אגף חינוך וקהילה
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הנרגילה
המידע מבוסס על פרסומי האגודה למלחמה בסרטן

היקף עישון נרגילות על ידי בני נוער הולך וגדל בשנים האחרונות ,וניתן לראות בכל
מקום קבוצות של נערים ונערות שיושבים ומעשנים ביחד נרגילה  -בגנים ציבוריים,
בחוף הים ובבתים .גם על שוהם לא פסחה ה"אופנה" הזו.
מועצת שוהם מנסה למזער את ממדי התופעה על ידי איסור הכנסת נרגילות לגנים
ציבוריים ואכיפת חוק העזר באמצעות הפיקוח העירוני .שיתוף הפעולה של ההורים
בהתמודדות עם ההרגל המסוכן הזה  -חיוני!
הנרגילה זכתה ל"לגיטימציה" בשל תדמית שנוצרה לה כמסוכנת פחות וממכרת
פחות מעישון סיגריות רגילות .האם יש מקום לתדמית חיובית זו?
בעלון שלפניכם תוכלו למצוא מידע אודות הנרגילה ,הטבק שמעשנים בה והסכנות
שטמונות בה.

מהי הנרגילה?

הנרגילה היא כלי לעישון טבק .היא בנויה ,מראש ,גוף ,צינורית עם פיה וצנצנת
זכוכית לאחסון המים .שריפת הטבק מתחילה בראש הנרגילה ,בעזרת בעירה של
גחלי פחם .המעשן שואף לריאותיו את עשן הטבק לאחר שעבר דרך הצינורית
ודרך המים שבגוף הנרגילה.

מה מכיל טבק הנרגילה?

⦁ טבק הנרגילה מיובא בעיקר ממדינות ערביות ומהרשות הפלסטינית ואינו נתון
לפיקוח.
⦁ הכיתוב על האריזה מופיע בשפה הערבית ולעיתים גם בשפה האנגלית  -אין
כיתוב בעברית ,כך שרבים מהמעשנים כלל אינם מסוגלים לקרוא ולהבין את
הכתוב על גבי האריזות.
⦁ חלק מסוגי הטבק מכילים מולסה  -חומר מתוק המופק מסוכר ,חומרי טעם וחומר
משמר וכן זפת (עטרן) ,הידועה כגורמת סרטן.
⦁ זהירות  -עישון הנרגילה עלול לגרום להתמכרות .טבק הנרגילה מכיל ניקוטין.
חלק מהאריזות אף מציינות זאת במפורש.
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מחקרים חדשים שבדקו את תכולת עשן הנרגילה ,מצאו בה כמויות משמעותיות של
חומרים רעילים ומסרטנים ,הגורמים נזק רב לבריאות המעשן :זפת (טאר או עיטרן),
ניקוטין ,חד-תחמוצת הפחמן (.)CO
מעשני נרגילה ,הנוהגים להעבירה מפה לפה ,מצויים בסיכון לחלות במחלקות מידבקות
באמצעות רוק.
מעשני הנרגילה נמצאים בסיכון לחלות באקזמה ,מחלת עור המופיעה על אצבעות היד,
האוחזת בפיית הנרגילה.
יש בני נוער שמשתמשים בנרגילה באלכוהול במקום במים .כך בנוסף לעשן ,הם שואפים
גם אדים רעילים של אלכוהול.

המים בנרגילה אינם מסננים את החומרים המזיקים
טבק הנרגילה דומה לטבק הסיגריות.
לנרגילה מוספים חומרי טעם ,שגורמים לכך שהמעשן סבור בטעות שהתערובת מכילה
פירות ולכן אינה מזיקה.
המים אינם מסננים את החומרים המזיקים .הם רק מקלים על תחושת הצריבה שנוצרת
בגרון במהלך העישון.
עישון נרגילה הוא פעולה ממושכת ,יותר מעישון סיגריה .יש הטוענים כי בעישון נרגילה
אחת נחשפים לסיכון שווה לעישון כמה סיגריות.

בהתאם לחוק העזר העירוני ,חל איסור על הכנסת
נרגילות ואלכוהול לגנים הציבוריים בשהם .הקנס בגין
הפרת החוק עלול להגיע ל.₪ 475-
שמרו על החוק!

זהירות!!!
יש המעשנים נרגילות במקומות בהם מוצעות נרגילות
"מוכנות לעישון" .על תכולת ה"טבק" בנרגילה כזו למעשה
אין למעשן כל שליטה .כך ,מבלי להתכוון וללא ידיעה ורצון
מפורש עלולים מעשני הנרגילה למצוא עצמם מעשנים
סמים או לשאוף לריאותיהם משקאות אלכוהוליים.

דרושים/ות מתנדבים/ות לסיירת הגנים

גם בקיץ הזה ,פועלת בלילות סיירת הגנים ,שמורכבת מהורים מתנדבים ,עובדי יחידת הנוער והמועצה.
הסיירת עוברת בגנים הציבוריים ובנקודות המפגש של בני הנוער לשיחה ,מפגש וצמצום תופעות של הפרעות מנוחה.
אתם מוזמנים להצטרף ,לתרום ולהשפיע .לפרטים ( 03-9794530שלוחה  - 4בת-אל)
לקבלת מידע נוסף וחומר הסברה על נזקי העישון:

www.cancer.org.il

טלפונים שימושיים :בת-אל זיסמן ,רכזת פיתוח והעצמת נוער ,חמש נוער ,טל' ,03-9794530 :שלוחה  ,4דוא"ל | zyssman@shoham.muni.il
מחלקת הרווחה ,טל'  :03-9791343נתלי רז ,עו"ס נוער וצעירים ,דוא"ל  | Natalie@shoham.muni.ilרחלי מרדכי ,רכזת "יישוב ללא אלימות"
והרשות למלחמה בסמים ואלכוהול בשוהם טל'  | 03-9723070שולה קרקוב ,יועצת קידום מעמד האשה במועצת שוהם shula@shoham.muni.il

עיצוב :חנה זר שקרון 052-3632299
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עישון נרגילה מזיק לבריאות ,בדומה לעישון סיגריות

