
 מלחמה סובלנית –המאבק בסמים 

 במחשבה תחילה

 מלחמה סובלנית -המאבק בסמים 

  טוב-אבן מפקח אפרת בניטה, מ גדי אשד"נצ
  

  
  מבוא

  
הכולל , ם"ח של האו"דו. השימוש והסחר בסמים המסוכנים מהווים איום בממדים גלובליים

על פי הערכות . מעלה ממצאים קשים, 2008נתונים על אודות תופעת הסמים העולמית בשנת 

השתמשו בסמים מסוכנים לפחות פעם , 64-15בגילאים , ולםמאוכלוסיית הע 5% -כ, ח"הדו

מיליון בני אדם בעולם נחשבים  38-18 - נתון נוסף מצביע על כך ש. 1אחת במהלך השנה

  . 2או למכורים לסמים, למשתמשים כבדים

ישנן שתי . רשויות האכיפה מאמצות אסטרטגיות שונות במאמצן לצמצם את היקף הבעיה

המלחמה "גישת , הראשונה. דדות עם תופעות הסחר והשימוש בסמיםגישות מרכזיות להתמו

  .המיוחסת יותר מכל להולנדים, "הסובלנות"גישת , והשנייה, ב"המיוחסת לארה" בסמים

מתבססים על מודל הפחתת השימוש " המלחמה בסמים"העקרונות המאפיינים את גישת 

")Use Reduction(" ,צעות פגיעה בזמינות הסםשמטרתו יצירת חברה נקייה מסמים באמ .

רואים בזמינות ובתפוצה העצומה , המצדדים באכיפה הפלילית הקפדנית כנגד תופעת הסמים

  . 3מחולל פשיעה בעל זיקה ישירה לעבירות אחרות, שלהם

האמריקאית בסמים " המלחמה"גם גישת , בדומה לעמדה האמריקאית כלפי המלחמה בטרור

ואף , ורואה בגילויי סובלנות כלפי תופעות אלה כניעה, ימחייבת התערבות במאבק הכלל עולמ

פעילות בזירות רחוקות וטיפול , פ בינלאומי"התפישה האמריקאית מחייבת שת. לקיומן, עידוד

  .הן המקומיים והן הגלובליים, בחברות החלשות והנגועות בכל ההיבטים

 Harm(צמצום הנזקים  המתבססת על מודל, ההולנדית" גישת הסובלנות"עומדת , מאידך גיסא

Reduction"“( ,גישה זו מכירה בתופעת . הן ביחס למשתמש הבודד והן בחברה בכללותה

כי הסובלנות , מבקרי הגישה טוענים. הסמים כחלק מההתנהגות האנושית הכלל עולמית

להביא להרחבת , ומכאן, אשר עלול ליצור לגיטימציה לשימוש בסמים, משדרת מסר שגוי

  .מצום נזקיההבעיה ולא לצ

                                                           
  .אדם-מיליון בני 250-172הנתון המספרי המדווח הוא  1

2 “World Drug Report” 2009 , United Nations Office on Drugs and Crime, Annual  
Reports ,p.15   <http://www.un odc.org>    

, )ג"תשנ( 199' מס', ג פלילים, "הקשר והשלכותיו -שימוש בסמים ופשיעה אחרת", שלו. יחזקאלי וא. פ 3
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ההגירה , אך בעיות הטרור, הגישה ההולנדית צברה תומכים רבים בשלושים השנים האחרונות

מעמידים בספק את תקפותה של , תרבותית והליברלית-והחשש לחוזקה של החברה הרב

לפיה גם גישה סובלנית וליברלית עלולה להפוך , המאמר יציג עמדה. הגישה בצורתה הקיצונית

  . כאשר היקף הבעיה וחומרתה מתחילים להוות סיכון אסטרטגי, שהלשמרנית ונוק

כי בישראל קיימת מגמה , ויטען, יבחן המאמר את מדיניות הפסיקה והענישה בישראל, בנוסף

  ". סובלנית"של מעבר הדרגתי ממלחמה כוללת למלחמה 

ה הגיש" - המאמר יבחן מנקודת מבט ביקורתית את שתי הגישות המרכזיות ביחס לסמים

לפיה שתי הגישות המנוגדות , ויעלה השערה, מנגד" הגישה הסובלנית"מחד ו" המלחמתית

    .למעשה הולכות ומתקרבות, לכאורה

  

  הגישה המלחמתית 
  

כגון , "מחוללי פשיעה פלילית"היא שטיפול יסודי ב" המלחמתית"הטענה המרכזית בגישה 

סובלנות , לפי גישה זו. כל הרבדיםמחייב פעילות רחבה ומעמיקה ב, או הימורים, זנות, סמים

אך להרחיב את מימדי השווקים , כלפי התופעה עלולה להשיג שקט מדומה לטווח קצר

, 4ר מאיר טייכמן"הנחה זו נשענת על טענתו של ד. הפליליים ולהחריף את הבעיה בטווח הארוך

 ומושפעת באופן מובהק מהמערכת, לפיה תופעת הסמים נקשרת לתהליכים פוליטיים

, דוגמא לאופן שבו שוק הסמים מושפע מתהליכים פוליטיים וחברתיים. הפוליטית והחברתית

לבין , המהווה עבריינות אידיאולוגית, השילוב בין פעילות הטרור. הוא הקשר שבין סמים וטרור

מהווה מכפיל כוח שלילי ההופך את המאבק בנגע הסמים , העבריינות הפלילית בתחום הסמים

לבין יחסה לבעיית , מחד, ב לאיומי טרור"ניתן לזהות דמיון בין יחסה של ארה. לקשה ביותר

  . מנגד, הסמים

  :באה לידי ביטוי בשלושה פרמטרים מרכזיים, הגישה האמריקאית למלחמה בסמים

 מדיניות אכיפה והתערבות גלובאלית  

 פסיקה מחמירה 

 מדיניות ענישה 

 

                                                           
 . 213' עמ, )ח"תשמ) (א(לח, הפרקליט" פשיעה ושימוש בסמים", טייכמן. מ 4
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ריקאית הפדראלית למאבק בסמים הרשות האמ - מדיניות אכיפה והתערבות גלובאלית

)(D.E.A , בעזרת סעיף ' טרור'מגדירה את המונח)2) (D (F 2656 - U.S.C 22 ,טרור : "ולפיו

בכוונה להשיג , כנגד מטרות שאינן לוחמות, במוטיבציה פוליטית, הוא אלימות מתוכננת מראש

 ".  השפעה על אנשים או ממשלות

אשר ארבעה , "ארגוני טרור"ושבעה ארגונים בעולם כב שלושים "י ארה"הוכרזו ע, 2003בשנת 

מדיניות האכיפה האמריקאית כנגד ארגוני טרור . עשר מביניהם היו מעורבים בסחר בסמים

פ עם גופי בטחון ואכיפה מקומיים וממשלות "ומסתייעת בשת, וסחר בסמים היא חובקת עולם

  .זרות

, וכביטוי לגישה ההתקפית, Narco Terrorism" 5"במסגרת המאבק הבינלאומי בתופעת ה

. S.I.U (Sensitive Investigative Units: (ב הקמת יחידות מיוחדות המכונות"מימנה ארה

, כ"סה. יחידות אלו מיועדות לטיפול בארגונים המשלבים טרור אידיאולוגי בפשיעה פלילית

, פקיסטן, קולומביה ,ברזיל, פרו, אקוודור, מקסיקו: הפזורות בתשע מדינות, יחידות 29קיימות  

  .   אוזבקיסטן והרפובליקה הדומיניקנית, תאילנד

הוא ביטוי נוסף למאמצי ההתערבות , ב דרך מקסיקו"המאבק האמריקני בהברחת סמים לארה

ב תומכת במלחמתה של הממשלה המקסיקנית נגד קרטלי "ארה. האמריקאית הגלובאלית

, במסגרת המאבק בארגוני הפשיעה .הסמים ומעודדת מלחמה חסרת פשרות בארגונים אלה

במהלך קרב יריות עם , המקסיקני  Felixנורה למוות אחד האחים מארגון  2002בראשית שנת 

, מעצרים אלה. אחד מראשיו, וביניהם, ובמהלך השנה נעצרו חברים נוספים בארגון, המשטרה

  .והסמים במאבק בארגוני הטרור, נחשבו להישג בינלאומי חשוב ביותר

 Osiel,6וליאן'הוא מעצרו של אוסיאל קארדנס ג, בינלאומי נוסף שנרשם בהקשר זההישג 

(Cardenas) Guillen ,וליאן 'ג. אשר הפעיל טרור קשה ביותר, "גולף"ראש ארגון הפשיעה ה

ומעצרו נחשב להישג , אחד של רשויות האכיפה האמריקאיות במקסיקו' הוכרז כיעד מס

אשר נשפט למאסר ממושך , יה מעצרו של בכיר נוסף בארגוןה, הישג בינלאומי נוסף. משמעותי

  .  בטקסס

דמוקרטיה , בהן בולט הקשר ההדוק בין שלטון מרכזי חלש, מדינות כגון קולומביה ואפגניסטן

זוכות לטיפול יסודי ומועדף של הקהילה , טרור וסמים, שטחים מבודדים, שחיתות, רעועה

וזאת , כזים נעשים במטרה לרסן את היקף הבעיהמאמצים מרו. ב"ובעיקר ארה, הבינלאומית

למרות הישגים משמעותיים של גופי . כחלק מאידיאולוגיית המלחמה הכוללת בסמים ובטרור

לפיו מדצמבר , לא ניתן להתעלם מהנתון המטריד, Felixכגון מעצרי הבכירים מארגון , האכיפה

                                                           
 .ל בסמים"בינביטוי העומד על הקשר שאותר בין ארגוני טרור לבין סחר  5
  .14.03.03נעצר בתאריך  6
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משקף את מימדי הסכנה , נתון זה. 7בני אדם 28,000-נרצחו במקסיקו למעלה מ 2006

  .פשיעה וטרור, האסטרטגית של השילוב בין סמים

  

    פסיקה מחמירה
  

. קיימות כבר בחקיקה אמריקנית מוקדמת, עדויות לגישה האמריקנית המחמירה ביחס לסמים

נחשב לחוק , 1874אשר נחקק בסן פרנסיסקו בשנת  "The Opium Exclusion Act"חוק 

-1909והמשכו בעדכונים בקליפורניה בשנים  ערבי המודרניהראשון כנגד הסמים בעולם המ

19078.  

