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ברחוב הישראלי סמים ואלכוהול :שיעור

מטרותמספר

יבין את חשיבות הבטיחות בטיפול החניך1

הסמים ברחוב הישראלי החניך יכיר את סוגי2

כיצד לטפל במטופל עם מנת יתר החניך ידע3

הדרכה עזרי

מקרן ומחשב ,חוברת מערכים1

ייעודית בנושא וחומרי עזר אישיים מצגת2

ללוח מחיק טושים3



ופזיולוגייםסם הינו חומר כימי או ביולוגי המשפיע על תפקודים פסיכולוגיים 

.עוד לפני מאות שנים השתמשו בני האדם בסמים למטרות פולחן והילולה

.עד תחילת השליש השני של המאה הקודמת סמים לא נחשבו פסולים ומזיקים לבריאות

.עם הזמן הובנו נזקי הסמים  והם הפכו לבלתי חוקיים ברוב מדינות העולם
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לחיפוש אחר חויה אחרת או  . ישנם סיבות רבות בהם אדם מרגיש צורך לפנות לסמים

.   או פשוט להיות חלק מקבוצה, להוכיח משהו, ריגוש

לחץ חברתי1.

סקרנות2.

ציפייה שהשימוש בסם יגביר את היכולות המנטליות וההתנהגותית3.

רצון להפחית חרדה ספציפית וליצור תחושה כללית של פריקת מתחים  4.

חיפוש ריגושים וחוויות אחרות5.

שינוי בדימוי העצמי   6.

מוסכמות/ ביטוי למרידה כלפי מסגרת7.
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.הגוף מפתח תלות גופנית ונפשית, עם לקיחת הסמים

 

(:Physical Dependence) תלות גופנית . 1

זמן ההסתגלות  , הגוף מסתגל , לא משנה איזה סם)גוף האדם מסתגל לנוכחות הסם בגוף 

(.תלויה בסם ובכמותו

נפשיות קשות אשר נקראות  / הפסקה פתאומית גורמת לשורה של תופעות לוואי גופניות 

.תסמונת גמילה ו" קריז" 

עוויתות  , כאבי ראש חדים, נזלת, הקאות, תבטא בכאבים עזים בכל הגוףמ" קריז" 

(.לעיתים נדירות)לעיתים גם אובדן הכרה ואף מוות , שרירים והתכווציות
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Psycological) תלות נפשית . 2 Dependence: )

החוויה נחלשת כאשר יורדת הכמות   -והדחף לחוות את החוויה שמעניק הסם   הציפיה. א

מצב המניע את המשתמש לצרוך  , י פיתוח סבילות או ירידה בשימוש"של ריכוז הסם ע

.סמים שוב  או לצרוך כמות יותר גדולה של סם

התנהגות כפייתית להשגת הסם בכל מחיר ובמצב חרדה בהעדר הסם תעלם חוויית  . ב

.הנטילה ותיגרם למשתמש אי נוחות קשה

.התלות הנפשית היא המכתיבה העיקרית לצריכת הסמים

הסמים יוצרים נזקים רבים, מעבר לתלות הפיזית והנפשית

הסמים משפיעים על מערכות שונות בגוף ובעיקר על מערכת העצבים  : נזק  בריאותי

(תלוי בכמות ובריכוז הסם)המרכזית 

לא מוגבל במחיר ומחירו גבוה מאד  לעומת  ,  עקב היותו לא חוקי,הסם  : נזק כלכלי

.  קבל וצורך מ" לקוח "הכמות שה

.סמים גורמים לפשיעה וסכסוכי משפחות וחברים: נזק חברתי

.הסמים פוגעים ביכולת התפקוד ושיקול הדעת  של המשתמשים בהם :נזק מבצעי
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.  לכל משפחה יש את המאפיינים שלה, הסמים מחולקים למשפחות

:  המשפחות

מרדימים 

ממריצים

משככי כאבים

מעוררי הזיות  

:   כדוגמאתבן המשפחות השונות נמצאים גם סמים חוקקים 

. (ממריץ)קפאין , ( ממריץ)ניקוטין , ( מרדים)אלכוהול 
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:אופיום

