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הגראק הגדולה
בחממת
כתבנו סייר
באירופה .תרגיעו ,הכל מיועד לתרופות
נריטניה
חדשות יניב חלילי,

הגוהנעלם
את מי ןומו של
אסור לנו לגלות .רק נספר שזה
בדרום
מימין
שמגדלים פה \ 26ון
אנגליה,
 uniaבשנה,
///
המתקןוהחוקי) הכי גדול
ושזה
באירופה.
הסודית,
הירוקה
יניב חלילי
השתחל לממלכה
שאתם

המתקן

וגילה שאולי

תצמח

הטרשת

תקוותם

הנפוצה

חלילי,

כניסה למתקן
צחורים ומיד
טופס

מכאן

של חולי

החדשה
יניב

דווקא

רואים

הסוד־ ,א־ שם

אנגליה,
בררום

מושיט גם עטיפות

חתימת סוריות:

מבקש

האהרא־

שנלבשחלוקים

פלסטיקלכיסויהנעל״ס.

אסורלאזכר

אחר כך מגיע

את שם המקום ,מיקומו המדויק או

פרטים

•> י -הנוגעיםלאבטחתו .רק אז נפתחות כמה דלתות ומסדרונות ארוכיםמובילים
אותנו לתוככי המתקן .הדלת האחרונה נפתחת ,ופתאום מכה ריח עז בכל האיברים
ומטשטש את הראייה למשך כמה שניות.
מקץ הטלטלהנגלה
לעיניים חלומה של כל מוכרת פרחיםהולנדית :הממה עצומת
כשמש
ומשתזפים
המתנשאים לגובה
ממדים,בגודל אצטדיוןכדורגל ,מלאה שתילים
להנאתם .אלא שאין מדובר בצמחי ביגוניה תמימים ,אלא במאות שתיל־ קנביס ,בתוככי
המתקן הגדול ביותר באירופהלגידול קנביס לצרכים רפוא־־ס .והמדים הרפואיים,
מתברר ,לא נועדו על מנתלהימנע מטינוףהשתיליםבלכלוךיומיומי ,אלא כד־ שהריח
לא ידבק בעובדים" .כבר קרר ,שאדם שביקר במתקן נעצר על יד־ שוטרים ,בגלל שריח
הקנביס שדבק בו היה כהעז״ ,מסביר ל־ אהד מהם ,בזמן שאנו פוסעיםבשביל־ המתקן.
בצמוד למתקן הסוד־/ך/ד,
המפיק את התרופה היהירה באירופה
מפעל תרופות,
ששומרת
התמצית הטבעית של הצמח ולא עוברת מניפו־
$TS1$מניפולציות$TS1$
המיוצרת משת־לי קנב־ס,
על
התרופה
$DN2$מניפולציות $DN2$כימיות.
לציות
הקשות התוק־
$TS1$התוקפות$TS1$
משמשת לטיפול בטרשת נפוצה ,אחת המחלות
פות
40
לחייהם.
$DN2$התוקפות $DN2$צעירים בשנות ה־  20עד
לערפולם האקטיבי
 26טונות של קנביס מופקות כאן מד־ שנה ,כמות שהייתה מספיקה
מתקתקה ,אבל מתר־
$TS1$מתרגלים$TS1$,
של תושב־ מדינה שלמה.״כן .בהתחלה הריח העז גורם לסחרחורת
$DN2$מתרגלים $DN2$,וכעבור זמן מה הריח כבר לא משפיע" ,מסבירפול ,אחד מעובד־ המתקן ,שמזדהה
גלים,
מורשה לגלות את שמו המלא ,שמא
ללא שם כשפחה.למעשה ,איש מהעובדים אינו
לצורכ־הם .על העובד־ס נאסר לספר
קרימינלים זדוניים יאתרו אותו וינסו לסחוט אותו
אפילולחבר־םולבני
משפחה על מקור פרנסתם" .ליתר ביטחון ,אנ־ אומר שאני עובד
במפעל תרופות״ ,אומרפול.
מבחינה
כרונולוגית המתקן הוא השל- :סופ־בתהל־ד אתר ו״־־גע של מיצו־ צמח
הקנביס לצרכ־ם רפוא־־ם .בשנת 99
לנ־סו־,
הסכ־מח ממשלת בר־טנ־ה
שבמסגרתו חת־־
$TS1$חתרה$TS1$
רה
פרמסוטיקלס"לערוך ניסוי ארוך טווחלבדיקת
׳׳ג׳ידבליו
$DN2$חתרה $DN2$לחברת התרופות
יעילותה
של תרופה חדשנית ,המופקת מקנב־ס ,בהקלה עלחול־
טרשת נפוצה .התהליךכילו נמשך
יל־־צורה .עם זאת ,בפני הברת התרופות
עשר שנ־ם ,הזמן האופייני להפקת תרופה הדשה
תרופות נגד
אהרות לא בהברה נתקלות בהן.
עמדו מהמורות רבות ,שהבי־ות תרופות
כאכ־ם הן תרופות שקשהלהוכ־ה את־עילית־ ,פשוט מכיוון שלא ניתןלאמוד את עוצמת
משמדובר
הכאב ,זולת עדותו שלהחולה.
כתרופה המופקד ,מקנב־ס ,החשדנות גוברת.
הקנב־ד־ול,
לעזרתם של המדענים הגיעה שורת המחקרים ,שהוכיחו בוודאות כי
החימר
המופק מצמח הקנב־ס ,זורםלמערכת העצבים המרכזית ו״מפר־/ך בתהליך משלוח המסר
שהמוח מעביר למערכת העצבים בשעת כאבגדול .הקנביס,למעשה ,מקל כאבים עזים
ומסייע בריפוי שרירים ,בפרטבמחלות שתופעות הלוואי שלהןכוללות קשיון שרירים.
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החשדנות

