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עולם״,״תיקוןחברתהחוקיתהרפואיתהמריחואנה

מנסיםעכשיואבלמוזיקה.לצלילישפורחת

להיפטרלידםגדלהשהמויחואנההתושבים
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העשב
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השכן
עולם""תיקוןחברתשלהרפואיתהמריחואנה

שמלווההכאבעללהתגברקשיםחולים450ל־עוזרת

הגידולחממתלידשגריםהשכניםאבלחייהם.את

ומנהליםהמקוםעלעברייניםמהשתלטותחוששים
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av7

$1ST$המav7$1ST$
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שהקימה

$TS1$רפואשהקימה$TS1$

$DN2$רפואשהקימה$DN2$עולם״"תיקוןחברת

העציצים,ביןעוברהואהארץ.בצפוןביישוב

שיבשו.מעליםאותםומנקהברוךאליהםמדבר

עצוב.בחיוךאומרהואשלי',התרפיה"זאת

גידולאלמוגשלבראשוהתגלהשנתייםלפני

החלהואהגידוללהוצאתניתוחלאחרסרטני.

אגרסיביים.כימותרפיהטיפולילקבל

אלמוג,אומראיומים",היוהטיפולים״חודשי

הגוףלתוךשמחדיריםהרעלכאילומרגיש"זה32

נושר.השיערהפנימיים.האיבריםכלאתאוכל

נפרדבלתיחלקהןוההקאותהאיומותהבחילות

במצבקיצונייםמשינוייםסבלתיהיום.משגרת

הכיהאנשיםעלדווקאהעצביםאתהוצאתיהרוח,

לצאתליאיפשרלאהנפשיהקושיאליי.קרובים

שלי".החיסוניתהמערכתאתהחלישזהמהבית.

לנ־הרופאיםלוהציעוחודשיםמספרלפני

סות

$TS1$לנסות$TS1$

$DN2$לנסות$DN2$השפעותאתלהקלכדירפואיקנביסלעשן

זהאיךידעתילאלעשן."פחדתיהכימותרפיה.

הרא־בטיפולכבר״אבלאומר,הואעליי״,ישפיע

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$היואחרת.הרגשתישעישנתיאחרישעברתי

כאביםפחותצמרמורות,פחותבחילות,פחותלי

יכולשאניסופסוףהרגשתיובגוף.הידייםבכפות

אנושית".בצורההכימותרפיהאתלעבור

רפואיקנביסלעשןשהחללאחרימיםכמה

חזרהואופיזית.נפשיתלהתאוששאלמוגהצליח

שאותוכלה,שמלותלעיצובשלובסטודיולעבוד

הפנאיבשעותלהתנדבוהחלשחלה,לפניפתח

אנילחברה.ועוזרלעצמיעוזראני"כאןבחממה.

חוליםלמאותעוזרבומספלשאניצמחשכל׳זרע

זהתתפה.זאתהרפואי.לקנביסשזקוקיםכמתי

כימותרפיהשלשנהחציעודלינותרהסם.לא

אתלעבוראוכלאניהקנביסשבזכותיודעואני

להישבר״.ולאהאלההקשיםהטיפולים

החממהנמצאתשבוהיישובשתושביאלא

אתרואיםקנביסלגידוללהדגישישהחוקית,

שהוקמהלאחרקצרזמןלגמרי.אחרתהדברים

במאבקופתחוהתושביםנגדההתאגדוהחממה

אותםלהעיףרוצים״אנחנולסגירתה.ציבורי

היישובמתושביאחדבנחרצותאומרמפה״,

לענייןמתנגדהיישוב״כלהמאבק.אתשמוביל

מושכיםסמיםסמים.זהמריחואנהאחר.פההזה

ריבהצנצנתלזרוקכמוזהעברייניים.גורמים

נמלים.מאותיבואומידבמטבחהרצפהעל

היוםירחקלאביישובמריחואנהחממתישאם

ופושעים.מסוממיםהמקוםעלישתלטושבו

פהישלכולנואידאל.מתוךהיישובאתהקמנו

שלנו״.ביישובזהאתרוציםלאואנחנוילדים

לרפאריעויון

ברי־כיוםמחזיקיםהארץברחביחולים900

שיון

$TS1$ברישיון$TS1$

$DN2$ברישיון$DN2$כדירפואיקנביסלעשןהבריאותמשרד

אח־גפיים,קטועיחלקםמכאוביהם.אתלהקל

רים

$TS1$אחרים$TS1$

$DN2$אחרים$DN2$כימות׳טיפוליעםשמתמודדיםסרטןחולי

שבמשךקרבהלםנפגעיביניהםישקשים,רפיה

אונכיםהםואחריםולתפקד,לישוןהתקשושנים

שרקאיומיםכרונייםמכאביםשסובליםחולים

התקווהאתלהםהחזירהרפואיהקנביסעישון

הראשונההייתהעולם""תיקוןחברתלחיים.

