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א  וִרים"הה ֶאל ֵעיַני "ֶאשָּׂ

 ילדים בהתפתחות ומשמעותי מרכזי שחקן מהווים הורים

 מעורבים יהיו שמתבגרים הסיכון על בהשפעה, ובפרט

השאלה היא: . אלימות, סמים ואלכוהול-בהתנהגויות סיכון

להשתמש על מנת למנוע  ההורים צריכים 'סל כלים'באלו 

9  לקריאת הכתבה בעמוד  בקרב ילדיהם? אלה התנהגויות סיכון

 ?לפעולה אנשים להניע יכולה הפחדה האם

 בניקיימת מגמה בעולם לביקורים של בשנים האחרונות, 

 עבירות לביצוע בסיכון הנמצאים או פלילי עבר בעלי נוער

 ביצוע מפני אותם להרתיע היא תהתכני מטרת .סוהר בבתי

 החוויות באחת מדובר כי מספרים . רביםבעתיד עבירות

7לקריאת הכתבה בעמוד   האמנם? .שעברו המשמעותיות

 ?הרתעה מייצרים כיצד

 אך, תיוהרשו של בעבודתן מרכזי כשיקול נתפסת ההרתעה

 סביר נסיבות באילו? אותה משיגים כיצדו הרתעה מהי

 מחרב ההרתעה כתוצאה עברה מביצוע יימנע שפלוני

 משמעות חסר בשיקול מדובר ומתי ראשו המונפת מעל

05 בעמוד לקריאת הכתבה  ?ההחלטות קבלת בתהליך

 ?מפניו נזהרים ואיך האונס סם מהו

חומרים פסיכואקטיביים מסוימים משמשים עברייני מין 

בכך שגורמים לטשטוש, איבוד  - לנטרול קורבנותיהם

 סם מהו .ההתנגדות, בלבול ועודיעה ביכולת זיכרון, פג

 - וכיצד ניתן למנוע תופעה זו? מפניו נזהרים איך, האונס

91 בעמוד לקריאת הכתבה  בכתבה.

 רשותון
 ובאלכוהול בסמים, באלימות למאבק ברשות והמחקר המידע עלון
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א וִרים" ֶאל ֵעיַני "ֶאשָּׂ  ֶההָּׂ

אישי תקין בין הילד להוריו, השפעה -בין אחת המוסכמות הקיימות בפסיכולוגיה היא, שלקשר

הורים מהווים שחקן מרכזי ומשמעותי . מכרעת על התפתחות הילד בתחומי חייו השונים

בהתפתחות ילדים ובפרט, בהשפעה על הסיכון שמתבגרים יהיו מעורבים בשימוש בחומרים 

מנת למנוע מסוכנים. השאלה הנשאלת היא: באלו 'כלי עבודה צריכים ההורים להשתמש על 

 התנהגויות סיכון בקרב ילדיהם?

במניעת השימוש של ילדים  על התפקיד המרכזי שיש להורים מחקריות רבות מלמדות ראיות

ובני נוער בסמים ובצריכת אלכוהול, וכן בעיכוב תחילת גיל המעורבות בתופעות אלה. מאפיינים 

ילד, ומערכת יחסים טובה -של סגנון הורי כדוגמת קביעת כללים ברורים, תקשורת פתוחה הורה

ם בגיל בין הורה לילד, נמצאו קשורים לצמצום השימוש בחומרים אסורים בקרב ילדי

ומעורבות בהתנהגויות מסוכנות בקרב מתבגרים  התנהגות לעומת זאת, בעיותההתבגרות. 

 נקשרות לעיתים לתפקוד הורי לקוי. 

 

 

 

תכניות מניעה והתערבויות רבות, מכוונות למניעה ולצמצום מעורבות צעירים בהתנהגות אנטי 

הקיימות, ניתן למצוא תכניות חברתית, צריכת סמים ושתיית אלכוהול. בתוך שלל התכניות 

המיועדות להורים או תכניות מניעה והתערבות הכוללות בתוכן פעולות המכוונות לקהל יעד של 

 הורים לצד העבודה עם הילדים. תכניות אלה מבוססות לרוב על לימוד ותרגול של מיומנויות

לצרכים ההתפתחותיים,  הוריות. מדובר במיומנויות שיש בהן בכדי לסייע להורים לתת מענה מיטבי

 הפסיכולוגיים והחברתיים של ילדיהם. 
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 הנקשרים, מניעה מעורבות הורים בתכניות של השונים והרכיבים את המאפיינים נבחן, בחלק זה

 :לאפקטיביות ולהפחתת התנהגות אלימה, צריכת סמים ושתיית אלכוהול בקרב צעירים

 הגורמים אחד היא הילדים בעבור לחיקוי חיובי כמודל לשמש הורים של היכולת :מודל לחיקוי

 בקרב סיכון והתנהגויות מסוכנים בחומרים שימוש הפחתת כמסבירים שנמצאו ביותר החזקים

ילדיהם. הורים המתאפיינים בהתנהגות אלימה, או/והעושים שימוש בחומרים פסיכואקטיבים, 

 בהתנהגות מקובלת ואף אינה מזיקה.מהווים מודל ומעבירים את המסר עבור ילדיהם כי מדובר 

שההורה ככל  למשל, על שימוש בקנאביס;ציפיות הילד לענישה. התנהגות ההורה משפיעה על 

הציפיות של הילד להיענש על שימוש, נמוכות יותר.  מציג עמדות חיוביות כלפי שימוש בקנאביס,

הורה מציג עמדות חיוביות שהככל  ההתנהגות הסיכונית. ציפיות הילד כלפי השפעות כמו כן, על

 היו ציפיות הילד חיוביות יותר כלפי השפעות הקנאביס.  כלפי שימוש בקנאביס,

יתן לחלק השגחה הורית לשתי קטגוריות: פיקוח נ ):Monitoringהשגחה הורית )

(surveillance) וידע ,(Knowledge) מעורב,  הוא בהן פעולות) שמעביר הילד להוריו על עיסוקיו

מגנות על היש השפעות המשתנים הללו  לשני .בהם הוא נמצא, מיהם חבריו וכדומה( מקומות

של ההורים על עיסוקי הילד הוא ידע . שימוש בחומרים פסיכואקטיבייםילדים מפני הסיכון ל

הילד מרגיש  . אקלים בומשפחתי של חום וקבלה אקליםשכן הוא מבטא  משתנה בעל ערך רב

 ים אישיים ולבקש את דעתם )בניגוד לכפיית דעותיהם עליו(.חופשי לשתף את הוריו בנושא

היא הדרך האפקטיבית ביותר למניעת שימוש בקנאביס בקרב  השגחת הורים על מתבגרים

 .חבריו ומיהם נמצא הוא היכן, הילד עיסוקי מהם ההורה ידיעת את מחזק שהוא ילדיהם. בכך

מבטא את האהבה והחיבה שנותנים הורים המושג 'חום הורי'  :(Parental warmth)חום הורי 

לילדיהם במהלך התפתחותם. לאמון הדדי בין הורה לילד יש השפעה מגינה חזקה מפני מעורבות 

בשימוש בסמים. ייתכן כי אמון, המבוסס על תפיסת אהבה וקבלה, מקל על העברת מידע מרצון 

ע גם רצון גדול יותר לקבל את מהילד להורה )דבר המוביל לידיעה של ההורה(. יחד עם האמון מגי

 .שימוש בקנאביסמשל לעמדותיו והנורמות של ההורה, בהקשר ל

בין הורים לילדיהם המבוססת על אמון וקבלה, מהווה בסיס לנכונות של הילד להעביר להורה תקשורת 

 תקשורת זו, אף מסייעת לילדים לתפוס את הוריהם כמקור מידע אמין ביחס לסמים.מידע מרצון. 

 את הורים המעריכים :(המביע חום ותמיכה במקביל להפעלת פיקוח הדוק) נון הורות סמכותיסג

מתאפיין בשיטת חינוך חמה סגנון זה  .ולמשמעת מצפים לקונפורמיות אבל הילד של האוטונומיה

לקבלת אחריות אישית ולעצמאות בהתאם  ותומכת, הבנויה על עקרונות שיתוף, התייעצות ועידוד

הציפיות מהילד נקבעות דרך תהליך של הסברים וחיזוקים, כך שהילד לגיל וליכולת של הילד. 

 מקבל מודל דרכו הוא לומד כיצד לפתח בעצמו כלים להתנהלות והתמודדות משלו. 

לוקחים  םה. שלהם הילדים של בדעתם מתחשבים גם הם אבל כללים קובעים סמכותיים הורים

אלה  הורים .הם אלו שמחליטים המבוגרים כי מבהירים אך, ילדיהם של הרגשות את בחשבון

 ילדים ופרסים. שבחים כמו, טובה התנהגות לחזק כדי חיוביות משמעת באסטרטגיות משתמשים

 'מבוגרים להיות ביותר הטוב בעלי הסיכוי הם ,מסוג זה שהוריהם הם בעלי סגנון הורות סמכותי

 טובים גם הם. ומצליחים מאושרים להיות הם נוטים .דעתם את להביע בנוח שמרגישים ם'אחראי

 .בעצמם הבטיחות סיכוני את ולהעריך החלטות בקבלת יותר
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ברורים מה מותר ומה אסור, ומאידך  ילד שגדל באיזון הנכון: מצד אחד גבולות משולבים בגדרים

שפע חום ואהבה ותשומת לב, מקבל בדיוק את צרכיו הנפשיים. הוא יודע היטב שבמה שמותר יקבל 

 .את כל מבוקשו, ואם ההורים מסרבים הפעם, הרי זה משום שישנה סיבה מוצדקת והכרחית

שא סמים. עם זאת, בנולמידע מתבגרים מתייחסים להוריהם כאל מקור אמין : הורית תקשורת

  לדבר על סמים עם ילדיהם.לתקשר וכי הורים רבים אינם יודעים כיצד  עולה

הורים מעוניינים להיות מעורבים באופן פעיל במניעת שימוש בסמים בקרב ילדיהם, אך אינם 

יודעים מהן הדרכים היעילות כיצד לעשות זאת. בשל כך, הם עלולים שלא לשוחח על כך עם 

עם זאת, לא די להנחות הורים לומר ילדיהם, גם אם הם יודעים או חושדים שילדם נמצא בסיכון. 

