חשיפה" :יאבה",
מתפשט

;§

§»|
היאבה.

נוסחת

הייצור

החשש:

יעבור למ\/ב

דוח:

ביתית!

בכור חסן
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הוא

חבר נכבד בפורום

מגדלי הנוריותבישראל .החקלאי

הוותיק

ממושב פורת שבשרון זוכר היטב את הימים

ההם ,כשעבודת האדמה עור נחשבה לערך
עליון .הוא עצמו עוד יוצאלחממות ,אבל
בדרך

כלל

הוא

בין הישראלים

היחידים

$TS1$האינתיפארה$TS1$
האינתי־
בעשור האחרון ,מאז פרצה

שם.

פארה
$DN2$האינתיפארה $DN2$השנייה ,חסן מעסיק

תאילנדים

שעוברים שעות ארוכות.
שעברה חסן היה

בשנה

בגלל

בעיקרפועלים

שינויי מזג האוויר,

התאחרה.

מוטרד

מאוד:

פריחת הנוריות

הטמפרטו־
$TS1$הטמפרטורות$TS1$
המומחים שיערו כי

$DN2$הטמפרטורות $DN2$הגבוהות של
רות
ששיבשו את המחזור העדין של
לא הייתה לחסן כל דרך לדעת כי בחממת
הנוריות שלו עומדת להתחולל דרמה גרו־
$TS1$גרולה$TS1$
הסתיו ואורכו היחסי הם
חיי הצמח.

$DN2$גרולה $DN2$הרבה יותר.
לה
זה היה בדצמבר האחרת.חבילה ובהפסלי
מהסוג שכל מי שטייל
עץ שלפילים
במזרח מכיר הגיעהלמושב.
•£'xr, <tar<sc

^^^^

) ,אחד
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מפועליו

■■

אליו

החרוצים

של

חסן ,פנה

בבקשה שיביא בעבורו את

החבילה .חסן ,אשר מתוך דאגהלרווחת עו־
$TS1$עובדיו$TS1$
בדיו
$DN2$עובדיו$DN2$

הביא לא פעםחבילות שנשלחו אליהם

ממולדתם,
לסופאסקורן אתהחבילה והת־
$TS1$והתפנה$TS1$
חסן מסר
$DN2$והתפנה $DN2$לחממה .כמה דקות עברו ושוטרים
פנה
הסכים בשמחה.

פשטו על

$TS1$במתורגמן$TS1$
במתו־
שדה הנוריות .הם נעזרו

$DN2$במתורגמן$DN2$לתאילנדיתושאלו
רגמן
החבילה .הצעירהמבוהל הבין

את פאנדונג היכן
שנתפס והצ־

בסצינת

סם תאילנדי
חדש וקטלני,
המועדונים של
ישראל

70ז<י הפילים

nfi1

 en.גז־ורי

מהמזךו

יאבה.
מ|וי

כד>ר בישראל בין|
?־

למלחמה

"המשלוחים

200

אות אסטליין,
בארץ כל מיני כאלה שאני קורא
לעובדים הזרים ,אבל מהר מאודגילו את  01פה
מטבע עובר לסוחר ,כי יחסית לקוקאין
משם זה התחיל להיות
להם'מתעניינים׳.
נחשב לקוקאין לעניים .אתה יכול לקבל את זה גם ב־  50שקל״
זה
זול
הרשות

ביע על

במקרר ל־ר חדרו.

מקומה:

בתוכה מצאו השו־
$TS1$השו■«$TS1$
$DN2$כלומר$DN2$
מר

בסמים:

"סם
השיגעון".