קנביםלגדלהבריאותמשרדאישוראתשקיבלה

מהחוליםלמחציתאותומספקתהיאכיוםרפואי.

קיבלההיאבביקושלעמודכדיהרישיון.בעלי

נוספתחממהולהקיםלהתרחבהיתרלאחרונה

זעםאתמעוררתשכרגעזאת

הארץ.בצפוןהתושבים

לפעולהחלהעולםתיקון

^+קיבלאז־חצי.שנתייםלפני
30בןסעסעודבדוי(,)שםגל

הבריאותממשרדמיוחדיישיח

•.jjBrולספקורפואיקנביסלגדל

llpP^neהחברהבמסגרתלחולים
בשנתכברכן,לפניעודקים.

ממשרדרישיוןקיבלהוא2005

לחוליםולחלקלגדלהבריאות

שקיבלהראשוןהיהגלפרטי.באופןקנבים

חילקהואשניםארבעלפניבארץ.כזהרישיון

450לכ־מחלקכברהואכיוםחולים.64ל־קנביס

גםבחינם.לחוליםניתןלציין,ישהקנביס,חולים.

בהתנדבות.זאתעושיםבגידולוהעוסקיםכל

לגדלההיתרעולם"ל״תיקוןשניתןמאז

רישיוןהבריאותמשרדהנפיקרפואי,קנביס

חוותארבעבארץפועלותוכיוםמגדליםלעור

קנביסמספקיםהאחריםהמגדליםנוספות.גידול

כלהארץ.ברחבינוספיםחולים450לכ־רפואי

בחודשרפואיקנביסגרם60עדמקבלחולה

עולםבתיקוןהבריאות.משרדהנחיותפיעל
15ל־ביןחולהלכלאטומהבשקיתמחלקים

בשבוע.קנביסגרם

המ־ואלעולם״״תיקוןאלמופניםהחולים

גדלים

$TS1$המגדלים$TS1$

$DN2$המגדלים$DN2$מנהלברוך,יהודהד״רידיעלהאחרים

ובעל"אברבנאל"הנפשלבריאותהרפואיהמרכז

להחזקה,רישיוןלהנפיקהבלעדיתהסמכות

לצר־מסוכניםסמיםשלושינועשימושייצור,

כים

$TS1$לצרכים$TS1$

$DN2$לצרכים$DN2$.רישיון,לקבלשמעונייניםחוליםרפואיים

שאותההמלצה,בהםהמטפלמהרופאמקבלים

שו־מצידו,ברוך,ד״רברוך.לד״רמעביריםהם

קל

$TS1$שוקל$TS1$

$DN2$שוקל$DN2$עומדהחולהאםובוחןוהמלצההמלצהכל

כלעלרישיון.לקבלתהמתאימיםבקריטריונים

הבריאות.משרדמפקחהתהליך

טיפולקיבלושכברכאלההםהחולים״כל

שתופ־אוכאב,נגדלהםסייעשלאתרופתי

עות

$TS1$שתופעות$TS1$

$DN2$שתופעות$DN2$מנשוא",קשותהיוהתרופותשלהלוואי

אריה,גוראיתיד״ראומר

שלהכאביחידתמנהל

JLבתלשיבאהרפואיהמרכז

JL Jfהאגו־ראשויושבהשומר

דה

$TS1$האגודה$TS1$

$DN2$האגודה$DN2$שהתרופותלזכור"צריךלכאב.הישראלית

נרקוטיותתרופותהןהחוליםמקבליםשאותן

מדוברהווליום.וממשפחתהמורפיןממשפחת

סיכוןועםקשותלוואיתופעותעםבתרופות

שקייםמהסיכוןשגבוהסיכוןלהתמכרות.גבוה

פעיליםחומריםשניבקנביםישהרפואי.בקנביס

מצבעלאחראיאחדחומרלחולים:שמסייעים

מרגי־השפעההשניולחומרהתיאבוןועלהרוח

עה

$TS1$מרגיעה$TS1$

$DN2$מרגיעה$DN2$הכאב".אתלהפחיתיכולתוכן

שימושעלממליץהואאריה,גורד״רלדברי

"לכלהיטב.לושמוכריםלמטופליםרקבתרופה

