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נספח 1
העתק מסמך ההתייחסות מטעם
התאחדות התעשיינים

3

 28נובמבר2019 ,
ל' חשון ,תש"פ

הנדון :התייחסות פורום הקנאביס הרפואי בהתאחדות לקול קורא בעניין פיקוח
מחירי הקנאביס הרפואי
משרד הבריאות מעוניין לבחון את התנאים ואת שוק הקנאביס הרפואי בכדי לשקול הטלת מנגנון
של פיקוח על מחירי הקנאביס הרפואי.
פורום חברות הקנאביס הרפואי בהתאחדות התעשיינים סבור כי אין כל הצדקה לשקול מנגנון של
פיקוח על מחירי הקנאביס הרפואי הנמכרים בארץ וזאת מהטעמים הבאים:
 .1שוק ינוקא :שוק הקנאביס הרפואי במתכונתו הנוכחית הינו שוק בהתהוות ,וחלק ניכר
מהשחקנים פועלים בימים אלו להקמת תשתיות מתקדמות לייצור קנאביס רפואי
בסטנדרטים בינלאומיים .פעילות זו של החברות משפיעה על היצוע ומחירי הקנאביס הרפואי
בשווקים .קביעת פיקוח על מחירים ימנע תחרות בריאה זו ,ויקבע את המחירים בהתאם
לרמה שתיקבע במסגרת פיקוח המחירים.
 .2צורך בוודאות רגולטורית :גם בהיבט הרגולטורי ,קיימים עדיין חסמים רגולטוריים שמונעים
פעילות תקינה של החברות ,בדגש על אישורים ליצוא הקנאביס .כבכל שוק תחרותי ,אנו
מניחים שהגדלת היקפי הייצור של החברות ,בזכות היכולת לייצא לשווקים נוספים ,תאפשר
לחברות לקבוע מחירים תחרותיים.
 .3פגיעה בהשקעות בענף :חברות הקנאביס הרפואי החלו את פועלם תחת מציאות רגולטורית
נתונה ,ובתנאים של תחרות .עצם הבחינה של פיקוח על מחירים בענף הקנאביס הרפואי גורם
למשקיעים רבים לעצור את השקעותיהם ולבחון את המשך הפעילות של החברות בארץ.
בשלב זה בו קיימים בשוק זה  5-6חברות יצרניות ,מספר מצומצם של מגדלים ,ורבים שקיבלו
רישיון גידול ואינם מממשים זאת ,לאור חוסר הוודאות הקיים וההשקעות הרבות הנדרשות.
בשל כך ,אנו רואים חשיבות גבוהה לקבלת החלטות בעניין הפיקוח על מחירים ,ולהצהיר
עליהם באופן רשמי ,על מנת לייצר וודאות למשקיעים.
 .4ענף בהקמה בעל רווחיות נמוכה  -החלת מדיניות של פיקוח על מחירים בשוק חדש ומתהווה
עלול לגרום להורדת הרווחיות של החוליות בשרשרת והחלשת הגורמים הפועלים .דבר אשר
יסכן את קיומן של החברות הצעירות והוותיקות בתחום .בבחינת מבנה יציבות החברות
בשוק הקנביס הרפואי ניתן לראות בברור כי חלק גדל והולך של החברות הפעילות בתחום,
נכון לעכשיו ,מפסידות ואף נמצאות בסכנה קיומית .פיקוח על המחירים יביא לבריחת
משקיעים בחברות הציבוריות ולפגיעה בהשקעות שכבר בוצעו הן בחברות הציבוריות וכן
בחברות הפרטיות .מצב זה עלול להביא לצמצום ההיצע הקנאביס הרפואי ,שכבר כיום יוצר
מחסור ,בשל חוסר וודאות במשק.
 .5עליית מחירים כתוצאה ממדיניות משרד הבריאות :עליית המחירים נובעת ממדיניות משרד
הבריאות ,בקובעה את מדיניות ההסדרה החדשה ,שכוללת הוספת שתי חוליות נוספות
