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א.

המבקשת

––2
.1

תיקון עולם היא חלוצת תעשיית הקנביס הרפואי בישראל ,ופועלת בשוק הישראלי ,בעצמה ובאמצעות
בעל השליטה בה ,מר צחי כהן ,מאז שנת  ,2007בגידול ,ייצור ,עיבוד ומכירת קנביס רפואי ,בהתאם
לרישיון שניתן לה על ידי מנהל היק''ר מכוח סמכותו לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש],
התשל"ג"( 1973-פקודת הסמים המסוכנים" או "הפקודה").

.2

בשנת  ,2010קיבלה תיקון עולם רישיון לגידול ,ייצור ,עיבוד ומכירה של קנביס רפואי .במהלך השנים
נתנו מוצריה של תיקון עולם מזור לכ 15,000 -מטופלים מדי חודש ,ביניהם כ 500 -ילדים ,אשר
מקבלים ממנה את מוצרי הקנביס הרפואי הייחודיים של החברה ,המותאמים לילדים ,חלקם בחינם.

.3

תיקון עולם בשיתוף אוניברסיטאות ובתי חולים בארץ ,היא חלוצת המחקר בקנביס רפואי בישראל
ובעקבות מחקריה עלתה ההכרה בחשיבות הקנביס הרפואי לבריאות הציבור .כמו כן ,היא החברה
הראשונה שטיפחה זני קנביס עשירי  CBDובכך הפיצה את הבשורה של זני קנביס ללא השפעה
פסיכוטרופית.

ב.

חשיבות צירוף המבקשת לעתירה

.4

יש חשיבות רבה להצטרפותה של תיקון עולם כמשיבה לעתירה דנא ,וזאת ממספר טעמים ,כדלקמן:
.4.1

במסגרת העתירה ותגובת המשיבים לה ,הושמעו טענות רבות כלפי תיקון עולם ואופן
התנהלותה ,אשר התיימרו להטיל על תיקון עולם אחריות ישירה לכאוס המתואר בעתירה,
ולכך שמטופלים רבים אינם מוצאים מזור במוצרי קנביס רפואי של חברות אחרות,
באשמתה ,לכאורה; תיקון עולם נדהמה לקרוא טענות אלה ,שכן היא פעלה ,לאורך כל הדרך,
כדי למצוא פתרונות שיאפשרו המשך אספקה סדירה של מוצרי קנביס רפואי למטופלים ,אך
אלה נדחו ,בזה אחר זה ,על ידי המשיב ;1

.4.2

יצוין כי ,קולה של תיקון עולם חשוב כי יישמע בעתירה זו ,בפרט לאור ניסיונותיה לשכנע את
המשיב  1כי תמשיך לפעול לפי האסדרה הישנה ,לטובת אלפי מטופלים ,חלקם ילדים
הסובלים ממחלות סופניות שתיקון עולם מספקת להם את הקנביס הרפואי בחינם ,אשר
זקוקים למוצריה .למרבה הצער ,ניסיונותיה של תיקון עולם העלו חרס ,הגם שיש ביכולתה
ובאפשרותה לספק את המוצרים החיוניים כל כך למטופליה.

.4.3

המשבר המתואר בעתירה ,אשר הביא למחסור במוצרי הקנביס הרפואי לצד עלייה צפויה
וחדה ביותר במחיריו ,הוא כולו באחריותו היחידה והבלעדית של משיב  ,1אשר שגה בהערכת
פרק הזמן הנדרש ליישום הרפורמה והטמעתה בקרב המטופלים ושאר הגורמים הרלוונטיים
בשוק הקנביס הרפואי .כתוצאה משגיאה זו ,החליט המשיב  ,1בהחלטה רשלנית ,לשים קץ
לאסדרה הישנה בטרם עת ,ולהשיק את האסדרה החדשה ,אף שלא בשלו התנאים לכך ,ומבלי
לאפשר תקופת הסתגלות במהלכה יחולו האסדרה הישנה והחדשה יחדיו.

