
ירדנה להב, 

מדריכת שפ״י מחוזית



לאחר שנכנסו לפני מספר שנים לשוק בסערה, נראה שטרנד
הסיגריות האלקטרוניות לא מתכוון לחלוף כל כך מהר,

 אלא להיפך- הוא חוזר בתצורה חדשה, וללא פיקוח.
 

הסיגריות החדשות הן חד פעמיות, זולות יותר, משווקות
באגרסיביות ברשתות חברתיות ובחנויות, ללא מיסוי ופיקוח.

סכנה לילדים:
 סיגריות אלקטרוניות בעטיפה של ממתק



לפי נתונים שהוצגו לאחרונה בכנסת ע״י נציגי המיזם
למיגור העישון: ככל שמתחילים להתנסות בעישון מוקדם יותר

צריך פחות ניסיונות כדי להפוך למכורים.

לדבריהם, מספיקות שתיים-שלוש התנסויות בגיל 17-14 (קל
וחומר בגיל צעיר יותר מכך) כדי להתמכר לניקוטין,

 בעוד שאחרי גיל 21 נדרשות כ-20 התנסויות. 
 

עוד הוסיפו, כי בשנת הקורונה בני נוער נחשפו פחות
לניקוטין, בעוד שעם היציאה מהסגרים חל זינוק בשימוש
בסיגריות ובעיקר בסיגריה האלקטרונית, הן בקרב ילדים

והן בקרב מתבגרים.
 

קרוב ל- 50% מהצעירים, רוכשים את הסיגריה האלקטרונית
בעצמם למרות שאסור על פי חוק למכור להם.

נתונים מהשטח



על פי נתוני דו"ח העישון שפרסם משרד הבריאות
בסוף מאי 2020 בנושא עישון סיגריות אלקטרוניות
בקרב בני נוער, נמצא כי יותר מרבע מבני הנוער

השתמשו בסיגריה אלקטרונית. 
 

עבור שישית מהם, סיגריה אלקטרונית הייתה
התנסות העישון הראשונה, לעיתים כבר בגיל 10!

נתונים מהשטח



נתונים מהשטח
*מתוך סקר שבוצע ע״י המיזם למיגור העישון 

בשנת 2020
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נתונים מהשטח
*מתוך סקר שבוצע ע״י המיזם למיגור העישון 

בשנת 2020



הסקר השנתי של המיזם למיגור העישון וד״ח משרד
הבריאות בנושא הצביעו על מספר מגמות מדאיגות. 

 

לראשונה, הסיגריות האלקטרוניות מובילות כמוצר
שבאמצעותו מתנסים ילדים ובני הנוער לראשונה בעישון 

(24 אחוז). 
 

מותגי הסיגריות האלקטרוניות החד-פעמיות אמנם החלו
להימכר בישראל רק בחודשים האחרונים, אך כבר בזמן קצר

זה השיגו אחוזי התנסות של כ- 6% בקרב בני הנוער.
 

יתרה מזו, השנה חל זינוק חד בשיעור הילדים ובני הנוער
הרוכשים בעצמם את מוצרי העישון, עליה חדה מ35.9%
ב-2020 ל46.8% ב2021- מה שמצביע על העדר אכיפה

ופיקוח של החוק האוסר על מכירת מוצרי עישון לקטינים.

מגמות מדאיגות!



סיגריה אלקטרונית היא מתקן אידוי שמדמה את

פעולת העישון ומשמש תחליף לסיגריה רגילה.

 

הסיגריה האלקטרונית מכילה בדרך כלל ניקוטין,

טעמים ותוספים נוספים, שאותם שואף המשתמש

באמצעות תרסיס (אירוסול).

 סיגריות אלקטרוניות - מידע 



מוצר זה נבדל מהסיגריה הרגילה בכך שאינו מכיל

עלי טבק או תהליך של בעירה, אלא מכיל ניקוטין

נוזלי, ומנגנון הפעולה שלו כולל סוללה חשמלית

אשר מחממת את הניקוטין.

 

עם החימום הופך הניקוטין הנוזלי לאדים.

 החימום מופעל באמצעות שאיפה מהסיגריה.

המשתמש שואף את הניקוטין שעבר אידוי, וכך

הסיגריה האלקטרונית 

מספקת מראה ותחושה 

שדומים לעישון.

 

 סיגריות אלקטרוניות - מידע 



ישנם סוגים ועיצובים שונים של סיגריות

אלקטרוניות, אך לרוב הרכבן ואופן הפעלתן דומה. 

 

ברובן יש סוללה, סליל חימום, מכשיר שהופך את

נוזל הניקוטין לתרסיס, מחסנית המכילה את

הניקוטין הנוזלי ורכיב ממנו נשאפים האדים. 

 סיגריות אלקטרוניות - מידע 



כמו הסיגריה האלקטרונית הרב-פעמית, הסיגריה

האלקטרונית החד-פעמית היא מכשיר לאידוי

ושאיפה של נוזל מילוי במגוון טעמים, המכיל ניקוטין

ממכר, רעיל ומזיק לבריאות. 

 

בניגוד לסיגריה האלקטרונית 

הרב-פעמית, בזו החד-פעמית גוף 

החימום ונוזל האידוי מצויים 

באריזה אחת, שאינה ניתנת להפרדה

או למילוי חוזר, מה שהופך אותה 

להרבה יותר זולה והרבה יותר נגישה

וקלה לשימוש.

 

סיגריות אלקטרוניות חד פעמית 



נפח תכולה: הסיגריה האלקטרונית

החד-פעמית מציעה מספר רב של שאיפות

ליחידה, מ-200 ועד ל-3,000 שאיפות

ליחידה (בין 4 ל-8 חפיסות סיגריות!). 

