
מה זה מנה סטנדרטית?
ישנם משקאות אלכוהוליים רבים וזמינים. כמה מהם “קלילים” יותר מאחרים - לדוגמה אם הם מתוקים - אבל יש לזכור כי הם מכילים 

אלכוהול. אנו מודדים את כמות האלכוהול ב”מנה סטנדרטית”, כאשר כל מנה סטנדרטית מכילה 10 גרמים של אלכוהול נקי.

אלכוהול מאט את הקואורדינציה, השיפוט וזמן התגובה שלכם. אלכוהול לא יגרום לכם בהכרח לדיכאון, אבל הוא עשוי להקצין את מצב 
הרוח בו הייתם לפני שהתחלתם לשתות. אם יש לכם בעיה נפשית דוגמת דיכאון, אלכוהול יכול להעצים אותה.
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אלכוהולאלכוהול

אלכוהול הוא הסם הנפוץ ביותר. שתייה מבוקרת 
מקובלת בדרך כלל ונחשבת להתנהגות חברתית 

נורמלית. אבל עבור אנשים מסוימים, השתייה 
יוצאת משליטה וגורמת נזק להם ולאחרים. 

ידוע גם בשם: דרינק, שתייה חריפה, שוט, צ'ייסר.

מה הגבול?

מומחים מתחום הבריאות ממליצים כך:

בנים ובנות מעל לגיל 18 לא אמורים לצרוך יותר משתי מנות סטנדרטיות ליום על מנת להפחית את הסיכון
למחלה או פציעה הנגרמות כתוצאה מאלכוהול.

בנים ובנות מעל לגיל 18 לא אמורים לשתות יותר מארבע מנות סטנדרטיות במהלך אירוע בודד
על מנת להפחית את הסיכון לפגיעה מיידית הנגרמת כתוצאה מאלכוהול.

נערים ונערות מתחת לגיל 15 נמצאים בסיכון גדול מאוד לפגיעה כתוצאה משתיית אלכוהול.
נערים ונערות בני 17-15 צריכים לדחות ככל האפשר את שתיית המשקה הראשון שלהם, אבל אם כבר שותים,

מוטב שיעשו זאת בסביבה בטוחה )בהשגחת מבוגר(. 
אין לצרוך משקאות במהירות )לא יותר משני משקאות בשעה הראשונה עבור בנים,

ולא יותר ממשקה אחד בשעה הראשונה עבור בנות(.
תהיו זהירים במיוחד אם אתם לוקחים תרופות, בהריון, אמורים לנהוג, להפעיל מכונות כבדות,

או לעשות משהו מסוכן או כזה הדורש ריכוז.

רמת חוזקמנה סטנדרטית אחתסוג

4.9% אלכוהול3/4 בקבוק של 375 מ”ל, או ספל של 285 מ”לבירה רגילה

12-14% אלכוהולכוסית קטנה - 100 מ”ליין / שמפניה

5.5% אלכוהול2/3 בקבוק של 330 מ”למשקה קל אלכוהולי )למשל בריזר(

40% אלכוהול30 מ”ל )שוט(שוטים של אלכוהול / ליקר

משקאות המוגשים בברים עשויים להיות בכמות הגדולה מהמנה הסטנדרטית. לדוגמה כוס יין גדולה עשויה להכיל שתי מנות סטנדרטיות או יותר



אירגון headpsace ממומן על ידי המוסד לביטוח לאומי, רשויות מקומיות וקרנות פרטיות ומפוקח על ידי משרדי הבריאות, הרווחה והחינוך.
למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי האמור במסמך זה מהווה מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להחליף ייעוץ רפואי ו/או פסיכולוגי ו/או כל ייעוץ אחר.  אנוש – העמותה הישראלית לבריאות הנפש

)המפעילה את פרויקט headspace( ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לכל נזק ו/או תוצאה ו/או הוצאה ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו בעקבות הסתמכות ו/או שימוש במידע המופיע במסמך זה.
השימוש בשם headspace הוא תחת תנאי רישיון מ-headspace אוסטרליה.

אלכוהול
מהן ההשפעות המיידיות של אלכוהול?

