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            אקטיביים בקרב  -הוא לאמוד את תפוצת השימוש בחומרים פסיכו

, להעריך מגמות לאורך זמן 18-65האוכלוסייה הבוגרת של תושבי מדינת ישראל בגילאי 

 ולאתר את תת הקבוצות הנמצאות בסיכון לשימוש בחומרים אלו.

                   

סטטיסטיים. האזורים  אזורים 257מתוך  18-65מבוגרים בגילאי  5,220 -נדגמו כ

. (הסטטיסטיים נבחרו באופן שייצג את השוני בגודל הישובים ובמגזר )יהודי ולא יהודי

ויוצאי  בריה"מ לשעברבתוך המגזר היהודי נעשתה חלוקה לפי ריכוזי עולים )יוצאי 

אתיופיה(, ובתוך המגזר הלא יהודי נעשתה חלוקה על בסיס דת )מוסלמי, דרוזי ונוצרי(. 

 אקונומית.  –הבטיח גם את ייצוגיות המדגם מבחינת הרמה הסוציו  םאופן בחירת האזורי

סביר במדגם כלל ארצי בנושא רגיש המבוצע בסקר פנים  , שיעור58%שיעור ההיענות היה 

 אל פנים.

 .2016דצמבר  –הנתונים בוצע בחודשים ספטמבר  איסוף

                             

o                       ף   –          

     - השתמשו בנרגילה. נתוני  21% -עישנו סיגריות בשנה האחרונה וכ 41% -כ

עלייה ל ,הקודמיםסקרים שנמצאה בהסקר הנוכחי מבטאים שינוי מגמת הירידה 

 (.𝑥2 במבחן          , p<0.001, העישון )אי פעם ובשנה האחרונהבהיקף 

                     )                   ( - שתו משקה אלכוהולי  75% -כ

 23% -שתו שתיית בולמוס בחודש האחרון ועוד כ 7% -כלשהוא בשנה האחרונה, כ

פחות פעם אחת השתכרו ל 29% -מדווחים על התנהגות זו אך לא בחודש האחרון. כ

 ובשכרות,בשנה האחרונה. סקרים קודמים דווחו על מגמת יציבות בשתייה רגילה 

, p<0.001מובהקת סטטיסטית ) הסקר הנוכחי שובר מגמה זו ונמצאה בו עלייה

חלה  18-40לגבי גילאי יחד עם האמור, נראה כי בהתנהגויות אלו.  (𝑥2במבחן 

בסקר  10% -ל 2009 -ב 21.2% -מ ירידה מובהקת סטטיסטית בשתיית הבולמוס

הנוכחי. חלק מהירידה ניתן אולי להסביר בניסוח השונה של השאלה בשני 

הסקרים. הנתונים אינם מצביעים אפוא על מגמה ברורה של עלייה או ירידה 

                                     ן             ,  בשתיית אלכוהול.

       . 

        - %27 מדווחים על שימוש בקנאביס לפחות פעם אחת בשנה האחרונה .

 p<0.001סטטיסטית  מובהקת) משמעותית קפיצה חלה בקנאביס השימוש בהיקף

 .קודמים לסקרים יחסית( 𝑥2במבחן 

 בנושאבכלי התקשורת  הרבה עסקו, לסקר שקדמה בתקופה כי לציין חשוב

 בחומר פרטי באופן המשתמשים של הפללה אי חוק, לצרכים רפואיים קנאביס

 . לחוקי הקנאביס בהפיכת שתמכו דעות הושמעו ואף
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 :עיקריות השפעות שתי כנראה היו הזה הליברלי הציבור לשיח

 .זה בחומר גובר לשימוש לגיטימציה מתן -

 .בחומר השימוש על אמיתי יותר ודיווח החברתית הרצייה בעיית הפחתת -

(. דרגות 5 בן בסולם 3.68 ממוצע) גבוהה – בינונית סיכון ברמת נתפס בקנאביס שימוש

 שיש הנתפס מהסיכון ונמוכה אלכוהוליים משקאות שתיית של לזו דומה הסיכון רמת

 .מסוכנת כלא זו תהתנהגו יםתופס מהמדגם 22% -כ. סיגריות בעישון

 ממליצים 56%. נגד 36% ואילו לחוקי בקנאביס הפרטי השימוש הפיכת בעד 42%

 השניה או הראשונה בפעם אדם תופסים אם כלום לעשות לא או באזהרה להסתפק

 .השלישית הפעם לגבי גם אלו המלצות נותנים 42%. בקנאביס משתמש

               ן   ,                                                 

                                                    . 

                  1 – %2 )בשנה  השתמשו בסם לא חוקי כלשהוא )ללא קנאביס

יחסית  האחרונה. הסמים הבולטים הינם סמי פיצוציות, ל.ס.ד, אקסטזי וקוקאין

 -השימוש ב בשיעור, מצאנו ירידה מובהקת סטטיסטית בסקר הנוכחי 2009לנתוני 

 .קוקאין אי פעם ובשנה האחרונה -

 .אקסטזי אי פעם ובשנה האחרונה -

 .פופרס אי פעם ובשנה האחרונה -

 .סמי פיצוציות בשנה האחרונה -

ביתר הסמים התקבלו ממצאים לא עקביים או פערים שאינם מובהקים 

 ססטיסטית.

                      - 6.4%  מהמדגם השתמשו בשנה האחרונה בכדורי

עושים זאת ללא  15.5% -במשככי כאבים, מתוכם כ 5.2% –הרגעה או שינה ו 

 בהתאמה מכלל המדגם(. 0.8% -ו 1%רופא )מרשם 

 0.9%ללא מרשם רופא ) 20% -קונצרטה, מתוכם כאו משתמשים בריטלין  4.6%

ן, מתוכם כשליש שתמשים באדולן סובוטקס או סובוקסומ 2% -מכלל המדגם(. כ

 מהמדגם(. 0.6%ללא מרשם רופא )

השתמשו בכדורי מרץ )או 'ספיד'( בשנה האחרונה ללא סיבה רפואית.  0.8%

הנתונים דומים לסקר הקודם בהקשר של השנה האחרונה ואי פעם, וקצת יותר 

בהיקף השימוש בחודש ( 𝑥2 במבחן p<0.001ומובהקים סטטיסטית )גבוהים 

 האחרון.

 

 

 

                                                 
או  PCPבסם לא חוקי כלשהוא נכללו הסמים: אופיום, הירואין, קוק פרסי, ל.ס.ד., קוקאין, קראק, אקסטזי,  1

 , פופרס, סמי פיצוציות ופטריות הזיוניות. GHBקטמין, 
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o                   

  כדורישנים עבור  27.1בקרב המשתמשים, גיל תחילת השימוש נע בממוצע מ 

שנים עבור חשיש  21.65 ,שנים עבור סמים אחרים 22.9 ,או הרגעהמרץ 

שנים עבור שתיית  19.6 -שנים עבור סמי פיצוציות ו 18.5ועד ומריחאונה 

 עדבשימוש מתחילים  13% -משקאות אלכוהוליים. מעבר לחומרים השונים כ

או מבוגר  22 יבגילאי צבא וכשליש בגילא 30% -כ ,16-18, כרבע בגילאי 15גיל 

, הנתונים בסקר הנוכחי מצביעים על התנסות 2009בהשוואה לסקר  יותר.

, שתיית משקאות אלכוהוליים, בגיל מבוגר יותר של עישון סיגריותראשונה 

, p<0.001ושימוש בחשיש או מריחאונה )הפערים מובהקים ססטיסטית 

(. אנשים מתחילים אפוא בשלבי חיים שונים, להשתמש בחומרים 𝑥2במבחן 

               ן                        ן       ן  שנבדקו. 

                    . 

 

o ן             

  ,בדקנו מי הן הקבוצות שבאופן יחסי יותר מעשנות, משתמשות בנרגילה

בסמים אחרים. ומופרזת, עושות שימוש בקנאביס ושותות יותר שתייה רגילה 

הקבוצות הבולטות הן )צוינו רק קבוצות שהממצאים לגביהן מובהקים 

 סטטיסטית(:

 .גברים -

ימוש נמצאה עלייה בש סם אחר כלשהוא)לגבי  18-24גילאי צעירים:  -

 (.ולאחר מכן ירידה 34עד גיל 

 .לא נשואים -

 כלשהוא(.סם אחר יהודים יוצאי צרפת )להוציא  -

סם אחר כלשהוא ושתיית )להוציא בעלי השכלה אקדמאית חלקית  -

 (.בולמוס

)להוציא שימוש בנרגילה, שתייה בעלי השכלה תיכונית חלקית  -

 רגילה ושתיית בולמוס(.

 המשרתים בצבא או בשירות לאומי )להוציא סם כלשהוא(. -

 .תושבי פתח תקווה )להוציא שתיית בולמוס וסם כלשהוא( -

שלים )להוציא עישון סיגריות, שימוש בנרגילה ושתיית תושבי ירו -

 אלכוהול רגילה(.

o קבוצות בעלות עניין 

ומשתמשים יותר בנרגילה  ערבים מוסלמים מעשנים יותר -

 .ובקנאביס, ומדווחים על יותר שכרות

משתכרים יותר, נרגילה, ביוצאי אתיופיה משתמשים יותר  -

 ומשתמשים יותר בקנאביס.

נמוך משתמשים  כלכלי -מדרג חברתי ובעליבעלי הכנסה נמוכה  -

 בסם אחר כלשהוא.יותר 



 ו

 

 בסם אחר כלשהוא.חילונים משתמשים יותר  -

בתרופות ללא באופן מובהק סטטיסטית הקבוצות המשתמשות יותר 

 מרשם רופא הינן בעיקר:

 .18-24בגילאי צעירים  -

  .חילונים -

 .ברוטו לחודש לנפש ₪ 5,000עד בעלי הכנסה נמוכה  -

  .שלא עבדו בחודש האחרוןאנשים  -

סובוטקס, ילידי הארץ ויוצאי חבר העמים )לא כולל אדולן  -

  .(וסובוקסון

                                                               ן.

o                     

 58.5% היו מעוניינים  8% -לא נחשפו לתוכניות מניעה או הסברה, מתוכם כ

 עי.בחומר הסברה מקצו

נחשפו לתוכניות בתחום האלכוהול וכשליש בתחום הסמים. מרבית  40% -כ

 התוכניות משלבות את שני הנושאים.

 אנשים שנחשפו בשנה האחרונה לתוכנית מניעה והסברה בתחום האלכוהול ל

אין יתרון (, 31%מהמדגם(, או לתוכניות מניעה בתחום סמים ואלכוהול ) 8%)

שתיית בולמוס  ולגבישתיית משקה אלכוהולי כלשהוא בשנה האחרונה לגבי 

נחשפו כלל לתוכניות מניעה )הפער  שלאושכרות. זאת בהשוואה לאנשים 

מובהק ססטיסטית ובולט יותר מול קבוצה שקבלה תוכנית ייעודית בתחום 

 האלכוהול(.

 צת אנשים שנחשפו לתוכניות מניעה בתחום הסמים ואלכוהול מדווחים על ק

שימוש בסם לא חוקי כלשהוא )ללא  פחותשימוש בקנאביס ועל קצת  יותר

 2% -קנאביס(. אנשים שנחשפו לתוכניות מניעה ייעודית נגד סמים )כ

מהמדגם(, מדווחים על פחות שימוש בקנאביס וזאת בהשוואה לאנשים שלא 

, p<0.001השתתפו כלל בתוכנית מניעה )הפערים מובהקים סטטיסטית 

 (.𝑥2במבחן 

        ן                                                    .

o                     ,ן           

  שימוש בסמי פיצוציות ושתיית משקה אלכוהולי במהלך הריון, נתפסים ברמת

סיכון גבוהה. יתר ההתנהגויות )עישון, משקאות אלכוהוליים, קנאביס, 

 גבוהה. –תרופות ללא מרשם רופא( נתפסים ברמת סיכון בינונית 

  תפיסת הסיכון בשתיית אלכוהול בזמן הריון, גבוהה יותר בקרב נשים

גברים )הפער מובהק ססטיסטית(. בקרב הגברים והנשים תפיסת בהשוואה ל

 הסיכון עולה עם הגיל.

 לשיעור גבוה יותר של שימוש בחומרים השונים קשורהתפיסת סיכון נמוכה 

p<0.001) במבחן ,𝑥2). 
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 אסיד' או 'אפטר שכיחות בילוי גבוהה בפאבים, מועדון לילה, מסיבות טראנס' ,

בדרך כלל ליותר שימוש בצורה מובהקת סטטיסטית פרטי', מתקשרת 

בקנאביס וסם לא חוקי אחר, יותר שתייה רגילה ומופרזת וליותר עישון 

 ושימוש בנרגילה.

 דווחו כי הימרו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה. שכיחות גבוהה יותר  16% -כ

)לא כולל קנאביס( של הימורים התקשרה ליותר שימוש בסם לא חוקי אחר 

שימוש בקנאביס בשנה האחרונה )הקשר  לפחותותר עישון סיגריות, אך ולי

 מובהק סטטיסטית(.

 חשו לפחות סימפטום אחד גופני או נפשי בחצי שנה האחרונה. בעלי  30% -כ

סימפטומים גופניים ונפשיים מדווחים על יותר שימוש בכדורי מרץ )'ספיד'( 

, וזאת שימוש בקנאביס פחותאך על , וסם לא חוקי אחר )לא כולל קנאביס(

 טומים אלו )הפערים מובהקים סטטיסטית(.פבהשוואה לאנשים ללא סימ

  סימפטומים גופניים ונפשיים וכן הימורים, נקשרו בסקרים הקודמים ליותר

 בהשוואה לעבר,יותר נורמטיבי ש בקנאביס. יתכן ותפיסת הקנאביס כשימו

 גרמה לשינוי בממצאים.

o                             

 2.2%  .מדווחים כי שתו אלכוהול במסגרת העבודה במהלך השנה האחרונה

אחוז דומה מדווח על הנגאובר כתוצאה משתיית אלכוהול בחודש האחרון. 

פחות מחצי אחוז מכלל המדגם דווחו על השלכות הנגאובר על העבודה )פגיעה 

 בביצוע, איחורים וכד'(.

 כתובה בנושא שתיית אלכוהול מדווחים על הפצת מידע ומדיניות  12% -כ

 ושימוש בסמים בעבודה.

 לא מכירים את נהלי העבודה בנושא. 40% -ל 30% ןבי 

  מדווחים כי מותר לשתות אלכוהול לפני או בזמן העבודה ו  3% -ל 2%בין– 

מדווח כי לדעתו מותר להשתמש בסמים במקום העבודה. הדיווח על  1%

.תואם לתפיסת הנוהל הקיים בעבודה התנהגות בפועל
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 ובמדגם באוכלוסייה שונות קבוצות תת התפלגות: 1' מס לוח

 ובמדגם באוכלוסייה החברתי הדירוג מדד התפלגות: 2' מס לוח

 ובמדגם באוכלוסייה סטטיסטיים ואזורים תושבים: 3' מס לוח

 ובמדגם באוכלוסייה אתיופיה יוצאי היקף: 4' מס לוח

 שונות קבוצות בתת השקלול ערכי: 5' מס לוח

 פרופורציה ואומדן תצפיות מספר עבור סמך רווח: 6' מס לוח

 10% מובהקות ברמת קבוצות 2 בין בהשוואה הנדרש המינימלי התצפיות מספר: 7' מס לוח

 5% מובהקות ברמת קבוצות 2 בין בהשוואה הנדרש המינימלי התצפיות מספר: 8' מס לוח

 אומדן לטעויות בהסתברויות שונות בערים הגדולות:  9' מס לוח

 מדגם בפועל לעומת נתונים משוקללים -לאום: 10' מס לוח

 מדגם בפועל לעומת נתונים משוקללים -מוצא: 11' מס לוח

 תפיסת סיכון של חומרים שונים: 12' מס לוח

 תגובת השימוש במריחואנה: 13' מס לוח

שיעור התופסים סיכון גבוה בשתיית משקה אלכוהולי בזמן הריון בחתך מגדר : 14' מס לוח

 וגיל

בחתך  –שיעור התופסים פגיעה רבה בעובר אם שותים אלכוהול במהלך הריון : 15' מס לוח

 מגדר וגיל

רה לחלוטין במהלך הריון בחתך מגדר שיעור הטוענים כי שתיית אלכוהול אסו: 16' מס לוח

 וגיל

 התפלגות ממצאים –לכידות משפחתית  :17' מס לוח

 גיל תחילת עישון סיגריות ושימוש בנרגילה: 18' מס לוח

 השוואה בין הסקרים –גיל תחילת עישון סיגריות : 19  לוח

 גיל ממוצע של תחילת עישון סיגריות ושימוש בנרגילה בחתך מגדר: 20 לוח

 היקף עישון סיגריות ושימוש בנרגילות: 21' מס לוח

 השוואה בין הסקרים –שיעור המעשנים סיגריות : 22' מס לוח

 הקשר בין עישון סיגריות לשימוש בנרגילה בשנה האחרונה: 23' מס לוח

 שיעור עישון הסיגריות והשימוש בנרגילה בשנה האחרונה בחתך משתנים אישיים: 24' מס לוח

 חברתיים –שיעור עישון סיגריות ושימוש בנרגילה בחתך משתני רקע סוציו : 25' מס לוח

 שיעור המעשנים סיגריות והמשתמשים בנרגילה בחתך ערים גדולות: 26' מס לוח

 שיעור המעשנים סיגריות והמשתמשים בנרגילה בחתך מחוזות: 27 לוח

 סיגריות ושימוש בנרגילה בשנה האחרונההקשר בין לכידות משפחה לבין שיעור עישון : 28 לוח

 השוואה בין הסקרים –גיל תחילת שתיית משקאות אלכוהוליים : 29' מס לוח

 תדירות שתיית משקאות אלכוהוליים: 30' מס לוח

 השוואה לסקרים קודמים –משקה אלכוהולי כלשהוא : 31' מס לוח

 בחודש שיעור השותים שתיית בולמוס לפחות פעם אחת: 32' מס לוח



 

 

 השוואה בין הסקרים –שיעור המשתכרים לפחות פעם אחת בשנה האחרונה : 33' מס לוח

 אישיים רקע משתני בחתך ומופרזת רגילה שתייה השותים שיעור: 34' מס לוח

 חברתיים – סוציו משתנים בחתך ומופרזת רגילה שתייה השותים שיעור: 35' מס לוח

 אישיים רקע משתני בחתך האחרון בחודש אלכוהוליים משקאות השותים שיעור: 36' מס לוח

 – סוציו משתנים בחתך האחרון בחודש אלכוהוליים משקאות השותים שיעור: 37' מס לוח

 חברתיים

 ערים בחתך מופרזת ושתיית האחרונה בשנה כלשהוא אלכוהולי משקה שתיית: 38' מס לוח

 גדולות

 מחוזות בחתך מופרזת ושתיית האחרונה בשנה כלשהוא אלכוהולי משקה שתיית: 39' מס לוח

 סיכון תפיסת בחתך האחרון בחודש אלכוהוליים משקאות השותים שיעור: 40' מס לוח

 סמים כלפי עמדות בחתך האחרון בחודש אלכוהוליים משקאות השותים שיעור: 41' מס לוח

 ואלכוהול

 ואלכוהול סמים כלפי עמדות בחתך ומופרזת רגילה שתייה: 42' מס לוח

 ומופרזת רגילה ושתייה משפחתית לכידות בין הקשר: 43' מס לוח

 והסברה מניעה לתוכניות חשיפה בחתך ורגילה מופרזת שתייה השותים שיעור: 44' מס לוח

 (המשתמשים בקרב) השימוש תחילת גיל: 45' מס לוח

 הסקרים בין השוואה – מריחואנה/ בחשיש שימוש תחילת גיל: 46' מס לוח

 מגדר בחתך השימוש תחילת גיל: 47' מס לוח

 האחרון ובחודש בשנה, פעם אי אקטיביים – פסיכו בחומרים השימוש היקף: 48' מס לוח

 הסקרים בין השוואה – אקטיביים – פסיכו בחומרים השימוש שיעור: 49' מס לוח

 כלשהוא חוקי לא בסם שימוש לבין בקנאביס האחרונה בשנה שימוש בין הקשר: 50' מס לוח

 אחר

 משתני בחתך( קנאביס ללא) כלשהוא חוקי לא ובסם בקנאביס המשתמשים שיעור: 51' מס לוח

 אישיים רקע

 בחתך( קנאביס כולל לא) כלשהוא חוקי לא ובסם בקנאביס המשתמשים שיעור: 52' מס לוח

 חברתיים – סוציו רקע משתני

 גדולות ערים בחתך בקנאביס השימוש שיעור: 53' מס לוח

 מחוזות בחתך בקנאביס השימוש שיעור: 54' מס לוח

 גדולות ערים בחתך כלשהוא חוקי לא בסם השמוש: 55' מס לוח

 מחוזות בחתך כלשהוא חוקי לא בסם השמוש: 56' מס לוח

 פיצוציות בסמי המשתמשים ושיעור סיכון תפיסת: 57' מס לוח

 ואלכוהול סמים כלפי עמדות בחתך בסמים שימוש: 58' מס לוח

 בסמים ושימוש משפחתית לכידות בין הקשר: 59' מס לוח

 להשיגם כיצד הידע בחתך בסמים שימוש היקף: 60' מס לוח

 מניעה לתוכניות החשיפה מידת בחתך בסמים המשתמשים שיעור: 61' מס לוח

 מרשם בתרופות המשתמשים שיעור: 62' מס לוח

 אחת פעם לפחות מרץ בכדורי המשתמשים שיעור: 63' מס לוח



 

 

 הסקרים בין השוואה – מרץ בכדורי המשתמשים שיעור: 64' מס לוח

 אישיים רקע משתני בחתך בתרופות המשתמשים שיעור: 65' מס לוח

 חברתיים – סוציו רקע משתני בחתך בתרופות המשתמשים שיעור: 66' מס לוח

 גדולות ערים בחתך בתרופות שימוש: 67' מס לוח

 מחוזות בחתך בתרופות שימוש: 68' מס לוח

 זו בפעילות סיכון תפיסת בחתך רופא מרשם ללא תרופות הלוקחים שיעור: 69' מס לוח

 של סיכון תפיסת בחתך רפואית סיבה ללא מרץ בכדורי המשתמשים שיעור: 70' מס לוח

 מרשם ללא תרופות לקיחת

 האחרונה השנה במהלך ההימורים תדירות: 71' מס לוח

 האחרונה בשנה הימורים תדירות בחתך שונים בחומרים שימוש:  72' מס לוח

 הימורית התנהגות מדד בחתך שונים בחומרים שימוש: 73' מס לוח

 העבודה על' הנגאובר' תחושת השפעת: 74' מס לוח

 במקום בסמים ושימוש אלכוהוליים משקאות לגבי בפועל קורה ומה עבודה נוהלי: 75' מס לוח

 העבודה

 האחרונה שנה בחצי גופניים סימפטומים שכיחות: 76' מס לוח

 האחרונה שנה בחצי נפשיים סימפטומים שכיחות: 77' מס לוח

 סימפטומים, חיים איכות בחתך האחרונה בשנה שונים בחומרים השימוש שיעור: 78' מס לוח

 וגופניים נפשיים

 האחרון בחודש הבילוי הרגלי שכיחות: 79' מס לוח

 בילוי הרגלי בחתך האחרונה בשנה שונים בחומרים השימוש שיעור: 80' מס לוח

 

              

 בסמים המשתמשים כלפי התגובה: 1' מס תרשים

 האחרונה בשנה בנרגילה ושימוש סיגריות עישון ושיעור סיכון תפיסת: 2' מס תרשים

 הסיכון תפיסת בחתך האחרונה בשנה רגילה שתייה השותים שיעור: 3' מס תרשים

 בשתייה

 בשתייה הסיכון תפיסת בחתך מופרזת שתייה השותים שיעור: 4' מס תרשים

 בקנאביס המשתמשים ושיעור סיכון : תפיסת5תרשים מס' 
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אקטיביים.  –ישנה חשיבות מרובה לביצוע סקרים שוטפים לגבי היקף השימוש בחומרים פסיכו 

הלאומית למלחמה שבוצע עבור הרשות הקודם בדו"ח מחקר מסכם של המחקר האפידימיולוגי 

 (, מודגשות שלוש מטרות עיקריות:2009)ובאלכוהול בסמים 

  רב האוכלוסיות הנחקרות.אקטיביים בק –אמידת תפוצת השימוש בחומרים פסיכו 

 .הערכת המגמות העיקריות המסתמנות בדפוסי השימוש בסמים לאורך זמן 

  אקטיביים. –איתור קבוצות הנמצאות בסיכון לשימוש בחומרים פסיכו 

הודגשו מספר   Monitoring The Future –בסקר שוטף שנעשה בארה"ב ע"י אוניברסיטת מישיגן 

 מטרות נוספות:

 יבות לשינויים בהיקף השימוש בסמים.הגדלת ההבנה לס 

  המאפיינים של המשתמשים בסמים.והערכת הבנה טובה יותר של סגנון החיים 

, ואילו בישראל מחקר 1975המחקר באוניברסיטת מישיגן מתבצע באופן שוטף  מאז שנת 

 .1982אפידימיולוגי כלל ארצי סיסטמתי מתבצע אחת למספר שנים משנת 

 –(, בוצעו מחקרים שוטפים לבחינת הרגלי שימוש בחומרים פסיכו 18-40באוכלוסייה הבוגרת )

 1982, 1984, 1987)לגבי אלכוהול, תרופות וסמים(, בר ובוימל  1982, 1993אקטיביים )לדוגמא, לוי 

 )לגבי אלכוהול, תרופות וסמים((. 2009, 2005)לגבי משקאות אלכוהוליים(, וכן בר, אזרחי ועמיתיו 

ממחישים את יכולת המחקר השוטף לאפיין  האפידימיולוגים בארץ ובעולםממצאי הסקרים 

 מגמות לאורך זמן ולאתר תת קבוצות בסיכון.

ניתן ש. בנוסף , המדגם נבנה כך 41-65המחקר הנוכחי הרחיב את האוכלוסייה הנבדקת גם לגילאים 

יפו, חיפה, ראשון לציון,  –הערים הגדולות )ירושלים, תל אביב  9יהיה לנתח את הנתונים גם ברמת 

 ח תקווה, אשדוד, באר שבע, חולון ונתניה ( וכן ברמת יוצאי אתיופיה.תפ

. הדו"ח מציג את עיקרי 2016דו"ח המחקר הנוכחי מתייחס לנתונים מהשליש האחרון של שנת 

הממצאים בתחומים שונים, משווה את היקף השימוש בתת קבוצות שונות ובוחן מגמות לאורך 

 זמן.

            

  אקטיביים בקרב האוכלוסייה הבוגרת של  –אמידת תפוצת השימוש בחומרים פסיכו

 .18-65תושבי מדינת ישראל בגילאי 

 .הערכת המגמות העיקריות המסתמנות בדפוסי השימוש בסמים לאורך זמן 

  לבין מאפיינים של  אקטיביים -בחומרים פסיכובדיקת קשרים בין מדדי שימוש

 אלו.איתור תת קבוצות הנמצאות בסיכון לשימוש בחומרים  משתמשים לצורך
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 .            

     ן                            . 

 .                

לא כולל שכונות , 2הגרים בישובים שאינם מוסדים, 18 -65תושבי ישראל בגיל 

 ערביות במזרח ירושלים.

 .              

 מסגרת הדגימה נוצרה ממספר קבצים מנתוני הלמ"ס. 

    ץ                  . 

, כולל פירוט של 3קובץ אזורים סטטיסטיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אזורים סטטיסטיים,  2,729אומדן מספר תושבים לפי קבוצות גיל. בקובץ זה ישנם 

אזורים סטטיסטיים  1,600-הם ישובים בעלי אזור סטטיסטי יחיד ו 1,129מהם 

 אזורים סטטיסטיים בישוב.  3בישובים גדולים יותר, בהם יש לפחות 

 .                     

תייחס לסוג האוכלוסייה. הבחנו בסוגים הבאים: ערבים, אחד ממשתני הדגימה מ

יוצאי אתיופיה, יוצאי בריה"מ, יהודים שאינם יוצאי אתיופיה או בריה"מ ואחרים 

נתוני שאינם יהודים ואינם ערבים. הקבצים הרלוונטיים המתאימים הם: 

"אוכלוסייה, לפי קבוצת  2.19האוכלוסיה ללא האתיופים התקבלו מטבלה 

לפי   . נתוני האוכלוסייה האתיופית42015משנת  יה, דת גיל ומין, מחוז ונפה"לוסיאוכ

סוף שנת  אתיופי לפי מקום לידה גיל ומין" אוכלוסייה ממוצא": 2מלוח ו גיל, נלקח

. מספר עולי בריה"מ והתפלגות הגילאים נלקח מ"נתונים נבחרים על אוכלוסיית 2013

 .5שנה לגל העלייה"ברית המועצות לשעבר, לרגל עשרים וחמש 

יש להדגיש אזורים סטטיסטיים ובמדגם.  2729 -להלן התפלגות סוגי האוכולוסייה ב

בות להצגת התפלגות אזורים סטטיסטיים, על כן יש חשי כי הדגימה בוצעה על בסיס

האזורים הסטטיסטיים על פי נתוני הלמ"ס. יש להדגיש כי אזור סטטיסטי המזוהה 

על ידי קבוצת אוכלוסין מסוימת, אין פירושו שכל התושבים באזור הם מאותה 

קבוצת אוכלוסייה. לדוגמא, אזור סטטיסטי בו מצוין שיש אתיופים, אין פירושו שכל 

 מת אוכלוסיית יוצאי אתיופיה בשכיחות גבוהה יחסית. התושבים אתיופים, אלא קיי

 

 

 

 

 

                                                 
יישוב מוסדי זהו יישוב קטן המאכלס אך ורק מוסד מסוים כגון בית ספר, בית חולים או מחנה צבאי. בניגוד  2

 רים, יישוב זה אינו מנוהל על ידי גוף שנבחר על ידי תושבי היישוב, אלא על ידי הנהלת המוסד. ליישובים אח
 למ"ס – 2014אומדני סך הכל אוכלוסייה ביישובים לפי אזורים סטטיסטיים מאוחדים וגיל, סוף  3
 .2016בחישוב של מקדמי הניפוח קודמו הנתונים לשנת  4
 עריכה: מרינה שפס 5
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 : התפלגות תת קבוצות שונות באוכלוסייה ובמדגם1לוח מס' 

  6אוכלוסייה מדגם

אזורים 
 סטטיסטיים

  תושבים אזורים סטטיסטיים תושבים

  אחוז שכיחות אחוז שכיחות אחוז שכיחות אחוז שכיחות

 בדואים 2. 10474 5. 15 0.1 696 0.4 1

 דרוזים 1.9 89801 6. 17 3.5 22534 1.2 3

 יהודים 84.3 3984576 93.1 2541 76.6 499224 86.4 222

 מוסלמים 12.5 590751 4.7 129 17.7 115077 10.5 27

 נוצרים 1.1 50558 9. 25 2.2 14168 1.6 4

 אחר 0. 925 0. 1 0  0  0  0

 סה"כ 100.0 4727085 100.0 2729 100 651712 100 257

 

    ץ               ך       . 

דירוג שיוך לאשכול,  –קובץ "המועצות המקומיות והעיריות לפי סדר א"ב 

אוכלוסייה, ערכי המשתנים, ציון התקן ודירוג לפי המשתנים המשתתפים בחישוב 

המדד" אפשר לשייך לאזורים הסטטיסטיים את המדד הכלכלי וחברתי שלהם וכן 

 את השיוך לנפה.

 האזורים הסטטיסטיים: 2,729 -להלן התפלגות מדד הדרוג החברתי ב

 7: התפלגות מדד הדירוג החברתי באוכלוסייה ובמדגם2לוח מס' 

  8אוכלוסייה מדגם

אזורים 
 סטטיסטיים

אזורים  תושבים
 סטטיסטיים

  תושבים

  אחוז שכיחות אחוז שכיחות אחוז שכיחות אחוז שכיחות

 נמוך 26.6 1256978 12.7 347 33.8 220137 20.6 53

 בינוני 52.1 2463162 40.9 1117 51.1 332738 51.4 132

 גבוה 11.7 551496 9.6 261 11.4 74620 12.5 32

217 84.4 627495 96.3 1725 63.2 4271636 90.4 Total 

 חסר 9.6 455450 36.8 1004 3.7 24219 15.6 40

 סה"כ 100.0 4727086 100.0 2729 100 651714 100 257
 

                                                 
 (3)ראו  2014סוף  על פי נתוני 6
המשתנים הבאים: הכנסה ממוצעת לנפש )כולל גמלאות(, רמת   14המדד החברתי כלכלי מחושב על סמך  7

מינוע )שיעור אחזקת רכב(, אחוז כלי רכב חדשים, אחוז זכאים לתעודת בגרות, אחוז הסטודנטים, אחוז 
על פעמיים השכר הממוצע, חציון גיל, דורשי עבודה, אחוז המשתכרים עד שכר מינימום, אחוז המשתכרים מ

יחס תלות, אחוז משפחות עם ארבעה ילדים ויותר, אחוז מקבלי דמי אבטלה, אחוז מקבלי גימלה להבטחת 
הכנסה ואחוז מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה. מקור: "אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי 

 .2006, ירושלים תשס"ו, 1281פרסום " 2003כלכלית של האוכלוסייה  –הרמה החברתית 
  2014על פי נתוני סוף  8
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3.              

 .            

. בצענו חלוקת 2009על מנת לשמור על מבנה דגימה דומה לדגימה שבוצעה בסקר 

ראשונית של הישובים על פי הלאום, ישובים יהודים וערבים וקבוצות הגודל של 

 הישובים. להלן קבוצות הגודל על פי הלאום:

 . 2,000 -, פחות מ20,000-2,000, 100,000-20,000תושבים,  100,000ישובים יהודים: מעל 

 .2,000 -, פחות מ20,000-2,000, 100,000-20,000ישובים ערבים: 

( מבוססת 65-18ההנחה מאחורי חלוקה זו של מספר התושבים ולא על מספר המבוגרים )

טי הם בעלי טעות אומדן גבוהה על העובדה שאומדני המבוגרים ברמת אזור סטטיס

 בהשוואה לאומדן מספר התושבים.

חולקו הישובים  2009להקטנת השונות הסטטיסטית ושמירה על מתודולוגית שנת 

ומעלה  750תושבים לשתי שכבות: אזור סטטיסטי עם  2000מעל שהיהודים העירוניים 

כמספר הקרוב לחציון  2009נבחר במדגם  750-מבוגרים. החתך ב 750מבוגרים וישובים עד 

של מספר המבוגרים באזורים הסטטיסטיים. במדגם זה החלטנו לשמור על אותו חתך. 

בישובים הערביים לא הייתה שונות גדולה בגודל האזור הסטטיסטי ולכן אלה לא חולקו 

 חלוקת משנה.

 להלן החלוקה לשכבות כפי שהוגדר במדגם:

 9מבוגרים ומעלה 075תושבים, עם  100,000ישובים יהודים מעל  1.1

 מבוגרים  750-תושבים, עם פחות מ 100,000ישובים יהודים מעל  1.2

 מבוגרים ומעלה 750תושבים, עם  100,000 -20,000ישובים יהודים   2.1

 מבוגרים 750 -תושבים, עם פחות מ 100,000 -20,000ישובים יהודים   2.2

 20,000-2,000ישובים יהודים   3

 תושבים 2,000-פחות מישובים יהודים עם   4

 תושבים 100,000 -20,000ישובים ערבים   12

 תושבים 20,000-2,000ישובים ערבים  13

 תושבים 2,000 -ישובים ערבים עם פחות מ 14

הטבלה הבאה מציגה את נתוני האוכלוסייה והמדגם לפי מספר התושבים ומספר האזורים 
 הסטטיסטיים .

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 2014אומדני סך הכל אוכלוסייה ביישובים לפי אזורים סטטיסטיים מאוחדים וגיל, סוף  9
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 סטטיסטיים באוכלוסייה ובמדגם : תושבים ואזורים3לוח מס' 

  10אוכלוסייה מדגם

  תושבים אזורים סטטיסטיים תושבים אזורים סטטיסטיים

  אחוז שכיחות אחוז שכיחות אחוז שכיחות אחוז שכיחות

102 39.7 261093 40.1 871 31.9 2012805 42.6 1.1 

11 4.3 4728 0.7 78 2.9 36870 .8 1.2 

61 23.7 162710 25 551 20.2 1297929 27.5 2.1 

3 1.2 1187 0.2 17 .6 7064 .1 2.2 

20 7.8 67095 10.3 130 4.8 336501 7.1 3 

35 13.6 18150 2.8 929 34.0 354515 7.5 4 

8 3.1 51364 7.9 42 1.5 286873 6.1 12 

15 5.8 84087 12.9 76 2.8 375247 7.9 13 

2 0.8 1297 0.2 35 1.3 19280 .4 14 

 סה"כ 100.0 4727084 100.0 2729 100 651711 100 257
 

 .           

הרמה השנייה של השכבתיות היא בניית התפלגות הערים הנבחרות והאחרות על פי 

מרואיינים בכל  240הערים הבאות )לפחות  9 -דרישות המזמין בוצעה דגימת יתר ב

 עיר(:

  ירושלים 

 אביב יפו -תל 

 חיפה 

 ראשון לציון 

 תקווה-פתח 

 אשדוד 

 שבע-באר 

  חולון 

  נתניה 

 .            

הרמה השלישית של השכבתיות היא שיעור העולים יוצאי אתיופיה באזורים 

 עולי אתיופיה. 300הסטטיסטיים. על פי הנדרש התבקשנו להשלים לפחות 

 

 

 

 

                                                 
 2014על פי נתוני סוף  10
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 : היקף יוצאי אתיופיה באוכלוסייה ובמדגם4לוח מס' 

  11אוכלוסייה מדגם

אזורים 
 סטטיסטיים

  תושבים אזורים סטטיסטיים תושבים

16 6.2 42711 6.6 155 5.7 385579 8.2 
יש יוצאי 
 12אתיופיה

241 93.8 609003 93.4 2574 94.3 4341505 91.8 
יוצאי אין 

 אתיופיה

 סה"כ 100.0 4727084 100.0 2729 100 651714 100 257
 

4.             

 250 -לאחר בניית מסגרת הדגימה ואפיון האזורים הסטטיסטים הוחלט לבחור בכ

אזורים סטטיסטיים בהם יתבצעו הראיונות. שתי סיבות גרמו לבחירת מספר זה של 

שיעור דגימה הנחשב לשיעור  10% -אזורים סטטיסטיים, האחת שערך זה הינו כ

 . 2009שבוצע בסקר דגימה גבוה. השנייה, להישאר נאמן ככל שניתן למבנה 

בשלב ראשון נבחרו האזורים הסטטיסטיים באקראי ונבדקו התפלגויות משתנה 

הרקע לבדיקת מידת הייצוגיות של הקבוצה שנבחרה לאוכלוסייה. ערך נוסף שנלקח 

 מרואיינים באזור סטטיסטי. 20הינו בחירת מספר מינימלי של  2009מסקר 

אזורים סטטיסטיים היה  250 -משתני הדגימה בלאחר בדיקת ייצוגיות המדגם על פי 

אזורים נוספים, ביחד עם שינויים מתאימים באזורים הסטטיסטיים  7צורך בהוספת 

 כדי להגיע לייצוגיות של האוכלוסייה ולספק את דרישת המזמין לדגימות יתר.

 

5.            

מדד שקלול נקבע על פי היחס בין גודל האוכלוסייה לגודל המדגם. כאשר המדגם 

. מידת האילוצים וההתערבות 1-הינו מדגם מייצג, מדדי השקלול קרובים ל

. השפעת 1החיצונית בבניית המדגם גדולה כך מדדי השקלול יהיו רחוקים מהערך 

 חסר. על כן,  מדדי השקלול גדולה יותר ככל שהדגימה היא דגימת יתר או

בנינו משתנה מאפיין של שיוך לאומי/עדתי )אתיופים/עולי בריה"מ, 

-יהודים/ערבים/אחרים(. בשלב ראשון, בנינו את מקדמי השקלול על מטריצת דו

ממדית של המשתנה השיוך הלאומי/עדתי ועיר הריאיון. בשלב השני, שקללנו 

 למשתנה המגדר.

. על 2014תבסס על נתוני הלמ"ס לסוף שנת ותכנונו ה 2016הסקר בוצע במהלך שנת 

כן, בצענו שני שלבים, האחד שינוי נתוני מטריצת השיוך הלאומי/עדתי מנתוני סוף 

 . פעולה זו ניתן לבצע במלואה. 2015לסוף  2014

 8,463,000) 2015בשלב השני קידום כל הנתונים בפקטור של גידול האוכלוסייה מסוף 

 2016גודל האוכלוסייה הרלוונטית(, לסוף שנת  4,627,100 -גודל האוכלוסייה ו –

                                                 
 2014על פי נתוני סוף  11
אלו נדגמו ולשם    באזורים אלו יש אתיופים, אולם מספר התושבים מתייחס לכלל האוכלוסייה. אזורים 12

 נשלחו הסוקרים.
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ל וגיד –גודל האוכלוסייה הרלוונטית(  4,727,000 -גודל האוכלוסייה ו – 8,630,000)

 . 2016. לאחר סיום ביצוע של שני השלבים, הנתונים מעודכנים לסוף שנת 2.16%של 

 , 10.3610 –ל  0.0000נעו בין:  2016מטריצת ערכי השקלול לסוף שנת 

 להלן המטריצה:

 : ערכי השקלול בתת קבוצות שונות5לוח מס' 

 אתיופיה סה"כ 

חבר 

 אחר ערבי יהודי העמים

 0.6335 3.9599 1.0002 0.6401 0.1818 1.2717 ירושלים

 5.0599 0.2319 1.2064 1.7202 0.0835 1.0104 תל אביב יפו

 4.7988 0.2818 0.8444 2.3624 0.0953 0.7366 חיפה

 1.4275 0.0000 0.6146 0.8568 0.6662 0.6661 ראשל"צ

 9.2224 0.0000 0.6179 0.6979 0.1172 0.5934 פ"ת

 2.2669 0.0000 0.4519 0.9001 0.1639 0.5360 אשדוד

 3.8866 0.0000 0.4420 0.7456 0.7213 0.5300 ב"ש

 2.3921 0.0000 0.4421 0.8675 0.0000 0.5022 חולון

 0.0000 0.0000 0.5136 0.7444 0.2148 0.5337 נתניה

 10.3610 0.3249 1.5602 1.3640 0.3242 1.2120 אחרים

 6.2053 0.4780 1.1142 1.1213 0.2519 1.0000 סה"כ

 

 .0.9799 -נקבה 1.0209 -מדדי השקלול למגדר הם: זכר

 

 . (              Significance and power Analysis) 

 

  לניתוח תוצאות הממצאים במבט מהיר:להלן טבלאות עזר 

 רווח סמך עבור מספר תצפיות ואומדן פרופורציה: 6לוח מס' 

מספר 

 תצפיות

אומדן 

 פרופורציה

אורך מחצית רווח  95%רווח סמך ברמת סמך 

 גבול עליון גבול תחתון הסמך

5,000 0.1% 0.01% 0.19% 0.09% 

2,000 0.1% 0.0% 0.2% 0.14% 

5,000 0.2% 0.08% 0.32% 0.12% 

3,000 0.2% 0.04% 0.36% 0.16% 

1,500 0.2% 0.0% 0.4% 0.2% 

5,000 1% 0.64% 1.36% 0.36% 

2,000 1% 0.56% 1.44% 0.44 

1,000 1% 0.4% 1.6% 0.6% 

500 1% 0.1% 1.9% 0.9% 

300 2% 0.4% 3.6% 1.6% 

100 4% 0.2% 7.8% 3.8% 
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 %10קבוצות ברמת מובהקות  2המינימלי הנדרש בהשוואה בין מספר התצפיות : 7לוח מס' 

 0.2%+ 0.3%+ 1%+ 2%+ 3%+ 

0.1% 1,580 880 190 85 55 

0.3% 3,130 1,565 250 105 65 

 85 155 465 3,970 לא רלוונטי 1%

 120 230 770 7,350 לא רלוונטי 2%

 150 305 1,065 לא רלוונטי לא רלוונטי 3%

 

 %5קבוצות ברמת מובהקות  2התצפיות המינימלי הנדרש בהשוואה בין מספר : 8לוח מס' 

אומדן 

 לפרופורציה

0.2%+ 0.3%+ 1%+ 2%+ 3%+ 

0.1% 2,700 1,500 310 140 90 

0.3% 5,100 2,550 405 165 100 

 140 250 770 6,500 לא רלוונטי 1%

 200 380 1,250 לא רלוונטי לא רלוונטי 2%

 250 490 1,730 רלוונטילא  לא רלוונטי 3%

 

 *: אומדן לטעויות בהסתברויות שונות בערים הגדולות9לוח מס' 

 50% 10% 1% 

 ±1.00 ±3.00 ±5.01% ירושלים

 ±1.11 ±3.36 ±5.60 יפו –תל אביב 

 ±1.26 ±3.80 ±6.33 חיפה

 ±1.25 ±3.76 ±6.26 ראשון לציון

 ±1.26 ±3.80 ±6.33 פתח תקווה

 ±1.24 ±3.73 ±6.22 אשדוד

 ±1.23 ±3.72 ±6.20 באר שבע

 ±1.26 ±3.80 ±6.33 חולון

 ±1.26 ±3.80 ±6.33 נתניה

 ±0.37 ±1.11 ±1.84 אחרים

 95%*ברמת בטחון של 

 .             

שיעור ההיענות  2009)בסקר  58.5%שאלונים המבטאים שיעור היענות של  5,219נאספו 

 להלן יוצגו מאפייני המדגם. .(66%על  2005ובסקר  62%עמד על 

8.                –                    

o %50נשים  %50: גברים מגדר  
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o ארץ לידת המשיב על השאלון 

 72.8% ישראל 

 11.2% חבר העמים

 1.6% אתיופיה

 4.8% צרפת 

 9.6% אחר

o ארץ לידת המשיב והוריו 

 43.9%  המשיב והוריו ילידי ישראל 

 16.9% העמיםהמשיב או הוריו ילידי חבר 

 1.7% המשיב או הוריו ילידי אתיופיה

 6.0%  המשיב או הוריו ילידי צרפת

 31.5%    אחר

o מספר ילדים 

 32.2%     אין ילדים

 11.2%   18אין ילדים מתחת לגיל 

 2.0% אך לא גרים בבית 18יש ילדים מתחת לגיל 

 54.6%  וגרים בבית 18יש ילדים מתחת לגיל 

o סטטוס משפחתי 

 59.9% נשוי

 40.1% לא נשוי 

o מדד ( חברתי כלכליFAS) 

 7.1% גבוה      22.7% בינוני  70.2%נמוך   

o לנפש הכנסה חודשית 

 33.9%   ₪ 5,000עד  .1

2. 5,001-9,500  29.1% 

3. 9,501-14,000  20.4% 

4. 14,001-18,500  9.8% 

 6.7%  ומעלה 18,501 .5

o ימים האחרונים( 30 -סטטוס תעסוקתי )עבודה בשכר ב 

  29.1% לא      70.9% כן 

o השכלה 

 14.4%  עד תיכונית חלקית

 11.8%  תיכונית ללא בגרות

 19.2%  תיכונית עם בגרות

 15.8% על תיכונית )לא אקדמית(

 11.7%  אקדמאית חלקית

 27.1%  אקדמאית מלאה
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o דתיות 

 8.0%  חרדי, דתי מאד

 %21.9   13 דתי

 28.9%   מסורתי

 41.3%   חילוני

o לאום 

 85%   יהודי

 13.3%  ערבים כולל בדואים

 1.1%   נוצרי

 %0.6   14דרוזי

o גיל 

18-21   7.5% 

22-25   10.5% 

26-29   11.9% 

30-40   27.3% 

41-65   42.8% 

o ערים גדולות 

 9.3%   ירושלים

 6.0%  יפו –תל אביב 

 3.4%   חיפה

 3.1%   ראשון לציון

 2.7%   פתח תקווה

 2.5%   אשדוד

 2.5%   באר שבע

 2.4%   נתניה

 2.3%   חולון

  65.6%   אחר

 

 

 

 

 

                                                 
 %11חרדים,  %9נמצאה רמת דתיות בדיווח עצמי ,  2014בנתוני הסקר החברתי )הלמ"ס( של שנת  13

חילונים. בסקר הנוכחי לא קיימת הפרדה  44%מסורתיים לא דתיים,  24%מסורתיים דתיים,  13%דתיים, 
מהמסורתיים דתיים הגדירו עצמם כדתיים, במיוחד בין מסורתי דתי ומסורתי לא דתי ועל כן ייתכן שחלק 

 שחלק מהדתיים דווחו על עצמם כחרדים )דתיים מאד(.
http://www.cbs.gov.il/publications16/seker_hevrati14_1648/pdf/intro_h.pdf 

המדגם נבנה על פי החלוקה בתוך העולם הערבי לפי נתוני הלמ"ס. באיסוף הנתונים בפועל נוצר קושי  14
לרזולציה זו, לכן, בחישוב מקדמי הניפוח לא התחשבנו בהתפלגות בתוך המגזר הערבי. מכל מקום עקב 

 ר.המשקל היחסי הקטן של תת קבוצות, לא אמורה להיות השפעה על התוצאות הסופיות של הסק

http://www.cbs.gov.il/publications16/seker_hevrati14_1648/pdf/intro_h.pdf
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o  לאומי –שרות צבאי 

 האם משרת כיום בשירות צבאי / לאומי?

 92.2%   לא .1

 2.8%  שירות חובה .2

 3.9%  שירות קבע .3

 1.2%  שירות לאומי .4

 מדגם בפועל לעומת מדגם משוקלל .9

 להלן יוצגו נתוני המוצא והלאום של המשתתפים במחקר בצורה משוקללת ולא משוקללת.

 מדגם בפועל לעומת נתונים משוקללים –: לאום 10לוח מס' 

 מדגם משוקלל מדגם בפועל 

מספר  

 שאלונים

אחוז  אחוז

 מתוקן

מספר 

 משיבים

אחוז  אחוז

 מתוקן

 82.1 73.1 3817 76.9 70.2 3664 יהודי

 12.8 11.4 596 19.5 17.8 929 מוסלמי

 1.0 0.9 49 1.4 1.3 68 נוצרי

 0.6 0.5 28 1.5 1.3 71 דרוזי

 3.5 3.1 161 0.7 0.7 34 אחר

 100 89.1 4650 100 91.3 4766 סה"כ

 -- 10.9 569 -- 8.7 453 חסר

 -- 100 5219 -- 100 5219 סה"כ

 

 מדגם בפועל לעומת נתונים משוקללים – מוצא: 11לוח מס' 

 מדגם משוקלל מדגם בפועל 

מספר  

 שאלונים

מספר  אחוז

 משיבים

 אחוז

 72.8 3794 74.3 3878 יהודי

 11.2 584 10.0 523 בריה"מ לשעבר

 1.6 89 6.5 338 יוצאי אתיופיה

 4.8 251 3.2 169 יוצאי צרפת

 9.6 501 6.0 311 אחר

 100 5219 100 5219 סה"כ

 -- -- -- -- חסר

 100 5219 100 5219 סה"כ
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      ן  . 

 .      

בכדי לשמר את האפשרות להשוואה עם תוצאות הסקרים הקודמים, נוסח 

השאלון הנוכחי בצורה דומה לשאלון בו נעשה השימוש בעבר )בר, אזרחי ועמיתים, 

(. 2001המבורגר,  –; טייכמן , רוזנבלום, ובר 2009; בר אזרחי ועמיתים 2005

פח א'. מדדי השאלון עם התפלגות משוקללת של התשובות באחוזים, מוצג בנס

 המחקר )כולל נתונים על ממוצע וסטיית תקן( מוצגים בפרקים השונים.

                          ן . 

