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בתנועת  "!אתה לא צריך את זה, והולאלכ" :מחקר הערכה לתוכנית

 הצופים

 

 תקציר

 

שתיית משקאות אלכוהוליים קשורה בקשת רחבה של סיכונים בריאותיים והתנהגותיים  :רקע

. טווח הארוךבבטווח הקצר ושל בני הנוער החברתי והנפשי , שעלולים לפגוע ישירות במצב הפיזי

ומגיעה לשיאה , הגיל בתקופת ההתבגרות שתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני נוער עולה עם

תקופת השיא לתחילת כי , מהספרות עולה. 81-בתקופת ההתבגרות המאוחרת ובתחילת שנות ה

מבני הנוער מתחילים לשתות אלכוהול לפני  01-01%כאשר , 01-01שתיית אלכוהול היא בין גילאי 

 . 00גיל 

, ליסטי למניעת שתיית אלכוהולמערך הו מפתחת ומקדמת תנועת הצופים, שנים חמשמזה כ

, !"(אתה לא צריך את זה, אלכוהול)" העברתו של מסר תנועתי ברור ואחידבנייתו והמבוסס על 

 . גיבוש עמדות ויצירת נורמות הנוגדות שתיית אלכוהול בקרב בני הנוער וכן

, !"האתה לא צריך את ז, אלכוהול" חוברת הסדנאות 8100-8108כחלק ממערך זה נכתבה בשנים 

שעיקרה התמודדות ומניעה של שתיית אלכוהול בקרב בני , הנושאת שם זהה למסר התנועתי

כיתות , ג"שכב)החוברת כוללת שמונה סדנאות המיועדות לחניכי השכבה הבוגרת . הנוער בתנועה

הבדלים מגדריים בהקשר לשתיית , אלכוהול ואני, גבולות ומשמעות, סדנת עמדות(: ב"י-'י

ג בראי "דמות חבר השכב, אחריות, מידע בנוגע לאלכוהול, (לות נפרדת לבנים ובנותפעי)אלכוהול 

 . המניעה ופעילות סיכום

הכולל גיבוש מסר , אותו מקדמת תנועת הצופים, המערך ההוליסטילבדוק האם  :המחקר תמטר

הול נורמות והתנהגות שתיית אלכו, לשינוי עמדות הוביל, תנועתי אחיד ופיתוח חוברת הסדנאות

 (. ג"שכב)בקרב חברי השכבה הבוגרת 

במסגרת  .בלבד המתמקד בהערכת תוצאות, הערכה המחקר הנוכחי הינו מחקר: המחקר שיטות

 במסגרתו הועברו , כמותיחתך איכותני ומחקר מחקר : נעשה שימוש בשני סוגי מחקר המחקר

 - 8108דצמבר  :ןבשלוש נקודות זמ לחניכי השכבה הבוגרת בדיווח עצמי שאלונים כמותיים

בפועל שאלוני המחקר הועברו . 8102יולי  – 8102ואפריל  8100יולי  -8100אפריל , 8100אפריל 

רמת גן ותל , דן, שרון דרום, שרון צפון, חיפה: בשש הנהגות, חניכי תנועת הצופים 0020בקרב 

ועברו לחניכים השאלונים ה. ב"י-'יהלומדים בכיתות , ג"השכבהשאלונים הועברו לחניכי . אביב

לאחר שנת ההתערבות הראשונה , (=n 000)בתקופה שלפני ההתערבות : בשלוש תקופות עיקריות

(000 n= ) ולאחר שנת ההתערבות השנייה(n=582). 

בה , "הנהגת ההתערבות"שהוגדרה כ, נבחרה הנהגה אחת, בהחלטה משותפת עם תנועת הצופים

 תיערך עבודה משותפת, התנועהפיתחה ש בנוסף להיכרות עם המערך ההוליסטיהוחלט כי 
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גם ליווי של , בנוסף להעברת המסר והיכרות עם חוברת הסדנאות, הכוללת ,אינטנסיבית יותר

בהנהגה זו נבחרו חמישה . תהליך משמעותי ואינטנסיבי יותרלצורך יצירת " יסודות"מכון 

בהן , ברחבי הארץ" תהנהגו"נבחרו חמש , בנוסף. בהם הועברו בפועל שאלוני המחקר, שבטים

בהן , "שבטים"ידי מרכז ההנהגה שני -בכל אחת מחמש ההנהגות הללו נבחרו על. נערך המחקר

 ". הנהגות ביקורת"חמש ההנהגות הללו הוגדרו כ. הועברו בפועל שאלוני המחקר

לא היה פיקוח של צוות " הנהגות ביקורת"ו" הנהגת התערבות"חשוב לציין כי גם לאחר החלוקה ל

ההחלטה הייתה כי התהליך ". השבטים"קר בנוגע למספר הסדנאות שהועברו בכל אחד מהמח

 . בעוד מחקר ההערכה מודד את השוני במדדי התוצאה בלבד, הינו באחריותה של תנועת הצופים

מרכזים , במסגרת המחקר האיכותני בוצעו לאורך שנות המחקר ראיונות עם צוותי הנהגות

 . דריכי שכבה בוגרת וחניכי השכבה הבוגרתמ, מרכזים צעירים, בוגרים

עבור המערך  במסגרת המחקר הנוכחי בוצעה הערכת תוצאות, כאמור :המחקר תוצאות

כי אין , משמעות הדבר. עבור חוברת הסדנאותולא בוצעה הערכת תהליך , ההוליסטי הכללי

קודות לגבי אופן מלבד הנ)מספרן ותדירותן , ות המחקר מידע מדויק על הפעילויות שהועברולצו

 מניתוח ממצאי הראיונות האיכותניים ניתן (.העברת התוכנית שעלו במסגרת הניתוח האיכותני

בכלל  מערך ההוסילטיכי לא קיימת הסכמה חד משמעית בקרב בעלי התפקידים בנוגע ל ,ללמוד

 כי ,באופן גורף הסכימו המשתתפים שמרבית בעוד. בפרט" אתה לא צריך את זה"ולמסר 

השתייה היא בלתי נמנעת והנוער ישתה בכל  כי חלקם האמינו, הצופים בתוך מקום אין כוהוללאל

רבים . יש לאפשר להם להרגיש פתוחים ולדבר עם המדריכים על הנושא, על אף המסר, זאת ולכן

 מנותק המסר כי והרגישו !"אתה לא צריך את זה, אלכוהול" -המסר על חולקים הם כי ציינו

זאת בעוד מרואיינים אחרים אמרו כי , הנוער בני חיים בה למציאות בנוגע סיסב וללא, מהשטח

מעטים כי , מהראיונות האיכותניים עולהכי , חשוב לציין. המסר הוא מצוין ומדויק

  .אלכוהול לאורך השנה בנושא ועקבית מסודרת פעילות על מהמרואיינים דיווחו

כי ברוב המשתנים , כותני ומלמדיםממצאי המחקר הכמותי תומכים בממצאי המחקר האי

עם . בנורמות או בהתנהגות השתייה של בני הנוער, שינוי מובהק בעמדותהתרחש לא  ,שנבדקו

כי בעוד בקרב משתתפי קבוצת הביקורת תדירות שתיית אלכוהול , ממצאי המחקר מלמדים, זאת

תערבות לא נצפתה בקרב משתתפי קבוצת הה, (P=0.03)עלתה לאורך שנות המחקר באופן מובהק 

כי ייתכן שהשתתפות בתוכנית , אילו ניתן לומר בזהירות םלאור ממצאי. עלייה דומה

אך עזרה במניעת החמרה של , אומנם לא סייעה בצמצום שתיית אלכוהולהאינטנסיבית יותר 

 . התנהגות זו

וסיית אוכל, ראשית. מחקר ההערכה הנוכחי וממצאיו נתונים למספר מגבלות מרכזיות: מסקנות

דבר שהוביל , ההתערבות ואוכלוסיית הביקורת היו שונות זו מזו כבר בשנת המחקר הראשונה

, יש לזכור כי שתי הקבוצות מורכבות מחברי תנועת הצופים, בנוסף. לקושי רב בהשוואה ביניהן

וכי כל , ולכן יש לקחת בחשבון כי ההפרדה לקבוצת התערבות וקבוצת ביקורת אינה חד משמעית

ממצאי המחקר האיכותני , עם זאת. התנועה מושפעים מאירועים שונים המתרחשים בה חברי

מסוג זה בתנועה גדולה כמו תנועת סדורה והכמותי יחד מעידים על הקושי הרב בהעברת תוכנית 

מספרים על הקושי הרב בעיסוק אינטנסיבי , בעלי התפקידים בתנועה, המרואיינים. הצופים
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שימוש בסמים , כמו מיניות)צד נושאים חשובים אחרים בהם עוסקים זאת ל, בנושא האלכוהול

בהם עוסקת תנועת הצופים ולוח השנה העמוס בפעילויות " השגרתיים"ולצד התכנים ( ועוד

פיתוח  ממצאי המחקר הכמותי לא מעידים על שינוי גדול אליו הוביל, בהתאם לכך". שגרה"

שיכול להעיד במקרה הטוב על בלימת המגמה  אלא על שינוי קטן, המערך ההוליסטי התנועתי

 . ולא על שינוי חיובי מובהק, השלילית
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Evaluation of the Israeli Scouts’ program: 

‘Alcohol, you don’t need it’! 

 

Abstract 

Introduction: Alcohol consumption is linked to a wide variety of behavioral and 

health risks that may affect adolescences’ short and long-term physical, mental and 

social health. Adolescences’ alcohol consumption is increasing as they grow up, and 

reaches its pick by late maturation or early 20’s. Evidently, the most prevalent time in 

which teenagers start drinking alcohol is ages 10 – 17, whereas 30% – 40% of them 

begin before the age of 14. 

 Along 2012 - 2016, The Israeli Scouts had established and promoted a holistic 

program called: "Alcohol, you don’t need it!" This program was targeted to present a 

strong message, raise awareness among Israeli Scouts’ members and provide the 

Israeli Scouts members tools which will enable them to refrain from consuming 

alcohol confidently. The program sought to project a clear and solid anti-alcohol 

message. 

 As part of this effort, the holistic program, which was written throughout 2011 

– 2012 in intention to prevent and deal with alcohol consumption among Israeli 

Scouts adolescents members, eight kinds of workshops for the Israeli Scouts high 

school members (10
th

 – 12
th

 grades) were offered. These workshops revolved the 

following themes: alcohol information, attitudes, boundaries, discipline, 

individualism, responsibility, gender differences (a different activity was offered to 

boys and girls), friends’ role in avoiding alcohol consumption and concluding 

activity. 

Research objective: To examine whether the holistic program that the Israeli Scouts 

try to promote lead to a change among the senior class (Age 15 - 18) with respect to 

alcohol consumption. 

Methodology: The present study is an evaluation research. Two types of methods 

were conducted in order to evaluate the program’s influence: qualitative research and 

quantitative research. As part of the quantitative research, self-reported surveys were 

handed to senior class Israeli Scouts members in three certain points in time: 

December 2012 – April 2013, April 2014 – July 2014 and April 2016 – July 2016. To 
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be more specific, the surveys were given before the intervention (n = 441), after the 

first year of the intervention (n = 441) and past the second year of the intervention (n 

= 582). The surveys were replied by 1,464 Israeli Scouts senior members (10
th

 – 12
th

 

Grade) located in six regions in Israel: Haifa, Sharon North, Sharon South, Dan, 

Ramat Gan and Tel Aviv.  

 In a mutual decision with the Israeli Scouts, one region was chosen as an 

intervention region. In this particular region, the researchers and the Israeli Scouts 

leadership cooperated. Joining forces with the Israeli Scouts and at the same time 

isolating and analyzing an intervention region enabled the researchers to create an 

effective and intensive intervention. Within this intervention region, five Scouts 

‘tribes’ were chosen to answer the surveys. In addition, five other regions were 

selected to be empirically examined and evaluated. In each of these additional five 

regions, which were defined as control groups, two Scouts ‘tribes’ were chosen to 

reply the surveys.  

As a part of the qualitative research, throughout 2012 – 2016, interviews were 

conducted with various adults and minor Israeli Scouts position holders: Regions 

leaders, older grades counselors, senior’s counselors, counselors and young 

coordinators. 

 

Results: The current study presents a result evaluation for the holistic program. 

However, an evaluation was not performed with respect to the workshops guidelines. 

As a result, the researchers could not report important data such as the number of 

meetings or the frequency of the activities. Even so, the qualitative part of this 

research managed to examine and analyze the ways in which the program was 

presented to the Israeli Scouts members. Analyzing the findings of the interviews 

exposed disagreement among the Israeli Scouts position holders concerning both the 

program and its “You don’t need it!” message. While all participants agreed that 

alcohol consumption during Israeli Scouts activities is unacceptable, some of them 

believed that a drinking experience is inevitable for adolescence. Accordingly, in 

order for the position holders to create an open and honest discussion with the 

adolescence, the young members must feel comfortable and confident to share their 

feelings, rather than be told “You don’t need it!" Many interviewees appeared to 

disagree specifically with the program’s slogan: “You don’t need it!" They claimed 
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the message was off-mark, irrelevant and somewhat pretentious. On the other hand, 

some interviewees said the message was appropriate and beneficial. It is important to 

note, just a few interviewees reported an actual consistent and organized effort to 

discuss alcohol consumption along the five years the program was ongoing. 

 The quantitative research’s findings support the qualitative perspective. That is 

to say, most variables showed the intervention program did not lead to a significant 

change in the adolescences’ attitudes, norms or behavior with respect to alcohol 

consumption. However, the findings did show that while among the ‘control group’ 

participants’ alcohol drinking frequency had increased significantly (P = 0.03) the 

‘intervention group’ did not show any type of alcohol consumption enhancement. 

Based on these findings, one may claim that participants from the ‘Intervention 

group’ may not have decreased their alcohol consumption potential. But, it might 

have helped preventing them from deteriorating this sort of abusive behavior. 

 

Conclusions: The present evaluation study and its findings were situated by several 

limitations. First, the ‘intervention’ population and the ‘control’ population were 

comprised with different characteristics since the first year. These differences forced a 

problematic and challenging comparison. Second, both populations were Israeli 

Scouts members. Consequently, one must take into account that separating them into 

‘intervention’ and ‘control’ groups was not unequivocal. Nevertheless, Israeli Scouts 

members, as a whole, were subjected to be affected by the same collective occurring 

events. Third, both the qualitative and quantitative research pointed out a limitation 

caused by a big data framework derived from a widespread nationwide organization, 

such as the Israeli Scouts. 

The Israeli Scouts position holders reported a great complexity dealing with 

adolescences’ alcohol curiosity, amongst other social issues, such as sexuality and 

drug abuse, while maintaining their vivid routine activities and a busy schedule. 

Admittedly, the qualitative research findings did not indicate a change within 

participating from the intervention program. However, it did indicate an ability to 

prevent deterioration of alcohol abusive behavior.  
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 מדעי רקע .1

 נוער בני בקרב אלכוהוליים משקאות שתיית 0.0

במהלכו ההתפתחות המוחית הינה רגישה  ,גיל ההתבגרות הינו שלב התפתחותי רגיש וייחודי

שתיית אלכוהול . חמורה במיוחדעלולה להיות שתיית אלכוהול בגילאים הללו , על כן. ביותר

 National Institute)הארוך בגילאים צעירים נקשרת עם השלכות שליליות לטווח הקצר ולטווח 

on Alcohol Abuse and Alcoholism- NIAAA, 2004-05 .) השפעותיה השליליות של שתיית

ומוכרות כיום ברחבי העולם כבעיה רצינית , אובדנות ואלימות, אלכוהול כוללות תאונות דרכים

 (.Cook et al., 2010)של בריאות הציבור 

שתיית אלכוהול היא השכיחה , ון עישון או שימוש בסמיםמבין התנהגויות הסיכון השונות כג

 ,.WHO, 2007; Currie et al)ביותר ומאפיינת כיום את תרבות הפנאי של בני נוער וצעירים רבים 

מאשר השימוש בטבק או  0כי שכיחות השימוש באלכוהול גבוהה פי  למדיםמחקרים מ(. 2009

 (. MacArthur et al., 2012) בקרב הצעירים קנאביס

ומגיעה לשיאה , שתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני נוער עולה עם הגיל בתקופת ההתבגרות

נערך במחקר שכך למשל (. Fuller, 2011) 81-בתקופת ההתבגרות המאוחרת ובתחילת שנות ה

נמצא כי ב "י-ו' י', שכיחות שתיית אלכוהול בקרב תלמידי כיתות ח בדק את אשר , ב"בארה

שיעורי שתיית , בדומה לכך. בהתאמה 15%-ו 20%, 00%היו יה בקרב גילאים אלו שכיחות השתי

 ,Johnston) לגבי שלוש קבוצות הגיל הללו 01%-ו 00%, 01%הימים האחרונים היו  01-אלכוהול ב

O'Malley, Bachman & Schulenberg, 2007.) 

 01-01%כאשר , 01-01י תקופת השיא לתחילת שתיית אלכוהול היא בין גילאכי , מהספרות עולה

על פי , כמו כן(. Wittchen et al., 2008) 00מבני הנוער מתחילים לשתות אלכוהול לפני גיל 

מתלמידי התיכון התנסו  21%-11% ,ב ובאירופה"מחקרים שבוצעו בשנים האחרונות בארה

 (. CDC, 2008; MacArthur et al., 2012)ב "בשתיית משקאות אלכוהוליים עוד לפני סוף כיתה י

לאורך השנים ישנה ירידה בגיל הממוצע בו בני הנוער מתחילים לשתות ניכר כי  ,בדומה לכך

, 01.2הגיל הממוצע לתחילת שתיית אלכוהול היה  0921בעוד שבשנת . משקאות אלכוהוליים

 מהעשורנתונים עדכניים יותר (. CDC, 2000)שנים  05.9 -הגיל הממוצע ירד ל 0992בשנת 

שנים  08.5-כי הגיל הממוצע להתנסות ראשונה בשתיית אלכוהול ירד ל ,מדיםלמ ןהאחרו

(Roberts et al., 2007 .) 

. והשתכרות בקרב בני נוער( Binge Drinking)נתונים מדאיגים נמצאו גם לגבי שתיית בולמוס 

יית התנסו בשת, בנים ובנות, מבני הנוער 51%-כ, 05כי עד גיל  ,עולה ,שנערך באנגליה ,מחקרמ

 MacArthur)וכשליש עשו שימוש מזיק באלכוהול  ,בולמוס לפחות פעם אחת בשנתיים האחרונות

et al., 2012 .)82%', מתלמידי כיתות ח 08%-כך ש, נתונים דומים נמצאו לגבי קבוצות גיל שונות 

 (.Johnston et al., 2011)ב התנסו בשתיית בולמוס "מתלמידי כיתות י 81%-ו' מתלמידי כיתות י

תלמידי  המחקר כלל. נמצאו נתונים דומים, בישראל  8119שנערך בשנת  במחקר אפידימיולוגי

כי כמחצית מבני הנוער דיווחו על שתיית משקה אלכוהולי כלשהו במהלך  נמצאוב "י-'כיתות ז
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ה דיווחו על שתיי 81.0%-ו, ןבחודש האחרו ת אלכוהולדיווחו על שתיי 01%-כ, ה האחרונההשנ

ב "י-'מבני הנוער תלמידי כיתות ז 01%כי  למדיםממצאי המחקר מ, בנוסף. חרוןבשבוע הא

כי שתו לפחות , מהם דיווחו 85%-דיווחו כי השתכרו פעם אחת לפחות בשנה האחרונה ו, בישראל

בחודש ( Binge drinking)פעם אחת חמש מנות משקה אלכוהולי או יותר תוך מספר שעות 

 (. 8119 ,בר המבורגר ועמיתיה)האחרון 

כחלק ממחקר  ',י-ו' ח', בכיתות ו מסקרי התנהגויות בריאות שנערכו בקרב בני נוער בישראל

שותים משקה אלכוהולי כלשהו לפחות בישראל מהתלמידים  80%-כי כ ,נמצא (HBSC) ל"בינ

מבני הנוער דיווחו כי שתו לפחות פעם אחת  00%-כ כי, עוד עולה מתוצאות הסקרים .פעם בחודש

הימים שקדמו לעריכת  01-ב( Binge drinking)מנות משקה או יותר תוך מספר שעות חמש 

בסקרים  (.8112, הראל ועמיתיו)מבני הנוער דיווחו כי התנסו בהשתכרות  81%-וכ ,הסקר

מבני הנוער  09%-כך שכ, ניכרת ירידה במדדי שתיית אלכוהול בקרב בני נוער, מאוחרים יותר

 5)דיווחו על שתייה מופרזת של אלכוהול  00%-כ, (אחת לחודש)מתונה  דיווחו על שתיית אלכוהול

דיווחו כי השתכרו לפחות פעם אחת  00%-וכ( משקאות או יותר תוך שעות ספורות אחת לחודש

 . (8100, הראל ועמיתיו)בחייהם 

ם התגלו שיעורי, הן בישראל והן במדינות שונות בעולם, בכל המחקרים שנערכו, על אף ירידה זו

הגיל בו מתחילים בני הנוער לשתות . מדאיגים של שתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני נוער

. המשקאות האלכוהוליים עדיין גבוההמשקאות אלכוהוליים יורד עם השנים ותדירות שתיית 

ואחוז ניכר מהם , 02מרבית בני הנוער מתנסים בשתיית משקאות אלכוהוליים לפני הגיעם לגיל 

 (. Binge drinking)קצר כמויות גדולות של אלכוהול  שותים בזמן

  אלכוהוליים משקאות שתיית נזקי 0.8

שתיית משקאות אלכוהוליים קשורה בקשת רחבה של סיכונים בריאותיים והתנהגותיים 

 ,.Pillai et al)טווח הארוך בבטווח הקצר ו החברתיו שיהנפ, שעלולים לפגוע ישירות במצב הפיזי

ל גבוהה בדם משפיעה באופן מיידי על היכולת לבצע פעילויות מוטוריות רמת אלכוהו(. 2014

צריכה ממושכת ומופרזת של , כמו כן(. Townshend & Duka, 2005)וקוגניטיביות שונות 

שתיית אלכוהול נקשרת (. Mallett et al., 2013)אלכוהול עלולה לגרום למחלות כרוניות שונות 

סרטן , (Roerecke & Rehm, 2012)מחלות לב : ויות כגוןמחלות ונכ 811-בספרות אל יותר מ

(Nelson et al., 2013) , מחלות כבד(Mallett et al., 2013) , מחלות נוירולוגיות ופסיכיאטריות

(Boden & Fergusson, 2011) כי שתיית אלכוהול קשורה בקשר  למדיםמחקרים מ, בנוסף. ועוד

 (.Baliunas et al., 2010)ואיידס  מחלות מדבקות כגון שחפת תהיארעולסיבתי 

שתיית . ילדים ובני נוער מהווים קבוצה פגיעה יותר לנזקי האלכוהול לעומת האוכלוסייה הכללית

תלות לבסיכון מוגבר  הגורם סיכון למצב בריאותי לקוי מכיוון שקשור מהווהגיל צעיר אלכוהול מ

דרכים ופציעות בלתי מכוונות תאונות , שימוש לרעה באלכוהול בגילאים מבוגרים יותרלו

(Hingson et al., 2009 ; Cherpitel, 2014 .) הסיכון לקבוצה זו נובע בחלקו מאפיזודות רבות של

מתפיסת הסיכון  ובחלקו, (Binge drinking) תיית בולמוסש - צריכת אלכוהול בכמויות גדולות
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יא אותם לעיסוק בהתנהגות אשר מב, יותר בקרב בני נוער יםהנמוכה ושיקול דעת מוטעה הרווח

 (. US Surgeon General, 2007)מסוכנת בעת שתיית אלכוהול 

בעלי סבירות  00כי בני נוער שהחלו לשתות משקאות אלכוהוליים לפני גיל  ,מחקרים מראים

 ,.Pagan et al) גבוהה יותר לפתח תלות באלכוהול בטווח של עשר שנים משתיית המשקה הראשון

2006; Van der Vorst & Engels, 2006 .)שתיית אלכוהול בגיל צעיר נמצאה כמנבאת , כמו כן

ירידה ביעילות הטיפול בהתמכרות וסיכוי גבוה יותר , התמכרות קשה יותר לאלכוהול

בעיות בריאותיות נוספות שנמצאו (. Windle & Scheidt, 2004)דרדרות בחזרה לשתייה תלה

 ,.Cook et al)מין כתוצאה מקיום יחסי מין לא מוגנים קשורות אל שתייה מגיל צעיר היו מחלות 

 (.MacArthur et al., 2012)בעיות נפשיות והתנהגותיות כולל דיכאון ואובדנות וכן  ,(2010

שתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני נוער קשורה עם מגוון התנהגויות סיכון כי , עוד נמצא

 ;MacArthur et al., 2012)יעות וניסיונות אובדניים פצ, אלימות, פעילות מינית, עישון טבק: כגון

Licanin & Redzic, 2005) ,גניבה ונהיגה תחת , כולל שימוש בסמים, וכן עם הסתבכות עם החוק

בני נוער שדיווחו , 00שנערך בקרב בני נוער בני  ,במחקר(. Fisher et al., 2007)השפעת אלכוהול 

שימוש במריחואנה ולהתנהגות , ול יותר לעישון סיגריותעל שתיית אלכוהול היו בעלי סיכון גד

כי ככל , עוד נמצא. אלימה ועבריינית לעומת בני נוער באותם גילאים שדיווחו כי הם אינם שותים

 Komro)כך הסבירות להתנהגויות הסיכון האחרות עלתה , ששתיית האלכוהול הייתה כבדה יותר

et al., 2010.) 

 ,.Kuntsche et al)בהישגים אקדמיים נמוכים גם קשורה נמצאה  אלכוהוליים שתיית משקאות

השווה ו, 80ב ובגיל "י', בכיתה ז -במחקר אורך שנערך בקרב בני נוער בשלוש נקודות זמן(. 2013

ת הרבו לשתושגיל צעיר ואלו באלו שהתנסו בשתייה , ו בגיל צעירבני נוער שלא שת -קבוצות 0בין 

דיווחו על יותר בעיות , ער ששתו אלכוהול או התנסו בשתייה מגיל צעירבני נו כי, נמצא גיל צעירמ

 ,Ellickson)יותר  יםמבוגר איםוכן על בעיות תעסוקה בגיל ,נקודות הזמן שלושבלימודים לאורך 

Tucker & Klein, 2003.) 

אשר אחראים  ,גיל ההתבגרות מהווה תקופה של התפתחות מוחית מואצת ושינויים מוחיים רבים

שתיית אלכוהול כבדה , מבחינה נוירולוגית. ויסות רגשי והערכת סיכונים, גמישות קוגניטיבית לע

ועל כן פוגעת בהתפתחות התפקוד  ,המוחית התפתחותבגיל ההתבגרות גורמת להפרעות ב

הפרעת שימוש "במחקר שנערך בקרב בני נוער בעלי (. Witt, 2010)הקוגניטיבי וההתנהגותי 

כי החלק במוח האחראי על זיכרון ועל תפיסה  ,נמצא (Alcohol Use Disorder" )באלכוהול

 ,מחקר נוסף מראה(. Crego et al., 2010)מצומצם יותר לעומת בני נוער ללא הפרעה זו , מרחבית

פעם לפחות אלו ששתו משקאות אלכוהוליים , כי בהשוואה לבני נוער שלא שתו אלכוהול מעולם

 TBI (Traumatic Brain-היו בעלי סיכון גבוה יותר ל, 00י גיל לפנ או השתכרו מדי פעםבחודש 

Injuries ) בצעירותם(Winqvist, Jokelainen, Luukinen, & Hillbom, 2006 .)כי בני  ,עוד נמצא

מנות בשבוע  80-מנות משקה בשבוע לבנות ו 00מעל )נוער ששתו כמויות גדולות של אלכוהול 
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 & Haffernan)ותר בזיכרון הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך דיווחו על טעויות רבות י( לבנים

Bartholomew, 2006 .) 

שימוש מופרז . תמותהלביותר בנוגע להשלכות שתיית אלכוהול קשור  יםהמדאיג יםהממצאאחד 

וגורם ( Wittchen et al., 2008)ב "השלישי השכיח ביותר בארההתמותה באלכוהול הוא הגורם 

מספר מחקרים (. WHO, 2007)ח ביותר למוות בטרם עת ולנכות בעולם הסיכון החמישי השכי

גורם הסיכון . לפציעות ואף למוות, כי שתיית משקאות אלכוהוליים קשורה לאלימות, הראו

 & Hingson)הוא תאונות דרכים , הגבוה ביותר לפציעות ולמוות כתוצאה משתיית אלכוהול

White, 2014 .)לכוהול כבדה סביר יותר שיעסקו בנהיגה מסוכנת בני נוער העוסקים בשתיית א

(Boden & Fergusson, 2011 )שתיית אלכוהול בגיל צעיר מהווה גורם מרכזי במוות , ועל כן

 (.Hingson & White, 2014)מכוון או בלתי מכוון כתוצאה מפציעות 

 נוער בבני אלכוהוליים משקאות לשתיית סיכון וגורמי קבוצות 0.0

ויכולים  ,רמת הפרט והחברה משפיעים על כמות ותדירות צריכת אלכוהולמגוון של גורמים ב

מחקרים , כך למשל. בקרב בני נוער להגביר את הסיכון לבעיות הקשורות בשתיית אלכוהול

בנים שותים כמויות גדולות יותר של ש באופן כזה .מגדרשתיית אלכוהול קשורה ל כי ,למדיםמ

מתוך סקרי (. Dodge & Jaccard, 2006)יותר לעומת בנות אלכוהול ומתחילים לשתות בגיל צעיר 

אחוז כן מופרזת ואו  וז השותים שתייה מתונהכי אח ,התנהגויות בריאות בקרב בני נוער עולה

מגזר היהודי ללא הבדל בין ה ,ב"י-ו' ח', בכיתות ו גבוה יותר בקרב בנים לעומת בנות, המשתכרים

גם לגבי הגורמים המשפיעים על  הבדלים מגדריים נמצאו(. 8100, פיש ועמיתיו-הראל)הערבי לבין 

איכות הקשר עם האם נמצאה כגורם מגן מפני , כך שבקרב בנות, נוערהשתיית אלכוהול בקרב בני 

נמצא כי השפעת התנגדות ההורים  ואילו בקרב בנים ,השפעת קבוצת השווים לצרוך אלכוהול

 (.Kelly et al., 2011)בנות  בקרבלשתיית אלכוהול הייתה חזקה יותר מאשר 

-השפעה על התהליכים המניעים התנסות בחומרים פסיכו יש, ערכים וכוונות התנהגות, תלעמדו

-עמדות לבין שיעורי השימוש בחומרים פסיכוהקשר בין  כי קיים ,מראיםמחקרים . אקטיביים

ששתו , בני הנוערמ 22%כי  ,נמצאבסקר אפידמיולוגי שנערך בישראל . אקטיביים בקרב בני נוער

בקרב בני נוער , לעומת זאת. דות סובלניות בנוגע להתנהגות זוהיו בעלי עמ, משקאות אלכוהוליים

דיווחו כי שתו בפועל  00.0%רק , בעלי עמדות שליליות בנוגע לשתיית משקאות אלכוהוליים

 (. 8119, המבורגר ועמיתיה-בר)משקאות אלכוהוליים 

מהספרות . תרבותיים-במידה רבה מהקשרים חברתיים יםמושפע ואל ערכים והתנהגויות, עמדות

מקובלות תרבותית של אלכוהול , תרבות, גורמים סביבתיים כגון מעמד סוציו אקונומיכי , עולה

הינם מרכזיים ביותר בהסברת ההבדלים בדפוסי שתיית אלכוהול והנזק , ומדיניות כלפי אלכוהול

מעמד  (.Nelson et al., 2013)בוצות אוכלוסיה שונות הנגרם כתוצאה משתיית אלכוהול בקרב ק

התנהגויות ביצוע סבירות גבוהה יותר ללמצא בספרות המדעית כקשור סוציו אקונומי נמוך נ

נגישות נמוכה אל , התנהגות לא בריאה בשל רמת מחייה נמוכה יותר לביצועו ,סיכון לבריאות

כי  ,מהספרות עולה, עם זאת. יאה או מסוכנתורמת ידע נמוכה לגבי התנהגות בר ,שירותי בריאות

אקונומי גבוה עלולים להיות -דווקא בני נוער ממעמד סוציו, לגבי התנהגויות בריאות מסוימות
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עלולים להתדרדר לעיסוק , יותר אקונומי גבוה-ממעמד סוציובני נוער . בסיכון מוגבר יותר

על מנת להתמודד עם , אקטיביים כובהתנהגויות מסוכנות לבריאות כגון שימוש בחומרים פסי

 הורית תמיכה העדרומצוינות אקדמית , הישגיות יתרלחץ למ הנובעיםדיכאון וחרדה , לחץ

(Luthar & Latendresse, 2005.) 

