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 -מבלי לפגוע בזכויות -

ח.נ;

הנדון :המשך אספקת קנאביס רפואי ע"י תיקון עולם למטופלים בהתאם להחלטת
בג"ץ  2335/19בעניין עמותת הקנאביס הרפואי
ח.נ שלום רב,
בשם מרשתנו ,עמותת הקנאביס הרפואי (ע"ר) (להלן" :מרשתנו") העותרת במסגרת בג"ץ  ,2335/19הרינו
מתכבדות לפנות אליכם כמייצגים של חברת תיקון עולם בע"מ במסגרת הבג"ץ כאמור (להלן" :מרשתכם")
באופן בהול כדלקמן.
 .1החלטות בג"ץ  2335/19ידועים למרשתכם היטב ואין צורך לחזור שוב על הדברים.
 .2על אף האמור ,נדמה כי מרשתכם ,מוצאת בכל פעם מחדש ,אמתלה אחרת בגינה מונעת או מעקבת את
טיפול הקנאביס הרפואי הנדרש למטופלים אשר חוסים תחת צו הביניים ,לרבות אוכלוסיית החולים
המיוחדת הכוללת את המטופלים האונקולוגיים ,הילדים והאוטיסטים.
 .3מזה למעלה מחודש שמתקבלות בידי מרשתנו תלונות ודיווחים מאת מטופלים הנתלים באספקת
הטיפול מידי מרשתכם ,לפיהן אין מרשתכם מאפשרת את אספקת הטיפול באמתלות שונות.
3.1

תחילה ,טענה מרשתכם כי אין הארכת צו הביניים מיום  21/06/2020חלה על האוכלוסיות
המיוחדות – קרי "חולים אונקולוגיים ,ילדים (לרבות ילדים אפילפטיים) ומטופלים הלוקים באוטיזם",
טענה ממנה נסוגה ימים ספורים לאחר מכן – לא לפני שמנעה את הרצף הטיפולי מעשרות ילדים
בגינה במשך ימים אלו .טענה שבגינה ,בין היתר ,פנתה מרשתנו לביהמ"ש בבקשת הבהרה ,וזה
הבהיר כי קבוצות אלו אכן חוסות בצו הביניים ויש להחילו בעניינן.
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3.2

כעת ,ולפי הדיווחים המתקבלים בידי מרשתינו ,מוצאת מרשתכם אמתלה למנוע ממטופליה
את הזכות לחסות בצו הביניים ולרכוש את הטיפול באסדרה החדשה ,באשר טוענת היא כי על
המלצת המשך הטיפול שמציג המטופל בפניה להיות חתומה בידי אותו הרופא אשר המליץ על
מתן הרישיון המוארך בצו הביניים.

