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תקציר
תכנית הדרך ,אשר מופעלת על ידי עמותת "הדרך" ,הנה תכנית למניעת שימוש בסמים ואלכוהול
בקרב בני נוער .ייחודה בכך שהיא מתקיימת בין כותלי מרכז גמילה פעיל ולא בין כותלי בית
הספר .ההנחה הנה כי עצם המפגש של בני הנוער עם צעירים נפגעי סמים בתוך הקהילה המטפלת
בהם בזמן אמת וחשיפה לאורחות חייהם ,מאפשרת להמחיש את הסכנות שיש בשימוש בחומרים
משני תודעה ולנפץ את "המיתוסים" שמאמצים בני הנוער בדבר החיוניות שיש בשימוש בסמים
ובאלכוהול.
התכנית ,המיועדת לבני נוער בכיתות י'-יב' ,הנה יום עיון הכולל עד  55תלמידים בכל פעם .יום
העיון מועבר על ידי צוות של שלושה אנשים -מנחה ושני מטופלים מכורים לסמים -וכולל בתוכו:
סדנא אינטראקטיבית בנושא "סמים -אלכוהול והתבגרות"; צפייה בסרט; פגישה עם מטופלים;
דיון על הסרט ; סיור במקום וסיכום.
יחידת המחקר וההערכה במכללת סמינר הקיבוצים ,בסיוע הרשות הלאומית למלחמה בסמים
ואלכוהול ,ליוותה במהלך שנה"ל תשע"ב את התכנית במחקר הערכה .מטרתו של המחקר הייתה
לבחון את תרומתה של תכנית מניעה זו בטווח הקצר והארוך.
המדגם כלל  151משתתפים מכיתות י' עד י"א מחמישה בתי ספר תיכוניים ממלכתיים באזור צפון
הארץ .התלמידים מילאו שאלונים במערך של פרה -פוסט בשלוש נקודות זמן – חודש לפני
ההשתתפות ביום העיון ,עם סיום היום ,וכחודשיים לאחר ההשתתפות .השאלונים בחנו את הידע
של התלמידים על השפעות הסמים והאלכוהול ,עמדותיהם כלפי שימוש בסמים ואלכוהול,
וכוונות ההתנהגות שלהם לצרוך סמים ואלכוהול .בנוסף ,השאלונים בחנו את שביעות הרצון של
התלמידים מיום העיון .אנשי צוות בתי הספר השיבו בתום השנה על שאלונים אשר בחנו את
שביעות רצונם מהתוכנית.
נמצא כי ממוצעי העמדות התומכות בשימוש בסמים ואלכוהול והכוונות לצרוך סמים ואלכוהול
ירדו מיד לאחר השתתפות התלמידים ביום העיון ,ועלו חזרה כחודש לאחר מכן .לעומת זאת ,ידע
התלמידים על השפעות הסמים והאלכוהול עלה מיד לאחר השתתפותם ביום העיון וכחודשיים
לאחר מכן ,עדיין נשאר גבוה בהשוואה לידע ש היה ברשותם טרם השתתפותם ביום העיון .הקשר
בין הידע לעמדות ולכוונות ההתנהגות התחזק אחרי יום העיון (הן מיד אחריו והן כחודשיים
אחריו); ונכונות התלמידים לדווח על שימוש של חבר בגראס הייתה גבוהה יותר אחרי יום העיון.
התלמידים הביעו שביעות רצון גבוהה מיום העיון ,על מרכיביו השונים .הם הדגישו במיוחד ,הן
מיד לאחר יום העיון והן כחודשיים אחריו ,את ההשפעה ארוכת הטווח שהייתה לפגישה עם
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המטופלים עליהם .מתוך עוצמת הרגשות שעלו בהם בפגישה זו ניכר כי הם הפנימו את סכנות
השימוש בסמים ואלכוהול וכוונותיהם להשתמש בסמים ואלכוהול נחלשו .ממצאים דומים לגבי
שביעות הרצון עולים גם מתשובות אנשי הצוות בבית הספר.
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הקדמה
יחידת המחקר וההערכה במכללת סמינר הקיבוצים ליוותה במהלך שנה"ל תשע"ב במחקר
הערכה את תכנית ה"דרך" למניעת השימוש בסמים ובאלכוהול בקרב בני נוער .המחקר נערך
בסיוע הרשות הלאומית למל חמה בסמים ואלכוהול .מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את
תרומתה של תכנית מניעה זו אשר מופעלת על ידי עמותת "הדרך" באתר מקורות ,גליל תחתון.
התכנית ,המיועדת לבני נוער בכיתות י'-יב' ,הנה למעשה יום עיון אשר נמשך כארבע שעות
אקדמיות וכולל עד  55תלמידים בכל פעם .יום העיון מועבר על ידי צוות של שלושה אנשים (מנחה
ושני מטופלים מכורים לסמים) ,וכולל בתוכו :סדנא אינטראקטיבית בנושא "סמים -אלכוהול
והתבגרות"; צפייה בסרט "השריטה של דנה"; פגישה עם מטופלים; דיון על הסרט ; סיור
בעמותת "הדרך" וסיכום.
המחקר העריך את מידת תרומתו של יום העיון לידע ,לעמדות ולכוונות ההתנהגות של התלמידים
תוך כדי השוואת מדדים אלו לפני ההשתתפות ביום העיון ואחריו .בנוסף ,המחקר בדק את
שביעות רצון המשתתפים מיום העיון ומידת תרומתו .האינפורמציה מן התלמידים נאספה
בשלושה מועדים :כחודש לפני ההשתתפות בתכנית ,מיד לאחר סיום ההשתתפות וכחודשיים
לאחר סיום ההשתתפות בתכנית.
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מבוא
בעיית הסמים והאלכוהול
תופעת השימוש בסמים ואלכוהול נחשבת כיום כאחת הבעיות החברתיות המרכזיות בישראל
ובעולם .בעוד שבעבר נתפסה תופעה זו כבעיה של הפרט ושל משפחתו (בין אם מדובר היה
בהתנסות מועטה לשם הנאה ובילוי ובין אם בשימוש כפייתי ,המעיד על התמכרות) ,בעשורים
האחרונים ניכר שינוי משמעותי בהתייחסות החברתית לתופעת השימוש בסמים ,אשר בא לידי
ביטוי במודעות הולכת וגדלה לבעיית השימוש והשלכותיה החמורות .הדבר הוביל לתפיסה של
תופעת השימוש בסמים כבעיה חברתית" ,מגפה חברתית" ,המתפשטת בהדרגה אל אוכלוסיות
רבות יותר ,וכוללת סוגי סמים רבים יותר (גרין ;1115 ,טייכמן ;1551 ,בר-המבורגר ,אזרחי ,רוזינר
ושטיינבר.)1551 ,
בישראל עליה זו בשימוש בסמים התרחשה באופן הדרגתי ואיטי בד בבד עם היחשפות
האוכלוסייה לתרבות המערב (טייכמן .)1551 ,בעוד שבשנות השישים מוקד השימוש בסמים
התרכז בשכונות עוני ובקבוצות שוליים ,בשנות השבעים והשמונים ,בדומה להתפשטות התופעה
בארצות מערב ובעקבות הפתיחות של החברה הישראלית לרעיונות מבחוץ ,החלה תופעה זו לחדור
אל אוכלוסיות רבות ומגוונות יותר (גרין ;1115 ,טייכמן.)1551 ,
החל מתחילת שנות השבעים ,ביוזמת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול ,נערכים
בישראל מחקרים אפידמיולוגיים ,האומדים את תפוצת השימוש בחומרים פסיכואקטיביים כמו
משקאות אלכוהוליים ,טבק ,תרופות וסמים אחרים בקרב האוכלוסייה הכללית בישראל ובקרב
אוכלוסיית התלמידים בבתי-ספר על-יסודיים (טייכמן .)1551 ,מחקרים אלו חושפים שתי מגמות
מדאיגות :עם השנים היקף השימוש באלכוהול ובסמים בקרב בני נוער בישראל הולך ומתרחב
ובמקביל הולך ויורד גיל התחלת השימוש בסמים .על פי מחקרים שנערכו לאחרונה על ידי הרשות
הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול ,שיעור השימוש במשקאות חריפים בקרב בני נוער עלה מ-
 18.1%בשנת  1551ל 31.65%-בשנת  1551ושיעור השימוש ב"סמים קשים" (ל.ס.ד ,.מתדון,
אופיאטים ,קוקאין ,קראק ,אקסטזי) עלה מ 3.1% -בשנת  1555ל  5.68%בשנת ( 1551בר המבורגר
ושות .)1551 ,במקביל ,המחקרים מראים כי תהליך ההתנסות הראשונית באלכוהול ובסמים
והתפתחותם הראשונית של דפוסי השימוש בהם מתרחשים על פי רוב בתקופת גיל ההתבגרות
(ברנע ,רהב וטייכמן )1115 ,כאשר גיל תחילת השימוש בסמים עומד כיום על  11-11שנים (בר -
המבורגר ושות.)1551 ,
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תקופת גיל ההתבגרות מאופיינת בלבטים והתמודדויות רבים של הפרט עם מגוון רחב של נושאים
ושאלות בנושאים כמו גיבוש הזהות העצמית ,גיבוש הזהות המינית ,גיבוש עמדות כלפי תפקידים
חברתיים שונים ,קבלת החלטות לגבי דרכי התנהגות ואימוץ מערכת נורמות וערכים .תקופת גיל
זו מאופיינת במרד בנורמות ובערכים חברתיים ובהתנהגויות סיכון כמו קיום יחסים לא מוגנים,
נהיגה פרועה ושימוש בחומרים מסוכנים ( & Arnett, 1999 ;Eccles, Templeton, Barber,
.)Stone, 2003
השימוש בסמים בקרב מתבגרים הינו התנהגות מורכבת ,ואין גורם אחד או הסבר אחד אשר הנו
החשוב ביותר .מתבגרים עלולים להשתמש בסמים כתוצאה מסיבות שונות או משילוב שונה של
גורמי רקע וסיכון (ברנע ,רהב וטייכמן .)1115 ,יחד עם זאת המחקרים מצביעים כי עמדות
המתבגרים כלפי סמים ,נכונותם להתנסות בסמים והשימוש שלהם בסמים בפועל מושפעים
בעיקר מחיפוש אחר ריגושים ו/או משימוש בסמים של הורים וחברים (ברנע ,רהב וטייכמן.)1115 ,
השימוש הראשוני בסמים (חוקיים ולא חוקיים כאחד) נעשה על פי רוב עם חבר/ה טוב/ה,
במסיבה עם חברים (בר-המבורגר ושות )1551 ,או עקב צפייה בחברים משתמשים ( Kelly et al,
 )2012והתנסות משותפת זו עשויה ללכד את הקבוצה ולחזק את תחושת המקובלות החברתית
(עמית .)1558 ,בנוסף ,מתוך הצורך הטבעי של הנער/ה לעצמאות ,פניה לפעולות האסורות על ידי
המבוגרים ,כגון שימוש בסמים ,נתפסת כהתרסה כנגד עולם המבוגרים ומרד בערכיו (עמית,
 .)1558השימוש בחומרים מסוכנים הנו ,כאמור ,גם חלק מהצורך של הנער לפנות לגירויים חזקים
ולהסתכן .שימוש בסמים נתפס כפעילות מרגשת ,כזו שבכוחה למלא את החלל ואת תחושת
הריקנות הנוצרים בהיעדר פעילות מעצימה משמעותית אחרת (עמית.)1558 ,
לשימוש לרעה בסמים ובאלכוהול בגיל ההתבגרות ישנן השלכות רבות וביניהן ,מצוקה
פסיכולוגית ,בעיות התנהגות ,אי הצלחה בלימודים ,נשירה מבית הספר ,אלימות וכניסה להריון
(בר המבורגר )Page, Dennis, Lindsay, & Merrill, 2011 ;1551,וכמובן בעיות פיזיות
ובריאותיות כגון כאבי ראש ,הקאות ,פגיעה בזיכרון ,פגיעה בכבד ואובדן הכרה (עמית.)1558 ,
יתרה מכך ,שימוש בסמים בגיל מוקדם מהווה גורם מנבא לבעיות שעלולות להופיע בעתיד ,ביניהן
שימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים (כדוגמת סיגריות ואלכוהול) ,התמכרות (בר
המבורגר )1551,ועבריינות (.)Gunter & Bakken, 2010
ההשתעבדות לסם ולסגנון החיים המתפתח בעקבות השימוש הכפייתי בו גורמת ליציאת חלק
מהמתמכרים ממעגל העבודה והיצירה .כתוצאה מכך עסוקים רבים מבין המשתמשים בסמים
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בחיפוש אחר מקורות הכנסה חלופיים .רבים הופכים לנתמכי סעד וחלק מהם נגרר לפשיעה.
כפועל יוצא מכך עלות הנזק הנגרם לחברה בישראל כתוצאה משימוש בסמים נאמד בכשבעה
מיליארד  ₪בשנה .חישוב הנזק מבוסס על עלות ההשלכות הרפואיות והחברתיות ,כולל פשיעה,
אובדן ימי עבודה ,עלות בתי הסוהר ,בתי המשפט ,ביטוח לאומי ,טיפול ושיקום (בר
המבורגר.)1551,
אם כן ,תופעת השימוש לרעה בסמים בקרב בני נוער הולכת ומתפשטת ומעסיקה את החברה
הישראלית ועל כן גופים שונים עוסקים כיום בחשיבה על הדרכים האפשריות למניעתה .תכניות
המניעה השונות ,אשר עליהן יפורט בתת הפרק הבא ,עשויות להקטין את הסיכון לשימוש לרעה
בסמים ולהתמכרות (בר המבורגר.)1551,

תכניות מניעה
נושא השימוש לרעה בסמים ואלכוהול בקרב בני נוער ,ובמיוחד הדרכים למניעתו ,מעסיק את
החברה המערבית ,ובכלל זה את החברה בישראל .הראשונים שהחלו להפעיל תכניות מניעה בקרב
הנוער היו האמריקאים ,אשר החלו זאת כבר במאה ה 11 -עם תכניות בנושאי אלכוהול וטבק.
החל ממחצית המאה התייחסו תכניות מניעה אלו גם לחומרים פסיכואקטיביים נוספים (גרין,
 ;1115אליאס.)Hanson, Venturelli, & Fleckenstein, 2006 ;1551 ,
במדינת ישראל החלו להפעיל תכניות למניעת שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול ,במערכת החינוך
הפורמלי ובמערכת החינוך הבלתי פורמלי ,עם הקמת הרשות הלאומית למלחמה בסמים
ואלכוהול ב  -1188ובו זמנית עם הקמת יחידת שפ"י (שירות פסיכולוגי ייעוצי) במשרד החינוך
האחראית לנושא זה (אליאס .)1551 ,בשנת  1181על פי החלטת שר החינוך והתרבות הונהגו בבתי-
ספר בישראל תכניות למניעה ראשונית של עישון וצריכת אלכוהול וסמים ,כחלק בלתי נפרד
מתכניות הלימודים (ארהרד .)1115 ,על פי מיפוי שנערך בשנה"ל תשנ"ה ( )1111-1115נמצא כי
תכניות המניעה בנושא השימוש לרעה בסמים מופעלות בכ  65% - 65%מחטיבות הביניים ,בתי
הספר העל יסודיים ומפתנים בישראל ,כאשר תלמידי כיתות ט'  -י"א מהווים את אוכלוסיית
היעד העיקרית של תכניות אלו (כרמלי ,ישראלאשווילי ובר המבורגר.)1116 ,
במהלך השנים ,חלו שינויים והתפתחויות בתכניות המניעה ובתפיסות התיאורטיות ,המנחות
אותן (אזרחי ושות .)1551 ,הדור הראשון של תכניות המניעה לא השיג את מטרתו מכיוון ששלטו
בו שיטות הפחדה ,איום והטפת מוסר .באופן דומה נכשל גם הדור השני של תכניות המניעה ,אשר
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התמקד ברובד הקוגניטיבי והסתפק בהצגת מידע בלבד (וייסHanson, Venturelli, & ;1115 ,
 .)Fleckenstein, 2006תכניות מן הדור השלישי הציעו תהליכי הבהרת ערכים ורק חלק מהן השיג
תוצאות (וייס )1115 ,מכיוון שהן עבדו עם הנוער באופן בלעדי על ערכים ,ולא שמו דגש על רכישת
כלים לגיבוש ערכים אלו ולהתנהגות תואמת (אליאס.)1551 ,
גם כיום ,למרות שהחוקרים ואנשי השדה מפתחים מגוון רחב של תכניות מניעה ,לא קיים עדיין
פרופיל מוסכם או דפוסים מומלצים המקובלים על הכול באשר למבנה של תכנית המניעה הרצויה
ותכניה (כרמלי ,ישראלאשווילי ובר המבורגר .)1116 ,יחד עם זאת ,מן הראוי לציין ,כי תכניות
מניעה המוצהרות כמוצלחות הינן תכניות מניעה מקיפות המתייחסות בעת ובעונה אחת
למרכיבים אישיותיים ,בין-אישיים וחברתיים (ברנע ,רהב וטייכמן.)1115 ,
אחד היעדים העיקריים של תכניות המניעה כיום בישראל הנו לפתח אצל התלמידים כישורי חיים
אשר יסייעו להם להימנע משימוש בסמים; כאשר ,כישור החיים המשולב בהיקף הנרחב ביותר
בתכניות המניעה הנו "עמידה בלחץ חברתי" (כרמלי ,ישראלאשווילי ,בר המבורגר.)1116 ,
סוגיה נוספת שנכללת בשכיחות רבה בתכניות המניעה המופעלות בבתי הספר הינה הנזקים
הגופניים ,הנפשיים והחברתיים הנגרמים עקב השימוש לרעה בסמים או בחומרים ממכרים
אחרים (כרמלי ,ישראלאשווילי ,בר המבורגר.)1116 ,
יעד נוסף של תוכניות המניעה הנו שינוי עמדות .באופן כללי ,ספרות המחקר התיאורטית מצביעה
על קשר בין עמדות לכוונות התנהגות ( ) Ajzen, 2001ובין עמדות לידע על אובייקט העמדה
( .)Krosnick & Petty, 1995קשרים אלו מובאים בחשבון בתכנון תכניות מניעה לסמים
ואלכוהול .המחקרים אשר מעריכים יעילות תכניות אלו מצביעים כי אכן עמדות וידע כלפי סמים
ואלכוהול קשורים להתנהגות בנושא.
כך לדוגמא ,במחקר אורך שנערך בקרב תלמידי תיכון בארה"ב נמצא כי עמדות כלפי סמים
ואלכוהול הנן המנבא הטוב ביותר כלפי שימוש בסמים ואלכוהול .כלומר ,עמדות שליליות כלפי
חומרים אלו ניבאו שימוש מופחת בהם .יש להדגיש כי משתנה העמדות במחקר זה כלל ארבעה
רבדים :עמדות וידע על השלכות החומרים הפסיכואקטיביים ,התחייבות אישית פורמלית לא
לצר וך חומרים מסוכנים ,מידת ההתאמה של שימוש בהם לאורח החיים ועמדות באשר
לנורמטיביות החברתית שלהם ( .)Fearnow-Kenney, Hansen & McNeal, 2008
במחקר אורך נוסף שנערך בקרב תלמידי כיתה ה' נמצא כי השתתפות בתוכנית למניעת סמים
ואלכוהול ,שהתמקדה בשינוי עמדות ומתן ידע על השלכות השימוש ,חיזקה עמדות שליליות כלפי
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שימוש וסמים ובעקבות שינוי העמדות פחת השימוש של התלמידים בסמים ( Donaldson,
.)Graham, & Hansen, 1993
במחקר נוסף שנערך בקרב תלמידי תיכון לצורך הערכת תוכניות מניעה נמצא קשר בין כוונות
לצרוך מריחואנה ואלכוהול לעמדות כלפי שימוש בחומרים אלו ,לידע על תוצאות השימוש בהם
ולאמונות באשר לצריכה של בני קבוצת הגיל ()Stephens et el, 2009

