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ר" בֵּ  !"אתכם שומעיםהם  – ו איתםדַּ

בקרב  צריכת אלכוהול ושימוש בסמים במניעת הורים שממלאים החשוב התפקיד על מצביעה המקצועית הספרות

רו" יוצגזו,  בכתבה. קטינים בֵּ 1איתם דַּ
, קטינים שתיית למניעת לאומי מדיה קמפיין -"אתכם שומעים הם – 

 ודרכי המלצות, גם כמו. אחרים בסמים ושימוש אלכוהול צריכת על ילדיהם עם מוקדם לדבר הורים המעודד

 .ילדיהם ידי על פסיכואקטיביים בחומרים שימוש למניעת להורים פעולה

 הקדמה 

פעמים רבות, הורים מביעים דאגה מכך שילדיהם יתחילו )או שכבר 

התחילו( להשתמש בחומרים פסיכואקטיביים, כדוגמת טבק, אלכוהול, 

 כולל שימוש לרעה בתרופות מרשם. –מריחואנה וחומרים אחרים 

 על התפקיד החשוב שממלאים הורים במניעת מצביעה הספרות המקצועית

 ילדיהם.על  ,ובאלכוהול בפרט בסמיםשימוש ו התנהגויות סיכון בכלל

 שהורים למרות. ילדיהם חיי על ביותר הגדולה השפעה בעלי הם הורים

 עמוק, יותר רבה לעצמאות שואף, מתרחק המתבגר שילדם להרגיש עלולים

 שנות במהלך במיוחד, ילדו עם ההורה של חזק קשר. בחייהם מעורבים יהיו שהוריהם רוצים עדיין המתבגרים, בפנים

 2.בסמים ושימוש אלכוהול צריכת, עישון ולמניעת סיכונית בהתנהגות למעורבותו הסיכוי בהפחתת מסייע, העשרה

רו -קטינים שתיית למניעת לאומי מדיה קמפיין, יוצג במסמך זה בֵּ  "אתכם שומעים הם – איתם "דַּ

("Talk. They Hear You",) אחרים בסמים ושימוש אלכוהולצריכת  על םהילדי עם מוקדם לדבר הורים המעודד. 

על בסיס  ילדיהם ידי על פסיכואקטיבייםהמלצות ודרכי פעולה להורים למניעת שימוש בחומרים יפורטו  כמו גם,

 מנהל שירותי טיפול בהתמכרויות ובריאות הנפש בארצות הבריתאתר ב המידע המקצועי שמתפרסם

({The Substance Abuse and Mental Health Services Administration (3SAMHSA}. 

 :במדינת ישראל-שתיית אלכוהול ושימוש בסמים בקרב קטינים -שיעורי השימוש

 יב':-יא'-בקרב הלומדים בכיתות ו, ח, י, ו-( עולים הממצאים הבאים2019)HBSC4 לפי סקר בישראל, 

  צריכת אלכוהול:

 שלא למטרות דת לפחות  כי הם שותים משקה אלכוהולי כלשהומדווחים מהתלמידים  19%-כ: שתיית אלכוהול

  כאשר שיעורי הדיווח על כך עולים עם הגיל.ו (.12%-( בהשוואה לבנות )כ25%-יותר בנים )כ פעם אחת בחודש,

 גם במדד זה הדיווח על כך עולה עם הגיל. מדווחים כי הם השתכרו אי פעם.מהתלמידים  15%-כ: שיכרות 

 מתלמידי כיתות י' שדיווחו  21%-יב' ו-מתלמידי כיתות יא' 13% -: כגיל התנסות לראשונה בשתיית אלכוהול

 ומטה. 12ששתו אלכוהול אי פעם, עשו זאת לראשונה בגיל 

  

                                                           
1
 מיועד לשני המינים כאחד. בסקירה זו, הניסוח הוא בלשון זכר אך 
2

. הרשות למאבק ילדיהם רבבק ואלכוהול סמים, אלימות למניעת בתכניות הורית מעורבות של יעילותה בחינת(. 2019כדורי, א. ) 
 באלימות, בסמים ובאלכוהול.

3
 Publications-({The Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA.}-לינק 

4
"נוער בישראל: דפוסי שימוש בחומרים ממכרים ומעורבות (. 2020ניסים, מ., וולש, ס., )-, נ., טסלר, ר., מאור, ר., בוניאלפיש, י., שטיינמץ-הראל 

עמודים.  170בתחומי הבט"פ". אוניברסיטת בר אילן, רמת הגן,  2019ישראל לשנת   HBSC-סיכום ממצאי הרחבת מחקר ה-אלימות ברשתבבאלימות ו
 .לינק למצגת

 

https://www.samhsa.gov/underage-drinking
https://www.samhsa.gov/underage-drinking
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/intervention_programs_prevent_violence_drugs_alcohol_focusing_parents
https://store.samhsa.gov/?f%5b0%5d=issues_conditions_and_disorders:5132
https://meyda.education.gov.il/files/Shefi/samim/Hodesh_Hamavak_Dec2020/Mechkar_HBSC_2019.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Shefi/samim/Hodesh_Hamavak_Dec2020/Mechkar_HBSC_2019.pdf
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 יב'(:-צריכת סמים )כיתות י'

 (. יתר החומרים "בשנה האחרונה" -10%-הוא קנאביס )כ :בשנה האחרונה החומר הנפוץ ביותר לשימוש

 (."בשנה האחרונה" 5%-נמוכה יותר ובשכיחות דומה )כהנוספים שנבדקו במחקר נפוצים במידה 

 הימים  30-מהתלמידים השתמשו בקנאביס לפחות פעם אחת ב 8%-כ: בחודש האחרון שימוש בקנאביס

 האחרונים שקדמו לסקר.

 יב' דיווחו כי -מהבנות בכיתות י' 6%-מהבנים וכ 15%-: כהבדלי מגדר -בשנה האחרונה שימוש בקנאביס

 .בקרב כלל התלמידים( 10% -)כ החודשים האחרונים 12-בקנאביס, לפחות פעם אחת בהשתמשו 

 בסמים בקרב קטינים: ושימוש אלכוהול הקיימות בשתיית הסכנות

 :הבאות מהסיבות קריטית היא קטיניםבקרב  ושאר סוגי הסמים באלכוהול שימוש מניעת

 המוות לסיבת האלכוהול את שהופך מה, שנה מדי לאלכוהול המיוחסות מסיבות מתים אמריקאים 88,000 כ 

 .ב"בארה המובילה השלישית

 וכמעט, באופיואידים שימוש מהפרעת סבלובארה"ב  ומעלה 12 בגילאי אנשים מיליון 2.1 כי היא ההערכה 

 .5במריחואנה שימוש הפרעת של מסוימת מידה בעלי להיות עשויים במריחואנה המשתמשים מאלו 30%

 קטינים:אלכוהול על השלכות של שתיית 

 :יותר נוטים אלכוהול ששותים מתבגרים

 למעורבות יותר נוטים באופן תדיר( (binge drinking6 -שתיית האבסה) בשתייה מופרזת: בסמים להשתמש

 . וקוקאין מריחואנה כמו אחרים בסמים שימוש כולל, סיכון בהתנהגויות

 וביצועים אקדמיות בעיות של יותר גבוהים שיעורים בעלי הם אלכוהול שצורכים מתבגרים: גרועים ציונים קבלל

 שאינם שותים.לאלו  בהשוואה הספר בבית גרועים

 .רכב וגניבת פריצה כולל, רכוש עבירות-ו ותקיפה שוד, אונס כמועבירות אלימות  כגון: מוות או מפציעה לסבול

 מוקדמים בגילאים מינית פעילים להיות יותר נוטים אלכוהול שצורכים מתבגרים: מסוכנת מינית בפעילות מעורבות