נמצא בשימוש כבר אלפי שנים•

וכמדכא שיעול ועצירות, כמשרה שינה, שימש כמשכך כאבים, מיוצר מפרח הפרג•

מהאופיום מיוצרים המורפין הקודאין וההרואין•

את האופיום עצמו ניתן לעשן או לערבב במשקה•

האופיום נפוץ מאוד כיום במזרח הרחוק•

צבעו של האופיום שחור זפת•

:הרואין

(מרדימים, מדכאים)שייך למשפחת האופטיים •

חומר, קוק פרסי: שמות הרחוב שלו•

מיוצר מפרח הפרג•

עובר בצורה טובה יותר את מחסום הדם במוח ולכן השפעותיו בולטות יותר לעומת סמים אחרים מאותה משפחה•

הרחה חמה, הזרקה: צורות הנטילה•

וויטאוף ' בז  -צבעו •

נפוץ מאוד בשוק בעיקר בגלל מחירו הנמוך יחסית•

:גורם ל 

אופוריה

 רגיעה

 בחילות

 הקאות

. מתואר כהרגשת התעלות ואופוריה 

.   רגיעה והרפייה, "דומה לאורגזמה"הרגשה 

, ירידה בחום הגוף: ההשפעה הגופנית .לאפטי ואדיש לסובב אותו , תחת השפעת ההרואין,המשתמש הקבוע הופך 

פיתוח מהיר של תלות  . ירידה בדחף המיני, עצירות, ירידה בדופק ובלחץ דם, קשיי נשימה, הקאות, נזלת, רגישות לאור

7גופנית

 עצירות

 גרד

 ברדיפנאה

   דיכוי יצר מיני

 שיבוש חמור בתגובות
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:אדולן/ מתדון

.למטרות גמילה ופיקוח( עבור אלו המשתמשים בהרואין)האדולן משמש כתחליף סם •

ארוך יותר מאשר בשימוש בהרואין( ½ T)שלו על הגוף  ההפעהזמן •

האדולן מופיע בבקבוקים לבנים המחולקים על ידי המדינה בבתי כלא ובמרכזי חלוקה  •

.תחת פיקוח

צבעו של האדולן הוא כחלחל והוא ניתן בשתייה•

:היפונדרום

.כדור נפוץ בין המשתמשים בהרואין•

.משתמשים בהם על מנת לשבור קריז ובזמן מחסור בהרואין•

הנוטלים כדורים אלו על מנת להקל על  , כדורים כאלו ניתן למצוא אצל חולי סרטן•

.הכאבים
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:קוקאין

.מיוצר מעלי הקוקה•

ובעצם משמש כסם  , וסרטוניןנוראדרנלין , מעכב את הקליטה בחזרה של דופמין•

.ממריץ

שהשפעתו מרוכזת  , סודה לשתייה וחימום יוצר את גבישי הקראק, שילוב של קוקאין•

.וגדולה בהרבה מזו של הקוקאין

.חשוב לציין כי הסם הנקי אינו ממכר פיזית אך ממכר מאוד נפשית•

ועישון במקטרות או  , מריחה בריריות בגוף, (הסנפה)הרחה קרה : צורות הנטילה•

.בבסטים

.לבן, בסטים, קריסטל: שמות רחוב•

•SPEED BALL- שילוב של הרואין וקוקאין.

.ממחיר מנת הרואין 3-4מחירו של הקוקאין יכול להגיע לפי •

.גם אחרי שימוש אחד, הקראק הוא מאוד ממכר•

.צבע הסם הוא לבן•

אנשים המשתמשים בקוקאין עלולים לחוות איסכמיה לבבית כתוצאה מכיווץ כלי הדם •

קרוי בהגה  . חריף קורונרישהקוקאין גורם ולהופעת סימנים קליניים הדומים לאירוע 

.PRINZMETAL ANGINA -המקצועית
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:אקסטזי

.לכדורים צבעים שונים וצורות שונות, כדורים בערך בגודל אקמול: צורת הופעה•

מדובר בנוסחא כימית מסוכנת לבריאות, טעות -. נחשב בעיני הציבור כסם קל•

.  ממריצות והזיוניות -לחומר זה יש שתי השפעות•

ההשפעה שלו על מערכת העצבים עלולה להיות הרסנית למרות שיש אנשים  •

.שרגישים יותר ורגישים פחות

ביכולת  , בזיכרון, לבעיות בחשיבה, שימוש אינטנסיבי יכול להביא לניוון של תאי עצב•

.נמק של אזורים שלמים במוח, ההתמצאות והחמור ביותר

חמימות כלפי אחרים ותחושת גירוי  , רוגע ושמחה, האקסטזי מעורר תחושת אמפטיה•

על ירידה בתוקפנות ועל  , (אופוריה)נוטלי הסם מדווחים על תחושת התעלות . ממגע

. הפחתה בתחושת החרדה

, יתר לחץ דם, הפרעות בקצב הלב, יכול הסם לגרום לכאבי שרירים, עם זאת•

.בתיאבון ובדיכאון, הפרעות בשינה

הסם נפוץ בעיקר במסיבות ורוב מקרי המוות שדווחו קרו לאחר ריקוד רב והתייבשות  •

(.פעילות גופנית מאומצת)

