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הרב יוני לביא - מנהל מוקד 'חברים מקשיבים'

את כל טורי הווטסאפ הקודמים 
תוכלו למצוא באתר 'מילה טובה'

אני מניח שאתה צודק וסיגריה פה ושם זה לא כמו לקפוץ מהגג. מצד שני אדם 
בריא ונורמאלי גם לא דופק סתם כך את הראש בקיר פעם או פעמיים ביום, 
למרות שהוא לא ימות מזה...   מעבר לזה, אתה הרי יודע שאם היית תופס 
את כל המעשנים הכבדים בסיגריה הראשונה שהתחילו בגיל 15 ושואל אותם 
האם מתכוונים להתמכר ולהשתעבד לדבר כזה, ברור הרי  מה היתה התשובה 
שלהם, ובכל זאת תראה לאן הם הגיעו. חברות הטבק עושות את המקסימום כדי 
לייצר את ההרכב שימכר אנשים כמה שיותר וכמה שיותר חזק, והן מפעילות 
ויחצ"נות אגרסיביים, חלקם סמויים ומתוחכמים, כדי למשוך  אמצעי שיווק 

אנשים לעניין. חכה, ועוד לא אמרתי מילה על הכסף...

? למה? בגלל שחיות לא מעשנות סיגריות ואנשים כן 
איזה כסף?

... ומה לגבי נרגילה? שמעתי שהיא פחות מסוכנת מסיגריות 

הביאו לנו בתחילת השנה הרצאה לישיבה מאיזה מומחה בתחום 
ההתמכרויות. מכל ההרצאה שלו אני זוכר משפט אחד שנתקע לי 
יגיע לסמים. אך כל מי שמגיע  נרגילה  בראש: לא כל מי שמעשן 

 . לסמים התחיל עם נרגילה 

כמו מה למשל?

... עצוב לשמוע שככה מתנהלים היום דברים 

נו באמת, סיגריות זה לא דבר כזה קטלני. מיליונים של אנשים עושים 
את זה כל הזמן. היה לי אפילו דוד זקן שהיה מעשן כמו קטר ובסוף 

מת בגיל 95 דווקא כשדרסה אותו משאית  .

זה נשמע מטורררררף  . אם אתה צודק איך זה יכול להיות שהממשלה מרשה 
דבר כזה? למה אין חוק שאוסר עישון כמו שיש חוק למשל על סמים?

אבל מה שאני אעשה כשחברים לידי מעשנים ולא נעים לי להגיד 
להם שזה מפריע לי?

שלום הרב, אני בן 15 ולומד בישיבה תיכונית. בזמן האחרון כמה חבר'ה אצלנו 
בשכבה נכנסו לקטע של עישון. לא משהו מוגזם. אתה יודע, בקטנה כזה, בשביל 

. כמה פעמים לחצו עלי לנסות גם. הכיף 

תראה, אני מבין את מה שאתה אומר ואני לא בא להתווכח עם העובדות, אבל 
כל זה נכון למי שמעשן קבוע והרבה. אם בן אדם ייקח פה ושם איזו סיגריה 

. לא נראה לי שיקרה לו משהו הרסני 

בהתחלה אמרתי להם שלא בא לי וזה לא בריא והישיבה אוסרת וכל מיני דברים 
כאלו. אז הם אמרו שאני סתם פחדן, שאני לא גבר, אז רק כדי להראות להם 

שזה לא העניין לקחתי סיגריה אחת.

. התחלתי להשתעל וכמעט נחנקתי, אבל הם אמרו  האמת, די מגעיייייל 
שאצל כולם זה ככה בסיגריה הראשונה. אחרי שמתרגלים זה נהיה ממש סבבה. 
מה אתה חושב על זה, הרב? כזה נורא סיגריה פה ושם? אני לא מדבר על להיות 

מעשן כבד, אלא סתם כזה לפעמים בשביל הקטע.

זו עוד טעות נפוצה שיש אנשים שיש להם אינטרס להפיץ. האמת שנרגילה 
קטלנית הרבה יותר: השאיפות ארוכות יותר מסיגריות, נפחן גדול יותר, והלחות 
מאפשרת להגביר את עוצמת השאיפה כיוון שמוקטן הגירוי על דרכי הנשימה. 
רמת התרכובת הרעילה פחמן דו-חמצני שקיים בה במקרים רבים גבוה עד 
בנרגילה אינם מנקים את  בניגוד למה שטוענים כמה אנשים המים   .3 פי 
העשן, הם רק עלולים לגרום לבצקות בריאות. העברת הנרגילה בין המעשנים 
השונים גורמת להעברה של חיידקים ולאפשרות הדבקה בכל מיני מחלות. 
מעבר לזה יש בריטואל הזה של הישיבה במעגל ובאווירה החברתית שלו כוח 
חזק שממכר ושואב ולכן הרבה יותר קשה להיחלץ ממנו מאשר סתם עישון.

ומה עשית?

איך זה היה לך?

לא זו הנקודה. אני לא מדבר על עצם העישון אלא על מה שגורם להתנהגות 
הזו. בכל ייצור חי בעולם אלוקים ברא את אינסטינקט ההישרדות. הדחף הבריא  
שמסייע לו לשמור על עצמו ולהגן על חייו. כאשר הוא נתקל במשהו שמאיים 
עליו הוא יילחם בו או ייברח. האדם הוא הייצור היחיד שיהיה מסוגל לעשות 

במודע דברים שיכולים להרעיל או להרוג אותו.

