
 

 

 

 

  2020كانون اول 

 أهالي حيفا األعزاء,

وبشكل خاص ، ةدالجدي سنةداية ال، يحتفل الكثير من الناس ببالجديدة. في كل عام لسنةا بمناسبة ،إليكمه الرسالة موجهة هذ

، وكلنا بشكل خاص مراهقينللو ،ي هادف وإيجابيجتماعإلقاء  الحفالت كون، تالعاديةيام األ. في الشباب والشابات

 بنائكمأو وتذكرو وجهطلب منكم، أن تن وبسبب الظروف الخاصة، ،جتماعية. هذا العاماإل لقاءاتالهذه على  شجعهمن

 .بالحاجة الماسة للحذر والحفاظ على أنفسهم ورفاقهم تجنبا من عدوى فيروس الكورونا

 

حفالت المزدحمة حيث يكون خطر ومن المهم تجنب ال نتشار الفيروس سريع،ابأننا ما زلنا بفترة حرجة و نعود ونأكد

 ر.كبأابة بالعدوى اإلص

 

إلقامة حفالت متعددة  ونيخططالعديد من المراهقين  لقد علمنا بأن ،المفروض على الرغم من القيود واإلغالقو ،ألسفل

لهم الخطر  اوأن تشرحو المراهقين أبنائكمإلى  أن تتحدثوامن المهم  المشاركين وتجمعات في المنازل واألماكن العامة.

 في لقاءات محدودة :بشكل مختلفحتفال بهذا العام واإل ماكن المزدحمةمنهم تجنب األ واطلبأ في هذه التجمعات. الكامن

الناس و مكن أجل الحفاظ على صحتهم وصحة أسرمالكمامة وارتداء  جتماعياإل تباعدمع الحفاظ على قواعد الوومصغرة 

 م.من حولك

 

طر التربية غير النظامية. أفي و المدارسفي  وتوعيةية ئحيفا مع الموضوع من خالل أنشطة وقا يتعامل جهاز التعليم في

هذا الكحول والمخدرات بين المراهقين ولة تعاطي مشكالتعامل مع في ساسي األ ولألهل الدور بيتللذلك، فإن  وبالرغم من

في أنظمة التعليم  :يةمدنالعوامل المهنية وال جانب إلىوواسع  جماهيريباإلضافة إلى تعاون  ،يلزم تعاونكم أنتم األهل

 القانون. والعالج والتنفيذ

 

ربما  التيو ،بشكل عام مراهقينالظاهرة الشائعة في حفالت ال لكم في هذه الرسالة عرضا، وجدنا أنه من المناسب أن نثاني  

أن العديد من المراهقين يشربون  أن تعرفوالمهم من ا الجديد. حتفاالت العامإفي  قريبةغالق، في األيام الاإلنراها رغم س

سن وهنالك بعض الشباب صغيري الأخرى.  مخدراتن بعضهم يتعاطون إول في هذه الحفالت، بل الكح كميات كبيرة من

 يعرضهم للمخاطر.  الذي ، األمرإلبراز نضجهم ورجوليتهم ون الكحول ويتعاطون بعض المخدراتشربي

 

 لكل فئات المجتمع.  جتماعيإلوا شخصيعلى المستوى ال ،ظاهرة مدمرة يالمخدرات هو حولالكأن تعاطي  نعلمكما و

 

يؤدي هذا إلى أعمال عنف شديدة،  أنيمكن والجهاز العصبي المركزي )الدماغ( على  ؤثر سلبيا  يمخدر حول الكنعلم أن 

إلى بتصرفات ذات عواقب خطيرة، وحتى  للقيام، وحولالكبتسمم القيادة السيارة تحت تأثير الكحول، و، اغتصاب جماعي

 حاالت وفاة.