אשר נקטה בקו , זכתה הגישה האמריקאית התקיפה לגיבוי מהפסיקה, במרבית המקרים

  . דומה

 Leary V. United States supreme court of the Unitesד "דוגמא טובה לכך היא פס

States 395 U.S (1969) .ב "אשר חצו את הגבול שבין ארה, ב"רהד זה עוסק בתושבי א"פס

. ב"שבו על עקבותיהם וחזרו לארה, ומשלא הורשו להיכנס למקסיקו, 1965למקסיקו בשנת 

. הבחין המוכס במה שנראה לו כזרעי מריחואנה על רצפת הרכב, בנקודת המכס האמריקנית

, מריחואנה סיגריות עם 3נתפסה קופסה ובה , בחיפוש שנעשה ברכבם ועל גופם של הנוסעים

ביקשה , בפסיקה זו). בתו של נהג הרכב(השייכים לאחת הנוסעות , וכן מריחואנה בכמות קטנה

המסקנה העובדתית הנדרשת בפלילים : "חזקה משפטית לפיה, באופן גורף, התביעה להחיל

הורשעו , בהסתמך על חזקה זו. 9"היא המסקנה הסבירה המתבקשת מן העובדות המונחות

 - ב"ייבוא והברחת מריחואנה לארה, עיו בעבירות פדראליות של סחר במריחואנהנהג הרכב ונוס

הנהג הורשע . ב למקסיקו"וכל זאת במהלך הנסיעה הקצרה על הגשר המפריד בין ארה

לקוד העונשין  176על פי הוראת סעיף , ב"בעבירה של הברחת מריחואנה לתוך ארה

, ב בדרכים שונות"הגבולות של ארההאוסרת על הברחת מריחואנה אל תחומי , האמריקאי

  . בידיעה שהסם הוברח באופן בלתי חוקי

די בידיעה של . הוא יסוד של ידיעה 176היסוד הנפשי הנדרש לשם הרשעה בעבירה על סעיף 

ביקשה התביעה לבסס את , לפיכך. כדי להרשיעו, כי הסם המובל הוכנס שלא כחוק, הנאשם

                                                           
7 J.De Cordoba and  N.Casey, "Mexican Marines Arrest Presumed Cartel Operaror" The 
Wall Street Journal, 13.09.10. 
8 M. Jay “Legalisation: The First Hundred Years- What Happened When Drugs Were 

Legal and Why They Were Prohibited”, Lecture at a Conference in London (17 July 
2002), DEA- U.S.  Drug  Enforcement Administration, pp.2-4  
<www.dea.gov/pubs/pressrel/pr042605.html> 
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חזקה שהתקיימו לגביו כל , כי מי שנמצא ברשותו סם ,טיעוניה על החזקה העובדתית הקובעת

חזקה זו . אלא אם יהיה בידיו הסבר מניח את הדעת באשר להחזקת הסם, יסודות העבירה

, באופן בלתי חוקי, הכנסת סם בלתי חוקי(הן על היסוד העובדתי  -חלה על שני יסודות העבירה

  ).סם הוכנס שלא כחוקכי ה, ידיעתו של הנאשם(והן על היסוד הנפשי ) ב"לארה

דחה ראש , ש העליון"בערעור שהוגש לביהמ, חרף ההחלטה הראשונית להרשיע את הנאשם

  . בשל קיצוניותה, את ההרשעה) Harlan(הרכב השופטים הארלן 

בהסתמך . נדונה שאלת חוקיותה של הרשעה על סמך החזקה העובדתית, במסגרת הערעור

המחילה , כי הוראת החוק, נקבע Tot V. United States, 319 U.S, 1943 על פסיקה קודמת

חזקה עובדתית לקיום יסודות עבירת ההברחה על אדם שבחזקתו נתפסה מריחואנה היא בלתי 

כי זו המסקנה האחת והיחידה הקרובה , אלא אם ניתן להראות במידה של וודאות, חוקתית

ת הידיעה מעצם החזקתו נקבע כי לא ניתן להחיל על הנאשם את חזק, במקרה דנן. לוודאי

  . וכי זו איננה המסקנה העובדתית ההכרחית העולה מעצם החזקתו בחומר, בסם

 (Schlhofer) ושולהופר ) Kadish(פסיקה זו נדונה בהרחבה על ידי הפרופסורים קדיש 

השיח המשפטי שהתעורר סביב הפרשה הדגיש את קיצוניותה . Paulsen(10(והמלומד פאולסן 

, אשר הגיעה במקרה זה לכדי ניסיון אבסורדי להרשעה, קנית המלחמתיתשל הגישה האמרי

בסופה של הפרשה , אמנם. והפיכת נסיבות של אחזקת סם בכמות קטנה ליבוא סם לכאורה

, "המלחמתית"אך עצם המאבק הממושך מעיד על עוצמת הגישה , ש את ההרשעה"מנע ביהמ

  . השמרנות והנוקשות שלה

ב "מאפשר לרשויות בארה, ב"בק בראשי הפשע המאורגן בארהאמצעי משמעותי נוסף במא

המנהלים את ארגוני הפשיעה מרחוק , לטפל בצורה יסודית גם בראשי קרטלי הסמים

דוגמא לשימוש באמצעי זה ניתן למצוא . מבלי להיות מעורבים ישירות בסחר עצמו, ובזהירות

כי ניתן להטיל , אשר קבע ,Pinkerton V. United States, 328 U.S 640 (1946)-: ד"בפס

ד משמעותיים נוספים "פס. גם אם לא היה מעורב במעשה בפועל, אחריות פלילית על נאשם

  : בנושא זה הם

-ו   United States V. Matta – Ballesteros 71F. 3D 754’ 765 (9 TH CIR. 1997) 

United States V. Thompson, 286 F 3D 950, 965(7 TH CIR. 2002)  

  

                                                           
10 S. Kadish, "Criminal Law and its Processes: Cases and Materials", Forth Edition, pp. 
82-84.   
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    ווים מנחים ומחמירים לענישהק

  

, הוא הגדרת קווים מנחים וסטנדרטים לענישה, מרכיב נוסף בגישה האמריקנית ביחס לסמים

הבניית הענישה היא תולדה . הן ברמה הפדראלית והן ברמה המקומית -וקביעת עונשי מינימום

רתית השיטה המסו, על פי הביקורת. של ביקורת שנמתחה על שיטת הענישה המסורתית

בין היתר בשל , הקנתה לשופטים מרחב פעולה שנוצל על ידם לרעה והוביל לקיפוח ולאפליה

  . בגין אותן עבירות, מתן עונשים שונים בחומרתם

אלא , השינוי בחקיקה לא הוביל לתוצאות המיוחלות ולסטנדרטיזציה יחסית של העונשים, אולם

  . בית המשפט העליון האמריקאישרוסנה בשלב מאוחר יותר על ידי , להחמרה בענישה

)  (Frank Dermodyוהמלומד פרנק דרמודי) Steven Chanenson(נסון 'פרופסור סטיבן צ

הרחיבו , כי גם לאחר קביעתם, והסבירו, תיארו את המציאות שקדמה להגדרת הקווים המנחים

ת שגם לאחר שחבר המושבעים הרשיע א, משמעות הדבר היא. השופטים את מסגרת הענישה

במידה ומצא לנכון לעשות זאת על בסיס , ש הזכות להחמיר את עונשו"ניתנה לביהמ, הנאשם

ולאחר בדיקת עובדות המקרה , אם נאשם הורשע בעבירה של מכירת סמים, למשל. העובדות

חקיקה הממחישה . 11ניתן יהיה להחמיר בעונשו, התברר כי הסמים נמכרו בסמוך לבית ספר

, 2000משנת  The Ecstasy Anti-Proliferation Act""היא   ,את מגמת ההחמרה בענישה

עם . כדורי אקסטזי 800 -סחר בבמסגרתה נקבע עונש של חמישה עשר חודשי מאסר בגין 

  . 12לחמש שנות מאסר עלה עונש המאסר, אימוץ הנהלים הפדראליים החדשים

כפי , טיםהוגבל בהמשך חופש התמרון של השופ, חרף מגמת ההחמרה בענישה המתוארת

 .Apprendi V: ד אפרנדי"הבולט מביניהם הוא פס. 13ד מהפכניים"שניתן לראות בסדרת פס

New Jearsey, 530 U.S. 466 (2000) .בהיותו נקודת מפנה ביחסו , ד זה"חשיבותו של פס

  . מאידך, ולזכויות הנאשם, מחד, ש העליון לקווים המנחים"של ביהמ

                                                           
11 Chanenson and Dermodyf, "Midweek Perspectives: In Pennsylvania, the Sentencing 

Remains the Same", Pittsburgh Post Gazette.     
12  J. Kelly, "Club Drugs and Rave Parties", Federal Narcotics Prosecutions, Office of 

Legal Education Executive Office for United State Attorneys, March 2004, chapter 
39, 1001. p. 1004      

13
 Ring V. Arizona 536, U.S. 584 (2002)  , וכן Blakely V. Washington WL 1402697 (U.S) 

2004  
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כל עובדה , כי לפיו, הסביר, אשר פירש את פסק הדין 14(Darryl Brown)פרופסור דריל בראון 

להיות , ולפיכך(שעלולה להביא להחמרה בעונשו של הנאשם צריכה להיבחן כרכיב בעבירה 

, Kevin Reitz15פרופסור  . הנבחן על ידי השופט בלבד, ולא כרכיב בענישה, )מוצגת לנאשמים

כי החמרת , )Blakely V. Washington WL 1402697 (U.S) 2004(ד  "קבע בהתייחס לפס

היא פגיעה בזכות החוקתית של , י המושבעים"י השופט מבלי שהעובדות תיבחנה ע"הענישה ע

  . 16הנאשם על פי התיקון השישי לחוקה

מצביעות על מגמה של החזרת שיקול , ב"ש העליון בארה"גם החלטות מאוחרות יותר של ביהמ

 Unites Stated V. Fanafan: ד"ן למצוא בפסדוגמאות טובות לכך נית. ש"הדעת לביהמ

Docket 04-0104   ו-United States V. Booker, Docket 04  .קבע , בשני המקרים

תוך שימוש בעובדות וראיות שלא , כי לא ניתן להתבסס על הקווים המנחים לענישה, ש"ביהמ

כי הקווים המנחים , רהובה, אף על פי כן). בהתאם לתיקון השישי לחוקה(י מושבעים "נבחנו ע

השינוי . וכי על השופטים לבחון אותם ולהתייחס אליהם בהחלטתם, לענישה אינם מבוטלים

ואינם מחייבים את השופטים כפי שחייבו , העיקרי הוא בכך שקווי הענישה אינם נוקשים כשהיו

  .בצורתם המנדטורית

  

