public Health Consequences of E-Cigarettes, 2018

The National Academies of Science Engineering Medicine 

Insufficient evidence that e-cigarette use changes short-term 

adverse health outcomes in several organ systems in smokers 

who continue to smoke combustible tobacco cigarettes (dual 
users) [18-4]

Dual Use: גם וגם



נורמה חברתית
נסיגה אחורה מהשינוי הנורמטיבי ביחס לעישון  : נזק גדול למאבק בעישון

"These products are normalizing smoking and leading to 

new generations addicted to nicotine. 'It's not merely the risk 

of the e-cigarettes, it's possible these products are 

introducing the next generations to tobacco, something that 

we've tried to avoid and with some success over the years”

Dr Tom Ferkol, a co-author of the report from Washington University in St Louis

Electronic cigarette use in youths: a position statement of the Forum of International Respiratory Societies European Respiratory Journal 2018







שיווק לצעירים
טקטיקות הפרסום והשיווק נועדו לפתות משתמשים צעירים

  ברחבי העולם משתמשות חברות המשווקות סיגריות אלקטרוניות

בטקטיקות שנועדו לפתות משתמשים צעירים להאדרת הסיגריות  

.האלקטרוניות בניסיון להפוך אותן אטרקטיביות לצעירים

 הנושאים בשיווק סיגריות אלקטרוניות כוללים תוכן מיני ושביעות רצון

בדומה לנושאים ולשיטות שהיו נהוגים בעבר והוכחו כיעילים  , של הלקוח

בשיווק ופרסום סיגריות קונבנציונליות למתבגרים וצעירים

https://www.youtube.com/watch?v=A5rBDwliN8E


דימוי של חדשנות: מדע השיווק

"חדשני"״התדמית של מוצר 

http://adage.com/article/media/watch-reynolds-american-s-e-cig-commercial/243856/


!והשיווק עובד 

השימוש בקרב בני נוער  

900%ב עלה ב "בארה

2015ל 2011בין השנים 



סיגריות אלקטרוניות מרחיבות את השוק.

"לשורותיהן צעירים שלא בהכרח היו צורכים ניקוטין " מגייסות

".  קונבנציונאלים"באמצעות מוצרי טבק 

לא נמצאים בקבוצת  , כרבע מהצעירים שניסו סיגריות אלקטרוניות

שכנראה לא )רבים מקבוצה זו -ובכל זאת, הסיכון של צעירים מעשנים

(.  נכנסו למאגר העישון-היו מתחילים לעשן ללא סיגריה אלקטרונית

Annu Rev Public Health. 2018 AprE-Cigarettes: Use, Effects on Smoking, 

Risks, and Policy Implications.Glantz SA, Bareham DW.

?בעישוןצעירים שמתנסים באידוי היו ממילא מתנסים 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29323609
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glantz SA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29323609
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bareham DW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=29323609


כתיאור מקרהול'הג-אבולוציה
הסיגריות האלקטרוניות המועדפות על בני הנוער התפתחו עם הזמן:

דור הראשון נראו כמו סיגריה

פיתוחים מתקדמים יותר...

שנקרא , מעוצב ומלוטש להפליא, עד להופעתו הנוכחית של מכשיר הייטק מתוחכםJUUL.

המעוצב כך שנראה כמו , מעוצב באופן אוטומטי, מלבני, נייד, מכשיר שטוח, USB  עיצוב
(.'מורים וכו, הורים)שמושך צעירים וגם ניתן בקלות להסתיר מהמבוגרים 

/https://www.juul.comתמונה מתוך אתר החברה 



הפופולריות בקרב צעירים  

מבני הנוער  8%דיווח כי 2017-ב ב "סקר שנערך בארה

-ב  JUUL-השתמשו ב( 15-24בני )וצעירים אמריקאים 

.הימים שקדמו לסקר30

 המאפיינים שהופכים אתJUUL  לפופולרי יותר בקרב בני

:הנוער מקודמיו כוללים 

 העיצוב האופנתי( נקרא'iPhoneשל סיגריות אלקטרוניות'.)

טעמים מושכים כמו קרם ברולה.

שיווק אגרסיבי של המוצר באמצעות רשתות חברתיות  .

