
וקטלני,חדשתאילנדיסם"יאבה",חשיפה:

ישראלשלהמועדוניםבסצינתמתפשט

|»§

§;

היאבה.נוסחת

הייצורהחשש:

דוח:למ/\ביעבור

ביתית!

בפורוםנכבדחברהוא60חסןבכור

הוותיקהחקלאיבישראל.הנוריותמגדלי

הימיםאתהיטבזוכרשבשרוןפורתממושב

לערךנחשבהעורהאדמהכשעבודתההם,

אבללחממות,יוצאעודעצמוהואעליון.

היחידיםהישראליםביןהואכללבדרך

האינתי־פרצהמאזהאחרון,בעשורשם.

פארה

$TS1$האינתיפארה$TS1$

$DN2$האינתיפארה$DN2$,פועליםבעיקרמעסיקחסןהשנייה

ארוכות.שעותשעובריםתאילנדים

מאוד:מוטרדהיהחסןשעברהבשנה

הנוריותפריחתהאוויר,מזגשינוייבגלל

הטמפרטו־כישיערוהמומחיםהתאחרה.

רות

$TS1$הטמפרטורות$TS1$

$DN2$הטמפרטורות$DN2$הםהיחסיואורכוהסתיושלהגבוהות

הצמח.חיישלהעדיןהמחזוראתששיבשו

בחממתכילדעתדרךכללחסןהייתהלא

גרו־דרמהלהתחוללעומדתשלוהנוריות

לה

$TS1$גרולה$TS1$

$DN2$גרולה$DN2$יותר.הרבה

פסליובהחבילההאחרת.בדצמברהיהזה

שטיילמישכלמהסוגפיליםשלעץ

xr,<tar<sc•£'למושב.הגיעהמכירבמזרח

אחד(,25סופאסקורןפאנדונג^^^^

פנהחסן,שלהחרוציםמפועליו

■■
אתבעבורושיביאבבקשהאליו

עו־לרווחתדאגהמתוךאשרחסן,החבילה.

בדיו

$TS1$עובדיו$TS1$

$DN2$עובדיו$DN2$אליהםשנשלחוחבילותפעםלאהביא

בשמחה.הסכיםממולדתם,

והת־החבילהאתלסופאסקורןמסרחסן

פנה

$TS1$והתפנה$TS1$

$DN2$והתפנה$DN2$.ושוטריםעברודקותכמהלחממה

במתו־נעזרוהםהנוריות.שדהעלפשטו

רגמן

$TS1$במתורגמן$TS1$

$DN2$במתורגמן$DN2$היכןפאנדונגאתושאלולתאילנדית

והצ־שנתפסהביןהמבוהלהצעירהחבילה.



השו־מצאובתוכהחדרו.ל־רבמקררמקומה:עלביע

«■

$TS1$«■השו$TS1$

$DN2$«■השו$DN2$באנ־הכיתובשעליהםורודים,כדורים181,2טרים

גלית

$TS1$באנגלית$TS1$

$DN2$באנגלית$DN2$lyהאלההכדוריםיכוליםהשורהמןלאזרח

סוכריות,סתםאוגרוןכאבנגרכלכסניותלהיראות

הנ־הסםזהומדובר:במהמידהבינוהשוטריםאבל

חשב

$TS1$הנחשב$TS1$

$DN2$הנחשב$DN2$בארצות־הבר־תהמסוכניםהסמ־םלאחדכיום

האלהברבריםהתעסקתילאשלי״בחיים״יאבה״.

היה"זהחסן.משחזרעליי״,נופלתהמשטרהופתאום

ליאיןהסברים.לספקצריךהיית־נעים.לאמאוד

יהיהיהודיאיזהתאילנדים,להעסיקאלאברירה

כברהערביםאפילוחום?מעלות50ב־לעבורמוכן

והתאילנדים?הזאת.העבודהאתלעשותרוציםלא

מהםאחרלכלפעם.כמולאהםקילקלנו.כבראותם

הםאםאזישראלים,חבריםוגםפלאפוניםשנייש

הארץבכלהזההסםאתלהפיץיכוליםהםרוצים

הדרך",עלטובהקופהולעשותבקלות

למשקשהגיעהמשלוחכימגלהימים״ש״אלא

להגיעהיאבההחללאחרונהבים.טיפהרקהואחסןשל

2010בשנתולמעשהענקיים,במשלוחיםלישראל

דרכםאתשעשויאבהכדור־אלף40מ־־ותרנתפסו

mdmaהפופולרימהסםהשוואה,לצורךלישראל.

