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 סדנת אומץ

  ! ניסוי האוזניות הגדול: או
 בדרך אחרת להתמודדות עם צריכת אלכוהול בקרב בני ובנות נוער

 

 : הפעילות שלנו
 :להכוללת את שלושת הדברים הא הפעילות שאנו מציעים

כייפיות ויזכו בהזדמנות למרחב , מהנותחוויות משימות והמשתתפים והמשתתפות יתנסו בשעה שלמה של 

החוויות יפתחו . כל אלה במסגרת מלווה ומבוקרת. בו יתנסו במגוון התנהגויות שטותיות ואף מביכות קלות

 !ם\ץ שלהןהמסוגלות והאומאת תחושת 

-נתכנס למפגש פרונטאלי אינטראקטיבי עם מומחה לנוער וצריכת חומרים פסיכו, בסיום הפעילות

אקטיביים משני תודעה שיקשור בין החוויה של המשתתפות למניעים שלהם לצריכת אלכוהול ולחוויותיהן 

משך הצריכה ויקרא להם להתנגד הוא לסרב לה האמיץ באמתיבהיר להן שהמעשה . כשהן עושות זאת

 .לתרבות ההשתכרות בקרב בני ובנות גילן

 כמו התמודדות , בתוך קבוצהו אישיים-ניתן לקיים את הפעילות ולקשר אותה למעשי אומץ נוספים

 .'ל קבוצת השווים וכועמידה על הדעות שלי מו, התנגדות לחרם, עם לחץ חברתי
 

  (ות בהמשך הפלאייר\הרחבה למעוניינים) :תוכן הסדנא בקצרה
 

 3MPניסוי  –' חלק א

 (.מיקום ישתנה בהתאם למזג אוויר) עירוני ציבוריהפעילות תתקיים במרכז 

 הנחיותעם  קובץו מראש לקראת הפעילות המשתתפות תקבלנה הנחיות לגבי חפצים שעליהן להביא איתן

קובץ יפעילו את ה ,בתחילת הפעילות. ם\שלהן יורידו אל הטלפון הסלולארי וומוזיקה אות קוליות

ך הפעילות ישמעו הנחיות שונות שיזמנו להן חוויות שיאתגרו את המבוכה שלהן במרחב רוולא ,במשותף

 לכל אורכהקולית הפעילות מלווה בהנחייה . קבוצתיותחלקן אישיות והחוויות תהינה חלק מ. ציבוריה

 .דוגמאות ניתן לראות בקישורים הבאים. ובמדריך

The Mp3 Experiment: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Fs_R-i-NYLY 

https://www.youtube.com/watch?v=nIwzorwYTqs 

https://www.youtube.com/watch?v=MAGnlVLwdlI&list=RDMAGnlVLwdlI 

 

  מונחה עיבוד –' חלק ב

 .תביחס להנחיו ים\המשתתפותבסוף הפעילות נתכנס לעיבוד החוויה ובחינת הבחירות השונות של 

תוך קישור החוויה שלהם בניסוי , בזמן הפעילות הרגשות שצפוומידת האומץ , כהההתגברות על המבו

שאפשר להנות ן \לבסוף נשקף להם. וננתח אותםנציף את המניעים שלהם . בצריכת אלכוהול םלחוויותיה

להראות אומץ ביחס  ות\הם יכוליםכך , כפי שהראו אומץ בפעילות, גם בלי חומרים משני תודעה ובנוסף

 .ללחץ החברתי לצרוך אלכוהול עד כדי שוכרה

 

 .שעתיים וחצי -שעתיים  (:כולל עיבוד והפסקה)משך הפעילות 

 .ח"ש 2,500 –( נסיעות, הדרכה, הכנות, ם"כולל מע)הצעת מחיר 

 .052-8805044שון אד מיכאלי  :לפרטים ושאלות נוספות
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 ?כמה ולמה, מי שותה
 , (מתמסוי בחברה מגפה ממדי הבוחן סקר) על פי הסקר האפדימיולוגי האחרון שנעשה בישראל

מהמבוגרים שנשאלו ענו כי צרכו אלכוהול בחודש שקדם  55% - אלכוהולחצית מהאוכלוסייה צורכת כמ

 מהמבוגרים 55%השיבו , בשאלה דומה. ענה בחיוב לאותה השאלה (22-24)מהנוער  5%..5. לקיום הסקר

 . אלכוהול בשבוע שקדם לקיום הסקר מהנוער כי צרכו 25%-ו

מהמבוגרים כי השתכרו לפחות פעם אחת  25% -מבני הנוער הלומדים ו 52%בשאלה בנוגע לשכרות העידו 

הם מחפשים לאן  .לאלכוהול נוער נכנסה 2000רק משנת , חשוב להדגיש כי .בשנה שקדמה לעריכת הסקר

