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הכינוס הבי� אזורי בנושא סמי� : סקירת אירוע

 1999 באוקטובר 14 � 13, ברמאללה
 ♦♦♦♦המושב הרביעי בנושא סוגיות אכיפה

 

 *תמר אסתרמ�: תרגמה וערכה
 

 ,אגף קהילה ומשמר אזרחי, מדור מחקר וניהול ידע, מפקח* 
 ישראל�משטרת

.    
 

 : בסמי� סדנאות ישראליות פלסטיניות בנושא המלחמה�הקדמה ורקע 

התקיימה סדרה של , במהל� השנתיי� האחרונות ובתמיכת� של תורמי� שוני�

בהשתתפות� של מומחי� פלסטיני� וישראלי� מ� , סדנאות בנושא המלחמה בסמי�

נציגי משרדי ממשלה , העוסקי� במלחמה בסמי�, הארגוני� השוני� בשני הצדדי�

ציגי שתי המשטרות ונציגי� של נ, נציגי אוניברסיטאות, ברשות הפלסטינית ובישראל

 . ממשלתיי� שוני� משני הצדדי��ארגוני� לא

כמו ג� דיאלוג אזורי בבעיות , ישראלי�הסדנאות נועדו לקד� דיאלוג פלסטיני

שדרכ� יוכלו רשויות , וכ� ליצור ערוצי תקשורת פתוחי�, ספציפיות של נגע הסמי�

ידע ולתא� את פעולותיה� וגופי� מקבילי� ברשות הפלסטינית ובישראל לחלוק מ

 .במלחמה בנגע הסמי�

שנגע הסמי� מהווה , הוא, מאחורי פרויקט מתמש� זה, ועדיי� עומד, ההגיו� שעמד

אינ� מכירי� "שהסמי� , )כמו ג� לאזור כולו(איו� משות# לשתי החברות השכנות 

 שבו , ולכ� יש להפו� את המאבק בנגע הסמי� לנושא, "גבולות

                                                           
המועצה )  Economic Cooperation Foundation - ECF" (לשיתו# פעולה כלכליהקר� "י "אורג� ע  ♦

בשיתו# הרשות הישראלית ללוחמה , )Palestine Council Of Health - PCH(הפלסטינית לבריאות 
 .בסמי� והמינהל הפלסטיני ללוחמה בסמי�
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במהל� . אמו� בי� הצדדי��# במקו� נושא הגור� מתח ואימתקיי� מאבק משות

שיתו# הפעולה התקיימו מספר סדנאות משותפות וכ� ביקורי� הדדיי� והכשרת כוח 

 .אד�

 באוקטובר ברמאללה ואורגנה 13�14אשר התקיימה בי� התאריכי� ,  הסדנא האזורית

, PCH)(ית  ומועצת הבריאות הפלסטינECF)(בחסות הקר� לשיתו# פעולה כלכלי 

גורמי� רשמיי� של , לראשונה, בסדנא נפגשו. הייתה הסדנא השישית במספר עד כה

 . מירד� וממצרי�, מהרשות הפלסטינית, הקהילות המקצועיות מישראל

הייתה המש� ישיר לסדנא הקודמת שהתקיימה במר+ , שנמשכה יומיי�, פעילות זו

אלא שלא כמו . ל נגע הסמי�ושעסקה בעיקר בהיבטי� החוקיי� והמשפטיי� ש, 1999

ביניה� מודלי� למניעה , סדנא זו הציגה מגוו� רחב של נושאי�, הסדנא הקודמת

מגוו� רחב זה של נושאי� בא לענות על הצור� . ולטיפול וכ� סוגיות חוקיות ואכיפה

 .האמיתי לקד� הבנה שתוביל לתיאו� ושיתו# פעולה אזורי בהיבטי� חשובי� אלו

מהרשות , נציגי� של רשויות המלחמה בסמי� מישראל,  לראשונה,הסדנא כינסה יחד

אנשי אקדמיה ומומחי� בתחו� , כמו ג� קציני משטרה, מירד� וממצרי�, הפלסטינית

כי , כל המשתתפי� הסכימו. המלחמה בנגע הסמי� מישראל ומהרשות הפלסטינית

וחרי ללא שיתו# פעולה ותקשורת סדירה המנצחי� היחידי� במלחמה זו יהיו ס

הניסיונות והקשיי� בה� נתקלו , כמו כ� התקיי� דיו� פתוח אודות הצרכי�. הסמי�

והועלו רעיונות כיצד להיענות לצרכי� אלו ולהתמודד ע� הקשיי� , המערכות השונות

א� , אי� זו משימה קלה לענות על סוגיות רגישות אלו. באמצעות תיאו� ושיתו# פעולה

 .צעד משמעותי במלחמה נגד נגע הסמי�כל הצדדי� נענו לאתגר ונקטו ב

פי מקצוע� �ע� סיומ� של ההרצאות הפרונטליות חולקו המשתתפי� לקבוצות על

ודנו בהצעות קונקרטיות לקידו� שיתו# , )טיפול וחוק, מודעות, מניעה, אכיפה(

והופצה לנוגעי� בדבר בישראל , סוכמה הסדנא בחוברות מודפסות,כמו כ� . הפעולה

 . יניתוברשות הפלסט
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 המושב הרביעי של הכינוס

 

ונטלו בו חלק נציגי , המושב הרביעי של כינוס זה יוחד להיבט  של אכיפת החוק

בתו� הצגת הנושא ענו . מירד� וממצרי�, מישראל, משטרה מהרשות הפלסטינית

 .המציגי� לשאלות באי הכינוס

סטיני למלחמה המינהל הפל, זוהירי�קולונל מחמוד אל: לפי סדר ההופעה, השתתפו

�לוטננט,  ישראל�ראש אג# קהילה ומשמר אזרחי במשטרת, ניצב יעקב רז, סמי�

נרל אחמד 'בריגדיר ג, המינהל הירדני למלחמה סמי�, קולונל מוחמד אל זועבי

, אורית שלו' גב:  ר המושב"יו. המינהל המצרי למלחמה בסמי�, סאמאק

 . ירושלי�, האוניברסיטה העברית

 

 דינות המשתתפות בכינוסדברי נציגי המ

 

 Palestinian �המינהל הפלסטיני ללוחמה בסמי� (  זוהירי�קולונל מחמוד אל

Anti Drug Administration � PADA.( 

התכניות ונקודות המבט של המינהל הפלסטיני ללוחמה  :נושא ההרצאה

  בסמי�

יה בעיית הסמי� הנה בע. נציג היו� תכנית פעולה שהכנו לחמש השני� הבאות

הדבר הראשו� שביכולתנו . החלו� להפסקת הסמי� בכל העול� אינו אפשרי. חברתית

 הנו לאפשר �הדבר השני . את מספר סוחרי הסמי�, ככל האפשר, לעשות הינו להפחית

על מנת להגיע לאבחו� נכו� של בעיית הסמי� וכיצד נית� .  למכורי� טיפול וגמילה

, אשר סבלה ועדיי� סובלת מבעיית סמי�, ובחברה הפלסטינית, בכל חברה, לטפל בה

וצרי� להכיר , של מצב הקהילה, הדורש מומחיות , צרי� לבצע ניתוח מדעי, בפרט

 .בטעויות העבר

, יש להפסיק את מקורות האספקה, ראשית. ישנ� דרכי� רבות להתמודדות ע� סמי�

� הצרכי� לשלוט בגבולות הבינלאומיי� ולמצוא איזו� בי, ולהפחית את הביקוש לס�

אנו חייבי� ג� כ� להבטיח את . שלנו לבי� העבודה המשטרתית בצד השני של הגבול
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התכנית יכולה להתקד� . במאבק בהיצע ובביקוש ברחובות, השתתפות המשטרה

השגחה על הרחוב ועל העברייני� , הפסקת הסחר בס�,  מניעה–בארבעה מישורי� 

 .ה למכורי�ובירור מתמיד בנושא תחליפי ס� ותכניות מניע

 

והערכה , ידי הבנת הסיבות להפצת הסמי��חוקיי� מתאפשרת על�מניעת סמי� בלתי

הקטנת . אשר מובילה לחברה בריאה, כ� נוצרת תכנית מוצלחת. של תוצאות השימוש

האפשרויות להשגת סמי� הנה הדר� המהירה ביותר להפחית את ההתמכרות ואת 

 לא מבצעות PADA �יחידות  ה.  לצרותסמי� הינ� דר� קלה להכניס אנשי�. המסחר

. אול� קיימות תכניות הפעלה לעתיד, את עבודת� בשכונות, באופ� מושל�, עדיי�

 .סחר והפצה, התכניות מתמקדות בזיהוי העברייני� המקצועני� בתחומי� של גידול

 

ה� מתבקשי� לא . לרופאי� ולרוקחי� אחריות בתחו� זה, ג� למשרד הבריאות

למספר מינימלי של , וג� זאת, פואיי� אלא א� הדבר הכרחי ביותרלרשו� סמי� ר

אסור לה� . ולהפסיק את השימוש בזמ� מתאי�, עליה� לעקוב אחר המטופלי�. חולי�

עליה� להערי� את הסכנה ואת הנזק . לעודד את המכורי� להשיג סמי� בכל צורה

, שתית מדעיתהערכה זו חייבת להתבסס על ת. שבשימוש בסמי� בחברה הפלסטינית

הפסיכולוגיות , החל מגודל הבעיה ושורשיה וכלה במשמעויות החברתיות

 .והפיזיולוגיות

 

יכול להיות הבסיס לטיפול , אשר מגיעי� למרכזי הטיפול, חקר הסוחרי� והמכורי�

, אנו יודעי�. אשר מובילות להתמכרות לכל סוגי הסמי�, פיסי ונפשי באות� בעיות

נות� לנו מידע על הסיבות להסתבכות , כגו� סחר, לא חוקיותשבחינת המניע לפעולות 

סטטיסטיקות ממשלתיות ומחקרי� קודמי� נותני� לנו נתוני� . לא חוקית ע� הסמי�

על סוג הסמי� , על מספר� של פושעי� וסוחרי�, משפט�על  מספר תיקי  הסמי� בבתי

על סוגי , לחקירהעל מספר האנשי� שעוכבו , על הדרכי� לחלוקת הסמי�, ועל כמות�

על מספר מקרי המוות עקב השימוש בסמי� , האנשי� ועל הסטטוס החברתי שלה�

הערכה של כל הנתוני� הללו מכינה את . ועל סיבות וסוגי� של סיבוכי� פסיכולוגיי�
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על מנת לתת מידע רקע על , הקהילה להתמודדות נכונה נגד הסוחרי� והמכורי�

 .היכולי� להועיל, סוגי הפתרונותולהכיר את , הסמי� ועל סכנותיה�

 