חלק ניכר מהשאלון מתבסס על שאלות ומדדים שפותחו ע"י רהב ואח' )ברנע, 

המבורגר,  -רוזנבלום ובר  ,; רהב, טייכמן, גיל1990טייכמן, רהב, גיל ורוזנבלום, 

; רהב, טייכמן, גיל, 1995המבורגר,  –רוזנבלום ובר  ,; רהב, טייכמן, גיל1993

 (.2001גר רהמבו –, רהב, טייכמן, רוזנבלום ובר 1998המבורגר,  –רוזנבלום ובר 

 בין התחומים שפותחו ממקור זה נמצאים:

 אקטיביים –דפוסי שימוש בחומרים פסיכו  -

 לגבי שימוש בחומרים שוניםתפיסת סיכון  -

 גיל תחילת השימוש בחומרים שונים -

 היענות להצעת חברים להשתמש בחומרים מסוכנים -

 זמינות סמים שונים -

 לכידות משפחתית -

 חשיפה לתוכניות מניעה והסברה -

 דמוגרפיים –פרטי רקע סוציו  -

 ועל פיו נבנו התחומים הבאים: HBSC15 -מקור נוסף עליו התבסס השאלון הינו ה

 הרחבה של דפוסי שתיית אלכוהול -

 שימוש בתרופות מרשם -

 סימפטומים גופניים ונפשיים -

 (FASחברתי כלכלי ) מדד -

 נלקח משאלון בריטי בנושא. 16דפוסי הימורים

 17דפוסי שימוש באלכוהול וסמים במקומות עבודה

 

 

                                                 
15  –A World Health Organization Cross  –Aged Children (HBSC)  -Health Behaviors in School

National Study 
16 Wardle, H., Moody, A., Spence, S., Orford, J., Volberg, R., Jotangia, D& ,. . . . Dobbie, F. (2011.) 

British gambling prevalence survey – 2010. London: Gambling Commission. 
 Hingson Ralph (NIH/NIAAA) מבוסס על התכתבות עם 17
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    ך     ף         3. 

 המרואיינים.איסוף הנתונים התבצע באמצעות סקר פנים אל פנים בבתי 

 :יחידת דיור לראיון צריכה לקיים את התנאים הבאים 

יחידה המשמשת למגורים, כלומר אינה עסק, מוסד , אתר תעשייתי, משרד,  (1

 חנות וכד'(.

 שאינה נטושה/ ריקה או סגורה. (2

 .65 –ל  18יש בה דיירים בגילאים בין  (3

 פעמים על  3 אותרה כתובת מתאימה, אך לא התבצע הראיון, יש לחזור למקום עד

ביקורים, ניתן לסווג את משק הבית בתור  3מנת לנסות לבצוע אותו. רק לאחר 

 'לא משתף פעולה'.

  (, הסוקר יבחר את זו 65-ל  18אם יש יותר מנפש אחת בגילאים המתאימים )בין

שיום הולדתה הכי קרוב ליום בו נוצר הקשר עם דיירי הכתובת. במידה שהאדם 

מהבית, יש לתאם מועד מתאים ולראיין אותו. אין להחליף הנבחר בשיטה זו נעדר 

 באדם אחר השוהה באותו הזמן בבית.

  הסוקר קבל מחברת מרטנס הופמן את הכתובת הראשונה בכל אזור. כתובת זו

 שימשה כנקודת התחלה.

  המעבר ממשק בית אחד למשק הבית הבא, התבצע בדילוגים. גודל הדילוג הוגדר

 ים )בניינים רבי קומות, בתים פרטיים וכו'(.בהתאם למאפייני המגור

  כל יחידת דיור בה ביקר ולרשום האם התבצע ראיון, האם  לתעדהסוקר התבקש

הכתובת התגלתה כלא מתאימה )ואם כן מאיזו סיבה(, האם הושארו שאלונים או 

 האם הדירה התגלתה כמתאימה אך דיירי הבית סירבו לשתף פעולה.

 16:30-21:30בין השעות  2016דצמבר  –דשים ספטמבר איסוף הנתונים בוצע בחו .

 סוקרים בכל יום בו התבצע הסקר.  10 -ממוצע עבדו כב

 .ברוסית גם הצורך ובמידת ובערבית בעברית בוצע הסקר

הסוקרים )סירוב או חוסר איתור(, צוידו           על מנת להקטין את בעיית 

למלחמה בסמים ובאלכוהול. במכתב הודגשו מטרות  במכתב מטעם הרשות הלאומית

הסקר וחשיבות שיתוף הפעולה עם הסוקרים. הסוקרים הונחו, כאמור, להגיע לכל בית 

 פעמים, במטרה להגדיל את הסיכוי לביצוע הראיון. 3אב עד 

 על מנת להגדיל את הסיכוי לתשובות כנות, נקטנו בשני צעדים:

  התשובות לשאלות הרגישות )מבלי שהסוקר המרואיינים מילאו בעצמם את

 יראה את תשובותיהם(.

  בתום המילוי, השאלון הוכנס למעטפה סגורה. מעטפה זו הוכנסה למעטפה

גדולה יותר בה היו שאלונים נוספים, וכך נוצרה תחושת אנונימיות אצל 

 הנבדק. 
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 .4                           

ת שונות של איסוף נתונים, כולל לחברתנו מאגר סוקרים שרכשו ניסיון בשיטו

ראיונות אישיים. הסוקרים גויסו ממאגר זה וכן באמצעות פרסום מודעות 

 בעיתונות.

 הסוקרים עברו הכשרה ייעודית לסקר  שכללה בין השאר את:

 מטרות הסקר 

 נושא צנעת הפרט וחובת שמירה הסודיות 

 העברת הנחיות לביצוע הראיון )הבהרות במקרה של שאלות, מהימנות ב

 השאלון וכו'(.

 .התמודדות עם סירובים ומקרים קשים שונים 

 ת.שיטת תחקור סטנדרטי 

 .כללי דגימה לשם בחירת בתי אב והמרואיין בתוך בית האב 

ההדרכה כללה גם משחקי תפקידים )סימולציות(, בהם תורגלו הסוקרים בפועל 

 כיצד לראיין וכיצד להגיב לאירועים שונים במהלך הראיון.

 .5             ,     

 המעקב בוצע במספר דרכים:

  דיווח שוטף של הסוקרים על דף בקרה מובנה לגבי ביצוע הראיונות, בעיות

וקשיים, סירוב לשיתוף פעולה וכו'. הדף תיעד את מועד ביצוע הסקרים, ובכך 

יומי עם כל סוקר,  –אפשר איתור דפוס 'ביצועים' לא סביר.  בנוסף, נוצר קשר יום 

 לבחון הספק וקשיים מיוחדים הדורשים מענה.  בכדי

 מממלאי השאלון של כל סוקר בחודש הראשון  40% -יצרנו קשר טלפוני עם כ

לעבודתו, )לאחר מכן נערכה הבדיקה הטלפונית בשכיחות יותר נמוכה(. הבדיקה 

נעשתה על מנת לוודא שהסקר אכן בוצע )מספרי הטלפון של המרואיינים תועדו 

הבקרה. הליך זה אפשר ביצוע בקרה, יחד עם שמירת אנונימיות  בהסכמתם בדפי

 השאלון(.

  אחראי אזור דגם אקראית מספר מסלולי ראיונות ובחן האם הסוקר נע במסלול

 זה.

  נבדקה איכות השאלונים ונתנו הנחיות לתיקון במידת הצורך. סוקר שמילא את

 ן של העבודה.השאלון שלא כיאות, הודרך והונחה לגבי אופן ביצועה התקי

  השאלונים הוקלדו למחשב ובוצע טיוב הנתונים.  )הטיוב בוצע בעקבות בדיקות

 לוגיות, בדיקה של הקלדה מחוץ לטווח וכד'(.
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             ן                      .3

3.              
בחלק זה נדון בתפיסת הסיכון של שימוש בחומרים שונים. נבחן עמדות כלליות 

כלפי שימוש בסמים ועמדות כלפי תת נושאים שונים )קנאביס, סמי פיצוציות 

 ושתיית אלכוהול בזמן הריון(. בנוסף תבחן החשיפה לתוכניות הסברה ומניעה

 .ולכידות משפחתית

 מדדים: מספרבנו נ

o .הממוצע 181-174ממוצע השאלות  עמדות כלליות כלפי סמים ואלכוהול .– 

)מספרים גבוהים מבטאים עמדה יותר חיובית כלפי  0.75 –וסטיית תקן  2.86

 תת קבוצות: 3 -המדד חולק ל .(הסמים והמשתמשים בהם

 עמדות נגד 1.00-2.50

 ביניים 2.51-3.00

 עמדות סובלניות 3.01-5.00

o מידת החשיפה לתוכניות מניעה והסברה 

סברה מדד הבוחן את החשיפה במסגרות השונות לתוכניות מניעה וה

או אי חשיפה לתוכניות כאלו. המדד חושב לאלכוהול, לסמים, לשניהם  יחדיו 

 תת קבוצות: 4 נבנה מדד עם .169-172על פי השאלות 

 אין חשיפה לתוכנית מניעה - 

 חשיפה למניעת סמים - 

 חשיפה למניעת אלכוהול - 

 חשיפה למניעת סמים ואלכוהול - 

o תפיסת סיכון 

הסיכון שיש בשימוש בחומרים שונים. לצורך שאלות לגבי רמת  7נשאלו 

 רמות סיכון: 3 -הניתוח חילקנו ל

 אין סיכון או סיכון נמוך מאד –נמוכה 

 בינונית

 סיכון גבוה או גבוה מאד –גבוהה 

o לכידות משפחתית 

. לצורך 0.95, סטיית תקן 3.93(. ממוצע המדד 156-159שאלות  ) 4 -נבנה מדד מ

 תת קבוצות: 3 –ניתוח הנתונים, חולק המדד ל 

 לכידות נמוכה 1.00-3.50

 לכידות בינונית 3.51-4.25

 לכידות גבוהה 4.26-5.00

 
 



16 

 

            ן  .3
 בלוח שלהלן מוצגים הממצאים לגבי רמת הסיכון הנתפסת של חומרים שונים.

 תפיסת סיכון של חומרים שונים : 12מס'  לוח

  ן     ן/                ן           :

     ן    ך

    ן     /      ן       

         

      

 4.19 76.3% 10.6% 13.1% משתמשים בסמי פיצוציות

 4.13 75.2% 11.6% 12.2% שותים משקה אלכוהולי בהריון

 3.84 64.7% 17.6% 17.7% משתמשים בתרופות ללא מרשם

 3.80 63.6% 19.7% 16.7% מעשנים סיגריות

 3.69 60.0% 21.5% 18.6% מעשנים נרגילה

 3.68 60.1% 17.5% 22.4% משתמשים בקנאביס

 3.58 54.5% 25.5% 20.0% שותים משקה אלכוהולי

 

 מהלוח עולים הממצאים הבאים:

בזמן הריון, שימוש בסמי פיצוציות ושתיית משקאות אלכוהוליים  -

מהמדגם  12% -נתפסים כמהווים סיכון גבוה יחסית. עם זאת, כ

 תופס התנהגויות אלו כלא מסוכנות או מסוכנות ברמה נמוכה.

גבוהה. מבין  –יתר ההתנהגויות נתפסות ברמת סיכון בינונית  -

התנהגויות אלו, שתיית משקאות אלכוהוליים נתפסת כבעלת סיכון 

מהמשיבים לא רואים כמעט סיכון  19% -כ זו  בקבוצה נמוך יותר. 

 בהתנהגויות אלו. 

סעיף גם )לגבי שתיית משקאות אלכוהוליים במהלך הריון, ראו  

3.6.) 
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3.3                               
o  בדקנו מה צריכה להיות התגובה כלפי המשתמשים בסמים. להלן

 הממצאים:

 התגובה כלפי המשתמשים בסמים : 1רשים מס' ת

 )אחוז המסכימים / מסכימים בהחלט(

 

קיימת הסכמה כללית בקרב כמחצית מהמדגם שצריכה להיות תגובה 

חמורה על שימוש בסמים. אחוז ההסכמה יורד בצורה משמעותית כאשר 

 העונש הופך לקונקרטי )קנס או מאסר(.

o מים או השותים בחנו עד כמה ניתן לתת אמון באנשים המשתמשים בס

מהמדגם מסכימים בהחלט או  53% -הרבה משקאות אלכוהוליים. כ

ברמת משמעותי מסכימים שאין לתת אמון באנשים אלו. אין הבדל 

 האמון הניתן למשתמשים בסמים לעומת השותים משקאות אלכוהוליים.

o .'לפירוט עמדות כלליות נוספות ראו נספח א 

3.4                          
o ת השימוש האישי )שלא לצרכים האם הציבור בעד או נגד הפיכו בחנ

 רפואיים( בסם הקנאביס לחוקי.

 מאד בעד( 24.7%בעד )מתוכם  41.8%

 מאד נגד( 21.3%נגד )מתוכם  35.7%

 לא בעד ולא נגד  22.4%

 המצדדים בהפיכת הקנאביס לחוקי. תיש אפוא פער קטן לטוב

o  בדקנו כיצד המשיבים חושבים שצריך להגיב במידה ואדם נתפס בשימוש

בכמות קטנה של מריחואנה בפעם הראשונה או השנייה לעומת הפעם 

 השלישית. להלן הממצאים:
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 תגובה לשימוש במריחואנה: 13 לוח מס'

לשפוט עם  נתפס

אפשרות 

 מאסר

פתיחת תיק 

 במשטרה

שלילת 

רישיון 

 נהיגה

קנס כספי 

על ואזהרה 

 תנאי

להסתפק 

 באזהרה

לא לעשות 

 כלום

פעם ראשונה או 

 שניה

10.2% 8.8% 7.2% 17.5% 26.7% 29.6% 

 21.6% 20.4% 19.9% 9.4% 10.9% 17.8% פעם שלישית

 

 מהלוח עולים הממצאים הבאים:

 מדווחים כי אין לעשות כלום אם אדם משתמש פעם ראשונה או  30% -כ

 22%טוענים כי יש להסתפק באזהרה לעומת  27% -שנייה במריחואנה  וכ

 בהתאמה כאשר השימוש קורה בפעם השלישית. 20%-ו

  בעקבות השימוש בפעם השלישית במריחואנה אחוזים קצת יותר גבוהים

מדווחים על תגובה יותר חמורה )יחסית לשימוש פעם או פעמיים(. הפער 

 סר.בולט יותר בהצעה לשפוט את המשתמש עם אפשרות לשולחו למא

o מסכימים עם המשפט כי אם מישהו משתמש פעם אחת בחשיש זה  60% -כ

 מסכימים למשפט זה. שלא %19 -לא עושה אותו פושע, לעומת כ

3.5                           
o  .בחנו כיצד להגיב אם אדם נתפס בשימוש בסמי פיצוציות לצרכים פרטיים

 להלן התפלגות התשובות:

 15.1%  לשפוט אותו עם אפשרות למאסר 

 14.6%    לפתוח תיק במשטרה 

 26.9%  לתת לו קנס כספי ואזהרה על תנאי 

 27.2%   להסתפק באזהרה בלבד 

 16.2%    לא לעשות כלום 

o  בחנו האם המשיבים בעד או נגד סגירת פיצוציות המוכרות לקטינים

 אלכוהול או סמי פיצוציות בניגוד לחוק. להלן התפלגות התשובות:

 74.4%  מאד בעד( 58.4%)מתוכם  סגירה בעד 

 12.6%  לא בעד ולא נגד 

 13.0%   מאד נגד( 6.8%נגד )מתוכם 

                               ן  .3
o  כזכור, שתיית משקה אלכוהולי בהריון נתפסת ברמת סיכון גבוהה, ממוצע

 (.3.2בסולם בן חמש דרגות. )לפירוט ראו סעיף  4.13

o  יכול לפגוע בעובר אם שותים במהלך בדקנו האם לדעת המשיבים, אלכוהול

 הריון. להלן התפלגות התשובות:
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 17.3% (לא פוגע כלל 7%)מתוכם לא פוגע 

 10.1%   פוגע במידה בינונית    

 72.6% (מאד פוגע במידה רבה 54.7%)מתוכם  פוגע 

o :בחנו את מידת הסכמת המשיבים לנכונות המשפטים הבאים 

 66.9% משקאות אלכוהולייםבמהלך הריון אסור לחלוטין לשתות 

 16.1% מנות לשבוע( 2במהלך הריון מותר לשתות מעט )עד 

 5.1% מנות בשבוע( 3-7במהלך הריון מותר לשתות במידה בינונית )

 4.4% מנות או יותר בשבוע( 7במהלך הריון מותר לשתות בתדירות גבוהה )

 7.5% לא יודע

  לחלוטין במהלך הריון.כשני שליש עונים ששתיית אלכוהול אסורה 

o  בדקנו את העמדות כלפי שתיית אלכוהול בהריון בחתך מגדר וגיל. להלן

 הנתונים:

שיעור התופסים סיכון גבוה בשתיית משקה אלכוהולי בזמן : 14 לוח מס'

 הריון בחתך מגדר וגיל

 סה"כ 55-65 45-54 35-44 25-34 18-24 

 70.4 84.3 74.6 67.1 65.8 64.9 גברים

 80.1 94.2 88.1 78.9 72.6 73.1 נשים

P<0.001 במבחן ,𝑥2 

 מהלוח עולים הממצאים הבאים:

שיעור התופסים סיכון גבוה או גבוה מאד בשתיית משקה אלכוהולי  -

בזמן הריון גבוה יותר בקרב נשים בהשוואה לגברים, הן בסה"כ והן 

 בחתך כל קבוצת גיל.

 עם הגיל.בשתי הקבוצות שיעור הסיכון הגבוה עולה  -

 נעבור לבחון נתונים נוספים בנושא.

שיעור התופסים פגיעה רבה בעובר אם שותים אלכוהול : 15 לוח מס'

 בחתך מגדר וגיל –במהלך הריון 

 סה"כ 55-65 45-54 35-44 25-34 18-24 

 66.4 77.4 66.2 63.5 65.5 61.8 גברים

 78.8 84.2 84.8 77.2 75.1 76.0 נשים

P<0.001 במבחן ,𝑥2 

 מהלוח עולים הממצאים הבאים:

יותר פגיעה בעובר )אם שותים אלכוהול במהלך  בקרב נשים, נתפסת -

הריון( בהשוואה לגברים. )הפער קיים הן בסה"כ והן בכל קבוצות 

 גיל(.
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תופסות יותר פגיעה בעובר בהשוואה לנשים  45-65נשים בגיל  -

נתפס בגילאי צעירות יותר. אצל גברים שיעור פגיעה גבוה יחסית 

55-65. 

 בחנו היבט נוסף לגבי שתיית אלכוהול בזמן הריון. להלן הנתונים:

שיעור הטוענים כי שתיית אלכוהול אסורה לחלוטין במהלך : 16 לוח מס'

 הריון בחתך מגדר וגיל

 סה"כ 55-65 45-54 35-44 25-34 18-24 

 64.7 81.8 73.7 60.4 55.8 59.5 גברים

 68.9 82.9 78.0 65.3 62.3 63.8 נשים

P<0.001 במבחן ,𝑥2 

 מהלוח עולים הממצאים הבאים:

 השיעור קצת יותר גבוה של נשים טוענות כי שתיית אלכוהול אסור -

 לחלוטין במהלך הריון בהשוואה לגברים. 

גברים ונשים מסכימים יותר לאיסור מוחלט של  45-65בגילאי  -

 שתיית אלכוהול במהלך ההריון בהשוואה לגילאים צעירים יותר. 

3.                              
o  נושאי סמים ואלכוהול לתוכניות מניעה או הסברה בכשליש נחשפו

אחרת בקהילה או במסגרת  19%-באינטרנט, בטלוויזיה או ברדיו, לעומת כ

 )כמו צבא או אוניברסיטה(.

o :במדד שבחן חשיפה מעבר למסגרות השונות, מצאנו 

 יות מניעה והסברה בתחום סמיםתוכנלא נחשפו ל 

 58.5%                  אלכוהולאו  

  1.9%   לתוכניות כאלו בתחום הסמים   נחשפו 

  8.2%   אלכוהוללתוכניות רק בתחום נחשפו 

 31.3%   הנושאים שנינחשפו לתוכניות כאלו ב 

o  ,מעוניינים קבלת  8.1%מבין אלו שלא נחשפו לתוכניות מניעה או הסברה

 חומר מקצועי בנושא.

o גלשו באתר או בדף הפייסבוק של הרשות הלאומית למלחמה  לא %92.7 -כ

השתמשו  2.7%-עשו זאת לעיתים נדירות ו  4.6%בסמים ובאלכוהול. 

 באתר או בדף הפייסבוק כל פעם שהיו זקוקים למידע בנושא.

3.8                

o  לכידות ותמיכה משפחתית הינו משתנה הנקשר בספרות המקצועית כמפחית

יכו אקטיביים. להלן נציג את הנתונים בנושא )הנתונים שימוש בחומרים פס

 קטגוריות תשובה(. 3 -קובצו ל
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 התפלגות ממצאים –: לכידות משפחתית 17לוח מס' 

לעיתים  

 רחוקות

לעיתים  לפעמים

 קרובות

 סטיית תקן ממוצע

'הביחד' המשפחתי חשוב 

 מאד

9.1 16.8 74.1 4.13 1.11 

בני המשפחה מתייעצים זה 

 עם זה

10.9 21.6 67.5 3.94 1.13 

בני המשפחה אוהבים לבלות 

 זה עם זה

12.1 23.4 64.6 3.85 1.16 

בני המשפחה מבקשים עזרה 

 זה מזה

15.3 22.0 62.7 3.81 1.20 

 

 .3.93התקבלה רמת לכידות משפחתית גבוהה. ממוצע המדד הינו 
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4.                                       

4.        

עישון סיגריות ונרגילות והשימוש בכלל במוצרי טבק נחשבים לאחד מגורמי תחלואה ומוות. 

(. על פי ארגון הבריאות WHO, 2011מיליון אנשים מתים מידי שנה בעקבות עישון ) 6 -כ

מיליון מקרי מוות בשנה  8 -העולמי, אם מגמת העישון תימשך כפי שהיא כיום, צפויים כ

 . 2030בסביבות שנת 

 18ומעלה 21( בקרב בני INHIS-3) 3 –נתונים שנאספו בישראל במסגרת סקר בריאות לאומי 

וכי שיעור הגברים המעשנים  19.7%מלמדים כי עישון בקרב האוכלוסייה הבוגרת עומד על 

בהתאמה(. בקרב החברה  13.6%לעומת  26%גבוה מזה של שיעור הנשים המעשנות )

לעומת  25.2%הישראלית, שיעור עישון גבוה יותר נמצא בקרב ערבים בהשוואה ליהודים )

נמצא כי שיעור העישון הגבוה ביותר בקרב גברים יהודים בהתאמה(. בפילוח לפי גיל,  18.5%

והוא יורד עם העלייה בגיל הגברים. מגמה הפוכה נמצאה בקרב נשים  21-34הוא בגילאי 

ומעלה. באופן כללי חלה  65יהודיות, שיעור העישון עולה עם הגיל והוא גבוה בקרב בנות 

, ירידה תלולה חלה בקרב 2015-ל 1980ירידה בשיעור המעשנים בישראל בין השנים 

האוכלוסייה היהודית ואילו ירידה מתונה יותר נמצאה בקרב האוכלוסייה הערבית. 

בהשוואה בינלאומית נמצא כי  שיעור העישון בישראל בקרב גברים גבוה במעט מהשיעור 

הממוצע במדינות האיחוד האירופי ואילו שיעור הנשים המעשנות בישראל נמצא נמוך 

(. מנתוני הסקר 2015ון הממוצע במדינות אלו )דו"ח משרד הבריאות, משיעור העיש

מדווחים על עישון  37.6%, 18-40גילאי ב , נמצא כי בקרב מבוגרים2009האפידימיולוגי בשנת 

סיגריות בשנה האחרונה. נתונים אלו נמוכים בהשוואה לממצאי הסקרים הקודמים שנעשו 

(, וגבוהים באופן משמעותי מנתוני סקר הבריאות 2009)בר המבורגר, אזרחי ואח',  בישראל

. נראה כי ההבדלים בין הסקרים נעוצים בעובדה שסקר הבריאות (INHIS-3)הלאומי 

 18-40ומעלה ואילו הסקר האפידימיולוגי הוגבל לגילאי צעירים,  21הלאומי נערך בקרב בני 

 אשר מאופיינים ברמת עישון גבוהה יותר.

המבוססים  ,אקונומיים. נתוני משרד הבריאות –במאפיינים סוציו מגמת העישון קשורה גם 

, מלמדים על קשרים שונים בין מגמת עישון ומידת דתיות, 2010על הסקר החברתי לשנת 

(. בהתייחס למידת 19השכלה, תעסוקה, הבדלים גיאוגרפיים ועוד )אתר משרד הבריאות 

רדיות מעשנות בשיעור נמוך יחסית כי נשים שהגדרתן העצמית היא דתיות / חדתיות נמצא, 

שיעור עישון  נמצאנשים שהגדרתן העצמית היא מסורתיות או חילוניות. גם בקרב גברים ל -

                                                 
הסקר נערך במרכז הלאומי לבקרת מחלות )מלב"ם( במשרד הבריאות. הסקר בוצע כסקר טלפוני במדגם  18

ל אקראי של האוכלוסייה הבוגרת בישראל באמצעות שאלונים מובנים. על מנת לייצג את שיעורי העישון בכל
האוכלוסייה, שוקללו השיעורים הגולמיים שהתקבלו על בסיס המשתנים גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה 

 .2014)יהודים/ ערבים( בהתאם להתפלגות האוכלוסייה הכללית בשנת 
19 

https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/information/Documents/16112

015_smokingSituation.pdf 

 

https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/information/Documents/16112015_smokingSituation.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/information/Documents/16112015_smokingSituation.pdf
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גבוה יותר בקרב המגדירים את עצמם מסורתיים או חילוניים.  עוד נמצא קשר בולט בין 

שיעור נמוך עישון והשכלה, אולם כיוון הקשר שונה בין גברים ונשים. בעוד שאצל גברים 

שנות לימוד ומעלה, אצל נשים שיעור המעשנות  13יותר של עישון נמצא בקרב גברים בעלי 

גברים שאינם שנות לימוד. בהיבט התעסוקתי,  0-8הנמוך ביותר נמצא בקרב בוגרות 

בקרב המועסקות.  יותרגבוה מועסקים מעשנים יותר, ואילו אצל נשים שיעור המעשנות 

בנוסף, קיים קשר בין מחוז מגורים ומצב עישון; בקרב גברים, שיעור המעשנים הגבוה ביותר 

נמצא בקרב תושבי מחוז הצפון והנמוך ביותר בקרב תושבי יהודה ושומרון. בקרב נשים, 

שיעור העישון הגבוה ביותר נמצא דווקא בקרב המתגוררות ביהודה ושומרון, והנמוך ביותר 

 קרב תושבות ירושלים.ב

ים במסגרת זו ניתן דגש למספר נושא נים גוברת המודעות לעישון ונזקיו.בעשורים האחרו

נזקי העישון הסביל הנחשב לעישון כפוי בקרב 'לא מעשנים', עישון נרגילות,  חשובים:

ושימוש בסיגריה אלקטרונית. נזקי הבריאות מעישון סביל מדגישים את נזקי הבריאות 

ממצאים שנאספו בישראל מם לעוברים, תינוקות וילדים הנחשפים לעישון הוריהם. הנגרמי

מהתינוקות בתחנות טיפות החלב  45.6%על הורים מעשנים בסביבת ילדיהם נמצא כי אצל 

שהשתתפו במדגם, אחד או יותר מבני המשפחה הגרים בבית מעשנים, כלומר, כמחצית 

. יש לציין כי ממצאים דומים נמצאים במדינות מהתינוקות חשופים לסכנות של עישון סביל

 (. 2010מערביות נוספות )רשפון ואח', 

בקרב המעשנים ניתן לזהות גם עישון נרגילות. מקור השימוש בנרגילות במדינות אפריקה 

גברה שכיחות השימוש גם במדינות אירופה ובארה"ב.  90 -והמזרח התיכון ומאז שנות ה

ילה פחות מזיק מעישון סיגריות ומוצרי טבק, זאת עקב העובדה ההנחה היא כי השימוש בנרג

שעשן הטבק בנרגילה עובר תהליך של בעבוע דרך מים המזיק פחות מעשן הסיגריה שנשאף 

ישירות לריאות. הנחה זו היא חסרת יסוד ועישון הנרגילה נחשב למזיק אף יותר מעישון 

 ,מויות ניקוטין הדומות למעשן סיגריותסיגריה רגילה שכן חלל הפה של מעשן נרגילה סופג כ

אך מעשן הנרגילה חשוף לכמות גדולה יותר של עשן המכיל כמות גדולה של רעלנים שונים 

(. זאת ועוד, גם עישון נרגילה נמצא כגורם סיכון למחלות הסרטן השונות. 2012)אלמסי , 

ת הסיכון לסרטן מחקרים, נמצא כי עישון נרגילה מגדיל א 28במחקר מטה אנליזה הכולל 

אות באופן מובהק, בניגוד לתפיסה כי עישון נרגילה פחות מסוכן מעישון יראש, צוואר ור

 (.(Mamtani et al., 2016תוצרי טבק אחרים 

. אלקטרונית סיגריה לעישון מתייחס העישון בתחום הטכנולוגיים החידושים אחד, בנוסף

 חלקן', רגילות' לסיגריות כתחליף נוזל המכילה מחסנית מחוברת האלקטרונית לסיגריה

( 2016) ב"בארה הבריאות משרד ח"דו(.  20 הבריאות משרד אתר) לא וחלקן ניקוטין מכילות

 לאחד נחשבת אלקטרונית סיגריה; האלקטרונית בסיגריה השימוש לגבי נתונים מספר מציג

 הבריאותיות השלכותיה אשר לניקוטין חשיפה כולל זו בסיגריה השימוש, הטבק ממוצרי

                                                 
20 

ts/SpokemanMesseges/Pages/06062012_3.ashttp://www.health.gov.il/NewsAndEven

px 

 

http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/06062012_3.aspx
http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/06062012_3.aspx
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 את חושף אלקטרונית בסיגריה השימוש, לניקוטין החשיפה מלבד. השנים במהלך רבות נדונו

 הבריאות משרד גם. שאינם ידועים תמיד למשתמש נוספיםורעלנים  לכימיקלים המשתמש

 במקרים בריאותית סכנה להוות עלול אלקטרונית בסיגריה שימוש כי מתריע בישראל

 של זה בסוג והיעילות השימוש בטיחות את להניח המאפשרים מחקרים ואין מסוימים

 (.הבריאות משרד אתר) סיגריות

4.                                        

o  עבור עישון סיגריות נבנה מדד האם המשיב עישן סיגריות לפחות פעם אחת בכל

יום  30 -החודשים האחרונים, ב 12 -אחד משלושת מועדי הזמן שנבדקו )אי פעם, ב

 האחרונים(.

o  מדדים עבור שימוש בנרגילה. 3בצורה דומה נבנו 

4.3                

 תפיסת סיכון .1

 3.80גבוהה )ממוצע  –ברמת סיכון בינונית  יםושימוש בנרגילה נתפס עישון סיגריות

מהמדגם תופסים כי אין כלל סיכון או שיש  18% -בהתאמה(. עם זאת כ 3.69-ו 

 (.3.2סיכון נמוך בהתנהגויות אלו )לפירוט, ראו סעיף 

 גיל תחילת השימוש .2

 גים נתונים לגבי גיל תחילת השימוש:בלוח להלן מוצ 

 גיל תחילת עישון סיגריות ושימוש בנרגילה :18וח מס' ל

 ממוצע +22 19-21 16-18 13-15 12עד  השתמשתי לא 

 20.1 25.9% 23.5% 34.0% 13.1% 3.5% (47.0%) סיגריות

 20.9 30.2% 24.8% 29.5% 12.2% 3.3% (64.5%) נרגילה

 

 מהלוח עולים הממצאים הבאים:

 53%  דווחו על גיל תחילת העישון של סיגריות. בממוצע גיל תחילת

התחילו בעישון עד גיל  16.6%שנים. עם זאת,  20.1השימוש עומד על 

15. 

  ערכנו השוואה לגבי גיל תחילת העישון בין הסקר הנוכחי )עבור גילאי

 . להלן הנתונים:2009 -( לסקר ב18-40

 השוואה בין הסקרים –ת : גיל תחילת עישון סיגריו19לוח מס' 

 +22 19-21 16-18 15עד  

 25.5 23.6 32.0 18.9 2017סקר 

 6.3 12.8 44.9 36.0 2009סקר 

     P<0.001 במבחן ,𝑥2 

 

 .2009בסקר הנוכחי, העישון מתחיל בגיל מבוגר יותר יחסית לסקר 
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 35.5%  דווחו על תחילת גיל השימוש בנרגילות. בממוצע גיל תחילת

התחילו בשימוש עד  15.5% -שנים. עם זאת, כ 20.9עומד על השימוש 

 .15גיל 

  .בחנו את הגיל הממוצע בו התחילו גברים ונשים לעשן ולהשתמש בנרגילה

 להלן הנתונים.

 : גיל ממוצע של תחילת עישון סיגריות ושימוש בנרגילה בחתך מגדר20לוח מס' 

 נרגילה סיגריות 

 20.6* 19.8** גברים 

 21.4 20.5 נשים

                       *p<0.05 p<0.01**  במבחןt 

גיל קצת יותר צעיר מהלוח עולה כי גברים התחילו לעשן ולהשתמש בנרגילה ב

 בהשוואה לנשים )הפער מובהק סטטיסטית(

 היקף עישון סיגריות ושימוש בנרגילות .3

 בלוח להלן יוצגו נתונים בנושא.

 ושימוש בנרגילות: היקף עישון סיגריות 21לוח מס' 

 חודש אחרון שנה אחרונה אי פעם 

מס'  *רווח בר סמך % 

אנשים 

 באלפים

מס'  *רווח בר סמך %

אנשים 

 באלפים

מס'  *רווח בר סמך %

אנשים 

 באלפים

 1,528 1584 1470 32.3 1,956 2018 1896 41.4 2,907 2969 2846 61.5 סיגריות

 621 662 577 13.1 1,013 1064 960 21.4 2,050 2118 1990 43.4 נרגילה

 95%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

(, עישנו סיגריות 18-65מהלוח עולה כי קרוב לשני מליון מבוגרים )גילאי 

 השתמשו בנרגילות.וכמליון בשנה האחרונה 

  בחנו את היקף עישון הסיגריות יחסית לנתונים בשני הסקרים הקודמים. לצורך

 . להלן הנתונים:18-40המעשנים בגילאי  זאת חישבנו את שיעור 

 השוואה בין הסקרים –סיגריות : שיעור המעשנים 22לוח מס' 

 2005סקר  2009סקר  סקר נוכחי

אי 

 פעם

שנה 

 אחרונה

חודש 

 אחרון

אי 

 פעם

שנה 

 אחרונה

חודש 

 אחרון

אי 

 פעם

שנה 

 אחרונה

חודש 

 אחרון

64.9 45.7 35.2 53.2 37.6 33.0 55.6 41.0 36.7 

 

)מובהקת סטטיסטית, כי קיימת עליה  ,2009, בהשוואה לסקר מהלוח עולה

p<0.001 המעשנים בסקר הנוכחי אי פעם ובשנה האחרונה )בחודש ( בשיעור

 האחרון לא נמצאו הבדלים משמעותיים(.

 16.7%אז  רק לגבי החודש האחרון, 2009בסקר  שאלת השימוש בנרגילה נשאלה 

(, הפער לא 18-40בסקר הנוכחי  )גילאי  18%ת דווחו על שימוש בנרגילה לעומ

 מובהק סטטיסטית.
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  בחנו את הקשר בין עישון סיגריות לשימוש בנרגילה להלן הנתונים לגבי שנה

 אחרונה:

 : הקשר בין עישון סיגריות לשימוש בנרגילה בשנה האחרונה23לוח מס' 

  לא משתמש משתמש בנרגילה 

 100% 65.3%( 34.4%) 34.7%( 66.9%) מעשן

 100% 87.9%( 65.6%) 12.1%( 33.1%) לא מעשן

 (100%) (100%)  

P<0.001   במבחן𝑥2 

 עולים הממצאים הבאים:מהלוח 

 .בקרב המעשנים סיגריות, כשליש משתמשים בנרגילה 

 קרב המשתמשים בנרגילה, כשני שליש מעשנים ב

 סיגריות.

 חברתיים -ומשתנים סוציו עישון סיגריות ושימוש בנרגילה בחתך משתני רקע אישיים  .4

  .בחנו את הקשר בין משתני רקע אישיים לפי עישון סיגריות ושימוש בנרגילה

 בלוח שלהלן הממצאים העיקריים.
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 21בחתך משתנים אישייםבשנה האחרונה : שיעור עישון הסיגריות והשימוש בנרגילה 24לוח מס' 

סיגריות בשנה   
 האחרונה

בשנה נרגילה 
 האחרונה

 26.5 49.4 ***זכר מגדר
 16.4 33.3 נקבה

 36.7 49.3 18-24 גיל
25-34 45.6 28.3 
35-44 41.6 21.0 
45-54 39.1 12.1 
55-65*** 28.0 5.3 

 21.7 41.9 ***יהודי לאום
 40.3 49.8 בדואי

 30.1 55.8 מוסלמי
 32.6 41.3 נוצרי*
 22.4 42.7 דרוזי*

 20.3 40.9 ישראל מוצאארץ 
 24.1 43.5 בריה"מ לשעבר

 33.9 46.6 אתיופיה
 52.3 58.3 ***צרפת
 8.9 33.2 אחר

 15.6 35.8 ***נשוי מצב משפחתי
 30.1 49.7 לא נשוי

 26.7 46.8 אין ילדים ילדים
 4.4 29.0 ***18אין ילדים עד גיל 
 7.8 47.3 ולא גרים בבית 18יש ילדים עד גיל 

 23.4 39.8 בבית 18גרים ילדים עד גיל 

 13.8 19.5 ***דתי מאד –חרדי  דתיות
 26.1 42.0 דתי

 27.2 45.6 מסורתי
 17.7 42.8 חילוני

צבא / שירות לאומי 
 כיום

 20.1 41.0 ***לא
 43.4 51.1 כן

 קטן יחסית. N*הנתונים לגבי נוצרים ודרוזים מבוססים על 

הבאים )מדווחים רק ממצאים מובהקים מהלוח עולים הממצאים 

 סטטיסטית(:

 קיימת ירידה הדרגתית בעישון ושימוש בנרגילה עם העלייה בגיל. -

 שיעור המעשנים והמשתמשים בנרגילה גבוה יחסית בקרב: -

o גברים.  

o  מוסלמיםערבים. 

o עולים יוצאי צרפת.  

o לא נשואים.  

o ם כיום בשירות צבאי או שירות לאומייהמשרת.  

o  יוצאי אתיופיה )רק לגבי שימוש בנרגילה(.עולים 

                                                 
21 ***p<0.001   במבחן𝑥2  עישון סיגריות ושימוש בנרגילהלגבי 
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שיעור נמוך יחסית של מעשנים ומשתמשים בנרגילה נמצא בקרב  -

 חרדים או דתיים מאד.

ם שיעור נמוך יחסית של שימוש בנרגילה נמצא בקרב הורים לה -

 .18שלא גרים בבית, או שאין להם ילדים עד גיל  18ילדים עד גיל 

  חברתיים לבין עישון  –בדקנו את הקשר בין משתני רקע סוציו

 להלן הנתונים לגבי השנה האחרונה. ות ושימוש בנרגילה.סיגרי

 חברתיים –:שיעור עישון סיגריות ושימוש בנרגילה בחתך משתני רקע סוציו 25לוח מס' 

סיגריות   

בשנה 

 האחרונה

נרגילה 

בשנה 

 האחרונה

 24.8 50.5 תיכונית חלקית השכלה

 23.5 46.6 תיכונית ללא בגרות

 22.1 41.2 בגרות

 24.0 41.3 תיכונית –על 

 32.2 52.3 אקדמאית חלקית

 12.3 29.1 ***אקדמאית מלאה

 22.6 42.7 עבד בחודש האחרון תעסוקה

 18.7 38.2 **לא עבד

 19.8 40.1 נמוכה הכנסה

 20.9 45.6 **בינונית

 ***25.4 40.0 גבוהה

 *20.1 42.4 נמוך (FASמדרג חברתי )

 23.6 39.8 בינוני

 23.2 33.4 **גבוה

P<0.05* p<0.01** p<0.001***  במבחן𝑥2 

 מהלוח עולים הממצאים הבאים:

o  בעלי השכלה אקדמאית מלאה נמוכים יחסית בשיעור עישון

הסיגריות ושימוש בנרגילה, ואילו בעלי השכלה אקדמאית חלקית, 

, גם בעלי השכלה בהתנהגויות אלו. לגבי עישון סיגריות גבוהים יחסית

 חלקית( מעשנים בשיעור גבוה יחסית. נמוכה )תיכונית 

o  בקרב( בעלי מדרג חברתיFAS ,גבוה ) שיעור עישון הסיגריות יותר

נמוך יחסית. שיעור קצת יותר נמוך של שימוש בנרגילה נמצא בקרב 

 בעלי מדרג חברתי נמוך.

o משתמשים בנרגילה קצת יותר גבוה בקרב אלו שיעור המעשנים וה

 ו בחודש האחרוןדשעב
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o  שיעור המעשנים סיגריות גבוה יחסית בקרב בעלי הכנסה בינונית

עלי הכנסה בואילו שיעור המשתמשים בנרגילה גבוה יחסית בקרב 

 גבוהה.

 עישון סיגריות ושימוש בנרגילה בחתך ערים ומחוזות .5

  הממצאים בחתך ערים גדולות, להלן המדגם שבנינו אפשר לנו לבחון את

 הנתונים:

: שיעור המעשנים סיגריות והמשתמשים בנרגילה בחתך ערים 26לוח מס' 

 גדולות

ת"א  ירושלים  

 יפו –

ראשון  חיפה 

 לציון

פתח 

 תקווה

באר  אשדוד

 שבע

 נתניה חולון 

 72.9 88.8 59.6 53.2 72.1 77.6 61.3 82.0 68.1 אי פעם סיגריות

 47.1 61.3 40.0 37.9 51.2 54.7 34.6 60.5 48.8 שנה

 34.2 38.3 34.4 30.6 38.8 42.4 29.2 46.1 38.1 חודש

 65.0 35.8 30.8 35.1 58.3 35.1 55.8 55.6 50.9 אי פעם נרגילה

 45.0 15.0 17.6 12.5 36.7 11.4 29.2 25.8 26.4 שנה

 29.2 6.3 10.4 6.9 20.0 5.3 21.3 17.0 15.7 חודש

0.001P< במבחן ,𝑥2 

 

יפו,  –מהלוח עולה כי שיעור המעשנים סיגריות גבוה יחסית בחולון, ת"א 

ראשון לציון ופ"ת ואילו שיעור המשתמשים בנרגילה גבוה יחסית בנתניה 

 ופ"ת. 

בנספח ד' מוצגים נתונים בחתך הערים הגדולות לגבי היקף השימוש 

 .95%של בסיגריות ונרגילה ורווח בר סמך ברמת בטחון 

 נעבור לבחון את הנתונים בחתך מחוזות 

 מחוזות: שיעור המעשנים סיגריות והמשתמשים בנרגילה בחתך 27לוח מס' 

תל  צפון מרכז ירושלים חיפה דרום  

 אביב

 יו"ש

 69.5 78.9 52.9 64.5 67.9 65.6 46.3 אי פעם סיגריות

 52.9 56.4 33.2 43.4 49.7 38.2 30.9 שנה

 39.0 41.5 27.1 33.5 37.0 31.2 26.0 חודש

 52.9 53.0 39.9 42.4 55.4 51.7 26.2 אי פעם נרגילה

 30.8 15.9 21.6 21.9 31.3 19.7 14.5 שנה

 19.7 9.0 14.9 12.3 18.0 13.0 9.4 חודש

P<0.001 במבחן ,𝑥2 

 

יפו ואילו  -מהלוח עולה כי שיעור עישון סיגריות גבוה יחסית במחוז ת"א

שיעור השימוש בנרגילה גבוה יחסית במחוזות יהודה ושומרון 

 ומטרופולין ירושלים. 
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בנספח ה' מוצגים נתונים בחתך מחוזות לגבי היקף השימוש בסיגריות 

 .95%ונרגילה ורווח בר סמך ברמת בטחון של 

 

 ושימוש בנרגילה בחתך תפיסת סיכון עישון סיגריות .6

  בחנו כיצד תפיסת הסיכון שיש בעישון סיגריות ושימוש בנרגילה, קשורה להיקף

 התנהגויות אלו. להלן הנתונים בהקשר לשנה האחרונה. 

 : תפיסת סיכון ושיעור עישון סיגריות ושימוש בנרגילה בשנה האחרונה2תרשים מס' 

 

                  P<0.001***   במבחן𝑥2 

עולה כי תפיסת סיכון נמוכה קשורה לשיעור שימוש גבוה יותר  מהתרשים

הן בסיגריות והן בנרגילה. הממצא חזר על עצמו גם במועדים אחרים 

ש האחרון(. הממצאים מובהקים סטטיסטית שנבדקו )אי פעם ובחוד

 .𝑥2במבחן 

 עישון סיגריות ושימוש בנרגילה בחתך לכידות משפחה .7

  היקף עישון הסיגריות ושימוש לבין בדקנו קשר בין רמת הלכידות המשפחתית

 בנרגילות. להלן הנתונים.

עישון סיגריות ושימוש שיעור ן הקשר בין לכידות משפחה לבי :28לוח מס' 

 בנרגילה בשנה האחרונה

                

 נמוכה בינונית גבוהה 

 50.5 43.8 31.3*** עישון סיגריות

 30.1 22.0 13.2*** בנרגילהשימוש 

P<0.001***  במבחן𝑥2 

ות עישון לפחבמובהק מהלוח עולה כי לכידות משפחתית יותר גבוהה קשורה 

 ופחות שימוש בנרגילה.סיגריות 
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4.4               

 ( עישנו סיגריות בשנה האחרונה 18-65וגרים )גילאי בלשני מיליון מ קרוב

 (.21.4%בנרגילות )(, כמיליון איש השתמשו 41.4%)

; דו"ח משרד הבריאות, 2009)בר המבורגר, אזרחי ואח',  קודמיםנתוני סקרים 

(, מדווחים על ירידה בהיקף העישון לאורך זמן. נתוני הסקר הנוכחי 2015

יקף העישון אי פעם ובשנה האחרונה )העלייה מבטאים שינוי מגמה ועלייה בה

 (.p<0.001מובהקת סטטסיטית 

 שני הסיגריות מדווחים גם על שימוש בנרגילה. כשני שליש ממע 35% -כ

 מהמשתמשים בנרגילה, מעשנים גם סיגריות.

  שנים, ותחילת השימוש בנרגילה  20.1בממוצע גיל תחילת העישון עומד על

שנים. גברים מתחילים בגיל קצת יותר צעיר  לעשן  20.9מתרחשת בממוצע בגיל 

 16% -שכה לנשים. חשוב לציין סיגריות או להשתמש בנרגילה בהשווא

יל צעיר יותר או בג 15ת אלו בגיל מהמשתתפים בסקר, מדווחים על התנהגויו

 19%-בהשוואה לסקר הקודם, בסקר הנוכחי מתחילים לעשן בגיל מבוגר יותר )כ

בסקר הקודם, ואילו כרבע מתחילים  36%לעומת  15מתחילים לעשן עד גיל 

 בסקר הקודם(. 6% -ומעלה לעומת כ 22בעישון מגיל 

  ,שיעור גבוה של עישון סיגריות ושימוש בנרגילה נמצא בקרב גברים, צעירים

וערבים מוסלמים, לא נשואים, יהודים יוצאי צרפת, אנשים המשרתים כיום 

 בצבא או בשירות לאומי.

בקרב חרדים או דתיים מאד, שיעור נמוך של עישון סיגריות ושימוש בנרגילה. 

 אי אתיופיה שיעור גבוה יחסית של שימוש בנרגילה.בקרב יהודים יוצ

שיעור נמוך יחסית של עישון סיגריות ושימוש בנרגילה נמצא בקרב בעלי השכלה 

אקדמאית מלאה. שיעור גבוה יחסית של התנהגויות אלו נמצא בקרב בעלי 

השכלה אקדמית חלקית. שיעור גבוה יחסית של עישון סיגריות נמצא בקרב 

 כונית חלקית. בעלי השכלה תי

  יפו, ראשון לציון, –שיעור המעשנים סיגריות גבוה יחסית בערים חולון, ת"א

יפו. שיעור המשתמשים בנרגילה גבוה יחסית בערים –ופ"ת, וכן במחוז ת"א 

 נתניה ופ"ת וכן במחוזות יהודה ושומרון ובמטרופולין ירושלים.

  גבוהה. עם זאת,  –עישון סיגריות ושימוש בנרגילה נתפסים ברמת סיכון בינונית

מהמדגם תופסים כי אין כלל סיכון או שיש סיכון נמוך בהתנהגויות  18% -כ

אלו. תפיסת סיכון נמוכה קשורה לשיעור שימוש גבוה יותר הן לגבי סיגריות והן 

 לגבי נרגילה.

  לפחות עישון סיגריות ופחות שימוש לכידות משפחתית גבוהה יותר קשורה

 בנרגילה. 
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4.5        

 (. עישון נרגילה בקרב בני נוער. מרכז המחקר והמידע של הכנסת.2012אלמסי, א. )

 

 . 2015(. דו"ח שר הבריאות על העישון בישראל 2015משרד הבריאות )

 

בחומרים (. השימוש 2009בר המבורגר, ר., אזרחי, י., רוזינר, א., וניראל, ר. )

. דו"ח מחקר מסכם. מרטנס הופמן 2009פסיכואקטביים בקרב תושבי מדינת ישראל 

 יועצים לניהול בע"מ והרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.

 

(. עישון 2010רשפון, ש., קחל, צ., שחאדה, ס., וולוביק, א., רובין, ל., ענבר, צ., וחפר, א. )

 .3קידום בריאות בישראל. גליון מס'  בקרב הורים לתינוקות במחוז חיפה.

 

U.S Department of Health and Human Services. (2016). E- Cigarette Use 

Among Youth and Young Adults. A Report of the Surgeon General. 

 

Mamtani, R., Cheema, S., Sheikh. J., Al Mulla. A., Lownfles. A., & 

Maisonneuve, P. (2016). Cancer risk in waterpipe smokers: a meta- analysis. 

DOI 10.1007/s00038-016-0856-2. 

 

World Health Organization (2011). WHO report on the global tobacco 

epidemic, 2011. Warning about the dangers of tobacco. 
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5.                     

5.        

אלכוהול קשורה בסיכון לבעיות בריאות דוגמת מחלות כבד, ופציעות בלתי מכוונות. שתיית 

מקרי  88,000 -נמצא כי בארה"ב שתייה מוגזמת של אלכוהול, אחראית ל 2006-2010בשנים 

, מעל מחצית מאוכלוסיית הבוגרים 2013מוות. לפי נתוני משרד הבריאות האמריקאי, בשנת 

על שתייה דיווחו מתוכם,  17% -כוהול בחודש האחרון. כווחה על שתיית אליבארה"ב ד

 6% -משקאות או יותר לאירוע לנשים( וכ 4 -משקאות או יותר באירוע לגברים, ו 5מרובה )

משקאות או יותר לשבוע  8משקאות או יותר בשבוע לגברים,  15ווחו על שתייה כבדה ) יד

 . 22לנשים(

בעיות הנגזרות לם ביחס לצריכת אלכוהול ולנות העועם זאת, קיימת שונות רבה בין מדי

אולם  ומעלה, 15ליטר עבור כל אדם בגיל  6על  ההצריכה הגלובלית עמד 2005ממנה. בשנת 

במדינות מזרח אירופאיות, הצריכה גבוהה יותר ודפוסי השתייה מסוכנים יותר. כתוצאה 

מקרי  5. אחד מכל כוהולמכך, קיים שיעור גבוה יותר של מקרי מוות ונכות הנקשרים באל

הינו כתוצאה משתיית אלכוהול. לעומת  המדינות העצמאיות במזרח אירופה מוות בחבר

זאת, שיעור השותים אלכוהול לשוכרה בקרב מדינות מערב אירופאיות הוא הנמוך ביותר. 

פרט למדינות אירופה, גם במקסיקו ומדינות דרום אמריקה נמצא שיעור שתייה גבוה ושיעור 

תחלואה ונכות עקב שתיית אלכוהול. שיעורים נמוכים של צריכת אלכוהול קיימים גבוה של 

בקרב אוכלוסייה בעלת הכנסה גבוהה ולחילופין במדינות צפון אפריקה ודרום אסיה בהן 

 ,WHO)מתגוררת אוכלוסייה מוסלמית אשר נשותיה מתנזרות במיוחד משתיית אלכוהול 

2011.) 

