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  אחריות אישית וחברתית

  דילמות בנושא שתיית אלכוהול
  

, א יפו ועמית זמירי וחברוני מירי"עיריית ת, ראש תחום חינוך חברתי, איילה קידר: י"נכתב ע

  מדריכי היחדיה למניעת סמים אלכוהול וטבק

  

  :מטרת הפעילות

האישית תוך הדגשת נושא האחריות , דיון בדילמות בנושא שתיית אלכוהול

  .רתיתהחבו

  

 וניתנת להפעלה או בעל תפקיד/ ס "מב/  המוצעת תונחה על ידי יועצת הפעילות

  : בשני אופנים 

על הבמה , בחירת קבוצת תלמידים שיהווה פאנל מייצג של השכבה  .1

  . כלל התלמידים יהיו הצופים, אליהם יופנו הדילמות באירוע 

בהחלטות ו, בהתייחסויות, שיתוף כלל התלמידים המשתתפים בדילמות .2

 . כלל התלמידים– מנחה –דו שיח פעיל .
  :הליך

  ".המסיבה"הדילמה נקראת 

חלק אחד  קורא המנחהכאשר בכל שלב , מספר שלביםההפעלה ביש לעשות את 

  . דיון על פי השאלות המנחות המלוות כל חלקמתוך הדילמה ומקייםבלבד 

, יפים מידע חדשכאשר כל פעם מוס, "סיפור מתגלגל"הפעילות בנויה בצורה של (

  ).היוצר דילמה אחרת
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המסיבה

  

 אתמול בלילה דן שלח אליי בפייסבוק הזמנה למסיבה שתתקיים אצלו בבית ביום -

  ).ל "ההורים נסעו לחו, הבית פנוי( שישי בערב 

  ................ה יהיו שם 'כל החבר

  ..? אתם יודעים בשביל מה,  ₪ 50דן אמר שכל אחד יעביר לו 

  ) . שיהיה ראש טוב ( והמון אלכוהול , קצת אוכל ,  בטח, נו

  .  זה עושה לי רע ובכלל במסיבות אני מרגיש לא נוח, אני לא שותה , אני לא יודע 

  

  ?ללכת למסיבה או לא  .1

  ? מה יש לי לעשות בבית ( 

  ה יהיו שם'כל החבר

  ?מה יגידו עליי 

  ..כולם בטח יצחקו שאני לא שותה

  .. )ול כמו כולםבא לי להיות ק
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  ,  החלטתי ללכת למסיבה -

  . אני לא חנון , בסופו של דבר

  ...אני מתכונן ,  בלילה 22:00, יום שישי 

  .רמי ותומר באים לאסוף אותי 

עוד לפני שנגיע לבית " ראש טוב " בדרך הם מציעים שנעבור דרך הפיצוציה ונתפוס 

  .של דן 

  .על כל בקבוק שקונים מקבלים אחד חינם , 1+1יש מבצע !  לא תאמינו , בפיצוציה 

   בקבוקים2אז רמי ותומר קנו ויש לנו עכשיו 

הם צוחקים עליי שאני לא שותה ומנסים לשכנע אותי שאם אשתה אהיה יותר 

  .משוחרר במסיבה 

  ..לא יודע

  

  

  ? או לא לשתות , לשתות .2

  ?אולי באמת אהיה יותר משוחרר ( 

  .. כמו כולם, כ ראש טוב"בסה

  . לי יש עקרונות , לא 

  .. ) זה עושה לי רע, אני לא אוהב לשתות
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  . למסיבה ,  דחיתי את ההחלטה אם לשתות או לא -

  ...הגענו למסיבה 

  ...ל סבבה והכ, אווירה טובה , בנות יפות , מוזיקה טובה ! איזה מסיבה 

  ,כולם רוקדים במעגל והבקבוק עובר מאחד לשני

  ....ק והוא מגיע אליי יפעת וחני כבר שתו מהבקבו

  ! הוא אצלי, כולם מסתכלים לאן הבקבוק הגיע

  

  

  

  

  !?או לא לשתות , לשתות .3

  ? מה יחשבו עליי , לא נעים ( 

  אפילו הבנות שתו 

  . יש לי עקרונות , לא

  ! )שיחשבו מה שהם רוצים? מה אכפת לי 
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   לקחתי שלוק קטן והעברתי הלאה -

  . זה לא היה כל כך טעים

  ............ה מה זה נהנים 'י שהחברראית

  .. יש מעגל וכולם מעודדים אותה לרקוד, ששתתה די הרבה , סביב יפעת 

  ...ברור לי שהיא לא מאופסת 

  .......מרימה את החולצה , היא  משתוללת

  .דרדרייש לי הרגשה שהעסק מ

  

   

  

  

  ? או לא להתערב , לעצור את זה  .4

  , ופסתיפעת היא חברה טובה והיא לא מא( 

  ,לא אכפת לי אני לא מתערב

  ! אחריות שלה 

  יש לה חברות שידאגו לה 

  "  ) הורס מסיבות " חסר לי שיגידו שאני 
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   החלטתי לא לעצור את זה -

  .אבל יש לי הרגשה לא כל כך טובה 

  , היא התחילה להקיא , ברור שיפעת שיכורה לגמרי

  ) מוקדם בבוקר ( השעה כבר די מאוחרת 

מציע לקחת את יפעת , נראה בחור מקסים , בחור חדש שאני לא ממש מכיר , ארז

  .הביתה 

  .הן אמרו לי שארז מאוד מוצא חן בעיני יפעת , החברות של יפעת מיד מסכימות 

  

  

  , אני מתלבט .5

קח את יפעת הביתה או כדאי שאני אקח ישארז י

    ?אותה

  ..ודואגים אחד לשני, כ אנחנו חברים טובים"בסה( 

  ו גרים די קרוב אחד לשני אנחנ

  ?מה אני צריך להתערב

  ,אם אחד ההורים שלה יהיה ער ויראה אותה במצבה 

   ? מה יגידו לי

  )? מה אני אגיד להם,  אם יפעת תרגיש כל כך רע ואצטרך להעיר את הוריה

  

  

  

  


