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צינורית גוף, מרראש, יש לנרגילה בנויה הנרגילה לעישון טבק. כלי של סוג היא הנרגילה

וזאת בראש הנרגילה, מתחיל הטבק שריפת תהליך המים. לאחסון וצנצנת זכוכית פיה, עם

ונשאף עובר דרך הצינורית הטבק בסמוך לטבק. עשן גחלי פחם הנמצאים בערת בעזרת

בגוף הנרגילה. המצויים המים דרך שעבר לאחר המעשן לריאותיו של

אף אחד ולכן הבריאות של משרד פיקוח תחת נמצא הנרגילה אינו טבק כי חשוב לציין

לגופו. מכניס הוא חומרים אילו יודע אינו מהמשתמשים
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ומשרד הבריאות משרד בשיתוף בר-אילן, מאוניברסיטת הראל, יוסי ד״ר שערך מסקר

ו-י׳, ח׳ ו׳, בכיתות יהודים וערבים, תלמידים כ-6,000 מדגם של בקרב ,2002 בשנת החינוך,

התלמידים בקרב המתנסים שיעור נרגילה. אי-פעם עישנו התלמידים מכלל 37.7% כי עולה

התנסו הקבוצות 30.5%). בשתי לעומת 39.5%) הערבים של התלמידים מזה גבוה היהודים

מבנות׃ בנים יותר

נרגילה מעשנים  מהתלמידים  3% הבנות). מכלל .29.1% לעומת  הבנים מכלל  (47.6%)

ערבים תלמידים יותר מהבנות. לעומת 4.1% מהבנים  4.9% — ביום אחת פעם לפחות

.(2.5%) יהודים מתלמידים גבוהה בתדירות מעשנים (5.2%)

הנרגילה? טבק מכיל מה

ודבש (firuit molasses) פירות מולסת עם מעורבב אחוז) (כ-30 בנרגילות הטבק שמעשנים
טבק ועלי (fiuit pulp) פרי מיובשת  של ציפת הוא תערובת טחונה הטבק אחוז). (כ-70
ענבים, דובדבן, קפוצ׳ינו, תפוח, משמש, לרבות׃ במגוון טעמים, מגיעה הטבק תערובת טריים.

לצעירים. קוסם הפירות טעמי מגוון ואבטיח. תות פטל, אפרסק, תפוז, מנטה, מלון, דבש,

נתון בפיקוח. על ואינו הפלסטינית, ומהרשות ערביות ממדינות בעיקר טבק הנרגילה מיובא

הטבק, מטעה, עישון עם באוויר הנישא המתקתק והריח פירות, מצויירים אריזות הטבק

בלתי מזיקה. תמימה, פירות בתערובת שמדובר הרושם ביוצרו את

בשפה לא אך האנגלית, בשפה גם ולעיתים הערבית, בשפה מופיע האריזה על הכיתוב

האריזות, גבי על הכתוב את לקרוא ולהבין אינם מסוגלים הנרגילה ממעשני רבים העברית.

בכך. רצו אם גם

טעם חומרי מסוכר), המופק מתוק (חומר ) מולסה מכילות שהן מצוין מהאריזות חלק על

כגורמת סרטן. הידועה ,(TAR) עטרן הנקראת וזפת משמר, וחומר
להטעות שעלול דבר TAR מ״ג האריזה שהתערובת מנילה מכילה 0.0% על כתוב לעיתים
במחקר שנערך — הדבר כך לא אך קיים בעשן הטבק, אינו זה שחומר הרושם וליצור את

ומתכות ניקוטין זפת, של נמצא שכמויות משמעותיות בלבנון האמריקאית באוניברסיטה

מהנרגילות. הנפלט הטבק בעשן נמצאות כבדות נבדות

לבריאות? מסוכן בנרגילה שימוש האם
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אותם והסובבים  הצעירים מדאיגה. תופעה הינה נוער בני ע״י הנרגילה עישון תופעת 

על המערבי בעולם המחקר נרגילה. הכרוכים בעישון הבריאותיים לנזקים מודעים אינם

מזיקה שהנרגילה ברור הין היום כבר זאת, עם יחד עדיין בחיתוליו. הנרגילות עישון מקרי

הסיגריות. לעישון בדומה לבריאות

של משמעותיות כמויות בה מצאו הנרגילה, עשן תכולת את שבדקו חדשים מחקרים

בהםאותם׃ המעשן לבריאות חמורים נזקים הגורמים ומסרטנים, רעילים חומרים

משמעות בדם. (co) תחמוצת הפחמן  חד של גבוהות רמות נמצאו  נרגילה  מעשני בקרב
לב למחלות לגרום שעשויה בגוף, שונות לרקמות תקינה חמצן באספקת פגיעה הממצא׃

