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הגדולההגראקבחממתסיירכתבנו

לתרופותמיועדהכלתרגיעו,באירופה.

נריטניהחלילי,יניבחדשות

הגוהנעלם
פהרואיםשאתםהמתקןשלןומומיאת

בדרוםשזהנספררקלגלות.לנואסורמימין

בשנה,unia///\ון26פהשמגדליםאנגליה,

באירופה.גדולהכיוהחוקי(המתקןושזה

הסודית,הירוקהלממלכההשתחלחלילייניב

תקוותםתצמחמכאןדווקאשאוליוגילה

הנפוצההטרשתחולישלהחדשה

חלילי,יניב

חלוקיםשנלבשהאהרא־מבקשאנגליה,בררוםשםא־הסוד־,למתקןכניסה

מגיעכךאחרהנעל״ס.לכיסויפלסטיקעטיפותגםמושיטומידצחורים

פרטיםאוהמדויקמיקומוהמקום,שםאתלאזכראסורסוריות:חתימתטופס

י-•<

מוביליםארוכיםומסדרונותדלתותכמהנפתחותאזרקלאבטחתו.הנוגעים

האיבריםבכלעזריחמכהופתאוםנפתחת,האחרונההדלתהמתקן.לתוככיאותנו

שניות.כמהלמשךהראייהאתומטשטש

עצומתהממההולנדית:פרחיםמוכרתכלשלחלומהלעינייםנגלההטלטלהמקץ

כשמשומשתזפיםלגובההמתנשאיםשתיליםמלאהכדורגל,אצטדיוןבגודלממדים,

בתוככיקנביס,שתיל־במאותאלאתמימים,ביגוניהבצמחימדוברשאיןאלאלהנאתם.