, עישון סיגריות: בסקירת מחקרים שבדקה את הקשר בין התנהגויות בריאות כגון, כך למשל

נמצא כי , לבין מצב סוציו אקונומי, ופנית ותזונהפעילות ג, שימוש במריחואנה, שתיית אלכוהול

שתיית אלכוהול ושימוש לל מלבד "מעמד סוציו אקונומי נמוך נקשר אל כל הגורמים הנ

ניכר כי בעוד שהכנסה גבוהה מגבירה את , עם זאת(. Hanson & Chen, 2007)במריחואנה 

ריאה יותר בקרב הילדים השכלת ההורים יכולה לעודד התנהגות ב, זמינות האלכוהול במשפחה

שתיית אלכוהול רווחת יותר  כי, ממחקר שנערך בנושא עולה. כולל צמצום השימוש באלכוהול

ב בני נוער שהשכלת הוריהם אך שכיחה פחות בקר, בקרב בני נוער ממשפחות בעלות הכנסה גבוהה

 (.Melotti et al., 2011) גבוהה

על שתיית אלכוהול בקרב בני  השפעה אף הואמקום המגורים בעל , חברתי-מצב כלכליבדומה ל

כי שיעור השימוש  ,בבדיקת הקשר בין מקום המגורים ושתיית משקאות אלכוהוליים נמצא. נוער

 הינו (50%)חולון ו (21%)גבעתיים , הרצלייה, (21%) תל אביב - הארץ מרכזב םבאלכוהול בערי

המבורגר -בר( )09%)פריפריה  ובערי( 05%)לעומת שיעור השימוש ביישובים כפריים  גבוה

במחקר שנערך בגרמניה שבדק את שיעורי השימוש בערים מרכזיות , עם זאת(. 8119, ועמיתיה

נמצאו , כך שדווקא באזורים כפריים, נמצאו ממצאים הפוכים לעומת ישראל, לעומת הפריפריה

זורים אלו ישנן ההסבר לממצאים הללו היה בכך שבא. שיעורים גבוהים יותר של שתיית אלכוהול

כגון )וכן אוכלוסיות מרקע נמוך יותר , פחות אפשרויות לפעילויות פנאי לעומת הערים הגדולות

 (.Donath et al., 2011)אשר נוטות להתגורר בספר מאשר בערים הגדולות , (מהגרים

ישנה חשיבות רבה להשפעת , מבין הגורמים השונים התורמים או מונעים שתיית אלכוהול

ניכר כי , עם זאת. על התפיסות וההתנהגויות הקשורות בשתיית אלכוהול בקרב ילדיהם ההורים

הורים רבים זקוקים להכוונה ביישום אסטרטגיות יעילות בצמצום שתיית אלכוהול ובעיכוב גיל 

ועל  של ילדיהם הורים עלולים להשפיע על דפוסי השתייה(. Donaldson, 2009)תחילת השתייה 

דפוסי צריכת אלכוהול של , ראשית. דרך מספר גורמים, שתיית אלכוהולבעיות הקשורות ב

בעלי השפעה על עמדות והתנהגות בני נוער בכל , ההורים והדוגמא שהם מהווים בהתנהגותם

זמינות האלכוהול בסביבה הביתית , שנית(. Seljamo et al., 2006)הנוגע לשתיית אלכוהול 

 ,ת אלכוהול בגיל צעיר יותרשתייל להובילעלולים , יםואישור לשתות בבית ובאירועים משפחתי

 (.Shortt et al., 2007 ; Van Der Zwaluw et al., 2008)דפוסי שתייה מסוכנים יותר וכן ל

 Dick et al., 2007 ; Collins et)ניטור ומעקב ההורים אחר התנהגות ומעשי ילדיהם  ,לעומת זאת

al., 2007),  נמצאו קשורים , בנוגע לשתיית אלכוהול בקרב ילדיהםועמדות שליליות של ההורים

(. Spijkerman et al., 2007)אל רמות נמוכות יותר של שתיית אלכוהול במהלך גיל ההתבגרות 

מחקרים מראים כי גיל תחילת שתיית אלכוהול בקרב בני נוער שהיו בעלי מערכת יחסים , כמו כן

וכי ככל , (Shortt et al., 2007)גבוה יותר נוטה להיות  ,טובה ותקשורת חיובית עם הוריהם
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כך שיעור המדווחים על שימוש בחומרים , בני הנוער כפחות מלוכדת ל ידישהמשפחה נתפסת ע

 (. 8119, המבורגר ועמיתיה-בר)אקטיביים עולה -פסיכו

במיוחד , מושפעים במידה רבה מן הסביבה, עמדות ודפוסי שתיית אלכוהול, תפיסות, כאמור

בני נוער מתחילים להתרחק מהוריהם יותר , בגיל ההתבגרות. ובר בילדים ובבני נוערכאשר מד

עולה השפעתה של קבוצת , כך. ובמקביל מתחילים לבלות זמן רב יותר עם קבוצת השווים, ויותר

 (. Cullum et al., 2010)התפיסות וההתנהגות בקרב בני נוער , השווים על הנורמות

כים בני נוער מהווה את הגורם המנבא העקבי ביותר לדפוסי שתיית הרשת החברתית אליה משתיי

-Brooks)מכיוון ששתיית אלכוהול נעשית לרוב בהקשר חברתי זאת , אלכוהול של מתבגרים

Russell et al., 2013 .)ולהיות , בני נוער נוטים לבחור חברים עם התנהגות דומה לשלהם

שחבריהם , הספרות מראה כי בני נוער(. Ali & Dwyer, 2010)ידי חברים אלו -מושפעים על

שותים משקאות אלכוהוליים ישתו אלכוהול בכמות גדולה יותר מאשר אלו שחבריהם אינם 

בני נוער שחבריהם שותים אלכוהול בכמויות גדולות , יותר מכך. שותים משקאות אלכוהוליים

 (.Brooks-Russell et al., 2013)ומשתכרים יתנהגו ברוב המקרים באופן דומה 

מצא קשר בין הרשת נ, 00-ו 80ושוב בגילאי  01-02במחקר אורך שנערך בקרב בני נוער בגילאי 

התרועעות עם  .ם יותרמאוחריין שתיית אלכוהול מזיקה בגילאים החברתית בגיל ההתבגרות לב

נמצאה כגורם מנבא להפרעות הקשורות באלכוהול , חברים ששותים אלכוהול בגיל ההתבגרות

 (.Lee et al., 2012) 81-ת הבשנו

. גורמי הסיכון לשתיית משקאות אלכוהוליים בקרב בני הנוער רבים ומגוונים כי, מהספרות עולה

השגחה הורית ועמדות חיוביות בנוגע , לכידות משפחתית: הם, על פי הספרות הגורמים העיקריים

ות אלכוהוליים בקרב גורם הסיכון החזק והמשמעותי ביותר לשתיית משקא. לשתיית אלכוהול

 Donaldson, 2009 ; Cullum et)הוא השפעת קבוצת השווים , על פי המתואר בספרות, בני נוער

al., 2010.) 

 נוער בני בקרב אלכוהול שתיית בנושא שנערכו התערבויות תכניות 0.0

על רקע ממצאי המחקרים שהוצגו לעיל בדבר ההשלכות הקשות של שתיית אלכוהול בקרב בני 

בעלות  אאל ,שר משפיעות לא רק על התפתחותם ובריאותם של בני הנוער ומשפחותיהםנוער א

השפעה על קהילות שלמות וכן מהוות נטל כלכלי גדול על מערכות הבריאות והרווחה במדינות 

כי חשוב למצוא דרכים לצמצם ככל הניתן את  ,ניכר (Foster et al., 2003)שונות ברחבי העולם 

 Office of the Surgeon)ת ההוצאות הכלכליות הגבוהות הכרוכות בהן וא ,שכיחות הבעיות

General, 2006 .) 

סוגים עיקריים של תוכניות התערבות למניעה וצמצום  שלושהישנם כי , מסקירת הספרות עולה

וביניהן תוכנית למניעה סלקטיבית ) התערבויות מוכוונות קהל יעד -שימוש בחומרים ממכרים

מיועדת  ,הגישה המוכוונת קהל יעד. התערבויות אוניברסאליותו, (מותווית ותוכניות למניעה

לפיתוח והעברת התערבויות בקרב אוכלוסיות הנמצאות בסיכון מוגבר לשימוש מזיק בחומרים 

ת ללא קשר אל רמ ,ואילו התערבויות אוניברסאליות מכוונות אל כלל האוכלוסייה ,ממכרים

את תוכניות  (.Teesson, Newton & Barrett, 2012)חב יותר סיכון והן מיושמות בקנה מידה רה
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, קהילהה, מקום העבודה, המשפחה, בית הספר: כגון שונותניתן לבצע דרך מסגרות ההתערבות 

 (.Spoth, Greenberg & Turrisi, 2008)ועוד מדיניות שינוי 

יושמות בבתי מרבית תוכניות ההתערבות ומניעת שימוש בחומרים ממכרים בקרב בני נוער מ

מחקרים  .מכיוון שבדרך זו ניתן להגיע אל קהל יעד גדול ככל הניתן בעלויות יחסית נמוכות ,הספר

תחילת שתיית אלכוהול גיל בעלות השפעה בעיכוב  במסגרת בית הספרכי התערבויות  ,מראים

: ת אשר נמצאו כבעלות השפעה כללו את המרכיבים הבאיםהתערבותוכניות ה. בקרב בני נוער

, התמקדות במיומנויות חיים, משחקי תפקידים הכוללים התנסות ושימוש במיומנויות חדשות

ושינוי תפיסת הנורמות הנוגעות  ,שיפור קשרים חיוביים עם קבוצת השווים, שיפור ויסות הרגשות

  (.Spoth, Greenberg & Turrisi, 2008)לאלכוהול ולשימוש בחומרים ממכרים 

מניעה וצמצום שימוש בחומרים בהתערבויות לבספרות כיעילים  גורמים נוספים שנמצאו

. הם התייחסות אל מעגלים והקשרים שונים בחייה של אוכלוסיית ההתערבות ,ממכרים

, בית הספר, משפחה)עוסקות במעגלים שונים בחייהם של בני הנוער , "רב ממדיות"התערבויות 

גילאי במיוחד ב ,לו קשות יותר ליישוםהתערבויות א(. קהילה ותחומי מדיניות, מקום עבודה

כוללות את הגורמים הסביבתיים השונים המשפיעים על בני הן שכן  ,אך הן יעילות ביותר, התיכון

 (.Spoth & Greenberg, 2005)הנוער ויכולים לקדם או למנוע שתיית אלכוהול 

  ההתערבות תוכנית להערכת תיאורטי מודל 0.5

בני נוער על פי מודל תיאורית הפעולה שתיית משקאות אלכוהוליים בקרב  0.5.0

 .(TRA)המנומקת 

שאנשים מחליטים , היא( TRA)הנחת היסוד המרכזית מאחורי תיאורית הפעולה המנומקת 

 & Fishbein)החלטות התנהגותיות על בסיס חשיבה הגיונית ובהסתמך על המידע הזמין להם 

Ajzen, 1975 ; Ajzen, 1988.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישנו קשר חזק בין כוונתו של אדם ובין ביצוע ההתנהגות Ajzen (0922 ,0915 ) -ו Fishbeinעל פי 

כוונתם של אנשים . ע ההתנהגות היא הקובעת האם תתבצע ההתנהגות או לאוצילב הכוונה. בפועל

ת ואשר משקפ ,הגורם הראשון הוא עמדות כלפי ההתנהגות: לפעולה מושפעת משלושה גורמים

, הגורם השני הוא הנורמות הסובייקטיביות. ובית או כשליליתאת הערכת ההתנהגות כחי

המשקפות את הפרשנות האישית הניתנת למה שאחרים בסביבה חושבים על אותה התנהגות 

 סובייקטיביות נורמות עמדות

 כוונה 

 להתנהגות

 התנהגות
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השליטה  - הגורם השלישי הוא תפיסת השליטה העצמית בהתנהגות. כנכונה או לא נכונה לביצוע

נימיים וחיצוניים יכולים לקדם או למנוע שיש לאדם על ביצוע ההתנהגות והמידה בה גורמים פ

 (.  Norman, 2011)התנהגות מסוימת 

 & Conner)שימש לניבוי התנהגויות שונות הקשורות לבריאות במחקרים שונים  זהמודל 

Sparks, 2005) , ובאופן ספציפי לניבוי התנהגויות הקשורות לשתיית אלכוהול כולל שתיית

בני הנוער (. Cooke et al., 2007 ; Norman, 2011) בני נוערו בולמוס ותדירותה בקרב צעירים

מכיוון שהם  ,לרוב בעלי עמדות חיוביות כלפי התנהגות זו, השותים משקאות אלכוהוליים

(. ועוד" מקובלות חברתית", "הנאה", "שחרור)"מאמינים כי להתנהגות תוצאות חיוביות 

וקבוצת השווים בפרט מצפים מהם לשתות בני הנוער מאמינים כי החברה בכלל , במקרים רבים

משקאות אלכוהוליים ולכן הנורמות הסובייקטיביות שלהם בנוגע להתנהגות זו יובילו לבסוף 

 (.Terry, Gallois, & McCamish, 1993)לביצוע ההתנהגות 

אותות חברתיים והתנהגותם מושפעת מגורמים לבני נוער עוסקים לעיתים בהתנהגויות כתגובה 

לקיחת חלק . כגון הימצאות במסיבה בה מוגש אלכוהול, ם המקדמים שתיית אלכוהולחיצוניי

 בהתנהגות זו תלויה במידה רבה בתחושת השליטה העצמית שלהם להתנגד אל התנהגות זו

(Higgins & Marcum, 2005) .מסוגלות ן התחושת השליטה העצמית מושפעת במידה רבה מ

בני . וכן מאמונות וציפיות מתוצאות שתיית האלכוהולמיכולת קבלת החלטות מאוזנת , העצמית

נוער המאמינים כי תוצאות השתייה יהיו שליליות וכי ההחלטה לשתות תוביל אל החמצת 

 יהיו בעלי שליטה גבוהה יותר על התנהגותם בכל הנוגע לשתיית אלכוהול, הזדמנויות אחרות

(Norman, 2011 .)יכולת קבלת , לכות שתיית אלכוהולניכר כי הגברת הידע בנוגע להש, על כן

בתחושת השליטה יכולים להביא לשינוי  ,תכנון התנהגות והתמודדות במצבים שונים, ההחלטות

 (.Murgraff, Abraham, & McDermott, 2007) העצמית ביחס לשתיית אלכוהול

 תנועתב!" אתה לא צריך את זה, אלכוהול"  -טי וחוברת סדנאות יספיתוח מערך הול 0.2

  יםהצופ

שייעודה הוא , בלתי מפלגתית, ממלכתית, היא תנועה ציונית" תנועת הצופים העבריים בישראל"

בהן יפעלו ילדים ובני נוער בכל רחבי הארץ במגוון , ערכיות - להקים ולפתח מסגרות חינוכיות

 יםהצופ תנועת. לבילוי ולהנאה, המהוות עבורם מקור לפיתוח אישי, פעילויות חברתיות חווייתיות

, הפיזית בהתפתחותם בצעירים לתמוך שמטרתה העולמית הצופים מתנועת חלק מהווה בישראל

: כגון לערכים מחנכת הצופים תנועת. בחברה פעיל חלק לקחת שיוכלו מנת על ורוחנית נפשית

 לזולת עזרה, הגינות, יושר, טובה אזרחות, פלורליזם, שוויון ערכי, הסביבה איכות על שמירה

 .רווחתם וכבודם של בני האדם בתנועה ובחברה, קידום התפתחותם למען לתופוע, ועוד

הפזורים בכל ( סניפים" )שבטי צופים" 021-חניכים הפעילים ב 55,111-לתנועת הצופים למעלה מ

" ת שבט/מרכז"בראש כל שבט עומדים . מקריית שמונה בצפון ועד אילת בדרום, רחבי הארץ

לעיתים את אחד . ירים אחרי צבא המועסקים בתנועת הצופיםשהינם לרוב שכ" ת הדרכה/ומרכז"

השבטים פועלים (. שדחה את גיוסו לצבא בשנה, צעיר בשנת שירות)ש "מתפקידים אלו ממלא ש

הילדים ובני הנוער בכל שבט מחולקים . שבועית בימים ובשעות קבועים-במתכונת של פעילות דו

מחולקת לשמונה מחוזות  תנועת הצופים. (ב"י-'כיתות ד)לקבוצות על פי שכבות הגיל השונות 
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ת /מרכז"בכל הנהגה מועסקים  .כל הנהגה אחראית על השבטים שבתחומה, "הנהגות"הקרויים 

בעלי תפקידים אלו . שאחראיים על פעילות ההנהגה כולה" ת הדרכה הנהגתית/מרכז"ו" הנהגה

י שבטים או רכזי הדרכה שברוב המקרים כיהנו מספר שנים כמרכז, הינם שכירים לאחר צבא

  (.1ראה תרשים ארגוני בנספח מספר , אתר תנועת הצופים: מתוך) שבטיים 

, מערך הוליסטי למניעת שתיית אלכוהול מפתחת ומקדמת תנועת הצופים, מזה כחמש שנים

, !"(אתה לא צריך את זה, אלכוהול)" העברתו של מסר תנועתי ברור ואחידבנייתו והמבוסס על 

  .עמדות ויצירת נורמות הנוגדות שתיית אלכוהול בקרב בני הנוער גיבוש וכן

 , הנושאת שם זהה למסר התנועתי, חוברת הסדנאות 8100-8108כחלק ממערך זה נכתבה בשנים 

שעיקרה התמודדות ומניעה של שתיית אלכוהול בקרב בני , !"אתה לא צריך את זה, אלכוהול"

כיתות , ג"שכב)אות המיועדות לחניכי השכבה הבוגרת החוברת כוללת שמונה סדנ. הנוער בתנועה

הבדלים מגדריים בהקשר לשתיית , אלכוהול ואני, גבולות ומשמעות, סדנת עמדות(: ב"י-'י

ג בראי "דמות חבר השכב, אחריות, מידע בנוגע לאלכוהול, (פעילות נפרדת לבנים ובנות)אלכוהול 

 . המניעה ופעילות סיכום

בה , "הנהגת ההתערבות"שהוגדרה כ, נבחרה הנהגה אחת, ת הצופיםבהחלטה משותפת עם תנוע

 תיערך עבודה משותפת, בנוסף להיכרות עם המערך ההוליסטי שפיתחה התנועההוחלט כי 

גם ליווי של , בנוסף להעברת המסר והיכרות עם חוברת הסדנאות, הכוללת ,אינטנסיבית יותר

המשלבת את העברת , פעילות זו. נטנסיבי יותרלצורך יצירת תהליך משמעותי ואי" יסודות"מכון 

ח זה "כונה בהמשך דומוליווי על ידי מכון יסודות , חשיפה לחוברת הסדנאות, המסר התנועתי

הנהגות "ו" הנהגת התערבות"חשוב לציין כי גם לאחר החלוקה ל, עם זאת ".תוכנית ההתערבות"

אות שהועברו בכל אחד לא היה פיקוח של צוות המחקר בנוגע למספר הסדנ" ביקורת

בעוד מחקר , ההחלטה הייתה כי התהליך הינו באחריותה של תנועת הצופים". השבטים"מ

 . ההערכה מודד את השוני במדדי התוצאה בלבד

יכול היה לבחור באיזה מידה לעסוק  בתנועה ניתן לומר כי כל אחד מבעלי התפקידים ות אלומסיב

התהגת "כאשר הצפייה היתה כי ב, להעביר ואלו סדנאות מהחוברת, בנושא האלכוהול

 .פעילות מקיפה ואינטנסיבית יותר תיערך" ההתערבות

 חשיבות המחקר .8

הערכה זו יכולה ללמד על , ראשית. להערכת תוכניות התערבות חשיבות רבה בכמה היבטים

שתסייע לשימור החלקים הטובים , חלקים מוצלחים יותר או פחות במתווה תוכנית ההתערבות

, שנית. הצלחה מרבית ועמידה ביעדי התוכניתהוביל לעל מנת ל, פור החלקים הפחות טוביםושי

הערכת תוכניות התערבות יכולה לסייע למקבלי ההחלטות בהקצאת משאבים לתוכניות 

הערכת תוכניות התערבות יכולה לסייע ביישום תוכנית , ולבסוף, התערבות שהוכחו כיעילות

תוך השקעה פחותה של משאבים המוקצים לפיתוח , ם נוספיםמוצלחת בקרב קהלי יעד דומי

 . התוכניות

לאור העלייה , תוכנית התערבות למניעת שתיית אלכוהול בקרב בני נוער הינה חשובה והכרחית

החברים , בני הנוער. בקרב אוכלוסייה זו( Binge drinking)בשיעור השתייה והשתייה האביסה 
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בעלי אחריות בהדרכת חניכים קטנים , נוער פעילים חברתיתהינם לרוב בני , בתנועת הצופים

 . העשויים להוות מובילי דעה ושינוי בקרב בני הנוער, מהם

  מחקרהמטרות  .3

 מטרת העל .1

 אותו מקדמת תנועת הצופים הכוללת את המערך ההוליסטי, "תוכנית ההתערבות"לבדוק האם 

 ההוביל, (ות וליווי של מכון יסודותחוברת הסדנא, פיתוח מסר תנועתי אחיד בנוגע לאלכוהול)

 (. ג"שכב) בתנועה שתיית אלכוהול בקרב חברי השכבה הבוגרתנורמות והתנהגות , לשינוי עמדות

 מטרות ספציפיות

כלפי  יצירת עמדות שליליותל ההוביל ההשתתפות בתוכנית ההתערבותלבדוק האם  .0

 . ג"בקרב חברי השכב אלכוהול

נורמות שינוי הל ההתערבות הובילהההשתתפות בתוכנית לבדוק האם  .8

 . אלכוהולשתיית ג בנוגע ל"חברי השכב הסובייקטיביות של

הגויות השתייה לשינוי התנ ההשתתפות בתוכנית ההתערבות הובילהלבדוק האם  .0

 .ג"בקרב חברי השכב

 שיטות המחקר .4

 תוך, המחקר שנות ארבעממצאי ת ח זה מסכם א"דו. שנתי ארבעהינו מחקר  הנוכחי המחקר

 . שנות המחקרלאורך  ממצאי הערכת התוצאותשימת דגש על 

  ושיטות דגימת המשתתפים  סוג המחקר .1

 : רקשימוש בשני סוגי מח עשהבמחקר הנוכחי נ. המחקר הנוכחי הינו מחקר הערכה

על פי , ראיונות איכותניים 05במסגרתו נערכו בשנת המחקר הראשונה   – מחקר איכותני .א

 00, (מרכזי הנהגה ומרכזי הדרכה הנהגתיים) עם צוותי הנהגות ראיונות 08: הפירוט הבא

שנייה בשנת המחקר ה, בנוסף. ראיונות עם מדריכי שכבה 08-ראיונות עם מרכזי שבטים ו

 קבוצות .שבטים שונים ברחבי הארץחניכי השכבה הבוגרת בקבוצות מיקוד בקרב  2 נערכו

 גן רמת, גבעתיים, הרצלייה, חיפה) הארץ ברחבי שונים שבטים בשישה התקיימו המיקוד

חניכי  5-2 בין כללה קבוצה כל. אוקטובר-יוני החודשים בין עצמו בשבט ונערכו, (תקווה ופתח

השתתפו במחקר  בסך הכל .לערך דקות 01-01 בין וארכה, ובנות בנים, (ב"י-'י)ג "שכב

נות איכותניים ראיו חמישההשלישית נערכו  בשנת המחקר, לבסוףו .בני נוער 50האיכותני 

  .(תל אביב, שרון דרום, שרון צפון) בהם רואיינו מרכזי הנהגה ומרכזי הדרכה נוספים

במסגרתו הועברו שאלונים כמותיים בדיווח עצמי לחניכי השכבה הבוגרת  - מחקר כמותי .ב

יולי  – 8102ואפריל  8100יולי  -8100אפריל , 8100אפריל  - 8108דצמבר : בשלוש נקודות זמן

שהוגדרה , נבחרה הנהגה אחת, בהחלטה משותפת עם תנועת הצופים, כפי שתואר. 8102

בה הוחלט כי בנוסף להיכרות עם המערך ההוליסטי שפיתחה , "הנהגת ההתערבות"כ
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בנוסף להעברת המסר והיכרות , הכוללת, תיערך עבודה משותפת אינטנסיבית יותר, התנועה

לצורך יצירת תהליך משמעותי ואינטנסיבי " דותיסו"גם ליווי של מכון , עם חוברת הסדנאות

נבחרו , בנוסף. בהם הועברו בפועל שאלוני המחקר, בהנהגה זו נבחרו חמישה שבטים .יותר

-בכל אחת מחמש ההנהגות הללו נבחרו על. בהן נערך המחקר, ברחבי הארץ" הנהגות"חמש 

חמש ההנהגות הללו  .בהן הועברו בפועל שאלוני המחקר, "שבטים"ידי מרכז ההנהגה שני 

  ".הנהגות ביקורת"הוגדרו כ

 שיטות לניתוח הנתונים .2

של שאלוני ( התאמה)לא ניתן היה לבצע זיווג , כי בהתאם להנחיות משרד החינוך, חשוב להדגיש

 .ולאחר שנת ההתערבות הראשונה, המחקר לפני ההתערבות

 P-valueערך של . ים כמותייםלניתוח נתונ 80גרסה   SPSSניתוח הנתונים בוצע באמצעות תוכנת 

 chi squareהבדלים בין קבוצות המחקר בוצע באמצעות מבחן . נחשב מובהק סטטיסטית 1.15 >

(8χ ( או מבחןIndependent t test ניתוח שונות  בנוסף בוצע מבחן. בהתאם להתפלגות המשתנים

 . קופת המחקרלבחינת ההבדלים בעמדות ובהתנהגות לאורך ת, One way ANOVAחד כיווני 

 גודל המדגם .3

ראיונות עם צוותי  08: על פי הפירוט הבא, ראיונות איכותניים 05כו נערבשנת המחקר הראשונה 

 000נאספו , בנוסף. ראיונות עם מדריכי שכבה 08, ראיונות עם מרכזי שבטים 00, הנהגות

 008)שנבחרו  בששת ההנהגות( ב"י-'יכיתות )שהועברו בקרב חניכי השכבה הבוגרת , שאלונים

בשנת המחקר  "(.הנהגות הביקורת"שאלונים בקרב  088-ו" הנהגת ההתערבות"שאלונים בקרב 

 בנוסף. נערכו שמונה קבוצות מיקוד עם חניכי השכבה הבוגרת בשבטים שונים בארץ השנייה

בשש ההנהגות שנבחרו ( ב"י-'יכיתות )שהועברו בקרב חניכי השכבה הבוגרת , שאלונים 000 נאספו

 "(.הנהגות הביקורת"שאלונים בקרב  009-ו" הנהגת ההתערבות"שאלונים בקרב  018)

ראיונות עם מרכזי  0: על פי הפירוט הבא, ראיונות איכותניים 5בשנת המחקר השלישית נערכו 

שהועברו בקרב חניכי השכבה , שאלונים 000נאספו , בנוסף. ראיונות עם מרכזי הדרכה 8-הנהגה ו

 088-ו" הנהגת ההתערבות"שאלונים בקרב  008)בשש ההנהגות שנבחרו ( ב"י-'יכיתות )הבוגרת 

 "(.הנהגות הביקורת"שאלונים בקרב 

 הליך המחקר .4

שעברו הכשרה מסודרת והדרכה בנוגע לשאלון , איסוף הנתונים במחקר בוצע בעזרת סוקרים

מו איתם יום תיא, הסוקרים יצרו קשר עם מרכזי שבטי המחקר. המחקר על ידי צוות החוקרים

הסוקרים המתינו עד . וחילקו את שאלוני המחקר למילוי עצמי, מימי הפעילות דבאחושעת הגעה 

הבנות ביחס לשאלון -והיו זמינים למענה על שאלות במידה והיו אי, לגמר מילוי השאלונים

הסוקרים לקחו איתם את השאלונים המלאים והעבירו , לאחר סיום מילוי השאלונים. המחקר

 . ם לצוות החוקריםאות
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בעלות הכשרה וניסיון במחקר , הועברו על ידי מראיינותוראיונות העומק קבוצות המיקוד 

בהתאם לפרוטוקולים של  תומללו ונותחו על ידי צוות המחקר, קבוצות המיקוד הוקלטו. איכותני

 . מחקר איכותני

 כלי המחקר .5

המבוסס על שאלון מתוקף , (8' ספח מסמצורף בנ)שאלון אנונימי למילוי עצמי : שאלון הסקר( 0

תוקפו ומהימנותו של כלי המחקר נבדקה  .Ajzen & Fishbein (0921)ומהימן שפותח על ידי 

הערכת ( א): חלקים עיקריים 0השאלון כלל . במחקר מקדים ונערכו בו שינויים על פי הצורך

ול עלולה להוביל לנזק אני מאמין כי שתיית אלכוה)" אלכוהול לשתייתבנוגע  תפיסות ועמדות

נורמות סובייקטיביות בנוגע הערכת ( ב); (ועוד" אני מאמין כי שתיית אלכוהול מהנה", "בריאותי

חברי לקבוצה בצופים מצפים ממנה ", רוב חברי שותים משקאות אלכוהוליים)" לשתיית אלכוהול

 לשתיית אלכוהולדיווח עצמי על התנהגויות בהקשר ( ג) ;(ועוד" לשתות משקאות אלכוהוליים

 .  (כמות האלכוהול ודיווח על אירועי השתכרות ושתייה אביסה, תדירות שתיית אלכוהול)

עם עריכת ראיונות עומק שם לנבנו פרוטוקולים חצי מובנים  :פרוטוקול הראיון האיכותני( 8

ולשם עריכת קבוצות  מדריכי השכבה וחניכי השכבה הבוגרת, מרכזי שבטים, צוותי הנהגות

הפרוטוקולים האיכותניים  (.0,0' ים מסנספחב פיםמצור) יקוד בקרב חניכי השכבה הבוגרתהמ

בעמדות ותפיסות לגבי , בחינת הסיטואציות החברתיות בהן מתרחשת שתיית אלכוהולהתמקדו ב

ובנוגע לתכנים המועברים בנושא זה במסגרת , מקומה של תנועת הצופים במניעת שתיית אלכוהול

 . התנועה

 . 1324רו  4324הנוכחי נערך באישור משרד החינוך תיק  המחקר

 משתני המחקר המרכזיים .6

 : משתנים בלתי תלויים .א

 . (נקבה/זכר)מגדר . 0

 (.לא/כן)" ההתערבות"השתייכות לקבוצת  -אינטנסיביתה תוכנית ההתערבותהשתתפות ב. 8

 .(ב"י, א"י', י: ג"שכב)שכבת גיל . 0

 : משתנים תלויים. ב

כמה מנות משקה אלכוהולי שתית במהלך השבועיים "בעזרת השאלה  הול נמדדשתיית אלכוה .0

 " ?האחרונים

הימים האחרונים  01-האם שתית ב"בעזרת השאלה  הנמדד (Binge Drinking)שתייה אביסה  .8

 " ?שעות' חמש מנות משקה אלכוהולי או יותר תוך מס

ודקים את עמדותיהם של הב, פריטים עשרהנמדדו באמצעות  עמדות ביחס לשתיית אלכוהול .0

 (. α=0.78)בני הנוער ביחס לתוצאות שתיית אלכוהול 

הבודקים את , נמדדו באמצעות ארבעה פריטיםביחס לשתיית אלכוהול סובייקטיביות נורמות  .0

 (.α=0.74)עמדותיהם של בני הנוער ביחס לתוצאות שתיית אלכוהול 
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 ממצאי המחקר האיכותני .5

קבוצות של אוכלוסיית המחקר -וצע מחקר איכותני בקרב תתב, במסגרת מחקר ההערכה הנוכחי

 . הקבוצות השונות-בפרק זו יוצגו ממצאי המחקר בחלוקה לתת. לאורך כל שנות המחקר

 

 מרכזי שבטים ומדריכי שכבה בוגרת, ממצאים איכותניים בקרב צוותי הנהגות: 'חלק א

ת הנהגה /מרכז)קרב צוותי הנהגות השלב הראשון באיסוף הנתונים האיכותני כלל ראיונות עומק ב

 . 0-0הרכב אוכלוסיית המרואיינים מתואר בטבלאות (. ת/ת הדרכה הנהגתי/ומרכז

 הנהגות צוותי -העומק ראיונות משתתפי תיאור: 1' מס טבלה

 הנהגה תפקיד ד"מס

 דן מרכז הנהגה 0

 דן מרכז הדרכה הנהגתי 8

 תל אביב מרכזת הנהגה 0

 תל אביב יתמרכזת הדרכה הנהגת 0

 שרון דרום מרכזת הדרכה הנהגתית 5

 שרון צפון מרכז הנהגה 2

 שרון צפון מרכזת הדרכה הנהגתית 1

 רמת גן מרכז הנהגה 2

 רמת גן מרכז הדרכה הנהגתית 9

 חיפה מרכז הנהגה 01

 חיפה מרכזת הדרכה הנהגתית 00

 חיפה מרכזת הדרכה הנהגתית 08

 

 שבטים מרכזי -העומק ראיונות משתתפי תיאור : 3' טבלה מס

 שכיר/ש"ש הנהגה ישוב שבט תפקיד ד"מס

 שכיר דן םגבעתיי גבעתיים מרכזת שבט  00

 שכיר דן פתח תקווה ראשונים מרכזת שבט 00

 שכיר תל אביב רמת אביב אביב מרכז שבט 05

 שכיר תל אביב תל אביב החורש מרכזת שבט 02

 שכיר דרוםשרון  ההרצליי רשפים מרכזת שבט 01

 שכיר שרון דרום נתניה בזק מרכז שבט 02

 שכיר שרון צפון חדרה בני היער מרכזת שבט 09

 שכיר  רמת גן רמת גן רמת גן מרכז שבט 81

 שכיר רמת גן רמת גן עלית מרכזת שבט  80

 שכיר חיפה חיפה לוטם מרכזת שבט  88

 ש"ש חיפה חיפה תדהר מרכזת שבט 80
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 שכבה מדריכי -העומק ראיונות משתתפי ורתיא  : 2' טבלה מס

 הנהגה ישוב שבט תפקיד ד"מס

 דן םגבעתיי גבעתיים מדריך שכבה  80

 דן פתח תקווה ראשונים מדריך שכבה 85

 תל אביב רמת אביב אביב מדריך שכבה 82

 תל אביב תל אביב החורש מדריך שכבה 81

 שרון דרום נתניה בזק מדריך שכבה 82

 שרון צפון חדרה בני היער בהמדריכת שכ 89

 רמת גן רמת גן רמת גן מדריכת שכבה 01

 רמת גן רמת גן עלית מדריך שכבה 00

 חיפה חיפה לטם מדריכת שכבה 08

 חיפה חיפה תדהר מדריך שכבה 00

 חיפה חיפה אפיק מדריך שכבה 00

 חיפה חיפה צופית מדריכת שכבה 05

 

 : המפורטות להלן, לו מספר תמות מרכזיותניתוח ממצאי הראיונות האיכותניים עמ

 תחושות חיוביות ביחס להשפעות האלכוהול .1

, תחושה של שחרור: התחושות המרכזיות שעלו במרבית הראיונות ביחס לשתיית אלכוהול היו

 . מציאותהבריחה מ, ניקוי ראש, פורקן, התרוממות רוח, "זרימה"

כאילו זה , ים של שחרוראני חושב שזה לפעמיים נותן הרגשה הרבה פעמ"...

