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דבר המנכ״ל

ייעוד משרד הבריאות הוא לקדם את הבריאות ואת איכות החיים של אזרחי המדינה. מטבע הדברים, מופנה עיקר 

דווקא להשקיע במניעת החולי  רצוי  קיימת, למרות שמבחינה אסטרטגית  קשב המערכת לטיפול בתחלואה 

במקור. לא רק טיעונים תיאורטיים תומכים בשינוי סדר העדיפויות, אלא המציאות עצמה: בשנים האחרונות 

מתפשטת צריכת האלכוהול למימדים מדאיגים בכלל האוכלוסייה, ובמיוחד בקרב בני הנוער. אם לא נהפוך את 

המגמה, היא תאיים על הבריאות והבטיחות של אוכלוסיית ישראל. 

 

מתוך הכרה בחשיבות נקיטת פעולות מקדמות בריאות ומונעות חולי, עוד בשנת 2005 החל משרד הבריאות 

בתכנון שיטתי של פעילות מניעתית והשיק את היוזמה “לעתיד בריא 2020״. כ-20 ועדות מקצועיות שקדו על 

הערכת נטל התחלואה, הגדרת יעדים ומטרות כמותיות לשנת 2020 וגיבוש אסטרטגיות התערבות הנשענות 

מקדמת  גופנית  פעילות  עידוד  בנושאי  מרכזיות  תת-ועדות  שלוש  של  דוחות  המדעיות.  העבודות  מיטב  על 

בריאות, מניעה וטיפול בהשמנה ותזונה נבונה הופקו בשלהי שנת 2011. כרך זה בנושא מניעת צריכה מופרזת 

של אלכוהול מכיל את היסודות המדעיים למאמצי מניעה הנדרשים להתמודדות עם הנגע של צריכה מופרזת 

של אלכוהול.

לכן, במסגרת “עמוד האש״, תוכנית  ביצועית.  אין להסתפק בהנחיות תיאורטיות; חשוב להופכן לתוכנית  אך 

מחמש  כאחד  הציבור  בריאות  תחום  קידום  את  קבעתי   ,2011 בשנת  שהחלה  הבריאות  משרד  של  העבודה 

לגבש  הוחלט  ובאלכוהול,  בסמים  למלחמה  הלאומית  הרשות  עם  בשיתוף  המשרד.  של  העיקריות  המטרות 

ואת  לרעה  השימוש  את  ולהפחית  אלכוהוליים  משקאות  של  הצריכה  לצמצום  לאומית  תוכנית  ולהוביל 

ההתמכרות לאלכוהול. פעלנו בנמרצות לקדם חקיקה בכנסת, והצלחנו להעביר חקיקה מתקדמת, המקטינה 

את הנגישות ואת הפרסום של משקאות אלכוהוליים, ומרתיעה נהגים צעירים ואחרים מנהיגה תחת השפעת 

אלכוהול. תוכניות מניעה מגוונות הותנעו והן אף צפויות להתרחב. הדוח הנוכחי יעצים את הפעולות המבורכות 

האלה.

 

וצוותו המרכזים אותה ולמחברת  אני מבקש להודות לד״ר בעז לב, העומד בראש היוזמה, לד״ר אלי רוזנברג 

הראשית, ד״ר טוני דואק, שהקדישו זמן רב ומחשבה מעמיקה לקידום יוזמה חשובה זו. 

יישר כוחכם ובהצלחה רבה לכולנו.

 פרופ׳ רוני גמזו

מנכ״ל משרד הבריאות
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דבר המשנה למנכ״ל

המלחמה בשימוש מופרז באלכוהול היא יעד חברתי ובריאותי ראוי.

חשוב להתייחס לאסון שבשתייה מופרזת ולמזער את השלכותיה החמורות.

אלכוהול הוא התרופה הפסיכומימטית הנפוצה ביותר והמועדת ביותר לשימוש לרעה. ככזו, על הציבור הרחב 

ועל המטפלים להכיר את תוצאות השימוש בו לרעה וכיצד למנוע אותן.

שימוש לרעה באלכוהול פוגע קשות בבריאות הציבור. כדי למנוע “מחלה״ זו, יש להשתמש בטכנולוגיות מוכחות 

ומועילות.

הכללת נושא האלכוהול בסדר היום של היוזמה “לעתיד בריא 2020״ היא צעד חשוב; זו אמירה חשובה וקריאה 

להכנה וביצוע של תכנית להתמודדות עם בעיה בריאותית עיקשת וקטלנית.

מאמצי פרופ׳ רוני גמזו, פרופ׳ איתמר גרוטו, ד״ר אלי רוזנברג וד״ר טוני דואק וכן אחרים, תורמים תרומה חשובה 

למיפוי הבעיה ולהכנת כלים להילחם בה.

 ד״ר בעז לב

 המשנה למנכ"ל
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דבר ראש שירותי בריאות הציבור

צריכה מופרזת של אלכוהול הינה אחד מגורמי הסיכון למחלות ולמקרי מוות הניתנים למניעה, ובראשן מחלות 

כבד וגידולים ממאירים שונים. לכן העיסוק והטיפול בנושא הם אחד התחומים החשובים בבריאות הציבור.

בשנים האחרונות אנו עדים למגמה של עלייה בצריכת אלכוהול באוכלוסייה הישראלית, בעיקר בקרב צעירים, אך 

התופעה טרם התפשטה למימדים המצויים במקומות אחרים בעולם, בהם צריכת אלכוהול היא חלק מתרבות 

ומסורת ארוכות שנים.

דווקא מצב זה, מחייב אותנו להתערבות, שכן “הקרב עדיין לא אבוד״ ובהחלט יש מקום להשפיע ולפעול לצמצום 

הנזק הפוטנציאלי לבריאות הציבור.

שכן  משותפת,  בין-מגזרית  לעבודה  דוגמה  היא  בה  הקשורים  והנזקים  אלכוהול  של  צריכה  לצמצום  פעילות 

ההתערבות נדרשת במספר רמות, וכוללת חינוך והסברה, חקיקה ואכיפה, והפעלת כלים כלכליים של רגולציה 

ומיסוי.

לאור זאת, פרק האלכוהול משתלב היטב במסגרת היוזמה “לעתיד בריא 2020״ של משרד הבריאות שהיא 

תכנית המחייבת פעילות רב-תחומית ובין-מגזרית המצריכה שילוב כוחות, בין בתוך מערכת הבריאות ובין בקרב 

גורמים רבים מחוץ לה. פרסומו של הפרק במועד זה תואם את מדיניות המשרד לקדם את תחום בריאות הציבור 

במסגרת תכנית “עמודי האש״, והוא ישמש אותנו כ״קריאת כיוון״ בקביעת המדיניות בנושא של אלכוהול. 

חשוב להדגיש כי תהליך היישום של חלק מההמלצות המפורטות בפרק זה כבר החל ואנו נמצאים בעיצומו של 

מאבק משותף לצמצום הצריכה של אלכוהול ונזקיו. בטוחני כי יחד נצליח לממש את מרבית ההמלצות.

בהזדמנות זו אני שמח להודות למנכ״ל המשרד, פרופ׳ רוני גמזו, על מעורבותו הרבה בקידום יוזמות החקיקה 

בתחום, לד״ר בעז לב על הובלה מתמשכת של היוזמה "לעתיד בריא 2020" ולד״ר אלי רוזנברג וד״ר טוני דואק 

על פעילותם היומיומית בתחום ועל כתיבתו של פרק חשוב זה.

 פרופ׳ איתמר גרוטו

ראש שירותי בריאות הציבור
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“יין, רובו קשה ומיעוטו יפה״ )תנא דבי אליהו, ז(

היוזמה “לעתיד בריא 2020״ היא תכנית-אב לקידום בריאות ומניעה למדינת ישראל. בהובלת המשנה למנכ״ל 

המשרד, ד״ר בעז לב, היא הניחה את היסודות למדיניות בריאות נתמכת-מדע ושיטתית מאז היווסדה בשנת 

.2005

בנובמבר  המדעיים.  הדוחות  הפקת  לשלב  הגענו  השונות,  הוועדות  של  מקיפה  ועבודה  מיסוד  תקופת  לאחר 

2011 יצאה חוברת ובה שלושה דוחות בנושאים הבאים: עידוד פעילות גופנית מקדמת בריאות, מניעה וטיפול 

בהשמנה, ותזונה נבונה. דוחות אלה התקבלו בברכה ברמה הלאומית והבינלאומית ומשמשים כיום אבני הדרך 

לתוכנית יישום שאפתנית אותה מוביל משרד הבריאות בשם “התכנית הלאומית לקידום אורח חיים פעיל ובריא״.

דוח זה, מניעת צריכה מופרזת של אלכוהול, נועד לתת מענה לאתגר בריאותי גדל והולך בקרבנו: נזק בריאותי 

ותפקודי על רקע ריבוי שתיית משקאות אלכוהוליים. 

בדומה למבנה המוצלח של קודמיו, דוח זה מחולק לארבעה תתי-פרקים: האפידמיולוגיה של אלכוהול, הכולל 

נתוני צריכת אלכוהול לפי גיל ותת-קבוצות באוכלוסייה וכן את ההשלכות הבריאותיות והכלכליות של השתייה 

סדר  בקביעת  לסייע  כדי  בפיתוח  והתערבויות  מידע  יעדי   ;2020 לשנת  מדידות  ומטרות  יעדים  המופרזת; 

היום המחקרי; וההתערבויות המומלצות שנתמכות על ידי מיטב הסקירות השיטתיות והמחקרים המבוקרים 

העדכניים בספרות המדעית, יחד עם הערכת יישומיותם בישראל.

הדוח כבר נחל הצלחה: תוך ימים מהשלמת גרסה מתקדמת שלו, הוא שימש בסיס לדיונים בסדנה רב-ארגונית 

באסטרטגיות  דנו  זו  בסדנה  ובאלכוהול.  בסמים  למלחמה  הלאומית  והרשות  הבריאות  משרד  מטעם  בנושא 

ומומחים  אקדמאים,  מרכזיים,  מדיניות  קובעי  הכולל  צוות  בעזרת  עתידיות  מחקר  תכניות  ובגיבוש  יישומיות 

בתחומי המניעה הקלינית ובריאות הציבור.

ברצוני להודות למנכ״ל המשרד, פרופ׳ רוני גמזו, מינהלת היוזמה “לעתיד בריא 2020״ בראשות ד״ר בעז לב 

והכוללת את פרופ׳ איתמר גרוטו, ד״ר טוביה חורב ומירי כהן, פרופ׳ תמי שוחט-יו״ר ועדת התנהגויות בריאות 

של היוזמה, פרופ׳ יהודה ניומרק, דיקן ביה"ס לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית, ולמחברת הראשית 

של הפרק, ד״ר טוני דואק מצוות "לעתיד בריא 2020", על עבודתה המקצועית והנמרצת.

 ד״ר אלי רוזנברג

 ממונה ארצי ועורך ראשי

היוזמה “לעתיד בריא 2020״
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תקציר מנהלים מניעת צריכה מופרזת של אלכוהול

תקציר מנהלים. 1

מינוח  1.1

שתיינות כבדה )מסוכנת(: צריכה ממוצעת של יותר מ-2 מנות משקה ביום בגברים, או יותר ממשקה אחד 
ביום בנשים. מקובל גם להגדיר כ-15 מנות משקה או יותר בשבוע לגברים ו-8 מנות משקה או יותר בשבוע 

לנשים.

שתיינות אפיזודית )binge drinking(: דפוס של צריכת אלכוהול המתבטא בהעלאת ריכוז האלכוהול בדם 
)BAC( לרמה של 0.08% ומעלה. בדרך כלל, דפוס זה שקול לצריכה של 5 מנות משקה ומעלה באירוע יחיד 

לגברים ו-4 מנות משקה ומעלה באירוע יחיד לנשים, בדרך כלל בתוך פרק זמן של כשעתיים.

שימוש לרעה והתמכרות לאלכוהול: מצב שבו אדם חווה השפעות שליליות נשנות ברמה הגופנית, הנפשית 
והחברתית, כתוצאה מצריכת אלכוהול. 

כמדד  בו  להשתמש  נהוג  רבים  במקומות  בדם.  האלכוהול  ריכוז  הוא   )blood alcohol concentration(  BAC

כגון משקל הגוף, מגדר, קצב  רבים,  ריכוז האלכוהול בדם משתנה כתוצאה מגורמים  משפטי לרמת שכרות. 

חילוף החומרים, כמות המזון בקיבה ובמעי הדק ומשך הזמן שבו צורך השותה את האלכוהול. בממוצע, גוף 

האדם מפרק יחידה אחת של אלכוהול בשעה וכל יחידה מגדילה את ריכוז האלכוהול בדם ב-0.02% )גברים( 

ברוב  ועד 0.08%  נעה מ-0  זו  לנהיגה: תקרה  BAC שונה  )נשים(. מדינות שונות מגדירות תקרת  ועד 0.03% 

המוחלט של המדינות. בישראל רשאים לנהוג עם ריכוז אלכוהול בדם של עד 0.05%, בדומה למוגדר במדינות 

רבות אחרות. יש לציין שבשנים האחרונות נקבע ערך מחמיר של ריכוז אלכוהול בדם של 0.01% לנהגים חדשים, 

לנהגים מתחת לגיל 24, נהגי רכב ציבורי ונהגים ברכב מסחרי או ברכב עבודה.

אפידמיולוגיה 1.2

סקירה כללית 1.2.1

צריכת אלכוהול ברמה נמוכה עד בינונית נקשרה במחקרים ליתרונות בריאותיים למערכת הלב וכלי הדם, ואולם 

שתייה מופרזת מובילה למגוון רחב של מצבי תחלואה ומקובל לראות בה גורם משמעותי בתחלואה ובתמותה. 

צריכת אלכוהול עלולה לגרום לבעיות בריאות כרוניות, ביניהן מחלות כבד, מחלות לב וכלי דם, דלקת הלבלב 

ותת-תזונה. בנוסף, צריכת אלכוהול מגדילה את הסיכון ללקות בהפרעות פסיכיאטריות כמו דיכאון ותסמונת 

אישיות אנטי-חברתית. צריכת אלכוהול מגדילה את הסיכון ללקות בסרטן הפה,  וקשורה להפרעת  חרדתית 

הלוע, הגרון, הוושט, הכבד, המעי הגס, החלחולת והשד. הוכח גם כי היא מגדילה את הסיכון לחלות במחלות 

זיהומיות. 

מלבד ההשפעות הבריאותיות השליליות, צריכת אלכוהול מופרזת מגדילה את הסיכון לפציעה. אלכוהול הוא 

גורם משמעותי במקרי מוות ופציעה כתוצאה מתאונות דרכים, דליקות, טביעה, אלימות במשפחה, התעללות 

בילדים, רצח והתאבדות. בנוסף, נקשר השימוש באלכוהול בהתנהגות מינית בסיכון מוגבר.
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דפוסי שתייה 1.2.2

בשנת 2009, צריכת האלכוהול השנתית הממוצעת לאדם בקרב מדינות החברות ב-OECD )הארגון לשיתוף 

פעולה כלכלי ולפיתוח( עמדה על 9.3 ליטר. הישראלי הממוצע צרך רק 2.5 ליטר מדי שנה. רק בטורקיה צרכו 

פחות )1.5 ליטר לנפש בשנה(. במחקר שבוצע בישראל, התברר כי בישראל, שיעור ההימצאות של השימוש 

לרעה באלכוהול לאורך החיים הוא 4%. שיעור זה דומה לזה שבמדינות אחרות באירופה.

לאורך העשור האחרון נצפתה מגמה מעורבת בנוגע לצריכת אלכוהול בקרב בני נוער ישראלים. אף כי על פי 

נתוני סקר HBSC הבינ"ל לשנים 2001/2 עד 2009/10 חלה ירידה באחוז השותים בתדירות של לפחות פעם 

בשבוע )פרט לבנים בגיל 14(, הרי שבין השנים 2001/2 ל-2005/6 עלה שיעור בני ה-11 )משני המינים( שהודו 

שהשתכרו לפחות פעמיים בחייהם. 

המשך הניתוח של סקר HBSC לשנת 2009/10 לימד כי אף ששיעור גבוה יותר בקרב נערים ערבים )20.8%( 

 7.5%( נערות  לגבי  הנכון  הוא  שההפך  הרי  אפיזודית,  שתייה  באירועי  התנסה   )16.4%( יהודים  נערים  לעומת 

יהודיות לעומת 6.3% נערות ערביות(.

הנטל הבריאותי והכלכלי של תחלואה 1.2.3

נתונים בינלאומיים: ארגון הבריאות העולמי מדרג את האלכוהול כאחד מעשרת הגורמים המובילים לשנות  א( 

חיים מתוקננות למוגבלות )Disability Adjusted Life Years  - DALY(. על פי סקר שהתבצע לאחרונה במטרה 

לאמוד את הנטל הכלל-עולמי של תחלואה, פציעות ועלויות כלכליות שניתן לייחס לאלכוהול, התברר כי 

ניתן לייחס לאלכוהול 3.8% מכל מקרי המוות בעולם )6.2% בקרב גברים, 1.1% בקרב נשים( ו-4.5% משנות 

 )CDC( המרכזים לבקרה ומניעת מחלות .)חיים מתוקננות למוגבלות )7.4% בקרב גברים ו-1.4% בקרב נשים

בארה"ב מדרגים את האלכוהול כגורם מספר שלוש בין סיבות המוות הניתנות למניעה בארה"ב ומייחסים לו 

כ-80,000 מקרי מוות בכל שנה.

העלויות המיוחסות לאלכוהול מסתכמות ב-1.3-3.3% מהתוצר המקומי הגולמי )תמ"ג( במדינות בעלות 

הכנסה גבוהה ובינונית. 

נתונים מישראל: בשנת 2008 נרשמו בישראל 483 תאונות דרכים שבהן נקבע כי הנהג נהג תחת השפעה  ב( 

של אלכוהול ו/או סמים אחרים. מתוך אלה, 76 סווגו כתאונות דרכים חמורות )כלומר, כללו מקרי מוות או 

פציעה חמורה( ואילו 407 סווגו כתאונות דרכים קלות )פציעות בדרגות חמורות פחות(. 

שיעור העבריינים שהיו שתויים בעת שעברו עבירה אינו ידוע. כמו כן, אין אומדן של נטל התחלואה הכרונית 

כתוצאה מצריכת אלכוהול. 
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יעדים לשנת 2020  1.3

יעדים רגילים 1.3.1

הערה: תיאורי התערבויות המופיעים באות נטויה מציינים כי על פי ההערכות, משערים שאתגרים משמעותיים 

יעמדו בפני יישומן המוצלח.

צמצום של 10% באחוז בני הנוער הצורכים אלכוהול לפחות פעם בשבוע.   .1

צמצום של 10% באחוז המתבגרים המתנסים בשתייה אפיזודית.   .2

צמצום של 10% באחוז המבוגרים המתנסים בשתיינות כבדה.  .3

צמצום של 10% באחוז בני הנוער המתנסים בשתיינות כבדה.  .4

צמצום של 10% באחוז הצריכה השנתית הממוצעת של אלכוהול לנפש.  .5

צמצום של 5% באחוז הפציעות החמורות והקטלניות הנגרמות מתאונות דרכים הנזקפות לשימוש באלכוהול   .6

וסמים.

יעדי מידע בפיתוחא 1.3.2

קביעת שיעור המבוגרים בעלי דפוס צריכה של שתיינות אפיזודית.   .1

קביעת שיעור ההיארעות וההימצאות של נשים הרות הצורכות אלכוהול.  .2

 .)FAS( קביעת מספר התינוקות הנולדים מדי שנה עם תסמונת אלכוהול עוברית  .3

קביעת אחוז העבריינים שהיו שתויים בעת שעברו עבירה — בכל סוגי העבירות העיקריים.  .4

היקף  לקבוע  כדי  קטלניות  דרכים  בתאונות  מעורבים  שהיו  נהגים  של  הגוף  בנוזלי  האלכוהול  ריכוז  ניטור   .5

השפעת צריכת האלכוהול על תאונות דרכים קטלניות. 

קביעת שיעור ההיארעות וההימצאות של החולים בשחמת הכבד ואחוז החולים שמחלתם נובעת מצריכת   .6

אלכוהול.

קביעת נטל התחלואה שניתן לייחס לצריכת אלכוהול.  .7

התערבויות 1.4

סוגי התערבות המכוונים לאוכלוסייה בכללותהב 1.4.1

העלאת המסים על משקאות אלכוהוליים כדי למנוע צריכה מופרזת של אלכוהול.**  .1

בדיקות סיקור לזיהוי שימוש לרעה באלכוהול במסגרות הקליניות וייעוץ במטרה לצמצם את התופעה.*  .2

בדיקות סיקור והתערבויות קצרות באמצעות מדיה אלקטרונית )e-SBI( במסגרות רפואיות, באוניברסיטה   .3

ובקהילה.

יעדי מידע בפיתוח הם אותם יעדים שאין בעבורם, נכון לעכשיו, נתוני בסיס. א 
התערבויות שכבר מיושמות באופן מלא מסומנות בשתי כוכביות )**(. אלה המיושמות חלקית מסומנות בכוכבית אחת )*(. ב 
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פיקוח על הצפיפות של נקודות לממכר משקאות אלכוהוליים במטרה למנוע שימוש מופרז באלכוהול.  .4

הבעלים  על  אחריות  הטלת   — מועדונים(  )פאבים,  במקום  לצריכה  אלכוהול  המגישות  חנויות  של  חבות   .5
לתאונות/אלימות כתוצאה מהגשת אלכוהול לאנשים במצב של שכרות.

ביטול האישורים למכירה פרטית של אלכוהול במטרה לצמצם את המכירה והצריכה המופרזת של אלכוהול.  .6

הקמה ופרסום קיומן של נקודות ביקורת לבדיקת פיכחות נהגים במטרה לצמצם את השכיחות של תאונות   .7

דרכים.**

פיתוח ויישום של מבצעי פרסום באמצעי התקשורת במטרה לצמצם את הנהיגה תחת השפעת אלכוהול.*  .8

קידום התקנתם של מנגנונים לנעילת התנעה )alcohol ignition lock( ברכב למי שהורשעו בנהיגה תחת    .9

השפעת אלכוהול, במטרה לצמצם את שכיחות התופעה.*

פיתוח ויישום של התערבויות רבות-רכיבים, כולל גיוס גורמים בקהילה, במטרה לצמצם את היקף תופעת   .10

הנהיגה תחת השפעת אלכוהול.

סוגי התערבות המכוונים לצרכני אלכוהול קטינים 1.4.2

הגברת האכיפה של החוקים האוסרים מכירה של אלכוהול לקטינים.*   .1

קביעת ערך BAC נמוך יותר לנהגים צעירים או בלתי מנוסים.**  .2

העלאת גיל המינימום לשתייה ל-21.   .3

פיתוח ויישום של תוכניות בית ספריות לצמצום תופעת הנהיגה תחת השפעת אלכוהול ונסיעה עם נהגים   .4

שתויים.*

פיתוח ויישום של התערבויות המבוססות על המשפחה כדי למנוע שימוש לרעה באלכוהול.  .5

יעדי התערבות בפיתוחג 1.5

הערכת מידת המועילות של תוכניות סיורים משטרתיים בצמצום התוצאות השליליות של נהיגה בשכרות.  .1

הערכת מידת המועילות של תוכניות 'נהג תורן' בצמצום השכיחות של תאונות דרכים הקשורות באלכוהול.  .2

הערכת מידת המועילות של תקנות מנהליות )כגון שלילה מידית של רישיון( ומדיניות לשלילת רישיון נהיגה   .3

עוד לפני ההרשעה, כסוגים של עיצומים נגד נהגים שיכורים במטרה לצמצם את תופעת הנהיגה בשכרות.

