
 ניוזלטר פסיכדלי על סמי מסיבות –יחידת האיתור הירושלמית  –עד אליך  

ער נפגעי סמים מאתרת בני נו עד אליך

במטרה ליצור איתם ואלכוהול בכל מרחב ירושלים 
 קשר וללוות אותם לטיפול המתאים להם.

עושים איתור פעיל ברחובות גילה, הר  לשם כך אנו
חומה, ופסגת זאב. במרכז העיר וקריית יובל  אנחנו 
עובדים בתוך ניידות של עלם. בנוסף אנו ונמצאים 

 עם בני נוער.בקשר עם גופים רבים העובדים 
 מכירים מישהו שיכול להיעזר בשירותינו?

 צרו קשר )למטה(

 3102 מרץ

 מהנקודה הכי גובהה בגילה כבר רואים את האביב
 עדכונים מהשטח. ומהמשרד

לאחרונה מתחמם, אבל בשבועות האחרונים היה קר 
 לא ממש חם.מאוד בשכונות וגם עכשיו 

פחות בחוץ והמפגשים שלנו איתם  הנערים נמצאים
נו שומעים שמועות על יחסית קצרים ולא סדירים. אנח

מקלטים וחניות שבהם יושבים, אבל זו אלו מסיבות 
סגורות ואנחנו לא מוזמנים. אם יש למישהו עצות 

 לאיתור חורף נשמח לשמוע.

לאחרונה עשינו לימוד עמיתים עם יחידת האיתור של 
מטה בנימין. דיברנו על מבנה היחידות השונה ועל 

מר בדיוק כשהפך אתגרים  בעבודות האיתור. הדיון נג
 לממש מעניין ואנחנו מקווים שזו רק ההתחלה.

 כולם עושים את זה!מה אכפת לך? צור קשר! 

אם יש לכם חשש או חשד שנער או 

ושה שימוש נערה שאתם מכירים ע

 לרעה באלכוהול או סמים,

אם אתם רוצים לקבל חוות דעת, 

 אבחון או עוד מידע בנושא 

 אתם מוזמנים לפנות אלינו

iturjlm@gmail.com 

02-6716501 ,9744754550  
 רכז עד אליך ירושלים( –)עזי פישר 

 חפשו אותנו -וגם פייסבוק יש לנו 
 נכתב ועוצב בידי נעם גבע

 תלחצו תקשיבו כנסו לראש :שףהמלצת ה

 על מסיבות וסמי מסיבות
שבהן אנשים עוזבים  מסיבות טבעבישראל, כמו בשאר העולם, ישנה תרבות חיה ובועטת של 

את חיי היום יום שלהם ויוצאים לאזורים מבודדים על מנת לרקוד משך שעות לצלילי 
יבורית עם סמים ואכן מוזיקה חזקה קצבית ורפטטיבית. מסיבות אלו מחוברות בתודעה הצ

, ספקטרום רחב מאוד של חומרים פסיכו אקטיביים החל מאלכוהול וקנאביסנצרכים בהן 
 ועד קוקאין. 
מתייחס לקבוצה מצומצמת יותר של סמים הנצרכים בעיקר  סמי מסיבותאך המושג 

)או  אקסטזיבמסיבות ומתחברים היטב לחוויה הכוללת שהן מציעות. אלו הם בעיקר 

MDMAאו  אסיד( ו(LSD כמו גם מעוררי הזיות אחרים כמו )או ממריצים  פטריות הזיה
 ויש עוד אחרים. ספידדוגמת 
 , אך הן מושכות גם נערים צעירים יותר.31-21מסיבות אלו הוא ברובו צעירים בגילאי בהקהל 

  חפירה בטראנסחפירה בטראנס
  הטבע של המסיבההטבע של המסיבה  מסה קצרה עלמסה קצרה על

מסיבות טבע הן חוויות שיא. הן מאפשרות 
לאדם לחרוג ממציאות החיים היום יומית 
לטובת חוויה עוצמתית של חיבור למציאות 

 גדולה ממנו.
מאבק הישרדותי למרות היותו טבע הוא סמל. 

בין כבישים ובניינים,  עבור מי שחיבלתי פוסק, 
קום של בין פרסומות לפייסבוק, טבע הוא מ

כניגודה הרמוניה, שלווה ושלמות. הוא נתפס 
 של התרבות על כל פגמיה.

