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הגבלות מכירת אלכוהול לקטינים.:סדר היום

:נכחו

:חברי הוועדה
היו"ר - נסים זאב

חיים אמסלם

:מוזמנים
ד"ר לודמילה חלד – מנהלת מרכז מתדון חדרה, משרד הבריאות

גליה שחם – מפקחת על מניעת סמים עישון ואלכוהול, משרד החינוך
מרינה ששון שדה – מרכזת תחום אלכוהול

סוזי בן ברוך – מחלקת נוער, משטרת ישראל
מאיר-דב ברקוביץ' – ק. ייעוץ וחקיקה, מח' נוער, משטרת ישראל

יורם לוי – מנהל מוצרי צריכה, משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה
עו"ד ענת אסיף – מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

איתן גורני – סמנכ"ל, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול
עו"ד נועה ברודסקי לוי – המועצה לשלום הילד

גלעד נתן – מ.מ.מ

היו"ר נסים זאב:

שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

כיאכיפה,מבחינתקשהיותרהרבההיאחמורה,היאהאלכוהולשלשההשפעהיודעים...אנחנו
בכלנמצאהאלכוהולאיסור,איןבהכשר.הכלבבתים,בחנויות,פינה.בכלמקום,בכלמצויהאלכוהול

לאצעירים,אותםילדים,אותםאתלמנועאיךהיאהבעיהאונס.איןכדתשתייהמוכריםהאנשיםחנות,
במכירה, אלא יותר בשתייה.

לשלוחיוכללאשאבכך,כדיעדלהגזיםאפשראייין.מכירתשלהנושאלגביהסכמתיכךכללא
וצפויעברייןנקראהואאזמכר,שהואנמצאואםיין.בקבוקלקנותכדילמכולתבנואת

בבארים,האלכוהולהעברתלמנועאיךהשתייה,אתלמנועבאיךלהתמקדצריכיםאנחנולעונשים?
ובמקומות שמועדים לפורענות.



שותיםיין.לאאבלשותים,ונערותנעריםלראותיכוליםיודע,בוודאימכםאחדכלשבת,בלילות
נאנסות,נערותשתייה,אותהבעקבותברחובות.נשפכיםהםברחובות,מתגולליםחריפה.שתייהממש

אפילו לא מתייחסות לזה, כי זה הפך להיות חלק משיגרת חיים.

בשעהעובר,קבועבאופןהייתיספרא.בכיכריושבהייתיירושלים,עירייתראשסגןכשהייתי
אלכוהול.מכירתשלהמרכזהיהשםכיויותר,יותרמדאיגההזאתהתופעהבלילה.אחתעשרה,שתים

אנחנו רואים כמה בני נוער נפגעים כתוצאה מכך.

הנוער,בקרבשמתפשטהממהירהנגעאתלבלוםאיךדרך,כלולמצואלהירתםחייביםכולנו
שיש לו השלכות חמורות, ומאיים על החברה הישראלית ועלינו.

שלהנכונותאתרואהלאאניאבלאסטרטגית.בעיהשזאתבזמנו,שרון,הממשלהראשאמר
עלתופעה,עללדבריכוליםכולםתקציבית.מבחינההזאתהבעיהאתלבלוםנרתמתשבאמתהממשלה,

חייביםאבלעשייה,בשוםמזלזללאאניוחס,חלילהמספיק.שעושיםרואהלאאניבפועל,סכנות.
חייביםואנחנושלנו,הילדזהמהילדיםאחדשכללהרגישצריכיםאנחנושיותר.וכמהיותר,לעשות

לעשות הכל למנוע, ומי שנגוע להוציא את הנגע.

לודמילה חלד:

פלוס,18בגילמתמצאתאניקטינים.עלמדבריםהיוםהאלכוהול,שתייתתופעתלגבי
במקרים,כברמטפליםאנחנוזאת,עםיחדהפניות.במספרהגידולאתרואיםאלינו,שמגיעיםבפציינטים

למצבהגיעכברבעצםהקריירה,אתשעשהאדםבןזהאלינו,שפונהמיבאלכוהול.התמכראדםכאשר
עושיםאנחנואםאלכוהול.נוכחותבלימתפקדים,לאשלווהנפששלווהגוףאלכוהוליסט,כברשהוא

האבאידיעלנשלחשבזמנוילדאוכן,זהכללשבדרךרואיםאנחנוהזה,למצבהגיעאדםבןאיךאנליזה
מתחילהאלכוהוליסט,שלהקריירהכלבעצםהשותים.המבוגריםביןנוכחשהיהילדאואלכוהול,להביא

בגיל צעיר.

היו"ר נסים זאב:

אלכוהול.לקנותבנואתשלחשהאבבכך,התחילשזהאומרתאתלי.חשובהמאודנקודהזאת
בעצםבעיהשזוהירואיםנורמלית,משפחהעלמדבריםאנחנושתיין.גםהואהאבאאםהיאהשאלה

הקנייה. אבא שולח את בנו לקנות בקבוק יין,  את רואה בזה בעייה בערב שבת?

לודמילה חלד:

שמשנהפסיכו-אקטיביחומרישמשקה,שישלאווירההקטיןאתמכניסהואבעיה.כןזהלרוב
באותהמילדותילדאלכוהוליסט,אבאדורות.ממששלכאלהמקריםרואיםאנחנוהרוח.מצבאת

סביבה, מתחיל שתיית אלכוהול תמים, אחר כך בוחר מה יותר מתאים לו,  ואז הוא ממשיך.



הםלהתמכרשלוהסיכוייםסדיר,באופןאלכוהוללשתותשמתחילשאדםשכלידוערקע,קצת
בתקופה יותר קצרה.

היו"ר נסים זאב:

מה זה סדיר?

לודמילה חלד:

זהבהתחלהסדיר.באופןאומופרזת,בכמותאואלכוהול,בשתייתמדוברשנה,15ל-חמשבין
היוםלמועדונים.יורדיםשבת,שישיערביחמישי,יוםהסטודנטים,בקרברואיםשאנחנוכמושבוע,סופי
אחד,מועדוןסוגרתהיאסוגרת.שהמשטרהמועדוניםהמוןישנםקיים.ולאכמעטאלכוהול,ללאבילוי

הקטטות,כלקרה.מההדיווחיםאתרואיםראשוןביוםכברואזאחר.במקוםמיידפותחיםבעליםאותם
לבלותחדשמנהגעלהיוםמדבריםאלכוהוליסטים,עלמדבריםלאאבלבאלכוהול.משימושכתוצאהזה

עם אלכוהול, שזה הפך להיות מן נורמה. ככל שהגיל צעיר יותר, יש יותר אפשרויות להתמכר.

היו"ר נסים זאב:

?18לגילמתחתמספריםלךיש

לודמילה חלד:

ידועבמיוחדבנות,נשיםבקרבאלכוהולששתייתלהוסיףרוצהרקאניכאלה.מספריםליאין
עמוקה,יותרהרבההיאאלכוהולמשתייתגמילהיותר.מהרמתמכרותהןנשים,אצלשאלכוהוליזם

שמתנדביםאנשיםשלמהדיווחיםזאת,עםיחדנמוכה.יותרהרבהכןגםבטיפול,הצלחהשלהתחזית
השפעתתחתממש13,14בנותילדותמהמועדונים,שיוצאותילדותרואיםשבוע,בסופיבמשטרה

אלכוהול, שפוכות לגמרי. זאת תופעה שגם אזרח רגיל יכול לראות אותה.

היו"ר נסים זאב:

מציעה?אתמה.15לפניעודהתופעהאתראיתי

לודמילה חלד:

בדרךלאלכוהול.להתמכרהסיכויאתשבודקהטופסאתלמלאתאחרות,במדינותמקובלמאוד
יותראוופחותניקוד,עושיםכךואחרנוהג,הואאיךבודקיםתיכוניים,ספרבבתיתלמידיםבקרבכלל

ההתמכרותאתלפתחובהמשךהילדים,אתמרתיעדיזהכללבדרךזההסיכוי.אתלבדוקאפשר
לאלכוהול. זה מה שידוע.

היו"ר נסים זאב:



למשרדנושרים,לביןספר,מבתיחלוקהישהנוער.בניבקרבהטיפולשלהדרךמהטופס,חוץ
הבריאות יש תכנית?

לודמילה חילו:

כברמטפליםאנחנולצערנו,בהתמכרויות.לטיפולהמחלקההבריאותמשרדמניעה,לגבי
אנחנוסרטים.פרסומות,הרבהרואיםהתקשורת,בכליזאת,עםיחדאנשים.התמכרושכברבמקרים

רואים את סוף הדרך.

היו"ר נסים זאב:

אני מודה לך.

סוזי בן-ברוך:

–2002ב-לקטינים.משקאותמכירתבגיןנפתחוכישמעתי.2006סוףעד,2002משנתנתוניםהכנו
תיקים.170–2006תיקים.185–2005תיקים.58–2004תיקים.27–2003תיקים.12

היו"ר נסים זאב:

מה זה קטינים?

סוזי בן-ברוך:

.18לגילמתחת

התיק נפתח נגד בגירים שמוכרים לקטינים. לגבי קטינים שינינו את המדיניות, וקבענו חד-
למשטרהמובאהואמבחינתנו,תיק.לאותועדמהווההואאלכוהול,שתייתבגיןשנתפסשקטיןמשמעית

חייביםלאאנחנוחוק,פיעלהמשטרה.מתחנתאותולקחתשיבואוההוריםאתמבקשיםאנחנוכעד.
הזה,הנוערחוקמכוחוהשגחה,טיפולהנוערחוקלכאןנדרשאבלעבריין.לאהואכיזה,אתלעשות
באיםהםואזהזה.בענייןהתלונןלאהורהאףעכשיועדזמני.באופןלפחותנזקקכקטיןאותוהכרזנו
בשקט,אותולוקחיםהםחזרה,מקבליםהםומהמהבית,שלחוהםילדאיזהורואיםהמשטרה,לתחנת

מקבלים מאיתנו כמה מלות הסברה. בשקט בשקט הולכים הביתה.

אתלוקחהואהמקריםברובהלך.הילדולאןאלכוהול,שתייתשלמשמעותמהמביניםהםכך
שפוכיםילדאוילדההביתהמחזיריםהבילוי,בדיוקמהיודעיםלאהםלבלות.הולךשהואומספרהכסף,
מבחינתנו.בעייתיתהיאהעדותכאלה.ילדיםשלהעדותעללדבררוצהלאאנימזעזעת.בצורהלגמרי

אנחנו מוותרים על העדות, רק שיבואו לקחת את הילדים.



בלילהשישיבימיאושבוע,בסופיכוחותמאודהרבהמוציאיםאנחנועדות.שנותניםילדיםיש
בכניסהכרטיסמשלמיםהםשמתחפשים.נוערלעובדינוער,לשוטרימיוחדתקציבליישבמיוחד.

בצדויושביםכרטיסמשלמיםהםצעירים.דינראיםצבאאחריכולםהםאותם.יזהושלאכדילמועדונים,
בזמןוחצימדקהיותרשלשמתעדותמיוחדותמצלמותלהםוקנינומתצפתים,צופים,כמבלים.כבליינים,

מתעדיםהםהמשקה,אתמהברמןמקבלכסף.ומשלםבאכקטין,להםשנראהמירואיםכאשראמת,
הואאםזהות,תעודתמבקשיםהוא.כמהבןאותושואליםביד,המשקהעםלקטיןניגשיםהםזה.את

כולםהםובמקבילהצידה,אותולוקחיםהזה.בענייןעדותלתתמנתעלמעוכבאתהלואומריםקטין
ובימיכאלה,במועדוניםבלילהשישיביוםהיהאדוניאםלראות.אפשראימזוהים,לאהםבאזרחי,

אוהריקודיםשלהפרטיבעולםאחדכלנמצאיםהםעושה.השנימהמסתכללאאחדאףבלילה,חמישי
שתייה, בקושי רואים מה עושים השכנים לידם.

הואלנסיבות.בהתאםמעוכבאועצור,שהואלומודיעיםלברמן,פוניםואזהצידה,הילדיםאתלוקחים
שנתייםלפני,160כ-נסגרושעברהבשנההמועדון.אתלסגורמחליטיםובמקביללהתלוות,מתבקש

המקום.אתסוגריםהצעירים,כלאתהחוצה,הילדיםכלאתמוציאיםהארץ.בכלמועדונים142כ-
יכולהסילבסטרבערבשקלים.80בסביבותלעלותיכולהואכניסה,כרטיסששילםשמיהיאהתוצאה

אחרמקוםומחפשהחוצהיוצאאותו,הפסידהכניסהכרטיסאתששילםמישקלים.150,200ל-להגיע
לאן ללכת.

אמת.בזמןמועדוןסגרנוכזה.לסיורמקצועאנשילקחנווחצי,כחודשייםלפניבלילהחמישיביום
שהואבגללנעצרהביתבעלשקלים.80בכניסהששילמוי"ב,י"א,כיתותנוער,בני600החוצההוצאנו

הביתבעלשבעצםהיאהתוצאההקטינים.אתמהםשקנוהילדיםשניאתלקחנולקטינים.משקאותמכר
צריךבלילה.וחציעשרהאחתבסביבותאותועצרנואנחנולכיס.נטושקלים48,000עםהביתההלך

עלנעצרהזה,הכסףאתגרףהואוחצישעהאחריבלילה.עשרהשתיםבסביבותרקשמתחיליםלזכור
למעשהשהפסידמיהכסף.אתהרוויחמבחינתוהתחנה,למפקדלשימועהגיעראשוןביוםהמשטרה.ידי
בחזרה.הכסףאתרוציםשקלים,80שילמנועשיתם.מהרגע,ואמרו,אלינופנוהילדיםאזהילדים.זה

היו"ר נסים זאב:

קיבלו עונש קל.

סוזי בן-ברוך:

היהלאמספיקכסףכילהיכנס,איךמחפשיםאחריםבמועדוניםאותםראינוכךאחרנעים.לאממש
בהמשךכךאחרקורהמהתדעולךחינם,אותןלהכניסיכולאחדשכלהנערותעללדברשלאלהם.

הערב.

היו"ר נסים זאב:



הוא יכול לטעון ולומר, אני את השמונים שקלים גובה, לא בגין שתייה, אלא בגין הכניסה למקום.

סוזי בן-ברוך:

הכרטיס מוגדר ככניסה.

היו"ר נסים זאב:

היהשזהמכיווןחוק,פיעליוחרםהזהשהכסףחקיקה,להביאאפשרחשוב.זהלמהלךאגיד
מיועד למכירה לשתיית קטינים. אם זה ריקודים אני לא יכול לבוא ולומר.

סוזי בן-ברוך:

היתההזה.בענייןהנכונההחקיקהאתלמצואשאפשרמאמינהאניהדיוק.מבחינתצודקאתה
לביטחוןהמוסדדרךהזה,בענייןחקיקההצעתעלללכתהחלטנובסמים,תמיכהראשמטהעםשיחהלי

ממנולהשליךאפשראבלאחרים.דבריםאולסמים,רקאמנםהואהחוקלדעתיהרשות.דרךאופנים,
קצת, לא הרבה, לגבי העניין הזה.

