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 הסמים שעל הדלפק –לבדוק את הסחורה 
   .בפיצוציות במקומות שונים בארץ הנמכריםהם שם כולל לסמים  סמי פיצוציות

נגזרות . משלוש קבוצות עיקריות של סמיםהמשפחה המפוקפקת הזו מורכבת 
הקנייה בפיצוציה באופן סינטטי, וסם האונס לסוגיו. ת, נגזרות של קנאביס חגיג

, ולא מסוחר מעניקה לסמים אלו לגיטימציה והופכת אותם ונורמטיבי שירי
  ריים מאוד בקרב בני נוער.פופולא

 ,סמי פיצוציות הם סמים חזקים ביותר, לעיתים ! לא מדובר בתחליפים או חיקויים
 פי כמה מהסמים הטבעיים.כמו במקרה של קנאביס סינטטי, הם חזקים 

 איפה הרשויות? מסובכות בבעיות של חקיקה ואכיפה.

. בחור נחמדברחוב נערים מדברים על 
חלקם מסכימים שהוא נחמד. חלקם 

מה שבטוח שהרבה מהם מכירים  לא.
אותו באופן אישי או דרך מכרים. הוא 

 שמעו עליו. כולם .מפורסם

 

 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 

 "עד אליך"

 
 יחידת איתור

 

 קנאביס סינטטי              

מיסטר נייס גאי, מבסוטון, למון 
)ועוד רבים  כל אלו - גראס, סבבה

 מים סינטטייםסשמות של  אחרים(
 ים את פעולתו של הקנאביסהמחק
מחשיש  חזקים פי כמהוחלקם  במוח

ן מספיקות רק שכטות לכ או גראס.
  בודדות לגרום להשפעה חזקה. 

או  נמכרים כ"קטורת" הסמים
מגיעים כעלים ו "חליטת צמחים"

יתן לעשן או לחלוט נמיובשים אותם 
 במים חמים.

 השפעותיו  שאר    בין
 קנאביס סינטטי גורם 

  להזיות.
סיפרו  ושהשתמש אם הדרך נערים ב

 ."כמו לעשן טריפ"לנו שזה 
 םורגמאותה סיבה בדיוק הוא 

לחרדות ולהתקפים  לעיתים
 –פסיכוטיים.  קשה למצוא נתונים 

 .מלאה בסיפוריםאבל הרשת 

 

חומרים פסיכו  ישנם הגתבצמח 
אקטיביים בשם  קתאין וקאתינון 

. אמפטמיניםההשייכים למשפחת 
 שימוש המסורתילהודות בעבר 

חומרים אלו  בעדה התימנית בצמח
ויצרנים לא היו בפקודת הסמים 

תמצית על מנת למכור ניצלו זאת 
בקפסולות תחת השם  םסה של

אנשים רבים  עקב ההצלחה .חגיגת
ר או נגזרות החלו לייצר את החומ

 .בביתם בדותבמע גם שונות שלו

חגיגת אינו חוקי אך הוא נשאר 
השם הנפוץ של סמים אחרים 
הדומים לו ועודם נמכרים 

 גתהזרקת חגיכיום  בפיצוציות.
קשים תחליף לסמים משמשת 

 .בתחנה המרכזית בתל אביב

 
 לא חוקי עם נדייק או – מעמד חוקי

 לפקודת הסמיםבעבר כל סם פסיכואקטיבי נכנס 
אינו בפקודה  שחומרעד כחומר עם מבנה כימי ספציפי. 

, אך מכירתו היא קה ולשימושצור החזיהוא חוקי לי
האוסר על סיפוק  חוק העונשיןשל  333מעבר על סעיף 

 או מכירה של תרופות מסוכנות בצורה רשלנית.
 

ניצלו זאת על מנת לקחת סמים הנמצאים יצרני סמים 
ובכך להפכם  כימי מזערי שינוי בהם בפקודה ולעשות

 "חוק הנגזרת"עבר  2102ב . חוקי למהדריןחומר אחר, ל
הסמים קתאין וקאתינון שמהם המוציא את כל נגזרות 

 הפיקו את החגיגת ודומיו.
 
הוצאו רשימה ארוכה של קנבידואידים  2100ב 

נייס גאי ומבסוטון. מר. לחוק ביניהם סינטטיים מחוץ 
 אך חוק הנגזרת אינו חל עליהם.

 

GHB  2113הוצא מחוץ לחוק כבר ב. 

