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  והמלצותיה הוועדה עבודת תקציר

במכורים להימורים  , שיפור ובניית מערך הטיפוללטיפול תמשרדי-הביןהוועדה 

ידי מנכ"ל משרד האוצר, בהמשך להמלצות הצוות לגיבוש תכנית להסדרה -זומנה על

ולהמלצות הוועדה לייעול  20161ולפיקוח על ההימורים החוקיים בישראל מפברואר 

 20162בור מאוגוסט שוק ההימורים החוקיים בישראל ומודל הקצאת הרווחים לצי

  3שאומצו בהחלטת הממשלה.

לבחון את תופעת ההתמכרות להימורים ואת מערכי הטיפול הוועדה התבקשה 

 והסיוע הניתנים בישראל למכורים להימורים ולהמליץ על שיפורם.  

גב' קרן גולדמן, מרכזת בכירה באגף  -בוועדה היו חברים: נציגת משרד הבריאות 

, מפקחת ארצית אסמלםגב' חנה  -אלכוהול והתנהגות ממכרת; נציגת משרד הרווחה 

כהן, -עו"ד לימור תוסייה -בשירות לטיפול בהתמכרויות; נציגת משרד המשפטים 

גב' נירית  -(; נציגי משרד האוצר ממונה בכירה במחלקת ייעוץ וחקיקה )משפט כלכלי

איבי, יועצת בכירה למנכ"ל משרד האוצר )שגם ריכזה את עבודת הוועדה( ומר תמיר 

 כהן מאגף התקציבים. 

בישיבות הוועדה השתתפו, בנוסף לחבריה, מוזמנים קבועים שתרמו רבות לדיוני 

טיפול סיונם וידיעותיהם: פרופ' פנחס דנון, מומחה בינלאומי ליהוועדה מנ

; גב' רונית פסיכיאטרי בבאר יעקבהחולים המנהל מחלקה בבית בהתמכרויות ו

עובדת סוציאלית מעיריית אשדוד; מר יוסי עקיש, מהשדולה לטיפול  דיניץ-טלקר

 במכורים להימורים. 

הוועדה פרסמה "קול קורא" והזמינה את המעוניינים מקרב הציבור להביע בפניה את 

פורסמו בעיתונות במשך מספר שבועות. הוועדה קיבלה עמדתם בנושא. ההודעות 

                                                           
1 http://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/TeamReportOfTheLegalGamble.pdf 
2 http://www.mof.gov.il/ReportsAndReviews/Documents/GambleMarketReport_082016.pdf 
 .2016באוגוסט  11מיום  1902מס' ת הממשלה החלט 3
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מספר מועט של פניות מעמותות שפועלות בנושא ברחבי הארץ, שתיארו את הנחיצות 

 של עבודת הוועדה.  

הוועדה בחנה את תופעת ההתמכרות להימורים בישראל, ואת מערך הטיפול 

קע מערך הטיפול והשירותים הניתנים בישראל למכורים להימורים, בין היתר על ר

 והשירותים הניתנים בישראל למכורים לחומרים. 

הן חברי הוועדה והן המוזמנים שהשתתפו בישיבות הועדה הציגו ניירות עמדה שונים, 

. כמו כן, במהלך דיוני הוועדה, הרלוונטיכל אחד בתחומו ועל בסיס ניסיונו בתחום 

וקיים בישראל )מפעל הפיס הובאו בפניה עמדותיהם של הגופים שעורכים הימורים ח

 והמועצה להסדר הימורים בספורט(. בפני הוועדה הופיעו גם השופטת נירה דסקין

מבית המשפט הקהילתי ברמלה ומר שלומי כהן, ראש תחום נוער בג'וינט אשלים, 

שסקרו את פעילות בית המשפט הקהילתי, בדגש על מכורים להימורים. התשתית 

בפני הוועדה ביחס לטיפול המשפטי, גובשה בשיתוף המשפטית והעובדתית שהונחה 

במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים: מר אורי  הרלוונטיםעם הגורמים 

שלומאי, בהיבטי סיוע משפטי ואפוטרופסות; גב' מיכל אלבז, בהיבטי פשיטת רגל 

 וחדלות פירעון; גב' עינת גדעוני, בכל הנוגע לפעילות בתי משפט קהילתיים.  

יס המידע שהובא בפניה ועל רקע סקירה בינ"ל שנערכה בנושא, גיבשו חברי על בס

 הוועדה את המלצותיהם. 

 המלצות הוועדה הן בשלושה היבטים מרכזיים: 

  המודעות להתמכרות להימורים ואיתור מכורים להימורים הגברת( 1)

עריכת קמפיין להעלאת המודעות לתופעת ההתמכרות  הוועדה ממליצה על 1.1

. מדיוני הוועדה עולה כי רבים מהמכורים להימורים ולטיפולים הניתנים בהקשר זה

להימורים אינם מודעים לסיכונים והבעיות הגלומות בהתמכרותם, ויתרה מכך, גם 

הסביבה הקרובה אליהם, קרי משפחותיהם וחבריהם אינם מודעים לכך. ולכן, 

ן להעלאת המודעות והרחבת בדומה לקמפיין לשימוש באלכוהול יש משמעות לקמפיי
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והן  ,ם אותרו ככאלהרים שטרוהן באמצעות פניה ישירה למכ מספר המטופלים

ראוי לציין כי כל מערכי הפרסום . באמצעות העלאת המודעות של הסביבה הקרובה לו

הקיימים כיום מובאים על ידי מפעל הפיס והמועצה להסדר הימורים בספורט אשר 

מפרסמים במסגרת תוכנותיהם "מהמרים באחריות" שמטרתן למזער את תופעות 

הוועדה ממליצה לערוך קמפיין ההתמכרות להימורים מעצם פעילותיהם. לאור זאת, 

קרית תהיה מניעת יפי ההימורים החוקיים שמטרתו העפרסומי בלתי תלוי בגו

התדמית השלילית הכרוכה בקבלת טיפול ההתמכרות ואיתור המכורים תוך שינוי 

קמפיין יפנה לבני נוער, צעירים ובגירים אך להתמכרות להימורים.  יש לדאוג שה

לעלות את  הוועדה מציעהבעיקר לבני משפחותיהם והמעגל החברתי הקרוב להם. 

הסממנים, דפוסי ההתנהגות  הדגשת באמצעותודעות בקרב כלל האוכלוסייה המ

יש להרחיב את המידע הקיים לעניין הטיפול המותאם למכורים בנוסף,  השונים,

ים. הוועדה מכורלהימורים כל זאת, על מנת להגיע למעגל רחב ככל האפשר של 

רדית, אתיופית החברה החפנה לאוכלוסיות מגוונות, לרבות ממליצה שהקמפיין י

 לייעדשונות. כמו כן, הוועדה ממליצה המובילי דעת קהל בקהילות  בו בושליווערבית, 

לבני הנוער ולחיילים באמצעות אמצעי המדיה השונים תוך שיתוף עם ייחודי קמפיין 

עולה כי יש  מדיוני הוועדהעוד  בתי הספר, התיכונים, הצבא והמרכזים הקהילתיים. 

נקודת  , אלה מהוויםי הצלחה" של נגמלים מהימוריםל "סיפורמשמעות לשיווקם ש

ים שנמצאים במעגל ההימורים. הוועדה מכוראור ותקווה עבור אותן משפחות ו

לאיתור ההתמכרות להימורים וכן  לצמצום תופעתמעריכה כי קמפיין אפקטיבי יביא 

ע תפחית העלאת המודעות והנגשת המידבנוסף, מכורים והפנייתם לטיפול מתאים.  

תיצור "אזור נוחות" בעבור המכור לגשת וטיפול בבעיה מ מכוראת הבושה של ה

ולקבל עזרה במרכזים השונים, הן באמצעות היחידות לטיפול בהתמכרויות ברשויות 

 המקומיות והן באמצעות המרכזים המוצעים.  

שיתנו מענה  למכורים להימורים םייעודי טלפוני ואתר אינטרנטקו  הקמת 1.2

 מענים רב של מספר  ניםנות דיוור האישייםהשירותי הפעלת . ראשוני לפונים
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מידע לשירותים הקיימים בקהילה ובמרכזים  הספקתשירות, הנגשת ה -הםיבינ

למכור  יראשונ ים מתן מענהמהווהשירותים . ומתן ייעוץ במידת הצורך המוצעים

רשויות ו/או לבני משפחתו, ומפנה להמשך ייעוץ, אבחון וטיפול בשירותים המוצעים ב

דומה ע"י  טלפוני כיום, מופעל קוקהילה ובמרכזים מפורטים בדוח זה. מקומיות, ב

כמו כן, אתרי האינטרנט של מפעל  עמותת "אפשר" אשר ממומן ע"י מפעל הפיס.

כוללים תכני הסברה והפנייה לעמותות  הפיס והמועצה להסדר הימורים בספורט

הוועדה ממליצה לעניין זה  הפועלות ונותנות שירותים למכורים להימורים.

ימים בשבוע, בשעות אחר  7במשך  וופעלוי ומנו מתקציב המדינההשירותים ימש

ע"י עובד סוציאלי בתחום הטיפול בהתמכרויות  וינוהל . השירותיםהצהריים והערב

מוצע כי אתר האינטרנט הייעודי יכלול  המידע הרלוונטי לפונה. שיוכל להנגיש את

אלון לפונה שיבחן האם הפונה מכור להימורים ונדרש לפנות לקבלת ייעוץ, תמיכה ש

ועזרה. כמו כן, האתר ינגיש לכלל הציבור מידע על הסכנה בהימורים, הסממנים 

 בנוסף,אזור מגורים.  והמאפיינים ההתנהגותיים ויפרט על השירותים הקיימים על פי 

עם אנשי מקצוע האתר יתפעל פורומים מקצועיים של שאלות ותשובות והתייעצויות 

הוועדה רואה חשיבות גבוהה בהנגשת המידע גם ברשתות החברתיות, הפונים.  בורע

דף ברשתות החברתיות בכדי לעלות את המודעות בקרב כלל ולכן ממליצה להפעיל 

 מרכזים הטיפוליים המוצעים בדוח זה. האוכלוסייה. האתר ינוהל ב

 

 מכורים להימוריםייעודי לטיפול הקמת מערך  (2)

אימוץ  -אפיון ואיתור המכורים להימורים על פי התקנים העולמיים החדשים  2.1

משרד הרווחה ומשרד לדוח זה,  2.2 כפי שיפורט בפרק .ICD10-ו DSM5 תקן 

. לאור דיוני DSM4הבריאות כיום פועל לאיתור ואפיון מכורים להימורים על פי תקן 

ם חוץ ממשלתיים ממליצה הוועדה לאמץ את יהוועדה והתייעצות עם גורמים מקצועי

. ההגדרות  ICD11 בים שיתפרסמו בבכפוף לשינויים המחוי ICD10 ו DSM5התקנים 



6 
 

 מכילות שאלות להימורים ואפיון המכור באופן שונה כך הנ"ל מתייחסות להתמכרו

הישראלי. הוועדה רואה  מכורים בעלי מאפיינים דומים למכורקבוצה גדולה יותר של 

להימור תוך הכרה  מכורבכך התקדמות טיפולית והתקדמות באופן האבחנה של ה

  .בצרכיו הייחודיים ואפשרויות הטיפול הנובעות מכך

 של המודל .להימורים במכורים ייעודי לטיפול זורייםא טיפול מרכזי הקמת 2.2

ONE STOP SHOP  הרעיון  .אחד במקום שירותים ריכוז של הרעיון על מבוסס 

 נקודת על דגש בשימת ,השירותים ספקתא את מחדש לארגן הוא  המודל של המרכזי

 להם זקוק שהוא שהשירותים תחושה לצרכן לתת חותר המודל. הצרכן של מבטו

 שלם מגוון שמציעה מערכת לתוך אחת כניסה לו מספק הוא כך לשם .ונגישים נוחים

 בכך. להם זקוק שהצרכן השירותים כמספר נפרדות כניסות במקום ,שירותים של

 מקומות למספר התקשר, לאותם לחפש ,שירותים אחרי לרדוף הצורך מהצרכן נחסך

 , השירות איכות לשיפור מעבר. מצבו את המתארים הסברים על ושוב שוב ולחזור

 לאוכלוסיות לאפשר היא ם האזורייםרכזיהמ תבהקמ המרכזיות המטרות אחת

 נמנעות אלו אוכלוסיות שכן, מצבן את לשפר ובכך השירותים את לצרוך חלשות

 ובשל ובירוקרטיים מבניים מכשולים בשל להן המגיעים שירותים מלצרוך לעתים

 המכורים מבין חמישית רק כי עולה הרווחה שירותי מנתוני 4.וחשדנות רתיעה

 טיפולית מערכת בישראל קיימת לא כיום .טיפולי סיוע לקבלת פוניםלהימורים 

למכורים  הבריאות משרד או\ו הרווחה משרד של השירות במסגרת ייחודית

במסגרות אשר  ניתן ידי משרד הרווחה -על כיום למהמרים הניתן הטיפוללהימורים. 

  .(םאקטיביי-אלכוהול וחומרים פסיכומכורים לחומרים )ברובן מטפלות ב

יהוו מרכזים ייעודיים ייחודיים לטיפול במכורים המרכזים הטיפוליים המוצעים 

הם לשירותים הנדרשים את הירכזו עבור המכורים להימורים להימורים . המרכזים 

                                                           
: עקרונות, one stop shopכזים אינטראקטיביים לפי מודל מרלהרחבה ר': הילה דולב ותמי צמח מרום  4

 .  2015, המרכז למערכות תומכות איכות, אוקטובר סטנדרטים ודגשים בפיקוח: סקירת ספרות
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המעטפת הטיפולית  רווחה, בריאות וסיוע לשיקום כלכלי, כפי שיפורט להלן. בהיבטי

 .5: לצרכיוהכוללת, תוכל להתאים לכל מטופל טיפול המתאים 

וריות בארץ במסגרות הציב ימוריםהכורים לבמכיום, הטיפול   -טיפול תרופתי  (1)

עודי להתמכרות מסוג זה. יטיפול נפשי וטיפול תרופתי י, אינו כולל מעקב רפואי

מעקב חודשי של פסיכיאטר  הוועדה ממליצה לערוך, במסגרת המרכזיים האזורים,

ובמידת הצורך מתן טיפול תרופתי, כולל שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כגון: 

כוח האדם . 6תרופות אשר מורידות את הכמיהה והדחפים להמר –נלטרקסון, נלמפן 

נהוג ששונות כפי  תמדיסציפלינונו מכיל אנשי צוות אינו מגוון ואיהמטפל כיום 

סוציאלי בהתמכרויות, המכיר בהתמכרות כמחלה  -פסיכו -בטיפול ע"פ המודל הביו

כרונית של המוח בעלת התלקחויות חוזרות המצריכה טיפול אינטנסיבי במישורי 

 להימורים ההתמכרות בעייתחיים רבים ומפעילה שיטות התערבות שונות ומגוונות. 

 חלקם כי למדים אנו שכן, ורפואיים ביולוגיים נוירו היבטים גם בחובה טומנת

 בטכנולוגיות שימוש לרבות,  'וכו חרדה, דיכאון: כגון נלוות נפשית מתחלואה סובלים

 טיפול נדרש ולכן,  התמכרותית להתנהגות חזרה ומניעת הכמיהה להורדת תרופתיות

הוועדה ממליצה  .הסוציאלי הפן לצד הרפואי הפן את המאחד אינטגרטיבי

שפסיכיאטר ממשרד הבריאות יהווה חלק מהצוות הטיפולי במרכזים הרפואיים 

 .  וייתן את המענה התרופתי במידת הצורך

 :שירותים סוציאליים מגוונים הכוללים (2)

 ,יםע"י מטפלים עו"ס – פרטניבאופן  סוציאליאיתור, אבחון וטיפול )א( 

חודית לתחום יאשר עברו הכשרה י פסיכולוגים קלינייםו קרימינולוגיים קליניים

                                                           
 ביתלפי הנמסר לוועדה, דומה לזה פועל בבית המשפט הקהילתי שמופעל בשיתוף פעולה עם הג'וינט אשלים.  מודל 5

ם הצלחה יוצאת מן הכלל בתהליך הגמילה למכורים באופן כללי ולמכורים להימורים המשפט הקהילתי ברמלה רוש
הוועדה סברה בפרט. אולם, הטיפול בבית המשפט הקהילתי מתמקד באוכלוסיית המכורים להימורים שהם עוברי חוק. 
ימורים שאינם שיש לשאוף לכך שמרכזי הטיפול האזוריים שיוקמו יוכלו לתת מענה שיקומי דומה גם למכורים לה

מערכתית שיקומית טיפולית -לאותם המכורים להימורים המעוניינים בכך מעטפת רב להקנותעוברי חוק. זאת על מנת 
 . פליליתמותאמת טרם שהם מתדרדרים לפעילות 

 
ג' וחלקן לא  29יש לציין שחלק מהתרופות אינן רשומות בארץ ועל כן נדרש להזמינם מחו"ל ע"י טופס  6

 בסל התרופות להתוויה של טיפול במהמרים פתולוגיים.מופיעות 
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 MET  (MOTIVATIONAL)ראיון מוטיבציוני(,  MIעפ"י גישת 

ENHANCEMENT THERAPY ,)CBT ,DBT  םמכוריבוהכשרה ייעודית לטיפול 

 . להימורים

היום יום, הערכת תפקוד, הרחבת תחומי העצמאות בתפקודי  -ריפוי בעיסוק( )ב

( וגישות DCIהשכלה, פעילות חברתית ופנאי. עפ"י גישות קוגניטיביות דינמיות )

קוגניטיביות תפקודיות המתמקדות בפיתוח מיומנויות של מודעות ותפקודים  -מטה

  ניהוליים.

למודעות עצמית, קבוצת שליטה עצמית, טיפול  טיפוליתקבוצה  -טיפול קבוצתי ()ג

  .צעדים ועודה 12באמנויות, קבוצת 

אבחון, ייעוץ, טיפול והפניה לגורמי טיפול משפחתיים  – משפחתיות התערבויות( ד)

  וזוגיים.

בהתאם לאבחון תעסוקתי שיעשה ע"י עו"ס תעסוקתי וזאת  – שיקום תעסוקתי( ה)

ת שתכלול התנדבות ו/או הכשרה כנית מותאמתבנה ת מכורההאדם בהתאם לכישורי 

 השמה תעסוקתית. עד 

מפגש עם הצוות הרפואי לאבחון וייעוץ על פי הנדרש  –מסגרת זמנים לטיפול ( ו)

והתאמה למטופל. התוכנית תכלול בין היתר מפגש טיפולי אחד לשבוע עם המטפל, 

למטופל  הנחוצהכי תקופת הטיפול  סתורגהמשך טיפול מעקבי על פי הנדרש. הוועדה 

 שנקבעה עבורו.שנים בהתאם לצרכים ולתכנית הטיפול  4הינה עד 

מנת להקל על שיקום הכלכלי של  על :כלכלי לשיקום לסיוע משפטי ליווי( 3)

 יינתנו המשפטי הסיוע חוק לפי שהשירותים לכך לפעול ישהמכורים להימורים 

 . עצמם הטיפול במרכזי למטופלים

עשוי ווי המשפטי לסיוע בשיקומם הכלכלי של המטופלים ילה ,להערכת הוועדה

תמריץ למכורים ולבני משפחתם להגיע למרכזי הטיפול ולקחת חלק בהליך  וותהל
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לאמץ התנהגות הטיפול בהקשר זה יסייע למכור להימורים גם הטיפולי על כל חלקיו. 

 כלכלית נכונה יותר בעתיד.

לא יינתן בנפרד אלא רק לגבי מי שישתתפו ווי המשפטי ילממליצה כי ה לכן, הוועדה 

מהם לפי החלטת גם במהלכי הטיפול הסוציאליים והרפואיים או, למצער, באחד 

שיינתן למטופלים יתייחס, המשפטי כפוף לתנאי החוק, הסיוע בהגורמים המטפלים. 

בין היתר, בפנייה לנושים לשם פריסת חובות, ניהול הליכים של פשיטת רגל, הדרכה 

  הלות בהליכים משפטיים וייצוג בערכאות משפטיות וכיו"ב.בהתנ

הרלבנטיים  ם נוספיםימשפטיהיבטים שני בחנה ודנה הוועדה  ,הבמסגרת דיוני

 :למכורים להימורים

לא מצאה בחלופות המשפטיות  וועדהה - למכורים להימורים מינוי אפוטרופוס )א(

חברי  לגישת 7המכורים להימורים.למינוי אפוטרופוס שהוצגו בפניה מענה לצרכי 

 בני משפחתו וסביבתו הקרובה ועל להימורים המכור על לשמור מנת על ,הוועדה

הגושפנקא של מהמשך שקיעה כלכלית נדרשת מעורבותו של בית המשפט בתהליך. 

 מדי קלה חזרהביהמ"ש במינוי אפוטרופוס למכור להימורים עשויה למנוע 

 תקופת בתוך שיבואו שאפשר חולשה של ברגעים אפוטרופוס למינוי מההסכמה

ההתמכרות להימורים ש העובדה בהינתן, ועוד זאת. ההתפכחות לאחר הגמילה

יבה ס קיימת האםכי נדרש לבחון  סברו(, חברי הוועדה DSM-הוכרה כמחלת נפש )ב

, הפרעות אכילה קיצוניות בהן מתמנה לדוגמאן בין התמכרות להימורים לבין, יבחהל

רקע  על ייעשה בהסכמת האדם. האפוטרופוס שמינוי היא הכוונה: ודוקס. ופאפוטרו

י יתקיים שיח כוועדה ממליצה לוחות הזמנים של עבודת הוועדה, ה ובהינתןהאמור, 

 המשפטים ממשרד לרבות, הרלבנטיים הממשלתיים הגורמים בין זה בעניין המשך

האם ניתן לאפשר מינוי אפוטרופוס  בשאלה עמדה לגבש מנת על, הרווחה וממשרד

                                                           
 להלן.  6ר': פרק  7



10 
 

למכור להימורים, באילו תנאים ניתן יהיה לעשות כן, ומה המסגרת הנורמטיבית שבה 

 יש לקבוע הסדר מעין זה. 

