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עליה מדאיגה במקרי מוות מסמים  -ח"כ
תמר זנדברג מרצ יו"ר הועדה למאבק

ענת קורול  :שבוע אחרי אישפוזם של ארבעה אזרחים במצב
קשה ,לאחר שנטלו קוקאין .בת  39נפטרה לפנות-בוקר לאחר
שימוש באקסטזי .המשטרה מזהירה ,סמים רעילים מופצים בכל
רחבי הארץ .איתנו שתיים .באולפן במודיעין ,ח''כ תמר זנדברג
ממר''צ ,יו'ר הועדה למאבק בניגעי הסמים והאלכוהול .שלום לך.
ח'כ תמר זנדברג  :שלום.
ענת קורול  :ובאולפן ד'ר חגית בוני נח מאוני' אריאל ומהרשות
הלאומית למלחמה בסמים .שלום לך .בואי נתחיל .תסבירי לנו על
מימדי התופעה .האם מדובר בסמים רעילים במיוחד?
ד'ר חגית בוני נח  :זה יכול להיות גם האם-די-אם-איי שזה
האקסטזי .היום אקסטזי זה שם גג להרבה מאד חומרים .בעבר
שהיו אומרים 'אקסטזי' זה היה אם-די-אם-איי

 -מתילן דיאוקסי

מתאן פטמיל ,חומר מסוים .היום זה כ'כ הרבה נגזרות והשם גג
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נשאר ,אבל אתה לא באמת יודע מה מכיל כל טבליה או כל
אבקה שנותנים לך ,וכאן הצרה.
ענת קורול  :כי אנשים מייצרים את זה בבית ומכניסים לשם כל
מיני רעלים וחומרים לא טובים?
ד''ר חגית בוני נח  :לאו דווקא בבית .מייבאים את החומרים
האלה ,גם לכאן ומפיצים אותם.
דרור פויר  :אז זהו ..אנשים בטח שואלים את עצמם ,מי מרעיל
להם את הסמים .זה אנשים שרוצים להרוג אותם או שזו רשלנות
פושעת של סוחרי הסמים שפשוט רוצים לנפח את הנפח ומכניסים
כל מיני רעלים כמו סטריכנין או כל מיני חומרים הדברה?
ד''ר חגית בוני נח  :לאו דווקא רעלים מהסוג הזה .גם ה-אם-די-
אם-איי לא מתאים לכל אחד! כמו שלא כל תרופה מתאימה לכל
אחד! אדם צריך לזכור שה-אם-די-אם-איי במיוחד בחום של
ארצנו ,ומדובר במסיבות טבע ,יכול לגרום להתייבשות!
דרור פויר  :זה דבר שונה בתכלית השינוי .נגיד ,בן-אדם לקח
סמים באמת מהתייבשות ,ונגיד ,בן-אדם לקח סמים והסמים היו
רעילים והרגו אותו .זה שני עולמות אחרים.
ד''ר חגית בוני נח  :נכון .אבל שיבדקו את האם-די-אם-איי ,יגלו
אולי לצד ה-אם-די-אם-איי ,שהוא הרבה פעמים גם חומר יקר,
ששמו גם נגזרות שונות ,ולאו דווקא אם-די-אם-איי ,חומרים
אחרים ,שאתה לא יודע איך יגיבו על הגוף .לאו-דווקא סטריכנין,
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כמו שאתה אומר .לאו-דווקא רעלים .סוחרי סמים לא רוצים
להרוג את הצרכנים .הם רוצים להיפך ,שיקנו מהם כמה שיותר.
ענת קורול  :את יודעת לתת לנו נתונים גם על היקף התופעה
וגם על כמה מגיעים לביה'ח בסוף?
ד'ר חגית בוני נח  :הנתונים כאן הם לוקים בחסר ,כמה מגיעים
לבתיה'ח .כי הרבה פעמים לא מגיעים לבתיה'ח .. .גם במסיבות
גדולות משתתפים ,אז חובה לשים אמבולנס .אז כן מטפלים
באמבולנס בהקשרים ..חברים מטפלים בחברים ,כי מדובר בסמים
לא חוקיים והפחד שיתפסו אותך וכד' .כן יש את הסקר
האפידמיולוגי האחרון של הרשות ,שאז יש נתונים .ובסה''כ בקבוצה
מגיל  18עד  ,65יש לנו אחוז אחד שדיווח שהשתמש באקסטזי.
זה ממש הסקר האחרון .שזה במספרים מוחלטים ,אחוז אחד..
הסקר כלל  5,220אנשים בשנה האחרונה .זה יוצא במספרים
מוחלטים 27 ,אלף משהו..
דרור פויר  :או-קיי .אם המשטרה ,מנסיונך ,אם המשטרה מוציאה
כזאת הודעה ,זה הודעה חריגה? באמת יש עליה כזאתי? או שזה
כמו שמוציאים לפני פסח ,אל תיסעו לסיני .כזה משהו..
ד'ר חגית בוני נח  :אם תלך להסטוריה ,ואתה תראה כותרות
בעיתונים ,הראשון שבאמת היה חייל ,רפי אלדן ז''ל ,בשנת 2000
כבר ,זה היה כותרת מאד גדולה ,בגלל אקטסזי .שנה אח''כ ,יש
את נטע שנפטרה גם-כן במסיבה בניצנים .זאת-אומרת ,כל פעם

