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 סיפור מסגרת: התמכרויות שונות והנזק שהן גורמות

ת שונות מתופעות ההתמכרות. במדינת ישראל ישנם מקרים רבים של אנשים שנפגעו בדרגו

טובים לשיקומם  חלק מהנפגעים הם במצב בו עם תמיכה מתאימה וטיפול נכון ישנם סיכויים

ולהחזרת הנפגעים לתפקוד טוב, תוך חזרתם למהלך חייהם לפני ההתמכרות. במקרים 

אחרים, נמצאים נפגעי ההתמכרות במצב קשה, בו נדרשת התערבות ארוכה ועמוקה מצד 

קשה של מאבק, בטרם הסתמן סיכוי ליציאה מהמצב הקשה של המקצוע וכן תקופה גורמי 

ההתמכרות. במקרים רבים, מוגדרים מתמכרים אלו, גם בסיום הטיפול, כמי שישארו לאורך 

 כל חייהם בסיכון לחזור וליפול בחזרה לדפוסי ההתמכרות, דבר שישפיע על המשך חייהם.

קטין או בגיר( מאורח חייו והתמסרותו ההולכת ההתמכרות מוגדרת כיציאתו של אדם )

והגוברת לחומרים או לתחומים המביאים לו תחושת עונג זמנית עד שלאחר זמן מתקיימת 

פגיעה קשה באורח חייו. ההתמכרות מביאה בהדרגה להשתלטות של רוב הצרכים הפיזיים 

שת הנאה ובהמשך והנפשיים הקודמים. המכור צורך יותר ויותר מאותו דפוס המביא לו תחו

מפלט קבוע מחייו. בתחילה הוא חווה כעין שחרור ועונג, בהמשך מתחילים לראות את נזקי 

ההתמכרות היא כבר מחלה  -ההתמכרות בהתנהגותו ובהופעתו של המכור ובשלב השלישי

 מורכבת וקשה המשתלטת על מרבית או על אף כל ההיבטים בחייו.

יהם, אלא גם את סביבתם, למשל בעת נהיגה או רבים מהמתמכרים מסכנים לא רק את חי

ג את החומרים הממכרים. מרבית ההתמכרויות המסוכנות והמוכרות ביותר הן בנסיונם להשי

)מחשיש, סמי פיצוציות, תרופות שונות ועד לחומרים כהירואין( וכן  לסמים נרקוטיים

רות, להרעבה עצמית, לאלכוהול. לצידן, עולה בשנים האחרונות גם ההתמכרות, בד"כ בין נע

דבר המביא לא פעם לסכנת חיים של ממש. לצד אלו, יש המתמכרים לדחפים שונים, ביניהם 

המתמכרים לפדופיליה, לפורנוגרפיה, לאינטרנט, לאכילה מופרזת, לקניות ואפילו לספורט. 

כאמור, בכל המקרים מדובר בסטייה מאורח החיים ולנזקים ההולכים וגוברים לאדם 

 ו, שתיקונם מצריך בד"כ התערבות חיצונית.ולסביבת

כמה חוקים בישראל מטפלים בהיבטים מסוימים של התמכרויות, בתוכם "פקודת הסמים 

המסוכנים", העוסקת למשל בייצורם והפצתם, וכן בהענשה של המפיצים כולל החרמת 

רכושם )חילוט(. בהקשר לנהיגה תחת השפעת האלכוהול והסמים עוסקת "פקודת 

 (.2005רה" )שתוקנה בהתעבו

מושגים באזרחות, הקשורים בנושא זה הם זכויות האדם והאזרח, עקרון שלטון החוק, 

 תפקידי השלטון ורשויות המדינה ועוד.

כיום, ככל שבמדינת ישראל ישנם חוקים שונים וישנן רשויות שונות )במשרדי הבריאות, 

ם לטיפול בבעיה, הרי שהיא התחבורה והחינוך( העוסקות בכך ומתקיימים מוסדות שוני

מתקיימת ונוכחת בחיינו וממשיכה לפגוע באזרחים המתמכרים, בבני משפחתם, ולמעשה 

בחברה כולה. ראוי לבדוק אם במדינת ישראל נעשה כל מה שנחוץ כדי להילחם בתופעה 

 קשה זו.

ושא ההתמכרות לסמים בקרב מבוגרים, תופעה המביאה אנו בחרנו למקד את עבודתנו בנ

נזקים רבים בחיינו ובה פגיעה בזכויות אדם כמו הזכות לקניין, לפרטיות ובעיקר הזכות ל

 לחופש ולחיים וביטחון.
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בעבודתנו נבדוק את תופעת ההתמכרות לסמים ונציע לה פתרון מעשי. בעבודה זו נעשה את 

 הדברים הבאים:

  ה הספציפית מקורות אמינים, עדכניים ורלוונטיים לנושא המבהירים את הבעי 3נמצא

 שבחרנו, וננמק מדוע בחרנו דווקא במקורות אלה.

  נקשר ונתבסס על ידע הנלמד בכיתה מתחומי התוכן באזרחות כמו: "רשויות

 "זכויות האדם והאזרח" ;"מדיניות רווחה" ;השלטון", "גישות חברתיות כלכליות"

 לסוגיהן ועוד )כולל הצגת המושגים כפי שנלמדו(.

  שהיא מתקיימת בשטח באמצעות כלי בדיקה כשאלון, ראיון או נבדוק את הבעיה כפי

שאלות לשאלון או עריכת  5-10נשאלים,  20-25תצפית ]עריכת שאלון הכולל: 

ראיונות לשני מרואיינים מתאימים לדון בבעיה, כאשר השאלון או הראיונות 

 מתייחסים ובודקים את הבעיה שבחרנו לעסוק בה ותורמים להתווית דרך הפתרון.

 תצפית([\ראיון\ננמק מדוע בחרנו דווקא להשתמש בכלי החקר המסוים )שאלון

  נציג ממצאים שנאספו על פי כללי הצגת ממצאים שלמדנו ובדיקת ההלימה בין

 הממצאים לבין הבעיה שניסחנו.

  נבחר פתרון מעשי לבעיה תוך הנמקה לגבי יתרונותיו ביחס לפתרונות אחרים

 נותיו האפשריים. הפתרון יתבסס על הידע שלנו,אפשריים והתייחסות גם לחסרו

 בתכנים שנלמדו בשיעורי אזרחות בנושאים רלוונטיים .

  נכין תוצר סופי המופנה לגורם שנראה לנו מתאים שעשוי לסייע ביישום הפתרון אותו

אנו מציעות. התוצר מופנה לגורם בו בחרנו והוא יכול להיות מוצג כדו"ח, מכתב 

הסברים על הבעיה ונימוקים לגבי הפתרון המומלץ. כמו כן,  מפורט או מצגת ובה

 נסביר וננמק מדוע נבחר דווקא גורם זה על ידינו.

 .נכתוב יומן למידה אישי לאורך כל תהליך העבודה 

 .נכתוב עבודה בכתב על פי ההנחיות שניתנו בכיתה על ידי המורה 
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 ספרות סקירת

 קשים בסמים שימוש :ניסחנוש לבעיה הספרות של יחסה את לבדוק ניגשנו

 ישראל במדינת מבוגרים בקרב

 זו בפקודה.(1)ישראל כנסת ידי על המסוכנים הסמים פקודת מחדש נוסחה 1973 בשנת

 רופא מיהו הוגדרא( רופ) םמסוכני לא סמים לספק רשאי מי ,מסוכנים סמים מהם הובהר

 ניתן היתר יבוא ובו כמו כן מגדירה הפקודה כיצד, הרופאים לפקודת 2 בסעיף מורשהה

 השם הסם, את לייבא לו שהותר האדם של והמען השם, ווכמות הסם על מלאים פרטים

 הוא גם יכלול יצוא היתר. היבוא יבוצע שבו הזמן ופרק הסם יושג שממנו האדם של והמען

 ישלח שאליו האדם של והמען השם, המייצא של והמען השם ,וכמותו הסם על הפרטים את

 ומה זה חוק על עבירה מהי ;היצוא יבוצע שבו הזמן ופרק הסם ייוצא שאליה רץהא שם, הסם

 מאסר שנות לעשרים עד גיעתכן שיי  מסוכן סם של החזקה עלהעונש  .שכזו עבירה על הדין

 החזיק אם. העונשין לחוק (4) )א(61 בסעיף האמור הקנס מן וחמישה עשרים פי של לקנס או

 בסעיף כאמור קנס או שנים שלוש דינו, בלבד העצמית לצריכתו בו השתמש או בסם אדם

 בית כותלי בתוך העצמית לצריכתו בו משתמש או בסם שמחזיק מי .העונשין לחוק (4) א(61(

 על לעבור שרשאי מי(. שנים עשרה שש לו מלאו לא אם רק) שנים חמש מאסר דינו הספר

 להם יש אשר רופאים , "ובחצרי המוחזק הסם על ברשיון מחזיק אשר" רוקח הוא זה חוק

 מרוקח שבהחזקתו הסם את השיג שהוא מוכיח אשר בסם המחזיק, בסם להחזיק היתר

 המסוכן בסם השימוש לו הותר אשר אדם, הרוקחים פקודת הוראות לפי לו נופק ושהסם

 כי ברור באופן להסיק ניתן מכאן .רופא או רוקח מאת למשתמש סופק והסם ריפוי לצורך

 להחזיק ,למכור עבירה זו .בישראל מותרת אינה, בפרט קלים וסמים ,כללב סמים צריכת

 .ברורות בנושא וההוראות סמים אלה ולצרוך

 מהאתר נלקח זה מאמר .םלסמי בהתמכרות העוסק מאמר מצאנו לכך בהמשך

 ,פסיכולוגית בעיה הינה לסמים שהתמכרות טוען הכותב זה במאמר (.2)פסיכיאטריה""

 ,סבילות :פרמטרים שלושה פי על מוגדרת לחומר ההתמכרות .כלכליתו תרבותית ,חברתית

 ,אמפטמינים לדוגמה) ממכרים סמים מהם מבהיר הכותב בנוסףתלות, ותסמיני גמילה.   