מרכיב נוסף של תכניות המניעה הנו ערוב של גורמי חוץ ומפגשים חווייתיים כמו שיחות עם
מכורים לשעבר ובני משפחותיהם ,קציני משטרה ונציגים של עמותות העוסקות במניעה וצפייה
בסרטים והצגות בנושא (כרמלי ,ישראלאשווילי ,בר המבורגר .)1116 ,בהקשר זה נמצא כי ההיבט
ממנו האחראים על תכניות המניעה בבית הספר שבעי רצון ביותר ,הנו המפגשים החווייתיים
שהתקיימו במסגרת פעילויות המניעה (כרמלי ,ישראלאשווילי ,בר המבורגר .)1116 ,המחקרים
מראים כי התלמידים מעוניינים שבתוכניות המניעה ישולבו הרצאות של מכורים לשעבר (שני,
 ) 1118ומשמשולבות הרצאות כאלו הם מביעים שביעות רצון גבוהה יותר מהתוכנית .נמצא כי
תלמידים שהשתתפו בתוכנית מניעה בה משולבות שיחות של מכורים לשעבר אשר משתפים את
התלמידים בניסיו נם האישי עם דגש על שלילת השימוש בסמים ,מדווחים כי שיחות אלו מועדפות
עליהם על פני הרצאות של המורים .הם תופסים את הנגמלים כמעבירים סיפור אמיתי וכאנשים
שניתן לדבר איתם ולשאול שאלות בחופשיות .בעקבות השיחות חל שינוי בעמדותיהם כלפי
שימוש בסמים ובעיקר בקרב תלמידים שמשתמשים בסמים ( .)Shiner & Newburn, 1996יחד
עם זאת במחקר אחר נמצא כי לאחר חשיפה למכור לשעבר במסגרת תוכנית מניעה הכוונות
ההתנהגותיות של התלמידים להשתמש בסמים התגברו ועמדתם כלפי המשתמשים המזדמנים
והנגמלים מסמים הפכה חיובית יותר .החוקרים אינם שוללים את החשיפה למכור לסמים אלא
מסיקים כי מומלץ להכשיר ולכוון את המכורים לשעבר אשר באים לדבר עם התלמידים על מנת
שיוכלו להעביר טוב יותר את החוויה ולסייע בשינוי עמדות התלמידים בכיוון הרצוי (ישי.)1551 ,

בשנים האחרונות הרשות הלאומית למלחמה בסמים מעודדת ביצוע מחקרי הערכה ,אשר
אמורים לספק משוב לגבי מידת ההצלחה של תכניות המניעה השונות .הערכת תכניות המניעה
מתמקדת בעיקר במגוון המדדים הסובייקטיביים להצלחת התכנית ,כאשר הנפוצים ביניהם הם
שינוי בעמדות כלפי השימוש בסמים (כיוון של שלילת השימוש) ,שינוי בכוונות התנהגות (שלילת
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השימוש וההתנסות בחומרים מסוכנים) ,עליה ברמת הידע בנושא השפעת החומרים המסוכנים
וההתנהגויות הרלוונטיות ,דיווח על שימוש מופחת בחומרים מסוכנים ,תפישת התכנית
כאפקטיבית בקרב המשתתפים ותפישת התכנית כמוצלחת בקרב מפעילי התכנית .מדדים
סובייקטיביים אלה משולבים לעתים גם עם מדדים אובייקטיביים של ירידה בהיקף השימוש
ושינויים בדפוסי השימוש ,המתקבלים מדיווחם של גורמים טיפוליים שונים (עובדי רווחה,
מדריכי נוער ,עובדים סוציאליים) ושל "אחרים משמעותיים" עבור המתבגרים (אזרחי ושות,
.)1551
ממצאי המחקר באשר ליעילות תכניות המניעה השונות המועברות בארץ אינם חד משמעיים.
מרבית מחקרי ההערכה שנעשו בישראל מצביעים על הצלחות של תכניות מניעה ברמת הידע
ושינוי העמדות (אזרחי ושות .)1551 ,עם זאת המחקר האפידמיולוגי האחרון מצא כי מחד
תלמידים הנחשפים להסברה בנושא משתמשים פחות במרבית החומרים הפסיכואקטיביים,
ומאידך הם מדווחים על יותר עישון ושתיית משקאות אלכוהוליים בהשוואה לתלמידים שלא
נחשפו להסברה (בר-המבורגר.)1551 ,
מכיוון שהנתונים באשר להשפעת תכניות המניעה השונות על התנהגות התלמידים אינם חד
משמעיים ומכיוון שלא קיים עדיין מודל אחיד ומקובל באשר למבנה של תכנית המניעה הרצויה
ותכניה (כרמלי ,ישראלאשווילי ובר המבורגר )1116 ,חשוב לערוך מחקרי הערכה ולבדוק באופן
ספציפי את תכניות המניעה השונות.
המחקר הנוכחי הנו מחקר הערכה שמטרתו לבדוק תכנית מניעה והסברה המועברת במסגרת
עמותת "הדרך".

עמותת "הדרך"
עמותת "הדרך" נוסדה לפני כ 18 -שנים בקיבוץ גשר הזיו ,במטרה לטפל במכורים לסמים.
במהלך השנים עברו במרכז מאות מטופלים שהצליחו להיגמל מההתמכרות שממנה סבלו .כיום
מוגדר המרכז כעמותה ,אשר פועלת באישורם של משרד הבריאות ומשרד הרווחה ,ופעילותה
מתמקדת בעיקר במתן טיפול למכורים לסמים ולאלכוהול.
כניסיון להתמודד עם המגמות של עליית השימוש בסמים ואלכוהול ,מפעילה העמותה מזה
כארבע שנים ,תכנית לימודית חווייתית העוסקת במניעה ובהסברה .התכנית פותחה בעמותת
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"הדרך" והיא מתאימה את עצמה לקהלי יעד רחבים ומגוונים כגון בני נוער ,צעירים ,מבוגרים ,
הורים ומורים.
ייחודה של תכנית זו בכך שהיא מתקיימת בין כותלי מרכז גמילה אמיתי ופעיל ולא בין כותלי בית
הספר .ההנחה הנה כי עצם המפגש של בני הנוער עם צעירים נפגעי סמים ,בתוך הקהילה המטפלת
בהם בזמן אמת וחשיפה לאורחות חייהם ,מאפשרת להמחיש בצורה הטובה ביותר את הסכנות
שיש בשימוש בחומרים משני תודעה ולנפץ את "המיתוסים" שמאמצים בני הנוער בדבר החיוניות
שיש בשימוש ב"סמים קלים" ובאלכוהול .התוכנית מאפשרת יצירת חלון הכרויות עם סיפורם
האישי ועולמם של המטופלים המכורים על ידי שיחות של התלמידים עמם .אוכלוסיית
המטופלים הנפגשת עם התלמ ידים נבחרת בקפידה רבה על ידי מנהלת תחום הטיפול בקהילת
"הדרך" .הקריטריונים הבסיסיים לבחירת המטופלים כוללים שהייה בטיפול בקהילה לפחות
שלושה חודשים ,גילאי  ,35 – 15יכולת לעמוד בפני קהל ,יכולת ביטוי טובה ומסוגלות להעביר את
הכאב האישי ואת השלכותיו הקשות .הכשרת המטופלים כוללת שתי פגישות תדרוך בזוגות או
בשלשות (לפני המפגש עם בני הנוער) על ידי מנהל העמותה ולעיתים צפייה פסיבית בסדנאות.
במהלך התדרוך המטופלים מונחים לדבר עם התלמידים על הסיבות לתחילת השימוש
באלכוהול ובסמים קלים בגיל ההתבגרות ,הסכנות שיש בשימוש והמחירים שבעקבותיהן .הדגש
הן בתדרוך והן בשיחות עצמן הנו שהמטופל לא יתפוס את מקומו "כגיבור" אלא כאדם המשלם
מחיר כבד .יש לציין כי הסדנא מועברת באופן בלעדי על ידי מנהל העמותה ,על כן הוא נוכח בכל
השיחות של המטופלים עם בני הנוער ומפקח עליהן.
המטרה המרכזית של התכנית הנה לגרום לשינוי תפיסתי ושינוי בעמדות של המשתתפים לגבי
האלכוהול והסמים הקלים .מתוך כך ,התכנית מתמקדת במניעה ראשונית של התופעה בניסיון
לצמצם את גורמי הפגיעה הפוטנציאליים ומנסה לשקף ולהמחיש את הסכנות הטמונות בשימוש
בסמים ובאלכוהול בטווח הזמן הקצר והרחוק .לצד חשיפת הנזקים המידיים הנגרמים כתוצאה
מהשימוש בסמים (כגון שינוי בכושר השיפוט ,פגיעה במערכות חיוניות ,תחושות בלבול ,התפרצות
של מחלות נפש ,ועוד) ,מדגישה התכנית גם את הנזקים הנגרמים בטווח הרחוק כתוצאה מפיתוח
"סבילות" לחומרים משני תודעה (כגון תלות בחומרים ברמות שונות ,פגיעה במערכות
פיזיולוגיות ,התמכרות) .כמו כן ,התכנית שמה דגשים על הסיבות והמניעים לתחילת השימוש
ומציעה חלופות להתמודדות עם סיבות אלו.
מתכנני התכנית מאמינים כי יתרונותיה באים לידי ביטוי בעצם המפגש של בני נוער עם צעירים
"נפגעי סמים" בתוך קהילה המטפלת בהם בזמן אמת .לטענתם ,חשיפת הנוער לאורחות חייהם
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של המטופלים ממחישה בצורה הטובה ביותר את הסכנות הטמונות בשימוש בחומרים משני
תודעה ומנפצת את "המיתוסים" בדבר חיוניותם של הסמים הקלים והאלכוהול.
מבנה התכנית
התכנית ,המיועדת לבני נוער בכיתות י'-יב' ,נמשכת כארבע שעות אקדמיות וכוללת עד 55
תלמידים בכל פעם .התכנית מועברת על ידי צוות של שלושה אנשים (מנחה ושני מטופלים
מכורים לסמים) ,וכוללת בתוכה את הפעילויות הבאות:
 .0סדנא אינטראקטיבית בנושא "סמים -אלכוהול והתבגרות" (כ 55 -דקות) – הסדנא נותנת
מידע כללי על חומרים פסיכואקטיביים ,עוסקת בהתמודדות עם לחצים אישיים וחברתיים
המובילים להתנסות ראשונית וחושפת את ההשלכות של השימוש לרעה בסמים ובאלכוהול בטווח
הקצר והארוך כאחד .הסדנא מועברת ע"י אנשי מקצוע (סוציולוגים ,יועצים חינוכיים ,עובדים
סוציאליים) ומשלבת בחלקים נרחבים את המטופלים של המרכז.
 .1צפייה בסרט "השריטה של דנה" ( 11דקות) – הסרט הופק ע"י עמותת "הדרך" לטובת
פעילות בנושא מניעה והסברה.
 .3פגישה עם מטופלים ( כ 15 -דקות) – יצירת חלון הכרויות עם סיפורו האישי ועולמו של המכור
תוך שימת דגש על תחילת השימוש בסמים :החיים לפני השימוש ,הפנטזיה וניפוצה וההשלכות
היומיומיות (קשר עם המשפחה ,הבידוד והניכור ,הסבל ,הגמילה הקשה).
 .1דיון על הסרט – ( כ 15 -דקות)
 .5סיור בעמותת "הדרך" ( כ 55 -דקות) – את הסיור מובילים מטופלים שהוכשרו לשוחח עם בני
נוער .הדגשים הניתנים בסיור :אורחות החיים בקהילה ,סדר יום ,דרכי הטיפול ,ועוד .הסיורים
מתבצעים לרוב בשתי קבוצות.
 .6סיכום ( כ 15 -דקות ) – אפשרות לענות על שאלות התלמידים ,הבהרת נקודות ,חידוד המסרים
העיקריים של התכנית.
חשוב לציין ,כי המטופלים הנפגשים עם בני הנוער עוברים הכשרה מקדימה כיצד לדבר עם בני
הנוער ,ועל מה לתת את הדגשים במהלך המפגש.
קהל היעד של התכנית
אוכלוסיית היעד המגיעה אל המרכז הנה בעיקרה תלמידי כיתות י'-יב' מבתי ספר ממלכתיים .
יחד עם זאת ,במקרים מסוימים מגיעים למרכז גם בני נוער המוגדרים "נוער בסיכון".
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בתי הספר מגיעים למרכז בעיקר דרך שיווק שבוצע עם פתיחת התכנית לפני כארבע שנים
באמצעות ימי חשיפה ליועצים חינוכיים ,למבסי"ם (מדריכים בית ספריים האחראים על תחום
הסמים בבית הספר) ושליחת מידעונים לבתי ספר.
במהלך ארבעת השנים בהן מופעלת התכנית הלך וגדל מספר בתי הספר שמגיעים למרכז ,כאשר
כל בתי הס פר שהשתתפו בתכנית בשנה מסוימת המשיכו להשתתף גם בשנים שלאחריה .חלק
מבתי הספר שולחים לפעילות במרכז את כל השכבה (במספר מחזורים) ואחרים שולחים קבוצת
עמיתים (נציגות של השכבה) .בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ב ,מחודש ספטמבר  1511ועד יוני
 )1511הגיעו למרכז כ  1655תלמידים מארבעה עשר בתי ספר.
על מנת להעריך את מידת האפקטיביות של התכנית פנתה עמותת "הדרך" ליחידת המחקר
וההערכה במכללת סמינר הקיבוצים.

מטרות ושאלות המחקר
מטרתו של מחקר ההערכה הנוכחי הייתה לבחון את תרומתה של תכנית המניעה המופעלת על
ידי עמותת "הדרך" בקרב בני נוער כפי שהיא נתפסת על ידי התלמידים ועל ידי הגורמים הבית
ספריים האחראים על הפעלתה .באופן ספציפי יותר ,המחקר העריך את מידת התרומה של
התכנית לידע ,לעמדות ולכוונות ההתנהגות של התלמידים תוך כדי השוואת מדדים אלו לפני
ההשתתפות בתכנית ולאחריה .כמו כן ,המחקר בדק את שביעות הרצון מהתכנית ואת מידת
תרומתה כפי שהן נתפסות על ידי התלמידים והגורמים הבית ספריים האחראים על הפעלתה.

בהתאם למטרות המחקר שהוצעו לעיל להלן שאלות המחקר:
 .1האם קיים הבדל בידע ,בעמדות ובכוונות ההתנהגות של התלמידים בנוגע לשימוש
בחומרים פסיכואקטיביים לפני ההשתתפות בתכנית ואחריה:
 0.0באיזו מידה התכנית תרמה לידע התלמידים לגבי השפעות השימוש בסמים
ואלכוהול?
 0.2באיזו מידה התכנית תרמה לשינוי עמדות התלמידים כלפי סמים ואלכוהול?
 0.3באיזו מידה התכנית תרמה לשינוי כוונות ההתנהגות של התלמידים לצרוך סמים
ואלכוהול?
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 .1שביעות רצון של התלמידים מהתכנית:
 2.0באיזו מידה התלמידים שבעי רצון מהתכנית באופן כללי?
 2.2באיזו מידה התלמידים שבעי רצון מכל אחד מחלקי התכנית והאם יש הבדל
בשביעות רצונם מהפעילויות השונות?
 2.3באיזו מידה התלמידים סבורים כי יש להעביר לבני נוער תוכניות בנושא מניעת סמים
ואלכוהול?
 .3תפיסות הגורמים הבית סיפריים האחראים על הפעלת התכנית:
באיזו מידה התכנית רלוונטית ,מותאמת ותורמת לתלמידים בעיניהם?

שיטת המחקר
נבדקים
במחקר השתתפו  151תלמידים ,מתוכם  516תלמידים השתתפו בהעברה הראשונה של השאלונים
(כחודש לפני יום העיון) 556 ,השתתפו בהעברה השנייה (בסיום יום העיון) ו 161 -תלמידים
השתתפו בהעברה השלישית .רק  113תלמידים השיבו על השאלונים בשלוש נקודות הזמן גם יחד.1
התלמידים הנם מכיתות י' עד י"א מחמישה בתי ספר תיכוניים ממלכתיים באזור צפון הארץ.
מתוך תלמידים אלו  31.1%דיווחו כי לא השתתפו מעולם בתכנית מניעת שימוש בסמים ואלכוהול,
 13.3%השתתפו בעבר פעם אחת בתכנית מניעת שימוש בסמים ואלכוהול ו 11.6%-השתתפו מספר
פעמים 11.1% .אינם זוכרים האם השתתפו.

 11נשות צוות השיבו על השאלון מתוכן  1מחנכות ויועצת אחת (חברת צוות אחת לא ציינה את
תפקידה) .כל המשי בות ליוו את התלמידים ביום העיון ,כאשר שבע מהן כבר ליוו בעבר תלמידים
ליום עיון במרכז "הדרך".

 1מכיוון שפחות מ  15%מהתלמידים השיבו על השאלונים בכל שלושת המועדים ,ניתוח הנתונים התייחס
לכל נקודת זמן בנפרד (מדגמים בלתי תלויים) .יחד עם זאת סדרת ניתוחים זהה נערכה גם על התלמידים
שהשיבו בשלוש נקודות הזמן (מדגמים תלויים) והמגמות שנמצאו היו זהות.
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כלי המחקר
שאלונים לתלמידים
על מנת לבחון את תפיסות התלמידים נעשה שימוש בשלושה שאלוני דיווח עצמי הכוללים שאלות
פתוחות וסגורות .השאלונים הנם שאלון הפרה (( )T1ראה נספח מס  ,)1שאלון הפוסט הראשון
(( )T1ראה נספח מס  )1ושאלון הפוסט השני (( )T3ראה נספח  .)3השאלונים בודקים את
המשתנים הבאים:
 .1ידע התלמידים בנוגע להשפעתם של הסמים והאלכוהול ,רמת הסיכון הקיימת בשימוש
בהם בטווח הקצר והארוך ,והנזקים הגופניים ,הנפשיים והחברתיים הנגרמים עקב
השימוש 11 .היגדי שאלון הידע נבנו על סמך מידע ממפעילי תכנית "הדרך" באשר
לתכנים המועברים בה וכללו ידע על סמים/אלכוהול ונזקיהם (למשל" ,חשיש /מריחואנה
אינם ממכרים כמו סמים קשים יותר"" ,רק אלכוהוליסטים ניזקים מאלכוהול ,למי
ששותה מידי פעם לא נגרם נזק") .התלמידים התבקשו לענות לגבי כל היגד האם הוא
נכון ,לא נכון או שאינם יודעים את התשובה .ככל שציון התלמיד גבוה יותר כך הידע שלו
לגבי השפעות הסמים/אלכוהול רב יותר.
 .1עמדות התלמידים כלפי סמים ואלכוהול ,השפעתם והשימוש בהם וכלפי הסיבות
והמניעים לתחילת השימוש בסמים ואלכוהול .השאלון ,כלל  11היגדי עמדות שונים,
והתבסס על שאלוני עבר (למשל גרין .) 1115 ,העמדות בשאלון נבחנו על סולם ליקרט בן
חמש דרגות ( =1כלל לא מסכים = 5 ,מסכים מאד) וכללו היגדים שהשתייכו לשלושה
גורמים :עמדות כלליות כלפי שימוש סמים (למשל" ,אני מתנגד לשימוש בחשיש
ומריחואנה") ( α=.61בפרה α=.15 ,באמצע α=.18 ,בפוסט) ,ייחוס תכונות
חיוביות/שליליות לסם (למשל" ,סמים עוזרים לאדם להירגע") ( α=.11בפרהα=.18 ,
באמצע α=.16 ,בפוסט) ,עמדות לגבי חופש הפרט להשתמש בסם והתרת החברה את
השימוש בסמים (למשל" ,שימוש בסמים זה עניינו הפרטי של כל אחד ואין לחברה זכות
להתערב בכך") ( α=.11בפרה α=.11 ,באמצע α=.16 ,בפוסט) .ככל שציון התלמיד גבוה
יותר כך עמדתו כלפי סמים ואלכוהול חיובית יותר.
 .3כוונות ההתנהגותיות של התלמידים לגבי השימוש בסמים ואלכוהול .השאלון ,כלל 11
היגדי כוונה שונים והתבסס על שאלוני עבר (למשל גרין .)1115 ,העמדות בשאלון נבחנו על
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סולם ליקרט בן חמש דרגות ( =1כלל לא מסכים =5 ,מסכים מאד) וכללו היגדים ששאלו
האם התלמידים יסכימו להשתמש בחומרים פסיכואקטיביים שונים באופן כללי
וממניעים שונים (למשל" ,בדרך כלל אעדיף להימנע משתיית אלכוהול"" ,הייתי מוכן
להתנסות בחשיש על מנת לדעת מה מרגישים") ( α=.86בפרה α=.85 ,באמצעα=.86 ,
בפוסט); והאם הם יסכימו להשתמש בחומרים פסיכואקטיביים בעקבות לחץ חברתי
(למשל" ,לו חבריך היו מציעים לך להתנסות פעם ,פעמיים בסמים ,האם היית מוכן
לנסות?") ( α=.15בפרה α=.61 ,באמצע α=.11 ,בפוסט) .ככל שציון התלמיד גבוה יותר כך
כוונתו לצרוך סמים/אלכוהול גבוהה יותר.
 .1התנהגות נוכחית/עבר של התלמידים באשר לשימוש בסמים ואלכוהול (למשל" ,האם אי
פעם השתכרת?"" ,האם אי פעם השתמש בגראס?").
שאלוני הפוסט בנקודת הזמן השנייה ,בחנו גם את שביעות הרצון של התלמידים המשתתפים
מיום העיון על חלקיו השונים ואת תפיסתם את מידת תרומתו לתלמידים והשפעתו עליהם (למשל
"האם בעקבות הביקור אתה סבור כי  )1לא תשתה יותר משקאות אלכוהוליים  )1תפחית בשתיית
אלכוהול  )3לא תשנה את צריכת האלכוהול  )1תשתה יותר אלכוהול  )5לא רלוונטי).
שאלון לאנשי הצוות
על מנת לבחון את שביעות הרצון של אנשי הצוות בבית הספר מיום העיון נעשה שימוש בשאלון
דיווח עצמי הכולל שאלות פתוחות כמו ,באיזו מידה ,לדעתם ,יום העיון התאים לתלמידים והיה
רלוונטי עבורם; האם הם שבעי רצון מהתכנים שהועברו ביום העיון ומהחוויה בכללותה; האם
לדעתם יום העיון תרם לתלמידים שהשתתפו בו ; ומה היו משנים ביום העיון.