 .4עניין זה חוזר ועולה ביתר שאת בעניינם של מטופלים אשר מחזיקים ברישיון לשימוש בקנאביס רפואי
שנופק להם ע"י דר' יונתן גרינפלד .וכך למשל נשמעו הדברים בשיחה שקיים המטופל ג' עם נציגי
מרשתכם ביום :23/7/2020
" תיקון עולם... :משהו כנראה אתה לא מבין .עד השלושים לשישי הייתה
הארכה לכל הרשיונות האונקולוגיים וההתניה היחידה להארכת הרשיון הייתה
להשיג רישיון אונקולוגי חתום עם חותמת גומי .שזה עד כה היה לך וזה היה
בסדר .החל מהשלושים לשישי ,בבג"ץ ,הייתה הנחייה להביא אישור מהרופא
המטפל ,ואז המטופלים של ג'וני לא יכלו להביא את האישור הזה .מפה לשם
בשורה תחתונה ,המטופלים של ג'וני רובם לא עומדים בנוהל  ,106וכרגע בגלל
שאנחנו צריכים לוודא תקינות הרשיון בהנחיית בג"ץ ,אז אין לנו אפשרות לנפק
לרשיונות שלא עומדים בנוהל  106שכתב משרד הבריאות .במידה ויש לך הערה
נוספת לגבי הנושא הזה ,אתה יותר ממוזמן לפנות למשרד הבריאות ,לומר להם
שיש לך רשיון של  150גרם של ג'וני שלא עומד בנוהל  ,106מה עליי לעשות?
 .5שאלת סמכותו של ד"ר ג'וני גרינפלד להוציא בזמנו את הרישיון המקורי שנתן למטופלים ,אינה רלוונטית
כעת .אם לתיקון עולם היו השגות על סמכותו של ד"ר גרינפלד ועל תוקף הרישיונות שהוציא ,היה עליה
להעלות אותן בזמן אמת ,באופן שהיה מאפשר למטופלים להסדיר את העניין בדרך כזו או אחרת .כאשר
טענה זו מועלית בדיעבד בשיהוי כה כבד ,ובחוסר תום לב מובהק ,ולאור הנזק הרפואי החמור שייגרם
בעקבות טענה מסוג זה שעשויה אף להוביל לקטיעת הרצף הטיפולי של החולה ,ברור שחל בעניינה עקרון
הבטלות היחסית .במילים אחרות ,גם אם בהנחה לכאורה היה פגם בסמכות ההיסטורית שמכוחה הוצאו
הרישיונות המקוריים ,הרי שפגם זה לא יוביל לבטלות הרישיונות המקוריים מעיקרא.
 .6ודוק  :לא ניתנו כל הנחיות חדשות ,לא בידי בג"צ ולא בידי היק"ר ,באשר לדרישות המטופלים למעקב
רפואי בין יום  13/05/2020בו הוארך צו הביניים בשלישית ובין מועד השיחה המצוטטת לעיל.
המעקב הרפואי לו נדרשים החוסים בצו הביניים מצוין במפורש בס'  4להחלטת כבוד ביהמ"ש מיום
 ,08/03/2020ובמסגרתו נקבע כי "על מחזיקי רישיונות השימוש יהיה איפוא להמציא המלצה מהרופא
המטפל בהתאם לסעיף  6.3לחוזר היחידה לקנביס רפואי ,נוהל מס' ( 106תאריך עדכון :מאי  )2019כתנאי
לחידוש רישיון השימוש ,או להמשך תוקפו ,ככל שבעתיד יוחלט כי הדבר נדרש.".
משלא קבעו הגורמים הרלוונטיים – קרי משרד הבריאות ו/או ביהמ"ש שהוציא תחת ידו את הצו – כי
המצאת ההמלצה נדרשת בידי הספק בעת רכישת הטיפול וכתנאי לרכישתו תחת הצו ,כלל דרישה זו בידי
מרשתכם הינה בחוסר סמכות מוחלט תוך הפרת חסיונו הרפואי וצנעת פרטיותו של המטופל – משבכל
מסמך רפואי נכללים פרטים מרובים בהרבה מאשר רק עצם המלצת הרופא המטפל להמשך הטיפול.
 .7ויובהר היטב :חברת תיק ון עולם הינה חברה מסחרית ,בעלת אינטרס מסחרי ,העוסקת בגידולי חקלאות
ומכירתם ,ואין לה כל יד ורגל במקצוע הרפואה – בוודאי שאין לטלפניה המבצעים את הזמנת מוצרי
הטיפול כל סמכות או התמחות במתן או מניעת טיפול רפואי לציבור חולים.
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משכך ,עם כל הכבוד והיקר ,אין למרשתכם כל סמכות ,מעמד ,או זכות בדין ,להתנות את קיום צו
הביניים של בג"ץ בהצגת מסמך רפואי כלשהו נבדל מרישיון הטיפול עצמו .כל התניה שכזו ,בהיותה
מעמידה את האזרח המטופל בצורך לבחור בין זכותו "לפרטיותו וחסיונו הרפואי" לבין זכותו "לקבלת
טיפול רפואי" לפי צו הביניים ,מהווה הפרתו של צו הביניים ומשכך ביזיונו !
 .8על אף קביעת בית המשפט הנכבד כי האישור הרפואי הנדרש יהיה של הרופא החתום על גבי הרישיון,
וכאמור מאחר והדבר לא נדרש על ידו (או על ידי משרד הבריאות) כעת ,דרישת תיקון עולם מהמטופלים
אשר טופלו ע"י דר' גרינפלד להשיג את האישור כיום ,ביודעין כי פרש לגימלאות ,הינה דרך נוספת
בהוספת חסמים שלא מן המניין ,ושלא בתום לב ,ממטופלים המוגדים ע"י משרד הבריאות ובג"ץ
מראש ,כקבוצה ייחודית הנדרשת להמשכיות הרצף הטיפולי.
יובהר כבר עתה ,כי ככל שמטופליו של ד"ר גרינפלד מחזיקים בהוראת רופא מוסמך אחר ,באשר לצורך
בהמשך טיפול באמצעות הקנאביס הרפואי ,אשר הותווה ע"י ד"ר גרינפלד – אי אספקת הקנאביס עבורם
מהווה הפרת צו הביניים ואף הפרת זכותם החוקית לפי חוק זכויות החולה לבחור את הרופא המטפל
בהם ומקים נגד החברה עילות תביעה נוספות.
ברי כי בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ  -לא התכוון להותיר את המטופלים נטולי כל מעקב רפואי
ואפשרות טיפול במצב בו נבצר מן הרופא הנקוב ברישיונם לקיים מעקב זה.
 .9לאור כל האמור ,מבקשת מרשתנו להבהיר ולהדגיש חזור והדגש ,כי יישומו של צו הביניים אשר נופק
במסגרת החלטת כבוד בית המשפט הגבוה לצדק ביום  06/10/2019ותוקפו נקבע "עד ובכפוף להחלטה
אחרת" ביום  30/07/2020כחלק מהליך בג"צ ( 2335/19עמותת הקנאביס הרפואי נ' משרד הבריאות ואח')
מחייב את מרשתכם  -לרבות את כל מי שבידו לאפשר ולא למנוע את המשך אספקת הטיפול במסגרת
האסדרה הישנה תוך שמירה על הרצף הטיפולי של כלל המטופלים בקנאביס רפואי על כל היבטיו (לרבות
הזנים ,ריכוז החומרים הפעילים וצורת הצריכה להם נזקק כל מטופל ,המינון הדרוש לו לפי תנאי רישיון
הטיפול ,ומחיר רכישת הטיפול במלוא מינון זה כפי שהיה במסגרת האסדרה הישנה כאמור).
כפועל יוצא מכך ,אי יישומו של צו הביניים כאמור על ידי מרשתכם ,בין אם במעשה בין אם
במחדל ,מהווה ביזיון בית המשפט לפי סעיף  (1)6לפקודת ביזיון בית המשפט.

