
 desiner drugs -סמי פיצוציות

 פורום עירוני

 המטה למניעת אלימות סמים ואלכוהול

ג"תשע/אב/'כ  



 סמי פיצוציות

   

 

. שם כולל לסמים הנמכרים בפיצוציות ברחבי הארץ

תרכובות כימיות מסוכנות  , דור חדש של סמים

 ומשתנות המוצעות למכירה בפיצוציות ובאינטרנט



 תמים מבחוץ רעיל מבפנים

Oשקיות של עלים מיובשים ובקבוקונים, כדורים  . 

 

O צבעונית מושכתעטופים בעטיפה. 

 

O    רק כשמסירים את העטיפה מתגלה משהו

 .הרבה פחות תמים

 



 המעמד החוקי או ליתר דיוק הלא חוקי

O כל עוד החומר הפעיל לא נבדק על ידי משרד

ולא יכול להיכנס  הבריאות הוא חומר חסר מעמד 

 .לפקודת הסמים המסוכנים

O של חוק העונשין אוסר על סיפוק או   338סעיף

 .מכירה של חומרים מסוכנים בצורה רשלנית



ועדת הבריאות של הכנסת אישרה פה אחד את   -6.5.13

 .שינוי פקודת הסמים 

הסינטטיים ועוד רשימה ארוכה של   הקנבינואידיםהוכנסו 

 .  שלהםחומרים פסולים לרבות נגזרות מבניות 



 סמי פיצוציות

 

 :  לחלקן לארבע קבוצות עיקריותניתן 

   ונגזרותיוחגיגת 

 סינטטי   קאנביסנגזרות של 

 סם אונס ודומיו  

 .וחומרים נדיפים

 



 (קאת) גת

              
 השייכים למשפחת האמפטמינים וקאתינון קאתיןמכיל 



   החגיגתמהגת ועד 

חומרים אלו  , בישראל בשל השימוש המסורתי בצמח

 .לא נכללו בפקודת הסמים 

O  יצרנים ניצלו זאת למכור הרכבה כימית של הסם

 ".  חגיגת"בקפסולות תחת השם 

O והקאתין   הקתינוןהוצאו מחוץ לחוק  2004בשנת

למעט בצורתם הטבעית בתוך עלי  " –בהסתייגות 

 "צמח הגת המיועדת ללעיסה

O  לעיסת עלי גת חוקית  אך כל דרך אחרת כולל

 .שתיית משקה גת אינה חוקית

 

 

 

 



 
 

 

 

, מעורר מיני לגברים ולנשים"... בהתחלה היה חגיגת עם הבטחות של

".מיוצר מתמצית גת חבשי, טבעי ללא כימיקלים 100%  

 

 קפסולות דומותחגיגת נוספו שמות חדשים נשארו השם נשאר 

 אחריםמטה אמפטמינים וחומרים  כשבתוכם



 י'אנרג וליקווידהמשך חגיגת 

"  קפסולות" "פרוטיתותי " "חגיגת קיץ"שמות כמו   

 .ועוד" שרי" "דרגון פלי" "שלגיה"

של  תרכובות שונות אבקה לבנה קפסולות המכילות 

 .  כממריצים ומעורריםשפועלים  מטאפטמינים

השפעות דומות   פפרזיןמכיל בנזיל  -י'אנרג ליקוויד

 2008לסמים ממריצים הוכנס לפקודת הסמים ב 

 

 .נזק כפול לגוף, השפעה סותרת –שתיית אלכוהול 





 -מגבירי סיכון

 של החומרים  הריכוז 

 הפיראטית  וההפקה 

    

 -שימושדרכי 

 בליעה  

 הסנפה

 הזרקה



 

 :מתאריםאנשי מקצוע 

 

 . ממכר מאוד..  הסם הכי מסוכן שיכול להיות"

הן  . לפעמים אחרי שימוש אחד קשה להפסיק
, גורמות למצב קשה של פסיכוזה( הקפסולות)

 חרדה קשה אי שקט אלימות  

 !"זהו סם רע מאוד
 

 

 

 



 INקנביס סינטטי  OUTחגיגת 

O כל חומר שיש לו קשר כימי  – 2010חוק הנגזרות משנת

  קתינון מתאמפטמיןלאחת מארבע הקבוצות אמפטמין 

 .נכנס אוטומטית לפקודת הסמים ומתקתינון

 

O הסינטטים הקנבינואידיםואז הופיעו 

O  חומרים שמיוצרים במעבדה ומחקים את פעולת

 ...ועוד spice מבסוטוןנייס גיא  -הקאנביס



 קנביס סינטטי
O 2011חלק מהחומרים הוצאו מחוץ לחוק ב . תערובות עלים מרוססות בחומר כימי . 

