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עדוהעמותותהספרשבתימהאתיודעיםכברהורים

לבןנהפךהאלכוהולהאחרונות:בשניםרקתפשוסמים

חברתי.מפגשבכלהנוערבנישלוקבועצמודלוויה

עםומלחמותגורפיםשתייהאיסוריכיטועניםהמומחים

והצדביתבכלזמיןהאסורהחומריעזרולאהילדים

מבטיעזור?יכולכןמהאזהורה.מכלחזקהחברתי

בבקבוקהאורבהשדעלנוסף

שלעדןגן

שותיםלאמאיתנומה

cnבמסיבהדרינקפעםמדי

arcי״לוגמיםבפאב,או

טוב

ונהניםובחגיםבארוחות

בירה.ובמבשלותביקביםלבקר

שבהם,הקליםגםסמים,לעומת

ונמצאיםגרועהמתדמיתהסובלים

לקריצהזוכההאלכוהוללחוק,מחוץ

הבנה.של

המתבגריםלילדיםמגיעשזהעד

לראותרוציםלאאנחנואותםשלנו.

וודקה,בקבוקלומרשלאכוסית,עם

יכולתשבוהזה,הסוערבגילביר.

להניחיסודישמתערערת,השיפוט

באלכוהוללעשותעלוליםשהם

ו/אובהםשיפגעלרעהשימוש

בסביבה.

נוערבניבקרבאלכוהולשתייתנושא

כאשרלראשונה,במשפחתנועלה

יומייםשלמנסיעההביתהחזרנו

ריק,במקררהבירותמדףאתומצאנו

בפחריקיםאלכוהולבקבוקיערימות

המתבגריםשניהדשא.עלקיאושרידי

התברר,כךערכו,14ר—16בנישלנו,

שותים.הריובמסיבהלחברים,מסיבה

הרגליעלוידויאחריוגררהגילוי

לצוץשהחלוהבנים,שלהשתייה

החבריה,עםובמפגשיםבמסיבות

המשקאות:אתהשיגושבההדרךועל

כסףנותניםלפיצוצייה,מחוץעומדים

לקנותממנוומבקשיםמבוגרלקונה

בני,טועןכךהורים,הרבהאלכוהול.