542,1שעברהבשנהנתפסובאקסטזי,הפעילהחומר

שנתפס",מהרק"וזהמסגרת(,)ראובלבדכדורים

פרמ־לפשיעההיחידהראשאריאל',מיקיד״ראומר

צבסית

$TS1$פרמצבסית$TS1$

$DN2$פרמצבסית$DN2$בפועל.נכנסכמה"תחשובהבריאות.במשרד

והשעברה,משנההמשטרהשלמודיעיןמחקרפיעל

מבלהלאאניהישראלית.לאוכלוסייההגיעלאעוד

הזליגהלזה.להאמיןקשהמאוראבלבמועדונים,

מתג־רקוהיאהתהילהכברהישראליתלאוכלוסייה

ברת.

$TS1$.מתגברת$TS1$

$DN2$.מתגברת$DN2$לפנילדאוגכשהתחלנומבודד.סםדברכזהאץ

׳זולנו:אמרוהמזויפות,התרופותבענייןשניםכמה

אמרתי:בתאילנד׳.אוברוסיהרקשמתרחשתתופעה

כרגעגדולאחדעולםאנחנוכזה,דבראין׳חבר׳ה,

היאבה״.עםהדבראותולפה׳.יגיעלשםשיגיעומה

מהמקונגד״ש

)"יא"סם"למיליםקיצורלמעשההוא״יא־בה״

כלו־בה״(,)"קאווםו״שיגעון״התאי(בשפתספתיד״

מר

$TS1$כלומר$TS1$

$DN2$כלומר$DN2$ייחדתערובתעםמה:אכןוהואהשיגעון"."סם

עםשמעורבתמתאמפטמינים,מסוגחומרשלדית

בעולם.החזקיםהסמיםלאחדנחשבהיאבהקפאין,

להתפשטוהחלבארץיחסיתחרששהואלמרות

היסטו־בעלסםהואהיאבההאחרונים,בחודשיםרק

ריה.

$TS1$.היסטוריה$TS1$

$DN2$.היסטוריה$DN2$כימאייד־עלהקודמתבמאהכברהומצאהוא

המו־שימושבונעשההשנייההעולםובמלחמתיפני,

ני

$TS1$המוני$TS1$

$DN2$המוני$DN2$.ושיקוםטיפולתחוםראשמהל,חייםד״רראשון

בעיקרבזה"השתמשומספר:בסמים,למלחמהברשות

גר־ולשריונריםלטייסיםיאבד,נתנוצבאי.לשימוש

מנים

$TS1$גרמנים$TS1$

$DN2$גרמנים$DN2$דיכאון,נגרגםשימשיאבהערניים.שיהיוכרי

פרוזק.כמודיכאון,נגרהחדשותהתרופותלפניעוד

שאםהנחהמתוךממריציםחומריםלתתהיההרעיון

ריכאונ״ם.פחותיהיוהםאפתיים,יהיולאהחולים

שנתייםבמשךיאבהזריקותקיבלהיטלראדולףגם

האישי".מרופאו

החלשבלתאילנד,ה-אבההגיע50ה־בשנות

:יקשומשאיותלנהגידלקבתחנותלהימכר

מפו־המדינהבכבישיבנהיגהערנייםלהישאר

תלים.

$TS1$.מפותלים$TS1$

$DN2$.מפותלים$DN2$שלמחרי־ותתאונותכמהלאחר1970ב־

בדומהא־בתאילנד,מהחוקהכדורהוצאאוטובוסים,

נמעטונמכרלמדיפופולרילהיותהוסיףלקנביס

בחופשיות.

התאייינריתהממשלההחליטה2003בשנתרק

:יצעהלמהלכיםאבלברצינות,ביאבהלהילחם

.בהטמניאדהמחיר.עלייתאחד:אפקטבעיקרהיה

למ־לכדור.שקל(29)כ־בהט250ל־שקל(11)כ־

רות

$TS1$למרות$TS1$

$DN2$למרות$DN2$נותרוהסנכשהייתה,היאבהתפוצתנותרהזאת

:לבד,שעברהבשנהבתאילנד.ביותרהפופולרי

;.תפסושבמהלכןחקירות,אלף41נערכולדוגמה,

משטרתשלהערכותפ־עלכדורים.)!(מיליון26

בא־מיובאיםאומיוצריםהיאבהכדורירובתאילנד,

זור

$TS1$באזור$TS1$

$DN2$באזור$DN2$ביןהפריעהגבולמתחםהזהב״,״משולששנקרא

'אזוריהמקונגנהרבואךותאילנד,לאוסמיאנמר,

מסגרת(.)ראוסביבוהפרא

לארץמגיעיםהתאילנדיםמהפועליםגדולחלק

מאודנפוצהאשרחקלאית,בעבודהלעבודכדי

מהםכמחתאילנד.בצפוןענייםארץחבליבאותם

רגיש:לוהמקוםזההיאבה.תרבותאתלכאןייבאו

בישראללחקלאותמתאילנדהפועליםשלתרומתם

שרקשלמד.אוכלוסייהלהכתיםואיןמכרעתהיא

שה־המיעוטזהאבלביאבה.משתמשמתוכהמיעוט

חדיר

$TS1$שהחדיר$TS1$

$DN2$שהחדיר$DN2$השיגעון״."סםאתלארץ

הקימושלפידםחקירהחומריהגיעוימים"ל״

ליש־סנייכליבוארשתותכמהמתאילנדפועלים

ראל.

