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אורית שטננברג -הרשות למלחמה בסמים
ואלכוהול  :הרגלי צריכת האלכוהול

רזי ברקאי  :בינתיים ,אנחנו עם אורית שטננברג .אורית ,היא
מנהלת אגף הדרכה ברשות למלחמה בסמים ואלכוהול .שלום,
אורית .בוקר טוב.
אורית שטננברג  :בוקר טוב.
רזי ברקאי  :אולי ,תתני לנו בכל זאת ,איזה קצת אינפורמציה
יותר מעודדת או שגם את ,תגידי לנו ,חברים יקרים ,המצב הולך
ונעשה רע?
אורית שטננברג  :לא .אני דווקא חושבת שהמצב לא הולך ונעשה
רע ,אני אבוא קצת יותר מעודדת .שני החבר'ה שהעליתם בהתחלה,
הם מייצגים לא מעט בני נוער היום .נכון ,בני הנוער שותים ,אבל
אני חושבת שיש היום עלייה במודעות של שתייה במידה ,זה
נשמע קצת מוזר ,אבל זה קיים .אין ספק שאלכוהול עד גיל
שמונה עשרה או אני ארחיב אותו ,עד גיל עשרים וארבע ,מסוכן
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ומזיק ואין ספק שכולנו היינו מעדיפים שבני הנוער לא ישתו ,אבל
אנחנו חיים במציאות אחרת ,מציאות שבני הנוער שותים בה,
מציאות שבני הנוער נמצאים במקום שאין לנו יכולת למנוע את
זה ולכן ,צריך להתמודד עם המציאות הזאת ולהתאים את התכנים
גם ומה שאנחנו עושים ,זה ,בהמשך לאותה אימא שעלתה עם
סיירת הורים ואני רוצה רגע ברשותך ,להתחיל עם האימא מעמק
חפר .במקרה אני גם ,שתמשיך ,שלא תוותר ,כי אני יכולה להגיד
לך שאני הייתי בדיוק באותה משבצת ואני גיליתי דברים אחרים.
גיליתי שהרבה בני נוער מאוד מחכים לאותו הורה ,שיעצור את
מסיבות האלכוהול.
גורי אלפי  :זאת אומרת שהם לא יהיו אלה שיבאסו את המסיבה
בשביל החברים שלהם ,אבל מרגישים את האחריות ואומרים ,טוב,
אולי יהיה איזה הורה ,שייתן פה  ..ואפילו נגיד בשקט ,כן ,לא,
זה לא בסדר ,אבל נשמח בלב ,זה מה שאת אומרת?
אורית שטננברג  :נכון ,כי יש חבר'ה שאומרים ,אנחנו רוצים..
תראה ,המסיבות של האלכוהול ,הבעיה המרכזית שלהן ,הן נגמרות
אחרי חצי שעה.
גורי אלפי  :כן.
אורית שטננברג  :חבר'ה שתויים ,נשפכים ונגמרת המסיבה .עכשיו,
מי שלא שותה..
רזי ברקאי  :רגע ,שנייה ,נגמרת המסיבה ואין ,אין כאילו כניסה
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לאלימות? הם פשוט משתטחים ,שפוכים לגמרי ,מקיאים קצת וזהו?
אורית שטננברג  :גם ,כן ומי ש ..המסכנים שלא שותים ,צריכים
להחזיק את השיער לאלה ששתו ומקיאים ,או צריכים להתחיל
לפנות אותם ותחשוב ,איזו מין תחושה ,יש לאלה שלא שותים .או
שאני מעדיף לא להגיע למסיבות האלה ואם אני כבר מגיע,
התפקיד שלי הוא בעצם להחזיק את

השיער ולפנות את

המקיאים וזה לא בדיוק הנאה מאוד גדולה .לכן ,כן ,יש לא מעט
בני נוער ,שמחפשים דווקא את אותם מבוגרים שיבואו ויגידו  :עד
כאן ובואו ותעצרו את זה ובואו ותגידו לנו גם דברים אחרים.
עכשיו ,גם סיירות ההורים שנמצאות בשטח ,או ,יש לנו הרבה
מאוד פרויקטים בקיץ .אנחנו מבינים שזאת תופעה ,תופעה חברתית
דרך אגב ,אני אסתור את רן ,לצערי ,גם עולם המבוגרים שותה
ושותה הרבה ויוצא לבלות כדי ל ..יוצא לשתות וזה חלק מהותי
בבילוי שלו .יש לנו נוער נפלא ,יש לנו נוער שלומד את הדפוסים
מעולם המבוגרים ,הוא לא המציא אותם .תנסה לקחת אלכוהול
ממבוגרים ולהגיד להם ,תבואו למסיבה בלי .אני לא בטוחה שזה
יעבוד.
רזי ברקאי  :תגידי אורית,

סליחה ,גורי ,בבקשה.

