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$DN2$,הטובים$DN2$בגילם,חטיבהאויסודיגמרושרק

אלכוהול?שותים
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ד״ראומראלכוהול״,בשתייתהראשונהההתנסות
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$TS1$בכיתה$TS1$
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מראההזההנתוןחברתיות.למטרותאלכוהוליתשתייה

באלכוהול,הראשונהההתנסותבגילדרמטיתירידהעל
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בלבד״.אוקראינהאחרי

שותיםו׳בכיתהמהילדים%41טוב:קראתםכן,

אםכלומר,בשבוע.פעםלפחותהחבר׳העםאלכוהול

מהשלו.הטוביםהחבריםאחרזהשלכם,הילדלאזה

שלוהקרובהבסביבהאלכוהולישכךאושכךשאומר

זמין.מפתה,קורץ,

מז־מבירהמינימליסטיותבטעימותמדוברלאולא,

דמנת:

$TS1$:מזדמנת$TS1$

$DN2$:מזדמנת$DN2$השניםשלאורךמראיםשלנו״הנתוניםלא.ממש

שלהמופרזתבשתייהומשמעותיתעקביתהחמרהחלה

הראל-פיש.ר״רמוסיףנוער״,בנייריעלאלכוהול

אלכוהולייםמשקאותחמישהשלשתייה״כשבדקנו

לאובדןשגורמתבכמותשתייהכלומר,אחתבפעם

ראינומיידיולסיכוןשיפוטוכושרמוטוריכושר

בעודהשנים.לאורךמתמדתעלייההזהבמרדשחלה

שתייהשתו1115בגילאימהילדים670רק1994שב־

%02כבר2009בשנתבחודש,פעםלפחותמופרזת

חמי־מתוךאחרילדכלומר,זאת.עשו1115ה-מבני

שה

$TS1$חמישה$TS1$

$DN2$חמישה$DN2$לפחותאחר,באירועיותראומשקאותחמישהשתה

בחודש״.פעם

תיכוניסטים?אצלזהואיד

%02עלעמד2009ב־הנתוןותיכוןחטיבה״בגילאי

הנתוןמופרזת.שתייהבחודשפעםלפחותששותים

לשאננות:סיבהלאזואבללאירופה,יחסיתנמוךהזה

חמרבעיההייתהומתמידמאזאירופהשבמערבבעוד

בלימהמגמתשםישהאחרונותהשניםבעשרואילורה,

ומחמירה״.הולכתהבעיהאירופהובמזרחבישראל

אחרת,זהשאצלכםעצמכםאתניחמתםאםאגב,
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אותםללמדהאמ