המתקן

הסודי

המופקת
גוברת.
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צלחה

והביאה

ויותר נפוצה ,היא

של

התרופה

קנה מידה125 .

רות
$DN2$שלמרות $DN2$שהפכהליותר
נחשבת ליקרה בכל
ליש׳׳ט עולה תרסיס הכולל עשרה
ליום .במ־
$TS1$במערכת$TS1$
ליש״ט במינון
מ״מ ,או

העובדהשהמטופלים

המסבסדת

שורת הניסויים

לאישור לייצורה

״סטיכקס׳׳.
$TS1$להצלחה$TS1$,
להצ־
אחת הסיבות

לחה,
$DN2$

כפי

שגורס

במתקן ,היא

אחד המדענים

ערכת
$DN2$במערכת$DN2$

לא חווים ״־״״ .הסיבה:
יש כמות קטנה יחסית של
ה־הידרו־קנכינול ,הממסטל
הקנבידיול ,המר־
$TS1$המרכיב$TS1$
הפעיל בצמח.

בתרופה

 $DN2$השני
כיב

של

למזעור

תחושת ההיי.

התרופה,

המופקת בצורת תרסיס,

מאפשרת

לחולה לשלוט,

וההערכה
תיכנס

עד

כמות

דה.
$DN2$ובקנדה$DN2$.

מה
ג׳וינט.
$DN2$לזו שמתקבלת לאחר עישון

של
סגור ושלל

כה

בשנים

בהוצאות

רבות יישאו

לאלה

עםמצלמותבמעגל

תפאורה רבת רושם .המומ־
$TS1$המומחים$TS1$

מותרת

התרופה

לשימוש

בספרד ,בצ׳כיה ובקנ־
$TS1$ובקנדה$TS1$.

בנוסף לכך,

מתירות

,״

סידורי הביטחון

הקרובות

התרופה לשימוש במדינות נו־
$TS1$נוספות$TS1$

בבריטניה,

הדו־
$TS1$הדומה$TS1$
רכות עשויותלהוביל לתחושת

בית כלא מסוכן,

היא כי

עצומה,

הסבסודשלה.