 .מוגנים לא מין יחסי ולקיים יותר גבוהה בתדירות מין יחסי לקיים, יותר

 או מסוכנת בהתנהגות ינהגו שמתבגרים הסיכויים את ומגדילה עכבות מורידה שתייה: שיפוט וקבלת החלטות לקויה

 .מפוכחים כשהם עליהם יתחרטו שהם משהו יעשו

כמו כן,  .חרדה והפרעות דיכאון כגון בריאות מבעיות לסבול יותר נוטים ששותים מתבגרים: בריאותיות בעיותל

 המתבגר. מוח בהתפתחות גם לפגוע עלולים אחרים וסמים אלכוהול

  

                                                           
5
 marijuana use disorder –  בחיים. הפרעת שימוש ומאבקים ועימותיםבעיות בריאותיות ובעיות בבית הספר, בקשרי חברות ומשפחה 

 כלל התמכרות. האדם אינו יכול להפסיק את השימוש במריחואנה למרות שזה מפריע לחיי היומיום שלו.נקראת בדרך חמורה 
6
 ".ששתו חמש מנות משקה אלכוהולי או יותר תוך מספר שעות"שתייה מופרזת )שתיית אביסה(: תלמידים הגדרה ל 

https://www.samhsa.gov/underage-drinking/about
https://www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources/consequences-underage-drinking
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 במניעת התנהגויות סיכון בקרב ילדיהם ההורים חשיבות 

על התפקיד החשוב שממלאים  מצביעה הספרות המקצועית

 בקרב פסיכואקטיבייםבחומרים שימוש  הורים במניעת

 ילדיהם בהחלטת משמעותית השפעה נהיש להורים ילדיהם.

 לא אולי שזה למרות. אחרים וסמים באלכוהול להתנסות

שתיית  עלעם ילדיהם  מדברים כשהוריםאך , ככה נראה

 .אותם שומעים כן ילדיהם, בסמים שימוש ועל קטינים

 

 כיצד ניתן לזהות אם ילדיך שותה אלכוהול?

 ימני אזהרהס 

באלכוהול או בסמים אחרים, חלקם משקפים גם הקשורה הבאים עשויים להצביע על בעיה  שהמאפייניםלמרות 

בילדך הללו  ממאפייניםאם אתה מבחין בכמה  יותר גבוהה , היאבעיית שתייההסבירות לרגילים. התבגרות  אפיינימ

 :ת, או אם חלקם קיצוניים באופייםבו זמנית, אם הם מתרחשים בפתאומיו

 (התגוננות, עצבנות ,זעם התפרצויות, למשל) הרוח במצב שינויים 

  :משמעת בעיות או / ו נמוכים ציונים, בכיתה לקויה נוכחותבעיות בבית הספר 

 הבית. וזלזול בחוקי התעלמות  

 החדשים. את החברים להכיר לך לאפשר רצון וחוסר חברים החלפת 

 נמוכה ואנרגיה ,קודמים בתחומי עניין מעורבות חוסר, מרושל מראה": משנה לא דבר שום" של גישה. 

 נשימתוב אלכוהול להריח או בתרמיל או ילדכם של בחדר אותו למצוא: אלכוהול נוכחות. 

 עילג/ מלמול. אורדינציה או דיבורו, עיניים אדומות, חוסר קירידה בריכוזכרון, ישיבושים בז 

 מצא עזרה

 אתה לא לבד: 

שימוש באלכוהול וזקוק לעזרה מקצועית. אל תרגיש רע אם לא ראית  לעשותלהאמין שילדם עלול  קשה לרוב ההורים

 ילדם כשרוב ההורים מגלים על שתייתצרות או עד שמישהו סיפר לך על הבעיה. ל נקלעאת סימני האזהרה עד שילדך 

 , הם המומים ותוהים היכן טעו. הקטין

להאשים את עצמך או את ילדך. הדבר , הדבר הראשון לעשות הוא לנסות לא אלכוהול בקבלת עזרה לילד ששותה

שיעזרו לילדך להפסיק להשתמש  ביותר הזמיניםוהחשוב הוא לפעול כעת כדי למצוא את השירותים הטובים 

 אלכוהול. ללאבאלכוהול ולהתחיל לבנות עתיד 

 לינק-ברשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ביישוב מגוריך התכנית מנהלליצירת קשר עם 

 דבר עם אנשים שאתה מכיר: 

לדבר עם ו, תוכל להתחיל ובאלכוהול שימוש בסמיםלנפשיות של הילד או התנהגותיות/ טיפול בבעיות  מחפש האם את

נך ים. קופת חולים בה הכמו בני משפחה, חברים, מורים בבית ספר, יועצים, אנשי דת ורופא מכיר האנשים שאת

 ךבית הספר של ילדכמו כן,  .שימוש בסמיםלבריאות הנפש ול רותים וספקיםישיכולה לתת לך רשימה של מבוטח, 

 .בסמיםלהתמודדות עם שימוש טיפול טובה התערבות/ כנית ת לסייע ולהציעעשוי 

https://www.samhsa.gov/underage-drinking/about
https://www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources/how-tell-if-your-child-drinking-alcohol
https://www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources/how-tell-if-your-child-drinking-alcohol
https://govforms.gov.il/mw/forms/ProgramManagers@mops.gov.il
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 וסף, למידע נ

  לינק -אתר הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול 

 לינק- בהתמכרויות לטיפול המחלקה -הבריאות משרד 

 לינק-בהתמכרויות לטיפול השירות -החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד  

 לינק-ולאלכוהול שירותי הטיפול בהתמכרות לסמים -2020מידעון -ובאלכוהול בסמים, באלימות למאבק הרשות 

 1-700-500-508 קשר טלפוני עם קו המידע של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול יצירת 

 

 קמפיין הדרכה להורים

ר" את יצרו( SAMHSA) הברית בארצות הנפש ובריאות בהתמכרויות טיפול שירותי מנהל בֵּ  שומעים הם. ו איתםדַּ

  .בחומרים לרעה ושימוש קטינים שתיית בעיית להתמודדות עם קמפיין -"אתכם

 םהילדי בקרב אחרים וסמים אלכוהול בנושא לטיפול להם הדרושים המשאבים את להורים לספק, הקמפיין מטרת

. קטינים שתיית ומונעות שמפחיתות הפעולות להגברת ובמיומנויות בידע ההורים את ציידמ הקמפיין. 21 לגיל מתחת

 כעת מציע הקמפייןו מרשם ותרופות מריחואנה כמו אחרים חומריםגם ל שלו המסרים את הרחיב הקמפיין ,לאחרונה

 .אחרים וסמים אלכוהול על הגילאים בכל םהילדי עם לדבר להורים שיעזרו כלים ודרכי פעולה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.gov.il/he/departments/antidrugs
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/mental/addictions/Pages/default.aspx
https://www.gov.il/he/departments/units/molsa-units-addiction-treatment-service
https://www.gov.il/he/departments/general/treatment_rehabilitation_meidaon_2020
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רו בֵּ   בקרב קטינים ושימוש בסמים שתיית אלכוהול למניעת לאומי מדיה קמפיין -"אתכם שומעים הם. איתם "דַּ

 "Talk. They Hear You" 

 ?הקמפיין מהו

רו" בֵּ  -"אתכם שומעים הם. איתם דַּ

 תשתיי למניעת לאומי מדיה קמפיין

 מוקדם לדבר הורים קטינים, המעודד

 ושימוש אלכוהול על םהילדי עם

 על 21 לגיל מתחתבארצות הברית  נוער בני בקרב בסמים והשימוש השתייה את להפחית נועד הקמפיין .אחרים בסמים

 .ילדיהם עם אחרים בסמים ושימוש אלכוהול מוקדם עם להתמודד כדי הנדרשים להורים ומשאבים מידע מתן ידי

