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הודעת עדכון מטעם משיבי הממשלה
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בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד (כב' המשנה לנשיאה מלצר) ולארכה שהתבקשה,
מוגשת בזאת הודעת עדכון ביחס להחלטת ועדת הערר וכן ביחס לנושאים נוספים עליהם
עמד בית המשפט הנכבד בהחלטתו מיום  .18.10.20נעמוד על הדברים על-פי סדרם.

א .החלטת ועדת הערר
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כזכור ,במסגרת הודעות העדכון העתיות שהוגשו ,עמדו משיבי הממשלה על הדיונים
שנערכו בפני ועדת הערר במגוון נושאים הנקשרים בסוגיית מחירי מוצרי הקנאביס
הרפואי ,ובכלל זאת :זמינות ונגישות המוצרים למטופלים ,הקפדה על איכות המוצרים,
שמירה על מחירים סבירים ויצוא לחו"ל .כמו כן ,עדכנו המשיבים על אודות הדיונים
שקיימו חברי ועדת הערר בחסרונות הכרוכים בקביעת מחיר מירבי ,ובהחלטתם כי נכון
בעת הזאת להמשיך למצות את הליך בחינת מימושן של חלופות נוספות להורדת מחירי
המוצרים ,טרם קבלת החלטה סופית מכוח חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים,
התשנ"ו( 1996-להלן" :החוק" או "חוק הפיקוח").
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בהודעת העדכון האחרונה מיום  ,15.9.20עדכנו המשיבים את בית המשפט הנכבד כי השיח
המשותף של משרדי הבריאות והאוצר עם קופות החולים על החלופות השונות לפיקוח על
המחירים עודנו נמשך ,וכי משרדי הבריאות ,האוצר והכלכלה קיימו מספר שיחות במטרה
לקדם מודל יצוא שיבטיח את אסדרת השוק המקומי בהיבטיו השונים (מלאי ,רציפות
טיפולים ,ומחיר) ,ואשר גובש כמעט במלואו.
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עוד עדכנו המשיבים ,כי נקבעה ישיבה נוספת של ועדת הערר ליום  ,14.10.20וכי מאז הוגשה
הודעת העדכון מיום  ,12.8.20חלה התקדמות משמעותית בכל הנוגע להחלטה לפעול
להחרגת חומרים מתחולת פקודת הסמים המסוכנים ולעבור ממשטר של רישיונות למשטר
של מרשמים.
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כעת ,יבקשו משיבי הממשלה להוסיף ולעדכן כי ביום  14.10.20התקיים דיון בוועדת הערר
בהשתתפות חברי ועדת הערר :גב' קרן טרנר ,מנכ"לית משרד האוצר; פרופ' חזי לוי ,מנכ"ל
משרד הבריאות; ופרופ' אבי וייס ,נציג האקדמיה .כמו כן ,נכחו בישיבה מר כפיר בטט,
ראש מטה מנכ"לית משרד האוצר; מר יובל טלר חסון ,יו"ר ועדת המחירים; מר ודים
פרמן ,המפקח על המחירים מטעם משרד הבריאות; עוה"ד שרונה עבר הדני ,מהלשכה
המשפטית במשרד הבריאות; עוה"ד ינון גוטגליק ,מהלשכה המשפטית במשרד האוצר; גב'
אורלי מלכה ,מר חיים הופרט ,מר יהונתן קורץ ומר איתי צפריר ,ממשרד הבריאות.
ברקע הישיבה עמדה החלטתה הקודמת של ועדת הערר ,אשר החליטה לבחון חלופות
לפיקוח מחירים ,ואלו הן:
א .סבסוד באמצעות הכנסה לסל שירותי הבריאות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
ב .סבסוד המוצר באמצעות תקציב ייעודי ללא חובה חוקית;
ג .הכנסת המוצר לשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים (ביטוחים משלימים);
ד .עידוד התחרות והורדת מחירים על-ידי אישור הייצוא ,למשך תקופת "פיילוט" קצובה,
לאור הצהרות העוסקים שפתיחת השוק לייצוא תאפשר להם להוריד מחירים וכי יעשו
כן (להלן" :פיילוט הייצוא").
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במהלך הדיון עמדו נציגי משרד הבריאות על כך ששלוש החלופות הראשונות לא צלחו בשל
סיבות שונות ,ועדכנו כי בימים אלו יוצאת לפועל החלופה הרביעית – אישור הייצוא,
כפיילוט מוגבל לתקופה של כשלושה חודשים .הדיון התמקד ,אם כן ,בשאלה האם נכון
לעת הזאת להפעיל פיקוח מחירים על שוק הקנאביס לצורך הורדת המחירים ,ואם לאו –
באלו כלים נכון וניתן לנקוט .נעמוד אפוא על עיקרי הדברים.
מנכ"לית משרד האוצר הציגה עמדתה לפיה אין להטיל פיקוח מחירים על שוק הקנאביס,
ובפרט לא בנקודת הזמן הזו .לעמדתה ,שוק הקנאביס טרם התייצב ולכן קביעת מחיר
מפוקח תוביל למחירים גבוהים בהרבה מן המחיר שהושג במסגרת מתווה הייצוא ,ואף
יותר מן המחיר שמשרד הבריאות הציע לקבוע כמחיר מפוקח .עוד הוסיפה מנכ"לית משרד
האוצר ,כי לגישתה יש להמשיך ולבחון את השוק ואת רמת התחרותיות בו ,לצד המשך
בחינת חלופות רגולטוריות אחרות ,כגון הכנסת המוצרים לסל התרופות ,סבסוד או רכש
דרך קופות החולים.
צוין עוד כי חלופות אחרונות אלו אינן רלוונטיות לעת עתה בשל היעדרו של תקציב מדינה,
העדר החלטה על תיעדוף תקציבי בנושא וכן העדר גידור מחירים.
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מנכ"ל משרד הבריאות סבר כי הכלי הרגולטורי היחיד העומד לרשות המדינה לעת הזו הוא
פיקוח מחירים .עם זאת ,לאור הסיכונים שכרוכים בהטלת פיקוח מחירים; כמו גם לאור
תחילת בחינת פיילוט הייצוא והנכונות של חלק מהעוסקים ,על רקע הפיילוט ,להוריד את
מחירי המוצרים באופן וולונטרי ,סבר מנכ"ל משרד הבריאות כי לא יהיה נכון לקבוע מחיר
מפוקח למוצרי הקנאביס .עוד הבהיר מנכ"ל משרד הבריאות ,כי לשיטתו יש להמתין עם
קבלת ההחלטה על הטלת פיקוח מחירים רק עד לאחר תום פרק הזמן הקצוב לפיילוט
הייצוא.
פרופ' אבי וייס ,נציג האקדמיה ,הצטרף לעמדת מנכ"לית משרד האוצר ,וסבר כי שוק
מוצרי הקנאביס טרם התייצב ,ולכן מבחינה כלכלית מוטב שלא להטיל פיקוח מחירים,
אשר עשוי לפגוע בענף ובצרכנים לטווח הארוך .לשיטתו ,עדיף להעניק סבסוד ישיר
למטופלים ,וכדאי לשוב ולבדוק את השלכות הפיילוט ומצב השוק בעוד מספר חודשים,
לאחר השלמת פיילוט הייצוא.
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במצב דברים זה ,הסכימו חברי הוועדה פה אחד ,כי לא בשלה העת להטלת פיקוח מחירים
על מוצרי הקנאביס הרפואי ,זאת בשל השינויים בשוק אשר טרם התייצב ואשר עודנו מצוי
בתהליכי שינוי .הוחלט כי בכל הנוגע לפיילוט הייצוא ,יש מקום לבחון את השפעתו על
מחירי הקנאביס לצרכן ,ולפיכך יש לבחון את תוצאותיו בתום שלושת החודשים שנקצבו
לעניין.
בנסיבות אלו ,החליטה ועדת הערר לבקש מוועדת המחירים לערוך דיון מעקב בנושא ,אשר
יתקיים לכל המאוחר בעוד ארבעה חודשים ,ובמסגרתו תידרש הוועדה לבחון את מצב
השוק נכון לאותו מועד ,מבנה השוק ורמת התחרות בו; וכן את השלכות הפיילוט והשפעתו
על המחירים .עוד התבקשה ועדת המחירים ,כי ככל שיהיה בכך צורך ,לשוב ולדון בשאלת
הצורך בפיקוח מחירים .אל החלטת ועדת הערר צורף מכתבה אל ועדת המחירים.
צילום החלטת ועדת הערר ,כפי שפורסמה באתר משרד האוצר ביום  ,29.10.20מצורף
להודעת העדכון ומסומן מש.1/
צילום פניית ועדת הערר לוועדת המחירים ,מצורף להודעת העדכון ומסומן מש.2/

ב .הפיילוט להוזלת מחירי הקנאביס לשימוש רפואי באמצעות פתיחה ניסיונית של הייצוא
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נפנה עתה לתיאור פיילוט הייצוא על אודותיו עמדה ועדת הערר בהחלטתה דלעיל.