ההתזות ,בשיכור הכאב .דק התזות

במקום זהים

מדוברבעלות

$DN2$נוספות $DN2$וממשלות
ספות

התרופה ,אף תורם

באמצעות

הבריאות

תרופות רבות,

החומר

הבריטית,

את

15

מדינות נוספות

השיווק

פרטני

באופן

ומצומצם .גרמניה,איטליה
המדינות הבאות הצפויות להתיר את
בקנכיס לצרכים רפואיים.
השימוש
סטיבקס ברח־
$TS1$ברחבי$TS1$
האופן שבו תתקבל
וצרפת הן

בי
$DN2$ברחבי$DN2$העולם

אף הוא

מקרה מבחן

חשוב

חים
ם$DN2$
העולמייםלקנביס ,שעוברים כאן
לגב־ השימוש העתידי של
בגידול הצמחים וביצירת ונים חדשים,
בתרופות נוספות .בימים אלה
מייעצים למשטרה הבריטית ,הנלחמת
בפיתוחובשלב־ ניסו־ שונים תרופות
בחולשה רבה ,ישלציין במשלוחי
נוירולוגיות,
מקנביסלטיפול בבעיות
סחר ושימוש .בתוך
קנביס למטרות
כמחלות שנגרמות מניוון תאים ובטי־
$TS1$ובטיפול$TS1$
החממה יש
פול
הרגישים
חיישנים
$DN2$ובטיפול $DN2$בכאבים הנגרמים ממחלות סרט־
$TS1$סרטניות$TS1$
לתנועה
$DN2$סרטניות $DN2$ותסמונת הכשל החיסוני.
ניות
ולטמפרטורה ,המוודאים כ־ רק מדע־
$TS1$מדענים$TS1$
נים
000,5
בישראל יש
בטרשת
חולים
 $DN2$מורשים נכנסים למתקן .עוברים
חשודים
נפוצה ,המתווספים לשנימיליון חולים
לעבור בדיקת
יכולים להתבקש
׳׳כן ,בהתחלה הריח הען גורם לסחרחורת
שתן ,שלא לדבר על בדיקת יושר וב־
$TS1$ובדיקה$TS1$
ברחבי
העולם .ישראל נמצאת בשלב דומה
דיקה
מבחינת אישור השי־
$TS1$השימוש$TS1$
למדינות
קה $DN2$של עברם .עד כה לאהתגלו מקרים
אירופה
מתקתקה ,אבל מתרגלים ,וכעבור זמן מה
$DN2$השימוש $DN2$במריחואנהלצרכים רפואיים .קבוצת
מוש
של
ניצול מקום העבודהלמטרות לא נאות,
אחד
הריח כבר לא משפיע״ ,מסביר פול,
ניאופרם הגישה את סטיבקסלרישום בי־
$TS1$בימים$TS1$
אולי מלבר שיחותטלפון פרטיות.
המתקן .הוא לא
מעובדי
מים
מורשה לגלות
למדי :הקנביס ,כמו
המתקן עצמו מרשים
$DN2$בימים $DN2$אלה ואף הגישה בקשהלהכלילה בסל
הילטון ,דורש המון תשומתלב ,הק־
$TS1$הקפדה$TS1$
פאריס
התרופה הוגשה
הבריאות של שנת 2011
את שמו המלא,
שמא קרימינלים זדוניים
פדה
ה $DN2$יתרה ותאורה מחמיאה על מנתלפרוח.
כברלרישום בשנה שעברה ,אך לא הת־
$TS1$התקבלה$TS1$,
יאתרו אותו וינסו לסחוט אותו לצורכיהם
$DN2$התקבלה $DN2$,בין
קבלה,
השאר כיוון שלא היו סימוכין
בעיקרון ,הצמח דורש  12שעות תאורתיום.
מקבילים בהיקף רחב ממדינות אחרותלי־
$TS1$ליעילות$TS1$
שנמצא
אמ־מה ,בכל זאת מדובר במתקן
$DN2$ליעילות $DN2$השימוש בה .אם תאושרלשימוש,
הגשם הנצחית ,על כן
באנגליה ,מילדת
עילות
שקללחולה.
000,2
היא תעלה כאופן פרטי
תאורת פלאשיםמלאכותית קורנת כל העת
לעישון .תרופה סדירה,
ומשמש אתהחולים
אם תסובסד עלותה תהיה כ־  250שקל