 הרגל פשיטת פקודתשל  הצפוי ביטולה נוכח -פשיטת רגל של מכורים להימורים )ב( 

בביהמ"ש העוסקים ניתן יהיה לבחון  כלכלי ושיקום פירעון חדלות חוק של וחקיקתו

פתרון המתאים למידותיו של החייב, בכל מקרה לגופו,  ומתן ביטוי ההולם את בכך 

רה כי תיקוני החקיקה בהוועדה ס. מידת חוסר תום הלב והאחריות לצבירת החובות

טיפול במכורים להימורים בצורה ראויה, תוך אפשרות להאמורים יש בהם כדי לסייע 

  נים מתאימים לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.למתן מע

 

המכורים להימורים.  אנשי מקצוע שעוסקים בטיפולשל הכשרה והדרכה  2.3

 פונה אינו להימורים יםמכורה של המוחלט הרב כי עולה הוועדה שקיבלה מהנתונים

 העדר בעקבות ראוי ומענה טיפול מקבל ואינו חברתיים לשירותים למחלקות

למכור , כאמור. ההימורים לסוגיית המטפלים של וההכשרה הטיפול של התמחות

 לא זו ייחודיות אולם, לסמים מכורה של מזה שונה פרופיל ישנו הממוצע להימורים

 בהיערכות רבה חשיבות זה לנתון. המוצע כיום הטיפולי במערך בטיפול לידי באה

 רבה הסתייגות קיימת שכן, במסגרתם בטיפול מהמרים לקליטת הרווחה שרותי

 האם השאלה עולה, כן כמו. העירוניים הרווחה בשירותי להיקלט המהמרים בקרב

 להם ולתת להימורים יםמכורה את לאתר מצליח הנוכחית במתכונתו הרווחה משרד

הוועדה ממליצה  .האחרות ההתמכרויות בתופעות הטיפול לצד הראוי הטיפול את

סים לטיפול רבמסגרת קולטיפול בהתמכרות למהמרים  הכשרה ייחודי ךמערלהוסיף 

ההדרכה  בהתמכרויות בבית הספר המרכזי לעבודה סוציאלית, של משרד הרווחה.

תועבר בפריסה ארצית לעובדים הסוציאליים המטפלים במכורים להימורים, 

 םהסוציאלייולעובדים  םהסוציאלייות שנותנים הכשרות שונות לעובדים \למדריכים

 ם שירותים דומים במסגרות החוץ ביתיות.הנותני
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 מחקר וליווי (3)

בלתי תלוי במטרה לכמת את  אפידמיולוגי נרחבהוועדה ממליצה לערוך מחקר  3.1

 עד היום לא נערך מחקר מעמיק. ההשלכות החברתיות של התרת הימורים בישראל

תופעת ההתמכרות ובלתי תלוי במוסדות ההימורים החוקיים, שמטרתו לבחון את 

להימורים בישראל. כיוצא מזה, לא קיים מאגר מידע המכיל מסד נתונים רחב 

והשפעותיה על קבוצות גיל, מגדר, אזורים  את היקף התופעה ניתן לכמת שבעזרתו

הוועדה הסתמכה על הנתונים הקיימים על המטופלים עבודת  גיאוגרפיים ועוד.

המועצה להסדר שר" ומסקרים שערכו בשירות לטיפול בהתמכרויות ועמותת "אפ

ומפעל הפיס. מתוך הנתונים שהובאו לוועדה, הן ע"י השירות  הימורים בספורט

והמועצה להסדר הימורים לטיפול בהתמכרויות, עמותת "אפשר" והן ע"י מפעל הפיס 

עולה כי יש מסד נתונים חסר בנוגע לאפיון והיקף תופעת ההתמכרות   -בספורט 

ל. לכן, גרסה הוועדה כי יש צורך במחקר אפידמיולוגי נרחב ככל להימורים בישרא

 משאביםאפשרות לקובעי המדיניות בממשלה להקצות האפשר וזאת במטרה לתת 

השליליות הנובעות מהימורים החברתיות לצמצם את התופעות  במטרה יעיל באופן

ן את חוקיים ובלתי חוקיים בישראל, ובכללם ההתמכרות.  הוועדה ממליצה לבחו

האפשרות לקיים את המחקר בשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות או מכללות בעלי 

 ה ופריסה ארצית. יגישה למספר רחב ומגוון של קבוצות באוכלוסי

משרדית שתעקוב אחר התפתחות המרכזים ותפקח על  -ועדת היגוי ביןהקמת  3.2

הוועדה ממליצה להרכיב וועדת היגוי עליונה שתכלול את משרד הרווחה, . םפעילות

התכנסותה נוך, משרד הבריאות ומשרד האוצר. משרד החי המוסד לביטוח לאומי,

 למטרות בהתאם המרכז פעילותך אחת לרבעון במטרה  לבחון ולעקוב אחר תער

טיפול  וכן , לקבוע מדדים ויעדים שנתיים למרכז המרכז הוקם שלשמם וליעדים

 השימוש, המטופלים מספר, במרכז המיושמים הטיפוליים התכנים לבדוק ולפקח על

, המרכז הפעלת מתוך שעולים צרכים, במרכז התכניות בהפעלת קשיים, בתקציב

בראשות הוועדה יהיה משרד  . הוועדה ממליצה כי מי שיעמודוהמטרות היעדים השגת
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יוגשו המלצות הוועדה אחת לשנה.  הרווחה, בראשה יעמוד מנכ"ל המשרד, ולו

חשיפה  ההיגוי תבחן את ממדי ההצלחה בין היתר על פי  תשוועדהוועדה ממליצה 

  ים להימורים ואחוז סיום התוכנית בהצלחה.מכורואיתור ה
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 : רקע 1פרק 

 סקירה - תופעת ההימורים  1.1

תופעת ההימורים הינה תופעה נפוצה במרבית התרבויות. מחקרים מצביעים על כך ש

שנים וממצאים ארכיאולוגיים  4000ידוע כי הימורים בסין התרחשו כבר לפני 

לפה"ס, בכרתים, במצרים  2000-ומתועדים ל הקשורים להימורים נמצאו באזור

אף על פי שהימור פתולוגי תועד לראשונה בספרות הרפואית בתחילת המאה  והודו.

-ת רק בשנות השמונים של המאה ה, הוא סווג לראשונה כהפרעה פסיכיאטרי19-ה

ות הימורים: הימור פתולוגי שנים, התבססו שתי קטגוריות של הפרע. במהלך ה20

-והן ב  DSM5 -ובעיית הימורים. הימור פתולוגי מתואר כהפרעה פסיכיאטרית הן ב

ICD-10 וזאת לעומת בעיית הימורים אשר הינה הגדרה לא פורמאלית שדווחה ,

 .8מתוארת כבעיה פחות חמורה ולרבבמחקרים 

 המהאוכלוסיי 0.2-5.3% מחקרים מראים כי הפרעת ההימורים כיום נפוצה בקרב 

העולמית )האחוזים משתנים בין מדינות שונות על רקע אפשרויות וזמינות ההימורים 

 1.1%-0.4%השונות(. בארה"ב, שכיחות הפרעה הינה בשיעור של  השונה במדינות

-זוהים כסובלים מבעיית הימורים, לצד זה כנוספים מ 1-2%מהאוכלוסייה כאשר 

 מהאמריקאים הימרו לפחות פעם אחת בחייהם. 85%

מחקרים הצביעו על מס' גורמי סיכון להפרעת ההימור הפתולוגי. הודג'ינס ושות'  

ון לבעיות הימורים ביניהם ניתן למנות: גיל צעיר, מין זכר, מוצא ציינו גורמי סיכ

  .מצב משפחתיאתני, מעמד סוציואקונומי נמוך, 

רך הסברת הסיבה במהלך השנים הוצעו שני מודלים אינטגרטיביים בולטים לצו

-במסגרת הדיאתזהמודל האחר הההתנהגותי קוגניטיבי ו להפרעות הימורים: האחד 

                                                           

8 , The Selling of DSM: The Rhetoric of Science in Psychiatry Stuart A. Kirk, Herb Kutchins,
Aldine Transaction, 1992 
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גורמים מוקדמים בשילוב עם התנסויות ניהם זה הסממן שסטרס. המשותף לש

 מוקדמות בהימורים וגורמים פסיכוסוציאליים מובילים להפרעות הימורים. 

במהלך העשורים האחרונים מצאו החוקרים כי אנשים עם הפרעה אינם מהווים 

קבוצה הומוגנית אחת וכי חלק מהאנשים שאובחנו כסובלים מהפרעת הימורים, 

תר מבחינת המאפיינים והסיווג להפרעות אחרות. מוראן ושות' זיהו חמישה דומים יו

ופתי או , אימפולסיבי, פסיכינוירוטתרבותי, -תת סיווגים של הימור פתולוגי )תת

הציעו כי הלוקים בהימור פתולוגי שונים זה מזה מבחינת סימפטומטי(. דנון ויאנקו 

 סוג ועצמת התנהגות המהמר:

המאפיינים הבולטים של סוג זה הינם: גיל צעיר, מין זכר,  – המהמר האימפולסיבי

רמות גבוהות של לקיחת סיכונים, ויכולת פגומה לתכנן מהלכים קדימה. מהמרים 

לים של כסף בזמן קצר וקיים קשר להפרעת ריכוז, אלה נוטים לאבד סכומים גדו

רים אלה באלכוהול ו/או סמים והפרעות שליטה בדחפים. למהמהתמכרות או תלות 

קיימת שכיחות גבוהה להפרעות הימורים או התמכרויות אצל קרוב משפחה מדרגה 

ימת באונה אלה ככל הנראה סובלים מפגימה מסומהמרים על פי המחקר, ראשונה. 

ית וככל הנראה פגימה בתפקודים הניהוליים חהמוחית הקדמית/מערכת הגמול המו

 שעלולים להשפיע על התנהגותם האימפולסיבית.

הימורים במכונות  מהמרים אלה מעדיפים לרב  – קומפולסיבי-המהמר האובססיבי

מזל, לוטו וכרטיסי גירוד. המהמר האופייני הינו : אישה המתחילה להמר באמצע 

ט או טראומה פסיכולוגית(. החיים/גיל מבוגר יחסית )ככל הנראה כתגובה לקונפליק

ומנגנוני התמודדות והסתגלות  קיימת שכיחות גבוהה יותר של דיכאוןבקבוצה זו 

 פגומים.

הקבוצה רוב המהמרים בקבוצה זו מהמרים בסכומים קטנים,  – מכורהמהמר ה

גברים וקיימת שכיחות גבוהה יותר של תלות או  הדומיננטית בסיווג זה יהיו

התמכרות לאלכוהול. "אשליית השליטה" היא ככל הנראה אחד המאפיינים 
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ורט מקדישים את רוב זמנם ומרצם לבירור ולמידת החשובים. לדוגמא, מהמרי ספ

יה שלהם. לשם כך ולשם איסוף יכל מידע, חידוש ונתון על מנת להגדיל את סיכויי הזכ

ה זו של ינתונים מקסימלי יחכו מהמרים אלה לרגע האחרון לפני ביצוע ההימור. נטי

וס מהמרי הספורט הכפייתיים מדגימה את אחד המאפיינים העיקריים של הדפ

 . יההתמכרות

במהלך מחקרים מצאו פעילות ושונות במבנה המוח ותפקודו בין מהמרים. כך ש

מעגלים מוחיים עיקריים המשחקים תפקיד  4השנים שיערו החוקרים כי קיימים 

בו נמצא  – מעגל הגמול. 1מעגלים אלה כוללים:  . בהתפתחות התנהגות התמכרותית

-הממוקם בקורטקס האורביטו המוטיבציה וההינעמעגל . 2גם גרעין האקומבנ'ס. 

מעגל . 4הממוקם באמיגדלה ובהיפוקמפוס.  – מעגל הזיכרון והלמידה. 3פרונטלי. 

פרונטלי והגירוס הסינגולרי -הממוקם דורסולטראלית לקורטקס הפרה – השליטה

 נחקרו מעגלים מוחיים אלה גם במסגרת המחקרים של ההימור הפתולוגי. הקדמי.

 

 

שבדקו מספר מאפיינים של מהמרים פתולוגיים הדגימו  fMRIמחקרי כן,  כמו

מעורבות של החלק האחורי של הקורטקס הסינגולרי הקדמי, החלק הנמצא לפני 

מעגל שליטה

מעגל זיכרון  
ולמידה  

מעגל  
המוטיבציה

מעגל הגמול
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ה"ברך" של הקורפוס קאלוזום ולחלק הקדמי של האינסולה. גראנט ושות'  ודנון 

הימור פתולוגי כאל ויאנקו  הציעו כי לאור הממצאים הללו ואחרים ניתן להתייחס ל

 .דבר לכל התנהגותית התמכרות

בין התמכרות התנהגותית לבין התמכרות לחומרים  דמיוןמצאו כי קיים  החוקרים

מהלך ההפרעה )כרוני, החמרות והטבות במצב עם שכיחות ( 1)במספר תחומים: 

פנומנולוגיה )כמיהה סובייקטיבית ( 2)גבוהה יותר בקרב מתבגרים ובוגרים צעירים(, 

תחלואה נלווית, ( 4)סבילות , ( 3)לחומר/התנהגות, אינטוקסיקציה, ותסמיני גמילה(, 

 תגובה לטיפול. ( 7) -מנגנונים נוירוביולוגיים ו( 6) גנטיקה,( 5)

קבוצת מ הולהפרידזו  הפרעהציעו לסווג מחדש ה  DSM V-הועדות הדנות בענייני ה

 .9ההתמכרותהפרעות 

 התמכרות להימורים מהי  1.2

אקטיבי או בהתנהגות -היא מצב של תלות נפשית ופיזית בחומר פסיכו התמכרות

ונועדה להשיג  ,עצמה על החוזרתהתמכרות מתאפיינת בהתנהגות כפייתית הכלשהי.  

 והתמדה סבילותפיתוח , בשליטה קושי, דחף כוללת ההתמכרות. את אותו גירוי

שימוש על הרצף מתחיל  .המזיק בהתנהגות מדובר כי הידיעה אף על בשימוש

מהתנסות ראשונית, שימוש מזדמן, שימוש לרעה ועד להתמכרות. תסמינים אלה 

בתחום הרפואי, נפשי,  םמעידים על הצורך בהתערבות כוללנית הנותנת מענה להיבטי

 על הגדרת תופעת ההימורים והשלכותיה נפרט בהמשך. אישי וחברתי.

של התמכרות הבתחומי בריאות ורווחה בשל ינת ישראל משקיעה משאבים רבים מד

עם יותר יכולת לצמצם את התופעה ולהתמודד באופן יעיל וחוסר ה חלק מהתושבים

המצויים על רצף ההתמכרות מקבלים  לקוחות 6מתוך  1רק .  נמצא כי השלכותיה

שלקוחות סיבות לכך ה ,בריאותהרווחה ושרותי התמכרות על ידי הה תבבעייטיפול 

חוסר מודעות והכחשה של בין היתר:  מגוונות וכוללותמשתתפים בטיפול אלו לא 

                                                           
 אונ' ת"א.ד"ר ר' הוברפלד, פרופסור פ' דנון. בית חולים נס ציונה ו -הימור פתולוגי  9
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יו ועל בני משפחתו ואי אימון מהשלכות הטיפול עלשל המטופל הבעיה, חשש 

 במערכות הטיפול.  

באמצעות ענישה אינו  עם סוגיית ההתמכרות תמודדותההבמדינות רבות נמצא כי 

התמכרות הינה מחלה ארוכת טווח אשר המכורים מאחר וה ע בשיקוםיעיל ולא מסיי

במניעה ועד למתן מענה רפואי וטיפול סוציאלי  ותדרכי ההתמודדות עמה מתחיל

 מותאם ויעיל.

התמכרות להימורים הינה התמכרות קשה מבחינת חומרת הנזקים שהיא מחוללת 

ופעה זו. השלכות למהמר ולמעגל הקרוב לו ומבחינת הקושי בטיפול ואיתור ת

ההימורים כאמור, מביאות לליקויים תפקודיים ברמה אישית חברתית כלכלית 

 ותעסוקתית. 

 הקשר שבין התמכרות לחומרים והתמכרות להימורים 1.3

לבעיית ההתמכרות להימורים, חלה בה גם  תיש הטוענים, שכאשר קהילה נחשפ

עלייה בתחלואת אלכוהוליזם, בהתמכרות לחומרים אחרים ובבעיות משפחתיות 

וחברתיות. על רקע ההתמכרות להימורים מתפתחת תלות באלכוהול, בכדורי הרגעה, 

בסיגריות ובסמים אחרים כדי להפיג את המתח וכדי לברוח מן המציאות, והמהמר 

, יש טוענים שבעיות מאידךיותר. הרבה למעגל התמכרות נרחב ומורכב  הכפייתי נכנס

התמכרות לחומרים שונים, מובילות את המכורים להתמכרות להימורים. באמצע 

מטופלים מהמרים כפייתיים.  24 מאמר הסוקר ומאפייןשנות התשעים פורסם בארץ 

והול או בסמים כי אף לא אחד מן המטופלים דיווח על שימוש באלכ עולה 10מהמחקר

סיגריות  30-מן המטופלים על עישון של יותר מ 88%אחרים. לעומת זאת, דיווחו 

 הבאוכלוסייששהראו  םבינלאומיימהמרים בעיתונים  על ישנם שני פרסומים.11ביום

                                                           
 299European Psychiatry 19 (2004)  Comorbid psychiatric diagnoses in kleptomania–302דנון ושות  10

and pathological gambling: a preliminary comparison study 

 מהמרים כפייתיים ושימוש באלכוהול ובסמים אחרים 11
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במשפחות  באלכוהולשימוש מופרז -ה להתמכרותשל מהמרים גברים יש יותר נטיי

  12שלהם.

 מרמנגנון החשיבה של המה 1.4

, הוכרו הימורים 2013בשנת  DSM5-עם יציאתה של המהדורה המעודכנת של ה

פתולוגיים כ"התמכרות" לכל דבר, לצד ההתמכרויות המוכרות והוותיקות לחומרים 

פסיכואקטיביים. ואכן, מחקרים רבים מדגימים דמיון בין ההתמכרויות השונות, הן 

והן  נרחביםים למרות נזקים נלווים מבחינה דפוסי התנהגות כפייתיים הממשיכ

התמכרויות הפעלת מערכת הגמול במח המוכרת בכלומר, ביולוגית -מבחינה נוירו

 .לחומרים פסיכואקטיביים

לצד זאת, קיימים מרכיבים ייחודיים בהימורים פתולוגיים הקשורים בכך שפעמים 

רבות המהמר נדרש לבצע "הערכת סיכויים" ולקבל החלטות על פי הערכה זו. מדובר 

 שרב בני האדם, גם אלה שאינם מתאפיינים בבעיית הימורים כלשהי,בתהליכים 

פשריות השונות )טובות לעומת מבצעים באופן יומיומי מתוך הערכה של התוצאות הא

רעות( של פעולה מסוימת והסיכוי שלהם להתרחש )גבוה לעומת נמוך(, ומעוגנים תחת 

 Judgment andמטריה תיאורטית כללית הקרויה "שיפוט וקבלת החלטות" )

Decision Making  .) 

עמוקות  מותר 13כהנמןפרופ' טברסקי ופרופ' , 2002פרס נובל לכלכלה בשנת  ניחת

מקבלים החלטות על  םעל פי מחקרם בני אד. החלטותתהליכי קבלת אבחון והבנת ל

פי הסיכויים והסיכונים השונים הכרוכים בכך, אך אלו מתחלקים להחלטות "קרות" 

ורציונליות )שמקורן בפעילות האונות המצחיות( לעומת החלטות "חמות" ורגשיות 

יגדלה האוגרת בעיקר האמ)שמקורן במבני מח עמוקים של המערכת הלימבית, ו

כך לרב, אנו מקבלים בחיי היומיום החלטות סבירות על בסיס שתי זיכרונות רגשיים(. 

                                                           
 299European Psychiatry 19 (2004)  Comorbid psychiatric diagnoses in kleptomania–302דנון ושות  12

and pathological gambling: a preliminary comparison study 

13 versky A. & Kahneman, D. (1981): The framing of devisions and the psychology of choice, Science, T
.458-453, 211 



19 
 

קרובות, כאשר  המערכות הללו, עם סיכוי טבעי לטעות. הבעיות מתרחשות, לעתים

שגויה הוא מחיר גבוה במיוחד, ובייחוד כאשר חוזרים על  ההמחיר לקבלת החלט

, אזי צוברים מחירים גבוהים וקשים סיסטמתיבאופן אותן החלטות שגויות 

פן ות באואהשגויות. אנשים הסובלים מהימורים פתולוגיים, ישנן שגי ולהחלטותינ

. הוועדה ראתה לנכון לציין את שני המאפיינים קבלת ההחלטות החוזרות על עצמן

 הבסיסיים להלן:

הקוגניטיביות בהימורים שני מושגי מפתח דרכם ניתן להבין חלק מהלקויות 

המציין את הקלות  ". מושג ה"זמינות"תייצוגיו"-וה פתולוגיים הם מושג ה"זמינות"

מושג ה"יצוגיות", המייצג את האופן בו  .ע מסוים מן הזיכרוןבה ניתן לשלוף מיד

 הפיסת מידע חדשה. דוגמלבאופן אסוציאטיבי  מתחברמידע קודם הנמצא בזיכרון 

נט הזמינות היא ההערכה הלקויה של מהמרים פתולוגיים על בולטת הקשורה לאלמ

הקשר בין זכייתם של אחרים לזכייתם שלהם עצמם. במלים אחרות, זכיות של 

להפסדים וזמינות בזיכרונם. מתוך  יפרופורציונאלאחרים זכורים אצלם באופן לא 

, כך הכרה של נטייה זו, בתי העסק ממקמים את מכונות המזל בקירוב אחת לשנייה

לקות הטיה לנוספת דוגמא  הדבר יקרה גם לו. שחברו זכה, יסיק ששאדם שרואה 

קוגניטיבית הקשורה במושג ה"זמינות" אצל מהמרים פתולוגיים היא המידה בה קל 

יותר לשלוף זיכרון של זכיה מאשר זיכרון של הפסד. כך, למרות ששכיחותן של זכיות 

ות יותר בזיכרון וכך מועצמות באופן לא נמוכות בהרבה מאלו של הפסדים, הן זמינ

 פרופורציונאלי לחלקם היחסי במציאות של האדם. 