והוא אכן

הראשונים

מה :עם תערובת ייחד

בשנות

ןל.
li^nna

אמנם

הגיעו

זה

ה־  50הגיע ה-אבהלתאילנד,
בתחנות דלק לנהגי

שב

החל

■«
$Dהשו■«$DN2$
דית של חומר מסוג
כדורים ורודים,שעליהם הכיתוב באנ־
$TS1$באנגלית$TS1$
181,2
טרים
להימכר
מתאמפטמינים ,שמעורבת עם
קפאין ,היאבה נחשב לאחד הסמים החזקים
$DN2$באנגלית ly $DN2$לאזרח מן השורהיכולים הכדורים האלה
גלית
מפו־
$TS1$מפותלים$TS1$.
להישאר ערניים בנהיגה בכבישי המדינה
בעולם.
$DN2$מפותלים $DN2$.ב־  1970לאחר כמה תאונות מחרי־ות של
תלים.
למרות שהוא חרש יחסית בארץ והחל להתפשט
להיראותכלכסניות נגר כאב גרון או סתם סוכריות,
אוטובוסים ,הוצא הכדור מהחוק
רק בחודשים האחרונים ,היאבה הוא סם בעל היסטו־
$TS1$היסטוריה$TS1$.
השוטרים הבינו מיד במה מדובר :זהו הסם הנ־
$TS1$הנחשב$TS1$
אבל
בתאילנד ,א־ בדומה
$DN2$היסטוריה $DN2$.הוא הומצא כבר במאה הקודמת על יד־ כימאי
ריה.
בארצות־הבר־ת
$DN2$הנחשב $DN2$כיום לאחד הסמ־ם המסוכנים
חשב
לקנביס הוסיף להיותפופולרי למדי ונמכר נמעט
יפני,ובמלחמתהעולם השנייה נעשה בו שימוש המו־
$TS1$המוני$TS1$
״יאבה״ .״בחיים שלי לא התעסקתי ברברים האלה
בחופשיות.
עליי״ ,משחזר חסן" .זה היה
$DN2$המוני $DN2$ראשון .ד״ר חיים מהל ,ראש תחוםטיפול ושיקום
ני
ופתאום המשטרהנופלת
התאייינרית
רק בשנת  2003החליטה הממשלה
מאוד לא נעים .היית־ צריך לספק הסברים .אין לי
להילחם ביאבה ברצינות ,אבל למהלכים
:יצעה
ברשות למלחמה בסמים ,מספר" :השתמשו בזה בעיקר
ברירה אלאלהעסיקתאילנדים ,איזה יהודי יהיה
ולשריונרים גר־
$TS1$גרמנים$TS1$
לשימוש צבאי .נתנו יאבד,לטייסים
היה בעיקר אפקט אחד:עליית המחיר .מניאד .בהט
(כ־  11שקל) ל־  250בהט (כ־  29שקל)לכדור .למ־
$TS1$למרות$TS1$
$DN2$גרמנים $DN2$כרי שיהיוערניים .יאבה שימש גם נגר דיכאון,
מנים
מוכןלעבור ב־  50מעלות חום?אפילו הערבים כבר
רות
עודלפני התרופות החדשות נגר דיכאון ,כמו פרוזק.
והתאילנדים?
לא רוצים לעשות את העבודה הזאת.
$DN2$למרות $DN2$זאת נותרה תפוצת היאבה כשהייתה ,והסנ נותר
הרעיון היה לתת חומרים ממריצים מתוך הנחה שאם
קילקלנו .הם לא כמו פעם .לכל אחר מהם
אותם כבר
הפופולרי ביותר בתאילנד .בשנה שעברה :לבד,
לדוגמה ,נערכו  41אלף חקירות ,שבמהלכן ;.תפסו
החולים לא יהיו אפתיים ,הם יהיו פחות ריכאונ״ם.
יש שניפלאפונים וגם חבריםישראלים ,אז אם הם
במשך שנתיים
גם אדולף היטלר קיבל זריקות יאבה
רוצים הםיכולים להפיץ את הסם הזה בכל הארץ
26מיליון(!) כדורים .על פ־ הערכות של
משטרת
מרופאוהאישי".
ולעשות קופה טובה על הדרך",
בקלות
תאילנד ,רוב כדורי היאבה מיוצרים או מיובאים בא־
$TS1$באזור$TS1$
זור
אלא ש״ ימים״ מגלה כי המשלוח שהגיע למשק
$DN2$באזור $DN2$שנקרא ״משולש הזהב״ ,מתחםהגבול הפריע בין
מיאנמר ,לאוסותאילנד ,בואך נהר המקונג 'אזורי
של חסן הוא רק טיפה בים.לאחרונה החל היאבהלהגיע
לישראל במשלוחים ענקיים ,ולמעשה בשנת 2010
הפרא סביבו (ראו מסגרת).
חלק גדול
נתפסו ־ותר מ־  40אלף כדור־ יאבה שעשו את דרכם
מהפועליםהתאילנדים מגיעים לארץ
mdma
הפופולרי
לישראל.לצורך השוואה ,מהסם
אשר נפוצה מאוד
כדילעבוד בעבודה חקלאית,
שנתפסו בישראל
האקסטזי
היאבה לעומת
מספר כדורי
542,1
באותם חבלי ארץ עניים בצפוןתאילנד .כמח מהם
החומרהפעיל באקסטזי ,נתפסו בשנה שעברה
כדורים בלבד (ראו מסגרת)" ,וזה רק מה שנתפס",
ייבאו לכאן את תרבות היאבה .זה המקום לו רגיש:
( MDMAאקסטזי)
יאבה
תרומתם שלהפועלים מתאילנד לחקלאות בישראל
אריאל' ,ראש היחידהלפשיעה פרמ־
$TS1$פרמצבסית$TS1$
אומר ד״ר מיקי
במשרד הבריאות" .תחשוב כמה נכנס
צבסית
$DN2$פרמצבסית$DN2$
אוכלוסייה שלמד .שרק
היא מכרעת ואין להכתים
בפועל.
מיעוט מתוכה
המשטרה משנה שעברה ,וה
על פי מחקרמודיעין של
משתמש ביאבה .אבל זה המיעוט שה־
$TS1$שהחדיר$TS1$
$DN2$שהחדיר $DN2$לארץ את "סם
חדיר
לאוכלוסייההישראלית .אני לא מבלה
עוד לא הגיע
השיגעון״.