רו" בֵּ  מהם למנועכדי  9-15 בגילאי לילדים להורים בסיוע התמקד, הקמפיין בתחילה -"אתכם שומעים הם. איתם דַּ

. מתבגרים שהם ככל עולה אחרים סמים או אלכוהול ינסו שילדים שהסיכוי מראים מחקרים, זאת עם. לשתות להתחיל

 מהם אחוז 70 כמעט, בתיכון כשהם. למבוגרים רק לא להיות עשוי שאלכוהול לחשוב מתחילים ילדים, 9 גיל בסביבות

 .7רפואיים( לא)לצרכים  מרשם בתרופת עלולים להשתמש 20%- מ ולמעלה, חוקי לא סם ייטלו מחציתם, אלכוהול ינסו

רו" הקמפיין ,2018 בשנת בֵּ  הגילאים בכל ילדיםל להורים כלים וכלל משאביו את הרחיב -"אתכם שומעים הם. איתם דַּ

 .15 לגיל מעברבנקיטת פעולות למניעת שתיית אלכוהול ושימוש בסמים  להמשיך להם שיעזרו 21 לגיל מתחת

 קמפייןה מטרות

רו" בֵּ  :הבאים הדברים את להשיג נועד הקמפיין הפרסומי -"אתכם שומעים הם. איתם דַּ

 מוש בסמים בקרב קטינים. יאלכוהול וש לשתיית ולסיכון לשכיחות ההורים מודעות הגברת 

 בסמים מושיוש אלכוהול שתיית מניעתללנהל שיח עם ילדיהם  ובביטחון בכישורים, בידע ההורים לצייד . 

 קטינים בקרב בסמים ושימוש אלכוהול שתיית למניעת ההורים פעולות הגדלת. 

רו( "SAMHSAלשירותי טיפול ובריאות הנפש )הקמפיין של המנהל  בֵּ  "(Talk. They Hear You" )"אתכם שומעים הם. איתם דַּ

 לאתר לינק

Talk. They Hear You :לינקים לצפייה 

 Visit "Talk. They Hear You." on YouTube  

 SAMHSA's "Talk. They Hear You." Keeping Our Kids Safe PSA-60 Seconds 

 SAMHSA's "Talk. They Hear You." Reminiscing PSA- 60 Seconds' ב-YouTube 

 פסיכואקטיביים בחומרים שימוש למניעת להורים פעולה ודרכי המלצות יפורטו בחלקים הבאים יוצגו מרכיבי הקמפיין,

 בארצות הנפש ובריאות בהתמכרויות טיפול שירותי מנהל באתר שמתפרסם המקצועי המידע בסיס על ילדיהם ידי על

 {.The Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA}) הברית
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 SAMSHA-ב"ארה נתוני 

https://www.samhsa.gov/underage-drinking
https://www.samhsa.gov/underage-drinking/about
https://www.samhsa.gov/underage-drinking
https://www.samhsa.gov/underage-drinking
https://www.samhsa.gov/underage-drinking
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBXgZMI_zqfTBdPhFWRi7UajR4WTztWLM
https://www.youtube.com/watch?v=k-j7qcYj2MU&list=PLBXgZMI_zqfTBdPhFWRi7UajR4WTztWLM
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLrjdwltHtRSTCDkZjMTPPBjfGMRvCg?projector=1
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Talk. They Hear You""-8שתיית אלכוהול בקרב קטינים למניעת לאומי תקשורתי קמפיין
 

רו( "SAMHSAמטרת הקמפיין של המנהל לשירותי טיפול ובריאות הנפש ) בֵּ  "אתכם שומעים הם. איתם דַּ

"(Talk. They Hear You היא להפחית שתיית אלכוהול בקרב קטינים על ידי מתן מידע וכלים הדרושים להורים )"

 .מוקדם ילדיהם עם אלכוהול של בנושא לטפל להתחיל בכדי

 באתר ניתנים מספר עצות כיצד ניתן לפרסם את הקמפיין:

 או לשתות החלטתם על בעלי ההשפעה הרבה ביותר הם הוריהם כי מדווחים 10-18 בגילאי מהילדים 80%" בפייסבוק:

אנחנו מדברים . זאת לעשות אחרים גם ועודד קטינים בשתיית הטמונות הסכנות על ילדיך עם שוחח. לשתות לא

 .כמשפחה, כדאי לך גם לעשות זאת"

 כדאי, כמשפחה מדברים אנחנו .קטינים בשתיית הכרוכות הסכנות על ילדיכם עם לדבר הזמן הגיע" בטוויטר: פרסום

 ."זאת לעשות גם לך

 דוגמאות לפרסום נלווהלהלן 
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UNDERAGE DRINKING PREVENTION NATIONAL MEDIA CAMPAIGN 

 

https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/underage_drinking/we-talked-campaign.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/underage_drinking/we-talked-campaign.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/underage_drinking/we-talked-campaign.pdf
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 בהזדמנויות להשתמש להורים איםהקמפיין מעודד את ההורים לדבר עם ילדיהם על אלכוהול. הפרסומים הבאים מר

 .צעיר בגיל כבר אלה שיחות התחלת של החשיבות את ולהעצים, אלכוהול על ילדיהם עם לדבר יומיומיות

 ראו דוגמאות:

 הסיטואציה המשפחתית:____________________

 רגע מושלם לשוחח על אלכוהול.

 של הסכנות על ילדיך עם לדבר הזדמנות כל למצוא דחיפות שיוצר מה - אלכוהול שותים נוער בני של מדאיג מספר

אתר הרשות למאבק באלימות,  לפנות ניתן, השיחה את להתחיל - ומתי - כיצד טיפים לקבלת .קטינים שתיית

 לינק -בסמים ובאלכוהול 

 :"מסיבות שינה"לפני 

 

 

 בתחילת הבוקר יחד:

 

 

https://www.gov.il/he/departments/antidrugs
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 :בזמן משפחתי

 

 

 :לפני שהילד יוצא לבלות עם חברים

 

 

 

 



   

11 

 :ארוחת ערב ןבזמ

 

 

 "אתנחתא מקניות":
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רו"בחלק זה, במסגרת הקמפיין  בֵּ  שתיית אלכוהול בקרב למניעת לאומי מדיה קמפיין -"אתכם שומעים הם. איתם דַּ

המלצות גובשו  .אחרים בסמים ושימוש אלכוהולצריכת  על םהילדי עם מוקדםבגיל  לדבר הורים קטינים המעודד

מנהל שירותי טיפול  כפי שפרסם ילדיהם ידי על פסיכואקטיבייםודרכי פעולה להורים למניעת שימוש בחומרים 

 The Substance Abuse and Mental Health Servicesבהתמכרויות ובריאות הנפש בארצות הברית })

Administration (SAMHSA}. 

