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 :מבוא

יש קשר  כי בדומה לאלכוהול, לקשר בין סמים לממסד הצבאי וטוען מתייחסבספרו בריאנט   

בעיקר אלו שעסקו , אנשי צבא, כבר מימי יוון העתיקה2  היסטורי ארוך בין סמים לבין הממסד הצבאי

פנו לחומרים כימיים להכין עצמם מנטאלית לתלאות הקרב ולהחזיק עצמם , בלוחמה ממשית

 12במסגרת המונוטונית הצבאית

על 2 בסמים קלים במסגרת שימוש המילואים נבעה משתי סיבות ושלעסוק בנושא שימ הבחירה   

פורים אודות שימוש בסמים קלים נבעה מחשיפה לסיש ,הראשונה ניתן להסתכל כסיבה סובייקטיבית

שמענו על יותר מסיפור אחד ומכיוון ש ,ןתופעה זאת נראתה לנו כעניין יוצא דופן ומעניי2 מסגרת זוב

היבט נוסף  2אלא תופעה שיש לנסות ולעמוד על טיבה, מקרי, פעמי -חדשלא מדובר בעניין  הנחנו ,כזה

צבא כערך מרכזי בחברה ל המיוחסת חשיבותהוא ה, שהשליך על המוטיבציה לחקור נושא זה

, לציין ברצוננו 2ולפיכך התאמתו לקורס הנדון בסטייה בהקשרה של התרבות הישראלית, הישראלית

ולכן היה לנו , תופעה זו כסטייה ותייגנו שנקודת הפתיחה של המחקר הייתה בכך שאנו עצמנו ראינו

 2 חשוב לעמוד על היבטיה

מממצאים כלליים אודות היקף השימוש בסמים מראה כי  ,ייקטיביאובה הרי הוא הפן, הפן השני   

וכיום היקף התופעה עומד על , במדינת ישראל נמצא כי חלה עלייה משמעותית בשימוש בסמים קלים

, לא נשוי, גבר: נמצא כי פרופיל המשתמש המצוי הוא, כמו כן2 כשבעה אחוזים מכלל האוכלוסייה

אשר שירת במילואים ומועסק בעבודה לא , יהודי או נוצרי, אמריקה שהוריו ילידי אירופה או, חילוני

, חלקית לפחות, במחקר זה נמצא באופן ברור כי השכלה אקדמית2 מקצועית או בתחום השירותים

  /2קשורה לשימוש רב יותר בסמים לא חוקיים כלשהם

 :שאלת המחקר היא

 ?איםבמסגרת שירות המילו קלים סמיםב שימוששל  םמאפייניהמהם 

 :שלנו הן השערות המחקר

צפוי שימוש רב יותר בסמים קלים מאשר בשירות , בו סולידאריות רבה יותר, בשירות קרבי2 א

 2ביחידה מנהלתית

צפוי שימוש רב יותר בסמים קלים מאשר בשירות , הטומן בחובו יותר לחצים, בשירות קרבי2 ב

 2מינהלי

יותר מאווירה של שעמום מאשר מאווירה של  ביחידה מנהלתית השימוש בסמים קלים יושפע2 ג

 2סולידאריות

 2ככל שהתקופה סוערת יותר צפוי שימוש רב יותר בסמים קלים2 ד

 2צפויה להעלות את רמת השימוש בסמים קלים( הן בסדיר והן במילואים)חשיפה לטראומות 2 ה

 2םם קליבסמיככל שהאחריות הנדרשת מחייל המילואים רבה יותר צפוי שימוש פחות 2 ו

 

                                                 
1

 (New York: The Free  Collar Crime, Deviant Behavior in the Military Context -KhakiClifton D. Bryant. 
Press, 1979), pp. 181-182. 

2
 . דוח מחקר מסכם -5002השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב תושבי מדינת ישראל  

http://www.antidrugs.gov.il/download/files/מסכם_דוח-sep_05.pdf 
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 ?מהי סטייה

צפוי שהוא ימשוך או , נוקט בה והוא נצפה ואדם במידהו, התנהגות שמגונה באופן נרחבסטייה היא    

שככל , אך ברור, קשה לומר עד כמה רחב גינוי זה צריך להיות2 3גינוי או ענישה מאחרים, ייצור עוינות

, הסטייה מוגדרים לא על ידי הפעילות מאפייני 2שהגינוי נרחב יותר ההתנהגות נתפסת יותר כסטייה

, היא מילה" סטייה"עבור רוב האנשים 2 אלא על ידי התגובה שהפעולה יוצרת או עשויה ליצור

שאינו , זהו מונח תיאורי בלבד, עבור הסוציולוג2 חולני או פתולוגי בהתנהגות, המקושרת למשהו רע

 2צרה תגובה ציבורית נרחבתהעובדה שהתנהגות זו י מלבד ,מרמז על התנהגותו של אדם

אשר עוסקת בשיפוט שלילי קונקרטי של התנהגות , 4"לסטייה מצבית"אנו מתייחסים  ,בעבודתנו    

סטייה במצבי מיקרו השל  השיפוטעל  רק מושם המוקדכאן 2 פרטים בקונטקסטים ספציפיים

נת סוגים של המציי ,"סטייה חברתית"ייתכן ו: כלומר2 5אינטראקציה בנסיבות חיים ממשיות

אך במקרה זה הדגש הוא , מתאימה לשימוש בסמים קלים ,6התנהגות המעוררים גינוי בחוגים נרחבים

, סטודנטים)על ידי אוכלוסייה מסוימת ( שירות מילואים)שימוש בסמים קלים בסיטואציה מסוימת 

 2 (מילואימניקים, גברים

טיביסטית והגישה ה הפוזיהגיש ;ישנן שתי גישות מרכזיות לחקר הסטייה, אם כן   

הפוזיטיביסטית מנסה להסביר ביצוע קטגוריה או קטגוריות של  הגישה2 תהקונסטרוקציוניסטי

אים הפוזיטיביסטים בפשיעה כעניין שמעבר רו( אסנציאליסטית)מתוך תפיסה מהותנית 2 7התנהגות

 הפוזיטיביזם2 8ותושניתן לזה גרעין התנהגותי יש להתנהגות העבריינית, כלומר2 להבניה חברתית

יש מידה רבה של אחידות  ולפיכך, להגן על החברה מהסוטים ירואה בחוקים ובנורמות ניסיון רציונאל

הפוטנציאלי של " הנזק האובייקטיבי"שהחברות ממציאות כדי להגן על עצמן מן , בנורמות ובחוקים

על פי התנהגותם ולא על פי ויש למדוד אנשים  תאכיפת החוקים והנורמות היא רציונאלי2 9עבריינים

מן הסתם פשע  ,שנעצר על ידי המשטרה אדם, לפי תפיסה זו כך למשל2 10הקטגוריה עליה הם נמנים

 ?מדוע הוא עשה זאת היא המרכזית והשאלה

כיצד קטגוריות 2 מתמקדת בהתהוות קטגוריות של סטייה קציוניסטיתהקונסטרו הגישה ,לעומתה   

כיצד הבניית הסטייה משתנה  ?ופכת להיות שלילית בתודעתנוגות הכיצד התנה? מסוימות מסווגות

אין כאן הנחה שהמעשים : כלומר2 11?"סוטה"כ" מתיוג"וכיצד אדם הופך להיות ? ממקום למקום

 2 שיש לחקור נקודהאלא הגדרתם כרעים היא ה, עצמם רעים מראש

                                                 
3

 uction of deviance the social constr :Moral PanicsYehuda. -Nachman Ben Erich Goode and
(Oxford: Blackwell, 1994), p. 70. 

4
 , p. 71.Ibid 
5

האוניברסיטה  :אביב -תל)  ...נפש ועוד-מחלות, עבריינות, מיניות חריגה, הסוציולוגיה של שימוש בסמים :על הסטייה . אריק גוד 

 .151' ע, (5005, ג"תשס ,הפתוחה
6

 .שם, שם 
7

 .25' ע, שם 
8

 .25' ע, שם 
9

 .56' ע, שם 
10

 .56' ע, שם 
11

 .25-25' עמ, שם 
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ד הסובייקטיבי של הפוזיטיביסטים מתעלמים מהממ, קונסטרוקציוניסטיתגישה הלטענת ה   

אותה  ךמשטיח את ההתנהגות והופ ,סטייה כהתנהגות אובייקטיבית רחק2 12התנהגות אנושית

כעניין שונה לחלוטין על ידי  אילוו ,פעולה מסוימת יכולה להיתפס כסטייה על ידי המגיבים2 למכאנית

, בסטיםלדידם של הקונסטרוקטי2 הפוזיטיביסטי םבעיה נוספת היא הדטרמיניז2 המשתתפים

קשה לנתק בין גורמים , ובניגוד לניסויים במעבדה, התנהגות האנושית היא עניין מורכבהסיבתיות ב

  2 המשפיעים על הפועל שונים

זהו עניין בלתי אפשרי , לטענתם2 אובייקטיביות מדעית היא עניין שניתן להתווכח עליו, מעבר לכך   

כבר מן הבחירה הראשונית 2 ומנקיטת עמדה משוחרר מהטיות אישיות ופוליטיות אינוואף אדם 

לתרום  ץ וניתוח מנקודת מבט מסוימת עשויאנו משאירים מחקרים אחרים בחו, במחקר מסוים

 2לפגוע באחרבו זמנית למישהו אחד ו

בתקופה , כך למשל2 יתלפי הקונסטרוקציוניזם משמעויות מוסריות נוצרות על ידי הבנייה חברת   

של  40-ב נחשב כמעשה ניטרלי מבחינה מוסרית ואילו בשנות ה"נה בארהבמריחוא מסוימת שימוש

 132המאה העשרים החלו לראות צריכת מריחואנה כסטייה

היא מתרחשת כחלק מהתהליכים המתלווים , סטייה אינה מתקיימת בתוך ואקום, לסיכום   

ונים של עבודה כיוון שסוגים ש2 14למוסדות החברתיים המרכזיים שלנו והתצורות החברתיות שלהם

מבנים תעסוקתיים גורמים להתנהגויות פתולוגיות שונות , מתחים ובעיות, לחצים, יוצרים שגרה שונה

 2אלכוהוליזם או התמכרות לסמים: כמו

ליצירת ראייה  ,הפוזיטיביסטית והקונסטרוקציוניסטית ,אנחנו משלבים את שתי הגישות, בעבודתנו   

 2מורכבת יותר של הנושא

ששימוש , כיוון שאנו מניחים, סטיותית הסגורות בשאלון שלנו בנויות על הנחות פוזיטיבהשאלו   

סמים בלשימוש , בניגוד)בסמים קלים בצבא הוא סטייה בשל מרכזיות האתוס הביטחוני והאחריות 

אישית  מהטיהעצם בחירתנו בנושא נובעת , טרוקטיבסטיתסמבחינה קונ(2 קלים בחיי היומיום

, מעבר לכך2 מסוימת ואנחנו מודעים לתפיסה שלנו את הסמים הקלים בצבא כסטייהומתפיסת עולם 

כפי שהיא באה לידי ביטוי אצל מילואימניקים בכלל ואצל , אנחנו בוחנים הבנייה של תפיסת הסטייה

ו לא מתעלמים מהממד הסובייקטיבי של חנשאנכך , מים קלים במילואים בפרטסמשתמשים ב

   2זו נבחנת בעיקרה בשאלות הפתוחות בשאלוןיה הבני2 15התנהגות אנושית

    

 

 

 

 

                                                 
12

 .56' ע, שם 
13

 .55' ע, שם 
14

 (New York: The Free  Collar Crime, Deviant Behavior in the Military Context -KhakiClifton D. Bryant. 
Press, 1979), p. 5. 