:יקשו

משאיות

TTO77RTO

במועדונים ,אבל

מאור

לאוכלוסייה הישראלית
$DN2$מתגברת $DN2$.אץ כזה דבר סם
ברת.

כמה שניםבעניין

קשה

להאמין לזה .הזליגה

ל״

כבר התהילה והיא רק מתג־
$TS1$מתגברת$TS1$.

מבודד.כשהתחלנולדאוגלפני

לנו:׳זו
התרופות המזויפות ,אמרו

בתאילנד׳.
שמתרחשת רק ברוסיה או
תופעה
׳חבר׳ה ,אין דבר כזה ,אנחנועולם אחד גדול כרגע
ומה שיגיע לשם יגיעלפה׳ .אותו הדבר עם היאבה״.

מושב

״יא־בה״

ספתיד״

הוא

בשפת

פורת,

שבו נערכה

הפשיטה

~,

 /.חומר

על

חממת

הנוריות ,הפך לאחד ממוקדי
$DN2$נתפסו $DN2$בו יותר מעשרת אלפים כדורים בשלוש
סו
של
המשטרה .האחרונה ,לפני כשבועייכ ,נערכה
אצל חקלאי תמים נוסף בשם שלום חיון ,אש־ ביום
בהיר אחד המשטרה קפצה על בתו שנשלחהלסניף
הדואר המקומי כדי לקהת חבילה בעבור אח־ הפו־
$TS1$הפועלים$TS1$.
"נבהלתי״ ,מספר השבוע חיון .״זה הפ ־יע לי
עלים.
$DN2$הפועלים$DN2$.
ההברחות וכבו נתפ־
$TS1$נתפסו$TS1$

פשיטות

מהמקונג
למעשה

$TS1$לישראל$TS1$.
ליש־
רשתותליבוא סנייכ

פועלים מתאילנד
$DN2$לישראל $DN2$.כחדרי החקירות הם טוענים כי היאבה
ראל.
ממריץ וכי הוא חלקמהפולקלורשלהם.
כמה

אמרתי:

ד״ש

ימים"

הגיעו

חומרי

חקירה

שלפידם

הקימו

קיצור למילים "סם" ("יא

$TS1$כלומר$TS1$
כלו־
ו״שיגעון״ ("קאווםבה״),
התאי)
נתונים:

הרשות

למלחמה

בסמים

av

הרמן גרי

הלופטוואבה

טייסי

משתמשים

דיווחו \ר

מוגברח

ערנות

צילום:

אי.פי

״במלחמת העולם
בסמים:
למלחמה
הרשות
ד״ר חיום מהל,
שנתיים
במשך
בהזרקה
ולשריונרים כדי שיהיו ערניים .גם אדולף היטלי קיבל יאבה
מתוק
תרופות כמו פרתק,
שומש נגד דיכאון ,עוד לפני
היאבה גם
מהרופא האישי שלו.
אפת״ם הם יהיו
פחות דיכאוניים״
שאם המטופלים לא יהיו
הנחה
יאבה

נתנו

לטייסים

יץ

משתמשתאילנדי יקנה
בעוד שלרוב
תאיפיגפרום
הראשונה וגם בשנייה
בחקירה
היבוא.
בעבורה ,אבל גם הפריע מאוד נפשית .זה סיפור לא
■■
תאילנדי (היבואנים׳׳משלמים"למפיצים
פילבל עיניולשמיים ,כששאלו אותולמען מ־ הביא
כולנו״ .מלבד התפיסה
פשוט ,ממש סיוט שנפל על
תמריץלהפצה) ,הבל״ נים
שמהווה
לא בכסף ,מה
את הסם .בחקירההשלישית ,כשכבר הבין
היו נתפסו בשבועיים האחרונים עוד שני משלוחים
שהסתבך עד
הישראלים שגילו את הכ־ור משיגים אותו אצל
צוואר ,סיפר על אדם מסתור־ אשר הודיע לו כ־ החבי־
$TS1$החבילה$TS1$
ענקיים של כדוריםמתאילנד .לאנשי המקצוע אין
הרילר־ם הקבועיםלסמים .נר־ר שישראלי ישר מש
לה
$DN2$החבילה $DN2$צר־כה
כשהחוקר שאל איר ־יצרים קשר עם
עלייה׳׳לישראל.
להגיע.
ספק :ה־אבה ״עשה
והשתתק.לפני ארבעה חודשים נגזר
האיש ,הוא חזר
במילה יאבה (שאינה נפוצה מחוץ לקהילת העוב־
$TS1$העובדים$TS1$
מהמזרח הרחוק),ולרובהקליינט יבקש "אק חח
דים
$DN2$העובדים$DN2$
דינו של תאיפ־נפרום לשנת״ם מאסר
בפועלי.
בקפה
בשמפו,
זה
לקוקאין זהזרי־
תאילנדית" .אסטל״ן; "יחסית
לעניים .אס אתה מכיר את ה<ןיש
נחשבלקוקאין
הפועלים התאילנדים יציר־
$TS1$יצירתיות$TS1$
שיטות ההברחה של
הפקיסטני
הקשר
50$1ST$ב$1ST$ב־
שמקבל אתהמשלוח ,אתה־כול לקבל את זה
$DN2$יצירתיות $DN2$מאוד .מלבד בתוך פסל־פילים תמימים נתפסו
תיות
50
בהתאם
משתנה
מחיר היאכה בישראל
ובמקרה
ברורים גם בתוך קני קש ובבקבוקי שמפו,
50$2ND$ב $2ND$שקל .אם אתה קונה הרבה ,אתה־)בל
הנחה .עובדיםתאילנדים רבים.־לו
המתאמפט־
$TS1$המתאמפטמין$TS1$
לאיכות הכדור .ככל שריכוז
אחד אף ניסהפועל בשם פורנצ׳א־וונמאלט אתמזלו
להרוויח מזה".
שאפשר
עולה ,כך גם מחיר הכדור .ריכוז
$DN2$המתאמפטמין $DN2$בו
מין
בהברחת כדורים לישראל בתוך צנצנות קפה .הוא
מהי ההערכה שלבם sr
החומר המסוכן נע בין שניים ל־ 30
כתובת של ירידה ברעננה וקיבל חבילה ובה
מסר