 ההתמכרות שתהליך מדווח הכותב .ההתמכרות תהליך ומתאר את( אופיאטים ,הזיה סמי

 שמוביל גדול נפשי מכאב ,שהיכל ממצוקה שסובלים אנשים -ראשונית מצוקה מתוך נובע

 כל מנסה האדם הרי ,נסבלת בלתי היא שהמציאות מכיוון .המציאות את לסבול יכולת לחוסר

 את תופס שהוא האופן את או המציאות את שמשנה שלו התודעה מצב את שמשנה דבר

 ,ארעי משימוש כלל בדרך שמתחיל ,התפתחותי הדרגתי תהליך היא התמכרות .המציאות

 של תסמינים מתאר הכותב .תלות בחומר לפיתוח שמוביל קבוע לשימוש במהרה הופך אך

 ,רגשי בתפקוד שינוי כמו מכורים בקרב לזהות ניתן הסם לסוג קשר ללא אשר התמכרות

 .ועוד מיני בתפקוד ירידה ,הגוף של מהזנחה הנובעות פיזיות פגיעות ,יום סדר בשמירת קושי

 מאמרב לראות ניתן .מהסמים וגמילה בהתמכרות לטיפול שיטות תארמ הכותב ,ולסיום

 הקרובה בסביבתו וכן עצמו בו פגיעה -אותם שצורך במי הסמים פוגעים כמה עד זה מקצועי

 .והרחוקה

 כי מסתבר ,הסמים תופעת למיגור שנעשים המאמצים לכל ובניגוד ,לעיל לנאמר בניגוד

 שפורסם במאמר לראות ניתן כךל דוגמה ,פעם מאי יותר נפוץ יוםכ בישראל בסמים השימוש

 הסוהר ביתלתוך  סמים הברחתשל  סיכול על וחודמ זה מאמר   nrg (3.) החדשות באתר
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 כוחות הצליחו ובו ס"השב של דרור ויחידת המשטרה כוחות ידיב עשהנ זה סיכול .מעשיהו

 החודשים במהלך כי סופר במאמר .קוקאיןה כסם החשוד חומר של גרם160 -לתפוס אלה

 כמות להחדיר הכוונה לאור פליליים אסירים בקרב סמוי סוכן הופעל לפני התפיסה רוניםהאח

 האחרונה המבצעית הפעילות במהלך .האסירים של לשימושם זה מסוג סמים של גדולה

 כסם חשוד חומר גרם 160 ונמצא רשותובו בסחר החשוד של מעצר לבצע השוטרים הצליחו

 .שקל אלף 60-כ של בשווי קוקאין

 Mako (4.) החדשות באתר שפורסם במאמר ,בחוק פרצה של נוסף מקרה לראות יתןנ

 בתל במועדון התמוטטה אשר 23 בת בחורה ,פישר מושית של מצבה על דיווח זה מאמר

 ולגורמים למשטרה ברורות לא עדיין המקרה נסיבות. אקסטזי"" סםה צריכת עקב אביב

 את נטלה ,קשה במצב שרויה עדיין ראש ,מושית האם לברר המנסים בעניין המטפלים

 .ידיעתה ללא שלה למשקה הוחדרו הסמים שמא או מרצונה הסמים

 ואף ,מבוגריםב ,בנערים הפוגעת נרחבת בעיה הייתה ומתמיד מאז הסמים בעיית ,ולסיכום

 .באופק ממשי פתרון נראה לא ,בתופעה להילחם שנעשים המאמצים כל למרות ,בספורטאים

 שרבים הרי  -הסמים לנזקי מודעות ישנה שלכאורה ולמרות חוק של קיומו למרות כי מתברר

 לוקה וההסברה מספיקה אינה שהאכיפה נראה .לסמים ומתמכרים זו דרך לתוך "נופלים"

 .ליום מיום וגדלה שהולכת לתופעה סוף ישים אשר פתרון נחוץ ולכן בחסר
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 ת הבעיהבדיק

סקירת הספרות הראתה שאמנם ישנה חקיקה בנושא הסמים בישראל בדמות פקודת הסמים 

המסוכנים המתעדכנת מעת לעת בידי הכנסת, עדיין ישנה בעיה באכיפת חוק זה ע"י 

החלטנו לבדוק את הבעיה באמצעות ראיונות עם שלושה אנשים. כלי זה הרשמיים.   הגורמים

ף נתונים מהשטח הקשורים לבעיה הנבדקת ויספקו לנו הוכחה של )הריאיון( יעזור לנו לאסו

 הקושי באכיפת החוק.

נראיין שלושה אנשים בתפקידים שונים שקשורים לבעיה הנבדקת )התמכרות  ראיונות:

לסמים(. נראיין עורך דין שמתוקף תפקידו עליו להגן על המכורים. כמו כן נראיין רופאה 

מאבק למלחמה בסמים. החלטנו להשתמש בכלי הראיון לטיפול בהתמכרויות וכן מתאם ה

)כלי לאיסוף נתונים באמצעות שיחה יזומה בין שני אנשים או יותר, ובה המראיינת מנסה 

מן המרואיין על נושא מסויים(, כיוון שהוא מאפשר לאסוף נתונים נוספים, להשיג מידע 

 לבעיה. מידע על פעילות הממשלה ודעה אישית על פתרון אפשרי\עובדות
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 סיכום ראיונות

 :1סיכום ראיון מס' 

פקידו ותחום פעילותו הוא להגן על אזרחים בראיון זה ראיינו את עו"ד גל וולף שחלק מת

יר המכורים לסמים בתביעות משפטיות, לאחר שעבר על חוקיה של המדינה. עורך הדין מכ

ה וגופי האכיפה עו"ד וולף נשאל על תפקודה של הממשל את החוק על כל סעיפיו.  

שברשותה בנושא הטיפול העוברים על החוק בהקשר של הסמים. מגיעים אליו כל מיני 

 מקרים של פשעים כתוצאה מהשימוש בסמים.

כתשובה לאחת השאלות אמר עו"ד גל שלפי דעתו צריכה להיות אכיפה יותר מוקפדת עם 

על מנת לממן את  יותר אנשי משטרה, אך לממשלה אין את האמצעים הדרושים )כספים(

המניעה בשימוש בסמים לפני ההתמכרות ולכן היא עושה את מירב המאמצים על מנת לטפל 

 .בתופעת ההתמכרות

לפי דעתו, חלה עליה בשנים האחרונות בשימוש בסמים לאו דווקא בקרב נערים )לפי מה 

ת על שנהוג לחשוב( אלא בכל שכבות הגיל וכל מה שקשור לסוגיית הסמים מבחינת עבירו

שימוש, גניבות, סחר וכו'( החמיר, ואינו מאמין שניתן לראות עתיד נקי  החוק )פשעים כגון:

 מסמים מפני שתמיד יהיו אלה שיש להם את הכמיהה לריגוש שהסמים 'מספקים'.

 

 :2סיכום ראיון מס' 

בראיון זה ראיינו את ד"ר לודמילה חיליק, שתפקידה ותחום פעילותה הוא לטפל במכורים 

יטות טיפול שונות תוך שיקום המכורים.         רופא המטפל בהתמכרות לסמים מכיר את בש

 המטופל ואת סיפורו ומנסה להתאים שיטת טיפול אשר תצליח לגרום לגמילתו.

לדעת ד"ר לודמילה חיליק, אחת הפלטפורמות החשובות ביותר במדינה שבאמצעותה ניתן 

שיפור המודעות בהקשר לסמים בידי משרד יהיה למגר את תופעת ההתמכרות היא דרך 

 שיחות, הרצאות והסברים בבתי הספר השונים לבני הנוער. ;החינוך

פלטפורמה נוספת שבאמצעותה ניתן יהיה למגר את תופעת הסמים מתקיימת בידי 

ל הקשור לאכיפת החוק האוסר שימוש. לדעתה של המשטרה. למשטרה תפקיד מכריע בכ

פר ולהגביר את האכיפה  בידי הגברת הכוח אדם והמימון לנושא ד"ר חיליק על המשטרה לש

 זה.

ד"ר חיליק סבורה שעונש מטעם המדינה אינו תורם למניעת השימוש בסמים ורואה במשרד 

החינוך, כמו גם במשטרה גורמים מרכזיים שבעזרתם ניתן יהיה למגר את תופעת 

 ההתמכרות לסמים.

 

 :3סיכום ראיון מס' 

ו את דודו כהן אשר תפקידו ותחום פעילותו הינו תיאום המאבק למלחמה בראיון זה ראיינ

 בסמים בישראל בין המשרדים והמוסדות הפועלים בתחום.
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כתשובה לאחת מהשאלות ענה כהן כי הוא מאמין שמיגור תופעת הסמים אינו בהכרח תלוי 

 הסמים.במדינה או בתפקודה אלא תלוי בעיקר במכורים עצמם וברצונם האישי להיגמל מ

בנוסף כהן מאמין, בניגוד לדעותיה של ד"ר חיליק, שמשרד החינוך משקיע מספיק משאבים 

ומאמצים על מנת לחנך וללמד את הנוער על ההשפעות של הסמים ושיש להמנע מהשימוש 

 בסמים באמצעות סדנאות והרצאות.

השימוש  לפיו, ההתמכרות תפסק אך ורק אם המכורים יפעלו מתוך מוטיבציה להפסיק את

של בסמים. עונש מטעם המדינה אינו עוזר ואינו תורם למניעת השימוש, אלא רק הסברה 

ההשלכות של השימוש בסמים ובידי כך לגרום למניעה של השימוש יביאו למיגור של 

  התופעה.



 10 

 ניתוח הממצאים, הסקת מסקנות ופתרון

 

בני נוער  -רבים בישראלבעיית ההתמכרות לסמים הינה בעיה חמורה שפוקדת  טענתנו היא:

 קשים למכור, למשפחתו ואף לחברה במדינה.ומבוגרים, וגורמת לנזקים 

מתוך סקירת הספרות למדנו כי לפי "פקודת הסמים המסוכנים" אסור להחזיק, נימוקים: 

למכור ולהשתמש בסמים ללא ההיתרים כפי שפורטו גם הם בחוק זה. אדם שעבר על 

ש על כך אם נתפס. יתרה מזאת, חובתה של המדינה להגן על החוקים המפורטים בחוק, ייענ

הזכות לחיים ולביטחון של אזרחיה העלולים להיפגע מתופעת הסמים. מתוך המקורות וכן 

בכל אדם באשר מתוך הראיונות למדנו כי תופעת הסמים הינה בעיה נרחבת שעלולה לפגוע 

ולהקטינו בדרכים שונות של  הוא. מכאן שעל המדינה ליזום ולחפש דרכים למגר נגע זה

 אכיפה והסברה.

שערכנו התברר כי הסמים לא בהכרח נפוצים יותר אצל בני הנוער לעומת  מתוך הראיונות

הבגירים, וכאשר עולה קבוצת הגיל כך גם הסמים נהיים קשים יותר ולאדם יש תלות גדולה 

 יותר בסם.   

בני נוער, גם אם תעלה ותרד  בישראל תמשיך להתפשט הנטיה להתנסות בקרב מסקנתנו:

מעת לעת, הרשויות אמנם מודעות לתפקידן, אך מסתבר שיש עדיפות מועטה למיגור בעיה 

 זו הפוגעת במשפחות, בסביבה, וכמובן במכור עצמו.