הרפואיים,והמדיםרפוא־־ס.לצרכיםקנביסלגידולבאירופהביותרהגדולהמתקן

שהריחכד־אלאיומיומי,בלכלוךהשתיליםמטינוףלהימנעמנתעלנועדולאמתברר,

שריחבגללשוטרים,יד־עלנעצרבמתקןשביקרשאדםקרר,"כברבעובדים.ידבקלא

המתקן.בשביל־פוסעיםשאנובזמןמהם,אהדל־מסבירעז״,כההיהבושדבקהקנביס

באירופההיהירההתרופהאתהמפיקתרופות,מפעל/ך/ד,הסוד־למתקןבצמוד

מניפו־עוברתולאהצמחשלהטבעיתהתמציתעלששומרתקנב־ס,משת־ליהמיוצרת

לציות

$TS1$מניפולציות$TS1$

$DN2$מניפולציות$DN2$.התוק־הקשותהמחלותאחתנפוצה,בטרשתלטיפולמשמשתהתרופהכימיות

פות

$TS1$התוקפות$TS1$

$DN2$התוקפות$DN2$עד20ה־בשנותצעירים
־־

לחייהם.40

האקטיבילערפולםמספיקהשהייתהכמותשנה,מד־כאןמופקותקנביסשלטונות26

מתר־אבלמתקתקה,לסחרחורתגורםהעזהריחבהתחלה״כן.שלמה.מדינהתושב־של

גלים,

$TS1$,מתרגלים$TS1$

$DN2$,מתרגלים$DN2$שמזדהההמתקן,מעובד־אחדפול,מסבירמשפיע",לאכברהריחמהזמןוכעבור

שמאהמלא,שמואתלגלותמורשהאינומהעובדיםאישלמעשה,כשפחה.שםללא

לספרנאסרהעובד־סעללצורכ־הם.אותולסחוטוינסואותויאתרוזדונייםקרימינלים

עובדשאניאומראנ־ביטחון,"ליתרפרנסתם.מקורעלמשפחהולבנילחבר־םאפילו

פול.אומרתרופות״,במפעל

צמחמיצו־שלו״־־געאתרבתהל־ד-סופ־השל:הואהמתקןכרונולוגיתמבחינה

חת־־שבמסגרתולנ־סו־,בר־טנ־הממשלתהסכ־מח99בשנתרפוא־־ם.לצרכ־םהקנביס

רה

$TS1$חתרה$TS1$

$DN2$חתרה$DN2$יעילותהלבדיקתטווחארוךניסוילערוךפרמסוטיקלס"דבליו׳׳ג׳יהתרופותלחברת

נמשךכילוהתהליךנפוצה.טרשתחול־עלבהקלהמקנב־ס,המופקתחדשנית,תרופהשל

התרופותהברתבפניזאת,עםיל־־צורה.הדשהתרופהלהפקתהאופייניהזמןשנ־ם,עשר

נגדתרופותבהן.נתקלותבהברהלאאהרותתרופותשהבי־ותרבות,מהמורותעמדו

עוצמתאתלאמודניתןשלאמכיווןפשוט־עילית־,אתלהוכ־השקשהתרופותהןכאכ־ם

גוברת.החשדנותמקנב־ס,המופקד,כתרופהמשמדוברהחולה.שלעדותוזולתהכאב,

החימרהקנב־ד־ול,כיבוודאותשהוכיחוהמחקרים,שורתהגיעההמדעניםשללעזרתם

המסרמשלוחבתהליךו״מפר־/ךהמרכזיתהעצביםלמערכתזורםהקנב־ס,מצמחהמופק

עזיםכאביםמקללמעשה,הקנביס,גדול.כאבבשעתהעצביםלמערכתמעבירשהמוח

שרירים.קשיוןכוללותשלהןהלוואישתופעותבמחלותבפרטשרירים,בריפויומסייע

עמוד 1



המופקת^^■^^תרומה"כש

גוברת.החשדנותן!«ת

הסודיהמתקן

עמוד 2



והביאהצלחההניסוייםשורת

התרופהשללייצורהלאישור

להצ־הסיבותאחת״סטיכקס׳׳.