.8

ביום  4.10.20פרסם משרד הבריאות פיילוט ייצוא שמטרתו להביא לאסדרת השוק
המקומי בהיבטים שונים באמצעות פתיחה ניסיונית של השוק לייצוא .זאת ,בעקבות
הצהרות העוסקים השונים לפיהן פתיחת הייצוא תאפשר בידיהם להוזיל את מחירי
המוצרים למטופלים בישראל.
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במסגרת הפיילוט ,שיופעל תחילה לתקופה של כשלושה חודשים ,חברות שונות המשתתפות
בפיילוט התחייבו להציע לפחות חלק ממוצריהן במחירים מוזלים של  ₪ 140לעשרה גרם
למטופלים מבוגרים ,ובמחירים של  ₪ 100לעשרה גרם למטופלים צעירים (מתחת גיל .)21
החברות המשתתפות בפיילוט הן קאנדוק ,פנאקסיה ,בטר/החברה החקלאית ,יוניבו,BOL ,
טוגדר פארמה ,תיקון עולם ,שיח ,מדיקיין IMC ,וטבע אדיר.
צילום ההודעה על היציאה לפיילוט והמסמך המפרט את שמות החברות ,המוצרים
המוזלים ודרכי הניפוק ,מצורף להודעת העדכון ומסומן מש.3/
.7

המשיבים יבקשו לציין כי בחינה ראשונית של נתוני המחירים – כפי שעולה מממשק ירפ"א
המופעל בכל בתי המרקחת מלבד בתי המרקחת של רשת סופר פארם ,וכפי שעולה מעיון
ברשימות המלאים היומיות המתפרסמות על-ידי בתי המרקחת השונים ומשיחות עם חלק
מבתי המרקחת – מלמדת כי ניתן ,בזהירות המתבקשת ,להצביע על ראשיתה של מגמת
הוזלת מחירים .מגמה זו נכונה הן ביחס למוצרים אשר נכללו במסגרת הפיילוט ,והן
במוצרים אשר אינם חלק מהפיילוט לעת עתה .עוד חשוב להדגיש ,כי מגמה זו של הוזלת
מחירים החלה לאחרונה ,חרף העובדה שהפיילוט מיושם באופן חלקי בלבד ונמצא אך
בתחילת דרכו ,וחרף העובדה שטרם ניתנו היתרי הייצוא.
כפי שפורט בהרחבה לעיל ,הפיילוט המתואר עמד לנגד עיניה של ועדת הערר בהחלטתה
להמליץ להימנע בנקודת זמן זו מפיקוח מחירים ,ובקביעתה כי בחינת הנושא תיערך על ידי
ועדת המחירים לאחר תום התקופה שנקצבה לפיילוט על מנת שניתן יהיה לבחון את
השפעותיו.

ג .התייחסות המשיבים לתגובת העותרת להודעת משיבי הממשלה ובקשתה למתן החלטות
מתאריך 29.9.20
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בהחלטתו מיום  ,18.10.20הורה בית המשפט הנכבד כי" :משיבי הממשלה יכללו בהודעת
העדכון ,האמורה להיות מוגשת מטעמם בתאריך  ,25.10.2020בהתאם להחלטה מתאריך
 ,17.09.2020גם התייחסות לטענות העותרת בתגובתה

שבכותרת".

בתגובתה ,עמדה העותרת על קשיים המתעוררים ,לדבריה ,כתוצאה מהאסדרה החדשה
והרפורמה בשוק הקנאביס לשימוש רפואי ,הבאים לידי ביטוי ,בין היתר ,במחירי
הקנאביס ,בהיצע הזנים הקיים והשפעתו על הרצף הטיפולי ,ובעלויות הכרוכות בהליך
קבלת הרישיון לשימוש בקנאביס רפואי .לפי הנטען ,פעולות משיבי המדינה לשיפור מתווה
האסדרה החדשה ,וההליכים המוצעים על ידם לשם כך ,אינם מהווים פתרון מספק לצורך
הפחתת המחירים ,ותיקון הפגמים הנטענים .עוד נטען ,כי ביצוע מתווה האסדרה החדש
אינו עולה בקנה אחד עם האמור בהחלטת הממשלה  1587ונעשה תוך חריגה מהסמכות
שהוענקה במסגרת החלטה זו.
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עוד ביקשה העותרת להרחיב את צו הביניים שניתן ,כך שיכלול את כלל מטופלי האסדרה
הישנה ,כמו גם מטופלים חדשים שיקבלו אספקה רק דרך בתי המרקחת ,ולאפשר לכולם
לרכוש מוצרים בהתאם לאסדרה הישנה ,תוך ביטולה של כלל האסדרה החדשה .וכך
תיארה העותרת בסעיף  82לעתירתה את רכיביו של צו הביניים המבוקש על-ידה:
"תוקפא לאלתר המשך החלת מתווה האסדרה החדשה
בידי המשיב  ,1באופן אשר לא ימנע את השבת עטרה
ליושנה של האסדרה הישנה ,תוך קביעות מחייבות – ולו
רק זמנית ,כדלהלן –
א( .)1כלל הוראות המנהל באשר להחלתה של תקינת גידול,
ייצור ,בדיקות ,אריזה ואחסון חדשה ,בגין יישום מתווה
האסדרה החדשה ,שבנהלים  153 ,152 ,151ו ,154-בטלים,
ויותר גידול ,אריזת ,בדיקת ,אחסון ואספקת הטיפול
במתכונתו כפי שנהג באסדרה הישנה.
א( .)2כלל השינויים שנערכו בנוהל  106בגין החלת מתווה
האסדרה החדשה בטלים ,ועד לתיקונה של האסדרה
החדשה על כשליה ופגמיה המפורטים לעיל ,יעמוד בתוקפו
נוהל  106בנוסחו קודם קבלת החלטת הממשלה – 1587
וכהנחיות בלתי מחייבות וקו מנחה בלבד לשימוש הרופא
המטפל.
ב .כל מטופל המחזיק ו/או שיחזיק ברישיון לטיפול
בקנאביס רפואי ,בעת זו ובכל עת שטרם הוחלו הסדרים
חדשים לתיקון כשלי מתווה האסדרה החדשה ,יורשה
לממשו בתנאי ומחירי האסדרה הישנה ,בהתאם לדרישות
שיקול הדעת הרפואי של הרופא הממליץ ,וזאת בלא תלות
באיזה תנאי מתנאי רישיונו או מועדי הנפקתו או תוקפו,
באופן אשר  -ומבלי לפגוע בכלליות האמור – יקבע כי:
ב( .)1מטופל אשר החל הטיפול במסגרת האסדרה הישנה,
יורשה לפנות לספק באמצעותו רכש הטיפול כמקודם –
והנקוב על גבי רישיונו – ולהמשיך ולרכוש ממנו את
הטיפול במסגרת תנאי האספקה הישנה ומחיריה ,וזאת אף
אם הותיר בידו המשיב  1רישיון אסדרה חדשה בנוסף –
וכן אף אם לא נכלל בקבוצות החוסות תחת צו הביניים
מיום .06/10/2019

7
ב( )2מטופל אשר החל הטיפול במסגרת האסדרה החדשה
מלכתחילה ,היינו מעולם לא היה בידיו רישיון כלשהו
לטיפול במסגרת האסדרה הישנה – ומשכך מעולם לא שויך
לרכישת הטיפול מאחד מן הספקים שפעלו במסגרתה,
יורשה לבחור בין זכותו להמשיך ולרכוש את הטיפול
במסגרת האסדרה החדשה ,ובין זכותו לשיוויון – שממנה
נובעת זכותו לבחור לבקש להשתייך למסגרת תנאי
האסדרה הישנה ,על תנאיה ,מחיריה ,ובאמצעות כל אחד
מהספקים שפועלים או יפעלו במסגרתה.
ג .יורשו כלל העוסקים בתחום הקנאביס הרפואי ,במסגרת
חוליות אשר נהגו ממילא במסגרת האסדרה הישנה ,היינו
מגדלים ,מעבדות ומפעלי אריזה ושילוח ,להמשיך ולפעול
במסגרת האסדרה הישנה ,בתנאיה והסדריה ,אף אם החלו
פועלים רק במסגרת האסדרה החדשה .מבלי לפגוע
בכלליות האמור ,יקבע כי – ג( .)1הוראות המשיב  1מיום
 29/08/2019האוסרות על המשך גידול ,ייצור ואריזה
במסגרת הסדרי האסדרה הישנה ,בטלים".
.10