בשרשרת אשר עובדות על מרווח של כ 10%( 40%-הפצה ו  30%בית מרקחת) ,וכן רמת גידול
וייצור בתנאי  GMP-IMCאשר מביאה לשיעור פסילות של עשרות אחוזים בגידול הצמח על
ידי היצרנים הוותיקים ,מייקר באופן משמעותי את עלויות הייצור לחברה.
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בהסדרה הישנה ,מחיר יחידה (10גר') לצרכן היה קבוע –  .₪ 380הצריכה הממוצעת הייתה כ
 30גר' בחודש .משמע –  ₪ 12.67לגר' והאספקה הייתה ישירות ללקוח הסופי.
 .6מחירי הקנאביס בישראל :לעניין המחירים עצמם ,כל השוואה מול מדינות אירופה תוכיח כי
מחירי הקנאביס הרפואי בישראל ,גם לאחר עליית המחירים האחרונה (שנבעה מהוספת מערך
הרוקחים לשרשרת האספקה ועלייה בדרישות האיכות מהחברות היצרניות ומהמגדלים),
עדיין מתומחרים בכ -רבע! ממחירי אותם מוצרים במדינות כגון גרמניה ,דנמרק ואנגליה ואף
נמוכים בממוצע מהמחיר במדינות שמשרד הבריאות בוחר להציגם כברי השוואה.
בחינת הפעלת מודל הציטוט הקיים בתחום התכשירים הרפואיים על מחירי הקנאביס הרפואי
מעלה שהפעלת מודל זה על מוצרי הקנאביס יביא לעליית המחירים ,מאחר והמחיר בישראל
הינו נמוך באופן משמעותי מהממוצע בעולם ,ובטח במדינות הציטוט.
 .7הפתרון המוצע :הפעולה האפקטיבית ביותר למחירים מאוזנים הינה תחרות! בשל כך ,אנו
ממליצים לפעול במיידית לפתיחת חסם היצוא ,ובכך לאפשר לחברות לשפר את ביצועיהן ,
ולאפשר לחברות חדשות להיכנס לשוק (כמובן – ככל שהן עומדות בתנאי הסף הנדרשים).
כאשר ישראל תפתח את שעריה ליצוא קנאביס רפואי ,יותר חברות תרצינה לקחת חלק בשוק
הקנאביס המתפתח (כולל מגדלים) וכמו בכל שוק משוכלל ,ההיצע יגדל והמחירים יתאזנו
בהתאם לתחרות הקיימת.
לסיכום ,יש לזכור כי תעשיית הקנאביס הרפואי הינה תעשייה עתירת השקעות הון ,אשר נמצאת
בתחילת דרכה המסחרית ,ותחת הליכי אסדרה משתנים ,כולל שינויים תכופים בדרישות.
פתיחת השוק ליצוא תאפשר לחברות לשפר ולייעל את תהליכי הייצור ולהביא מוצרים איכותיים
ויעילים למטופלים.
כל התערבות חיצונית ,בשלב כה מוקדם של הענף ,עלולה לגרום ליציאה משיווי משקל ולחוסר
וודאות תפעולית ומסחרית של החברות ,ובכך גם לפגיעה בהיצע המוצרים ובמטופלים ,לפגיעה
בתחרות ולפגיעה בתעשייה ובמשק.
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נספח 2
העתק התכתובת בין העותרת לבין
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יסמין מזרחי  -משרד עורכי דין
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* עו"ד מוסמכת במשפט מסחרי))LL.M.
ומגשרת מוסמכת
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YASMIN MIZRACHI
YM- LAW-OFFICE
רח' גיבורי ישראל  15ת.ד 8565 .א.ת .פולג  -נתניה ,מיקוד 42504
15 Gibory Israel street,P.O.B 8565 Poleg – Netanya, zip code 42504,Israel