15
 .15ראה הערה  
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 :סטייה בהקשר של סמים קלים

16 2(Cannabis Sativa)מריחואנה הוא השם שניתן למוצרים של הצמח ההודי הקנאביס סאטיבה      

 -ו shit, גראס, pot, (Hemp)המפ , יין'מרי ג, מריחואנה: מותהצמח המוכן לאכילה או לעישון ידוע בש

dope ,2 כימיקלים ידועים בקנאביס 366ישנם  172כאשר השימוש משתנה בתרבויות ובאופנות שונות

(Cannabinoids 2)קנבואידים : 18שקיימת רק בצמח הקנאביס, החשובים ביותר הם קבוצה מיוחדת

 -9-העיקרי של המריחואנה הוא דלתה"( משנה התודעה)"הפסיכואקטיבי מר החו

 אינו שונה כימיקלית, שנתפס לעתים כסם נפרד, חשישTHC 2-יותר כ המוכר, טטרהידרוקאנאבינול

 192בריכוז חומר פעיל גדול יותר מלבד

מאוד כי מעט , ולכן לא מפתיע 20כימית מבחינהא הסם הבלתי חוקי המורכב ביותר ומריחואנה ה   

גלו הת קשיים מתודולוגיים2 21ידוע על גורלו הכימיקלי של הסם לאחר שהוא נספג בגוף האדם

בפרטים שונים , מעבר לכך2 בבני אדםתגלו נהשפעות מסוימות על בעלי חיים לא וכך , במחקרים

חוקרים אינם מסוגלים לפענח את השפעתם האפשרית , לפיכך 222השפעות הפוכות התגלומאותו המין 

נראה שלמריחואנה אין השפעות פיזיולוגיות נראות מעבר לעניים  232של כל הכימיקלים במריחואנה

יש לציין כי 2 24בעוד שיש לו השפעות פסיכולוגיות עמוקות, אדומות והעלאה מסוימת של קצב הלב

 2 25הסם אינו גורם להתמכרות

התוצאה היא השפעות מגוונות 2 26חלק ניכר מהשימוש במריחואנה נעשה בחברת משתמשים אחרים   

השפיע רבות על חוויותיו יכולה ל, קבוצה מגובשת של משתמשים, על יחסים בינאישיים ומעבר לכך

משחקים "אחת ההשפעות של שימוש במריחואנה היא הקושי להשתתף ב2 27האישיות של פרט

, מצד שני2 28שנתפס כחלול וריקני, קושי להשתתף בשיח נימוסי רגיל: כלומר"2 חברתיים רגילים

נורמות להתנהג בצורה שנתפסת כילדותית ולהתעלם מ, "משחקי ילדים"נפתחת האפשרות להשתתף ב

 2המקובלות בעולם המבוגרים

                                                 
16 (Palo Alto, tudy of marijuana intoxication a psychological s On being stoned:. Tart .Charles T

California: Science and Behavior Books, 1971), p. 4. 
17

 , Ibid.Ibid 
18 C1985), p. 94. McGraw Hill Book Co., New York:( Marijuana Alert. MannPeggy  
19

 5.-, pp. 4Ibidart, T 
20

 , p. 95.Ibidann, M 
21

 , p. 6.Ibidart, T 
22

 , Ibid.idbI 
23

 , p. 95.Ibidann, M 
24

 , p. 6.Ibidart, T 
25

 , p. 7Ibid, שימוש במריחואנה אינו  -התשובה שלילית... באשר להתמכרות גופנית קלאסית. "...150' ע, שם, ראה גם אצל גוד

 ".גורם להתמכרות
26

 , p. 127.Ibidart, T 
27

 , Ibid.bidI 
28

 , p. 132.bidI 
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מבחינה , בנוסף2 ואמפתיה רבה לאחר 29של האחר( Insight)השפעה אחרת היא תחושה של תובנה    

שהיא תוצר של הרגשה של הבנת , הספרות בהשפעה על קשרים חברתיים היא אחדות קבוצתית

 302פתיחות ילדותית ואמירה של דברים עמוקים יותר, אמפתיה, האחר

תחושה קיצונית 2 פרנויה, תחושה של בידוד מהסביבה: שפעות שליליות של הסם נסובות סביבה   

תופעה 222"2 כאילו היו רובוטים, חסרי חיים, מתים"יותר ונדירה למדי היא ראיית האחרים כ

אני אעשה מה שהם "222כך ש, שמדווחת יותר אצל גברים היא מושפעות רבה מהסיטואציה החברתית

תחושה גדלה : השפעות נוספות הן 312"ם זה דבר שאני לא רוצה או לא אעשה בדרך כללגם א, עושים

קל יותר להתקרב , חשיבות רבה יותר לשמחה של אחרים, שיפוטיות מופחתת, של רכות וחמלה

 2 32לאנשים שבדרך כלל רחוקים מהם

ים ברמה אצל משתמש, בדרך כלל, קבוצתית נוצרת תתחושה של סולידאריו, מבחינה חברתית   

רבים מתארים את השימוש הראשון במריחואנה במסגרת של קבוצה 2 33בינונית עד גבוהה

(gathering)34 2 נראה ששימוש ברמה נמוכה מעמיק את האינטראקציה החברתית ואילו רמות גבוהות

 2או שיעמיקו את האינטראקציה או שיביאו לנסיגה מהקבוצה, של שימוש

כהתנהגות סוטה משתי נקודות הראות  התבונן בשימוש בסמיםניתן ל, בהמשך לפרק הקודם    

סטית יהגישה הפוזיטיב2 35סטית או נקודת ראות קונסטרוקטוביסטיתינקודת ראות פוזיטיב: הבאות

ההתמקדות היא בתנאים : כלומר ?מדוע אנשים מסוימים משתמשים בסמים בלתי חוקיים: תשאל

הגישה הקונסטרוקציוניסטית , לעומתה? "ם זאתמדוע הם עושי"הביולוגיים או המבניים לשאלה 

 ?מדוע השימוש בחומרים מסוימים נחשב כסטייה: תתמקד בשאלה

כיוון ששימוש בסמים אינו רק צורת התנהגות בעלת , שתי הגישות משלימות זו את זו ואינן סותרות   

2 הבנייה חברתיתאלא גם תוצר של , (כמו שיטענו הפוזיטיביסטים)סיבות ותוצאות בחיים הממשיים 

 2 36הוא תוצר חברתי של קבוצה חברתית מסוימת" סמים"עצם השימוש במלה , מבחינה סוציולוגית

 ושמתים בעקבות שימוש בסמים חוקיים גדול פי עשרים ממספרם של אלמספר האמריקאים    

ור ולמרות זאת הסמים הבלתי חוקיים מדאיגים את הציב ,המתים עקב שימוש בסמים בלתי חוקיים

להבחין בין הנזק  יש ?כיצד ניתן להסביר פרדוקס זה2 37האמריקאי הרבה יותר מן הסמים החוקיים

ההיבט האובייקטיבי מתייחס לצורת ההתנהגות 2 38האובייקטיבי של הסם לבין נזקו הסובייקטיבי

ל ההיבט הסובייקטיבי מסווג ומוגדר ע, מצד שני2 בעלת התוצאות הניתנות למדידה, הניתנת לצפייה

ועוצמת הדאגה הציבורית אינה משקפת  39ממדים אלו אינם חופפים2 החוק והתקשורת, ידי הציבור

                                                 
29

 , p. 133.Ibidart, T 
30

 , p. 134.bidI 
31

 , p. 135.Ibid 
32

 , p. 136.Ibid 
33

 , p. 137.bidI 
34

 , Ibid.bidI 
35

 .152' ע, שם, גוד 
36

 .שם, שם 
37

 .155' ע, שם 
38

 .155' ע, שם 
39

 .502' ע, שם 
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הבחנה זו מחזירה אותנו לדיון בשאלה של ההבניה החברתית 2 תמיד את מידת הסכנה האובייקטיבית

 2של הסמים

של  60-השנות ב2 נתפסה בצורה שונה השצריכת הסם בתקופות שונות בהיסטורי ,מעניין לראות   

כי  יכלו לחשוב בודדים רק לכן, קיומם של עלי המריחואנה אמריקנים בודדים ידעו על 60-המאה ה

שהמריחואנה גורמת  ,ב טענו"עיתונים בארה, 40-בשנות ה 402סטייה מהווה זה השימוש בסם

ל לפי הגדרתם ש, "מוסרית הפאניק"בתקופה זו ניתן לדבר על 2 41להתנהגות אלימה ולהפקרות מינית

חוסר ו "איום המריחואנה"קונסנזוס סביב , עוינות, תקופה של דאגהמדובר על 2 יהודה -גוד ובן

 422ביחס לכמות המשתמשים במקרה זה פרופורציה

גדל השימוש במריחואנה  10-בשנות ה2 60-וה 30-שנות ה מהלךב המשיכה להתקייםתפיסה זו    

, כסטייה גמורה ומוחלטת בש בסם להיחשחדל השימו ,בעקבות התרחבות השימוש2 43באופן דרמטי

חלה , 6980-עם עליית רייגן לשלטון ב2 60-לסם בשנות ה הסובלניתמה שהביא להתחזקות המגמה 

דימויו הסוטה של  90-בשנות ה2 44הפכו שוב לסטייה ,והחזקתו והשימוש בו ,החמרה בגישה אל הסם

 452שניתהשימוש במריחואנה נחלש 

ברצוננו לנסות ולעמוד על פרופיל המשתמש , בתפישתו תוהדינאמיו בהמשך לדיון אודות הסם   

 2בסמים קלים

לאורך 2 אינו מספק( normal pattern of thought)מצב המחשבה הנורמלי , עבור אנשים מסוימים   

בא לידי ביטוי רצונו של האדם לשנות את מצב התודעה בשל חוסר , ההיסטוריה ובתרבויות שונות

כמעט ואין אפשרות להכליל באופן חד 2 ניית פרופיל מעשן המריחואנה היא בעייתיתב 462הסיפוק שלו

, בעלי תעסוקות שונות, ונראה כי אנשים שונים" מעשן המריחואנה הטיפוסי"משמעי לגבי מיהו אותו 

קשה למתוח קו הפרדה , לפיכך2 ותדירות שימוש שונה מתנסים בסם זה, אקונומי שונה -מעמד סוציו

למעשה אינו שונה מהאדם " המצוי"משתמש המריחואנה , כלומר 472"לא משתמש"ל" משהמשת"בין 

 482המצוי

 : ניתן להצביע על מספר קריטריונים לבחינת המשתמש, לפי גוד   

 :49גיל

סבירות גבוהה לכך שיהיה  בשנות העשרים 2 משתמש המריחואנה יטה להיות צעיר מאשר מבוגר   

 2המוקדמות לחייו

 

 

 
                                                 

40
 .155' ע, שם 
41

 . אף מתנגדי המריחואנה הברורים ביותר אינם מעלים טענות מסוג זה כיום. 155' ע, שם 
42

 6.3-34 pp., IbidYehuda. -de and BenGoo 
43

 .156' ע, שם, גוד 
44

 .שם, שם 
45

 .156' ע, שם 
46

 , p. 3.IbidTart,  
47 .1970), p. 28 Basic Books, New York:(The Marijuana Smokers Goode, Erich.  
48

 , p. 30.bidI 
49

 , Ibid.bidI 
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 :50מין

(2 סבירות גבוהה יותר לכך שמשתמש או השתמש)משתמש יהיה גבר ולא אישה הב הסיכויים שור   

סביר להניח שגברים יטו להשתמש יותר 2 51"פעילות גברית"שימוש קבוע במריחואנה הוא ללא ספק 

להתנסות ביותר סוגים ולקחת חלק במגוון רחב , להשתמש בהם לעיתים קרובות יותר, בסמים קלים

2 עילויות הקשורות בסמים כגון קנייה ומכירה ושכנוע של אחרים להתנסות ולהשתמשיותר של פ

 2 תרבות הסמים-בתתגברים הם סוכנים פעילים יותר , הלמעש

 :52עירוניות

, היו ונותרו, ולותערים גד2 בעיקר בערים גדולות, טה להתגורר בסביבה עירוניתיימעשן המריחואנה    

כך קטנה , או שקהילתו קטנה יותר, וחק יותר ממרכז העירככל שהמקום מר2 מרכזי השימוש

ל תקף אלא "הניתוח הנ": לעבודתנומציב בפנינו סייג הרלוונטי  גוד ,יחד עם זאת2 הסבירות לשימוש

השלכה על נושא עיר הולדתו של הסטודנט גם היא ברת 2 53"222אם כן קיימת במקום אוניברסיטה

כך הסבירות , יותר" קהילתית"גיע היא קטנה יותר וככל שהעיר ממנה ה: השימוש במריחואנה

 2לשימוש פוחתת

 :54מעמד חברתי

השכלת אחד ההורים , ככל שההכנסה המשפחתית גבוהה יותר: נמצא קשר חיובי בין השניים   

כך גדלה הסבירות , גבוהה יותר( לפחות)והיוקרה של תעסוקת אחד ההורים , גבוהה יותר( לפחות)

הסבירות לשימוש במריחואנה עולה גם כאשר הפרט עוזב את ביתו ומתחיל 2 לשימוש במריחואנה

 2 לעבוד

 :55סטודנטים -סטודנטים לבין לאהבדלים בין 

ממצאים מצביעים על כך שרבע 2 לסטודנטים יש סיכוי גבוה להשתמש בסם המריחואנה   

 2ם התוארויותר מכך יתנסו עד סיו, המהתלמידים באוניברסיטאות יתנסו בשימוש במריחואנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 , p. 32.Ibid 
51

 , p. 33.bidI 
52

 , p. 34.Ibid 
53

 , p. 35.bidI 
54

 , Ibid.bidI 
55

 , p. 39.Ibid 
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 סמים פס על הלימודים:

עוד נראה כי אחוז השימוש בקנאביס בקרב 2 אחוז השימוש בסמים גבוה לא רק בישראל"   

וכי נתונים ממספר מדינות , ב"סטודנטים בישראל דומה לאחוז השימוש בקרב סטודנטים בארה

 562"הרבה יותר באירופה מצביעים על אחוזי שימוש בקנאביס בקרב סטודנטים גבוהים

 

 66%-למעלה מ :הוא הנפוץ ביותר מבין הסמים"( עשב", חשיש ומריחואנה)השימוש בחשיש    

על  68%-כעיתים תכופות ומדווחים על שימוש ל 8%-כאשר למעלה מ, 6004בשנת מדווחים על שימוש 

על שימוש  דומה לשיעור המדווחים"( גראס" )"עשב"שיעור המדווחים על שימוש ב2 שימוש מידי פעם

