
נאמר. עכשיו נעבור לדברים שהם לא כל כך נעימים: אורלי וילנאי

,ר איתי שביט מנהל המיון בבית החולים מאייר לילדים"שלום לד

ולצידך, ד רויטל סוויד"לצידך יושבת ע. בוקר טוב לך, ם"ברמב

2.3-שחקנית ב, אלה ארמוני, יושבת שחקנית מוכשרת ומופלאה

סוגיה מאד. אנחנו תיכף נדבר על הפרק המצמרר ששודר אתמול

ר איתי"ד, אבל אנחנו רוצים להתחיל איתך ברשותך, משמעותית

על בני נוער, אנחנו אחרי סוף שבוע...ואנחנו מדברים על, שביט

אבל שפוכים, קוראים לזה מתודלקים, והם, שמגיעים אליך למיון

.וזאת כבר הפכה להיות נורמה, נכון, לגמרי מאלכוהול

?איזה גילאים אנחנו מדברים: גיא

....אנחנו רואים היום עד גיל: ר שביט"ד

,מאיזה גיל, עד גיל, לא: גיא

שבוע, 11אנחנו רואים כבר , כדי לרדת, אמרתי עד:ר שביט"ד

אורלי וגיא
18/09/2011

07:50:00
10ערוץ 

המרכז'', מאייר''ח "ביה- איתי שביט'' דר
מקרים של בני נוער. ם"הרפואי רמב

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת
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.כל הגילאים, 13שעבר 

שתויים, 11באמת מגיעים ילדים בני , אני רוצה להבין: גיא

?לחלוטין לחדר המיון

18, 16,17רוב הילדים הם בני נוער . קורה, נכון, נכון: ר שביט"ד

וזה הולך עם השנים ונעשה, אבל חלקם כבר צעירים מאד, והלאה

זה תופעה כלל. הרבה בנות, יותר ויותר צעיר ויותר ויותר צעיר

אנחנו רואים את זה כל סופי שבוע החל מיום, חברתית היום

המיון שלנו מתחיל לקבל את הילדים האלה והנערים, חמישי

.לא נעימה, תופעה לא נעימה, האלה

,אנחנו רוצים להראות קטע שלא קרה בבית החולים שלך: גיא

.הנה, ילדים שמגיעים שיכורים לחדר המיון. אלא באיכילוב

.ואנחנו כבר ממהרים אל הזירה הבאה, הלילה רק החל*

?כמה היא שתתה אתם יודעים*

ייסר ועוד חצי''בפנים עוד שתתה צ, היא שתתה איזה שתי כוסות*

.כוס

מגלים החובשים, כשמנסים לייצב את מצבה, בדרך לבית החולים

גם עישנה, הנערה הזאת, שנוסף על כמויות האלכוהול הגדולות

אנחנו כמעט ומתבלבלים בין, בכניסה לחדר המיון באיכילוב. סמים

אמבולנס נוסף מגיע עם אלונקה אחרת ועליה נערה, האלונקות

.אבל הסיפור הוא אותו סיפור, אחרת

?נכון, לא מגיעים בשלב הזה...אני מניח שההורים: גיא 3951403 מתוך   5עמוד  2



זה, אחד הבעיות באמת זה לאתר בלילה את ההורים: ר שביט"ד

אנחנו, בקריות, בפארקים, יש תופעה של שתיה בחצרות. לא פשוט

,קורה משהו, הנערים שותים, מקבלים הרבה מאיזור הקריות

ה שוב מדווחים''אז החבר. מישהו משתכר קצת יותר מידי

,אותה, אותו, ומשאירים אותו זה קורה...ואז, למשטרה ונעלמים

אנחנו לא, ואז מגיעים לבית החולים, שתיים ביחד, שניים ביחד

עוד דבר, כי צריך להבין. מה שייך לאן, תמיד יודעים מי זה מה

,אנחנו לא תמיד יודעים שזה רק אלכוהול, שראיתם יפה בכתבה

לך תדע אם אין.  אין גם סמים אחריםon boardלך תדע אם 

,חבלות ראש וכאלה, כדורים למיניהם וכאלה, חבלת ראש, אלימות

אנחנו לא יודעים אם אותה נערה היא כן או לא, ואונס וכאלה

.אין לנו שום דרך לדעת את זה, נאנסה

?או עובד עם ילדים....כמה שנים אתה כבר מנהל: אורלי

''.95-מ: ר שביט"ד

?אתה רואה הבדל בשנים האחרונות: אורלי

,בודאי, בטח: ר שביט"ד

.מהעליה הגדולה: גיא

.מדינת ישראל לא שונה היום משום מדינה בעולם, כן: ר שביט"ד

לכן הזמנו, אתה דיברת על הקשר בין זה לבין מקרי אונס: גיא

...את רויטל

אני כן....אני רק. יש לנו פשוט רק פרסומות, תיכף, כן: אורלי 3951403 מתוך   5עמוד  3



שתסביר, לפני שנשוחח איתכם, רוצה לפני שאנחנו נצא לפרסומות

,שהם משוכנעים שהילדים שלהם יצאו לאיזה בילוי תמים, להורים

מה, ולא יתקרבו לשתיה כי אסור, ולא יכנסו למועדון כי אסור

?מה, בכל זאת לזהות

מידי, אני גם, זה נורא חשוב מה שאת אומרת, כן: ר שביט"ד

,קודם כל. פעם מזמינים אותי לבתי ספר תיכוניים לדבר על זה

,טיפה יותר אולי, גם לי יש נערות בגיל הזה, אני מציע להורים

,זהו. נפגשים בפאבים, היום כל הנערים נערות. לא לעשות הכחשה

.הנוער העובד וכאלה, השומר הצעיר, אין יותר תנועה. זה המציאות

,שם נפגשים

.....אבל, יש: אורלי

לא שם בן מכיר בת, אבל זה לא מקום המפגש, יש: ר שביט"ד

''ולכן א, וההורמונים של אז הם  ההורמונים של היום. וכאלה

איך, ללמד את הנוער מה לעשות, דבר שני. לא להתכחש לזה

תלכו, אני אומר להם, למשל. זה תרבות התנהגות שונה. מתנהגים

תסתובבו עם אותה חבורה שאתם מכירים. ביחד תחזרו ביחד

תעשו, ממש. תחליטו מי שותה או מי לא שותה היום, מראש

ה ברכב''ואם אחד לוקח את החבר. היום עידן לא שותה, סבב

.אז אותו אחד בודאי שלא נוהג, ה פחות צעירים''זה חבר, שלו

אז אותה מונית מחכה לכם ותחליטו על שעה, ואם זו מונית

זה מה שלא. צריך ללמד אותם להתנהג במקומות האלה. מראש 3951403 מתוך   5עמוד  4



,לבין היכולת של הילד, יש פה פער בין התופעה שהגיעה. קרה

...ולכן. להתמודד עם הבעיה שהוא נחשף אליה, הנער

.כל כך חשוב ללוות את הילדים, לסיירות הורים: אורלי

ואז נדבר על, אנחנו נמשיך את זה מיד אחרי הפרסומות: גיא

.הקשר הישיר כל כך בין שתיה מוגזמת לבין מקרי אונס
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