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מכל א מהמרים  ויוצאים  נכנסים  פיס,  תחנת  המאכלסת  בירושלים,  אגריפס  ברחוב  החנות  ל 
הסוגים. צעירים ומבוגרים, חרדים וחילונים. רובם גברים, כולם מחפשים את המזל על המסך 
המרצד. בעוד רגע יפורסמו הקלפים הזוכים בהגרלת ה’צ‘אנס’. הנה: 10, נסיך, 9, מלך. מלך? 

עבד. עבדי המזל הבוגדני. 
קבוצות־קבוצות הם יושבים סביב הדוכנים של תעשיות הפיס והטוטו המשגשגות, מועדון לקוחות 
קבוע של מכורים להימורים. בחסותה של המדינה ובעידודה, הם מבזבזים את זמנם ואת כספם לריק. 
לדובב אותם לא קל. כולם שקועים בטפסים, מחשבים חישובים נסתרים וממלאים בקפדנות משבצות 
ריקות. בעל החנות, כמו גם בעלי דוכנים אחרים ברחוב, לא מוכן לספק אינפורמציה כלשהי לגבי 
מספר המהמרים הכפייתיים שמגיעים למקום. “זאת הפרנסה שלי. אני לא מוכן לדבר על שום דבר, 

זה עלול לפגוע בי“. 
את ראובן, גבר כבן 60, אני מצליחה למשוך לשיחה רק אחרי שרכשתי בעצמי טופס צ‘אנס. כשראובן 
מתחיל להסביר לי איך ממלאים, ההמהומים וחצאי המשפטים שזרק לעברי קודם מתחלפים בנאום שוטף 
וחוצב להבות. לאחר שאני עוברת את מבחן הכניסה למועדון, אפשר לחלץ מפיו גם כמה משפטים עליו 

עצמו.
“כל יום בשמונה וחצי אני כאן, יושב ומהמר“, הוא מספר. “בעיקר צ‘אנס. יש שבע הגרלות ביום. בשעה 

שלוש אני הולך הביתה לנוח“. 
גם השאר הם פרצופים קבועים?

“כן, כולם כאן מכירים את כולם. זה כמו מועדון. הנה, את רואה את יעקב - הוא רציני־רציני, כבר כמה 
פעמים זכה. אבל מה, היו לו עשר חנויות בשוק, היום נשארו לו שתיים, את הכול מכר בגלל ההימורים“. 

הזכייה הפכה להפסד
מחקרים מצביעים על כך ש־70 אחוזים מכלל הישראלים לוקחים חלק במשחקי מזל כלשהם. מתוכם, 
20 אחוז הופכים למהמרים כפייתיים. בכימות למספרים, מדובר בלמעלה מ־700 אלף ישראלים מכורים, 
קרוב למחציתם מספקים את היצר הזה באמצעות הימורים חוקיים. את התוצאות רואים בשורות הרווח 
של ספקי ההגרלות. בשנים האחרונות, הן בשל הגדלת מגוון המשחקים ותדירותם, והן בגלל הפרסום 
האגרסיבי, גדלו מאוד הכנסותיהם של מפעל הפיס והטוטו. בשנת 2010 שלשלו הישראלים 4.6 מיליארדי 
שקלים לקופת הפיס, וקצת יותר מ־1.5 מיליארד לטוטו. חלקם עשו זאת בהנאה, לשם המשחק בלבד; אבל 
לפי הערכות, לפחות מחצית מאותם סכומים הגיעו מכיסיהם הריקים של מהמרים כפייתיים, שאין להם 

כל אפשרות ממשית להימנע מרכישת הכרטיס הבא.
לראובן למשל, אין תשובה חד־משמעית לשאלה כמה כסף הפסיד עד כה בהימורים, אבל מדובר 
בסכומי עתק. “מה זה כאן, חקירות?“ הוא מתחמק. “מה שחשוב זה שאני לא לוקח אף פעם הלוואות בשוק 

האפור. לא מסתבך. יש אנשים שנופלים מזה“. 
אז הכול מהכסף שלך?

“אני לוקח הלוואות מהבנק. תראי, לפני שנה וחצי היה לי מיליון וחצי בבנק, עכשיו לא נשאר לי 
כלום. אבל אני לא מכור. הכול בראש. ברגע שארצה להפסיק, אפסיק. פעם הייתי מעשן שבע קופסאות 

סיגריות ביום. בוקר אחד אמרתי: ‘זהו, מספיק‘ - והפסקתי. בלי גמילה ובלי שטויות“. 
מאיזה גיל אתה מהמר?