, ידי הצגת מחקרי� של תכניות מניעה�על, אנו מתכנני� פעולות מניעה בתחו� החינו�

, ישנ� אנשי� אשר מתנגדי� לסוג הסברה זה. המתקיימות עכשיו במצרי� ובירד�

נית� , אול�. שהדבר עלול לעורר בצעירי� סקרנות ורצו� להתנסות בדברי� אלו, בטענה

הנוער לקבל מידע מוטעה �מונע מבני, הספר�כי קיו� תכניות למידה בבית, טעו�ג� ל

ידי �אשר מדגישי� את התענוג ואת ההתלהבות המושגי� על, מחבר או ממגזיני� זולי�

לתכניות חינוכיות יעילות תפקיד חשוב במאבק לעצירת הגידול . השימוש בסמי�

בחברה , החינו� נגד סמי�תהלי� ההשפעה דר� . בשימוש בסמי� ובסמי הרגעה

ידי ועדות �שיוכ� על, מנוהל היטב ונלמד, צרי� להיות תהלי� מתמש�, הפלסטינית

אשר תעזור לה� , נוער יכולי� לקלוט�שצעירי� ובני,  תכנית מקיפה–מומחי� 

כדי שיוכלו להמשי� קדימה בעתיד� ללא חזרה לסמי� , במציאת פתרו� לבעיותיה�

 .ולתרופות

ופעילויות מניעתיות צריכי� להיות חלק אינטגרלי מתכנית הלימודי� חינו� מניעתי 

מסמכי� ופעילויות , סרטי�, ה� צרכי� לכלול הדגמות וידאו. ולא נפרדי� ממנה

עת וביקורי� �כתבי, עיתוני�; "לא לסמי�"אשר נושאי� את הסיסמא , ספורט

ו� מעודדת השפעת החינ. שבה� מסתובבי� מכורי� לסמי� ובאתרי גמילה, באתרי�

תכניות אלו אמורות להיות משולבות ג� בחינו� . ללא סמי�, סגנו� חיי� בריא

ה� אינ� . תרבותיי� ובריאותיי�, כלכליי�, ולעסוק בהקשרי� חברתיי�, האקדמי

אלא יראו את ההשפעה השלילית , אשר יעלו סקרנות ורצו�, צריכות לכלול היבטי�

 ג� להדגיש את השימוש הרפואי של סמי� ה� צריכות. והמזיקה של הסמי� על החברה

יהיה , כמוב�, אשר, יש לפתח חוברות ועלוני� ע� מסר ברור. כאשר יש צור� בכ�, אלו

סוגיות כמו העישו� ושתיית האלכוהול צריכי� להוות . בפיקוח של מומחי� בתחו�

יש לקיי� פגישות מאורגנות ומסודרות ע� מוסדות . הקדמה לתכנית ההסברה הזו

, תו� שימוש ברדיו, ולפתח מודעות דר� התקשורת והחינו�, כיי� בנושא הזהחינו

שהמידע על מרכזי המידע , חשוב. בעיתוני� ובפעילויות לנוער, עת�בכתבי, בטלוויזיה

המסר לציבור לא . המידע חייב להיות מהימ�. כחלק מתכנית זו, והסיוע יהיה חופשי
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דמות ,  להיות אד� מומחה או דמות ידועהמציג המידע חייב. אלא לייע+, צרי� להפחיד

�הוא צרי� להדגיש את היתרונות של אי. פופולרית בקרב הצעירי� כגו� אתלט מפורס�

וההשפעות השליליות של השימוש בסמי� הרלוונטיות לציבור , השימוש בסמי�

מכיוו� שהיא , מודעות דר� חינו� הינה התכנית היעילה ביותר. הייחודי אליו פוני�

המדעי או , במקביל לחינו� הדתי, ומשתלבת בתכניות הלימודי�, ת לטווח רחוקתכני

, תו� עשיית שימוש בתמונות, התכנית צריכה להתאי� לרמת התלמידי�. הביולוגי

 . בשקופיות ובאמצעי עזר אחרי�

 

, יש השפעה טובה על הצעירי�, ידי טיפוח גישות דתיות�על, למניעה בעזרת הדת

המכורי� לסמי� . � מעדיפי� פגישות דתיות על פני מטפלי�ומכורי� רבי� לסמי

אפילו השתתפות . תכנית כזו יכולה מאוד לעזור. ללימודי� דתיי�, כלל�בדר�, נעני�

, תסכול וחרדה אצל המכורי�, זה יכול להוביל להפחתה או להורדה של מתח. בתפילות

דת האיסלא� . שותידי נתינת דוגמאות חיוביות בהרצאות ובדר�ולעודד צעירי� על

שמניעה טובה יותר , כאשר אנו אומרי�. ויש לה משמעות טיפולית, מעניקה מוטיבציה

שעדי# לשכנע אנשי� לא להתחיל להשתמש בסמי� מאשר , אנו מתכווני� לכ�, מטיפול

צרי� לעזור לה� ? א� מה אנו יכולי� לעשות כאשר יש לנו מכורי�. לטפל בה� אחר כ�

 .ולהשתק� כחברי� אקטיביי� בחברה, רילהשתחרר מהמעגל האכז

 

 :הדרישות הבאות חשובות מאוד להתמודדות אפקטיבית

) הגדה המערבית(במחוזות הצפוניי� , ייסוד מרכזי טיפול ושיקו� ברשות הפלסטינית

הפיכת ; הבטחת איכות טיפול טובה במרכזי� אלו; )רצועת עזה(ובמחוזות הדרומיי� 

שה� יוכלו לכסות את כל המחוזות ברשות , צורה כזוהמרכזי� למודרניי� והרחבת� ב

הכשרת צוותי� מיומני� של ; ספר�צריכות להיות מרפאות ג� בבתי. הפלסטינית

ראשי קהילות , מורי�, צוותי� רפואיי�, רוקחי�, עובדי� סוציאליי�, פסיכיאטרי�

פיתוח טכניקות הטיפול והשיקו� בד בבד ע� פיתוח שיטות ; ומנהיגי� דתיי�

�שהטיפול במכורי�  אינו רק בבתי, הגברת המודעות לכ�; דרניות בינלאומיותמו

והדבר החשוב ביותר בתהלי� הגמילה הינו הטיפול שאחרי הגמילה הפיסית , חולי�

 .שבה� יש מכורי� לסמי�, ניוד צוותי מומחי� לאזורי�; והשיקו�
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, מכורי� החדשי�יעזרו ל, אשר טופלו בעבר ויש לה� רוח התנדבותית, מכורי� לשעבר

 .בגלל שיש לה� השפעה חזקה על חבריה�

בנוס# למת� , בשיתו# ועדות ומוסדות, דר� תכניות מעקב, ביצוע שיקו� לאחר הטיפול

 .עזרה למשפחות המכורי� במש� תקופת הטיפול והשיקו�

כדי לאחד , )לא רשמיי� ופרטיי�, רשמיי�(שיתו# פעולה בי� מרכזי הטיפול לסוגיה� 

 . קיפי� לטובת המכורי�מאמצי� מ

 

ה� של סמי� , טיפול ושיקו� מצויי� כול� תחת הקטגוריה של הפסקת הביקוש, מניעה

. א� עכשיו זה ירד במידה רבה, בהתחלה סבלנו מבעיית הסמי� מאוד. וה� של אלכוהול

. הפעילות צריכה להיות חלק מתכנית הפיקוח הבריאותית והחברתית של הרשות

שליליי� , כדי להיות מודעי� להיבטי�, תכנית באופ� הדרגתיצריכי� להכניס את ה

ידי �דר� הפעולה הטובה ביותר היא על. המתקיימי� תו� כדי ביצוע  ולהימנע מה�

. מוסדות ממשלתיי� ופרטיי� כאחד, שישתתפו בה�, גיבוש ועדות לאומיות ומקומיות

ר יקבלו את אש, ועדות אלו יהיו תחת המטרייה של וועדה לאומית גבוהה יותר

 .ההחלטות הנכונות

אול� הדבר לא נעשה במסגרת , כבוד יושב הראש ערפאת  אמנ� פרס� צו לכונ� וועדה

אנו פועלי� לשנות אותה , לכ�. הוועדה כוננה באופ� שאינו משביע את רצוננו. משרדו

אנו נעבוד באופ� עצמאי מאנשי� ומשרי� . באופ� שנראה לנו כנכו� וכמועיל לחברה

שתפקידה , במסגרת הוועדה הלאומית העליונה פועלת ועדת תקשורת.  הזובוועדה

לקשר בי� הוועדה העליונה לאמצעי התקשורת השוני� ולמסד מרכז מידע לאיסו# 

כל חוקר יוכל להשתמש במאגר , במצב זה. מידע וסטטיסטיקות על המכורי� לסמי�

ירה שהאר+ שלנו סובלת ידי אמ�על, שייצור בעיות, זה במטרה שלא יצא מידע שרירותי

יש . אנו נספק מידע מדויק ונמצא את  הדר� הנכונה לפתור את הבעיות הללו. ממגיפה

לעצור את הביקוש ולעזור למכורי� , להקי� קר� לאומית כדי לתמו� בתכניות אלו

אשר חולט מסוחרי , קר� זו צריכה להיות ממומנת בכס#. לסמי� ולמשפחותיה�

 . סמי�
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 )ישראל�משטרת, אג# קהילה ומשמר אזרחי( ניצב יעקב רז

המודל הקהילתי מול המודל הקלאסי בהתמודדות  :נושא ההרצאה

  קונפליקט מובנה או אמצעי� משלימי��המשטרתית ע� נגע הסמי� 

ג� במזרח , העול� הופ� להיות כפר קט�. כבוד הוא לי ועונג רב להיות כא� ברמאללה

נחלי# , נשת# פעולה,  שנפגוש אחד את השניולכ� קיימת חשיבות רבה לכ�, התיכו�

נושא הרצאתי הוא . נקודות מבט מקצועיות וערוצי התקשורת יהיו תמיד פתוחי�

אני . המודל הקהילתי מול המודל הקלאסי בהתמודדות המשטרתית ע� נגע הסמי�

 .מעוניי� להציג שתי גישות חשיבה לדר� הטיפול המשטרתית בתופעה

מודלי� אלטרנטיביי� של , ב"בארה, לו להתפתח ולהצליח הח80 �מאז סו# שנות ה

שנועדו לתת תשובה על בעיה גוברת של התפוקקות מערכת אכיפת החוק , שיטור

אימו+ המודלי� .  תופעות ההולכות וגוברות ג� בישראל�וירידת הרלוונטיות שלה 

יבי� ה� מחי. רעיונות אלה שוני� מהלי� החשיבה המשטרתי הרגיל. הללו אינו פשוט

 . המבנה שלה ואופ� ההתמודדות שלה, תפיסה שונה לחלוטי� של תפקיד המשטרה

, רלסטו� בדרו� קרוליינה'מפקד משטרת צ, ב"אחד ממפקדי המשטרה הטובי� בארה

Rueben Greenberg ,ספר בש� 1989 �פרס� ב "Lets Take Back Our Streets ."