 572בחשיש או מריחואנה

ממצא שחוזר על עצמו בסקרים שנערכו בקרב סטודנטים הוא שסטודנטים רבים אינם מתייחסים    

 האם הנך משתמש או"מהסטודנטים ענו בחיוב על השאלה  46%-בעוד ש2 לחשיש ומריחואנה כאל סם

מהסטודנטים  621%כלומר  2שימוש בחשיש או מריחואנה על 4621%דיווחו , "השתמשת בעבר בסמים

 .58אינם מתייחסים לשימוש בחשיש או מריחואנה כאל סם

מהסטודנטים שנדגמו מדווחים   36%, הנחתו של גוד בדבר שימוש יתר בקרב סטודנטיםבהתאמה ל   

נטים מדווחים מהסטוד 40% 2בסם אחד או יותר, ם כל שהואסשימוש ב, שימוש לא חוקי בסמיםעל 

  592לעיתים תכופות 9%, משתמשים מידי פעם 264% על שימוש לא חוקי בשנה האחרונה

, במספר 66 כ"סה, מוש במוסדות להשכלה גבוהה שנבדקוהשי שיעורי ,המבורגר -במדגם של בר   

, וחו באוניברסיטת בן גוריון בנגבדו 6004בשנת שיעורי השימוש הגבוהים ביותר 2 שונה ממוסד למוסד

למעלה משלושים אחוזים מדווחים סטודנטים (2 30%)ת ברל ובמכללת עמק יזרעאל במכללת בי

ים וזלמעלה מעשרים אח(2 46%)והמרכז הבין תחומי בהרצליה ( 46%)מאוניברסיטת תל אביב 

שיעורי השימוש 2 הטכניון, סמינר הקיבוצים, אוניברסיטת חיפה, מדווחים באוניברסיטה העברית

מדווחים במכללת , שיעורי שימוש מתחת לעשרים אחוזים, הנמוכים מבין המוסדות להשכלה גבוהה

 ,(68%)ומכללת אריאל ( 61%)באוניברסיטת בר אילן ( 63%)שרובה הגדול מאוכלס בנשים  ,לוינסקי

 2 שבהם אוכלוסיית הסטודנטים ברובה דתית שומרת מצוות

מין , (יותר רווקים משתמשים מנשואים)מצב משפחתי  :גורמים הקשורים לשימוש בסמים הם   

 -ממוצא אירופאי)הן של הנבדק והן של הוריו  ,ארץ לידה, מוצא, (יותר סטודנטים מסטודנטיות)

הוא נכון ההיפך  2אפריקאי-ר ממוצא אסיאתיומריחואנה מאשיותר בחשיש  יםאמריקאי משתמש

סטודנטים שהוריהם בעלי השכלה אקדמית יותר )השכלת ההורים , ("הקשים", לגבי הסמים האחרים

ממצאים  602(מריחואנה ותחליפי סם מסטודנטים שהוריהם חסרי השכלה-יותר בחשישמשתמשים 

פשרי של אשר לפרופיל אאך משלימים את התמונה ב, אלו הם ממצאים שלא נחקרו בעבודתנו

 2הסטודנט מעשן המריחואנה

                                                 
56

". 5006אקטיביים בקרב סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ  -סקר עמדות ושימוש בחומרים פסיכו. "רחל, המבורגר -בר 

 .16' ע, zip.0551_5006-סטודנטים/ download/fileshttp://www.antidrugs.gov.il/(5006מרץ )
57

 .15' ע, שם 
58

 .(.ש.א, .ש.ל)הדגש שלנו . שם, שם 

 59
 .10' ע, שם

60
 .שם, שם 

http://www.antidrugs.gov.il/download/files/סטודנטים-2003_0861.zip
http://www.antidrugs.gov.il/download/files/סטודנטים-2003_0861.zip
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  סמים פס על הצבא:

 –מלחמה זו מכוונת כלפי כל שימוש בסם מסוכן 2 ל מנהל זה שנים מלחמת חורמה בנגע הסמים"צה"

פעמי של חייל בחופשה וכלה בשימוש חוזר ביחידה -החל בשימוש חד –הן סם קל הן סם קשה 

 612"הצבאית עצמה

 

מעגן וטומן בחובו , כמו בכל מערכת תעסוקתית אחרת, י הוא מערכת עבודה ולפיכךהממסד הצבא   

עובדה זו נכונה לכל האומות ונראה שזה נכון גם מבחינה 2 של התנהגות סוטה ופשע םדפוסי ייחודיי

השאלה של סטייה בצבא הייתה מחוץ לדיון האקדמי והוזנחה על ידי סוציולוגים 2 היסטורית

הטיפול בנושא היה מצומצם וקשור רק , היכן שהתייחסו לשאלה זו2 אחריםוחוקרים חברתיים 

  622הסטיי -בעקיפין לנושא הרחב של קשרי עבודה

, ביחס לעמדות והערכים, ביחס למשימתו של הצבא כארגוןנעשית לסטייה בצבא  ותהתייחס   

טיבה של תת הפרספק2 המגדירים ותומכים במשימה וביחס לתהליך של סוציאליזציה לתת תרבות

פשע צווארון "שלו ניתן לקרוא  היוצרת דפוס מסוים של סטיי, הקשורה להרכבה כוח העבודה, תרבות

 632"חאקי

ועבירה ( Crime against property)עבירת רכוש : מציינים שתי קטגוריות של פשע, באופן מסורתי   

פעולה , א במשמעתההתמקדות האינטנסיבית של הצב(Crimes against person 2)כנגד אדם 

, מייצרים סוג חדש של עבירה, התנהגות שקולה וקפדנות בנושא ביצוע תפקיד, יעילות, רפלקסיבית

 642(Crimes against performance )ביצוע   עבירה כנגד: שהיא צבאית

 נפתחו 6003 בשנת, כך2 65הפרות מתרחשות, למרות מערכת נורמטיבית רחבה וסנקציות חמורות   

 694-קשורות בסמים קלים ו( 86%)מהם  6,066  –תיקים בגין חשד לעבירות סמים  6,638 ל"בצה

שליטה היא ללא ספק האלמנט המאפיין ביותר של " כי, כותבמקדונה  .66בסמים קשים –( 66%)

כי אף תחום של חיים חברתיים אינו טעון באמצעים כה אפקטיביים של , ייתכן2 החיים הצבאיים

היסטוריונים מציעים שהנחיצות הייתה גורם עיקרי להתפתחות של 2 ייםשליטה ורגולציה חברת

  222672"משמעת צבאית

ההתמודדות עם תופעת השימוש בסמים " בנושא 6006משנת  רקע מסמך ,תפיסה זולבהתאם    

על שימוש  הצבאחושף בפנינו את נקודת המבט של  ,"המניעה והטיפול, מדיניות האכיפה–ל "בצה

2 אכיפה ומניעה: ל פועל למיגור תופעת הסמים בשני מישורים"נראה כי צה 2גרתובסמים קלים במס

בענישה , של חיילים בסמים ר תופעת השימושל אח"שני המישורים באים לידי ביטוי במעקב של צה

במסגרת  2שכאלוהמורשעים בעבירות  ,בקידום של תוכניות טיפול לחייליםבהסברה ו, םבגין עבירות ס
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הנסקרות הוא ם כי אחוזם מכלל העבירות א, נה התייחסות גם לחיילי מילואיםיש ,מסמך הרקע

 682מזערי ביותר ועומד על אחוז אחד בלבד

חיילים הנחקרים לפי אופי התפלגות הנתונים בדבר  מסמך הרקע לא כולל ,בניגוד לנחקר בעבודתנו   

קצין רפואה ראשי  מפקדתבסקר שערכה כי , אך יש לציין2 לוחמים ושאינם לוחמים: קרי, השירות

הם  ,שהצהירו על שימוש בסם ,מהחיילים 16266%כי  ,בקרב חיילים משתחררים נמצא( ר"מקרפ)

 692והשאר שירתו ביחידות עורפיות, חיילים ששירתו ביחידות שדה

שאינם  ,אין הוא מבחין בין מכורים לסמים לבין משתמשים בסמיםכי  ,ל היא"נקודת המוצא של צה   

, יה על ידי הצבאהסטיבכך באה לידי ביטוי הבניית 2 כל שימוש בסם מוגדר כעבירת סמים 2מכורים

, אינו גורם להתמכרותמעידות על כך ששימוש בסמים קלים ה, כאשר להבדיל מתיאוריות רפואיות

ההבחנה החשובה  לא נעשית במסמך, כלומר 2דינו של כל משתמש בסם הוא כדין מכור הרי שמבחינתו

שבין שימוש בסמים קלים לבין  ,הנסיבות וההשפעות שעומדות בבסיס ההבדלים, תשבין הסיבו

 2שימוש בסמים קשים

כי מדיניות הענישה של  ,שמבהירה ,ה של סרן סימה סבגיהיא לדבר נוספת נקודת התייחסות חשובה   

הסיבה 2 ל בגין עבירות סמים מחמירה יותר ממדיניות הענישה במערכת המשפט האזרחית"צה

אינו מתיישב עם , גם כאשר הוא נעשה בנסיבות אזרחיות, דיניות זו היא ששימוש של חיילים בסםלמ

משום שחייל שהשתמש בסם בנסיבות אזרחיות עשוי להיקרא ליחידתו או לשוב אליה , שירות צבאי

 2 70בתום חופשה בעודו נתון בהשפעת הסם

מדיניות התביעה 2 הדין הצבאיים-בבתי ל מעוניין להיאבק בנגע הסמים באמצעות העמדה לדין"צה   

דין צבאי בגין עבירה של שימוש בסם -ל היא להעמיד חיילים המשתמשים בסמים לדין בבית"של צה

, אם כן2 המדיניות היא לחתור לעונש מאסר בפועל, כמו כן2 עבירה זו כרוכה ברישום פלילי2 מסוכן

: שנו ניסיון עמוק למגר את התופעהאה כי ימדיניות הענישה של הצבא חמורה יותר מזו האזרחית ונר

 2 ל אוסר ומוקיע שימוש בסמים בקרב המשרתים בו"צה, בהיותו מופקד על ביטחון המדינה

ומכאן ששימוש , האתיקה המונהגת בעת שירות המילואים מוכתבת על ידי הצבא, בהקשר שלנו   

והעקרונות , האתיקה הצבאית(2 ובמיוחד נושא האחריות עליו נתעכב)בסמים קלים נוגד אתיקה זו 

הם אלו שהופכים את השימוש בסמים קלים במסגרת שירות המילואים , המוסריים הנגזרים ממנה

 2לסטייה
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 שירות המילואים 

הנחת היסוד 2 בעבודה זו בחרנו להתמקד בשירות המילואים כזירת הניתוח של הסטייה המצבית   

שכן המשתתפים בו משתייכים לשתי , חן מן השירות הסדירששירות המילואים מוב, בעבודתנו היא

לפי הגדרותיו  2מסגרות נורמטיביות בו זמנית ואינם נתונים למרותו של הצבא באופן יומיומי וקבוע

" הליבה של הארגון ילתהק"נחשבים לאנשי שירות החובה והקבע במערכת הצבאית  ,של אסא כשר

שמגויסים מפעם , מנגד קהילת כלל האזרחים2 ים הנהוג בוולפיכך הם כפופים למרותו ולקודקס החוק

 712"קהילת המעטפת"נחשבים ל, לפעם לשירות מילואים

עיקרון )לחול על הכל  חייבאליו הגיוס ש, הצבא המגן על העםמילואים מושתת על עיקרון שירות ה    

באופן זה 2 אזרחיתעל מרכזיות ערך הביטחון והשירות כחובה מתבסס עיקרון המילואים (2 השוויון

 722הפך שירות המילואים למימד חשוב בהגדרת השייכות לקולקטיב הישראלי

נראה כי 2 הצו תביום קבל ות למילואים מנקודת מבטו של הפרטניתן להתבונן בשאלת ההתייצב   

ובהמשך רמת המוטיבציה שלו לשרת במסירות ובתפוקה מלאה לכל אורך , היענותו או סרבנותו לצו

מצד אחד פועלים על הפרט גורמים "2 םשיקול הכוחות המוטיבציוני"נקבעים על פי , מילואיםשירות ה

 2 73ומולם גורמים שליליים מנמיכי מוטיבציה, חיוביים מעלי מוטיבציה

תחושת  :גורמים המשפיעים באופן חיובי על המוטיבציה של הפרט לשרת במילואים הינם   

הפגנת אמון בתבונה של , ותית למטרה לאומית חשובההרגשה של מתן תרומה משמע": השליחות"

, משמעת) תרצון להימנע מקונפליקטים עם המערכת הפורמאלי, "אלה שמנהלים את הצבא והמדינה"

"2 רוח היחידה"למפקד ול, חידוש חוויה של לכידות חברתית והפגנת מחויבות לחברים ,(ציות לפקודות

מתהליכי שחיקה בעבודה " חופשה"שר לקיחת שירות המילואים מאפ, מבחינת המימד האישי

בריחה משגרה באזרחות ושינוי סטטוס בדרך של עליה במעמד האישי במסגרת הצבאית  ,ובמשפחה

  742לעומת המסגרת האזרחית

, כאשר קיימת תחושה שמדינת ישראל עומדת בפני סכנה, שבמצבי חירום לאומי, נקודה חשובה היא   

