
 אלכוהול ותרבות הפנאימסיבות, שיח הורים בנושא 

 .למניעת סמים, אלכוהול וטבק מדריכות היחידה –: שלווה אש, נגה נחשון ומלכי כץ כתבו 

 

 הקדמה

גיל ההתבגרות טומן בחובו סיכון לאימוץ התנהגויות סיכון אך טמון גם הסיכוי 

 להתמודדות כשלהורים תפקיד מרכזי בהתמודדות זו.

 םהאמצעי םה ודיאלוג עם הילדים השגחהנוכחות הורית, כי ודעים אנו יכיום 

 צריכתעישון,  ביניהם ,של ילדים ובני נוער סיכוןבמניעת התנהגויות  יםהבולט

  .סמיםשימוש באלכוהול ו

מחקרים רבים מראים כי עמדות ההורים כלפי השימוש בסמים משפיעות על 

מול  ים ההורים ניצב ת,בחברה המודרני עם זאת, גיבוש עמדות ילדיהם.

פרדוקס: דווקא כשהפיתויים והסיכונים לבני הנוער גוברים גדלה חשיבות 

ח הפרטיות כערך עליון, כך שהורים מרגישים חוסר לגיטימציה חברתית להשגי

 בעצמם.  ולהתערב, ואף מפקפקים 

מטרת פעילות זו לקיים שיח עם הורים הממוקד בנושאים: דיאלוג עם הילדים, 

ות, גבולות, סמכות הורית, נוכחות, מודלינג של ההורה, השגחה הורית, אחרי

 וניסיון לגבש אמירה הורית בנושא אנו עוסקים.

 

  מטרת פעילות

  בירור עמדות ההורים ביחס לשתיית אלכוהול 

 ביניהם תרבות , םהלזמן שיח מבוגרים על תרבות הפנאי של ילדי

 ילדים.-הורים. ולעודד שיח מקביל  האלכוהול של מתבגרים

  לחזק את ההורים בתפקידם ההורי כמשפיעים על גיבוש עמדות ילדיהם

 בנושא אלכוהול .

 

 

 

 



 שלב א':

 צפייה בסרט: "כישורי חיים במסיבה"

 שלב ב':

בכל קבוצה יש למנות מנחה וצופה. על הצופה לתעד את  חלוקה לקבוצות.

 התהליך בקבוצה ולכתוב את הדברים הנאמרים בקבוצה.

 חה:למנ

להזמין את חברי הקבוצה לשתף במחשבה, בעקבות הצפייה בסרט : .1

 .רגש , תובנה 

 מהם ציפיות הילדים מהוריהם על פי הסרט? .2

 )חלק מההיגדים לקוחים מתוך הסרט(. על השולחןגדים ילפזר ה .3

וא מסכים איתו או שהוא מתנגד כל אחד מהמשתתפים בוחר היגד שה .4

 .לו

בקרב מבוגרים לעומת שתיית מהי עמדתך לגבי שתיית אלכוהול  .5

? ממה אלכוהול בקרב בני נוער? )למנחה, האם יש הלימה? פער, הבדל

 הם נובעים?(

  המנחה עורך סבב בין המשתתפים וכל אחד מתייחס להיגד שבחר. .6

 ההיגד יהווה זרז לדיאלוג משמעותי.

 /תובנות 5דף סיכום רושמת על גבי כל קבוצה  –הקבוצתי לסיכום הדיון  .7

 עקרונות המוסכמים על חברי הקבוצה./מסקנות

 

 שלב ג': במליאה

 נציג מכל קבוצה ישתף בתובנה אחת או שתיים משמעותיות שעלו .1

 .בקבוצה

איזה נושאים הייתה הקבוצתי: בצופה מכל קבוצה ישתף בתהליך  .2

בנוגע  הסכמה/חוסר הסכמה, האם התגבשה אמירה הורית בקבוצה

 במיוחד בהקשר למסיבות.תפקיד ההורי ל

איך נעביר לילדנו את  עביר לילדים?לנו כהורים להאילו מסרים חשוב  .3

 העמדות/אמונות/ערכים בנוגע לשימוש בחומרים.



