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אלמוג בן משה ,יו"ר הועדה האתית,
מועצת הנוער הארצית  -מגמה מדאיגה:

מיה זיו וולף  :החופש הגדול תיכף מתחיל .בני הנוער יוצאים
לחופש הגדול ב -20ביוני ,אבל..
אור הלר  :יוצאים לגינות .לגנים.
מיה זיו וולף  :כבר אפשר לראות אותם באס''ק .באוירת סוף
קורס .איתנו שתיים ,אורית שטרנברג ,ראש אגף מידע והדרכה
ברשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול .ואלמוג בן-משה ,יו''ר
הועדה האתית משפטית ,מועצת התלמידים והנוער הארצית.
י''בניקית? אז נכון ,החופש הגדול כבר ,הוא למעשה די התחיל.
אלמוג בן-משה :טוב ..אני ב-י''ב .החופש הגדול שלי התחיל בינואר.
אבל כן החופש הגדול כבר ממש כאן.
אור הלר  :הסיבה לדבר ,הוא הסקר של המשרד לביטחון פנים,
שקובעת שעשרים אחוז מהצעירים במדינת ישראל ,צרכו לפחות
פעם אחת חמישה משקאות אלכוהוליים תוך כמה שעות .זאת
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אומרת ,התכרו עד כדי אובדן חושים או מעבר לזה ,בשנה
האחרונה .זה נתונים שגם את מכירה מהסביבה שלך?
אלמוג בן-משה :זה קורה .אין ספק שזה קורה .בני נוער שותים,
בני נוער משתכרים.
אור הלר  :איפה את בארץ? איזה בי''ס?
אלמוג בן-משה :אני מנתניה .אין ספק שזה קורה .זה קיים .בני
נוער שותים .זה לא משהו חדש.
אור הלר  :מאיזה גיל ,החבר'ה שלך התחילו לשתוק ,נגיד?
אלמוג בן-משה :בסביבות גיל  ,16משהו כזה.15 .
אור הלר  :ואנחנו מדברים על מה? על וודקות ,על בירות..משקאות
אנרגיה שמערבבים.
אלמוג בן-משה :אקסלים ,כל מיני דברים כאלה..
מיה זיו וולף  :אקסל זה לא משקה אלכוהולי.
אור הלר  :לא ..מערבבים עם הוודקה.
אורית שטרנברג  :איפה משיגים את האלכוהול?
אור הלר  :על מכסה מנוע אבל רצוי .זה חייב לבוא על מכסה
מנוע.
אלמוג בן-משה :אסור .הענין הוא ,החוק קובע שאסור למכור
אלכוהול לקטינים ,מותר לקנות .מקומות שלא מקפידים על החוק.
מיה זיו וולף  :מה זה 'מותר לקנות' ,הרי ..
אלמוג בן-משה :אסור לשתות במקום ציבורי ואסור למכור .אוכפים
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את החוק .מי שאוכף את החוק ,אוכף את החוק.
מיה זיו וולף  :זאת אומרת ,לא בעיה ,בקיצור ,להשיג אלכוהול.
אלמוג בן-משה :מי שיודע ,זה לא בעיה בשבילו .כן. .
אור הלר  :זה חמישה משקאות ,אחד אחרי השני ,תוך כמה
שעות?
אלמוג בן-משה :חשוב להגיד ,שזה לא משהו שהוא קורה ..זה
קורה ..חד משמעית ,זה קורה .זה לא חדש .זה לא הפתעה .אבל
זה לא משהו שהוא יומיומי .זה לא משהו שהוא אפילו לא
בהכרח פעם בשבוע .זה קורה ,אבל לא בתדירות משמעותית.
מיה זיו וולף  :אתה כתיכוניסט ,לא יצא לך לשתות לפני הגיל
המותר? לפני גיל  ?18עם החבר'ה?
אור הלר  :הייתי חננה לאללה .לא...
אורית שטרנברג  :קשה לי להאמין עליך.
אור הלר :

לא..אורית ,זה לא הפתיע אותך ,הנתונים האלה.