אם הבאנו באריכות-מה את בקשת העותרת לצו-ביניים ,אין זאת אלא כדי להמחיש את
שהעותרת מבקשת לעשות – בחסות סעד זה – והוא לשנות את פני האסדרה החדשה
ולבטלה ,חרף החלטותיו של בית המשפט הנכבד שלא לקבוע כן.
לעמדת המשיבים ,דין טענות העותרת להידחות.
ראשית ,יובהר כי העותרת מכתירה אמנם את בקשתה כבקשה למתן צו-ביניים ,ואולם
עסקינן למעשה בבקשה למתן צו-עשה גורף ורחב היקף שנועד לשנות מן המצב המשפטי
והרגולטורי הנוהג ולהביא לביטולה של האסדרה החדשה בתחום הקנאביס הרפואי .כידוע,
תכליתם של צווי-ביניים ,הנמנים עם משפחת צווי המניעה ,היא להקפיא מצב קיים עד
להכרעת בית המשפט לגופן של השאלות והסוגיות הטעונות הכרעה .הצו שביקשה אפוא
העותרת אינו צו-ביניים ,הוא אינו מקיים את תכליותיו ,ודי בכך כדי להצדיק את דחייתו.
שנית ,המשיבים יבקשו להזכיר כי "צווי ביניים" קודמים דומים שביקשה העותרת נדחו
גם הם בהחלטות מנומקות של בית המשפט הנכבד ,ולא עלה בידי העותרת להצדיק לשנות
מהכרעות אלו.
שלישית ,יושם אל לב כי הסעדים שהתבקשו כעת בסעיף  82לתגובת העותרת נכללו ברובם
המכריע במסגרת הסעדים העיקריים שהתבקשו בעתירה .דא עקא ,בית המשפט הנכבד –
בתום דיונים ארוכים ומפורטים לאורכה של השנה ומחצה שחלפה  -לא ראה לנכון להוציא
צו-על-תנאי בעניינם (חרף בקשות העותרת) ,תוך שהוא גודר את הצו-על-תנאי עליו החליט
לסוגיית המחירים בלבד.
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הלכה ידועה היא כי החלטתו של בית המשפט הנכבד להורות על מתן צו-על-תנאי בסעד
אחד ,אך לא בעניינם של סעדים אחרים שהתבקשו ,משמעה כי סעדים אלו נדחו .בעניין
זה ,המשיבים יפנו לפסק הדין שניתן בבג"ץ  4517/18ד"ר רפי נץ-צנגוט נ' ראש הממשלה
(פורסם באר"ש )11.7.18 ,בו הובהר כי "משנמנע בית המשפט מלהוציא במסגרת העתירה
הקודמת צו על תנאי הנוגע לרכיב זה של העתירה ,משמעות הדבר שבית המשפט סבר כי
דין העתירה בראש זה להידחות" (סעיף  4לפסק הדין) .וראו גם בג"ץ  9669/10עבד אל רחמן
נ' שר הביטחון (פורסם בנבו ,)8.9.14 ,סעיף  33לפסק הדין" :על דרך העיקרון ,משנמנע בית
המשפט מלהוציא במסגרת העתירה הראשונה צו על תנאי בקשר לביטול צו התפיסה ,לא
היה מקום להגשת עתירה חדשה שבליבה בקשה לסעד זהה" .עמדה מושרשת זו מובאת אף
בספרות המשפטית הנדרשת לסדרי הדין הנוהגים בבית המשפט הנכבד:
" בית המשפט עשוי להעניק לעותר כל אחד מהצווים על -
תנאי שאותם בי קש ,או חלק מהם .לחלופין ,עשוי בית
המשפט לנסח את הצווים על  -תנאי בעצמו (צו אחד או
יותר) .בדרך זו מגביל בית המשפט את המחלוקות בין בעלי
הדין .בין שבית המשפט ניסח בעצמו את הצווים ,ובין
שהעניק את הצווים המבוקשים בגוף העתירה ,הרי שמרגע
שהוצאו הצווים על  -תנאי יתנהל הדיון בגדרם של אותם
צווים " (אליעד שרגא ורועי שחר המשפט המינהלי – סדרי הדין
והראיות בבג"ץ .))2010( 149-148
ללמדנו ,כי כל הסעדים העיקריים שהתבקשו בעתירה ,למעט הסעדים אותם ניסח בית
המשפט הנכבד בהחלטתו על הוצאת צו-על-תנאי ,נדחו באופן פוזיטיבי .משכך ,ברי כי גם
צווי -ביניים ,לא כל שכן צווי-עשה בלבוש צווי-ביניים ,נדחו אף הם במסגרת החלטתו של
בית המשפט הנכבד לתחום את גדרי הדיון בעתירה לעניין המחירים בלבד.
.11

רביעית ,ולגופם של דברים ,משיבי המדינה השיבו לטענות אלו מספר פעמים במסגרת
תגובותיהם השונות .כך למשל ,גם בהודעת העדכון האחרונה מיום  ,15.9.20עמדו
המשיבים פעם נוספת על התנגדותם המקצועית לבקשת העותרת לביטול האסדרה החדשה
והשבת האסדרה הישנה על כנה.
"[ ]...משיבי הממשלה [יבקשו] לשוב על עמדתם לפיה יש
לדחות את טענות העותרת (ואף חלק מן החברות
המייצרות) בדבר חידוש אפשרות ייצור מוצרי קנביס רפואי
שלא על פי כללי תקינת .GMP

9
ראשית ,משרד הבריאות יבקש להבהיר כי כלל לא ברור מה
בדיוק טיבה של בקשת העותרת בהקשר של ייצור מוצרי
 .NON-GMPהאם הכוונה לייצור מוצרים לשימוש רפואי
ללא כללי איכות להליך הייצור ,אריזה ואחסון? האם
לגישתן יש להימנע מעריכת בדיקות מעבדה למוצרים?
האם הכוונה להימנע מיישום כללי איכות לאריזות?
השאלות מובאות כאן לצורך ההמחשה בלבד ,על מנת
לחדד עד כמה כוללנית היא דרישת העותרת לשוב לייצור
מוצרי .NON-GMP
שנית ,עמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאות ברורה וחדה
היא – תהליכי הייצור של מוצרים המשמשים לרפואה ,לא
כל שכן חולים במחלות קשות ,חייבים להיעשות על בסיס
כללי איכות .כללי איכות אלו מבנים את תהליך הייצור
באופן שמוריד את הסיכון במוצר הסופי ,תוך הבטחת
אחידות המוצר בכל אצוות ייצור .לפיכך ,משרד הבריאות
מתנגד בתוקף לניסיונות העותרת "להשיב את הגלגל
לאחור" ,עת הליכי הייצור הובילו להפצת מוצרים נחותים
באיכותם .הלכה למעשה ,בית המשפט הנכבד אף הבהיר
מפורשות כי לא זו עמדתו ,לרבות עת קבע בהחלטה מיום
 ,8.3.20כי אף שמוצרי הקנביס עבור המטופלים מושאי צו
הביניים ימכרו במחירי האסדרה הישנה ,הם ייוצרו על-פי
כללי הרפורמה והתקינה החדשים.
שלישית ,וכפי שאף הובהר בהודעות המעדכנות הקודמות
מטעם משיבי הממשלה ,הרפורמה לא אסרה על המגדלים
להמשיך ולגדל כל סוג צמח ("זן") ובפועל המגדלים
הוותיקים המשיכו לגדל את אותם צמחים שגידלו בעבר.
ככל שלא עשו כן ,הרי שנובע הדבר מהחלטתם העסקית
ומשיקוליהם בלבד .הווה אומר ,הרפורמה לא פגעה במגוון
המוצרים שהעוסקים בתחום יכולים ורשאים לייצר .בצד
זאת ,והדבר אף כבר צוין במסגרת הודעות העדכון מטעם
המדינה ומטעם חברת בזלת ,המשיבים יציינו כי מהמידע
שמצטבר והגיע למשרד הבריאות עד כה ,מתברר ביתר
שאת כי ככל הנראה שיעור לא שולי של מוצרים שסופקו
בעבר היו נפסלים ,לו היו העוסקים בתחום מבצעים
בדיקות בהיקף ובתוכן המתאים כפי שנעשה היום .כל זאת,
לאור קיומם של מזהמים וחומרים מזיקים אחרים בתוצרת
החקלאית .גם מטעם זה עומדים גורמי המקצוע על עמדתם
שיש לדחות את בקשת העותרת לשוב ולייצר מוצרי
.NON-GMP
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רביעית ,בקשת העותרת מיום  5.5.20אינה בבחינת בבקשה
"להבהיר" את צו הביניים ,כלשון העותרת בסעיף 13
לבקשתה ,שכן מבחינה נורמטיבית עסקינן בבקשה למתן
צו ביניים חדש ,רחב הרבה יותר מקודמו ,שיכלול תחת
כנפיו את כלל המטופלים בקנביס רפואי – לרבות מטופלים
חדשים .בנוסף ,המשיבים יטענו כי אין מדובר בבקשה
למתן צו ביניים שיקפיא וימנע את שינוי המצב בשטח,
אלא בצו עשה שתכליתו שינוי דרמטי של המצב הנורמטיבי
והמעשי ,באמצעות החלת פיקוח מחירים על דרך קביעת
מחיר מקסימום של ( ₪ 370ועוד עלות הובלה) לכלל מוצרי
הקנביס ,בכל מינון שהוא (קטן כגדול) ,עבור כלל
המטופלים ,לרבות מטופלים שבידם רישיון חדש ושמעולם
לא צרכו קנביס לשימוש רפואי בתקופת המשטר
הרגולטורי הישן"( .פסקאות  10-9להודעת עדכון מטעם
משיבי הממשלה וכן בקשה למתן ארכה להגשת הודעת
עדכון והתייחסות נוספת ,מיום .)15.9.20
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גם עתה ,עמדת משרד הבריאות היא כי האסדרה החדשה ,שנמצאת בישורת האחרונה
ליישומה מאז התקבלה ההחלטה לפני למעלה מ 4-שנים ,הביאה למדיקליזציה של השימוש
במוצרי קנאביס לצרכים רפואיים ,בהתאם לכללי איכות נאותים ,לטובת המטופלים;
ומשכך אין – ואף לא ניתן – להשיבה לאחור לעולם הפרה-מדיקלי .בהערת אגב ,יוער עוד
כי ביטול האסדרה והשבת הרגולציה לעולם הפרה-מדיקלי תימנע כל אפשרות בעתיד
לבחון את שילוב מוצרי הקנאביס בסל הבריאות ,וגם על כך כבר עמד בית המשפט הנכבד
בפסיקתו בבג"ץ  5982/19ברף אוף לייף אינטרנשיונל בע"מ נ' משרד הבריאות (פורסם
בנבו.)17.11.19 ,
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חמישית ,ואל מול ניסיונה של העותרת להכתיר את הרפורמה ככישלון הטעון ביטול,
יבקשו המשיבים לעמוד על התפתחות השוק והעוסקים במסגרתו ,באמצעות השוואה בין
הנתונים שפורטו בהודעת העדכון מטעם משיבי המדינה מיום  ,1.1.20לבין הנתונים
העדכניים בנוגע לאסדרה החדשה ,נכון למועד הגשת הודעה זו:
א .במסגרת האסדרה החדשה ,קיימים ,נכון להיום ,כ 74,000-רישיונות פעילים לאספקה
בבתי המרקחת.
ב .במסגרת העדכון מיום  1.1.20נמסר כי "ישנן  15חוות ריבוי  IMC-GAPבעלות רישיון
הפועלות כיום ,ובנוסף להן עוד  8חוות ריבוי  IMC-GAPשהשלימו לאחרונה את הליכי
הרישוי ועתידות להתחיל את פעילותן בחודשים הקרובים ,ועוד  2שנמצאות בהליכי רישוי
מתקדמים".
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בהשוואה לכך ,נכון ליום  ,20.10.20ישנן  21חוות ריבוי  IMC-GAPבעלות רישיון הפועלות
כיום ,ובנוסף להן עוד  12חוות ריבוי  IMC-GAPשהשלימו לאחרונה את הליכי הרישוי
ועתידות להתחיל את פעילותן בחודשים הקרובים.
ג .בדומה ,בהודעה מיום  1.1.20נמסר כי "ישנן  12חוות גידול  IMC-GAPבעלות רישיון,
ובנוסף להן עוד  9חוות גידול  IMC-GAPשהשלימו לאחרונה את הליכי הרישוי ועתידות
להתחיל את פעילותן בחודשים הקרובים ,ועוד  3שנמצאות בהליכי רישוי מתקדמים".
נכון ליום  ,20.10.20ישנן  18חוות גידול  IMC-GAPבעלות רישיון ,ובנוסף להן עוד  16חוות
גידול  IMC-GAPשהשלימו לאחרונה את הליכי הרישוי ועתידות להתחיל את פעילותן
בחודשים הקרובים.
ד .כך גם באשר למפעלי ייצור :במסגרת העדכון מיום  ,1.1.20נמסר כי "ישנם  5מפעלי ייצור
 IMC-GMPבעלי רישיון ובנוסף להם עוד  2מפעלי ייצור  IMC-GMPשקיבלו לאחרונה
רישיון ועתידים להתחיל את פעילותם בחודשים הקרובים" .נכון ליום  ,20.10.20ישנם 8
מפעלי ייצור  IMC-GMPבעלי רישיון.
ה .בדומה ,במסגרת העדכון מיום  1.1.20נמסר כי פועלים  7בתי מסחר  IMC-GDPבעלי
רישיון וכי מוצרי הקנביס נמכרים ב 74-בתי מרקחת ,ואילו נכון ליום  20.10.20פועלים
כבר  11בתי מסחר  IMC-GDPבעלי רישיון וכן  105בתי מרקחת בעלי רישיון.
.14