רבים קשורים למושג ה"ייצוגיות" בתחום ההימורים  םקוגניטיבייעיוותים 

הפתולוגיים. למשל, במשחק רולטה כאשר אדם מהמר על "אדום" או "שחור" בכל 

סבב, לאחר שיצא חמש פעמים ברציפות "שחור" אדם שסובל מהימורים פתולוגיים 

ג יכול להניח שהמצב חייב "להתאזן" ועל כן יהמר על "אדום" )לקות קוגניטיבית מסו

מר משיך ולהאחד( או לחילופין המחשבה ש"יש שרשרת של זכיות שחורות, כדאי לה

דוגמא נוספת היא מצב בו המהמר "כמעט על השחור" )לקות קוגניטיבית מסוג שני(. 
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זוכה", כלומר מקבל תוצאה שאינה מזכה אותו כלל אך קרובה לתוצאה הרצויה. 

תולוגי עלול לחזור על ההימור מתוך עיוות קוגניטיבי ש"כמעט זכיה", המהמר הפ

כל זאת כאשר, כמובן, ". הלזכיימתוך תפיסה ש"עוד רגע ה'כמעט זכיה' יהפוך 

הסיכוי מתאפס ומתחיל מן  למשחקי מזל אין זיכרון לאירוע קודם כלל, ובכל פעם

במשחקים מסוג רולטה. עיוותים אלו לא פעם  כאשר דנים לכל הפחות, ההתחלה

סדים" בניסיון להחזיר כסף שהופסד, ואשר מהווה אחד מובילים "למרדף אחר הפ

 הקריטריונים לאבחון הימורים פתולוגים.

 

לצד ליקויים קוגניטיביים אלו, נמצא כי אצל אנשים הסובלים מהימורים פתולוגיים 

קיימת הערכת יתר של הסיכוי שלהם להצליח )ביחס לסיכוי ה"קר" שניתן לחשב 

ישנם יתר וקלות לסכן סכומי כסף גדולים. -טחוןאותו סטטיסטית( ומכאן תחושת ב

ממצאים המראים כי על אף הליקויים הקוגניטיביים הבולטים הללו בקרב אנשים 

לא מתבטאים כאשר הם בגדר "צופים" בלבד  הםשסובלים מהימורים פתולוגיים, 

ולא חלק מהמשחק )בסיטואציה דומה לזו שבה הם היו מעורבים ושבה בלטה הלקות 

 . טיבית ושיקול הדעת המוטעה(הקוגני

 

הבנת הליקויים הקוגניטיביים העומדים בבסיס הימורים פתולוגיים אינו עניין 

כי כאשר מאתגרים את  ,אקדמי בלבד, אלא מוצאת דרכה לחדר הטיפולים. נמצא

יה שלהם ועובדים בטיפול על זיהוי יטחון" של מהמרים בסיכויי הזכי"עודף הב

רציונאליות העומדות בבסיסם, ניתן -והמחשבות הלא הליקויים הקוגניטיביים

לצמצם באופן משמעותי את הדחף להמר. כך, ניתן לעודד את המטופל "לחשוב בקול 

חינוכי על אקראיות -רם" על סיטואציות ממשיות של הימורים, ולשים דגש פסיכו

ישות ועצמאות של אירועים, תוך שימוש בכלים מוכרים נוספים למניעת הישנות כמו ג

 התנהגותיות מקובלות מתחום ההתמכרויות.-קוגניטיביות

לרוב, מדובר בפעולות , מיומימפעיל מערכות שיקולים באופן יורובנו המוחלט  
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שמרביתן צפויות במידה סבירה. דווקא הפעלת אותו סוג של שיקול דעת במקרים של 

צפויה, עומדת בבסיס משחקי הימורים, שאינם עונים בהכרח על חוקיות יומיומית די 

הלקות הקוגניטיבית אצל מהמרים פתולוגיים. סיטואציית ההימורים בכוונה 

מעוצבת על מנת להיות נבדלת מחיי היום יום. המהמרים הפתולוגיים מתקשים 

   .14להעריך עד כמה מכריע הבדל זה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ם בהימורים פתולוגייםתפקידם של ליקויים קוגניטיביי 14
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 הגדרות: 2פרק 

 הגדרת התמכרות התנהגותית 2.1

כאשר הפרט אינו מסוגל להפסיק את ההתנהגות הספרות המקצועית סבורה כי 

חומר. התמכרות היא מחלה ההמזיקה, הוא מוגדר כמכור לאותה התנהגות או לאותו 

ביולוגית ובעלת גורמים גנטיים, אך גם -, נוירוממושכת-היא כרונית ,ראשונית

הן על התפתחותה והן על חברתיים וסביבתיים, המשפיעים -מושפעת מגורמים פסיכו

 ביטוייה.

ידי אחד או יותר מן המאפיינים הבאים: שליטה -התמכרות לחומרים מאופיינת על

לקויה בשימוש, שימוש חוזר כפייתי, המשך שימוש חרף הידיעה על תוצאות 

 מסוכנות, והשתוקקות לחומר.

לכוהול, אקטיבי )כגון א-עד לאחרונה דובר על התמכרות רק בהקשר של חומר פסיכו

ידי שתייה, אכילה, עישון, הזרקה או -טבק וסמים אחרים( אשר מוכנס לגוף על

מוח, ומשנה באופן זמני -הסנפה, נספג ומגיע למערכת הדם, חוצה את מחסום הדם

את ההתנהגות הכימית הטבעית של המוח. אולם לאחרונה נוספו על ההגדרות 

ותיות, דהיינו, התמכרויות הפסיכיאטריות גם התמכרויות התנהג-הפסיכולוגיות

שאינן כרוכות בהכנסת חומר זר אקטיבי לגוף. התמכרויות אלה מכונות "התמכרויות 

כפייתי בספורט, בדיאטה, -טורדנייבשות". דּוגמות להתמכרויות כאלה הן עיסוק 

במין, באינטרנט ועוד. ההנחה הרווחת כיום היא כי יש בסיס משותף להפרעה הגורמת 

 כרויות.לכל סוגי ההתמ

נוסף על כך, בספרות המקצועית אין הפרדה ברורה בין התמכרויות התנהגותיות 

)"יבשות"( לבין הפרעות המוגדרות כחוסר שליטה בדחפים. שתי קבוצות אלה של 

הפרעות חולקות ביניהן דפוס התנהגותי בסיסי משותף, הכולל ביצוע חוזר ונשנה של 

להפסיקן.  ת לנזק שנגרם מהן אך בלי יכולתפעולות מזיקות ואף הרסניות, תוך מודעו
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למעשה, מאפיין מרכזי בתופעת ההתמכרות הוא חוסר יכולת לשלוט בדחף לבצע את 

 הפעילות, קרי, את ההתנהגות המזיקה או את נטילת החומר המזיק.

, יחד עם זאת אבחון והערכה של בעיית ההימורים נראים לכאורה כדברים פשוטים

כיוון . בלתי נשלטת" לבין פעילות בין סוג של "בילוי אבחנהמהותי ב קושיקיים 

 על מנתמעמיקה אבחנה מקצועית נדרשת  תורבגוניהינה מגוונת  שבעיית ההימורים

סוציאליות, את הפרוגנוזה -פסיכו-להעריך את חומרת הבעיה, את השלכותיה הביו

 ובהתאם לכך לבנות את האסטרטגיה הטיפולית.

ריטריונים ברורים וסדירים לאבחון ו במדינות רבות בקבשנים האחרונות השתמש

כחסרים לאור השינויים בתרבות  בעיית ההימורים. הקריטריונים הללו נמצאו

אינו כולל קריטריונים מסודרים  ICD 15-10 ההתנהגות וצריכת ההימורים. כך תקן

ממליץ לא לאבחן הימור פתולוגי אצל בעלי אישיות ולאבחנת "הימור פתולוגי" 

 כמו כן, שמעלה שאלות קליניות רבות בקרב מומחים. דיסוציאלית, דבר 

"הפרעות בשליטה של דחפים"  -כההימור הפתולוגי  מוגדר  DSM-4בקלסיפיקציה 

אבחנה שגם היא מעלה מספר שאלות יחד עם פירומניה, קלפטומניה ומריטת שערות, 

לא מתייחס לתקופה ולמשך הזמן  DSM-4-, הסיווג הקודם בבנוסף. חיםבקרב מומ

של בה הפרט סבל או סובל מהבעיה )האם זה היה בעבר או בהווה( ולדרגות החומרה 

 .ההימורים

כולות שונות, המוביל ועדה עם גורמי מקצוע ומטפלים מאסבעקבות כך, התייעצה הו

בניהם הוא החוקר פרופ' פנחס דנון שהביא בפני הוועדה את השוני במתודולוגיות 

 והצורך לשיוך המתודולוגיה לצריכת ההימורים הישראלית. 

                                                           

15  10-ICD   10 ; 13, עמוד 1995בעברית-ICD   הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי לפי ארגון הבריאות העולמי- 
לפי  - 1995איגוד הפסיכיאטריה בישראל ומשרד הבריאות, הוצאת דיונון, אוניברסיטת תל אביב,  בעריכת:

 .באנגלית 1992המהדורה משנת 
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ובחינת אימוץ הנורמה הנ"ל.  16DSM5בעבודת הוועדה נבחנו השינויים החלים ב

שינוי שם, שינוי קובץ הסיווג, : מסקירתנו עולה כי האבחנה שונה במספר מישורים

 .17ביטול הקריטריון הקרימינאלי והורדת הסף להגדרה

ולא  (Gambling Disorder)התופעה תיקרא מעתה "הפרעת הימורים"  –שינוי שם 

 עוד שימוש במונח סטיגמתי חברתי של  "הימורים פתולוגיים".

תחום ההימורים עבר לקובץ הסיווג של הפרעות התמכרותיות:  – שינוי קובץ הסיווג

Substance- Related & Addictive Disorders קובץ שבו התכונות המשותפות .

בין שתי ההפרעות, הימורים ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים, מקבלות בעשור 

 האחרון תמיכה גם מחקר המוח. 

אחד הקריטריונים לאבחון היה "ביצע  בסיווג הקודם – קרימינאלי ןבוטל קריטריו

מעשים לא חוקיים...". סעיף זה הורד בשל השכיחות הנמוכה של התנהגות 

 . רים בעיתייםפלילית בקרב מהמ

מספר הקריטריונים הנדרשים להכלל בסיווג "הפרעת  - הורדת הסף להגדרה

 50%הימצאותם של  על פי הנהוג בתקן הישן, הספיקוהימורים" הוקטן לארבעה. 

הסף עתה המדובר ולעומת זאת  על מנת להיכלל בסיווג DSM-4-מהקריטריונים ב

    . 44%קריטריונים, קרי,  9מתוך  4הוא 

 

 DSM 18 Gambling Disorder 312.31 (F63.0)-5 –הפרעת הימורים 

 קריטריונים לאבחנה

                                                           
16 WDC: American Psychiatric , 5)–Statistical Manual of Mental Disorders (DSMDiagnostic and 

Association, 2013,  '20עמ 
, המרכז  MSW  "צעד קדימה", ד"ר לב אברבוך, פסיכיאטר, עו"ס מוטי קלנר,  - DSM-5-הפרעת הימורים ב 17

, 2014, דצמבר 85"הכול על אלכוהול", גיליון לטיפול בנפגעי אלכוהול והימורים, עמותת "אפשר", ירושלים, )מתוך: 
 (5עמוד 

 15ראה הערה מס'  18
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.A זרת של התנהגות הימורים בעייתית, אשר גורמת לנזק או והופעה עקבית וח

תסמינים או יותר  4-למצוקה ניכרים מבחינה קלינית, כאשר הלוקה בה סובל מ

 חודשים לפחות: שתיים עשרההמופיעים ברשימה שלהלן, בתקופה של 

צורך להמר עם סכומים גדלים של כסף ע"מ להשיג תחושה מבוקשת של  .1

 עוררות ואופוריה.

ת אי שקט או עצבנות, בעת ניסיון להפחית את תדירות ההימורים או הופע .2

 להפסיקם.

ניסיונות חוזרים ובלתי מוצלחים לשלוט, להפסיק, או להפחית את  .3

 ההימורים.

מחשבות טורדניות על הימורים, כגון מחשבות חודרניות של שחזור חווית  .4

 להשגת כסף למר.ההימורים בעבר, תכנון ההימור הבא או מחשבות על דרכים 

עיסוק בהימורים בעת תחושת מצוקה )תחושות של חוסר אונים, אשמה,  .5

 חרדה, דכאון וכד'(.

ניסיון לתיקון למחרת הפסדים כספיים ע"י הימורים נוספים )מרדף אחר  .6

 הפסדים(.

שקרים והסתרה של מידת המעורבות בהימורים. פגיעה בקשרים  .7

להתקדמות בקריירה או בלימודים משמעותיים, במקום עבודה, בהזדמנויות 

 בגלל ההימורים.

 

.B  .התנהגות ההימורים אינה ניתנת להסבר ע"י אפיזודה מאנית 

 נדרש לחדד אם :

: כאשר התסמינים באים והולכים. תקופות של הפרעת התנהגות אפיזודית

 הימורים ואח"כ רמיסיה.

מהלך שנים : הימורים עקביים. כאשר התסמינים מופיעים בהתנהגות מתמשכת

 .רבות
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 נדרש לחדד אם :

 .חודשים 12-ל 3התסמינים מופיעים בין ברמיסיה קצרה: 

 .חודשים 12כאשר התסמינים לא חוזרים במהלך תקופה של ברמיסיה ממושכת: 

 נדרש לחדד אם :

 תסמינים מהרשימה. 4-5כאשר מופיעים מתון: 

 תסמינים מהרשימה. 6-7כאשר מופיעים בינוני: 

 תסמינים מהרשימה. 8-9ופיעים : כאשר מחמור

  )ICD10 19 )International Classification of Diseasesפ ההגדרה ע"

סיווג המחלות הבינלאומי הוא מסמך קטלוג ממוין של ארגון הבריאות העולמי  

המכיל את כל המחלות הידועות לרבות הפרעות נפשיות. כלי זה נמצא בשימוש נרחב 

בעולם כולו ומשמש לאבחון ומיון ובשל השימוש הרב בו ככלי אחיד ולרוב ממוחשב,  

 וות בעולם.  משמש גם לסטטיסטיקות ממשלתיות על תחלואה ומ

 הימורים פתולוגיים. -F63.0הינו   ICD10קוד אבחנתי ע"פ 

ההפרעה מסווגת תחת קטגוריה של הפרעות דחפים והרגלים אשר כוללות בתוכה 

הפרעות התנהגותיות אשר לא נכללות בקטגוריות אחרות ומתאפיינות ע"י מעשים 

ולאחרים. המטופל נים לשליטה וגורמים נזק למטופל וחוזרים נשנים, אשר לא נת

מדווח כי ההתנהגות מלווה בדחפים לפעולה. האטיולוגיה להפרעות אלו לא ידועה 

 ולכן מתקבצות יחד בשל אפיונים זהים.  הדי

ו יההפרעה מתאפיינת באפיזודות תכופות וחוזרות של הימורים, אשר שולטות על חי

 של המטופל עם נזק חברתי, תעסוקתי, חומרי ומשפחתי. 

שהפרעת  DSM5אשר עתיד להתפרסם בקרוב, הציעו בניגוד להגדרה ב   ICD11ב

כלל בהפרעות שליטה על דחפים מכוון שקיים כישלון חוזר להשתלט על יההימורים ת

                                                           
 לעיל 14ראה הערה מס'  19
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הקצר( ושבטווח הארוך מביא נזק הן לאדם  טווחהדחף לבצע אקט מתגמל )לפחות ל

ריה זו גולקט . ICD10הגדרה זו הינה המשך של הגדרה שנתנה ב עצמו ולסביבתו.  

קלפטומניה, פירומאניה וגם הפרעה  ממליצים לשייך גם התנהגות מינית כפייתית,

 ,באינטרנט וקניה קומפולסיבית שימוש בעייתילגבי בעוד ש אקסלוסיבית לא יציבה, 

הומלץ לא להתייחס אליהם כהפרעה מבדלת בהעדר נתונים. מודל זה בא לסייע 

לקלינאים בזמן האבחון לזיהוי של יותר מהפרעה אחת אשר משתייכות לאותה 

בסס על תקפות מעת סיווג האבחוני בכמה שיותר מסגרות בהתטקטגוריה, לסייע בה

לאמץ בטווח הארוך את יש לסיכום, ממסקנות הוועדה עולה כי מדעית של האבחנה.  

פיון וזאת תהווה התקדמות משמעותית בא  ICD 11פי הגדרת הפרעת ההימורים על 

כאשר, בטווח הקצר יש ליישם את אפיון המכור להימורים על פי ובחינת המהמר. 

ICD10  ובשילוב עםM5DS.   
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 בישראל תמונת מצב: 3פרק 

 ההימורים החוקיים  3.1

ההימורים החוקיים בישראל מוצעים לציבור באמצעות שני גופים מארגני הימורים 

 המועצה להסדר הימורים בספורט ומפעל הפיס.  –

המועצה להסדר הימורים בספורט היא תאגיד ציבורי אשר הוקם בחוק להסדר 

. מפעל הפיס, לעומתה מאוגד כחברה לתועלת 1967-הימורים בספורט, התשכ"ז

פי -חברים גורמי שלטון מקומי, שהיא בעלת היתר לעריכת הימורים עלהציבור, בה 

  20חוק העונשין. שני הגופים כפופים לביקורת של מבקר המדינה.

של על פי דוחות הכספיים המפורסמים לציבור, הכנסותיו של מפעל הפיס הינם בסך 

 3, והכנסות המועצה להסדר הימורים בספורט הינם 2015לשנת ₪  מיליארד 6.2

ולאחר ביטול מכונות המזל נרשמו הכנסות במפעל הפיס . 2015לשנת ₪ מיליארד 

, ובמועצה להסדר הימורים בספורט נרשמו 2016לשנת ₪ מיליארד   6.7בהיקף של 

 ₪.  מיליארד 3.2ל  שהכנסות 

 2015-2008ים הגידול המואץ בהיקף מחזור שוק ההימורים החוקיים בשנ :1תרשים 

 )במיליארדי ש"ח(

 

 
 .2017, מתוך הוועדה לייעול שוק ההימורים, אוגוסט בספורט ההימורים להסדר והמועצה הפיס מפעל של כספיים דוחות :מקור*

                                                           
 .105להרחבה ר': דוח הוועדה לגיבוש תכנית להסדרה ולפיקוח על ההימורים החוקיים בישראל,  עמ'  20
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משרד הרווחה מדווח כי הדומיננטיות של שני הגופים המתירים הימורים נראים לעין 

ואכן, מבין המהמרים הפתולוגיים המגיעים לטיפול, יש פלים. טוגם בקרב המ

וההימורים על משחקי הספורט  המציינים גם את ההימורים החוקיים של מפעל הפיס

  מעיסוקם בהימורים.נכבד שמהווים חלק 

לאור הגידול המשמעותי בהכנסות הן של מפעל הפיס והן של המועצה להסדר  

הימורים בספורט, ולצד בחינה וסקירת ההשפעות השליליות הקיימות להימורים 

חוקיים התכנסה הוועדה לבחינת ייעול שוק ההימורים )להלן: הוועדה לייעול שוק 

מטרה למזער את ההימורים(. לצד שורה ארוכה של המלצות, המליצה ושמה כ

ההשפעות החברתיות השליליות הנובעות מההימורים החוקיים, בין היתר, באמצעות 

מכלל פעילות והפסקת ההימורים על מרוצי  2017הוצאת מכונות המזל כבר בינואר 

  .2018מינואר הסוסים החל 

 21הישראלי )שפנה לטיפול(פרופיל המכור להימורים  3.2

 לעיונההוועדה בחנה וסקרה את פרופיל המהמר הישראלי ולהלן הממצאים שהובאו 

 ריםמכוהעל מנת לאפיין ולאתר את המהמר הישראלי הנפוץ. אולם, כיוון שמרבית 

את הנתונים נה הפרעה להימורים לא פונים לרשויות ולעמותות, הוועדה בחובעל ה

 המכור להימוריםשל פרופיל  בחוסר בעיקר בהיבטי מגדר ודת. להלן קווי המתאר

  .הישראלי

 מין .א

מהפונים לסיוע הינם גברים המעידים על פעילות הימורים  91%-מנתונים עולה כי כ

האם מדובר באלמנט תחרותי על גבול הסיכון השאלות מתוך זה עולות  ממכרת.

? האם זה הקישור בין הימורים לבין משחקי ספורט מאשר נשים שמרגש יותר גברים

                                                           
אלכוהול והימורים, עמותת מנהל היחידה לטיפול בנפגעי  תמונת מצב, עו"ס נחום מיכאלי, -הימורים בישראל  21

 "אפשר".
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המעניינים יותר גברים? או שאולי מדובר בעניין תרבותי בלבד? יש להניח כי אין 

 8.8%-. ההערכה היא שמספרן של הנשים המהמרות גבוה יותר מברורה לכךתשובה 

(, למשל, מגיע לכדי GAשכן מספרן של הנשים המשתתפות בקבוצות לעזרה עצמית )

ות מגברים לפנות לטיפול מכלל המשתתפים. יש להניח כי נשים נוטות פח 25%

ההשלכות הסוציאליות הכרוכות בחשיפה   ,ציבורי, בשל החשש למעמדן במשפחה

 מעדיפות את הקבוצות האנונימיות.ולכן 

 גיל .ב

לא חש בו עד  מכורמומחי רווחה מאפיינים את ההימורים כ"סם השקט", כך שה

ם לכך גורלמפלה. עצם העובדה שמהמר מסוגל לקיים אורח חיים נורמטיבי, 

מהמרים מצליחים להסתיר את הבעיה במשך שנים ולדחות את פנייתם לטיפול ככל ש

שגבוה בהרבה מנפגעי סמים ומעט  30-40שניתן. הגיל בו פונים לטיפול מהמרים הינו 

יותר מנפגעי אלכוהול. במהלך הטיפול נראה כי גם המהמר וגם בני משפחתו 

סיבות, בין היתר, מחוסר המודעות  מכמהנובעת . ההכחשה מכחישים את עצם הבעיה

  ומהחשש שמדובר על הודאה בהימורים בגבול האסור.
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המבוגרים, חלקם פנסיונרים, י לתת את הדעת לשתי קבוצות הקצה: מנתוני הגיל ראו

שגילו את ההימורים לאחר פרישתם מהעבודה ולעתים הפסידו בהימורים את כל 

צעירים, שנכנסים לעולם ההימורים כבר כספי הפיצויים שקבלו. לעומתם קבוצת ה

משיכים להמר גם בעת שירותם הצבאי ומעידים על דפוס התנהגות בגיל העשרה ומ

לאור חשיפתם להימורים באינטרנט. על ההימורים בקרב בני נוער וצעירים חדש 

רת נמצאת בגילאים בוגרים, לרב, מדובר ממרבית האוכלוסייה המהנתייחס בהמשך. 

