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שאלת המחקר: האם יש לשנות את היקף היתרי השימוש בקנאביס רפואי? 
מספר ההיתרים המוצעים על ידי ממשלת ישראל לשימוש בקנאביס רפואי, נמוך משמעותית מסך הכל 

החולים הנזקקים לו. התחליפים הפרמטולוגיים לקנאביס רפואי מאופיינים בעלויות גבוהות יותר ולא ניתנה 

הוכחה ליתרון בתועלתם. לפיכך, חשוב לבחון מדיניות המעודדת את הנגשת הקנאביס הרפואי לכלל 

החולים מול ההשלכות החברתיות של ההרחבה בהיקף היתרי השימוש כתוצאה מזליגת הקנאביס למטרות 

לא רפואיות. עבודה זו תבחן את העלויות החברתיות כתוצאה מהגדלת מכסת היתרי השימוש לקנאביס 

רפואי לכל החולים (על פי ההערכה) אשר ההיתר יכול להועיל להם. ראוי לציין כבר עתה כי העבודה לא 

תעסוק בכדאיות לגליזציה מלאה של הקנאביס. 

!
תקציר 

קנאביס נחשב עד היום על פי ההאמנה הבינלאומית, ברשימת חומרה מספר 1, בה כלולים חומרים ברמת 

הסיכון הגבוה ביותר שאין בהם שימוש רפואי. על פי ההאמנה, הן השימוש והן הסחר בסם מהווים עבירה 

פלילית. לפיכך, ישנן השלכות רבות להרחבת ההיקף של השימוש בצמח הקנאביס כלפי העולם כולו. ישראל 

חתומה על ההאמנה הבינלאומית והוראותיה מחייבות אותה, אף על פי שמדינות מסוימות בארה׳׳ב 

החתומות גם הן על האמנה אינן מקיימות את ההאמנה הבינלאומית עליה חתמו ואישרו בעבר שימוש 

בקנאביס רפואי כנגד אישור מיוחד לאנשים פרטיים (זאת על פי רשת אי אן סי בי - האינטרנשיונל נרקוטיקס 

קונטרול בורד). 

השאלה העומדת בפנינו היא, האם להרחיב את היקף השימוש בקנאביס רפואי וכיצד יש להביא בחשבון את 

כל התרחישים האפשריים כדי שהתועלת תעלה על הנזק.  

ברור כי ככל ותיהיה נגישות חופשית של קנאביס אם מרשם (כמו ריטלין) או אם בצורה חופשית מהמדף 

(כמו אקמול) יש להניח כי לא רק חולים אשר זקוקים לקנאביס לתרופה יצרכו את המוצר. 

לפיכך, יש לבחון שווקים עולמיים קיימים אשר יישמו מודלים מתאימים על מנת להגיע למודל האופטימאלי 

שיתאים לישראל. בנוסף, כפי שצוין לעיל, בעבודה זו נבחן את העלות החברתית הנגרמת עקב הרחבת 

היקף השימוש בקנאביס רפואי, בעזרת מחקרים רבים שנעשו בעולם בנוגע להשפעותיו החיצוניות 

השליליות והחיוביות על מנת לאמוד את אותן השפעות על החברה הישראלית. 

חשיבות נושא המחקר נמדד על פי שני היבטים מרכזיים, העומדים על סדר היום הציבורי. האחד, ההיבט 

הרפואי, אשר נוגע לסגולותיו הרפואיות של הקנאביס שהוכח כבעל תרומה משמעותית בשיפור הרגשת 

החולים במחלות רבות. השני, ההיבט הכלכלי, אשר נוגע בעיקר לעלות החברתית הנובעת משימוש 

בקנאביס וכן התרומות הכלכליות הנובעות מהגדלת ההיצע בשוק בו קיים ביקוש רב למטרות לא רפואיות 

ככלל ורפואיות בפרט. 

!
!
!
!
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היבט הרפואי 
היקף המחקרים שנעשו בנושא הקנאביס לצורך שימוש רפואי וסגולותיו הרפואיות של הצמח גדלו בשנים 

האחרונות בעקבות ממצאים חדשים אשר מתגלים על בסיס יומיומי. החומרים הפעילים בצמח הקנאביס 

והמרכזי מביניהם ה-THC, התגלו כבעלי סגולות רפואיות בקרב חולים במחלות שונות אם כשיפור מצב 

החולה או כהקלה בסבלו של החולה. לאור מחקרים חדשים בתחום ניתן להפריד את ההשפעה של הצמח 

לשני קולטנים שונים הנמצאים בגוף והנקראים: CBD 1 ו-CBD 1 .CBD 2 מזוהה עם איזורים במוח 

שקשורים לחשיבה, לזיכרון, ולתחושת כאב ולקאורדינציה מוטורית ולכן, יש לכך תופעות לוואי, המתבטאות 

בשינוי במצב הרוח. ל-CBD 2, קשר ישיר למערכת החיסונית ולתאי הדם הלבנים ואין להם תופעות לוואי. 