 

את מסיבות הטבע ניתן להבין כניסיון לצאת, 
במקומות  ולו לזמן קצר מהתרבות. עצם קיומן

ביבה את הסלעזוב  שיםגורם לאנרחוקים מ
עיצוב המסיבות במוטיבים של  .התרבותית

חורגים אף בצבעים עזים והזיה פנטזיה טבע 
מהסדר התרבותי הממסדי, מעולם של  הם

 קווים ישרים בצבעי שחור ולבן.
ו פרויד ואחרים, מדיכפי שלאך אין די בכך. 

יים. הם ר אינם רק חיצונהתרבות והסד
 ת, ובקול הפנימיברגשוובמחשבות מופנמים, 

 ששופט ומעריך אותנו ואת סביבתנו.
והריקוד האינטנסיבי ת הרועשהמוזיקה 

ה בקצב שהוא מספיק את המחשב מטביעים
באופן בשביל לא לשעמם אבל רפטטיבי  דינאמי

.  כך קההמוזי כשמה של  - שמכניס לטראנס
בין הרוקד לריקוד בין השומע מתאפשר חיבור 

. ל שכולו באקסטאזההלמוזיקה בין היחיד ולק
מכל דאגותיו, לשכוח אדם יכול לזמן המסיבה 

ממה שהיה ויהיה ופשוט להיות ספוג בחוויה 
 המידית של היות גוף רוקד. כאן ועכשיו.

 

ות בפרט וסמי מסיב ,סמים בכללאלכוהול, 
חומרים כמו כפפה ליד.  לחוויהמתאימים 

פסיכואקטיביים משנים את תחושת המציאות 
את החיבור לחוויית שלנו ומקלים היום יומית 

הנוצרת במסיבה. סמי המסיבות הם אלו השיא 
סמי  -שעושים זאת בצורה החזקה ביותר 

ישירות על תחושת העצמי  יםשפיעמההזיה 
של אחדות.  מצבים מיסטיים יםומעודד

 ולסביבה.לאנשים  חיבור רגשי קסטזי מעוררא
יוצרים מבפנים את החוויה  שהםאפשר לומר 

בה מנסה ליצור מבחוץ. לכן עבור רבים המסיש
 מסיבות וסמים קשורים קשר כל כך הדוק.

 

מסיבות טבע  הן אירועים בהם אנשים יוצאים 
מהתרבות ומתחברים לטבע שמעבר לה בין אם 
הוא ביולוגי, רוחני או קוסמי. חוסר החוקיות 
של הסמים והניסיון של רשויות שונות להגביל 

מתחבר לאווירה  ולמנוע את השימוש בהם רק
המחתרתית של המסיבה לתחושה שהממסד 

ממנו. כך  לצאתהתרבותי הוא מגביל וחונק ויש 
צדיק עשוי לה המאבק כנגד סמי המסיבותש

 .את השימוש עבור משתמשים
 

על מנת להתמודד עם התפוצה של סמי מסיבות 
 עלינו להבין את המשמעות של חווית השיא

 עליו היאהצורך האנושי שהם מאפשרים ואת 
ניתן לתת לו מענה ללא  ולשאול האם עונה

 סמים.

   הההאהבה גדולאהבה גדולאהבה גדול   שלשלשלכדור קטן כדור קטן כדור קטן    –––אקסטזי אקסטזי אקסטזי 

MDMA –  משהו ארוך בשפה מדעיתקיצור של ,
יצירה של תעשיית התרופות שהפכה  עוד הוא

הסם ידוע כאקסטה)זי(,  לסם בלתי חוקי נפוץ.

MD סם האהבה ועוד כינויים רבים והוא גורם ,
לתחושת אופוריה חיבה ואמפטיה לזולת, 
ביטחון עצמי, הרגשת נינוחות, וכל זאת בשילוב 

המאפשרת לאנשים  אנרגטיותעם ערנות חדה ו
 לרקוד במשך זמן ממושך מאוד.

 

 באמצעות  גורם כל זאת הסם
  סרטונין   של  מוגבר   שחרור 

 פעמים    המוביל דבר    במוח,
 וח הר  במצב    נפילהל  רבות 

 העצבי.  במוליך   בגלל החוסר
 

הסם עשוי להיות מסוכן  מושכלשימוש לא 
 מחד ולבצקת מוות מעודף חוםלולהוביל 

מאידך,  לצנן את הגוף  שנועדה משתייה מרובה
 אך אלו מקרים נדירים יחסית.