רבות בני המשפחה משמעותית כאשר נדרשת התערבות ומעועובדה זו  באנשי משפחה.

  ווחתית באותם משפחות.יוהר הכלכלית גלום בפגיעהההפוטנציאל וכן 

 מצב משפחתי .ג

בהתייחס למשתנה הגיל, לא מפתיע כי יותר ממחצית המהמרים שפונים לטיפול 

נשואים או לפחות חיים בזוגיות. ממחקרים עולה כי המהמרים, לרב, הקימו משפחה 

הנפגעים לצד ההימורים או אף לפני כן. נתון זה מדגיש, עם זאת, את הנזק הרב של 

 העקיפים מההימורים. 

מצבם המשפחתי של הגברים והנשים, עולה באופן ברור בבדיקה מגדרית אודות 

מצוקתן של נשים מהמרות שברובן הן גרושות או פרודות. נשים, כך מסתבר, 

  ן, עד שלב מסוים, גם אם הוא מהמר.היממשיכות לתמוך בבעל

 

 

25.70%

54.90%

17.40%

2%

מצבו המשפחתי של המהמר :3לוח 

ה\רווק ה או בזוגיות\נשוי ה\ה או פרוד\גרוש ה\אלמנ
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 דת .ד

מרבית המהמרים המגיעים לטיפול הם יהודים, אף שכשליש ממרכזי הטיפול 

קא במגזר הלא יהודי. נראה כי זה אחד הנתונים הבסיסיים המבטאים ודו ממוקמים

את הפער בין המצב בחברה הכללית לבין זה המשתקף במסגרת הטיפולית. משיחות 

עם מהמרים וממפגשים בשטח עולה כי מספרם של המהמרים מהמגזר הלא יהודי 

גבוה הרבה יותר מאלו שפונים לטיפול. 

 

 

 השכלה .ה

ביות בפרופיל המהמרים באה לידי ביטוי גם ברמת השכלתם. המשמעות של נורמטי

 12.4%-שנות לימוד וכ 12מבין המהמרים סיימו לפחות  90%על פי עמותת "אפשר" 

בעלי תואר אקדמאי. אין ספק כי לנתונים אלו יש השפעה רבה על מידת המוטיבציה 

נתונים אלו והמוכנות של המהמרים לפנות לטיפול. ביחס לבעיות הימורים אחרות, 

 מבטאים, על פי המומחים, פרוגנוזה טובה לשיקום לאחר הגמילה.

התפלגות אוכלסיית המכורים בישראל על פי דת :4לוח 

יהודים מוסלמים נוצרים דרוזים אחר
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 תעסוקה .ו

הינו מצב  משתנה נוסף המבטא את הנורמטיביות של המהמרים שפונים לטיפול

ולכאורה, חייהם  הכנסה ועבודה מסודרתבעלי  ים הינםמכורה 73%-כ. תעסוקתם

רמת ההשכלה הגבוהה והעובדה כי כאמור,  מתנהלים על מי מנוחות עד למשבר. 

על סיכוי טוב  מקור הכנסה עקבי מעידה, על פי מחקריםלמרבית המטופלים יש 

 לשיקום ולהתערות מחודשת במערכות החיים השונות.

 גורמי הפנייה .ז

 

כפי שניתן לראות, מרבית המהמרים מגיעים לטיפול באופן עצמאי או בלחץ בני 

אין להתפלא משפחתם וחבריהם. מאחר שרבים מהם לא מוכרים לשירותי הרווחה, 
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21%

2%2%

פילוח גורמי הפנייה לטיפול בהתמכרות  : 6לוח 

באופן עצמאי  

הפנית בני המשפחה וחברים

הפניית שירותי מבחן ושירותי רווחה

הפניית גורמי רפואה

אחר



34 
 

ה מסודרת של שירותי הרווחה העירוניים. עם זאת, מספר מגיעים בהפני 10%שרק 

ה ומעיד על מעורבותם או בית המשפט( עולה בהתמד\המופנים דרך שירות מבחן ו

 ההולכת וגדלה של המהמרים בעבירות שונות. 

 חוב בעת הפנייה .ח

 

כפי שצוין, המהמר הממוצע הינו בעל השכלה תיכונית ובעל משאבים כספיים ויכולת 

מימון ענפה  בעת כניסתו למעגל ההימורים. ולכן, רבים מן המהמרים פונים לטיפול 

בעקבות הסתבכותם הכספית. כדי לבחון את עומק ההתחייבויות הכספית, נבחנו 

תם לטיפול. כשליש מבין המהמרים גובה החובות שלהם, על פי הצהרתם, ביום פניי

מגיעים לטיפול בעודם מחזיקים חוב כספי של מאות אלפי שקלים, לעתים לשוק 

האפור, שלא ניתן להסדירו דרך בתי המשפט. ראוי לציין עם זאת, כי עומק בעייתם 

 של המהמרים תלויה לא רק בהיקף החובות אלא גם ברמת הכנסתם. 
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 הפנייההימור מועדף המוצהר בעת  .ט

 

בעת הפנייה לטיפול וכחלק מאיסוף המידע הראשוני, מצהירים המהמרים על ההימור 

העיקרי בו עסקו. הנתונים שלעיל, מתייחסים להצהרה זו. מסתבר, כי רבים מבין 

המהמרים נוטים שלא להפליל עצמם במפגשים הראשונים ומציינים את ההימורים 

שקועים כבר בהימורים אחרים, החוקיים כהימור המועדף, אף שלמעשה הם 

הימורים לא חוקיים. עניין נוסף, יש מהמרים המבקשים לקבל מענקי טיפול שמקורם 

. אף שהמענק לא מוגבל לסוג במועצה להסדר הימורים בספורטבמפעל הפיס או 

ההימור, התחושה היא שמוטב להצהיר על ההימורים החוקיים כדי לקבל את 

ייחס בהסתייגות מה להצהרות אלו בדבר ההימורים המימון. יוצא מכך, שיש להת

 המועדפים. 

לחייו,  30הנפוץ ביותר הינו גבר בשנות ה יהישראל המכור להימוריםלסיכום, פרופיל 

בעל משפחה, יהודי ובעל השכלה תיכונית. מכך, הוועדה הסיקה מספר מסקנות 

ם שני מרכיבים ים באוכלוסיות השונות. ישנמכורהנוגעות לאופן הטיפול ואיתור ה

( מצב משפחתי 1ים: )מכורעיקריים שאליהם יש להתייחס בקביעת מדיניות הטיפול ב

( השכלה. מצב המשפחתי משפיע על עוצמת ההשפעות השליליות שכרוכות 2)

בהתמכרות וכן ההשפעה הישירה על התא המשפחתי הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט 

וכך  מכורולהביאה לטיפול עם ה החברתי. לעומת זאת, ניתן לרתום את המשפחה

מוצרי מפעל הפיס
42%

מוצרי טוטו
22%

משחקי קלפים
17%

קזינו
10%

אחר
9%
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למנוע התדרדרות כלכלית עתידית ופגיעה בתא המשפחתי. לכן, לאור הנתונים בחרה 

הוועדה להתמקד במערך הטיפול הכולל של ההתמכרות. מערך הכולל את ההיבט 

הכלכלי, משפטי, חברתי סוציאלי ובריאותי. עוד עולה מהנתונים כי לטובת הצלחת 

העלאת מודעות בקרב בני המשפחה להשלכות הנוגעות  מערך הטיפול נדרשת

בעל  מכורבהתמכרות להימורים. המרכיב השני הינו ההשכלה, כאשר מדובר ב

ככל שאר  מכורהשכלה ומקצוע, לרב המפרנס הראשי במשק הבית, הדימוי של היותו 

ים לסמים ואלכוהול עשוי להרתיעו ולהקשות על הבאתו לכדי טיפול כבר מכורה

סברה הוועדה כי יש  מכורהראשונים. לאור המאפיינים השונים בפרופיל ה בשלבים

שינתק תודעתית וציבורית את הטיפול ים להימורים באופן מכורלייחד את הטיפול ב

הנ"ל משאר הטיפול הניתנים על ידי רשויות הרווחה. מכך עולה כי מאפייני 

לחומרים אוכלוסיית המהמרים, שונים ממאפייני אוכלוסיית המכורים 

פסיכואקטיביים )סמים ואלכוהול(, בעיקר בכל הקשור לתפיסת העצמי של המכור 

להימורים, שכן אינו רואה עצמו כעבריין ולכן הקושי לאתרו ולגייסו לטיפול רב יותר. 

יחד עם זאת, גם להתמכרות להימורים נלוות תופעות כגון התנהגות עוברת חוק 

 ות  אלימה, אלימות במשפחה.בתחום עבירות הרכוש והמרמה, התנהג

המכורים להימורים, בשונה ממכורים לחומרים פסיכואקטיביים, הינם ממגוון 

אוכלוסיות ברמה סוציו אקונומית משתנה,  רובם המכריע הינם גברים והאוכלוסייה 

 מתגוררת במקומות שונים בארץ.

כלפי הטיפול  ינם חד משמעייםכמו כן, הוועדה דנה בסוגיה המגדרית, שכן הנתונים א

ות להימורים. משיחות עם נגמלות מהימורים עולה כי מכוררבות של הנשים הוהמעו

ישנו חשש מצד האישה לחשוף את התמכרותה בכך שקיים איום ממשי שהחשיפה 

תביא לפירוק התא המשפחתי ע"י רשויות הרווחה, אירועים אלימים במשפחה על ידי 

 ת עצמאית עם הבעיה. בן הזוג, פירוק התא המשפחתי והתמודדו
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  תופעת ההימורים בקרב בני נוער 3.3

גיל ההתבגרות הוא תקופה של חקירה וגילוי. בעקבות הבשלה ושינוים ביולוגים, 

פסיכולוגים וחברתיים נוטים המתבגרים לזמן לעצמם התנסויות שיש בהן סיכון, והן 

לולות להפוך ; מקצתן עתחלק מהתמודדויותיהם עם משימות התפתחותיות נורמליו

אקטיביים -את ההתנסות להתנהגות שיש בה סיכון, כגון: שימוש בחומרים פסיכו

פעת אלכוהול, עישון, מין לא זהיר וכן התנהגות כמו אלכוהול וסמים, נהיגה תחת הש

 22 הימורים.

בעשרים השנים האחרונות עלתה הנגישות להימורים במדינות כמו ארצות הברית, 

אכן,  23.ניכרת, גם בשל הפיכתם לחוקיים בחלק ממדינות אלה בריטניה וקנדה  במידה

בארצות המערב ההימור מקובל חברתית, והוא נחשב דרך לבילוי ועיסוק בשעות 

.  בקרב החוקרים העוסקים בחקר התופעה אצל בני הנוער מקובלת הטענה 24הפנאי

פסים כי הם מנהלים אורח חיים שההימורים בו נגישים, מקובלים חברתית ואף נת

לא מזיקים. גם האינטרנט, הקדמה הטכנולוגית והאלקטרונית וכן הפרסום באמצעי 

 . 25התקשורת מעודדים ומקדמים הימורים שונים שמושכים בני נוער 

ממצאי המחקר בארצות מערביות מצביעים על כך שבהשוואה למבוגרים, מתבגרים 

וכי שיעור  ,26עוברים  מהר יותר משלב של הימורים חברתיים להימורים פתולוגיים 

ההתמכרות להימורים בקרב בני נוער גבוה פי שניים עד ארבעה משיעורו בקרב 

שלקיחת סיכונים בגיל  . הסבר אפשרי אחד לממצאים אלה הוא העובדה27מבוגרים

בוגרים כאשר היא ההתבגרות היא נורמטיבית, ובשל כך קבוצה זו פגיעה יותר ממ

                                                           
 ,Worrell & Danner, 1989  ;DiClemente, Story & Murray, 2000; Powell; 2001, 1989טייכמן, להרחבה ר':  22

Hardoon, Derevensky & Gupta, 1999 
23 DiClement et al., 2000; Griffiths, 1995; Jacobs, 2000; וריה ומחקר, התנהגות הימורים בקרב בני נוער: תא

פריד, עו"ס, בית ספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב )מתוך: "מפגש לעבודה חינוכית -ד"ר בל גבריאל
 (95-111, עמוד 2007, דצמבר 26סוציאלית", גיליון 

24 Herdoon & Derevensky, 2002 ;Moore & Ohtsuka, 2000; 
25  Rohling, Rohde, Seeley-Derevensky; 2001, 2002; LanghinrichsenGriffiths & Wood, 2000; Hardoon & 

& Rohling, 2004; Messerlian et al., 2005; Stinchfield & Winters, 1998; Wenger et al., 1999; Wiebe, Cox 
& Mehmel, 2000 

26 a1998upta & Derevensky, G; 2002Dickson, Derevensky & Gupta,  
27 addouceur, 1993; Gupta & Derevensky, 1998a; Ladouceur, Dube & Bujold, 1994; Wiebe Gaboury & L

et al., 2000 
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חלק מהמתבגרים תופעה זו תחלוף עם נחשפת להימורים. מחקרים מקרים שבקרב 

 .28הגיל

 שכיחות בני נוער מהמרים   

-60%שמאמרים הסוקרים הימורים בקרב בני נוער בארצות הברית מדווחים על כך 

מכלל בני הנוער מעורבים בהתנהגות הימורים כלשהי במהלך השנה האחרונה,  80%

. גם מחקרים שנערכו באירופה 29מוגדרים כמהמרים בעייתיים 8%-3%מהם 

פעם בחייהם וכי ניתן לאבחן -מבין המתבגרים הימרו אי 90%-70%-מצביעים על כך ש

 .30מהם כמהמרים פתולוגיים 3%-קרוב ל

רך עד היום מחקר אפידמיולוגי מקיף על התנהגויות הימורים בקרב בישראל לא נע

ילדים ובני נוער. קיימת הערכה כי שיעור בני הנוער המהמרים בישראל אינו שונה 

משיעור בני הנוער המהמרים בארצות המערב, כלומר שיעור גבוה נוטה להמר. אכן 

טייכמן ורהב( נבדקו  פריד,-אביב )גבריאל-במחקר שנערך לאחרונה באוניברסיטת תל

מהחינוך  15-18תלמידי תיכון בגילים  1069התנהגויות הימורים שונות בקרב 

 78.4%-דתי במרכז הארץ. ממצאי מחקר זה מצביעים על כך ש-הממלכתי והממלכתי

מתוכם דיווחו  5.5%מכלל המתבגרים הימרו בהימור כלשהו במהלך השנה האחרונה. 

עורבות בהתנהגות הימורים, למשל: היעדרות על התנהגות בעייתית הנגרמת ממ

מבית הספר, לקיחת כסף ללא רשות לצורך מימון פעילות הימורים, הימור על סכומי 

כסף גדולים יותר ובמשך זמן רב יותר מאשר תכננו ועוד. פירוט השתתפותם של בני 

רים הנוער בהתנהגות הימורים על פי סיווג לסוגי הימורים שונים מלמד שסוגי ההימו

השכיחים ביותר בקרבם )חלק מהנבדקים משתתפים ביותר מפעילות אחת( הם: 

מכלל בני הנוער דיווחו על השתתפות בפעילות  34.9% –משחקי קלפים )רמי או פוקר( 

                                                           
28 Shaffer & Hall, 2001  ;פריד, עו"ס, בית ספר -התנהגות הימורים בקרב בני נוער: תאוריה ומחקר, ד"ר בל גבריאל

, עמוד 2007, דצמבר 26ינוכית סוציאלית", גיליון לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב )מתוך: "מפגש לעבודה ח
95-111) 

  ,Fisher, 2007Derevensky ;2000להרחבה ר':  29
30 2006Olason, Sigurdardottir & Smari,  
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, 30% –מבני הנוער, טוטו ווינר  34.7% –זו בשנה האחרונה; פיס, לוטו או צ'אנס 

נוער מעטים יותר הימרו באמצעות הטלפון  . בני29% –ובינגו  29.6% –כרטיסי גירוד 

( ודרך 4.9%(, על מרוצי סוסים )4.6%הסלולרי אצל סוכני הימורים לא חוקיים )

(. ממצאי מחקר זה מראים כי שכיחות השתתפותם של בני הנוער 8%האינטרנט )

בהימורים בכלל ואחוז בני הנוער אשר מגלים התנהגות בעייתית הנגרמת מהימורים 

מים לנתוני שכיחות ההימורים בקרב בני נוער בארצות מערביות אחרות. על בפרט, דו

אף הידע הרב שהצטבר בנושא התנהגות הימורים בקרב בני נוער, זהו תחום מחקר 

חדש יחסית והוא עדיין אינו מציג תמונה אחידה בנוגע להתנהגות זו. להלן יוצגו מספר 

ים נוספים, אשר יעמיקו את סוגיות הראויות להרחבה ולהבהרה באמצעות מחקר

 הידע בנושא.  

-הקבלה בין התנהגות הימורים בקרב בני נוער לבין שימוש בחומרים פסיכו

 :אקטיביים 

הספרות המחקרית מציגה שתי גישות ביחס ליכולת להקיש מהידע הקיים בתחום 

השימוש בסמים לבין התנהגות הימורים. גישה אחת מקבילה בין שתי התנהגויות 

וטוענת ששתיהן חולקות מאפיינים דומים, כגון: עיסוק יתר  31אלה

(preoccupation איבוד שליטה, סבילות ותסמונת גמילה. חוקרים מסוימים אף ,)

הניחו שגורמי הסיכון אשר מובילים לפיתוח התנהגות הימורים ולשימוש בחומרים 

בין ים אשר מצאו קשר אקטיביים הם משותפים, וזאת בהתבסס על מחקר-פסיכו

 32 שתי התופעות.

הקבלה זו, שכן להתנהגות הימורים יש מאפיינים ייחודיים. גישה שנייה מסייגת 

מודלים המסבירים התנהגות הימורים משל, טוענים של 33וינטרס ואנדרסון

והשואבים את גישתם ממודלים מתחום הסמים והאלכוהול, צריכים לשלב גורמים 

                                                           
  ,Stinchfield & Winters, 2003Aasved ;1998להרחבה ר':  31
32 Shaffer et al., 2004; Stinchfield & Winters, 1998;Sutherland, 1998; Hardoon et  Griffiths & 

al., 2002; Ladouceur et al., 1999 
  ,2000Winters & Andersonלהרחבה ר':  33
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מזל, מיומנות, יחס לכסף והשפעת ההימור  שהם ייחודיים להתנהגות הימורים, כמו:

; כלומר ייתכן שהתבססות על גוף ידע דומה לכאורה )כגון שימוש לרעה על מצב הרוח

אקטיביים(, בשלב שבו הידע על התנהגות הימורים בקרב בני נוער -בחומרים פסיכו

ני עדיין אינו מבוסס דיו, עשויה להוביל להבנה לא מדויקת של הגורמים המובילים ב

נוער להתנהגות הימורים ואף לדרכי התערבות שגויות. מכאן שקיימת חשיבות לבדוק 

 כל גורם סיכון בנפרד ולא להכליל באופן גורף גורמי סיכון מתחום אחד לתחום אחר. 

 שבו נתפס ההימור על ידי בני נוער:האופן 

אשוני הידע על אודות האופן שבו נתפסים ההימורים על ידי בני נוער הוא ידע ר

בתחום. מחקרים שבדקו את יחסם של המתבגרים להימורים מצאו שרוב המתבגרים 

משחק ללא , רואים בהתנהגות הימורים פעילות חברתית בעלת תדמית חיובית

. חוקרים אשר בחנו הימורים חוקיים 34חמורות והתנהגות שאינה בעייתיותתוצאות 

כלל אינם נתפסים על ידי בני  מסוג לוטו וכרטיסי גירוד, מצאו שהימורים מסוג זה

. הוריהם של אותם בני נוער אף הם אינם תופסים פעולה זו כמזיקה 35הנוער כהימור

 . 36ורוכשים לא אחת כרטיסי הימורים לילדיהם

לממצאים אלה, אשר מצביעים על כך שהימורים נתפסים באופן חיובי, ניתן לייחס 

 : מספר סיבות אפשריות

אשר מנהלים את ההימורים אינם משתמשים במילה  : הגופיםמשחקי מילים .1

"הימור" בלבד, אלא עושים שימוש במשחקי מילים שמבטאים פעילות לגיטימית של 

זמן פנוי ושל בילוי תמים. לעתים הם משתמשים במילה "משחק" ולעתים במילה 

"הגרלה"; כלומר יש כאן שימוש במילים אשר מטשטשות את הקשר בין סוגים שונים 

 ימורים לבין פעולת ההימור ויוצרים לה הקשר חיובי.  של ה

                                                           
 ;Skinner, Bincope, Murry & Korn, 2004 ;Barnes, Welte, Hoffman & Dintcheff, 2005להרחבה ר':  34
35 Wood & Griffiths, 2004; 
36 Wood & Griffiths, 1998Gupta & Derevensky, 1997, 1998b; ; 
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: העובדה שחלק גדול מההימורים הם חוקיים ובעלי לגיטימציה חוקיות ההימור. 2

 . חברתית מחזקת את התפיסה שמדובר בהתנהגות נורמטיבית ולא מזיקה

: זה שנים רבות קשה לצאת לרחוב, לפתוח עיתון או להתבונן בטלוויזיה פרסום .3

לי להיתקל בפרסומים המשדרים שנכון, כדאי ונבון להמר. חשיפה גבוהה מב

לפרסומות אלו יוצרת אף היא תחושה שהימורים הם חלק מסגנון חיים. אולם חשוב 

פסים באופן חיובי לזכור שאף כי הימורים חוקיים מסוג לוטו, טוטו ופיס נת

ואת יכולתם  , אין זה מבטל את הסכנה שהם טומנים בחובם37וכהימורים קלים

טוענים שמשחק הלוטו למשל,  38להוביל במקרים מסוימים להתמכרות. גריפיתס וווד

החברתית של הימור זה  וקבלתון בלימוד התנהגות ההימור, הוא רק הצעד הראשו

 מחלחלת ועשויה להשפיע על האופן שבו נתפסים הימורים אחרים.  

