
 

 

 

 

 

 חואנהניוזלטר בניחוח מרי –יחידת האיתור הירושלמית  –עד אליך 

מאתרת בני נוער נפגעי סמים ואלכוהול בכל מרחב ירושלים   עד אליך
 במטרה ליצור איתם קשר וללוות אותם לטיפול המתאים להם. 

עושים איתור פעיל ברחובות גילה והר חומה, ונמצאים  ולשם כך אנ
 בשיתוף פעולה עם גופים רבים העובדים עם בני נוער בעיר.

 מכירים מישהו שיכול להיעזר בשירותינו? צרו קשר )למטה(

 מ
 

 אם, אליך עד את להם שהצגנו אחרי, אותנו שאלו גילהב שפגשנו נוער בני שני
 ?שאלנו ממה. הגמיל להם "לסדר" יכולים אנחנו

 למדנו שאחד מהם הוא  ופייסבוק טלפונים החלפנו שבסופה וכנה עמוקהבשיחה 
 . שנתיים מעשן 61 בן חברו. 66 מגיל וחשיש גראס מעשןו 61 בן

 ובאפשרות במצבם ההכרה ,ההיחשפות. קשר איתם ליצור הצלחנו לא מאז
. השיחה הלךבמ כבר שהרגשנו פחד, מאוד עד אותם הפחידו שינוי של האמיתית

 .בשכונה שבוע כל אותם ולאתר לנסות ממשיכים אנחנו

 עדכונים מהשטח והמשרד. -  מה קורה? איך היה הקיץ?
 ופגשנו בכנרת" החוף על סוכה" בפרויקט יומיים בתחילת אוגוסט השתתפנו

 ומשמעותי מעשיר מעניין היה. ולשתות להתפרק, נפושל שבא דתי נוער המון
אך   (בנימיןמועצה אזורית ממגיע מסביבות ירושלים )בעיקר  הנוער רוב אך
 עצמה. בעיר גר ממנו קטן מיעוט רק

  

 עמותת של בעיר צרכים מיפוי לפרויקטבשבוע השלישי של אוגוסט הצטרפנו 
והסתובבנו  נוער אחרים חברנו למתנדבים ועובדיבמשך שלושה ערבים . עלם

לקבל תמונת מצב של  , ובפסגת זאב על מנתבאזור מרכז העיר, נחלאות השוק
המיפוי העלה  של פעילות עבור בני נוער. נקודות מרכזיותהשטח בחופש ושל 

 במתווהוהפעולה  בזנות לטיפול במענה שתתמקד העצמאות בגן נוכחותצורך ב
 .קיומם על ידעו לא שהם לשירותים רבים נערים חשפה רחב

 

הפנה אלינו נערה  בבית החולים הדסה הר הצופיםהצוות הרפואי והסוציאלי 
שהעלתה חשד לשימוש רב בסמים. בזכות ערנותם היא נקלטה לגמילה במרכז 

 מג"ל. –גמילה לצעירים 

 

 

 9002סקר מ לפי נתוני 
 (6.55%אחד מכל עשרים )
  29-21תלמידים  בגילאי 

 התנסה בשימוש
 נאביס.בק

 
 בכל כיתה  לפחות אחדזה 

 .ממוצעת

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

אם יש לכם חשש או חשד שנער או 

נערה שאתם מכירים עושה שימוש 

 לרעה באלכוהול או סמים.

אם אתם רוצים לקבל חוות דעת, 

 אבחון או עוד מידע בנושא 

 אתם מוזמנים לפנות אלינו

.comiturjlm@gmail 

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

מכשיר 
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 ג'וינט

 

 
 צ'ילום

 על קנאביס כמה עובדות בסיסיות   -  "...חשיש שם שלא תשתה לי"

. הקנאביסכללים לסם המופק מצמח  הם שמות מריחואנה או קנאביס
, והוא מכיל ואינדיקה סאטיבהלצמח כמה זנים שהעיקריים בהם הם 

אקטיבי החזק והמוכר ביותר פסיכומהם החומר ה ,פעילים רבים חומרים

הקנאביס של היום  :חשוב לדעת .(THC) קאנאבידול-הידרו-טטרההוא  
, ישנם סוגים ושיטות גידול חדשות. כיום, בעקבות השבחה עברבהוא חזק מ

 בעבר. 9-3%לעומת   - THCשל קנאביס המכילים עשרות אחוזים של 
באופן ספציפי ל מנת להפיק את הסם. בכמה צורות ע את הצמח מעבדים

מתייחסת לעלים המיובשים של הצמח ובמיוחד  מריחואנה או גראסהמילה 
מופקים  וג'אראס חשיששירים בחומר פעיל. לפרחים של נקבת הצמח הע

מהשרף של הצמח )כשהאחרון מופק בתהליך מעט שונה ומכיל יותר חומר 
 .שמן חשישפעיל(, ועל ידי זיקוק או מיצוי של חלקי הצמח ניתן להפיק 

 - מתבצעת על ידי עישונו )לרוב בערבוב עם טבק( במגוון צורות צריכת הסם
 מכשיר אידוי, לרציניים ומקטרת )שהם בעצם סיגריה ונרגילה( באנגו ג'וינט

. כמו כן ניתן צ'ילוםל מסורתי בשם ( ולחסידי הודו צינור חלווויפוריזור)
 – מגוון מאכלים והכנת לבלוע את הסם בעיקר על ידי המסתו בשמן

 .עוגיות חשיששהידועים בהם הם 

 כיוון רפואי
ת תביס השפעות רפואיות מטיבות רבות כגון הפחלצמח הקנא

יאבון הנוצר עקב מחלות או טיפולים החזרת תכאבים עצביים ו
צמח עצמו ישנן השפעות תרופתיות והוא יעיל גם לשונים. אך 

