
 ניקוטין בנושא מדליק ניוזלטר –יחידת האיתור הירושלמית  –עד אליך    

 3102  אוקטובר

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

אם יש לכם חשש או חשד שנער או 

שימוש  יםנערה שאתם מכירים עוש

 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 

 טין?מהו ניקו
 

שהם כולנו יודעים שאנשים מתמכרים לסיגריות, שכמות הסיגריות 
.  הזמן ושהפסקת עישון כרוכה בקושי, פיזי בחלקו עולה עם מעשנים

טבק אחרים  סיגריה ומוצריבש ניקוטיןשההיא  לכך הסיבות אחת
בדומה לסמים אחרים, תופעות  ,היוצר מעורר אקטיביסם פסיכוהינו 

סבילות )צורך בכמויות גדלות והולכות בסם להשגת של תלות, 
רם לשחרור אדרנלין ודופאמין גו ניקוטין תסמונות גמילה.השפעה(, ו

 , ולתחושה של הנאה, רוגע וערנות.במוח
 

ובכמויות  ,ניקוטין נוצר באופן טבעי בצמח הטבק
על מנת  ,כמו עגבנייה יות גם בצמחים אחריםרעמז

 ריסוסיםלהרחיק מזיקים וכיום משמש בסיס ל
ובכמויות גדולות  רעיל ניקוטין הינו לחקלאות.

מסרטן בפני עצמו הוא אינו   .למוותיכול לגרום 
ליך בו הגוף נפטר מרקמות האלא משבש ת

 סרטניות ובכך תורם להתפתחות סרטן.

מאתרת בני נוער נפגעי סמים ואלכוהול בכל  עד אליך

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

עושים איתור פעיל ברחובות גילה ופסגת זאב.  לשם כך אנו
 בשיתוף פעולה עםבמרכז העיר וקריית יובל  אנחנו עובדים 

ניידות של עלם. בנוסף אנו ונמצאים בקשר עם גופים רבים 
 העובדים עם בני נוער.

 מכירים מישהו שיכול להיעזר בשירותינו? צרו קשר )למטה(

 נו תביא סיגריה יא קמצן!
 

הרוב המוחלט של הנערים שאנחנו פוגשים ברחוב מעשנים 
סיגריות. עישון משותף, בקשה נתינה וקנייה של סיגריות 

ויכוח וניהול מערכות יחסים.  מוקד קבוע לשיחהמהווים 
סיגריה היא דרך מרכזית לזכייה באישור  הענקת

ופופולאריות וככל שנערים זקוקים לאלו יותר כך הם 
מחלקים יותר. נערים דומיננטיים מבקשים הרבה יותר 

 מכפי שהם מחלקים. 
 

עישון ומספרים על נערים רבים מביעים אמביוולנטיות כלפי 
על אלפי שקלים ונזקים בריאותיים כמו ירידה בכושר 

כי הפסיקו בעבר  . רבים אומרים ו על סיגריותשהוציא
רק מיעוט  וחזרו לעשן כאשר ההסבר הנפוץ הוא  החברים.

 קטן לא התחיל לעשן מעולם ורק בודדים עישנו והפסיקו.
ערים רבים עוברים לגלגול היום עקב עליית המחירים נ

סיגריות וסוג הסיגריה שנער מעשן ובעיקר מחירה נהיה 
 . סטאטוסמעין סמל 

 

 נכתב ועוצב בידי נעם גבע

 מחשבות מופרחות על סיגריות ומגניבות
 

 מסרטנות וגורמות למגוון של בעיותכולם יודעים שסיגריות 
בריאותיות אחרות ושאנשים רבים מוצאים אותן מסריחות.  
פרסומות נגד עישון מעבירות את המסרים הפשוטים הללו במגוון 

כמעט  פרסומות לסיגריות הן לעומתן .שנונות ויצירתיותדרכים 
ומציגות דמות מעשנת ובין אם מדובר בגבר  תמיד לא מתוחכמות