מפקדבתל-אביב,התערוכהבגניחודשיםכארבעהלפניקשה.יותרהרבהאחרתדוגמהאתן
שלגדולמאודלאירוענוער,בניאלףמאהלשםהגיעוהתערוכה.גניאתסוגרשהואהחליטירקוןמרחב
60רקמותרהיהאלף,100הכניסושהםבגללשקלים.120שילםמהםאחדכללארץ.מחוץלהקה
תלמידשהואשליהאחייןגםהיהביניהםהחוצה.האנשיםכלאתוהוציאוהאירוע,אתסגרוהםאלף,

הביתבעלשבעצםהיאוהתוצאהכרטיס,לוהיהלהיכנס.הצליחולאשקלים,120ששילםי"בבכיתה
אוליאמרנומשפחה,בןשםשישבגללבזמנושקלנוהעסק.אתסגרהוהמשטרההזה,ההוןכלאתגרף

אצטרךאנישקלים120בגללמהאומריםההוריםיודע,אתהאבלהזה.בענייןייצוגיתתביעהנעשה
בלילהוחציעשרהשתיםבשעהלילה.באותוגרףשהואההוןכלאתרואיםלאהםזה.אתלעשות

המשטרה סגרה את האירוע לפני שהוא התחיל.

היו"ר נסים זאב:

אני  מתכונן להביא הצעת חוק בעניין הזה.

שלנוהיכולתעלהשני,הצדהכספי.הצדשלהענייןאתישלגמרי.שונותנקודותשתיישאבל
לקבוע את הגילאים בדיוק, זו בעיה.

סוזי בן-ברוך:

טרומית.קריאהאוראשונהלקריאהעברהוהיאאותה,שהגישמרציאנו,הכנסתחברשלחוקהצעתיש
בנושא הזה שלגבי קטינים, לסגור את המועדונים בשעה שתים עשרה בלילה.



אזבוקר.לפנותשתייםבשעההבילוימרכזיאתלסגוראברהם,רוחמההכנסתחברתשלחוקהצעתויש
כרגע יש דיונים.

איתן גורני:

במקומותמכירהחיצוניים,במקומותמכירהסגירה,שעותפתיחה,שעותלגביהצעותשלושישנן
לתתנתבקשנושכולנוחוק,הצעותשלושמתגלגלותכלומר,בארים.לביןבחנויות,במכולות,פנימיים,

עליהן תגובה.

סוזי בן-ברוך:

הכנסתחברתעמית.מוועדתרעיונותכמהישבסחר.שוטריםהפעלתשלהחוקהצעתעולהשם
סברנובלילה,שתייםקבעהלאעמיתועדתאבלעמית,מוועדתנולדזהתומכת.אברהםרוחמה

גםבגיריםלגביאבלבכלל,אסורקטיניםלגביכמובןבכלל.משקאותלמכוריפסיקובוקרלפנותשבשלוש
כדאירקכרגע.הגורמיםכלבהשדניםאברהם,רוחמההכנסתחברתשלחוקהצעתנולדהמכאןכן.

שתדע, שיש הצעות חוק בעניין הזה.

מסמךשהוכןרואהאניבעולם.שקיימותהצעותמספרהגשנועמיתלוועדתלציין,רציתישכןמה
מצמצמיםשכאשרהיאהמסקנהבעולם,מחקריםאלפיהעקרונית,ברמהאבלבפניכם.אותוקראתישלא
ישהשתייה.לצמצוםמביאהזמינותצמצמוםלבגירים.גםובכלללקטינים,אלכוהולשלהזמינותאת

שבעהשעהעדאלכוהולייםמשקאותלמכורכמורעיונות,מספרשהעלומדינותמספרישדרכים,מספר
השיטה,אתשאימצומדינותפלא,זהוראהאלכוהוליים.משקאותלנושארקמיוחדים,במרכזיםבערב
בסוף.הזההמסמךאתלךאגישמדינות.באותןהדרכיםתאונותברמת45%שלירידההיתה

היו"ר נסים זאב:

לא לאפשר לבעלי מכולות למכור.

סוזי בן-ברוך:

מזוייפיםאלכוהוליםמזוייפים,משקאותמכירתמזהיםאנחנוהזאת,שבשיטההיתרוןנכון.
שבעצםאלכוהוליתשתייהשותיםהאלההחברהעצמה.בפניאליהלהיכנסשכדאינישהזאתבמכביר.

שהםחושביםהםיאומן.לאפשוטזהזה,אחרישלהאטרףבכלל.בפניםישמהתדעלךמזוייפת,היא
שותים וודקה, אבל זה לא בדיוק וודקה.

גליה שחם:

לא במועדונים, בפיצוציות.



היו"ר נסים זאב:

מה, כדי לחסוך בעלויות?

סוזי בן-ברוך:

שינייםממשחותוחלקמזוייפים,שלנומהשמפושחלקיודעאתהמזוייף.וזהזול,יותרזהודאי,
ראיתילאהמזוייף,אתכשראיתיבעולם.טובהכיהשמפושזהבטוחהוהייתישמפו,קניתיאנימזוייפות.

את ההבדל ביניהם, כמי שאמורה לראות את ההבדל.

משרדמבצעים,מספרעשינולגוף.נזקגרימתזההמזוייפים,האלכוהולייםהמשקאותאופן,בכל
הבריאות עם משרד - - -

היו"ר נסים זאב:

אולי תנתחי איזה סוג נזק?

סוזי בן-ברוך:

תלוי מה יש במשקה הזה.

היו"ר נסים זאב:

מה שמצאתם עד עכשיו, סוג האלכוהול השונה, שהוא מזוייף. מה מידת הפגיעה? רמת הפגיעה?

סוזי בן-ברוך:

דרכיםתאונותקשה.מאודבמצבשיכוריםחבר'המאודהרבהרואיםאנחנוהתוצאה,מבחינת
בדרכים,מחלקיםוחגים.שבתותבערביכפרוייקטהזאת,הנישהאתלקחהתנועהאגףשיכרות.בעקבות

כאשרהוחרמו,רכבים3,000כ-יודעת,שאניהאחרונהלפעםנכוןהאזרחי.המשמרמתנדביעםיחד
יכולהאניהזההנתוןאת.2006באוגוסטנכנסהחוקסמים.אואלכוהולהשפעתתחתהיוהנהגים
בסמים,למלחמההרשותשלהחדשההניידתשיכורים.מאודהרבההתנועה.אגףדרךלךלהעביר

אפשרהאלההנתוניםלגביגםעובדת.כברהיאלצערנוכזאת,אחתניידתישהזה.התקציבבזכות
לבדוק.

איתן גורני:

עםבעיותישסמים.גםאלאואלכוהול,סםרקלאשתבדוקהיאהכוונהנסיונית,ניידתהקמנו
המכשיר שאנחנו רוצים להכניס.



היו"ר נסים זאב:

שייכנס.עדיום45להמתיןצריךהזה.בענייןחוקהצעתהגשתי

סוזי בן-ברוך:

בילוימרכזילגבי,2005,2006שלנתוניםלהוציאמחקרמקציןביקשתיעשינו,שכןמה
אומרת,זאתרכוש.בעבירות40%שלעלייההיתהבילוי,במקומותנוערבנישלגביהסתברברחובות.

אתשלוקחאואותה,ומכייסוהולךהעניין,אתשמנצלאחדשעושהמהלידי.שיכורהאושיכורשישדילא
אלאמשתכרים,שלאגורמיםכאןישהביתה.הזההרכבעםונוסעהרכבמפתחותאתאוהפלאפון,

שלהםהטובהרגעזהבשיכורות,אובשיכוריםשצופיםאלהוהםובפאבים,במועדוניםבצדעומדים
באלימותעלייהישהבילוי.במרכזי101ל-72מ-עלהזהלשדוד.צריךלאאפילוירגישו,שהםבלילקחת
מבחינתנו.מאודמשמעותישזה42%שלגופנית

מכותלאעדייןזהציבורי,סדראיומים,זהלאלימותנילוויתפיזית,אלימותזוהגופניתהאלימות
הנתוניםאתלךאתןאני.18%כ-שלעלייהישבילוי,במרכזיהעבירותבכלל.8.5%שלעליהפיזיות.
האלו.

מההשוואהלעשותרצינובילוי.מרכזילאזההרחובותאבלירידה,ישברחובותזאתלעומת
קורה ברחוב באותם שעות לעומת מרכזי בילוי.

,11מהשעההקריטיותהשעותהקריטיות.השעותלגביגראפיםכאןישהעבירות,שעותלגבי
איכותמבחינתכמותית.היאהירידהשובאבלירידה.להיותמתחילהשתייםהשעהלכיווןבלילה,12

התוצאהואתהדקירות,אתרואיםשםבלילה.12,1אחריהןקשות,הכיוהמכותהדקירותהמכה,
הנוראית של שתיית אלכוהול ושימוש בסמים.

אזשיכורים.כבראותםתופסיםשאנחנומשוםהכלבילוי.במרכזיירידהישסמיםשבעבירותהוא,המוזר
יותר קל לקחת אותם תחת שיכרות, מאשר תחת השפעת סמים.

בעבירות13.5%שלעלייהישאבלבילוי.במרכזיסמיםבעבירות38%כמעטשלירידהיש
וכךמאוד,קשהאלימותזואלכוהולשתייתשלהישירההתוצאהאלכוהול.שלהמחירזהגופנית.אלימות

מטפליםאנחנואזנעצרים,אומובאיםכשהםבקטטות,מתערביםאנחנומתערבים.כמשטרהאנחנו
אםלו.למכורהיאהעבירהאלכוהול,לשתותעבירהלאזאתהשכרות.בתיקלאאבלהאלימות,בתיק

היה חוק אחר, אולי זה היה שונה.

גליה שחם:



במסגרתבאמתזואלכוהול,להביאאלאלשתות,רקלאאסורשבוהיחידישהמקוםחושבתאני
של בית ספר, ופעולות של בית ספר.

לתופעהעדיםאנחנוהאחרונות,בשניםהנושא.לכלולהתייחסרחב,יותרבאופןלומררוצהאני
החברתיות,בנורמותמשינויכתוצאהבאלכוהול,לרעהשימושבאלכוהול,השימושעלייתשלהזאת

מתחיליםכשהםגםזהילדיםעלההשפעהילדים.עלמשפיעשזהברורמקום.ובכלהיוםאלכוהול
משפיעילדיםעלאלכוהולהבריאות.משרדשלהנציגהאמרהרגישים,יותרהםילדיםצעיר.בגיללשתות

יותר מהר מאשר על מבוגרים. ואז התוצאות הן גם מדאיגות, שמענו פה את התיאור מהמשטרה.

החינוכיות.בדרכיםשלו,בדרכיםזהעםמתמודדהחינוךמשרדכירחבה,כבעיההבעיהאתרואהאני
שקורהמהמולהנורמותקביעתשלבחלקאוההסברתי,בחלקשםלהיותיכוללאהחינוך,משרדאבל

שברמתזה,אתלתארבוועדהכאןלייצאכברהפרסומות.שלהנושאלכללהתייחסרוצהאניבחברה.
חוצותשלטישליישובבכניסהאלכוהול.ומניעתהסברהשלבנושאגדולהמאודפעולהעושיםהשרון

אתלהורידהמקומיתלרשותשלנוגורמיםשלבפנייההוויסקי.סוגשםמתחלףשניותכמהשכלענק,
מסתבר,שותים.הילדיםאתרואיםכךואחרהשרון,מרמתילדיםעלפהמדבריםאנחנוהזה,השלט

זמינות.שלהענייןזהשקורהמהאיתם.להתמודדמוכןלאאחדשאףמסחריים,מניעיםמיניכלפהשיש
פרנסה.זהבשבילםאלכוהול,שמוכריםאלהכלשמתפרנסים.אנשיםהמוןישאלכוהול,המוןיש

הפרנסה היא על חשבון מה שקורה אחר כך בעמדות, בהתנהגות, במה שרווח.

זאתטוב.מצבנולעולםשבהשוואהזה,אתלזכורחייביםאנחנולעולם.ההשוואהעלהסתכלתי
בכלל,אלכוהולשלהבעיהנורבגיה,דנמרק,כמושמוזכרותבמדינותאירופה,במדינותאלכוהולאומרת,

של אלכוהוליזם ושל שכרות היא הרבה יותר גדולה מהבעיה אצלנו. אבל אנחנו בדרך.

חיים אמסלם:

בינתיים. אנחנו נעבור אותם.

גליה שחם:

להיותיכולעודכשהואעכשיוהשתייהשלהזהההרגלאתהזאת,התופעהאתעוצריםלאאנחנו
שממשהיחידיבתחוםלקהל.ההסברהשלבחלקלעשות,שצריךהדבריםאתעושיםלאאנחנובשליטה.

הספרביתשבמסגרתנושאגםזהונהיגה.אלכוהולשלהנושאזהמשמעותית,מאסיבית,הסברהנעשית
מטפלים בו. לפי דעתי זה טעות, נהיגה זה רק חלק מהסיפור. כל הבעיות של אלימות--

היו"ר נסים זאב:

נכון שיש מגמה לעבור מסמים לאלכוהול?

סוזי בן-ברוך:



לא רק לעבור, לשתף את שניהם ביחד.

איתן גורני:

מסמיםחזרהשיהיהבטוחלאסמים.לכיווןיגלושאלכוהולעםשמתחילמיההיפך.מעבר,אין
אחורה.

סוזי בן-ברוך:

לא, זה לא חזרה. יש הדדיות, לרוב מי שלוקח סמים, אז הוא שותף לאלכוהול. אבל יש
מכת אלכוהול קשה מאוד במדינת ישראל היום.

היו"ר נסים זאב:

בעלייה,מגמהלאבעצם,בסמים.עלייהישהמגמהשמבחינתהבנתיאניחשובה.שאלהזו
בבלימה. באלכוהול זה בעלייה.  אולי בגלל הזמינות, הנוער קל יותר קל להגיע למה שזמין יותר.

גליה שחם:

אלכוהול יש בכל בית.

היו"ר נסים זאב:

במועדונים יש יותר אלכוהול מאשר סמים.

גליה שחם:

החוק.עלבעבירהמדוברסמים,לגביכיסמים.שלמהנושאבנפרדמטפליםאלכוהולשלבנושאאנחנו
משהושזהלונדמהאםרבה,בקלותיכולילדכלבית.בכלאיןעודלשמחתיסמיםבית,בכלישאלכוהול
לאהואבבר-המצווה,בברשבוע.לפנימצווה,בברבאירועהייתיהשינוי.חלפהבסדר.שזהלו,שמותר

קטינים.הם,13,14בגילאיהםשםשהיוהילדיםכילקטינים,אלכוהולמגישפשוטהואאלכוהול,מוכר

איתן גורני:

זו עדיין עבירה.

גליה שחם:

שלהשתייהמתחילהשםהריהאלה?בארועיםשםאוכףבכללמיאבלעבירה.שזובוודאי
אלכוהולשלהזהלנושאהלגיטימציהפעמים.הרבהההוריםחסותתחתמתחילההיאלצעריילדים.



שמגיעיםעדמדימאוחרזהנהיגהאומרת,אנילכןבציבור.להחדירצריכיםשאנחנומשהוזהלילדים,
שםהמשפחתיים,בארועיםפעמיםהרבהצעירים.מאודגילאיםהםלשתות,שמתחיליםהגילאיםלשם.

מתחילים לשתות, ואחר כך מעבירים את זה לבילוי עם החבר'ה. פה החלק הזה הוא לא מספיק ברור.

אלכוהול.ישטלוויזיהתכניתבכלהיום,הציבור.שלהעמדותמבחינתהדרדרותחלהשפהחושבתאני
הפרסומתהפרסומת,עלהגבלהאיןמקום.בכלעיתון,כלשלבחלקהפרסומות,שלהדוגמהאתנתתי

השינויאתרואיםאנחנווהנהמשפיעה.היאמשפיעה,לאהפרסומתעליייגיד,אחדשכלכמהמשפיעה.
בדפוסי התנהגות.