DaBomb 

 

 זהתשכחו מ
פיצוציות הוא דינאמי מאוד. ה השוק של סמי

 חומרים חדשיםאים יממצא הרף אנשים לל
המשפיעים על המוח אך אינם בפקודת הסמים. 

סמי מעצבים והם  לכן הם נקראים לעיתים
 .מהירבקצב  זהאת  זהמחליפים 

כאן ו שנסקר סמיםהשהרבה מהשמות וכנראה 
 הוחלפו כבר או יוחלפו באחרים בעתיד הקרוב.

 
 מהחתול... זה משחק תופסת והעכבר זריז

                          קטורת צמח הגת 
 מנוצלים לרעה על ידי תרבות הסמים

 

מאתרת בני נוער נפגעי סמים  עד אליך

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

הר  ,שים איתור פעיל ברחובות גילהעו לשם כך אנו
אנחנו  במרכז העיר וקריית יובל . ופסגת זאב חומה,

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

 מכירים מישהו שיכול להיעזר בשירותינו?
 צרו קשר )למטה(

 אקסטזי נוזלי -סם האונס 

GHB  המדכא את מערכת  סם מרדיםהוא
העצבים המרכזית וגורם לתחושה של רוגע 
ואופוריה. במינונים גדולים יותר גורם לאובדן 

 הכרה וזיכרון.
 

 צבע  הסם מגיע כנוזל חסר
 קה תוך נתומטעם או ריח 

עצמי הוא משמש לשימוש כספר שעות מהגוף. 
א משמש גם בעיקר כסם מסיבות, אך הו

רול העכבות טל ידי נלתקיפה מינית ע
 ות של הקורבן.דגוההתנ

יש לו תופעות לוואי רבות והוא אף עלול לגרום 
 לשיתוק נשימה ולמוות.

 מאמינים? 2103עדכונים מהשטח. כבר 
מאתר  "עלם"כחלק משיתוף הפעולה שלנו עם -

 יובל.שלנו התחיל לעבוד בניידת בקריית 
עם מועדון  בשיתוף עובדיםבפסגת זאב אנחנו -
שמושך אליו נערים רבים, חלקם עם  "בלופ"ה

אנחנו מחזרים ועוזרים איפה כים אמיתיים. צר
 שאפשר.

בהר חומה יצרנו קשר עם רב המעביר שיעורי -
רבים.  אליו מגיעים נערים תורה על בסיס קבוע

 על מנתבשכונה,  יצרנו קשר בינו ובין רכזת הנוער
שיתוף פעולה ביניהם שיטיב עם כולם ליצור 

 ובעיקר עם הנערים.
 
 

 צוות עד אליך
 החדש      

 

 "אתם לא מבינים מה זה"
. זה זמין "נייס גאי"מ כך אמר נער בתהליך גמילה

 הוא טוען.  זה גומר אותנובקלות וזה חזק בטירוף. 
שמענו על נער אחר שהשתמש בכל סוגי הסמים 

יגמל אחרי שניסה קנאביס סינטטי. הוא והחליט לה
 חזקה עם השפעה כל כך כל כך נגיש,  הבין שחומר

 יגרום לו להידרדרות ללא תחתית.

 !משלוחים בכל הארץ
 בפיצוציות. קסמי פיצוציות נגישים היום לא ר

מוצרי מציעים רכישה של ה ברשת יום ישנם אתריםכ
הרכישה איכותיים עם משלוחים עד הבית.  קטורת

כרטיס אשראי מזומן של לרוב דיסקרטית באמצעות 
 שלא רשום על שם איש.  בנק הדואר

ר. יתכן המעמד החוקי של המוצרים לא לגמרי ברו
שהם לא בפקודת הסמים ויתכן שמדובר בבעיית 

כמה קליקים זה כל מה שצריך אכיפה קשה. כך או כך 
 היום בשביל לקנות סמים.

 גם בחדשות מתקשיםלא מאמינים? 
 .סרטוני פרסומתו אתרי הדרכהיש גם ו

יש  רק בתחתית העמוד בגוגלחפשו מוצרי קטורת 
 .סמים – . כל השארקטורת באמת

 י      דימה  נעם מירב שריתמיכל    עז
 ע"וס    רכז                 מאתרים  

 כלל אצבע לסמי פיצוציות
מעמד חוקי הוא לא מדד 

לאיכות, בטיחות או 
 .מוסריות 

 בכל סם יש סכנה
 להתמכרות

 שימוש לרעה.לו
 לא משנה אם הוא

 חוקי או לא. 

 2103ינואר 

 נכתב ועוצב בידי נעם גבע
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