ראוי לציין שאף בסקר נרחב שנערך בשנת 2000 עבור הפרלמנט באוסטרליה בקרב מדינות דרום מזרח 

וולס, נאמר שה-THC הינו הקנבואיד בעל ההשפעה הגדולה ביותר להקלה על בחילה, הקאות והגברת 

התיאבון. סקר זה נערך ע"י ד"ר ויין הול שהינו מומחה בעל מוניטין בינלאומי בתחום חקר הקנאביס ואף הוא 

ציין כי לגבי שימושים רפואיים אחרים של החומר קיימים ממצאי מחקר מועטים.  

יש להבחין בין שימוש רפואי בקנבואידים סינתטיים לבין שימוש בצמח הקנאביס עצמו. הקנבואידים 

הסינתטיים משמשים להקלה בבחילות והקאות בקרב חולי סרטן המקבלים טיפולים כימותרפיים ובקרב חולי 

איידס כבר מעל לעשור. לעומת זאת, השימוש בצמח הקנאביס עצמו נמצא בימים אלו במרכז הסוגיה 

הציבורית הדנה באישור השימוש בקרב חולים בעקבות סגולותיו הרפואיות. 
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תרשים 1: תכונותיו הרפואיות של צמח הקנאביס



הארגון הקנדי למחקרים רפואיים CMAJ (2010), בחן את התכונות הרפואיות של צמח הקנאביס ומצא לו 

סגולות רפואיות בתחומים שונים בעולם הרפואה כגון: תחום האונקולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, כאב, 

נוירולוגיה ועוד (ראה תרשים 1). 

אין ספק כי היקף הנגישות והפתיחות של הציבור לקנאביס יגרום להתפתחות עתידית ברפורמת הרפואה 

וכן חשיפה יותר גדולה לסגולותיו כתרופה. ככל שתיהיה חשיפה גדולה יותר ונגישות גבוה יותר, יתפתח ענף 

המחקר בתחום זה ותיקבע תרומתו העתידית לעולם הרפואה גם בתחומים שאינם מוכרים עד היום. 

!
היבט הכלכלי 

כאמור לעיל, לא נעסוק בכדאיות לגליזציה מלאה של קנאביס, אך חשוב להבין מהו מצב שוק הקנאביס כיום 

בהשוואה למצב בו יורחב היקף השימוש לכלל הציבור, דהיינו, לגליזציה מלאה. 

!
מאקרו: 

לגידול היקף השימוש בקנאביס משמעות כלכלית מהותית, אולם הינה מינורית ביחס לסה׳׳כ תקבולי 

הממשלה ממסים (ראה תרשים 2). 

על פי מחקר של מכון ירושלים לחקר שווקים (2013), נמצא כי בהינתן לגליזציה מלאה לשימוש בקנאביס, 

ייכנסו לקופת המדינה הכנסות ממס קנייה וממע׳׳מ בסה׳׳כ של כ-942.5 מיליון ש׳׳ח מדי שנה. חישוב 

המספר הנ׳׳ל התבסס על גורמים רבים שנלקחו בחשבון כגון: כמות הצריכה כיום, גמישות הביקוש, עלויות 

ייצור, גובה המיסוי ועלויות אכיפה. 

נמצא כי, כיום שוק הקנאביס הלא חוקי בישראל מגלגל מחזור של 2.47 מיליארד בשנה מבלי שמשולם עליו 

מס כלשהו. הפיכת שוק זה לחוקי תביא לצמצום ניכר בשוק השחור. בישראל, הצריכה הכוללת של קנאביס 

עומדת כיום על כ-24.7 טון בשנה וצפויה לעלות ב-24% בלבד לאחר לגליזציה. נתון זה מעיד על כך שכבר 

כיום, קיים שוק פעיל לקנאביס על אף היותו בלתי חוקי. 

!
לצורך בדיקת הוודאות בשימוש הבלתי חוקי בקנאביס, הנחת המחקר היא כי מערכת אכיפת החוק משקיעה 

5% ממשאביה באכיפת איסור השימוש בקנאביס (ראה תרשים 3). 