הרגלי בין השאר,  ,. הסקר בחן18-40לגילאי  2009אפידימיולוגי בשנת בישראל התבצע סקר 

שותים משקה  64.3%(. בסקר נמצא כי 2009צריכת אלכוהול )בר המבורגר, אזרחי ואח', 

מצאי הסקר הקודם שבוצע בשנת אלכוהולי כלשהוא בשנה האחרונה. נתונים אלו דומים למ

מדווחים כי השתכרו לפחות  25%  כי נמצא וד. ע2001 -ו 1998ולנתוני הסקרים בשנים  2005

מנות משקה או יותר  5מדווחים כי שתו לפחות פעם אחת  21% -פעם אחת בשנה האחרונה ו

נתונים אלו קצת יותר גבוהים מנתוני  חדות לפחות פעם אחת בחודש האחרון.בתוך שעות א

הם  2010שנת בבישראל נתוני צריכת האלכוהול לנפש נמצא כי  ,הסקר הקודם. בנוסף

והם עומדים בשנה זו על  ,למעט אלו של טורקיה OECD, -הנמוכים ביותר בקרב מדינות ה

 23שימוש לרעהשיעור ה(. נתונים נוספים מלמדים כי 2015, ענברליטר של אלכוהול טהור ) 2.7

ודומה מאד לשיעור הכולל במדינות אחרות  4%-באלכוהול לאורך החיים עומד על כ

באירופה. שיעור זה גבוה יותר בקרב גברים, מבוגרים צעירים, עולים ממדינות חבר העמים 

 (. 2013שאו מעולם )משרד הבריאות, יואנשים שלא נ

                                                 
22 stats.htm-https://www.cdc.gov/alcohol/data 

נשנות ברמה הגופנית, הנפשית והחברתית  שימוש לרעה מוגדר כמצב שבו אדם חווה השפעות שליליות 23
 . מניעת צריכה מופרזת של אלכוהול(.2013כתוצאה מצריכת אלכוהול )משרד הבריאות, 

https://www.cdc.gov/alcohol/data-stats.htm
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מרכיב  יעות ומהוויםגורם סיבתי למחלות ופצכאמור, דפוסי צריכה של אלכוהול מהווים 

. ארגון הבריאות העולמי מפרט כי צריכת אלכוהול קשורה רימה של מחלות ומוותבג

בתאונות, פציעות ונזק הן לשותים והן לסובבים, לירידה בתפקוד בלימודים ובעבודה, 

       לאלימות והתעללות במשפחה, להתאבדות ופשיעה, התנהגות מינית מסוכנת ועוד

(WHO, 2011 .)אובחנו במחלקות  2014תונים שנאספו בישראל מלמדים כי בשנת הנ

ות בריאות כתוצאה מצריכת על רקע של בעי מקרים 5,107לרפואה דחופה בבתי חולים בארץ 

 310 –מקרים על רקע צריכת סמים ו  1,872 –ו  אושפזו (10.7%) 548 אלכוהול, מתוכם

ים הסובלים מתחלואה כפולה, . מספרים אלו אינם כוללים מאובחנים ומאושפזאושפזו

היינו, חולים הסובלים גם ממחלות נוספות בנוסף להתמכרות לאלכוהול. עוד נמצא כי סך 

, ענברהפניות למיון על רקע צריכת אלכוהול גבוה יותר מסך הפניות על רקע צריכת סמים )

2015.) 

הוא המישור משפיע היותר כאשר התחום  24מניעת שימוש באלכוהול נעשית במספר מישורים

מרבית המדינות מנסות לצמצם את נזקי האלכוהול באמצעות שורה של חוקים  החוקי.

ונהלים על הרצף שבין איסור מוחלט על שתיית אלכוהול ועד מגוון הגבלות ישירות ועקיפות 

הנוגעים לצמצום צריכת אלכוהול כוללים הגבלת גיל השתייה  םעל צריכת אלכוהול. חוקי

ים למי מותר לרכוש ולצרוך אלכוהול, חוקים הקשורים לנהיגה תחת המינימלי המגדיר

השפעת אלכוהול ומה הערך המינימלי של רמת אלכוהול בדם שמעבר לו, הנהיגה תחת 

האמצעים החוקיים מגדירים מדיניות תמחור הקובע  ,השפעתו נחשבת למסוכנת. כמו כן

ל את מספר מקומות ממכר מחיר מינימאלי ליחידת אלכוהול, וזמינות אלכוהול המגבי

קיימת  ,אלכוהול, שעות פתיחה וימים שבהם מותר להפעיל מקומות לממכר אלכוהול. לבסוף

המגבילים תוכן ושעות פרסום של  מידע שיווקי   ,גם מדיניות חוקית לגבי שיווק ופרסום

  (.Rey, 2016שעלול לחשוף לרעה ילדים ובני נוער )

5.                     

 יין , בירה לבנה ומשקאות חריפים, נבנו  מהמשקאות הבאים: עבור כל אחד

האם המשיב שתה כל אחד מהם לפחות פעם אחת בכל טאו ישבשלושה מדדים 

 30 -החודשים האחרונים, ב 12 -אחד משלושת מועדי הזמן שנבדקו )אי פעם, ב

 יום האחרונים(.

  לפחות של משקה  המבטא שתייה משקה אלכוהולי כלשהואבנוסף, נבנה מדד

 אחד מתוך השלושה שנבדקו, לפחות פעם אחת בכל אחד ממועדי הזמן שנבדקו.

 :נבנו שני מדדים לשתייה מופרזת 

 לפחות אירוע אחד של שכרות בשנה האחרונה. –שכרות  -

לפחות אירוע אחד של שתיית בולמוס בחודש  –שתיית בולמוס  -

 האחרון.

                                                 
. מחקר הערכה מלווה לתוכנית הלאומית לצמצום צריכה לא אחראית של 2016לדוגמא, אזרחי ואח'  24

 אלכוהול. דו"ח מסכם. 
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5.3                

 תפיסת סיכון .1

 –., שתיית משקאות אלכוהוליים נתפסה ברמת סיכון בינונית 3.2כאמור בפרק 

(. עם זאת, בהשוואה לנושאים אחרים 1-5)בסולם  3.58גבוהה, הממוצע 

 -שנבדקו, שתיית משקאות אלכוהוליים נתפסת כבעלת סיכון נמוך יחסית. כ

תנהגות מהמשיבים מדווחים כי אין בכלל סיכון או שקיים סיכון נמוך בה 20%

 זו.

 חשיפה לתוכניות הסברה ומניעה .2

מהמשיבים מדווחים כי נחשפו לתוכניות מניעה או הסברה בנושא  39.5%

 התוכנית עסקה גם בנושא סמים(. 31.1%משקאות אלכוהוליים. )אצל מרביתם 

 גיל תחילת השימוש .3

מהמדגם דווחו על השאלה באיזה גיל התחילו בשתיית משקאות  65% -כ

 19.3)גברים  שנים 19.6תחילת השתייה עומד על  בממוצע גילאלכוהוליים. 

שנים,  16-18בגיל  38% -, כ15התחילו לשתות עד גיל  16% -כשנים(.  20.1ונשים 

 ומעלה.  22וכרבע מגיל  21עד  19כחמישית בגיל 

ערכנו השוואה לגבי גיל תחילת שתיית משקאות אלכוהוליים בין הסקר הנוכחי 

 . להלן הנתונים:2009 -( לבין הסקר ב18-40)עבור גילאי 

 השוואה בין הסקרים –: גיל תחילת שתיית משקאות אלכוהוליים 29לוח מס' 

 +22 19-21 16-18 15עד  

 23.7 20.2 36.7 19.4 2017סקר 

 9.7 16.4 51.5 22.4 2009סקר 

 

בסקר הנוכחי, גיל תחילת שתיית משקאות אלכוהוליים מבוגר יותר יחסית 

 הקודם.לסקר 

 בולמוס ושכרותשתיית  -שתייה מופרזת  .4

 שתיית בולמוס 

ימים האחרונים, אם שתית אלכוהול,  30 -המשתתפים בסקר נשאלו: "ב

" מנות משקה אלכוהולי או יותר תוך מספר שעות 5בכמה ימים שתית "

 . להלן התפלגות התשובות:)שתיית בולמוס(

 69.6%   מעולם לא שתיתי שתיית בולמוס

 23.0%  לא שתיתי שתיית בולמוסבחודש האחרון 

 שתיתי לפחות פעם אחת בחודש האחרון 

  7.4%     שתיית בולמוס

מדווחים על התנהגות זו. עם זאת, היקף  7.4% -בחודש האחרון אפוא, כ

מדווחים כי שתו  23%תופעת שתיית בולמוס שכיחה הרבה יותר, שהרי 

 בצורה זו אך לא בחודש האחרון.
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 25איש דיווחו על שתיית בולמוס )רווח בר סמך 350,000-האחרון כ בחודש

 (.איש 383,000 –איש  326,000 -כ

 שכרות 

מהמשתתפים בסקר מדווחים כי השתכרו לפחות פעם אחת  29.1%

איש המדווחים על  1,375,000 -במדובר אפוא במהלך השנה האחרונה. 

 איש(. 1,431,000 –איש  1,318,000שכרות )רווח בר סמך 

מדווחים על מקרה שכרות אחד בשנה האחרונה,  47%מתוך המשתכרים, 

  מקרים של שכרות או יותר. 4על  14% –מקרים וכ  2-3על  39% -כ

 את הדיון לגבי שתייה מופרזת(. נרחיב)בהמשך  

 שתיית אלכוהול ונהיגה 

 340,000 -מדובר בכ נסעו עם נהג ששתה אלכוהול,הם מדווחים כי  7.2%

הם מדווחים כי  2.54% ,איש( 373,000 – 312,000)רווח בר סמך  איש

)רווח  איש 120,000 -, מדובר בכעצמם נהגו ברכב אחרי שתיית אלכוהול

 איש(. 139,000 – 101,000בר סמך 

 הפרעות שינה כתוצאה משתיית אלכוהול 

מדווחים על הפרעות שינה כתוצאה משתיית אלכוהול בערך פעם  3.9%

 בשכיחות יותר גבוהה. אחת בחודש או

 שתיית אלכוהול בהריון .5

  שתיית משקה אלכוהולי במהלך הריון נתפסת  3.2כמפורט בסעיף ,

 (.5עד  1בסולם מ  4.13כהתנהגות מסוכנת. )ממוצע 

 72.6% לפגוע בעובר )כ המעריכים כי שתיית אלכוהול במהלך הריון יכול- 

ו לא פוגעת כלל סוברים כי התנהגות כז 17.3% במידה רבה מאד(. 55%

 (.5עד  1)בסולם מ  4.03בעובר או פוגעת מעט. הממוצע בשאלה זו 

 16%סוברים כי במהלך הריון אסור לשתות אלכוהול לחלוטין.  67% -כ 

לא יודעים  7.5%מעריכים כי מותר לשתות מעט אלכוהול במהלך הריון, 

ונית בתדירות בינחושבים כי מותר לשתות בהריון גם  9.5%לענות ואילו 

 (.3.6)לממצאים נוספים, ראו סעיף  גבוהה.או 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 %95רווח בר סמך ברמת בטחון של  25
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 תדירות שתיית משקאות אלכוהוליים .6

 תדירות שתיית משקאות אלכוהוליים :30  לוח

 חודש אחרון שנה אחרונה 

רווח בר  % 

 סמך*

מספר 

השותים 

 באלפים

רווח בר  %

 סמך*

מספר 

השותים 

 באלפים

 1675 1730 1612 35.4 2471 2534 2411 52.3 יין  )שלא למטרת דת(

 1810 1871 1749 38.3 2515 2576 2448 53.2 בירה לבנה

 1442 1498 1385 30.5 2211 2273 2150 46.8 26משקאות חריפים

משקה אלכוהולי 

 כלשהוא

74.8 3478 3587 3537 61.2 2835 2954 2890 

 95%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

משקאות אלכוהוליים גבוהה יחסית. כך מהלוח עולה כי תדירות שתיית 

מהמדגם שתו משקה אלכוהולי כלשהוא.  75% -בשנה האחרונה כ

מליון איש מדווחים על שתיית משקאות  3.5-כלומר, קצת למעלה מ 

 אלכוהוליים.

 השוואה לסקרים קודמים –שתיית משקה אלכוהולי כלשהוא  .7

  .לצורך זה חישבנו את בחנו את היקף שתיית משקאות אלכוהוליים לאורך זמן

, )היות ובסקרים 18-40שכיחות המדד "שתיית משקה אלכוהולי כלשהוא" לגילאי 

 הקודמים אלו היו הגילאים שנדגמו(, להלן הנתונים:

 השוואה לסקרים קודמים –משקה אלכוהולי כלשהוא : 31 לוח

 2005סקר  2009סקר  סקר נוכחי*

שנה  אי פעם

 אחרונה

חודש 

 אחרון

 שנה אי פעם

 אחרונה

חודש 

 אחרון

שנה  אי פעם

 אחרונה

חודש 

 אחרון

86.03 78.3 64.6 73.05 64.3 53.2 74.5 65.6 54.9 

 40*חושבו נתונים עד גיל 

מדווח על שתיית משקה אלכוהולי  בסקר הנוכחימהלוח עולה בבירור כי 

)הפער מובהק בהשוואה לסקרים הקודמים.                  כלשהוא 

 (.p<0.001סטטיסטית 

 הנתונים חושבו  בדקנו את היקף השתייה המופרזת בהשוואה לסקרים הקודמים(

 להלן הנתונים לגבי שתיית בולמוס.. (18-40לגבי גילאי 

 : שיעור השותים שתיית בולמוס לפחות פעם אחת בחודש32לוח מס' 

 2009סקר  2017סקר  

 מעולם לא שתיתי שתיית בולמוס*

 שתיית בולמוסבחודש האחרון לא שתיתי 

65.6 

24.3 

 

78.8 

שתיתי שתיית בולמוס לפחות פעם אחת בחודש 

 האחרון

10.1 21.2 

 קטגוריות אלו נכתב 'אף פעם'. 2במקום  2009*בסקר 

                                                 
 קאות חריפים נכללים משקאות כגון קוניאק, ויסקי, טקילה, ערק, וודקה וכו'.במש 26
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סקר ב( 𝑥2במבחן  p<0.001מהלוח עולה כי חלה ירידה מובהקת סטטיסטית )

 הנוכחי לעומת הסקר הקודם. 

  בשנה האחרונה:בלוח להלן נשווה את היקף השכרות 

 השוואה בין הסקרים –: שיעור המשתכרים לפחות פעם אחת בשנה האחרונה 33לוח מס' 

 2005סקר  2009סקר  2017סקר 

37.8 24.7 22.0 

    p<0.001  במבחן𝑥2 

מהלוח עולה כי בסקר הנוכחי תופעת השכרות מדווחת בשכיחות גבוהה 

 ) הפער מובהק סטטיסטית(. יותר יחסית לסקרים הקודמים.

 –שתייה רגילה ושתייה מופרזת בחתך משתני רקע אישיים ומשתנים סוציו  .8

 חברתיים

  בחנו את הקשר בין משתני רקע אישיים לבין שתייה רגילה ומופרזת. בלוח להלן

 הנתונים:
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 אישיים: שיעור השותים שתייה רגילה ומופרזת בחתך משתני רקע 34לוח מס' 

שתיית   

בולמוס 

 חודש אחרון

שכרות שנה 

 אחרונה

משקה אלכוהולי 

כלשהוא שנה 

 27אחרונה

 82.8 34.9 9.0 זכר מגדר

 66.9*** 23.3*** 5.8*** נקבה

 79.2 45.1 13.0 18-24 גיל

25-34 10.0 37.7 79.2 

35-44 6.4 31.3 76.7 

45-54 3.7 14.3 69.4 

55-65 ***3.2 ***11.3 ***65.6 

 77.6*** 30.6 6.1*** יהודי לאום

 59.1 28.3 13.0 בדואי

 68.7 39.2*** 19.0 מוסלמי

 63.7 24.5 14.3 נוצרי*

 51.8 17.9 14.8 דרוזי*

 72.8 27.4*** 6.5 ישראל ארץ מוצא

 83.2 30.7 9.6 בריה"מ לשעבר

 79.2 51.6 8.9 אתיופיה

 88.7*** 59.2 19.5*** צרפת

 73.1 21.6 5.4 אחר

מצב 

 משפחתי

 71.1 23.2*** 4.7*** נשוי

 80.4*** 37.9 11.4 לא נשוי

 77.8*** 38.2*** 9.1 אין ילדים ילדים

 62.8 9.7 5.0 18אין ילדים עד גיל 

 71.4 7.8 3.9** ולא גרים בבית 18יש ילדים עד גיל 

 74.8 30.2 7.5 בבית 18גרים ילדים עד גיל 

 52.0*** 14.4*** 1.8*** דתי מאד –חרדי  דתיות

 73.6 36.2 9.2 דתי

 74.3 30.2 6.4 מסורתי

 80.6 28.4 8.6 חילוני

צבא / 

שירות 

 לאומי כיום

 73.9*** 26.3*** 6.9*** לא

 85.4 63.2 11.7 כן

P<0.05* p<0.01** p<0.001***   במבחן  𝑥2                הנתונים לגבי נוצרים ודרוזים מבוססים על*N .קטן יחסית 

 

 

                                                 
שתייה של לפחות משקה אחד מתוך המשקאות שנבדקו )יין, בירה לבנה, משקאות חריפים( בשנה  27

 האחרונה.
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 :)המובהקים סטטיסטית( מהלוח עולים הממצאים הבאים

o .גברים שותים יותר מנשים הן שתייה רגילה והן מופרזת 

o  שיעור גבוה של שתייה מופרזת, ואילו בקרב  18-24גילאי בקרב

 ומופרזת., שיעור נמוך יחסית של שתייה רגילה 45-65גילאי 

o  שיעור גבוה יותר של שתייה רגילה ,ושיעור נמוך יהודים בקרב

מוסלמים שיעור גבוה ערבים יותר של שתיית בולמוס. בקרב 

 יחסית של שתיית בולמוס.

o שתייה רגילה ושתייה  בקרב יוצאי צרפת שיעור גבוה יותר של

מופרזת. יוצאי אתיופיה מדווחים בשכיחות גבוהה יחסית על 

מדווחים על שתייה רגילה  בריה"מ לשעברצאי ויושכרות 

יוצאי ארצות אחרות מדווחים בשכיחות גבוהה. לעומתם 

 בשכיחות נמוכה יחסית על שתייה רגילה ומופרזת.

o  שתייה רגילה של יותר  נמצא שיעור גבוההלא נשואים בקרב

 לנשואים. ומופרזת יחסית

o ושתייה רגילה כאשר אין ילדים מדווח על יותר שתייה מופרזת .

ילדים בגיל זה אך הם  וכאשר יש  18כאשר אין ילדים עד גיל 

מדווח על שיעור נמוך יחסית של שתייה  לא מתגוררים בבית,

 מופרזת.

o  רגילה ומופרזת.שיעור נמוך יחסית של שתייה חרדים בקרב 

o  המשרתים בצבא או בשירות לאומי שותים יותר שתייה רגילה

 במסגרות אלו.תים כיום ומופרזת יחסית ללא משר

  חברתיים לבין שתייה רגילה. להלן  –בדקנו את הקשר בין משתני רקע סוציו

 הנתונים:
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 חברתיים –: שיעור השותים שתייה רגילה ומופרזת בחתך משתנים סוציו 35לוח מס' 

שתיית   

בולמוס חודש 

 אחרון

שכרות שנה 

 אחרונה

משקה אלכוהולי 

כלשהוא בשנה 

 28האחרונה

 79.5 38.2 8.2 תיכונית חלקית השכלה

 71.7 29.9 8.0 תיכונית ללא בגרות

 70.3 21.7 7.9 בגרות

 73.5 28.2 6.3 תיכונית –על 

 87.2*** 55.9 10.2 אקדמאית חלקית

 72.6 18.7*** 5.8** אקדמאית מלאה

 77.4*** 29.3 8.0 עבד בחודש האחרון תעסוקה

 68.7 28.7 5.8** לא עבד

 71.4*** 26.0 7.9 נמוכה הכנסה

 78.9 27.8 7.1 בינונית

 77.8 32.8*** 7.4 גבוהה

 73.9* 27.4** 6.4*** נמוך (FASמדרג חברתי )

 77.3 32.5 10.1 בינוני

 77.3 30.4 10.0 גבוה

p<0.05* p<0.01** p<0.001***  במבחן𝑥2 

 :)המובהקים סטטיסטית( מהלוח עולים הממצאים הבאים

o  בעלי השכלה אקדמאית חלקית, מדווחים על שכיחות גבוהה

 חלקית . בעלי השכלה תיכוניתושכרותיותר של שתייה רגילה 

מדווחים על שכרות בשכיחות גבוהה יחסית. בעלי השכלה 

אקדמאית מלאה מדווחים על שכיחות נמוכה יחסית של שתייה 

 .)שכרות ושתיית בולמוס( מופרזת

o  אנשים שלא עבדו בחודש האחרון מדווחים על פחות שתייה

 רגילה וקצת פחות שתיית בולמוס.

o  שיעור קצת יותר נמוך של, מדווחים על נמוךבעלי מדרג חברתי 

שתייה מופרזת ורגילה. בעלי הכנסה גבוהה מדווחים על קצת 

בעלי הכנסה נמוכה מדווחים על  יותר שכרות בשנה האחרונה.

 ית של שתייה רגילה.שיעור נמוך יחס

 שתיית משקאות אלכוהוליים בחודש האחרון .9

 להלן נציג נתונים לגבי שתיית משקאות אלכוהוליים בחודש האחרון.

 

                                                 
שתייה של לפחות משקה אחד מתוך המשקאות שנבדקו )יין, בירה לבנה, משקאות חריפים( בשנה  28

 האחרונה.
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 : שיעור השותים משקאות אלכוהוליים בחודש האחרון בחתך משתני רקע אישיים36לוח מס' 

 29חריפיםמשקאות  בירה לבנה יין  

 40.5 50.0 39.6*** זכר מגדר

 20.9*** 26.7*** 31.4 נקבה

 38.9 44.6 34.6 18-24 גיל

25-34 37.5 41.2 33.0 

35-44 37.3 37.5 34.1 

45-54 34.9 37.4 24.9 

55-65 **30.2 ***29.5 ***18.9 

 32.3 39.5 36.8 יהודי לאום

 21.0*** 28.3** 32.3 בדואי

 34.1 34.0 41.1* מוסלמי

 26.5 34.7 30.6 נוצרי*

 25.0 33.3 16.0 דרוזי*

 30.9 39.3 33.7 ישראל ארץ מוצא

 35.1 39.2 43.2*** בריה"מ לשעבר

 34.4 32.6 35.6 אתיופיה

 40.2 41.8*** 35.5 צרפת

 18.4*** 29.5 39.9 אחר

מצב 

 משפחתי

 26.5*** 35.0*** 33.8*** נשוי

 37.0 43.4 38.1 לא נשוי

 37.1 45.1 37.0 אין ילדים ילדים

 18.9*** 26.6*** 30.3 18אין ילדים עד גיל 

 25.5 44.6 28.7* ולא גרים בבית 18יש ילדים עד גיל 

 28.5 34.6 36.0 בבית 18גרים ילדים עד גיל 

 12.9*** 20.0 23.7*** דתי מאד –חרדי  דתיות

 30.4 31.4 36.4 דתי

 30.8 37.8 33.7 מסורתי

 35.1 45.8*** 39.3 חילוני

צבא / 

שירות 

לאומי 

 כיום

 30.2** 37.9 35.0 לא

 37.3 41.4 37.7 כן

p<0.05* p<0.01** p<0.001***  במבחן𝑥2 

 

 

                                                 
 במשקאות חריפים נכללים המשקאות קוניאק, ויסקי, טקילה, ערק, וודקה וכו'. 29
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 מהלוח עולים הממצאים הבאים )מובהקים סטטיסטית(:

o  בנה ומשקאות תיית יין, בירה לשבקרב גברים שיעור גבוה יחסית של

 חריפים בחודש האחרון, בהשוואה לנשים.

o  ירידה הדרגתית של שתיית בירה לבנה ומשקאות חריפים עם קיימת

 העלייה בגיל.

o  שתיית בירה מדווח על שיעור נמוך יחסית של  ערבים מוסלמיםבקרב

 לבנה ומשקאות חריפים.

o  יהודים יוצאי צרפת מדווחים בשיעור גבוה יותר על שתיית משקאות

של שתיית  חריפים. יוצאי בריה"מ לשעבר מדווחים על שיעור גבוה יותר

ווחים על שיעור נמוך יחסית של שתיית דיין. יוצאי מדינות אחרות מ

 בירה לבנה ומשקאות חריפים.

o  בקרב הנשואים שיעור נמוך יחסית של שתייה בחודש האחרון

 בהשוואה ללא נשואים.

o  שיעור נמוך יחסית של שתיית בירה לבנה 18להורים ללא ילדים עד גיל ,

 ומשקאות חריפים.

o בירה דים או דתיים מאד, שיעור נמוך יחסית של שתיית ייןבקרב חר ,

ומשקאות חריפים בחודש האחרון. בקרב חילונים שיעור גבוה  לבנה

 יחסית של שתיית בירה לבנה.

o  המשרתים כיום בצבא או בשירות לאומי, מדווחים על יותר שתיית

 משקאות חריפים.
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                 : שיעור השותים משקאות אלכוהוליים בחודש האחרון בחתך משתנים 37לוח מס' 

 חברתיים –סוציו 

משקאות  בירה לבנה יין  

 30חריפים

 33.9 40.0 36.3 תיכונית חלקית השכלה

 31.4 36.6 33.1 תיכונית ללא בגרות

 30.8 39.4 35.8 בגרות

 29.4 38.6 33.3 תיכונית –על 

 40.4 43.2** 39.6 חלקיתאקדמאית 

 25.0*** 34.7 35.2 אקדמאית מלאה

 33.2 40.3 37.2 עבד בחודש האחרון תעסוקה

 24.7*** 33.6*** 31.5*** לא עבד

 28.5 31.8 35.7 נמוכה הכנסה

 36.1*** 45.1*** 38.7* בינונית

 31.3 38.7 33.2 גבוהה

 30.1 37.9 33.0*** נמוך (FASמדרג חברתי )

 31.7 38.2 40.9 בינוני

 36.5* 43.4 43.8 גבוה

p<0.05* p<0.01** p<0.001***  במבחן𝑥2 

 מהלוח עולים הממצאים הבאים )מובהקים סטטיסטית(:

o נמוך יחסית של שתיית  בקרב בעלי השכלה אקדמאית מלאה, שיעור

משקאות חריפים. בקרב בעלי השכלה אקדמאית חלקית, מדווח על 

 בירה לבנה.שתיית שיעור קצת יותר גבוה של 

o  אנשים שעבדו בחודש האחרון מדווחים בשיעור גבוה יותר על שתיית

 המשקאות שנבדקו.

o  בעלי הכנסה בינונית, מדווחים בשיעור קצת יותר גבוה על שתיית בירה

 ה ומשקאות חריפים.לבנ

o גבוה, מדווח על שיעור קצת יותר גבוה של  בקרב בעלי מדרג חברתי

שתיית משקאות חריפים. בקרב בעלי מדרג חברתי נמוך, נמצא שיעור 

 קצת יותר נמוך של שתיית יין.

 שתיית משקאות אלכוהוליים בחתך ערים ומחוזות .10

שנה האחרונה נציג תחיל נתונים לגבי שתיית משקה אלכוהולי כלשהוא ב

 ושתיית מופרזת בחתך ערים.

 

                                                 
 במשקאות חריפים נכללים המשקאות קוניאק, ויסקי, טקילה, ערק, וודקה וכו'. 30
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: שתיית משקה אלכוהולי כלשהוא בשנה האחרונה ושתיית 38לוח מס' 

 מופרזת בחתך ערים גדולות

ת"א  ירושלים  

 יפו –

ראשון  חיפה 

 לציון

פתח 

 תקווה

באר  אשדוד

 שבע

 נתניה חולון 

משקה 

אלכוהולי 

 כלשהוא

 90.8 97.1 88.0 84.7 92.5 89.4 84.6 87.9 82.2 אי פעם

 80.8 92.5 79.6 75.4 88.8 84.5 65.8 84.0 74.9 שנה

 68.3 72.9 70.4 58.9 76.3 76.7 47.5 72.2 62.9 חודש

שתיית 

 בולמוס

 9.4 1.7 6.8 3.8 7.0 3.7 7.3 5.5 14.3 חודש

 36.7 31.4 31.1 27.1 55.9 27.0 24.3 40.3 46.5 שנה שכרות

p<0.001***  במבחן𝑥2 

)משקה אלכוהולי כלשהוא ל שתייה רגילה שמהלוח עולה כי שיעור גבוה יחסית 

שכרות בולטת יפו.  -קורית בחולון, פ"ת, ראשון לציון ותל אביבבשנה האחרונה( 

יפו, ואילו שתיית בולמוס  –יחסית בערים פתח תקווה, ירושלים ותל אביב 

 בולטת יחסית בירושלים. 

 וזות.מח נעבור לבחון את הנתונים בחתך

בנספח ד' מוצגים נתונים בחתך הערים הגדולות לגבי היקף שתיית משקה 

 .95%אלכוהול כלשהוא ושתייה מופרזת וכן רווח בר סמך ברמת בטחון של 

 : שתיית משקה אלכוהולי כלשהוא בשנה האחרונה ושתיית מופרזת בחתך מחוזות39לוח מס' 

תל  צפון  מרכז ירושלים חיפה דרום  

 אביב

 יו"ש

אלכוהולי משקה 

 כלשהוא

 89.2 92.5 83.1 82.5 84.4 89.3 78.9 אי פעם

 83.7 84.8 66.4 75.7 77.5 72.7 73.6 שנה

 65.1 73.1 51.2 62.4 64.6 56.4 62.5 חודש

 10.5 4.6 7.8 5.8 13.9 9.7 4.3 חודש שתיית בולמוס

 33.2 31.2 21.8 29.6 43.3 34.2 20.6 שנה שכרות

0.001***p<  במבחן𝑥2 

מהלוח עולה כי במחוז תל אביב, שיעור גבוה של שותים משקה אלכוהולי 

כלשהוא בשנה האחרונה. שכרות ושתיית בולמוס גבוהים יחסית במחוז 

 ירושלים.

ה' מוצגים נתונים בחתך מחוזות לגבי היקף שתיית משקה אלכוהולי  בנספח

 .95%ת בטחון של כלשהוא ושתייה מופרזת וכן רווח בר סמך ברמ

 מופרזת בחתך תפיסת סיכון ועמדות כלפי סמים ואלכוהולרגילה והיקף שתייה  .11

  תחילה נציג את המדד "שתיית אלכוהול כלשהוא בשנה האחרונה" בחתך תפיסת

 סיכון שיש בשתייה. להלן הנתונים:
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ה האחרונה בחתך תפיסת שנשיעור השותים שתייה רגילה ב: 3תרשים מס' 

 בשתייההסיכון 

 

כי תפיסת סיכון בצורה מובהקת סטטיסטית מהתרשים עולה בבירור 

גבוהה בשתייה באופן כללי או במהלך הריון, קשורה לפחות שתייה רגילה 

 (.𝑥2במבחן  p<0.001בשנה האחרונה )

  בחנו את היקף השתייה של משקאות אלכוהוליים בחודש האחרון בחתך תפיסת

 הסיכון, להלן הנתונים:

: שיעור השותים משקאות אלכוהוליים בחודש האחרון בחתך תפיסת 40לוח מס' 

 סיכון

 שתייה במהלך הריון שתיית משקאות אלכוהוליים 

סיכון  סיכון גבוה 

 בינוני

סיכון  סיכון נמוך

 גבוה

סיכון 

 בינוני

סיכון 

 נמוך

 41.4 41.2 33.6 46.1 43.8 27.6 יין

 45.4 57.5 34.1 52.5 52.9 26.3 בירה לבנה

 42.3 47.4 25.9 46.3 37.9 21.6 משקה חריף

p<0.001***  במבחן𝑥2 

מהלוח עולה כי תפיסת סיכון נמוכה בשתייה קשורה לשיעור גבוה יותר של 

 שתייה בחודש האחרון.

  בחנו את הקשר בין תפיסת הסיכון כאשר שותים משקאות אלכוהוליים באופן

 היקף שתייה מופרזת. להלן הנתונים: כללי ובזמן הריון, לעומת הדיווח על

 

 

 

89.9 91.7
86.1

91.6

64.2
69.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

שתיית משקאות אלכוהוליים שתייה במהלך הריון

סיכון נמוך סיכון בינוני סיכון גבוה



47 

 

 שיעור השותים שתייה מופרזת בחתך תפיסת הסיכון בשתייה: 4תרשים מס' 

 

p<0.001***  במבחן𝑥2 

כי תפיסת סיכון ובצורה מובהקת סטטיסטית עולה בבירור  מהתרשים

באופן כללי או במהלך נמוכה בהקשר של שתיית משקאות אלכוהוליים 

 . )שכרות ושתיית בולמוס( ליותר דיווח על שתייה מופרזתקשורה הריון, 

  בדקנו את הקשר בין עמדות כלפי סמים ואלכוהול לבין שיעור השותים שתייה

בחודש תחילה נציג נתונים לגבי שתייה רגילה  רגילה ומופרזת. להלן הנתונים.

 האחרון.

: שיעור השותים משקאות אלכוהוליים בחודש האחרון 41לוח מס' 

 בחתך עמדות כלפי סמים ואלכוהול

אלכוהול  עמדות

כלשהוא בחודש 

 האחרון

בירה  יין

 לבנה

משקאות 

 חריפים

 21.6*** 32.9*** 28.4*** 50.5*** נגד

 31.8 36.9 38.7 63.6 ביניים

 38.4 44.9 39.8 69.8 סובלניות

                                   p<0.05* p<0.01** p<0.001***  במבחן𝑥2 

 אלכוהול נגד עמדות כיובצורה מובהקת סטטיסטית  בבירור עולה מהלוח

 אלכוהוליים משקאות שתיית של יותר נמוך לשיעור מתקשרות וסמים

 .האחרון בחודש

 ושתייה האחרונה בשנה רגילה שתייה לבין עמדות בין הקשר את לבחון נעבור 

 .מופרזת
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 בחתך עמדות כלפי סמים ואלכוהול: שתייה רגילה ומופרזת 42לוח מס' 

אלכוהול כלשהוא  עמדות

 בשנה האחרונה

בולמוס חודש 

 אחרון

שכרות שנה 

 אחרונה

 19.5*** 4.8*** 63.9*** נגד

 28.9 6.3 77.7 ביניים

 39.0 10.8 83.4 סובלניות

p<0.05* p<0.01** p<0.001***                                   במבחן𝑥2 

כי ככל שהעמדות כלפי סמים סובלניות יותר, כן גבוה יותר  מהלוח עולה

 שיעור השתייה הרגילה והמופרזת.

 היקף שתייה רגילה ומופרזת בחתך לכידות משפחתית .12

  בדקנו עד כמה הלכידות המשפחתית )עזרה הדדית, התייעצות , בילוי משותף

 וכד'(, קשורה להיקף השתייה הרגילה והמופרזת. להלן הנתונים.

 הקשר בין לכידות משפחתית ושתייה רגילה ומופרזת: 43לוח מס' 

                

 נמוכה בינונית גבוהה 

 82.3 75.4 67.7*** אלכוהול כלשהוא בשנה האחרונה

 10.9*** 5.3 5.8 שתיית בולמוס בחודש האחרון

 34.0 36.2 19.3*** שכרות בשנה האחרונה

P<0.001   במבחן𝑥2 

ככל שהלכידות המשפחתית גבוהה יותר, כך קטן יותר  מהלוח עולה כי

 היקף השתייה הרגילה והמופרזת.

 היקף שתייה רגילה ומופרזת בחתך החשיפה לתוכניות מניעה והסברה .13

  .בחנו את הקשר בין חשיפה לתוכניות מניעה לבין שתיית אלכוהול מופרזת ורגילה

 להלן הנתונים:

 מופרזת ורגילה בחתך חשיפה לתוכניות מניעה והסברה: שיעור השותים שתייה 44לוח מס' 

שתיית בולמוס  

 חודש אחרון

שכרות שנה 

 אחרונה

משקה אלכוהולי 

כלשהוא שנה 

 אחרונה

 71.9*** 27.5*** 4.5*** אין חשיפה לתוכנית מניעה

 77.2 31.7 16.8 חשיפה למניעת סמים

 89.3 36.4 11.4 חשיפה למניעת אלכוהול

 76.5 30.0 11.1 סמים ואלכוהולמניעת חשיפה ל

P<0.001   במבחן𝑥2 

 כניות מניעה והסברה בשנה האחרונהנחשפו לתו לאאנשים שמדווחים כי 

מדווחים על שיעור נמוך יותר של שתייה רגילה ומופרזת בהשוואה 

 לנחשפים לתוכניות אלו.
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5.4               

 שתו שתיית בולמוס  7.4%שתו משקה אלכוהולי כלשהוא בשנה האחרונה.  75% -כ

 -מדווחים על התנהגות זו אך לא בחודש האחרון. כ 23% -בחודש האחרון, ועוד כ

 מדווחים כי השתכרו לפחות פעם אחת במהלך השנה האחרונה. 29%

 ( שיעור 2009 –, ו 2005, 2001, 1998בארבעת הסקרים שקדמו לסקר הנוכחי ,)

, היה יציב ועמד 18-40לאי בגיבשנה האחרונה השותים משקה אלכוהולי כלשהוא 

מהמדגם. בשני הסקרים הקודמים, שיעור המדווחים על שכרות בשנה  65% -על כ

. הנתונים בסקר הנוכחי שוברים את 23% -האחרונה היה יציב אף הוא ועמד על כ

 . 38% -ושכרות על כ 78% -מגמת היציבות, כך ששתייה רגילה עומדת על כ

  21.2% -חלה ירידה בהשוואה לסקר הקודם מ 18-40בקרב גילאי בשתיית בולמוס 

ניתן אולי להסביר בניסוח שונה של השאלות  מהירידה. )עם זאת חלק 10.1% –ל 

 בשני הסקרים(.

  התחילו לשתות  16% -שנים. עם זאת, כ 19.6גיל תחילת השתייה עומד בממוצע על

השתייה מבוגר בסקר הנוכחי גיל תחילת . 18עד  16מגיל  38% -ועוד כ 15עד גיל 

 22התחילו לשתות משקאות אלכוהוליים מגיל  24% -)כ 2009יחסית לנתוני סקר 

 בסקר הקודם(. 10% -ומעלה בסקר הנוכחי, לעומת כ

 7.2% מדווחים כי הם עצמם  2.5%י נסעו עם נהג ששתה אלכוהול, ואילו מדווחים כ

 נהגו ברכב לאחר שתיית אלכוהול.

 בקרב הקבוצות הבאות: גברים, נמצאה ותר שתייה רגילה ומופרזת גבוהה י

 לא נשואים.יהודים יוצאי צרפת, ו

בעלי השכלה אקדמית חלקית מדווחים על שיעור גבוה יחסית של שתייה 

 רגילה ושכרות.

בקרב יהודים יוצאי אתיופיה ובקרב בעלי השכלה ת יותר שכרות מדווח

 תיכונית חלקית.

שתייה מופרזת. ערבים מוסלמים מדווחים על יותר  18-24צעירים בגיל 

 מדווחים יותר על שתיית בולמוס.

 מאד שותים פחות מהקבוצות האחרות. חרדים / דתיים

  שיעור גבוה יחסית של שתייה רגילה מתרחשת בערים חולון, פתח תקווה, ראשון

שתיית בולמוס בולטת יפו. שתייה  –תל אביב  יפו, ובמחוז –לציון, ותל אביב 

תל אביב ום, ושכרות בולטת יחסית בערים פתח תקווה, ירושלים, יחסית בירושלי

 יפו. שכרות ושתיית בולמוס בולטים יחסית במחוז ירושלים. –

 3.58ממוצע ב)גבוהה  –נתפסת ברמת סיכון בינונית  שתיית משקאות אלכוהוליים 

(. שתיית משקה אלכוהולי במהלך הריון נתפסת כמסוכנת ברמה גבוהה 1-5בסולם 

רה (, תפיסת סיכון נמוכה בהקשר של משקאות אלכוהוליים, קשו4.13)ממוצע 

 ליותר דיווח על שתייה מופרזת ושתייה רגילה.

 מהמשיבים מדווחים כי נחשפו בשנה האחרונה לתוכניות מניעה או  40% -כ

הסברה בנושא משקאות אלכוהוליים )אצל מרביתם התוכנית עסקה גם בנושא 
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פו לתוכנית מניעה כזו, מדווחים על שיעור נמוך יותר של נחש שלאסמים(. אנשים 

 שתייה רגילה ומופרזת בהשוואה לנחשפים לתוכניות אלו. 

  עמדות סובלניות יותר כלפי סמים ואלכוהול  קשורות ליותר שתייה רגילה

 ומופרזת.

  .לכידות משפחתית גבוהה קשורה לפחות שתייה רגילה ומופרזת 

5.5        
 פסיכואקטביים בחומרים השימוש    (. 2009. )ר, וניראל., א, רוזינר., י, אזרחי., ר, המבורגר בר

 מ"בע לניהול יועצים הופמן מרטנס. מסכם מחקר ח"דו. 2009 ישראל מדינת תושבי בקרב

 .ובאלכוהול בסמים למלחמה הלאומית והרשות

 

 (. מניעת צריכה מופרזת של אלכוהול. 2013משרד הבריאות )

 

(. סמים ואלכוהול בישראל: רקע, חקיקה וגופי מדינה. מרכז המחקר והמידע של 2015ענבר, ע.  )

 הכנסת.

 

Rey JM. Alcohol misuse (Editor: Paz Toren; translation: Eldor Rogev). In Rey JM 

(ed), IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health.  

Geneva: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied 

Professions 2016. 

 

World Health Organization. (2011). Global status report on alcohol and health. 
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 .        
את פעילותה סמים כוללים בהגדרתם קבוצה רחבה של חומרים פסיכואקטיביים המדכאים 

חלק מחומרים אלו  .של מערכת העצבים או לחילופין מעוררים וממריצים את פעילותה
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משככי כאבים ומעוררי הזיות. ניתן למפות את מגוון החומרים על פי מקורותיהם, טבעי או 

 (. 2015, ענברמטרות השימוש שלהם או לפי התייחסות החוק לשימוש בהם ) לפיסינתטי, 

כך לדוגמא, ניתן לראות כי שימוש בסמים בקרב  בסמים שונה מסם לסם.שיעור השימוש 

המדינות השונות גבוה במיוחד לגבי הקנאביס ונמוך ביחס לקוקאין ואקסטזי 

(UNODC,2014 .) מראים כי שכיחות 15-64ממצאים שנאספו במדינות אירופה בקרב בני ,

בדנמרק בשנת  6.9%, 2014ת בשנ 11.4%עמדה על בשנה האחרונה בצ'כיה השימוש בקנאביס 

. בהשוואה לכך נמצאה שכיחות נמוכה יחסית במדינות 312014באיטליה בשנת  %9.2, 2013

 .(2012בשנת  2.7%ופורטוגל ) (2010בשנת  3.63%) סלובקיה( 2013בשנת  2%רומניה )

שבחן שימוש )בר המבורגר, אזרחי ואח'(  2009בישראל, על פי הסקר האפידימיולוגי בשנת 

שהשיבו לסקר, דווחו כי  4,657מקרב מדגם של  11.42%, נמצא כי 18-40 בסמים בקרב גילאי

דווחו על שימוש  8.9%עשו שימוש לא חוקי כלשהוא בסמים במהלך השנה האחרונה, 

השתנה  לא 2009 בשנת בקנאביס השימוש. 32על שימוש ב"סמים אחרים" %1.9 –בקנאביס, ו 

בהתאמה( לעומת השימוש בסמים  8.88 –ו  8.5) 2005נת יחסית לסקר שקדם לו בשבמובהק 

 .1.9 –ל  1.2 -אחרים שהשימוש בהם עלה במובהק מ

שיעור גבוה יותר  גברים ערביםמגזר הערבי בישראל עולה כי בקרב מבוגרים במנתונים על 

על חגיגת, ושיעור נמוך יותר מדווח  ואקסטזי, LSDעל שימוש בחשיש, מריחואנה,  מדווח

גברים היהודים. בקרב הנשים נמצא כי בהשוואה לם, הרואין, קוק פרסי וקוקאין אופיו

שיעור הנשים היהודיות שדווחו על שימוש בסמים גבוה יותר משיעור הנשים הערביות למעט 

, ספירו -טל באלו שעשו שימוש בחגיגת, שם נמצא שימוש גבוה יותר בקרב הנשים הערביות )

(, נמצא כי שימוש בחומרים פסיכו אקטיביים בקרב 2009על פי הסקר האפידמיולוגי ) (.2014

מבוגרים בישראל שכיח יותר בקרב חילונים, לא נשואים צעירים שהוריהם ילידי הארץ או 

שהם עצמם עולים חדשים, צעירים במצב בריאותי פחות טוב וכאלו שאינם משרתים 

אקונומי הגבוה  –קי מתרחש הן בקרב המעמד הסוציו עוד נמצא כי שימוש לא חובמילואים. 

והן הנמוך. בקרב המעמד הגבוה, נראה כי שימוש רב יותר מתרחש בקרב בעלי השכלה 

אקדמית חלקית, ובקרב המתגוררים בצפיפות דיור נמוכה. עם זאת נמצא שימוש רב יותר 

תים ובעבודה לא בקרב בעלי השכלה עד תיכונית חלקית ובקרב העובדים במקצועות השירו

( התחקה אחרי דפוסי 2006מקצועית )בר המבורגר, אזרחי ואח'(. גם מחקרה של ארנון )

 –גבוה בישראל.  אוכלוסיית גברים ונשים ממעמד סוציו  –שימוש בקרב המעמד הבינוני 

גבוה שהשכלתם ומשלח ידם מקנים דרגות של יוקרה חברתית נשאלה על  –אקונומי בינוני 

הממצאים מעידים על דפוסי שימוש בקנאביס באופן קבוע  33הקנאביס. השימוש בסמי

 ובמשך שנים רבות כסוג של צריכת תרבות וסגנון חיים ולא כעבירה על החוק. 

השימוש בסמים אסור על פי החוק החל מתהליך הייצור, ההכנה וההפקה ועד להחזקה 

בישראל תוחל בקרוב מדיניות אי ההפללה ביחס לצריכת קנאביס.  .(2015, ענברושימוש. )

גרם ללא  15החוק החדש יקבע כי בשני השלבים הראשונים יינתנו קנסות למשתמשים עד 

                                                 
31 http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2016 
 אחרים' כוללים ל.ס.ד, אדולן, אופיום, הרואין/ קוק פרסי, קוקאין, קראק'סמים  32
 המחקר בוצע בשיטת מחקר איכותנית, כך שאין נתונים כמותיים על שימוש בקרב מעמד זה. 33

http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2016
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רישום פלילי, ובפעם השלישית תישקל שלילת רישיונות נהיגה או נשק. מהעבירה הרביעית 

הפללה שנויה במחלוקת, האם תביא השפעתה של מדיניות אי  34תהיה המלצה להעמדה לדין.

לעלייה בשכיחות המשתמשים בקנאביס או שהמדיניות הליברלית תביא לאיזון ולמיתון 

, ממצאי הדו"ח הנוכחי ישקפו את הנתונים לגבי שימוש 35בעקבות תפיסת מסוכנות הסם

 בקנאביס בישראל בימים אלו. 

סה' לעולם הפשע. התיאוריה עבירות סמים נחשבות על פי התיאוריה לעבירות 'שער הכני

המייחסת לסמים עבירות 'שער כניסה' מציגה מספר מנגנונים; האחד מתייחס 

לאינטראקציה חברתית עם משתמשים אחרים או עם סוחרי סמים. מנגנון זה נתמך בנתון 

המראה כי מרבית המצטרפים החדשים לשוק הסחר בסמים מגיעים באמצעות חברים או 

כמו כן קיימת השפעתו של הסם ה'קל' המעוררת במשתמש צורך (. 75%קרובי משפחה )

בחוויה קשה יותר המושגת באמצעות שימוש בסמים 'קשים'. ההתנסות בסם 'הקל' היא 

נעימה ונטולת תוצאות שליליות וסותרת את הדעה לגבי השפעותיהם הלא רצויות של סמים 

השימוש הראשוני בסם 'קל' ובכך מופחתת תחושת הסיכון הטמונה בשימוש בסמים. ולבסוף 

הוא בבחינת פריצת גבול שיש לו פוטנציאל להפחית את תחושת הסיכון מעצם השימוש 

בסמים ולסלול את הדרך לשלבים מתקדמים יותר בשימוש בסמים 'קשים' יותר )שטיינברגר 

בנוסף על כך, לשימוש בסמים השלכות בריאותיות גופניות ונפשיות על  (.2012כהן,  –ומילר 

לחלק מהסמים השפעה על תפיסה קוגניטיבית, על חוש הראייה והשמיעה הצורכים סמים. 

ולשינוי במצבי רוח. לחלקם השפעה על האטת הפעילות המוחית ויכולת קבלת מידע )הרשות 

( ולחלקם אף פגיעה בזיכרון לטווח הקצר                 2012הלאומית לבטיחות בדרכים, 

 36(.2009)וינשטיין, 

מערכת אכיפת החוק מפעילה שני מסלולים לצמצום ומניעה של שימוש בסמים; האחד 

מתייחס להרתעה ולעונש והשני מתייחס לטיפול ושיקום. נתונים על תיקים ומעצרים בגין 

, מראים כי בקרב מבוגרים מרבית המעצרים הינן על החזקת סמים 2014עבירות סמים בשנת 

(. לעומת זאת, מספר 737ם על גידול, ייצור והפקת סמים )( ומיעוט2731שלא לשימוש עצמי )

התיקים שנפתחו גבוה ביותר על שימוש אישי בסמים מסוכנים ואילו מספר התיקים הנמוך 

חוק המאבק בתופעת  קיימת אכיפת 2013פקת סמים. משנת ביותר גם הוא על גידול, ייצור וה

בתחום החיפוש, התפיסה סמכויות המרחיב את  . החוקכניםוהשימוש בחומרים מס

מאפשר למשטרה לפעול כנגד יבואנים, יצרנים שודים וכנים או חווההשמדה של חומרים מס

מראים  2014כנים בבתי ממכר, ברשת ובאמצעות שליחים. נתונים משנת וומפיצי חומרים מס

כי בעקבות החוק, מספר התיקים הרב ביותר נפתח על עבירת איסור מכירה, יבוא וייצור 

ר אסור בהפצה, ואילו מספר התיקים הנמוך ביותר מיוחס לעבירת שידול קטין להשגת חומ

  (.2015, ענברו/או לשימוש בחומר אסור )

                                                 
 ללא רישום פלילי".  –: "ארדן הציג מדיניות קנאביס חדשה: קנס ynet ,21.1.17אתר  34

4913107,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 
35 4939082,00.html-://www.yediot.co.il/articles/0,7340,Lhttp 

 
 לפרק העוסק בבריאות נפשית וגופנית. לפירוט נוסף, ראו מבוא 36

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4913107,00.html
http://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4939082,00.html
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מופעלות גם תוכניות מניעה והסברה בתחום הסמים. תוכניות מעבר למערכת אכיפת החוק, 

ות החינוך שמפעיל משרד החינוך פועלות בשלוש מסגרות; מסגרת החינוך הפורמאלי, מסגר

הבלתי פורמאלי ועבודה עם נוער 'מנותק'. בשלושת המסגרות קיימות תוכניות העוסקות 

בכישורי חיים, יצירת שיח משמעותי סביב שימוש בסמים ובאלכוהול ודרכי מניעה )ענבר, 

2015.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 מסלול הטיפול והשיקום כולל מרכזים רפואיים, אשפוזיות גמילה ומרכזים לטיפול תרופתי.      

מסגרות אלו הן באחריות משרד הבריאות. כמו כן קיים טיפול ושיקום במסגרת של 

רד הרווחה. בנוסף, מקומיות אשר באחריות משהמחלקות לשירותים חברתיים ברשויות ה

ישנן גם תוכניות טיפול במסגרות של שירות בתי הסוהר ותוכניות שיקום ברשות לשיקום 

של  האסיר. המסגרות השונות מפעילות טיפול משולב בתוכניות המותאמות לאישיותם

, למצבם בעת ההפניה לטיפול ולטיפולים קודמים שעברו, ולאפשרויות הקיימות המטופלים

בכלל. המסלולים המוצעים בשיקום וגמילה כוללים מסלול תרופתי או  במערך הטיפול

, טיפול אישי וקבוצתי, משפחתי ושיקומי וחזרה לשגרה רגילה תמסלול הכולל גמילה גופני

 (.2011ונורמלית )הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול,  

 .                    
חוקיים נבנו שלושה מדדים; האם המשיב השתמש בכל אחד  הלאעבור כל אחד מהסמים 

החודשים  12 -מהם לפחות פעם אחת בכל אחד משלושת מועדי הזמן שנבדקו )אי פעם, ב

 יום האחרונים(. בנוסף, נבנו מספר מדדים מסכמים: 30 -האחרונים, וב

 שימוש לפחות פעם אחת בחשיש או במריחואנה בכל תקופת זמן. שימוש בקנאביס

שימוש לפחות פעם אחת )בכל אחת משלושת תקופות הזמן  ימוש לא חוקי כלשהואש

שנבדקו( לפחות בסם אחד )קנאביס, אופיום, הירואין, קוק פרסי, ל.ס.ד, קוקאין, קראק, 

 פופרס, סמי פיצוציות ופטריות הזיונות(. GHBאו קטמין,  PCPאקסטזי, 

 שימוש לא חוקי כלשהוא ללא קנאביס

 .                 