$TS1$.לישראל$TS1$

$DN2$.לישראל$DN2$היאבהכיטועניםהםהחקירותכחדרי
,~

חומר./

שלהם.מהפולקלורחלקהואוכיממריץ

חממתעלהפשיטהנערכהשבופורת,מושב

נתפ־וכבוההברחותממוקדילאחדהפךהנוריות,

סו

$TS1$נתפסו$TS1$

$DN2$נתפסו$DN2$פשיטותבשלושכדוריםאלפיםמעשרתיותרבו

נערכהכשבועייכ,לפניהאחרונה,המשטרה.של

ביוםאש־חיון,שלוםבשםנוסףתמיםחקלאיאצל

לסניףשנשלחהבתועלקפצההמשטרהאחדבהיר

הפו־אח־בעבורחבילהלקהתכדיהמקומיהדואר

עלים.

$TS1$.הפועלים$TS1$

$DN2$.הפועלים$DN2$,לי־יעהפ״זהחיון.השבועמספר"נבהלתי״

TTO77RTO

בישראלשנתפסוהאקסטזילעומתהיאבהכדורימספר

MDMA)אקסטזי(

יאבה

בסמיםלמלחמההרשותנתונים:

אמנםהגיעוהראשונים"המשלוחיםבסמים:למלחמההרשותאסטליין,אות

קוראשאניכאלהמיניכלבארץפה01אתגילומאודמהראבלהזרים,לעובדים

זהלקוקאיןיחסיתכילסוחר,עוברמטבעלהיותהתחילזהמשם'מתעניינים׳.להם

שקל״50ב־גםזהאתלקבליכולאתהלעניים.לקוקאיןנחשבזהזול

מהמזךוהפיליםז>י70

nfi1en.מ|וייאבה.גז־ורי
בין|בישראלכד<ר

li^nnaןל.200?־



אוריאסטליין

wv-
dttt*^כולי
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מעורבאוריאסטליין

לאסיפורזהנפשית.מאודהפריעגםאבלבעבורה,■■

התפיסהמלבדכולנו״.עלשנפלסיוטממשפשוט,

משלוחיםשניעודהאחרוניםבשבועייםנתפסוהיו

איןהמקצועלאנשימתאילנד.כדוריםשלענקיים

לישראל.עלייה׳׳״עשהה־אבהספק:

בקפהבשמפו,

יציר־התאילנדיםהפועליםשלההברחהשיטות

תיות

$TS1$יצירתיות$TS1$

$DN2$יצירתיות$DN2$.נתפסותמימיםפיליםפסל־בתוךמלבדמאוד

ובמקרהשמפו,ובבקבוקיקשקניבתוךגםברורים

מזלואתוונמאלטפורנצ׳א־בשםפועלניסהאףאחד

הואקפה.צנצנותבתוךלישראלכדוריםבהברחת

ובהחבילהוקיבלברעננהירידהשלכתובתמסר

הירידהשלדרכונהעםהגיעוונמאלטצנצנות.במה

בלשיכישםלגלותוהופתעברעננההדוארלסניף

החרימוהםביציאה.לוממתיניםתל־אב־בימ״ר

פחותלאהוסלקושבהןהקפה,אריזותאתמידיו

יאבה.כדורי075,3מ־

עו־בישראלהפועלותהיאבהשלהיבוארשתות

ברות,

$TS1$,עוברות$TS1$

$DN2$,עוברות$DN2$ובעולם,בישראלהסמיםעסקילרובבדומה

הבינייםדרגמנהליבשטח,המפיציםדר;־ם:בשלושה

וכךהמפיצים,הםנתפסיםכללשבדרךמיוהכרישים.