־אבהממ

בכ־ורים,

של

הירידה

שם כי

בלשי

במה צנצנות.וונמאלט
לסניף הדואר ברעננה והופתע לגלות
 40שקל ,בעור כדור עם אחו־
$TS1$אחוזים$TS1$
החרימו
ממתינים לו ביציאה .הם
ימ״ר תל־אב־ב
$DN2$אחוזים $DN2$גבוהים יעלה עד  200שקל.
זים
פחות
מידיו את אריזות הקפה ,שבהן הוסלקו לא
הגיע עם דרכונה

075,3
מ־

רשתות היבוא
ברות,
$DN2$עוברות$DN2$,

היאבההפועלות בישראל עו־
$TS1$עוברות$TS1$,

בדומה לרוב עסקי

בשלושה

דר;־ם:

המפיצים

הסמים

בישראל
ובעולם,

בשטח,מנהלי

והכרישים .מי שבדרך כלל
התאילנדים,
גם במקרה של
הפועלים
מגינים באדיקות עלשולחיהם.
כך היה למשל במקרה של תפנימיט
פועלתאילנדי שנמצא בארץ כבר שבע
נתפסים הם

לפועלים

רבים אחרים

נשאר

דרג הביניים

שבמקרים רבים

תאיפינפרום,
שנים.

תא־פ־נפרום

ברומה

בארץלגר

לא

בדור־ ־אבה .ברגע

שתא־פ־נפרום

לחשוד

לקח את החב־להלביתו,
הסם ונעצר .למשטרהולפרקליטות היה ברור
מהשלב הראשון ב־ תאיפינפרום אמנם ייבא את
אבל הוא בוודאי איננו עומר גבוה בהיררכיה של
הוא

הפך מ־ד

ב־בוא
כבר
הסם,

רשת

יכול לעלות

שכאמור

הוא

vf

המרכיב

את

שלך

בחודשים
מה

שמפניו

רשויות

יותר מכל
אורי אסטל״ן,
ראש

תחום

המתאמפטמץ.

האחרונים

הסם

צעות
$DN2$מתבצעות$DN2$

החלה

מגמה

אכיפת

החוק

של

החללהגיעלישראלים.

_.

האכיפה

יי׳,-**-

^*

בדימוס dttt
והיום

ברשות

למלחמה
י,

בסמים ,מזהה כ־הזל־גה של
אל המועדונים בתל־אביב הולכת
הראשונים
וגוברת; "המשלוחים

&£<£

הוא

היאבה

^^
$DN2$הפו^^$DN2$

הגיעו

אבל
בארץ

אמנם לעובדים
מהר מאורגילו
כל מיני כאלה

הזרים,

את זה

תפיסות

ונתפסות

כמעט

$TS1$הפו^^$TS1$
הפו־
שה־אבה יהפוך לסם

פולר־

■§

ביותר ,כי

הוא

־בה

יותר מסוכן מאקסטז"׳

wj

החוק

שו־־ת

^,,
H^1

$TS1$שרך$TS1$
שר־
קשה נוסף
$TS1$בחש$TS1$
בחש־
מביאות

$DN2$בחש$DN2$

שאני

קורא

׳מתעניינים׳ .משם זה התחיל
להם
להיות מטבע עוברלסוחר.
לציין כ־הזליגה מצויה רק בתתי־
לת הדרר והמצביכוללהיות הרבה יותר
עם זאת,

גרוע".