ב .1.תיקון עולם אינה האחראית למשבר הקנביס הרפואי נשוא העתירה; נהפוך
הוא ,תיקון עולם נערכה לאסדרה החדשה במספר מישורים מקבילים אך
משרד הבריאות סירב להעניק לה רישיון

––3
.5

כידוע ,הגורם האחראי על תחום הקנביס הרפואי בישראל הוא המשיב  .1על אף האמור ,משרד
הבריאות מצא לנכון לתלות את כשלון הרפורמה במבקשת ,ולהאשימה בכך שהיא האחראית למצוקת
החולים שנוצרה בעת האחרונה ,וכלשונו בתגובה מטעמו מיום  ,21.7.2019לבקשה למתן צו-ביניים:
"ואף זאת יודגש – המחסור במוצרי חברת "תיקון עולם" אינו באחריות משרד
הבריאות ,לא נגרם עקב הרפורמה ,והאחריות לדברים רובצת לפתחה של חברה
זו".

.6

תיקון עולם דוחה האשמה זו בשתי ידיים :כידוע ,המשיב  1הוא הגורם המאסדר בתחום הקנביס
הרפואי ,והוא בעל הסמכות להעניק רישיונות לעיסוק בקנביס רפואי ,לרבות רישיונות לגידול קנביס
רפואי ,מכוח סמכותו לפי פקודת הסמים המסוכנים.

.7

מעמדו של המשיב  1כמאסדר הבלעדי של תחום הקנביס הרפואי בישראל מעוגן גם בשורה של
החלטות ממשלה שעניינן אסדרת תחום הקנביס הרפואי בישראל ,שהאחרונה שבהן היא החלטת
ממשלה מספר  1587מיום  ,26.6.2016אשר קבעה את עקרונותיו הכלליים של מתווה אסדרה חדש
לעיסוק בקנביס רפואי וצריכתו בידי מטופלים ("החלטת הממשלה"); בעניין סמכויותיו ואחריותו
של המשיב  ,1קבעה החלטת הממשלה כדלקמן:
" .1בהמשך להחלטת הממשלה מס'  3609מיום ( 7.8.2011להלן  -החלטה מס'
 ,)3609להחלטת הממשלה מס'  1050מיום ( 15.12.2013להלן  -החלטה מס'
 )1050ולהוראות האמנה היחידה לסמים נרקוטיים 1961
( ,)"DRUGS" NARCOTIC ON CONVENTION SINGLEמשרד הבריאות -
היחידה לקנביס רפואי  -ימשיך לשמש "סוכנות ממשלתית" בכל הנוגע
לפיקוח ולהסדרת הטיפול בקנביס למטרות רפואיות ולמחקר.
 .2על מנת לממש מחויבות הממשלה על פי החלטות מס'  3609ו ,1050-לאפשר
למטופלים מקור אספקה ראוי של קנביס לשימוש למטרות רפואיות ,תוך
שמירה על ביטחון הציבור ומניעת זליגתו של הסם שלא לצרכים רפואיים ,מורה
הממשלה למשרד הבריאות לקדם ,בהתייעצות עם המשרד לביטחון הפנים
ומשטרת ישראל ועם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,את מתווה ההסדרה
המעודכן ,המצורף להחלטה זו בתוספת (להלן מתווה ההסדרה) בהקדם
האפשרי וזאת במקום המתווה שאושר וצורף להחלטה .1050
...
 .7מנכ"ל משרד הבריאות אחראי לביצוע החלטה זו .ועדת ההיגוי
הבינמשרדית ,שהוקמה בהתאם להחלטה  ,3609ובה חברים נציגי משרד
הבריאות ,משרד האוצר ,משרד המשפטים ,המשרד לביטחון הפנים ,משטרת
ישראל ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,הרשות הלאומית למלחמה בסמים
ובאלכוהול ורשות המסים (מכס) תמשיך לבצע מעקב ותיאום בנושא".

.8

הנה כי כן ,משרד הבריאות הוא "סוכנות ממשלתית" בכל הנוגע לפיקוח ולאסדרת הטיפול בקנביס
למטרות רפואיות ולמחקר; באחריותו לאפשר למטופלים מקור אספקה ראוי של קנביס לשימוש

––4
למטרות רפואיות ולבצע את החלטת הממשלה .יתרה מכך ,אחריותו של משרד הבריאות נוגעת גם
לפיקוח על שרשרת הגידול ,הייצור ,ההפצה והניפוק של קנביס או מוצריו.
.9

לאור כל האמור ,טענתו של המשיב  1כי האחריות למחסור בקנביס רפואי רובצת לפתחה של
המבקשת ,היא טענה שאין לה על מה לסמוך :לא זו בלבד שתיקון עולם לא אחראית למחסור בקנביס
רפואי ,אלא שתיקון עולם פעלה על מנת להתאים את עצמה לאסדרה החדשה ,והשקיעה בכך עשרות
מיליוני  .₪אולם ,נוכח איסורים שהוטלו עליה בידי המשיב  ,1נאסר על תיקון עולם לעסוק בגידול
ובעיבוד קנביס רפואי .יוצא אפוא כי האחריות הבלעדית למחסור בשוק היא של משרד הבריאות ,ולא
של תיקון עולם.