כמו כן ,יחידת הקנאביס הרפואי ממשיכה באופן שוטף לעדכן את נהליה .במקביל,
הגורמים המוסמכים פועלים אף באמצעות תיקוני חקיקה שונים במטרה לשפר את
השירות לציבור המטופלים ולפשט את המשטר הרגולטורי העדכני ,באופן מדוד ותחום.
נזכיר ,כי בהודעת העדכון האחרונה ,מיום  ,15.9.20פירטו משיבי המדינה בהרחבה את
ההתפתחויות השונות בכל הנוגע לפרסום טיוטות התקנות להערות הציבור והמשרדים
ולתוכן ומטרות התקנות המוצעות (ראו פסקה  5להודעת עדכון מטעם משיבי הממשלה וכן
בקשה למתן ארכה להגשת הודעת עדכון והתייחסות נוספת ,מיום .)15.9.20
בהקשר זה ,משיבי המדינה יבקשו לעדכן כי ביום  ,22.10.20פורסמה הוראת מנהל מס' ,9
שעניינה "הנחיות בדבר תיווי מוצרי קנביס רפואי ( )Medical Grade Cannabisושקיפות
המידע" .הנחיה זו נוגעת לקדם הנגשה של ידע לציבור על גבי המוצרים המשווקים ,וכמו
קודמותיה ,נועדה לעדכן את האסדרה החדשה ,ולשפר את השירות המוענק לציבור
המטופלים.
צילום הוראת מנהל מס'  ,9מיום  ,22.10.20מצורף להודעת העדכון ומסומן מש.4/
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בכל הנוגע לטענות הפרטניות של העותרת לפיהן מוצרי האסדרה הישנה אינם נמצאים
בבית המרקחת וכתוצאה מכך נגרמת פגיעה ברצף הטיפולי ,עמדת משיבי המדינה היא כי
הרפורמה לא מונעת מהמגדלים להמשיך ולגדל כל סוג צמח ("זן") .הימנעות החברות
מלעשות כן נובעת אך ורק מהחלטותיהן העסקיות ומשיקוליהן בלבד.
זאת ועוד ,העותרת כלל לא הצביעה על מקור סמכות חוקי המעניק למשרד הבריאות את
הסמכות לחייב חברה מסוימת לגדל סוגי זנים מסוימים ,ואף לא הצביעה על החלטה של
משרד הבריאות המונעת מהמגדלים לעשות כן .בדומה ,נהלי היק"ר כלל לא אוסרים על
סימון "זנים" על גבי האריזה ,ואין כל החלטה המונעת מהחברות מלעשות כן.
אשר לטענת העותרת לעניין הירידה בריכוז החומרים הפעילים במוצרים המיוצרים
בהתאם לתנאי האיכות ,משיבי המדינה סבורים כי אף דינה של טענה זו להידחות .ירידה
כזאת ,ככל שישנה ,אינה נובעת מהוראות משרד הבריאות ,אלא מסיבות אחרות :ייתכן
שכתוצאה ממדידה לא מדויקת שלא הייתה קיימת בעבר לעניין ריכוז החומרים הפעילים,
כאשר במסגרת הוראת מנהל מס'  9שהוזכרה לעיל נקבעה צורת מדידה מקצועית אחידה
לבדיקת ריכוזי החומרים הפעילים בפועל וכן חובת מדידה של קנבינואידים ופירוטם
בתעודת האצווה ,וכן החובה למסירת המידע הנ"ל באמצעות קוד על גבי האריזה; או בשל
ריכוזים שונים המצויים ביבול החקלאי בשנה נתונה .לפיכך אין כל מקום להפנות טענות
אלו כלפי משרד הבריאות.
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טענותיה הנוספות של העותרת ,כגון הטענות אודות החרגת מוצרים בהם ריכוז THC
מזערי ,שאינה עוזרת למטופלים ,תקיפת סוגיית הרישום של רופאים ,עלויות הנפקת
רישיון ,תופעת קבוצות הרכישה ,ועוד ,כלל לא נכללו בעתירה המקורית.
בנוגע לסוגיות אלו לא נערכה כל פניה מוסדרת למשרד הבריאות ולא ניתנה למשיבים
הזדמנות להשיב לטענות אלו .לעניין תיקוני החקיקה (שהוזכרו ופורטו במסגרת הודעת
העדכון מיום  – )15.9.2020העותרת ,כמו אחרים נוספים ,הגישה הערותיה לטיוטות
שהועברו להערות הציבור ,והערותיה ייבחנו בלב פתוח ובנפש חפצה.

.17

העולה מכל המקובץ הוא כי יישומה של האסדרה החדשה ,אשר נקבעה בהחלטת הממשלה
מ ,2016-מוסיף להתקדם .מתווה האסדרה החדשה ממשיך להתעדכן ולהשתפר ללא הרף,
כפי שנדרש וצפוי מרפורמה בסדר גודל שכזה ,וטענות העותרת השונות אינן מגלות כל עילה
להתערב בנעשה ,ובוודאי שלא להשיב את הגלגל לאחור ולהחזיר את השוק כולו למתווה
האסדרה הקודם (שלמעשה היה מתווה טרום-אסדרה) במסגרת העתירה דנן .כך הכריע
בית המשפט הנכבד במסגרת בקשותיה הקודמות של העותרת – וכך לעמדת המשיבים יש
לנהוג בבקשה דנן.
לפיכך ,משיבי המדינה סבורים כי דין טענותיה של העותרת להידחות.
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ד .העתירה במתכונתה הנוכחית מיצתה עצמה – ועדיין ...
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בנקודת הזמן הנוכחית ,וכאשר בוחנים את הדברים מבעד לפריזמה המשפטית ,סבורים
המשיבים כי העתירה הנוכחית הגיעה למיצוי וכי דינה להידחות ,תוך ביטול הצווים-על-
תנאי ,שכן צווים אלו הוצאו עוד קודם שהתקבלה החלטתה של ועדת הערר וטרם הוחלט
על מתווה הייצוא הניסיוני העשוי לטמון בחובו בשורה חשובה בדבר פוטנציאל ממשי
להורדת מחירים וולונטרית .פתרון זה – אשר חובת ההוכחה עליו טעונה קודם את יישומו
בשטח – מעידים העד היטב על מורכבותה של הסוגיה שלפנינו ,או בלשונו היפה של כבוד
השופט זמיר – היותה "בעיה רב קודקודית" שפתרונותיה אינם בינאריים (ראו למשל :בג"ץ
(;))2001