אז אתה רוצה לפעמים לשחרר , הרבה עומס, שבוע קשה עם הרבה לימודים

 (.מדריך שכבה..." )את מה שאתה מרגיש במהלך השבוע..את ה

 (צוות הנהגה..." )זה משחרר, זה נעים, זה כיף"...

פשוט זה נותן אווירה ...הרגשה טובה באופן כללי, התרוממות רוח כזאת"...

 (.מדריך שכבה...")יותר צוחקים, כולם יותר נחמדים, לכל הערבטובה 

אווירה יותר זורמת ...מתחילים להיפתח..צחוקים, אווירה טובה, ראש טוב"...

 (.צוות הנהגה..." )ופתוחה

הרבה , הרבה יותר משוחרר אני מרגיש מאוד טוב עם עצמי ואני מרגיש"...

 (.טמרכז שב...")הרבה יותר זורם, יותר כייף לי

בעיקר אם יש יום קשה או אם יש תקופה , נגיד ככה, הרגשה קלילה יותר"...

זה בדרך כלל אם אתה יוצא ושותה קצת אז זה לנקות את הראש נראה 

 (.צוות הנהגה..." )לי
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 אלכוהול כנורמה חברתית .3

אשר מאפשר להם להרגיש , הרבה מהמרואיינים ציינו ששתיית אלכוהול היא חלק מאקט חברתי

 .ושבדרך כלל הם שותים רק במסגרת חברתית, מקבוצת השוויםחלק 

אני , תחושה של חלק...זה, את יודעת את יושבת בבר עם חברים ואת שותה"...

 (.מרכזת שבט..." )חושבת שהרבה אנשים שותים כדי להיות חלק

צוות ..." )פשוט חלק מהבילוי, כי זה קצת משחרר וזה נחמד וזה חברתי"...

 (.הנהגה

אין לנו הרבה , זה לצאת לפאב, זה חלק מהנורמה החברתית, י גםכ"...

זה , כאילו אין מה לעשות, לצאת למסיבה, דברים חוץ מלצאת לפאב

 (.מדריכת שכבה..." )החיים

קפה ואז אתה לא יוצא לבית , בלילה אז אם כבר יוצא בדרך כלל לבר"...

 (.צוות הנהגה..." )יותר נהוג לשתות בירה מאשר לשתות קולה

 כחריג או כבעל ערך -שתי גישות מנוגדות לאי שתית אלכוהול .2

   .מוזר או מתחסד, חלק מהמרואיינים ציינו שמי שלא שותה אלכוהול בכלל נתפס כחריג

זה , אבל זה קצת מוזר, בא לי להגיד כזה שהכל טוב איתו וזה...כאילו"...

 (.צוות הנהגה..." )עדין לא בנורמה

 (.צוות הנהגה..." )תה בכלל זה נתפס כמשהו מוזרמישהו שלא שו. מוזר"...

, הוא בכלל לא שותה לא נוגע בזה מתוך עקרון. יש לי חבר כזה, מתחסד"...

בעיני הוא מתחסד כי כל פעם שאנחנו יוצאים אף פעם הוא לא . הוא חריג

 (.צוות הנהגה..." )שותה

, חזק, בריא, ראוי להערכה, "ילד טוב"חלק מהמרואיינים ציינו שמי שלא שותה נחשב ל, עם זאת

 .ואז אין בעיה עם העובדה שאינו שותה, "נהג תורן"או מוגדר כ

מבחינתי ומבחינת החברים שלי הוא פשוט מוגדר . אין בעיה מבחינתנו"...

 (.מדריך שכבה..." )כנהג

הרבה מאוד חברים שהם שומרים והם מתאמנים ...יש לי הרבה חברים כאלה"...

כאילו ...היום קשה לא לשתות...כי קשה כאילו, ריך אותםואני מאוד מאוד מע

 (.מרכז שבט...")שהוא סביבנו שהוא אתנו...זה משהו שהוא

..." שמצליח ליהנות גם בלי תוספות, הוא נתפס כמישהו מאוד חזק בעייני"...

 (.מדריך שכבה)
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 תחושת שליטה .4

ויודעים מה הכמות , חלק גדול מהמרואיינים ציינו שהם שולטים בכמות צריכת האלכוהול

ולכן מעטים המקרים שהם , "אוהבים להיות בשליטה"ובכלל הם . שמובילה אותם להשתכר

 .מגיעים למצב שוכרה

, ואם זה להשתכר אז זה לא טוב בכלל כי אני מאוד אוהב להיות בשליטה"...

אם אמרתי משהו לא במקום אז ...ואם אני מאבד את השליטה אז פה זה

מדריך ..." )ם איבדתי שליטה אז זה כבר מאוד שליליוא, איבדתי שליטה

 (.שכבה

כמעט ולא , אז אני לא שותה כאילו, בדרך כלל אני זאת שנוהגת"...

גם בגלל שזה כל כך , אז כן אני שולטת, אבל כשאני כן שותה...אממ..שותה

 (.מדריכת שכבה..." )נסחפת עם זה...אז אני לא, מהר כאילו משפיע עליי

אני בדרך כלל שותה , אני יכולה להחליט מראש. כן, ד שולטתאני מאו"...

 (.צוות הנהגה...")אני לא נגררת ליותר מזה, כמה שאני מחליטה

..." קשה לי לאבד שליטה, כן באופן כללי אני בן אדם שהוא מאוד בשליטה"...

 (.צוות הנהגה)

צוות ." )..אז זה בסדר. אני יוצא ואני שותה בירה אחת, כן אני שולט בזה"...

 (.הנהגה

אני פשוט אוהב להיות בשליטה באופן . אני יודע את הגבולות בקיצור"... 

שברגע שהוא קצת מטשטש אז אני יודע ...באופן כללי אז זה משהו שהוא, כללי

 (.צוות הנהגה..." )ששם עובר הגבול

 ם מגדרייםהבדלי .5

תפסים חברתית באופן שלילי הרבה מהמרואיינים ציינו כי לדעתם גברים שלא שותים אלכוהול נ

 .יותר לעומת בנות שלא שותות

אני לא יודעת אם הם יותר אוהבים או יותר רכשו את , אני חושבת שבנים"...

. כאילו כוס בירה זה לא סיפור...אממ...כאילו בירה נתפס יותר...טעם הבירה

וכן נתקלתי בבנות , בואי נגיד שעוד לא נתקלתי בבנים שלא שותים אלכוהול

 (.צוות הנהגה..." )שלא שותות אלכוהול

אם גבר ואישה ...אממ..מניחה שגברים לא שותים נחשבים לפחות גבריים"...

..." אז זה יראה מוזר, ישבו ביחד בבילוי והאישה תזמין אלכוהול והגבר לא

 (.צוות הנהגה)
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כי , לבחורה הרבה יותר קל לא לשתות מאשר לבחור, אני חושב שחברתית"

 (.צוות הנהגה"..." )גבר"הכל מסתכם באצל בנים 

, אני חושבת שבנים שלא שותים זה כאילו יותר בעייתי מבחינת הסביבה"...

כזה כסוג של כביכול לא ...כי, כי זה...כאילו, כאילו יותר מסתכלים עליהם

 (.מרכזת שבט..." )הגיוני

 "להתחיל"הגיל  .6

הרבה מהם עשו , 02יית אלכוהול בגיל רוב המרואיינים ציינו שלדעתם יש להתחיל להתנסות בשת

לבין העיתוי הנכון לדעתם להתחיל להתנסות בשתיית , חיבור בין שלב הגיוס לצבא והחזקת נשק

 .אלכוהול

יש יותר את ...יותר כזה כבר, לקראת הצבא, ב"כיתה י...זה כזה. 81מעל "...

ילו כא, אדון למה שאתה עושה...לאט מתחיל להבין שאתה, אתה לאט. ההבנה

 (.מרכז שבט...")לקיחת אחריות כזה, אדון למעשים שלך

, זה זמן שהוא התגייס, אולי אחרי שהוא התגייס, 81אני חושב שבן אדם בן "...

, מבין את המשמעות של המעשים שלו, הוא פשוט יותר אחראי למעשים שלו

 (.מדריך שכבה..")מבין שלדברים יש משמעות

 (.צוות הנהגה" )צבא...אממ..ב"סוף י, ב ככה"כאילו י..צבא, 81"

מתגייסים לצבא ויש לנו אחריות בהתאם  81אני חושבת שבגלל שבגיל "

אז זה הגיוני לומר מבחינת חוק אתה עצמאי עכשיו ולוקח , לתפקיד שעושים

צוות " )אחריות על המעשים והחיים שלך אז בבקשה אתה יכול גם אלכוהול

 (.הנהגה

נותנים  81היות ואנחנו בגיל , יאות הקיימתבמצ 81אני חושבת שסביב גיל " 

 (.צוות הנהגה..")לנו נשק וכאלה.. ל

 השבט לעסוק בסוגיית האלכוהול\אחריות ההנהגה .4

בנושא האלכוהול   כי ללא צל  של ספק יש מקום לעסוק, כל המרואיינים באופן חד משמעי אמרו

תיית אלכוהול שלא במסגרת וכי תפקידה של תנועת הצופים לדבר על ש, במסגרת תנועת הצופים

 .הפעילות הצופית

, הם החניכים שלנו, כאילו זה החניכים שלנו גם כשהם לא בצופים...כן"...

אז נכון ההורים בבית יגידו , וכנראה שאם אני לא אגיד להם את זה...כאילו

גם ...לדעתי זה, קול מהצד של הצופים, אבל שיש לזה עוד כאילו, את זה

 (.בטמרכז ש..." )משפיע
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כאילו אנחנו כתנועת , להבדיל מכל מסגרת אחרת, אנחנו כצופים, ברור"...

ועוד , לא שלישי ושישי, יום שלהם-תופסים חלק מאוד גדול ביום...אנחנו, נוער

צוות ..." )אנחנו תופסים חלק מאוד נכבד אני יכולה להגיד, יום עבודה אחד

 (.הנהגה

 (.צוות הנהגה..." )ברור שכן. אנחנוכי מי אם לא . זה פשוט חד משמעי, כן"...

המרכזים וכל מי שבעצם הגוף , המדריכים...אני חושבת שאנחנו, בטח, בטח"...

וזה התפקיד שלנו , אנחנו חלק בלתי נפרד מחיי היום יום שלהם, שמעליהם

..." לנתב להם את הדרכים הנכונות ולהגיע למקומות יותר טובים עם עצמם

 (.מדריכת שכבה)

 "אלכוהול אתה לא צריך את זה" וליסטית למניעת אלכוהול וחוברת הסדנאותתוכנית ה .8

מעטים , למרות ההסכמה כי יש מקום מרכזי לעיסוק בשתיית אלכוהול במסגרת תנועת הצופים

בעיקר היו אלו מרכזי , המרואיינים שידעו לציין מהו המסר של תנועת הצופים בנוגע לאלכוהול

 :דעו להסביר מהו המסרההנהגה ומספר מרכזי שבטים שי

אל ..."זה לא, כלומר". אתה לא צריך את זה"המסר של תנועת הצופים זה "...

 (.צוות הנהגה..." )אתה לא צריך את זה"זה , "תעשה את זה

, מבחינתי המסר כלשונו...זה הסלוגן, אלכוהול אתה לא צריך את זה"...

 (.ות הנהגהצו..." )אתה יכול בלי זה, אלכוהול אתה לא צריך את זה

לא לשתות "ציינו שהמסר של תנועת הצופים הוא ( ובעיקר מדריכי השכבה)רוב המרואיינים 

 ":אלכוהול

זה לא , כאילו"! לא"תראי המסר שהתנועה מנסה להעביר זה באמת "...

 (.מרכז שבט) ..."זה לא נכון, מתאים

 (.מדריכת שכבה..." )אני לא יודעת, שזה לא טוב...שזה רע..אממ"...

 (.מדריך שכבה..." )לא לשתות אלכוהול"...

לא לשתות , כאילו, מה שאני מכיר זה אלכוהול...בגדול יש את ה"...

 (.מדריך שכבה..." )אלכוהול

..." היא מתנגדת לשתייה, תנועת הצופים כביכול מתנגדת לאלכוהול..אממ"...

 (.מדריך שכבה)

ולא הרגישו  התנועתי חלק בגיבוש המסר כמעט כל המרכזים ומדריכי השכבה ציינו שהם לא לקחו

 :הרגישו לרוב כשותפים לגיבוש המסר, לעומת זאת, מרכזי ההנהגות. שהיו חלק מהתהליך

איך שזה ...אבל לא היינו חלק מהתהליך של ה...הראו לנו...כן שיתפו ו"...

 (.מרכזת שבט..." )נבנה
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 (.צוות הנהגה..." )היינו חלק מהתהליך. כן"...

, בהתחלה לא הבינו מאיפה זה נפל, כולל אני, ושב שהרבה אנשיםאני ח"...

ולמה , למה בעוצמות האלה, כאילו מאיפה זה הגיע ולמה דווקא הדבר הזה

ואני חושב שעם הזמן הבנתי שזה מסר מאוד נכון וחד , זה דווקא המסר

זה ', שתות במידה'גיסט או ילד מה זה ל"ולא נתון לפרשנות של שכב, משמעי

 (.צוות הנהגה..." )וד ברורמסר מא

אך , לחניכים שלהם\לשבט\כמעט כל המרואיינים ציינו שהנושא של אלכוהול רלוונטי להנהגה

נראה (. 8108-8100מדובר על שנת הפעילות )הנושא לא הולך לתפוס מקום מרכזי במהלך השנה 

, כלומר, ליות ברמת ההנהגהאששיטות הפעולה בהתמודדות עם הנושא הן יותר פורמ

ימי עיון ובשיחות , ההתמודדות עם הנושא והעברת המסר של התנועה נעשית בישיבות מרכזים

 :ג"המועברת לחניכי השכב, ופחות כתוכנית, חניכה עם המרכזים

 

אני מניח שאם ...אני כן נוגע בזה בשיחות חניכה שלי עם המרכזים שלי"...

צוות ..." )את זה המרכזים יהיו מחוברים לזה אז מדריכי השכבה שלהם יעשו

 (.הנהגה

 (צוות הנהגה..." )אנחנו עושים את זה בשיחות חניכה"...

צוות ..." )המרכזים זה תופס חלק נכבד, בישיבות ליווי שלנו עם השבטים"...

 (.הנהגה

היה סמינר בתחילת . חלק מהפעילויות הועברו לדמויות הבוגרות בשבט"...

וגם עוד יום של , ואלכוהול שנה שחצי ממנו עסק בהתנהגויות סיכוניות

 (.צוות הנהגה..." )של היסודות, המכון הזה שסיפרתי לך

ביום עיון שהיה בנושא . חוברת ההדרכה כבר עברנו איתם עליה"...

 (.צוות הנהגה..." )למרכזים

נעשית יותר  ,העבודה של המרכזים ומדריכי השכבה מול החניכים בנושאנראה כי , לעומת זאת

גם , מעין דיאלוג שקיים עם החניכים לדעתם, ליות כמו שיחות אחד על אחדאורמבדרכים בלתי פ

חלק מהמרכזים וממדריכי השכבה ציינו , עם זאת. מבלי להעביר בהכרח פעולה או סמינר בנושא

 :שיעבירו אולי פעולה או שתיים מתוך חוברת ההדרכה לחניכי השכבה הבוגרת

המקום שלנו כאנשי חינוך , שלנוכי שם המקום , אני מדבר איתם על זה"...

לדבר איתם על זה להסביר להם על , זה לא רק לבוא ולהעביר פעולות

 (.מרכז שבט..." )זה

, ולדבר איתם על זה, לפני הנשף, אז זה כן לשבת עם השמינסטים שלי"...

לא ...כי לא נראה לי שזה, אבל זה לא לעשות עכשיו פעולות...ולהגיד להם
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נראה לי דווקא , נראה לי שזה כל כך מה שעוזר תמידוגם לא , מה שצריך

 (.מרכזת שבט..." )שיותר הקשר האישי

, כאילו מה שאני חושב על זה..לא אעביר פעולה שלמה על ... כי אני" 

זה לגיטימי לשתות אבל לא צריך להגזים וצריך ,שכאילו אפשר לשתות 

עשות פעולה נראה לי קצת מיותר ל, לראות שעושים את זה באופן מבוקר

 (.מדריך שכבה..." )שלמה על כזה דבר

 "אח הבוגר"הקונפליקט שבין דמות המחנך לדמות ה .9

שניתן לפנות אליה , כי חשוב להם שהחניכים יראו בהם דמות בוגרת רבים ממדריכי השכבה אמרו

 . משמעי בנוגע לשתיית אלכוהול-חלקם מרגישים קושי להעביר מסר חד, מסיבה זו. בעת צרה

שאנחנו יודעים שיש את האירועים האלה מחוץ , בשוטף...בעקרון כאילו"...

אם קורה משהו ...ואומרים להם שגם, כאילו אנחנו מדברים איתם...לצופים

 (.מרכזת שבט..." )באותו לילה אנחנו המקור הראשון לדבר איתו

על  מדריך שכבה בעיקר שהוא באמת.. אני חושב שיש מקום מאוד מרכזי ל"...

כי , זה מקום שאני לא חושב שיש עוד בצופים. בין החבר למדריך...הגבול 

ולבוא ולהגיד שאנחנו שם בסופו של , הרבה יותר קשוח בדרך כללמרכז הוא 

כי אני , ואם הם רואים שכן עבר את הגבול אז תפנו אלינו, דבר בשבילם

ך מדרי..." )הרבה אסונות יכולים להימנע על ידי הדבר הזה... חושב שהרבה

 (.שכבה

אני חושב שעיקר המקום שלי הוא לייצר להם יכולת לתקשר בצורה מספיק "...

אם אני , א"ז... כדי להרגיש משוחררים או... שהם לא יצטרכו לשתות כדי, טובה

עושה פעולות ואני אומר שהן מתייחסות לאלכוהול אז יכול להיות שבכלל 

 (.כז שבטמר..." )חצי מהפעולות שלי מתייחסות לדימוי עצמי

 

בכל הקשור " עבודה"כי ישנה עדיין , המחקר האיכותני עולהחלק א של מסיכום ממצאי 

באופן . למרכזי השבטים ולמדריכי השכבה" כלפי מטה"להעברת המסר של תנועת הצופים 

בהם ניתן לראות הבנה של המסר והסכמה , התהליך התחיל מהדרגים הגבוהים יותר, טבעי

 (.יתיםגם אם חלקית לע)איתו 

 

תה המובילה ישהי, כלל גם ראיון עם מרכזת ההדרכה התנועתית האיכותני של המחקר 'אחלק 

, אלכוהול" והובילה את כתיבת חוברת הסדנאות, גיבוש והטמעת המסר התנועתיהתנועתית של 

 : להלן סיכום הראיון שנערך !"אתה לא צריך את זה
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 ראיון עם מרכזת ההדרכה התנועתית

כי תנועת הצופים בחרה לעסוק בנושא האלכוהול , מרכזת ההדרכה התנועתית עולהמהריאיון עם 

במסגרת השבט או , בעקבות מספר מקרים בהם חניכי התנועה השתכרו או נפגעו בעקבות כך

כי מדובר בתופעה , מעבר לכך חלה הבנה בדרגים הגבוהים של התנועה. במסגרת חברתית אחרת

לדעת . תופעה אשר עליה תנועת הצופים צריכה לתת מענה –הולכת ומתגברת בחברה הישראלית 

 : מרכזת ההדרכה מדובר בתופעה מאוד אפרפרה

לא , שאין לגביה מדיניות... זה אומר? מאוד אפרפרה, מה זה אומר מאוד"...

אני אעמיד פה היום חמישה , אין לגביה עמדה מאוד ברורה, רק מדיניות

ות שונים בארץ ואני אשאל אותם ממקומ, לילדים בגילאים שונים, הורים

ואני אקבל חמש תשובות מאוד " ?מה אתה חושב על זה שהילד שלך שותה"

והיא זאת , אין לי ספק שהיא הנקודה החלשה, והאפרפרות הזאת. שונות

והיה ברור , גם בתוך תנועת הצופים, שגורמת לתופעה להיות מאוד נרחבת

 ...".שצריך לטפל בזה

דוגמא אישית , מיניות, רה גם נגיעה בנושאים אחרים כמו סמיםההתייחסות לנושא אפש

 : והתנהגויות סיכון אחרות

זאת אומרת זרקתי אבן אז נוצרו , ההתעסקות באלכוהול הביאה אדוות"...

התעסקות בסמים והתעסקות במיניות והתעסקות בכלל בהתנהגות , אדוות

ברור לי היום שזה  הדברים האלה עלו למודעות וזה. של בני נוער" סיכונית"

 ...".זה כוון לשם וגם נלקח בחשבון, אז זה בסדר, חלק מהעניין

אלא בתהליך , מבחינת תהליך ההטמעה נראה שהיה ברור כי לא מדובר בתהליך קצר טווח

כאשר מטרתו העיקרית תחילה הייתה , גיבוש המסר נעשה במהלך סמינר. שיימשך לטווח ארוך

יש לגבש עמדה משותפת עם מספר , י על מנת להעביר מסר לחניכיםכ, הייתה הבנה. בירור עמדות

קיים , לטענתה של מרכזת ההדרכה התנועתית. רב ככל הניתן של מרכזי הנהגות ומרכזי שבטים

עקב תחלופה מתמדת בכוח , קושי בגיבוש מסר משותף עם מספר רב של עובדים בתנועת הצופים

הנדרשים , חלק מאותם אנשים, בנוסף לכך. רך זמןהמקשה על העברת מסר אחיד וברור לאו, אדם

בסופו של ". תרבות אלכוהול של צעירים: "הם שותפים למה שהיא מכנה, להוביל את התהליך

מרכזי הנהגות ומרכזי , (הורים הפעילים במסגרת התנועה)בסמינר משותף של הדרג המתנדב , דבר

ה תפקידה של התנועה הוא לייצר לדעת. שבטים הוצגה תוכנית ההדרכה והמסר התקבל בברכה

יש לחלחל את המסר כל הזמן , ומדובר מבחינתה בעשייה בלתי פוסקת, "אווירת לא שותים"

. על ידי בניית תוכנית הדרכה לטווח ארוך" דורות הבאים"ולוודא את הטמעתו והעברתו גם ב

ועת הצופים כי היא מאמינה שאין ביכולתה של תנ, מרכזת ההדרכה התנועתית הוסיפה ואמרה

 .אבל היא בהחלט יכולה לצמצם אותה משמעותית, למגר את התופעה

 ג"ממצאי המחקר האיכותני בקרב חניכי השכב: 'חלק ב

איסוף הנתונים  .(ג"שכב) בוגרותה השכבות חניכי של ותפיסותיהם בעמדותיהם התמקד זה חלק

 על כללי באופן ללמוד הייתה חלק זה של המחקר מטרת .בוצע באמצעות קבוצות מיקוד
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 בנושא הצופים תנועת של המסר כלפי התייחסותם לגבי ובפרט ,לאלכוהול הצעירים התייחסות

 אכן זה מסר האם ולבחון, זה מסר נתפס בו האופן על, "זה את צריך לא אתה אלכוהול" -אלכוהול

 . כלשהו שינוי ועשה אליהם הגיע

 . 0בטבלה מספר המפורטות , מרכזיות מניתוח הממצאים האיכותניים עלו מספר תמות

 

 שעלו ולמסר בנוגע לשתיית אלכוהול ובנוגע אלכוהול לשתיית ביחס תמות-ותת תמות: 4טבלה 

 ג"השכב חברי בקרב המיקוד מקבוצות

 פירוט תמות-תת תמות

 -אלכוהול שתיית. 0

 תוצאות, סיבות

 והשלכות

 אלכוהול של חברתית שתייה 0.0

 שתיית אלכוהול הינה חלק מרכזי

ולעיתים היא מרכז , מהבילוי החברתי

 .הבילוי החברתי

 מגדרית שתייה 0.8
זה , על אף ששני המינים שותים אלכוהול

יותר מקובל שבת תימנע משתייה מאשר 

 . שבן ימנע מכך

 זה לא לגילנו -השתכרות 0.0

מרבית בני הנוער משתדלים להימנע 

ואינם רואים בעין יפה , מהשתכרות

השתכרות . ריהםהשתכרות אצל חב

, "צעירים יותר"נתפסת כהתנהגות של 

 . שאינם יודעים עדיין לשתות

 לראשונה אלכוהול שתיית 0.0

היו חילוקי דעות רבים לגבי הגיל בו 

חלק . לשתות לראשונה אלכוהול" נכון"

חלק חשבו , 05חשבו שהגיל הנכון הוא גיל 

וחלק טענו שמה שחשוב , מתאים 01שגיל 

 .  ות ולא הגיל הכרונולוגיהוא מידת הבגר

 ועמדות תפיסות. 8

 של למסר בנוגע

 לגבי הצופים תנועת

 אלכוהול

 אלכוהול לגבי התנועה מסר  8.0

 הצופים פעילות במסגרת

אין מקום לשתיית אלכוהול במסגרת 

 !פעילות תנועתית

 

, אלכוהול" -המסר לגבי עמדות 8.8

 !"אתה לא צריך את זה

ו את המסר חלק מהמשתתפים לא הכיר

ורבים , !"אתה לא צריך את זה, אלכוהול"

לא הסכימו איתו ואמרו כי הוא מנותק 

מרבית המשתתפים אמרו כי . מהמציאות

לפי דעתם מסר של שתייה באחריות הוא 

 . המסר הנכון

המסר השפעת  .3

התנועתי 

אתה , אלכוהול"

!" לא צריך את זה

 

 אלכוהול בנושא ותפעילחשיפה ל 0.0

 הצופים במסגרת

חלק גדול מהמשתתפים לא עברו פעילויות 

אך חלקם כן סיפרו על , מחוברת ההדרכה

 . פעילות מסודרת בנושא אלכוהול

 

 על הצופים תנועת מסרי השפעת 0.8

ער שסיפרו על השתתפות בני הנו

לא "סיפרו על מסרים של , בפעילויות
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והיכרות עם 

 חוברת הסדנאות

 

 בשתיית הקשור בכל התנהגות

, השתכרות, שתייה כמות) אלכוהול

 (ועוד חברתי לחץ עם התמודדות

ועל כך שעליהם שיש , "ללכת אחרי העדר

  .הלהם מספיק ביטחון עצמי גם ללא שתיי

 

 תנועת מקום. 0

 בחינוך הצופים

 שתיית ומניעת

 בקרב אלכוהול

 נוער ובני ילדים

 מקום לגבי ג"חניכי השכב עמדות  0.0

 אלכוהול שתיית בנושא הצופים תנועת

 נוער ובני ילדים בקרב

המשתתפים אמרו כי אינם מרגישים 

שצריך להעלות את הנושא בקרב חניכי 

אך עם זאת דיברו על , השכבות הצעירות

הצופים כמקום בטוח בו ניתן לדבר על 

הנושא בפתיחות לאור הקשר הקרוב בין 

 . המדריכים לחניכים

לא שותים  - הינו חד וברורהגבול  הצופים באירועי אלכוהול שתיית 0.8

 .אלכוהול במסגרת הפעילות הצופית

השבטים  מרכזי תפקיד 0.0

 אלכוהול לשתיית ביחס והמדריכים

 הצופים במסגרת לא

המשתתפים הרגישו שלא מתפקידו של 

מדריך השכבה או מרכז השבט להתערב 

הם , עם זאת". חייהם הפרטיים"ב

חושבים שיש להתערב כאשר מדובר 

ולעזור במתן כלים , ם קיצונייםבאירועי

 . להתמודדות וסיוע במקרה הצורך

 לחיקוי מודל 0.0

ניכר כי ישנו דיסוננס גדול ביו הרצון 

לבין העובדה כי בני , להיות מודל לחיקוי

הנוער מבינים שאינם יכולים לשתות 

 . ולהגיד לחניכיהם לא לשתות

 

 תוצאות והשלכות , סיבות -שתיית אלכוהול .0

 חברתית של אלכוהולשתייה  1.1

 בחוויית המרכזיות האטרקציות אחת את מהווה אלכוהול שתיית כי ,עולה מקבוצות המיקוד

 בילוי או מסיבה, יציאה בכל כמעט כי ,מספרים ג"חניכי השכב. הצעירים של החברתי הבילוי

 כמעט שותים הם כי ,מדווחים המרואיינים. מרכזי במפגש חלק מהווה האלכוהול, אחר חברתי

 :ההורים לבית ועד ריקודים ממועדון מקום בכל

 האמת. למסיבה או לביט והולכים ,בקטנה שותים ואז האם לגן הולכים"

 מקום להם שיש חברים אצל מסיבה לפני יושבים גם אנחנו האחרון שבזמן

 (.כרמל שבט, בת)  "ההורים בלי בבית

 הבילוי מן חלק מהווה אינה האלכוהול פעמים רבות שתיית כי, עולה מניתוח הממצאים עוד

 חזקה כה בצורה נטמע כי האלכוהול, נראה. החברתי הבילוי היא -השתייה עצם אלא, החברתי

 : בלעדיו ליהנות מסוגלים אינם הצעירים שלעיתים עד החברתי בבילוי
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 אלכוהול בלי מסיבה. אחר משהו ולא חלק כבר שזה להגיד אפשר .בדוק כן"

 (גן רמת שבט, בן) "?לא מה, דפוקה.. חח תהיה

 הרגישו והם זה בלי במסיבה כיף יהיה שלא אומרים שמתרגלים כאלה יש"

 שבט, בת) "במסיבה (אלכוהול)בלי  ייהנו שלא למדו הם משוחררים

 (גבעתיים

 (.תדהר שבט, בן) "בילוי לא הוא אלכוהול בלי בילוי" 

 קשורה הבילוי מחוויית נפרד בלתי חלק מהווה שהאלכוהול לכך הסיבה כי ,מספרים הצעירים

 ,ההנאה תחושת את מגבירה אשר, האלכוהול ידי על הנוצרת והמשחררת הנעימה לתחושה

 :ומעצורים עכבות ומורידה

 אתה, יותר כייף זה האווירה את משפרת השתייה, זה ככה לעשות מה אין"

 (חיפה, בת)" הרבה צוחק,  פתוח

 זה" ;אותם פותח זה יםסגור אנשים לרוב .כיף יותר כן שזה חושב אני" 

 יש, כייף מרגיש אתה, (בלי לשתות)משהו  או לרקוד לך נעים שלא כאילו

 (.גבעתיים שבט, בן) "צחוקים של סבבה באווירה כולם צחוקים

 אינם וכי ,החברתי הבילוי מן חלק מהווה אינו האלכוהול כי מהמשתתפים טענו מעטים רק

 :ליהנות מנת על לשתות צריכים

 עבורם. לי מפריע לא זה אז שותים חברים םא אבל ששותים להמא לא אני"

 (תקווה פתח שבט, בן) "אוהב לא, שותה לא אני, בילוי היא השתייה

 (.לטם שבט, בת" )זה בלי להסתדר הכול בסך יכולה אני"

 או סוליטארית פעילות ולא חברתי אירוע הינה השתייה כי ,ציינו המיקוד קבוצות משתתפי כל

 הייתה ג"חברי השכב בקרב אלכוהול לשתיית שעלתה המרכזית הסיבה, אמורכ. משפחתית

 פתוחים הרגישו מרביתם כי ניכר. האלכוהול עימו שהביא העצמי והביטחון השחרור תחושת

 :אלכוהול השפעת תחת נתונים היו כאשר בעיקר גילם בני עם יותר וחופשיים

 הראש את פותח בוןחש בלי, לנו שבא מה לעשות, להגיד ביטחון נותן זה"

 (.הרצלייה שבט, בת)" בכיף

 הם מוצאים כי וטענו ,כיום הנוער בני בפני העומדים והקשיים הלחצים על הסבירו המשתתפים

: גבוהות דרישות בעלת פוליטית, חברתית חיים מציאות עם התמודדות דרך אלכוהול בשתיית

" ?מתי עכשיו אל אם. להשתחרר כייף זה צבא לפני אנחנו, לחצים משחרר זה"

 (כרמל שבט, בת)

 אחרי אחד מגנים ארבעה לנו היו. הספר בבית לי שהיה הלחץ את שוכח" 

 לא ,מה המגנים ואחרי, בנו התחשבו לא, מזה עצבני ממש הייתי אני. השני
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 שבט, בן) "הלימודים כל של הלחץ את הוריד זה? שלנו בכיף נשתה

 (.גבעתיים

 : השני המין בנות עם לדבר לבני נוער מסייעת אלכוהול שתיית כי, מניתוח הממצאים עולה

 עכשיו אני. בנות עם לדבר יכול לא שאני של החוויה את אין, שלי בכיף אני"

 (.לטם שבט, בן) "מתבייש לא זורם. יותר קל בקטע שזה מרגיש

 כאשר, זמנינו בת מקוונת מחברה כתוצאה הנובעים האתגרים את ציין, לטם משבט נוסף בן

 :התמודדות כדרך באלכוהול הצורך ואת ,פנים מול פנים נעשים לא החברתיים יםהקשר

 הרשתות בעיקר בגלל ביומיום לאנשים שחסרה שהפתיחות מאמין אני"