סוב־הםממנהמחלהשלתיעודישהחולים

לים

$TS1$סובלים$TS1$

$DN2$סובלים$DN2$תרופתיטיפולעברווכולםתקופהלאורך

בדיקהיעבורחולהשכלמקפידאנישנכשל.

נגדאינדיקצייתישאםלאבחןכדיפסיכיאטרית

סכיזו־הזיות,שלהיסטוריהבקנביסלטיפול

פרניה

$TS1$סכיזופרניה$TS1$

$DN2$סכיזופרניה$DN2$חוליםסכיזופרניה.להתפרצותסיכוןאו

ורישיוןהמלצהלקבליכוליםשלאנוספים

בעברשהורשעוחוליםהסהבריאותממשרד

לסמיםמכוריםשהיואנשיםבסמים.סחרבגין

לחציאחתבתרופה.לשימושנפסליםאינםבעבר

שלו״.הרישיוןאתלחדשחולהכלנדרששנה

אחתמגיעיםאכיבבתלהחלוקהנקודתאל

הייסוריםזה.אחרבזהחוליםעשרותלשבוע

לחייוהעשריםבשנותצעירפניהם.עלניכרים

אלמתקרבהצבאישירותובעתידואתשאיבד

מגישהואהאחתבידוהחלוקה.עלהאחראים

הבריאות.משרדלושהנפיקהרישיוןאתלהם

מגישבחיוךשמו.אתומזהיםבמחשבבודקיםהם

גרםכעשרהובהאטומהשקיתמהםאחדלו

הוותי־מהחוליםחלקוטרייה.ירוקהמריחואנה

קים

$TS1$הוותיקים$TS1$

$DN2$הוותיקים$DN2$ג׳וינטיםומגלגליםבחצרכורסהעל־ושבים

אחדאומרמפה״,אווזםלהו\יףרוצים"אנחנו

הרצפה\לריבהצנצנתלזרוקכמו״זההשכנים.

ישלכולנונמלים.מאותיבואומידבמטבח

שלנו״ביישובזהאתרוציםלאאנחנוילדים,
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Jmמסוגליםשלאהוליםעבור
L^^pמפורסםאמןבעצמם.לגלגל
yfrמאזנבוך.בחיוךפנימהנכנס

הואהמחלהבגופושהתגלתה

BBfeהקנביסבזכותרקלתפקדמצליח
שוטריםהםמהחוליםחלקהרפואי.

אחריםטראומה.מפוםטשסובליםצבאומפקדי

סרטן,מפרקינסון,שסובליםוחולותחוליםהם

שרירים.ניווןאוכרוניכאבאי־דם,

קנביסבייבי

כמע־משמשהארץבצפוןגלשלהוריובית

בדה

$TS1$כמעבדה$TS1$

$DN2$כמעבדה$DN2$איכותהרפואי.הקנביסזנ־מפותחיםשבה

הטובותלאחתנחשבתעולם"״תיקוןשלהקנכיס

חו־אחוז23בעלאורגניבקנב־סמדוברבעולם.

מר

$TS1$חומר$TS1$

$DN2$חומר$DN2$.שמוברחתבמריחואנההשוואה,לשםפעיל

שיעורברחובחוקיבלתיבאופןונמכרתלישראל

אחוזים.ארבעהעלעולהלאהפעילהחומר

הזניםשלהגניםעללשמורלנו״חשוב

זניםחוקרבדוי(,)שםיורםאומרהקיימים",

שמדובריודעים״אנחנועולם״."תיקוןעםהעובד

אנחנוולכןשלנולחוליםשעוזריםטוביםבזנים

ההוריםביתשלבגגאותם״.לשכפלמקפידים

הקנביס.שלהמקוריהזןה״אמהות״גדלות

בתוךשמושרשיםענפיםחלקינלקחיםמהאמהות

קנבים״.״תינוקותהתוצאה:קטנים.ענפים

לחדר״מועבריםיורם,מסביר״התינוקות",

אורמקבליםהםשםאינקובציה,בתנאימוגן

מזיקיםמפניהגידוליםעללהגןכדיולחות.