“התחלתי בגיל צעיר. כשהתחתנתי הפסקתי, ולפני עשר שנים חזרתי. אני חושב שלאורך השנים 
הפסדתי עשרה מיליון שקל. אני לא מגזים. קיבלתי בירושה משק חקלאי, עבדתי במקביל כל השנים, היה 
לי רכב, והכול הלך להימורים. אשתי יודעת שאני מהמר. לא מסתיר ממנה שום דבר. היא גם באה לכאן 

לבקר אותי במשך היום“.
נו, וזכית פעם בפרס משמעותי?

“נראה לך שמישהו זוכה פה? אם המדינה צריכה כסף לחינוך, שתוריד שני אחוזים מהמשכורות, זה 
יהיה יותר טוב. צריך לשרוף את כל המקומות האלה. פה רק מפסידים“.

שני )30( דווקא כן זכתה. זכייה שגרמה לה בהמשך צער ותסכולים רבים. “עד גיל עשרים אף פעם 
לא מילאתי פיס. יום אחד, אני לא יודעת מה בדיוק קרה לי, אבל עברתי ליד דוכן פיס ומילאתי חיש־גד 
בעשרה שקלים. זכיתי במאה אלף שקל. בהתחלה הייתי בהלם, אחר כך התלהבתי מהעניין עד שהפכתי 

>

| יפעת ארליך |

אבל אראלה לא באה, אראלה גם לא מטלפנת. 
מאות אלפי ישראלים הורסים את חייהם ואת 
חיי משפחותיהם כאשר הם הופכים למהמרים 
כפייתיים. במפעל הפיס ובטוטו מודעים היטב 
לתופעה, וגם מצאו לה פתרון: הגדלת מספר 
ההגרלות, כדי שהמכורים לא יצטרכו לחכות 

יותר מדי למנה הבאה
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הילדים  של  הלחם  חשבון  על  בא  הזה  הכסף  אבל 
לא  אני  משפחות.  הורס  הפיס  מפעל  ככה  שלהם. 
חושבת שצריך להוציא אל מחוץ לחוק את ההימורים, 
ולא  מהתמכרות,  הציבור  את  להזהיר  צריכים  אבל 
מילה  בלי  אגרסיביים  קמפיינים  להריץ 

אחת על הסכנה“.
המשפחה  בני  ושאר  את 
האב  את  להפנות  ניסיתם 

לגמילה?
אין  גמילה?  “איזו 
את  מכחיש  הוא  סיכוי. 
העובדה שהוא מכור. הוא 
כל כך לא מודע לעצמו, 

משקר לעצמו“.
שלך  הקשר  נראה  איך 

איתו כיום?
“כבר כמה שנים שאני לא 
מדברת איתו. תקופה ארוכה רבתי 
איתו, הייתי אומרת לו בפרצוף מה אני 
חושבת עליו. עכשיו כשאני פוגשת אותו ברחוב 
- בדרך כלל ליד דוכן של מפעל הפיס - אני פשוט 
מתעלמת. אני יודעת שזה מתנגש עם כיבוד אב ואם, 
אולי אני צריכה לקבל אותו?  ואני אוכלת את עצמי: 

אבל קשה לי. הכי קשה לי בעולם. 
מהמר  אב  במחיצת  שהחיים  מבינה  אני  “בדיעבד 
אני  היום  אבל  להתחתן,  מאוד  חששתי  אותי.  עיצבו 
יודעת שבגלל הילדּות והנערּות שלי, אני מאוד חדת 
חושים, אני יודעת לזהות מצבים תוך ארבע שניות. מי 
רע, מי טוב, מי יתקוף, מי לא. כמו זאב. אני גם מקווה 
רבה.  באהבה  לגדל  מצליחה  אני  שלי  הילדים  שאת 
נורמלי היא  הרבה מהיכולת שלי לתפקד היום באופן 

הודות לאמא שלי. איתה יש לי קשר מצוין. היא החיים 
שלי. מצד שני, אני לא מצליחה להבין איך היא סובלת 
ככה. איך היא לא בורחת? נשים בסיטואציה כזו צריכות 

לקום וללכת. לברוח. אין לזה תיקון“. 

50 אלף שקל בשבוע
לגמילה  הישראלי  המכון  מנהלת  אלדר,  טלי 
מהתמכרויות, דווקא מאמינה שלמרות הקושי יש תיקון 
למהמרים כפייתיים. “הטיפול במכורים להימורים אינו 
קל, אך הוא קיים והוא אפשרי. אחוזי ההצלחה בגמילה 
לנו מטופלים  ויש  לאורך השנים,  גדלים  במכון שלנו 

שכבר שנים רבות לא מהמרים“.
איך מטפלים במהמרים כפייתיים?

