
 

 ניוזלטר בסימן אלכוהול  -יחידת האיתור הירושלמית   - עד אליך

 

 מי אנחנו?

 ויחידות האיתור הוקמו במסגרת פרויקט ארצי שמטרת

להגיע לבני נוער העושים שימוש לרעה בסמים ואלכוהול 

ולהפנותם לטיפול המתאים להם. היחידות פועלות 

בשכונות, במקומות בהם מסתובבים בני הנוער במטרה 

 הסמים נושא את לדיון להעלותליצור איתם קשר, 

 לרע שימוש מול שימוש של שאלות ולהציף והאלכוהול

 .לטיפול שזקוק מי את לאתר וכמובן

למאבק בסמים  הירושלמי האיגוד מופעלת על ידי עד אליך

. היחידה יושבת ארבעה מאתרים ורכזואלכוהול ומורכבת מ

ופועלת בגילה,  ,, מרכז יום לנוער נפגע סמיםבאם הדרך

 בשיתוף נמצאת בנוסף היחידה .יםבהר חומה ובקטמונ

 בני בקרב הפועלים רותיםישמגוון רחב של  עם פעולה

 .בכל רחבי ירושלים הנוער

 הידעת 

 אלכוהול הוא סם!

 העצבים מערכת את אאלכוהול מדכ

 .הרגעה כסם ופועל

אנשים הסובלים מבעיית שתייה עשויים 

 פסיכולוגיים, חברתיים נזקיםמלסבול 

 של לא פחות חמורים מאלו ופיזיים

חשיש   כגון, חוקיים הסמים הבלתי

 כאן בלניק עוד    מעניין?    .והרואין

 

 

 לבעיית שתייה כלל אצבע - התסמין השבועי לילד

 יש מסיבה -ביום הולדת  ביחד אם הם שותים

 יש מקום לדאגה -שישי בערב כל  אם הם שותים

 !בעיה יש - בצהריים בשלישילבד  שותה הוא אם

 

 סיפור אמיתי שקרה באמת

 שאלות של מוצ"ש

מה עושים חמישה נערים באחת עשרה וחצי בחנייה של יער גילה? מה יש 

החצובה הגדולה שהם מוצאים להם בתא המטען הפתוח? למה משמשת 

מתוכו? מאיפה הם השיגו את הרמקול העצום הזה? איך הם הולכים להפעיל 

אן ביער? למה לנער יש גנרטור פרטי ולמה אין לו שקע ישראלי? איפה אותו כ

למד הנער החביב הזה להחליף תקע בכזו מיומנות ומאיפה יש לו תקע 

אירופאי? אם הכבל שייך למי שהשכיר להם את הציוד,  למה הוא זורק את 

התקע המקורי לחושך? האם כל הנערים החדשים שהגיעו מכירים אחד את 

המארגנים? האם הם יסתפקו בשני בקבוקי הוודקה במרכז הרחבה השני ואת 

או שהם יביאו שתייה נוספת? איך הם שמעו על המסיבה? איפה המוזיקה? 

איך יחברו את האיפון לרמקול? למה אף אחד לא רוקד? עד מתי תימשך 

המסיבה? אין להם לימודים למחרת? למה שני החברה החדשים מתעקשים 

מארגנים שהזמינו אותנו להצטרף לא נוקטים עמדה כל כך שנלך? למה ה

 ומבקשים שנישאר?

 לחלק מהשאלות הללו יש לנו תשובות. את השאר לא נדע לעולם.

 כולם עושים את זה!מה אכפת לך? צור קשר! 

אם יש לכם חשש או חשד שנער או נערה 

מכירים עושה שימוש לרעה שאתם 

 באלכוהול או סמים.

אם אתם רוצים לקבל חוות דעת, אבחון או 

 עוד מידע בנושא 

 נואתם מוזמנים לפנות אלי

iturjlm@gmail.com 

02-6716501 ,9744754550  
 רכז עד אליך ירושלים( – פישר )עזי

 חפשו אותנו - וגם פייסבוק יש לנו
 "העצב את להפחית בשביל לא ,האושר את להגביר בשביל לשתות" 

 ו.ב לשימוש לרעה והול לביןאת ההבדל בין צריכת אלכ מתאר נער בגילה

 המורה, אפשר להוציא משהו לשתות? 

 סרטון מצחיק. אבל גם לא מצחיק.

 פה חשדתי!  

 כלי אבחוני על קצה המזלג

לבדיקת  מציע שש שאלות פשטות CRAFFTשאלון 

 חשד לתלות באלכוהול או סמים אחרים.

 (ועוזר לזכור )שמבהיר את פשר השם באנגליתלינק ו

 מכירים נער שיענה כן על יותר משתי שאלות?

 שווה לשאול אותו עוד כמה...

 

 לואת הרגלי השתייה ש ר חומה ער בהכך תיאור לנו נ  "אני שותה כל כך הרבה שהכבד שלי כבר נהיה קל"

 

 

 עד עליך ירושלים
 אליאור       מירב      נעם     נטע            עזי

 

 2102יוני 

 

 נכתב ועוצב ע"י נעם גבע

http://benafshenu.jerusalem.muni.il/psycology/alcohol.htm
mailto:iturjlm@gmail.com
mailto:iturjlm@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=lW8IRC8HrjE
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/SheelonCrafft.htm
http://nursing.advanceweb.com/sharedresources/Downloads/2007/060107/NP/np060107_p39table2.pdf

