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 הקדמה: .1

כינויים -'רחוב שמות', והשפעתו של סוגי הסמים, סיווגם ובהתייחס להיבטים הבאים: שם הסם סקירה מציג זה מסמך

 השפעות (,Common Ways Taken) שימוש שכיחים , אופני(Common Forms) נפוצהה תוצור, (Street Names) נפוצים

ודרכי , השפעות בשילוב אלכוהול (Withdrawal Symptoms) מיני גמילה, תסארוך קצר ולטווח לטווח אפשריות בריאותיות

 .)תרופתי ו/או התנהגותי( טיפול

 ללקוחות מאפשרותה מגוונות טיפול ושיטות פרטיים מענים ועד ציבוריים ממענים .רחב מענה מאפשר בישראל הטיפול

 והמוטיבציוני המציאותני, ההתנהגותי הטיפול ,הקוגניטיבי הטיפול דרך פסיכודינמי מטיפול. צרכיהם לפי מותאם מענה

 מערך -בישראל בהתמכרויות הטיפול יפורטו מהן מסגרות . במסמך זה,עצמית לעזרה קבוצות כגון משלימים ומענים

 והשירותים הרווחה, העבודה במשרד להתמכרויות השרות ושל הבריאות במשרד להתמכרויות המחלקה של הטיפול

 ושיקום. לטיפול מוסדות כולל רשימת ,החברתיים

פנים, הבמשרד לביטחון  'רשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול'אגף טיפול ושיקום במידע ממידע זה מתבסס על 

 שימוש לחקר הלאומי המכון- National Institute on Drug Abuse (NIDA)ארגוןומאתר האינטרנט של משרד הבריאות 

קר על הגורמים לשימוש בסמים ולהתמכרות והשלכותיהם וליישם את הידע שמטרתו לקדם מח(, ב"ארה) בסמים לרעה 

הארגון תומך ומבצע מחקר בסיסי וקליני על השימוש בסמים )כולל ניקוטין(, על  .הנרכש לשיפור בריאות היחיד והציבור

רגון דואג לתרגום, יישום ביולוגיים, ההתנהגותיים והחברתיים המעורבים בכך. כמו כן, הא-השלכותיו ועל המנגנונים הנוירו

והפצת הממצאים המדעיים על מנת לשפר את המניעה והטיפול בתחום הפרעות השימוש בחומרים פסיכואקטיביים ולחזק 

 .1את מודעות הציבור כלפי ההתמכרות כהפרעה מוחית

 מטרת המסמך: 

, זה . ידע({National Institute on Drug Abuse) NIDA} מחקר מבוסס מקצועי ידע להעניק נועד, זה מקצועי מסמך

  .המקצועי השיח להעמקתובעבודת המניעה, הטיפול והשיקום  כלים מסייע במתן

 למען הסר ספק יובהר כי אין באמור במסמך זה בכדי להוות ייעוץ ו/או המלצות לטיפול. 

 

  

                                                           
  NIDA(National Institute on Drug Abuse( אודות אתר -לינק1

https://www.drugabuse.gov/about-nida
https://www.drugabuse.gov/about-nida
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 :פסיכואקטיביים חומרים .2

 הגדרה: .2.1

 הגוף על ומשפיעים, ריפוי או הזנה צורך שלא לגוף יםהמוכנס חומרים הינם אקטיביים-פסיכו חומרים או מיםס

חומרים פסיכואקטיביים, שהוא השם הכולל לסמים ואלכוהול יחדיו, הם חומרים המוכנסים לגוף ומשפיעים . 2והנפש

עוררות יתר, אטיות בתגובות ופגיעה ) וגופניים (ותלות נפשית חשיבה, רגשות, תפיסה והזיות)על תהליכים נפשיים 

 . (, פגיעה באיברי הגוף ובעיקר במחותביציב

 :המשתמש על השפעותיהם לפי -פסיכואקטיביים סיווג חומרים .2.2

 3 :חומרים פסיכואקטיביים שונים הם בעלי השפעה שונה על המשתמש, וניתן לחלקם לארבע קבוצות עיקריות

 .העצבים מערכת את םהמדכאי( אופיואידים, נרקוטיים) כאבים משככי סמים -חומרים נרקוטיים/אופיואידים .1

 סובקסון., מתדון, ןאוקסיקונטי, פנטניל כגון כאבים משככות תרופות,  אופיום, קודאין, מורפין, רואיןה: לדוגמא

, קוקאין :לדוגמא .המרכזית העצבים מערכת של פעילותה את ממריצים או שמעוררים סמים -חומרים מעוררים .2

 .)סמי מעצבים( צוציותוסמי פי, 4פופרס, אקסטזי, אמפיטמינים, קראק

 שינה תרופות, 5אלכוהול: לדוגמא .המרכזית העצבים מערכת של פעילותה את המדכאים סמים -חומרים מדכאים .3

 .מרגיעות ותרופות

 .הזיה פטריות(, LSD) ד.ס.ל, ומריחואנה חשיש: לדוגמא .מעוררי הזיות סמים -חומרים הזיוניים .4

 :6:רשימת סוגי הסמים-פסיכואקטיבייםחומרים  .3

, (Street Names) 'רחוב שמות', והשפעתו סוגי הסמים, סיווגם ובהתייחס להיבטים הבאים: שם הסם בחלק הבא יפורטו

השפעות בשילוב , , תסמיני גמילהוארוךקצר  לטווח בריאותיות אפשריות השפעות ,שימוש שכיחים , אופניצורה נפוצה

 .לאחר הטבלה מופיע ,כאן המוזכרים השונים הטיפולים לגבי הסברה -)תרופתי ו/או התנהגותי( טיפולאופציות לאלכוהול ו

המסמך יפרט את סוגי הסמים בהתאם לסיווג המקובל בספרות המקצועית: לסמים נרקוטיים, מעוררים, מדכאים 

( ntsInhala) נדיפים חומרים כגון נוספים וחומרים( Cannabinoids) 7קנאבינואידיםה, בנפרד יפורטו, כן כמווהזיונים. 

 (.  Steroids) וסטרואידים

                                                           
 והתמכרות לסמים מזיק שימוש -אתר משרד הבריאותלינק ל 2
 סוגי הסמים-והתמכרות לסמים מזיק שימוש -אתר משרד הבריאותלינק ל 3
 סינתטיים לסמים כינוי ( הואDesigner Drugs)' צוציותפי סמי' בישראל אך. סינתטיים סמים הם' אקסטזי' והן' פיצוציות סמי 4
בגלוי עד  הנמכרים פסיכואקטיביים חומרים - כלומר", סם תחליפי" או" חוקיים סמים" בתור בפיצוציות לעתים נמכרים אשר( כימיים)

 שייך -" פופרס: "יצוציותפ סמי. המסוכנים הסמים מפקודת כחלק שהוכרז לאקסטזי בניגוד וזאת, להכנסת החומרים לפקודת הסמים
 נותן הרצל", "גאי נייס מיסטר","מבסוטון(: "סינטטיים קנבינואידים" )גראס"מדמי ;(נדיפים ניטריטים) הנדיפים החומרים למשפחת

 . ממריצים חומרים - דומים ואמפטמינים "חגיגת" אחרים; קטורת ועשבי קפסולות", מריו סופר", "מסטולון", "כנפיים לך
 מסכנים וחומרים" פיצוציות סמי" -משרד הבריאות לינק לאתר

ואין איסור על שימוש בו כסם מסוכן ע"פ הדין  1973-הול אינו מוגדר סם מסוכן בפקודת הסמים המסוכנים )נ"ח( תשל"גוהאלכ 5
 ראל.ביש

  NIDA-sCommonly Abused Drugs Chartלינק לרשימת סוגי הסמים באתר  6
כגון  הזיותל 'הקנאבינואידים' כיוון שלקנאביס השפעות נוספות מעבר מפרידה כתת קטגוריה נפרדת את המקצועית הערה: הספרות 7

 .מתאפיינים בהזיות דווקא לאו בקטגוריה זו, שהם הסינטטים הקנאיבואידים של הימצאותם  בשל כן כמו, ואופוריה רגיעה

https://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Pages/treatment.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Pages/treatment.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/pharm_crime/Pages/piz.aspx
https://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/commonly-abused-drugs-charts


 

 

 :(Narcotics/Opioids) אופיואידים/נרקוטיים חומרים .3.1

 /שמות רחוב תיאור שם
 שמות

 מסחריים
 נפוצים וכינויים

אופני  צורות שכיחות
שימוש 
 שכיחים

השפעות 
 לטווח קצר

השפעות 
 לטווח ארוך

היבטים 
בריאותיים  

 נוספים

תסמיני 
 גמילה

השפעות 
בשילוב 
 אלכוהול

 טיפולרכי ד

סם אופיואידי  (Heroinהרואין )
המיוצר 

ממורפיום, 
שהינו חומר 
טבעי המופק 

מתרמיל 
הזרעים של 
צמחי הפרג 

 השונים.

שחור, בלדי 
 )לאופיום(;
חומר, קוק 

פרסי, למטה 
 )להרואין(

אבקה לבנה או 
חומה, או חומר 

שחור דביק 

 black"-הידוע כ

tar heroin." 

הזרקה, 
עישון, 
 הסנפה.

וריה; אופ
יובש בפה; 

גרד; 
בחילות; 
הקאות, 
שיכוך 
כאב; 
האטה 

בנשימה 
ובקצב 

 הלב.

הרס ורידים 

(collapsed 

veins) ;
מורסות 

(abscess ;)
זיהומים 
במעטפת 

ובשסתומי 
הלב; עצירות 
וכאבי בטן; 
מחלות כבד 
או כליות; 

 דלקת ריאות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הריון: הפלות, 
משקל נמוך 

בלידה, תסמונת 
 גמילה בילוד.

 
סיכון להידבקות 

, צהבת HIV-ב
ומחלות זיהומיות 

נוספות עקב 
 שיתוף מזרקים.

 

חוסר 
שקט, 
כאבי 

שרירים 
ועצמות, 

נדודי 
שינה, 

שלשול, 
הקאות, 
גלי קור 
עם עור 
 ברווז. 

ירידה 
מסוכנת 

בקצב הלב 
והנשימה, 
תרדמת, 

 מוות.

 טיפול תרופתי:
מתדון, בופרנורפין, 

נלטרקסון )שפעילותו 
 טווח(.-רוכתאו א -קצרת

 

 טיפול התנהגותי:

 Contingency 

management 8  או
 טיפול מוטיבציוני

  בוצות לעזרה ק
 .עצמית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Contingency management- שיטת תמריצים ליצירת מוטיבציה לטיפול. -יפול ממושך שפירושו "ניהול עצמי"ט 
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 /שמות רחוב תיאור שם
 שמות

 מסחריים
 נפוצים וכינויים

אופני  צורות שכיחות
שימוש 
 שכיחים

השפעות 
 לטווח קצר

השפעות 
 לטווח ארוך

היבטים 
בריאותיים  

 נוספים

תסמיני 
 גמילה

השפעות 
בשילוב 
 אלכוהול

 טיפולרכי ד

תרופות מרשם 
אופיואידיות 

(Prescription 

Opioids) 

  (Codeineקודאין )

 

 

 

 

משככי כאב 
שמקורם 

דומה לזה של 
הרואין. 

אופיואידים 
יכולים לגרום 

לאופוריה, 
לעיתים 

ובות נעשה קר
בהם שימוש 
שלא לצרכים 
רפואיים, דבר 
שעלול להוביל 

להתמכרות 
למוות ו

כתוצאה 
 ממנת יתר.

סירופים נגד 
שיעול כמו 
 רוביטוסין

טבליה, כמוסה, 
 נוזל.

הזרקה, 
בליעה 
)לרוב 

מעורבב 
עם 

משקאות 
תוססים 
וחומרי 
 טעם(.

שיכוך 
כאבים, 
נמנום, 

בחילות, 
עצירות, 
אופוריה, 

האטה 
בנשימה, 

 מוות.

סיכון מוגבר 
למנת יתר או 
להתמכרות 

אם 
משתמשים 

 לרעה.

הריון: הפלה, 
משקל לידה נמוך, 

תסמונת גמילה 
 ביילוד.

מבוגרים 
)קשישים(: 

קשישים רבים 
מטופלים 

בתרופות מרשם 
 המיועדות לכאב 

סיכון מוגבר ובעלי 
לשימוש לרעה לא 

מכוון בגלל 
שלקשישים רבים 

יש מרשמים רבים, 
דבר שעלול 
להעלות את 

הסיכון 
לאינטראקציות 

 .בין תרופות
פירוק בנוסף, 

התרופות איטי 
יותר עם עלייה 

 בגיל.