 ואני בן אני אם. רואים שלא אנשים עם לדבר רגילים אנשים.. החברתיות

 אותה רואה לא אתה, צחוקים עושה אתה בוואטסאפ, ילדה עם לדבר רוצה

 אני איך בבום בא זה פנים מול שפנים ברגע. לדבר יכול אתה, סבבה כולה

 כל הם. ישתו שהם רק איתי שידברו ילדים יש .משתתקים אנשים ואז, מתנהג

 משהו צריכים שהם, שלום להגיד ולא פנים מול פנים לדבר לא רגילים כך

 ".הזאת ההנאה את להם שייתן

 משבט ג"חניכת שכב שמתארת כפי, חברתי לחץ היו אלכוהול לשתיית שעלו נוספות סיבות

 :בהרצליה

 . "לחץ יש תמיד בהתחלה, חברתי לחץ שיש בטח, שותים אחרים כי"

 שאינם אלו כלפי שידול או עידוד ניסיונות אין וכי ישיר בהכרח אינו החברתי הלחץ כי ניכר

 הקושי ומן ,טותונובע מהנורמות החברתיות השול עקיף הוא החברתי הלחץ. לשתות מעוניינים

 העומדים הקשיים על מספרת תדהר משבט חניכה, כך. שותה שאינו היחידי להיות, שונה להיות

 : שותים שלא הנוער בני בפני

 אידיוט מרגיש אתה כי לבוא מה אין שותים לא אם כמו שבאמת מסיבות היו"

 ".סתם לעמוד

 שמקבלים והמסרים הדוגמא את ןוכ ,מבוגרים ולהרגיש להיות הרצון את ציינו חלק מבני הנוער

 : לאלכוהול בנוגע עמדותיהם על משפיעים אשר אותם הסובבים מהמבוגרים

  (הרצלייה שבט, בן" )בהתחלה כזה קטע יש מבוגרים להרגיש כדי"

 שבט, בן) "יותר כייף שיהיה כדי הסיבות מאותם שותים מבוגרים גם"

 (תדהר

 להרגיש רוצות בנות, בלבוש גם דברים במלא מבוגרים להיות מנסים ילדים" 

, בת) "והאלכוהול איפור, עקבים מהפוזה חלק זה. עקבים עם 52 גיל כאילו

 (.גן רמת שבט
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 ההשפעות את לציין הרבו, לשתות נוהגים הם כי המיקוד בקבוצות שסיפרו ,בני הנוער, כאמור

, השני הצד את גושייצ מרואיינים היו, זאת עם. וההתנהגות הגוף על לאלכוהול שיש החיוביות

 מושא, העצמית השליטה אובדן, אחרות פיזיות ותופעות הקאות - האלכוהול של השלילי הצד

 : ועוד אחרים ללעג

 לי קלקל וזה ולאווירה למסיבה מתאימים שלא החיים על לחשוב התחלתי"

 "השמחים למקומות אותך ומוביל כיף תמיד בהכרח לא זה רוח המצב את

 (.גן רמת שבט, בת)

 (.הרצלייה שבט, בת) "שליטה מאבדים ואז קצת ועוד קצת עוד שותים"

 :שותים שאינם החברים על אלכוהול לשתיית שיש השלילית ההשפעה את ציינו אחרים

 אני, תורן חבר אני אז כי המסיבה את לי דופק זה במסיבה מגזים חבר אם"

 (.תקווה פתח, בן) ".עליו להשגיח צריך כי מגזים מישהו אם נדפק

וכי ישנו , מקובלת חברתית, כי שתיית אלכוהול הינה התנהגות שכיחה, מניתוח הממצאים עולה

בני הנוער מרגישים . "(לחץ חברתי ישיר"גם אם לא ) לחץ חברתי לשתות אלכוהול במסגרת בילוי

אך חלקם ציינו גם השלכות שליליות , כי לשתיית אלכוהול תוצאות חיוביות עבורם ברוב המקרים

 . יית אלכוהולשל שת

 שתייה מגדרית 1.3

 בין משמעותיים הבדלים אין וכי ,אוהבים לשתות וחבריהם הם כי ,חלק גדול מהמשתתפים סיפרו

, זאת עם. לה שותפים חבריהם שמרבית חברתית בנורמה מדובר אלא ,זה בהקשר לבנות בנים

 בנות ויותר יותר, הגיל עם וכי ששותים אלו הם הבנים כי מספרים הם, יותר הצעירים בגילאים

 : לשתות מתחילות

 (.כרמל שבט, בן) "יותר מיוחד היה זה שותה הייתה בת אם' ט-'ח בכיתה"

 (.הרצלייה שבט, בת) "חושבת אני מבנות בחטיבה שותים בנים יותר"

 שותות שאינן שבנות כך, שותה שאינו למי המגדרית ההתייחסות רקע על זה ממצא להבין ניתן

 :שותים שאינם בנים לעומת טיביותכנורמ יותר מתקבלות

. ובנות בנים בין אליו שיתייחסו איך הבדל יש, למשל לשתות לא שבוחר מי"

 (גבעתיים שבט, בת)" מהבנים בסדר יותר זה בנות

 הן אבל ככה חושבות בנות גם גברי משהו בזה יש. גבר לא זה שותה שלא בן"

 וגם גבר לא בעיני הוא שותה לא גבר אם לך אגיד אני. להגיד מתביישות

 (.גבעתיים שבט, בן)" אתו שיוצאת הבחורה בעיני

 שתיית של בהקשר הגבריות את להזכיר הרבו ,והחניכות בהנהגות השבטים השונים החניכים

 אחרות תכונות ובעלי אמיצים, חזקים שהם ולעצמם לאחרים להוכיח הרצון ואת ,אלכוהול

 :יותר לגבריות שנחשבות

 .(חיפה, בן) "גבר של כזה טקס עבר כאילו הוא להשתכרות שהגיע מי"
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 תחושת מתוך ולעיתים ,ההנאה תחושת בשביל שותים, בנים כללי ובאופן ,הם כי ,דיווחו הבנים

 ובנות הן כי ציינו זמנית בו אך, זו לדעה שותפות היו אמנם הבנות. נעימות אי או חברתי לחץ

 :בנים ולמשוך להרשים מנת על שותות אחרות

 החבר על" קטע" לעשות שצריך בקטע לא זה אז חבר יש כבר לשתינו תראי"

 לזה מתייחסים( הבנים) הם. בבילוי לשתות וחייבת קול שאני לו ולהראות

 (חיפה, בת)" ליהנות בשביל חייבים יאללה של בקטע. אחרת

 (חיפה, בן) "יותר ישתו הבנות בנים ויותר בנות מעט יש אם"

 תופסים כזה ביחד בא זה. שותה שלה הגבר יכ תשתה גם בטוח מתישהו היא"

? שותה לא והיא בסבבה, זוג אתם אשכרה, שלך חברה מה. הכיף זה ביחד ראש

 (גבעתיים, בן) "לא לי? לך נשמע זה

 אלכוהול לשתיית שהסיבות מכיוון מבנים יותר מאוחר לשתות מתחילות בנות כי, כך אם נדמה

 .אותם רשיםולה אל הבנים להתקרב לצורך יותר קשורות

 מספר בין הבדלים בהכרח אין, (ב"י-י) שלהם שבגילאים אף על כי ,טענו המרואיינים מרבית

 יותר לשתות נוטים שבנים כך, השתייה בכמות הבדלים יש עדיין .הבנים לעומת ששותות הבנות

 קשורות ,לדעת המשתתפים, לכך הסיבות. שליטה פעמים רבות יותר ולאבד להשתכר וגם ,מבנות

 לעומת נשים יותר המאפיינים ,עצמית מודעות ותחושת ואיפוק שליטה כגון מגדריים מאפייניםל

 :גברים

 (תדהר שבט, בן) "בנים כמו להתחרפן לגמרי יותר מתביישות בנות"

 שאפילו כזה בקטע ואולי צחוקים זה הבנות אצל. אלימים נהיים בנים"

 (.גבעתיים, בת)" מזה יותר לא אבל ,חזק לצעוק

 עלולות לעיתים אלכוהול שתיית השלכות כי ,שעלתה מניתוח הנתונים היא, דה מעניינת נוספתנקו

 :יותר פגיעות שהן מכיוון בנות עבור יותר כבדות להיות

; (גבעתיים שבט, בן" )עצמן על מפחדות יותר הן, משתכרות פחות בנות"

 כולי זה מוגזמת בצורה ישתו אם אצלם, בנים אצל פחות הרבה הסיכונים"

 אני, בי יגעו, אותי שיאנסו למצב להגיע יכול זה ובנות, לאלימות להביא

 שבט, בת". )שותה לא אני זה בגלל עליהם אצטער אני כך שאחר דברים אגיד

 (.גן רמת

 מסת בעלי לרוב שגברים כך, לגברים נשים בין הפיזיים ההבדלים את ציינו המרואיינים, בנוסף

 :אלכוהול יותר ים לצרוךיכול כן ועל ,יותר גדולה גוף

 אולי. מבנות בגוף אלכוהול יותר שורדים שהם הזה הקטע את יש בנים אצל"

 (.כרמל שבט, בן) "כזה משהו או המשקל בגלל

בנות שאינן שותות זוכות להתייחסות , כי בעוד שתיית אלכוהול מקובלת בקרב שני המינים, נראה

חלק מהבנות סיפרו כי . שותות פחות מבניםב לרובנות , בנוסף. סלחנית יותר בהשוואה לבנים
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בהשוואה לבילוי עם חברת בנות , כאשר הן בסביבה של בנים הן עשויות לשתות יותר אלכוהול

 . בלבד

 זה לא לגילנו  -השתכרות 1.2

, להיפך. להשתכר במטרה שותים אינם וכי להשתכר נהנים הם אינם כי ,ציינו המשתתפים מרבית

, כללי באופן אלכוהול לשתיית ביחס שתארו החברתי הלחץ מול אל. מכך להימנע משתדלים הם

 משהו להוכיח מנת על בעצמם יפגעו לא כי בטוחים הם, להשתכרות כי ביחס המרואיינים ציינו

 :לאחרים

 של בקטע לא אני. פעם אף אותי עניין לא גם וזה השתכרתי לא אני"

  (1תדהר  שבט, בת) "לא או לשתות יכולה אני כמה למישהו הוכיחל

 וגם זה את לרצות פתטי לי נראה זה להשתכר רוצה שהייתי סיטואציות אין"

 (.תדהר שבט, בת) "במידה שותה אני, שלי החברות

 שמשתכרים הנוער בני את תיארו הם. יפה בעין נתפס זה אין משתכרים חבריהם כאשר, כן כמו

 :מגוחכת בצורה ונתפסים ,הצלחה ללא להרשים שמנסים ככאלו

, בן) "ככה מישהו לראות מגעיל זה אשתכר לא אני וגם, השתכרתי לא ניא"

 (הרצלייה שבט

 להסתובב ומתחילים מבקבוק שלוק לוקחים, עצמם את עושים אנשים"

 (.תקווה פתח שבט, בן).." כאילו הרצפה על וליפול

 כמות את המשתתפים הרגישו כי הם יודעים במדויק של המוחלט הרוב כי ,עולה הראיונות מתוך

 :מוגזמת לשתייה ביחס שלהם הגוף גבולות את הכירו וכן ,טוב להרגיש אותם המובילה האלכוהול

 בהרגשה זה במידה לך להגיד יכול לא. מגזים לא אני ולכן בדיוק יודע אני"

 (.תדהר שבט, בן" )מבחינתי לגמרי בשליטה זה. יותר

 ממקומות דווקא לאו הגיע חיהנוכ במחקר המרואיינים בקרב אלכוהול עם הניסיון מרבית

 עם שלילי ניסיון מתוך אלא, התנועה או הספר בית, מהבית שרכשו ומודעות ידע כגון חיוביים

 משבט חניכה מדווחת כך. לשתות החלו רק כאשר ,יותר הצעירים בגילאים אלכוהול שתיית

 :תדהר

 ".הבילוי של הכיף את הורס שזה מבין אתה אחד ניסיון אחרי"

 :מספרת גבעתיים משבט פתנוס חניכה

 אחת פעם לי קרה. להשתכר לא אבל ,והרבה לשתות כיף שזה נכון זה"

. שטויות דיברתי אוויר לי היה לא, מפחיד היה זה. חולים לבית הלכתי וכמעט

 ".פעמי חד היה זה קרה לא זה יותר...מגעיל בקיצר ...הקאתי

 להיזהר כיום אותם שהובילו ,עיריםהצ בגילאים קשות התנסויות על מספרים רבים מרואיינים

 :לגופם שמכניסים האלכוהול לכמות מודעים ולהיות
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 זה והיום בעבר קרה כבר זה שמקיאים עד מהשתייה נהנים לא הרי אנחנו"

 ,'ח יותר קטנים כשהיינו היה באמת זה. בשליטתך שלא דבר זה להשתכר. לא

" אחרת זה, ב"בי כשאתה הדבר אותו לא זה אשכרה אבל ,'י עוד אולי, 'ט

 (.גבעתיים שבט, בן)

 שאינם, יותר צעירים ילדים של כפעולה נתפסת השתכרות ,כי בעיני המרואיינים ,ניכר כללי אופןב

, התיכון בגילאי להשלכות השתייה וכי מודעים ואינם, את משמעות שתיית האלכוהול מבינים

 :יותר מקובלת אינה כזו התנהגות

 לקצה אותך שמביא משהו. כזה ריגוש בו פשנושחי ממשהו חלק היה זה פעם"

 מי לפחות שהיום חושבת אני אבל. קורה כשזה זה איך יודעי לא ואתה כזה

, בן" )לגמרי מפגר יראה זה. להשתכר של בקטע לא ממש כבר כזה ב"שבי

 (.שבט גבעתיים

 בשלב כיו ,התנסויות מספר לאחר יורדים וההתלהבות הריגוש כי מדווחים המרואיינים, כן כמו

, עם זאת. להשתכר מנת על לשתות צורך פחות יש כן ועל ,לשגרה הופכת אלכוהול שתיית מסוים

 :ולהשתכר לשתות החשק את לעיתים מגביר האלכוהול שתיית על האיסור דווקא

 הזמן וכל אסור כשהיה השתכרתי. לך שמותר ברגע מזה מתלהבים לא"

 כזה בכוונה להשתכר יסינונ אז ככה אתה קטנים אתם תשתו שלא לנו אמרו

 (.גבעתיים שבט ,בן" )ילד של בראש

הם טוענים כי  .02 לגיל מתקרבים כאשר יורד ולהשתכר לשתות החשק כי ,סיפרו נוספים חניכים

 לצבא הגיוס בשל או השמירה את שהורידו ההורים בשל אם, שחשו האישית האחריות תחושת

 :האישית האחריות תחושת ולהפנמת כוהולאל משתיית בהתלהבות לירידה הובילה, שהתקרב

 של, כאלו קטעים היו זה. להגיע צריכים וההורים בבית משתכרים יענו"

 אבא. אחרת זה היום ..זה על יעלו לא איך, אותנו יתפסו לא איך גם גבולות

 נשב לי אומר הוא אפילו. זה עם בעיה לו ואין בקטנה שותה שאני יודע שלי

 (גבעתיים טשב, בן" )בקטנה בירה על

. בגדול שונה זה עכשיו שלך בגיל תלוי גם זה שותה אתה כמה מחליט אתה"

 כשאתה אחרת זה להשתכר של הקטע את לך שיש בלי שותה כבר אתה

 (.הרצלייה שבט, בן" )זה וכל צבא לקראת

כי בעוד מחקרים בנוגע לבני נוער מצביעים על עלייה באחוזי ההשתכרות והשתייה , מעניין לראות

למרות מרכזיותו של נראה כי . בני הנוער בתנועת הצופים היו באופן כללי נגד השתכרות, אביסהה

 . שתייה לשם השתכרות אינה מקובלת חברתית, האלכוהול כחלק מהבילוי החברתי
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 שתיית אלכוהול לראשונה 1.4

 שתיית לתחילת כיום הממוצע הגיל, 08 גיל כי ,החזיקו בדעה משתתפי קבוצות המיקוד מרבית

 בגילאי לשתות החלו עצמם הם כי לכן קודם שדיווחו אף על זאת .מידי צעיר גיל הינו, אלכוהול

00-00: 

 (כרמל שבט, בן" )רע ממש נשמע זה 85 בת אחות לי יש מוקדם ממש זה"

 (.לטם שבט, בן" )מוגזם ממש זה 85 מצב אין"

 להתנסות שכדאי אמיניםמ אינם הם, צעיר בגיל לשתות שהחלו אף על כי ,הסבירו המרואיינים

 כגון בעיות למגוון להוביל עלולה צעיר בגיל באלכוהול התנסות כי לעובדה ומודעים, בכך

 :ועוד שונות פיזיות מחלות, התנהגות בעיות, התמכרות

, בת) "לזה מתרגל הגוף. ממשיך אתה ואז שלו הקיבולת את מגדיל הגוף"

 (גבעתיים שבט

 מוקדם מאד הזה בגיל כדאי לא ממש. שלך מהאופי חלק להיות הופך זה" 

 (.גבעתיים שבט, בת) "מעוצבת לא עוד האישיות כי

בין  שונות נמצאה ,אלכוהול לשתות להתחיל "בסדר" זה בו לגיל בנוגע לעמדותיהם בהתייחס

 הם 02-01 גילאי כי חשבו תקווה המשתתפים ופתח גבעתיים בשבט, למשל כך. הקבוצות השונות

 :אלכוהול בשתיית לראשונה התנסותל ההולמים הגילאים

 זה ומה באמת לשתות זה מה מבינים לא עוד. מידי צעיר זה 81-ל מתחת"

  "בנים של האלימות כל את יש גם וזה מגזים אתה אם לך לעשות יכול

 מוכנה יותר כזה א"י בסוף כבר. מתאים שזה לי ונראה ניסיתי אני 81 גיל"

 שלי לכייף רציתי פשוט. זה את ושיםע כולם כי או ה'החבר אחרי הולכת ולא

 ".אני יותר. החברים או, החבר בשביל ולא במסיבה

 להתנסות" נורמאלי" שגיל חשבו ג"חניכי השכב ,בקבוצות המיקוד שנערכו בחיפה, זאת עם

 :05-02 סביב גיל הוא בשתייה לראשונה

 שבט, בת" )בוגרת בצורה הדברים את מבין, יותר בוגר אתה אז כי' י-ב"

  (רמלכ

 יכולת להם אם. לדעתי מידי צעיר ממש זה 81 גיל .להיות יכול 82-81 גיל"

 (.תדהר שבט, בת" )הזה בעניין לשלוט

 בשתיית הראשונה ההתנסות כי ,ציינו המשתתפים מן חלק השבטים בכל, ההבדלים אף על

 ואחריות תעצמי שליטה כגון ולמאפיינים רגשית לבגרות אלא ,לגיל בהכרח קשורה אינה אלכוהול

 :והן אחרים עצמו האדם הן את לסכן עלולה אשר בהתנהגות להתנסות הנחוצים ,אישית

 של ראש עם 82 בן להיות יכול אתה. הבנאדם של באופי תלוי שזה חושב אני"

 שאני כמו 82, גיל עושה אתה מה ומבין גבר אתה אם. וההיפך 85 בן מפגר

 (גבעתיים שבט, בן" )סבבה לי נראה ,התחלתי
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 מאד זה. במספר למדוד ניתן לא אינדיבידואלי זה בגרות, גיל אין" 

 (.לטם שבט, בן" )אחריות זה על לקחת יכול שאתה ברגע פסיכולוגי

 תפיסות ועמדות בנוגע למסר של תנועת הצופים לגבי אלכוהול .8

 מסר התנועה לגבי אלכוהול במסגרת פעילות הצופים 3.1

 ולאלכוהול אלכוהול שתיית מעודדת אינה הצופים עתתנו כי בכל הקבוצות חזרה על עצמה ההבנה

 :במסגרתה המתקיימות השונות הפעילויות בתוך מקום אין

 (תדהר שבט, בן" )וזהו לא זה .שותים שלא המסר"

 (תקווה פתח שבט, בת" )ברור המסר, בטוח זה בצופים שותים לא"

 (כרמל שבט, בת" )הצופים בתוך מסיבה או פעילות בשום לשתות לא לגמרי"

 (גדוד-ראש) ד"הרשג ועד לצופים שמגיע מהחניך שותים שלא ברור מאד"

 (תקווה פתח שבט, בת" )ובכלל

 .(תדהר שבט, בת" )פה הנורמה באמת זה שותים לא בצופים"

 : ומקבלים אותו, כי הם מבינים את האיסור לשתות בפעילות בצופים, מדברי המשתתפים עולה

 גבולות'ת מבינים פה שותים לא. ברור בצופם שהמסר דווקא חושב אני"

 רוצים אם מקומות מספיק לנו יש. כזה דבר לעשות לעניין לא שזה יודעים

 (.גבעתיים, בן" )לשתות

 !"אתה לא צריך את זה, אלכוהול" -עמדות לגבי המסר 3.3

 ומחנכת ,אלכוהול לשתיית מתנגדת הצופים שתנועת שידעו אף כי על, מרבית המשתתפים סיפרו

 אתה ,אלכוהול" -הספציפי למסר מודעים היו לא כי, מספרים הם, זו להתנהגות מנוגדים לערכים

 "!זה את צריך לא

 שבט, בת" )?פורסם זה מתי ראשונה פעם שומעת אני שעכשיו מסר זה, לא" 

 (תדהר

 עליו איתנו דיברו לא המסר על ממך זה את שומע אני, לא בעיקרון"

 (.לטם שבט, בן" )ספציפית

, אלכוהול" -למסר התנגדות עלתה ,לאחר העלאת המסר התנועתי והצגתו, קבוצותה במרבית

 המציאות ואת רגשותיהם את משקף אינו המסר כי חשו המשתתפים. !"אתה לא צריך את זה

 בנוח מרגישים לא כן ועל ,האלכוהול את' צריכים' כן שהם מרגישים כן הם כי ,סיפרו עוד. בשטח

 :לאחרים זה מסוג מסר להטיף

 יקשיבו לא כזה יהיה המסר אם גם, לצופים קשור לא זה אבל ברור המסר"

 ומה אותי ישאל החניך ..?זה את צריך לא אתה כזה סמכותי נשמע זה כי לנו

 (תדהר שבט, בת) "?זה את צריכה את
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 שלי תמונות לראות יכולים הם. מגוחך זה כי כזה מסר אגיד לא אני"

 את צריך לא אתה אומר זה מה אז, ריםחב עם שותה שאני ולראות בפייסבוק

 (.תדהר שבט, ןב" )!הזוי זה? זה

ומאוד התקשו , ג מיד עברו לדבר על העברת המסר לחניכים שלהם"מעניין לראות שחברי השכב

 .לדבר על משמעות המסר עבורם באופן אישי

הם ל לתת עלול זה מסר כי ואמרו ,ומטיף סמכותי אופי הינו בעל שהמסר טענו המשתתפים

 באמת לא עוד טענו כי המסר. עליהם סומכים ושלא קטנים ילדים הם כי ולאחרים כמוהם תחושה

 :בנושא לדיון פתח פותח או לשתות כדאי לא מדוע מסביר

 בעיני. זה את צריך לא אתה שאומר מבוגר מישהו איזה כמו, מרתיע המסר"

 (תדהר שבט, בת" )טוב מסר לא זה

" לך אסור כי לשתות צריך לא קטן ילד אתה ,טוב -הזה מהמסר מבינה אני"

 (גן רמת שבט, בת)

 זה מה. בכלל ריאלי לא. מתאים ולא ילדותי נשמע זה את צריך לא אתה"

 זה צריך של עניין לא זה, ברור לא ,סתום משפט נשמע זה? זה את צריך לא

 (.גן רמת שבט, בן" )לשתות איך תדע לשתות בוחר אתה אם של עניין

 עלולים ,שלו והטוטאליות המסר מן המשתמע האיסור כי טוענים המשתתפים ,לכך בדומה 

 :האיסור על לעבור הרצון ומתוך סקרנות מתוך להתנסות לרצות דווקא נוער בני להביא

 שיותר חושבת אני אז. מקום בכל האלכוהול על מדברים הזמן כל היום"

 (גבעתיים בטש, בת" )בעניין ההיפך להיות מתחיל כבר. בזה עוסקים מידי

 את צריך לא אתה לילד אומר אתה אם. הנכונים בכיוונים לא לדעתי המסר"

 שבט, בן" )איתם עובד זה ככה, מאד זה את וירצה יסתקרן הוא מיד. זה

 (.תקווה פתח

לא עולה בקנה אחד עם  "!אתה לא צריך את זה, אלכוהול"המסר  כי ,הרגישו המרואיינים, כן כמו

 לערכים חינוך הוא המוקד בצופים כי מדגישים המרואיינים. להעביר עההתנו מנסה אותו המסר

 התנועה של השונות הפעילויות דרך שמקבלים החינוך עקיף שבאופן כך, חברתית ולאחריות

 מחליטים הם כאשר גם יותר ובריאות נכונות בחירות לעשות להם המסייעים ערכים מטמיע

 :אלכוהול לשתות

 יש כי למסיבה לבוא לא. המרכז לא זה שאלכוהול שנדע רוצים (הצופים)הם "

 (לטם שבט, בן" )החברים בשביל אלא אלכוהול

 המדריכים. לעצמך זה את תעשה אל להגיד מנסים תשתה אל אומרים לא"

 שבט, בת" )הסכנות את מראים אלא אותנו לחנך הולכים שלא לנו אמרו

 (.לטם
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 וכי אלכוהול לשתות רוצים או צריכים שהם מרגישים כן נוער בני כי ,עולה מקבוצות המיקוד

 :ולהשתחרר להיפתח להם מסייע האלכוהול

 כלי בתור נכון בזה משתמשים אם. באלכוהול חיוביים דברים להיות יכול"

 טובה הרגשה טובים דברים גם עושה אלכוהול לפעמים. וליהנות להיפתח

 (לטם שבט, בן" )שלילית בצורה לזה להתייחס צריך לא. משוחררת

 שצריכים ממורמרים 04 בני לא אנחנו זה את צריכים לא שאנחנו ברור"

 תלוי זה. זה את צריך כן אולי. חברתי בקטע שצריך מסגרת זה אבל. לברוח

 בנות לשם הולכים לפה הולכים אותם ומשלב ביטחון מפתח שזה ילדים יש כי

 (גן רמת שבט, בת" )בנות עם בנים בנים עם

 אני באמת אבל לשתות מבלי גם ליהנות יכול ניא, לשתות כייף זה אבל"

 לי נשמע זה את צריך לא ולכן טוב ראש עושה זה. כיף פחות שזה מאמין

 (.תדהר שבט, בן" )בארץ היום שחי מהנוער ומנותק מוגזם

 יותר המותאמות ,חלופיות "סיסמאות" הציעו ,על דעת עצמם, כי המרואיינים, מעניין לראות

 אלא ,אלכוהול משתיית נוער בני להניא בהכרח היו לא ההצעות. הנוער בקרב לדעתם למציאות

 :בסיכון אותם שמה שאינה כזו בצורה לשתות כיצד אותם ללמד

, בן" )זה של הסכנות את תדע או בזהירות תשתה אלכוהול - להגיד צריך"

  (כרמל שבט

 שבט, בת" )זה של הסכנות את להסביר ואז.. מזה להיזהר צריך אלכוהול"

 (.תקווה תחפ

מניתוח ממצאי המחקר האיכותני בולט הקושי של בני הנוער עם מסר חד משמעי נגד שתיית 

המדברים על שתייה במידה הנכונה או שתייה " מסרים חלופיים"בני הנוער הציעו . אלכוהול

 . באחריות

 והיכרות עם חוברת הסדנאות!" אתה לא צריך את זה, אלכוהול"המסר התנועתי השפעת  .0

 פה לפעילות בנושא אלכוהול במסגרת הצופיםחשי 2.1

: אלכוהול שתיית של בנושא שעסקו פעילויות עברו לא כי מרבית המשתתפים, מהממצאים עולה

 העניין על משהו זוכר לא. חוברות להביא או להרצות אנשים הביאו לא"

 (לטם שבט, בן" )האחרונה בשנה

  (כרמל טשב, בת" )האחרונה בשנה זה על פעולה הייתה לא לי"

 (.הרצלייה שבט, בן" )בוודאות זוכר אני( פעילות) עברנו לא אנחנו"

 כי ,דיווחו המשתתפים. באלכוהול הקשורה מסודרת פעילות נמצאה( גבעתיים) בשבט אחד רק

 כך - בני הנוער עם לדבר שהגיעו משטרה אנשי, מבחוץ הרצאות, בנושא פעולות כללה הפעילות

 :ג"כבהש מן החניכות אחת מדווחת
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 הביאו גם"; "אלכוהול על בקבוצות ומדברים יושבים - המעגלים את היה"

 ."אחלה היה זה על לדבר מהמשטרה מישהו

 :מספרת נוספת חניכה

 מסיירת שהיה לי נדמה. וכזה חברתי לחץ על שדיבר אחד עוד עם גם היה"

 ".בגבעתיים בגנים קורה מה לנו לתאר אותו הביאו. הורים של

 השלכותיו לנושא המודעות בהעלאת התוכנית חשיבות על מספרים גבעתיים בשבט ג"חברי השכב

 :בנושא ולשיח לדיון פתח ובמתן האלכוהול של השליליות

 לגיטימי שזה, להתייעץ מי עם ללמוד צריך, מבינים לא שאנשים חבל"

 שולחנות"; "עזר מאד זה אישית לי, לשתות הרצון על ההורים עם להתייעץ

 ".מעניין ממש היו סיטואציות נתנו, לדיון הנושא את העלו עגולים

 :אלכוהול בנושא ביותר אקראית פעילות נמצאה השבטים בשאר

 על בעומר ג"בל לי נדמה. היה זה מה זוכר לא בקטנה שיחה איזה תהיהי"

 (.תדהר שבט, בן" )בטוח לא החניכים עם משהו

 כלים במתן אלא אלכוהול יתשתי במניעת בהכרח התרכזה לא, זו אקראית פעילות גם אך

 : ובבגרות באחראיות להתנהג, במידה לשתות כגון אלכוהול שתיית של בסיטואציות להתמודדות

" שלך למעשים אחראי תהיה אומרים אלא תשתה אל של פעולה הייתה לא"

 (כרמל שבט, בן)

 (.תדהר שבט, בת" )לזה מעבר לא מהכמות ולהיזהר לשתות איך של העניין"

כמות )רי תנועת הצופים על התנהגות בכל הקשור לשתיית אלכוהול השפעת מס 2.3

 ( התמודדות עם לחץ חברתי, השתכרות, השתייה

 מצומצמת הייתה, שנבדקו השבטים בהנהגות הצופים חניכי בקרב שנמצאה שהפעילות מכיוון

 מן צאהכתו הפנימו הם מסרים אילוו, לאילו פעילויות בני הנוער נחשפו להעריך היה קשה, ביותר

 :הפעילות

 (הרצלייה שבט, בן" )שלנו בפעולות לא לפחות מסוימים מסרים היו לא"

, בת" )ממש פעולה לא אבל בכללי דיברנו סתם זה על מסרים לנו היה לא"

 (.כרמל שבט

 המניע של בנושא רחבה פעילות התקיימה בו דיווחו המשתתפים כי, גבעתיים בשבט, זאת עם

 מתוך שהבינו המשתתפים דיווחו על המסרים, נוער בני בקרב והולהאלכ תופעת שתיית וצמצום

  -למסר התנועתי  קשורים בהחלט שהיו ,אלו פעולות

 להגיד מתי, לוותר מתי היה אלכוהול על לנו שהיו מהפעולות המסר"

 שאפשר הוא המסר"; "זה את צריך לא כי כולם אחרי הולך לא שאני לעצמך

 ".זה על שנצטער בריא לא שזה, סתם שתותל לא שמלמד מסר"; "בלי ליהנות
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 ליהנות בשביל אלכוהול לשתות צריך שלא המסר עם הסכימו מהשבט המשתתפים מרבית כי ניכר

 :מבפנים שבאים דברים וכי אלו, עצמי ביטחון בשביל או

 והיו חמשושית שהייתי זוכרת אני, לנסות לא עדיף, זה את צריך שלא המסר"

 איזה ואמרנו שתו אנשים ביטחון חוסר שבגלל ראינוו רוקדות והיינו מסיבות

 ".זה את צריכות לא שאנחנו הביטחון את יש שלנו מזל

 והידע המודעות כי דיווחו ,שדיווחו על כך שעברו את התוכנית, בשבט בגבעתיים המרואיינים

. אלכוהול לשתיית ביחס גישתם את שינו התוכנית במסגרת השונות הפעילויות בעקבות שרכשו

 לא בעצמם בטוחים ומרגישים פחות משתכרים, פחות שותים הם כי דיווחו מהחניכים חלק

 :חברתי ללחץ להיכנע

 אנחנו כי לנו בא לא אומרים אנחנו נשתה בואו אומרים אנשים השתנתה כן"

 מה יודעים"; "הפעם צריך לא אומרות אנחנו, התוצאות מה יודעים

 ".פחות שותה אני. ההשפעות

בני הנוער סיפרו על  ,התכנית את עברו שדיווחו שלא ,אחרים שבטים במסגרת, לכך במקביל

 :מהנה בילוי אלכוהול בשתיית ראו לא שלאחריה טבעית והתפתחות התבגרותתהליך 

 אחרת מתנהג אתה. המדריכים בגלל לא אבל שיניתי שכן חושב דווקא אני"

 הוא שלא הומש היא השתייה לכן. דבר אותו לא זה א"י ובכיתה' בט כשאתה

 שאתה כמו השתייה רק של הקטע סביב פחות זה אבל ושותים כייף זה, העיקר

 (.תדהר שבט, בן) "'ח-ב

 ושליטה גבולות בעלי היו תמיד וכי להשתנות צריכה שהתנהגותם הרגישו לא כי דיווחו אחרים

 :אחרים אחרי להיגרר נטו ולא עצמית

  (תקווה פתח שבט, ןב" )המתאימים הגבולות זה מה ידעתי תמיד, לא"

 אנשים פה יש אבל בשליטה כן הוא הגדול הרוב לפחות שבצופים מי כל"

