
ujionאתלהחליףiniוגי!
למלחמההנוכחיתהעולמיתהמדיניותכיוב/סמיםלמדיניותהבינלאומיתהוועדהלאחרונהשפרסמהדו״ח

הנוכחיתהגישהאתלהחליףקוראיםאנאן,קופילשעברהאו׳׳םמזכ״לובהםהדו׳׳ח,מחברינכשלה.בסמים

ורגולציהלגליזציההאםקנביס.שלללגליזציההאפשרותאתולבדוקלסמים,הביקושהורדתשמטרתןבפעולות

ונגדבעדדעותהסמים?קרטלישלפעילותםאתלקעקעיכולות

.עיסוהםmmבעד

בסמיםרווקיבלתילסתרמוביילגורףאיסור

העצומיםהרווחיםמחירם.אתמאודמעלההה

להקמתהביאובסמיםמסחרלהפיקשאפשר

מדינותעלהמשתלטיםענקייםפשעארגוני

מושכלתוחתרהרגולציהשלמים.אזוריםאו

הקרקעאתלשמוטעשויותבסמיםסחרשל

מלצריורםכתב:אלהארגוניםלרגלימתחת

להישמעעשויההשאלהאסורים?בסמיםמיוחדמה

חוויותעליספרומהםונהניםסמיםשלוקחיםמימוזרה.

שהתמכרומידופן.יוצאותומנטליותנפשיותפיזיות,

יספרושחולףיוםכלעםנהרסיםונפשםוגופםלסמים,

מצויהסבלמצדולאההנאהמצדלאיתואר.בלסבלעל

רביםולסבללהנאהמקורותהאסורים.בסמיםהייחוד

מרשם,ותרופותאלכוהוללסמים:מושוויםלהיותיכולים

השכחתנפש,להתעלותודרכיםאמצעיםואינספור

שמיוחדמהאבלעמעומן.אותחושותהגברתהמציאות,

אסורים.שהםזה:בעיקרהואהאסוריםבסמים

חומריםשלמוגדרתבסדרהשימושעלאיסורחלמדוע

אלקצרמבטמוחנו?עלהמשפיעיםתודעהמשני

עלפעםלאאסרושלטונותשבעברמעלהההיסטוריה

משקאותמהם:ליהנותביקשמהציבורשחלקדברים

לעישון,)בעיקרטבקואבסינת',ג׳יןכמואלכוהוליים

ואפילוהימוריםפעילותוללעיסה(,להרחהגםאבל

שונותבתקופותלשימושנאסרוהכדורגלומשחקקפה

פעילויותבסמים,השימושכמוממששונים.ובמקומות

שלמרוסנותלאתשוקותמתוךצומחותהזהמהסוג

מנטייתומיידיות,הנאותאחרחיפושומתוךהאדם,

אםגםההנאהגורםאתלצרוךולהוסיףלהתמכר

בעייתיותפעילויותממשית.בהסתכנותכרוךהדבר

ממשלותמלכים,בצוההיסטוריהבמהלךנאסרוכאלה

בכלשנים.מאותבמשךלעתיםעירוניים,ושלטונות

עללהגןהרשויותשלרצוןמתוךנעשההאיסורהמקרים

אוהציבורלבריאותדאגהמתוךמשפחתו,ועלהאזרח

מהמקריםבהרבההציבורי.הסדרמהפרתהחששבשל

האיסורהציבור,עלהגנהבמקוםהפוכה:היתההתוצאה

שעמדופשעוארגוניחוקיבלתיסחרחיזקהגורף

מאחוריו.

