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הנדון :בג"צ  2335/19עמותת הקנאביס הרפואי נ' משרד הבריאות ואח'
מכתבכן מיום )23:20( 17.10.2019
מכתבי מיום 20.10.2019
מכתבכם מיום 24.10.2019

בשם מרשתי ,הסתדרות הרוקחים בישראל ענף בתי המרקחת ,הריני לאשר קבלת מכתבכם מיום
 24.10.19ולהשיב למכתבכן כדלקמן:
 .1עם כל הכבוד ,ההבנה וההתחשבות ,וללא כל קשר לכל יתר הטענות השונות ,צו בית המשפט
מיום  06.10.2019אינו קובע ,בכל דרך שהיא ,כי על בתי המרקחת לנפק את הקנאביס הרפואי
במחיר של  ₪ 370למנה חודשית.
.1.1

למיטב ידיעתי ,אין ומעולם לא הייתה כל קביעה כי  ₪ 370הינו מחיר בעל תוקף או
מעמד משפטי מחייב כלשהו.

 .2בכל הנוגע לקביעת מחירים ,למרשתי לא רק שאין את הסמכות לקבוע מחירים של מוצרים
ואין לה את הסמכות לאכוף אותם על איש ,גם לא על חבריה ,אלא שהדברים אסורים עליה
בתכלית האיסור.
 .3עובדה זו ,נגזרת מהוראות חוקים ,תקנות ורגולציה עניפה וותיקה .בין היתר הינכן מוזמנות
לעיין בגילוי הדעת הרלבנטי של הממונה על התחרות ,במיוחד סעיף  20לגילוי הדעת.
 https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/opinion3 -14revised/he/opinion_%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%93%D7%A2%D7%AA%20314%20%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D 7%9E%D7%AA%D7%95%
D7%A7%D7%9F_1019.pdf
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 .4העובדה כי מוצרים שהם  NON-GMPסופקו לבתי המרקחת ,הוצהרה על ידי הח"מ כבר
בדיון ב  22.09.2019ואין בה חדשה כלשהי.
.4.1

בתי המרקחת מנפקים מוצרים אלו ,ככל שיש כאלו ברשותם ,על פי הוראות כל דין.

 .5מעבר לכך ,נדמה כי מכתבכן מרחיב את היריעה ,דורש דרישות שאינן נוגעות לעניין ,וטוען
טענות שאין בהן כל ממש ,אך למרשתי אין כל עניין להיכנס לפולמוס שאינו רלבנטי.
 .6הסתדרות הרוקחים אינה הרגולטור!
 .7אם וככל שיש לכן טענות בנוגע לצו ,מה שנאמר בו או שלא נאמר בו ,או הוראות אחרות שאתם
מבקשות כי יינתנו ,הינכן מתבקשות לפנות אל משרד הבריאות ו/או האוצר ו/או לחילופין,
לבית המשפט הנכבד.
 .8בטרם נעילה אני מבקש לשוב ולציין ,כי הפניית האש אל בתי המרקחת הקהילתיים ,הפרטיים,
בטענות להתעשרות שלא כדין (טענה שאין לה אפילו רגל אחת לעמוד עליה ,שלא לומר
שתיים )...או הפרה של צווי בית משפט (שגם היא אינה תואמת את המציאות) או כל טענה
אחרת חסרת בסיס ,לא רק שלא תביא לפתרון המצב ,אלא שתוסיף רק פגיעה בציבור העושה
מלאכתו נאמנה ,ללא כל הפרה של חוק או צו כלשהו ,תוך דאגה לציבור המטופלים הכללי,
וציבור צרכני הקנאביס הרפואי בפרט.

בכבוד רב ובב"ח,
איל פלום ,עו"ד
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