מערך והליך המחקר
מערך המחקר הנו מערך של "לפני – אחרי" (פרה -פוסט) בשלושה שלבים .הפנייה לתלמידים
המשתתפים הייתה בשלוש נקודות זמן  -טרם ההשתתפות בתכנית ,מיד אחריה וכחודשיים
אחריה.
נקודת הזמן הראשונה ( )T1הייתה כחודש לפני השתתפות התלמידים בתכנית .בנקודת זמן זו
התלמידים אשר מתעתדים להשתתף בתכנית התבקשו להשיב על השאלונים במסגרת בית הספר.
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נקודת הזמן השנייה ( )T2הייתה בסיום יום העיון .התלמידים התבקשו לענות שוב על אותם
שאלונים .מכי וון שבחינת הידע ,העמדות והכוונות בנקודת זמן זו הנה מיד עם סיום יום העיון,
השאלונים בחנו למעשה את השפעתה ותרומתה בטווח הקצר.
נקודת הזמן השלישית ( )T3הייתה כחודשיים לאחר סיום התוכנית .התלמידים אותרו בבתי
הספר והתבקשו ,שוב ,לענות על אותם שאלונים .מענה התלמידים בנקודת זמן זו הנו על מנת
לבחון את תרומת התכנית לטווח זמן ארוך יותר מנקודת מבטם של התלמידים.
איסוף השאלונים התבצע באופן שווידא את אנונימיות מקור בתי הספר של התלמידים המשיבים.
את השאלונים הפיצו נציגים מטעם צוות המחקר .השאלונים בנקודת הזמן הראשונה והשלישית
(כחודש לפני ההשתתפות בתכנית וכחודשיים אחריה) הועברו ,ע"י הנציגים ,בבתי הספר ,הוכנסו
למעטפ ה (עליה נרשם "לפני" ו"אחרי" בהתאמה) .השאלונים בנקודת הזמן השנייה (יום העיון
עצמו) הועברו במרכז "הדרך" (כאמור ,ע"י נציגים מצוות המחקר) הוכנסו למעטפות (עליהן נרשם
"יום העיון") ונשמרו במרכז עד להשלמת האיסוף מכל בתי הספר .לאחר השלמת איסוף
השאלונים הם נשלחו ליחידת המחקר במכללת סמינר הקיבוצים ,כאמור ,ללא ציון מקורם ,כך
שלא התאפשר זיהוי המוסד החינוכי.
בנוסף ,עם סיום השנה ,נשלחו במייל שאלונים לכל אנשי הצוות הרלוונטיים מבתי הספר אשר
השתתפו במחקר ההערכה .הפנייה לאנשי הצוות התבצעה על ידי פנייה לאשת הצוות האחראית
על הנושא בכל בית ספר .לאשת צוות זו נשלח שאלון במייל והיא הפיצה אותו לשאר אנשי הצוות.
אנשי הצוות אשר מילאו את השאלון החזירו אותו במייל לאשת הצוות או ישירות ליחידת
המחקר וההערכה במכללת סמינר הקיבוצים האמונה על המחקר.
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ממצאים
פרק הממצאים יכלול ארבעה חלקים .שלושת החלקים הראשונים ממוקדים בשאלת המחקר
הראשונה ,קרי :תרומת התכנית לשינוי בידע ,בעמדות ובכוונות ההתנהגות של התלמידים
שהשתתפו בה בכל הנוגע לשימוש בחומרים פסיכואקטיביים .החלק הראשון יכלול את הנתונים
על שימוש קודם של התלמידים בסמים /אלכוהול .החלק השני יכלול ממצאים על השינוי שחל
בידע ,בעמדות ובכוונות ההתנהגות של התלמידים בנוגע לשימוש בסמים ואלכוהול .החלק
השלישי יכלול ממצאים באשר לקשר בין ידע התלמידים על סמים ואלכוהול ,עמדות התלמידים
לגבי סמים ואלכוהול וכוונות ההתנהגות שלהם .החלק הרביעי והאחרון יכלול ממצאים בנוגע
לשאלות המחקר השנייה והשלישית ,קרי :לשביעות הרצון של התלמידים ושביעות רצונם של
אנשי צוות בית הספר מיום העיון.

 .0ניסיון קודם של התלמידים עם סמים/אלכוהול
על מנת לק בל מידע לגבי דפוסי שימוש קודמים בסמים ואלכוהול ,התלמידים התבקשו לענות על
מספר שאלות הכוללת עדות על שימוש קודם.
שימוש קודם באלכוהול
כפי שעולה מתשובותיהם של התלמידים 11.1% ,מהם שתו משקאות אלכוהוליים אי פעם.
תדירות הצריכה של משקאות חריפים מדווחת בלוח מס' .1

לוח  : 1תדירות הצריכה של משקאות חריפים
%

תדירות הצריכה
כוס פה ושם

11%

כוס בשבוע או פחות

1%

יותר מכוס אחת בשבוע

6%

לעיתים רחוקות

11%

באירועים מיוחדים

8%

אחר

13%

הממצאים המוצגים בלוח מלמדים כי מתוך התלמידים ששתו אי פעם משקאות אלכוהוליים מעל
 15%שותים כוס פה ושם.
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בהמשך נשאלו התלמידים על דפוסי ההשתכרות שלהם ושל חבריהם .מטרתה של השאלה בנוגע
לדפוסי הצריכה בקרב חברים הינה להתגבר על רציה חברתית בקרב התלמידים .תשובותיהם
מוצגות בלוח מס' .1
לוח  : 1תדירות ההשתכרות
%

האם השתכרת אי פעם
מעולם לא

55%

מעט פעמים

31%

הרבה פעמים

1%

אחר

1%

האם קורה שחבריך משתכרים
מעולם לא

13%

מעט פעמים

38%

פעם בחודש

11%

פעם בשבוע

11%

אחר/לא יודע

11%

כפי שניתן לראות מהלוח ,קיימת סתירה בין דיווח התלמידים אודות השתכרותם האישית אל
מול השתכרות חבריהם .בעוד שיותר ממחצית התלמידים ( )55%מדווחים כי מעולם לא השתכרו,
רק  13%מדווחים כי חבריהם מעולם לא השתכרו.
הסתירה פחות בולטת בדיווח על תדירויות נמוכות יותר :שליש מדווחים כי השתכרו מעט פעמים
ו 38%-מדווחים כי חבריהם השתכרו מעט פעמים.
יש לשים לב כי  11%מדווחים כי חבריהם משתכרים פעם בחודש ו 11%כי חבריהם משתכרים
פעם בשבוע.
שימוש קודם בגראס
בדומה לשאלות בנוגע לאלכוהול ,התלמידים נשאלו לגבי ניסיון קודם שלהם ושל חבריהם
בשימוש בגראס .באשר לניסיונם האישי כמעט כל התלמידים ( )16.5%דיווחו כי מעולם לא
השתמשו בגראס .תמונה מעט שונ ה מצטיירת מדיווחי התלמידים על השימוש בגראס בקרב
חבריהם (לוח מס' .)3
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לוח  :3תדירות השימוש בגראס בקרב חברים
%

האם יש לך חברים שהשתמשו בגראס
לא

18%

כן

16%

לא יודע

36%

מהלוח עולה כי למרות שכמחצית מהתלמידים ( )18%מדווחים כי חבריהם לא השתמשו בגראס,
 )N=81( 16%מדווחים על שימוש בקרב חבריהם.

 .2השינוי שחל בידע ,בעמדות ובכוונות של התלמידים כלפי סמים ואלכוהול
הפרק הבא יציג את הממצאים על ההבדלים בשלוש נקודות זמן :כחודש לפני יום העיון ,ביום
העיון עצמו וכחודשיים אחריו בכל משתנה בנפרד -ידע ,עמדות וכוונות התנהגות.

 2.0השינוי שחל בידע התלמידים על השפעות הסמים והאלכוהול
משתנה הידע ,אשר נבדק בעזרת היגדים ששאלו את התלמידים על הידע שלהם בכל הנוגע
להשפעות שונות של הסמים/אלכוהול ,כלל שלושה ערכים (=1נכון=1 ,לא נכון=3 ,לא יודע) .ערכי
משתנה זה שונו ל 5-ו 1-על מנת להפכו למשתנה דמי ,כאשר תשובה נכונה קיבלה את הערך 1
ותשובה שאינה נכונה (כולל התשובה "לא יודע") קיבלה את הערך  .5כך ,ככל שציון התלמיד גבוה
יותר משמע שהוא ענה יותר תשובות נכונות ומכך שהידע שלו רב יותר.
על מנת לבדוק את ההבדלים לפני יום העיון ,מיד אחריו וכעבור כחודשיים בידע התלמידים על
השפעות הסמים והאלכוהול .נערך ניתוח שונות חד כיווני (.)ANOVA
בניתוח זה נמצאו הבדלים מובהקים בידע לגבי השפעות הסמים ( ;F(2,1514)=156.21; P <.001
 )η=.17ובידע לגבי השפעות האלכוהול ( .)F(2,1522)=175.29; P <.001; η=.18ההבדלים בין
המועדים השונים מסבירים  11 %מהשונות בידע לגבי השפעות הסמים ,ו 18%מהשונות בידע לגבי
השפעות האלכוהול.
הלוח הבא מציג את הממוצעים ,סטיות התקן וערכי ה  Fשל כוונות ההתנהגות בשלוש נקודות
הזמן .כזכור ,ממוצע גבוה יותר מעיד על ידע רב יותר על השפעות הסמים/אלכוהול.
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לוח  :1הבדלים בידע לפני יום העיון ,מיד אחריו וכחודשיים אחריו ממוצעים ,סטיות תקן וערכי F
לפני יום העיון
()N=514

מיד אחרי
יום העיון
()N=551

כחודשיים לאחר
יום העיון
()N=456

F

ידע על השפעות של סמים/אלכוהול
ידע על השפעות צריכת אלכוהול

)1.51( 1.16

)1.51( 3.51

)1.56( 1.81

*115.11

ידע על השפעות צריכת סמים

)1.85( 1.51

)1.68( 6.13

)1.11( 5.11

*156.11

*p<.001
על מנת על מנת לבדוק אילו קבוצות שונות באופן מובהק מהאחרות נערך ניתוח  Tukeyבניתוח
זה נמצא כי:
ידע על השפעות האלכוהול


נמצאו הבדלים מובהקים בין נקודת הזמן הראשונה לנקודת הזמן השנייה (:)p<.001
ידע התלמידים על השפעות האלכוהול מיד לאחר יום העיון היה גבוה יותר מיד לאחר
יום העיון בהשוואה לחודש לפני.



נמצאו הבדלים מובהקים בין נקודת הזמן השנייה לנקודת הזמן השלישית (:)P<.01
ידע התלמידים על השפעות האלכוהול מיד לאחר יום העיון היה גבוה יותר מיד לאחר יום
העיון בהשוואה לחודשיים אחרי.



נמצאו הבדלים בין נקודת הזמן הראשונה לשלישית (:)P<.001
ידע התלמידים על השפעות האלכוהול כחודשיים לאחר יום העיון היה גבוה יותר
בהשוואה לחודש לפני יום העיון.

כלומר ,באופן כללי ידע התלמידים על השפעות האלכוהול עלה מיד לאחר השתתפות התלמידים
ביום העיון ,ירד כחודשיים לאחר מכן ,אולם עדיין נשאר גבוה יותר מהידע שהיה ברשותם טרם
השתתפותם ביום העיון.
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ידע על השפעות הסמים


נמצאו הבדלים מו בהקים בין נקודת הזמן הראשונה לנקודת הזמן השנייה (:)P<.001
ידע התלמידים על השפעות הסמים היה גבוה יותר מיד לאחר יום העיון בהשוואה לחודש
לפני.



נמצאו הבדלים מובהקים בין נקודת הזמן השנייה לנקודת הזמן השלישית (:)P<.001
ידע התלמידים על השפעות הסמים היה גבוה יותר מיד לאחר יום העיון בהשוואה
לחודשיים אחרי.



נמצאו הבדלים בין נקודת הזמן הראשונה לשלישית (:)P<.001
ידע התלמידים על השפעות הסמים כחודשיים לאחר יום העיון היה גבוה יותר בהשוואה
לחודש לפני יום העיון.

כלומ ר ,באופן כללי ידע התלמידים על השפעות הסמים עלה מיד לאחר השתתפות התלמידים
ביום העיון ,ירד כחודשיים לאחר מכן ,אולם עדיין נשאר גבוה יותר מהידע שהיה ברשותם טרם
השתתפותם ביום העיון.

באופן פתוח ,מיד לאחר יום העיון )N=36( 16.8% ,מהתלמידים ציינו כי יום העיון השפיע על
הרחבת ידע בנושא סמים ,אלכוהול וסכנות השימוש:
 גרם לי לדעת עוד סכנות ודברים חדשים שלא ידעתי.
 הרחיבה את הידע שלי ונתנה לי מושג מה זה עושה כשלוקחים דבר כזה.
 השפיע מאוד .למדתי המון דברים חדשים.
 היום הביא לי פרטים רבים בנושא ולדעתי פעילות זו היא המשפיעה ביותר עלינו
בני הנוער בנושא.
 עכשיו הבנתי עד כמה זה מסוכן לחיים ולגוף.
 הבנתי יותר את הנזקים הנפשיים והפיזיים שהם גוררים.
 הבנתי ששימוש בסמים ושתיית אלכוהול מסוכנים יותר.
 הגביר את המודעות והנזקים.
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כחודשיים לאחר יום העיון אף יותר תלמידים  )N=88( 35.5%הצביעו על הרחבת ידע בנושא
סמים ,אלכוהול וקשיי גמילה בעקבות היום שעברו:
 הביקור היה מעניין והוסיף לי ידע על הסמים והאלכוהול שלא ידעתי.
 היום עיון הוסיף לי מידע שלא ידעתי קודם.
 עכשיו אני יודע בדיוק את ההשפעות ואני יותר מודע לתוצאות.
 הבנתי מהן ההשפעות של סמים ואלכוהול לעומק ולאן המצב יכול להידרדר גם
אם מתחילים בצריכה מועטת.
 הבנתי שההשלכות על הגוף והנפש חמורות יותר וקשה להיגמל.
 נתן פרטים על אלכוהול וסמים וכמה קל להתמכר וכמה קשה "לצאת" מן
ההתמכרות.
עשרה מהתלמידים הדגישו במיוחד את הבנת הסכנה הטמונה באלכוהול:
 חשבתי שזה יחסית קל להיגמל מאלכוהול ,אחרי הביקור הבנתי שממש לא.
 הנזקים שהאלכוהול גורם ושזה כמו כל סם אחר.
 אני הבנתי מה סמים יכולים לעשות ושאין סם יותר קשה מאלכוהול.
 הבנתי שאלכוהול הינו סם ככל הסמים האחרים והטיפול בו קשה מאוד.
 גיליתי דברים חדשים על התמכרות לאלכוהול ושאני לא צריכה להתייחס לזה
בקלות דעת.
 יום העיון במרכז עזר לי להבין שאלכוהול מסוכן מאוד בדיוק כמו סמים.
 הבנתי שאלכוהול משפיעה בצורה רבה על הגוף ובצורה רעה ראיתי שזה הורס
לאנשים את החיים.
אם כן ,מהתשובות הפתוחות עולה כי בשני המועדים (הן מיד לאחר יום העיון והן כחודשיים
אחריו) התלמידים ציינו כי יום זה הרחיב את הידע שלהם בנושא סמים ,אלכוהול וסכנות
השימוש בהם ולימד אותם דברים חדשים ,אולם אחוז התלמידים שציין זאת היה גבוה יותר
כחודשיים לאחר יום העיון בהשוואה למענה מיד אחריו.
לסיכום ,הממצאים חושפים כי ידע התלמידים על השפעות הסמים והאלכוהול עלה מיד לאחר
השתתפות התלמידים ביום העיון ,ירד כחודשיים לאחר מכן ,אולם עדיין נשאר גבוה יותר מהידע
שהיה ברשותם טרם השתתפותם ביון העיון .מעניין לציין כי מהתשובות הפתוחות נראה כי יום
העיון השפיע על הידע של התלמידים בטווח הארוך אף יותר מאשר בטווח הקצר.
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 2.2השינוי שחל בעמדות התלמידים כלפי סמים ואלכוהול
על מנת לבדוק את ההבדלים לפני יום העיון ,מיד אחריו וכעבור כחודשיים בעמדות התלמידים
כלפי שימוש בסמים ואלכוהול נערך מבחן ניתוח שונות חד כיווני (.)ANOVA
בניתוח זה נמצאו הבדלים מובהקים בעמדות בין הזמנים השונים הן בעמדות כלליות כלפי שימוש
בסמים/אלכוהול ( )F(2,1538)=13.47; P <.001; η=.02והן בחופש הפרט להשתמש
בסמים/אלכוהול ( .)F(2,1539)=33.03; P <.001; η=.14לעומת זאת לא נמצאו הבדלים
מובהקים בייחוס תכונות חיוביות לסמים/אלכוהול ( .)p>.05מהממצאים ניתן להצביע כי
ההבדלים בין המועדים השונים מסבירים  1%מהשונות בעמדות לגבי חופש הפרט להשתמש
בסמים/אלכוהול ,ו  1%מהשונות בעמדות הכלליות כלפי שימוש בסמים/אלכוהול.

הלוח הבא מציג את הממוצעים ,סטיות התקן וערכי ה  Fשל העמדות בשלוש נקודות הזמן.
כזכור ,ממוצע גבוה יותר מעיד על תמיכה רבה יותר בשימוש בסמים/אלכוהול.

לוח  :5הבדלים בעמדות לפני יום העיון ,מיד אחריו וכחודשיים אחריו  -ממוצעים ,סטיות תקן
וערכי F
לפני יום העיון
()N=518

מיד אחרי
יום העיון
()N=555

כחודשיים לאחר
יום העיון
()N=464

F

עמדות כלפי סמים/אלכוהול
עמדות כלליות כלפי שימוש בסמים /אלכוהול

).11( 1.15

).68( 1.11

).11( 1.11

*13.16

חופש הפרט להשתמש בסמים/אלכוהול
ייחוס תכונות חיוביות לסם/אלכוהול

).18( 1.63
).16( 1.63

)13.( 1.11
)1.51( 1.13

).85( 1.55
)1.51( 1.65

*31.16
1.61

*p<.001
על מנת על מנת לבדוק אילו קבוצות שונות באופן מובהק מהאחרות נערך ניתוח  .Tukeyבניתוח
זה נמצא כי:
עמדות כלליות כלפי שימוש בסמים /אלכוהול


נמצאו הבדלים מובהקים בין נקודת הזמן הראשונה לנקודת הזמן השנייה (:)P<.001
העמדות הכלליות התומכות בשימוש בסמים ואלכוהול היו שלילות יותר מיד לאחר
השתתפותם של התלמידים ביום העיון בהשוואה לחודש לפני.
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נמצאו הבדלים מובהקים בין נקודת הזמן השנייה לנקודת הזמן השלישית (:)P<.001
העמדות הכלליות התומכות בשימוש בסמים ואלכוהול היו שלילות יותר מיד לאחר
השתתפותם של התלמידים ביום העיון בהשוואה לחודשיים אחרי.

כלומר ,באופן כללי ממוצע העמדות הכלליות התומכות בשימוש בסמים ואלכוהול ירד מיד לאחר
השתתפות התלמידים ביום העיון ,ועלה חזרה כחודשיים לאחר מכן.

עמדות כלפי חופש הפרט להשתמש בסמים/אלכוהול


נמצאו הבדלים מובהקים בין נקודת הזמן הראשונה לנקודת הזמן השנייה (:)P<.001
תמיכת התלמידים בחופש הפרט להשתמש בסמים ואלכוהול הייתה נמוכה יותר מיד
לאחר השתתפותם ביום העיון בהשוואה לחודש לפני.



נמצאו הבדלים מובהקים בין נקודת הזמן השנייה לנקודת הזמן השלישית (:)P<.001
תמיכת התלמידים בחופש הפרט להשתמש בסמים ואלכוהול הייתה נמוכה יותר מיד
לאחר השתתפותם ביום העיון בהשוואה לחודשיים אחרי.

כלומר ,באופן כללי ממוצע התמיכה בחופש הפרט להשתמש בסמים ואלכוהול ירד מיד לאחר
השתתפות התלמידים ביום העיון ,ועלה חזרה כחודשיים לאחר מכן.

