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   שימוש בחומרי	 פסיכו אקטיביי	 בקרב בני נוער 

 יוצאי אתיופיה

 
 *ארנו� אדלשטיי�

 
 ירושלים, האוניברסיטה העברית, קרימינולוג, ר"ד* 

 

 )2003 דצמבראושר לדפוס ב, 2003 אוקטוברנתקבל במערכת ב(
 

 
המאמר מבוסס על מחקר מקי' בנושא שימוש בחומרי� פסיכואקטיביי� בקרב בני 

 ואה .שנער* מטע� הרשות למלחמה בסמי� ומשרד הקליטה, יוצאי אתיופיהנוער 

מציג את הנתוני� העקריי� שנמצאו ומנסה לבחו� אות� על רקע מצוקתה של העדה 

הממצאי� נבחני� ג�  .חברתית ותרבותית בישראל, האתיופית מבחינה כלכלית

. ומדי� ומנותקי�ל: בהשוואה לממצאי סקרי� קודמי� שנערכו על בני נוער וותיקי�

 המסבירי� שימוש ,המשתני� הבלתי תלויי�יכולי�  באיזו מידה ,בנוס' בוח� המאמר

 .לשמש ג� להסבר עבריינות נוער בקרב בני העדה, בחומרי� פסיכואקטיביי�

 

חומרי� , בני נוער, נשירה, קליטה ,עבריינות נוער, אתיופי� :מילות מפתח

  .פסיכואקטיביי�

 

 

 מבוא
 

שבאי� מתרבות שונה מזו של החברה ,  שבני מהגרי�,ל הגירה ופשיעה מצאוהמחקרי� ע

 ,)דור ראשו� להגירה(נוטי� לבצע עבירות בשיעורי� גבוהי� מאלו של הוריה� , המארחת

ממצא זה ידוע עוד ( על אלו של הילידי�, ועולי� לעתי�, ושיעורי העבריינות שלה� דומי�

 ). 2000 ,דלשטיי�א: ראו ג�; Sellin, 1938ממחקריו של 
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צוג יתר בסטטיסטיקה יי שלבני נוער יוצאי אתיופיה ,עולה, 2001מנתוני משטרת ישראל לשנת 

גבוה מחלק� המספרי , לכלל תיקי הנוער יחסב ,מספר התיקי� שנפתחו לה�: הפלילית

מזה ה� ,  בסטטיסטיקה הפלילית גבוה עולי אתיופיהשעור� של. באוכלוסיית הנוער הכללית

 יהודי�ה ,בני הנוער הוותיקי�זה של וה� מ,  לשעברת המועצותני נוער שעלו מברישל ב

 .)2003, ועדה לעלייה ולקליטהוה(

 צעירי�  בקרב, ה� בשכיחות� וה� בחומרת�,גדלי� והולכי�העבריינות ההסיבות לשיעורי 

* ג� א, יוחסו לקונפליקט התרבותי הנרחב בי� תרבות העולי� לתרבות הישראלית, אתיופי�

�כמו .)2002, אדלשטיי�; 2000, אדלשטיי� ( שבולט בקרב בני העדה,דורי לפער הנורמטיבי הבי�

 מזה של כפליי� גבוה  מבתי הספרשירה של בני הנוער יוצאי אתיופיה ששיעור הנ,כ� נמצא

 ).1998, ליפשי0( 12%�10% ומגיע לכדי הוותיקי�

לערו* מחקר , � ובמשרד הקליטההוחלט בראשות למלחמה בסמי, על בסיס נתוני� אלו

במטרה ,  בקרב הנוער יוצאי אתיופיהאקטיביי� לבחינת תופעת השימוש בחומרי� פסיכו

 :קריותילענות על שתי שאלות ע

במסגרות ,  מהי שכיחות התופעה של שימוש בחומרי� אלו בקרב בני הנוער האתיופי�� האחת

 דומה , בקרב צעירי� יוצאי אתיופיה,לו השימוש בחומרי� א, באיזו מידה� השניהו; ?השונות

 ? במסגרות השונות, הקיי� בקרב צעירי� וותיקי� או שונה מזה

 

�אדלשטיי� ובר( לקראת ביצוע המחקר הנוכחי, ")פיילוט(" נער* מחקר גישוש ,2000בשנת 

 .2003שנער* ביולי , )2000, המבורגר

 

 שיטת המחקר

 

בואו לחקור תופעה סוטה ועבריינית בקרב  ב,שתי בעיות מרכזיות עומדות בפני החוקר

 .אוכלוסייה של מיעוטי�

או  אינ� ששי� להודות בביצוע של התנהגות הנחשבת לסוטה, כמו מבוגרי�,  בני נוער� האחת

 .תחושת בושה ועודבשל , )למרות שהשאלו� אנונימי(מחשש שיבולע לה� , עבריינית

 שמחקר כזה יכתי� את ,חוששות, )למשל, כמו מהגרי�( קבוצות של מיעוטי� � השניה

 .הקבוצה

 כאשר בני נוער ,השניההבעיה , בעיקרו, קיימות שתי הבעיות,  יוצאי אתיופיה,לגבי בני נוער

 .   שלה�הכתמה בגלל צבע עור� ומנהגי הדת השוני� אלו חוו
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 . בעיות אלועל,  במידה רבה,יוכלו להקל,  שעוזרי מחקר מקרב בני העדה,ההנחה היא

ישנ� שתי , שוא' למפות את מימדיה של תופעה מסויימתש,  ג� סקרהמכילקר בכל מח

;  בהתא� לגודל האוכלוסייה בה�,דגימת אשכולות של כלל היישובי� באר0: אפשרויות דגימה

דגימה . בה� יש ריכוז גבוה של יוצאי אתיופיהש ,דגימה מתו* ישובי� � במקרה שלפנינווזו ש

צאות המחקר אינ� מייצגות את כלל האוכלוסיה של בני נוער  שתו,כזו צריכה להביא בחשבו�

 .ממוצא אתיופי בישראל

 

אקטיביי�  המחקר התבסס על דווח עצמי של נחקרי� בקשר להתנסות שלה� בחומרי� פסיכו

 .שוני�

 

 בעלי הריכוז הגבוה , ישובי�7 �מ) שליש מה� בנות( בני נוער 505כלל המדג� , בסופו של דבר

נדגמו , בניגוד למחקרי� קודמי� בתחו� השימוש בסמי�. בישראל י אתיופיהביותר של יוצא

 תלמידי� של בתי ספר ;תלמידי� בפנימיות של עליית הנוער: בני נוער במסגרות שונות

 שאינ� , ובני נוער מנותקי�; הנמצאי� בנשירה סמויה וגלויה, בני נוער משוטטי�;בקהילה

 .עובדי� ואינ� לומדי�

 שעסקו ,)העדה בנישהועברו לנחקרי� בעזרת עוזרי מחקר (,  שאלות82כיל שאלו� המחקר ה

 צריכת תרופות שלא ; התנסות בשתיית אלכוהול;רקע משפחתי ודמוגרפי: במספר תחומי�

לפי דווח עצמי לגבי מעצרי� וסוג , עבר פליליו ; התנסות בסמי� לא חוקיי�;למטרות רפואיות

 .   העבירות

לגבי התנסויותיה� , )פתוח(דר* שאלו� עומק , לדווח ולהעמיקביקשו הנחקרי� , בנוס'

לא נית� , בדר* כלל, הסתבר כיבגלל רגישות הנושא . המצב במשפחה ועוד,  השוני�בחומרי�

התנגדות המרואייני� הגיעה עד כדי אלימות כלפי כיוו� ש, חקירה כזו היה לבצע

 .  בה� ה� ראו בוגדי� ומלשיני�, האינפורמנטי�

 

, י�סמ(וחומרי� בלתי חוקיי� ) טבק ואלכוהול( שימוש בחומרי� חוקיי� :	 תלויי	משתני

 . ושיעור מעצרי�)אקסטזי ואחרי�, קנאביס: כמו

משתני� ; )שנת עלייה ועוד, מי�, גיל, השכלה( משתני� דמוגרפיי� :משתני	 בלתי תלויי	

 משתני�; )בהשכלה ותעסוקה של הא, גיל, גודל המשפחה, סטטוס ההורי�(משפחתיי� 

 ).עמדות כלפי שימוש בסמי� ונכונות להתנסות בה�(קוגניטיביי� 
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,  בנוס'."שתייה שאינה באירוע דתי"הדגש בשאלו� היה על ,  בבדיקת צריכת אלכוהול:הערה

 להבדיל מהבירה תוצרת בית, "שתיית בירה קנויה"ההדגשה היתה על , לגבי שתיית בירה

 .כמו ג� בישראל, שהיתה מקובלת באתיופיה, ")טאלה("

 

 מצאי	מ

 

בחלק הראשו� יוצגו נתוני השכיחויות השונות באוכלוסיית : הצגת הממצאי� חולקה לשניי�

 . בחלק השני יוצגו המתאמי� בי� המשתני� התלויי� והבלתי תלויי�.המדג�

 

 נתוני	 משפחתיי	

 

ת השניה של גיל נמצאי� במחצי) 70% �כ(ורוב�  ,רוב� בני�,  בני נוער512האוכלוסיה כללה 

 ). ומעלה16(ההתבגרות 

ומחצית� עלו עד , או שנולדו בישראל) וספחיו" מבצע משה ("1990מחצית� עלו לישראל עד 

 ).וספחיו" מבצע שלמה ("1996

ה� ) 78.3%(א* מרבית המשפחות , ילדי�) 3�1(מהמשפחות קטנות יחסית ) 21.7%(כרבע 

 ).   ילדי� ויותר4(גדולות 

היו במקו� ) 21.4%(וכרבע מה� , ה� האחי� הבוגרי� או השניי�) 78.6% (מרבית הנחקרי�

 .רביעי ומעלה בסדר הלידה

יש מהנבדקי� מתגוררי� וכשל,  שני ההורי�ע�חיי� בבית ) 68.0%(כשני שליש מהנבדקי� 

 ).15%(מות האב או מות הא� , בעיקר בגלל גירושי�(הורית  במשפחה חד

 .65 מה� מעל גיל 15% �ו, 55מה� מעל גיל ) 36%(כשליש , 45מעל גיל ) 75%(מרבית האבות 

) 12%(עשירית מה� , 44ה� עד גיל ) 55%(למעלה ממחצית� : האמהות צעירות יותר, לעומת זאת

 .65מעל גיל ) 2%(ורק מיעוט מה� , 55מעל גיל 

 אינ� עובדות) 65%( האמהותמשני שליש . ינ� עובדי� מפאת מחלה או גיל אהאבותממחצית 

 .שה לעסוק בגידול הילדי� ובמשק הביתית האיבגלל אבטלה או בגלל נטי, מחו0 לבית�
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 נתוני	 אישיי	 וחברתיי	