 7721/96איגוד שמאי ביטוח בישראל נ' המפקחת על הביטוח ,פ"ד נה(,625 )3
בג"ץ  1027/04פורום הערים העצמאיות נ' מועצת מקרקעי ישראל (פורסם בנבו,)9.6.11 ,
סעיף  3לפסק דינה של השופטת (כתוארה אז) נאור; בג"ץ  4885/03ארגון מגדלי העופות
בישראל אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' ממשלת ישראל ,פ"ד נט(.))2004( 60 ,14 )2
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"ועדיין – "....ועדת הערר היטיבה לבאר בהחלטתה מדוע בעת הנוכחית תהא זו טעות
להטיל פיקוח מחירים ,וזאת בשל השינויים בשוק אשר טרם התייצב ועדיין נמצא בתהליכי
שינוי (כניסת עוסקים חדשים ,שינויים במגמות הצריכה ,פתיחת השוק לייבוא ולייצוא
ועוד) .לפיכך ,סברה הוועדה שיש לבחון תחילה את אופן יישומו של מתווה הייצוא
והשפעתו על רמת המחירים של מוצרי הקנאביס.
משכך ,ועל מנת שיהיו בפני בית המשפט הנכבד נתונים אודות יישום מתווה הייצוא והיקף
השפעתו על סוגיית מחירי מוצרי הקנאביס בטרם יקבל הכרעתו; ומבלי שישתמע מכך
משום כרסום בעמדה המשפטית ה"נקייה" בדבר הצידוק לדחיית העתירה; המשיבים
יציעו לשוב ולעדכן את בית המשפט הנכבד בעוד חודשיים ימים .במסגרת הודעת עדכון זו
ידרשו המשיבים להתפתחויות ובכלל זה לעדכון לעניין הערכת השפעות מתווה הייצוא.
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העובדות המפורטות בהודעת העדכון הנוגעות למשרד הבריאות נתמכות בתצהירו של פרופ'
איתמר גרוטו ,משנה למנכ"ל משרד הבריאות.

היום ,י"א בחשון תשפ"א
 29באוקטובר 2020

רן רוזנברג ,עו"ד
סגן בכיר במחלקת הבג"צים
בפרקליטות המדינה

תוכן עניינים נספחים
נספח

שם הנספח

עמוד ראשון

מש1/

צילום החלטת ועדת הערר ,כפי שפורסמה באתר משרד האוצר ביום עמוד 1
29.10.20

מש2/

צילום פניית ועדת הערר לוועדת המחירים

עמוד 4

מש3/

צילום ההודעה על היציאה לפיילוט והמסמך המפרט את שמות החברות ,עמוד 5
המוצרים המוזלים ודרכי הניפוק

מש4/

צילום הוראת מנהל מס'  ,9מיום 22.10.20

עמוד 16

מש1/
צילום החלטת ועדת הערר ,כפי
שפורסמה באתר משרד האוצר
ביום 29.10.20
עמוד 1

מדינת ישראל
משרד האוצר
כ"ו תשרי תשפ"א
 14אוקטובר 2020

סיכום דיון ועדת ערר בעניין קנאביס רפואי מיום 14.10.2020
משתתפים:
חברי ועדת הערר:
גב' קרן טרנר – מנכ"לית משרד האוצר
פרופ' חזי לוי – מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' אבי וייס – נציג אקדמיה
משתתפים נוספים:
מר כפיר בטט – רמ"ט מנכ"לית משרד האוצר
מר יובל טלר חסון – יו"ר ועדת המחירים ,משרד האוצר
מר ודים פרמן – המפקח על המחירים ,משרד הבריאות
מר חיים הופרט – משרד הבריאות
עו"ד שרונה עבר הדני – לשכה משפטית ,משרד הבריאות
עו"ד ינון גוטגליק – לשכה משפטית ,משרד האוצר
גב' אורלי מלכה – משרד הבריאות
מר יהונתן קורץ – משרד הבריאות
מר איתי צפריר – משרד הבריאות
רשם :איתי צפריר
רקע:
בתאריך  1.7.2020התכנסה ועדת הערר לדון בנושא הטלת פיקוח מחירים על מוצרי הקנאביס הרפואי,
לאחר שבוועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד הבריאות (להלן – ועדת המחירים) התגלעה
מחלוקת בין נציגי משרד הבריאות לנציגי משרד האוצר .1ועדת הערר החליטה כי יש לבחון חלופות
לפיקוח מחירים ,שיענו על מטרות הרפורמה בשוק הקנאביס הרפואי :זמינות ונגישות המוצר למטופלים,
שמירה על איכות המוצר ,מחיר סביר וקידום ייצוא לחו"ל.
בהתאם להחלטה זו ,גורמי המקצוע במשרד האוצר ובמשרד הבריאות בחנו מספר חלופות לפיקוח
מחירים ,ביניהן החלופות הבאות:

 1להרחבה ר' החלטת ועדת מחירים מיום ( 8.6.2020קישור להחלטת הוועדה).

רח' קפלן  1ירושלים  9103002ת.ד  3100טל' 02-5317111 :פקס'02-5695338 :
אוצר ברשת www.mof.gov.il :
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שער הממשלה www.gov.il :

מדינת ישראל
משרד האוצר
 .1סבסוד באמצעות הכנסה לסל שירותי הבריאות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי;
 .2סבסוד המוצר באמצעות תקציב ייעודי ללא חובה חוקית;
 .3הכנסה לשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים (ביטוחים משלימים);
 .4עידוד התחרות והורדת מחירים על ידי אישור הייצוא לאור הצהרות העוסקים שפתיחת השוק
לייצוא תאפשר להם להוריד מחירים וכי גם יעשו כן.
מהלך הדיון:
נציגי משרד הבריאות תיארו כי בעת הזו חלופות  1-3לא צלחו מסיבות שונות .בימים אלה יוצאת לפועל
חלופה  4שהיא פיילוט המוגבל ,בשלב זה ,לכ 3-חודשים ,לאור הצהרות מספר חברות ,כי יורידו מחירים
למספר מוצרים ,זאת באופן שעתיד לתת כיסוי כמעט מלא לכל טווח ריכוזי המוצרים (גם אם לא לכל
המותגים ולא כל החברות) .במקביל ,משרד הבריאות יתחיל לאשר בקשות יצוא (בכפוף להבטחת מלאי
שיימכר בישראל) מה שיכול לתרום לרווחיות החברות על ידי גידול בהכנסות או על ידי הפחתת העלות
השולית .שילוב הורדת המחירים הוולונטרית של חלק מהחברות ,יחד עם היתר היצוא ,יכול לתת מענה
מסוים למטופלים וכן לעודד תחרות נוספת בשוק שגם היא עשויה לייצר הורדת מחירים .עם זאת ,קיים
חשש כי נאמנות המטופלים למוצר ,ההיתר הגורף יחסית ליצוא ,האפשרות לסבסוד צולב בין מוצרים
שכן הוזלו למוצרים שלא נכללו בפיילוט ,לא ישיגו בהכרח הורדת מחירים בכלל ולאורך זמן בפרט.
הדיון עסק בשאלה האם נכון להפעיל פיקוח מחירים על שוק זה ,ואם לא ,באילו כלים נכון וניתן לנקוט
בזמן זה.
מנכ"לית משרד האוצר טענה כי אין להטיל פיקוח מחירים על שוק זה ובטח שלא בנקודת זמן זו כשהשוק
לא התייצב ,וכי קביעת מחיר מפוקח תביא למחיר גבוה בהרבה מהמחיר שהושג במסגרת המתווה וגם
מהמחיר שמשרד הבריאות הציע לקבוע כמחיר מפוקח .מנכ"לית משרד האוצר הוסיפה כי יש להמשיך
ולבחון את השוק ואת רמת התחרות בו וכן חלופות רגולטוריות אחרות כמו הכנסה לסל התרופות ,סבסוד
או רכש דרך קופות החולים (יש לציין כי כלים אלו אינם רלוונטיים כיום בשל מחסומים של היעדר תקציב
מדינה ,מעבר להעדר החלטה על תיעדוף תקציבי בנושא זה ,היעדר גידור מחירים ועוד).
מנכ"ל מב"ר טען כי נכון להיום הכלי הרגולטורי היחיד העומד לרשות המדינה להתערב באופן מחייב
במחירי מוצרי הקנביס לשימוש רפואי הינו פיקוח מחירים .יחד עם זאת ,לאור הסיכונים שיש בפיקוח
מחירים ,לאור העובדה כי רק עתה החל פיילוט הייצוא ולאור הנכונות של חלק מהעוסקים על רקע פיילוט
זה לבצע הורדת מחירים וולונטרית ,לא יהיה נכון לקבוע כעת מחיר מפוקח למוצרי הקנאביס .פיילוט
עידוד התחרות והייצוא יכול להניב תוצאות חיוביות או שליליות ולכן יש לקבל החלטה רק לאחר שהשוק
יעבור את פרק הזמן של הפיילוט.
רח' קפלן  1ירושלים  9103002ת.ד  3100טל' 02-5317111 :פקס'02-5695338 :
אוצר ברשת www.mof.gov.il :
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שער הממשלה www.gov.il :