5% מתקציב הגורמים המעורבים כגון: המשטרה ובתי המשפט, מוערכים בכ-690 מיליון ש׳׳ח בשנה. לכן, 

יוצא כי החסכון השנתי (חיבור הכנסות ממס וחסכון מעלויות) מגיע לכדי 1.62 מילארד ש׳׳ח בשנה.  

!
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תרשים 2: שוק הקנאביס היום ולאחר לגליזציה



!
נוסף לחסכון השנתי, ייתכנו הכנסות ממסים ממגדלים וסוחרים הפועלים כיום בשוק השחור ואשר אינם 

משלמים מס. 

!
בנוסף, קרוב לוודאי כי אותם מגדלים וסוחרים מהווים מעמסה על המדינה בעודם מצהירים על כך כי הינם 

מובטלים וזוכים לקצבאות הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי. 

כאמור, לגליזציה של קנאביס בחקיקה צפויה להכניס סכום מכובד לקופת המדינה אך עם זאת יש לבחון 

זאת מול עלויות ההשקעה בטיפולים רפואיים כתוצאה מעלייה ניכרת בצריכת קנאביס. 

לצורך הדגמה מתחום האלכוהול, ארה׳׳ב (משרד ה-ONDCP) דיווחה בשנה האחרונה על הכנסות ממס על 

אלכוהול בסך 9 מיליארד דולר, כאשר ההוצאות בגין טיפולים רפואיים הנובעים מהשימוש באלכוהול עמדו 

על 185 מליארד דולר, כלומר, ההכנסות מהוות פחות מ-5% מההוצאות. 

!
מיקרו: 

כדי לבחון את הרחבת היקף היתרי השימוש בקנאביס רפואי לעומק, יש לבדוק מהן ההשפעות החיצוניות 

השליליות ואת העלות החברתית כתוצאה מכך.  

יש לזכור כי קנאביס כיום הינו מוצר בלתי-חוקי ולכן קיים כשל שוק עקב א-סימטריה באינפורמציה עבור 

הצרכנים הצורכים את המוצר למטרות פנאי. 

בישראל חולים רבים צורכים קנאביס רפואי. לכן, יש לבחון את המודל הכלכלי המוצע לחולים. החולים 

משלמים היום תשלום חודשי חד פעמי בסך 370 ש׳׳ח כאשר התשלום אינו תלוי בכמות הנרכשת. לשם 

השוואה, תקרת הגבייה החודשית של דמי השתתפות עצמית בגין תרופות מרשם שגובות קופות החולים 

מחולים כרוניים היא בין 256 ש׳ח ל-310 ש׳׳ח. היות וחלק מבעלי ההיתר צורכים גם תרופות אחרות, 

מדובר בתוספת ניכרת על התקרה הקבועה לחולים כרוניים. שינוי שיטת התשלום לחולים הצורכים קנאביס 

באופן שהתשלום יקבע לפי הכמות הנצרכת ימנע זליגה של רכישת הסם ויעלה את רווחת החולים, שכן 

ההפרש בין הכמות אותה החולה רוכש לכמות שהוא צורך בפועל תעלה את הסבירות שהפרש זה ינוצל 

למטרות לא רפואיות וימכר בשוק השחור. 

!
רקע 

כיום על פי מכון ירושלים לחקר שווקים (2013), 278,000 ישראלים צורכים קנאביס, אשר מתוכם רק 

15,000 הינם בעלי היתר רפואי לצריכת קנאביס.  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תרשים 3: שיעור עבירות הקשורות לקנאביס מסך העבירות בשלבי אכיפה שונים



נוסף לכך, קיימת מגמת עלייה בצריכת קנאביס על ידי חולים, שכן ככל שחולף הזמן הכמות המבוקשת עולה 

והכמות הנצרכת עולה. כך ב-2013 בפרק זמן של שנה נרשמה עלייה של כ-4,000 היתרים לשימוש 

בקנאביס (מ-11 אלף ל-15 אלף). מדובר בעלייה של כ-36%. על פי הוועדה הממשלתית (וועדת העבודה, 

הרווחה והבריאות), אשר הוקמה ב-2010 כדי לבחון מודלים להפצה של קנאביס רפואי בשנים קודמות, 

מספרי ההיתרים צפוי לגדול, וכן עשוי להגיע לכ-40,000 היתרים מורשים לצריכת קנאביס רפואי בתוך 

עשור. בעקבות תחזיות אלו ניתן להסיק כי בחינת המכסה האופטימלית תוך התחשבות בזליגה לצרכי פנאי 

הינה קריטית בעת יישום מודל ההפצה של קנאביס רפואי. כבר כיום ניתן למצוא כי מתקיימות הערכויות של 

משרד הבריאות להגדלת היקף השימוש בקנאביס בקרב חולים אשר עומדים בהתוויות שנקבעו על ידי 

משרד הבריאות. 