 2גדלה הנכונות לשרת, קרי, יה חדה לכיוון החיוביהשיקול המוטיבציוני מקבל הט

הראשון בהם הוא 2 לילי על המוטיבציה לשרת במילואיםגורמים המשפיעים באופן שמנגד עומדים    

ניתוק ממילוי צרכי שטומן בחובו , הפסיכולוגי והמשפחתי הגורםגורם שני הוא  ,75הכלכליהגורם 

עוסק  הגורם ההשוואתי 2ניכור היווצרות ,שימשפחתי הרגוך התערערות האיזון הת, המשפחה

המצוקה הגורם הפיסי נסוב סביב  2הנובעת מהשוואת הפרט לאחרים" יותהפרייאר"תחושת ב

אישית קיימים מבחינה  2החרדות והפחדים המתלווים לכך, סכנת היפגעות שלאיום וכן ב 76הגופנית
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ירידה : שינוי סטטוסאפשרות של וכן הבחינות והציונים , פגיעה במהלך הלימודיםשיקולים של 

 772טוס האזרחיאבמעמד האישי במסגרת הצבאית לעומת הסט

ניסיון נראה כי גורמים חשובים המשפיעים באופן שלילי על המוטיבציה להתגייס למילואים הם    

במקרה של )כורח לפעול בניגוד למצפון שהצטבר בתקופות מילואים קודמות ובמיוחד האישי גרוע 

היא מוקד אפשרי , על השיקולים השונים, ההתבוננות בצבא ,כלומר 2(א הסכמנה לאומיתשירות לל

 2של אמון כשם שהוא מוקד אפשרי של אי אמון

, מיומנות, ידע: מחמישה פקטורים יםומקצועיותו מורכבל "האמון החברתי בצה, לפי כשר   

קה טוענת שאדם אינו יכול האתי 2אספקט האחרון הוא החשוב לעניינוה2 הבנה ואתיקה, השתכללות

האתיקה המקצועית , כלומר2 אם אינו מבין לעומק את המקצוע, לפעול כראוי בתחום מקצועי כלשהו

הקובעת גם את עקרונות של דבקות , של הלוחם משקפת את רוח התחום המקצועי של הלחימה

 782הלוחמים טוהר הנשק ורעות, יי אדםאחריות ומשמעת וכן עקרונות של שמירה על ח, במשימה

, שקהילת המעטפת שלו היא האזרחים במדינה, ממלכתיכי כשמדובר בארגון  ,עןוכשר מרחיב וט   

כ האזרחים מאמינים כי האתיקה "שבד: חזקת התקינות האתית שלו כרוכה בתנאים המתבקשים

וכי הארגון מתנהל בהתאם לאתיקה המקצועית המוצהרת , המקצועית המונהגת בארגון היא ראויה

 2 79לוש

או שאינו תומך , יכול לקרות מקרה בו הסטודנט המגויס איבד מהמחויבות הצבאית שלו, נובמחקר   

2 ורואה בצבא מערכת שהאתיקה הנהוגה בו אינה מוצדקת, המונהגת במדינה הפוליטית מדיניותב

מערכת במצב של אי אמון ב2 תואמת את עקרונות הארגון שאינה, לעצמו לפעול בצורההוא מרשה  ,לכן

במקרה 2 ואף לפגוע באופן חמור בתקינות המקצועית עצמה, יכולה להיפגע רמת ההתגייסות לארגון

 802מילואים בכללקיום חובת שירות השלנו יכולים להיפגע ההתייצבות לשירות המילואים או 
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 מתודולוגיה

קנאביס , חשיש, חואנהמרי: להלן, שימוש בסמים קלים בלבדמיקדנו את הניתוח ב, בעבודתנו   

אך אנו יוצאים מנקודת הנחה , בשל חוסר רלוונטיות לנושא לא נחקרהצורת השימוש בסמים (2 גראס)

 2י עישון או אכילה"כי מדובר בצריכה הסם ע

בקמפוס הר  "בצלאל"האקדמיה לאומנויות  ,קפיטריות ,המרכזית הספרייה שלנו הוא שדה המחקר   

  2ברית בירושליםהצופים של האוניברסיטה הע

או , המשרתים, סטודנטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, גבריםהינה  אוכלוסיית המדגם   

 :בבחירת הסטודנטים כמדגם עמדו לנגד עינינו מספר שיקולים 2בשירות מילואים, שירתו בעבר

טודנטים עובדת היותנו ס, (קרביות ומנהלתיות)נגישות פיזית לסטודנטים רבים מיחידות שונות 

נושא , בנוסף2 וסימפטיה" קהילתיות"מקילה עלינו ליצור קשר עם סטודנטים אחרים מתוך תחושת 

 2הסמים הקלים הוא נושא שמעסיק את שכבת גילנו

 N=33(2) שאלונים ארבעים וארבעהחולקו : גודל המדגם

 81:מבנה השאלון

 :  שהתחלקו לשלושה נושאיםשאלות  36כלל ההשאלון  נבנה שאלון   

 2חוג לימודים ראשי, מצב משפחתי, לגי: פרטים אישיים -חלק ראשון

משך שירות המילואים , בסדיר ובמילואים, יחידה ותפקיד, קצין/ חייל: נתונים לגבי השירות הצבאי

שירות , אירועים טראומטיים שנחוו במהלך השירות הסדיר 2אופי השירות, אופי הזימון, האחרונים

 2תחושה ואווירה במהלך שירות המילואים 2ים בכללהמילואים או במהלך החי

סיטואציות , סיטואציות חברתיות, תדירות: ם לגבי הרגלי השימוש בסמים קליםפרטי -חלק שני

 2הרכב המשתתפים, צבאיות

כיצד היית , במידה ונתקלת באנשים אשר השתמשו בסמים קלים בתקופת המילואים -חלק שלישי

השאלות מתמקדות בעיקר בסיטואציה של  2מסגרת שירות המילואיםשימוש בסמים ב? מאפיין אותם

האם על כתפיו , האם ישנם אנשים שהשתמשו בסם לראשונה במסגרת המילואים ;השימוש בסמים

כולל בעלי תפקידים , (מקום השימוש, זמן פנאי או תפקיד)של המשתמש הוטלה אחריות רבה 

האם , כלומר2 עם מי משתמשים2 גרת השירותהאם יש נטייה להשתמש ביותר סמים במס, בכירים

לבסוף נתבקשו הנחקרים להסביר כיצד השימוש בסמים  ?שירות המילואים מהווה זרז לשימוש

 2וכיצד הם מסבירים את השימוש, השפיע על שירות המילואים

ח י קידוד תוצאות השאלון והעברת הנתונים ניתו"ע העהתבצכמותנית והייתה שיטת ניתוח השאלון    

מתוך כך חושבו מתאמים שונים היכולים להצביע על מגמות שונות SPSS 2 -סטטיסטי בתוכנת ה

שימוש : סביב הנושאים הבאים, בעיקר, נסובו שבהן התמקדנוהמגמות 2 באשר לשימוש בסמים קלים

, (הן הסדיר והן המילואים)שימוש בסמים קלים במסגרת השירות הצבאי , בסמים קלים באופן כללי

מתאמים בין אופי שירות המילואים לבין השימוש בסמים קלים וכן , ות בשימוש וההסבר להןתנוד

השאלות  2מתאמים בין אפיונים פסיכולוגיים ורגשיים של המשתמש לבין השימוש בסמים קלים

 2נותחו באופן איכותני ויוצגו בצורה פרשנית מהחלק השלישי הפתוחות
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 שאלון העבודה -1ראה נספח מספר  
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לאור העובדה כי מדובר במדגם של : יחס למגבלות המחקרבנקודה זו אנו מוצאים לנכון להתי   

בהנחה ואוכלוסיית , ישנה אפשרות להכללה, סטודנטים ושאלת המחקר מתייחסת לסטודנטים

עניין שניתן )הסטודנטים באוניברסיטה העברית מייצגת את כלל אוכלוסיית הסטודנטים בישראל 

 2גם אם מדובר באוכלוסייה ספציפית זו, מותיש חשיבות לבדיקה של מג, בכל מקרה(2 להתווכח עליו

צפויה הטיה חיובית לשימוש , לדעתנו, בהתייחס לאוכלוסייה הכללית של מילואימניקים, מעבר לכך   

לא ברור אם ניתן להכליל , כלומר2 ביחס לאוכלוסייה הכללית, בסמים בקרב אוכלוסיית הסטודנטים

בהתייחס למילואימניקים משכבות גיל , כלליאת תוצאות המחקר באשר למילואימניקים באופן 

 2מבוגרות יותר

חוסר הנכונות של משיבים רבים  ניצבנו בפניעם חלוקת שאלוני הפיילוט ש ,הייתה מגבלה נוספת 

במידה וכן מולאו  2לענות על השאלות הפתוחות המתייחסות להנמקה שלהם לשימוש בסמים קלים

 2  ציניות הבאה לידי ביטוי ברובםהרי שפרשנותם הייתה קשה לאור  -התשובות

הייתה קיימת בעיית חוסר הנגישות שלנו לאינפורמציה לגבי חיילים שמשתמשים בסמים , בנוסף   

עיקר : "לכך באומרו כשר מתייחס2 קלים נראה כי הן הצבא לא מוציא לאור נתונים בדבר סוגיה זו

א מסתירים פרטים חיוניים של גורמי הצב, טענת ההסתרה הוא שבנימוקים של חיסיון בטחוני

 822התרחשות או של חקירת התרחשות העשויים לתרום לבירור אחריותם של מפקדים
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    83השאלונים שלנו -נתונים וממצאים

אחוז  9426%-ו 66266כאשר הגיל הממוצע היה , ריםארבעים וארבעה נחק כלל המדגם, בעבודתנו   

מן  18%כאשר  ,תלמידי הפקולטה למדעי החברה והי( 1623%)ב הנחקרים רו 2מהנחקרים היו רווקים

הנותרים מתחלקים באופן שווה  -46%הנחקרים שירתו בתפקידים קרביים במהלך השירות הסדיר ו

 13%שבו , התפלגות זו נותרת דומה במהלך שירות המילואים2 בין שירות מנהלתי לבין תומך לחימה

בהתייחס לכמות הקצינים שעלו 2 שאינו קרבי, לשירות והשאר נקראים לשירות מילואים קרבי

 2 שהשתחררו כקצינים 66%כחוגרים משרותם הצבאי ואילו  שהשתחררו 64%מדובר על , במדגם

 1421%המהווים , מתוך ארבעים וארבעה עשרים ושמונה ,של הנחקרים שימושבהתייחס להרגלי ה   

: ה הרווחת היא שימוש יחד עם חבריםסיטואציכאשר ה, השתמשו אי פעם בסמים, מן הנחקרים

 2נוהגים להשתמש בסמים עם חברים, מתוך אלו שהשתמשו אי פעם 18%כמעט 
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no

ever used drugs
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שמונה עשר נשאלים ענו על כך  ,למה הפריע הזימון לשירות המילואים( 60בשאלה )כששאלנו    

שאלים דיברו על לימודים נ שני, שלושה נשאלים ענו שהפריע לעבודה, שהזימון הפריע ללימודים

לחיים באופן כללי , המילואים הפריעו לחופש :כמו, וארבעה נשאלים ענו תשובות שונות ועבודה

המהווה את , המילואים היוו הפרעה למהלך החיים הרגיל בעיקר בתחום הלימודים: כלומר 2ולטיול

 2עבורם המחייבת ביותרהמסגרת 

את  מדגיש בריאנט2 ן מסגרת הלימודים למסגרת הצבאיתחשוב לעמוד על ההבדל בי, בנקודה זו   

שנכנס לצבא מנוגדים בתכלית , המשימה והמוטיבציה של החייל, העבודה2 ההבחנה בין החייל לאזרח

הוא חייב לרכוש לעצמו 2 84האזרח שנכנס לצבא חייב לעבור שינוי מהפכני, לכן2 אם אלו של האזרח

הצבא , כדי לממש זאת2 נה ונקודות מבט שונות לחלוטיןהכולל תפיסה אידיאולוגית שו, עצמי חדש

החיילים מופרדים מהחיים 2 מדגיש את ההבחנה בין החייל האזרח ואף מנסה להחריף את הניגוד

 852ממציאות אחרת של קיום תהחייל לומד ליהנו2 האזרחיים

של חייל ומכאן הסכנות האורבות לפתחו , מטבע הדברים2 הצבא מופקד על ביטחון המדינה והגנתה"   

החובה המוטלת על החייל מורה 2 של תפקידו יברורים הסיכונים שהוא נוטל על עצמו כחלק אינטגראל

הוא עלול להידרש לעשות מעשים שאין הוא 2 לנהוג בניגוד ליצר הקיום הבסיסי שלו, לעיתים, אותו

, ת בלתי נוחיםבתנאי שירו, רוצה בהם ואינו מסכים להם ולהישלח למשימות במקומות מרוחקים

אין לראות מקבילה "222 "לעיתים בבדידות תוך ניתוק ממשפחתו והסביבה החברתית לה הורגל
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לעבור ממקום , רשאי לנטוש את תפקידו, באופן רגיל, אזרח2 אזרחית של ממש למצב דברים זה