 

ספר �פנימיות או בתי: של משרד החינו*מהנבדקי� לומדי� במסגרות ) 67%(כשני שליש 

וכשליש מהנבדקי� אינ� נמצאי� , ) בקהילה45% � בפנימיות ו22%(בשכונות המגורי� 

 וה� מנותקי� , אינ� לומדי� ואינ� עובדי� כלל16% ,מה�: 1ות של משרד החינו* כללבמסגר

 .מהחברה

 ולרוב� יותר מארבעה חברי� ,מרבית הנבדקי� מרגישי� מקובלי� חברתית, מבחינה חברתית

ולמחצית� אי� אפילו ,  מה� חשי� דחויי� בחברה הישראלית17%, מנגד. ישראליי� וותיקי�

 . אחדחבר ישראלי וותיק

, רק כעשירית מה� מגדירי� עצמ� כדתיי�: בקרב הנבדקי� מסתמ� תהלי* של חילו�

ולמעלה משליש הגדירו עצמ� כחילוניי� ואינ� , מחצית� מגדירי� עצמ� כמסורתיי�

 .2מקיימי� את מנהגי המסורת הדתית

 מה� השכלה 16% �ול, חסרי השכלה או בעלי השכלת יסוד בלבד) 84%(מרבית האבות 

 . 3תמונה דומה מתגלית באשר להשכלת האמהות. תיכונית�ונית ועלתיכ

 

, מבחינת השכלת ההורי�: מאפייני האוכלוסייה דומי� לאלו של המעמד הנמו* בישראל

, שיעורי הנוער בסיכו� בקרב אוכלוסייה זו, מעבר לכ*. השכלת הנבדקי� ומצב� הכלכלי

 . המתבטא ברמת הנשירה הגבוההדבר, גבוהי� משמעותית מאלו של האוכלוסייה הותיקה

 

 י	 ועמדות בנוגע למוכנות להתנסותאקטיבי קבלת הסבר על חומרי	 פסיכו

 

 לא קבלו הסבר לגבי 42% �וכ, לי לגבי אלכוהולאבלו הסבר פורמיכמחצית מהנבדקי� לא ק

 . והסכנות הטמונות בה�,סמי�

שוני� גבוהה באשר אקטיביי� ה מידת הנכונות של הנבדקי� להתנסות בחומרי� הפסיכו

, אול� .חוקיי�� ונמוכה באשר לשימוש בסמי� לא)טבק ואלכוהול(מוש בסמי� חוקיי� לשי

                                                           
 .'יב�'יתות יעיקר הנשירה ממערכת החינו* מתקיימת בכ     1
  עניי� של תפיסה עצמית ולא מדד בר מדידה, בעיקר,דתיות היא, מעבר למדד של קיו� כללי המסורת    2

 .אובייקטיבית
 . ה� התייחסו לאולפ� כהשכלה גבוהה וכדומה,תי�ילע: ש אינדיקציות להגזמה מצד הנבדקי�    י 3
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�באשר לסמי� הלא, )88%�75% (אחוז המתלבטי� לגבי נכונות� או חוסר נכונות� גבוה מאד

 יהיו מוכני� להתנסות בכ* , כיו�,בסמי�  שאינ� משתמשי�,עשירית מאלו, כללית. 4חוקיי�

    .   ידבעת

 

השאלות בנוגע להתנסות בחומרי� השוני� חולקו לידע שיש לנבדקי� על התנסות מצד : סמי	

 . ולהתנסות של הנבדקי� עצמ�;)שאינ� אתיופי�(בני נוער אחרי� 

כשני שליש מהנבדקי� מכירי� בני נוער אתיופי� ובני נוער שאינ� אתיופי� המשתמשי� 

 . העושי� כ�12ת גיל וכרבע מה� מכירי� ילדי� תח, בסמי�

, )חשיש ומריחואנה" (קלי�"אלו המשתמשי� בסמי� עושי� שימוש בסמי� , לטענת�

מכריה�  על ידיחלק ממימו� הסמי� , לדעת�. כשההתנסות הראשונה היתה בנסיבות חברתיות

 .5)35%( וגניבה ;)28%( עבודה ;)49%( בתירו0 כלשהו , בקשת כס' מההורי�על ידינעשה 

" קלי�"רוב� בסמי� , )חוקיי��חוקיי� ולא(פע� בסמי� התנסו ) 27.5%(קי� שליש מהנבד

או ע� /ו מקו� בילוי(ההתנסות הראשונה נערכה בנסיבות חברתיות ). חשיש ומריחואנה(

 !15עשו זאת עד לגיל  )77%(מרבית המתנסי�  לראשונה , )חברי�

 נעשתה רכישת הס� ,בהמש*ו, חבר על ידי, )80%( בדר* כלל ,הס� סופק, בהתנסות הראשונה

 .ערבי�או  יוצאי ברית המועצות לשעבר, י� וותיק�דר* ישראלי

 כלשהובקשת כס' מההורי� בתירו0 : מימו� הס� בקרב המשתמשי� נעשה בצורות שונות

 ).20%(אחר ו, )22% (גניבה, )27%(עבודה , )31%(

 !ימו� הס�על ביצוע עבירה פלילית לש� מדיווחו כרבע מבי� המשתמשי� בסמי� 

: 6הסמי� המועדפי� היו. השתמשו בסמי� בשנה האחרונה) 24.4%(כרבע מכלל הנבדקי� 

 ).8%(קריסטל �קראק�קוקאי�; )13%(חומרי הרחה ; )23%(אקסטזי ; )81%(מריחואנה /חשיש

 לש� יידוע� או לש� קבלת עזרה בנושא ,אינ� פוני� להוריה�) 80%(מרבית המשתמשי� 

 .מתו* חשש לתגובת� הקשה, בושה ובעיקרמתו* , השימוש בסמי�

 

                                                           
, חשיש:  לדוגמה.ודת הסמי� המסוכני� פקעל פי האסור לשימוש בחוק ,ס� לא חוקי הוא ס�     4

 . ועוד.L.S.D, הירואי�, קוקאי�, אקסטזי ,מריחואנה
הרי שהוא ג� , עבריי� בעצ� השימוש שלו/א� הצעיר סוטה: ריאוטיפי יש כא� ייחוס סט,להערכתי   5

 .לצור* המימו� של הס� עבריי�
 בשאלה זו נית� היה לציי� מספר סוגי סמי�     6
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שלא למטרה , על שימוש בתרופות ,בשנה האחרונה ,מהנבדקי� דיווחו) 9%( כעשירית :תרופות

 .ביחס שווה של שימוש בתרופות מרגיעות וממריצות, רפואית

:  ג� כאשר התנהגות זו מיוחסת לבני נוער אתיופי� אחרי�,שימוש לרעה בתרופות נמו* יחסית

 . שבני נוער אתיופי� משתמשי� לרעה בתרופות, מניחי�16%

 

וללא ,  השאלות לגבי שתיית אלכוהול הדגישו את צריכתו שלא באירוע דתי:אלכוהול

 "). טאלה("התייחסות לבירה הביתית 

כאשר , מייחסי� שתיית אלכוהול לחבריה� לעדה) 90%(מרבית הנחקרי� כי , נמצא

 .7)22%(יי� , )45%(משקה חרי' , )48%(ה קנויה ביר: המשקאות המועדפי� עליה� ה�

בקשת כס' מההורי� : בני נוער אתיופי� מיוחס להתנהגויות הבאות על ידימימו� האלכוהול 

 .8)18%(גניבה ו )44%(עבודה , )51%(בתירו0 כלשהו 

 ייחסו שתיית 77%: הנבדקי� ייחסו שתיית אלכוהול למי שאינו אתיופי בשיעור נמו* יותר

) 48%(בירה קנויה , )58%(משקה חרי' : כשההעדפה היא, ל לבני נוער שאינ� אתיופי�אלכוהו

 ).22%(יי� ו

 שההתנסות ,ציינו) 51%(מחצית� ;  דיווחו על שתיית אלכוהול אי פע�72%, בקרב הנבדקי�

.  על קבלת משקה מקרוב משפחהודווח) 30%(בעוד שכשליש מה� , הראשונה היתה מידי חבר

 דיווחו על שתיית אלכוהול 64%: משפחתי�ע� האלכוהול הוא חברתיהמפגש הראשו� 

מהנבדקי� דיווחו על שתיית אלכוהול ) 30%(בעוד ששליש , לראשונה במסגרת חברתית

 .9לראשונה בקרב המשפחה

) 43%(ומחצית� ,  על שתיית אלכוהול בשנה האחרונהוווחימהנבדקי� ד) 67%(שני שליש 

:  היו, בשנה האחרונה,המשקאות המועדפי� עליה�. שתייה על השתכרות כתוצאה מהדיווחו

 ).37%(ומשקה חרי' ) 44%(בירה קנויה , )46%(יי� 

, )35%(בקשת כס' מההורי� בתירו0 כלשהו :  שלוש דרכי� לרכישת אלכוהולתארוהנבדקי� 

 ). 9%(גניבה ו) 38%(עבודה 

 .על ביצוע עבירה פלילית למימו� המשקהדיווחו עשירית מהנבדקי� 

 

                                                           
 .להשיב מספר תשובות על שאלה זוה הינית�      7
 .ניתנה לנבדקי� יותר מאפשרות אחת לתשובה     8
 .והנבדק שותה אותה בביתו,  בו יש במקרר הביתי בירה קנויה,יתכ� מצב     9
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 כשליש , מה�.מהנבדקי� דיווחו על מעצר� בידי המשטרה) 28%( כשליש :מגע ע	 המשטרה

 ומעלה 4וכחמישית נעצרו ,  פעמי�3 נעצרו 15%, כחמישית נעצרו פעמיי�; נעצרו פע� אחת

חציו� מספר . ויותר מעצרי� 10 על וווחיד , בני נוער19 שה� ,13%, מכלל המעצרי�. פעמי�

 .2המעצרי� הוא 

עבירות כנגד , )31%(רכוש , )56%(אלימות :  היא10פלגות העבירות בה� נחשדו בני הנוערהת

 ). כל אחת3%(עבירות מי� ואחרות ו )15%(עבירות סמי� , )25%(ציבורי הסדר ה

 

הגיל , מהנבדקי� דיווחו על עישו� סיגריות בשנה האחרונה) 50%( כמחצית :עישו� סיגריות

 .14  הואהחציוני של תחילת העישו�

 

 � המשתני	 התלויי	 והבלתי תלויי	 ביי	הקשר

 