  ביקורת כלפי הגישה המלחמתית

 Clive)(נמנה הפרופסור קלייב ווקר , מלחמתיתעל המתנגדים לגישה האמריקאית ה

Walker17 .סימטרית כנגד יריבים שאינם יכולים -כי המאבק בטרור הוא מלחמה א, ווקר טען

הביקורת שלו מטילה ספק ביעילותה של הגישה האמריקאית . להחריב את העולם המערבי

, 11.9.01 - לפשיעה ולסמים ומתמקדת בחקיקה שלאחר מתקפת הטרור ב, ביחס לטרור

  . לפגוע בחוסן המוסרי והרוחני של המערב, לדידו, העלולה

גישה זו . גיבשו האמריקאים תפישה לוחמנית כנגד הטרור, בספטמבר 11-בעקבות אירועי ה

אך מידת השפעתן של מלחמות אלו על , באה לידי ביטוי בעיקר במלחמות בעיראק ובאפגניסטן

                                                           
14 D. Brown, "Watching Legislatures for Apprendi's Effects on Plea Bargaining", 
California Criminal Law Review, vol. 5, (March 2002). 
   .<http://boalt.org/bjcl/v5/v5brown.htm>  ובאתר:  
15 K. Reitz, “Supreme Court Throws Sentencing Guidelines Into Doubt”, The Christian 
Science Monitor, (28 June 2004). 
 .<http://www.csmonitor.com/2004>  מתוך אתר-  

מ שיחליטו האם ניתן לקבוע "ע, התיקון מחייב את בחינת העובדות המהותיות על ידי המושבעים 16
 .חפותו של הנאשם/  מעבר לספק סביר את אשמתו
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חברת קבינט , Mo Mowlam(18(מו מולם . תשנויה במחלוק, צמצום היקף הסחר בסמים

וממונה באותה תקופה על מדיניות , 2001-1997בממשלתו של טוני בלייר בין השנים 

כי המלחמות בעיראק ובאפגניסטן מעידות דווקא על , טענה, הממשלה האנגלית ביחס לסמים

 Rand(ירס טענה זו נתמכה בדבריו של ראנד ב. חוסר ההצלחה לפגוע בתשתית ארגוני הטרור

Beers (כי הלחץ הבינלאומי אמנם הצליח להקטין את , ממחלקת המדינה האמריקאית

הגבירו ארגוני הטרור את , אך כתוצאה, מעורבותן של מדינות בתמיכה בטרור ובמימונו

  . 19מעורבותם בסחר בסמים כמקור מימון לפעולתם

היא המדיניות , שיעהדוגמא היסטורית בולטת לכישלון הגישה המלחמתית כלפי תופעת פ

  . 20 - האמריקאית לאיסור שתיית אלכוהול בשנות ה

הצביעו שני בתי הקונגרס ברוב של למעלה משני שליש על הדרישה לבצע שינוי  1917בשנת 

 1918בנובמבר . יבוא ויצוא של משקאות אלכוהוליים, הובלה, מכירה, בחוקה ולאסור ייצור

 2.75 -המכירה של כל המשקאות המכילים למעלה מנחקק הסעיף הראשון שמנע את הייצור ו

  .   אחוזי אלכוהול

שקבע שכל משקה אלכוהולי ייחשב למשכר באם הוא The Volstead Act    –נחקק  1919 -ב

שאינה מבחינה בין , מה שהפך את המאבק למלחמה כוללת, אלכוהול 0.5 %מכיל מעל 

  ".  אלכוהול קשה"ל"  אלכוהול קל"

למאבק " חוק היובש"המכונה גם , נכנס לתוקף התיקון השמונה עשרה לחוקה ,16.01.1920 -ב

זמן קצר לאחר . כי הוא יסייע לחיזוק הכלכלה ולריסון הפשיעה, תומכי החוק טענו. באלכוהול

הביקוש לאלכוהול וזמינותו נותרו . כי יהיה קשה מאד לאוכפו, התברר, כניסתו של החוק לתוקף

 -ב. הובילו למהפך, ב"שבר הכלכלי הקשה שפקד את ארהכישלון החוק והמ. גבוהים

והאלכוהול , הוסר האיסור הפלילי, לחוקה ובעקבותיו 21-אושר החוק כתיקון ה 13.3.1933

  .הפך להיות מוצר בפיקוח

אחד הטיעונים המרכזיים בפילוסופיה ההולנדית הסובלנית המצדיקה את הלגליזציה של 

סם "ב ביחס לאלכוהול וההבחנה בין בירה כ"בארה" בשהיו"מתבסס על כשלון חוקי , הסמים

  ".  סם קשה"וויסקי כ" קל

ארגון עורכי . לשיטת הקווים המנחים, בין השאר, הביקורת כלפי הגישה האמריקאית מתייחסת

ביקר בחריפות את השיטה , A.B.A- The American Bar Associationהדין האמריקאים  

                                                                                                                                              
17 C. Walker, “Counter- terrorism Laws and the Gulf  States”, Security & Terrorism 

Research Bulletin, no. 2, (Febuary 2006)  
18  M. Mowlam, “Fight Terror: Legalize the Drugs Trade”, The Guardian, (19 September 
2002),  <www.guardian.co.uk>.   

  . 2003דבריו של בירס  הובאו בפני תת ועדה של הסנאט במרץ  19
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בהבדלים הקיימים בין פשע לפשע , כנדרש, המתחשבת, שהיכולתה המוגבלת לנקוט בעני ואת

  . 20ובין פושע לפושע

כי שיטת הקווים המנחים לענישה אכן גרמה לכך שיותר אנשים הורשעו , קבע  A.B.Aח "דו

עיקר . ב הפכה למקום בטוח יותר כתוצאה מכך"אך פקפק בכך שארה, לפרקי זמן ארוכים יותר

, דוגמא לכך. לפיה הענישה הופעלה גם כלפי עבריינות זוטרה, הביקורת באה לידי ביטוי בטענה

לחמש , קראק' להעלות את עונש המינימום על החזקת חמישה גר 1986היא החלטה משנת 

  .  שנות מאסר

אינה עולה בקנה אחד עם הדיווחים הסטטיסטיים  A.B.Aכי הביקורת של ארגון , יש לציין

עם החלת שיטת , שיעה ובעיקר בעבירות האלימותהמצביעים על  ירידה חדה בפ, האמריקאיים

  ..21הקווים המנחים לענישה

  הגישה הסובלנית

הסמים הם , לפיה"). Harm  Reduction" ("צמצום הנזקים"הגישה הסובלנית מכונה גם גישת 

  .  ולמדינה נותר רק לנסות ולצמצם נזקים כפתרון ריאלי, עובדה קיימת

אשר ראתה בלגליזציה , ת ביחס לסמים היא הולנדהמדינה שהובילה את הגישה הסובלני

הבלתי פורמאלית את הפתרון האפקטיבי לצמצום היקפם של מחוללי הפשיעה העיקריים 

  ). זנות והימורים, סמים(

שהחזיקה עד לשנים , מודרנית וסובלנית, הולנד נחשבה במשך שנים לחברה רב תרבותית

בשנות השישים עברה הולנד מהפכה . האחרונות במדיניות הגירה פתוחה ומקלה ביותר

החלה מתפשטת תופעה של , בהיבט המסחרי. במסגרתה הפך היחס למין לליברלי, תרבותית

"  Peep Show"מופעי , תיאטראות מין, מופעי מין, מועדונים וחנויות שמכרו פורנוגרפיה

ם החל אך בשנות השמוני, הייתה התופעה בלתי פורמאלית, בשלב הראשון. ותעשיית זנות

  .ללגליזציה פורמאלית של הזנות, בסופו של דבר, תהליך שהוביל

התופעה החלה שנים רבות לפני שההימורים . התרחש גם בתחום ההימורים, תהליך דומה

. וכבר בשנות השלושים פעלו בתי הימורים באמסטרדם בצורה בלתי פורמאלית, הפכו לחוקיים

אזרחים , ובין הצרכנים היו עבריינים, נייההתופעה הלכה והתרחבה לאחר מלחמת העולם הש

הקזינו הראשון . הפכו ההימורים לחוקיים 1974בשנת . פנסיונרים ואנשי עסקים, מהוגנים

                                                           
20 "Lawyers Push for Justice Reform”, The Washington Times, 24.06.2004. 
   <www.washingtontimes.com> 
21 T . Geoghegan, "U.S Crime Figures: Why the Drop?", B.B.C News, 21.06.2011. 
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שהיו אמורים , בתי קזינו 14ועשר שנים לאחר מכן כבר פעלו בעיר , 1976בהולנד נפתח בשנת 

  .  22לבטל את קיומם של ההימורים הלא חוקיים

כי הולנד אימצה , נראה, גם במקרה של מדיניות הסמים, ההימורים והזנותבדומה לתופעות 

התרחבה תופעת השימוש בסמים , 1960בשנת . בדיעבד אידיאולוגיה כנגד מציאות קיימת

רשויות האכיפה טיפלו בתופעה , בתגובה. וצעירים הולנדים רבים הצטרפו למעגל הצרכנים

חות פסיכיאטרים לבית המשפט וכפיית "שת דוהג, הענישה כללה מאסר של עד שנה. בחומרה

  .המשיכה התופעה להתפשט, המחמירה למרות הענישה. טיפול נפשי על המשתמשים

החשיש והמריחואנה בהולנד הפכו לזמינים וזולים וזכו , בפועל, למרות האכיפה המחמירה

ת המקומיות הרשויו. בעיקר מצדן של רשויות מקומיות, ליחס מקל וללגליזציה בלתי פורמאלית

מתוך אמונה שהדבר , "קלים"במדיניות מקלה ביחס לסמים ה, באופן בלתי פורמאלי, נקטו

 Coffee - נפתחו ראשוני ה, כך. ביתר יעילות" קשים"יאפשר פיקוח ובקרה על הסמים ה

Shops .  