מזיקה עשויה להוות גורם ניתן אפוא לומר שהתנהגות הימורים אשר נתפסת כלא 

סיכון נוסף; בני נוער נחשפים להתנהגות שיש בה סיכון, אולם הם אינם מודעים כלל 

לסכנת ההתמכרות ולסיכונים נוספים אשר טומנת בחובה התנהגות זו. לכן קיימת 

חשיבות רבה לפעילות אשר תפתח מודעות ציבורית ביחס לעובדה שהתנהגות 

ורים "קלים", עשויה לגרום לבעייתיות, בעיקר בקרב הימורים, גם כשמדובר בהימ

בני נוער, המהווים קבוצת סיכון מיוחדת. נוסף על כך, יש להמשיך ולחקור את האופן 

 שבו נתפסים ההימורים השונים בקרב בני נוער בארצות שונות ובישראל.

 

 

                                                           
  ,2001Griffiths & Woodלהרחבה ר': 37
  ,2000Griffiths & Woodלהרחבה ר':  38
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 : השוואה בינלאומית4פרק 

 סקירת הטיפול הנהוג במדינות מפותחות   4.1 

במסגרת דיוני הוועדה, הציג פרופ' פנחס דנון, את מחקריו והשוואה בינלאומיות 

למדיניות הנהוגה במספר מדיניות מפותחות שמקדישות אמצעים לטיפול במכורים 

 קנדה ופולין.  הןלהימורים. שתי המדינות אותן בחרה הוועדה לדון בדוח זה 

 קנדה

, הוחלט כצעד ראשון למפות את בקנדה ביותר גדולה מחוזה הינוש אונטריו מחוזב

בעיית ההימורים במחוז ולבחון את אסטרטגיית המשחק האחראי הנהוגה במחוז 

וזאת לאור התרחבות תעשיית ההימורים. מבחינת מדיניות שני המשרדים המעורבים 

 .(MEDT) ומסחר כלכלי לפיתוח והמשרד( MOHLTC) הבריאות משרדבנושא הינם, 

 של ומחקר מניעה, לטיפול הכוללת האסטרטגיה ליישום יאחראמשרד הבריאות 

 מדיניות על אחראי , בעוד שהמשרד לפיתוח כלכלי ומסחרבעייתיים הימורים

 המימון זיהויו המשחקים תאגיד חוק, אונטריו של הלוטו ניהול על, המשחקים

, הממשלה גובה מס 1999מבחינה היסטורית, החל משנת . 39הימורים לאסטרטגיית

   40שני אחוז מהכנסות מכונות הימורים, קזינו ומרוצי סוסים. בגובה

המדיניות כוללת שלושה ממדים: העלאת מודעות ומניעה, מחקר וטיפול, תוך שהיא 

משרד הבריאות   41מיליוני דולר קנדי לטובת הנושא. 8על סך משקיעה תקציב 

דיש ופרט להקתקציב לתחום התמכרויות  תפקידו להעבירהאחראי על הטיפול 

 המקומיות הבריאות רשתותלתוכניות טיפול בהימורים דרך  42םייעודי אמצעים

                                                           
39 Term Care Addictions -Office of the Auditor General of Ontario. Ontario Ministry of Health and Long

http://www.auditor.on.ca/en/reports_en/en08/301en08.pdfPrograms.   

40 Gaming -Gambling and Responsible-term Care. Review of the Problem-Ontario Ministry of Health and Long
Strategy of the Government of Ontario. 

http://www.health.gov.on.ca/en/common/ministry/publications/reports/gambling_05/sadinsky.aspx 

41 dity of pathological gambling in addiction treatment facilities. J Subst Rupcich N, Frisch GR, Govoni R. Comorbi
Abuse Treat. 1997;14(6):573–574. 

42 Rush B, Shaw Moxam R, Urbanoski KA. Characteristics of people seeking help from 
specialized programs for the treatment of problem gambling in Ontario. J Gamb Issues. 

]http://jgi.camh.net/doi/full/10.4309/jgi.2002.6.9. [ 54–6:32;2002 

http://www.auditor.on.ca/en/reports_en/en08/301en08.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/common/ministry/publications/reports/gambling_05/sadinsky.aspx
http://jgi.camh.net/doi/full/10.4309/jgi.2002.6.9
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(LHIN)מעורבים מלבד משרדי הממשלה גם עמותות  הויישומתוכנית גיבוש ה.  ב

 ונציגי מגזר שלישי.  

 

 פולין

חודית ע"י הממשלה, ינושא ההימורים קיבל התייחסות י 2010רק בשנת  בפולין

הממשלה מינתה . (Gambling Act חוקק חוק ההימורים ) 2016וכתוצאה מכך בשנת 

 ממשלתי מימון מקבלתה Polish Gambling Problem Solving Fund שםבעמותה 

, אבחוןהסברה, מניעה, בשנה לטובת פעילות  שקליםמיליון  5על סך של  מלא

כשלב ראשון בוצעו  מחקרים . 43מלווה בתחום ומחקר טיפול, התערבות ראשונית

אפידמיולוגיים על מנת למפות את בעיית ההימורים בפולין וכצעד למניעה והעלאת 

דע. בנוסף וחוברות מימודעות בקרב הקהל הרחב ואנשי מקצוע, פורסמו עלונים, 

תכללת פעילויות מדעיות כולל כנסים בינלאומיים בסיוע מומחים עולמיים מ עמותהה

מושקע בתוכניות הפולני  רוב  התקציב דינת ישראל שותפה להם. בתחום, כאשר גם מ

בבריאות  טיפול במסגרותניתן  הימורים בעיות. הטיפול בוטיפול, הדרכה, הסברה

 . התמכרויותמומחה בטיפול ב סוציאלי-פסיכו-הנפש ע"י פסיכיאטריים וצוות רי

 

 

 

                                                           
43 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092011540 

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=176920 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092011540


44 
 

  מכורים להימורים בישראלמערך הטיפול ב: 5פרק 

  הרווחתיהטיפול  5.1

 בניכיום, אוכלוסיית היעד של השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה,  הינה 

 והתנהגויות לחומרים ההתמכרות רצף על המצויים ומבוגרים צעירים+, 12 מגיל נוער

 לטפל בכדי הופנו או פנו ,תרווא אשר, ווהימורים  אלכוהול, סמים הכוללות: ממכרות

 .תמכרותהה בבעיית

יחידות לטיפול בנפגעי  74במסגרת הרשויות המקומיות,  להתמכרויות מפעילהשירות 

יחידות לטיפול בבני נוער על רצף ההתמכרות, לא כולל היחידות של עמותת  48סמים, 

בין היתר )בפיקוח השירות לטיפול בהתמכרויות(, המטפלת בבני נוער  "סם-אל"

כאשר מרבית  האלכוהול, ם יחידות טיפוליות לתחו 53 בתחומי המניעה וההסברה.

פלים על רצף ההתמכרות לאלכוהול. חשוב לציין, והמטופלים ביחידות אלה, הם מט

שלא מעט מעובדי יחידות אלה, הינם עובדים )עובדים סוציאליים( בודדים הנותנים 

, עם איחוד 2004בשנת לכל  המטופלים על רצף ההתמכרות.  םכוללניימענים 

השירותים לנפגעי אלכוהול ולנפגעי סמים לשירות אחד לטיפול בנפגעי התמכרויות 

 2011בשנת ם תחום ההימורים בתכניות השירות. , שולב גיוע לבתי משפטסבמנהל 

 נכתבו הנחיות לטיפול בנפגעי התמכרויות, שכללו סמים אסורים, אלכוהול והימורים. 

במסגרת זו, הינה כוללת גורמים רבים שאינם המכור בכל המסגרות בהם מטופל 

ולבני משפחתו. אחד הקשיים למכור מטפלים במעטפת הטיפולית הנדרשת 

המרכזיים בהפעלת תחומי טיפול שונים ומגוונים הינה בכך שהמטופל לא מקבל ראיה 

תהליך הגמילה.  להלן מכלילה ומטיבה וכך פוטנציאל הטיפול לא מובא לידי ביטוי ב

עם משרד  ופיקוח תחומי הטיפול השונים הניתנים כיום ע"י עמותות שונות בתיאום

 מהרווחה:

 "סיכוי נוסף"
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הועלתה הצעה לשיתוף פעולה בין עמותת "אפשר" לבין מפעל הפיס  2002בשנת 

לטובת נפגעי ההימורים בישראל. שיתוף פעולה זה יצר את הפרויקט "סיכוי נוסף", 

הפיס מפעל אימץ שהשתלב בתכנית מפעל הפיס ל"משחקים באחריות", במסגרתו 

 .ייע למכורים להימוריםהציבור ולסשורה של נורמות וכללים שנועדו להיטיב עם 

 פרויקט "סיכוי נוסף" כולל את התחומים הבאים:

שפועל כיום  ( למתן סיוע ראשוני והכוונה לטיפול1-700-500-888קו טלפון ) –קו חם 

מידי יום מהצהריים עד הערב ומאפשר גם השארת  מאויש. הקו במימון מפעל הפיס

שיחות  5,304התקבלו  2015 עד לסוף 2003הודעות בתא קולי. מפתיחת הקו בשנת 

( שיחות של מהמרים עצמם המבקשים סיוע. שאר 51.8%רלוונטיות, כמחציתם )

  המטלפנים היו בני משפחה, חברים ואנשי טיפול למיניהם.

בקשר עם שירותי הרווחה  םמעונייניסיוע למהמרים שאינם   - מענקי טיפול

, העירוניים או שאלו לא מאשרים את המימון עבורם ומבקשים טיפול במימון עצמי

. לרב מקבלים מימון מתקציב מפעל הפיס ועל המטופל ישנה השתתפות עצמית זעירה

 .עד שנתיים לאריכההמענקים ניתנים לתקופה של חצי שנה שניתן 

געי הימורים לוקה בחסר בכל הקשור בלווי מערכת הטיפול לנפ – ליווי פסיכיאטרי

אושר מימון לייעוץ פסיכיאטרי ייחודי למהמרים בשני  2015רפואי פסיכיאטרי. בשנת 

מרכזים גדולים, ברמת גן ובירושלים. יש כוונה להרחיב את השירות גם למרכזים 

האחרים הפרושים בארץ. מידע על השירות ופרטים על ממצאי האבחונים ניתן לקרא 

 מאמרו של ד"ר לב אברבוך בחוברת זו.  ב

סיוע בפעילות הסברה ושיווק תחום הטיפול במהמרים, כולל ניסיון  – שיווק ופרסום

 להקמת פורום הימורים באינטרנט, במסגרת אתר עמותת "אפשר".

גם היא לפרויקט  2009המועצה להסדר הימורים בספורט )ספורטוטו( הצטרפה בשנת 

כוללת  המועצה להסדר הימורים בספורטעמותה. השתתפות זה, בהסכם נפרד מול ה

 את התחומים הבאים:
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המועצה להסדר הימורים בספורט נטלה על עצמה לסייע ליחידה  – הכשרת עובדים

בהכשרת העובדים לתחום ההימורים. כל רופאי היחידה קבלו הכשרה מסיבית 

ונהנים מהדרכה  בנושא מפרופ' דנון וכל העובדים הסוציאליים עברו השתלמויות

 שוטפת מידי חודש במהלך השנה. 

הימורים נמצא רק בתחילתו. הניסיון שהצטבר עד הרווחתי במכורים לתחום הטיפול 

עתה מהווה אמנם בסיס חשוב לידע ולפיתוח תכניות אך אין בו די. יש צורך להרחיב 

זיהוי את תחום המחקר בנושא ההימורים שלוקה בחסר, יש לעודד תכניות לאיתור ול

של המהמרים לטיפול ויש מקום לשילוב  םלהתנעתבעיית הימורים וחיפוש דרכים 

פיתוח הטיפול התרופתי עם הטיפול  שתאפשרהמערכת הפסיכיאטרית בנושא, 

 סוציאלי.  -הפסיכו

ערב הנותנים מענים גם לאוכלוסיות ומרכזי יום  20מענים נוספים ניתנים במסגרת 

מסגרות חוץ ביתיות בהם ניתנים מענים גם  9-בו, מכורים לסמים ולאלכוהול

 .למהמרים

 לטיפול בהתמכרויות אין כיום מערכת טיפולית ייחודית במסגרת השירותלסיכום, 

אשר יכולה לתת מענה רחב בתחום איתור או משרד הבריאות משרד הרווחה של 

כיום ע"י משרד  למכורים להימוריםטיפול הניתן . הוטיפול במכורים להימורים

להתמכרות מסוג זה, אלא במסגרות  תוייעודיויחודיות ילא ניתן במסגרות הרווחה 

אשר ברובן מטפלות בנפגעי אלכוהול ואו חומרים פסיכואקטיבים. זאת ועוד, כוח 

מות בנושא הימורים, , בחלקו עבר השתלםסוציאלייעובדים  האדם אשר ברובו מונה

כוח האדם אינו מגוון ואינו מכיל  פי זה. בנוסףאך נדרשת התמקצעות בתחום ספצי

סוציאלי  -פסיכו -יושונות כפי הנהוג בטיפול ע"פ המודל הב תמדיסציפלינואנשי צוות 

בהתמכרויות, המכיר בהתמכרות כמחלה כרונית של המוח בעלת התלקחויות חוזרות 

ונות המצריכה טיפול אינטנסיבי במישורי חיים רבים ומפעילה שיטות התערבות ש

ביולוגיים  נוירובעיית ההתמכרות להימורים טומנת בחובה גם היבטים ומגוונות. 
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ורפואיים, שכן אנו למדים כי חלקם סובלים מתחלואה נפשית נלוות כגון: דיכאון, 

, לרבות שימוש בטכנולוגיות תרופתיות להורדת הכמיהה ומניעת חזרה  'וכוחרדה 

ל אינטגרטיבי המאחד את הפן הרפואי לצד ולכן נדרש טיפולהתנהגות התמכרותית,  

 .הפן הסוציאלי

פונים לקבלת  המכורים להימוריםמבין  רק חמישיתמנתוני שירותי הרווחה עולה כי 

ים להימורים אינו מכורסיוע. מהנתונים שקיבלה הוועדה עולה כי הרב המוחלט של ה

ואינו מקבל טיפול ומענה ראוי בעקבות העדר לשירותים חברתיים פונה למחלקות 

למכור ייחודיות הטיפול וההכשרה של המטפלים לסוגיית ההימורים. כאמור, 

לסמים, אולם ייחודיות זו לא  מכורהממוצע ישנו פרופיל שונה מזה של ה להימורים

באה לידי בטיפול במערך הטיפולי. לנתון זה חשיבות רבה בהיערכות שרותי הרווחה 

טת מהמרים בטיפול במסגרתם, שכן קיימת הסתייגות רבה בקרב המהמרים לקלי

להיקלט בשירותי הרווחה העירוניים. כמו כן, עולה השאלה האם משרד הרווחה 

ים להימורים ולתת להם את הטיפול מכורבמתכונתו הנוכחית מצליח לאתר את ה

 הראוי לצד הטיפול בתופעות ההתמכרויות האחרות.

 פולחסמים בהגעה לטי

מורכבים של אישיות על רקע קווי  הפרעה התנהגותיתהתמכרות להימורים היא 

ים לחומרים מכור, הנבדלים מאישיותם של מרבים המכור להימוריםה

תפיסתו העצמית של האדם על רצף ההתמכרות להימורים, הינה  פסיכואקטיביים.

ההימורים אליהם הוא של אדם נורמטיבי ולא עבריין, שכן חלק לא מבוטל ממשחקי 

, אם כך, לעיתים המכור להימוריםהתנהלותו של  מכור, הינם הימורים חוקיים.

קרובות אינה באה לידי ביטוי בהתנהגות עוברת חוק, אלא הוא מתאפיין ביכולות 

לנהל אורח חיים תקין לאורך זמן, כך שהטיפול בו מלווה במנגנוני הכחשה רבים 

 רות לסמים ואלכוהול.מאלה של אנשים על רצף ההתמכ
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 יםמכוראחוזי ההצלחה וסיום טיפול ב

להימורים ים מכורתות הנדרשות לטיפול במובבחינת הנתונים של משרד הרווחה והע

 מכורים להימורים ובשנת 967 טופלו 2015בשנת טופלו  במסגרות השונותנמצא כי 

 .מכורים 1079 טופלו 2016

ים מכורה מספרבכדי לבחון את האפקטיביות של מערך הטיפול, בדקה הוועדה את 

 שצלחו את הטיפול. להימורים 

 

 

מכלל הפונים שאינם  70%-רמת הנשירה בתחום ההימורים גבוהה ונאמדת על כ

מסיימים את הטיפול כמתוכנן. בעניין זה יש לתת את הדעת למספרם הגדול של 

ם בעצמם עבור הטיפול )"טיפול במימון עצמי"( שברב המשלמי המכורים להימורים

המקרים מסתיים מוקדם מהרגיל, וזאת לעומת נגמלים אחרים מתחום הסמים 

 והאלכוהול.

 

לאור האמור יש צורך במתן מענה ייעודי ייחודי, במקום פיזי אחר ונפרד ממקומם של 

 היחידות הנותנות מענה טיפולי לאנשים על רצף ההתמכרות לחומרים

 פסיכואקטיביים. 

30%

28%

36%

6%

(2015)שיעור ההצלחה בטיפול במכורים להימורים : 8לוח 

עתידים לסיים את הטיפול נשרו באבחון הראשוני נשירה במהלך הטיפול אחר
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ים אחרים, מכורבהפרדה זו בין אוכלוסיית האנשים על רצף ההתמכרות להימורים, ל

קיים פוטנציאל להגביר את היכולת לגייס אנשים אלו להשתלב במערך טיפולי שיסייע 

להם להיגמל ולהחזיר את האיזון לחייהם. יחידות אלה יאתרו, יגייסו,  יאבחנו, יטפלו 

ויפעילו תכניות עבור מהמרים, במרכזים אזוריים. כמו כן מרכזים אלה יהוו גורם 

 ל אחרים. מייעץ עבור גורמי טיפו

 הטיפול הרפואי תרופתי  5.2

מעקב רפואי לרבות מרים במסגרות הציבוריות בארץ אינו כולל מהבכיום, הטיפול 

להתמכרות מסוג זה. המודל הטיפולי המוצע  יייעודטיפול תרופתי טיפול נפשי ו

גם בבחינה . כיום במרכז האינטגרטיבי, משלב טיפול רפואי וטיפול סוציאלי

לטיפול בהתמכרות  FDAין פרוטוקול טיפולי אחיד המאושר ע"י ה א ומית,לאבינ

להימורים למרות שישנם מחקרים המדווחים על יעילותם של קבוצות תרופות שונות. 

מחקרים שונים מראים כי קיימת יעילות לטיפול תרופתי במהמרים לעומת מטופלים 

שלא קיבלו טיפול )פלצבו(, כאשר תרופות המסייעות בהורדת הכמיהה, אנטגוניסטים 

( הדגימו שיפור בהורדת הדחף והתדירות nalmefene או   naltrexoneאופיואידיים )

של ההימור, וירידה במחשבות הטורדניות על ההימור. מקבוצת תרופות הנוגדות 

 פסיכוזה לא הודגמו יעילות ובופרנורפין הדגים תוצאות מעורבות. 

דנון ויאנקו במחקרם הציעו לאמץ את גישת הטיפול התרופתי המותאמת באופן אישי 

 פל וזאת ע"פ החלוקה לתתי קבוצות בתוך הסיווג של הפרעת ההימור הפתולוגי: למטו

בתת הקבוצה של המהמרים האימפולסיביים הומלץ להתחיל טיפול במייצבי מצב 

רוח )תרופות שברבות השנים התוו לטיפול במגוון הפרעות נפשיות ביניהן הפרעות 

אישיות ולהפחתת התנהגות מצב רוח, טיפול משלים בהפרעות פסיכוטיות והפרעות 

-אימפולסיבית(, במידה ואין תגובה מספקת ניתן לתת תרופות ממשפחות ה

SSRIs  אוSNRIs   תרופות נוגדות דיכאון וחרדה(. במידה ואף אחת מתרופות אלו(

אינה משפיעה מומלץ לנסות שימוש בנלטרקסון )אנטגוניסט אופיואידי המשמש 

ממשפחת האופיואידים כגון: מורפיום  לגמילה בהפרעות התמכרות לתכשירים
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 SSRIsוהירואין(. בתת קבוצת המהמרים הטורדנים כפייתיים הומלץ להתחיל עם 

בתת קבוצת ההתמכרותיים הומלץ  ואם אין תגובה מספקת לעבור למייצבי מצב רוח.

להתחיל טיפול בבופרנורפין )תרופה נוגדת דיכאון המשמשת גם לגמילה מחומרים 

גויות ממכרות כגון: עישון(. במידה ואין תגובה מספקת, מומלץ ממכרים והתנה

 להחליף טיפול לנלטרקסון.