לחה,

$TS1$,להצלחה$TS1$

$DN2$,להצלחה$DN2$המדעניםאחדשגורסכפי

שהמטופליםהעובדההיאבמתקן,

בתרופההסיבה:״־״״.חוויםלא

החומרשליחסיתקטנהכמותיש

הממסטלטטרה־הידרו־קנכינול,

המר־הקנבידיול,בצמח.הפעיל

כיב

$TS1$המרכיב$TS1$

$DN2$המרכיב$DN2$תורםאףהתרופה,שלהשני

התרופה,ההיי.תחושתלמזעור

מאפשרתתרסיס,בצורתהמופקת

כמותבאמצעותלשלוט,לחולה

התזותדקהכאב.בשיכורההתזות,

לתחושתלהובילעשויותרכות
,״

הדו־

מה

$TS1$הדומה$TS1$

$DN2$הדומה$DN2$ג׳וינט.עישוןלאחרשמתקבלתלזו

לאלהזהיםבמקוםהביטחוןסידורי

במעגלמצלמותעםמסוכן,כלאביתשל

המומ־רושם.רבתתפאורהושללסגור

חים

$TS1$המומחים$TS1$

$DN2$המומחים$DN2$כאןשעובריםלקנביס,העולמיים

חדשים,וניםוביצירתהצמחיםבגידול

הנלחמתהבריטית,למשטרהמייעצים

במשלוחילצייןישרבה,בחולשה

בתוךושימוש.סחרלמטרותקנביס

לתנועההרגישיםחיישניםישהחממה

מדע־רקכ־המוודאיםולטמפרטורה,

נים

$TS1$מדענים$TS1$

$DN2$מדענים$DN2$עובריםלמתקן.נכנסיםמורשים

בדיקתלעבורלהתבקשיכוליםחשודים

וב־יושרבדיקתעללדברשלאשתן,

דיקה

$TS1$ובדיקה$TS1$

$DN2$ובדיקה$DN2$מקריםהתגלולאכהעדעברם.של

נאות,לאלמטרותהעבודהמקוםניצולשל

פרטיות.טלפוןשיחותמלבראולי

כמוהקנביס,למדי:מרשיםעצמוהמתקן

הק־לב,תשומתהמוןדורשהילטון,פאריס

פדה

$TS1$הקפדה$TS1$

$DN2$הקפדה$DN2$לפרוח.מנתעלמחמיאהותאורהיתרה

יום.תאורתשעות12דורשהצמחבעיקרון,

שנמצאבמתקןמדוברזאתבכלאמ־מה,

כןעלהנצחית,הגשםמילדתבאנגליה,

העתכלקורנתמלאכותיתפלאשיםתאורת

בחינניותמגיביםשמצדםהשתילים,מעל

מטרים.כמהשללגובהונישאיםלתאורה

להפוךכדילקנביסנדרשיםשבועות13

מתוכםשבועותשמונהקומה,זקוףלצמח

בהצ־שפרחוהצמחיםהפריחה.הליךנמשך

לחה

$TS1$בהצלחה$TS1$

$DN2$בהצלחה$DN2$לסדרההאםצמחילהיותהופכיםרבה

נשמרותלמעשה,כך,הצמחים.שלהבאה

ומוע־מצטייניםצמחיםשלהאםתכונות

ברות

$TS1$ומועברות$TS1$

$DN2$ומועברות$DN2$מה־אחוזיםעשרהמנגד,הבא.לדור

צמחים

$TS1$מהצמחים$TS1$

$DN2$מהצמחים$DN2$לגדולוממאניםכסורריםמתגלים

בשריפה.חייהםאתמסיימיםוהםכמצופה,

זהות,תעודתיששתיליםערוגתלכל

השתיליםמספרהגידול,פרטיאתהכוללת

יוד־ודא־כרונייםמעשניםההשקיה.וצורת

עים

$TS1$יודעים$TS1$

$DN2$יודעים$DN2$לצימאון.גורםקנביסעישוןכילספר

הק־מדעית:באמתמדוברכימתבררעתה

נביס

$TS1$הקנביס$TS1$

$DN2$הקנביס$DN2$עשרומד־רב־םמיםהצורךצמחהוא

שמאלתוכו,מיםהטפטפותמזל־פותרקות

הזוהעצומהמההשקעהויתעלף.יתייבש

להפקתהמשמשיםהפרחים,רקנותרים

הקנביס,הצמה.שלהפעיליםהחומרים

לושנוצרוהעצומיםהציבורליחסיבניגוד

תועלתחסרצמחהואהמערבית,בחברה

לאוענפיוגבעוליועליו,רבים;במובנים

רלוונטי.הפרחרקהסחורהאתמספקים

מרהיב:חיזיוןמתגלהסמוךבחדר

קנ־צמחישלאלומותגביעלאלומות

ב־ס

$TS1$קנבס$TS1$

$DN2$קנבס$DN2$הארוך.הצמיחהקורסבתוםשנקטפו

הצמחיםלהםשוכביםארוךשבועבמשך

לחשובהיהאפשרלאיטם.ומתייבשים

הייבושתהליךמתרחשהמתקדםשבמפעל

דומההמציאותאבלחללית,דמויבמתקן

עלנתליםהצמחים97לאפגניסטןיותר

אנחנו"כילמטה,הפניםעםכביסהחוטי

האפ־ככלטבעייהיההתהליךשכלרוצים

שר׳׳,

$TS1$,האפשר׳׳$TS1$

$DN2$,האפשר׳׳$DN2$העובדים.אחדמארק,אומר

מסויםשכלולעלמעירמנועשלרעשרק

אתמהאווירסוחטמיוחדמכשירבתהליך:

לזרזכדיהאפשר,ככלאותוומייבשהלחות

ככליבשצמחולהפיקהייבושתהליךאת

בקלותמופשטהצמחשבועבתוםהניתן.

מת־אזרקגדול.לארגזומועברמענפיו

חיל

$TS1$מתחיל$TS1$

$DN2$מתחיל$DN2$שהצמחיםאחריהתרופה:ייצורתהליך

מיוחדתמכונהדקה־דקה,לאבקההופכים

לנוזל.אותהוהופכתהאבקהאתמחממת

הפעי־החומריםהופכיםהחימוםבתהליך

לים

$TS1$הפעילים$TS1$

$DN2$הפעילים$DN2$בעישון.כמוממשלאקטיב־ים,בצמח

ומ־רצוייםלאמחומריםנפטריםבדרך

וודאים

$TS1$ומוודאים$TS1$

$DN2$ומוודאים$DN2$האקטי־החומריםשנ־ביןשהאיזון

ביים

$TS1$האקטיביים$TS1$

$DN2$האקטיביים$DN2$ותמציתשמןמוסיפיםנשמר,בצמח

נוצרוכךהטעםאתלמתןמנתעלמנטה

מד־מיוצריםכאלהליטרים100התרסיס.