 הקשרי� בי� המשתני� התלויי� והבלתי תלויי� נבדקו בתו* כל מסגרת בה שוהי� בני הנוער

 .ומעבר למסגרות השונות, ) בקהילה ונוער מנותקבית ספר, הפנימיי(

 ,ט נבדקי� בו בכל קטגוריה יש מע,נוצר מצב, כאשר בודקי� קשרי� אלו בתו* כל מסגרת

במצב כזה נית� .  עלול לפגוע בבדיקת המובהקות הסטטיסטית של הקשרי� זה דבר.יחסית

 ג� א� אינ� מובהקי�,  הא� מתקיימי� דפוסי� ברורי� של קשרי� בי� המשתני�,לראות

 .)1' ראה לוח מס(

 

 :� המסגרותי נית� לראות שני ממצאי� בולטי� ומובהקי� ביחס להבדל ב:מסגרת

ני נוער מנותקי� משתמשי� בחומרי� חוקיי� ובלתי חוקיי� בשיעור גבוה מזה של  ב� האחד

 .או בקהילה/התלמידי� בפנימייה ו

גבוה  בשיעור) טבק ואלכוהול( בעוד שבני הנוער בפנימייה משתמשי� בחומרי� החוקיי� �השני

משתמשי�  תלמידי� בקהילה, הרי שבחומרי� הלא חוקיי�, מזה של התלמידי� בקהילה

 . בשיעור גבוה מזה של תלמידי הפנימייה

 ששימוש בו זמני במסגרת הפנימייה ,בבדיקה של שימוש בו זמני במגוו� חומרי� נמצא, בנוס'

 במסגרת הנוער , בשיעורי� גבוהי�, הוא עולה במסגרת הלומדי� בקהילה ונמצא.נמו* יחסית

 . המנותק

                                                           
 .להשיב מספר תשובות על שאלה זוהיה נית�    10
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 באחוזי	, לפי מסגרת, אחרונהבשנה ה, בחומרי	 מסוכני	 שימוש כלשהו  :1' לוח מס

 

 פנימייה מסגרת/ חומר

N=110 

 קהילה

N=226 

 מנותק

N=169 

 79 30 42 טבק

 84 60 75 משקה אלכוהולי

 3 3 3 חומרי� נדיפי�

שימוש לא חוקי 

 כלשהו

18 20 45 

 13 7 6 תרופות

 36 15 12 קנאביס

 סמי� לא חוקיי�

 אחרי�

5 7 15 

 47 16 22 מעצר אי פע�

                  p=0 

 

 שהמסגרת מהווה משתנה בלתי תלוי מנבא באשר לשיעור השימוש בחומרי� ,המסקנה היא

 .השוני�

 

 שיעור המעצרי� בקרב הנוער המנותק הוא הגבוה , לפיו,נית� לראות דפוס, לגבי עבריינות

 מי  שהשיקולי� למעצר של,יתכ�. הוא הנמו* ביותר,  ואילו לגבי הלומדי� בקהילה,ביותר

 . שמתגורר בקהילה יהיו שוני� מאלו של תלמידי הפנימייה
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בנוגע למסגרת בה שוהי	 בני השוואת נתוני המחקר הנוכחי למחקרי	 אחרי	 

 הנוער

  

 דומי� , הא� הנתוני� שהתקבלו לגבי בני הנוער יוצאי אתיופיה,השאלה המתעוררת היא

השוואה כזו תקרי� על הקשר שבי�  ? מה�או שוני� לנתוני� הקיימי� לגבי הנוער הוותיק

 .כפי שצוי� קוד� לכ�, הגירה והתנהגות לא נורמטיבית בדור שני למהגרי�

 

, ידי הרשות למלחמה בסמי�� שנעשו בישראל על,הנתוני� היחידי� להשוואה ה� נתוני סקרי�

�טייכמ� ובר, רהב(לומד ומנותק : לגבי שימוש בחומרי� פסיכואקטיביי� בקרב נוער ותיק

 ).  2002, 1999: מבורגרה

 

משתמשי� בכל ,  יוצאי אתיופיה,בני הנוער מנותקי�כי ,  מלמד2' לוח מס: בני נוער מנותקי	

בשיעור גבוה מזה של בני נוער מנותקי� , )מלבד תרופות(החוקיי� והלא חוקיי� : החומרי�

, המבורגר�טייכמ� ובר, רהב(יש לשי� לב לעובדה שהמחקר האחרו� ,  יחד ע� זאת.וותיקי�

 שמאז השתנו שיעורי , ויתכ�,1998 �ב נער*, שבדק שימוש בסמי� בקרב נוער מנותק) 1999

 .השימוש בקרב נוער מנותק וותיק

 

משתמשי� ,  הלומדי� בקהילה, שבני הנוער האתיופי, מלמד3' לוח מס: בני נוער בקהילה

כפי שנבדק , ד הוותיקבסמי� חוקיי� ובלתי חוקיי� ברמות גבוהות יותר מאשר הנוער הלומ

 .)2002, המבורגר�טייכמ� ובר, רהב( 2001בשנת , במחקר האחרו� שנעשה

 

 דמוגרפי	משתני	 

 

χכפי שנמצאו במבח� ,  מרכז את הקשרי� בי� המשתני� התלויי� והבלתי תלויי�4' לוח מס
2.  

 

, בני� השתמשו בס� לא חוקי: נמצא קשר מובהק בי� מי� הנחקר לשימוש בסמי� :מגדר

 . באלכוהול ובתרופות יותר מבנות בצורה משמעותית
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 )אחוזי�, שנה אחרונה (עולי	 וותיקי	: השוואה של מסגרת המנותקות : 2' לוח מס

 

 סוג החומר
 

 1998 , וותיקי	 2003, אתיופי	

 טבק
 

79.0 63.7 

 משקה אלכוהולי
 

84.0 75.8 

 שימוש לא חוקי כלשהו
 

45.0 31.6 

 תרופות
 

13.0 13.4 

 קנאביס
 

36.0 27.9 

 סמי� לא חוקיי� אחרי�
 

15.0 13.6 

 

 

 

 

 )אחוזי�, שנה אחרונה (עולי	 וותיקי	: השוואה בי� הנוער הלומד : 3' לוח מס

 

 סוג החומר
 

 2001, וותיקי	 2003, )קהילה(אתיופי	 

 טבק
 

30.0 19.1 

 משקה אלכוהולי
 

60.0 47.3 

 שימוש לא חוקי כלשהו
 

20.0 10.5 

 ותתרופ
 

7.0 6.1 

 קנאביס
 

15.0 5.0 

 סמי� לא חוקיי� אחרי�
 

7.0 5.4 
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  סיכו	 הקשרי	 בי� המשתני	 התלויי	 והבלתי תלויי	 :4' לוח מס

 )אחוז, שנה אחרונה(

 

התנסות בס� לא  משתנה

 חוקי כלשהו

פע� �מעצר אי שתיית אלכוהול שימוש בתרופות

 בידי המשטרה

 :מגדר

 זכר

 נקבה

 

27* 

17* 

 

10 

6 

 

73*** 

52*** 

 

34*** 

21*** 

 :גיל

13�12 

15�14 

18�16 

 

12 

25 

25 

 

1 

8 

36 

 

25*** 

53*** 

75*** 

 

9* 

30*** 

30*** 

 :שנת עלייה

 יליד האר0

 1989עד 

1990+ 

 

23 

24 

26 

 

10 

5 

11 

 

67** 

76** 

61** 

 

23 

32 

28 

 :מידת הדתיות

 דתי

 מסורתי

 חילוני

 

13*** 

18*** 

37*** 

 

4 

9 

11 

 

42*** 

64*** 

79*** 

 

13*** 

20*** 

45*** 

 :סטטוס הורי

 נשואי�

 גרושי�

 הורה נפטר

 

20*** 

40*** 

24*** 

 

7 

52 

9 

 

64* 

72* 

78* 

 

26 

33 

31 

 :אחי	' מס

3�1 

6�4 

7+ 

 

30 

21 

24 

 

8 

8 

9 

 

73 

65 

67 

 

38* 

23* 

28* 

 :אב בחיי	

 כ�

 לא

 

25 

17 

 

9 

7 

 

66 

77 

 

28 

32 
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 ני	 התלויי	 והבלתי תלויי	 סיכו	 הקשרי	 בי� המשת :4' לוח מס 

 )אחוז, שנה אחרונה(

 )המש*(

 

התנסות בס� לא  משתנה

 חוקי כלשהו

פע� �מעצר אי שתיית אלכוהול שימוש בתרופות

 בידי המשטרה

 התנסות בסמי�

 :בגיל צעיר

 11עד 

13�12 

15�14 

18�16 

 

 

93 

97 

86 

79 

 

 

50*  

32*  

13* 

27* 

 

 

86 

90 

94 

100 

 

 

86 

61 

59 

45 

ע	               היכרות 

 נוער אתיופי

 :משתמש בסמי	

 א' אחד

4�1 

10�5 

15�11 

16+ 

 

 

 

3*** 

24*** 

32*** 

38*** 

48*** 

 

 

 

 

5** 

7** 

11** 

4** 

19** 

 

 

 

 

44*** 

73*** 

77*** 

81*** 

84*** 

 

 

 

 

9*** 

28*** 

4*** 

42*** 

48*** 

 

 היכרות ע	

 נוער אתיופי

 :שותה אלכוהול

 כ�

 לא

 

 

 

26** 

8** 

 

 

 

10 

4 

 

 

 

73*** 

20*** 

 

 

 

31** 

8** 

                                                                                                    

 :מקרא

* p<0.05 

** p<0.01 

*** p=0.00 
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 שנמצא הרי,  א* נשאר יציב בהמש*, בעוד ששימוש בס� לא חוקי כלשהו עולה ע� הגיל:גיל

הקשר היה מובהק לגבי . שימוש בתרופות ושתיית אלכוהול ע� גיל הנבדקי�בי� בי קשר חיו

 . אלכוהול בלבד

 

בי� הגדרת הנבדקי� את עצמ� ) מלבד שימוש בתרופות( נמצא קשר מובהק :דתיות הנבדק

 .�יאקטיבי כחילוניי� לבי� שיעור גבוה יותר של שימוש בחומרי� פסיכו

 

ובשתיית , )לא מובהק(שתמשו יותר מאחרי� בתרופות  ה,1990 עד ,עולי� :שנת עלייה

לא נמצאו הבדלי� בי� תקופות , לגבי שימוש בסמי� לא חוקיי� אחרי�). מובהק(אלכוהול 

 .העלייה השונות

 

 משתני	 משפחתיי	

 

, מיגדר: כמו, כי ישנ� קשרי� בי� משתני� דמוגרפיי� שוני�, ניתוח של נתוני המחקר הראה