$DN2$הפעילים $DN2$בצמח
לים
שמצדם מגיבים בחינניות
מעלהשתילים,
לאקטיב־ים ,ממש כמו בעישון.
בחודשלחולה כרוני.
מניפולציה כימית,
המופקת בתהליךנטול
נפטרים מחומרים לא רצויים ומ־
$TS1$ומוודאים$TS1$
בדרך
לתאורה ונישאיםלגובה של כמה מטרים.
בנ־אופרם לא צופים שוק שחור לתרו־
$TS1$לתרופה$TS1$.
לא הותרה
וודאים
לשיווק.
$DN2$ומוודאים $DN2$שהאיזון בין שנ־ החומרים האקטי־
$TS1$האקטיביים$TS1$
 13שבועות נדרשים לקנביס כדי להפוך
פה.
בתעשיית התרופות נמנעים באופן מכוון
$DN2$האקטיביים $DN2$בצמח נשמר ,מוסיפים שמן ותמצית
ביים
לצמח זקוף קומה ,שמונה שבועות מתוכם
$DN2$לתרופה $DN2$.״היא לא מספקת את האופוריה שעישון
הלגליזציה והחקיקה.
את
למתן
מנת
מנטה
גראם מספק ושיווקה יהיה תחת פיקוחמלא,
מהתערבות בנושא
וכך נוצר
נמשך הליך הפריחה .הצמחים שפרחו בהצ־
$TS1$בהצלחה$TS1$
הטעם
על
לדידם של גורמיםב״ג׳'
התרסיס100 .ליטרים כאלה מיוצרים מד־
$TS1$מדיום$TS1$
לחה
אז קשהלנולראות מצב של גניבת התרופה
דבליו״ ,אץ קשר
 $DN2$רבה הופכיםלהיות צמחי האם לסדרה
או סחר בשוק שחור״ ,אומר גורם בחברה.
בץ שנ־ התחומים.״אנחנו לא כהכרח דוחפים
$DN2$מדיום $DN2$ומבוקבקים בחדר נפרד.
יום
הבאה של הצמחים .כך,למעשה ,נשמרות
לציין כי ללא קשרלשיווק התרופה
ללגליזציה של מריחואנה למטרות שימוש
חשוב
תכונות האם של צמחים מצטיינים ומוע־
$TS1$ומועברות$TS1$
בישראל ,מתרחש בשנים האחרונות הליך
עצמי ,אלא רק מקדמים את נושא התרופה״,
ות $DN2$לדור הבא .מנגד ,עשרה אחוזים מה־
$TS1$מהצמחים$TS1$
ברות
עתיקה
מסורת
גראס
חקיקתי ליצירת מנגנון לחלוקת
אומרים גורמים בחברה .כצידוק ,שולפים
מחים $DN2$מתגלים כסוררים וממאנים לגדול
צמחים
רפואי בישראללחוליםבמחלות רבות.
המדענים הוכחות לכך שתרופות המופקות
לשימוש בקנביס לצרכים רפואיים יש
כמצופה ,והם מסיימים את חייהם בשריפה.
באופן אירונילמדי ,דווקא ייצור תרו־
$TS1$תרופה$TS1$
מקנביס אינן גוררות ע־מן את תופעות הל־
$TS1$הלוואי$TS1$
לכל ערוגת שתילים יש תעודת זהות,
מסורת עתיקהלמדי .קיסר סץ העתיקה,
$DN2$הלוואי $DN2$האופייניותלצרכני מריחואנה :אץ היי
$DN2$תרופה $DN2$מצמח הקנביס מפחית באופן ניכר את
פה
וואי
שן נונג שי ,גילה אתסגולות צמח המרי־
$TS1$המריחואנה$TS1$
הגידול ,מספרהשתילים
הכוללת את פרטי
האפקט
ואין פרנויות או דמויות דמיוניות.
$DN2$המריחואנה$DN2$במקביללזמן שבוגילה אתסגולות
וצורת ההשקיה .מעשנים כרוניים ודא־ יוד־
$TS1$יודעים$TS1$
הפסיכולוג־המתלווהלצריכתה,
חואנה
גם כרמה החקיקתית .״קל יותרלאמוד את
התמכרותי
צמח התה .עדויות גורסות כ־ צמח הקנביס
לצימאון.
 $DN2$לספר כי עישון קנביס גורם
עם זאת,לחולים עם עבר
עים