 862"עמהןהוויית חיים כרצונו ולבצע רק את אותן מחויבויות שלבו שלם , ככלל, לבחור לעצמו, למקום

שוני בסיסי בין המסגרת מתקיים : כלומר2 שבין המסגרות השונות, ציטוט זה שופך אור על הניגוד

זרים להשקפת העולם העקרונית של  ,שהרי הדברים הנזכרים, הצבאית לבין אורח החיים האזרחי

 2לאורח חיים דמוקרטי מלאו לשוויון, אחד עם שאיפתו לעצמאות אין הם עולים בקנה2 אזרח

שהרי מדובר על הוצאתם , הסטודנטים לקריאה למילואים בשלב זה מעניין לראות כיצד הגיבו   

בשאלה 2 מהמסגרת הנורמטיבית המחייבת שלהם ומעבר למסגרת יוצאת דופן לחייהם היומיומיים

, הנתון הבולט ביותר הוא חזרה? בפעם האחרונההנחקרים כיצד חשו כשנקראו למילואים נשאלו , 66

, על השאלה "אחר"שהשיבו , שמונה עשר נשאליםמתוך "2 אדישות"על המילה , שונותת בגרסאו

הייתי די : "לדוגמא2 ולפיכך למערכת הצבאית, שניים עשר הפגינו אדישות כלפי הזימון למילואים

אדישות מהולה ", ("6שאלון )אך בלי רגשות מיוחדים , ידעתי שאני צריך למלא חובה זו, אדיש

 2("66שאלון )כעס ושביזות , שילוב של אדישות", ("61שאלון )בעצבים קלים 
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yes

no

did you use drugs during reserves

 
 

( 6624%)רבעים וארבעה אשנים עשר מתוך , המילואים במסגרתבאשר לשימוש בסמים קלים    

נמצא 2 פעמים 4266הממוצע במילואים היה כאשר השימוש , השתמשו אי פעם בסמים במילואים

( יום 66מעל )בקטגוריית זמן השירות הארוך ביותר  (מוןאורך הזי: קרי)בוצות של זמן שבחלוקה לק

  2היה הגבוה ביותר, מכלל המגויסים, אחוז המשתמשים

שהשימוש אינו מרוכז  נראהו (16%-כ)י שלהם שהשתמשו בעיקר בזמן הפנו, מרבית האנשים ציינו   

ש מגמה ברורה מכל מקום לא ניתן לומר שי2 אלא מתפזר על פני גילאים שונים, בקבוצת גיל אחת

 2מתוך המדגם הקטן שלנו

אלו : כלומר, "התארגנו שם"אחוז אלו ש, כי מתוך אלו שהשתמשו בסמים במהלך המילואים, נמצא   

נראה כי הסיטואציה שבה , בהמשך לכך2 16% -עמד על כ, שלא הביאו את הסמים מן הבית

כי מדובר , ת את העובדהמחזק( 86%כמעט )היא ביחד עם מילואימניקים אחרים , משתמשים בסם

 2 בסיטואציה חברתית
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 :השערות המחקר

שימוש רב יותר נצפה ל, בו סולידאריות רבה יותר, בשירות קרביש ,השערתנו הראשונה הייתה   

  2בסמים קלים מאשר בשירות ביחידה מנהלתית

שנצא באיום מתמיד חייל , כך למשל2 מציינת את הלחצים הרבים שקיימים בשירות קרביהספרות    

, המתח העצום בקרב יכול להביא לאי נוחות כזו2 87צפוי להתמוטטות, הגורם לו לחץ מסיבי, על חייו

בריאנט 2 שהסמים מהווים האמצעי היחיד לשחרור הלחץ תוך קיום המשימות המוטלות על החייל

 882מציין בפירוש את המריחואנה כמנגנון להרגעת אי הנוחיות והמתחים של התפקיד

בקרב חיילים  ל"של צה (ר"מקרפ)מפקדת קצין רפואה ראשי  בסקר שערכה, כפי שצוין כבר, כמו כן   

הם חיילים ששירתו ביחידות , שהצהירו על שימוש בסם, מהחיילים 16266%כי , משתחררים נמצא

 892והשאר שירתו ביחידות עורפיות, שדה

שימוש רב יותר בסמים קלים  יהיה, לחציםהטומן בחובו יותר , בשירות קרביש, ציפינו, לפיכך   

מצאנו שימוש רב יותר בקרב המשרתים בשירות מילואים קרבי , באופן כללי 2מאשר בשירות מינהלי

 2 (שלושה מתוך שלושה עשר) מאשר בקרב לא קרביים, (עשרים ושמונה תשעה מתוך)

רחבה של מצבים בהם ניתן לומר שישנה התפלגות , לגבי הרגלי השימוש של המילואימניקים   

 2בולטים מן הצד השני" שגרה/השעמום"בולטת מצד אחד ו" ה'אווירת החבר2 "משתמשים בסם

הוא הגורם המתווך בין , לחץ או סולידאריות: כי דווקא אחד מן הגורמים, לא ניתן להראות: כלומר

 .שירות קרבי לשימוש בסמים קלים
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שימוש בסמים קלים יושפע יותר מאווירה של שעמום ביחידה מנהלתית הש, השערה שנייה הייתה   

גם שרות לא קרבי יכול להיות ש, שמאחורי השערה זו הוא ןההיגיו  2מאשר מאווירה של סולידאריות

, השגרה והחזרה על פעולות של אימון יכולים לגרום לפרט לחפש מנוחה בצורה של סמים2 מלחיץ

כיוון שבמדגם שלנו עלו רק שני , לבחון השערה זו ניתןהיה לא , לצערנו 902'בריחה וכו, אלכוהול

 2ששירתו שירות מנהלתי במילואים, מילואימניקים

2 שימוש רב יותר בסמים קליםל נצפהככל שהתקופה סוערת יותר ש, השערה שלישית הייתה   

 :דהיינו, הן על ידי אופי הזימון למילואים נמדדהסוערת   תקופה 2הממצאים שלנו נגדו את ההשערה

" ?האם היית תחת איום חיים מתמיד" :על ידי השאלה והן( צו חירום) 8זימון רגיל או זימון בצו 

, במקרה השני 2ירום ולכן לא ניתן לבחון קשר זהלמילואים בצו ח גויסרק נבדק אחד , במקרה שלנו

 2מן שראו עצמם תחת סכנת חיים מתמדתבז לא דווח אף לא על מקרה אחד של שימוש בסמים קלים

 2שר חשו בטוחים מספיקכל המשתמשים השתמשו רק כא

דווקא אלו שנקראו לשירות בזמן נבדק הקשר בין נוחות אישית לבין שימוש ונמצא כי , בהמשך לכך   

  2נוח להם נטו להשתמש בסמים יותר מאשר אלו שזומנו בזמן לא נוח

( הן בסדיר והן במילואים) תת אותה רצינו לבדוק היא הקשר בין חשיפה לטראומוההשערה הרביעי   

רוב גורף של , כי למעט מקרים בודדים, חקר נוכחנו לגלותבזמן המ 2רמת השימוש בסמים קליםלבין 

אף על פי שבשירות הסדיר ובחיים , כמו כן2 הנחקרים לא העיד על טראומה במהלך שירות המילואים
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תן להקיש מהשירות הסדיר הגענו למסקנה שלא ני, בכלל היו יותר מקרים של עדות טראומטית

 2לשירות המילואים

ככל שהאחריות הנדרשת מחייל המילואים רבה יותר צפוי שימוש ש, ההשערה החמישית הייתה   

, כי יש קשר בין העובדה, ניתן לראות בברור ,אחריות החיילבהתייחס ל 2פחות בסמים קלים

ן אחד השתמש בסמים במהלך אף לא קצי2 קצין לבין השימוש בסמים/שהמילואימניק היה חייל

 2 אחריותו של הקצין כמפקד היא הסבר הגיוני לכך2 המילואים
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כי השתמשו בסמים במהלך שירות , מתוך הנחקרים שהעידוכי , מעניין לראות, למרות זאת   

בזמן  824% -תוך כדי מבצע ו 6126%, ג"שתמשו בסמים תוך כדי שמירה בשה 4424% ,המילואים

 2ם אחריות רבההשדרשה מ, שהשתמשו בסמים במהלך סיטואציה 68%-מדובר על כ סך הכל2 פטרול

, היו מודעים לכך, ללא יוצא מן הכלל, עולה כי כל המשתמשים, מתוך אלו שהשתמשו, מעבר לכך

 2 סלהיתפ ולים היושהם יכ
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שכולל , יביסובייקט -תגובות הלוחם מתווכחות על ידי תהליך קוגניטיבי? כיצד ניתן להסביר זאת   

ייתכן 2 91הערכה סובייקטיבית של נתוני הפתיחה והיכולת להתמודד עמם, פרשנות המצב

תיתכן אפשרות 2 מפרשים את המצב כלגיטימי ושניתן להתמודד עם הסיטואציההמילואימניקים ו

 2הסנקציות לא מפריעות להםש כיוון ,סלהיתפשלא אכפת להם אחרת והיא 
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עצמית לשימוש  הרשאהשבסופו ניתנה , קוגניטיביכן התקיים תהליך כי א, ניתן לטעון, אם כן   

, היו מודעים לאפשרות שייתפסו המשתמשיםמ 600%-ש, העובדה 2בסמים גם במסגרת מחייבת זו

 2 על המסגרת הנורמטיבית הרגילה בדבר שמירה נחתנומחזקת את ה, ולמרות זאת השתמשו

בדקנו , אחריות המוטלת על החייל בשירות המילואיםכדי לבחון את השפעת הלחצים השונים ואת ה   

, ג"ום או כשבמחס, "שטחים"ב, במוצב, הצבתו של חייל המילואים על הגבול :שורה של משתנים

 2היותו תחת אשבאבטחת יישובים ואף 

( טמפרטורה ורעש לדוגמא)ניתן לחלק את גורמי הלחץ השונים לגורמים חיצוניים , באופן כללי   

( לדוגמא, עייפות)פיזיולוגיים : הגורמים הפנימיים מתחלקים לשני סוגים2 נימייםוגורמים פ

ללא , הגורמים ללחץ, ניתן להבחין בין גורמים, בנוסף(2 לדוגמא, חוסר אמון במפקד)ופסיכולוגיים 

, לעומת גורמים, (לוחצים)אלו הם גורמים סטרסורים , קשר לתפיסה הסובייקטיבית של היחיד

: למשל, יכולים להיות לוחצים ובמקרה אחר יכולים להיות דווקא תומכים ומקלים שבמצב אחד הם

 2 92מנהיגות טובה מול מנהיגות רעה

לגבי  להסיק מן המדגם שלנו מסקנות כלליותניתן לא ש, הגענו למסקנה ,משתניםה לאחר בדיקת   

 -אילעומת בין שימוש ל, במקרים אלו, קשה לזהות קשר בין אחריות או לחץ2 השפעת אחריות או לחץ

הנורמטיבי ממסגרת הלימודים למסגרת הצבאית נעשה רק  כי המעבר, נראה, נהפוך הוא2 שימוש בסם

אותה מסגרת )המילואימניקים שומרים על אותה מסגרת התנהגות , בפועל2 ברמה הפורמאלית

השתמשו  ,שהוצבו באבטחת יישובים, ארבעה מילואימניקים מתוך עשרה, כך למשל(2 נורמטיבית

2 שלא הוצבו באבטחת יישובים השתמשו, בסמים קלים במילואים ושמונה מתוך שלושים וארבעה

-כ)השתמשו בסמים קלים " שטחים"כי ארבעה מתוך שלושה עשר שהוצבו ב, דוגמה אחרת מראה

השתמש , (46% -שהם כ)שמונה מתוך עשרים ושלושה , "שטחים"שלא הוצב ב, ואחוז דומה( 46%

 2בסמים

קיימת השפעה של מפגש קשה עם אוכלוסיה מקומית על לא כי , נראה ,ל"בהתאם לנתונים הנ   

שניים השתמשו בסמים , מתוך שבעה שנתקלו במפגש קשה עם אוכלוסיה מקומית2 השימוש בסמים

: כלומר2 עשרה השתמשו בסמים קלים במילואים, קלים ומתוך שלושים ושבע שלא נתקלו במפגש כזה

, אנשים בלבד 6שקשה להסיק מסקנות מתוך , יש לציין2 של שימוש 68%-66%דומה מדובר על אחוז 

 2שאין מגמה המצביעה על השפעה כזו, אך ניתן לומר, ל"שנתקלו במפגש הנ

מעניין לראות כיצד , אם התייחסנו לקשר בין אחריות החייל לבין שימוש בסמים קלים במילואים   

על של המפקד  השפעתו מרכזיות הספרות מציינת את2 על התנהגות החיילים משפיעים המפקדים

 ת הלחץ של החייל בעצם הצגתהמפקד יכול להשפיע רבות על תגוב כי, את העובדהפרשנות החייל ו

   942מעניש וגם זה שדואג לחייל ועוזר לו, מחנך ,המפקד הוא דמות לחיקוי, מלבד זאת2 93נתוני המצב