לשתות?איך

האםמסוכנת,ששתייההואשלנוהמסראםבמיוחד:מסובכתשאלה

לשתות?איךאותםללמדזאתבכל

חלקלהיותצריךבהחלט״זהשכן:חושבותבוקעיוליאתפלגגלית

לנושנראיםדבריםאותםללמדחייבים״אנחנובוקעי.אומרתמהשיחה״,

שמייותר;מהרמשתכריםריקהבטןעלשכששותיםמאליהם:ברודים

מבקבוקלשתותשאסוריותר;עליומשפיעהאלכוהולמעטששוקל

שאסורמשהו;בוהכניסולאאםלדעתאפשראיכיפתה,אחרשמישהו

מאיתנומדויקמידעישמעושהםעדיףשונים.אלכוהולסוגילערבב

לע־כליםלהםנותןבעצםהזההמידעאחד.ממישהושגוימידעמאשר

מוד

$TS1$לעמוד$TS1$

$DN2$לעמוד$DN2$חברתי״.לחץבפני

מא־זהכ־בחוץ,ולאבביתאלכוהוללטעוםלהםלתתאפילו"עדיף

פשר

$TS1$מאפשר$TS1$

$DN2$מאפשר$DN2$שלנו״המסרפלג.אומרתבטיחות״,עלשמירהתוךלהתנסותלהם

לאמרגישיםשאתםרגעובכלבשבילכם,פהאנחנוברור:להיותצריך

לרשותכם״.אנחנושקורהמהועםעצמכםעםנוח

הסיכויאתלהפחיתאיך

ישתו?שהילדים

וכמהכמהאחתועלישתו,שהילרימהסיכויאתלהפחיתעוראיד

מציעה:שפירואוריתויםתבבו?ישתו

שעתלגביגםאבלשתייה,לגביבביתברוריגבולותהגדירו

משהו.קרהכנראהמגיע,לאהילדשאםלרעתנוכלכךהביתה.חזרה

בש־חוזרהואאםגםכן,טוב.לילהלהגידויבואמהילדבקשו

תיים

$TS1$בשתיים$TS1$

$DN2$בשתיים$DN2$וגםואיכפתיות,לבתשומתשלמסרגםזהישנים.ואתםבלילה

מהבילוי.חוזרהואשאיתםלריחותלבלשיםמאפשר

וודאולבילוי,יוצאשהנערלפנינמצא.הילדאיפהתלזידדעו

מבוגריהיהאםנמצא,הואמיעםיהיה,הואכתובתבאיזויודעיםשאתם

לוקח.הואכסףכמההביתה,לחזורמתכווןהואאידבסביבה,

שאמארואהכשהנערמהכל:חשובהכיאוליוזהאישית.דוגמהתנו

הכדורגלמולאחתבבירהמסתפקושאבאששתתה,אחרינוהגתלא

הטפה.מכליותרחזקעוברהמסר

התמונהבניםשאצל״נכוןמהפנטזיות.צאוטובהילדהוהיאבת,לכםישכ־

כיןהפערהאחרונותהשניםבחמש״אבלהראל-פיש,ר״ראומריותר״,חמורה

אתפנימהשהכניסההנוערבנישלהחברתיתהתרבותהצטמצם.ובנותבנים

עולהבנותאצלבאלכוהולהשימוששיעורהבנות.אתגםתפסההאלכוהול,

שהםעדחמודיםכךכלהאלההמדדיםהבנים.אצלמאשריותרחדהבצורה

נגעלצמצוםלאומיתתוכניתעםלצאת2009בסוףישראללממשלתגרמו

האלכוהול״.

בזה?נוראכךכלמהרגע,

אתמשנהאלכוהולכי"כן,נורא?כל־כדבאמתזהקצת,ישתההילדואם

אוריתאומרתחוק״,פיעלמותרשהואלמרותכסםמוגדרולכןהתודעה,מצב

ואלכוהול.בסמיםלמלחמההלאומיתברשותומניעהחינוךאגףראששפירו,

יכולהבקואוררינציה,פוגעתהיאומזיקה:מסוכנת18לגילמתחת״השתייה

להיותיכולותחר-פעמיתלשתייהגםהדם.בכליבכבד,במוח,לנזקיםלגרום

לאשהםדבריםלעשותלהםולגרוםנוער,בנישלההתנהגותעלהשלכות

ובשליטההרעתבשיקולפוגעשאלכוהולמפניאחרמצבבשוםעושיםהיו

העצמית".

מוסיפההחלטות",קבלתעלשאחראיהמוחבחלקלפגיעהגורם״אלכוהול

ההתבגרות"בגילהדיגיטלי.לדורומומחיתוהוריםנוערמאמנתפלג,גלית

לפעולהנטייהאתמחזקרקוהאלכוהולדיו,מפותחלאכךאוכךהזההחלק

שמספיקהשהראומחקריםישרציונאלית.בצורהולאוהתחושותהרגשותלפי

הסיכוןבמוח.בתהליכיםלפגועכדימבוגרששותההאלכוהולמכמותמחצית

טובותהלאמההחלטותאלאהאלכוהול,שלהפיזיתמהפגיעהרקנובעלא

לאלי־פנייהרצויים,לאמיןיחסילעשות:הנוערלבנילגרוםעלולשהוא

מות,

$TS1$,לאלימות$TS1$

$DN2$,לאלימות$DN2$עלייהאוחשוך,במקוםהליכהאוגג,עלטיפוסכמושגויותהחלטות

לטרמפ".