 :המלצות ודרכי פעולה להורים להלן

 אחרים? וסמים אלכוהול ילדך על עם לדבר לך כדאי למה 

 החלטות ילדיהם קבלת ה משמעותית על השפעה נהיש להורים

 תנסות באלכוהול ובשאר סוגי הסמים:לההאם 

על  הילד של ההתבגרות גיל במהלך ביותר המשפיעים הגורמים אחד

סביבה  יוצרים כאשר ההורים ההורה. עם א מערכת יחסים חזקה ופתוחההשימוש בחומרים פסיכואקטיביים הו

 כן מתבגרים ,ככה נראה תמיד לא שזה למרות .יותר טובות החלטות מקבלים םהילדי, עבור ילדיהם תומכת ומטפחת

 אלכוהול בשתיית הקיימים הסיכונים עמם על ישוחחו שההורים חשוב הוריהם, ולכןודאגות  חששות את שומעים

  .אחרים סמיםבשימוש סוגי ו

 אחרים סמיםלסוגי ו לאלכוהול נחשפים לפני שהם המתבגריםעם  לדבר עדיף: 

אלכוהול שתיית  לגביוהעצות שלך  הכללים את לכבד יותר ייטו הם ,בצורה ישירה וכנה ךילד עם מדבר אתה אם

 יכולים הם, אלכוהול וסמים אחרים על קרובות ולעתים מוקדםבגיל  ילדיהם עם מדברים כשהורים. בסמים ושימוש

 בסמים אלו. לשימוש גבוה הקשורות ילדיהם מהתנהגויות בסיכון על להגן

 מאוד צעיר בגיל אחרים סמים או אלכוהולב להתנסות שעלולים ילדים ישנם: 

תשע מתחילים לגבש עמדה  בגיל כבר ילדים .אחרים וסמים אלכוהול על ךילד עם לדבר מוקדם מדי לא פעם אף

חו על שתיית משקה מילדי כיתות ו' דיוו 6.4% -( עולה כי בישראל2020)HBSC9 לפי סקר ו, חיובית על אלכוהול

 זה טוב יותר. ,יותר מוקדם הילדיםלדבר עם  שמתחילים . ככל, שלא למטרות דת, לפחות פעם בחודשאלכוהולי כלשהו

 ומטה! 12מתלמידי כיתות י', דיווחו כי השימוש לראשונה שלהם בקנאביס היה בגיל  33% -כמו כן, כ

 טוב יותר! זכור, ככל שתקדים לדבר עם ילדך,

 סמים או אלכוהולב יתנסו ישנו סיכוי רב יותר שהם ,גדלים ילדיםהככל ש: 

שתו משקה אלכוהולי כלשהו, שלא שהם  אומרים )כיתות ו'( 12 מבני 6.4%- אמורכ HBSC(2020,) לפי סקר בישראל, 

  !29.7%- ל קופץ המספר 17-18 בגיל אבל, למטרות דת, לפחות פעם בחודש

 .הגיל עם עולה צריכת אלכוהול ושימוש בסמים בקרב בני נוער על הדיווחבאופן כללי, מנתוני הסקר עולה כי 

 להשפיע על לך סיכוי רב יותר יש ,אחרים וסמים אלכוהול יותר על מוקדם ךילד עם שתדבר ככלהורה יקר, 

 בסמים. ושימוששתיית אלכוהול  לגבי החלטותיהם
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"נוער בישראל: דפוסי שימוש בחומרים ממכרים (. 2020ניסים, מ., וולש, ס., )-פיש, י., שטיינמץ, נ., טסלר, ר., מאור, ר., בוניאל-הראל 
בתחומי הבט"פ". אוניברסיטת בר  2019ישראל לשנת    HBSC-סיכום ממצאי הרחבת מחקר ה-ומעורבות באלימות ובאלימות ברשת

 לינק למצגתעמודים.  170אילן, רמת הגן, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/My%20Documents/Downloads/sma18-5076_0%20(4).pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Shefi/samim/Hodesh_Hamavak_Dec2020/Mechkar_HBSC_2019.pdf
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 מסר למתבגרים מעביר עדייןזה  ,וסמים אלכוהול על כשלא מדברים: 

 עם ילדיהם על מדברים לא הורים אם .אחרים וסמים לאלכוהול הקשורות העובדות כל את יש תמיד לא למתבגרים

בניסיון  נזק שום לראות שלא עלולים ילדיהם ,בסמים שימושבו קטיניםאלכוהול על ידי  הקיימים בשתיית הסיכונים

כללים  להגדיר להורים מאפשרת שיחהה .ם אינם רואים סיכון בשימוש זהההוריחומרים אלה ואף להאמין כי לצרוך 

 .וסמים אחרים באלכוהול כשמדובר מילדיהם מצפים הם מה לגבי ברורים

 להתחיל להורים מסייע באלכוהול ושאר סמים בקרב קטינים שימוש למניעת SAMHSA של הקמפייןלסיכום, 

 :על חשיבות השיחה בין הורים לילדיהם ראו לינק-אחרים וסמים שבאלכוהול הסכנות על מוקדם ילדיהם עם לדבר

SAMHSA's "Talk. They Hear You." Discussion Starter Video 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S0xTq15pzJU&list=PLBXgZMI_zqfTBdPhFWRi7UajR4WTztWLM&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=S0xTq15pzJU&list=PLBXgZMI_zqfTBdPhFWRi7UajR4WTztWLM&index=15
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 אלכוהול? לשתות מילדך למנוע כדי לעשות יכול אתה מה 

 כולל: ,ךילד אצל אלכוהול בשתיית הסיכון את להגביר העלולים לגורמים מודע היה 

 קבלת או תיכון או ביניים חטיבת סיום מעבר מיסודי לעל יסודי, כמו משמעותיים חברתיים מעבריםשינויים ו 

 .נהיגה שיוןיר

 ורגשיות חברתיות בעיות של היסטוריה 

 אחרות חמורות רגשיות ובעיות דיכאון 

 אלכוהוליזם של משפחתית היסטוריה 

 סיכון בפעילויות המעורבים חברים עם קשר 

 לילדך: חיובי משמעותי/ מודלמבוגר  תהווה 

 אלכוהול שתיית לאחר ךברכב תנהג אל, לדוגמא. גבוה בסיכון במצבים מאלכוהול להתרחק. 

 לאלכוהול הקשורה בעיה לילדך שיש חושב אתה אם פנה לעזרה. 

 לתחום עבורם ועבור בביתך הוא מחוץ אלכוהולב שימוש שכל לו אמור. הקטין לילדך אלכוהול תיתן אל 

 .חבריהם

 אלכוהול שתייתמפני  ךילד על להגן כדי וגורמים עירונים/ ממשלתיים קהילות, ספר בתי עם שתף פעולה ,

 :כי ווידוא באמצעות

 ששותים אלכוהול קטינים כלפי נוקטים באמצעי התערבות יודעים לזהות ואף והקהילה ספר בתי 

 ובקהילה הספר בבית, בבית קטינים שתיית לגבי ברורים וידועים ישנם כללים 

 עקבי מים באופןמיושו ידועים, נקבעים מקובלת התנהגותכללים ל 

 אלכוהול לקטינים לשתותומאפשרים מרשים  אינם אחרים ובמקומות בבית חברתיים ואירועים מסיבות 

 הנדרש לגדול באופן בריא מרחבאת ה להם והעניקו בילדיכם תמוך: 

 ילדך בחיי מעורב היה  

 מתאימים גבולות הציבו אך, ילדך של הגוברת עצמאותו את עודד 

 חייו על מידע לשתף ךילד על הקל 

 והיכן הוא נמצא מי עם, עושה הוא מה, נמצא שלך הילד איפה דע 

 בנוגע לאי הסכמתךשלך  הכללים אתעימם  שתף. ךילד של החברים הורי את להכיר השתדלעשה מאמץ ו 

 אלכוהול לשתות

 יותר הצעיר באח או טיפול מטלות ביצוע כגון, המשפחה בחיי מעורב להיות ךלילד דרכים לתת מצא 

 שקבעת הכללים את אכוףו. באלכוהול שימוש לגבי כללים כולל, ברורים כללים קבע 

 אלכוהול בלי ליהנות דרכים למצוא ךלילד עזור 

 ךהמתקיימות בבית במסיבות תאפשר אלכוהול אל 

 ששתה ידי נהג על ברכב נסיעה כמו מסוכנים ממצבים להימנע ךלילד עזור 

 אלכוהול עם ממעורבותו מודאג אתה אם מקצועית עזרה לקבל ךלילד עזור 

 אלכוהול ישתה לא שהוא שמבטיח ךילד לבין בינך התחייבות צור 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/My%20Documents/Downloads/pep17-tthy-prevent-fs_0%20(3).pdf
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 5  טיפים לשיחה עם ילדך על אלכוהול ילד:-הורהמטרות בשיחה של 