סיכון להידבקות 

, צהבת HIV-ב
ומחלות זיהומיות 

נוספות עקב 
שימוש בהזרקה 

 .שיתוף מזרקיםו

 

 

חוסר 
שקט, 
כאבי 

שרירים 
ועצמות, 

נדודי 
שינה, 

שלשול, 
הקאות, 

גלים 
קרים עם 

עור 
ברווז, 

זות תזו
 רגלים.

ירידה 
מסוכנת 

בקצב הלב 
והנשימה, 
תרדמת, 

 מוות.

 טיפול תרופתי: 
מתדון, בופרנורפין, 

נלטרקסון )שפעילותו 
 טווח(.-או ארוכת -קצרת

 
 טיפול התנהגותי:

ניתן להשתמש בטיפולים 
ההתנהגותיים המסייעים 

לטיפול בהתמכרות 
להרואין כדי לטפל 

בהתמכרות לתרופות 
 מרשם אופיואידיות.

 

טבלית מציצה,   (Fentanylפנטניל )
-טבליה תת

לשונית, ציפוי 

(film טבליה ,)
אוראלית 

(buccal tablet.) 

הזרקה, 
עישון, 
 הסנפה.

Hydrocodone   ,כמוסה, נוזל
 טבליה.

בליעה, 
הסנפה, 
 הזרקה.

Hydromorphone  .הזרקה,  נוזל, פתילה
 רקטלית.

Mepridine  בליעה,  בליה, נוזל.ט
הסנפה, 
 הזרקה.

טבליה, טבליה  אדולן, מים (Methadoneמתדון )
הניתנת לפיזור 

(dispersible 

tabletנוזל ,) 

 

 

 

בליעה, 
 הזרקה.
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 /שמות רחוב תיאור שם
 שמות

 מסחריים
 נפוצים וכינויים

אופני  צורות שכיחות
שימוש 
 שכיחים

השפעות 
 לטווח קצר

השפעות 
 לטווח ארוך

היבטים 
בריאותיים  

 נוספים

תסמיני 
 גמילה

השפעות 
בשילוב 
 אלכוהול

 טיפולרכי ד

טבליה, נוזל,   (Morphineמורפיום )
 כמוסה, פתילה.

הזרקה, 
בליעה, 
 עישון.

 

Oxycodone   ,כמוסה, נוזל
 ה.טבלי

בליעה, 
הסנפה, 
 הזרקה.

Oxymorphone  בליעה,  טבליה
הסנפה, 
 הזרקה.
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 (Stimulantsחומרים מעוררים ) .3.2

צורות  שמות רחוב תיאור שם
 שכיחות

אופני 
שימוש 
 שכיחים

השפעות לטווח 
 קצר

השפעות לטווח 
 ארוך

היבטים 
בריאותיים  

 נוספים

תסמיני 
 גמילה

השפעות 
וב בשיל

 אלכוהול

 טיפול

סם מעורר ממכר  (Cocaineקוקאין )
מאד, המיוצר מעלי 
צמח הקוקה הגדל 

 בדרום אמריקה.

קוק 
קריסטל, 

למעלה 
)לקוקאין(, 

בסטים 
 )לקראק(.

אבקה 
לבנה, 

גביש לבן 
 )קריסטל(.

הסנפה, 
עישון, 

 הזרקה.

היצרות כלי 
דם, אישונים 

מוגדלים; 
עלייה בחום 
הגוף, בקצב 
הלב ובלחץ 

ם; כאבי הד
ראש; כאבי 
בטן ובחילות; 
אופוריה, עלייה 

באנרגיה, 
בערנות; נדודי 
שינה, חוסר 
שקט; חרדה; 
התנהגות בלתי 
צפויה ואלימה, 
התקפי חרדה, 

פרנויה, 
פסיכוזה; 

בעיות בקצב 
הלב, התקף 
לב; שבץ, 

התקף, 
 תרדמת.

אובדן חוש 
הריח, דימומים 
באף, נזק אפי 
ובעיות בליעה 
עקב הסנפה; 

ים ומוות זיהומ
של רקמות 
המעיים עקב 
ירידה בזרימת 
הדם; תזונה 
לקויה ואובדן 
משקל; נזק 
לריאות עקב 

 עישון.

הריון: לידה 
מוקדמת, 

משקל לידה 
נמוך, 

חסכים 
-בוויסות
העצמי 

וביכולת 
הריכוז 

בקרב ילדים 
בגיל בית 
הספר שהיו 

חשופים 
לחומר 
במהלך 
 ההריון.

סיכון 
להידבקות 

, HIV-ב
צהבת 

ומחלות 
זיהומיות 

נוספות עקב 
שיתוף 

 מזרקים.

 

 

 

 

דיכאון, 
עייפות, 
תיאבון 
מוגבר, 

נדודי 
שינה, 

חלומות 

vivid  לא
נעימים, 

האטה 
בחשיבה 

ובתנועה, 
 אי שקט.

סיכון גבוה 
-יותר ל

cardiac 

toxicity 
מאשר כל אחד 

מהחומרים 
 לבדו.

: לא טיפול תרופתי
קיימות תרופות 

 FDA-שאושרו ע"י ה
ות לטיפול בהתמכר

 לקוקאין.

 טיפול התנהגותי:

  טיפול קוגניטיבי
 התנהגותי

 טיפול מוטיבציוני ,
 כולל שוברים

 בוצות לעזרה ק
 .עצמית
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צורות  שמות רחוב תיאור שם
 שכיחות

אופני 
שימוש 
 שכיחים

השפעות לטווח 
 קצר

השפעות לטווח 
 ארוך

היבטים 
בריאותיים  

 נוספים

תסמיני 
 גמילה

השפעות 
וב בשיל

 אלכוהול

 טיפול

סם מעורר, ממכר  (Methamphetamineמתאמפטמין )
מאד, ממשפחת 

 האמפטמינים.

קריסטל, 
 קרח, ספיד

אבקה או 
טבליה 
לבנה, 

קריסטל 
מת' נראה 

כמו 
חתיכות 

זכוכית או 
 "סלעים"

-כחולים
לבנים 

בוהקים 
בגדלים 

 שונים.

בליעה, 
הסנפה, 

עישון, 
 הזרקה.

ערנות ופעילות 
פיזית מוגברת; 

ירידה 
בתיאבון; 

עלייה בנשימה, 
בקצב הלב, 
בלחץ הדם 
ובחום הגוף; 
הפרעות בקצב 

 הלב. 

חרדה, בלבול, 
נדודי שינה, 
בעיות מצב 
רוח, התנהגות 
אלימה, פרנויה, 
הזיות, דלוזיות, 

קל, אובדן מש
בעיות שיניים 
חמורות, גירוד 

אינטנסיבי 
המוביל 

לפצעים על 
 העור.

הריון: לידה 
מוקדמת; 

הפרדת 
השליה 

מהרחם; 
משקל לידה 

נמוך; 
תשישות; 

בעיות לב 
 ;ומוח

סיכון 
-להידבקות ב

HIV צהבת ,
ומחלות 

זיהומיות 
נוספות עקב 

שיתוף 
 מזרקים.

דיכאון, 
חרדה, 
 עייפות.

מסתיר את 
השפעותיו 

ת של המדכאו
האלכוהול, 

דבר שעלול 
להעלות את 

הסיכון 
להרעלת 

אלכוהול; עלול 
להעלות את 

 לחץ הדם.

לא קיימות תרופות 

 FDA-שאושרו ע"י ה
לטיפול בהתמכרות 

 למתאמפטמין.

 טיפול התנהגותי:

  טיפול קוגניטיבי
 התנהגותי

 Contingency   

management   
טיפול או  

 מוטיבציוני

  קבוצות לעזרה
 עצמית.

 

 (Khatאת )ק
 (גת)

שיח המצוי במזרח 
-אפריקה ובדרום חצי
האי ערב; מכיל את 

החומרים 
הפסיכואקטיביים 

cathinone -cathine .
אנשים החיים 

באזורים מסוימים 
האי -באפריקה ובחצי
ערב משתמשים 

בקאת מזה מאות 
שנים כחלק 

מהמסורת ובעבור 
השפעותיו המעוררות 

 עליבארץ  של הצמח.
 בצורתם הגת צמח

 המיועדים הטבעית
הוחרגו  ללעיסה

 פקודת הסמיםמ
המסוכנים )נ"ח( 

  .1973-תשל"ג

עלים  
טריים או 

 יבשים.

לעיסה 
או 

חליטת 
 תה.

אופוריה, ערנות 
ועוררות 

מוגברת, עלייה 
בלחץ הדם 
ובקצב הלב, 
דיכאון, פרנויה, 
כאבי ראש, 
אובדן תיאבון, 
נדודי שינה, 
רעידות עדינות, 
אובדן הזיכרון 

 קצר. לטווח

הפרעות 
במערכת 

העיכול כדוגמת 
עצירות, כיבים 
ודלקת בבטן; 
סיכון מוגבר 

 להתקפי לב.

במקרים 
נדירים 

הקשורים 
בשימוש 

כבד: תגובות 
פסיכוטיות, 

כדוגמת פחד, 
חרדה, 

דלוזיות של 
גדלות 

)למשל, 
פנטזיות של 

על -תכונות
כגון פרסום, 
כוח ועושר(, 

הזיות, 
 פרנויה.

דיכאון, 
חלומות 

ת, בלהו
לחץ דם 

נמוך, 
חוסר 

 אנרגיה.

לא קיימות תרופות  לא ידוע.

 FDA-שאושרו ע"י ה
לטיפול בהתמכרות 

 לקאת.
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צורות  שמות רחוב תיאור שם
 שכיחות

אופני 
שימוש 
 שכיחים

השפעות לטווח 
 קצר

השפעות לטווח 
 ארוך

היבטים 
בריאותיים  

 נוספים

תסמיני 
 גמילה

השפעות 
וב בשיל

 אלכוהול

 טיפול

תרופות מרשם 
מעוררות 

(Prescription 

Stimulants) 

אמפטמינים 

(Amphetamines) 
)שם מסחרי: אדרל,  

Adderall ) 

 

תרופות המגבירות 
את הערנות, 
הריכוז, האנרגיה, 

ב לחץ הדם, קצב הל
 וקצב הנשימה.

טבליה,  ספיד
 כמוסה.

בליעה, 
הסנפה, 

עישון, 
 הזרקה.

ערנות, ריכוז 
ואנרגיה 

מוגברים; 
עלייה בלחץ 
הדם ובקצב 
הלב; היצרות 
כלי דם; עלייה 
בסוכר בדם; 
מעברי נשימה 

פתוחים 

(opened-up 

breathing 

passages) 

מינון גבוה: 
עלייה מסוכנת 
בחום הגוף 
והפרעות קצב 

לב;  לב; מחלות
 התקפים.

בעיות לב, 
פסיכוזה, כעס, 

 פרנויה.

סיכון 
להידבקות 

, HIV-ב
צהבת 

ומחלות 
זיהומיות 

נוספות עקב 
שיתוף 

 מזרקים.

דיכאון, 
עייפות, 

בעיות 
 שינה.

מסתירים את 
פעילות הדיכוי 
של האלכוהול, 
תוך העלאת 

הסיכון 
להרעלת 

אלכוהול; 
עלולים 

להעלות את 
 לחץ הדם.

: לא טיפול תרופתי
יימות תרופות ק

 FDA-שאושרו ע"י ה
לטיפול בהתמכרות 

 לחומרים מעוררים.

 טיפול התנהגותי:
הטיפולים 

ההתנהגותיים 
המסייעים בטיפול 
בהתמכרות לקוקאין 
או למתאמפטמין 
עשויים להיות יעילים 
בטיפול בהתמכרות 

 לתרופות מעוררות.
 

 מתילפנידט

(methylphenidate) 
)שמות מסחריים: 

(, Ritalinריטלין )

 (Concertaקונצרטה )

 ריטלין

(Ritalin ,)
 קונצרטה

(Concerta) 

נוזל, 
טבליה, 
טבליה 

ללעיסה, 
 כמוסה.

בליעה, 
הסנפה, 

עישון, 
הזרקה, 
 לעיסה.

MDMA  ,אקסטזי(Ecstasy) 

(Methylenedioxymethamphetamine-

3,4) 

סם סינטטי, 
פסיכואקטיבי, בעל 
דמיון לחומר 
המעורר אמפטמין 

לחומר ההזיוני ו
 מסקלין.

 -לאקסטזי

E ,אקסטה ,
אקסטות, 

סם האהבה, 

 .גלגל

טבליות 
צבעוניות 

עם הדפס 
לוגו, 

כמוסות, 
אבקה, 

 נוזל.

בליעה, 
 הסנפה.

הפחתת עכבות; 
תפיסה חושית 
מוגברת; עלייה 
בקצב הלב 
ובלחץ הדם; 

שרירים 
מתוחים; 

בחילות; נטייה 
להתעלפות; 

צמרמורות או 
הזעה; עלייה 

חום הגוף חדה ב
המובילה לכשל 
כלייתי או 

 למוות.