7922346
עמוד  3מתוך 8

כשיש מקרה קיצון של מוות ,אז אנחנו רואים יותר סיקור בנושא.
יש מקרים שלא מגיעים לתקשורת.
ענת קורול  :נפנה רגע לח''כ זנדברג .את יודעת לתת לנו עוד
נתונים על מימדי התופעה ומה אתם עושים כדי לנסות להתמודד
איתה?
ח''כ תמר זנדברג  :אז תראי ,בדיוק כמו שאמרתם ,מדובר פה
בד'כ במקרים ..מקרי קיצון .מקרים מסוימים שמגיעים ויכול להיות
שבצדק ,יוצרים בהלה .ואז אנחנו מדברים על תופעה ועל ככה..
מנסים להתמודד איתה .אני רוצה לומר שהשימוש בסמים הוא
קיים ויש אותו ויש אותו מכל מיני סוגים ,החל מאנשים
נרקומנים ,דרך כאלה שסובלים מאיזשהי התמכרות ,שפיתחו
איזשהי התמכרות לאלכוהול ,לתרופות מירשם ,בבית ,להימורים
דרך-אגב .ועד כאלה שמשתמשים באלכוהול או בחלק מהסמים
במסיבות ובדברים מהסוג הזה .אנחנו צריכים לדעת גם להסביר
או לחנך את הציבור ,איך להתמודד עם השימוש הזה ,כדי שלא
נראה תופעות ,מצד-אחד ,כמו הנטיה והזליגה ,מה שנקרא ,למה
שמכונה סמים סינתטיים או סמי פיצוציות ,שהם הסמים הרעילים,
המסוכנים ביותר גם בשימוש אחד.
ענת קורול  :מה זאת-אומרת 'להתמודד עם השימוש' ,ללמד אותם
איך להשתמש בסמים או לומר להם אל תשתמשו?
ח''כ תמר זנדברג  :רגע ..אז ,למשל ,אני אומרת .למשל ,סמי
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פיצוציות או הסמים הסינתטיים ,מה שנקרא ,זה צריך להסביר
ואגב הרשות למלחמה בסמים עושה את זה .לא להשתמש בזה
בכלל .זה סמים או חומרים שהם מעורבבים עם חומרי רעל ,שגם
בשימוש אחד ,יכולים לגרום לנזק בלתי הפיך .סמים שכן יש בהם
שימוש ,למשל ,במסיבות או למשל בקרב אנשים שמשתמשים
בסמים ומזריקים וכו' ,מוכרת היום בעולם גישה שנקראת 'גישת
מיזעור נזקים' .מיזעור נזקים ,זה אומר ,גם אם בן-אדם משתמש
בסמים  -בין אם הוא מכור ,בין אם הוא בשימוש ביתי או בין
אם הוא במסיבה ,יש דרכים להפחית את הנזק מהשימוש הזה.
למשל ,באחד המקרים שנחשפו בימים האחרונים ,אנחנו שמענו על
טיפול רפואי שהוזעק רק שעות ארוכות לאחר מכן ,בזמן שיתכן
שהיה אפשר להציל חיים ,ככל הנראה ,מהחשש שיתגלה אותו
שימוש בסמים ואז אנחנו רואים שימוש במסיבה שאולי לא
השימוש עצמו הרג ,אלא העיכוב בטיפול הרפואי.
דרור פויר  :תמר ,אפרופו .וגם את .אפרופו הפחד הזה של אנשים.
זוג צעירים הולכים למסיבה ,לוקחים סמים ומרגישים לא טוב,
הפחד שלהם זה שהם יבואו לבי''ח ,ואז מה ,יעצרו אותם? זה
פחד אמיתי? צריך להרגיע אותם ,נכון? זה ל איקרה .או שזה כן
יקרה.
תמר זנדברג  :אז אנחנו רוצים לשמוע הרגעה מצד הרשויות א.
שזה לא יקרה .בטח החשש הזה יכול להיות לא רק חשש של
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אותו זוג ,אלא חשש גם של הסביבה .מסביב .סתם אני אתן לכם
דוגמה מתחום אחר לגמרי .בשבוע שעבר ערכנו בוועדה דיון בנושא
סם האונס .גם במקרה שאישה נפגעה מינית אחרי שימוש בסם
אונס ,היא מגיעה והיא או החברות שהיו איתה ,יכולות לפחד
מלהעיד על מה שקרה ,בגלל החשש מחקירה בגלל השימוש
בסמים .ולכן גישת מיזעור נזקים אומרת ,בואו נתייחס לעבירות
החמורות או להצלת חיים קודם ,ונשאיר את הטיפול ,בעיקר
המניעתי ,ההסברתי והחינוכי בשימוש בסמים ,למקום הראוי לו,
אבל לא נמנע מזה מלהציל חיים או להעניק טיפול רפואי או
לטפל בעבירה של פגיעה מינית ,לצורך הענין.
ענת קורול  :חגית ,אז יש הפללה? וגם מה עושים עם זה בעולם
באמת?
ד'ר חגית בוני-נח  :אני מאד מסכימה עם הגישה של מיזעור
נזקים .בעולם ,למשל ,את כן יכולה לראות אוהלים שלמים
שבודקים ,בוא תבדוק מה מכיל האקסטזי שלך.
ענת קורול  :במסיבות..
ד'ר חגית בוני-נח  :במסיבות .או יש אנשים טובים ,מה שנקרא,
שבאים ורואים ,אם מישהו חריג לא מרגיש טוב וכד' ,אז הם
מטפלים בו בזמן המסיבה .זה דבר שפחות קיים אצלנו בישראל.
וחבל .וכמו שחברת הכנסת אמרה ,קודם להציל חיים ,ואח''כ
לחשוב על אכיפה וכד' .אני עושה עכשיו מחקר על חבר'ה
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שמשתמשים ,צעירים שמשתמשים בחומרים הזייתיים ,מחקר
איכותני ,והם מספרים לי על תובנות שקורות להם כתוצאה
מהשימוש .הם לא רואים ,במיוחד לא את האקסטזי  -את האם-
די-אם-איי  -כמשהו שהוא מאד מסוכן .זה די בתפישה שלהם
קרוב גם לקנאביס בשימוש .יש הרבה חבר'ה נורמטיביים ,טובים,
שמשתמשים בחומרים האלה.
ענת קורול  :ואיך את מסבירה את זה? חוסר מודעות? אי
הסברה?
דרור פויר  :רצון לבלות ,להתפרק..
חגית בוני-נח  :אני חושבת שזה עונה להם על צרכים מסוימים.
וזה בדיוק בא המחקר הזה לגלות .חלק אומרים לי ,למה אני
צריך ללכת לפסיכולוג  4שנים ,לוקח אל-אס-די וזה פותר לי את
התובנות וכד'.
דרור פויר  :טוב .זה כבר נושא לשיחה נפרדת .על קסמי
ה...תגידי ,תמר ,יש איזה תכניות משהו קונקרטיות למושב הקרוב
בענייני הסמים?
ח''כ תמר זנדברג :