יום

$TS1$מדיום$TS1$

$DN2$מדיום$DN2$נפרד.בחדרומבוקבקים

עתיקהמסורת

ישרפואייםלצרכיםבקנביסלשימוש

העתיקה,סץקיסרלמדי.עתיקהמסורת

המרי־צמחסגולותאתגילהשי,נונגשן

חואנה

$TS1$המריחואנה$TS1$

$DN2$המריחואנה$DN2$סגולותאתגילהשבולזמןבמקביל

הקנביסצמחכ־גורסותעדויותהתה.צמח

בשנתכבררפואייםלצרכיםכשימושהיה

באימפריהבהודו,הספירה.לפני2737

אצלנו,וגםהרומיתבא־מפי־ההיוונית,

פרס,לשמעוןשקדםהישןהתיכוןכמזרח

רפואיים.לצרכיםבקנב־סהשתמשו

תשווקשבההראשונההשנההיאהשנה

העולם.ברחבימלאבאופןסטיבקסהתרופה

ועלהתרופהעלהבקרהמהליךכחלקכה,ער

נעשהבשוק,התאקלמותהאתלבדוקמנת

100ספורים.חודשיםלאורךאיטישיווק

התרו־ובייצורבפיתוחהושקעודולרמיליון

פה

$TS1$התרופה$TS1$

$DN2$התרופה$DN2$מיליוןחציעדהאחרונות.השניםבעשר

דלתותאתלצאתצפוייםתרופהבקבוקי

שאינןבמשאיותהיטבמאובטחיםהמפעל,

כלשהו.זיהויתגנושאות

פוקחותהעולםברחבירבותממשלות

התרו־"צורהליךאחרועוקבותעץ

פה

$TS1$התרופה$TS1$

$DN2$התרופה$DN2$.רפואיתיעילותביןהמפגשושיווקה

ראשכאבמעורראסורסםשלללגליזציה

מו־תמידלאוהמחוקקיםרכותבמדינות

צאים

$TS1$מוצאים$TS1$

$DN2$מוצאים$DN2$בארה״כ,הרצויה.הבינייםדרךאת

לצרכיםבקנביסשימושמתיריםלמשל,

אץאולםמסוימות,במדינותרקרפואיים

שכברלזובדומהגורפת,פדרליתחקיקה

כנושארציפותהיעדרבבריטניה.הונהגה

קנביסמגדלישבהםמקרים,בעבריצר

מרשויותהיתרקיבלורפואיותלמטרות

הבול־סוכניידיעלנעצרואךהמרינה,

שת

$TS1$הבולשת$TS1$

$DN2$הבולשת$DN2$.המ־במרביתמכך,יתרההפדרלית

דינות

$TS1$המדינות$TS1$

$DN2$המדינות$DN2$רפואייםלצרכיםקנביסהמתירות

הטבעיתבתצורתומסופקהצמחבארה״ב,

סדירה,תרופהלעישון.החוליםאתומשמש

כימית,מניפולציהנטולבתהליךהמופקת

לשיווק.הותרהלא

מכווןבאופןנמנעיםהתרופותבתעשיית

והחקיקה.הלגליזציהבנושאמהתערבות

קשראץדבליו״,ב״ג׳'גורמיםשללדידם

דוחפיםכהכרחלא״אנחנוהתחומים.שנ־בץ

שימושלמטרותמריחואנהשלללגליזציה

התרופה״,נושאאתמקדמיםרקאלאעצמי,

שולפיםכצידוק,בחברה.גורמיםאומרים

המופקותשתרופותלכךהוכחותהמדענים

הל־תופעותאתע־מןגוררותאינןמקנביס

וואי

$TS1$הלוואי$TS1$

$DN2$הלוואי$DN2$הייאץמריחואנה:לצרכניהאופייניות

דמיוניות.דמויותאופרנויותואין

התמכרותיעברעםלחוליםזאת,עם

פסי־בעיותשלמשפחתיתהיסטוריהאו

כוטיות

$TS1$פסיכוטיות$TS1$

$DN2$פסיכוטיות$DN2$,בת־להשתמשמאושרלאקשות

רופה.