האלכוהולאתלעקורשאפשרסבוראינואישבימינו

ואיששבו,והסכנההנזקיםכלעםהאנושיתמהתרבות

גםהוא.באשרהעישוןעלאיסורלהחילמבקשאינו

שלתופעותעללהתגברכדימוחרםאינוהכדורגלמשחק

חוקיות.דרכיםבמגווןלהמרממשיכיםואנשיםאלימות,

בוטלו.ההגבלותכלולאלחלוטין,הותרלאהרסןאבל

ברווחיםשליטהמגבילים,כללים

פעילויותשלמיסודןאתמאפייניםקבועיםמרכיביםשני

הגבלותמטילותהרשויותראשית,מסוכנות:שנחשבות

שללאפופולריותתופעותעלושליטהפיקוחשיאפשרו

לסביבתולפרט,לאסוןלהביאבהחלטעלולותמכוונתיד

עלבריטניההחליטהלמשל,1751ב־בכלל:ולחברה

אתלמסדהחליטההבריתארצותלגיין.מסודררישוי

תחתוגאס,ובלאססיטיבאטלנטיקבעיקרההימורים

לפימסומן,במגרשנערךהכדורגלמשחקצמוד.פיקוח

שליטה.תחתכלומראצטדיון,ובתחומירשמייםחוקים

בפתגםלסכםאפשרהזאתברגולציההשניהמרכיבאת

אליהם".הצטרףאותם,לנצחיכולאינך"אםידוע,אנגלי

הופכתוכךאחרת,אוזובצורהמסמטילההרשות

להכנסותוהסיגריות,האלכוהולליצרנילשותפהלמעשה

בתחוםכמולעתים,מהימורים.ולרווחיםמכדורגל

בשוק,ראשילשחקןהופכתעצמההמדינהההימורים,

החוק,עללעבורבלילהמררוציםאנושאםוקובעת

הלוטוהפיס,הגרלותבאמצעותה:רקייעשוההימורים

המדינההמדינה.מטעםמאורגנותלמיניהןוהטוטו

וביןמגביליםכלליםקביעתביןלשלביכולתהככלמנסה

מסוכן,עסקהןתשוקותברווחים.עצמהשלההשותפות

שלמידהמכניסההמדינהמעורבותמכניס.עסקגםאבל

ופיקוח.איזון

הסמיםהפוך.המצבהאסורים,לסמיםהנוגעבכל

סמיחשיש,מריחואנה,אופיום,קוקאין,)הרואין,האסורים

מעבדתיים(נרקוטייםוחומריםומלאכותייםטבעייםהזיה

אתלפרושמוכנותאינןהמדינותרובלגדר.מחוץנותרים

גורף.איסורשלבדרךובוחרותהזההתחוםעלחסותן

שמעלהעובדהחוקי,בלתילסחרמובילשהאיסוראלא

משגתידםשאיןצרכניםוכךהסמים,מחיראתמאוד

בחברהופוגעיםפליליתלפעילותפוניםההרגלאתלממן

בסמיםמסחרלהפיקשאפשרהעצומיםהרווחיםכולה.

אמצעיםשבידיהםענקיים,פשעארגונילהקמתהביאו

עלמשתלטיםשהםעדמוגבלים,בלתיכמעטכספיים

ומנהליםצבאלהםמקימיםמדינות,חלקיאומדינות

שלמות,כלכלותקורבנות.אלפיעשרותהגובותמלחמות

הבלתיובסחרבייצורתלויותנעשותשלמות,מדינות

האליםמהפשעמאודגדולחלקהסמים.שלחוקי



ועדושודמגנבותהסמים:לשוקקשורהמערבבמדינות

האסוריםהסמיםבגללשנגרםהכלכליהנזקבנשים.סחר

מופניםאדיריםמשאביםכולו.האנושיהמיןעלמשפיע

והגדולים,הקטניםבסוחריםביצרנים,בצרכנים,למאבק

ועוד.סמיםכספילהלביןבניסיוןהסמים,בכלכלת

והרווחית,המנוסההמוכרת,הדרךהשנייה,האפשרות

אוש״המאבק"למדישברורמאחרנוסתה.שלאכמעט

הזנבאחרהרדיפהלציוןמכובסות)מילים"המלחמה"

מביש,באורחנכשלוהאסורים(הסמיםכלכלתשל

שנחלוהללו,הבדוקיםלכליםלפנותהזמןשהגיעייתכן

אחרותאנושיותתשוקותשלובוויסותבריסוןהצלחה

לבלשיםישושובלגליזציה.לזהקוראיםנזקיהן.ושל

כלהסרתפירושהאיןלגליזציהקודם:כברשנאמרלמה

בחוק.ועיגוןרגולציהמצייןהמונחלהפך:מגבלה.