מנע מסמים, יש לצייד אותם במידע על הדרכים הנכונות להעברת מסרים כנגד לילדיהם להי

לאחר למידת העובדות הרלוונטיות כנגד שימוש בסמים, על  שימוש בסמים, באופן שכלי ומשכנע.

 ההורים להתאים את אסטרטגיית התקשורת בהתאם לאופי הילד ולקשר הקיים ביניהם.

ובחיזוק כישורי חיים )כגון פתרון בעיות,  בפיתוח המתמקדותהתערבות  תכניות :כישורי חיים

ניהול קונפליקטים, שליטה עצמית, קבלת החלטות, התנגדות ללחץ חברתי( בקרב ילדים תורמים 

  .להתמודדותם עם אתגרים ומצבי לחץ ונקשרים להימנעותם ממעורבות בהתנהגויות סיכון

כמה להורות טובה יותר. סגנון זה כולל בתוכו הקניית מיומנויות  :הקניית מיומנויות הוריות

 היבטים חשובים של תפקוד הורי:

 פעילויות אחר מעקב כגון. ילדיהם בחיי יותר פעיל חלק לקחת כיצד ההורים עידוד: מעורבות 

 שלהם.  ובלמידה בחינוך מעורבים ולהיות וחברויות

 הילד.  של ההתפתחותי לשלב בהתאם והולמת חיובית משמעת לספק איך בהורים תמיכה: משמעת 

 היכולת של הורים לשמש כמודל חיובי לחיקוי בעבור הילדים היא אחד הגורמים החזקים  :לחיקוי מודל

 ביותר שנמצאו כמסבירים הפחתת שימוש בחומרים מסוכנים והתנהגויות סיכון בקרב ילדיהם.  

 משוב ,הנושא באותו הנוגעות הפעלות מגוון באמצעות חיוביות התנהגויות על : חזרהתקשורת 

תכניות המלמדות  .חיוביות התנהגויות לעידוד תגמול, רצויות התנהגויות על וממוקד מידי

הורים דרכים כיצד להשתמש מיומנויות תקשורת רגשית במערכות יחסים כגון הקשבה פעילה, 

 .שיקוף עצמי עבור ילדיהם על מנת שיזהו את הרגשות שלהם, נמצאו יעילות יותר

 בקרב קטינים.קביעת ההורים חוקים נוקשים ואכיפתם  -קביעת חוקים 

 מעקב, פיקוח והשגחה של ההורים אחר פעילויות הילד גם כשהוא לא נמצא תחת  -יכולת פיקוח

 .השגחתו בפועל

תכניות לחיזוק מעורבות הורית שהתמקדו במתן הנחיה : ילד-קידום איכות הקשר הורה

 ואינטראקציה למעורבות הזדמנויות הרעיון הוא לייצר: ורעיונות לפעילויות משפחתיות

  .במשפחה הילדים השתתפות עבור ותגמול במשפחה

, יחדיו לפתור צריכים הם אותה למשפחה דילמה משותפת: ניתנת משפחתית דוגמאות לפעילות

 – ופאזל תשבץ – במשפחה; משחק החברים כל ושיתוף שנלמדו המיומנויות תרגול תוך

נוכחות ההורים ילד; תדירות ארוחות הערב משפחתיות, – הורה במסגרת פעילות להשלמה

 עים הביתה, דיונים ותקשורת פתוחה.כאשר הילדים מגי
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השתתפות בתכניות המצריכות מההורים השתתפות : מעורבות פעילה- אינטראקטיביות שיטות

 -תרגילים, אקטיבי מודלינג, תפקידים משחקי, קבוצתיים קבוצתיים כגון דיונים בתרגילים פעילה

, בשל יעילות, הינן יעילות יותר הוריות גישות המציגים וידיאו קטעי של וסקירה בית שיעורי

יצרה מחויבות להשתתפות רבה אף  ,מעורבות זו .היכולת שלהן לגרות תהליכי חשיבה והפנמה

 יותר במפגשי ההכשרה.

מפגשים בני  01מפגשים )לרוב סביב תכניות המבוססות על סדרה של  :משך תכנית ההתערבות

 מפגש חד פעמי.שעה וחצי, אחת לשבוע( אפקטיביות יותר מ

 גיוס הורים:

והתנהגותו  הלימודיים מעורבות הורית בתכניות מניעה, הינה משמעותית ביותר לרווחת הילד, הישגיו

 להלן ר ילדיהם.הספר. יחד עם זאת, ישנו קושי בגיוס ההורים למעורבות בתכניות מניעה עבו בבית

 שעיקרו: מודל עבודה תיאורטי לגיוס הורים,

אמונת ההורה לגבי הסבירות או הסיכון של ילדיהם לחוות ולהתנסות הגברת תפיסת רגישות: 

 בבעיית התנהגות מסוימת כגון שימוש לרעה באלכוהול.

אמונת ההורה עד כמה אותה בעיית ההתנהגות הינה רצינית ובעלת  :הגברת תפיסת החומרה

השלכות קשות לילד. תפיסת חומרת ההשלכות בהיחשפות לבעיה וסיכון הילד נמצאה בקשר חזק 

 עם מעורבות הורים בתכניות מניעה. 

הם תופסים את ילדיהם כרגישים  כאשר שלהם, הילדים עבור מונעת ינקטו בפעולה הורים

 ד לבעיה ושהם מבינים שמדובר בבעיה חמורה במידה וילדם יחווה זאת.ופגיעים מא

אמונת ההורה לגבי ההיבטים השלילים כתוצאה מנקיטת פעולות מניעה  :הפחתת תפיסת מחסומים

כגון הסעות, לוחות זמנים, חוסר תמיכה בקרב החברים. מרבית מהמחקרים שעסקו בהשפעה של 

המחסומים במקום בלקבוע האם חסמים אלו בכלל קשורים  מחסומים על מעורבות, התמקדו בזיהוי

למעורבות. מחסומים כגון חוסר זמן, בייביסיטר והסעה, כמו כן, בעיות בלוחות הזמנים מצוינים 

 לעיתים קרובות.

אמונת ההורה לגבי יעילות נקיטת פעולות המניעה לטובת ילדיהם. : הגברת תפיסת הרווחים

כניות מניעה כאשר הם מסוגלים בקלות לזהות מהם הרווחים הורים  נוטים יותר להשתתף בת

עבורם, עבור ילדיהם ועבור משפחתם ופחות לנטות להשתתף אם יתרונות אלו אינם ברורים להם. 

הורים צריכים להאמין כי מעורבות בפעולות מניעה, תגן על ילדיהם מפני התנהגויות סיכוניות 

 סיכוניות ואף תשמור עליו מפניהן. ותפחית את הסבירות שילדם יתנסה בפעולות

אמונת ההורה כי הוא מסוגל לבצע את ההתנהגויות הנדרשות כדי הגברת המסוגלות העצמית: 

 לייצר את התוצאות הרצויות להתנהגות פרו חברתית בקרב ילדיהם.

לאחר שההורה לוקח בחשבון את הנגישות של ילדו כלפי אותה  בהתאם למסגרת העבודה,

סיכונית ותופס כי מעורבות בהתנהגות סיכונית זו, סופה בהשלכות רציניות עבור ילדו, התנהגות 

נוצר אצל ההורה ערך ורצון לאמץ התנהגות חדשה ובריאה עבור ילדו. בהתאם לכך, אם 

הרווחים לנקיטת פעולות מניעה גדולים מהמחסומים לנקוט פעולות אלו, ההורים מתחילים 

יעה, תגרום לשיפור ברווחת ילדיהם כאשר תחושת המסוגלות לפתח ציפיות שמעורבותם במנ

שלהם לבצע את ההתנהגויות הנדרשות כדי לייצר את התוצאות הרצויות להתנהגות פרו 
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חברתית בקרב ילדיהם, עולה. תפיסות אלו משפיעות על כוונתם להיות מעורבים בתכניות 

 מניעה ואף להיות מעורבים בפועל.

 

 לסיכום:

הורים הם בעלי תפקיד משמעותי בהפחתת התנהגויות הסיכון של ילדיהם. במסגרת מילוי  

תפקיד זה, הורים צריכים להבין למשל, כיצד התנהגותם משפיעה על התנהגות ילדיהם ומהי 

 הדרך המומלצת ביותר עבורם לתקשר עם ילדיהם בנוגע לסכנות הגלומות בהתנהגויות אלה.

כולת של מקבלי החלטות, מנהלי מחוז ומנהלי תכניות ברשות למאבק מידע זה יוכל לתרום  לי

באלימות, סמים ואלכוהול, לבחור ולתכנן תכניות. בפרט, המידע יאפשר לבחון בצורה ביקורתית 

ומבוססת מחקר, יוזמות לשילוב הרצאות וסדנאות המוצעות עלי ידי ספקים חיצוניים, בתוך 

 מאמצי המניעה בקהילה.

לאור הממצאים המחקרים המחזקים את חשיבות העבודה עם ההורים ואת בימים אילו, 

תרומתם המוכחת למניעת ולצמצום התנהגויות סיכון בקרב ילדיהם, אגף מניעה ברשות למאבק 

פועל להרחבה ולחידוד תפיסת ההפעלה ביחס לעבודה עם הורים –באלימות בסמים ובאלכוהול 

עבודה שישרת את העוסקים במלאכה ברמה  בקהילה, וכפועל יוצא מכך, לכתיבת מתווה

 היישובית.