כמות החומר הנכנס לגוף
מאשר
כתרסיס
משפחתית של בעיות פסי־
$TS1$פסיכוטיות$TS1$
היסטוריה
או
עתה מתברר כי מדובר באמת מדעית :הק־
$TS1$הקנביס$TS1$
היה כשימושלצרכים רפואיים כבר בשנת
אומר ד״ר
בהודו,
הספירה.
$DN2$פסיכוטיות $DN2$קשות ,לא מאושר להשתמש בת־
$TS1$בתרופה$TS1$.
 2737לפני
מרק דולב ,רופא
כוטיות
באימפריה
בעישון״,
נביס
יס $DN2$הוא צמח הצורך מים רב־ם ומד־ עשר
במרכז לטרשת נפוצה בביתהחולים תל־
$TS1$תלהשומר$TS1$.
$DN2$בתרופה $DN2$.היות שמדובר כתרופה המופקת מסם
רופה.
היוונית ,בא־מפי־ה הרומית וגםאצלנו,
לתוכו ,שמא
מזל־פות הטפטפות מים
רקות
$DN2$תלהשומר $DN2$.״הבעיה עם גראס רפואי היא שאץ
השומר.
לא חוק־ ,המינון נעשה בהתאם :החולה
שקדם
כמזרח התיכון הישן
מההשקעה העצומה הזו
לשמעון פרס,
יתייבש
ויתעלף.
לך מינון מדויק ואתה לא יודע מה כמות
השתמשו בקנב־ס לצרכים רפואיים.
מקבל מינון של תרסיס אחד ביום למשך
המשמשים להפקת
נותרים רק הפרחים,
הצריכה המשפיעה על החולה הנחוצהלו.
שבועיים .רק אחרי שברור מעל לכל ספק
השנה היא השנה הראשונה שבה תשווק
החומריםהפעילים של הצמה .הקנביס,
התרופה סטיבקס באופן מלא ברחבי
בניגודליחסי הציבור העצומים שנוצרו לו
בגראס רפואי אין לך שליטה מדויקת על
כי הוא מסוגל לצרוך אותה ללא תופעות
העולם.
כמות החומר שנכנס לגוףולצריכתו מת־
$TS1$מתלווה$TS1$
לוואיבעייתיות ,המינון
עולה.
ער כה ,כחלקמהליך הבקרה על התרופהועל
בחברה המערבית ,הוא צמח חסר תועלת
$DN2$מתלווה $DN2$גם נזק הנגרםמעישון .מה אם החולה
לווה
המשתמשים בתרופות
מרביתהחולים
גבעוליו וענפיו לא
מנת לבדוק את התאקלמותה בשוק ,נעשה
במובנים רבים;
עליו,
לא עישן בעבר? אתה מכניס אותו
אנשיםשמחלותיהם
הללו הםחולי ״כאב"
שיווק איטי לאורך חודשים ספורים100 .
רלוונטי.
לבעיה.
רק הפרח
מספקים את הסחורה
מעברלכך ,בתרופה אתה מאבד את האסו־
$TS1$האסוציאציה$TS1$
כרוכות בכאבים קשים וטורד' מנוחה.חולי
מיליוןדולר הושקעו בפיתוח ובייצור התרו־
$TS1$התרופה$TS1$
מרהיב:
סמוך מתגלה חיזיון
בחדר
טרשת נפוצה (ראו מסגרת) נמנים עם הק־
$TS1$הקבוצה$TS1$
ציאציה
מיליון
$DN2$התרופה $DN2$בעשר השנים האחרונות .עד חצי
פה
אלומות על גבי אלומות של צמחי קנ־
$TS1$קנבס$TS1$
$DN2$האסוציאציה $DN2$של הסםלפשע ,כי לא מדובר בעי־
$TS1$בעישון$TS1$
שון
$DN2$הקבוצה $DN2$הזו .כ־  85אלףחולי
$DN2$בעישון$DN2$ג׳וינט אלא בתרופה״.
טרשת נפוצה
בוצה
בקבוקי תרופה צפויים לצאת את דלתות
ס $DN2$שנקטפו בתום קורס הצמיחה הארוך.
ב־ס
משתמשים בתרופה ,שלמ־
$TS1$שלמרות$TS1$
בבריטניה כבר
המפעל ,מאובטחים היטב במשאיות שאינן
הצמחים
במשך שבוע ארוך שוכבים להם
yaniv-hi@yedioth.co.il