מדינת ישראל
משרד האוצר
פרופ' אבי וייס הצטרף לעמדת מנכ"לית האוצר וטען כי השוק לא התייצב ולכן מבחינה כלכלית הטלת
פיקוח בנקודת זמן זו עשויה לפגוע בענף ובעיקר בצרכנים בטווח הארוך .כלי פיקוח המחירים אינו כלי
לקביעת מדיניות סוציאלית ,ובמידה ויש רצון לעזור למטופלים ,עדיף להעניק סבסוד ישיר למטופלים.
הוא הסכים שכדאי שוועדת המחירים תבחן את השלכות הפיילוט ואת מצב השוק בעוד כמה חודשים,
לאחר השלמת הפיילוט.
סיכום והחלטה:
חברי ועדת הערר הסכימו פה אחד כי לא בשלה העת להטלת פיקוח מחירים על מוצרי הקנאביס הרפואי,
וזאת בשל השינויים בשוק אשר טרם התייצב ועדיין נמצא בתהליכי שינוי (כניסת עוסקים חדשים,
שינויים במגמות הצריכה ,פתיחת השוק ליבוא ולייצוא ועוד) .בכל הנוגע לפיילוט הייצוא ,יש מקום
לבחון את תוצאותיו ובכלל זה האם פתיחת השוק לייצוא תצליח לשנות את תמונת המצב בשוק הקנאביס
ובמחירים לצרכן .לכן ,יש לתת הזדמנות לפיילוט ולבחון את הצלחתו או אי הצלחתו בתום שלושת
החודשים.
לאור האמור ,החליטה ועדת הערר לבקש מוועדת המחירים לערוך דיון בנושא לכל המאוחר בעוד 4
חודשים .במסגרתו היא מתבקשת לבחון את מצב השוק נכון לאותו מועד ,מבנה השוק ורמת התחרות בו
ואת השלכות הפיילוט והשפעתו על המחירים .ככל שיידרש ,ועדת המחירים מתבקשת לדון פעם נוספת
בצורך בפיקוח מחירים.

רח' קפלן  1ירושלים  9103002ת.ד  3100טל' 02-5317111 :פקס'02-5695338 :
אוצר ברשת www.mof.gov.il :
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שער הממשלה www.gov.il :

מש2/
צילום פניית ועדת הערר לוועדת
המחירים
עמוד 4

4

מש3/
צילום ההודעה על היציאה
לפיילוט והמסמך המפרט את
שמות החברות ,המוצרים
המוזלים ודרכי הניפוק
עמוד 5

5

ט"ז בתשרי ,התשפ"א
 04אוקטובר 2020
סימוכין387420120 :

BOL

קבוצות

קטגוריות

שם מוצר

צורת מתן

ילדים עד גיל 21

מבוגרים

THC

T15C3

T15C3

תפרחת

99

139

T15C3

שמן

99

139

תפרחת

99

139

indica

תפרחת

99

139

T20C4

שמן

99

139

T10C2

תפרחת

99

139

T10C2

שמן

99

139

T10C10

תפרחת

99

139

T20C4

T10C2

BALANCED
דוברות
משרד הבריאות
מגדלי הבירה ,ת.ד 1176.ירושלים 91010
dover@moh.health.gov.il
טל 02-5081220/5 :פקס02-5655965 :

T10C10

sativa

6

הערות
בית מרקחת גבעת שמואל בן גוריון 11
03-532-7063
בית מרקחת ישראל יהוד אשכנזי 17
03-632-6611
בית מרקחת שלאין תל אביב יפו אלנבי
03-560-5371 138
בית מרקחת טללים  -פפו בע"מ רמלה
שדרות הרצל 08-922-9301 102
בית מרקחת האני שבתאי לוי חיפה
שבתאי לוי 04-853-4143 18
בית מרקחת גבעול תל אביב יפו הירקון
03-748-2000 288
בית מרקחת תל חי אשדוד שדרות תל חי
08-867-8795 63/17
בית מרקחת מקס פארם חולון פרופסור
משה שור 073-742-4050 16
Spokesman office
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
dover@moh.health.gov.il
Tel: 02-5081220/5 Fax: 02-5655965

UNIVO

T10C10

שמן

99

139

מדי-פלוס גבעת שאול ירושלים כנפי
נשרים 02-651-1155 10
בית מרקחת הנגב באר שבע קק"ל 08- 94
627-7016
בית מרקחת  ,EFGלוחמי הגטו  ,6פתח
תקווה 03-9227416
גרין פארמה ,טוליפמן  7ראשון לציון
052-2041466

קבוצות

קטגוריות

שם מוצר

צורת מתן

ילדים עד גיל 21

מבוגרים

הערות

THC

T15C3

UNV OLYMPUS T15/C3 IND INF

תפרחת

100

140

פארם ירוק – הגביש  ,4נתניה 09-
8305000

שמן

100

140

טלפארמה -טוליפמן  ,7ראשל"צ
0522041466

CANNDOC-UNIVO T15/C3
IND.10G
UNIVO T15/C3 BLAND OIL
דוברות
משרד הבריאות
מגדלי הבירה ,ת.ד 1176.ירושלים 91010
dover@moh.health.gov.il
טל 02-5081220/5 :פקס02-5655965 :

7

הנגב קק"ל  ,94באר שבע – 08-6277016
100

140

ישראל -אשכנזי  , 17יהוד 036326611

Spokesman office
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
dover@moh.health.gov.il
Tel: 02-5081220/5 Fax: 02-5655965

100

140

מקס פארם פרופסור משה שור  ,17חולון
0737424050

UNV NEPTUNE T20/C4 IND INF

תפרחת

100

140

UNIVO T20/C4 BLAND OIL

שמן

100

140

תל חי – שדרות תל חי  ,63/17אשדוד
088678795

 UNIVOגלילית

גלילית

100

140

קלאב פארם אם הדרך בית ינאי -
098666830

CBD

T3C15

CANNDOC-UNIVO C15/T3. 10G

תפרחת

100

140

תפרחת שדרות ירושלים  29,קריית ים -
0509627080

קבוצות

קטגוריות

שם מוצר

צורת מתן

ילדים עד גיל 21

מבוגרים

הערות

THC

T20/C4

(זמין להספקה ב 30לאוקטובר )
T20C4

תפרחת

100

140

בית מרקחת לומינרה בטלפון *5329

T15C3

T15C3

תפרחת

100

140

T10/C2

T10C2

תפרחת

100

140

Alpha-UNIVO T15/C3 SAT.G10
T20C4

אורנים
בריאות – אליהו קראוזה  ,46חולון 03-
5041911

שיח

דוברות
משרד הבריאות
מגדלי הבירה ,ת.ד 1176.ירושלים 91010
dover@moh.health.gov.il
טל 02-5081220/5 :פקס02-5655965 :
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Spokesman office
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
dover@moh.health.gov.il
Tel: 02-5081220/5 Fax: 02-5655965

קאנדוק

פנקסיה

BALANCED

T5C5

T5C5

תפרחת

100

140

THC

T20C4

)purple Dugbud (PD

סיגריות
מגולגלות

100

140

T15C3

Delta

תפרחת

100

140

T10C2

Alpha

תפרחת

100

140

קבוצות

קטגוריות

שם מוצר

צורת מתן

ילדים עד גיל 21

מבוגרים

הערות

THC

T10C2

שמן קנביס רפואי T10/C2

שמן

100

140

בית מרקחת לומינרה בטלפון *5329

T15C3

Sativa

תפרחת

100

140

Indica

תפרחת

100

140

שמן קנביס רפואי ( T15/C3זמין
להספקה מ 2-לנובמבר)

שמן

100

140

(זמין להספקה מ 2-לנובמבר )
Sativa

תפרחת

100

140

T20C4

דוברות
משרד הבריאות
מגדלי הבירה ,ת.ד 1176.ירושלים 91010
dover@moh.health.gov.il
טל 02-5081220/5 :פקס02-5655965 :
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בית מרקחת גבעול תל אביב יפו הירקון
03-748-2000 288

Spokesman office
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
dover@moh.health.gov.il
Tel: 02-5081220/5 Fax: 02-5655965

CBD

BALANCED

דוברות
משרד הבריאות
מגדלי הבירה ,ת.ד 1176.ירושלים 91010
dover@moh.health.gov.il
טל 02-5081220/5 :פקס02-5655965 :

(זמין להספקה מ 2-לנובמבר) Indica

תפרחת

100

140

שמן קנביס רפואי T20/C4

שמן

100

140

T5C10

שמן קנביס רפואי CBD T5/C10

שמן

100

140

T1C20

שמן קנביס רפואי CBD T1/C20

שמן

100

140

T1C28

שמן קנביס רפואי ( CBD T1/C28זמין
להספקה מ 2-לנובמבר)

שמן

100

140

T1C24

שמן קנביס רפואי ( CBD T0/C24זמין
להספקה מ 2-לנובמבר)

שמן

100

140

T3C15

תפרחות קנביס רפואי CBD T3/C15
(זמין להספקה מ 2-לנובמבר)

תפרחת

100

140

שמן קנביס רפואי ( CBD T3/C15זמין
להספקה מ 2-לנובמבר)

שמן

100

140

תפרחות קנביס רפואי T5/C5

תפרחת

100

140

שמן קנביס רפואי ( T5/C5זמין
להספקה מ 2-לנובמבר)