לקנותאפשראיאלכוהולשלבכיווןהזה.בכיווןלהיותצריכההיאחקיקה,עלמדבריםשאםחושבתאני
בכל פיצוציה ובכל קיוסק ובכל מכולת, זה כבר עושה את זה מאוד זמין.

היו"ר נסים זאב:

דיברנו בתחילת הדיון, לרכז את זה במקומות מסויימים, כדי שלא יהיה פרוץ בכל מכולת.
גליה שחם:

נכוןבירות.לושישממישהוזהותתעודתשדורשתבסופר,הקופאיתאתראיתילאאני
אזאלכוהול,למכוררשיוןשישבמקומותרקאלכוהולכשמוכריםחמורה,יותרהבעיהשבהןשבמדינות

מהר,נעשיתההידרדרותלא.אצלנוזהות,תעודתלהציגחייבאתהאתה,כמהבןמשנהלאחייב,אתה
חלקזההמקומיות,ברשויותשמופעלותהוריםסיירותישהדעת.אתלתתשצריךחושבתאניפה

עלשלקחוהוריםשלסיירותשמעתיבילוי.בזמןההוריםעושיםמהההורים,אצלמודעותליצורמהנסיון
קטנות,יוזמותמיניכלזהאבללצעירים,אלכוהולשמוכריםמקומותאותםנגדתלונהלהגישעצמם

פרטיות כאלה, זה לא משהו מקיף.

חיים אמסלם:

שישפרסומות,עלשמענוזמינות,עלדיברנוהתופעה,עלהסבריםשמענושאלות.מספראולי
שינוי בדפוסי התנהגות.

תאונותבנושאאתמולהיוםדיברנושיכורים.הרבההיולאשנה,שלושיםאושנה,עשריםשלפניזוכראני
הדרכים. וחלק גדול מאוד מתאונות הדרכים נגרמות עקב שיכרות ושתייה יתרה, וכו'.

העלייהמאזשומעים,כךאבלסטיגמה,להדביקרוצהלאאנישאלה.לשאולרוצההייתיבעיה,יש
התייחסותלקבלרוצההייתינכון,לאאונכוןזההאםהזה,בתחוםהתגברותישהעמים,מחברהגדולה

הצעותלכםישאםואחרים,כאלהבמקומותמשקאותהגבלתלגביאחרתאוכזולחקיקהמעברלזה.
לגבירעיוןלהתגלגלעכשיושמתחילכמותכנית.עלנדברבואאבללחנך,עלהרבהמדבריםמעשיות.

מיניבכללחשובהעניין,חומרתבכללזהלהתייחסלאומית,כמגיפהלזהלהתייחסדרכים,תאונותנושא
ככלנהיהאנחנומאודמהרזה,אתלעצורדרכיםנמצאלאאםהאלכוהול,נושאשגםחושבאנימישורים.



לאזהאחר.אוכזהפשעשלהנושאלאזהכךאחרוההשלכותמהם,גרועיותראוליישראל,ביתהגויים
אפשר,אםהעמיםחברשלהנושאלגביתשובהרוצההייתיבזה.זהקשורהכלבריאותית,סכנהרק

והצעות.

איתן גורני:

התופעההעמים,מחברהעלייהשלההתגברותאוהעמים,מחברעלייהשבגללאומרהייתילא
שתייה.שלהרגלאיתםוהביאויותר,ששותיםהעמיםחברמבנימעטלאשישנכוןגברה.שכרותשל

אתיותרולהביאיותר,לפרסםכשהתחילושנים,כמהלפניכאןהתחילהשתייה,שלהזהההרגל
סוגיםהרבהכךכלישהיוםוגולדסטאר.אביר,בירהנשר,בירהישידעופעםלמיניהם.הבירהמשקאות

האלההנעוריםבניאצלבעיקרהשתייה,אתמעודדיםוכולםמפרסמים,וכולםיודע,לאשאתהבירות,של
ששותים, וזה מתחיל עם בירות. לא הייתי אומר שזה קשור לעלייה מחבר העמים.

חיים אמסלם:

אתה חושב שיש קשר?

איתן גורני:

עםאינטרנט,עםויותריותרשאנחנווהיותבעולם,מתמדתעלייהשישחושבאניחושב.לאאני
סרטים, יותר קשורים במה שקורה בעולם, מה שקורה בכל העולם, קורה  גם אצלנו.

איזהאותישאלורוצה.אניבירהאיזהושאלולבר,ונכנסנובתפקיד,הבריתבארצותהייתי1970בשנת
תביאואמרתיאזלי.אמרוהואבירה,איזהשליהאמריקאיהחבראתשאלתילענות.מהידעתילאבירה,

זהכלומר,הצעירים.כלמאשרפחותהרבהיודעשאניוודאיסוגים,הרבהכךכלישהיוםזה.אתלי
נכנס.

מיניכלעוליםאברהם,רוחמההכנסתחברתשלשבוועדהכאןדוברשנכנסתלפניתכנית,לגביאשר
אבלקטינים,לביןמבוגריםביןנפרידבואהנושא,אתמליםבכמהכאןהזכירוהתופעה.לבלימתרעיונות

בכלל את הנושא של מכירה.
בארצותבקנדה,כאן,אמרומסויימים.למקומותהמכירהאתלהגבילריאליהיוםכמהעדהשאלה
תעודתלהציגצריךאתההמשכרים,המשקאותאתקונהאתהשםסטור,ליקרישמקומות,בעודהברית,

הלוואי.18גילמעלשאנישברורלמרותזהות,תעודתלהראותלהציגצריךאניגםחשוב,ולאזיהוי,
הכלדבר.כלאוקוניאקאובירהוכךכךקניתישאניורושמיםלהציג,צריךאניאופןבכלאבלשיטעו.

רשום על גבי טפסים.

משקאותמוכריםלאהיוםאםבסופרמרקטים.נניחהרעיון,עולהלמשלאבלאפשר.שהיוםבטוחלאאני
יקצובסופרמרקטיםשאולינגידאזוהחקלאים,המוכריםמהמגדלים,גדולה,צעקהתקוםבסופרמרקטים,

שבמקומותרעיונותעלונפרדת.קופהועםמיוחד,מוכרעםמוגדר,קטעעםהמשקאות,שלהקטעאת
בפיצוציות,במכולות,שבסופרמרקטים,כיווןמסויימת.שעהאחריימכרולאהמשקאות,אתצורכיםשאין



וישתכניות,ישכלומר,מסויימת.שעהאחרימשכריםמשקאותלמכוריוכלולאכאלה,מקומותמיניוכל
שילמוחבר'השהמוןמועדוןסוגראתהשאםהעלתה,שסוזיהזההנושאעלשלנומחשבותוישמחשבות,

שילמוכברהםכיכסף,בלינשארווגםלרחוב,בלילהבאחתאותםמוציאאתהכרטיס,תמורתכסף
שיחוייבמנתעלמשהולעשותכןגםהביתה.והולךלכיסו,הרווחיםאתגורףהמועדוןובעלכניסה,כרטיס

להחזיר את דמי הכרטיס. כלומר, תכניות יש המון.

המועדונים,שלבסקירההעלייהאכיפה.שלבעיההיאאחתבעיהגדולות,בעיותשתיכאןיש
וככלתיקים.יותריהיואזיותר,תעשהשהמשטרהוככליותר.הזמןכלעושהשהמשטרהלהראותבאה

עוליםשהםהראתה,ברוךבןשסוזיהתיקיםמספרכלומר,תיקים.פחותיהיופחות,תעשהשהמשטרה
ועולים.

גליה שחם:

להוריםרחבהמאודהסברהעושיםהטיול,לפניכלקודםאנחנובמציאות,חייםשאנחנומכיוון
ולילדים. מחתימים אותם שאם ילד נתפס עם אלכוהול בתיקו, הוא מוחזר על חשבון ההורים הביתה.

סוזי בן-ברוך:

זה במידה והמשטרה לא מחזירה אותם הביתה.

גליה שחם:

במשרדהמשטרה.בכוחותנעזריםאנחנופעמיםהרבההמשטרה.אתמזעיקיםפעמיםהרבה
החינוך הנושא הזה של איסור להכניס אלכוהול הוא חד-משמעתי.

סוזי בן-ברוך:

מהאחראיםביקשנווחציכשנהלפניאנחנווצמוד.יחדעובדותשאנחנולמרותזה,אתמעלהאני
לאהחיפוש,אתיעשושההוריםלטיולים.שיוצאיםתלמידיםשלבתיקיםחיפושלעשותהחינוך,במשרד

המשטרה חס וחלילה. עד עכשיו לא נעניתי בעניין הזה.

כמות האלכוהול שילדים מביאים בטיולים מהסוג  הזה בסמים, אנחנו רואים את התוצאה.
הםמזעזע.משהובה,ישנושהםהאכסניהאתהרסופשוטהםמזמן,לאבזהשנתקלתיהאחרונהבפעם
לדעתצריכיםהילדיםחלילה.בחקיקהלאאפילוכאן,לכןאמת.בזמןעושיםשהםלמהמודעיםלאאפילו

זהסמיםמילאבקבוקים.זההרייודעים,שהםזהעצםלעשות.חייביםלאגםבתיקים,חיפוששעושים
קטנים, אפשר לדחוף את זה לכל מיני חורים.

היו"ר נסים זאב:



צריך להוציא נוהל ממשרד החינוך לאפשר את החיפוש, לא צריך בחקיקה.

סוזי בן-ברוך:

אני לא קיבלתי שום תשובה לכאן ולכאן. היה דיון, בזה נגמר הסיפור.

גליה שחם:

יסודיתעבודהעושיםהטיול,אתשמלוויםהמוריםהמורים.זהזה,עםמתמודדכךשאחרשמימכיוון
כולם,שלבתיקיםחיפוששלהמחשבהגדול.מאודמשמעתיטיפולעושיםכדי,תוךנתפסנוואםמראש.

זה מה שימנע. בסדר. גם ההורים לא מתייחסים לזה בחומרה. לא פשוט העניין.

סוזי בן-ברוך:

ההורים שהגיעו למשטרה היו בשוק.

היו"ר נסים זאב:

לדעתי, החיפוש צריך להיות מתוך צוות בית הספר. מדריך הטיולים הוא מספיק טוב.

גליה שחם:

המורים אחראים על הטיולים.

היו"ר נסים זאב:

יש לי בית ספר אני יודע איך מוציאים טיולים.

מאיר ברקוביץ':

אין להם היום בחוק סמכות לחפש לכולם בתיקים.

גליה שחם:

מתכווניםממשלאהםקונדס,כמעשיזאתעושיםהילדיםלתופעה,מודעותשישבגללהיום,
בהסכמהגבוהה,מאודמודעותאבלהעניין,אתאחוזבמאהמונעיםשאנחנולומרמתיימרתלאאניעדיין.

עם ההורים, בחתימת ההורים לפני שעולים לאוטובוס מחפשים בתיקים, ולא מאפשרים.

היו"ר נסים זאב:



נחשוב על רעיון לגבי החיפוש.

גליה שחם:

בטיולים,בבעיהנתקליםאנחנואיפהאצלנוהבעיהמתוחכמות.שיטותמיניכלשישיודעיםאנחנו
עםסיוםנשףועושיםספר,ביתלמסגרתמחוץכברהםהילדיםשכאילוספר.ביתסיוםשלובמסיבות

אלכוהול, לא מכירה, אלה הם כבר לא קטינים.

הדברים.עםומתמודדבחזיתשםשעומדזההואספרביתספר.בביתמתחילותלאהבעיות
חושבתאניהצעה,מבקשיםאתםאםדעתי,ולפנילהשתנות.צריכיםהםהחברתייםהמסרים

שלבציבורההסברהשלבחלקכספיםלהשקיעאותם,לגייסצריךהאלכוהול,אתשמייבאיםשתעשיינים
הסכנות בשתיית האלכוהול.

היו"ר נסים זאב:

וישתהבקבוקיקחשלישהילדלרגעחושבלאאנימהיינות.חוץאלכוהול,סוגיכמהבביתלנויש
כשאני לא נמצא בבית. גם לא בחלום. זה עניין של חינוך.

סוזי בן-ברוך:

בתאגדלתיאניגםשלכם.המשפחתיהתאלאהואהמשפחתיהתאבישראל,הבתיםברוב
דיובהחלטריקים,הםהבתיםהבתים,ברובילדים.הרבהישבבית,אמאיששונה.זהכזה,משפחתי

מפתה לעשות דברים כשההורים לא בבית.

היו"ר נסים זאב:

סליחה, לי יש משפחה ברוכת ילדים, זה לא קשור בריבוי ומספר הילדים. זה עניין של חינוך.

גליה שחם:

ותלמידים.להוריםמשותפיםערביםזההמון,האחרונותבשנתייםעושיםשאנחנוהדבריםאחד
שם.שלהםכשההוריםגםחופשי,באופןמדבריםהילדיםלהגיב.להוריםכךואחרלדבר,לילדיםנותנים

הםילדים,שלהסיפוריםדרךואזהאלה.השאלותאתבכללשואליםלאהםכינדהמים,פשוטההורים
אתלחנךבלבדהחינוךמערכתעלמוטליהיההתפקידאםחשופים.שלהםהילדיםלמהחשופיםפתאום

ואפשרלהיעשות,צריךהמבוגריםשלוהחינוךהמבוגרים.שלחינוךפהישמספיק.לאזההילדים,
לנסותצריךוכךהציבור.שלבהתנהגותשינויממשישסיגריות,עישוןשלבנושאלמשל,עובדהלשנות.
שלבנושאוגםסיגריות,עישוןשלבנושאירידהישהנוערבנישלגםהאלכוהול.שלבנושאגםלעשות,

עישון מול הקפיצה הגדולה שהיתה.



מרינה ששון שדה:

אתגםלמעשהראיינתישבומעניין,סקרעשיתיבודדות,שניםמספרלפנישנתת.הדוגמהלגבי
לגביהשני,עלידעשאחדמבליוילד,הורהאומרתזאתדומה,מאודשאלוןזהילדיהם.ואתההורים

האםשותה,הואהאםמבלה,הואאיפהשאלתיהילדכשאתהילד.שלהשתייהוהרגליהבילוי,נושאי
שאלהאותהאתשאלתיההוריםואתוכו'.שתההואכמהשותה,הואואםהאחרון.בזמןהשתכרהוא
היהזהוכו'.האחרוןבחודשהשתכרהואהאםשותה,הואכמהמבלה,שלךהילדאיפהשלו.הילדלגבי

הורהאףידעו.לאוההוריםהאחרון,בחודשהשתכרומהילדיםרבעכלום.ידעולאההוריםמדהים.פשוט
כשאתהולכןלהיות.יכוללאוכאילובית,באותוחייםלאכאילוזההפער,השתכר.שהילדאמרלאאחד
שהדבררואיםממשלאההוריםהבתיםשברובמשהוזהביתי,אושבנידעתי,עלמעלהלאאניאומר

הזה יכול לקרות להם מתוך הבית.

היו"ר נסים זאב:

אני אומר לך זאת בוודאות, כי הבקבוק נשאר אותו דבר גם אחרי חודשיים. לא נגעו בו סנטימטר.

חיים אמסלם:

בקבוקישנימתוק,ייןבקבוקי20היוהשכונתית,המכולתלחנותנכנסיםכשהיושנה,35לפניזוכראני
הצעיריםכלהיום,היחיד.הבקבוקהיהזהעתיק,אדוםבקבוקאמיתי,ייןלשתותמחפשיםוכשהיוערק,

ממש בקיאים ביינות כאלה ואחרים.