 

שהוא גורם הבעיה האמיתית עם הסם הוא הנזק 
יהם המוביל לפגיעה אללתאי העצב שהוא נקשר 

 בתפקודים קוגניטיביים כגון חשיבה וזיכרון.
, בדומה לכל סם חזק המשנה את תפיסת בנוסף

הוא עשוי לגרום להתקפים  ,המציאות
 פסיכוטיים.

 
 
 
 

LLL...SSS...DDD   –––   הקרטון שמוציא אותך מהקופסאהקרטון שמוציא אותך מהקופסאהקרטון שמוציא אותך מהקופסא   

היא חומר  יאתילאמידיתד רגיתסיל חומצה
 גם היאהמסונתז מפטריות הגדלות על דגנים. 

המגיע לרוב על חתיכות  סם הזיה חזק ביותר
המכונים בולים או  ציורים צבעונייםנייר עם 

גורם לשינויים ביסודות סם הקרטונים.  
תפיסה הבסיסיים של החוויה האנושית כגון 

של מידע חושי במוח   , )למשל בהחלפהחושית
המרחב והזמן תפיסת ( ולראות צליליםהגורמות 

או מתכווץ,  )למשל תחושה שהעולם מתרחב
 שרצף הזמן עוצר או נקטע(. 

 

על היכולת להבחין באופן ברור  הסם גם משפיע
 ,בין גירויים חיצוניים )מראות( ופנימיים )דמיון(

החוויה של העצמי  טשטוש הגורם להזיות, ועל
 .מהסביבה ואחרים  כנפרד

 

 שינויים בסיסיים אלו בתפיסת 
 המציאות  ניתן למצוא בקרב

  .כאחד יםמיסטיקנים וסכיזופרנ

  וגם לחוויות רוחניותקשור גם  LSDלא סתם 
 . להתקפים פסיכוטיים

 

 הסם גילויסיפור 
 ולמה אופניים?

 לא רק בטוב, לא רק בטבע

מכונה לרוב טריפ. מסע. לא אחת קורה   LSDחווית 
שהמסע הזה לא מוצלח ולוקח אנשים להתמודדויות עם 

יות בעלות תוכן שלילי קשה כמו דברים מגעילים או הז
 . סרט רע, או טריפ רעאלו מכונים מבעיתים. 

במקרים מסוימים כאשר אנשים אינם מורגלים בשימוש 
בסם, מערבבים אותו עם אלכוהול או סמים אחרים או 
מסיבה אחרת חסרים את הכלים והכוחות הנדרשים על 

יכולים להסתיים מנת להתמודד עם הזיות טריפים אלו 
 פעמייםולא  פעםבאירוע פסיכוטי ובאשפוז כפי שקורה לא 

 .במסיבות טבע. לא תמיד לבול יש כתובת למשלוח חוזר
 

סמי מסיבות לא נצרכים רק במסיבות טבע אלא גם אך 
בתרבות המועדונים ובמסיבות המתרחשות בכל עיר בכל 

 .לבני נוערשבוע. במסגרות אלו הוא נגיש הרבה יותר 
 

 "להרגיש את המוזיקה רק חצי קרטון בשביל עושה אני"
 גילה לוקח את זה בקלות...צעיר שפגשנו בחובב מסיבות ...

 איזו הזיה

LSD  המינוח המקצועי  –שייך למשפחת הסמים ההלוצונוגנים
לסמים הגורמים לשינויים בתפיסה, במחשבה, ובדמיון. 

 וקקטוסים פטריותבמשפחה הזו נמצאים גם צמחים כמו 
ריה ארוכה של שימוש שמאניסטי דתי. שלהם היסטו

 ,הלוצונגנים אינם ממכרים פיזית אלא נפשית בלבד
 –אך לעיתים )בעיקר בשימוש חוזר( הם גורמים לפלאשבקים 

לא ברור מה גורם לכך אך ת הסם. וחזרה ספונטאנית של השפע
 שימוש במריחואנה, אלכוהול וסמים אחרים בהחלט תורם... 
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