 תפיסת סיכון .1

  קטגוריות.  5בסולם בן  4.19שימוש בסמי פיצוציות נתפס כסיכון גבוה, ממוצע

 תופסים סיכון נמוך או שאין כלל סיכון בסמי הפיצוציות. 13.5% -כ

  מעריכים  22% -, וכ3.68גבוה, ממוצע  –שימוש בקנאביס נתפס כסיכון בינוני

 שהסיכון נמוך למשתמשים בו.

 הסברה ומניעהחשיפה לתוכניות  .2

נחשפו לתוכניות מניעה או הסברה בנושא הסמים )מרביתם  33.2%

 השתתפו בתוכניות שעסקו גם בנושא אלכוהול(.

 גיל תחילת השימוש בקרב המשתמשים .3

 :בלוח להלן מוצגים עיקרי הממצאים 

 גיל תחילת השימוש )בקרב המשתמשים( :45 לוח
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)לא  

 השתמשו(

 ממוצע +22 19-21 16-18 15עד 

 21.7 41.0% 31.2% 18.1% 9.7% (64.9%) חשיש / מריחואנה

 18.5 9.3% 39.4% 27.4% 23.9% (98.1%) סמי פיצוציות

 22.9 47.8% 27.5% 18.4% 6.3% (98.7%) סמים אחרים*

 פופרס, ופטריות הזיונות GHBאו קטמין,   PCPאופיום, הירואין, קוק פרסי, ל.ס.ד, קוקאין, קראק, אקסטזי, * 

 מהלוח עולים הממצאים הבאים:   

o  מדווחים על גיל תחילת השימוש בסמי פיצוציות  2% -ל 1%בין

וסמים אחרים. בסמי פיצוציות מתחיל השימוש בגיל צעיר יחסית 

 לסמים אחרים.

o מדווחים על גיל תחילת השימוש בחשיש או מריחואנה. כ 35% -כ- 

 19-21יל ואחוז דומה החל בג 18התחילו את השימוש עד גיל  30%

 שנים.

וחשיש בין הסקר ערכנו השוואה לגבי גיל תחילת שימוש במריחואנה 

 . להלן הנתונים:2009 -( לבין הסקר ב18-40הנוכחי )גילאי 

השוואה בין  –: גיל תחילת שימוש בחשיש/ מריחואנה 46לוח מס' 

 הסקרים

 +22 19-21 16-18 15עד  

 37.4 33.2 19.5 10.0 2017סקר 

 19.8 26.7 41.3 12.2 2009סקר 

                              p<0.001***  במבחן𝑥2 

בסקר הנוכחי, גיל תחילת שימוש בחשיש /מריחואנה מבוגר יותר 

התחילו בסקר הנוכחי להשתמש  37.4%יחסית לסקר הקודם. )

 בסקר הקודם(. 20% -או יותר לעומת כ 22בחשיש/ מריחואנה בגיל 
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  תחילת השימוש לפי מגדר, להלן הנתונים.בחנו את גיל 

 גיל תחילת השימוש בחתך מגדר :47 לוח

מריחואנה/  

 חשיש

סמים  סמי פיצוציות

 37אחרים

 23.2 18.1 21.3 גברים

 21.2 20.4*** 22.2*** נשים

                                P<0.001***  במבחןt 

בשימוש בגיל צעיר יותר, בקנאביס ובסמי פיצוציות, גברים מתחילים 

  הפער בין גברים לנשים איננו מובהק.סמים אחרים ואילו לגבי 

 שימוש על ידי הזרקה .4

ענו שהם הזריקו לעצמם את הסם. החומר שהוזכר  0.5%מתוך המדגם, 

 בהקשר זה הוא הירואין.

 אקטיביים -היענות להצעת חברים להשתמש בחומרים פסיכו .5

בחשיש /מריחואנה או גראס אם יוצע להם יסכימו להשתמש   15% -כ

ייענו להצעת חברים וישתמשו בסמי  3% -החומר על ידי חברים. כ

 פיצוציות או אקסטזי.

 ידע היכן לרכוש סמים .6

יודעים היכן  7%יודע היכן לרכוש חשיש/ מריחואנה או גראס,  15% -כ

 ואקסטזי.יודעים היכן לרכוש כדורי מרץ  5% -רוכשים סמי פיצוציות וכ

 תדירות השימוש בסמים .7

אקטיביים  –בלוח להלן מוצגת תדירות השימוש בחומרים פסיכו 

 שונים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 הזיונות פופרס ופטריות  GHBאו קטמין,   PCPאופיום, הירואין, קוק פרסי, ל.ס.ד, קוקאין, קראק, אקסטזי,  37
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 אקטיביים אי פעם, בשנה ובחודש האחרון –: היקף השימוש בחומרים פסיכו 48לוח מס' 

 )שיעור המשתמשים ואומדן במספרים מוחלטים(

            ן                   

אחוז  

 המדווחים

אומדן  *רווח בר סמך

במספרים 

מוחלטים 

 )באלפים(

אחוז 

 המדווחים

אומדן  *רווח בר סמך

במספרים 

מוחלטים 

 )באלפים(

 901 949 850 19.1% 1274 1331 1223 27.0% קנאביס

 532 571 491 11.3% 885 940 840 18.8% חשיש

 632 675 590 13.4% 934 986.7 887.5 19.8% מריחואנה או 'גראס'

סם לא חוקי )ללא 

 קנאביס(

2.0% 75.4 113 95.4 1.4% 51.9 80.2 65.2 

 8.6 14.2 4.7 0.18% 10.2 18.9 4.7 0.22% אופיום

 8.6 14.2 4.7 0.18% 11.9 21.2 7.1 0.25% הירואין או קוק פרסי

 14.6 23.6 9.4 0.31% 23.6 37.7 18.9 0.5% קוקאין

 7.2 11.8 2.4 0.15% 10.1 14.2 4.7 0.21% קראק

 23.8 33.0 14.2 0.5% 36.5 45.7 26.9 0.77% ל.ס.ד

 21.0 28.3 14.2 0.44% 27.2 41.5 22.6 0.58% אקסטזי

PCP 6.06 10.9 1.4 0.13% 7.5 12.3 2.8 0.16% או קטמין 

GHB 0.15% 2.4 11.8 6.9 0.15% 2.4 11.8 6.9 

 8.6 17.9 3.8 0.18% 8.6 17.9 3.8 0.18% פופרס

 28.5 37.7 18.9 0.6% 42.5 56.6 33.0 0.9% סמי פיצוציות

 8.3 17.9 3.8 0.18% 14.4 28.3 4.7 0.3% פטריות הזיוניות

סם לא חוקי )כולל 

 קנאביס(

27.6% 1250 1358 1300 19.5% 859.0 967.5 921.8 

 95%*רווח בר סמך ברמת בטחון של 

 מהלוח עולים הממצאים הבאים:   

o מליון איש  1.2 -בקנאביס גבוה יחסית כך שף השימוש היק

השתמשו בקנאביס לפחות פעם אחת בשנה האחרונה. שיעור 

 המשתמשים בחשיש לעומת מריחואנה או גראס די דומה.

o כלשהוא )לא כולל קנאביס( בשנה  סם לא חוקימשתמשים ב 2% -כ

הינם סמי פיצוציות, ל.ס.ד.,  הסמים הבולטים יחסית האחרונה.

 אקסטזי וקוקאין.

o  למשתמשים סמים אחרים ביש חפיפה די גדולה בין המשתמשים

סם לא חוקי' )כולל קנאביס( לא שינה כך שהמדד 'בקנאביס 

 בהרבה מבחינת שיעור המשתמשים מהמדד קנאביס עצמו.

 נתוני  נעבור להשוות את נתוני הסקר הנוכחי לסקר הקודם. )לצורך כך חושבו

 בלבד( להלן הנתונים: 18-40השימוש בסקר הנוכחי לגילאי 
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 השוואה בין הסקרים –אקטיביים  –: שיעור השימוש בחומרים פסיכו 49לוח מס' 

            ן                          

 2009סקר  סקר נוכחי 2009סקר  סקר נוכחי 2009סקר  סקר נוכחי 

 5.5 27.3*** 8.9 37.5*** 20.42 51.9*** קנאביס

 5.1 15.9*** 7.9 26.6*** 17.0 42.2*** חשיש

מריחואנה או 

 'גראס'

***44.4 17.2 ***27.3 6.3 ***19.5 3.1 

 0.08 0.27 0.13 0.32 1.19 1.69 אופיום

הירואין או 

 קוק פרסי

**0.76 1.26 0.39 0.46 0.27 0.31 

 0.41 0.49 0.94 0.79** 2.49 2.16*** קוקאין

 0.20 0.27 0.25 0.32 0.94 0.67** קראק

 0.56 0.76 1.03 1.24* 3.84 3.06*** ל.ס.ד

 0.41 0.75 1.00 0.88*** 4.48 2.60*** אקסטזי

PCP  או

 קטמין

***0.43 0.90 0.28 0.12 0.22 0.05 

GHB 0.35 0.39 0.24 0.09 0.24 0.06 

 0.11 0.32 0.49 0.32*** 2.61 0.72*** פופרס

פטריות 

 הזיוניות

1.66 -- *0.41 0.72 0.30 -- 

 -- -- 4.5 1.3*** -- -- סמי פיצוציות

P<0.05* p<0.01** p<0.001***  במבחן𝑥2 

 מהלוח עולים הממצאים הבאים:  

o  יחסית לסקר הקודם היקף השימוש בקנאביס בסקר הנוכחי, עלה בצורה

 .(p<0.001) מאד משמעותית

o  השימוש:, מצאנו ירידה בסקר הנוכחי בהיקף 2009יחסית לנתוני 

 (p<0.01( ובשנה האחרונה )p<0.001קוקאין אי פעם ) -

 (p<0.01אקסטזי אי פעם ובשנה האחרונה ) -

 (p<0.001פופרס אי פעם ובשנה האחרונה ) -

 (p<0.001סמי פיצוציות בשנה האחרונה ) -

ם שאינם א עקביים או פעריביתר הסמים התקבלו ממצאים ל

 מובהקים סטטיסטית.

  את הקשר בין שימוש בקנאביס לבין שימוש בסם כלשהוא אחר לא חוקי )לא בחנו

 כולל קנאביס(. להלן הנתונים.
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 בין שימוש בשנה האחרונה בקנאביס: הקשר 50לוח מס' 

 בסם לא חוקי כלשהוא אחרלבין שימוש 

  שימוש בסם כלשהוא בשנה האחרונה 

 לא כן

שימוש 

 בקנאביס

 100% 94.6%( 26.1) 5.4%( 72.4) כן

 100% 99.2%( 73.9) 0.8%( 27.6) לא

  (100) (100)  

                  P<0.001  במבחן𝑥2 

 5.4%מהלוח עולה כי בקרב המשתמשים בקנאביס בשנה האחרונה, 

 72%השתמשו גם בסם אחר כלשהוא. בקרב המשתמשים בסם אחר, 

 בקנאביס.השתמשו גם 

שימוש בקנאביס ובסם לא חוקי כלשהוא )ללא קנאביס( בחתך משתני רקע אישיים  .8

 חברתיים –ומשתנים סוציו 

  נעבור להציג את הקשר בין משתני רקע אישיים לבין שיעור המשתמשים בקנאביס

 או בסם לא חוקי כלשהוא )לא כולל קנאביס(. להלן הנתונים.
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: שיעור המשתמשים בקנאביס ובסם לא חוקי כלשהוא )ללא 51לוח מס' 

 קנאביס( בחתך משתני רקע אישיים

            (                  
)            

שנה  אי פעם   
 אחרונה

חודש 
 אחרון

אי 
 פעם 

שנה 
 אחרונה

חודש 
 אחרון

 2.5*** 3.5*** 8.6*** 22.7*** 32.2*** 49.0*** זכר מגדר

 0.3 0.6 1.9 15.4 21.8 32.6 נקבה

 1.7 2.2 5.2 32.6 45.2 56.6 18-24 גיל

25-34 53.9 38.0 27.1 9.5 4.5 3.6 

35-44 43.0 29.6 21.8 4.7 1.3 0.5 

45-54 28.3 11.1 6.7 ***2.4 ***0.3 ***0.0 

55-65 ***11.9 ***2.8 ***0.7 2.1 0.5 0.3 

 0.7 1.3 5.2 20.3 28.9 43.8** יהודי לאום

 0.7 2.0 3.6 19.9 26.6 38.1 בדואי

 0.3 0.7 2.8 29.11*** 43.3*** 45.3 מוסלמי

 4.1 6.1 10.4 28.6 32.7 42.9 38נוצרי

 0.0 0.0 3.6 3.6 7.9 14.3 דרוזי

 1.2 1.9 5.5 16.4 24.3 39.6 ישראל ארץ מוצא

 0.3 1.0 3.8 21.4 28.8 40.6 בריה"מ לשעבר

 0.0 0.0 2.2 32.6 42.2 52.8 אתיופיה

 0.0 0.0 2.4 64.7*** 81.3*** 90.5*** צרפת

 5.0*** 5.6*** 7.2* 11.4 15.4 23.0 אחר

מצב 
 משפחתי

 0.6*** 1.0*** 3.4*** 12.7*** 17.6*** 31.8*** נשוי

 2.6 3.5 8.1 28.6 40.9 54.3 לא נשוי

 2.5*** 3.6*** 8.0*** 25.4*** 35.8 49.1*** אין ילדים ילדים

אין ילדים עד גיל 
18 

14.0 3.6 0.9 2.0 0.5 0.0 

 18יש ילדים עד גיל 
 ולא גרים בבית

39.2 19.6 2.9 3.9 0.0 0.0 

גרים ילדים עד גיל 
 בבית 18

41.6 ***28.7 21.2 4.0 1.3 0.8 

 0.0 1.3 4.6 5.1*** 6.09*** 12.1*** דתי מאד –חרדי  דתיות

 0.0 0.7 2.6 24.4 33.7 44.3 דתי

 0.2 0.8 3.2 21.9 30.3 43.7 מסורתי

 2.1*** 2.8*** 7.4*** 17.4 26.0 42.8 חילוני

צבא / שירות 
 לאומי כיום

 1.5 2.2 5.5** 17.8 25.1 39.2 לא

 0.5 1.3 2.5 40.9*** 54.3*** 65.2*** כן

P<0.05* p<0.01** p<0.001***  במבחן𝑥2 

 מהלוח עולים הממצאים הבאים:

o .גברים מדווחים על יותר שימוש בשני המדדים בהשוואה לנשים 

o .שימוש בסם לא חוקי  השימוש בקנאביס הולך ופוחת עם העלייה בגיל

ומשם יורד  25-34לקבוצת הגיל  18-24קבוצת הגיל כלשהוא עולה מ

 עם הגיל.

                                                 
 קטן יחסית. Nהנתונים לגבי נוצרים ודרוזים מבוססים על  38
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o  גבוה יותר בקרב ערבים מוסלמיםקצת יותר היקף השימוש בקנאביס 

ואילו בסם לא חוקי כלשהוא )לא כולל  )לגבי שנה וחודש אחרונים(

וכה קנאביס( בקרב ערבים נוצרים. הדרוזים מדווחים בשכיחות נמ

הנוצרים  שני המדדים )הממצאים לגבי הערביםיחסית על השימוש ב

 קטן(. Nוהדרוזים מבוססים על 

o  בקנאביס יוצאי צרפת ואתיופיה מדווחים על שימוש גבוה יחסית

 ואילו יוצאי ארצות אחרות על שימוש גבוה בסם לא חוקי כלשהוא.

o  אנשים לא נשואים מדווחים על יותר שימוש בשני המדדים בהשוואה

 לנשואים.

o  אנשים ללא ילדים מדווחים על יותר שימוש בשני המדדים ואילו

מדווחים על פחות שימוש במדדים  18אנשים שאין להם ילדים עד גיל 

 אלו.

o דים מדווחים על פחות שימוש בשני המדדים ואילו חילונים חר

 מדווחים על יותר שימוש בסם לא חוקי כלשהוא.

o  המשרתים בצבא כיום או בשירות לאומי, מדווחים על יותר שימוש

 בקנאביס בהשוואה לאלו שלא משרתים כיום.

  ס חברתיים לבין שימוש בקנאבי –נעבור לבחון את הקשר בין משתני רקע סוציו

 וסמים אחרים. להלן הנתונים:

             : שיעור המשתמשים בקנאביס ובסם לא חוקי כלשהוא )לא כולל קנאביס( בחתך משתני רקע 52לוח מס' 

 חברתיים –סוציו 

            (                  

)            

שנה  אי פעם  

 אחרונה

חודש 

 אחרון

שנה  אי פעם

 אחרונה

חודש 

 אחרון

 3.9*** 5.2*** 9.4*** 26.0 34.3 46.9 תיכונית חלקית השכלה

 1.0 1.8 4.2 14.4 22.3 33.8 תיכונית ללא בגרות

 1.3 2.1 6.5 12.8 19.1 32.1 בגרות

 0.4 0.7 2.9 19.1 27.2 42.6 תיכונית –על 

 0.7 1.3 5.6 44.1*** 57.9*** 72.1*** אקדמאית חלקית

 1.3 1.5 3.9 11.6 17.5 32.6 אקדמאית מלאה

 1.3 2.0 5.4 19.4 27.9* 42.6*** עבד בחודש האחרון תעסוקה

 1.5 2.1 5.1 18.2 24.8 36.5 לא עבד

 0.4 1.0 3.3 13.3 21.2 31.1 נמוכה הכנסה

 1.2 2.4** 7.0*** 15.0 22.8 40.9 בינונית

 0.9 1.2 3.2 23.1*** 30.9*** 48.2*** גבוהה

מדרג חברתי 

(FAS) 

 1.67* 2.5** 5.7 19.1 26.6 40.7 נמוך

 0.7 1.2 5.0 17.8 26.4 40.7 בינוני

 0.6 0.8 3.6 18.8 28.0 39.2 גבוה

P<0.05* p<0.01** p<0.001***  במבחן𝑥2 
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 מהלוח עולים הממצאים הבאים:

o  ,תיכונית חלקית, מדווחים על יותר ובעלי השכלה אקדמאית חלקית

מדווחים על יותר  תתיכונית חלקישימוש בקנאביס. בעלי השכלה 

 שימוש בסם לא חוקי כלשהוא.

o ש מואנשים שעבדו בחודש האחרון מדווחים על קצת יותר שי

 בקנאביס יחסית לאלו שלא עבדו )אי פעם ובשנה האחרונה(.

o  בעלי הכנסה גבוהה מדווחים על יותר שימוש בקנאביס ואילו בעלי

)לגבי סם לא  כלשהוא. הכנסה בינונית על יותר שימוש בסם לא חוקי

 חוקי כלשהוא, הפער מובהק רק ב'אי פעם' ובשנה האחרונה(.

o ( בעלי מדרג חברתיFAS ) ,יותר שימוש בסם קצת על מדווחים נמוך

 כלשהוא )שנה וחודש אחרונים(.לא חוקי 

 שימוש בקנאביס ובסם לא חוקי כלשהוא )ללא קנאביס( בחתך ערים גדולות ומחוזות .9

 וני השימוש בקנאביס.נציג תחילה את נת 

 : שיעור השימוש בקנאביס בחתך ערים גדולות53לוח מס' 

ת"א  ירושלים  

 יפו –

ראשון  חיפה 

 לציון

פתח 

 תקווה

באר  אשדוד

 שבע

 נתניה חולון 

 65.0 47.1 28.8 34.3 67.9 48.6 34.2 58.2 55.9 אי פעם קנאביס

 50.4 25.8 19.2 25.0 54.6 26.9 20.8 34.0 46.0 שנה

 30.8 15.4 14.0 18.5 41.7 18.4 17.9 19.6 35.8 חודש

p<0.001***  במבחן𝑥2 

מהלוח עולה כי שיעור השימוש בקנאביס גבוה יחסי בערים נתניה, פתח תקווה 

 וירושלים. 

 להלן יוצגו הנתונים בחתך מחוזות.

 : שיעור השימוש בקנאביס בחתך מחוזות54לוח מס' 

תל  צפון מרכז  ירושלים חיפה דרום  

 אביב

 יו"ש

 56.9 54.1 31.0 42.0 59.7 46.6 19.7 אי פעם קנאביס

 46.4 28.2 19.7 27.8 49.7 23.9 11.9 שנה

 33.2 14.8 16.1 18.2 36.9 18.8 9.2 חודש

p<0.001***  במבחן𝑥2 

מהלוח עולה כי במחוז מטרופולין ירושלים ומחוז יהודה ושומרון מדווח על 

 של שימוש בקנאביס.שיעור גבוה יחסית 

 .)נציג את הנתונים לגבי סם לא חוקי כלשהוא )לא כולל קנאביס 

 

 

 

 



62 

 

 : השמוש בסם לא חוקי כלשהוא בחתך ערים גדולות55לוח מס' 

ת"א  ירושלים  

 יפו –

ראשון  חיפה 

 לציון

פתח 

 תקווה

באר  אשדוד

 שבע

 נתניה חולון 

סם  לא 

חוקי 

 כלשהוא

 0.4 4.2 2.0 3.6 1.3 2.9 1.3 5.9 11.0 אי פעם

 0.0 0.8 0.8 0.8 1.3 0.4 0.0 0.0 3.7 שנה

 0.0 0.0 0.4 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 2.9 חודש

p<0.001***  במבחן𝑥2 

מהלוח עולה כי שיעור גבוה יחסית של שימוש סם לא חוקי כלשהוא  )ללא 

 קנאביס( מדווח בירושלים.

 .להלן נציג  את הנתונים הללו בחתך מחוזות 

 מחוזות: השמוש בסם לא חוקי כלשהוא בחתך 56לוח מס' 

תל  צפון מרכז  ירושלים חיפה דרום  

 אביב

 יו"ש

סם לא 

חוקי 

 כלשהוא

 12.9 6.7 3.7 3.7 9.7 5.7 2.9 אי פעם

 10.8 0.6 2.0 0.7 3.3 2.3 0.9 שנה

 8.8 0.0 1.2 0.2 2.1 2.3 0.8 חודש

p<0.001***  במבחן𝑥2 

שיעור השימוש בסם לא חוקי כלשהוא, גבוה יחסית במחוזות מהלוח עולה כי 

  יהודה ושומרון ובמטרופולין ירושלים.

ה' מוצגים נתונים בחתך ערים ומחוזות לגבי היקף השימוש  -בנספח ד' ו

 .95%בקנאביס ובסם לא חוקי כלשהוא ורווח בר סמך ברמת בטחון של 

 םשימוש בסמים בחתך תפיסת סיכון ועמדות כלפי סמי .10

  נעבור לבחון את הקשר בין תפיסת הסיכון של שימוש בקנאביס לבין היקף

 השימוש בו. בגרף להלן מוצגים הנתונים בנושא.

 תפיסת סיכון ושיעור המשתמשים בקנאביס: 5תרשים מס' 

 

             p<0.001***  במבחן𝑥2 
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עולה בבירור כי אנשים להם תפיסת סיכון נמוכה לגבי השימוש  מהתרשים

, מדווחים על יותר שימוש בו בפועל לעומת אלו הרואים יותר בקנאביס

 סיכון בהתנהגות זו.

  להלן נציג את היקף השימוש בסמי פיצוציות כתלות במידת הסיכון הנתפסת של

 סמים אלו.

 סמי פיצוציותתפיסת סיכון ושיעור המשתמשים ב: 57לוח מס' 

 בחודש האחרון בשנה האחרונה שימוש אי פעם 

 2.5 3.3 8.4 סיכון נמוך

 0.4 2.0 5.5 סיכון בינוני

 0.3 0.4 2.1 סיכון גבוה

                          p<0.001***  במבחן𝑥2 

מהלוח עולה הקשר בין תפיסת הסיכון לבין מידת השימוש. כאשר הסיכון 

משתמשים יותר בסמי פיצוציות יחסית למצב בו נתפס נמוך, אנשים 

 הסמים נתפסים כיותר מסוכנים.

  בדקנו את הקשר בין עמדות כלפי סמים ואלכוהול לבין שימוש בקנאביס וסם לא

 . להלן הנתונים.בשנה האחרונהחוקי כלשהוא )לא כולל קנאביס( 

 שימוש בסמים בחתך עמדות כלפי סמים ואלכוהול: 58לוח מס' 

 סובלניות ביניים גדנ עמדות

 39.7 27.5 13.8 שימוש בקנאביס 

 4.2 1.2 0.6 כלשהואלא חוקי שימוש בסם 

           p<0.001***  במבחן𝑥2 

מהלוח עולה שככל שהעמדות כלפי סמים יותר סובלניות, כך גבוה יותר 

 ר המשתמשים בקנאביס ובסם לא חוקי כלשהוא.שיעו

 משפחתיתהיקף שימוש בסמים בחתך לכידות  .11

  ,)'בדקנו עד כמה לכידות משפחתית )עזרה הדדית, התייעצות, בילוי משותף וכד

 בסמים. להלן הנתונים. קשורה להיקף השימוש

 הקשר בין לכידות משפחתית ושימוש בסמים : 59לוח מס' 

                

 נמוכה בינונית גבוהה

 39.2 27.6 15.5 שימוש בקנאביס

 3.9 0.3 1.7 כלשהוא )ללא קנאביס(שימוש בסם לא חוקי 

p<0.001***  במבחן𝑥2 

מהלוח עולה כי ככל שהלכידות המשפחתית גבוהה יותר, היקף השימוש 

 בסמים נמוך יותר. 

 היקף השימוש בסמים וזמינות הסם .12

  בחנו עד כמה ידע כיצד להשיג קנאביס, סמי פיצוציות, ואקסטזי, קשורים לשימוש

 הנתונים.בחומרים אלו. להלן 
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 : היקף שימוש בסמים בחתך הידע כיצד להשיגם60לוח מס' 

        ך       

 לא ייתכן כן 

 25.1 33.1 40.6 קנאביס

 0.2 1.6 16.8 סמי פיצוציות

 0.0 6.2 14.2 אקסטזי

p<0.001***  במבחן𝑥2 

מהלוח עולה כי ככל שגבוה יותר הידע כיצד להשיג סמים, כך גבוה יותר 

 השימוש בהם.שיעור 

 היקף השימוש בסמים בחתך החשיפה לתוכניות מניעה .13

  נעבור לבחון את הקשר בין חשיפה לתוכניות מניעה והסברה לבין היקף השימוש

 בסמים. להלן הנתונים בנושא.

 : שיעור המשתמשים בסמים בחתך מידת החשיפה לתוכניות מניעה61לוח מס' 

           (                  

     )       

שנה  אי פעם                            

 אחרונה

חודש 

 אחרון

אי 

 פעם

שנה 

 אחרונה

חודש 

 אחרון

 1.9 2.6 5.5 16.4 23.7 36.3 אין חשיפה לתוכנית מניעה

 2.0 3.9 4.0 6.9 11.9 17.6 חשיפה למניעת סמים

 0.9 2.3 6.1 31.2 44.9 64.5 חשיפה למניעת אלכוהול

 0.4*** 0.7*** 4.8 21.7*** 29.3*** 44.4*** ואלכוהול  סמיםלמניעת חשיפה 

p<0.001***  במבחן𝑥2 

 מהלוח עולים הממצאים הבאים:

o  אנשים שנחשפו לתוכניות מניעה והסברה בתחום הסמים והאלכוהול

שימוש בקנאביס ועל קצת  יותרמהמדגם(, מדווחים על קצת  %31 -)כ

כלשהוא, בהשוואה לקבוצה שלא נחשפה  קישימוש בסם לא חו פחות

כלשהוא הפער לא חוקי לגבי סם  מהמדגם(. 59% -כלל לתוכניות אלו )כ

 .טטיסטית רק לגבי שנה וחודש אחרוניםמובהק ס

o מדווחים על מהמדגם( 2% -)ב אנשים שנחשפו רק לתוכניות נגד סמים ,

ול פחות שימוש בקנאביס, ואילו אנשים שנחשפו לתוכניות נגד אלכוה

מהמדגם(, מדווחים על יותר שימוש בקנאביס יחסית לאנשים  8% -)כ

 שלא נחשפו כלל לתוכניות מניעה והסברה. 

 .3               
 27%  מדווחים על שימוש בקנאביס לפחות פעם אחת בשנה האחרונה. מדובר אפוא

 מיליון איש שהשתמשו בקנאביס. 1.2 -בכ
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 2%קנאביס( בשנה האחרונה. השתמשו בסם לא חוקי כלשהוא )כולל  27.6%

השתמשו בסם לא חוקי כלשהוא )לא כולל קנאביס( בשנה האחרונה. הסמים 

 הבולטים יחסית הינם סמי פיצוציות, ל.ס.ד, אקסטזי וקוקאין.

 ( היקף השימוש 2001 –ו  2005, 2009בשלושת הסקרים שקדמו לסקר הנוכחי ,)

. בסקר 8.9% -יב ועמד על כהיה יצ ,18-40ס בשנה האחרונה בקרב גילאי בקנאבי

 -ל                 הנוכחי חלה קפיצה משמעותית בשיעור המשתמשים בקנאביס 

 . פערים דומים נמצאו גם לגבי השימוש בחודש האחרון או אי פעם.37.5%

  בקרב גילאי , חלה בסקר הנוכחי ירידה מובהקת סטטיסטית 2009יחסית לסקר

קוקאין, אקסטזי  :האחרונה בסמים בהיקף השימוש אי פעם ובשנה 18-40

ופופרס. בשנה האחרונה חלה ירידה בשימוש בסמי פיצוציות. ביתר הסמים 

 עקביים בכיוון הפער.  שאינםהתקבלו פערים שאינם מובהקים או 

  ,השתמשו גם בקנאביס ואילו בקרב  72%בקרב המשתמשים בסמים האחרים

 כלשהוא בשנה האחרונה.השתמשו גם בסם אחר  5.4%המשתמשים בקנאביס 

 0.5% )מדווחים כי הם הזריקו לעצמם את הסם )בעיקר הירואין. 

  24%שנים )כאשר  18.5גיל תחילת השימוש בסמי פיצוציות עומד בממוצע על 

 21.7(. שימוש בקנאביס מתחיל בממוצע בגיל 15מדווחים על תחילת שימוש עד גיל 

 שנים. 22.9שנים ובסמים אחרים בגיל 

 וכחי, יחסית לסקר הקודם, גיל תחילת השימוש בחשיש/ מריחואנה בסקר הנ

 -או יותר לעומת כ 22התחילו בסקר הנוכחי את השימוש בגיל  37.4%מבוגר יותר )

 בסקר הקודם(. 20%

  ,שימוש גבוה יחסית בקנאביס בשנה האחרונה בולט בקבוצות הבאות: גברים

בים מוסלמים, יהודים יוצאי צעירים )השימוש הולך ופוחת עם העלייה בגיל(, ער

משרתים כיום בצבא או בשירות לאומי, בעלי הצרפת ואתיופיה, לא נשואים, 

שימוש גבוה  .ובעלי הכנסה גבוהההשכלה אקדמאית חלקית או תיכונית חלקית, 

יחסית בקנאביס מצאנו בערים נתניה, פתח תקווה, וירושלים, ובמחוזות 

 מרון.מטרופולין ירושלים ומחוז יהודה ושו

  ,שימוש גבוה יחסית בסמים לא חוקיים אחרים )לא כולל קנאביס( בשנה האחרונה

ולאחר מכן יורד(,  34צעירים )השימוש עולה עד גיל  ,בולט בקבוצות הבאות: גברים

ערבים נוצרים, יהודים יוצאי ארצות אחרות )שאינן אתיופיה, חבר העמים או 

תיכונית חלקית, בעלי הכנסה בינונית צרפת(, לא נשואים, חילונים, בעלי השכלה 

שימוש בסם כלשהוא  )לא כולל קנאביס( גבוה יחסית  נמוך.  (FASומדרג חברתי )

 בירושלים ובמחוזות יהודה ושומרון ומטרופולין ירושלים.

  דרגות(. שימוש  5בסולם בן  4.19שימוש בסמי פיצוציות נתפס כסיכון גבוה )ממוצע

(, אנשים להם תפיסת סיכון 3.68גבוה )ממוצע  –בקנאביס נתפס כסיכון בינוני 

 נמוכה לגבי הסמים הללו, מדווחים על יותר שימוש בהם.

 ציות, וכיודעים היכן רוכשים סמי פיצו 7%יודעים היכן לרכוש קנאביס,  15%-כ- 

יודעים היכן לרכוש כדורי מרץ או אקסטזי. ככל שגבוה הידע כיצד להשיג את  5%

 הסמים, כך גבוה יותר שיעור השימוש בהם. 
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  בסולם בן  2.86בחנו עמדות כלליות כלפי סמים ואלכוהול. ממוצע המדד עמד על

דרגות, כאשר מספרים גבוהים מבטאים יותר סובלנות כלפי הסמים  5

ים בהם. עמדות יותר סובלניות כלפי סמים נקשרו עם יותר שימוש והמשתמש

 בשנה האחרונה בקנאביס או עם סם לא חוקי אחר.

 42%  בעד הפיכת השימוש האישי בקנאביס )שלא לצרכים רפואיים( לחוקי, ואילו

 נגד. 36% -כ

ממליצים להסתפק באזהרה או שלא לעשות כלום אם תופסים אדם  56% -כ

נותנים המלצות אלו  42%או השנייה משתמש במריחואנה. בפעם הראשונה 

 אף בפעם השלישית.

 43%  ממליצים להסתפק באזהרה או לעשות כלום אם אדם נתפס בשימוש פרטי

ממליצים לסגור פיצוציות המוכרות סמים או אלכוהול  74%בסמי פיצוציות. 

 לקטינים.

 31% -והול )כבתחום הסמים והאלכ אנשים שנחשפו לתכניות מניעה והסברה 

)אי פעם בשנה ובחודש מהמדגם(, מדווחים על קצת יותר שימוש בקנאביס 

חות שימוש בסמים אחרים לא חוקיים )בשנה ובחודש ועל קצת פהאחרונים( 

 האחרונים(.

 אחר  פחות שימוש בקנאביס ובסם לא חוקילכידות משפחתית גבוהה קשורה ל

 בשנה האחרונה. 

 .4        
 בחומרים השימוש(. 2009. )ר, וניראל., א, רוזינר., י, אזרחי., ר, המבורגר בר

 הופמן מרטנס. מסכם מחקר ח"דו. 2009 ישראל מדינת תושבי בקרב פסיכואקטביים

 .ובאלכוהול בסמים למלחמה הלאומית והרשות מ"בע לניהול יועצים

 

(. שירותי טיפול בנפגעי סמים 2011הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול )

 ואלכוהול.

 

 (. שימוש בסמים במגזר הערבי. מרכז המחקר והמידע של הכנסת.2014ספירו, א. ) –טל 

מרכז המחקר  .מדינה וגופי חקיקה, רקע: בישראל ואלכוהול סמים(. 2015) ענבר, ע. 

 והמידע של הכנסת.

 

(. עבירות 'שער כניסה'. במחשבה תחילה כרך ב'. 2012כהן, מ. ) –שטיינברגר, י. ומילר 

 כתב העת השנתי של מחלקת המחקר באגף לחקירות ולמודיעין.

 

United Nations Office on Drug and Crime (2014). World Drug Report. 
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 .                     

 .        

בישראל, כמו במרבית מדינות העולם המערבי, קיימת מגמה גוברת לפיה תרופות רבות 

משנות את מעמדן מתרופות מרשם בלבד לתרופות ללא מרשם. על פי הספרות המקצועית, 

תרופות ללא מרשם מכונות כ'טיפול עצמי' הכולל יתרונות של  נגישות וזמינות של תרופות 

ון במשאבים כלכליים למערכת הבריאות. עם זאת, שימוש לבחירת הצרכן והעדפותיו, וחסכ

בתרופות ללא מרשם טומן בחובו גם סכנה עבור אלו שעושים בו שימוש לא מושכל דוגמת 

אבחנה עצמית לא נכונה, איחור בחיפוש אחר עזרה רפואית, בחירה מוטעית של דרך ריפוי, 

                     ופות אלו. מינון לא נכון, שימוש לא נכון כמו גם סכנת התמכרות לתר

בישראל קיימת חלוקה בין .               – ף                                 

תרופות מרשם לתרופות ללא מרשם הכוללות תרופות ללא מרשם למכירה על ידי רוקחים 

בבתי מרקחת ותרופות ללא מרשם למכירה חופשית. מנתונים שנאספו נמצא כי בישראל 

מיליון תרופות ללא מרשם  2.7 -מיליון תרופות מרשם וכ 3.8 -, נמכרו בכל חודש כ2005ת בשנ

המבוססים על דיווח  2017נתונים מסקר הבריאות האירופאי לשנת  (.2009רופא )הרצברג, 

עצמי, מראים כי קיים הבדל עקבי בין נשים וגברים הן בנטילת תרופות מרשם והן בנטילת 

תי הקטגוריות נשים נוטלות תרופות יותר מגברים. שיעור נמוך תרופות ללא מרשם, בש

נוטלים תרופות מרשם  25% -ביותר של נטילת תרופות מרשם וללא מרשם נצפה ברומניה )כ

נוטלים תרופות ללא מרשם(. בחתך השכלה, הנתונים מצביעים על שיעור נמוך של  15% –וכ 

 39וואה לבעלי השכלה תיכונית ומטה.נטילת תרופות מרשם בקרב בעלי השכלה אקדמית בהש

, ללא מרשם -המחייבות מרשם   שימוש בתרופות  דפוסכחלק מדפוסי נטילת תרופות, קיים 

הקודם לסקר , ממצאי הסקר האפידימיולוגי 2009בשנת דוגמת ריטלין, כדורי שינה וכד'. 

מדווחים כי  1.01%, 40בקרב מבוגרים עד גיל )בר המבורגר, אזרחי ואח'(, מראים כי הנוכחי 

מדווחים כי השתמשו בכדורי שינה  2.79% -בכדורי מרץ או 'ספיד' ובשנה האחרונה השתמשו 

או הרגעה ללא סיבה רפואית. משאלות אלו נבנה מדד הבוחן האם הנבדק השתמש באחת 

ות אלו ללא סיבה מדווחים כי השתמשו בתרופ 3.35%התרופות או בשתיהן. על פי מדד זה, 

דווחו על שימוש בריטלין בחודש האחרון,  2.2%עוד נמצא כי רפואית בשנה האחרונה. 

, מתוכם 2.64%מכלל המדגם(. בסינופד השתמשו  0.51%ללא מרשם רופא ) 23%מתוכם, 

ללא  47%, מתוכם 1.78%מכלל המדגם(. באסיוול השתמשו  0.66%ללא מרשם רופא ) 25%

ללא מרשם רופא  34%, מתוכם 2.42%כלל המדגם(. ברוגען השתמשו מ 0.84%מרשם רופא )

 מכלל המדגם(. 0.83%)

מדינות אירופאיות  5 -נתונים לגבי נטילת סמי הרגעה וסמים ממריצים ללא מרשם רופא מ

נטילת תרופות ללא מרשם בשנה )דנמרק, גרמניה, בריטניה, ספרד ושוודיה( מראים כי 

ביותר בגרמניה בהשוואה למדינות האחרות. כמו נמצא כי האחרונה נמצאה ברמה הנמוכה 

                                                 
39 -explained/index.php/Medicine_use_statistics#Non-http://ec.europa.eu/eurostat/statistics

prescribed_medicines 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Medicine_use_statistics#Non-prescribed_medicines
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Medicine_use_statistics#Non-prescribed_medicines
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Medicine_use_statistics#Non-prescribed_medicines
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וסמי הרגעה  2.8%בשנה האחרונה נטילת סמים ממריצים ללא מרשם נעשתה בשיעור 

קיים הבדל מובהק בין גברים לנשים, נשים נוטלות פחות . עוד נמצא כי 5.8%בשיעור של 

לים יותר מתרופות אלו מגברים תרופות אלו ללא מרשם רופא. עוד נמצא כי כי נשואים נוט

בהשוואה ללא נשואים ומובטלים בהשוואה לנמצאים בכוח העבודה או לאלו שאינם נמצאים 

מסקר בריאות שנאסף (. Novak et, al. 2016בכוח העבודה, אם כי לא תמיד ברמה מובהקת )

בארה"ב על נטילת תרופות מרשם ללא מרשם עולה כי נטילת סמים ממריצים וסמי הרגעה 

( 3.5%)ומעלה  26ים בחתך גיל. שיעור גבוה יותר של סמי הרגעה נמצא בגילאים של משתנ

. לעומת זאת,  נטילת סמים ממריצים נמצאה (1.7%-0.6%) בהשוואה לגילאים צעירים יותר

( בהשוואה לקבוצות הגיל האחרות 9.1%) 18-25בגילאי בקרב סטודנטים בשיעור גבוה יותר 

(2.0%-9.0%) (Tapscott, 2013.) 

לא מרשם )סמים מרגיעים נתונים ממדינות אירופה מראים כי השגת תרופות כלשהן ל

ובשכיחות  ,וכדומה( מושגים בשכיחות הגבוהה ביותר על ידי בני משפחה וחבריםוממריצים 

הנמוכה ביותר באמצעות חנויות הפארם באינטרנט. על רצף הביניים נמצאת השגה 

משפחה, גניבה או נטילה ללא רשות, והשגה במרמה מרופא באמצעות קנייה מחברים או בני 

(Novak, 2016 .) 

 .3                    

נבנה מדד שבחן האם המשיב השתמש בכדורי מרץ )או 'ספיד'( ללא סיבה רפואית, לפחות 

 -החודשים האחרונים, ב 12 -פעם אחת בכל אחד משלושת מועדי הזמן שנבדקו )אי פעם, ב

 יום האחרונים(. 30

 .4                

 תפיסת סיכון .1

, תפיסת הסיכון של שימוש בתרופות ללא מרשם נמצאה ברמה בינונית 3.2כאמור בפרק 

מהמשיבים  18% -בסולם בן חמש קטגוריות תשובה(. עם זאת, כ 3.84)ממוצע  הגבוה

 מדווחים כי אין כלל סיכון או שקיים סיכון נמוך בהתנהגות זו.

 גיל תחילת השימוש .2

 6% -שנים. כ 27.1ע של תחילת השימוש בכדורי מרץ או הרגעה עומד על גיל ממוצ

 .15התחילו בשימוש עד גיל 

 תדירות שימוש בתרופות עם ובלי מרשם רופא .3

  בחנו את היקף השימוש של סוגים שונים של תרופות מרשם בשנה האחרונה. להלן

 הנתונים בנושא.
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 : שיעור המשתמשים בתרופות מרשם62לוח מס' 

 משתמשים ללא מרשם רופא משתמשים עם מרשם רופא 

היקף  *רווח בר סמך % 

 משתמשים

היקף  *בר סמך רווח %

 משתמשים

 46.1 61.5 37.8 1.0 256.0 283.6 231.6 5.4 כדורי שינה או הרגעה

 41.7 52.0 33.1 0.9 176.3 198.5 151.3 3.7 ריטלין או קונצרטה

 36.6 52.0 28.4 0.8 209.2 237.6 185.6 4.4 משככי כאבים נרקוטיים

 29.1 37.8 23.6 0.6 61.3 75.5 51.9 1.3 אדולן, סובוטקס, סובוקסין

 95%*רווח בר סמך ברמת בטחון של 

 מהלוח עולים הממצאים הבאים:

o  אחוז אחד או פחות מכלל המדגם משתמשים בתרופות ללא מרשם

 רופא.

o 6.4%  5.2% –מהמדגם משתמשים בכדורי הרגעה או שינה ו 

 עושים זאת ללא מרשם רופא. 15.5% -במשככי כאבים. מתוכם כ

o 4.6%   ללא  20% -או קונצרטה. מתוכם כ בריטליןמשתמשים

משתמשים באדולן, סובוטקס וסובוקסין,  2% -מרשם. ואילו כ

 ללא מרשם. 32% -מתוכם כ

  בחנו את שכיחות השימוש בכדורי מרץ )או 'ספיד'( ללא סיבה רפואית. להלן

 הנתונים.

 : שיעור המשתמשים בכדורי מרץ לפחות פעם אחת63לוח מס' 

 חודש אחרון שנה אחרונה אי פעם

אומדן  *רווח בר סמך %

מספר 

אנשים 

 (באלפים)

אומדן  *רווח בר סמך %

מספר 

אנשים 

 (באלפים)

אומדן  *רווח בר סמך %

מספר 

אנשים 

 (באלפים)

2.35 89.6 127.4 110.9 0.73 23.6 42.5 34.6 0.63 25.0 43.9 30.0 

 95%*רווח בר סמך ברמת בטחון של 

  בדקנו את היקף השימוש בכדורי מרץ יחסית לנתוני שני הסקרים הקודמים. להלן

 (.18-40הנתונים )ההשוואה נעשית לגבי גילאי 

 השוואה בין הסקרים –: שיעור המשתמשים בכדורי מרץ 64לוח מס' 

                 9        5 

אי 

 פעם

שנה 

 אחרונה

חודש 

 אחרון

אי 

 פעם

שנה 

 אחרונה

חודש 

 אחרון

אי 

 פעם

שנה 

 אחרונה

חודש 

 אחרון

3.12 1.21 ***1.06 3.12 1.01 0.45 1.6 0.4 0.2 

P<0.001*** 

השימוש בכדורי מרץ ללא סיבה הסקר הנוכחי לגבי מהלוח עולה כי נתוני 

האחרונה, וקצת יותר רפואית, דומים לסקר הקודם לגבי אי פעם ובשנה 

 הפער מובהק סטטיסטית. גבוהים לגבי שימוש בחודש האחרון.

 חברתיים –היקף השימוש בתרופות בחתך משתני רקע אישיים ומשתנים סוציו  .4

 .בהמשך נציג את שיעור המשתמשים בתרופות בחתך משתני רקע אישיים 
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 : שיעור המשתמשים בתרופות בחתך משתני רקע אישיים65לוח מס' 

 אדולן ועוד משככי כאבים  ריטלין או קונצרטה כדורי שינה והרגעה  

עם   

 מרשם

ללא 

 מרשם

עם 

 מרשם

ללא 

 מרשם

עם 

 מרשם

ללא 

 מרשם

עם 

 מרשם

ללא 

 מרשם

 0.6 1.3 0.7 4.0 0.7 4.1 1.0 4.9 זכר מגדר

 0.6 1.3 0.9 4.8 1.1 3.4 0.9 5.9 נקבה

 1.0 0.5 1.4 3.0 2.1 4.6 1.6 1.6 18-24 גיל

25-34 4.5 1.0 4.9 0.6 4.2 0.9 0.7 0.4 

35-44 4.5 0.6 2.7 0.6 3.2 0.4 0.9 0.3 

45-54 7.4 1.1 3.2 0.9 6.7 0.7 2.9 0.4 

55-65 10.2 ***1.1 2.9 ***0.8 5.7 ***0.7 2.0 ***1.3 

 0.5 1.3 0.5 4.5 0.8 3.7 0.8 5.2 יהודי לאום

 1.3 1.3 2.9 7.8 1.3 3.6 1.6 6.2 בדואי

 0.3 0.4 0.7 4.5 0.4 2.4 0.3 7.3 מוסלמי

 0.0 6.1 0.0 4.2 0.0 4.2 2.1 6.1 נוצרי*

 --* -- 3.7*** 7.4 -- -- -- 3.6 דרוזי*

 0.6 1.4 0.9 4.7 1.0 4.2 1.1 5.5 ישראל ארץ מוצא

 1.0 1.0 1.5 4.0 1.4 3.6 1.4 6.5 בריה"מ לשעבר

 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 1.1 אתיופיה

 --* -- -- 1.2 -- 1.2 -- 0.8 צרפת

 0.6 1.2 **__ 4.8 0.4** 1.8 0.4** 6.8 אחר

 0.7 1.3 0.6 4.8 0.8 2.5 1.1 5.3 נשוי מצב משפחתי

 0.5 1.3 1.0 3.9 1.0*** 5.5 0.8 5.6 לא נשוי

 0.6 0.7 1.1 3.6 1.5 5.5 1.2 5.0 אין ילדים ילדים

 0.7 1.8 0.4 6.3 0.5 3.9 0.9 9.9 18אין ילדים עד גיל 

 18יש ילדים עד גיל 

 ולא גרים בבית

1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 

 18גרים ילדים עד גיל 

 בבית

4.6 ***0.8 2.9 ***0.5 4.6 *0.6 1.5 0.5 

 0.0*** 2.0 0.2*** 10.0 1.0*** 4.0 1.3*** 5.3 דתי מאד –חרדי  דתיות

 0.1 0.5 0.8 5.7 0.1 1.9 0.4 2.7 דתי

 0.3 1.4 0.3 3.9 0.3 3.1 0.6 5.5 מסורתי

 1.2 1.6 1.1 3.2 1.6 5.3 1.4 7.1 חילוני

צבא / שירות 

 לאומי כיום

 0.6 1.4 0.8 4.6 0.9 3.9 0.9 5.7 לא

 0.5 0.5 0.5* 2.0 0.5 2.0 1.7 1.3*** כן

 P<0.001*** p<0.01** p<0.05*   במבחן𝑥2     הנתונים לגבי נוצרים ודרוזים מבוססים על*N .קטן יחסית 

 :בתרופותמהלוח עולים הממצאים הבאים לגבי שימוש 

o  מרבים יחסית להשתמש בתרופות ללא מרשם רופא.  18-24גילאי

  .לה השימוש בתרופות שינה והרגעהועם העלייה בגיל, ע

o משתמשים יותר במשככי כאבים הן עם  ערבים מוסלמים ודרוזים

 מרשם רופא והן בלי מרשם רופא.

o  בכדורי שינה והרגעה ובריטלין אנשים ללא ילדים משתמשים יותר

  טה ללא מרשם רופא.וקונצר
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o  ללא מרשם רופא, חילונים משתמשים יותר בכל סוגי הכדורים

יותר  ואילו חרדים ודתיים מאד משתמשים ללא מרשם רופא

 נה או הרגעה, ובריטלין או קונצרטה.בכדורי שי

o משתמשים יותר בכל לשעבר ילידי הארץ או עולים מחבר העמים ,

 אדולן וכד'(. קבוצות אלו עושות יותר סוגי הכדורים )להוציא

 ללא מרשם רופא. הנ"ל שימוש בכל סוגי התרופות 

o  אנשים הנמצאים כיום בשירות צבאי או שירות לאומי משתמשים

ללא מרשם רופא. אנשים שלא  ינה ובהרגעהבכדורי שיותר 

בכדורי משרתים כיום בצבא או בשירות לאומי, משתמשים יותר 

 שינה והרגעה ובמשככי כאבים.

  חברתיים לבין שימוש בתרופות. להלן  –בדקנו את הקשר בין משתני רקע סוציו

 הנתונים.