 

 

 מקורות: 

 סמים אלימות בתכניות למניעת הורית מעורבות של יעילותה בחינת-(. סקירה9102כדורי, א' )

 . 'הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול'. המשרד לביטחון הפנים.ילדיהם בקרב ואלכוהול

  



  

7 

 ? לפעולה אנשים להניע יכולה הפחדה האם

של בני נוער בעלי בבתי סוהר בשנים האחרונות, קיימת מגמה הולכת וגוברת בעולם לביקורים 

 מפני הנוער בני את להרתיע היא התכניות עבירות. מטרת לביצוע בסיכון הנמצאים עבר פלילי או

 זאת האסירים, כל עם ואינטראקציה הסוהר בית בחיי תצפיות באמצעות בעתיד עבירות ביצוע

 החוויות באחת מדובר כי מספרים בכלא. רבים בשהות הכרוכה המורכבות את להם להמחיש כדי

 האמנם? .שעברו המשמעותיות

 מלווים זו בתכנית: Scared Straight"" תכנית לפעילות זו, היא ביותר הבולטות הדוגמאות אחת

 בני הביקורים במסגרת. כלא בבתי לביקורים, משמעת בעיות עם כאלה או, עברות שעברו נוער בני

 טביעות, הרישום בתהליך החל, שעות לכמה בכלא שהות של טוטאלית לחוויה נחשפים הנוער

 ובמקלחות הכלא בתאי ובסיור אסיר במדי המשך; האישיים חפציהם נטילת, גופני חיפוש, אצבע

 את להם להמחיש כדי זאת כל, מסוכנים( )חלקם האסירים עם באינטראקציות וכלה; המשותפות

 . בכלא בשהות הכרוכות והסכנות המורכבות

 

 התנהגות על" Scared Straight" מסוג תכניות של יעילותן נשאלת אם כן השאלה, מה באמת

 נוער?  בני בקרב עבריינית

 מה העדויות המחקריות לכך?והאם מדובר בתכניות שמונעות פשיעה בקרב בני הנוער? 
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 מהות התכנית:

. מרכיב ההרתעה" ודומותיה הינו Scared Straightבבסיס תכנית " המרכיב העיקרי העומד

תומכי התכנית מאמינים כי התיאורים הריאליסטיים של חיי האסירים בבית הסוהר ירתיעו את 

בני הנוער ממעורבות נוספת בפשיעה. למרות שבגרסתה הראשונה של התכנית היו פרזנטציות 

כיום מובנות בצורה יותר חינוכית ולא מעמתת. חלק  האסירים קשות ווולגריות, גרסאות התכנית

מהתכניות כוללות דיונים אינטראקטיביים בין האסירים, המתארים את חוויותיהם בבית 

הסוהר. אין זה מפתיע מדוע תכניות אלה הינן פופולריות: הן מתאימות לתחושותיהם של אנשים 

יחות"(; הן זולות )עלותה של תכנית רבים בדבר האופן שבו יש למנוע או להקטין פשיעה )"בקש

$ למשתתף(; והן מזמנות הזדמנות לאסירים לתרום 0-דומה במדינת מרילנד הוערכה בפחות מ

 לחברה באמצעות הכוונת בני הנוער לדרך חיים אחרת.

 שיש ביותר הגבוהה המתודולוגית ניסויים )הרמה מחקרים של meta-analysis)שיטתית ) בחינה

 ניסוי לקבוצת אקראית בצורה והקצאתם עברייני נוער בני של מדגם צעותבאמ (להציע למדע

 לאותם נלקחו שלא נוער בני של ביקורת לקבוצת או, הכלא בבתי לביקורים כאלה שנלקחה

 בבתי הללו לביקורים שנשלחו הנוער בני. שלילי אפקט יצרו הללו כי התכניות מצאה הסיורים,

 השהות, אחרות במילים. הביקורת מקבוצת בהרבה גבוהים לפשוע בשיעורים נטו הכלא,

 לתופעה דומים הללו הממצאים. משהיו יותר לעברייניים נוער בני אותם הפכה את בכלא הקצרה

 של בשיעורים למאסר חוזרים למאסר הנשלחים עבריינים: כלומר", דלת מסתובבת" של קשה

 (.9102לוי אריאל, בכלא )אריאל &  לשהותם קרימינוגני אפקט יש ולכן , 01%-01%

ודומותיה, נכללו מדדי  "Scared Straight"בסקירה נוספת למחקרים אשר ביצעו הערכה לתכנית 

תוצאה של התנהגות עבריינית לאחר השתתפות בתכנית, כדוגמת מעצרים, הרשעות, היתקלות עם 

המשטרה או דיווח עצמי של עבירות. בסקירה זו, נכללו מחקרים שבהם הייתה חלוקה אקראית 

עם ( של משתתפים לקבוצת ניסוי, quasi-randomly assignedחלקית )-או חלוקה אקראית

מהסקירה עולה כי למרות השוואה לקבוצת ביקורת )של בני נוער שלא עברו התערבות(. 

ודומותיה, מחקרים הראו כי התכניות לא  ""Scared Straight הפופולריות הגבוהה של התכנית

 בפשיעה לעלייההצליחו להביא להפחתת הפשיעה בקרב משתתפי התכניות, ואף הביאו 

Petrosino, Turpin-Petrosino, Hollis-Peel, Lavenberg, 2013)): 

 המחקרים והתכניות:

 :Michigan Department of Corrections  תכנית, שבמסגרתה נלקחו קטינים שנשפטו לסיור

משתתפים, חלקם  01(. המחקר כלל reformatoryצעירים ) לעבריינים במתקן תיקון/ מוסד

הופנו לשני סיורים במתקן התיקון וחלקם האחר לקבוצת ביקורת )ללא סיור(. הסיורים כללו 

משתתפים בכל פעם. שישה חודשים לאחר ההשתתפות בתכנית, נבדק שיעור הרצדיביזם  01

עברו על ממשתתפי קבוצת הניסוי  34%נמצא כי )עבירה חדשה או הפרה של צו בית משפט(. 

 בקבוצת הביקורת.  07%-החוק מחדש, בהשוואה ל
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 :The Greater Egypt Planning and Development Commission, Illinois, USA  תכנית

 דיון או המספקת מבט כן ואמיתי על חיי האסירים בבית הסוהר. במסגרת התכנית, נערכו שיחות

סיור,  –השתתפו בתכנית )קבוצת ניסוי  01-00מתבגרים בגילאי  000עם האסירים.   -קבוצתי

ללא סיור(, חלק מהמתבגרים עשו עבירות בעבר, וחלקם היו בסיכון לביצוע  –וקבוצת ביקורת 

 contact withעבירות. המחקר השווה בין שתי הקבוצות בהתייחס ליצירת קשר עם המשטרה )

policeאך לא מובהקות התוצאות היו שליליות חודשים אחרי התכנית.  09-( חמישה ו

ממשתתפי  09%ממשתתפי קבוצת הניסוי היו בקשר עם המשטרה, לעומת  02%: סטטיסטית

 עורכי המחקר הסיקו כי אין להמליץ על המשך או הרחבת תכניות הסיורים.קבוצת הביקורת. 

 :Michigan JOLT Study, USA  במסגרת תכניתJOLT (Juvenile Offenders Learn 

Truth,) ינים בילו חמש שעות בבית הסוהר, שבמסגרתם התקיים מפגש "ראפ" קטינים עברי

confrontational rap sessionמעמת )
(, וכן סיור וליווי לתאי האסירים, תוך מפגש 1

השתתפות בתכנית, קבוצת  –צעירים )קבוצת ניסוי  992ואינטראקציה עמם. המחקר כלל 

משתתפים במדדי עבריינות שונים, -ללא תכנית(. נערכה השוואה בין משתתפים ולא –ביקורת 

  לא נמצא הבדל גדול בין שתי הקבוצות.שלושה ושישה חודשים לאחר התכנית. 

 :Virginia Insiders Program, USA ( תכנית התערבות מעמתתconfrontational intervention )

צעירים ננעלים בתא בכל פעם,  01יים של חיי בית הסוהר. הכוללת הרתעה מילולית ותיאורים גרפ

ושומעים סיפור מפי הסוהר על רוטינת היומיום בבית הסוהר. לאחר מכן, הצעירים משתתפים 

קטינים  01קבוצתי, במשך שעתיים עם האסירים. במסגרת המחקר, הופנו  דיון או בשיחה

יותר לקבוצת הניסוי ולקבוצת הביקורת.  בעלי שתי עבירות או 01-91וצעירים עבריינים בגילאי 

לא נמצאו הבדלים מובהקים חודשים.  09-נבדקו מדדי עבריינות במרווחים של שישה, תשעה ו

חודשים, התוצאות היו  09-סטטיסטית בין שתי הקבוצות לאחר שישה חודשים; לאחר תשעה ו

כי שיעורי הנשירה חיוביות יותר עבור משתתפי קבוצת הניסוי. עם זאת, החוקרים העירו 

נשרו מקבוצת  55%-ו 39%חודשים לאחר התכנית ) 09-ו 2בקבוצת הניסוי היו דרמטיים 

 הניסוי, בהתאמה(. 

 Texas Face-to-Face Program, USA שעות,  01: התכנית כללה מפגש אוריינטציה בן

שבמהלכו הצעירים חיו כאסירים )כולל קבלת תספורת והקצאה לקבוצות עבודה(, ולאחר 

 'על תנאי', במאסר 01-02מכן התקיימה פגישת ייעוץ קבוצתית. המשתתפים היו בגילאים 

(probation רובם עם ,)בנים  001קר הופנו עבירות בממוצע לפני התכנית. במסגרת המח 9-1

לארבע קבוצות: אוריינטציה וייעוץ בבית הסוהר, אוריינטציה בלבד, ייעוץ בלבד, קבוצת 

. ביקורת ללא התערבות. המחקר בדק התנהגות עבריינית שישה חודשים לאחר ההתערבות

ממשתתפי קבוצת  90%נמצא כי המחקר לא מצא אפקט משמעותי עבור ההתערבות. 

בקבוצת  12%ת )ע"פ נתונים רשמיים של בתי המשפט( לעומת הביקורת עברו עבירו

בקבוצת הייעוץ; עם זאת,  12%לקבוצת האוריינטציה,  10%האינטראקציה בשילוב הייעוץ, 

 02%דיווחו על עבירות בקבוצת הניסוי, לעומת  12%על פי הדיווח העצמי של המשתתפים: 

                                                           
1
 חששות, אינטרסים עם אנשים במיוחד משתתפים בו, מובנה לא/ואו פורמלי לא כלל בדרך -קבוצתי דיוןשיחה או  

 .משותפות בעיות או
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על בסיס זה, הסיק החוקר כי  בקבוצת הביקורת. הממצאים לא היו מובהקים סטטיסטית.