$TS1$.בתרופה$TS1$

$DN2$.בתרופה$DN2$מסםהמופקתכתרופהשמדוברהיות

החולהבהתאם:נעשההמינוןחוק־,לא

למשךביוםאחדתרסיסשלמינוןמקבל

ספקלכלמעלשברוראחרירקשבועיים.

תופעותללאאותהלצרוךמסוגלהואכי

עולה.המינוןבעייתיות,לוואי

בתרופותהמשתמשיםהחוליםמרבית

שמחלותיהםאנשים״כאב"חוליהםהללו

חולימנוחה.וטורד'קשיםבכאביםכרוכות

הק־עםנמניםמסגרת()ראונפוצהטרשת

בוצה

$TS1$הקבוצה$TS1$

$DN2$הקבוצה$DN2$.נפוצהטרשתחוליאלף85כ־הזו

שלמ־בתרופה,משתמשיםכברבבריטניה

רות

$TS1$שלמרות$TS1$

$DN2$שלמרות$DN2$היאנפוצה,ויותרליותרשהפכה

125מידה.קנהבכלליקרהנחשבת

עשרההכוללתרסיסעולהליש׳׳ט

במ־ליום.במינוןליש״טאומ״מ,

ערכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$המסבסדתהבריטית,הבריאות

עצומה,בעלותמדובררבות,תרופות

הקרובותבשניםכיהיאוההערכה

נו־במדינותלשימושהתרופהתיכנס

ספות

$TS1$נוספות$TS1$

$DN2$נוספות$DN2$בהוצאותיישאורבותוממשלות

שלה.הסבסוד

לשימושמותרתהתרופהכהעד

ובקנ־בצ׳כיהבספרד,בבריטניה,

דה.

$TS1$.ובקנדה$TS1$

$DN2$.ובקנדה$DN2$נוספותמדינות15לכך,בנוסף

פרטניבאופןהשיווקאתמתירות

הןוצרפתאיטליהגרמניה,ומצומצם.

אתלהתירהצפויותהבאותהמדינות

רפואיים.לצרכיםבקנכיסהשימוש

ברח־סטיבקסתתקבלשבוהאופן

בי

$TS1$ברחבי$TS1$

$DN2$ברחבי$DN2$חשובמבחןמקרההואאףהעולם

הקנביסשלהעתידיהשימושלגב־

מצויותאלהבימיםנוספות.בתרופות

תרופותשוניםניסו־ובשלב־בפיתוח

נוירולוגיות,בבעיותלטיפולמקנביס

ובטי־תאיםמניווןשנגרמותכמחלות

פול

$TS1$ובטיפול$TS1$

$DN2$ובטיפול$DN2$סרט־ממחלותהנגרמיםבכאבים

ניות

$TS1$סרטניות$TS1$

$DN2$סרטניות$DN2$החיסוני.הכשלותסמונת

בטרשתחולים000,5ישבישראל

חוליםמיליוןלשניהמתווספיםנפוצה,

דומהבשלבנמצאתישראלהעולם.ברחבי

השי־אישורמבחינתאירופהלמדינות

מוש

$TS1$השימוש$TS1$

$DN2$השימוש$DN2$קבוצתרפואיים.לצרכיםבמריחואנה

בי־לרישוםסטיבקסאתהגישהניאופרם

מים

$TS1$בימים$TS1$

$DN2$בימים$DN2$בסללהכלילהבקשההגישהואףאלה

הוגשההתרופה2011שנתשלהבריאות

הת־לאאךשעברה,בשנהלרישוםכבר

קבלה,

$TS1$,התקבלה$TS1$

$DN2$,התקבלה$DN2$סימוכיןהיושלאכיווןהשארבין

לי־אחרותממדינותרחבבהיקףמקבילים

עילות

$TS1$ליעילות$TS1$

$DN2$ליעילות$DN2$לשימוש,תאושראםבה.השימוש

לחולה.שקל000,2פרטיכאופןתעלההיא

שקל250כ־תהיהעלותהתסובסדאם

כרוני.לחולהבחודש

לתרו־שחורשוקצופיםלאבנ־אופרם

פה.