 952מעין בלם ויד מנחה לפעולותיו של החייל הפשוט, מוסריהמפקד הוא גורם מרכזי במישור ה: כלומר

במישהו , במהלך שירות המילואים, נתקלו נשאלו הנחקרים אם, כדי להתייחס להשפעה אפשרית זו   

מה הייתה האחריות , ת רבה ואם כןשדרש ממנו אחריו, אשר השתמש בסמים קלים בשעת תפקיד
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פיקוד או כאלו תפקידי פגשו במשתמשים בל כך שארבעה ענו ע (43, 44שאלות )? שנדרשה ממנו

ש עם קצין בשאלה אחרת התייחסנו באופן מפורש למפג 2אחריות בזמן פעילות יזומהלדרשו נש

 (462שאלה )לדרגתו ולסיטואציה בה השתמש , שהשתמש בסמים קלים, תפקיד חשובב

, אמנם2 מן המילואיםשהשתמש בז שמעו על בעל תפקיד חשוב/פגשו/ראוש חמישה נחקרים ציינו   

אך חשוב לראות שתופעה כזאת אכן קיימת וזאת בניגוד למרכזיות של , מדובר על חמישה בלבד

, ופיקדו בזמן מילואים שהשתמשו, גם חמישה אנשים, מקרה הזהב2 אחריות מפקדים באתוס הצבאי

 2הם חמישה האחראים על עשרות ואולי יותר

יפקח על  96ציפינו שהצבא כמערכת כוללנית2 פיקוח צבאיהיא הציפייה ל, נוספת הנחה מרכזית   

בשאלה  ,יחד עם זאת2 שלא יהיה שימוש רב במסגרת מפוקחת זו, נגזר מכך2 באופן הדוק החברים בו

המשמעת הייתה "והיו אף שציינו כי , כי לא היו נתונים תחת פיקוח ישיר, רוב הנשאליםנו טע 68

, כי היו תחת פיקוח דיברו על מגבלות, המעטים שציינו2 (9ן שאלו)יחסית רופפת ביחס לשירות הסדיר 

היינו שם ואמרו לנו "או על כך ש( 60שאלון " )ז היה צפוף"אימון קצר בו הלו"כגון , שהוטלו מבחוץ

כי הפיקוח נבע מכורח היותו קצין בשירות  ,ציין( 64שאלון )אחד מהנשאלים (2 63שאלון " )מה לעשות

 2המילואים
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, שלושה מתוך שלושה עשר2 כי לתחושה של פיקוח לא הייתה השפעה על השימוש בסמיםנראה    

השתמשו בסמים קלים במהלך המילואים ואילו שמונה מתוך ( על פי הגדרתם)שהיו תחת פיקוח 

 (2 על פי הגדרתם)כאשר לא היו תחת פיקוח , עשרים ותשעה השתמשו

                                                 
96

 p. 51bidIryant, B2 ,: מצוטט בתוך, (urcherZ)לפי זורכר  



 

 

28 

yesno

supervition

25

20

15

10

5

0

C
o
u
n
t

Bar Chart

yes

no

did you use drugs 
during reserves

 
חובות הפרט ואחריותו נתפסים , פקוד הצבא ולפיכךלת יםמהותי, והמשמעת הנגזרת ממנו, הפיקוח   

, לא מפתיע שהצבא שם דגש על התנהגות נאותה ומעניש בחומרה, לכן2 97כהכרח להצלחתו של הצבא

הקשורות לחובות ולהתחייבויות של , מגוון רחב של סטיות מהנורמות 2בכל הנוגע לעבירות כנגד ביצוע

התנהגות לא , שימוש באלכוהול או בסמים, עריקה, דותנפק: ביניהן, 98מהוות עבירה פלילית, הפרט

 2אי ציות ומרד, התנהגות לא נאותה לקצין, נטישת משימה, נאותה של שומר

ואף יותר למי שהיו חיילים  ,שהמשמעת הצבאית היא עניין מובן כל כך עבור חיילים, כךבבהתחשב    

ירים המשתמשים את השימוש כיצד מסב ,מעניין לראות ,והשתחררו מהצבאבמשך שלוש שנים 

  2התייחסה לנושא זה 36שאלה 2 שלהם בסמים קלים

 -אם יש לידי -רותכמו מונית שי2 "התשובות שקיבלנו לשאלה מרכזית נעו בין לאקוניות לבין ציניות   

ייתכן והציניות מסמלת מגמה "2 כמו אכילת בשר אדום -זה לא רע לגוף ולמוח", "?למה לא לקחת

אין הבדל בין : "49ה יוצאת דופן זו ניתנה בשאלון דוגמא שיכולה לחזק את תפיס2 םבקרב המשתמשי

גורם ליותר , מבחינה רפואית אלכוהול ממכר יותר, בדיוק להיפך2 למוצרי אלכוהול 'סמים קלים'

, אם אלכוהול חוקי אין כל סיבה בעולם2 נזקים בריאותיים ועלול להוביל להתנהגות אלימה יותר

 "2 א תהיה חוקיתשמריחואנה ל

מביאה אותם להציג , של הנושא ההמודעות הרבה של המשתמשים לפרובלמאטיק, לעניות דעתנו   

מדובר באנשים 2 הציניות היא התרסה כנגד הצגת השאלה באופן בנאלי"2 האמת העירומה"את 

ם בהתא 2המכירים את העובדות ועל כן בוחרים באסטרטגיה הזו, בעלי מודעות לנושא, בוגרים
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שמדגימה כיצד המריחואנה בוייטנאם הפכה להיות המשחרר המועדף בתרבות הבלתי , לספרות

התשובות כאן יכולות להצביע על אותה , 99אף על פי שנאסרה באופן רשמי על ידי הצבא, תפורמאלי

 "2סם מחאה"מגמה של תרבות נגד ובמובן מסוים אולי אף של 

הקלים מוצאים הסברים הגיוניים לשימוש בסמים  שלא רק המשתמשים בסמים, מעניין לראות   

אם  לדעתם יש לאנשים נטייה להשתמש בסמים , נשאלו כלל הנחקרים 46כך למשל בשאלה 2 קלים

 ,ציינו תשובות המחזקות את השערתנו שענו על השאלה, שלושה עשרמתוך תשעה ? קלים במילואים

מי : "תשובות כגון2 ן המסגרת הצבאיתכי אין שינוי בנורמות במעבר בין המסגרת האקדמית לבי

רובם פשוט "או כגון (" 3)נראה לי שלא יפסיק במיוחד בשביל המילואים , שמשתמש מחוץ למילואים

 ("662)עושים במילואים כמו בכל יום אחר בחייהם 

 יותר האם לדעתך לאנשים יש נטייה להשתמש : "כששאלנו, הדגשנו את הרעיון הקודם, 41בשאלה    

הבדל בין שירות המילואים לבין החיים האזרחיים  אור לארוב האנשים " ?קלים במילואים בסמים

2 אין הבדל בין חיים אזרחיים ומילואים": 44בשאלון , כך למשל2 אין נטייה לכיוון כלשהו, ולפיכך

 "2במילואים לא נוח להשתמש לפעמים

אם יש הבדל בתפיסת המשתמשים  ,רצינו לראות 46שאלה ב, המשך לבחינת המסגרת הנורמטיביתב   

 2בסמים שאינם משתמשים, בסמים בין המשתמשים בסמים לבין אלו
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מעניין לראות שאין הבדל גדול בין תשובותיהם של אלו שהשתמשו אי פעם בסמים במילואים לבין    

כאשר חלק , בשני המקרים ישנה התפלגות נרחבת של תשובות2 אלו שמעולם לא השתמשו בסמים

ובחרו ( 9" )אחר"מתוך האנשים שסימנו את התשובה 2 עשנים עצמם אף תופס עצמו כסוטהמהמ

תשובות המצביעות על לגיטימיות האנשים שבוחרים להשתמש בסמים במסגרת  6קיבלנו , לפרט

הדמיון הרב בין , באופן כללי("2 60)כל האדם ", (66" )לא שונים כלל וכלל"תשובות כגון 2 המילואים

 2שמדובר על אותה מערכת של נורמות, ביע על כלהתשובות מצ

, שבעה מתוך שנים עשר, מתוך אלו שחשבו להשתחרר משירות המילואיםכי , אפשר לראות, לבסוף   

מתוך אלו שמעולם לא חשבו  ,לעומת זאת2 השתמשו בסמים במהלך המילואים ,68%המהווים 

השתמשו בסמים במילואים אי ( עשרים ושבעהחמישה מתוך ) 6621%רק  ,להשתחרר מהמילואים

 2 פעם
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שבקרב אלו שהשתמשו בסמים קלים וחשבו , ניתן לומר2 ייתכן וניתן לראות כאן קשר מסוים   

למערכת הצבאית מבחינה " זרים"המציבה אותם כ, נמצא תפיסת עולם מגובשת, להשתחרר מהצבא

כפי )ת תפיסת הסמים של הצבא בהבינם א, לפיכך2 מסגרת נוקשה זו אינה משתנה בקלות2 נורמטיבית

ואת התנגשות הערכים הבסיסית , "(סוטים"כ, לעתים, בראייתם את עצמם, 46בשאלה  שניתן לראות

 2הם מחפשים את היציאה הנוחה מהמערכת, בין תפיסת עולמם לבין תפיסת העולם של הצבא

מלבד נשאל ) ת דעיםכאשר בקרב המשתמשים הייתה תמימו, ניתן אף חיזוק לרעיון זה, 31בשאלה    

, הנשאלים ענו על כך2 אסקפיזםלגבי השפעה חיובית של השימוש על המילואים בדרך של ( אחד

גרם לי ", (שאלון 66" )את הזמן בין הדברים מעביר", (63שאלון " )אותם בסבבה העביר"שהשימוש 
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ההתייחסות : כלומר, 100(9שאלון " )עם נשק, על מדים, לזמן קצר שאני בכלל במילואים לשכוח

 (662שאלון " )נחמדים יותר"או כאמצעי להפוך את המילואים ל, לסמים נעשית במסגרת של זרז לזמן

2 רעיון זה מתקשר לספרות המצביעה על בעיות במעבר ממסגרת החיים הרגילה למסגרת חיי הצבא   

הוא מתאר 2 6988101מספר על חוויותיו בשירות מילואים פעיל באזור חברון בשנת  ,למשל, ארי -בן

היציאה למילואים כרוכה במעבר למסגרת 2 102תהליך לא פשוט של מהפך מחיים רגילים לחיי צבא

, בתקופת שירותם2 103בעלת כללים שונים מהכללים הנהוגים בחיים האזרחיים, התנהגותית מיוחדת

של שמתירות סוג מסוים , הנתונים בנסיבות מיוחדות, אלא אנשים2 אנשי מילואים אינם הם עצמם

 1042התנהגות

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100

 .(.ש.א, ש.ל)דגשים שלנו  
  .105' ע, 1550, ראובן 101
102

 .105' ע, שם 
103

 .110' ע, שם 
104

 .115' ע, שם 
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 :סיכום

הרבה מאוד גברים צעירים לא מצוידים פיזית או 2 הוא רב, בעיקר ,והקרב המתח של חיי הצבא   

דרך מחפשים שחרור כימיקלי דרך אלכוהול או  ,בשל המתח והתסכול, חלקם2 ללחצים אלו תמנטאלי

גם היה קיים כמעט בכל הצבאות בעולם זה שחרור 2 מה שעלול לפגוע בחובתם הצבאית, סמים

כיצד  2שמצאנו עדות לשימוש בסמים קלים במילואים, לא מפתיע, בהתאם לכך2 105היסטוריתמבחינה 

 ?נסביר שימוש זה

שהאלימות באינתיפאדה הובילה ליצירת דיסוננס , 106קולקה-ליבס ובלוםמצאו  ,במחקרם   

אשר מדכא בכוח את האינתיפאדה ומצד , ל"ב לצההחייל מחוי, מצד אחד2 החיילים קוגניטיבי אצל

המרואיינים , ל"את הדיסוננס הנ, או לפחות להפחית, לפתור במטרה2 החייל מתנגד לדיכוי בכוח, ניש

או על ידי , על ידי הגדרת הסיטואציה כמלחמה, החייב למלא פקודות, הגדירו את תפקידם כחייל

על ידי  ההייתדרך נוספת לפתרון הדיסוננס 2 ניםרעולי פ/הצבת עצמם כקורבן אל מול הפלסטינים

 (2בדרך של פיצול מרכיבי הדיסוננס)כלא אלימה " היחידה שלי"הגדרת 

מדובר על אנשים המחויבים לצבא ולכן , מצד אחד 2הנחקרים פעלו באופן דומה, במקרה שלנו   

רת נורמטיבית מדובר על אנשים בעלי מסג, מצד שני2 כשהם נקראים לשרת, הולכים למילואים

 יהם פותרים דיסוננס קוגניטיב, אם כן, כיצד2 שאינה מתאימה למחויבות הבסיסית של הצבא, ברורה

וי בשירות המילואים עצמו ובראיית מה שבא לידי ביט, מפנימים את ערכי הצבא הם, מצד אחד? זה