הערכת מידת המועילות של תוכניות הדרכה להגשה אחראית של אלכוהול במטרה לצמצם את תופעת   .4

הנהיגה תחת השפעת אלכוהול. 

לצמצום  כאמצעי  מסוימים  ושעות  בימים  אלכוהול  מכירת  על  איסור  שבהחלת  המועילות  מידת  הערכת   .5

השכיחות של תאונות דרכים הקשורות בצריכת אלכוהול.

הערכת מידת המועילות של יצירת קשר בין מחירי המשקאות האלכוהוליים לבין תכולת האלכוהול שלהם   .6

כאמצעי לצמצום שיעור תאונות דרכים הקשורות בצריכת אלכוהול.

יעדי התערבות בפיתוח הם יעדים שתוכננו כדי לבחון התערבויות מסוגים קיימים אשר טרם הוערכו כיאות בהקשר הישראלי  ג 
)לדוגמה, יעדים שפותחו בחו"ל( או כדי לפתח סוגי התערבות חדשים, אם אין.
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הקדמה. 2

רוב  לגרום למוות בטרם עת.  ואף  גם עלולה לפגוע בה  צריכה של אלכוהול עשויה להועיל לבריאות, אך היא 

צרכני האלכוהול אינם מפתחים בעיות. יתר על כן, נמצא קשר בין צריכה נמוכה עד בינונית של אלכוהול בקרב 

מבוגרים )גיל העמידה ומעלה( לבין תועלת בריאותית. לדוגמה, נצפתה ירידה בסיכון ללקות בהתקף לב, שבץ 

ומוות מכל סוגי המחלות במערכת כלי הדם  מוחי איסכמי, מחלות בכלי הדם ההיקפיים, מוות לבבי פתאומי 
והלב,1 סוכרת,2 ואבני מרה.3, 4

באמצעות  להזיק  עלולה  אלכוהוליים  משקאות  צריכת  מופרזת.  משתייה  נגרמים  באלכוהול  שמקורם  נזקים 

ונזקים  פציעות  בייחוד  מידי,  נזק  לגרום  עלולה  שכרות  והרעלה.  התמכרות  שכרות,  שונים:  מנגנונים  שלושה 

אחרים הקשורים ברמת אלכוהול גבוהה בדם. התמכרות והרעלה עלולות להסב, בנוסף, נזקים ארוכי-טווח, כגון 

נזק מצטבר למרקם המשפחתי, לחיי העבודה או למעמד החברתי, או נזק בריאותי כרוני. בנוסף, קיים מתאם 
גבוה בין השימוש באלכוהול לבין השימוש בטבק וסמים אחרים, בייחוד בקרב צעירים.5

צריכה מופרזת של אלכוהול נקשרה במגוון רחב של מצבי תחלואה ומקובל לראות בה גורם משמעותי לתחלואה 

ותמותה. צריכת אלכוהול עלולה לגרום לבעיות בריאות בטווח הארוך, ביניהן מחלות כבד )שחמת, כבד שומני 

והחרפה של צהבת מסוג C(, מחלות זיהומיות )שחפת, דלקת ריאות ו-HIV(, מחלות לב וכלי דם )הפרעות בקצב 

הלב, קרדיומיופתיה ושבץ מוחי( ודלקת הלבלב. בנוסף, צריכת אלכוהול מגדילה את הסיכון ללקות בהפרעות 

פסיכיאטריות, כגון דיכאון ותסמונת חרדה וכן נמצא קשר בין צריכה להפרעת אישיות אנטי-חברתית, ולסיכון 

לסרטן הפה, הלוע, הגרון, הוושט, הכבד, המעי הגס, החלחולת והשד.6 התמכרות לאלכוהול עלולה להוביל לתת-

תזונה בשל השינויים שהיא גורמת בעיכול ובחילוף החומרים של חומרים מזינים רבים. אלכוהול גורם גם למומים 

מולדים בעוברים; בקרב נשים הרות, צריכה מופרזת של אלכוהול עלולה לגרום להפרעה התפתחותית הנקראת 

'תסמונת אלכוהול עוברית' )Fetal Alcohol Syndrome או FAS(, הגורמת לעיוותים בעצמות הגולגולת והפנים, 

פיגור בגדילה וליקויים במערכת העצבים. 

מלבד תוצאות של מחלות קודמות, צריכת אלכוהול מופרזת מגדילה את הסיכון לפציעה. אלכוהול הוא גורם 

משמעותי במקרי מוות ופציעה כתוצאה מתאונות דרכים, דליקות, טביעה, אלימות במשפחה, התעללות בילדים, 

רצח והתאבדות. בנוסף, השימוש באלכוהול נקשר בהתנהגויות מיניות מסוכנות. צריכת אלכוהול לפני נהיגה 

או הפעלת מכונות, אפילו בכמות קטנה יחסית, עלולה לתרום למקרי מוות ופציעה כתוצאה מתאונות דרכים 

ותאונות עבודה.7 

צריכה מופרזת של אלכוהול פוגעת קשות בבריאות הציבור ומטילה על החברה נטל בריאותי, כלכלי וחברתי 

כבד. לפיכך, המטרה העליונה של כל עקרונות המדיניות בנושא האלכוהול היא למנוע צריכה ברמות מזיקות 

ולהגביל בכך את ההשפעות השליליות של צריכה מופרזת. 
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הגדרות. 3

שתיינות כבדה )מסוכנת( 3.1

 National Institute on Alcohol Abuse and( המכון הלאומי לצריכת יתר של אלכוהול ואלכוהוליזם בארה"ב

Alcoholism או NIAAA( מגדיר שתיינות כבדה כצריכה של יותר משתי מנות משקה ביום, בממוצע בקרב גברים, 

יותר ממנת משקה אחת ביום בקרב נשים.8 מדד דומה הוא צריכה של חמש עשרה מנות משקה ומעלה  או 

בשבוע בקרב גברים, או שמונה מנות משקה ומעלה בשבוע בקרב נשים. 

שתיינות אפיזודית 3.2

על פי הגדרות ה-NIAAA, שתיינות אפיזודית היא דפוס של צריכת אלכוהול המתבטא בהעלאת ריכוז האלכוהול 

בדם )BAC( לרמה של 0.08% ומעלה. דפוס זה שקול לצריכה של 5 מנות משקה ומעלה באירוע יחיד לגברים 
ו-4 מנות משקה באירוע יחיד לנשים, בדרך כלל בתוך פרק זמן של כשעתיים.9

שתייה ברמה מזיקה 3.3

צריכת אלכוהול במידה הגורמת לפרט נזק גופני, חברתי או נפשי, אך אינה עומדת באמות המידה של התמכרות.10 

שימוש לרעה והתמכרות לאלכוהול 3.4

מהשימוש  כתוצאה  והחברתית,  הנפשית  הגופנית,  ברמה  נשנות  שליליות  השפעות  חווה  אדם  שבו  מצב 

באלכוהול.10 ההשפעות מתוארות בנפרד להלן.

שימוש לרעה באלכוהול 3.4.1

שימוש הסתגלותי לקוי באלכוהול, הגורם למצוקה או ליקוי בעלי חשיבות קלינית, המתבטאים בתוך תקופה 

רצופה של 12 חודשים באחת או יותר מהצורות הבאות:

אי-עמידה בהתחייבויות חשובות בעבודה, בבית או בבית הספר	 

שימוש חוזר באלכוהול גם כאשר יש בכך סיכון גופני	 

בעיות נשנות עם החוק	 

המשך השימוש באלכוהול על אף המודעות לכך שהוא גרם לבעיות חברתיות או בין-אישיות או החמיר 	 
אותן.10

התמכרות לאלכוהול 3.4.2

ליקוי בעלי חשיבות קלינית, המתבטאים בתוך תקופה  שימוש הסתגלותי לקוי באלכוהול הגורם למצוקה או 

רצופה של 12 חודשים בשלושה מהאופנים הבאים, או יותר:

סבילות או תסמיני גמילה	 

שתייה של כמות גדולה יותר או במשך זמן ממושך יותר משהיה בכוונת האדם המכור	 
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מאמצים כושלים לשלוט בשימוש או לצמצם אותו	 

הקדשת זמן רב לצריכת אלכוהול, התאוששות מהשפעותיו או ניסיונות להשיגו	 

צמצום העיסוק או נטישה של פעילויות עבודה, חברה או פנאי חשובות בשל השימוש באלכוהול	 

או 	  כי סביר להניח שצריכתו היא הגורמת לבעיות חברתיות  המשך השימוש באלכוהול על אף הידיעה 
בין-אישיות10

הערה: בדוח זה, המונח 'מבוגרים' מתייחס לבני 21 ומעלה, אלא אם צוין אחרת. גיל זה נבחר הואיל ובישראל, 

מבוגרים צעירים יותר, גילאי 18-20, כפופים למסגרות צבאיות בשל שירות החובה. במסגרות אלה הם עשויים 

מבוססי- אפידמיולוגיים,  בסקרים  לא  כלל  בדרך  אך  לחיילים,  מעבירות  הצבא  שרשויות  בסקרים  להשתתף 

אוכלוסייה, מהסוג המשמש את החוקרים ליצירת נתוני הבסיס הדרושים לקביעת היעדים לשנת 2020.

ריכוז אלכוהול מרבי בדם  3.5

כמדד  בו  להשתמש  נהוג  רבים  במקומות  בדם.  האלכוהול  ריכוז  הוא   )blood alcohol concentration(  BAC

משפטי לרמת שכרות. בממוצע, גוף האדם מפרק יחידה אחת של אלכוהול בשעה וכל יחידה מגדילה את ריכוז 

ואישיים,  )נשים(. ריכוז האלכוהול בדם מושפע מגורמים שונים  )גברים( ועד 0.03%  האלכוהול בדם ב-0.02% 

שבו  הזמן  ומשך  העליונה  העיכול  במערכת  המזון  וסוג  כמות  החומרים,  חילוף  קצב  מגדר,  הגוף,  משקל  כגון 

צרך השותה את האלכוהול. קצב הספיגה של אתנול גדל בתנאים הבאים: היעדר חלבונים, שומנים ופחמימות 

במערכת העיכול; משקאות שבהם ריכוז האתנול נע סביב כ-20% מהנפח הכולל של המשקה; וכתוצאה מהגזה 

)קוגניטיביים(  והכרניים  פסיכו-מוטוריים  התנהגותיים,  שינויים  במשקה(.  מומס  דו-חמצני  פחמן  של  )נוכחות 

נצפו אפילו בריכוז נמוך של 0.02-0.03% )כלומר, אחרי משקה אחד עד שני משקאות(. מצב של שיכרון )או 

שכרות( משפיע על המוח וגורם להאטת ההחזרים, דיבור לא ברור ותנועות מסורבלות. צריכה ברמה של -300

LD50, שהוא הכמות  400 מ"ג/ד"ל עלולה לגרום למוות. תכולת אלכוהול של 0.45% בדם מייצגת את הערך 
העלולה לגרום למוות בקרב 50% מהפרטים.11

תקרת BAC שונה לנהיגה מקובלת במדינות השונות — מאפס ועד היעדר הגבלה )במדינות מסוימות(. בישראל, 

ערך BAC המרבי הוא 0.05% לאוכלוסייה בכללותה, אך 0.01% בלבד לנהגים חדשים, לנהגים שגילם פחות מ-24 

שנים, נהגי רכב ציבורי או נהגי רכב מסחרי שמשקלו על פי הרישיון הוא מעל 3,500 ק"ג. מדינות רבות נוספות 

קבעו, אף הן, ערך BAC מרבי של 0.05%. ביניהן נמנות אוסטרליה, אוסטריה, בלגיה, בולגריה, קרואטיה, דנמרק, 

קבעו  נוספות  מדינות  וטורקיה.12  ספרד  אפריקה,  דרום  פורטוגל,  הולנד,  איטליה,  יוון,  גרמניה,  צרפת,  פינלנד, 

ערך נמוך עוד יותר )0.02%( כגבול העליון המותר. ביניהן ניתן למנות את סין, נורווגיה, פולין ושוודיה. יש מדינות 

שבהן החוק מחמיר עוד יותר והגבול החוקי העליון הוא אפס: ארמניה, אזרבייג'אן, הרפובליקה הצ'כית, הונגריה, 

ירדן, קירגיזסטן, רומניה והרפובליקה הסלובקית. בחמש מדינות נוספות, הגבול החוקי הוא אפס מסיבות של 

דת: בחריין, מאלי, פקיסטן, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. בקצה השני נמצאות מדינות כמו ארצות הברית, 
אירלנד, לוקסמבורג ובריטניה, שבהן הגבול העליון המותר על פי החוק הוא 13.0.08%
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אפידמיולוגיה . 4

הרמה הבינלאומית  4.1

דפוסי שתייה 4.1.1

ההגדרות של שתיינות כבדה ושתיינות אפיזודית אינן זהות בכל המדינות. 

ואילו 15.1% התנסו בשתייה  פי ההגדרות דלעיל, בשנת 2010 נחשבו 4.9% לשתיינים כבדים14  בארה"ב, על 

אפיזודית.15 בקרב תלמידי תיכון, 24% דיווחו על התנסות בשתייה אפיזודית.16 השכיחות של שימוש לרעה לאורך 

החיים ובמהלך תקופה בת 12 חודשים הייתה 17.8% ו-4.7%, בהתאמה, ואילו שכיחות ההתמכרות לאלכוהול 

כ-17%  ההערכות,  פי  על  בהתאמה.  ו-3.8%,   12.5% הייתה  חודשים   12 בת  תקופה  ובמהלך  החיים  לאורך 

מהגברים וכ-8% מהנשים עונים על ההגדרה של התמכרות לאלכוהול בנקודה כלשהי בחייהם.17 

בקנדה גובשו שתי הנחיות; האחת מתייחסת להשפעות הכרוניות של שתיינות יתר )כגון מחלת כבד או סרטן 

מסוגים מסוימים( ואילו השנייה מתייחסת להשפעות של שתיינות חריפה )כגון היפצעות או שתיית מנת-יתר(. 

בכל אחת מההנחיות האלה, ההגדרה של שתייה בסיכון נמוך מקבילה, במידה רבה, להגדרות של שתיינות לא 

וכן של שתיינות לא אפיזודית בארה"ב. בהנחיה המתייחסת להשפעות הכרוניות של שתיינות,  קלה-בינונית 

יותר משתי מנות  ולא  נמוך מוגדרת כצריכה של 10 מנות משקה שבועיות לכל היותר לנשים  שתייה בסיכון 

יותר  ולא  בשבוע  משקה  מנות   15 עד  של  כצריכה  מוגדרת  היא  גברים,  אצל  ואילו  הימים,  ברוב  ביום  משקה 

משלוש מנות משקה ביום, ברוב הימים. בהנחיה המתייחסת לשתיינות חריפה, שתייה בסיכון נמוך מוגדרת כ-3 

מנות משקה, לכל היותר, בכל אירוע שתייה נתון עבור נשים, ו-4 מנות משקה, לכל היותר, בכל אירוע שתייה 

נתון, לגברים.18 

הוגדרו  )כלומר  כרוניות  השפעות  המגדירה  מההנחיה  חרגו  בכללותה  מהאוכלוסייה   18.7%  ,2011 בשנת 

כ"שתיינים כבדים"( ואילו 13.1% חרגו מההנחיה המגדירה השפעות של שתיינות חריפה )כלומר הוגדרו כשותים 

שתייה אפיזודית(. בקרב גברים דווח על שיעור גבוה יותר באופן מובהק של שתיינות כבדה ואפיזודית מאשר 

בקרב נשים: 22.3%   מהשתיינים הגברים ו-15% מהנשים שצרכו אלכוהול חרגו מההנחיה המגדירה השפעות 

חרגו מההנחיה המגדירה  אלכוהול  ו-9.5% מהנשים שצרכו  הגברים  ואילו 16.6% מצרכני האלכוהול  כרוניות 

השפעות שתיינות חריפה.19 

)NHMRC( של אוסטרליה, פרסמה בשנת 2009 הנחיות  המועצה הלאומית למחקר בנושאי בריאות ורפואה 

חדשות לצמצום הסיכונים הבריאותיים הקשורים בצריכת אלכוהול. ההנחיות החדשות מבוססות על הרעיון של 

התגברות סכנת הנזק ככל שגדלות כמויות האלכוהול שצורך הפרט, במקום לציין רמות צריכה שונות במונחים 

כמו 'סיכון נמוך', 'מסוכן' או 'סיכון מוגבר', כפי שנעשה בהנחיות הקודמות. ההנחיות משנת 2009 אינן מגדירות 

אחת  הנחיה  בריאים,  למבוגרים  ביחס  פותחו  אוניברסליות  הנחיות  שתי  כ'בטוחה'.  אלכוהול  צריכת  רמת  אף 

לילדים וצעירים ואחת נוספת לנשים הרות או מיניקות. 

ההנחיה הראשונה קוראת לנשים וגברים בריאים להגביל את עצמם לשתי מנות משקה סטנדרטיות בכל יום 

נתון כדי למנוע את הסיכון לנזק כתוצאה ממחלה או פציעה הקשורה בצריכת אלכוהול לאורך כל ימי חייהם. 

ההנחיה השנייה קוראת לנשים וגברים בריאים להגביל את עצמם לארבע מנות משקה סטנדרטיות, לכל היותר, 
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בכל אירוע שתייה בודד, כדי למנוע את הסיכון הנקודתי לפציעה כתוצאה מצריכת אלכוהול באותו אירוע. אשר 

המלצה  מאלכוהול.  מוחלטת  הימנעות  היא  ביותר  הבטוחה  האפשרות  מ-18,  פחות  שגילם  וצעירים  לילדים 
דומה נכללה גם בהנחיה לנשים הרות, נשים המתכננות להרות ונשים מיניקות.20

באוסטרליה, בשנים 2007/8, 20.9% מכל הפרטים שגילם 18 שנים ומעלה צרכו אלכוהול ברמות העולות על 

ונשים  יותר משתי מנות משקה סטנדרטיות לגברים  )כלומר, שתו  ימי החיים  כל  ההנחיות בדבר סיכון לאורך 

כאחד(. בשנים 2007/8, דיווחו 38.2% מכלל הבוגרים גילאי 18 ומעלה על צריכה של יותר מ-6 מנות משקה 

רגילות )גברים( או יותר מ-4 מנות משקה רגילות )נשים( בכל אירוע שתייה בודד . הערה: לא היה אפשר לאמוד 

את שיעור הפרטים שחרגו מהנחיות ה-NHMRC משנת 2009 לגבי סיכון באירוע שתייה בודד, שכן הקריטריון 

שהיה בשימוש בסקר לגבי גברים )6 מנות משקה סטנדרטיות באירוע בודד( היה ליברלי בהרבה מהתקן של 4 

מנות משקה שאומץ בהנחיות משנת 21.2009 מנתוני הסקר הלאומי של מצב בריאות הנפש והרווחה הנפשית 

שהתקיים באוסטרליה ב-2007 עולה כי השכיחות של הפרעות לאורך כל החיים והפרעות לאורך 12 חודשים 

ביחס  ו-1.4%, בהתאמה,  ו-3.9%  באלכוהול,  לרעה  לשימוש  ביחס  ו-2.9%, בהתאמה,  הייתה 18.3%  רצופים 

להתמכרות לאלכוהול.22 

באנגליה, ממליצה הממשלה לגברים לצרוך לכל היותר 3-4 יחידות של אלכוהול ביום, וממליצה לנשים להימנע 

מצריכה של יותר מ-2-3 יחידות ביום. הנחיה זו דומה לקטגוריית השתייה האפיזודית המקובלת במדינות אחרות. 

צריכת האלכוהול השבועית המומלצת מנחה נשים וגברים להימנע מצריכה של יותר מ-14 ו-21 יחידות בשבוע 

ממוצע, בהתאמה.23 בשנת 2009, 37% מהגברים צרכו יותר מ-4 יחידות ו-29% מהנשים צרכו יותר מ-3 יחידות 

ליום לפחות במשך יום אחד בשבוע שקדם לסקר. 20%   מהגברים דיווחו על צריכה של יותר מ-8 יחידות ו-13% 

מהנשים דיווחו על צריכה של יותר מ-6 יחידות ביום במשך לפחות אחד הימים של השבוע שקדם לסקר. 26%   

מהגברים דיווחו על צריכה של יותר מ-21 יחידות בשבוע ממוצע ו-18% מהנשים דיווחו כי צרכו יותר מ-14 
יחידות בשבוע ממוצע.24

נטל התחלואה 4.1.2

ארגון הבריאות העולמי מדרג את האלכוהול כאחד מעשרת הגורמים המובילים לנטל תחלואה במונחי שנות 

חיים מתוקננות למוגבלות )Disability Adjusted Life Years  - DALY(. 25 על פי סקר שהתבצע ב-2009 במטרה 

לאמוד את נטל התחלואה הכלל-עולמי, פציעות ועלויות כלכליות שניתן לייחס לאלכוהול, התברר כי ניתן לייחס 

לאלכוהול 3.8% מכל מקרי המוות בעולם )6.2% בקרב גברים, 1.1% בקרב נשים( ו-4.5% משנות החיים מתוקננות 

למוגבלות )7.4% בקרב גברים ו-1.4% בקרב נשים(. 26 המרכזים לבקרה ומניעת מחלות )CDC( בארה"ב דרגו את 

האלכוהול כגורם השלישי ברשימת סיבות המוות הניתנות למניעה בארה"ב ומייחסים לו כ-80,000 מקרי מוות 

בשנה. בארה"ב, צריכה מופרזת של אלכוהול אחראית, בממוצע, לאובדן של 30 שנות חיים פוטנציאליים בכל 

מקרה מוות, דהיינו כ-2.3 מיליון שנות חיים פוטנציאליים אבודות )YPLL( מדי שנה.27 המחלה הכרונית המובילה 

בגרימת מקרי מוות שניתן לייחס לצריכת אלכוהול היא מחלת כבד אלכוהולית )15,183(,28 ואילו הגורם החריף 

המוביל למקרי מוות כאלה היה פציעה כתוצאה מתאונות דרכים )10,228(.29 על פי נתוני ה-CDC, אלכוהול 

הוא גורם בכשליש ממקרי ההתאבדות והרצח בארה"ב.30 תסמונת אלכוהול עוברית היא הגורם המוביל לפיגור 
שכלי הניתן למניעה בארה"ב.31
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ישראל  4.2

דפוסי שתייה 4.2.1

מבוגרים 4.2.1.1

צריכת אלכוהול בליטרים לנפש 4.2.1.1.1

הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי )OECD( מפיק נתונים סטטיסטיים על צריכת אלכוהול לכל מדינה החברה 

בארגון. על פי נתוני הארגון, בשנת 2009 עמדה הצריכה השנתית של אלכוהול בישראל על 2.5 ליטר לנפש. 

ליטר   1.5 צרכו  בה  טורקיה,  בארגון למעט  34 המדינות האחרות החברות  לעומת  יותר  נמוכה  היא  זו  צריכה 

לנפש מדי שנה. הצריכה השנתית לנפש במדינות האחרות החברות נעה בין 5.9 ליטר )מקסיקו( ל-12.3 ליטר 

)צרפת(.32 

צריכה כללית של אלכוהול 4.2.1.1.2

על פי הסקר האפידמיולוגי השביעי שנערך ב-2009 ואשר ממצאיו התפרסמו על ידי הרשות למלחמה בסמים 

בישראל, בקרב מדגם של 4,657 תושבים גילאי 18-40 מ-250 אזורים סטטיסטיים, דיווחו 64.3% מהמשתתפים 

כי שתו משקה אלכוהולי מסוג כזה או אחר בשנה החולפת. מספר זה אינו שונה מהנתונים של סקרים קודמים. 