שותים?הםבכלללמה

כיירקותלאכולשמסרב15אפילואו13או12בןילדבעצםלמהאבל

בגרון?ושורףמרמשקהלשתותרוצהקטשופ,עםצ׳יפסכמוטעיםלאזה

כך:בהכרחלאזהחברתי״,״לחץהיאלכםשעולההמיידיתהתשובהאם

הרגשהלהםנותןזהכישותים:שמבוגריםסיבהמאותהשותים״מתבגרים

וישהצרותאתלשכוחועוזרממעצוריםמשחררזה״כ־פלג.אומרתטובה״,

רוציםשהםמפניאולהם,משעמםכישותיםהםולפעמיםהזה.בגילגםצדות

השווים".בקבוצתמעמדאוחברתידימוילבסס

רצוןסקרנות,״ביניהןשפירו.אומרתסיבות",ממגווןשותיםנוער״בני

לת־נחשבההתבגרותגילבכלללמרוד.רצוןבוגר,להרגישרצוןלהשתייך,

קופה

$TS1$לתקופה$TS1$

$DN2$לתקופה$DN2$שמת־והרגשייםהביולוגיםהשינוייםמסוכנות:להתנהגויותנוטיםשבה

הוללים

$TS1$שמתהוללים$TS1$

$DN2$שמתהוללים$DN2$בוגרת.זהותלעצמולעצבאליהם,להסתגלמהנערמצריכיםהזהבגיל

אונהיגהלימודכמוחיוביותלהתנהגויותהנוערבניאתמדרבןזהלפעמים

מיןיחסילקייםמסוכנתבצורהלהתנהגדווקאלהםגורםולפעמיםהדרכה,

ואלכוהול.בסמיםלהשתמשאולעשןפרוע,באופןלנהוגמוגנים,לא

אלכוהול:ישתהשילדהסיכויאתשמגביריםמצביםשישהיוםלנו״ידוע

שלשתייההחברים;שלשתייהמבוגר;השגחתבליחבר׳העםבילוילמשל,

כשההורים)למשלמבוגריםשליתרלשתייתוחשיפהבוגריםואחיותאחים
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שלהחברתיתהתרבותהצטמצם:ובנותבניםביןהפערהאחרונותהעונים"בחמש

השימושושיעורהבנותאתגםתפסההאלכוהול,אתפנימהשהכניסההנוערבני

הבנים"אצלמאשריותרחדהבצורהעולהבנותאצלבאלכוהול

ואלכוהולבסמיםלמלחמההלאומיתברשותהראשיהמדעןהראל־פיש,יוסיד״ר

שותה?שלנוהילדאםנחאיך

מחשידים:טימניממונהבוקעיליאת

אלכוהולשלריחמהילדנודף

j\i minin !«renפהחיידי

בושם.

rt3N j»aאובדןארוחות,עיניים

משקל.ואובדןתיאבון

ופיזורריכוזחוםראצלומופיעים

דעת.

בקבוקישלובםביבהמצאתם

ריקים.אלכוהול

ומתחמקדבריםלהסתירמנסההוא

מי.ועםהולךהואלאןמלספר

קבלתעלשאחראיהמותבחלקלפגיעהגורםאלכוהולהבריאותי,לנזק"נוסף

אתמחזקרקוהאלכוהולדיו,מפותחלאהזההחלקההתבגרותבגילהחלטות.

פנייהרצויים,לאמיןיחסיטובות:לאהלתטותולקבלהרגשותלפילפעולהנטייה

לטרמפ"עלייהאוחשוך,במקוםהליכהלאלימות,

הדיגיטלילדורומומחיתוהוריםנוערמאמנתפלג,גלית

ההוריםשלפרידהכמומשבריםגםהרבה(.שותיםההוריםשלהחבריםאו

אלכוהול.לשתייתכקשוריםנמצאוהספרמביתוהיעדרות

בעיקרנוער:בניאצלאלכוהולשתייתשבולטיםמצביםשישגםלנו״ידוע

אישיתדוגמהעליהם;מקובלתלאצעירבגילששתייהמההוריםברורמסר

בירהכדורגלבמשחקשותהשאבא)למשלאחראיתבצורהאלכוהוללשתיית

המש־בתוךהדוקיםקשריםכך(;אחרלנהיגהיוצאולאשתיים,לאאבלאחת

פחה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$אונוערלתנועתהשתייכותהספר,בביתמעורבותהשווים;קבוצתובתוך

בחיים״.וענייןמשמעותתחושתשמעניקותחוויותבקיצור,התנדבות.

