
 

 

 התשפ"א 2020דצמבר 

 הורים חיפאים יקרים,
 

איגרת זו מופנית להורים לבני הנוער בעיר חיפה, לקראת השנה האזרחית החדשה.         
בכל שנה נוהגים רבים לחגוג את כניסת השנה האזרחית החדשה במסיבות ובכלל זה 

משמעותי וחיובי גם בני הנוער. בימים של שגרה מסיבה הינה מקור למפגש חברתי 
לבני האדם בכלל ולבני הנוער בפרט וכולנו מעודדים אותם למפגשים חברתיים. 
השנה  אנו פונים אליכם ההורים על מנת להסב את תשומת לבכם ולבקש את 

 ערנותכם והכוונתכם את ילדיכם.

בראש וראשונה אנו נמצאים בתקופה של מגפת הקורונה וחשוב להימנע ממסיבות 
 . סכנת ההדבקה היא גדולהצפופות בהן 

בני נוער רבים מתכננים מסיבות ומפגשים  ההגבלות והסגר,הובא לידיעתנו כי למרות 
רבי משתתפים בבתים ובמקומות ציבוריים. חשוב לשוחח עם הילדים, להסביר את 

במפגשים  –ולחגוג השנה באופן שונה  להימנע ממפגשים המונייםהסכנה ולבקש מהם 
מצומצמים תוך שמירה על הכללים של מרחק פיזי ועטיית מסכה וזאת על מנת לשמור 

 על בריאותם ובריאות משפחותיכם והסובבים אתכם.

מערכת החינוך בחיפה מתמודדת עם הנושא באמצעות פעילויות מניעה והסברה בבתי 
ראשונה החוליה העם זאת הבית הינו  חינוך הבלתי פורמאלי.במסגרות ההספר ו

בהתמודדות עם שתיית האלכוהול והשימוש לרעה בסמים בקרב בני נוער ומחייב 
התגייסות שלכם ההורים וכן התגייסות קהילתית רחבה של כל אחד ואחת מכם לצד 

 במערכות החינוך, הטיפול, והאכיפה. -הגורמים המקצועיים והעירוניים 

יג בפניכם במכתבנו זה את התופעה הנפוצה במסיבות הנוער שנית, מצאנו לנכון להצ
שנה בחגיגות ה על אף הסגר, בימים הקרוביםבאופן כללי וסביר שנראה זאת 

. חשוב שתדעו כי בני נוער רבים נוהגים במסיבות אלה לשתות האזרחית החדשה
כמויות גדולות של אלכוהול, וחלקם אף משתמשים בסמים אחרים. מדובר לעתים 

בילדים צעירים בתחילת גיל ההתבגרות שהשתייה מאפשר להם הרגשה של בגרות  גם
 אך חושפת אותם לסכנות.

, כי השימוש בסמים ובאלכוהול הוא תופעה הרסנית, ידוע לכולנו )גם לבני הנוער(
אלכוהול הוא סם המדכא יומה חוצה מגדרים ומעמד חברתי. אישית וחברתית שק

מוח( ולכן מוריד עכבות ופוגע בשיקול הדעת של את מערכת העצבים המרכזית )ה
 כך יכול לגרור מעשים קיצוניים שלבני הנוער לגבי מה מותר ומה אסור ובשל 

 י, הרעלת אלכוהול ולצערנו גם מקראלימות, מקרי אונס קבוצתיים, נהיגה בשכרות
 מוות.

 

 



 
ינו חשובות ית, אהבתנו ועמדותזכהורים אנו מהווים עבור ילדינו משענת נפשית ופי

, לצד שמירה עליהם מפני להנחותם לחיים טובים ומשמעותיים להם. יש לנו אחריות
מחקרים וסקרים מצביעים בברור כי  -סכנות האורבות להם. כמו כן, חשוב שתדעו

אחד הגורמים המרתיעים ילדים מלצרוך אלכוהול או סמים זה החשש או הבושה 
 ממה שזה יעשה להורים. 