.10

כך ,תיקון עולם נערכה לכניסת האסדרה החדשה ,שקוויה הכלליים הותוו בהחלטת הממשלה ,בשני
מישורים מקבילים :האחד ,באמצעות הקמה של חוות גידול ומפעל ייצור חדשים ,שיעמדו בתקינה
החדשה שנקבעה על ידי משרד הבריאות ,באופן שיאפשר גידול של קנביס רפואי ,עיבודו וייצורו
בהתאם לתקינה המחמירה שקבע המשיב  ;1השני ,באמצעות התקשרות בהסכמים לשיתופי פעולה
עם חוות קנביס רפואי אחרות ,לביצוע גידול ורכישה של צמחי קנביס רפואי ,ובכך להגדיל את כמות
חומר הגלם שמקורה בקנביס רפואי שתעמוד לרשותה של תיקון עולם ,בכדי לענות על הביקוש הגובר
של מוצריה .נרחיב.
ב.1.א .תיקון עולם קיבלה את האישורים הנדרשים לפי האסדרה החדשה ,אך המשיב  1סירב
להעניק לה רישיון

.11

מאז נקבעה האסדרה החדשה ,החלה המבקשת להיערך כדי להתאים את התנהלותה ופעילותה
לתקינה המחמירה שנקבעה בה .לשם כך פעלה לשינוי מבנה ההתאגדות שלה ,כך שיוקמו מספר
חברות ייעודיות שכל אחת מהן תחזיק ברישיון רלוונטי לצורך עיסוק בכל אחד מהמקטעים השונים
בשרשרת הערך של הקנביס הרפואי ,כפי שאלה הוגדרו באסדרה החדשה.

.12

בכל הקשור למקטע של ריבוי וגידול קנביס רפואי ,הקימה המשיבה את כפר יהושע גידולים 2017
בע"מ (לשם הנוחות" ,תיקון עולם" או "המבקשת"  -לרבות כפר יהושע גידולים  2017בע"מ) ,אשר
נועדה לעסוק בריבוי וגידול קנביס רפואי ,ואף קיבלה במהלך ינואר  ,2019אישור מהמשיב  ,1על
עמידתה בכל התקינה הרלוונטית החדשה שנקבעה על ידו .תיקון עולם העתיקה ,באישור היק"ר ,את
פעילות הגידול של הקנביס הרפואי מחוות הגידול שלה ביישוב ביריה לחוות הגידול בכפר יהושע ,בכדי
לאפשר גידול קנביס רפואי איכותי יותר ויעיל יותר.

.13

אולם ,כאשר פנתה תיקון עולם ביום  11.2.2019אל המשיב  1כדי לקבל את הרישיון הסופי לגידול
קנביס רפואי לפי האסדרה החדשה ,סירב המשיב  1להעניק לה את הרישיון המבוקש ,וביום
 ,31.3.2019נמסר לתיקון עולם כי מקורו של הסירוב במידע מודיעיני שיש בידי משטרת ישראל בנוגע
לבעל השליטה בתיקון עולם ,מר צחי כהן .למותר לציין כי תיקון עולם הופתעה מסירוב המשיב 1
להעניק לה את הרישיון לאחר שזה העניק לה את תו התקן לפי האסדרה החדשה ,ולאור כך שתיקון
עולם היא השחקן הוותיק ביותר בשוק הישראלי .יודגש ,כי יום  31.3.2019היה היום האחרון בו עמדה
האסדרה הישנה בתוקף בכל הנוגע למגדלי הקנביס הוותיקים (ותיקון עולם בכללם) וביום 1.4.2019
נכנסה לתוקף האסדרה החדשה גם לגבי המגדלים הוותיקים .עתירה שתיקון עולם הגישה בעניין
דחיית בקשתה לקבלת רישיון גידול לפי האסדרה החדשה ,ולחלופין  -מינוי ״נאמן עיוור״ למניותיו