רביםשבמקריםהתאילנדים,הפועליםשלבמקרהגם

שולחיהם.עלבאדיקותמגינים

תאיפינפרום,תפנימיטשלבמקרהלמשלהיהכך

ברומהשנים.שבעכברבארץשנמצאתאילנדיפועל

לגרבארץתא־פ־נפרוםנשאראחריםרביםלפועלים

כפליט.להכרהבקשהבזכותאשרתו,תוקףשפגרות

לבי־חבילהתאיפינפרוםקיבלהשנהינוארבחודש

תו

$TS1$לביתו$TS1$

$DN2$לביתו$DN2$.אשרמעץפיליםהכילההחבילהשוב,ברחובות

שפקיד־אלאראשון.במבטלמראהתמימיםנ־־או

המכס

$TS1$שפקידהמכס$TS1$

$DN2$שפקידהמכס$DN2$מכיליםהפיליםכישערכופשוטבשיקוףגילו

שתא־פ־נפרוםברגע־אבה.בדור־069,1מ־פחותלא

ב־בואלחשודמ־דהפךהואלביתו,החב־להאתלקח

כברברורהיהולפרקליטותלמשטרהונעצר.הסם

הסם,אתייבאאמנםתאיפינפרוםב־הראשוןמהשלב

רשתשלבהיררכיהגבוהעומראיננובוודאיהואאבל

תאיפיגפרוםבשנייהוגםהראשונהבחקירההיבוא.

הביאמ־למעןאותוכששאלולשמיים,עיניופילבל

עדשהסתבךהביןכשכברהשלישית,בחקירההסם.את

החבי־כ־לוהודיעאשרמסתור־אדםעלסיפרצוואר,

לה

$TS1$החבילה$TS1$

$DN2$החבילה$DN2$עםקשר־יצריםאירשאלכשהחוקרלהגיע.צר־כה

נגזרחודשיםארבעהלפניוהשתתק.חזרהואהאיש,

בפועלי.מאסרלשנת״םתאיפ־נפרוםשלדינו

הפקיסטניהקשר

בהתאםמשתנהבישראלהיאכהמחיר

המתאמפט־שריכוזככלהכדור.לאיכות

מין

$TS1$המתאמפטמין$TS1$

$DN2$המתאמפטמין$DN2$ריכוזהכדור.מחירגםכךעולה,בו

30ל־שנייםביןנעהמסוכןהחומר

נמוכיםאחוזיםשבוברוראחוז.)!(

לעלותיכולמתאמפטמץשל

אחו־עםכדורבעורשקל,40

זים

$TS1$אחוזים$TS1$

$DN2$אחוזים$DN2$שקל.200עדיעלהגבוהים

המרכיבהואשכאמורהקפאין,

שמסייע)וזהבכדורהשניהעיקרי

מעציםיוצרו,שהואהערנותלאפקט

המתאמפטמץ.שלהשפעתואת

שלמגמההחלההאחרוניםבחודשים

חששוהחוקאכיפתרשויותשמפניומה

_.לישראלים.להגיעהחלהסםמכליותר

והיוםבדימוסתת־ניצבאסטל״ן,אורי

למלחמהברשותהאכיפהתחוםראש

היאבהשלהזל־גהכ־מזההבסמים,

הולכתבתל־אביבהמועדוניםאל

הראשונים"המשלוחיםוגוברת;

wjהזרים,לעובדיםאמנםהגיעו
פהזהאתגילומאורמהראבל

קוראשאניכאלהמיניכלבארץ

התחילזהמשם׳מתעניינים׳.להם

cr,c:1זאת,עםלסוחר.עוברמטבעלהיות

בתתי־רקמצויההזליגהכ־לציין

rf^*יותרהרבהלהיותיכולוהמצבהדררלת

איריגרוע".

־אבהממיקנהתאילנדימשתמששלרובבעוד
יץ

בכ־ורים,למפיצים׳׳משלמים")היבואניםתאילנדי

ניםהבל״להפצה(,תמריץשמהווהמהבכסף,לא

אצלאותומשיגיםהכ־וראתשגילוהישראלים

משישרשישראלינר־רלסמים.הקבועיםהרילר־ם

העוב־לקהילתמחוץנפוצה)שאינהיאבהבמילה

דים

$TS1$העובדים$TS1$

$DN2$העובדים$DN2$חח"אקיבקשהקליינטולרובהרחוק(,מהמזרח

זהזרי־זהלקוקאין"יחסיתאסטל״ן;תאילנדית".

ה>ןישאתמכיראתהאסלעניים.לקוקאיןנחשב

ב־זהאתלקבל־כולאתההמשלוח,אתשמקבל

50

$1ST$50$1בST$

$2ND$50$2בND$.־(בלאתההרבה,קונהאתהאםשקל

.־לורביםתאילנדיםעובדיםהנחה.

מזה".להרוויחשאפשר

srשלבםההערכהמהי

״חסבישראלהיאבהצת

vf?אחריפ

להשתקעמתחיל׳׳היאבה

יכוליםלאעודאנחנובארץ.

