
 

 היסטוריה של הקוקאיןה

 ממסורת עתיקה לתרופת פלא, מטעם החיים לסם שהורג אלפים ומגלגל מיליארדים 

באופן מסורתי במשך אלפי שנים על ידי  וצמח הקוקה בהם מצוי הקוקאין נלעסעלי 
 ם לועסים גת.תושבי דרום אמריקה כפי שהתימני

ונתפס כתרופת פלא למגוון של  5511הקוקאין זוקק לראשונה על ידי כימאי גרמני בשנת 
המפורסם שבהם הוא  אותו לחולים ואף השתמשו בו בעצמם.מחלות. רופאים רבים נתנו 

מטופליו מצא עצמו צורך כמויות גדולות והולכות של החומר מ כמה זיגמונד פרויד שכמו
 השימוש בו.  ונאלץ להפסיק את

 

 

 

קוקאין הוצא מחוץ לחוק בארה"ב. בשנות השבעים והשמונים הסם הפך  5151ב 
 מגלגלת ה לא חוקית תעשייהוייסד פופולארי ביותר בתרבות הדיסקו 

 סכסוכים מאבקי שליטה על שוק הקוקאין הפכו . מיליארדים
 אלימים בהם נהרגים גם היום אלפי אנשים. 

 

 קוקאין כמה שורות על -יחידת האיתור הירושלמית  - עד אליך 
 3152  נובמבר

מאתרת בני נוער נפגעי סמים ואלכוהול  עד אליך

במטרה ליצור איתם קשר וללוות רחב ירושלים בכל מ
 אותם לטיפול המתאים להם.

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

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

 בשירותינו? מכירים מישהו שיכול להיעזר 
 צרו קשר )למטה(

 נעם גבע ע"ינכתב ועוצב 

 מה אכפת לך? צור קשר! 

 כולם עושים את זה!

אם יש לכם חשש או חשד 

שנער או נערה שאתם 

שימוש לרעה  יםמכירים עוש

 כוהול או סמיםבאל

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 

 מה זה קוקאין? –יישור קו 

 

   

 לבן כחול לבן

ישראל  כתבה שפורסמה לאחרונה בעיתון ה"ארץ"לפי 
רוב הסם מוברח על הפכה מוקד עולמי לסחר בקוקאין. 

ים ת, לעיריקה העניותזרים ממדינות דרום אמ שלידי 
, שנתפס קוקאיןמדי פעם בחדשות מדווח על בתוך גופם. 

המנסים להבריח את  חרדים ישראלים ועל צעיריםעל 
 . גם ביקושהחומר. ואם יש היצע יש 

ן גורם למוח להתרגל לנוכחות הסם ולהפחית שימוש ממושך בקוקאי
, דבר המוביל לתחושות קשות כמו שהוא מייצר את כמויות הדופמין

 חרדה ודיכאון בהיעדר הסם.

 

 האמריקאית , רוקח שנפצע במלחמת האזרחיםג'ון פמברטון
פיתוח יין קוקאין על מנת להקל על  והתמכר למורפיום

כשבארה"ב נאסר על מכירת אלכוהול הוא  5551התמכרותו. ב 
 קולה. -הוצא גרסה לא אלכוהולית של המשקה וקרא לה קוקה

 

 חומר למחשבה

 דיווחו על כךמהנערים בישראל  3% כ
ת נו בשימוש בקוקאין בששהתנס

שימוש לנתון נמוך יחסית  . 9002
 סמים אחרים.ב

דומה  ריטליןאל אף היותו חלש יותר 
 .השפעה לקוקאיןבגם במבנה וגם 

 כאשר במיוחד 
 כותשים ומסניפים אותו

 
 

 טהור ומלוכלך
 שני סרטונים על תהליך יצור הקוקאין

נעשה  זיקוק הקוקאין מתוך עלי הקוקה
באמצעות כימיקלים רבים כגון דלק, אמוניה 
וחומצות שונות ויוצר זיהום רב. אבקת הקוקאין 

במעבדות פיראטיות  שלבים בשני מיוצרת
 קולומביה ומדינות שכנות.בג'ונגלים של 

 

 

 קוקאין באבקה

 קראק

 עלי קוקה

וויסות קוקאין הוא סם מעורר. חזק. מאוד. הוא משבש את מערכת ה
של תאי עצב וגורם להצפה של המוח במוליך העצבי דופמין. דופמין 

הצורה של המוח להגיד לנו לעשות משהו  –לחוויות של עונג  קשור
 שוב. בגלל זה ישנם מקרים רבים של התמכרות לסם.

משתמשים . קוקאין מגיע כאבקה לבנה שלרוב נצרכת בהסנפה 
הגרסה הטובה שהם  הם מרגישים שתחת השפעת הסם מתארים

חזקים, חדים, בשליטה מלאה, גדולים מהחיים.  - ביותר של עצמם
. בגלל תכונות אלו וגם "ביטחון עצמי באבקה"כ לפעמים הוא מתואר

 למנה( הוא מקושר עם הצלחה, ₪בגלל מחירו היקר )כחמש מאות 
 עושר והחברה הגבוהה.

קה הוא קוקאין שעבר תהליך כימי פשוט ההופך את האב קראק 
לגביש שניתן לעשן ונותן השפעה חדה יותר אך קצרת תווך. קראק זול 

 משמעותית מקוקאין ובניגוד אליו מזוהה עם עוני ושכונות מצוקה.
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