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 כדי לחות צריך הרבה "כהה אזמרים: 1יה הם מה

שדה פנחס | ולהיוולד׳׳ לשוב

 בימים סנדק
 של היפים
ירוק" "עלה

 "בפעם סנדק. אומר שלי", בדרך והמשכתי הזאת,
התלב לי היו קרובים, הכי כשהיינו הראשונה,

 השנים ארבע את לנצל חשבתי אחד מצד טויות.
 פינטזתי שני, מצד פרלמנטרית. לעבודה האלה

 ונושא מתפטר אני אותי, שמשביעים אחרי שיום
 את שהפכו בזה ההתפטרות את שמסביר נאום

 הח״כ להיות קיוויתי זונות. לבית הזה המוסד
לה רעיון לנו היה ובכלל, זמן. מעט הכי שכיהן

 מהמפלגה אחר ח״כ יום כל במשכן: לווירוס פוך
 וכך למחרת, שיתפטר חדש, ויושבע יתפטר
 המערכת". את להשבית הלאה.
אפ בכלל נראה זה היום נכנסתם. לא םסר!ש

שרי?
 החדש הרף את לעבור קשה מאמין. לא "אני
 סדר על הנושא הכנסת בלי גם אבל שקבעו.

 בלי הקמפיין את לממש הצליחה ירוק עלה היום.
עובדיה כמו מרגיש אני בפוליטיקה. להתלכלך

 אחרים, דחף אבל לכנסת מועמד היה שלא יוסף,

 ברצינות". בנושא שעוסקים ח״כים כמה היום ויש
סאופק. נראית לא לגליזציה ועדיין

 סיגרים, רק אלא גראס מעשן לא שביבי "מזל
 הכמויות עם בבעיה היו ואחרים מילצ׳ן אחרת
 מצד היום. שיש במחירים לו להביא צריכים שהיו
 יותר. מהר מתרחשת הייתה הלגליזציה אולי שני,

 הבריאות שמשרד אבסורד זה בעיניי וברצינות,
 לביטחון במשרד קנאביס על הדיונים את מנהל
 אחרות תרופות על דיונים עורכים לא למה פנים.

 תהיה שבסוף בטוח אני פנים? לביטחון במשרד
לגליזציה".

טבעיים" דברים ן7"ר
 אישי באופן שלומי את מכיר אני נאות: גילוי

 נכנס בר הבכור שבני לאחר האחרונות, בשנתיים
 אותו להכיר צריך לא ועדיין, דנה. בתו עם לגן

 הוד. רובין של בסוג שמדובר לזהות כדי לעומק
 זו כמו בתקופה רוע. של גרם בו שאין אדם בן

הר ולעשות עסקים לאיש להפוך היה יכול הוא
 לבין אומללים חולים בין מתיווך כסף מאוד בה

 קנאביס. לקבל עליהם שמקשה הבריאות משרד
 וההתוויות החוקים כל את מכיר הוא הכל אחרי

 רופאים אלו בדיוק יודע פה, בעל הרפואיות
 הוא זאת, ובכל לחולים. קנאביס וירשמו יכולים

 מצחיקים, סכומים תמורת זה את לעשות מתעקש
 להתפרנס אותו מאלצת המציאות רק זה וגם

ממשהו.
בה גם אולי לו עזר הזה והעצום הטוב הלב

 אותו שפקדה הנוראית הטרגדיה עם תמודדות
מצ באופן התרחשה היא וגם שנים, שבע לפני
 בו נשזרת הסרט כל לאורך המצלמות. מול מרר

 מנישואיו ליאיר, אח אורי, בכורו בנו של דמותו
 שלהם הפרידה את שם לראות אפשר הראשונים.

 הבן של החזרה את וגם להודו, ממריא כשאורי
 לעיתים שמעורר בסם שהשתמש לאחר מהגולה

סכיזופרניות. התפרצויות
 שאמרתי שמע לא הוא בהודו היה "כשאורי

 בטח, כימיקלים׳. לא טבעיים, דברים ׳רק לו
 קטמין, "לקח אומר. הוא בני", יא כימיקלים לא

 ובמקור מרקחת, בבית בהודו שקונים חומר שזה
 בזה משתמשים לסוסים. הרדמה כחומר משמש

 של תופעות במעבדה חיות אצל לייצר כשרוצים
זה". את לקח שלי הבן אז סכיזופרניה.