על פי מדגם מייצג של מכון ירושלים לסקר שווקים, קיימת מגמת עלייה באשר להסכמה של כלל הציבור 

בישראל כי לקנאביס אכן יש שימושים רפואיים לגטימיים (ראה תרשים 4). למרות שמרבית הציבור מסכים 

לשימושיו הרפואיים של הקנאביס, המחקר מצא בסקר אחר, שרק 26% מסכימים שיש להתירו בחוק, ואילו 

64% אינם מסכימים.  

ניתן להסיק מכך, שאכן יש מקום לבחון את הרחבת היקף היתר השימוש בקנאביס רפואי אך מדינת ישראל 

עוד רחוקה מהנגשתו לכלל הציבור. 

יצויין כי החלטת מזכירות הממשלה מיום 15.12.13 לגבי השימוש בקנאביס למטרות רפואיות מגלה 

התחלה של גישה יותר "פתוחה" לשימושיו לעומת הממשלות הקודמות. יש בהתחלה סעיפים מקלים באופן 

משמעותי להנגשת הקנאביס לציבור החולים הזקוק לו ומשאירה את משרד הבריאות כגוף האחראי על 

הסדרת נושא הקנאביס הרפואי או במילים אחרות ה"שריף" של שוק הקנאביס הרפואי בארץ. 

מסקנות והמלצות מזכירות הממשלה פורצות דרך במהותן וניתן כמעט לומר שחלה רפורמה בתחום זה 

לעומת המצב המוכר בעבר.  

�7

תרשים 4: האם לקנאביס יש שימושים רפואיים לגטימיים?



להלן עיקרי המלצות מזכירות הממשלה בתחום הכלכלי וכן בתחום הרפואי המשפיעות באופן ישיר על 

רווחת הצרכן: 
הממשלה תפעל להנגשה, פישוט, ייעול וקיצור הליכי קבלת הרישיונות והנפקתם לשימוש בקנאביס רפואי •

למטרות רפואיות למטופלים.  
הממשלה מתחייבת לאפשר מקור אספקה ראוי של קנאביס למטרות רפואיות תוך התחייבות על שמירת •

ביטחון הציבור למניעת זליגתו לצרכים לא רפואיים. הדו׳׳ח המצורף להחלטה מתאר את דרך הסדרת 

נושא השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, אשר כיום אינו רשום כתרופה ועדיין מוגדר כסם מסוכן. נושא 

רישום הקנאביס הינו קריטי לעניין מודל השוק המתאים וניתן לראות שישנה התקדמות מסוימת מהגדרתו 

כסם מסוכן להגדרתו כתרופה, גם אם התקדמות זו אינה בולטת. 
כל מי שיעסוק בתחום יחויב ברישיונות מתאימים. המגדלים ייבחרו על פי מכרזים מסודרים של ממשלת •

ישראל תוך פיקוח של הממשלה. ניתן לראות שהממשלה לוקחת את תחום גידול ואספקת הקנאביס לכיוון 

של מונופול. יתכן ויהיו לכך השלכות כלכליות מבחינת מחיר המוצר/תרופה לרווחת החולים הנזקקים לכך 

באופן עקיף.  
 המלצות בנוגע לייבוא הצמח ממקורות אחרים בחו"ל (כיום אין מקורות רבים מלבד כמויות מזעריות •

מהולנד) כך ששוק הקנאביס לא יתבסס רק על תוצרת מקומית בלבד על ידי מגדלים שקיבלו אישור לכך.  
אספקת התרופה לחולים תיעשה בבית מרקחת, אקט המצביע על המהפך שצמח הקנאביס עובר •

מתפישתו כסם אשר צורכים אותו עבריינים לתרופה אשר צורכים אותה חולים הנזקקים לכך. 
הסמכת 10 רופאים נוספים כ-״מנהלים״ בנוסף ל-20 הקיימים כיום, אשר יוסמכו לספק את הקנאביס •

במרשם לכלל החולים. 

יישום המלצות אלו הינו הסבר ישיר לגידול בהיצע בשוק הקנאביס הרפואי כיום. פישוט התהליך והגברת 

הנגישות לציבור מביאה לגידול ישיר בכמות הנצרכת, שכן, כמות החולים הזכאים לקנאביס רפואי כיום 

גדולה בהרבה מן ההיצע הנגיש. בהתאם לתחזיות, הכמות הנצרכת צפויה אף לגדול בשנים הקרובות.  