O"האח הגדול" "קינג" "הרצל עושה לך כנפיים" "קטורת" "מיסטר נייס גיא", "אמסטרדם. " 

Oאלנבי, אוקסיגן, עליסה בארץ הפלאות,vip   ,סקאנק 

O לעיתים על גבי האריזות מצוין שהעלים אינם מכיליםjwho.18 ( ראשי תיבות של תרכובות כימיות שהוצאו

 (.  מחוץ לחוק

  18באנגלית כתוב שהחומר שנמצא בתוכן הוא קטורת ואינו מיועד למאכל אדם ומוסיפים מיועד אך ורק לבני 

 ...ומעלה

Oמה שלא מציינים שבמקום התרכובת שמחוץ לחוק מרוסס הצמח בתרכובת חזקה פי כמה. 

 



 קנביס סינטטי

O לרצפטורים של הקנביס  הכימיםהזיקה של החומרים
שאפילו שימוש חד פעמי  כך   THC -מה 40במוח חזקה פי 

לשלמות הגופנית והנפשית של  או קצר מהווה סכנה 
 .המשתמש 

O  משפיע על התנועה על הפעילות הקוגניטיבית על הזיכרון
התפרצויות של סכיזופרניה  . גורם להזיות ופוגע במוח. 

 .  אצל צעירים ללא היסטוריה משפחתית של מחלת נפש

 

O שימושדרכי- 

Oעישון 

O  שתייה 

 



 סם אונס ודומיו
OGHB ,GBL,BLUE LOVE  סמים מדכאים -  ליקוויד 

O אבק כוכבים קטמיןPCP  - סמי התנתקות 

O  פועלים לדיכוי מערכת העצבים המרכזית וההשפעות נעות

 .  מטשטוש ועד שיתוק נשימה ומוות

OGHB- כנוזל הוא חסר צבע  . מופיע בצורת אבקה או בתמיסה

 .מתנקה תוך מספר שעות מהגוף. טעם או ריח

O 2003בפקודת הסמים המסוכנים החל משנת. 

 



Oהקטמין - 

O של בעלי חיים ברפואה  בשימוש רפואי להרדמה

 הווטרינרית

O  חומר הרדמה שאינו גורם לדיכוי מערכות גוף

 .בעל השפעות פסיכודאליות

O הפרעות בתפיסה, של סכיזופרניהתסמינים  ,

סימני התנתקות  , שיבוש בערנות ובשטף הדיבור

 .הקצרופגיעה בזיכרון לטווח 

 



 חומרים נדיפים
Oבבקבוקוני בגווני הצהוב שמשווקים נוזלים  -פופרס

  -פקוקים אשר עם הסרת הפקק משמישים קול זכוכית 

 .מכאן כינויים

להרחבת כלי גורמים . אקטיביות-בעלי השפעות פסיכו

 .וכן להרפיית השרירים, הדם ולירידה בלחץ הדם

דליק במגע עם אש וגורם לכוויות במגע עם  החומר 

 .וגורמים למוות אם בולעים אותםרעילים מאוד . העור

 



 לסיכום

Oהזמינות והמחיר הזול , הקלות שבקניה ובמכירה

שלא מדובר בחומרים מזיקים או   לאשליהגורמים 

כמעט  , בהשתייכות לעולם העברייני אלא לאזור אפור

 .  לגיטימי שניתן להלך בו כביכול בבטחה

O  הלגיטימציה החברתית והעדר הכלים להתמודד באופן

מאסיבי עם התופעה משכיחה בקרב המשתמשים את  

שגם אם החומרים נגישים מפתים  העובדה הפשוטה 

ונראים תמימים הם מסוכנים כמו וברוב המקרים  

 .יותר מהסמים הלא חוקיים



 אתגר משותף  -המאבק בתופעה 

Oשינויים ונקיטת  הכרות עם ממדי התופעה חיזוי  -מיפוי וניטור
 .  אמצעים בתגובה לשינוי

 

Oהתמודדות רב מערכתית- 
 "פגיעה בכיס", רישוי עסקים , חקיקה -אכיפה

Oברור הצרכים עליהם עונה השימוש  –חינוך הסברה ומניעה
 .ואיך ניתן לנהוג אחרת

O הרמיה -י סמי פיצוציות"שפ תוכניות-בחינוך הפורמאלי 
 .המסוכנת ביותר דגש על ההונאה הרמאות בשיווק 

O  בחינוך הבלתי פורמאלי 

Oהורים 

Oתוך דגש על תופעות  " קצרות מועד" תוכניותפיתוח  -טיפול
 .פסיכיאטריות 

 


