
  להטמעת החוק החדש למאבק בתופעת השכרותסדנא 

רקע

כחלק ,  שתיית אלכוהול במקומות ציבורייםת על  האוסרהממשלה יזמה חקיקה
מההתמודדות עם תופעת השכרות וההתנהגויות הסיכוניות הנלוות לשתייה מופרזת של 

  .החוק חל על מבוגרים וצעירים. אלכוהול

פך לחלק מתרבות הבילוי של מבוגרים ומתבגרים והוא ה, פ חוק "אלכוהול אינו אסור ע
בחופשת הקיץ התלמידים חשופים ..). חוף הים, גנים (בבתים ובמקומות ציבוריים , במסיבות

היא לפתח , הורים ומורים, המשימה שלנו. לסכנות ופיתויים רבים ביניהם שתיית האלכוהול
לל בהקשר של שתיית כו, אחריות והפעלת שיקול דעת בהחלטות שבני הנוער מקבלים

והגברת המודעות , העברת מסר ברור אודות נזקי השתייה בעיקר בגילאים צעירים. אלכוהול
  .מהווים עוד נדבך בעבודה חינוכית זו, לחוק האלכוהול החדש

  .לקראת היציאה לחופשה מומלץ להעביר  מפגש בנושא זה

מטרות

 . והטמעתוהכרת החוק החדש על סעיפיו השונים .1
 . ות כלפי החוקברור עמד .2
והגברת , ברור עמדות כלפי האלכוהול כחלק מתרבות הפנאי של התלמידים .3

  .המודעות לנזקים של שתיית אלכוהול בגיל צעיר

  מהלך

 .בפני התלמידיםהמצורף  הצגת החוק •
כל קבוצה מתייחסת לשאלה הראשונה מתוך השאלות לדיון ודנה בנוסף : קבוצותב •

 תלמיד ירכז את עיקרי הדיון להצגה בפני בכל קבוצה.  ( שאלות נבחרות2-ב
 .). המליאה

מה .(ודיון בנקודות העיקריות, הצגת עיקרי הדברים שעלו בקבוצות :במליאה •
) חוק(מה התפקיד של הצבת גבול חיצוני , מה תפקידו , המשמעות של החוק
מה , באילו מצבים בהם מעורב אלכוהול הגבול הפנימי משפיע, בהקשר לאלכוהול

 ..)מה החלופות האפשריות, התפקיד של האלכוהול בתרבות הפנאי
בתכנון יש : יתבקשו התלמידים לתכנן הצעה לקמפיין להפצת החוק: בקבוצות •

 .למסרים מרכזיים ולדרכי הפצתם, ..)הורים/תלמידים(להתייחס לאוכלוסיית היעד   

  

   לדיוןשאלות

  ?רגשות שחוק זה מעלה אצלכם/מה המחשבות: התייחסויות לחוק. 1

  ?איך לדעתכם ניתן לאכוף את החוק החדש. 2

  ?מ להעלות את המודעות לחוק החדש בקרב צעירים ומבוגרים"שות עניתן לעמה . 3

  ? מומלץ ליידע את ההוריםלדעתכם כיצד . 4



  ? בפרטמקומות ציבורייםכלל ובמבני נוער לשתות במה ימנע . 5

 שתיית אלכוהול בכלל ובמקומות ציבוריים מה אתם מציעים לעשות על מנת להתמודד עם. 6
  ?בפרט

-דיון באירוע. 7

 במקום הקבוע בפארק כדי 22:00פגש בערב שבת בשעה יה מהשכבה קבעו לה'רהחב
, בדיחות נזרקות, מצב רוח מרומםה ב'החבר. לחגוג את סוף השנה והיציאה לחופשה

הצחוק . דני שולף מהתיק בקבוק וודקה ומתחיל למזוג לחברים, תוך כדי..צחוקים
תע עוצרת ניידת של השיטור לפ. תחושת שחרור  והקלה עם סיומה של השנה.. מתגלגל
  ....הקהילתי

  .ניתן להציע משחק תפקידים. הציעו אפשרויות להמשך האירוע


