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לקט נתונים בנושא עישון ,מתוך הסקר החברתי 2017
Selected Data on Smoking from the 2017 Social Survey
בקרב בני  20ומעלה


( 23%כ 1.3-מילון איש) מעשנים בתדירות כלשהי ,כולל :סיגריה ,סיגר ,מקטרת ,נרגילה.



( 22%כ 1.2-מילון איש) מעשנים לפחות סיגריה אחת ביום :גברים ( )30%בשיעור כפול מנשים (.)15%



 46%מהמעשנים סיגריות מעשנים למעלה מ 10-סיגריות ביום 53% :מהגברים לעומת  32%מהנשים.



 23%התחילו לעשן לפני גיל  23% ,16בגיל  24% ,17-16בגיל  19-18ו 30%-התחילו בגיל  20ומעלה.



 20%מהמעשנים מנסים להפסיק לעשן 37% ,ניסו להפסיק לעשן בעבר ו 42%-לא ניסו להפסיק לעשן כלל.
עישון בעבר



 19%מבני  20ומעלה עישנו בעבר ואינם מעשנים כיום 24% :מהגברים ו 14%-מהנשים.



 26%הפסיקו לעשן בשל בעיה בריאותית 44% ,הפסיקו מחשש לנזק לבריאותם או לבריאות בני משפחתם.



 7%מאלה שהפסיקו לעשן השתתפו בסדנה או קיבלו ייעוץ טלפוני להפסקת עישון במסגרת קופת החולים.
חשיפה לעישון של אחרים (עישון פסיבי)



 66%מבני  20ומעלה נחשפו לעישון של אחרים במידה כלשהי בחודש האחרון - 30% ,לעיתים קרובות.



 38%מבני  20ומעלה נחשפו לעישון של אחרים בביתם או במקום העבודה.

לנתוני התרשימים וללוחות
הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף ,המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה.
הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך  .2017במסגרתו רואיינו בביתם כ7,300-
איש בני  20ומעלה ,המייצגים כ 5.5-מיליון איש .שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף ,שב 2017-התמקד
בבריאות ואורח חיים ,כפי שהיה בסקר  .2010השאלות על עישון שייכות לנושא זה.
זוהי ההודעה החמישית בנושא בריאות ואורח חיים .הודעות קודמות עסקו בוויתורים בנושאי בריאות בשל קשיים
כלכליים ,בחיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות במשקל ,דיאטה ,תזונה והרגלי אכילה,
ובפעילות גופנית.
כתב יגאל אייזנמן  -תחום הסקר החברתי
לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל' 02-6527845

עישון בקרב בני  20ומעלה
 23%מבני  20ומעלה (כ 1.3-מילון איש) מעשנים כיום בתדירות כלשהי ,כולל :סיגריה ,סיגר ,מקטרת ,נרגילה.
עישון סיגריות
 22%מבני  20ומעלה (כ 1.2-מיליון איש) מעשנים לפחות סיגריה אחת ביום ( 24%ב :)2010-גברים ()30%
בשיעור כפול מנשים ( ;)15%בני  )26%( 44-20יותר מבני  65ומעלה ( ;)11%ערבים ( )26%יותר מיהודים
( .)21%שיעור הגברים המעשנים הוא  48%בקרב הערבים ,לעומת  26%בקרב היהודים.
בקרב היהודים :מסורתיים ( )26%וחילונים ( )22%מעשנים יותר מדתיים וחרדים (.)11%
 46%מהמעשנים מעשנים יותר מ 10-סיגריות ביום ( 55%ב 53% :)2010-מהגברים לעומת  32%מהנשים;
 37%מהמעשנים בני  44-20לעומת  54%מהמעשנים בני  45ומעלה;  41%מהיהודים לעומת  64%מהערבים.
 10%מעשנים יותר מ 20-סיגריות ביום.
תרשים  - 1בני  20ומעלה המעשנים סיגריות ,לפי תכונות נבחרות ,אחוזים2017 ,
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גיל התחלת העישון
 23%מהמעשנים התחילו לעשן לפני גיל  23% ,16בגיל  24% ,17-16בגיל  19-18ו 30%-בגיל  20ומעלה.
 27%מהגברים התחילו לעשן לפני גיל  ,16לעומת  17%מהנשים 27% .מהגברים התחילו לעשן לאחר גיל ,20
לעומת  35%מהנשים .שליש ( )33%מבני  24-20התחילו לעשן לפני גיל  ,16לעומת חמישית ( )20%מבני 65
ומעלה 30% .מהמעשנים הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש עד  2,000ש"ח התחילו לעשן
לפני גיל  ,16לעומת  23%מהמעשנים הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש גבוהה מ 2,000-ש"ח.
 47%מהיהודים התחילו לעשן לפני גיל  26% ,18התחילו בגיל ;19-18
 45%מהערבים התחילו לעשן לפני גיל  16% ,18התחילו בגיל .19-18
תרשים  - 2בני  20ומעלה שמעשנים ,לפי גיל התחלת העישון ,אחוזים2017 ,

