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צמח הקנאביס בצורתו הטבעית כתפרחות או מעובד לכדי  –קנאביס רפואי" ""  

 ,החומרים הקיימים בו באופן טבעי, אשר גודל כל שכולל אתתכשיר, 

בהיתר מאת  , לצרכים רפואיים,לכךורשה שהעובד בידי עוסק  אוהופק 

  ".המנהל

 לפקודה יבוא: 13אחרי סעיף  .2 א13הוספת סעיף 

צוא קנאביס י"י  

 רפואי

צוא של קנאביס ילא יחולו על י 13הוראות סעיף  א.13

 ."39, בכפוף להוראות לפי סעיף רפואי

ר ב ס ה י  ר ב  ד

מטרת הצעת החוק היא להסדיר ולקיים הפרדה ברורה בין האיסור על כל מסחר בקנאביס כ"סם 

רפואי בהתאם לרפורמה צוא קנאביס רפואי המותר כיום בשימוש ימסוכן" על פי הגדרתו בפקודה זו, ובין י

. המטרה היא להסדיר את ייצוא 2016בחודש יוני  1587מס'  שהעביר שר הבריאות בהחלטת ממשלה

מהלך שיעניק לקופת המדינה לפי  –צוא ישראלי ירפואי ולאפשר יצירת שוק קנאביס רפואי ליהקנאביס ה

 הערכות כמיליארד שקל בקירוב בכל שנה.

עוד עשרות רבות של בקשות מבעלי עסקים קיימות ברות מגדלות וכיום פועלות בישראל כשמונה ח

לעסוק בתחום, הממתינים לאישור הגורמים הרלוונטיים. יזמים וחוקרים, כמו גם בעלי העסקים עצמם, 

מספרים על פניות רבות מכל העולם המגיעות ישראל, בבקשה לרכוש מן התוצרת האיכותית המגודלת 

ות פרויקט קנאביס רפואי בישראל. כל אלו, בארץ, ובבקשה ללמוד מן הידע שהצטבר בחמש עשרה שנ

נכלל יחד עם שאר סוגי הקנאביס באיסור הגורף על הקנאביס הרפואי בשל כך שנתקלים בחסמים רבים, 

 .סחר ועסקה בו

באופן מובהק  צואיהקנאביס הרפואי המיועד ליהגדרתו המדויקת של קנאביס רפואי בחוק תחריג את 

, זאת של סמים מסוכנים סחר והספקהצוא, יבוא, יישעניינו איסור על  13מסעיף  ,ובלשון החוק המפורשת

. המהלך 39שהשר רשאי כבר כיום לקבוע לפי סעיף בכפוף לתקנות   ,צוא בקנאביס רפואייעל מנת להתיר י

צוא והפקת מירב הפוטנציאל הטמון בו למען עתידה  הכלכלי, הרפואי והמדעי של ייאפשר פתיחת השוק לי

 .למדינת ישרא
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