אורית שטרנברג  :לא .ממש לא .אני אגיד לך משהו ,דיברנו על
זה פני ..יש בעיה בכלל במדינת ישראל .אנחנו מתעסקים אך ורק
בנוער .בוא נדבר רגע על עולם המבוגרים .מבוגרים ,שני נתונים.
מבוגרים בגילאי  64 ,40 - 22אחוזים מהם שתו שתיה מופרזת
בשנה האחרונה .מבוגרים .הרבה מאד מהאלכוהול נמצא בבית.
הורים מספקים לבני נוער אלכוהול.
מיה זיו וולף  :כלומר ,אין בעיה ,יש מסיבה ,אני מכין לכם את
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הזה ..בשמחה .רק לא לשתות יותר מדי.
אורית שטרנברג :

האמת שיש הרבה הורים ,מהיכרות אישית

שלי ..לא הרבה ..אבל יש הורים שהם מעדיפים לספק הם בעצמם
את האלכוהול ,הם יודעים שהם קונים אלכוהול שהוא לא מהול,
לא מעורבב ,לא ברמה מאד נמוכה ,ושהילדים..
אור הלר  :אבל ילד ששותה ,הוא עדיין נחשב קול ,הוא נחשב
מגניב ,הוא נחשב..
אלמוג בן-משה :זהו ..זה כבר לא..
מיה זיו וולף  :לא ..אבל הנקודה שהעליתן ,זה לא אולי חשוב
יותר  ..ההורים ,במקום שיעצמו עיניים ,יגידו ,הילד שלי לא שותה.
אולי להגיד ,או-קיי ,אני מודע לזה שהולכת להיות מסיבה ,אני
מודע לזה שיכול להיות שיצרכו פה אלכוהול ,אז אני אלווה אותו.
אני אדאג שהאלכוהול יהיה איכותי ואני גם אציב את הגבולות,
עד כמה שאפשר?
אורית שטרנברג :

בואי רגע נסייג .קודם-כל ,צריך לזכור,

שאלכוהול עד גיל  18הוא מסוכן ומזיק .זה דבר ראשון שצריך
להבין .אנחנו אומרים ,שכדאי ורצוי לדחות את גיל תחילת
השימוש .זאת אומרת ,כשמדובר על גיל  ,16אני עוד חיה עם זה
יותר בשלום ,מאשר כשמדברים על גילאי  .11 - 10אני חושבת
שלהורים יש שתי משימות .הראשונה היא באמת לדבר על
הדברים .לא להגיד ,אצלי בבית זה לא קורה .ואני לא רואה
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ואיכשהו זה יהיה אצל השכן.
אור הלר  :ואז יתקשרו מהסיירת הורים ,יגידו ,הילד שלך הקיא
בגן הציבורי .והמשטרה..
אורית שטרנברג  :אז באמת ,מאד חשוב לנהל את השיח הזה
בבית .לבדוק איפה הילד שלי מבלה .מה הוא עושה .מה התכניות
שלו .עם מי הוא יוצא .איך הוא מתכוון להגיע למקום שהוא
מגיע .איך הוא חוזר .אני רואה אותו כשהוא חוזר בלילה הביתה?
אני יודע איך הוא חזר? זאת אומרת ,יש פה ..אחריות ראשונה,
ההורית ,במקום הזה של בכלל לדבר על זה .עכשיו ,כשהילד שלי
כבר שותה ואני יודע שהילד שלי שותה ,באמת לדבר איתו על
הנושא של המידתיות והאחריות .כי אנחנו מדברים פה על חמש
מנות משקה ומעלה ,שזה כמות מאד גדולה ומסכנת .צריך לקחת
בחשבון שמשקל בני הנוער הוא מאד מאד נמוך.
אור הלר  :לכן חמישה משקאות אלכוהוליים ,זה לשתות עד כדי
הקאה ,נכון?
אורית שטרנברג  :כן .זה כמויות מאד גדולות ומסכנות .עכשיו,
צריך לזכור ,כשאני מסתובב ,מצבי הסיכון שאני נחשף אליהם ,הם
מאד גבוהים.
אור הלר  :תודה רבה .שיהיה לכם קיץ בטוח.
אלמוג בן-משה :רק חשוב לי להדגיש את המקום הזה .באמת אני
מאד רוצה להתחבר למה שאמרת .אנחנו עכשיו לקראת החופש
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הגדול ,וככה באמת הולכת להיות איזשהו ..יותר זמן פנוי לשתות
אלכוהול או לעשות דברים אחרים .והגישה היא באמת כמו שאת
אמרת ,צריכה להיות  -וגם את אמרת  -שתיה באחריות .כמובן
שעדיף שלא .אבל אם כבר ,שתיה באחריות .יש היום באמת כ'כ
הרבה מסגרות חינוכיות .אני לא מדברת על בי'ס אפילו .אני
מדברת עכשיו על החופש הגדול .אם זה תנועות נוער ,מסגרות של
מתנ''סים .לא חסרות דרכים להעביר את המסר הזה של שתיה
באחריות ,שתיה בנהיגה ,כל הנושא הזה.
מיה זיו וולף  :לא לשתות בנהיגה .בכל גיל.
אלמוג בן-משה :כמובן.
אור הלר  :תודה רבה .בהצלחה בבגרויות.
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