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ערוץ 10
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כותרת:

איציק חברוני ,ראש דסק התחקירים -
אפליקציית טלגראס :כמה קל לרכוש

גיא מרוז  :אתה עישנת פעם סמים קלים רכלין ,או שאסור לך?
אלי רכלין  :לא עישנתי בכלל.
גיא מרוז :

באמת?

אורלי וילנאי :

באמת? אף פעם?

אלי רכלין  :לא שאפתי מעולם באופן אקטיבי.
אורלי וילנאי :

לא הכנסת לריאות?

אלי רכלין  :מעולם לא.
גיא מרוז :

אז השיחה הבאה שננהל היא איננה שיחה מתחסדת,

כך אני מקווה .להתראות.
אלי רכלין  :להתראות.
גיא מרוז :

לא מעט מחבריי מעשנים ,אני גם לפני הרבה שנים

ניסיתי את זה ,לא אהבתי את זה פשוט לכן לא המשכתי .אבל
האפליקציה שאנחנו נדבר עליה תיכף...
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אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

לא ,לא אהבתי את זה.

אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

מה זאת אומרת?

זה עשה לי לא ...הכניס אותי לחוסר שליטה.

אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

לא אהבת את זה?

כן ,גם אותי.

זאת אומרת אלכוהול למשל אני יודע פחות או יותר

מה קורה ,אני מחליט אם להפסיק או לא ,לא תמיד אני מחליט
להפסיק בזמן.
אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

לפעמים אשתך מחליטה בשבילך.

אבל הדבר הזה עשה לי התקפי חרדה ,עשה לי

דברים איומים ונוראים.
אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

אז הפסקתי ,אז לא...

אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

כן.

קונטרול פריק זה מפחיד.

עכשיו ,אנחנו הולכים לעסוק עכשיו באפליקציה

שנותנת לכם שירות עד הבית .שלום איציק.
אורלי וילנאי :
איציק חברוני :
אורלי וילנאי :
איציק חברוני :

היא כבר סוד גלוי.
נכון.
אבל זה עדיין מפתיע מחדש.
אז בעיקרון אנחנו מקבלים לא מעט תלונות

מצד הורים שילדיהם נחשפים לאפליקציה הזאת של הטלגראס
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ושם בעצם מוכרים.
גיא מרוז :

טלגראס קוראים לזה.

איציק חברוני :

טלגראס ,נכון .שם בעצם רוכשים את הגראס

וככה בעצם ההורים גם לא יודעים ולא מודעים לזה ,כי זאת
רשת שהטלגרם עצמו בנוי על סוג של אנונימיות מסוימת .אגב ,גם
דאע"ש משתמש בטלגרם.
אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

הא ,אוקיי.

איציק חברוני :
גיא מרוז :

בטלגרם .שזה יושב על ה...

הטלגראס יושב עם הטלגרם.

עכשיו תיכף אנחנו נראה את הראיון עם האיש

שעומד מאחורי פאר היצירה הזו .והסיבה שאנחנו עושים את זה
היא באמת לא כי יש כמה חבר'ה שהחליטו שזה מה שהם רוצים,
אלא כי ילדים מגיעים לזה באופן...
איציק חברוני :

...לדעת שאפילו הם כן נותנים אפשרות לילדים

להגיע לזה ולקבל את זה ואפילו מעודדים אותם.
אורלי וילנאי :
איציק חברוני :
אורלי וילנאי :

נכון .זה בעצם הגט טקסי של הסמים ,נכון?
כן.
זאת אומרת בקלות אתה מתקשר ,אתה מזמין

וזה מגיע.
גיא מרוז :

זה מגיע הביתה.

אורלי וילנאי :

אליך עד הבית.
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יש משלוחים ,יש הכל וגם אם תראו את

איציק חברוני :

האפליקציה עצמה זה פשוט כל ה...
אורלי וילנאי :

אנחנו רואים.