שותים כדי . שותים עוד כדי לא לשמוע את התשובהאחר כך , שותים כדי לדברבהתחלה  - לברוח

. (אחרי אוקראינה)הכי צערי  האלכוהול הואגיל תחילת צריכת  בישראל .200-ב .להתמודד עם המבוכה

  .'ראשונה בכיתה חהפעם במשתכרים  08%

 

 ?מה הם מוצאים באלכוהול
 .שעמום וריקנות, לחץ חברתי – מרכזיות יבותס שלוששותים מבני נוער 

למעשיו יב נטראקציה חברתית בה אדם אינו מחונוצרת לכאורה הזדמנות לאי, בעת שתיית אלכוהול

, זה להיפתח לשתות .רלעשות שטויות ולא לזכו, תחררשותים כדי להש": מספרים בני נוער. ולדבריו

לשעות , להשיל צריכת האלכוהול מאפשרת". לעשות שטויות שלא היית עושה אם לא היית שיכור

מתוך היכולת , וציניות מעמד חברתי, הישגים, את הנורמות הנהוגות במציאות המקדשת תחרות, ספורות

שאחד , זאת אומרת .להלכי החברה את האלכוהול והשכרות במעשים נועזים או כאלו המנוגדים 'להאשים'

 בני. מייצרים שהם ההתנסות ומרחב האומץ תחושת - הוא אקטיביים-פסיכו בחומרים לשימוש מיםגורה

 קל פתרון אקטיביים-פסיכו בחומרים ומוצאים אלה לצרכים ביטוי לתת להם שיאפשרו כלים מחפשים נוער

  .האומץ תחושת את מעצימים אלה שחומרים שקרי דימוי תוך, ההתנסות מרחב להגדלת ומיידי

בן . וכאמצעי לשחרור מכבלי המציאות כת האלכוהול נתפשת כמרד בחברהחוויית צרי על פי רוב, בנוסף

 את התמונה. זה לקחת את המציאות שאני חי בה ולצבוע אותה בצבעים אחרים לגמרי" :נוער כותב

לעשות , דברים להגיד –בצבעים אחרים לגמרי , לפחות לכמה שעות, לצבוע, האפורה והכבדה הזאת

ולמחרת לקום ולקוות שזה  ,להתפרק ולפרק כל מיני דברים, להיות בן אדם אחר, דברים אחרים

 ".לנשימה איכשהו ישפיע על היומיום שלי ושזה ייתן לי קצת אויר

 חוויית". להשתחרר"הם רוצים , "עף אתה"בו ש לרגע במהרה להגיע בכדי שותים רבים נוער בני, לבסוף

 .במילים לתארה שקשה עמוקה פורקן חווית היא השחרור

יותר  כך הנוער מתקשה, ככל שתרבות האלכוהול והחברה הפוסט מודרנית מהדקות את אחיזתן בנוער

 .טיביםאק-ויותר לדמיין מסוגלות או הנעה אשר אינם מבוססים על חומרים פסיכו

 .אנו מתקדמים לעבר עתיד בו החברה מכורה לחומרים משככי חוויה, ללא התערבותנראה ש
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 ?מה אפשר וחייבים לעשות
הדרך לשנות התנהגות זאת אומרת ש. טאבו אינההשיחה על אלכוהול עלינו להבין ש, דבר ראשון

 . אלא על ידי שיחה מעבדת וביקורתית, י הקצאתה"שנתפשת כנורמטיבית היא לא ע

 . נות בלי ההתנהגות הסיכוניתישאפשר להצריך להראות לנוער , דבר שני

 תרבות מול שיעמדו חוויות, שאנו מציעים הפעילות במסגרת מובחנות פורקן חוויות לייצר להצליח עלינו

 בריאות פורקן חוויות רק. אקטיביים-פסיכו חומרים צריכת שמרכזה, בחברה הנהוגה הפורקן

 לתרבות משמעותית אלטרנטיבה להוות יכולות, באחרים ובפגיעה עצמי בהרס כרוכות שאינן, ומשמעותיות

 .זו

 האומץ תחושת - הואש אקטיביים-פסיכו בחומרים לשימוש מרכזיה גורםהוא להתייחס ל דבר שלישי

 .ותעוזה לאומץ לחנך עלינו, לכן. מייצרים שהם ההתנסות ומרחב

 לאפשר ביכולתנו. חיובי עצמי ודימוי מסוגלות, מיעצ ביטחון לבניית חיוני אמצעי הוא לאומץ החינוך

 מתפקידנו. עמן המגיעים האתגרים עם ולהתמודד חדשות בחוויות להתנסות, הפחדי על לגבור ה/נערל

 .אמיצים בנות ובני נוער לחנך

 

 : בשדרות רושטילד עם כמה קבוצות תמונות מפעילות

 