הוודקהבקבוקאתבעצמםקוניםכבר

שאלהכדימתבגריהם,שללמסיבות

לקנותם.מזריםלבקשיצטרכולא

התחבטנוהראשוני,ההלםאחרי

סקנדל?בבעיה.לטפלאירבשאלה

אםבחלומות.וטו?להטיליעזור.לא

הםאלכוהול,לשתותעליהםנאסור

מפנילהזהיררקלנונותרלנו.ישקרו

נכונהלשתייהטיפיםולתתהנזקים

לערבבלאריקה,בטןעללשתות)לא

וכיו״ב(.משקאות

העשריםבשנותובתלבןאםב',גם

להרגלילהתוודענחרדהלחייהם,

עמוד 1



ואלכוהול:בסמיםלמלחמההלאומיתברשותושיקוםטיפולתחוםוראשפסיכיאטרמהל,ד״רחיים

וזהמסיבית.שתייהעלאלאשתייה,עלרקמדוברלאכלומר,אחת.פעםלפחותהשתכרומהילדים״רבע

בנות״הןאלכוהולהרעלתעםמיוןלחדרישמגיעיםהנוערמבניאחוזלחשוב.שנהוגכפיבניםרקלא

ההתבגרות,בגילשלהםהשתייה

משפחתהמבנישאחדמשוםבעיקר

לבעיית״נחשפתיאלכוהוליסט.היה

היהוזהצעירמגילהאלכוהול

מספרת.היאעבורי״,טראומתי

נדהמתיבערך,13בןהיה״כשבני

במסיבות.שותהשהואלגלות

היההנושאעםהראשוןהמפגש

בבוקרכשבחמשהעצמאות,ביום

ילדשלמאמאהיסטריטלפוןהגיע

הילדיםשכלשסיפרהמהכיתה,

מעולפים.בביתאצלהשוכבים

טקילהקנושהםהתבררכשהגענו,

אחתילדהנורא.והרגישובקיוסקזולה

החולים.לביתהובהלהאפילו

והתבררהילדשלהספרלבית״פניתי

שישסמיםנגדלתוכניותשבניגודלי,

בההייתהלאהחינוכית,למערכת

שישהתרעתילאלכוהול.התייחסות

שאלכוהולוגדלה,שהולכתבעיהפה

מסמים,יותראוליאופחות,לאמזיק

ולמוח,לכבדארוךלטווחנזקויוצר

השניםבמשךהיענות.הייתהלאאבל

לבתינכנסשזהלדעתנוכחתי

לפנירקוארוך.איטיבתהליךספר

תוכניתלהכניסהתחילושניםכשלוש

ממוסדת״.בצורהאלכוהוללמניעת

לשתות?להמשיךמהבןלמנוענימית

בגילאבלבבית,זהעל״דיברנו

הרבההחברתיהענייןההתבגרות

דבריםמכתיביםהחבריםחזק.יותר

לזכורצריךמההורים.יותרהרבה

ושםפהשותיםההוריםאנחנושגם

ישבבית.אלכוהולבקבוקיומחזיקים

האלכוהול.סביבבילויתרבותגם

פעמיםהרבהלבלותיוצאיםאנשים

להשתכר״.כרירק

בראש״אשללב\ז׳לא

פסיכיאטרמהל,חייםר״רלדברי

ברשותושיקוםטיפולתחוםוראש

ואלכוהול,בסמיםלמלחמההלאומית

בישראל,הנוערמבניממחציתיותר

התנסושוליים,נוערעלמדוברולא

השתכרומהם"רבעאלכוהול.בשתיית

מהלחייםד״ר
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on Trזהעל״דיבתוז״ח״הם:העשריםבשנותובתלבן

יותרהרבההחברתיהענייןההתבגרותבגיל173Nבבית,

מההורים.יותרהרבהדבריםמכתיביםהחבריםחזק.

אנחנוושם,פהשותיםההוריםאנחנושגםלזכורצריך

בבית״אלכוהולבקבוקימחזיקים

שעשרהנמצאבאיראןשערכובםקר״אפילומהל:ד״ר

אלכוהולששתייתלמרותשותים,הנוערמבניאחוזים

לחלקהפךאלכוהולהמוסלמית.הדתפיעלאסורה

כברלעתיםמתחילוזההבילוימתרבותנפרדבלתי

12אובגילם!

מדוברלאכלומר,אחת.פעםלפחות

מסיבית.שתייהעלאלאשתייה,עלרק

40לחשוב.שנהוגכפיבנים,רקלאוזה

מיוןלחדרישמגיעיםהנוערמבניאחוז

בנות״.הןאלכוהול,הרעלתעם

הקשיםהנתוניםלמרותלדבריו,

מסוימתירידהלאחרונהמסתמנת

תולההואשאותההשתייה,בהיקף

איסורהחלתכמוהאכיפה,בהחמרת

בשעותבפיצוציותאלכוהוללמכירת

לשוטריםשניתנהוהרשותהלילה

נוער.בניאצלשנמצאאלכוהוללשפוך

האלכוהולשתייתבשיעוריהעלייה

ר״רלדבריהיא,נוערבניאצל

״אפילועולמית.כללתופעהמהל,

שעשרהנמצאבאיראןשערכובסקר

למרותשותים,הנוערמבניאחוזים

הדתפיעלאסורהאלכוהולששתיית

בלתילחלקהפךאלכוהולהמוסלמית.

מתחילוזההבילוימתרבותנפרד

לעומת10או12בגילכברלעתים

שימושלהגביליותרקשהסמים,

מאוד.זמיןוהואחוקיהואבאלכוהול.