כ-25% דיווחו כי השתכרו לפחות פעם אחת בשנה החולפת, ואילו 21% התאימו להגדרה של שתיינות אפיזודית, 

לאחר שדיווחו כי צרכו 5 מנות משקה ויותר בתוך שעות ספורות, לפחות פעם אחת בחודש החולף.33 

מהגברים   65.7% דיווחו   ,2003/4 בשנים  ישראלים  מבוגרים  בקרב  שנערך  ומבוסס-אוכלוסייה  לאומי  בסקר 

ו-38.9% מהנשים על צריכת כמות כזו או אחרת של אלכוהול בשנה החולפת. השיעור ירד בהתאם לעלייה בגיל, 
מ-56.3% בקרב גילאי 21-44 ל-28.8% בלבד בקרב בני 75 ומעלה.34

שימוש לרעה באלכוהול 4.2.1.1.3

שיעור ההימצאות של שימוש לרעה באלכוהול לאורך החיים עומד על כ-4% ודומה מאוד לשיעור הכולל במדינות 

אחרות באירופה.34,35 שיעור השימוש לרעה באלכוהול גבוה יותר בקרב גברים, מבוגרים צעירים, עולים ממדינות 

חבר העמים ואנשים שמעולם לא נישאו. 

שתיינות כבדה 4.2.1.1.4

בשנים 2003/4 נערך סקר לאומי ומבוסס-אוכלוסיה בקרב מבוגרים ישראלים. באותו סקר, הוגדרה שתיינות 

כבדה תכופה כצריכה של 3 מנות משקה ויותר, שלוש פעמים בשבוע או יותר, לפחות פעם אחת בשנה החולפת. 

ממצאי הסקר לימדו על שיעור נמוך יחסית של שתיינות כבדה תכופה: 6.8% מהגברים ופחות מ-1% מהנשים 

דיווחו על דפוס שתייה שכזה. כצפוי, בקרב הבוגרים הצעירים נרשמה שתיינות כבדה תכופה בשיעור גבוה יותר: 
4.6%   בקרב גילאי 21-44, אך נתון זה אפיין פחות מ-2% מגילאי 45 ומעלה.34

נתונים חדשים יותר )מ-2009/10( ביחס לאוכלוסיית הבוגרים )גילאי 21 ומעלה( מוצגים בטבלה 1. 
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הוגריםטגילאיטט2טומעלבטשדיווחוטעלטשתיינותטכהדב,ט0ט/2009בטט הלבט

%מספרמין
1,4870.7נשים
1,4901.3גברים

 2009/10  ,)INHIS( מקור: סקר בריאות לאומי בישראל

בני נוער 4.2.1.2

נתוני צריכה כלליים 4.2.1.2.1

ידי הרשות למלחמה בסמים בהשתתפות 7,700  הסקר האפידמיולוגי הארצי השביעי בוצע בשנת 2009 על 

תלמידים גילאי 12-18 מ-175 בתי ספר. קרוב ל-50% מהמשתתפים דיווחו על צריכה של משקה אלכוהולי 

מסוג כזה או אחר בשנה החולפת. מספר זה דמה לנתונים שנרשמו בשני הסקרים הקודמים, שהתקיימו ב-2001 

וב-2005, אך היה נמוך במעט מהנתונים בסקרים מוקדמים עוד יותר )1989, 1995, 1998(. בנוסף, כ-30% 

השתכרו לפחות פעם אחת בשנה החולפת ואילו 25% צרכו 5 מנות משקה או יותר בתוך שעות ספורות )שתייה 

אפיזודית(, לפחות פעם אחת בחודש החולף. שיעור זה גבוה מ-25 האחוזים שדיווחו על אירוע שכרות אחד 

לפחות ואף מ-19 האחוזים שדיווחו על שתייה אפיזודית בסקר הקודם. הוא גבוה גם מנתונים סטטיסטיים דומים 

שדווחו לעיל ביחס לבוגרים )ס"ק 4.2.1.1.2(. נתוני הסקר הנוכחי מלמדים על עלייה גדולה בשכיחות של שתייה 

עם העלייה בגיל: מ-30% בקרב תלמידי כיתה ז' ל-60.5% בקרב תלמידי כיתה י"ב. גורמי סיכון לשתייה כללו 

בני נוער שהגדירו עצמם כחילונים לעומת דתיים )61.3% לעומת 32.7%(, קורבנות טרור לעומת אחרים )58.5% 

לעומת 49.2%(, ילדים להורים גרושים לעומת ילדים שהוריהם נשואים )58.2% לעומת 48.4%(, ילדים שרמת 

ילדים להורים בעלי השכלה של שמונה שנות לימוד ומטה )61.3%  יותר לעומת  ההשכלה של אביהם גבוהה 

לעומת 39.2%( וילדים לאבות עובדים לעומת ילדים שאבותיהם מובטלים )51.6% לעומת 38.3%(.33 

 Health Behavior in(  HBSC טבלה 2 מציגה את הרגלי השתייה בקרב בני נוער בשנים 2009/10 מתוך סקר

School-aged Children, 'התנהגויות בריאות בקרב תלמידי בית ספר'(, מחקר רב לאומי שנערך בשיתוף עם 

הלשכה האזורית של ארגון הבריאות העולמי לאזור אירופה. באופן כללי ניתן לסכם שמתבגרים יהודים שותים 

יותר מאשר מתבגרים ערבים ואילו בשתי הקבוצות, בנים נוטים לשתות יותר מבנות. שתי המגמות גדלות עם 

הגיל. 

שיעורטהניטבנוערטשאינםטצורכיםטאלכובולטכלל,טלפיטגיל,טמיןטובשתייכותטאתנית,ט0ט/2009בט2 הלבט

כולם ערביםיהודיםגיל )שנים(
בנים 
)%(

בנות
)%(

סה"כ
)%(

בנים
)%(

בנות
)%(

סה"כ
)%(

בנים
)%(

בנות
)%(

סה"כ
)%(

1180.693.086.880.797.088.980.694.187.4
 1360.883.172.084.794.389.567.186.176.6
 1535.954.545.276.197.586.846.666.256.4

59.176.968.080.596.388.464.882.173.5סה״כ )%(
מקור: סקר התנהגויות בריאות בקרב ילדי בתי ספר )HBSC(: דוח בינלאומי על הסקר משנת 2009/10 עם נתונים מישראל, מאת י. הראל, תקשורת אישית, 2011.

ביותר  ירד  זה  שיעור  בחודש.  פעם  לפחות  אלכוהול  ששתו  הישראלים  הנוער  בני  שיעור  את  מציגה   3 טבלה 

)ירידה  זאת אפיינה את הנוער הערבי  נטייה  ואולם,  ועד 2006.  בין השנים 1998  מ-15% לכלל המשתתפים 

מ-18.2% ל-9.9%( הרבה יותר מאשר את הנוער היהודי )29.2% ל-27.5%(.
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הניטנוערטשצרכוטמשקבטאלכובוליטלפחותטפעםטאחתטהחודש,ט998-2006טטבטט הלבט

199820022006אוכלוסייה
בנים
)%(

בנות
)%(

סה"כ
)%(

בנים
)%(

בנות
)%(

סה"כ
)%(

בנים
)%(

בנות
)%(

סה"כ
)%(

38.719.929.234.620.927.337.420.127.5יהודים

28.68.918.227.16.515.717.14.59.9ערבים

3818.628.133.21825.132.616.623.5סה"כ
מקור: סקר התנהגויות בריאות בקרב תלמידי בית ספר )HBSC(. י. הראל, תקשורת אישית, מארס 2009.

HBSC לשנת 2009/10, המשווים בין שיעור השותים לפחות פעם אחת  טבלה 4 מציגה את הנתונים מסקר 

בשבוע, בישראל, לבין הנתונים מ-37 מדינות אחרות. מטרידה העובדה כי בקרב גילאי 11, בנים ובנות כאחד, 

שיעור הנוער הישראלי שדיווח על צריכת אלכוהול היה גבוה במידה ניכרת מהממוצע ב-HBSC, כאשר הבנים 

הציבו  מישראל  הנתונים  ה-13,  בני  בקרב  גם  הרביעי.  במקום  והבנות  ברשימה,  השלישי  במקום  הישראלים 

אותה מעל לממוצע, אך בגיל 15, אף כי הדירוג נותר גבוה למדי )14/38( בקרב הבנים, הרי ששיעור ההימצאות 

היחסית בקרב הבנות היה נמוך במידה ניכרת, דבר שהציב אותן רק במקום ה-30. 36 נתונים נוספים לגבי צריכת 

אלכוהול בקרב בנים, מתוך סקרי HBSC לשנים 2001/2 ו-2005/6, מוצגים בטבלאות A2-1 ו-A2-2 בנספח. 

מהשוואת המגמות בשלושה סקרים מהשנים 2001-2009 ניתן להסיק באופן כללי כי צריכת האלכוהול ירדה 

בקרב בנים ובנות בני כל הגילים, למעט קבוצת בני ה-15 בקרב הבנים, שבה חלה עלייה של כ-15% בשיעור 

השותים לפחות פעם בשבוע לאורך שמונה השנים האלה.

הניטנוערטשצרכוטמשקאותטאלכובולייםטלפחותטפעםטאחתטהשהוע,ט0ט/2009טבטט הלבט

גיל

)שנים(

כל הבנים

)%(

יהודים

)%(

ערבים

)%(

ממוצע 
רב-

מדינתי 
בינ"ל 
בסקר 
 HBSC

)%(

כל הבנותדירוג 

)%(

יהודיות

)%(

ערביות

)%(

ממוצע 
רב-מדינתי 
בינ"ל בסקר 

)%( HBSC

דירוג 

מקום 1117.712.227.95 

שלישי

מקום 5.55.36.02

רביעי
מקום 1317.215.321.410 

שביעי

מקום 8.89.37.76

תשיעי
מקום 10.612.17.517מקום 1528.129.424.02514 

30
מקור: סקר התנהגויות בריאות בקרב ילדי בתי ספר )HBSC(: דוח בינלאומי על הסקר מ-2009/10 עם נתונים מישראל, מאת י. הראל, תקשורת אישית, 2011 ונתונים 

.HBSC בינלאומיים מאתר

בטבלה 5 מוצגים נתונים מ-2009/10 המתייחסים לאחד המדדים של חומרת השתייה: שיעור המשתתפים 

המדווחים על אירוע שכרות. מדאיג להיווכח כי יותר מ-40% מכלל הבנים היהודים גילאי 15 מדווחים על אירוע 

ו-2001/2,  נוספים מהשנים 2005/6  נתונים  ו-A2-4 בנספח מציגות   A2-3 שכרות אחד לפחות.37 טבלאות

בהתאמה, לגבי בני 15 המדווחים על הגיל שבו השתכרו לראשונה ועל הגיל שבו החלו לשתות. 
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הניטנוערטשדיווחוטעלטשכרות,ט0ט/2009טבטט הלבט

גיל
)שנים(

סה״כ )%(
)דירוג 
בינ"ל( 

כל הבנים
)%(

יהודים
)%(

ערבים
)%(

כל הבנות
)%(

יהודיות
)%(

ערביות
)%(

1111.57.918.11.91.82.0

1315.416.612.95.67.61.3

1535.641.916.615.120.33.8

25.1 )20/36(סה"כ
מקור: סקר התנהגויות בריאות בקרב תלמידי בית ספר )HBSC( 2009/2010. י. הראל, תקשורת אישית, 2011.

יותר: משתתפים שדיווחו על שני אירועי שכרות  בטבלה 6 מוצגים נתונים על צריכת אלכוהול ברמה חמורה 

לפחות. הטבלה מכילה נתונים מהשנים 2001/2 ו-2005/6. בקרב גילאי 11, בנים ובנות כאחד, הדירוג גבוה 

למדי יחסית לשאר מדינות HBSC. מנגד, בקרב גילאי 13 ו-15 המגמה הפוכה. עלייה מדאיגה נצפתה באחוז 

המשתכרים בקרב בנים בני 11 ועוד יותר בקרב בנות בגיל זה, על אף שהשיעורים המוחלטים עדיין נמוכים.38. 

מקרי  שני  על  שדיווחו  מישראל(  )גם  נוער  בני  בין  בינלאומית  השוואה  הכוללים  מ-2001/02,  נוספים  נתונים 

שכרות לפחות, מוצגים בטבלה A2-5 בנספח. 

HBSCבטהניטנוערטשדיווחוטעלטשניטמקריטשכרותטלפחות,ט2/ט200טלעומתט6/ט200: 6טבלה 

גיל
)שנים(

בנים 
 2001/2

)%(

בנים 
2005/6

)%(

ממוצע 
רב-מדינתי 
בינלאומי 

בסקר 
 HBSC

   2005/6
)%(

דירוג 
)2005/6(

בנות 
 2001/2

)%(

בנות 
2005/6

)%(

ממוצע 
רב-מדינתי 
בינלאומי 

בסקר 
 HBSC

   2005/6
)%(

דירוג
 )דירוג 

ל-2005/6(

מקום שמיני 1.332מקום שישי117.394

)תוצאה זהה 

ללטביה(
מקום 33 )יחד 4.549מקום 1311.3101327 

עם שוויץ, 

יוון, איסלנד 

ושוודיה(
מקום 10.5113040מקום 1521.1223740 

מקור: סקר התנהגויות בריאות בקרב תלמידי בית ספר )HBSC(,  2001/2 ו-2005/6. 

צעירים ישראלים הצורכים אלכוהול נוטים יותר, באופן מובהק, לעשן ולהשתמש בסמים אסורים. על פי הסקר 

האפידמיולוגי הלאומי השישי מ-2005, 36% מבני הנוער גילאי 12-18 הצורכים אלכוהול, גם מעשנים, לעומת 

4.9% בקרב מי שאינו שותה. אשר לשימוש בסמים אסורים, 16.9% מבני הנוער הצורכים אלכוהול גם משתמשים 
בסמים אסורים, תופעה שנרשמת בקרב 3.0% בלבד מאלו שאינם שותים.39
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שתיינות כבדה 4.2.1.2.2

הנתונים   .11-19 גילאי  מתבגרים   6,500 בקרב   2003/4 לשנת  צעיר  מב"ת  מסקר  נתונים  מכילה   7 טבלה 

מתייחסים לשתיינים כבדים, דהיינו בנים הצורכים יותר משתי מנות משקה ביום )שווה ערך ל-15 מנות משקה 

ומעלה בשבוע( ובנות הצורכות מעל משקה אחד ביום )שווה ערך ל-8 מנות משקה ומעלה בשבוע(. המספרים 

בני 16-19 בקרב הבנים הערבים  יותר של  גדול  ניתן להסיק מהם מספר מסקנות. שיעור  אמנם קטנים, אך 

מדווחים על שתיינות כבדה, בהשוואה לעמיתיהם היהודים. בניתוח על פי יבשת המוצא, מתבגרים ממדינות חבר 

העמים לשעבר דיווחו על השיעור הגבוה ביותר של שתיינות כבדה.40 

מתהגריםטגילאיט9ט-טטטשבתנסוטהשתיינותטכהדב,טט/ט200טבטט הלבט

סה״כ )%(בנות )%(בנים )%(גיל
סה"כ

11-150.70.50.6
16-192.10.71.3

יהודים
11-150.90.60.7
16-191.91.11.4

ערבים
11-1500.30.2
16-192.601.0

יהודים ילידי ישראל 
11-150.50.50.5
16-191.40.91.1

יהודים ילידי אסיה
11-15000
16-19*–0*–

יהודים ילידי אפריקה
11-153.301.8
16-19000

יהודים ילידי אירופה/אמריקה
11-15000
16-19000

יהודים ילידי חבר העמים )לשעבר ברה"מ(
11-154.21.52.6
16-194.42.83.4

* נתונים חסרים

מקור: סקר מב"ת צעיר, 2003/4

שתיינות אפיזודית 4.2.1.2.3

HBSC משנת 2009/10, שבו דווח על מספר אירועי השתייה האפיזודית בקרב  בטבלה 8 מוצגים נתוני סקר 

בני נוער על פי מגדר והשתייכות אתנית. שתיינות אפיזודית הוגדרה כצריכה של 5 מנות משקה או יותר באותו 

אירוע שתייה, לבני שני המינים. התוצאה היא הערכה שמרנית ביחס לבנות, שכן שתיינות אפיזודית בקרב בנות/

נשים, מוגדרת בספרות המקצועית כצריכה של 4 מנות משקה ומעלה באירוע שתייה בודד. בקרב בני הנוער 

בישראל, מעל שלושה רבעים דיווחו כי מעולם לא התנסו בשתייה אפיזודית, 6.7% דיווחו כי התנסו בכך פעם 

אחת בלבד ואילו 5.6% דיווחו כי התנסו בשתיינות אפיזודית פעמיים או יותר. בכל שכבות הגיל נרשמה שכיחות 
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גבוהה יותר של שתיינות אפיזודית בקרב בנים מאשר בקרב בנות. ערבים נטו יותר להתנסות בשתייה אפיזודית 

זו היה עלייה בשיעור השתיינות האפיזודית בקרב בנים ערבים  מאשר יהודים. הגורם המוביל העיקרי במגמה 

בהשוואה לבנים יהודים. 

מספרטאירועיטבשתייבטבאפיזודיתטהקרהטהניטנוערטעלטפיטמגדרטובשתייכותטאתנית,ט0ט/2009בט8 הלבט

כולם ערביםיהודים
בנים 
)%(

בנות 
)%(

סה״כ 
)%(

בנים 
)%(

בנות 
)%(

סה״כ 
)%(

בנים
)%(

בנות
)%(

סה"כ
)%(

75.485.080.263.379.471.472.283.577.8אף פעם
לא בחודש 

האחרון
8.37.57.915.814.515.210.39.49.9

8.24.96.59.74.57.18.64.86.7פעם אחת
3.81.42.65.21.13.14.21.32.7פעמיים

1.90.61.22.70.31.52.10.51.3שלוש פעמים
ארבע פעמים 

ומעלה
2.50.61.53.20.41.82.70.51.6

מקור: סקר התנהגויות בריאות בקרב תלמידי בית ספר )HBSC(  2009/10  . י. הראל, תקשורת אישית, 2011.

במדינות  שנולדו  מתבגרים  בקרב  אפיזודית  שתיינות  של  בהרבה  גבוה  שיעור  נרשם  ישראל,  לילידי  בהשוואה 

חבר העמים לשעבר. ממצא זה אומת על ידי נתונים מסקרים ארציים המלמדים על שיעור גבוה יותר של דיווח 

עצמי על שתיינות בקרב מתבגרים עולים, בהשוואה למתבגרים ילידי ישראל. בסקר משנת 2007 שנערך בקרב 

צריכת אלכוהול  על  דיווחו 88% מהמשתתפים   ,18 עד   12 גילאי  עולים ממדינות חבר העמים  נוער  בני   750

בשנה החולפת, 30.2% דיווחו על מקרי שכרות לפחות ארבע פעמים בשנה החולפת ו-37% דיווחו על שתייה 

בהרגלי השתייה של מתבגרים  דווקא  לפחות פעם אחת בשנה החולפת.41 אף שמקובל להתמקד  אפיזודית 

עולים ממדינות חבר העמים לשעבר, המחקרים מטעם הרשות למלחמה בסמים מלמדים כי שיעור השתיינות 

המדווחת בקרב מתבגרים עולי אתיופיה גבוה בהרבה מהממוצע הארצי. בסקר שהשתתפו בו כ-500 בני נוער 

ממוצא אתיופי )בעיקר בנים(, דיווחו 67% על צריכת אלכוהול בשנה שקדמה לסקר, ומתוכם, 43% השתכרו 

לפחות פעם אחת.42 

נטל התחלואה 4.2.2

פציעות קשות 4.2.2.1

תאונות דרכים 4.2.2.1.1

על פי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בשנת 2008 נרשמו בישראל 483 תאונות דרכים שבהן נקבע כי הנהג 

היה תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים אחרים.ד מתוך אלה, 76 תאונות הוגדרו כחמורות ו-407 כקלות. בבדיקת 

המגמה בתקופה שבין 2000 ל-2008 )טבלה 9(, נראה כי לעומת שינויים קלים בלבד בשנים 2000/5, חל בשנת 

2006 גידול, ולאחר מכן ירידה מסוימת בין השנים 2007 ל-2008. 43 

מספר זה כולל תאונות דרכים כתוצאה מהשפעת אלכוהול או סמים, אך לדעת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, רוב רובם  ד 
של הנהגים שנהגו תחת השפעת סמים היו במקביל גם תחת השפעת אלכוהול.
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נבגיםטשביוטמעורהיםטהתאונותטדרכיםטתחתטבשפעתטאלכובולטו/אוטסמים,ט8-ט200טבט9 הלבט

דרגת 
החומרה 

של 
התאונה

200020012002200320042005200620072008

444856496048889176חמורה

218255256275274265470459407קלה

262303312324364313558550483סה"כ
מקור: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ד. שמעוני, תקשורת אישית, 2009.

ברוב תאונות הדרכים שנרשמו בשנת 2008 היה מעורב רכב אחד בלבד, בכשליש היו מעורבים שני כלי רכב 

בתנועה וב-14% מהמקרים היה מעורב הולך רגל. השיעור הגבוה ביותר של תאונות חמורות אירע בקרב נהגים 

גילאי 18 ומטה, והוא פחת עם העלייה בגיל. דפוס דומה נמצא בקרב נהגים שהיו מעורבים בתאונות שהוגדרו 

קלות, פרט לכך שבתאונות מסוג זה, השיעור הגבוה ביותר נרשם בקרב נהגים גילאי 19-24 ובמקום שני, בקרב 

נהגים שגילם 18 ומטה. מספר תאונות הדרכים בימי שישי ובשבתות הוא כמעט כפול מאשר בשאר ימות השבוע, 

כאשר כמעט מחצית מכל תאונות הדרכים )238 מתוך 483 בשנת 2008( אירעו בשני הימים הללו. כמחצית 

מתאונות הדרכים אירעו בשעות שמחצות הלילה ועד 6:00 )238 מתוך 483 בשנת 2008( ואילו רבע מהן אירעו 

בשעות שבין 18:00 וחצות הלילה )132 מתוך 483 ב-2008(. לפרטים נוספים, ראו נספח 3.

בישראל לא נהוג לבצע דרך שגרה בדיקה של נוזלי גוף לגילוי ריכוז האלכוהול במקרים של תאונות קטלניות. 

