
X`     ניוזלטר שמבין במתאמפטמין –יחידת האיתור הירושלמית  –עד אליך 

 למה מי מת'?
בשנים הארונות בשקט יחסי עולה בשוק הסמים הישראלי כוכב 

. סם מעורר חזק ובעיקר זול שהולך מתאמפטמין –חדש זוהר ומסוכן 
 סטזי.וצובר פופולריות במועדונים ומסיבות ומחליף סמים כמו אק

, שזה בתאילנדית  יאבהבאמריקה קוראים לו בקיצור מת'. בארץ שמו 
שייבאו אותו  מהפועלים התאילנדיםהסם המשוגע, והוא מגיע 

לצריכה עצמית אך לא לבילוי אלא כמקור אנרגיה לעבודה החקלאית 
 הקשה שבאו לעשות. משם הדרך למועדונים קצרה.

 3102אפריל 

 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

iturjlm@gmail.com 

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

 נכתב ועוצב בידי נעם גבע

 אז מה חדש?
 עדכונים מהשטח ומהמשרד

בסוף החודש סיימנו לעבוד בהר חומה 
ויצאנו מהשכונה. מירב ונעם, המאתרים 
שהתפנו יעברו להפיק את פרויקט איתור 

שאנחנו מקימים בשיתוף עם עמותת הקיץ 
 ירושלים של מטה -  עלם

לארגן ברצוננו חופשת הקיץ,  במהלך
צוותים המורכבים מאנשי צוות מכל 

הגורמים העובדים עם נוער בעיר שיצוא 
 לערבי איתור מרוכזים בשכונות שונות  עיר

במטרה  לאתר נערים לאורך רצף הסיכון 
ה במידת האפשר להפנותם לטיפול בקהילו

להיות מבוגר מיטיב ברחוב  כמו גם 
 בר.ולהתערב ולתמוך בזמן מש

 כאן! רוצים להשתתף או עוד פרטים? 

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, הר חומה,  ם כך אנולש
ופסגת זאב. במרכז העיר וקריית יובל  אנחנו עובדים בתוך 
ניידות של עלם. בנוסף אנו ונמצאים בקשר עם גופים רבים 

 העובדים עם בני נוער.
 מכירים מישהו שיכול להיעזר בשירותינו? צרו קשר )למטה(

 נעים להכיר. ואז לא נעים
מתאמפטמין גורם לתחושה של אופוריה, בטחון ובעיקר 
אנרגיה אדירה שיכולה להמשיך שעות וימים. זה מעולה 

 לקטיפות פלפלים וגם למסיבות.
רום גם כמו כל סם ההשפעות לא רק חיוביות ומת' יכול לג

 לאגרסיביות, חוסר שקט, חרדות וגם הזיות.
אך הבעיה האמיתית היא שהסם ממכר מאוד ובשימוש 
לאורך זמן יש לו השפעות קשות ביותר על הגוף, המוח, 
והנפש. למשל הסם מתחבר לקולטני דופאמין ומשחרר 
כמויות גדולות של המוליך העצבי למוח וכך הוא גורם 

חר זמן הוא הורס את לתחושת הנאה גדולה. אך לא
 הקולטנים דבר שפוגע ביכולת של אנשים לחוות הנאה.

 ה וקוץ בה...עלייליה א
מת' גורם לעלייה גדולה בחשק 
המיני )כמו גם ביכולת לממשו( 

פופולארי מאוד ולכן הפך 
 .בתעשיית הפורנוגרפיה

גורם  הואאך בשימוש ממושך 
 בין השאר לאין אונות...

מתאמפטמין מייבש את בלוטות הרוק מה שגורם לחומצות 
יהם הפה לעכל את השיניים. בנוסף צחצוח אינו בראש מעינ

 meth mouth -של משתמשים מה שמוביל לתופעה שמכונה 

 חזק אש

מפטמין הוצא מחוץ לחוק בתאילנד אמת
בארה"ב וגם בישראל. אך הוא נפוץ בעיקר 

שיחסית קל וזול להפיק אותו. בכל בגלל 
מעבדות  צצות בארץרחבי העולם, וגם 
 ביתיות לייצור הסם.

התהליך אומנם פשוט מבחינה כימית, אך 
, הוא נפיץ ומסוכן דבר שגורם לתאונות

 ולמקרי מוות רבים.  שריפות 
ואם זה לא מספיק בייצור נוצרות פסולת 

ים כימית מסוכנת שממנה מנסים יצרנ
להיפתר בדרכים מפוקפקות אשר לעיתים 

  מסכנות את הציבור...
  פרויקט משטרתי בארה"ב מראה איך

 ם של משתמשים משתנים בין מעצריםהפני

 ...על הפנים

 קצת היסטוריה
חומר המצוי בצמחים ממנו  אפדרין-מ 0101נתז לראשונה ביפן ב סו טמיןפמתאמ

 קים לרוב בתהליך כימי.כיום הסמים מופ. חלש יותר שהוא אמפטמין מפיקים גם 
שימש הסם את הצבאות משני צדי המתרס וניתן במלחמת העולם השנייה 

. טייסי קמיקאזה היו משתמשים בו םעוז רוחו לחיילים להגביר את ערנותם
 לו הרופא של היטלר הזריק לו את הסם.וכנראה אפי

. במערב כסם עבודה המעלה את התפוקה של פועלים ונהגיםבמזרח הסם משמש 
 ספידבל עם סמים אחרים כמו הוא משמש בעיקר לבילוי ולעיתים קרובות מבול

 (.MDMA) ואקסטזי (אמפטמין)
עקב העלות הנמוכה יחסית שלו יתכן בהחלט שהסם נמכר כסמים אחרים או 

 .שכבר אינו מכיל תמצית גת –מעורבב בהם כמו למשל במקרה של חגיגת 

 הסם המסוכן בעולם
  לסרט על מתאמפטמין רפיקגאוג נשיונלכך קראו 

 תסתדרו בלי תרגום?

 יאבה מגיע כגלולה של מת' מצופה קפאין.
 ולמי הוא קריסטל לבן שקוף מתמאפטמין ג
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