הפסוקעלהרבהמתחנכיםאצלנוזאב.נסיםמרהוועדהראשיושבשאמרלמהבהקשרלומררוצהואני
קטןשהואמאזשהילדבזוי,כזהדברמןזהאהלו".בתוךויתגלוישכר,הייןמן..."וישתמלוט,שלומדים

הזה.הריחאתסובללאאניערק.ולאווסקילאלשתות,מסוגללאאניאבוש,ולאאודהמזה.סולדהוא
אניאוליזה.עלהתחנכתילאזה,עלגדלתילאכייין,קצתטועםאניבקושיהזה.הטעםאתאוהבלאאני

מיושן, אולי אני לא מבין, בסדר. יכול להיות בהחלט.
מאיר ברקוביץ':

יין ישן זה טוב.

מרינה ששון שדה:

אתניהלתישנה,22הזהבתחוםעוסקתאניממני.יותרמומחהשאיןחושבתאניאלכוהול,שלבתחום
שלי.המומחיותוזולליבי,קרובמאודאלכוהולשלהתחוםשנה.14כ-אלכוהולונפגעילהתמכרותהמרכז

דבר,לכלסםהואאבללגיטימי,נורמטיבי,סםהואאמנםסם,הואאלכוהוללהבנה.דבריםכמהקודםאז
תהליךהואלאלכוהולההתמכרותתהליךהבחנה,איזושהיזאתבכללעשותצריךקשה.סםואפילו
התמכרות,ביןהבחנהלעשותצריךולכןשמתמכרים.עדשנים5,7,10לקחתיכולארוך.מאודיחסית

חלילהאולילאלכוהול.מכוריםלאהםפוגשיםשאנחנוהצעיריםרובלרעה.מופרזשימושאושימוש,לבין



כלשהואובגללאיטי,כךכלשהואבגללהתהליךולכןלשתות.ימשיכוהםאםלאלכוהול,מכוריםיהיוהם
שנתי.טיולאושם,מלהאיזהכאן,הרצאהפה,סדנהאיזהשלולאארוך,מאודלהיותצריךהדרגתי,כך

מהיסודי,ספרבביתובוודאיהילדים.בגןכמעט,אפסבגיללהתחילצריךשלדעתיתהליך,להיותצריך
שלא קורה היום, רוב הפעילות בחטיבות ובתיכונים.

שלאברדיוששומעבמדינהילדאובמדינה,אזרחשאיןספקאיןחשוב,קמפייןהואהנהיגהשלהקמפיין
הנהיגה,שלבנושאהדגשאתששמובזהגדול.אחדפספוסישהזהלקמפייןאבלהקמפיין.עליוהשפיע
אבלהראש,אתתדפקואומר,גלעדאבריאתלשמועהיהאפשרהשתייה.בעייתאתהכניסוהםלמעשה

למעשה,בסדר.כביכולזהמנהיגהותמנעשתעשה,מהכלאבלתנהג,שלארקמסר,ישתנהגו.אל
איןשלילי,מסראיןלפחותאודחוף,צורךשישחושבתאנינהיגה,שלנושאעלהתמקדהזההקמפיין

לגיטימציה לשתות, אבל רק שלא תנהג בהשפעת האלכוהול.

חיים אמסלם:

צריך שילוב.

היו"ר נסים זאב:

יש מסר חיובי לשותים כשהם נוהגים.

מרינה ששון שדה:

מינית,פיזית,אלימותבקטטות,שמעורביםאלהשכלזהשקורהמהשלילי.מסראיןלפחות
הולךזהכמובן,תוקףאוקורבןאומיניות,ותקיפותפגיעותשלהנושאאתמאודהרבהפוגשיםאנחנו
יכוליםהיתר,כלעםומההנהיגה,בגיללאאםוגםינהגו,לאהםאםגםאומרת,זאתהצדדים.לשני

מעוריםיהיוהםאבלדרכים,בתאונותימותולאשהםנגידבואאזבכאלה,אובקטטותמעורביםלהיות
בתקריות אחרות.

הייתיאופןבכלאנימסיבות.וזהנפוץ,מאודשהואאירועשלסוגעודישלציין,שרציתינוסףדבר
כרטיסמשלמתאתלך.מוזגיםאלכוהול,מוכריםלאבגירים.עםלאמבוגרים,אנשיםשלפוריםבמסיבת

לבניגםמסיבותישושתייה.כניסההכל,כוללכביכולהכרטיסגדולות,אבלפרטיותמסיבותזהכיכניסה
נוער, שלמעשה הם במקומות פרטיים שקשה מאוד לדעת עליהם.

סוזי בן-ברוך:

המשטרה לא יכולה להיכנס, אלא אם כן יש מידע ראשוני.

מרינה ששון שדה:



מאודמניעהשלוהנושאהסברהשלשנושאחושבתאניאופן,בכלאלכוהול.שלחגיגותיששם
לייט,גולדסטארעםדץשלהמזעזעתהזאתהפרסומתאתרואיםכולנופרסום,שלהנושאלגביחשוב.
שיררקעעלבירהמפרסםהואקטן.אחוזכאילוזהדיאטטי,זהאזלייטזהשאםמביןלאשאתה

פעוטות, לא ילדים.

היו"ר נסים זאב:

אין איסור בקטע הזה.

מרינה ששון שדה:

עםולפרסםלילדים,שקשוריםתכניםעםלפרסםשאוסרחוקישטועה,לאאניאםמשנה.לאזה
בני נוער. איך אפשר שיר כזה, כשהילד שומע, זה הרי חגיגת ילדים.

איתן גורני:

הרשותשלבמועצהישכלי,ישהזאת.הפרסומתאתראיתילאבכלל,זהעלחשבתילא
לפעמיםאבלתמידלאאליהם,פעמיםכמהפנינוכןשאנחנויודעאניומטפלים.להתלונןאפשרהשנייה,

גם הצלחנו.

מרינה ששון שדה:

אני חושבת שזה די מזעזע.

איתן גורני:

בואי ננסה לעשות משהו.

מרינה ששון שדה:

אתם לא ראיתם את הפרסומת הזאת?

איתן גורני:

יש לנו אוזן קשבת.

מרינה ששון שדה:



ברמהבולטפלצריךשלדעתימשהוגםשזהבעולם,מדינותמאודבהרבהשקייםדברעודנוסף,דבר
איןאלכוהול.למזוגאפשראיאירוח,בתכניותלפחותהבריתבארצותאירוח.תכניותזהחקיקה,של

לכוסות.מוזגיםהםכמהיודעלאאפילוואתהשם,ושותיםייןמוזגיםומרואייניםשמראייניםאירוחתכניות
אתה,ומיאתה,כמהבןמשנהולאשותיםכולםלגיטימציה,מקבלאתהבטלוויזיה,אותםרואהאתה

ובאיזה צד של המתרס אתה.

הרבההיוהרוסית,העלייהשלבשעדלך,לומריכולהאני,1985משנתהזהבתחוםעוסקתאני
ספק,בליהרוסיתהעלייהלפניעודהיובארץ.אלכוהוליסטיםהרבהאזהיובארץ.אלכוהוליסטיםמאוד
במסגרותמהמטופלים40%ל-קרובלהיוםנכוןאחר.קצתהיוהאלכוהוליסטיםשלהאיפיוןאוהגוון

זאתהערבי.המגזריוצאיהם30%ש-ואומר,אוסיףגםאניהעמים.חבריוצאיהםבאלכוהול,הטיפול
בתחוםלאלכוהולמכוריםאלכוהוליסטיםמאודהרבההצפון,באזורמסויים.במובןמפתיעזהאומרת,

הזה.

שלי.היישובבמקוםהוריםבסיירתאניומתפשט.שהולךמדינהמכתהואאלכוהולשלהנושא
יושביםפשוטהילדיםמדהים.פשוטבילוידפוסרואיםואנחנובשוטרים,מלוויםהורים,מספריוצאים
עםחבר'ה,שישהחמישה,יושביםפשוטלפאבים,הולכיםלאלמסיבות,הולכיםלאהציבוריים,בגנים

שלושה בקבוקי וודקה ושותים. אין מה לעשות איתם, זה לא אסור. הם שפוכים לגמרי, מלא ילדים שותים.
סוזי

כל יפו העתיקה, פשוט לא נורמלי מה שקורה שם.

מרינה ששון שדה:

הילדים יושבים שם שעות על גבי שעות, עד ארבע, חמש בבוקר.

סוזי בן-ברוך:

יש הצעת חוק לגבי איסור שתייה במקומות ציבוריים.

יורם לוי:

לגביהנושאים.לכליחסיתקטנהיחסיתנגיעהישלנוהתעשייה,משרדהואשליהמשרד
המרכזיתשמטרתוהאלכוהוליים,המשקאותעלבמיסוילשינויהמכסעםהצעהמגבשיםאנחנוהמחירים,

ותהיהבעיה,זהעםישכרגעמשנהלאהיקרים,המיובאים,המשקאותקצתיוזלושאמנםלכךלהגיע
שמדבריםמאודהחשובההמטרהאכןהיאהמטרות,אחתזולים.משקאותשלבמחירמשמעותיתעלייה

האינטרסיםשובאבלמוכנה,היתהההצעהפיסקלי,מיסויבעצםזהבלו,זההאלכוהולייםהמשקאותפה.
אצלנו פועלים בכיוונים שונים.

סוזי בן-ברוך:



תרוויחו מהעניין.

יורם לוי:

בעיהישנההיוםהשיטה.אתולשנותדווקא,לאזןהיתההכוונהלהרוויח.היתהלאהכוונהלא,
בנויהמיסוישלו.המחיראתלאמתגדולהמאודבעיהישנהמחיר,עלומצהיריבואןשבאגדולה,מאוד

על המחיר המוצהר.

גליה שחם:

יש התייחסות לאחוז האלכוהול?

יורם לוי:

אנישאמרתי.כפיהיתההכוונותואחתזולים.משקאותייקרשמשמעותיתכזההואהמיסויאבללא,
יודעיםשאתםשפיכמובןבחוקדברשוםאיןאבלהאלכוהוליים,המשקאותשלהייבואכלאתמאשר

רשויותאלאשלנו,המשרדברשותלאהואמקומותעלאכיפהשלהנושאשכלכךמשהו.שעושה
מקומיות וכו'.

היו"ר נסים זאב:

זה יקטין?

יורם לוי:

קצתיגדלנכון,זההזיוף.שיגדלשאמרוקולותהיואבלספק,איןזאתמבחינהשכן.חושבאני
יכולתאומחירביןברורדיקשרשישנוהמשטרה,נציגתשאמרהכפיספקכמעטאיןבגדולאבלהזיוף,

של הנער להוציא כסף.

גליה שחם:

עוסקיםאנחנואלכוהול.שלבנושאעוסקיםאנחנומתיהנושאלגביאמרהשמרינהאחרי
כברג'בכיתהמזיקים,חומריםעלמדבריםכשאנחנוהרך,מהגילאלכוהולשלבנושאהחינוך,במערכת
אלכוהול.שלהנושאשובמצווההבתלקראתו',בכיתהסם.הואשאלכוהולזהעללדברמתחילים

עדישהבאהמהשנהמבוקרת.שתייהנקראזהומהבילוי,שלהנושאסביבהעיסוקבעיקר.ח'ובכיתה
עלופיקוחבקרהלנותהיהשגםאומרתזאתמחייבת.תכניתעםט'עדא'מכיתהבמערכתחייםכישורי

בתי הספר שבאמת התכנית לא רק שהיא קיימת, אלא היא גם מבוצעת.

סוזי בן-ברוך:



מועדוןכללחייבלדיסקוטקים,סרטוניםלהכיןהיתה,החינוךמשרדשלההמלצהעמיתבוועדת
יודעתלאאניהאלכוהוליים.המשקאותגורמיםמהלהראותדקות,חמששלהפסקהלעשותשעהכל

הזאתמהמסטוליותמהריקודים,הפסקהשעושיםקיים,שזהמסתבראבללפועל,יצאלאזהלמה
מיםלשתותקצתלשירותים,ללכתאחדלכלדקותששחמש,שלהפסקההזאת,האלכוהוליתוהשתייה

וכו'.

היו"ר נסים זאב:

השאלה היא מתי הם רואים את הסרט?

סוזי בן-ברוך:

עוד לפני הסוטול. אם כל שעה יעשו את זה, אז קצת יירגעו מדי פעם.

איתן גורני:

זו גישה אופטימית.

סוזי בן-ברוך:

וזאת היתה המלצה שהתקבלה. ועדת עמית עברה ועדת שרים.

היו"ר נסים זאב:

אני רוצה לסכם את הישיבה.

ואתהתופעהאתלקטינים,משכריםמשקאותמכירתשלהבעיההיקףאתבפניהרושמתהוועדה
ההתפשטות, כפי שהגדרת מגפה. הוועדה תלך לחקיקה בנושא הזה.

ניתן.שזהכמהעדיותרלהגבירומבקששלו,אתעושההחינוךשמשרדחושבאניההסברה,בתחום
לטיולים,היציאהלפניתיקיםבדיקתלחייבלהמליץרוצהאניהקצינה,שאמרהכפיהטיולים,שלבנושא

ילקוטיםבדיקתעלפעםכשדיברוהזה.לנושאהיתריהיהגליה,שדרכךרוצהאניחיוני.שזהחושבאני
בתיקיםלחטטאיסורשישחוזרהוציאהחינוךמשרדמעל,אוגנב,שהילדשחושדיםבגללספר,בבתי

של התלמידים.

גליה שחם:



שלהנושאכללגביואזבדיקה,לעשותאישורישהזהלדברנשק.למצואכדיבדיקהעושיםהיום
כמולכולם.לטיול,יציאהלפניכלים,בדיקתלעשותסיבותהרבהישהאלה.הדבריםוכלואולרים,סכינים

שעושים בדיקה בכניסה לבית הספר.

היו"ר נסים זאב:

אני אדרוש את זה כהנחייה.

מאיר ברקוביץ':

התיקיםכלשלבדיקהלאפח"ע,שלבדיקהפח"ע.שלמסיבותרקזה,אתלעשותאפשראי
בכניסה. ההיפך, יש סיבה לא לרכז אנשים בתור בכניסה, אלא רק לבדוק אותם.

גליה שחם:

יששלגביוהיחידיהדבראלימות,מניעתשלבנושאבחוזרישלטיולים.יציאהעלמדברתאני
אישור של בדיקת תיקים, זה הנושא של נשק.

סוזי בן-ברוך:

אם זה נוגע לטיולים זה בסדר.

גליה שחם:

אנחנו מדברים על טיולים.

סוזי בן-ברוך:

אם זה לגבי טיולים, זה נכנס להסכמה.

גליה שחם:

כמו בדיקה ביטחונית לגבי יציאה לטולים.

היו"ר נסים זאב:

ישכאילולבדוקהיתרישאםהזאת.השאלהעלעונהבעצםהיאטיולים,שלנושאעלדיברתאת
נשק, אז בודקים גם אם יש אלכוהול.

סוזי בן-ברוך:



מאזורוודקהבקבוקי12לשםשהביאשמילהאמיןליקשהנעשה.שזהאומרלאזההיתר,שישזה
המרכז לאילת, בחיפוש ודאי היו עולים עליהם, אגב הם לא קנו את המשקאות שם.

מרינה ששון שדה:

בקבוקי הוודקה נראים כמו בבקבוקי מים.