 שהביאו בעשור האחרו� לירידה ,בספר זה מנתח גרינברג את אסטרטגיות הפעולה שלו

שמערכת אכיפת החוק , טענתו העיקרית של גרינברג היא.  בפשיעה בעירו60% �של כ

ופעולותיה רק מסבסדות את , אינה יכולה למנוע את הסחר בס� ואת השימוש בו

) כמו ע� בעיות פשיעה אחרות(הדר� להתמודד ע� בעיית הסמי� , לטענתו. הדי��עורכי

מאחר . בכל עסק יש קונה ויש מוכר. ליה כאל סוגייה עסקיתהיא להתייחס א

וג� אינה יכולה לשכנע , שהמשטרה אינה יכולה לנתק את מקורות הס� מהמשתמשי�

, או בקונה/לא לעסוק במוכר ו: נשארת רק הגישה השלישית, את הקוני� לא לקנות

יצירת חי+ ול, שהביאו להתפתחות סחר בסמי� באזור נתו�, אלא בתנאי� הסביבתיי�

. א� לא בלתי אפשרי, יש להפו� את המפגש ביניה� לקשה ביותר. בי� הקוני� למוכרי�

 . אז תיסוג פשיעת הסמי� מאותו אזור

 



 2000ס "תש
 
 

 4' משטרה וחברה מס

 

 177

, "החלונות השבורי�"הבסיס התיאורטי לגישה הזו של גרינברג הוא מאמר בש� 

ת במאמר זה מבקרי� המחברי� את שיט. Wilson & Kellingי  " ע1982 �שפורס� ב

שיש בה� הזנחה , עבריינות מתבססת באזורי�, לטענת�. השיטור המסורתית

השתלטות זו מביאה . ואזורי� אלה מהווי� יעד להשתלטות של עברייני�, סביבתית

כדי , על כ�. ופחד זה מעמיק עוד יותר את התבססות הפשיעה ש�, לפחד מפשיעה

לא באנשי� המבצעי� צרי� לטפל בתנאי� שהביאו להיווצרותה ו, להפחית פשיעה

 & Wilsonפי �על, השוטרי�. כ� ייווצר אפקט פסיכולוגי שיגרו� לנסיגתה. אותה

Kelling ,למנוע הזנחה : אמורי� לפעול ביחד ע� הקהילה כדי לשנות את אות� תנאי�

, לתק� באופ� מיידי חלונות שבורי� וסימני הזנחה אחרי�, להקפיד על טיפוח, חיצונית

ובאופ� כזה ליצור תנאי� ', ממסוממי� להתגולל ברחובות וכולמנוע משיכורי� ו

 . שיבריחו את הפשיעה מאזורי� אלה

 מטרת �את ההבדל בי� הגישה הרגילה לגישה החדשה , במשפט אחד, נית� לסכ�

לפי הגישה , מטרתה". לתפוס עברייני סמי� ולהעניש�", לפי הגישה הרגילה, המשטרה

 ". י� באזור נתו�שלא יהיה מסחר בסמ"היא , החדשה

דייג רוצה לדוג ; ה� מנוגדות, למעשה. נדמה כי שתי מטרות אלה זהות כמעט, לכאורה

כ� ג� השוטר . הוא מעדי# לדוג במקו� שבו יהיו הרבה דגי�, לכ�. כמה שיותר דגי�

הוא נמדד בכמות הסמי� שהוא תופס בכמות העברייני� . הפועל בדר� הרגילה

" דגי�"יש לו אינטרס מובנה שיהיו מספיק , ותר כאלהכדי שיהיו כמה שי. שהפליל

 ". דיג"שיאפשרו לו להצטיי� ב, ברחוב

: המביא לעוד# בירוקרטיה ולהיעדר גמישות, התוצאה של גישה הזו היא סרבול רב

" יעדי אד�"היא מגדירה . משטרה כזו מוציאה הו� על הפעלת סוכני� בדרג השטח

היא משקיעה הו� . מכניסה אות� לכלא, קרי, אות�" מפצחת"ו, מקרב עברייני השטח

, רכזי מודיעי� ובלשי� הפועלי� בלבוש אזרחי: בפיתוח התמחות בקרב שוטרי�

. חוקרי� הפועלי� במשרדי� ואינ� מורגשי� בשטח, ושהבולטות שלה� נמוכה

מקבלי� עדיפות בכמות ובאיכות כוח האד� , שהנראות שלה� נמוכה, השוטרי� הללו

מוקד ההתעסקות . מטבע הדברי� נמוכה יותר, כות שוטרי המדי� היאאי. והאמצעי�

מי שאינו טוב מספיק לובש מדי� ומטפל . מי שטוב מטפל בעברייני�. הוא העבריי�
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קיי� עיסוק מתמיד ... שומרי החוק ומשלמי המסי�" רגילי�"באזרחי� ה

ישו� כמה כתבי א, כמה סוחרי� ומשתמשי� בס� תפסנו: בסטטיסטיקה של תשומות

, כי הוא עובד, השוטר חש". אפקטיביות וירטואלית"גישה זו מביאה ל. 'הגשנו וכו

 �לדוגמא . ידי האזרח הפשוט�א� עבודתו אינה מוערכת על, מצטיי� ואפקטיבי

היא פורצת לבית . הפועלת בבית מגורי�, המשטרה מגיבה מהר לתלונה על תחנת סמי�

המביא פעמי� רבות , תהלי� נוצר חיכו�תו� כדי . ותופסת את העבריי� ואת הסמי�

תחנת הסמי� , לאחר כל ההשקעה הזו. לתלונות נגד השוטר על שימוש באלימות

כיוו� שהסחר בס� הוא מקור , מחדשת את פעילותה מיד לאחר הסתלקות המשטרה

. הסתכנו והיו אפקטיביי�, השוטרי� חשי� שעבדו  קשה. הפרנסה של המשפחה

 . מלאכה לבטלה, דקובצ, המתלונ� יראה בכ�

היא מצמצמת את . משטרה קהילתית שמה דגש על הבולטות והנראות של שוטריה

רק ברמה העליונה של " יעדי אד�"ומשקיעה ב, מספר אנשי המודיעי� והחוקרי�

. ארצי�מחוזי�מקומה של ההתמחות בעבודת המשטרה היא בדרג המרחבי. העברייני�

שתפקיד� העיקרי הוא הבולטות , י מדי�לובש, ברמת השטח יש שוטרי� ורסיטלי�

זמ� , כלל�בדר�, ה� אינ� מבזבזי�. ומניעת היווצרות עבירות הסמי� ברחובות, שלה�

כיוו� שאלו , חקירת� ומעצר�, פתיחת התיק הפלילי נגד�, על תפיסת סוחרי הסמי�

 ושהרווח, שיחייבו אות� לעזוב את האזור שעליו ה� מופקדי�, תהליכי� עתירי עבודה

�לאור סמכויות המעצר היורדות והולכות ורמת הענישה של בתי, שה� מקני� נמו�

הנובעות מחיכו� , ה� ג� נפגעי� פחות מתלונות של עברייני� על שימוש בכוח. המשפט

שבו ה� , תפקיד� הוא להקנות ביטחו� לאזרח שומר החוק. יתר שהמשטרה בעברייני�

יש השקעה בקידו� מעורבות . באותו אזורידי מניעת הפעילות הפלילית �על, מתמקדי�

חשוב א# יותר , מתנדב הפועל ע� השוטר. האזרחי� באותו אזור לסייע למשטרה

אי� צור� . ופקח עירייה המצטר# אליה� מהווה תגבור משמעותי, מהשוטר עצמו

המאבק הוא לא אישי בעברייני� אלא בבניית . בהשקעה ברכזי מודיעי� ברמת השטח

סוחר הסמי� יכול לעמוד שעות בקר� . שבאזור זה לא מבצעי� עבירות, אווירה חדשה

אי� לה� עניי� באיבוד זמ� המשמרת על . השוטרי� לא יגשו אליו. הרחוב ע� מרכולתו

יצטר� הסוחר להתאי� עצמו לסביבה , לעומת זאת. תפיסתו ועל חקירתו בתחנה

יעלו לו , מעבר חצייהשלא ב, זריקת בדל סיגריה על הרצפה או ירידה לכביש. החדשה
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על , בלית ברירה, יתושאלו ויוותרו, לקוחות פוטנציאליי� שיתקרבו אליו יבדקו. בקנס

 . הרכישה

הטיעו� העיקרי של המתנגדי� הוא : יש מטבע הדברי� ג� מגרעות, למודל כזה

התשובה היא שתופעת העתקת הפשיעה . שהפשיעה תנדוד למקו� אחר

)Displacement (עברייני� . בכל שיטה של שיטור, כרת בקרימינולוגיההיא תופעה מו

מאזור שבו יש לח+ משטרתי ותנאי עבודה לא נוחי� למקומות , ג� כיו�, נודדי�

ותופעות פשיעה מסוימות פשוט , לא כל הפשיעה נודדת, אבל. המאפשרי� פשיעה

מניעת המסחר בסמי� . כיוו� שקשה לה� להתפתח במקומות אחרי�, מתבטלות

לא תביא בהכרח למעבר של כל כמות הסחר למקומות ,  המועדי� לכ�באזורי�

הוא לא יתפתח באותה , מהאזור המסחרי בעיר, למשל, א� המסחר בס� נסוג. אחרי�

בולטות יתר של , תאורה(כיוו� שהתנאי� הסביבתיי� , עוצמה בשכונות המגורי�

 .לא יאפשרו זאת) 'סוחרי הסמי� והמשתמשי� בסמי� וכו

של הפעילות נגד הסמי� לתחומי עבירות ) Diffusion" (פעפוע" קיי� ג� ,יתרה מכ�

מספר פצעי� . כ� שבס� הכול הפשיעה יורדת, וג� ה� מתמעטי�, אחרי� באותו אזור

הסופחת , לא יסכנו את הגו# כמו מורסה גדולה ומסיבית, המפוזרי� על הגו#, קטני�

יביא להפחתת ס� כל המסחר במסחר בסמי� " מזוהמי�"הטיפול באזורי� . זיהומי�

 . באותה טריטוריה שעליה מופקדת היחידה המשטרתית, בס�

 

 : נית� להציג את ההבדלי� בי� שתי שיטות השיטור בטבלה הבאה, לש� המחשה

 