 חברתיים –: שיעור המשתמשים בתרופות בחתך משתני רקע סוציו 66לוח מס' 

 אדולן ועוד משככי כאבים  ריטלין או קונצרטה כדורי שינה והרגעה  

עם   

 מרשם

ללא 

 מרשם

עם 

 מרשם

ללא 

 מרשם

עם 

 מרשם

ללא 

 מרשם

עם 

 מרשם

ללא 

 מרשם

 0.4 2.3 0.5 4.3 0.2 3.6 0.9 7.8 תיכונית חלקית השכלה

 0.8 1.1 1.3 7.3 0.8 2.0 0.8 6.9 תיכונית ללא בגרות

 0.6 0.8 0.9 4.7 1.2 3.6 1.1 4.6 בגרות

 0.5 1.0 0.5 2.9 0.8 2.1 0.7 3.3 על תיכונית

 0.5 0.5 0.8 1.7 1.0 4.5 1.0 1.8 אקדמאית חלקית

 0.8 1.7 0.8*** 5.2 1.0** 5.3 1.1*** 6.9 אקדמאית מלאה

 0.4* 1.2 0.6* 4.1 0.7* 3.6 0.8*** 4.8 כן עבודה בחודש האחרון

 1.1 1.5 1.1 5.2 1.4 4.1 1.4 6.9 לא

 1.2* 1.5 1.3*** 4.7 1.5* 3.4 1.6* 4.6 נמוכה הכנסה

 0.8 1.0 1.2 4.3 0.8 2.7 1.0 5.7 בינונית

 0.3 1.8 0.2 3.0 0.5 4.1 0.6 4.6 גבוהה

 0.7 1.4 0.7 4.5 0.9 3.7 0.9 5.2 נמוך (FASמדרג חברתי )

 0.6 0.9 1.1 4.6 0.9 4.2 1.5 5.9 בינוני

 0.6 0.8 0.6 2.8 0.6 3.9 0.8 6.6 גבוה

P<0.001*** p<0.01** p<0.05*  במבחן𝑥2 

  מהלוח עולים הממצאים כי שימוש בתרופות ללא מרשם רופא

 שכיח יותר בקרב:

o  אנשים שלא עבדו בחודש האחרון בהשוואה לאנשים שכן עבדו

 בחודש זה.

o .בעלי הכנסה נמוכה 

  עושים יותר שימוש במשככי בעלי השכלה תיכונית ללא בגרות

בעלי השכלה על תיכונית  ם רופא.הן עם והן בלי מרש כאבים

 ואקדמאית חלקית, משתמשים פחות בכדורי שינה והרגעה.
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 היקף שימוש בתרופות בחתך ערים גדולות ומחוזות .5

 להלן הנתונים בחתך ערים גדולות 

 : שימוש בתרופות בחתך ערים גדולות67לוח מס' 

 -ת"א ירושלים מרשם 

 יפו

ראשון  חיפה

 לציון

פתח 

 תקווה

באר  אשדוד

 שבע

 נתניה חולון

כדורי 

 שינה

 2.5 7.9 6.8 6.5 1.3 6.5 5.8 4.6 5.2 עם

 0.4 0.8 2.0 1.2 0.4 0.4 7.1 0.0 0.8 בלי

ריטלין  

 קונצרטה

 0.4 0.8 2.8 3.6 0.8 0.8 8.3 0.0 7.6 עם

 0.0 0.4 2.0 0.4 0.4 0.0 7.1 0.0 1.0 בלי

משככי 

 כאבים

 1.7 2.9 5.2 2.0 3.3 2.4 5.4 1.3 9.9 עם

 0.0 0.8 1.6 0.0 0.0 0.4 7.1 0.0 0.3 בלי

 0.0 0.4 0.8 0.4 0.0 0.0 7.1 0.3 0.3 עם אדולן

 0.0 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 7.1 0.3 0.0 בלי

p<0.001***  במבחן𝑥2 

ובלי מרשם רופא( בהשוואה מהלוח עולה כי בחיפה משתמשים יותר בתרופות )עם 

 לערים הגדולות האחרות.

 נעבור להציג נתונים בחתך מחוזות.

 : שימוש בתרופות בחתך מחוזות68לוח מס' 

תל  צפון מרכז ירושלים חיפה דרום מרשם 

 אביב 

 יו"ש

 3.4 6.1 6.8 5.9 4.3 4.6 4.9 עם כדורי שינה

 0.0 0.0 1.4 0.4 0.7 3.6 1.0 בלי

ריטלין  

 קונצרטה

 5.1 2.9 7.4 1.1 5.6 6.1 1.5 עם

 0.7 0.0 1.3 0.2 0.7 3.6 0.8 בלי

משככי 

 כאבים

 6.8 2.3 6.2 3.0 8.4 4.4 2.4 עם

 0.0 0.0 0.9 0.5 0.3 3.1 0.7 בלי

 0.7 1.3 3.2 0.4 0.2 3.4 0.6 עם אדולן

 0.0 0.4 1.1 0.0 0.0 2.7 0.6 בלי

p<0.001***  במבחן𝑥2 

כי במחוז חיפה עושים יותר שימוש בתרופות עם ובלי מרשם רופא ואילו מהלוח עולה 

במחוז צפון עושים יותר שימוש בתרופות אלו עם מרשם רופא וזאת בהשוואה 

  למחוזות אחרים.

ה' מוצגים נתונים בחתך ערים גדולות ומחוזות לגבי היקף השימוש  -בנספח ד' ו

 .95%סמך ברמת בטחון של בתרופות עם ובלי מרשם רופא וכן רווח בר 
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 היקף שימוש בתרופות בחתך תפיסת סיכון .6

  בדקנו את הקשר בין תפיסת הסיכון שיש בלקיחת תרופות ללא מרשם לעומת

 השימוש בפועל בתרופות אלו. להלן הנתונים.

 שיעור הלוקחים תרופות ללא מרשם רופא בחתך תפיסת סיכון בפעילות זו: 69לוח מס' 

 אדולן ועוד משככי כאבים  ריטלין או קונצרטה והרגעהכדורי שינה  

עם  

 מרשם

ללא 

 מרשם

עם 

 מרשם

ללא 

 מרשם

עם 

 מרשם

ללא 

 מרשם

עם 

 מרשם

ללא 

 מרשם

סיכון 

 נמוך

3.8 *1.6 3.0 1.1 4.2 1.1 0.9 1.4 

סיכון 

 בינוני 

5.4 1.2 3.9 0.7 3.4 1.0 0.3 0.7 

סיכון 

 גבוה

5.8 0.7 3.9 0.9 4.8 0.7 1.7 0.4 

p<0.05**** p<0.001  במבחן𝑥2 

בהשוואה לאנשים התופסים סיכון גבוה בלקיחת תרופות ללא מרשם רופא, 

אנשים התופסים סיכון נמוך, מדווחים בשיעור יותר גבוה על לקיחת כדורי 

 שינה והרגעה וכדורי אדולן, סובוטקס, וסובוקסון ללא מרשם.

סיבה רפואית בחתך : שיעור המשתמשים בכדורי מרץ ללא 70לוח מס' 

 תפיסת סיכון של לקיחת תרופות ללא מרשם

 חודש אחרון שנה אחרונה אי פעם 

 2.1 2.1 5.2 סיכון נמוך

 1.4 1.4 3.2 סיכון בינוני

 0.1 0.2 1.3 סיכון גבוה

P<0.001  במבחן𝑥2 

תפיסת סיכון נמוכה קשורה לשיעור גבוה יותר של לקיחת כדורי מרץ )או 

 רפואית.ספיד( ללא סיבה 

 .5               

 6.4% במשככי  5.2% -מהמדגם השתמשו בשנה האחרונה בכדורי הרגעה או שינה ו

בהתאמה  0.8%-ו 1% -עושים זאת ללא מרשם רופא )כ 15.5% -כאבים, מתוכם כ

 מתוך כלל המדגם(.

 0.9%ללא מרשם ) 20% -משתמשים בריטלין או קונצרטה, מתוכם כ 4.6%

 מכלל המדגם(.

ללא  32% -משתמשים באדולן, סובוטקס או סובוקסין, מתוכם כ 2% -כ

 מכלל המדגם(. 0.6%מרשם רופא )

 השתמשו בכדורי מרץ )או 'ספיד'( בשנה האחרונה ללא סיבה רפואית. 0.8% 
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  הנתונים לגבי כדורי מרץ דומים לסקר הקודם בהקשר של השנה האחרונה ואי

 האחרון.פעם וקצת יותר גבוהים בהיקף השימוש בחודש 

  התחילו  15%שנים בממוצע, כאשר  27.1גיל תחילת השימוש בכדורי מרץ עומד על

 .18בשימוש עד גיל 

                שימוש בכדורים ללא מרשם רופא בולט בקבוצות הבאות: צעירים בגילאי

, חילונים, ילידי הארץ או יהודים יוצאי ארצות חבר העמים, אנשים שלא 18-24

 ה, ותושבי העיר חיפה ומחוז חיפה.בעלי הכנסה נמוכ, רוןעבדו בחודש האח

 .ערבים מוסלמים ודרוזים משתמשים יותר במשככי כאבים עם ובלי מרשם רופא 

  גבוהה )ממוצע  –שימוש בתרופות ללא מרשם רופא נמצא ברמת סיכון בינונית

 מהמדגם מדווחים כי אין כלל 18% -דרגות תשובה(. עם זאת, כ 5בסולם בן  3.84

שקיים סיכון נמוך בהתנהגות זו. אנשים התופסים סיכון נמוך לוקחים או סיכון 

 בשיעור יותר גבוה תרופות ללא מרשם רפואי.

 

 .         

 בחומרים השימוש    (. 2009. )ר, וניראל., א, רוזינר., י, אזרחי., ר, המבורגר בר
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 .ובאלכוהול בסמים למלחמה הלאומית והרשות מ"בע לניהול יועצים
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8.               
8.        

 
ת. הימורים מוגדרים כהפרעה חוזרת ונשנית של עיסוק בהימורים בדומה לכל התמכרות אחר

אם הם מצליחים להרוויח כספים, הם ינסו שוב, ואם  המהמרים חוזרים להמר בכל מקרה;

הם מפסידים את כספם, הם יחזרו להמר על מנת להשיב לעצמם את ההפסדים הכספיים. 

המהמרים נוהגים להסתיר . שיים וממצבי רוח שלילייםמענה לבריחה מק משמשיםהימורים 

 (.2014את התנהגותם ולהשיג מאחרים בעורמה את הכסף להימורים )פלורנטין ואח', 

ההתמכרות להימורים מוגדרת בשתי דרגות; הימור בעייתי והימור כפייתי. ההימור הבעייתי 

ההימורים. התנהגות זו נחשב להתנהגות מהמרת שכוללת דרגות שונות של חוסר שליטה על 

פוגעת בחיי המשפחה ובעבודה. חיי המשפחה עלולים להיפגע על ידי גירושין, דיכאונות 

ן דולעיתים התאבדויות ואילו חיי העבודה נפגעים על ידי ירידה בכושר העבודה עד אוב

התעסוקה לגמרי. לעומת זאת נחשב ההימור הכפייתי כ'דחף מתקדם בלתי נשלט להימור 

ת הימורים שפוגעת בחיים האישיים, משפחתיים או מקצועיים'. בניגוד להימור והתנהגו

, ההימור הכפייתי נחשב להפרעה מנטלית ברמות שונות הבעייתי הקשור לחוסר שליטה

(. הבעייתיות 2003ת כך לפי האגודה האמריקאית לפסיכיאטריה )שפירא, רהמוגד

רות סמויה' בהשוואה להתמכרויות בהתמכרות להימורים היא העובדה שזו נחשבת ל'התמכ

אחרות דוגמת סמים ואלכוהול. ההתמכרות סמויה במובן זה שאין לה סממנים פיזיים 

התמכרויות המזיקות ביותר לחברה וגם הקשות ביותר מאחת חיצוניים אולם היא נחשבת ל

 (.2009לטיפול ולגמילה )וייסלבאי, 

, עולה כי 2005-2014כרות בין השנים מנתוני משרד הרווחה על אוכלוסיית הסובלים מהתמ

   2005איש בשנת  650במספר המטופלים הרשומים במשרד הרווחה, מ  הדרגתיתחלה עלייה 

. עוד עולה כי קיים פער בין גברים ונשים ואחוז הגברים מבין 2014הרשומים בשנת  855-ל

ור המהמרים . בקרב נפגעי ההימורים נמצא כי קיימת עלייה בשיע85%המהמרים עומד על 

. בפיזור הגיאוגרפי בישראל נמצא כי מספר 46-55אשר מגיעה לשיאה בגילים  26מגילאי 

(. עם 2014המהמרים הגבוה קיים בחיפה והנמוך ביותר בבאר שבע והדרום )פלורנטין ואח'. 

זאת, יש להביא בחשבון כי מדובר רק במספר המהמרים אשר רשומים במשרד הרווחה, בעוד 

הצוות לגיבוש מקצוע היא למעשה מדובר במספרים גבוהים הרבה יותר ) שהערכת אנשי

 (.2013 תוכנית להסדרה ופיקוח על ההימורים החוקיים בישראל, 

גם בהימורים חוקיים ניתן לזהות דפוסי הימורים נורמטיביים לעומת דפוסים חורגים 

ומצא  המהמריםאוכלוסיית ( סקר מדגם מייצג מקרב 2011מהנורמה. דו"ח משרד האוצר )

מכלל המדגם השתתפו בהימורים של מפעל הפיס בחמשת החודשים שקדמו לסקר,  28%כי 

( כמהמרים כבדים המשתתפים בתדירות שבין 18%חמישית )כאלו, הוגדרו  28%ומתוך 

מתוך אוכלוסיית המהמרים  37%מספר פעמים בשבוע ועד למספר פעמים ביום. עוד נמצא כי 

השתתפו פעם בחודש  45%ים פעם בשבוע עד פעם בשלושה שבועות, הכללית השתתפו בהימור

 לגיבוש הצוותלמהמרים 'קלים' )בתוך  האנשים בקבוצה האחרונה נחשבים .פחות מכךאו 

מנתוני הסקר  (.2013, בישראל החוקיים ההימורים על ופיקוח להסדרה תוכנית

                בקרב נבדקיםכי , עולה )בר המבורגר, אזרחי ואח'( 2009  -האפידימיולוגי שבוצע ב

 23%הימרו לפחות פעם אחת בחודש האחרון באמצעות האינטרנט.  2.8% -כ 18-40בגיל 
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ספורט טוטו בהגרלות של  15% אחת במשחקי הגרלות של מפעל הפיס, שיחקו לפחות פעם

המהמרים בשכיחות גבוהה, מעשנים יותר בהגרלות או משחקי מזל אחרים.  10% -וכ

( ושותים יותר משקאות 33.4%לעומת  47.6%סיגריות בהשוואה לאנשים שלא מהמרים )

 (.61.2%לעומת  71%אלכוהוליים )

מקרב הסובלים מהתמכרות להימורים, קבוצת בני הנוער נחשבת לקבוצה בסיכון יתר 

בהשוואה לאחרים. הם נוטים יותר ממבוגרים לעסוק בהימורים ועוברים מהר יותר 

מהימורים חברתיים להימורים פתולוגיים.  על פי נתוני משטרת ישראל, בין ממבוגרים, 

מהם  171תיקי חקירה לבני נוער בגין הימורים לא חוקיים,  563, נפתחו 2009-2015השנים 

 (.2016תיקים פליליים )וייסבלאי, 

הטיפול הממשלתי במהמרים בכלל ובבני נוער בפרט הוא באחריות משרד הרווחה. עם זאת 

תקיימות פעולות מניעה וטיפול בבני נוער גם על ידי משרד החינוך, המשטרה, הרשויות מ

 המקומיות והגופים המפעילים הימורים )שם(.

8.               

 תדירות ההימורים

 קטגוריות: 3 -( העוסקת בתדירות ההימורים, התשובות קובצו ל121שאלה )

 לא המרו בשנה האחרונה -

 בשנהפעמים  1-5הימורים בין  -

 פעמים בשנה ויותר 6הימורים של  -

 התנהגות הימורית

'התנהגות הימורית' כוללת הרגשה שההימורים גרמו לבעיות כלכליות, בעיות בריאות 

 כולל מתח, חרדה וכד'.

)כמעט תמיד(.  3-)אף פעם( ל  0 -הומר לסולם מ 122-130( בשאלות 1-4סולם התשובות )

 לתת קבוצות: 3 -חולק ל (0-27)טווח סכום התשובות 

 96.6%  אין התנהגות הימורית  0

 1.8% התנהגות הימוריתיש מעט   1-2

 1.6% התנהגות הימוריתיש הרבה   +3
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8.3                
 תדירות ההימורים .1

 : תדירות ההימורים במהלך השנה האחרונה71לוח מס' 

קיבוץ  אחוז 

 קטגוריות

 אחוז מצטבר

 83.7 83.7 83.7 האחרונהלא הימרתי בשנה  .1

 94.3 10.6 8.5 פעמים בשנה 5 -1בין  .2

 2.1 פעמים בשנה 6-11בין  .3

 97.4 3.1 2.1 פעם בחודש .4

 1.0 פעמים בחודש 2-3 .5

 100 2.6 2.2 פעם בשבוע .6

 0.3 פעמים בשבוע 2-3 .7

 0.1 פעמים בשבוע 4-5 .8

 0.0 כל יום או כמעט כל יום .9

 

 הבאים:מהלוח עולים הממצאים    

o 16.3% .מדווחים כי הימרו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה 

o  )בתדירות גבוהה יחסית )פעם בחודש או בשכיחות גבוהה יותר

 .5.7% -מהמרים כ

 בחנו את תופעת ההימורים בחתך משתני רקע. להלן הנתונים. .2

o גברים מהמרי( 11.3%לעומת  21.4%ם יותר מנשים ,p<0.001). 

o  לעומת כ 21.9%) 18-44יותר מגילאי מהמרים  45-65גילאי-   

12.7% ,p<0.001.) 

o ( 5.6%( מאשר יוצאי אתיופיה )18.4%ילידי הארץ מהמרים יותר )

 (.p<0.001),  12.0%או יוצאי צרפת 

o  או שיש להם ילדים בגיל  18הורים שאין להם ילדים מתחת לגיל

זה אך הילדים לא בבית, יותר מהמרים מאנשים ללא ילדים או 

, 14.3%לעומת  23.9%בבית ) 18רים להם ילדים מתחת לגיל מהו

p<0.001.) 

o ( ותיכונית חלקית 22.3%בעלי השכלה תיכונית עם בגרות )

(, מהמרים יותר בהשוואה לבעלי השכלה אקדמאית 20.3%)

 (.p<0.001), 11.9%( או תיכונית 7.3%חלקית )

o  נמוכה בעלי הכנסה בינונית מהמרים יותר מבעלי הכנסה גבוהה או

 (.p<0.001, 14% -לעומת כ 21%)

o (  10.9%לעומת  19.5%מסורתיים מהמרים יותר מדתיים, 

p<0.001.) 
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וש בחומרים ממכרים. בדקנו את הקשר בין תדירות ההימורים לבין שימ .3

 להלן הנתונים:

 שונים בחתך תדירות הימורים בשנה האחרונהשימוש בחומרים  : 72לוח מס' 

 שתיית נרגילה סיגריות 

 בולמוס

משקה  שכרות

אלכוהולי 

 כלשהוא

כדורי 

מרץ או 

 ספיד

סם לא  קנאביס

חוקי 

כלשהוא 

)לא כולל 

 קנאביס(

 שכיחות הימורים
0 40.2 21.9 7.3 ***30.6 ***73.9 0.4 ***29.2 ***1.4 

 5.2 14.9 3.4*** 79.7 19.4 7.2 17.4 45.1 פעמים 1-5

פעמים  6

 או יותר

***50.0 20.2 8.5 23.7 79.5 1.0 16.1 5.1 

 P<0.001*** p<0.01** p<0.05*  במבחן𝑥2 

 מהלוח עולים הממצאים הבאים:  

o לא  .עישון סיגריות עולה במתינות עם העלייה בשכיחות ההימורים

 נמצא קשר בין שכיחות השימוש בנרגילה לשכיחות ההימורים.

o  הלא מהמרים שותים קצת פחות משקה אלכוהולי כלשהוא באופן

. (p<0.001)מהמרים בהשוואה למובהק, אך משתכרים קצת יותר 

 לא נמצא קשר בין שכיחות ההימורים לשתיית בולמוס.

o  בכדורי מרץ  פעמים בשנה, משתמשים קצת יותר 1-5המהמרים

 (.p<0.001יחסית לקבוצות אחרות )

o  יותר בסמים לא ואנשים המהמרים משתמשים פחות בקנאביס

 .(p<0.001) בהשוואה ללא מהמרים, חוקיים אחרים

, להלן התנהגות הימוריתבדקנו את משתני השימוש בחתך מדד  .4

 הנתונים.

 התנהגות הימורית: שימוש בחומרים שונים בחתך מדד 73לוח מס' 

שתיית  נרגילה סיגריות 

 בולמוס

משקה  שכרות

אלכוהולי 

 כלשהוא

כדורי 

מרץ או 

 ספיד

סם לא  קנאביס

חוקי 

כלשהוא 

)לא כולל 

 קנאביס(

 תנהגות הימוריתשכיחות ה
אין התנהגות  – 0

 הימורית

41.3 21.2 7.1 29.2 74.7 0.4 27.2 1.6 

מעט התנהגות  1-2

 הימורית

47.4 22.9 6.3 18.8 77.1 0.0 *13.5 0.0 

התנהגות  +3

 הימורית שכיחה

40.2 **37.0 ***23.2 *37.8 82.7 ***22.0 27.2 ***29.6 

P<0.001*** p<0.01** p<0.05*  במבחן𝑥2 
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כי בעלי התנהגות הימורית שכיחה משתמשים יותר מהלוח עולה 

בנרגילה, שותים יותר שתייה מופרזת וצורכים יותר כדורי מרץ או ספיד 

מובהקים נתונים אלו  (לא כולל קנאביס)סמים לא חוקיים כלשהם ו

קטן  N. עם זאת, יש לזכור שנתונים אלו מבוססים על סטטיסטית

 יחסית.

8.4               

 16.3%  מהמדגם מדווחים כי הימרו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה. בתדירות

 .5.7% -גבוהה יחסית )פעם בחודש או יותר( מהמרים כ

 45-65גילאי רים מצאנו בקבוצות הבאות: גברים שיעור גבוה יותר של הימו ,

או שיש להם  18ילידי הארץ, מסורתיים, הורים שאין להם ילדים מתחת לגיל 

ילדים בגיל זה אך הילדים לא בבית, בעלי השכלה תיכונית עם בגרות או תיכונית 

 בעלי הכנסה בינונית. ו תחלקי

  ומדווחים על שכרותהמהמרים בשכיחות גבוהה יותר מעשנים יותר סיגריות 

 ה, משתמשים פחות בקנאביס ויותר בסם לא חוקי אחר.בשנה האחרונ

  שתייה מופרזת )שתיית אנשים עם התנהגות הימורית שכיחה, שותים יותר

לא כולל )ומשתמשים יותר בנרגילה ובסם לא חוקי כלשהוא בולמוס ושכרות(, 

 ובכדורי מרץ )או ספיד(. (קנאביס

8.5        

 בחומרים השימוש    (. 2009. )ר, וניראל., א, רוזינר., י, אזרחי., ר, המבורגר בר

 הופמן מרטנס. מסכם מחקר ח"דו. 2009 ישראל מדינת תושבי בקרב פסיכואקטביים

 .ובאלכוהול בסמים למלחמה הלאומית והרשות מ"בע לניהול יועצים

 

 (. 2013הצוות לגיבוש תכנית להסדרה ולפיקוח על ההימורים החוקיים בישראל. )

 

. וטיפול מניעה: נוער בני בקרב להימורים והתמכרות הימורים(. 2009.  )א, וויסבלאי

 . הכנסת של והמידע המחקר מרכז

 

. עדכון מסמך – נוער בני בקרב להימורים והתמכרות הימורים(. 2016. )א, וייסבלאי

 . הכנסת של והמידע המחקר מרכז

 

, לסמים המתמכרים אוכלוסיית(. 2014. )מ, שמחון ובן., א, שבי., א, פלורנטין

 קשה במצוקה בגירים, 2014 החברתיים השירותים סקירת. ולהימורים לאלכוהול

 '. א חלק, משבר ובמצבי

 

בנושא: השפעת הקזינו על החברה. המשרד לבטחון פנים.  סקירה(. 2003. )נ, שפירא

 היחידה לשירותי מידע. 
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9.                                   
9.        

אין חוק האוסר שתיית אלכוהול או שימוש בסמים דווקא במקום עבודה. במדינת ישראל 

ואילו שתיית אלכוהול אינה נאסרה בחוק למבוגרים   40השימוש בסמים אסור על פי החוק

החקיקה בתחום מנסה למנוע את הסכנה בשתיית אלכוהול על ידי הגבלת מקום  עם זאת, 

השתייה, גיל השתייה וכדומה. שימוש לרעה בחומרים אלו במקום עבודה עשוי להתרחש 

ובעת במרבית המקרים מקשיים התנהגות זו נ על תפוקת העבודה. ולהשפיע באופן שלילי

 נמוכים יחסיתמדנים הקיימים לגביהם ם בבית ו/או בעבודה וסביר להניח שהאושמקור

נתון האמיתי, משום שישנם מקרים שעובדים הצורכים חומרים אלו, ממשיכים לתפקד ל

כרגיל במקום עבודתם ולא ניתן לזהות לפי התנהגותם שימוש בחומרים אלו )במברגר ובירון, 

2004.) 

 הבריאותיות שפעותיהה או חומרתה, השתייה היקף על רבים נתונים בישראל אין כללי באופן

)בר המבורגר,  2009 -בסקר האפידימיולוגי שבוצע בישראל ב. עובדים בקרב התפקודיות או

הימים האחרונים  30 -נעדרו בדווחו כי  0.58%נמצא כי , 18-40בקרב גילאי אזרחי ואח'(, 

 נעדרו בגלל שימוש בסמים.  0.29% -מהעבודה בגלל שימוש באלכוהול ו

 עובדים 100 המעסיקים ארגונים 100 בקרב 2000 -ה שנות בתחילתבישראל  שנערך במחקר

 דווחו מהחברות 29% -ב. אלו בארגונים בכירים למנהלים בנושא שאלון הועבר, יותר או

 סמים בעיית עם המעורב בעובד 2002 שנת במהלך נתקלו בו לפחות אחד מקרה על המנהלים

 38, חברות 10 ידי על דווחו לסמים הקשורים אירועים 15 של כולל מספר, אלכוהול או/ו

 העיקרי המקור המקרים במרבית. חברות 25אירועים הקשורים באלכוהול, דווחו על ידי 

 אזהרה כסימני חריג היעדרויות שיעור ,בביצועים ירידה בסיס על לעבודה עמיתים היו לדיווח

שטח החברה )במברגר, , תכיפות איחורים ומציאת בקבוקי משקה אלכוהולי בההנהלה עבור

 3,000 -כ בקרב הברית בארצותממצאים מסקר טלפוני שנערך . (2004המבורגר,  -בירון ובר

 תחת עבדו מהמשיבים 15% ל קרוב מעלים כי לשתייה ביחס התנהגויות בדק אשר עובדים

 -כ(, הנגאובר) חמורמרת השפעת תחת עובדים 9.2%. מהשפעותיה סבלו או אלכוהול השפעת

 חש דומה ואחוז העבודה יום לפני שותים 2% ל קרוב, העבודה יום במהלך שותים 7%

 (.2012', 2020 בריא עתיד' בתוך) עבודה כדי תוך האלכוהול בהשפעות

כי מפעלים השייכים חלק מהמחקרים שבחנו שימוש בחומרים אלו במקום העבודה מצאו 

טיל( נמצאים ב'קבוצת סיכון', לתעשיות הייצור המסורתיות )ייצור מזון, פלסטיק או טקס

במחקר שנעשה  (.2004במברגר ובירון, ) לשתיית משקאות אלכוהוליים במסגרת העבודה

התוצאות הראו דמיון לתוצאות  חברות ייצור שונות בישראל,ם בעובדי 569בקרב מדגם של 

כי בקרב עובדים אלו קיימות נורמות  נמצאשנמצאו במחקרים דומים שנעשו בצפון אמריקה. 

שתייה מתירנות יותר בהשוואה לעובדים אחרים וכי בקרב תעסוקות אלו קיימת חשיפה 

                                                 
 1973-כנים ]נוסח חדש[, תשל"גפקודת הסמים המסו 40

 



81 

 

גבוהה יותר למשברי עבודה ואינטראקציה נמוכה עם קולגות לעבודה, וכן יכולת פיקוח 

 (.Biron et al., 2011נמוכה על עובדים המשתמשים בסמים )

ואשר מחייבים מניעת שתיית  יומיומיתהקשורים בנהיגה  מקצועותלדגש מיוחד ניתן גם 

נהגים  227נאספו נתונים בקרב  2011-2012אלכוהול כחלק מבטיחות בעבודה. בשנים 

מסחריים בישראל על מנת לבחון תופעה של שתייה מסוכנת. מעבר לבחינת הקשר בין שתייה 

מחקר לבחון את שכיחותה של מסוכנת לבין הסיכוי למעורבות בתאונות דרכים, בקש ה

הנהגים המסחריים בישראל וכן לזהות גורמי סיכון במקום העבודה העלולים  בקרבתופעה זו 

להשפיע על חומרת השתייה של העובד. הממצאים מלמדים כי קיים קשר בין חומרת השתייה 

מצא כי של נהג מסחרי לבין מעורבותו בתאונות דרכים בחומרה בינונית עד גבוהה. כמו כן נ

 –ועומדת על פחות מ יחסית שכיחות השתייה המסוכנת בקרב נהגים מסחריים הינה נמוכה 

גיל קשור באופן מובהק לחומרת השתייה; נהגים בנוסף נמצא כי  מקרב הנהגים במדגם. 6%

דווחו על חומרת שתייה גבוהה יותר מנהגים מבוגרים מגיל זה. ביחס לגורמי  35צעירים מגיל 

ה נמצא כי גורמים הכוללים נורמות השתייה של עמיתים לעבודה, קונפליקט סיכון בעבוד

שחווה עובד בתפקיד והתעללות הממונה כלפיו כפי שחווה אותה, נמצאים בקשר ישיר 

 (.2013הנהג )במברגר,  ומובהק עם חומרת שתייה מסוכנת של

9.                                         

 השונות ללא שנבנה מדד המצרף את מספר הפריטים יחדיו.הממצאים דווחו דרך השאלות 

9.3                

 תדירות השתייה .1

  בחנו אם במהלך השנה האחרונה שתה המשיב אלכוהול במסגרת העבודה )שלא

 במסגרת הרמת כוסית לחג מטעם הארגון(. להלן התפלגות התשובות:

 97.8%    אף פעם לא

 1.5%    לעיתים נדירות

 0.7% לעיתים קרובות יותרפעם בחודש או 

 השפעת השתייה .2

 2.2% הימים  30 -מדווחים על 'הנגאובר' )חמרמורת( כתוצאה משתיית אלכוהול ב

 האחרונים.

  רצינו לבחון האם הייתה השפעה של השתייה שנ"ל על מקום העבודה בהיבט של

אי הגעה לעבודה, הגעה באיחור או ביצועים פחות טובים בעבודה. על שאלות אלו 

 מהמדגם. להלן הנתונים של משיבים על שאלות אלו. 1.5%ענו רק 

 : השפעת תחושת 'הנגאובר' על העבודה74לוח מס' 

 פגיעה בביצוע העבודה איחור לעבודה אי הגעה לעבודה מספר ימי עבודה

0 89.9 81.6 76.3 

1 3.7 6.9 10.9 

2+ 6.3 11.4 12.8 
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 מהלוח עולים הממצאים הבאים:

o על איחורים  18%מדווחים על פגיעה בביצוע העבודה,  24% -כ

 על היעדרות מהעבודה בגין שתיית אלכוהול. 10% -לעבודה וכ

o  70% -מהמדגם )שהם כ 1.5%יש לזכור שעל שאלות אלו ענו רק 

 מאלו ששתו בחודש האחרון וחוו 'הנגאובר'(.

 92.5% רך מדווחים כי בשנה האחרונה לא אירעה להם אף תאונת דרכים )בד

 לעבודה או בחזרה ממנה או במהלך העבודה(, כשהיו תחת השפעת אלכוהול.

 7.4%  ,מדווחים על שכיחות  0.1%מדווחים כי אירעה תאונה כזו לעיתים נדירות

 גבוהה יותר של תאונה תחת השפעת אלכוהול.

 במקום העבודה והסברהמידע  .3

 מדווחים כי במקום עבודתם מפיצים מידע על נזקי שתייה 11%-כ

 סמים.ועל נזקי מופרזת של אלכוהול 

 מדיניות כתובה ונהלי עבודה לעומת התנהגות בפועל .4

 מדווחים כי קיימת מדיניות כתובה בנושא שתיית אלכוהול בעבודה  12% -כ

 ושימוש בסמים.

 ת או אסורות על פי נוהלי העבודה ועל פי מה בחנו אם התנהגויות מסוימות מותרו

 הנתונים:להלן שקורה ב'שטח'. 

לגבי משקאות אלכוהוליים ושימוש בסמים במקום ומה קורה בפועל : נוהלי עבודה 75לוח מס' 

 )הנתונים באחוזים( העבודה

                                      

 בפועל נהלים בפועל נהלים בפועל נהלים  

שתיית 

משקאות 

 אלכוהוליים:

 33.4 30.9 63.3 66.7 3.3 2.3 בזמן העבודה

עד שעתיים 

לפני תחילת 

 העבודה

2.8 3.0 57.0 59.4 40.2 37.6 

במסגרת 

אירועים 

חברתיים 

במקום 

 העבודה

13.6 12.2 50.8 52.75 35.6 35.1 

 35.1 33.7 62.3 65.3 2.6 1.0 שימוש בסמים במקום העבודה

   

 מהלוח עולים הממצאים הבאים:

o  בנושא. לא מכירים את נהלי העבודה 40%-ל  30%בין 

o מדווחים כי שתיית אלכוהול מותרת במסגרת אירועים  14% -כ

 חברתיים במקום העבודה.
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o  מדווחים כי מותר לשתות אלכוהול לפני או בזמן  3% –ל  2%בין

מדווח כי מותר לדעתו להשתמש בסמים במקום  1%-העבודה ו 

 העבודה.

o  שתיית אלכוהול ושימוש של התנהגות על אחוז המדווחים בפועל

 סמים דומה לאחוז המדווח כי הנהלים מתירים התנהגות זו.ב

9.4               

 2.2%  מדווחים כי שתו אלכוהול במסגרת העבודה במהלך השנה האחרונה

 פעם אחת בחודש או לעיתים קרובות יותר(. 0.7%)מתוכם 

 2.2%  .70%מדווחים על הנגאובר כתוצאת משתיית אלכוהול בחודש האחרון 

מהמדגם( ענו על השלכות השתייה על העבודה. בתת קבוצה זו            1.5%מתוכם )

על  10% -על איחורים לעבודה, וכ 18%מדווחים על פגיעה בעבודה,  24% -כ

 היעדרות ממנה. 

 כתובה בנושא שתיית אלכוהול  מדווחים על הפצת מידע ומדיניות 12% -כ

 ושימוש בסמים בעבודה.

  לא מכירים את נהלי העבודה בתחום. 40% –ל  30%בין 

  1% –מדווחים כי מותר לשתות אלכוהול לפני או בזמן העבודה ו  3% -ל 2%בין 

מדווח כי לדעתו מותר להשתמש בסמים במקום העבודה. ההתנהגות בפועל 

 ים במקום העבודה. תואמת ודומה לתפיסת הנוהל הקי

9.5        

(. נהגים מסחריים בישראל ושימוש לרעה באלכוהול: השפעה, שכיחות 2013במברגר, פ. )

 וגורמי סיכון. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואוניברסיטת תל אביב. 

 

(. שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול במקום העבודה בישראל 2004במברגר, פ. ובירון, מ. )

 דו"ח סיכום. הטכניון והרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול. –

 

 בחומרים השימוש    (. 2009. )ר, וניראל., א, רוזינר., י, אזרחי., ר, המבורגר בר

 הופמן מרטנס. מסכם מחקר ח"דו. 2009 ישראל מדינת תושבי בקרב פסיכואקטביים

 .ובאלכוהול בסמים למלחמה הלאומית והרשות מ"בע לניהול יועצים

 

(. סיכום סדנה 2012משרד הבריאות והרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול )

 '.202יישומית 'לעתיד בריא 

 

Biron, M. & Bamberger, P. (2011). Work- Related risk factors and employee substance 

use: Insights from a sample of Israeli Blue- Collar workers. American Psychological 

Association.  
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  .                      
  .        

לצריכת אלכוהול השפעה על בריאות גופנית והיא נמצאה קשורה גם להתנהגות כללית הנעה 

בין נינוחות ואופוריה ועד הסתגרות ונטייה לאלימות. מחקרים מצאו כי אלימות הקשורה 

בצריכת אלכוהול שכיחה הרבה יותר מאשר אלימות הקשורה בכל סם אחר וכי אלכוהול הוא 

והה ביותר בפשעים אלימים. אלימות זו מוסברת בהשפעה שיש החומר המעורב בתדירות גב

לאלכוהול על המוח בהיבט הפיזיולוגי הכולל שחרור עכבות, אימפולסיביות ותוקפנות. 

תוקפנות על רקע צריכת אלכוהול כוללת גם  אלימות בין בני זוג והתעללות בילדים )משרד 

 (. 2013הבריאות, 

 קוגניטיבי – התפיסתי בתחום היא האדם גוף על שפעתםה כי נמצא, סמים לנטילת בהתייחס

 הקשורות פעולות כי מראים, ונהיגה סמים נטילת בין הקשר על נתונים. הנפשי בתחום וגם

, 'וכד תמרון יכולת, עירנות, התנועה דפוסי הבנת, סכנות תפיסת, החלטות קבלת כגון בנהיגה

 במוח לשינויים גורם בסמים השימוש. סמים השפעת תחת נמצא הנהג כאשר לרעה מושפעות

(. 2012, בדרכים לבטיחות הלאומית הרשות) מוטוריות פסיכו ומיומנויות קוגניציה המשבשים

 ונמצא בפרט. ד.ס.ול הזייה סמי, לדוגמא כך. לסם מסם שונה האדם גוף על סמים של השפעתם

 תפיסתית משפיעיםהם  כי נמצא . עודורעד חולשה, לסחרחורות וגורמים גופנית משפיעים

, רוח במצב לשינויים יםומוביל נפשית ומשפיעים והשמיעה הראייה בחוש לשינויים וגורמים

 סמים. התנהגות על הפיקוח ואיבוד העצמית המודעות לאיבוד המביאה' רחפנות' של תחושה

 לעומת ,מידע לקבל ויכולתו המוח פעולת את טיםימא דיכאון נוגדות תרופות דוגמת מרגיעים

 נמצא הקנאביס. מסיחה סביבה ויוצרים המוח של לגירוי גורמים ממריצים סמים, זאת

 הרשות) נהיגה דוגמת ממושך לזמן מונוטונית משימה ביצוע ויכולת תפיסה, עירנות על כמשפיע

 זיכרון, התמצאות על משפיעה נמצאה מריחואנה ואילו (.2012, בדרכים לבטיחות הלאומית

 (.2009, וינשטיין) קצר לטווח בזיכרון לפגיעה המריחואנה את הקושרות ראיות ויש, מרחבי

 של המידית להשפעה מעבר וגופנית נפשית בריאות על השפעה ובאלכוהול בסמים לשימוש

 2012 בשנת כי מראה ופשיעה סמים לנושא ם"האו משרד הערכת. המשתמש על חושים שכרון

 מרבית. 15-64 בגילאי בסמים משימוש כתוצאה מוות מקרי 226,000 ל 95,000 בין בעולם היו

 באלכוהול שימוש לגבי גם. קטלניות יתר מנות מנטילת כתוצאה התרחשו הללו המוות ממקרי

 רקע על היו 2012 בשנת בעולם המיתות מכלל 5.9% כי העולמי הבריאות ארגון פי על נמצא

 מוות כי מראים הנתונים. מוות שסופן תאונות או פציעות, למחלות שהובילו אלכוהול צריכת

( בהתאמה 4.0% לעומת 7.6%) נשים לעומת גברים בקרב יותר נפוץ אלכוהול משתיית כתוצאה

 קבוצות מאשר אלכוהול מצריכת כתוצאה לנזקים יותר פגיעים וקשישים מתבגרים, ילדים וכי

 (.2015, ענבר) באוכלוסייה אחרות

 על עמדו אלכוהול בעקבות מיון לחדרי הפניות מספר כי מראים 2014 לשנת מישראל נתונים

 548, אלו מפניות כי נמצא עוד. 1,872 על עמדו סמים רקע על מיון לחדרי פניות ואילו 5,107

 הועברו (16.1%) מקרים 310 -ו אלכוהול צריכת בעקבות לאשפוז הועברו( 10.7%) מקרים

 לאשפוז והעברות למיון הפניות סך כי אפוא מראים הנתונים. בסמים שימוש בעקבות לאשפוז

 נמצא אולם. אלכוהול צריכת בעקבות חולים לבתי שהגיעו אלו בקרב משמעותי באופן גבוה
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 רקע על לאשפוז בהשוואה יותר שכיח והוא סמים צריכת רקע על באשפוזים יותר גבוה יחס

 (.2015, ענבר) אלכוהול צריכת

 ,'(ואח אזרחי, בר) 18-40בקרב גילאי  2009 -ב בישראל שנערך האפידימיולוגי הסקר ממצאי

צריכת סמים ואלכוהול. בהשוואה מצב רוח דכאוני וחרדה מצבית לבין  בין קשר על מצביעים

לנמוכים במצד רוח דכאוני, הגבוהים במאפיין זה מדווחים על יותר שימוש בסם לא חוקי 

(, 4.7%לעומת  13.2%(, שימוש בקנאביס )5.4%לעומת  18.1%כלשהוא בשנה האחרונה )

(. הנמוכים במצבי רוח דיכאוניים גם מעשנים פחות וצורכים פחות 0.6%לעומת  6.7%ותרופות )

 משקאות אלכוהוליים. 

הגבוהים בחרדה מצבית )לעומת הנמוכים במאפיין זה(, משתמשים יותר בסם לא חוקי 

 (.0.7%לעומת  6.8%( ותרופות )7.6%לעומת  15.2%כלשהוא )

  .                            

 נבנו שני מדדים:

o  ( לפחות אחד מהסימפטומים 166-163סימפטומים נפשיים )שאלות

)מצב רוח רע, כעס עצבנות, קשיים להירדם(, בשכיחות של פעם 

 בשבוע או יותר גבוהה.

o  אחד ( לפחות 160 -162, 167סימפטומים גופניים )שאלות

סחרחורת( בשכיחות  מהסימפטומים )כאב ראש, כאב בטן, כאב גב,

 של פעם בשבוע או יותר גבוהה.

  .3                

 .בלוח להלן מוצגת התפלגות התשובות לגבי שכיחות הסימפטומים הגופניים 

 : שכיחות סימפטומים גופניים בחצי שנה האחרונה76לוח מס' 

פעם בשבוע  

 או יותר

בערך פעם 

 בחודש

לעיתים 

רחוקות/ אף 

 פעם

 ממוצע*

 4.30 66.2 14.6 19.1 כאב גב

 4.36 65.7 16.0 18.2 כאב ראש

 4.54 72.6 15.8 11.5 כאב בטן

 4.66 81.7 9.2 9.1 סחרחורת

 , מספרים גבוהים מבטאים שכיחות יותר נמוכה של הסימפטום. 1-5*טווח 

בוהה יחסית )פעם בשבוע מדווחים על תדירות ג 18.5% -מהלוח עולה כי כ

מדווחים על תדירות גבוהה של כאב  10% -ל כאב גב וראש. כאו יותר( ש

 בטן וסחרחורת.

 .מפריטים אלו נבנה מדד סימפטומים פיזיים 

ר היה לפחות סימפטום אחד בשכיחות של פעם בשבוע או שכיחות יות 30% -ל

ם מדווחים כי לא חוו אף סימפטו 70%גבוהה )במהלך חצי שנה האחרונה(.

 בשכיחות גבוהה בתקופה זו.

  הנתונים לגבי סימפטומים נפשיים.להלן יוצגו 
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 : שכיחות סימפטומים נפשיים בחצי שנה האחרונה77לוח מס' 

פעם בשבוע  

 או יותר

בערך פעם 

 בחודש

לעיתים 

רחוקות/ אף 

 פעם

 ממוצע*

 4.26 64.3 13.2 22.2 עצבנות

 4.27 63.3 15.0 21.7 כעס

 4.44 68.2 17.3 14.5 מצב רוח רע

 4.58 78.5 10.1 11.4 קושי להירדם או לישון

 , מספרים גבוהים מבטאים שכיחות יותר נמוכה של הסימפטום. 1-5*טווח 

 

מדווחים על עצבנות וכעס בשכיחות גבוהה ואילו  22% -מהלוח עולה כי כ

 על תדירות גבוהה של מצב רוח רע וקושי להירדם או לישון. 13% -כ

 מפריטים אלו נבנה מדד סימפטומים נפשיים.

היה לפחות סימפטום אחד בשכיחות של פעם בשבוע או בשכיחות  28.9% -ל

מדווחים כי לא חשו אף סימפטום בשכיחות גבוהה  71.1% -ו יותר גבוהה

 בתקופה זו.

  מבטא את החיים  10כאשר  1-10בחנו היכן ממקמים עצמם המשיבים בסולם של

 את הגרועים ביותר. להלן התפלגות הנתונים: 0 –הטובים ביותר עבור המשיב ו 

0-5  8.3%  

6  9.5% 

7  23.8%  

8  24.4% 

9  16.7% 

10  17.3% 

 7.77הממוצע עומד על 

 לצורך ניתוח הממצאים, קובצו הנתונים לשתי תת קבוצות:

 0-7בינונית  –שביעות רצון נמוכה  -

 8-10 –שביעות רצון גבוהה  -

 איכות חיים לבין שימוש ופשיים גופניים, בחנו את הקשר בין סימפטומים נ

 אקטיביים שונים. להלן הנתונים . –בחומרים פסיכו 
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איכות חיים, סימפטומים בחתך  : שיעור השימוש בחומרים שונים בשנה האחרונה78לוח מס' 

 נפשיים וגופניים

שתיית  נרגילה סיגריות  

 בולמוס

משקה  שכרות 

אלכוהולי 

 כלשהוא

כדורי 

מרץ או 

 ספיד

סם לא  קנאביס

חוקי 

כלשהוא 

)לא כולל 

 קנאביס(

 שביעות רצון מהחיים
 – נמוכה

 בינונית

***46.8 *19.2 6.8 28.1 *76.2 0.8 25.3 *2.5 

 1.7 28.2 0.7 73.8 29.8 7.7 23.2 37.4 גבוהה

 סימפטומים גופניים

 3.9*** 12.6*** 2.1** 63.3*** 19.9*** 7.6 15.8*** 32.6*** יש 

 1.2 33.1 0.2 79.8 33.1 7.3 23.8 45.1 אין

 סימפטומים נפשיים

 2.9** 11.2*** 1.4** 62.4*** 18.7*** 8.7 17.5*** 32.6*** יש

 1.7 33.4 0.5 79.9 33.4 6.8 23.0 44.9 אין

P<0.001*** p<0.01** p<0.05*  במבחן𝑥2 

 מהלוח עולים הממצאים הבאים:

o  מדווחים פחות על שימוש בשנה האחרונה בעלי סימפטומים נפשיים וגופניים

בקנאביס, שכרות, שתיית אלכוהול רגילה, נרגילה וסיגריות ועל יותר שימוש 

 .)ללא קנאביס( כלשהוא ורי מרץ )או 'ספיד'( וסם לא חוקיבכד

o  בעלי שביעות רצון נמוכה יחסית מאיכות החיים מדווחים על יותר עישון

סיגריות וקצת יותר על שתיית אלכוהול רגילה ושימוש בסם לא חוקי )לא כולל 

 קנאביס(. עם זאת, הם מדווחים על קצת פחות שימוש בקנאביס ובנרגילה. 

  .4               

 אבי גב, ראש, בטן או מהמדגם חשו לפחות סימפטום גופני אחד )כ 30% -כ

חשו לפחות סימפטום נפשי אחד במהלך  29% -סחרחורת( בחצי שנה האחרונה. כ

 תקופה זו )עצבנות, כעס, מצב רוח רע או קושי להירדם(.

  המשתתפים בסקר מדווחים על שביעות רצון גבוהה מאיכות חייהם )ממוצע של

 הקטגוריות הגבוהות.קטגוריות תשובה(. כשליש מדווחים בשתי  10בסולם בן  7.8

  )'בעלי סימפטומים גופנים ונפשיים מדווחים על יותר שימוש בכדורי מרץ )'ספיד

פחות שימוש בקנאביס ופחות שכרות ושתייה  וסם לא חוקי )לא כולל קנאביס(, ועל

 רגילה.

  .5        

 בחומרים השימוש    (. 2009. )ר, וניראל., א, רוזינר., י, אזרחי., ר, המבורגר בר

 הופמן מרטנס. מסכם מחקר ח"דו. 2009 ישראל מדינת תושבי בקרב פסיכואקטביים

 .ובאלכוהול בסמים למלחמה הלאומית והרשות מ"בע לניהול יועצים
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(. סמים ונהיגה. בטיחות בדרכים בקיצור. 2012הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )

 .12גורמים, סכנות ודרכי התערבות. גליון 

 

השפעות קצרות וארוכות טווח  –(. השפעת סמים על המוח של צעירים 2009וינשטיין, א. )

צעירים, אלכוהול וסמים  –על יכולות קוגניטיביות והמוח. יום עיון: על גשר ההתבגרות 

 הילכו יחדיו?

 

 . 2020(. מניעת צריכה מופרזת של אלכוהול.  לעתיד בריא 2013משרד הבריאות )

 

ואלכוהול בישראל: נתוני רקע, חקיקה ופעילות גופי מדינה. מרכז סמים (. 2015ענבר, ע. )

 המחקר והמידע של הכנסת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

  .             
  .        

 בדפוסי המאופייןמרבית המחקרים העוסקים בדפוסי בילוי מתייחסים לאוכלוסיית בני הנוער 

 צריכת על ישירה השפעה נוער בני בקרב הבילוי לדפוסי. חברים עם ואינטראקציה בילוי

 לתמיכה מקור היותה תוך חיובית השפעה השווים לקבוצת, מחד ;אקטיביים פסיכו חומרים

 מקור להיות עלולה השווים קבוצת מאידך, ובדידות שליליים רגשות מפני הגנה ורשת חברתית

בסקר  (.2014', ואח פיש – הראל) וסמים אלכוהול צריכת דוגמת שליליות להתנהגויות

. הממצאים מלמדים 18-40(, נבחנו דפוסי בילוי בקרב מבוגרים בגילאי 2009האפידימיולוגי )

 20% -השתתפו במסיבות 'טראנס', 'אסיד' או 'אפטר פרטי', כ מהנחקרים 11%-ל  7%בין כי 

דפוסי )בר המבורגר, אזרחי ואח'(. בקרו בפאב  36% -בקרו במועדון לילה או בדיסקוטק, כ

 ל המבוגרים נמצאו בשכיחות נמוכה יחסית לאלו של בני נוער.הבילוי ש

בסקר )שם( אקטיביים  –בין דפוסי בילוי וצריכת חומרים פסיכו סקר זה בחן גם את הקשר 

פריטים של דפוסי בילוי; פאב, בית קפה או מסעדה,  4נבנה מדד בילוי במסיבות הכולל 

הים במדד הבילוי )בהשוואה לנמוכים הגבוהשתתפות במסיבות 'טראנס' ובילוי בדיסקוטק. 

(, 6.5%לעומת  18.1%במדד זה(, משתמשים יותר בסם לא חוקי כלשהוא בשנה האחרונה )

לעומת  78.3%(. קבוצה זו גם שותה יותר משקאות אלכוהוליים )5%לעומת  15.5%בקנאביס )

 ( ומעשנת יותר. 44.6%

ן יחס מיוחד לצעירים היוצאים בין דפוסי הבילוי המאפיינים את החברה הישראלית נית

לטיולי תרמילאים לאחר השירות הצבאי. השימוש בסמים בכלל ובסמים הזיוניים בפרט 

במהלך הטיול נתפס בעיני רבים מקבוצה זו כחלק בלתי נפרד מהטיול. ממצאים שעולים 

ממחקר שנערך על תרמילאים מעלה כי קיימת 'תרבות סמים' שמאופיינת בשינוי תרבותי, 

יש להדגיש עם זאת כי חלק וץ ערכים ונורמות חדשים ואף בשינוי שפה והתנהגות. אימ

(. 2008שבים לארץ במצבים פסיכוטיים קשים הדורשים טיפול והחלמה )גבע, מהתרמילאים 

שהוקם במטרה לענות על מצוקתם של תרמילאים ישראלים מנתוני מחקר שנערך על כפר איזון 

( 77%עולה כי בוגרי הכפר הינם צעירים, רווקים, ברובם גברים ) ,(2006)אזרחי ואח', אלו 

 תעודת בגרות.  ישחלקם הגדול לו

 

  .                   

וסטיית  1.61ממוצע השאלות עומד על  155, 150-153נבנה מדד מהשאלות 

המדד בוחן את שכיחות הבילוי בבית קפה/ מסעדה, פאב,  0.56התקן 

 ת )'טראנס', 'אסיד', אפטר פרטי' וכו'(.דיסקוטק/ מועדון לילה, מסיבו

 תת קבוצות: 3 -המדד חולק ל

 1-1.20שכיחות בילוי נמוכה  -

 1.21-1.60שכיחות בילוי בינונית  -

 1.61-5.00שכיחות בילוי גבוהה  -
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  .3                

 .בחנו את הרגלי הבילוי של המשתתפים במחקר, להלן הנתונים 

  בחודש האחרון: שכיחות הרגלי הבילוי 79לוח מס' 

 ממוצע פעמים או יותר 3 פעמים  1-2 אף פעם 

 2.39 40.8 18.6 40.6 עיסוק בפעילות ספורטיבית

 2.26 33.3 34.6 32.1 בית קפה או מסעדה*

 1.85 21.6 27.6 50.8 מסיבה בביתך/ אצל חברים*

קולנוע תיאטרון מופעי בידור 

 ותרבות

48.8 32.3 18.9 1.82 

 1.57 15.3 17.2 67.5 פאב*

 1.28 5.4 15.5 79.1 דיסקוטק/ מועדון לילה*

 1.08 2.1 2.3 95.6 מסיבות 'טראנס' 'אסיד' וכד'*

 *פריטים אלו יוצרים את המדד הרגלי בילוי

 מהלוח עולים הממצאים הבאים:

o  ,בין מחצית לשני שליש מהמדגם מבלים בקולנוע, מופעי בידור

בית קפה או מסעדה, או מסיבה בבית של חברים או של המשיב, 

 עוסקים בספורט.

o  כשליש בילה בחודש האחרון לפחות פעם אחת בפאב, כחמישית

במסיבות 'טראנס'  5% –בדיסקוטק או מועדון לילה ופחות מ 

 'אסיד' או 'אפטר פרטי'. 