גברה הדרישה הציבורית לבצע הפרדה בין סמים , ככל שהתרחבה תופעת השימוש בסמים

וכן להפעיל מדיניות של אי הפללה על עבירות החזקה ושימוש " קלים"סמים לבין " קשים"

  . בסמים בכמויות קטנות

, "קשים"לבין שימוש בסמים " קלים"תומכי הגישה שדרשה לבצע הבחנה בין שימוש בסמים 

, ולפיכך, 1971 -1969מהצעירים השתמשו בסמים בין השנים  20%נסמכו על הממצא לפיו 

בשילוב הטענה לפיה הקנאביס פחות , נתון מדאיג זה. כעבריינים פלילייםמוגדרים לכאורה 

, 1968בשנת ". קלים"קידמו את המאבק למען לגליזציה של הסמים ה, מסוכן מאלכוהול וטבק

לבחינת , )Baanאשר כונתה גם ועדת ( The Narcotics Working Partyנתכנסה ועדת 

 1972בשנת . הפסיכולוגיים והפליליים, ייםוהיבטיה החברת, בעיית הסמים בקרב הצעירים

. אשר הגיבו בדיעבד למציאות שהתקיימה בשטח מזה מספר שנים, פורסמו המלצות הוועדה

ולכן הומלץ לשנות , ח הציע התייחסות חדשה לסמים על פי מידת הסיכון הרפואי שבהם"הדו

אינו מהווה " קל"הטענה הבסיסית הייתה שהסם ה". קל"את הגישה לקנאביס ולסווגו כסם 

נקודת המוצא היא שקיימת הפרדה מוחלטת בין שני סוגי הסמים ". קשה"שלב בדרך לסם ה

ולא , כתוצאה ממשתנים חברתיים" קשים"לסמים " קלים"ושאנשים עוברים מסמים , הללו

  . מסיבות פסיכולוגיות

ם המשתמשים בסמים קשים נחשבים לאנשים חולים ולא לעברייני, בתפישה ההולנדית

מתבססת על קריטריונים הבוחנים את מידת " קשים"ל" קלים"ההחלוקה בין הסמים . פליליים

                                                           
22 "Historical Development of Gaming  in the Netherlands"  
< http://www.toezichtkansspelen .nl>. 
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מדיניות הסמים ההולנדית מניחה שהחוק הפלילי מגן על האינטרסים . הסיכון הבריאותי שבהם

ולכן יוצרת הבחנה המתבססת על רמת החומרה והנזק הפוטנציאלי של הסמים , הבריאותיים

    .לבריאות הציבורית

הרואה בטיפול , והוגדר מחדש המודל הסובלני, שונה בהולנד חוק הסמים, 1976בשנת 

. 23מרכיב חשוב בנטרול העבריינות -ובלגליזציה הבלתי פורמאלית, ובמניעה את יסודותיו

אך אוסרת את , הרואין וקוקאין בכמויות קטנות, תפישה זו מאפשרת שימוש ואחזקת קנאביס

נדון , על סכנה זו. ווה פתח לחדירת הפשע המאורגן לשוק הסמיםמציאות זו מה. הסחר בהם

  . בהמשך

  

  ביקורת כלפי הגישה הסובלנית 
. הגישה ההולנדית נשענת על הלגליזציה כמרכיב חשוב בנטרול הפשיעה ובריסון העבריינות

הימורים , סמים: שיטה זו מיושמת בהולנד כלפי שלושת מחוללי הפשיעה החשובים והבולטים

  .תוזנו

נצפתה תופעת , ראשית. החלת ההימורים החוקיים בהולנד חשפה מספר תופעות בעייתיות

בעלי נטייה להתמכרות  70,000מכורים ועוד  40,000אותרו  2005בשנת  - התמכרות קשה

לפיהן הפשע המאורגן מעורב בהימורים הלא חוקיים , בעיה נוספת עולה מהערכות .להימורים

הלגליזציה של ההימורים אמנם זכתה להצלחה  כי, אם כן, נראה. ורובהיקף של מאות מיליוני י

. גרמה להתרחבות משמעותית בהיקף ההימורים הלא חוקיים, אך במקביל, כלכלית מרשימה

  . 24עלה גם הביקוש למוצר הבלתי חוקי, החוקי" מוצר"בצד העלייה בביקוש ל, כלומר

שאימוץ הגישה עלול , הוא את החששמחזק אף , ניתוח של תוצאות הלגליזציה בענף הזנות

כי הלגליזציה , נתונים לגבי תופעת הזנות בהולנד מראים. להחריף את הבעיה ולא לפתור אותה

, כפי שקרה בתחום ההימורים. ואף הרחיבה את מימדיה, לא שיפרה את הפיקוח על התופעה

הכלכלה מ 5%וההערכות הן כי תעשיית המין מהווה , גם הזנות מושכת תיירות ענפה

התרחב שוק המין וגדל באופן , 2000בשנת , בעקבות הפיכת הזנות בהולנד לחוקית. ההולנדית

  . התבררה כשגויה, והאמונה הנאיבית שהלגליזציה תעלים את זנות הרחוב, 25%- מיידי ב

                                                           
23 "Drug Policy in the Netherlands- Continuity and Change", the Central Information 

Documentation and Library Archives Directors of Ministry of Health, Welfare and 
Sport, (October 1995), pp.6-7.       

24 “Historical Development of Gaming in the Netherlands”, College van toezicht op 
kansspelen  
<http://www.toezichtkansspelen.nl/information_2.html> 
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נמצא כי , 1999בשנת . לא הוכחה, כי הלגליזציה מנטרלת את המרכיב הפלילי, גם הטענה

הלא רשמיים עלה פי שלושה באזורים באוסטרליה בהם הונהגה  היקף בתי הבושת

נותרה , שהזיקה בין השווקים המהווים מחוללי פשיעה לבין עבריינות בפועל, מכאן ..25לגליזציה

  .    גם לאחר הלגליזציה

כי יש לצמצם את האזורים העירוניים שהוקצו , קבעה מועצת עיריית רוטרדם, 2005בשנת 

לעבירות רכוש , שכן אזורים אלה הפכו מוקד לסחר בסמים, סמיםלזונות המשתמשות ב

כי , שקבעה, Novumטענה זו נתמכה גם בדיווח של סוכנות הידיעות ההולנדית . ולאלימות

שגישת הסובלנות ההולנדית , אפוא, נראה. המקומות הללו נגועים בפשע מאורגן ובסחר בסמים

ובמידה מסוימת אף , לא צמצמה את הבעיה, בדומה ליחסה להימורים ולזנות, ביחס לסמים

הוא ניסוי , דוגמא נוספת לכישלון השיטה ההולנדית. גרמה להתרחבותן של בעיות פליליות

תוך זמן קצר הפך האתר . ובו הופצו סמים בפארק בציריך, 1987 -שוויצרי שנערך ב

הגיע ומספר המשתמשים במקום גדל ו, לאטרקטיבי עבור סוחרים ומשתמשים מכל העולם

נאלצו השוויצרים , כאשר הסביבה הקרובה לפארק הפכה נגועה בעבריינות. למימדים עצומים

  . 26לבטל את הניסוי

, "קשים"ושוק סמים " קלים"הפרדת שוק הסמים לשוק סמים , על פי התפישה ההולנדית

ם אודות היקפי "ח השוואתי של האו"נתוני דו. אמורה הייתה לרסן את הפשיעה הכללית

בעיקר , מצביעים דווקא על שיעורי פשיעה גבוהים בהולנד, 2002לשנת  ה בעולםהפשיע

לעומת , ב"הנתונים המקבילים מארה. כמצופה, ואינם מעידים על מגמת ירידה, בעבירות גניבה

  . 27מצביעים על שיעורי פשיעה נמוכים בכמחצית מאלו שהוצגו בהולנד, זאת

בדומה . מעלים אף הם תוצאות מדאיגות, ליזציהניסיונות שנעשו במדינות שונות בנושא הלג

כי הלגליזציה הובילה לעלייה בביקוש , נמצא, גם במקרה של הסמים, לשווקי ההימורים והזנות

שמבוגר רשאי להחזיק , קבע בית המשפט באלסקה 1975בשנת : ולהתרחבות שוק ההיצע

 Ravin V. State 537 P.2Dד "וזאת בהסתמך על פס ,ולהשתמש בכמות קטנה של מריחואנה

494 (1975) .  

                                                           
   320-321' עמ, שם 25

26 K. Tandy, “Marijuana: The Myths Are Killing Us”, DEA- U.S. Drug Enforcement 
Administration, (26 April 2005) p.3, <www.dea.gov/pubs/pressrel/pr042605.html>   

27 The Eighth United Nation Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice 
System. 
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כי היקף השימוש , מצא) 1988(שנים לאחר מכן באוניברסיטת אלסקה ' מחקר שנעשה מס

  . 28בקנאביס בקרב צעירים הוכפל

הרואין , השיטה ההולנדית מאפשרת שימוש ואחזקה בכמויות קטנות של קנאביס, כאמור

שר לפשע המאורגן להעמיק את זהו מצב קלאסי המאפ. אך אוסרת את הסחר בהם, וקוקאין

  .   חדירתו לתחום

ושל השיטה , ככלל, קשה להתכחש לחסרונותיה של הלגליזציה, לאור הממצאים הללו

כי בשנים , נדמה. וכן קשה להתכחש לבעיית הסמים ההולנדית ולהיקפה, ההולנדית בפרט

, הייצור. ית של סמיםהאחרונות הפכה הולנד מיצואנית של אידיאולוגיה סובלנית ליצואנית ויצרנ

, ביחד עם בעיית הזרים המתעצמת ואיומי הטרור של השנים האחרונות, הייצוא והפצת הסמים

  . עשויים להוביל לתהליך של שינוי מדורג ביחס ההולנדי לבעיות אלו

  

  בין  אכיפה לוחמנית לפסיקה סובלנית - מדיניות הטיפול בסמים בישראל
כי גם ישראל מאמצת באיטיות מידה , ירות הסמים מעלהניתוח הפסיקה הישראלית בתחום עב

והן מבחינת רמת , הן מבחינת ההתייחסות החוקית לסמים לסוגיהם, מסוימת של פשרנות

בעיקר ביחס , גם בישראל ניתן לזהות נטייה לעבר גישת הסובלנות ההולנדית. הענישה בנושא

  .סמיםלשימוש ולהחזקת כמויות קטנות של , לסחר, "קלים"לסמים ה

המזוהה בעיקר , הבלתי מתפשרת, "המלחמתית"עומדת על כנה הגישה , במישור ההצהרתי

בין השנים . בשיעור פתיחת התיקים, למשל, מגמה זו מתבטאת. עם גופי האכיפה והתביעה

עלה מספר , 2007 - תיקים ב 3,272 - מ(נרשמה עליה חדה בתיקי הסחר בסמים  2009-2007

, ניתוח גזרי דין בתחום הסמים מעלה מגמה פשרנית, מאידך). 2009בשנת   5,127- התיקים ל

  . וקביעת הענישה לפי סיווג זה, המתבססת במידה רבה על הבחנה בין סוגי הסמים

לפחות  , ישנן דוגמאות רבות המעידות על אימוץ הגישה המלחמתית על ידי בתי המשפט

, דינים מחוזי( 4891/00ש "בב ביין. ר ד"דבריו של השופט ד, למשל, כך. במישור ההצהרתי

בהתבסס על דבריו , המשווה בין הסחר בסמים לסחר בבני אדם, )2/3' עמ 858)  10(ב "כרך ל

היא ... המלחמה בזנות בסחר בבני אדם): "י"מ. חנוכוב נ 7542/00פ "בש(של השופט חשין 

ודבריו של  ן  וכ, "שאין בה לא שביתת נשק ולא פשרה... זו מלחמה... כמלחמת ישראל בעמלק

אך , מן הגדולים שבסוחרי הסמים, כנראה, אכן המשיב אינו"-: 1793/04פ  "ד השופט חשין בש

                                                           
28 "Speaking Out Against- Drug Legalization” DEA- U.S. Department of Justice,  Drug 