סוזי בן-ברוך:

מה שכתוב בחוזר, לא תמיד מיושם בשטח.

היו"ר נסים זאב:

החינוך,משרדשלחוזרשייצאמבקשאניהזה.בסעיףברוריותריהיהשהסיכוםארצהאני
ישאםלבדוקכדימשנה,לאזההמוריםאוהמדריכיםשלכחובהתיקים,בדיקתיבוצעושבטיולים

אלכוהול, סמים בתיקיהם של אותם בני נוער.
היו"ר נסים זאב:

שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

כיאכיפה,מבחינתקשהיותרהרבההיאחמורה,היאהאלכוהולשלשההשפעהיודעים...אנחנו
בכלנמצאהאלכוהולאיסור,איןבהכשר.הכלבבתים,בחנויות,פינה.בכלמקום,בכלמצויהאלכוהול

לאצעירים,אותםילדים,אותםאתלמנועאיךהיאהבעיהאונס.איןכדתשתייהמוכריםהאנשיםחנות,
במכירה, אלא יותר בשתייה.

לשלוחיוכללאשאבכך,כדיעדלהגזיםאפשראייין.מכירתשלהנושאלגביהסכמתיכךכללא
וצפויעברייןנקראהואאזמכר,שהואנמצאואםיין.בקבוקלקנותכדילמכולתבנואת

בבארים,האלכוהולהעברתלמנועאיךהשתייה,אתלמנועבאיךלהתמקדצריכיםאנחנולעונשים?
ובמקומות שמועדים לפורענות.

שותיםיין.לאאבלשותים,ונערותנעריםלראותיכוליםיודע,בוודאימכםאחדכלשבת,בלילות
נאנסות,נערותשתייה,אותהבעקבותברחובות.נשפכיםהםברחובות,מתגולליםחריפה.שתייהממש

אפילו לא מתייחסות לזה, כי זה הפך להיות חלק משיגרת חיים.

בשעהעובר,קבועבאופןהייתיספרא.בכיכריושבהייתיירושלים,עירייתראשסגןכשהייתי
אלכוהול.מכירתשלהמרכזהיהשםכיויותר,יותרמדאיגההזאתהתופעהבלילה.אחתעשרה,שתים

אנחנו רואים כמה בני נוער נפגעים כתוצאה מכך.



הנוער,בקרבשמתפשטהממהירהנגעאתלבלוםאיךדרך,כלולמצואלהירתםחייביםכולנו
שיש לו השלכות חמורות, ומאיים על החברה הישראלית ועלינו.

שלהנכונותאתרואהלאאניאבלאסטרטגית.בעיהשזאתבזמנו,שרון,הממשלהראשאמר
עלתופעה,עללדבריכוליםכולםתקציבית.מבחינההזאתהבעיהאתלבלוםנרתמתשבאמתהממשלה,

חייביםאבלעשייה,בשוםמזלזללאאניוחס,חלילהמספיק.שעושיםרואהלאאניבפועל,סכנות.
חייביםואנחנושלנו,הילדזהמהילדיםאחדשכללהרגישצריכיםאנחנושיותר.וכמהיותר,לעשות

לעשות הכל למנוע, ומי שנגוע להוציא את הנגע.

לודמילה חלד:

פלוס,18בגילמתמצאתאניקטינים.עלמדבריםהיוםהאלכוהול,שתייתתופעתלגבי
במקרים,כברמטפליםאנחנוזאת,עםיחדהפניות.במספרהגידולאתרואיםאלינו,שמגיעיםבפציינטים

למצבהגיעכברבעצםהקריירה,אתשעשהאדםבןזהאלינו,שפונהמיבאלכוהול.התמכראדםכאשר
עושיםאנחנואםאלכוהול.נוכחותבלימתפקדים,לאשלווהנפששלווהגוףאלכוהוליסט,כברשהוא

האבאידיעלנשלחשבזמנוילדאוכן,זהכללשבדרךרואיםאנחנוהזה,למצבהגיעאדםבןאיךאנליזה
מתחילהאלכוהוליסט,שלהקריירהכלבעצםהשותים.המבוגריםביןנוכחשהיהילדאואלכוהול,להביא

בגיל צעיר.

היו"ר נסים זאב:

אלכוהול.לקנותבנואתשלחשהאבבכך,התחילשזהאומרתאתלי.חשובהמאודנקודהזאת
בעצםבעיהשזוהירואיםנורמלית,משפחהעלמדבריםאנחנושתיין.גםהואהאבאאםהיאהשאלה

הקנייה. אבא שולח את בנו לקנות בקבוק יין,  את רואה בזה בעייה בערב שבת?

לודמילה חלד:

שמשנהפסיכו-אקטיביחומרישמשקה,שישלאווירההקטיןאתמכניסהואבעיה.כןזהלרוב
באותהמילדותילדאלכוהוליסט,אבאדורות.ממששלכאלהמקריםרואיםאנחנוהרוח.מצבאת

סביבה, מתחיל שתיית אלכוהול תמים, אחר כך בוחר מה יותר מתאים לו,  ואז הוא ממשיך.

הםלהתמכרשלוהסיכוייםסדיר,באופןאלכוהוללשתותשמתחילשאדםשכלידוערקע,קצת
בתקופה יותר קצרה.

היו"ר נסים זאב:

מה זה סדיר?

לודמילה חלד:



זהבהתחלהסדיר.באופןאומופרזת,בכמותאואלכוהול,בשתייתמדוברשנה,15ל-חמשבין
היוםלמועדונים.יורדיםשבת,שישיערביחמישי,יוםהסטודנטים,בקרברואיםשאנחנוכמושבוע,סופי
אחד,מועדוןסוגרתהיאסוגרת.שהמשטרהמועדוניםהמוןישנםקיים.ולאכמעטאלכוהול,ללאבילוי

הקטטות,כלקרה.מההדיווחיםאתרואיםראשוןביוםכברואזאחר.במקוםמיידפותחיםבעליםאותם
לבלותחדשמנהגעלהיוםמדבריםאלכוהוליסטים,עלמדבריםלאאבלבאלכוהול.משימושכתוצאהזה

עם אלכוהול, שזה הפך להיות מן נורמה. ככל שהגיל צעיר יותר, יש יותר אפשרויות להתמכר.

היו"ר נסים זאב:

?18לגילמתחתמספריםלךיש

לודמילה חלד:

ידועבמיוחדבנות,נשיםבקרבאלכוהולששתייתלהוסיףרוצהרקאניכאלה.מספריםליאין
עמוקה,יותרהרבההיאאלכוהולמשתייתגמילהיותר.מהרמתמכרותהןנשים,אצלשאלכוהוליזם

שמתנדביםאנשיםשלמהדיווחיםזאת,עםיחדנמוכה.יותרהרבהכןגםבטיפול,הצלחהשלהתחזית
השפעתתחתממש13,14בנותילדותמהמועדונים,שיוצאותילדותרואיםשבוע,בסופיבמשטרה

אלכוהול, שפוכות לגמרי. זאת תופעה שגם אזרח רגיל יכול לראות אותה.

היו"ר נסים זאב:

מציעה?אתמה.15לפניעודהתופעהאתראיתי

לודמילה חלד:

בדרךלאלכוהול.להתמכרהסיכויאתשבודקהטופסאתלמלאתאחרות,במדינותמקובלמאוד
יותראוופחותניקוד,עושיםכךואחרנוהג,הואאיךבודקיםתיכוניים,ספרבבתיתלמידיםבקרבכלל

ההתמכרותאתלפתחובהמשךהילדים,אתמרתיעדיזהכללבדרךזההסיכוי.אתלבדוקאפשר
לאלכוהול. זה מה שידוע.

היו"ר נסים זאב:

למשרדנושרים,לביןספר,מבתיחלוקהישהנוער.בניבקרבהטיפולשלהדרךמהטופס,חוץ
הבריאות יש תכנית?

לודמילה חילו:

כברמטפליםאנחנולצערנו,בהתמכרויות.לטיפולהמחלקההבריאותמשרדמניעה,לגבי
אנחנוסרטים.פרסומות,הרבהרואיםהתקשורת,בכליזאת,עםיחדאנשים.התמכרושכברבמקרים

רואים את סוף הדרך.



היו"ר נסים זאב:

אני מודה לך.

סוזי בן-ברוך:

–2002ב-לקטינים.משקאותמכירתבגיןנפתחוכישמעתי.2006סוףעד,2002משנתנתוניםהכנו
תיקים.170–2006תיקים.185–2005תיקים.58–2004תיקים.27–2003תיקים.12

היו"ר נסים זאב:

מה זה קטינים?

סוזי בן-ברוך:

.18לגילמתחת

התיק נפתח נגד בגירים שמוכרים לקטינים. לגבי קטינים שינינו את המדיניות, וקבענו חד-
למשטרהמובאהואמבחינתנו,תיק.לאותועדמהווההואאלכוהול,שתייתבגיןשנתפסשקטיןמשמעית

חייביםלאאנחנוחוק,פיעלהמשטרה.מתחנתאותולקחתשיבואוההוריםאתמבקשיםאנחנוכעד.
הזה,הנוערחוקמכוחוהשגחה,טיפולהנוערחוקלכאןנדרשאבלעבריין.לאהואכיזה,אתלעשות
באיםהםואזהזה.בענייןהתלונןלאהורהאףעכשיועדזמני.באופןלפחותנזקקכקטיןאותוהכרזנו
בשקט,אותולוקחיםהםחזרה,מקבליםהםומהמהבית,שלחוהםילדאיזהורואיםהמשטרה,לתחנת

מקבלים מאיתנו כמה מלות הסברה. בשקט בשקט הולכים הביתה.

אתלוקחהואהמקריםברובהלך.הילדולאןאלכוהול,שתייתשלמשמעותמהמביניםהםכך
שפוכיםילדאוילדההביתהמחזיריםהבילוי,בדיוקמהיודעיםלאהםלבלות.הולךשהואומספרהכסף,
מבחינתנו.בעייתיתהיאהעדותכאלה.ילדיםשלהעדותעללדבררוצהלאאנימזעזעת.בצורהלגמרי

אנחנו מוותרים על העדות, רק שיבואו לקחת את הילדים.

בלילהשישיבימיאושבוע,בסופיכוחותמאודהרבהמוציאיםאנחנועדות.שנותניםילדיםיש
בכניסהכרטיסמשלמיםהםשמתחפשים.נוערלעובדינוער,לשוטרימיוחדתקציבליישבמיוחד.

בצדויושביםכרטיסמשלמיםהםצעירים.דינראיםצבאאחריכולםהםאותם.יזהושלאכדילמועדונים,
בזמןוחצימדקהיותרשלשמתעדותמיוחדותמצלמותלהםוקנינומתצפתים,צופים,כמבלים.כבליינים,

מתעדיםהםהמשקה,אתמהברמןמקבלכסף.ומשלםבאכקטין,להםשנראהמירואיםכאשראמת,
הואאםזהות,תעודתמבקשיםהוא.כמהבןאותושואליםביד,המשקהעםלקטיןניגשיםהםזה.את

כולםהםובמקבילהצידה,אותולוקחיםהזה.בענייןעדותלתתמנתעלמעוכבאתהלואומריםקטין
ובימיכאלה,במועדוניםבלילהשישיביוםהיהאדוניאםלראות.אפשראימזוהים,לאהםבאזרחי,



אוהריקודיםשלהפרטיבעולםאחדכלנמצאיםהםעושה.השנימהמסתכללאאחדאףבלילה,חמישי
שתייה, בקושי רואים מה עושים השכנים לידם.

הואלנסיבות.בהתאםמעוכבאועצור,שהואלומודיעיםלברמן,פוניםואזהצידה,הילדיםאתלוקחים
שנתייםלפני,160כ-נסגרושעברהבשנההמועדון.אתלסגורמחליטיםובמקביללהתלוות,מתבקש

המקום.אתסוגריםהצעירים,כלאתהחוצה,הילדיםכלאתמוציאיםהארץ.בכלמועדונים142כ-
יכולהסילבסטרבערבשקלים.80בסביבותלעלותיכולהואכניסה,כרטיסששילםשמיהיאהתוצאה

אחרמקוםומחפשהחוצהיוצאאותו,הפסידהכניסהכרטיסאתששילםמישקלים.150,200ל-להגיע
לאן ללכת.

אמת.בזמןמועדוןסגרנוכזה.לסיורמקצועאנשילקחנווחצי,כחודשייםלפניבלילהחמישיביום
שהואבגללנעצרהביתבעלשקלים.80בכניסהששילמוי"ב,י"א,כיתותנוער,בני600החוצההוצאנו

הביתבעלשבעצםהיאהתוצאההקטינים.אתמהםשקנוהילדיםשניאתלקחנולקטינים.משקאותמכר
צריךבלילה.וחציעשרהאחתבסביבותאותועצרנואנחנולכיס.נטושקלים48,000עםהביתההלך

עלנעצרהזה,הכסףאתגרףהואוחצישעהאחריבלילה.עשרהשתיםבסביבותרקשמתחיליםלזכור
למעשהשהפסידמיהכסף.אתהרוויחמבחינתוהתחנה,למפקדלשימועהגיעראשוןביוםהמשטרה.ידי
בחזרה.הכסףאתרוציםשקלים,80שילמנועשיתם.מהרגע,ואמרו,אלינופנוהילדיםאזהילדים.זה

היו"ר נסים זאב:

קיבלו עונש קל.

סוזי בן-ברוך:

היהלאמספיקכסףכילהיכנס,איךמחפשיםאחריםבמועדוניםאותםראינוכךאחרנעים.לאממש
בהמשךכךאחרקורהמהתדעולךחינם,אותןלהכניסיכולאחדשכלהנערותעללדברשלאלהם.

הערב.

היו"ר נסים זאב:

הוא יכול לטעון ולומר, אני את השמונים שקלים גובה, לא בגין שתייה, אלא בגין הכניסה למקום.

סוזי בן-ברוך:

הכרטיס מוגדר ככניסה.

היו"ר נסים זאב:



היהשזהמכיווןחוק,פיעליוחרםהזהשהכסףחקיקה,להביאאפשרחשוב.זהלמהלךאגיד
מיועד למכירה לשתיית קטינים. אם זה ריקודים אני לא יכול לבוא ולומר.

סוזי בן-ברוך:

היתההזה.בענייןהנכונההחקיקהאתלמצואשאפשרמאמינהאניהדיוק.מבחינתצודקאתה
לביטחוןהמוסדדרךהזה,בענייןחקיקההצעתעלללכתהחלטנובסמים,תמיכהראשמטהעםשיחהלי

ממנולהשליךאפשראבלאחרים.דבריםאולסמים,רקאמנםהואהחוקלדעתיהרשות.דרךאופנים,
קצת, לא הרבה, לגבי העניין הזה.

מפקדבתל-אביב,התערוכהבגניחודשיםכארבעהלפניקשה.יותרהרבהאחרתדוגמהאתן
שלגדולמאודלאירוענוער,בניאלףמאהלשםהגיעוהתערוכה.גניאתסוגרשהואהחליטירקוןמרחב
60רקמותרהיהאלף,100הכניסושהםבגללשקלים.120שילםמהםאחדכללארץ.מחוץלהקה
תלמידשהואשליהאחייןגםהיהביניהםהחוצה.האנשיםכלאתוהוציאוהאירוע,אתסגרוהםאלף,

הביתבעלשבעצםהיאוהתוצאהכרטיס,לוהיהלהיכנס.הצליחולאשקלים,120ששילםי"בבכיתה
אוליאמרנומשפחה,בןשםשישבגללבזמנושקלנוהעסק.אתסגרהוהמשטרההזה,ההוןכלאתגרף

אצטרךאנישקלים120בגללמהאומריםההוריםיודע,אתהאבלהזה.בענייןייצוגיתתביעהנעשה
בלילהוחציעשרהשתיםבשעהלילה.באותוגרףשהואההוןכלאתרואיםלאהםזה.אתלעשות

המשטרה סגרה את האירוע לפני שהוא התחיל.

