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 סקר תמיכה בחוק איסור פרסום טבק ומוצריו

  

מתוצאות סקר עמדות של משרד הבריאות עולה כי ישנה תמיכה ציבורית רחבה מאוד בהצעה לקבוע איסור 

 על פרסום למוצרי טבק בעיתונים ובאינטרנט.

עמדתם ביחס להצעת החוק של משרד הבריאות וכן נשאלו לגבי הרגלי משתתפי הסקר נתבקשו לדרג את 

 העישון שלהם.

נוספים לא הביעו  9%די תומכים,  21%-מאוד תומכים ו 64%תומכים בהצעת החוק, מהם  85%מכלל המדגם, 

 מתנגדים לאיסור. 6%דעה ורק 

לא מעשנים, התוצאות  כאשר בוחנים את העמדות בקרב משתתפי הסקר בחלוקה לפי היותם  מעשנים או

 מקבלות משמעות נוספת.

 5%די תומכים,  20%-מאוד תומכם ו 70%מקרב הלא מעשנים תומכים באיסור הפרסום, מהם  90%כצפוי, 

 הביעו התנגדות.  5%לא הביעו דעה ורק 

למרות טענות של חברות הסיגריות שהצעת החוק לכאורה תפגע בציבור המעשנים, מרבית המעשנים לא 

מאוד  38%מהמעשנים תומכים באיסור הפרסום, מהם  66%בעיה או פגיעה בהם מהאיסור המוצע.  רואים

 מהמעשנים התנגדו לאיסור הפרסום. 11%נוספים אין עמדה ורק  23%-די תומכים, ל 27%-תומכים ו

חת , המועברים על פי החוק א2012מדיווחי חברות הסיגריות למשרד הבריאות על הוצאותיהן לפרסום בשנת 

 על פרסומות, קידום מכירות וחסויות.₪ מיליון  61.3-הוציאו חברות הטבק מעל ל 2012לשנה, עולה שבשנת 

, והכנסות העיתונים מפרסום זה 2.2%-נתח שוק הפרסום של מוצרי טבק מכלל הפרסום בעיתונות הוא כ

 לשנה בסה"כ.₪ מיליון  6-נאמדות בכ

  



 

 

10/02/2014 

 שיטת המחקר

משיבים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת דוברת עברית  503אומניבוס אינטרנטי בקרב 
 )לא כולל חרדים(.

 פרטי הממצאים

 אפיון מעשנים בקרב המשיבים .1

 

 אפיון מעשנים
 נשים גברים קבוצת גיל

18-29 18% 15% 
30-39 22% 23% 
40-49 20% 24% 
50-59 25% 22% 

60+ 14% 15% 

total 20% 19% 

 

כ  2%כ 'מעשן בינוני' ו  6%כ 'מעשן קל/מזדמן',  11%מהמשיבים במדגם הגדירו עצמם כמעשנים,  20%כ
 'מעשן כבד'.

 שיעור התמיכה בחוק .2

 

 כלל המדגם מעשן לא מעשן 

 64% 38% 70% מאוד תומך בחוק
 21% 27% 20% בחוקדי תומך 

 %58 %66 %00 סה"כ תומך
 4% 7% 3% די מתנגד לחוק

 2% 4% 2% מאוד מתנגד לחוק
 %6 %11 %8 סה"כ מתנגד

 9% 23% 5% לא יודע/אין לי עמדה

 100% 100% 100% 

 

מעשנים -מהלא 8%. רק 66%ובקרב המעשנים על  00%מעשנים עומד על -שיעור התמיכה בחוק בקרב הלא
 מהמעשנים מתנגדים לחוק. 11%ו

 דמוגראפיים )ללא משתנה העישון(.-לא נמצאו הבדלים מובהקים בשיעורי התמיכה בחוק במשתנים סוציו

 