איציק חברוני :

איך שהם ...איך שהם כותבים את זה שמה,

הכל ככה נגיש וקל להשיג.
גיא מרוז :

עכשיו הראיון עם הבחור שקיימנו ,שנראה תיכף ,הוא

לא יושב בישראל ,הוא באיזה שהוא מקום בעולם ,נכון.
איציק חברוני :
גיא מרוז :

בקליפורניה .ביקש להתראיין בפנים חשופות.

איציק חברוני :
גיא מרוז :

בקליפורניה.

נכון.

הוא לא ,אין לו שום חשש מכלום .בואו נראה את

השיחה.
איציק חברוני :

תספר לי על הערוץ טלגראס שאתה עומד

בראשו.
מייסד טלגראס  :טוב ,קודם כל טלגראס זה מערכת של ערוצים
וקבוצות מבוססי טלגרם ,שדרכם אנחנו מאפשרים מסחר בגראס
בצורה מאובטחת ובטוחה .גם לקונים מפני הדילרים ,מפני הסורים
וגם לסוחרים מפני המשטרה.
איציק חברוני :

כמה משתמשים יש בערוץ טלגראס?

מייסד הטלגראס :

במערכת הטלגראס רשומים בערך  80אלף

יוזרים ,משתמשים.
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איציק חברוני :

המשטרה מודעת לענין הזה? יש שוטרים

שיושבים לכם על הקבוצות?
מייסד הטלגראס :

ודאי .המשטרה ,לא רק שהיא מודעת ולא

רק שיש שוטרים שיושבים ,אני יודע ממקורות ,מכמה מקורות
שהמשטרה משקיעה מאמצים אדירים ,כולל יחידת להב 443
שמנסים לפצח את הטלגראס ומנסים לחדור אליו ,אבל היופי פה
שאין כזה דבר לחדור לטלגראס ,אין כזה דבר ,זה מבוסס על
המונים .זה מבוסס על כמות מאוד גדולה של אנשים שהם
צריכים לחדור אחד אחד מהם בשביל לחדור לטלגראס .יש לנו
גם אחראים לטיפול בדיווחים על סמוים ואם יש חשד לסמוי
אנחנו יודעים להעביר את זה המידע הזה לכל הסוחרים כשצריך.
איציק חברוני :

יש צעירים שמגיעים ורוכשים גראס או סם אחר

דרך הערוץ שלכם?
מייסד הטלגראס :

יש הרבה צרכנים מתחת לגיל  18שרוכשים

גראס ,כן .גם אני אישית הרבה פעמים עוזר לכאלה שסוחרים לא
מוכנים למכור להם .סוחרים בדרך כלל בודקים תעודת זהות .אני
כאחד שכן תומך בזה שימכרו מתחת לגיל  18וידוע בזה ,מרכז
אליי הרבה פניות מצד נערים בגילאים האלה שמבקשים את
העזרה שלי בלמצוא סוחר שימכור להם.
גיא מרוז :

זאת אומרת הוא בן אדם יותר טוב מהסוחרים ,כי

הוא לא בודק תעודות זהות.
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איציק חברוני :
גיא מרוז :

אפילו מעודד את זה.

כן .שלום גבירתי ,את מהרשות...

אורלי וילנאי :

אורית שטרנברג ,מהרשות למלחמה בסמים

ואלכוהול.
אורית שטרנברג :
גיא מרוז :

שלום.

אז שוב אנחנו לא נתחסד ואנשים שיעשו בביתם מה

שהם רוצים ,אוקיי ,ושישתמשו במה שהם רוצים ,אוקיי ,אבל זה
שזה מגיע לילדים מטריד אותי כן.
אורית שטרנברג :

זה לא רק שהוא מגיע לילדים ,הוא מעודד

אותם .תחשוב שיש פה אדם הגון מאחורי ,סוחר שאומר אני מוכר
למבוגרים ,אני לנוער וצעירים לא מוכר .בא אותו בחור ואומר לך
אני כן.
גיא מרוז :

כי אני בעד.

