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 כרגיל, שמתפקדים לסביבה, מזיקים שאינם

 בעצם ושהם אחר, סם שום ניסו לא שמעולם
לעניין. לא זה עבריינים.

 כמה מדי מוציאה ישטרת־ישראל **
ם י שנ מטפ היא שבה מיקצועית חוברת ^/

הס של והפליליים החברתיים בהיבטים לת
מים.

 את למצוא אפשר האלה החוברות באחת
מופ שממנו הקנאביס, צמח של ההיסטוריה

והמריחואנה. החשיש קים
 מוצאו גירסות כמה לפי שם: נאמר וכך

 במיזרח־ הקנאביס, מצמח המופק החשיש, של
ובהודו. בסין ובמיוחד הרחוק

נפו חיילי על־ידי לאירופה הובא החשיש
לא הובא הוא .19ה־ המאה בראשית ליון

מכסיקאיים. פועלים על־ידי מריקה
 במריחואנה השימוש החל בארצות־הברית

 ,1920ב־ הקנאביס) צמח של מעליו (המופקת
 התרופות מרשימת הסם הוצא 1937מ־ אולם

אוכ של לשימושם ועבר המותרים והחומרים
 מ־ ועבריינים. שוליים אנשי נודדים, לוסיות

 האספקט מן הבעייה את לתקוף התחילו 1940
הפלילי.

 לקבוצת משוייכים והחשיש המריחואנה
 הלוצינציות (היוצרים ההלוצינוגניים הסמים

הזיות). —
 במיז־ ממוזג. באקלים גדל הקנאביס צמח

 בהודו בררוס־אמריקה, במארוקו, רח־התיכון,
בארצות־הברית. מסויימות ובמדינות

פיסיות: השפעות
 הדופק קצב מוחש הסם עישון כדי תוך

 בריקמות כלי־הדם במיקצת. עולה ולחץ־הדם
 הן כך ומשום מתמלאים, העיניים של החיבור
 יבש, פה נוספות: תופעות אדומות. נראות

 האטה להקיא. ורצון בחילה הרגשת ניחר, גרון
 בקו־ והרעה לאור אישוני־העיניים בתגובת

 רמת־הסוכר תנועות־הגפיים. של אורדינציה
 להשלימה עז רצון גרימת כדי עד יורדת בדם

ממתקים. מאכל על־ידי
 חלשות ההשפעות ותיקים מעשנים אצל

מהמתואר. ושונות יותר
 לעובדה חשיבות יש פלילית מבחינה

אצ על החשיש עיקבות את לגלות שאפשר
במ העישון, מזמן שעה לאחר המעשן בעות

 למצוא ניתן בשתן רצופות. שעות שבע שך
 מאז שעות 36 אחרי אפילו הסם שרידי את

בו. השימוש
נפשיות: השפעות

 הכרתי, ועירפול הזיות בעירנות, ירידה
 וראייה וחסרות־אירגון תלושות מחשבות
 משתבשת. והמרחב הזמן תחושת מופרעת.

 או חסר־מעצורים, לצחוק גורם גם העישון
 לפני כזה היה אס רע, מצב־רוח להחרפת
 נפוח". ו״ראש כבדות ולתחושת השימוש

 העישון אם יתר, ולעליצות לדברנות נטייה
 לנטייה גורם ביחידות העישון בחברה. נעשה

ולחולמנות. להזיות לשקט,
מחלי בקביעות, שמעשנים שמי טוענים

 נוצרים למוח. ומזיקים זיכרונם כוח את שים
 בחוסר- המתבטאיס במוח, ביולוגיים שינויים

 באדישות, באפטיה, ובהאטת־תגובה, ריכוז
ובהרגשת־ריחוף.

 לבדוק ומתחילים לפעולה הגברים גם נכנסים זה בשלב
 מערבבים מסויימים במקומות החומר. של איכותו את

אבקת־החשיש. עם אחרים חומרים זה בשלב כבר

 המיסחרי. המוצר זהו הסוליה. - הסופי התוצר לפנינו
 אל ונשלחות אמצעי״הברחה, בתיך נארזות סוליות

מנוסים. ומבריחים סוחרים באמצעות לגבול מעבר

 הקסם. את זה בשלב יוצרות המיקצועיות העובדות ^
 האבקה, את הופכות הן ובמהירות במיומנות
אדום". ״לבנוני בשם הידוע לחומר לישה, באמצעות

 צמיג נעשה החומר ומתמשכת. ארוכה עבודת-הלישה
 כמות להשיג כדי אצבע. או כדור לצורת לגלגלו וניתן
רבה. ועבודה מאמץ דרוש מעובד, חומר של קטנה

ת רו הגד
 של מחלקת־ההדרכה של בפירסום מופיעות שהן כפי

מישטרת־ישראל.
הבסיסית גרם, 1220 איקה:  של יחידת״המדידה,

חשיש.
ע: ב צ  גרמים במישקל חשיש לכמות עממי כינוי א

אחדים.
 הנמצא אדם, של להתנהגותו עממי כינוי מסטיליות:

בסמים. שימוש עקב שיכרון־חושים של במצב

 גרם, 300-100 במישקל חשיש לכמות כינוי סוליה:
לסוליית״נעל. דומה אריזתה שצורת

 המסוגלים מלאכותיים, או טיבעיים חומרים סמים:
 בני־אדם של ותודעה ריגשיים נפשיים, מצבים לשנות
 של פעילות או מיבנה כימית, בדרך לשנות, וכן וחיות,
חיות. רקמות

 בקרב גופנית תלות היוצרים חומרים קשים: סמים
הרואין). מורפין, (אופיום, בהם המשתמש
 בלבד נפשית תלות היוצרים חומרים רכים: סמים

 (אמפטמינים, קטנות בכמויות בהם המשתמש בקרב
חשיש).
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