למכתהפךשהיאבהלהגיד

הכתבהזהובמובןמדינה,

מתב־אבלבזמן,מגיעהשלך

צעות

$TS1$מתבצעות$TS1$

$DN2$מתבצעות$DN2$כמעטונתפסותתפיסות

גלוייות.אלפישבועיבסיסעל

נהמשתמשיםב־שראללהערכתנו,

יי׳-**-,
בנלל,גלולותמיליוזמעשרהביותי

:סםעד״־שהואאקסטד,כולל

שלנוהחששבישראל.הפופולרי

הפו־לסםיהפוךשה־אבההוא

^^

$TS1$^^הפו$TS1$

$DN2$^^הפו$DN2$־בההואכיביותר,פולר־

מאקסטז"׳מסוכןיותר■§

TS1$$שרךTS1$$שר־נוסףקשהתסריט

TS1$$בחשTS1$$בחש־מביאותהחוקשו־־ת^,,
$DN2$בחש$DN2$

H^1חלףיוה־אבהשיבואהואבון

במעב־ותהמונימקומיב״צ־ר

שש"ה!אר־אלי:ד״רביתיות.

:מהה*ובארץ.מ־־צורהואשלנו

לטייסיםיאבהנתנוהעולם״במלחמתבסמים:למלחמההרשותמהל,חיוםד״ר

שנתייםבמשךבהזרקהיאבהקיבלהיטליאדולףגםערניים.שיהיוכדיולשריונרים

מתוקפרתק,כמותרופותלפניעודדיכאון,נגדשומשגםהיאבהשלו.האישימהרופא

דיכאוניים״פחותיהיוהםאפת״םיהיולאהמטופליםשאםהנחה

avגריהרמן

הלופטוואבהטייסי

\רדיווחומשתמשים

מוגברחערנות

אי.פיצילום:



MMכמותתפסנושני,מצדשכזה.לייצוראינדיקציות

ומש־מפקיסטן,שהניעואפררין,כדור־שלגדולה

משים

$TS1$ומשמשים$TS1$

$DN2$ומשמשים$DN2$היולכךבנוסףהיאבה.לייצורהבסיסכחומר

אפדריןשלומקומותמעבריםמיניבכלתפיסות

לאזהא־תם.לייצרשאפשראחריםחומריםשלאו

להיותצריכיםאנחנואבלשמ״צר־ם,אומרבהכרח

ערניים״.

עתה,עדנכשלבארץמעבדותלהפעילהניסיונות

בקלות.ר־עליהןשעלתההמשטרהבזכותבעיקר

מכשורבזכותטכנולוגית,דווקאהיאהסיבותאחת

המשטרה.ידיעללשימושלאחרונהשנכנסחדש

ייחודייםשהםקליע,עללחריציםשבדומהמתברר

משאירכדוריםשל־יצורמתקןכלאקדח,לכל

המ־המכשורהכדורים.עלייחודיתאצבע""טביעת

שטרתי

$TS1$המשטרתי$TS1$

$DN2$המשטרתי$DN2$בוולזהותהכדוראתלצלםמאפשרהחדש

המשטרהמעבדה,כשנתפסתוכך"הוריים.חריצים

משם.הרחקגםשנתפסוכדוריםאליהלש״ךיודעת

דרכיאחרגםלעקובמאפשרתהזוהשיטהבמקביל,

והמשלוחים.ההפצה

מכורמשחק

היאב־אבההטמונותהגדולותהסכנותאחת

חרשיםמשתמשיםלחיזוי.ניתנתאינהשהשפעתו

־מים.שלושהבמשךבאפקטלחושעשוייםב־אבה

שוחחנושעימםותאילנדיםאופוריהתחושתזוהי

"מלךאתהשבהתחושהמתאריםהחומראתושניסו

בכדורשימוששעושיםהתאילנדיםאחדג',העולם".

בעבודה,בכללבזהמשתמשלא"אניתדיר:באופן

עםיחדשותהאניהפנאי.בשעותבבילוירקאלא

שאתהמרגישאתהההשפעה.אתמגבירוזהבירהזה

עובדיםאנחנוהשבועכלכיף.זהלרוץ.לרקוד,רוצה

השבוע".בסוףטובלנועושהוהכדורבמשק

לישראלים?יאבהמוכרמחבריךמישהופעםראית

מכראייתשעובדשמישהואחתפעםראיתי׳׳כן,

ערבי".היהשהואחושבאנילמישהו,

ברור?לוקחאתהבחודשפעמיםבמה

שלוש־ארבע"."בערך

הלבבדופקלעלייהגורםהזה"החומראסטלי־ן:

נזקל/-,מכורשלאלמילגרוםויכולהדם.ובלחץ

אחדימיידית.ההשפעהמוחי.ואירועהפיךבלתי

ול־בומוגולערנותלאופוריהגורםהואדקותכמה

עלייה

$TS1$ולעלייה$TS1$

$DN2$ולעלייה$DN2$לושהלפחודעלל־ידועהגופנית.בפעילות

אתהערנותאתלהגב־רשכד־מהאקדמיה,אנשים

על־ותרמאוחרודיווחובזההשתמשוה־צירתיות

כמובןבפרטים,א־חיבלאמאוד.גבוההיכולת

נפחותמסתפקיכלאיותרכבדיםמשתמשים

דמנכר־םהסמיםלאחרנחשבהיאבהביום.מכדור

לה־םיאחדותפעמיםשלצריכהומספיקהביותר

תמכר

$TS1$להתמכר$TS1$

$DN2$להתמכר$DN2$.פעותהזה,לשלבמגיעכשמשתמשאליו

א־ן־;;ונות,העור,עלפריחהבהןהרסניות,הןהלוואי

לחנווניםאופיום

האזוריםבאחרהמקונג,לנהרהרואקנהרבין

הזהב״.״משולשpicבעולם,ביותרהפסטורליים

גבו־נפגשיםאחדפרא־שבשטחמכיווןלוניתןשמו

לותיהן

$TS1$גבולותיהן$TS1$

$DN2$גבולותיהן$DN2$לשעבר(,)בורמהמיאנמרמדינות:שלוששל

הקודמתהמאהשל20ה־שנותמאזותאילנד.לאוס

מספרוהאופיוםההרואיןלספקהזהבמשולשנחשב

לאפגניסטן.עברהמכובדשהתוארעדבעולם,אחת

העבודה׳׳"חלוקתהייתההקודמתהמאהסוףעד

שלבחלקהיההסמיםייצורעיקרברורה:במשולש

ולתאילנדללאוסעברוומשםבמשולש,מיאנמר

הצלי־90ה־שבשנותאלאהעולם.בכללהפצה

חו

$TS1$הצליחו$TS1$

$DN2$הצליחו$DN2$שה,קוןהאופיום״,״מלךאתלהכניעהרשויות

ארבעתאי.מונגשנקראשלו,הפלנגותצבאואת

והמשמרותהאינטרפולשלמשותפתחקירהשנות

אתלשיםהצליחוובמיאנמרבתאילנדהמקומיות

הלאומיתוהנפטהגז׳׳חברתביןהקשרעלהאצבע

מה־עלהעודשה.קוןשלארגונולביןמיאנמר״של

חקירה

$TS1$מהחקירה$TS1$

$DN2$מהחקירה$DN2$צינורותבעצמםשימשובמיאנמרבנקיםכי

גבוהות.עמלותתמורתהסמיםכספילהלבנת

נעצר,לאומעולםלברוחהצליחאמנםשהקון

הס־כשמיחדשלכוחמקוםפינתהכניעתואך

מים

$TS1$הסמים$TS1$

$DN2$הסמים$DN2$ווהשלהמאוחרהמדינהצבאהמשולש:של

United Wa State Army,)מבורמ־המורכב

זים

$TS1$מבורמזים$TS1$

$DN2$מבורמזים$DN2$אלף30בכ־מדוברסיני.ממוצאקומוניסטים

סמיםומפיציםמייצריםמגדלים,אשר"חיילים״

בעולם.הגדוליםהסמיםמקונצרניבאחד

תאילנדמשטרותהכריזוהעשורבתחילת

המאבקבסמים.חורמהמלחמתעלומיאנמר

שלירידהנרשמה2006ובשנתתוצאות,הניב

המפנה,הגיעשאזאלאהפרג.בגידוליאחוז80כ־

דורששאינויותר,סטריליסםייצורשלותופעה

-קוראיםלסםהחלה.עצומים,חקלאייםשטחים

יאבה.

יוצרוהאחרונותהשניםבחמשהערכות,פיעל

המ־יאבה.כדוריממיליארדיותרהזהבבמשולש

שטרה

$TS1$המשטרה$TS1$

$DN2$המשטרה$DN2$150כ־לתפוסהצליחהלבדההתאילנדית

מיליון.