היו"ר נסים זאב:

אני  מתכונן להביא הצעת חוק בעניין הזה.

שלנוהיכולתעלהשני,הצדהכספי.הצדשלהענייןאתישלגמרי.שונותנקודותשתיישאבל
לקבוע את הגילאים בדיוק, זו בעיה.

סוזי בן-ברוך:

טרומית.קריאהאוראשונהלקריאהעברהוהיאאותה,שהגישמרציאנו,הכנסתחברשלחוקהצעתיש
בנושא הזה שלגבי קטינים, לסגור את המועדונים בשעה שתים עשרה בלילה.

אזבוקר.לפנותשתייםבשעההבילוימרכזיאתלסגוראברהם,רוחמההכנסתחברתשלחוקהצעתויש
כרגע יש דיונים.

איתן גורני:

במקומותמכירהחיצוניים,במקומותמכירהסגירה,שעותפתיחה,שעותלגביהצעותשלושישנן
לתתנתבקשנושכולנוחוק,הצעותשלושמתגלגלותכלומר,בארים.לביןבחנויות,במכולות,פנימיים,

עליהן תגובה.



סוזי בן-ברוך:

הכנסתחברתעמית.מוועדתרעיונותכמהישבסחר.שוטריםהפעלתשלהחוקהצעתעולהשם
סברנובלילה,שתייםקבעהלאעמיתועדתאבלעמית,מוועדתנולדזהתומכת.אברהםרוחמה

גםבגיריםלגביאבלבכלל,אסורקטיניםלגביכמובןבכלל.משקאותלמכוריפסיקובוקרלפנותשבשלוש
כדאירקכרגע.הגורמיםכלבהשדניםאברהם,רוחמההכנסתחברתשלחוקהצעתנולדהמכאןכן.

שתדע, שיש הצעות חוק בעניין הזה.

מסמךשהוכןרואהאניבעולם.שקיימותהצעותמספרהגשנועמיתלוועדתלציין,רציתישכןמה
מצמצמיםשכאשרהיאהמסקנהבעולם,מחקריםאלפיהעקרונית,ברמהאבלבפניכם.אותוקראתישלא
ישהשתייה.לצמצוםמביאהזמינותצמצמוםלבגירים.גםובכלללקטינים,אלכוהולשלהזמינותאת

שבעהשעהעדאלכוהולייםמשקאותלמכורכמורעיונות,מספרשהעלומדינותמספרישדרכים,מספר
השיטה,אתשאימצומדינותפלא,זהוראהאלכוהוליים.משקאותלנושארקמיוחדים,במרכזיםבערב
בסוף.הזההמסמךאתלךאגישמדינות.באותןהדרכיםתאונותברמת45%שלירידההיתה

היו"ר נסים זאב:

לא לאפשר לבעלי מכולות למכור.

סוזי בן-ברוך:

מזוייפיםאלכוהוליםמזוייפים,משקאותמכירתמזהיםאנחנוהזאת,שבשיטההיתרוןנכון.
שבעצםאלכוהוליתשתייהשותיםהאלההחברהעצמה.בפניאליהלהיכנסשכדאינישהזאתבמכביר.

שהםחושביםהםיאומן.לאפשוטזהזה,אחרישלהאטרףבכלל.בפניםישמהתדעלךמזוייפת,היא
שותים וודקה, אבל זה לא בדיוק וודקה.

גליה שחם:

לא במועדונים, בפיצוציות.

היו"ר נסים זאב:

מה, כדי לחסוך בעלויות?

סוזי בן-ברוך:

שינייםממשחותוחלקמזוייפים,שלנומהשמפושחלקיודעאתהמזוייף.וזהזול,יותרזהודאי,
ראיתילאהמזוייף,אתכשראיתיבעולם.טובהכיהשמפושזהבטוחהוהייתישמפו,קניתיאנימזוייפות.

את ההבדל ביניהם, כמי שאמורה לראות את ההבדל.



משרדמבצעים,מספרעשינולגוף.נזקגרימתזההמזוייפים,האלכוהולייםהמשקאותאופן,בכל
הבריאות עם משרד - - -

היו"ר נסים זאב:

אולי תנתחי איזה סוג נזק?

סוזי בן-ברוך:

תלוי מה יש במשקה הזה.

היו"ר נסים זאב:

מה שמצאתם עד עכשיו, סוג האלכוהול השונה, שהוא מזוייף. מה מידת הפגיעה? רמת הפגיעה?

סוזי בן-ברוך:

דרכיםתאונותקשה.מאודבמצבשיכוריםחבר'המאודהרבהרואיםאנחנוהתוצאה,מבחינת
בדרכים,מחלקיםוחגים.שבתותבערביכפרוייקטהזאת,הנישהאתלקחהתנועהאגףשיכרות.בעקבות

כאשרהוחרמו,רכבים3,000כ-יודעת,שאניהאחרונהלפעםנכוןהאזרחי.המשמרמתנדביעםיחד
יכולהאניהזההנתוןאת.2006באוגוסטנכנסהחוקסמים.אואלכוהולהשפעתתחתהיוהנהגים
בסמים,למלחמההרשותשלהחדשההניידתשיכורים.מאודהרבההתנועה.אגףדרךלךלהעביר

אפשרהאלההנתוניםלגביגםעובדת.כברהיאלצערנוכזאת,אחתניידתישהזה.התקציבבזכות
לבדוק.

איתן גורני:

עםבעיותישסמים.גםאלאואלכוהול,סםרקלאשתבדוקהיאהכוונהנסיונית,ניידתהקמנו
המכשיר שאנחנו רוצים להכניס.

היו"ר נסים זאב:

שייכנס.עדיום45להמתיןצריךהזה.בענייןחוקהצעתהגשתי

סוזי בן-ברוך:

בילוימרכזילגבי,2005,2006שלנתוניםלהוציאמחקרמקציןביקשתיעשינו,שכןמה
אומרת,זאתרכוש.בעבירות40%שלעלייההיתהבילוי,במקומותנוערבנישלגביהסתברברחובות.



אתשלוקחאואותה,ומכייסוהולךהעניין,אתשמנצלאחדשעושהמהלידי.שיכורהאושיכורשישדילא
אלאמשתכרים,שלאגורמיםכאןישהביתה.הזההרכבעםונוסעהרכבמפתחותאתאוהפלאפון,

שלהםהטובהרגעזהבשיכורות,אובשיכוריםשצופיםאלהוהםובפאבים,במועדוניםבצדעומדים
באלימותעלייהישהבילוי.במרכזי101ל-72מ-עלהזהלשדוד.צריךלאאפילוירגישו,שהםבלילקחת
מבחינתנו.מאודמשמעותישזה42%שלגופנית

מכותלאעדייןזהציבורי,סדראיומים,זהלאלימותנילוויתפיזית,אלימותזוהגופניתהאלימות
הנתוניםאתלךאתןאני.18%כ-שלעלייהישבילוי,במרכזיהעבירותבכלל.8.5%שלעליהפיזיות.
האלו.

מההשוואהלעשותרצינובילוי.מרכזילאזההרחובותאבלירידה,ישברחובותזאתלעומת
קורה ברחוב באותם שעות לעומת מרכזי בילוי.

,11מהשעההקריטיותהשעותהקריטיות.השעותלגביגראפיםכאןישהעבירות,שעותלגבי
איכותמבחינתכמותית.היאהירידהשובאבלירידה.להיותמתחילהשתייםהשעהלכיווןבלילה,12

התוצאהואתהדקירות,אתרואיםשםבלילה.12,1אחריהןקשות,הכיוהמכותהדקירותהמכה,
הנוראית של שתיית אלכוהול ושימוש בסמים.

אזשיכורים.כבראותםתופסיםשאנחנומשוםהכלבילוי.במרכזיירידהישסמיםשבעבירותהוא,המוזר
יותר קל לקחת אותם תחת שיכרות, מאשר תחת השפעת סמים.

בעבירות13.5%שלעלייהישאבלבילוי.במרכזיסמיםבעבירות38%כמעטשלירידהיש
וכךמאוד,קשהאלימותזואלכוהולשתייתשלהישירההתוצאהאלכוהול.שלהמחירזהגופנית.אלימות

מטפליםאנחנואזנעצרים,אומובאיםכשהםבקטטות,מתערביםאנחנומתערבים.כמשטרהאנחנו
אםלו.למכורהיאהעבירהאלכוהול,לשתותעבירהלאזאתהשכרות.בתיקלאאבלהאלימות,בתיק

היה חוק אחר, אולי זה היה שונה.

גליה שחם:

במסגרתבאמתזואלכוהול,להביאאלאלשתות,רקלאאסורשבוהיחידישהמקוםחושבתאני
של בית ספר, ופעולות של בית ספר.

לתופעהעדיםאנחנוהאחרונות,בשניםהנושא.לכלולהתייחסרחב,יותרבאופןלומררוצהאני
החברתיות,בנורמותמשינויכתוצאהבאלכוהול,לרעהשימושבאלכוהול,השימושעלייתשלהזאת

מתחיליםכשהםגםזהילדיםעלההשפעהילדים.עלמשפיעשזהברורמקום.ובכלהיוםאלכוהול
משפיעילדיםעלאלכוהולהבריאות.משרדשלהנציגהאמרהרגישים,יותרהםילדיםצעיר.בגיללשתות

יותר מהר מאשר על מבוגרים. ואז התוצאות הן גם מדאיגות, שמענו פה את התיאור מהמשטרה.



החינוכיות.בדרכיםשלו,בדרכיםזהעםמתמודדהחינוךמשרדכירחבה,כבעיההבעיהאתרואהאני
שקורהמהמולהנורמותקביעתשלבחלקאוההסברתי,בחלקשםלהיותיכוללאהחינוך,משרדאבל

שברמתזה,אתלתארבוועדהכאןלייצאכברהפרסומות.שלהנושאלכללהתייחסרוצהאניבחברה.
חוצותשלטישליישובבכניסהאלכוהול.ומניעתהסברהשלבנושאגדולהמאודפעולהעושיםהשרון

אתלהורידהמקומיתלרשותשלנוגורמיםשלבפנייההוויסקי.סוגשםמתחלףשניותכמהשכלענק,
מסתבר,שותים.הילדיםאתרואיםכךואחרהשרון,מרמתילדיםעלפהמדבריםאנחנוהזה,השלט

זמינות.שלהענייןזהשקורהמהאיתם.להתמודדמוכןלאאחדשאףמסחריים,מניעיםמיניכלפהשיש
פרנסה.זהבשבילםאלכוהול,שמוכריםאלהכלשמתפרנסים.אנשיםהמוןישאלכוהול,המוןיש

הפרנסה היא על חשבון מה שקורה אחר כך בעמדות, בהתנהגות, במה שרווח.

זאתטוב.מצבנולעולםשבהשוואהזה,אתלזכורחייביםאנחנולעולם.ההשוואהעלהסתכלתי
בכלל,אלכוהולשלהבעיהנורבגיה,דנמרק,כמושמוזכרותבמדינותאירופה,במדינותאלכוהולאומרת,

של אלכוהוליזם ושל שכרות היא הרבה יותר גדולה מהבעיה אצלנו. אבל אנחנו בדרך.

חיים אמסלם:

בינתיים. אנחנו נעבור אותם.

גליה שחם:

להיותיכולעודכשהואעכשיוהשתייהשלהזהההרגלאתהזאת,התופעהאתעוצריםלאאנחנו
שממשהיחידיבתחוםלקהל.ההסברהשלבחלקלעשות,שצריךהדבריםאתעושיםלאאנחנובשליטה.

הספרביתשבמסגרתנושאגםזהונהיגה.אלכוהולשלהנושאזהמשמעותית,מאסיבית,הסברהנעשית
מטפלים בו. לפי דעתי זה טעות, נהיגה זה רק חלק מהסיפור. כל הבעיות של אלימות--

היו"ר נסים זאב:

נכון שיש מגמה לעבור מסמים לאלכוהול?

סוזי בן-ברוך:

לא רק לעבור, לשתף את שניהם ביחד.

איתן גורני:

מסמיםחזרהשיהיהבטוחלאסמים.לכיווןיגלושאלכוהולעםשמתחילמיההיפך.מעבר,אין
אחורה.

סוזי בן-ברוך:



לא, זה לא חזרה. יש הדדיות, לרוב מי שלוקח סמים, אז הוא שותף לאלכוהול. אבל יש
מכת אלכוהול קשה מאוד במדינת ישראל היום.

היו"ר נסים זאב:

בעלייה,מגמהלאבעצם,בסמים.עלייהישהמגמהשמבחינתהבנתיאניחשובה.שאלהזו
בבלימה. באלכוהול זה בעלייה.  אולי בגלל הזמינות, הנוער קל יותר קל להגיע למה שזמין יותר.

גליה שחם:

אלכוהול יש בכל בית.

היו"ר נסים זאב:

במועדונים יש יותר אלכוהול מאשר סמים.

גליה שחם:

החוק.עלבעבירהמדוברסמים,לגביכיסמים.שלמהנושאבנפרדמטפליםאלכוהולשלבנושאאנחנו
משהושזהלונדמהאםרבה,בקלותיכולילדכלבית.בכלאיןעודלשמחתיסמיםבית,בכלישאלכוהול
לאהואבבר-המצווה,בברשבוע.לפנימצווה,בברבאירועהייתיהשינוי.חלפהבסדר.שזהלו,שמותר

קטינים.הם,13,14בגילאיהםשםשהיוהילדיםכילקטינים,אלכוהולמגישפשוטהואאלכוהול,מוכר

איתן גורני:

זו עדיין עבירה.

גליה שחם:

שלהשתייהמתחילהשםהריהאלה?בארועיםשםאוכףבכללמיאבלעבירה.שזובוודאי
אלכוהולשלהזהלנושאהלגיטימציהפעמים.הרבהההוריםחסותתחתמתחילההיאלצעריילדים.

שמגיעיםעדמדימאוחרזהנהיגהאומרת,אנילכןבציבור.להחדירצריכיםשאנחנומשהוזהלילדים,
שםהמשפחתיים,בארועיםפעמיםהרבהצעירים.מאודגילאיםהםלשתות,שמתחיליםהגילאיםלשם.

מתחילים לשתות, ואחר כך מעבירים את זה לבילוי עם החבר'ה. פה החלק הזה הוא לא מספיק ברור.

אלכוהול.ישטלוויזיהתכניתבכלהיום,הציבור.שלהעמדותמבחינתהדרדרותחלהשפהחושבתאני
הפרסומתהפרסומת,עלהגבלהאיןמקום.בכלעיתון,כלשלבחלקהפרסומות,שלהדוגמהאתנתתי

השינויאתרואיםאנחנווהנהמשפיעה.היאמשפיעה,לאהפרסומתעליייגיד,אחדשכלכמהמשפיעה.
בדפוסי התנהגות.



לקנותאפשראיאלכוהולשלבכיווןהזה.בכיווןלהיותצריכההיאחקיקה,עלמדבריםשאםחושבתאני
בכל פיצוציה ובכל קיוסק ובכל מכולת, זה כבר עושה את זה מאוד זמין.