 .10אי לכך ,מתבקשת מרשתכם להודיע ברבים על תיקון ההפרה בתוך  24שעות

ולאפשר למטופלים

מהם נמנע הטיפול בחודש האחרון ,לחזור ולקבלו ללא כל סייג ,שכן אין צורך להבהיר לכם ,כי ככל
שאקט מוסרי שכזה לא יבוצע העותרת לא תותיר עניין זה "יתום" ותעבירו לידי ביהמ"ש העליון
במסגרת הבג" ץ ,שכן עסקינן בהפרת הצו ובעשיית דין עצמי על ידי מרשתכם שלא כדין ובניגוד לצו
הביניים דבר המהווה ביזיון צו והחלטות בג"ץ כאמור.
 .11נמתין להתייחסותכם לאמור לעיל באופן מיידי ,ברם ככל ולא נקבל כל התייחסות ,מרשתנו תאלץ
לפעול בדרכים המקובלות על פי הדין ולמצות את הדין עם מרשתכם.
בב"ח ,

יסמין מזרחי ,עו"ד

מרים בריניין ,עו"ד
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תצהיר
אני הח"מ ,דנה בר און הנושאת ת.ז .שמספרה  062543764לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ,וכי אהיה
צפויה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא אעשה כן ,מצהירה בזאת בכתב כדלקמן.
.1

הנני מנכ"ל עמותת הקנאביס הרפואי ע.ר( 580634582 .להלן" :העמותה") ,כמו כן ,הנני משמשת
כמנהלת הפעילויות בפועל של השדולה למען הקנאביס הרפואי בראשות ח"כ שרן השכל מיום הקמתה.

.2

מתוקף תפקדי כאמור לעיל ,וכן מתוקף היותי מטופלת בקנאביס רפואי בעצמי ,הנני מודעת מהכרות
אישית באשר למצוקות השונות בהם נתקלים המטופלים והנזקקים לטיפול בקנאביס רפואי מול הממסד
האחראי לאשר מתן טיפול מסוג זה ,וכן עוסקת על בסיס יומי מתוקף תפקידי בסיוע למטופלים –
החולים הפונים בגין מצוקות אלו לעמותה.

.3

אני מצהירה כי קיבלתי לידי את הקלטת השיחה שהתרחשה בין בין מר ג' עם נציגי תיקון עולם ביום
 23/7/2020והמתומללת לעיל על ידי בהתאם לשמיעתי ולאיכות ההקלטה ,וכי מר ג' אישר בידי
העמותה להביא תמלול שיחתו זו כאמור בפני כבוד בית המשפט במסגרת בג"צ .2335/19

.4

אני מצהירה כי השם דלעיל הוא שמי ,החתימה דלמטה היא חתימתי ,וכי תוכן תצהירי זה אמת.

אישור
אני הח"מ עו"ד יסמין מזרחי ,מאשרת בזאת כי ביום  04.8.2020הופיעה בפני הגב' דנה בר און במשרדי ,ברח'
המלאכה  8א.ת .פולג נתניה ,הנושאת תעודת זהות שמספרה  ,062543764לאחר שהזהרתיה ,כי עליה לומר אמת בלבד,
וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן ,אישרה את נכונות הצהרתה דלעיל וחתמה עליה בפני.