מגיעה בזמן ,אבל מתב־
$TS1$מתבצעות$TS1$

תסריט

פה

זה

הכתבה

גלוייות.
על בסיס שבועי אלפי
נה
משתמשים
להערכתנו ,ב־שראל
מיליוז גלולות בנלל,
ביותי
מעשרה
:סם
כולל
כולי
אקסטד ,שהוא עד״־
הפופולריבישראל .החשששלנו

חששו
wv-

תת־ניצב

ובמובן

מדינה,

לאפקט הערנות שהואיוצרו ,מעצים

השפעתו של

אחריפ?

׳׳היאבה מתחיל להשתקע
בארץ .אנחנו עוד לאיכולים
להגיד שהיאבה הפך למכת

בכדור (וזה שמסייע

העיקרי השני

המפיצים ,וכך

רות שפג תוקף אשרתו ,בזכות בקשה להכרהכפליט.
בחודש ינואר השנהקיבל תאיפינפרוםחבילהלבי־
$TS1$לביתו$TS1$
$DN2$לביתו $DN2$ברחובות .שוב ,החבילה הכילהפילים מעץ אשר
תו
במבט ראשון .אלא שפקיד־
$TS1$שפקידהמכס$TS1$
נ־־או תמימים למראה
$DN2$שפקידהמכס$DN2$גילו בשיקוף פשוט שערכו כיהפיליםמכילים
המכס
069,1
פחות מ־

של

ברור

מתאמפטמץ

הקפאין,

כדורי יאבה.

של

(!) אחוז.

שבו אחוזים

צת

נמוכים

היאבה

בישראל

״חס

בון הוא

שיבוא

ה־אבה יוחלף

ב״צ־ר מקומי המוני
ביתיות.

cr,c:1

שלנו

^*rf
אוריאסטליין
אירי

מעורב

ד״ראר־אלי:

במעב־ות
"ה!

שש

הוא מ־־צור בארץ .ה*ו :מה

"IJ#*rCJfll
^X&^&^QhZk

7311(311
Ml/L

',

"_־

[yi \s»ncK
'x*r

S₪m

כדורים'

rcn
"_"

־ו*׳׳ז׳;'^

Mr

משאיות בתאילנד החלו לצרוך

נהגי

על

בשנות ה־ 70

הכביש.

ןה לא עזר:

שעברה בלבד

בשנה

אינדיקציותלייצור
MM
גדולה של כדור־
$DN2$ומשמשים $DN2$כחומר הבסיסלייצור היאבה .בנוסף לכך היו
משים
ומקומות של אפדרין
תפיסות בכל מיני מעברים
או של חומרים אחרים שאפשרלייצר א־תם .זה לא
בהכרח אומר שמ״צר־ם ,אבל אנחנו צריכיםלהיות
שכזה.

מצד שני,

תפסנו

כמות

אפררין ,שהניעו מפקיסטן ,ומש־
$TS1$ומשמשים$TS1$

ערניים״.

בתאילנד

הרשויות

תפסו

במקביל,

תאונות

מאפשרתלעקוב

השיטה הזו

מעבדות

בארץ נכשל עד עתה,

המשטרה שעלתהעליהן ר־ בקלות.
בעיקר בזכות
אחת הסיבות היא דווקא
טכנולוגית ,בזכות מכשור
שנכנס לאחרונה לשימוש על ידי
המשטרה.
חדש
שבדומהלחריצים עלקליע ,שהם ייחודיים
מתברר
משאיר
כדורים
לכל אקדח ,כל מתקן ־יצור של

"טביעת אצבע" ייחודית על
החדש

לצלם

מאפשר

חריצים "הוריים .וכך

יודעת לש״ך אליה

המכשור המ־
$TS1$המשטרתי$TS1$
הכדורים.
את

הכדורולזהות

כשנתפסת מעבדה,

כדורים

בו

המשטרה

שנתפסו גם הרחק משם.

עוניים

דרכים

גם

אחר

משחק

שם
קשות,
הסם הוצא
מהחו|ז|
26מיליון כדורים

׳׳כן,

דרכי

והמשלוחים.
ההפצה

מכור

אחת

ראיתי פעם

שמישהו

שעובד איית

למישהו ,אני חושב שהוא היהערבי".
במה פעמים בחודש אתה לוקח ברור?
"בערך
שלוש־ארבע".
אסטלי־ן" :החומר הזה גורםלעלייה בדופק הלב
ל ,-/נזק
ובלחץ הדם.ויכול לגרום למי שלא מכור
ההשפעה מיידית .אחדי
בלתי הפיך ואירוע מוחי.

הטמונות

ושניסו את

החומר

מתארים

תחושה

העולם".ג' ,אחדהתאילנדים
באופן תדיר" :אני לא
אלא רקבבילוי בשעות הפנאי.

שבה

שעושים

זה בירה וזה

חרשים

אתה "מלך

שימוש

אנשים

בכדור

בכלל בעבודה,

משתמש בזה

אתה

מרגיש

שכד־להגב־ר

מהאקדמיה,

ה־צירתיות

יכולת

את הערנות

השתמשו בזה ודיווחו

לא

גבוהה מאוד.