 

 פתרון

בדקנו מספר פתרונות אפשריים לבעיה. פתרון אפשרי אחד הוא לפנות למפכ"ל המשטרה, 

ת האכיפה בעבירות הקשורות לסמים, ועל ידי כך נוצרת רוני אלשיך לבקשה להגביר א

רתיעה ופחד מהעונש של עבירות אלו. אדם יחשוב פעמיים לפני שיבצע עבירות סמים אם 

האכיפה תהיה מספיק יעילה. הגברת האכיפה צריכה, לאור מחקרנו, להתקיים במקומות 

 ל אביב. בהם שיעור המכורים לסמים הינו גבוה כדוגמת התחנה המרכזית בת

הפתרון המועדף עלינו הוא לפנות במכתב לשר הרווחה והשירותים הציבוריים, חיים כץ, 

אשר אחראי על שירותי הרווחה אשר קולטים מכורים בגמילה ולבקשו שתחום זה יקבל יותר 

מימון כספי מפני שכאשר יהיה כסף, כך גם השירות מקצועי וטוב יותר, וזוהי אולי הדרך 

הפנות מכורים לכיוון של שיקום אישי. בנוסף, משרד הרווחה צריך להיות יותר הטובה ביותר ל

לעזרה למכורים אשר נגמלו להתחיל את חייהם מחדש, במציאת עבודה, מציאת זמין 

מקומות דיור במידת הצורך ועוד.   כל זאת כדי שלא ישובו אל צריכת הסמים ולגרום צרות 

ה למרבית המכורים ללא ליווי מקצועי וארוך טווח. לסביבתם ולעצמם, דבר שבאופן טבעי קור

זו ניתן לעקור את הבעיה הרגשנו כי פתרון זה מתאים הוא המתאים ביותר מפני שבדרך 

מהשורש. לעניות דעתנו אם יהיו מספיק תקציבים למשרד הרווחה והשירותים הציבוריים 

  ת.תופעת ההתמכרות לסמים תדעך וכך גם לא יהיה צורך באכיפה מוגבר
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 תוצר

, אומדן מספר המכורים הבעיה שבדקנו מניחה ששיעור המכורים לסמים בישראל הינו גבוה

לסמים בישראל הידוע לכלל הגורמים הנמצאים בקשר ובמגע כזה או אחר איתם, עומד על 

.   בדקנו את ההנחה וביססנו אותה באמצעות כתבות, מקורות מידע וחוקים, וכן 14,500

שערכנו עם אנשים אשר עוסקים בתחום זה ובאים במגע עם המכורים.  באמצעות ראיונות

מכל אלו למדנו כי המצב יימשך גם בעתיד ללא שינוי דרמטי מצד גופי השלטון והובלת 

מהלכים כדי להתמודד עמו. ההיבט של הבעיה שבחרנו להתמקד בו הוא ההתמכרות לסמים 

 קשים בקרב מבוגרים.  

שיש חוקים, כמו "פקודת הסמים המסוכנים", העוסקים  מתוך סקירת הספרות מצאנו

בהגדרת המושג סמים, מהן עבירות סמים ומה הדין עליהן. מצאנו שלמרות האכיפה הענפה 

בנושא והחוקים אשר ברורים לכל אדם באשר הוא, עדיין יש עבירות סמים קלות וחמורות, 

 כלומר יש בעיה בהסברה ובאכיפת המשטרה.

תב לשר הרווחה והשירותים הציבוריים, שחלק ניכר מהבעיה נמצא לכן בחרנו לנסח מכ

 בתחום אחריותו, ולבקשו להתערב ולפעול למען המלחמה בתופעה זו.

לא תועיל עוד תכנית קטנה להסברה, אלא נדרש מאמץ כלל לאומי בהנהגתו ובעת  לדעתנו

לרצוי, כלומר  יגיעו הטובים ביותר בחינוך, באכיפה ובחקיקה שיתאימו את המצב הנוכחי

לשנות מצב קיים בתכנית יסודית עם יעדי ביניים וסגל מקצוענים ומתנדבים.  העתק מכתבנו 

 שלחנו גם לשר החינוך, מר בנט, שגם לו עניין רב בתחום החינוך בנושא זה.
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 מכתב

 לכבוד

 שר הרווחה, מר חיים כץ

 , ירושלים2קפלן 

91008 

 הנדון: טיפול בתופעת הסמים 

ות כיתה י"ב בבית הספר גוונים ערכנו במהלך השנה מחקר על בעיה כאובה אנו תלמיד

הקשורה ל'נפילת' אזרחים רבים, בתוכם מבוגרים, צעירים ובני נוער לסמים. אנו פונות אליך 

)תשל"ג(, ולאכוף  1973בבקשה לפעול לפי "פקודת הסמים המסוכנים" שנוסחה בשנת 

 אותה בצורה המיטבית.

צב מבהיל שברור שהטיפול בו לקוי עד לקוי מאוד. מצאנו כי יש עליה במחקרנו גילינו מ

ואין די  ת ישראלבשימוש בסמים במהלך השנים האחרונות. סמים אלו פוגעים באזרחי מדינ

הפניה אליך כשר הרווחה מכוני גמילה ומימון כדי למגר את התופעה של השימוש בסמים. 

ולמנוע את השימוש בסמים בצורה  אחראי לדאוג לחברה החלשה שמשרדך היא משום

 המיטבית. 

לאכוף את החוק נגד השימוש  די על מנתממחקרנו אנו מסיקות כי המדינה אינה עושה 

מספקת מזרקים חדשים שהיא תכנית יזה"ר  לכךדוגמה . להיגמל מכוריםל סייעבסמים ול

ה של תכנית , אין להתווכח כי המטרוסטריליים לנרקומנים על מנת למנוע התפשטות מחלות

מבטאת את ההשלמה של המוסדות עם המצב הנתון ואת הוויתור  זאת מבורכת אך עם זאת

הפסיקו לנסות לעזור להם.  בנוסף, במסגרת המחקר שערכנו גילינו  הרשויות על אנשים אלו,

שמבוגרים שמשתמשים בסמים קשים בדרך כלל התחילו בשימוש בסמים קלים בצעירותם, 

שים לנגד עיניכם כמטרה לפעול יחד עם שר החינוך, מר נפתלי בנט, ול לכן אנו קוראות לך

 נעלה את הגברת ההסברה בקרב בני הנוער נגד השימוש בסמים.

אנו פונות אליך כעומד בראש משרד הרווחה והשירותים הציבוריים ומבקשות שתקדם את 

ימוש בסמים, פתרון הבעיה. אנו ממליצות על התמקדות בחינוך של צעירים להימנעות מש

הקצאת תקציבים שבאמצעותם יוקמו מכוני גמילה נוספים ולפעול במקומות בהם ידוע על 

 צריכה רבה של סמים כדי לשים לתופעת ההתמכרות לסמים סוף.

 לטיפולך המסור נודה,

 עפרי לסרי, נועם ברייב, כרמל שחם, יערה אמרגי וסול בירון 

 

 עותקים:

 "גוונים" מנהל בית הספר -ד"ר מוקדי עופר

 מקצוע האזרחות בבית הספר "גוונים" רכז -נאור אלדד
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 רפלקציות

 

  -ברייב נועם

  -הספרות סקירת שלב אחרי הרפלקציה

  

  -הקבוצה עבודת תיעוד

 על אחראיות שהיו בנות שתי. קבוצות תתי לשתי התחלקה בה השתתפתי שאני הקבוצה

 . הראיונות של החלק על אחראיות שהיו בנות 3-ו הספרות סקירת

 בין ותקשורת פעולה שיתוף היה הספרות סקירת שלב שעד חושבת אני -הצוות עבודת תיעוד

 את תרמה אחת וכל העבודה את בינינו חילקנו הספרות סקירת ומשלב הקבוצה חברות

 .חלקה

 הבעיה של ההחלטה וקבלת מידע מקורות במציאת זה לשלב עד תרמתי  -אישי תיעוד

 .והצגתה

 

 -התהליך בסוף הרפלקציה

 -הקבוצה עבודת תיעוד

 הזמן את ניצלנו לא שבהם שיעורים היו. חלקי באופן יעילה הייתה הקבוצה עבודת לדעתי

 לנו היה. בעבודה לעשות מה מלאה הבחנה וחוסר מיקוד וחוסר מדי גדולה מקבוצה כתוצאה

 הפרויקט כמו אחרות מחויבויות לנו שהיו מכיוון העבודה את לעשות זמן למצוא גדול קושי

 נדרשנו אם גם שיותר כמה פעולה לשתף וניסינו המיטב את עשינו זאת עם אך, באומנות

 .בלילה מאוחר עד לעבוד

 -אישי תיעוד

 פעיל באופן השתתפתי, מידע מקורות שאספתי בכך העבודה לתהליך שתרמתי חושבת אני

 .אותם וסיכמתי הראיונות את עשיתי, בדיון

 .בקבוצה הפעולה שיתוף עם קשה לי היה

 .המידע את ולעבד למצוא כדי באינטרנט נעזרתי העבודה במהלך

 נגד החוקים לגבי הבנתי את העמיקה העבודה, הסמים נושא על לי שהיה הקודם לידע בנוסף

 מאמינה אני. בנושא המדינה ומעורבות בסמים בשימוש המטפלים הגורמים, בסמים שימוש

 . שלי זמנים הלוח ועל עצמי על תמךולהס לבד לעבוד אעדיף אני שבעתיד
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   -שחם כרמל

  -הספרות סקירת שלב אחרי הרפלקציה

  -הקבוצה עבודת תיעוד

 3-ו הספרות סקירת על אחראיות שהיו בנות לשתי התחלקה בה השתתפתי שאני הקבוצה

 מבחינת כקבוצה שלנו ההתנהלות על הקל אשר דבר, הראיונות על אחראיות שהיו בנות

 היה שלהם זמנים שהלוח אומנות של הבנות את כללה הראיונות קבוצת, הזמנים חלוקת

 .הראיונות על לעבוד זמן למצוא להן קל יותר והיה דומה

 כל. הקבוצה חברות בין פעולה שיתוף היה הספרות סקירת שלב עד -הצוות עבודת תיעוד

 על המוסכמת דהבעבו להציג שרצינו ולבעיה לנושא להגיע מנת על דעתה את הביעה אחת

 .הסמים נושא שהיא לפשרה הגענו אך, הנושא על ויכוחים מעט היו. כולן

 בין העבודה את ולחלק, נושא על להחליט, מידע למצוא שעזרתי בכך תרמתי  -אישי תיעוד

 רבות ניסוח וטעויות כתיב שגיאות לי שיש מכיוון העבודה את לכתוב גדול קושי לי היה, כולן

 לתקנם מנת על ובהוריי לקבוצה בחברותיי עזרלהי צריכה והייתי

 

 -התהליך בסוף הרפלקציה

  -הקבוצה עבודת תיעוד

 כשכל חמישתנו בין העבודה את חילקנו -ברובה יעילה הייתה העבודה שחלוקת חושבת אני

 . העבודה חלקי כל את הספקנו וכך אחר משהו על אחראי היה אחד

 היה שלי כמו מחויבויות עוד לנו שהיו מכיוון נההאחרו לשנייה נשאר מהעבודה גדול חלק אך

 .להגיש ביוחקר עבודת

  -אישי תיעוד

 פעילה הייתי, מידע מקורות לאסוף שעזרתי בכך ולעבודה לקבוצה שתרמתי חושבת אני

 .הספרות סקירת את לסכם ועזרתי, בדיונים

 עזרה העבודהש חושבת אני. הקבוצה בחברי נעזרתי ולכן בעבודה חלקים לנסח קשה לי היה

 הנלוות והסכנות החוק לגבי המודעות רמת ואת בסמים השימוש נושא את טוב יותר להבין לי

 .במדינה המכורים בקרב בסמים לשימוש
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  -לסרי עפרי