כ� . בי� משתני� חברתיי� הקשורי� לשימוש בחומרי� פסיכואקטיביי�ל, גיל ומצב משפחתי

 .11נבדקו קרבה לדת ומשתני� הקשורי� להגירה

בגיל ההתבגרות , �השימוש בסמי� ובאלכוהול גבוה יותר אצל בני: משתני	 דמוגרפיי	

 . שהוריה� גרושי�)16�18(המאוחר 

� שימוש בחומרי�  קשר שלילי מובהק בי� הקירבה לדת לביקיי�: קירבה לדת

, השימוש בחומרי� נמו* יותר") דתי("ככל שהקירבה לדת רבה יותר : פסיכואקטיביי�

 .ולהיפ*

בעוד שמי :  הבדל בקשר שבי� שנת עלייה לבי� שימוש בחומרי� השוני�נמצא :שנת עלייה

, הרי שמי שעלה מאוחר יותר,  נוטה לשימוש גבוה יותר באלכוהול,שעלה בשנה מוקדמת יותר

 .וטה לשימוש גבוה יותר בסמי�נ

 

                                                           
11

 נית� לראות ,א*, תטיהממצאי� אינ� מובהקי� סטטיס,  שבחלק מהתאי� המדגמי� קטני�,מכיוו�   
 .דפוס מסוי� של קשר בי� המשתני� התלויי� והבלתי תלויי�
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  סטטוס הורי

 

התנסות בס� לא חוקי כלשהו : הקשר בי� המשתני� תלוי בסוג החומר שבשימושכי , נמצא

היה בולט  שימוש בתרופות; לבני נוער שהוריה� גרושי�) p=0(היתה קשורה בצורה מובהקת 

והול בלטה בשיעורי� ואילו שתיית אלכ, ילדי� שהוריה� גרושי�בקרב ) לא מובהק(יותר 

 .אצל בני נוער שאחד מהוריה� נפטר) p<0.05(גבוהי� ומובהקי� 

א* בולטת התופעה של שימוש בס� לא , לא נמצא קשר מובהק כלשהו,  כללית:מספר אחי�

 .יותר הבוגרי�  האחי�  ובקרב  ,יותר קטנה  שמשפחתו  מי  בקרב  ואלכוהול  כלשהו  חוקי 

 שמי שאביו בחיי� התנסה יותר בס� , התופעההא* בלט, מובהק לא נמצא קשר :אב בחיי�

 .שתיית אלכוהול אפיינה יותר את מי שאביו אינו בחיי�אילו ו, לא חוקי כלשהו ובתרופות

 שיש שימוש גבוה יותר בחומרי� השוני� בקרב מי ,א* נראה,  הקשר אינו מובהק:גיל האב

 .שאביה� בגיל התעסוקה

לבי� התנסות רבה יותר ,  בי� היות האב מועסקp<0.05)(ובי נמצא קשר חי :תעסוקת האב

 . בס� לא חוקי כלשהו

 שבני� לאבות משכילי� יותר ,בולטת התופעה,  למרות שלא נמצא קשר מובהק:השכלת האב

 . אלכוהול�תיומשתמשי� יותר בס� לא חוקי וש

 

לטת התופעה א* בו, לא נמצא קשר מובהק בי� המשתני� :הסבר קוד	 על סמי	 ואלכוהול

א* השתמש יותר ,  התנסה פחות בס� לא חוקי כלשהו,שמי שקיבל הסבר על סמי� ואלכוהול

א* מי שקיבל הסבר על סמי� , מי שקיבל הסבר רק על אלכוהול שתה יותר אלכוהול .בתרופות

 .בלבד נטה לצרו* פחות אלכוהול

 

 מי: בכיוו� הצפויא* ,  נמצא קשר לא מובהק בי� המשתני�:התנסות בסמי	 בגיל צעיר

קשר שלילי נמצא לגבי . נוטה לשימוש גבוה יותר בחומרי� לא חוקיי�, שהשתמש בעבר בסמי�

 .נוטה כיו� לשתות פחות, מי ששתה בעבר אלכוהול: שתיית אלכוהול

 

נבדקי� , נמצא קשר חיובי ומובהק לפיו: היכרות ע	 בני נוער אתיופי	 המשתמשי	 בסמי	

 .נוטי� לשימוש גבוה יותר בכלל החומרי� הפסיכואקטיביי�, המכירי� בני נוער כאלה
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נבדקי� : לפיו,  נמצא קשר חיובי מובהק:היכרות ע	 בני נוער אתיופי	 השותי	 אלכוהול

מלבד (נוטי� לצרו* אלכוהול וסמי� לא חוקיי� בשיעור גבוה יותר , המכירי� בני נוער כאלה

 ).תרופות

 

 : לנכונות להתנסות בחומרי	 השוני	עמדות בנוגע: גורמי	 קוגניטיביי	

     נמצא קשר חיובי מובהק:הקשר בי� עמדות כלפי נכונות לשימוש לבי� שימוש בסמי� בפועל

)p=0 (השתמשו , נבדקי� שהביעו נכונות גבוהה לשימוש במגוו� החומרי�: בי� המשתני�

 להתנסות בסמי�  ממי שדיווחו על מוכנות95%�90%: בפועל בשיעור גבוה יותר בחומרי� אלו

 .התנסו בה� בפועל, לא חוקיי�

 נמצא קשר חיובי :הקשר בי� עמדות כלפי מוכנות לשימוש לבי� שימוש בתרופות בפועל

לבי� שימוש בפועל ) מלבד אקסטזי(ומובהק בי� נכונות להתנסות בחומרי� לא חוקיי� 

 .בתרופות

        נמצא קשר חיובי ומובהק  :הקשר בי� עמדות כלפי מוכנות לשימוש לבי� שתיית אלכוהול

)p=0 (בי� המשתני�. 

 

   :דיו� 

 

חברתי �החיי� במעמד הכלכלי,  בני נוער יוצאי אתיופיה512באוכלוסייה של המחקר עוסק 

 . מרבית ההורי� חסרי השכלה ובבתי� רבי� אי� הורה מפרנס: הנמו* של המדינה

 מה� נמצאי� במצב 16% �ו, י גיל�כשליש מה� אינ� נמצאי� במסגרת חינוכית המקובלת לבנ

 . ללא השתייכות למסגרת נורמטיבית כלשהי, של ניתוק חברתי

הרי שחלק מה� חש עדיי� , חשי� התערות חברתית בישראל, בכללות�, למרות שהנבדקי�

 .שאינ� אתיופי�, דחוי חברתית ומשו� כ* ג� אי� לו חברי� מקרב ילידי האר0

מידת "הרי שבקרב הנחקרי� , יקוח על מנהגי ומצוות הדתבעוד שבאתיופיה היתה הקפדה ופ

בעוד שרק עשירית מגדירי� עצמ� , ושליש מה� חש עצמו חילוני לכל דבר, מתפוגגת" הדתיות

 .דתיי�

כמחצית מבני נוער אלו לא קבלו הסבר משמעותי כמניעה ראשונית להתנסות בסמי� 

 .תמש בסמי� לעשות כ� בעתידבקרב מי שאינו מש, וקיימת מוכנות מסוימת, ואלכוהול



 8' משטרה וחברה מס 2004 ה"תשס
 

 
 

111 

בדר* , ההתנסות הראשונה בסמי� היתה: פע� בסמי��שליש מבני הנוער במדג� התנסו איכ

 .בעיקר בחשיש ומריחואנה,  במסגרת חברתית15עד גיל , כלל

השימוש היה בעיקר בחשיש : כרבע מהאוכלוסייה במדג� השתמשו בסמי� בשנה האחרונה

 . על ביצוע עבירה פלילית לש� מימו� הס�וווחומרבית המשתמשי� ד, ומריחואנה

כעשירית דיווחו :  בקרב אוכלוסיית המדג�, בצורה משמעותית,השימוש בתרופות אינו רווח

קריות בשימוש היו יהתרופות הע. שלא למטרה רפואית, על שימוש בתרופות בשנה האחרונה

חוניי� בתקופת המחקר טיויתכ� שלאירועי� הב, )במידה שווה(תרופות מרגיעות וממריצות 

 .היתה השפעה על כ*

כשלושה רבעי� מאוכלוסיית . היא אירוע חברתי במהותו, כמו צריכת סמי�, שתיית אלכוהול

 .וכשני שליש מה� עשו כ� בשנה האחרונה  ,פע� בשתיית אלכוהול�התנסו אי ,�גהמד

 .ההתנסות הראשונה במשקה אלכוהולי היתה חברתית או משפחתית

 .יה שלה�יבדקי� דיווחו על ביצוע עבירה פלילית לש� מימו� הרגלי השתכעשירית מהנ

 שאינ� , שהתנהגויות,הספרות המחקרית בתחו� עבריינות הנוער מדגישה את העובדה

למרות שאינ� בגדר עבירות יכולות להצביע , כמו שתיית אלכוהול ועישו� סיגריות, נורמטיביות

 שהתנהגויות אלו יחמירו לכיוו� של , קיימת סכנה,מש*ובה, על בעיות נורמטיביות של בני נוער

 .עבריינות

כמחצית מבני : בקרב אוכלוסיית המדג� בולטת תופעה של התנהגויות שאינ� נורמטיביות

 .וכשני שליש שתו אלכוהול באותה תקופה, )14 גיל �חציו�(הנוער דיווחו על עישו� סיגריות 

 ,ת בהימורי� או משחקי מזל בשנה האחרונהכשליש מהנבדקי� דיווחו על השתתפו, בנוס'

 . פעמי� ויותר בחודש האחרו�3וכשליש מה� עשו כ� 

 שאי� ,כאשר בני אד� חשי� או מאמיני�: הדבר יכול להצביע על מוקד שליטה חיצוני

זהו חוסר , )מידי שמי� או מיד הגורל(ביכולת� להתמודד ע� מציאות שנכפית עליה� מבחו0 

 .כמו ג� את המשכו, �אוני� המתר0 את מצב

הרי שהנבדקי� דיווחו ג� , בנוס' להתנהגויות לא נורמטיביות של שימוש בחומרי� החוקיי�

 : על התנהגות עבריינית בשני אופני�

 

ועשירית ,  כרבע מה� דיווחו על ביצוע עבירה פלילית לש� מימו� צריכת הסמי� שלה�� האחד

 .ו� צריכת האלכוהול שלה�מה� דיווחו על ביצוע עבירה פלילית לש� מימ

 הרי שרמת, ג� א� נניח שאות� בני נוער ביצעו את העבירות למימו� החומרי� השוני�

 .העבריינות בדיווח עצמי היא גבוהה מאד
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 ! מהווה עבירה פלילית, מעצ� ההגדרה, כל שימוש בס� לא חוקי, מעבר לכ*

 

 . ויותר פעמי�3יש מה� כשל:  כשליש מהנחקרי� דיווחו על מעצר� בידי המשטרה�האחר

 