א־חיב

בין

הרואק

נהר

לנהר

־ותר על

מאוחר

בפרטים ,כמובן
מסתפקיכ

שאתה

הסמים

נפחות

דמנכר־ם

רוצהלרקוד,לרוץ .זה כיף .כל
כשמשתמש מגיע לשלב הזה,
$DN2$להתמכר$DN2$אליו.
תמכר
פעות
במשק והכדור עושהלנו טוב בסוףהשבוע".
ראית פעם מישהו מחבריך מוכר יאבהלישראלים?
הלוואי הן הרסניות ,בהן פריחה על העור,א־ן־;;ונות,
השבוע אנחנו עובדים

חקירה
באחר האזורים
$DN2$מהחקירה $DN2$כי בנקים

במיאנמר

שימשו

בעצמם צינורות

במשולש

הזהב יותר ממיליארד כדורי יאבה .המ־
$TS1$המשטרה$TS1$

בעולם pic ,״משולש הזהב״.
הפסטורליים ביותר
שטרה
להלבנת כספי הסמים תמורתעמלות גבוהות.
$DN2$המשטרה$DN2$התאילנדית לבדה הצליחה לתפוס
שבשטח פרא־ אחד נפגשים גבו־
$TS1$גבולותיהן$TS1$
שמו ניתןלו מכיוון
קון שה אמנם הצליחלברוחומעולם לא נעצר ,מיליון.
לותיהן
הכדורים עושים את דרכם ממיאנמר לתאילנד
כשמי הס־
$TS1$הסמים$TS1$
חדש
אך כניעתו פינתה מקום לכוח
$DN2$גבולותיהן $DN2$של שלוש מדינות :מיאנמר (בורמה
לשעבר),
המאוחר של ווה
$DN2$הסמים $DN2$של המשולש :צבא המדינה
מים
ותאילנד .מאז שנות ה־  20של המאה הקודמת
לאוס
על גבי סוסים וחמורים ומגיעיםלאזורים צ׳אנג
כ־ 150

נחשב

משולש

אחת
בעולם,

עד

הזהב

לספק

ההרואין

והאופיום

מספר

את

משתמשים כבדים יותר לא
מכדור ביום .היאבה נחשב לאחר
ביותר ומספיקה צריכה של פעמים אחדות םי לה־
$TS1$להתמכר$TS1$

שותה יחד עם

אני

מגביר את ההשפעה.

היא

אופיום לחנוונים
המקונג,

מכר

אחת הסכנות הגדולות
לחיזוי.
שהשפעתו אינה ניתנת
במשך שלושה ־מים.
באפקט
ב־אבה עשויים לחוש
ולערנות מוג בו ול־
$TS1$ולעלייה$TS1$
כמה דקות הוא גורםלאופוריה
זוהי
שעימם שוחחנו
תחושת אופוריה ותאילנדים
$DN2$ולעלייה$DN2$בפעילות הגופנית .ידוע ל־ עללפחוד לושה
עלייה
ב־אבה

משתמשים

הניסיונותלהפעיל

שטרתי
$DN2$המשטרתי$DN2$

יאבה כדי

סדרה של

אחרי

להישאר

בשעות

הארוכות

Army

זים
$DN2$מבורמזים$DN2$
לאפגניסטן.
שהתואר המכובד עבר

State

קומוניסטים

Wa

,)United

ממוצא סיני.

מבורמ־
$TS1$מבורמזים$TS1$
המורכב

מדובר בכ־ 30

אלף

העבודה׳׳ "חיילים״
עד סוף המאה הקודמת הייתה"חלוקת
באחד
במשולש ברורה :עיקר ייצור הסמים היה בחלק של
משטרות תאילנד
העשור הכריזו
בתחילת
מיאנמר במשולש ,ומשם עברו ללאוסולתאילנד
המאבק
בסמים.
חורמה
העולם .אלא שבשנות ה־ 90הצלי־
$TS1$הצליחו$TS1$
ומיאנמר על מלחמת
להפצה בכל
להכניע את ״מלךהאופיום״ ,קון שה,
חו
הניב תוצאות ,ובשנת  2006נרשמה ירידה של
$DN2$הצליחו $DN2$הרשויות
כ־  80אחוז
בגידולי הפרג .אלא שאז הגיע המפנה,
ואת צבאהפלנגותשלו ,שנקרא מונג תאי .ארבע
ותופעה של ייצור סםסטרילי יותר ,שאינו דורש
והמשמרות
שנות חקירה משותפת שלהאינטרפול
שטחים חקלאיים עצומים ,החלה .לסם -קוראים
המקומיות בתאילנד ובמיאנמרהצליחו לשים את
יאבה.
האצבע על הקשר בין ׳׳חברת הגז והנפטהלאומית
בחמש השנים האחרונות יוצרו
פי
של מיאנמר״לבין ארגונו של קון שה .עוד עלה מה־
$TS1$מהחקירה$TS1$
הערכות,
על

אשרמגדלים,

מקונצרני

מייצרים

ומפיצים

הסמיםהגדולים
בעולם.

