תופעת השכרות בקרב בני הנוער
כתב :יותם ויסקופ – מדריך נוער ,מינהל קהילתי תלפ"ז

"השעה  .00.22בעוד שעה מתחילה מסיבת נוער ענקית עם
ה DJהכי טוב בעיר .בדרך למועדון ,נכנסים רגע לפיצוציה וקונים
וודקה טובה במחיר של  .₪ 022הם חמישה חברה ,כל אחד נותן
 02שקלים .קונים עם זה גם מיץ אשכוליות וכוסות .צריכים
לקנות את הוודקה בשקט בלי שהמשטרה תראה .הם הצליחו
במשימה – הבקבוק בידם .עכשיו הם הולכים לגן הסמוך ,הם
מתפללים שבלשי הנוער לא יראו אותם ויישפכו להם את
הוודקה .הם הצליחו – עכשיו הם מתודלקים .עוד  02דקות
המסיבה מתחילה .קבוצת הנוער בני ה –  00בדרך למועדון".
כמדריך נוער ,ראיתי הרבה מאוד מקרים בהם בני נוער ,כבר מגיל  ,00קונים ושותים אלכוהול .התופעה
מתרחשת בעיקר בימי שישי בערב ובחופשות מלימודים .בשיחה שקיימתי עם ניצב – משנה ,סוזי בן
ברוך ,ראש מחלק הנוער של אגף המודיעין והחקירות של משטרת ישראל ,עולה כי "האלכוהול נגיש לבני
הנוער והוא הפך להיות מכת מדינה .עפ"י החוק אסור למכור לקטינים אלכוהול ,אולם אין חוק שאוסר על
קטינים לשתות אלכוהול"  .פיצוציות רבות ממשיכות למכור את המשקאות בגלל הרווח הכספי הגבוה.
בני נוער שיודעים על פיצוציות שאינן מוכרות אלכוהול לקטינים ,מבקשים מבגירים לקנות להם" ,הקנסות
המוטלים על מוכרים שנתפסים מוכרים אלכוהול לקטינים אינם רציניים .הנזקים הנגרמים לבני נוער
ששותים אלכוהול הם רבים" .בני נוער חשופים לאלימות ,למקרי אונס ,גניבת ארנקים ומפתחות בתים
ורכבים ושימוש בסמים ,זאת בגלל ההשפעה שנוצרת על הנער כתוצאה מהאלכוהול" מספרת נצ"מ בן
ברוך.
בני הנוער שמשתכרים "נזרקים על המדרכות" אינם זוכרים את דרכם הביתה ולעיתים גם משתתפים
בקטטות אלימות .נצ"מ בן ברוך " :בני נוער שייתפסו שיכורים יובלו לתחנת המשטרה והוריהם יצטרכו
לקחת אותם ,זאת מתוך חשיבה שלהורים יש השפעה חשובה על ילדיהם" כמו כן ,מסרה בן ברוך.
"מפקד מחוז ירושלים במשטרה הוציא הנחיה להחרים אלכוהול אשר יימצא אצל קטינים".
"משטרת ישראל מפעילה תוכנית לימודית בבתי הספר תחת הכותרת אס"א (אלימות ,סמים ,אלכוהול)
ומתוך מטרה לנסות ולהסביר לבני הנוער על הנזקים הנגרמים כתוצאה משתית אלכוהול ושימוש בסמים
"כך מסרה נצ"מ בן ברוך .גם אגף הנוער של המינהל הקהילתי תלפיות מזרח מעודד פיתוח פעילויות
למניעת אלימות ושימוש באלכוהול וסמים .לא מזמן התקיימה מסיבה לנוער תחת הכותרת "אין מצב

לאלימות" .סדנאות ופעילויות נוספות יבוצעו בהמשך השנה במסגרת קבוצות הנוער בשכונה.