-בלבול ארוך
טווח, דיכאון, 
בעיות ריכוז, 
זיכרון ושינה; 
חרדה מוגברת, 
אימפולסיביות; 
עניין מופחת 

 במין.

עייפות,  לא ידוע.
אובדן 

תיאבון, 
דיכאון, 

בעיות 
 ריכוז.

אקסטזי 
מפחית מקצת 

מהשפעות 
האלכוהול. 

האלכוהול יכול 
להגדיל את 

ריכוז 
קסטזי הא

בדם, דבר 
שעלול להעלות 
את הסיכון 

להשפעותיו 
הנוירוטוקסיות 

 של האקסטזי.

ישנן ראיות סותרות 
לגבי התמכרות 
לאקסטזי. לא קיימות 

-תרופות שאושרו ע"י ה

FDA  לטיפול
 בהתמכרות לאקסטזי.

כמו כן, נדרשים 
מחקרים נוספים כדי 
לבדוק האם ניתן 
להשתמש בטיפולים 
התנהגותיים לטיפול 

 התמכרות לאקסטזי.ב
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צורות  שמות רחוב תיאור שם
 שכיחות

אופני 
שימוש 
 שכיחים

השפעות לטווח 
 קצר

השפעות לטווח 
 ארוך

היבטים 
בריאותיים  

 נוספים

תסמיני 
 גמילה

השפעות 
וב בשיל

 אלכוהול

 טיפול

 קתינונים סינטטיים )מלחי אמבט(

 Synthetic Cathinones (Bath Salts) 

משפחה של 
חומרים המכילים 
מרכיב כימי 
סינטטי אחד או 
יותר, הקשורים 
לקתינון, חומר 
מעורר שנמצא 
באופן טבעי בצמח 
הקאת. דוגמאות 
לחומרים אלה 

כוללים 

mephedrone ,

methyloneו ,-

MDPV. 

ה אבק 
גבישית 

לבנה או 
חומה, 

הנמכרת 
בחבילות 
פלסטיק 

או 
אלומיניום 
קטנות עם 
תגית "לא 

למאכל 
אדם" 

ולעיתים 
נמכרות 
כחומר 
לניקוי 

תכשיטים; 
טבליה, 
כמוסה, 

 נוזל.

בליעה, 
הסנפה, 
 הזרקה.

עלייה בקצב 
הלב ובלחץ 

הדם; 
אופוריה; 

חברתיות ודחף 
מיני מוגברים; 

פרנויה, 
התרגשות 

(agitation )
הזיות; ו

התנהגות 
תוקפנית; 

הזעה; בחילות, 
הקאות; נדודי 
שינה; רגזנות; 

סחרחורת; 
דיכאון; התקפי 
חרדה; הפחתה 

בשליטה 
המוטורית; 

חשיבה 
 מעורפלת.

סיכון  מוות.
להידבקות 

, HIV-ב
צהבת 

ומחלות 
זיהומיות 

נוספות עקב 
שיתוף 

 מזרקים.

דיכאון, 
 חרדה.

 : טיפול תרופתי לא ידוע.
ופות לא קיימות תר

 FDA-שאושרו ע"י ה
לטיפול בהתמכרות 

 לקתינונים סינטטיים.

 טיפול התנהגותי:

  טיפול קוגניטיבי
 התנהגותי

 Contingency 

management   או
 טיפול מוטיבציוני

 Motivational 

Enhancement 

Therapy (MET) 

  טיפולים
התנהגותיים 

המכוונים 
 למתבגרים
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 (Depressants) מדכאים חומרים .3.3

צורות  שמות רחוב תיאור שם
 שכיחות

אופני 
שימוש 
 שכיחים

השפעות לטווח 
 קצר

השפעות 
לטווח 

 ארוך

היבטים 
בריאותיים  

 נוספים

תסמיני 
 גמילה

השפעות 
בשילוב 
 אלכוהול

 טיפול

 אלכוהול )אתיל אלכוהול(

Alcohol (ethyl alcohol) 

חומר המדכא את 
מערכת העצבים 
המרכזית. מצוי 
בבירה, יין 

קאות ובמש
חריפים. מיוצר 
בתסיסה של 
שמרים, סוכרים 

 ועמילנים.

הול אינו והאלכ
מוגדר סם מסוכן 
בפקודת הסמים 
המסוכנים )נ"ח( 

ואין  1973-תשל"ג
איסור על שימוש 
בו כסם מסוכן 
ע"פ הדין 

 בישראל.

אלכוהול; 
יין; בירה; 

ליקרים 
שונים; 

וודקה; ערק; 
קוניאק; 

 ויסקי.

 בליעה נוזל

 שתייה

  השפעות:
במינונים נמוכים: אופוריה, סטימולציה קלה, הרגעה, הפחתת 

-עכבות; במינונים גבוהים: נמנום, הבלעת מילים, בחילות, אי
יציבות רגשית, אובדן קואורדינציה, עיוותים ויזואליים, פגיעה 
בזיכרון, פגיעה בתפקוד המיני, איבוד הכרה/סיכון מוגבר 

נשים בהיריון(, דיכאון, לפגיעות, אלימות, פגיעה בעובר )בקרב 
  פגיעות נוירולוגיות, לחץ דם גבוה, מחלות כבד ולב.

 מוות-חלק מתסמיני הגמילה הקשים ביותר

, Naltrexone: טיפול תרופתי -

Acamprosate ,Disulfiram. 
 

 טיפול התנהגותי: 

 התנהגותי-טיפול קוגניטיבי 

 Motivational Enhancement 

Therapy 

 ייעוץ זוגי ומשפחתי 

 טווח )-התערבויות קצרותBrief 

Interventions) 

 .קבוצות לעזרה עצמית 
 

תרופות  
מרשם 

המדכאות את 
מערכת 

העצבים 
 המרכזית

(Central 

Nervous 

System 

Depressants) 

 

ברביטורטים 

(Barbiturates)  

 

תרופות המאטות 
את פעילות המוח, 

המשמשות 
לטיפול בחרדה 

 ובעיות שינה.

 טבליה, יטלבפנובר
כמוסה, 

 נוזל.

בליעה, 
 הזרקה.

נמנום, הבלעת 

 slurredמילים )

speech ריכוז ,)
נמוך, בלבול, 

סחרחורת, 
בעיות תנועה 
וזיכרון, ירידה 
בלחץ הדם, 

 האטה בנשימה.

לעיתים  לא ידוע.
נעשה 

שימוש 
בתרופות 

שינה כסמי 
 אונס.

סיכון 
להידבקות 

, HIV-ב
צהבת 

ומחלות 
זיהומיות 

נוספות 
עקב שיתוף 

 רקים.מז

נדרשת שיחה 
עם הרופא 

המטפל; 
גמילה 

מברביטורטים 
יכולה להוביל 

לתסמונת 
גמילה חמורה 
שאף עלולה 

להוביל 
 להתקפים.

האטה 
נוספת של 
קצב הלב 
והנשימה, 

דבר 
שעלול 

להוביל 
 למוות.

לא קיימות תרופות אשר אושרו ע"י 

לטיפול בהתמכרות  FDA-ה
לתרופות המדכאות את מערכת 

ת; יש להקטין את העצבים המרכזי
 המינון לאורך זמן בעזרת מטפל.

כמו כן, נדרשים מחקרים נוספים על 
מנת לבדוק האם ניתן לתת טיפולים 
התנהגותיים על מנת לטפל 
בהתמכרות לתרופות המדכאות את 

 מערכת העצבים המרכזית.

 

 

בנזודיאזפינים 

(Benzodiazepines) 

 

קסנקס, 
ואליום, 

 וואבן

טבליה, 
כמוסה, 

 זל.נו

בליעה, 
 הסנפה.

 Sleepתרופות שינה )

Medications) 

טבליה,  
כמוסה, 

 נוזל.

בליעה, 
 הסנפה.
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צורות  שמות רחוב תיאור שם
 שכיחות

אופני 
שימוש 
 שכיחים

השפעות לטווח 
 קצר

השפעות 
לטווח 

 ארוך

היבטים 
בריאותיים  

 נוספים

תסמיני 
 גמילה

השפעות 
בשילוב 
 אלכוהול

 טיפול

GHB (gamma-hydroxybutyrate)  חומר מדכא
שנעשה בו שימוש 
רפואי בטיפול 

בנרקולפסיה, 
-הפרעה הגורמת ל

"התקפי שינה" 
 בשעות היום.

 

סם ליקוויד, 
 , ג'ינהאונס

נוזל 
חסר 
, צבע

אבקה 
 לבנה.

בליעה 
)לרוב 

נצרך עם 
אלכוהול 

או 
משקאות 

 אחרים(.

אופוריה, נמנום, 
בחילות, 

הקאות, בלבול, 
אובדן זיכרון, 
אובדן הכרה, 
האטה בקצב 
הלב ובנשימה, 
ירידה בחום 
גוף, התקפים, 

 תרדמת, מוות

לעיתים  לא ידוע
נעשה בו 

שימוש 
 כסם אונס.

 שימוש)
 כסם

, משחרר
 מרפה

 (שרירים

י שינה, נדוד
חרדה, רעד, 
הזעה, עלייה 
בקצב הלב 
ובלחץ הדם, 

מחשבות 
 פסיכוטיות.

בחילות, 
בעיות 

נשימה, 
השפעות 

האלכוהול 
המדכאות 

גדלות 
באופן 

 ניכר.

 : בנזודיאזפינים.טיפול תרופתי

: נדרשים מחקרים טיפול התנהגותי
נוספים על מנת לבדוק האם ניתן 
להשתמש בטיפולים התנהגותיים 

 .GHB-תמכרות ללטיפול בה

תרופה ממשפחת  (Rohypnolרוהיפנול )
הבנזודיאזפינים, 

הדומה לתרופות 
הרגעה, כדוגמת 
ואליום. מתבגרים 
ומבוגרים צעירים 
נוטים להשתמש 
לרעה בתרופה 

בבארים, 
מועדונים, מופעים 
ומסיבות. נעשה בו 
שימוש בביצוע 
עבירות מין עקב 
יכולתו להרגיע 
ולשתק קורבנות 

 ניים. שאינם חשד

בליעה  טבליה סם אונס
)כטבליה 

או מומס 
במשקה(, 

 הסנפה.

נמנום, סדציה, 
שינה; שכחון 

(amnesia אובדן ,)
זיכרון זמני 

(blackout ;)
חרדה מופחתת; 
הרגעת שרירים, 
פגיעה בזמן תגובה 

ובקואורדינציה; 
פגיעה בתפקודים 

קוגניטיביים 

(impaired 

mental 

functioning )
 ובשיפוט; בלבול;

תוקפנות; 
יתר; -התרגשות

הבלעת מילים; 
כאבי ראש; 
האטה בנשימה 

 ובקצב הלב
 

כאבי ראש;  לא ידוע. לא ידוע.
כאבי 

שרירים; 
חרדה 

קיצונית, 
מתח, חוסר 
שקט, בלבול, 
רגזנות; חוסר 

תחושה 
ועקצוצים 

בידיים 
ובכפות 

הרגליים; 
הזיות, 

delirium ,
פרכוסים, 

התקפים או 
זעזוע 

(shock.) 

סדציה 
ורה, חמ

איבוד 
הכרה, 
ירידה 
בקצב 

הלב 
ובנשימה, 

דבר 
שעלול 

להוביל 
 למוות.

-לא קיימות תרופות שאושרו ע"י ה

FDA  לטיפול בהתמכרות לרוהיפנול

( sedativesאו לתרופות הרגעה )
 הניתנות במרשם רופא.

כמו כן, נדרשים מחקרים נוספים כדי 
לבדוק האם ניתן להשתמש 
בטיפולים התנהגותיים לטיפול 
בהתמכרות לרוהיפנול או לתרופות 
הרגעה אחרות הניתנות במרשם 

 רופא.
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 (Hallucinogens) הזיוניים חומרים .3.4

צורות  שמות רחוב תיאור שם
 שכיחות

אופני 
שימוש 
 שכיחים

השפעות לטווח 
 קצר

השפעות לטווח 
 ארוך

היבטים 
בריאותיים  

 נוספים

תסמיני 
 גמילה

השפעות 
בשילוב 
 אלכוהול

 טיפול

LSD (lysergic acid 

diethylamide) 

סם הזיוני המיוצר 
מחומצה ליסרגית, 
המצויה בפטריה הגדלה 

 על שיפון ודגנים אחרים. 

טריפ, אסיד, 
בולים, 

קרטונים, 

 .הופמן

טבליה; 
כמוסה; 

נוזל צלול; 
חתיכות 
ריבועים 

קטנות 
מעוטרות 

של נייר 
סופג 

שנספגו 
 בנוזל.

