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"אלכוהול בתרבות הפנאי וקבוצת השווים כשומרי סף"  

אלכוהול וטבק, מדריכי היחידה למניעת סמים: כתבו

רציונאל 

).היחידה למניעת התעללות ופגיעה מינית, "על שומרי סף ואלימות מינית"נלקח מתוך (

קבוצת השווים מהווה מסגרת . המסגרת הטבעית של ילדים ומתבגרים היא קבוצת השווים

מקור ללמידת חלופות , ייחסות והשתייכות משמעותית ביותר ולכן משמשת כמערכת תמיכההת

נימצא כי ). 1989פרידמן (אחד המקורות העיקריים לעזרה בקרב בני נוער הוא בני גילם . ולחיקוי

ואלה , בקשייהם ובכאבם) יותר מאשר את המבוגרים(מתבגרים מעדיפים לשתף את חבריהם 

יל אם כך גלבני ה". שומרי סף"הראשונים לזיהוי אותות אזהרה ויוכלו לשמש יהיו גם בדרך כלל 

מכאן שלא רק לאנשי חינוך וטיפול אלא , תפקיד חשוב ביותר בהתפתחות ובסיוע בפתרון בעיות

התייחסות ישירה , אימון בפיתוח אמפתיה. גם לחברים מקום מרכזי בסיוע לחבר הנמצא במצוקה

 .לילדים ולמתבגרים במצוקה" קרש הצלה" לשמש הצורך יכוליםונכונה ופניה למבוגר בעת 

.  לא מסוכנת" כיף"התנהגות של , שתיית אלכוהול בקרב צעירים נתפסת כהתנהגות לגיטימית

ולכן אחת המשימות העיקריות בעבודת המניעה היא לחדד את ההבנה של הצעירים לסיכונים 

אם "כפי שהוטמעה ההבנה (ריות הדדיתהטמונים בהתנהגות זו והצורך שבפיתוח ערבות ואח

..) לנהג תורןומחויבות" שותים אז לא נוהגים  

 מטרות:

 בירור עמדות ביחס לשתיית אלכוהול .1

 פיתוח היכולת האמפטית כלפי מצב סיכוני של האחר .2

 . של התנהגות זוהקניית מידע אמין על הסיכונים בשתיית אלכוהול והשלכותיה .3

ופניה  בקרב קבוצת השווים במצבים בהם מעורב אלכוהול ן פיתוח היכולת לזהות מצבי סיכו .4

 .לעזרה

 4-5 נראה לי שאפשר לאחד את מטרות חיזוק ועידוד דפוסים של פנייה לעזרה במצבי סיכון .5

  העצמת הקול החיובי בקרב קבוצת השווים .6
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  הדדית" ערבות"פיתוח אחריות ו .7

 

מהלך הפעילות:

 כל קבוצה מקבלת אחד משני האירועים שלהלן .1

  הקבוצה עורכת דיון קבוצתי על פי השאלות שבסיום כל אירוע .2

 דיון במליאה .3

 הצגת משחקי תפקידים .4

 סיכום על ידי המנחה .5

 אירוע ראשון:

.למסיבה שהוזמנו אליה על חוף הים' בחופשת סוכות יצאה קבוצת נערות מכיתה ט  

.היתה קבוצת בנים מאד מקובלת, בין המארגנים  

. באלכוהול וכן הוגשו משקאות אלכוהוליים" מצויידים" הגיעו ה'החבר, במסיבה היו ריקודים  

.לגמו משקה אחר משקה, ה החלו לשתות'החבר  

.וכשיונתן הבחין שדנה קצת נרתעת הוא הגיש לה בקבוק בירה נוסף, דנה ויונתן החלו להתלטף  

.החליטו לתת להם פרטיות וחזרו לרקוד, החברות של דנה הבחינו בכך  

הן חזרו לחפש אותה ומצאו אותה עם . ו חברותיה של דנה ללכת הביתהבשלב כלשהו החליט
.והלכו הביתה .... בדנהענייןלראות שיונתן מגלה הן שמחו . כשחולצתה פתוחה, יונתן  

דנה חשה מבוכה רבה כששמעה , כשנפגשו החברות ודיברו על שאירע במסיבה אמש, למחרת 
  .............פתוחה ההייתשחולצתה 

 שאלות לדיון לאירוע ראשון:

  ?אילו רגשות עולים בכם לאחר שאתם שומעים על אירוע כזה •

  ?מדוע? מה נגע לכם במיוחד •

על מה היא חשבה כשנודע לה מה . נסו לדמיין מה הרגישה דנה למחרת המסיבה •
  ?מה היא הרגישה? שאירע
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מאמינה שזו דרך אפשרית למקם את ? מאוהבת בו(? מדוע לדעתכם דנה נענתה ליונתן •
  ...)עצמה בחברה