ישסמים,לסוחרללכתצריךלא

המאבקבחינותומהרבהבביתלהורים

בעייתי״.יותרבזה

שותים?הנוערגנימה

ישהאחרונותבשניםאבלבירה,״גם

הםחריפים.יותרלמשקאותמעבר

אנרגיהמשקאותגםבזהמערבבים

אותםשממריציםקפאין,עתירי

יותר״.לשתות

לזה?להימשךשמועדיממייש

גנטיות,התמכרותנטיותעם״ילדים

אוסמיםלאלכוהול,מכוריםשהוריהם

הרוסות,ממשפחותילדיםהימורים,

נורמטיביות,ממשפחותילדיםגםאבל

וריכוז,קשבמהפרעותשסובלים

מדיכאון״.אומחרדות

מזיקהצעירבגילאלכוהולשתיית

לבניהאופייני״הנזקלבריאות.מאוד

מראים,שמחקריםכפיהוא,הנוער,

המוח.הבשלתעלשליליתהשפעה

המוחיתההתפתחות51-61בגיל

והאלכוהולהושלמה,לאעודעדיין

ביכולתלנזקיםלגרוםעלול

גורםהואהארוך,לטווחהקוגניטיבית.

מסבירהדם״,ולכלילכבדלנזקיםגם

גורםגםהוא״אלכוהולמהל.ד״ר

בתאונותולמוותלפציעהראשוני

מתרחשתבהשפעתוובקטטות.דרכים

הייתהשלאמיניתפעילותפעםלא

סמיעלמדבריםלהתרחש.אמורה

האונססםנדיר.מאורזהאבלאונס,

האלכוהול״.הואביותרהנפוץ

בנדון?לעשותאמוריפההורימומה

בראשראששהולךמי״לרעתי,

בגילילדיםמפסיד.הילדעם

לבעוטלהתמרד,רוציםההתבגרות

לדברדרשיה.שיהיהחשובבממסד.

מוחלט,׳לא׳להגידלאבבית.זהעל

בליזהאתעושיםאיךלחשובאלא

עללחלוטיןלאסורהציפייהנזק.