בליעה, 
ספיגה 

באמצעות 
רקמות 

הפה 
ריבועי )

 נייר(.

מצבי רוח 
משתנים; עיוות 
ביכולת המשתמש 
לזהות את 
המציאות, לחשוב 
בצורה הגיונית או 
לתקשר עם 
אחרים; עלייה 
בלחץ הדם, בקצב 
הלב, בחום הגוף; 
סחרחורת; אובדן 
תיאבון; רעד; 

 אישונים מוגדלים.

פלאשבקים 
מפחידים )נקרא 

"Hallucinogen 

Persisting 

Perception 

Disorder ;)"
הפרעות 

ויזואליות 
ממושכות, 

חשיבה לא 
מרוגנת, פרנויה 
 שינויי מצב רוח.

לא קיימות תרופות שאושרו  לא ידוע. לא ידוע. לא ידוע.

לטיפול  FDA-ע"י ה

או  LSD-בהתמכרות ל
 לחומרים הזיוניים אחרים.

כמו כן, נדרשים מחקרים 
נוספים כדי לבדוק האם 
ניתן להשתמש בטיפולים 

לטיפול התנהגותיים 
בהתמכרות לחומרים 

 הזיוניים.

 (Ketamineקטמין )

 

סם דיסוציאטיבי שנעשה 
בו שימוש בטיפול וטרינרי. 
סמים דיסוציאטיביים 
הינם חומרים הזיוניים 
הגורמות לתחושת ניתוק 

 מהמציאות. 

נכנס 
לקטגוריית 
 סמי האונס

נוזל, 
אבקה 
 לבנה.

הזרקה, 
הסנפה, 

עישון 
)מוסיפים 

את האבקה 
יות לסיגר

טבק או 
מריחואנה(, 

 בליעה.

בעיות ריכוז, 
למידה וזיכרון; 
מצבים דמויי 
חלום, הזיות; 
סדציה; בלבול; 
אובדן זיכרון; 
עלייה בלחץ הדם; 
איבוד הכרה; 
נשימה איטית 

 באופן מסוכן.

כיבים וכאבים 
בשלפוחית 

השתן; בעיות 
בכליות; כאבי 
בטן; דיכאון; 

 פגיעה בזיכרון.

לעיתים 
נעשה בו 

וש כסם שימ
 אונס.

 
סיכון 

להידבקות 

, HIV-ב
צהבת 

ומחלות 
זיהומיות 

נוספות עקב 
שיתוף 

 מזרקים.

 

 

 

סיכון  לא ידוע.
מוגבר 

להשפעות 
 מזיקות.

לא קיימות תרופות שאושרו 

לטיפול  FDA-ע"י ה
בהתמכרות לקטמין או 
לחומרים דיסוציאטיביים 

 אחרים.

כמו כן, נדרשים מחקרים 
נוספים כדי לבדוק האם 

תן להשתמש בטיפולים ני
התנהגותיים לטיפול 
בהתמכרות לחומרים 

 דיסוציאטיביים.
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צורות  שמות רחוב תיאור שם
 שכיחות

אופני 
שימוש 
 שכיחים

השפעות לטווח 
 קצר

השפעות לטווח 
 ארוך

היבטים 
בריאותיים  

 נוספים

תסמיני 
 גמילה

השפעות 
בשילוב 
 אלכוהול

 טיפול

 מסקלין )פיוטה( 

Mescaline (Peyote) 

-חומר הזיוני המצוי ב
"כפתורים" דמויי דיסק 
המצויים על גבי כתרים 
של קקטוסים, כולל 

 פיוטה.

 פיוטה, 
, סן פדרו

 קקטוס

כפתורים 
טריים או 

מיובשים, 
 כמוסות.

בליעה 
לעיסה או )ב

בשתיית 
מים שבהם 

הושרה 
 החומר(.

תפיסה ורגש 
מוגברים; הזיות; 
אופוריה; חרדה; 
עלייה בחום הגוף, 
בקצב הלב, בלחץ 
הדם; הזעה; 

 בעיות תנועה.

לא קיימות תרופות שאושרו  לא ידוע. לא ידוע. לא ידוע. לא ידוע.

לטיפול  FDA-ע"י ה
בהתמכרות למסקלין או 

 .לחומרים הזיוניים אחרים

כמו כן, נדרשים מחקרים 
נוספים כדי לבדוק האם 
ניתן להשתמש בטיפולים 
התנהגותיים לטיפול 
בהתמכרות לחומרים 

 הזיוניים.

PCP (Phencyclidine)  חומר דיסוציאטיבי
שפותח כסם הרדמה 
המוזרק לוריד, ושהשימוש 
בו הופסק עקב השפעותיו 
המזיקות. סמים 
דיסוציאטיביים הם סמים 

גורמים הזיוניים ה
למשתמש תחושת ניתוק 

הוא  PCPמהמציאות. 
קיצור של 

phencyclidine. 

פנציקלידין, 
 אבק מלאכים

אבקה 
לבנה או 

צבעונית, 
טבליה או 

כמוסה; 
 נוזל צלול.

הזרקה, 
הסנפה, 
בליעה, 

עישון 
)מוסיפים 

את האבקה 
למנטה, 

פטרוזיליה, 
אורגנו או 
 מריחואנה(.

דלוזיות, הזיות, 
פרנויה, בעיות 

יבה, תחושת חש
ריחוק מהסביבה, 

 חרדה.

במינונים נמוכים: 
עלייה מתונה בקצב 
הנשימה; עלייה 
בלחץ הדם ובקצב 
הלב; נשימה 
שטחית; הזעה 
ואודם בפנים; 
חוסר תחושה 
בידיים או ברגליים; 

 בעיות תנועה.

במינונים גבוהים: 
בחילות; הקאות; 
רפרוף עיניים מטה 
ומעלה; ריור; 
אובדן שיווי 

המשקל; 
חרחורות; ס

אלימות; התקפים, 
 תרדמת ומוות.

אובדן זיכרון, 
בעיות בדיבור 

ובחשיבה, 
אובדן תיאבון, 

 חרדה.

PCP  נקשר
לפגיעה 
 עצמית.

סיכון 
להידבקות 

, HIV-ב
צהבת 

ומחלות 
זיהומיות 

נוספות עקב 
שיתוף 

 מזרקים.

כאבי 
ראש, 

תיאבון 
מוגבר, 
נמנום, 
 דיכאון.

 לא קיימות תרופות שאושרו לא ידוע.

לטיפול  FDA-ע"י ה

או  PCP-בהתמכרות ל
לחומרים דיסוציאטיביים 

 אחרים.

כמו כן, נדרשים מחקרים 
נוספים כדי לבדוק האם 
ניתן להשתמש בטיפולים 
התנהגותיים לטיפול 
בהתמכרות לחומרים 

 דיסוציאטיביים.
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צורות  שמות רחוב תיאור שם
 שכיחות

אופני 
שימוש 
 שכיחים

השפעות לטווח 
 קצר

השפעות לטווח 
 ארוך

היבטים 
בריאותיים  

 נוספים

תסמיני 
 גמילה

השפעות 
בשילוב 
 אלכוהול

 טיפול

פסילוסיבין 

(Psylocybin) 

חומר הזיוני הקיים 
במספר סוגים של פטריות 

ם מדרום הגדלות בחלקי
אמריקה, מקסיקו 

 וארה"ב.

פטריות, 
פטריות 
 הקסם

פטריות 
טריות או 

מיובשות 
בעלות 

רגליים 
ארוכות 
ודקות, 
שחלקן 
העליון 

כובע, -דמוי
שבתחתיתו 

דפים 
 כהים.

בליעה 
)כאוכל, 

חליטת תה 
או כתוסף 

למאכלים 
 אחרים(.

הזיות, שינוי 
בתפיסת הזמן, 
חוסר יכולת 
להבדיל בין פנטזיה 

, פאניקה, למציאות
הרגעת שרירים או 
חולשה בשרירים, 
בעיות תנועה, 
אישונים מוגדלים, 
בחילות, הקאות, 

 נמנום.

סכנת 
פלאשבקים 

 ובעיות בזיכרון.

סכנת 
הרעלה 
במקרה 

ומשתמשים 
בטעות 

בפטריה 
 רעילה.

עלול  לא ידוע.
להפחית 

את 
השפעות 

האלכוהול 
 הנתפסות.

אם פסילוסיבין לא ידוע 
תרופות ממכר. לא קיימות 

 FDA-שאושרו ע"י ה
לטיפול בהתמכרות 
לפסילוסיבין או לחומרים 

 הזיוניים אחרים.

כמו כן, נדרשים מחקרים 
נוספים כדי לבדוק האם 
פסילוסיבין ממכר והאם 
ניתן להשתמש בטיפולים 
התנהגותיים לטיפול 
בהתמכרות לפסילוסיבין או 

 לחומרים הזיוניים אחרים.

 Salviaטיבי )סם דיסוציא (Salviaסלביה )

Divinorum ) שהוא צמח
ממשפחת המנטה, הגדל 
בדרום מקסיקו. סמים 
דיסוציאטיביים הם סמים 
הזיוניים הגורמים 
למשתמש תחושת ניתוק 

 מהמציאות.

עלים  
טריים או 

 מיובשים.

עישון, 
לעיסה או 

כחליטת 
 תה.

משפיע לטווח קצר 
אך בעל הזיות 

עוצמתיות; 
שינויים בתפיסה 

צב ויזואלית, במ
הרוח, בתחושות 
הגוף; מצבי רוח 
משתנים, תחושת 
ריחוק מהגוף; 

 הזעה.

אם סלביה ממכר. לא ידוע  לא ידוע. לא ידוע. לא ידוע. לא ידוע.
לא קיימות תרופות שאושרו 

לטיפול  FDA-ע"י ה
בהתמכרות לסלביה או 
לחומרים דיסוציאטיביים 

 אחרים.

כמו כן, נדרשים מחקרים 
נוספים כדי לבדוק האם 
סלביה ממכר והאם ניתן 
להשתמש בטיפולים 
התנהגותיים לטיפול 
בהתמכרות לחומרים 

 דיסוציאטיביים.
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צורות  שמות רחוב תיאור שם
 שכיחות

אופני 
שימוש 
 שכיחים

השפעות לטווח 
 קצר

השפעות לטווח 
 ארוך

היבטים 
בריאותיים  

 נוספים

תסמיני 
 גמילה

השפעות 
בשילוב 
 אלכוהול

 טיפול

תה הזיוני שמכינים באזור  (Ayahuascaאיוואסקה )
האמזונס מצמח המכיל 

DMT (Psychotria 

viridis ) בשילוב עם צמח

 Banisteriopsisאחר )

caapi המכיל מעכב )

MAO המונע את הפירוק ,

במערכת  DMTבעי של הט
העיכול, דבר שמגביר את 
הפעילות הסרוטונרגית. 
באופן היסטורי, נעשה בו 
שימוש בטקסי דת וריפוי 

 באמזונס.

חליטת  
 תה.

בליעה 
כחליטת 

 תה.

הזיות עוצמתיות 
הכוללות שינויים 

בתפיסה 
הויזואלית 

והשמיעתית; 
עלייה בקצב הלב 
ובלחץ הדם; 
בחילות; תחושת 
שריפה בבטן; 

ושות עקצוץ תח
ורגישות מוגברת 

 בעור. 

שינויים 
אפשריים 
במערכת 

הסרוטונרגית 
ובמערכת 

החיסונית, אך 
עדיין נדרש 

 לחקור זאת.

לא ידוע אם איוואסקה   לא ידוע. לא ידוע. לא ידוע.
ממכר. לא קיימות תרופות 

 FDA-אשר אושרו ע"י ה
לטיפול בהתמכרות 
לאיוואסקה או לחומרים 

 הזיוניים אחרים.

מו כן, נדרשים מחקרים כ
נוספים על מנת לבדוק האם 
איוואסקה ממכר, ואם כן, 
האם טיפולים התנהגותיים 

 יעילים.

DMT 

(Dimethyltryptamine) 

חומר סינטטי הגורם 
להזיות עוצמתיות אם כי 
קצרות יחסית; גם מופיע 
באופן טבעי במספר 
צמחים בדרום אמריקה 

 )כדוגמת איוואסקה(.

אבקה  
גבישית 

בנה או ל
 צהובה.

עישון, 
 הזרקה.

הזיות ויזואליות 
עוצמתיות, 

דפרסונליזציה, 
עיוותים 

שמיעתיים 
ושינויים בתפיסת 
הזמן והגוף, 

-במיוחד לאחר כ
דקות, זמן  30

השיא, כאשר 
שותים כתה. 
ההשפעות הפיזיות 
כוללות לחץ דם 
גבוה, עלייה בקצב 
הלב, התרגשות 

(agitation ,)
התקפים, היצרות 

 ם.אישוני

במינונים  לא ידוע.
גבוהים, 

התרחשו 
דום לב ודום 

 נשימתי.