שכותרתוהאו״םשלמיוחדדו״חאורראה201ביוני

באינטרנט:מלא)נוסחסמים"בנושאהעולמי"הדו״ח

www.tinyurl.com/6dcus8x,)עולמיתועדהשהכינה

מסקנותהסמים.בתחוםהמדיניותאתשבחנהלאחר

לגליזציהבהםשהוחלהבמקומותלמדי:ברורותהדו״ח

אישלמדיניותאומצהשבהבפורטוגל,למשלחלקית,

עלהלאאישי,לשימושמריחואנהלהחזקתהתייחסות

בחשישהשימושהיקףעלהולאהמשתמשיםמספר

במערב.הקלההעלייהלמגמתמעברובמרירוואנה

הקלתמאזבהרואיןבשימושירידהחלהאףבפורטוגל

מזו,יתרהובמריחואנה.בחשישהמשתמשיםעלהיד

הפליליתברמההיחסאתבהםשהקשיחובמקומות

בשימוש.ירידהנרשמהלאבסמיםמשתמשיםכלפי

פועל.אינופשוטוהמקלמזיק,אינוהגזראחרות:במילים

מרדיפתלחדולהעולםלממשלותממליציםהדו״חמחברי

להימנעבזולת,פוגעיםשאינםבסמיםהמשתמשים

סמיםביןהקשראתהמנציחהתועלתחסרתמענישה

פעילותשלבשילובהנוכחיתהגישהאתולהחליףלפשע

תוכניותושלחינוךשללסמים,הביקושלהורדתמגוונת

ולגמילה.למניעה

בקרטליםתםג/\עולמיתרגולציה

חוקי.בלתיאינובסמיםהשימוששבומצבלדמייןאפשר

הדו״חומחברימרשםלפינקנהשהרואיןלדמייןאפשר

שבועתידלראותאפשרכזה.תסריטעלמדבריםממש

מהמחירשמונעמס,וגובהבמחיריםשולטתהמדינה

יששוטפת.הכנסהלהומבטיחהמידהעליתרלצנוח

מהאיכותנובעיםבסמיםהקשוריםרביםשמקיםלזכור

לסמיםמכוראדםאםברחובות.הנמכרהסםשלהנמוכה

במחירכולל,פיקוחתחתרופא,באמצעותאותםיקבל

הצרכןמצדהןפליליתלפעילותהמקוםיקטןסביר,

להרוויחעסקלהםשאיןשיגלופליליים,ספקיםמצדוהן

עםאלכוהול:כמולשווקאפשראחריםסמיםממנו.

פגיעהשלבמקריםקשהוענישהמגבלותהטלתמיסוי,

אינואישאבלחולה,רעההיאבשכרותנהיגהבציבור.

המאמץנהיגה.עללאוגםאלכוהולשתייתעלאוסר

שללשילובעצמה:המסוכנתהעברייניתלפעילותמופנה

תודעה.משנהחומרהשפעתתחתנהיגה

שלפעילותםאתתקעקעהעולמיתברמהרגולציה

גדולתיווךפעראיןאםפשוטה:המשוואההסמים.קרטלי

אפשרותלקרטליםאיןשחור","כסףלהרוויחואפשרות

צורהבכלשאסורהסחורהמספקיםהםכעתלהתקיים.

