
 מס' 2חומר למחשבה

אגף חינוך וקהילה

מסקר שנערך בקרב בני נוער בישראל בגילאי 
דיווחו   49.5% הבאים:  הנתונים  עולים   13-18
)לפחות  קבוע  באופן  אלכוהול  שתיית  על 
פעם בשבוע(, 25% דיווחו כי השתכרו לפחות 
כי  הודו   19%  - ו  פעם אחת בשנה האחרונה 
שתו לפחות 5 משקאות חריפים ברצף בתוך 
מדווחים   25% "רק"  לאחרונה.  רק  קצר  זמן 
שהשתכרו. נתון זה עלול להעיד על העמידות 

שבני הנוער מפתחים כלפי האלכוהול.

בשוהם  הנתונים  כי  מעריכים  אנו  ובשוהם? 
בשוהם  הנוער  מבני  חלק  גם  דומים.  הם 
אותם  רואים  אנו  אלכוהול.  לשתות  נוהגים 

בבתים הפרטיים, במסיבות  הציבוריים,  בגנים 
ובמועדונים. תופעות האלכוהול הפכה לנורמה 
אשר מחייבת כל מפגש חברתי, ולעיתים אף 

הופכת להיות מטרתו.
הנוער  בני  עם  שותים  הורים אשר  ישנם 
האלכוהול  את  קונים  אשר  וישנם  וחבריהם 
תהיה  שכך  מחשבה  מתוך  הנוער  בני  עבור 

להם שליטה על הכמות הנצרכת. 
בבית,  אלכוהול  לשתות  נוהגים  אשר  הורים 
את  להמשיך  הנוער  בני  את  בכך  מעודדים 
השתייה גם מחוץ לבית. עלינו להיות מודעים 
מעבירים  אנחנו  אותם  למסרים  הזמן  כל 

לילדינו.

נורות אדומותנורות אדומות
ה"פיתויים" שניצבים בפני בני הנוער ודרכי ההתמודדות עימן

1. אלכוהול 
 2. משקאות 

     אנרגיה
 3. סמים

 4. טרמפים וקשר 
     עם זרים
5. הימורים
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בני הנוער מתמודדים עם פיתויים רבים, ונתונים ללחץ חברתי בלתי פוסק. האם אנו מכירים את הפיתויים הללו 
ויודעים לסייע להם להתמודד איתם? בחרנו להתמקד בחמישה "פיתויים" שכאלה:

הפכו  שונים  "אנרגיה"  משקאות  לאחרונה, 
להיות כל-כך פופולאריים, עד שנדמה לנו 
שהם בדיוק כמו כל שתייה מוגזת אחרת. 
אשר  חומרים  מכילים  הם  לדעת!  חשוב 
מתבגרים  לילדים,  סיכון  להוות  עלולים 
הראו  שעברה  בשנה  צעירים.  ומבוגרים 
המדווחים  מהמקרים  שמחצית  הנתונים 
היו   - קפאין  הרעלת  על  החולים  מבתי 

צעירים למטה מגיל 19 שנים.
70- משקאות האנרגיה למיניהם מכילים 

גבוה  שהוא  מינון  לפחית,  קפאין  מ"ג   80
פי שלושה מפחית קולה, למשל. מחקרים 

מצביעים על קשר בין משקאות אלו לתופעות 
לוואי קשות בצעירים כגון סוכרת, הפרעות 

בלב, שינויי מצב רוח והפרעות התנהגות. 

בני הנוער בשוהם, כמו בכל מקום אחר, 
שותים את משקאות האנרגיה בדיוק כפי 
שהיו שותים כל מיץ, ואף גרוע מכך - הוא 
משמש כמשלים לשתיית האלכוהול. ישנה 
הצעת חוק הדורשת להתייחס למשקאות 
לאלכוהול,  שמתייחסים  כפי  בדיוק  אלו 
ולהוציא אותם מהחוק מתחת לגיל 18, אך 

ילדינו שותים.
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אז מה עושים
● החשוב מכל - טיפוח תקשורת פתוחה ומשתפת.