לאור כל אמור לעיל, אנו פונים אליכם ומבקשים, דברו עם ילדיכם בגובה 
תייה והן במסגרת הן מנזקי הש –הסכנות הבריאותיות  אתהסבירו להם  העיניים.

 השנה ראש את לציין האפשרות על איתם דברו פת הקורונה.ההתמודדות עם מג
  – חיצוניים" "עזרים ללא גם ליהנות כך ועל האזרחית

 לשתות!!" בלי גם ליהנות "אפשר

 החדשה: האזרחית השנה ערב להורים עצות מספר להלן

 שעה ולקבוע ריאליים להיות נסו – הילדים עם יחד חזרה שעת קבעו •
 אין חזרה, שעת שקבעתם שמרגע הוא החשוב הדבר ילדכם. ועל עליכם שמקובלת

 תירוצים. ואין שינויים

 מי עם דעו – ילדכם בחיי התעניינות גלו – מעורבים להיות פרטים, לברר •
 המסיבה, היכן כגון חשובות שאלות לשאול תתביישו אל ומבלים, נפגשים ילדכם
  וכו'. המסיבה את מארגן מי הולך, הטובים מהחברים מי מיועדת, היא גילאים לאיזה

 מדיניות אחרים נערים.ות הורי עם לתאם חשוב - החברים הורי עם בקשר היו •
 תופתעו -שמוגבלים בחבר'ה היחידים שהם ירגישו לא שלכם שהילד.ה מנת על דהאחי

 שלכם. לדעה שותפים האחרים ההורים כמה לגלות

 לבקש ניתן להם. דואגים שאתם הבהירו זאת עם יחד – נעים בילוי להם אחלו •
 מסוימת. בשעה יסמסו או שיתקשרו

 הביתה חזרו שילדיכם לוודא חשוב - הביתה חוזרים כשהילדים ערים היו •
 מצבם מה ולראות עמכם לסיכום בהתאם וששבו בשלום שחזרו לראות שתואם, בזמן

 מהבילוי. חוזרים כשהם

 משקה שותים לא - ובבילויים במסיבות זהירות כללי הבכמ ילדיכם את עדכנו •
 ולא ,במועדון לשירותים לבד הולכים לא פתוחים, מבקבוקים שותים לא מציע, שזר

 הלילה. של הקטנות בשעות הביתה לבד חוזרים

 על העולים כסף בסכומי אותם תציידו אל - אלכוהול של זמינות למנוע נסו •
 אלכוהול מוצרי וצריכת קניית אחר ועקבו אלכוהול רכישת שיאפשרו לבילוי הנחוץ
 מהבית! מגיע הנוער בני צורכים אותו לאלכוהול העיקרי המקור כי מסתבר -בבית

 אם – שעה ובאיזו קורה מה משנה שלא לילדיכם תסבירו – זמינים הישארו •
 מתבגרים עבורם. שם תהיו תמיד ואתם לטלפן מוזמנים הם בעיה, לחבר או להם יש

 יקבלו שהם או יכעסו שההורים מפחדים צרה, בעת להורים לפנות חוששים רבים
 שעה ובכל מצב בכל הוא: לילדינו להעביר שעלינו ביותר החשוב המסר לכן, עונש.

 לעזור. ונבוא לנו תקראו במצוקה, שאתם



 תחילת את חבריהם עם לחגוג ירצו הנוער מבני רבים ,31.12.20 חמישי, ביום לסיכום,
 הבריאות. משרד הנחיות חרף החדשה האזרחית השנה

 ההנחיות, בשל המוניות ממסיבות הניתן ככל להימנע מבקשים חיפה בעיריית אנו
 מבקשים אנו לכןו בכך הטמונות הבריאותיות הסכנות בשל מופרזת משתייה ולהימנע