מעליםהללוהגורמיםשניגדול.להושהביקושודרך,

והתרהבמחיריםחוקיתשליטההמחירים.אתמאוד

הקרקעאתתשמוטהסמיםעלהאיסורשלמושכלת

כךבדיוקהעולמיים.הפשעארגונישללרגליהםמתחת

פעילההיתההמאפיההברית:בארצותהיובשבשנותהיה

אתועזבהאלכוהול,שלומכירההברחהבייצור,מאוד

מסעליווהוטלוחוקילהיותשבכשהאלכוהולהתחום

ממשלתי.ופיקוח

המערב,במדינותהואקשיםלסמיםהביקושעיקר

עלהאו״םשלהשנתיהדו״חלפיהברית.ארצותובראשן

בשימושמובילההבריתארצותהעולמי,הסמיםשוק

ובסמיםומריחואנה()חשישבקנביסבקוקאין,בהרואין,

בקטגוריותסםלכללמעשה,ודומיו.)אקסטזי(MDMAכמו

למשל(,באיראן,)אופיוםנפוץהואשבהןארצותישהללו

רחבבמבטהקטגוריות.בכלמובילההבריתארצותאבל

פירותלשאתיכולההמערבמדינותשלמעורבותיותר,

קונההבריתארצותממשלתאתבנפשכםשוונוספים.

סמיםממנומפיקהאפגניסטן,שלהאופיוםיבולכלאת

בתחומיה,אותוומשווקתמתאימיםובתנאיםבאיכות

אינהכזאתחדשניתמדיניותסביר.מסגבייתועםבפיקוח

לנוכחחיונירדיקליותובגישותבהדיוןאבלבקרוב,צפויה

בסמים"."המלחמהשמכונהמהשלהכישלון

הןחיוביתלהיותעשויהוהרגולציההלגליזציהתוצאת

לאזרחוהןכמדינהלאפגניסטןהןהעני,האפגנילחקלאי

דברשלבסופולאו.ואםהרואיןצורךהואאםהאמריקאי,

שייגבומהמסיםירוויחבהרואיןמשתמששאינומיגם

בסמים"מה״מלחמהשייחסךבכסףבפשיעה.ומהירידה

בהקטנתשחשוב:במהלהשקיעהבריתארצותתוכל

חלקיםבשיקוםהרך,מהגילחינוךידיעללסמיםהביקוש

ובענישהבמכוריםבטיפולהאמריקאית,בחברהרחבים

אחראילאשימושעקבהציבוראתשיסכןלמיקשה

גישתתמציתזאתהשפעתם.תחתבנהיגהלמשלבסמים,

לעישון.להימורים,לאלכוהול,הנוגעבכלכולוהמערב

שלמותמדינותאיןהריסבירה.ההצלחההללובתחומים

שלקרטליםבידישבויותשלהןוהחברההכלכלהשכל

פרטיזניותסיגריותאומאולתרותפיסהגרלותאלכוהול,

אפלות.בשכונותב״כספומטים"שנמכרות

למעןבוורשההפגנה

שלםמיםלגליזציה

Fotokonצילום:קלים

Shutterstock.com

קריא״טיבא.ס.א.פ

חמישהפרסםמלצריורם

חתןציון","חיבתבהםספרים,

לסופרים,הממשלהראשפרס

מספרדית,ספרים70כ־תרגם

צרפתית,קטלאנית,פורטוגזית,

כתבואנגלית,איטלקית

ובכתביב״מעריב"ב״הארץ",

האחרונותבשניםרבים.עת

במדורקבועכותבמשמש

עיתוןשלהתרבות

El Paisבאורוגוואי



עונדתלאלגליזציהנגד

ובאלכוהולבסמיםלמלחמההלאומיתהרשות

במאבקהעוסקיםהגופיםויתרבישראל

התנגדותמתנגדיםבארץבסמיםבשימוש

אוכולםסמיםשלללגליזציהמוחלטת

הרשות,מנכ״לגלר,מיאירביקשנומקצתם.

לטיפולהבינלאומיתהוועדהלדו״חלהתייחס

תשובתועיקריהנהולהמלצותיו.בסמים

שהורכבהועדהשלדו״חהתפרסםחודשיםכמהלפני

הדרומית,באמריקהממדינותבייחודעבר,מנשיאי

ארצותשלהמדינהמזכירלשעברשולץ,ג׳ורג׳גםועמם

זכויותופעיליהאו״ם,מזכירלשעבראנאן,קופיהברית,

בעולם,בסמיםהטיפולבמדיניותשעסקההוועדה,אדם.

