
  

 הרשת היא אחת הזירות העיקריות
שבהם הימורים נגישים לבני נוער. 

בהן מהמרים על  ישנם משחקים רבים
 כסף וירטואלי אך הריגוש משמש

 הכנה לדבר האמיתי.

                            ynga pokerz היא אחת 
 הפייסבוק מהאפליקציות                           
 הפופולאריות. ביותר.                           
  13נערים מתוך  13                           
 החברים שלנו שיחקו בה.                           

  הימורים ברשות החוק
 המפעיל סהפי מפעל. ההימורים נושא כל את המסדירים בלבד גופים שני ישנם בארץ

 המפעילה בספורט הימוריםוהמועצה להסדר ה למיניהם גד-החיש וכרטיסי הלוטו אל
 ההימורים סוגי כל כולל, חוקי אינו כסף על אחר הימור כל. הווינר ואת הטוטו את

  ,יםהימורלצורך  אשראי בכרטיסי שימוש על חוקיות הגבלות גם ישנן. ברשת
 הדואר בנק של מראש משולמים כרטיסים באמצעות לעקוף אפשר אלו את אך
 .לא רק להימוריםהם משמשים  .סניף בכלכל אחד יכול לקנות ש

 דברים שרואים משם
 שבמשך 31-31בגילאי נערים  בגילה פגשנו חבורת

 עם מזוודת  כמה שבועות הסתובבה באופן קבוע
 מתכת קטנה ובתוכה סט מלא של ז'טונים וקלפים.

פוקר, כשסכום הכניסה למשחק היה  טקסס הולדםהנערים שיחקו 
שקלים לנער. לאחרונה ראינו אותם זורקים את  52בדרך כלל 

 . כנראה נמאס להם. במטרה לשבור אותם הז'טונים על הקיר

 עוד דברים שרואים משם
שהוא יכול לטפס על עמוד תאורה. נער אחר אמר שאם הוא באמת יצליח הוא ירוץ  בהר חומה פגשנו נער שטען

 ערום בכל המדרגות. המטפס הגיע לשני שליש גובה, והמתערב לא רץ.
התוצאה תלויה יותר ביכולת של המטפס מאשר במזל. אך בהחלט ש מעניינת האם יש כאן הימור מכיוון שאלה

 גם המתערב וגם המטפס.  –דדים צמשני הניתן לראות כאן את חיפוש הריגושים 

 כולם עושים את זה!מה אכפת לך? צור קשר! 

אם יש לכם חשש או חשד שנער או נערה 
  מהמר באופן בעייתי שאתם מכירים

 עושה שימוש לרעה באלכוהול או סמים. או

אם אתם רוצים לקבל חוות דעת, אבחון או 
 עוד מידע בנושא 

 אתם מוזמנים לפנות אלינו

iturjlm@gmail.com 

02-6716501 ,3255145447  
 רכז עד אליך ירושלים( –)עזי פישר 

 חפשו אותנו -וגם פייסבוק יש לנו 

 

 עדכונים מהשטח ומהמשרד -אחרי החגים שמח 
 

אותנו, כל  אנחנו מצטערים להיפרד מאליאור ונטע, שני מאתרים שעזבו
את שרית  חנו שמחים לקבל במקומםאחד מסיבותיו ולדרכו, אך אנ

  ברוכים הבאים ובהצלחה!ודימה. 
שהיא  בטוחיםאנחנו . בנוסף מצטרפת אלינו מיכל לתפקיד עו"סית

 .:)חייל סה תע"

המנהל הקהילתי  עםהעמקנו את שיתופי הפעולה בתקופה האחרונה 
ת ההורים בשכונות גילה והר חומה. אנחנו מחליפים מידע על סיירוו

קומים הקשורים לבני נוער, ומקבלים תמונה רחבה יותר על אירועים ומי
 המתרחש בשכונה. 