סמים

ראי

וצ׳אנג

מאי

תאילנד.

שבצפון

יורד־ב

משם

החומרים
לבנגקוק ,לצורך הפצה
עולמית .על

הרשויותבתאילנד,
מתאילנד
ממדים ,אשר חברולכנופיות
ישראל חושדים כי ארגון כזה
מי

ששולט

הם בעיקר ארגוני

המפיצים

בארץ ומייצא

החשש הזה נכון ,הרי

את

בשוק יצוא

הסמיכ

פשיעה סיניים

רהב

מקומיות.

במשטרת

הוא שיוצר

קשר עב

הסמיםלישראל.

שהרשויות

לארץ,

וגם

דריסת רגל של

ששיטותהפעולה
בכל
העולם.

אב

עשויות למצוא

עצמןמול בעיהכפולה :גם סם חדשpidjji
האכזריות

פי

שחו־ר

ארגוני פשיעה סיניים.

שלהם ידועות לשמצו

החשש הגדול של
ד״ר מיקי אריאלי,

הרשויות

מעבדות

גדולה של

כדורי

הוא

היחידה

ראש

פיראטיזת

שבשלב
לפשיעה

קטנות,

אפדרין

אבל

יעבור ייצור

פרמצבטית

ומשמשים

מפקיסטן

הבריאות.־ ״היו

במשרד

אינדיקציות לייצור

אין

שהגיעו

מסוים

היאבה

מצד שני,

שכזה.

כחומר

למעבדות

ביתיות.

כמה

תפסנו

הבסיס לייצור

כמות

היאבה״

למרות
הריסת מבנה החניכיים ,טיקים ,נזקלכליות ולכבד
מזהירים מפני
הפיתוי ,אם כן,גדול ורף הענישה נמוך .עד עתה
שהגורמים המקצועיים
שהיאבה יהפוך לאחד הסמים
האפשרות
 rrcaכ־ 150פועלים עם הכדורים בידיהם ,רובם
מהמשתמשים ביאבה
אסטליין" :חלקגדול
ומוות.
הפופולריים
מגיעיםלמוסדותגמילה במקרה הטוב ,לבתיהחולים
לשימוש עצמי .ברומה למלחמה בסוחרי הסמים ה־ש־
$TS1$השראלים$TS1$,
בארץ ,בישראל כמוב־ש־אל ,איש לא נער־ ?.ראש
$DN2$השראלים $DN2$,גם בזירה זו
המשטרה מצליחה בדרך כלל
ראלים,
לפגוע־ נפש במקרה הפחות טובולבתי הקברות בני
ואינו מנסה להקדים תרופה למכה .אץ ,למש? ,שום
השופט זכריה כספי,
לתפוס רק את הסוחרים הקטנים.
קרההרע".
פעילות הסברה בנושא.פועלתאילנדי שמבקשלע־
$TS1$לעבור$TS1$
בור
המשפט המחוז־ במחוז מרכז ,היטיב
סגן נשיא בית
$DN2$לעבור $DN2$בישראל משלם סכומים אדיריםלחב־־ות כוח
ואכן ,לצד תופעותהלוואי הפיזיות הסם עלול
לגרוםלבעיות נפשיות קשות ,כגון הזיות ,דיכאון,
ארם בהו״ל כר־לעלות על המטוסלבךגוריו למ־
$TS1$למעשה$TS1$,
לבטא את מצוקת המשטרה בגזר דין מקל שגזר על
ביבוא
אחד
$DN2$למעשה $DN2$,חלקם יידרשולעבור כשנתייםלפני שי;חילו
בדרך
"למרבית
יאבה:
הנאשמים
וחמור מכך ,פסיכוזה .השימוש ב־אבה הופך את המש־
$TS1$המשתמש$TS1$
עשה,
הצער,
תמש
מסבכ־ם אותם
להרוויח כסף .כל מאסר או קנס כספי
$DN2$המשתמש $DN2$מועד להתאבדות ומחקרים מצביעים על שיעור
כלל נלכדים בכף ,במסגרת מלחמת החורמה שעור־
$TS1$שעורכות$TS1$
כות
משתמשים .ד״ר מהל:
התאבדויות גבוה יותר בקרב
הרשויות
בחובות כבדים .אם "דעי כי
$DN2$שעורכות $DN2$המערכותכולן בעבריינות הסמים ,רק אלה הנ־
$TS1$הנמצאים$TS1$
פולחת עין
ומקפידות בנוגעל־אבה ,ייתכן כי ישקלו היטב את
$DN2$הנמצאים $DN2$במדרג היותר נמוך של עברייניםאלה .בדרך
מצאים
שהיאבה ממכר מאור ,הוא לא ממכר כמו
"למרות
כלל כרישי הסם אינם נתפסים .אפילו
הפסיכיאטריים שלו קשים
הרואין .עם זאת ,הנזקים
רשות
השימוש או הסחר בסם .באופן תמוד,
>׳
לפס־כוזות .אתה
האוכלוסין ,שמחלקה
תמצא
יותר מהרואין ,כ־ הוא גורם
בכתב אישום זה ניתןלראות ,כ־ ברקע
עלוני זכויות ,עוד
לא חשבו על זה .ר״ר מהל
הדברים עומרים אחר או אחרים...
הרבה יותר נפגעים מהחומר הזה בבתיהחולים באר־
$TS1$בארצותהברית$TS1$
מדרשות
מותר לילהבין כי היוזמה לכל מה
$DN2$בארצותהברית $DN2$מאשרמהרואין״.
צות־הברית
למלחמד בסמים מודה" :אני עובד
שנעשה היא מצד אלה״.
בתחום
השופט
הבעיה ה־אשיכול להיות שגם אם ארם קרוב לכם
ההסברהומעולםל;; שמ־
$TS1$שמעתי$TS1$
נפגע משימוש ביאבה ,לא תרעו על כך".הגיעו לבתי
הסברה בקרב
$DN2$שמעתי $DN2$על יוזמה של
הנאשם שנתיים
עתי
כספי גזר על
החולים הפסיכיאטריים הרבה נפגעים של הסם הזה",
וחצי שנות מאסרבלבד.
תאילנדים בנושא הזה .אם תיתן
בתאילנדית,
להם נ?שהו לקרוא
צאיויוטיונג־ואן וכמה מחבריו
אסטל־־ן" ,אבל אם להגיד זאת בעדינות ,בתי
אומר
יאבה
נלכדו עם חבילות כדורי
החולים לא תמיר מדווחים על הסיבות שבגללן אנ־
$TS1$אנשים$TS1$
זה כבר יהיה אטרקטיביבקבילם,
כי הם משועממים עד מוור,
מאסר שונות.
ונשפטו לתקופות
$DN2$אנשים $DN2$מגיעיםאליהם".
שים
שעות
דווקא