______________
חתימה וחותמת
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תמלול שיחה ג' ותיקון עולם מיום 23/7/2020
תיקון עולם :מה המספר תעודת זהות בבקשה?
ג'013 :
תיקון עולם :כן?
ג'228879 :
תיקון עולם :אה...יש פה בעייתיות עם הרשיון שלך ,כי הוא מעל  100גרם והוא...אתה היית מטופל ב 2018של
אסף הרופא? או מטופל ספציפית של ג'וני?
ג' :אני הייתי מטופל של ג'וני...אה...יש לי רשיון עד  ,2019ולפי החלטת בג"ץ המונחת לפניי...
תיקון עולם :נכון ,אבל בגלל שהוא לא עומד בנוהל  106אז כרגע אין לנו אפשרות לנפק לך ,אתה יכול לפנות
למשרד הבריאות בנושא.
ג' :אתמול היו העורכות דין בבג"ץ ,ובג"ץ שב...
תיקון עולם :אוקיי...
ג' ... :שוב שב והבהיר שעליכם לעמוד ,עליכם לעמוד בהארכת התוקף שקבע בגץ...
תיקון עולם :כן ,אבל אתה...אתה לא עומד בנוהל  , 106זאת אומרת שהרשיון שלך לא כל כך ניתן בסמכות ולכן
כרגע אין לנו אפשרות לנפק עליו.
ג' :זאת אומרת שאת מודה שעד חודש שעבר נתת...שעבר סיפקת לי חומר בלי...
תיקון עולם :עד חודש שעבר...
ג'... :שאני אעמוד בתנאים המתאימים?
תיקון עולם :לא ,עד חודש שעבר...
ג' :את רוצה שנגיש עלייך תלונה למשטרה כי סיפקת קנאביס לאנשים...
תיקון עולם :תקשיב יקירי ,אתה...
ג'... :בלי זה ,בלי רישיון?
תיקון עולם... :משהו כנראה אתה לא מבין .עד השלושים לשישי הייתה הארכה לכל הרשיונות האונקולוגיים
וההתניה היחידה להארכת הרשיון הייתה להשיג רישיון אונקולוגי חתום עם חותמת גומי .שזה עד כה היה לך וזה
היה בסדר .החל מהשלושים לשישי ,בבג"ץ ,הייתה הנחייה להביא אישור מהרופא המטפל ,ואז המטופלים של
ג'וני לא יכלו להביא את האישור הזה .מפה לשם בשורה תחתונה ,המטופלים של ג'וני רובם לא עומדים בנוהל
 , 106וכרגע בגלל שאנחנו צריכים לוודא תקינות הרשיון בהנחיית בג"ץ ,אז אין לנו אפשרות לנפק לרשיונות שלא
עומדים בנוהל  106שכתב משרד הברי אות .במידה ויש לך הערה נוספת לגבי הנושא הזה ,אתה יותר ממוזמן
לפנות למשרד הבריאות ,לומר להם שיש לך רשיון של  150גרם של ג'וני שלא עומד בנוהל  ,106מה עליי לעשות?
ג' :זאת אומרת שאת מתכחשת.
תיקון עולם :אני לא מתכחשת ,הסברתי את זה מאוד ברור.
ג' :את מסרבת לספק.
תיקון עולם :אני לא מסרבת לספק ,אני מסרבת לספק לרשיון שלא עומד בנוהל .106
ג' :אז בחודש שעבר הוא כן עמד בנוהל ?106
תיקון עולם :בחודש שעבר לא היה שום צורך בזה ,וכרגע כן יש צורך בזה .וזה מה שאנחנו צריכים...זה מה
שהונחינו לעשות.
ג' :אני מקריא לך החלטה מאתמול של...של בג"ץ...
תיקון עולם :אז לא קיבלתי עדכון כלשהו...
ג' :שהוגשה בקשת הבהרה .למרות שאתם...
תיקון עולם :אז אוקיי ,אז הבהרה מאתמול...
ג' :בגלל שאתם מס...בגלל שאתם מסרבים לספק ,אז עורכות הדין ביקשו הבהרה מבית המשפט.
תיקון עולם :מעולה ,אז אם...אם...
ג' :בית המשפט הבהיר ,ולמרות זאת...
תיקון עולם... :אם היה הבהרה כלשהי...
ג'... :למרות זאת את מסרבת.
תיקון עולם :אם היתה הבהרה כלשהי מאתמול להיום ,אז לפי שעה זו בשמונה וחצי שאנחנו מדברים ,טרם
קיבלתי עדכון לגבי דבר כזה.
ג' :טוב ,רק שתדעי שאת מוקלטת ו...
תיקון עולם :אני יודעת...אני יוצאת מנקודת הנחה שכל שיחה שלי פה היא מוקלטת וזה ממש בסדר יקירי ,אתה
עושה מה שאתה צריך.
ג' :אני באמת עושה מה שאני צריך.
תיקון עולם :אחלה .אני יכולה לעזור במשהו נוסף? יום טוב.
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