בס"ד
"כל עוד הנר דולק אפשר לתקן" (רבי ישראל מסלנט)

אלכוהול ,ובמיוחד יין ,הוא מרכיב דומיננטי בתרבות היהודית שלנו .הוא חלק בלתי נפרד בחגים,
בשבתות ,בחתונות ,בריתות ועוד .השימוש באלכוהול ובהימורים מופיע עוד בתקופת התנ"ך.
הפעם הראשונה שמופיע אלכוהול בתורה הינה בפרשת נח" :וַיָּחֶ ל נ ֹחַ אִ יׁש הָּ אֲ דָּ מָּ ה וַיִטַ ע כ ֶָּרם :וַיֵּׁשְׁ תְׁ
מִ ן הַ יַי ִן וַיִׁשְׁ כָּר וַיִתְׁ גַל בְׁתֹוְך ָאהֳ ֹלה " ( בראשית :פרק ט' – פס' כ -כא) .על פי דעת רבי מאיר המופיעה
בגמרא (מסכת ברכות מ' ,עמוד א') עץ הדעת היה גפן" :שאין לך דבר שמביא יללה על האדם אלא יין
שנאמר (בראשית ט כ"א) וישת מן היין וישכר" .ישנם מקורות רבים בספרות חז"ל אשר מתייחסים
להיבטים השונים על האלכוהול.
התורה וחז"ל התייחסו באופן רחב לנושא הימורים .בתורה כתוב כי חלוקת הארץ הייתה על ידי
ְׁגֹורל לְׁמִ ׁשְׁ פְׁ ח ֹתֵּ יכֶם ,ל ַָּרב תַ ְׁרבּו אֶ ת-נַחֲ לָּתֹו וְׁלַמְׁ עַ ט תַ מְׁ עִ יט אֶ ת-נַחֲ לָּתֹו
ָארץ ב ָּ
הגרלה" :ו ְׁהִ תְׁ נַחַ לְׁתֶ ם אֶ ת-הָּ ֶ
גֹורל ,לֹו י ִהְׁ י ֶה" (ספר במדבר :ל"ג ,נד) .במשנה במסכת סנהדרין נאמר
אֶ ל אֲ ׁשֶ ר-יֵּצֵּא לֹו ׁשָּ מָּ ה הַ ָּ
שהמשחק בקוביא  -פסול לעדות .הכוונה למשחקי מזל מעין הימורים.
בשנים האחרונות אנו עדים לתופעות חמורות אשר מקורם בשימוש מופרז באלכוהול ובהימורים.
משפחות נהרסות ,אנשים שמאבדים את מקור פרנסתם ,מסתכסכים עם החוק ,מסכנים את חייהם
ואת החיים של קרוביהם .התופעות הללו קיימות בכל שכבות האוכלוסיה והמגזרים.
כולם סובלים ממנה.
אנו במרכז לנפגעי אלכוהול והימורים מאמינים שכל אדם זכאי לקבל עזרה ו "כל עוד הנר דולק אפשר
לתקן" (רבי ישראל מסלנט) .במרכז תקבלו מענה טיפולי ומקצועי מעובד סוציאלי המכיר ומבין את
הצרכים הייחודים של המגזר הדתי-חרדי .סודיות מובטחת!!!

הנכם מוזמנים להרים טלפון למרכז  08-8563696ולהגיע לפגישה ראשונה ללא התחייבות להמשך
טיפול.
בשם ה' נעשה ונצליח.