ממכר.  DMTלא ידוע אם  לא ידוע. לא ידוע.
לא קיימות תרופות אשר 

לטיפול  FDA-אושרו ע"י ה

או  DMT-בהתמכרות ל
 לחומרים הזיוניים אחרים.

כמו כן, נדרשים מחקרים 
נוספים על מנת לבדוק האם 

DMT  ממכר, ואם כן, האם
התנהגותיים  טיפולים
 יעילים.
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 (Cannabinoids) קנאבינואידים .3.5

צורות  שמות רחוב תיאור שם
 שכיחות

אופני 
שימוש 
 שכיחים

השפעות  השפעות לטווח קצר
לטווח 

 ארוך

היבטים 
בריאותיים  

 נוספים

תסמיני 
 גמילה

השפעות 
בשילוב 
 אלכוהול

 טיפול

מריחואנה 
 )קנאביס(

Marijuana 

(Cannabis) 

רת מצמח מריחואנה מיוצ

. Cannabis sativaה 
החומר הפסיכואקטיבי 
העיקרי במריחואנה הוא 

-THC (delta-9-ה

tetrahydrocannabinol) 

גראס, 
גאנצ'ה, 

ג'וינט, 
 ג'אראס, כיף.

וויד, פייסל, 
, ירוק/ חום

צינגלה, 
 נאפס.

תערובת 
-ירוקה

אפורה של 
עלים, 

גבעולים, 
זרעים, ו/או 

פרחים 
יבשים 

מפוררים; 
( שרף )חשיש

או נוזל 
שחור ודביק 

)שמן 
 חשיש(.

עישון, 
מאכל 

)מעורבב 
במזון או 

נחלט 
 כתה(.

תפיסה חושית 
מועצמת ואופוריה, 
שבעקבותיה יש 
תחושה של 

נמנום/רגיעה; 
האטה בזמן תגובה; 
בעיות בשיווי משקל 

ובקואורדינציה; 
עלייה בקצב הלב 
ותיאבון מוגבר; 
בעיות למידה 

 וזיכרון; חרדה.

בעיות 
 בריאות

נפש, 
שיעול 
כרוני, 

זיהומים 
שכיחים 
במערכת 
 הנשימה.

צעירים: תתכן 
ירידה במנת 

( IQהמשכל )
בשימוש חוזר 

שמתחיל 
בתקופת 

 ההתבגרות.

 
היריון: 

תינוקות 
נולדים עם 
בעיות בריכוז, 

בזיכרון 
 ובפתרון בעיות.

רגזנות, 
בעיות 
שינה, 
ירידה 

בתיאבון, 
 חרדה.

עלייה בקצב 
הלב ובלחץ 

הדם; 
האטה 

נוספת של 
תהליכי 

עיבוד 
קוגניטיביים 
 וזמן תגובה.

לא קיימות  טיפול תרופתי:

 FDA-תרופות שאושרו ע"י ה
 לטיפול בהתמכרות למריחואנה.

 טיפול התנהגותי:

 התנהגותי -טיפול קוגנטיבי
(CBT) 

 Contingency management 
 טיפול מוטיבציוניאו 

 Motivational 

Enhancement Therapy 

 ותיים טיפולים התנהג
 המכוונים למתבגרים

 

קנאבינואידים 
 סינטטיים

(Synthetic 

Cannabinoids) 

מגוון רחב של תערובות 
צמחיות המכילות 
קנאבינואידים סינטטיים 

 THC-הקשורים ל
במריחואנה אך בדרך כלל 
חזקים ומסוכנים יותר. 
לעיתים קרויים 

 "מריחואנה סינטטית" 

וטון, מבס
מיסטר נייס 
גיא. מכונים 

רץ גם בא
"סמי 

 פיצוציות".

חומר צמחי 
מיובש 

ומפורר 
שנראה כמו 

פוטפורי 

(potpourri )
ולעיתים 

-נמכר כ
 "קטורת".

עישון, 
בליעה 

)כחליטה 
 לתה(.

עלייה בקצב הלב; 
הקאות; התרגשות 

(agitation ;בלבול ;)
הזיות, חרדה, 
פרנויה; עלייה בלחץ 

 הדם.

שימוש  לא ידוע.
בקנאבינואידים 

סינטטיים 
ל לעלייה הובי

בפניות 
למחלקה 

לרפואה דחופה 
באזורים 
 מסוימים.

כאבי 
ראש, 

חרדה, 
דיכאון, 
 רגזנות.

לא קיימות תרופות שאושרו ע"י  לא ידוע.

-לטיפול בהתמכרות ל FDA-ה

K2/Spice. 

כמו כן, נדרשים מחקרים נוספים 
כדי לבדוק האם ניתן להשתמש 
בטיפולים התנהגותיים לטיפול 

ידים בהתמכרות לקנאבינוא
 סינטטיים.
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 :נוספים חומרים .3.6

שמות  תיאור שם
 רחוב

צורות 
 שכיחות

אופני 
שימוש 
 שכיחים

השפעות לטווח 
 קצר

השפעות 
 לטווח ארוך

היבטים 
בריאותיים  

 נוספים

תסמיני 
 גמילה

השפעות 
בשילוב 
 אלכוהול

 טיפול

חומרים נדיפים 

(Inhalants) 

ממסים, תרסיסים 
וגזים המצויים 
במוצרי בית, 
כדוגמת תרסיסי 
צבע, מרקרים, 
דבקים ונוזלי ניקוי; 
כמו כן, ניטרטים 

(nitrites שהם ,)
תרופות מרשם 

 לכאבי חזה.

ופרס פ
)חומרים 

בצורת נוזל 
המאוכסנים 

בבקבוקים 
או 

אמפולות. 
כאשר 

פותחים 
אותם הם 

משמיעים 
קול ניפוץ 

 )"פופ"(.
מכאן נגזר 

הכינוי 
 פופרס.

 הגזים
 המשמשים

 נוער לבני
 לסם תחליף

 פריאון: הם
(, קירור)

 כיבוי) הלון
 גז(, אש

, בישול
, הליום

 גז) נייטרוז
 (צחוק

 

מדללי 
ומסירי צבע, 
מסירי שומן, 
נוזלי ניקוי, 
בנזין, נוזלים 

למילוי 
מציתים, 
טיפקס, 

מרקרים, 
תרסיסי 

שיער 
ודיאודורנט, 

דבקים, גזים 
לקירור, 

(, etherאתר )
כלורופורם, 

nitrous 

oxide  גז(
 צחוק( ועוד.

שאיפה 
דרך 

האף או 
 הפה.

בלבול; בחילות; 
הבלעת מילים; 

אובדן 
קואורדינציה; 

אופוריה; 
סחרחורת; 

נמנום; חוסר 
עכבות, 

הזיות/דלוזיות; 
כאבי ראש; מוות 
פתאומי כתוצאה 
מהפסקת פעילות 
הלב )מהחומרים 
בוטן, פרופן 
וחומרים אחרים 

המצויים 
בתרסיסים(; מוות 
כתוצאה מחנק, 

וסים או פרכ
התקפים, 
 תרדמת(.

ניטרטים: כלי דם 
מורחבים, הנאה 
מינית מוגברת, 
עלייה בקצב הלב, 
תחושת חום 
והתרגשות קצרה, 
סחרחורת, כאבי 

 ראש. 

 

 

נזק לכבד 
ולכליות; נזק 

למח 
העצמות; 

עוויות 
איברים עקב 
נזק לעצבים; 
נזק למוח 

כתוצאה 
מחוסר חמצן, 

הגורם 
לבעיות 
חשיבה, 

תנועה, ראייה 
 ושמיעה.

 
ניטרטים: 

סיכון מוגבר 
לדלקת 
 ריאות.

היריון: משקל 
לידה נמוך, 
בעיות עצם, 

עיכובים 
בהתפתחות 

ההתנהגותית 
עקב בעיות 
במוח, שינויים 
בקצב חילוף 

החומרים  
 ובהרכב גוף.

בחילות, 
רעד, 

רגזנות, 
בעיות 
שינה, 

שינויים 
במצב 

 רוח.

לא קיימות תרופות  לא ידוע.

 FDA-שאושרו ע"י ה
לטיפול בהתמכרות 

 לחומרים נדיפים.

כמו כן, נדרשים מחקרים 
נוספים כדי לבדוק האם 
ניתן להשתמש בטיפולים 
התנהגותיים לטיפול 
בהתמכרות לחומרים 

 נדיפים.
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שמות  תיאור שם
 רחוב

צורות 
 שכיחות

אופני 
שימוש 
 שכיחים

השפעות לטווח 
 קצר

השפעות 
 לטווח ארוך

היבטים 
בריאותיים  

 נוספים

תסמיני 
 גמילה

השפעות 
בשילוב 
 אלכוהול

 טיפול

 סטרואידים )אנבוליים(

Steroids (Anabolic) 

חומרים מלאכותיים 
המיועדים לטיפול 
ברמות נמוכות של 
הורמוני סטרואיד 

נעשה בגוף, אשר 
בהם שימוש לרעה 
לחיזוק ביצועים 
בספורט ולשיפור 
יחסי מין והמראה 

 החיצוני.

טבליה,  
כמוסה, 

טיפות 
נוזליות, ג'ל, 

קרם, 
מדבקות, 

תמיסה 
 להזרקה

הזרקה, 
בליעה, 
מריחה 

 על העור.

בניית שרירים, 
שיפור בביצועי 
ספורט. פצעים, 
אצירת נוזלים 
)במיוחד בכפות 

הידיים 
והרגליים(, עור 
שומני, הצהבת 

 העור, זיהומים.

נזק או כשל 
כלייתי; נזק 
לכבד; לחץ 
דם גבוה, לב 
מוגדל או 

שינויים 
בכולסטרול 

הגורמים 
לסיכון מוגבר 
לשבץ או 
להתקף לב, 
גם בקרב 

צעירים; 
תוקפנות; 

שינויים 
קיצוניים 

במצב רוח; 
כעס; רגזנות 

קיצונית; 
דלוזיות; 

 שיפוט לקוי.

זכרים: אשכים 
מוקטנים, 

פירת זרע ס
נמוכה, עקרות, 

הקרחה, 
התפתחות 

 שדיים.

נקבות: שיער 
פנים, הקרחה, 
דגדגן מוגדל, 

 העמקת קול.

מתבגרים: 
 עצירת גדילה.

סיכון להידבקות 

, צהבת HIV-ב
ומחלות 

זיהומיות 
נוספות עקב 

 שיתוף מזרקים.

שינויים 
במצב 
רוח; 

עייפות; 
שקט; -אי

אובדן 
תיאבון; 

נדודי 
שינה; 

דחף מיני 
ך; נמו

דיכאון, 
שלעיתים 

מוביל 
לניסיונות 
 התאבדות.

סיכון 
מוגבר 

להתנהגות 
 אלימה.

: טיפול טיפול תרופתי
 הורמונלי.

 
נדרשים  טיפול התנהגותי:

מחקרים נוספים כדי 
לבדוק האם ניתן 
להשתמש בטיפולים 
התנהגותיים לטיפול 

 בהתמכרות לסטרואידים.

DXM 

(Dextromethorphan) 

תרופה שאינה 
מרשם רופא, דורשת 

בעלת השפעות 
פסיכואקטיביות  

כאשר היא נלקחת 
במינונים גבוהים 
מעבר להמלצת 

 הרופא.

סירופ,  
 כמוסה.

הקלה בשיעול;  בליעה
אופוריה; הבלעת 
מילים; עלייה 
בקצב לב ובלחץ 
דם; סחרחורת; 

 בחילות; הקאות.

בעיות נשימה,  לא ידוע.
התקפים, עלייה 
בקצב הלב 
עלולה להיגרם 

 כתוצאה
ממרכיבים 

אחרים המצויים 
בתרופות 

 שיעול/צינון.

לא קיימות תרופות  לא ידוע. לא ידוע.

 FDA-שאושרו ע"י ה
-לטיפול בהתמכרות ל

DXM. 

כמו כן, נדרשים מחקרים 
נוספים כדי לבדוק האם 
ניתן להשתמש בטיפולים 
התנהגותיים לטיפול 

 .DXM-בהתמכרות ל
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שמות  תיאור שם
 רחוב

צורות 
 שכיחות

אופני 
שימוש 
 שכיחים

השפעות לטווח 
 קצר

השפעות 
 לטווח ארוך

היבטים 
בריאותיים  

 נוספים

תסמיני 
 גמילה

השפעות 
בשילוב 
 אלכוהול

 טיפול

Loperamide  שם(

 (Immodiumמסחרי: 

פה שאינה תרו
דורשת מרשם רופא, 
המיועדת לטיפול 
בשלשולים, שיכולה 
לגרום לאופוריה 
במינונים גבוהים 
מעבר להמלצת 

 הרופא.