לתאילנדממיאנמרדרכםאתעושיםהכדורים

צ׳אנגלאזוריםומגיעיםוחמוריםסוסיםגביעל

יורד־במשםתאילנד.שבצפוןמאיוצ׳אנגראי

פיעלעולמית.הפצהלצורךלבנגקוק,החומרים

הסמיכיצואבשוקששולטמיבתאילנד,הרשויות

רהבסינייםפשיעהארגוניבעיקרהםמתאילנד

במשטרתמקומיות.לכנופיותחברואשרממדים,

עבקשרשיוצרהואכזהארגוןכיחושדיםישראל

אבלישראל.הסמיםאתומייצאבארץהמפיצים

למצואעשויותשהרשויותהרינכון,הזההחשש

שחו־רpidjjiחדשסםגםכפולה:בעיהמולעצמן

סיניים.פשיעהארגונישלרגלדריסתוגםלארץ,

לשמצוידועותשלהםהאכזריותהפעולהששיטות

העולם.בכל

הארוכותבשעותעונייםלהישארכדייאבהלצרוךהחלובתאילנדמשאיותנהגי

מהחו|ז|שםהוצאהסםקשות,דרכיםתאונותשלסדרהאחרי70ה־בשנותהכביש.על
כדוריםמיליון26בתאילנדהרשויותתפסובלבדשעברהבשנהעזר:לאןה

^X&^&^QhZk"IJ#*rCJfll 7311(311Ml/L

yi\s»ncK['x*rrcn "_""_־
',

S₪m'־ו*׳׳ז׳;כדורים^'
Mr



ביתיות.למעבדותהיאבהייצוריעבורמסויםשבשלבהואהרשויותשלהגדולהחשש

כמה״היוהבריאות.־במשרדפרמצבטיתלפשיעההיחידהראשאריאלי,מיקיד״ר

כמותתפסנושני,מצדשכזה.לייצוראינדיקציותאיןאבלקטנות,פיראטיזתמעבדות

היאבה״לייצורהבסיסכחומרומשמשיםמפקיסטןשהגיעואפדריןכדורישלגדולה

ולכבדלכליותנזקטיקים,החניכיים,מבנההריסת

ביאבהמהמשתמשיםגדול"חלקאסטליין:ומוות.

החוליםלבתיהטוב,במקרהגמילהלמוסדותמגיעים

בניהקברותולבתיטובהפחותבמקרהנפשלפגוע־

הרע".קרה

עלולהסםהפיזיותהלוואיתופעותלצדואכן,

דיכאון,הזיות,כגוןקשות,נפשיותלבעיותלגרום

המש־אתהופךב־אבההשימושפסיכוזה.מכך,וחמור

תמש

$TS1$המשתמש$TS1$

$DN2$המשתמש$DN2$שיעורעלמצביעיםומחקריםלהתאבדותמועד

מהל:ד״רמשתמשים.בקרביותרגבוההתאבדויות

כמוממכרלאהואמאור,ממכרשהיאבה"למרות

קשיםשלוהפסיכיאטרייםהנזקיםזאת,עםהרואין.

תמצאאתהלפס־כוזות.גורםהואכ־מהרואין,יותר

באר־החוליםבבתיהזהמהחומרנפגעיםיותרהרבה

צות־הברית

$TS1$בארצותהברית$TS1$

$DN2$בארצותהברית$DN2$מהרואין״.מאשר

לכםקרובארםאםשגםלהיותשיכולה־אהבעיה

לבתי"הגיעוכך.עלתרעולאביאבה,משימושנפגע

הזה",הסםשלנפגעיםהרבההפסיכיאטרייםהחולים

בתיבעדינות,זאתלהגידאם"אבלאסטל־־ן,אומר

אנ־שבגללןהסיבותעלמדווחיםתמירלאהחולים

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$אליהם".מגיעים

חופנייםהכרישים

עדיאבהליבואנישנפסקוהעונשיםבינתיים

מאסרחורשי12ביןנעותאילנדיםפועליםכה

שלושלמקסימוםכדורים;מאותאצלושנתפסולמי

מולדתם,לעומתבאלפים.סוחרשנתפסלמישנים

מדו־לאמוותדיןנזרלקבליכולסמיםסוחרשם

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$יאבהכדורי000,3שלשיווקמרתיעה.בענישה