להבהיראבלאמיתית.לאהיאשתייה

ותוךבזהירותאזשותה,אתהשאם

ובחירה״.השיבה

סימניתהתנהגות

חינוכיפסיכולוגעמית,דנילדברי

במכוןומשפחהנוערבילדים,המטפל

אלכוהולשתייתאחרהנהייהאדלר,

ממאפיינינובעתההתבגרותבגיל

בצורתשותפיםלהיותרצוןלצדהגיל,

כאן״ישבחברה.הנורמטיביתהבילוי

מנותקיםלאהנוערשבניבילויתרבות

כולה.החברהאתמקיפהוהיאממנה

לבלות,כשיוצאיםהמודרני,בעידן

המסיבה,אוהפאבלשתות.יוצאים

שתייתהואמהםנפרדבלתישחלק

המודרנית.השבטמדורתהםאלכוהול,

ופעילותמפגשנקודתשלסוגזה

למצוארוצהלאאחדשאףמשותפת,

לה.מחוץעצמואת

מעלהאלכוהולשתייתכך,על״נוסף

תחושהומעניקההאדרנליןרמתאת

שללאנרגיותמתקשרזהוכלטובה,

ריגושים.לחוותלרצוןהנוער,בני

ומעלהעכבותמשחררתהשתייה

נוערבניהרבההעצמי.הביטחוןאת

לגשת,אומץלהםנותןשזהאומרים

היצריםאתולחוותלחזרקשר,ליצור

חזקה״.יותרבצורה

להתמודדלהוריממומלץאופןבאיזה

הזאת?המסוכנתהתופעהעמ

כמונורמהשלבסוג״כשמדובר

לצאתקשהמאוראלכוהול,שתיית

ואףחזקמאודהחברתיהלחץזה.נגד

כשמדוברחריג.להיותרוצהלאאחד

כיולהזהיר,לאסוריותרקלבסמים,

שלמעצר,שלהסיכוןקייםתמיד

וכד׳.עברייניםעםהתחככות

גישותשתיישהאלכוהול,״לגבי

היאהאחתהורים.בקרבהרווחות

ושולליםחזקיםמאודמסריםלהעביר

אותהלהציגשתייה.שלהנושאלכל

מהילדולדרושלחלוטיןשליליכדבר

ששותה.ממיושיתרחקישתהשלא

אתלנתקעלולשזההיא,הבעייתיות

חברתית.פעילותמכלכמעטהילד

זושממילאאומרת,ההפוכה״הגישה

זה,אתעושיםוכולםמקובלתתופעה

למצואהואהרעיוןלזרום.עדיףאז

להידברות.ולהגיעהאמצעדרךאת

בחומרים"השימושהאפידמיולוגי,הסקרפיעל

2009ישראלמדינתתושביבקרבפסיכואקטיביים
״,

בסמיםלמלחמההלאומיתהרשותביוזמתשנערך

אלבו^משקה\■t\\uהנוערמבניכמחציתובאלכוהול,
הקוךלןיוםלסקריםדומיםהנתוניםהאחרננה.בשנהכלשהו

לפנ^להםשקדמומסקריםיותרנמוכיםאך2001)מ-
%83חריפיםמשקאותשותהייתרולוחשי^2001

%63קידוש■לצורכיך,/או%33בירהלשתייתיחסית

%5שלעלייהחלהחריפיםמשקאותשתייתבנתוני

<[°20/0לעומת2005%83מ-ה׳קנדםלש׳ןןךבהשוואה
חריגיםמשקאותשראייתבנת^יגםנמצאהדומהעלייה

מדווחים°03/0(.%4האחרוןובשבוע%7בחודש

duqהשתכת n|rf!jrtrוכ-האחרונהבשנהאחתirtj/%5;
משקה:מנותחמשהאחרוןבחודשאחתפעםלפחות

לעומתעלייהשמבטאמהאחדות,שעותבתוךיותראו

ונש־נישתו%52השתכרו,2005%51)ב-הדודםהסקר

בולמוס(
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לעזורוגםלתופעההבנהלגלותגם

הנוערבניעולםביןלשלבלמתבגר

שיקולשפירושוהמבוגרים,לעולם

לשתותעצמו,עללשמורדעת.

להתנהגותלהיגררלאבמידה,

שליטה״.לאובדןלהגיעולאסיכונית

מסיביתהו&כתבשהשתייהקורהמד!

החברתי?לענייןמעברוחורגת

קוויםלעצמויגבשהורהשכל״חשוב

הימנעותעלשמושתתיםאדומים,

שתייהאוהתמכרותכלומרמסיכון,

בעייתיים.לחבריםוהתחברותמוגזמת

הסיכוןאתלילדלהעבירצריךההורה

מקוםבכלרציונל.עםגבולותולהציב

ישסיכונית,להתנהגותנגררשהילד

אתלאפשרלאכדידיאלוגעמולקיים

הזאת״.ההתנהגות

אלכוהולסיירת

מהלר״רשמציגיםהגישהלעומת

גופיםשלמאמין״ה״אניעמית,ודני

בסמיםלמלחמההלאומיתהרשותכמו

שלמוחלטתשלילההואואלכוהול

באלכוהול.שימוש

השמוניםבשנותשהוקמההרשות,

להילחםהחלהבסמים,להילחםכדי

במכתגםהאחרונותבשנתיים

אחריניכרבאיחורהאלכוהול,

נוער.בקרבהשתייהתרבותהשתרשות

שתייתנגדההסברהפעילויותבמסגרת

ביוזמתנערכותמשכרים,משקאות

לתלמידיםהסברהסדנאותהרשות

ואףלהוריםספרבבתיספר,בבתי

למזערהמנסותהורים,סיירותהוקמו

סיירותבאלכוהול.השימושהיקףאת

שיכולההיחידההדרךאוליהןהורים

להםשישהתחושהאתלהוריםלהקנות

פועלותבישראלבנדון.לעשותמה

המגיעותכאלה,סיירות100כ-כיום

הארץ.בעריבילוילאתריבלילות

בעמקחניאלממושבמרקודניאלה

זהמארגנתמתבגרים,לשניאםחפר,

ביישובה.ההוריםסיירתאתשנתיים

להגיעכשהתחילולזה"נרתמתי

שהציקומבחוץ,חבר׳הבערביםאלינו

עבודתועשינוהוריםגייסתילילדים.