 אין הוכחה לכך שהתכנית טובה במניעת עבריינות.

 :New Jersey "Scared Straight" Program  בשיחה 00-00בתכנית השתתפו צעירים בגילאי 

צעירים, חלקם לא עבריינים, שהשתתפו  09פורמלי. המחקר כלל  לא כלל בדרך -קבוצתי דיון או

בתכנית או שהיו בקבוצת ביקורת. החוקר ערך מעקב אחר המשתתפים בקהילה שישה חודשים 

 00%-ממשתתפי התכנית עברו עבירות חדשות, בהשוואה ל 30%נמצא כי לאחר התכנית. 

, המחקר דיווח כי משתתפי הבדל מובהק סטטיסטית. כמו כן –ממשתתפי קבוצת הביקורת 

התכנית ביצעו עבירות חמורות יותר וכי התכנית לא השפיעה על תשעה מדדי עמדות, מלבד 

מדד שנקרא 'עמדות כלפי פשיעה'. בהקשר למדד הזה, התנהגותם של משתתפי קבוצת 

 הניסוי החמירה אף יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת. 

 California SQUIRES Program, USAנית השתתפו קטינים עבריינים )בנים( בין : בתכ

, רובם עם מעצרים קודמים. התכנית כללה מפגש בו התקיימו שיחות/דיונים 01-00הגילאים 

בשפה בוטה, סיורים מודרכים בבית הסוהר, שכללו אינטראקציה עם  פורמליים, קבוצתיים לא

קיימה פעם בשבוע האסירים, ובחינת תמונות המציגות אלימות בבית הסוהר. התכנית הת

צעירים בכל פעם. המחקר כלל  91במשך שלושה שבועות. פגישת זו, נמשכה שלוש שעות, וכללה 

משתתפים )קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת(. נערכה השוואה בין הקבוצות בשבעה מדדי  010

ממשתתפי התכנית נעצרו לאחר התכנית  10%נמצא כי חודשים לאחר התכנית.  09עבריינות 

  מקבוצת הביקורת. כמו כן, התנהגותם של משתתפי התכנית החמירה. 77%-אה לבהשוו

 Kansas Juvenile Education Program, USA התכנית נועדה לחנך ילדים על שמירה על :

החוק ועל ההשלכות הנגרמות כתוצאה מביצוע עבירות. התכנית ניסתה להתאים בין 

הופנו  01-02צעירים עבריינים בגילאי  19 הצעירים לבין האסירים על בסיס סוגי אישיות.

( לקבוצת התערבות ולקבוצת ביקורת. נבדקו מדדי on probationבזמן היותם 'על תנאי' )

עבריינית על פי מקורות רשמיים של המשטרה ובית המשפט וכן דיווחים עצמיים שישה 

הקבוצות  שתילא נמצאו הבדלים גדולים בין שתי הקבוצות. חודשים לאחר ההתערבות. 

הראו שיפור בין שתי נקודות הזמן )לפני ואחרי ההתערבות( אך החוקרים הסיקו כי לא נמצאו 

כמו כן, לא נמצאה השפעה של התכנית על  הבדלים בין הקבוצות במדדי העבריינות שנבחנו.

 מדדי עמדות.

 :Mississippi Project Aware, USA מפגש  התכנית היא תכנית חינוכית, לא מעמתת, המכילה

 020צעירים.  0-11שעות המנוהל ע"י אסירים. ההתערבות הועברה לקבוצות שמנו בין  1בן 

, שהיו תחת השגחת בית הדין המחוזי לצעירים, הופנו רנדומלית 09-00צעירים, בגילאים 

לקבוצת ניסוי ולקבוצת ביקורת. הושוו מדדי עבריינות בין שתי הקבוצות, על פי מסמכים 

לא נמצא הבדל משמעותי בין משתתפי חודשים לאחר התכנית.  91-ו 09הדין, רשמיים של בית 

 שתי הקבוצות.

  



  

00 

 התנהגות מגבירה רתיעה ואףמ לא אסטרטגיית ההפחדה מדוע -אם כן, נשאלת השאלה

 עבירות? לביצוע בסיכון הנמצאים או פלילי עבר בעלי נוער בני בקרב עבריינית

 מדוע הפחדה אינה מניעה אדם לפעולה:הסברים פסיכולוגים וסוציולוגיים 

תיאוריות אלו,  חברתית ועבריינות בקרב בני נוער: תיאוריות סוציולוגיות המסבירות סטייה

 (:9100, לרנאו) עשויות לתת מענה לשאלה זו

 ת למידהותיאורי (Social Learning Theories):  

המשפיע על ", משמעותי "אחרמדגישות את ההקשר החברתי של מפגשים עם  ,תיאוריות אלו

 התנהגות הפרט. 

מעבר  בדומה לכל התנהגות אחרת, היא נרכשת ונלמדת דרך קשרים בינאישיים. ,התנהגות עבריינית

 ללמוד לפרט מסייעת, עבריינים עם משותפת שפה ויצירת הדוקה גומלין פעילותלכך ש

 .ונורמותשל אימוץ ערכים תהליך קוגניטיבי גם כן , קיים עבריינית התנהגות

ימת והן על שהפרט יעניק להתנהגות מסו הסביבה החברתית משפיעה על הגדרת המשמעות

 תהיה העבריינית לסביבה הלימודית שהחשיפה ככל הציפיה שהיא תניב תמריצים וחיזוקים.

לדוגמא,  .עבריינית תנהגותלה וטכניקות נורמותערכים,  הילד יספוג כך, יותר צעיר בגיל

בהקשר של שימוש וסחר בסמים,  הקיימות )רגשיות וחברתיות(המשמעות שנער יעניק להשלכות 

 .להם תעניקשסביבתו החברתית והמשמעות יילמד מהערך פריצה לבית או/וגניבת רכב, יושפע או 

 פיקוח תותיאורי (Social Control Theories):  

 מטרת. נורמה הפרת מתגלה כאשר בחריפות ומגיב הנורמות על לשמור מסייע חברתי פיקוח

 רצונות ומחשבות להגשים מהם ולמנוע האדם בני התנהגות שלילית של לרסן היא הפיקוח

 לנסות עלולים -בו מזלזלים או/ו החברתי לפיקוח מודעים שלא אנשים. בחברה לסטיות שנחשבות

 .בסטייה מדובר אם גם -םצונר את להגשים יותר

באופן  עולהללא מנגנוני פיקוח, הנוצרים באמצעות קשרים חברתיים, רמת העבריינות 

בעיקר בפיקוח לא  אלאוני פיקוח פורמאלי באמצעות חקיקה ואכיפה, נלא רק מנג משמעותי.

שרוב האנשים מפנימים נורמות  ,אשר מביאים לידי כך -בתהליכי חיברות והחינוך -פורמאלי

 התנהגות שמבטיחות ציות לחוק.

לשמור על  ,מושג המבטא את האינטרס של הפרט -'הנורמטיבייםהשקעה בחיים כמו כן, '

, כך הפרת החוק נורמטיבייםככל שהוא מושקע יותר בחיים  .הרווחים החברתיים של התנהגותו

מושג זה יכול לשמש הסבר לייצוג הגבוה  ים עבורו.יתסכן יותר נכסים חברתיים שהם משמעות

של צעירים בשכונות עוני בקרב עוברי החוק. אנשים אלו מנותקים, לפחות בנקודת הזמן של 

הם נפלטו ממערכת החינוך לאחר -ההתנהגות העבריינית מרוב המסגרות החברתיות והמפקחות

הם טרם הקימו  שכשלו בלימודים; משפחת המוצא איבדה את סמכותה ואת השפעתה עליהם;

משפחה משל עצמם או השתלבו במקום עבודה, מה שעשוי ליצור עבורם תחושת אחריות 

יבות נחלשת תחושת המחו-רות נורמטיביותככל שהם "מושקעים" פחות במסגומשמעות. 

. בנסיבות וכך גם קטן ההפסד הצפוי להם אם יתפסו בביצוע עבירהשלהם לערכים החברתיים, 

 יה של הנער לשלוט בהתנהגותו ולציית לחוק. אלה, פוחתת המוטיבצ
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  הקרימינולוג האמריקאי אלברט כהן( 'תת תרבות'תיאוריות( 

מאפיין נורמות התנהגות התומכות בעבריינות, במטרה להמחיש כי עבריינות  'תת תרבות'המושג 

היא תוצר של אימוץ תפיסה ערכית וקודים התנהגותיים שונים מהמקובל. תת התרבות 

העבריינית מתפתחת בקרב בני נוער ממעמדות נמוכים, כתגובה לתסכול שיוצר הקושי להשתלב 

כתגובה לצורך הרגשי המעמד הבינוני הגבוה. במערכת החינוך ומייצגת מדדי הצלחה של 

להתמודד עם תחושת הכישלון, מתקבצים הנערים בחברות רחוב ומפתחים תת תרבות 

והדגשת ערכים הפוכים, המבטאים תוקפנות כלפי  הנורמטיבייםהמבוססת על שלילת הערכים 

ישג את מקומה של ההצלחה בלימודים כהסכול. מוסדות שגרמו מלכתחילה לתחושת התה

התורם לבנית דימוי עצמי חיובי, מחליפים בוז למערכת החינוך וזלזול במה שהיא מייצגת. 

זו -העבריינות שנובעת מתפיסה ערכית זו, אינה מחושבת ואינה חותרת לתוצאות תועלתיות

להשגת סיפוקים מהירים ומאופיינת בוונדליזם ובזלזול ברכוש  עבריינות אקספרסיבית שנועדה

 ו.הזולת ובערכי

 תיוג ואימוץ זהות עבריינית: 

כלומר, המעשים עצמם אינם  .קבוצות חברתיות יוצרות עבריינות וסטייה באמצעות כללים

יכולה  ,התנהגות זהה"סוטים" או עבריינים" אלא מוגדרים ככאלו מתוך ההקשר החברתי. 

