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מהלך:

שלב א:
המורה תבקש מהתלמידים להשיב על השאלון, כל תלמיד באופן עצמאי.

שלב ב:
להפריך  הזדמנות  זוהי  תשובותיהם.  את  התלמידים  עם  תבדוק  המורה 
אמונות שווא בנוגע לשתיית אלכוהול, ולהעביר מסר על משמעות שתיית 

אלכוהול בגיל צעיר.

שאלון לתלמידיםשאלון לתלמידים

השיבו על השאלות הבאות: 

לא נכוןנכון

1. מקובל לשתות יין או משקאות 
אלכוהוליים על-פי המסורת בחברה 

היהודית ובחברות אחרות.

2. אלכוהול הוא סם.

3. אלכוהול הוא חומר מעורר 
המשפר את יכולת הריכוז.

4. אלכוהול משפיע בראש 
ובראשונה על המוח.

5. אדם שמשתכר מאלכוהול -
התנהגותו חסרת מעצורים כתוצאה 

מפגיעה במרכז במוח שעוזר 
לאדם לשלוט בהתנהגותו.

6. אלכוהול גורם לאלימות.

7. בנות משתכרות יותר מבנים. 

8. מותר למכור אלכוהול לקטינים 
בתנאי שהוא בתוך שקית.

9. אלכוהול מסכן חיי אדם.

10. עדיף לשתות יין כי יש בו פחות 
אלכוהול מאשר בוודקה.

11. אלכוהול מחמם.

12. עדיף לשתות על קיבה ריקה.

מפגש מס' 31   השערות ועובדות על שתיית אלכוהול 
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לא נכוןנכון

13. אנשים ממוצא רוסי משתכרים פחות.

14. על-פי חוקי האסלאם, 
האלכוהול אסור לשתייה.

תשובותתשובות

1. נכון.. נכון.

נפרד  בלתי  חלק  הם  כוסית  והרמת  יין  ושתיית  קי"ד,  בתהילים  נאמר  אנוש",  לבב  ישמח  "יין 
מהתרבות האנושית. השימוש באלכוהול בארץ (וברוב מדינות העולם) הוא חוקי. שתיית אלכוהול 
וארבע הכוסות בפסח.  קידוש, הבדלה  כמו:  היהודית, בעיקר בטקסים דתיים,  מעוגנת בתרבות 
מקובל לשתות אלכוהול בשמחות הקשורות למצוות הדת היהודית, כמו: ברית מילה, בר-מצווה 

וחתונה, ובשמחות נוספות, כמו: סילבסטר וחגים אחרים שאותם חוגגות עדות שונות בארץ.

שתיית אלכוהול שכיחה באירועי הרמת כוסית לציון יום שנה, במקומות עבודה לקראת החגים, 
בחנוכת בית, בימי הולדת, בטקס לציון עלייה בדרגה, ועוד.

הערה חשובה: שתיית אלכוהול כחלק ממסורת נעשית במידה, ומיועדת על-פי רוב למבוגרים. בכל 
מקרה, שתייה תיעשה תמיד בפיקוח של הורים, ולא תהיה נתונה ללחץ חברתי מצד בני הגיל. 
נוכחות ההורים תמנע מילדיהם שתייה מופרזת, ובמקרה של הרעלת אלכוהול תבטיח סיוע רפואי 

מיידי על-ידי המבוגרים.

 2. נכון.. נכון.

סם מוגדר כחומר המשפיע על המוח. ישנם סמים (כמו חשיש, הרואין)

שהחוק אוסר להשתמש בהם. אלכוהול הוא סם חוקי ( החברה החליטה כך), היוצר תלות גופנית 
רבה. כלומר, האדם התלוי באלכוהול זקוק לעוד ועוד מנות משקה על מנת לספק את התלות. 
וגם על הנפש. אלכוהוליזם נחשב למחלה כרונית, המאופיינת  האלכוהול משפיע גם על המוח 
ברצון עז לשתות. במשך הזמן פוגע האדם בבריאותו ובתפקודו הגופני והנפשי. בארה"ב נחשב 

האלכוהול לסם הנפוץ ביותר ואף הקטלני ביותר. 

