
 

 

 
 

 טיפים להורים לקראת מסיבות ל"ג בעומר:

מה התוכניות שלו? עם מי? : שבו עם המתבגר שלכם ותכננו את המדורה .1
 מה מביאים? האם יש להם אמצעי כיבוי אש? לאן?מתי?

 .כלים בהם אתם מתעדכנים מה שלום הילד שלכם –דרכי תקשורת  .2

התנהגות מים להכללים המתאי שבו יחד ועברו על –חוקי התנהגות ליד מדורה  .3
, שעות חזרה, דרכי נסיעה, חשוב לשלב בשיחה גם התיחסות לסכנות ליד מדורה

  .יכול לסכן ולגרום אובדן חיים –אלכוהול חומר דלק  –ליד מדורה שתייה 

 עם מי הם יוצאיםכשהם יוצאים לפעילות כדאי לברר  –רשת קשר הורית  .4
נת לתאם גבולות לדבר עם ההורים של החברים על מ)שמות וטלפונים(. 

כדי להתמודד עם "כולם" ואף אחד". ולעיתים גם להציע ליווי  –משותפים 
  מתחלף של ההורים במידה ואתם חשים כי קיימים מצבי סיכון.

התחושה כי המתבגרים לא רוצים אותכם בסביבה.  לעיתים –מבוגר משמעותי  .5
 תופתעו לגלות כי אם תציעו להם הם ישמחו שתסייעו להם

 
  

ב להסביר לילדים שלכם על ההשלכות שיש לשתיית אלכוהול בכלל ולנזקים חשו
 של שתייה מרובה, לפתח מודעות ולהמנע עד כמה שאפשר משתייה. 

 :איך לעזור לילד ששתה יותר מדימספר כללים  יחד עם זאת מצ"ב 
     

ע"מ  –להשכיב על הצד )לא על הגב ולא על הבטן(, לשמור על פתחי אויר  .1

 בזמן שינה מהקיא של עצמו. קשלא ייחנ

 ע"מ לא לגרום להקאות. –לא בכמויות גדולות מדי  –לתת לשתות מים  .2

 ממקלחת קרה או משתיית קפה. עלהימנ .3

 בשום מצב לא להשאיר לבד!!!! .4

 101לחייג במידה ומאבד הכרה או לא מגיב יש להזעיק מיד מד"א.  .5

 

  )חמרמורת(. דרכי התמודדות עם ההנגאובר

 .כאבי ראש,בטן והקאה ,פות, סחרחורות: עייםסימני

 .שתיית מיצים, חלב או מים מרגיעה את הגוף ונותנת לו רעננות לפעילות. 1

   -, בורקס, סלט או סתם פירותחביתה ,לאכול דבר מה קל כמו לחמנייה . מומלץ2

  .אשר לא יכביד על הגוף והקיבה. ויספוג את שאריות האלכוהול משהו    

 במטרה לתת למוח ולדם לקבל קצת חמצן נקיצעוד מומלץ ל. 3
 
לשאלות ועזרה ניתן לפנות לשרון שרביט מגן, עו"ס לטיפול בנוער וצעירים  

 ומתאמת של הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול במועצה