 ופתוח חזקמכבד  קשר הוא הילדהבריאה של  בהתפתחות ביותר החשובים הגורמים שאחד כך על מצביעים מחקרים

 .(9)כבר בגיל  אליהםלהיחשף  שהוא עלול לפני אחרים וסמים אלכוהול על ךילד עם לדבר להתחיל חשוב. ההורה עם

 :אחרים וסמים אלכוהול על ךאתה מדבר עם ילד כאשר הללו המטרות בחמשת השתמש

 :בסמים אחריםמשתיית קטינים ושימוש  וחוסר הסכמתך ךהראה את הסתייגות. 1

אומרים שהוריהם הם  10-18בגילאי  מהילדים 80%-למעלה מ 

אל תניח אם לשתות. העל החלטתם  מהותיתהשפעה בעלי 

מהי עמדתך כלפי צריכת אלכוהול ושימוש בסמים.  שהוא יודע

אתה לא מסכים לשתיית  וברור וחזק לפי מסר לו תעביר

 שימוש בסמים אחרים. לקטינים ו

 :וההצלחה של ילדך רווחה. הראה שאכפת לך מהבריאות, 2

 "בצד"נוטים יותר להקשיב כשהם יודעים שאתה  מתבגרים

 הרוצ המכיוון שאתזאת  –ישתה או ישתמש בסמים אחרים  ךשילד הרוצ ךמדוע אינ באוזניו שוב ושוב חזורשלהם. 

 תן - לך שאכפת לו הראהתגלה פתיחות ודאגה. יהיה מאושר ובטוח. השיחה תעבור הרבה יותר טוב אם אתה  ךשילד

 למנוע יכולים אחרים וסמים מריחואנה, אלכוהול איך לו ותגיד והצלחתו רווחתו, מבריאותו לך שאכפת לדעת לילדך

 .האלה הדברים את ממנו

 :אחרים וסמים אלכוהולל ביחס טוב מידע מקור שאתה הראה. 3

יהם ואינך סכנות על אמין מידע על בסיס אחרים וסמים אלכוהול לגבי מושכלות החלטות יקבל שילדך רוצה אתה

 את לילדך תספק .אמין מידע כמקור עצמך את בסס. אמינים שאינם ממקורות חומרים אלה על ילמד ילדךרוצה כי 

, שבאלכוהול הסכנות לגבי וכנות פתיחות. בסמים ושימוש אלכוהול בשתיית המזיקות ההשפעות אודות העובדות

 .יותר בטוחותמושכלות ו החלטות לקבל לילדך לסייע יכולים ואופיואידים מריחואנה

 סיכוניות: התנהגויותפני מ ותרתיע לב שם שאתהלו  הראה. 4

 שאתה הראהלכך.  לב ישים לא אחד שאף חושבים הם אםבסמים אחרים  להשתמש או לשתות יותר נוטים מתבגרים

 .לחטט מבלי, עדינה בצורה זאת עשה. מתכנן/ זומם שילדך למה מודע

 יותר. פתוחה שיחה לנהלכך, ניתן יהיה  – אותו שופט שאתה בגלל לא, לך אכפת כי ותוכניות חברים על שאלת

 .בסמים ושימוש משתיית אלכוהול להימנע ילדך של ואסטרטגיותיו כישוריו את בנה -יציאה תכנית בבניית לו תעזור. 5

כלים, כישורים . חזק דבר הוא חברתי לחץ, אחרים סמים לנסות אלכוהול או לשתות רוצה שילדך חושב אינך אם גם

 . יותר טובות בחירות לעשות לילדך לעזור יכולים וסמים באלכוהול משימוש ת להימנעוהמסייע ופעולות קונקרטיות

 להשתלב בכדי בזה חלק לקחת צריך שהוא מרגיש הוא עדיין אך, אחרים סמים או באלכוהול עניין אין שלילדך ייתכן

 ללחוץ מנסה משפחה בן או שחבר במקרה יציאה אסטרטגיית על לחשוב לו ורותעז, לא להגיד בסדר שזהלו  הסבר. ה'בחבר

 לאלכוהול בנוגע החלטה בפני יעמוד אם עושה היה שהוא מה על ילדך עם שוחחת .בעתיד אלה בחומרים שימוש לעשות עליו

 ".תודה לא" יגיד כיצד לתרגל או לסיוע משפחה לבן קוד מילת לשלוח כגון .וסמים

 הורה יקר, 

 .רבות קצרות שיחותעם ילדך  לקיים תכנן. אחת בשיחה הכל להשיג צריך לא אתה, תדאג אל

https://www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources/five-conversation-goals
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 ילדכם של מאתגרות שאלות על מתן מענה: 

. ועצות תשובות לקבלת אליך לפנות עשויים היא או הוא, אחרים וסמים אלכוהול לגבי סקרן נהיה שלך כשהילד

 את לחזק או לבסס וכדי, בסמים ושימוש שתיית אלכוהול על וכנה פתוחה שיחה להתחיל כדי זו בהזדמנות השתמש

 שאתה ההתנהגות ואת שלך הכללים

 מהשאלות שחלק מכיוון. לה מצפה

, למענה מאתגרות/ קשות להיות יכולות

 . מוכנים להיות חשוב

 ותשובות נפוצות שאלות מספר להלן

 :אחרים וסמים קטינים לשתיית בנוגע

 אלכוהול על שאלות

 ?"בשבילי רע אלכוהול למה"

 אמור, זאת במקום ."זה עם להתמודד יכול לא אתה: "לו להגיד או ת אלכוהולשתיי על ילדך את להפחיד תנסה אל

 השלכות קטינים לשתיית. לחלות לו לגרוםו לפגוע ביכולת השיפוט שלו, הגדל למוחו להזיק עלול שאלכוהול לילדך

; בלימודים בעיות; מוגנת לא או רצויה לא, מכוונת לא מינית פעילות; מתאונותכתוצאה  מוות או פציעה כולל, קשות

 שילדך ברגע. חרדה והפרעות דיכאון כמו בריאות מבעיות לסבול יותר נוטים ששותים מתבגרים. בסמים ושימוש

 .אותם ולאכוף כללים לקבוע יותר לך קל, לגביהם דעותיך ואת העובדות את שומעים

 "?ללכת יכול אני. למסיבה הוזמנתי"

 להיות שגם לילדך הזכר. אלכוהול ישתו שחבריו הוא חושב האם או במסיבה נוכח יהיה מבוגר אם ילדך את שאל

 לגבי שלך הכללים את לחזק כדי הזה בזמן השתמש. לצרות אותו להכניס יכול קטינים שותים אלכוהול בה במסיבה

 לבן לשלוח או" לא" לומר יכול ואשה ילדך אתתיידע . לה מצפה שאתה ההתנהגות מהי ךלילד ולהזכיר אלכוהול

 .לו נעים שאינו למצב נקלע הוא אם קוד הודעת המשפחה

 ?"ילד כשהיית שתיתהאם "

ה. כנה תהיה, כנער שתית אם. קטינים שתיית על ילדך עם לדבר ממך למנוע שלך לעבר תיתן אל  דאג. מסוכן היה שזה תֹודֵּ

 קבלת בנושא קשוריםה סיפורים ךלילד לספר שקול. ששותים לקטינים הסיכונים על יותר עוד יודעים אנו כעת כי להדגיש

 .סיכונית התנהגות של ההשלכות את שמראים סיפורים להיות יכולים אלה. לאלכוהול הנוגע בכל חכמות החלטות

 ?"שותה אתה למה"

 האם: לשתיית אלכוהול שלך הסיבות את לילדך רהסב. מבוגרים ובקרב מתבגרים בקרב באלכוהול שימוש בין תבחין

 אינה במתינות שתיית אלכוהול, מבוגרים עבור כי ציין. מיוחד אירוע לחגוג או חברים עם זמנים טובים לחלוק כדי זה