3. לא נכון.. לא נכון.

אלכוהול הוא סם המדכא את מערכת העצבים. הוא מאט את היכולת לחשוב, לדבר, לזוז. הוא מאט 
פעילות מוחית ופעילות של תאים בחלקי גוף אחרים. הדבר מתבטא גם בפגיעה בכושר הגופני 
ובהישגים בלימודים. ככל שמרבים לשתות אלכוהול, כך מדוכאת יותר פעילות המוח. מקובל לחשוב 
כי אלכוהול מעורר, היות שמערכת הבקרה במוח נפגעת והאדם אינו שולט בדיבורו ובהתנהגותו. 

4. נכון.. נכון.

המוח שלנו דומה למרכזיית טלפונים. המרכזייה קולטת ומשדרת הודעות רבות. במוח שלנו ישנם 
וטעם)  מישוש  ריח,  שמיעה,  ראייה,  (כמו  השונים  מהחושים  ידיעות  הקולטים  עצב  תאי  מיליוני 

ושומרים אותן בזיכרון. 

כאשר אנו שותים אלכוהול, הוא מגיע לאזור הבטן - לקיבה ולמעיים. משם הוא נספג במהירות 
במחזור הדם. האלכוהול מגיע לכל אברי הגוף וגם למוח. במוח הוא משפיע על הקולטנים שקלטו 

את הידיעות מהחושים, ומדכא ומחליש אותם. זו הסיבה שאנו עייפים לאחר שתיית אלכוהול. 
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5. נכון.. נכון.

הגיוניים.  בלתי  מעשים  ממנו  ומונעת  האדם,  של  פעולותיו  את  המבקרת  בקרה  מערכת  למוח 
האלכוהול הנספג בה, מדכא את פעולתה, ומחליש אותה, כך שאדם שתוי אינו ער להתנהגותו 

ומאבד למעשה שליטה. 

6. נכון. . נכון. 

אלכוהול מגביר את הביטחון העצמי, משבש את היכולת לביקורת עצמית, משחרר ממעצורים. 
לפעמים מספיק גירוי קטן על מנת שתפרוץ מריבה. אנשים רבים שהתנהגו בתוקפנות בזמן שהיו 
נתונים להשפעת אלכוהול, אינם זוכרים מה קרה. ההתנהגות התוקפנית איננה קשורה לאופיים 

אלא למצבם בעת שכרות. 

7. נכון. . נכון. 

את  המפרק  בגוף)  (חומר  האנזים  של  יותר  קטנה  כמות  נושא  גברים,  לעומת  נשים,  של  גופן 
האלכוהול בקיבתן. לפיכך, כמות גדולה יותר של אלכוהול נספגת בגופן, והן נוטות להשתכר יותר 

מגברים.

8. לא נכון. . לא נכון. 

קטינים  במועדונים.  ובוודאי שלא  במרכול  לא  לקטינים,  אלכוהול  למכור  אסור  בארץ  החוק  לפי 
הם נערים עד גיל 18. החוק מכיר בבעיית השתייה בקרב בני הנוער, ומטיל קנסות כבדים על 

המוכרים.

9. נכון. . נכון. 

כמויות גדולות של אלכוהול מסוכנות, מפני שהן מפריעות לפעולת מערכת הנשימה. אלכוהול עלול 
לגרום: לסחרחורת( פוגע בשיווי המשקל), לבחילה ולהקאות, לאבדן תיאום בין הידיים והרגלים, 

לשיפוט לקוי, לחוסר ערנות.

1010. נכון.. נכון.

בדרך כלל משווים סוגי משקאות שונים על-ידי מדידת כמות האלכוהול.

מנת משקה מוגדרת כ:

בירה, בקבוק או פחית.   

חצי כוס יין (מתוק או יבש).  

כוסית משקה חריף - וודקה, ליקר, ויסקי וכד'.    