Vaping versus JUULing: how the extraordinary growth and marketing of JUUL transformed the US retail e-cigarette market
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2018/05/31/tobaccocontrol-2018-054382Tobacco control Journal, 



שיווק מבוסס אינטרנט

Vaping versus JUULing: how the extraordinary growth and marketing of JUUL transformed the US retail e-cigarette market
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2018/05/31/tobaccocontrol-2018-054382Tobacco control Journal, 

בטוויטרמספר הציוצים 

בין השנים  ול'לגהקשורים 

2015-2017

היה אחד המוצרים הראשונים בתחום שאסטרטגית השיווק שלו  ול'ג•

(.  רדיט, יוטיוב, טוויטר, אינסטגרם)חברתיתמדיהעלהסתמכה בכבדות 

-להקשוריםהטוויטיםמספר: אסטרטגיה שהוכיחה את עצמה• JUUL היה

.קמעונאיותהמכירותהעםגבוההבקורלציה



מבלי לפגוע , אחראי לגידול בשוקול'ג

בשאר המותגים( כמעט)

Vaping versus JUULing: how the extraordinary growth and marketing of JUUL transformed the US retail e-cigarette market
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2018/05/31/tobaccocontrol-2018-054382Tobacco control Journal, 



YNET 18/6/18  https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5290784,00.html

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5290784,00.html


״פלח השוק״ רגיש במיוחד לניקוטין

ניקוטין עלול להשפיע לרעה על המוח  -מלבד התמכרות 

(:עד עשור שלישי לחיים)של מתבגרים וצעירים 

הפרעות קשב ולמידה•

אימפולסיביות•

הפרעות במצבי רוח•

התפתחות המוח•

תפקודים הקוגניטיביים•

יכולות למידה וזיכרון•



שער כניסה

  שימוש בסיגריות אלקטרוניות בצעירים קשור באופן הדוק לשימוש במוצרי טבק

.אחרים

  מחקרים מצביעים על סבירות גבוהה שצעירים המשתמשים בסיגריות

.  אלקטרוניות יעשנו גם סיגריות רגילות

 דוח ראש שירותי בריאות הציבור של ארצות הברית המליץ להורים של בני נוער

להתנגד לסיגריות אלקטרוניות וקרא לנשיא ארצות הברית להילחם נגד שימוש 

.  כמו סיגריות אלקטרוניות, במוצרי טבק חדשים



סיגריה , כיום במדינת ישראל

אלקטרונית הינה מוצר ללא רגולציה 

 הודיע דובר משרד  2017במרץ

הבריאות כי המשרד החליט להחיל על 

סיגריות אלקטרוניות את המגבלות 

הקיימות על מוצרי טבק אחרים

מגבלות שיווק ופרסום

מגבלות בשימוש במקומות ציבורים

חובת דיווח על הרכב המוצר

  אך החוק עדיין לא שונה בהתאם

להחלטה ולכן סיגריה אלקטרונית 

להיות מוצר ללא  ,  ממשיכה נכון להיום

!!רגולציה 

חיתוך מצב: רגולציה בישראל



שינויים נדרשים–רגולציה 

איסור פרסום גורף

הרחבה ואכיפה של חוק מניעת העישון במקומות ציבוריים

איסור מכירה לקטינים

מדיניות המיסוי

אזהרות בתמונות

רשימת רכיבים

:החלת רגולציה זהה על סיגריות אלקטרוניות

  יש לוודא שאריזת המילויים או הבקבוקונים מאובטחות בפקק

וכי יש אזהרה ברורה כי נוזל הניקוטין רעיל ומסוכן לילדים ויש  

. להרחיקו מהם

:החלת רגולציה ייחודית על סיגריות אלקטרוניות



  יש לאסור על חברות לטעון כי סיגריה אלקטרונית

כל עוד אין מחקר  , היא אמצעי יעיל לגמילה מעישון

מבוסס המעיד על כך

להתייחס כאל אמצעי -במידה ויש הוכחות חותכות

הרוקחיםלגמילה מעישון תחת פקודת 

כמו תרופות-פרסום ושיווק

בבתי מרקחת-מכירה

רגולציה



)*שנים50למשל(ךארולטווחתחזיות

  הרווח לבריאות הציבור נמוך באופן משמעותי והוא
תחת התרחישים הקיימים כיום" רווח שלילי"למעשה 

  הגורמים היכולים למקסם את הפוטנציאל הבריאותי
:של מוצרים אלה כוללים 

כיצד ובאיזה תנאים -קביעה באמצעים מדוייקים יותר
.סיגריות אלקטרוניות עשויות לסייע בגמילה מעישון

מניעת התחלת שימוש בקרב בני נוער וצעירים.

הגברת הבטיחות של המוצר.

Public Health Consequences of E-Cigarettes, 2018
The National academies of Science Engineering Medicine 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=798&v=vifAY4YcVbQ



לסיכום  

של היתרונותמומחי בריאות הציבור צריכים לשקול את 

,  באם יוכחו באופן מספק, סיכוןמופחתיהשימוש במוצרים 

.  שבהתמכרות של צעירים שעדיין לא מעשניםהסיכוןלעומת 

הרגולציה צריכה להיות בהתאם

!יש לנקוט באמצעי הזהירות המונעת-ועד אז