  -הספרות סקירת שלב אחרי הרפלקציה

 כתיבת על שאחראיות 2 -קבוצות לשתי התחלקה שלנו הקבוצה -הקבוצה עבודת תיעוד

 . הראיונות שלב על שאחראיות 3ו, סיכומה מכן ולאחר רותהספ סקירת

 חלוקת את ולארגן מידע מקורות למצוא כדי ביחד שעבדנו חושבת אני -הצוות עבודת תיעוד

 .בעבודה התפקידים

. ועיבודם מידע מקורות במציאת, נושא על בהחלטה זה לשלב עד תרמתי  -אישי תיעוד

 לסמים ההתמכרות תופעת ועל מקרים מיני לכ על למדתי, הספרות סקירת על בעבודה

 .בחומר יותר בקיאה והרגשתי

  

  -התהליך בסוף הרפלקציה

 -הקבוצה עבודת תיעוד

 באופן לי קודמות מחויבויות היו הקבוצה חברות לכל כי כראוי נוצל לא שהזמן חושבת אני

 מהקבוצה חלקש רבים שיעורים היו ובנוסף, להקים צריכה שהייתי ג"בחנ פרויקט היה אישי

. כולנו בין העבודה את וחילקנו הזמן את מצאנו בסוף אך, אלו מחויבויות בגלל בהם נכחה לא

 יעיל באופן להתבצע יכלה העבודה אך הקבוצה חברות בין פעולה שיתף שהיה חושבת אני

 . הזמנים חלוקת מבחינת יותר

  -אישי תיעוד

 ואת המידע את וסיכמתי עיבדתי ,המידע מקורות במציאת חלקי את שתרמתי חושבת אני

 .המשימות ובחלוקת, בדיון פעיל באופן והשתתפתי הספרות סקירת

 התחלנו בו הזמן שזהו מפני הספרות סקירת שלב לאחר העבודה את לחלק שיש הרגשתי

 .הפרויקטים על לעבוד

 לי הובהרו בסמים השימוש לגבי החוקים, הספרות סקירת בשלב ההעמקה בעקבות

 .העבודה בעזרת הסמים בנושא שלי הידע תא והעמקתי
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  -אמרגי יערה

  -הספרות סקירת שלב אחרי הרפלקציה

  -הקבוצה עבודת תיעוד

 בנות 3-ו הספרות סקירת על אחראיות שהיו בנות שתי. קבוצות לשתי התחלקה הקבוצה

 .וסיכומו הראיונות של החלק על אחראיות שהיו

 שמוסכם נושא למצוא התקשינו הספרות סקירת שלב שעד חושבת אני -הצוות עבודת תיעוד

 שעל שהבנו מפני לסמים ההתמכרות בנושא בחרנו, לפשרה הגענו לבסוף אך. כולן על

 את. בעבודה להציג יכולות שאנחנו שונות ודעות הבטים והרבה חומר הרבה יש הזה הנושא

 ביצוע על אחראיות היינו וסול נועם, אני. כרמל לה ועזרה,עפרי ביצעה הספרות סקירת שלב

 .העבודה וסיום הראיונות

 שיגרום מעניין נושא אחר וחיפוש מידע מקורות במציאת זה לשלב עד תרמתי  -אישי תיעוד

 .וטובה מהנה בצורה להתבצע לעבודה

 . פנוי זמן יותר לי היה אילו יותר לעשות יכלתי

 

  -התהליך בסוף הרפלקציה

 -הקבוצה עבודת תיעוד

 מעורבת להישאר ועדיין העבודה את לחלק קשה היה ולכן מדי גדולה שהקבוצה חושבת אני

 חלוקת של מיותר זמן לאובדן גרמה גדולות לקבוצות שהחלוקה חושבת אני ולכן בה

 (. מסוים חלק על אחראיות שהיו)  הבנות בין הסברה וניסיונות התפקידים

  -אישי תיעוד

 והעלתי נועם עם יחד השאלות את תבתיוכ שעזרתי בכך לעבודה שתרמתי מרגישה אני

 ולחלק לי הייתה לא וכן שווה הייתה לא העבודה של שהחלוקה חושבת אני אך רעיונות

 העבודה מבחינת נמצאות אנחנו ואיפה לעשות שצריך מה של הבנה מספיק הקבוצה מבנות

 ימושהש נושא על למדתי העבודה בתהליך. המטלה בתוך ממש הייתי שלא מרגישה אני ולכן

 . במדינה בסמים
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 -בירון סול

  -הספרות סקירת שלב אחרי הרפלקציה

  -הקבוצה עבודת תיעוד

 שהיו בנות 3ו, הספרות סקירת על אחראיות שהיו בנות 2 -קבוצות לשתי קבוצתנו את חילקנו

 . וכתיבתם הראיונות על אחראיות

 רעיונות שהציעה בכך צהלקבו לתרום ניסתה אחת שכל חושבת אני -הצוות עבודת תיעוד

 .כולן על מוסכמת שהייתה בצורה העבודה את חילקנו. כולן על מקובל שיהיה מעניין לנושא

 העבודה לנושא רעיונות הצעות, מידע מקורות בחיפוש זה לשלב עד תרמתי  -אישי תיעוד

 הטיפול ודרך בישראל לסמים ההתמכרות נושא שהוא לחקור רוצות שאנחנו הדבר ומיקוד

 . זו ופעהבת

 

 -התהליך בסוף הרפלקציה

 -הקבוצה עבודת תיעוד

 .יותר מסודר באופן להתבצע יכולה הייתה אך יעילה הייתה הקבוצה שעבודת חושבת אני

, העבודה שלבי של הבסיסית ההבנה מחוסר נבע בקבוצה העבודה של ביותר הגדול הקושי

 חברי, כך משום. התהליך ףבסו להראות צריכה העבודה ואיך, העבודה של הסופית המטרה

 .ומתי לעשות צריך מה ידעו תמיד שלא במצב היו הקבוצה

, זאת עם. פעולה בשיתוף ופעלנו הגיונית בצורה העבודה משימות את שחילקנו חושבת אני

 לוח וארגון לעבוד הנכונות, הצוות עבודת, יסודית בצורה העבודה את מבינות היינו אם

 . יותר גבוהה ברמה היו הזמנים

  -אישי תיעוד

 שאלות כתיבת, מידע מקורות אחר בחיפוש שעזרתי בכך לעבודה שתרמתי חושבת אני

 . הקבוצתי בדיון פעיל חלק ולקחתי, ראיונות וכתיבת לראיונות

 . אחרות ואישיות לימודיות מחויבויות הרבה היו כי קושי לי היה בתהליך

 בשימוש במניעה המדינה מעורבות רמת, בסמים העוסקים החוקים על למדתי העבודה מתוך

 .במדינה והשפעתם בסמים במכורים שמטפלים השונים הגופים ועל, בסמים
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 נספחים

 1 מספר  ראיון

 

 וולף גל ד"עו: המרואיין שם

  משפטית אותם ומייצג סמיםל במכורים שעוסק דין עורך :בתחום תפקידו

 .בחייהם קשה שלב  עם בהתמודדות לימודם תוך

 יגור צפריר :דין ורכיע משרד

 ?זה למקצוע דווקא אותך משך מה. א

, הנרטיב, החוק במסגרת להם לעזור שניתן עבריינית אוכלוסייה עם התעסקותתשובה: 

 .מעניין מאוד גם הפלילית הפסיקה סביב הסיפור

 ?לסמים הקשורים במקרים האחרונות בשנים ירידה או עליה רואה אתה. ב

 דווקא חושב אני, הסמים בסוגיית שקשור מה בכל בעליה חזותל שניתן חושב אניתשובה: 

 .השנים עם חמורות יותר גם נהיו שהעברות

 ?בו שנתקלת דופן יוצא מקרה על לי ספר. ג

 במקום הדירה את והפכו דירה שכרו נאשמים מספר, מעניין מאוד מאוד מקרה ישתשובה: 

 .נתפסו ולבסוף כסף ההרב והרוויחו בסמים סחרו, סמים למעבדת מגורים לדירת

 ?השונים הגילאים בין בסמים בשימוש בהבדלים הבחנת האם, ניסיונך לפי. ד

 חושב אני, הנוער בני בקרב יותר נפוץ בסמים שהשימוש, שחושבים למה בניגודתשובה: 

 .יותר המבוגרים הגילאים אצל גם פופולאריים מאוד הם היום שהסמים

 ?השונים גילאיםה בין הסמים בסוגי הבדל יש האם. ה

 מי כמובן בגילאים שעולים וככל קלים יותר בסמים משתמשים שהצעירים כמובן, כןתשובה: 

 .קשים היותר לסמים עובר לעיתים קלים סמים עם שמתחיל

 ? יעילה מספיק והאכיפה בסמים למלחמה מספק מאמץ עושה המשטרה לדעתך האם. ו

 שהמשטרה חושב אני זאת עם יחד אך, יעילה מספיק לא האכיפה דעתי לעניותתשובה: 

  את עושה

 .הרבה לעשות יכולה לא היא אחד כל של האזרח זכויות במסגרת, יכולה שהיא מה כל

 ?אחרת עושה היית אתה למשל מה. ז

 פחות הייתי אני, אותי שואלת את אם, היום שעושים ממה פחות עושה הייתי אניתשובה: 

 .בזכויות פוגע פחות, טלפוניםל מאזין פחות, אנשים של לפרטיות חודר
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 ?עושה היית כן זאת בכל ומה. ח

 שזה כמובן. אכיפה מקורות יותר, שוטרים יותר, אדם כוח יותר מחזיק הייתי אניתשובה: 

 מה זה עדיין אך זאת לממן כדי למדינה כסף מספיק ואין שוטרים הרבה אין כי ריאלי פחות

 עושה. שהייתי

 ?שלך מהמקצוע וקחל שאתה גדול הכי הלקח מה. ט

 הוא אם גם מקרה וכל תיק וכל נכון בהכרח הוא בתקשורת שמפורסם מה כל לאתשובה: 

 .עליו שיגנו ראוי נאשם כל, להגנה ראוי תיק כל, מהצד נורא ממש נשמע

 לחמוק הצליח הוא צורה ובאיזושהי אשם אכן הוא שהנאשם שידעת מקרה לך קרה. י

 מעונש?

 יכול כן אני אבל זה על לדבר לי ואסור לקוח-דין עורך לחיסיון םשנכנסי מקרים אלותשובה: 

 האם זה המשפט בבית שמעניין ומה, משפטית אמת ויש עובדתית אמת שיש לך להגיד

 את ביצע אכן שהאדם יודעים שכולם פי על אף, המשפטית האמת את להוכיח הצלחת

 שאת בטוח אני. זכאי יהיה הוא, נחשב לא זה אז זה את להוכיח הצליחו לא אם, העבירה

 זה', להוכיח יכול אתה מה משנה זה יודע אתה מה משנה לא זה' הקלישאה את מכירה

 .כך בדיוק

 ?מסמים נקי, רחוק או קרוב, אופק רואה אתה. כ

' ריגוש'ה את שיחפשו אלה יהיו שתמיד מפני, סמים יהיו לא שבעתיד חושב לא אניתשובה: 

 .הזה מפלט המקום ואת, חוקי הלא

 

 2 מספר ראיון

 

 .לודמילה חיליק ר"ד? שמך מה. א

 . 62 בת אני? גילך מה. ב

 ? בתחום תפקידך מה. ג

 בעיר באר שבע שממוקם" בראשית" גמילה במרכז בהתמכרויות לטיפול רופאה אניתשובה: 

 ? בתחום לעבוד ללכת לך גרם מה. ד

 קורס נפתח. לנסיבות ובהתאם במקרה בתחום לעבוד התחלתי,1992 משנת החלתשובה: 

 .התחום את ללמוד ללכת והחלטתי

 ? המכור הפרט של יום היום חיי על נרחבת השפעה להתמכרות יש לדעתך האם. ה

 המכורים רוב. סמים לעצמם לממן מנת על קרימינלית ופעילות שונים פשעיםתשובה: בוודאי, 

 בפשעים עוסקים אלא עובדים אינם רובם ולכן בסמים ושימוש עבודה לשלב מצליחים אינם

  או גניבות: כמו
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 גמילתם לבין המטופלים שמקבלים התמיכה חוסר או התמיכה בין קשר רואה את האם. ו

 מסמים?