אורית שטרנברג :

אני בעד .אני לא רק זה ,אני מעודד אותם.

אני מסביר להם איך .כי גם אם אותו נער מתלבט ,הוא נכנס
לתוך המערכת הזאת ,הוא מקבל הדרכה .הוא מקבל שידול ,הוא
מקבל ממש למה כדאי לך לעזוב את הריטלין ולעבור למריחואנה.
גיא מרוז :

אבל המשטרה מכירה את זה הלוא ,לא אנחנו פעם

ראשונה בטח שמענו מה הוא אומר.
אורית שטרנברג :
גיא מרוז :

נכון.

אז איפה הם? איפה...
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אורית שטרנברג :
גיא מרוז :

הבעיה...

בגלל שהוא יושב בקליפורניה ,זהו?

אורית שטרנברג :

לא .קודם כל אני מעריכה שבאיזה שהוא שלב

יגיעו אליו ,גם כשהוא יושב בקליפורניה ,בכל זאת אזרח ישראלי.
הדבר השני ,צריך פה לקשר בינו לבין המכירה ,זה תיק הרבה
יותר מורכב.
אורלי וילנאי :

למה? מה הבעיה? אם ילד מזמין ומגיע נגיד

שוטר סמוי ,מגיע אליו השליח ,השליח הלוא קיבל את זה מאיפה
שהוא.
אורית שטרנברג :
אורלי וילנאי :

נכון.
עוצרים את השליח ,חוקרים אותו ,מגיעים למי

שהעביר לו ,למה זאת בעיה?
אורית שטרנברג :
אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

כמו שהוא הסביר לכם...
עכשיו יהרגו אותי כל אלה שחברים ב...

כבר אני מקבל אס.אמ.אסים זועמים...

אורית שטרנברג :

המערכת הזאת היא מאוד מאובטחת .יש ...הוא

אמר את זה בצורה מאוד מדויקת ,הם עושים ניתוק בין הסוחר
לבין הקונה ,אין קשר.
אורלי וילנאי :
אורית שטרנברג :

אבל יש קשר ,מישהו מביא לו את זה.
נכון .אבל זה עובר כמה תחנות .מה שהם

עשו זה הם דאגו לטשטש את כל העקבות בדרך ,כדי שלמשטרה
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יהיה הרבה יותר קשה .אם זה היה כל כך פשוט ויכולת לזהות
מי הסוחר ומי הקונה ,המשטרה כבר מזמן היתה סוגרת .הרי
בזמנו הוציאו חוק מי שמפרסם טלפונים ,ישבנו ודיברנו על זה.
כשמשתמשים בטלפון מוסרים כרטיסים ,אותם מספרי טלפון נסגרו,
הכרטיסים האלה ,האתרים שלהם נסגרו.
אורלי וילנאי :
אורית שטרנברג :
אורלי וילנאי :
אורית שטרנברג :
איציק חברוני :
אורית שטרנברג :
אורלי וילנאי :

נכון.
זאת אומרת יש אפשרות ,בנושא של ה...
וכאן הוא היה הרבה יותר מתוחכם.
בדיוק.
יש...
יותר מאובטח.
תשמעי ,אולי סמים עושים משהו לתחכום שלך,

כי האיש הזה כנראה בלתי עציר .כן ,רצית לומר.
איציק חברוני :

לא ,בהמשך למה שהיא אומרת בעצם ,הבן אדם

הזה בעצם סוג של צינור ,הוא בעצם מעביר את המידע מפה
לשם ,הוא בעצם מתפעל ומחזיק את האפליקציה הזאת .בהמשך
לשיחה ,בהמשך הראיון אנחנו באמת שואלים אותו איך באמת
אפשר להבטיח שבן אדם לא יבוא ויעקוץ אותך או משהו כזה
ואז הוא נותן לנו שם שלל דברים.
אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

רגע ...לא גרוע ,מה קרה?