יש לציין כי במצבים מורכבים מומלץ לשלב תרופות אשר פועלות ע"י מנגנונים שונים 

 .כדי לשפר את היעילות הפרמקולוגית

  חשיבות הטיפול הקבוצתי 5.3

 לפרט לספק,  בפרט מטרה וממוקדת בכלל  טיפולית קבוצתית התערבות של מטרתה

 רגשות של אוורור מתאפשר הטיפוליות בקבוצות. במצוקתו ושותפות יחד תחושת

 יבינו שבאמת האנשים ירגישו כזו ובקבוצה, מצב באותו החברים כל הימצאות בזכות

 אינו מצבם שבשבילו מאדם תיתאמ תמיכה לקבל שיוכלו, חריגים אינם שהם, אותם

 מתאפשרת הקבוצתית ההתערבות במהלך. בשרו על זאת חווה אהו אלא, תיאורטי

 החברים ידי את מחזקת זו למידה. עצמם החברים התנסות מתוך משותפת למידה

 של מהסוגים אחד הינן טיפוליות קבוצות .להתמודד להמשיך כוחות להם ומעניקה

 שלעצמה זו והגדרה, לנורמטיבי החריג נחשב טיפולית בקבוצה.  התערבות קבוצות

 על רבה ובפתיחות קושי ללא לדבר לחבריהן מאפשרות אלו קבוצות. תמיכה מהווה

 טיפוליות מטרות 4 התערבות בקבוצות. ומחשבותיהם רגשותיהם התנהגותם

 :עיקריות

 .המשותפים ולקשיים לבעיות לגיטימציה מתן. 1 

 יותולבע המשותפות לבעיות המתלווים והרגשות המחשבות לביטוי מרחב מתן. 2

 . משותפות שאינן

 .קבוצתית לתמיכה הזדמנות מתן .3

 .יותר הולמים התנהגות סגנונות של למידה אפשרות יצירת. 4
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לעזרה עצמית. רק  GA, בעיקר כקבוצות 1957קבוצות למהמרים מוכרות כבר משנת 

החל דר' קאסטר מאוהיו ארה"ב, להפעיל טיפול קבוצתי עם מהמרים  1971בשנת 

. דר' קאסטר טען שהטיפול הקבוצתי חשוב על 44בבי"ח בו הוא עבד בתור פסיכיאטר

לדבר על רגשות, לאפשר עימות  למהמריםמנת להשיג את המטרות הבאות: לאפשר 

בלי עכבות. פלורס  חשל מהמרים שיוכלו להיפתבינם ובין עצמם ולאפשר מפגשים רק 

( מגבה את נימוקיו של דר' קאסטר וטוענת שטיפול קבוצתי יעיל במיוחד, כאשר 1988)

 אישיים.-מדובר במטופלים שסובלים מהפרעה שבאה לידי ביטוי במובנים בין

 לקבוצה יש ערך מיוחד, שמעשיר את הטיפול בהיבטים הבאים:

1. Peer Group  )הקבוצה מהווה עבור המהמרים קבוצת תמיכה,  –)חברותא

באופן שאינו קיים בדרך אחרת. התחושה היא שרק מטופלים יכולים להבין 

באמת אחד את השני. זה המקום שמקבלים אותם כפי שהם ולא רק מבקרים 

 אותם כמו במשפחה, עבודה ועוד.

2. Male Bonding  )מאחר ורב המשתתפים אם לא כולם  –)התחברות גברית

ברים, יש בקבוצה הזדהות גברית חשובה. לחלק מהמטופלים יש "עסקים לא ג

פטורים" מול אביהם, בעיות בזהות מינית, זהות מינית לא מגובשת, מודלים 

לחיקויי בעייתיים. החיפוש אחר חום ואהבה מאפשר חברויות, ללא הימורים, 

 בקרב אנשים שמבינים זה את זה.

3. Sharing  )"למהמר הכפייתי לשמוע ולהישמע. הדיבור  חיוני -)"התחלקויות

על החוויות הקשות שספגו בעולם ההימורים מלווים אותם כטראומות 

ופגיעות נרציסיטיות קשות. השמעה של החוויות הללו באווירה תומכת, 

מבינה ואכפתית מאפשר להם לדבר על אותם חוויות קשות ולהבין טוב יותר 

 מודע אלא לחומר גלוי לעבודה טיפולית.את אשר חוו. הלא מודע הופך לא רק ל

                                                           
  ,1985Custer & Miltלהרחבה ר':  44
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הקבוצה מאפשרת למטפל לצפות מקרוב  -אישים -קונפליקטים בין .4

אישיים שנוצרים בקבוצה ולהקיש מכך על היחסים בתוך  -בקונפליקטים בין

המשפחה של המטופלים. רבים מן המטופלים סובלים מהפרעת אישיות כזאת 

זמן אמת, את ההפרעה או אחרת. הקבוצה מאפשרת לראות מקרוב, ב

והשפעתה של הפגיעות הנרציסטיות, הדימוי העצמי והערך העצמי הנמוך, כפי 

שהם באים לידי ביטוי במצבי לחץ חברתי, דחק וכו', ואף להעריך את 

 ההימורים של המטופל. תמשמעותם והשפעתם בהתייחס להפרע

5. Familial Transference  )תים המטופלים מפתחים לע -)העברה משפחתית

מול המנחים העברה, כפי שאולי נוצרה בקונסטלציה המשפחתית. כך שאפשר 

שוב לשער את היחסים מול דמויות הוריות, יחסי אובייקט מוקדמים, 

 סמכותיות, ואף אפשר לעבוד עם החומרים הללו בטיפול הפרטני או הקבוצתי.

6. Mirroring  )המטופלים מעניקים אחד לשני השתקפות במאין  -)שיקוף

עצמית. כל מטופל משמיע קול שונה של "המהמר הקטן" החבוי בתוכו. -ראהמ

לפעמים השמעת הקול יוצר גירוי חיובי או שלילי ויוצר תגובות קיצוניות 

שמאפשרות דיון. הדיון שנוצר הוא אותו דיאלוג פנימי שחסר אצל חלק 

מהמטופלים. קיום דיונים בקבוצה מפתחים את היכולת של המהמר לפתח 

יד את הדיון הפנימי שכה חיוני לריפוי. אפשר לקרוא לזה מאין בעת

 אינטגרציה חיצונית של החלקים השונים של אישיותו של המהמר. 

7. Confrontation and Verification  )בקבוצה עומדים  -)עימות ואימות

המהמרים מול אנשים כמותם, שקוראים אותם באופן ברור ביותר והיכולת 

 שלהם לשקר ולעשות מניפולציות פוחת.

אי אפשר להתעלם גם מהנימוק הפרקטי. טיפול קבוצתי הוכיח את  -חסכון  .8

 עצמו כטיפול חסכוני, מבחינת כוח אדם ומבחינת השקעת זמן.
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ספר מודלים לקבוצות טיפוליות. אחד המודלים המומלצים לטיפול קבוצתי קיימים מ

, מפגשים Short-Term-Open Ended-Gaol Orientedבמהמרים פתולוגיים נקרא: 

 פתוחים המאפשרים כניסה ויציאה של מטופלים. יתרונות המודל:

 שבועות. 10מאפשר חילופי מטפלים מדי  .1

ההטרוגניות מאפשרת העלאת מטופלים מתערבבים, חדשים וותיקים,  .2

 או שהועלו אך בהקשרים ובמיקודים שונים.\נושאים חדשים ו

 לא מונע בניית גיבוש ואינטימיות החשובה לעבודה טיפולית. .3

 מאפשר הכנסת כל המטופלים המבקשים קבוצה ללא סינון. .4

 דורש מחויבות לזמן מוגבל ואפשרות לבחור במספר סטים של טיפול. .5

 מודל זה גם מספר חסרונות:בצד היתרונות יש ב

ווצר מצב של "הדבקות", הוותיקים ייכול לה –ההטרוגניות לא תמיד מועילה  .1

כנס לרגרסיה ואף למעוד בעת כניסת מטופלים שטרם הפסיקו ייכולים לה

 להמר.

 למטופלים וותיקים החזרה של נושאים יכולה ליצור עייפות. .2

 של מטופלים חדשים. האינטימיות גם אם מושגת, נפגמת כל פעם בכניסה .3

בגלל אופיים השונה במעט משאר חבריהם המכורים, קבוצת המהמרים מחייבת 

מטפל קבוצתי מנוסה וגמיש שיכול להכיל את טובענותם ודרישותיהם של המטופלים, 

 יחד עם הקרנת סמכות טיפולית.

או לסמים. הוא צלול \מניסיון עולה כי המהמר הממוצע שונה מהמכור לאלכוהול ו

יותר עם רמה קוגניטיבית טובה, לא מושפעת מחומרים, רמת האינטליגנציה, השכלה 

אקונומית היא בינונית ומעלה, מה שמאפשר דיונים -תיכונית ומעלה והרמה הסוציו

כי לאחר מספר  עלהבקבוצות  מעמיקים ועבודה טיפולית עמוקה ומעט דינמית.
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מפגשים התחלתיים מובנים, הקבוצה לקחה שליטה על עצמה וניהלה את עצמה 

 .של המנחהכמעט לחלוטין עם מעט הכוונה 

 הנושאים שעלו בקבוצות היו שונים ומגוונים, אך היו מספר תכנים שחזרו על עצמם:

 דיכאון וחרדה, כולל ביטויים על אובדנות. .1

 הפסקה טוטאלית. הימור מבוקר מול .2

 שליטה בכסף. .3

 .ורמאיותשקרים  .4

 הימור כבריחה מהתמודדות בעת אירועים בחיים )לידה, נישואין, מוות(. .5

 ריקנות, שעמום, זמן פנוי. .6

 "מלך" לעומת "כלומניק". –האני המפוצל  .7

כלי טיפול יעיל וחסכוני לטיפול בנפגעי הימורים.  ןלסיכום, קבוצות טיפוליות ה

(. למדנו GAקים החזקים מזינים את הקבוצות לעזרה עצמית )המטופלים הוותי

שכדאי לאפשר יותר מפגשים לכל סדרה של קבוצה, עדיף שיהיו שני מנחים  ןמהניסיו

מקצועיים ולא אחד, ובסך הכל ניתן לראות במטופלים שותפים לעבודה, לתת להם 

ופלים קבוצה שעובדים בה נכון היא חוויה מלמדת ומרגשת למט ללמד אותנו.

 .45ולמטפלים כאחד

 

 טיפול תוך התערבות יעילה  5.5

מסייעת  ןהתערבות אשר בשלב ראשועל פי מחקרים מדובר בהתערבות יעילה מוגדרת 

על מדיניות ומבוססת  לקוחות על רצף ההתמכרותסטיגמה וההדרה של הבצמצום 

תהליכי  טיפול בתופעה זו.להם כלים ומענים לשל משרדי ממשלה ומתואמת משולבת 

על  מבוססיםעם לקוחות על רצף ההתמכרות אמורים להיות התערבות אפקטיביים 

                                                           
 החשיבות והייחודיות בטיפול הקבוצתי במהמרים 45
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יכולת  ,ת הקשורות להתמכרות ברמה ארצית ומקומיתוניטור מוקדם של תופעומיפוי 

, ביצוע מחקרים בתחום ההתמכרויות ותמהם המאפיינים והסכנות הקיימ להעריך

.  בסופו של תהליך מיפוי זה, שמאירים את בעיית ההתמכרות והדרכים לטפל בה

מצופה כי יהיה ניתן להטמיע ולהפעיל תכניות ומענים טיפוליים המבוססים על ראיות 

 ועל סטנדרטים בינלאומיים. 

הטיפול בלקוחות על רצף ההתמכרות צריך להיות כוללני ומערכתי תוך התייחסות 

, התנהגותית תבילמכלול הצרכים של האדם ברמה רגשית, נפשית, תפקודית, קוגניטי

ופיזית, טיפול יעיל בתחום ההתמכרות על פי ארגון הבריאות העולמי כולל הפעלת 

תכניות שהוכחו מחקרית כנותנות  מענה מותאם לצרכי לקוחות על רצף ההתמכרות 

 וכוללות סטנדרטים ברורים, הגדרת יעדים ותוצאות טיפול שניתן למדוד אותן. 

בניית  תפיסת על תומבוסס במכורים בטיפול  כיעילות המוגדרות התוכניות בין

קביעת ל דגש תןייהעדכנית  הטיפולית הפעילות. מתווה למטופל" אישית חליפה"

הרקע לקשייו, טראומות שעבר,  הבנת תוך מטופל כל עם ייחודיתתכנית אישית ו

 ההתמכרות רצף על לאנשים הזדמנות שמאפשרת מטיבה טיפולית סביבה בנייתו

 תכלול העדכנית הטיפולית הפעילות ,ככלל .ארוךהו קצר בטווח והחלמה לשיקום

 לאוכלוסיות שיתאימו ל מגווניםטיפוסוגי  , תוך שילוב ואמפטית תומכת פרוצדורה

 .מתקנת חוויהו כוחות מתן ,העצמה וישלבו השונות

ים הפרמטרים נכלל מטופל כל של הייחודיים ומאפייניו לצרכיו המותאמות תכניותב

 : הבאים

 ראיתוו מניעה (1)

 הפעלת קו חם  (2)

תפעול של אתר אינטרנט למרכז הכולל מיידע לציבור, אפליקציה לשימוש  (3)

עצמי הבוחנת את הצורך בטיפול כולל התערבות ראשונית קצרה, ניהול 

 סביבה אישית של המטופלים במרכז וכו'. 
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אבחון יותר מדויק של פונים לפי סוגים שונים של התמכרות להימורים )על  (4)

סוציאליים. לאחר בדיקה -פסיכו-יםנוירוקוגניטיביבמבחנים ידי אבחון 

 הפנייה מותאמת לטיפול. במרכז  קלינית

 התערבות תוך שימוש בגישה המוטיבציונית. (5)

 קוגניטיבי-טיפול התנהגותי (6)

 קצרת מועד ראשוניתפעולות להפחתת נזק / התערבות  (7)

 התערבות במשפחה (8)

 טיפול תרופתי –רפואי  -טיפול סוציאלי  (9)

מורכבת של המהמר השונה מדובר בהפרעה התנהגותית ובאישיות היות ולסיכום, 

ים לחומרים פסיכואקטיביים, התנהלותו של המהמר, מכורמאישיותם של מרבים ה

חוק, אלא הוא מתאפיין לעיתים קרובות אינה באה לידי ביטוי בהתנהגות עוברת 

ביכולות לנהל אורח חיים תקין לאורך זמן, כך שהטיפול בו מלווה במנגנוני הכחשה 

רבים מאלה של אנשים על רצף ההתמכרות לסמים ואלכוהול. לפיכך, יש צורך במתן 

מענה ייעודי ייחודי, במקום פיזי אחר ממקומם של היחידות הנותנות מענה טיפולי 

מכרות לחומרים פסיכואקטיביים. בהפרדה זו בין אוכלוסיית לאנשים על רצף ההת

ים אחרים, קיים פוטנציאל להגביר מכורהאנשים על רצף ההתמכרות להימורים, ל

את היכולת לגייס אנשים אלו להשתלב במערך טיפולי שיסייע להם להיגמל ולהחזיר 

דות ייעודיות את האיזון לחייהם. כאמור, אין לשירות לטיפול בהתמכרויות כיום יחי

לאיתור, אבחון וטיפול בנפגעים על רצף ההתמכרות להימורים, כאשר משנה לשנה 

 אנו עדים לצורך הגדל להקים מערך טיפולי מותאם לאוכלוסייה זו.

 

 משפט קהילתיים  בתי

של בתי משפט  2014התערבות יעילה רושמת הצלחה בפרויקט ניסיוני שהחל בנובמבר 

"יובא" לישראל מארה"ב על ידי עמותת "אשלים",  קטבקצרה, הפרוי קהילתיים.
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הפועלת במסגרת ג'וינט ישראל בהובלת ד"ר דניאלה ביניש ומר שלומי כהן, בשיתוף 

ותמיכה של משרדי הממשלה השונים.  בתי משפט קהילתיים הם סוג של "בתי משפט 

ין (, אשר מתמקדים בשיתוף הפעולה בProblem Solving Courtsלפתרון בעיות" )

בתי המשפט בערכאה הראשונה לבין גורמי מערכת האכיפה, הרווחה והקהילה, 

ומטרתם היא צמצום תופעת הפשיעה החוזרת ויצירת פתרונות כוללים לבעיות 

המובילות לפשיעה. הנחת היסוד העומדת בבסיס בתי משפט אלה היא שחלק נכבד 

ליות, וכי על מנת כלכ-מהעבירות הפליליות מתבצעות על רקע של בעיות חברתיות

למנוע את הישנותן לא יהיה די במענה המשפטי ללא טיפול עומק בבעיות אלה. לפיכך, 

מודל בתי המשפט לפתרון בעיות נועד להתמודד לא רק עם העבירה עצמה )והענישה 

הנלוות לה(, אלא גם עם הגורמים למצב העברייני. בתי המשפט פותחו כך שהם יוכלו 

 תית לטיפול בגורמים אלה. מערכ-להוות מסגרת רב

לבתי המשפט לפתרון בעיות בארה"ב תפקיד מרכזי במניעת פשיעה חוזרת ובשיקום 

וחיזוק שכונות עוני. בתי משפט אלה עוסקים בעבירות המשפיעות על איכות חיי 

היומיומי, בהן עבירות שימוש בסמים, אלימות ורכוש. כל בית  םוביטחונהתושבים 

משפט מותאם לצרכי הקהילה בה הוא ממוקם. מדיניות הענישה בבית משפט לפתרון 

בעיות  מותאמת לצרכי הקהילה ולמטרות של העצמה ושיקום לצד גמול והרתעה. 

ים העונשים , חינוכיים ושיקומיים. כך, למשל, במידת האפשר כוללמידייםהעונשים 

מרכיב ברור של השבה לקהילה הנפגעת וחיזוק אחריותיות של עוברי חוק כלפי 

הקהילה בה הם חיים. במקביל, גמילה מסמים ואלכוהול, השתלבות במערכות 

החינוך או סדנאות תעסוקה, בפיקוח בית המשפט ובאמצעות גורמים בקהילה, 

פוקח והמחייב המתקיים תחליף לעונשי מאסר. לצד השיקום המלעיתים מהווים 

במסגרת ההליך הפלילי, יש ניסיון להפנות את הנאשמים ובני משפחותיהם לשירותי 

 השירותים ועידוד ממסדי להשתתף בהם.  תהניגשרווחה על בסיס התנדבותי, תוך 
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לצד חיזוק יכולתה של המערכת להתמודד עם תופעות של עבריינות, מאפשר המודל 

הקיים בין הציבור למערכות האכיפה ולקרב מחדש  הקהילתי לצמצם את הניכור

 אוכלוסיות של עוברי חוק אל הקהילה.

בישראל, המודל יושם בבתי המשפט הקהילתיים באופן המשמר את עקרונות היסוד 

של ההליך הפלילי תוך קידום המדיניות של הפניה להליכים שיקומיים במקרים 

שקף את ייחודיות ההליך ומאפשר המתאימים. בית המשפט הקהילתי פועל באופן שמ

את התקדמות תהליך השיקום לצד פיקוח מתמיד מצד בית המשפט. לשם כך, פיתח 

כנית אישית לנאשם, לצד מנגנוני פיקוח ודיווח וות בית המשפט מנגנונים לבניית תצ

שבוחנים את מידת שיתוף הפעולה ומאפשרים התערבות שוטפת בתהליך. בכלל זה, 

נאשם  שינוי והתאמת התוכניות לפי הצורך, פתרון בעיות, הפסקת עידוד והכוונה ל

 התכנית במקרים בהם אין שיתוף פעולה וכדומה. 

עד עתה הוקמו בישראל שלושה בתי משפט קהילתיים: בבאר שבע, ברמלה ובתל 

שעניינה "ייעול מדיניות  1840התקבלה החלטת ממשלה מס'  11.8.2016אביב. ביום 

ירים בישראל", בה הוחלט, בין היתר להרחיב את המודל של הענישה ושיקום האס

בתי המשפט הקהילתיים במטרה לצמצם ענישה בדרך של מאסר ולהקים ארבעה בתי 

 משפט נוספים )שלושה נוספים על אלו הקיימים היום(. 

 פעילות בתי המשפט הקהילתיים

כשרות הפעילות בבתי המשפט הקהילתיים מתנהלת על ידי צוות קבוע שעובר ה

, מכהן שופט קבוע בבית משפט, מתאימות ויודע לפעול בשיתוף פעולה. במסגרת זו

דו נציגי רשויות התביעה, הסניגוריה הציבורית ושירות מבחן. לצד השחקנים ולצ

המסורתיים של ההליך הפלילי מוצבים בבתי המשפט הקהילתיים גם אנשי צוות 

ת בית המשפט ועל הניהול שאמונים על הפעלת המעטפת הקהילתית שמקיפה א

השוטף של העבודה ובכלל זה,  ליווי עבודת הצוות, סיוע בפתרון בעיות וקשר עם 

הבאה בשערי בית המשפט  הלאוכלוסייגורמי שיקום ורווחה, הנגשת שירותים 

 בין בית המשפט לגופים מקצועיים וגורמים בקהילה.  שותפותויצירת 
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דובר בהליך ייחודי ושהבחירה להיכנס כבר מהדיון הראשון מובהר לנאשם כי מ

לתהליך היא בידיו.  הנאשם נדרש להשתתף בתכנית השיקום שנקבעה לו, למלא את  

הוראות בית המשפט שנקבעו בעניינו ולהגיע באופן שוטף לדיוני מעקב. דיוני המעקב 

מתקיימים בתדירות גבוהה יחסית,  שפוחתת עם התקדמות התכנית השיקומית.  בין 

ים עומדים נציגי שירות המבחן והצוות המסייע בקשר שוטף עם הנאשם ועם הדיונ

הגורמים השונים  על מנת לעקוב אחר התקדמות הנאשם בתוכנית, לסייע בתהליך 

ולהציע פתרונות לבעיות וקשיים שעולים לאורך הדרך. הצדדים והשופט מעודכנים 

 בתהליך ומעורבים ככל שנדרש. 

לותם של בתי המשפט הקהילתיים בישראל. הוועדה הוועדה התרשמה מהצגת פעי

בין בתי המשפט הקהילתיים לבין מרכזי  מרביסברה כי יש לשאוף לשיתוף פעולה 

הטיפול המחוזיים שיוקמו בכל הנוגע לטיפול במכורים להימורים שהם עוברי חוק. 

 האזוריים, המפורטים בדוח זה,מרכזי הטיפול ממליצה להקים את במקביל, הוועדה 

מענה שיקומי דומה גם למכורים להימורים בסמוך לבית המשפט הקהילתיים ושיתנו 

לאותם המכורים להימורים המעוניינים  לאפשר, במטרהעוברי חוק. זאת  שאינם

 מעטפת שיקומית טיפולית מותאמת טרם שהם מתדרדרים לפעילות פלילית.  ,בכך
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 המלצות: 6פרק 

  להימורים ואיתור מכורים להימוריםהגברת המודעות להתמכרות ( 1)

. הוועדה ממליצה על עריכת קמפיין להעלאת המודעות לתופעת 1.1

 .ההתמכרות להימורים ולטיפולים הניתנים בהקשר זה

דיוני הוועדה עולה כי רבים מהמכורים להימורים אינם מודעים לסיכונים והבעיות מ

אליהם, קרי משפחותיהם  הגלומות בהתמכרותם, ויתרה מכך, גם הסביבה הקרובה

בדומה לקמפיין לשימוש באלכוהול יש משמעות וחבריהם אינם מודעים לכך. ולכן, 

הן באמצעות פניה ישירה  לקמפיין להעלאת המודעות והרחבת מספר המטופלים

והן באמצעות העלאת המודעות של הסביבה הקרובה  ים שטרם אותרו ככאלהמכורל

רסום הקיימים כיום מובאים על ידי מפעל הפיס ראוי לציין כי כל מערכי הפ. לו

והמועצה להסדר הימורים בספורט אשר מפרסמים במסגרת תוכנותיהם "מהמרים 

באחריות" שמטרתן למזער את תופעות ההתמכרות להימורים מעצם פעילותיהם. 