השכיחות של מקרי מוות בקרב נהגים כתוצאה מצריכת אלכוהול בשנים 2000/4 נחקרה בעזרת נתונים על 

443 נהגים גילאי 17 ומעלה, משני מקורות: כל דוחות הנתיחה שלאחר המוות )שבוצעו ב-50% בלבד ממקרי 

המוות( וממקרי מוות שבהם לא בוצעה נתיחה שלאחר המוות. ב-8-17% מכל מקרי המוות בתאונות דרכים, 

ברוב מקרי המוות של   .)0.05%( גבוה מהגבול המותר בחוק  היה  ריכוז האלכוהול שנמדד בדמם של הנהגים 

נהגים כתוצאה מצריכת אלכוהול נמצא ריכוז אלכוהול גבוה יחסית בדם, כאשר הממוצע עמד על פי שלושה 

מהגבול החוקי. רוב מקרי המוות אירעו בקרב גברים גילאי 21-30 והתרחשו בסופי שבוע.44 בסקר טלפוני שנערך 

על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בקרב 500 אנשים גילאי 17 ומעלה בשנת 2010, התברר ש-23% 

מהמשיבים סברו ששתי מנות משקה אינן משפיעות לרעה על יכולת הנהיגה שלהם ואילו 17% סברו כי הם 

מסוגלים לנהוג לאחר צריכה של שלוש מנות אלכוהול או יותר. בנוסף, 23% דיווחו כי נהגו גם כאשר הרגישו 

דיווחו על בחירת נהג תורן לפני היציאה לבילוי.  יותר מפעם אחת. 53%  כן  דיווחו כי עשו  ואילו 10%  שיכורים 
תופעה זו הייתה שכיחה יותר בקרב הנהגים הצעירים.45

אלימות הקשורה באלכוהול 4.2.2.1.2

הספרות המקצועית על השימוש באלכוהול מוכיחה קשר דו-כיווני בין צריכת אלכוהול לבין התנהגות אלימה:46,47 

לא זו בלבד שהשימוש באלכוהול מעודד התנהגות תוקפנית, אלא שגם קורּבנּות עלולה להוביל לצריכה מופרזת של 

אלכוהול. על פי נתוני המכון הלאומי לצריכת יתר של אלכוהול ואלכוהוליזם בארה"ב )NIAAA(, אלימות הקשורה 

בצריכת אלכוהול שכיחה הרבה יותר מאשר אלימות הקשורה בשימוש בכל סם אחר.48 נמצא כי אלכוהול הוא 

החומר המעורב בתדירות הגבוהה ביותר בפשעים אלימים.49 ספרות מקצועית ענפה ביותר ומחקרים שוטפים 

רבים עוסקים בבחינת הקשרים המורכבים שבין אלימות או תוקפנות לבין צריכת אלכוהול. במסגרת המחקרים 

הללו הוצעו מספר מודלים להסברת הקשר. אלה כוללים את ההשפעות הישירות שיש לאלכוהול על המוח, 
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בכל הנוגע לשחרור עכבות, ציפיות חברתיות ותרבותיות )למשל, תוקפנות כתוצאה מהציפייה להתנהגות שכזו 

בעקבות צריכת אלכוהול(, קורּבנּות בשנות הילדות )המובילה לחיקוי השימוש המופרז באלכוהול וההתנהגות 

אישיות  כגון  ולאלימות,  אלכוהול  יתר של  לצריכת  הרגילות  והסיבות  בילדותו(  והפנים  ראה  האלימה שהפרט 

בעלת נטייה להסתכנות, היעדר השגחה הורית או הפרעת אישיות אנטי-חברתית. 

ברמה הפיזיולוגית, נמצא קשר בין צריכת אלכוהול לבין ליקויים בכימיה של המוח, הקשורים ברמות נמוכות של 

סרטונין )מצב שמוביל לאלכוהוליזם מוקדם בקרב גברים, כמו גם פרצנות ]אימפולסיביות[ ותוקפנות( וברמות 

גבוהות של טסטוסטרון.50 

המחקרים השונים מציגים מגוון של ערכים ביחס לשיעור העבריינים שהיו תחת השפעה של אלכוהול בשעה 

שביצעו את העבירה. חשוב לציין כי שיעור המעורבות של אלכוהול שונה במחקרים השונים, בהתאם לשיטות 

המחקריות ולהגדרת המונח 'מעורבות של אלכוהול'. באחד המחקרים, שכותרתו 'אלכוהול ופשיעה', שנערך על 

ידי משרד המשפטים של ארה"ב, נותחו נתונים ברמה הארצית לגבי השכיחות של מעורבות אלכוהול בפשיעה. 

התברר כי כ-40% מהפשעים האלימים בוצעו כאשר העבריין היה נתון תחת השפעת אלכוהול.51 הנתונים הבאים 

מציגים את הגבול העליון של נתונים הלקוחים מתוך מגוון רחב של נתונים המצוינים בסקר שבדק את שיעור 

העבריינים האלימים שהיו נתונים תחת השפעת אלכוהול בעת ביצוע העבירה: 86%   ממקרי רצח, 37% ממקרי 

תקיפה, 60% מעבירות המין, 57% מהגברים ו-27% מהנשים שהיו מעורבים באלימות בתוך המשפחה וב-13% 

כי  התברר  ואלימות,  אלכוהול  על  אפידמיולוגיים  מחקרים  של  אחרת  בסקירה  בילדים.52  ההתעללות  ממקרי 

בששה מחקרים דווח על מעורבות של אלכוהול ב-35 עד 65% ממקרי האונס; בשני מחקרים דווח על מעורבות 

של אלכוהול ב-50% ממקרי גילוי העריות; בשלושה מחקרים דווח על מעורבות של אלכוהול ב-20 עד 83% 

ממקרי האלימות בתוך המשפחה; ובשני מחקרים נוספים, דווח על מעורבות של אלכוהול ב-10-83% ממקרי 
הרצח.53

מחקר קליני ארצי בדק את תפקידם של אלכוהול וסמים במקרי רצח באנגליה ו-וויילס. במחקר נעשה שימוש 

במדגם של אנשים שהורשעו ברצח במשך שלוש שנים עוקבות )1996-9(. מתוך 1,594 הנאשמים ברצח, ל-42% 

הייתה היסטוריה של שימוש יתר באלכוהול או של התמכרות. אלכוהול מילא תפקיד ב-45% ממקרי הרצח.54 

מחקר שנערך בפינלנד והתבסס על נתוני תמותה ואוכלוסין מהשנים 1987 עד 1996, בדק שיעורים ומגמות 

תלויי-מין וגיל במקרים של מוות מאלימות על רקע צריכת אלכוהול. מקרי המוות הוגדרו כקשורים באלכוהול 

כאשר אומת שצריכת אלכוהול הייתה גורם שתרם למוות. בתקופת המחקר, 23.3% ממקרי המוות באלימות 

גילאי 15 עד 64, 28.6% מתאונות הדרכים, 30.5% מההתאבדויות ו-55.3%  שאירעו נזקפו לאלכוהול. בקרב 

ממקרי הרצח נזקפו לאלכוהול.55 במחקר שבוצע במטרה לבדוק את השונות האזורית בדפוסי שתייה ואלימות 

קטלנית ברוסיה, נמצא קשר חיובי ומובהק בין צריכת אלכוהול לבין רצח. עלייה של 1% בצריכה האזורית של 
אלכוהול נקשרה בעלייה של כ-0.25% במספר מקרי הרצח.56

נמצא קשר גם בין אלימות לבין מיקומן של נקודות לממכר אלכוהול. המחקר מלמד כי בתוך השכונות שיש בהן 

ריכוז גבוה של נקודות לממכר אלכוהול ובסמוך להן, שיעור האלימות גבוה יותר.57 

אלימות בין בני זוג  4.2.2.1.2.1

זוג. הוכח כי עבריינים רבים צרכו  במדינות רבות נמצא קשר הדוק בין שימוש באלכוהול לבין אלימות בין בני 

אלכוהול לפני שביצעו תקיפה ואפשר שרבים מהם היו מכורים לאלכוהול. הראיות מלמדות כי שימוש באלכוהול 
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מגדיל את השכיחות של אלימות במשפחה ואת חומרתה. זוגות שמתמודדים עם בעיות הקשורות באלכוהול 

נוטים יותר לדווח על אלימות בין בני זוג.58 

זמנים  בסמיכות  אלכוהול  צרך  באלימות  האשם  כי  רבים  במקרים  עולה  זוג,  בני  בין  אלימות  על  במחקרים 

למקרה. ואולם האומדנים שונים ממדינה למדינה. בארה"ב, שני שלישים מקורבנות האלימות בין בני זוג דיווחו 

כי אלכוהול היה מעורב בתקרית.51 באנגליה ובוויילס, 32% מהקורבנות סברו כי בן/בת הזוג צרך אלכוהול לפני 

אירוע התקיפה הגופנית.59 באוסטרליה, 36% מהאנשים שרצחו בן/בת זוג עשו את המעשה תחת ההשפעה של 

אלכוהול, ואילו ברוסיה, 10.5% מרוצחי בני/בנות זוגם היו שיכורים בעת ביצוע המעשה. בדרום אפריקה, בסך-

הכל, 65% מהנשים שסבלו התעללות מצד בן הזוג ב-12 החודשים האחרונים דיווחו כי בן הזוג צרך אלכוהול 

'תמיד' או 'לעתים' לפני התקיפה.60 

התעללות בילדים 4.2.2.1.2.2

התעללות בילדים היא אחד מסוגי האלימות הרבים שנקשרו בצריכה ובשימוש לרעה באלכוהול, אם כתוצאה 

ואם כאחד הגורמים. בקרב מקרים ידועים של התעללות בילדים, 40% כרוכים בשימוש באלכוהול או בסמים 
אחרים.61

בישראל אין נתונים על שיעור העבריינים שהיו תחת השפעת אלכוהול בעת ביצוע העבירות המיוחסות להם. 

מחלות כרוניות  4.2.2.2

הולכות ומצטברות ראיות הקושרות אלכוהול למספר מחלות כרוניות, בייחוד סרטן, מחלות לב וכלי דם, שחמת 

הכבד והפרעות נפשיות. ברחבי העולם, נהוג לייחס שישה אחוזים מהתמותה מסרטן לצריכת אלכוהול.62 

הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן )IARC( הגיעה למסקנה שיש לראות באלכוהול מחולל של סרטן המעי 

ראיות  ונמצאו  שיטתית63  סקירה  במסגרת  זה  קשר  של  נוסף  כימות  בוצע   2011 בשנת  והחלחולת.  הגס 
משכנעות בדבר זיקת מינון-סיכון בין צריכה של יותר ממנת משקה אחת ביום לבין סיכון ללקות בסרטן המעי 

הגס והחלחולת.

תומכת  ב-2010,  שפורסמה   ,)cohort studies( עוקבה  ומחקרי  מקרה-בקרה  מחקרי  של  שיטתית  סקירה 

סרטן הפה וסרטן הלוע  בקשר שבין צריכת אלכוהול, אפילו ברמה קלה )לא כל שכן בשתיינות כבדה( לבין 

)למשל,  יותר  הגבוהות  הצריכה  ברמות  ובייחוד  הלוע  בסרטן  כשמדובר  במיוחד  תקף  זה  קשר   למיניהם.64 
RR=9.03;    95% CI: 4.46-18.37 ביחס לסרטן הלוע התחתון )hypopharynx( בקרב שתיינים כבדים(.

אחת  משקה  מנת  )מעל  מתונה  אלכוהול  בצריכת  קשור  הגרון  סרטן  כי  הוכח  מ-2010  שיטתית  בסקירה 

ביום, אך פחות מארבע( )RR=1.47;    95% CI:   1.25-1.72( ועוד יותר בצריכה כבדה )4 מנות משקה ויותר ביום 
65. )RR=2.62;    95% CI:   2.13-3.23(

מחקרי  על  שהתבססה   ,)NPC( העליון  הלוע  בסרטן  ללקות  והסיכון  אלכוהול  צריכת  של  שיטתית  בסקירה 

זו, נראה כי צריכה  J לגובה מינון. על פי סקירה  מקרה-בקרה, התגלתה מגמה אפשרית של תגובה בתצורת 

קלה של אלכוהול קשורה בסיכון מופחת ל-NPC, לעומת סיכון מוגדל ללקות ב-NPC כאשר צריכת האלכוהול 
כבדה.66

במטא-אנליזה של מחקרים על צריכת אלכוהול והסיכון ללקות בסרטן הלבלב נמצאו במחקרי עוקבה ראיות 
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לסיכון מוגדל רק במקרים של צריכה כבדה של אלכוהול )לעומת צריכה מתונה(. החוקרים הגיעו למסקנה כי 

בהתחשב בשכיחות הנמוכה של שתיינות כבדה בקרב רוב האוכלוסיות, הרי שאלכוהול כנראה אחראי רק לחלק 
קטן מאוד מכלל מקרי התחלואה בסרטן הלבלב.67

Patra ואח'68 ביצעו סקירה שיטתית במטרה לבדוק את הזיקה שבין צריכת אלכוהול לבין שבץ מוחי איסכמי 

לעומת שבץ על רקע דמם תוך מוחי. בשבץ עם דמם תוך מוחי נרשמה עלייה מונוטונית בסיכון עם הגברת 

הצריכה, בעוד שבשבץ מוחי איסכמי נרשמה השפעה מגינה של אלכוהול ברמת צריכה נמוכה עד בינונית, אך 

סיכון מוגבר ברמת צריכה גבוהה. 

מלבד הקשר בין המחלות הנזכרות לעיל לבין אלכוהול, התברר בסקירה שיטתית שבוצעה על ידי Rehm ואח' 

הפרעות  )אפילפסיה(,  כפיון  אלכוהול:  לצריכת  מסוימת  במידה  קשורים  הבאים  הבריאותיים  המצבים  גם  כי 

בקצב הלב, דליות בוושט, דימום בדרכי העיכול העליונות, דלקת לבלב חריפה, הפלה טבעית, משקל נמוך בלידה 
וספחת.69

במונחים של גורמי מוות חשובים שניתן לייחס לאלכוהול, דיווח ה-CDC כי בממוצע, בשנים 2001 עד 2005, 

פי מחקר  ושחמת הכבד שנגרמו מצריכת אלכוהול.70 על  נרשמו בארה"ב 19,274 מקרי מוות ממחלות כבד 

כי  התברר   ,1999-2004 בשנים  הכבד  לשחמת  והסיבות  ההיארעות  שיעור  לבדוק  במטרה  בנורווגיה  שבוצע 

שיעור ההיארעות של שחמת הכבד עמד על 134 מקרים למיליון בני אדם בשנה. נקבע כי רוב המקרים )53%( 
נגרמו ממחלת כבד על רקע של צריכת אלכוהול.71

במחקר שנערך בקנדה בשנת 2002 במטרה לאמוד את התחלואה הכרונית, התמותה והאשפוזים שניתן לזקוף 

לצריכת אלכוהול, התברר כי ניתן לייחס 1,631 מקרי מוות כתוצאה ממחלות כרוניות בקרב מבוגרים עד גיל 69 

לצריכת אלכוהול. אותם מקרי מוות היוו 2.4% מכלל מקרי המוות בקנדה בקבוצת הגילים האמורה.72 

במחקר שנערך במטרה לאמוד את נטל התחלואה שניתן לזקוף לצריכת אלכוהול בפורטוגל, התברר כי 3.8% 

מכלל מקרי המוות במדינה זו קשורים בצריכת אלכוהול. מדובר ב-4,054 מקרי מוות בשנה. רוב מקרי המוות 

האלה נגרמו ממחלות כבד )28.3%, או 1,147 בני אדם( ואחריהם בשכיחות תאונות דרכים )26.2%, או 1,062 

בני אדם( וסוגים שונים של סרטן הקשורים בצריכת אלכוהול )21%, או 851 בני אדם(. נטל התחלואה שיוחס 

לצריכת אלכוהול עמד על 73.5% אשר לחישוב נטל התחלואה הכרונית כתוצאה מצריכת אלכוהול בישראל, נכון 

למועד כתיבת דוח זה )מאי 2013(, לא נמצאו מחקרים זמינים.
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הנטל הכלכלי . 5

נטל התחלואה והפציעה העולמי והעלות הכלכלית שניתן לייחס לאלכוהול נבדקו במחקרים שונים. התברר כי 

במדינות בעלות הכנסה גבוהה ובינונית, העלות הנזקפת לצריכת אלכוהול נעה בין 1.3-3.3% מהתוצר המקומי 

הגולמי )תמ"ג(74 עלות השימוש לרעה באלכוהול היא משמעותית, במונחים של עלויות ישירות ועקיפות כאחת. 

רוב העלויות קשורות בהוצאה על טיפול רפואי, אובדן פריון עבודה והפסד לחברה בשל מקרי מוות בטרם עת 

כתוצאה משימוש באלכוהול. בארה"ב, העלות הכלכלית המשוערת של שתייה מופרזת עמדה בשנת 2006 על 

223.5 מיליארד דולר. מרכיבי העלות מתחלקים כדלקמן: אובדן פריון עבודה 72.2%-; עלות טיפול רפואי 11%-; 

עלות מערכות הדין הפלילי 9.4%-; עלות של השפעות אחרות )כגון נזק לרכוש, תאונות דרכים וכו'( 7.5%- )יש 

לציין כי הקטגוריות אינן מוציאות זו את זו ועשויה להתקיים ביניהן חפיפה(. את רוב העלות ניתן לייחס לשתיינות 

אפיזודית )170.7 מיליארד דולר(, שתייה בקרב קטינים )27 מיליארד דולר( ושתייה במהלך ההיריון )5.2 מיליארד 
דולר(.75
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יעדים. 6

יעדים רגילים 6.1

הרמה הבינלאומית 6.1.1

ארה"ב — מיזם Healthy People 2020 )ראו נספח 4( 6.1.1.1

6.1.1.2 Health 21 ארגון הבריאות העולמי - אזור אירופה: מיזם

היעד: בכל המדינות, הצריכה השנתית של אלכוהול לא תעלה על 6 ליטר לנפש, בשאיפה לקרב את השיעור 
הזה לאפס בקרב בני נוער שגילם פחות מ-15 שנים.

ישראל 6.1.2

צמצום של 10% באחוז בני הנוער הצורכים אלכוהול לפחות פעם אחת בשבוע 6.1.2.1

הניטנוערטבצורכיםטאלכובולטלפחותטפעםטאחתטהשהועבט0ט הלבט

היעד לשנת 2020 )%(קו בסיס )%(קבוצת גיל )שנים( 
בנים

 1117.715.9
 1317.215.5
 1528.125.3

בנות
115.55
138.87.9
1510.69.5

הרציונל: על פי השיטה להגדרת יעדים ששימשה ב-HP2020 — שיפור של עשרה אחוזים 
  2009/10  )HBSC( מקור הנתונים: סקר התנהגויות בריאות בקרב תלמידי בית ספר

צמצום של 10% באחוז בני הנוער המתנסים בשתייה אפיזודית 6.1.2.2

הניטבנוערטבמתנסיםטהשתייבטאפיזודיתבטטט הלבט

היעד לשנת 2020 )%(קו בסיס )%(מין
27.825בנים
16.514.9בנות

הרציונל:על פי השיטה להגדרת יעדים ששימשה ב-HP2020 — שיפור של עשרה אחוזים
  2009/10  )HBSC( מקור הנתונים: סקר התנהגויות בריאות בקרב תלמידי בית ספר

הערה: בשל העובדה ששתייה אפיזודית בקרב בנות הוגדרה בסקר של 2009/10 כצריכה של 5 מנות משקה 

)במקום 4 מנות באירוע שתייה בודד, כפי שמקובל על הרשויות בישראל נכון למועד הפרסום של דוח זה(, היעד 

לשנת 2020 מתבסס על אותן הגדרות.
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צמצום של 10% באחוז בני הנוער המתנסים בשתיינות כבדה 6.1.2.3

הניטבנוערטבמתנסיםטהשתיינותטכהדבבט2ט הלבט

היעד לשנת 2020 )%(קו בסיס )%(מין וקבוצת גיל
בנים 

11-150.70.6
16-192.11.9

בנות 
11-150.50.45
16-190.70.6

הרציונל: על פי השיטה להגדרת יעדים ששימשה ב-HP2020 — שיפור של עשרה אחוזים
מקור הנתונים: סקר מב"ת צעיר, 2003/4

צמצום של 10% באחוז המבוגרים המתנסים בשתיינות כבדה 6.1.2.4

מהוגריםטבמתנסיםטהשתיינותטכהדבבטטט הלבט

היעד לשנת 2020 )%(קו בסיס )%(מין
0.70.6נשים
1.31.2גברים

הרציונל: על פי השיטה להגדרת יעדים ששימשה ב-HP2020 — שיפור של עשרה אחוזים 
2009/10  ,)INHIS( מקור הנתונים: סקר הבריאות הלאומית בישראל

צמצום של 10% באחוז צריכת האלכוהול הממוצעת לנפש 6.1.2.5

בצריכבטבשנתיתטבממוצעתטשלטאלכובולטלנפשטבטטט הלבט

היעד לשנת 2020 )ליטרים לנפש(קו בסיס )ליטרים לנפש(
2.52.25

הרציונל: על פי השיטה להגדרת יעדים ששימשה ב-HP2020 — שיפור של עשרה אחוזים
76 .)2011a( ארגון הבריאות העולמי ;OECD Health Data 2011 :מקור הנתונים

דרכים  6.1.2.6 מתאונות  הנגרמות  והקטלניות  החמורות  הפציעות  באחוז   5% של  צמצום 
הנזקפות לצריכת אלכוהול וסמים

שיעורטתאונותטבדרכיםטבק לניותטובחמורותטבנזקפותטלצריכתטאלכובולבטטט הלבט

היעד לשנת 2020קו בסיס
*1.291.23

 * אופן החישוב: 1.29 = שיעור הפציעות הקטלניות והחמורות בתאונות דרכים הנזקפות לצריכת אלכוהול לכל 1,000 ק"מ נסועה בשנת 2009. 
 18 פציעות קטלניות + 45 פציעות קשות על רקע נהיגה תחת השפעת אלכוהול = 63 פציעות קטלניות וחמורות חלקי 48,770 מיליון ק"מ נסועה באותה שנה, 

כפול 1,000. 

הרציונל: על פי השיטה להגדרת יעדים ששימשה ב-HP2020 — שיפור של חמישה אחוזים
מקור הנתונים: פציעות ותאונות דרכים כתוצאה מנהיגה תחת השפעת אלכוהול ובדיקת נהגים, 2009, עמותת אור ירוק לשינוי תרבות הנהיגה בישראל. 77 הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה78 
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יעדי מידע בפיתוח 6.2

קביעת שיעור המבוגרים בעלי דפוס צריכה של שתייה אפיזודית.

קביעת שיעורי ההיארעות וההימצאות של צריכת אלכוהול בקרב נשים הרות.

.)FAS( קביעת מספר התינוקות הנולדים מדי שנה עם תסמונת אלכוהול עוברית

קביעת שיעור העבריינים שהיו שתויים בעת שעברו עבירה - בכל סוגי העבירות.

השפעת  היקף  לקבוע  כדי  קטלניות  בתאונות  מעורבים  שהיו  נהגים  של  הגוף  בנוזלי  האלכוהול  ריכוז  ניטור 
צריכת האלכוהול על תאונות דרכים קטלניות.

קביעת שיעורי ההיארעות וההימצאות של התחלואה בשחמת בכבד ואחוז החולים שאפשר לזקוף את מחלתם 
למחלת כבד על רקע צריכת אלכוהול.

קביעת נטל התחלואה שניתן לייחס לצריכת אלכוהול.
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התערבויות. 7

רקע: החקיקה בישראל בעת האחרונה  7.1

משנת 2010 ועד היום אושרו בכנסת חוקים המתוכננים להגביל את צריכת האלכוהול, בעיקר בקרב בני נוער. 
החוקים הרלוונטיים מתוארים להלן:79

חוק המאבק בתופעת השכרות:ה	 

איסור על צריכה או החזקה של אלכוהול במקומות ציבוריים במכל פתוח )בקבוק, פחית, כוסית וכו'(  �

ואף לא ברכב חונה במקום ציבורי בין השעות 21:00 עד 6:00.

איסור על צריכה או החזקה של אלכוהול על ידי קטינים במקומות ציבוריים במכל פתוח )בקבוק, פחית,  �

שברשותו  בקטין  המבחין  שוטר  היממה.  שעות  בכל  ציבורי  במקום  חונה  ברכב  לא  ואף  וכו'(  כוסית 

המשקה  את  ממנו  להחרים  רשאי  המשקה,  את  לצרוך  הקטין  בכוונת  כי  וחושד  אלכוהולי  משקה 

ולהשליך/לשפוך אותו.

