
 
 ריטליןניוזלטר בסימן   -יחידת האיתור הירושלמית  - עד אליך

 דברים ששומעים ברחוב 
 לנו שאמא שלו לא מסכימה לו לקחת ריטלין מחשש שזה יפגע בהתפתחותו.זיו משכונת גילה סיפר 

 הוא סובל מחרדת בחינות ועל מנת להתמודד הוא שותה אלכוהול לפני מבחנים גדולים בבית ספר.
 בשיחה איתו הצבענו על הבעייתיות בצורת התמודדות זו והצענו לדבר אם אימו לגבי ריטלין. הוא סרב.

 ותו כמעט כל שבוע ושומרים איתו על קשר.אנחנו עוד פוגשים א

 עדכונים מהרחוב. והמשרד.

  אנחנו לא. –קיץ. אין בית ספר. בני נוער בחופש 

ר ולהרבה בני נועבחוץ  נעים לילהגם אם חם ביום, ב
. בשביל להתאים את אין בשביל מה לקום בבוקר

עצמנו למציאות של בני הנוער, להגיע עד אליהם, 
והארכנו בחודש יולי הוספנו משמרת שבועית בגילה, 

 אל תוך הלילה.השכונות את המשמרות בכל 

בחודש אוגוסט אנחנו עולים לכינרת לקחת חלק 
 התכנית הלאומיתשל  בפרויקט "סוכה על החוף"

 ן מענה לאלפי בני נוער המבלים שם את הקיץ.הנות

מלבד זאת אנחנו מהדקים את שיתוף הפעולה שלנו 
. מאתרת שלנו נמצאת בניידת בכיכר עמותת עלםעם 

ציון כל חמישי בערב ומעלה למודעות את נושא 
 הסמים והאלכוהול אצל המתנדבים והנערים כאחד.

 כדורים ומספרים
 יעלה שנה  אמיר שפגשנו בהר חומה

ריטלין  צורך הוא יא'. לכיתה הבאה
. למורתו שהרביץ אחרי' ג מאז כיתה

 צרך ריטלין כדורי להערכתם כמה
 ?היום עד אמיר

 התשובה למטה

 תשובה –כדורים ומספרים 
 0033מיר כי עד היום צרך כ בשיחה העריך א

כדורי ריטלין. בחופש הוא בהפסקה, אך 
לימודים ישוב ליטול את בתחילת שנת ה

 הכדורים על בסיס קבוע.

 מיליון 21.0נצרכו בישראל   1322 בשנת
 1323ביחס ל  67%. עליה של ריטלין גלולות

 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( – פישר )עזי

 חפשו אותנו -וגם פייסבוק יש לנו 

 

 .  ופה, ואף.לל אצבעכ

 ריטלין בגלולה זה ללימודים

 זה סמים קשים! –ריטלין באבקה 

 

 

 

 

 

 

 הרבה בלגן  –כדור קטן 

ריטלין היא תרופה שנויה במחלוקת. חיפוש מידע 
ה אתרים בהם היא מוצגת אודותיה ברשת מעל

לילדים ונערים  תהמאפשר כתרופה שאין בה סכנות
הפרעות התנהגותיות לשבת  קשיי ריכוז בעלי

בכיתה וללמוד כפי שלא יכלו לעשות זאת בשום 
צורה אחרת, במקביל לאתרים המציגים אותה 

 כסם מסוכן הגורם להתמכרות ולמוות.

 דות בסיסיות:מבליל האינטרסים הוצאנו כמה עוב
)ודומיו כגון קונצרטה( הוא שם מסחרי של  ריטלין

סם  - מתילפנידאטתרופה שהחומר הפעיל בה הוא 
אך במינון נמוך מגביר ערנות  מעוררפסיכואקטיבי 

 וריכוז, ולכן יעיל בטיפול בהפרעות קשב.
 

 מתילפנידאט רשום בפקודת הסמים המסוכנים
ישראל. רופאים יכולים לרשום ריטלין לאדם בוגר ב

.  זאת  יתללא אבחון של בעיה  רפואהחפץ בכך גם 
 .רפואה מעצימהמתוך עקרון של 

 

 

 

האם הפרעת קשב וריכוז היא מחלה 
 או קונספירציה של חברת התרופות?

רופתי עוזר? האם הוא האם טיפול ת
 הכרחי?

  סרט על המחלוקת בארה"ב
 מציג את המטבע מכל צדדיו.

 ויש יותר משניים. 

 התסמין השבועי לילד 
 קל. ריטלין גורם לדיכוי תיאבון ולפעמים לאובדן מש

 זה חיסרון הגורם לבעיות.  עבור אנשים מסוימים
 עבור אחרים זהו דווקא יתרון העשוי להוביל לצריכת יתר.

 סיבה לקחת ריטלין.  במבחן זה אולי 07ציון -
 לא! בטוח במכנס זה 07מידה 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 המתאים להם. 
לשם כך אנו עושים איתור פעיל ברחובות גילה והר חומה, 

ונמצאים בשיתוף פעולה עם גופים רבים העובדים עם בני נוער 
 .בעיר

 

 

 על ריטלין וקוקאין –קוק -קידי

המבנה הכימי של מתילפנידאט דומה 
שיתוק   -לקוקאין וכך גם אופן השפעתו 

 .בדופאמיןמנגנון וויסות במוח והצפתו 
 פעולתו של ריטלין חלשה מזו של קוקאין

 אך עיקר ההבדל ביניהם הוא במינון. 
יפים על מנת להציף בניגוד לסם אותו מסנ

את המוח בכמות גדולה של חומר פעיל, 
התרופות מתמוססות לאט ומגיעות למוח 

 בכמויות קטנות לזמן ארוך.

ים ריטלין ומסניפים או כאשר מרסק
מקבלים אפקט דומה  אותו מזריקים

 לקוקאין אם כי קצת פחות חזק.

לכן פוטנציאל השימוש לרעה בו 
 אליו הוא גדול מאוד.  התמכרותוה

 בין היתר בקרב משתמשים הוא מכונה
 קוקאין לילדים. –די קוק קי

אוגוסט
1321 
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