עד למצב , והפרעות בקרישה, בכליות, בנוסף לכל תופעות הלוואי יש גם פגיעה בכבד•

.של נזק בלתי הפיך
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:alpha-methyl-phenetylamine  אמפיטמין

מחלה בה קיימת נטייה קיצונית להירדם בזמן פעילות  )טיפול בנרקולפסיה , מדכא תיאבון

.  'וכד( מונוטונית

.לעשן או להזריק, לבלוע כגלולה, ניתן לשאוף

תנועות גוף בלתי רצוניות  , סחרחורות: האדרנרגיתמעלה את פעילות המערכת 

ירידה בתפקוד וביעילות המערכת , עור חיוור ושומני, גרד, בחילה, היפראקטיביות

.כליות וריאות, שבץ ונזקים לכבד, בעיות לב, החיסונית

:שימוש ארוך בסם יכול להביא ל

ולבעיות מוטוריות נוספות פרקינסוניותתופעות •

בעיקר בשל מחסור בשינה, אלימות ושיפוט לקוי, אירטיבליות•

ולהרס מסיבי של שרירי השלד, מביא לסדקים בעור•

התמכרות, הפסקת תופעת חלימה, דיבור מהיר, אופוריה :בפן הפסיכולוגי•
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DIETYLAMIDE LSD- LYSERGIC:

"ילדי הפרחים"ובתקופת  80 -וה 70 -היה נפוץ מאוד בשנות ה

מיוצר מפטרייה שצומחת על דגנים ובעיקר על שיפון•

ולטריפים שחוזרים על עצמם גם , איבוד קשר עם המציאות אשר מוביל למעשים לא הגיוניים: סכנות•

לאחר מספר שנים

במקרים מסוימים יכולה להתפתח מחלת נפש כתוצאה משימוש•

הסם נחשב כיום לאחד מהסמים המסוכנים ביותר שקיימים•

:  סימנים גופניים

(לאחר יום)עלייה ברמת הסוכר בגוף •

עליית טמפרטורת הגוף•

יובש בפה•

"עור ברווז"•

עלייה בקצב הלב•

:השפעות נפשיות 

בעיקר בחושי הראיה  ,סילופים בתפיסה , המשתמש עובר חוויות המאופיינות עיוותים בתחושות •