אחר.  להיחשב כסטייה או עבירה פלילית בהקשר גאוגרפי אחד והתנהגות נורמטיבית בהקשר

נתפסת כפעולה נורמטיבית בהקשר החברתי בו נמצא הפרט, ייתכן כי ישיבה בכלא, לכן ו)

 . (ולהתנהגות מקובלת

מתרחש כאשר נער או  ,ירה עברייניתרלפי גישת התיוג, השלב המשמעותי ביותר להתפתחות ק

הרואה  צים זהות עצמית עבריינית. זהו תהליך שבו מפנימים הנערים את יחס החברהמנערה מא

סלנג, צורת ישיבה, עישון -צים קוד התנהגות ודפוסי התנהגות תואמיםמאותם כעבריינים ומא

החברה משחקת תפקיד . נורמטיבייםהתחברות עם נערים עבריינים נוספים וזלזול בערכים 

מאליות והלא פורמאליות, מתייחסות רוב זה: ככל שהמערכות החברתיות, הפמרכזי ומכריע בשל

לפי גישה זו, בריין, כן גוברת נטייתו להפנים את הזהות העבריינית ולנהוג בהתאם. אל הנער כע

המאמץ -התגובה החברתית כלפי עוברי החוק עלולה להיות שלילית דווקא ולהגביר את העבריינות

בר על החוק עשוי לגרום לעוהעבריין מהחברה,  לטפל ולשקם, להעניש, להרתיע ולהרחיק את

 . רתי כלפיו ולהעמיק את דפוסי ההתנהגות העברייניתלהפנים את היחס החב

 הסברים פסיכולוגים: 

. ציבורית התנהגות על והשפעתה הפחדה בנושא מקיף מאמר, 9111 בשנת, פורסם בישראל

, ירוק אור עמותת עבור, אילן בר מאוניברסיטת ארי בן–טאובמן אורית ר"ד ידי על נכתב המאמר

 .מלהועיל יותר להזיק עשויה הפחדה כי ,מסקנתה. דרכים תאונות בתחום הפחדה בקמפייני ועסק

 מסויימת מהתנהגות למות כתוצאה עלולים שהם לאנשים נזכיר שאם האינטואיטיבית "ההנחה

 רק לא מהאנשים חלק. תקפה אינה ,זו התנהגות מייד ימתנו הם כי שברור הרי, עושים שהם

 של בהגברה דהיינו, לרצוי הפוך באופן מגיבים– מכך חמור אלא, מותם מאזכור מושפעים שאינם

 היעילה הדרך אינה ופחד איום רמת של העלאה, במלים אחרות(. בומרנג אפקט) מסוכנת נהיגה

 ....שינוי בהתנהגות להשיג ביותר
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 להלן סיבות אפשריות לכך:

, דהיינו, סיכון של במצב להיות מעונייניםכי הם  מסוכן שנוהגים באופן אנשיםישנם : ריגושים

 לנהוג באופן אותם שמעודד זה הוא הסיכון, הרווחת לדעה בניגוד, אחרות במלים. ריגושים

בני הנוער עלולים לעסוק בהתנהגויות  כלומר, מסוכן. באופן מלנהוג אותם מרתיע ולא מסתכן

 ריגושים. , דהיינו, סיכון של במצב להיות מעוניינים סיכון כי הם

המתלווים  הרווחים החיוביםהמוטיבציה המניעה את הפרט להתנהגות עבריינית היא : רווחים נלווים

הרבה פעמים הרווחים האלה כל כך  .וכבוד רכוש, הוןהערך העצמי, העלאת  להתנהגות זו כמו

 משמעותיים לפרט, שלא סביר כלל להניח כי שימוש באיום הוא מה שישיג את השינוי בהתנהגות.

 שנמצא(, 'הבריאה' ההתנהגות אתץ לאמ מסוגל שהוא ןמאמי םאד בה המידה) :היעילות העצמית

 מסוגל הוא כי םהאד של הערכה מלמדים כי םמחקריהנתפס.  םהאיו מימד םע באינטראקציה

 .לו םבהתא להתנהג נכונות ולהבעת המסר לקבלת מסייעת, במסר המופיע םהאיום ע להתמודד

 ההתנהגותי לשינוי גרמו ,יעילה דרך התמודדות בהצגת שלוו םמסרי: פעולות להתמודדותהצגת 

 בהתנהגות לעליה דווקא םגר, רצויה להתנהגות בהמלצה לווה שלא מאד חזק םאיו .הרצוי

 .שלה להפחתה ולא המסוכנת

, םוקשיי חרדות םלה םלגרו םועלולי םאנשי נגד םמופעלי םמפחידי םמסרי הכחשה/ הדחקה:

 פעולות לנקוטם שלה בנכונות דווקא לפגוע םשעלולי םפחדי, םלבריאות הדאגה םבתחו למשל

 מדובר שלא םלעצמ לומר םלאנשי םלגרו עלולה שכתוממ חשיפה. שגרתיות בדיקות כמו, בריאות

 השליליות המשמעויות כל םע ',יקרה לא זה לי' של עמדות להגביר ךובכם עבור רלבנטי במסר

 ך.לכ המתלוות
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 :סיכום ומסקנות

. אינן יעילות כתכניות למניעת פשיעהודומותיה  'Scared Straight' מצביעים שתכניתמחקרים 

שהתכניות קרוב לוודאי מעלות את הסיכוי, שהילדים שייחשפו להן בנוסף, הם מספקים ראיות 

למרות השונות בין ההתערבויות השונות, החל מאינטראקציות מעמתות יבצעו עבירות נוספות. 

ומחמירות לסיורים במתקני כליאה, התוצאה דומה: עלייה בעבריינות בקרב משתתפי קבוצת 

יתה יהיה טוב יותר לו לא ההניסוי בהשוואה למשתתפי קבוצת הביקורת. במילים אחרות, 

 תכניות.מתקיימת ההתערבות מאשר חשיפתם של הצעירים ל

" גורמות נזק ואף מגבירות התנהגות עבריינית Scared Straight"נראה כי תכניות כדוגמת 

 .((Petrosino, et al., 2013 בקרב האוכלוסייה שנבדקה

 לנער באימוץעלולה לסייע ניתן להסביר זאת בכך שהסביבה החברתית )העבריינית( בה גדל הנער, 

עלול "לנטרל" ונורמות התומכות בהתנהגות עבריינית של הנער. אימוץ ערכים ונורמות אלו,  ערכים

 מעבריינות ימנעו , ילדיםשנית עניק "הכשר" להמשך התנהגות עבריינית.את אפקט ההפחדה ולה

ייתכן, כי חוסר  .התנהגותם על פיקוח מפעילים, ההורים ובעיקר אחרים משמעותיים כאשר

ת המניעה "הפחדה ישירה" נובעת מכך שהנערים גדלים ללא פיקוח חברתי, יעילותה של תכני

 הרגשי לצורך ינהגו בעבריינות כתגובה , ילדיםשלישית המוביל להמשך התנהגות עבריינית.

 לתחושת מלכתחילה שגרמו המוסדות כלפי תוקפנות הכישלון ובכך מבטאים תחושת עם להתמודד

, ייתכן כי ישיבה בכלא, בהקשר החברתי בו נמצא הפרט, נתפסת כפעולה רביעית. התסכול

, לפי גישת התיוג, ככל שהמערכות החברתיות, חמישיתנורמטיבית ולהתנהגות מקובלת. 

הפורמאליות והלא פורמאליות, מתייחסות אל הנער כעבריין, כן גוברת נטייתו להפנים את הזהות 

  העבריינית ולנהוג בהתאם.

 פעולות )חוסר בהצגת סברים פסיכולוגים כגון, ריגושים, חוסר יעילות עצמיתלבסוף, ה

עשויים -והפעלת מנגנון הכחשה/ הדחקה, וכבוד רכוש, הון, העצמי הערך העלאת(, להתמודדות

 להסביר גם הם, את חוסר יעילותה של טקטיקת ההפחדה בשינוי התנהגותי.

 מקורות:

 הרתעה ליצירת ההרתעה )ובדרכים במוסד מחודשת התבוננות(. 9100) ולוי־אריאל, י' אריאל, ב'

 - בישראל הפלילי ההליך? צדק משפט -ותרבות חברה, בתוך: הראל, א' )עורך(, משפט יעילה(.

 . אוניברסיטת תל אביב.(83-134)עמ' ואתגרים  כשלים

 הפחדה גישות של[ ןיעילות חוסר או] ןיעילות :בנושא ספרות סקירת(. 9111בן ארי, א' )-טאובמן

 ן.איל בר אוניברסיטת. בנהיגה םסיכוני נטילת ןבמיתו

 חוק: ואכיפת עבריינות :מתוך(. תיאוריות סוציולוגיות: עבריינות בהקשר סביבתי.  9100לרנאו, ח' )

 .פרדס הוצאה לאור .ביקורת, מדיניות, תיאוריה

Petrosino, A., Turpin‐Petrosino, C., Hollis‐Peel, M. E., & Lavenberg, J. G. (2013). 

