
 -פיצוציות סמי על לדעת שרציתם מה כל

 להשגה.. קל ויותר מסוכן יותר ,רעיל יותר

 

  האמת.. כל

 עליסה ,חגיגת אמבט, מלחי ,SPICE-התבלין כחול, לוטוס גאי, נייס מבסוטון, כמו: שמות לאחרונה שמעתם בוודאי

 אמסטרדם.. הפלאות, בארץ

 חוקיות לא-וב"מעבדות" מלאכותי באופן המיוצרים כימיקלים בעיקר הם בפיצוציות, הנמכרים סמים ודומיהם  אלו

 הכימית בנוסחה ושינוי דרישה לפי הרכבם את ומעצבים עבריינים ע"י בד"כ מיוצרים הסמים רפואי. פיקוח כל ללא

 החוק. את לעקוף כדי

 שעוצמתם אלא קנאביס סמי-ומריחואנה לחשיש תחליף להיות מתיימרים אלו סמים

 .יותר חזקה

 המדמות ומפתות צבעוניות באריזות נמכרים הם-סמים של חדש בדור מדובר

 כימיות בתרכובות המרוססות צמחים של תערובות ומכילות צמחים חליטת

 מופיעות גרם 2-5 שמשקלם השקיקים על מפתים, שמות מתאפיינים מסוכנות.

 +.81 לבני קטורת, חוקי, רשום: לעיתים ומרגיעות. מסקרנות כתוביות

 החומרים: ותהשפע

 פירכוסים, רעידות, הזיות, הדם, ולחץ בדופק עלייה הקאה, פסיכומוטורי, שקט אי המשתמשים: שדיווחו התופעות

 הזיות. קצר, לטווח זיכרון אובדן חרדה, התקפי נפשיות, הפרעות שיתוק. ואפילו הכרה אובדן התעלפות,

 חומר-קטינון מכילים-אמבט" "מלחי כמו  אחרים ומריחואנה. בחשיש הפעיל החומרTHCמכילים החומרים רוב

 הזיות פיזיולוגים, לשינויים שגורם אמפטמיני, ממריץ ,חומר נמרצות תחושת הרוח במצב לעליה שגורם מרוכז

  להתאבדות. ונטיות

 שגורמים תרסיסים צבע, מדללי דבקים, טיפקס, מזגנים, גז צחוק, גז יפים:נד חומרים מתווספים אלו לחומרים

 .חושים לשיכרון

 פיצוציות? למה

 הנוער .בני בחוק פרצות לנצל מנסים חלקם  בימימה, שעות 22 פתוחות ,רובן פיצוציות 0333כ פועלות בישראל

 נזק. בו שאין חוקי בחומר שמדובר עצמם משכנעים חלקם ולנזקים, ותלסכנ מודעים לא

 אלו! חומרים נמכרים מהפיצוציות בחלק רק לציין, חשוב

 לא? או חוקי-בוודאי?= מסוכן

 בפיצוציות אך המסוכנים. הסמים פקודת  פי על האסורים החומרים לרשימת חומרים עשרות הוכנסו היום עד

 פי על האסורים הסמים לפקודת מסוכן חומר הכנסת תהליך ברשימה. כלולים לא ןשעדיי נוספים חומרים נמכרים

 ונשלח בוועדות נידון במשטרה, לבדיקות מועבר בפיצוציה שנתפס חדש חומר ארוכים. חודשים נמשך חוק

 בכנסת. סופי לאישור

 גלולה,לעישון, תערובת  אבקה, ריחני, ידידותי, טבעי, תמים, נראה הוא ואם חוקי לא או חוקי הסם אם משנה לא

 נרגילה.. או מסיגריה מסוכן פחות שהחומר אותך משכנעים אם וגם ספריי, או

 פעם ת.והזיו מוטוריות פגיעות והמוח, העצבים למערכת חמור נזק חגרום יכול שימוש מאוד, מסוכנים החומרים

 מידי! יותר להיות עלולה אחת
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