 שיטת השיטור הקהילתי שיטת השיטור הרגילה

לתפוס עברייני : "המטרה

 ".  סמי� ולהעניש�

 שלא"היא , לפי הגישה החדשה: המטרה

 ". יהיה מסחר בסמי� באזור נתו�

ההתייחסות לתופעה היא 

 . כבעיה משטרתית

, חברתית, ההתייחסות לבעיה היא עסקית

 . סביבתית
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 שיטת השיטור הקהילתי שיטת השיטור הרגילה

המיקוד הוא בתנאי� הסביבתיי� המעודדי�  המיקוד הוא בעבריי� 

ארצית �מחוזית�רק ברמה המרחבית. פשיעה

 . מיקוד ורק בעברייני� בכירי�קיי� 

דגש על התמחות של 

, חקירות, סיור: שוטרי�

 . מודיעי� וקהילה

 . דגש על שוטרי� ורסטילי�

המשרדי� הבכירי� במשטרה 

ה� המודיעי� והחקירות וה� 

. מקבלי� את עיקר האמצעי�

המשרדי� הבכירי� במשטרה ה� הפטרול 

החקירות והמודיעי� . וההפעלה הקהילתית

המחוז והמטה , וכזי� בדרגי המרחבמר

 . הארצי

המשטרה פועלת בעבודה מערכתית ע� כלל  . המשטרה פועלת לבדה

ונותנת דגש , הגופי� הפועלי� באזור

פקחי עירייה וגורמי , להפעלת מתנדבי�

 .בטחו� פרטיי�

  

, דגש על הפעלת רכזי מודיעי�

הפעלת סוכני� וליקוט מידע 

 . מעברייני�

לצור� ) חלק� אזרחיי�(י� פיתוח מנגנונ

ליקוט מידע מאזרחי� ולא מעברייני� 

 ). השקעה במעורבות(

העבירות שלה� נית� דגש ה� 

 . העבירות החמורות

העבירות שלה� נית� דגש ה� העבירות 

כיוו� שאכיפת� אינה מחייבת את , הקלות

וכיוו� שחוסר סובלנות , נטישת האזור

 Zero(משטרתית לביצוע עבירות קלות 

Tolerance (יביא לירידה בעבירות הקשות . 
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 שיטת השיטור הקהילתי שיטת השיטור הרגילה

דגש על סטטיסטיקה של 

כמה , כמה תיקי�: תשומות

 ' מעצרי� וכו

שטח : דגש על סטטיסטיקה של תפוקות

 . מפעילות סמי�' נקי'

דגש על פתיחת תיקי� 

 . פליליי�

במידת האפשר מפתיחת תיקי� , הימנעות

דגש על בולטות ומניעה והפרעה  . פליליי�

 . לפעילות הפלילית

החיכו� ע� העברייני� יוצר 

פתיחת תיקי� רבי� נגד 

 שוטרי� על שימוש בכוח 

, קיימת ירידה גדולה בתלונות נגד שוטרי�

כיוו� שרמת החיכו� ע� העברייני� קטנה 

 . יותר

 

מעבר , במשטרות רבות, אותשיטות אלה מחלחלות היו� לכל משטרות המערב ונית� לר

וטיפוח מער� , מול התמחות ברמות הגבוהות יותר, לשיטור ורסטילי ברמת השטח

ע� . תו� צמצו� הדרגתי של מערכי המודיעי� והחקירות בשטח, במדי�" פטרול"ה

השגת תוצאות . כיוו� שאי� ער� ליישו� חלקי שלה, קיי� קושי באימו+ השיטה, זאת

ותמרי+ , בני ושינוי דרמטי של סדרי העדיפות המשטרתיי�של ממש מחייבת שינוי מ

 . של ממש למאמ+ כזה קיי� רק במקרי� קיצוניי� של משבר

 

 Jordanian  �המינהל הירדני ללוחמה בסמי� ( קולונל מוחמד אל זועבי�לוטננט

Anti Drug Administration � JADA( 

 הניסיו� הירדני בלוחמה בסמי�    :נושא ההרצאה

אתמול דיברנו עימ� על הניסיו� . צוני לבר� את נציגינו האחי� ממצרי�בר, ראשית

מאחר שסוגיית הסמי� . ניסיו� יחיד במינו במזרח התיכו�, הירדני בנושא ההתמכרות

אנו . אנו מדברי� על סמי� יותר מאשר על משפחותינו וילדינו, מהווה בעיה לכולנו

. אפילו חולמי� על הבעיה בלילהואנו , מדברי� על כ� כמו שאנו מדברי� על השפעת

, פרסומי האינטרפול מראי� לנו בכל גיליו�. בעיה זו מחייבת התמודדות כלל עולמית
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כי הסמי� , לפעמי� אנו מוצאי�. עד כמה רחב השימוש בסמי� בכל רחבי העול�

, בעיית הסמי� חוצה את כל הגבולות. ונלכדי� במערב הרחוק, מיוצרי� במזרח הרחוק

הנה , בפרסומי� אלו, שאליו אנו שמי� תמיד לב, דבר נוס#. ל החוקי�ומפרה את כ

הגידול בכמות המכורי� לסמי� בכל רחבי , הגידול של הבעיה. ההסלמה בתופעה

 .ברחבי העול�, והגידול בייצור של סמי� במקומות הגידול שלה�, העול�

 של סמי� קיימת כניסה. במרכז המזרח התיכו�, מבחינה גיאוגרפית, ירד� ממוקמת

בעיה זו . אשר מייצרות סמי� וצורכות סמי�, מכיוו� שהיא מוקפת ארצות, לירד�

השימוש בסמי� היה בעיקרו ממוקד בס� , 1994לפני . הסלימה בשני� האחרונות

חשיש רב . כיוו� שמספר אזורי� ש� לא היו תחת פיקוח, ס� זה יוצר בלבנו�. החשיש

אנו ניצבי� בפני בעיה אחרת , ת� שדות בלבנו�א� מאז הוטל פיקוח באו. הוכנס לירד�

ההירואי� . בתקופה הנוכחית, אשר הפ� נפו+ מאוד אצלנו,  הגידול בייצור ההירואי��

. מסוכ� מאוד והוא הס� הגרוע ביותר במונחי� של השפעות על הבריאות ועל החברה

.  מנת יתר עשר מקרי מוות בשל�כולל שבעה, פי רישומי��על, השימוש בהירואי� בירד�

, הכנופיות החליפו אותו להירואי�. השימוש בחשיש ירד בשווקי� המקומיי� בירד�

�בשנה האחרונה התחלנו לשי� לב לשימוש בסמי� ג� על. אשר מיוצר בדרו� תורכיה

אשר יובא מאחת הארצות , בשנה האחרונה תפסנו כמות גדולה של קוקאי�. ידי הזרקה

בירד� . בדרכ� למדינה אחרת באזור, ג� כ�, נתפסוכדורי אקסטזי . למדינה אירופאית

 . י ועדת האומות המאוחדות"עובדה זו הוכרה ע. אי� שטחי גידול של סמי�

 

אשר , הוקמה וועדה לאומית בדרג הגבוה ביותר, כאשר גדל השימוש בסמי� בירד�

, ה� הכינו תכנית. אשר עוסקי� בלחימה בבעיה זו, כללה חברי� מכל מוסדות המדינה

, במטרה להשיג את התוצאות הטובות ביותר, אשר מגדירה את האחריות של כל מוסד

למדיניות . טיפול וכמוב� אכיפה, כגו� מניעה, ולהתייחס לבעיה מכל כיוו� אפשרי

מניעה , כלומר, "מוות איטי" אנחנו קוראי� –הנהוגה בה בירד� בלחימה בסמי� 

, מצעות תקשורת ההמוני�באמצעות מודעות ואזהרת אנשי� מסכנת הסמי� בא

ההרצאות . הספר�סמינרי� והרצאות באוניברסיטאות ובבתי, עלוני�, פרסומי�

 . ידי גורמי� רשמיי� כמו ג� גורמי� פרטיי��והמפגשי� מתבצעי� על
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בשנה . אנו ג� ממריצי� את הקהילות המקומיות להזהיר את הציבור לגבי בעיה זו

, שמיי� השתתפו בהגשת עזרה למוסדות אלוגורמי� ר. שעברה ניתנו מאתיי� הרצאות

כל זאת בהתייחסות לנושא . בארגו� ההרצאות ובהעלאת המודעות בקרב הציבור

, )JADA(אכיפת עבירות הסמי� מטופלת רק דר� המינהל ללוחמה בסמי� . המניעה

שבה� , בניגוד לארצות אחרות, זאת. ממערכת הביטחו� הכללית אשר מהווה חלק

במאבק בסמי� . מוסד או וועדה גדולי� יותר,  להיות חלק מקבוצהיחידה כזו יכולה

 .במספר מערכות אחרות כגו� המכס, כמוב�, אנו נעזרי�

מערכות הביטחו� עובדות עמנו ללכידת חומרי� אלו וללכידת האנשי� אשר מנסי� 

המינהל ללוחמה בסמי� משת# פעולה ע� עמיתי� במדינות ערב . להבריח אות�

). מקומיות ובינלאומיות(פה באמצעות תיאו� יומי בדרגות שונות ובמדינות אירו

כל המידע הזה מועבר . מתבצעי� ג� חילופי מידע מודיעיני ומעקב אחר רשתות הברחה

 .כדי שיוכלו לתפוס את המבריחי�, למערכות מודיעיניות במדינות שכנות

 

י� הינ� אנשי� כי המכורי� לסמ, אנו מאמיני�. הנושא השלישי הנו ההיבט הטיפולי

נית� . הטיפול יכול להינת� דר� היחידה ללוחמה בסמי�. אשר זקוקי� לטיפול, חולי�

במידה שהמכור לסמי� מגיע ליחידה או . לקחת את המכור למרכז גמילה ללא תשלו�

 .לא נפתח נגדו תיק פלילי והוא אינו נענש בשו� עבירה, ידי משפחתו�מובא על

המשפט לבטחו� �ואנו לוקחי� אות� לבית,  הכתובאנו עובדי� לפי החוק, בירד�

נבנה , כיו�. כיוו� שזהו איו� רציני על בטחו� המדינה, )state security court(המדינה 

ללא , אשר יכול לקלוט מכורי� רבי� יותר, בתיאו� ע� משרד הבריאות, מרכז טיפול

 .ידי היחידה ללוחמה בסמי��הוא מנוהל על. כמוב�, תשלו�

 כיחידה היא לשת# פעולה ע� הארצות השכנות וע� היחידות המקבילות שאיפתנו

לא תהיה , א� לא יהיה תיאו� ע� המדינות השכנות בארצות המזרח התיכו�. שלה�

שיכלול שמות של אנשי� , אנו ג� מצפי� להחלפת מידע. הצלחה בהפחתת הבעיה

אנו . פול וגמילהשהממשלות באזור ייסדו מרכזי טי, אנו ג� מקווי�. ורשתות הברחה

כיוו� שאנו מתייחסי� למכורי� , כזי� הללושארגוני� יממנו את יסוד המר, מקווי�

שהיחידות ינהלו פיקוח על אנשי� לאחר , אנו מצפי� בירד�, כמו כ�. כאל אנשי� חולי�

אנו מצפי� , בנוס#. יעקבו אחריה� ויבדקו אות� באקראיות או על בסיס קבוע, טיפול
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 מייצרי� שבה�, כדי להפעיל לח+ על מדינות, )כינוסי� למשל(למאמצי� בינלאומיי� 