Scared Straight and Other Juvenile Awareness Programs for Preventing Juvenile 

Delinquency: A Systematic Review. Campbell Systematic Reviews, 9(1), 1-55.  
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 ?הרתעה מייצרים כיצד

 השופטת ורשויות הרשות, המחוקקת הרשות של בעבודתן מאוד מרכזי כשיקול נתפסת ההרתעה

 במניעת יעילותה ותועלתה על ידוע מה? אותה משיגים כיצד? הרתעה מהי אך, למיניהן אכיפה

 סביר נסיבות באילו? רחב יותר באופן בחברה סדר ובהשלטת התנהגות הסדרת ,וסטיות עברות

 בשיקול מדובר ומתי — ראשו המונפת מעל מחרב ההרתעה כתוצאה עברה מביצוע יימנע שפלוני

 ?ההחלטות קבלת בתהליך משמעות חסר

 

 התבוננותלאחרונה: " ( שפורסם9102מרתק )אריאל & לוי אריאל,  בשאלות אלו עוסק מאמר

 שיש בעודמסקנת החוקרים היא: " .יעילה(" הרתעה ליצירת ההרתעה )ובדרכים במוסד מחודשת

 נמצא  אין כמעט, 2הענישה בוודאות של שינויים ההרתעתי לאפקט איתנים אמפיריים תימוכין

 שלוודאות מראה המחקר ההרתעה... את מחזקים בחומרת הענישה ששינויים לכך אמפירי ביסוס

 ניכר". משקל נמצא לא הענישה ושלחומרת עברה ההחלטה לבצע בקבלת משקל יש הענישה

 יעילות על החמרה בענישה של המשוער לאפקט מחקרי בסיס נמצא לא ,במילים אחרות

'וודאות , זאת לעומת .בפשיעה לירידה מובילה בענישה שהחמרה לומר ניתן לא ולכן, ההרתעה

היא הגורם המרכזי במניעת  להיתפס ולהיענשהוודאות הנחזית לגבי ההסתברות  -הענישה'

עבריינות. במילים אחרות, ככל שאדם מעריך שסיכוייו להיתפס ולהיענש גבוהים יותר, כך 

 ם אם העונש שיושת עליו בסופו של דבר יהיה מתון.ג-תפחת ההתנהגות העבריינית
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 the likelihood of being) ולהיענש להיתפס העבריין של הסבירות (certainty of punishment) הענישה וודאות 

apprehended and convicted). 
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 ומאפייניה: ההרתעה , עוסק בסוגיות נוספות במורכבות(9107) אריאל לוי & אריאלם של מאמר

 : לא־פורמלית והרתעה פורמלית הרתעה .1

 שלילת חירות, למשל, הן 'פורמליות סנקציות'. ולא־פורמלי פורמלי: מישורים בשני עובדת הרתעה

 משפחה וחברים ידי על גינויים, קלון, למשל, הן 'פורמליות לא סנקציות' ;קנסות או )כליאה(

 וכלכלי. חברתי מעמד ואבדן

 ממחיר גבוה יותר 'הבלתי־פורמליות הסנקציות' מחיר, פלילי עבר נטולי אנשים עבור כי נמצא

 'הסנקציות הבלתי־פורמליות' מחיר פלילי עבר בעלי אנשים עבור אולם; 'הפורמליות הסנקציות'

 משכבר אזי, במנגנון ההרתעה מרכזי רכיב הוא מקלון הפחד שאם, מכאן ניכרת. במידה פחת

 הם האסירים רוב: הכשל המערכתי נמצא בדיוק כאן. יעיל אינו הרתעה  מנגנון — הקלון הוטל

 למחיר שיש המשמעות ולכן כבר הוטל הקלון. הפלילית המשפט מערכת של חוזרים' לקוחות'

 .מתפוגגת ואף מתעמעמת הלכידה

 ספציפית: והרתעה כללית הרתעה .2

 נגד הממשית( )או הפעלתה סנקציה בהפעלת לאיום שיש כהשפעה מוגדרת 'הכללית ההרתעה'

 שכבר מי על הסנקציה של הפעלת ההשפעה היא 'הספציפית ההרתעה'; הרחב הציבור על פלוני

 הכללים שלפיה הרחב הציבור סובייקטיבית של לתפיסה נקשרת 'כללית הרתעה', לפיכך .נלכד

 גם )הנקראת 'הספציפית הרתעה'ה, מנגד .הכלל הפרת בגין ולהיענש להיתפס סיכון ויש נאכפים

 חקירתי הליך עבר, עברה ביצוע לאחר אדם שנתפס של ישירה מחוויה ( נובעת'אישית הרתעה'

 מביצוע להימנע לפלוני לגרום היא 'הספציפיתההרתעה ' תכלית. נענש יום של ובסופו מסוים

 .עלמא כולי מופנית כלפי 'הכללית'ההרתעה  התכלית; בעתיד אסור מעשה

 מערכת אפקטיבית של עבודה עקב 'הכללית ההרתעה' למימוש מצטברים תנאים כמה ישנם

 להיות צריכה האכיפה ;הרחב הציבור בקרב בפרסום מלווה להיות צריכה האכיפה: האכיפה

 על יקשה )וכך תתרחש ומתי היכן לחיזוי וקשה לצפות ניתנת אינה שהיא זה במובן אקראית

 התמקדות נדרשת; לסמויות גלויות אכיפה בין פעילויות שילוב נדרש; ממנה( לחמוק עבריינים

 החזקה תהיה ההתערבות השפעת שבהם ובמקומות התמקדות בזמנים: כלומר, הכוח בעקומת

 כיומרה או נקודתיים כמבצעים לא: וארוכת טווח )למשל מתמשכת להיותצריכה  האכיפה; ביותר

 .ומתמשך( מתמיד כתהליך האכיפה של והבנה תפיסה מתוך אלא הפשיעה נגע את באחת" לחסל"

 יסודות מעולם נוספים האמור שעל משום, יותר מורכב הסיפור 'ספציפית התרעה'ב שמדובר ככל

 'ספציפית הרתעה'ל יש רוב פי על מראים כי רבים אמפיריים מחקרים. האדם וטבע הפסיכולוגיה

 איום של או בענישה החמרה של במובן 'הרתעה'ל ,כאמור: מזו יתרה. אפסי אף ולעתים נמוך משקל

  .(9102 אריאל לוי & של אריאל במאמרםבקבלת החלטות )ראו  שולי תפקיד יש בענישה בהחמרה

 הזמן:  ממד .3

 הראשונים בימים: למשל, האכיפתית בתחילת ההתערבות יותר חזק ההרתעתי האפקט, רוב פי על

 עם. מסוימים במקומות הפשיעה להפחתת משטרתי נקודתי מבצע של בתחילתו או הכליאה של

 שהעבריין משום חזק הרתעתי לצפות לאפקט אפשר ההתערבות, בראשית .עוצמתו פוחתת הזמן

 המפגשים מספר . מה9; האכיפה גורמי לזירהישובו  . מתי0: מאלה אחד אף לצפות יכול אינו
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 על החוק את לאכוף האכיפה אנשי של המוטיבציה . מה מידת1; האכיפה אנשי עם הפוטנציאליים

  .ופעולותיו הספציפי העבריין נגד יש מודיעין איזה . 1; אוכפים אותו היו לא אולי שבשגרה מצב

 את לא ואף הכוח של ההפעלה אופן את שינה לא המרתיע אף שהגורם דועך ההרתעה אפקט

 שהם וטעייה ניסוי באמצעות לומדים פוטנציאליים עבריינים, לאחר ההתערבות מיד: עוצמתו

 השוטרים שמספר אף, למשל, כך. ההתערבות בתחילת תפיסתם ודאות את על המידה יתר העריכו

 נשחק ההרתעה אפקט, כשהיה נשאר לנהגים הניתנים הדוחות היקף ואף משתנה בכבישים אינו

 המבקשים שנהגים היא לכך אפשרית סיבה. יותר רבות דרכים תאונות היא והתוצאה לאורך זמן

 אך ,אזורים באותם תנועה עברות מביצוע ונמנעים מוצבות הניידות היכן יודעים החוק את להפר

 היעדר היא הזמן עם לדעיכת ההרתעה נוספת סיבה .אכיפה בהם שאין במקומות החוק על עוברים

 האוכפים השוטרים מספר שלא הצטמצם אף: היעילות רמת את לשמר האוכף הגוף של היכולת

 .פוחתות להרתיע ויכולתם עברייני תנועה עם להתעמת נכונותם, התנועה פקחי מספר או

 :ההרתעה על משמעותית משפיעה איננה העונש שחומרת לכך אפשריים הסברים .4

 זו. שולי בלבד אפקט הינה הרתעה לבין הענישה החמרת של ההרתעתי מהספרות עולה כי האפקט

 3בעבריינים" והטיפול מדיניות הענישה לבחינת הציבורית "הועדה של מסקנתה גם הייתה

בנושא  הספרות המחקרית העדכנית את סקרה אשר, דליה דורנר )בדימוס( השופטת של בראשותה

 בקרב הקיימות מאוד חזקות אינטואיציות סותר המדעי שהמחקר כיווןבדו"ח(.  00-91)ראו עמוד 

 שחומרת בספרות לכך הקיימים אפשריים הסברים של שורה מספק דורנר וועדת ח"דו, הציבור

 :הכללית או ההרתעה האישית על משמעותית משפיעה איננה העונש

 :ידי  על מבוצעות וסמים אלימות, רכוש עבירות רבות, ביניהן עבירות חוסר רציונאליות

בצורה  מחושבת החלטות קבלת על המקשה בסביבה מתפתחים או הגדלים עבריינים

מבוצעות  רבות פעמים. הישוב מן אנשים שמקבלים ההחלטות למרבית בדומה, רציונלית

. סמים ואלכוהול השפעת תחת אף ולעיתים, חברתי לחץ, אימפולסיביות פרץ תוך אלו עבירות

  המעשה. ברגע ביצוע אלו עבריינים ידי על בחשבון נלקחת לא כלל הצפוי העונש חומרת

 הפוטנציאלים העבריינים על, ההרתעה על ישפיעו העונש בחומרת : כדי ששינוייםחוסר מודעות 

 אינם כלל, עבריינים זה ובכלל, אנשים כי מראים רבים מחקרים אולם. על השינויים לדעת

  שונות. עבירות בגין הצפויים העונשים מודעים לחומרת

 :)"מחומרת להתעלם אנשים נוטים קרובות לעיתים אשליית השליטה )"לי זה לא יקרה 

 בהקשר. כנמוך בעיניהם ייגרם נתפס אכן זה שנזק הסיכוי כאשר, להם להיגרם שעלול הנזק

 בסיכוי לשלוט שבידו אשליה העבירה יש למבצע כאשר במיוחד משמעותית זו תופעה, שלנו

 את מפנים אינו ולכן, זה אפסי שסיכוי אמונה מתוך לרוב פועל הוא אז שכן, להיתפס

  יתממש. הסיכוי אם הצפויות התוצאות
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 מניעת לצורך הציבורית ההוצאה של מיטבי לניצול להביא טרה, במוענישתם בעבריינים דרכי הטיפול של לבחינה ציבורית ועדה 
 .19 ה הממשלה של 1202 החלטה ראו-עבריינות
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 במסגרתו אשר כלכלי-מרקע חברתי מגיעים רבים עבריינים של העבריין: כלכלי-רקע חברתי 