מדיניותשינויהללו:התחומיםאתלבחוןהמליצה

והענישהההפללההחלפתהסמים;בתחוםהאכיפה

לבחוןממשלותעידודסמים;בנפגעיטיפולבשירותי

ארגונישלכוחםאתלהורידכדירגולציהשלמדיניות

באמצעותבמניעהוהשקעהבצעיריםהתמקדותהפשע;

טועניםהדו״חמחבריבהרואין.חלופיוטיפולחינוך;

וכיהרפורמהאתהמנהיגהכוחלהיותחייבשהאו״ם

נכשלה.בסמיםשהמלחמהמכיווןבמהירות,לפעוליש

נגדבטיעוניםהוועדה.למסקנותהתנגדההבריתארצות

באמריקההפשעארגוניכיהשארביןנאמרהמסקנות

בבניבסחרבסחיטה,ילדים,בחטיפתעוסקיםהדרומית

יגרוםלאבסמיםשלהםהעיסוקביטולוכיובסמים,אדם

בהם.ניכרתלפגיעהאולפירוקם

מבחןמקרילגליזציה:

בישראלובאלכוהולבסמיםלמלחמההלאומיתהרשות

בארץבסמיםבשימושבמאבקהעוסקיםהגופיםושאר

הסמיםשלללגליזציהמוחלטתהתנגדותמתנגדים

קליםסמיםביןבחוקהפרדהאיןמקצתם.אוכולם

רעה,פגיעתםקליםהמכוניםהסמיםגםקשים.לסמים

כלשהי.לגיטימציהלהםלתתאיןולכן

המנסיםולגופיםלאנשיםעדיםאנוהאחרונותבשנים

לנזקיםגורםהקנביסבמוצריהשימושכינוערבנילשכנע

לסםהנוגעבכלבייחודכלל,מזיקשאינואומוגבלים

בקנביס(הפעיל)החומרTHCנטילתואולםהמריחואנה,

עללרעהומשפיעההמוחבפעילותלשיבושגורמת

מחקריםפיעלוהקואורדינציה.הריכוזיכולתועלהזיכרון

אחוזיםעשרהעדכתשעהובבריטניה,הבריתבארצות

בארץהזה.לסםהתמכרובמריחואנההמשתמשיםמקרב

המחולציםנפשלחוליחוליםבבתיהמטופליםמספר

רביםבשנה,למאותמגיעהדרומיתומאמריקהמהודו

הקנביס.שלכנגזרותשימושלאחרמהם

הביטחוןובעיותיציבהלאהגיאופוליטימצבנועקב

למדינתהסמיםבנזקיהגלומותהסכנותאיןהחמורות,

מדינתהברית.ובארצותשבאירופהלאלהדומותישראל

סמיםשלזליגהלעצמהלהרשותיכולהאינהישראל

הישראליתהחברההאחרים.הביטחוןולכוחותלצבא

רביםמומחיםדעתשעלניסיונותלערוךיכולהאינה

תומכינסמכיםשעליהבהולנד,חרוץ.כישלוןנכשלו

וגברהבסמיםהשימושמאודגברהחלקית,הלגליזציה

שללמרכזהפכהוהולנדבסמים,הקשורהעבריינותגם

והאירופיותהמקומיותהחוקרשויותבסמים.עולמיסחר

בהולנדהעצוםהסחרבמניעתאדירמאמץמשקיעות

מוגבלת.והצלחתםוקוקאין,הרואיןאקסטזי,כמובסמים

בהולנד,הלגליזציהלצמצוםמאמציםנעשיםלאחרונה

חנויותcoffeshopsשופס"ה״קופימספרצמצוםובהם

תייריםעלאיסורמחצית,לכדימריחואנה(המוכרות

הזיה.פטריותשמכרוחנויותוסגירתמריחואנהלרכוש

שהנהיגובאירופהאחרותממדינותנתוניםגםויש

של70ה־בשנותבשוודיהשהונהגהלגליזציהלגליזציה:

אחוז,58ב־המכוריםשיעורלהגדלתגרמה20ה־המאה

והמעורבותהסמיםצרכניביןמובהקקשרבהונמצא

הלגליזציה.בוטלהשניםשלושלאחרבעבריינות.