 2אזרחייםמחייהם ה, דה פאקטו, םהתנהגותמשמרים את הם , מצד שני2 כסוטים, לעתים, עצמם

 -אזרח2 מעברם של הסטודנטים מהזירה הסטודנטיאלית לזירת המילואים כרוך במעבר נורמטיבי   

יכול שלא לחוש מחויב למשימות , אינם מוצדקים, או צו גיוסו, שלדידו המערכת הצבאית, סטודנט

חשב הבעייתיות נעוצה בכך שבמדינת ישראל כל אזרח נ2 שהוטלו עליו במסגרת שירות המילואים

 1072כשנורמות המערכת הצבאית עולות בחשיבותן על הנורמות האזרחיות, "חייל במדים"ל

כי אף על פי העובדה שישנם , נראה2 קיים דמיון בתשובות לגבי תפיסת הסמים, פי שציינוכ   

הסטודנטים המילואימניקים 2 המערכת הנורמטיבית שלהם דומה, משתמשים וישנם לא משתמשים

מאשר הלא משתמשים , בין אם הם משתמשים בסמים ובין אם לאו, ר אחד לשניקרובים הרבה יות

 2למערכת הצבאית

יפתח דעה , לאור הידע שנחשף אליו בזמן לימודיו, יכול להיווצר מצב שבו סטודנט, מעבר לכך    

וכי השימוש בסמים קלים , פ"שלילית באשר לפעולות הצבאיות אותן הוא נדרש לבצע במסגרת השמ

ששימוש בסמים קלים יכול , מה גם2 דות להתרסתו כנגד המערכת וחיזוק עמדתו הנוגדניתהוא ע

, בסופו של תהליך2 משירות המילואים בסופן יוכל החייל להשתחרר, כליאה ומעצר, להוביל למשפט

 2השימוש בסמים קלים בא לטובתו בכך שהוא מדגיש את נורמת הסטייה במערכת הצבאית

מצד אחד הוא מחזק את תפיסתו כסטייה : הוא בעל שני פנים, אם כן, השימוש בסמים קלים   

, את היותו נורמטיבי בספירה האחרת הוא מאשרר, על יד עשיית כן, ומצד שני, במערכת הצבאית

 2 האזרחית, הספירה הסטודנטיאלית

                                                 
105

 , p. 50.Ibidryant, B 
106

 .50' ע, שם, קרין: מצוטט בתוך 
107

 .525' ע, שם, ארז -ברק 
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2 ספרות עדכנית בנושא כמעט ולא הייתה, בהתייחסות למסגרת התיאורטית של המחקר, לסיכום   

מלחמת )רובם מבוססים על מקרי בוחן אמריקאיים , נאלצנו להתבסס על מחקרים משנות השבעים

יכול להיות בשל הקשיים )נושא הסטייה בצבא כמעט ולא נחקר , בהקשר הישראלי(2 למשל, ויאטנם

כך שנאלצנו להקיש ולהסיק מתיאוריות העוסקות בתהליכים , (והמכשולים אותם אנו מציינים כאן

 2במהלך השירות הצבאי שונים

לאור , דבר שיכול להוסיף לידע, מלחמת לבנון השנייה וריש מקום לחקור את הנושא לא, לדעתנו   

או חוסר קונצנזוס לגבי הלגיטימציה , חוסר לגיטימציהכי , הספרות מציינת2 הפער התיאורטי בנושא

, ר אוניםסמצב של חו2 108יהעשוי ליצור תופעות של מחאה וירידה במוטיבצ, לעצם היציאה למלחמה

וגם התפרצויות  ןדיכאו, תסכול, חרדה, מביא לתחושות שליליות כמו כעס, שנובע מאי שליטה

 2 נחקרת הבמידה והיית ,תיכי התופעה אותה חקרנו הייתה מתגל, אנו משערים, על כן 1092אלימות

 

 

 SPSS2-כהן על עזרתה הרבה בניתוח ה -להודות לגברת דבי בביס ברצוננו* 

                                                 
108

 .165' ע, 1550, גל 
109

 .161' ע, שם 
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 :ביבליוגרפיה

 :עברית

, ב"תשס ,אוניברסיטת תל אביב -רמות  :אביב -תל) פטחברה ומש, צבא(2 עורכת)דפנה , ארז -ברק

60062) 

 

אקטיביים בקרב סטודנטים במוסדות -סקר עמדות ושימוש בחומרים פסיכו"2 רחל, המבורגר -בר

 (6003מרץ ) "60042ץ  להשכלה גבוהה באר

http://www.antidrugs.gov.il/download/files/08162_6004-סטודנטיםzip 

 

 נפש ועוד-מחלות, עבריינות, מיניות חריגה, הסוציולוגיה של שימוש בסמים :על הסטייה 2 אריק, גוד

 2(6006, ג"תשס ,האוניברסיטה הפתוחה :אביב -תל) ...

 

המכון הישראלי למחקרים  :זכרון יעקב) תגובות והתמודדויות, גורמים :בקרבמצבי לחץ 2 ראובן, גל

 2)6988, צבאיים

 

הקיבוץ  :אביב-תל) בישראלהשפעות האינתיפאדה על החברה  :השביעיתהמלחמה (2 עורך)ראובן , גל

 2)6990 ,המאוחד

 

: ירושלים) ם על שירות צבאי ארוך באינתיפאדהאלימות בסיפורי חיים של חיילי2 נופר, קרין

 2(6998 ,האוניברסיטה העברית בירושלים

 

, מדיניות האכיפה -ל "ההתמודדות עם תופעת השימוש בסמים בצה: מסמך רקע בנושא2 רון, תקוה

 (60062, כנסת ישראל, הוגש לוועדה למאבק בנגע הסמים) המניעה והטיפול

 

 

 דוח מחקר מסכם - 6006ם בקרב תושבי מדינת ישראל השימוש בחומרים פסיכואקטיביי

http://www.antidrugs.gov.il/download/files/מסכם_דוח-sep_05.pdf 

 

 .(6006, ב"תשס ,יההמכון הישראלי לדמוקרט :ירושלים ) שירות המילואים בישראל? העם צבאכל 

 

 

http://www.antidrugs.gov.il/download/files/סטודנטים-2003_0861.zip
http://www.antidrugs.gov.il/download/files/דוח_מסכם-sep_05.pdf
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 נספחים:

 נספח מספר 1- שאלון העבודה

 ,שלום

שימוש אנו סטודנטים בחוג לסוציולוגיה ובמסגרת עבודתנו הסמינריונית מבקשים לחקור את נושא 

 2בתקופת מילואים (חשיש, מריחואנה, גראס)בסמים קלים 

 !תודה. אנא אל תמלא שאלון זה -אם אינך משרת בשירות מילואים

 .ותשובותיו חסויות אנונימישאלון הוא ה

 2נשמח לשיתוף הפעולה שלך

 

 _____גיל  62

 (אלמן/ גרוש/ נשוי/ רווק)משפחתי  ססטאטו 62

 ________חוג לימודים  42

 :הקף בעיגול את הפרטים הנכונים לגביך 32

 תפקיד יחידה סוג שירות

 

 סדיר

 קרבי קרבית

  תומכת לחימה

 מנהלתית מנהלתי

 

 יםמילוא

 קרבי קרבית

  תומכת לחימה

 מנהלתית מנהלתי

 

 (הקף את התשובה הנכונה)? חוגר/ האם השתחררת כקצין 62

( התייחס גם לאימון וגם לשירות מילואים פעיל)? מתי לאחרונה גויסת למילואים 12

______________________________________________________________ 

 ? ________________________________ם בפעם זומה היה משך השירות במילואי 62

 :הקריאה למילואים נעשתה באופן הבא 82

 זימון רגיל 2א

 "(8צו )"זימון חירום  2ב

 222הגיוס למילואים נעשה ב 92

 בתקופת רגיעה 2א

 "(ההתנתקות" "חומת מגן"כגון )גיוס לצורך מבצע מיוחד , בתקופת לחימה 2ב

________________________________________________________פרט   

 __________________________________היכן , (לא/ כן)? האם הוצבת באזור גבול 602

 _______________________היכן , (לא / כן)? "שטחים"האם הוצבת באזור המוגדר כ 662
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 _____________________________היכן , (לא/ כן)? האם אתה עצמך היית תחת אש 662

 (לא/ כן)? בהאם הוצבת בשמירה על מוצ 642

 (לא/ כן)? האם הוצבת במחסום 632

 (לא/ כן)? ג"האם הוצבת כש 662

 (לא/ כן)? (שים"אבט)האם הוצבת במטרה לאבטח ישובים  612

לא / כן מסדיר) ?או שירות מילואים סדירמשירות  באופן חריגהאם שקלת להשתחרר  662

 (לא ממילואים/ כן ממילואים( )מסדיר

         באם כן- האם נקטת באחד מהאמצעים הבאים : שיחה עם קב"ן )כן/ לא(, שיחה עם 

(לא/ כן)איום בהתאבדות , (לא/ כן)פסיכולוג           

האם היית אומר שבשירות המילואים האחרון לו נקראת היית נתון תחת פיקוח ישיר וצמוד  682

פרט מה גורם לך לחשוב כך , אם כן(  לא/ כן)? של מפקדיך

______________________________________________________________ 

 (לא/ כן)? האם היית אומר שבשירות המילואים האחרון לו נקראת היה לך די זמן פנוי 692

עבודה , לימודים)יש המלינים על כך שתקופת המילואים נקבעה לתקופה שאינה נוחה להם  602

 (2'וכו

  (2לא/ כן)? האם אתה מסכים עם אמירה זו לגבי שירות המילואים האחרון שלך

 באם כן, למה הפריע שירות המילואים? __________________________________

 :המילואים נחשפת לאירועים טראומתיים / האם במהלך שירותך הסדיר 662

 סוג שירות            

 

 סוג האירוע

 סדיר

 

 מילואים

 לא כן לא כן

     מוות כתוצאה מפציעה

     מוות כתוצאה מהתאבדות

     פציעה שלך

     פציעה של אחד מחבריך

     תאונת אימונים

     השתתפות בפינוי מאחזים 

לחץ נפשי שנכפה עליך מהמצב או 

מיחסי האנוש עם חברי הסגל או 

 המפקדים

 

    

שירות במקום בו היית נתון לסכנת 

 חיים מתמדת

    

 מקומית המפגש קשה עם האוכלוסיי

 

    

   אחר 
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, כן)? נחשפת לאירוע טראומתי( לא בתקופת שירות סדיר או מילואיםש)האם במהלך חייך  662

: פרט מהי הטראומה אותה חווית(2 לא

______________________________________________________________ 

 ?סדירהשירות הבעת הרווח  כיצד היית מגדיר את מצבך הנפשי 642

 משועמם 2א

 רגוע 2ב

 שמח 2ג

 עצבני 2ד

 מדוכא/ עצוב 2ה

 מעניין 2ו

 _____________________________________________________אחר  2ז

 :שלך בשירות המילואיםכיצד היית מגדיר את האווירה  632

 "ה'חבר"אווירה שמחה של  2א

 שעמום/אווירה של שגרה 2ב

 אווירה של מתח 2ג

 אווירה של פחד 2ד

 אווירה של דיכאון 2ה

 _____________________________________________________אחר  2ו

 ?באופן כלליכיצד הרגשת  בה נקראת לשירות מילואים רונהבפעם האח 662

 שמחתי 2א

 חששתי 2ב

 כעסתי 2ג

 מורעל 2ד

 חסר אונים 2ה

 _____________________________________________________אחר  2ו

 

 ....השימוש בסמים קליםנשמח לדעת קצת פרטים על הרגלי , כעת

 (לא/ כן)? האם אי פעם השתמשת בסמים קלים 612

 במידה ולא השתמשת סמים קלים יש לעבור לשאלה מס' 11 

 ________________________פרט ? באיזו תדירות אתה נוהג להשתמש סמים קלים 662
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 (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)? כ אתה נוהג להשתמש בסמים קלים"באילו סיטואציות בד 682

 לבד 2א

 עם חברים 2ב

 במסיבות 2ג

 בעבודה 2ד

 ____________________________________________________אחר   2ה

 (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)? מהם המצבים בהם אתה נוטה להשתמש בסמים קלים 692

     טרוד/ אני עצבני  2א

 אני שמח 2ב

 מדוכא/ אני עצוב 2ג

 אני משועמם 2ד

 אני רגוע 2ה

 _____________________________________________________אחר  2ו

 

אף  לעיתים רחוקות בדרך כלל תמיד 

פעם 

 לא

     להשתמש בסמים קלים כשאני עצבניאני נוטה 

     אני נוטה להשתמש בסמים קלים כשאני שמח

     אני נוטה להשתמש בסמים קלים כשאני עצוב

     אני נוטה להשתמש בסמים קלים כשאני מדוכא

     אני נוטה להשתמש בסמים קלים כשאני משועמם

     אני נוטה להשתמש בסמים קלים כשאני רגוע

 

? תבאילו סיטואציו -באם כן( לא/ כן) הסדירנהגת להשתמש בסמים קלים בעת שירותך  האם 402

 (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)

 במהלך פעילות שגרתית בבסיס 2א

 במהלך פעילות מבצעית 2ב

 בבסיס" סגרתי"בשבתות בהן  2ג

 בשבתות בהן הייתי בבית 2ד
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כיצד היית מאפיין , במידה ונתקלת באנשים אשר השתמשו בסמים קלים בתקופת המילואים 462