● זכרו שבירה ויין, גם הם אלכוהול, ואל תקלו ראש בצריכה הביתית שלהם.
● שימו לב לארון המשקאות הביתי ולמצב המלאי שלו.

● שדרו מסר ברור לבני הנוער: לא נוהגים לאחר שתיית אלכוהול, אפילו לא 
מעט !

● דאגו לוודא שבני הנוער לא מערבבים אלכוהול עם משקאות אנרגיה – זהו 
שילוב קטלני עבור הגוף שלנו. משקאות האנרגיה שלעצמם מזיקים לגוף 

שלנו, ובקרוב דינם בחוק יהיה כשל האלכוהול.
● הבהירו לבני הנוער כי תחושת הביטחון המתקבלת מהסמים היא זמנית 
ומזויפת – חזקו את הביטחון שלהם, וכך הם ירצו להישאר צלולים ואמיתיים.

● דעו תמיד לאן בני הנוער יוצאים, עם מי ואיך הם נוסעים. ציידו אותם בכסף 
למונית, כך שהם ימנעו מנסיעות בטרמפים ! אם אין ברירה – למדו אותם 

לגלות חשדנות רבה.
● הנחו שאסור לתת את מספר הטלפון הנייד לזרים.

● הימורים הם תופעה ממכרת ! למדו את בני הנוער שלכם שאין דבר כזה 
"כסף קל ומהיר".

● שימו לב להוצאות וההכנסות שלהם.

בסמים  בארץ משתמשים  נוער  בני  אלף  כ-50 
וחשיש(. היות סם אחד רע  "קלים" )מריחואנה 
קל  לסם  האחר  הסם  את  הופך  אינו  מקודמו 
בפעילותו  גורמים  לשיבוש  כולם  טוב.  סם  או 
ועל  הזיכרון  על  לרעה  ומשפיעים  של המוח, 

יכולת הריכוז והקואורדינציה.

בשוהם, התופעה קיימת, אך היא סמויה מהעין 
בחינת  מתהליך  כחלק  פחות.  מדוברת  ולכן 
החלה  ההתבגרות,  גיל  את  המאפיין  הגבולות, 
נוער   מבני  חלק  חדשה:  תופעה  להתפתח 
עצמי,  בגלגול  סיגריות  לעשן  החלו  בשוהם 
פעולה אשר זהה בהכנתה לגלגול ג'וינט. בינתיים 
יחס  את  ובוחנים  המיומנות  את  רוכשים  הם   –

התמים  לעישון  הסביבה 
שנותר  כל  מכן,  לאחר  לכאורה. 

הוא להוסיף את החומר האסור ולחצות את 
הגבול הדק בין מותר ואסור. 

אנחנו חייבים לשאול את עצמנו איפה מותחים 
יודעים מה הם  את הגבול? האם אנחנו באמת 

מעשנים?

הפכה  טרמפים  עצירת  תופעת 
מזמן מכורח לסוג של הווי, למנהג 
על  הזעקה  נוער.  בני  של  קבוע 
הסכנות הכרוכות בעצירת טרמפים 
לא  הנוער  כי  ונראה  רב  זמן  כבר  נשמעת 
מתייחס. חשוב להדגיש לבני הנוער פעם אחר 

פעם כי לא נוסעים בטרמפים! 

קיימת  בשוהם  הטרמפים  תופעת  ובשוהם? 

אך  ציבורית,  בתחבורה  מחסור  בגלל  ומוכרת, 
ולא  בלקיחתם  זהירים  להיות  הנוער  בני  על 
לקחת טרמפים לבד לעולם. יש לבחון תמיד את 
החזות של האדם, את שפתו, את הרכב בו הוא 
מקרים  היו  בשוהם  אחר.  חשוד  דבר  וכל  נוסע 
מגיעים  אשר  בממוצע   20 בגילאי  גברים  של 
גם  )בהם  קטינות  נערות  עם  להתחיל  ליישוב 
ועולות  להזמנה  נענות  הנערות  מיעוטים(.  בני 
על רכבי הצעירים ללא הכרות מוקדמות. חלק 

מהנערות נענות למשקאות אלכוהול חינם ובכך 
חושפות את עצמן לסכנות נוספות. 