 לעומת. מסמים להיגמל יותר יתקשה וזרוק בודד והוא בגפו שחי אדם בן, כמובן, כןתשובה: 

 תמיכה להם שאין כאלו גם יש, להיגמל מצליחים שלא כאלה ישנם המשפחתית לבן, זאת

 התמיכה למרות. בסמים במלחמה יותר קל יהיה ממשפחתו תמיכה שמקבל אדם זאת ובכל

 .עצמו אדם בבן תלוי זה, להיגמל מצליחים

 ? לסמים במכור לטפל ניתן שבעזרתם הטיפול גורמי מהם\דרכים באילו. ז

 במוסד הגמיל של ממשוך טיפול י"ע, מסמים פיזית גמילה היא ההכרחית הדרךתשובה: 

 במשך וסוציאלי נפשי ושיקום בביקורת  להמשיך צריך, במוסד הטיפול בסיום גם אך. סגור

 לפנות יכולים להיגמל רוצים לא או להיגמל מצליחים שלא אנשים, בנוסף. שנים כמה

 ממושך תרופתי בטיפול ולהיעזר לקבל ושם( סובוקסון מרכזי או מתדון מרכזי -כמו)  למרכזים

 לאדם ומאפשרים ארוך לטווח המיועדים, הסם להשפעת הדומה השפעה בעלי סם תחליפי או

 טיפולי ובתהליך מסוים במינון הסם השפעת את לקבל ממשיך הוא כך. בחייו לתפקד

 גם אך פיזית כל קודם היא הגמילהלתפקד בחברה ובחייו הפרטיים.  לו שמאפשר וסוציאלי

 טיפול, סוציאלי-פסיכו טיפול: כמו וניםש אינטנסיביים ובטיפולים נפשית בתמיכה מלווה

 קשוחה מאוד להיות צריכה המסגרת.. ועוד תעסוקתי שיקום, פרטניות שיחות, קבוצתי

 הכמיהה לסם. את ולהכחיד לגבור שתצליח ומשמעת כללים על המקפידה

 ? לסמים בקשר המודעות את לשפר כדי לעשות יכולה המדינה לדעתך מה. ח

 בעבודת ויתמקד שישקיע החינוך ממשרד להתחיל שצריך שבתחו אני כל קודםתשובה: 

 או לנזוף לא. נוער בני בקרב המודעות והעלאת הרצאות, בשיחות מתבטא זה דבר. מניעה

 עמוקה בצורה להבין להם ותגרום אליהם שתחדור בדרך להסביר אלא, הנוער בני על לכעוס

 בסחר והמניעה המלחמה תא להגביר חייבת המשטרה ,המשטרה הוא שני דבר .נושא את

 אנשים -כמו חמורות מאוד השלכות לכך יש כי, המדינה לתוך הסמים והחדרת בסמים

 . לתלמידים ומוכרים ספר ולבתי לתיכונים שונים מסוגים סמים שמביאים

 ? בסמים השימוש למניעת תורם המדינה מטעם העונש לדעתך האם. ט

 עם אדם של במקרה מדובר אם. השימוש תלמניע לתרום יכול שהעונש חושבת אניתשובה: 

 -בחירה לנאשם לתת מנסה השופט, כלל בדרך, סם השפעת תחת שנתון או סם מימון מטרת

 שמגיע ודיווח השונים במוסדות ומעקב השגחה תחת גמילה של טיפול היא אחת אפשרות

 .כלא היא שנייה ואפשרות. לשופט

 לאחר ישר עברות ולבצע בסמים שתמשלה ימשיך הוא הסיכויים רוב לכלא נכנס אדם אם

 לתת מעדיפים השופטים, לסמים שקשורות עבירות סביב, כלל בדרך, לכן. מהכלא יציאתו

 היא זאת לעשות ביותר המועילה הדרך. מהסמים ולהתנקות לגמילה ללכת הזדמנות לאדם

 מצב על שידווח מסגרת למוסד להעבירו כך ואחר מקום באיזשהו אדם הבן את לאשפז

 . לכלא ישלח הטיפול עם פעולה משתף שלא אדם או מהמוסד שברח אדם -לדוגמא. מטופלה

 .מאסר תחלופת או מעצר תחלופת נקרא הזה התהליך
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 3ראיון מס' 

 ?שמך מה א.

 כהן דודו :תשובה

 ?ךתפקיד מהוב. 

 המשרדים בין תיאום) מנשה אזורית במועצה בסמים למלחמה המאבק מתאם :תשובה

 (. בסמים השימוש מניעת בתחום הפועלים ניםהשו והמוסדות

 ?בתחום לעבוד ללכת לך גרם מהג.  

 שמשתמשים אנשים ראיתי, הסמים לנושא הגעתי ואז ,לפני נוער עם עבדתי :תשובה

 .לעשות רוצה שאני מה שזה והחלטתי

 ?לדעתך, החברה עם המטופל של האינטראקציות על משפיעה ההתמכרות כיצדד. 

 אליו שקשורים אנשים מול או ,החברה מול האדם של התפקוד בין ישיר קשר יש :תשובה

 .רגשית וגם חברתית גם מבודד להיות הופך בסמים שמשתמש שאדם מפני

 גמילתם לבין המטופלים שמקבלים תמיכה החוסר\התמיכה בין קשר רואה אתה האםה. 

 ?מהסמים

 של במוטיבציה קשור בעצם זה ובראשונה שבראש משום מועטה במידה אך, כן :תשובה

 לא ממש זה להיגמל רוצה אינו הוא אם כי לא או להיגמל רוצה הוא אם תלוי זה, המטופל

 .הדברים שאר כל משנה

 ?לסמים במכור לטפל ניתן שבעזרתם הטיפול גורמי מהם\דרכים ו. אילו

 בהתמכרות לטיפול שמתאימות שונות שיטות מיני כל יש. לגמילה אותו מפנים :תשובה

 . צעדים עשר שניים שיטת היא ביותר לטובה שנחשבת וזו ביותר העדיפה, שונים םלסמי

 ? להשתמש כשהתחילו בסמים שימוש אוסר אשר לחוק מודעים היו המטופלים כל האם .ז

 .שכן  מאמין אני :תשובה

 ?יעזור כן מה, לא אם השימוש למניעת תורם המדינה מטעם שעונש חושב אתה האםח. 

 .בסמים שבשימוש ההשלכות של ומניעה הסברה יותר, עוזר לא עונש :תשובה

 ?המדינה מצד בסמים בטיפול הבעיות לדעתך מהט. 

 יש אם הנגמל של המוטיבציה זה העיקרית הבעיה. בטיפול בעיות שיש בטוח לא אני :תשובה

 .לו אין או מוטיבציה לו

 עושה שהיא או ?המודעות את לשפר כדי נוסף משהו לעשות יכולה המדינה, לדעתךי. 

 ? מספיק

 לדעתי .השנים מהלך במשך הספר בבתי והרצאות סדנאות עושה החינוך משרד :תשובה

 .מספיק עושה המדינה
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 ?בסמים השימוש תופעת את למגר מנת על מספיק עושה המשטרה דעתך לפי האםיא. 

 של בסופו אך ,בסמים השימוש את למנוע כדי רבים מאמצים עושה המשטרה לדעתי :תשובה

 .במשטרה ולא עצמם במכורים תלויה בסמים השימוש הפסקת דבר
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 מקורות

 :1מקור מס' 

 1973-פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, תשל"ג

 סמים מסוכנים –עבירות  – עונשין ומשפט פלילי

 סמים מסוכנים –סדר דין פלילי  – בתי משפט וסדרי דין

 סמים מסוכנים –  סמים – בריאות

 

 

 *1973-ים המסוכנים ]נוסח חדש[, תשל"גפקודת הסמ

 פרק א': פרשנות

 הגדרות

 –בפקודה זו     .1

 1979-( תשל"ט1)תיקון מס' 

 )נמחקה(; –"אופיום גולמי"           

 1979-( תשל"ט1)תיקון מס' 

 )נמחקה(; –אופיום מעובד" "          

 1979-( תשל"ט1)תיקון מס' 

 )נמחקה(; –"אופיום רפואי"           

במרס  30יורק ביום -האמנה היחידה על סמים נרקוטיים שנחתמה בניו –"אמנה"           
1961; 

 1979-( תשל"ט1)תיקון מס' 

 )נמחקה(; –"אקגונין"           

אל ביבשה, באויר או במים, רק לשם הובלה לארץ אחרת מובא לישר –"במעבר"           
 באותו רכב או ברכב אחר, אף אם לא הונחת ולא הוטען בישראל;

 שינויו של סם בתהליך כימי, למעט הפיכת אלקלואידים למלחיהם; –"המרה"           

היתר שניתן מאת רשות מוסמכת של ארץ, להטות סם מסוכן,  –"היתר הטיה"           
 נמצא בה במעבר, לארץ שאינה היעד הסופי הרשום בהיתר היצוא;ה

שניתן מאת רשות מוסמכת, המתיר יבואו של סם  2היתר לפי סעיף  –"היתר יבוא"           
 מסוכן;

שניתן ליצואו של סם מסוכן מאת רשות מוסמכת  3היתר לפי סעיף  –"היתר יצוא"           
 של הארץ שממנה הסם מיוצא;

 שלא במעבר; –"יבוא"           

 לרבות תהליך של זיקוק ולרבות הפיכת אלקלואידים למלחיהם; –"ייצור"           

 שלא במעבר; –"יצוא"           

 המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהמנהל הסמיכו לענין הנדון; –"מנהל"           

 1989-( תשמ"ט3)תיקון מס' 

http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P170_001.htm#_ftn1
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P170_001.htm#_ftn1
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חומר מן המפורטים בתוספת הראשונה לרבות כל מלח שלו, וכן  –"סם מסוכן"           
 כל תכשיר, תרכובת, תערובת או תמיסה של חומר כאמור ומלחיהם;

 1979-תשל"ט  (1)תיקון מס' 

 )נמחקה(; –"עלי קוקה"           

 1979-תשל"ט  (1)תיקון מס' 

 )נמחקה(; –"קנבוס הודי"           

 1989-( תשמ"ט3)תיקון מס' 

עבירה לפי פקודה זו שעונשה מאסר עשרים שנים או  –"עבירה של עסקת סמים"           
 יותר;

 1979-תשל"ט (1)תיקון מס' 

לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[,  2רופא מורשה כמשמעותו בסעיף  –"רופא"           
 ;1976-תשל"ז

 1979-תשל"ט (1)תיקון מס' 

-ודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[, תשל"טכמשמעותו בפק –"רופא שיניים"           
1979; 

 1979-תשל"ט (1)תיקון מס' 

 כמשמעותו בפקודת הרופאים הוטרינריים; –"רופא וטרינרי"           

 1979-תשל"ט (1)תיקון מס' 

 רוקח בעל רשיון כמשמעותו בפקודת הרוקחים; –"רוקח"           

ס, רכבת וכל אמצעי הובלה אחר שאפשר כלי רכב, כלי שיט, כלי טי –"רכב"           
 להביא בו טובין לישראל או להוציאם ממנה;

 1989-( תשמ"ט3)תיקון מס' 

מקרקעין, מטלטלין, כספים וזכויות לרבות רכוש שהוא תמורה של  –"רכוש"           
 רכוש כאמור וכל רכוש שצמח או בא כתמורה מרווחי רכוש כאמור.