––5
של מר כהן  -נדחתה 1,ובכוונת תיקון עולם להגיש ערעור על פסק הדין .גם כאשר המבקשת ביקשה
לבוא בדברים עם המשיב  1בעניין זה ,המשיב  1הביע התנגדות נחרצת להמשך פעילות תיקון עולם
בשוק המקומי כל עוד מר כהן הוא בעל השליטה בה.
.14

להשלמת התמונה יצוין ,כי המשיב  1סירב גם להשלים את הליכי מתן רישיון הההקמה של מפעל
הייצור של תיקון עולם באזור התעשיה בציפורית ,לאחר שתיקון עולם השקיעה בהקמתו מיליוני ,₪
מאותם טעמים בגינם סירב למתן הרישיון לחוות הגידול של תיקון עולם בכפר יהושע .בנוסף ,גם
בקשה של תיקון עולם שהוגשה למשיב  1לאשר אריזות חדשות בהן יסופקו מוצרי תיקון עולם נדחתה
על ידי המשיב .1

.15

לאור כל האמור ,ברור ומובן כי אין לקבל את טענתו של המשיב  ,1לפיה האחריות לשיבוש אספקת
הקנביס הרפואי מוטלת על כתפיה של תיקון עולם ,שכן תיקון עולם ערוכה ומוכנה לייצר קנביס רפואי
תוך פרק זמן קצר ביותר.

.16

יתרה מכך .תיקון עולם הודיעה למשיב  1כי היא מחזיקה בשמנים ובתפרחות אותם יש ביכולתה
לספק למטופליה באופן מיידי ,וכי מלאי מוצרים זה יכול להספיק למטופליה הקיימים  -למעלה מ-
 2,400מטופלים  -עד יום  31בדצמבר  .2019זאת ,כאשר רישיון ההחזקה וההספקה של תיקון עולם
הוארך עד ליום  31.8.2019בלבד .בנסיבות אלה ,ביקשה תיקון עולם ממשיב  1כי רישיון ההחזקה
וההספקה של תיקון עולם יוארך עד ליום  31.12.2019וזאת על מנת שמוצרי הקנביס הרפואי
שנמצאים ברשותה לא ירדו לטמיון ויוכלו לשמש את מטופליה .פנייה זאת טרם נענתה.

.17

אין לקבל את טענתו של משרד הבריאות כי תיקון עולם היא האחראית למחסור במוצרי הקנביס
הרפואי ,כאשר תיקון עולם פונה מיוזמתה למשיב  ,1ומבקשת כי יתיר לה לספק את מוצריה למאות
ממטופליה הוותיקים ואף להוסיף עליהם מטופלים חדשים ,והיא נתקלת בסירוב ,שתוצאתו היא
גרימת סבל מיותר למאות מטופלים שטופלו לאורך שנים במוצרים הייחודיים של המבקשת ,ועתה
נבצר מהם לעשות כן לאור התנגדות המשיב .1
ב.1.ב .תיקון עולם התקשרה עם חוות גידול אחרות לצורך רכישה של חומר גלם אך ההתקשרויות
בוטלו עקב סירוב המשיב  1להעניק לה רישיון

.18

נוסף על היערכותה האישית של תיקון עולם לפעול לפי האסדרה החדשה ,תיקון עולם התקשרה
בהסכמי שיתוף פעולה עם חוות נוספות ,לצורך רכישת חומרי גלם ,באופן שיבטיח כי יהיו בידיה
האמצעים הנדרשים לאספקת מוצריה ללקוחותיה ,גם לאחר כניסת האסדרה החדשה לתוקף.

.19

כך ,ביום  ,3.12.2018חתמה תיקון עולם על הסכם עם חברת קנביט אגרו בע"מ (ח.פ,)515847341 .
שלה חוות קנביס רפואי בנאות הכיכר ("נאות הכיכר") .מתווה ההתקשרות שנחתם מול נאות הכיכר
עוצב כהסכם מתן שירותים סטנדרטי ,של ספק-לקוח ,שמטרתו הייתה אספקת שתילים העומדים
בתקן  GAPמחוות הגידול של תיקון עולם בכפר יהושע לנאות הכיכר ,כאשר נאות הכיכר תגדל,
בתמורה ,את השתילים ותמכור את התוצרת לתיקון עולם בבלעדיות ובמחיר מוסכם .ההסכם עם
נאות הכיכר עוצב בהתאם להנחיותיו של המשיב .1

 1עת"מ  44730-03-19תיקון עולם בע"מ ואח' נ' מנהל היחידה לקנביס רפואי ואח'.