בגילביולוגית.בהדברההמגדליםמשתמשים

הםשםלחממה,התינוקותעובריםשבועיים

ונקטפים״.מבשיליםשהפרחיםעדגדלים

המתנדביםלהםמשמיעיםהגידולשלביבכל

שם,ניתןעציץלכלתהילים.ופרקינעימהמוזיקה

החוליםשםעלאושנפטרוחוליםשםעללרוב

לתמיכהזוכהלאעולם״״תיקוןאותם.ששתלו

מנהליה.שלמכיסםוממומנתהמדינהמצרכספית

המריחואנהגידולכימדגישיםהבריאותבמשרד

לאזה״בשלבבהתנדבות.נעשהרפואילצורר

ייווצרוכאשראםבמימון.צורךעלה

הנושארפואית,ומוצדקמובהקצורך

המתאימים״.הגורמיםבאמצעותיישקל

שאיןבחברההבינוהחולים,מעגלכשהתרחב

האיכו־הקנביסאתלספקלהמשיךאפשרותלהם

תי

$TS1$האיכותי$TS1$

$DN2$האיכותי$DN2$נוספת.חממהלהקיםושעליהםהחוליםלכל

אדמה.לחפשהחלוהםהבריאותמשרדבאישור

בעללמצואהחברההצליחהוחציחודשלפני

ולאפשרפעולהאיתםלשתףשהסכיםקרקע

שיש"הסטיגמהרפואי.קנביסבמקוםלגדללהם

וגםטיפולינזקלנוגורמתולעישוןלמריחואנה

ב״תיקוןמתנדבכרוי(,)שםגיאאומרציבורי״,

שבגללןהעיקריותהסיבותאחת"זאתעולם״.

בתרו־להשתמשלהתחילקשהלחוליםאפילו

פה

$TS1$בתרופה$TS1$

$DN2$בתרופה$DN2$שקשההסיבהגםזאתלהם.לעזורשיכולה

החדשההחממהאתהקמנושבוביישובלתושבים

צריךאדמה.חיפשנוחודשיםבמשךאותנו.לקבל

שיסכיםאדמהבעללמצואפשוטלאשזהלהבין

לא־נענע.לגדלכמולאזהקנביס.לגדלבקלות

נשים

$TS1$לאנשים$TS1$

$DN2$לאנשים$DN2$בסמיםשמדוברחושביםהםסטיגמהיש

לעבריינים".מוקדתהפוךשלהםושהאדמה

חו־שבעהלפניהרפואילקנביסנחשףגיא

רשים.

$TS1$.חורשים$TS1$

$DN2$.חורשים$DN2$אליםחיידקאותיתקףשנתיים"לפני

בכבד,שלי,הפנימייםבאיבריםשפגעבמיוחד

״החיידקמספר.הואהעיכול״,ובמערכתבכליות

בעקבו־החיסונית,המערכתשללכשלגםגרם

תיו

$TS1$בעקבותיו$TS1$

$DN2$בעקבותיו$DN2$לאקשות.כרוניותמחלותבשלושנדבקתי

מרובלישוןמסוגלהייתיולאלאכוליכולתי

כאבזההאלו,הכאביםאתלתארקשהכאבים.

מתרסק״.הגוףשבו

מביתו,יצאלאשבהארוכהתקופהאחרי

היוםבאותומהבית.לצאתחבריואותוהכריחו

מתוךשהוציאחולהמכרחבריועםביקרהוא

באותוולעשנו.לגלגלווהחלרפואיקנביסשקית

״זההרפואי.מהקנביסשאכטותכמהגיאעישןיום

הואבחיים״,לשכוחאוכלשלאהימיםאחדהיה

חדשהתקווהלירייםלקבלכמוהיה"זהאומר.

הבנתיפתאוםמתנה.שליפהבעטיפהארוזה

דקותכמהלי.לעזורסוףסוףשיכולמשהושיש

זההראשונהבפעםרעבהרגשתישעישנתיאחרי

שעהמהאוכל.ונהניתיאכלתיחורשים.שמונה

שעותארבעוישנתינרדמתיכברשעישנתיאחרי

לי־שהצלחתיהראשונההפעםהייתהזאתרצוף.