!
לסיכום, ניתן לומר כי המצב כיום הוא כי ״קנאביס רפואי משמש כתרופה, אולם ככל סם מסוכן המשמש 

כתרופה, הוא ניתן בפיקוח רפואי הדוק ועל פי מרשם, בפיקוח רופא לגבי המינון, צורת השימוש בו ועל 

התאמתו לחולה״ (החלטת ממשלה מס׳ 1050, 2013). 

הגדרה של הקנאביס כ"סם מסוכן" בארץ צריכה להתאים להגדרות הסמים המסוכנים האחרים הקיימים 

בשוק, בהתאם לרפורמות הבינלאומיות המשתנות בתחום. בהתאם לכך, על הממשלה לקבוע את המדיניות 

הממשלתית האופטימלית אשר תמזער את העלות החברתית ותמקסם את רווחת החולים. 

!
סקירה עולמית 

חשוב להשוות את שוק הקנאביס הרפואי המתפתח במדינת ישראל לשווקים עולמיים וותיקים אשר יישמו 

מודלים שונים מבחינת היקף השימוש בקנאביס רפואי ונגישותו לציבור. כיום מיושמים ברחבי העולם מודלים 

של לגליזציה כמעט מלאה, דה-קרמינילזציה, ושוק לצרכים רפואיים המותנה בפיקוח ממשלתי ואישורים 

מתאימים. עמדת האיחוד האירופאי לגבי הקנאביס היא, כי מדובר בסם נרקוטי בעל תכונות ממכרות בצורה 
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נמוכה עד בינונית, אשר השימוש בו מוצע לצורך הקלה על כאבים ועל תופעות לוואי נוספות, הנגרמות 

מטיפולים במחלות כרוניות כגון: איידס, טרשת נפוצה, כימותרפיה, כאב וכו׳. 

!
הולנד 

הולנד היא המדינה היחידה שהרחיקה לכת והתירה משנת 2004 שימוש בקנאביס לא רק לצרכים רפואיים 

אלא גם לשימוש ולמכירה לכלל הציבור בבתי קפה וזאת ללא צורך באישור רפואי. המכירה מתבצעת 

בתנאים מגבילים מינימליים (כמות מקסימלית אשר ניתן לקנות) ובפיקוח מיוחד, אשר הוקם לצורך כך על 

ידי ״המשרד לקנאביס רפואי״ (BMC). משרד זה מתפקד כמונופול בתחום הייבוא, הייצוא והסחר הסיטונאי 

בקנאביס המדווח לגוף האחראי לפיקוח על חומרים נרקוטיים והאמנות הבינלאומיות. בהולנד כל מי שרשאי 

לגדל קנאביס לצרכים רפואיים חייב למכור את תוצרתו לאותו משרד לקנביס רפואי (ה-BMC) והוא אשר 

אחראי על בקרת האיכות של החומר ואספקתו לבתי המרקחת. 

בסקר שנערך בקרב משתמשי התרופה בשנת 2004 (לאחר הרפורמה בחוק להתרת השימוש בקנביס 

רפואי) בבתי המרקחת בהולנד, התגלה כי 40.4% מהמשתתפים הצהירו כי השימוש בקנאביס גרם לירידה 

משמעותית בשימוש בתרופות נגד כאבים, דלקות וכדו'. בקרב 48.6% לא השתנתה כמות התרופות שצרכו 

ו-10.1% דיווחו כי לא צרכו תרופות בנוסף לקנאביס. קבלת אישור רפואי בהולנד לצריכת קנאביס אינו 

מותנה בהתוויות ספציפיות ע״י משרד הבריאות ומתבסס על שיקול דעת מקצועי של הרופא המנפק בלבד. 

יש לציין כי גם בהולנד הליברלית, אין אספקת קנאביס לצרכים רפואיים מתבצעת בדרך של פיקוח על ידי 

הגדלתו למטרות רפואיות ואספקתו הישירה לבתי המרקחת. לעומת זאת, הולנד יישמה מודל של מונופול 

שבו המשרד מחויב לקנות את כל הכמות מהמגדלים והוא אחראי גם על הפצתו. בנוסף, ניתן להגיד 

שבמודל בו הולנד פועלת כרגע, ייצוא הקנאביס מהווה חלק משמעותי יותר ממדינות אחרות, שכן, ישנו 

ביקוש בעולם (גם בישראל) לקנאביס רפואי מהולנד. 

ראוי לציין שבהולנד לא מתקיים המודל של לגליזציה מלאה, אך הקנאביס מוגדר כ"סם קל" ולכן צריכתו 

בכמויות קטנות לשימוש אישי אינה מובילה בדרך כלל להעמדה לדין. 