ניסיון להפסקת עישון
 20%מהמעשנים מנסים כיום להפסיק לעשן ( 22%ב 37% ,)2010-ניסו להפסיק לעשן בעבר ו 42%-לא ניסו
כלל להפסיק לעשן 23% .מהגברים המעשנים מנסים כיום להפסיק לעשן ,לעומת  15%מהנשים המעשנות.
 50%מהנשים המעשנות כלל לא ניסו להפסיק לעשן ,לעומת  39%מהגברים המעשנים 21% .מבני 64-20
המעשנים מנסים להפסיק לעשן ,לעומת  13%מבני  65ומעלה.
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תרשים  - 3בני  20ומעלה שמעשנים ,לפי מספר סיגריות ביום וניסיון להפסקת העישון ,אחוזים2017 ,

עישנו בעבר ואינם מעשנים כיום
 19%מבני  20ומעלה עישנו בעבר ואינם מעשנים כיום 24% :מהגברים ו 14%-מהנשים;  21%מהיהודים ו-
 7%מהערבים;  25%מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש גבוהה מ 4,000-ש"ח ,לעומת 11%
מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש נמוכה מ 2,000-ש"ח.
 52%מאלה שעישנו בעבר נהגו לעשן יותר מ 10-סיגריות ביום ,ו 20%-נהגו לעשן יותר מ 20-סיגריות ביום.
 19%מאלה שעישנו בעבר התחילו לעשן לפני גיל  - 25% ,16בגיל  - 29% ,17-16בגיל  19-18ו 27%-התחילו
לעשן בגיל  20ומעלה 31% .מאלה שעישנו בעבר הפסיקו לעשן לפני גיל  - 25% ,30בגיל  - 19% ,39-30בגיל
 49-40ו 24%-הפסיקו לעשן בגיל  50ומעלה.

סיבות להפסקת העישון
 26%מהמעשנים בעבר הפסיקו לעשן בגלל בעיה בריאותית 39% :מבני  65ומעלה לעומת  13%מבני ;44-20
 44%הפסיקו בשל חשש מנזק עתידי לבריאותם או לבריאות בני משפחתם 47% :מהגברים ו 39%-מהנשים;
 26%הפסיקו לעשן מסיבה אחרת ,כגון לחץ מצד המשפחה או הסביבה ,בעיה אסתטית ,או עלות כספית גבוהה
(והיריון – לנשים) 33% :מהנשים ו 21%-מהגברים.
 7%מאלה שהפסיקו לעשן השתתפו בסדנה או קיבלו ייעוץ טלפוני להפסקת העישון במסגרת קופת החולים.

4
נתונים מתוך סקר חברתי  – 2017עישון
20/11/2018

תרשים  - 4בני  20ומעלה שעישנו בעבר ,לפי גיל התחלת העישון ,גיל הפסקת העישון וסיבת הפסקת העישון,
אחוזים2017 ,

חשיפה לעישון של אחרים (עישון פסיבי)
 66%מבני  20ומעלה נחשפו לעישון של אחרים במידה כלשהי בחודש האחרון ( 71%ב 30% ,)2010-נחשפו
לעיתים קרובות ו 36%-מדי פעם או לעיתים רחוקות .שיעור גבוה של חשיפה לעישון של אחרים נמצא בקרב
המעשנים בעצמם ( ,)88%לעומת  60%בקרב אלה שאינם מעשנים.
גברים ( )72%נחשפים לעישון של אחרים יותר מנשים ( ;)60%צעירים יותר ממבוגרים 76% :מבני ,44-20
 64%מבני  64-45ו 40%-בגיל  65ומעלה; ערבים ( )74%יותר מיהודים ( ;)64%בעלי תעודת בגרות כתעודה
הגבוהה ביותר ( ,)77%יותר מבעלי השכלה אקדמית (.)60%
 19%מבני  20ומעלה נחשפו לעישון של אחרים בבית 25% ,נחשפו במקום העבודה 22% ,אצל חברים22% ,
באירועים ובמקומות סגורים ו 26%-נחשפו לעישון במקומות ציבוריים פתוחים.1

 1האחוזים מסתכמים ביותר מ ,100%-מכיוון שמרואיין יכול היה לציין יותר ממקום אחד שבו נחשף לעישון של
אחרים.
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תרשים  - 5בני  20ומעלה לפי תדירות החשיפה לעישון של אחרים ,אחוזים2017 ,

לעמוד הסקר החברתי באתר הלמ"ס
לשאלון הסקר החברתי 2017
למחולל הלוחות של הסקר החברתי
ללוחות הסקר החברתי  2017בשנתון הסטטיסטי
ללוחות בנושא בריאות מסקר חברתי 2010
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