בנוסף ,התלמידים נשאלו ,בשאלה נפרדת ,באיזו מידה השפיע יום העיון על עמדותיהם בנושא
סמים/אלכוהול (=1כלל לא= 5 ,במידה רבה מאד) .תשובותיהם מהוות המשך לממצאים שהוצגו
לעיל :בעוד שמיד אחרי יום העיון התלמידים ציינו כי יום זה השפיע על עמדותיהם במידה רבה
(ממוצע  ,3.11ס"ת  ,)1.18כחודשיים לאחר יום העיון הם ציינו כי הוא השפיע על עמדותיהם
במידה בינונית (ממוצע  ,3.16ס"ת .)1.35

בנקודת הזמן השנייה ,מיד לאחר יון העיון  111תלמידים פירטו באופן פתוח על השפעת יום העיון
על עמדותיהם:
 )N=50( 16.1%מהם הצביעו על התחזקות העמדות השליליות כלפי שימוש בסמים ובאלכוהול
בכלל ועל ה גברת מודעות והבנה מעמיקה יותר באשר להשלכות השימוש באלכוהול ובסמים
בפרט ,להלן דוגמאות מתשובותיהם:
 למרות שתמיד הייתי נגד סמים ואלכוהול יום העיון גרם לי להיות יותר נגד זה.
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 יום העיון השפיע עלי במידה רבה ,אמנם אני מתנגדת לכל הדברים האלו
מלכתחילה אך אחרי היום עמ דותיי רציניות יותר וגרמו לי לכך שאני מאוד
מתנגדת.
 אני חושבת שהיום הזה הוא מאוד רלוונטי לגילינו ,ואני שמחה שעברתי אותו.
למרות שלא עישנתי או שתיתי דעותיי כנגד הדברים הללו התחזקו.
 תמיד ידעתי שזה דבר שלילי .זה רק חיזק את טענותיי.
 יום העיון שינה את עמדתי ודעתי בנוגע להתמכרות והעלה לי את המודעות אליה
משחשבתי בעבר.
עוד חמישה תלמידים ציינו כי יום העיון גרם להם לרתיעה משימוש בסמים ובאלכוהול:
 הייתי מודעת לכל הנושאים הללו כבר בעבר אך בעקבות יום העיון נחרדתי יותר
ממה שדברים אלו גורמים לאדם.
 נחשפתי לסיפורים שונים וזה הרתיע והפחיד אותי מהסמים ואלכוהול.
 החשיפה וההוספה לגבי ההשלכות בהחלט הרתיעו אותי.
 הדיבור על סמים ועל ההשפעה הפחיד אותי.

גם בנקודת הזמן השלישית ,כחודשיים לאחר יום העיון עדיין  )N=13( 5.1%מהתלמידים הצביעו
על התחזקות העמדות השליליות כלפי סמים או אלכוהול:
 חיזק את דעתי על סמים.
 את כל הדברים שדיברנו עליהם והיינו חשופים אליהם במרכז כבר ידעתי וזה רק
גרם לי יותר לעמוד על העמדה שלי.
 אני אף פעם לא חשבתי לשתות או להשתמש בסמים אבל עכשיו זה הגביר את
האנטי העצמי יותר.
 ידעתי את הסכנות ועמדתי הייתה שגראס אלכוהול וסמים אחרים זה לא טוב
ואף פעם לא עישנתי או שתיתי אך הביקור רק חיזק את עמדותיי.
 למרות שידעתי את רוב הדברים האלה ולכן איני שותה ואיני מתנסה בסמים
(קלים /קשים) הידע שקיבלתי במרכז "הדרך" חיזק את דעותיי.
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יחד עם זאת )N=44( 15.1% ,תלמידים ,ציינו מיד לאחר יום העיון כי לנוכח עמדותיהם השליליות
כלפי השימוש בסמים ובאלכוהול ,ולאור ידע קודם שלהם על השלכות השימוש עמדותיהם לא
הושפעו מיום העיון:
 גם לפני היום ידעתי שסמים ואלכוהול זה רע.
 העמדות שלי היו נגדיות גם לפני.
 חלק מהדברים שנאמרו ידעתי וחלק לא ...בכל מקרה דעתי לא השתנתה.
 ידעתי מה שהייתי צריך לדעת ,אני עדיין לא אשתמש בשום סם /אלכוהול.
 הייתי נגד לכן זה לא השפיע על דעתי.
 לא השתמשתי בסמים או אלכוהול ,אז זה לא שינה את עמדתי.
 עמדותיי לגבי סמים ואלכוהול היו ונשארו חדות וברורות! הייתי ונשארתי
מתנגדת לכל שימוש כזה או אחר בכאלו.

באופן דומה לתשובותיהם הפתוחות מיד לאחר יום העיון ,גם כחודשיים אחריו )N=67( 11%
מהתלמידים ,ציינו כי לנוכח עמדותיהם השליליות כלפי שימוש בסמים ובאלכוהול ,כמו כן לאור
ידע קודם על ההשלכות השימוש עמדותיהם לא הושפעו מיום העיון:
 תמיד ידעתי שלהשתמש באלכוהול ובסמים זה מסוכן ולא טוב.
 לא הייתי בעד מלכתחילה ...הדעות שלי לא השתנו.
 כי זה מה שחשבתי לפני ,שזה מסוכן.
 אף פעם לא היה נגיש אלי אלכוהול /סמים וזה לא נגע אלי במידה כזאת או
אחרת כי תמיד ידעתי שזה אסור.
 גם לפני וגם עכשיו אני נגד צריכת סמים ואלכוהול.
שלושה תלמידים ציינו לאחר כחודשיים כי ההשפעה של יום העיון על עמדותיהם הלכה ונחלשה
עם הזמן:
 קרוב לסוף יום העיון הייתי יותר בקיאה בכל הנושא ונגד כל שימוש אבל עם
הזמן פשוט שכחתי פרטי מידע שדיברנו עליהם והמודעות נגד שימוש באלכוהול
וסמים ירדה.
 תלוי מתי .בהתחלה זה מאוד השפיע ,עכשיו קצת פחות.
 עזר אך לאחר זמן רב כבר שכחתי.
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ניתן לסכם כי בעקבות יום העיון חל שינוי מידי בעמדות התלמידים ,אשר נשמר פחות בטווח
הארוך .יחד עם זאת ,מהתשובות הפתוחות עולה כי חלק מהתלמידים הושפעו מיום העיון גם
לטווח הארוך.

 2.2השינוי שחל בכוונות ההתנהגות של התלמידים לצרוך סמים ואלכוהול
על מנת לבדוק את ההבדלים לפני יום העיון ,מיד אחריו וכעבור כחודשיים בכוונות ההתנהגות
להשתמש

בסמים/אלכוהול

נערך

ניתוח

שונות

חד

כיווני

(.)ANOVA

בניתוח זה נמצאו הבדלים מובהקים בין הזמנים השונים ביחס לשני ההיבטים שנבחנו :כוונות
התנהגות כלליות ( )F(2,1536)=4.86; P <.01; η=.006וכן כוונות ההתנהגות כתוצאה מלחץ
חברתי ( .)F(2,1536)=7.02; P <.01; η=.009למרות שההבדלים בכוונות ההתנהגות הכלליות
וכתוצאה מלחץ חברתי בין המועדים השונים הנם מובהקים ,אחוז השונות המוסברת נמוך.
הלוח הבא מציג את הממוצעים ,סטיות התקן וערכי ה  Fשל כוונות ההתנהגות בשלוש נקודות
הזמן .כזכור ,ממוצע גבוה יותר מעיד על כוונה רבה יותר לצרוך בסמים/אלכוהול.
לוח  :6הבדלים בכוונות ההתנהגות לפני יום העיון ,מיד אחריו וכחודשיים אחריו -ממוצעים,
סטיות תקן וערכי F
לפני יום העיון
()N=518

מיד אחרי
יום העיון
()N=556

כחודשיים לאחר
יום העיון
()N=462

F

כוונות התנהגות לשימוש בסמים/אלכוהול
כוונות התנהגות כלליות
כוונות התנהגות כתוצאה מלחץ חברתי

).18( 1.81
).81( 1.51

).83( 1.51
).88( 1.11

).81( 1.53
).86( 1.61

*p<.01

על מנת על מנת לבדוק אילו קבוצות שונות באופן מובהק מהאחרות נערך ניתוח  Tukeyבניתוח
זה נמצא כי:
כוונות התנהגות כלליות לצרוך סמים/אלכוהול


נמצאו הבדלים מובהקים בין נקודת הזמן הראשונה לנקודת הזמן השנייה (:)P<.05
כוונות ההתנהגות הכלליות של התלמידים לצרוך סמים /אלכוהול היו נמוכות יותר מיד
לאחר יום העיון בהשוואה לחודש לפני.
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*1.15
*6.51



נמצאו הבדלים מובהקים בין נקודת הזמן השנייה לנקודת הזמן השלישית (:)P<.001
כוונות ההתנהגות הכלליות של התלמידים לצרוך סמים /אלכוהול היו נמוכות יותר מיד
לאחר יום העיון בהשוואה לחודשיים אחרי.

כלומר ,באופן כללי ממוצע כוונות ההתנהגות הכלליות לצרוך סמים ואלכוהול ירד מיד לאחר
השתתפות התלמידים ביום העיון ,ועלה חזרה כחודשיים לאחר מכן.

כוונות ההתנהגות לצרוך סמים/אלכוהול כתוצאה מלחץ חברתי


נמצאו הבדלים מובהקים בין נקודת הזמן הראשונה לנקודת הזמן השנייה (:)P<.05
כוונות ההתנהגות של התלמידים לצרוך סמים /אלכוהול כתוצאה מלחץ חברתי היו
נמוכות יותר מיד לאחר יום העיון בהשוואה לחודש לפני.

כלומר ,באופן כללי ממוצע כוונות ההתנהגות הכלליות לצרוך סמים ואלכוהול כתוצאה מלחץ
חברתי ירד מיד לאחר השתתפות התלמידים ביום העיון .אולם אין הבדל מובהק בין כוונות
ההתנהגות של התלמידים לצרוך סמים /אלכוהול כתוצאה מלחץ חברתי לפני יום העיון
וכחודשים אחריו .כמו כן ,אין הבדל מובהק בין כוונות ההתנהגות של התלמידים לצרוך סמים/
אלכוהול כתוצאה מלחץ חברתי מיד אחרי יום העיון וכחודשיים לאחריו.

בנוסף לבדיקת הכוונות שהוצגו לעיל לצרוך סמים ואלכוהול ,נשאלו התלמידים מיד בתום יום
העיון וכחודשיים אחריו ,בשאלות נפרדות ,לגבי השפעת יום העיון על כוונותיהם לצרוך
סמים/אלכוהול (להתחיל ,להפסיק ,להפחית ,לצרוך יותר או לא לשנות צריכה).
ראשית ,מיד לאח ר יום העיון מרבית התלמידים סברו כי לא יתחילו להשתמש באלכוהול ובגראס
( 11.8%ו 85.8%-בהתאמה) ורק מיעוט מהתלמידים העידו כי יום העיון לא השפיע על עמדותיהם
בנושא האלכוהול ( )15.3%וגראס (( )11.8%אפשרויות תשובה אלו הוצגו רק מיד בתום יום העיון).
התרשים הבא מציג את כוונות התלמידים להפסיק ,להפחית ,לא לשנות או לצרוך יותר אלכוהול
מיד לאחר יום העיון ואת דיווחם לגבי דפוסי השתייה שלהם בעקבות יום העיון ,כחודשיים לאחר
סיומו.
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תרשים  :1התפלגות באחוזים של כוונות התלמידים לצריכת האלכוהול מיד לאחר יום העיון
וחודשיים לאחר יום העיון
30
27.5

20
18

10

11
7.7
1

4

0.4

6.4
0

תצרוך/צורך יותר

ללא שינוי

תפחית/הפחתת
בשתיה

חודשיים אחרי יום העיון

תפסיק/הפסקת
לשתות

מיד לאחר יום העיון

התרשים מצביע על הבדל באחוזים בין הכוונה לצרוך אלכוהול מיד לאחר יום העיון לדיווח על
צריכת אלכוהול כחודשיים אחריו .בעוד ששליש מהתלמידים ( )11.5%היו סבורים מיד לאחר יום
העיון כי יפחיתו בשתיית האלכוהול ,כחודשיים לאחר יום העיון רק  11%מדווחים כי אכן
הפ סיקו בשתיית אלכוהול כתוצאה מההשתתפות ביום העיון .זאת ועוד ,בעוד שרק כ 8%
מהתלמידים היו סבורים מיד לאחר יום העיון כי לא ישנו את צריכת האלכוהול בעקבותיו,
כחודשיים לאחריו כבר  18%סברו כך.

באשר לשימוש בגראס ,רובם המכריע של המשיבים ( )11%ציינו במענה לשאלה דומה ,כי השאלה
אודות דפוסי צריכה אישיים אינה רלוונטית עבורם.

באופן פתוח  )N=37( 11.3%מהתלמידים הכריזו מיד לאחר יום העיון כי בזכות הידע שרכשו ביום
העיון לא יצרכו או יפחיתו את הצריכה של סמים ואלכוהול:
 הבנתי שסמים ואלכוהול זה דבר מאוד מסוכן לחיים ואני בחיים לא ישתה או
ייקח סמים.
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 לפני יום העיון הייתי מוכן לנסות כל דבר מבלי שאני אתנגד אלא בשביל הכיף
והניסיון .היום אני יודע שאני אפחית את שתיית האלכוהול ולא אנסה בחיים
סמים.
 אני יודעת שאחרי יום זה בחיים לא אשתמש בסמים.
 פעם סקרן אותי להשתמש היום לא.
 עכשיו אני יודע יותר על סמים ואם יציעו לי לא אסכים!
 אני בטוחה שבסמים אני לא אגע!
 אני לא שותה ולא אשתה ולא אנסה.
 אני לא אשתה במידה מרובה ולא אתחיל אם הסמים.

כחודשיים לאחר העיון העיון  )N=21( 8.5% ,מן התלמידים הצביעו על הפחתת השימוש או
שלילת השימוש באלכוהול /בסמים בעקבות החוויה:
 אם פעם חשבתי על לשתות אלכוהול עכשיו אני לא.
 חשבתי על זה והבנתי שאני לא צריך אלכוהול כדי ליהנות.
 סירבתי לאלכוהול כמה פעמים.
 למרות שבדרך כלל הייתי שותה עם חברים עכשיו אני שותה פעם בחודשיים ורק
בבית עם המשפחה.
 אני חושבת שאחרי היום במרכז "הדרך" אני לא אנסה סמים.
 יום העיון גרם לי לא לרצות לנסות סמים אף פעם.
 התחלתי להתייחס לכל דבר שאני מכניסה לגופי בקפדנות ולדעת מה ההשפעה של
כל דבר ורק אז לעשות את השיקולים של עצמי.
 רציתי לדעת איך מרגישים אבל עכשיו מפחדת להימכר.
 כיוון שאם אני פעם הייתי סקרנית אני מבינה שאני לא רוצה להיות כמו האנשים
שם באותו המצב וגם ככה לא הייתי לוקחת.
מיעוט מהתלמידים ( )N=18 ,1.3%ציינו כחודשיים לאחר יום העיון כי כוונותיהם לצרוך סמים
ובעיקר אלכוהול לא הושפעו מיום העיון:
 לא כל כך הקשבתי ,זה שאני שותה פעם בכמה זמן זה לא אומר שאני יתמכר.
 אני לא הושפעתי מהיום הזה יותר מדי כי הוא לא היה משמעותי לי.
32

 אני עדיין חושב שאפשר לצרוך אבל במידה מסוימת וצריך לדעת איך לשתות.
 גם ככה חשבתי שסמים זה דבר גרוע ולדעתי אלכוהול זה בסדר פעם במספר
חודשים לקחת כוס .מכיוון שזה נחמד לאירועים מיוחדים וכו'.
 כל אחד יעשה מה שטוב לו כל עוד לא פוגע באחרים
 לא השפיע עליי מבחינת הכמויות אלכוהול שאשתה עכשיו.
 לא אשנה את צריכת האלכוהול שלי.
 אבל בנושא האלכוהול זה לא שינה כלום.
 זה לא גרם לי לשנות את ההרגלים שלי :אני אמשיך לשתות אלכוהול בהשגחת
ההורים ואני לא אתחיל להשתמש בסמים בלי קשר ליום העיון.

כוונות לדווח על חבר/ה שצורך סמים
התלמידים נשאלו ,בשלוש נקודות הזמן ,האם ידווחו להורים/מורים במידה וידעו כי חבריהם
משתמשים בגראס מעל  3פעמים בשבוע .על מנת לבדוק את ההבדלים בין תשובותיהם בשלושת
המועדים (כחודש לפני יום העיון ,ביום העיון וכחודשיים לאחר יום העיון) נערך מבחן .ANOVA
בניתוח זה נמצאו הבדלים מובהקים ( )F(2,1488)=9.72; P <.001בתשובות התלמידים בין
המועדים השונים.
הלוח הבא מציג את הממוצעים ,סטיות התקן וערכי ה  Fלנכונות לדווח להורים/מורים במידה
וחברם משתמש בגראס יותר משלוש פעמים בשבוע ,בשלושת נקודות הזמן .ממוצע גבוה יותר
מעיד על נכונות נמוכה יותר לדווח.

לוח  :1הבדלים בנכונות לדווח להורים/מורים לפני יום העיון ,מיד אחריו וכחודשיים אחריו
ממוצעים ,סטיות תקן וערכי F
לפני יום העיון
()N=507
נכונות לדווח להורים על שימוש של חבר בגראס

)1.36( 1.33

מיד אחרי
יום העיון
()N=533
)1.15( 1.55

כחודשיים לאחר
יום העיון
()N=449
)1.11( 1.15

*p<.001

כפי שניתן לראות מהלוח הנכונות לדווח להורים על שימוש של חבר בגראס הייתה גבוהה יחסית
בשלוש נקודות הזמן .יחד עם זאת מכיוון שנמצאו הבדלים מובהקים נערך ניתוח  Tukeלבחינת
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F
*1.11

מקור ההבדלים ,בו נמצא כי הנכונות של התלמידים לפני יום העיון לדווח על שימוש של חבר
בגראס הייתה נמוכה יותר בהשוואה לנכונות זו לאחר יום העיון (מיד אחריו וכחודשיים לאחר
מכן) .חשוב לציין כי ההבדלים בממוצע הנכונות אינם מאוד גדולים וסטיות התקן גבוהות יחסית.
באופן פתוח תלמידה אחת ציינה כי לפני יום העיון לא הייתי בטוחה שאגיד למישהו מבוגר
אם חברים שלי מעשנים /מזריקים סמים ותלמיד אחר כתב מיד לאחר יום העיון :אני חושב
עכשיו שאפילו על הדבר הכי קטן צריך להעיר /לדווח.
לסיכום השינוי שח ל בכוונות ההתנהגות ,נראה כי בעקבות יום העיון חל שינוי מידי בכוונות
התלמידים לצרוך סמים ואלכוהול ,אשר השתמר פחות בטווח הארוך.

אולם מהתשובות

הפתוחות עולה כי בכל זאת יש תלמידים שיום העיון השפיע עליהם גם לטווח הארוך.

 2קשר בין ידע ,עמדות וכוונות של התלמידים לגבי סמים ואלכוהול
על מנת לבדוק האם קיים קשר בין ידע של התלמידים על השפעות הסמים והאלכוהול לעמדות
התלמידים כלפי סמים ואלכוהול (עמדות כלליות ,עמדות לגבי חופש הפרט לצרוך סמים ואלכוהול
ועמדות לגבי ייחוס תכונות חיוביות/שליליות לסמים ואלכוהול) ולכוונות ההתנהגות של
התלמידים לצרוך סמים ואלכוהול (כוונות כלליות ובעקבות לחץ חברתי)  -נערך מתאם פירסון.
מתאם זה נערך עבור כל נקודת זמן בנפרד .הלוחות הבאים מציגים את ממצאי המתאמים.

לוח מס  :8קשר בין ידע ,עמדות וכוונות התנהגות כחודש לפני יום העיון
עמדות
כלליות

עמדות:
חופש הפרט

עמדות:
ייחוס תכונות

כוונות
כלליות

כוונות בעקבות
לחץ חברתי

ידע על
אלכוהול

עמדות כלליות
עמדות :חופש הפרט

.65**.

עמדות :ייחוס תכונות

**.11

**.11

כוונות כלליות

**.61

**.61

**.55

כוונות בעקבות לחץ חברתי

**.61

**.51

**.13

**.15

ידע על אלכוהול

*- .13

**-.15

**-.15

*- .15

**-15

ידע על סמים

**-.11

**-.11

**-.11

**-.11

**-.11
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**.63

ידע על
סמים

כפי שניתן לראות מהלוח כחודש לפני יום העיון נמצאו קשרים מובהקים בין כל העמדות ,הכוונות
והידע .יחד עם זאת ניתן לראות כי הקשרים החזקים יותר הנם בין העמדות כלפי סמים ואלכוהול
לכוונות ההתנהגות לצרוך סמים ואלכוהול .הקשרים בין הידע לגבי השפעות הסמים והאלכוהול
לעמדות ולכוונות נמוכים יותר.