גורי אלפי  :גם רן וגם הדוקטור ,לא ענו על העניין הזה וזה
החלופה .איזו חלופה? אני עכשיו כהורה ,רוצה ..אני לא יכול
להגיד רק לא ,אני לא יכול לבוא ולהגיד ,זה אני לא מסכים.
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אורית שטננברג  :נכון.
גורי אלפי  :נכון ,אני אעשה את זה ואני אשים גבולות ואהיה
סמכות הורית וזה חשוב ובלה בלה ,אבל מה החלופה? מה אני
מציע להם? מה תעשו? בואו ,אני אעשה לכם ..איזו סדנת
עפיפונים ,מה אני אציע להם?
אורית שטננברג  :לא ,אני לא חושבת שאתה צריך לעשות להם
סדנת עפיפונים ,אבל אני יכולה להגיד לך ,שהחבר'ה מבקשים
לנסוע לכנרת ,מתחת לגיל שמונה עשרה ,שיתארגנו ההורים וכל
יום או יומיים ,יהיה הורה אחר שיהיה איתם .לא לשלוח אותם
לבד לכל מיני מקומות ,שמזמינים מראש מצבי סיכון.
גורי אלפי  :אני אהיה במבוכה להיות עם ילדה בת שש עשרה -
שבע עשרה ,שלי ,כשהיא ,את יודעת ,עם החברים שלה וזה הזמן
שלהם..
אורית שטננברג  :למה זה מביך אותך ,גורי?
גורי אלפי  :למה? כי אני חושב שאני ,בגיל הזה ,הייתי סובל
מנוכחות ההורים שלי לידי ולא הייתי יכול ,מה שנקרא ,להרגיש
בנוח חברתית.
אורית שטננברג  :אני לא אומרת לך ,סע ,לך איתה למסיבה ,זה
לא מה שאמרתי.
גורי אלפי  :זה בדיוק מה שאת אמרת לי.
אורית שטננברג  :לא .אמרתי ,אם הם רוצים לנסוע לכנרת ,לכמה
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ימים ,להיזרק על החוף ,את זה אמרתי ,לא אמרתי למסיבה .דרך
אגב ,גם במסיבה ,אני יכולה להגיד לך ,שסיירות ההורים מורכבות
מהורים שהם מכירים ,חלקם גם

ההורים שלהם.

רזי ברקאי  :תשמע ,אם היית יודע ,זה קצת דמגוגי מה שאני
אגיד לך ,אגב זה שאתה אומר ,אני לא מרגיש בנוח וזה ,שהבת
שלך ,עולה על חסקה ונכנסת שם לאחד מהחופים האלה ,ששם
החבר'ה נזרקים ,היית נכנס לאוטו וטס במהירות שיא ואתה צודק
לגמרי ,המבוכה וזה וכולנו..
גורי אלפי  :אני חוזר רגע לתומר ויהוראי .אני כן רואה קורולציה,
רגע שנייה ,רק אני אומר את זה ,אני רואה קורולציה בין הורים
שסומכים על הילדים שלהם ,נותנים להם מרחב וחופש פעולה,
לבין העובדה שהם מגלים אחריות בעצמם על חייהם .אני חושב
שיש כאן איזה שהוא סנכרון בין הדברים האלה.
אורית שטננברג  :אני מסכימה איתך שיש הרבה מאוד משמעות,
גם ל ...אל תשכח ,שדיברתם עם ילד בן שמונה עשרה וילד בעוד
רגע בן שמונה עשרה ,שאנחנו מדברים על גילאים אחרים לגמרי.
אני עושה הבחנה מאוד ברורה בין ילד בן שתיים עשרה לבין ילד
בן שמונה עשרה.
גורי אלפי  :זה ברור ,זה ברור.
רזי ברקאי  :אוקיי.
אורית שטננברג  :לכן אני גם אומרת ,אבל גורי ,זה לא ברור
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להורים .אנחנו פוגשים על החוף ,ילדים בני שתיים עשרה ושלוש
עשרה ,שמגיעים למספר ימים ,לבד ,עם המון אלכוהול ,הכנרת
והים מאוד מסוכנים.
רזי ברקאי  :בוודאי .אנחנו עשינו על זה אייטמים בשבועות
האחרונים ,על השיכורים ,על החבר'ה השיכורים ש ..בחוף לבנון
נדמה לי זה היה ,יותר מפעם אחת.
אורית שטננברג  :נכון ,נכון.
רזי ברקאי  :נכנסו למים ולא יצאו ,מה שנקרא .טוב ,אורית..
אורית שטננברג  :אתה מוזמן ב -3באוגוסט ,לבוא ולהצטרף אלינו.
אנחנו פותחים מתחם לנוער ,ב -3באוגוסט בכנרת ,ב -16ביולי בתל
אביב ובאילת.
גורי אלפי  :אני מגיע.
אורית שטננברג  :בואו ,תצטרפו .תראו.
גורי אלפי  :ב -3באוגוסט.
אורית שטננברג  :אני אשמח.
גורי אלפי  :בסדר.
רזי ברקאי  :אורית שטננברג ,מנהלת אגף הדרכה ברשות  ..אה,
לא דיברנו איתה על סמים בכלל ,התרכזנו ב ..משפט אחד על
העניין של הסמים ,כמה זה מדאיג אותך ,אורית?
אורית שטננברג  :תראה ,זה מאוד מדאיג ,כי ככל שהשיח הציבורי
כמו שגורי אמר קודם ,עזוב ,מריחואנה בקטנה ,הולך ומפחית את
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הסיכון ,כמות בני הנוער עולה .אנחנו היום עומדים על עשרים
אחוז בני נוער ,שמשתמשים במריחואנה.
רזי ברקאי  :עשרים אחוז ,אחד מכל חמישה?
אורית שטננברג  :נכון.
רזי ברקאי  :אורית שטננברג ,מנהלת אגף הדרכה ברשות למלחמה
בסמים ואלכוהול .אורית ,תודה רבה לך .להתראות.
אורית שטננברג  :תודה ,שיהיה לכם יום טוב.
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