מחירו של אחד גרם קנאביס לצרכן עמד בשנת 2013 על 8.6 יורו שהם 41 ש׳׳ח. 

המודל ההולנדי יצר גם דעות חלוקות בקרב הציבור ההולנדי עצמו מכיוון שהיקף הלגליזציה רחב מאוד 

ומעורר התנגדות בקרב חלק מהציבור. בהתחשב בהרכב האוכלוסייה המיוחד במדינת ישראל (התנגדות 

דתיים, חרדים וכו׳), ניתן להסיק שיישום מודל זה ייצור אף מחלוקות גדולות יותר בקרב הציבור הישראלי. 

ישום המודל בישראל - ההתחשבות בשיקולים הכלכליים בכל הקשור לשימוש בקנאביס מצריכה את הידוק 

הפיקוח על הליך הייצור ועל איכות החומר. מאחר ואם מכירה חוקית של הקנאביס ייכנסו לתחום, גם 

גורמים שאינם פועלים ממניעים פילנתרופים אלא ממניעים כלכליים. כמו כן, מאחר וקנאביס רפואי משמש 

כתרופה, יהיה צורך בקריטריונים מחמירים של בקרת איכות והבטחת הייצור והאספקה. יש לבחון האם 

המודל המיושם בהולנד מתאים למודל האופטימאלי בישראל בהתאם לההבדלים המהותיים בין המדינות, 

בין המשתמשים ובדרך השימוש במוצר. 

!
!
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קנדה 
 המודל לשימוש רפואי בקנאביס שונה בתכלית השינוי מן המודל המיושם בהולנד וזאת כתוצאה ממסקנות 

שהתקבלו בתקופה האחרונה. ניתן לראות שבקנדה בדומה להולנד, גם היא חתומה על האמנה הבינלאומית 

בדבר סמים נרקוטיים וכן גם היא משנת 2001 מאפשרת קבלת קנאביס רפואי לחולים הזקוקים לכך לפי 

מרשם רופא בניגוד לאמנה. כמו בהולנד, גם בקנדה הוקם משרד האחראי לעניין הסדרת נושא הקנאביס 

הרפואי. בשנת 2003 משרד הבריאות הקנדי התחיל לפעול באמצעות חברה פרטית (PPS) לשם גידול 

הקנאביס למטרות רפואיות, עיבוד ואחסנה, ביצוע בדיקות איכות והפצתה למטרות מחקר. בניגוד להולנד, 

חברה פרטית זו אחראית לכל שלבי התהליך. בשנת 2013 מחירו של גרם קנאביס עמד על כ-5 דולר 

קנדיים כלומר כ-17 ש״ח, ונכון ל-30 ביוני 2013 קיבלו 35,091 מטופלים, רישיון לשימוש במריחואנה 

למטרות רפואיות. בהתאם לנתוני מפקד האוכלוסין משנת 2011, האוכלוסיה מונה בקנדה 33 מיליון 

תושבים. החברה הפרטית מספקת את הקנאביס עד לביתו של בעל המרשם או למשרדו של הרופא, כאשר 

יש אפשרות בו המטופל מגדל בעצמו את הצמח או רשאי למנות אדם נוסף אשר ייגדל בשבילו. במודל זה, 

האכיפה על זליגת הקנאביס לצרכים לא רפואיים בעייתי יותר שכן הפיקוח על המגדלים הדוק פחות. על פי 

התקנות החדשות, ביום 31.2.14 משרד הבריאות הקנדי הפסיק לספק למטופלים קנאביס באמצעות חברת 

PPS ואסר על גידול עצמי של קנאביס. נתון זה מעניין במיוחד מאחר והחלטות אלה, כנראה, התקבלו לאור 

כשל שוק בפיקוח הקנאביס כמוצר רפואי הנצרך לצרכים רפואיים בלבד. המטופלים מקבלים כיום את 

הקנאביס הרפואי ממגדלים פרטיים שלהם רישיון ממשרד הבריאות. מחירו של גרם קנאביס ניקבע על ידי 

המגדלים הפרטיים ולא על ידי משרד הבריאות, דבר שיוביל לתחרות בין המגדלים בניגוד למודלים אחרים 

המשתמשים במונופול לצורך ניהול שוק הקנאביס הרפואי. 

!
ניתן לראות שמדינות בעולם מיישמות מודלים שונים לשוק הקנאביס הרפואי וזאת בהתאם לאינטרסים בכל 

מדינה ולהשקפת עולמם. יש ללמוד את המודלים השונים המיושמים במדינות אלו, על מנת להגיע למודל 

הרצוי למדינת ישראל, תוך למידה מהמסקנות של מדינות אלו והפקת הלקחים לבחירת המודל 

האופטימאלי, שיאפשר יישום של מודל משודרג למדינת ישראל. 