 

لذلك فإن إرشاداتكم  بالنسبة لهم.جدا  مهمة وآرائكم  كمومواقفكم فحبوالدكم، مصدر الشعور باألمان والثقة أل هلأنتم األ

 طر. اخمال وتحفظهم من ،عنىجيدة وذات م وتوجيهاتكم لهم مهمة لكي تؤمنوا لهم حياة

 

من تناول الكحول أو المخدرات هو  مراهقينمنع التساعد في العوامل التي  همأ من أن ستطالعاتواإل تشير الدراسات

 . أهلهمب من المس هم وخوفهمخجل

 وا. تحدثمن تعاطي الكحول، المخدرات وضرورة التقيد بالتعليمات لمنع إنتشار وباء الكورونا لهم المخاطر الصحية واشرحإ

 تعاطي الكحول والخدرات:ستمتاع بدون السنة واإل هذهحتفال معهم عن إمكانية اال

 

 ستمتاع بدون شرب!!"إلا ا  "يمكنك أيض

 الجديد:  العام ليلةل لتعاملكم مع أوالدكم بعض النصائح مإليك

 

. المهم أنه بمجرد كميناسب أبنائو مأنت ميناسبك وقت واوحدد ينواقعي واأن تكون واحاول :ساعة للعودة حددوا مع أبنائكم• 

 ال توجد تغييرات وال أعذار. تحددوا ساعة للعودة،ن أ

 

 من ترددوا، وال تأوالدكممن يلتقي  مع واعرفإ أوالدكم،ة بحيا بدوا إهتمامكمأ :وا أوالدكموشارك تفاصيلأطلبوا معلومات و •

 ، وما إلى ذلك. ينظم الحفلة ، ومنمعهماألصدقاء يذهب ِمن ن م  طرح أسئلة مهمة مثل مكان الحفلة، وما هي األعمار، 

 

 .، أصدقاء أبنائكماآلخرين األهلمن المهم التنسيق مع  :األصدقاء أهلعلى اتصال ب وانوك• 

 

تصال أو إرسال منهم اإل واأن تطلب مبهم. يمكنك ونتهتم مفي نفس الوقت أنك إشرحوا لهم :قضاء وقت ممتع تمنوا لهم• 

 .خالل الحفلة رسالة نصية في وقت معين

 

، هيتفق علإلى المنزل في الوقت الم بنائكممن المهم التأكد من عودة أ :إلى المنزل أبنائكمعند عودة  ينتيقظ  م ونواك•  

 .بأمان عادوامن أنهم  واوتأكد

 

  :الترفيهت امناسبفي الحفالت و ذرعض قواعد الحبعن  أبنائكم واثحد •

 .وحةال تشرب من الزجاجات المفتو بيقدمه شخص غري ا  ال تشرب مشروب -

 .هب إلى المرحاض في النادي بمفردكال تذ -

 متأخرة.ل بمفردك في ساعات الليل الال تعود إلى المنز -

 



 ،ترفيهتجاوز ما هو ضروري للي هم بمبلغ ماليوال تزود :وق الحد المناسبتف كحول كمية توفر الحد من إمكانية واحاول• 

لذلك ! بيتيسي للكحول الذي يستهلكه المراهقون يأتي من التضح أن المصدر الرئإ .الكحولبعض الذي يسمح بشراء و

 بيت.لكحول في الل همستهالكإ واراقب

 

أو إذا كانت لديهم  ،ه بغض النظر عما يحدث وفي أي وقتأن ألبنائكم وااشرح :أبنائكمحافظوا على إمكانية التواصل مع  •

 هناك من أجلهم.وكونوا ا دائم  بهم لالتصال  وا، رحبكمتواصلوا معفليمشكلة لدى صديقهم 

أهم رسالة يجب ، فإن . لذلكهمويعاقبو وامن أن يغضب ، خوف افي أوقات الحاجة أهلهموء إلى يخشى العديد من المراهقين اللج

 مساعدة. ، اتصل بنا وسنأتي للوقف وفي أي وقت تكون فيه في محنةهي: في أي م بنائكمأل تنقلوهاأن 

 

 الجديد رغم توجيهات وزارة الصحة. حتفال مع أصدقائهم ببداية العامإلبا من المراهقينقد يقوم العديد 