לוח מס  :1קשר בין ידע ,עמדות וכוונות התנהגות מיד בתום יום העיון
עמדות
כלליות

עמדות:
חופש הפרט

עמדות:
ייחוס תכונות

כוונות
כלליות

כוונות בעקבות
לחץ חברתי

ידע על
אלכוהול

ידע על
סמים

עמדות כלליות
עמדות :חופש הפרט

**.51

עמדות :ייחוס תכונות

**.31

**.11

כוונות כלליות

**.66

**.51

**.51

כוונות בעקבות לחץ חברתי

**.58

**.15

**.16

**.66

ידע על אלכוהול

**-.35

**-.11

*- .11

**-.15

**-.18

ידע על סמים

**-.33

**-.11

*- .13

**-.31

**-.15

**.68

כפי שניתן לראות מהלוח גם מיד לאחר יום העיון נמצאו קשרים מובהקים בין כל העמדות,
הכוונות והידע .יחד עם זאת ניתן לראות כי הקשרים החזקים יותר הנם בין העמדות כלפי סמים
ואלכוהול לכוונות ההתנהגות לצרוך סמים ואלכוהול .כמו כן ,נמצאו קשרים חזקים יחסית גם
בין הידע על השפעות האלכוהול והסמים לעמדות הכלליות כלפי סמים ואלכוהול ,ולעמדות לגבי
חופש הפרט ולכוונות הכלליות לצרוך סמים ואלכוהול לידע .הקשרים בין הידע לגבי השפעות
הסמים והאלכוהול לעמדות לגבי ייחוס תכונות לסמים ואלכוהול ולכוונות לצרוך סמים ואלכוהול
בעקבות לחץ חברתי נמוכים יותר.

לוח מס  :15קשר בין ידע ,עמדות וכוונות התנהגות כחודשיים לאחר יום העיון
עמדות

עמדות:

עמדות:

כוונות

כוונות בעקבות

ידע על

ידע על

כלליות

חופש הפרט

ייחוס תכונות

כלליות

לחץ חברתי

אלכוהול

סמים

עמדות כלליות
עמדות :חופש הפרט

**.51

עמדות :ייחוס תכונות

**.31

**.15

כוונות כלליות

**.61

**.65

**.51
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כוונות בעקבות לחץ חברתי

**.51

**.53

**.18

**.61

ידע על אלכוהול

**-.35

**-.18

**-.11

**-.18

*- .11

ידע על סמים

**-.38

**-.31

**-.15

**-.31

**-.11

**.11

כפי שניתן לראות מהלוח גם כחודשיים לאחר יום העיון נמצאו קשרים מובהקים בין כל העמדות,
הכוונות והידע .יחד עם זאת ניתן לראות כי גם במועד זה הקשרים החזקים יותר הנם בין
העמדות כלפי סמים ואלכוהול לכוונות ההתנהגות לצרוך סמים ואלכוהול.
כמו כן ,גם במועד זה ,כמו במועד הקודם נמצאו קשרים חזקים יחסית בין הידע על השפעות
האלכוהול והסמים לעמדות הכלליות כלפי סמים ואלכוהול ,לעמדות לגבי חופש הפרט ולכוונות
הכלליות לצרוך סמים ואלכוהול .הקשרים בין הידע לגבי השפעות הסמים והאלכוהול לעמדות
לגבי ייחוס תכונות לסמים ואלכוהול ולכוונות לצרוך סמים ואלכוהול בעקבות לחץ חברתי
נמוכים יותר.

לסיכום ,בכל שלושת המועדים הקשרים בין העמדות כלפי סמים ואלכוהול לכוונות לצרוך סמים
ואלכוהול היו החזקים ביותר.
יחד עם ז את הקשרים בין הידע בנוגע להשפעות הסמים והאלכוהול לעמדות כלפי סמים ואלכוהול
ולכוונות הכלליות לצרוך סמים ואלכוהול היו חזקים יותר לאחר יום העיון (מיד אחריו

וכחודשיים מאוחר יותר) יחסית לחודש לפניו.

על מנת לבחון באיזה אופן ידע ועמדות בנושא סמים ואלכוהול מנבאים את כוונות התלמידים
לצרוך סמים ואלכוהול נערכו ניתוחי רגרסיה ליניארית .לצורך כך נעשה שימוש במשתני ידע,
עמדות וכוונת כלליים ,אשר מבטאים את הממוצע הכללי של כל היבט .המודל הראשון בדק את
האופן בו ידע מסביר כוונות ההתנהגות ואילו המודל השני בדק כיצד הן הידע והן העמדות יחדיו
מסבירים את כוונות ההתנהגות .שני המודלים נבדקו על כל נקודת זמן בנפרד.
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לוח מס'  :11מקדמי הרגרסיה הליניארית לניבוי כוונות להשתמש בסמים ואלכוהול באמצעות
ידע בנושא סמים ואלכוהול ועמדות כלפיהם
לפני יום העיון

עם סיום יום העיון

חודשיים לאחר יום העיון

מודל 1

מודל 1

מודל 1

מודל 1

מודל 1

מודל 1

קבוע

*1.61
()5.51

5.51
()5.11

*1.81
()5.11

5.16
()5.11

*3.51
()5.11

5.15
()5.11

ידע בנושא סמים
ואלכוהול

*-5.56
()5.51

- 5.51
()5.51

*-5.58
()5.51

- 5.51
()5.51

*-5.51
()5.51

- 5.51
()5.51

עמדות כלפי
סמים ואלכוהול

-

*5.11
()5.53

-

*5.88
()5.53

-

*5.88
()5.51

5.51

5.65

5.51

5.55

5.11

5.61

R

הממצאים המוצגים במודל הראשון מראים כי בשלושת נקודות הזמן הידע בנושא סמים
ואלכוהול מסביר את כוונות התלמידים לצרוך סמים ואלכוהול .השפעה זו הופכת ללא מובהקת
במודל השני ,לאחר הפיקוח על העמדות כלפי סמים ואלכוהול.
ממצאי המודל השני מראים כי גם עמדות כלפי סמים ואלכוהול מסבירות את כוונות התלמידים
לצרוך סמים ואלכוהול בשלושת נקודות הזמן .כאמור ,מודל זה מלמד כי כלל ההשפעה של ידע על
כוונות התנהגות מתווכת באמצעות העמדות כלפי סמים ואלכוהול .כלומר ,ידע בנושא סמים
ואלכוהול מחזק עמדות שליליות כלפי סמים ואלכוהול ובאמצעות כך מחליש את כוונות
התלמידים לצרוך סמים ואלכוהול.
בנוסף ממצאי הרגרסיה מלמדים כי השונות בעמדות ובידע של התלמידים מסבירה מעל 55%
מהשונות בכוונות התלמידים לצרוך סמים ואלכוהול ,כאשר יכולת הניבוי הגבוהה ביותר נמצאה
בנקודת הזמן השלישית ,כחודשיים לאחר יום העיון (.)61%

 .4שביעות רצון מיום העיון
שביעות הרצון מיום העיון נבחנה מנקודת מבטם של התלמידים ושל הצוות .להלן הממצאים
ביחס לכל היבט מנקודת מבטן של שתי הקבוצות.

שביעות רצון ממרכיבי יום העיון
התלמידים התבקשו לדרג את שביעות רצונם מיום העיון על מרכיביו השונים על סולם בן 5
דרגות .הלוח הבא מציג את הממוצעים וסטיות התקן של שביעות הרצון.
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לוח  :11שביעות הרצון של התלמידים מיום העיון -ממוצעים וסטיות תקן
שביעות הרצון מ...

מספר
המשיבים
550

)5.11( 1.16

הצפייה בסרט

550

)1.15( 3.18

הפגישה עם מטופלים

549

)5.11( 1.51

הדיון על הסרט

541

)1.11(3.55

474

)1.36( 3.11

המפגש המסכם

528

)1.11( 3.11

שביעות רצון כללית מיום העיון

532

)86.( 1.11

ההרצאה והדיון

הסיור במקום

2

ממוצע (סטיית התקן)

כפ י שניתן לראות מהלוח שביעות הרצון מיום העיון על כל מרכיביו הינה בינונית עד רבה .שביעות הרצון
הגבוהה ביותר הובעה ביחס לפגישה של התלמידים עם המטופלים ומההרצאה והדיון .ממצא זה נתמך
גם על ידי תשובותיהם הפתוחות של התלמידים שציינו את השיחה עם המטופלים וההרצאות כשתי
הפעילויות המשמעותיות ביותר עבורם ביום העיון.
לצד זאת ,התלמידים הביעו שביעות רצון בינונית מהסיור במקום ומהדיון על הסרט .אולם ,כאשר
התבקשו לחוות דעה כללית על יום העיון ,התלמידים הביעו שביעות רצון גבוהה (ממוצע  ,1.11ס"ת ).86

שביעות הרצון מהפגישה עם המטו פלים והשפעתה עליהם בלטה מאד גם במענה לשאלות הפתוחות וניכר
כי היא הוטבעה בתלמידים כחוויה גם בטווח הארוך:
עם סיום יום העיון  15.1%מהתלמידים ( )N=34הדגישו באופן פתוח כי הפגישה עם המטופלים
במרכז השפיעה על הבנה מעמיקה יותר של סכנות השימוש בסמים ובאלכוהול ,עוררה רגשות,
השפיעה על כוונות התנהגות וחיזקה את העמדות השליליות כלפי אלכוהול וסמים:


הפגישה עם המטופלים פתחה את ליבי ונגעה בי במקומות רגישים ובעזרת זה אני
יודעת שבחיים לא אשתמש בסמים .



הייתי מודעת לסכנה ,אבל בעקבות השיחה עם אחד המטופלים התחברתי רגשית
ועכשיו בידע שלי יש גם רגש.

 2יש לציין כי חלק מהקבוצות לא השתתפו בסיור עקב מזג אוויר גשום
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מה שהשפיע עלי מאוד זה הסיפור חייהם של הנגמלים מאוד נכנסתי לזה וזה כאב
לי ברמה מטורפת כמעט עד דמעות.



מאוד התרגשתי ,הבנתי את הרגשות ואיך זה באמת משפיע בפועל ,מקווה
שהמטופלים יחזרו לשגרה ויפתחו דף חדש.



הפגישות וההתנסות מול המטופלים הייתה מאוד משמעותית מבחינתי .זה העיר את
עיניי כמה קשה ההתמכרות לאלכוהול ולכל דבר אחר.



ראיתי את המכורים לשעבר .שהם אנשים מקסימים שחבל שככה נהרסו להם החיים
ואני לא רוצה שגם שלי ייהרסו.



אני מרגיש בקיא יותר על כך שחשבתי שרק אוכלוסיות נמוכות משתמשות בסמים
ואחרי העורך דין שראיתי היום אני יודע שזה כבר תופעה שכיחה.



כשראיתי את המטופלים התחלתי לעכל שזה קורה הרבה ולא קשה להיכנס לכל סוג
של התמכרות.



התרשמתי מהחוויות שאנשים עברו בעקבות צריכת אלכוהול וסמים והבנתי שצריך
להיזהר כי ההשלכות לא תמיד ברורות.



יום העיון מאוד השפיע על עמדותיי לראות את כל האנשים ואת מה שהם עברו
בחיים ,גרם לי אישית לא לרצות בחיים להגיע למצב הזה.



שמעתי עדויות ממקור ראשון ולכן ההתנגדות שלי לצריכת סמים ואלכוהול רק
התחזקה.



אני נפגשתי עם אנשים שחוו את ההתמכרות על בשרם ולכן אני בחיים לא יגע
באלכוהול או כל סם אחר.

כחודשיים לאחר יום העיון  )N=48( 11.1%מהתלמידים ציינו כי המפגש עם המטופלים היה
המשמעותי ביותר ביום העיון .המפגש חשף את הסיפוריים האמיתיים של האנשים ובכך גרם
להבנה מעמיקה יותר של סכנות השימוש בסמים ובאלכוהול ,חיזק את העמדות השליליות של
המשתתפים כלפי הסמים והאלכוהול ,וגרם לשלילת הכוונה להשתמש בסמים ובאלכוהול:


כי כששומעים מה שהם עברו זה גורם לי לחשוב ולדעת שאני לא רוצה שזה יקרה לי.



הושפעתי מאוד מהסיפורים ששיתפו הנגמלים והם מאוד ריגשו אותי.



כשראיתי מה הסמים עושים לבן אדם ,החלטתי שבחיים לא אנסה.
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הביקור שינה משה ו בהסתכלות שלי על סמים אחרי שדיברנו עם כאלה שחוו את זה על
בשרם זה שינה לי את מה שאני חושבת על זה.



כשאתה רואה כיצד האלכוהול /סמים השפיעו והרסו חיים שלמים זה גורם לך יותר
להתרחק ממגע עם סמים /אלכוהול.



היה לי חשוב לשמוע את אותם האנשים הנגמלים ,סיפורם האישי עזר מאוד להבנת
הנושא.



שינה לי את הדעה מקצה לקצה ועקב סיפור פרטי זה גם נתן לי מידע.



חוויתי קושי של אנשים אחרים אשר בעבר השתמשו וחייהם השתנו מקצה לקצה>-
כאשר ראיתי זאת העמדתי את עצמי במקומם וחשבתי מה יכול לקרות לחיים שלי
בעקבות השימוש והשתייה.



ראיתי לאיזה מצב אנשים מגיעים /הגיעו ,ואני הבנתי שאני לא רוצה להיכנס אל העסק
הזה ולהגיע לשם.

שביעות הרצון נבחנה גם בקרב אנשי הצוות של בתי הספר שהשתתפו ביום העיון.
מתשובותיהם עולה תמונה דומה לתמונה שעולה מתשובות התלמידים .אנשי הצוות סבורים כי
יום העיון היה רלוונטי עבור התלמידים הן מבחינת הגיל והן מבחינת רלוונטיות הנושא
(התלמידים כבר נחשפים לשימוש באלכוהול ובסמים) .בעקבות התרשמותם ושיחותיהם עם
התלמידים הם חשים כי יום העיון היווה עבורם חוויה משמעותית ומעצימה ותרם להרחבת הידע
שלהם בנושא .גם אנשי הצוות מדווחים כי החוויה המשמעותית ביותר עבור התלמידים הייתה
המפגש עם המטופלים .מפגש זה תרם לדעתם הן במישור הקוגניטיבי והן במישור הרגשי והיווה
חוויה משמעותית ,מוחשית ומטלטלת.
להלן כמה ציטוטים מדבריהם:


לדעתי יום העיון מאוד התאים לתלמידים .הרגשתי שהתאוריה באה לידי ביטוי
בשטח בצורה הכי מוחשית שהם נפגשו אתה אי פעם (לפחות רובם).



יום העיון התאים בצורה מעולה לתלמידים ,היה מאוד רלוונטי בעיקר השיחה עם
הנגמלים.



הילדים דיווחו על חוויה אותנטית ומשמעותית.
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הייתי שבע רצון מהתכנים מהפעילויות מהסיפורים האישיים של הנגמלים אשר
נכנסים ללב התלמידים ומשאירים חותם שם .



כן לטעמי היום היה מנוהל בצורה נכונה .המפגש עם המכור הוא החלק
המשמעותי ביותר .



יום העיון תרם רבות לתלמידי השכבה .הם נחשפו למידע רב בהרצאות של ד"ר
יוסי פלד ושל החוסים במרכז .המפגש עם המתמודדים פעל עליהם הן במישור
הקוגניטיבי והן במישור הרגשי ויצר עבורם חוויה משמעותית ומטלטלת.



תורם בכך שאין טוב יותר ממראה עיניים ,ברגע שהם ראו פיזית ושמעו מה עבר
על האנשים האלה ,הכול הפך להרבה יותר מוחשי.



אני בטוחה שיום זה תרם רבות .זהו היה מפגש מרגש שאפשר להם בפעם
הראשונה לראות את הדברים כמו שהם .אחד הדברים החשובים היה עם מכור
"בן טובים" ,הדבר שבר תפיסת עולם מאוד ברורה ונתן לילדים לראות ולהבין
שאין דמות טיפוסית ל"מכור".



היום מאוד תרם התלמידים לא מפסיקים להזכיר את החוויה מה שמציין כי
המקום השאיר רושם חזק ומשמעותי.



יום העיון תרם בכך שהתלמידים נחשפו לתוצאות העלולות לקרות בעקבות
שימוש בסמים וזאת ע"י סיפורים אישיים של הנגמלים.



התלמידים הבינו שכל אחד ,לא חשוב מאיזה רקע ,יכול להגיע למצב של
התמכרות ,הבינו את חומרת התוצאות ,את הקשר בין התנסות חד-פעמית
בסמים והתמכרות ,בין התמודדות עם בעיות בצורה אמיתית על ידי תקשורת
לבין בריחה ,בין חברות אמיתית והצלת החברים לבין הלשנה.



משיחות עם התלמידים החוויה הייתה חזקה ומשמעותית .הם הבינו שמשברים
יכולים להוביל מקום נוראי והיה דיאלוג בכיתה איך ניתן לפתור משברים כמו כן
דיברנו על לחץ חברתי.



הביקור במרכז גמילה והמפגש עם המטופלים שם ,הוא החלק החשוב ביותר
והמשפיע ביותר מכל החלקים האחרים של התכנית למניעת התמכרויות ואחד
מימי העיון המשמעותיים ביותר מכל ימי העיון המועברים בכל הנושאים
הייעוציים.
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שביעות רצון מהרעיון של תכנית למניעת שימוש בסמים ואלכוהול
התלמידים נשאלו כחודשיים לאחר יום העיון האם חשוב להעביר לבני נוער תכנית בנושא מניעת שימוש
בסמים ואלכוהול .מתשובותיהם עולה כי הם סבורים כי אכן חשוב להעביר לבני נוער תכנית מעין זו
(ממוצע  ,1.18ס"ת  ,1.55על סולם בן  5דרגות).
 115תלמידים בחרו לפרט את עמדותיהם באשר למידת החשיבות של תכנית מניעה.
כמחצית מהם ( )N=106 ,18.18%ציינו כי תכניות מניעה מעלות את מודעות של בני נוער באשר
לסכנות השימוש בסמים ואלכוהול:


בני הנוער לא מודעים לסכנות שבשימוש בסמים ובאלכוהול וכן זה חשוב להעלות את
המודעות.



בני נוער שותים ולכן זה חשוב להעביר את התוכנית כדי שידעו מה הסכנות.



חשוב להעביר לנוער מידע על הנזקים ולעורר מודעות.



בני נוער צריכים לראות את ההשלכות של צריכת אלכוהול וסמים.



בני נוער צריכים להיות מודעים לסכנות בצריכת סמים ואלכוהול והפשעים שנגררים
איתם.



לדעתי בני נוער לא מודעים לכן צריך להבהיר להם.



הרבה אומרים שהנושא כבר מיצה את עצמו .מדברים פה המון על הנושא ,אבל אני
חושבת שעדיין הנושא לא נכנס כמו שצריך כדי לגרום לאנשים להבין שזה הורס אותם.

עוד  15%מהתלמידים הדגישו את חשיבותן של תכניות מניעה לאור העובדה כי כמות
המשתמשים בסמים ובאלכוהול בקרב בני נוער הולכת וגדלה:


בני נוער לפעמים משתעממים וממלאים את זמנם בדברים מאוד טיפשיים כמו סמים
ואלכוהול לכן חשוב להסביר להם למה חשוב להבין מה ההשפעה של הסם ועד כמה
מזיק.



יש המון בני נוער שצורכים סמים ואלכוהול ולפעמים אף אחד לא יודע על זה .חשוב
שיהיו מודעים לנזקים.



הרבה בני נוער משתמשים בסמים ובאלכוהול ולכן צריך להעביר להם מסר.



ילדים בגיל שלנו יותר נמשכים לדברים האלה מתוך סקרנות לדעת איך זה מרגיש ואיך
אני אתקבל בחברה .לכן חשוב להסביר להם על הנזקים שהם גורמים לגוף.
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בנוסף ,כעשרים אחוז מהתלמידים ( )N=40 ,18.18%מאמינים כי תכניות מניעה יכולות למנוע
שימוש והתמכרות בסמים ואלכוהול בקרב בני נוער:


חשוב מאוד לעשות כמה שיותר תוכניות בנושא לבני נוער ע"מ שלא ינסו סמים ולא
ישתו אלכוהול.



תכנית בנושא מניעת שימוש בסמים ואלכוהול יכולה להבהיר לבני הנוער עד כמה זה
מסוכן וכך היא תפחית את כמות המשתמשים שלא התחילו.



העברת תכנית בנושא עלולה "להפחיד" את הנוער למטרה טובה (יגרום להם להתרחק
מכל זה).



צריך להודיע לבני הנוער ,כדי שלא יתחילו עם זה.



יכול למנוע אסונות.

יחד עם זאת )N=33( 15% ,מהתלמידים הדגישו את חוסר יעילותן של תוכניות מניעה באופן
כללי לאור העובדה שרובן חוזרות על אותו חומר מדי שנה ובכך גורמות לשעמום בקרב בני נוער,
מצד אחד ומסקרנות את בני נוער ,מצד שני:


אם מספרים יותר מדי זה מתחיל להימאס על בני הנוער ולא משפיע עליהם כלל.