יסמין מזרחי ,עו"ד
אייל אלון ,עו"ד

טלפוןTel: 09-7730924:
פקסFax: 09-7730925 :

Yasmin Mizrachi, Adv.
Eyal Alon, Adv.
יום חמישי  10 ,באוקטובר 2019
 -מבלי לפגוע בזכויות –

לכבוד:
עו"ד רועי פדל או יונתן ניסנהויז
ממשרד גולדפרב זליגמן ושות'
מרחוב יגאל אלון  ,98תל אביב 67891
טל ;03-6089941 :פקס03-6089861 :
ח.נ,.

הנדון :מכתב התראה בטרם פניה לערכאות בגין הפרת צו הביניים אשר ניתן ביום 06/10/2019
במסגרת החלטת בג"צ  2335/19עמותת הקנאביס הרפואי נ' משרד הבריאות ואח'
ברף אוף לייף ישראל בע"מ ,ח.פ 515517456
(שאיפה לחיים – )BOL PHRMA
עו"ד רועי פדל שלום רב,
בשם מרשתנו ,עמותת הקנאביס הרפואי (ע"ר) (להלן" :מרשתנו") ,הרינו לפנות אליך כמי שמשרדך מייצג את
חברת ברף אוף לייף ישראל בע"מ ,הידועה גם בשמה שאיפה לחיים ו/או  BOL PHRMAבבג"ץ 2335/19
(להלן" :מרשתכם ו/או שאיפה לחיים") באופן בהול ,כדלקמן;
 .1ראשית ,הרינו להביא לתשומת ליבכם את החלטת בית המשפט הגבוה לצדק מיום  ,06/10/2019אשר
ניתנה במסגרת בג"צ ( 2335/19עמותת הקנאביס הרפואי נ' משרד הבריאות ואח') ,אשר במסגרתה ניתן
לטובת מרשתנו – עמותת הקנאביס הרפואי – צו ביניים ,לפיו הוארכו כלל רישיונותיהם של המטופלים
בקנאביס רפואי במסגרת האסדרה הישנה – אשר תוקפם פג בין  – 01/02/2019-31/07/2019עד ליום
 ,31/03/2020והם יהיו רשאים להמשיך ולרכוש את תרופתם באמצעות מרשתכם במסגרת מתכונת
האספקה הישנה שנהגה טרם אפריל  2019עד לתאריך  31/03/2020כאמור.
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כל זאת ,בנוסף להארכה המנהלית עליה הכריז משרד הבריאות (ואשר קיבלה תוקף אף היא7בצו
הביניים כאמור) בעבור רישיונותיהם של האוכלוסייה המיוחדת (קטינים ,אוטיסטים ואונקולוגים)
במסגרת האסדרה הישנה  -אשר תוקפה עד  ,30/06/2020ובעבור בעלי רישיונות במסגרת האסדרה
הישנה אשר תוקפם פג בין  – 01/09/2019-31/12/2019אשר לפי הארכה מנהלית זו יהיו תקפים כולם עד
ליום .31/12/2019
החלטת כבוד בית המשפט מיום  06/10/2019במסגרת בג"צ  2335/19עמותת הקנאביס הרפואי נ' משרד
הבריאות ואח' ולפיה ניתן צו ביניים שהוא צו שיפוטי מחייב ,רצ"ב כנספח א' לפניה זו ומהווה חלק
בלתי נפרד הימנה.
נספח א'
 .2עוד יובהר ,כי צו הביניים אשר נופק במסגרת החלטת כבוד בית המשפט מיום 06/10/2019
בבג"צ  2335/19עמותת הקנאביס הרפואי נ' משרד הבריאות ואח' ,גובר על כל הוראה מינהלית העומדת
בסתירה לו ,הואיל ומשרד הבריאות שהוא המשיב  1בבג"ץ כאמור כפוף אף הוא לצו השיפוטי דנן.
 .3משכך ,ככל שהוראות התפיסה אשר פרסם משרד הבריאות ביום  28/08/2019מעכבות בידי מי מכם
מלהמשיך ולספק את הטיפול בקנאביס רפואי באמצעות האסדרה הישנה למטופלים בהתאם לצו
