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תוצאי בריאות שליליים, הנגרמים מחשיפה לעשן טבק סביבתי )environmental tobacco smoke – ETS(, משקפים 

את תוצאי הבריאות השליליים של עישון פעיל. למשל, במבוגרים עשן טבק סביבתי מגביר את הסיכון לסרטן הריאות 

ולמחלות לב. בילדים קטנים חשיפה לעשן טבק סביבתי מגבירה את הסיכון לתסמונת מוות בעריסה, לאסתמה, לדלקת 

סמפונות ולדלקת ריאות.

רגולציה עדכנית

בברֵכות  ברכבות,  חולים,  בבתי  זה  ובכלל  הסגורים,  הציבוריים  המקומות  ברוב  אסור  העישון  בישראל  היום 

ציבוריות, במסעדות, בברים ובפאבים, במקומות תפילה ובכל משרדי הממשלה. עם זאת לפי החוק התקף היום, 

בארים ופאבים רשאים להקצות רבע משטחם למעשנים, בתנאי שמדובר בחדר נפרד. העישון מותר במשרדים 

פרטיים וברוב המרחבים הפתוחים. 

סיגריות  עישון  ייאסר  היום:  התקף  החוק  את  להרחיב  שמטרתה  חקיקה  מגבש  הבריאות  משרד  אלה  בימים 

ציבוריים; למשרד הבריאות תהיה הסמכות למנות פקחים שיאכפו את החוק;  ונרגילות במקומות  אלקטרוניות 

האיסור על עישון במקומות ציבוריים יורחב גם לאצטדיונים, לַּפרקים ציבוריים ולמרחבים פתוחים אחרים.

חשיפה לעשן טבק סביבתי בישראל

על אף חקיקה נרחבת שנועדה למנוע את חשיפת האוכלוסייה הלא-מעשנת לעשן טבק סביבתי, הנתונים מלמדים שרוב 

האוכלוסייה בישראל אכן חשופה לעשן טבק סביבתי. לפי הסקר החברתי 2010, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

עשן טבק סביבתי
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71.3% מהלא-מעשנים, בני 74-20, דיווחו שהיו חשופים לעשן טבק סביבתי בחודש האחרון, ו�17.9% דיווחו על רמת 

חשיפה גבוהה. במדגם מייצג של האוכלוסייה המבוגרת בישראל מ�N=505( 2010( 80.2% דיווחו על חשיפה לעשן טבק 

סביבתי, ו�33.9% דיווחו על חשיפה יום�יומית. 

בסקר לאומי מ�2008, שהשתתפו בו 11,000 מתבגרים, 20.5% דיווחו שרק אביהם מעשן בבית, 5.3% דיווחו שרק אמם 

מעשנת בבית, ו�6.2% דיווחו שלפחות אחד מהאחים או האחיות שלהם מעשן בבית. בסך הכול 13.8% דיווחו שיותר מבן 

משפחה אחד מעשן בבית, ובכלל זה שני ההורים )11.3%(, 3.9% דיווחו שכל בני המשפחה מעשנים בבית.

נתוני ניטור ביולוגי )ריכוז קוטינין ]cotinine[ בשתן( מ�2011 מעידים גם הם על חשיפה נרחבת לעשן טבק סביבתי בקרב 

האוכלוסייה המבוגרת בישראל. במחקר של משרד הבריאות נמצא כי בקרב 62.2% מהלא-מעשנים הייתה רמת הקוטינין 

בשתן שווה לסף הכימות או גבוהה ממנו. אחוז המשתתפים במחקר, שנמצאה אצלם רמת קוטינין כזאת, היה גבוה יותר 

באופן מובהק סטטיסטית בקרב גברים, בקרב בעלי רמת השכלה נמוכה ובקרב קבוצת גיל צעירה.

ב�2014, 25% מהתינוקות  לעישון, שפורסמו  בני חודשיים  תינוקות  נתוני משרד הבריאות בדבר חשיפה של  על בסיס 

היהודים ו�52% מהתינוקות הערבים חשופים לעשן טבק סביבתי )תרשים 1(.

חשיפה של תינוקות בני חודשיים לעשן טבק סביבתי

 

נתונים על תוצאי בריאות הקשורים לחשיפה לעשן טבק סביבתי בישראל

בישראל יש מידע מועט על תוצאי הבריאות של חשיפה לעשן טבק סביבתי. נתונים מ�2008 מלמדים כי היארעות של 

דלקת עור אטופית ונזלת אלרגית בילדים בני 14-13 לא הושפעה מעישון של בני משפחה. עם זאת היארעות של אסתמה 

הייתה גבוהה יותר בקרב ילדים שיש להם הורה מעשן )תרשים 2(.



תרשים 1
 מקור: משרד 
הבריאות )5(
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תרשים 2
 מקור: משרד 
הבריאות )2(

אסתמה בילדים בני 14-13 להורים מעשנים ולהורים לא מעשנים )לפי דיווח עצמי(

 

ממחקר שעסק בשכיחות אסתמה בילדים ממוצא אתיופי שנולדו בישראל עולה כי שיעור האסתמה היה גבוה יותר בקרב 

ילדים שהוריהם מעשנים.