בריאות. ולפגוע דם וכלי וכל׳

לגרום/להופעת עלולים אלה — ועופרת כרומיום ארסן, בנזופירן, עיטרן), או (טאר זפת

ושלפוחית השתן; שפתיים, חניכיים, ריאה, סרטן כמו׃ שונות מחלות סרטן

במחלות בסיכון לחלות נמצאים לפה, מפה המועברת נרגילה לעשן נרגילה, הנוהגים מעשני

וכד׳; שחפת, מחלת הנשיקה כמו הרפס בשפתיים, מידבקות,

היד אצבעות על המופיעה מחלת עור, באקזמה, בסיכון לחלות נמצאים הנרגילה מעשני

הנרגילה; בפיית האוחזת

היריונן במהלך נרגילה שעישנו לנשים שנולדו תינוקות לעובר. מזיק בהיריון נרגילה עישון

בהשוואה יותר רבות  נשימה בעיות  ובעלי  יותר קטנים  כשהם  העולם לאוויר  יוצאים

להשפיע יכול נמוך משקל לידה היריונן. במהלך נרגילה לא עישנו שאימהותיהן לתינוקות

הבריאותי. מצבו ועל התינוק התפתחות על לרעה

להתמכרות. לגרום העלול הנרגילה, טבק עישון בעקבות בדם הנספג הניקוטין

וממכריםוממכרים, משכרים חומרים לנרגילה מוסיפים מהצעירים שחלק היא נוספת בעיה

הנרגילה, בצנצנת מים במקום לעיתים, המשתמש׃ של השיפוט ביכולת לפגיעה המביאים

הפסיכו- ההשפעות המגבירים את עראק או טקילה, וודקה, אלכוהולי כמו משקה שמים

סמים. הנרגילה המעשן. לעיתים, מוסיפים לטבק על אקטיביות

מודעים לכך אינם ציבוריים במקומות נרגילה המעשנים מהצעירים חלק כי חשוב לציין

את ולסכן לא-מודע, באופן אלו חומרים לצרוך עלולים ולכן אלו חומרים לנרגילה שהוספו

והנפשית. הפיזית בריאותם

עישון על בהמשך מקל אשר הוא הרגל נוער ובני ילדים ע״י  נרגילות עישון לכך, בנוסף

אחרים. טבק ומוצרי סיגריות
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הנרגילה; עישון שגורם הנזקים לגבי הצעירים של הידיעה חוסר £

בטעות, סוברים,  הנרגילה שמעשני לכך  גורמת הנרגילה  לטבק טעם חומרי הוספת  £

מזיקה; אינה ולכן פירות, מכילה שהתערובת

בנרגילה. המים דרך עוברים כשהם ״מזדקקים״ המזיקים החומרים שכל מוטעית אמונה £

במהלך בגרון התחושה על מקלה הנרגילה בעישון המים נוכחות עקב שנוצרת הלחות £

קיימת אמונה ולכן בגרון, גירוי הרגשת היוצר סיגריות לעישון בהשוואה העישון —

יותר. קטן שהנזק מוטעית

בעיקר נובעת  ההתנגדות חוסר האחרים. והמבוגרים ההורים מצד התנגדות חוסר  £
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טבק מוצרי לעישון פתח כך שעישון נרגילה מהווה העישון ועל נזקי על הידיעה מחוסר

סיגרים וכד׳. סיגריות אחרים כמו

והצורך חברתית, השתייכות קבוצת של הסימנים כל עם בחברותא, הנעשית התנהגות £

כזו. בהשתייכות הצעיר של

הסיגריות. ממחיר משמעותי באופן והפחם זול לנרגילות הטבק מחיר — מחיר £

נרגילה מחזיקים חלקם הצעירים, של הבילוי  במקומות  נמצאת הנרגילה — זמינות £

את קיוסק בכל קל לקנות חברתיים, לאירועים מגיעים הם מגיעה היא שעימםה אישית

לפעולת העישון. והטבק הדרושים הפחם את קיוסק וכן בכל הנרגילה עצמה

בעישון מתנסים נרגילות, אוספים הפנאי׃ לשעות כעיסוק/תחביב הצעירים בעיני נתפס £

שונות. עישון שיטות שונים, טבק סוגי

מבעוד מועד!!! זו מהתנהגות להימנע אנו ממליצים לכן


