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חומר למחשבה

הימורים
בקרב בני נוער

בישראל מותרים הימורים על ידי גופים מורשים: מפעל 
)טוטו(.  בספורט  הימורים  להסדר  והמועצה  הפיס 
ייחודיים לגילם, בני הנוער הם בסיכון  בשל מאפיינים 
יתר למעורבות בהימורים בכלל, ובהימורים פתולוגיים 
הגופים  על  אוסר  החוק   2008 אפריל  מאז  בפרט. 

המורשים לאפשר לבני נוער להמר באמצעותם.

נוסף על הימורים חוקיים, יש בישראל תופעה רחבה 
בינגו,  קזינו,  בתי  זה  ובכלל  חוקיים,  לא  הימורים  של 
מזל  מכונות  ספורט,  הימורי  באינטרנט,  הימורים 

הימורים  המשטרה,  נתוני  פי  על  חיים.  בעלי  וקרבות 
לא חוקיים של בני נוער נערכים בדרך כלל במשחקי 
קלפים במסגרת פעילות חברתית וקבוצתית, ולעיתים 

אף בבתי הספר. 

 רוב בני הנוער אינם רואים עצמם כמהמרים. שלא כמו 
המבוגרים הם לא הולכים לקזינו אבל אם בוחנים זאת 
היטב הם מהמרים כבר שנים: מתערבים על כסף או 
שווה כסף עם חברים ובני משפחה, משחקים במכונות 
הוידיאו שמוצבות בקניונים, באולמות באולינג, ואפילו 
בחלק מבתי המלון. הימורים לא חוקיים הם בילוי חברתי 
מקובל בקרב בני נוער. מחקר שנערך בנושא בשנת 
2005 חשף כי 77.6% מבני הנוער השתתפו בהימורים 
על  דיווחו  23.6% מהם  בשנה שחלפה,  כלשהו  מסוג 
ו-  בהימורים  הקשורה  כלשהי,  בעייתית  התנהגות 
5.5% דיווח על התנהגות הימורים בעלת מאפיינים 

פתולוגיים. 

בשל מורכבות התופעה, להתמודדות עימה דרוש 
 – בדבר  הנוגעים  הגורמים  בין  פעולה  שיתוף 
משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גורמי אכיפת 

<<החוק והגורמים המורשים להפעיל הימורים. 
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הימורים
בקרב בני נוער

בעשורים האחרונים הפכו ההימורים לעיסוק מקובל בשעות הפנאי בישראל ובמדינות מערביות 
מאוד  התרחבות  ההימורים  לצורך  המשמשות  והטכנולוגיות  סוגיהם  ההימורים,  היקף  אחרות. 
ומגוון התנהגויות ההימורים של המהמרים, גדל גם הוא. בני הנוער של היום נחשפים לחיים בהם 
ההימורים נגישים, מקובלים חברתית ואף נתפסים כלא מזיקים. האינטרנט, הקדמה הטכנולוגית 

והאלקטרונית והפרסום במדיה מעודדים ומקדמים צורות של הימורים שמושכות בני נוער
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מה מביא בני נוער להמר?
 הריגוש שבמשחק

 היסטוריה של הימורים במשפחה
 הרצון להרוויח כסף קל

 בעיות משפחתיות שונות
 דימוי עצמי נמוך

 לחץ קבוצתי
 שעמום

 איך מזהים או מאתרים
צעירים עם בעיית הימורים?  

  מרבים לדבר על הימורים או מחפשים 
    הזדמנויות להמר.

  משחקים בתדירות גבוהה במשחקי מחשב 
    המדמים הימורים.

  נמצאו אצלם טפסי הגרלה או ניירות אחרים 
    המעידים על הימורים / חובות כספיים.

 מגלים עניין בהימורים של אחים או הורים.

 מחזיקים כסף מזומן בסכומים גדולים.

 חפצי ערך וכסף "נעלמים" לבני הבית.

  מקפידים על חשאיות לגבי חפציהם 
    ומעשיהם.

 משקרים לגבי התנהגותם ומעשיהם.

 שינויים במצבי רוח )דיכאון, עצבנות(.

 ירידה בציונים ועלייה בהיעדרויות מביה"ס.

 התנתקות מבני משפחה.

  מתרועעים עם חברים חדשים ומסרבים 
    לדבר עליהם.

 מחפשים שוב ושוב פעילויות מרגשות.

 משתמשים באלכוהול ובסמים אחרים.

חלק מהסימנים מעידים גם על מצוקות אחרות, 
ולכן אין לקפוץ למסקנות, אלא לבדוק ולשאול 

שאלות נוספות, כדי לברר האם מדובר בבעיית 
הימורים או בבעיה אחרת.

 מהן ההשלכות והסכנות
של הימורים בגיל ההתבגרות?  

 מחקרים מראים שככל שמתחילים להמר בגיל מוקדם 
יותר, כך נרשמת התפתחות מהירה יותר של בעייתיות 

בהימורים. הימורים בגיל ההתבגרות עלולים להוביל 
לנזקים הבאים:

 מעבר מהיר מהימור חברתי להימור כפייתי.

 עבריינות - פעילות לא חוקית שלרוב נועדה לממן 
    את החובות שנצברו ואת המשך ההימורים.

 פגיעה במערכות יחסים - משפחה, חברים. 
     מתפתח תהליך של אמירת שקרים והתנתקות על 
     מנת שהסובבים לא ידעו עד כמה ההימורים תפחו 

    למימדים של בעיה.

 פגיעה בלימודים - מאחר וההימורים מעסיקים את 
     הנער/ה גם בשעה שאינם מהמרים )איך להשיג 

     כסף, מתי יגמר השיעור ואוכל להמר... מה היו 
     תוצאות המשחק שעליו הימרתי וכד'( זה מוביל 

    לחוסר ריכוז, ירידה בציונים והיעדרויות עד כדי נשירה.

 דיכאון, מחשבות אובדניות, ניסיונות אובדניים: 
    מופיעים כשבעיית ההימורים מחריפה. כשחווים את 

    חוסר היכולת להחזיר חובות שתפחו, הבושה מחברים 
   ומשפחה וכד'.
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