היו"ר נסים זאב:

דיברנו בתחילת הדיון, לרכז את זה במקומות מסויימים, כדי שלא יהיה פרוץ בכל מכולת.
גליה שחם:

נכוןבירות.לושישממישהוזהותתעודתשדורשתבסופר,הקופאיתאתראיתילאאני
אזאלכוהול,למכוררשיוןשישבמקומותרקאלכוהולכשמוכריםחמורה,יותרהבעיהשבהןשבמדינות

מהר,נעשיתההידרדרותלא.אצלנוזהות,תעודתלהציגחייבאתהאתה,כמהבןמשנהלאחייב,אתה
חלקזההמקומיות,ברשויותשמופעלותהוריםסיירותישהדעת.אתלתתשצריךחושבתאניפה

עלשלקחוהוריםשלסיירותשמעתיבילוי.בזמןההוריםעושיםמהההורים,אצלמודעותליצורמהנסיון
קטנות,יוזמותמיניכלזהאבללצעירים,אלכוהולשמוכריםמקומותאותםנגדתלונהלהגישעצמם

פרטיות כאלה, זה לא משהו מקיף.

חיים אמסלם:

שישפרסומות,עלשמענוזמינות,עלדיברנוהתופעה,עלהסבריםשמענושאלות.מספראולי
שינוי בדפוסי התנהגות.

תאונותבנושאאתמולהיוםדיברנושיכורים.הרבההיולאשנה,שלושיםאושנה,עשריםשלפניזוכראני
הדרכים. וחלק גדול מאוד מתאונות הדרכים נגרמות עקב שיכרות ושתייה יתרה, וכו'.

העלייהמאזשומעים,כךאבלסטיגמה,להדביקרוצהלאאנישאלה.לשאולרוצההייתיבעיה,יש
התייחסותלקבלרוצההייתינכון,לאאונכוןזההאםהזה,בתחוםהתגברותישהעמים,מחברהגדולה

הצעותלכםישאםואחרים,כאלהבמקומותמשקאותהגבלתלגביאחרתאוכזולחקיקהמעברלזה.
לגבירעיוןלהתגלגלעכשיושמתחילכמותכנית.עלנדברבואאבללחנך,עלהרבהמדבריםמעשיות.

מיניבכללחשובהעניין,חומרתבכללזהלהתייחסלאומית,כמגיפהלזהלהתייחסדרכים,תאונותנושא
ככלנהיהאנחנומאודמהרזה,אתלעצורדרכיםנמצאלאאםהאלכוהול,נושאשגםחושבאנימישורים.

לאזהאחר.אוכזהפשעשלהנושאלאזהכךאחרוההשלכותמהם,גרועיותראוליישראל,ביתהגויים
אפשר,אםהעמיםחברשלהנושאלגביתשובהרוצההייתיבזה.זהקשורהכלבריאותית,סכנהרק

והצעות.

איתן גורני:

התופעההעמים,מחברהעלייהשלההתגברותאוהעמים,מחברעלייהשבגללאומרהייתילא
שתייה.שלהרגלאיתםוהביאויותר,ששותיםהעמיםחברמבנימעטלאשישנכוןגברה.שכרותשל

אתיותרולהביאיותר,לפרסםכשהתחילושנים,כמהלפניכאןהתחילהשתייה,שלהזהההרגל



סוגיםהרבהכךכלישהיוםוגולדסטאר.אביר,בירהנשר,בירהישידעופעםלמיניהם.הבירהמשקאות
האלההנעוריםבניאצלבעיקרהשתייה,אתמעודדיםוכולםמפרסמים,וכולםיודע,לאשאתהבירות,של

ששותים, וזה מתחיל עם בירות. לא הייתי אומר שזה קשור לעלייה מחבר העמים.

חיים אמסלם:

אתה חושב שיש קשר?

איתן גורני:

עםאינטרנט,עםויותריותרשאנחנווהיותבעולם,מתמדתעלייהשישחושבאניחושב.לאאני
סרטים, יותר קשורים במה שקורה בעולם, מה שקורה בכל העולם, קורה  גם אצלנו.

איזהאותישאלורוצה.אניבירהאיזהושאלולבר,ונכנסנובתפקיד,הבריתבארצותהייתי1970בשנת
תביאואמרתיאזלי.אמרוהואבירה,איזהשליהאמריקאיהחבראתשאלתילענות.מהידעתילאבירה,

זהכלומר,הצעירים.כלמאשרפחותהרבהיודעשאניוודאיסוגים,הרבהכךכלישהיוםזה.אתלי
נכנס.

מיניכלעוליםאברהם,רוחמההכנסתחברתשלשבוועדהכאןדוברשנכנסתלפניתכנית,לגביאשר
אבלקטינים,לביןמבוגריםביןנפרידבואהנושא,אתמליםבכמהכאןהזכירוהתופעה.לבלימתרעיונות

בכלל את הנושא של מכירה.
בארצותבקנדה,כאן,אמרומסויימים.למקומותהמכירהאתלהגבילריאליהיוםכמהעדהשאלה
תעודתלהציגצריךאתההמשכרים,המשקאותאתקונהאתהשםסטור,ליקרישמקומות,בעודהברית,

הלוואי.18גילמעלשאנישברורלמרותזהות,תעודתלהראותלהציגצריךאניגםחשוב,ולאזיהוי,
הכלדבר.כלאוקוניאקאובירהוכךכךקניתישאניורושמיםלהציג,צריךאניאופןבכלאבלשיטעו.

רשום על גבי טפסים.

משקאותמוכריםלאהיוםאםבסופרמרקטים.נניחהרעיון,עולהלמשלאבלאפשר.שהיוםבטוחלאאני
יקצובסופרמרקטיםשאולינגידאזוהחקלאים,המוכריםמהמגדלים,גדולה,צעקהתקוםבסופרמרקטים,

שבמקומותרעיונותעלונפרדת.קופהועםמיוחד,מוכרעםמוגדר,קטעעםהמשקאות,שלהקטעאת
בפיצוציות,במכולות,שבסופרמרקטים,כיווןמסויימת.שעהאחריימכרולאהמשקאות,אתצורכיםשאין

וישתכניות,ישכלומר,מסויימת.שעהאחרימשכריםמשקאותלמכוריוכלולאכאלה,מקומותמיניוכל
שילמוחבר'השהמוןמועדוןסוגראתהשאםהעלתה,שסוזיהזההנושאעלשלנומחשבותוישמחשבות,

שילמוכברהםכיכסף,בלינשארווגםלרחוב,בלילהבאחתאותםמוציאאתהכרטיס,תמורתכסף
שיחוייבמנתעלמשהולעשותכןגםהביתה.והולךלכיסו,הרווחיםאתגורףהמועדוןובעלכניסה,כרטיס

להחזיר את דמי הכרטיס. כלומר, תכניות יש המון.

המועדונים,שלבסקירההעלייהאכיפה.שלבעיההיאאחתבעיהגדולות,בעיותשתיכאןיש
וככלתיקים.יותריהיואזיותר,תעשהשהמשטרהוככליותר.הזמןכלעושהשהמשטרהלהראותבאה



עוליםשהםהראתה,ברוךבןשסוזיהתיקיםמספרכלומר,תיקים.פחותיהיופחות,תעשהשהמשטרה
ועולים.

גליה שחם:

להוריםרחבהמאודהסברהעושיםהטיול,לפניכלקודםאנחנובמציאות,חייםשאנחנומכיוון
ולילדים. מחתימים אותם שאם ילד נתפס עם אלכוהול בתיקו, הוא מוחזר על חשבון ההורים הביתה.

סוזי בן-ברוך:

זה במידה והמשטרה לא מחזירה אותם הביתה.

גליה שחם:

במשרדהמשטרה.בכוחותנעזריםאנחנופעמיםהרבההמשטרה.אתמזעיקיםפעמיםהרבה
החינוך הנושא הזה של איסור להכניס אלכוהול הוא חד-משמעתי.

סוזי בן-ברוך:

מהאחראיםביקשנווחציכשנהלפניאנחנווצמוד.יחדעובדותשאנחנולמרותזה,אתמעלהאני
לאהחיפוש,אתיעשושההוריםלטיולים.שיוצאיםתלמידיםשלבתיקיםחיפושלעשותהחינוך,במשרד

המשטרה חס וחלילה. עד עכשיו לא נעניתי בעניין הזה.

כמות האלכוהול שילדים מביאים בטיולים מהסוג  הזה בסמים, אנחנו רואים את התוצאה.
הםמזעזע.משהובה,ישנושהםהאכסניהאתהרסופשוטהםמזמן,לאבזהשנתקלתיהאחרונהבפעם
לדעתצריכיםהילדיםחלילה.בחקיקהלאאפילוכאן,לכןאמת.בזמןעושיםשהםלמהמודעיםלאאפילו

זהסמיםמילאבקבוקים.זההרייודעים,שהםזהעצםלעשות.חייביםלאגםבתיקים,חיפוששעושים
קטנים, אפשר לדחוף את זה לכל מיני חורים.

היו"ר נסים זאב:

צריך להוציא נוהל ממשרד החינוך לאפשר את החיפוש, לא צריך בחקיקה.

סוזי בן-ברוך:

אני לא קיבלתי שום תשובה לכאן ולכאן. היה דיון, בזה נגמר הסיפור.

גליה שחם:



יסודיתעבודהעושיםהטיול,אתשמלוויםהמוריםהמורים.זהזה,עםמתמודדכךשאחרשמימכיוון
כולם,שלבתיקיםחיפוששלהמחשבהגדול.מאודמשמעתיטיפולעושיםכדי,תוךנתפסנוואםמראש.

זה מה שימנע. בסדר. גם ההורים לא מתייחסים לזה בחומרה. לא פשוט העניין.

סוזי בן-ברוך:

ההורים שהגיעו למשטרה היו בשוק.

היו"ר נסים זאב:

לדעתי, החיפוש צריך להיות מתוך צוות בית הספר. מדריך הטיולים הוא מספיק טוב.

גליה שחם:

המורים אחראים על הטיולים.

היו"ר נסים זאב:

יש לי בית ספר אני יודע איך מוציאים טיולים.

מאיר ברקוביץ':

אין להם היום בחוק סמכות לחפש לכולם בתיקים.

גליה שחם:

מתכווניםממשלאהםקונדס,כמעשיזאתעושיםהילדיםלתופעה,מודעותשישבגללהיום,
בהסכמהגבוהה,מאודמודעותאבלהעניין,אתאחוזבמאהמונעיםשאנחנולומרמתיימרתלאאניעדיין.

עם ההורים, בחתימת ההורים לפני שעולים לאוטובוס מחפשים בתיקים, ולא מאפשרים.

היו"ר נסים זאב:

נחשוב על רעיון לגבי החיפוש.

גליה שחם:

בטיולים,בבעיהנתקליםאנחנואיפהאצלנוהבעיהמתוחכמות.שיטותמיניכלשישיודעיםאנחנו
עםסיוםנשףועושיםספר,ביתלמסגרתמחוץכברהםהילדיםשכאילוספר.ביתסיוםשלובמסיבות

אלכוהול, לא מכירה, אלה הם כבר לא קטינים.



הדברים.עםומתמודדבחזיתשםשעומדזההואספרביתספר.בביתמתחילותלאהבעיות
חושבתאניהצעה,מבקשיםאתםאםדעתי,ולפנילהשתנות.צריכיםהםהחברתייםהמסרים

שלבציבורההסברהשלבחלקכספיםלהשקיעאותם,לגייסצריךהאלכוהול,אתשמייבאיםשתעשיינים
הסכנות בשתיית האלכוהול.

היו"ר נסים זאב:

וישתהבקבוקיקחשלישהילדלרגעחושבלאאנימהיינות.חוץאלכוהול,סוגיכמהבביתלנויש
כשאני לא נמצא בבית. גם לא בחלום. זה עניין של חינוך.

סוזי בן-ברוך:

בתאגדלתיאניגםשלכם.המשפחתיהתאלאהואהמשפחתיהתאבישראל,הבתיםברוב
דיובהחלטריקים,הםהבתיםהבתים,ברובילדים.הרבהישבבית,אמאיששונה.זהכזה,משפחתי

מפתה לעשות דברים כשההורים לא בבית.

היו"ר נסים זאב:

סליחה, לי יש משפחה ברוכת ילדים, זה לא קשור בריבוי ומספר הילדים. זה עניין של חינוך.

גליה שחם:

ותלמידים.להוריםמשותפיםערביםזההמון,האחרונותבשנתייםעושיםשאנחנוהדבריםאחד
שם.שלהםכשההוריםגםחופשי,באופןמדבריםהילדיםלהגיב.להוריםכךואחרלדבר,לילדיםנותנים

הםילדים,שלהסיפוריםדרךואזהאלה.השאלותאתבכללשואליםלאהםכינדהמים,פשוטההורים
אתלחנךבלבדהחינוךמערכתעלמוטליהיההתפקידאםחשופים.שלהםהילדיםלמהחשופיםפתאום

ואפשרלהיעשות,צריךהמבוגריםשלוהחינוךהמבוגרים.שלחינוךפהישמספיק.לאזההילדים,
לנסותצריךוכךהציבור.שלבהתנהגותשינויממשישסיגריות,עישוןשלבנושאלמשל,עובדהלשנות.
שלבנושאוגםסיגריות,עישוןשלבנושאירידהישהנוערבנישלגםהאלכוהול.שלבנושאגםלעשות,

עישון מול הקפיצה הגדולה שהיתה.

מרינה ששון שדה:

אתגםלמעשהראיינתישבומעניין,סקרעשיתיבודדות,שניםמספרלפנישנתת.הדוגמהלגבי
לגביהשני,עלידעשאחדמבליוילד,הורהאומרתזאתדומה,מאודשאלוןזהילדיהם.ואתההורים

האםשותה,הואהאםמבלה,הואאיפהשאלתיהילדכשאתהילד.שלהשתייהוהרגליהבילוי,נושאי
שאלהאותהאתשאלתיההוריםואתוכו'.שתההואכמהשותה,הואואםהאחרון.בזמןהשתכרהוא
היהזהוכו'.האחרוןבחודשהשתכרהואהאםשותה,הואכמהמבלה,שלךהילדאיפהשלו.הילדלגבי

הורהאףידעו.לאוההוריםהאחרון,בחודשהשתכרומהילדיםרבעכלום.ידעולאההוריםמדהים.פשוט



כשאתהולכןלהיות.יכוללאוכאילובית,באותוחייםלאכאילוזההפער,השתכר.שהילדאמרלאאחד
שהדבררואיםממשלאההוריםהבתיםשברובמשהוזהביתי,אושבנידעתי,עלמעלהלאאניאומר

הזה יכול לקרות להם מתוך הבית.

היו"ר נסים זאב:

אני אומר לך זאת בוודאות, כי הבקבוק נשאר אותו דבר גם אחרי חודשיים. לא נגעו בו סנטימטר.

חיים אמסלם:

בקבוקישנימתוק,ייןבקבוקי20היוהשכונתית,המכולתלחנותנכנסיםכשהיושנה,35לפניזוכראני
הצעיריםכלהיום,היחיד.הבקבוקהיהזהעתיק,אדוםבקבוקאמיתי,ייןלשתותמחפשיםוכשהיוערק,

ממש בקיאים ביינות כאלה ואחרים.