.והמישוש וכמובן הזיות

.תחושת הזמן אובדת , שינויים ברמת הרגישות•

.השפעתם למשך שמונה שעות בממוצע, סמים אלו •

12

עליה בלחץ הדם•

הידוק בלסת•

התכווצות שרירים•

בחילה•

זיעה•

התרחבות האישונים•

הפרשת רוק•

נדודי שינה ורעד•

לי
ל
כ

 /
ה

ב
חו



:חשיש/ מריחואנה

משמש לצורכים רבים    הקנביסצמח . הם הסמים הנפוצים ביותר בעולם   הקנביסמוצרי 

במדינות שונות בעולם חקלאים  .. לשריפה ועוד , ליצור בדים עבים , בעבר גם לתרופות

.ל ועוד"אשר משמש ליצור כל הדברים הנ" מעוקר" קנביסקיבלו אישור לגדל 

הוא החלק אשר לרוב ממנו יוצרים  הקנביסהפרח של צמח 

:שלוש צורות

. מיוצר מכתישת העלים היבשים והתפרחת היבשה של הצמח -( גראס)מריחואנה •

.טחינה ודחיסה , מיוצר משרף הצמח  אשר עובר תהליך ייבוש -חשיש •

.עם נוזלים פחמניים הקנביסי אידוי  צמח "מתקבל ע -שמן חשיש •

אנרגטית לעומת החשיש אשר    HIGHהשימוש  במריחואנה גורם לרצון לשמוח לתחושת 

.גורם יותר לקיבעון תנועתי

,  יובש בפה , עליה בלחץ הדם, האצת קצב לב, השימוש גורם לטשטוש תחושת זמן ומרחב

.ירידת ברמת הסוכר בגוף ותאבון מוגבר

פגיעה  , פראנויה , התקפי חרדה, שימוש קבוע עלול לגרום לפגיעה בתפקוד הזכרון 

מדענים אפילו מחמירים ואומרים שעישון  )של העובר כאשר אשה בהריון מעשנת . א.נ.בד

פגיעה במערכת החיסונית וחשיפה  , ( חומרים אלו פוגע באיכותו של הזרע ובכח הגברא

.גדולה יותר לזיהומים ומחלות

13

לי
ל
כ

 /
ה

ב
חו



האלכוהול נוצר לרוב כתוצר לוואי של פירוק סוכרים

(  ענבים הדרים וכדומה)אלכוהול לצריכה אישית מיוצר בתהליך של התססת דגנים או שאר פירות 

.לתעשייה ורובם תוצרי לוואי של זיקוק מנפט אלכוהוליםקיימים גם 

"אלכוהול אתיל"או , "אתנול"אלכוהול לצריכה הוא חומר בשם 

האלכוהול כתרבות בילוי פופולארית התפתח חזק מאוד במהלך שני העשורים האחרונים

18י נוער מתחת ל "במיוחד חלה עליה גדולה בצריכה ע

.  אל מחזור הדם, האלכוהול מסתנן במהירות ממערכת העיכול

הוא , מרגע שהאתנול מגיע למחזור הדם; וכך למתן את ההשתכרות, אוכל שנמצא במערכת העיכול יכול לעכב קצת את המעבר הזה

.מתפשט לרקמות הגוף כמעט באין מפריע

. ידי הכבד-השאר מפורק על, אחוז קטן מהאתנול מופרש דרך השתן ודרך הנשימה 

מרבית הסמים עשויים מפרודות גדולות  . האתנול משפיע על הגוף במגוון צורות, עד שהכבד מצליח להיפטר מהכמות שנצרכה

.  לא כן האתנול. ומסובכות מכדי לעבור על תוך המוח ממש

.  ומשנה את התנהגותם ואת רגישותם של תאי העצב במוח עצמו, האתנול חודר בלי שום בעיה אל הנוזלים שברקמת המוח

.מה שגורם לכליות להיפטר במהירות מנוזלים, ADHבנוסף האלכוהול מעכב את היווצרות ההורמון עוצר השתן 

:האלכוהול פוגע במערכת העצבים המרכזית

.ורוגע, איטיות מחשבה, אתנול גורם לשחרור עכבותה–בקליפת המח 

.תחושה נעימה בגוף, ירידה דראסטית בתפקוד המוטורי -במוח הקטן 

.נטייה לאלימות; הגברת רגשות עד לאיבוד שליטה, בעיות זיכרון -במערכת הלימבית 

,  היא שמביאה את הבחילה הנוראית והרצון הכללי למות, בשילוב עם השפעה מגרה על מערכת העיכול, ההפרעה למח הקטן

.שמאפיינים שתייה מופרזת 

ובהמשך הדרך  , טמפרטורת הגוף צונחת, הנשימה מואטת, רצוניים של המח-בכמויות גדולות יותר האתנול מפריע לתפקודים הבלתי

.ומוות, תרדמת, הכרה-ממתינים איבוד

נזקים לטווח הארוך

.מתשח –האלכוהול פוגע בכבד 

( .פגיעה ביכולות מוחיות, פסיכוזות והזיות, איבוד תחושה באברים שונים, איבוד ראיה)פגיעות שונות במערכת העצבים 

.ניוון שריר הלב

. אלכוהוליזים -פגיעה חברתית 

.פגיעה כלכלית
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:  טיפול

  סימטומטיתברמת האמבולנס הרגיל נטפל •
ABC -תמיכה ב •

בדיקת אישונים  •

במידה וסוכר נמוך יש לטפל כמו בהיפוגליקמיה   -בדיקת סוכר •

בלי לעכב את הפינוי -הקאות מרובות מתן נוזלים / בחשד להתייבשות •

ן"חבירה לנט/ פינוי דחוף לבית החולים •

.ן וברמת בית חולים קיימות תרופות הנוגדות את פעילות הסמים"בנט

כגון   -האופיאטיםהנוגדת את פעילות ( נלקסון)ן יש תרופה בשם נרקן "לדוגמא בנט

י סימנים מחשידים "עפ אופייטיםלכן במטופלים עם חשד למנת יתר של . והרואין מופריום

. ח"פינוי דחוף לביה/ ן"יש לחבור לנט, או מידע שהתקבל מסביבת המטופל
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