 שבו איזון לכפר מגיע המצלמות, עם סנדק,
 ייתנו שלא מתחנן כמעט הוא ושם בנו, אושפז
 בסצינה לשווא. אותו. ישחררו שלא ללכת. לילד
 "הוא מהבית. ויוצא תיק לוקח כבר אורי הבאה
 הביתה שהגענו איך אבל נורמלי, להתנהג ניסה
בס אומר הוא זה", על להשתלט הצליח לא הוא

 "הוא מצער. ואדומות נפוחות עיניו הבאה, צנה
 ובדרך אחריו, רצתי ברגל. לרוץ והתחיל תיק לקח
 האוטובוס על ומסתכל למשטרה מתקשר אני

יותר". אותו אראה שלא יודע שמתרחק,

 במגדלי מיוזמתו, מהעולם להיפרד בחר אורי
 רואים האבטחה "במצלמות בתל־אביב. עזריאלי

 ועף בודק, מסתכל, הזה. השואו את עשה הוא איך
 למקום בדרכו גם שתועד סנדק, אומר למטה",

הגעגו זה לי קשה שהכי "מה האסון. אירע שבו
 הולכים? לאן נשמע? מה אבאל׳ה ׳היי, לאורי. עים
 כדי נותן הייתי הכל את קפה?׳. לשתות לך בא

העולם". אמו כוס איתי. עכשיו יהיה שאורי
 לעבודתו, חזר כבר סנדק מכן, לאחר קצר זמן
 לבורא הומור, לו "יש לחולים. קנאביס לחלק
 הכי החומר את מעשן הוא הזמן, על חבל עולם,

 "זה מהם. מאחד חזרה בדרך אומר הוא טוב",
 שלי הבן את שאיבדתי בגלל אבל בצחוק, כמובן
 בכעסו, אדם שופטים לא הכל. להגיד לי מותר
 זה אדם, לבן לעזור נוסעים אנחנו בכעס. ואני

 לא הבן, את לי לקח הוא אם אלוהים. לא אפילו
 לך י״ש). - אלוהים איתו(עם לעבוד לי שווה

 אצטיין. אני אם יעשה, שהוא הבא הדבר מה תדע
אני אם - מבחן היה זה בשבילי אלוהים. והוא

 מעשן לא שביבי "מזל

 מילצ׳ן גראס,אחרת

 עם בבעיה היו ואחרים

 צריכים שהיו הכמויות
 היום. במחירים לו להביא

 הייתה הלגליזציה שני, מצד

יותר" מהר מתרחשת

 שיש יודע אתה "אם
 לעזור שיכולה תרופה

 - חולים הרבה כך לכל

 סרטן אפילפסיה, קרוהן,

 יכול אחד שכל צמח וזה -

 יכול אתה איך לגדל,

בפנים?" זה את לשמור
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להפוךרוצהאתה'מה,לו:אומרוהרופאקנאביס,

לנרקומן?'"

עדייןואיןלגליזציהשאיןהעובדהבינינו,

זההרפואי,הקנאביסשלמלאהסטנדרטיזציה

עבורך.קטןלאעסקיפוטנציאל

עסקגםוזהשליחותזומבחינתיאבל"נכון,

אנילמיותראותולהפוךהיאהמטרהשעבורי

--ר

העסקאתלייתרכדישאפשרמהכלאתעושה

כשנגיע".נראהשאחרי?ביוםנעשהמהשלי.

"זהומהנהנת.לצידועומדתליאתגוהזבת

אומרת.היאשלו",מהחייםחלקהיהתמיד

גםתמידדואגהואלעצמו,רקלדאוג"במקום

מצאהואאםשלו.לאופיגםמתאיםזהלאחרים.