 שבט, בן) "להגזים לא. במידה לשתות ויודעים הכתפיים על ראש ועם טובים

 (.כרמל

 מקום תנועת הצופים בחינוך ומניעת שתיית אלכוהול בקרב ילדים ובני נוער .0

הצופים בנושא שתיית אלכוהול בקרב ג לגבי מקום תנועת "עמדות חניכי השכב 4.1

 ילדים ובני נוער

 לעסוק המקום בהכרח לא היא הצופים תנועת כי מאמינים רבים משתתפים כי עולה הראיונות מן

 :מהשטח עולה אשר בצורך מדובר כן אם אלא, אלכוהול שתיית בנושא

 מפגר לי נראה. 'ו-ב שלי החניכים אצל זה את לעורר שצריך בטוחה לא"

 פתח שבט, בת" )האלכוהול על לדבר קשר בלי. סתם ככה זה את תלעשו

 (תקווה
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 לא אני' בה שלי החניכים? למה אז הנושא את מעלים לא שאם חושב אני"

, בן" )זה את לעשות טוב לא לי נראה זה, קיים שלא משהו בפניהם מעלה

 (תדהר שבט

" פעולהל שלנו התוכנית לא זה מעצמם לנושא להגיע להם נותנים אנחנו" 

 (.לטם שבט, בן)

 עיסוק לגבי המרואיינים מן חלק בקרב מן הראיונות בקרב מרבית השבטים עלתה התנגדות

שככל הנראה , ג משבט גבעתיים"חניכי השכב, לעומת זאת. הצופים במסגרת האלכוהול בנושא

 זה בנושא לעיסוק אידיאלית מסגרת מהווה הצופים כי האמינו ,פעילות בנושא האלכוהולעברו 

 שקיימת הביטחון ותחושת לחניכים המדריך בין שנוצר הקרוב הקשר, שקיימת הפתיחות מבחינת

 :גבעתיים בשבט מספרים כך. זו בסביבה

 הצופים. עלי משפיעים יותר עליהם וסומכים מכירים שאנחנו משלנו אנשים"

 שלא דברים על מדברים בצופים"; "פה מתאים הכי זה. שלו במסר עוזר מאד

 מאד הם אלכוהול על בפעולות לכן. לדבר איפה מקום לחניכים יש תמיד

 מקרה בכל"; "איתם לדבר חשוב שזה חושבים הם. ומדברם פעולה משתפים

 ".כזה מנותקים להיות אפשר אי מקום בכל זה על מדברים

 נושא בעיסוק תמיכתם המרואיינים את הביעו, בחיפה כרמל בשבט גם, גבעתיים לשבט בדומה

 :ובכלל זו במסגרת השיח חשיבות על ודיברו הצופים במסגרת האלכוהול

 ליהנות כדי פה אנחנו ברור"; "בבועה לחיות כמו זה בזה נוגעים לא אם"

 ".יותר טוב ולעשות דוגמא ולהביא לחנך גם אבל

 שיח לפתיחת מתאימה מסגרת מהווה שהצופים לכך המרואיינים שציינו המרכזיות הסיבות אחת

המשתתפים . לחניכיו מדריך בין שנוצר והאינטימי הקרוב הקשר הייתה והולאלכ שתיית לגבי

 המאפשר דבר ,הורים אל כמו ולא ,גדולים אחים אל כמו אליהם מתחברים החניכים כי, ציינו

 המדריכים את מעריכים החניכים. מוסר הטפת או מביקורתיות חשש ללא ,יותר פתוח שיח

 ולהפנים לשמוע יותר נכונים ויהיו יתכן, ם המרואייניםטועני, כן על, כמוהם להיות ושואפים

 :אלכוהול שתיית בנושא שונים ערכים

 שזה וברגע תשתו אל שיגידו למורים יקשיבו לא שהילדים מקום זה הצופים"

 (כרמל שבט, בן". )יקשיבו הם יחסית קטן הפרש

 גדול אח כמו זה קשר נוצר קרובים אנחנו כי ממורה משפיע יותר הרבה"

 שלי אימא את אוהבת אני נכנסים שהרבה דברים אחותי עם מדברת שאניכ

 מדברת אני שנתיים שנה של פער וזה שלי אימא לבין ביני פערים יש אבל

 (גן רמת, בת" )מניסיון

 יותר לקטנים ולהעביר, שעושים מה על להחליט דעת שיקול יש 81 בני אנחנו"

 (.גבעתיים שבט, בן) "זה את לעשות יכולים ולא קטנים שהם המסר את
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 של מקומה בקידום המשתתפים שתיארו הקשיים אחד, למרות הקשר הטוב בין חניך למדריך

 החניכים בשכבות הבוגרות שכלל העובדה הינה ,אלכוהול שתיית בנושא כמחנכת הצופים תנועת

 ומחנכים מדריכים שהם מכך הנובע האינטרסים ניגוד את תיארו הם. אלכוהול לשתות נוהגים

 בגילאים אלכוהול שתיית עם מתנגשים שלעיתים ערכים המקדמת לתנועה ומשתייכים, בעצמם

 :אותו מקיימים אינם עצמם שהם בזמן לאחרים מסר להעביר הקושי עוד תיארו את .צעירים

 לא לקטנים להטיף זה אני יכולה את עושה אני שאם מרגישה לא אני"

 (גבעתיים שבט, בת" )זה את לעשות

 אני. שותה לא שאני להם אומרת לא אני לכן שותה במסיבות אני גם"

 מסוכן שזה זה על מדברת אבל נעים לא זה כי מהתשובה כזה מתחמקת

 באמת אבל. ראיתי שאני ממה להם מספרת אני. להיגרר ולא להיזהר וצריך

 (.גבעתיים שבט, בת" )פה שותים כולם, שותים אנחנו כי הפוך מסר בזה יש

 ולהציב בשליטה, באחראיות לנהוג היו העדיפו המשתתפים להתייחס ליהםא המסרים, כן על

 :משתייה לחלוטין להתנזר בהכרח ולא גבולות

 שצריך המסר זה. עליהם סומכים שאתם אנשים עם תשתו שותים אתם אם"

 (לטם שבט, בן" )?להם לשקר אז כייף באמת זה להיות

 אני האישיים שלי בחייםו בצופים זה על מדבר שאני לעוס לי נראה כזה זה"

 לדבר מתכוון לא אני ולכן בעיני צביעות ממש זה חברים עם אלכוהול שותה

 (תדהר שבט, בן" )באלכוהול לגעת לכם אסור של ברמה זה על איתם

מניתוח הממצאים עולה קושי רב של המדריכים סביב ההתייחסות לנושא האלכוהול עם 

בני הנוער אינם מאמינים , ובל כי לא שותים אלכוהולבעוד שבמסגרת התנועה ברור ומק. חניכיהם

נקודה ". הלאה"ולכן מתקשים בהעברת המסר , שהם צריכים להימנע מכך גם בחייהם הפרטיים

 . ולכן יש לשם עליה דגש, ג"זו עלתה גם בממצאי שנת המחקר הראשונה בקרב מדריכי השכב

 שתיית אלכוהול באירועי הצופים 4.3

 של חניך וכל מדריך כל אשר ,ביותר ברור אדום גבול לעצמה מציבה הצופים תנועת כי ניכר

 מחוץ הקיימים העמומים הגבולות לעומת. לתנועה הצטרפותו מרגע היטב ומפנים מכיר התנועה

 לעומת. 'מאלכוהול חופשי מקום' בגדר היא מסגרת הצופים כי ,מציינים ג"חברי השכב, לתנועה

שתייה בקרב בני נוער , מסר תנועת הצופים: כגון)ול אלכוה לשתיית הקשורים אחרים נושאים

 בפעילויות האלכוהול בנושא מקום, שונים וחניכים שונים שבטים בין נמצאו הבדלים בהם ,..(ועוד

 :דעים תמימות נמצאה ,הצופים של אירועים או

 שישתה מי, אסור כזה מקרה היה לא? ששתו זוכר אתה מתי, פתאום מה לא"

 (תקווה פתח שבט, תב" )מהצופים יעוף

 שבצופים והגבול. הגבול את נותנים הצופים, הגבול את עובר שאתה מתי"

 (לטם שבט, בן" )זה את לכבד וצריך שותים לא
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 ממש לחניכים אומרים אנחנו. זה על אותך מעיפים לשתות אסור בצופים" 

 זה כך אחר עושים שהם מה. לפעילויות או לשבט נכנס לא שאלכוהול ברור

 (.גבעתיים שבט, בן" )אסור זה פה אבל. שלנו ייןענ לא

 הם מחד -כובעים הלכה למעשה בשני למעשה מתפקדים ג אשר"חברי השכב מתנהלים כיצד אז

, מעשיהם על אחראיות לוקחים, לאחרים ודוגמא מודל מהווים, אחראים, בוגרים אחים משמשים

 מסבירה זאת ?שליטה בעצמם ומאבדים אחראיות בחוסר לעיתים נוהגים כי מדווחים, מאידך

 :גבעתיים משבט מדריכה-חניכה

 אנחנו השבט בתוך. לשבט מחוץ לבין השבט בתוך החיים בין הבדל יש"

 להם לשמש צריכים אנחנו עלינו מסתכלים הם. פה לחניכים דוגמא משמשים

 יש לשבט מחוץ אבל. ואכפתיות אחריות ולגלות להתנהג לאייך דוגמא כמו

 מבלים שלנו בסבבה ואנחנו חבר יש לי. שלו החיים את גם מאיתנו אחד לכל

 שני מצד. אותי יראה או זה על יידע שלי שחניך לעניין לא זה אז ושותים

 אפשר אי שבצופים חושבת אני ככה. בצופים לא זה אם לי להזיז צריך זה למה

 ".רוצה שהוא מה יעשה אחד שכל בחוץ אבל הגיל מבחינת אסור גם זה כי

 חייהם לבין האישיים חייהם בין הפרדה עורכים המשתתפים כי ללמוד ניתן לומדברים א

 מרואיין של מדבריו. האישיים בחייהם מודל צורך לשמש מרגישים אינם הם. בצופים כמדריכים

 בוגרים הם בו לעולם - העולמות לשני זקוקים בני הנוער כי ,ללמוד ניתן, כרמל משבט נוסף

 גיל שמאפשר לחופש עדיין בו זמנית זקוקים אך, המבוגר עולםה מן חלק ומהווים ואחראים

 הנוער בני מכלל שונים אינם הם הזה באופן. אחראיות תחושת ללא ולכיף להתנסויות, הנעורים

 :לבגרות הילדות בין דרכם את למצוא מנסים אשר

הצופים אז  של באזור משהו זה אם אבל ,כן ששם ספר בתי של מסיבות יש"

. הכול לא אבל ,מהחיים גדול חלק זה. בצופים רק לא חברים אנחנו.. .לא

 ארגן שהצופים זה על מסתכלים לא אנחנו במסיבה ישתו שילדים חושב אני

 יש -(מחנה קיץ) ק"מחנ לנו יש לדוגמא. ארגנו הצופים מתוך ילדים אלא

 כן זה כי אלכוהול בכלל ואין מסיבה שם ויש ב"י-'ט כיתות רק שזה זמנים

 (.כרמל שבט, בן)" הצופים ועתלתנ קשור

 לא במסגרת הצופיםשתפקיד מרכזי השבטים והמדריכים ביחס לשתיית אלכוהול  4.2

 תחושה ישנה בהם במקרים להתערב המדריך או השבט מרכז של כי תפקידו ,בני הנוער מאמינים

 :אלכוהול שתיית ידי על בסיכון עצמם שמים החניכים כי

 צריך. זה וכל וודקות הרבה שקונים אילוכ. כן אז מטורף משהו מתוכנן אם"

 אם שלו הטלפון את להם שיהיה לוודא אולי. כן לפני החניכים את להזהיר

 (תדהר שבט, בת" )יקרה משהו
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" שכן בטח לעשות מה להציע קרה מה לבדוק. כן אז שלי חניכים זה אם" 

 (.תקווה פתח שבט, בן)

 לשתיית בנוגע התערב השבט מרכז שבו למקרה דוגמא נתנה אף גן רמת משבט מרואיינת

 :אלכוהול

 ספר לבית הולכים ואז ,ליד פה בוואדי שותים שאנחנו מסורת בפורים יש"

 שלא אמר והמרכז, כיף וממש אוכל מביאים בשבט ישנים פורים של ובשבוע

 לובש פתאום ,זה את שהתחיל מאלה הוא .מאכזב היה וזה עליו מקובל

 ".אז לא מרכז עניבת

 במנטאליות ותמכו החניכים של האישיים בחייהם מהתערבות שהסתייגו מדריכים יוה, זאת עם

 :בצופים כמדריכים החיים מן האישיים החיים הפרדת

 של לחיים להיכנס אפשר אי שישתו אחר או כזה אירוע יהיה תמיד, לא"

 (תדהר שבט, בן" )שלהם ההורים לא אנחנו. כזו בצורה החניכים

 שצריך מה ס'בתכל לדעתי זה, משהו קרה אם רק בלהתער יכול השבט מרכז"

 (.תדהר שבט, בת" )לעשות

 :הצורך במקרה וסיוע להתמודדות כלים אחד הפתרונות שהעלו המשתתפים הוא מתן

 יכול לא אני מארגנים' ט-ש יודע ואני' ט על אחראי ואני ב"י-ב אני אם"

 להיות כולי אני אבל שלהם אימא או אבא לא אני כי לא להם להגיד לבוא

 אי ואם שאפשר כמה זה את לעצור לנסות עליהם לשמור איתם ולהיות שם

 .(כרמל שבט, בן" )נזקים להפחית לנסות אז אפשר

 ביכולתם אין אמנם כי מספרים המרואיינים. השבט בחניכי והתמיכה העזרה נושא הודגש במיוחד

 אך, זאת לעשות מעוניינים אינם הם וכי ,אלכוהול לשתות או למסיבות ללכת מחניכים למנוע

 שם להיות יכולים הם והחניכים המדריכים, רכזיםמה בין אמון ויחסי קרוב קשר שקיים מכיוון

 :וביטחון תמיכה לספק, בשבילם

 רק שיידעו. תשתו אל לא אבל לפנות למי לכם יהיה תמיד אומרים אנחנו"

 .(לטם שבט, בת" )בבעיה הם אם לפנות למי שיש

 מודל לחיקוי 4.4

 סוער דיון עוררה החניכים עבור לחיקוי מודל מהווים בצופים מדריכים האם השאלה כי רניכ

 בנוגע הסכמה בו שהייתה אחד שבט היה לא. שנערכו המיקוד המרואיינים בקבוצות כל בקרב

לחניכים  לחיקוי מודל להוות ,המדריכים בעצמם, ג"חניכי השכב של ולכשירותם למסוגלותם

 לעיתים להתנהג, אלכוהול לשתות ניתן האם: השאלה סביב התרכזה הדילמה כי ניכר. שלהם

 מדריך, שמא או ולחיקוי להערצה ראוי מדריך להיות ועדיין ,אחריות וחסרת מסוכנת בצורה

 ."דרכיו את יתקן" אשר עד זו מזכות פסול ששותה
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שלהם  ניכיםהח עבור לחיקוי מודל להוות יכולים הם כי שטענו אלו, לשתות נהגו שמרביתם אף על

 שתיית עם מתמודדים הם שבה בצורה הם לחניכים שמשמשים והדוגמא המודל כי ,טענו

, עצמם על ושומרים באחראיות מתנהגים הם עדיין, הסבירו, ששותים למרות, כך. האלכוהול

 :לחיקוי ראויים אכן אלו מאפיינים ועצם

 אין אז. רלהיזה וממה להיזהר איך להם להגיד יכול אני שותה אני אם גם"

 אני לפחות ככה. משנה לא זה אז ישתו הם ככה גם. כמוני שיהיו בעיה לי

 (תקווה פתח שבט, בן" )ומה איך אותם מזהיר

 (הרצלייה, בן" )בסדר זה מסוימים ומקומות במינון ששותה מי"

 אל לא. הסיפור כל זה לשתות לא איך אותם ללמד צריך, לא למה כן"

 (שבט תדהר, בת" )מסוכן למצב גיעוי שלא, לשתות איך אלה תשתו

 אלא תשתה אל ואומרים באים לא אנחנו, קשור שזה חושב לא אני, בטח כן"

 (.לטם שבט, בן" )לבד לחשוב להם נותנים אנחנו, וחסרונות יתרונות מסבירים

כלפי  דאגה הביעו הם. לחיקוי כמודל עצמם אל להתייחס התקשו רבים מהמשתתפים, עם זאת

 :לשתות נוהגים הם כי וידעו במידה כמדריכים אותם שלהם יתפסו החניכים האופן בו

 ירדו הם שותה שאני. אישי באופן שותה אני כי לחיקוי מודל עם בעיה יש"

 שבט, בן" )הזה הקטע זה, שותה ובעצמי לשתות לא להם אומר אני מה -עלי

  (תקווה פתח

 משהו או סיבהממ חברים עם תמונות בפייסבוק מעלה אני לעצמך תארי"

. הזה הקטע לעניין לא קטע זה לשתות לא להם אומרת אני כך ואחר כזה

 (.תקווה פתח שבט, בת" )אומרת הייתי לא, לחיקוי מודל

 להטיף יכולים אינם הם, 'הבעייתית' ההתנהגות את מבצעים הם עוד כל כי ,התחושה הייתה

 מודל להיות שמסוגלים מרגישים םאינ אלכוהול בתחום כן ועל ,כן גם אותם לבצע שלא לאחרים

 :לאחרים לחיקוי

 וכל מסוכן אלכוהול תשתו אל לאחרים להגיד יכול שאני החלק לא זה לא"

 ככה דוגמא להיות יכול אתה שותה לא אתה אם רק .נקודה שותה אני, זה

 (רשבט תדה, בן) "לקרות צריך שזה מאמין אני

 אגיד שאני מצב אין. קודהנ שותה אני. לא באלכוהול, כן מסוימים בדברים"

 (.גן שבט רמת, בת" )זה את צריך שלא או. לשתות לא שלי לחניכים

 

 



49 

 

 ג "י השכבמצאי המחקר האיכותני בקרב חברסיכום מ

 בשבטים השונים ,ב"י-'חניכי כיתות י, בקרב בני נוער מניתוח ממצאי קבוצות המיקוד שנערכו

דרך כלל ב נעשית האלכוהול שתיית. אלכוהול לשתות כי מרבית המשתתפים נוהגים ,ללמוד ניתן

 כי ,המשתתפים סיפרו. החברתי הבילוי מרכז את ומהווה ,חברתיים ומפגשים אירועים, במסיבות

 כך. השני המין בנות/בני מול אל ובמיוחד ,בחברה להשתחרר מנת על לאלכוהול זקוקים הם

 בלהתחיל הכרוכים המבוכהו הקושי מן להפחית מנת על מסייע האלכוהול כי הבנים מתארים

 הן, יותר מבוגר הוא אם במיוחד, שותה הזוג ובן במידה כי מדווחות הבנות ואילו, בנות עם לדבר

 .יותר בוגרות ולהראות אותו להרשים תרצנה

 ישיר לחץ בהכרח אינו הלחץ. ישנו לחץ גדול על בני הנוער לשתות אלכוהול כי הממצאים מן ניכר

, שונה מרגיש שותה שאינו מי בה סיטואציה מתוך נוצר אלא, שכנוע ותוניסיונ אמירות ידי על

בבירור מרכזיותן של  ותמדברי המשתתפים עול .לשתות לחץ מרגיש כן ועל לעניינים מחוץ

 . בני הנוער על התנהגות ןוהשפעת, הנורמות החברתיות בנוגע לשתיית אלכוהול

, וחוברת הסדנאות בנושא אלכוהול "!אתה לא צריך את זה, אלכוהול" תנועתיהמסר ה לגבי

 גבעתיים שבט. את המסר או את החוברת הכירו ולא שמעו לא ג"חניכי השכב ,במרבית השבטים

 . אלכוהול בנושא יותר ועקבית מסודרת פעילות על שדיווח היחיד היה

 הם כי היה ניכר ,שמעו את המסר התנועתי ועל החוברת כי לא השבטים מדווחים שמרבית אף על

בעיקר  .בזמן פעילות בצופים אלכוהול שתיית לגבי הצופים תנועת של למסרים הנוגע בכל בקיאים

 במסגרת אלכוהול שתיית על איסורל עם מדיניות תנועת הצופים בנוגעבלטה ההסכמה הגורפת 

באופן  הסכימו המשתתפים שמרבית בעוד, עם זאת. שהיא מארגנת אירועים ובמסגרת, התנועה

 מזהותם נפרדים הם הפרטיים חייהם כי האמינו הם, הצופים בתוך מקום אין כוהוללאל כי ,גורף

, לכך בדומה. לתפקידם בתנועה מחוץ שותים שהם לגיטימי כן ועל ,ג וכמדריכים"כחברי שכב

 הם כי ציינוהמרואיינים , !"אתה לא צריך את זה, אלכוהול"כאשר הוזכר המסר התנועתי 

 בני חיים בה למציאות בנוגע בסיס וללא, מהשטח מנותק המסר כי והרגישו ,המסר על חולקים

 . הנוער

 

ממצאי המחקר האיכותני בקרב מרכזי הנהגה ומרכזי הדרכה הנהגתיים לאחר שנתיים : 'חלק ג

 של פעילות התוכנית 

על , של המחקר האיכותני' שרואיינו בשלב א, מטרתו של חלק זה הייתה לחזור לצוותי ההנהגות

מכיוון שחלק , עם זאת. על עמדותיהם בחלוף שנתיים מתחילת תוכנית ההתערבותמנת ללמוד 

 . 'ר לכל המרואיינים משלב אלא ניתן היה לחזו, מבעלי התפקידים התחלפו לאורך שנות המחקר

 ובפרט לאלכוהולצוות ההנהגה  התייחסות על כללי באופן ללמוד הייתה חלק זה מטרת, כמו כן

 את צריך לא אתה אלכוהול" - אלכוהול בנושא הצופים תנועת של סרהמ כלפי התייחסותם לגבי

  .הוטמע בצורה הטובה ביותרוהועבר  אכן זה מסר האם ולבחון, זה מסר נתפס בו האופן על, "זה

בתוך . 5המפורטות בטבלה מספר , מרכזיות מניתוח הממצאים האיכותניים עלו מספר תמות

 5מספר  בטבלה. גדול מקבוצות המיקוד שנערכו שעלו בחלק, תמות-זוהו מספר תת, התמות

  . תמות ותת התמות שעלו מהניתוח האיכותניה מוצגות
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אתה לא , אלכוהול"למסר תנועת הצופים , אלכוהול לשתיית ביחס תמות-ותת תמות: 5טבלה 

 מראיונות העומק בקרב צוות ההנהגה שעלו, ולחוברת הסדנאות!" צריך את זה

 פירוט תת תמה תמה

 –ית אלכוהול שתי .0

, סיבות, חווית שתייה

 השלכות, תוצאות

 

 ת הבילויישתיית אלכוהול כחלק מחווי

 

 

 

תפיסת כמות אלכוהול הנחשבת לשתייה 

 והתחושה לאחר השתייה

 

 

  בילוי שלא למטרת שתיית אלכוהול

  שתיית אלכוהול כחריגות בחברה

שכרות כדבר מהנה ושליטה בסיטואציית 

 ההגעה לשכרות

 

תפישת שתיית  .8

אלכוהול בגיל צעיר 

בפרט ובני  08-00גילאי )

 (נוער בכלל

 

  "מפחיד"ו" נורא"שתייה בגיל צעיר כדבר 

לחץ חברתי והשפעה סביבתית לשתיה 

 בגיל צעיר

 

  הגיל הנכון להתחיל לשתות אלכוהול

מקום תנועת הצופים  .0

בחינוך ומניעת שתיית 

אלכוהול בקרב ילדים 

 ובני נוער

 

וונטיות של נושא שתיית האלכוהול הרל

 בהנהגות השונות

 

עמדות לגבי המערך  .0

ההוליסטי למניעת 

שתיית אלכוהול בקרב 

 בני הנוער

 

 -עמדות לגבי המסר של הצופים 

 "!אלכוהול אתה לא צריך את זה"

המסר מתקבל 

כגבוה ומנותק 

 מהמתרחש בשטח

 

פערים בחשיבות והעברת המסר לשטח 

מרכזי ההדרכה לבין מרכזי הנהגה 

 ההנהגתיים 

 

מעורבות צוות ההנהגה בגיבוש והעברת 

 המסר

 

 פערים בתפיסת ריאליות המסר

 

מעורבות צוות 

ההנהגה וכוונות 

לפעולה בעקבות 
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אי הסכמה עם 

 המסר

היקף ההתעסקות בנושא האלכוהול 

 ומיקומו בסדר העדיפויות 

חשיבותה הנמוכה 

של חוברת 

ההדרכה בנושא 

 אלכוהול  

תפקיד המרכזים באיתור וזיהוי מקרים 

 של שתיית אלכוהול

 

תפקידה של תנועת הצופים לדבר על 

שתיית אלכוהול שלא במסגרת הפעילות 

 הצופית

 

תפקיד צוות הנהגה בעיצוב עמדות חניכי 

 לאלכוהולע גבנוג "השכב

 

 

 השלכות, תוצאות, סיבות, חווית שתייה –שתיית אלכוהול  .0

יה האישית של צוות ההנהגה ית השתיהחל מחווי ,ותניים כללו מספר תחומיםאיכההראיונות 

 . מסר תנועת הסופים בנוגע לשתיית אלכוהולוכלה בעמדותיהם לגבי 

 ת הבילויישתיית אלכוהול כחלק מחווי 1.1

רבים מהם העידו כי הם . המרואיינים נשאלו האם הם שותים אלכוהול כאשר הם יוצאים לבלות

הם רואים עצמם . שתיית אלכוהול כמרכיב מרכזי בחיי הבילויים שלהםאינם מתייחסים ל

 .כאנשים בוגרים שעברו את השלב בו הם צריכים לשתות בכדי ליהנות

זה משהו . אני נהנית לפעמים לצאת ולשתות עם חבר שלי ועם החברים...“

פעם הייתי . ית הבילוי שליישאני לא עושה כל הזמן אבל זה כן חלק מחוו

של עניין בחיים ומה מעסיק , זה עניין של בגרות, שוב. ת זה הרבהעושה א

 (מרכזת הדרכה" )אני לא מחפשת את זה. אותי עכשיו

חלקם ציינו כי הם לעיתים שותים את האלכוהול מפני שהם אוהבים את הטעם ומציינים שהוא 

 .רהועם זאת מדגישים כי השתייה אינה לצורך שוכ, חלק קולינרי בלתי נפרד מחייהם

ה אני 'עם החבר. אני אשתה אלכוהול לא על מנת להגיע איתו לשוכרה"...

". כוס יין ויותר מזה לא אשתה, אני מאוד אוהב יין, אשתה בקבוק בירה

 (הנהגה מרכז)

לא בשביל . אני שותה בירה ויין בעיקר באירועים חברתיים, כן במתינות"

אני גם . של האכילה אני אנינת טעם וזה חשוב לי כחלק מהחוויה. להשתכר
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זה נחמד וזה חלק מהחוויה . שותה בחתונות בשביל להרגיש קלילה יותר

 (הנהגה מרכזת". )החברתית שלי

מספר מרואיינים העידו כי גם החברים שלהם אינם שותים ולכן אלכוהול לא מהווה כחלק 

 .הבילוי תמחוויי

. שלוק ורבע בלחץ. אני בקושי שותה גם לא את הבירה הקטנה –זה לא . לא"

מרכזת ". )כלל האנשים שסובבים אותיב נפוץ זה גם. לא מתחברת לזה

 (הנהגה

 והתחושה לאחר השתייה "שתייה"תפיסת כמות אלכוהול הנחשבת ל 1.3

. חלק מהמרואיינים הרגישו כי הם חלוקים בדעותיהם בהקשר של כמות השתייה המקובלת

 .האלכוהול הינה משמעותיתחלקם הגדירו זאת ככמות מסוימת שממנה והלאה שתיית 

אם אני אקח שלוק מחבר שלי אני לא אחשיב את זה כאילו שתיתי אבל " 

 (מרכזת הדרכה". )כוס כבר כן

האם אחרי שלוק אני יכולה . לא יודעת אני תמיד מתחבטת בשאלה הזו"

שתיית . או אחרי כוס יין אני יכולה לעלות על ההגה, לעלות על ההגה

". ע שזה יותר משלוק מבחינתי זה כבר שתייההאלכוהול המסיבית ברג

 (הדרכהמרכזת )

". אם אני שותה יותר מכוס אחת ואז כואב לי הראש זה מבחינתי לשתות"

 (הדרכהמרכזת )

חלקם התייחסו לכמות השתייה ככמות שתוביל אותם לשוכרה ואותה הם , יהיית השתיבתוך חוו

 .יה משמעותיתיהגדירו כשת

זאת אומרת אם , אני לא ילד 15אני בן ...את שואלת שאלות קשות"

אני יודע , תשאלי האם זה חייב להיות חלב מבילוי אני אגיד שלא

. אני אשתה, בקבוק בירהמבחינתי אם יש לי שם . לבלות גם עם מים

 ..." זה כבר שתיה מוגזמת בעיני, לשתות לשוכרה...זה עובדה

 (הנהגה מרכז)

אני שותה בירה אחת זה אם . "דפיקת ראש"כל מה שיגרום לי ל"

שלוק זה ממש . יותר מכוס זה שתיה. מבחינתי לא שתיית אלכוהול

 (מרכזת הנהגה". )לא
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רובם תופסים את שתיית האלכוהול נראה כי , יה של צוות ההנהגהילסיכום הרגלי השת

חלקם רואים את עצמם . כדבר שאינו מרכזי בחייהם ואינם שותים בכמויות גדולות

 .חברתית סביב האוכלמרכזי בחייהם אלא כחוויה ושא אינו מהווה גורם כבוגרים וכי הנ

חלקם , גם במקרה בו נשאלו המרואיינים על התחושות אותן הם חווים לאחר השתייה

 . התייחסו לתחושת השכרות כחוויה שאינם מכוונים אליה

אם אני משווה לפטל קר במחנה קיץ או קפה בבוקר שאני יודעת "...

לא לפה ולא . זה סבבה, שה לי הרגשה טובה אבל זהלהגיד שזה עו

בגלל שזה חלק . כשאני שותה מסוימתאני לא מחפשת הרגשה . לפה

אלא יציאה חברתית אני  ,ולא למטרת השתכרות ,מהחוויה של היציאה

 (מרכזת הדרכה". )לא שמה לב איך אני מרגישה אחר כך

זה לא  .מבחינתי לשתות כוס אחת של בירה זה כמו לשתות קולה

 (מרכזת הנהגה..." )עושה לי כלום אז זה סתם לשתות

. מקרים בודדים שאשתה יותר מבירה אחת. אני לא מכוונת לזה לרוב"

בגלל . סבבה עם זה –איך אני מרגישה . אולי חתונה או משהו בסגנון

 (מרכזת הנהגה". )שזה לא יום יומי זה לא משפיע

 .כמרכיב חברתיבין השאר ר ורואים באלכוהול ניתן לשים לב כי הם לא מעוניינים להשתכ

 בילוי שלא למטרת שתיית אלכוהול 1.2

חלקם ציינו כי מדובר בסיטואציה , כשנשאלו המרואיינים האם החברים שלהם שותים

חלק מהמרואיינים סיפרו כי הם . שמובנת מאליה ומהווה חלק ממטרת היציאה החברתית

 . רותאך לא למטרת שכ ,יוצאים בכדי לשתות אומנם

אם הולכים לסרט אוכלים פופקורן ובפאב . יוצאים ושותים. כי ככה זה"

 (מרכזת הדרכה". )זה חלק ממטרת היציאה החברתית. שותים בירה

. אני גר עם החברים שלי במעין קומונה כזו. אני חושב שזה באמת כמוני"...

ר בקבוקי בירה אז כב 5אם שותים . אנחנו בסבבה...אז מעולם לא השתכרנו

אני בכלל אוהב פעם . אני מאמין שאנחנו שותים מאותן סיבות. השתוללנו

לא , אבל זה מה שאני שותה. בשבוע לשבת ביקב לטעימות זה חלק מהאנינות

 (הנהגה מרכז". )זה לא המטרה של הבילוי... שוטים וכל מיני כאלו

ין גם א...בירה אחת שתיים וזהו, בזוגיות ואנחנו נפגשים בפאב 51אני בת "

 (הדרכהמרכזת ". )פאב ברגוע. מסיבות כי לא יוצאים למסיבות
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רוב המרואיינים מצוות ההנהגה מעידים כי הם לא יוצאים לבילוי למטרת , כפי שניתן לראות

 ". מטרת הבילוי"בשתיית אלכוהול את שתיית אלכוהול ולא רואים 

 שתיית אלכוהול כחריגות בחברה 1.4

העידו , אך במקרה זה. סיבות חברתיות עלול להיתפש כחריגהאדם שאינו שותה בנ, בחברות רבות

 . כי ההפך הוא הנכון, המרואיינים באופן גורף

 10אני בת . אני הכי מבוגרת פה. אנחנו אנשים בוגרים. זה לא מעניין"

. ה פה'ולכן כל החוויות של שתיית אלכוהול שלי הן שונות מאשר של החבר

" ...משנה ולא מזיז לאחרים אם מישהו לא שותה אצלנו זה ממש לא

 (הנהגה מרכזת)

אני נמצאת בשלב בחיים שזה כבר לא לחץ חברתי . זה ממש לא בעייתי"...

גם אם . וכל אחד עושה מה שהוא רוצה ואף אחד לא יגיד לו כלום

 (מרכזת הדרכה". )אז לאף אחד אין בעיה עם זה...יוצאים ואני לא שותה

 (מרכזת הנהגה". )הוא החריגמי ששותה , הפוךאפילו אצלנו זה "

 ושליטה בסיטואציית ההגעה לשכרות שכרות כדבר מהנה 1.5

ואף התבקשו לתאר את הסיטואציה שגרמה , המרואיינים נשאלו לגבי חווית שכרות בעבר

 (. כייפית)הם נשאלו האם החוויה נתפסה כמהנה , בנוסף. להם להגיע לשכרות

 .תבגרות ומתוך סקרנותמרואיינת אחת ציינה כי היא השתכרה בגיל הה

מתוך סקרנות ...שתיתי הרבה...בצבא. השתכרתי קצת לפני הצבא"... 