Enforcement Administration   (May 2003), 
<http://www.dea.gov/demand/speakout/index.html> 
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הסחר יכול , אלה כולם פגיעתם רעה.  סוחר בחיי אדם, גם סוחר קטן בסמים הינו סוחר בסמים

  ". ייןהמנ- ואין זה ראוי ונכון כי יוצא מבין כותלי בית מעצר מן... שייעשה מביתו של המשיב

לכל ידוע " -בו נכתב', גואטה ואח' מדינת ישראל נ 5305/03פ "ניתן למצוא בבש, דוגמא נוספת

לכך , עקב הנזק הכרוך בה לכלל, ונהיר כי החברה בישראל קדשה מלחמה נגד נגע הסמים

ולפיכך צריך להיות נהיר לכל מי שמחמת בצע כסף או . מוקדשים מאמצים רבים וממון עתק

חרת נותן את ידו להפצתו של אותו נגע כי הוא עלול לשלם על כך בשלילת רכושו טובת הנאה א

  ". הוא יוסיף לסכן את הציבור, הואיל וגלומה בו סכנה שאם יינתן לו להתהלך חופשי, 

אימוץ הגישה המלחמתית מתבטא גם בהצהרותיהם של שופטים לגבי חומרת הענישה 

עונש ההולם והראוי הוא "כי ה, פט יעקב מלץקבע השו, למשל, כך. המתבקשת בעבירות אלו

ולנסיבות אישיות יכולה ) שנות מאסר 20(עונש שאיננו רחוק מן העונש המרבי שקבע המחוקק 

  . 141' עמ) 4(די מד "פ, מדינת ישראל' חלובה נ) 331/88פ "ע(" להיות השפעה מועטת בלבד

די מב "י פ"מ' אורי בן און נ 392/97פ  "החמיר וקבע ביחס למגמות הענישה השופט אלון בע

... נדחקים שיקולי קולא לקרן זווית.. גם בענישה של פשע נתעב של הפצת סם"..  317' עמ) 1(

עלינו להעמיד בראש שיקול הענישה של עבירות אלה שיקולי תגמול והרתעה למען ישמעו ולא 

ילה צל כבד על עבריינות הסמים מט"... 0428/93פ "וכן השופטת סירוטה בת, "יוסיפו עוד

היא .  ויש לה השלכות קשות ונוראות –החברה האנושית ועל החברה בישראל בכלל זה 

הורסת את חייהם של אלה שנתפסים לשימוש בסמים ומתמכרים להם ומאמללת את חיי בני 

שכן השימוש בסמים מהווה גורם מאיץ בביצוע , הנזקים החברתיים הם עצומים.  משפחותיהם

אף העונש הכבד ביותר ... אחרים ומגדיל את היקף הפשיעה בממדים ניכריםמעשי עבריינות 

  ". שבית משפט מוסמך להטיל אינו עומד ביחס ישר לחומרת העבירות בתחום זה

' עודה נ 575/88פ  "בע(היא אמירתו של השופט חשין , האמירה החריפה ביותר בהקשר זה

ת חשיבות הענישה המרתיעה במציאות בה הדגיש א, )243, 242)  4(י מב "מדינת ישראל פד

השופט חשין הזכיר שבעבירות סמים . תוך שאיפה לעונש המקסימלי שנקבע בחוק, הישראלית

נסוגים השיקולים האישיים של העבריין מפני שיקולי הנזק הקשה שהשימוש בסם מביא על 

  .  "זו חייבת שתהא דרכו של בית המשפט –חומרה , חומרה, חומרה.  "המשתמשים בו

כי הקו הנוקשה והמחמיר נשמר בעיקר כשמדובר בתיקי , ניתוח מגמות הענישה בישראל מעלה

ברוך ואלן דדוש  נגזרו על . י נ"מ) מחוזי( 40020/02. פ.בת, למשל, כך". קשים"סמים 

, מתוכן לריצוי בפועל 18, שנות מאסר 20, ל להברחת סמים"הנאשמים שהיו חלק מרשת בינ

  .  ₪  200,000וקנס של  

ש העליון מהעת האחרונה "בחינת פסקי הדין של ביהמ, למרות הגישה ההצהרתית התקיפה

  ". קלים"מצביעה על ריכוך מגמות הענישה ככל שמדובר בסמים הנחשבים 
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לא בכל מקרה בו מדובר בסם מסוג , אכן: "כהן –קבעה השופטת שטרסברג , 8270/01פ "בבש

אלא יכול שתהא בכך נסיבה אותה , אשם בתנאיםקנביס יש לראות בכך נסיבה לשחרור הנ

לשקול לקולא לעניין מעצר ובלבד שתמצא חלופה מתאימה שתשיג , בנסיבות המתאימות, ניתן

ובראן בבית משפט 'ביטל השופט ג, 1191/04פ "בבש, במקרה נוסף ".את תכלית המעצר

כי בדרך כלל , אחתנקבע לא " :ג קנאביס"ק 7.79העליון החלטת מעצר כנגד נאשם שנעצר עם 

נאשם המואשם בעבירות סחר והחזקת סמים מסוכנים שלא  יש לעצור עד תום ההליכים

אלא יש לבחון באופן אינדיבידואלי , אולם מובן הוא שאין זה כלל בל יעבור, לצריכה עצמית

  ".עניינו של כל נאשם ונאשם

ת בקביעתו של השופט ניתן לראו, "קלים"דוגמא נוספת לאימוץ הגישה המקלה ביחס לסמים 

, בפסיקה זו. אוחיון' י נ"מ. 4941/04פ  .במסגרת  ת, צ"פיינשטיין בבית משפט השלום בראשל

חודשי  18, חודשי מאסר בפועל 13 -כדורי אקסטזי 10,378נגזרו על הנאשם שהודה בהחזקת 

ס החלטות מסוג זה יוצרות סדקים ביח. חודשי פסילת רישיון נהיגה 8 -מאסר על תנאי ו

ש העליון ביחס לשימוש בסמים "כי פסיקותיו של ביהמ, נדמה. המחמיר לעבירות הסמים

  מפשרה מציאותית  , ונובעת ככל הנראה, אינה פורמאלית, "קשים"ל" קלים"ולהפרדה בין סמים 

מתרחקת מההבנה המסורתית אשר הייתה , גישת הביניים שמאמצים בתי המשפט בישראל

" , ש והסחר בסמים הקלים פותחים פתח לשימוש בסמים קשים ולפיה השימו, מקובלת בעבר

הדרך , בדרך כלל, עדיין סם מסוכן הוא וכידוע –אף כי מדובר בסם הנמנה בין הקלים שבהם 

כרך , תקדין עליון 4838/95פ "בש( "...אל הסמים הכבדים נפתחת בשימוש בסמים קלים

  ) . 1995 –ו "תשנ/ ה"תשנ) 3(95

, 2006התרחש בשנת , השפיע על השינוי במדיניות הסמים בארץ אירוע משמעותי אשר

 2,316ובכך פתח את השער בפני  , כשמשרד הבריאות התיר גידול מריחואנה לצרכים רפואיים

ההערכות הן . רישיונות למתחמי גידול 11חולים בעלי רישיון לשימוש ולגידול מריחואנה והעניק 

  40,000.29- גיע למספר האישורים הרפואיים י, שתוך עשור

כי שיטת המשפט בישראל מגלה סובלנות יחסית לעבירות של החזקה , עולה, מכל האמור

, כי בפועל, נראה. ואף בעבירות סחר בסמים בכמויות קטנות, ושימוש בסמים בכמויות קטנות

  ". מלחמה סובלנית"מונהגת בישראל בצורה מאולתרת מדיניות של 

. 200830בינואר , וגש לרשות הלאומית למלחמה בסמיםח שה"חיזוק לקביעה זו עולה מדו

, ח"קבע הדו, שבחן את מגמות הענישה בעבירות סחר בסמים בישראל 31בהתבסס על מחקר

                                                           
' עמ, )2009(, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, "הסדרת השימוש בקנאביס רפואי בישראל", נתן. ג 29

3-11.  
מתוך ). 2001(, "רמת הענישה וההיבט הטיפולי בעבירות סחר בסמים בישראל", ואחרים, סבה. ל 30
  .2008ח שהוגש לרשות הלאומית למלחמה בישראל בינואר "דו
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כי , נתוני המחקר העלו. כי בעשור האחרון חל שינוי של ממש במדיניות הגשת כתבי האישום

יש , בנתון זה. חוזייםמכלל תיקי הסמים התנהלו בבתי המשפט המ 45%-רק כ, 2001בשנת 

ולא לכיוון של ענישה מקסימאלית , כדי לרמוז על נטיית בתי המשפט לכיוון השיקום והטיפול

  . ומחמירה

ממצא זה עשוי . התקבל הסדר טיעון, מתיקי הסמים 60%-כי ב, ממצא נוסף של המחקר מעלה

ה לכדי ענישה לפיה הענישה בגין עבירות סחר בסמים אינה מגיע, אף הוא לחזק את הטענה

אף שלא . 5.3%כי אחוז הזיכויים בתיקי הסמים עומד על , נמצא במחקר, כמו כן. מקסימאלית

עוד העלה . 32)2.5%(מדובר באחוז זיכויים כפול מאחוז הזיכויים הכללי , מדובר באחוז גבוה

נציין כי העונש , בהקשר זה. חודשים 15כי משך המאסר הממוצע במדגם עמד על , המחקר

הפער בין העונש ). שנים 20(חודשים  240ע בחוק על עבירות של סחר בסמים עומד על הקבו

לבין הנטייה , המרבי ובין ממצאי המחקר מעיד על הפער בין הגישה המלחמתית המוצהרת

  . בעונשי המאסר, בפועל, להקל

י כי ענישה טיפולית באמצעות צו מבחן ניתנה אף לנאשמים בעל, ממצא משמעותי נוסף העלה

, מכאן). ממקבלי צו המבחן 32%(ומאסרים קודמים , )ממקבלי צו המבחן 56%(עבר פלילי 

בקרב עברייני , הטיפול והשיקום, שמערכת אכיפת החוק מכירה בחשיבותם של הליכי הגמילה

כי הושגה הכרעה , אפוא, נדמה. הכרה המחזקת את הנטייה לכיוון הגישה הסובלנית, הסמים

וכי  ניתן לראות במציאות , גי שבין הגישות השונות ביחס לנגע הסמיםבקונפליקט האידיאולו

  .המשלבת בין שתי  הגישות, "מלחמה סובלנית"מעין , החדשה סוג של פשרה

  

                                                                                                                                              
שסעיף האישום העיקרי שבהם הוא עבירת , המחקר כלל את כל התיקים הפליליים של בגירים31

ש מחוזי "אשר נדונו בבימ, סחר והפצה, לרבות החזקת סם שלא לצריכה עצמית, סמים מסוג פשע
שנדונו בבית משפט , מהתיקים הכוללים את אותם סעיפי אישום 50%ומדגם של , 2001בשנת 