$TS1$.לתרופה$TS1$

$DN2$.לתרופה$DN2$שעישוןהאופוריהאתמספקתלא״היא

מלא,פיקוחתחתיהיהושיווקהמספקגראם

התרופהגניבתשלמצבלראותלנוקשהאז

בחברה.גורםאומרשחור״,בשוקסחראו

התרופהלשיווקקשרללאכילצייןחשוב

הליךהאחרונותבשניםמתרחשבישראל,

גראסלחלוקתמנגנוןליצירתחקיקתי

רבות.במחלותלחוליםבישראלרפואי

תרו־ייצורדווקאלמדי,אירוניבאופן

פה

$TS1$תרופה$TS1$

$DN2$תרופה$DN2$אתניכרבאופןמפחיתהקנביסמצמח

לצריכתה,המתלווההפסיכולוג־האפקט

אתלאמודיותר״קלהחקיקתית.כרמהגם

מאשרכתרסיסלגוףהנכנסהחומרכמות

רופאדולב,מרקד״ראומרבעישון״,

תל־החוליםבביתנפוצהלטרשתבמרכז

השומר.

$TS1$.תלהשומר$TS1$

$DN2$.תלהשומר$DN2$שאץהיארפואיגראסעם״הבעיה

כמותמהיודעלאואתהמדויקמינוןלך

לו.הנחוצההחולהעלהמשפיעההצריכה

עלמדויקתשליטהלךאיןרפואיבגראס

מת־ולצריכתולגוףשנכנסהחומרכמות

לווה

$TS1$מתלווה$TS1$

$DN2$מתלווה$DN2$החולהאםמהמעישון.הנגרםנזקגם

לבעיה.אותומכניסאתהבעבר?עישןלא

האסו־אתמאבדאתהבתרופהלכך,מעבר

ציאציה

$TS1$האסוציאציה$TS1$

$DN2$האסוציאציה$DN2$בעי־מדוברלאכילפשע,הסםשל

שון

$TS1$בעישון$TS1$

$DN2$בעישון$DN2$בתרופה״.אלאג׳וינט

yaniv-hi@yedioth.co.il

לסחרחורתגורםהעןהריחבהתחלה׳׳כן,

מהזמןוכעבורמתרגלים,אבלמתקתקה,

אחדפול,מסבירמשפיע״,לאכברהריח

לגלותמורשהלאהואהמתקן.מעובדי

זדונייםקרימינליםשמאהמלא,שמואת

לצורכיהםאותולסחוטוינסואותויאתרו

jiwiv:תרופהאיודיין17נפוצה

הש־וכחוטבמוחהמרכזית,העצביםבמערכתהפוגעתמחלההיאנפוצהטרשת

דרה.

$TS1$.השדרה$TS1$

$DN2$.השדרה$DN2$המ־שבגינולחזות,ניתןשלאהחיסוניתבמערכתפגםשלתוצרהיאהמחלה

ערכת

$TS1$המערכת$TS1$

$DN2$המערכת$DN2$זואחרות:במיליםהשדרה.חוטואתבמוחהלבןהחומראתתוקפתהחיסונית

בייחודבצעירות,כעיקרכצעירים,פוגעתהמחלהעצמו.אתתוקףהגוףשבהמחלה

המ־כלהמרכזית,העצביםבמערכתשפוגעתבמחלהשמדוברהיות2040בגילאי

ערכות

$TS1$המערכות$TS1$

$DN2$המערכות$DN2$המחלהתסמיניממנה.כתוצאהיינזקוהעצביםלמערכתהקשורותבגופנו

מ־הראייה,במערכתפגיעותתחושתית,הפרעהשרירים,וחולשתקשיוןכוללים

ערכת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$,קשה,כההיאהפגיעהובתחושה.המשקלבשיוויבקואורדינציה,הסוגרים

המקרים,במרביתזאת,עםקשה.באורחנפגעהחולהשלהכוללתפקודושלמעשה

הטיפולתרופה.להואיןצפוילאבאופןתוקפתהמחלהלמוות.גורמתאינההמחלה

המחלה.הידרדרותאתלעצורשנוערמניעתי,טיפולהואהיחיד

עמוד 3