 (מרכזת הנהגה". )וגיל ההתבגרות

מספר מרואיינים העידו כי בעבר הם ראו את חווית ההשתכרות ככייפית וכעת אינם 

 . תופשים את החוויה בצורה דומה

זה לא קשור . לו חיצוני ליעכשיו זה כאי...לגמרי, ראיתי בזה משהו כייפי"

אבל גם בתור נערה מתבגרת אני יכולה לספור על יד אחת פעמים . אלי

 (מרכזת הנהגה) "שהשתכרתי

 .זה מגעיל אותי, לא רק שזה לא חלק מהכיף שלי להשתכר"

אני . אני חושב שאפשר לספור על יד אחת את הפעמים שהייתי שיכור

 (הנהגה מרכז". )צריך שליטה

" לשתות יותר"ישנם מקרים בהם כן ניתן , מרות שהשתכרות אינה נורמטיביתול, עם זאת

 . כדוגמת חתונות
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היום אני . פעם זה היה ממש מטרה וממש השתכרתי יותר. לפעמים כן"

לפעמים , חתונות ומסיבות, אבל באירועים חברתיים. לא מחפשת את זה

 (מרכזת הדרכה". )כן זה כייף לי קצת להשתחרר

הם שוב . רואים המרואיינים את עצמם כשולטים במצב הגעה לשכרות, חלטבאופן די מו

וגם בסיטואציות אלו הם , מציינים כי מספר הפעמים בהם השתכרו היו אחדות בלבד

 .ידעו כי הם שותים לשוכרהושלטו במצב 

אני . אני יודעת מה יביא אותי לזה ואני יודעת שאני הולכת להשתכר"

פעם הייתי עושה את זה יותר . ה כמו שאמרתילגמרי בשליטה ומכוונת לז

מרכזת ..." )זה אף פעם לא היה לא מכוון. אבל תמיד הייתי בשליטה

 (הדרכה

 (הנהגה מרכז". )אני צריך שליטה ולכן אני יודע לשלוט גם בזה"

 (הנהגה מרכזת". )אני תמיד בשליטה ולא משתכרת"

גם לעניין של  באופן טבעי בר משליךהד. צוות ההנהגה רואה את עצמו כחייב להיות בשליטה

 . והגעה לשכרות לשליטה בכמות של אלכוהו

 

 תפישת שתיית אלכוהול בגיל צעיר  8

 "מפחיד"ו" נורא"שתייה בגיל צעיר כדבר  3.1

כאשר הביעו המרואיינים את דעותיהם לגבי הנתונים הקיימים של שתיית אלכוהול בגיל 

 : בנוגע לשתיית אלכוהול בגיל צעירתגובות קשות עלו , (08-00גילאי ) צעיר

זה בכלל לא גיל . זה מתחיל 85אני לא מאמינה שכבר בגיל . זה נוראי"

זה ילך ירד בגיל ויהיה יותר , הגיוני ואם נאפשר להם לשתות בגיל הזה

 (מרכזת הדרכה". )והם יתחילו לשתות אפילו לפני. מוקדם

ימי כחלק מהבילוי שהם רואים בזה משהו לגיט ,זה מפחיד שהם נחשפים"

 (מרכזת הנהגה". )שאין מי שיעצור בעדם ושהכל אפשרי. שלהם

ואף צופים כי הדבר עלול  ,רבים לא האמינו כי השתייה מתחילה בגיל כל כך מוקדם

 .להתדרדר

 לחץ חברתי והשפעה סביבתית לשתיה בגיל צעיר 3.3

לחץ חברתי , (ילםהבוגרים בג)כי על פי תפיסת של המרואיינים , מניתוח הראיונות עולה

לחברה , הם מדגישים כי ישנה חשיבות לסביבה. מהווה גורם לשתיית אלכוהול בקרב הנוער

 . של שני אלו זמנית-ה הבוולהשפע
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הם לא בוגרים . בשלב הזה בחיים הם לא מוכנים מבחינת הלחץ החברתי"

מרכזת ". )ה זה ממש לא טובבגלל ז. מספיק וזה מיד יוביל אותם לשתיה

 (הדרכה

כאילו אני חושבת שצריך לעבוד איתם בבית , אני חושבת שזה נורא ואיום"

אני חושבת שהם מושפעים מהסביבה ומהטלוויזיה וכל מה שקורה . על זה

 (מרכזת הנהגה". )סביבם ועושים את זה כי זה מגניב ולהתנסות

גויות לפיה העידן בו אנו נמצאים מספק הסבר להתנה, אחד ממרכזי ההנהגה הציע תיאוריה

  -השתייה של בני הנוער 

 ?למה -בסוף נשאלת השאלה  . זה מזעזע"

היום העידן שנהיה יותר טכנולוגי  ...התשובה לזה היא מאוד קשה

רי מסכים אז אנחנו לוקחים כשאנחנו מסתתרים מאחו ואינדיווידואליסטי

כה הזו שלנו גם לקבוצה וזו הסיבה לדעתי למה בני הנוער היום את המס

וזה ...פתחיכמויות כי זה מה שגורם להם בסוף לרגע אחד להשותים ב

 (הנהגהמרכז ". )מבחינתי למה זה מזעזע

חזרו במספר ראיונות ומדגישות את חומרת תפישת " מפחיד", "זעזוע", "נורא"מילים כמו 

 .המצב על ידי צוות ההנהגה של שתיה בגיל צעיר

 הגיל הנכון להתחיל לשתות אלכוהול 3.2

הדעות היו . מתי לדעתם זהו הגיל הנכון להתחיל לשתות אלכוהול, לוהמרואיינים נשא

 . כגיל הנכון להתחיל לשתות 02חלוקות כאשר חלק ציינו את גיל 

מהרגע שאתה מבין עם עצמך מה . 81מגיל . בהתאם לחוקים המחמירים"

ואתה . זה באמת אומר ואתה לא עושה את זה כי כולם עושים את זה

אבל אז פה זה טריקי כי זה יכול להיות בכל  שלם עם מה שאתה עושה

אבל אתה לא מגיע לבגרות שאתה מבין מה אתה עושה אלא רק . גיל

 (מרכזת הנהגה". )בערך עם החוקיות באה הבגרות. 81-81בגיל 

לא ידעתי שזה הגיל שמתחילים לשתות וזה . אני חושבת שזה נורא"

מאוד דומיננטית  זה גיל שהחברה, זה בכלל לא הגיוני...מפתיע אותי

גם בגלל שהם לא . ומשפיעה עליהם וכנראה שבגלל זה הגיל הולך ויורד

 (הנהגהמרכזת ". )מגובשים עם עצמם ולא בוגרים מספיק

אני אקח ...אין גיל שזה נכון להתחיל בו לשתות. זה שאלות מעצבנות"

ואם תשאלי אם זה . מעשן סיגריותשאני בנאדם . את זה ממקום אחר
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אם לא הייתי בקבוצה ...גיד לך שלאאני אוהב לעשן אני אנכון ואם 

לא הייתי  15כנראה שהיום בגיל  81שגרמה לי לעשות את זה בגיל 

הייתי צריך להיות חלק  .מעשן כי גם אז לא אהבתי לעשות את זה

ולכן אני חושב שאין פה עניין גיל יש פה עניין של בגרות . מהקבוצה

איפה שהוא שהנוער יכול , יודעתשאולי איפה שהוא את . מסויימת

 (הנהגהמרכז ". )אולי סביב גיל צבא. לפתח לעצמו את השכל הישר

 

אחרים אמרו , 02למרות שרוב המרואיינים המליצו כי בני הנוער יתחילו לשתות לקראת גיל 

חלקם אף מאמינים כי אם יביאו . לקראת סוף התיכון אינה בעיה חמורה אלכוהול כי שתיית

זה יגרום לריחוק בינם ובין בני ( 02-01)שתייה בגילאי ההתבגרות המאוחרים התנגדות ל

 . הנוער

מבחינת לחץ חברתי הם טיפה יותר מוכנים והם גם ...81גיל , כיתה י"

אם לא נאפשר את זה בגיל הזה הם . רואים את זה סביבם והם סקרנים

 (מרכזת הדרכה." )עלולים לעשות מאחורי הגב ולא לשתף אותנו

לא הכוונה לשתות . יא זה בסדר להתחיל -ייתי אומרת שכיתה יה"

". הם כבר בגיל שהם מבינים ומתחילים לבדוק. בכמויות אבל להתנסות

 (הנהגהמרכזת )

עבור בני " םלא רלוונטיי"ובין החשש להפוך ל, בדילמה שבין העברת מסר ברורניתן להבחין 

 . הנוער

 יית אלכוהול בקרב ילדים ובני נוערמקום תנועת הצופים בחינוך ומניעת שת. 0

 הרלוונטיות של נושא שתיית האלכוהול בהנהגות השונות 2.1

מדברי . כל צוותי ההנהגות סיפרו כי נושא שתיית האלכוהול רלוונטי וחשוב עבור ההנהגה שלהם

הנוער שותה בהזדמנויות רבות עד למקרים בהם היה צורך לאשפז נערים  כי, המרואיינים עולה

 .יתר תיתבעקבות ש

מצאתי את . יהיגים ששותים וכאלו שמתכנסים בשביל השת"יש שכב. כן" 

זה רלוונטי . עצמי מדברת הרבה פעמים על איך להתנהג אחרי ששותים

 (מרכזת הנהגה". )שזה לא רלוונטי לכולם ואין הנהגה שתגיד

התחלנו להתעסק עם דברים . אנחנו מאשפזים פה ילדים. חדשות לבקרים"

אנחנו כבר . הזמנות למסיבות כאלה". ירוק"עם " חום"עם . יותר רעים

 (מרכז הנהגה) ."זה מאוד רלוונטי...התקדמנו
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קודם כל אנחנו יכולים לפגוש . אני אציג רגע את ציר ההתפתחות שלנו"

פה בקיצוניות מאוד מאוד גדולה בין אלו שאלה החיים שכל שישי עושים 

אפשר אפילו למדוד את , קטנהמסיבות ומצד שני נמצא חבורת ילדים לא 

זה לא בשבילי , אומרים אני לא אוהב את זה 04%-וה. 04%-ו 14%-זה ב

ושנלך ללמוד מי הילדים האלה נלמד את . אני לא חושב שזה מתאים לי

התקשורת שיש בבית ונלמד את המשמעות שיש לילדים האלה בחיים 

ה שיש להם כלים 'ונראה שדווקא הם המדריכים או החבר

הם יהיו המחסנאים הם , וכשנשאל מי אלו מארגני המסיבות...שורתלתק

 –אלו שנשאל אם הם מטפחים את הכלי התקשורתי שלהם , הפעילים יותר

וזה יושב מאוד חזק על ...ובאמצע יהיו החברה שנגררים. התשובה תהיה לא

 (הנהגה רכזמ) ..".פופוליזם

יא לא במסגרת ה, ג"כמעט כל שישי יש לנו מסיבת שכב! מאוד מאוד"

אני יכולה להגיד . שלנו אבל אי אפשר לברוח מזה שהם שייכים לחברה הזו

הם עושים את זה ...ס וכאלונשהיו לנו סיפורים של לפנות נערים באמבול

הם בדרך כלל . במקומות כמו פארקים וחופים כאלו שקשה להגיע אליהם

 (זת הנהגהמרכ". )מודיעים שניה לפני לאן להגיע כדי שאף אחד לא ידע

שזה שיטור של " סלע"פעם לא ידענו איך להסביר ל, הם מתחבאים"

". ולא ידענו להסביר להם איפה זה. שיש מסיבה שילכו לבדוק, העירייה

 (מרכזת הנהגה)

בנוגע , שעלה בניתוח ראיונות קודמים, אחת ממרכזות ההדרכה הבוגרות הסבירה את הקושי

  -נגד שתיית אלכוהול לבני נוער אחריםליכולת של בני נוער להעביר את המסר 

מבחינת . מאוד רלוונטי להנהגה ואם זה קורה בשטח צריך לטפל בזה"

כי . לפעמים הפרסונה שמעבירה את זה מעוררת המון אנטי...צוות ההנהגה

גם המרכזים לא סגורים על עצמם כי הם בעצמם השתחררו לפני שניה 

והילדים שהם מדריכים זה . וחלק מהכיף שלהם זה עדיין לצאת ולהשתכר

. ה שלהם מהישוב זה האחים הקטנים של החברים שלהם וזה בעייתי'החבר

 (מרכזת הדרכה". )כולם מכירים את כולם
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 עמדות לגבי המערך ההוליסטי למניעת שתיית אלכוהול בקרב בני הנוער. 0

 "!לא צריך את זהאתה , אלכוהול" –המסר של הצופים לגבי עמדות  4.1

, סמא מאוד מוצלחת ושאפתניתיהרגשה שהמסר הוא סעולה ה, וח הראיונות גם במועד זהמנית

המרואיינים ציינו כי זה נובע . אך בפועל בשטח המסר לא עובר בצורה שהיו מצפים ממנו לעבור

 .בעיקר מהגיל הצעיר והניסיון הסמוך של המדריכים עם שתיית אלכוהול

הסיטואציות , הגיל הלא נכון. כלפי חוץ מהמסר הוא שלא צריך את זה"

ואולי זה בגלל האנשים  ,התחושה היא. הסיבות הלא נכונות, הלא נכונות

מנותק . שמעבירים את הסדנאות האלו זה מין משהו שיושב רחוק וגבוה

מעל ....פלצני קצת לא יודעתקצת , מתפנפן כזה, לחלוטין מבני נוער

הול והם ום שצורכים אלכהאנשים שעובדים פה הם גם אנשים צריכי...כולם

או שהיו חיילים ובצבא חיילים שותים בלי , כאילו, לפני דקה וחצי היו שם

 (מרכזת הדרכה". )קצת קשה לרתום אותם מכאן לתהליך כזה גבוה. סוף

 .המסר הוא נכון אבל הם מעבירים אותו בצורה לא טובה"

ין אף אחד לא מעני...במיוחד שזה משהו שמיד צריך לעשות עליו וי

מלבד . אותו האיכות של זה לא הייתה לזה שום נגיעה לזה השנה

מרכזת ". )לא עסקנו בזה בצורה רחבה, אירועים ממש ספציפיים

 (הדרכה

כביכול המסר הוא שלא צריך את האלכוהול כדי להיות מי שאתה ומה "

אבל הוא . אתה יכול להרגיש מספיק בטוח בשביל להיות מי שאתה, שאתה

. ג"א מאוד קשה למרכזים שאמורים לדבר את זה לשכבהו. מאוד אפור

האם אני מטיף להם או האם אני מדבר איתם על זה או ? מה זה אומר

איך אני בעצם יוצר להם את הביטחון העצמי . לא מדבר איתם על זה

זה מעמיד את ...ושים מסביבלמרות כל הפעולות והשיח ומה שאנחנו ע

 (מרכזת הנהגה)..." מולה מרכזים בסיטואציה שקשה להם לעמודה

מרכזי כי , נראה. ער בתפישת חשיבות המסר בין מרכזי הדרכה למרכזי הנהגהניתן לראות פ

בניגוד . וא מחובר לנוערהם סבורים כי ה, רואים את המסר כריאלי יותר וחשוב יותר ההנהגה

 .המוזכרות לעיל לעמדותיהם של מרכזי ההדרכה

..." א חלק בלתי נפרד מהתוכניתהוא נכון מאוד והו, ןהמסר מצוי"

 (הנהגה מרכזת)

 (הנהגה מרכזת". )זה מסר מאוד מאוד ברור, אתה לא צריך את זה"...
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 למרכזי ההדרכה ההנהגתייםפערים בחשיבות והעברת המסר לשטח בין מרכזי הנהגה  4.3

 מרכזי ההדרכה לעומתניכר כי יש שוני בתפיסת המסר והדרך בה הוא מועבר מצד , בהמשך

  -הקשייםעל מרכזי ההדרכה מצביעים רבים מנראה כי  .מרכזי ההנהגה

צריך למצוא את הדרך ...יש פער. יורד כל כך טוב למרכזיםהמסר לא "

המרכזים שאולי עסקו בחינוך וקצת שנת שירות ויותר רתומים . לכל אחד

ויש להם התנגדויות . לזה ויש את אלו שלא ואנחנו פחות פונים אליהם

אני מבחינתי גם התגבשתי עם עצמי וצמחתי ...א מצליחים להסירשאנחנו ל

 (מרכזת הדרכה". )בתהליך הזה

סבורים כי המסר ריאלי מאוד ומרגישים מחוברים  מרכזי ההנהגהמ נראה כי רבים בעוד 

 .אליו

למה אתה צריך את זה . אני מאוד מאוד מחובר אליו כי אני שואל למה"

את זה אני מנסה להראות את הצדדים וכשהוא מסביר לי למה הוא צריך 

בשנים האחרונות עברנו רכבת הרים מאוד מורכבת ממקום של ...האחרים

להיות אנטי ונגד ולהלחם וללכת עם הראש בקיר למקום שבו אנחנו 

בוא נבין אם אנחנו יכולים לשלב את . אומרים רגע בואו נעשה סטופ קטן

יש לנו פה  –מדהים ...התוכניות עם ההורים ולערב אותם יותר ולתקשר

שאנחנו מקיימים עם ההורים והילדים זה בא מצד ההורים ...תוכנית

 (הנהגה מרכז) ..."בבקשה לעזור וזה מדהים

 המסר עורבות צוות ההנהגה בגיבוש והעברתמ 4.2

וכי יצא להם להביע  ,המסר ההוליסטיצוות ההנהגה מציין כי היה מעורב בעיקר בהתהוות 

  -תהליך גיבושו במהלך  את דעתם בנושא

הייתי במרחב שרון . הייתי מעורבת לפני כמה שנים לא בהנהגה הזאת"

מה צריך , איך זה עובד. במהלך התהליך הבעתי דעה. צפון לפני זה

 (מרכזת הנהגה". )האם להתקדם לשלב העונשים או לא, לקרות

התהליך . שנים בהנהגה אחרת 1אני גדלתי . אני לא מההנהגה הזו"

בהתחלה התנגדתי . בכלל לא הבנתי מה רוצים ממני...תכלס –שעברנו 

כן הבנתי שהם לא צריכים לשתות אבל לא באמת . והייתה לי בלבלה

אני לא יודעת אם זה רק אני עם  ,שוב. הצלחתי להוריד את זה למטה

אבל אני התגבשתי עם עצמי ופעם אחרי פעם . עצמי או משהו רוחבי

לסדנא כי זה עוד פעם  להגיעשעברתי את זה התבאסתי עוד פעם 

 (מרכזת הדרכה...")משהו מנותק
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 פערים בתפיסת ריאליות המסר 4.4

 ".לא צריך את זה"יש שחושבים שהמסר אינו ריאלי וכי הנוער צריך לקבל מסר אחר מלבד ש

אני לא בטוחה . אני מסכימה עם המסר שבני נוער לא צריכים לשתות"

ד ולדבר את זה אבל זה לא שצריך להגי. שזו הדרך להגיע אליהם 844%

 (מרכזת הנהגה". )הדרך הנכונה שצריך להגיע לאן שאנחנו מכוונים

כאילו אני באמת חושבת שאנחנו לא . הם צריכים את זה. הוא שקרי –לא "

רוצים שהם ישתמשו בזה אבל הם צריכים מקום לברוח אליו ואנחנו לא 

לא מסכימה עם ואני ...רוצים שזה יהיה האלכוהול והמסר מעורר אנטי

 (מרכזת הדרכה". )זה

אין לי דעה נחרצת . אני לא יודעת אני כל הזמן חושבת משהו אחר"

לי מאוד קשה עם זה שאנחנו . מסוימתכן צריכה להיות אמירה . בנושא

לא יכולים להגיד תשתו בצורה מבוקרת ותחשבו על מה אתם עושים 

הם עדיין בני נוער כי . ואנחנו צריכים להגיד לא אתם לא צריכים את זה

אנחנו צריכים לתת את הרובד הנוסף של תחשבו על . והם מחפשים את זה

שאנחנו נבוא ונעזור להם בסופו של . זה ולהיות שם אם קורה להם משהו

 (מרכזת הנהגה". )דבר

ה אולי לא נגיע שכן הוא ריאלי כי כשמכוונים גבו מצד אחד אני אומרת"

צד שני אני מרגישה שזה אולי גורם וזה בסדר ומ 14%ונגיע ל  844%ל

". לאנטי של הנוער ואולי אנחנו לא מצליחים להתקרב אליהם בגלל זה

 (מרכזת הנהגה)

 

וכי יש קושי להעביר אותו לבני  ,כי המסר אינו ריאלי ,שחוזרת על עצמה, אך על אף הדעה

יטול של סיפרה מרכזת הנהגה כי בעזרת המסר הצליחו לגרם לב ,הנוער ולעמוד מאחוריו

 .מסיבה

 

הצלחנו לפוצץ מסיבות ומסיבות שהיו , אבל היו לנו הצלחות השנה"

אמורות להתקיים הצלחנו לגרום לזה שהם לא יתקיימו בגלל ההבנה 

 (מרכזת הנהגה..." )שלא צריך את זה ושיש אלטרנטיבות וכאלו

 

, עם המסר םמימסכי אינם מהם עולה כי צוותי ההנהגות ברובם , לאור דברי המרואיינים

חד משמעית . נשאלו האם הם מתכוונים לפעול בעקבות אי ההסכמה שלהםהמרואיינים 

 .התשובות היו שהם אינם מתכוונים לעשות דבר בנידון
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 אנחנו. אנחנו פועלים ועושים הכל כדי שלהגיע בסוף שלא ישתו. כלום"

". אנחנו מנסים בדרכים שונות". אתה לא צריך את זה" אומרים  לא

 (זת הנהגהמרכ)

מצאתי  –וסבבה . כי אני אמרתי את זה כל פעם אחרי כל סדנא כזאת"

אני לא הייתי רוצה שהם . את הדרך שלי מול הילדים ומול המרכזים שלי

הם לא במקום שהם . יצטרכו את זה אבל זה דבילי לומר להם את זה

זה חברתי ואי . הם קצת רוצים את זה. מבינים שהם לא צריכים את זה

". להתעלם מהמקום שזה שם אותם בו וזה סותר את זה קצת אפשר

 (מרכזת הדרכה)

מאפשרים לנוער להרגיש כי יש לאן לפנות וכי יש להם המרואיינים מדגישים כי הם , ועם זאת

 . מקור שיכיל אותם במידת הצורך ברגעי משבר

בתור מרכזת עשיתי איתם את כל הפעולות של למה הם לא "...

ובאותה נשימה . לות להם את הביטחון העצמי שלהםצריכים וכדי להע

אמרתי להם שאם הם כבר כן עושים את זה שידעו שהם יכולים 

. להתקשר אלי ואני אדבר איתכם בכל שלב בכל צורה ואני אעזור לכם

אפילו הלכתי ולקחתי ילדים שהתעלפו לבית שלהם ויידעתי את 

סתכלו עלינו כלא אבל זה צריך לקרות באותה פעימה ושלא י...ההורים

. לוייאלים למערכת אם אנחנו אומרים להם אנחנו פה בשבילכם

לפעמים אנחנו לא יכולים להגיד את זה אבל עדיף שהם יבואו ויגידו 

 (מרכזת הנהגה".  )לנו מאשר שיהיו ברחובות

 

 בנושא האלכוהול ומיקומו בסדר העדיפויות  עיסוקהיקף ה 4.5

רבים . לעיסוק אינטנסיבי בנושא האלכוהול" להתגייס"מניתוח הממצאים עולה כי קיים קושי 

אין בכוונתם להתעמק בנושא זה לפיכך ו ,כל שנה יש נושא מרכזי אחר כי מהמרואיינים סיפרו

 .בשנה הקרובה

כל פעם , זה קצת ממשהו מאוד מאוד מרכזי השנה. לא –אמרתי לך "

מחר זה , זה היה אלכוהול עכשיו זה מיניות. התנועה תוקפת נושא אחר

 (מרכזת הדרכה..." )משהו אחר

". יסודות"אצלנו לא יהיה וגם לא היה חוץ מהסדנא שחייבים להביא של "

 (מרכזת הדרכה". )התעסקנו מאוד במגדר ומיניות אבל לא כל כך בזה

 (מרכזת הנהגה". )אנחנו לא נתעסק עם זה, זה משהו שבטי"
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יש נושאים חמים . בתוך תוכנית שנתית לא...כן, במידה ויקרה משהו"

ג תהליך וזה באמת "העברנו את השכב. האלכוהול כבר לא חם, אחרים

שתהיה ...זה כאילו מקבל כמעט התעלמות עד שיקרה משהו. פחות שם

 (מרכזת הדרכה". )מסיבת שכבג עם אלכוהול ואז ניתן לזה מקום

חוויה  סיפרה המרואיינת כי היא אינה מתעמקת מאוד בנושא מאחר וחוותה, במקרה אחד

 . של דחייה על ידי הורי החניכים שהתנגדו לתהליך

אני זוכרת מחוויה שלי שריכזתי פה בשבט ...באיזה מקום. תלוי איפה"

ההורים באו ואמרו לי מי את שתטיפי לילדים שלנו מה . ופתחתי את זה

אוקיי אתם לא 'ולי באופן אישי זה יצר חוויה של . לעשות ותגידי לנו

 (מרכזת הנהגה...")'רוצים אז לא צריך

וכי , זמן ומייחסים לנושא חשיבות רבה מקדישים לכךכן בחלק מהשבטים נראה ש, עם זאת

 .יש תכנון לעתיד לקיים פעילויות שונות בנושא

אצלי באחד השבטים . בהתאם לצורך בשטח ושל המרכזים. זה פר שבט"

יידענו את . עשינו מהלך שלם של התעסקות באלכוהול מספר פעולות

שאנחנו פותחים את התהליך הזה שלא יגידו מה אתם חושפים , ההורים

הקפנו את זה בכל המסגרות והיו לזה . את הילדים שלנו לדברים האלו

 (מרכזת הנהגה". )הדים טובים והיו כאלו שפחות רצו לקחת בזה חלק

אנחנו מתכננים שנה הבאה לעשות . כבר השנה יש לזה מקום מרכזי"

כתבנו תוכנית עם שפה אחידה בין מנהלי בית הספר מפגשים בבתי ספר ו

זה נושא שמשמיעים . אנחנו נגיע לפורים ונעשה שיתוף פעולה. לביננו

 (מרכזת הנהגה". )אותו

כל הזמן יש עיסוק בפעילויות סיכוניות וכל הזמן יש את העיסוק בדברים "

ש גדשם היה יותר . יץ שהיה לפני חודשגם התעסקנו בזה בסמינר ק. האלו

". על סמים אבל כן דגש על התנהגויות סיכוניות שכן יש לזה קשר

 (מרכזת הנהגה)

אנחנו בהחלט מתעסקים בזה כל הזמן וניתן לזה את המקום הראוי גם "

 (הנהגהמרכזת ". )השנה

אך לא באופן רשמי וגורף אלא פר  ,ישנה כוונה לתת לנושא מקוםנראה כי ברוב במקרים 

 ."במקרה קצה"טיפול  נקודתי , יקר. מקרה הדורש התייחסות

חוברת ההדרכה שקיבל הצוות להעביר ולהדריך באמצעותה כי , ניתוח הממצאים עולהמ

המסר שהועבר למדריכים הוא כי הבחירה האם . אינה נמצאת בראש סדר העדיפויות
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ולפיכך הם יכולים להחליט האם להשתמש בה , תלהשתמש בחובר הסדנאות היא וולונטרי

  . דהובאיזו מי

אם החלטנו שעכשיו שמים . יש סדרי עדיפויות, זה קצת נורא אבל כאילו"...

כמובן שאם תהיה סיטואציה לא . דגש על נושא אחר אני אשים את זה בצד

 (מרכזת הדרכה". )נתעלם מזה ואז נתחיל תהליך

יש לנו מיליון ואי אפשר להגיע , מבחינת מדריכים והעברת ערכים"...

 (מרכזת הנהגה". )ה שהשנה זה יעבוראנחנו ננס. לכולם

אנחנו לא יכולים . לא –להגיד שאנחנו עוסקים היום במניעה חינוכית "...

מחוץ למסגרת שלנו , כשיש אירוע. לעסוק במניעה חינוכית יש פה משהו מעבר

לי היו כמה סיטואציות לא  –בוודאי אנחנו מעורבים . אנחנו מעורבים בזה

, הילד שלכם הסתבך"נים ולהורים ואמרתי להם קטנות שהגעתי לבעלי מועדו

ברגע שאנחנו יודעים על משהו  –בוודאי  ".בואו נראה איך אנחנו עוזרים לכם

כשאני מדבר על מניעה אני מתכוון שאנחנו לא . אנחנו מיד מטפלים בו

אלא מדריכים את זה על מנת שלא יצרכו , יושבים כל היום עם הילדים

 (הנהגהמרכז ". )התוכניות קיימות בשטח. ךאלכוהול וזה קורה על הדר

 באיתור וזיהוי מקרים של שתיית אלכוהול בעלי התפקידים בשטחתפקיד  4.6

יאתרו ש מצפים מהמדריכיםניכר כי . נתפס כחשוב בשטח מרכז השבט והמדריכיםתפקיד 

 .שיראו ושיגיבו, סיטואציות ויהיו נוכחים בשטח

אני ...אני מצפה שהם לא יתעלמו...לראות בעיניים ולאתר סיטואציות"

לשאול ...להגיב לזה לדבר על זה. מצפה מהם לראות את זה

הציפייה היא שאצלנו קיים ניסיון מאוד מאוד גדול ושהם ידעו ...שאלות

 (הנהגהמרכז ". )להשתמש בזה

, מרואיינת אחת בלבד סיפרה כי היא מצפה מהמדריכים להעביר בפועל את המסר של התנועה

  -את הפעילויות מתוך החוברת ולהעביר 

הם צריכים להעביר את . אני מצפה מהמדריכים והמרכזים שיהוו דוגמא"

". לא צריך את זה"המסר בצורה מאוד ברורה ולהקרין כלפי חוץ ש

ג צריכים "המרכזים צריכים להעביר את ההדרכות והמדריכים של השכב

 (ת הנהגהמרכז". )להיות עם היד על הדופק ולהוות גם אוזן קשבת
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 תפקידה של תנועת הצופים לדבר על שתיית אלכוהול שלא במסגרת הפעילות הצופית  4.4

גם . הנוערבני צוות ההנהגה רואה את תפקידה של התנועה כחשוב בכל נושא משמעותי בחיי 

עצה שעלתה מתייחסת ליצירת קשרים עם  .ד האלכוהולבמדובר בנושאים אחרים מל כאשר

 .עלות בנושא אלכוהולמרכזים או עמותות הפו

אם זה . התפקיד של התנועה הוא לדבר על כל מה שמפריע לנוער"...

אני חושבת שצריך שיהיו . אם זה מיניות ומגדר אז כן –אלכוהול אז כן 

בנושא המיניות יש לנו קשר עם ...מגוון נושאים בשנה ולא רק נושא אחד

עם עמותה שפועלת בנושא ואם לצורך העניין היה אותו דבר 

 (מרכזת הדרכה...")אז זה היה יותר קל...הולואלכ

הדגש על כך שהנושא חשוב אינו שנוי במחלוקת ונראה כי יש עליו הסכמה בכל דרגות הניהול 

 .בצוותי ההנהגה

ניק והם ב"ימבחינתי מרכז צריך לשבת עם . ב-שיחות אישיות זה א. רוריב"

קום הכי טוב לדבר הם ישבו יחד וזה בעיני המ. מדברים על מצבים שקרו

 (מרכזת הנהגה. )'למה זה נעשה וכו

כי בסופו של דבר כשילד הולך ויושב בגינה עם . זה עיסוק מאוד מרכזי"

וזה לא משנה איפה . ג זה הופך להיות צופים לכל דבר"החברים מהשכב

. זה היה כי הם עדיין ילדים של הצופים ויש את הערכים שהצופים מלמדים

אם מזמינים את , ם להם את זה שזה לא משנה איפהתמיד אנחנו מכניסי

 (מרכזת הנהגה..." )השכבג אז מבחינת ההורים זה של הצופים

אנחנו שמים את זה תחת כותרות של ...ל הזמןכבזה  מתעסקיםבוודאי "

, לאלכוהואנחנו כבר לא מתביישים לדבר רק על . התנהגויות סיכוניות

מרכז ) ..."כל המשתמע מכךאקטיביים ו-אלא בכלל על חומרים פסיכו

 (הנהגה

בכל זמן  ייצג למעשה את התנועהלבתנועת הצופים צריך דגש על כך שהנוער  ניכר כי ישנו

 .ובכל מקום בו הוא נמצא

 לאלכוהול ג בנושא"בעיצוב עמדות חניכי השכב תפקיד צוות הנהגה 4.8

. ההנהגה למעמדו של איש צוותתפקידי צוות ההנהגה בעיצוב החניכים משתנים בהתאם 

ההנהגה אינם מקושרים באופן ישיר לחניכים ולכן המקום שלהם להשפיע ולהיות חלק  מרכזי

 . מהפעילויות הוא קטן ביותר

כי עם ...עם המרכזי שבטים. לתת להם מקום לדבר על זה אני חושבת"...