 בירה היא משקה לא יקר, שותים אותה בדרך כלל במסיבות. תכולת האלכוהול שבה נעה בין 
 .6%-3%

יין הוא משקה שנוהגים לשתות בחגים ובארוחות. ישנם סוגי יין שונים - מתוקים ו"יבשים", כלומר 
לא מתוקים. תכולת האלכוהול בהם נעה בין 10%-18%.

רוב המשקאות החריפים מכילים למעלה מ-40% אלכוהול. משקאות אלה נפוצים במסיבות, כמו 
כן, הם משמשים בסיס לקוקטיילים-ערבובים: משקה חריף עם מיץ או עם משקה מוגז. כאשר 
מערבבים משקה מוגז עם אלכוהול, הוא מגיע לקיבה במהירות רבה יותר ועלול לגרום להשתכרות 

מהירה יותר.
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1111. לא נכון. . לא נכון. 

לאחר שאנו שותים משקה אלכוהולי כלי הדם המצויים קרוב לפני העור מתרחבים. עקב ההתרחבות 
גדלה כמות הדם המגיע לעור. העור נעשה חם יותר ונוצרת תחושה של חום. 

למעשה, בעקבות התרחבות כלי הדם, הגוף מאבד מחום גופו ועלול להתקרר. 

1212. לא נכון. . לא נכון. 

מאוד לא מומלץ לשתות, אלא אם כן אתם מרימים כוסית עם המשפחה, וגם זאת בזהירות רבה. 
אבל, אם בכל זאת הנכם שותים, עליכם לשים לב לכללים שידריכו אתכם כיצד לשמור על עצמכם 
ולא להשתכר. כאשר הנכם שותים כשהקיבה ריקה, האלכוהול נספג בה במהירות, והוא עלול 

לגרום לשכרות, לעייפות ולכאב ראש. עדיף לאכול משהו לפני השתייה. 

הצעות נוספות: העדיפו יין שיש בו פחות אלכוהול על משקה חריף. 

אל תערבבו אלכוהול עם משקה מוגז. 

שתו לאט. 

1313. לא נכון.. לא נכון.

ישנם מיתוסים (סיפורים נפוצים שכולם מאמינים בהם) שאנשים שעלו מרוסיה אינם משתכרים. 

הגוף של  ובמשקל  בהרגלי השתייה  בעיקר  ותלויה  אישית,  היא  היא, שמידת השכרות  האמת 
השותה. אם הנכם קלי משקל, האלכוהול שאתם שותים הנספג בגופכם עלול להשפיע עליכם יותר 

מאשר על חברכם שהוא כבד משקל יותר. 

1414. נכון.. נכון.

לכל עדה ודת המנהגים שלהן. על-פי חוקי האסלאם שתיית משקאות אלכוהוליים אסורה בתכלית 
האיסור.

על-פי היהדות, ניתן לשתות במידה.

ארבע  השטן  ובכרם שחט  כרם,  נטע  אשר  במקרא,  הראשון  השיכור  נוח,  על  מספרת  האגדה 
חיות.

רחלה (סוג של כבשה), ארי, קוף וחזיר. זהו רמז: כשאדם שותה כוס אחת, הוא כמו כבשה, עדין 
ונעים. כשהוא שותה שתי כוסות - מיד נעשה דומה לאריה ומתחיל לדבר בעוצמה ומחשיב עצמו 
מאוד. לאחר שלוש כוסות הוא נעשה כקוף: עומד, מרקד ומקלל. וכאשר הוא משתכר - דומה הוא 

לחזיר, מתפלש ומתלכלך באשפה. 

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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מהלך:

שלב א׳
היזכרו במצב שבו נקלעתם לצרה או שהייתם עדים לחבר שנקלע לצרה. 

תלמידים ששחזרו אירוע שבו נקלעו בעצמם לצרה יקבלו את שאלון מספר1 (מצורףבהמשך). 