טבליה,  
כמוסה או 

 נוזל.

טיפול בשלשולים.  בליעה
במינונים גבוהים, 
יכול לגרום 
לאופוריה. עשוי 
להפחית כמיהה 
ותסמיני גמילה 
של תרופות/סמים 

(drugs.אחרים ) 

עלפון, כאבי  ידוע.לא 
בטן, עצירות, 
איבוד הכרה, 

רעילות 
קרדיווסקולרית, 
היצרות אישונים 
וכשל כלייתי 

כתוצאה 
 מאצירת שתן.

חרדה 
קיצונית, 

הקאות 
 ושלשול.

לא קיימות תרופות  לא ידוע.

 FDA-שאושרו ע"י ה
-לטיפול בהתמכרות ל

Loperamide. 
 

 טיפול התנהגותי: 

  ניתן להשתמש
בטיפולים 

גותיים ההתנה
המסייעים לטיפול 

בהתמכרות להרואין 
כדי לטפל בהתמכרות 

 Loperamide-ל

 Contingency 

management  או
 טיפול מוטיבציוני

עץ טרופי נשיר  (Kratomקרטום )

(Mitragyna 

speciosa הגדל )
מזרח אסיה, -בדרום

בעל עלים המכילים 
מרכיבים רבים, 

, mitragynineכדוגמת 
אשר הינו אופיואיד 
סינטטי. קרטום נצרך 
עבור השפעותיו משנות 
התודעה, לשיכוך 
כאבים וכחומר 
המעורר תשוקה 
מינית. במינונים 
נמוכים השפעותיו 
מעוררות, ובמינונים 
גבוהים השפעותיו 

 מרגיעות.

עלים טריים  
או יבשים, 
אבקה, נוזל, 

 גומי לעיסה.

לעיסה 
)עלים 

שלמים(; 
מאכל 

)מעורבב 
במזון או 

נחלט 
כתה(; 

עיתים ל
 בעישון.

בחילות, 
סחרחורת, גרד, 
הזעה, יובש בפה, 
עצירות, השתנה 
מרובה, אובדן 

 תיאבון.

במינונים נמוכים: 
עלייה באנרגטיות, 

 חברתיות, ערנות.

במינונים גבוהים: 
סדציה, אופוריה, 

 הפחתת כאב.

אנורקסיה, 
אובדן משקל, 
נדודי שינה, 
הכהה בעור, 
יובש בפה, 

עלייה 
בתדירות מתן 

ן, עצירות. שת
אצל חלק 

מהמשתמשי
ם, בשימוש 

טווח -ארוך
ובמינונים 

גבוהים, 
נגרמות 

 הזיות.

כאבי  לא ידוע.
שרירים, 

נדודי 
שינה, 

תוקפנות, 
שינויים 
רגשיים, 

נזלת, 
תנועות 

 עוויתיות. 

לא התקיימו ניסויים  לא ידוע.
קליניים לתרופות לטיפול 

 בהתמכרות לקרטום.

נדרשים מחקרים נוספים 
בדוק האם ניתן כדי ל

להשתמש בטיפולים 
התנהגותיים לטיפול 

 בהתמכרות לקרטום. 

 

 מקור הנתונים:
 (.2019, ביולילאחרונה  , ועודכןcharts-drugs-edabus-abuse/commonly-https://www.drugabuse.gov/drugs) NIDAבאתר האינטרנט של  מופיע המידע בטבלה

https://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/commonly-abused-drugs-charts


 

 

 :טיפולדרכי  .4

 9:טיפולים תרופתיים.4.1

 (Methadone) מתדון .4.1.1

מתדון הוא אגוניסט אופיואיד סינטטי בעל טווח פעולה ארוך טווח, המסייע במניעת תסמיני גמילה ובהפחתת הכמיהה 

ותיהם של אופיואידים בלתי חוקיים. נלקח בצורה לסם בקרב מכורים לאופיואידים. מתדון גם יכול  לחסום את השפע

אוראלית. מחקרים הראו כי טיפול אחזקתי במתדון יעיל יותר כאשר הוא כולל ייעוץ אישי ו/או קבוצתי, עם תוצאות טובות 

ומשלבים  אף יותר כאשר מטופלים מופנים גם לשירותים רפואיים/פסיכיאטריים, פסיכולוגיים ושירותי רווחה אחרים.

 .קום תעסוקתישי

 (Buprenorphine) בופרנורפין .4.1.2

בופרנורפין הוא תרופה סינטטית אופיואידית הפועלת כאגוניסט חלקי על הרצפטורים האופיואידים, ללא יצירת תחושת 

האופוריה והסדציה המאפיינים הרואין וחומרים אופיואידים אחרים. באמצעותה ניתן להפחית או למנוע לחלוטין את תסמיני 

ה הקשורים בהתמכרות לאופיואידים והיא בעלת סיכון נמוך למנת יתר. התרופה זמינה בשתי פורמולציות הנלקחות הגמיל

, המשלבת (Suboxoneמתחת ללשון: א. צורתה הטהורה של התרופה, ב. פורמולציה שכיחה יותר הנקראת סובוקסון )

ים אופיואידים. לנלוקסון אין השפעה כאשר נלקחת , הפועלת כאנטגוניסט ברצפטור(naloxone) נלוקסון בופרנורפין עם

התרופה סובוקסון, אך אם מכור מנסה להזריק סובוקסון, הנלוקסון יעורר תסמיני גמילה חמורים. לכן, פורמולציה זו 

 וכחומר להזרקה. עורי-תת בופרנורפין גם זמינה כשתלשימוש לרעה או הטייה לשוק השחור. מפחיתה את הסיכון שייעשה בה 

 וכעת ניתן יהיה לקחת אותה בתצורת משאף.

למעשה, תחליפי סם. עם זאת, לקיחתן  יש הטוענים כי תרופות אופיואידיות אלה מהוות, -לגבי מתדון ובופרנורפין

מאפשרת למטופלים לעבוד, להימנע מפשיעה ומאלימות ולהקטין את החשיפה להידבקות במחלות זיהומיות עקב הזרקה 

 ון גבוה.ופעילות מינית בסיכ

 (Naltrexoneנלטרקסון ) .4.1.3

נלטרקסון הוא אנטגוניסט אופיואידי סינטטי, שאינו גורם לתחושת האופוריה ולהשפעות אחרות הנגרמות כתוצאה 

משימוש באופיואידים בלתי חוקיים. מזה שנים נעשה בו שימוש בטיפול במנת יתר ולטיפול בהתמכרות לאופיואידים. 

פוטנציאל לשימוש לרעה, ולכן אינו ממכר. הנלטרקסון ניתן, בדרך כלל, בסביבות רפואיות לנלטרקסון אין השפעות, ללא 

אמבולטוריות, למרות שהטיפול צריך להתחיל לאחר הגמילה בסביבה אשפוזית כדי למנוע את תסמיני הגמילה. הנלטרקסון 

קרב מטופלים שעברו לאחרונה גמילה נלקח בצורה אוראלית, מדי יום או שלוש פעמים בשבוע. הנלטרקסון יעיל במיוחד ב

עקב נסיבות חיצוניות. לאחרונה, אושרה גרסה  מנע לחלוטין משימוש באופיואידיםיבעלי מוטיבציה גבוהה, המבקשים לה

 (, לשימוש פעם בחודש.Vivitrolלהזרקה בעלת טווח פעולה ארוך טווח )תחת השם 

גם בהשפעות המתגמלות של אלכוהול ובכמיהה לאלכוהול. הנלטרקסון חוסם את הרצפטורים האופיואידים המעורבים 

 הנלטרקסון נמצא בשימוש גם בטיפול במכורים לאלכוהול. 

 10 (satecamproAאקמפרוסט ) .4.1.4

Acamprosate פועל על מערכות ה-GABA  והגלוטמט במוח ונחשב כמפחית תסמיני גמילה ממושכים, כדוגמת נדודי

ה מאפשרת למכורים להימנע משימוש באלכוהול במשך מספר שבועות וחודשים, שקט ודיספוריה. התרופ-שינה, חרדה, אי

 וייתכן כי היא יעילה יותר בקרב מטופלים בעלי תלות חמורה באלכוהול.
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 (Disulfiramדיסולפירם ) .4.1.5

, היוצר תגובה בלתי נעימה לשתיית אלכוהול, acetaldehydeדיסולפירם מפריע לפירוק האלכוהול, וגורם להצטברות 

(, בחילות ודפיקות לב. מידת ההיענות לטיפול זה הינה נמוכה. עם זאת, בקרב מכורים בעלי flushing) הסמקהכוללת ה

מדי פעם במצבים בסיכון גבוה, כדוגמת מצבים  מוטיבציה גבוהה, הדיסולפירם יכול להיות יעיל, ויש המשתמשים בו

 חברתיים שבהם האלכוהול זמין.

  11:טיפולים התנהגותיים .4.2

שות התנהגותיות מסייעות למטופלים להתמיד בטיפול, מעניקות תמריצים להימנעות משימוש, משנות את עמדותיהם גי

והתנהגותם בהקשר לשימוש לרעה בסמים ומחזקות את כישורי החיים שלהם כך שיכולו להתמודד עם מצבי לחץ ועם 

ר בסמים. להלן מספר טיפולים התנהגותיים טריגרים סביבתיים שעלולים לגרום לכמיהה לסמים ולהביא לשימוש חוז

 .)יעילות הטיפול בעבור סמים מסוימים מצוינת בסוגריים( שהוכחו כיעילים בטיפול בשימוש לרעה בחומרים

 (Cognitive-Behavioral Therapy, CBTהתנהגותי )-טיפול קוגניטיבי .4.2.1

 CBTמטופלים בטיפול פסיכואקטיביים.בחומרים  חזרה לשימוש כשיטה למניעת התנהגותי פותח-טיפול קוגניטיבי

השימוש בסם ולמתן מענה לבעיות למניעת שונים שבהם עושים שימוש כלים התנהגויות באמצעות  ולשנותלומדים לזהות 

 ארועים/התנהגויותשל  מראש הוא צפייה CBTזמנית עם השימוש. מרכיב מרכזי בטיפול -אחרות שלעיתים מתקיימות בו

ניקות השליטה העצמית של המטופלים באמצעות פיתוח אסטרטגיות התמודדות יעילות. הטכ אפשריות וחיזוק תחושת

-selfההשלכות החיוביות והשליליות הנגרמות כתוצאה משימוש ממושך בסמים, ניטור עצמי )הספציפיות כוללות חקירת 

monitoringיתוח אסטרטגיות התמודדות עם ( המאפשר זיהוי מוקדם של כמיהה לסם ושל מצבי סיכון לשימוש בסמים וכן פ

 כמיהה לסם והימנעות ממצבים בעלי סיכון גבוה.

נשארים לאחר סיום הטיפול.  התנהגותי-מחקרים מראים כי הכישורים הנלמדים באמצעות הטיפול הקוגניטיבי

  ,וליותשיטות טיפעם טיפול תרופתי ועם סוגים אחרים של  CBTנערכים כעת מתמקדים באפשרות השילוב של שמחקרים 

מחשב, שנמצאה -מבוססת CBTכך שיביאו להשפעות חיוביות אף יותר בטיפול בהתמכרות לסם. כמו כן, פותחה מערכת 

 טיפול סטנדרטי בשימוש לרעה בסמים.קבלת יעילה בהפחתת שימוש בסמים בעקבות 

 (Motivational Incentives) טיפול מוטיבציוני(/Contingency Management) ניהול עצמי התערבויות .4.2.2

 ,Contingency Management) עצמישל גישות טיפוליות העושות שימוש בעקרונות ניהול  מחקרים הראו את יעילותן

CMמתן תמריצים מוחשיים למטופלים כדי לחזק התנהגויות חיוביות, כדוגמת הימנעות משימוש בסמים.  (, הכוללות

-סוציאלי מראים כי התערבויות מבוססות-ייעוץ פסיכוע"י מתן  תכניות מתדון ושל תכניות לטיפולמחקרים במסגרות של 

 תמריצים הן יעילות מאד בחיזוק ההישארות בטיפול ובעידוד הימנעות משימוש בסמים.

יעיל בקרב מטופלים שמשתמשים לרעה בעיקר באופיואידים )במיוחד הרואין(  קהילה-בטיפולים מבוססי מתן ואוצ'רים

ואוצ'ר יש ערך כספי, -חד קוקאין( או בשניהם. לכל דגימת שתן נקייה, המטופל מקבל ואוצ'ר. לאו בחומרים מעוררים )במיו

ואוצ'ר נמוך, אך הוא עולה ככל -שניתן להחליפו בעד מוצרי מזון, כניסה לסרט או מוצרים/שירותים נוספים. בתחילה ערך ה

 . בצורה עקביתשניתנות יותר ויותר דגימות שתן נקיות 
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4.2.3. Motivational Enhancement Therapy (MET)  

MET י תחילת טיפול והפסקת שימוש בחומריםהינה גישה ייעוצית המסייעת לאנשים לפתור אמביוולנטיות לגב .