זאת שאלה ..יש המון תכניות.

דרור פויר  :בתחום הזה.
ח'כ תמר זנדברג  :בתחום הזה .כן .אז באמת הכנסת יוצאת
עכשיו לחופשה מרוכזת .אבל מיד שהי אתחזור בתחילת ספטמבר,
אנחנו נקיים דיון בועדה בנושא הזה ,במטרה ,מצד-אחד ,באמת
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לנסות לברר היקפים ומימדים של התופעה ,האם אמנם מדובר
בתופעה או במקרים ספורדיים .האם יש אכן הרעלה של סמים,
של אלכוהול ,של קנאביס ,של אם-די-אם-איי וכו' שאנחנו צריכים
לדעת עליה .ומהצד השני ,באמת להעלות מודעות לגישת מיזעור
הנזקים ולדעת שזה לא הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות .הדבר
הגרוע ביותר שיכול לקרות זה באמת מוות בגלל הרעלה ,בגלל
חומרים לא מזוהים ,בגלל עיכוב בטיפול הרפואי ,או אפילו בגלל
התייבשות ,בדיוק כמו שחגית ציינה ,בגלל אי שתיית מים או
דברים מן הסוג הזה.
ענת קורול  :טוב ..תודה רבה ,ח''כ תמר זנדברג .בהצלחה .נקוה
שלא נשמע יותר על המקרים האלה .תודה רבה גם לך ,ד'ר חגית
בוני-נח.
ח''כ תמר זנדברג  :תודה רבה.
ד'ר חגית בוני-נח  :תודה.
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