 .בחנו את הקשר בין הרגלי בילוי לבין שימוש בחומרים שונים. להלן הנתונים 

בחתך בשנה האחרונה : שיעור השימוש בחומרים שונים 80לוח מס' 

 הרגלי בילוי

 )הנתונים באחוזים(

שתיית  נרגילה סיגריות  

 בולמוס

משקה  שכרות 

אלכוהולי 

 כלשהוא

כדורי 

מרץ או 

 ספיד

סם לא  קנאביס

חוקי 

כלשהוא 

)לא כולל 

 קנאביס(

 שכיחות בילוי
 1.1*** 5.9*** 0.8 61.4*** 11.3 2.8 8.5*** 26.1*** נמוכה

 1.6 21.9 0.7 78.3 24.3 4.2 16.6 44.1 בינונית

 3.3 52.3 0.6 85.1 51.0*** 14.7*** 38.4 54.1 גבוהה

 

אנשים המדווחים על שכיחות גבוהה של בילוי )בית קפה, מסיבות, פאב, 

 –מועדון לילה( מדווחים על שיעור גבוה יותר של שימוש בחומרים פסיכו 

'ספיד'( ועל יותר שתייה רגילה או אקטיביים שונים )להוציא כדורי מרץ 

 ומופרזת, בהשוואה למבלים בשכיחות נמוכה בסוג כזה של בילוי.
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  .4               

  כשליש בילו בחודש האחרון לפחות פעם אחת בפאב, כחמישית בדיסקוטק או

י'. שכיחות בילוי במסיבות טראנס, 'אסיד' או 'אפטר פרט 4.5% -מועדון לילה וכ

 גבוהה מתקשרת בדרך כלל ליותר שימוש בחומרים שונים שנבדקו.

  .5        

(. מחקר הערכה 2006אזרחי, י., שבתאי, מ., רוזינר, א. יבלברג, י., עובדיה, נ., וכהן, ד. )

 .2006 –לכפר איזון 

 

(. שימוש בסמים הזיוניים בקרב תרמילאים וכניסה למצבים פסיכוטיים 2008גבע, א. )

 בעקבות זאת. עבודה לקבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר אילן. 

 

(. 2014פיש, י., וולש, ס., שטיינמץ, נ., לובל, ש., רייז, י., טסלר, ר., וחביב , ג'. ) –הראל 

חברתית ודפוסי התנהגויות סיכון בקרב נוער נוער בישראל. בריאות, רווחה נפשית ו

 בישראל. 

 

 בחומרים השימוש    (. 2009. )ר, וניראל., א, רוזינר., י, אזרחי., ר, המבורגר בר

 הופמן מרטנס. מסכם מחקר ח"דו. 2009 ישראל מדינת תושבי בקרב פסיכואקטביים

 .ובאלכוהול בסמים למלחמה הלאומית והרשות מ"בע לניהול יועצים
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  .                        
 

o                       ף   –          

     - השתמשו בנרגילה. נתוני  21% -עישנו סיגריות בשנה האחרונה וכ 41% -כ

עלייה הקודמים, לסקרים שנמצאה בהסקר הנוכחי מבטאים שינוי מגמת הירידה 

 (.𝑥2 במבחן   , p<0.001, בהיקף העישון )אי פעם ובשנה האחרונה

  )                   (                    - שתו משקה אלכוהולי  75% -כ

 23% -שתו שתיית בולמוס בחודש האחרון ועוד כ 7% -כלשהוא בשנה האחרונה, כ

השתכרו לפחות פעם אחת  29% -מדווחים על התנהגות זו אך לא בחודש האחרון. כ

 על מגמת יציבות בשתייה רגילה ובשכרות,בשנה האחרונה. סקרים קודמים דווחו 

, p<0.001מובהקת סטטיסטית ) הסקר הנוכחי שובר מגמה זו ונמצאה בו עלייה

חלה  18-40בהתנהגויות אלו. יחד עם האמור, נראה כי לגבי גילאי  (𝑥2במבחן 

בסקר  10% -ל 2009 -ב 21.2% -ירידה מובהקת סטטיסטית בשתיית הבולמוס מ

הנוכחי. חלק מהירידה ניתן אולי להסביר בניסוח השונה של השאלה בשני 

הסקרים. הנתונים אינם מצביעים אפוא על מגמה ברורה של עלייה או ירידה 

                                     ן             , שתיית אלכוהול. ב

       . 

        - %27 מדווחים על שימוש בקנאביס לפחות פעם אחת בשנה האחרונה .

 p<0.001)מובהקת סטטיסטית  משמעותית קפיצה חלה בקנאביס השימוש בהיקף

 .קודמים לסקרים יחסית( 𝑥2במבחן 

 בנושאבכלי התקשורת  הרבה עסקו, לסקר שקדמה בתקופה כי לציין חשוב

 בחומר פרטי באופן המשתמשים של הפללה אי חוק, לצרכים רפואיים קנאביס

 . לחוקי הקנאביס בהפיכת שתמכו דעות הושמעו ואף

 :עיקריות השפעות שתי כנראה היו הזה הליברלי הציבור לשיח

 .זה בחומר גובר לשימוש לגיטימציה מתן -

 .בחומר השימוש על אמיתי יותר ודיווח החברתית הרצייה בעיית הפחתת -

 בן בסולם 3.68 ממוצע) גבוהה – בינונית סיכון ברמת נתפס בקנאביס שימוש

 ונמוכה אלכוהוליים משקאות שתיית של לזו דומה הסיכון רמת(. דרגות 5

 זו תהתנהגו יםתופס מהמדגם 22% -כ. סיגריות בעישון שיש הנתפס מהסיכון

 .מסוכנת כלא

 56%. נגד 36% ואילו לחוקי בקנאביס הפרטי השימוש הפיכת בעד 42%

 בפעם אדם תופסים אם כלום לעשות לא או באזהרה להסתפק ממליצים

 לגבי גם אלו המלצות נותנים 42%. בקנאביס משתמש השניה או הראשונה

 .השלישית הפעם

          ן   ,                                                 

                                                         . 
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                  41 – %2 )השתמשו בסם לא חוקי כלשהוא )ללא קנאביס 

בשנה האחרונה. הסמים הבולטים הינם סמי פיצוציות, ל.ס.ד, אקסטזי וקוקאין 

הנוכחי בשיעור , מצאנו ירידה מובהקת סטטיסטית בסקר 2009יחסית לנתוני 

 -השימוש ב

 .קוקאין אי פעם ובשנה האחרונה -

 .אקסטזי אי פעם ובשנה האחרונה -

 .פופרס אי פעם ובשנה האחרונה -

 .סמי פיצוציות בשנה האחרונה -

ביתר הסמים התקבלו ממצאים לא עקביים או פערים שאינם מובהקים 

 ססטיסטית.

                      - 6.4%  האחרונה בכדורי מהמדגם השתמשו בשנה

עושים זאת ללא  15.5% -במשככי כאבים, מתוכם כ 5.2% –הרגעה או שינה ו 

 בהתאמה מכלל המדגם(. 0.8% -ו 1%מרשם רופא )

ללא מרשם רופא  20% -קונצרטה, מתוכם כאו משתמשים בריטלין  4.6%

ן, שתמשים באדולן סובוטקס או סובוקסומ 2% -מכלל המדגם(. כ 0.9%)

 מהמדגם(. 0.6%ללא מרשם רופא )מתוכם כשליש 

השתמשו בכדורי מרץ )או 'ספיד'( בשנה האחרונה ללא סיבה רפואית.  0.8%

הנתונים דומים לסקר הקודם בהקשר של השנה האחרונה ואי פעם, וקצת 

בהיקף השימוש ( 𝑥2במבחן  p<0.001ומובהקים סטטיסטית )יותר גבוהים 

 בחודש האחרון.

o                   

 כדורישנים עבור  27.1משתמשים, גיל תחילת השימוש נע בממוצע מ בקרב ה 

שנים עבור חשיש  21.65 ,שנים עבור סמים אחרים 22.9,או הרגעה מרץ 

שנים עבור שתיית  19.6 -שנים עבור סמי פיצוציות ו 18.5ועד ומריחאונה 

עד בשימוש מתחילים  13% -משקאות אלכוהוליים. מעבר לחומרים השונים כ

או מבוגר  22 בגילאי צבא וכשליש בגילאי 30% -כ ,16-18, כרבע בגילאי 15גיל 

, הנתונים בסקר הנוכחי מצביעים על התנסות 2009בהשוואה לסקר  יותר.

ראשונה בגיל מבוגר יותר של עישון סיגריות, שתיית משקאות אלכוהוליים, 

, p<0.001ושימוש בחשיש או מריחאונה )הפערים מובהקים ססטיסטית 

(. אנשים מתחילים אפוא בשלבי חיים שונים, להשתמש בחומרים 𝑥2בחן במ

       ן       ן                ן                  שנבדקו. 

                    . 

 

                                                 
 PCPבסם לא חוקי כלשהוא נכללו הסמים: אופיום, הירואין, קוק פרסי, ל.ס.ד., קוקאין, קראק, אקסטזי,  41

 , פופרס, סמי פיצוציות ופטריות הזיוניות. GHBאו קטמין, 
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o ן             

  ,בדקנו מי הן הקבוצות שבאופן יחסי יותר מעשנות, משתמשות בנרגילה

עושות שימוש בקנאביס ובסמים אחרים. שותות יותר שתייה רגילה ומופרזת, 

הקבוצות הבולטות הן )צוינו רק קבוצות שהממצאים לגביהן מובהקים 

 סטטיסטית(:

 .גברים -

)לגבי סם אחר כלשהוא נמצאה עלייה בשימוש  18-24צעירים: גילאי  -

 ולאחר מכן ירידה(. 34עד גיל 

 לא נשואים. -

 יהודים יוצאי צרפת )להוציא סם אחר כלשהוא(. -

השכלה אקדמאית חלקית  )להוציא סם אחר כלשהוא ושתיית  בעלי -

 בולמוס(.

בעלי השכלה תיכונית חלקית )להוציא שימוש בנרגילה, שתייה  -

 רגילה ושתיית בולמוס(.

 המשרתים בצבא או בשירות לאומי )להוציא סם כלשהוא(. -

 .תושבי פתח תקווה )להוציא שתיית בולמוס וסם כלשהוא( -

עישון סיגריות, שימוש בנרגילה ושתיית  תושבי ירושלים )להוציא -

 אלכוהול רגילה(.

o קבוצות בעלות עניין 

ערבים מוסלמים מעשנים יותר ומשתמשים יותר בנרגילה  -

 ובקנאביס, ומדווחים על יותר שכרות

יוצאי אתיופיה משתמשים יותר בנרגילה, משתכרים יותר,  -

 ומשתמשים יותר בקנאביס.

כלכלי נמוך משתמשים  -רתיבעלי הכנסה נמוכה ובעלי מדרג חב -

 יותר בסם אחר כלשהוא.

 חילונים משתמשים יותר בסם אחר כלשהוא. -

הקבוצות המשתמשות יותר באופן מובהק סטטיסטית בתרופות ללא 

 מרשם רופא הינן בעיקר:

 .18-24צעירים בגילאי  -

  .חילונים -

 .ברוטו לחודש לנפש ₪ 5,000בעלי הכנסה נמוכה עד  -

  .האחרון אנשים שלא עבדו בחודש -

סובוטקס, ילידי הארץ ויוצאי חבר העמים )לא כולל אדולן  -

  .(וסובוקסון

                                                               ן.
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o                     

 58.5% היו מעוניינים  8% -לא נחשפו לתוכניות מניעה או הסברה, מתוכם כ

 בחומר הסברה מקצועי.

נחשפו לתוכניות בתחום האלכוהול וכשליש בתחום הסמים. מרבית  40% -כ

 התוכניות משלבות את שני הנושאים.

 אנשים שנחשפו בשנה האחרונה לתוכנית מניעה והסברה בתחום האלכוהול ל

אין יתרון (, 31%מהמדגם(, או לתוכניות מניעה בתחום סמים ואלכוהול ) 8%)

שתיית בולמוס  ולגבי האחרונה שתיית משקה אלכוהולי כלשהוא בשנה  לגבי

נחשפו כלל לתוכניות מניעה )הפער  שלאושכרות. זאת בהשוואה לאנשים 

מובהק ססטיסטית ובולט יותר מול קבוצה שקבלה תוכנית ייעודית בתחום 

 האלכוהול(.

  אנשים שנחשפו לתוכניות מניעה בתחום הסמים ואלכוהול מדווחים על קצת

שימוש בסם לא חוקי כלשהוא )ללא  חותפשימוש בקנאביס ועל קצת  יותר

 2% -קנאביס(. אנשים שנחשפו לתוכניות מניעה ייעודית נגד סמים )כ

מהמדגם(, מדווחים על פחות שימוש בקנאביס וזאת בהשוואה לאנשים שלא 

, p<0.001השתתפו כלל בתוכנית מניעה )הפערים מובהקים סטטיסטית 

 (.𝑥2במבחן 

                                   .       ן                  

o                     ,ן           

  שימוש בסמי פיצוציות ושתיית משקה אלכוהולי במהלך הריון, נתפסים ברמת

סיכון גבוהה. יתר ההתנהגויות )עישון, משקאות אלכוהוליים, קנאביס, 

 גבוהה. –תרופות ללא מרשם רופא( נתפסים ברמת סיכון בינונית 

 פיסת הסיכון בשתיית אלכוהול בזמן הריון, גבוהה יותר בקרב נשים ת

בהשוואה לגברים )הפער מובהק ססטיסטית(. בקרב הגברים והנשים תפיסת 

 הסיכון עולה עם הגיל.

 לשיעור גבוה יותר של שימוש בחומרים השונים קשורה)תפיסת סיכון נמוכה 

p<0.001) במבחן ,𝑥2). 

  בפאבים, מועדון לילה, מסיבות טראנס, 'אסיד' או 'אפטר שכיחות בילוי גבוהה

פרטי', מתקשרת בצורה מובהקת סטטיסטית בדרך כלל ליותר שימוש 

בקנאביס וסם לא חוקי אחר, יותר שתייה רגילה ומופרזת וליותר עישון 

 ושימוש בנרגילה.

 דווחו כי הימרו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה. שכיחות גבוהה יותר  16% -כ

ל הימורים התקשרה ליותר שימוש בסם לא חוקי אחר )לא כולל קנאביס( ש

שימוש בקנאביס בשנה האחרונה )הקשר  לפחותוליותר עישון סיגריות, אך 

 מובהק סטטיסטית(.

 חשו לפחות סימפטום אחד גופני או נפשי בחצי שנה האחרונה. בעלי  30% -כ

בכדורי מרץ )'ספיד'(  סימפטומים גופניים ונפשיים מדווחים על יותר שימוש
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שימוש בקנאביס, וזאת  פחותוסם לא חוקי אחר )לא כולל קנאביס(, אך על 

 בהשוואה לאנשים ללא סימפטומים אלו )הפערים מובהקים סטטיסטית(.

  סימפטומים גופניים ונפשיים וכן הימורים, נקשרו בסקרים הקודמים ליותר

מטיבי בהשוואה לעבר, שימוש בקנאביס. יתכן ותפיסת הקנאביס כיותר נור

 גרמה לשינוי בממצאים.

o                             

 2.2%  .מדווחים כי שתו אלכוהול במסגרת העבודה במהלך השנה האחרונה

אחוז דומה מדווח על הנגאובר כתוצאה משתיית אלכוהול בחודש האחרון. 

גיעה פחות מחצי אחוז מכלל המדגם דווחו על השלכות הנגאובר על העבודה )פ

 בביצוע, איחורים וכד'(.

 מדווחים על הפצת מידע ומדיניות כתובה בנושא שתיית אלכוהול  12% -כ

 ושימוש בסמים בעבודה.

  לא מכירים את נהלי העבודה בנושא. 40% -ל 30%בין 

o  מדווח  1% –מדווחים כי מותר לשתות אלכוהול לפני או בזמן העבודה ו  3% -ל 2%בין

כי לדעתו מותר להשתמש בסמים במקום העבודה. הדיווח על התנהגות בפועל תואם 

          –   ף                      לתפיסת הנוהל הקיים בעבודה.

     - השתמשו בנרגילה. נתוני  21% -עישנו סיגריות בשנה האחרונה וכ 41% -כ

עלייה הקודמים, לסקרים ב שנמצאההסקר הנוכחי מבטאים שינוי מגמת הירידה 

 (.𝑥2, במבחן p<0.001, בהיקף העישון )אי פעם ובשנה האחרונה

  )                   (                    - שתו משקה אלכוהולי  75% -כ

 23% -שתו שתיית בולמוס בחודש האחרון ועוד כ 7% -כלשהוא בשנה האחרונה, כ

השתכרו לפחות פעם אחת  29% -מדווחים על התנהגות זו אך לא בחודש האחרון. כ

 בשנה האחרונה. סקרים קודמים דווחו על מגמת יציבות בשתייה רגילה ובשכרות,

, p<0.001מובהקת סטטיסטית ) זו ונמצאה בו עלייה הסקר הנוכחי שובר מגמה

בהתנהגויות אלו. יחד עם האמור, נראה כי חלה ירידה מובהקת  (𝑥2במבחן 

בסקר הנוכחי. חלק  10% -ל 2009 -ב 21.2% -סטטיסטית בשתיית הבולמוס מ

מהירידה ניתן אולי להסביר בניסוח השונה של השאלה בשני הסקרים. הנתונים 

   ם אפוא על מגמה ברורה של עלייה או ירידה בשתיית אלכוהול. אינם מצביעי

 .                                         ן             , 

        - %27 מדווחים על שימוש בקנאביס לפחות פעם אחת בשנה האחרונה .

 p<0.001)מובהקת סטטיסטית  משמעותית קפיצה חלה בקנאביס השימוש בהיקף

 .קודמים לסקרים יחסית( 𝑥2במבחן 

 בנושאבכלי התקשורת  הרבה עסקו, לסקר שקדמה בתקופה כי לציין חשוב

 בחומר פרטי באופן המשתמשים של הפללה אי חוק, לצרכים רפואיים קנאביס

 . לחוקי הקנאביס בהפיכת שתמכו דעות הושמעו ואף

 :עיקריות השפעות שתי כנראה היו הזה הליברלי הציבור לשיח

 .זה בחומר גובר לשימוש לגיטימציה מתן -
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 .בחומר השימוש על אמיתי יותר ודיווח החברתית הרצייה בעיית הפחתת -

 בן בסולם 3.68 ממוצע) גבוהה – בינונית סיכון ברמת נתפס בקנאביס שימוש

 ונמוכה אלכוהוליים משקאות שתיית של לזו דומה הסיכון רמת(. דרגות 5

 זו תהתנהגו יםתופס מהמדגם 22% -כ. סיגריות בעישון שיש הנתפס מהסיכון

 .מסוכנת כלא

 56%. נגד 36% ואילו לחוקי בקנאביס הפרטי השימוש הפיכת בעד 42%

 בפעם אדם תופסים אם כלום לעשות לא או באזהרה להסתפק ממליצים

 לגבי גם אלו המלצות נותנים 42%. בקנאביס משתמש השניה או הראשונה

 .השלישית הפעם

          ן   ,                                                 

                                                         . 

                  42 – %2 )השתמשו בסם לא חוקי כלשהוא )ללא קנאביס 

בשנה האחרונה. הסמים הבולטים הינם סמי פיצוציות, ל.ס.ד, אקסטזי וקוקאין 

, מצאנו ירידה מובהקת סטטיסטית בסקר הנוכחי בשיעור 2009לנתוני  יחסית

 -השימוש ב

 .קוקאין אי פעם ובשנה האחרונה -

 .אקסטזי אי פעם ובשנה האחרונה -

 .פופרס אי פעם ובשנה האחרונה -

 .סמי פיצוציות בשנה האחרונה -

ביתר הסמים התקבלו ממצאים לא עקביים או פערים שאינם מובהקים 

 ססטיסטית.

                      - 6.4%  מהמדגם השתמשו בשנה האחרונה בכדורי

עושים זאת ללא  15.5% -במשככי כאבים, מתוכם כ 5.2% –הרגעה או שינה ו 

 בהתאמה מכלל המדגם(. 0.8% -ו 1%מרשם רופא )

ללא מרשם רופא  20% -קונצרטה, מתוכם כאו משתמשים בריטלין  4.6%

ן, שתמשים באדולן סובוטקס או סובוקסומ 2% -מכלל המדגם(. כ 0.9%)

 מהמדגם(. 0.6%מתוכם כשליש ללא מרשם רופא )

השתמשו בכדורי מרץ )או 'ספיד'( בשנה האחרונה ללא סיבה רפואית.  0.8%

הנתונים דומים לסקר הקודם בהקשר של השנה האחרונה ואי פעם, וקצת 

ף השימוש בהיק( 𝑥2במבחן  p<0.001ומובהקים סטטיסטית )יותר גבוהים 

 בחודש האחרון.

o                   

                                                 
 PCPבסם לא חוקי כלשהוא נכללו הסמים: אופיום, הירואין, קוק פרסי, ל.ס.ד., קוקאין, קראק, אקסטזי,  42

 , פופרס, סמי פיצוציות ופטריות הזיוניות. GHBאו קטמין, 
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  כדורישנים עבור  27.1בקרב המשתמשים, גיל תחילת השימוש נע בממוצע מ 

שנים עבור חשיש  21.65 ,שנים עבור סמים אחרים 22.9,או הרגעה מרץ 

שנים עבור שתיית  19.6 -שנים עבור סמי פיצוציות ו 18.5ועד ומריחאונה 

עד בשימוש מתחילים  13% -משקאות אלכוהוליים. מעבר לחומרים השונים כ

או מבוגר  22 בגילאי צבא וכשליש בגילאי 30% -כ ,16-18, כרבע בגילאי 15גיל 

, הנתונים בסקר הנוכחי מצביעים על התנסות 2009בהשוואה לסקר  יותר.

ראשונה בגיל מבוגר יותר של עישון סיגריות, שתיית משקאות אלכוהוליים, 

, p<0.001ושימוש בחשיש או מריחאונה )הפערים מובהקים ססטיסטית 

(. אנשים מתחילים אפוא בשלבי חיים שונים, להשתמש בחומרים 𝑥2במבחן 

      ן       ן                ן                   שנבדקו. 

                    . 

 

o ן             

  ,בדקנו מי הן הקבוצות שבאופן יחסי יותר מעשנות, משתמשות בנרגילה

שותות יותר שתייה רגילה ומופרזת, עושות שימוש בקנאביס ובסמים אחרים. 

אים לגביהן מובהקים הקבוצות הבולטות הן )צוינו רק קבוצות שהממצ

 סטטיסטית(:

 .גברים -

)לגבי סם אחר כלשהוא נמצאה עלייה בשימוש  18-24צעירים: גילאי  -

 ולאחר מכן ירידה(. 34עד גיל 

 לא נשואים. -

 יהודים יוצאי צרפת )להוציא סם אחר כלשהוא(. -

בעלי השכלה אקדמאית חלקית  )להוציא סם אחר כלשהוא ושתיית  -

 בולמוס(.

תיכונית חלקית )להוציא שימוש בנרגילה, שתייה בעלי השכלה  -

 רגילה ושתיית בולמוס(.

 המשרתים בצבא או בשירות לאומי )להוציא סם כלשהוא(. -

 .תושבי פתח תקווה )להוציא שתיית בולמוס וסם כלשהוא( -

תושבי ירושלים )להוציא עישון סיגריות, שימוש בנרגילה ושתיית  -

 אלכוהול רגילה(.

o קבוצות בעלות עניין 

ערבים מוסלמים מעשנים יותר ומשתמשים יותר בנרגילה  -

 .ובקנאביס, ומדווחים על יותר שכרות

יוצאי אתיופיה משתמשים יותר בנרגילה, משתכרים יותר,  -

 ומשתמשים יותר בקנאביס.

כלכלי נמוך משתמשים  -בעלי הכנסה נמוכה ובעלי מדרג חברתי -

 יותר בסם אחר כלשהוא.

 אחר כלשהוא.חילונים משתמשים יותר בסם  -
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הקבוצות המשתמשות יותר באופן מובהק סטטיסטית בתרופות ללא 

 מרשם רופא הינן בעיקר:

  .18-24בגילאי   צעירים -

  .חילונים -

 ברוטו לחודש לנפש. ₪ 5,000עד  בעלי הכנסה נמוכה -

  .אנשים שלא עבדו בחודש האחרון -

סובוטקס,  ילידי הארץ ויוצאי חבר העמים )לא כולל אדולן -

  .(סוןוסובוק

                                                               ן.

o                     

 58.5% היו מעוניינים  8% -לא נחשפו לתוכניות מניעה או הסברה, מתוכם כ

 בחומר הסברה מקצועי.

נחשפו לתוכניות בתחום האלכוהול וכשליש בתחום הסמים. מרבית  40% -כ

 את שני הנושאים. התוכניות משלבות

  אנשים שנחשפו בשנה האחרונה לתוכנית מניעה והסברה בתחום האלכוהול

(, מדווחים %31מהמדגם(, או לתוכניות מניעה בתחום סמים ואלכוהול ) %8)

של שתיית משקה אלכוהולי כלשהוא בשנה האחרונה ועל  יותרעל שיעור גבוה 

נחשפו כלל  שלאיותר שתיית בולמוס ושכרות. זאת בהשוואה לאנשים 

לתוכניות מניעה )הפער מובהק ססטיסטית ובולט יותר מול קבוצה שקבלה 

 תוכנית ייעודית בתחום האלכוהול(.

  אנשים שנחשפו לתוכניות מניעה בתחום הסמים ואלכוהול מדווחים על קצת

שימוש בסם לא חוקי כלשהוא )ללא  פחותשימוש בקנאביס ועל קצת  יותר

 2% -לתוכניות מניעה ייעודית נגד סמים )כ קנאביס(. אנשים שנחשפו

מהמדגם(, מדווחים על פחות שימוש בקנאביס וזאת בהשוואה לאנשים שלא 

, p<0.001השתתפו כלל בתוכנית מניעה )הפערים מובהקים סטטיסטית 

 (.𝑥2במבחן 

        ן                                                    .

o        ,ן                        

  שימוש בסמי פיצוציות ושתיית משקה אלכוהולי במהלך הריון, נתפסים ברמת

סיכון גבוהה. יתר ההתנהגויות )עישון, משקאות אלכוהוליים, קנאביס, 

 גבוהה. –תרופות ללא מרשם רופא( נתפסים ברמת סיכון בינונית 

  נשים תפיסת הסיכון בשתיית אלכוהול בזמן הריון, גבוהה יותר בקרב

בהשוואה לגברים )הפער מובהק ססטיסטית(. בקרב הגברים והנשים תפיסת 

 הסיכון עולה עם הגיל.

 לשיעור גבוה יותר של שימוש בחומרים השונים קשורה)תפיסת סיכון נמוכה 

p<0.001) במבחן ,𝑥2). 
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  שכיחות בילוי גבוהה בפאבים, מועדון לילה, מסיבות טראנס, 'אסיד' או 'אפטר

מתקשרת בצורה מובהקת סטטיסטית בדרך כלל ליותר שימוש פרטי', 

בקנאביס וסם לא חוקי אחר, יותר שתייה רגילה ומופרזת וליותר עישון 

 ושימוש בנרגילה.

 דווחו כי הימרו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה. שכיחות גבוהה יותר  16% -כ

יס( של הימורים התקשרה ליותר שימוש בסם לא חוקי אחר )לא כולל קנאב

שימוש בקנאביס בשנה האחרונה )הקשר  לפחותוליותר עישון סיגריות, אך 

 מובהק סטטיסטית(.

 חשו לפחות סימפטום אחד גופני או נפשי בחצי שנה האחרונה. בעלי  30% -כ

סימפטומים גופניים ונפשיים מדווחים על יותר שימוש בכדורי מרץ )'ספיד'( 

שימוש בקנאביס, וזאת  פחותעל וסם לא חוקי אחר )לא כולל קנאביס(, אך 

 בהשוואה לאנשים ללא סימפטומים אלו )הפערים מובהקים סטטיסטית(.

  סימפטומים גופניים ונפשיים וכן הימורים, נקשרו בסקרים הקודמים ליותר

שימוש בקנאביס. יתכן ותפיסת הקנאביס כיותר נורמטיבי בהשוואה לעבר, 

 גרמה לשינוי בממצאים.

o                             

 2.2%  .מדווחים כי שתו אלכוהול במסגרת העבודה במהלך השנה האחרונה

אחוז דומה מדווח על הנגאובר כתוצאה משתיית אלכוהול בחודש האחרון. 

פחות מחצי אחוז מכלל המדגם דווחו על השלכות הנגאובר על העבודה )פגיעה 

 בביצוע, איחורים וכד'(.

 ומדיניות כתובה בנושא שתיית אלכוהול מדווחים על הפצת מידע  12% -כ

 ושימוש בסמים בעבודה.

  לא מכירים את נהלי העבודה בנושא. 40% -ל 30%בין 

  מדווחים כי מותר לשתות אלכוהול לפני או בזמן העבודה ו  3% -ל 2%בין– 

מדווח כי לדעתו מותר להשתמש בסמים במקום העבודה. הדיווח על  1%

 הנוהל הקיים בעבודה.התנהגות בפועל תואם לתפיסת 
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       '     ן       
 שאלון עמדות הציבור

. אנו עורכים סקר דעת קהל מטעם הרשות           שלום, שמי __________ ואני בא מחברת
ביחס לצריכת  ודפוסי שימוש . הסקר בודק את עמדות ובאלכוהול הלאומית למלחמה בסמים
לציין את שמך על גבי השאלון, כך שסודיות תשובותיך . אין צורך סיגריות, אלכוהול וסמים

 מובטחת.
 נודה לך, אם תשתתף בסקר זה ותתרום בכך לקידום בריאות הציבור.

 ועד כמובן לשני המינים.לצורך הנוחות, השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מי
 

 שאלות דמוגרפיות
 
 50% . נקבה2            50%. זכר       1                ) (: .1

2.  ?                
18-21 22-25 26-29 30-40 41-65 
7.5% 10.5% 11.9% 27.3% 42.8% 

 

3. ?           

. 5   4.8%. צרפת   4   1.6%. אתיופיה  3  11.2%. חבר העמים   2   72.8%   ישראל .1
 9.6%אחר   

4.                       ,                       ?    

 34.5%   1988עד  .1

2. 1989-2000  47.8% 

 17.7%  ומעלה 2001 .3

 ?   ך           .5

 5.2%. צרפת  4    1.7%. אתיופיה  3  15.5%. חבר העמים  2  49.3%  ישראל.1
 28.3%. אחר  5 

 ?    ך          .6

 5.6%. צרפת  4    1.6%. אתיופיה  3  15.1%. חבר העמים  2  49.7%  ישראל .1
 28.0%. אחר  5 

        ך        ? .7

    0.1%. אחר   5    25.3%. רווק   4  4.8%. אלמן  3   10.0%. גרוש  2 59.9% נשוי .1

 ( 11', ודלג לשאלה 0)במידה ואין לך ילדים, כתוב ' ?    ך           .8

0 1 2 3 4+ 

30.8% 15.4% 20.8% 19.9% 13.1% 

 

            ך      ,          ך            ך     ? .9

0 1 2 3 4+ 

12.2% 31.1% 26.1% 19.1% 11.5% 

 

 ? 8            ך      ,          ך            .10

0 1 2 3 4+ 

16.5% 35.5% 23.1% 16.6% 8.3% 

 

 

 

 . 8  – 5    ך      ן                      

 .,         ן/ 998           95   ן,         /      
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          ך? .11

       בכלל תילא למד .1
  3.2% 

       שנות לימוד 1-11 .2
  11.2% 

      תיכונית, ללא תעודת בגרות .3
  14.3% 

      תיכונית, עם תעודת בגרות .4
  26.2% 

בעל השכלה על תיכונית לא אקדמית )כגון, הנדסאים, ישיבה  גבוהה, אחיות וכו'(. .5
  16.2% 

       בעל תואר ראשון .6
  24.2% 

        בעל תואר שני .7
  4.0% 

      בעל תואר שלישי ומעלה .8
  0.7% 

12. ?                                                    

 84.4%     לא .1

 12.0%   סטודנט לתואר ראשון .2

 1.7%   סטודנט לתואר שני .3

 0.4%  סטודנט לתואר שלישי ומעלה .4

 1.5%     אחר .5
 29.1%   . לא2     70.9%  . כן1              ?           3-                .13

14.   ,              -3   ,               ?                                                                              
מקום עבודה    תופשה/החלפח .4  7.3%  . מילואים3  13.8%  . מחלה2   49.6%  . מובטל1

 2.8%. חייל  6 7.2%. פנסיונר  5                      19.3%

 

               ,                              ך    ?  3-              .15

 1.2% הימים האחרונים 30-לא עבדתי ב .1

 4.9%   שעות שבועיות 1-10 .2

 11.6%   שעות שבועיות 11-20 .3

 18.4%   שעות שבועיות 21-30 .4

 63.8%  ויותר שעות שבועיות 31 .5

 ___________ שנים.      ן )     (                             ?  .16

מעל שנה עד  עד שנה
 שנתיים

מעל שנתיים עד 
 חמש

 שנה 20מעל  20עד  10מעל  10עד  5מעל 

14.9% 11.4% 20.9% 22.2% 23.7% 6.9% 

 

           
 

 ?/    /                              ך   .17
 

1 30.0%                                      לא 

2 52.0%                 כן, מכונית אחת 

3 18.0%   כן, שתי מכוניות או יותר 
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  ?   ץ                       ,                              ך  .18

1 51.5%           אף פעם 

2 30.3%        פעם אחת 

3 10.0%            פעמיים 

4 8.2% יותר מפעמיים 
 

  ?    ך )                     (               .19

1 16.8%           אין לנו מחשב 

2 44.4%               מחשב אחד 

3  21.6%            שני מחשבים 

4 17.1%   יותר משני מחשבים 

 

  ?/              ך                .20

1  6.8%                     אין לנו 

2 52.7%                          אחד 

3 30.6%ם                         שני 

4  9.9%חדרים     יותר משני 
 

 38.5%      ( כן2 61.5% ( לא1            ך          ? .21

22.                        )     (                   -9,5   ₪                ,
   ך?

 33.9%   ₪ 5,000עד  .1
 29.1%  ₪ 9,500 -ש"ח 5,001 .2
 20.4%  ₪ 14,000 -ש"ח 9,501 .3

 9.8%  ₪ 18,500 -ש"ח 14,001 .4
 6.7%  ומעלה ₪ 18,501 .5

23. ?          /                               

 92.2%     לא .1

 2.8%  משרת בשירות חובה בצה"ל .2
 3.9%  משרת בשירות קבע בצה"ל .3

 1.2%  משרת בשירות לאומי/אזרחי .4
 5%.      .           5%.  .  ן                                             ?       .24

 ?                         ך                 .25

         41.0%   חילוני. 4       28.7%. מסורתי 3       21.8%  . דתי2   7.9%דתי מאד  -חרדי .1
 0.6%אחר   . 5
 

                6.2%. מוסלמי/אחר   3    6.6%/בדואי   . מוסלמי2    82.1%.יהודי  1  ?        .26
 3.5% . אחר6    0.6%   . דרוזי5   1.1%   . נוצרי4
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 תפיסת סיכון של חומרים שונים
                      '(        ך,               ן )               , 

          … 
  

אין כל  
 סיכון

סיכון 
 נמוך

סיכון 
 בינוני

סיכון 
 גבוה

סיכון 
גבוה 
 מאוד

M SD 

 1.245 3.80 39.7% 23.9% 19.7% 10.2% 6.5% מעשנים סיגריות  .27

 1.271 3.69 36.0% 24.0% 21.5% 10.8% 7.8% מעשנים נרגילה  .28

שותים משקה אלכוהולי   .29
 32.1% 22.4% 25.5% 11.6% 8.4% או משקה חריף()יין, בירה 

3.58 1.274 

שותים משקה אלכוהולי   .30
 57.5% 17.7% 11.6% 6.7% 6.5% בזמן הריון

4.13 1.235 

משתמשים בקנאביס   .31
 40.9% 19.2% 17.5% 11.5% 10.9% )חשיש/מריחואנה /גראס(

3.68 1.385 

משתמשים בסמי פיצוציות   .32
)כמו: נייס גאי, מבסוטון, 

 חגיגת וכדו'(
6.2% 6.9% 10.6% 14.6% 61.7% 

4.19 1.233 

משתמשים בתרופות ללא   .33
 44.7% 20.0% 17.6% 9.9% 7.8% מרשם רופא

3.84 1.301 

   
 

 דפוסי שימוש בסיגריות ונרגילה
                        

                  ? 
 

 ף 
    

 -  
      

3-5 
      

 -9 
      

  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

34.        38.5% 9.6% 6.4% 5.4% 5.7% 4.5% 29.9% 

35.  -            
         58.6% 8.5% 5.2% 4.2% 4.0% 2.3% 17.1% 

36.  - 3                 67.7% 7.1% 4.6% 3.0% 2.2% 1.2% 14.2% 

 
 

                        ? 
 

 ף 
    

 -  
      

3-5 
      

 -9 
      

  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

37.        56.6% 12.6% 10.2% 4.5% 3.6% 2.9% 9.7% 

38.  -                     78.6% 8.8% 4.0% 2.4% 1.6% 1.2% 3.4% 

39.  - 3                 86.9% 6.3% 2.6% 1.2% 0.7% 0.4% 1.9% 
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 דפוסי שתיית אלכוהול
          

   ן     
           

   

  ף    
 -  
      

3-5 
      

 -9 
      

  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

40.        33.7% 10.0% 7.0% 7.8% 9.5% 6.2% 25.8% 

41.  -    
        
         

47.7% 15.6% 10.4% 7.6% 6.9% 2.8% 9.0% 

42.  - 3  
      

         
64.6% 18.9% 8.2% 4.3% 1.7% 0.4% 1.9% 

        

          
          

    ?  
 

  ף    
 -  
      

3-5 
      

 -9 
      

  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

43.        30.5% 9.9% 7.1% 8.0% 6.9% 6.2% 31.5% 

44.  -    
        
         

46.8% 13.2% 9.5% 7.5% 8.1% 4.1% 10.8% 

45.  - 3  
      

         
61.7% 18.6% 10.3% 3.8% 2.5% 0.8% 2.2% 

        

          
     

       
           

)   ן:        
 ,      
 ,     
 ,     

       ,    
)'    

  ף    
 -  

      
3-5 

      
 -9 

      
  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

46.        37.3% 7.1% 6.1% 7.7% 7.9% 7.1% 26.8% 

47.  -    
        
         

53.2% 13.1% 9.0% 8.4% 6.3% 2.8% 7.3% 

48.  - 3  
      

         
69.5% 16.6% 7.3% 3.2% 1.7% 0.3% 1.4% 
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 )       (                       :          ,                 3   ך  
 
 

אף 
 פעם

פעם או 
 פעמיים

3-5 
 פעמים

6-9 
 פעמים

10-19 
 פעמים

20-39 
 פעמים

40 
פעמים 
 ויותר

עם נסעתי ברכב   .49
נהג ששתה 
 אלכוהול

92.8% 5.1% 1.0% 0.8% 0.2% 0% 0.1% 

נהגתי ברכב   .50
אחרי ששתיתי 

 אלכוהול
97.5% 1.9% 0.2% 0.2% 0.1% 0% 0% 

 

51.                                 ,                             
?          

)                                 ,            ן                 
   ן                  ף           ,                    (:

 
 
 

 
 

 אני מעולם לא שתיתי אלכוהול 19.9%
 פחות ממשקה אחד 54.3%
 משקה אחד 17.6%
 משקאות 2 6.6%
 משקאות 3 1.1%
 משקאות 4 0.2%
 משקאות או יותר 5 0.3%

 

52.  - 3   ,               ,                               5           
 ?  ך                           

 
 

 משקאות אלכוהוליים או יותר תוך מספר שעות 5מעולם לא שתיתי  69.7%
 או יותר תוך מספר שעות בחודש האחרון משקאות אלכוהוליים 5לא שתיתי  23.0%
 פעם אחת 5.0%
 פעמיים 0.9%
 פעמים 3 0.5%
 פעמים או יותר 4 1.0%

 
53.  - 3  ?                       ,              

                                   39.9%ימים    1-3( 4   15.7%ימים   4-9( 3 2.3%ימים   10-19( 2   3.3%ימים או יותר   20( 1
 38.8%   ( אף יום5

54. ?                              

 פעמים או יותר 6 (5 פעמים 5-4 (4 פעמים 3-2 (3 פעם אחת (2  אף פעם (1
70.9% 13.7% 11.2% 2.0% 2.2% 
 

 

              יין      שרי/ליקר             משקה חריף

 בירה 1/3
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55.                               ?                 

כמעט כל  (1
 יום

 יותר מפעם           (2
 אחת בשבוע    
     

 בערך פעם      (3
 בשבוע    
      

 בערך פעם  (4
 בחודש    

( לעיתים רחוקות 5
 או אף פעם

1.4% 0.3% 0.3% 1.9% 96.1% 
 

 דפוסי שימוש בסמים )כולל תרופות מרשם(
 

 :                   -         ,                                  ן    
    

        

        
        

     

        
         

     
)דוגמא לכדורי שינה או  כדורי שינה או הרגעה .56

הרגעה: ואליום, אסיבל, ואבן, קלונקס, קסאנקס, 
 בונדורמין(

93.6% 5.4% 1.0% 

 0.9% 3.7% 95.4% ריטלין או קונצרטה .57

)לדוגמא: אוקסיקונטין, משככי כאבים נרקוטיים  .58
פטידין, קודאין, מורפיום, בוטרנס, פנטניל,  טרגין, 

 דורג'סק, טרמדקס(
94.8% 4.4% 0.8% 

 0.6% 1.3% 98.1% אדולן )מתדון(/ סובוטקס / סובוקסון  .59

 
 

  ף     ?                      
 -  

      
3-5 

      
 -9 

      
  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

 7.6% 3.1% 3.9% 3.9% 6.3% 8.3% 67.0% אי פעם .60

 1.9% 0.8% 2.5% 2.2% 4.2% 7.1% 81.2% החודשים האחרונים 12 -ב .61

 0.5% 0.2% 0.8% 1.1% 3.2% 5.4% 88.7% הימים האחרונים 30 -ב .62

        

                          
        

  ף    
 -  

      
3-5 

      
 -9 

      
  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

 9.1% 3.3% 4.4% 4.4% 5.4% 6.8% 66.5% אי פעם .63

 3.6% 1.5% 2.1% 2.7% 4.2% 5.7% 80.2% החודשים האחרונים 12 -ב .64

 1.5% 0.5% 0.9% 1.5% 3.3% 5.6% 86.6% הימים האחרונים 30 -ב .65

 

  ף     ?  . .                  
 -  

      
3-5 

      
 -9 

      
  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

 0.4% 0% 0.1% 0.3% 0.3% 1.1% 97.9% אי פעם .66

 0.2% 0% 0% 0.2% 0.1% 0.2% 99.2% החודשים האחרונים 12 -ב .67

 0.1% -- -- 0.2% 0% 0.2% 99.5% הימים האחרונים 30 -ב .68
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     )         (          ץ

?            
  ף    

 -  
      

3-5 
      

 -9 
      

  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

 0.6% -- 0.2% 0.4% 0.2% 0.9% 97.7% אי פעם .69

החודשים  12 -ב .70
 0.5% -- 0% 0% 0% 0.1% 99.3% האחרונים

 0.3% -- -- -- 0.2% 0.1% 99.4% הימים האחרונים 30 -ב .71

 
       

                 
       ? 

  ף    
 -  

      
3-5 

      
 -9 

      
  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

 0.3% 0% -- 0% 0% 0.9% 98.7% אי פעם .72

החודשים  12 -ב .73
 0.1% -- 0% -- 0% 0.1% 99.8% האחרונים

 0.1% -- -- 0% 0% 0% 99.8% הימים האחרונים 30 -ב .74

        

                 
                   ן

  ף    
 -  

      
3-5 

      
 -9 

      
  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

 0.3% 0% 0% 0% 0% 0.2% 99.3% אי פעם .75

החודשים  12 -ב .76
 0.1% -- -- 0.1% 0% 0.1% 99.7% האחרונים

 0% 0.1% -- -- 0% 0.1% 99.8% הימים האחרונים 30 -ב .77

   

                 
 -            )       ן
?)     

  ף    
 -  

      
3-5 

      
 -9 

      
  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

 0.6% -- 0.1% 0% 0.2% 0.6% 98.4% אי פעם .78

החודשים  12 -ב .79
 0.1% -- 0% 0.1% 0% 0.2% 99.5% האחרונים

 0.1% -- -- 0% 0% 0.2% 99.7% הימים האחרונים 30 -ב .80

        

                 
     ? 

  ף    
 -  

      
3-5 

      
 -9 

      
  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

 0.3% -- 0% 0% 0% 0.2% 99.4% אי פעם .81

החודשים  12 -ב .82
 0.1% -- -- -- 0% 0.1% 99.8% האחרונים

 0.1% -- -- -- -- 0.1% 99.8% הימים האחרונים 30 -ב .83
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       ? 

  ף    
 -  

      
3-5 

      
 -9 

      
  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

 0.4% 0% 0.1% 0.1% 0.6% 0.7% 98.1% אי פעם .84

החודשים  12 -ב .85
 0.1% -- -- 0% 0% 0.4% 99.4% האחרונים

 0.1% -- -- -- 0% 0.3% 99.6% הימים האחרונים 30 -ב .86

 

                  -
PCPן        ,? 

  ף    
 -  

      
3-5 

      
 -9 

      
  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

 0.2% 0% 0% 0% 0% 0% 99.7% אי פעם .87

החודשים  12 -ב .88
 0.1% -- 0% -- 0.1% -- 99.8% האחרונים

 0.1% -- -- 0% 0% -- 99.9% הימים האחרונים 30 -ב .89

        

                  -
GHB? 

  ף    
 -  

      
3-5 

      
 -9 

      
  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

 0.1% -- 0% 0% -- 0.1% 99.8% אי פעם .90

החודשים  12 -ב .91
 0.1% -- 0% -- 0% 0% 99.9% האחרונים

 0.1% -- 0% -- -- 0% 99.9% הימים האחרונים 30 -ב .92

                 
      ? 

  ף    
 -  

      
3-5 

      
 -9 

      
  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

 0.2% 0% 0.1% -- 0.1% 0.1% 99.5% אי פעם .93

החודשים  12 -ב .94
 0.1% -- 0.1% -- -- -- 99.8% האחרונים

 0.1% -- 0.1% 0% -- -- 99.8% הימים האחרונים 30 -ב .95

 
       

                 
      :   (              

     ,       ן    , 
)'    ? 

  ף    
 -  

      
3-5 

      
 -9 

      
  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

 0.7% 0% 0.2% 0.4% 0.4% 1.5% 96.7% אי פעם .96

החודשים  12 -ב .97
 0.5% -- 0% 0% -- 0.3% 99.1% האחרונים

 0.5% -- -- 0% 0% 0% 99.4% הימים האחרונים 30 -ב .98

 
 



110 

 

                         
  ף     ?         

 -  
      

3-5 
      

 -9 
      

  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

 0.2% 0.1% 0% 0% 0.1% 0.7% 98.9% אי פעם .99

החודשים  12 -ב .100
 0.1% -- 0.1% -- 0% 0.1% 99.7% האחרונים

 0.1% -- -- 0% 0.1% 0% 99.8% הימים האחרונים 30 -ב .101

 
                 

            ( ,         
         -    ?) 

:                                             
 . %                  

  ף    
 -  

      
3-5 

      
 -9 
      

  - 9 
      

  - 9 
      

3  +
      

 -- -- -- -- 15.2% 84.8% -- אי פעם .102

החודשים  12 -ב .103
 -- -- -- -- -- 7.1% 92.9% האחרונים

הימים  30 -ב .104
 -- -- -- -- -- -- 100% האחרונים

 
                     ך,               ך        ך,                .105

         -  5 ? 
 99.5% . לא2           0.5%. כן    1    

(,                 ?  5              ' ן'              )      .106
                                    _____________ 

                                                                                            
                                                        ?      

         .       ך           ,                ך.       )              ף    ,      
.)                   

        3- 5   - 8  9-     +    (

)        
M SD 

107.         3.5% 13.1% 34.0% 23.5% 25.9% (47.0%) 20.11 6.178 

108.        3.3% 12.2% 29.5% 24.8% 30.2% (64.5%) 20.93 7.023 

109.      

         

2.4% 13.4% 37.5% 21.4% 25.3% (34.8%) 19.64 5.137 

110.  /     

         

2.4% 7.3% 18.1% 31.2% 41.0% (64.9%) 21.65 5.624 

111.     

         

4.8% 19.1% 27.4% 39.4% 9.3% (98.1%) 18.45 4.394 

        ץ  .112

      / 

5.5% 0.8% 8.7% 35.6% 49.4% (98.9%) 27.13 12.119 

113.      

      

0.5% 5.8% 18.4% 27.5% 47.8% (98.7%) 22.90 8.393 
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 דפוסי הימורים
סיכון כסף או כל דבר בעל ערך על תוצאות אירוע שיש בו  מקריות  ואשר אין הימור הוא 

בישראל ישנם הימורים חוקיים המופעלים על ידי מפעל לדעת בבירור מה תהיה התוצאה. 
הפיס והמועצה להסדר הימורים בספורט וכן סוגי הימורים לא חוקיים כמו בתי קזינו לא 

 חוקיים, הימורים באינטרנט ועוד. 
         ך                                      ?  .121

 83.7%   ( לא הימרתי בשנה האחרונה;1) 
 8.5%   פעמים בשנה; 1-5( בין 2) 
 2.1%   פעמים בשנה;  6-11( בין 3) 
 2.1%    ( פעם בחודש; 4) 
  1.0%   ( בין פעמיים לשלוש בחודש;5) 
 2.2%    ( פעם בשבוע; 6) 
 0.3%  ( בין יומיים לשלושה ימים בשבוע; 7) 
 0.1%  ( בין ארבעה לחמישה ימים בשבוע; 8) 
 0%   ( כל יום או כמעט כל יום.9) 

 
 

                 ,             :        ך 
 
 

אף 
רוב  לפעמים פעם

 הזמן
כמעט 
 תמיד

M SD 

הימרת יותר מאשר יכולת   .122
להרשות לעצמך להפסיד 

 בפועל.  
98.2% 1.5% 0.2% 0% 1.02 0.159 

היה לך צורך להמר בסכומי   .123
כסף גדולים יותר בכדי להגיע 

 לאותה רמת ריגוש. 
98.6% 1.3% 0.1% -- 1.01 0.125 

חזרת בכדי לנסות להרוויח   .124
 0.178 1.02 0% 0.5% 1.2% 98.3% בחזרה את הכסף שהפסדת. 

הלווית כסף או מכרת משהו   .125
כדי שיהיה לך כסף 

 להימורים. 
99.2% 0.8% 0.1% 0% 1.01 0.105 

       ן                       ך        
             ,                 ? )  ן 

)               
        ן  ן

114.                  /      5.5% 9.5% 85.0% 

115.               ,      ,         :   (
       ן     '(

1.1% 2.0% 96.9% 

116.        1.0% 1.9% 97.2% 

                                            
                       ן               ?

        ן  ן

117.                  /      8.7% 6.55 84.8% 

 94.6% 2.6% 2.8%         ץ )      ( .118

119.               ,      ,         :   (
     '(      ן 

3.9% 3.1% 93.0% 

120.        
2.6% 2.6% 94.8% 
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הרגשת שאולי יש לך בעיה עם   .126
 0.146 1.01 0.1% 0.1% 1.0% 98.9% ההימורים. 

הרגשת שההימורים גרמו לך   .127
בעיות בריאותיות כלשהן 

 כולל מתח או חרדה. 
99.2% 0.6% 0.1% 0.1% 1.01 0.127 

אנשים מתחו ביקורת על   .128
ההימור שלך או אמרו לך 

שיש לך בעיית הימורים, בין 
 אם חשבת שזה נכון או לא.  