––6
.20

במקביל למגעים עם נאות הכיכר ,ביום  3.2.2019חתמה תיקון עולם גם על הסכם עם אלפיס פלורה
בע''מ (ח.פ )515742815 .וקאנומד בע"מ (ח.פ ,)515866556 .המתייחס לשלושה מחזורי גידול של 7.2
דונם; גם הסכם זה ,עוצב בהתאם להנחיותיו של המשיב .1

.21

בעקבות סירוב המשיב  1להעניק רישיון לעיסוק בקנביס רפואי למבקשת (שיתיר לה לגדל קנביס
רפואי) ,ההסכמים האמורים לא יצאו לפועל .המבקשת התריעה ,לא אחת ,בפני משרד הבריאות על
השלכות האיסור שהוטל עליה לעסוק בקנביס רפואי ,באמצעות שלילת רישיונה לאחר  10שנות
פעילּות בתחום ,אולם טענותיה לא נפלו על אוזניים קשובות.

.22

גם כאן ,מובן כי טענותיו של המשיב  1כי המבקשת היא האשמה במחסור בקנביס רפואי ומוצריו הן
מופרכות .יודגש כי אילו המשיב  1היה מאשר לתיקון עולם להתקשר בהסכמים עם חוות המחזיקות
ברישיון ובאישור  ,GAPהמחסור במוצרי הקנביס היה מצטמצם ,וניתן היה לאפשר למטופלים
חדשים לצרוך קנביס רפואי.
העתק פניית תיקון עולם מיום  8.4.2019אל המשיב  1בעניין הסכמי שיתוף הפעולה האמורים מצורף
כנספח .1

ב .2.המשיב  1שגה עת החליט להשיק את האסדרה החדשה מבלי שהדבר נעשה
באופן מדורג ,ותוך חפיפה עם האסדרה הישנה ,ובכך גרם לסבל מיותר של
המטופלים
.23

האסדרה החדשה קבעה מתווה מדורג להעברת מטופלי הקנביס הרפואי ממשטר של רישיונות למשטר
של מרשמים ,שמשמעותו בפועל עבור המטופלים בקנביס רפואי היא יכולתם לרכוש מוצרים שיוצרו
לפי האסדרה החדשה.

.24

מוצרי קנביס רפואי העומדים בהוראותיה של האסדרה החדשה הם מוצרים שיוצרו מקנביס רפואי
שמקורו הוא בצמחים שהתרבו וגודלו בהתאם לאסדרה החדשה .חומרי הגלם האמורים יהיו זמינים
רק לאחר כניסתה לתוקף של האסדרה החדשה .כאמור ,גם האסדרה החדשה לוקחת עובדה פשוטה
זו בחשבון וקובעת כי "לאחר הטמעה של מתווה ההסדרה וכאשר יהיו בארץ מוצרי קנביס וולידים
העומדים בסטנדרט איכות ובטיחות מתאימים ,תיבחן האפשרות למעבר ממשטר רישיונות הקיים
היום למשטר מרשמים ,מלא או חלקי ,תוך ביצוע תיקוני החקיקה המתאימים".

.25

אין חולק כי ההכרזה על השקת האסדרה החדשה וביטולה המיידי של הישנה ,גרמה לשיבושים קשים
באספקת מוצרי הקנביס הרפואי למטופלים ,וכי היה על משרד הבריאות לאפשר "תקופת הרצה" של
האסדרה החדשה ,שתבוצע במקביל להמשך אספקת המוצרים למטופלים בהתאם ולפי האסדרה
הישנה.

.26

האמור מקבל משנה תוקף לאור כך כי פגיעה באספקה סדירה של מוצרי קנביס רפואי הייתה צפויה
להביא לפגיעה במטופלי הקנביס הרפואי ,ולמרבה הצער ,זו המציאות שמטופלי הקנביס הרפואי
מתמודדים עמה כיום.

.27

עוד נציין כי שקילת החלה הדרגתית וקיומה של הוראת מעבר אינה עניין זר למשיב  1או לפסיקה;
בעניין זה ,קבע בית המשפט העליון בבג"ץ  6021/02שרה גוברין נ' משרד הבריאות (פורסם בנבו,
 ,)2.10.2005כדלקמן:
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נספח 1
העתק פניית תיקון עולם מיום
 8.4.2019אל המשיב  1בעניין
הסכמי שיתוף הפעולה האמורים
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