לאור זאת, הוועדה ממליצה לערוך קמפיין פרסומי בלתי תלוי בגופי ההימורים 

ו העיקרית תהיה מניעת ההתמכרות ואיתור המכורים תוך שינוי החוקיים שמטרת

התדמית השלילית הכרוכה בקבלת טיפול להתמכרות להימורים.  יש לדאוג 

קמפיין יפנה לבני נוער, צעירים ובגירים אך בעיקר לבני משפחותיהם והמעגל שה

 לעלות את המודעות בקרב כלל האוכלוסייה הוועדה מציעההחברתי הקרוב להם. 

המכור להימורים.  הסממנים, דפוסי ההתנהגות המייחדים את הדגשת באמצעות

 ,יש להרחיב את המידע הקיים לעניין הטיפול המותאם למכורים להימוריםבנוסף, 

ים. הוועדה ממליצה מכורכל זאת, על מנת להגיע למעגל רחב ככל האפשר של 

, וערבית אתיופית, החרדית החברה לרבות, מגוונות לאוכלוסיות יפנהשהקמפיין 

קמפיין  לייעד. כמו כן, הוועדה ממליצה השונות בקהילות קהל דעת מובילי בו וישלבו

לבני הנוער ולחיילים באמצעות אמצעי המדיה השונים תוך שיתוף עם בתי ייחודי 

עוד מדיוני הוועדה עולה כי יש  הספר, התיכונים, הצבא והמרכזים הקהילתיים. 

נקודת  , אלה מהוויםי הצלחה" של נגמלים מהימוריםיפורמשמעות לשיווקם של "ס

ים שנמצאים במעגל ההימורים. הוועדה מכוראור ותקווה עבור אותן משפחות ו
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 לאיתור וכן להימורים ההתמכרות תופעת לצמצוםמעריכה כי קמפיין אפקטיבי יביא 

חית העלאת המודעות והנגשת המידע תפבנוסף, . מתאים לטיפול והפנייתם מכוריםה

תיצור "אזור נוחות" בעבור המכור לגשת וטיפול בבעיה מ מכוראת הבושה של ה

ולקבל עזרה במרכזים השונים, הן באמצעות היחידות לטיפול בהתמכרויות ברשויות 

 המקומיות והן באמצעות המרכזים המוצעים.  

הקמת קו טלפוני ואתר אינטרנט ייעודים למכורים להימורים שיתנו  1.2

  ראשוני לפונים.מענה 

הנגשת  -ביניהם מענים רב של מספר  ניםנות שירותי הדיוור האישייםהפעלת 

ומתן ייעוץ  מידע לשירותים הקיימים בקהילה ובמרכזים המוצעים הספקתשירות, ה

למכור ו/או לבני משפחתו,  יראשונ ים מתן מענהמהווהשירותים . במידת הצורך

קהילה רשויות מקומיות, בשירותים המוצעים בומפנה להמשך ייעוץ, אבחון וטיפול ב

כיום, מופעל קו טלפוני דומה ע"י עמותת "אפשר" אשר ובמרכזים מפורטים בדוח זה. 

ממומן ע"י מפעל הפיס. כמו כן, אתרי האינטרנט של מפעל הפיס והמועצה להסדר 

 הימורים בספורט כוללים תכני הסברה והפנייה לעמותות הפועלות ונותנות שירותים

השירותים ימומנו מתקציב המדינה הוועדה ממליצה שלמכורים להימורים. לעניין זה 

ע"י  וינוהל . השירותיםימים בשבוע, בשעות אחר הצהריים והערב 7במשך  וופעלוי

עובד סוציאלי בתחום הטיפול בהתמכרויות שיוכל להנגיש את המידע הרלוונטי 

שאלון לפונה שיבחן האם הפונה מכור מוצע כי אתר האינטרנט הייעודי יכלול  לפונה.

להימורים ונדרש לפנות לקבלת ייעוץ, תמיכה ועזרה. כמו כן, האתר ינגיש לכלל 

הציבור מידע על הסכנה בהימורים, הסממנים והמאפיינים ההתנהגותיים ויפרט על 

האתר יתפעל פורומים מקצועיים  בנוסף,השירותים הקיימים על פי אזור מגורים.  

הוועדה רואה הפונים.  בורעעם אנשי מקצוע ותשובות והתייעצויות של שאלות 

דף חשיבות גבוהה בהנגשת המידע גם ברשתות החברתיות, ולכן ממליצה להפעיל 

ברשתות החברתיות בכדי לעלות את המודעות בקרב כלל האוכלוסייה. האתר ינוהל 

 במרכזים הטיפוליים המוצעים בדוח זה. 
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 למכורים להימורים הקמת מערך טיפול ייעודי .2

 -אפיון ואיתור המכורים להימורים על פי התקנים העולמיים החדשים  .2.1

  .ICD10-ו DSM5 אימוץ תקן 

, משרד הרווחה ומשרד הבריאות כיום פועל לאיתור ואפיון מכורים 46שצוין לעילכפי 

. לאור דיוני הוועדה והתייעצות עם גורמים מקצועיים DSM4להימורים על פי תקן 

בכפוף  ICD10 ו DSM5חוץ ממשלתיים ממליצה הוועדה לאמץ את התקנים 

. ההגדרות הנ"ל מתייחסות להתמכרות  ICD11לשינויים המחויבים שיתפרסמו ב

ים מכורקבוצה גדולה יותר של  ותמכיל שאלולהימורים ואפיון המכור באופן שונה כך 

הישראלי. הוועדה רואה בכך התקדמות טיפולית  מכורמאפיינים דומים ל בעלי

להימור תוך הכרה בצרכיו הייחודיים  מכורוהתקדמות באופן האבחנה של ה

  ואפשרויות הטיפול הנובעות מכך.

 ONE הקמת מרכזי טיפול אזוריים לטיפול ייעודי במכורים להימורים 2.2

STOP SHOP 

להימורים כיום אינו מערך ייעודי, טיפולי  מכורהטיפול בכפי שמצוין לעיל, מערך 

כוללני ואינו הוליסטי. בנוסף, הטיפול דורש התקשרות עם מספר גופים בפיזור נרחב 

 טיפול מרכזי הקמתולכן ממליצה הוועדה על . לכלל הציבורברחבי הארץ ואינו נגיש 

 מבוסס  ONE STOP SHOP של המודל .להימורים במכורים ייעודי לטיפול אזוריים

 לארגן הוא  המודל של המרכזי הרעיון  .אחד במקום שירותים ריכוז של הרעיון על

 חותר המודל. הצרכן של מבטו נקודת על דגש בשימת ,השירותים ספקתא את מחדש

 הוא כך לשם .ונגישים נוחים להם זקוק שהוא שהשירותים תחושה לצרכן לתת

 כניסות במקום ,שירותים של שלם מגוון שמציעה מערכת לתוך אחת כניסה לו מספק

 לרדוף הצורך מהצרכן נחסך בכך. להם זקוק שהצרכן השירותים כמספר נפרדות

 על ושוב שוב ולחזור מקומות למספר התקשר, לאותם לחפש ,שירותים אחרי

                                                           
 2.2להרחבה ראה פרק  46
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 המטרות אחת ,השירות איכות לשיפור מעבר. מצבו את המתארים הסברים

 את לצרוך חלשות לאוכלוסיות לאפשר היא האזוריים םמרכזיה בהקמת המרכזיות

 מלצרוך לעתים נמנעות אלו אוכלוסיות שכן, מצבן את לשפר ובכך השירותים

 47.וחשדנות רתיעה ובשל ובירוקרטיים מבניים מכשולים בשל להן המגיעים שירותים

 לקבלת פונים המכורים המהמרים מבין חמישית רק כי עולה הרווחה שירותי מנתוני

 של השירות במסגרת ייחודית טיפולית מערכת בישראל קיימת לא כיום .טיפולי סיוע

 למהמרים הניתן הטיפוללמכורים להימורים.  הבריאות משרד או\ו הרווחה משרד

מכורים לחומרים במסגרות אשר ברובן מטפלות בניתן ידי משרד הרווחה -על כיום

יהוו מרכזים המרכזים הטיפוליים המוצעים  .(םאקטיביי-חומרים פסיכוואלכוהול )

ייעודיים ייחודיים לטיפול במכורים להימורים. המרכזים ירכזו עבור המכורים 

רווחה, בריאות וסיוע לשיקום  בהיבטיהם לשירותים הנדרשים את הלהימורים 

 כלכלי, כפי שיפורט להלן. 

 הג'וינטה עם בית המשפט הקהילתי שמופעל בשיתוף פעולדומה לזה פועל במודל 

בית המשפט  דיסקין,נירה  תאשלים. כיום, כפי שפירטה בפני הוועדה השופט

רים באופן ורושם הצלחה יוצאת מן הכלל בתהליך הגמילה למכברמלה הקהילתי 

מתמקד  בית המשפט הקהילתיהטיפול ברים להימורים בפרט. אולם, וכללי ולמכ

הוועדה סברה שיש לשאוף לכך באוכלוסיית המכורים להימורים שהם עוברי חוק. 

שמרכזי הטיפול האזוריים שיוקמו יוכלו לתת מענה שיקומי דומה גם למכורים 

לאותם המכורים להימורים  הקנותללהימורים שאינם עוברי חוק. זאת על מנת 

מערכתית שיקומית טיפולית מותאמת טרם שהם -המעוניינים בכך מעטפת רב

 . פליליתמתדרדרים לפעילות 

, תוכל להתאים לכל מטופל טיפול המתאים המוצעת עטפת הטיפולית הכוללתהמכך, 

  לצרכיו:

                                                           
: עקרונות, one stop shopמודל  מרכזים אינטראקטיביים לפילהרחבה ר': הילה דולב ותמי צמח מרום  47

 .  2015, המרכז למערכות תומכות איכות, אוקטובר סטנדרטים ודגשים בפיקוח: סקירת ספרות
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יתנו את המענה הנדרש למכורים להימורים בהיבטים מרכז הטיפוליים המוצעים ב

 הבאים: 

ם במסגרות הציבוריות בארץ כורים להימוריבמכיום, הטיפול  -תרופתיטיפול ( 1)

עודי להתמכרות מסוג זה. יוטיפול תרופתי יטיפול נפשי , אינו כולל מעקב רפואי

מעקב חודשי של פסיכיאטר  הוועדה ממליצה לערוך, במסגרת המרכזיים האזורים,

ובמידת הצורך מתן טיפול תרופתי, כולל שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כגון: 

כוח האדם . 48תרופות אשר מורידות את הכמיהה והדחפים להמר –נלטרקסון, נלמפן 

נהוג ששונות כפי  תמדיסציפלינואינו מגוון ואינו מכיל אנשי צוות ם המטפל כיו

סוציאלי בהתמכרויות, המכיר בהתמכרות כמחלה  -פסיכו -בטיפול ע"פ המודל הביו

כרונית של המוח בעלת התלקחויות חוזרות המצריכה טיפול אינטנסיבי במישורי 

 להימורים ההתמכרות בעייתחיים רבים ומפעילה שיטות התערבות שונות ומגוונות. 

 חלקם כי למדים אנו שכן, ורפואיים ביולוגיים נוירו היבטים גם בחובה טומנת

 בטכנולוגיות שימוש לרבות,  'וכו חרדה, דיכאון: כגון נלוות נפשית מתחלואה סובלים

 טיפול נדרש ולכן,  התמכרותית להתנהגות חזרה ומניעת הכמיהה להורדת תרופתיות

הוועדה ממליצה  .הסוציאלי הפן לצד הרפואי הפן תא המאחד אינטגרטיבי

שפסיכיאטר ממשרד הבריאות יהווה חלק מהצוות הטיפולי במרכזים הרפואיים 

 .  וייתן את המענה התרופתי במידת הצורך

 :  מגוונים הכוללים שירותים סוציאליים( 2)

, יםע"י מטפלים עו"ס – פרטניבאופן סוציאלי איתור, אבחון וטיפול )א( 

חודית לתחום עפ"י יאשר עברו הכשרה י קרימינולוגיים קליניים, פסיכולוגים קליניים

 MET  (MOTIVATIONAL ENHANCEMENT)ראיון מוטיבציוני(,  MIגישת 

THERAPY ,)CBT ,DBT  להימורים םמכוריבוהכשרה ייעודית לטיפול . 

היום יום, הערכת תפקוד, הרחבת תחומי העצמאות בתפקודי  -ריפוי בעיסוק( )ב

                                                           
ג' וחלקן לא  29יש לציין שחלק מהתרופות אינן רשומות בארץ ועל כן נדרש להזמינם מחו"ל ע"י טופס  48

 ם.מופיעות בסל התרופות להתוויה של טיפול במהמרים פתולוגיי
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( וגישות DCIהשכלה, פעילות חברתית ופנאי. עפ"י גישות קוגניטיביות דינמיות )

קוגניטיביות תפקודיות המתמקדות בפיתוח מיומנויות של מודעות ותפקודים  -מטה

  ניהוליים.

למודעות עצמית, קבוצת שליטה עצמית, טיפול  טיפולית קבוצה - קבוצתיטיפול  ()ג

  .הצעדים ועוד 12באמנויות, קבוצת 

אבחון, ייעוץ, טיפול והפניה לגורמי טיפול משפחתיים  – משפחתיות התערבויות( ד)

  וזוגיים.

בהתאם לאבחון תעסוקתי שיעשה ע"י עו"ס תעסוקתי וזאת  – שיקום תעסוקתי( ה)

ת שתכלול התנדבות ו/או הכשרה תבנה תכנית מותאמ מכוראדם הבהתאם לכישורי ה

 השמה תעסוקתית. עד 

מפגש עם הצוות הרפואי לאבחון וייעוץ על פי הנדרש  –מסגרת זמנים לטיפול ( ו)

והתאמה למטופל. התוכנית תכלול בין היתר מפגש טיפולי אחד לשבוע עם המטפל, 

למטופל  הנחוצהכי תקופת הטיפול  סתורגהמשך טיפול מעקבי על פי הנדרש. הוועדה 

 שנים בהתאם לצרכים ולתכנית הטיפול שנקבעה עבורו. 4הינה עד 

בשל אופייה של ההתמכרות להימורים,  - כלכלי לשיקום לסיוע משפטי ליווי( 3)

ברובם של המקרים היא מביאה את המכור למצבים של שקיעה כלכלית וחובות 

ים להימורים צריך אדירים. לכן, לצד הטיפול הסוציאלי והבריאותי, הטיפול במכור

 להתייחס גם לסיוע לשיקומם הכלכלי. 

ווי המשפטי לסיוע בשיקומם הכלכלי של המטופלים עשוי יהל ,להערכת הוועדה

להוות תמריץ למכורים ולבני משפחתם להגיע למרכזי הטיפול ולקחת חלק בהליך 

ווי המשפטי לא יינתן בנפרד אלא ילכן, הוועדה ממליצה כי הלהטיפולי על כל חלקיו.  

רק לגבי מי שישתתפו גם במהלכי הטיפול הסוציאליים והרפואיים או, למצער, באחד 

 מהם לפי החלטת הגורמים המטפלים. 
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כלול, בין היתר, ליווי וייעוץ משפטי לגיבוש פתרונות לבעיות צריך להטיפול בהיבט זה 

. הטיפול ר חובותיו של המכורהכלכליות שנוצרו בעקבות ההתמכרות, לרבות החז

לאמץ התנהגות כלכלית נכונה יותר משפטי בהקשר זה יסייע למכור להימורים גם ה

מתן טיפול גם בהיבטים הכלכליים עשוי להוות תמריץ משמעותי מבחינת  בעתיד.

זי הטיפול שלעניין. מוצע כי כהמכורים ובני משפחתם לפנות לקבלת הטיפול במר

ישתתפו גם במהלכי הטיפול למי שכלכלי כאמור יינתן הם הטיפול בהיבטי השיקו

 הסוציאליים והרפואיים או, למצער, באחד מהם לפי החלטת הגורמים המטפלים. 

לפעול לכך שניתן יהיה לתת למטופלים במרכזי הטיפול עצמם  הוועדה ממליצה 

 חוק הסיוע המשפטי(.   –)להלן  1972-שירותים לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב

לחוק הסיוע  2אגף הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מספק, מכוחו של סעיף  

שנקבעו שירות משפטי, לרבות ההוצאות הכרוכות בו, בעניינים ובהיקף  ,המשפטי

. השירות ניתן למי שידו אינה משגת לשאת 1973-בתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג

בתשלום לצורך ניהול ההליך באותו עניין. הסיוע ניתן בנושאים אזרחיים לזכאים 

כמו כן,  49.לסיוע בכפוף למבחן כלכלי ומבחן משפטי ובהתאם להוראות הדין

ם שבהם יוענק סיוע משפטי ללא התוספת לחוק הסיוע המשפטי מונה שורת ענייני

מבחן זכאות כלכלית. ככלל, השירות ניתן ללא תשלום, למעט תשלום אגרת 

השתתפות בהתאם להכנסות מקבל השירות. התקנות קובעות מספר מקרים שבהם 

 .ניתן פטור מתשלום אגרה

, השקועים בחובות ז הטיפולכברובם של המקרים ממילא המטופלים במריוער כי 

יעמדו בתנאי מבחני הסיוע הכלכלי ויהיו זכאים לקבלת שירות לפי כלכליים אדירים, 

 . חוק הסיוע המשפטי

                                                           
נפשות שגובה הכנסתן )ברוטו(  3חיד או משפחה שבה עד מבחן ההכנסה )י –למבחן הזכאות הכלכלית שני מבחני משנה 49

שווי הרכוש הניתן ומבחן הרכוש. )  )6%( יש תוספת של 3-לכל נפש נוספת )מעל ל .במשק השכר הממוצעמ 67%הוא עד 
הלוואה, של מבקש הסיוע אינו עולה על פי שלוש מהשכר הממוצע למימוש )חסכונות, רכב וכד'( או הרכוש שמאפשר לקבל 

 .)בחן הרכוש איננו חל על דירת מגורים או רכוש של בן/בת הזוגמ .במשק
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בכפוף לתנאי החוק, הסיוע שיינתן למטופלים יתייחס, בין היתר, בפנייה לנושים לשם 

ם פריסת חובות, ניהול הליכים של פשיטת רגל, הדרכה בהתנהלות בהליכים משפטיי

 וייצוג בערכאות משפטיות וכיו"ב.  

 מינוי אפוטרופוס למכורים בתחום הכלכלי א. 

אחת ההצעות שהועלו בפני הוועדה הייתה לבחון האפשרות להמליץ למנות למכורים 

להימורים אפוטרופוס בתחום הכלכלי. באופן זה, על פי הטענה, ניתן יהיה למנוע את 

ההתמכרות עלול לקבל החלטות אשר  המשך שקיעתו הכלכלית של המכור, שבשל

לבזבז את כל כספי וחסכונותיו וללוות כספים רבים כדי –יסבו לו ולמשפחתו נזק כבד 

 זו.  לסוגיהלספק את צרכו להימורים. הוועדה נדרשה 

אפוטרופסות היא כלי משפטי שמעניק אחריות וסמכות כלפי אדם אחד לאדם אחר. 

לכן, מעצם טיבה וטבעה, אפוטרופסות היא שלילה הכרחית של זכויות אשר נדרשת 

. לאחת הרלוונטית באופן מיטבי, ומינוי כאמור עומד בניגוד הבאוכלוסייכדי לטפל 

נת היא הזכות לנהל את חייו הזכויות היסודיות העומדות לכל אדם בחברה מתוק

ולקבל החלטות הנוגעות לחייו. בשפה המשפטית זכות זו מעוגנת באמצעות המונח 

"כשרות משפטית". אדם שכשרותו המשפטית הוגבלה אינו יכול לשאת ולתת 

בענייניו, אינו יכול להחליט כיצד לנהל את רכושו ואינו יכול לקבל החלטות 

ת הדרמטית של מינוי אפוטרופוס, ככלל השימוש משמעותיות לחייו. נוכח המשמעו

באפשרות זו נעשה רק במקרים חמורים במיוחד בהם ניכר שלאדם אין יכולת אמתית 

 להפעיל שיקו"ד לקבלת החלטות הנוגעות לחייו ולרכושו. 

למינוי אפורטרופוס שיש בהן כדי להשיג על רקע האמור, הוצגו בפני הוועדה חלופות 

גנה על המכור להימורים וסביבתו הקרובה, אך תוך שמירה על תכליות דומות של ה

   50כשרותו המשפטית של האדם. החלופות שהוצגו הן כדלקמן:

מכור להימורים שמבקש להגביל את כשרותו המשפטית לקבל  -מינוי נאמן  .1

החלטת בתחום הכלכלי רשאי לעשות כן באמצעות מינוי מיופה כוח מטעמו 

                                                           
 ארגון בזכות.   –ר': חלופות לאפוטרופסות בתחום הכלכלי, עו"ד יותם טולוב  50
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ממינוי אפוטרופוס, אין מדובר בהליך כופה על אדם לעניינים אלה. להבדיל 

אלא בהליך בו האדם מגביל את עצמו ומחליט על מינוי הנאמן שיטפל עבורו 

ולטובתו בנושאים השונים.
51

מינוי הנאמן נעשה בדרך של הסכם עם הנאמן  

)כתב נאמנות(. קיימים סוגים שונים של נאמנות. חלקן מותירות בידי יוצר 

השפיע על פעולות הנאמן, וחלקן אינן מאפשרות זאת. פעמים הנאמנות כוח ל

רבות קיימת אפשרות לביטול נאמנות, ודאי כאשר אפשרות זו נכללה בכתב 

הנאמנות. הנאמן חייב לנהל את הנכס שניתן לו לטובת הנהנים, בכפוף למה 

שקבע יוצר כתב הנאמנות. באמצעות הקמת נאמנות יכול היוצר להבטיח כי 

כוש תהיה בידי אדם אשר הוא סומך על שיקול דעתו, כאשר השליטה בר

הפירות יגיעו לנהנה. נאמן יכול להיות איש אמון אשר מסכים לשמש כנאמן, 

 או איש מקצוע, כגון עו"ד, אשר שמש נאמן בשכר. 