מצב . אנו סובלי� כעת מכניסת סמי� מתורכיה, לאחר מה שאירע בלבנו�. את הסמי�

כדי לפקח , לכ� אנו זקוקי� לשיתו# פעולה בהפעלת לח+, בשני� האחרונות, זה מתעצ�

, אנו מצפי� ג� להגברת ההרצאות דר� התקשורת. על אזורי� כאלו ולשלוט עליה�

 .ת הבעיה הזו ובהשפעתה השלילית וההרסניתכדי שהדורות הבאי� יכירו ברצינו

ע� משרדי ממשלה , אנו מצפי� לנהל סמינרי� וסדנאות ע� כל הקבוצות המתאימות

להרוויח , ליצור תכנית לאומית בדרג הגבוה ביותר, וע� סוכנויות שירות חברתיות

לשליטה על הייצור ולטיפול , להקטנת כמות הסמי�, �"דר� האו, מסיוע בינלאומי

 .ורי�במכ

 

  �ראש המינהל המצרי ללוחמה בסמי�  סג�( נרל אחמד סאמאק'בריגדיר ג

Egyptian Anti Drug Administration � EADA( 

 מאמצי� לצמצו�(תפקיד המינהל המצרי ללוחמה בסמי� : נושא ההרצאה

 )הביקוש לס�

אני מתייחס לכל המאמצי� אשר יכולי� להפסיק . אני מאוד שמח להיות כא� אתכ�

ואני מאמי� , סופית אשר כולנו סובלי� ממנה�בעיה אי�,  למנוע את בעיית הסמי�או

במהל� עשר או . בעיה כזו מערערת את אושיות החברה. שיש לנו תכניות שאפתניות

, לעתי�, הנוער מתחיל. עשרי� השני� האחרונות התמודדנו ע� סמי� קשי� מאוד

, היסוד של העתיד�היות אב�בני נוער אלו צריכי� ל. להשתמש בסמי� מגיל עשר

הבעיה מחריפה בצורה חמורה ועלינו לאגור את כל . המנהיגי� העתידיי� של החברה

אסקור בקצרה את החזו� של המינהל ללוחמה בסמי� . הכוחות ולהיאבק בכ�

 .במצרי�

בשנת , מצרי� העבירה את החקיקה המוקדמת ביותר בעול� בנושא הלחימה בסמי�

מצרי� . ת לאחת מהחקיקות המוקדמות בנושא סמי� בעול�חקיקה זו נחשב. 1879

לכ� אנחנו יותר מבני . 1922ייסדה את המערכת המקצועית הראשונה בעול� בשנת 

ואנו פיתחנו מערכת אדמיניסטרטיבית וחקיקה כדי להתמודד ע� חומרת , שבעי�

 .הבעיה
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ו� המהווה תח, פי המדיניות של הביטחו� החברתי�המינהל ללוחמה בסמי� נוהגת על

המלחמה בהיצע הסמי� הפכה , בכל הארצות. את אחד המגזרי� של משרד הפני�

שמטרתה להפחית את הביקוש , פותחה גישה, לכ�. להיות חסרת תועלת ולא מוצלחת

דבר זה צרי� להיעשות  ביתר דחיפות מאשר תפיסות הסמי� או מעצרי . לס�

ומכלול , פחתת הביקושיש לנו ניסיו� ארו� בתחו� ה. הסוחרי� והמשתמשי�

אכ� מובילי� להפחתה מסוימת של התפשטות נגע , המאמצי� שאנו משתמשי� בה�

בעשר השני� . יש לנו ניסיו� ע� הס� הירואי� בשנות השמוני� המוקדמות. הסמי�

צורות אחרות של חומרי� מכילי� . לבער את הבעיה, בהדרגה, שלאחר מכ� הצלחנו

, כאשר השימוש באות� הכדורי� התגבר". ולרוהבינ"במיוחד , בתוכ� משככי�

אחר כ� עלתה הבעיה של . במטרה לרס� את הבעיה, התחלנו לנקוט אמצעי� קפדניי�

כי אי� בהפחתת הביקוש להפסיק , זה מוכיח. ושל שימוש בסמי� אחרי�" ו'בנג"הס� 

אי� אלטרנטיבה אחרת אלא לנקוט אמצעי� נרחבי� . את בעיית הסמי�

 . ג� להפחתת היצע הס�, עת ובעונה אחתב, ואינטנסיביי�

 

�מזרח אסיה או חצי�דר� דרו�, הסמי� מגיעי� למצרי� מארצות המייצרות אות�

זוהי ). מרוקו(עכשיו מגיע ג� חשיש מהמגרב ). אפגניסט�, איר�, פקיסט�(סהר הזהב 

אחרי . אתה דוח# מצד אחד ומאמצי הסחר בס� עוברי� לצד השני". תיאורית הבלו�"

ידי �אשר בוצעה על" הפיתוח החלופי"ומדיניות , טו אמצעי ביטחו� חזקי� בלבנו�שננק

הסחר בס� עבר מהאזור ההוא לאזורי� אחרי� במרוקו הערבית , �  באזור זה"האו

)Arab Morocco( ,כל הארצות חייבות להתמקד . אשר החלה לייצא סמי� למצרי�

בכל רחבי ,  אמצעי� מתאימי�בעזרת אמצעי� קפדניי� ומערכות". תיאורית הבלו�"ב

לפני שהיא , אשר מגיעה מאירופה, אנו יכולי� לתפוס כמות גדולה של סמי�, העול�

אי� מדינה . בעיית הסמי� מצריכה מאמצי� בינלאומיי� מאוחדי�. מגיעה למצרי�

ואחר כ� , הסמי� מיוצרי� במדינה אחת. המייצרת סמי� רק לצריכה עצמית

. דר� מדינות אחרות,  הי� או חוצי� את הגבול במשאיותדר�, מבריחי� אות� אלינו

ואי� טע� לראות אותו רק בהיבט , העיסוק בסמי� הוא פשע החובק מדינות רבות

 .המקומי
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ואנו פרוסי� בסניפי� בכל , פיקוד המינהלה למאבק בסמי� נמצא בבירה,  במצרי�

 הבעייתי ביותר הס�. היכ� שמתרחשת ההברחה, הדגש הינו על אזור הגבול. המחוזות

בחלק העליו� , באזורי� הכפריי�" ו'בנג"מגדלי� את ה". ו'בנג"הנו ה, כיו�, מבחינתנו

הבעיה החלה , אול�, בשנות השמוני� הצלחנו לבער את העיבוד שלו. של מצרי�

במהל� השנה קיימנו מבצעי� . להתגלות באזורי� הדרומיי� המערביי� בסיני

המחייב , ס� אחר.  ויש לנו תוצאות ממשיות,על מנת לבער את הבעיה, מקיפי�

. בתקופת זמ� מוגדרת, בחור#, הפורחי� פע� בשנה, התמודדות הוא פרגי האופיו�

, היא, כיו�, הבעיה המרכזית. עובדה זו מאפשרת לנו למקד את המאבק בפרק זמ� זה

 כמעט כל שבוע ישנ�. ומחייב מאמ+ בהתא�, הגדל במהל� כל השנה, "ו'הבנג", כאמור

. אנו משתמשי� בלווייני� ובאמצעי ריגול לפיקוח. מבצעי� בסיני כנגד מגדליו ומפיציו

הצלחנו להשמיד . המאמצי� במהל� השנתיי� האחרונות הובילו לתוצאות חיוביות

אנו חוזרי� לבעיה , לכ�. שיופיע ס� חדש, אול� סביר. במהל� גדילתו,  מצמח זה90%

 .הצריכה/של הקטנת הביקוש

זוהי . במיוחד לנוער, לפנות לשכבות גיל שונות, רש מכולנו מאמצי� מדעיי�דבר זה דו

 .הדבר מתבצע במטרה להפחית את הביקוש ולשק� את המכורי� לסמי�. עבודתי

הינ� חילוט הכספי� אשר נאספו , אשר הובילו לתוצאות חיוביות, אמצעי� אחרי�

 שיאסור את הלבנת ,אנו עומדי� לחוקק חוק. ממבריחי הסמי� ומהמכורי� לסמי�

זהו אחד . אשר מגיעי� ממבצעי� הקשורי� לסמי� ומסחר בסמי�, הכספי�

בנוס# , במצרי�. מהנושאי� העיקריי� שצרי� לטפל בה� כדי להילח� בבעיית הסמי�

קיימת , "המינהל ללוחמה בסמי�"ו" הביטחו� החברתי"המגזר של , למשרד הפני�

בראשות ראש הממשלה ובשותפות , ותשמטרתה להילח� בהתמכר, "מועצה לאומית"

משרד הבריאות , משרד החברה והרווחה,  משרד הפני�–הנוגעי� בדבר  ע� משרדי�

 .ומשרד הנוער והספורט

 

פי �על, ממומנת מהכספי� המחולטי� מהעוסקי� בסמי�" המועצה הלאומית"

ייסדה מרכזי גמילה עבור המכורי� " המועצה הלאומית. "המשפט�החלטת בית

 .והיא הקובעת אסטרטגיות ודרישות אשר יהיו נחוצי� בעתיד, לסמי�
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שבה אנו מציגי� את , פע� בחודש מתקיימת ישיבה בי� משרד הבריאות למשרד הפני�

כאשר קיי� לח+ כנגד אחד מסוגי . בשוק הסמי�. סוגי הסמי� אשר מצויי� בשימוש

י על הסמי� ח שבוע"לכ� יש לנו דו. וס� אחר תופס את מקומו, הוא נעל�, הס�

ואנו מתאמי� ע� משרד הבריאות חקיקה קפדנית , העכשוויי� אשר בשימוש

במרבית הסמי� משתמשי�  . בהתמודדות ע� הסמי� החדשי� האלו, ומחמירה

�לכ� אנו חייבי� לאשר את השימוש בה� במרפאות ובבתי, בטיפול במחלות שונות

 לסמי� והמשתמשי� בה� כדי שהמכורי�, אנו חייבי� לנקוט אמצעי זהירות. מרקחת

המכור לסמי� . כל יו� מופיעי� סוגי� חדשי� של תרופות.  לא ישימו יד� על הסמי�

לכ� אנו משני� את הצבעי� ואת , מתרגל לסוג אחד אשר נות� לו את ההרגשה הרצויה

. ומגבילי� את אפשרות הרופאי� לתת מרש� לסוג תרופות זה, השמות המסחריי�

 .יות ברורות לגבי שמירת רישומ� של הסמי� למשתמשי�צריכות להיות לה� הנח

 