תלמידים ששחזרו אירוע שבו היו עדים לחבר שנקלע לצרה, יקבלו את שאלון מספר 2 (מצורף 
בהמשך).

שלב ב׳
המנחה תדון עם התלמידים בתכנים אשר עולים מהשאלונים. 

דגשים אפשריים הם:

דילמת ההלשנה לעומת נשיאה באחריות  

שלא  תלמידים  (זיהוי  צרה  בעת  לפנות  ניתן  שאליו  תומך"  "מבוגר  איתור   
מצליחים לסמן מבוגר תומך)

עידוד תלמידים להבין את חשיבות הפנייה לעזרה במצבי סיכון שונים (כולל   
מצבים שנוצרים במסיבה)

כאשר עניינים יוצאים משליטה או כשמתחילה התרחשות בעייתית.   

מפגש מס' 32   כשהעניינים מסתבכים - מה עושים? 

האדם הגדל והמתפתח טועה באופן טבעי טעויות רבות בדרכו. טעויות אלו מאפשרות האדם הגדל והמתפתח טועה באופן טבעי טעויות רבות בדרכו. טעויות אלו מאפשרות 
לו למידה ומבטיחות התפתחות. ידוע, כי ההבדל החשוב בין אדם צעיר לבין אדם מנוסה לו למידה ומבטיחות התפתחות. ידוע, כי ההבדל החשוב בין אדם צעיר לבין אדם מנוסה 
הוא בכמות הטעויות הרבה שהספיק המנוסה לעשות בחייו. לפיכך, חשוב שנצייד את הוא בכמות הטעויות הרבה שהספיק המנוסה לעשות בחייו. לפיכך, חשוב שנצייד את 
בני הנוער בכלים להתמודדות עם מצבים שבהם נקלעו לצרה, או שבהם טעו בשיקול בני הנוער בכלים להתמודדות עם מצבים שבהם נקלעו לצרה, או שבהם טעו בשיקול 

הדעת והביאו על עצמם מצב בר-סכנה.הדעת והביאו על עצמם מצב בר-סכנה.

לחוסר  או  לחולשה  כביטוי  מתבגרים,  על-ידי  בעיקר  לעיתים,  נתפסת  לעזרה  לחוסר פנייה  או  לחולשה  כביטוי  מתבגרים,  על-ידי  בעיקר  לעיתים,  נתפסת  לעזרה  פנייה 
 (reframingreframing) בגרות. חשוב, אם כן, לברר עמם את עמדותיהם בעניין זה ולמסגר מחדש (בגרות. חשוב, אם כן, לברר עמם את עמדותיהם בעניין זה ולמסגר מחדש
את הפניינ לעזרה, כביטוי לבגרות אישית, לנשיאה באחריות ולעצמאות בקבלת החלטה. את הפניינ לעזרה, כביטוי לבגרות אישית, לנשיאה באחריות ולעצמאות בקבלת החלטה. 
בהקשר זה חשוב לסייע למתבגרים למפות את אנשי האמון שאליהם יפנו לקבלת סיוע בהקשר זה חשוב לסייע למתבגרים למפות את אנשי האמון שאליהם יפנו לקבלת סיוע 

בשעת הצורך.בשעת הצורך.

ילה התרח

חזרה לתוכן הענייניםחזרה לתוכן העניינים
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שאלון מספר 1

תאר חוויה מעברך שבה נקלעת לצרה או להתנהגות אסורה. ( היכן התרחש האירוע, מי היו   
השותפים, מה היתה הצרה, כיצד האירוע הסתיים)

האם שיתפת מישהו במצבך? האם ביקשת עזרה על מנת להיחלץ מאותה צרה?  

אם ביקשתם עזרה- תארו את הרגשתכם בעת קבלת העזרה  

אם נמנעתם מלבקש עזרה – ספרו מדוע  

מהם המאפיינים של אדם ממנו נוח לך לבקש עזרה? (גיל, תכונות, ניסיון חיים, סוג   
הקירבה) 

מהם המאפיינים של אדם ממנו לא נוח לבקש עזרה?   