צריך לדעת מתי להפסיק ,ככל שנוברים בנושא לאנשים ובמיוחד לבני נוער אין כוח
לשמוע.



זה טוב להעביר את זה אבל אם גבול יותר מדי זה חופר ולא עוזר.



חשוב להעביר את התוכנית ,אך בדרך קצת שונה .הדרכים של היום פשוט משעממות,
ומדברים עם התלמידים כל שנה על זה וזה מתחיל לשעמם.



צריך לעשות זאת בדרך עקיפה ,כלומר הם ישתעממו וכל העניין יעצבן אותם אם יגזימו
ויעשו יותר מדי מפגשים ואולי אפילו כאלו שלא היו מודעים לכך יתחילו.



אנחנו יודעים את ההשפעות של זה ,לא צריך לעשות לנו שיעורים על זה כל השנה.



כאשר יש הרבה מידי פעילויות על סמים ואלכוהול בני הנוער מסתקרנים באיזה שהוא
שלב ורוצים לנסות זאת אני חושבת שמספיק כמה פעילויות וזהו.



לא צריך לשבת לתלמידים על הראש כי ככל שמסבירים לתלמידים מסויימים יותר כך הם
ירצו להתנסות.
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ועוד מיעוט מהתלמידים ( )N=14 ,6.36%ציינו כי תכניות מניעה הנן חסרות השפעה:


כי זה לא ישפיע כי מי שרוצה לשתות ישתה למרות כל הבעיות אחרי זה.



אף אחד לא מקשיב לכם שום דבר לא ישנה את הדעה של בני הנוער.



כי בני נוער מודעים לנושא הזה ומי שבוחר בכל זאת לעשות דברים כמו שתיית
אלכוהול וכו' ....בעיה שלו .התוכנית או ההסבר לא יכולים לשנות שום דבר.



מכיוון שזה לא נראה לי שיעזור לכולם ורבים מן התלמידים לא יקשיבו.



ישנם בני נוער שזה משפיע עליהם אך אני חושבת שלבסוף בני הנוער הם אלו ששולטים
על מעשיהם ואף תוכנית לא תמנע בעדם לעשות מעשים שטותיים.

לבסוף ,גם במענה לשאלה זו עלה כי המפגש במרכז הגמילה עם המכורים ועם הסיפור האמתי
שלהם נתפס בקרב  )N=20( 1.51%מהתלמידים כיעיל ,משמעותי ומשפיע עבור תוכניות מניעה:


אם מספרים יותר מדי זה מתחיל להימאס על בני הנוער ולא משפיע עליהם כלל
אבל למשל הביקור לדעתי הוא באמת דבר משמעותי ביותר שיכול לעזור ולהשפיע
על דעותיהם של בני נוער ששותים או לוקחים סמים.



תלוי באיזה צורה מעבירים את התוכנית ,לדעתי לעשות ביקור במרכז גמילה זה
חשוב! אבל השיחות בכיתה משעממות ולא משמעותיות.



צריך במידה רבה אבל לא בכיתה כשהמורה עומדת מסבירה ואף אחד לא מקשיב
ולא לוקח לתשומת ליבו .אלא ללכת למרכז כזה ולהראות מה באמת קורה לאנשים
שמשתמשים.



זה חשוב לילדים להכיר ולהיות בקרבת מכורים ונגמלים ולראות כמה התמכרויות
אלו קשות וכך הם ימנעו מזה .ברגע ששומעים זאת אישית זה הרבה יותר אפקטיבי.



הביקור במרכז הגמילה היא הדרך הטובה והמשמעותית ביותר להעביר לנוער מניעת
שימוש בסמים ואלכוהול .דיונים לא עוזרים!



בני נוער צריכים להבין למה זה יכול לגרום ,מסיפורים של אנשים שעברו את זה.



חשוב להעביר לבני נוער את התוכנית הזו כדי שהם ישמעו מאנשים שנפגעו מהסמים
וילמדו מהם.
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המלצות לשינוי ביום העיון
מרביתם התלמידים ( )61%ציינו כי לא היו משנים דבר ביום העיון.
יחד עם זאת היו תלמידים אשר הצביעו על שינויים שכדאי לחולל ביום העיון (.)N=50
כשליש מהם ( )N=15 ,31.6%הדגישו צורך בסיור במקום או בהרחבתו:


לא עשינו סיור וזה היה הכי חשוב!!!



לא הספקנו לעשות סיור הייתי מוסיפה את הסיור.



סיור במקום היה מוסיף לידע שלי.



סיור במקום היה יכול לעזור להבין את אורח החיים כאן.



להסתובב יותר במקום.



יותר זמן לסייר במקום.

כ 15%-מהתלמידים ( )N=9 ,11.1%ביקשו להיפגש עם יותר מטופלים או לתת למטופלים לדבר
יותר:


אני חושבת שצריך להביא לדיון יותר אנשים שיספרו על הסיפור הפרטי שלהם.



הייתי מוסיפה יותר זמן עם המטופלים ונותנת להם להסביר כמעט את הכול ונותנת להם
יותר זמן לסיפור האישי שלהם.



פגישה עם יותר מטופלים מסוגים שונים.



לפגוש יותר מטופלים.



לדעתי בביקור במרכז הגמילה שפגשנו אנשים שנגמלו מסמים ומאלכוהול היה צריך
להקציב יותר זמן כדי לפגוש את שני האנשים שנגמלו ולא רק אחד מהם.

עוד ששה תלמידים הדגישו צורך בהשתתפות אקטיבית יותר ביום העיון:


אולי הייתי עושה גם שתהיה פעילות בה אנחנו פעילים יותר ולא רק להקשיב.



יותר פעילות פיזית מאשר רק לדבר.



עוד פעילויות.

ארבעה משיבים נוספים ,ביקשו להרחיב את הידע בנושאים הבאים:


הייתי רוצה שיהיה הסבר רב יותר על המריחואנה שבעיני נחשבת כסם קל.



להסביר יותר על ההתחלה של ההתמכרויות ואיך מתמכרים.



יותר עובדות מדעיות עם שקופיות וכו'.



פרט לכך הייתי מוסיפה מידע על ההשלכות של סוגי האלכוהול והסמים השונים.
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שני תלמידים ביקשו לחדש או לשפר את איכות הסרט שראו ביום העיון:


לדעתי הסרט קצת משעמם וישן אם היה אפשר לחדש אותו ולנסות להפיק סרטון קצת
יותר מושקע אז תשפרו ותחדשו.

גם אנשי הצוות מבתי הספר העלו מספר הצעות דומות לשינוי וביניהן להרחיב את הסיור במקום; להעמיק/
להרחיב בסיפורים האישיים של הנגמלים (הן בתוכן -למשל מה הביא אותם להתמכרות והן במספר
הסיפורים האישיים אליהם נחשפים התלמידים); להעניק יותר זמן לשיח סדנאי אשר יעסוק בתחושות
התלמידים; ולהפוך את יום העיון לחלק מתהליך מניעתי שעוברים התלמידים:


תנועה במרחב לראות את המקום יותר.



חבל שלא היה זמן ומזג האוויר שלא אפשר להסתובב במרכז ולחוות חוויה של
"עונש" כמו לשבת על הספסל ולחשוב וכד'.



הייתי מוותרת על הסרט ומרחיבה על אורח החיים וההתנהלות במרכז
והסיבות/הסברים לכך .בנוסף הייתי מרחיבה בנושא אלכוהול ,הנזקים והדרך
להתמכרות.



הייתי משפרת את החלק האינפורמטיבי .הייתי מכוונת את המכורים לדבר יותר
על מה שהביא להתמכרות ולהשפעותיה על חייהם.



חשוב שהמכורים יתייחסו בסיפורם האישי לתקופת הנעורים ומה מבחינה רגשית
הוביל אותם אל התהום.



החלק של הפגישה עם נגמל הוא מאד משמעותי ,יתכן וצריך לאפשר לכל קבוצה
שני מפגשים כאלה.



בנוסף להרצאת הפתיחה ולמפגש האישי עם מכור ,הייתי מסיימת בסדנא בה
הייתי מאפשרת לחניכים להתבטא ,לחוות דילמות וכו'.



יותר זמן לאינטראקציה בקבוצות קטנות...שאלות אישיות וכו



כאמור ,המפגש היה מוצלח וחשוב .אינני יודעת מה הייתי מוסיפה .לחשוב על
דרך שבה זה לא יהיה מפגש חד פעמי אלא יצירה של קשר מתמשך ,כדי
שייחשפו לקשיים המתמשכים שעוברים על המתמודדים ולא יישאר בגדר קוריוז
חד פעמי.



הייתי מוציאה תלמידים ליום העיון לקראת סוף התכנית הייעוצית ולא בתחילתה,
מכיוון שזה צריך לסכם ולהראות הלכה למעשה את השלכות ההתמכרויות.
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ניתן לסכם ולומר כי הן התלמידים והן אנשי הצוות מבתי הספר הביעו שביעות רצון גבוהה מיום
העיון ,על מרכ יביו השונים .שביעות הרצון הגבוהה ביותר הובעה ביחס לפגישה של התלמידים עם
המטופלים ומההרצאה והדיון .ניכר כי שתי פעילויות אלו היו המשמעותיות ביותר עבורם.
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סיכום ודיון
יחידת המחקר וההערכה במכללת סמינר הקיבוצים ליוותה במהלך שנה"ל תשע"ב במחקר
הערכה את תכנית ה"דרך" למניעת השימוש בסמים ובאלכוהול בקרב בני נוער .המחקר נערך
בסיוע הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול .מטרתו של המחקר הייתה לבחון את מידת
תרומו של יום העיון לידע ,לעמדות ולכוונות ההתנהגות של התלמידים תוך כדי השוואת מדדים
אלו לפני ההשתתפות ביום העיון ואחריו .בנוסף ,המחקר בדק את שביעות רצון המשתתפים מיום
העיון ומידת תרומתו ואפיין את דפוסי הצריכה של התלמידים .האינפורמציה מן התלמידים
נאספה בשלושה מועדים :כחודש לפני ההשתתפות ביום העיון ,מיד אחריו וכחודשיים לאחר יום
העיון.

אפיון דפוסי הצריכה של התלמידים
מדיווח התלמידים עולה כי מלכתחילה הם תופסים את צריכת האלכוהול כיותר שכיחה ומקובלת
מצריכת גראס .מרבית התלמידים מדווחים כי התנסו בשתיית אלכוהול וחלק ניכר שותה כוס
"פה ושם" ולעומת זאת כמעט כל התלמידים מדווחים כי מעולם לא השתמשו בגראס .אומנם
יותר ממחצית התלמ ידים מדווחים כי מעולם לא השתכרו ,אך כאשר הם נשאלים על חבריהם
יותר ממחציתם מדווח כי חבריהם השתכרו בעבר .באשר לצריכת גראס ,חלק קטן מהתלמידים,
למרות שטוען כי הוא לא צרך מעולם ,בכל זאת מדווח על שימוש בקרב חבריו.
כזכור ,מטרתה של השאלה בנוגע לדפוסי הצריכה בקר ב חברים הייתה להתגבר על רציה חברתית
בקרב התלמידים ואכן נמצאה סתירה בין דיווחי התלמידים אודות דפוסי צריכה אישית אל מול
דפוסי צריכה של חברים .כאשר הם נשאלו על חבריהם הדיווח על שכיחות צריכת חומרים
מסוכנים ,ובעיקר על שתיית אלכוהול ,עלה באופן ניכר .חשוב לציין כי יותר מעשירית
מהתלמידים מדווחים כי חבריהם משתכרים פעם בחודש וחלקם אפילו פעם בשבוע.
ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם סקרים שונים שנערכו בארץ אשר הצביעו הן על שימוש נרחב
בסמים ואלכוהול בקרב בני נוער והן על שכיחות רבה יותר של צריכת אלכוהול בהשוואה לצריכת
סמים (בר-המבורגר ושות .)1551 ,ממצא נוסף שנתמך על ידי מחקרים אפידמיולוגיים נוגע
לתדירות צריכת האלכוהול בקרב בני נוער -אחוז התלמידים שמדווח על השתכרות פעם בחודש
הנו גבוה יחסית וכפי שמראים המחקרים עולה עם השנים (בר-המבורגר ושות.)1555 ,
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כניסיון להתמודד עם המגמות של עליית השימוש בסמים ,מפעילה עמותת "הדרך" מזה כארבע
שנים ,תכנית לימודית חווייתית העוסקת במניעה ובהסברה .ייחודה של תכנית זו בכך שהיא
מתקיימת בין כותלי מרכז גמילה אמיתי ופעיל ולא בין כותלי בית הספר מתוך הנחה כי עצם
המפגש של בני הנוער עם צעירים נפגעי סמים ,בתוך הקהילה המטפלת ,מאפשר להמחיש בצורה
טובה את הסכנות שיש בשימוש בחומרים משני תודעה .כזכור ,התכנית ,המיועדת לתלמידי תיכון,
הנה למעשה יום עיון אשר נמשך כארבע שעות אקדמיות אשר מועבר על ידי צוות של שלושה
אנשים (מנחה ושני מטופלים מכורים לסמים) ,וכולל בתוכו :סדנא אינטראקטיבית בנושא
"סמים -אלכוהול והתבגרות"; צפייה בסרט; פגישה עם מטופלים; דיון על הסרט ; סיור במקום
וסיכום.
מטרת המחקר המרכזית הייתה לבחון את השינוי שחל בידע ,בעמדות ובכוונות ההתנהגות של
התלמידים כלפי סמים ואלכוהול בעקבות יום העיון.

שינוי בידע ,בעמדות ובכוונות ההתנהגות בעקבות יום העיון
ידע התלמידים על השפעות הסמים והאלכוהול נבחן בשאלות על השפעות הסמים ושאלות על
השפעות האלכוהול אשר עסקו ברמת הסיכון הקיימת בשימוש בחומרים אלו בטווח הקצר
והארוך ,והנזקים הגופניים ,הנפשיים והחברתיים הנגרמים עקב השימוש .מן הממצאים עולה כי
השינוי הגדול ביותר שחל בתלמידים בעקבות יום העיון הנו ברמת הידע .ידע התלמידים על
השפעות הסמים והאלכוהול עלה מיד לאחר השתתפות התלמידים ביום העיון ,ירד כחודשיים
לאחר מכן ,אולם עדיין נשאר גבוה יותר מהידע שהיה ברשותם טרם השתתפותם ביון העיון.
יתרה מזאת ,מהתשובות הפתוחות של התלמידים עולה תמונה מעניינת וחשובה :בשני המועדים
התלמידים ציינו כי יום זה הרחיב את הידע שלהם בנושא סמים ,אלכוהול וסכנות השימוש בהם
ולימד אותם דברים חדשים ,אולם ניכר כי יום העיון השפיע על הידע שלהם בטווח הארוך אפילו
יותר מאשר בטווח הקצר .ממצא חשוב נוסף בהקשר זה הנו כי כחודשיים לאחר יום העיון חלק
מהתלמידים ציין כי חלחלה בו בעיקר ההבנה כי אלכוהול הנו סם לכל דבר וסכנות השימוש בו
רבות ומשמעותיות .ממצא זה חשוב במיוחד לנוכח אחוזי הצריכה הגבוהים יחסית של אלכוהול
אשר דווחו ,כזכור ,על ידי התלמידים.

עמדות התלמידים כלפי שימוש בסמים ואלכוהול נבחנו בשלושה היבטים :עמדות כלליות כלפי
שימוש בסמים המשקפות התנגדות לשימוש בחשיש ,מריחואנה ואלכוהול ; עמדות המייחסות
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תכונות חיוביות לסמים ואלכוהול ; ועמדות לגבי חופש הפרט להשתמש בסם והתרת החברה את
השימוש בסמים .מן הממצאים מסתמן כי בעקבות יום העיון חל שינוי מידי בעמדות התלמידים,
אולם שינוי זה השתמר פחות בטווח הארוך .דפוס זה בא לידי ביטוי בעמדות הכלליות כלפי
סמים ואלכוהול ובעמדות על חופש הפרט.
יחד עם זאת על אף שמן הממצאים הכמותיים מסתמן שינוי בעמדות לטווח הקצר בלבד,
הממצאים שעולים מהתשובות הפתוחות מתארים תמונה מורכבת יותר .התלמידים מציינים כי
השפעת יום העיון עליהם הורגשה יותר בטווח הקצר ,מיד עם סיומו ,אולם בכל זאת ניכר כי חלק
מהתלמידים הושפעו מיום העיון גם לטווח הארוך .חלק מן התלמידים ציין הן מיד לאחר
ההשתתפות ביום העיון והן כחודשיים אחריו כי התגברה בו המודעות לנושא והבנה מעמיקה יותר
באשר להשלכות השימוש באלכוהול ובסמים והתחזקו בו עמדות שליליות כלפי שימוש בסמים
ובאלכוהול .לצד זאת ,חלק לא מבוטל מהתלמידים ציין בשני המועדים כי עמדותיו לא השתנו,
מכיוון שמראש עמדתו כלפי סמים ואלכוהול הייתה שלילית.

כוונות התלמידים לצרוך סמים ואלכוהול נבחנו בשני היבטים :כוונות כלליות המשקפות נכונות
להתנסות בצריכת סמים ואלכוהול מסיבות שונות וכוונות לצרוך סמים ואלכוהול בעקבות לחץ
חברתי .בדומה לשינוי שתואר לעיל בעמדות התלמידים ,מן הממצאים מסתמן כי בעקבות יום
העיון חל שינוי מידי בכוונות התלמידים ,אם כי שינוי זה השתמר פחות בטווח הארוך.
בעוד שהממצאים הכמותיים מצביעים על שינוי בכוונות רק לטווח הקצר ,הממצאים שעולים הן
מאחוזי הדיווח והן מהתשובות הפתוחות של התלמידים מצביעים כי אמנם ליום העיון הייתה
השפעה על כוונות התלמידים בעיקר בטווח הקצר ,אולם בכל זאת יש תלמידים שיום העיון
השפיע עליהם גם לטווח הארוך .מיד לאחר יום העיון חלק מהתלמידים ציינו באופן פתוח כי
בזכות הידע שרכשו ביום העיון לא יצרכו (אף אם חשבו להתנסות טרם יום העיון) או לפחות
יפחיתו בצריכה של סמים ואלכוהול .כחודשיים לאחר יום העיון היו שציינו כי ההחלטה שקיבלו
לא לצרוך סמים ואלכוהול עדיין עומדת בעינה או כי הפחיתו בצריכה.
כאמור ,גם בהצהרת הכוונות של התלמידים באשר לצריכת אלכוהול (באופן כמותי) חל שינוי בין
שני המועדים ,כאשר הכוונות לא להתחיל לצרוך אלכוהול ,לצמצמם בצריכה או להפסיקה
לחלוטין היו נמוכות יותר מיד בתום יום העיון בהשוואה לחודשיים אחריו.
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באשר להצהרת כוונות לשימוש בגראס ,תמונת המצב שונה ,אולם דומה לתמונת המצב של דיווחי
הצריכה של התלמידים .רובם המכריע לא התייחסו לשינו י שחל בהם בעקבות יום העיון עקב
חוסר רלוונטיות של השאלה בנידון.
חשוב להדגיש כי הצהרת הכוונות של התלמידים לצרוך אלכוהול טומנת בחובה סכנה רבה לאור
נגישותו הרבה יותר לבני הנוער ולאור היקף צריכתו כפי שנמצא הן במחקר הנוכחי והן במחקרים
קודמים (בר-המבורגר ושות.)1555 ,
היבט נוסף של כוונות התנהגות שהושפע מההשתתפות ביום העיון הנו הנכונות לדווח על חבר
שמשתמש בגראס .אמנם הנכונות לדווח להורים או מורים על שימוש של חבר בגראס הייתה
גבוהה יחסית בכל נקודות הזמן ,אולם נכונות זו הייתה נמוכה יותר לפני יום העיון בהשוואה
לאחריו (הן מיד אחריו והן כחודשיים לאחר מכן).

אם כן ,מן הממצאים עולה תמונה זהה ועקבית באשר לשינוי שחל בתלמידים בעקבות
ההשתתפות ביום העיון -הן עמדותיהם והן כוונותיהם ההתנהגותיות הושפעו מיום העיון בעיקר
לטווח הקצר ופחות לטווח הארוך.

בהתבוננות מסכמת על השינוי שחל בתלמידים בעקבות יום העיון ניתן לראות כי השינוי המרכזי
התרחש במרכיב הידע .ידע התלמידים באשר להשפעות הסמים והאלכוהול התחזק הן לטווח
הקצר והן לטווח הארוך בעוד שהשינוי בעמדות כלפי סמים ואלכוהול ובכוונות להשתמש בהם חל
בעיקר לטווח הקצר.