לחציקרובהעובדשללכיסיולהכניסיכולמשובחים

שהותוכלבמהלרירוויהשלאסכוםזהושקל.מיליון

ביממה.שעות12יעבודאםגםבישראל,

עתהעדנמוך.הענישהורףגדולכן,אםהפיתוי,

rrcaרובםבידיהם,הכדוריםעםפועלים150כ־

ה־ש־הסמיםבסוחרילמלחמהברומהעצמי.לשימוש

ראלים,

$TS1$,השראלים$TS1$

$DN2$,השראלים$DN2$כללבדרךמצליחההמשטרהזובזירהגם

כספי,זכריההשופטהקטנים.הסוחריםאתרקלתפוס

היטיבמרכז,במחוזהמחוז־המשפטביתנשיאסגן

עלשגזרמקלדיןבגזרהמשטרהמצוקתאתלבטא

בדרךהצער,"למרביתיאבה:ביבואהנאשמיםאחד

שעור־החורמהמלחמתבמסגרתבכף,נלכדיםכלל

כות

$TS1$שעורכות$TS1$

$DN2$שעורכות$DN2$הנ־אלהרקהסמים,בעבריינותכולןהמערכות

מצאים

$TS1$הנמצאים$TS1$

$DN2$הנמצאים$DN2$בדרךאלה.עברייניםשלנמוךהיותרבמדרג

אפילונתפסים.אינםהסםכרישיכלל

<׳ברקעכ־לראות,ניתןזהאישוםבכתב

אחרים...אואחרעומריםהדברים

מהלכלהיוזמהכילהביןלימותר

השופטאלה״.מצדהיאשנעשה

שנתייםהנאשםעלגזרכספי

בלבד.מאסרשנותוחצי

מחבריווכמהיונג־ואןצאיויוט

יאבהכדוריחבילותעםנלכדו

שונות.מאסרלתקופותונשפטו

הגיעהכןהמשטרההזהכמקרהדווקא

עלואשרבהיררכיה,מעליושעמדלמ־

לישראל,חבילותכמהכבראירגןהראיותפי

טיעוןעסקתאיתוסגרההפרקליטותשלבסוףאלא

בשניים,ומתמקדתהמשלוחיםמרובאותושמזכה

חו־וארבעהמאסרשנותשלושעליוגזרוהשופט

דשים

$TS1$חודשים$TS1$

$DN2$חודשים$DN2$.בלבד

בקיאיםכברהתאילנדיםמהמורשע־םחלקאגב,

נכסים,לא־־ת־לוטבקשותמגישיםוהםבחוקריים

לכלאלעבורהיאמורשעיםשלאחרתפופולריתבקשה

מח־רביםעונשםאתמרציםשםשבבאר־שבע,"דקל״

בריהם.

$TS1$.מחבריהם$TS1$

$DN2$.מחבריהם$DN2$ביתית.בהרגשהלפחותלשבת,כבראם

מפנימזהיריםהמקצועייםשהגורמיםלמרות

הפופולרייםהסמיםלאחדיהפוךשהיאבההאפשרות

.?ראשנער־לאאישב־ש־אל,כמובישראלבארץ,

שוםלמש?,אץ,למכה.תרופהלהקדיםמנסהואינו

לע־שמבקשתאילנדיפועלבנושא.הסברהפעילות

בור

$TS1$לעבור$TS1$

$DN2$לעבור$DN2$כוחלחב־־ותאדיריםסכומיםמשלםבישראל

למ־לבךגוריוהמטוסעללעלותכר־בהו״לארם

עשה,

$TS1$,למעשה$TS1$

$DN2$,למעשה$DN2$חילושילפניכשנתייםלעבוריידרשוחלקם;

אותםמסבכ־םכספיקנסאומאסרכלכסף.להרוויח

עיןפולחתהרשויותכי"דעיאםכבדים.בחובות

אתהיטבישקלוכיייתכןל־אבה,בנוגעומקפידות

רשותתמוד,באופןבסם.הסחראוהשימוש

עודזכויות,עלונישמחלקההאוכלוסין,

מדרשותמהלר״רזה.עלחשבולא

עובד"אנימודה:בסמיםלמלחמד

שמ־ל;;ומעולםההסברהבתחום

עתי

$TS1$שמעתי$TS1$

$DN2$שמעתי$DN2$בקרבהסברהשליוזמהעל

תיתןאםהזה.בנושאתאילנדים

בתאילנדית,לקרואנ?שהולהם

בקבילם,אטרקטיבייהיהכברזה

שעותמוור,עדמשועממיםהםכי

מדוברהרילכך,מעברשלהם.הפנאי

לע־שב<ואנשיםנורמטיבים,באנשים

בור,

$TS1$,לעבור$TS1$

$DN2$,לעבור$DN2$יירתעוהםלהם,צפו־מהיקראוהםואם

מצוין".רעיוןזהמכך.

אצלםחסי:בכוראחר.פתרוןדווקאישלחקלאים

מוות.עונשלהיותיכולסמיםעלעונשבתאילנד

שווהלדעתבחוץ.והואשנה־שנתייםמקבלהואכאן

עולההכל<כאן?בהםיטפללמהלשם.אותםלשלוח

mmלאפשרצריראתהכסף,עולההמעצרכסף, %1

לשם,אותבשתשלח"רעוהםאםלי,תאמיןלחו״ל.

יותר״.בסמיםיתעסקולאהם

amir -sh@yedioth.co.il