 (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)? אותם

 כריזמטיים 2א

 מדוכאים 2ב

 מצחיקים 2ג

 מופנמים 2ד

 סוטים 2ה

 _____אחר  2ו

? האם הכרת אנשים שבמסגרת המילואים חוו את הפעם הראשונה בשימוש בסמים קלים 462

 (לא/ כן)

, האם נתקלת במהלך שירות המילואים במישהו אשר השתמש בסמים קלים בשעת תפקיד 442

 (לא/ כן)? רש ממנו אחריות רבהשד

 _______________________________מה הייתה האחריות שנדרשה ממנו  -באם כן 432

פרט ( לא/ כן)? האם היית אומר שלאנשים יש נטייה להשתמש בסמים קלים במילואים 462

___________________________________________________________תשובתך

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

פרט ( לא/כן )? בסמים קלים במילואים יותר האם לדעתך לאנשים יש נטייה להשתמש  412

תשובתך 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________ 

לראות או להיתקל בבעלי תפקידים חשובים , האם במהלך שירות המילואים יצא לך לשמוע 462

 (לא/ כן)? שהשתמשו בסמים קלים( בכירה קצונה)

? _________________________________________________דרגתם המה היית  

?   הסיטואציה בה הם השתמשו בסמים קלים המה היית

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 (לא/ כן)? שירות מילואיםהאם יצא לך להשתמש בסמים קלים בעת  482

 

 .תודה. השאלון הסתיים ולא עישנת סמים במילואיםבמידה 

 

 (לא/ כן)? האחרוןהאם השתמשת בסמים קלים במהלך שירות המילואים  492
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ניתן )? האם השתמשת בסמים קלים באחת מהסיטואציות הבאות, בכל שירות המילואים 302

 (2לסמן יותר מתשובה אחת

 ג"שמירה בש 2א

 עמדה/ שמירה במוצב 2ב

 סיור 2ג

 פעילות מבצעית 2ד

 אבטחת ישובים  2ה

 222את הסמים הקלים-באם השתמשת  362

 הבאת מהבית 2א

 (מישהו אחר הביא" )התארגנת שם" 2ב

 222בדרך כלל השתמשתי בסמים קלים 362

 לבד 2א

 עם חברי למילואים 2ב

 ? ____________________יםכמה פעמים השתמשת בסמים קלים במילואים האחרונ 342

 (לא/ כן)בשעות הפנאי שלך  רקהאם השתמשת בסמים קלים  332

 (לא/ כן)? האם היית מודע לכך שאתה יכול להיתפס או להיענש 362

: פרט(2 לטובה או לרעה)? כיצד השימוש בסמים קלים השפיע על שירות המילואים שלך 312

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

? כיצד היית מסביר את השימוש שלך בסמים קלים, באופן כללי 362

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

!תודה על הזמן ועל שיתוף הפעולה  
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 .SPSS-נתונים משמעותיים מניתוח ה-2פח מספר נס

ever used drugs

16 36.4 36.4 36.4

28 63.6 63.6 100.0

44 100.0 100.0

no

yes

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

situation of  drug use

1 2.3 3.6 3.6

19 43.2 67.9 71.4

3 6.8 10.7 82.1

5 11.4 17.9 100.0

28 63.6 100.0

16 36.4

44 100.0

alone

w ith friends

at parties

other

Total

Valid

8Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

convenient time of summon

18 40.9 41.9 41.9

25 56.8 58.1 100.0

43 97.7 100.0

1 2.3

44 100.0

no

yes

Total

Valid

99Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

mood last time called for service

6 13.6 13.6 13.6

6 13.6 13.6 27.3

9 20.5 20.5 47.7

4 9.1 9.1 56.8

1 2.3 2.3 59.1

18 40.9 40.9 100.0

44 100.0 100.0

anger

fear

happiness

helpless

mura'al

other

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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did you use drugs during reserves

32 72.7 72.7 72.7

12 27.3 27.3 100.0

44 100.0 100.0

no

yes

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Statistics

how many times used drugs last reserves
12

32

3.17

Valid

Missing

N

Mean
 

duration groups * did you use drugs during reserves
Crosstabulation

Count

6 3 9

11 2 13

8 2 10

7 5 12

32 12 44

1

2

3

4

duration
groups

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total

did you use drugs only at your leisure time

5 11.4 38.5 38.5

8 18.2 61.5 100.0

13 29.5 100.0

31 70.5

44 100.0

no

yes

Total

Valid

8Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

age groups  * did you use drugs during reserves
Crosstabulation

Count

16 7 23

16 5 21

32 12 44

1

2

age groups

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total
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miluim * did you use drugs during reserves Crosstabulation

Count

19 9 28

2 1 3

11 2 13

32 12 44

kravi

minhalti

tomech lechima

miluim

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total

 

mood during reserves * did you use drugs during reserves Crosstabulation

11 4 15

73.3% 26.7% 100.0%

2 1 3

66.7% 33.3% 100.0%

17 5 22

77.3% 22.7% 100.0%

2 0 2

100.0% .0% 100.0%

0 1 1

.0% 100.0% 100.0%

0 1 1

.0% 100.0% 100.0%

32 12 44

72.7% 27.3% 100.0%

Count

% w ithin mood
during reserves

Count

% w ithin mood
during reserves

Count

% w ithin mood
during reserves

Count

% w ithin mood
during reserves

Count

% w ithin mood
during reserves

Count

% w ithin mood
during reserves

Count

% w ithin mood
during reserves

bordom/ routine

depression

hevre happines

other

stress

 

mood
during
reserves

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total
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continuous  life threat * did you use drugs during reserves  Crosstabulation

26 12 38

68.4% 31.6% 100.0%

6 0 6

100.0% .0% 100.0%

32 12 44

72.7% 27.3% 100.0%

Count

% w ithin continuous
life threat

Count

% w ithin continuous
life threat

Count

% w ithin continuous
life threat

no

yes

continuous
life threat

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total

 

convenient time of summon * did you use drugs during reserves Crosstabulation

15 3 18

83.3% 16.7% 100.0%

17 8 25

68.0% 32.0% 100.0%

32 11 43

74.4% 25.6% 100.0%

Count

% w ithin convenient
time of  summon

Count

% w ithin convenient
time of  summon

Count

% w ithin convenient
time of  summon

no

yes

convenient time
of summon

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total

 

released as * did you use drugs during reserves
Crosstabulation

Count

12 0 12

20 12 32

32 12 44

of ficer

soldier

released
as

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total
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did you use drugs during reserves  in one of these situations

4 9.1 33.3 33.3

3 6.8 25.0 58.3

1 2.3 8.3 66.7

2 4.5 16.7 83.3

1 2.3 8.3 91.7

1 2.3 8.3 100.0

12 27.3 100.0

32 72.7

44 100.0

shingimel

post/ mutsav

patrol

special operation

avtash

other

Total

Valid

8Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

awareness  to the possiblity to be caught

13 29.5 100.0 100.0

31 70.5

44 100.0

yesValid

8Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

border * did you use drugs during reserves Cross tabulation

23 9 32

71.9% 28.1% 100.0%

9 3 12

75.0% 25.0% 100.0%

32 12 44

72.7% 27.3% 100.0%

Count

% w ithin border

Count

% w ithin border

Count

% w ithin border

no

yes

border

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total

 
 



 

 

47 

yesno

border

25

20

15

10

5

0

C
o
u
n
t

Bar Chart

yes

no

did you use drugs 
during reserves

 

occupied territories * did you use drugs during reserves Crosstabulation

23 8 31

74.2% 25.8% 100.0%

9 4 13

69.2% 30.8% 100.0%

32 12 44

72.7% 27.3% 100.0%

Count

% w ithin occupied
territories

Count

% w ithin occupied
territories

Count

% w ithin occupied
territories

no

yes

occupied territories

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total
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yesno

occupied territories

25

20

15

10

5

0

C
o
u
n
t

Bar Chart

yes

no

did you use drugs 
during reserves

 

under fire * did you use drugs during reserves  Crosstabulation

28 11 39

71.8% 28.2% 100.0%

4 1 5

80.0% 20.0% 100.0%

32 12 44

72.7% 27.3% 100.0%

Count

% w ithin under fire

Count

% w ithin under fire

Count

% w ithin under fire

no

yes

under
f ire

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total
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yesno

under fire

30

25

20

15

10

5

0

C
o
u
n
t

Bar Chart

yes

no

did you use drugs 
during reserves

 

military post * did you use drugs during reserves Crosstabulation

22 8 30

73.3% 26.7% 100.0%

10 4 14

71.4% 28.6% 100.0%

32 12 44

72.7% 27.3% 100.0%

Count

% w ithin military post

Count

% w ithin military post

Count

% w ithin military post

no

yes

military
post

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total
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yesno

military post

25

20

15

10

5

0

C
o
u
n
t

Bar Chart

yes

no

did you use drugs 
during reserves

 

machsom * did you use drugs  during reserves Crosstabulation

27 10 37

73.0% 27.0% 100.0%

5 2 7

71.4% 28.6% 100.0%

32 12 44

72.7% 27.3% 100.0%

Count

% w ithin machsom

Count

% w ithin machsom

Count

% w ithin machsom

no

yes

machsom

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total
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yesno

machsom

30

25

20

15

10

5

0

C
o
u
n
t

Bar Chart

yes

no

did you use drugs 
during reserves

 

shomer gader * did you use drugs during reserves Crosstabulation

25 10 35

71.4% 28.6% 100.0%

7 2 9

77.8% 22.2% 100.0%

32 12 44

72.7% 27.3% 100.0%

Count

% w ithin shomer gader

Count

% w ithin shomer gader

Count

% w ithin shomer gader

no

yes

shomer
gader

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total
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yesno

shomer gader

25

20

15

10

5

0

C
o
u
n
t

Bar Chart

yes

no

did you use drugs 
during reserves

 

avtachat yeshuvim * did you use drugs during reserves Crosstabulation

26 8 34

76.5% 23.5% 100.0%

6 4 10

60.0% 40.0% 100.0%

32 12 44

72.7% 27.3% 100.0%

Count

% w ithin avtachat
yeshuvim

Count

% w ithin avtachat
yeshuvim

Count

% w ithin avtachat
yeshuvim

no

yes

avtachat yeshuvim

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total
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yesno

avtachat yeshuvim

30

25

20

15

10

5

0

C
o
u
n
t

Bar Chart

yes

no

did you use drugs 
during reserves
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difficult encounter with locals * did you use drugs during reserves Crosstabulation

27 10 37

73.0% 27.0% 100.0%

5 2 7

71.4% 28.6% 100.0%

32 12 44

72.7% 27.3% 100.0%

Count

% w ithin dif ficult
encounter w ith locals

Count

% w ithin dif ficult
encounter w ith locals

Count

% w ithin dif ficult
encounter w ith locals

no

yes

dif ficult encounter
w ith locals

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total

character of users * did you use drugs during reserves Crosstabulation

2 0 2

100.0% .0% 100.0%

3 1 4

75.0% 25.0% 100.0%

3 3 6

50.0% 50.0% 100.0%

3 1 4

75.0% 25.0% 100.0%

3 3 6

50.0% 50.0% 100.0%

10 4 14

71.4% 28.6% 100.0%

24 12 36

66.7% 33.3% 100.0%

Count

% w ithin character
of  users

Count

% w ithin character
of  users

Count

% w ithin character
of  users

Count

% w ithin character
of  users

Count

% w ithin character
of  users

Count

% w ithin character
of  users

Count

% w ithin character
of  users

charismatic

depressed

funny

introverted

perverted

other

character
of  users

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total

knew  people w ho used drugs during duty with responsibility

39 88.6 88.6 88.6

5 11.4 11.4 100.0

44 100.0 100.0

no

yes

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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encounter officers w ho used drugs

39 88.6 88.6 88.6

5 11.4 11.4 100.0

44 100.0 100.0

no

yes

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

supervition * did you use drugs during reserves
Crosstabulation

Count

21 8 29

10 3 13

31 11 42

no

yes

supervition

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total

 

where  did you get the  drugs

5 11.4 41.7 41.7

7 15.9 58.3 100.0

12 27.3 100.0

32 72.7

44 100.0

home

arranged there

Total

Valid

8Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

used drugs w ith

2 4.5 16.7 16.7

10 22.7 83.3 100.0

12 27.3 100.0

32 72.7

44 100.0

alone

fellow  miluimnikim

Total

Valid

8Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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did you use drugs during reserves * character of users Crosstabulation

Count

2 3 3 3 3 10 24

0 1 3 1 3 4 12

2 4 6 4 6 14 36

no

yes

did you use drugs
during reserves

Total

charismatic depressed funny introverted perverted other

character of users

Total

 
 
 
 

consider release from miluim * did you use drugs during reserves Crosstabulation

27 5 32

84.4% 15.6% 100.0%

5 7 12

41.7% 58.3% 100.0%

32 12 44

72.7% 27.3% 100.0%

Count

% w ithin consider
release f rom miluim

Count

% w ithin consider
release f rom miluim

Count

% w ithin consider
release f rom miluim

no

yes

consider release
from miluim

Total

no yes

did you use drugs
during reserves

Total

 