מחקר על חשיפה לעשן טבק סביבתי בישראל

חוקרים ממרכז המצוינות לחשיפה סביבתית ובריאות בטכניון )TCEEH( חוקרים את הדינמיקה של רכיבי עשן הטבק  	

נדיפות למחצה(, ואת ההשפעה שלהם על  נגזרותיו )תרכובות אורגניות  ובייחוד את הניקוטין ואת  בסביבת הְּפנים, 

מיד  עשן  לתוצרי  הְּפנים  בסביבת  חשיפה  כי  העלה  בטכניון  שנעשה  מחקר  ברוק.  ואנזימטיים  מולקולריים  שינויים 

שלישית, שעברו תהליך אוזונציה, עלולה להוות סיכון בריאותי ניכר.

חוץ�גופית  הפריה  העוברות  נשים  של  ההיריון,  שיעורי  כי  הראו  שניידר  הלן  שם  על  לנשים  החולים  מבית  חוקרים  	

והעוברים המוחזרים לגופן הם באיכות גבוהה, מושפעים מעישון פעיל אך לא מעישון סביל.

מבצעים  הרופא  אסף  הרפואי  ומהמרכז  הדסה   - העברית  האוניברסיטה  של  הציבור  לבריאות  הספר  מבית  חוקרים  	

בימים אלה מחקר מקרה-ביקורת בנושא חשיפה לעשן טבק סביבתי, הכולל מדידות קוטינין בקרב ילדים הפונים לחדר 

המיון בשל תסמיני נשימה בהשוואה לקבוצת ביקורת.

חוקרים באוניברסיטת תל�אביב בוחנים דרכים להפחתת חשיפה של ילדים לעשן טבק. הם חוקרים תפיסות של הורים  	

בדבר חשיפת ילדים לעשן טבק ותכניות התערבות שנועדו לעודד הורים להפסיק לעשן, ועורכים ניסוי אקראי מבוקר 

של תכנית התערבות שנועדה להגן על ילדים מפני עשן טבק.

משרד הבריאות מתכנן לבדוק את רמת הקוטינין בשתן של מבוגרים ושל ילדים ישראלים ב�2015, וזאת כדי להעריך  	

את רמת החשיפה של לא�מעשנים לעשן טבק סביבתי.

יהודים ערבים
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התקדמות ואתגרים

אחד האתגרים העיקריים בהפחתת החשיפה של הציבור לעשן טבק סביבתי הוא ש�18.7% מהאוכלוסייה המבוגרת  	

ופיתוח כלכלי  נתונים עדכניים של הארגון לשיתוף פעולה  לפי  דיווח עצמי(.  לפי  )הנתון מ�2013,  בישראל מעשנים 

)Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD(, בשיעור העישון ישראל מדורגת 

במקום ה�12 מתוך 40 המדינות החברות בארגון )רמת העישון הנמוכה ביותר היא 1(.

עישון  על  הבריאות  משרד  דוח  גדולים.  אתגרים  מעמידה  בישראל  ציבוריים  במקומות  עישון  האוסר  החוק  אכיפת  	

מדגיש כי רשויות מקומיות רבות אינן מדווחות כלל על הפעולות שהן נוקטות למניעת עישון במקומות ציבוריים.

המלמדים  נתונים  של  שפע  לבין  ציבוריים,  במקומות  עישון  האוסרת  יחסית,  מחמירה  חקיקה  בין  אי�התאמה  יש  	

על חשיפה נרחבת של האוכלוסייה הלא-מעשנת לעשן טבק סביבתי. בעבר הייתה ישראל מובילה בתחום החקיקה 

האוסרת עישון במקומות ציבוריים, אולם היום היא מפגרת מאחור, הן בחקיקה הן באכיפה. 

יש לנקוט צעדים נוספים כדי להגן על הציבור בישראל, ובייחוד על ילדים, מפני עשן טבק סביבתי. למשל, בתי הספר  	

בישראל עדיין אינם נקיים לחלוטין מעשן.

)וגם  סביבתי  טבק  לעשן  לחשיפה  הקשורים  הבריאות  ממדדי  אחד  היא  ילדים  בקרב  אסתמה  ששכיחות  על�פי  אף  	

תקופתיים  סקרים  רק  ונערכים  מצומצמים  בילדים  על שכיחות אסתמה  הארציים  הנתונים  אוויר(,  לזיהום  לחשיפה 

בשל  וזאת  הם,  גם  מוגבלים  אסתמה  התקפי  בשל  מיון  לחדרי  ילדים  פניות  על  הארציים  הנתונים  מתבגרים.  בקרב 

הבדלים בשיטות הדיווח של בתי החולים. כמו כן מידע על תרופות הניתנות לילדים לטיפול באסתמה אינו נאסף ברמה 

הארצית. נתונים על שימוש בתרופות לאסתמה ועל תוצאות קליניות רלוונטיות אחרות נאספים בכל אחת מארבע 

קופות החולים לחוד, כאשר לכל אחת מקופות החולים מאגר נתונים אלקטרוני נפרד. 

הנתונים היחידים מניטור ביולוגי בישראל, בהקשר של החשיפה של האוכלוסייה הכללית לעשן טבק סביבתי, מבוססים  	

על מחקר שנעשה בקרב מבוגרים ב�2011. יש לערוך מחקרים נוספים שימדדו סמנים ביולוגיים של עשן טבק סביבתי 

בתת�אוכלוסיות רגישות, כגון ילדים ונשים הרות. יש להשתמש בניטור ביולוגי כדי לעקוב אחרי מגמות בחשיפת לא-

מעשנים לעשן טבק סביבתי. 

אין בישראל מעבדה מורשה למדידת קוטינין או סמנים ביולוגיים אחרים של עשן טבק סביבתי בדגימות ביולוגיות  	

)שתן, דם, רוק(. 
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