עובדת על תכניות , בתיאו� ע� המינהל שלנו, יחידת יחסי הציבור במשרד הפני�

, ספר�תלמידי בתי, נוער�בני: המופנות לכל המגזרי�, ממושכות ליצירת מודעות

ודעות בתכניות המ, ג� כ�, מנהיגי� דתיי� עובדי� עמנו. מפעלי� וחברות, מוסדות

, במצרי�, השימוש בתקשורת. ואפילו באירועי� לא דתיי�, האלו ובאירועי� דתיי�

אנו מכירי� בכ� . לירידה בשימוש בהירואי� בתחילת שנות השמוני�, ג� הוא, הוביל

, אנו מקווי�. שלתכניות המודעות יש תפקיד חשוב בהפחתת בעיית ההירואי� ג� עכשיו

 .בהתמודדות ע� סוגי סמי� אחרי�, השנעבור לשימוש באות� קווי פעול

 

, ומעת לעת הוא משתת#, המינהל שלנו אחראי ג� לתפיסת מבריחי� גדולי�, בנוס#

במספר . בפשיטות על מקומות המחבוא של אות� מבריחי�, ע� המשטרה המקומית

במש� עשרי� וארבע שעות , שבה� תהיה לנו נוכחות בשגרה, אזורי� ייסדנו מרכזי�

, אנו מקיימי� מבצעי� במועדוני�. הפחית את הבעיה באזורי� אלהכדי ל, ביממה

הדבר ג� מוביל ). The Club Administration(בתיאו� ע� מינהל המועדוני� 

, כפי שציינתי. פי חזו� חדש�המינהל עבד על. לתוצאות חיוביות בהרחקת הנוער מסמי�

מתו� החשש כי . ניגישה זו הביאה להשמדת תשעי� אחוז של תהליכי גידול הס� בסי

, בסיני" פיתוח חלופי"אנו עובדי� על פרוייקט של , לא נית� יהיה למשו� הצלחה זו לעד
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אנו לא חיכינו לתכנית שתית� לנו . כ� שהאנשי� ש� לא יחזרו שוב לגדל את הסמי�

, ונעשו פרויקטי� של ייצור עיטורי� בדואיי�, השלטו� המקומי עבד אתנו. כס#

 . וצמחי מרפא המיוצרי� עבור מפעלי� רפואיי�בקר�גידול, מחצלות

 

לב �אשר זקוק לטיפול ולתשומת, החוק המצרי מתייחס למכור כאל אד� חולה

אשר , המשפט יכולי� לשלוח את האנשי��כ� שבתי, 1989 �החוק שונה ב. מיוחדת

, בתו� הטיפול, במידה שיוכח. לטיפול במוסדות טיפול וגמילה, נתפסו בשימוש בסמי�

לאחר התייעצות ע� מומחי בריאות , המשפט יכול להחליט�בית, � נגמלשהאד

המשפט �הנאש� ג� יכול לבקש מבית. לשחרר אותו לאחר תהלי� הטיפול, מקצועיי�

לאחר שמיעת דעותיה� של . וכ� ג� נציגי� ממשפחתו או מקרוביו, לעבור טיפול

,  במקרה זה.המשפט יכול להחליט לשכ� אותו במרכז�בית, המומחי� הרפואיי�

כדי , הוא מוחזר לכלא, במידה שהאד� המכור מפר את החוקי� של תהלי� הטיפול

 . הדי��לממש את גזר

, הקר� מפקחת על כל המקרי�. נוסדה קר� לצור� המלחמה בתופעה והטיפול במכורי�

והיא , בי� א� מדובר במרכז גמילה ממשלתי ובי� א� מדובר בבית החלמה פרטי

, למרפאות הפרטיות ולמוסדות הטיפול.   הטיפול החדשני ביותרמסייעת לה� בהענקת

כיוו� שהמרכזי� הממשלתיי� , תפקיד חשוב בתחו� הגמילה, הנמצאי� ברחבי מצרי�

 . אינ� מספיקי� לטפל בכל המכורי�

 

אחרי סדרה של . היה קשה בזמנו" רוהבינול"הניסיו� המצרי בביעור הבעיה של כדורי ה

ועדת התחיקה של משרד המשפטי� הוסיפה את , רד הבריאותמחקרי� ודיוני� ע� מש

, דבר זה גר� לעצירת הבעיה ולהפחתתה. הס� הזה לרשימת הסמי� בפיקוח רפואי

לאחר קבלת החלטה זו . אינו בשימוש כתרופה במצרי�" רוהבינול"במיוחד כיוו� שה

י� לרשימת הסמ" רוהבינול"ב הוסיפו א# ה� את ה"מספר מדינות בארה, במצרי�

היללו אותנו על האמצעי� , העוסקות בלחימה בסמי�, �"וכל הוועדות באו, בפיקוח

שלא נצטר� להתמודד בעתיד ע� סמי� , אנו מקווי�". רוהבינול"לעצור את בעיית ה

 .להשיג תוצאות חיוביות וטובות, דר� האמצעי� של הורדת הביקוש, ושנוכל, חדשי�

 



 2000ס "תש
 
 

 4' משטרה וחברה מס

 

 189

קבוצה . עשרה עד גיל עשרי��מגיל שתי�קבוצת הגיל המשתמשת ביותר בסמי� הנה 

ה� ילכו לאוניברסיטה ובתו� ארבע שני� . בעתידה של כל מדינה" אב� הפינה"זו הינה 

ה� , א� לא נאתר את המשתמשי�, בגלל תופעת ההתמכרות. ה� יהיו בעמדות השפעה

אנו חייבי� לחלק . לתופעת הסמי� יש פוטנציאל לסכ� פרוייקטי� רבי�. יהיו אבודי�

 . בינינו רעיונות והתנסויות לגבי השיטות הטובות ביותר להקטנת בעיה זו

 

 דיו�

 

א� אנו מתחילי� להשגיח : שאלה ראשונה ):הרשות הפלסטינית(סוסי �ר אל"ד

זה יצרי� , אוניברסיטה, ספר�בית, מועדו�, ולהבטיח את  הנוכחות שלנו בכל רחוב

.  שזה אפשרי עבור מדינות מפותחות,אי� ספק. זהו מודל דוגמא. מספר רב של שוטרי�

מספר מדינות משתמשות : שאלה שנייה. צרי� להיות פתרו� אחר עבור מדינות אחרות

מהי מידת . בסוחרי סמי� ובחשודי� כאמצעי לתפוס סוחרי סמי� גדולי�, בעברייני�

: שאלה שלישית? והא� משתמשי� בה במדינות באזור זה, היעילות של השיטה הזו

השאלה ? יאו� בי� המדינות באזור באשר לשמותיה� של סוחרי סמי�הא� קיי� ת

מה . כפי ששמעתי בסדנא זו, כתוצאה מסמי�, הרביעית עוסקת בתופעת מקרי המוות

יתר או שקיימי� �הא� המוות נגר� כתוצאה ממנת? חות המשפטיי�"מלמדי� הדו

, אני רק שואל. אני לא שופט? בגלל רמאות באחוזי� של המינו�, סימני� של הרעלה

אבל מהמקרה השני והלאה זוהי  , יתר הנו התאבדות�בגלל שהמקרה הראשו� של מנת

 ". לא תודה, סמי�: "שסיסמת המניעה בסדנא זו תהיה, אני מציע, לבסו#. עבירה

 

זה לא משנה א� יש ל� בעיר אחת .  הבעיה אינה מספר השוטרי�):ישראל (ניצב רז

מה אנו עומדי� לעשות ע� . עיה הנה העדיפותהב. עשרה שוטרי� או אל# שוטרי�

, השיטה החדשה מתאימה במיוחד למקומות? עשרה שוטרי� או ע� אל# שוטרי�

אני את� . הנקודה העיקרית הנה נוכחות גבוהה ברחובות. שבה� מספר השוטרי� נמו�

, האחת. ישנ� שתי דרכי� לפעולה. סוחר סמי� עומד בפינת הרחוב: דוגמא פשוטה

 אני עוזב �משמע . לחקור וכדומה, ח"לרשו� דו, תו ולהביאו לתחנת משטרהלעצור או
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 �הדר� השנייה . שלוש וארבע שעות, אני יושב במשרדי במש� שעתיי�. את הרחוב

. רק לצפות, מסביבו, יש להימצא ברחוב קרוב אליו, במקו� לעצור את סוחר הסמי�

זוב את הרחוב ע� סוחר א� אע, בדוגמא הראשונה. א# אחד לא יבוא לקנות ממנו

א� אני , מצד שני. כ� שהבעיה נמשכת. סוחר סמי� אחר יתפוס את מקומו, סמי� אחד

ואבקש לראות , א� רק אפנה אליו, ומישהו ירצה לקנות, מסביבו, אשאר קרוב אליו

והוא בעצמו , א# אחד לא יקנה מסוחר הסמי�. הוא יעזוב את המקו�, תעודת זהות

הוא ימצא מקו� , "תיאוריית הבלו�" שחברי ממצרי� אמר לגבי כפי. יעזוב את המקו�

, אנו יכולי� לתקו# ביתר יעילות מאשר ע�  שוטרי� רבי�, ע� צוות קט�, לכ�. אחר

. כל פע� שאחד מה� עוזב את הפינה שלו, אשר צריכי� להחלי# שוטרי� אחרי�

זרת מתנדבי� אנו מכפילי� את כוחותינו בע, ע� זאת. הרעיו� העיקרי אינו הכמות

 . אשר מעוניני� לנקות את השטח, מהשכונה

אביב לקהיר אורכת �הטיסה מתל. כל העול� הפ� להיות כפר קט�, כפי שכבר ציינתי

אנו גרי� ביחד זה . סבא לרמאללה נמשכת ארבעי� דקות�הנסיעה מכפר. שעה אחת

יבי� להיפגש אנו חי. ולא רק לדבר על שיתו# פעולה, אנו חייבי� לשת# פעולה. לצד זה

אנו חייבי� לשת# . אנו חייבי� להחלי# מידע מודיעיני ומידע כללי. באופ� שיטתי

 . פעולה

 

