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 טבק ומוצרי סיגריות עישון שיעורי על HBSC סקר בממצאי השוואה

 2014 שנת לבין 2011 שנת בין'( י', ח ',ו כיתות)נוער בני  בקרב

 2014ושנת  2011הסקר שנת מצאי )מעובד עפ"י מ

 לובל(פיש, שי -דר' יוסי הראל

 

 אחוז בני הנוער שדיווחו, כי הם מעשנים לפחות פעם ביום סיגריות או מוצרי טבק אחרים

 לעומת 2011אחוזים בסקר שנת  1.9נמצא בעלייה חדה בקרב בנות מהמגזר הערבי ) 

 (2014-אחוזים ב 4.4 

 11.4-ל  2011אחוזים בשנת  10.6-בקרב בנים מהמגזר הערבי ישנה עלייה מתונה מ

  אחוזים

 .2014בשנת 

 אחוזים. 2  - 2014אחוזים לעומת שנת  2.8   2011בקרב בנות יהודיות ישנה ירידה :בשנת 

 אחוזים. 5.4בקרב בנים יהודים אין שינוי :

 

אחוז בני הנוער שדיווחו, כי הם מעשנים נרגילה לפחות פעם בשבוע מצביעים על מגמת 

 עלייה חדה 

 .2014בשנת  25.7%לעומת  2011 בשנת 16.6%בקרב בנים מהמגזר הערבי: 

לעומת  3.7% 2011בקרב בנות מהמגזר הערבי גם מסתמנת מגמת עלייה חדה: בשנת 

 .2014בשנת  10.2%

 בקרב בנות ובנים מקרב האוכלוסייה היהודית יש עלייה מתונה.

 .2014בשנת  2.9%לעומת  2.2% 2011בשנת  בנות יהודיות:

 2014בשנת  8.5%לעומת  7% 2011בנים יהודים: בשנת 

 

 הנתונים כי עולה 2014 משנת נוער בני בקרב בישראל העישון על הבריאות שר ח"דו י"עפ

 המתנסים השונים בגילאים נוער בני של משמעותיים שיעורים על מצביעים בסקר המוצגים

  בעישון קבוע באופן
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  בעיקר,  בעישון המתנסים בשיעור משמעותית בעליה להיווכח ואפשר,  נרגילות או/ ו סיגריות

 .לתיכון מהחטיבה המעבר את המאפיינים בגילאים

 

והם זקוקים  תכניות ההתערבות למניעת עישון אינן נותנות מענה מספק לתלמידים אלו,

 להכוונה

ולסיוע מקצועי על מנת להצליח בניסיונותיהם להיגמל מעישון .  על מערכות החינוך 

 והבריאות

 המקצועי המתאים ,עם זאת בעשור האחרון ניכרת מגמה יציבה שללתת לכך את המענה 

ירידה בשיעור בני הנוער הבוחרים להתנסות בעישון סיגריות ו/או בעישון נרגילות ,  והיא 

 מעידה

 שתכניות ההתערבות והמניעה במערכת החינוך אכן משיגות את מטרתן , וחשוב להמשיך

 ולהשקיע בהן.


