
אגף חינוך וקהילה

מס' 13חומר למחשבה

אלכוהול
ממחקרים שנערכו בשנים האחרונות עולה:

⦁ חל גידול בצריכת אלכוהול מופרזת של בני נוער
⦁ בין 50% ל 60% מכלל בני הנוער בישראל צורכים אלכוהול

⦁ 30% מדווחים כי השתכרו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה 
⦁ גיל תחילת השתייה בישראל הולך ויורד

⦁ קיים קשר בין שתיית  אלכוהול לבין אלימות

השלכות אפשריות:
⦁ ריבוי מעשי וונדליזם.

 ⦁ מעשי אלימות של בני נוער בשעות הלילה ביציאה ממקומות  
     בילוי וכן בשכונות במקומות ריכוז בני נוער.

⦁ עבירות מין.
 ⦁ פוטנציאל להפוך לקורבנות עבירות מין ואלימות

      ונטילת יכולת ההתגוננות בפני מבצעי העבירות. 

>>

ייצאו בני הנוער בכל רחבי הארץ לחגוג את סיום השנה האזרחית במסיבות  בקרוב 
ובילויים למיניהם. בערב הזה כרוכים לרוב, בצורה מסוכנת, שתייה מרובה של אלכוהול 
ונהיגה. לקראת ערב הסילבסטר, על קצה המזלג, כמה המלצות וסימני אזהרה:

סימני אזהרה
לקראת הסילבסטר

חוקמשקאות אנרגיהנהיגהאלכוהול
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מעורבות נהגים צעירים בתאונות דרכים
מעורבות נהגים צעירים בתאונות דרכים גבוהה יותר מזו של יתר הנהגים הן בגלל חוסר ניסיון הנהיגה 

)ותק נהיגה נמוך( והן בגלל סגנון הנהיגה שלהם.  
שיעור המעורבות של נהגים צעירים בתאונות עצמיות חמורות, הנגרמות לרוב עקב 

איבוד שליטה ברכב גבוה פי 5 מזה של שאר אוכלוסיית הנהגים. 
מעורבות נהגים צעירים בתאונות נקשרת גם עם ביצוע עבירת נהיגה, בלמעלה 
מ-70% מהתאונות הקטלניות שבהן היו מעורבים נהגים צעירים בשנת 2008 
נעברה עבירת תנועה. עבירות התנועה השכיחות יותר בקרב נהגים צעירים 

הן: עבירת המהירות המופרזת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול/סמים. 
בהשוואה לכלל הנהגים, מעורבות נהגים צעירים בתאונות דרכים חמורות גבוהה 

יותר בימי סוף השבוע )חמישי-שבת( ובשעות הלילה )21:00-06:00(. 

 לתשומת לבכם – סף האלכוהול המותר לשתייה ל"נהג צעיר" הוא מזערי, 
הרבה פחות מזה הקיים בכוס בירה אחת. שתית? אל תנהג!!!

טיפים לנהיגה אחראית וזהירה יותר
⦁ כולם כבר יודעים – אם שותים, לא נוהגים! 

⦁ אמרו לא לחבר ששתה ורוצה לנהוג. 
⦁ לפני יציאה לבילוי קבעו נהג תורן שאינו שותה, והוא אחראי לנהיגה. 

⦁ אם אין נהג תורן –קחו מונית.
⦁ אל תתעסקו בסלולרי בזמן נהיגה – לא לשלוף מספרים, לא לבדוק הודעות. 

⦁ מזערו למינימום את זמן השיחות. אם חייבים – מומלץ לעצור בצד במקום מותר לביצוע השיחה. 
בכל מקרה – אל תנהלו שיחות ברכב, אלא באמצעות דיבורית.

משקאות אנרגיה
לנו  שנדמה  עד  פופולאריים,  כל-כך  להיות  הפכו  שונים  "אנרגיה"  משקאות  לאחרונה, 
שהם בדיוק כמו כל שתייה מוגזת אחרת. ובכן, הם לא! הם מכילים חומרים אשר עלולים 
להוות סיכון לילדים, מתבגרים ומבוגרים צעירים. בשנה שעברה הראו הנתונים שמחצית 
מהמקרים המדווחים מבתי החולים על הרעלת קפאין - היו צעירים למטה מגיל 19 שנים.
משקאות האנרגיה למיניהם מכילים 70-80 מ"ג קפאין לפחית, מינון שהוא גבוה פי שלושה 
לוואי  לתופעות  אילו  משקאות  בין  קשר  על  מצביעים  מחקרים  למשל.  קולה,  מפחית 
קשות בצעירים כגון עוויתות, סוכרת, הפרעות בלב,  שינויי מצב רוח והפרעות התנהגות. 

זו האחריות שלנו לשים לב מה אנחנו נותנים לילדים שלנו לשתות.

העונש הקבוע בחוק העבירה

5-7 שנות מאסר נשיאת פגיון )לרבות אולר, סכין וכד'(

עד 3 חודשי מאסר עידוד או שידול קטין לשתיית משקה משכר

6 חודשי מאסר רכישת אלכוהול עבור קטין או אספקתו לקטין במקום ציבורי

שנתיים פסילת רישיון. עבירה שנייה - חצי שנת מאסר נהיגה בשכרות

תפיסת סם מסוג כלשהו בדירה או בגן ציבורי – משמעה 
פתיחת תיק לכל הנוגעים בנושא אחזקת סם

עבירת סמים

3 שנות מאסר תקיפה גורמת חבלה

3 שנות מאסר איומים

נושא האחריות הפלילית של בני  נוער הוא סבוך 
ומורכב. חשוב להבין עם זאת כי למעשים של 
כ"מעשה  מתחילים  הם  אם  גם  נוער,  בני  
הן   – קשה  תוצאה  להיות  עלולה  קונדס", 

בחיי אדם והן לעתידו של בן הנוער.
האחריות  גיל   - הפלילית  האחריות  גיל 
 12 לגיל  מתחת  קטין   ,12 ל-  נקבע  הפלילית 

אינו בר עונשין.

כמה נקודות למחשבה

אחריות פלילית 
של בני נוער

לפרטים נוספים: רכזת עיר ללא אלימות, רחלי מרדכי-שליין 03-9723016, חמש נוער 03-9794530, המחלקה לשירותים חברתיים 03-9791343