נניח שניה את הדוד שלך זכרונו לברכה בצד, אבל מה שאתה אומר עכשיו זה 
מה שחשבו לפני חמישים שנה. היום יודעים שזה ממש לא נכון. כל המחקרים 
ועם  לכוון לעצמך אקדח לרקה,  זה כמו  מובילים לאותה מסקנה – לעשן 

המספרים באמת קשה להתווכח.

זו שאלה מצוינת. יש אומנם חוקים המגבילים וממתנים את הפרסום והצריכה 
של מוצרי טבק אבל אין כיום אף מדינה בעולם שאוסרת על האזרחים שלה 
לעשן. איך זה יכול להיות? לא נעים לומר אבל התשובה מסתכמת במילה אחת: 
כסף. מדינת ישראל מרוויחה כל שנה 5 מיליארד ₪ מהמיסים על הסיגריות 
והיא לא מוכנה לוותר על האוצר הזה. מעבר לכך חברות הטבק חזקות מאוד 
והן עושות מאמצים גדולים לסכל ולהפריע לכל חוק או תקנה שתעמוד בדרכן.

אגיד לך יותר מזה. אנחנו חיים בעולם מודרני וליבראלי וברוב הארצות יש 
לאזרחים חופש בחירה והתנהגות בנושאים רבים. בנושא אחד קיים קונצנזוס 
גורף - רוב המדינות אוסרות על אזרחיהן למות מבחירה. שוטרים בכל מקום, 
כמעט, יעצרו מתאבד על סף הגשר. בהרבה מדינות הם גם יעצרו רופאים 

אשר מסייעים בהמתות חסד. 

חבישת קסדה ברכיבה על אופנוע, חגירת חגורת בטיחות במכונית הן חובות 
המעוגנות כמעט בכל מקום בחקיקה. וכמובן שברוב העולם גם קיים איסור 
גורף על שימוש בסמים מסוכנים וממכרים. אלא שהתחום של העישון פרוץ 
ומופקר, ומתרחש כאן אבסורד: אסור לך בשום פנים ואופן להרוג את עצמך 

בבת אחת. מותר לך לעשות את זה לאט לאט ובייסורים...

אני חושב שהעישון הוא דבר שאפשר לראות בו הבדל מרתק בין אדם לבעל-
חיים, אלא שהפעם ההבדל פועל דווקא לרעתו של האדם.

יש בזה משהו,  מכל מקום כיהודים מאמינים אני לא חושב שאנחנו צריכים 
להגיע לזה. החיים שקיבלנו מריבונו של עולם הם מתנה יקרת ערך. קיבלנו 
גוף בריא, כוחות, יכולות וגם שליחות לבצע. איך אנחנו יכולים לפגוע בעצמנו 

ובחיים שקיבלנו, ועוד לשלם על זה כסף?

מעשן ממוצע במדינת ישראל צורך 10-20 סיגריות ליום. חפיסת סיגריות 
ממוצעת עולה מעל 20 ₪. חשבון פשוט מגלה שזה מצטבר לסכום של 
כ-7,000 ₪ בשנה אחת בלבד רק על הסיגריות )מבלי לדבר על המחיר של 
הנזק הבריאותי(. אתה יודע מה יכולת לקנות בכסף הזה? כמה שיעורי נהיגה 
יכולת לקחת? יודע מה, עזוב אותך, שיעורי נהיגה – יכולת לקנות מכונית 
בכסף של העישון במשך שנתיים-שלוש. לא חבל? לשרוף כאלו סכומים על 
דבר ששורף אותך מבפנים, עם עשרות חומרים רעילים ומסרטנים, ונותן לך 

כל-כך מעט בתמורה....

יש כאן באמת ניסיון גדול, אבל תזכור דבר אחד – אם דיברנו קודם על 8000 
איש שמתים בשנה מעישון בישראל, מתוכם יש 700 שמתים למרות שייתכן 
שלא נגעו בסיגריה מימיהם. קוראים לזה – "מעשנים פאסיביים". הם מתו רק 
בגלל שלא היה להם נעים לבקש מהחבר שיעשן בחוץ. בן אדם צריך לדעת גם 
לעמוד על הזכות הבסיסית שלו, ולהיות מסוגל לדחות לחץ חברתי כשהוא 

יודע שמדובר בדבר שלילי ומזיק בקיצור, להיות "גבר"!.
זה נורא פשוט ונורא קטלני: תוחלת החיים של מעשן קצרה ב-13.8 שנים 
לא מדובר בשבועיים, אלא  כזה. אתה קולט את הפער?  מי שאינו  משל 
ביותר מעשר שנים מהחיים! הלאה – בישראל מתים כל שנה שמונת אלפים 
)8,000!( איש מעישון, מספר הגבוה פי 23 מהרוגי תאונות הדרכים. שכיחות 
המוות בגיל צעיר גדולה פי 3 אצל מעשנים, וכמות תאונות הדרכים כפול 2 
)בגלל פגיעה בעירנות וריכוז(. במשך שנה אחת מתים מעישון בישראל יותר 
אנשים מאשר נהרגו ממלחמות וטרור במשך חמישים השנים האחרונות גם 

יחד. למשק בישראל נגרם נזק של 13 מיליארד ₪ בשנה.