שון

$TS1$לישון$TS1$

$DN2$לישון$DN2$האמנתילאכשהתעוררתירצוף.שעותארבע

כך".שישנתי

גיאהחלהרפואילקנביסשהתוודעלאחר

יכולשאני״גיליתיעולם".ב״תיקוןלהתנדב

היום״,אותועדשלקחתיהכדוריםכלאתלזרוק

כאב,נגדתרופותשינה,״כדורימספר.הוא

לראותכשהתחלתיורעלים.כימיקליםמורפיום,

שמקב־לטיפול,לכאןשמגיעיםהחוליםכלאת

לים

$TS1$שמקבלים$TS1$

$DN2$שמקבלים$DN2$,אותואתעובריםשכולםמגלהאניקנביס

בתרופותמפוצציםכשהםמגיעיםכולםדבר

הםרפואיקנביסלעשןמתחיליםוכשהםכימיות,

יותר״.להןזקוקיםלא

התנ־בעיה.בפניעולם"״תיקוןניצבתכעת

גדות

$TS1$התנגדות$TS1$

$DN2$התנגדות$DN2$מאיימתשהקימוהחדשהלחממההתושבים

התחילהחודש"אחריההברה.פעילותהמשךעל

"מספרהחממה.מנהלמספרביישוב״,מהומה

תושביםוהחתימורעשלעשותהחלותושבים

אתונסלקמכאןשנצארוציםהםהחממה.נגד

אתנעצורעכשיושאםהיאהבעיההגידולים.

תרופה״.בלי"שארושלנוהחוליםהגידולים,

אנשישללדאגותשותפיםלאהתושביםאבל

שפו־החממהיותרמדאיגהאותםעולם״."תיקון

עלת

$TS1$שפועלת$TS1$

$DN2$שפועלת$DN2$דומההממהעללנו״ידועביישוב.אצלם

שללפשיטהמטרהמזמןלאשה״תהבערבה

אומרקנביס״,שלגדולהכמותשגנבועבריינים

מתנגדלאא־ש־באופן"אניהיישוב.מזכיר

בתוךאנשיםשגםמאמיןואנירפואי,לקנביס

שזקוקיםלחוליםלעזורמתנגדיםלאהיישוב

אנחנואבלהלב,אתצובטשלהםהמצבלזה.

ויגרורליישובעברייניםיביאשהקנביסחוששים

בחומר".להשתמשהצעיריםהיישובבניאתגם

מפוסטשסובלצהי׳לנכההאדמה,בעל

מתרגשלאהראשונה,לבנוןממלחמתטראומה

הואשלי״,הםהאלה״השטחיםהתושבים.מזעם

בחומרשמשתמשיםהחוליםאת״ראיתיאומר.

ונותןהענייןאתעצמיעללוקחשאניוהחלטתי

בלבנון,82ב־נפצעתילגידול.שליהשטחאת

שלימהגוףאחוז50ישראלי.ממטוסטילחטפתי

איתישהיההצוותכלעמוקות.בכוויותכוסה

מפוםטסובלאניהפיזיתלנכותבנוסףנהרג.

תרופותעםמסתדראניכרגעקשה.טראומה

הקנביסאתלנסותחושבולאפסיכיאטריות

לחולים״.עוזרזהכמהרואהאניאבלהרפואי,

השכנים?בחששותהיגיוןמוצאלאאתה

שווא,מצגהתושביםבפנימציגים״המתנגדים

המקוםסמים.שלמאורהפהשתהיהמאיימיםהם

שעות24פהשנמצאיםשומריםשניידיעלמאובטח

ומצלמותאזעקהמערכתכלבים,כאןישביממה.

ישירקשרלנוישומאובטח.נעולהמקוםנסתרות.

הםבמאבטחיםשמתעוררחשדכלעללמשטרה.

פחותתוךלכאןשמגיעההמשטרה,אתמזעיקים

לחשוש".ממהלתושביםאיןדקות.מחמש

שעישנתי״אחריבקנביס:המטופלחולה

תקווהלידייםלקבלכנהיהזההראשונהבפעם

פתאוםמתנה.שליפהבעטיפהארחהחדשה

לי״לעזורסוףסוףשיכולinwnשישהבנתי
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