 

לשם ההשוואה, בחפיסת סיגריות רגילה

יש בממוצע כ-200 עד 300 שאיפות. 
 

 סיגריות אלקטרוניות 
חד פעמית



נזקי הסיגריה האלקטרונית
נכון להיום, מתחילות להיחשף עדויות על הסכנות לטווח הקצר

והבינוני בשימוש בסיגריות אלקטרוניות.

*הסרטון ״הכירו את הארנב״ נלקח מאתר האגודה למלחמה בסרטן

https://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=12368


נזקי הסיגריה האלקטרונית

סיגריה אלקטרונית המכילה ניקוטין, היא מוצר ממכר
כמו סיגריה רגילה.

מנגנון ההתמכרות לניקוטין דומה למנגנון ההתמכרות
לסמים קשים, כגון הרואין וקוקאין.

סיגריה אלקטרונית המכילה ניקוטין מהווה סכנה של ממש
לבני הנוער ולילדים.

 

על פי דו"ח הוועדה המייעצת ל-FDA בנושא סיגריות
אלקטרוניות (פברואר 2018), ישנן עדויות חד משמעיות כי
שימוש בסיגריות אלקטרוניות בצעירים קשור באופן הדוק

לשימוש במוצרי טבק אחרים:
 



נזקי הסיגריה האלקטרונית
מלבד התמכרות - ניקוטין עלול להשפיע לרעה

 על התפתחות המוח של ילדים ומתבגרים:
 

 -  פגיעה בהתפתחות המוח
 -  פגיעה בתפקודים הקוגניטיביים

 -  פגיעה ביכולות למידה וזיכרון
 -  הפרעות קשב ולמידה

 -  אימפולסיביות
 -  הפרעות במצבי רוח

 

היקף הנזקים הבריאותיים בשל השימוש בסיגריות
אלקטרוניות טרם נחשף, היות והמוצר חדש יחסית ואין
עדיין מספיק נתונים ממחקרים ארוכי טווח על המשתמשים

בסיגריה אלקטרונית. 



*הסרטון ״האם סיגריה אלקטרונית מסוכנת״ נלקח מאתר האגודה למלחמה בסרטן

https://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=12978


הבעייתיות ממשיכה...
לפני כשנתיים עבר תיקון מקיף לחוק איסור פרסומת והגבלת
השיווק של מוצרי עישון בישראל, חוק שמטרתו להשית רגולציה

מחמירה ומכבידה על מוצרי עישון וטבק, 
אך בפועל, כאשר מדובר על סיגריות אלקטרוניות, ישנן הפרות

בוטות של החוק ואין אכיפה משמעותית:
 

• אין חפיסות אחידות: אחד הדברים העיקריים במסגרת החוק
הוא נושא החפיסות האחידות, במסגרתו כל מוצרי העישון מוצגים

לקהל בצבע חום לא מושך ובעיצוב אחיד. 
בשטח- חלק גדול מהסיגריות האלקטרוניות מוצגות באריזה

צבעונית וממותגת.
 

• במקרים רבים אין אזהרות בריאות על המוצר כפי שמחייב
החוק- וגם במקומות שיש היא אינה בגודל המחוייב על פי חוק או

אינה מופיעה בשפה המקומית.



• מכירה למי שטרם מלאו לו 18: על פי נתון חדש שפרסם המיזם
למיגור עישון, 30% מהילדים והמתבגרים רוכשים את הסיגריה

האלקטרונית בעצמם למרות שאסור למכור להם.
 

• ריכוז ניקוטין שלא עומד בתקן: על פי חוק, מותר לשווק בישראל
מוצרי עישון המכילים עד 2% ניקוטין בלבד, 

בפועל - באריזה החיצונית אכן מצוין 2%, אך בחלק מהמקרים,
נמצאו גם מוצרים המכילים 5% ניקוטין ויותר!

הבעייתיות ממשיכה...



• טקטיקות שיווק אגרסיביות ברשתות החברתיות ובנקודות
המכירה: אחד הדברים המשמעותיים בחוק הוא איסור

השיווק והפרסום של מוצרי עישון לקטינים. 
 

בלחיצת כפתור אחת קופצות מאות תוצאות של משפיענים
בטיקטוק הפונות לבני נוער ועשרות פוסטים באינסטגרם

ובפייסבוק בהם יבואנים מפרסמים את המוצרים שייבאו.

הבעייתיות ממשיכה...



• מחירן הנמוך של הסיגריות האלקטרוניות: מחירן של
הסיגריות האלקטרוניות החד פעמיות נע סביב ה- 40

שקל ל- 1,500 שאיפות, 
בעוד חבילת סיגריות נמכרת במחיר ממוצע של 29 שקל

(מחיר מומלץ לצרכן). 
 

המשמעות היא שבעלות נמוכה משמעותית הצרכן מקבל
תמורה שמקבילה ל- 5 חפיסות סיגריות 

(20 סיגריות פר חפיסה).

הבעייתיות ממשיכה...



היכן נעוץ הפתרון?  
בדומה למרבית ההתערבויות 
בתחום החומרים ממכרים

שילוב של צעדים ריאקטיביים
ותכניות פרו-אקטיביות

וגם...
מידע אמין, עמדת מבוגר ברורה 

ושיח פתוח, איכפתי ורלוונטי 



חוזר מנכ״ל - עישון



דוגמאות להתערבויות פרואקטיביות



פרסום של 
הנהגת ההורים הארצית 
בשיתוף משרד החינוך



עמיתים ומשפיעים - 
נגד עישון

תכניות שפ״י