דרכ� . המשתמשי� בסמי� נחשבי� כקורבנות ):ירד�(זועבי �קולונל אל�לוטננט

אנו רוצי� את . אנו לא מודאגי� מהמשתמשי�. אנו יכולי� להגיע לסוחרי� הגדולי�

. ולהפחית את מספר הקורבנות, נוכל לעצור את הבעיה, שא� נתפוס את הרא. הראש

ונשלח אותו חזרה , אנו ניקח ממנו הצהרה, א� נתפוס משתמש ע� סמי�: לדוגמא

אשר מציי� כי , אחר כ� אנו מסכימי� על סימ�. לאותו אד� אשר מכר לו את הסמי�

 את המשטרה פושטת על הבית ותופסת את הסוחר או שאנו שולחי�. יש סמי� בבית

אנו עושי� זאת ע� יותר מסוכ� אחד כ� שסוחר . אחד מהסוכני� שלנו לקנות ממנו ס�

אחד מהסוכני� שלנו . העמית שלי משתת# בכ�. יש לנו ניסיו� בכ�. הסמי� אינו חושד

כול� נעצרו בפשיטות . לאחר שהוא קנה מה� ס�, עשר מחברי הרשת�תפס שבעה

עשר סוחרי �שבעה"  לפצח"כ�  יכולנו . וה� נשפטו על סחר בסמי�, באותו הלילה

 . סמי�
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הוא ג� ניהל מבצע באזור אחר . עמיתי היה אחד מהאנשי� אשר השתת# במבצע זה

 .ואנו משתמשי� בו הרבה, ניסיו� זה מצליח בירד�. שבו נתפסו אנשי� נוספי�, בירד�

 

סכנת הסמי� באזור שלנו דורשת מכול� לתא�  ):מצרי�(נרל סאמאק 'בריגדיר ג

כי אני מג� על , לומר, במצרי�, אפשרי�זה בלתי. הסכנה נמצאת בכל מקו�. עולותפ

. ולכ� אני לא אשת# פעולה, עד כדי כ� שסמי� לא ייכנסו פנימה, הרובע שלי טוב מאוד

אנו שולחי� את השוטרי� שלנו למדינות אירופאיות . דבר כזה לא יכול להיות

התיאו� אינו ע� . לשת# פעולהצרי� לתא� ו. להשתת# בפעולות לתפיסת סמי�

, קוד� כול, תיאו� צרי� להיות. התיאו� הנו בתו� המערכות בתו� המדינות. המדינות

מערכת חזקה , משמר הגבולות,  המשטרה�בקרב כל השירותי� באותה המדינה 

שוטר מקומי יכול לתפוס .  כל אלו צריכי� לשת# פעולה�ברשות למלחמה בסמי� 

�יש לנו משרד לתיאו� בי�.  לצאת זכאי א� לא יהיה תיאו�והוא עלול, סוחר סמי�

שמדינות אחרות מעורבות בה� בנוגע לכל תחומי , אשר מטפל בכל התיקי�, ערבי

הדבר חשוב . הלאו� של הסוחר והשיטה להחבאת הסמי�, כגו� מקו� הייצור, המידע

חר תפיסת לא.  הוברח הירואי�  בקופסאות של לוחות, לדוגמא, לפני שנתיי�. מאוד

והצגנו זאת לעובדי� בתחו�  , תיעדנו בווידאו את הלי� ההסלקה של הסמי�, קופסא

אני יכול להזהיר את . תהלי� כזה של תיאו� מוביל לתוצאות חיוביות. הבינלאומי

כאשר . לדוגמא, ולהגביר אמצעי זהירות לגבי פריטי� המגיעי� מפקיסט�, המכס

א� . כל המדינות צריכות להיות מאוחדות. אודזה עוזר מ, קיימי� חילופי מידע כזה

אני לא יודע באלו אמצעי זהירות , המגיע מארצות שכנות, אני לא מכיר מסד נתוני�

א� א� יש . זו בעיה, ואני לא יודע דבר על כ�, א� סמי� מגיעי� מאירופה. לנקוט

להתבצע החלפת המידע צריכה . הדבר יעזור לנו לעצור את בעיית הסמי�, חילופי מידע

אנו מציגי� את כל התיקי� הקשורי� לנושא . כ� שנוכל להילח� בצורה יעילה, מיידית

 . �"ערבי ולוועדות האו�זה למשרד הבי�

 

רק בדרכי� , כל הסמי� מובילי� למוות :)הרשות הפלסטינית(קולונל זוהירי 

במחוז יתר הנה בעיה אמיתית �מנת. ולמוות איטי, ה� מובילי� לחולי ולמחלות. שונות
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א� מה המשמעות המעשית . יתר�והיו לנו שלושה מקרי מוות כתוצאה ממנות, הצפוני

א� דר� ,  לקיחת חומר יותר מהמותר�יתר משמעותה �מנת? "יתר�מנת"של המושג 

רק . כי המנוח לקח את המנה הרגילה, מצאנו, חיפושי� ודר� החברי� של המנוח

שאותה הוא היה רגיל , התערובתשבמקרה הזה המנה כללה הירואי� טהור במקו� 

הוא לקח את . הוא לא לקח את זה כדי לאבד עצמו לדעת. גופו לא עמד בזאת. לקחת

, במיוחד אלו שמזריקי�, מכורי�. זה בשביל התענוג ובגלל שהוא היה זקוק לכ�

ללא בקרה , שבו כאשר ה� זקוקי� להזרקה ה� יפעלו בצורה אקראית, מגיעי� לשלב

 . לא? א� לומר שזה היה מכוו�. הדבר מוביל למוות. יקי�על הזמ� שה� מזר

 

של המשמר (שאלה לניצב רז על אלפי המתנדבי�  ):הרשות הפלסטינית(ודה 'מר ג

? ואלו זכויות ניתנות לאנשי� אלו, באלו מתנדבי� את� משתמשי� בשטח). האזרחי

 ?הא� את� מעניקי� לה� דבר מה בקהילה עבור עזרת� למשטרה

 

וה� מייצגי� את כל ,  אנשי�54,000המשמר האזרחי מונה היו�  :)ישראל(ניצב רז 

. חלק� עובד ע� יחידות שוטרי הסיור כמו שוטרי� רגילי�. המגזרי� של האוכלוסייה

לכ� א� יש לנו שני . שני שוטרי� לפחות, פי הנהלי� שלנו�על, כל סיור חייב לכלול

כתוצאה .  מה� במכונית ע� שוטרכל אחד, אנו יכולי� לפצל אות� לשניי�, מתנדבי�

אנו . אנו מכפילי� את הכוח שלנו. במקו� מכונית סיור אחת יש לנו שתי מכוניות, מכ�

 .אנו יכולי� להגיב במהירות. מכפילי� את הנוכחות הגבוהה שלנו ברחובות

המהוות  בעיה , בשל תאונות הדרכי�, אנו משתמשי� במתנדבי� ג� בתחו� התנועה

מתנדבי� משתתפי� . אנחנו מפעילי� מתנדבי� ביחידות הבילוש, דומהבאופ� . רצינית

ה� לא . נגד עבריינות נוער ובכל עבודה שבה המשטרה מעורבת, בלחימה נגד הסמי�

זה . המתנדבי� עושי� זאת כדי לשפר את איכות החיי� בשכונות שלה�. מקבלי� דבר

לי� הנה רק ההערכה שה� מקב. ה� לא מקבלי� כס# או כל דבר אחר. הכול

 . ההשתתפות ביצירת דר� חיי� טובה יותר ובהשגת תחושת ביטחו� ושיתו# פעולה

. אני שיי� לווועדה הלאומית להדרכה ):הרשות הפלסטינית(ר אבו ראסאס "ד

הנחשבת בעינינו כמסמ� פעולה , קולונל זוהירי הציג את האסטרטגיה הפלסטינית



 2000ס "תש
 
 

 4' משטרה וחברה מס

 

 193

אשר הופ+ כא� , "רוהבינול"נו שמענו על הא. אנו מעוניני� לראות אותה מבוצעת. חשוב

במצרי� ה� הצליחו לבצע , בכל אופ�. הרבה מכורי� השתמשו בזה. במש� זמ� מה

הא� אנו יכולי� לקחת את זה בחשבו� ברשימה הראשונה . תיקו� ברשימת הסמי�

 ? שלנו

 

אנו . אני אפנה את השאלה הזו לעמיתי המצרי ):הרשות הפלסטינית(קולונל זוהירי 

הוועדה הלאומית גובשה ולא התייעצו עמנו לגבי . יכולי� ללמוד מניסיונ� העשיר

שה� אינ� יכולי� , כמה מסגני השרי� אמרו, ע� כל הכבוד לראש הוועדה. ההיררכיה

. אנו מעוניני� בוועדה לאומית אמיתית. לעבוד ע� הוועדה הזו אלא א� ישתנה המבנה

 .אנו נלח� ונתאמ+ עבורה

אשר מבינה , והעביר אותו לאחת מהשרות הנכבדות, שב ראש כתב צוהוד מעלתו היו

לכ� היא ייסדה . א� בנושא זה הידע שלה אינו מגיע לרמה הרצויה, בנושאי� אחרי�

ה� . אשר כללה חברי� דר� קשרי� אישיי�, את הוועדה באמצעות המזכירות שלה

 אנו רוצי� פעילות .אנו לא רוצי� ביוקרה בעיתוני�, במינהל. רצו יוקרה בעיתוני�

רצינו . ה� לא ענו. כדי לציי� יו� נגד הסמי�, ביקשנו מהוועדה לקבוע פגישה. בשטח

לא . רצינו לעשות משהו ברחובות. ה� לא רצו. להיפגש ביו� הלאומי ללחימה בסמי�

אנו נציג . לכ� עשינו פעילויות במסגרת היכולות שלנו בתו� המינהל באותו היו�. יכולנו

קיבלנו הזמנה להיות נוכחי� בישיבת . גיה הזו לוועדה ונתרו� לגיבושהאת האסטרט

ולגרו� לה להיות כמו המועצה , א� אנו לא יכולי� לשנות את הוועדה. הוועדה

ונית� לחברי הוועדה , אנו נעבוד בעצמנו, א� זה לא יקרה, שעמיתנו המצרי דיבר עליה

 .אפשרות להשתת#

 �ב, בדמשק. רי� שלנו יותר מאשר כדורי� אחרי�הוא נפו+ באזו, "רוהבינול"לגבי ה

באשר . אנו מוצאי� זאת כא�. הקפה ובמסעדות�נית� היה למצוא זאת בכל בתי, 1986

אחינו המצרי� אינ� יכולי� לקבל . אנו כמו מד# אחד בסופרמרקט, לרשימות הסמי�

ל אני לא יכו. כאשר בעקבותיה� אני אמור רק להעניש את סוחרי הסמי�, החלטות

 .לקבל החלטה על כ�
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, מצוי ברשימת הסמי�, "רוהבינול"ה ):הרשות הפלסטינית(בריגדיר זיאד עור% 