גוף;  ומשקל  מין,  גיל,  כמו  בדברים  תלויות  האלכוהול  השפעות 
אתם  מה  שותים;  אתם  תדירות  באיזו  שלכם;  הכללית  הבריאות 
שותים; כמה אתם שותים ובאיזה קצב; והאם אכלתם. ההשפעות 
לשתות,  התחלתם  כאשר  הייתם  בו  הרוח  במצב  גם  תלויות 
חברים(.  עם  או  לבד  הייתם  האם  )לדוגמה,  זמן  באותו  והנסיבות 
להוביל להשפעות  שתייה במהלך שימוש בסמים אחרים עשויה 

בלתי צפויות.

שתייה מרובה מדי עשויה להוביל לבעיות רבות לטווח קצר, למשל 
והקאה, תחושת סחרחורת, התייבשות,  חולי  כאבי ראש, תחושת 

התעלפות, ותחושה כללית של “האנג אובר”.

מה הסיכונים?
השתכרות עלולה להוביל לאלימות ולמעורבות בקטטות, קיום יחסי 
סיכונים  ישנם  הכללי.  השיפוט  בכושר  ופגיעה  בטוחים,  בלתי  מין 
מוות  כולל  אלכוהול,  השפעת  תחת  לנהיגה  המקושרים  רבים 
במקרים  אחר.  של  חמורה  פציעה  או  והריגה   - חמורות  ופציעות 
להרעלת  לגרום  עלולה  אלכוהול  של  יתר  מנת  צריכת  קיצוניים 

אלכוהול ואפילו למוות.

כיצד אלכוהול יכול להשפיע על בריאותי?
יותר מדי אלכוהול עשוי להוביל לבעיות בריאותיות ארוכות טווח, 
כמו נזק מוחי, נזק לכבד וללב, כיבי קיבה, וסיכון גבוה יותר לסרטן. 
אלכוהול יכול להוביל גם להתמכרות. היכולת “להחזיק מעמד” ולא 
להרגיש שום שינוי אחרי השתייה עשויה להיות סימן לכך שאתם 

מפתחים בעיה.

האם שתיית אלכוהול מדי פעם זה בסדר?
ישנם אנשים שחושבים שמכיוון שהם לא שותים כל יום, אין שום 
למעשה,  בשבוע.  כפעם  של  בתדירות  כבדה  שתייה  עם  בעיה 
יותר  גבוהים  הנם  אלכוהול,  הרעלת  כולל  קצר,  לטווח  הסיכונים 

במקרה זה מאשר בשתייה מבוקרת.

  www.headspace.org.il  03-504-0900 
למידע נוסף כנסו לאתר שלנו או התקשרו

כיצד אני יכול להגביל את הכמות שאני שותה?
לעתים קשה להגיד “לא” לאלכוהול, בעיקר אם כולם מסביבכם 

שותים. הנה כמה טיפים שיסייעו לכם להגביל את כמות השתייה:

איכלו לפני שאתם שותים ובמהלך השתייה
שתו מים בין המשקאות האלכוהוליים

אל תשתו לבד
עזבו מוקדם אם אתם חושבים שאתם עומדים לשתות יותר מדי

קחו שלוקים קטנים, ושתו באיטיות
הכירו את מגבלותיכם

נסו להעביר ימים וסופי שבוע בלי לשתות
הימנעו משתייה אם אתם צריכים ללכת לבית הספר,

לאוניברסיטה או לעבודה יום לאחר מכן
שתו משקאות בעלי אחוז אלכוהול נמוך

הימנעו מסבבי שתייה
שהשתייה  סבורים  חבריכם  או  משפחתכם  בני  אתם,  אם 
שלכם הפכה לבעייתית, התייחסו לכך ברצינות ודברו על זה. 
אנשים  אבל  הרגלי השתייה,  את  לשנות  קל  לא תמיד  זה 
חבר,  משפחה,  בן  עם  לשוחח  שקלו  לסייע.  יכולים  אחרים 
רופא או יועץ עליו אתם סומכים. עשו שימוש באינטרנט על 

מנת למצוא שירות זמין בסביבתכם.

כיצד אוכל לדעת שהאלכוהול הפך לבעיה?
הנה כמה סימנים לכך שהשתייה שלך עלולה להיות בעייתית:

חוסר יכולת להתרכז וקשיים בלימודים או בעבודה
תחושת האנג אובר לעיתים קרובות

אתם חושבים על שתייה לעיתים תכופות
חוסר יכולת להפסיק כשאתם רוצים

צורך עז לשתות בסיטואציות מסוימות