מתחתהשטיחאתשומטהגדולהחופשהשנה,במשךכךזהאםגםאבל

הג־החופשבתקופתנוערבניאצלבאלכוהולשימושיותר״ישלרגליים:

רול״,

$TS1$,הגרול״$TS1$

$DN2$,הגרול״$DN2$בטיפולמתמחהחינוכית,ויועצתסוציאליתעובדתבוקעי,ליאתאומרת

ומתבגרים.להוריםפלוס"״עשרהאתרשלהמקצועיבצוותוחברהמשפחתי

בחופשנשמטיםאיכשהו,'צפים׳השנהשבמשךנעריםרואיםאנחנופעם"לא

עםבילויזמןיותרפנוי,זמןיותרישהגדולשבחופשמפניקורהזההגדול.

שלפיקוחואיןהוריתהשגחהפחותהחבריה,

עשרבשעההנג־אוברעםמגיעילדאםמורים.

בחופש,אבללב.תשיםהמורההספר,לבית

מיבעבודה,כברוההוריםמאוחרקםכשהנער

מועדלזמןהגדולהחופשאתהופךזהלב?ישים

לפורענות".

עושים?מהאז

אומרוזהעכשיו,הואהגדולהחופשובכן,

לע־חייבותשלנוהלחץורמתהערנותשרמת

לות.

$TS1$.לעלות$TS1$

$DN2$.לעלות$DN2$אילועושים?בדיוקמהאיך?לעלותאבל

להודיעהאםלשדר?אמוריםאנחנושדרים

להגביל,אוליאובחשבון?באלאשאלכוהול

דלת?לפתוחלהדריך,

לומרלהוריםממליצים"אנחנושפירו:

כילשתות,לךמרשיםלא׳אנחנולילד:בבירור

זאת,עםיחדמסוכנת׳.18לגילמתחתשתייה

חשובלמהמסוכן,זהלמהלנערלהסבירחשוב

ישתה״.לאשהואלנו

לנושיש״נכוןאחרת.חושבותופלגבוקעי

בניאצלהאלכוהולשתייתאת׳למגר׳רצון

״היוםבוקעי.אומרתריאלי״,לאזהאבלנוער,

אל־שתייתלמנועלנסותפחותנוטיםאנחנו

כוהול,

$TS1$,אלכוהול$TS1$

$DN2$,אלכוהול$DN2$מטיפיםהיושפעםכמונכון,זהאתלעשותאותםמלמדיםאיךויותר

גילובאיזהאיךאותםללמדמשתדליםוהיוםמין,יחסילקייםלאנוערלבני

השתייהאתלדחותלנוערלעזורעלינוכלשקודםחושבתאנימתאים.זה

12בןילדלביןששותה,17בןנערביןהבדלישמבוגר:שיותרכמהלגיל

כמויותר.בולטאזהרהסימןהיאהשתייהצעיר,יותרשהגילככלששותה.