 לשתות צריכים לא מסוימים שאנשים לילדך אמור. במתינות תמיד זה, לשתות בוחר כהורה אתה ואם, לגופם מזיקה

 .מתבגרים כולל, בכלל

 ?"לשתות ממני יבקשו שלי החברים אם מה"

שלא  עליו לשמור כדי לעשות יכול שאתה ביותר החשובים הדברים אחד היא חברתי ללחץ" לא" לומר לילדך סיוע

", שותה לא אני, לא: "לומר פשוט זה אם בין, זה מצב עם להתמודד דרך על לחשוב כדי ילדך עם עבוד. אלכוהול ישתה

 ."מחר לבית הספר ללכת צריך אני" או", מחר משחק לי יש" או

  

https://www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources/answering-your-childs-tough-questions
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 ?"יכול לא אני למה אז, אלכוהול שותה אתה"

, בקבוק – פתוח בכלי אלכוהול המכיל משקה להחזיק או לשתות רשאים אינם( 18 לגיל מתחת) קטינים כי לילדך הזכר

 מבוגרים כי צייןכמו כן,  .10היממה שעות בכל ציבורי במקום הנמצא ברכב או ציבורי במקום – וכדומה כוס, פחית

, מתבגרים של וגופם אך נפשם. שתיית אלכוהול עם להתמודד יכולים שהם כך, סיימו את התפתחותם הפיזית והנפשית

 .ובריאותם דעתם שיקול על יותר רבה השפעה להיות יכולה שלאלכוהול כך, וגדלים הולכים, עדיין

 מריחואנה על שאלות

 ?"לי רע מריחואנה מדוע"

 מעשנים מתבגרים שאם תסביר,. בטוח להתפתחות מוחם אינו שהיא צורה בכל במריחואנה שימוש כי ךלילד ספר

 ויוצר, להישגים גרועים בבית הספר להם לגרום שעלול מה, ולמידה ריכוז, קשב בעיות לחוות עלולים הם, מריחואנה

 . נהיגה או ספורט בעת לפציעה הסיכון את להגביר שעלול מה, וקואורדינציה איזון חוסר

 .אותם ולאכוף כללים לקבוע יותר לך קליהיה , לגביהם דעותיך ואת העובדות את שומעים שילדך ברגע

 ?"ללכת יכול אני. למסיבה הוזמנתי"

 לילדך הזכר. מריחואנהב שימוששם יעשו  שחבריו האם הוא חושב או במסיבה נוכח יהיה מבוגר אם ילדך את שאל

 והזכר המריחואנה בסיכוני לדון כדי זה זמן נצל. לצרות אותו להכניס יכול ,בסמים שימוש יש בה במסיבה להיות שגם

 אם קוד הודעת המשפחה לבן לשלוח או" לא" לומר יכול תיידע את ילדך שהוא. לה מצפה שאתה ההתנהגות את ךלילד

 .לו נעים שאינו למצב נקלע הוא

 ?"ילד כשהיית מריחואנה האם עישנת"

ה. כנה תהיה, כנער מריחואנה ניסית אם. במריחואנה שימוש על ילדך עם לדבר ממך למנוע שלך לעבר תתנו אל  תֹודֵּ

 בקרב במריחואנה שימושב הכרוכים הסיכונים על יותר עוד יודעים אנו כעת כי להדגיש דאג. מסוכן היה שזה

 יכולים אלה. במריחואנה כשמדובר חכמות החלטות קבלת בנושא קשורים סיפורים ךלילד לספר שקול. מתבגרים

 .זו מסוכנת התנהגות של ההשלכות את שמראים סיפורים להיות

 ?"בה להשתמש יכול איני מדוע, במדינתי חוקית מריחואנה אם"

 במריחואנה שימוש המאפשרים המדינה חוקי. זה לסם יותר להיחשף עשויים מתבגרים, חוקית המריחואנה בה במדינה

 חשוב. לשימוש בטוח בסם שמדובר להאמין יותר רבים למתבגרים לגרום עלולים למבוגרים פנאי לצרכי או רפואיים לצרכים

  במריחואנה השימוש, להיום נכון  כי להדגיש חשוב, לבסוף. הסם של הפוטנציאלי הנזק על לו ולהזכיר ילדך עם שיחה לנהל

 יהיה 21 לגיל מתחת למתבגרים השימוש. ) לשימוש גיל מגבלת תהיה אזי -לגליזציה תהיה בעתיד אם וגם חוקי אינו בישראל

 מתבגרים בקרב לשימוש גורף איסור בכולן חל, חוקי במריחואנה השימוש בהן בעולם מעטות מדינות באותן, כן כמו(.  אסור

 . 18/21 לגיל מתחת

 ?"מריחואנה לנסות ממני יבקשו שלי החברים אם מה"

 בני בקרב עוצמה רב להיות יכול חברתי לחץ. מריחואנה לו מציעים אם" מילוט כניתת" קיומה של על ךילד עם שוחח

 אם יעשה הוא מה על ךילד עם שוחח. נבונות לקבל החלטות לילד לסייע יכולה בסמים משימוש להימנע ותכנית, נוער

 משפחה לבן קוד מילת לשלוח או בטוחה בסביבה" לא" באמירת להתאמן למשל כמו, לסמים בנוגע החלטה בפני יעמוד

                                                           
10

 המאבק על פי חוק (24.12.20)שליפה בתאריך  לינק-אתר השרות הפסיכולוגי הייעוצי -; שפינטלינק-משרד החינוך -על פי חוזר מנכל 
 מתכוון משכר משקה המחזיק קטין כי או משכר משקה שותה קטין כי להניח סביר יסוד לשוטר "היה 2010-ע"תש, השכרות בתופעת
 רשאי, משפחתו בחוג שלא או ובהסכמתו הקטין על האחראי בנוכחות שלא, ציבורי במקום הנמצא ברכב או ציבורי במקום, לשתותו

 .קיבולו" כלי את או המשכר המשקה את להשמיד או לתפוס הוא

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-5/HodaotVmeyda/H-2010-10-2-5-5.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/SamimTabakAlcohol/alcohol/HokMaavakShikrut.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_300.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_300.htm


   

18 

 לי יש" או" מעשן לא אני, לא" לומר פשוט זה אם בין, זה מצב עם בחשיבה על דרכים להתמודד ילדך עם עבודלסיוע. ת

 ."מחר לבית הספר ללכת צריך אני" או" מחר משחק

 מאלכוהול הימנעות: משפחתית אמנה טופס 

כחלק מהקמפיין המוצע, ישנה הצעה להורים לחתום על הסכם 

רים הימנעות מאלכוהול בינם לבין ילדיהם. זהו כלי נוסף לשרות ההו

 ילדיהם.ב אשר עשוי לסייע להם בתהליך החינוכי מניעתי בקר

 

 :ההסכם קובע

 איתך לשוחח מבטיח אני. מאלכוהול נקי עליך לשמור לעזור שלי החלק את לבצע מתחייב אני, שלך/  אבא/  אמא בתור

, אלכוהול נטולת סביבה לייצר מתחייב אני. מתבגרים בקרב אלכוהול שתיית של המזיקות וההשפעות הסכנות על

 במצב עצמך את מוצא אתה אם מקום או עת בכל אותך לאסוף גם מתחייב אני. וחבריך עבורך ובטוחה מהנה סביבה

 . קטינים בשתיית הקשור נעים לא

 קטינים אלכוהול בקרב שתייתב לסכנות בנוגע בונות שיחות איתך לנהל מתחייב אני, הזו ההתחייבות בחתימת

_________________________________________________ 

 

 אני. עליהם תחרטא שאולי דברים ולעשות לומר לי ולגרום יובנפש בגופי לפגוע יכול שאלכוהול מבין אני, בתך/  כבנך