הפסוקעלהרבהמתחנכיםאצלנוזאב.נסיםמרהוועדהראשיושבשאמרלמהבהקשרלומררוצהואני
קטןשהואמאזשהילדבזוי,כזהדברמןזהאהלו".בתוךויתגלוישכר,הייןמן..."וישתמלוט,שלומדים

הזה.הריחאתסובללאאניערק.ולאווסקילאלשתות,מסוגללאאניאבוש,ולאאודהמזה.סולדהוא
אניאוליזה.עלהתחנכתילאזה,עלגדלתילאכייין,קצתטועםאניבקושיהזה.הטעםאתאוהבלאאני

מיושן, אולי אני לא מבין, בסדר. יכול להיות בהחלט.
מאיר ברקוביץ':

יין ישן זה טוב.

מרינה ששון שדה:

אתניהלתישנה,22הזהבתחוםעוסקתאניממני.יותרמומחהשאיןחושבתאניאלכוהול,שלבתחום
שלי.המומחיותוזולליבי,קרובמאודאלכוהולשלהתחוםשנה.14כ-אלכוהולונפגעילהתמכרותהמרכז

דבר,לכלסםהואאבללגיטימי,נורמטיבי,סםהואאמנםסם,הואאלכוהוללהבנה.דבריםכמהקודםאז
תהליךהואלאלכוהולההתמכרותתהליךהבחנה,איזושהיזאתבכללעשותצריךקשה.סםואפילו
התמכרות,ביןהבחנהלעשותצריךולכןשמתמכרים.עדשנים5,7,10לקחתיכולארוך.מאודיחסית

חלילהאולילאלכוהול.מכוריםלאהםפוגשיםשאנחנוהצעיריםרובלרעה.מופרזשימושאושימוש,לבין
כלשהואובגללאיטי,כךכלשהואבגללהתהליךולכןלשתות.ימשיכוהםאםלאלכוהול,מכוריםיהיוהם
שנתי.טיולאושם,מלהאיזהכאן,הרצאהפה,סדנהאיזהשלולאארוך,מאודלהיותצריךהדרגתי,כך

מהיסודי,ספרבביתובוודאיהילדים.בגןכמעט,אפסבגיללהתחילצריךשלדעתיתהליך,להיותצריך
שלא קורה היום, רוב הפעילות בחטיבות ובתיכונים.

שלאברדיוששומעבמדינהילדאובמדינה,אזרחשאיןספקאיןחשוב,קמפייןהואהנהיגהשלהקמפיין
הנהיגה,שלבנושאהדגשאתששמובזהגדול.אחדפספוסישהזהלקמפייןאבלהקמפיין.עליוהשפיע
אבלהראש,אתתדפקואומר,גלעדאבריאתלשמועהיהאפשרהשתייה.בעייתאתהכניסוהםלמעשה



למעשה,בסדר.כביכולזהמנהיגהותמנעשתעשה,מהכלאבלתנהג,שלארקמסר,ישתנהגו.אל
איןשלילי,מסראיןלפחותאודחוף,צורךשישחושבתאנינהיגה,שלנושאעלהתמקדהזההקמפיין

לגיטימציה לשתות, אבל רק שלא תנהג בהשפעת האלכוהול.

חיים אמסלם:

צריך שילוב.

היו"ר נסים זאב:

יש מסר חיובי לשותים כשהם נוהגים.

מרינה ששון שדה:

מינית,פיזית,אלימותבקטטות,שמעורביםאלהשכלזהשקורהמהשלילי.מסראיןלפחות
הולךזהכמובן,תוקףאוקורבןאומיניות,ותקיפותפגיעותשלהנושאאתמאודהרבהפוגשיםאנחנו
יכוליםהיתר,כלעםומההנהיגה,בגיללאאםוגםינהגו,לאהםאםגםאומרת,זאתהצדדים.לשני

מעוריםיהיוהםאבלדרכים,בתאונותימותולאשהםנגידבואאזבכאלה,אובקטטותמעורביםלהיות
בתקריות אחרות.

הייתיאופןבכלאנימסיבות.וזהנפוץ,מאודשהואאירועשלסוגעודישלציין,שרציתינוסףדבר
כרטיסמשלמתאתלך.מוזגיםאלכוהול,מוכריםלאבגירים.עםלאמבוגרים,אנשיםשלפוריםבמסיבת

לבניגםמסיבותישושתייה.כניסההכל,כוללכביכולהכרטיסגדולות,אבלפרטיותמסיבותזהכיכניסה
נוער, שלמעשה הם במקומות פרטיים שקשה מאוד לדעת עליהם.

סוזי בן-ברוך:

המשטרה לא יכולה להיכנס, אלא אם כן יש מידע ראשוני.

מרינה ששון שדה:

מאודמניעהשלוהנושאהסברהשלשנושאחושבתאניאופן,בכלאלכוהול.שלחגיגותיששם
לייט,גולדסטארעםדץשלהמזעזעתהזאתהפרסומתאתרואיםכולנופרסום,שלהנושאלגביחשוב.
שיררקעעלבירהמפרסםהואקטן.אחוזכאילוזהדיאטטי,זהאזלייטזהשאםמביןלאשאתה

פעוטות, לא ילדים.

היו"ר נסים זאב:

אין איסור בקטע הזה.



מרינה ששון שדה:

עםולפרסםלילדים,שקשוריםתכניםעםלפרסםשאוסרחוקישטועה,לאאניאםמשנה.לאזה
בני נוער. איך אפשר שיר כזה, כשהילד שומע, זה הרי חגיגת ילדים.

איתן גורני:

הרשותשלבמועצהישכלי,ישהזאת.הפרסומתאתראיתילאבכלל,זהעלחשבתילא
לפעמיםאבלתמידלאאליהם,פעמיםכמהפנינוכןשאנחנויודעאניומטפלים.להתלונןאפשרהשנייה,

גם הצלחנו.

מרינה ששון שדה:

אני חושבת שזה די מזעזע.

איתן גורני:

בואי ננסה לעשות משהו.

מרינה ששון שדה:

אתם לא ראיתם את הפרסומת הזאת?

איתן גורני:

יש לנו אוזן קשבת.

מרינה ששון שדה:

ברמהבולטפלצריךשלדעתימשהוגםשזהבעולם,מדינותמאודבהרבהשקייםדברעודנוסף,דבר
איןאלכוהול.למזוגאפשראיאירוח,בתכניותלפחותהבריתבארצותאירוח.תכניותזהחקיקה,של

לכוסות.מוזגיםהםכמהיודעלאאפילוואתהשם,ושותיםייןמוזגיםומרואייניםשמראייניםאירוחתכניות
אתה,ומיאתה,כמהבןמשנהולאשותיםכולםלגיטימציה,מקבלאתהבטלוויזיה,אותםרואהאתה

ובאיזה צד של המתרס אתה.

הרבההיוהרוסית,העלייהשלבשעדלך,לומריכולהאני,1985משנתהזהבתחוםעוסקתאני
ספק,בליהרוסיתהעלייהלפניעודהיובארץ.אלכוהוליסטיםהרבהאזהיובארץ.אלכוהוליסטיםמאוד
במסגרותמהמטופלים40%ל-קרובלהיוםנכוןאחר.קצתהיוהאלכוהוליסטיםשלהאיפיוןאוהגוון

זאתהערבי.המגזריוצאיהם30%ש-ואומר,אוסיףגםאניהעמים.חבריוצאיהםבאלכוהול,הטיפול



בתחוםלאלכוהולמכוריםאלכוהוליסטיםמאודהרבההצפון,באזורמסויים.במובןמפתיעזהאומרת,
הזה.

שלי.היישובבמקוםהוריםבסיירתאניומתפשט.שהולךמדינהמכתהואאלכוהולשלהנושא
יושביםפשוטהילדיםמדהים.פשוטבילוידפוסרואיםואנחנובשוטרים,מלוויםהורים,מספריוצאים
עםחבר'ה,שישהחמישה,יושביםפשוטלפאבים,הולכיםלאלמסיבות,הולכיםלאהציבוריים,בגנים

שלושה בקבוקי וודקה ושותים. אין מה לעשות איתם, זה לא אסור. הם שפוכים לגמרי, מלא ילדים שותים.
סוזי

כל יפו העתיקה, פשוט לא נורמלי מה שקורה שם.

מרינה ששון שדה:

הילדים יושבים שם שעות על גבי שעות, עד ארבע, חמש בבוקר.

סוזי בן-ברוך:

יש הצעת חוק לגבי איסור שתייה במקומות ציבוריים.

יורם לוי:

לגביהנושאים.לכליחסיתקטנהיחסיתנגיעהישלנוהתעשייה,משרדהואשליהמשרד
המרכזיתשמטרתוהאלכוהוליים,המשקאותעלבמיסוילשינויהמכסעםהצעהמגבשיםאנחנוהמחירים,

ותהיהבעיה,זהעםישכרגעמשנהלאהיקרים,המיובאים,המשקאותקצתיוזלושאמנםלכךלהגיע
שמדבריםמאודהחשובההמטרהאכןהיאהמטרות,אחתזולים.משקאותשלבמחירמשמעותיתעלייה

האינטרסיםשובאבלמוכנה,היתהההצעהפיסקלי,מיסויבעצםזהבלו,זההאלכוהולייםהמשקאותפה.
אצלנו פועלים בכיוונים שונים.

סוזי בן-ברוך:

תרוויחו מהעניין.

יורם לוי:

בעיהישנההיוםהשיטה.אתולשנותדווקא,לאזןהיתההכוונהלהרוויח.היתהלאהכוונהלא,
בנויהמיסוישלו.המחיראתלאמתגדולהמאודבעיהישנהמחיר,עלומצהיריבואןשבאגדולה,מאוד

על המחיר המוצהר.

גליה שחם:



יש התייחסות לאחוז האלכוהול?

יורם לוי:

אנישאמרתי.כפיהיתההכוונותואחתזולים.משקאותייקרשמשמעותיתכזההואהמיסויאבללא,
יודעיםשאתםשפיכמובןבחוקדברשוםאיןאבלהאלכוהוליים,המשקאותשלהייבואכלאתמאשר

רשויותאלאשלנו,המשרדברשותלאהואמקומותעלאכיפהשלהנושאשכלכךמשהו.שעושה
מקומיות וכו'.

היו"ר נסים זאב:

זה יקטין?

יורם לוי:

קצתיגדלנכון,זההזיוף.שיגדלשאמרוקולותהיואבלספק,איןזאתמבחינהשכן.חושבאני
יכולתאומחירביןברורדיקשרשישנוהמשטרה,נציגתשאמרהכפיספקכמעטאיןבגדולאבלהזיוף,

של הנער להוציא כסף.

גליה שחם:

עוסקיםאנחנואלכוהול.שלבנושאעוסקיםאנחנומתיהנושאלגביאמרהשמרינהאחרי
כברג'בכיתהמזיקים,חומריםעלמדבריםכשאנחנוהרך,מהגילאלכוהולשלבנושאהחינוך,במערכת
אלכוהול.שלהנושאשובמצווההבתלקראתו',בכיתהסם.הואשאלכוהולזהעללדברמתחילים

עדישהבאהמהשנהמבוקרת.שתייהנקראזהומהבילוי,שלהנושאסביבהעיסוקבעיקר.ח'ובכיתה
עלופיקוחבקרהלנותהיהשגםאומרתזאתמחייבת.תכניתעםט'עדא'מכיתהבמערכתחייםכישורי

בתי הספר שבאמת התכנית לא רק שהיא קיימת, אלא היא גם מבוצעת.

סוזי בן-ברוך:

מועדוןכללחייבלדיסקוטקים,סרטוניםלהכיןהיתה,החינוךמשרדשלההמלצהעמיתבוועדת
יודעתלאאניהאלכוהוליים.המשקאותגורמיםמהלהראותדקות,חמששלהפסקהלעשותשעהכל

הזאתמהמסטוליותמהריקודים,הפסקהשעושיםקיים,שזהמסתבראבללפועל,יצאלאזהלמה
מיםלשתותקצתלשירותים,ללכתאחדלכלדקותששחמש,שלהפסקההזאת,האלכוהוליתוהשתייה

וכו'.

היו"ר נסים זאב:

השאלה היא מתי הם רואים את הסרט?



סוזי בן-ברוך:

עוד לפני הסוטול. אם כל שעה יעשו את זה, אז קצת יירגעו מדי פעם.

איתן גורני:

זו גישה אופטימית.

סוזי בן-ברוך:

וזאת היתה המלצה שהתקבלה. ועדת עמית עברה ועדת שרים.

היו"ר נסים זאב:

אני רוצה לסכם את הישיבה.

ואתהתופעהאתלקטינים,משכריםמשקאותמכירתשלהבעיההיקףאתבפניהרושמתהוועדה
ההתפשטות, כפי שהגדרת מגפה. הוועדה תלך לחקיקה בנושא הזה.

ניתן.שזהכמהעדיותרלהגבירומבקששלו,אתעושההחינוךשמשרדחושבאניההסברה,בתחום
לטיולים,היציאהלפניתיקיםבדיקתלחייבלהמליץרוצהאניהקצינה,שאמרהכפיהטיולים,שלבנושא

ילקוטיםבדיקתעלפעםכשדיברוהזה.לנושאהיתריהיהגליה,שדרכךרוצהאניחיוני.שזהחושבאני
בתיקיםלחטטאיסורשישחוזרהוציאהחינוךמשרדמעל,אוגנב,שהילדשחושדיםבגללספר,בבתי

של התלמידים.

גליה שחם:

שלהנושאכללגביואזבדיקה,לעשותאישורישהזהלדברנשק.למצואכדיבדיקהעושיםהיום
כמולכולם.לטיול,יציאהלפניכלים,בדיקתלעשותסיבותהרבהישהאלה.הדבריםוכלואולרים,סכינים

שעושים בדיקה בכניסה לבית הספר.

היו"ר נסים זאב:

אני אדרוש את זה כהנחייה.

מאיר ברקוביץ':



התיקיםכלשלבדיקהלאפח"ע,שלבדיקהפח"ע.שלמסיבותרקזה,אתלעשותאפשראי
בכניסה. ההיפך, יש סיבה לא לרכז אנשים בתור בכניסה, אלא רק לבדוק אותם.

גליה שחם:

יששלגביוהיחידיהדבראלימות,מניעתשלבנושאבחוזרישלטיולים.יציאהעלמדברתאני
אישור של בדיקת תיקים, זה הנושא של נשק.

סוזי בן-ברוך:

אם זה נוגע לטיולים זה בסדר.

גליה שחם:

אנחנו מדברים על טיולים.

סוזי בן-ברוך:

אם זה לגבי טיולים, זה נכנס להסכמה.

גליה שחם:

כמו בדיקה ביטחונית לגבי יציאה לטולים.

היו"ר נסים זאב:

ישכאילולבדוקהיתרישאםהזאת.השאלהעלעונהבעצםהיאטיולים,שלנושאעלדיברתאת
נשק, אז בודקים גם אם יש אלכוהול.

סוזי בן-ברוך:

מאזורוודקהבקבוקי12לשםשהביאשמילהאמיןליקשהנעשה.שזהאומרלאזההיתר,שישזה
המרכז לאילת, בחיפוש ודאי היו עולים עליהם, אגב הם לא קנו את המשקאות שם.

מרינה ששון שדה:

בקבוקי הוודקה נראים כמו בבקבוקי מים.

סוזי בן-ברוך:



מה שכתוב בחוזר, לא תמיד מיושם בשטח.

היו"ר נסים זאב:

החינוך,משרדשלחוזרשייצאמבקשאניהזה.בסעיףברוריותריהיהשהסיכוםארצהאני
ישאםלבדוקכדימשנה,לאזההמוריםאוהמדריכיםשלכחובהתיקים,בדיקתיבוצעושבטיולים

אלכוהול, סמים בתיקיהם של אותם בני נוער.


