
 

 סיבוב שני של אלכוהול –יחידת האיתור הירושלמית  -עד אליך  
 4102מאי 

מאתרת בני נוער נפגעי אלכוהול  עד אליך

במטרה ליצור איתם  ירושליםסמים בכל מרחב ו
 קשר וללוות אותם לטיפול המתאים להם.

לשם כך אנו עושים איתור פעיל בפסגת זאב. 
בקריית יובל וברמת שלמה אנחנו עובדים בשיתוף 
עם ניידות של עלם. בנוסף אנו נמצאים בקשר עם 

 גופים רבים העובדים עם בני נוער.
 מכירים מישהו שיכול להיעזר בשירותינו? 

 רו קשר )למטה(צ

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

 אם יש לכם חשש או 
 חשד שנער או נערה 

מכירים משתמשים שאתם 
 לרעה באלכוהול או סמים.

אם אתם רוצים לקבל חוות 
דעת, אבחון או עוד מידע 

 בנושא 
 אתם מוזמנים לפנות אלינו

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

iturjlm@gmail. com
 נכתב ועוצב ע"י נעם גבע

 הכימיה של אלכוהול
 חומר חיטויעושים לחיים עם דלק ו

והוא שייך  אתנולהשם הכימי של אלכוהול הוא 
למשפחה רחבה של חומרים הנקראת "כהלים". כהלים 
רבים הינם חומרים דליקים ורעילים ומשמשים 

 כדלקים וחומרי חיטוי.

הביטוי אולי ו .משמש כדלקאכן אלכוהול גם הוא דליק ו
"לתדלק" שבו מכנים נערים את השתייה בעיקר לפני או 

 קרוב מידי לאמת. –בזמן מסיבה 

 ומר חיטויכחחומר רעיל ומשמש הינו  בנוסף אלכוהול
המפרק חלבונים הבאים איתו במגע. בגוף האדם ישנם 
אנזימים המסוגלים לפרק אלכוהול אך כאשר הכמות 

והול האלכו ה מאוד הגוף אינו מסוגל להתמודדגדול
הרעלת צב הגורם למ, מתחיל לפרק את חלבוני הגוף

 אלכוהול.

 
 

 לעכל אלכוהול

כאשר בראשון בהם אנזים מפרק  בכבד מתחרש בכמה שלבים האלכוהולתהליך פירוק 
. זה בתורו מתפרק על ידי אנזים אצטאלדהידאת האלכוהול לחומר רעיל ביותר בשם 

 .לפחמן דו חמצני ולמיםנוסף לחומר פחות רעיל ובסוף 

עודפי אצטאלדהיד רעילים, שהורסים את שתיית אלכוהול מרובה גורמת להצטברות 

  .ם ביכולת של הכבד לנקות את הדם וגורמים מחלות שונותפוגעי תאי הכבד,

 אלכוהול וגבריות
 כוס ששני חצאיה ריקים

מדכא את מערכת העצבים ופועל באופן חזק על אזורים במוח השותפים בקבלת החלטות הסם  הוא אלכוהול
וחשיבה רציונאלית. אפשר לומר שאלכוהול מנמיך את הווליום של הקול הפנימי שאומר לנו: "זה לא רעיון 

 ובכך הוא משחרר עכבות וגורם לנו להרגיש יותר קלילים וזורמים.טוב", 

 שאר בשליטה, לא להיסחף, וחלילה לא להתרגש.יזה להיות, חזק, מאופק, לה  להיות גבר זה ההפך מלשחרר.

להיות רק גברי כל הזמן זו משימה קשה מאוד ש יתכן מאחראז למה גברים ואלכוהול הם חברים כה טובים? 
 משחררת קצת מהחסמים השכרות. אלכוהולכאן נכנס החייבים איכשהו לשחרר ולהשתחרר.  וגם גברים
למשל לרקוד ולהיסחף עם  –מהחברה ומאפשרת להם לפעול יותר בחופשיות  המופנמות  והנורמות

 בנוסף השתייה יוצרת סיטואציה חברתית שבה לגיטימי להשתחרר ולהיות פחות בשליטה.המוזיקה. 

את כוחם ויכולתם  -כדרך להוכיח גבריותם שתייה מרובה ב כוס, גברים משתמשיםבחצי השני של ה
 .כבדמחיר  גובות לפעמים למשל בתחרויות שתייה אשר – למרות השפעת האלכוהול להישאר בשליטה

 לשוויון מגדרי מכנה משותף פרויקט של פוסט פייסבוקנכתב בהשראת 

 לבשל ביצה באלכוהול ללא חימום!

הדגמה מוחשית לסכנה שבשתייה מרובה 

 צפו בסרטון או נסו בעצמכם -ובהרעלת אלכוהול 

 כל שבוע –שניים לליטר 

הרוב המוחלט של הנערים שאנו פוגשים בעבודתנו בעד אליך שותה כל סוף שבוע, 

 כשהמשקה המועדף הוא וודקה מעורבבת עם משקה אנרגיה. 

קנייה נעשה על ידי חלוקה של מספר הנערים ששותים לנפח בקבוק החישוב של השתייה וה

 וודקה. שניים לליטר זה ממוצע וכבר שמענו על נערים שבמהלך ערב סיימו בקבוק שלם לבד. 

הגוף והניסיון עושים את שלהם והנערים התרגלו לכמויות השתייה ולרוב יודעים את 

הכרה או אך לא אחת אנחנו שומעים סיפור שמסתיים באובדן שליטה,  –הגבולות שלהם 

 באלימות קשה.

 .לתופעה לאומית רחבה הרבה יותרהסיפורים האלו הם רק דוגמא 
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