קיימת וועדה מיוחדת שמטרתה לנסח , 1994 �פי ההחלטה של משרד הבריאות ב�על

ואנו עדיי� מוציאי� לפועל צו , מחדש את החוקי� ולאחד אות� ברשות הפלסטינית

, כל הסמי� ברשימה ישונו. והצו הצבאי שהונפק בעזה, בגדה המערבית, 38' מס, צבאי

 .כל אלה ישתנו בעתיד הקרוב בחוק הפלסטיני. ויוכרו ג� התרופות הקשורות לסמי�

 

לאחר האזנה לכל . אני מעונינת להעלות שאלה פרובוקטיבית ):ישראל(גופר ' גב

א� ,  בתופעה זוכי כולנו עושי� ככל יכולתנו להילח�, נראה, עמיתנו מהמדינות השכנות

אנו לוחצי� , ולמע� האמת. הצלחה מקומית מאוד, קיימת הצלחה מצומצמת מאוד

הא� אנחנו , חשבתי לעצמי. כפי שתואר, כא� והבעיה מופיעה בצד השני של הבלו�

שאלתי מופנית יותר ? באמת חלק מהפתרו� או שאולי חלק מהבעיה עצמה

 או מחקר על ההישגי� שהשיגה מערכת ,הא� קיימי� נתוני�. לקרימינולוגי� שבינינו

בגלל שגרמנו , א� אולי, אני לא מנסה לזעזע א# אחד? כלשהי האחראית לאכיפת החוק

המחירי� עלו מאוד וא# אחד לא יודע . יצרנו את הבעיה, שהסמי� אינ� חוקיי�, לכ�

 . ואולי אכיפה חוקית רק תגביר את הבעיות, תמיד היו סמי�. באמת כיצד לפתור זאת

 

שמערכת אכיפת , א� ישנ� הוכחות. סמי� תמיד היוו בעיה, נכו� :)ישראל(שלו ' גב

כאשר ה� קשורי� למקומות , החוק משיגה תוצאות טובות בהתמודדות ע� סמי�

. ש� הושגה הצלחה, יורק�רזי ועל ניו'ג�קיי� מחקר על ניו. מסוימי� ולזמני� מסוימי�

קומות הידועי� בעבירות רבות של סמי� מ, )Hot Spots" (נקודות חמות"ה� הגדירו 

 . ה� טיפול בנקודות אלו וה� הפחיתו פשיעה. מכל הסוגי�

ברצוני לשאול שאלה בנוגע לשיתו# הפעולה בי� המשטרה  ):ישראל(ווינר ' גב

אנו שמי� דגש רב על שיתו# הפעולה בי� הקהילה , בישראל. לארגוני� המטפלי�

כיצד נית� לנהל שיתו# , מיד מנסי� לראותואנו ת, והארגוני� המטפלי� למשטרה

כיצד לדעתכ� שיתו# פעולה כזה , ברצוני לשאול את עמיתנו הערבי�. פעולה טוב יותר

וכיצד שיתו# זה אמור , הא� קיי� שיתו# פעולה מכל סוג שהוא באזורכ�? צרי� להיות

 ? להיראות
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מודד ע� המשטרה במצרי� אינה יכולה  להת :)מצרי�(נרל סאמאק 'בריגדיר ג

תשעי� אחוז ממוסדות . יש צור� בשיתו# פעולה ע� הוועדה הלאומית. תהלי� הטיפול

ותיקי� אחדי� של , )NGOs(שייכי� לארגוני� פרטיי� , הגמילה והטיפול שהוקמו

, במתקני� משטרתיי�. מכורי� לסמי� מועברי� למוסדות טיפול ממשלתיי�

בגלל שזה , דבר על ירידת הביקושאי� אפשרות ל, העוסקי� במעצר ובחקירת חשודי�

צרי� להיות שיתו# , לכ�. שבה� כל המוסדות צריכי� להשתת#, כולל ג� טיפול ושיקו�

המשטרה אינה יכולה לעבוד לבדה . אחרת לא נוכל להשיג דבר. פעולה בי� כל הצדדי�

יש לעבוד ביחד ע� ארגוני� בלתי ממשלתיי� וע� גורמי� אחרי� העוסקי� . ולהצליח

 .כדי להשיג תוצאות חיוביות, �בסמי

 

יש לנו שיתו# פעולה , בלי קשר לפוליטיקה ):ירד�(זועבי �קולונל אל�לוטננט

וג� ע� הישראלי� והפלסטיני� , ע� מצרי� כמעט מידי יו�, מתמש� ע� סוריה

קיי� . קיי� שיתו# פעולה בתחו� החלפת מידע. והסעודי� וע� כל הארצות באזור

קיימת הפצת . ר לאנשי� שנעצרו וכמות הסמי� שנתפסהשיתו# במידע חדש הקשו

כל נושא הקשור . אנו קוראי� לשיתו# פעולה. תמונות ומידע על הסמי� המוברחי�

לכ� אנו מפיצי� , להתמודדות ע� הלחימה בסמי� הנו חשוב ושימושי עבור כל הצדדי�

 .את המידע הזה לכל המדינות השכנות

 

וצריכי� , מתכווני� לשיתו# פעולה מודיעיני, למעשה, אנו :)ישראל(אמיר ' פרופ

פנימי טבוע במערכת היחסי� בי� קהיליות מודיעי�  שיש סוג מסוי� של חשד, לדעת

במובני� , אנו ג� צריכי� להבי� את בעיית המודיעי� ואת המתח שעדיי� קיי�. שונות

,  וקיי� כזה,כ� שצרי� להיות שיתו# פעולה מודיעיני. בי� ישראלי� לבי� שכניה�, רבי�

. נשאלה השאלה לגבי שיתו# הפעולה בי� הקרימינולוגי�. דר� האינטרפול, כפי שנאמר

הקרימינולוגי� ה� שצריכי� לחקור את ההיבטי� הארגוניי� של המסחר בסמי� 

רשתות מקומיות , פשע מאורג�, מעשי פשע מאורגני�, הווה אומר יזמות, ואכיפת החוק

 . ובינלאומיות
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, כלומר ספקי�, ואנשי אכיפת החוק צריכי� לבצע מחקר על ניתוח שוקקרימינולוגי� 

הדבר מוביל אותי לנושא אחר אשר טר� עלה . כולל אכיפת החוק, סוחרי� ומשתמשי�

, חלק מהחשדות הקיימי�. הרלוונטית לבעיית הסמי�, והוא השחיתות הממסדית, כא�

. ל קשרי� שליליי� כאלהנוגע לחשש מפני קיומ� ש, בי� קהיליות המודיעי� השונות

שחיתות במערכת אכיפת החוק , בזירת הסמי� או בשוק הסמי�, כפי שכולנו יודעי�

. אלא ג� בקרב אנשי מערכת אכיפת החוק, לא רק בקרב המשטרה. היא שכיחה מאוד

 לעתי� קרובות אנו לא בוטחי� – ואני יודע זאת ממחקר שאני מבצע באזור אחר –לכ� 

 ואנו חושדי� שהמידע שאנו מעבירי� הלאה יגיע לקבוצות הלא ,במידע שאנו מקבלי�

אני ואחרי� היינו ג� מעורבי� במחקרי� על . יש לנו בעיה של שחיתות. נכונות

נתיבי סמי� רבי� הנ� ג� נתיבי , זכרו. שוק הסמי� וטרור, הקשרי� בי� זירת הסמי�

 . טרור

הדבר . כרה כא� הלבנת כספי�הוז. אנו צריכי� לפתח זאת יותר בפגישות הקטנות שלנו

 כס# �בעייתי מאוד  וחשוב מכיוו� שזה פוגע במטרה העיקרית של הסחר בסמי� 

 .הכס# מגיע למשטרה, כפי שהוזכר, במקומות רבי�. ורווחי�

עלתה שאלה לגבי מת� היתר חוקי לשימוש , שבה� חקרנו, במקומות רבי� באמריקה

 .זוהי בעיה ואנו צריכי� לדו� בכ�. בסמי�

יש לנו מספר . עולה שאלה לגבי מערכת היחסי� בי� המשטרה לגורמי הטיפול

 . כיצד המשטרה אוכפת את הטיפול, העוסקי� בשאלה, מחקרי�

כרו� בנושאי� , קיומה של מערכת אכיפת חוק חזקה, ראשית ):ישראל(רהב ' פרופ

 הרחוב זה לא פשוט כל כ� לבקש מכל אחד בפינת. מגווני� הקשורי� לזכויות האזרח

וזה לא כל , זה עלול להיקרא הטרדה משטרתית בכמה מקומות. את תעודת הזהות שלו

מאחר שמשמעות היא נתינת סמכויות , כ� פשוט להשתמש במתנדבי� מהקהילה

כ� שזה מעלה נושאי� שוני� הקשורי� . בגלל שה� רוצי� בכ�, משטרתיות לאנשי�

 .לזכויות האזרח

אינה הא� להחליט , חוק בתחו� השימוש בסמי�הבעיה של מערכת אכיפת ה, שנית

השאלה היא כיצד אנו נשתמש . שאנו רוצי� לסלק את סוחרי הסמי� מהרחובות

אשר סוחרי� בסוגי סמי� שוני� , אנו חייבי� לסלק סוחרי� שוני�. במקורות מוגבלי�

 זמ� רב ואת רוב א� את� מעוניני� לבזבז, לכ� את� חייבי� להחליט. ובכמויות שונות
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בניסיו� לתפוס את אחד מסוחרי הסמי� הראשיי� או רק לשלוח אות� , הסוכני�

,  כדי לעשות זאת בצורה רציונאלית.כדי לעצור סוחרי� רבי� קטני� יותר, לרחובות

אנו צריכי� להקצות משקל לחשיבות של סילוק של ס� כזה או אחר או של סוחר 

אנו נבזבז את , � ע� בעיה זוכל עוד אנו לא מתמודדי. סמי� כזה או אחר מהרחוב

במקו� , מרבית המקורות שלנו במלחמה בסמי� על חיפוש מטבע תחת פנס הרחוב

 .לחפש אותו היכ� שאיבדנו אותו

בתחו� זה אנו , למעשה, לגבי מערכת אכיפת החוק, ביחס לממצאי� הידועי�, לסיו�

ות כ� יודעי� שהאפקטיביות של מערכת אכיפת החוק הוכחה בתקופות מסוימ

שמערכת אכיפת החוק יכולה לשנות בצורה , אי� הוכחה כלשהי. במקומות קטני�

שהתעלמות , מצד שני, אי� שו� הוכחה. משמעותית את הרמה החברתית של הבעיה

, התשובה היא שאנו לא יודעי�. לא תעלה את התופעה מאוד ממערכת אכיפת החוק

 .ואנו מפחדי� לקחת את הסיכו�

 