 פרק ב': היתרים

 יבואפרטי היתר 

 –היתר יבוא יכלול     .2

 פרטים מלאים על הסם וכמותו;   (1)

 השם והמען של האדם שהותר לו לייבא את הסם;   (2)

 השם והמען של האדם שממנו יושג הסם;   (3)

 פרק הזמן שבו יבוצע היבוא.   (4)
  

 פרטי היתר יצוא

 –היתר יצוא יכלול     .3

 פרטים מלאים על הסם וכמותו;   (1)

 השם והמען של המייצא;   (2)

 השם והמען של האדם שאליו יישלח הסם;   (3)

 שם הארץ שאליה ייוצא הסם;   (4)

 פרק הזמן שבו יבוצע היצוא.   (5)

 פרטי היתר הטיה
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היתר הטיה יכלול את כל הפרטים שיש לציינם בהיתר ואת שם הארץ שממנה     .4
 יוצא המשגור מתחילה.

 הרשות המוסמכת בישראל

המנהל מוסמך לתת היתרי יבוא, יצוא או הטיה של סם מסוכן שמותר לייבאו,     .5
 לייצאו או להטותו.

 פרק ג': עבירות

 סימן א': ייצור, החזקה ושימוש

-( תשמ"ט3)תיקון מס'  1979-תשל"ט  (1ייצור, הכנה והפקה )תיקון מס' 

1989 

תו, לא יכין אותו ולא ימצה לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק או    .6
מאסר  –אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו 

( לחוק העונשין, 4)א()61עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 
 .1977-התשל"ז

 החזקה ושימוש

מידה שהותר הדבר בפקודה לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא ב  )א(    .7
 זו או בתקנות לפיה, או ברשיון מאת המנהל.

האמור בסעיף זה בדבר איסור החזקה אינו חל על סם מסוכן הנמצא במעבר   )ב(          
 שהותר לפי פקודה זו.

 1989-( תשמ"ט3)תיקון מס'  1979-תשל"ט (1)תיקון מס' 

מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים  –ו העובר על הוראות סעיף זה, דינ   )ג(          
, ואם החזיק 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 

מאסר שלוש שנים או קנס כאמור  –בסם או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו 
 .1977-התשל"ז ( לחוק העונשין,4)א()61בסעיף 

 1995-תשנ"ה (5)תיקון מס' 

על אף הוראות סעיף קטן )ג( סיפה, מי, שלצריכתו העצמית, מחזיק בסם או   )ד(          
 –משתמש בו בתוך כותלי בית ספר או בחצריו והוא אינו לומד באותו בית ספר, דינו 

 מאסר חמש שנים; הוראה זו לא תחול על מי שטרם מלאו לו שש עשרה שנים.

 דרכי החזקה

סוכן, אין נפקא מינה אם הסם המסוכן נמצא לענין אישום בשל אחזקת סם מ    .8
ברשותו של הנאשם, או ברשות המחזיק אותו מטעמו של הנאשם, או אם הסם של 
הנאשם נמצא ברשותו של אדם אחר ללא ידיעתו של אותו אחר, או אם הסם נמצא במקום 

 שאינו ברשותו או שאינו נתון לפיקוחו או להשגחתו של שום אדם.

 1979-תשל"ט  (1חצרים )תיקון מס' 

המחזיק חצרים לא ירשה להשתמש בהם לשם הכנת סם מסוכן, שימוש בו,   )א(    .9
 מכירתו או עשיית עסקה אחרת בו, שלא בהיתר.

 לא יהיה לאדם ענין בניהול חצרים המשמשים למטרה כאמור בסעיף קטן )א(.  )ב(          

 ד לשימוש בסמים מסוכנים.לא יהיה אדם נוהג לבקר במקום שנוע   )ג(          

 1989-( תשמ"ט3)תיקון מס'  1979-תשל"ט (1)תיקון מס' 

מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים  –העובר על הוראות סעיף זה, דינו   )ד(          
, ואם עבר עליהן 1977-( לחוק העונשין, תשל"ז4)א()61וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 
מאסר שלוש שנים  –בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו  אגב החזקת סם מסוכן או שימוש

  או קנס כאמור בסעיף
 .1977-( לחוק העונשין, תשל"ז4)א()61



 27 

 1989-( תשמ"ט3)תיקון מס'  1979-תשל"ט  (1כלים )תיקון מס' 

לא יהיו ברשותו של אדם כלים המשמשים להכנת סם מסוכן או לצריכתו, שלא   .10
מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים  –זה, דינו  בהיתר; העובר על הוראות סעיף

, ואם היו הכלים 1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61וחמישה מהקנס האמור בסעיף 
מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף  –לשימוש בצריכתו העצמית בלבד, דינו 

 .1977-( לחוק העונשין, התשל"ז4)א()61

 2008-תשס"ח  (9כלים אסורים )תיקון מס' 

לא ייצר אדם כלי אסור, לא ימכרו, לא יציגו למכירה, לא ייבאו, לא ייצאו, לא   )א(  א.10
יסחר בו או יעשה בו עסקה אחרת ולא יחזיק בו במטרה לעשות אחת מהפעולות 

 מאסר חמש שנים. –האמורות, שלא בהיתר; העובר על הוראות סעיף זה, דינו 

כלי שייעודו העיקרי, דרך כלל, הוא להכנת סם  –ר" בסעיף זה, "כלי אסו  )ב(          
 מסוכן או לצריכתו, כגון הכלים המנויים להלן:

  ( באנג.1)

 1979-תשל"ט  (1החזקה מותרת )תיקון מס' 

לענין פקודה זו, החזקת סם כמפורט בחלק ב' לתוספת הראשונה מותרת באחת   .11
 מאלה:

 1979-תשל"ט  (1)תיקון מס' 

 וא רוקח והסם מוחזק בחצריו שיש לו רשיון עליהם;המחזיק ה   (1)

 1979-תשל"ט  (1)תיקון מס' 

המחזיק הוא רופא, רופא שיניים או רופא וטרינרי ולפי חיקוק הדן    (2)
ברופאים, ברופאי שיניים או ברופאים וטרינריים מותר לו להחזיק סם 

 כאמור;

 1979-תשל"ט  (1)תיקון מס' 

השיג את הסם שבהחזקתו מרוקח ושהסם נופק  המחזיק מוכיח שהוא   (3)
לפי הוראות פקודת הרוקחים, או שהושג מרופא או מרופא וטרינרי הרשאים 

 לפי הדין לספק סמים או תרופות;

 הדבר הורשה בתקנות לפי פקודה זו.   (4)

 שימוש מותר

השימוש בסם מסוכן מותר אם הוא לצורך ריפוי והסם סופק למשתמש מאת רוקח,   .12
 ( או סופק על פי רשיון.3)11רופא או רופא וטרינרי בתנאים האמורים בסעיף 

 

 

 

  



 28 

 : 2מקור מס' 

 בארץ « חדשות « ראשי

סוכלה הברחת סמים לבית הסוהר 
 מעשיהו

 160כוח משטרה ויחידת דרור של השב"ס הצליחו לתפוס 
 גרם חומר חשוד כסם קוקאין. שלושה חשודים נעצרו

 8:43 18/1/2016 | ירון דורון
 

 בפעילות. הסמים מבריחי נגד פשרות חסר מאבק לנהל ממשיכים במשטרה
 המשטרה כוחות הצליחו'( א) אתמול והסתיימה יםהאחרונ בחודשים שנמשכה

. מעשיהו הסוהר לבית גדולה סמים החדרת לסכל ס"השב של דרור ויחידת
 בתל השלום משפט לבית היום שיובאו, חשודים שלושה נעצרו המבצע במהלך

 מעצרם. להארכת אביב
   
  

 
 ברקאי וולפסון כלא מעשיהו

 
מוי בקרב אסירים פליליים כנגד במהלך החודשים האחרונים הופעל סוכן ס

הכוונה להחדיר כמות גדולה של סמים מסוג קוקאין לשימושם של האסירים. 
 /מדובר על פעילות סמויה שארכה מספר חודשים

 
במהלך הפעילות המבצעית האחרונה, שארעה אתמול בבוקר באזור יפו, 

הצליחו לבצע בלשי המשטרה מעצר של החשוד בסחר בעת שהגיע למקום 
גרם חומר חשוד כסם קוקאין  160-מפגש, שנקבע למסירת הסמים וברשותו כה

 /אלף שקל 60-בשווי של כ 

http://www.nrg.co.il/online/HP_0.html
http://www.nrg.co.il/online/HP_1.html
http://www.nrg.co.il/online/1/HP_402.html
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נעצרו שלושה חשודים, שני אסירים החשודים במעורבות בהזמנת  בסך הכל

הסמים וחשוד נוסף תושב יפו החשוד בסחר בסמים. השלושה יובאו הבוקר 
 .לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרם

 

 

 

 :3' מקור מס

 

 

 

 מה זה סם?

סם הוא כל חומר כימי אשר גורם לשינויים גופניים, רגשיים וחשיבתיים.   חומרים המשפיעים 

מופיעים הן בתרופות והם אקטיביים.  חומרים אלה -על המצב הנפשי קרויים חומרים פסיכו

אקטיבי ניתן כתרופה הוא ניתן למטרות -כאשר חומר פסיכו במה שמכונה "סמי רחוב".

פואיות ותחת פיקוח מקצועי. אדם הצורך סם לא למטרות רפואיות, אלא בכוונה לשנות את ר

התחושה ומצב הרוח, עושה בחומר שימוש לרעה. על פי התפיסה הרווחת כיום בישראל 

 שימוש לרעה בסמים פוגע ביחיד ובחברה, ולכן הוא אסור על פי  חוק. -וברוב ארצות המערב

 

 ת הסמים?למה חשוב להכיר את השפעו

החברה המודרנית היא חברה הרגילה לחידושים. אנו שומעים מדי יום על תגליות, על מכשור 

אנו מוכנים להתנסות בדברים חדשים ולצרוך  ;חדש ומתוחכם, על תרופות חדשות ועוד

דברים שלא הכרנו עד כה. האדם המודרני סקרן יותר, ולכן לעיתים גם פגיע יותר. רבים 

עלולים להתפתות ולהתנסות בתחום הסמים כפי שהם מוכנים להתנסויות בחברה המודרנית 

 בתחומים אחרים.

