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

 אם יש לכם חשש או 
 חשד שנער או נערה 

 משתמשיםשאתם מכירים 
 לרעה באלכוהול או סמים

אם אתם רוצים לקבל חוות 
דעת, אבחון או עוד מידע 

 בנושא 
 אתם מוזמנים לפנות אלינו

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

iturjlm@gmail.com 
 נכתב ועוצב ע"י נעם גבע

מאתרת בני נוער נפגעי סמים  עד אליך

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

פסגת זאב. במרכז בעושים איתור פעיל  לשם כך אנו
לה עם וקריית יובל  אנחנו עובדים בשיתוף פעו העיר

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

 מכירים מישהו שיכול להיעזר בשירותינו? 
 צרו קשר )למטה(

 משפחת האופיאטים –באופוריה  בכיףכאן גרים 

הם משפחה של סמים המדכאים את מערכת העצבים  אופיאטים
קולטנים לאת יכולת התגובה לגירויים על ידי היקשרות  תםומפחי

כאב ומסרים אחרים. אבי המשפחה ם תחושת במוח המעבירי
הוא האופיום המופק משרף  בשחר התרבותשהיה בשימוש כבר 

 -אופיאטים  שני ביניהם חומרים של ומכיל תערובת הפרג תרבותי
, שבצורתו המזוקקת נקרא מורפיום על שם אל מורפיןו קודאין

ילד הרע במשפחה הוא ה הרואין. מורפיאוסהחלומות היווני 
למולקולת  ושבירתוהמופק על ידי המסה של מורפין בחומצה 

בודדות. תהליך זה מאפשר לסם להיספג במהירות למוח והופך 
אותו חזק יותר ממורפיום. הרואין ניתן להסניף ולעשן אך להשפעה 

 מרבית הוא מוזרק לווריד.
לתחושת חמימות, מלבד העלמת תחושת הכאב אופיאטיים ובעיקר הרואין גורמים 

כמו  למגוון תופעות נוספותשחרור לחצים, סיפוק עמוק ואופוריה. בנוסף הוא גורם 
. דיכוי מערכת העצבים משפיע גם "צלילהעצירות והירדמות ספונטאנית המכונה "

 על הנשימה וגורם להאטה ולעיתים גם הפסקתה עד מוות.

 ראש ָבקריז -אחרי האופוריה  

ומגביר את  האופיאטיםדואג להתגבר על השפעת  והמוח לגוף כאב הוא מנגנון חיוני
. לאותה השפעהגדולה יותר  סם בשימוש הבא תידרש כמותו לכאב. לכן רגישות

יחודית להרואין. בהעדר הסם המוח שהתרגל יואינה  סבילותתופעה זו נקראת 
לנוכחותו הופך לרגיש לכאב עד מאוד, מה שגורם לתגובה פיזית ונפשית קשה 

לכאב. כשבוע בו המוח מוריד את הרגישות  הנמשךקריז או  תסמונת גמילההמכונה 
חשוב לזכור כי הקריז נמשך ימים שבור קריז. נקרא ל הסםמעבר תקופה זו ללא 
בפני מכורים הוא ההתמודדות עם חייהם ועם הפיתוי  העומד בודדים והאתגר הגדול

גם שלושים  –אין אדם שנגמל  נרקומנים אנונימייםהמתמיד לברוח לסם. לכן עבור 
 שנה אחרי אתה מכור נקי.

 

 הסמים שבפנים

הבנת ההשפעה של מורפין על המוח הביאה לגילוי של החומרים בהם המוח עצמו 
שלקולטנים שלהם מתחברים האופיאטים. אלו ו ,משתמש על מנת לשכך כאב

משתחררים בזמן ,  אשר [מורפיניםו ֵחם של אנדו )פנימי(הל  ] אנדורפיניםכ ידועים
פעילות ספורטיבית, קיום יחסי מין  ומגוון פעילויות אחרות. כל פעילות אנושית 

ם או בלי ע)התמודדות עם כאב ומצוקה מתגמלת יכולה לשמש גם מפלט מומהנה 
ולכן ישנו פוטנציאל להתמכר לא רק לסמים, אלא גם  (קשר לאנדורפינים

 להימורים, למין, למשחקי מחשב ולכמעט כל פעילות אחרת.

 

 רק לא להרגיש

מזריקי הרואין נתפסים, גם בעיני עצמם ואין נחשב לסם הקשה ביותר הרו
שתמש בהרואין לא שואף להיות מ אדםכנמצאים בתחתית הסולם החברתי. 

 קוקאין לקמצנים. –נקרא בארץ גם "קוק פרסי" אלא מדרדר לכך והסם 

" ורואה בסמים עצמי-טיפולאחד המודלים להבנה של התמכרות נקרא "
כאמצעי להתמודדות עם מצקות  פיזיות, רגשיות ונפשיות. ולכן כוח משיכתו 

משכך כאבים. אפשר לומר שבמובן מסוים מכורים אינם כשל ההרואין 
רעה. מנגנוני מחפשים את ההרגשה הטובה, אלא מפלט מהתחושה ה

 הסבילות וההתמכרות בסם מכניסים אותם למעגל קסמים של הדרדרות.

 

 נזקים ומניעת מזרקים החלפת

. אחת ים רביםלסביבתו והטיפול בהם דורש משאבו למכורהתמכרות להרואין גורמת נזקים קשים 
נקראת מניעת נזקים אשר במקום לצאת כנגד המכורים והתנהגותם  הגישות להתמודדות עם התמכרות

המחלק  ריזהמציע להם ידע, ואמצעים על מנת לצרוך את הסמים בבטחה. בישראל פועל ארגון 
ופים שונים המציאים להם אוכל, בגדים ומקלחת. בשוויץ ישנו גוף המחלק, וג ,למכורים מזרקים נקיים

 בפיקוח רפואי, הרואין למכורים. המתנגדים טוענים כי מזעור נזקים נותן לגיטימציה לשימוש בסמים.

 

 שרף הפרג

מה בגלולות של 
 אל החלומות?

 .לכל מכור יש סיפור. קשה

המורפין על ידי  המסתחימום ההרואין מזרז את 
נוזל הניתן להזרקה. הופך את האבקה לוהחומצה 

 החומצה אינה סלקטיבית רק למורפין ופוגעת גם בגוף.

 
ללא חיטוי גורמים  השיתוף מחטים והזרק

 למחלות וזיהומים רבים בקרב מכורים

mailto:iturjlm@gmail.com
mailto:iturjlm@gmail.com
http://www.antidrugs.org.il/pages/922.aspx
http://www.antidrugs.org.il/pages/922.aspx
http://metaylim.allmag.co.il/page/1706
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1164
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1164
http://www.infomed.co.il/Drug-256/
http://www.infomed.co.il/Drug-256/
http://www.infomed.co.il/Drug-156/
http://youtu.be/ffr0opfm6I4
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F#.D7.94.D7.A9.D7.A4.D7.A2.D7.95.D7.AA
http://youtu.be/RRery6QYDys
http://www.articles.co.il/article/103002/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A3%20%D7%9C%D7%A1%D7%9D
http://www.antidrugs.org.il/pages/922.aspx
http://www.naisrael.org.il/
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-659041-NjU5MDQxXzIzOTc5MDQ4Nl8xNDg2ODcyMDAeq-FreeYaan,00.html
http://www.psychologytoday.com/blog/addicted-brains/201208/addiction-self-medication
http://izharproject.org.il/index.html
http://www.ha-makom.co.il/opinions/6/311
http://www.ha-makom.co.il/opinions/6/311