 נתפס אף הוא ולעיתים, בחברה בחלקים אחרים מאשר חמור פחות כאיום נתפס מאסר עונש

 חומרת של ההשפעה, אלו מסיבות. קבוצות מסוימות בקרב החיים מאורח אינטגרלי כחלק

 לקיומה. ממשי אמפירי בסיס אין ולכן, זניחה ככל הנראה היא הכללית ההרתעה על העונש

 סיכום ומסקנות: 

 מובילה הענישה החמרת שלפיה, ההחלטות ומקבלי הציבור בקרב בתפיסה הרווחת בהתחשב

 לאפקט מחקרי בסיס נמצא לא: ולהדגיש לחזור חשוב, הפשיעהלירידה בשיעורי  בהכרח

 מובילה בענישה שהחמרה לומר ניתן לא ולכן, ההרתעה יעילות על החמרה בענישה של המשוער

 על מהותי משקל בעלת היא הענישה ודאות כי בבירור נמצא, זאת לעומת .בפשיעה לירידה

 . ההרתעה על בהרבה ניכרת השפעה אפשרות לה יש ולכן לבצע עברות ההחלטה

היא הגורם המרכזי במניעת  להיתפס ולהיענשהוודאות הנחזית לגבי ההסתברות  -'וודאות הענישה'

ככל שאדם מעריך שסיכוייו להיתפס ולהיענש גבוהים יותר, כך תפחת עבריינות. במילים אחרות, 

. לעומת זאת, אם ןגם אם העונש שיושת עליו בסופו של דבר יהיה מתו-ההתנהגות העבריינית

אדם מעריך שקיים סיכוי נמוך בלבד שייתפס, סביר יותר שהוא יסתכן בביצוע המעשה הפלילי, גם 

 כאשר הוא יודע שהעונש הצפוי לו עלול להיות חמור.

 נתפס בעונש האיום אם כי נמצא .הענישה מחומרת יותר חזק מרתיע גורם היא הענישה וודאות

 להרתיע. ההשלכות כדי במיוחד חמור להיות צריך עצמו לא העונש, יותר גבוהה ברמה כבר־מימוש

 לא שני אולם מצד; מרתיעה תהיה שהענישה כדי נעימות לא להיות צריכות הענישה ודאות של

 בלי, רצויה התנהגות לא מפני הרתעה ליצירת מספיק דיו חמור עונש; דרקונית ענישה נדרשת

 .הענישה של העליון לרף להגיע

מכך, יש הטוענים כי עלול להתקיים יחס הפוך בין חומרת העונש ובין רמת הוודאות של יתרה 

. זאת מכיוון שהחמרה בענישה מחייבת זהירות רבה יותר בהטלת העונש ומציבה הענישה

מחסומים פרוצדורליים רבים. מחסומים אלו פוגעים במהירות ובוודאות של הענישה ועלולים 

 רתעה.בסופו של דבר אף לפגוע בה

 עם ומתכתבת ראיות על המבוססת מבט נקודת לאמץ יש יעילה אכיפה מדיניות לקבוע כדי

 המשאבים של מיטבי לניצול תוביל כזו מבט נקודת. ההרתעה בנושא העדכני האמפירי המחקר

 נוספות ראויות מטרות ולמימוש העבריינות לצמצום, החוק אכיפת מערכת בידי הנתונים

 (.9107 )אריאל & לוי אריאל,

 המערב במדינות האחרונות בשנים מוסט אפקטיבית הרתעה ביצירת מרכז הכובד, כן על

. עירוני שיטור מוקדי חיזוק כגון שונים באמצעים התפיסה סיכויי להגברת מהחמרת הענישה

 או במאסרים השימוש הרחבת ההרתעה באמצעות את לקדם בניסיון טעם אין ,זאת לאור

 בתקציר הדו"ח(. 0.0יותר )ראו סעיף  ממושכים במאסרים באמצעות שימוש
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 מקורות:

 הרתעה ליצירת ההרתעה )ובדרכים במוסד מחודשת התבוננות(. 9100)ולוי־אריאל, י'  אריאל, ב'

 - בישראל הפלילי ההליך? צדק משפט -ותרבות חברה, בתוך: הראל, א' )עורך(, משפט יעילה(.

 אוניברסיטת תל אביב.. (83-134)עמ' ואתגרים  כשלים

דין -בעבריינים והטיפול מדיניות הענישה לבחינת הציבורית . "הועדה(9101) דורנר וועדת

 וחשבון". 

 מאמרים לקריאה נוספת בנושא:

Guttel, E., & Teichman, D. (2012). Criminal Sanctions in the Defense of the 

Innocent. Michigan Law Review, 110, 597-646.  

Nagin, D. S. (2013). Deterrence in the twenty-first century. Crime and justice, 42, 199-

263. 

Nagin, D. S. (2013). Deterrence: A review of the evidence by a criminologist for 

economists. Annual Review of Economics, 5, 83-105. 

Pratt, T. C., Cullen, F. T., Blevins, K. R., Daigle, L. E., & Madensen, T. D. (2006). The 

empirical status of deterrence theory: A meta-analysis. Taking stock. The status of 

criminological theory, 15, 367-396.  
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 ?מפניו נזהרים ואיך האונס סם מהו

בכך שגורמים  ותיהםכואקטיביים מסוימים משמשים עברייני מין לנטרול קורבנחומרים פסי

לכן הן קיבלו את השם 'סמי לטשטוש, איבוד זיכרון, פגיעה ביכולת ההתנגדות, בלבול ועוד. 

וכיצד  מפניו נזהרים איך ,שלכם במשקה אונס סם יש אם ניתן לדעת ךיא, האונס סם מהו אונס'.

 ניתן למנוע תופעה זו?

שימוש , שהתוקף עושה בהם שם כולל לקבוצת חומרים פסיכואקטיבייםהוא  'סמי אונס'המונח  

לנטרל את הקורבן. חומרים אלו גורמים לירידה , שמטרתה מכוון כחלק מתקיפה מתוכננת

ביכולת ההתנגדות של הקורבן לתקיפה המינית, לערפול הכרה וישנוניות, ולחוסר יכולת לזכור 

 שאירע. פרטים הנוגעים למה

 
 
 

 סוגי החומרים הנפוצים בשימוש:

 GHB/GBLפועל לדיכוי מערכת העצבים המרכזית. במינונים מסוימים הוא משרה  : הסם

תחושת אופוריה, הרפיה וישנוניות, אך בעת העלאת המינון הוא עלול לפגוע בקצב הלב ובקצב 

החומר מופיע בדרך כלל כנוזל שקוף, הנשימה, עד כדי איבוד הכרה ומוות עקב דום נשימתי. 

ריח, אך הוא קיים גם בצורת אבקה ונצרך בבליעה. מכיוון שהסם חסר צבע או צבע או ללא 

. השפעתו על הגוף מהירה ושרידיו מתפוגגים טעם, התוקפים נוהגים למהול אותו במשקאות

 .המקשה את איתורו בבדיקות מעבדהבתוך זמן קצר, דבר 

 קטמין ((Ketamine: הסם  ,במינונים נמוכים. בשימוש רפואי וטרינרי נרחב סם הרדמה נפוץ

גורם לניתוק מהסביבה ומשמש סם הזיה, אך העלאת המינון מביאה לניתוק חריף יותר, 

 .לבעיות זיכרון ובעיות קוגניטיביות, להזיות ולהתקפים פסיכוטיים
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 נזודיאזפיניםמצאים הב: תרופות מרשם, ובתוכן בשכיחות גבוהה נתרופות שינה והרגעה 

היה בתרופת  'סם אונס'. השימוש הראשון שנצפה כמרגיעה ונוגדת חרדהשיש להם השפעה 

בארצות הברית. כאשר התרבו הדיווחים על , רוהיפנולשינה ממשפחת הבנזודיאזפינים בשם 

, כדי צבע כחולמקרים של שימוש זה, חברת התרופות שייצרה את התרופה הוסיפה לה 

תוקפים משתמשים בתרופות אלו לנטרול . זיהוי של החומר בעת מהילתו במשקהלאפשר 

ההתנגדות ולערפול החושים, ולרוב גם הן מוכנסות בזדון לתוך המשקה של הקורבן וגורמות 

  .לבעיות זיכרון

 ? הללו החומרים לכל המשותף מה

 :וכאשר מוהלים אותלוח שאינו מורגש , עם טעם מעט מףנוזל, שקומדובר בלרוב  צורת החומר . 

 גורמים לירידה ביכולת ההתנגדות של הקורבן, לישנוניות, לערפול הכרה הם  :השפעה

ולחוסר יכולת לזכור פרטים בנוגע למעשים שנעשו בהשפעת הסם, מה שמקשה את תפיסת 

 התוקף והעמדתו לדין.

 :שילוב שיכול לסכן את הקורבן  - נצרכים לרוב, בשילוב עם אלכוהול חומריםה שילוב מסוכן

עד כדי מוות, ואף מבלבל את הצוות הרפואי בחדרי מיון אשר מתייחסים לאלכוהול בלבד 

 ואינם חושדים בחומרים אחרים. 