שוטר רשאי בכל שעות היממה להחרים מכל של משקה אלכוהולי ולהשליך את תוכנו, אם לדעתו יש  �

חשש לבטיחות הציבור. הוראה זו חלה על אלכוהול שנמצא ברשות בגירים וקטינים כאחד. 

חוק איסור מכירת אלכוהול בלילות: 	 

חל איסור גורף על מכירת אלכוהול בין השעות 23:00 עד 06:00 בכל בתי העסק, למעט מסעדות, בתי  �

קפה ועסקים המוכרים אלכוהול לצריכה במקום )פאבים, מועדוני לילה, שירותי הסעדה וכו'(.

חוק פרסומות האלכוהול:	 

שידורים  � או  דפוס  חומרי  ובאוטובוסים,  חוצות  בשלטי  אלכוהוליים  משקאות  פרסום  על  איסור  חל 

המיועדים לקטינים או המשודרים בשעות שבהן קטינים נוהגים להאזין לשידורים או לצפות בהם. 

מודעת פרסומת לאלכוהול יכולה להכיל את הפרטים הבאים בלבד: שם המותג, הצורה החיצונית של  �

המכל והמקום שבו ניתן לרכוש אותו.

כוכבי ספורט  � לחיקוי,  מופת/דמויות  דמויות  בהן  אלכוהול שמככבים  לפרסום  מודעות  על  איסור  חל 

ודוגמנים או דוגמניות. 

אסור להעניק משקאות אלכוהוליים כפרס בתוכניות המשודרות בטלוויזיה או ברדיו. משקאות חריפים,  �

כלומר אלה המכילים יותר מ-15.5% אלכוהול בנפח, אינם יכולים לשמש פרס או תמריץ להשתתפות 

בתחרות או בהגרלה נושאת פרסים. אין להזכיר את השם המסחרי של יצרני משקאות אלכוהוליים 

ברשימות של תורמי פרסים, גם אם מדובר בפרסי משקאות שאינם אלכוהוליים המיוצרים על ידי אותו 

יצרן. 

פרסומת  � מודעות  משלוש  יותר  לפרסם  אין  בדפוס  אחר  חומר  או  עיתון  של  נתונה  מהדורה  בשום 

למשקאות אלכוהוליים, אלא אם כן המודעות מציגות גם פריטים אחרים שאינם אלכוהוליים ובתנאי 

שהשטח המוקצה לפרסום המשקה האלכוהולי אינו עולה על 5% מכלל המודעה.

גילאי 17 ומטה. ה 
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תיקון לחוק התעבורה:	 

ומטה(,  � )גילאי 23  ריכוז האלכוהול המותר בדם ל-0.01% לנהגים חדשים, לנהגים צעירים  הפחתת 

נהגים של רכב ציבורי ונהגים של רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלם הכולל לפי רישיון הרכב עולה 

על 3.5 טון.

הוראת שעה מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:	 

ב-2011 אישרה ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת הוראת שעה המחייבת הצבת שילוט בחנויות  �

לממכר משקאות משכרים המציין כי "צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!". 

להימנע  בהיריון  לנשים  הבריאות ממליץ  כך ש"משרד  על  בהיריון  לנשים  אזהרה  גם  תופיע  כן,  כמו 

משתיית אלכוהול העלול להזיק לבריאותו של העובר ולגרום לו למומים". ההוראה מפרטת את ממדי 

השלט וכן את גובהו מהרצפה. כמו כן, צוין שיש להציב את השלט במקום בולט ומואר.

באפריל 2013 אושרה בקריאה ראשונה הצעה להפוך את הוראת השעה להוראת קבע. כעת מכינים   

אותה לקריאה שנייה ושלישית.

משקאות 	  על  והשיווק  הפרסומות  להגבלת  תקנות  הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  אישרה   2013 ביולי 

אלכוהוליים. התקנות קובעות שבקבוקים ומכלים המכילים משקאות אלכוהוליים יישאו אזהרה בולטת 

המציגה את הסכנה הבריאותית בשתייה מופרזת. כך גם בפרסומות בתקשורת למשקאות אלו. התקנות 

ייכנסו לתוקף בתום שלושה חודשים. 

התערבויות נתמכות-ראיות 7.2

שיטה 7.2.1

המשימה  כוח  של  מהפעילות  רבה,  במידה  נגזרו,  הבאה  ברשימה  הנזכרות  נתמכות-הראיות  ההתערבויות 

לשירותים מונעים בקהילה )Community Preventive Services Task Force – CPSTF(, כוח המשימה לשירותים 

מונעים בארה"ב )USPSTF( ומסד הנתונים של תשלובת קוקרן. נסקרו המלצות שפורסמו נכון לאוגוסט 2012. 

שימוש  למניעת  התערבות  סוגי  לאתר  כדי  שיטתיות,  סקירות   PubMed של  הנתונים  במסד  נבדקו  בנוסף, 

 interventions AND prevention AND excessive :מופרז באלכוהול וזאת בעזרת רצף מילות החיפוש שלהלן

consumption AND alcohol OR binge drinking OR heavy drinking. שנת הפרסום לא נחשבה לגורם מגביל.

התערבויות סגוליות 7.2.2

אוכלוסייה כללית 7.2.2.1

העלאת המסים על משקאות אלכוהוליים  7.2.2.1.1

הבסיס המדעי 7.2.2.1.1.1

בדבר  חזקות  ראיות  נמצאו   ,)CPSTF( בקהילה  מונעים  לשירותים  המשימה  כוח  שערך  שיטתית  בסקירה 

המועילות שבהעלאת המחיר ליחידה של אלכוהול באמצעות העלאות מסים כדי להפחית את הצריכה המופרזת 

של אלכוהול והנזקים הנלווים. הנזקים הללו כוללים, בין היתר, נהיגה תחת השפעת אלכוהול, תאונות דרכים, 
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אלימות מסוגים שונים ושחמת הכבד. סקירה שיטתית נוספת איששה את המסקנות הללו ודיווחה על היקף 

 Wagenaar .ההשפעה של האמצעים הנ"ל בצמצום שיעורי התמותה והתחלואה כתוצאה ממחלות ופציעות

ואח' מצאו כי הכפלת המס על אלכוהול תביא לצמצום של 35% בתמותה כתוצאה מאלכוהול, צמצום של 11% 

ו-1.4%  האלימות  במקרי   2% המידבקות,  המין  מחלות  בשכיחות   6% של  צמצום  דרכים,  מתאונות  בתמותה 

בהיקף הפשיעה.80 ההשפעות בתחום בריאות הציבור היו ביחס להיקף הגדלת המס. ברוב המחקרים שנכללו 

בסקירה, התגלה כי היקף הצריכה מגיב למחיר, וכי סביר להניח שההשפעה הפוטנציאלית של העלאת המס על 

אלכוהול תהיה יחסית לגודל ההעלאה. אשר לצריכת אלכוהול ברמה כלל-חברתית, רוב האומדנים של גמישות 

מחירים נעו בטווח של   0.30- עד   1.00-, כלומר עלייה של 10% במחיר האלכוהול צפויה להניב ירידה של 3-10% 
בצריכת האלכוהול.81

בסקירה התברר כי גמישות המחירים של צריכת אלכוהול היא כדלקמן:

צריכת בירה: 0.50-    א. 

צריכת יין: 0.64-    ב. 

צריכת משקאות חריפים: 0.79-    ג. 

צריכה כוללת של אלכוהול )אתנול(: 0.77-   82 ד. 

דומות לממצאים ממטא-אנליזה מן העת האחרונה, שעסקה בהשפעות של מחירי משקאות  מסקנות אלה 

אלכוהוליים ורמות מיסוי על השתייה גילתה קשר שלילי מובהק ביותר בין מיסוי על אלכוהול או העלאת מחירים 

לבין מדדי מכירות או צריכה של אלכוהול. באותה מטא-אנליזה הודגם שרמת המחירים או המיסוי משפיעה הן 

על שתיינות כבדה והן על שתייה באופן כולל, אך השפעתה קטנה יותר על השתיינות הכבדה מאשר על היקף 
השתייה הכולל.83

הסקירה השיטתית שבוצעה על ידי ה-CPSTF כללה שני מחקרים. המחקרים עסקו ביחס עלות-תועלת של 

התערבות באמצעות מיסוי האלכוהול, בעזרת גישה של מידול. מחקר אחד היה מותאם לארה"ב, אך השני ניתח 

את יחס עלות-תועלת ההשוואתי בין חלופות שונות של בתחום המדיניות כדי לצמצם את נטל השימוש המסוכן 

באלכוהול ב-12 אזורי משנה של ארגון הבריאות העולמי. במחקר זה התגלה כי המיסוי הוא אמצעי ההתערבות 

היעיל ובעל יחס עלות-תועלת הגבוה ביותר באוכלוסיות שבהן שיעור ההימצאות של שתיינים כבדים הוא 5% 
ומעלה.84

יתרה מזו, באותה סקירה שיטתית התגלו ראיות מסוימות לכך שהקשר השלילי בין מיסוי גבוה יותר על אלכוהול 

לבין צמצום הצריכה עשוי להיות מודגש יותר בקרב קבוצות שבהן צריכת אלכוהול מופרזת היא שכיחה יותר, 

לדוגמה, בני נוער.84 הספרות המדעית תומכת בתפיסה שלפיה צריכת אלכוהול בקרב בני נוער רגישה במיוחד 

לרמות מחירים. הוכח כי העלאת מחירי האלכוהול מביאה לצמצום במדדים רבים ושונים של שתיינות בקרב 

ודפוסי שתיינות  נוער, לרבות שיעור צעירים המדווחים על שתיינות כבדה, צריכת אלכוהול בקרב קטינים  בני 

יותר גורמים לעיכוב במימוש הכוונות להתחיל לשתות בקרב בני נוער  אפיזודית. הוכח גם כי מחירים גבוהים 
צעירים ולהאטת ההתקדמות לעבר צריכה של כמויות גדולות יותר.85

משקאות  על  במיסוי  ההעלאה  השפעת  כי  הראה  ואח'   Gruenewald ידי  על  שנערך  מחקר  זאת,  לעומת 

גורמים. במחקר זה התברר כי התפלגות המחירים של אלכוהול רחבה ביותר  אלכוהוליים מותנית במגוון של 
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וכי לעלייה במחירי המשקאות היקרים השפעה מועטה בלבד על היקף המכירות הכולל. לעומת זאת, לעלייה 

במחירי המשקאות הזולים השפעה גדולה על המכירות. אפשר להסיק מכך שלהעלאת מסים יש השפעות שונות 

על המכירות, בהתאם לאופן שבו ההעלאה עוברת לצרכן. מחירי אלכוהול גבוהים יותר עשויים להביא או שלא 

להביא לצמצום במכירות ובהיקף הבעיות הקשורות, בין השאר משום שאמצעי זה עשוי לגרום לצרכן לשנות את 

היקף הצריכה הכולל שלו ולהחליף מותגים. הואיל והמחירים של משקאות אלכוהוליים משתנים, העלאת המיסוי 

עשויה לגרום לפרטים מסוימים לעבור לצריכה של משקאות זולים יותר ולמעשה, לרכישה וצריכה של אלכוהול 

בכמות גדולה יותר. לפיכך, העלאה של המיסוי עלולה, באופן פרדוקסלי, להגדיל, במקום לצמצם, את צריכת 

האלכוהול. נגזר מכך, שלפרטי מדיניות ההתערבות נודעת חשיבות עליונה. מכיוון שתחליפים עשויים למזער את 

ההשפעה של מדיניות מיסוי, עדיף להעלות את המחירים של המשקאות האלכוהוליים הזולים יחסית מאשר 

להורות על העלאה גורפת במחירים. כדי להרחיב כמה שניתן את מאגר הצרכנים, נהוג בתעשיית האלכוהול 

במקרים רבים לטפלל את מחירי המשקאות כדי למזער את השפעות העלייה במסים ובאופן זה, להבטיח את 

הזמינות של משקאות זולים יותר ואת המשך העלייה בהיקף המכירות. משום כך, סבורים Gruenewald ואח' 
שהשיטה הטובה ביותר להסדרה היא קביעת מחיר מזערי שייאסר על המשווקים לרדת ממנו.86

בהנחה שעשויה להתפתח התנגדות להעלאת המיסוי על אלכוהול מצד בעלי עניין ומצד האוכלוסייה הכללית 

הצורכת את האלכוהול, ממליץ ה-CPSTF לייעד הכנסות נוספות למימון תוכניות למניעת שימוש יתר באלכוהול 

ולטיפול בנפגעי אלכוהול.87 הוכח כי התמיכה הציבורית בהעלאת המיסוי על אלכוהול גדלה באופן משמעותי 
כאשר תוספת ההכנסה ממסים הופנתה באופן סגולי לתוכניות למניעת צריכת אלכוהול ולטיפול בהשפעותיו.88

היישום בישראל 7.2.2.1.1.2

עד שנת 2009 הונהגו מספר שיעורי מס בישראל. אלה נקבעו בהתאם לחוזקו הכוהלי של המשקה ובהתאם 

וייצור מקומי של משקאות משכרים זולים ובכך הגבירה את נגישותם,  למחירו הסיטוני. שיטה זו דרבנה ייבוא 

נוכח העלייה במודעות הציבור לנזק שמחולל שתיית אלכוהול בתחום תאונות הדרכים ומעשי  בעיקר לנוער. 

אלימות, וכן לאור העובדה ששיעור המס הישראלי על אלכוהול היה נמוך בהשוואה לשיעורו במדינות מפותחות 

אחרות, אישרה הכנסת ב-2010 רפורמה בחקיקה והגדילה את המיסוי לשיעור של 20 שקלים לליטר כוהל יחד 

עם שיעור מס לפי ערך בגובה 75%. המס תוכנן במקור לעלות בתחילת 2014 ל-80 ש"ח לליטר כוהל על כל 

סוגי המשקאות המשכרים. בתחילת יולי 2013 הקדימה הכנסת את השלב הסופי ברפורמה ואף הגדילה את 

שיעור המס המתוכנן. נקבע מס קנייה בגובה 105 ש"ח לליטר כוהל. לדוגמה, בקבוק וודקה בנפח 750 מ"ל 
שאחוז האלכוהול שלו הוא 40% עלה בין 15-24 ש"ח לפני השלמת הרפורמה, אך 32 ש"ח עם החלתו.89
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השוו ה ברנל ומרת של מס הקנררה על משק ות משכירם ברשי ל לעומת מדרנות OECD  חיותי א רוי 

מדינה

ם*
לי

ק
ש

 ב
ס

מ

* מבוסס על שער המרה של 1 דולר = 3.63 ש"ח בשנת 2013.

במסגרות  7.2.2.1.2 התנהגותי  וייעוץ  סיקור  בדיקות  באמצעות  אלכוהול  צריכת  צמצום 
טיפוליות

הבסיס המדעי  7.2.2.1.2.1

הרפואה הראשונית 7.2.2.1.2.1.1

נשים  )כולל  למבוגרים  לערוך   )USPSTF( מניעה  לשירותי  ארה"ב  של  המשימה  כוח  המליץ   2004 בשנת 

הרות( בדיקות סיקור במסגרות של טיפול ראשוני במטרה לזהות במדויק את מי שאמנם אינם מוגדרים כבעלי 

התמכרות לאלכוהול, אך נתונים בסיכון מוגבר לתחלואה ומוות. רשימת כלי הסיקור המלאה מובאת בנספח 1: 

כלי סיקור לזיהוי שימוש באלכוהול. עוד גילה כוח המשימה ראיות משכנעות לכך, שייעוץ התנהגותי קצר, הכולל 

מפגש טיפולי ראשוני בן 15 דקות, משוב, ייעוץ וקביעת יעדים והעשוי לכלול גם פגישות המשך, מחולל צמצום 

קטן עד בינוני בצריכת אלכוהול, שנמשך 6-12 חודשים ואף יותר.10 בייעוץ הטיפולי, חשוב ליידע את המטופל 

שאפילו צריכה שנחשבת לנטולת סיכון )כלומר, פחות מ-5 מנות משקה לגברים ו-4 מנות משקה לנשים באותו 

 Population( עלולה לחולל נזק בריאותי. למעשה, חלק גדול יותר מהשיעור המיוחס באוכלוסייה ,)אירוע שתייה

Attributable Fraction( של פציעות הקשורות בצריכת אלכוהול, נגרם בשל צריכת אלכוהול בכמויות הנחשבות 
לבעלות סיכון נמוך, לעומת צריכת כמויות המוגדרות כמאפיינות התמכרות לאלכוהול.90

במטא-אנליזה של קוקרן, שכללה 22 ניסויים קליניים אקראיים ובדקה את מידת המועילות שבהתערבות קצרה 

)עד 4 מפגשים(, נרשמה בקרב קבוצת ההתערבות צריכת אלכוהול נמוכה יותר מאשר בקרב קבוצת הביקורת 

במעקב לאחר שנה אחת או יותר. בקרב גברים, התועלת שבהתערבות קצרה התבטאה בצמצום ממוצע של 

57 גרם בשבוע בצריכת האלכוהול )טווח: 25-89(, ואולם התועלת לנשים לא הייתה בולטת. במחקר התברר 

גם כי התערבות ארוכה יותר כנראה אינה משנה בהרבה את התוצאה.91 סקירה שיטתית שפרסמה ביולי 2012 
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הרשות למחקר בריאותי ואיכות של משרד הבריאות האמריקאי )AHRQ( כללה את התוצאות מ-23 ניסויים ו-6 

סקירות שיטתיות.92 רוב המשתתפים היו שתיינים ברמת סיכון גבוהה/מסוכנת, לרוב ללא השתתפות של מכורים 

לאלכוהול. במהלך שנים-עשר חודשי המעקב, בוגרים שהשתתפו בהתערבות הפחיתו את צריכת האלכוהול 

ואילו  ב-3.6 מנות משקה בשבוע, שיעור המשתתפים שדיווחו על אירועים של שתיינות כבדה פחת ב-12% 

נתח המשתתפים שדיווחו על שתייה בגבולות הכמות המומלצת גדל ב-11%. נמצא כי ההתערבות המועילה 

ביותר היא מפגשי ייעוץ חוזרים באורך של עשר עד חמש-עשרה דקות. אף כי נרשם שיפור במדדים בריאותיים-

כלכליים מסוימים )מספר ימי אשפוז ועלויות(, הרי שברוב התוצאים הבריאותיים, כמו שיעור הפציעות ושיעור 

התחלואה במחלות כבד כתוצאה משימוש באלכוהול, לא חל שיפור. 

Saitz 93 סקר את מידת המועילות שבהתערבות קצרה בקרב מטופלים המכורים לאלכוהול, שזוהו באמצעות 

בדיקות סיקור במסגרות של טיפול ראשוני. על בסיס שני המחקרים שעסקו באוכלוסייה זו, הסיק החוקר כי אין 

די ראיות לתועלת של ההתערבות בקרב אוכלוסייה זו.

בתי חולים  7.2.2.1.2.1.2

כחלק מסקירת קוקרן בדקו McQueen ואח'94 את מידת המועילות שבהתערבות קצרה בקרב שתיינים כבדים 

שאושפזו במחלקות כלליות בבתי חולים. על בסיס ארבעה-עשר מחקרים אקראיים ומבוקרים וניסויים קליניים 

מבוקרים, בעיקר באוכלוסייה גברית, הסיקו החוקרים כי יש סימנים לצמצום בצריכת האלכוהול בטווח הקצר 

)6 חודשים( והבינוני )9 חודשים(, אך לא לאחר 12 חודשים. מנגד, חלה ירידה מובהקת במספר מקרי המוות 

.)RR=0.60;    95% CI: 0.40-0.91( שנרשמו, אפילו לאחר 12 חודשים

היישום בישראל 7.2.2.1.2.2

בישראל יש הנחיות מניעה המתייחסות לייעוץ בנושאי אלכוהול במסגרות של טיפול ראשוני.95 בהנחיות לקבוצות 

הגיל 13-19, 20-39 ו-40-64 קיימת המלצה לסקור סטטוס צריכת האלכוהול ולייעץ לגבי סכנותיה. בגיל 65 

ומעלה מדובר רק באיתור מקרים לפי חשד מראש )case-finding(. הנחיות אלה בדרך כלל נגזרות מהמלצות 

והתמכרות  לרעה  שימוש  של  והשכיחות  הואיל  לעיל.  המתוארות  אלה  כמו  סיקור,  לבדיקות   USPSTF-ה

ו-12.5%, בהתאמה96 לעומת 4.3%  לאלכוהול לאורך החיים בארה"ב גבוהה פי 3-4 מאשר בישראל )17.8% 

בלבד בישראל34(, הערך המנבא החיובי של בדיקות סיקור בישראל נמוך יותר. לכן, על אף ההמלצה הקיימת, לא 

ברור שנכון לבצע בדיקות סיקור וייעוץ לכלל האוכלוסיה. 

7.2.2.1.3 )e-SBI( בדיקות סיקור והתערבויות קצרות באמצעות מדיה אלקטרונית

הבסיס המדעי 7.2.2.1.3.1

בהמלצה משנת 2012, קרא ה-CPSTF 97 לשילוב בין בדיקות סיקור לפרט לצורך זיהוי של שתיינות מופרזת 

לבין התערבות טיפולית קצרה, שתתבסס באופן חלקי או מלא על התקנים אלקטרוניים כמו מחשבים, טלפונים 

ניידים או מכשירים ניידים אחרים. נמצא כי שיטת e-SBI מועילה במסגרות קליניות, אוניברסיטאיות או קהילתיות.

היישום בישראל 7.2.2.1.3.2

בישראל, נוכח השימוש הרחב במחשבים וכן בטלפונים ומכשירים ניידים שונים, ובהינתן אילוצי הזמן המגבילים 

של  מותאם-מקומית  ביישום  לתמוך  ביותר  משכנעות  סיבות  יש  הראשונית,  הרפואה  במסגרות  רופאים  את 

התערבות מסוג זה.
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פיקוח על הצפיפות של נקודות ממכר של משקאות אלכוהוליים 7.2.2.1.4

הבסיס המדעי 7.2.2.1.4.1

לרכוש  ניתן  שבהם  הפיזיים  האתרים  כמספר  מוגדרת  אלכוהוליים  משקאות  לממכר  נקודות  של  הצפיפות 

משקאות אלכוהוליים ביחס לאוכלוסייה או לאזור. בסקירה שיטתית שערך כוח המשימה של ארה"ב לשירותים 

להביא  עשוי  נתון  באזור  אלכוהול  לממכר  הנקודות  צפיפות  על  פיקוח  כי  נמצא   ,)CPSTF( בקהילה  מונעים 

לצמצום בהיקף הצריכה המופרזת של אלכוהול והנזקים הנלווים. באותה סקירה לא נמצא אף מחקר הבודק 

באופן ישיר את השינוי היזום בצפיפות נקודות ממכר, כאמצעי לצמצום הצריכה המופרזת של אלכוהול והנזקים 

הנלווים. יחד עם זאת, נמצאו מספר סוגים של מחקרים שבדקו תופעות קשורות. לדוגמה, נמצאו מחקרי סדרות 

)לעומת  האלכוהול  מכירת  של  ההפרטה  על  מחקרים  ממכר,  נקודות  בצפיפות  שינויים  של  רציפות  לא  זמן 

הסדרה ופיקוח ממשלתיים(, איסורים על מכירת אלכוהול ושינויים בהסדרי הרישוי — כל אלה אמצעים שהשפיעו 

על צפיפות נקודות הממכר. ברוב המחקרים באותה סקירה התברר שצפיפות גדולה יותר של נקודות לממכר 

ופציעות.  פשיעה  אלימות,  בריאותי,  נזק  כגון  בהשלכות  ואף  אלכוהול  של  מוגברת  בצריכה  קשורה  אלכוהול 

בשבעה מתוך תשעת מחקרי סדרות הזמן שבדקו את השינוי בצפיפות הנקודות לממכר אלכוהול, נמצא קשר 

חיובי בין השינויים בצפיפות נקודות הממכר לבין היקף הצריכה של אלכוהול והנזקים הנלווים, בייחוד אלימות 

בין-אישית. מחקרים שבדקו את הקשר שבין צפיפות הנקודות לממכר אלכוהול לבין תאונות דרכים הניבו תוצאות 

של  המועילות  מידת  כי  התגלה  אלכוהול  מכירת  על  איסור  של  ההשפעה  את  שבדקו  במחקרים  מעורבות.98 

האיסור בצמצום הנזקים הקשורים באלכוהול תלויה, כנראה, במידת הזמינות של אלכוהול באזורים הסמוכים. 