עםזהאתלחלוקרוצההואלו,שטובמשהו

לעצמו".לשמורולאאחרים

אתהופכיםהקנאביסשחובבינדמהלפעמים

כאילואפשרית.מחלהלכללתרופההצמח

עורריןאיןכברבפועל,פלא.בצמחמדובר

במחלותסימפטומיםעללהקלשלוהיכולתעל

אומחלה,כלמרפאבאמתלאהואאבלרבות,

מקצתן.אתאפילו

מרפאות.לאהיוםהתרופותרובכל,"קודם

שי־תרופותמחפשותלאהריהתרופותחברות

איתןלחיותשנצטרךכאלהאלאאותנו,רפאו

כסף.הרבההכימרוויחיםככהימינו.לשארית

שקנאביסשמראיםמחקריםמעטלאיששנית,

להמיתויכולמסוימות,מחלותמרפאכןדווקא

מסוימים".במקריםסרטנייםתאים

O

צילום:|ז״לסנדקאורי
דוקוyesבאדיבות

זהליקשהשהכי"מה

'היי,לאורי.הגעגועים

לאןנשמע?מהאבאל'ה,

לשתותלךבאהולכים?

נותןהייתיהכלאתקפה?'

עכשיויהיהשאוריכדי

העולם"אמוכוסאיתי.

התרופותכשחברותיגיעהאמיתיהשינוי

הקנאביס.אתבעצמןיאמצו

לעולםהקרהשהמלחמהליכשאמרו"בזמנו,

שלהאינטרסיםאתישעודכלתסתייםלא

שהשלוםשיגלושברגעאמרתי,הנשקחברות

תסתיים.המלחמה-יותררווחילהיותיכול

ברגעהלגליזציה.עםגםהעולםבכליקרהככה

מאשרמקנאביסיותרלהרוויחשאפשרשיבינו

חברותאםיודעלאאנייקרה.זה,תומתרופ

שתיכיוםישהתחום.עלישתלטוהתרופות

מצדהרפואיהקנאביסבמקביל:שרצותרכבות

מקווהאנישני.מצדהמוחלטתוהלגליזציהאחד,

לפני.אחדיוםלתחנהתגיעהלגליזציהשרכבת

יוכלרפואי,מידהקנהלפיתרופהשרוצהמיואז

שאנימהשרוצהומימרשם.ולקבללרופאללכת

מב־בעצמו.לגדליוכלחופש','קנאביסלוקורא

מדהים.עסקלהיותיכולזהישראל,מדינתחינת

יהיהשלאומוסלמינוצרייהודי,העולםבכלאין

שגדלקנאביסלעשןכדידולרעודלשלםמוכן

הקודש".בארץ

אופטי־הקנאביס.שלהרצלכמואשכרהאתה

אופטימיות.טיפתבושאיןבמקוםמי

אניאבלבדרך,שהלגליזציהיודעאני"תפריד.

והמקוםהמדינהשלדיהעתלגביאופטימילא

חוקית,תהיהמריחואנהאזצועדים.אנחנושאליו

כדיתישארהמדינהזמןכמהיודעלאאניאבל

מזה".ליהנות

למה?

לשרהבגיןעליזהביןנניח,תשווה,"אם

-נתניהולביביעצמובגיןמנחםביןאונתניהו,

קצרה.כךכלבתקופהעברנומרחקאיזהתראה
נתגעגעאנחנוממשלה,ראשיהיהחזןכשאורן

לנו".נהרסתהמדינהלביבי.

אולקולורדונניחעזיבה?הרהורילךאין

חלקהואהקנאביסשבהםמקומותאמסטרדם,

מהנוף?

אםגםאבלמחשבות,ליוישילדים,לי"יש

מהועושהכאןנשארהייתיבלוטו,זוכההייתי

זה.אתשיעשהאחרמישהואיןכיעושה,שאני

מישהואיןאבלשקלים,אלפישגובותחברותיש

אתיקבלושהםעדחוליםבמקומישילווהאחר

•הבריאות".ממשרדהרישיון
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