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 שלום רב,

 "האח הגדול" תכניתבעישון הנדון: 

 

עונה "בכי  ירה הפקת התוכניתהצה ,"רשת" -ב האח הגדול'"תכנית , עם עלייתה לשידור של ה2018במאי  5 -ב
ת. מעתה אסור יהיה לעשן יותר בחצר ויהיו החדשה יקפידו בהפקה על עישון מועט ומוגבל לאזורים ספציפיים בבי

 אינטראקציות."  עתאי עישון לבודדים, על מנת למנו

 

 נפתח לבית "האח הגדול" של דיירים חדשים צירופםעם כי  ,2018ליולי  5 -בהופתענו לגלות , זו כםלנוכח הצהרת
המתרחש בה משודר  לשמש כפינת עישון, אשר האזור החדש שב במהרה בחצר הבית.חדש  עישוןאזור  גם

חוויות סביב  והכל -, חילופי דברים והתרחשויות חברתיות ביניהם וכולל התרועעות של דיירי הבית ,לקהל הצופים
 של עישון וצריכת סיגריות. 

 

ישראלים מתים מדי שנה מנזקי העישון. שיעור המעשנים בישראל עומד  8,000 -לפי הערכות משרד הבריאות, כ
גבוה בהשוואה למדינות רבות אחרות במערב וללא ירידה הנראית באופק. על רקע מציאות  - 20% -כיום על כ

הייתה ונותרה כבדת  –ושל תכניות טלוויזיה אהודות בפרט  –עגומה זו, השפעתה של התרבות הפופולארית בכלל 
 בעידוד אורח חיים בריא.עישון ושב הסכנהת, בהעברת מסר נגד משקל בעיצוב נורמות חברתיו

 

, לכאורה, כי "רשת" עולה ממנה .הואף מדאיג תמאכזבהיא על כן  חזרתה של פינת העישון לבית "האח הגדול"
מעדיפה שיקולים קצרי טווח בדבר העלאת אחוזי הצפייה לצורך מכירת פרסומות ויצירת רווחים כלכליים על פני 

את בריאותם של הצופים  בראש ובראשונה זהו מהלך ציני מאין כמוהו, המקריב .הגנה על בריאות הצופים
אינטרסים צרים של לטובת הצעירים )כולל בני נוער רבים(, העוקבים אחר דיירי הבית ושואפים להידמות להם, 

 רייטינג וממון.      

 

תקופה זו מיוחד בב הצופים בתכנית בני הנוער והצעיריםמשקלם הגדול של הדברים מקבלים משנה תוקף לנוכח 
, מעודדת מסר מסוכן לבני הנוער שבחופש מעבירה פתיחתה מחדש של פינת העישון .החופש הגדול תתקופ –

עמוק אותם להתנסות בעישון )התנסות הגוררת בהכרח התמכרות ושימוש בהמשך חייהם(, ומבטאת זלזול 
 והתנערות מאחריותה של "רשת" להשלכות החברתיות והבריאותיות של תכניה. בטובתם

 

האוכלוסייה כלל בקרב " גדול משמעותית משיעורם האח הגדול"הדיירים המעשנים בבית  כור, כי שיעורעוד יש לז
בתרבות  הוהן במרכזיות ההן בהיקפי – מייצר מצג מעוות לטובת תופעת העישון. פער זה הבגירה בישראל

אלה לא קיבלו את  מטריד על כן לגלות, כי שיקולים , כפי שהם משתקפים מבעד למסך הטלוויזיה.הישראלית
 אחר הרייטינג.  המרדףהמשקל הראוי להם בהחלטה לפתוח מחדש את פינת העישון, ואף נדחקו הצידה לטובת 

 

בית "האח הגדול" ועל הבהרת הסכנות חצר של פינת העישון ב הלפיכך, אבקשך להורות לאלתר על ביטול
 נית.הדרמטיות הגלומות בעישון עבור בני נוער וצעירים במסגרת התכ

 
 בברכה,   
 

 שירה כסלו
 מנכ"לית המיזם למיגור העישון