קשר בין ידע ,לעמדות ולכוונות התנהגות
כזכור ,ספרות המחקר התיאורטית מצביעה על קשר בין ידע לעמדות ()Krosnick & Petty, 1995
ובין עמדות לכוונות התנהגות ( ,)Ajzen, 2001ומחקרים אמפיריים בתחום מניעת הסמים
והאלכוהול מוצאים עדויות לקשר זה (Donaldson, Graham, & Hansen, 1993; Fearnow-
.)Kenney, Hansen & McNeal, 2008; Stephens et el, 2009
יחסי גומלין אלו ,בין הידע לעמדות ולכוונות ,מעניקים משמעות לממצאים של המחקר הנוכחי.
במחקר נמצאו קשרים בין הידע של התלמידים על סמים ואלכוהול ,עמדותיהם כלפי סמים
ואלכוהול והכוונות שלהם לצרוך סמים ואלכוהול .יתרה מזאת ,נמצא כי הידע בנושא סמים
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ואלכוהול מחזק את העמדות השליליות כלפי סמים ואלכוהול ובאמצעות כך מחליש את כוונות
התלמידים לצרוך סמים ואלכוהול.
בנוסף ,נמצא במחקר כי הקשרים בין הידע לעמדות ולכוונות היו חזקים יותר לאחר יום העיון
(מיד אחריו וכחודשיים מאוחר יותר) יחסית לחודש לפניו .במילים אחרות ,יכולתם של הידע
והעמדות לנבא את כוונות התלמידים לצרוך סמים ואלכוהול הייתה גבוהה יותר כחודשיים לאחר
יום העיון .נראה כי התחזקות הידע בתלמידים בעקבות יום העיון הגבירה את הקשר בינו לבין
עמדותיהם וכוונותיהם לצרוך סמים ואלכוהול.
לקשר החזק שנמצא בין הידע לעמדות ולכוונות ההתנהגות לאחר יום העיון יחד עם השינוי הגדול
וארוך הטווח שהתרחש בידע בעקבות יום העיון יש השלכות מעשיות חשובות.
יש להניח כי הידע שצברו התלמידים בעקבות יום העיון יחלחל עם הזמן לתודעתם ויגרום לשינוי
משמעותי יותר בעמדותיהם כלפי סמים ואלכוהול ,שינוי אשר בבוא העת עשוי להשפיע גם על
כוונותיהם לצרוך סמים ואלכוהול ומתוך כך על התנהגותם בפועל.
על מנת לסייע לתהליך זה מומלץ להמשיך וללוות את התלמידים עם פעילויות נוספות למניעת
שימוש בסמים ואלכוהול (כגון ,ביקור נוסף במרכז "הדרך" ומפגשים עם נגמלים במסגרת בית
הספר) .תהליך זה ,אשר ידאג לרצף פעולות מניעתי ,עשוי לחזק את הידע שלהם בנושא ,למנוע
שכחה ולאפשר שינוי עמדות ארוך טווח.
לבסוף ,לצד בדיקת השינוי שחל בידע ,בעמדות ובכוונות של התלמידים ובקשר ביניהם בעקבות
יום העיון ,נבחנה גם שביעות הרצון של התלמידים ושל צוותי בית הספר מיום זה.

שביעות רצון מיום העיון במרכז "הדרך"
מן הממצאים עלה כי הן התלמידים והן אנשי הצוות מבתי הספר הביעו שביעות רצון גבוהה מיום
העיון ,על מרכיביו השונים .שביעות הרצון הגבוהה ביותר הובעה ביחס לפגישה של התלמידים עם
המטופלים ומההרצאה והדיון .ניכר כי שתי פעילויות אלו היו המשמעותיות ביותר עבורם.
אנשי הצוות דיווחו כי על פי התרשמותם ושיחותיהם עם התלמידים החוויה המשמעותית ביותר
הייתה המפגש עם המטופלים הנגמלים .מפגש זה תרם לדעתם הן במישור הקוגניטיבי והן במישור
הרגשי והיווה חוויה משמעותית ,מוחשית ומטלטלת .התלמידים עצמם הדגישו הן מיד לאחר יום
העיון והן כחודשיים אחריו את ההשפעה הרבה וארוכת הטווח שהייתה לפגישה עם המטופלים.
הם ציינו כי הפגישה עם המטופלים במרכז ריגשה אותם עד דמעות וניכר כי מתוך עוצמת
הרגשות שעלו בהם הם הפנימו יותר את סכנות השימוש בסמים ואלכוהול וכוונותיהם להשתמש
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בסמים ואלכוהול נחלשו .העמידה מול אנשים "רגילים" שהתמכרו עוררה את ההבנה שהתמכרות
עלולה לקרות לכל אחד וחיזקה בהם את העמדה שהם לא מוכנים שכך יקרה גם להם .נראה כי
שביעות הרצון מהמפגש עם המטופלים והרושם שהשא יר בהם המפגש הביאו את התלמידים גם
לשינוי עמדה באשר לתוכניות מניעת סמים ואלכוהול באופן כללי .גם כחודשיים לאחר יום העיון
התלמידים סבורים כי חשוב להעביר לבני נוער תכניות למניעת סמים ואלכוהול .חלק ניכר מהם
מאמין כי תכניות מניעה מעלות את מודעות בני הנוער באשר לסכנות השימוש בסמים ואלכוהול
וסבורים כי העלאת המודעות חשובה בעיקר לנוכח המספר ההולך ועולה של בני נוער אשר צורכים
סמים ואלכוהול .חלק אף סבורים כי תכניות מניעה עשויות למנוע שימוש והתמכרות לסמים
ואלכוהול בקרב בני נוער .יחד עם זאת חלק מהתלמידים העלו הסתייגויות לגבי התוכניות
המועברות היום בבתי הספר והדגישו את חוסר יעילותן .הם ציינו כי במרבית תוכניות המניעה
שהם מכירים ,המורה עומד/ת מול הכיתה וחוזר/ת על אותו חומר מדי שנה וכי תוכניות מעין אלו
גורמות לשעמום בקרב בני נוער ,לחוסר הקשבה ,לתחושות של מיצוי וגרוע מכך ,לסקרנות
להתנסות .אולם לתחושתם אם ,כפי שנעשה ביום העיון שהם עברו ,משלבים בתוכנית המניעה
מפגש במרכז גמילה עם מכורים ועם הסיפור האמיתי שלהם ,התכנית יכולה להיות יותר יעילה,
משמעותית ומשפיעה .לבסוף ,מרבית התלמידים ציינו כי לא היו משנים דבר ביום העיון.
התלמידים ואנשי הצוות שהעלו הצעות לשינוי הדגישו צורך בסיור במקום (אלו שלא סיירו) או
בהרחבתו ,ביקשו להיפגש עם יותר מטופלים או להרחיב את זמן הפגישה עם המטופלים ,לחשוב
על הוספת פעילויות אקטיביות ,לשפר את איכות הסרט הנצפה ,ולהרחיב יותר בידע על נושאים
שונים כמו תחילת תהליך ההתמכרות וסוגים שונים של סמים .חלק מאנשי הצוות מעריכים כי
כדאי לשלב את יום העיון כחלק מתוכנית מניעה ארוכה יותר .נראה אם כן כי ערוב של גורמי חוץ
ומפגשים חווייתיים עם מכורים לשעבר אשר עברו הדרכה והכוונה ,הנם היבט מרכזי בשביעות
הרצון מיום העיון ובהשפעתו על התלמידים ,ממצא אשר תואם ממצאי מחקרים קודמים (כרמלי,
ישראלאשווילי ,בר המבורגר.)Shiner & Newburn, 1996 ;1116 ,

לסיכום ,ממצאי המחקר מראים כי התכנית הייחודית במרכז "הדרך" אשר נעשית במרכז גמילה
ומשלבת הקניית ידע על חומרים פסיכואקטיביים והשלכותיהם ,עוסקת בהתמודדות עם לחצים
אישיים וחברתיים המובילים להתנסות ראשונית וכן מספקת מפגשים אישיים עם נגמלים ,מהווה
מודל לתוכנית מניעה משביעת רצון אשר יוצאת מכותלי בית הספר ומשפיעה על עמדות
התלמידים וכוונותיהם דרך הקניית ידע וחוויה רגשית.
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נראה כי הנגמלים אשר נפגשים עם התלמידים בתוכנית זו קיבלו הכשרה והכוונה מתאימות כך
שהם מסוגלים להעביר בצורה טובה את החוויה שעברו ובכך לסייע בשינוי עמדות התלמידים
בכיוון הרצוי .לא בכדי בתי הספר אשר נמצאים בקשר עם מרכז "הדרך" שולחים מידי שנה את
תלמידיהם ליום העיון .ניתן לשער כי בבתי ספר אלו מתפתח עם הזמן אקלים בית ספרי אשר
רואה בצריכת סמים ואלכוהול התנהגות שאינה נורמטיבית .ייתכן שאקלים זה מחזק ומסייע
לשמר את שינוי העמדות אשר מתרחש עם הזמן ,לאחר יום העיון.
יחד עם זאת מכיוון שהשינוי שחל בעמדות ובכוונות של התלמידים לצרוך סמים ואלכוהול
בעקבות ההשתת פות בתוכנית הנו בעיקר לטווח הקצר ,מומלץ להמשיך וללוות תלמידים כחלק
מתוכנית מניעה ראשונית רחבת היקף אשר תכלול פעולות נוספות במסגרת בית הספר ומחוצה לו.
כמו כן ,מכיוון שהמפגש עם הנגמלים הנו חוויה רבת עוצמה עבור התלמידים ,רצוי כי חוויה זו לא
תהיה חד פעמית .ני תן ,לדוגמא ,להזמין את הנגמלים לבית הספר או לזמן לתלמידים פגישה
נוספת עמם במרכז הדרך.
הפיכתה של הפעילות המניעתית לרצף פעולות מניעתי ,עשויה לחזק את הידע שרוכשים
התלמידים במרכז הדרך ,למנוע שכחה של ידע זה ולאפשר שינוי עמדות ארוך טווח.
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נספח  -0שאלון הפרה

תלמידים יקרים,
במהלך שנת הלימודים הקרובה אתם עומדים להשתתף ביום עיון בנושא מניעת שימוש בסמים
ואלכוהול .לקראת יום העיון אנו מעוניינים בדעתכם בנושא ונודה לכם אם תמלאו את השאלון.

השאלון אנונימי .אנא אל תכתבו את שמכם עליו (או כל פרט מזהה אחר) .עם זאת ,מאחר ובעתיד
תתבקשו למלא שאלונים נוספים אנו זקוקים לקוד אישי (כדי לחבר בין השאלונים) .קוד זה עדיין
מותיר אתכם אנונימיים.

מטרת השאלון הנה להעריך את הפעילות ביום העיון ותשובותיך ישמשו לצורכי מחקר בלבד.

אנא קראו בעיון כל שאלה וסמנו את התשובה המתאימה ביותר עבורכם .במקרה של התלבטות
בחרו את התשובה הקרובה ביותר לאמת האישית שלכם .יחד עם זאת כמובן שאין זו מחובתכם
למלא את השאלון ואם יש שאלה שגורמת לכם/ן להרגיש אי נוחות אתם/ן יכולים/ות לדלג עליה.

נודה על שיתוף הפעולה !

ד"ר טל שמר אלקיים וצוות המחקר
יחידת המחקר
מכללת סמינר הקיבוצים

59

.0קוד אישי( :לצורך חיבור עם שאלונים נוספים בהמשך)
(א) שתי אותיות ראשונות של שם המשפחה הקודם של אמך_____________:
(ב) שתי אותיות ראשונות של השם הפרטי של סבתא (אמא של אמא) _________
(ג) שלוש הספרות האחרונות של מספר הטלפון בבית__________:
 .2מין )1 :זכר  )1נקבה
 .2דרגת כיתה ______________ :
 . 4האם השתתפת בעבר בתוכניות מניעת שימוש בסמים ואלכוהול?
 )1כן ,פעם אחת  )1כן ,מספר פעמים  )3לא ,אף פעם  )1לא זוכר
 . 5עד כמה אתה מסכים או לא מסכים לכל אחד מההיגדים הבאים -0( :כלל לא מסכים ו -5
מסכים מאוד).
מסכים
מאד
5

מסכים

לא בטוח

1

3

לא
מסכים
1

כלל לא
מסכים
1

 .1כדאי שהחברה תאפשר שימוש בגראס (מריחואנה)
כדי למנוע מהמשתמשים לעבור על החוק

5

1

3

1

1

 .3התערבות החברה בשימוש באלכוהול נוגדת את חופש
הפרט

5

1

3

1

1

 .1אני חושב/ת שהחברה צריכה להתנגד לשימוש בסמים

5

1

3

1

1

 .1אני חושב/ת שעישון גראס (מריחואנה) זה עניינו
הפרטי של כל אדם

כדי לשמור על ערכיה
 .5זכותו של כל אדם להשתמש בסמים ואלכוהול כל עוד
אינו מזיק לאחרים

5

1

3

1

1

 .6אני מתנגד/ת להכניס לגופי חומרים זרים

5

1

3

1

1

שהשפעותיהם לא ברורות
 .1יחסם השלילי של המבוגרים (ההורים /המורים)
לשימוש באלכוהול טבעי ומובן

5

1

3

1

1

 .8שתיית אלכוהול עוזרת למצב הרוח

5

1

3

1

1

 .1אני מתנגד/ת לשתיית אלכוהול

5

1

3

1

1

 .15שימוש בגראס (מריחואנה) או אלכוהול עוזר להפיג
את השעמום

5

1

3

1

1

 .11אני מתנגד/ת לשימוש בגראס (מריחואנה)

5

1

3

1

1

 .11מתפקידה של החברה לאסור את צריכת האלכוהול

5

1

3

1

1

בקרב בני נוער
 .13אלכוהול וגראס (מריחואנה) עוזרים לאנשים להרגיש
טוב יותר

5

1

3

1

1

 .11יחסם השלילי של המבוגרים (ההורים /המורים)

5

1

3

1

1
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מסכים
מאד

מסכים

לא בטוח

לא
מסכים

כלל לא
מסכים

לשימוש בגראס (מריחואנה) טבעי ומובן
 .6עד כמה אתה מסכים או לא מסכים לכל אחד מההיגדים הבאים -0( :כלל לא מסכים ו -5
מסכים מאוד).
מאד
מסכים
5

מסכים

לא בטוח

1

3

לא
מסכים
1

כלל לא
מסכים
1

 .1אם חבריי הקרובים יציעו לי לשתות אלכוהול אסרב

5

1

3

1

1

 .3הייתי מוכן/ה להתנסות בגראס (מריחואנה) אם זה

5

1

3

1

1

 .1הייתי מוכן/ה להתנסות בגראס (מריחואנה) כדי לדעת
מה מרגישים

לא היה מצער את הוריי
 .1אני לא מוכן להתנסות בגראס (מריחואנה) כי זה
ממכר

5

1

3

1

1

 .5אומרים שגראס (מריחואנה) עושה "פיצוץ בראש" ועל
כן הייתי רוצה לנסותו

5

1

3

1

1

 .6הייתי מוכן/ה לשתות אלכוהול כדי להרגיש חופשי
יותר עם חברים/חברות

5

1

3

1

1

 .1הייתי סקרן/ית להתנסות בכדורי אקסטזי כדי לדעת
מה מרגישים

5

1

3

1

1

 .8גם אם חבריי הקרובים ישתמשו בגראס (מריחואנה),
אסרב לנסות

5

1

3

1

1

 .1גם אם אשתתף במסיבה בה חברים שלי שותים
אלכוהול  ,אסרב לשתות

5

1

3

1

1

 .15לא הייתי מוכן/ה לשתות אלכוהול כי אני לא רוצה
להשתכר

5

1

3

1

1

 .11אם חברים שלי ישתתפו במסיבה בה שותים
אלכוהול גם הם ישתו

5

1

3

1

1

 .11אם חבריי יציעו לי להשתמש בגראס (מריחואנה)

5

1

3

1

1

אסכים
 . 7אנא ענה/י על השאלות הבאות בהתאם לידע שיש ברשותך
נכון

לא נכון

לא יודע/ת

 .1אין דבר כזה "סמים קלים"

1

1

3

 .1כדורי אקסטזי יוצרים נזקים בלתי הפיכים למוח

1

1

3

 .3אלכוהול פוגע באופן בלתי הפיך בכבד

1

1

3

 .1שימוש בגראס (מריחואנה) עלול להביא את האדם להשתמש
בסמים נוספים

1

1

3

 .5שימוש בסמים נדיפים (טיפקס ,גז מזגנים) אינו ממכר

1

1

3
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 .6גראס (מריחואנה) אינו ממכר כמו סמים אחרים (אקסטזי/

נכון

לא נכון

לא יודע/ת

1

1

3

קוקאין וכד')
 .1שימוש בגראס (מריחואנה) עלול להביא את האדם לידי אלימות
ו/או פשיעה

1

1

3

 .8אלכוהול הוא סם קשה ככל סם אחר

1

1

3

 .1גם שימוש חד פעמי בכדורי אקסטזי עלול ליצור נזק

1

1

3

 .15הגמילה מאלכוהול היא הקשה ביותר

1

1

3

 .11תוצאות השימוש בגראס (מריחואנה) פחות קשות מתוצאות
השימוש בסמים אחרים

1

1

3

 .11שתיה של כוס אחת של משקה חריף אינה משפיעה על יכולת

1

1

3

הנהיגה
 . 8אני חושב שלא אדווח להורים ו/או למורים במידה ואדע שחברי משתמשים בגראס
(מריחואנה) מעל  2פעמים בשבוע:
 .1כלל לא מסכים  .1מסכים במידה מעטה  .3מסכים במידה בינונית  .1מסכים במידה רבה
 .5מסכים במידה רבה מאד
 . 9האם אי פעם שתית משקאות אלכוהוליים (כולל בירה ,יין או משקאות חריפים כמו ויסקי,
עראק ,וודקה -אבל לא יין למטרת קידוש או הבדלה)
 .1כן  .1לא
אם כן ,עבור לשאלה  .15אם לא עבור לשאלה 11

 .01באיזו תדירות את/ה שותה משקאות אלכוהוליים (כולל בירה ,יין או משקאות חריפים כמו
ויסקי ,עראק ,וודקה -אבל לא יין למטרת קידוש או הבדלה)
 .1כוס פה ושם  .1כוס בשבוע או פחות  .3יותר מכוס אחת בשבוע  .1אחר__________
 .00האם השתכר/ת אי פעם ?
 .1מעולם לא  .1כן ,מעט פעמים  .3כן ,הרבה פעמים  .1אחר__________
 .02האם קורה שחברייך משתכרים/ות?
 .1אף פעם לא  .1לעיתים רחוקות  .3פעם בחודש  .1פעם בשבוע  .5אחר__________
 .02האם אי-פעם השתמשת בגראס (מריחואנה)?
 .1לא השתמשתי מעולם  .1השתמשתי באופן חד פעמי  .3אני משתמש/ת באירועים
מיוחדים  .1אני משתמש/ת מידי פעם  .5אני משתמש/ת קבוע
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 .04האם יש לך חברים/ות שהשתמשו בגראס (מריחואנה)?
 .1כן  .1לא  .3לא יודע
 .05הערות/הארות בנוגע לנושא השאלון
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

תודה רבה על שיתוף הפעולה
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נספח  -2שאלון הפוסט הראשון
תלמידים יקרים,
עם סיום יום העיון בנושא מניעת שימוש בסמים ואלכוהול נודה לכם אם תמלאו את השאלון
המצורף .כזכור ,לפני זמן מה מילאתם שאלון דומה בבית הספר .מאחר והנכם ממלאים את
השאלון מספר פעמים ,אנו זקוקים לקוד אישי (כדי לחבר בין השאלונים) .קוד זה עדיין מותיר
אתכם אנונימיים .אנא אל תכתבו את שמכם על גבי השאלון (או כל פרט מזהה אחר).
מטרת השאלון הנה להעריך את הפעילות ביום העיון ותשובותיך ישמשו לצורכי מחקר בלבד.

אנא קראו בעיון כל שאלה וסמנו את התשובה המתאימה ביותר עבורכם .במקרה של התלבטות
בחרו את התשובה הקרובה ביותר לאמת האישית שלכם .יחד עם זאת כמובן שאין זו מחובתכם
למלא את השאלון ואם יש שאלה שגורמת לכם/ן להרגיש אי נוחות אתם/ן יכולים/ות לדלג עליה.

נודה על שיתוף הפעולה !