ניתן  אם  ואולם,  באלכוהול.  הקשורים  הנזקים  את  משמעותי  באופן  לצמצם  עשוי  איסור  מבודדות,  בקהילות 

בין האזורים הללו  להשיג אלכוהול בנקל באזורים הסמוכים לאלה שמכירת האלכוהול אסורה בהם, הנסיעה 

עלולה לחולל נזקים חמורים. במחקרים שבדקו שינויים במדיניות רישוי, התברר כי ככל שנוהל הרישוי מתירני 

יותר מספר הנקודות לממכר אלכוהול. דבר זה הוביל, בתורו, לעלייה בהיקף צריכת האלכוהול  יותר, כך גדול 

והנזקים הנלווים.99 ראיות משניות ממחקרי חתך מלמדות, ככלל, על קשר חיובי עקבי בין הצפיפות של נקודות 

לממכר אלכוהול לבין צריכה מופרזת והנזקים הנלווים, למעט, אולי, ממצאים עקביים פחות בנוגע לפציעות. 

היישום בישראל 7.2.2.1.4.2

בישראל אין פיקוח על צפיפות הנקודות לממכר אלכוהול כאשר מדובר בחנויות המוכרות משקאות אלכוהוליים 

פי  כי רשויות הרישוי מוסמכות על  נמכר המשקה(, אף  )כלומר, שייצרכו מחוץ לחנות שבה  חיצונית  לצריכה 

חוק לשקול את צורכי התושבים המקומיים הסמוכים לנקודת הממכר והן רשאיות למנוע רישיונות ממוסדות 

בעייתיים.100 מומלץ שהמחוקק ישקול התערבות מסוג זה.
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חבות של חנויותו לממכר אלכוהול 7.2.2.1.5

הבסיס המדעי 7.2.2.1.5.1

על פי רעיון החבות של חנויות לממכר אלכוהול, הבעלים או המגיש במוסד לממכר אלכוהול שבו צרך לקוח 

לאחרונה משקאות אלכוהוליים אחראי מבחינה משפטית לכל נזק שייגרם על ידי אותו לקוח, לדוגמה — מוות, 

פציעה או כל נזק אחר כתוצאה מתאונת דרכים תחת השפעת אלכוהול. בסקירה שיטתית שערך כוח המשימה 

חוקים המטילים חבות על  נכללו מחקרים שבדקו את ההשפעות של   ,)CPSTF( מונעים בקהילה  לשירותים 

חנויות לממכר אלכוהול על תוצאים שונים, ביניהם המספר הכולל של מקרי מוות עקב תאונות דרכים, מקרי 

הקשורה  אלימות  אלכוהול,  לצריכת  הקשורות  התנהגויות  אלכוהול,  מצריכת  כתוצאה  דרכים  בתאונות  מוות 

באלכוהול ותחלואה הקשורה באלכוהול. ברובם נמצאה ירידה בתוצאים הקשורים באלכוהול כאשר חלו חוקים 

המטילים חבות על החנויות לממכר אלכוהול.101 

היישום בישראל 7.2.2.1.5.2

ישנה הסכמה כללית על כך שהאתגרים הכרוכים בהערכת החבות יקשו על האכיפה של חוק מעין זה. לאור 

זאת, נראה כי יש צורך בהמשך בדיקת הישימות של מודל מוכח זה.

ביטול האישורים למכירה פרטית של אלכוהול כאמצעי לצמצום המכירה והצריכה  7.2.2.1.6
המופרזת של אלכוהול

הבסיס המדעי 7.2.2.1.6.1

ההפרטה של מכירת אלכוהול היא ביטול הפיקוח הממשלתי על המכירה של סוג אחד או יותר של משקאות 
בדרך  בכך שיווק מסחרי של אותם משקאות. ההפרטה של מכירת האלכוהול חלה  אלכוהוליים, המאפשרת 

כלל רק על נקודות לממכר אלכוהול לצריכה שלא במקום, כלומר נקודות ממכר כגון חנויות, שבהן המשקאות 

של  המכירה  על  משפיעה  אינה  כלל  בדרך  הפרטה  אחרים.  במקומות  צריכה  לצורך  נמכרים  האלכוהוליים 

משקאות אלכוהוליים בנקודות ממכר לצריכה במקום, כלומר נקודות ממכר כמו בארים, פאבים ומסעדות, שבהן 

המשקאות האלכוהוליים נמכרים לצריכה במקום. החזרת הפיקוח על מכירת אלכוהול היא החלה מחדש של 

הפיקוח הממשלתי על המכירה של משקאות אלכוהוליים מסוג אחד או יותר. 

כוח המשימה לשירותי מניעה בקהילה )CPSTF( המליץ, בעקבות סקירה שיטתית שערך, להפסיק את ההפרטה 

של מכירת אלכוהול במקומות שבהם קיים פיקוח ממשלתי על מכירת אלכוהול, וזאת על בסיס ראיות חזקות 

גבוה לצריכה מופרזת של משקאות  לגידול בצריכת האלכוהול לנפש, מדד בעל מתאם  כי ההפרטה מביאה 

אלכוהוליים.102 

dram הוא  dram shop )נקודה לממכר לצריכה במקום( התייחס לכל מוסד שבו נמכר אלכוהול;  מבחינה היסטורית המונח  ו 
מידה ופירושו גם מנת אלכוהול.
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היישום בישראל 7.2.2.1.6.2

בישראל, הממשלה אינה מפקחת על מכירת אלכוהול. ראוי שההשלכות של יישום אסטרטגיה מעין זו בישראל 

ייבדקו על ידי המחוקק.

היקף  7.2.2.1.7 את  לצמצם  במטרה  זו  מדיניות  ופרסום  פיכחות  לבדיקת  ביקורת  נקודות 
הנהיגה תחת השפעת אלכוהול 

הבסיס המדעי 7.2.2.1.7.1

בסקירה שיטתית שערך כוח המשימה לשירותים מונעים בקהילה )CPSTF( נמצא כי נקודות ביקורת לבדיקת 

פיכחות הן כלי מועיל בצמצום הנהיגה תחת השפעת אלכוהול, תאונות הדרכים והפציעות הקטלניות והאחרות 

נהגים  לעצור  כדי  עובדים השוטרים באחת משתי שיטות  פיכחות  לבדיקת  הביקורת  בנקודות  הנובעות מכך. 

ולהעריך את מידת המוגבלות שלהם על רקע צריכת האלכוהול.

בדיקות ינשוף אקראיות )RBT(, שבהן נבחרים נהגים באופן אקראי ורמת האלכוהול בדמם נבדקת. . 1

נקודות ביקורת לבדיקות ינשוף בררניות )SBT(, שבהן חובה שתהיה לשוטרים סיבה לחשוד שנהג מסוים . 2

נוהג תחת השפעת אלכוהול כדי לערוך לו את הבדיקה. בארצות הברית מופעלות אך ורק נקודות ביקורת 

 .SBT מסוג

היו  והתאונות הקטלניות שלפי ההערכה  ירידה במספר התאונות  כי עקב ההתערבות חלה  הסקירה העלתה 

נקודות  הופעלו  כאשר   18% של  ממוצעת  ירידה  נרשמה  קטלניות  לא  דרכים  בתאונות  באלכוהול.  קשורות 

SBT. אשר לתאונות קטלניות אשר לפי ההערכה  RBT, ושל 20% כאשר נקודות הביקורת היו מסוג  ביקורת 

וירידה חציונית של   RBT נקודות ביקורת  ירידה חציונית של 22% כשהופעלו   היו קשורות באלכוהול, נרשמה 

לעיתוי  קשר  ללא  נרשמה  הדרכים  תאונות  בשיעור  הירידה   .SBT מסוג  ביקורת  נקודות  כשהופעלו   20-26%

בדיקת ההמשך, עם ירידה חציונית של 18% כאשר בדיקת ההמשך התקיימה כעבור פחות משנה וירידה של 
17% כאשר בדיקת ההמשך התקיימה כעבור יותר משנה אחת.103

RBT, בוצעה על ידי  סקירה של תוכניות סיקור אקראיות לזיהוי שימוש באלכוהול, שכללו גם נקודות ביקורת 

Peek-Asa במטרה לבדוק את השפעתן על מקרי מוות ופציעה. הסקירה כללה 14 מחקרים. בכל המחקרים 

נמצא כי סיקור אקראי מקטין את מספר מקרי המוות והפציעה. הגוון רחב נרשם בהיקף הירידה במספר מקרי 

מוות הקשורים באלכוהול, בטווח שבין 8 ל-71%. מחבר מאמר זה מסיק מכך כי סיקור אקראי הוא, ככל הנראה, 

שיטה יעילה בקרב מגוון רחב של אוכלוסיות, בארה"ב ובאוסטרליה כאחת. יחד עם זאת, יש צורך בהמשך המחקר 

כדי לברר את משך ההשפעה של בדיקות סיקור אקראיות, כמו גם את רמת האכיפה שתידרש כדי לממש יעדים 

אלה.104 מאמר סקירה מאת Fell ואח' ממליץ על איוש בסיסי של נקודות ביקורת לבדיקת פיכחות. הוכח כי די 

בהצבת שלושה עד חמישה שוטרים בנקודות אלה כדי להגיע ליעילות טובה לא פחות מאשר בנקודות שהוצבו 
בהם 15 שוטרים ומעלה.105

היישום בישראל 7.2.2.1.7.2

משטרת ישראל נוהגת לערוך בדיקות 'ינשוף' אקראיות )RBT(. יש לבצע איסוף של נתונים במטרה לקבוע את 

ההשפעות של אמצעי התערבות זה על מספר מקרי המוות והפציעה הקשורים באלכוהול. במקביל, יש לקבוע 

את היקף האיוש המיטבי של נקודות הביקורת. 
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פיתוח ויישום של מבצעי פרסום באמצעי התקשורת במטרה לצמצם את הנהיגה  7.2.2.1.8
תחת השפעת אלכוהול

הבסיס המדעי 7.2.2.1.8.1

מטרתם של מבצעי פרסום באמצעי התקשורת היא לשכנע את הציבור להימנע מנהיגה תחת השפעת אלכוהול 

חשש  עצמית,  מפציעה  חשש  ממעצר;  חשש  כוללים  הנפוצים  הנושאים  זאת.  לעשות  מאחרים  למנוע  ואף 

מפציעה של אחרים או גרימת נזק לרכוש ואפיון של נהגים שתיינים כאנשים בלתי אחרים וכמסוכנים לזולת.

על בסיס סקירה שיטתית של שמונה מחקרים, הסיק כוח המשימה לשירותים מונעים בקהילה )CPSTF( כי 

קיימות ראיות חזקות בדבר המועילות של מבצעי פרסום )בתנאים מסוימים( לצמצום הנהיגה תחת השפעת 

אלכוהול. מבצעי פרסום יעילים בתקשורת מחייבים תכנון יסודי וביצוע קפדני, חשיפה לקהלים רחבים די הצורך 

ויישום בתוך מסגרת שמתנהלות בה גם פעילויות שוטפות נוספות למניעת נהיגה תחת השפעת אלכוהול. 

ירידה חציונית של 13% בסך כל התאונות הקשורות באלכוהול, 10% בתאונות עם פצועים  בסקירה נמצאה 

הקשורות באלכוהול וירידה של 37% בהשוואה לנתוני הבסיס במחצית תקופת המבצע, ושל 67% מיד לאחריו, 

בשיעור הנהגים הגברים 'בסיכון גבוה' שצרכו אלכוהול. למבצעי פרסום בתקשורת שנכללו בהערכה היו מספר 

תכונות משותפות: מסגרת תיאורטית המבוססת על חקר התקשורת, מסרים בדוקים שנבדקו במחקר חלוץ, 

שבהן  במסגרות  יישום  וכן  בתשלום,  פרסומות  באמצעות  בייחוד   — למסר  שונים  קהלים  של  רחבה  חשיפה 

התנהלו גם פעילויות מניעה נוספות, כמו למשל אכיפה בנראות גבוהה של החוקים נגד נהיגה תחת השפעת 

אלכוהול. מסרי המבצע נעו מהתמקדות בפעילויות האכיפה ובהשלכות המשפטיות של נהיגה תחת השפעה, 

ועד לתוצאות החברתיות והבריאותיות של נהיגה בשכרות. ואולם, לא נרשמו שינויים בתוצאים בהתאם למסרים 
שהופנו לציבור.106

היישום בישראל 7.2.2.1.8.2

ומומלץ  מתבצעת  שלהם  המועילות  מידת  הערכת  התקשורת;  באמצעי  פרסום  מבצעי  יושמו  בישראל  גם 

להרחיבה.

קידום החובה להתקין מנגנון נעילת התנעה ברכב של מי שהורשעו בנהיגה בשכרות  7.2.2.1.9

הבסיס המדעי 7.2.2.1.9.1

alcolock( המותקנים בכלי רכב מונעים ממי שהורשעו בנהיגה  או   ignition interlock( נעילת התנעה  התקני 

ריכוז  אם  לדגימה.  נשיפה  לנשוף  הנהג  על  הרכב,  את  להתניע  כדי  אלכוהול.  השפעת  תחת  לנהוג  בשכרות 

האלכוהול לפי הדגימה גבוה מדי )בדרך כלל 0.02-0.04%(, ההתקן מונע את התנעת הרכב. ניתן לחייב נעילת 

ידי רשויות הרישוי. משך הזמן  התנעה באמצעות מערכת בתי הדין או להציעה כחלופה לשלילת הרישיון על 

שבו חייב הנהג בנעילת התנעה ברכבו תואם, בדרך כלל, את תקופת השלילה הצפויה לו ויכול לנוע בין 6 ל-24 

חודשים. המחקר מלמד על שיעור נמוך בלבד של אנשים המצטרפים לתוכניות כאלה כאשר הן מוצעות להם.

התוצאות של סקירת קוקרן בנושא מידת המועילות של תוכניות נעילת התנעה על שיעורי העבריינות הנשנית 

בקרב אנשים שכבר הורשעו בעבר בנהיגה בשכרות לא היו חד-משמעיות. בסקירה התברר כי השיעור הנמוך 

של עבריינים שבחרו בהתקן לנעילת ההתנעה אינו מאפשר להגיע למסקנות מבוססות לגבי מידת המועילות 
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שלהם. הסקירה כללה מחקר אקראי ומבוקר אחד שהראה כי תוכנית הנעילה יעילה בהקטנת הישנות הנהיגה 

 .)  95% CI: 0.21-0.63( 0.36 תחת השפעת אלכוהול כל עוד המנגנון מותקן ברכב, עם סיכון הישנות יחסי של

עשרת הניסויים המבוקרים שבסקירה תמכו אף הם במסקנה זו והצביעו על מגמה כללית של שיעור הישנות 

נמוך יותר כאשר מנגנון הנעילה הותקן, הן בקרב עבריינים לראשונה והן בקרב עבריינים חוזרים. עם זאת, לא 

לאחר  התוכנית  השפעת  להמשך  ראיות  המבוקרים  בניסויים  לא  ואף  ומבוקרים  אקראיים  במחקרים  נמצאו 

הסרת ההתקן. המסקנה הייתה שדרושים מחקרים אקראיים ומבוקרים נוספים כדי לקבוע ודאית הן את היעילות 

)כלומר, בתנאים מבוקרים( והן את האפקטיביות של מנגנונים אלה. עם זאת, הוכח כי התוכנית מועילה כל עוד 
המנגנון מותקן ברכבו של העבריין.107

נוספת שכללה מחקרים להערכת התוצאות של  בסיס סקירה שיטתית  על  גם  כמו  קוקרן,  בסיס סקירת  על 

תאונות דרכים, המליץ כוח המשימה לשירותים מונעים בקהילה )CPSTF( על השימוש במנגנוני נעילת התנעה 

בצמצום  המנגנון  של  המועילות  מידת  בדבר  חזקות  ראיות  מצאו  הם  בשכרות.  בנהיגה  שהורשעו  מי  בקרב 

מנגנוני  עם  נהגים  מותקנים.  היו  המנגנונים  עוד  כל   73% של  חציונית  ירידה  עם  החוזרים,  המעצרים  שיעור 

נעילה מותקנים היו מעורבים בפחות תאונות מאשר נהגים שרישיונותיהם נשללו על רקע נהיגה תחת השפעת 

אלכוהול. לעומת זאת, שיעור תאונות הדרכים הכולל היה דומה לזה שנרשם בקרב האוכלוסייה הכללית. בקרב 

לעומת  באופן משמעותי  גבוה  היה  )הכללי(  נעילת התנעה, שיעור תאונות הדרכים  הותקנה  נהגים שברכבם 

נהגים שרישיונותיהם נשללו, אך ייתכן שהדבר נובע מכך שנהגים עם התקן נוהגים יותר. עם זאת, לאחר הסרת 

המנגנון, שיעור המעצרים החוזרים חוזר לרמה דומה לזו שנרשמת בקרב עבריינים שלא הותקנו ברכבם מנגנוני 

כיום משום שרק  זו מוגבלת  לבריאות הציבור כתוצאה מהתערבות  כי התועלת  טוענים אף  נעילה. החוקרים 

יותר  וממושך  רחב  לשימוש  קוראים  הם  ברכב.  הנעילה  מנגנון  בהתקנת  בוחר  העבריינים  מקרב  נמוך  שיעור 

במנגנוני נעילה בקרב מי שהורשעו בנהיגה תחת השפעת אלכוהול, משום שלמהלך כזה יכולה להיות השפעה 
משמעותית על תאונות דרכים הקשורות באלכוהול.108

היישום בישראל 7.2.2.1.9.2

או שיקומי, אומצה במדינות הבאות:  לנעילת ההתנעה, בהקשר מסחרי  חקיקה המחייבת שימוש במנגנונים 

פינלנד, שוודיה, הולנד, צרפת, בלגיה, אוסטריה ודנמרק. שימוש מרצון בתחבורה המסחרית קיים באוסטריה, 

סלובניה  הולנד,  באוסטריה,  כרגע  מתבצעים  ניסיוניים  מיזמים  ואנגליה.  סלובניה  בלגיה,  שוודיה,  פינלנד, 

ניתן  לפיכך,  בנעילת התנעה110.  בדיקה של השימוש  נמצאת בשלבי  ירוק'  'אור  בישראל, עמותת  וגרמניה.109 

לומר שדרושה הערכה נוספת של אמצעי התערבות זה בישראל.

כדי  7.2.2.1.10 בקהילה,  גורמים  גיוס  כולל  מרובות-רכיבים,  התערבויות  של  ויישום  פיתוח 
לצמצם את היקף תופעת הנהיגה תחת השפעת אלכוהול

הבסיס המדעי 7.2.2.1.10.1

על בסיס סקירה שיטתית, הסיק כוח המשימה לשירותים מונעים בקהילה )CPSTF( שקיימות ראיות חזקות 

בדבר מידת המועילות של התערבויות מרובות-רכיבים, כולל גיוס גורמים בקהילה, על צמצום היקף התופעה 

של נהיגה בשכרות. הם סקרו התערבויות שיישמו מספר תוכניות ו/או עקרונות מדיניות במגוון מסגרות במטרה 

קואליציות  כמו למשל  גורמים בקהילה,  גיוס של  גם  כללו  אלו  על הסביבה הקהילתית. התערבויות  להשפיע 
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קהילתיות פעילות או כוחות משימה ייעודיים. ההתערבויות כללו תוכניות להפעלת שיקול דעת בהגשת משקאות 

אלכוהוליים בהתאם לכמות שכבר נשתה ומאמצים אחרים להגבלת הגישה לאלכוהול, כגון פיקוח על צפיפות 

הנקודות לממכר אלכוהול ואכיפת גיל שתייה מזערי לפי החוק, נקודות ביקורת לבדיקת פיכחות, מבצע להגברת 

המודעות או הידע, תשומת לב לסיכוני נהיגה נוספים כמו מהירות מופרזת ושיפור הגישה לטיפול בהתמכרות 

לאלכוהול.111 הסקירה השיטתית כללה שישה מחקרים ומצאה ירידה של 9% ו-42% בשיעור התאונות הקטלניות 

)בשני מחקרים נפרדים(, ירידה של 10% במספר התאונות הליליות עם פצועים וירידה של 45% במספר תאונות 

הדרכים בקרב נהגים גילאי 16-20. משך בדיקות המעקב נע בין שנתיים ל-10 שנים. 

היישום בישראל 7.2.2.1.10.2

מדובר, למעשה, במיזוג של אסטרטגיות קודמות שמידת המועילות שלהן הוכחה, לצד אסטרטגיות נוספות, כגון 

שיפור הגישה לטיפולי גמילה. יש ליישם ולהעריך את השילוב הזה באופן מלא גם בישראל.