 ויכולה להתקיי� טעות,  שמעצר אינו מהווה הוכחה לביצוע עבירה,יש לזכור: לגבי מעצרי�

 שאכ� , אי מעצר של נער,ומנגד, מעצר של חשוד שלא ביצע עבירה המיוחסת לו: לשני כיווני�

 .ביצע עבירה

 במידה ,ונית� להניח, ה שהדיווח על מעצר והדיווח לגבי ביצוע עבירות דומ,מעניי� לראות

 .          שקיימת חפיפה או זהות בי� השניי�, מסוימת של סיכו�

עיקר המעצרי� נעשה בגלל חשד לעבירות :  בגינ� נעצרו בני הנוער חשובה,התפלגות העבירות

 ששימוש בסמי� מסוימי� יכול לגרו� ,א* ידוע, עבירות אלו לא נועדו למימו� סמי�. אלימות

 .בעיקר האלכוהול, ימהלהתנהגות אל

בדבר ,  להסביר את הדיווח העצמי של הנחקרי�י�מעצרי� בגי� חשד לעבירות הרכוש יכול

 .ביצוע גניבות לש� מימו� הסמי� והאלכוהול

 

, דמוגרפי�, מאפייני� משפחתיי�:  את המשתני� הבלתי תלויי�, בנפרד, בחנו,עד כה

 .אקטיביי� ורי השימוש בחומרי� פסיכושיע: וכ� את המשתנה התלוי, השכלתיי� וחברתיי�

 כאשר, נפנה עתה לבחו� את הקשר האפשרי שבי� המשתני� התלויי� לבי� המשתנה התלוי

) טבק ואלכוהול(שימוש בסמי� חוקיי� : משתנה זה נית� לפירוק למספר משתני� תלויי�

, קאי�קו, אקסטזי, מריחואנה, חשיש, חומרי הרחה, תרופות(ושימוש בסמי� לא חוקיי� 

 .)הרואי� ועוד

 

לבי� , אקטיביי� שימוש בחומרי� פסיכו; כאשר בוחני� את הקשר בי� המשתני� התלויי�

 :נית� לראות מספר מאפייני�, מגוו� של משתני� בלתי תלויי�

 

אקטיביי� בשיעורי�   שבני נוער מנותקי� משתמשי� בחומרי� פסיכו, העובדה:מסגרת

תיאוריות  .אורטית והמחקריתיידועה ומוכרת בספרות הת, גבוהי� מאלו של בני נוער לומדי�

, אול� .תיוג ועוד מספקות הסברי� מספקי� לתופעה זו, התחברות נבדלת, בדבר חוסר פיקוח

 פרהסת  מדוע בני הנוער האתיופי� מגלי� שוני בשימוש כזה בי� הפנימייה לבי,השאלה היא

 ?בקהילה
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אמנ� יש פיקוח ,  שבמסגרת הקהילה, ההנחה היא.מחקרי� קודמי� לא השוו בי� מסגרות אלו

 ,בני הנוער נמצאי�,  לאחר מכ�,אול�, ספרית�מסוי� על התלמידי� בשעות הפעילות הבית

להציב גבולות , ללכר* בד,  שאיננה מפקחת או מסוגלת, במסגרת משפחתית,למעשה

 .נורמטיביי�

 .ת ולסח' לשימוש כזהמזמני� יותר אפשרויות והזדמנויות להיכרויו, החיי� בקהילה

, ג� א� קיימת תרבות מסוימת של עישו� סיגריות ושתיית אלכוהול, בפנימייה, לעומת זאת

 . היממהכל שעות הרי שקיי� פיקוח מסויי� על החניכי� לאור* 

 וההזדמנויות בפני בני הנוער להיכרות והתנסות ,פנימייה היא אתר מתוח� וסגור, בנוס'

 .נמוכי� יותר

לבי� ממצאי� ממחקרי� קודמי� , ת השוואה בי� הממצאי� במחקר הנוכחישוב מתבקש

 .שערכה הרשות למלחמה בסמי� לגבי שימוש בחומרי� שוני� בקרב הנוער הוותיק

 בי� האוכלוסיות שנבדקו , שנית� היה להשוות, עור* השוואה כזו לגבי נתוני�5וח מספר ל

 .במחקר זה ובמחקרי� קודמי� שערכה הרשות

 

אקטיביי�   העובדה שבני� משתמשי� בשיעור גבוה יותר בחומרי� פסיכו: דמוגרפי	משתני	

 .מוכרת בספרות ונמצאה כקיימת ג� בקרב הנוער הוותיק באר0

ג� הקשר החיובי בי� גיל הנבדק לבי� שיעור השימוש בחומרי� השוני� ידוע ממחקרי� על 

 נורמטיבית רופפת יותר וחסרה העובדה שירידה במידת הדתיות יוצרת מסגרת. הנוער הוותיק

 .)5' ראו לוח מס (הוותיקמתקיימת ה� אצל האתיופי� וה� אצל הנוער , פיקוח חברתי

נמצא שימוש ) 2000, המבורגר�בר(בעוד שבמחקרי� קודמי� על משתנה של שנת העלייה , מנגד

עיות  מי שחווה את הב,עדיי�, הרי שבקרב האתיופי�,  ואיל*1990גבוה יותר בקרב עולי 

שעלו " משה מבצע"ה� עולי , הקשות יותר ומבטא התנהגות לא נורמטיבית ברמה גבוהה יותר

 .)2000 ,אדלשטיי�: ראו, להרחבה (1990עד 

 

 לזו דומה,  בקרב מי שהוריו גרושי�,הבולטות בשימוש בס� לא חוקי: משתני	 משפחתיי	

 ששלמותה הפיסית של ,הממצאי� במחקר זה מדגישי�, אול�. שנמצאה אצל הנוער הוותיק

 . המתרחשות בתוכהתוהדינמיקוהמשפחה חשובה פחות מהיחסי� 

התמונה העולה : גיל האב ותעסוקתו, ממצא זה נתמ* ג� במשתנה של היות האב בחיי�

 ,  בו אבות בעלי השכלה וגיל המאפשרי� לה� מציאת עבודה,ממצאי� אלו מראה על מצבמ
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 :12	 בקרב יוצאי אתיופיה ונוער וותיקהשוואת הקשר בי� המשתני: 5' לוח מס

 

משתנה 

 בלתי תלוי

 הערות בני נוער ותיקי	 בני נוער  אתיופי	

ר* קשר מובהק בד מגדר

 ללכ

  קשר לא מובהק

מובהק , קשר חיובי גיל

לגבי חומרי� חוקיי� 

 בלבד

 קשר חיובי לא ;מובהק אצל נוער לומד

 .מובהק בקרב המנותקי�

 

 מובהק, קשר שלילי דתיות

 חו0 משימוש בתרופות

 מובהקות רק ;ר* כללקשר שלילי בד

  חוקיי��בסמי� הלא

 

לא מובהק , קשר חיובי שנת עלייה

 ר* כללבד

א* הכיוו� הוא , ממצאי� לא עקביי�

 +1990ליתר שימוש בקרב עולי 

 

סטטוס 

 הורי

 קשר חיובי מובהק 

 אצל הורי� גרושי�

ס� לא  קשר חיובי להורי� גרושי�

 חוקי

ס� לא  קשר שלילי לא מובהק אצל נוער מנותק קשר שלילי לא מובהק אחי	' מס

+ חוקי

 לאלכוהו

תעסוקת 

 אב

קשר מובהק בי� 

תעסוקה לשימוש בס� 

 לא חוקי

שימוש בס� לא חוקי , לגבי נוער לומד

 .קשור לאבטלת האב

 

השכלת 

 האב

קשר חיובי לא : בקרב נוער מנותק קשר חיובי לא מובהק

 אי� קשר ברור: מדלגבי הלו, מובהק

 ס� לא

 חוקי

  

                                                           
 .ההשוואה נעשתה רק לגבי משתני� בה� יש נתוני� ג� על הנוער הותיק   12
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אי� זה , כאשר האב אינו מתפקד כהורה, להערכתי. מאבדי� את הפיקוח שיש לה� על ילדיה�

 . בבית או לא, פיסית,משנה כלל א� הוא נמצא

 הפיקוח של האב על בניו היה צמוד דר* עבודה משותפת , שבאתיופיה,חשוב להבי�, ע� זאת

והוא , האב אינו רואה את ילדיו במש* מרבית שעות היו�, אלבעוד שבישר, בשדה או במרעה

 .טר� מצא חלופות לפיקוח יעיל על ילדיו

התנהגות לא נורמטיבית בקרב יוצאי אתיופיה יוחסה למשפחה הגדולה , בעוד שבעבר

 שהמשפחה ,הרי שבמחקר הנוכחי נית� לראות, )2000, אדלשטיי�(המעסיקה את ההורי� 

, ואחי� בוגרי� מקרב משפחות אלו, מספר הילדי� מצטמצ�": ראליתיש"האתיופית הופכת ל

 .ה� הנוטי� לשימוש גבוה בחומרי� השוני�

 

 בו כמחצית מהנבדקי� לא קיבלו הסבר על החומרי� , הממצאי� מראי� על מצב:הסברה

 .יעילותו מוטלת בספק, ובקרב מי שקיבל הסבר, )חלק� בגלל נשירה ממערכת החינו*(השוני� 

 

 שימוש קוד� בחומרי� שוני� :ות והיכרות מוקדמת ע	 משתמשי	 אחרי	 מבני העדההתנס

 כפי שנית� ,כפי שקרה לגבי אלכוהול או ליצור התמכרות, יכול להוביל לנטישת� ע� הזמ�

 .לראות לגבי סמי�

: ראו, להרחבה( "התחברות נבדלת"יוצרת , היכרות ע� בני נוער המשתמשי� בסמי�

Sutherland ,1947(,כמו ג� את ,  בה החבר החדש בקבוצת המשתמשי� לומד את הטכניקה

 .החוויה של השימוש בסמי�

ויהפו* למשתמש ,  יפני� נורמות ויפתח עמדו אוהדות כלפי השימוש,מי שמתחבר לקבוצה כזו

 .בעצמו

 

 הבעת נכונות לשימוש עתידי בחומרי� השוני� מהווה משתנה מנבא :משתני	 קוגניטיביי	

אכ� נמצאו כמשתמשי� באות� ,  שהביעו נכונות כזו,אות� נבדקי�. ש עתידיחשוב לשימו

 .והיא מוכרת בקרב הנוער הוותיק ג� כ�, תופעה זו אינה ייחודית לאתיופי�. חומרי� בפועל

או שיש כא� תופעה של דיסוננס ,  הא� עמדה זו היא המביאה לשימוש בפועל,השאלה היא

 ?פתח עמדות אוהדות כלפי השימושמי שמשתמש כבר בסמי� מ: קוגניטיבי

 



 ארנו� אדלשטיי�
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 אקטיביי	 ומה שביניה	ו שימוש בחומרי	 פסיכ, עבריינות