הכל בסדר .אני מקבל הודעות זועמות.
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אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

הודעות זועמות מלקוחות מעוצבנים.

אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

יש שמועות כאלה.

נו ,את לא מכירה ש...

אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

טוב .תירגע ,הכל בסדר .תתנו לו משהו.

אני מתחתן השבוע ,אני לא יודע אם את יודעת.

אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

שבגלל זה אתה מתעצבן?

לא לא לא ,סתם סתם.

אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

שאתה עושה כאלה ,אני מרגישה.

לא בטוח ש...

שנגיע ל...

אורלי וילנאי :

אי אפשר לנהל את זה ככה .שלא נגיע לצד

השני של הרבנות .סליחה ,איפה היינו?
כן ,אז בהמשך הראיון יש עוד כמה דברים די

איציק חברוני :

מעניינים שהוא מדבר ,גם על אנשים שיש להם בעיות עם
סוחרים.
אורלי וילנאי :

בוא נראה.

איציק חברוני :
גיא מרוז :

ובאמת הם מטפלים בזה.

הנה.

מייסד טלגראס  :היה לנו מקרה של עקיצה של  120אלף שקל,
בשווי של  120אלף שקל ,היה נסיון עקיצה של  300אלף שקל,
יש צוות לכל הענין הזה של תלונות הציבור .אחד הכלים
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העוצמתיים שיש היום ואנחנו משתמשים בו בזהירות זה הכלי של
השיימינג .לפרסם את הבן אדם בפני החברים שלו והמשפחה שלו.
והיה מקרה שבעקבות פרסום כזה המשפחה של הגנב החזירה את
הכסף לנגנב כדי שנוריד את הפרסום .בתחום הזה אפשר להגיד
שאנחנו לוקחים את החוק לידיים כי מתבקש מישהו שיקח את
החוק לידיים .יש קבוצה נפרדת שנמכרים בה מה שנקרא סמים
פסיכדלים בלבד.
איציק חברוני :

נערים פחות מגיל  18גם יכולים להיכנס לקבוצה

הזאת?
מייסד טלגראס  :יכולים ,אני מניח ,אני מניח שזה יהיה נכון
להגיד שיהיה להם הרבה יותר קשה מאשר לקנות גראס .יש גם
הרבה מתחת לגיל  18שעושים את הסמים האלה יום יום שבוע
שבוע ,זה קורה ,זאת מציאות ,זה עובדה .עכשיו השאלה היא איך,
איך מתמודדים עם זה.
גיא מרוז :

אולי מפסיקים.

איציק חברוני :
גיא מרוז :

עכשיו השאלה איך מתמודדים עם זה ,כן.

שאלה שמעסיקה אותו רבות .הנה תגובת משטרת

ישראל.
אורלי וילנאי :

הם אומרים כך" :משטרת ישראל אוכפת ביתר

שאת עבירות בתחום הסחר בסמים ,תוך ביצוע אלפי פעולות
סמויות מדי שנה ,במטרה לחשוף את מבצעי העבירה ובהתאם
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לדין ,למען ביטחון הציבור ושלומו .מדובר באכיפה משטרתית
יזומה" .מה זה קשור?
גיא מרוז :

לא ,אבל אם הם רואים בן אדם ששוב אנחנו לא

מתחסדים ,מי שזה ...אבל שמוכר לילדים ואומר אני בעד למכור
לילדים ,אז מה זאת אומרת אתם ...מה לא ברור במה שצריך
לעשות כאילו? לא יודע .לא לא .טוב.
אורלי וילנאי :
גיא מרוז :

תודה רבה חברים.

תודה.

אורלי וילנאי :
אורית שטרנברג :
אורלי וילנאי :

עכשיו בואו נעבור ל...
שיהיה מזל טוב.
תודה רבה.
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