טיפול  כולל  והוא  מערכתי,  להיות  צריך  “הטיפול 
התנהגותי־ טיפול  באמצעות  וקבוצתי.  זוגי  אישי, 
קוגניטיבי, האדם לומר להכיר את עצמו ואת המחלה 
לומד  הוא  וחיוביים.  חדשים  חשיבה  דפוסי  ולאמץ 
האישיים,   - חייו  ועל  התנהגותו  על  אחריות  לקחת 
האדם מתחיל  והתעסוקתיים.  הכלכליים  המשפחתיים, 
או  הדחף  מתוך  ולא  דעת,  שיקול  מתוך  לפעול 

האימפולסיביות שאפיינו את חייו עד כה. 
שבועי,  מפגש  שכולל  הקבוצתי,  “הטיפול 

הדדיים.  ולימוד  לתמיכה  מקור  מהווה 
מתקיים  משפחתי  או  זוגי  טיפול 

בהתאם לצורך של בת הזוג, והופך 
אינטגרלי מהתהליך. בת  לחלק 
והדרכה,  הכוונה  מקבלת  הזוג 
המטופל  את  מלווה  וכך 
כן,  כמו  השונים.  בשלבים 
קבוצתיים  מפגשים  ישנם 
לבנות הזוג של המכורים, שגם 

ולהדרכה.  לתמיכה  זקוקות  הן 
להיעשות  חייב  כולו  התהליך 

תוך  ותומכת,  ברורה  במסגרת 
התחשבות בצורכי המכור ומשפחתו“. 

לגמילה  הישראלי  המכון 
ובבני  להימורים  במכורים  מטפל  מהתמכרויות 

משפחותיהם מזה כ־15 שנה. המטופלים הם בגילאי 
גברים.  המוחלט  רובם  הארץ,  רחבי  מכל   ,67–18
הפיזי,   - הרבדים  בכל  באדם  פוגעת  “ההתמכרות 
“המכור  אלדר.  אומרת  והרוחני“,  המנטלי  הנפשי, 
ההתמכרות  במושא  ונפשית  גופנית  תלות  מפתח 
שלו. אם הוא יפסיק באופן פתאומי וללא טיפול, הוא 
שקט,  מאי  ולסבול  גמילה  לתסמונת  להיכנס  עלול 
עצבנות, חוסר שינה, חוסר תיאבון, מצב נפשי ירוד, 

דיכאון ולעתים אף מחשבות אובדניות. 
הוא  עצום.  הוא  המהמר  נתון  שבו  הנפשי  “המתח 
בונה סביבו מערכת שלמה של שקרים. אין מהמר שלא 
בו.  האמון  את  בהדרגה  מאבדים  משפחתו  בני  משקר. 
האישה רואה שלמרות שבעלה עובד לא נכנס כסף, והוא 

‘טיפלתי  לילה:  ועוד  לילה  אלף  סיפורי  ממציא  מצדו 
ברכב במוסך‘, ‘אני חייב לחבר על הלוואה מלפני עשר 

שנים‘ וכן הלאה“. 
בודד,  לזאב  הופך  הכפייתי  המהמר  מאוד  מהר 
לספר  יכול  לא  הוא  התהליך.  את  אלדר  מתארת 
לאיש על היקף החובות שלו, ואז נוצר מעגל סגור: 
המהמר נמצא במרדף תמידי אחרי כסף כדי שיוכל 
הולכים  חובותיו  שלו;  ההתמכרות  במימון  להמשיך 
לזכות  יוכל  עוד,  יהמר  שאם  משוכנע  הוא  וגדלים; 
נטילת   – והתוצאה  אותם;  ולכסות  גדול  בסכום 
לשוק  פונה  המהמר  רבות  “פעמים  נוספת.  הלוואה 
האפור, מה שעלול לגרום לקריסה מוחלטת של התא 
המשפחתי. נשים קורסות במצב הזה. כל העול נופל 
עליהן. בדיוק השבוע הגיע אליי מטופל, שכבר לפני 
חצי שנה אשתו ניסתה להביא אותו לכאן לטיפול. אז 
עוד היה לו חוב קטן, של 12 אלף שקל, והוא לא רצה 
לשמוע על טיפול. בשבוע שעבר הוא שיחק באטרף 
אלף   50 ב‘ווינר‘.  שקלים  אלף   50 והפסיד  יום,  כל 
שקל בשבוע! רק אז הוא הבין שאיבד שליטה ושהוא 

זקוק לעזרה“.
באופן  מגדיל  הפיס  שמפעל  סבורה  אלדר  גם 
להימורים.  המכורים  מספר  את  אקטיבי 
עבר  הצ‘אנס  בשבוע,  אחת  “מהגרלה 
לפעמיים ביום, ועכשיו זה כבר שבע 
במפעל  כי  למה?  ביום.  פעמים 
שאנשים  היטב  קלטו  הפיס 
ולכן  למשחק,  מתמכרים 
הגדילו את מספר ההגרלות“. 
ידעו  שהם  חושבת  את 
ולא  במכורים,  שמדובר 