שמן

100

140

T5C5

10

Spokesman office
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
dover@moh.health.gov.il
Tel: 02-5081220/5 Fax: 02-5655965

140

100

תפרחת

T10/C10 תפרחות קנביס רפואי

140

100

שמן

 (זמיןT10/C10 שמן קנביס רפואי
) לנובמבר2-להספקה מ

הערות

מבוגרים

21 ילדים עד גיל

צורת מתן

שם מוצר

קטגוריות

קבוצות

*5329 בית מרקחת לומינרה בטלפון

140

100

תפרחת

TOGETHER T10/C2
INFLORESCENCE

T10C2

THC

140

100

שמן

OIL T10/C2 CANNABLISS GMP

140

100

תפרחת

TOGETHER T15/C3
INFLORESCENCE

140

100

שמן

OIL T15/C3 CANNABLISS GMP

140

100

תפרחת

TOGETHER T20/C4
INFLORESCENCE

140

100

שמן

OIL T20/C4 CANNABLISS GMP

140

100

תפרחת

TOGETHER T5/C10

Spokesman office
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
dover@moh.health.gov.il
Tel: 02-5081220/5 Fax: 02-5655965
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T10C10

טוגדר פארמה

T15C3

T20C4

T5C10

CBD
דוברות
משרד הבריאות
91010  ירושלים1176.ד. ת,מגדלי הבירה
dover@moh.health.gov.il
02-5655965 : פקס02-5081220/5 :טל

INFLORESCENCE
140

100

שמן

OIL T5/C10 CANNABLISS GMP

140

100

שמן

OIL T1/C20 CANNABLISS GMP

T1C20

140

100

שמן

OIL T3/C15 CANNABLISS GMP

T3C15

140

100

תפרחת

TOGETHER T5/C5
INFLORESCENCE

T5C5

140

100

שמן

OIL T5/C5 CANNABLISS GMP

140

100

שמן

OIL T10/C10 CANNABLISS GMP

T10C10

הערות

מבוגרים

21 ילדים עד גיל

צורת מתן

שם מוצר

קטגוריות

קבוצות

9277* מוקד ההזמנות

140

100

תפרחת

בראשית

T15C3

THC

140

100

שמן

ארז

T3

140

100

תפרחת

מיכאל

T1C20

Spokesman office
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
dover@moh.health.gov.il
Tel: 02-5081220/5 Fax: 02-5655965
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BALANCED

תיקון עולם

CBD

דוברות
משרד הבריאות
91010  ירושלים1176.ד. ת,מגדלי הבירה
dover@moh.health.gov.il
02-5655965 : פקס02-5081220/5 :טל

140

100

שמן

אבידקל

C3

140

100

תפרחת

GL

T5C10

CBD

140

100

תפרחת

GL

T5C5

BALANCED

הערות

מבוגרים

21 ילדים עד גיל

צורת מתן

שם מוצר

קטגוריות

קבוצות

בית מרקחת "דורון" רעננה

140

100

תפרחת

INF T20/C4 EASE KK INDICA
BETTER

T20C4

THC

1  שלוחה09-7716084 טלפון- להזמנות

140

100

סיגריות
מגולגלות

INF PRE ROLL INDICA T20/C4

140

100

תפרחת

INF T20C4 ENABLE AK BETTER

140

100

שמן

OIL T20/C4 SUPPORT PK BETTER

140

100

תפרחת

INF T15/C3 INDICA COMFORT BB
BETTER

140

100

תפרחת

INF T15/C3 INDICA SOLID KD

03-6864340 טלפון להזמנות

052-2959188 - נייד וווטסאפ

Spokesman office
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
dover@moh.health.gov.il
Tel: 02-5081220/5 Fax: 02-5655965
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מדיקיין

בטר

T15C3

דוברות
משרד הבריאות
91010  ירושלים1176.ד. ת,מגדלי הבירה
dover@moh.health.gov.il
02-5655965 : פקס02-5081220/5 :טל

BETTER
T10C1

OIL T10/C1 REST OIL BETTER

שמן

100

140

BALANCED

T5C5

INF T5/C5 REBUILD BETTER

תפרחת

100

140

קבוצות

קטגוריות

שם מוצר

צורת מתן

ילדים עד גיל 21

מבוגרים

הערות

טבע אדיר

THC

T15C3

אינדיקה ML

תפרחת

100

140

פארם ירוק הגביש  ,4נתניה 09-8305000

שמן TC

שמן

100

140

אינדיקה ML

תפרחת

100

140

שמן TC

שמן

100

140

IMC

THC

"קנדה  ( " SHISHKABERRY /ייבוא
 INDOORקנדה )  -אינדיקה

תפרחת

100

140

"אלה "  -אינדיקה

תפרחת

100

140

שמן TC

שמן

100

140

T20C4

דוברות
משרד הבריאות
מגדלי הבירה ,ת.ד 1176.ירושלים 91010
dover@moh.health.gov.il
טל 02-5081220/5 :פקס02-5655965 :

T15C3

14

רונה פארם

בכל בתי המרקחת המנפקים את
המוצרים.

Spokesman office
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
dover@moh.health.gov.il
Tel: 02-5081220/5 Fax: 02-5655965

140

Spokesman office
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
dover@moh.health.gov.il
Tel: 02-5081220/5 Fax: 02-5655965

100

תפרחת

) 5/5 " פראג" ( מאוזן

15

T5C5

BALANCED

דוברות
משרד הבריאות
91010  ירושלים1176.ד. ת,מגדלי הבירה
dover@moh.health.gov.il
02-5655965 : פקס02-5081220/5 :טל