שותים  לא  בחוץ  בבילוי  להזהיר:  המקום  כאן 
מבקבוקים  ורק  אך  אלא  פתוחות,  מכוסות 
שמו  "עוד"  מה  לדעת  אין  לעולם  כי  סגורים, 
דרכו  את  מוצא  האונס"  "סם  במשקה.  לכם 
אותן  לנצל  על מנת  נערות  אל המשקאות של 
נערים  גם   – לחשוב  למקובל  ובניגוד  מינית, 

נופלים קורבן למקרים מסוג זה.

הם  להימורים.  בקלות  נחשפים  כיום  נוער  בני 
כלא  נתפסים  ואף  חברתית  מקובלים  נגישים, 
והאלקטרונית  הטכנולוגית  הקידמה  מזיקים. 
בני  שמושכות  הימורים  של  צורות  מעודדת 
נוער. בני נוער מהמרים, כמו גם מבוגרים, בגלל 
הריגוש שבמשחק ובגלל הרצון להרוויח כסף קל. 
מחקרים מראים שככל שמתחילים להמר בגיל 
מוקדם יותר, כך נרשמת התפתחות מהירה יותר 

להוביל  עלולים  ההימורים  הימורים.  בעיית  של 
לדיכאון  ואף  בלימודים  לפגיעה  לעבריינות, 

כאשר נצברים חובות.

מבני  חלק  בקרב  ההימורים  תופעת  ובשוהם? 
הנוער בשוהם מתחלקת לשני סוגים:

גבוהים,  בסכומים  בקיוסקים  "ווינר"  קניית 
לעיתים אף בשעות הלימודים.

ביתיות  בערכות  פוקר,  במשחקי  הימורים 
שהורים קונים לילדיהם.

לגובה  לא  אך  לתופעה,  מודעים  ההורים  לרוב, 
הסכומים עליהם מדובר.
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המעוניינים  ההורים  את  מזמינים  אנו 
בכך, להצטרף לפרויקט "סיורי גנים" עם 
צוות הבית הסגול ולפגוש את בני הנוער 

בסביבה הטבעית שלהם. 
תרומה  לשלב  מאפשר  הפרויקט 
עם  מעמיקה  היכרות  עם  יחד  לקהילה 

דפוסי הבילוי של הנוער ביישוב.

להורים

לעיונכם, אתרים נוספים בנושא:
 הרשות הלאומית למלחמה בסמים:

http://www.antidrugs.org.il

  עמותת עלם לנוער במצבי סיכון:
http://www.elem.org.il

  עמותת אפשר לפיתוח שירותי רווחה וחינוך
http://www.efshar.org.il

  המגן, מרכז סיוע לנוער במצוקה
http://www.hamagen.org

 מכון אדלר, ייעוץ להורים
http://www.machon-adler.co.il

טלפונים שימושיים: בת-אל זיסמן, רכזת פיתוח והעצמת נוער, חמש נוער, טל': 03-9794530, שלוחה 4, דוא"ל zyssman@shoham.muni.il  | מחלקת הרווחה, 
טל' 03-9791343: נתלי רז, עו"ס נוער וצעירים, דוא"ל Natalie@shoham.muni.il   אתי זלק, עו"ס נערות וצעירות, דוא"ל etiz@shoham.muni.il   | רואי פרנקל, 
רכז בית הקפה הייעוצי "מקפה לאוזן" cafeleozen@gmail.com - בית הקפה פועל בימים ב', ד' בין השעות 19:30-22:00 בבית הסגול | רכז תכנית "עיר ללא 

אלימות" בשהם, עזריאל בלומנקרץ 03-9723066