כי לפעמים הם שותים . ההורים זה לא תמיד המקום הנכון לדבר על זה
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. ים הם כל כך אנטי ואז הילדים עושים בכוונהולפעמ. איתם אפילו

המקום שלי זה לגרום למרכזים לייצר מרחב שאפשר לדבר בו על הדברים 

 (מרכזת הדרכה". )האלו

להראות נגישות על אף . אני לא כל כך מגיעה אליהם. שאלה קשה"

להראות שאם , להראות התעניינות איכפתיות, התפקיד של צוות הנהגה

למרכז שלהם הם יכולים לבוא אלי ולהרגיש פתוח  לא בא להם ללכת

. וגם פה כמו מרכז לא להיות שיפוטי ולהגיד למה עשיתם את זה. ונוח

להיות . מצד אחד להכיל ומצד שני להראות איך נמנעים מזה פעם הבאה

אלו שנותנים את האור במגדלור לאן צריך ללכת ולכם שאנחנו 

 (מרכזת הנהגה". )מכוונים

מדריכים בכל , מדריכים צעירים. ה לשיח בפורומים השוניםלהביא את ז"

כי אני לא מצליחה להגיע ישירות לחניכים אלא רק ...השכבות

מרכזי הדרכה הם מתחתי ואני צריכה להעביר דוגמא אליהם כי ...דרכם

 (מרכזת הנהגה". )הם צריכים להעביר דוגמא לחניכים

 ,ניכים מאחר ויש להם קשר ישיר עם המדריכיםקרובים יותר לח נראה כי רכזי ההדרכה, לעומתם

כשהתבקשו לאפיין את תפקיד צוות . אך עדיין הם אינם מדריכים את החניכים באופן ישיר

הגדרת תפקיד המדריך . נעשתה הפרדה בין התפקידים השונים בשטח, כפי שניתן לראות, ההנהגה

לעומת מרכזי  זאת, רכזי ההדרכהכמו גם של , הינה להיות יותר קרוב ויותר מעורב בחיי הנוער

 . ההנהג

 וממצאי שלוש שנות המחקר האיכותני , של המחקר האיכותני' ממצאי חלק ג סיכום

 ,מרכזי הנהגה ומרכזי הדרכה, צוות ההנהגהבקרב  שנערכו הראיונות האיכותנייםמניתוח ממצאי 

 שתיית. אופן קבועאינם שותים אלכוהול בהמשתתפים  מרבית כי ,ללמוד ניתן בשבטים השונים

 הבילוי מרכז את מהווההיא אינה ו ,חברתיים ומפגשים אירועיםרך כלל בבד נעשית האלכוהול

וכי  ,בחברה להשתחרר מנת על לאלכוהול זקוקיםאינם  הם כי ,המשתתפים סיפרו. החברתי

 . חבריהם הקרובים גם הם אינם שותים באופן קבוע וכמטרת בילוי

 סביבה החברתיתחברתי לא מהווה גורם לשתייה ולמעשה אינו קיים בלחץ  כי הממצאים מן ניכר

  .בחרו צוותי ההנהגה האות

צוותי ההנהגה היו שותפים בביסוס ובהטמעת המסר ההוליסטי  ,המקרים במרבית

 פעילות על מעטים מהמרואיינים דיווחו למרות זאתאך  ,!"אתה לא צריך את זה,אלכוהול"

 הנוגע בכל יש להם עמדה נחרצת ניכר מניתוח הראיונות. ולאלכוהה בנושא ועקבית מסודרת

כי המסר אינו בעיקר בלטה ההסכמה הגורפת . אלכוהול שתיית לגבי הצופים תנועת של למסרים

 בעוד, עם זאת. וכי לעיתים הוא נתפס כגבוה ומרוחק מהם ,מועבר בצורה המושלמת לבני הנוער

 כי האמינו הם, הצופים בתוך מקום אין אלכוהולל כי ,באופן גורף הסכימו המשתתפים שמרבית
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על אף המסר יש לאפשר להם להרגיש , השתייה היא בלתי נמנעת והנוער ישתה בכל זאת ולכן

, אלכוהול" - המסר על חולקים הם כי ציינוחלקם , לכך בדומה. פתוחים ולדבר עם המדריכים

 חיים בה מציאותל בנוגע בסיס וללא, מהשטח מנותק המסר כי והרגישו !"אתה לא צריך את זה

 . יקוד אחרים חושבים כי המסר הוא מצוין ומדובע ,נוערה בני

לא קיימת הסכמה חד משמעית בקרב בעלי מניתוח ממצאי שלוש שנות המחקר עולה תמונה לפיה 

. בפרט" !אתה לא צריך את זה, אלכוהול"בכלל ולמסר ההוליסטית התפקידים בנוגע לתוכנית 

חלקם , הצופים בתוך מקום אין לאלכוהול כי ,באופן גורף הסכימו המשתתפים שמרבית בעוד

יש לאפשר להם , על אף המסר, השתייה היא בלתי נמנעת והנוער ישתה בכל זאת ולכן כי האמינו

יותר כדוגמת " מעודן"ואולי לבחור במסר , להרגיש פתוחים ולדבר עם המדריכים על הנושא

וניכר כי הבלבול , ר בקרב בני הנוער תומך ומחזק ממצאים אלוממצאי המחק". שתייה באחריות"

 . ג"גם לשכב יםוההשלמה החלקית עם המסר מחלחל

 

  מצאי המחקר הכמותימ. 6

 תיאור אוכלוסיית המחקר 2.0

שרון , שרון צפון, חיפה: בשש הנהגות, חניכי תנועת הצופים 0020שאלוני המחקר הועברו בקרב 

הלומדים , (ג"שכב)השאלונים הועברו לחניכי השכבה הבוגרת . יברמת גן ותל אב, דן, דרום

 .ב"י-'יבכיתות 

לאחר , (=n 000)בתקופה שלפני ההתערבות : השאלונים הועברו לחניכים בשלוש תקופות עיקריות

 .(n=582)ולאחר שנת ההתערבות השנייה ( =n 000)שנת ההתערבות הראשונה 

סדנאות המלווה לתוכנית חוברת היית אלכוהול ושהמסר ההוליסטי האחיד בנוגע לשתלמרות 

, ולאור תהליך ההטמעה הארוך של תוכנית הוליסטית מסוג זה, בקרב כלל שבטי התנועה הופצו

בשונה ". הנהגת ההתערבות"הנהגת חיפה תשמש כ כי( בשיתוף עם תנועת הצופים)הוחלט 

ייערך תהליך , וקת החוברתכי בהנהגת חיפה בנוסף לחל, מההנהגות האחרות ברחבי הארץ הוחלט

רכזת הדרכה הנהגתית האחראית על נושא מינוי הכולל , שנתי מקיף ואינטנסיבי יותר-דו

 .לצורך בחינה מעמיקה של הנושא" יסודות"ושילוב סדנאות חיצוניות בשיתוף מכון , האלכוהול

מובילים צוותים , מרכזי שבטים, ראשי שבטים" )מלמעלה למטה"יצירת שינוי מקיף , כמו גם

בעוד , "הנהגת ההתערבות"מסיבה זו הנהגת חיפה תיקרא בכל הניתוחים שלהלן (. ג"וחברי השכב

 ". הנהגות הביקורת"שאר ההנהגות שהשתתפו במחקר יכונו 

כפי שניתן לראות . מוצגים המאפיינים הדמוגרפים של אוכלוסיית המחקר 2בטבלה מספר 

כאשר אחוז זה נשמר לאורך כל , (21%)נות מרבית אוכלוסיית המחקר מורכבת מב, בטבלה

 –אלו לממצאי מפקד תנועת הצופים עולה תמונה דומה  םמהשוואת ממצאי .תקופת המחקר

כמחצית  ,2כפי שניתן לראות בטבלה . מחניכי התנועה הינן בנות 28%מנתוני המפקד עולה כי 

 . ב"יוהיתר חניכי כיתות  א"ישליש מחניכי כיתות , (02%)' כיתות י כימהאוכלוסייה מורכבת מחני
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 (ללא חלוקה לקבוצת התערבות וקבוצת ביקורת) דגםהמ אוכלוסיית תיאור: 6בלה ט

  

 כלל המדגם

 

 

N=1464 

 לפני ההתערבות 

 

 

N=441 

לאחר שנת 

ההתערבות 

 ראשונהה

N=441 

לאחר שנת 

ההתערבות 

 שנייהה

N=582 

  N % N % N % N % 

 מין

 35.4% 206 39.5% 174 38.5% 170 37.6% 550 בנים

 58.9% 343 59.9% 264 61.5% 271 60.0% 878 בנות

 5.7% 33 0.6% 3 0.0% 0 2.5% 36 חסר

שכבת 

 גיל

כיתות 

 'י
709 48.4% 228 51.7% 221 50.1% 

260 44.7% 

כיתות 

 א"י
466 31.8% 122 27.7% 140 31.7% 

204 35.1% 

כיתות 

 ב"י
258 17.6% 91 20.6% 80 18.2% 

87 14.9% 

 
 5.3% 00 0.0% 1 0.0% 1 2.1% 31 חסר

 הנהגה

 39.2% 228 23.1% 102 27.7% 122 30.9% 452 חיפה

תל 

 אביב
215 14.7% 81 18.4% 98 22.2% 

36 6.2% 

שרון 

 צפון
122 8.3% 29 6.6% 50 11.3% 

43 7.4% 

שרון 

 דרום
204 13.9% 64 14.5% 64 14.5% 

76 13.1% 

 16.8% 98 13.4% 59 13.6% 60 14.8% 217 רמת גן

 17.4% 101 15.4% 68 19.3% 85 17.3% 254 דן

 

 בוצת ההתערבות וקבוצת הביקורתשל ק מוצגים המאפיינים הדמוגרפים 2-ו  1אות מספר טבלב

כפי שניתן ללמוד . שכבת גילבחלוקה לפי והשנייה  לפני ואחרי שנת ההתערבות הראשונה

. א"וי' ים מכיתות ימבנ נותהן קבוצת הביקורת כללו יותר בהן קבוצת ההתערבות ו, מהטבלה

ואילו , (הפרש 08%-כ)כי בקבוצת ההתערבות יש יותר בנים מבנות , ב ניתן לראות"עבור כיתות י

בקבוצת ההתערבות לא נמצאו  (.הפרש 00%-כ)בקבוצת הביקורת השתתפו יותר בנות מבנים 

בקבוצת הביקורת , יחד עם זאת, קופת המחקרהבדלים בהרכב המינים בכל שכבת גיל לאורך ת

אחוז נמוך יותר )' נמצאו הבדלים בהרכב המינים לאורך תקופת המחקר רק בחניכים בשכבת יא

(. אחוז גבוה יותר של בנים לאורך תקופת המחקר)' ושכבת יב( של בנים לאורך תקופת המחקר

בהמשך הניתוח ', יב-ו' גיל יאלאור ההבדלים בהרכב המינים רק בקבוצת הביקורת ורק בשכבת ה

 .ניתנה התייחסות לנושא
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  בקבוצת ההתערבות לקבוצות גיל בחלוקה המחקר אוכלוסיית תיאור: 4 טבלה

שכבת 

 לפני ההתערבות  גיל

לאחר שנת 
ההתערבות 

 הראשונה

לאחר שנת 
 שנייהההתערבות ה

 

 
 N % N % N % p-value מין

כיתות 

 'י

 954. 37.5% 42 39.6% 21 39.3% 24 בנים

  62.5% 70 60.4% 32 60.7% 37 בנות

  N=61 100.0% N=53 100.0% N=112 100.0% כ"סה

כיתות 

 א"י

 773. 38.8% 31 45.7% 16 39.1% 9 בנים

  61.2% 49 54.3% 19 60.9% 14 בנות

  N=23 100.0% N=35 100.0% 79 100.0% כ"סה

כיתות 

 ב"י

 750. 57.1% 12 64.3% 9 52.6% 20 בנים

  42.9% 9 35.7% 5 47.4% 18 בנות

  N=38 100.0% N=14 100.0% 21 100.0% כ"סה

 

 בקבוצת הביקורת לקבוצות גיל בחלוקה המחקר אוכלוסיית תיאור: 8 טבלה

שכבת 

 גיל
 לפני ההתערבות 

לאחר שנת 

ההתערבות 

 הראשונה

לאחר שנת 

ההתערבות 

 שנייהה

 

 N % N % N % p-value מין 

כיתות 
 'י

 604. 39.5% 58 34.1% 57 37.7% 63 בנים

  60.5% 89 65.9% 110 62.3% 104 בנות

  N=167 100.0% N=167 100.0% N=147 100.0% כ"סה

כיתות 
 א"י

 027. 29.5% 36 44.7% 46 44.4% 44 בנים

  70.5% 86 55.3% 57 55.6% 55 בנות

  N=99 100.0% N=103 100.0% N=122 100.0% כ"סה

ת כיתו
 ב"י

 031. 40.0% 26 37.9% 25 18.9% 10 בנים

  60.0% 39 62.1% 41 81.1% 43 בנות

  N=53 100.0% N=66 100.0% N=65 100.0% כ"סה

  

לא נמצא הבדל מובהק  ,בבחינת ההבדל בהרכב המינים בין קבוצת ההתערבות לקבוצת הביקורת

בבחינת הרכב המינים בכל שכבת . קרבכל אחד משלבי המח( ללא חלוקה לשכבות גיל)באופן כללי 
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כאשר כמחצית , ורק בשלב שלפני ההתערבות ב"נמצא הבדל מובהק רק בשכבת הגיל י, גיל בנפרד

 מקבוצת הביקורת 09%מהחניכים בקבוצת ההתערבות היו בנים לעומת ( 50%)

  (chi square=11.42 p-value=.001) .א פער זה הצטמצם לאורך שאר שלבי המחקר ולא נמצ

 .הבדל מובהק

 שתיית אלכוהול -התנהגות  2.8

תת פרק זה יעסוק בבחינת ההבדלים בנוגע לשתיית אלכוהול לאורך תקופת המחקר בין קבוצת 

 . המחקר וקבוצת הביקורת בחלוקה לשכבות הגיל השונות

ניתנו ( 82שאלה ) "?כמה מנות משקה אלכוהולי שתית, במהלך השבועיים האחרונים", לשאלה

לצורך . משקאות 5-משקאות ויותר מ 0-5משקאות  0-8, אף משקה: שובות אפשריותמספר ת

הוחלט , משקאות יותר 5עיבוד הנתונים ועקב אחוז נמוך מאוד של משיבים אשר דיווחו על שתיית 

 .משקאות אלכוהול 0-5לקטגוריה של ( משקאות 5-למעלה מ)לצרף את הקטגוריה האחרונה 

יחס לכלל המדגם ללא חלוקה לשכבות הגיל השונות ולאחר מכן התוצאות מוצגות תחילה בהתי

 .בכל שכבת גיל בנפרד

ניתן לראות כי בקבוצת ההתערבות לא חל שינוי משמעותי בכמות המשקאות  0לפי תרשים 

נצפתה ירידה בשנה השנייה לאחר )שצרכו בני הנוער במהלך תקופת המחקר  םהאלכוהוליי

בקרב  םמשמעותית ומובהקת בכמות המשקאות האלכוהוליי לעומת זאת ישנה עליה, (ההתערבות

צרכו למעלה משלושה משקאות  00% ,לדוגמא. קבוצת הביקורת לאורך תקופת המחקר

לאחר שנתיים   82%-ו, לאחר שנת ההתערבות הראשונה 88%, אלכוהוליים לפני ההתערבות

ות אחוז השינוי הינו בקבוצת ההתערב (.,p=.003 χ2=16.14, df=4 ההבדל מובהק סטטיסטית )

 (82%ל  00.0%מ ) 21.2%ואילו בקבוצת הביקורת חלה עליה של ( 02.8%ל  80.0%ירידה מ ) 00.2%

 

 תדירות שתיית אלכוהול בקבוצת התערבות והביקורת לאורך שלבי המחקר: 1תרשים 
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 chi squareמבוסס על תוצאת מבחן 

 

P=.822 P=.003 
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 שהשתתפות כי יתכן, לפיכך ניתן לסכם ולציין (.8-0תרשימים )כבות הגיל המגמה נשמרת בכל ש

בתוכנית ההתערבות מנעה עליה בשתיית מספר גבוה של משקאות אלכוהוליים בשבועיים 

 .כפי שהתרחש בקבוצת הביקורת, האחרונים בקרב בני הנוער

 'המחקר בשכבת י תדירות שתיית אלכוהול בקבוצת התערבות והביקורת לאורך שלבי: 3תרשים 
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 chi squareמבוסס על תוצאת מבחן   

 

תדירות שתיית אלכוהול בקבוצת התערבות והביקורת לאורך שלבי המחקר בשכבת : 2תרשים 

 א"י

8.7

42.9

16.5 18.2 14.4
25
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 chi squareמבוסס על תוצאת מבחן 

בקבוצת ' ול לאורך שלבי המחקר בשכבת יאהממצא של העדר קשר בתדירות שתיית אלכוה

בהתאמה  88.8% -ו 09.2%, 81.2%מנות אלכוהול + 0שתיית )הביקורת נמצא גם בקרב בנים 

χ2=.296 p=.565 ) וגם בקרב בנות(82.8% -ו 01.1%, 01.9% χ2= 8.76 p=.067.) 

P=.001 P=.593 

P=.261 P=.012 
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 ב"יבשכבת  תדירות שתיית אלכוהול בקבוצת התערבות והביקורת לאורך שלבי המחקר: 4תרשים 
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 chi squareמבוסס על תוצאת מבחן 

 

בקרב קבוצת הביקורת נמצא כי ההבדל המובהק ' כאשר מבצעים חלוקה לבנים ובנות בשכבת יב

 χ2=9.37בהתאמה  51.1% -ו 01.1%, 01.1%מנות אלכוהול + 0שתיית )נמצא בעיקר בקרב הבנים 

p=.052 )02.5% -ו 02.0%, 81.9%מנות אלכוהול + 0שתיית )ות  ולא בקרב הבנ χ2=4.69 

p=.321.) 

, ב"יהגדול ביותר בין ההתערבות לביקורת הוא בכיתות  ההבדל, כפי שניתן ללמוד מהתרשימים

 .כמעט ולא רואים הבדלבהן ' כיתות יזאת לעומת 

 "?מספר שעותמנות אלכוהול או יותר תוך  5הימים האחרונים האם שתית  22-ב", לשאלה

, שלוש פעמים, פעמיים, פעם אחת, מעולם לא: ניתנו מספר תשובות אפשריות( 01שאלה מספר )

מנות אלכוהול תוך מספר שעות היו  5מאחר ואחוז המשיבים על שתיית . ארבע פעמים ויותר

התרשים מציג את התשובה . 'לא'לעומת ' כן'. מאוד נמוכים הוחלט לקבץ את המשתנה לדיכוטומי

התוצאות מוצגות תחילה בהתייחס לכלל המדגם ללא חלוקה לשכבות הגיל השונות ולאחר  .'כן'

 .מכן בכל שכבת גיל בנפרד

כי בקבוצת ההתערבות לא חל שינוי משמעותי באחוז בני הנוער שטענו , ניתן לראות 5לפי תרשים 

ישנה עליה  ,לעומת זאת. למעלה מחמש מנות אלכוהול תוך פרק זמן של מספר שעות כי שתו

משמעותית ומובהקת באחוז המדווחים כי שתו למעלה מחמש מנות אלכוהול במשך מספר שעות 

שתו למעלה מחמש מנות לפני  80% ,לדוגמא. בקרב קבוצת הביקורת לאורך תקופת המחקר

ההבדל מובהק )לאחר שנתיים   02%-ו, לאחר שנת ההתערבות הראשונה 05%, ההתערבות

אך באופן כללי אין הבדל בין קבוצת ההתערבות (.  ,p<.001 χ2=19.98, df=2סטטיסטית 

ולא ניתן להצביע על מגמה כלשהי בעקבות תוכנית , לקבוצת הביקורת בסוף תקופת המעקב

P=.039 P=.026 
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בקבוצת ההתערבות לא קיים כמעט שינוי לאורך תקופת המחקר ואילו בקבוצת  .ההתערבות

 .(05.2%ל  80.0%מ ) 21.0%הביקורת חלה עליה של 

מנות אלכוהול או יותר תוך מספר שעות בחודש האחרון בקבוצת התערבות  5שתיית : 5תרשים 

 והביקורת לאורך שלבי המחקר
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 chi squareמבוסס על תוצאת מבחן  
 

בחודש  מנות אלכוהול או יותר תוך מספר שעות 5ית ישתבבדיקת אותה שאלה המתייחסת ל

 :וקה חלוקה לפי שכבות הגיל נמצאו הממצאים הבאיםבחל האחרון

באחוז המדווחים על ( 88.2%ל  08.2%מ ) 00%של בקבוצת ההתערבות חלה ירידה ' בשכבת י

מנות אלכוהול או יותר תוך מספר שעות בחודש האחרון אך בשנה השנייה של  5שתיית 

לעומת זאת . אינה מובהקתיש לציין כי מגמה זאת  -( 00%חזרה ל ) ההתערבות חלה שוב עליה

כשנה לאחר ( 08.9%ל  05.2%מ )  012.8%של בקבוצת הביקורת ישנה עליה משמעותית 

אחוז זה ירד  –תר תוך מספר שעות מנות אלכוהול או יו 5תיית ההתערבות באחוז המדווחים על ש

 (.2תרשים )במעט בשנה השנייה של ההתערבות אך ההבדל הינו מובהק סטטיסטי 

באחוז ( 50.0%ל  02.8%מ ) 028.0%של ניתן לראות כי בקבוצת ההתערבות חלה עליה  א"יבשכבת 

מנות אלכוהול או יותר תוך מספר שעות בשנה הראשונה לאחר ההתערבות  5המדווחים על שתיית 

ואילו ( הבדל זה מובהק סטטיסטי) 09%ל  50.0%מ  -80%של  ולאחר מכן נמצא ירידה קלה

בשנה השנייה של ( 08.2%ל  85.2%מ )  81.0%של צאה עליה בקבוצת הביקורת אמנם נמ

 (.1תרשים )ההתערבות אך ללא מובהקות סטטיסטית 

לאורך תקופת המחקר באחוז ( 00.0%ל  51%מ ) 00.0%של נמצאה מגמת ירידה  ,ב"יבשכבת 

ואילו  ,מנות אלכוהול או יותר תוך מספר שעות בקבוצת ההתערבות 5המדווחים על שתיית 

בשנה הראשונה לאחר ( 55.0%ל  08.1%מ ) 29.0%של מגמת עליה  הת הביקורת נמצאבקבוצ

 (.2תרשים )ההתערבות שנשמרה גם בשנה השנייה לאחר ההתערבות עם מובהקות סטטיסטית 

 

 

P=.970 P<.001 
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מנות אלכוהול או יותר תוך מספר שעות בחודש האחרון בקבוצת התערבות  5שתיית : 6תרשים 

 'כבת יוהביקורת לאורך שלבי המחקר בש
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 chi squareמבוסס על תוצאת מבחן  

 

מנות אלכוהול או יותר תוך מספר שעות בחודש האחרון בקבוצת התערבות  5שתיית : 4תרשים 

 א"יוהביקורת לאורך שלבי המחקר בשכבת 
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 chi squareמבוסס על תוצאת מבחן 

מנות אלכוהול או יותר תוך פחות ממספר שעות בחודש האחרון  5ל העדר קשר בשתיית הממצא ש

 -ו 00.2%, 02.0%)בקבוצת הביקורת נמצא בקרב בנים בלבד  ' לאורך שלבי המחקר בשכבת יא

אך בקרב הבנות נמצאה מגמת עליה משמעותית לאורך , (χ2=.028 p=.986בהתאמה  02.0%

 (.  χ2=6.56 p=.038 02.1% -ו 82.0%, 02.0%)תקופת המחקר 

 

 

P=.309 P=.001 

P=.043 P=.343 
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מנות אלכוהול או יותר תוך מספר שעות בחודש האחרון בקבוצת התערבות  5שתיית : 8תרשים 

 ב"יוהביקורת לאורך שלבי המחקר בשכבת 
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 chi squareמבוסס על תוצאת מבחן 

הביקורת נמצא כי ההבדל המובהק בקרב קבוצת ' כאשר מבצעים חלוקה לבנים ובנות בשכבת יב

ולא בקרב ( χ2=9.84 p=.007בהתאמה  12.9% -ו 52.1%, 81.1%)נמצא בעיקר בקרב הבנים 

 (. χ2=3.34 p=.188 00.1% -ו 52.0%, 01.8%)הבנות  

 עמדות ונורמות ביחס לשתיית אלכוהול   02.

אלכוהול מסוכנת עמדות בני הנוער ביחס לשתיית אלכוהול מייצגות את המידה בה שתיית 

, עלייה בביטחון העצמי) בני הנוערומהן תוצאותיה לפי נקודת מבטם של , כמה היא מהנה, לטעמם

מייצג עמדות הנוגדות  4כאשר , 0-1ממוצע העמדות נמדד על סקלה שבין (. נזק בריאותי ועוד

כוהול כך העמדות לגבי שתיית אל, ככל שממוצע העמדות גבוה יותר -כלומר) שתיית אלכוהול

עשויה לפגוע בבריאות ואינה תורמת להנאה , אמונה כי התנהגות זו היא מסוכנת; שליליות יותר

המציגה את עמדות בני הנוער , 9כפי שניתן ללמוד מטבלה מספר (. או להעלאת הביטחון העצמי

 5.89ממוצע העמדות בקרב אוכלוסיית המחקר כולה הינו , בתקופה שלפני ההתערבות

(SD=0.97) ,אוכלוסיות המחקר מחזיקה בדעות הנוטות לשלילה  בסך הכלניתן לומר כי , לומרכ

בעוד , (SD=0.97) 5.12ממוצע העמדות בקרב הנהגות ההתערבות הינו . בנוגע לשתיית אלכוהול

כי בקרב הנהגת , משמעות ממצאים אלו(. SD=0.94) 5.08בקרב הנהגות הביקורת הממוצע הינו 

.  שתיית אלכוהול בהשוואה להנהגות הביקורתיותר מעודדות  עמדות הצעירים, ההתערבות

 . p<.001)  (t(1460)=-4.58 ההבדל מובהק סטטיסטית 

כי שתיית , הנורמות הסובייקטיביות של בני הנוער מייצגות את המידה בה בני הנוער מרגישים

מהם  ואת המידה בה הם מרגישים כי חבריהם מצפים, אלכוהול מקובלת בסביבתם החברתית

מייצג  4כאשר , 0-1הנורמות הסובייקטיביות נמדדו אף הן על סקלה שבין . לבצע התנהגות זו

ככל שממוצע . נורמות סובייקטיביות לפיהן שתיית אלכוהול הינה מקובלת ומצופה חברתית

P=.394 P=.025 
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כך בני הנוער מרגישים יותר כי שתיית אלכוהול מקובלת , הנורמות הסובייקטיביות גבוה יותר

כפי שניתן לראות בטבלה מספר . וכי חבריהם מצפים מהם לשתות אלכוהול, החברתיתיבתם בבס

ממוצע הנורמות הסובייקטיביות בקרב ככל , המציגות את הנורמות בתקופה שלפני ההתערבות, 9

, גבוהות ביחס לשתיית אלכוהול-מה שמעיד על נורמות סובייקטיביות בינוניות, 0.85המדגם הינו 

בקרב . לחץ חברתי חריףידי אם כי לא על , ת חברתית של שתיית אלכוהולעל מקובלו, כלומר

ההבדל מובהק . בהנהגות הביקורת 0.00לעומת , 0.10הנהגת ההתערבות הממוצע שחושב הינו 

כי בני הנוער בהנהגת ההתערבות , משמעות נתונים אלו. p<.001)  (t(1458)=6.44 סטטיסטית 

ומרגישים לחץ רב יותר לשתות אלכוהול , תר חברתיתתופסים שתיית אלכוהול כמקובלת יו

  .בהשוואה לבני הנוער בהנהגות הביקורת

 

 בקרב אלכוהול לשתיית ביחס הסובייקטיביות והנורמות העמדות ממוצע תיאור: 9טבלה 

 לפני ההתערבות המחקר אוכלוסיית

 משתנה
 כלל המדגם

N=882 

 "ההתערבות"הנהגת 

N=224 

 "הביקורת"הנהגות 

N=658 

 סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע סטית תקן ממוצע 

ממוצע עמדות 

(α=0.79) 
5.89 1.91 5.12 1.91 5.08 1.90 

ממוצע נורמות 

(α=0.71) 
0.85 0.00 0.10 0.01 0.00 0.89 

ונורמות המעודדות שתיית , מייצג עמדות הנוגדות שתיית אלכוהול 1כאשר , 0-1בסקלה של ממוצעים * 

 . אלכוהול

ינת ההבדלים בעמדות בתקופה שלפני ההתערבות בין קבוצת ההתערבות לקבוצת הביקורת בבח

עמדות היה גבוה יותר בקרב חניכים בקבוצת הביקורת לעומת קבוצת הנמצא כי ממוצע 

המשמעות היא שבשלב שלפני . t(439)=-4.79)  (p<.001בהתאמה  5.12לעומת  5.85)ההתערבות 

. קורת החזיקו בדעות כי שתיית אלכוהול הינה התנהגות שליליתההתערבות חניכים בקבוצת הבי

בשנה הראשונה והשנייה להתערבות ניראה כי הפער בעמדות הצטמצם  - לאורך תקופת המחקר

חשוב לציין כי שתי הקבוצות החזיקו בממוצע עמדות . ולא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות

הכלליות היו כי שתיית אלכוהול הינה התנהגות ועמדותיהם ( 0-1טווח סולם עמדות )יחסית גבוה 

 (.9תרשים )שלילית לכשעצמה 
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 והביקורת (n=224) ממוצע עמדות לאורך תקופת המחקר בקבוצת ההתערבות: 9תרשים 

(n=658) 

5.095.085.08

5.225.255.25
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 (. 01-08תרשימים )המגמה בעמדות לאורך תקופת המחקר נבדקה גם לפי כל שכבת גיל בנפרד 

ניכר כי אמנם קבוצת הביקורת בהשוואה לקבוצת ההתערבות החזיקה בעמדות ' בשכבת י

חלה ירידה קלה אך , (ממוצע גבוה יותר בהשוואה לקבוצת ההתערבות)הנוגדות שתיית אלכוהול 

ואילו בקבוצת ההתערבות חלה עליה בציון העמדות  -מובהקת בעמדותיהם של קבוצת הביקורת

אך  .החניכים תפשו את שתיית האלכוהול כפחות טובה - אשונה של ההתערבותלאחר השנה הר

 . המגמה בקבוצת ההתערבות אינה מובהקת - קיימת ירידה קלה בשנה השנייה של ההתערבות

 והביקורת (n=114) ממוצע עמדות לאורך תקופת המחקר בקבוצת ההתערבות: 12תרשים 

(n=335) – שכבת י' 
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5.55.45
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. א"ילא נמצא הבדל מובהק סטטיסטי לאורך תקופת המחקר בעמדות חניכי שכבת  א"יבשכבת 

 עדיין לא נמצא בעמדות לאורך תקופת המחקר( בקבוצת הביקורת)גם לאחר חלוקה לבנים ובנות 

מה   בהתא 5.52 -ו 5.21, 5.50: בנות, F(2,123)=0.686 p=.506בהתאמה  5.02-ו  5.01, 5.80: בנים)

F(2,195)=1.85 p=.161. ) 

P<.001 

P<.001 
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 והביקורת (n=58) ממוצע עמדות לאורך תקופת המחקר בקבוצת ההתערבות: 11תרשים 

(n=204) –  א"ישכבת 
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ניכר כי אמנם קבוצת הביקורת בהשוואה לקבוצת ההתערבות החזיקה בעמדות  ב"יבשכבת 

חלה ירידה קלה אך , (בוה יותר בהשוואה לקבוצת ההתערבותממוצע ג)הנוגדות שתיית אלכוהול 

 -ו 5.81, 5.10: מגמה זאת נצפתה רק בקרב הבנים ) מובהקת בעמדותיהם של קבוצת הביקורת

בהתאמה  5.08 -ו 5.01, 5.20: אך לא בקרב הבנות, F(2,58)=3.37 p=.041בהתאמה  0.91

F(2,120)=1.33 p=.269 .)ה עליה בציון העמדות לאחר השנה ואילו בקבוצת ההתערבות חל

המגמה בקבוצת  - החניכים תפשו את שתיית האלכוהול כפחות טובה -השנייה של ההתערבות

 . ההתערבות אינה מובהקת

 

 והביקורת (n=52) ממוצע עמדות לאורך תקופת המחקר בקבוצת ההתערבות: 13תרשים 

(n=119) –  ב"ישכבת 

5.48

4.93

5.27

5.235.33

5.66

4

4.5

5

5.5

6

                           

       

                      

 
צ
מ 
מ

             

 

 

P=.011 



79 

 

בחינת ההבדלים בנורמות בתקופה שלפני ההתערבות בין קבוצת ההתערבות לקבוצת הביקורת ב

נמצא כי ממוצע נורמות היה גבוה יותר בקרב חניכים בקבוצת ההתערבות לעומת קבוצת 

המשמעות היא שבשלב שלפני . t(439) 6.22)  (p<.001בהתאמה  0.29לעומת  0.19)הביקורת 

תערבות החזיקו בדעות כי שתיית אלכוהול הינה התנהגות מקובלת ההתערבות חניכים בקבוצת ה

בשנה הראשונה ניראה . ומצופה חברתית במידה רבה יותר בהשוואה לחניכים בקבוצת הביקורת

ה עדין קיים יאך בשנה השני. כי הפער בעמדות הצטמצם ולא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות

ה שלפני ההתערבות כך שחניכים בקבוצת הבדל מובהק והמגמה נותרה כפי שהחלה בתקופ

התנהגות מקובלת ומצופה )ההתערבות דווחו על נורמות חיוביות יותר בהתייחס לשתיית אלכוהול 

 .t(576) 2.12)  (p=.034בהתאמה  0.21לעומת  0.22)בהשוואה לקבוצת הביקורת ( חברתית

 

 והביקורת (n=224) ממוצע נורמות לאורך תקופת המחקר בקבוצת ההתערבות: 12תרשים 

(n=658) 
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 (. 00-02תרשימים )המגמה בנורמות לאורך תקופת המחקר נבדקה גם לפי כל שכבת גיל בנפרד 

נראה כי בקבוצת ההתערבות חלה עליה בנורמות המקדמות שתיית אלכוהול בין ', בשכבת י

מגמה זאת נצפתה גם  .(ל מובהק סטטיסטיההבד)השנייה הראשונה לשנה השנייה להתערבות 

ההבדל )עליה לאורך תקופת המחקר בנורמות המקדמות שתיית אלכוהול  - בקבוצת הביקורת

שונות והגרף מיצג את מגמת הנורמות ' יש לשים לב שזו השוואה בין כיתות י, (מובהק סטטיסטי

  .לאורך השנים בכל שכבת גיל

 

 

 

 

 

 

 

P<.001 

P=.034 



81 

 

 והביקורת (n=114) ורך תקופת המחקר בקבוצת ההתערבותממוצע נורמות לא: 14תרשים 

(n=335) – שכבת י' 
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למרות שנצפתה מגמת עליה בנורמות המקדמות שתיית אלכוהול לאורך תקופת , א"יבשכבת 

ההבדל לאורך התקופות אינו מובהק , המחקר הן בקבוצת הביקורת והן בקבוצת המחקר

עדיין לא נמצא בנורמות לאורך ( בקבוצת הביקורת)גם לאחר חלוקה לבנים ובנות  .סטטיסטי

 0.20, 3.83: בנות, F(2,123)=1.08  p=.343בהתאמה  0.10-ו  0.10, 0.11: בנים) תקופת המחקר

 ( . F(2,195)=2.62 p=.075בהתאמה    0.01 -ו

והביקורת  (n=58) ממוצע נורמות לאורך תקופת המחקר בקבוצת ההתערבות: 15תרשים 

(n=204)–  א"ישכבת 

4.45

4.233.99 4.12

3.81
3.9

2

3

4

5

6

                           

       

                      

 
צ
מ 
מ

             

 

למרות שנצפתה מגמת עליה קלה בנורמות המקדמות , (א"יבדומה לנמצא בשכבת ), ב"יבשכבת 

ההבדל לאורך , שתיית אלכוהול לאורך תקופת המחקר הן בקבוצת הביקורת והן בקבוצת המחקר

עדיין לא ( בקבוצת הביקורת)לאחר חלוקה לבנים ובנות גם  .התקופות אינו מובהק סטטיסטי

  F(2,58)=3.37בהתאמה  0.50-ו  0.50, 0.89: בנים) נמצא בנורמות לאורך תקופת המחקר

p=.720 ,בהתאמה    0.08 -ו 0.22, 0.82: בנותF(2,120)=1.67 p=.193. ) 

P=.020 

P<.000 
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והביקורת  (n=52) ממוצע נורמות לאורך תקופת המחקר בקבוצת ההתערבות: 16תרשים 

(n=119) –  ב"ישכבת 

4.71
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 ביצוע השוואה לפי עוקבה לאורך תקופת המחקר

לאחר מכן חניכים שהיו , בתקופה שלפני ההתערבות' נכללו רק חניכים שהיו בשכבת יבניתוח זה 

יה לאחר בשנה השני ב"יבשנה הראשונה לאחר ההתערבות וחניכים שהיו בשכבת  א"יבשכבת 

 01טבלה מספר . זוהי עוקבה של קבוצת בני נוער המתבגרת לאורך תקופת המחקר, ההתערבות

 .מתארת את התפלגות החניכים לפי קבוצת התערבות וביקורת

 תיאור משתתפי העוקבה: 12טבלה 

 קבוצת ביקורת קבוצת התערבות 

 N % N % 

 09.0 021 58.0 20 לפני התערבות' שכבת י

 00.0 015 89.9 05 נה לאחר ההתערבותש א"ישכבת 

שנה שנייה לאחר  ב"ישכבת 

 ההתערבות

80 02.1 22 09.5 

 011 002 011 001 כ"סה

 

 לצורך בדיקת השוני בעמדות ונורמות לאורך תקופת המחקר בין הקבוצות השונות בוצע מבחן

ANOVA 02-ו 01התוצאות מוצגות בתרשימים . לכל קבוצת התערבות בנפרד . 