הערת אזהרה היא התחייבות חוזית  –רישום הערת אזהרה על נכסי מקרקעין  .2

הנרשמת במרשם המקרקעין. זוהי התחייבות של בעל המקרקעין או בעל 

הזכות במקרקעין לעשות עסקה מסוימת או להימנע מלעשות עסקה. עסקה 

שנעשית בניגוד לאמור בהערת האזהרה ניתנת לביטול באמצעות בית משפט. 

כור להימורים החושש שבשל התמכרותו הוא עלול לפעול בניגוד כך, המ

לאינטרסים של עצמו, יכול לרשום הערת אזהרה במרשם המקרקעין אשר 

מגבילה את יכולתו למכור או למשכן את הדירה שלו עצמו. הערות אזהרה 

יכולות להכיל הגבלות מסוגים שונים. כך, לדוגמא, יכולה להיות הערת אזהרה 

לבצע עסקה בנכס בשווי נמוך  יותר מהערכה עדכנית של שמאי לפיה אין 

מקרקעין, או העברה לפיה ניתן לבצע עסקה במקרקעין רק בכפוף לאישורו 

של מאן דהו. יחד עם זאת, חשוב להבין שהערת אזהרה כאמור מגבילה את 

יכולתו של רושם ההערה להתחרט ולשם ביצועה נדרשת, ברובם של המקרים, 

                                                           
או משכנתא פתיחת חשבון בנק משוף  לקיחת הלוואה -הגבלות דומות שלוקח על עצמו אדם בהקשרים שונים  51

  הדורש חתימה כפולה וכיו"ב.
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ת של עו"ד. כ"כ לא ניתן לרשום הערות אזהרה לגבי נכסים שאין עזרה מקצועי

 להם רישום מוסדר במרשם המקרקעין. 

הגבלת אדם משימוש בחשבון הבנק שלו  –הגבלת פעילות בתחום הבנקאי  .3

אינה דבר של מה בכך. מדובר בהתערבות בחופש הקניין של אדם ובחירותו 

ל החלטותיו. עם זאת, ברצונו לנהל את חייו מבלי לתת דין וחשבון לאחרים ע

של אדם, הוא יכול לקבל על עצמו הגבלות מסוימות שיוכלו על מנת לנטרל 

חשש שיקבל החלטות כלכליות בניגוד לאינטרסים שלו עצמו. קיימים סוגים 

 שונים של הגבלות שהמכור להימורים יכול לקבל בהקשרים אלה: 

תף נעשה לבעלים של מבחינה משפטית, השו -הוספת שותף בחשבון הבנק  .א

מחצית הסכום בחשבון וחובות שמצטברים בחשבון אף הם נרשמים על 

שמו. עם זאת, קיימים הסדרים משפטים בהם צירוף שותף לחשבון קיים 

לא מעניק לו בעלות על הרכוש אלא רק סמכות לפעול בחשבון. מהרגע 

ת שאיש האמון נעשה שותף, עומדים לרשותו מספר כלים לסייע בהתנהלו

הכלכלית: החל מיכולת לפקח מקרוב אחר הנעשה בחשבון הבנק, דרך 

עזרה מלאה בניהול החשבון וניהול הקשר עם הבנק, וכלה בדרישה כי 

פעולות כספיות מסוימות ידרשו חתימה כפולה. בשורה התחתונה, מדובר 

 בפרוצדורה פשוטה יחסית אשר מוכרת על ידי הבנקים. 

של פעולה כלכלית  התניהימה מיוחד הינו הרכב חת –הרכב חתימה מיוחד  .ב

בחשבון בנק בהרכב מסוים של חתימות. האדם שחתימתו נדרשת אינו 

חייב להיות שותף בחשבון ובכל זאת חתימתו חיונית לשם ביצוע פעולות 

מסוימות )לדוגמא, פעולות מעל סכום כספי מסוים(. כלי זה יכול להיות 

 מהבנק.   מופעל בבקשה של המכור )בעל החשבון( 

זהו כלי אפקטיבי למניעת ריקון החשבון או  –הגבלה על משיכת כספים  .ג

בזבוז כספים מעבר להקצבה שנקבעה. ניתן להגביל את סכום המשיכה 

היומי המותר מחשבון הבנק. הגבלה זו היא אפקטיבית במשיכת כסף אצל 
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הפקיד בבנק ופחות אפקטיבית למי שמחזיק בכרטיס למשיכת כספים 

 המרבייתן למשוך בכמה מכשירים, בזה אחר זה, את סכום המשיכה )שכן נ

לאותו היום, וזאת לפני שמערכת המחשוב תחסום משיכה נוספת(. עוד 

ניתן לדרוש שכל משיכת כספים מהחשבון תיעשה אצל פקיד בדלפק. 

במקביל, ניתן לרשום לפקיד הנחיות בנוגע למשיכה )קרי, הערה אשר 

ביחס ללקוח. ההערה יכולה להיות בדבר  מופיעה במחשבים של הבנק

הגבלת סכום המשיכה, דרישה לאישור של צד שלישי לפני ביצוע משיכה 

מעל סכום מסוים או יידוע של אדם נוסף לגבי משיכה זו. יצוין שבנקים 

אינם ששים להטיל משימות על פקידים שלהם ולהגביר את אחריותם כלפי 

בלות כאלה. כמו כן, הגבלה זו נסמכת הלקוח. על כן, לא כל בנק יסכים להג

על רצונו ובקשתו של הלקוח. ברגע שהלקוח התחרט, על הבנק להסיר את 

 ההגבלה. 

חברי הוועדה סברו כי החלופות שהוצגו אין בהן כדי להגשים את התכלית 

המרכזית של מינוי אפוטרופוס למכורים להימורים. זאת באשר חסרה בהן 

גישת חברי הוועדה, מעורבותו של בימ"ש בהקשר זה מעורבותו של בית המשפט. ל

חשובה במיוחד על מנת לשמור על המכור להימורים ועל בני משפחתו וסביבתו 

הקרובה. הגושפנקא של ביהמ"ש במינוי אפוטרופוס למכור להימורים עשויה 

למנוע חזרה קלה מדי מההסכמה למינוי אפוטרופוס ברגעים של חולשה שאפשר 

קופת הגמילה לאחר ההתפכחות. זאת ועוד, בהינתן העובדה שיבואו בתוך ת

(, חברי הוועדה סברו כי DSM-שההתמכרות להימורים הוכרה כמחלת נפש )ב

 , לדוגמא,נדרש לבחון האם קיימת סיבה להבחין בין התמכרות להימורים לבין

הפרעות אכילה קיצוניות בהן מתמנה אפוטרופוס. ודוק: הכוונה היא שמינוי 

 ופוס ייעשה בהסכמת האדם.האפוטר

על רקע כל האמור, ובהינתן לוחות הזמנים של עבודת הוועדה, הומלץ כי יתקיים 

שיח המשך בעניין זה בין הגורמים הממשלתיים הרלבנטיים, לרבות ממשרד 
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המשפטים וממשרד הרווחה, על מנת לגבש עמדה בשאלה האם ניתן לאפשר מינוי 

לו תנאים ניתן יהיה לעשות כן, ומה המסגרת אפוטרופוס למכור להימורים, ובאי

 הנורמטיבית שבה יש לקבוע הסדר מעין זה. 

 
 יטת רגל הליכי פש .ב

 1980-כיום, מוסדרים דיני פשיטת הרגל בפקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם

הפקודה(. הפקודה יוצרת הליך קולקטיבי לטיפול בחובותיהם של חייבים  –)להלן 

שנקלעו לחדלות פירעון. להליך פשיטת הרגל שתי תכליות שהם אנשים פרטיים 

עיקריות: ראשית, הגנה על הנושים והשאת שיעור החוב שייפרע להם מנכסי החייב 

מתן אפשרות לחייב לקבל הפטר מחובותיו , וחלוקתו בין הנושים לפי דין. שנית

 ולפתוח דף חדש. 

ת המשפט המחוזי, ממונה לאחר הגשת בקשה לפשיטת רגל ומתן צו כינוס על ידי בי

לחייב מנהל מיוחד שמכנס את נכסיו ומכריע בתביעות החוב שהוגשו נגדו. במקביל, 

ההליכים המשפטיים האזרחיים נגדו מוקפאים ולא ניתן להמשיך בהליכים לגביית 

חובותיו. לאורך ההליך, מתבצעת בדיקה מעמיקה של מצבו הכלכלי של החייב, נכסיו, 

חדלות הפירעון שלו ויכולתו הכלכלית. לחייב ניתן צו תשלומים חובותיו, הסיבות ל

לפיו עליו להעביר חלקים משכרו לקופת פשיטת הרגל. בהמשך, בית המשפט עורך 

דיון בו הוא מכריז על החייב פושט רגל, צו התשלומים ממשיך וניתן לממש את רכושו 

ן גם תום ליבו של . בשלב ההכרזה על פשיטת הרגל נבחנשיושל החייב ולחלקו בין 

החייב ביצירת החובות. הליך פשיטת הרגל לפי הפקודה אינו תחום בזמן, ובכל שלב, 

החייב יכול להגיש בקשה להפטר מחובותיו. המשמעות היא שהחייב יהיה פטור 

מחובות העבר שלו. מדובר בסעד משמעותי מאוד, ולכן בשלב זה פקודת פשיטת הרגל 

א יינתן הפטר וכן מעניקה לבית המשפט שיקול דעת קובעת סייגים ונסיבות בהן ל

 רחב. 

 (: 6)ב()63אחד הסייגים למתן הפטר לפי הפקודה קבוע בס' 
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 "ואלה העובדות המסייגות מתן הפטר....

פושט הרגל גרם או תרם לפשיטת רגלו בעסקאות נמהרות או מסוכנות, 

של ענייני בפזרנות בלתי מוצדקת באורח חייו, בהימור, או בהזנחה פושעת 

 עסקיו."

מונה סייגים נוספים למתן הפטר, הנעוצים בהתנהלות פסולה של החייב.  63ס' 

הוא שהפטר מגיע לחייבים תמי לב שנקלעו למשבר כלכלי שלא באשמתם,  הרציונל

 ולא למי שגרם לחדלות הפירעון שלו וכעת מבקש מהנושים לשאת בהשלכות. 

ו הכלכלי של החייב לבין הגנה על הנושים, יש חשיבות לאיזון בין האפשרות לשיקומ

בין היתר משיקולים של הכוונת התנהגות, ועל כן החקיקה מבחינה בין חייבים 

שנקלעו לחדלות פירעון במהלך עסקים רגיל לבין חייבים שיש להם אחריות מוגברת 

 לקריסתם הכלכלית, דבר המצדיק הזזת נקודת האיזון.

מונעים מבית המשפט מתן הפטר באופן מוחלט, הסייגים המפורטים בפקודה אינם 

אולם יש לסייגו או להתנותו בתנאים ובכל אופן נשמר שיקול דעת לבית המשפט.  

בפועל במקרים רבים ההפטר מתקבל לאחר שהחייב מגיע להסכמות עם נושיו לגבי 

 שיעור החוב שייפרע להם.

 כי:לפקודת פשיטת הרגל קובע  220להשלמת התמונה יציין כי ס' 

מי שהוכרז פושט רגל או שניתן צו כינוס על נכסיו, וביום מתן הצו   )א( .220

עמדו לחובתו חובות שהתחייב בהם במהלך עסקו או מסחרו, והוא עשה 

 ביודעין אחת מאלה, יאשם בעבירה:

תוך שנתיים לפני שהוגשה בקשת פשיטת הרגל, הגדיל או גרם להגדיל    (1)

נו על ידי הימורים או על ידי השקעות נמהרות פרעו-במידה ניכרת את חודל

 ומסוכנות, שאין להם כל קשר לעסקו או למסחרו;

בין יום הגשת הבקשה ליום צו הכינוס, הפסיד חלק מנכסיו בהימורים או    (2)

 בהשקעות נמהרות או מסוכנות כאמור;

... 
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ה לפי סייג נוסף למתן הפטר לפי הפקודה הוא שפושט הרגל הואשם והורשע בעביר

פקודת פשיטת הרגל. בבדיקה שערכנו לאחרונה נודע לנו שכמעט ואין מפעילים את 

 סעיפי העונשין לפי הפקודה.

 2016-הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו .א

בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת הצעת חוק חדלות  אושר 20184במארס 

רפורמה מקיפה בדיני חדלות  עורך החוק. 2016 –פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו 

הוא  החוקהפירעון של יחידים ושל תאגידים. לעניינינו, אחד הרציונאלים שמנחה את 

מתן דגש רב יותר לאינטרס השיקום של החייב, בין היתר מתוך מחשבה שהשינויים 

שחלו בשוק האשראי מצדיקים איזון מחדש בין זכויות הנושים לזכויות החייבים, 

 הם חדלות הפירעון הינה "תאונה כלכלית".במקרים ב

במסגרת פישוט החקיקה בנושא, הושמט הסעיף המסייג מתן הפטר בשל הימורים 

של החייב. בנוסף בחלק העונשין של הצעת החוק נמחקה ההתייחסות המפורשת 

 להגדלת החוב עקב הימור ככזו שמהווה עבירה פלילית עצמאית.

בניגוד לפקודת פשיטת הרגל, ההצעה קובעת סטנדרט לפיו משך ההליך במקרים 

שנים במהלכה  3 -שנים: שנת בדיקת מצבו הכלכלי של החייב, ו 4 -הרגילים יהיה כ

משלם החייב תשלומים משכרו. לאחר תום התקופה, יינתן לחייב הפטר. הסטנדרט 

התקופה או להאריך אותה, מיועד למקרים ה"רגילים" ובית המשפט רשאי לקצר את 

בהתאם לנסיבות של החייב ולהתנהגותו. הרציונאל לכך זהה להסבר לגבי פקודת 

בין החייב לנושים, ובמקרים  מסוימתתקופה זו מבטאת נקודת איזון  –פשיטת הרגל 

 בהם החובות נוצרו בנסיבות מיוחדות, יש מקום לשנות את נקודת האיזון.

נדון בוועדת החוקה ומופיע כאן לאחר הטמעת  )ג( להצעה )הנוסח163כך, ס' 

 השינויים(:

  "על אף הוראות סעיף קטן )א( רשאי בית המשפט לקבוע, בצו לשיקום כלכלי,

 :תקופת תשלומים ארוכה משלוש שנים אם מצא כי מתקיים אחד מאלה
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(1..) 

 :ליחיד חוב שמתקיים לגביו אחד מאלה( 2)

ות בעסקה בהיקף הוא נוצר כתוצאה מהתחייבות או התקשר (א)

משמעותי שביצע היחיד בעת שידע או שהיה עליו לדעת כי קיים סיכוי 

 גבוה שלא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו

הוא נוצר כתוצאה מהזנחה חמורה בניהול ענייניו הכלכליים של  (ב)

 היחיד, שנעשתה בחוסר תום לב

".... 

לב, בית המשפט אם אחד מהתנאים הללו התקיים בנסיבות מחמירות או בחוסר תום 

רשאי לקבוע תקופת תשלומים שאינה קבועה בזמן )אותה ניתן לבקש לקצוב 

בהמשך(. כך, משנה החוק את מרכז הכובד בשאלת תום הלב משלב ההכרזה על החייב 

כחדל פירעון  לשלב מאוחר יותר. דבר זה  מאפשר בחינת פתרון המתאים למידותיו 

וסר תום הלב והאחריות לצבירת החובות, של החייב ומתן ביטוי ההולם את מידת ח

 ולא מונע ממנו כניסה להליך או קבלת הפטר באופן מוחלט.

 חדלות חוק של וחקיקתו הרגל פשיטת פקודתשל  הצפוי ביטולה –של דבר  בסיכומו

מתן הפטר בשל מפורשת  בצורההושמט הסעיף המסייג  - כלכלי שיקוםו פירעון

ההתייחסות  הושמטהעונשין של הצעת החוק הימורים של החייב. בנוסף בחלק ה

המפורשת להגדלת החוב עקב הימור ככזו שמהווה עבירה פלילית עצמאית. דבר זה  

אפשר בחינת פתרון המתאים למידותיו של החייב, בכל מקרה לגופו,  ומתן ביטוי י

ההולם את מידת חוסר תום הלב והאחריות לצבירת החובות, ולא מונע מהמכור 

כניסה להליך או קבלת הפטר באופן מוחלט. הוועדה סבורה כי החקיקה להימורים 

האמורים יש בהם כדי לסייע בטיפול במכורים להימורים בצורה ראויה, תוך אפשרות 

 למתן מענים מתאימים לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. 
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 המכורים להימורים. אנשי מקצוע שעוסקים בטיפולשל הכשרה והדרכה  2.3

 פונה אינו להימורים יםמכורה של המוחלט הרב כי עולה הוועדה שקיבלה מהנתונים

 העדר בעקבות ראוי ומענה טיפול מקבל ואינו חברתיים לשירותים למחלקות

למכור , כאמור. ההימורים לסוגיית המטפלים של וההכשרה הטיפול של התמחות

 לא זו ייחודיות אולם, לסמים מכורה של מזה שונה פרופיל ישנו הממוצע להימורים

 בהיערכות רבה חשיבות זה לנתון. המוצע כיום הטיפולי במערך בטיפול לידי באה

 רבה הסתייגות קיימת שכן, במסגרתם בטיפול מהמרים לקליטת הרווחה שרותי

 האם השאלה עולה, כן כמו. העירוניים הרווחה בשירותי להיקלט המהמרים בקרב

 להם ולתת להימורים יםמכורה את לאתר מצליח הנוכחית במתכונתו הרווחה משרד

הוועדה ממליצה  .האחרות ההתמכרויות בתופעות הטיפול לצד הראוי הטיפול את

סים לטיפול רלטיפול בהתמכרות למהמרים במסגרת קו הכשרה ייחודי ךמערלהוסיף 

ההדרכה  בהתמכרויות בבית הספר המרכזי לעבודה סוציאלית, של משרד הרווחה.

תועבר בפריסה ארצית לעובדים הסוציאליים המטפלים במכורים להימורים, 

 םולעובדים הסוציאליי םות שנותנים הכשרות שונות לעובדים הסוציאליי\למדריכים

 הנותנים שירותים דומים במסגרות החוץ ביתיות.

 . מחקר וליווי3

תלוי במטרה לכמת בלתי  אפידמיולוגי נרחבהוועדה ממליצה לערוך מחקר  3.1

 את ההשלכות החברתיות של התרת הימורים בישראל. 

ובלתי תלוי במוסדות ההימורים החוקיים, שמטרתו  עד היום לא נערך מחקר מעמיק

תופעת ההתמכרות להימורים בישראל. כיוצא מזה, לא קיים מאגר מידע לבחון את 

והשפעותיה על  את היקף התופעה ניתן לכמת שבעזרתוהמכיל מסד נתונים רחב 

הוועדה הסתמכה על הנתונים עבודת  קבוצות גיל, מגדר, אזורים גיאוגרפיים ועוד. 

הקיימים על המטופלים בשירות לטיפול בהתמכרויות ועמותת "אפשר" ומסקרים 

ומפעל הפיס. מתוך הנתונים שהובאו  המועצה להסדר הימורים בספורטשערכו 

לוועדה, הן ע"י השירות לטיפול בהתמכרויות, עמותת "אפשר" והן ע"י מפעל הפיס 
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עולה כי יש מסד נתונים חסר בנוגע לאפיון   -והמועצה להסדר הימורים בספורט 

והיקף תופעת ההתמכרות להימורים בישראל. לכן, גרסה הוועדה כי יש צורך במחקר 

אפשרות לקובעי המדיניות וגי נרחב ככל האפשר וזאת במטרה לתת אפידמיול

החברתיות לצמצם את התופעות  במטרהיעיל  באופן משאביםבממשלה להקצות 

השליליות הנובעות מהימורים חוקיים ובלתי חוקיים בישראל, ובכללם ההתמכרות.  

הוועדה ממליצה לבחון את האפשרות לקיים את המחקר בשיתוף פעולה עם 

ה יוניברסיטאות או מכללות בעלי גישה למספר רחב ומגוון של קבוצות באוכלוסיא

 ופריסה ארצית. 

משרדית שתעקוב אחר התפתחות המרכזים ותפקח  -הקמת ועדת היגוי בין 3.2

 על פעילותם. 

המוסד  הוועדה ממליצה להרכיב וועדת היגוי עליונה שתכלול את משרד הרווחה,

התכנסותה תערך שרד הבריאות ומשרד האוצר. נוך, ממשרד החי לביטוח לאומי,

 וליעדים למטרות בהתאם המרכז פעילותאחת לרבעון במטרה  לבחון ולעקוב אחר 

, לקבוע מדדים ויעדים שנתיים למרכז טיפול  וכן לבדוק ולפקח המרכז הוקם שלשמם

, בתקציב השימוש, המטופלים מספר, במרכז המיושמים הטיפוליים התכנים על

 היעדים השגת, המרכז הפעלת מתוך שעולים צרכים, במרכז התכניות בהפעלת קשיים

. הוועדה ממליצה כי מי שיעמוד בראשות הוועדה יהיה משרד הרווחה והמטרות

ההיגוי תבחן  תשוועדהוועדה ממליצה  שלמנכ"לו יוגשו המלצות הוועדה אחת לשנה. 

להימורים ואחוז סיום  יםמכורחשיפה ואיתור ה את ממדי ההצלחה בין היתר על פי 

 התוכנית בהצלחה.
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 סיכום: 7פרק 

 

כאתגרים וכשלים הוועדה מצאה ש מרכזיותדו"ח זה הציג בהרחבה את הסוגיות ה

בטיפול המכורים להימורים בישראל. לאורן, הוועדה גיבשה המלצות אשר יישומן 

צפוי להביא לתרומה משמעותית לטיפול במכורים להימורים וצמצום ההשפעות 

 החברתיות השליליות הנובעות מהתרת ההימורים החוקיים בישראל. 

, שר שרת המשפטים מתוך עבודת הצוות המקצועי אנו ממליצים לשר האוצר,

 שר הרווחה לאמץ את ההמלצות המוגשות בדו"ח זה.הבריאות ו

 