אולי חשה דחוייה וחושבת שכך , אולי זקוקה לחום ואהבה(נסו לאפיין אותה , דנהמי זו  •
 )תוכל למצוא את מקומה בחברה

רוצה לקנות את מקומו , מחפש מעמד(? מה תכונות האופי שלו. נסו לאפיין את יונתן •
בלתי , חזק על חלשים, בתוכו חסר בטחון עצמי,  בכל דרך אפשריתמתבגריםבחברת ה

  ....)חלש, עסוק אך ורק בעצמו, מכבד

 ?על מה חשב יונתן כשהציע לדנה עוד בקבוק בירה •

 ?מה הרגישו חברותיה של דנה כשראו אותה מתבודדת עם יונתן •

  ?מה עבר להן בראש כשהחליטו לא להפריע לדנה ולחזור הביתה בלעדיה •

 .הציגו את הסוף בפני חבריכם במשחק תפקידים. סוף אחר לאירועחברו  •

 

 אירוע שני:

והביא , דני הצטרף לקבוצה באיחור. אבי ורן בגן השעשועים ביישוב, ביום שישי בערב נפגשו יוסי

ותוך כדי גם , "צחוקים"היו , ה ישבו סיפרו בדיחות'החבר. עימו בקבוק וודקה ומשקה אנרגיה

תוך כדי המשחק הוא ניסה להצית . רן גפרור והחל לשחק בהצתת הגפרוריםפתאום הוציא . שתו

רן המשיך לנסות ולבסוף ". אין סיכוי שתצליח, עזוב: "ה האחרים אמרו לו'החבר. את הספסל

 הספסל בער ולאחר מספר דקות הגיעה ניידת משטרה ועצרה את .הצליח להצית את הספסל

......הנערים  

 שאלות לדיון לאירוע שני:

  ?אילו רגשות עולים בכם לאחר שאתם שומעים על אירוע כזה •

 ?מדוע? מה נגע לכם במיוחד •

  איך הרגישו הנערים כשהספסל בערןנסו לדמיי •

רוצה לקנות את מקומו , מחפש מעמד(? מה תכונות האופי שלו. נסו לאפיין את רן •
לתי ב, חזק על חלשים, בתוכו חסר בטחון עצמי, בחברת הילדים בכל דרך אפשרית

 ....)חלש, עסוק אך ורק בעצמו, מכבד

 ?על מה חשב דני כשהביא את בקבוק הוודקה •
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 ?האם זו התנהגות מקובלת? מה דעתכם על ההתנהגות שלו •

 ?מה עבר בראשם של הנערים כשהמשטרה עצרה אותם •

 ..מה היו לדעתכם תגובות ההורים כשקיבלו באמצע הלילה טלפון מהמשטרה •

 ?דו את רן לשרוף את הספסלמה עבר לחברים בראש כשעוד •

 ?כיצד הגיבו חבריהם לכיתה כששמעו על האירוע, מה חשבו •

מה המחיר של הליכה כנגד ? האם במצבים כאלה יש מקום לקולות אחרים בקבוצה •
 ?הזרם

 .הציגו את הסוף בפני חבריכם במשחק תפקידים. חברו סוף אחר לאירוע •

 

  

למנחה:

 לאחר הדיון בקבוצות

:ל פי הנקודות הבאות עדיון במליאה. 1  

את קבוצת החברות של דנה וקבוצת  " לדמיין" נסו ? החברים של דנה ורן את הניע מה •

 .החברים של יונתן באירוע הראשון 

  תפסיחשש לה: "לדוגמא .אחד חשב והרגיש כל מה ולתאר החברים של רן       וקבוצת

"....משבית שמחות",      כפחדן ולא לוקח סיכונים

 ?רן ולחברים, לדנה אומרים הייתם מה •

 ?מדוע לדעתכם ישנם כאלה שחושבים אחרת ולא משמיעים את קולם •

 ?ה הנקלע למצב מצוקה/מה בין הלשנה לעזרה לחבר •

?כיצד הייתם פועלים-אם אתם הייתם באחת מהסיטואציות  

.האם ניתן לזהות נקודה בזמן בה מתחיל להיות מצב סיכון-:םמהאירועיבהתייחס לכל אחד . 2  

:חשוב לנווט לסיום בו תודגשנה הנקודות הבאות, לאחר שהקבוצות מציגות את הסוף שחיברו. 3  

)בני נוער כשומרי סף של חברים(החברים יגלו אחריות כלפי החברים  * 

:זיהוי מצבי סיכון*   
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פנייה למבוגר משמעותי כהתרעה על התנהגות החבר. 1  

אחריות על החבר . 2  

  

. 