הטיפול כולל פגישת הערכה ראשונית, ובעקבותיה שתיים עד ארבע פגישות טיפוליות עם מטפל. בפגישה הטיפולית 

ים ומוציא מהמטופל אמרות שמקורן ונית, מעורר דיון לגבי השימוש בחומרהראשהראשונה, המטפל נותן משוב להערכה 

. נעשה שימוש בעקרונות הראיון המוטיבציוני כדי לחזק את להכרה בבעיה והעלאת מוטיבציה לטיפול במוטיבציה עצמית

פל. בפגישות הבאות, המוטיבציה ולבנות תכנית לשינוי. מועלות אסטרטגיות להתמודדות עם מצבי סיכון גבוה עם המטו

ל לשינוי או וממשיך לעודד את מחויבות המטופ יות להפסקת השימוש בחומריםאסטרטגההמטפל בודק שינוי, עובר על 

 ם. לעיתים מעודדים את המטופלים לצרף לפגישות את בן/בת הזוג.להימנעות ממושכת מחומרי

המטופלים ולמטרת ההתערבות. הגישה הביאה  מועיל בהתאם לסוג הסם שבו משתמשים זה טיפולם כי מחקרים מראי

התנהגותי(; תוצאות הטיפול מעורבות -מריחואנה )בשילוב טיפול קוגניטיביבקרב אנשים מכורים לאלכוהול, ו לחהלהצ

בהקשר לסמים אחרים )הרואין, קוקאין, ניקוטין( ובהקשר למתבגרים המשתמשים בכמה סוגי סמים. באופן כללי, נראה כי 

MET ביצירת שינויים בשימוש בסמים. יעילה סמים לידי טיפול ופחותב םיותר בהבאת משתמשי היעיל 

4.2.4. 12-Step Facilitation Therapy 

צעדים(. הגישה  12אסטרטגיה פעילה שמטרתה להגדיל את הסיכוי שהמשתמש יהיה מעורב ופעיל בקבוצות לעזרה עצמית )

פרוגרסיבית שיש התמכרות לסמים הינה מחלה כרונית ובכך שה כוללת שלושה רעיונות מרכזיים: א. קבלה, כלומר הכרה

לשלוט בה, שהסמים מפריעים להתנהלות היום יום, שכוח הרצון לבדו אינו מספיק כדי לפתור את בעיית השימוש, וכי 

די מבנה החברות והתמיכה המוענק על י הימנעות מוחלטת מסמים היא החלופה היחידה; ב. כניעה לכוח עליון, קבלה של

 12מכורים אחרים המחלימים משימוש, והשתתפות בפעילויות שמטרתן החלמה; ג. מעורבות פעילה בפגישות ובפעילויות 

 כיעילות בטיפול בתלות באלכוהול. הצעדים הוכחו 12צעדים. בעוד שיעילותן של תכניות 

 12טיפולים התנהגותיים המיועדים בעיקר למתבגרים .4.2.5

ם יש צרכי טיפול ייחודיים. מעורבות המשפחה מהווה מרכיב חשוב בהתערבויות למתבגרים המשתמשים לרעה בחומרי

 המיועדות למתבגרים. להלן מספר דוגמאות להתערבויות התנהגותיות אשר הראו יעילות בטיפול במתבגרים.

 Multisystemic Therapy (MST)  .א

ומתבגרים המשתמשים לרעה באלכוהול חברתית חמורה בקרב ילדים -הטיפול פונה לגורמים הקשורים בהתנהגות אנטי

ובסמים. גורמים אלה כוללים מאפייני הילד/המתבגר )כדוגמת עמדות כלפי שימוש בחומרים(, המשפחה )קונפליקטים 

משפחתיים, שימוש בחומרים על ידי הורים וכו'(, עמיתים )עמדות כלפי שימוש(, בית הספר )נשירה, ביצועים נמוכים( 

ריינית(. הטיפול מערב את כלל הסביבות הטבעיות שבהן מעורב הילד/מתבגר )בית, בית ספר, תרבות עב-והשכונה )תת

 חודשים אחרי הטיפול. 6מפחית משמעותית שימוש בסמים במהלך הטיפול ולפחות MST שכונה(. טיפול 

 Multidimensional Family Therapy (MDFT) .ב

לרעה באלכוהול או בסמים אחרים. הגישה מתייחסת  משפחה אמבולטורי עבור מתבגרים המשתמשים-טיפול מבוסס

לשימוש על ידי המתבגר במונחים של רשת השפעות )יחיד, משפחה, חברים, קהילה(. הפחתת התנהגות הסיכון והגדלת 

התנהגות רצויה מתרחשת בכמה צורות בסביבות השונות. הטיפול כולל פגישות יחיד ופגישות משפחה במרפאה, בבית, או 

משפחה, בית הספר או מקומות אחרים בקהילה. במהלך הפגישות, המטפל והמתבגר  בבית המשפט לעניינימשפחה עם בני ה

מתרגלים מטלות התפתחותיות, כדוגמת קבלת החלטות, משא ומתן ופתרון בעיות. המתבגרים רוכשים כישורים מקצועיים 
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ההבדל  בוחנים את סגנון ההורות שלהם, לומדים אתוכישורי תקשורת. נערכות פגישות מקבילות עם בני המשפחה. ההורים 

 וכיצד להשפיע באופן חיובי ונכון התפתחותית על ילדיהם. בין השפעה לבין שליטה

 Brief Strategic Family Therapy (BSFT) .ג

את השימוש לרעה בחומרים על ידי מתבגרים והתנהגויות  שביכולתה לחזקפונה לאינטראקציה המשפחתית הטיפול 

ן אחרות )אלימות, פעילות מינית בסיכון וכו'(. הטיפול מבוסס על גישת המערכת המשפחתית, שבה התנהגויות בני סיכו

המשפחה נחשבות כתלויות אחת בשנייה, כלומר שהתנהגות השימוש לרעה בחומרים על ידי המתבגר מצביעה, למעשה, על 

הוא לזהות תבניות אינטראקציה במשפחה  BSFT-תופעות אחרות שמתרחשות במערכת המשפחתית. תפקידו של יועץ ה

היא גישה טיפולית גמישה, שניתנת לשימוש במגוון סביבות  BSFTהקשורות בהתנהגות המתבגר ולהוביל לשינויין. 

)מרפאות בריאות הנפש, תכניות טיפול בשימוש לרעה בחומרים, בבית וכו'( ובמגוון מסגרות טיפוליות )טיפול אשפוזי, טיפול 

 טורי וכו'(.אמבול

 Functional Family Therapy (FFT) .ד

תקשורת, פתרון הטיפול נוסף המבוסס על גישת המערכת המשפחתית. מטרתו להפחית התנהגויות בעיתיות ע"י שיפור 

המתבגר ולפחות אחד מבני המשפחה בכל  וכישורי הורות. ההתערבות מחייבת את השתתפותבעיות, פתרון סכסוכים 

שינוי הבאה לא. עירוב המשפחה בתהליך הטיפולי וחיזוק המוטיבציה של בני המשפחה לשינוי, ב.  :ללפגישה. הטיפול כו

, תקשורת ופתרון בעיות, (contingency management) עצמיבני המשפחה באמצעות טכניקות לניהול  י בקרבהתנהגות

 ת.והתערבויות התנהגותיות נוספו (behavioral contracts) התנהגותיים חוזים

 Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA) and Assertive Continuing Care (ACC) .ה

תמיכה בהחלמת המתבגר באמצעות חיזוקים משפחתיים,  ומשפחתו. מטרתה המתבגראת מעורבות ההתערבות כוללת 

מהלכים כיצד לשפר כישורים  17וחר מתוך חברתיים וחינוכיים/מקצועיים. לאחר הערכת צרכי המתבגר ורמת תפקודו, המטפל ב

 (.behavioral rehearsalהנוגעים לפתרון בעיות, התמודדות ותקשורת. נעשה שימוש במשחק תפקידים ובלימוד התנהגויות )

ACC היא גישה לטיפול המשכי (מוגדרת במסגרת טיפול סיום לאחר טיפול- continuing care בבית המתבגר שמטרתה )

שבועות, לאחר שהמתבגר מסיים את הטיפול )אם אשפוזי או  12-14שימוש. נערכים ביקורים שבועיים במשך מניעת חזרה ל

אמבולטורי(. נעשה שימוש בחיזוקים חיוביים ושליליים על מנת ללמד התנהגויות, יחד עם הקניית כישורים של פתרון בעיות 

 ותקשורת.

 )ראה מקורות בסוף המסמך(. NIDA של באתר למצוא ניתן והרחבה על התכניות הנסקרות בחלק זה, פירוט
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 בישראל התמכרויותב טיפול מסגרות .5

 :הקדמה .5.1

 ומאפשרות ממגוונות הטיפול ושיטות פרטיים מענים ועד ציבוריים ממענים רחב מענה מאפשר בישראל הטיפול

 המציאותני, ההתנהגותי הטיפול, הקוגניטיבי הטיפול דרך פסיכודינמי מטיפול. צרכיו לפי מותאם מענה ללקוחות

  .כגון קבוצות לעזרה עצמית משלימים ומענים והמוטיבציוני

 טיפול שיטות. ובמשפחתו במתמכר הטיפול לצורך יושמו וחברתיות פסיכולוגיות התערבות שיטות של רב מגוון

 שיטות, משפחתית-תמערכתי גישה על המבוססות ואחרות פרטניות טיפול שיטות, הדינאמי הטיפול עקרונות את המיישמות

 ההגנה ומנגנוני לטיפול המוטיבציה חוסר עם להתמודד המנסות יש. התופעה של שונים בהיבטים מתמקדות הטיפול

 של פנימי – האישיותי הצד את מדגישות נוספות שיטות ואילו הסם לצריכת החזרה במניעת מתמקדות אחרות, הנוקשים

 .חברתי – אישי-הבין להיבט המתייחסות שיטות יש. האדם

 :הן העיקריות השיטות

 התנהגותי טיפול על המבוססות שיטות •

 קוגניטיבי טיפול על המבוססות שיטות •

 פסיכודינמית גישה על המבוססות שיטות •

 משפחתית גישה על המבוססות שיטות •

 עצמית עזרה קבוצות על המבוססות שיטות •

 :(NIDA ,הטיפול עקרונות על מבוסס) לסמים במכורים הטיפול עקרונות

 .האנשים לכל המתאימה אחת טיפול שיטת אין •

 .לו הזקוק לכל ונגיש זמין שיהא צריך הטיפול •

 .בסם השימוש לבעיית רק לא, הפרט של צרכיו למכלול מענה ומהווה מתייחס יעיל טיפול •

 .הלקוח של לצרכיו הטיפול התאמת מאפשרת הטיפול מערכת וגמישות טיפול הערכת •

 .והצלחתו הטיפול ליעילות קריטי אלמנט הינו הטיפול משך •

 .כוללנית טיפולית ממערכת כחלק ושילובם, רבים למטופלים חשוב אלמנט  הינו תרופות מתן •

 .כפולה לתחלואה במענה משולב באופן שיטופלו רצוי נפשיות מהפרעות הסובלים •

 .ארוך לטווח השימוש  את בהרבה משנה איננה כשעצמהול בסם הטיפול בתהליך בלבד ראשון שלב הינה פיזית גמילה •

 .הטיפול תקופת במהלך בסם אפשרי שימוש על מתמיד מעקב לקיים יש •

 . אחרות ומחלות הפטטיטיס כאיידס למחלות באשר למטופלים וליווי ייעוץ, מידע מתן -זהומיות ומחלות נזקים מזעור •

 .טיפול של סבבים מספר מצריכה כלל דרךוב טווח ארוך הליך הינה לסם מהתמכרות החלמה •

 

 הבריאות: במשרד המחלקה לטיפול בהתמכרויות של הטיפול מערך .5.2

 :פיזית גמילה .5.2.1

 .בסם האדם של בתלותו מקיף לטיפול בסיסי תנאי הינו הסם מן האדם" ניקוי"

 הנובעים םהייסורי הפחתת והשני האדם מן הסם הרחקת הוא הראשון: עיקריים היבטים שני הגופנית לגמילה

 להתמודד ויכולתו נכונותו ובמידת האדם משתמש שבהם הסם בסוגי מותנים הזמן ומשך הטיפול שיטת. הגמילה מתסמונת