98.8% 0.8% 0.2% 0.2% 1.02 0.191 

הרגשת שההימורים שלך   .129
גרמו לבעיות כלכליות לך או 

 לבני ביתך. 
99.2% 0.5% 0.2% 0.1% 1.01 0.147 

הרגשת אשמה לגבי האופן בו   .130
אתה מהמר או לגבי מה 

 שקורה לך כאשר אתה מהמר. 
99.1% 0.6% 0.1% 0.2% 1.01 0.159 

 
 דפוסי שימוש באלכוהול וסמים במקום העבודה

131.       -3                 )       ( '       '                     
?        

 %2.2 כן (1

 %97.8 לא (2
 

            ,                     ,                          ' ן'    
  ,          '              -3  :               

       3+ 
   

        M 
S

D 

132.         
      
      

89.9% 3.7% 5.9% 0.4% (98.5%) 0.17 0.533 

133.          
            

81.6% 6.9% 2.0% 9.4% (98.5%) 0.70 2.095 

134.           
      ך        

?      
76.3% 10.9% 3.7% 9.1% (98.5%) 0.54 1.214 

 
 

               ך                )                     ,       ך      .135
                                 ן(?

 97.8%  אף פעם לא. 1
   1.5% לעיתים נדירות. 2
  0.2% בערך פעם בחודש. 3
   0.5% בערך פעם בשבוע. 4
 0.1%  . מידי יום5

M   1.04 
SD   0.269 

 
          ך       ,               ך                      ,       ך      .136

)                              ,    ך              ך           
?)        

 92.5%  אף פעם לא. 1 
 7.4% לעיתים נדירות. 2 
  0.1% בערך פעם בחודש. 3 
 -- בערך פעם בשבוע. 4 
  --  . מידי יום5 
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                     ך                                              

      ? 

     ן 

137.                      . % 88.3% 

138.               .5% 89.5% 

 
                         ך                                          

      ? 

     ן 

139.                      % 88% 

140.               . % 88.3% 

 
 

                          ך                        :

             ן 

 9%. 3 % .   3%.                             ן         .141

142.                                   
                  

 .8% 5 . % 4 . % 

143.                                
                             

 3. % 5 .8% 35. % 

144.                           . %  5.3% 33. % 

 
                ך                                       :

             ן 

 33.4% 3.3%  3.3%                            ן         .145

146.                                   
                  

3. % 59.4% 3 . % 

147.                                
                             

  . % 5 . % 35. % 

148.                           . %   .3% 35. % 

 
 דפוסי בילוי

     ן                 
:       

  ף
    

 -  
      

4-3 
      

 -5 
      

  
      
      

M SD 

      ,       ן,  .149
            

       

48.8% 32.3% 11.0% 4.2% 3.7% 1.82 1.031 

150.  /       
      

32.1% 34.6% 16.9% 7.6% 8.8% 2.26 1.231 
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151.     67.5% 17.2% 8.6% 3.5% 3.1% 1.57 1.002 

       /      ן  .152
     

79.1% 15.5% 4.3% 0.6% 0.6% 1.28 0.622 

153.       
 /      /       

             

95.6% 2.3% 1.0% 0.6% 0.5% 1.08 0.440 

154.              
          

40.6% 18.6% 17.1% 8.1% 15.6% 2.39 1.465 

155.               
              ך

50.8% 27.6% 12.5% 4.3% 4.8% 1.85 1.100 

 
 

 לכידות משפחתית
   ן            ,                      ך                          .    , 
             ן                                    ך    ף            .        

.          

      
  ף    

       
       

       
       
       

     
     

M SD 

156.            
            

       
5.2% 10.1% 22.0% 23.6% 39.1% 3.81 1.203 

157.            
             
  ן            

   

5.3% 6.8% 23.4% 26.4% 38.2% 3.85 1.158 

158.            
            

          ך 
            

4.3% 6.6% 21.6% 25.5% 42.0% 3.94 1.134 

159.         
        
          

4.0% 5.1% 16.8% 22.6% 51.5% 4.13 1.110 

 
 סימפטומים גופניים ונפשיים

 -  ?                                   ,                 
         (    )  ן       

 
כמעט  

כל 
 יום

יותר 
מפעם 
אחת 
 בשבוע

בערך 
פעם 
 בשבוע

בערך 
פעם 
 בחודש

לעתים 
רחוקות 
או אף 
 פעם

M SD 

 1.070 4.36 65.7% 16.0% 10.0% 4.6% 3.6% כאב ראש  .160

 0.883 4.54 72.6% 15.8% 7.0% 2.6% 1.9% כאב בטן  .161

 1.184 4.30 66.2% 14.6% 9.0% 3.4% 6.7% כאב גב  .162

מצב רוח רע   .163
 68.2% 17.3% 8.0% 3.5% 3.0% )מצוברח/מדוכא(

4.44 0.990 

 1.146 4.27 63.3% 15.0% 11.5% 5.6% 4.6% כעס  .164

 1.174 4.26 64.3% 135% 11.5% 5.5% 5.2% עצבנות  .165

קשיים להירדם או קשיי   .166
 78.5% 10.1% 5.5% 2.5% 3.4% שינה

4.58 0.952 

 0.857 4.66 81.7% 9.2% 4.6% 2.1% 2.4% סחרחורת  .167
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     ן                                     ן             ן             . .168

             
 

     ן                                              ן                   ך
                           ?     ן     ,    ן               ך.

      ן                           ך       ף                
      
       
         

 

               
        
        

 

M SD 

   9 8     5 4 3         

17.3% 16.7% 24.4% 23.8% 9.5% 4.6% 1.9% 1.2% 0.3% 0.1% 0.2% 7.77 1.657 

 
 

 חשיפה לתכניות מניעה והסברה
           -               ,       ,                                           

                                               ?           /  

 
            '  '                     ,                ן      ף          .173

 91.9%  (לא2 8.1% ( כן1?                                 
 

 עמדות כלליות כלפי סמים ואלכוהול
 

:                                          
       

      
         

     
   

      
      
   

      

M SD 

אין  .174
לתת 
אמון 

במשתמש
ים 

 בסמים

28.8% 24.0% 23.4% 14.2% 9.5% 2.52 1.297 

צריכה  .175
להיות 
תגובה 
חמורה 

נגד 
האנשים 
המשתמ

שים 
 בסמים

 
 

25.4% 24.2% 25.8% 14.2% 10.4% 2.60 1.287 

 
      
       
       

      
       
        

       
     
        

   
       
       / 

169. )         (        1.1% 5.6% 12.1% 81.2% 

170.  ,   (            
)'               

0.9% 5.2% 13.0% 80.8% 

171.              ,         
      

1.1% 8.3% 24.0% 66.6% 

172.  ,           
___________:    

45.0% 52.5% 1.7% 0.8% 
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אין  .176
לתת 
אמון 
באדם 

ששותה 
הרבה 

משקאות 
אלכוהולי

 ים

28.8% 25.6% 25.5% 11.3% 8.7% 2.45 1.255 

אם  .177
מישהו 

משתמש 
פעם אחת 
בחשיש, 
זה לא 
עושה 
אותו 
 פושע

32.1% 27.8% 20.8% 11.2% 8.1% 2.36 1.258 

סמים  .178
מזיקים 
ליחסים 
עם בני 
משפחה 
 וחברים

34.2% 24.7% 22.2% 9.9% 9.1% 2.35 1.286 

מי  .179
שמשתמ

ש בסמים 
צריך 

להישלח 
 למאסר

13.0% 15.7% 29.5% 21.5% 20.4% 3.21 1.289 

מי  .180
שמשתמ

ש בסמים 
צריך 
לשלם 
 קנס

14.9% 20.9% 28.5% 20.5% 15.3% 3.00 1.272 

זכותו  .181
של הפרט 
להשתמש 
בסמים 
כל עוד 
איננו 
מזיק 

 לאחרים

18.2% 23.0% 26.6% 17.5% 14.7% 2.87 1.307 

 
 
 

                                      ך    ך                    .182
?       

 15.1%  אותו עם אפשרות למאסרלשפוט  .1

 14.6%   לפתוח תיק במשטרה .2

 26.9% לתת לו קנס כספי ואזהרה על תנאי .3

 27.2%   להסתפק באזהרה בלבד .4

 16.2%    לא לעשות כלום .5

 
183.                                                   ?     

 62.8%     לא ידוע לי על אתרים כאלה .1
 21.9% בעצמי אליהם כאלה אך לא נחשפתיידוע לי שקיימים אתרים  .2
 9.0%   מעולם בהם אך לא רכשתי לאתרים כאלה נחשפתי .3
 6.0%    בהם רכשתי לאתרים כאלה ואף נחשפתי .4

 0.4%        לא יודע .5
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         ך                                       ך      ן? .184

 7.0%   .לא פוגע כלל1   
 10.3%   . פוגע מעט2   
 10.1%  פוגע במידה בינונית .3   
 17.9%  רבה . פוגע במידה4   
 54.7%   . פוגע במידה רבה מאד5  
 
 

 
 

                               ן           ,                           ן? .185
אסור לשתות אלכוהול )יין, בירה, משקאות חריפים( לחלוטין. ןההיריובמהלך  .1

 66.9% 
  מנות בשבוע(. 2מותר לשתות מעט אלכוהול )עד  ןההיריובמהלך  .2

 16.1% 
  מנות בשבוע(. 7עד  3מותר לשתות במידה בינונית ) ןההיריובמהלך  .3

 5.1% 
 מנות בשבוע ויותר(. 7מותר לשתות בתדירות גבוהה ) ןההיריובמהלך  .4

 4.4% 
         עלא יוד .5

 7.5% 
 

186.                                                                   
        ,          

   ?    
 58.4%  . מאד בעד1
 16.0%  . די בעד2
 12.6% . לא בעד ולא נגד3
 6.3%  . די נגד4
 6.8%  ד. מאוד נג5

M   1.87 

SD   1.247 
 

187.                                                                 
                             )      (.        ך    ך              

?)               (                                             

 10.2%  לשפוט אותו עם אפשרות למאסר .1

 8.8%   לפתוח תיק במשטרה .2

  7.2%  לו את רשיון הנהיגה לשלול .3

 17.5% לתת לו קנס כספי ואזהרה על תנאי .4

 26.7%   להסתפק באזהרה בלבד .5

 29.6%    לא לעשות כלום .6
 

                                                   ך                .188
?       

 17.8%  לשפוט אותו עם אפשרות למאסר .1

 10.9%   במשטרהלפתוח תיק  .2

 9.4%  הנהיגה רישיוןלשלול לו את  .3

 19.9% לתת לו קנס כספי ואזהרה על תנאי .4

 20.4%   להסתפק באזהרה בלבד .5

 21.6%    לא לעשות כלום .6
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189.                          )                  (                  
        (         ?      )        

 
 24.7%  מאד בעד .1

 17.1%  די בעד .2

 22.4% ולא נגדלא בעד  .3

 14.4%  די נגד .4

 21.3%  מאוד נגד .5

M   2.91 

SD   1.466 
 

                   ף                                         .190
?          

 92.7%     אף פעם לא.1   
 4.6%    . כן, לעיתים נדירות2   
  2.7%  . כן, בכל פעם שאני זקוק למידע בנושא3   

 
 
 

     ף                    
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       ':     ן       
Израильский опрос общественного мнения 

 

Здравствуйте, меня зовут _____, я из компании _____. Мы проводим опрос 

общественного мнения для Национального управления по борьбе с наркотиками. Цель 

опроса – изучить общественное мнение относительно потребления сигарет, алкоголя и 

наркотиков. В анкете не надо указывать свое имя, так что секретность Ваших ответов 

гарантирована.  

Мы будем Вам признательны, если Вы примете участие в опросе и таким образом 

поможете  развитию общественного здравоохранения. 

Вопросы анкеты сформулированы в мужском роде, но они конечно же относятся как к 

мужчинам так и к женщинам. 

Демографические вопросы 

 

1.Пол:   1. Мужской   2. Женский 

 

2. В каком году Вы родились? ____________ 

 

3. Где Вы родились?  

1.  Израиль   2. СНГ         3. Эфиопия      4. Франция    5. Другая 

страна(укажите)______ 

 

4. Если Вы не родились в  Израиле, в каком году Вы 

репатриировались?____________ 

 

5. Где родился Ваш отец? 

1.  Израиль   2. СНГ  3. Эфиопия  4. Франция   5. Другая страна (укажите) ____________ 

 

6. Где родилась Ваша мать? 

1.  Израиль   2. СНГ  3. Эфиопия  4. Франция   5. Другая страна (укажите) ____________ 

 

7. Укажите пожалуйста Ваше семейное положение: 

1. Женат/ замужем 2.Разведен/а  3.Вдовец/ вдова 4.Другое:____________ 
 

 

 

8.  Сколько у Вас детей? ( если у Вас нет детей, напишите 0 и перейдите к вопросу 

11)_______ 
 

9.  Если у Вас есть дети, сколько из них проживают с Вами дома?____________ 
 

10.  Если у Вас есть дети, сколько из них младше 18-ти лет?____________ 
 

11. Какое у Вас образование? 

 

1.Не учился вообще 

2.1-11 лет 

3.Закончил школу без аттестата зрелости 

4.Закончил школу с аттестатом зрелости 
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5.Среднее техническое образование (например, младший инженер, йешива, 

медучилище) 

6. Бакалавр- первая степень 

7. Магистр-вторая степень 

8. Доктор наук и выше 

12. На данный момент Вы являетесь студентом в одном из Высших учебных 

заведений? 

1. Нет 

2. Учусь на Бакалавра 

3.  Учусь на Магистра 

4. Учусь на Доктора наук и выше 

5. Другое (укажите) ____________ 
 

13. Вы работали на оплачиваемой работе в течении последних 30-ти дней? 

 1. Да         2. Нет 
 

14. Если Вы не работали в течении последних 30-ти дней: по какой причине? 

1. Безработица          2. Болезнь          3. Милуим         4. Отпуск/ смена места работы 
 

15.Если Вы работали в течении последних 30-ти дней:сколько часов в неделю Вы 

обычно работаете? 
 

1. Я не работал в течении последних 30-ти дней 

2. 1-10 часов в неделю 

3. 11-20 часов в неделю 

4. 21-30 часов в неделю 

5. 31 час в неделю и больше 
 

16. Сколько времени (лет) Вы работаете на Вашем нынешнем рабочем 

месте?_______ лет 
 

Материальное положение 

17. В Вашем семейном распоряжении имеется машина/пикап/грузовик? 
 

     1.Нет 

           2. Да, одна машина        

     3. Да, две машины  и больше 

 

18. За последние 12 месяцев, cколько раз Вы ездили в отпуск за пределы 

Израиля? 
 

     1.Никогда 

           2. Один раз        

     3. Два раза и больше 

     4.Больше чем два раза 
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19. У Вас дома есть компьютер? ( включая портативный компьютер и планшет)  
 

     1.Нет 

           2. Один компьютер        

     3. Два компьютера 

     4. Больше чем два компьютера 

20. Сколько у Вас душевых\ванных комнат? 
 

     1.Нет 

           2. Одна        

     3. Две  

     4. Больше чем две 

 
21. У Вас дома есть посудомоечная машина? 1. Нет      2. Да 

 

22. Средний ежемесячный  доход ( брутто) на человека в Израиле равняется 9,500 

шек.  Каков  Ваш  доход? 
 

1. Меньше  чем 5,000 шек. 

2. 5,001 шек.- 9,500 шек. 

3. 9,501 шек.-14,000 шек. 

4. 14,001 шек.-18,500 шек. 

5. 18,501 шек. и больше 
 

23. Вы служите в Армии Обороны Израиля? 

1. Нет 

2. Срочная служба 

3. Сверхсрочная служба 

4. Альтернативная гражданская служба 
 

24. Вас вызывали за последние два года на военные сборы?      1. Да         2. Нет 

 

25. Как Вы определили бы себя по отношению к религии? 

1. Очень религиозный/ хареди      2. Религиозный       3. Соблюдающий традиции                           

 4. Светский      5.Другое (укажите) ____________ 
 

 

26. Вы: 1.Еврей  2. Мусульманин   3. Христианин  4. Друз  5. Другое: __________ 
 

Степень риска причинения вреда 

Насколько, по-Вашему, 

люди подвергаются риску с 

точки зрения здоровья, 

способности 

функционировать и т.д. 

если они... 

Нет 

никакого 

риска 

Низкий 

риск 
Средний 

риск 
Высокий 

риск 

Очень 

высокий 

риск 

27. Курят сигареты 1 2 3 4 5 

28. Курят кальян 1 2 3 4 5 
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29. Пьют алкогольные 

напитки (вино, пиво 

или более крепкий 

напиток)  

1 2 3 4 5 

30. Пьют алкогольные 

напитки во время 

беременности 

1 2 3 4 5 

31. Употребляют коноплю ( 

гашиш\ марихуана\ травка 
1 2 3 4 5 

32. Употребляют 

дизайнерские наркотики 

(Nice Guy, “Мабсутон” 

,Eкатинон) 

1 2 3 4 5 

33.  Употребляют лекарства 

без рецепта врача 
1 2 3 4 5 

 

 

 

Схема употребления сигарет и кальяна 
 

Сколько раз Вы  курили 

сигареты или другие 

табачные изделия? 
Никогда 

1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 

10-

19 

раз 

20-

29 

раз 

30+ 

раз 

34. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

35. За последние 12 

месяцев 
1 2 3 4 5 6 7 

36. За последние 30 дней  1 2 3 4 5 6 7 
 

 

Сколько раз Вы  курили 

кальян? 
Никогда 

1-2 

раз 
3-5 

раз 
6-9 

раз 
10-19 

раз 
20-29 

раз 
30+ 

раз 

37. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

38. За последние 12 

месяцев 
1 2 3 4 5 6 7 

39. За последние 30 

дней 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Схема употребления алкоголя 

 
 

Сколько раз Вы пили вино 

не в религиозных целях? Никогда 
1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 

10-

19 

раз 

20-

29 

раз 

30+ 

раз 

40. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

41. За последние 12 

месяцев 
1 2 3 4 5 6 7 

42. За последние 30 дней  1 2 3 4 5 6 7 
 

 

Сколько раз Вы пили 

cветлое пиво?   
Никогда 

1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 
10-19 

раз 
20-29 

раз 
30+ 

раз 

43. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

44. За последние 12 

месяцев 
1 2 3 4 5 6 7 

45. За последние 30 

дней 
1 2 3 4 5 6 7 
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Сколько раз Вы пили  крепкие 

алкогольные напитки  

(например:коньяк, 

виски,текила, арак, водка, и т.д. 

?)   

Никогда 
1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 

10-

19 

раз 

20-

29 

раз 

30+ 

раз 

46. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

47. За последние 12 месяцев 1 2 3 4 5 6 7 

48. За последние 30 дней 1 2 3 4 5 6 7 
 

 

В течении последних 30-ти 

дней сколько раз Вы (если 

вообще) делали следующее?   
Никогда 

1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 

10-

19 

раз 

20-

29 

раз 

30+ 

раз 

49.  Ехал/а в машине с 

водителем, который пил 

алкоголь 
1 2 3 4 5 6 7 

50. Ехал/а за рулем в 

машине после того как  

пил  алкоголь  

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

51. Если вы выпиваете алкогольные напитки, сколько обычно напитков Вы 

выпиваете в обычный день? Порция напитка означает: банка пива, бокал вина, 

стопка более крепкого алкогольного напитка   (коньяк, виски,текила, арак, водка) 

Например: 
 

 
                                                                                                               Пиво                      Вино               Шерри/                

Крепкий 

                                                                                                                                                                       Ликер                  

напиток 

 

   Я никогда не употреблял алкоголь  1❑ 

   Менее чем один напиток 2❑ 

  Один напиток 3❑ 

  2 напитка 4❑ 

  3 напитка 5❑ 

 4 напитка 6❑ 

 5 напитков 7❑ 
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52. Если Вы употребляли алкоголь за последние 30 дней,  сколько раз Вам 

случалось выпить 5 или более  напитков в течении нескольких часов? 
 

 Я никогда не выпивал  5 или более порций напитка в течении нескольких 

часов 
1❑ 

  Я никогда не выпивал 5 или более порций напитка в течении нескольких   

часов за последний месяц 
2❑ 

   Один раз     3❑ 

    2 раза 4❑ 

    3 раза 5❑ 

    4 раза и больше 6❑ 
 

53. Сколько дней из  последних 30-ти , Вы употребляли алкоголь?  

1) 20 дней и больше    2)10-19 дней  3) 4-9 дней  4)1-3 дня  5)никогда 

    

54. Сколько раз в течении последнего 

года Вы напивались до опьянения? 

1) Ни разу 2) Один 

раз 
3) 2-3 

раза 
4) 4-5 

раз 
5) 6 раз и 

больше 
 

 

 

 

55. Случается ли, что Вы в результате употребления алкоголя страдаете 

бессоницей? 

1)Почти каждый день   2) Примерно раз в неделю   3) Примерно раз в месяц   4)Редко 

или никогда 
 

Схема употребления наркотиков (в том числе лекарств, отпускаемых по рецепту) 
 

Пожалуйста укажите каждый препарат который Вы употребляли за последние 12 

месяцев 
 

 Я не 

употреблял 
Употреблял с 

рецептом 

врача 

Употреблял 

без рецепта 

врача 

56.Снотворное или транквилизаторы 

(примерснотворного 
или транквилизаторов - валиум, 

асиваль,вабен,клонекс, 

ксанакс,бондормин) 

0 1 2 

57. Риталин или концерта 0 1 2 

58. Наркотические обезболивающие 

(например оксиконтин петидин, 

кодеин, морфин, бупренорфил, таргин 

фентанил, дюрогезик,трамадекс) 

0 1 2 

59. Адолан 

(метадон)/субутекс/собоксон  
0 1 2 
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Сколько раз Вы употребляли 

гашиш? Никогда 
1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 

10-

19 

раз 

20-

29 

раз 

30+ 

раз 

60. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

61. За последние 12 

месяцев 
1 2 3 4 5 6 7 

62. За последние 30 дней 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

Вы курили марихуану 

или травку ? 

 

Никогда 
1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 
10-19 

раз 
20-29 

раз 
30+ 

раз 

63. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

64. За последние 12 

месяцев 
1 2 3 4 5 6 7 

65. За последние 30 

дней 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Сколько раз Вы 

употребляли ЛСД? Никогда 
1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 
10-19 

раз 
20-29 

раз 
30+ 

раз 

66. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

67. За последние 12 

месяцев 
1 2 3 4 5 6 7 

68. За последние 30 

дней 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Сколько раз Вы употребляли 

бодрящие таблетки или мет без 

медицинской причины? 
Никогда 

1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 

10-

19 

раз 

20-

29 

раз 

30+ 

раз 

69. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

70. За последние 12 

месяцев 
1 2 3 4 5 6 7 

71. За последние 30 дней 1 2 3 4 5 6 7 
 

 

Сколько раз Вы 

употребляли опиум? 

 

Никогда 
1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 
10-19 

раз 
20-29 

раз 
30+ 

раз 

72. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

73. За последние 12 

месяцев 
1 2 3 4 5 6 7 

74. За последние 30 

дней 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Сколько раз Вы употребляли 

героин (настоящий или 

поддельный)? 

 

Никогда 
1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 

10-

19 

раз 

20-

29 

раз 

30+ 

раз 

75. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

76. За последние 12 месяцев 1 2 3 4 5 6 7 

77. За последние 30 дней 1 2 3 4 5 6 7 
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Сколько раз Вы употребляли 

кокаин (не включая 

поддельный)? 

 

Никогда 
1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 

10-

19 

раз 

20-

29 

раз 

30+ 

раз 

78. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

79. За последние 12 

месяцев 
1 2 3 4 5 6 7 

80. За последние 30 дней 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

Сколько раз Вы 

употребляли крэк ? 

 
Никогда 

1-2 

раза 
3-5 

раза 
6-9 

раз 
10-19 

раз 
20-29 

раз 
30+ 

раз 

81. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

82. За последние 12 

месяцев 
1 2 3 4 5 6 7 

83. За последние 30 

дней 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Сколько раз Вы 

употребляли экстази ? 

 
Никогда 

1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 
10-19 

раз 
20-29 

раз 
30+ 

раз 

84. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

85. За последние 12 

месяцев 
1 2 3 4 5 6 7 

86. За последние 30 

дней 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Сколько раз Вы 

употребляли PCP или 

кетамин? 
Никогда 

1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 
10-19 

раз 
20-29 

раз 
30+ 

раз 

87. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

88. За последние 12 

месяцев 
1 2 3 4 5 6 7 

89. За последние 30 дней 1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

Сколько раз Вы 

употребляли GHB? Никогда 
1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 
10-19 

раз 
20-29 

раз 
30+ 

раз 

90. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

91. За последние 12 

месяцев 
1 2 3 4 5 6 7 

92. За последние 30 

дней 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Сколько раз Вы 

употребляли Поперс? Никогда 
1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 
10-19 

раз 
20-29 

раз 
30+ 

раз 

93. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

94. За последние 12 месяцев 1 2 3 4 5 6 7 
95. За последние 30 дней 1 2 3 4 5 6 7 



127 

 

 

колько раз Вы употребляли 

дизайнерские наркотики              

(например Nice guy,катинон,  

мабсутон и т.д) ? 

Никогда 
1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 

10-

19 

раз 

20-

29 

раз 

30+ 

раз 

96. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

97. За последние 12 месяцев 1 2 3 4 5 6 7 

98. За последние 30 дней 1 2 3 4 5 6 7 
 

 

Сколько раз Вы 

употребляли 

галюциогенные грибы? 
Никогда 

1-2 

раза 
3-5 

раза 
6-9 

раз 

10-

19 

раз 

20-

29 

раз 

30+ 

раз 

99. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

100. За последние 12 

месяцев 
1 2 3 4 5 6 7 

101. За последние 30 

дней 
1 2 3 4 5 6 7 

 
 

Какие другие препараты Вы 

употребляли (которые не 

указанны в вопросах 60-

101?)________ 

Никогда 
1-2 

раза 
3-5 

раз 
6-9 

раз 

10-

19 

раз 

20-

29 

раз 

30+ 

раз 

102. Иногда 1 2 3 4 5 6 7 

103. За последние 12 

месяцев 
1 2 3 4 5 6 7 

104. За последние 30 дней 1 2 3 4 5 6 7 

 
105. Вводили ли Вы себе, или кто-то из друзей вводил Вам, одно из веществ, 

указанных в вопросах 60-101, посредством инъекции?      

1. Да             2. Нет 
 

106. В случае, если вы ответили “да” на предыдущий вопрос ( номер 105), о каком 

препарате идет речь?__________________ 
 

Сколько Вам было лет когда Вы в первый раз попробовали каждый из 

следующих препаратов?  

(Если Вы никогда не употребляли, напишите 00 вместо возраста. Если Вы точно 

не помните, постарайтесь ответить примерно.). Обязательно ответьте на все 

вопросы. 

107 Сигареты _______ лет 

108 Кальян _______ лет 

109 Алкогольный напиток не для религиозных целей _______ лет 

110 Марихуана, гашиш _______ лет 

111 Дизайнерские наркотики (например Nice 

guy,катинон,  мабсутон и т.д)? 
_______ лет 

112 Бодрящие таблетки или Транквилизаторы _______ лет 

113 Другие наркотики ( Опиум, героин, поддельный _______ лет 
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героин крэк, кокаин, экстази, LSD, 

галлюциногенные грибы и т.д.) 

Если Вы случайно попадете куда-то где друзья 

предложат Вам употребить следующие препараты, 

согласитесь ли Вы? (Отметьте один ответ в каждой 

строчке) 

Да Возможно Нет 

114. Гашиш/ марихуана или травка 1 2 3 

115. Дизайнерские наркотики (например Nice 

guy,катинон,  мабсутон и т.д)? 
1 2 3 

116. Экстази 1 2 3 

 

Если бы Вы хотели купить один или несколько 

следующих наркотиков, Вы знали бы куда или к кому 

обратиться? 
Да Возможно Нет 

117. Гашиш/ марихуана или травка 1 2 3 

118. Бодрящие таблетки (мет) 1 2 3 

119. Дизайнерские наркотики (например Nice 

guy,катинон,  мабсутон и т.д)? 

1 2 3 

120. Экстази 1 2 3 
 

Схема ставок азартных игр 

Ставка это риск поставленый на волю случая на деньги или что-либо ценное, не зная 

заранее  окончательный результат. В Израиле некоторые ставки легальны, например те 

которые контролируются “Мифаль-а-паис” и Советом урегулирования ставок в спорте. 

Но есть также нелегальные ставки, например в казино,по интернету и пр. 

 

121. За последний год, Вы делали какие либо ставки? 

1. Я не делал ставки за последний год 

2. 1-5 раз в году. 

3. 6-11 раз в году. 

4. Раз в месяц. 

5. 2-3 раза в месяц. 

6. Раз в неделю. 

7. 2-3 дня в неделю. 

8. 4-5 дня в неделю. 

9. Каждый день или почти каждый день. 

В течение последних 12 месяцев, как часто: 

 

  Никогда Иногда Большую 

часть 

времени 

Почти 

всегда 

122. Вы делали ставки на суммы выше чем 

Вы можете себе позволить 
1 2 3 4 

123. У Вас была потребность ставить на 

крупные суммы для того, чтобы 

достичь той- же меры возбуждения. 

1 2 3 4 

124. Вы возвращались чтобы выиграть 

деньги, которые Вы потеряли. 
1 2 3 4 

125. Вы брали в долг или продавали что-то, 1 2 3 4 
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  Никогда Иногда Большую 

часть 

времени 

Почти 

всегда 

чтобы иметь деньги на ставки. 

126. Вы чувствовали  что у Вас есть 

проблемы с азартными играми. 
1 2 3 4 

127. Вы чувствовали  что азартные игры 

вызвали какие-либо проблемы со 

здоровьем, включая стресс или 

беспокойство. 

1 2 3 4 

128. Люди критиковали Ваше пристрастие к 

азартным играм или говорили Вам что у 

Вас проблемы с азартными играми. 

Думали  ли Вы что это правда или нет. 

1 2 3 4 

129. Вы чувствовали  что азартные игры 

привели к финансовым проблемам у 

Вас или членов Вашей семьи 

1 2 3 4 

130. Вы чувствовали себя виноватым из-за 

того как Вы делаете ставки или о том, 

что происходит с Вами, когда вы 

делаете ставки. 

1 2 3 4 

 
 

Схема употребления алкоголя и наркотиков на рабочем месте  

 

131. В течении последних 30-ти дней, Вы  испытывали похмелье в результате 

употребления алкоголя? 

1) Да 

2) Нет 
    
 

Если Вы ответили “Да” на предыдущий вопрос, ответьте на следующие пункты, 

касающиеся влияния ощущения похмелья на работе в течении последних 30-ти 

дней? 
 

132. Сколько рабочих 

дней Вы пропустили? 
133.Сколько дней Вы 

опаздывали на 

работу? 

134.Сколько дней у  Вас было 

падение работоспособности?   

________дней ________дней ________дней 

 
135. За последние 12 месяцев,  Вы  употребляли алкоголь в рабочее время (не в 

рамках корпоратива)? 
 

1.Никогда   2. Очень редко.   3. Примерно раз в месяц  4. Примерно раз в неделю   5. 

Ежедневно 
 

136. За последние 12 месяцев,  c  Вами случалась дорожная авария по дороге на 

работу,во время работы  или по дороге домой, под влиянием алкоголя (похмелья)? 
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1.Никогда   2. Очень редко.   3. Примерно раз в месяц  4. Примерно раз в неделю  5. 

Ежедневно 
 

У Вас на работе  распространяют информацию об ущербе причиняемом 

чрезмерным употреблением алкоголя и употреблением наркотиков? 
 

137. Чрезмерное употребление алкоголя        1.Да 2. Нет 

138. Употребление наркотиков         1. Да 2. Нет 

 

У Вас на работе  есть письменный устав по употреблению алкоголя и 

наркотиков? 
 

139.Употребление алкоголя 1. Да 2. Нет 

140. Употребление наркотиков 1. Да 2. Нет 

 

Допустимо ли на Вашем рабочем месте следующее? 
 

 Да Нет Не 

знаю 

141.Употребление алкогольных напитков во время работы 1 2 3 

142. Употребление алкогольных напитков за два часа до 

начала работы 

1 2 3 

143. Употребление алкогольных напитков в рамках 

общественных мероприятий на рабочем месте 
1 2 3 

144. Употребление наркотиков на рабочем месте 1 2 3 

 

 

Как часто на Вашем рабочем месте происходит следующее? 

 Да Нет Не 

знаю 

145.Употребление алкогольных напитков во время работы 1 2 3 

146. Употребление алкогольных напитков за два часа до 

начала работы 
1 2 3 

147. Употребление алкогольных напитков в рамках 

общественных мероприятий на рабочем месте 
1 2 3 

148. Употребление наркотиков на рабочем месте 1 2 3 
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Схема развлечений 

Сколько раз в прошлом месяце Вы 

были в : 
Ни 

разу 
1-2 

раза 
3-4 

раза 
5-6 

раз 
7 раз и 

больше 

149.Кино, театре, развлекательных и 

культурных мероприятиях 
1 2 3 4 5 

150. Кафе, ресторане 1 2 3 4 5 

151. Пабе 1 2 3 4 5 

152.Дискотеке /ночном клубе 1 2 3 4 5 

153. На вечеринках типа «транс», 

«асид», «афтер парти» 
1 2 3 4 5 

154. Занимались спортивной 

деятельностью 
1 2 3 4 5 

155. Вечеринка в доме друзей или 
 у  Вас  

1 2 3 4 5 

 
Семейная сплоченность  

Перед Вами несколько предложений, которые люди обычно используют чтобы 

описать свою семью. Прочитайте внимательно каждое предложение, выберите 

ответ, наиболее подходящий для описания Вашей семьи и обведите кружком 

соответствующую цифру. Ответьте пожалуйста на все вопросы. 

 
Почти 

никогда 
Редко Иногда Часто 

Почти 

всегда 

156.  Члены нашей семьи просят 

друг друга о помощи 
1 2 3 4 5 

157. Члены семьи любят 

проводить свободное время  

друг с другом  
1 2 3 4 5 

158. Члены семьи советуются 

друг с другом для принятия 

решений 
1 2 3 4 5 

159.Семейное «вместе» очень 

важно 
1 2 3 4 5 
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Физические и эмоциональные симптомы 
 

За последние 6 месяцев, Как часто Вы чувствуете   следующее ? (Отметьте один 

ответ в каждой строке)  
 

  Почти 

кажды

й день  

Чаще 

чем 

раз в 

недел

ю 

Примерн

о раз в 

неделю 

Примерн

о раз в 

месяц 

Редко 

или 

никогд

а 

160

. 
Головная боль 1 2 3 4 5 

161

. 
Боль в животе 1 2 3 4 5 

162

. 
Боль в спине 1 2 3 4 5 

163

. 
Плохое настроение 

(угрюмый/подавленный

)  

1 2 3 4 5 

164

. 
Гнев  1 2 3 4 5 

165

. 
Нервозность 1 2 3 4 5 

166

. 
Трудно заснуть или 

бессонница 
1 2 3 4 5 

167

. 
Головокружение 1 2 3 4 5 

 

168. Перед Вами нарисована шкала. 
 

В левом конце шкалы находится число "10"  которое указывает на наилучшую 

жизнь для Вас. В правом конце шкалы находится число "0"  которое указывает на 

наихудшую жизнь для Вас. 

Где, по Вашему, Вы находитесь на этой шкале? 

Пожалуйста, обведите номер, который лучше всего выражает то, что Вы 

чувствуете 
 

Наихудшая жизнь ☹ 
                   

Наилучшая жизнь   ☺ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Воздействие   превентивных  и информационных программ 

За последние 12 месяцев, Вас когда-нибудь просвещали  превентивными 

программами, включающие в себя разъяснение, лекции, профессиональную 

литературу и тому подобное на тему предотвращения и и сокращения 

использования наркотиков и/или алкоголя?   
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 Об 

употреблении 

наркотиков 

Об 

употреблении 

алкоголя 

Просвещали 

про оба 
Не 

просвещали/ 

не помню 

169. В общественном 

центре  
1 2 3 4 

170.В рамках других 

заведений (армия, 

университет и т.д.) 

1 2 3 4 

171.Интернет,телевидение 

или радио 
1 2 3 4 

172. В других рамках. В 

каких? 
1 2 3 4 

 
173. Если вы ответили "нет" на четыре предыдущих вопроса, Вы хотели бы 

принять участие или получить профессиональную литературу о превентивных 

программах ?  

 

1) Да    2) Нет 

Общее отношение к наркотикам и алкоголю 

 

Насколько Вы согласны с 

каждым из следующих 

предложений: 

Совершенно 

согласен 
Согласен 

Не 

уверен 
Не 

согласен 

Абсолютно 

не 

согласен 

174. Нельзя доверять 

тем, кто 

употребляет 

наркотики 

1 2 3 4 5 

175. Надо принимать 

жестские меры по 

отношению к 

людям, которые 

употребляют 

наркотики  

1 2 3 4 5 

176. Нельзя доверять 

человеку, 

который 

употребляет 

много 

алкогольных 

напитков 

1 2 3 4 5 

177. Если кто-то 

пробует гашиш 

один раз, это не 

делает его 

преступником 

1 2 3 4 5 

178. Наркотики вредят 

отношениям с 

семьей и 

друзьями  

1 2 3 4 5 
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179. Того, кто 

употребляет 

наркотики надо 

сажать в тюрьму 

1 2 3 4 5 

180. Тот, кто 

употребляет 

наркотики , 

должен платить 

штраф  

1 2 3 4 5 

181. Человек имеет 

право 

употреблять 

наркотики, если 

он не причиняет 

вреда другим  

1 2 3 4 5 

 

182. Что по Вашему нужно делать с человеком, пойманым в использовании 

дизайнерских наркотиков в личных целях? 

 

1. Осудить его с возможностью заключения. 

2. Завести уголовное дело 

3. Денежный штраф и условное предупреждение. 

4. Ограничиться   предупреждением. 

5. Ничего не делать. 
 

183. Вам попадался сайт или интернет-форум, который позволяет покупку 

наркотиков? 

 

1. Я ничего не знаю о таких сайтах. 

2. Я знаю, что есть такие сайты, но они мне не попадались. 

3. Мне попадались такие сайты, но я ничего на них не покупал. 

4. Мне попадались такие   сайты   и   я   там  даже покупал. 
 

184. Как вы думаете, алкоголь может нанести вред плоду, если пить во время 

беременности? 
 

1. Вообще не вредит   2. Немного вредит   3. Вредит в средней мере.   4. Сильно 

вредит 

      5. Очень сильно вредит 
 

185.  Что из нижеперечисленного является наиболее правильным мнением об 

употреблении алкоголя во время беременности? 
 

1. Во время беременности, полностью запрещается употреблять алкоголь (вино, 

пиво и спиртные напитки). 

2. Во время беременности можно выпить немного алкоголя (до двух порций в 

неделю). 

3. Во время беременности можно пить умеренно (от 3-х до 7-и порций в неделю). 

4. Во время беременности можно пить часто (семь или более порций в неделю). 

5. Я не знаю. 
 

186. Вы за или против закрытия киосков, которые незаконно продают алкоголь и 

дизайнерские наркотики   несовершеннолетним   ? 
 

1. Абсолютно   за.  2.  За.  3. Не за и не против.  4.  Против. 5.  Абсолютно против. 
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187. В последние годы, общество ведет дискуссию на тему легализации 

марихуаны                         (конопли). Что по Вашему нужно делать с 

человеком,  пойманым  в первый   или   во второй  раз  за использование 

малой дозы марихуаны   в личных целях (не в медицинских)? 
 

1. Осудить его с возможностью заключения. 

2. Завести уголовное дело 

3. Лишить его водительских прав. 

4. Денежный штраф и условное предупреждение. 

5. Ограничиться   предупреждением. 

6. Ничего не делать.        
 

188. Что по Вашему нужно делать с человеком,  пойманым  в  третий   раз   за 

использование  марихуаны   в  личных целях ? 
 

1. Осудить его с возможностью заключения. 

2. Завести уголовное дело 

3. Лишить его водительских прав. 

4. Денежный штраф и условное предупреждение. 

5. Ограничиться   предупреждением. 

6. Ничего не делать. 

 

189. Вы за или против легализации использования в личных целях (не в 

медицинских)     

     Конопли   (марихуаны   или  гашиша ) ? 

 

1. Абсолютно  за.   2.  За.   3. Не за и не против.  4.  Против.   5.  Абсолютно 

против. 

 

 

190.  Вы   заходили   на   сайт  или страницу Фейсбук  национального  управления  

по  борьбе с  наркотиками и алкоголем? 

 

1. Никогда    2.  Да, иногда      3. Да. всякий раз, когда мне нужна информация на 

эту тему. 

 

 

 

Еще раз спасибо за сотрудничество 
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     ן             ': 
 

 استمارة أسئلة الستطالع مواقف الجمهور
نحن نجري استطالعا لرأي الجمهور من طرف السلطة .           وأنا من شركة__________  مرحبا، اسمي

الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول. يفحص هذا االستطالع مواقف وأنماط االستخدام في ما يتعلق باستهالك 
  السجائر، الكحول والمخدرات. ال حاجة لذكر اسمك على استمارة األسئلة، حيث أن سرية إجاباتك مضمونة. 

  شاركت في هذا االستطالع، ألنك ستساهم من خالل ذلك في النهوض بصحة الجمهور. سنكون شاكرين لك إن
 لكال الجنسين. -طبعا  -ألغراض األريحية، تمت صياغة استمارة األسئلة بصيغة المذكر، لكنها موجهة 

 

 أسئلة ديموغرافية
 
 أنثى. 2                   ذكر. 1          هل أنت: .1

 _____      في أي عام ولدت؟ .2

 أين ولدت؟ .3

. 5  فرنسا . 4 أثيوبيا . 3  االتحاد السوفياتي. 2 إسرائيل .2
 _____.غيرها، فّصل

 _____      إسرائيل؟في حال لم تولد في إسرائيل، ففي أي عام قدمت إلى  .4

 أين ولد والدك؟ .5

غيرها، . 5  فرنسا . 4 أثيوبيا . 3  االتحاد السوفياتي. 2 . إسرائيل1

 _____.فّصل
 أين ولدت أمك؟ .6

غيرها، . 5  فرنسا . 4 أثيوبيا . 3  االتحاد السوفياتي. 2 . إسرائيل1

 _____.فّصل
 ما هي حالتك االجتماعية؟ .7

 _____. آخر. 4  أرمل. 3  مطلق. 2 متزوج .2

 ( _____.11 ، وانتقل إلى السؤال'0'إذا لم يكن لديك أوالد، أكتب ) كم ولدا لديك؟ .8

 _____. إذا كان لديك أوالد، كم من أبنائك يسكنون معك في المنزل؟ .9

 _____. عاما؟ 18إذا كان لديك أوالد، كم من أبنائك يبلغون أقل من  .10

 ما هو مستواك التعليمي؟ .11

 لم أتعلم مطلقا .9

 سنة تعليمية 1-11 .10

 ثانوي، بدون شهادة بجروت .11
 ثانوي، مع شهادة بجروت .12

 .(مثل: هندسيين، مدرسة دينية عليا، ممرضات، وما شابه) ذو ثقافة فوق ثانوية غير أكاديمية .13

 أحمل اللقب األول .14

 أحمل اللقب الثاني .15

 أحمل اللقب الثالث وما فوق. .16

 العالي؟هل أنت طالب فعليا اليوم في إحدى مؤسسات التعليم  .12

 كال .6

 طالب للقب األول .7

 طالب للقب الثاني  .8

 طالب للقب الثالث وما فوق .9

 _____. آخر، فّصل: .10
 كال. 2       نعم. 1         يوما الماضية؟  3هل عملت مقابل أجر خالل الـ  .13

 . 18 – 65 عليك مقابلة أحد سكان المنزل بجيل

 .، فال تجري المقابلة9819أو بعد  5119لذلك، إذا كان/ت قد ولد/ت قبل 
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 يوما الماضية، ما هو سبب عدم عملك؟  3في حال لم تعمل، خالل الـ  .14

 إجازة/ تغيير مكان العمل .4  الخدمة االحتياطية. 3  مرض. 2  عاطل عن العمل. 1   

 يوما الماضية، ما هو عدد ساعات العمل األسبوعية التي تعملها عموما؟  3في حال عملت خالل الـ  .15

 يوما الماضية 30لم أعمل خالل الـ  .6

 ساعات أسبوعية 1-10 .7

 ساعة أسبوعية 11-20 .8

 ساعة أسبوعية 21-30 .9

 ساعة أسبوعية وأكثر 31 .10

 .سنوات___________  تعمل في مكان عملك الحالي؟( بالسنوات) الوقت منذ كم من .16

  الوضع االقتصادي
 هل توجد بحوزة عائلتك سيارة/ تندر/ شاحنة؟ .17

 

1 كال 
2 نعم، سيارة واحدة 
3 نعم، سيارتان أو أكثر 
 

  شهرا الماضية، كم مرة سافرت في إجازة خارج البالد؟   خالل الـ  .18

1 وال مرة 
2 مرة واحدة 
3 مرتان 
4 أكثر من مرتين 
 

  ؟(التابلت -بما في ذلك الحاسوب النقال واللوحي ) كم حاسوبا يوجد في بيتك .19

1 ليس لدينا حاسوب 
2 حاسوب واحد 
3 حاسوبان  
4 أكثر من حاسوبين 

 

  كم غرفة حمام لديكم في المنزل؟ .20

1 ليس لدينا  
2 واحدة 
3 اثنتان 
4 من غرفتين أكثر 
 

 نعم. 2  كال. 1 هل في منزلكم جالية أواني؟ .21

 ش.ج، ما هو مستوى دخلك؟   9,5الدخل الشهري المتوسط )بروطو( للشخص في إسرائيل هو نحو  .22

 ش.ج 5,000 حتى .6
 ش.ج 9,500 -ش.ج  5,001 .7
 ش.ج 14,000 -ش.ج  9,501 .8

 ش.ج 18,500 -ش.ج  14,001 .9
 ش.ج وما فوق 18,501 .10

 

 بالخدمة العسكرية/ الوطنية فعليا؟هل تقوم اليوم  .23

 كال .5

 أؤدي الخدمة اإللزامية في جيش الدفاع .6



139 

 

 أؤدي الخدمة الدائمة في جيش الدفاع .7

 أؤدي الخدمة الوطنية/ المدنية .8
 

 كال.                    نعم.            هل تم استدعاؤك خالل السنتين الماضيتين للخدمة االحتياطية؟ .24

 العالقة بالدين والتقاليد؟كيف تعّرف نفسك من حيث  .25

آخر، . 5     علماني. 4   محافظ على التقاليد. 3 متدين. 2  متدين جدا -متزمت  .2

 _______________:فّصل
 

 ___________:آخر، فّصل. 5  درزي. 4  مسيحي. 3 مسلم/ آخر. 3 مسلم/ بدوي. 2 يهودي.1 هل أنت؟ .26

 إدراك مدى خطورة مختلف المواد
بحسب رأيك، إلى أي مدى هنالك خطورة )من الناحية الصحية، من ناحية القدرات األدائية وما شابه( عندما يقوم 

 الناس... 
ليست  

هنالك 
أية 

 خطورة

خطورة 
 قليلة

خطورة 
 متوسطة

خطورة 
 كبيرة

خطورة 
 كبيرة جدا

 1 2 3 4 5 يدخنون السجائر  .27

 1 2 3 4 5 يدخنون النارجيلة )األرجيلة(  .28

يشربون مشروبا كحوليا )نبيذ، بيرة أو   .29
 مشروب روحي(

1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 يشربون مشروبا كحوليا خالل الحمل  .30

الحشيش/ المريخوانا/ ) يستخدمون القنـّب  .31

 (الجراس
1 2 3 4 5 

يستخدمون مخدرات المقاصف )مثل: نايس   .32
 جاي، مبسوطون، حجيجات وما شابه(

1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 يستخدمون األدوية بدون وصفة طبيب  .33

 

 أنماط استخدام السجائر والنارجيلة

كم مرة قمت بتدخين السجائر أو 
 منتجات التبغ األخرى؟

 وال مرة
 -  
 مرات

3-5 
 مرات

 -9  
 مرات

  - 9 
 مرة

  - 9 
 مرة

3  +
 مرة

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .34

 7 6 5 4 3 2 1 الماضيةشهرا     خالل الـ .35

 7 6 5 4 3 2 1 يوما الماضية  3 خالل الـ .36

 
كم مرة قمت باستخدام 

 النارجيلة؟
 

وال 
 مرة

 -  
 مرات

 مرات 3-5
 -9  

 مرات

  - 9 
 مرة

  - 9 
 مرة

3  + 

 مرة

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .37

شهرا     خالل الـ .38

 7 6 5 4 3 2 1 الماضية

 7 6 5 4 3 2 1 يوما الماضية  3 خالل الـ .39
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 أنماط شرب الكحول
كم مرة قمت بشرب 

ليس ألغراض  النبيذ
 دينية

 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة
 -9  
 مرات

  - 9 
 مرة

  - 9 
 مرة

3  +
 مرة

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .40

    خالل الـ .41
 7 6 5 4 3 2 1 شهرا الماضية

  3 خالل الـ .42
 7 6 5 4 3 2 1 يوما الماضية

كم مرة قمت بشرب 
 البيرة البيضاء؟

 
 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة

 -9  

 مرات

  - 9 
 مرة

  - 9 
 مرة

3  +
 مرة

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .43

    خالل الـ .44
 7 6 5 4 3 2 1 شهرا الماضية

  3 خالل الـ .45
 7 6 5 4 3 2 1 يوما الماضية

        

 كم مرة قمت بشرب
مشروبات كحولية 

مثل: ) روحية

الويسكي، الكونياك، 
التاكيال، العرق، 

 الفودكا وما شابه(

 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة
 -9  
 مرات

  - 9 
 مرة

  - 9 
 مرة

3  +
 مرة

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .46

    خالل الـ .47
 7 6 5 4 3 2 1 شهرا الماضية

  3 خالل الـ .48
 7 6 5 4 3 2 1 يوما الماضية

 
 

 قمت باألمور التالية:(  قمت بذلكإذا ) كم مرة يوما الماضية،  3 خالل الـ
 
 

وال 
 مرة

مرة أو 
 مرتين

3-5 
 مرات

 -9 
 مرات

  - 9 
 مرة

  -39 
 مرة

مرة   4

 وأكثر

سافرت بالسيارة مع   .49
 سائق شرب الكحول

1 2 3 4 5 6 7 

قمت بقيادة السيارة   .50
بعد أن شربت 

 الكحول
1 2 3 4 5 6 7 
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 الكحولية، كم مشروبا كحوليا تشرب في يوم عادي؟إذا كنت تشرب المشروبات  .51

تشمل حصة المشروب الكحولي علبة بيرة، كأس نبيذ، ) واحدة أمامك أمثلة لحصة مشروب

 أو كأس مشروب روحي مثل الكونياك، الويسكي، العرق أو الفودكا(: 

 
 
 

 
 

1 لم أشرب الكحول طوال حياتي 
2 أقل من مشروب واحد 
3 مشروب واحد 
4 مشروبان 

5 3 مشاريب 

6 4 مشاريب 

7 5 مشاريب أو أكثر 
 
 

حصص مشروب  5يوما الماضية، أذا قمت بشرب الكحول، خالل كم يوم شربت   3 خالل الـ .52
 خالل عدة ساعات؟ كحولي أو أكثر

 
 

1  مشروبات كحولية أو أكثر خالل عدة ساعات، أبدا. 5لم أقم بشرب 
2 مشروبات كحولية أو أكثر خالل عدة ساعات في الشهر الماضي 5 لم أشرب 
3 مرة واحدة 
4 مرتين 

5 3 مرات 

6 4 مرات أو أكثر 
 

 يوما الماضية، في كم يوم شربت الكحول؟  3 خالل الـ .53

 وال يوم( 5       أيام 3-1( 4 أيام 9-4( 3   يوما 19-10( 2   يوما أو أكثر 20( 1

 كم مرة سكرت خالل السنة الماضية؟ .54

 مرات أو أكثر 6 (5 مرات 5-4 (4 مرات 3-2 (3 مرة واحدة (2 وال مرة (1

 هل تعاني من اضطرابات في النوم نتيجة لشرب الكحول؟ .55

 تقريبا كل( 1

 يوم

أكثر من مرة  (2

 واحدة  في األسبوع

تقريبا مرة في  (3

 األسبوع

تقريبا مرة في  (4

 الشهر

في أحيان متباعدة، أو وال ( 5

 مرة

 أنماط استخدام المخدرات )بما يشمل األدوية بوصفة طبيب(
 

 شهرا الماضية: 12الرجاء اإلشارة بالنسبة لكل مادة من المواد التالية، هل قمت باستخدامها خالل الـ 
لم  