 ד מגיבה.היא תמי גמלאישה או 

מביעה מדויק יותר את  coolהמילה באנגלית 
קור רוח, ביטחון  –הלך הרוח המוצג בפרסומות 

 בעולם האם יש משהו .מי, זה קטן עליעצ
 לברו לא יכול להתמודד איתו?רקאובוי של מהש
 

את הלך  להבין מדוע אנשים מעשנים היא בשביל לאמץ צורה אחת
ריה הוא לא רק נח, אלא הרוח הזה. כאשר אדם עושה הפסקת סיג

ה, מעל הלחץ. הוא מעשן הוא שם את עצמו מעל הבעיות בעבוד
 .עכשיו וזה יותר חשוב מכל דבר אחר

הקשיים מעשנים הם לוקחים הפסקה מבאותו אופן כשבני נוער 
של חייהם, מהדרישות של ההורים, בית הספר, והעולם המורכב 

בחיים של עיצוב  בשלב זה. שבו הם חיים. הם מעשנים והכל פשוט
זהות עצמאית אין חשוב מלהראות לעצמך ולחבריך שאתה שולט 

 ."איזי"בעניינים, שאתה יכול לקחת את החיים ב
באופן פרדוקסלי ייתכן והאזהרות על נזקי העישון המודפסות על 

 סיגריות רק תורמות לתחושת המגניבות. 
 לא מזיז לי" אני כל כך מגניב שאפילו סרטן"

 
 עשן בלי אש

 

, גם בקרב להיט עצום בארץ הפכו סיגריות אלקטרוניותלפני כמה חודשים 
להכיל גם ניקוטין  ר המאדה נוזל בטעם העשויבמכשי מדובר. בני נוער

 הנרגילה. אדים ללא תצורי השריפה של הסיגריה או המאפשר עישון
הסיגריות שווקו כאמצעי לגמילה מעישון, אך אלו 

 משרד הבריאות המכילות ניקוטין נאסרו לשיווק על ידי
 .באתרי המשווקיםלמרות שעדיין ניתן למצוא אותם 

השפעותיהן עוד לא ברורות, ובחלקן נמצאו חומרים 
רעילים ומסרטנים ונראה שמשרד הבריאות אינו רוצה 

 שאינו מזיק. רעיון של עישוןלתת חותמת ל
 אך נראה שהאופנה חלפה.... הסיגריות עדיין קימות בשוק ואצל נערים

 לנשום עמוק
 מתלמידי כיתות ו' התנסו בעישון 8% הבריאות משרדדוח לפי 

 מתלמידי כיתות י' מעשנים כל יום 01%
 

 י על זה קודם?איך לא חשבת
עישון הוא גורם המוות בכל העולם 

 הניתן למניעה 0מספר 
 

 חלף עם הרוח
 שנים מי שמעשן קופסא ביום? 01כמה כסף מוציא במשך 

 מחשבון הוצאה על סיגריות -בדקו ב

 בקבוק בלי פקק
בילוי חביב על בני חרונות להופך בשנים הא נרגילה עישון

ן לפחות בנים בכיתה י' מעש אחד מחמישהבערך  - נוער
לנרגילה יצא שם טוב יותר מאשר לסיגריות  פעם בשבוע. 

בגלל הטעמים התמימים של הטבק  )פירות זה בריא לא?( 
שהמים מסננים את העשן  המוטעיתהאמונה  ובגלל

 ושהיא אינה מזיקה או ממכרת. מרעלים
 

 רעליםקוטין וני טבק נרגילה מכיל
ובדומה לסיגריה השריפה  אחרים

 יוצרת חומרים מסרטנים. 
מקררת שאיפת העשן דרך המים  בנוסף 

גורמת לו להיות עדין יותר ומרטיבה 
בגרון דבר המאפשר למעשנים לקחת 

לפי ועמוקות יותר.  שאיפות ארוכות
עישון נרגילה במשך אחת ההערכות 

 .  סיגריות 011שעה שווה ערך לעישון 
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