  .השלום באותה שנה
 .2001ס לשנת "נתוני הלמ 32
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  התכנסות הגישות
אחת הדוגמאות המעידות על שינוי . כי באופן הדרגתי חלה התקרבות בין שתי הגישות, נדמה

היא הרפורמה , ועל נטייה מסוימת לכיוון הגישה הסובלנית, בגישה האמריקנית המלחמתית

  . 33ב"מדינות בארה' שהתבצעה במס, בענישה ובטיפול במכורים לסמים

, "The substance abuse and crime prevention act"ב חוק "התקבל בארה 2000בשנת 

לקבל עונש , אשר אפשר למורשעים בעבירות סמים ללא אלימות בפעם הראשונה או השנייה

  .של מאסר על תנאי בגין החזקה או שימוש

כיוון שזוהי המדינה שאימצה את מדיניות , הרפורמה בקליפורניה היא המשמעותית במובן זה

 California's:הוחלה מדיניות, 1994בשנת  - ב"יותר בארההענישה המחמירה והקיצונית ב

three strikes sentencing program  .כי לאחר שלוש הרשעות , קבעה, מדיניות מחמירה זו

נקבעה , 1996בשנת , רק שנתיים לאחר מכן, למרות זאת. בפלילים יידון הנאשם למאסר עולם

 13ב "כבר היו בארה 2010ילו בשנת וא, בקליפורניה הלגליזציה של המריחואנה הרפואית

עם , 2010שיאו של השינוי בגישה האמריקאית היה בנובמבר . מדינות שאימצו מדיניות דומה

  .34העמדת נושא הלגליזציה הכוללת לקנאביס למשאל עם

במשך . השינוי בגישה האמריקנית ביחס לתופעת הסמים נעשה באופן איטי והדרגתי, כאמור

וזאת בעזרת , ב את הקו הנוקשה והמחמיר ברמות הענישה"ארה  הובילה, תקופה ארוכה

אשר הגבילו באופן מוחלט , The Sentencing Reform Act of 1984""תיקוני חקיקה כגון  

  . את שיקול הדעת של השופטים וחייבו ענישה מחמירה

, נוכח סדרת החלטות וכללים חדשים, התמתנה מגמה מחמירה זו, במסגרת התקרבות הגישות

כללים אלה הפכו את הקווים המנחים . 2007שנקבעו על ידי של בית המשפט העליון בדצמבר 

לעומת  7ברוב של (קבע בית המשפט העליון , למשל, כך. לממליצים בלבד -ממחייבים, לענישה

שיקול דעת רחב במימוש רמות , כי לשופטים בבתי המשפט הפדראליים המחוזיים, ) 2

  . וים המנחיםגם בניגוד לקו, הענישה

בו צמצם , Gall  V. U.S. (No. 06-7949)נתקבלו פסקי דין כגון , במסגרת הכללים החדשים

לשלוש שנות מאסר , בית המשפט העליון את עונשו של נאשם בקשירת קשר להפצת אקסטזי

חודשי מאסר בפועל שנגזרו עליו בכפוף לקווים המנחים  36עד  30במקום , על תנאי בלבד

  . לענישה

                                                           
33 K. J. Riley, et al., “Just Cause or Just Because”, RAND- Drug Policy Research 

Center, (2005), pp. 1-7  <http://www.rand.org/pubs/monographs> 
34  N. Allen, "California to Hold Referendum on Legalising Marijuana", Telegraph, 
25.3.2010  

                       . וההצעה לא נתקבלה, יצוין כי משאל העם כשל בקליפורניה 
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  .Kimbrogh  Vהיא פסק הדין , וגמא נוספת להתרככות הגישה האמריקנית המלחמתיתד

U.S. (No.06-6330) , בו ביקר בית המשפט העליון בחריפות את נוסחת החישוב המחמירה

שמשמעה , "100כפול  1"- ובעיקר את נוסחת ה, של כמויות וסוגי הסמים שלפיה נגזר העונש

חישובים אלה החמירו באופן . גרם אבקת קוקאין 100- קביל להוא שכל גרם של קראק קוקאין מ

שהוא קוקאין , קיצוני את הענישה כלפי כל מי שהורשע בהחזקת כמויות מזעריות של קראק

  .  בריכוז גבוה

הביאו להקלות משמעותיות , לאחר פסיקת בית המשפט העליון, הכללים החדשים לענישה

כך . אלה שהונהגו על פי שיטת הקווים המחמיריםלעומת , בעונשם של נאשמים בהחזקת סמים

 15- הופחת ל, גרם אבקת קוקאין 921-גרם קוקאין ו 56עונשו של נאשם שנתפס עם , למשל

  . בשיטה הקודמת, שנים 22.5עד  19במקום , שנות מאסר

 35המלצה של הוועדה לחישוב רמות הענישה 2007הצטרפה בנובמבר , להכרעות הדין הללו

על הפחתה  2007הוועדה המליצה בדצמבר ". 100כפול  1"החישוב המכונה לשינוי שיטת 

ניתן להקיש ממנה לגבי , אף שהמלצה זו לא יושמה בפועל. 36רטרואקטיבית של נוסחת החישוב

כי המלחמה הכוללת הופכת בהדרגה , אפוא, נראה. הנטייה האמריקנית להקלה בענישה

  . ריקנית נותרו נוקשיםאף שקווי היסוד בגישה האמ, למלחמה סובלנית

שלאכיפת חוקי הסמים הייתה השפעה גם על , העלה את האפשרות 37ב"מחקר שנערך בארה

וכי גם תופעת הסמים , ב משנות התשעים"הירידה הקבועה בהיקף הפשיעה הכללית בארה

. שהפתרון הריאלי הוא התמקדות בניהול הבעיה, אם כן, ייתכן. בשליטה, במידה רבה, נמצאת

אשר בהגדרתה מתנגשת עם ההגדרה של פיקוח על , "מלחמה בסמים"יגוד לגישת הזאת בנ

  .  התופעה

שם הורד הקנאביס לדרגת החומרה , מדינה נוספת שעברה מהפך ביחסה לסמים היא בריטניה

בבריטניה ישנם , אף על פי כן. בה מדורגים גם הסטרואידים, Cדרגה  -הנמוכה והמקלה יחסית

ולא ניתן להגדירה כמדינה שאימצה מודל , ביחס לעבירות אלימות וסמים עדיין חוקים מחמירים

  .סובלני מלא

 -ופרק ה Anti Crime and disorder act (1998)הם חוק , דוגמא לחוקים הבריטיים הנוקשים

Anti Social behavior orders ) המכונה גםA.S.B.O.S( , המתמקד , 20בדגש על סעיף

והוסיף משתנים , 2006ינוי חקיקתי זה נכנס לתוקפו בחודש ינואר ש. במעורבים בעבירות סמים

  .ש"במערך השיקולים של ביהמ, המהווים מעין קווים מנחים לענישה, מחמירים

                                                           
35  D. Fears, "Panel May Cut Sentences for Crack", Washington Post , (2007), pp. 11-13. 
36  U.S. Sentencing Commission Public Affairs News Release, December 11, 2007  
37 J.P. Caulkins, et al., “How Goes the ‘War on Drugs’?”, RAND- Drug Policy Research 

Center, (2005), p.35 <http://www.rand.org/pubs> 
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מייסד המכון הלאומי להתמכרויות , )Griffith Edwards(אדוארדס ' הפרופסור הבריטי גריפית

)National addiction center( ,יש , אפגניסטן וקולומביה, ון תאילנדכי במדינות כג, קבע

. בשילוב עם טיפול בתנאים שהובילו את המשתמש בסמים להתמכרות, להפעיל פתרון כלכלי

, לפיו העניים אשמים, הזיקה בין עוני לבין השימוש בסמים יוצר את הרושם השגוי, לדבריו

דרך "צריכה להיות כי הדרך לפתרון בעיית הסמים , אדוארדס מסכים אף הוא. במצבם, כביכול

אימוץ גישה סובלנית והיצמדות לפתרון של לגליזציה . הכוללת פתרון רחב ומקיף, "ביניים

  . 38ולא לפתרון הבעיה, להגדלת ההיצע והביקוש, לדידו, יובילו, בלבד

ניתן לזהות גם התקשחות של הגישה , בצד השינוי והתמתנות הגישה הלוחמנית האמריקאית

שנחשבה לנושאת הדגל בכל הנוגע לסובלנות ומתירנות ביחס , הולנד. הליברלית ההולנדית

, וכפועל יוצא, בהרחבת האכיפה, בין היתר, שהתבטא, עברה שינוי, לצריכת סמים ושירותי מין

, והמתאם בינו לבין היקפי הפשיעה, שיעור האסירים בהולנד. בגידול במספר האסירים

היו בהולנד , 1997בשנת , סובלני הקלאסי-יבעידן הליבראל. מצביעים על מגמה של שינוי

כבר , 2006בשנת  , כעשור לאחר מכן. אסירים למאה אלף נפש 85אסירים ביחס של  13,618

כי אפילו הולנד , נראה. אסירים למאה אלף תושבים 128אסירים ביחס של  21,013היו בהולנד 

  ". Law and order"הופכת בהדרגה למדינת 

מתבצע על ידי זרים , הזנות וההימורים, בתחומי הסמים, ההולנדיתנתח משמעותי בפשיעה 

כי הרדיקליות המוסלמית והזיקה בין טרור , נראה. חלקם שוהים בלתי חוקיים, ומהגרים

עם . יוצרים בהדרגה שינוי במדיניות ההולנדית, ואלימות אידיאולוגית לבין מחוללי הפשיעה

גליזציה איננה מספקת את כל הפתרונות ובכך שהל, ההכרה בחומרתה של בעיית הסמים

לפיקוח על אתרי מכירת  39נהוגים בהולנד כללים של הפרקליטות 1991החל משנת , הרצויים

למכור , או למכור סמים קשים, שאסור לאתרים אלה לפרסם, נקבע, בין היתר". קלים"הסמים ה

ה המקסימאלית של שעת הסגיר. ללקוח' גר 5-ולמכור מעבר ל 18סמים לקטינים מתחת לגיל 

  .40אם כי היא עדיין קלה יחסית, גם שיטת הענישה הפלילית שונתה. 22:30אתרי המכירה היא 

שנועדו להרחיב את הפיקוח על הכימיקלים שמהם מפיקים , נוספו סעיפי חוק 16.5.95 -ב

המרחיב את הסמכויות , נוסף לחוק הסמים ההולנדי סעיף, 1997בשנת . סמים סינתטיים

                                                           
38 “Cannabis: Time to rethink?”, B.B.C News, (9 May 2005).  
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כולל הפקה , על סחר בסמים. יורו 45.000בה שנות מאסר וקנס בגו 12העונש בגין ייבוא וייצוא הוא  40