 

 הגדרות -אקטיביים-סמים וחומרים פסיכו

באופן כללי, קיימת היום הסכמה רחבה כי ההתמכרות לסמים הינה תוצר של גורמים 

י מעריך כי חברתיים, נפשיים, התנהגותיים וביולוגיים. יתר על כן, המחקר העדכנ-תרבותיים

ככל שמדובר בהתמכרות חריפה יותר כך התרומה העיקרית לשימוש הכפייתי בסם היא של 

 התנהגותיים ותרומתם של הגורמים התרבותיים והנפשיים משנית בלבד. -כוחות ביולוגיים

 

 ארבע קבוצות עיקריות -סוגי הסמים
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בעיקר על פי  אקטיביים נעשית-החלוקה המקובלת של סוגי הסמים והחומרים הפסיכו

-ההשפעות של הסמים על המשתמש. לפי שיטת מיון זו נהוג לחלק את החומרים הפסיכו

 אקטיביים לארבע קבוצות עיקריות:

סמים המדכאים את פעילות מערכת העצבים המרכזית, ובהם אלכוהול, תרופות שינה 

 ותרופות מרגיעות.

ין )פטריות הזיה(, דטורה ודומיהם, הזיה ובהם אל אס די, מסקאלין )קקטוסים(, פסילוסובסמי 

ואף סמי קנבוס )חשיש ומריחואנה(. בשל השימוש הנפוץ בחשיש ובמריחואנה מתוארים 

 סמים אלה בנפרד מסמי ההזיה האחרים.

סמים המעוררים וממריצים את פעילותה של מערכת העצבים המרכזית, בהם אמפטמינים 

 קאין וקראק, אקסטזי וכן קפאין וניקוטין.)ספידים(, פופרס )סוג של חומרים נדיפים(, קו

חומרים משככי כאבים, הקרואים גם נרקוטיים, בהם אופים, הרואין, קוק פרסי וחומרים 

 נרקוטיים סינטטיים כגון מתדון )אדלון(.

 הסתגלות הגוף לסם -סבילות

תגובות האדם לסם אינה תלויה רק בעוצמתו של הסם ובכמויות של הסם שהחדיר האדם 

ו, אלא גם במידת רגישות המערכות הגופניות והנפשיות שלו לסם הנדון. לא ידוע כיצד לגופ

מווסת הגוף את רגישותו לחומרים כימיים שונים, אולם קיימת הנחה שמדובר במנגנון 

שמקורותיו מולדים. מנגנון זה מופעל כנראה שעה שהאורגניזם נחשף לחומר מסוים במשך 

זם לסם גורמת בדרך כלל להפחתת רגישות הגוף לסם. תקופה ממושכת. חשיפת האורגני

(, והוא מתבטא בפועל בהגדלת כמויות הסם הנצרכות toleranceתהליך זה נקרא סבילות )

 לשם השגת החוויה המצופה.

 מה בין תלות והתמכרות

מהי תלות בסם ומהי התמכרות לסם, וכיצד הן מאובחנות ומובדלות משימוש שאינו מוגדר 

 כהתמכרות?

 עיקריים: תלות נפשית ותלות גופנית.מדים בסם מתבטאת בשני מלות ת

 התלות הגופנית

היא מצב שבו הסתגל הגוף לנוכחותו של הסם, ובמקרים מסוימים מתקשה האורגניזם 

לתפקד ללא נוכחותו של הסם במערכת. הביטוי הדרמטי ביותר לתלות פיזית מופיע בעת 

זה מופיעות תופעות לוואי גופניות )לעיתים אף הפסקה פתאומית של השימוש בסם. במצב כ

נוחות גופנית -נפשיות( הקרויות "תסמונת גמילה". עוצמתה של תסמונת הגמילה נעה מאי

קלה הכוללת תופעות כמו כאבים, הקאות, התכווצויות שרירים ועוויתות, עד לאובדן הכרה 

 התלות בו. ולפעמים אף מוות. עוצמת תסמיני הגמילה תלויה בסוג הסם ומידת

 התלות הנפשית

הרגלית המתבטאת בשימוש -מוצאת את ביטויה בהתפתחות דפוסים של התנהגות כפייתית

חוזר ונשנה בסם ונובעת מרצון כפייתי לחזק את עוצמתה של החוויה הדועכת )של השפעת 

הסם(, ולהפחית את עוצמת החרדה המתעוררת מהחשש שמא לא יימצא די סם. ככל 
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 ;ולה, כן יקדים האדם להשתמש בסם באופן "המונע" את מצב החרדהשעוצמת החרדה ע

הממד ההתנהגותי מתבטא בהתפתחות דפוס התנהגות כפייתי המכוון להשגת הסם 

 ולשימוש חוזר ונשנה בו.

על פי אבחון של שבעה קריטריונים, כדי לקבוע תלות והתמכרות, התלות בסם נקבעת 

 חייבים לפחות שלושה מהם להופיע:

 לותסבי-

 תסמונת גמילה-

 נטילת הסם בכמויות העולות על הכוונה המקורית של המשתמש-

 קיומם של שאיפה ורצון להפחית את כמות השימוש ולשלוט בדפוס השימוש, ללא הצלחה.-

חלק ניכר מזמנו של האדם מושקע בהשגת הסם או בעצם  -השקעת זמן בדפוס פעילות זה-

 היותו נתון להשפעת הסם

 ודים חברתיים, כלכליים, משפחתיים ואחרים.פגיעה בתפק-

 המשך כפייתי בשימוש, למרות ה"ידיעה" כי השימוש גורם לפגיעה בתחומי חיים רבים.-

 

מצב של הרעלה  -ההתמכרות לסם היא מושג המבטא שלב מתקדם בהתפתחות התלות

ק כרונית כתוצאה משימוש חוזר ונשנה בסם. המצב מאופיין בדרך כלל בצורך נפשי חז

בנטייה להגדיל את כמויות החומר הנצרך )בשל  ;וכפייתי להשתמש בסם באופן חוזר ונשנה

הסבילות( ובהתפתחות של תלות גופנית בחומר, כאשר מניעת החומר מהאדם גורמת 

 להופעת סימני גמילה )תסמונת גמילה(.

 

 2011הרשות הלאומית למלחמה בסמים, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 :4מקור מס' 

 

 לסמים התמכרות

, הרחב הסמים היצע. וכלכלית תרבותית, חברתית, פסיכולוגית בעיה היא לסמים התמכרות

 והחברתיות האישיות הפסיכולוגיות והסיבות לסמים התמכרות ,הסמים של הנגישות

. בימינו ומשמעותית לגדולה הבעיה את הופכים, בסמים להשתמש לאנשים שגורמות

 :יםפרמטר שלושה פי על מוגדרת לחומר התמכרות

 אותה את לחוש מנת על חומר של יותר גדולה לכמות זקוק האדם, הזמן עם: סבילות-

 .בעבר שהרגיש השפעה

 .הרגשית ברמה והן הפיזית ברמה הן, טוב שירגיש מנת על לאדם נחוץ החומר: תלות-

 כאשר. בגוף המופרשים טבעיים כאבים משככי חומרים מחליפים סמים: גמילה תסמיני-

 ולכן, בעצמו החומרים את לייצר חוזר שהוא עד זמן לגוף לוקח, בסם שימושה את מפסיקים

 ".קריז" המכונה, כאב מרגיש האדם

 ממכרים סמים

 העיקריות הקבוצות את נסקור, להלן. שונים מסוגים סמים של ביותר רחב מגוון קיים, כאמור

 (:ההשפעה סוגי פי על)

 

 "קלים" סמים

 נחשבים הם בחברתנו אך, ממכרת והשפעה המח על עההשפ בעלי סמים נכללים זו בקבוצה

, מריחואנה) למיניהם הקאנביס לתוצרי להתייחס ניתן. כלל בדרך מינורי נזק ולגורמי לנפוצים

 .ועוד גת(, חשיש

 ועלול מסוכן סם הוא אלכוהול גם יתר בצריכת, הנורמטיבי החברתי תפקידו למרות: אלכוהול-

 .לאלכוהול להתמכרות להוביל

 סמים. וקראק קוקאין, קריסטלים, הספידים את וכוללים" מרץ סמי" גם נקראים: פטמיניםאמ-

 .בגלולות, הפה דרך נצרכים כלל בדרך אלה

 הוא ביותר המוכר". טריפים" או, הזיות וחווית מהמציאות לניתוק הגורמים סמים: הזיה סמי-

 .האקסטזי

 סם הוא המורפיום. נעימה ווהשל לתחושת שגורמים, כאבים משככי חומרים: אופיאטים-

 דומות תרכובות אך. קשים מכאבים הסובלים חולים אצל רפואי מבוקר שימוש בו שנעשה

. ביותר המכאיבה הגמילה תסמונת עם, ביותר קשים לסמים ונחשבות, ברחוב נמצאות

 .בהסנפה או בהזרקה שנלקחים, וההרואין המתדון הם המוכרים
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 ההתמכרות הליך

 שגם הטוענים יש. ראשונית מצוקה מתוך נובע לסמים התמכרות של הליךת, המקרים ברוב

 מראים המחקרים רוב אך, בסמים שימוש של לתחילתו גורמים חברתית סקרנות או שעמום

 יכולת לחוסר שמוביל גדול נפשי מכאב, כלשהי ממצוקה סובלים אנשים. הדבר כך שלא

 .המציאות את לסבול

, שלו התודעה מצב את שמשנה דבר כל מנסה האדם ,נסבלת בלתי שהמציאות מכיוון

 פתרון מהווים הסמים. המציאות את תופס הוא בו האופן את או המציאות את שמשנה

 המכורים רוב. הראשונים בשלבים לפחות, למדי ויעיל מהיר פתרון זהו אך, למצוקה רגרסיבי

 יהפוך מי מראש לדעת ניתן ולא", קלים" סמים עם" קטן" בשימוש דרכם את מתחילים לסמים

 .יחסית הפשוטה ברמה יישאר ומי, כבד למכור

 כך אחר, ספוראדי בשימוש כלל בדרך שמתחיל, התפתחותי הדרגתי תהליך היא התמכרות

 .ממש של מחלה, דבר של ובסופו ממש של התמכרות, תלות לפיתוח שמוביל קבוע שימוש

 תסמינים

 :הבאים הסימפטומים כל את או חלק מכורים בקרב לזהות ניתן, הסם לסוג קשר ללא

 .מועצמים וחלקם מדוכאים חלקם, מצטמצמים הרגשות: הרגשי בתפקוד שינוי-

 כמו, ההתמכרות לפני דעתם על מעלים היו שלא באופן מתנהגים מכורים: התנהגותי שינוי-

 .זנות או גניבות

 .ההחלטות קבלת באופן שינוי, יום סדר בשימור קושי: יומיומי תפקוד-

 שמתחזקים ודאגה אכפתיות, בכבוד ירידה, משפחתיים בקשרים פגיעה: משפחתי תפקוד-

 .משפחה

 מתרחקים. לסמים הקשורה תרבות בתת ממוקדים החברתיים היחסים כל: חברתי תפקוד-

 .בסם הצורך את שמבינים חדשים חברים ומוצאים, מחברים

 .הסם נטילת לאופן שורותהק וממחלות הגוף של מהזנחה הנובעות פגיעות: פיזי תפקוד-

 .הפיזיולוגי בתפקוד ופגיעה במין העניין יורד, יותר ארוך שהשימוש ככל: מיני תפקוד-

 יכול אני) הכחשה גם הכוללת, אובססיבית לעיתים, מעוותת חשיבה: קוגניטיבי תפקוד-

 (.רוצה שאני מתי להפסיק

 .נפגעים הבסיסיים םהאנושיי והערכים האשם רגשות, המצפון, המוסר: רוחני תפקוד-

 וטיפול גמילה

 בגורמים גם לטפל צורך ושיש, משנית מחלה היא לסמים שהתמכרות הגישה מקובלת כיום

 יעילה גמילה. מהסם הפיזית הגמילה הוא בטיפול הראשון השלב, זאת עם. להתמכרות

, פרטנית ועבודה קבוצתית עבודה משולבת בהן, מובנות במסגרות כלל בדרך מתבצעת

 לתחזק נדרש והנגמל, ופיזית נפשית, וקשה כואבת הגמילה. תרופות של בסיוע גם יםלעית

 נוספת חזרה ללא הגמילה על לשמירה הסיכוי עולה, המשך טיפול עם. החיים כל אותה

 .הסם של לסצינה
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 2012אתר פסיכיאטריה, 