 

 נבחרו, אשר שימשו לבחו� את השימוש בחומרי� השוני�, אות� משתני� בלתי תלויי�

 . קטיביי� והתנהגות עבריינית בכללא במטרה לבחו� את הקשר בי� שימוש בחומרי� פסיכו

 עלייה בעבריינות המדווחת והלא מדווחת של בני נוער יוצאי אתיופיה חלה , ואיל*1994משנת 

 ).2002; 2000 ,אדלשטיי�: ראו, להרחבה(

, בני נוער יוצאי אתיופיה מבצעי� יותר עבירות, מנתוני ועדת העלייה והקליטה של הכנסת

 בר לשעועצותהמת ה� לעומת הנוער הוותיק וה� לעומת יוצאי ברי, יחסית לחלק� באוכלוסיה

 ). בהתאמה1.80 ; 0.87 ; 2.46(

 

 .סוטה וכדומה, אקטיביי� מוגדר כהתנהגות לא נורמטיבית שימוש בחומרי� פסיכו

, )טבק ואלכוהול( כאשר אנו עוסקי� בחומרי� החוקיי� ,נית� להתייחס להתנהגות כזו כסטייה

 .� ההגדרהמעצ,  ששימוש בחומרי� האסורי� בחוק פירושו התנהגות עבריינית, יש לזכור,א*

 

 אנו , לכ�.ת הס� מהווה א' היא עבירה פליליתרכיש, חוקי עצמו�מעבר לצריכת הס� הלא

, למשל,  במערכת של התנהגויות המוגדרות בחוק כהתנהגויות פליליות, למעשה,עוסקי�

 .1973 �ג"תשל, ]נוסח חדש[פקודת הסמי� המסוכני� 

, בי� השאר, עוסקא וה . מורכבאקטיביי� לעבריינות הקשר בי� שימוש בחומרי� פסיכו

 שתיית אלכוהול ,למשל(שימוש בסמי� כגור� להתנהגות עבריינית :  מה קוד� למה,בשאלה

 התמכרות המביאה לעבירות רכוש וזנות במטרה לממ� את רכישת ;מעלה את שיעורי האלימות

צעות באמ" בורחת" ה,זונה, למשל(או שהתנהגות עבריינית מביאה לשימוש בסמי� , )הסמי�

 ). כמו ג� מדימויה העצמי,תה אובבוסמהעול� ההסמי� מעולמה ו

) 22%(כרבע , אול�. מה ג� שאי� הוא נושא מחקרי, היריעה קצרה מלפתח את הנושא

ועשירית ,  במטרה לממ� את צריכת הסמי�,מהמשתמשי� בסמי� דווחו על ביצוע עבירות

 .אלכוהול שלה� במטרה לממ� את שתיית ה,דווחו על ביצוע עבירות) 9%(

 .פע� בידי המשטרה�שליש מהנבדקי� דווחו על מעצר איכ, בס* הכל

היא מסוכנת במידה ,  שמעצר בידי המשטרה מראה על עבריינות בפועל,הסקה מתודולוגית

, אול�). ולהפ*(לא כל נער שנעצר בידי המשטרה אכ� ביצע את העבירה המיוחסת לו : מסוימת

 במידה ,נית� להניח, ווח העצמי על ביצוע עבירותיצרי� דומה לדווח על מעי הדכי, בגלל שנמצא

 . התאמה בי� השניי�כי יש  ,מסוימת של זהירות
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לא נית� לדעת הא� האלימות היתה תוצר של , בעיקר על עבירות אלימות, מכלל המעצרי�

  שחלק מעבירות,נית� להניח, מנגד. אקטיביי�  הקשורה לצריכה של חומרי� פסיכו,התנהגות

 .לצריכת סמי� ואלכוהול) פי הודאת�ל ע(קשור , בגינ� נעצרו בני הנוער, הרכוש

 .כמו ג� בקרב המשטרה, נתוני� אלו צריכי� לעורר דאגה בקרב גורמי המניעה, ללא ספק

 

 משתני	 דמוגרפי	 להסבר עבריינות

 

 ).ה בהתאמ21% � ו34%( לפיו בני� נעצרו בשיעור גבוה מבנות ,נמצא קשר מובהק :מגדר

, רכוש נמצא קשר חיובי מובהק בי� מי� הנבדק לעבירות, כאשר מפלחי� לפי סוג עבירות

הממצא תוא	 לזה של שימוש  ).צ"סד, להל�(סמי� ועבירות כלפי הסדר הציבורי , אלימות

          .אקטיביי	 בחומרי	 פסיכו

 

 קיימת.  מעצרי� בקרב קבוצת הגיל הבוגרת היו יותר, לפיו, נמצא קשר חיובי מובהק:גיל

 קבועה ג� הא* היא נותר, 15�14 � ל13�12קפיצה גבוהה בי� אחוז המעצרי� בקבוצת הגיל 

 ,א* הדפוס הוא,  לא נמצא קשר מובהק בי� סוג העבירה לגיל,בפילוח עבירות. 18�16בגיל 

בוצעו יותר מעצרי� בחשד לעבירה בקבוצות הגיל הבוגרות , צ"סמי� וסד, שבעבירות רכוש

א הממצא דומה לזה שנמצ ).בגיל למידה או תנאי� הקשורי�, עבירות אלו דורשות ידע (יותר

 .חוקיי	*אקטיביי	 לא לגבי חומרי	 פסיכו

 

 "מבצע משה" שעולי ,הדפוס הוא,  למרות שאי� קשר מובהק בי� המשתני�:שנת עלייה

פילוח . חיויפוס" מבצע שלמה" נעצרו בשיעורי� גבוהי� יותר מילידי האר0 ומעולי חיויוספ

עצר יותר בגלל חשד י נטו לה,1989 שעולי� שעלו עד ,מראה, למרות שאינו מובהק, העבירות

 .הממצא דומה לזה של שימוש בתרופות ובאלכוהול .צ"סמי� וסד, אלימות, רכוש: לעבירות

 

ככל שבני נוער הגדירו עצמ� כרחוקי� יותר מהדת :  נמצא קשר מובהק ושלילי:מידת הדתיות

מעצר ; בפילוח העבירות . כ* ה� נעצרו בשיעורי� גבוהי� יותר בידי המשטרה,)וניי�חיל(

החילוניי� בלטו יותר ". חילוניי�"בחשד לעבירות רכוש ואלימות אפיי� בצורה מובהקת את ה

 הממצא זהה לזה שנמצא לגבי שימוש בחומרי	 פסיכו .א* לא במובהק, ג� בשאר העבירות

 .אקטיביי	

 



 ארנו� אדלשטיי�
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בפילוח העבירות נמצא . קשר מובהק בי� עבריינות לבי� מסגרת של מנותקותנמצא : מסגרת 

 לבי� השתייכות למסגרת ,צ"סמי� וסד, אלימות, רכוש: קשר מובהק בי� מעצר בחשד לעבירות

 .אקטיביי	 הממצא זהה לזה שהתקבל לגבי שימוש בחומרי	 פסיכו. המנותקות

 

 מאפייני	 הוריי	 ועבריינות

 

 שבני� להורי� ,א� כי נראה,  לא נמצא קשר מובהק בי� המשתני�:ורי	מצב משפחתי של הה

ושיעור המעצרי� הגבוה היה , אחריה� בני� להורי� שאחד מה� נפטר, נשואי� נעצרו פחות

 שהדבר נובע משיקולי המשטרה באשר למסגרת ,יתכ�( שהוריה� גרושי� ,עבור בני נוער

אלימות (עבירות רכוש ואלימות :  העבירותבפילוח. )תומכת ומפקחת שיש לבני הנוער בבית

צ אפיינו "סדובעוד שעבירות סמי� ,  את בני הנוער שהוריה� גרושי�, בעיקר,אפיינו, )במובהק

ממצא זה אינו תוא	 את הממצא לגבי שימוש בחומרי	  . שאחד מהוריה� נפטר,יותר בני נוער

 .אקטיביי	 פסיכו

 

מספר , ככל שמספר האחי� קט� יותר: משתני� נמצא קשר שלילי מובהק בי� ה:מספר אחי	

 שרק עבירות האלימות נמצאו בקשר , נית� לראות,בפילוח העבירות .המעצרי� היה גבוה יותר

עבירות רכוש אפיינו יותר : שאר העבירות לא היו מובהקות. מובהק ע� משפחות קטנות

ממצא  .ו משפחות קטנותצ אפיינ"מי� וסד, ואילו עבירות סמי�, )חס* חומרי(משפחות גדולות 

 .אקטיביי	 זה דומה לזה שנמצא לגבי שימוש בחומרי	 פסיכו

 

 שבקרב מי , בולטת העובדה,א*,  לא נמצא קשר סטטיסטי מובהק בי� המשתני�:אב בחיי	

מי� , סמי�, עבירות אלימות: בפילוח העבירות.  שיעור המעצרי� היה גבוה יותר,שאביו נפטר

 .ואילו עבירות הרכוש אפיינו את מי שאביו חי,  שאביו אינו בחיי�צ אפיינו יותר את מי"וסד

א+ לא לזה , ממצא זה דומה רק לגבי השימוש באלכוהול. שתי התוצאות הללו אינ� מובהקות

 .חוקי*של שימוש בס	 לא

 

נעצרו ,  שאביה� בגיל מבוגר יחסית,א* נית� לראות שצעירי�,  לא נמצא קשר מובהק:גיל האב

 היו בשיעור גבוה , שמרבית העבירות מלבד עבירות אלימות,פילוח העבירות נמצאב. מעט יותר

התוצאה אינה  (פחות הבנה על הנעשה, פחות פיקוח:  כאשר גיל האב היה גבוה יותר,יותר
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ש	 , אקטיביי	 ממצא זה אינו תוא	 את הממצא לגבי שימוש בחומרי	 פסיכו .)מובהקת

 .קא את בני הנוער שאביה	 בגיל התעסוקהשימוש בחומרי	 לא חוקיי	 אפיי� דוו

 

בפילוח ). לא מובהק( שיעור המעצרי� היה גבוה יותר ,עובדנמצא  כאשר האב :תעסוקת האב

 בעוד ;)צור* חומרי(פיינו יותר בני נוער שאביה� מובטל  א, עבירות רכוש וסמי�,העבירות

התוצאה אינה . )ות פיקוחפח(צ אפיינו בני נוער שאביה� מועסק "מי� וסד, שעבירות אלימות

 .אקטיביי	 ממצא זה תוא	 לממצא שנמצא לגבי שימוש בחומרי	 פסיכו .תמובהק

 