נושאות תגזיהויכלשהו.
אפשר היה לחשוב
ומתייבשים לאיטם.
ממשלות רבות ברחביהעולם פוקחות
מתרחש תהליך הייבוש
המתקדם
שבמפעל
עץ ועוקבות אחר הליך
"צור התרו־
$TS1$התרופה$TS1$
במתקן דמויחללית ,אבל המציאות דומה
נפוצה 17 :דיין
תרופה
jiwiv
יעילות רפואית
המפגש בין
$DN2$התרופה $DN2$ושיווקה.
פה
יותר
לאפגניסטן  97הצמחיםנתלים על
ללגליזציה של סם אסור מעורר כאב ראש
חוטי כביסה עם הפנים למטה" ,כי אנחנו
טרשת נפוצה היא מחלה הפוגעת במערכת העצבים המרכזית ,במוח וכחוט הש־
$TS1$השדרה$TS1$.
במדינות רכות והמחוקקים לא תמיד מו־
$TS1$מוצאים$TS1$
רוצים שכל התהליך יהיה טבעי ככל האפ־
$TS1$האפשר׳׳$TS1$,
דרה.
$DN2$השדרה $DN2$.המחלה היא תוצר של פגם במערכת החיסונית שלא ניתןלחזות ,שבגינו המ־
$TS1$המערכת$TS1$
$DN2$מוצאים $DN2$את דרך הביניים הרצויה .בארה״כ,
צאים
שר׳׳,
 $DN2$,אומר מארק ,אחד העובדים.
$DN2$המערכת $DN2$החיסונית תוקפת את החומר הלבן במוח ואת חוט השדרה.במילים אחרות :זו
למשל ,מתירים שימוש בקנביס לצרכים
רק רעש של מנוע מעירעלשכלול מסוים
ערכת
מחלה שבה הגוף תוקף את עצמו .המחלה פוגעת כצעירים ,כעיקר בצעירות ,בייחוד
רפואיים רק במדינות מסוימות ,אולם אץ
בתהליך :מכשיר מיוחד סוחט מהאוויר את
חקיקה פדרלית גורפת ,בדומהלזו שכבר
הלחות ומייבש אותו ככל האפשר ,כדילזרז
בגילאי  40 20היות שמדובר במחלה שפוגעת במערכת העצבים המרכזית ,כל המ־
$TS1$המערכות$TS1$
$DN2$המערכות $DN2$בגופנו הקשורות למערכת העצבים יינזקו כתוצאה ממנה .תסמיני המחלה
הונהגה בבריטניה .היעדר רציפות כנושא
את תהליך הייבושולהפיק צמח יבש ככל
ערכות
שבהם מגדלי קנביס
יצר בעבר מקרים,
כוללים קשיון וחולשת שרירים ,הפרעה תחושתית ,פגיעות במערכת הראייה ,מ־
$TS1$מערכת$TS1$
הניתן .בתום שבוע הצמח מופשט בקלות
$DN2$מערכת $DN2$הסוגרים ,בקואורדינציה ,בשיווי המשקל ובתחושה .הפגיעה היא כה קשה,
למטרות רפואיותקיבלו היתר מרשויות
מענפיו ומועבר לארגזגדול .רק אז מת־
$TS1$מתחיל$TS1$
ערכת
המרינה ,אך נעצרו על ידי סוכניהבול־
$TS1$הבולשת$TS1$
שלמעשה תפקודו הכולל של החולה נפגע באורח קשה .עם זאת ,במרבית המקרים,
$DN2תהליך ייצור התרופה :אחרי שהצמחים
חיל
$DN2$הבולשת$DN2$הפדרלית .יתרה מכך ,במרבית המ־
$TS1$המדינות$TS1$
שת
הופכים לאבקה דקה־דקה ,מכונה מיוחדת
המחלה אינה גורמתלמוות .המחלה תוקפת באופן לא צפוי ואין לה תרופה.הטיפול
היחיד הואטיפול מניעתי ,שנוערלעצור את הידרדרותהמחלה.
המתירות קנביס לצרכים רפואיים
דינות
$DN2$המדינות$DN2$
לנוזל.
מחממת את האבקה והופכת אותה
בארה״ב ,הצמח מסופק בתצורתו הטבעית
בתהליך החימום הופכים החומרים הפעי־
$TS1$הפעילים$TS1$

הקנביס
מצויות

איו