12בןלילדנכון,לגיל.הגבולותאתלהתאיםמוטבכאןגםאחרים,בנושאים

מת־שהםככלאבלמרשים.לאאנחנולמהונסבירלשתות,לושאסורנודיע

בגרים,

$TS1$,מתבגרים$TS1$

$DN2$,מתבגרים$DN2$סיכון.במצבילעזרהפתחלפתוחכדייותר,גמישלהיותצריךהמסר

אםלעזרהאלינויפנה17ה-או15ה-בןאיךלשתות,שאסורנודיעאםהרי

ויסתבך?ישתהכןהוא

נמצאיםנעריםמטיפים.שלבגישהלבואלאמוטבהגילאים,בכל״בכלל,

חריףיהיהשנטילשהווטווככלגבולות,לבדוקשאוהבבמיוחד,סקרןבגיל

אםיגדל.דווקא׳׳לעשותוהפיתוייותר,קסוםלהםייראההאלכוהולכךיותר,

יותרשותיםכשהםאלינולפנותשיוכלוכתובת,בנויראושהםרוציםאנחנו

להנחיתולאאיתםלדברצריכיםאנחנושותים,שלהםכשהחבריםאומדי

מגבוה״.מסרים

לעזורויותרלשתות,מהםלמנועאיךלחשובלאזהלעשותשצריך"מה

פלג.מסכימההזה״,הלמהעםלהתמודדואיךשותים,הםלמהלהביןלהם

להיכנעצורךפחותשירגישוכדישלהם,העצמיתההערכהאתלחזק״למשל,

בשו־להשתמשאותםללמדמוטבשלהם,השוטרלהיותבמקוםהברתי.ללחץ

טר

$TS1$בשוטר$TS1$

$DN2$בשוטר$DN2$עושיםזהואתההתבגרות.בגילאחרוןשמתפתחבמוחחלקאותוהפנימי

ושיחה״.שאלותידיעלאלאהוראות,יריעללא

מדברים?מהועלאיך

מביךהריזהאלכוהול?עלמדבריםאיךאבלל״שיחה״.הגענוכרגיל,ובכן,

והדבורים.הציפוריםעלההיא,השיחהכמוכמעט

הזדמנויות,מזמנות״החדשותפלג.מעודדתלדבר״,הזדמנויותהמון"יש

מכיריםהםאםאותםלשאולפשוטגםואפשר

ולמהשותים,שלהםחבריםאםששותים,חבר׳ה

עללספראפשרזה.אתעושיםהםלדעתם

שתו,שלנוחבריםהאםשתינו,האםעצמנו

תיאורטיות:שאלותלשאולאפשרהרגשנו.מה

באיבודכיףמהשותים?׳נוערבנילרעתך׳למה

שליטה?׳באיבודמסוכןמהשליטה?

אפשריותסיטואציותעלגםלדבר״כדאי

בקומזיץ(,בקבוקמעבירמישהובמסיבה,)בילוי

בעיניךמהכזה?במצבעושההייתמהולשאול:

מס־איךמחליטים?איךלא?מההגיוני?סיכון

רבים?

$TS1$?מסרבים$TS1$

$DN2$?מסרבים$DN2$גםלךשמתאימותהחלטותמקבליםאיך

הרעיוןעושים?שכולםמהאתנוגדותהןאם

להםלתתאליהםהכדוראתלהעבירהוא

זהאתשמיםכשאנחנוולחשוב.ולשתףלדבר

אלינו״.שיפנוהדלתאתפתחנוהשולחן,על

מו־להקשיב״,גםאבללדבר,הוא״הרעיון

סיפה

$TS1$מוסיפה$TS1$

$DN2$מוסיפה$DN2$.לאמונותלהקשיבבמיוחד״חשובשפירו

יורע,הואמהלבדוקאלכוהול,לגביהילדשל

שניתןכדימאמין,הואומהיורעלאהואמה

לפניעוררצויאלו.כלעלשיחהלנהליהיה

והש־אלכוהולעלשיותרכמהללמודהשיחה

פעותיו

$TS1$והשפעותיו$TS1$

$DN2$והשפעותיו$DN2$וקוראיםהמוןיודעיםילדיםהיוםכי

כדימדבריםאנחנומהעלשנדעוכראיהמון,

דיאלוג״.איתםלנהל

שזהאוזאת,בכלזהעללדברשותה?לאבטוחבטוחשלנוהילדאםומה

שתה,שהואלפניהילדעםלדברעדיף״תמידלראש?רעיונותלויכניססתם

לה־עדיף״תמידמסכימה:ובוקעישפירו,אומרתמשבר״,באמצעאחרי,ולא

שקיע

$TS1$להשקיע$TS1$

$DN2$להשקיע$DN2$.נפגשלאשהואאומרלאזהשתה,לאעצמוהילדאםגםבמניעה

בחוץ״.באלכוהול

נכון,פועלים״אםטובות;בחדשותנסייםמפחידים,בנתוניםהתחלנואם

שאז2009שנתשמאז״עובדההראל־פיש.ר״רמדגיששינוי״,להביאאפשר

להפחיתהצלחנונוער,שלשתייהעםלהתמודדותהלאומיתהתכניתהוכרזה

מבני%02כ־ו׳־י׳שבכיתותראינו2009ב־אםבקרבם.המופרזתהשתייהאת

פעי־שלשנתייםשאחריהריבחודש,פעםלפחותמופרזתשתייהשתוהנוער

לות

$TS1$פעילות$TS1$

$DN2$פעילות$DN2$%5.21ירדנוהספרבבתיבקהילה,בחקיקה,בתקשורת,מערכתית

אפשרי״.זה
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