הכרישים
בינתיים העונשים

כמקרה הזה

למ־ שעמדמעליו

חופניים
שנפסקוליבואני

יאבה

עד

המשטרה כן הגיעה
בהיררכיה,

הפנאי

ואשר על

באנשים

פי הראיות אירגן כבר כמהחבילותלישראל,
אלא שלבסוף הפרקליטות סגרה איתו עסקת טיעון

כהפועליםתאילנדים
מאסר וארבעה חו־
$TS1$חודשים$TS1$
והשופט גזרעליו שלוש שנות
למי שנתפסו אצלו מאות כדורים;למקסימום שלוש
$DN2$חודשים$DN2$בלבד.
דשים
שנים למי שנתפס סוחרבאלפים .לעומתמולדתם,
אגב ,חלק מהמורשע־םהתאילנדים כבר בקיאים
לא מדו־
$TS1$מדובר$TS1$
שם סוחר סמיםיכול לקבל נזר דין מוות
לא־־ת־לוט נכסים,
בקשות
ריים בחוק והם מגישים
כדורי יאבה
000,3
$DN2$מדובר $DN2$בענישה מרתיעה .שיווק של
בר
פופולרית אחרת של מורשעים היאלעבור לכלא
בקשה
משובחיםיכוללהכניסלכיסיו של העובד קרובלחצי
נעו בין 12

מיליון שקל.

בישראל,

זהו

סכום

חורשי

מאסר

שלא ירוויהבמהלר כל

שהותו

גם אם יעבוד  12שעות ביממה.

שמזכה

"דקל״

אותו

מרוב

שבבאר־שבע,

$DN2$מחבריהם $DN2$.אם
בריהם.

המשלוחים

שם

מרצים

כברלשבת,לפחות

ומתמקדת

בשניים,

$TS1$מחבריהם$TS1$.
מח־
את עונשם רבים

בהרגשה ביתית.

שלהם .מעברלכך ,הרי מדובר

נורמטיבים ,אנשים שב>ולע־
$TS1$לעבור$TS1$,

$DN2$לעבור $DN2$,ואם הם יקראו מה
בור,

צפו־להם ,הםיירתעו

מכך .זה רעיוןמצוין".

לחקלאים
בתאילנד עונש על סמיםיכול להיות עונש
כאן הוא מקבל שנה־שנתיים והוא בחוץ .לדעת
יש דווקא פתרון אחר .בכור חסי:

לשלוח אותם לשם .למה יטפל
כסף,

המעצרעולה

בהם

אצלם
מוות.
שווה

כאן?הכל>עולה

כסף ,אתה צריר לאפשר%1

mm

לחו״ל .תאמיןלי,
הם לא יתעסקו בסמים יותר״.
אם הם

"רעו שתשלח אותב לשם,

amir -sh@yedioth.co.il