 הודעה/ לך לשלוח או אליך להתקשר מבטיח ואני, אלכוהול שותים ובני גילי ייחבר שבהם ממצבים להימנע מתחייב

 .מתעוררים הם אם, האלה מהמצבים לצאת לי לעזור כדי ווטסאפ

 .קטיניםאלכוהול בקרב  בשתיית אהיה מעורב שלא מסכים אני, זו התחייבות על בחתימה

_________________________________________________ 

  

https://www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources/family-agreement-form-avoiding-alcohol
https://www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources/family-agreement-form-avoiding-alcohol
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 גדול? משאירות חותם "קטנות שיחות" מדוע 

 על אמיתית השפעה להיות יכולה ותכופות קצרות שיחות 

 על צעיר בגיל ילדך עם שיחהאלכוהול:  לגבי ילדכם החלטות

שמירת  לקראת הראשון הצעד היא שתיית אלכוהול

 הלחץ לרוב, ,ולתיכון הביניים לחטיבת כניסתם עם. ביטחונם

 לאורך ולשוחח להמשיך על כן, חשוב גובר. אלכוהול לנסות

 .ההתבגרות גיל כל

 יחסים מפתחת ומייצרת מערכת קרובות לעיתים שיחה 

 להימנע יותר נוטים מתבגרים: ילדך עם ואמינה פתוחה

 עם ואמון חזק קשר להם יש כאשר משתיית אלכוהול

 דברים על רציניות שיחות קיום על יקל בהמשך זה. על כל נושא שהוא יום מדי ילדכם עם לשוחח הוריהם. התרגלו

 ולהתייעץ. אליך לבוא לחוש בנוח יותר שלך לילד ויגרום, אלכוהול כמו

 להיות יכולה אלכוהול על "גדולה שיחה"ל ישיבהאחת: " גדולה שיחה"מ יותר יעילות קטנות" "שיחות הרבה 

 הערב ארוחת במהלך, ברכב - לשיחות יומיומיות בהזדמנויות להשתמש נסה. ילדכם עבור וגם עבורכם גם מאיימת

 המידע כל את להוציא בניסיון הלחץ את מוריד קטנות שיחות המון קיום. בטלוויזיה צופים וילדך שאתה בזמן או

  להקשיב ולהתעלם. להפסיקייטה פחות  וילדך, אחת ממושכת בשיחה

 באמונותיך ילדך עם לדון הזמן את קח: באופן ברור שלך הכלליםו דעותיך את בהירת, אלכוהול על מדבר כשאתה 

 מרגישים הם כאשר. מקובלת אינה קטינים שתיית כי ועקבי ברור מסר והביעו כנים היו. אלכוהול לגבי ובדעותיך

 .קטינים שתיית לגבי שלך הכללים את יכבדו שהם יותר גבוה סיכוי יש, כלפיהם וישר אמיתי שאתה

 בן לילד אומר שאתה ממה שונה אלכוהול על 9 בן לילד אומר שאתה מהמשתנה:  השיחה מתבגרים, שילדים ככל 

 מציע שאתה שהמידע דאגת. משיחה אחת לדעת צריכים שהם מה כל את ללמוד יכולים לא גם מתבגרים. 15

 נוסף מידע להם לתת יכול אתה, מתבגרים שהם ככל. ולשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא לגילו מתאים לילדך

 .שלך הכללים את ולחזק

 גם חשוב, חיונית היא אלכוהול לגבי מחשבותיך על ילדך עם ששיחה למרות הכיוונים: לשני הולכת שהשיחה זכרו 

 מתבגרים. לומר לו שיש למה ולהקשיב, שאלות אותך לשאול ההזדמנות את לילדך תן. מבטם נקודת את לשמוע

 . לאלכוהול" !לא" לומר יותר נוטים ולחששותיהם לתחושותיהם שמאזינים הורים להם שיש

 שתהיה  חשוב, אלכוהול על ילדך עם קרובות לעתים לשיח בנוסף: אומר שאתה ממה פחות לא חשוב עושה שאתה מה

כשאתה  כך שלא תנהגב ילדך על לטובה להשפיע תוכל, לשתות תבחר אם. הלימה בין תוכן דבריך לאופן התנהגותך

 תמיד רויותזכ, שלכם האלכוהול את שומרים אתם בו למקום םמודעי היו. או תחת השפעת אלכוהול אלכוהול שותה

 .מחוץ לתחום עבורם בביתכם האלכוהול כי לילדכם

 

 

  

https://www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources/small-conversations
https://www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources/small-conversations
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 אלכוהול ומה אתה כהורה יכול לעשות בנידון לשתות להתחיל עלול ילדך מדוע? 

 כדרך באלכוהול להשתמש עלולים הם, גופני ומראה לבוש, ציונים כמו לדברים דואגים מתבגרים כאשר: לחץ 

 .בעיותיהםולהתמודד עם  להימלט

 יותר בריאה כדרך הספר לבית מחוץ אחרות בפעילויות או בספורט לעסוק ילדך את עודד: לעשות יכול אתה מה

 .בעיותיו עם להתמודד

 כמו חיצוניות להשפעות במיוחד רגישים נוער בני בה תקופה הוא 18- ל 11 בין הגילאים טווח: חברתי לחץ 

 .ומדיה משפחה בני, קבוצת השווים

 לו ולהזכיר" לא" לומר שונות דרכים ללמוד לו שתעזור בכך ילדך של הביטחון את לשפר עזור: לעשות יכול אתה מה

 .לשתות עליו ילחצו לא אמיתיים שחברים

 גירושין או דירה מעבר, משמעותי מאחר פרידה, לתיכון הביניים מחטיבת מעבר כמו חיים אירועי: מעברים 

 .לאלכוהול לפנות למתבגרים לגרום עלולים

 יודעים היא או שהוא וודא, ויהיו קלים יותר בהמשך יסתדרו שהדברים ילדך את הרגיע: לעשות יכול אתה מה

 .לבעיה תרוןפ אינה ששתיית אלכוהול

 מיתוסים מול עובדות-שתיית קטינים 

 מהן אבל. שלך חברתית ומהחברים מדיה, מוסיקה, סרטים, מטלוויזיה - אלכוהול על הרבה ושומע רואה בטח אתה

 :באלכוהול שימוש על ועובדות נפוצים מיתוסים מספר להלן? האמיתיות העובדות

 .להשתלב כדי לשתות צריך אתה .אלכוהול שותיםבני הנוער  כל :מיתוס

 מבני אחוז 80 -עולה שכ HBSC(2020,) לפי סקר בישראל, ! אלכוהול לא שותים המתבגרים רובחשוב שתדע!  :עובדה

במשך השנים בשכיחות הדיווח על שתיית משקה  ירידהובכלל, קיימת  .האחרון בחודש שתו אלכוהול לא 18 עד 12

 אלכוהולי כלשהוא שלא למטרות דת לפחות פעם בחודש.

 .אותך לחבב לאנשים תגרום אלכוהול שתיית :מיתוס

לריח רע  לגרום גם יכולה אלכוהול שתיית ., להתעלף ולהקיא על עצמךבלהתנדנד סביבחביב  דבר שום אין :עובדה

 .במשקל ולעלייה מהפה

 .להשתחרר )מעכבות( במסיבות טובה דרך היא שתיית אלכוהול :מיתוס

, לומר צריך שאתה לא דברים לומר, אותך מאפיין שאינו באופן להתנהג לך לגרום יכולה אלכוהול שתיית :עובדה

 ולתקיפות מכותלחטוף  להגדיל הסבירות יכולה אלכוהול שתיית, למעשה. כלל עושה בדרך היית שלא דברים ולעשות

 מיניות.