 

 מה הסיכויים?  
 רוצה להתערב שאת/ה מכיר/ה נער/ה מהמר/ת?         או           

 -היחיד שנעשה בארץ אודות הימורים בקרב בני נוער לפי המחקר
 (,5335דיווחו שהימורו בשנה האחרונה )בשנת  1%..4
 דיווחו על התנהגות בעייתית הקשורה להימורים 11.3%

מה שמאפיין אותם  – הקשורות בהימורים דיווחו על ארבע התנהגויות בעייתיות %5.5
 כפייתיים. או כמהמרים בעייתיים

ימורים באה פעמים רבות יחד עם התמכרות לסמים התמכרות לה
 בשירות שנה מדי המטופלים נוער בני 3,233 מ 53% . כואלכוהול

 .להימורים( רק או) גם מכורים להתמכרויות במשרד הרווחה

 במזל הימורים ניוזלטר  –יחידת האיתור הירושלמית  –עד אליך 

 הימורים והתמכרות –לחשוף את הקלפים 
הוא סיכון של כסף או כל דבר אחר בעל ערך אל תוצאות  הימור

אירוע שיש בהן מקריות, ואשר אין לדעת בבירור מה תהיינה. חלק 
 מההימורים מבוססים על מזל בלבד וחלקם גם על מיומנות.

אנשים רבים משתתפים בהימורים מסוגים שונים. עבור מיעוט 
להם לסכן מהם ההימורים הופכים להתנהגות כפייתית הגורמת 

ולהפסיד סכומים הולכים וגדלים של כסף ורכוש ולפגוע בהם 
. זוהי בישראלגם כך ו מהמרים בעולם רבים בני נוער  וסביבתם.

תנהגות סיכונית אופיינית לגיל ההתבגרות בדומה לשימוש ה
 נוטים להתמכר יותר ממבוגרים. . נעריםלבסמים ואלכוהו

מאתרת בני נוער נפגעי סמים ואלכוהול בכל מרחב ירושלים   עד אליך
 תאים להם. במטרה ליצור איתם קשר וללוות אותם לטיפול המ

עושים איתור פעיל ברחובות גילה והר חומה, ונמצאים  לשם כך אנו
 בשיתוף פעולה עם גופים רבים העובדים עם בני נוער בעיר.

 מכירים מישהו שיכול להיעזר בשירותינו? צרו קשר )למטה(
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ישראלים לגמילה  הם שני מרכזים  ועמותת אפשר  מכון אדלר
 .נערים בשנה 32-13 -ב המטפלים יחדמהימורים 

 
 

 כלי אבחוני על קצה המזלג –הרבה סימנים קטנים 

  ?ב לחזור ולזכות בכסף חזרהאחרי שהפסדת כספים האם הרגשת שאת/ה חיי -
 ?להמר כסף לך שיהיה מנת על כספים לווית פעם אי האם -

 
מציגות התנהגויות בעייתיות הקשורות בהימורים  ואחרותשאלות כאלו 

 להבחין בין התנהגות נורמטיבית וחריגה.ועוזרות למהמרים ובעלי מקצוע 

מצריך  DSMשל הימורים כפייתיים ע"פ המדריך הפסיכיאטרי  האבחון הרשמי
 .ללוהתשובה חיובית על חמש מעשר השאלות 

 

 למה מתמכרים מכורים להימורים?
 

בניגוד לסמים שבהם אנחנו מנסים להאשים את 
ההתמכרות בחומר עצמו ודנים בשאלה כמה הוא ממכר, 

 בהימורים ברור שההתמכרות היא לא למשהו פיזי.
 

מחפש עבודה. מי שהולך להמר ובטח  מי שבאמת רוצה כסף
 מי שעושה זאת בקביעות בדרך כלל מחפש יותר מזה. 

אנושית ומוכרת של קיצור  פנטזיהההימורים מציעים לנו 
דרך. של להשיג הרבה במעט מאמץ. כל שצריך הוא קצת 
מזל. הם מציעים לנו מעט ריגוש עצום של זכייה, והרבה 

רגשית  חוויהפקים לנו ריגוש עצוב של כמעט זכייה. הם מס
 עוצמתית שאליה אנשים מתמכרים. 

ון גם עבור סמים, גם רוב העדויות מראות שאותו הדבר נכ
גמילה הפסיכולוגית הקשים ביותר ושלא ניתן להפריד את ה

 מהפיזית.מהגמילה 

 

 

 כלל אצבע להימורים כפייתיים –התסמין השבועי לילד 
 כדאי לשאול כמה? -הוא אומר שהוא רוצה כסף אם 

 כדאי לשאול למה? -אם הוא אומר שהוא צריך כסף 
 כדאי לשאול למי?  -אם הוא אומר שהוא חייב כסף 

 ; 

 נכתב ועוצב ע"י נעם גבע
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