ד"ר טל שמר אלקיים וצוות המחקר
יחידת המחקר
מכללת סמינר הקיבוצים
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.1קוד אישי( :לצורך חיבור עם שאלונים נוספים בהמשך)
(א) שתי אותיות ראשונות של שם המשפחה הקודם של אמך_____________:
(ב) שתי אותיות ראשונות של השם הפרטי של סבתא (אמא של אמא) _________
(ג) שלוש הספרות האחרונות של מספר הטלפון בבית__________:
 .2מין )1 :זכר

 )1נקבה

 .3דרגת כיתה______________ :
 .4עד כמה אתה מסכים או לא מסכים לכל אחד מההיגדים הבאים -0( :כלל לא מסכים ו -5
מסכים מאוד).
לא
מסכים לא בטוח
מסכים
מסכים
מאד
5

 .1אני חושב/ת שעישון גראס (מריחואנה) זה עניינו

1

3

1

כלל לא
מסכים
1

הפרטי של כל אדם
5

 .1כדאי שהחברה תאפשר שימוש בגראס (מריחואנה)

1

3

1

1

כדי למנוע מהמשתמשים לעבור על החוק
 .3התערבות החברה בשימוש באלכוהול נוגדת את חופש

5

1

3

1

1

הפרט
 .1אני חושב/ת שהחברה צריכה להתנגד לשימוש בסמים
כדי לשמור על ערכיה

5

1

3

1

1

 .5זכותו של כל אדם להשתמש בסמים ואלכוהול כל עוד
אינו מזיק לאחרים

5

1

3

1

1

 .6אני מתנגד/ת להכניס לגופי חומרים זרים
שהשפעותיהם לא ברורות

5

1

3

1

1

 .1יחסם השלילי של המבוגרים (ההורים /המורים)
לשימוש באלכוהול טבעי ומובן

5

1

3

1

1

 .8שתיית אלכוהול עוזרת למצב הרוח

5

1

3

1

1

 .1אני מתנגד/ת לשתיית אלכוהול

5

1

3

1

1

 .15שימוש בגראס (מריחואנה) או אלכוהול עוזר להפיג
את השעמום

5

1

3

1

1

 .11אני מתנגד/ת לשימוש בגראס (מריחואנה)

5

1

3

1

1

 .11מתפקידה של החברה לאסור את צריכת האלכוהול
בקרב בני נוער

5

1

3

1

1

 .13אלכוהול וגראס (מריחואנה) עוזרים לאנשים להרגיש
טוב יותר

5

1

3

1

1

 .11יחסם השלילי של המבוגרים (ההורים /המורים)
לשימוש בגראס (מריחואנה) טבעי ומובן

5

1

3

1

1
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 .5עד כמה אתה מסכים או לא מסכים לכל אחד מההיגדים הבאים -0( :כלל לא מסכים ו -5
מסכים מאוד).
מאד
מסכים

מסכים

לא בטוח

לא
מסכים

כלל לא
מסכים

 .1הייתי מוכן/ה להתנסות בגראס (מריחואנה) כדי לדעת
מה מרגישים

5

1

3

1

1

 .1אם חבריי הקרובים יציעו לי לשתות אלכוהול אסרב

5

1

3

1

1

 .3הייתי מוכן/ה להתנסות בגראס (מריחואנה) אם זה
לא היה מצער את הוריי

5

1

3

1

1

 .1אני לא מוכן להתנסות בגראס (מריחואנה) כי זה
ממכר

5

1

3

1

1

 .5אומרים שגראס (מריחואנה) עושה "פיצוץ בראש" ועל
כן הייתי רוצה לנסותו

5

1

3

1

1

 .6הייתי מוכן/ה לשתות אלכוהול כדי להרגיש חופשי
יותר עם חברים/חברות

5

1

3

1

1

 .1הייתי סקרן/ית להתנסות בכדורי אקסטזי כדי לדעת
מה מרגישים

5

1

3

1

1

 .8גם אם חבריי הקרובים ישתמשו בגראס (מריחואנה),
אסרב לנסות

5

1

3

1

1

 . .1גם אם אשתתף במסיבה בה חברים שלי שותים

5

1

3

1

1

אלכוהול  ,אסרב לשתות
 .15לא הייתי מוכן/ה לשתות אלכוהול כי אני לא רוצה
להשתכר

5

1

3

1

1

 .11אם חברים שלי ישתתפו במסיבה בה שותים

5

1

3

1

1

אלכוהול גם הם ישתו
5

 .11אם חבריי יציעו לי להשתמש בגראס (מריחואנה)
אסכים

1

3

1

1

 . 6אנא ענה/י על השאלות הבאות בהתאם לידע שיש ברשותך
נכון

לא נכון

לא יודע/ת

 .1אין דבר כזה "סמים קלים"

1

1

3

 .1כדורי אקסטזי יוצרים נזקים בלתי הפיכים למוח

1

1

3

 .3אלכוהול פוגע באופן בלתי הפיך בכבד

1

1

3

 .1שימוש בגראס (מריחואנה) עלול להביא את האדם להשתמש
בסמים נוספים

1

1

3

 .5שימוש בסמים נדיפים (טיפקס ,גז מזגנים) אינו ממכר

1

1

3

 .6גראס (מריחואנה) אינו ממכר כמו סמים אחרים (אקסטזי/
קוקאין וכד')

1

1

3
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 .1שימוש בגראס (מריחואנה) עלול להביא את האדם לידי אלימות

נכון

לא נכון

לא יודע/ת

1

1

3

ו/או פשיעה
 .8אלכוהול הוא סם קשה ככל סם אחר

1

1

3

 .1גם שימוש חד פעמי בכדורי אקסטזי עלול ליצור נזק

1

1

3

 .15הגמילה מאלכוהול היא הקשה ביותר

1

1

3

 .11תוצאות השימוש בגראס (מריחואנה) פחות קשות מתוצאות
השימוש בסמים אחרים

1

1

3

 .11שתיה של כוס אחת של משקה חריף אינה משפיעה על יכולת
הנהיגה

1

1

3

 . 7אני חושב שלא אספר להורים ו/או למורים במידה ואדע שחברי משתמשים בגראס
(מריחואנה) מעל  2פעמים בשבוע:
 .1כלל לא מסכים  .1מסכים במידה מעטה  .3מסכים במידה בינונית  .1מסכים במידה רבה
 .5מסכים במידה רבה מאד
 .8האם בעקבות יום העיון את/ה חושב/ת כי:
א) לא תתחיל לשתות משקאות אלכוהוליים
ב) תפסיק לשתות משקאות אלכוהוליים
ג) תפחית בשתיית משקאות אלכוהוליים
ד) לא תשנה את צריכת המשקאות אלכוהוליים
ה) תשתה יותר משקאות אלכוהוליים
ו) יום העיון לא השפיע על עמדותיי בנושא צריכת אלכוהול
 .9האם בעקבות הביקור את/ה חושב/ת כי:
א) לא תתחיל להשתמש בעתיד בגראס (מריחואנה)
ב) תפסיק את צריכת הגראס (מריחואנה)
ג) תפחית את צריכת הגראס (מריחואנה)
ד) לא תשנה את צריכת הגראס (מריחואנה)
ה) תצרוך יותר גראס (מריחואנה)
ו) לא רלוונטי
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. 01במהלך יום העיון השתתפת במספר פעילויות .אנא דרג/י באיזו מידה כל פעילות הרחיבה את
ידיעותיך בנושא סמים ואלכוהול:
במידה
רבה מאד

במידה
רבה

במידה
בינונית

במידה מעטה

כלל לא

חלק ראשון -הרצאה ודיון

5

1

3

1

1

צפייה בסרט

5

1

3

1

1

פגישה עם מטופלים

5

1

3

1

1

דיון על הסרט

5

1

3

1

1

סיור במקום

5

1

3

1

1

מפגש מסכם

5

1

3

1

1

 .00באיזו מידה השפיע יום העיון על עמדותיך בנושא סמים/אלכוהול?
 .1כלל לא  .1במידה מעטה  .3במידה בינונית  .1במידה רבה  .5במידה רבה מאד
פרט/י ________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .02ציין/י  2דברים שהיו מרכזיים/משמעותיים לדעתך במהלך יום העיון:
__________________________________________________________________ .1
__________________________________________________________________ .1
 .02באיזו מידה את/ה שבע/ת רצון מההשתתפות ביום העיון:
 .1כלל לא  .1במידה מעטה  .3במידה בינונית  .1במידה רבה  .5במידה רבה מאד

 .04האם היית משנה משהו ביום העיון?  )1כן  )1לא  )3לא יודע/ת
אם כן ,מה היית משנה?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
תודה רבה על שיתוף הפעולה
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נספח  -2שאלון הפוסט השני

תלמידים יקרים,
לפני מספר שבועות השתתפתם ביום עיון בנושא מניעת שימוש בסמים ואלכוהול במרכז "הדרך".
נודה לכם אם תמלאו את השאלון המצורף .כזכור ,ביום העיון מילאתם שאלון דומה .מאחר
והנכם ממלאים את השאלון מספר פעמים ,אנו זקוקים לקוד אישי (כדי לחבר בין השאלונים).
קוד זה עדיין מותיר אתכם אנונימיים .אנא אל תכתבו את שמכם/ן על גבי השאלון (או כל פרט
מזהה אחר).
מטרת השאלון הנה להעריך את הפעילות ביום העיון ותשובותיך ישמשו לצורכי מחקר בלבד.

אנא קראו בעיון כל שאלה וסמנו את התשובה המתאימה ביותר עבורכם .במקרה של התלבטות
בחרו את התשובה הקרובה ביותר לאמת האישית שלכם .יחד עם זאת כמובן שאין זו מחובתכם
למלא את השאלון ואם יש שאלה שגורמת לכם/ן להרגיש אי נוחות אתם/ן יכולים/ות לדלג עליה.

נודה על שיתוף הפעולה !

ד"ר טל שמר אלקיים וצוות המחקר
יחידת המחקר
מכללת סמינר הקיבוצים
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 .0קוד אישי( :לצורך חיבור עם שאלונים נוספים בהמשך)
(א) שתי אותיות ראשונות של שם המשפחה הקודם של אמך_____________:
(ב) שתי אותיות ראשונות של השם הפרטי של סבתא (אמא של אמא) _________
(ג) שלוש הספרות האחרונות של מספר הטלפון בבית__________:
 .2מין )1 :זכר  )1נקבה
 .3דרגת כיתה ______________ :
 .4עד כמה אתה מסכים או לא מסכים לכל אחד מההיגדים הבאים -0( :כלל לא מסכים ו -5
מסכים מאוד).
לא
מסכים לא בטוח
מסכים
מסכים
מאד

כלל לא
מסכים

 .1אני חושב/ת שעישון גראס (מריחואנה) זה עניינו
הפרטי של כל אדם

5

1

3

1

1

 .1כדאי שהחברה תאפשר שימוש בגראס (מריחואנה)
כדי למנוע מהמשתמשים לעבור על החוק

5

1

3

1

1

 .3התערבות החברה בשימוש באלכוהול נוגדת את חופש
הפרט

5

1

3

1

1

 .1אני חושב/ת שהחברה צריכה להתנגד לשימוש בסמים

5

1

3

1

1

כדי לשמור על ערכיה
 .5זכותו של כל אדם להשתמש בסמים ואלכוהול כל עוד
אינו מזיק לאחרים

5

1

3

1

1

 .6אני מתנגד/ת להכניס לגופי חומרים זרים

5

1

3

1

1

שהשפעותיהם לא ברורות
 .1יחסם השלילי של המבוגרים (ההורים /המורים)
לשימוש באלכוהול טבעי ומובן

5

1

3

1

1

 .8שתיית אלכוהול עוזרת למצב הרוח

5

1

3

1

1

 .1אני מתנגד/ת לשתיית אלכוהול

5

1

3

1

1

 .15שימוש בגראס (מריחואנה) או אלכוהול עוזר להפיג
את השעמום

5

1

3

1

1

 .11אני מתנגד/ת לשימוש בגראס (מריחואנה)

5

1

3

1

1

 .11מתפקידה של החברה לאסור את צריכת האלכוהול

5

1

3

1

1

בקרב בני נוער
 .13אלכוהול וגראס (מריחואנה) עוזרים לאנשים להרגיש
טוב יותר

5

1

3

1

1

 .11יחסם הש לילי של המבוגרים (ההורים /המורים)
שימוש בגראס (מריחואנה) טבעי ומובן

5

1

3

1

1
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 .5עד כמה אתה מסכים או לא מסכים לכל אחד מההיגדים הבאים -0( :כלל לא מסכים ו -5
מסכים מאוד).
מאד
מסכים
5

מסכים

לא בטוח

1

3

לא
מסכים
1

כלל לא
מסכים
1

 .1אם חבריי הקרובים יציעו לי לשתות אלכוהול אסרב

5

1

3

1

1

 .3הייתי מוכן/ה להתנסות בגראס (מריחואנה) אם זה
לא היה מצער את הוריי

5

1

3

1

1

 .1אני לא מוכן להתנסות בגראס (מריחואנה) כי זה
ממכר

5

1

3

1

1

 .5אומרים שגראס (מריחואנה) עושה "פיצוץ בראש" ועל
כן הייתי רוצה לנסותו

5

1

3

1

1

 .6הייתי מוכן/ה לשתות אלכוהול כדי להרגיש חופשי
יותר עם חברים/חברות

5

1

3

1

1

 .1הייתי סקרן/ית להתנסות בכדורי אקסטזי כדי לדעת

5

1

3

1

1

 .1הייתי מוכן/ה להתנסות בגראס (מריחואנה) כדי לדעת
מה מרגישים

מה מרגישים
 .8גם אם חבריי הקרובים ישתמשו בגראס (מריחואנה),
אסרב לנסות

5

1

3

1

1

 . .1גם אם אשתתף במסיבה בה חברים שלי שותים

5

1

3

1

1

אלכוהול  ,אסרב לשתות
 .15לא הייתי מוכן/ה לשתות אלכוהול כי אני לא רוצה
להשתכר

5

1

3

1

1

 .11אם חברים שלי ישתתפו במסיבה בה שותים
אלכוהול גם הם ישתו

5

1

3

1

1

 .11אם חבריי יציעו לי להשתמש בגראס (מריחואנה)
אסכים

5

1

3

1

1

 . 6אנא ענה/י על השאלות הבאות בהתאם לידע שיש ברשותך
נכון

לא נכון

לא יודע/ת

 .1אין דבר כזה "סמים קלים"

1

1

3

 .1כדורי אקסטזי יוצרים נזקים בלתי הפיכים למוח

1

1

3

 .3אלכוהול פוגע באופן בלתי הפיך בכבד

1

1

3

 .1שימוש בגראס (מריחואנה) עלול להביא את האדם להשתמש
בסמים נוספים

1

1

3

 .5שימוש בסמים נדיפים (טיפקס ,גז מזגנים) אינו ממכר

1

1

3

 .6גראס (מריחואנה) אינו ממכר כמו סמים אחרים (אקסטזי/

1

1

3
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נכון

לא נכון

לא יודע/ת

קוקאין וכד')
 .1שימוש בגראס (מריחואנה) עלול להביא את האדם לידי אלימות
ו/או פשיעה

1

1

3

 .8אלכוהול הוא סם קשה ככל סם אחר

1

1

3

 .1גם שימוש חד פעמי בכדורי אקסטזי עלול ליצור נזק

1

1

3

 .15הגמילה מאלכוהול היא הקשה ביותר

1

1

3

 .11תוצאות השימוש בגראס (מריחואנה) פחות קשות מתוצאות
השימוש בסמים אחרים

1

1

3

 .11שתיה של כוס אחת של משקה חריף אינה משפיעה על יכולת
הנהיגה

1

1

3

 . 7אני חושב שלא אדווח להורים ו/או למורים במידה ואדע שחברי משתמשים בגראס
(מריחואנה) מעל  2פעמים בשבוע: :
 .1כלל לא מסכים  .1מסכים במידה מעטה  .3מסכים במידה בינונית  .1מסכים במידה רבה
 .5מסכים במידה רבה מאד
 .8האם בעקבות הביקור ב"מרכז הדרך":
א) הפסקת לשתות משקאות אלכוהוליים
ב) הפחתת בשתיית משקאות אלכוהוליים
ג) לא שינית את צריכת המשקאות האלכוהוליים
ד) התחלת לשתות יותר משקאות אלכוהוליים
ה) לא רלוונטי

 .9האם בעקבות הביקור ב"מרכז הדרך":
א) הפסקת להשתמש בגראס (מריחואנה)
ב) הפחתת את צריכת הגראס (מריחואנה)
ג) לא שינית את צריכת הגראס (מריחואנה)
ד) התחלת לצרוך יותר גראס (מריחואנה)
ה) לא רלוונטי
 . 01במבט לאחור ,באיזו מידה השפיע יום העיון במרכז "הדרך" על עמדותיך בנושא
סמים/אלכוהול?
 .1כלל לא  .1במידה מעטה  .3במידה בינונית  .1במידה רבה  .5במידה רבה מאד
פרט/י _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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 . 00באיזו מידה ,לדעתך ,חשוב להעביר לבני נוער תכנית בנושא מניעת שימוש בסמים
ואלכוהול?
 .1כלל לא  .1במידה מעטה  .3במידה בינונית  .1במידה רבה  .5במידה רבה מאד
פרט/י ________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .02הערות/הארות בנוגע לשאלון
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
תודה רבה על שיתוף הפעולה
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נספח  -4שאלון לצוות בית הספר

אנשי/ות צוות יקרים/ות,
לפני זמן מה השתתפו תלמידי בית הספר ביום עיון למניעת שימוש בסמים ואלכוהול במרכז
"הדרך"  .בעקבות יום העיון אנו מעוניינים בדעתכם/ן בנושא ונודה לכם/ן אם תמלאו את השאלון
המצורף.

מטרת השאלון הנה להעריך את הפעילות ביום העיון ותשובותיכם/ן ישמשו לצורכי מחקר בלבד.
השאלון אנונימי .אנא אל תכתבו את שמכם/ן עליו (או כל פרט מזהה אחר).

לשאלות בנוגע למחקר ו/או מילוי השאלון ניתן להתקשר 53-6151111 :
נודה על שיתוף הפעולה !

ד"ר טל שמר אלקיים וצוות המחקר
יחידת המחקר
מכללת סמינר הקיבוצים
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 .1אנא פרט/י ,האם ובאיזו מידה ,לדעתך ,יום העיון התאים לתלמידים והיה רלוונטי
עבורם?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .1האם את/ה שבע/ת רצון מהתכנים שהועברו ביום העיון ומהחוויה בכללותה?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

 .3האם לדעתך יום העיון תרם לתלמידים שהשתתפו בו ואם כן כיצד?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
 .1האם לדעתך יום העיון השפיע/ישפיע על עמדות /תחושות /התנהגות התלמידים בנושא
צריכת סמים ואלכוהול?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .5האם ל דעתך האקלים הבית ספרי השתנה בעקבות השתתפות התלמידים ביום העיון ,אם
כן כיצד?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .6מה היית משנה (מוסיף/מוריד/מרחיב/משפר) ביום העיון?
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 .1הערות  /הארות נוספות לגבי יום העיון
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ברשותך ,כמה שאלות נוספות:
 .8מה תפקידך בבית הספר__________________
 .1האם ליווית את התלמידים ביום העיון השנה?  .1כן  .1לא
 .15האם ליוות בעבר תלמידים ליום עיון במרכז "הדרך"?  .1כן  .1לא
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Abstract
The Haderech (The Way) program, run by "Haderech" Non-Profit Association, aims
to prevent drugs and alcohol abuse among adolescents. Its uniqueness resides in the
fact that it is implemented within an active rehabilitation center rather than at school.
The hypothesis is that adolescents should encounter youngsters suffering from
substance abuse within the framework of the community which treats them in real
time as well as be exposed to their way of life. This would facilitate illustration of the
risks involved in the use of consciousness-altering substances and 'shatter the myths'
adopted by youth regarding the need satisfied by using drugs and alcohol.
The program, which is designed for youngsters in the 10 th-12th grades, consists of a 1day seminar for 50 students every time. The seminar is conducted by a team of three
people – a tutor and two drug addicts. It comprises an interactive workshop on the
issue of "Drugs-alcohol and growing up"; watching a movie; meeting patients;
discussing the movie; touring the facility; summary.
The Research and Assessment Unit of the Kibbutzim College of Education, in
collaboration with the Israel anti-drug authority, monitored the program throughout
the 2011-12 academic year with an assessment research. The research explored the
contribution of this prevention program for the short- and long-range.
The research sample comprised 757 participants from the 10th-11th grades in five state
high schools located at the north of Israel. The students responded to questionnaires in
a pre-post setup at three points of time – one month prior to the seminar, at the end of
the seminar and about 2 months following it. The questionnaires examined the
students' knowledge about drugs and alcohol effect, their attitudes towards drugs and
alcohol abuse and their behavioral intentions of using drugs and alcohol. Furthermore,
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the questionnaires investigated the students' satisfaction with the seminar. At the end
of the year, school staff members responded to questionnaires which examined their
satisfaction with the program.
The findings illustrate that the means of attitudes in favor of drugs and alcohol abuse
and the intention of using drugs and alcohol decreased immediately following the
students' attendance of the seminar and rose back about two month later. Conversely,
the students' knowledge about drugs and alcohol effects became wider immediately
after attending the seminar. About two months later it was still extensive vis-à-vis
their knowledge before the seminar. The relation between knowledge and attitudes
and behavioral intentions was reinforced after the seminar (both immediately after it
and about two months later). The students' willingness to report about friends who
used grass was higher after the seminar.
The students manifested high level of satisfaction with the seminar and its different
components. They particularly emphasized, both immediately after the seminar and
about two months later, the long-term impact of their meeting with the patients. The
intense emotions experienced during the meeting illustrated that they had assimilated
the risks of drugs and alcohol abuse and their intentions of using them had weakened.
Similar findings related to satisfaction were indicated by the answers of the school
staff members.
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