העונש בגין סחר בכימיקלים המשמשים . יורו 45.000שנות מאסר וקנס בגובה  8העונש הוא , וייצור
 - שנות מאסר ו 4) קשה(על החזקת סם , יורו 45.000שנות מאסר וקנס  6להפקת סמים הוא 

ועל סחר בסמים , יורו 45.000נות מאסר וקנס ש 4 -העונש בגין ייבוא וייצוא סמים קלים. יורו 45.000
 11,200שנות מאסר וקנס  2 -'גר 30-על החזקת יותר מ, יורו 11,200שנות מאסר וקנס  2 -קלים
בגין גידול מקצועי . יורו 2,200חודש מאסר וקנס ' גר 30 -הפקה וגידול של יותר מ, על מכירה. יורו

  . שנות מאסר 6 -ל 2006שונה העונש ביולי , מסחרי של קנבוס
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צנח , כתוצאה. Coffee Shops41 -של הרשויות המקומיות בתחום הפיקוח על ה החוקיות

  .2005בשנת  729 -ל, 1991בשנת  1,500- מכ; מספרן בכמחצית

 Smart"חנויות המכונות  40 -כ , בעיקר באמסטרדם, פועלות, Coffee shops -לצד ה

Shops"  ,ומקרי מוות של  בעקבות סדרת אסונות. בהן נמכרות פטריות הזיה באופן חוקי

המליץ משרד הבריאות ההולנדי לאסור  2007באוקטובר , צעירים שהשתמשו בסמים הללו

המגמה הקבועה של הירידה . 42לחלוטין את השימוש בפטריות ולסגור את כל אותן החנויות

מעידות על פער ברור  "Smart Shops"   -והכוונה לסגור את ה, Coffee Shops -במספר ה

כחלק מהתהליך גם . וגיה ההולנדית ההצהרתית לבין המימוש המעשי שלהבין האידיאול

  .החלה להיות הדוקה יותר" סמים קלים"האכיפה ההולנדית נגד 

. Coffee Shops - לאסור מכירת סמים ב, קראו ראשי ערים באזורי הגבול, 2010באוגוסט 

מהווים מאיץ פשיעה ה, "תיירי סמים"מיליון  2-הסיבה לכך היא תיירות שנתית של למעלה מ

, ובהתאמה, Coffee Shops 13שבה פועלים , מאסטריכט היא העיר, דוגמא לכך. באזורים אלו

  . היקפי הפשיעה בה גדולים פי שלושה מאלו של ערים מקבילות המרוחקות מהגבול

השינוי בגישה הליברלית ההולנדית לטיפול בנגע הסמים התפתח במקביל לשינוי הגישה 

מהגישה המלחמתית ומהלקחים , ככל הנראה, שינוי זה מושפע. י זרים ומהגריםהליברלית כלפ

  .11.09-ל שהופקו בעקבות אירועי ה"הבינ

הורשעו תשעה מוסלמים הולנדיים בעבירת קידום ועידוד רעיונות , 2006ד שניתן במרץ "בפס

 בהסתמך על החוק החדש למאבק בטרור, אלימים ובהפצת תעמולת שנאה כאקט של טרור

כי המורשעים עודדו שנאה ואלימות בניסיון להרוס את , השופטקבע , בפסיקה. 2004מאוגוסט 

  . 43הדמוקרטיה ההולנדית

מדינה  -שבהולנד נוצרה מציאות חדשה) Stefan Theil(יל 'טען סטפן ת, ביחס למגמה זו

ם היא אך הפע, שוב מהווה מודל אירופאי לשינוי, שהתגאתה בהיותה מובילת השינוי באירופה

  . 44ואינה תומכת עוד בחברה רב תרבותית  וסובלנית, מובילה קו נוקשה ושמרני

ושאינה סובלת מטרור בשיעורים , שהתבלטה בגישתה הסובלנית, כי דווקא הולנד, נראה

 Civil- כגון ה, חוקים חדשים. הופכת בהדרגה למובילת קו נוקשה ביחס למהגרים, גבוהים

integration examination (WIB) 45  וחוקים האוסרים על חברות בארגוני טרור ועל לבישת

                                                           
  B13סעיף  41

42 T. Niemantsverdriet, "Goodbye Fungus Fix", Newsweek, 22.10.2007 
43 T. Sterling, “Dutch Court Convicts 9 on Terrorism charges”, The Washington Times, 

(11 March 2006), <www.washingtontimes.com> 
44 S. Theil, “The End of Tolerance”, Newsweek, (6 March 2006), pp.44-45.  
<http://www.msnbc.msn.com/id/11569485/site/newsweek>   וגם באתר-  
45 “Civic Integration Examination Abroad Introduced”, (15 March 2006)  



 מלחמה סובלנית –המאבק בסמים 

 במחשבה תחילה

אשר מזכירה במידה רבה את , מייצגים את הגישה ההולנדית החדשה ביחס לזרים, רעלה

  . גישת האמריקנים למלחמה בטרור

מתחילים ההולנדים לסגת מהביטחון שהפגינו בעמדתם , כי לאחר עשרות שנים, נדמה

תהליך זה . של ספקנות בדבר נכונות המודל ההולנדי ותקפתו ולגלות מידה מסוימת, הסובלנית

והן ביחסה כלפי בעיית , הן ביחס ההולנדי כלפי איומי הטרור - מתבטא בשני ערוצים במקביל 

  . הסמים

  

  "מלחמה סובלנית" -הגישה המשולבת 
הרואה בסמים בעיה של , הביקורת כלפי השיטה האמריקאית מסתמכת על התפישה הסובלנית

דרך תקיפת הביקוש , בין היתר, ואת ההתמודדות עמה ככזו שצריכה להתבצע, אות הציבורברי

כי התמקדות מרבית בהיצע על חשבון הטיפול , מבקרי הגישה האמריקנית גורסים. לסם

, עומדות גישות המבקרות את הגישה הסובלנית, מאידך גיסא. היא מוגזמת ושגויה, בביקוש

כי העדר היכולת להגיב לאיומים מוליד סובלנות , שטען,  רט קגןכמו ביקורתו של פרופסור רוב

התייחס לפערים בתפישת העולם האמריקנית לעומת , בביקורתו, קגן. מעושה והכחשה

אינו נובע בהכרח , כי ההבדל העיקרי ביחסן לתופעת הסמים, וטען, התפישה האירופית

שני . להתמודד עם האתגר" יכולתה"אלא דווקא ממידת , או פילוסופיים, ממשתנים תרבותיים

יבחרו להתמקד באתגרים בהם הם יכולים להביא את , האמריקנים והאירופאים, הצדדים

פניה למשפט , קשר מסחרי, מ"בעוד האירופאים יתמקדו בניהול מו: יתרונם היחסי לידי ביטוי

בעיית האמריקנים יעדיפו מלכתחילה להכיר ב, הבינלאומי ושימוש בפיתוי במקום בכפייה

  . 46מתוך אמונה שיוכלו להתמודד עמו, הסמים כאיום

מפנות בשנים האחרונות את מקומן , עמדות החוקרים שתמכו באחת הגישות ושללו את השנייה

המבקשות להביא לידי ביטוי את יתרונותיהן של שתי הגישות גם יחד וליצור , לגישות הוליסטיות

במחקר . ביקוש היא הפעלת תוכניות מניעהאחת הדרכים הקיימות להפחתת ה. גישה משולבת

 The 10TH Annual Teen Survey by the National(של המרכז הלאומי להתמכרויות 

center on addiction and substance abuse (הלומדים  17-12כי לתלמידים בגילאי , נמצא

, סמיםסיכוי גבוה פי שלושה להתנסות או להשתמש ב, בבתי ספר בהם משתמשים בסמים

. עיקר הבעיה היא הנגישות והזמינות של הסמים. לעומת תלמידים בבתי ספר נקיים מסמים

                                                                                                                                              
 - ל משרד המשפטים ההולנדי המופיע באתרמתוך פרסום ש

<http://www.ind.nl/en/inbedrijf/actueel/basisexamen_inburgering.asp>  
' עמ, )ד"תשס(, 15, תכלת, "היסוד האידיאולוגי לקרע בין ארצות הברית לאירופה -כוח וחולשה", קגן. ר 46

39-70.  
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, כי לקטינים המייחסים חשיבות רבה לתגובות של הוריהם לשימוש בסם, במחקר התברר

וזאת בלי , ישנה נטייה פחותה להשתמש בסמים, ולאלה הרואים בשימוש בסם בעיה מוסרית

, מחקר זה משקף את הגישה המשלבת בין אכיפה. השימוש בסםקשר לשאלת החוקיות של 

אינה מהווה פתרון יעיל לבעיית , כי אכיפה חוקית לבדה, ומחדד את ההבנה, 47מניעה וחינוך

  .הסמים

במחקר , יחד עם זאת. נחשבת לדרך יעילה להפחתת הביקוש לסמים, הפעלת תוכניות מניעה

כי , נמצא, ת של תוכניות המניעה בבתי הספרבו נבדקה מידת האפקטיביו,  Randשערך מכון

ולא בפני , תוכניות אלה הן אפקטיביות רק כחלק משלים לשאר האסטרטגיות לטיפול בתופעה

  . 48עצמן

ככל שהדבר קשור לתקיפת , חינוך ומניעה, בעוד שהטיפול בביקוש משלב פתרונות של אכיפה

מציאת איזון בין הגישה . לא בלעדי אם כי, הרי שמרכיב האכיפה הופך למשמעותי יותר, ההיצע

מחייבת העמקה של שיתוף הפעולה , בכל הקשור להיצע הסמים, האמריקנית לגישה הסובלנית

ואין חלוקה של הנטל בין , כל זמן שאין הסכמה בדבר הדרך הראויה לפתרון הבעיה. הבינלאומי

  . חריףהבעיה תלך ות, המדינות המהוות את צרכניות הסמים הגדולות בעולם 20

, )Sweig(הוצע על ידי המלומדים סוויג , לוחמניים לטיפול בהיצע הסמים-אחד הפתרונות הלא

כל המדינות צרכניות הסמים , על פי המלצותיהם. Christman(49(וכריסמן  Heimann) (היימן 

אשר תנוהל בבנק , לקרן עולמית למאבק בסמים, מתקציבן השנתי 10%תתרומנה באופן קבוע 

המליצו כי , במקביל. תוקדש לפיתוח האזורים העניים בהם מגדלים ומפיקים סמיםהעולמי ו

ם יאמץ גישה מחמירה של סנקציות כלכליות כנגד כל המדינות שימשיכו לתמוך או להיות "האו

  .במישרין  או בעקיפין, בסחר בסמים, מעורבות

כמו קולומביה ואזור  "בעייתיים"המדינה שמשקיעה את מירב המשאבים באזורים ה, נכון להיום

