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  הכל אני יכול בחופש הגדול
 עדכונים מהשטח

 

 זירה  בערב ימי ראשוןב בפסגת זאב פתחנו
ברחבה של כיכר טוניק. אנו פועלים  הקבוע

כאשר מדי פעם  –במתכנות של ארבע מאתרים 
שניים יוצאים לאיתורים ומזמינים נערים 

 לזירה.
 

 הל לנוער שיפעל עריית ירושלים מרימה או
במרכז העיר במהלך החופש הגדול. האוהל 
ימשוך נערים רבים וישמש זירה אידיאלית 

עד אליך שותפים בתכנון הפרויקט לאיתור. 
 כמובן שאנחנו נהיה שם לעשות את העבודה.

 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.

ל חוות דעת, אם אתם רוצים לקב
 אבחון או עוד מידע בנושא 
 אתם מוזמנים לפנות אלינו

iturjlm@gmail.com 

02-6716501, 0544374779  
 רכז עד אליך ירושלים) –(עזי פישר 

 לא רק מסיר לק... 
 השפעות קליניות של חומרים נדיפים

לשאיפת מעבר להשפעה הפסיכולוגית 
על  השפעה מסוכנתחומרים נדיפים 

כגון הלב והריאות. מערכות שונות בגוף 
מחסור בחמצן, ריגוש שריר הלב,   מתוכם

 ושחרור חומרים הגורמים להפרעת קצב
 הם יחדכי  "השילוש הקטלני"מכונים 

 עשויים לגרום למוות.
בנוסף השימוש גורם להפרעות מוטוריות 

ת ובעיות ביציבה הגורמובקואורדינציה 
 לתאונות, בחלקן קטלניות.

המידית שימוש בחומרים מעבר להשפעה 
לנזקים למערכות נדיפים עשויים לגרום 

כגון המוח, הריאות, הלב,  שונות בגוף
הכבד, השתן, העצמות ואפילו המין. 
בחלק מהמקרים הנזקים הינם בלתי 

 הפיכים.
 

    
     

      
       

 לילד יהתסמין השבוע
 

רים נדיפים אין תסמינים לשימוש בחומ
מומלץ  ברורים או בדיקת מעבדה. לכן

שינויים התנהגותיים להיות רגישים ל
כגון  – המופיעים לאחר השימוש ונפשיים

לוחמנות, אפטיה, הפרעה בתפקוד חברתי, 
 .או עמידה לא יציבה קואורדינציהחוסר 

 

כתמי צבע וחומרים שונים על הבגדים 
, לאף ולפהפצעים קטנים מסביב , והעור

הם  ריח של כימיקלים בעת הנשימה
 יכולים להעלות חשד.סימנים עקיפים ה

 

השימוש בנדיפים הוא כמעט תמיד 
 –. אם גיליתם נער אחד שמשתמש חברתי

לרוב תמצאו סביבו של משתמשים 
 אחרים.

 

 נכתב ועוצב בידי נעם גבע

 מצעד הנדיפים
 אבל במוצרים למטה (ובעוד רבים) ניתן להשתמש כסמים –זה לא נראה כך 

 הבעיה הייתה במינונים
 

אי אפשר לבקר את השימוש בנדיפים דבר 
שעשוי להביא לשאיפת מינונים גבוהים ואף 

 . גם בשימוש ראשון.קטלניים

 

 גז צחוק. ולפעמים גם בכי
הפופולאריים ביותר הוא אחד הנדיפים 

 חמצן דו חנקתי, שלו –גז צחוק 
שימושים בתעשייה ברפואה (כשהוא 

 .מעורב עם חמצן)
 

הגז משמש גם כסם לבילוי במסיבות 
שם לעיתים השימוש  -ואירועים שונים 

אינו מושכל, המינונים גבוהים 
 .והתוצאות טרגיות

 ?מהם חומרים נדיפים
 

נמצאים מגוון רחב של מוצרים יום  מרים נדיפיםחותחת הכותרת 
דבק מגע, צבע, דלק, ספרי  –יומיים ותכשירים הנמצאים בכל בית 

פים לשיער ורבים אחרים. המאגד אותם הוא שאדיהם, כאשר נשא
, אופוריה, זמנית התעלות תחושות ל דבר המייצרלכ סםהם 

 .ועוד וראייה שמיעה הזיות, חושים-קהות, ניתוק תחושת, סחרחורת
 

 הזמינות, החוקיות, וחוסר מודעות לתוצאות הקשות הופכים סמים
אלו לפופולאריים בקרב בני נוער וילדים צעירים. לפעמים שאיפת 
-חומרים נדיפים היא ההתנסות הראשונה של נערים בסמים פסיכו

 אקטיביים עוד לפני סיגריות.
 

 נערים וילדים העושים שימוש קבוע בחומרים 
 עצמי. רבות כטיפול נדיפים עושים זאת פעמים

 

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,  לשם כך אנו
במרכז העיר וקריית יובל  אנחנו עובדים בתוך  ופסגת זאב.

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

 מכירים מישהו שיכול להיעזר בשירותינו? צרו קשר (למטה)

שאיפה משקית היא אחת  - הרחה 
 הדרכים הפופולאריות לצריכת נדיפים

 ?שאיפות חינוכיות
 לינק לחוברת של משרד החינוך 

  המכילה בנושא חומרים נדיפים 
 מידע רב ותכנית מניעה לנערים

 גנים-גזמז
 

. גז מזגניםאחת הנדיפים המוכרים ביותר הוא 
 אחת הבעיות המרכזיות בגז היא

 שנערים מטפסים 
 על מנת גגותל
 להשיגו. 
 

  אידיאלי מקום לא
 שליטה לאיבוד

 . קואורדינציהו
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