הביניים כאמור ,הרי שהוראות אלו אין להם כל בסיס מפני צו הביניים – ואינן יכולות לשמש כטיעון
וטענה למניעת אספקת הטיפול במסגרת האסדרה הישנה כמתחייב מהחלטת בית המשפט וצו הביניים
מיום  06/10/2019כאמור.
 .4לאור כל האמור ,מבקשת מרשתנו להבהיר ולהדגיש חזור והדגש ,כי יישומו של צו הביניים אשר נופק
במסגרת החלטת כבוד בית המשפט הגבוה לצדק ביום  06/10/2019כחלק מהליך בג"צ  2335/19עמותת
הקנאביס הרפואי נ' משרד הבריאות ואח' ,מחייב את כל מי שבידו לאפשר או למנוע את המשך אספקת
הטיפול במסגרת האסדרה הישנה ושמירה על הרצף הטיפולי של כלל המטופלים בקנאביס רפואי על
כל היבטיו (לרבות הזנים להם נזקק כל מטופל ,המינון הדרוש לו לפי תנאי רישיון הטיפול ,ומחיר
רכישת הטיפול במלוא מינון זה כאמור) – ואי יישומו בין אם במעשה בין אם במחדל מהווה ביזיון בית
המשפט לפי סעיף  )1(6לפקודת ביזיון בית המשפט ,אשר להשלכותיו עלולה להיות משמעות גם נזיקית
לפי סעיפים  35-36לפקודת הנזיקין נוכח הפסקת הרצף הטיפולי של החולים ופגיעה בזכויותיהם
ושהם הפרת חובה חקוקה של "חוק זכויות החולה"  -המחייב בטיפול נאות ,רצף טיפולי ,הסכמה
מדעת וכיוצא בזה.
 .5עוד מבקשת מרשתנו להבהיר כי לאור הסכנה לשלומם של עשרות אלפי חולים קשים ,סכנה בגינה ניתן
צו זה בידי כבוד בית המשפט הגבוה לצדק מלכתחילה ,תפעל בכל כלי חוקי אשר בידה על מנת לוודא כי
צו הביניים שנופק במסגרת החלטת כבוד בית המשפט הגבוה לצדק ביום  06/10/2019כחלק מהליך בג"צ
( 2335/19עמותת הקנאביס הרפואי נ' משרד הבריאות ואח') ייאכף וייושם במלואו ,כלשונו וכרוחו,
לרבות פניה בהולה לערכאות.
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 .6אי לכך ,ובהתאם לצו השיפוטי (צו הביניים) המצ"ב למכתבנו זה ,הינכם מתבקשים להבהיר ולהורות
למרשתכם ,חברת שאיפה לחיים ,BOL ,לפועל בהתאם לצו השיפוטי כאמור שניתן ביום .6.10.2019
 .7היה ומרשתכם כאמור ,חב' שאיפה לחיים ,BOL ,לא תפעל בהתאם לצו השיפוטי ולא תספק לחולים את
האספקה של מוצרי הקנאביס הרפואי בהתאם למרשמים שבידיהם ,תאלץ מרשתנו לפנות לביהמ"ש
העליון בבקשה להוצאת צו לביזיון ביהמ"ש כלפי מרשתכם בגין הפרת החלטת ביהמ"ש והצו השיפוטי –
צו הביניים מיום  ,6.10.2016וכל ההוצאות המשפטיות הנלוות בגין כך יחולו על מרשתכם.
 .8יובהר ,באם יתקבלו בידי מרשתנו עדויות נוספות המלמדות כי מי מספקי השירות של מרשתכם
במסגרת האסדרה הישנה מסרב להמשיך ולנפק את הטיפול במסגרתה – תאלץ מרשתנו לפנות באופן
בהול וללא כל שיהוי לערכאות בבקשה לאכיפת צו הביניים כאמור ולהטלת סנקציות בגין הפרה זו לאור
חומרת השלכותיה המיידיות והפוטנציאליות.
 .9התראה נוספת לא תישלח !