במהמרים ‘אקראיים‘?
הפיס  מפעל  “בוודאי. 
המהמר.  נפש  את  היטב  מכיר 
את  הפכו  שנים  ארבע־חמש  לפני 
ההימורים  האוטומטיות של  המכונות 
את  הגביר  זה  שגם  ספק  ואין  לחוקיות, 
יותר.  לכפייתיים  אותם  והפך  המהמרים  כמות 
למכונות.  שהתמכרו  אנשים  הרבה  אליי  הגיעו  מאז 
משחקי  של  לזו  דומה  במתכונת  שנבנה  הווינר,  גם 
ובמקביל  ממכר.  מאוד  בספורט,  חוקיים  לא  הימורים 
למגוון ולזמינות של משחקי ההימורים, סיכויי הזכייה 

דווקא הולכים ופוחתים“.
מצד שני, מפעל הפיס מגלה נכונות להשקיע כספים 

בגמילת מכורים.
“מדובר בסכומים מגוחכים. זה סוג של עלה תאנה. 
בדקתי בעבר מה קורה במדינות אחרות בעולם, ומצאתי 
משמעותיים  יותר  הרבה  משאבים  להשקיע  שמקובל 
בגמילה מהימורים. מפעל הפיס בסך הכול זרק עצם כדי 

להשתיק את הביקורת נגדו. 
בכל  הימורים  מעודדת  שהמדינה  היא  “הבעיה 
מקום: ברדיו, בעיתונות, בדוכנים ברחוב, אפילו בסופר. 
מגיעים לקופאית והיא מציעה לך למלא פיס. מה זה? 
קזינו או סופר? תינוק שנולד נכנס אוטומטית להגרלת 
המדינה  מדוע  להמשיך.  ההורים  את  לפתות  כדי  פיס 
מעודדת כל כך להמר? אם צריך כסף לחינוך, שימצאו 

דרך אחרת להשיג אותו“.
כשמנתחים  מתחדדות  רק  אלדר  של  שאלותיה 
החוקיים  ההימורים  עוגת התקציב של תעשיית  את 
בישראל. בשנת 2010 השקיע מפעל הפיס 87 מיליון 
בלבד,  שקלים  אלף   250 לעומת  בפרסום,  שקלים 
אכן  המפעל  כפייתיים.  במהמרים  בטיפול  כאמור, 
מחלק פרסים לסופרים מוכשרים ומלגות לסטודנטים, 
בונה אולמות ספורט מפוארים ומסייע רבות לתרבות 
בישראל. במהלך העשור האחרון הושקעו באמצעותו 
לרווחת  שונים  בפרויקטים  שקלים  מיליארד   8
הקהילה, אך את קהילת המכורים, אלה שכספם נחלב 
מפעל  מעדיף  הרחוב,  שבקרנות  הכתומים  בדוכנים 

הפיס שלא לספור. 0
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טל אלדר, מנהלת מכון גמילה: “הבעיה היא 
שהמדינה מעודדת הימורים בכל מקום: ברדיו, 

בעיתונות, בדוכנים ברחוב, אפילו בסופר. מגיעים 
לקופאית והיא מציעה לך למלא פיס. מה זה? קזינו 

או סופר? תינוק שנולד נכנס אוטומטית להגרלת 
פיס כדי לפתות את ההורים להמשיך. מדוע המדינה 

מעודדת כל כך להמר? אם צריך כסף לחינוך, 
שימצאו דרך אחרת להשיג אותו“

>

יו“ר מפעל הפיס סירב להתראיין לכתבה זו 
ולהתייחס לטענות העולות בה.

מדוברות מפעל הפיס נמסר כי “מתוך אחריות 
לקהילה, יזם מפעל הפיס לפני עשור את 

תוכנית ‘משחקים באחריות‘, שבמסגרתה 
הוא מסייע לגמילה של מכורים להימורים. 

התוכנית מתקיימת בשיתוף עמותת ‘אפשר‘. 
במסגרת זו מממן מפעל הפיס טיפולי גמילה 

של מכורים להימורים שידם אינה משגת 
לשאת בעלות הטיפול. כמו כן, הוא מממן 

את קיומו והפעלתו של קו טלפון חם לשירות 
הציבור )1700-500-888( והקמה והפעלה של 

אתר אינטרנט. התקציב נגזר מפעולות אלה, 
והוא נקבע כל שנה בהידברות עם עמותת 

אפשר, על פי צרכיה לנושא זה“.

תגובות

ול במכורים אפשרי. טלי אלדר צילום: מרים צחי
יפ

הט

עלייה באלימות במשפחה. אילוסטרציה

“ההתמכרות פוגעת באדם בכל הרבדים“. הימורים במכונות אוטומטיות