 أستخدمها

 معاستخدمتها 
 وصفة طبيب 

 

 استخدمتها 
وصفة  بدون

 طبيب
حبوب منومة أو مهدئة )مثال على الحبوب  .56

المنومة أو المهدئة: فاليوم، أسيبل، كلونكس، 
 كسانكس، بوندورمين(

0 1 2 

 1/3              نبيذ          شيري/ ليكر    مشروب روحي

 بيرة
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 0 1 2 ريتالين أو كونتسرتا .57

مسكنات آالم مخدرة )مثال: أوكسيكونتين،  .58
بيتيدين، كودائين، مورفين، بوترنس، بينتينيل، 

 دورجيسك، تراماديكس( تيراجين،
0 1 2 

 0 1 2 أدولين )ميتادون(/ سوبوتكس/ سوبوكسون  .59

 

كم مرة قمت باستخدام 
 الحشيش؟

 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة
 -9  
 مرات

 مرة 9 -  
  - 9 
 مرة

3  +
 مرة

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .60

 7 6 5 4 3 2 1 شهرا الماضية    خالل الـ .61

 7 6 5 4 3 2 1 الماضيةيوما   3 خالل الـ .62

        

 المريخواناكم مرة قمت بتدخين 
 أو الجراس

 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة
 -9  
 مرات

 مرة 9 -  
  - 9 
 مرة

3  +
 مرة

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .63

 7 6 5 4 3 2 1 شهرا الماضية    خالل الـ .64

 7 6 5 4 3 2 1 يوما الماضية  3 خالل الـ .65

 

إل. كم مرة قمت باستخدام الـ 
 إس. دي؟

 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة
 -9  
 مرات

 مرة 9 -  
  - 9 
 مرة

3  +
 مرة

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .66

 7 6 5 4 3 2 1 شهرا الماضية    خالل الـ .67

 7 6 5 4 3 2 1 يوما الماضية  3 خالل الـ .68

 

حبوب كم مرة قمت باستخدام 
 سبببدون  النشاط )أو "سبيد"(

 صحي؟
 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة

 -9  
 مرات

  - 9 
 مرة

  - 9 
 مرة

 مرة+  3

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .69

 7 6 5 4 3 2 1 شهرا الماضية    خالل الـ .70

 7 6 5 4 3 2 1 يوما الماضية  3 خالل الـ .71

       

 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة األفيون؟كم مرة قمت باستخدام 
 -9  
 مرات

  - 9 
 مرة

  - 9 
 مرة

 مرة+  3

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .72

 7 6 5 4 3 2 1 شهرا الماضية    خالل الـ .73

 7 6 5 4 3 2 1 يوما الماضية  3 خالل الـ .74
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 الهروين كم مرة قمت باستخدام
 أو الكوك الفارسي

 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة
 -9  
 مرات

  - 9 
 مرة

  - 9 
 مرة

 مرة+  3

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .75

 7 6 5 4 3 2 1 شهرا الماضية    خالل الـ .76

 7 6 5 4 3 2 1 يوما الماضية  3 خالل الـ .77

        

 الكوكائينكم مرة قمت باستخدام 
 يشمل الكوك الفارسي(؟  ال)

 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة
 -9  
 مرات

  - 9 
 مرة

  - 9 
 مرة

 مرة+  3

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .78

 7 6 5 4 3 2 1 شهرا الماضية    خالل الـ .79

 7 6 5 4 3 2 1 يوما الماضية  3 خالل الـ .80

        

 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة الكراك؟كم مرة قمت باستخدام 
 -9  
 مرات

  - 9 
 مرة

  - 9 
 مرة

 مرة+  3

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .81

 7 6 5 4 3 2 1 شهرا الماضية    خالل الـ .82

 7 6 5 4 3 2 1 الماضيةيوما   3 خالل الـ .83

 

كم مرة قمت باستخدام 
 اإلكستازي؟

 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة
 -9  
 مرات

 مرة 9 -  
  - 9 
 مرة

3  +
 مرة

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .84

شهرا     خالل الـ .85

 7 6 5 4 3 2 1 الماضية

 7 6 5 4 3 2 1 يوما الماضية  3 خالل الـ .86

 

كم مرة قمت باستخدام الـ 
PCP ،أو الكيتامين؟ 

 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة
 -9  
 مرات

 مرة 9 -  
  - 9 
 مرة

 مرة+  3

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .87

شهرا     خالل الـ .88
 7 6 5 4 3 2 1 الماضية

 7 6 5 4 3 2 1 يوما الماضية  3 خالل الـ .89

        

كم مرة قمت باستخدام الـ 
GHB؟ 

 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة
 -9  
 مرات

 مرة 9 -  
  - 9 
 مرة

 مرة+  3

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .90
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شهرا     خالل الـ .91

 7 6 5 4 3 2 1 الماضية

 7 6 5 4 3 2 1 يوما الماضية  3 خالل الـ .92

 كم مرة قمت باستخدام
 البوبيرس؟

 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة
 -9  
 مرات

 مرة 9 -  
  - 9 
 مرة

 مرة+  3

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .93

شهرا     خالل الـ .94

 7 6 5 4 3 2 1 الماضية

 7 6 5 4 3 2 1 يوما الماضية  3 خالل الـ .95

 
       

مخدرات  كم مرة قمت باستخدام
مثل: نايس جاي، ) المقاصف

حجيجات، مبسوطون وما 
 شابه(؟

 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة
 -9  
 مرات

 مرة 9 -  
  - 9 
 مرة

 مرة+  3

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .96

شهرا     خالل الـ .97

 7 6 5 4 3 2 1 الماضية

 7 6 5 4 3 2 1 يوما الماضية  3 خالل الـ .98

 

فطر  كم مرة قمت باستخدام
 الهذيان؟

 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة
 -9  
 مرات

 مرة 9 -   مرة 9 -  
3  +

 مرة

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .99

شهرا     خالل الـ .100
 7 6 5 4 3 2 1 الماضية

يوما   3 خالل الـ .101
 7 6 5 4 3 2 1 الماضية

 
 

كم مرة قمت باستخدام مادة 
أخرى، )لم ُتذكر في األسئلة 

  ؟(   -  
: فّصل

____________________                                              
 

 مرات 5-3 مرات  -  وال مرة
 -9  
 مرات

 مرة+  3 مرة 9 -   مرة 9 -  

 7 6 5 4 3 2 1 في أي وقت .102

شهرا     خالل الـ .103

 7 6 5 4 3 2 1 الماضية

يوما   3 خالل الـ .104

 7 6 5 4 3 2 1 الماضية
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 4  -  هل قمت بحقن نفسك، أو قام أحد أصدقائك بحقنك، بإحدى المواد التي ذكرت في األسئلة  .105
 ؟

 كال. 2               نعم. 1    

  عن أي مادة تتحدث؟، (5   السؤال)في حال أجبت بـ "نعم" على السؤال السابق  .106
                                    _____________ 

                                                                                            
 التالية؟ كل مادة من الموادفي أي عمر كنت عندما جربت ألول مرة 

مكان العمر. إذا لم تكن تتذكر بدقة، حاول أن تكتب بالتقريب. ال    إذا لم تقم باستخدامها وال مرة، اكتب )

 تترك خانات فارغة(. 
_____          سجائر .107

 سنوات

_____          نارجيلة .108
 سنوات

_____      مشروب كحولي أيا كان، ليس لألغراض الدينية .109
 سنوات

_____         المريخوانا/ الحشيش .110
 سنوات

  مثل نايس جاي، حجيجات، مبسوطون وما شابه() مخدرات المقاصف .111
 سنوات_____  

_____        حبوب منشطة أو مهدئة .112
 سنوات

 مثل: األفيون، الهيروين، الكوك الفارسي، الكراك، الكوكائين، اإلكستازي، ) مخدرات أخرى .113

 LSD, فطر الهذيان وما شابه)        _____
 سنوات

 

 
 

 
 
 

إذا تواجدت في مكان يعرض عليك فيه أصدقاء استخدام 
أشر إلى )المواد التالية، هل ستوافق على االستخدام؟ 

 (إجابة واحدة في كل سطر

 كال ممكن نعم

 3 2 1 حشيش/ مريخوانا أو جراس .114

مثل: نايس جاي، ) مخدرات المقاصف .115

 3 2 1 حجيجات، مبسوطون أو ما شابه(

 3 2 1 إكستازي .116

لو كنت ترغب بشراء أو الحصول على واحد أو أكثر من 
المخدرات التالية، هل كنت تعلم إلى أين أو إلى من عليك 

 التوجه؟ 

 كال ممكن نعم

 3 2 1 حشيش/ مريخوانا أو جراس .117

مثل: نايس جاي، حجيجات، ) مخدرات المقاصف .118
 مبسوطون أو ما شابه(

1 2 3 

 3 2 1 إكستازي .119

 3 2 1 جراسحشيش/ مريخوانا أو  .120
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 أنماط القمار
القمار هي المخاطرة )المراهنة( بالمال أو بأي شيء ذي قيمة نتيجة لحدث يتضمن االحتماالت والذي ليس 
باإلمكان معرفة نتيجته بصورة واضحة. في إسرائيل هنالك ألعاب قمار قانونية يتم تشغيلها من قبل مفعال 

ة مثل الكازينوهات غير هبايس ومجلس تنظيم الرهانات في الرياضة، وكذلك أنواع قمار غير قانوني
  القانونية، القمار من خالل اإلنترنت وغيرها. 

 
  هل قمت خالل السنة الماضية بالمقامرة في أي نوع من أنواع القمار؟ .121

 لم أقامر خالل السنة الماضية؛( 1)
 مرات في السنة؛ 5-1 بين( 2)
 مرة في السنة؛ 11-6 بين( 3)
 مرة في الشهر؛( 4)
 ثالث مرات في الشهر؛بين مرتين إلى ( 5)
 مرة في األسبوع؛( 6)
 بين يومين إلى ثالثة أيام في األسبوع؛( 7)
 بين أربعة إلى خمسة أيام في األسبوع؛( 8)
 يوميا، أو تقريبا يوميا. ( 9)
 
 

  شهرا الماضية، بأية وتيرة:    خالل الـ
 
 أحيانا وال مرة 

غالبية 
 الوقت

تقريبا 
 دائما

 تستطيع السماح لنفسكقامرت بأكثر مما   .122
 بخسارته فعليا.

1 2 3 4 

كان عليك المقامرة بمبالغ أكبر من المال من   .123
 أجل الوصول إلى نفس المستوى من االنفعال.

1 2 3 4 

عدت لتحاول أن تكسب مجددا المال الذي   .124
 خسرته.

1 2 3 4 

اقترضت ماال أو قمت ببيع شيء ما لكي يكون   .125
 للقمار.بحوزتك مال 

1 2 3 4 

 1 2 3 4  .شعرت بأنه ربما تكون لديك مشكلة مع القمار  .126

شعرت بأن القمار سببت لك مشاكل صحية من   .127
 أي نوع، بما في ذلك الهلع.

1 2 3 4 

قام الناس بانتقاد مقامرتك أو أنهم قالوا لك إن   .128
لديك مشكلة قمار، سواء اعتقدت أن ذلك صحيحا 

 أو ال. 
1 2 3 4 

شعرت أن مقامرتك سببت لك أو ألفراد عائلتك   .129
 مشاكل اقتصادية.

1 2 3 4 

شعرت بالذنب بسبب الطريقة التي تقامر بها أو   .130
 بسبب ما يصيبك عندما تقامر.

1 2 3 4 

 
 أنماط استخدام الكحول والمخدرات في مكان العمل

  الـ "هانغ أوفير" )الخمار( نتيجة لشرب الكحول؟يوما الماضية بحالة من   3هل شعرت خالل الـ   .131

 نعم (3
 كال (4
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في حال أجبت بـ "نعم" على السؤال السابق، أجب عن البنود التالية، بالنسبة لتأثير حالة الخمار 
 يوما الماضية:  3على العمل، خالل الـ 

كم يوم عمل  .132
 أضعت؟

خالل كم يوم تأخرت  .133
 عن العمل؟

خالل كم يوم تراجع  .134
 في العمل؟أداؤك 

 أيام____________ أيام__________ أيام_________

 
شهرا الماضية، بشرب الكحول في يوم العمل )ليس في إطار احتفال بعيد من    هل قمت خالل الـ  .135

 قبل المؤسسة(؟
 .يوميا. 5. تقريبا مرة في األسبوع. 4 تقريبا مرة في الشهر. 3 في أحيان نادرة. 2 وال مرة. 1

  
شهرا الماضية، حادث طرق عندما كنت تقود في طريقك إلى العمل،    هل وقع لك، خالل الـ  .136

خالل يوم العمل أو في الطريق من العمل إلى المنزل، عندما كنت تحت تأثير الكحول )بما في ذلك 
  الخمار(؟ 

 .يوميا. 5. تقريبا مرة في األسبوع. 4 تقريبا مرة في الشهر. 3 في أحيان نادرة. 2 وال مرة. 1
 

هل يقومون في مكان عملك بتوزيع معلومات تتعلق بأضرار اإلسراف في شرب الكحول واستخدام 
  المخدرات؟

 كال   نعم   أضرار شرب الكحول .137

 كال   نعم   استخدام المخدرات .138

 
  هل هنالك، في مكان عملك، سياسة مكتوبة بشأن شرب الكحول في العمل واستخدام المخدرات؟

 كال   نعم   شرب الكحولأضرار  .139

 كال   نعم   استخدام المخدرات .140

 
 هل يسمح، بحسب أنظمة مكان عملك، القيام بالتصرفات التالية:

 ال أعلم كال نعم 

 3     شرب المشروبات الكحولية خالل وقت العمل .141

شرب المشروبات الكحولية حتى قبل ساعتين قبل  .142
 بدء العمل

    3 

في إطار المناسبات  شرب المشروبات الكحولية .143
 االجتماعية في مكان العمل

    3 

 3     استخدام المخدرات في مكان العمل .144

 
 هل تحصل في مكان عملك، في أحيان قريبة، التصرفات التالية:

 ال أعلم كال نعم 

 3     شرب المشروبات الكحولية خالل وقت العمل .145

شرب المشروبات الكحولية حتى قبل ساعتين قبل  .146
 العملبدء 

    3 

شرب المشروبات الكحولية في إطار المناسبات  .147
 االجتماعية في مكان العمل

    3 

 3     استخدام المخدرات في مكان العمل .148
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 أنماط قضاء الوقت

 وال مرة األخير، كنت في: الشهر كم مرة خالل
 -  
 مرات

3-4 
 مرات

5-  
 مرات

مرات   
 وأكثر

سينما، مسرح، عروض ترفيهية  .149
 وثقافية

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 مقهى/ مطعم .150

 5 4 3 2 1 بار .151

 5 4 3 2 1 ديسكوتيك/ ناد ليلي .152

حفلة "ترانس"/ "أسيد"/ "أفتير  .153
 بارتي"

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 مارست نشاطا رياضيا .154

 5 4 3 2 1 حفل في منزل أصدقاء أو في منزلك .155

 
 التماسك العائلي

أمامك عدة جمل، يستخدمها الناس عادة لوصف تماسك عائالتهم. اقرأ كل جملة من الجمل بتمعن ثم 
 اختر الرقم األكثر مالءمة لوصف عائلتك وأحطه بدائرة. أجب عن جميع األسئلة. 

وال مرة  
 تقريبا

في أحيان 
 متباعدة

 أحيانا
في أحيان 

 متقاربة

تقريبا 
 دائما

المساعدة من يطلب أفراد العائلة  .156
 بعضهم البعض

1 2 3 4 5 

يجب أفراد العائلة قضاء وقت  .157
 الفراغ مع بعضهم 

1 2 3 4 5 

يتشاور أفراد العائلة مع بعضهم  .158
 بشأن اتخاذ القرارات

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 شعور الـ "معا" العائلي، هام جدا .159

 
 األعراض الجسدية والنفسية

 أشهر الماضية، بأي وتيرة شعرت بأحد األمور التالية   خالل الـ 

  في كل سطر( واحدة)أشر إلى إجابة 
 
كل يوم  

 تقريبا

أكثر من مرة 
واحدة في 
 األسبوع

مرة في 
األسبوع 

 تقريبا

مرة في الشهر 
 تقريبا

في أحيان 
متباعدة، أو وال 

 تقريبا مرة
 1 2 3 4 5 ألم في الرأس  .160

 1 2 3 4 5 ألم في البطن  .161

 1 2 3 4 5 ألم في الظهر  .162

 1 2 3 4 5 مزاج سيء )مكتئب(  .163

 1 2 3 4 5 غضب  .164

 1 2 3 4 5 حزن  .165

صعوبات في النوم   .166
 أو اضطرابات نوم

1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 دوار  .167
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 أمامك رسم سلم. .168

 
الذي يشير إلى أفضل حياة ممكنة بالنسبة لك. وفي الطرف      في الطرف األيمن من السلم هنالك الرقم 

 االذي يشير إلى أسوأ حياة بالنسبة لك.      األيسر يتواجد الرقم 
 بصورة عامة، أين تشعر أنك موجود على هذا السلم اآلن؟

 الرجاء وضع دائرة حول الرقم الذي يشير بأفضل صورة ممكنة لشعورك.

     أفضل حياة
                  

    أسوأ حياة

   9 8     5 4 3       
 

 

 
 

 االطالع على برامج الوقاية والشرح
شهرا الماضية على برامج الوقاية التي تشمل الشرح، المحاضرات، توزيع مواد مهنية    هل اطلعت خالل الـ 

 أو ما شابه، في مجال منع وتقليص ظاهرة استخدام المخدرات و/أو الكحول؟ 

 
في حال أجبت بـ "كال" عن األسئلة األربعة السابقة، هل كنت ترغب بالمشاركة أو بالحصول على  .173

 كال (2 نعم( 1 مواد مهنية بشأن البرامج الوقائية؟ 
 

 مواقف عامة تجاه المخدرات والكحول
 

 إلى أي مدى توافق على كل جملة من الجمل التالية:
أوافق  

 تماما

لست  أوافق

 متأكدا

ال  أوافقال 

أوافق 

 مطلقا

ممنوع الوثوق بمن  .174

 يستخدمون المخدرات

1 2 3 4 5 

يجب أن تكون هنالك  .175

ردة فعل حادة تجاه من 

 يستخدمون المخدرات

1 2 3 4 5 

ممنوع الوثوق  .176

بشخص يشرب الكثير 

 من المشروبات الكحولية

1 2 3 4 5 

 
 بالنسبة

الستخدام 
  المخدرات

بالنسبة لشرب 
 الكحول

اطلعت على 
 الموضوعين

 لم أطلع/ ال أذكر

مثل ) في إطار جماهيري .169

 (المراكز الجماهيرية
1 2 3 4 

الجيش، ) في إطار آخر .170

 (الجامعة وما شابه
1 2 3 4 

عبر اإلنترنت، التلفزيون أو  .171
 الراديو

1 2 3 4 

ضمن إطار آخر،  .172
 ___________فّصل:

1 2 3 4 
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إذا استخدم شخص ما  .177

الحشيش مرة واحدة، 

 مجرمافإن ذلك ال يجعله 

1 2 3 4 5 

تسبب المخدرات  .178

الضرر للعالقة مع أفراد 

 العائلة واألصدقاء

1 2 3 4 5 

يجب سجن كل من  .179

 يستخدم المخدرات

1 2 3 4 5 

على من يستخدم  .180

المخدرات أن يدفع 

 غرامة مالية

1 2 3 4 5 

من حق الفرد استخدام  .181

المخدرات ما دام ال يضر 

 باآلخرين

1 2 3 4 5 

 
يجب التعامل مع شخص تم ضبطه وهو يستخدم مخدرات المقاصف لألغراض  بحسب رأيك، كيف .182

 الشخصية؟
 محاكمته مع إمكانية سجنه .6
 فتح ملف في الشرطة .7
 تغريمه وتحذيره مع وقف التنفيذ .8
 االكتفاء بالتحذير فقط .9
 ال يجب عمل أي شيء .10

 
 هل اطلعت على موقع أو على منتدى في اإلنترنت يتيح إمكانية شراء المخدرات؟ .183

 ال علم لي بمثل هذه المواقع .6
 أعلم بوجود مواقع كهذه، لكن لم أطلع عليها بنفسي .7
 اطلعت على مثل هذه المواقع لكنني لم أشتر منها أبدا .8
                                                                     اطلعت على مثل هذه المواقع وكذلك اشتريت منها .9

 
 الممكن أن تسبب الكحول الضرر للجنين إذا تم الشرب خالل الحمل؟بحسب رأيك، هل من  .184

يضر إلى حد . 5  يضر إلى حد كبير. 4   يضر بصورة متوسطة. 3   يضر قليال. 2 ال يضر أبدا.1
   كبير جدا

 
  أي من بين هذه الجمل هي األصح، بحسب رأيك، بالنسبة لشرب الكحول خالل الحمل؟ .185

 الكحول )النبيذ، البيرة، المشروبات الروحية( إطالقا.خالل الحمل، ممنوع شرب  .7
 خالل الحمل، مسموح شرب القليل من الكحول )حتى حصتين في األسبوع(. .8
 حصص في األسبوع(. 7إلى  3خالل الحمل، مسموح شرب الكحول بصورة متوسطة ) .9
 حصص في األسبوع وأكثر(.  7خالل الحمل، مسموح شرب الكحول بوتيرة عالية ) .10
 أعلمال  .11

 
هل أنت مع أو ضد إغالق المقاصف التي تقوم ببيع الكحول للقاصرين أو "مخدرات المقاصف"،  .186

  بخالف القانون؟ 
ضد إلى حد . 4 لست مع وال ضد. 3 موافق إلى حد كبير. 2 موافق جدا.1

 ضد تماما. 5كبير   
 

خالل السنوات األخيرة، يدور نقاش جماهيري حول المكانة القانونية للمريخوانا )القنب(. كيف  .187
وهو يستخدم كمية صغيرة  يتم ضبطه أول مرة أو للمرة الثانيةمع شخص  -برأيك  -يجب التعامل 

  من المريخوانا لألغراض الشخصية )ليس ألغراض عالجية(؟ 
 محاكمته مع إمكانية سجنه .1
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 في الشرطةفتح ملف  .2
 سحب رخصة السواقة منه .3
 تغريمه وتحذيره مع وقف التنفيذ .4
 االكتفاء بالتحذير فقط .5
 ال يجب عمل أي شيء .6
 

 
وهو يستخدم المريخوانا  يتم ضبطه للمرة الثالثةيجب التعامل مع شخص  -برأيك  -كيف  .188

  لألغراض الشخصية؟ 
 محاكمته مع إمكانية سجنه .1
 فتح ملف في الشرطة .2
 السواقة منهسحب رخصة  .3
 تغريمه وتحذيره مع وقف التنفيذ .4
 االكتفاء بالتحذير فقط .5
 ال يجب عمل أي شيء .6
 

هل أنت مع أو ضد تحويل االستخدام الشخصي )ليس لألغراض العالجية( لمخدر القنب  .189
  )المريخوانا أو الحشيش( إلى أمر قانوني؟ 

ضد إلى حد . 4 لست مع وال ضد. 3 موافق إلى حد كبير. 2 موافق جدا.1

 ضد تماما. 5كبير   
 

 هل قمت بتصفح موقع أو صفحة الفيسبوك التابعين للسلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول؟  .190
 نعم، في كل مرة أحتاج فيها إلى معلومات حول الموضوع. 3   نعم، في أحيان نادرة. 2   وال مرة.1
 
 
 

 شكرا مرة أخرى للتعاون       
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 אומדן להיקף השימוש בחומרים שונים בחתך ערים גדולותנספח ד': 

 חודש אחרון שנה אחרונה  

אומדן  רווח בר סמך* %  אשדוד
 באלפים

אומדן  רווח בר סמך* %
 באלפים

 36.7 51.4 24.0 30.6 45.4 60.6 32.2 37.9 סיגריות
 8.3 17.7 3.5 6.9 15.0 24.4 10.2 12.5 נרגילה
משקה 

אלכוהולי 
 כלשהוא

75.4 76.1 101.5 90.3 58.9 54.9 85.5 70.6 

שתיית 
 בולמוס

- - - - 3.8 2.5 11.5 4.6 

 - - - - 32.5 45.6 22.9 27.1 שכרות
 22.2 31.6 17.4 18.5 29.9 39.4 25.2 25.0 קנאביס
סם לא 

חוקי )ללא 
 קנאביס(

0.8 0.24 2.2 0.96 0.4 0.0 2.2 0.48 

 168.2 187.6 149.7 38.1 215.4 234.8 196.4 48.8 סיגריות ירושלים
 69.3 84.8 55.6 15.7 116.5 134.6 98.9 26.4 נרגילה
משקה 

אלכוהולי 
 כלשהוא

74.9 314.8 345.2 330.6 62.9 259.1 295.3 277.7 

שתיית 
 בולמוס

- - - - 14.3 51.2 78.6 63.1 

 - - - - 205.3 225.1 186.7 46.5 שכרות
 158 177 139 35.8 203 222 184 46.0 קנאביס
סם לא 

חוקי )ללא 
 קנאביס(

3.7 11.0 23.8 16.3 2.9 7.9 19.4 12.8 

 47.0 58.5 36.5 29.2 55.6 67.4 44.9 34.6 סיגריות חיפה
 34.3 42.8 27.7 21.3 47.0 56.5 39.1 29.2 נרגילה
משקה 

אלכוהולי 
 כלשהוא

65.8 94.2 116.3 105.8 47.5 64.2 88.5 76.4 

שתיית 
 בולמוס

- - - - 7.3 6.3 19.0 11.7 

 - - - - 39.1 49.5 28.8 24.3 שכרות
 28.8 37.8 21.6 17.9 33.5 42.5 26.2 20.8 קנאביס
סם לא 

חוקי )ללא 
 קנאביס(

0.0 - - - 0.0 - - - 

תל 
 אביב

 129.6 146.8 112.5 46.1 170.1 186.4 153.0 60.5 סיגריות
 47.8 60.4 37.4 17.0 72.5 87.4 59.0 25.8 נרגילה
משקה 

אלכוהולי 
 כלשהוא

84.0 225.2 244.6 236.2 72.2 188.4 215.7 203.0 

שתיית 
 בולמוס

- - - - 5.5 0.72 16.4 15.5 

 - - - - 113.3 130.8 96.7 40.3 שכרות
 55 70.0 41.6 19.6 96 112.8 79.3 34.0 קנאביס
סם לא 

חוקי )ללא 
 קנאביס(

0.0 - - - 0.0    

 41.9 61.1 21.6 38.3 67.1 83.3 46.7 61.3 סיגריות חולון
 6.9 23.5 0.0 6.3 16.4 36.3 1.3 15.0 נרגילה
משקה 

אלכוהולי 
 כלשהוא

92.5 86.3 108.0 101.3 72.9 62.0 90.6 79.8 

שתיית 
 בולמוס

- - - - 1.7 0.16 7.7 1.9 

 - - - - 34.4 55.0 15.8 31.4 שכרות
 16.9 49.7 4.4 15.4 28.2 48.8 9.6 25.8 קנאביס
סם לא 

חוקי )ללא 
 קנאביס(

0.8 0.22 2.2 0.88 0.0 - - - 
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 חודש אחרון שנה אחרונה  

אומדן  רווח בר סמך* %  
 באלפים

אומדן  רווח בר סמך* %
 באלפים

 39.5 46.8 32.1 34.2 54.4 62.2 46.9 47.1 סיגריות נתניה
 33.7 40.9 27.2 29.2 51.9 59.7 44.6 45.0 נרגילה
משקה 

אלכוהולי 
 כלשהוא

80.8 86.4 99.5 93.3 68.3 71.2 86.1 78.9 

שתיית 
 בולמוס

- - - - 9.4 7.0 15.7 10.9 

 - - - - 42.4 50.0 35.1 36.7 שכרות
 35.6 42.8 29.0 30.8 58.2 65.9 50.5 50.4 קנאביס
סם לא 

חוקי )ללא 
 קנאביס(

0.0 - - - 0.0 - - - 

פתח 
 תקווה

 50.1 58.8 41.7 38.8 66.1 74.7 57.3 51.2 סיגריות
 25.8 33.1 19.5 20.0 47.4 55.8 39.5 36.37 נרגילה
משקה 

אלכוהולי 
 כלשהוא

88.8 108.8 119.5 114.7 76.3 90.8 105.3 98.6 

שתיית 
 בולמוס

- - - - 7.0 5.0 15.2 9.0 

 - - - - 72.2 80.6 63.5 55.9 שכרות
 53.9 62.4 45.6 41.7 70.5 79.2 61.9 54.6 קנאביס
סם לא 

חוקי )ללא 
 קנאביס(

1.3 0.52 3.4 1.7 0.8 0.2 2.6 1.0 

ראשון 
 לציון

 62.5 71.8 53.6 42.4 80.6 89.7 71.3 54.7 סיגריות
 7.8 12.7 4.4 5.3 16.8 23.3 11.6 11.4 נרגילה
משקה 

אלכוהולי 
 כלשהוא

84.5 117.3 130.7 124.5 76.7 104.9 120.4 113.0 

שתיית 
 בולמוס

- - - - 3.7 0.88 15.6 5.5 

 - - - - 39.8 49.5 33.0 27.0 שכרות
 27.1 34.6 20.5 18.4 39.6 48.2 31.8 26.9 קנאביס
סם לא 

חוקי )ללא 
 קנאביס(

0.4 0.0 2.7 0.59 0.0 - - - 

באר 
 שבע

 41.2 55.8 28.0 34.4 47.9 62.5 33.8 40.0 סיגריות
 12.5 22.3 6.6 10.4 21.1 33.3 12.2 17.6 נרגילה
משקה 

אלכוהולי 
 כלשהוא

79.6 82.5 105.1 95.3 70.4 70.2 96.3 84.3 

שתיית 
 בולמוס

- - - - 6.8 4.2 13.7 8.1 

 - - - - 37.2 50.8 26.2 31.1 שכרות
 16.8 25.1 12.6 14.0 23.0 32.8 17.1 19.2 קנאביס
סם לא 

חוקי )ללא 
 קנאביס(

0.8 0.24 3.5 0.96 0.4 0.0 2.2 0.48 

 אומדן למספר האנשים באלפים 95%*רווח בר סמך ברמת בטחון של 
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 אומדן להיקף השימוש בתרופות עם ובלי מרשם רופא בחתך ערים גדולות

 בלי מרשם עם מרשם  

אומדן  *רווח בר סמך %  
 באלפים

אומדן  *רווח בר סמך %
 באלפים

כדורי שינה  אשדוד
 והרגעה

6.5 4.7 12.1 7.8 1.2 1.1 1.8 1.4 

 0.48 2.2 0.0 0.4 4.3 7.9 1.2 3.6 ריטלין וקונצרטה
 - - - 0.0 2.4 5.2 0.72 2.0 משככי כאבים

 - - - 0.0 0.48 2.0 0.0 0.4 אדולן וכו'

כדורי שינה  ירושלים
 והרגעה

5.2 17.2 30.0 23.0 0.8 0.88 7.9 3.5 

 4.4 8.8 1.8 1.0 33.6 66.2 12.8 7.6 ריטלין וקונצרטה
 1.3 4.4 0.44 0.3 43.7 65.3 27.4 9.9 משככי כאבים

 - - - 0.0 1.3 2.6 0.44 0.3 אדולן וכו'

כדורי שינה  חיפה
 והרגעה

5.8 4.5 16.2 9.3 7.1 5.6 19.1 11.4 

 11.4 19.1 5.6 7.1 13.3 16.6 9.7 8.3 וקונצרטהריטלין 
 11.4 19.1 5.6 7.1 8.7 15.6 3.9 5.4 משככי כאבים

 11.4 19.1 5.6 7.1 11.4 16.1 7.7 7.1 אדולן וכו'

תל 
 אביב

כדורי שינה 
 והרגעה

4.6 7.0 20.9 12.9 0.0 - - - 

 - - - 0.0 - - - 0.0 ריטלין וקונצרטה
 - - - 0.0 3.7 9.3 0.84 1.3 משככי כאבים

 0.84 2.8 0.0 0.3 0.84 1.7 0.28 0.3 אדולן וכו'

כדורי שינה  חולון
 והרגעה

7.9 3.3 17.6 8.6 0.8 0.55 1.3 0.86 

 0.44 2.1 0.0 0.4 0.86 1.3 0.55 0.8 ריטלין וקונצרטה
 0.86 1.3 0.55 0.8 3.2 9.8 0.44 2.9 משככי כאבים

 0.44 2.1 0.0 0.4 0.44 2.1 0.0 0.4 אדולן וכו'

כדורי שינה  נתניה
 והרגעה

2.5 0.92 6.2 2.9 0.4 0.0 2.1 0.46 

 - - - 0.0 0.46 2.1 0.0 0.4 ריטלין וקונצרטה
 - - - 0.0 1.96 4.3 0.69 1.7 משככי כאבים

 - - - 0.0 - - - 0.0 אדולן וכו'

פתח 
 תקווה

כדורי שינה 
 והרגעה

1.3 0.39 4.1 1.7 0.4 0.0 2.3 0.52 

 0.52 2.3 0.0 0.4 1.0 3.2 0.13 0.8 ריטלין וקונצרטה
 - - - 0.0 4.3 8.3 1.5 3.3 משככי כאבים

 - - - 0.0 - - - 0.0 אדולן וכו'

ראשון 
 לציון

כדורי שינה 
 והרגעה

6.5 5.7 14.9 9.6 0.4 0.0 2.7 0.59 

 - - - 0.0 1.2 3.7 0.15 0.8 ריטלין וקונצרטה
 - - - 0.0 3.5 7.2 1.5 2.4 כאביםמשככי 

 - - - 0.0 - - - 0.0 אדולן וכו'

באר 
 שבע

כדורי שינה 
 והרגעה

6.2 5.0 10.2 7.4 2.0 1.2 3.6 2.4 

 2.4 3.6 1.2 2.0 3.4 5.4 1.9 2.8 ריטלין וקונצרטה
 1.9 2.5 1.4 1.6 6.2 9.5 3.8 5.2 משככי כאבים

 1.4 2.2 0.96 1.2 0.96 3.0 0.12 0.8 אדולן וכו'

 אומדן למספר האנשים באלפים 95%*רווח בר סמך ברמת בטחון של 
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 נספח ה': אומדן להיקף השימוש בחומרים שונים בחתך מחוזות
 

 חודש אחרון שנה אחרונה  

רווח בר  %  דרום
 סמך*

אומדן 
 באלפים

רווח בר  %
 סמך*

אומדן 
 באלפים

 203 227 181 26.0 242 267 218 30.9 סיגריות
 73.5 89 59 9.4 113 132 96 14.5 נרגילה
משקה 

אלכוהולי 
 כלשהוא

73.6 553 601 576 62.5 462 515 489 

שתיית 
 בולמוס

- - - - 4.3 25 45.4 33.6 

 - - - - 161 182 142 20.6 שכרות
 72 86 59 9.2 93 109 80 11.9 קנאביס

סם לא חוקי 
 )ללא קנאביס(

0.9 3.9 13.3 7.0 0.8 3.1 12.5 6.3 

 148 167 130 31.2 181 201 162 38.2 סיגריות חיפה
 62 75 50 13.0 93 110 79 19.7 נרגילה
משקה 

אלכוהולי 
 כלשהוא

72.7 327 361 345 56.4 247 287 267 

שתיית 
 בולמוס

- - - - 9.7 35 59 46 

 - - - - 162 182 143 34.2 שכרות
 89 106 73 18.8 110 129 93 23.3 קנאביס

סם לא חוקי 
 )ללא קנאביס(

2.3 5.7 18.5 11 2.3 5.7 18.5 11 

 104 118 91 39.0 141 155 128 52.9 סיגריות יו"ש
 53 64 42 19.7 82 96 72 30.8 נרגילה
משקה 

אלכוהולי 
 כלשהוא

83.7 212 234 224 65.1 160 187 174 

שתיית 
 בולמוס

- - - - 10.5 20 38 28 

 - - - - 89 102 76 33.2 שכרות
 89 102 76 33.2 124 138 110 46.4 קנאביס

סם לא חוקי 
 )ללא קנאביס(

10.8 21 38 29 8.8 16.6 32.1 24 

 205 226 184 37.0 275 296 253 49.7 סיגריות ירושלים
 99.5 117 84 18.0 173 194 154 31.3 נרגילה
משקה 

אלכוהולי 
 כלשהוא

77.5 410 446 428 64.6 337 378 357 

שתיית 
 בולמוס

- - - - 13.9 62 93 77 

 - - - - 239 261 218 43.3 שכרות
 204 226 184 36.9 275 297 254 49.7 קנאביס

סם לא חוקי 
 )ללא קנאביס(

3.3 12 27 18 2.1 6 19 12 

 455 486 425 33.5 589 622 558 43.4 סיגריות מרכז
 167 190 147 12.3 297 326 271 21.9 נרגילה
משקה 

אלכוהולי 
 כלשהוא

75.7 1000 1146 1028 62.4 816 877 847 

שתיית 
 בולמוס

- - - - 5.8 65 95 79 

 - - - - 402 432 373 29.6 שכרות
 247 273 221 18.2 377 407 349 27.8 קנאביס

סם לא חוקי 
 )ללא קנאביס(

 
 
 
 

0.7 5.4 16.3 9.5 0.2 1.4 6.8 2.7 
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 חודש אחרון שנה אחרונה  

רווח בר  %  
 סמך*

אומדן 
 באלפים

רווח בר  %
 סמך*

אומדן 
 באלפים

 233 257 210 27.1 285 311 261 33.2 סיגריות צפון
 128 145 112 14.9 186 207 165 21.6 נרגילה
משקה 

אלכוהולי 
 כלשהוא

66.4 545 595 570 51.2 413 467 440 

שתיית 
 בולמוס

- - - - 7.8 55 81 67 

 - - - - 187 210 166 21.8 שכרות
 138 159 119 16.1 169 192 149 19.7 קנאביס

סם לא חוקי 
 )ללא קנאביס(

2.0 11 25 17 1.2 4.3 16.3 10 

 180 200 161 41.5 245 264 225 56.4 סיגריות תל אביב
 39 51 29 9.0 69 84 56 15.9 נרגילה
משקה 

אלכוהולי 
 כלשהוא

84.8 354 382 368 73.1 298 334 317 

שתיית 
 בולמוס

- - - - 4.6 12 28 20 

 - - - - 132 154 118 31.2 שכרות
 64 79 51 14.8 122 141 105 28.2 קנאביס

סם לא חוקי 
 )ללא קנאביס(

0.6 0.43 7.4 2.6 0.0 - - - 

 אומדן למספר האנשים באלפים 95%*רווח בר סמך ברמת בטחון של 
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 מחוזותאומדן להיקף השימוש בתרופות עם ובלי מרשם רופא בחתך 

 בלי מרשם עם מרשם  

אומדן  *רווח בר סמך %  
 באלפים

אומדן  *רווח בר סמך %
 באלפים

כדורי שינה  דרום
 והרגעה

4.9 28.2 50.8 38.3 1.0 4.7 14.1 7.8 

ריטלין 
 וקונצרטה

1.5 7.8 18.8 11.7 0.8 2.3 15.6 6.3 

 5.5 10.9 3.1 0.7 18.8 28.2 12.5 2.4 משככי כאבים
 4.7 14.1 0.78 0.6 4.7 10.2 2.3 0.6 אדולן וכו'

כדורי שינה  חיפה
 והרגעה

4.6 14.2 31.3 21.8 3.6 11.4 25.1 17.1 

ריטלין 
 וקונצרטה

6.1 19.9 39.3 28.9 3.6 11.4 25.1 17.1 

 14.7 22.3 9.5 3.1 20.9 28.9 14.2 4.4 משככי כאבים
 12.8 19.9 8.1 2.7 16.1 24.2 9.95 3.4 אדולן וכו'

כדורי שינה  יו"ש
 והרגעה

3.4 4.8 15.2 9.1 0.0 - - - 

ריטלין 
 וקונצרטה

5.1 8.3 20.8 13.6 0.7 0.53 5.1 1.9 

 - - - 0.0 18.2 26.2 11.8 6.8 משככי כאבים
 - - - 0.0 1.9 5.1 0.53 0.7 אדולן וכו'

כדורי שינה  ירושלים
 והרגעה

4.3 16.0 33.2 23.8 0.7 1.7 7.7 3.9 

ריטלין 
 וקונצרטה

5.6 22.1 42.0 31.0 0.7 1.7 7.7 3.9 

 1.7 4.4 0.55 0.3 46.4 59.2 35.4 8.4 משככי כאבים
 - - - 0.0 1.1 3.9 0.0 0.2 אדולן וכו'

כדורי שינה  מרכז
 והרגעה

5.9 66.5 95.0 80.1 0.4 2.7 10.9 5.4 

ריטלין 
 וקונצרטה

1.1 9.5 23.1 14.9 0.2 0.0 5.4 2.7 

 6.8 9.5 4.1 0.5 40.7 51.6 32.6 3.0 משככי כאבים
 - - - 0.0 5.4 9.5 2.7 0.4 אדולן וכו'

כדורי שינה  צפון
 והרגעה

6.8 45.5 73.9 58.4 1.4 6.0 19.8 12.0 

ריטלין 
 וקונצרטה

7.4 52.4 76.5 63.6 1.3 5.2 18.9 11.2 

 7.7 13.7 4.3 0.9 53.3 66.1 42.1 6.2 משככי כאבים
 9.4 16.3 4.3 1.1 27.5 38.7 18.0 3.2 אדולן וכו'

כדורי שינה  תל אביב
 והרגעה

6.1 17.8 37.3 26.5 0.0 - - - 

ריטלין 
 וקונצרטה

2.9 6.1 21.3 12.6 0.0 - - - 

 - - - 0.0 10.0 17.8 4.8 2.3 משככי כאבים
 1.7 5.6 0.43 0.4 5.6 11.7 2.2 1.3 אדולן וכו'

 אומדן למספר האנשים באלפים  95%*רווח בר סמך ברמת בטחון של 
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smoking, but less use of cannabis in the past year (the link is 

statistically significant). 

 About 30% felt at least one physical or psychological symptom in 

the last six months. Persons with physical and psychological 

symptoms reported more use of stimulants ('speed') and other illegal 

drugs (excluding cannabis), but less use of cannabis, compared to 

people without these symptoms (the gaps are statistically 

significant). 

 Physical and psychological symptoms, as well as gambling, have 

been linked in the previous survey to more use of cannabis. The 

perception of cannabis as more normative compared to the past may 

have caused the change in the findings. 

o Alcohol and drugs in the workplace 

 2.2% reported that they drank alcohol within the work setting in the 

course of the past year. A similar percentage reported a hangover as 

a result of drinking alcohol in the past month. Less than half a percent 

of the total sample reported hangover repercussions  relating to the 

workplace ( performance impairments, tardiness, etc.) 

 About 12% reported the distribution of information and a written 

policy with regard to drinking alcohol and using drugs in the 

workplace. 

 Between 30% and 40% are not familiar with the workplace 

procedures in this regard. 

 Between 2% and 3% reported that it is permissible to drink alcohol 

before or during work and 1% reported that in their opinion it is 

permissible to use drugs in the workplace. The reporting of actual 

behavior corresponds to the perception of an existing procedure in 

the workplace. 
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This compared to people that have not been exposed to prevention 

programs at all (the gap is statistically significant and more notable 

versus a group that has undergone a targeted program in the field of 

alcohol). 

 People who have been exposed to prevention programs in the field 

of drugs and alcohol report slightly more use of cannabis and slightly 

less use of any illegal drug (excluding cannabis). People who have 

been exposed to targeted anti-drug prevention programs (about 2% 

of the sample) report less use of cannabis and this compared to 

people who did not participate in a prevention program at all (the 

gaps are statistically significant p<0.001   , in 𝑥2 test). 

It is necessary to examine systematically the topic of prevention 

and information programs for adults. 

o Risk perception, attitudes and individual traits 

 Using kiosk-sold drugs and drinking an alcoholic beverage during 

pregnancy are perceived at a high risk level. The other behaviors 

(smoking cigarettes, using alcoholic beverages, cannabis, non-

prescription medications) are perceived at a moderate – high risk 

level. 

 The risk perception of drinking alcohol during pregnancy is higher 

among women compared to men (the gap is statistically significant). 

Among men and women the risk perception rises with age. 

A low risk perception is linked to a higher rate of use of the various 

substances (p<0.001) , in 𝑥2 test). 

 A high frequency of spending time in pubs, night clubs, trance, 'acid', 

or 'after party' parties, is usually linked in a statistically significant 

manner to more use of cannabis and other illegal drugs, more normal 

and excessive drinking and more smoking and narghila use. 

 About 16% reported that they gambled at least once in the past year. 

A higher frequency of gambling was linked to more use of other 

illegal drugs (excluding cannabis) and with more cigarette 
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- Jerusalem residents (excluding cigarette smoking, narghila 

use and normal alcohol drinking). 

o Interest groups 

- Muslim Arabs smoke more often and use more narghila and 

cannabis and report more intoxication. 

- Ethiopian immigrants use more narghila, become 

intoxicated more often and use more cannabis. 

- Those with low income and those at a low socio-economic 

level use any other drug more often. 

- Non-religious persons use any other drug more often. 

The groups that use more non-prescription medications in a 

statistically significant manner are predominantly: 

- Young people aged 18-24. 

- Non-religious persons. 

- Those with low income up to NIS 5,000, gross, per month 

per capita. 

- People who did not work during the past month. 

- Israeli natives and CIS immigrants (excluding Adolan, 

Subutex and Suboxone). 

Consideration should be given to a differential response to the 

various groups that are at risk. 

o Prevention and information programs 

 58.5% have not been exposed to prevention or information 

programs, of which about 8% would have been interested in 

professional informational material. 

About 40% have been exposed to programs in the field of alcohol 

and about one third in the field of drugs. Most of the programs 

combine the two topics. 

 People who were exposed in the past year to a prevention and 

information program in the field of alcohol (8% of the sample), or to 

prevention programs in the field of drugs and alcohol (31%) have no 

advantage with respect to drinking any alcoholic beverage in the past 

year and with respect to binge drinking and intoxication. 
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drugs, 21.65 years for hashish and marijuana and up to 18.5 years for 

kiosk-sold drugs and 19.6 years for drinking alcoholic beverages. 

Beyond the various substances, about 13% began use up to  age 15, about 

a quarter at ages 16-18, about 30% at military ages and about one third 

at age 22 or older.  Compared to the 2009 survey, the data in the present 

survey indicates first experience at an older age of smoking cigarettes, 

drinking alcoholic beverages and using hashish or marijuana (the gaps 

are statistically significant p<0.001   , in  𝑥2 test). It seems that people 

begin at different life stages to use the substances that were investigated. 

It is necessary to examine what can be done in order to reduce the 

number of newcomers at the different stages. 

 

o At-risk groups 

 We investigated who are the groups who with greater proportion 

smoke, use narghila, participate more in normal and excessive 

drinking, make use of cannabis and other drugs. The most notable 

groups are (only groups with respect to which the findings are 

statistically significant are mentioned): 

- Men. 

- Young people: Ages 18-24 (with respect to any other drug 

an increase in use was found up to age 34 and subsequently 

a decrease). 

- single. 

- Jewish immigrants from France (excluding any other drug). 

- Those with partial academic education (excluding any other 

drug and binge drinking). 

- Those with partial high school education (excluding 

narghila use, normal drinking and binge drinking). 

- Those serving in the military or national service (excluding 

any other drug). 

- Petah Tikva residents (excluding binge drinking and any 

other drug). 



163 

 

examine how to deal with the phenomenon among teenagers as 

well as among adults. 

 Any illegal drug 43- 2% used any illegal drug (excluding cannabis) 

in the past year. The most notable drugs are kiosk-sold drugs ("Samey 

pizzotziot") LSD, ecstasy and cocaine. Relative to 2009 data, we 

found a statistically significant decrease in the present survey in the 

rate of use of - 

- Cocaine lifetime use and in the past year. 

- Ecstasy lifetime use and in the past year. 

- Poppers lifetime use and in the past year. 

- Kiosk-sold drugs in the past year. 

For the other drugs, inconsistent findings or gaps that are not 

statistically significant were obtained. 

 Non-prescription medications – 6.4% of the sample used 

tranquilizers or sleeping pills in the past year and 5.2% used 

painkillers, of which about 15.5% do so without a doctor's 

prescription (1% and 0.8% ,respectively from the total sample). 

4.6% use Ritalin or Concerta, of which about 20% without a doctor's 

prescription (0.9% of the total sample). About 2% use Adolan, 

Subutex or Suboxone, of which about one third without a doctor's 

prescription (0.6% of the sample). 

%0.8  used stimulants (or 'speed') in the past year with no medical 

reason. The data is similar to the previous survey in the context of 

the past year and lifetime use and slightly higher and statistically 

significant (p<0.001 in 𝑥2 test) in the prevalence of use in the past 

month. 

o Age of onset of use 

 Among the users, the age of onset of use ranges on average from 

27.1 years for stimulants or tranquilizers, 22.9 years for other 

                                                 
43 Opium, heroin, Persian cocaine, LSD, cocaine, crack, ecstasy, PCP or Ketamine, GHB, poppers, 

kiosk-sold drugs ("Samey pizzotziot") and hallucinogenic mushrooms. 
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significant increase (p<0.001, in 𝑥2 test) in these behaviors.  

Together with the aforementioned, it appears that with respect to 

persons aged 18-40 there has been a statistically significant decrease 

in binge drinking from 21.2% in 2009 to 10% in the present survey. 

Part of the decrease may perhaps be explained by the different 

wording of the question in the two surveys. The data therefore does 

not indicate a clear trend of increase or decrease in drinking alcohol. 

Future surveys should examine the data trend for normal and 

excessive drinking. 

 Cannabis – 27% reported using cannabis at least once in the past 

year. There has been a significant surge in the prevalence of use of 

cannabis (Statistically significant p<0.001 in 𝑥2 test) relative to 

previous surveys. 

It is important to note that during the period preceding the survey, 

the media dealt a great deal with the topic of cannabis use for medical 

purposes as well as with the law of decriminalization of  users of 

cannabis for personal use. Opinions that supported making cannabis 

legal were also heard. 

This liberal public discourse apparently had two major impacts: 

- Giving legitimacy to increasing the use of this substance. 

- Alleviating the social desirability problem and more truthful 

reporting of use of the substance. 

Cannabis use is perceived at a moderate – high risk level (3.68 

average on a 5 point scale). The risk level is similar to that of 

drinking alcoholic beverages and is lower than the perceived risk of 

smoking cigarettes. About 22% of the sample perceives this behavior 

as non-hazardous. 

42% are in favor of making  personal use of cannabis legal, whereas 

36% are against it. 56% recommend sufficing with a warning or not 

to do anything if a person is caught for the first or second time using 

cannabis. 42% give these recommendations also with respect to the 

third time.Considering the changes that have taken place in the 

behavior and in the attitudes regarding cannabis, it is necessary 

to re- 
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Executive Summary 

 The purpose of the study is to estimate the prevalence of psychoactive 

substances use among the adult population of Israel aged 18-65, to assess trends 

over time and to identify the sub-groups who are at risk of using these 

substances.  

 Method of performing the study 

About 5,220 adults aged 18-65 were sampled from 257 statistical areas. The 

statistical areas were selected in a way that represented the variation in size of 

the settlements and the sector (Jewish and non-Jewish). Within the Jewish sector 

a division was made by immigrant concentrations (immigrants from the former 

Soviet Union and Ethiopia). Within the non-Jewish sector a division was made 

on the basis of religion (Muslim, Druze and Christian). The manner of selecting 

the areas also ensured the representativeness of the sample in terms of the socio-

economic level. 

The response rate was 58%, a reasonable rate in a nationwide sample on a 

sensitive topic performed using a face-to-face survey. 

The data collection was carried out during the months of September – December 

2016. 

 The study findings and implications of the findings 

o The scope of use of psychoactive substances 

 Tobacco – about 41% smoked cigarettes during the past year and 

about 21% used a hookah ("narghila"). The data of the present survey 

reflects a change in the downward trend that was found in the 

previous surveys. In the present survey, we found an increase in the 

prevalence of smoking (lifetime and in the past year, p<0.001  , in 

𝑥2 test).  

 Normal and excessive drinking (intoxication and binge drinking) – 

about 75% drank any alcoholic beverage in the past year, about 7% 

reported binge drinking in the past month and  about 23% reported this 

behavior but not in the past month. About 29% got drunk at least once 

in the past year. Previous surveys reported a steady trend in normal 

drinking and intoxication. The present survey breaks this trend and has 

found a statistically 
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