לבקש מההורים לסמן היגד שילדם היה מסכים איתו או מתנגד לו.  .4

 גדים.יבהמשך לעשות תרגיל מקביל עם ילדם ולדון על הה

 

 למנחה: בדיון מומלץ להתייחס לנושאים הבאים:

יאלוג עם הילדים, אחריות, גבולות, סמכות הורית, נוכחות, מודלינג של ד

בשלבי  עד כמה אני נותן לילד מרחב -ההורה, השגחה הורית, הדילמה

 ההתפתחות השונים.

 

 לסיכום:

 .חשוב השיח בין הורים וילדים על מצבי פיתוי והשפעות של מצבי סיכון 

  ..מהווים גורמי חוסן .הצבת גבולות סבירים,תקשורת תקינה במשפחה 

  ההורים מעצם תפקידם מהווים מודל חיקוי עבור ילדיהם. הם משפיעים

מעצם התנהגותם, המסרים שמעבירים ודרכי ההתמודדות שהם 

 מדגימים גם בקשר לשימוש בחומרים.

  חשוב להגביר מודעות הורים למידת השפעתם לגיבוש עמדות שוללות

 שימוש בחומרים כגון אלכוהול.

 

 המשך בעמודים הבאים:

 דף סיכום קבוצתי 

 היגדים לפיזור על השולחנות 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שיח הורים בנושא מסיבות, אלכוהול ותרבות הפנאי

 

 סיכום קבוצתי

חמש נקודות: תובנות, מסקנות, עקרונות, קווי פעולה וכד' כסיכום  בקבוצהנסחו 

 לפעילות בקבוצה:

1. ________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

2. ________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

3. ________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

4. ________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

5. __________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 



 היגדים לפיזור על השולחן שסביבו יושבת קבוצת ההורים:

 

 למסיבות אף אחד לא חושב להכניס אלכוהול 

 יש אלכוהול במסיבות של נערים 

 ל שולחן כמה משקאות בבר מצוות יש על כXL 

 ילדים שותים במסיבות כי להורים שלהם אין אחריות עליהם 

 יה לטעום או לשתות שלוק....יש מי שישמור או בחגים אין בע בקידוש

 .עליי

 המידה הנכונה לילדים זה בערך שלוק שניים 

 אם ההורים שלי שותים גם אני יכול 

  18אסור לשתות אלכוהול מתחת לגיל 

 ר להורים גם אם זה רעל אני מספוהכ 

 יש כמה דברים שההורים שלי לא יודעים עליי שאני לא מוכן לספר להם 

 הם )ההורים( יודעים איך להקשיב 

 סיון והם יודעים מה לעשות )ההורים(ייש להם נ 

 ההורים רק שומעים ולא משתפים אותנו 

 אני מתייעץ עם ההורים גם על דברים טובים וגם על דברים רעים 

 ים יידעו עם מי איפה ואיך מבלים ילדיהםחשוב שהור 

 יודע/ת לשמור על עצמו/העל ילדו/ילדתו שהוא/היא  הורה צריך לסמוך 

  הורה שיודע על חבר של בנו/בתו ששתו אלכוהול, חייב לספר להוריו או

 למחנכת הכיתה.

 הורה צריך להגביל את שעת החזרה הביתה 

  לא יכולים לעזור להםההורים לא תמיד יודעים מה קורה לילדיהם ולכן 

 .הורים שמציבים גבולות לילדיהם מגבירים את רצונם לשתות אלכוהול 

 אסור להורים לאפשר שתיית אלכוהול באירועים משפחתיים 

 לא יקרה כלום אם הילד ישתה אלכוהול באירועים מיוחדים 

 הורה טוב הוא הורה שיודע גם לתמוך וגם להציב גבולות 

  שתיית אלכוהול ישפיע על התנהגות הילדמסר ברור של ההורים לגבי 

 