הרואיןלחלוקתניסיוןנעשה1970ל~1960ביןבבריטניה,

במספרהעלייהושולש.הוכפלהמכוריםמספרבפיקוח.

נעשהבשווייץובתמותה.בפשיעהלגידולגרמההמכורים

המאהשל90ה־בשנותומזרקיםסמיםלחלקניסיון

אזורהמכורים.במספרלעלייההביאהניסיוןהקודמת.

והמיזםושוטרים,כנופיותביןמאבקלזירתהפךהחלוקה

אלהבימיםמתבצעובפורטוגלבאוסטרליה1995ב־נסגר

חיובייםלפרסומיםעדיםאנוזהבשלבלגליזציה.ניסיון

בסמים.השימושהיקףהורדתלרמתבאשרמפורטוגל

בישראלבסמיםהטיפולמדיניות

סנקציהנקיטת)איוהדה־קרימינליזציההלגליזציה

בשוםהצליחולאמסוימת(עברהשעוברמיכלפיפלילית

העבריינות,הפשיעה,שיעוריאתלהורידבעולםמקום

הנהוגהתמהילהנכון.הואההפךוהתחלואה.האלימות

טיפולרווחה,בריאות,הסברה,חינוך,שלבישראל

למדינותיחסיתמצליחומחקרמידעאכיפה,ושיקום,

מצביעיםבישראלהנתוניםהברית.וארצותאירופהמערב

בעודמעשור.יותרלאורךבסמיםבשימושיציבותעל

עלעומדקנביסבסמיהשימוששיעורהבריתשבארצות

עלמצביעיםהנתוניםבישראלצעירים,בקרבאחוז37

הצעירים.בקרבמשתמשיםאחוזיםעשרהעדחמישה

נוערבנימקלים:צעדיםכמהבישראלננקטובבדבד

מופניםבסמיםשימוששלראשונהבעברהשנתפסים

הפלילי;לאפיקבמקוםוטיפולגמילהשללאפיקים

בסמיםשימושעברתעללראשונההנשפטיםמבוגרים

למאסר;במקוםוטיפולגמילהשללאפיקיםנשלחים

בתהליךשנמצאיםמישלבעונשםמקלותהרשויות

בעונשםגםומקליםמסמים,גמילהושלטיפולשלאמיתי

השתכנעהמשפטביתשבהםבמקריםנשפטיםשל

הנאשםעברהמשפטתוםועדהעברהביצועשממועד

וטיפול.גמילהשלמוצלחתהליך

בסמיםהטיפוללמדיניותובאלכוהולבסמיםלמלחמההרשותהמלצות

כאלה.יתבצעווכאשראםאחרותבמדינותניסוייםתוצאותאחרלעקוב

ובמתןבסמיםבשימושהמלחמהבתחומימתקדמתמדינהלהיותלהוסיף

הדוק.רפואיבפיקוחלקבלם,שזכאילמיוהרואין()קנביססמיםלקבלתאפשרות

זאתוכלובשיקום,בטיפולבהסברה,בחינוך,ההשקעהאתניכרתבמידהלהגביר

שמטרתןוגמישות,יצירתיותחדשניות,פעולהשיטותשלולמידהמחקרסמךעל

סמים.צריכתשלאפקטיביתמניעה

אינםצעיריםשבהבמציאותגםמרתיעמניעהכגורםהאכיפהעללשמור

ראשונה.בעברהלדיןעומדים

הדה־קרימינליזציה.במתכונתשינויאולגליזציהזהבשלבלהתירלא

ישראל.במדינתההפללהאימדיניותלבחינתועדהלהקיםהמליצההרשות

אתלהשמיעיוזמנוהרלוונטייםהגורמיםוכללמומחהיעמודהוועדהבראשות

הקמה.בשלבינמצאתהוועדההאלההשורותכתיבתלמועדנכוןדעותיהם.