מעצרי� אפיינו בני ,  לפיו,א* יש דפוס,  לא נמצא קשר מובהק בי� המשתני�:השכלת האב

 ). חוסר פיקוח–  תעסוקה– השכלה גבוהה(נוער שלאביה� השכלה גבוהה יותר 

 שלאביה� השכלה גבוהה ,צ בני נוער"מי� וסד, סמי�, עבירות אלימותינו אפי ,בפילוח העבירות

הממצא  ). פחות פיקוח בביתיקיי�, ולכ�, אב בעל השכלה ימצא תעסוקה ()לא מובהק(יותר 

 .אקטיביי	 תוא	 לזה שנמצא לגבי שימוש בחומרי	 פסיכו

 

 , העבירותפילוחב.  לא נמצא הבדל מובהק כלשהו בי� המשתני�:הסבר בעבר על אלכוהול

מי שלא קיבל הסבר על : צ"נמצא קשר מובהק בי� קבלת הסבר לבי� עבירות אלימות וסד

בעבירות הרכוש והסמי� למרות שהקשר , לעומת זאת. אלכוהול ביצע יותר עבירות מסוג זה

  .נראה שמי שקיבל את ההסבר ביצע יותר עבירות מסוג זה, לא מובהק

 ).אי� מובהקות(בר תר	 במידה מסוימת בלבד ההס, חוקי*לגבי שימוש בס	 לא

 

בפילוח העבירות לא נמצא קשר .  לא נמצא הבדל מובהק בי� המשתני�:הסבר בעבר על סמי	

בעוד , א* עבירות רכוש וסמי� בוצעו יותר בידי מי שקיבל הסבר על סמי�, מובהק כלשהו

התוצאות . בל הסבר בעברבוצעו בשיעור גבוה יותר בידי מי שלא קי, צ"שעבירות אלימות וסד

 .דומות לאלו בנוגע לאלכוהול

 .א+ לא במובהק, ההסבר תר	 במידה מסוימת,  חוקי כלשהו*לגבי שימוש בס	 לא

 

א* בולט הדפוס לפיו מי ,  לא נמצא קשר מובהק בי� המשתני�:התנסות בסמי	 בגיל צעיר

עובדה שזוהי התנהגות מעצ� ה(פעמי� בידי המשטרה מנעצר יותר , 11שהתנסה בסמי� עד גיל 

). בתחו�יותר רב  ומעצ� היותו זמ� ,או בגלל הפנייה לעבריינות לש� מימו� הס�, לא חוקית

מלבד ,  לפיו בכל העבירות,א* בולט הדפוס, בפילוח העבירות לא נמצאו קשרי� מובהקי�
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ויות זהו הקשר בי� התנהג. (מי שהתנסה בסמי� בגיל צעיר יותר ג� ביצע יותר עבירות, צ"סד

 .אקטיביי	 הממצא זהה לזה שנמצא לגבי שימוש בחומרי	 פסיכו ).לא נורמטיביות בכלל

 

מי :  נמצא קשר מובהק בי� המשתני�:היכרות ע	 בני נוער אתיופי	 המשתמשי	 בסמי	

 .המשטרה על ידי נעצר יותר פעמי� ,שמכיר יותר אתיופי� המשתמשי� בסמי�

בידי מי , מובהקאופ� ב, בוצעו צ"סמי� וסד, אלימות, יותר עבירות רכוש: בפילוח העבירות

הממצא זהה לזה שנמצא לגבי שימוש  .שמכיר יותר בני נוער אתיופי� המשתמשי� בסמי�

 .אקטיביי	 בחומרי	 פסיכו

 

 נמצא קשר מובהק לפיו מי שמכיר בני נוער :היכרות ע	 בני נוער אתיופי	 ששותי	 אלכוהול

נמצא קשר , בפילוח העבירות. פעמי� בידי המשטרהמיותר אתיופי� השותי� אלכוהול נעצר 

. מי שמכיר בני נוער אתיופי� השותי� אלכוהול ביצע יותר עבירות רכוש ואלימות: מובהק

הממצא זהה לזה שנמצא  .דפוס דומה קיי� ג� לגבי העבירות האחרות א* הוא אינו מובהק

 .אקטיביי	 לגבי שימוש בחומרי	 פסיכו

 

 נכונות גבוהה יותר , לפיו, נמצא קשר מובהק:להתנסות בחומרי	 השוני	עמדות לנכונות 

עצ� הנכונות להתנסות והקשר המובהק שלה (להתנסות קשורה ליותר מעצרי� בידי המשטרה 

שאחד הביטויי� שלה יכול להיות ג� , להתנסות בפועל מראי� על התנהגות לא נורמטיבית

). בחומר לא חוקי מוגדרת הרי כהתנהגות עברייניתכל התנסות , מעבר לכ*. התנהגות עבריינית

 .אקטיביי	 הממצא זהה לממצא לגבי שימוש בחומרי	  פסיכו

 

 אקטיביי	 עבריינות ושימוש בחומרי	 פסיכו: דיו�

 

 מלבד עבירות ,מובהק לגבי מעצרי� בכלל ולעבירות(מגדר :  שהמשתני�,הבדיקה העלתה

מובהקות ( מידת הדתיות ;) לא לגבי סוג העבירה א*,מובהקות רק לגבי מעצרי�( גיל ;)מי�

 בה מצויי� בני הנוער , ומסגרת;) ולגבי עבירות רכוש ואלימות בלבד,לגבי מעצרי� בכלל

היו זהי� בקשר שלה� , )מובהקות לגבי מעצרי� בכלל ולגבי סוג העבירה חו0 מעבירות מי�(

המשתנה של שנת עלייה היה . אקטיביי� כמו ג� ביחס לשימוש בחומרי� פסיכו, לעבריינות

 ).אי� מובהקות ביחס למעצרי� וביחס לסוג העבירות( בדר* כלל ,ג� כ� דומה
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 ;)מובהקות ביחס למעצרי� בכלל ולעבירות רכוש בלבד(גודל המשפחה : ג� המשתני� של

א* קיימת מובהקות ביחס לעבירות אלימות , אי� מובהקות ביחס למעצרי�(תעסוקת האב 

 היו זהי� ;)לא מובהק ביחס לעבריינות( וסטטוס הורי� ;)לא מובהק(אב  השכלת ה;)בלבד

 .אקטיביי�  כמו ג� לצריכת חומרי� פסיכו,בקשר שלה� לעבריינות

 

נמצאו שוני� בקשר שלה� לעבריינות , היות האב בחיי� וגיל האב: המשתני� של, לעומת זאת

 : אקטיביי� שנמצא לה� לגבי שימוש בחומרי� פסיכוקשר מה

 

  בקרב בני נוער, דווקא, בעוד ששימוש רווח יותר בס� לא חוקי היה� היות האב בחיי� •

  בגלל חוסר,יתכ�, מות האב מהווה גור� מעצי�,  שלגבי עבריינות,הרי, שאביה� בחיי�

הרי שחוסר , )עבריינות(ובי� א� האב נפטר , )סמי�(בי� א� האב בחיי� , בפועל. פיקוח

 .ות' לשניה�פיקוח הורי הוא הגור� המש

, בעוד שבני נוער:  א� כי מסיבות שונות,ג� כא� נית� לראות תמונה משותפת � האבגיל  •

 שאביה� בגיל , שצעירי�,הרי,  משתמשי� יותר בס� לא חוקי,שאביה� בגיל התעסוקה

 יתכ� , בשני המצבי�,שוב.  ביצעו יותר עבירות,)לקראת ובמש* הגמלאות(מבוגר יחסית 

 יש לה� תוצאה ,אשר בסופו של דבר, בי� דורי תקי� וחוסר פיקוחמצב של חוסר קשר 

 .דומה

 

חוסר פיקוח כזה : הוא המשתנה המרכזי,  בכל מקרה, שחוסר פיקוח של האב,המסקנה היא

 . א* תפקודו לקוי בתפקידו כהורה, יכול להתקיי� ג� כשהאב נמצא בבית פיסית

וד שבתחו� צריכת חומרי� לא נמצאה בע, לגבי המשתנה של הסבר קוד� על אלכוהול וסמי�

  .נמצאה השפעה חיובית מסוימת, הרי שבתחו� העבריינות, השפעה חיובית להסבר כזה

היכרות ע� בני נוער מהעדה , התנסות בסמי� בגיל צעיר: סדרת המשתני� האחרונה

ועמדות בדבר נכונות להתנסות בחומרי� , אקטיביי� ואלכוהול המשתמשי� בחומרי� פסיכו

כמו ג� לגבי , אקטיביי�  כל אלה היו בעלי קשר דומה לשימוש בפועל בחומרי� פסיכו� וני�הש

, "התחברות הנבדלת"והתיאוריה של , "תיאורית הלמידה החברתית"ש, אי� ספק. עבריינות

 . מהוות כא� הסבר ממשי

 



 ארנו� אדלשטיי�
 

 

 שימוש בחומרי� פסיכו אקטיביי� בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה

 

 

122 

 סיכו	

 

איונות והר שעלו מתו* השאלוני� הסגורי� ,כאשר מקבצי� את שלל הממצאי� והמסקנות

מתקבלת תמונה עגומה לגבי מצב� של חלק מבני הנוער יוצאי אתיופיה , אישיי��הבי�

האכיפה והטיפול בבני נוער , אשר צריכה להדליק נורות אזהרה בקרב גורמי המניעה, בישראל

 .אלו

 

 הגדלי� במשפחות הנמנות על הרובד הנמו* של ,מדובר בבני נוער, חברתית�מבחינה כלכלית

בעיות כלכליות וחוסר השכלה בולט אצל ההורי� מהוות מכשול חמור . ראליתהחברה היש

 .בהשגת הו� חברתי והו� תרבותי עבור בני נוער אלו

 

בעלות או בשכונות /הנבדקי� על משפחות המתגוררות בישובי� ונמני� , מבחינה חברתית

,  המדינהמרבית היישובי� נמצאי� בפריפריה של. חברתית�היסטוריה של מצוקה כלכלית

ג� עובדה זו פוגעת ביכולת לרכישת הו� תרבותי . אליה הופנו העולי� ביוזמה ממשלתית

 .וביכולת של בני הנוער לניעות חברתית וכלכלית בהמש*, וחברתי

 . הרי שעדיי� יש תחושה של דחייה בקרב אחוז לא מבוטל, ג� א� לרוב� יש חברי� ישראלי�

 