 

اإلفراط بشرب تجنب  ونطلب والتجمعات والتقيد بتعليمات وزارة الصحة. كماتجنب الحفالت  طلبنحن في بلدية حيفا ن

 الكامنة بذلك.  الكحول بسبب المخاطر الصحية

 

יונתן ) يوناتان باراك الممثل قدمهلشباب حيفا سي بإقامة عرض خاصة حيفا تقيدا   بتعليمات وزارة الصحة، ستقوم بلدي

 والمشاركة مجانية.بتطبيق زوم مساء   21:30الساعة  2020/12/31 يوم الخميس، (ברק

 

 يم التالي: تنظلنقوم با، أبنائنااية حممن أجل و

 

ا لإل، تعزيز الخط الساخن للبلدية الذي يتضمن (סיורים) أمنية جوالتتقام  الطارئة للسكان بما في ستفسارات خط ا مفتوح 

 لبلدية.لالنفسية  اتالخدممركز نفسي من  أخصائي التحدث إلى يريدوني ضائقة والذين قد يكونون ف مراهقينذلك ال

 

 * 5911رقم التليفون: 

 ،تحياتي

 سيغال تسيوني

 بلدية حيفا ةعضو

 طفال والشباباألرعاية شؤون لجنة  ةرئيس

 -ملحق-

   

 الكحول بموضوع تعاطينصائح إلجراء محادثة مع المراهقين 

 

 



 ينصح بأن تكون المحادثة بجو إيجابي. • 

 

 التحدث عنهمن المهم الموضوع، عن  مسبقة في حال لديهم فكرة .كمأبنائمع  لتحدث بهلطرح الموضوع المبادرة و يمكن•  

خارج  وأ، بطريقة أو بأخرى للكحول داخل سن الثانية عشر أحيان ا حتى قبلو ،شبابلبشكل مباشر وصريح. يتعرض معظم ا

 . عنه األسرة ويطرحون أسئلة مباشرة

 . وضوعحول الم مأن يتلقوا إجابة بطريقة تسمح لهم بالتحدث معك أيضا    من المهم

 

وخاصة  ء،بنالتخويف. يشك األلوليس على تجنب الخطر  مراهقالتي تساعد ال وسائلثة حول اليجب أن تكون المحاد• 

  .والفهم صغاء. التخويف يمنع اإلمخاطر تعاطي الكحولن في األسباب التي تجعلنا نتوجه إليهم ونتحدث معهم عن يالمراهق

 

نهج  الشرب. عن مخاطرفقط  التحدث وليس ،يةجتماعاإلالكحول المقبول في المناسبات شرب عن  التحدثب ينصح •

  التخويف يمنع اإلصغاء وال يحقق الهدف.

 

 إلصابات.لتعرض لفقدان السيطرة وا ،فقدان الوعي والقيء تعاطي الكحول بشكل عام: مخاطروا عن ثتحد• 

 

، واستخدام األفالم التي تقدم "حدث ا حقيقي ا" هو وسيلة من خالل األمثلة والمقاالت ةشاركلمبني على الملحوار الحقيقي واا •

 . مغزىفعالة للغاية لنقل ال

 

 ح واإلرشاد بدال  من الوعظ. ائن إلى النصوفي تغيير السلوك. يحتاج المراهق سموح والممنوع" ال يساهم"الم عن ثالحدي• 

 

المراهقين ولن يتخلوا عنه بسهولة. لذلك يوصى أال يكون التركيز في المحادثة   عند بعض   اجتماعيإ    الشرب أصبح نشاطا •

  ط به.وعدم اإلفراعلى التحكم  وإنما ،كامل للشرب منععلى 

 

الموضوع في المنزل عن  واثتتحدمن المستحسن أن  -فقطال يمكن أن تكون المحادثة حول هذا الموضوع لمرة واحدة  •

 لمرة واحدة.وليس فقط قبل الحفالت أو  طوال الوقت،

 

 

 