 .אחרים סמים כמו מזיק אינו אלכוהול :מיתוס

שבו המח מתפתח.  האופן על להשפיע יכולה אלכוהול ושתיית, 25 בערך גיל עד להתפתח מפסיק לא שלך המוח :עובדה

 לחדר מיון. ולהגיעלהיפצע , תאונהלך לעשות  לגרום ויכול גם. סרטן כגון, רבות הסיכון למחלות את מגביר אלכוהול, בנוסף

  

https://www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources/why-your-child-might-start-drinking
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/My%20Documents/Downloads/facts_mythsvsfacts_rev2019_508%20(3).pdf
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 liquor). חריפים ) משקאות מאשר יותר בטוחים ויין בירה :מיתוס

 (אונקיות 1.5) חריפים משקאות ושוטים של יין אונקיות כוס 5, בירה של 11אונקיות 12. אלכוהול הוא אלכוהול: עובדה

: הבאות האפשרויות משלושת לאחת שווה אשר אחת אלכוהול מנתבמילים אחרות, ) .12אלכוהול כמות אותה לכולם

  (.וויסקי, עראק, וודקה) חריף משקה'( שוט)' כוסית או יין כוס, בירה פחית

 .קפה שתיית קרה או מקלחת ידי על במהירות להתפכח יכול : אתהמיתוס

 גופך ואיןב לעבור אחד שעות למשקה 3 עד שעתיים לוקח זה, להתפכח. בממוצע לך שתעזור קסם תרופת אין :עובדה

 זאת. לזרז כדי לעשות יכול שאתה דבר שום

 כדי לשתות. 21 שתהיה בגיל עד לחכות סיבה שום : איןמיתוס

אנשים , כן כמו לקושי רב יותר בלמידת דברים חדשים.לך לגרום  יכולה אלכוהול שתיית, צעיר : כשאתהעובדה

 אלה לעומת ,בחייהם כלשהי זמן בנקודתשתייה  בעיית לפתח יותר , נוטים15 להם שמלאו לפני לשתות שמתחילים

 ומעלה. 21 בגיל שמתחילים לשתות

 .תסתבך ואתה לא אלכוהול לשתות יכול : אתהמיתוס

, פחית, בקבוק) אלכוהול המכיל משקה להחזיק או לשתות רשאים אינם( 18 לגיל מתחת) קטיניםבישראל,  :עובדה

על (.13השכרות בתופעת למאבק )החוק היממה שעות בכל ציבורי במקום הנמצא ברכב או ציבורי במקום( וכדומה, כוס

 קטין כי או משכר משקה שותה קטין כי להניח סביר יסוד לשוטר "היה 2010-ע"תש, השכרות בתופעת המאבק פי חוק

 הקטין על האחראי בנוכחות שלא, ציבורי במקום הנמצא ברכב או ציבורי במקום, לשתותו מתכוון משכר משקה המחזיק

 .קיבולו" כלי את או המשכר המשקה את להשמיד או לתפוס הוא רשאי, משפחתו בחוג שלא או ובהסכמתו

  

                                                           
11
 נפח הנוזל-אונקיה 
 National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism -ובאלכוהוליזם  לעל פי המכון הלאומי בארה"ב לשימוש לרעה באלכוהו 12

(NIAAA( 5-ב, (%5 הוא בה האתנול בירה )שאחוז אונקיות 12-ב המצויה האתנול ככמות מוגדר אחד אלכוהולי שתייה/ משקה מנת 
 (.40% הוא בו האתנול שאחוז) ויסקי אונקיות 1.5-ב או(, 12% הוא בו האתנול שאחוז) יין אונקיות

13
 המאבק על פי חוק( 24.12.20)שליפה בתאריך  לינק- אתר השרות הפסיכולוגי הייעוצי-; שפינטלינק-משרד החינוך -על פי חוזר מנכל 

 מתכוון משכר משקה המחזיק קטין כי או משכר משקה שותה קטין כי להניח סביר יסוד לשוטר "היה 2010-ע"תש, השכרות בתופעת
 רשאי, משפחתו בחוג שלא או ובהסכמתו הקטין על האחראי בנוכחות שלא, ציבורי במקום הנמצא ברכב או ציבורי במקום, לשתותו

 .קיבולו" כלי את או המשכר המשקה את להשמיד או לתפוס הוא

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_300.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_300.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_300.htm
https://www.niaaa.nih.gov/alcohols-effects-health/overview-alcohol-consumption/what-standard-drink
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-5/HodaotVmeyda/H-2010-10-2-5-5.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/SamimTabakAlcohol/alcohol/HokMaavakShikrut.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_300.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_300.htm
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 מקורות 

 -מנהל שירותי טיפול בהתמכרויות ובריאות הנפש בארצות הברית

 ({The Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA} 

רו"( SAMHSAהקמפיין של המנהל לשירותי טיפול ובריאות הנפש ) בֵּ  "אתכם שומעים הם. איתם דַּ

"(Talk. They Hear You)" לאתר לינק 

 אחרים וסמים אלכוהול על ילדך עם לדבר לך כדאי למה? 

 Talk. They Hear You: Why You Should Talk with Your Child About Alcohol and Other 

Drugs – Fact Sheet; pdf 

 אלכוהול? לשתות מילדך למנוע כדי לעשות יכול אתה מה  

 Talk. They Hear You: What You Can Do to Prevent Your Child from Drinking – Fact 

Sheet; pdf 

 5 אלכוהול על ילדך עם לשיחה טיפים: ילד-הורה של בשיחה מטרות 

  5 Conversation Goals; pdf 

 דכםיל של מאתגרות שאלות על מענה מתן 

 Answering Your Child's Tough Questions; pdf 

 מאלכוהול הימנעות: משפחתית אמנה טופס  

 Family Agreement Form: Avoiding Alcohol ; pdf 

 גדול חותם משאירות" קטנות שיחות" מדוע? 

 Why Small Conversations Make a Big Impression 

 בנידון לעשות יכול כהורה אתה ומה אלכוהול לשתות להתחיל עלול ילדך מדוע? 

 Why Your Child Might Start Drinking; pdf 

 עובדות מול מיתוסים-קטינים שתיית 

 Underage Drinking: Myths vs. Facts; pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.samhsa.gov/underage-drinking
https://store.samhsa.gov/product/Talk-They-Hear-You-Why-You-Should-Talk-with-Your-Child-About-Alcohol-and-Other-Drugs-Fact-Sheet/SMA18-5076
https://store.samhsa.gov/product/Talk-They-Hear-You-Why-You-Should-Talk-with-Your-Child-About-Alcohol-and-Other-Drugs-Fact-Sheet/SMA18-5076
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/My%20Documents/Downloads/sma18-5076_0%20(4).pdf
https://store.samhsa.gov/product/talk-they-hear-you-what-you-can-do-to-prevent-your-child-from-drinking-fact-sheet/PEP17-TTHY-PREVENT-FS?referer=from_search_result
https://store.samhsa.gov/product/talk-they-hear-you-what-you-can-do-to-prevent-your-child-from-drinking-fact-sheet/PEP17-TTHY-PREVENT-FS?referer=from_search_result
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/My%20Documents/Downloads/pep17-tthy-prevent-fs_0%20(3).pdf
https://www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources/five-conversation-goals
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/talk_to_your_kids_5_conversation_goals.pdf
https://www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources/answering-your-childs-tough-questions
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/underage_drinking/answering_your_childs_tough_questions.pdf
https://www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources/family-agreement-form-avoiding-alcohol
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/family-form-avoiding-alcohol_0.pdf
https://www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources/small-conversations
https://www.samhsa.gov/underage-drinking/parent-resources/why-your-child-might-start-drinking
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/why-child-might-start-drinking_0.pdf
https://store.samhsa.gov/product/Underage-Drinking-Myths-vs-Facts/sma18-4299?referer=from_search_result
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/My%20Documents/Downloads/facts_mythsvsfacts_rev2019_508%20(3).pdf