סיונות ממשיי� לקד� את תחו� החינו* יאחרונות נעשו נ שבשני� ה,למרות, מבחינה חינוכית

 פרהסתי החזרת� החלקית מפנימיות לב, דר* העברת� לפנימיות טובות יותר, של בני העדה

 על ,הרי שמצטיירת תמונה חמורה של נשירה של שליש מה� ממערכת החינו*, בקהילה ועוד

קיימת תחושה חריפה יותר של בקרב הנושרי� . בעיות התנהגות והסתגלות, רקע של כישלו�

 . אפליה וגזענות מצד החברה הישראלית, רדיפה

 ,א*, השימוש באלכוהול אינו זר לבני העדה: אקטיביי� סברי� לשימוש בחומרי� פסיכוה

הרי , היתה חלק מאורח חיי�") טאלה("בעוד שבתרבות האתיופית שתיית הבירה הביתית 

 ,א*, יהי שבני הנוער מאמצי� תרבות שת,ת� לראותני. יה לשכרה גונתה בידי תרבות זויששת

בדומה לנוער , משקאות אלכוהוליי� מגווני� רבי� מה� צורכי�, בשונה מהבירה הביתית

. יה לשוכרה לשמהיוחלק לא מבוטל מה� מגיע למצב של שת, ובשיעורי� גבוהי� יותר, הוותיק

 . יש למידה נבדלת מהוותיקי�,ג� בכ*

ובני הנוער , אינה חלק מהתרבות האתיופית, אקטיביי� שוני� סיכופניה לחומרי� פ, מנגד

בשיעורי� גבוהי� , ומביעי� נכונות לשימוש בה�, מהעדה פוני� לשימוש לרעה בחומרי� אלו
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השפעה , סקרנות:  היו, שצויינו מצד המשתמשי� בחומרי� אלו,הסיבות העיקריות. יחסית

 .בריחה ממציאות קשה, חברתית מצד אחרי�

וכעשירית ,  שכרבע מהנבדקי� דווחו על ביצוע עבירה לש� מימו� רכישת החומרי�,אנמצ

 .דווחו על ביצוע עבירה לש� רכישת אלכוהול, מה�

אקטיביי�  גיל ומידת החילוניות נמצאו בקשר חיובי ע� שימוש בחומרי� פסיכו,  שמגדר,נמצא

 .ר ג� בקרב הוותיקי�א* משתני� אלו נמצאו כמנבאי� שימוש גבוה יות, בקרב הנבדקי�

 נטו לשימוש גבוה יותר ,1989 עד , שהעולי�,נמצא, בניגוד למחקרי� אחרי�, לעומת זאת

        ,כמו ג� ביצוע עבירות יותר מילידי האר0 או מהעולי�, אקטיביי� במגוו� חומרי� פסיכו

ה�  ) וספחיו"מבצע משה"עולי  (1989העולי� עד : ממצא זה אינו צרי* להפתיע.  ואיל*1990 �מ

 שחוותה , זו הקבוצה. שסבלה מבעיות הקליטה הקשות ביותר בעליה מאתיופיה,הקבוצה

, )2000(ראו אדלשטיי� , להרחבה( דורי�בצורה הקשה ביותר את הקונפליקט התרבותי והבי�

או , "רק ש�: "כפי שבאות לידי ביטוי בתחושה של, כמו את בעיות הזהות החמורות ביותר

 ".לא פה ולא ש�"

 ג� בגלל גודל , הוש� דגש על מאפייני העדה כנמנית על המעמד הנמו*,בעוד שלאור* המחקר

ג� אצל הנוער ,  שנמצא קשור לשימוש בחומרי� השוני�,הרי שמשתנה נוס', המשפחה

 ).  אחי�3�1( שהמשתמשי� באי� מהמשפחות הקטנות יותר ,הוא דווקא העובדה, הוותיק

בעוד . בגיל העבודה ועובד בפועל,  שאביה� משכיל, נוערמשתני� נוספי� מאפייני� בני

הרי שג� תעסוקה יכולה ליצור ,  שהאבטלה מובילה לבעיות במשפחה,שההנחה הרווחת היא

 שעבודתו של האב מונעת ממנו את יכולת ,הסיבה היא. בעיקר במשפחה האתיופית, בעיות

יה� מגיל צעיר הרי שבישראל  הבני� היו צמודי� לאב,בעוד שבאתיופיה. הפיקוח על ילדיו

 .וחלק מהאבות העובדי� אינ� מצליחי� למצוא לו חלופות יעילות, נוצר נתק

הזיקה של הבני� :  שהיחסי� והדינמיקה במשפחה חשובי� יותר משלמות המשפחה,ראהנ

ראיית� בו דמות סמכותית ומודל תפקיד לחיקוי ה� משתני� מנבאי� להתנהגות , לאב

שוב מודגש חוסר התפקוד של האב בשימת גבולות , לכ� .ורמטיביתנורמטיבית או לא נ

משתנה , יתכ� שבעתיד, ע� זאת . כמרכזי להתנהגות סוטה ועבריינית של הילדי�,נורמטיביי�

תיוחס למשתנה המעמד , ועבריינות הנוער של יוצאי אתיופיה, המוצא יאבד מחשיבותו

 ).1985, חסי� (כפי שקרה אצל יוצאי צפו� אפריקה, חברתי�הכלכלי

היכרות ע� בני נוער אחרי� המשתמשי� , סדרת המשתני� הקשורה להתנסות בגיל צעיר

 ,נמצאו כקשורי�, כמו אצל הנוער הוותיק,  כל אלו� בחומרי� השוני� ונכונות להתנסות
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נית� לראות במשתני� אלו משתני� . אקטיביי�  לשימוש בחומרי� פסיכו,בצורה מובהקת

 . כמו ג� לגבי עבריינות,פעת� על שימוש בחומרי� שוני�בהש אוניברסליי�

 

מהוות את ) Akers  ,1997:למשל, ראו(  של למידה חברתית והתחברות נבדלתותהתיאורי

של פניה לשימוש לא נורמטיבי בחומרי� , הבסיס החשוב ביותר ללמידה טכנית כמו ערכית

 . אסורי�

, א* ללא ספק, ני� מהוותיקי� אינ� שו שיוצאי אתיופיה,נמצא, בבחינת המשתני� השוני�

קרקע  . בשיעורי� גבוהי� מאד,יה ללמידה כזו בישראלינמצאה קרקע פור, פי עדויותיה��ועל

 . כמו ג� על החברי� בה,זו היא תוצאה של הקונפליקט התרבותי והשלכותיו על המשפחה

 נמצאי� בני  בה�,התופעות והקשרי� שצויינו מקבלי� מימד שונה בי� המסגרות השונות

יש תרבות נוחה יותר לשימוש בחומרי� חוקיי� ואולי א' לח0 חברתי , בעוד שבפנימייה: העדה

 . הוא נמו* יותר, ולכ�, שימוש כזה בעייתי יותר, בקהילהפרהסת הרי שבבי, לשימוש כזה

, הלמידלהזדמנויות ול,  והחיי� בקהילה מהווי� כר פורה יותר להיכרויותפרהס יתב, מנגד

 . א� אי� מסגרת תומכת ומפקחת בבית,בעיקר, חוקיי��של שימוש בחומרי� הלא, עלבפו

 

 את בני הנוער חסרי , בעיקר,חוקי מאפיינת�העצמה ניכרת של השימוש החוקי והלא, אול�

 אות� אלו ; אינ� שוהי� ג� בבית,תי�י ולע,פרהס יתאלו שנשרו מב, המסגרת הנורמטיבית

 מהחברה  ניכורשל בתחושה י�המתבטא,  עצמי נמו*ער*חייה וד, כעס, כישלו�, שחשי� תסכול

הפניה של בני נוער . אתיופי� וישראלי� וותיקי�:  לשכמות�תו* התחברות נבדלת, הקולטת

 ,מוכרת בישראל, אקטיביי� ולעבריינות  לשימוש בחומרי� פסיכו, בשיעורי� גבוהי� מאד,אלו

 בי� הנוער האתיופי המנותק לזה הוותיק ה�  ההבדלי� בשיעורי השימוש,א*,  בעול�,ובוודאי

 .הדורשת התערבות מיידית,  ומראי� על בעיה חברתית חמורה,גבוהי�



 8' משטרה וחברה מס 2004 ה"תשס
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 המלצות

 

ממערכת  ומכיוו� שהנושרי� נשרו , 15 �מכיוו� שגיל ההתנסות הראשונה של בני העדה נמו* מ

ל להקדמת תכניות יש לפעו,  וקשה לאתר� בהמש*,)15�14גיל (החינו* באמצע חטיבת הביניי� 

 . לכל המאוחר,לתחילת חטיבת הביניי�, פרהס יתהמניעה בב

 

ע�   ציינו את ההשפעה הרבה שהיתה לפגישת�, שקיבלו הסבר על סמי� ואלכוהול,בני הנוער

שה� , הכשרת בני העדה על ידיאולי , יש לפעול להגברת מער* ההסברה. ה לשעבר/מכור

 . זהמכורי� לשעבר לפעילות הסברתית מסוג

 

של  , יחסית,תו* מת� כלי� לזיהוי מוקד�, יש לתגבר את מער* ההסברה באמהרית להורי�

 .שימוש בחומרי� השוני� בקרב ילדיה�

 

צוות  ולא להסתמ* על, יש ליצור מער* הסברה מקצועי במערכת החינו* של מרצי� מבחו0

 .פרהס יתהיועצות או המחנכות בב

 

לצור*   שאותרו, בה� משוטטי� בני הנוער המנותקי�,ונותנית� להפעיל מער* הסברה נייד בשכ

לצור* , "המגשרי�"בדומה לתכנית , סדנאות להורי� יוצאי אתיופיה יש להפעיל .מחקר זה

 שלא יכולות עוד להתקיי� ,תו* נכונות לשינוי של חלק מהנורמות, המשפחתי חיזוק מעמד�

 .באר0

 

יקור בציני כולל הגדלת תקני� לק, וי וגלוי סמ,מער* האיתור של נוער נושראת  י�העציש ל

מבקר המדינה מציי� לא פע� את תת התקני� של מער* ( משמעותית  בצורה,)�"יקבס(דיר ס

 )2000לשנת '  ב51ח מבקר המדינה "דו: למשל, ראו. קציני הביקור הסדיר

 

 .גרותהב המתקשי� במסלולי� העיוניי� ובבחינות ,העצמת תגבור הלמידה לבני נוער מהעדה

 

העלאת הדימוי העצמי ושיתו' רב קיו� פעולות ל; לפיתוח מוקד שליטה פנימיקיו� סדנאות 

  עבור�כמו ג� פתיחת חוגי� אטרקטיביי�, הנוער האתיופי� בתנועות הנוער יותר של בני

 .י�"במתנס



 ארנו� אדלשטיי�
 

 

 שימוש בחומרי� פסיכו אקטיביי� בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה
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 .היחידה לקידו� נוער ומשרד החינו*, יצירת מאגר ידע אחיד בי� משטרת ישראל

 

  בתחו� של מניעת עישו�,�יי היסודפרהס יתמער* הסברה משמעותי כבר בביסוד מיש לפעול ל

 .סיגריות
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