בעזרת ההשוואות למדינות העולם והתחשבות בשוני גודל האוכלוסיות, נוכל להעריך את הכמות המוצעת 

המקסימלית שאותה יש להנגיש לציבור החולים, תוך מזעור הזליגה של הקנאביס הרפואי לצרכי פנאי. 

!
סקירה ספרותית 

קיימות כיום שתי גישות עיקריות באשר להשפעות החברתיות והבריאותיות של השימוש בקנאביס. 

מחד, קיימת גישה המתנגדת לשימוש ומאמינה כי יש בכך השפעות שליליות המתבטאות בנזקים נפשיים 

וגופנים. 
על פי מחקרו של טייכמן מ׳ ופלא-אורן נ׳ (״האדם והסם חומרים פסיכואקטיבים התנסות,שימוש 

והתמכרות״), שימוש חד פעמי ואף צריכה של קנאביס בתדירות של פעם בשבוע אינו נמצא כגורם לנזק 
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גופני או נפשי. אולם, שימוש תכוף אפילו בכמות קטנה של קנאביס, עלול להביא בפגיעה בזיכרון לטווח קצר 

וכן השתנות בתחושת הזמן והמרחב. 

חוקרים רבים טענו כי קנאביס מהווה טריגר להתפרצות מחלות נפשיות שונות. יתר על כן נמצא גם קשר בין 

שימוש תכוף בכמויות גדולות לבין קשיי הסתגלות חברתיתות, תגובות פרנואידיות והתקפי חרדה, חוסר 

מוטיבציה ואפטיה, אך השפעות אלו נמצאו בעיקר בקרב אוכלוסיות בעלות נטייה תורשתית למחלות נפש 

(שופמן, א׳ וויצטום, א׳. ״קנביס- סם בעל השלכות מסוכנות בתחום בריאות הנפש״). כמו כן, נמצא קשר בין 

נזקים גופניים לבין צריכת קנאביס כגון: פגיעה במערכת החיסונית, במערכת הנשימה, במערכת הלב וכלי 

הדם, ועוד גם ללא תלות גופנית בסם (וכסמן, י׳. ״צמח הקנביס- יתרונות מול חסרונות״). 

כמו כן, על פי עמדת ארגונים כמו ״האגודה למלחמה בסמים״ אשר נשענת על מחקרים רבים, רוב המכורים 

להרואין התחילו בעישון קנאביס ומכך מסיקים שקנאביס מהווה ״שער מעבר״ לסמים קשים (הרשות 

למלחמה בסמים ״מריחואנה״- נייר עמדה). 

מאידך, הגישה התומכת בשימוש הקנאביס מאמינה שהרחבת היקף השימוש יביא לירידה בתאונות 

הדרכים, בפשיעה, באלימות ובהוצאות בריאותיות. 

מחקר שנעשה באוניברסיטת שיקאגו על ידי Mark Anderson (2013) מצא שהרחבת היקף השימוש 

בקנאביס מביא לירידה של כ-8% עד 11% בשיעורי מוות עקב תאונות דרכים כבר בשנה הראשונה של 

שינוי המדיניות. טענה זו נובעת ממסקנות המחקר כי מאחר וקנאביס ואלכוהול מוצרים תחליפיים, עלייה 

בצריכת קנאביס מביאה לירידה בצריכת אלכוהול. ניתן להסיק מכך, שהרחבת היקף השימוש בקנאביס 

תביא לירידה בכל אותם השפעות שליליות של אלכוהול על החברה כגון: אלימות, פשיעה ותאונות דרכים. 

ניתן לראות את תוצאות המחקר בתרשים 5 כאשר הקו המקווקו מייצג את המדינות בארה׳׳ב בהם לא אושר 

שימוש בקנאביס לעומת הקו הרציף המייצג את המדינות בהם אושר השימוש בקנאביס. הציר האופקי מייצג 

את מספר השנים לאחר הרחבת היקף השימוש והציר האנכי מתאר את ממוצע שיעורי התמותה עקב 

תאונות דרכים. על פי המחקר, ניתן לראות בבירור כי ישנה ירידה משמעותית בשיעורי התמותה כבר בשנה 

הראשונה להרחבת היקף השימוש. 
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תרשים 5: התפתחות שיעורי מוות בארה׳׳ב לפני ואחרי הרחבת היקף השימוש בקנביס



על פי מחקר אחר של קבוצת חוקרים קנדים (Thomas, G.Chris, D. 2009), ההוצאות הבריאותיות 