  השנה. שונה בחגיגה הצורך על ילדיכם עם לשוחח ההורים מכם

 של בכיכובו בזום יועבר אשר החיפאיים הנוער לבני מיוחד מופע עם נערכנו כך לשם
 עלות. ללא היא בו וההשתתפות 21:30 בשעה ייערך המופע ,ברק יונתן

 הבא: באופן נערכים אנו ילדים, על לשמור מנת על כן, כמו 

 בני בהם תושבים של חירום לפניות פתוח קו הכולל עירוניה מוקדה תגבור  ם,סיורי
 מהשרות פסיכולוג עם בשיחה מעוניינים ויהיו במצוקה שיהיו שייתכן נוער

 העירוני. הפסיכולוגי

 *5911 הטלפון: רמספ

 בברכה,

 ציוני סיגל

  העיר מועצת חברת

 ונוער הילד למעמד ועדהוה יו״ר
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 אלכוהול בנושא מתבגרים עם שגרתית לשיחה עצות - נספח

ניתן להעלות את הנושא ולשוחח עליו עם הילדים בצורה יזומה אך, במידה  •
ישירה ופתוחה. רוב והילדים הם שמעים את הנושא חשוב להתייחס אליו בצורה 

, נחשפים בצורה כזו או אחרת לאלכוהול, במשפחה 12הילדים, לעתים גם לפני גיל 
ומחוצה לה ושואלים שאלות ישירות. חשוב שיקבלו מענה בצורה שתאפשר שיח 

 אתכם גם בנושא זב.

רוב הזמן השיחה צריכה לעסוק במיומנויות שיעזרו לילד להימנע מהסכנה  •
ם ובעיקר בני  הנוער, חשדניים לגבי הסיבות בגללן אנו פונים ולא בהפחדה. ילדי

אליהם ומשוחחים עימם על מצבים מסוכנים והתנהגויות מסוכנות. הפחדה חוסמת 
 הקשבה.

יש להתייחס גם לגורמים המובילים לשתייה חברתית ושתייה מבוקרת ולא  •
עת כי גישה רק לסכנות הקיימות בשתייה. חשוב לנקוט בגישה מאוזנת וחשוב לד

המציגה רק היבטים שליליים הטמונים באלכוהול , מרחיקה את הנער ואינה נתפסת 
 כאמינה על ידיו.

התייחסו לסכנות הקיימות בטווח הקצר כגון אובדן הכרה, הקאות, אבדן  •
שליטה ופציעות. התייחסות לטווח הארוך ייתפס על ידי בני הנוער כמחירים הקיימים 

הקיימים בטווח הקצר. חשוב שבני הנוער ייחשפו לעובדה שגם  בשתייה מול הרווחים
 בשתייה מזדמנת יכולות להיות סכנות רבות.

 יותר. מהיר חיבורחוש הומור אף פעם לא מזיק, השימוש בו מאפשר  •

דרך דוגמאות וכתבות, שימוש בסרטים המציגים ומשתף  דיאלוג אמיתי •
 "אירוע אמת" מהווים דרך יעילה ביותר להעברת מסרים.

גישה המטיפה "למה מותר ומה אסור" איננה תורמת לשינוי התנהגות. בני  •
 נוער זקוקים לעצה והדרכה ולא להטפה.

לא יוותרו קחו בחשבון ששתיה הפכה פעילות חברתית בקרב בני הנוער והם  •
עליה בקלות. לכן מומלץ שהדגש בשיחה יהיה לא על איסור שתייה מוחלט אלא על 

הם יתקשו להבין היכן טמונה הסכנה בשתיית כוס באירוע  –בקרה וצמצום נזקים 
לכן חשוב להדגיש את הצורך בבקרת שתייה  –או בלגימה מפחית בירה בארוחת ערב 

 על מנת לא להגיע למצבים מסכנים.

מומלץ  –, לא "זבנג" וגמרנו ה בנושא לא יכולה להיות חד פעמיתשיח   •
 שהנושא יהיה מדובר בבית כל הזמן, לא רק לפני מסיבות או באופן חד פעמי.  

 

 
 
 

 

 