מש4/
צילום הוראת מנהל מס'  ,9מיום
22.10.20
עמוד 16

היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)
קנביס למטרות רפואיות
הוראות מנהל ( - )9אוקטובר 2020
22.10.2020
להלן הנחיות בדבר תיווי מוצרי קנביס רפואי ( )Medical Grade Cannabisושקיפות המידע.
חלות ההנחיות המפורטות להלן הינן כמפורט בגוף המסמך.
 .1בהמשך ובנוסף להודעות קודמות מיום  , 20.4.2020מיום  9.7.2020ומיום  , 1.9.2020בעניין מוצרי הקנביס
המורשים לייצור ולניפוק למטופלי הקנביס ברישיון ,ובמסגרת הגברת שקיפות המידע למטופלים לגבי מוצרי הקנביס
הרפואי ,נבקש להדגיש את האמור בהנחיות לכללי סימון האחוז הכולל של החומרים הפעילים  THCו  , CBD -מתן
הנחיות לעניין חובת מדידה של קנבינואידים נוספים ופירוטם בתעודת האצווה ,מתן ופרסום מידע של תעודות האצווה
באמצעות קוד  QRעל גבי אריזת מוצרי הקנביס ,וכן מתן הנחיות לסימונים על גבי אריזת מוצרי הקנביס של הליכי
הקרנה ופעולות פיזיקליות וכימיות אחרות שהופעלו על חומר הגלם ו/או המוצר במהלך תהליכי הגידול והייצור.
 .2ככלל ,רק מוצרי הקנביס המפורטים בטבלה שבהמשך המסמך ,מאושרים לייצור ,להפצה ולשימוש רפואי .יודגש כי כל
מוצרי הקנביס המאושרים יגודלו ,ייוצרו ,יעברו בדיקות מעבדה לשחרור אצוות ,ישונעו ,יאוחסנו וינופקו רק בהתאם
ובכפוף לעמידה בדרישות האיכות של היק"ר כמפורט בנהלי היק"ר שבאתר משרד הבריאות.
 .3מוצר קנביס יהיה אך ורק מוצר שהוא חלק מ"אצוות ייצור" כהגדרתה בנהלי האיכות .כל אצוות ייצור תתועד ב"תעודת
אצווה" שנדגמה עפ"י "פרוטוקול דיגום" כהגדרתם בנהלי האיכות ובהנחיות אלו.
 .4ההנחיות :
א .בדיקת אחוז כולל בפועל של חומרים פעילים  :בהתאם לכללי האיכות (נוהל  – IMC-GMP 152דרישות
איכות לייצור מוצרי קנביס רפואי ,סעיף  ) 7.4חובה כי הכמות של כל חומר פעיל שיש לבדוק ולסמן ,תכלול
גם את כמות החומר הפעיל וגם את כמות הצורון החומצי של החומר .יוסבר כי עבור  CBD ,THCוקנבינואידים
עם משקל מולקולרי דומה ,מקדם ההמרה הוא  .0.877כלומר :הכמות הכוללת של  THCשתסומן תהיה –
כמות החומר הפעיל שנמדד  +כמות הצורון החומצי *  . 0.877כן יוסבר כי בכדי לחשב אחוז כולל בפועל (על
בסיס יבש) יש לחלק את הריכוז (על בסיס רטוב) במקדם של אחוזי לחות:
).(100-%WATER CONTENT )/ 100
ע"מ לקבל את האחוז הכולל של החומר על בסיס יבש:
%THC Total "as is" = (%THCA*0.877) + %THC
])%THC Total "on dry basis" = %THC Total "as is"/ [(100% - %WATER CONTENT)/100
%CBD Total "as is" = (%CBDA*0.877) + %CBD
])%CBD Total "on dry basis" = %CBD Total "as is"/ [(100% - %WATER CONTENT)/100
חישוב לדוגמא :
%THCA=20.4%
%THC=0.3%
LOD= 14%
%THC Total "on dry basis"= (20.4*0.877+0.3) / [(100-14)/100] = 21.2%
האחוז הכולל של החומר הפעיל ,על בסיס יבש בפועל של החומרים  , THC, CBD, CBNיוצג על אריזת מוצרי
הקנביס.
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היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)
ב .חובת מדידה של קנבינואידים נוספים ופירוטם בתעודת האצווה  :יש למדוד את הכמות של כל הקנבינואידים:
 .THC, THC-A, THCV, CBD, CBD-A, CBDV, CBN, CBG, CBG-A, CBC, CBC-A,בהתאם לכללי האיכות (נוהל
 – IMC-GMP 152דרישות איכות לייצור מוצרי קנביס רפואי ,סעיף  ) 7.4על שיטות הבדיקה בכלל והשיטה
האנליטית לבדיקת הקנבינואידים השונים בפרט ,תעבורנה תיקוף על פי עקרונות הפרמקופיאה לתיקוף שיטה
אנליטית (מהפרמקופיאות  USPאו  .) EPיש לכלול את הכמויות הנ"ל בתעודת שחרור האצווה.
תחולת היישום הינה החל מ  , 1.12.2020כאשר עבור הקנבינואידים הנוספים (מעבר לאלו אשר חייבים בניטור
כבר היום ,כלומר  (THCV, CBDV, CBC-A :ניתנת ארכה עד  31.5.2021על מנת לאפשר פרק זמן מספק לפיתוח
ותיקוף שיטות הבדיקה.
ג .מסירת מידע באמצעות קוד  : QRתעודת שחרור האצווה ,אשר כוללת את האמור בסעיף ב' לעיל ,עבור כל
אצווה ,תופיע בכתובת במרשתת (באתר אינטרנט) אשר תקושר באמצעות קוד  QRשיופיע על אריזת מוצר
הקנביס .תחולת היישום הינה החל מ .1.1.2021
ד .הנחיות לסימונים על גבי אריזת מוצרי הקנביס של הליכים ופעולות פיזיקליות וכימיות שהופעלו על הקנביס,
חומר הגלם ו/או המוצר במהלך תהליכי הגידול והייצור  :ככל שהופעלו על קנביס או חומר גלם למוצר קנביס
רפואי או מוצר קנביס רפואי פעולות כנ"ל ישוקפו ההליכים/הפעולות לציבור המטופלים באמצעות סמלילים בינ"ל
מקובלים ,היק"ר יפרסם רשימת סמלילים בינ"ל (ככל שקיימים) לנוחיות היצרנים וקביעת שפה אחידה.
יוסבר :ככל שבוצעה פעולת "פסטור קר" – יהיה שימוש בסמליל עבור מזון שעבר הקרנה .עבור פעולות אחרות
כגון  :חיטוי  ,UVחיטוי ע"י פלסמה קרה ,חיטוי ע"י אוזון ("אוזוניזציה" ) ,וכו' – יהיה שימוש בסמלילים מקובלים
אחרים ,ובמידה ולא קיים סמליל בינ"ל מקובל ,תתואר הפעולה בכיתוב מתאים (כגון " :מוצר הקנביס עבר חיטוי
בפלסמה קרה" " ,בעת הגידול התבצע שימוש בחומרי הדברה" "חומר הגלם עבר חיטוי ב "...וכיו"ב ,וכאמור
ובנוסף ,בעלון לצרכן יתואר ההליך/הפעולה/התכשיר תוך ציון השלב בו יושם).
סימון הסמליל ע"ג האריזה החיצונית יהיה בין אם בהדפסה ע"ג האריזה כשזו פעולה קבועה ,או במדבקה
שתודבק ע"ג האריזה באצוות רלוונטיות ,כך שמוצר/אצווה שלא עברו את התהליך (למשל הקרנה)  -לא יישאו את
הסמליל.
בנוסף " :מקרא" מילולי של כלל הסמלילים יופיע בעלון למוצר קנביס המצורף למוצר הקנביס וכן באתר היק"ר.
האריזות והעלונים עם הסמלילים/הכיתוב יועברו לאישור היק"ר כאמור בנוהל .152
תחולת היישום הינה החל מ .1.6.2021
 .5נא היערכותכם ופעולתכם ,בהתאם.
בברכה,
מגר' יובל לנדשפט
מנהל היחידה לקנביס רפואי
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היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)
תפרחות קנביס רפואי IMC-Medical Grade
קבוצה

קטגוריה

THC

CBD

CBN

Exp.

"קנביס רפואי "T0/C24 CBD

0%
( ) 0.5% - 0.0%

24%
() 28% - 20%

0%
)(Up to 1.5%

מינימום חצי שנה

"קנביס רפואי "T1/C20 CBD

1%
( ) 2.5% - 0.0%

20%
() 24% - 16%

0%
)(Up to 1.5%

מינימום חצי שנה

"קנביס רפואי "T3/C15 CBD

3%
( ) 5.5% - 0.5%

15%
( ) 19% - 11%

0%
)(Up to 1.5%

מינימום חצי שנה

"קנביס רפואי "T5/C10 CBD

5%
( ) 7.5% - 2.5%

10%
( ) 14% - 6%

0%
)(Up to 1.5%

מינימום חצי שנה

"קנביס רפואי "T10/C10

10%
( ) 14% - 6%

10%
( ) 14% - 6%

0%
)(Up to 1.5%

מינימום חצי שנה

"קנביס רפואי "T5/C5

5%
( ) 9% - 1%

5%
( ) 9% - 1%

0%
)(Up to 1.5%

מינימום חצי שנה

10%
( ) 14% - 6%

2%
( ) 3.8% - 0%

0%
)(Up to 1.5%

מינימום חצי שנה

10%
( ) 14% - 6%

2%
( ) 3.8% - 0%

0%
)(Up to 1.5%

מינימום חצי שנה

15%
( ) 19% - 11%

3%
( ) 5.5% - 0%

0%
)(Up to 1.5%

מינימום חצי שנה

15%
( ) 19% - 11%

3%
( ) 5.5% - 0%

0%
)(Up to 1.5%

מינימום חצי שנה

20%
( ) 24% - 16%

4%
( ) 7% - 0%

0%
)(Up to 1.5%

מינימום חצי שנה

20%
( ) 24% - 16%

4%
( ) 7% - 0%

0%
)(Up to 1.5%

מינימום חצי שנה

CBD Rich

THC/CBD
Balanced

THC Rich

"קנביס רפואי סאטיבה
"T10/C2
מקור/אופי של זני Sativa
"קנביס רפואי אינדיקה
"T10/C2
מקור/אופי של זני Indica
"קנביס רפואי סאטיבה
"T15/C3
מקור/אופי של זני Sativa
"קנביס רפואי אינדיקה T15/C3
"
מקור/אופי של זני Indica
"קנביס רפואי סאטיבה
"T20/C4
מקור/אופי של זני Sativa
"קנביס רפואי אינדיקה
"T20/C4
מקור/אופי של זני Indica

היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 91010
IMCA@moh.health.gov.il
טל08-6268000 :
פקס02-6474810 :

Israeli Medical Cannabis Agency
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
IMCA@moh.health.gov.il
Tel: 08-6268000
Fax: 02-6474810

18

היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)

"שמן קנביס רפואי "IMC-Medical Grade
קטגוריה

THC

CBD

CBN

Exp.

קבוצה

0%
( ) 0.5% - 0.0%

24%
() 28% - 20%

0%
)(Up to 1.5%

מינימום חצי שנה

CBD Rich

"שמן קנביס רפואי CBD
"T1/C28
"שמן קנביס רפואי T0 CBD
"C24
"שמן קנביס רפואי CBD
"T1/C20
"שמן קנביס רפואי CBD
"T3/C15
"שמן קנביס רפואי CBD
"T5/C10

1%
( ) 2.5% - 0.0%

28%
() 32% - 24%

0%
)(Up to 1.5%

מינימום חצי שנה

1%
( ) 2.5% - 0.0%

20%
() 24% - 16%

0%
)(Up to 1.5%

מינימום חצי שנה

3%
( ) 5.5% - 0.5%

15%
( ) 19% - 11%

0%
)(Up to 1.5%

מינימום חצי שנה

5%
( ) 7.5% - 2.5%

10%
( ) 14% - 6%

0%
)(Up to 1.5%

מינימום חצי שנה

THC/CBD
Balanced

"שמן קנביס רפואי "T10/C10

10%
( ) 14% - 6%
5%
( ) 9% - 1%
3%
( ) 6% - 0%
10%
( ) 14% - 6%
15%
( ) 19% - 11%
20%
( ) 24% - 16%

10%
( ) 14% - 6%
5%
( ) 9% - 1%
3%
( ) 6% - 0%
2%
( ) 3.8% - 0%
3%
( ) 5.5% - 0%
4%
( ) 7% - 0%

0%
)(Up to 1.5%
0%
)(Up to 1.5%
0%
)(Up to 1.5%
0%
)(Up to 1.5%
0%
)(Up to 1.5%
0%
)(Up to 1.5%

"שמן קנביס רפואי "T5/C5
"שמן קנביס רפואי "T3/C3
"שמן קנביס רפואי "T10/C2
THC Rich

"שמן קנביס רפואי " T15/C3
"שמן קנביס רפואי "T20/C4
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מינימום חצי שנה
מינימום חצי שנה
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