שתיינות בקרב קטינים 7.2.2.2

הגברת האכיפה של החוקים לאיסור מכירת אלכוהול לקטינים 7.2.2.2.1

הבסיס המדעי 7.2.2.2.1.1

יעיל לצמצום היקף  )CPSTF( ממליץ על שיפור האכיפה כאמצעי  כוח המשימה לשירותים מונעים בקהילה 

והן בנקודות ממכר לצריכה  )כגון פאבים(  המכירה של אלכוהול לקטינים הן בנקודות ממכר לצריכה במקום 

שלא במקום )כגון חנויות למשקאות חריפים(, בקהילות עירוניות וכפריות כאחת ובקרב קבוצות אתניות ורמות 

הכנסה שונות. תכלית מהלכי ההתערבות היא להגביר את מודעות המשווקים לכך שמכירת אלכוהול לקטינים 

תוביל לענישה מהירה, ודאית וחמורה. לפיכך, התערבות מסוג זה כרוכה בייזום או בהגברת התדירות של מבצעי 

אלכוהול  מכירת  על  האוסרים  לחוקים  מצייתים  שהם  לוודא  במטרה  משווקים  בקרב  ביקורות  דהיינו  'עוקץ', 

לקטינים וענישת העבריינים בעיצומים משפטיים או מינהליים. ההתערבות עשויה לכלול גם פרסום של פעילויות 

האכיפה המוגברות )למשל, באמצעות התקשורת או על ידי משלוח מכתבים למשווקים(, כדי לחדד את התפיסה 
בקרב המשווקים לגבי הסיכון שייתפסו.112

היישום בישראל 7.2.2.2.1.2

בישראל, החוק אוסר על מכירת משקאות אלכוהוליים למי שגילם פחות מ-18 שנים. ב-2010, הורחב איסור 

זה והוא כולל כיום כל מכירה או הגשה של משקאות אלכוהוליים לקטינים במקומות ציבוריים, למעט בנוכחות 

ובהסכמת מבוגר אחראי. המשטרה רשאית להחרים ולהשמיד משקאות אלכוהוליים שנמצאו ברשות קטינים 

שאינם מלווים במבוגר אחראי שהסכים לשתייה. רכישת משקאות אלכוהוליים לקטין על ידי מבוגר, ללא הסכמה 

כי  ההוכחה  נטל  בנוסף,  היא.  אף  אסורה  מעשה,  בשעת  נוכח  ואשר  הקטין  את  המלווה  מבוגר  של  מפורשת 

הלקוח הוא בן 18 ומעלה מועבר למוכר האלכוהול. שוטרים מומסכים לסגור ל-30 יום מוסדות שבהם התגלתה 
הפרה של חוקים אלה.113

והגברת הפרסום של החוקים  'עוקץ'  יש לחתור לאכיפה המוגברת של חוקים אלה בעזרת כלים כמו מבצעי 

החדשים וההשלכות המשפטיות של הפרתם ואף להרחיבם, תוך התבססות על ידע וניסיון מקומיים.
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קביעת ערך BAC נמוך יותר לנהגים צעירים או בלתי מנוסים  7.2.2.2.2

הבסיס המדעי 7.2.2.2.2.1

בסקירה שיטתית שערך כוח המשימה לשירותים מונעים בקהילה )CPSTF( נמצא כי חקיקה הקובעת ערכי 

אלכוהול נמוכים יותר בדם )בין 0 ל-0.02%( עבור נהגים צעירים ובלתי מנוסים היא כלי יעיל בצמצום מספר 

תאונות הדרכים הקשורות באלכוהול. הסקירה הראתה ירידה של 9-24% במספר תאונות הדרכים הקטלניות, 

ירידה של 4-17% במספר הפציעות וירידה של 11% במספר התאונות שבהן השוטרים החוקרים סברו שהנהג 

היה תחת השפעת אלכוהול.114 

מחקרי מעבדה הראו כי הפגיעה במיומנויות נהיגה חיוניות מתחילה בריכוזי אלכוהול בדם שהם נמוכים מהגבול 

החוקי הנוכחי בישראל )0.05%(; הפגיעה במיומנות הנהיגה והסיכון המוגדל למעורבות בתאונת דרכים מתחילים 

ברמות BAC של 0.02%. ברמה של 0.05%, כבר נמצאו ליקויים משמעותיים אצל רוב הנבדקים.115 על פי מחקר 

שנערך על ידי Zador ואח', הסיכון היחסי של מעורבות בתאונת דרכים קטלנית כנהג, גבוה פי 4-10 בקרב נהגים 

עם ריכוז אלכוהול של 0.05 עד 0.07% בדם מאשר בקרב נהגים שרמת האלכוהול בדמם היא 0%. יש לציין כי 

על פי ההערכה, אפילו רמות נמוכות כ-0.02%, יותר ממכפילות את הסיכון היחסי למעורבות בתאונת דרכים 

קטלנית )ללא מעורבות של רכב נוסף(116 בהשוואה לנהגים שרמת האלכוהול בדמם היא 0%. 

שני מאמרי סקירה שונים, בחנו את השפעת החוקים להורדת רמת האלכוהול המותרת בדם על פציעות ומקרי 

מוות והגיעו אף הם למסקנה דומה: ככל שרמת האלכוהול החוקית בדם נמוכה יותר, כך גדולה יותר הירידה 

הורדת  כי  הברית  בארצות  שבוצעו  ממחקרים  הנתונים  הראו   ,Fell מאת  סקירה  במאמר  הפציעות.  במספר 

הגבול החוקי של רמת אלכוהול בדם מ-0.10% ל-0.08% הניבה ירידה של 5-16% במספר תאונות הדרכים, 

Fell מסיק מכך שהספרות תומכת בהורדת הגבול החוקי של  הפציעות ומקרי המוות הקשורים באלכוהול.117 

רמת אלכוהול בדם במטרה לצמצם את מספר תאונות הדרכים בגלל נהיגה בשכרות, בין אם מדובר בהורדת 

ערך ה-BAC מ-0.10% ל-0.08% או מ-0.08% ל-0.05% למבוגרים או ל-0.02% )או פחות( לצעירים.117 סקירה 

יותר על נהגים צעירים הביאה לירידה במספר הפציעות  BAC נמוך  ואח' בדקה אם החלת   Zwerling שערכו 

תאונות  או  הפציעות  במספר  ירידה  נרשמה  בכולם  בנושא.  מחקרים  שישה  כללה  הסקירה  דרכים.  בתאונות 

הדרכים, בשיעור שמ-11 ועד 33%, אם כי לא בכל המקרים היה מדובר בצמצום מובהק מבחינה סטטיסטית. 

במחקר אחד התברר כי ככל שירד הגבול העליון החוקי חל צמצום גדול יותר במספר הנפגעים באופן הדומה 

לתוצא מינון-תגובה. במדינות שהחוק בהן קובע ערך BAC של 0% דווח על הצמצום הגדול ביותר: ירידה של 

 BAC יחיד. במדינות שהחוק בהן מתיר  22% במספר מקרי המוות מתאונות דרכים ליליות שמעורב בהן רכב 

של 0.02%, הירידה הממוצעת עמדה על 17% ואילו במדינות המתירות BAC של 0.04-0.06% נרשמה ירידה 

 BAC של 7% בלבד. לפיכך הסיקו עורכי הסקירה כי קיימות ראיות התומכות במועילות החקיקה המתירה ערכי
נמוכים בלבד לנהגים צעירים.118

היישום בישראל 7.2.2.2.2.2

כאמור לעיל, בישראל, השיעור הגבוה ביותר של תאונות דרכים חמורות נרשם בקרב נהגים שגילם 18 או פחות, 

ולאחריהם, בקרב גילאי 19-24. אמצעי התערבות זה יושם בישראל. בשנת 2010 נחקק בישראל חוק המקטין 

את ריכוז האלכוהול המותר ל-0.01% לנהגים צעירים )גילאי 23 ומטה( ויש לבחון כעת את מידת המועילות של 

חוק זה. 
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העלאת גיל המינימום לשתייה ל-21 7.2.2.2.3

הבסיס המדעי  7.2.2.2.3.1

 50 בכל  הנוכחי  המינימום  גיל  של  ההשפעה  את  סקר   )CPSTF( בקהילה  מונעים  לשירותים  המשימה  כוח 

המדינות של ארה"ב על הבטיחות בדרכים. גיל המינימום החוקי לשתייה בארה"ב הוא כיום 21 שנים. יש לציין 

כי חוק 'גיל מינימום לשתייה' לא השתנה מאז שנכנס לתוקפו בשנת 1984. נכון לאוגוסט 2012, נאסרה ב-10 

ידי קטינים בכל הנסיבות, בעוד שב-40 המדינות הנותרות החוק ממשיך להתיר  מדינות צריכת אלכוהול על 

חריגות שונות המותנות בנוכחות של בני משפחה ובטקסים/אתרים ספציפיים.

כוח המשימה ממליץ להשאיר על כנו את גיל המינימום לשתייה הקבוע בחוק על סמך ראיות חזקות בדבר מידת 

המועילות שלו בצמצום מספר תאונות הדרכים והפציעות הקשורות באלכוהול בקרב נהגים גילאי 18עד 20. 

הסקירה שערך כוח המשימה כללה 33 מחקרים, שרובם בדקו את ההשפעות של שינוי גיל המינימום מ-18 

ל-21 ולהיפך. התברר שכאשר הועלה גיל המינימום לשתייה, חל בתוצאות הקשורות בתאונות דרכים צמצום 

בערך חציוני של 16%. לעומת זאת, הורדת גיל המינימום הגדילה את שיעור התוצאות בערך חציוני של 10%. 

על פי מחקרי רגרסיה, העלאת גיל המינימום החוקי לשתייה ב-3 שנים )מ-18 ל-21( הביאה לצמצום תוצאי 

תאונות דרכים בערך חציוני של 12%. משכי המעקב נעו בין 7 ל-108 חודשים, ולאורך פרקי זמן אלו ממצאים 

אלו היו יציבים.119 לפיכך ניתן להסיק כי יש ראיות משכנעות בזכות העלאת גיל השתייה המזערי בישראל ל-21 

שנים. 

היישום בישראל 7.2.2.2.3.2

בישראל, גיל המינימום החוקי לצריכת אלכוהול הוא 18 שנים, כמו ברוב רובן של המדינות המפותחות בעולם.120 

מגוון גורמים ייחודיים, ביניהם שירות החובה בצבא מגיל 18, מציב אתגרים ניכרים בפני היישום של חוק זה, על 

אף הראיות ממדינות אחרות בדבר מידת המועילות שלו. 

הנהיגה תחת השפעת  7.2.2.2.4 תופעת  לצמצום  בית-ספריות  תוכניות  ויישום של  פיתוח 

אלכוהול ונסיעה עם נהגים הנוהגים תחת השפעת אלכוהול.

הבסיס המדעי 7.2.2.2.4.1

תוכניות בית ספריות לצמצום תופעת הנהיגה תחת השפעת אלכוהול כוללות תוכניות לימוד, ארגוני עמיתים 

לימוד  תוכניות  חברתיות.  מוסכמות  להשרשת  פרסום  ומסעי  הרסניות'(  החלטות  נגד  'סטודנטים  )לדוגמה, 

ונסיעה עם נהגים שיכורים בלבד או לטפל בהרחבה בנושאים כמו  נהיגה בשכרות  כגון  יכולות לטפל בבעיות 

שימוש באלכוהול או בחומרים אחרים. ארגוני עמיתים מושכים סטודנטים למגוון של פעילויות למניעת נהיגה 

בשכרות ונסיעה עם נהגים שיכורים. מסעי פרסום להשרשת מוסכמות חברתיות הם בדרך כלל תוכניות שוטפות 

המתקיימות לאורך שנים בקמפוסים במטרה לצמצם את השימוש באלכוהול על ידי הצגת מידע אובייקטיבי 

ונורמטיבי על צריכת אלכוהול בקרב סטודנטים. פעולות אלה מתבצעות במטרה לצמצם תפיסות שגויות, ובסופו 

של דבר, לשנות את הרגלי השתייה והנהיגה. 

כוח המשימה לשירותים מונעים בקהילה )CPSTF( ממליץ לקיים בבתי ספר תוכניות לימוד שמטרתן לצמצם 

את שיעור הנסיעה עם נהגים שיכורים. עם זאת, לא נמצאו ראיות המספיקות לקבוע אם אותן תוכניות אכן 
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מצמצמות את התוצאות המשמעותיות יותר, כלומר, את היקף הנהיגה בשכרות או את מספר תאונות הדרכים 

הקשורות באלכוהול. יתר על כן, בשל מספרם המצומצם של המחקרים, לא נאספו די ראיות כדי לקבוע את 

מידת המועילות של ארגוני עמיתים או מסעי פרסום להשרשת מוסכמות חברתיות בצמצום תופעת הנהיגה 

תחת השפעת אלכוהול. מהמחקרים שעסקו במסעי פרסום להשרשת מוסכמות חברתיות עולה כי אלה אמנם 

מצליחים לצמצם את היקף הנהיגה תחת השפעת אלכוהול בקרב סטודנטים שנחשפו למסרי מסע הפרסום. 

עם זאת, איכות המחקר לא הייתה טובה דיה שכן המסקנות הוסקו על בסיס נתוני 'לפני ואחרי' בלבד. לפיכך היה 
קשה לגבש על בסיסם מסקנות מוצקות.121,122

היישום בישראל 7.2.2.2.4.2

אף כי עד כה לא יושמה בבתי הספר תוכנית ייעודית העוסקת בסיכונים הכרוכים בשימוש באלכוהול, בכל זאת 

קיימת תוכנית בשם 'כישורי חיים' שהיא חלק מתוכנית החובה בכל בתי הספר בישראל. תכני התכנית משתנים 

ומותאמים לשכבות הגיל השונות.123 מכיתה ה' ועד סוף החטיבה העליונה, נושא האלכוהול והסכנות הטמונות 

בנהיגה תחת השפעת אלכוהול כלולים בתוכניות אלה. עדיין לא בוצעה הערכה רשמית של מידת ההשפעה של 

התוכנית על המודעות ועל הרגלי צריכת האלכוהול של התלמידים. ואולם בשנת הלימודים התשע״ג/2012-13 

התוכנית  ספר.  בתי  ב-50  ה'  כיתה  תלמידי  בקרב  האלכוהול  בנושא  חדשה  ניסיונית  תוכנית  להתחיל  צפויה 

תכלול רכיב של הערכה לפני ולאחר ביצועה. 

פיתוח של תוכניות התערבות במסגרת המשפחה למניעת שימוש לרעה באלכוהול 7.2.2.2.5

הבסיס המדעי 7.2.2.2.5.1

סקירת קוקרן, שראתה אור בשנת 2011 124, כללה 12 ניסויי קבוצה-מקבילה. ההטרוגניות הרבה בפרמטרים 

שונים של הניסויים הובילה לשימוש בשיטות של סיכום איכותני. בתשעה מתוך שנים-עשר הניסויים, נמצאו 

ראיות בדבר המועילות של התערבויות במסגרת המשפחה במניעת שימוש לרעה באלכוהול בקרב תלמידים עד 

גיל 18. אף כי ההשפעות שנמדדו היו קטנות, הן נותרו בעינן גם בטווח הארוך.

היישום בישראל 7.2.2.2.5.2

מומלץ מאוד לאמץ תוכניות אלה, תוך ביצוע התאמה לאופי תאי המשפחה בחברה הישראלית.
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יעדי התערבות בפיתוח. 8

הערכת מידת המועילות של תוכניות סיורים משטרתיים במניעת התוצאות השליליות של 
נהיגה תחת השפעת אלכוהול

או  הסיורים  מספר  הגדלת  באמצעות  המשטרתית  הנוכחות  הגדלת  של  ההשפעה  את  בדקה  קוקרן  סקירת 

השפעה  על  ודווח  כללי,  באופן  עקביות  היו  המחקרים  תוצאות  כאלה.  לסיורים  המוקדש  הזמן  משך  הארכת 

חיובית בצמצום ההיארעות של תאונות דרכים ומקרי מוות, ואולם במקרים רבים, איכות המחקרים והדיווח הייתה 

כדי לקבוע חד-משמעית אם הגדלת הנוכחות  אין במחקרים שבוצעו  וכך, על אף הראיות התומכות,  נמוכה. 

המשטרתית אכן מצמצמת את ההשפעות השליליות של נהיגה בשכרות.125 

היישום בישראל
בעשור האחרון הוגברה הנוכחות המשטרתית באזורים מועדים לצריכת אלכוהול. הערכת השפעת התערבות זו 

טרם פורסמה בספרות המחקרית.126 

שתיית  רקע  על  דרכים  תאונות  במניעת  תורן'  'נהג  תוכניות  של  המועילות  מידת  הערכת 
אלכוהול 

ואח'   Ditter ידי  על   )CPSTF( בקהילה  מונעים  לשירותים  המשימה  כוח  מטעם  שבוצעה  שיטתית  סקירה 

ב-2005, בדקה את מידת המועילות של תוכניות 'נהג תורן' משני סוגים בשינוי התנהגויות בקרב נהגים ונוסעים. 

התוכניות כללו מסעי פרסום באמצעי התקשורת וערוצי תקשורת אחרים, במטרה לקדם את רעיון הנהג התורן, 

כדי  חינם(  כניסה  או  מזון  )כגון משקאות קלים, משקאות לא אלכוהוליים אחרים,  ותוכניות המציעות תמריץ 

לעודד לקוחות בנקודות לממכר אלכוהול לקבל על עצמם את תפקיד הנהג התורן. בדרך כלל, המידע על זמינות 

התמריצים הגיע לציבור הצרכנים באמצעות תצוגות ושילוט בנקודות לממכר אלכוהול. בסקירה נמצא מחקר 

מבוסס-אוכלוסייה יחיד מהסוג הראשון שבדק מסע פרסום לקידום רעיון הנהג התורן. מתוצאות הסקר עולה 

שחלה עלייה של 13% במספר המשיבים שהשיבו כי הם 'תמיד' בוחרים נהג תורן, אך לא נרשם שינוי משמעותי 

בדיווח עצמי על נהיגה בשכרות או על נסיעה עם נהג הנוהג תחת השפעת אלכוהול. שמונה מחקרים בדקו את 

התוכנית השנייה, כלומר תמריץ בנקודות לממכר אלכוהול. שבעה מהם בדקו את מספר הלקוחות שהזדהו 

כנהגים תורנים לפני ולאחר יישום התוכניות. במחקרים אלה נרשמה עלייה ממוצעת של 0.9 במספר הנהגים 

התורנים ללילה. במחקר השמיני דווח על ירידה של 6% בשיעור הדיווח העצמי על נהיגה בשכרות או נסיעה עם 

נהג שיכור בקרב משיבים שנחשפו לתוכנית תמריצים. עם זאת, לא ידועות ההשלכות של עלייה קטנה זו במספר 

המשיבים שהזדהו כנהגים תורנים על בריאות הציבור. יש צורך במחקר נוסף במטרה לברר את היקף ההשפעה 

של תוכניות אלה על ההחלטה למנות נהג תורן, על נהיגה תחת השפעת אלכוהול ועל תאונות דרכים הקשורות 

באלכוהול. Ditter מסיק כי אין די בראיות הקיימות כדי לגבש מסקנות באשר למידת המועילות של תוכניות הנהג 
התורן מהסוגים שנבדקו.127,128

היישום בישראל
ישראל נעזרה במסעי פרסום כדי לעודד את היישום של רעיון הנהג התורן. יש לבדוק את תוכניות התמריצים, 

כמו גם את מידת המועילות של שני סוגי ההתערבות. 
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הערכת מידת המועילות של תקנות מנהליות לשלילה מיידית או מדיניות של שלילת רשיון 
נהיגה עוד לפני ההרשעה על נהגים שיכורים במטרה לצמצם את תופעת הנהיגה בשכרות

מאמר סקירה זיהה שלושה מחקרים המעריכים את מידת המועילות של תקנות מנהליות לשלילה מיידית של 

הרשיון לעומת עיצומים מסוגים אחרים נגד נהגים שיכורים. במחקר אחד התגלה כי באחת ממדינות ארצות 

הברית נרשמה ירידה של שליש במספר המעצרים החוזרים בגין נהיגה בשכרות בתקופה בת 3 שנים בקרב מי 

שנעצרו במסגרת תקנות מנהליות לשלילה מיידית של הרישיון, בהשוואה לשיעור העבריינות הנשנית שנרשם 

בקרב עוקבה השוואתית של נהגים עוד לפני תאריך התחולה של התקנות המנהלתיות. ואולם בשתי מדינות 

אחרות לא נרשם שום שינוי בשיעור העבריינות הנשנית. 

במחקר השני התברר כי לנהגים שקיבלו שלילת רישיון מנהלית סיכוי נמוך ב-39%, בשנתיים הראשונות שלאחר 

השלילה, למעצר חוזר בגין נהיגה בשכרות, בהשוואה לעוקבת הביקורת. הבדל זה נעלם בשנת המעקב השלישית. 

גילה כי לאנשים שנעצרו מתוקף תקנות מנהליות לשלילה מיידית של הרישיון, הן בעבירה  המחקר השלישי 

ראשונה והן בשל עבריינות נשנית, היה סיכוי נמוך ב-34% למעורבות בתאונות דרכים בשנה שלאחר מעצרם, 

בהשוואה לעוקבת הביקורת. לנהגים עם שלילה מנהלית סיכוי נמוך ב-21% להיות מעורבים בעבירות נוספות 

של נהיגה בשכרות וסיכוי נמוך ב-27% להיות מעורבים בעבירות של נהיגה פרועה הקשורה לצריכת אלכוהול. 

לנהגים,  הרישיון  הגבלות  את  המסדירות  המנהליות  התקנות  מסוימות,  שבמדינות  מכך  מסיקים  המחברים 

מועילות בצמצום שיעור המעורבות של אותם נהגים בתאונות דרכים או בעבירות אחרות הקשורות באלכוהול, 

בהשוואה לנהגים שנענשו באמצעות תהליכים שיפוטיים שגרתיים מסוגים אחרים.129 

מאמר אחר בדק את השפעות השלילה של רישיונות נהיגה על מעורבות בתאונות דרכים הקשורות באלכוהול 

 5% של  לצמצום  הביאה  הרשעה  לפני  שלילה  או  מיידית  מנהלית  שלילה  כי  נמצא  ארה"ב.  ממדינות  ב-46 

מבחינה  מובהקת  משמעות  נודעת  זה  לנתון  באלכוהול.  הקשורות  קטלניות  דרכים  בתאונות  במעורבות 

סטטיסטית כמו גם חשיבות מהותית בכך שהוא מבטא לפחות 800 מקרי מוות שנמנעו, בשנה, בארצות הברית. 

לחוקים אלה השפעה דומה על נהגים בכל רמות השתייה, לרבות נהגים בעלי דפוס צריכה בסיכון נמוך, שריכוז 

האלכוהול בדמם נמוך מהגבול העליון המותר. לעומת זאת, למדיניות של שלילת רישיון לאחר ההרשעה לא 

היו השפעות ניכרות לעין. המחברים מסיקים מכך שהמועילות של מדיניות הרתעה תלויה יותר במהירות שבה 

מיושמת הענישה בעקבות זיהויה של ההתנהגות העבריינית ופחות בחומרת הענישה.130 

היישום בישראל
בישראל, מאז 2006, החוק מאפשר שלילת רישיון מנהלית ל-30 יום למי שנתפס נוהג תחת השפעת אלכוהול.131 

יש צורך במחקר שיבדוק את השפעתו של אמצעי התערבות זה.

של  אחראית  להגשה  הדרכה  תוכניות  באמצעות  התערבות  של  המועילות  מידת  הערכת 
אלכוהול על מניעת נהיגה תחת השפעת אלכוהול

תוכניות אלה מחנכות ומדריכות את מגישי המשקאות האלכוהוליים, במטרה לשנות את נוהלי השירות ולהפעיל 

אותם במניעת שכרות ונהיגה בשכרות בקרב לקוחות. בין השיטות הנהוגות, הצעת אוכל יחד עם המשקאות 

החריפים, עיכוב השירות לשתיינים מהירים, סירוב לשרת לקוחות שיכורים או קטינים ושכנוע לקוחות שיכורים 

להימנע מנהיגה. סקירת קוקרן בדקה אמצעי התערבות זה. מסקנת החוקרים הייתה כי אין ראיות מהימנות 

המוכיחות את מועילותם של אמצעי התערבות אלה וכי דרוש מחקר נוסף כדי לברר את מידת היעילות והמועילות 

שלהם.132 
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כוח המשימה לשירותי מניעה בקהילה )CPSTF( הגיע למסקנה דומה. בבדיקה מטעמו, לא נמצאו די ראיות כדי 

לקבוע את מידת המועילות של תוכניות הדרכה להגשה אחראית של משקאות אלכוהוליים בצמצום הצריכה 

המופרזת של אלכוהול והנזקים הנלווים ברמת הקהילה. 

אף כי המחקרים שנסקרו הראו, ככלל, תוצאות חיוביות בנושאים שנמדדו, הרי שרוב הראיות התקבלו ממחקרים 

בקנה מידה מצומצם, שנראה כי המשתתפים בהם היו בעלי מוטיבציה גבוהה במיוחד להצליח. בנוסף, ייתכן 

בראיות  צורך  יש  אלה,  מגבלות  בשל  האלכוהול.  מגישי  הכשרת  של  והביצוע  התכנון  על  השפיעו  שהחוקרים 

וארוכות טווח להגשה אחראית של  נוספות כדי להעריך את ההשפעות של תוכניות הכשרה כלל-קהילתיות 

משקאות אלכוהוליים על בריאות הציבור.133 

היישום בישראל
מומלץ להעריך את הצלחתן של תוכניות אלה גם בישראל.