ינת עמדות ניכר כי לא נמצא הבדל מובהק בעמדות כלפי שתיית אלכוהול בקרב חניכים מבח

אך בקרב חניכים בקבוצת הביקורת קיימת ירידה  ,לאורך תקופת המחקרקבוצת ההתערבות 

המשמעות היא שבקבוצת הביקורת לאורך תקופת המחקר  - בציון עמדות לאורך תקופת המחקר

ההבדל מובהק )אלכוהול שתיית משקאות ל ת יותר ביחסחיוביוהחניכים החזיקו בדעות 

 (. F(2,335)=16.35 p<.001 סטטיסטי
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 והביקורת (n=117)ממוצע עמדות לאורך תקופת המחקר בקבוצת ההתערבות : 14תרשים 

(n=338) 

5.48
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התערבות )צות בבדיקת הנורמות של החניכים לאורך תקופת המחקר נראה כי בשתי הקבו

המשמעות היא שבשתי קבוצות המחקר לאורך . חלה עליה מובהקת בציון נורמות( וביקורת

 תקופת המחקר החניכים החזיקו בנורמות המעודדות שתיית אלכוהול ונורמות אלו אף התגברו

ן הבדל בין אך בסך הכל אי, ) (F(2,335)=62.4 p<.001; F(2,114)=10.12 p<.001באופן מובהק 

 .וצות בסוף התקופההקב

 

 והביקורת (n=117) ממוצע נורמות לאורך תקופת המחקר בקבוצת ההתערבות: 18תרשים 

(n=338) 

4.71

4.28
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לאורך תקופת המחקר חלה עליה באחוז בהשוואת דפוסי התנהגות שונים ניתן לראות כי 

שנה הראשונה לאחר ההתערבות אך משקאות ב 2החניכים שדווחו על שתיית אלכוהול מעל 

 χ2(df=2)=19.82 80.0%ל  08.9%מ ) בשנה השנייה לאחר ההתערבות חלה ירידה משמעותית

P<.001 

P<.001 

P<.001 
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p=.003) ( .) לעומת זאת בקבוצת הביקורת נצפתה מגמת עליה עקבית לאורך תקופת המחקר

 χ2 (df=2)=48.96) משקאות אלכוהול 0באחוז החניכים שדווחו כי הם שותים למעלה מ 

p<.001)  .ההבדלים בין התקופות בכל אחת מהקבוצות מובהקים סטטיסטית, כפי שניתן לראות .

משקאות  2-לסיכום ניתן לומר שבתחילת המחקר בקבוצת ההתערבות יותר בני נוער שתו יותר מ

 -2אלכוהוליים אך בסוף תקופת המחקר כיוון זה התהפך ובקבוצת הביקורת שתו יותר בני נוער 

 .ו יותרמשקאות א

 

 תדירות שתיית אלכוהול בקבוצת התערבות והביקורת לאורך שלבי המחקר: 19תרשים 
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 chi squareמבוסס על תוצאת מבחן 

 5הבוחן את ההבדל לאורך תקופת המחקר בתדירות שתיית אלכוהול של  81לפי תרשים מספר 

אך בקבוצת הביקורת קיימת עליה  ,בקבוצת ההתערבותמנות או יותר נראה כי לא קיים שינוי 

-בהקת לאורך תקופת המחקר באחוז המדווחים כי שתו אלכוהול בכמות של למעלה מועקבית ומ

 (.χ2 (df=2)=36.01, p<.001 55%-ו 82%ל  02%מ )דש האחרון מנות בחו 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P=.003 
P<.001 
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דש האחרון בקבוצת התערבות מנות אלכוהול או יותר תוך מספר שעות בחו 5שתיית : 20תרשים 

 והביקורת לאורך שלבי המחקר
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 chi squareמבוסס על תוצאת מבחן          

 ממצאי המחקרסיכום  .7

הכולל , אותו מקדמת תנועת הצופים, בחון האם המערך ההוליסטילמטרת מחקר זה הייתה 

ופיתוח חוברת סדנאות , !"האתה לא צריך את ז, אלכוהול"גיבוש מסר תנועתי אחיד 

ב הוביל לשינוי עמדותיהם של בני "י-'ת עם שתיית אלכוהול בקרב בני נוער בכיתות יולהתמודד

, לשינוי הנורמות הסובייקטיביות בקרבם ביחס להתנהגות זו, הנוער בנוגע לשתיית אלכוהול

חינה מעמיקה של וכלל ב, המחקר נערך לאורך שלוש שנים. ולשינוי התנהגויות השתייה בקרבם

צוותי ההנהגות , מרכזי השבטים, חניכי השכבה הבוגרת - הנושא בקרב מספר אוכלוסיית יעד

  . ומדריכי השכבה הבוגרת

 ג"חברי השכבשל  ביבת צריכת האלכוהולס, כי בדומה לכלל בני הנוער, ממצאי המחקר מלמדים

. מרכז הבילוי החברתיאירועים ומפגשים חברתיים ומהווים כ, במסיבות בדרך כללהינה 

 . האלכוהול מהווה כלי לשחרור מלחצים בין אישיים במפגש החברתי

, "צעירים רגילים"לה הדיסוננס שבין תפקיד בני הנוער כאורך כל איסוף נתוני המחקר שב ועל

רובם המכריע של משתתפי המחקר הסכימו כי . ובין תפקידים כבעלי אחריות בתנועת הצופים

חלקם הגדול האמין כי בפעילות שאינה , עם זאת. אלכוהול בפעילות צופית אין מקום לשתיית

לאורך שנות המחקר בלטה ההפרדה בין התפקיד  .פעילות צופית אין כל מניעה לשתות אלכוהול

רבים מהמדריכים אמרו כי הם רוצים  ,בנוסף". החיים הפרטיים"במסגרת הצופים ובין 

ן חשוב להם להעביר את המסר שאם ולכ, "אחים בוגרים"כמו , שחניכיהם ירגישו בטוחים איתם

מסיבה . לעזרה, המדריכים הבוגרים, שתו אלכוהול והסתבכו ניתן תמיד לפנות אליהם בני הנוער

רק תרחיק אותם !" אתה לא צריך את זה"הם סיפרו כי הם מרגישים שמסר חד משמעי לפיו , זו

נקודה זו משתלבת עם עמדת רבים . רהבעת צ" לא רלוונטיים"מבני הנוער ותהפוך אותם ל

. וכי אינו מתאים לעולמם של הצעירים, "מנותק מהשטח"המאמינים כי המסר , משכירי התנועה

P=.170 P<.001 
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 : ממצאים המחקר המרכזיים

  נושא הפעולה בהתמודדות עם ממצאי המחקר האיכותניים מלמדים כי שיטות

ההתמודדות עם הנושא , כלומר, רמאליות ברמת ההנהגההן יותר פו האלכוהול

ימי עיון ובשיחות חניכה עם , והעברת המסר של התנועה נעשית בישיבות מרכזים

 . ג"המועברת לחניכי השכב, ופחות כתוכנית, המרכזים

 כי חוברת ההדרכה שקיבל הצוות להעביר ולהדריך , מניתוח הממצאים עולה

המסר שהועבר למדריכים הוא כי . ר העדיפויותבאמצעותה אינה נמצאת בראש סד

ולפיכך הם יכולים , תהסדנאות היא וולונטרי תהבחירה האם להשתמש בחובר

 . להחליט האם להשתמש בה ובאיזו מידה

  אינו מועבר בצורה המושלמת  !"אתה לא צריך את זה, אלכוהול" המסרנראה כי

  הבוגרגם בני הנוער וגם הצוות . מרוחקכוכי לעיתים הוא נתפס כגבוה ו, לבני הנוער

 . העלו תהיות לגבי התאמת המסר לבני הנוער

 שכללה ) שעברה את תוכנית ההתערבות האינטנסיבית, בעוד שבקבוצת ההתערבות

לא חל שינוי משמעותי בכמות  "(יסודות"בנוסף גם פעילות משותפת עם מכון 

בקבוצת , רשצרכו בני הנוער במהלך תקופת המחק םהמשקאות האלכוהוליי

לאורך  םעליה משמעותית ומובהקת בכמות המשקאות האלכוהולייהביקורת חלה 

בתוכנית ההתערבות מנעה עליה בשתיית  שהשתתפות יתכן ,לפיכך .תקופת המחקר

כפי , מספר גבוה של משקאות אלכוהוליים בשבועיים האחרונים בקרב בני הנוער

 .שהתרחש בקבוצת הביקורת

מטרות ה , בנוסף". סותרים ולא ברורים, מסרים סמויים"אמרו כי התחושה היא של מהם רבים 

 אלכוהול" צריכים"אינם  לפיו בני הנוערמציבות רף גבוה  מכיוון שהן ,ריאליות אינןלטענתם 

זאת בעוד שבשטח התמונה שונה . על מנת ליהנות ולבלות ועוד, לשם העלאת ביטחונם העצמי

  .ולשתות אלכוהול " להיות כמו כולם"ובני הנוער רוצים 

אוכלוסיית , ראשית. מחקר ההערכה הנוכחי וממצאיו נתונים למספר מגבלות מרכזיות

דבר שהוביל , יו שונות זו מזו כבר בשנת המחקר הראשונהההתערבות ואוכלוסיית הביקורת ה

, יש לזכור כי שתי הקבוצות מורכבות מחברי תנועת הצופים, בנוסף. לקושי רב בהשוואה ביניהן

וכי כל , ולכן יש לקחת בחשבון כי ההפרדה לקבוצת התערבות וקבוצת ביקורת אינה חד משמעית

ממצאי המחקר האיכותני , עם זאת. חשים בהחברי התנועה מושפעים מאירועים שונים המתר

והכמותי יחד מעידים על הקושי הרב בהעברת תוכנית מסוג זה בתנועה גדולה כמו תנועת 

מספרים על הקושי הרב בעיסוק אינטנסיבי , בעלי התפקידים בתנועה, המרואיינים. הצופים

שימוש בסמים , ניותכמו מי)זאת לצד נושאים חשובים אחרים בהם עוסקים , בנושא האלכוהול

ולוח השנה העמוס בפעילויות , בהם עוסקת תנועת הצופים" השגרתיים"ולצד התכנים , (ועוד

ממצאי המחקר הכמותי לא מעידים על שינוי גדול אליו הובילה , בהתאם לכך". שגרה"

אלא על שינוי קטן שיכול להעיד במקרה הטוב על בלימת , ההשתתפות בתוכנית ההתערבות

 .ולא על שינוי חיובי מובהק, ליליתהמגמה הש
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 : המלצות עתידיות 4.1

בני . ניכר כי תוכנית התערבות למניעת שתיית אלכוהול צריכה להתחיל בגיל צעיר יותר, ראשית

ולפיכך ניכר כי תהליך השינוי בקרבם קשה , כבר בעלי עמדות ונורמות מגובשות' הנוער בכיתה י

הינה , מהמדריכים לחניכים, התוכנית מהבוגרים לצעירים המחשבה מאחורי התחלת .הרבה יותר

אך נראה כי בנושא חברתי כה מורכב כמו אלכוהול יש להתחיל בגילאים צעירים , מחשבה הגיונית

 . בהם הלחץ החברתי לשתייה נמוך הרבה יותר, יותר

היא  02-02צעירים בגילאי , "אוכלוסייה בסיכון"כי פנייה ל, על פי ממצאי המחקר הנוכחי נראה

וכי יש לחשוב על פתרונות אוניברסאליים לשילוב ערכים אלו , "מאוחר מידי ,מעט מידי"בבחינת 

 . בתוך תוכניות ההדרכה לשכבות הצעירות בתנועה
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 רשימת מקורות 8

חקר הערכה מ(. 8111. )ט, ומשה. נ, עובדיה, .ג, רצון-אדס, .י, יבלברג, .א, רוזינר, .י, אזרחי

דוח מחקר עבור (. 'חלק א)למוח אין חלקי חילוף "אודות התכנית למניעת שימוש במסים 

 .משרד החינוך והרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

  סקירה מדעית בנושא תכניות התערבות למניעת שימוש בסמים(. 8108. )מ, בוניאל נסים

 .למלחמה בסמים ואלכוהול הרשות הלאומית. נוערובקרב ילדים   ובאלכוהול

השימוש בחומרים פסיכו אקטיביים (. 8119. )ר, וניראל. א, רויזנר, .י, אזרחי, .ר, המבורגר-בר

הרשות הלאומית : ירושלים. VIIמחקר אפידמיולוגי : 8119בקרב תושבי מדינת ישראל 

 . למלחמה בסמים ובאלכוהול

השימוש בחומרים פסיכו אקטיביים בקרב . (8119). ח, עסבה-ואבו. פ, עזאיזה, .ר, המבורגר-בר

 .הרשות למלחמה בסמים: ירושלים. 8112 –מבוגרים ערבים בישראל 

ודפוסי , רווחה נפשית וחברתית, בריאות: נוער בישראל(. 8100. )ועמיתיו. פיש י-הראל

ניתוח מגמות בין השנים , (8101-00)סיכום ממצאי המחקר הארצי השישי . התנהגויות סיכון

 .אילן-אוניברסיטת בר: רמת גן. והשוואה בינלאומית 0990-8100

, בריאות: נוער בישראל(. 8112. )ש, נווה, .י, דוד -בן, .ח, גרינולד-פוגל, .ל, קורן, .י, פיש-הראל

סיכום ממצאי המחקר הארצי החמישי . ודפוסי התנהגויות סיכון, רווחה נפשית וחברתית

המחלקה , אילן-אוניברסיטת בר: רמת גן. 0990-8112וניתוח מגמות בין השנים ( 8112)

 . ולאנתרופולוגיה לסוציולוגיה

 .איריס יוגב: עריכה. 8101ח סיכום לשנת "דו. הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול

אלכוהול וסמים , טבק: במסגרת תוכנית המניעה בנושאי" תוכנית עמיתים(. "8118.)ר, לקט

 . 2 ,ות למלחמה בסמיםעיתון הרש: סמים דגש. במערכת החינוך
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 ________________                         :שם השבט_____________     :שם ההנהגה

 

 

 , משתתפים יקרים

 . המהווה חלק מעבודת מחקר בבריאות הציבור, לפניכם שאלון

ולא יועבר , והמידע שיימסר ישמש לצרכי מחקר בלבד( ללא פרטים מזהים)שאלון הינו אנונימי ה

 . בשום תנאי לגורם אחר

 . אך פונות לשני המינים, השאלות מנוסחות בלשון זכר, מטעמי נוחות

 ,תודה על שיתוף הפעולה

 אפל -אורנה בראון' פרופ

 בית הספר לבריאות הציבור

 אוניברסיטת חיפה
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 . ענה על השאלות הבאות על ידי הקפת המספר שמתאר בצורה הטובה ביותר את דעתך אנא

 : דוגמאות

 (אם התשובה היא מסכים מאוד)חשוב לבצע פעילות גופנית לפחות שלוש פעמים בשבוע , לדעתי

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד   

 (כך מסכים-א כלאם התשובה היא ל)

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד   

 

 אין תשובות נכונות ולא נכונות. אנא ענה על השאלות הבאות בכנות ובאופן מלא -'חלק א

 

 .כי שתיית אלכוהול יכולה לגרום לנזק בריאותי, אני מאמין. 0

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד   

 

 . שאהיה יותר אלים, כי שתיית אלכוהול יכולה לגרום לכך, אני מאמין. 8

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       

 

פעילויות מוטוריות  כי שתיית אלכוהול יכולה לפגוע ביכולת שלי לבצע , אני מאמין. 0

 (.   יומיות כמו קליעת כדור לסל-קושי בביצוע פעולות יום, קושי בחשיבה הגיונית)וקוגניטיביות 

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       

 

 . לכבדיכולה לגרום לנזק בריאותי , כי צריכה ממושכת של אלכוהול, אני מאמין. 0

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       

 

התמכרות )יכולה להוביל לאלכוהוליזם , כי צריכה ממושכת של אלכוהול, אני מאמין. 5

 (.  לאלכוהול

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       

 

 . שתיית משקאות אלכוהוליים היא מהנה,לדעתי. 2

 לא מסכים בכלל  :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       

 

 .רוב החברים שלי שותים משקאות אלכוהוליים. 1

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       

 

 . אוכל שלא לשתות אם ארצה, כי גם אם חבריי ישתו משקאות אלכוהוליים, ני בטוחא. 2

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       

 

 .שאשתה משקאות אלכוהוליים, חבריי מצפים ממני. 9

 לא מסכים בכלל :   0   :  8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       
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 .שלא אשתה משקאות אלכוהוליים, משפחתי מצפה ממני. 01

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       

 

 . בחברה" מקובל"שתיית אלכוהול עם חבריי תעזור לי להיות יותר . 00

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0  :   5:     2:     1מסכים מאוד        

 

 . במשפחה" מקובל"שתיית אלכוהול עם משפחתי תעזור לי להיות יותר . 08

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       

 

 . יהיו לי יותר חברים, אם אשתה משקאות אלכוהוליים. 00

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1ד   מסכים מאו    

 

 .שתיית אלכוהול תעזור לי להעלות את הביטחון העצמי שלי. 00

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       

 

 .ר משוחרר ופתוח בקרב חברייכי שתיית אלכוהול תגרום לי להרגיש יות, אני מאמין. 05

 לא מסכים בכלל:   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       

 

 .כי שתיית אלכוהול תגרום לי להרגיש יותר משוחרר ופתוח בקרב משפחתי, אני מאמין. 02

 ים בכלללא מסכ:   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       

 

 .כי שתיית אלכוהול תגרום לי להרגיש חופשי יותר עם בני המין השני, אני מאמין. 01

 לא מסכים בכלל:   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       

 

 

 אני יכול לבלות איתם גם בלי  , גם אם חברי שותים משקאות אלכוהוליים. 02

 .לשתות      

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1כים מאוד   מס    

 

 

 .למרות שכולם מסביבי שותים, אני יכול שלא לשתות אלכוהול, אם אני רוצה. 09

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       

 

חושבים כי מקובל לשתות משקאות  , ואני מעריך את דעתם שחשובים לי, מרבית האנשים. 81

 .אלכוהוליים

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       
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 .כי עלי להימנע משתיית משקאות אלכוהוליים, הוריי חושבים. 80

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       

 

 .כי עלי להימנע ממשקאות אלכוהוליים, חבריי הקרובים חושבים. 88

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1מסכים מאוד       

 

 .כי עלי להימנע ממשקאות אלכוהוליים, חבריי לקבוצה בצופים חושבים. 80

 לא מסכים בכלל :   0:     8:     0:     0:     5:     2  :   1מסכים מאוד       

 

 ( לא כולל יין לקידוש)? שותים משקאות אלכוהוליים בבית( או אחד מההורים)האם הורייך . 80

 אף פעם לא.( א

 לעיתים רחוקות.( ב

 יותר מפעם בחודש.( ג

 לפחות פעם בשבוע.( ד

 לא יודע.( ה

 (לא כולל קידוש או טקסים דתיים)? הולי לראשונהבאיזה גיל שתית משקה אלכו. 85 

 08לפני גיל .( א

 00-05בגיל .( ב

 02-02בגיל .( ג

 ____________________אחר.( ד

מנת משקה אלכוהולי )? כמה מנות משקה אלכוהולי שתית, במהלך השבועיים האחרונים. 82

 ('וודקה וכו, יויסק, כוס יין או כוסית משקה חריף כמו קוניאק, כוללת פחית בירה

 אף משקה .(א

 מנות משקה 0-8 .(ב

 מנות משקה 0-5 .(ג

 יותר מחמש מנות משקה אלכוהולי  .(ד

 

 ? האם אי פעם שתית אלכוהול עד שהשתכרת. 81

 אף פעם, לא.( א

 פעם אחת , כן.( ב

 פעמים 8-0, כן.( ג

 פעמים  0-01, כן.( ד

 פעמים 01-יותר מ, כן.( ה

 ?שאתה משתכרכמה מנות משקה אלכוהולי אתה שותה עד . 82

 אני אף פעם לא משתכר.( א

 מנות משקה אלכוהולי 0-8.( ב
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 מנות משקה אלכוהולי 0-0.( ג

 מנות משקה אלכוהולי 5-1.( ד

 מעל שבע מנות משקה אלכוהולי.( ה

במשבצת המתאימה  Xסמן )? באיזו תדירות אתה שותה בדרך כלל משקאות אלכוהוליים. 89

 (ביותר 

פעמים  0-0 כל יום 

 בשבוע

פעם 

 בשבועיים

פעם בחודש 

 או פחות

לעולם 

 לא

      בירה

      יין

, ויסקי: משקה חריף כגון

 קוניאק או וודקה

     

      _________אחר 

 

מנות משקה אלכוהולי או  5בכמה ימים שתית , אם שתית אלכוהול, הימים האחרונים 01-ב. 01

 ? שעות' יותר תוך מס

 והוליים או יותר תוך מספר שעותמשקאות אלכ 5מעולם לא שתיתי  .(א

 משקאות אלכוהוליים או יותר תוך מספר שעות בחודש האחרון  5לא שתיתי  .(ב

 פעם אחת  .(ג

 פעמיים  .(ד

 שלוש פעמים  .(ה

 ארבע פעמים או יותר  .(ו

המוכר אינו מוכר ללא )? עד כמה קשה לך לעשות זאת, משיג אלכוהול \כאשר אתה קונה. 00

ההורים לא מרשים לך לקחת ואתה מחכה עד שהם , גרתעודת זהות ועלייך לשלוח מישהו מבו

 ('יצאו וכו

 קל מאוד :   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1קשה מאוד                         

האם קרו מקרים בהם היית מעורב בקטטות או אירועי אלימות לאחר שתית משקאות . 08

 ? אלכוהוליים

 לא קרו מקרים כאלו כלל:   0:     8:     0:     0:     5:     2:     1קרו מקרים רבים        

 (לא כולל יין לקידוש)? האם ישנם מקרים בהם אתה שותה אלכוהול יחד עם הורייך. 00

 אף פעם לא.( א

 לעיתים רחוקות.( ב

 יותר מפעם בחודש.( ג

 לפחות פעם בשבוע .( ד

 ?  בית הספר האם עברת פעילות בנושא אלכוהול במסגרת. 00

 לא .(א

 פעילות חד פעמית, כן .(ב

 היו מספר פעילויות בנושא, כן .(א
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 שנמשכה לאורך זמן , הייתה תוכנית שלמה בנושא, כן .(ב

 ?  האם עברת פעילות בנושא אלכוהול במסגרת הצופים. 05

 לא .(ג

 פעילות חד פעמית, כן .(ד

 היו מספר פעילויות בנושא, כן .(ג

 מן שנמשכה לאורך ז, הייתה תוכנית שלמה בנושא, כן .(ד

 

 פרטים דמוגראפיים -'חלק ב

 : ה\האם את. 02

 בן.( א

 בת .( ב

 ? ת\ה לומד\באיזו כיתה את. 01

 ב                                     "י.( ד'                            ט.( א

 _____________________אחר.( ה'                             י.( ב

             א                 "י.( ג

 09? ______באיזו שנה נולדת. 02

 ? איפה נולדת. 09

 _________: שנת עלייה___________    :אחר.( ישראל       ב.( א

 ? _________מאיזו כיתה? ________  ה בצופים\ה חבר\כמה שנים את. 01

 

 !תודה על שיתוף הפעולה
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 כבהש מדריכי ראיון פרוטוקול. 0ספח נ

 , רב שלום

 הרשות עם בשיתוף !"אתה לא צריך את זה, אלכוהול" ההדרכה תוכנית על מחקר עורכים אנו

  תפיסותיכם על ללמוד הנוכחי הראיון של מטרתו. הצופים ותנועת בסמים למלחמה הלאומית

 שתשובותיכם לציין חשוב. המיטבי באופן ולעצבה התוכנית את לייעל מנת על, והשקפותיכם

 הדברים על לעבור שנוכל מנת על. הנתונים בניתוח בשמות שימוש יעשה ולא, אנונימיות ויישאר

, גורם לאף מקרה בשום תועבר לא ההקלטה. בקבוצה הדיון את מקליטים אנו, לעומק שנאמרו

 . בלבד החוקרים בידי ותישאר

  אלכוהול שתיית

 אלכוהול שתיית היא שלכם הבילוי מחוויית חלק האם? 

 אלכוהול שתיית אחרי מרגישים אתם איך? לכם ןנות זה מה? 

 אלכוהול שותים צעירים לדעתם למה? 

 אלכוהול שותים שלכם החברים לדעתכם מדוע ? 

 הזה בהקשר ובנות בנים בין הבדל יש האם? בכלל אלכוהול שותה שלא מישהו נתפס איך? 

 להשתכר זה שותים אתם כאשר שלכם מהכיף חלק האם? 

 באלו? בזה שולטים אתם האם? להשתכר אתכם שמובילה מותהכ את יודעים אתם האם 

 ?להשתכר רוצים שאתם מרגישים אתם סיטואציות

 אלכוהול שתיית להתחלת היום הממוצע הגיל? צעיר בגיל אלכוהול שתיית על דעתכם מה 

 ?אלכוהול לשתיית לדעתכם הגיוני גיל זה האם. שנים 08 הוא נוער בני בקרב

 לראשונה אלכוהול בשתיית תלהתנסו נכון לדעתכם מתי ? 

 !"אתה לא צריך את זה, אלכוהול" ההדרכה תוכנית

 לאלכוהול בנוגע הצופים תנועת של המסר מהו יודעים אתם האם ? 

 לאלכוהול בנוגע המסר עיצוב מתהליך חלק שהייתם מרגישים אתם האם ? 

 ואית מסכימים אתם האם? ריאלי הצופים תנועת שבחרה שהמסר חושבים אתם האם ?

 (כלל לשתות צריכים אינם נוער בני -!זה את צריך לא אתה, אלכוהול הוא המסר)

 אלכוהול בנושא האחרונה בשנה פעולות עברתם האם? 

 מסכימים אתם האם? מהן למדתם מה? אלו בפעולות העיקריים המסרים היו מה, כן אם 

 ? אלו מסרים עם

 שותים אתם האם? האחרונה בשנה אלכוהול לשתיית בנוגע התנהגותכם את שינתם האם 

 בהשוואה? פחות/יותר משתכרים אתם האם? השנה לתחילת בהשוואה פחות/יותר

 ? השנה לתחילת
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 האם? הצופים תנועת במסגרת האלכוהול נושא עם להתעסק מקום לדעתכם יש האם 

? הצופית הפעילות במסגרת שלא אלכוהול שתיית על לדבר הצופים תנועת של תפקידה

 (. ועוד משפחתיים באירועים, שישי ביום בבילוי)

 אלכוהול שתיית בהם לאפשר צריך שכן הצופים במסגרת לדעתך אירועים יש האם ? 

 שתיית שכולל אירוע שמתוכנן יודע הוא כאשר להתערב השבט מרכז תפקיד האם 

 ('וכו פורים מסיבות, בעומר ג"ל מדורת) השבט במסגרת שלא אלכוהול

 יותר הצעירות לשכבות או שלכם לחניכים לחיקוי דלכמו עצמכם את רואים אתם האם 

 ?זה בנושא בשבט
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 פרוטוקול לראיון צוות הנהגה. 0נספח 

 שתיית אלכוהול .

 האם חלק מחוויית הבילוי שלך היא שתיית אלכוהול? 

 (לגימה, כוס שלמה)? "שתיית אלכוהול "מה נחשב לדעתך כ 

 ולאיך אתה חש אחרי שאתה שותה אלכוה? מה זה נותן לך? 

 מדוע לדעתך החברים שלך שותים אלכוהול ? 

 האם יש הבדל בין בנים ובנות בהקשר הזה? איך נתפס מישהו שלא שותה אלכוהול בכלל? 

 האם חלק מהכיף שלך כאשר אתה שותה זה להשתכר? 

האם אתה יודע את הכמות ? מתי ואיך אתה מרגיש שאתה משתכר אחרי שתיית אלכוהול

 ?באלו סיטואציות אתה רוצה להשתכר? ם אתה שולט בזההא? שמובילה אותך להשתכר

 הגיל הממוצע היום להתחלת שתיית אלכוהול בקרב ? מה דעתך על שתיית אלכוהול בגיל צעיר

 ?האם זה גיל הגיוני לדעתך לשתיית אלכוהול. שנים 08בני נוער הוא 

 מתי לדעתך נכון להתנסות בשתיית אלכוהול לראשונה ? 

 הנהגה שלך לדעתךהאם הנושא רלוונטי ל ? 

 

 "לא צריך את זה ניא, אלכוהול"תוכנית ההדרכה 

 מה המסר של הצופים בנוגע לאלכוהול ? 

 ספר לי קצת ? האם אתה מרגיש שהיית חלק מהתהליך? מה אתה מרגיש לגבי גיבוש המסר

 . על התהליך

 האם אתה מסכים איתו? האם אתה חושב שהמסר ריאלי ? 

 ידוןמה בכוונתך לעשות בנ, אם לא ? 

 האם יהיה ? ג בהנהגה"מה לדעתך יהיה ההיקף בו תעסקו בנושא האלכוהול בקרב השכב

 ? לנושא מקום מרכזי לדעתך במהלך השנה

 האם מתוכננות פעילויות מסוימות בהם יהיה דגש על נושא האלכוהול ? 

 ג על חוברת "האם אתה מתכוון לעבור באופן אקטיבי עם המרכזים ועם מדריכי השכב

 ? בנושא אלכוהול ההדרכה

 ג בשבטים השונים"כיצד אתה מתכוון לוודא שהחוברת אכן תועבר לשכב, אם כן ? 

 האם אתה מתכנן לתת לנושא האלכוהול מקום במסגרות ובאירועים אחרים בהנהגה ?

באיזה ( ישיבות הורים ועוד, שיחות חניכה, מועצת הנהגה, צים"מש, ישיבות מרכזים)

 ? אופן

 האם תפקידה ? להתעסק עם נושא האלכוהול במסגרת תנועת הצופים האם יש לדעתך מקום

בבילוי ביום )? של תנועת הצופים לדבר על שתיית אלכוהול שלא במסגרת הפעילות הצופית

 (. באירועים משפחתיים ועוד, שישי

 ג בנושע לאלכוהול"מה לדעתך תפקידך כצוות הנהגה בעיצוב עמדות חניכי השכב ? 
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