 .הגמילה תסמונת עם

 אופיאטים. האדם לחיי סכנה ממנה נשקפת אין, מהם הפיסית בגמילה הכרוכים הקשים הייסורים שלמרות, סמים יש

 .קוקאין, מרץ תרופות, למיניהם

 תרופות מתן באמצעות הגמילה תהליך ייעשה לא אם, האדם לחיי סכנה קיימת וברביטורטים אלכוהול: אחרים בסמים

 .לאדם סכנה ללא, איטית פיסית גמילה ומאפשרות פרמקולוגית מבחינה הסם את' מחליפות'ה, הרגעה
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, בלבד זמני זה במקרה תרופותב השימוש. כאבים ולהפחתת להרגעה בתרופות שימוש גם נעשה, הטיפול תהליך בעת

 .הדרגתי באופן בהן השימוש מופסק, להיעלם הגמילה תופעות מתחילות וכאשר

 הבריאות משרד באחריות אשפוזיות ליחידות לינק להלן

 לינק-נימייתית מסמיםאשפוזיות/ גמילה פ

 לינק-גמילה מסמים / אלכוהול באשפוז -התמכרויות  -'כל הבריאות'

 :ממושך תרופתי טיפול .5.2.2

 החלופיות ופותהתר. רפואית במסגרת, מתחרה תרופה מתן של העיקרון על מבוסס לאופיאטים למכורים תרופתי טיפול

 .הבריאות משרד של יעודים במרכזים ניתנות התרופות בישראל. וסובוקסון סובוטקס, מתדון: הן באופיאטים המתחרות

 הטיפול. ומיידי מוחלט באופן מהסם להתנקות מסוגלים שאינם למטופלים ניתן בתרופה שהטיפול הוא המנחה העיקרון

 בהתאם התרופות מתן את מקרה בכל לבחון יש. מקצועי רב צוות בסיוע יתטיפול במערכת שילוב מאפשר הממושך התרופתי

 .וכלכליים שיקומיים, טיפוליים שיקולים, המטופל לגיל

 באמצעות הבריאות משרד ידי על שמופעלים הארץ ברחבי חלופי תרופתי טיפול מרכזי רשימתלינק ל: נוסף מידע

  הציבור לבריאות האגודה

 :*החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה במשרד להתמכרויות השרות של הטיפול מערך .5.3

 : הן בישראל סוציאלי-הפסיכו ושיקום טיפול, האיתור מסגרות. 5.3.1

 מאבחנות, מאתרות כיחידות והן, אשוניר פנייה כמוקד הן פועלות – המקומיות ברשויות הרווחה מחלקות .א

 . שנתיים עד שנמשך משפחתית והתערבות קבוצתי, פרטני טיפול ומספקות

 .בשבוע מלאים ימים חמישה של יום טיפול מספקים, יומי טיפול מרכז – יום טיפול מרכזי .ב

 .בשבוע ימים 3 הערב בשעות טיפול מספקים – ערב טיפול מרכזי .ג

, הנוער בני לאוכלוסיית וייעודי ייחודי כוללני מענה מתן שייעודו אבחוני ראשוני טיפול מרכז הינו - א"מטר מרכזי .ד

 מצב של משלים אבחון, האוכלוסייה של מוקדם לאיתור פועלים אלה מרכזים. כפולה ותחלואה בוגרים, נשים, צעירים

 .השונים לצרכים מענה מתן תוך ת/למטופל מותאמת כוללנית להתערבות תכנית בניית, האוכלוסייה

 בעולם בסיסיות מיומנויות הקניית לשם אישי באופן מטופל לכל מותאם טיפול מספקים – תעסוקתי שיקום מרכזי .ה

 .העבודה בעולם השתלבות או/ו לימודים השלמת לשם המוטיבציה וחיזוק כישורים פיתוח, העבודה

 . שנה ועד שנה חצי למשך ביתית חוץ במסגרת וםושיק טיפול –( טיפוליות קהילות) ביתיות חוץ מסגרות .ו

 תעסוקתית השתלבות תוך, שנה חצי ועד חודשים שלושה למשך הטיפולית לקהילה המשך מסגרת – הוסטל .ז

 .וחברתית

 .המשך מסגרת – מעבר דירות .ח

 נוער לבני סיוע. 5.3.2

 נוער לבני איתור יחידות

 לאתר היא המטרה. הנוער בני אל להגיע כדי ולחופים בילוי תחמילמ, לרחובות המאתרים יוצאים שבמסגרתה תכנית

 הרשתות באמצעות נעשה מהאיתור חלק.  שעולים לצרכים בהתאם להם ולסייע אותם לאבחן, וסכנה בסיכון נוער בני

 שותהמאוי איתור יחידות 13 פועלות כיום.  ביישוב בנוער המטפלים גורמים עם פעולה ובשיתוף, באינטרנט החברתיות

 .ורופאים מאתרים, סוציאליים עובדים של בצוותים

 

 

https://www.health.gov.il/Subjects/addictions/treatment/Pages/Physical_Rehab.aspx
התמכרויות%20-%20גמילה%20מסמים%20/%20אלכוהול%20באשפוז
https://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Documents/Opiates.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/addictions/Documents/Opiates.pdf
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 אמבולטורי מערך

 נערים. אלכוהול או/ו בסמים המשתמש לנוער מיועד השירות. יום ומרכזי טיפוליות יחידות של ארצית פריסה הכולל

 מופעלות פיזית מילהלג ויחידות ממושך לטיפול פנימייתי מערך גם קיים. תשלום ללא טיפול לקבל יכולים ליחידות הפונים

 .הבריאות משרד ידי על

 נוער לבני( ואבחון ראשוני טיפולי מוקד) א"מטר מרכז

 ובניית להתמכרות בסיכון אוכלוסייה של מוקדם איתור שייעודם ראשוניים ואבחון טיפול מרכזי מהווים א"מטר מוקדי

 .שונים לצרכים מענה מתן תוך התערבות תוכנית

 עיריםצ בבוגרים טיפול. 5.3.3

 סמי של בצריכה בעיקר מתאפיינת זו קבוצה, 30 עד 18 בני צעירים לבוגרים ייחודיות טיפול מסגרות כיום קיימות

 גישת(. תרמילאים) אמריקה ובדרום במזרח בעיקר, ל"בחו שטיילו מי גם אליה ושייכים מעוררים וסמים הזייה סמי, קנביס

 .ויותר 30 בני גריםבבו הטיפול מגישת שונה זו גיל בקבוצת הטיפול

 והשירותים הרווחה, העבודה משרד – בהתמכרויות לטיפול השרות ובמימון פיקוח, באחריות הם אלו מענים*

 .החברתיים

 לטפול ושיקום מוסדות רשימת  .5.4

(, דטוקסיפיקציה) גופנית לגמילה אשפוז במרכזי החל לסמים מכורים ולשיקום לטיפול מוסדות של מגוון מצוי בישראל

 של במסגרות ושיקום טיפול, ממושך תרופתי בטיפול ושיקום לטיפול מרכזים(, מרפאות) אמבולטורי לטיפול םמרכזי

 בקהילות מכורים לשיקום פנימיתיים במרכזים וכלה( רווחה שירותי) המקומיות ברשויות חברתיים לשירותים המחלקות

 .במתבגרים או במבוגרים בטיפול מתמחים הטיפול מרכזי. טיפוליות

 חייב על פי דין ברישיון. בסמים במשתמשים לטיפול מוסד

 כמקום 1993-בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, תשנ"ג מוגדר בסמים במשתמשים לטיפול מוסד

( לרבות חלוקת סם תחליפי  נפשי פיסי או) רפואי, )לרבות טיפול פסיכוסוציאלי( סוציאלי לטיפול לשמש שנועד או המשמש

 ניתן הטיפול אם בין זאת. בסמים המשתמשים אנשים משני ליותר, )איפול סוציאלי ורפואי המשולבים זה בזה( משולב או

 .  אחרת בדרך אם ובין לילה שהיית או יום שהיית, מגורים, אשפוז של בדרך, אחר במקום או במוסד

 :המוסד לסוג בהתאם הוא הרישוי

 ה והשירותים החברתיים.חהעבודה, הרוו הינו בפיקוח משרד -מוסד לטיפול סוציאלי 

 הבריאות משרד בפיקוח הינו– לטיפול רפואי מוסד. 

 החברתיים והשירותים הרווחההעבודה,  ומשרד הבריאות משרד של משותף בפיקוח הינו– משולב מוסד. 

 

ד העבודה, של המוסדות הנמצאים בפיקוח משר רשימה מצויה שבו הרווחה משרד אתר של המצורף בקישור לבדוק יש

 החוק פי על מורשה המוסד אםהרווחה והשירותים החברתיים ואשר קיבלו רישיון ע"י המשרד לטפל במשתמשים בסמים,  

 :לכך מורשה שאינו או סמיםב משתמשיםב לטפל

 הנמצאים בפיקוח משרד הרווחה (רישוי פ"ע) סמים בנפגעי לטיפול פנימיתיים מוסדות רשימת -לינק

 משרד באתר גם לבדוקיש , ולאור האמור לעיל ככל שמדובר במוסד אשר נותן או מיועד לתת טיפול רפואי כן כמו

 :במשתמשים בסמים אם המוסד קיבל רישיון ע"י המשרד לטפל הבריאות

 רישוי מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים -משרד הבריאות -לינק

 

https://www.molsa.gov.il/populations/distress/addictions/privateinstitutionslist/pages/privateinstitutestables.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Med_Inst/drugs_abuse/Pages/default.aspx
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 ר"יזה תוכנית - נזקים מזעור  .5.5

לרוב ש לסמים מכורים אוכלוסיית ורעב סטריליים במזרקים משומשים מזרקים להחלפת תכניתמשרד הבריאות מפעיל 

 ומניעת נזקים מזעור ומטרתו שבע ובאר חיפה, אשדוד, ירושלים, אביב בתל כיום פועל הפרויקט. לטיפול מגיעים אינם

 .זיהומיות במחלות הדבקה

 רפואיים ושירותים מזרקים החלפת תוכנית -משרד הבריאות: התוכנית לאתר לינק

 

 רחוב לדיירי ראשון צעד  .5.6

, "ראשון צעד" את תכנית א"בת המרכזית התחנה באזור מפעילה 'למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול הרשות'

 24 תוך) דיתמי הנית קיימת אפשרות להפני. במסגרת התכודיירי רחוב ואלכוהול סמים נפגעיל ראשוני סיוע מתן שמטרתה

  .של הפונים המעוניינים בכך ממושך תרופתי לטיפול או לגמילה( שעות

 

 

 

 

 

 

  

https://www.health.gov.il/Subjects/addictions/treatment/Pages/Sterile_syringes.aspx
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 מקורות .6

  NIDAבאתר האינטרנט של  מופיע במידע בטבלה

(charts-drugs-abused-abuse/commonly-abuse.gov/drugshttps://www.drug2019, ביולילאחרונה  , ועודכן.) 

 מספר מקורות - (3טבלה -)בטבלת סוגי הסמים אלכוהול: 

 NIDA :es/default/files/cadchart.pdfhttps://www.drugabuse.gov/sitאתר האינטרנט של 

 /alcohol/faqs.htm#whathttps://www.cdc.gov(: CDCאתר האינטרנט של מרכזי הפיקוח ומניעת מחלות האמריקאי )

 National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA:)-אתר האינטרנט של ה

 body-effects-https://www.niaaa.nih.gov/alcoholsהשפעות 

problems-alcohol-sheets/treatment-fact-and-https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-טיפול 

help-getting-and-finding 

 (3 טבלה-הסמים סוגי טיפול )בטבלת: 

 התמכרות לאלכוהול

 -third-guide-based-research-treatment-addiction-drug-https://www.drugabuse.gov/publications/principles

1-treatment/pharmacotherapi-addiction-drug-to-oachesappr-based-edition/evidence 

 

 

 

https://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/commonly-abused-drugs-charts
https://www.drugabuse.gov/sites/default/files/cadchart.pdf
https://www.cdc.gov/alcohol/faqs.htm#what
https://www.niaaa.nih.gov/alcohols-effects-body
https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/treatment-alcohol-problems-finding-and-getting-help
https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/treatment-alcohol-problems-finding-and-getting-help
https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/treatment-alcohol-problems-finding-and-getting-help
https://www.drugabuse.gov/publications/principles-drug-addiction-treatment-research-based-guide-third-edition/evidence-based-approaches-to-drug-addiction-treatment/pharmacotherapi-1
https://www.drugabuse.gov/publications/principles-drug-addiction-treatment-research-based-guide-third-edition/evidence-based-approaches-to-drug-addiction-treatment/pharmacotherapi-1
https://www.drugabuse.gov/publications/principles-drug-addiction-treatment-research-based-guide-third-edition/evidence-based-approaches-to-drug-addiction-treatment/pharmacotherapi-1