 :הם פועלים במרכזים ספציפיים במוח, וכך הקורבנות מתקשים  השפעה פסיכואקטיבית

 או מודעות חלקית למה שקרה. לזכור את האירוע במלואו ולעיתים מופיעים רק הבזקים

 שעות, ובכך מקשים על זיהויים  0-01שרידי הסם מתנדפים מנוזלי הגוף בתוך : פירוק מהיר

למודעות הציבור שבמקרה של חשד במעבדה הן בשתן והן בדם. על כן יש חשיבות רבה 

 . בדיקת שתןלמרכז רפואי ולבצע לפגיעה, יש לפנות במהירות 

 האונס: סם גילוי

מחיסרון הבדיקות הנפוצות כיום לאיתור סמי אונס )דרך בדיקת שתן, או בבדיקת דם(, סובלות 

, שהוא תלות מוחלטת בזמן הפירוק המהיר של סמי האונס בנוזלי גוף. בדיקות שתן משמעותי

 נעלמים הסם שרידי שעות(. 0-01ודם לא מצליחות לאתר שרידי סם אונס בתום זמן פירוק הסם )

 !קריטי הוא הבדיקה לביצוע עד הזמן משך ולכן קצר זמן תוך ףהגו מנוזלי

 שנה חצי עד, אחרים מטשטשים וחומרים אונס סם שאריות גילוי מאפשרת דרך פורצת בדיקה

 משישה יותר עברו לא אם רק לבצע ניתן הבדיקה את .שיער דגימת באמצעות, האירוע לאחר

  .בסם שימוש היה כי חשד קיים שלגביו מהאירוע חודשים

 שמאחורי באזור לקרקפת הצמוד מהשיער, שיער צרורות ארבע של גזירה באמצעות תיעשה הדגימה

 תוך בחוץ לארץ מומחית פורנזית למעבדה ויישלח למעטפה יוכנס שנדגם השיער. הראש של הקודקוד

 אנליטית ראייה מהוות הבדיקה תוצאות. הבריאות במשרד להתמכרויות המחלקה עם פעולה שיתוף

 .המשפט בבית ראיות איסוף במסגרת

 אונס סם גילוי בדיקת עבור השיער דגימת נלקחת בו האופן את לקריאה נוספת וצפייה בסרטון המציג

 כאןאחרים ראו בקישור  וסמים

https://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/pharm_crime/Pages/hair_test_guidelines.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/pharm_crime/Pages/hair_test_guidelines.aspx
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 פעולות מניעה:-התמודדות עם התופעה

 מונעת משטרה

 חילקו החדשה האזרחית השנה בערב

 אלפי עשרות ישראל משטרת שוטרי

 דף וכן, במשקה אונס סם לגילוי ערכות

 המבלים לציבור והמלצות הנחיות

 במועדונים בטוחה התנהגות בדבר

 מדובר. אלכוהול רוויות ובמסיבות

, וייחודית יזומה משטרתית בפעילות

 מצבית למניעה היחידה בהובלת

 למאבק הרשות עם ישראל במשטרת

-המטרה. ואלכוהול סמים, באלימות

 של מידית לבדיקה כלי להעניק

 מישהו שבו מצב למנוע כדי, המשקה

 אונס סם השתייה לכוס החדיר

 המבלים בקרב בנושא המודעות את להעלות, בנוסף .אפשרית מינית מתקיפה קורבנות ולהציל

 .ובכלל אונס בסם שימוש תוך סיכון מצבי ומניעת

  'אונס בסם שימוש למנוע נערכת משטרה' –קישור לכתבה באתר המשרד לביטחון הפנים ה

 מודל 'רספקט' - התמודדות קהילתית עם התופעה

 במקומות כבוד נותנים-'רספקט'מודל 

 את להפוך שנועד עירוני מיזם - הבילוי

  ומכבד. בטוח, למוגן הבילוי מקום

ניתן למקומות בילוי  Respect'' תו תקן

המקפידים כאמור על ביצוע פעולות 

החיוניות להגנה על מבלות ומבלים מפני 

אלימות והטרדות מיניות, ודואגים לכך 

שכל עובדי המקום יהיו מודעים וערניים 

 לנושא כחלק מתפקידם. 

במסגרת המיזם נתלים במקומות 

הבילוי, כרזות המיועדות לציבור 

רמות המבלים במטרה לעודד נו

חברתיות חיוביות, התאורה בשירותים 

מוחלפת לבהירה, הבעלים והברמנים 

'הרשות למאבק באלימות, עוברים מפגשי הדרכה, כך גם צוות המלצרים כולל סדנא מטעם 

בנושא חיזוק היכולת לזהות סימני מצוקה,  בסמים ובאלכוהול' של המשרד לביטחון הפנים,

https://www.gov.il/he/departments/general/preventing_police_date_rape_drug
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מות אלה, מבוצעים סיורים תכופים של גורמי האכיפה במקו בנוסף,איתור וטיפול בהטרדה. 

 .העירוניים, ביניהם משטרה ושיטור עירוני

 התקן תו את העסק בחזית ונושאים אמנה על שחתמו העסקים בעלי התחייבו ועוד אלה על

'Respect' בארץ רשויות מספר בעוד מיושם המיזם. בטוח בילוי מקום הינו המקום כי המעיד 

 למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול' של המשרד לביטחון הפנים.מ'הרשות  כחלק

 ליצירת, אילת העיר של מהיוזמה כחלק נוצר הסרטון - אילת' בטוח בילוי למקום תקן 'תו -סרטון

 ובמועדונים בפאבים ומלצריות בארמנים להכשרת ככלי משמש הסרטון. בטוח בילוי למקום תקן תו

4ליוזמה להצטרף שבחרו
 

 

  סיכום ומסקנות:

 טעםשהם לרוב מופיעים בצורה נוזלית, שקופים, ללא ריח, עם -המשותף לכל החומרים שהוזכרו 

  מעט מלוח שאינו מורגש כאשר מוהלים אותם במשקאות אלכוהוליים, משקאות קלים או בקפה.

  .הסם נקרא  'סם האונס' לאחר שהשימוש בו לשם טשטוש הקורבן לפני אונס, הפך נפוץ 

  .צריכת הסם עלולה לגרום לתחושת ערפול ונמנום, לעוויתות ואף להוביל למוות 

 ונחשבת למסוכנת אף יותר.-השפעת הסם בשילוב אלכוהול היא חריפה יותר 

 במקרי בטיפול היום המרכזיות הבעיות אחתגוף,  בנוזלי האונס' 'סמי של המהיר הפירוק עקב 

 לא ודם שתן בדיקות. קורבנות כלפי אונס' ב'סם שימוש להוכיח היכולת היא בישראל אונס

  (.שעות 0-01) הסם פירוק זמן בתום מינית תקיפה בקורבן אונס סם שרידי לאתר מצליחות

מספיק להגיע בזמן מכאן, שבמקרים רבים לא מתאפשר זיהוי הסם, היות והקורבן לא 

 סייעה שיער דגימת לראשונה, .למסגרת טיפולית או למשטרה, בה יידגמו נוזלי גוף מתאימים

 . המקרה אחרי שבועות, שעברה מינית תקיפה על מתלוננת של בגופה החומר למציאת

 אנשי המקצוע הבאים במגע עם בני נוער ועם קבוצות סיכון, יהיו ערים לנושא ש מאוד חשוב– 

להפנות את הנפגעים להיבדק ולקבל טיפול בהקדם האפשרי. חשוב להגביר את המודעות כדי 

 –לכך שיש עוד אפשרות לזיהוי שימוש בחומרים פסיכואקטיביים במצבים של פגיעה מינית 

 .ידי בדיקת השיער-על

  בשל הקושי המעבדתי לאתר את שרידי סם האונס בגוף ככל שחולף הזמן מרגע הצריכה, עולה

ות של מניעה מצבית והגברת המודעות בתחום, ובכלל זה התנהגות בטוחה במתחמי החשיב

, הכרת הסימנים ופניה מידית במשקה אונס סם לגילוי הבילוי, זיהוי מהיר באמצעות הערכה

 .לצורך קבלת סיוע, במידה ומתקבלת אינדיקציה חיובית בערכה

  

                                                           
4
 מניעה ברשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול.  ימית אלפסי, ראש אגףהופק על ידי ד"ר הסרטון  

https://www.youtube.com/watch?v=gnS_2_FKwg8
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  תו תקןהתמודדות קהילתית: ניתן להתמודד עם התופעה באמצעות יוזמות קהילתיות כדוגמת 

''Respect,  ניתן למקומות בילוי המקפידים כאמור על ביצוע פעולות החיוניות להגנה על מבלות

ומבלים מפני אלימות והטרדות מיניות, ודואגים לכך שכל עובדי המקום יהיו מודעים וערניים 

 ק מתפקידם. לנושא כחל

  למבלים להקפיד על ההמלצות הבאותהמשטרה ממליצה: 

 .פתחו את בקבוק המשקה באופן עצמאי והימנעו מקבלת בקבוק פתוח מאדם זר .0

 .השגיחו על המשקה ממנו אתם שותים בכל עת .9

 .גלו ערנות לכל התנהגות חריגה וחשודה בסביבתכם ובסביבת חבריכם .4

  .ולסייע בעת הצורךבלו עם חבר/ה היכול להשגיח עליכם  .3

גם לנהיגה חזרה הביתה וגם לבטיחות במסיבה  –קבעו מראש חבר/ה שאינם שותים   .5
  ה.עצמ

 
 קבלת לאחר. החולים לבית ביותר המהיר באופן לפנות ישאונס:  סם לשתיית חשד של במקרה

 .בנושא תלונה ולהגיש משטרה לתחנת לפנות יש רפואי טיפול
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מתוך נקודת . מאפייני פגיעות מיניות בהשפעתם -סמי האונס"“ (.9102)5, ק' גולדמןו  , ר'רושקה

 . מכון11-10, עמודים 02, גיליון כתב עת לקהילה העוסקת בילדים נפגעי התעללות והזנחה-מפגש

 ירושלים. , הצופים הר קמפוס, חרוב

  online.info/pdf/nk17.pdf-http://dinקישור 

 

 מתוך אתר משרד הבריאות-סם האונס

https://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Rape_drug/Pages/default.aspx 

 

 מתוך אתר משטרת ישראל -האונס סם: מונעת משטרה

https://www.gov.il/he/departments/general/preventing_police_date_rape_drug 
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