החומר הפעיל העיקרי השני  .בשורה ארוכה של מחלותבטיפול 

 הוא בעל השפעה אנטי דלקתית חזקה. ,CBD, בקנאביס
בישראל הוכנס לחוק השימוש בקנאביס למטרות רפואיות והוא 

אך  על ידי משרד הבריאות.  עשרה ספקים מאושריםמגודל על ידי 
שעדיין הפיקוח עליו מחמיר מידי  אנשים הטועניםישנם עדיין 

התיוג הציבורי שלו כסם ולא כתרופה מקשה על אנשים לפנות וש
כמובן שהסדרה חוקית זו מנוצלת למטרות לא . באמצעותולטיפול 

שאינו זקוק לתרופה אלא מבקש את  ומשרתת את מירפואיות, 
ימים אלו ב .שהפער בין השניים הולך ומטשטש מה גם ם.הס

בעקבות דיווחים  רפואי מרכז גמילה מקנביסמקים משרד הבריאות 
 של אנשים הממשיכים לצרוך אותו גם לאחר הטיפול.

 סמים קלים, חידה קשה.
 

. אנשים רבים חושבים הסם הלא חוקי הנפוץ ביותר בעולם הינומריחואנה 
שהשפעותיו עדיפות בכל בחינה על סמים חוקים כגון אלכוהול או ניקוטין, 

ו גורם להרעלה כמו ניקוטין ואינ מסרטן  אינוכי הוא  תפיסותם במיוחד ומצייני
כמו אלכוהול. בשם תפיסות  לנהיגה לא אחראיתבצריכת ייתר, או לאלימות או 

אלו, השימוש הנרחב בו ובהשראת השפעותיו הרפואיות ישנן תנועות חברתיות 
 הקוראות להפוך את צריכתו לחוקית.

 ביכולתכן פוגע  אחרות לפיהן עישוןניתן למצוא תפיסות גד תפיסות אלו  כנ
חרדות  חשיש נצרך בערבוב עם טבק(, מעודד)מה גם שלרוב  מסרטןאכן  ,הנהיגה

פוגע ו התקפים פסיכוטייםלמעלה את הסיכוי בני נוער בקרב ובמיוחד 
ישנה תפיסה  טבפר מריחואנהסמים בכלל ולל המתנגדים. בקרב באינטליגנציה

 לסמים קשים. כסמי מעברהרואה את הסמים הקלים 
 

. גם בסמים ה"קשים קנאביס אינו יוצר תלות פיזיתאחת הטענות הנפוצות היא ש
ביותר" התלות הפיזית חולפת מהר מאוד. משתמשים רבים בקנאביס מפתחים בו 

מו בהתמכרות לכל חומר או פעילות מהווה את הקושי , שכתלות נפשית חזקה
התפיסה של סמים קלים משקפת בעיקר על היחס הציבורי  . העיקרי בהפסקה

 של אנשים רבים. יסיונםמבוסס על נזה  יחס חשוב לזכור לסם, אך
 

כתרופה או כסם לבילוי. צריכתו אינה טובה או  השפעות שונות וחזקותקנאביס ל
 ?למה צורכים ובעיקר כמה –רעה במנותק מהשאלות 

 

 

 לקחים מהשטח

 

 

 
 

 שיושבת  אם קבוצת נערים
 מבקשת  בגן ציבורי מבודד

 בלת ונראית מבולדף ממך 
להם דף  /ה מציע/הומאוכזבת כשאת

כנראה שאין להם  מהפנקס שלך,קטן 
וב בדיוק ו דחוף שהם צרכים לכתהמש

 עכשיו בשתיים עשרה וחצי בלילה...

 ההבדל בין לעשן ובין להיות מעשן
אחר סביב צריכת סמי קנאביס התפתחה  בלתי חוקי יותר מכל סם

עולם וגם בישראל שפה וסמלים ייחודיים. בכל ה הכוללתתרבות 
המוקדשים  אופנה סרטים שירים, אתריםצרכני מריחואנה יוצרים 

לצריכתו ולכל דבר אחר הקשור בו. תרבות  ,להשפעתו ,כולם לסם
ת, זו מתקשרת לעיתים קרובות עם תפיסות ודעות אנטי ממסדיו

אך בגלל הנפוצות הרבה של הסם תרבות זו הינה גם חלק 
 מהתרבות הרווחת.

 
ולא  תרבות המריחואנהב חלקאדם הלוקח סטלן מתאר  התואר 

 מי שמעשן מריחואנה. כל את
 

לאופי או  נמשכים  בקנאביס ענייןמגלים בני נוער רבות לעיתים 
ם את הפוזה של סטלניומאמצים  המריחואנה תרבות לש המחאתי

 . מבלי לעשן בפועל אך מוזיקה דרך בגדים או
 חשוב לזכורלכן 

 לא כל מי שמעשן הוא סטלן. ולא כל מי שלא מעשן הוא לא סטלן.
 ..סחיםראשונה כנראה שאתם  בקריאהאם ההבנתם את זה ו

 

 

 

 

 עובד נוער בתחום ההתמכרויות."סמים קלים זה סמים שקל להשיג אותם". 

אחד המשפטים המסכמים  מציג את עספורמהסדרה  איציק 
 את היחס של משתמשים ובני נוער רבים לגראס וסמים בכלל.

אחד האתגרים של מטפלים ומחנכים הוא  המורכבבעולמנו 
 הזו אלטרנטיבה אמיתית. והחזקה לתפיסה הפשוטהלהציע 

 9029ספטמבר 

 נכתב ועוצב ע"י נעם גבע
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