הוריםסיירתשהקיםמישהועםהכנה

הואסוציאלי.עוברגםשהואבצפון,

הנוער,לבנילגשתאידאותנולימד

לדרך״.ויצאנואיתם,לדבראיך

משנימורכבתהליליתהסיירת

חמישיבימיבמושבומסיירתהורים

מכיתותחבר׳הפוגשים״אנחנובערב.

והםרישיוןלהםשאיןו-י׳ט׳ח׳,

מהסיוריםמעש.בחוסרמסתובבים

שלי,הילדיםשלומהסיפוריםשלנו

מסיבהבכלשותים.שכולםיודעתאני

שליוהבןאלכוהול,מעורבוהתכנסות

הצפון.אתשמאבדיםילדיםעלמספר

דרמות,הרבהאמנםהיולא״אצלנו

משליטהשיצאהמסיבהגםהייתהאבל

שותים,כשהםהרבה.בהשתוכי

הםלאלימות.גולשמאודמהרזה

יכולקטןמבטכללקלל,מתחילים

בקבוקיםמנפציםהםלמכות,להגיע

רכוש״.ומשחיתים

בזה?במקרהעושיםומה

סמכותלהןשישהוריםסיירות״יש

ניגשיםאנחנואין.לנושיטורית,

אנחנושוטרים.לאחברים,כמואליהם

מישהושאיןבסדר,שכולםמוודאים

סמכותלנואיןאבלרע,שמרגיש

מתחילהאםהמשקה.אתמהםלקחת

אנחנובעיה,מתעוררתאואלימות

ההוריםאתאוהרב״ש,אתמזעיקים

במצוקה״.שנמצאהילדשל

למסעותההזדמנותאתמנצלימאתמ

הסברה?

בנושא,הרצאותהרבההספרבבית״יש

המשמעותמהמאודטוביודעיםוהם

יכולאתהנוערלבנישתייה.של

הםהנזקים,עלמחרתייםערלהסביר

וזהו.סבבהעכשיוהרגע.אתחיים

אליהם.חודרותלאהאלההאמירות

היאשלנוהפעילותשלהחשיבות

ביטחוןשלהרגשהלילדיםלאפשר

שלאמסרלהעבירשניומצדאחד,מצר

העיןבלילהשגםהפקרות.להיותיכולה

לאהיוםשבמשךוכמופקוחה,שלנו

בלילה״.גםכךומשתוללים,מנפצים

בהורהלהיתקלפדיחהשלסוגלאזו

בילוי?באמצע

לראותשמחיםאפילוהםלא.״ממש

תחושתלהםנותניםאנחנואותנו.

אומתביישיםלאממשוהםביטחון

שלנוהטלפוניםאתלהםישנבוכים.

אותנולהזעיקשאפשריודעיםוהם

>•<זמן״.בכל

עמיתדני

ומשפחהנוערבילדים,המטפלחינוכיפסיכולוגעמית,דני

האדרנליןרמתאתמעלהאלכוהול״שתייתאדלר:במכון

בנישללאנרגיותמתקשרזהוכלטובה,תחושהומעניקה

עכבותמשחררתהשתייהריגושים.לחוותלרצוןהנוער,

ליצורלגשת,אומץלהםנותןשזהאומריםנוערבניוהרבה

חזקה״יותרבצורההיצריםאתולחוותלחזרקשה

בגילילדיםמפסיד.בראש,ראששהולךמי״לדעתי,

שיהיהחשובבממסדלבעוטלהתמרד,רוציםההתבגרות

אלאמוחלט,׳לא׳להגידלאבבית.זהעללדברדו־שיח.

לחלוטיןלאסורהציפייהנזק.בליזהאתעושיםאיךלחשוב

אמיתית״לאהיאשתייהעל
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