בכבוד רב ובברכה,

3

9

Yael Gat
Yael Gat
יום שני  09דצמבר 15:14 2019
Yael Gat
התראה בטרם פניה לערכאות לאכיפת צו הביניים אשר ניתן ביום RE: BOL - 06/10/2019
בבג"צ 2335/19

:מאת
:נשלח
:אל
:נושא

On Tue, Oct 15, 2019, 10:22 PM Roy Fadel < Roy.Fadel@goldfarb.com> wrote:
עו"ד בריינין שלום רב,
קיבלתי בהפתעה רבה את הודעתך מטה וצרופותיה ,וזאת משני טעמים עיקריים ,כדלקמן:

ראשית – הגם שמכתבך נושא תאריך  10באוקטובר ,הוא נשלח אליי לראשונה בהודעת דוא"ל מהיום ) 15באוקטובר( ,כאשר
עוה"ד ניסנהויז המטפל בתיק ואשר ממוען למכתב ,כלל לא כותב להודעת הדוא"ל .כידוע לך היטב ,פרק זמן של חמישה ימים
הוא מהותי עת עסקינן בטענות  -מוכחשות ומופרכות  -להפרת צו שיפוטי של בג"ץ ,בייחוד כאשר לטענות אלו נלווית התראה
חמורה ל"פניה בהולה לערכאות" תוך הבהרה שהתראה נוספת לא תישלח .ברי ,כי אין צורך להכביר מילים על הפגם האקוטי
שבדרך התנהלות זו ,ועל השלכותיה.

שנית ,ולגוף העניין – מרשתנו מודעת לצו הביניים שיצא תחת בג"ץ ביום  6באוקטובר והיא פועלת כמובן בהתאם להוראותיו.
לפיכך ,לא ברורות הטענות הכלליות והאמורפיות )המוכחשות מכל וכל( מושא מכתבך בקשר להפרתו כביכול של הצו.
בנסיבות אלו ,ועל-מנת שניתן יהיה להשיב באופן ענייני למכתבך ,הנך נדרשת לפרט באופן קונקרטי אילו מהוראות הצו אינן
מקוימות כביכול לשיטתה של מרשתך ,וכן לבאר מי "מספקי השירות של מרשתכם במסגרת האסדרה הישנה מסרב להמשיך
ולנפק את הטיפול במסגרתה" )לשון סעיף  8למכתבך(.

מבלי לגרוע מהאמור ,הואיל וטובתם של כלל המטופלים היה ועודנו לנגד עיני מרשתי ,ככל שמרשתך מודעת למטופל ספציפי
אשר נדרש לסיוע כלשהו ממרשתי ,מרשתך מוזמנת ואף מתבקשת להעביר את פרטי המקרה ,על-מנת שמרשתי תוכל לסייע
בידיו.

הנך נדרשת לצרף הודעתי זו לכל הליך ,בקשה ,מסמך משפטי או אחר אותו תנקוט מרשתך.

בברכה,

רועי פדל | שותף
מחלקת ליטיגציה תאגידית מנהלית ותובענות ייצוגיות
גולדפרב זליגמן ושות' ,עורכי דין
מגדל אמפא ,רחוב יגאל אלון  ,98תל אביב 6789141
טלפון | (03) 608-9829 :פקס(03) 608-9911 :
roy.fadel@goldfarb.com | >www.goldfarb.com
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תקשורת דואר אלקטרוני אינה מאובטחת והיא עשויה להכיל וירוסים שונים או להיות שגויה או מטעה בשל האפשרות לחדור אליה ,לשנותה ,לעוותה או
לפגוע בה בדרך אחרת .כל הבוחר לקיים עימנו תקשורת דואר אלקטרוני ,מוחזק כמודע לסיכונים אלה וכמסכים להם.
דואר אלקטרוני זה וכל צרופה לו מיועדים לנמען המופיע לעיל ,ועשויים להכיל מידע הנתון לחיסיון עו"ד-לקוח ,לחיסיון אחר או להסדר סודיות אחר .אם
אינך הנמען האמור ,אנו מבקשים להודיעך כי כל העברה ,הפצה או העתקה של המידע האמור אסורה בהחלט .אם קיבלת דואר זה בשוגג ,אנא מחק אותו
ממערכת המחשב שלך ושלח לנו הודעה בדואר אלקטרוני חוזר .תודה רבה.

< <mbrainin@gmail.com> Miriam Brainin< :From
Tuesday, October 15, 2019 11:50 AM :Sent
<Roy.Fadel@goldfarb.com> Roy Fadel< :To
<ym_law@walla.com> Yasmin Mizrachi :Cc
 - BOL :Subjectהתראה בטרם פניה לערכאות לאכיפת צו הביניים אשר ניתן ביום  06/10/2019בבג"צ 2335/19

עו"ד פדל שלום רב,

מצ"ב מכתב התראה עובר לנקיטת הליכים משפטיים כמפורט.

בב"ח ומועדים לשמחה,

מרים בריינין ,עו"ד
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