 

 

 :5מקור מס' 

 

 הרשות בעבודת ומשפטיים חוקיים היבטים

 פי על, 1988 שנת בסוף וקמהה בסמים למלחמה הרשות

 הרשות לתפקידי הוסף 2012 בשנת". 1988 - ח"התשמ, בסמים למלחמה הרשות חוק"

 למלחמה הלאומית הרשות חוק: בהתאם שונה החוק ושם באלכוהול לרעה בשימוש המאבק

 ואת הרשות תפקידי את קובע הרשות חוק 1988-ח"תשמ, באלכוהול לרעה ובשימוש בסמים

 העבודה ודרכי, זה בחוק מעוגנת הרשות ידי-על המובלת הפעילות כל. שלה הפעולה מנדט

 על המשפיעים נוספים חוקים ישנם. בחוק הם אף מעוגנים, הרשות של ההחלטה מוסדות של

 :בעקיפין או במישרין, עבודתה

 .1973 - ג"התשל( חדש נוסח) המסוכנים הסמים פקודת

 הרשות באתר החוקים לריכוז קישור

 חקיקהה משמעות

 סוגי את קובעת, השנים במהלך שנעשו החקיקה תיקוני על, המסוכנים הסמים פקודת

 הסמים פקודת פי על. מסויימות עבירות לגבי הענישה רמת ואת בשימוש האסורים הסמים

 על בעבירה בשנית שהורשע ממי במקצוע לעיסוק ורשיון הנהיגה רשיון את לשלול ניתן

 וכן, סמים סוחרי של רכושם החרמת מאפשרים החילוט וקבח הדנים החוק סעיפי .הפקודה

 למי מאסר שנות וחמש, בסמים לשימוש קטין מדיח על מאסר שנות 25 לגזור האפשרות גם

 .בחצר או הספר בית כתלי בין בסמים שמשתמש

 המוטלים הקנסות גובה. ישראל במדינת פליליות עבירות לגבי הענישה קוד הינו העונשין חוק

 העונשין חוק. העונשין בחוק הקבועים קנסות של כפולות על מסתמך הסמים דתפקו פי על

 מפעם יותר של ודחיה, בסמים למשתמשים בטיפול מאסר עונש המרת המאפשר סעיף מכיל

 שמצויים למכורים(, תנאי) מבחן בתקופת עבירות ביצוע בגין בפועל מאסר ריצוי של אחת

 .בטיפול

 מוסדות של הרישוי חובת את מסדיר בסמים במשתמשים לטיפול מוסדות על הפיקוח חוק

 שקיבלו מבלי כאלה מוסדות הפעלת על אוסר החוק. לסמים במכורים בטיפול שעוסקים

 .רשיון

 והפיזיים המקצועיים התנאים את מפרטות לחוק בהתאם שתוקנו מוסדות על הפיקוח תקנות 

 .סמים בנפגעי לטיפול מוסד להפעלת הנדרשים המינימליים
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 סמים בנפגעי לטיפול שירותים של להקמתם לפעול חובה הטלת העיריות בפקודת יקוניםת

 ועדה הקמת; מקומיות ורשויות עיריות של שיפוטן בתחום ומניעה חינוך פעולות ולביצוע

 .הסמים בנגע למאבק ישובית

 העסקים לכלל בתקנות לאסור הסמכות את הבריאות לשר מקנה עסקים רישוי בחוק התיקון

 .מסוכן בסם לשימוש הכשר או עידוד משום בו שיש עסק בשם שימוש ברישוי עוניםהט

 שנולד במידה אימוץ-כבר ילוד על להכריז שניתן קובע( והשגחה טיפול) הנוער בחוק התיקון

 .גמילה תסמונת עם

 .לנהגים אקראיות בדיקות לבצע המתיר התעבורה בפקודת תיקון

 ביצוע באפשרות שעוסק חוק כגון, בסמים המאבק לתחומי שנוגעים נוספים חוקים ישנם

 מסמים לגמילה טיפול מתן שמאפשר הסוהר בתי פקודת תיקון; האדם גוף ובתוך על חיפוש

 לטיפול האחריות את מטיל ממלכתי בריאות ביטוח חוק. ולאסירות לאסירים מתקן באותו

 .הוסדר טרם םהחולי לקופות האחריות העברת נושא. החולים קופות על סמים בנפגעי

 מס רשויות את מסמיך זה חוק - בסמים בסחר או בפשיעה שמקורו הון הלבנת איסור חוק

 .הון להלבנת חשד של במקרים חקירות לבצע הכנסה

 :שונים טיפול בשלבי חקיקה הליכי קידום

 האלכוהול בסוגיית לטיפול גם הרשות סמכויות הרחבת - בסמים למלחמה הרשות חוק תיקון

 . נוספים רלבנטיים וקיםח ותיקון

 .מקצועיים בנהגים סמים בדיקות - התעבורה פקודת תיקון

 .רוק כולל - גוף בנוזלי סמים בדיקות ביצוע - התעבורה פקודת תיקון

 .לסוחרים מינימום עונשי קביעת - הסמים פקודת תיקון

 .מסוכנים חומרים על מהירה הכרזה - הסמים פקודת תיקון

 .נגזרות על חזקה קביעת - הסמים פקודת תיקון
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  :6מקור מס' 

 ההתמוטטות במועדון: נעצרו חשודים
לחייהם, תושבי לוד ופתח תקווה,  40-שני חשודים בשנות ה

נעצרו על ידי המשטרה בחשד שהחדירו סם לכוס המשקה 
של הצעירה שהתמוטטה במועדון. בבית החולים איכילוב חל 

דר קשהשיפור במצב הצעירה, אך הוא עדיין מוג  
  06:58 07/02/16 סםפור | 2 חדשות | שלמור גלעד | עמרם עזרי

 

המשטרה עצרה לפנות בוקר )ראשון( שני גברים החשודים כי החדירו סם לכוס המשקה של 

מושית  של חל שיפור במצבה הצעירה שהתמוטטה במועדון בתל אביב. בבית החולים איכילוב

 ., אך הוא מוגדר עדיין קשה23פישר, בת 

לחייהם, הם מחבריהם של שני הגברים  40-שני החשודים, תושבי לוד ופתח תקווה בשנות ה

ששהו עם הצעירה במועדון, והם נעצרו בבית החולים איכילוב. כעת בודקים במשטרה האם 

יובאו הבוקר לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב להם קשר לסם בגופה. יש . 

2בשיחה עם חדשות   Online נו הוא אמרה אתמול אחת הרופאות המטפלות בה: "החשש של

 ."שיש סם חדש שמסתובב בשוק, אנחנו מקווים מאוד שזו לא התחלה של גל

מושית הגיעה לבית החולים כשהיא סובלת מכשל רב מערכתי והוכנסה מיד ליחידה לטיפול "

נמרץ", סיפרה ד"ר אסתי דהן מאיכילוב. "היא מורדמת ומונשמת ונמצאת במצב של קריסת 

יצב את מצבהמערכות. אנחנו עושים כל מאמץ לי ". 

לדברי הרופאה, התסמינים שמהם סובלת מושית מצביעים על הרעלה. "כשמחברים הרעלה 

לבילוי במועדון, אז כמובן שעולה חשד לסמים, זאת הנחת העבודה שלנו", היא אומרת. ד"ר דהן 

הדגישה כי לא מדובר בסם אונס והוסיפה: "זו תופעה מאוד שכיחה בסופי שבוע בתל אביב, אבל 

רעלה כזאת חמורה ומהירה בבחורה צעירה ובריאה עוד לא ראיתיה ". 

 "מישהו כנראה שם לה משהו במשקה"

צופיה, אמה של מושית, משוכנעת שבתה הורעלה במועדון. "מישהו כנראה שם לה משהו 

2במשקה בלי שהיא הרגישה", אמרה בשיחה עם חדשות   Online.  הצעירה יצאה לבלות

חנה המרכזית בתל אביב ביחד עם מספר חבריה, וסמוך לשעה שש במועדון מוכר באזור הת

 .בבוקר חשה ברע, התמוטטה ופונתה לבית החולים

במשטרה פתחו בחקירת נסיבות האירוע ובודקים בין היתר את האפשרות שהיא סוממה. 

בהסכמת הבעלים הוחלט כי המועדון ייסגר עד מחר ובהתאם לחקירה יוזמן הבעלים לשימוע. 

א שותה, היא לא מעשנת ובטח שהיא לא עושה סמים", סיפרה האם. "היא יצאה לבלות "היא ל

 ."אחרי הרבה זמן שלא יצאה. היום יש יום הולדת לאבא שלה אז היא בטח לא שתתה ולא כלום

http://www.mako.co.il/news-team/Editor-8dd35ebd857d621004.htm
http://www.mako.co.il/news-team/Editor-413e3b600d6bb11004.htm
http://www.mako.co.il/news
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לדברי האם, חבריה של בתה סיפרו כי איבדו עמה קשר עין למשך כעשר דקות. "היה לה מים 

מן הזה משהו קרה", אמרה. "הכל עדיין מעורפל, אנחנו לא יודעים איתה כל הזמן. כנראה שבז

 ."כלום ומקווים שהיא תעבור את הלילה בשלום ונצא מזה

חשוב לי שצעירות ייזהרו כשהן יוצאות למועדונים כדי שהבת שלי אולי תהיה האחרונה שזה "

י מקווה שהיא קורה לה", הוסיפה. "אני לא מאחלת לאף אמא לעבור את מה שאני עוברת. אנ

תצא מזה בקרוב אבל הרופאים אומרים שהיא עדיין לא יצאה מכלל סכנה ואנחנו לא נכנסים 

 ".לשאננות
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