 Andean-ואת ה Colombian Plan -את ה 1999אשר החילה בשנת , ב"היא ארה, האנדים

Counter Drug Initiative (A.C.I)  ,הועברו תקציבי ענק לקולומביה ולאזור , במסגרתם

                                                           
47 P. Shin, “Losing war on drugs, says survey”, (19 August 2005), New York Daily News  
 - www.nydailynews.com> -באתר 
48 M. Shapiro & S. Bozzette, “Math over Myth- Is Drug Prevention Worth the price?” (Fall 
1999) RAND Review ראו      
  <http://www.rand.org/publications/randreview/issues/rr.fall.99/math.html>  באתר-  
49 D.W. Christman, J.G. Heimann & J.E. Sweig, “Andes 2020: A New Strategy for the 
Challenges of Colombia and  the Region”, (January 2004), The Council on Foreign 
Relations, P.49-51      
    < http://www.cfr.org/publication/6640/andes2020.html > 
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כי , נמצא 200450במחקר משנת . האנדים במטרה לחזק את הדמוקרטיה והביטחון האזורי

אך , שלהן 51"מדדי הדמוקרטיה"לו חלק בתוכנית אמנם שיפרו במידה רבה את המדינות שנט

בחוסר השוויון ובחוסר היעילות של , בחולשתן הכלכלית, לא חל כל שיפור במידת העוני שלהן

חולשות אלה יוצרות בחברה תחושה קשה של חוסר . המערכות החוקיות והחברתיות שלהן

צמצמה באופן משמעותי את היקף שטחי הגידול של  כי התוכנית האמריקאית, נמצא. יציבות

לצד ירידה בהיקף אירועי , בכלכלה 4%ובקולומביה אף נרשם גידול שנתי של , עלי הקוקה

חברתי יגרום להרס המנגנון -החשש מכך שחוסר השקט הכלכלי, אף על פי כן. הרצח והחטיפה

. נותר בעינו, ם הרווחיתלנטישת הדמוקרטיה ולמעבר של חקלאים לתעשיית הסמי, השלטוני

הקיפוח , חוסר הביטחון האישי של האזרחים, חוסר ההשכלה, חשש זה מתעצם נוכח העוני

  ".מועדות לפורענות"בכל אותן מדינות , והפרת הזכויות של האוכלוסייה הכפרית הענייה

לות וסיוע  בשיקומן של כלכ, מימוש פתרון זה מחייב שיתוף פעולה בינלאומי ולא רק אמריקני

  .וחברות חלשות המהוות בסיס לפשיעה ולטרור

הדגש בשנים האחרונות מושם על הפגיעה הכלכלית , בכל הנוגע לאכיפה ולתקיפה של ההיצע

, העקרונות המנחים הם ניסיון להשפיע על מחיר הסמים. בתשתיות הייצור והסחר בסמים

ות למטרות רווח התפישה האמריקאית רואה בפשיעת הסמים עבריינ. איכותם וזמינותם

לא ניתן להתעלם , ואכן. ומניחה ששינוי המאזן הכלכלי עשוי להשפיע על מימדי השוק, 52פיננסי

שנותרו במדינה  Coffee Shops - ה. מכך שהבעיה ההולנדית מושפעת גם מהיבטים כלכליים

, ואילו שוק הקנאביס, מכניסים כחצי מיליארד יורו בשנה לכספי המיסים, )במספר 700-כ(

  . 53מיליארד דולר בשנה 2 - מגלגל למעלה מ, נמצא ברובו בשליטת הפשע המאורגןה

, נחשבת התקיפה הכלכלית לחלק מהפתרון הכולל כנגד עבריינות רציונאלית, גם בארץ

מצויה פקודת סדר , בבסיס פירמידת החילוט בחוק הישראלי. המונעת משאיפה לרווח פיננסי

חוק המאבק , חוק איסור הלבנת הון, הסמים המסוכניםהדין הפלילי ואליה מתווספים פקודת 

                                                           
50 The Report on the Development of Democracy in Latin America Brief to the Secretary 
General of the United     
    Nations, Development Program UNDP, (February 2004)     
    <http://www.undp.org/democracy_report_latin_america/BriefSG.pdf > 
51 עי גישה להליכים חופש בחירות ובחירות כאמצ, הוגנות ההליך, זכות בחירה: המאפיינים שנבחנו הם 
.ציבוריים  

52 Disrupting Drug Markets, Chapter Three in "National Drug Control Strategy" Annual 
Report, White House Drug   Policy, (February 2006), p.17       
 <http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/policy/ndcs06/disrupt_mkt.html>  
 ראו  באתר
53  S. Daley, "A Dutch City Seeks to End Drug Tourism", The New York Times, 
17.08.2010  
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תוקנה פקודת הסמים המסוכנים ואומץ  1990בשנת . בארגוני הפשיעה וחוק איסור מימון טרור

  .   גם כלי החילוט

בן  7598/95פ "הוא החלת קביעתו של השופט קדמי בע, הרציונל מאחורי עקרון החילוט

חילוט אינו עונש ותכליתו אינה : "לפיה, 410-411, 385) 2(ד נב "פ, מדינת ישראל' שטרית נ

  ".  הוצאת בלעו של גזלן מפיו"אלא , "עונשית"

כי תקיפה כלכלית בתחום הסמים מחייבת , מתבססת גם בארץ ההבנה, בשנים האחרונות

עסקים וכספים של ארגוני הפשע ושל קרטלי , יסייע באיתור נכסים, פיקוח זה. פיקוח בינלאומי

יחד עם העמקת הפיקוח על נכסי , ילוב הפיקוח הפיננסי על רכושם של ארגוני הפשעש. הסמים

צעדים אלה מחייבים גם חקיקת חוקי הלבנת . עשוי לקדם את המאבק בסמים, ארגוני הטרור

  .ל"כחלק מהותי משיתוף הפעולה הבינ, הון וטיפול בפשיעה הכלכלית

  

  

  סיכום
. מחייב שילוב בין הגישות השונות, י לבעיית הסמיםובעיקר הפרגמט, כי הפתרון הריאלי, נראה

כי לעולם לא נגיע לחברה , טענו 54שנים 10פרופסורים אשר חקרו את הגישות השונות במשך 

מכון . ולא מלחמה שאפשר לנצח בה, וכי בעיית הסמים היא בעיה שצריך לנהל, נקייה מסמים

שאם הסטנדרטים לבחון  ,אף קבע, שבדק את אפקטיביות המאבק בסמים, RANDהמחקר 

הרי שכל דמוקרטיה שתנסה להגיע , את ההצלחה בתחום הם השגת חברה נקייה מסמים

  . עתידה להיכשל, להישג זה

כי הגישה המערב , מומחים אשר חקרו את הגישות השונות ביחס לבעיית הסמים קבעו

בותם אירופאית של התמקדות בשיקום וטיפול במכורים עשויה להפחית את היקף מעור

כפי , תמיכה או עידוד לשימוש בהם, ולכן אין לראות בכל הקלה ביחס לסמים, בפשיעה

שלגליזציה עלולה , הדגישו במקביל, אף על פי כן. 55שטוענים מצדדי הגישה האמריקאית

  . כאמור, והפתרון מחייב שילוב בין שתי הגישות, להרחיב ולהגדיל את היקף הבעיה

נראה כי התיוג . דומה למגמה הכלל עולמית, ס לנגע הסמיםהמדיניות הנהוגה בישראל ביח

, מהווה אמצעי ריסון המסייע לשליטה בהיקף הבעיה" המלחמתית"והטיפול באמצעות האכיפה 

  .  אך אינו מיועד ואף אינו מסוגל למגרה לחלוטין

                                                           
54 J.P. Caulkins, et al., “How Goes the ‘War on Drugs’?”, RAND- Drug Policy Research 

Center, (2005),pp. 30-31 
   <http://www.rand.org/pubs> וגם באתר     

55 Ibid.  
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תה היא פועל יוצא של חומר, נראה כי נטייתן של מדינות לאמץ מדיניות סובלנית או מלחמתית

עניים , הנוגעת לזרים ושל מידת הפיכתה מבעיה טקטית, של בעיית הסמים באותה מדינה

  . לבעיה אסטרטגית  -ותיירים

. יהיה מאוחר מדי, הוא שעד שהבעיה תוכר כאיום אסטרטגי, בנושא הסמים, החשש בישראל

ואישורי " הקלים"ההקלה בענישה בעבירות הסמים , "קשים"לסמים " קלים"ההבחנה  בין סמים 

מודל , דה פקטו, מעלים בישראל את החשש מפני תהליך שבסופו יאומץ, המריחואנה הרפואית

 וזאת דווקא בעיתוי בו ההולנדים עצמם מתחילים לסגת מהביטחון, הסובלנות ההולנדי

כי הפתרון היעיל ביותר לגישה , ייתכן. האידיאולוגי בצדקת דרכם ולהטיל ספק ביעילות המודל

הוא קביעת קווים , ית ביחסם של בתי המשפט וגורמי האכיפה לבעיית הסמיםהאמביוולנט

  .באופן שיחייב ענישה ומאסר אחידים, מנחים והבניית הענישה

אך , שתחמיר בהיבט האכיפה כנגד ההיצע, הפתרון הפרגמאטי והריאלי מחייב גישה משולבת

  . טיפולחינוך ו, לרבות בהיבטים של מניעה, לא תזניח את צמצום הביקוש

הראינו כיצד . המאמר הדגיש את הצורך בגיבוש מחויבות הדדית בין מדינות במאבקן בסמים

נוסף לה , ורק בהמשך, במדינות רבות ננקטה מדיניות של אלתור והסתגלות למציאות קיימת

ונמצאת , כי ישראל עברה תהליכים דומים בתחום האכיפה כנגד הסמים, נראה. צביון אידיאולוגי

שליטה וניהול , פורמאלית היא פיקוח- יצומה של מלחמה סובלנית יותר שמטרתה הלאכעת בע

אינה  - מתוך הבנה כי מלחמה כוללת בניסיון להשיג הכרעה ולמגר את האויב החברתי, הבעיה

  .ריאלית

גם בישראל צריך הפתרון להגיע מתוך איזון בין המחויבות לפעילות , כי כבכל מדינה, נראה

הבנה זו היא . לבין הטיפול במכורים ובמשתמשים בסמים, פחתת הביקושאכיפה וה, מניעה

. חברתיות וכלכליות, תפישות עולם תרבותיות, אידיאולוגיות, נקודת המפגש שבין אינטרסים

  . ניטיב להתמודד עם נגע הסמים, כי ככל שנשכיל להבין זאת, נראה

, יפול בסמים ובפשיעהלט UNODCם "מנהל ארגון האו, קוסטה מריה, היטיב לנסח זאת

  . "Societies have the drug problems they deserve":  באומרו בכינוס בשטוקהולם
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