הערכת מידת המועילות של איסור מכירת אלכוהול בימים מסוימים ובשעות מסוימות

שיטה יעילה לפיקוח על הגישה לאלכוהול היא להמשיך את איסור המכירה של אלכוהול בימים מסוימים, בייחוד 

בסופי השבוע. על בסיס ראיות איתנות, ממליץ כוח המשימה לשירותי מניעה בקהילה )CPSTF( להשאיר על 

כנן הגבלות קיימות על מכירת אלכוהול בימים מסוימים, כאסטרטגיה למניעת הצריכה המופרזת של אלכוהול 

והנזקים הנלווים. המלצות אלו נשענו על מחקרים שבדקו את ההשפעה של ביטול ההגבלה של מכירת משקאות 

אלכוהוליים בסופי השבוע. 

לצריכה  ממכר  נקודות  כמו  במסגרות  מכירה  ימי  על  ההגבלות  הסרת  השפעת  את  בדקו  מחקרים  עשרה 

נוחות או חנויות למשקאות חריפים( או בנקודות ממכר לצריכה במקום, כמו  )מרכולים, חנויות  שלא במקום 

 מסעדות, פאבים ואצטדיונים. ההשפעה נבדקה בחמש מדינות, כולל שוודיה, סקוטלנד, אוסטרליה ומדינות כמו 

ניו-מקסיקו שבארה"ב. נמצא מתאם בין ביטול איסור המכירה של משקאות אלכוהוליים בשבתות ובימי ראשון 

לבין גידול בצריכה ו/או עלייה בהיקף הנהיגה בשכרות והנזקים כתוצאה מתאונות דרכים. נמצאו רק שני מחקרים 

במקום.  שלא  לצריכה  אלכוהול  למכירת  במסגרות  ממכר  ימי  על  מגבלות  הטלת  של  ההשפעה  את  שבדקו 

ירידה באלימות ובהפרעות אחרות  בשוודיה, נקשר איסור ניסיוני על מכירת אלכוהול בימי שבת ב-1981 עם 

הנזקפות לשתיית אלכוהול. בניו-מקסיקו, נקשר הביטול המקומי של היתר כלל-מדינתי למכירת אלכוהול בימי 

ראשון בירידה יחסית במספר מקרי המוות בתאונות דרכים.134 

אסטרטגיה נוספת למניעת צריכה מופרזת של אלכוהול והנזקים הנלווים היא להגביל את הגישה על ידי הסדרת 

נקודות לממכר  יכולה לחול על  שעות המכירה החוקיות של אלכוהול. מדיניות המגבילה את שעות המכירה 

למשקאות  חנויות  )למשל,  אחרים  מסוגים  מוסדות  על  והן  פאבים(  )מסעדות,  במקום  לצריכה  הן  אלכוהול 

חריפים(. נמצאו די ראיות למועילות של מדיניות זאת בצמצום הצריכה המופרזת של אלכוהול והנזקים הנלווים 

ולפיכך ממליץ כוח המשימה לשירותי מניעה בקהילה )CPSTF( על המשך הגבלת שעות המכירה של אלכוהול 
במסגרות למכירה וצריכת האלכוהול במקום.135
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היישום בישראל
משקאות  של  והחזקה  מכירה  על  אוסר  האחד  לנושא.  הקשורים  חוקים  שני  הכנסת  חוקקה   2010 בשנת 

קפה,  בתי  פאבים,  מלון,  בתי  מסעדות,  כגון  במקומות  למעט  ל-06:00,   23:00 השעות  בין  לכול  אלכוהוליים 

וספינות לשייט תענוגות. השני אוסר  ירידים שאינם מתנהלים במבני קבע  דיסקוטקים,  וגני שמחות,  אולמות 

 21:00 השעות  בין  ציבורי  במקום  שנמצא  ברכב  או  ציבורי  במקום  פתוח  קיבול  בכלי  משכר  משקה  החזקת 

ל-06:00.

בישראל לא חל כיום איסור על מכירת אלכוהול בימים מסוימים. בעקבות החלת החוקים החדשים, המגבילים 

את שעות הגישה לאלכוהול ולאחר הערכת השפעתם )לצד התערבויות משפטיות ואחרות(, ניתן לשקול את 

הצורך בהטלת הגבלות נוספות, כגון איסור מכירה בימים או בשעות מסוימות בנקודות ממכר לצריכת האלכוהול 
במקום.112

האלכוהול  לתכולת  האלכוהוליים  המשקאות  מחירי  קשירת  של  המועילות  מידת  הערכת 
שלהם

באוקטובר 2011 החילה אנגליה מס חדש על בירה בעלת תכולת אלכוהול גבוהה. במסגרת זו, חל מס נוסף של 

25% על בירה שתכולת האלכוהול שלה 7.5% ומעלה.136 במארס 2012 הוחל שינוי נוסף במיסוי: הורדה של 50% 

בשיעור המס על בירה שתכולת האלכוהול שלה 2.8% ומטה.137 שינויים אלה במיסוי על בירה באנגליה גרמו 

למבשלות רבות לערוך ניסויים בבירות בעלות תכולת אלכוהול נמוכה יותר. קבוצה בשם 'התמכרות ואורח חיים 

 Addiction and Lifestyles in Contemporary( לגישה חדשה להתמכרויות'  - הפרוייקט  באירופה המודרנית 

נאמר  שבו  מדיניות  תדריך  לאחרונה  פרסמה  האירופי,  באיחוד   )Europe – Reframing Addictions Project

ידי שליטה במחירים  כי גישות המדיניות המועילות ביותר הן אלה הגורמות לציבור לצרוך פחות אלכוהול על 

ובזמינות המשקאות. הקבוצה שיבחה את המאמצים שנעשו באנגליה ואמרה כי תעשיית האלכוהול עתידה 

לסלק 8 מיליארד גרם של אלכוהול מהשוק עד 2015 הודות לתמריצים כמו הקטנת המיסוי על מוצרים בעלי 

תכולת אלכוהול נמוכה.138 

היישום בישראל
יתברר  אם  הציבור.  בריאות  על  דיפרנציאלי  מיסוי  של  ההשפעות  את  להעריך  כדי  זו  אסטרטגיה  לבדוק  יש 

שהתוצאות חיוביות, יש לבחון יישום של אסטרטגיה דומה גם בישראל.
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נספח 1: כלי סיקור לזיהוי שימוש באלכוהול

נספחים

נספח 1: כלי סיקור לזיהוי שימוש באלכוהול

בתרגום יעד בדיקת הסיקור סוג האוכלוסייהכלי הסיקור
לעברית

רגישות
)%(

סגוליות
)%(

AUDIT10זיהוי צריכת יתר, שימוש כללי

לרעה או התמכרות 

לאלכוהול

78-96  51-97  כן

CAGE10זיהוי שימוש לרעה כללי 

או התמכרות

70-97  43-94  כן

TWEAK 1072-94   59-87  לאזיהוי שימוש יתרנשים הרות

CRAFFT10זיהוי מקביל של שימוש מתבגרים

מסוכן באלכוהול וסמים 

אחרים

9264כן

FAST139זיהוי שימוש יתר באלכוהול כללי

וכן בעלי דפוסי שתייה 

מסוכנים

82-95  88-97  לא
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נספח 2: שימוש באלכוהול בקרב בני נוער, מתוך סקר התנהגויות בריאות 
)HBSC( בקרב תלמידי בית ספר

הערה: טבלאות אלה משלימות את הטבלאות הכלולות בגוף הפרק.

הנתונים נלקחו מסקרי HBSC לשנים 2001/2 ו-140,141.2005/6 שתייה שבועית הוגדרה כצריכה מדווחת של 

אלכוהול לפחות פעם אחת בשבוע. דיווח עצמי על שכרות שימש כמדד לשימוש מופרז באלכוהול. 

נתונים  מכילות   2005/6 מסקר  הטבלאות   .HBSC מדינות  מ-35  נתונים  מכילות   2001/2 מסקר  הטבלאות 

מ-40 מדינות HBSC. נתוני HBSC בשני המחקרים דורגו בסדר יורד )כלומר, אלו שדורגו במקום הראשון היו 

בעלי השיעור הגבוה ביותר בקבוצת הגיל שלהם(. הדירוג מלמד על המיקום היחסי של בני נוער מישראל ביחס 

לעמיתיהם מ-35-40 המדינות שנסקרו.

 A2-1: בני נוער שצרכו משקאות אלכוהוליים לפחות פעם בשבוע, 2001/2טבלה

גיל
)שנים(

בנים
)%(

ממוצע מדינות 
)%( HBSC

בנותדירוג בינל'
)%(

ממוצע מדינות 
)%( HBSC

דירוג בינל'

מקום ראשון 8.53מקום שני11187.3 

)יחד עם איטליה(
מקום תשיעי9.89.2מקום שביעי132015.3 
מקום 12.923.928מקום 1524.534.326 

 A2-2: בני נוער שצרכו משקאות אלכוהוליים לפחות פעם בשבוע, 2005/6 טבלה

גיל
)שנים(

בנים
)%(

ממוצע מדינות 
)%( HBSC

בנותדירוג בינל' 
)%(

ממוצע מדינות 
)%( HBSC

דירוג בינל' 

מקום רביעי83מקום שני11197 
 מקום 15 89מקום 13201315 

)יחד עם ליטא, 

אסטוניה וצרפת(
 מקום 33 1121מקום 15223132 

)יחד עם איסלנד(

 A2-3: בני 15 שדיווחו על שכרות ראשונה בגיל 13 ומטה, 2005/6טבלה

מקרה שכרות ראשון מגדר
בגיל 13 )%(

ממוצע מדינות HBSC דירוג
)%(

17מקום 839בנים

 מקום 38 3בנות

)יחד עם מקדוניה ואיטליה(

13
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 A2-4: גיל התחלת שתיית אלכוהול וגיל בו אירע אירוע ראשון של שכרות בקרב בני 15, 2001/2טבלה

משקה ראשון מגדר
)גיל בשנים(

 HBSC
ממוצע

אירוע שכרות דירוג
 ראשון 

)גיל בשנים(

ממוצע 
HBSC

דירוג

 מקום 34 13.112.3בנים

)יחד עם 

גרינלנד(

 מקום 34 14.213.6

)יחד עם פורטוגל(

מקום 14.713.935מקום 13.812.935בנות

 A2-5: בני נוער שדיווחו על שני אירועי שכרות לפחות, 2001/2 טבלה

גיל
)שנים(

בנים
)%( 

ממוצע 
 HBSC מדינות

)%(

ממוצע בנות )%(דירוג 
 HBSC מדינות

)%(

דירוג 

 מקום 15 1.31.5מקום שביעי117.34.3 

)יחד עם לטביה, 

קרואטיה ויוון(
מקום 4.59.732מקום 1311.314.527 
מקום 10.531.434מקום 1521.139.834 
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נספח 3: פרטים נוספים על תאונות דרכים על רקע צריכת אלכוהול 

 A3-1: נהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים תחת השפעת אלכוהול, על פי סוג תאונה ושנת טבלה
התרחשות:43

סוג התאונה
שנה

200020012002200320042005200620072008
מעורבות של כלי 

רכב בודד
232633303618484940

מעורבות של 
שני כלי רכב

142019152023293325

פגיעה בהולך/י 
רגל

62344710911

101000100אחר

 A3-2: מספר ואחוז הנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים תחת השפעת אלכוהול ו/או סמים טבלה
על פי ימות השבוע ושעות היממה, 43:2008

היום בשבוע

שיעור תאונות 
הדרכים שבהן 

הנהג היה 
תחת השפעת 

אלכוהול )%(

השעה ביום

)%(   00:00-05:59)%(   06:00-11:59)%(   12:00-17:59)%(   18:00-23:59
22 )2(7 )0.3(2 )0.1(27 )8(58 )1(יום א'

7 )1(5 )0.3(6 )0.4(17 )7(35 )1(יום ב'

16 )1(5 )0.3(6 )0.4(21 )8(48 )1(יום ג'

20 )2(2 )0.1(1 )0.1(27 )12(50 )1(יום ד'

17 )1(9 )0.4(7 )0.5(21 )7(54 )1(יום ה'

22 )3(17 )1(11 )1(60 )10(110 )3(יום ו'

28 )3(14 )1(21 )5(65 )13(128 )4(שבת

132 )2(59 )0.5(54 )1( 238 )10(483 )2(סה"כ
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איור A3-1: שיעור הנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים קלות או חמורות בהיותם תחת השפעת 
אלכוהול או סמים )או שניהם( בחלוקה לפי קבוצות גיל, 2008 43
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נספח 4: מיזם Healthy People 2020 — יעדים בתחום מניעת שימוש 
לרעה והתמכרות לסמים ואלכוהול

מדיניות ומניעה

SA-1 צמצום אחוז המתבגרים המדווחים כי נסעו ב-30 הימים החולפים עם נהג ששתה אלכוהול

בשנת 2009, דיווחו 28.3% מתלמידי כיתות ט' עד י"ב כי נסעו ב-30 הימים החולפים עם נתוני בסיס:

נהג ששתה אלכוהול

25.5%  היעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS), CDC, NCCDPHPמקור הנתונים:

SA-2 הגדלת אחוז המתבגרים שמעולם לא השתמשו בסמים ואלכוהול 

משתיית  נמנעו  החולפת  בשנה  אשר   ,17 עד   12 גילאי  בסיכון,  המתבגרים  אחוז  הגדלת   SA-2.1

אלכוהול לראשונה בחייהם

בשנת 2008 דיווחו 85.8% מהמתבגרים גילאי 12 עד 17 אשר מעולם לא צרכו אלכוהול, נתוני בסיס:

כי בשנה האחרונה נמנעו משימוש באלכוהול

94.4%  היעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), SAMHSAמקור הנתונים:

SA-2.3 הגדלת אחוז תלמידי כיתה י"ב שמעולם לא שתו אלכוהול

בשנת 2009 דיווחו 27.7% מכלל תלמידי כיתה י"ב כי מעולם לא שתו אלכוהולנתוני בסיס:

30.5%  היעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:
Monitoring the Future Survey (MTF), NIHמקור הנתונים:

SA-3 הגדלת אחוז המתבגרים המתנגדים לשימוש בחומרים ממכרים 

כמעט  שניים  או  אחד  אלכוהולי  משקה  של  לשתייה  המתנגדים  המתבגרים  אחוז  הגדלת   SA-3.1 

מדי יום - תלמידי כיתה ח'

בשנת 2009 דיווחו 78.5% מתלמידי כיתה ח' כי אינם רואים בעין יפה שתייה של משקה נתוני בסיס:

אלכוהולי אחד או שניים כמעט כל יום

86.4%  היעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

Monitoring the Future Survey (MTF), NIHמקור הנתונים:
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כמעט  שניים  או  אחד  אלכוהולי  משקה  של  לשתייה  המתנגדים  המתבגרים  אחוז  הגדלת   SA-3.2 

כל יום - תלמידי כיתה י'

בשנת 2009 דיווחו 77.6% מתלמידי כיתה י' כי אינם רואים בעין יפה שתייה של משקה נתוני בסיס:

אלכוהולי אחד או שניים כמעט כל יום

85.4%  היעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

Monitoring the Future Survey (MTF), NIHמקור הנתונים:

כמעט  שניים  או  אחד  אלכוהולי  משקה  של  לשתייה  המתנגדים  המתבגרים  אחוז  הגדלת   SA-3.3 

כל יום - תלמידי כיתה י"ב

בשנת 2009 דיווחו 70.5% מתלמידי כיתה י"ב כי אינם רואים בעין יפה שתייה של משקה נתוני בסיס:

אלכוהולי אחד או שניים כמעט כל יום

77.6%  היעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

Monitoring the Future Survey (MTF), NIHמקור הנתונים:

SA-4 הגדלת אחוז המתבגרים המכירים בסיכון הרב הכרוך בשימוש בחומרים ממכרים 

בחומרים  בשימוש  הכרוך  הרב  בסיכון  המכירים   17 עד   12 גילאי  המתבגרים  אחוז  הגדלת   SA-4.1

או פעמיים  אירוע שתייה, פעם  באותו  יותר  או  ממכרים: שתייה של חמש מנות משקה אלכוהולי 
בשבוע

הרב נתוני בסיס: בסיכון  מכירים  הם  כי   17 עד   12 גילאי  מהמתבגרים   40.5% דיווחו   ,2008 בשנת 

הכרוך בשתיית חמש מנות משקה אלכוהולי או יותר באותו אירוע שתייה, פעם או פעמיים 

בשבוע

44.6%  היעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), SAMHSAמקור הנתונים:

SA-6 הגדלת מספר המדינות בארצות הברית, שיחייבו על פי חוק להתקין מנגנוני נעילת התנעה 

ברכב של מי שהורשע כדי למנוע נהיגה תחת השפעת אלכוהול, החל מהעבירה הראשונה

בשנת 2009 היו בארה"ב 13 מדינות שבהן חלה על פי החוק חובת התקנה של מנגנון נתוני בסיס:

לנעילת ההתנעה ברכב של מי שהורשעו בנהיגה תחת השפעת אלכוהול, החל מהעבירה 

הראשונה

51 )50 המדינות ומחוז קולומביה(היעד:

כיסוי מלאערך המטרה:

Mothers Against Drunk Driving (MADD)מקור הנתונים:
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בדיקות סיקור וטיפול

טיפול  שקיבלו  אסורים,  סמים  ו/או  באלכוהול  שימוש  בשל  לטיפול  הנזקקים  אחוז  הגדלת   SA-8

להפסקת שימוש לרעה או התמכרות בשנה החולפת 

SA-8.2 טיפול בשתיית אלכוהול ו/או שימוש בסמים אסורים

בשנת 2008 דיווחו 9.9% מבני ה-12 ומעלה שנזקקו לטיפול בגלל אלכוהול ו/או סמים נתוני בסיס:

אסורים כי קיבלו טיפול ממומחים עבור הבעיה בשנה החולפת

10.9%  היעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), SAMHSAמקור הנתונים:

SA-8.3 טיפול בשימוש לרעה או התמכרות לאלכוהול

כי קיבלו נתוני בסיס: ומעלה שנזקקו לטיפול בגלל אלכוהול  דיווחו 8.2% מבני ה-12  בשנת 2008 

טיפול ממומחים עבור הבעיה בשנה החולפת

9.0%  היעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), SAMHSAמקור הנתונים:

SA-9 )בפיתוח( הגדרת אחוז מטופלים שיופנו לטיפולי המשך בגלל בעיות הקשורות בצריכת אלכוהול 

ו/או סמים לאחר אבחון או לטיפול באחד ממצבים אלה בחדר מיון בבית חולים

National Hospital Ambulatory Medical Care Survey (NHAMCS),  CDC,  NCHSמקור נתונים פוטנציאלי: 

SA-10 הגדלת מספר מרכזי הטראומה ברמה I ו-II ומסגרות של טיפול ראשוני המיישמים בדיקות 

סיקור לזיהוי צריכת אלכוהול/סמים ותערבות קצרה נתמכות-ראיות 

בשנת 2009 עמדו 325 מרכזי טראומה ברמה I ו-II בקריטריונים לביצוע בדיקות סיקור נתוני בסיס:

והתערבות קצרה נתמכות ראיות לזיהוי צריכת אלכוהול

358 מרכזי טראומה ברמה I ו-IIהיעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

National Trauma Verification Registry, American College of Surgeonsמקור הנתונים:

אפידמיולוגיה וניטור

SA-11 צמצום התמותה משחמת

בשנת 2007, מספר מקרי המוות משחמת עמד על 9.1 לכל 100,000 נפשות )מתוקנן נתוני בסיס:

לגיל, לכל 100,000 תושבים באוכלוסייה רגילה מתוקננת(

8.2 מקרי מוות משחמת לכל 100,000 נפשותהיעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

National Vital Statistics System (NVSS),  CDC,  NCHSמקור הנתונים:
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SA-13 צמצום אחוז השימוש בחומרים אסורים בחודש החולף 

SA-13.1 צמצום אחוז המתבגרים המדווחים על שימוש באלכוהול או בסמים אסורים ב-30 הימים 

החולפים

בשנת 2008 דיווחו 18.3% מהמתבגרים גילאי 12 עד 17 על שימוש באלכוהול או בסמים נתוני בסיס:

אסורים ב-30 הימים החולפים

16.5%  היעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), SAMHSAמקור הנתונים:

SA-14 צמצום אחוז המתנסים בשתייה אפיזודית 

SA-14.1 צמצום אחוז התלמידים שהתנסו בשתייה אפיזודית בחודש החולף - תלמידי כיתה י"ב

כי התנסו בשתייה אפיזודית בשבועיים נתוני בסיס: י"ב  כיתה  דיווחו 25.2% מתלמידי  בשנת 2009 

החולפים

22.7%  היעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

Monitoring the Future Survey (MTF), NIHמקור הנתונים:

SA-14.2 צמצום אחוז הסטודנטים שהתנסו בשתייה אפיזודית בשבועיים החולפים - סטודנטים 

בשנת 2008 דיווחו 40% מהסטודנטים כי התנסו בשתייה אפיזודית בשבועיים החולפיםנתוני בסיס:

36%  היעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

Monitoring the Future Survey (MTF), NIHמקור הנתונים:

 SA-14.3 צמצום אחוז האנשים שהתנסו בשתייה אפיזודית ב-30 הימים החולפים - 

בוגרים גילאי 18 ומעלה

אפיזודית נתוני בסיס: בשתייה  התנסו  כי  ומעלה   18 גילאי  מהבוגרים   27% דיווחו   2008  בשנת 

ב-30 הימים החולפים

24.3%   היעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), SAMHSAמקור הנתונים:

 SA-14.4 צמצום אחוז האנשים שהתנסו בשתייה אפיזודית בחודש החולף - 

מתבגרים גילאי 12 עד 17 

אפיזודית נתוני בסיס: בשתייה  התנסו  כי   17 עד   12 גילאי  מהמתבגרים   9.4% דיווחו   2008 בשנת 

בחודש החולף

8.5%  היעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), SAMHSAמקור הנתונים:
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SA-15 צמצום אחוז הבוגרים שהפריזו בשתיית אלכוהול ב-30 הימים החולפים

בשנת 2008 דיווחו 28.1% מהמבוגרים גילאי 18 ומעלה כי שתו במידה מופרזת ב-30 נתוני בסיס:

הימים החולפים

25.3%  היעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), SAMHSAמקור הנתונים:

SA-16 צמצום הצריכה השנתית הממוצעת של אלכוהול

בשנת 2007 עמדה הצריכה לנפש על 8.7 ליטרים של אתנול בקרב גילאי 14 ומעלהנתוני בסיס:

7.9 ליטרהיעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

Alcohol Epidemiologic Data System (AEDS), NIHמקור הנתונים:

SA-17 צמצום מספר מקרי המוות כתוצאה מנהיגה תחת השפעת אלכוהול )רמת אלכוהול בדם של 

0.08% ומעלה(

היה נתוני בסיס: שבהם  מוות  מקרי   0.40 ברכב,  נסיעה  מייל  מיליון   100 לכל  נרשמו   2008 בשנת 

מעורב נהג רכב או אופנוע שריכוז האלכוהול בדמו היה 0.08 ומעלה

0.38 מקרי מוות לכל 100 מיליון מייל נסועההיעד:

שיפור של 5%ערך המטרה:

Analysis Reporting System (FARS), DOTמקור הנתונים:

SA-20 הקטנת מספר מקרי המוות המיוחסים לאלכוהול

לייחסם נתוני בסיס: היה  שאפשר  מוות  מקרי   79,646 בממוצע,  שנה,  מדי  נרשמו   2001/5 בשנים 

להשפעות המזיקות של שתייה מופרזת של אלכוהול

71,681 מקרי מוותהיעד:

שיפור של 10%ערך המטרה:

Alcohol-Related Disease Impact (ARDI) System, CDCמקור הנתונים:
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