הנובעות משימוש בקנאביס עומדות על כ-20 דולר בשנה למשתמש, לעומת 822 דולר בשנה למשתמש 

באלכוהול ו-165 דולר לשנה למעשני טבק (ראה תרשים 6). כלומר, ההוצאות הבריאותיות כתוצאה מצריכת 

קנאביס מהוות 2.5% בלבד מההוצאות הבריאותיות כתוצאה מצריכת אלכוהול ו-12% מהוצאות הבריאות 

כתוצאה מצריכת טבק. המחקר בחן את ההוצאה הבריאותית הממוצעת עקב צריכה ממושכת של קנאביס, 

אלכוהול וטבק בקרב צרכנים רבים. 

 

 

!
ניתוח 

כיום, ניתן לקבוע בוודאות כי ההתוויות של משרד הבריאות אינן נותנות מענה לצרכים של כלל החולים להם 

קנאביס רפואי יכול להועיל. עבודה זו תתמקד בחולים אלו כרף מקסימלי לצורך קביעת היקף ההיצע הנגיש 

לשימוש רפואי. 

התחזיות של משרד הבריאות מצביעות על כך כי שיעור הזכאים לקנאביס רפואי עתיד לגדול לכ-40,000 

בעלי היתר בתוך עשור. בקביעת הרף המקסימלי, אנו נתמקד בעבודה זו בקבוצות החולים אשר הטיפול 

בקנאביס רפואי הוכח כיעיל בהתאם למחקרים קודמים, ללא קשר להתוויות הפורמליות של משרד 

הבריאות. לפיכך, השאיפה היא לבסס את הנגשת התרופה לחולה בהתאם לתרומתה לאותו חולה אל מול 

העלות החברתית השולית הנגזרת מכך.  

לדוגמא, כיום מספר הסובלים בישראל מכאב כרוני מגיע לכ-4% מן האוכלוסייה, כלומר, מדובר ביותר 

מ-300,000 ישראלים, אשר קנאביס רפואי מהווה תחליף לתרופות מסוימות הנצרכות על ידם. 

נבחן בקרב מספר חולים אלו, את מרכיב ההוצאות הבריאותיות הנובעות מצריכת תרופות מרשם לצורך 

הקלה בכאבים, לעומת צריכת מוצר הקנאביס הרפואי כמוצר תחליפי. מכך, נבחן את התועלת הנגזרת 

לחולים אלו כתוצאה מצריכת קנאביס אל מול מכירתו בשוק השחור. לפי מחקר ירושלים לסקר שווקים, 

הקנאביס מוצע כיום במחיר ממוצע של 100 ש׳׳ח וכן אנו מניחים כי עקב פרמיית הסיכון הכרוכה בסחר 

והיותו לא חוקי, לא צפויה ירידה חדה במחיר. כתוצאה מכך, סחר בקנאביס לצרכים לא רפואיים יוצע במחיר 

של 100 ש׳׳ח לגרם. 
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תרשים 6: הוצאות בריאות ואכיפה בגין צריכת קנאביס, טבק ואלכוהול, קנדה 2002



על מנת לפשט את תהליך הבדיקה נחלק את החולים על פי המחלות בהם הקנאביס הרפואי הוכח כבעל 

תרומה משמעותית, מהתרומה המשמעותית ביותר לתרומה המינורית ביותר ונבחן מהו היקף ההיתרים 

האופטימלי. יש לזכור כי כאב הינו רק אחד מתחומים רפואיים רבים אשר הוכחה בהם תרומתו של 

הקנאביס הרפואי כמקל בכאבים ובסבל החולים. 

!
מודל הרווחה החברתית 

לצורך המחשת המצב כיום והאינטרקציה בין הרווחה החברתית למספר ההיתרים לשימוש בקנאביס, 

נסתכל על מודל הרווחה החברתית אשר יצרנו בתרשים 7.  

הציר האפקי, מתאר את כמות ההיתרים לשימוש בקנאביס רפואי, אשר ממוקמים בסדר יורד לרמת 

תרומתם לחולה השולי. כלומר, ככל שכמות ההיתרים גדלה, תרומת ההיתר הנוסף לחולה השולי פוחתת. 

עקומת ה- U-patient מתארת את תועלת החולה השולי ממכירת קנביס רפואי, אל מול צריכתו  כתרופה 

תחליפית לטיפול בו הוא נמצא כיום, במונחי עלות. לדוגמא, עבור 1,000 ההיתרים הראשונים, שצריכת 

קנאביס הינה קריטית עבור אותם חולים, וכן התחליפים המוצעים יקרים יותר, העלות עבורם ממכירת 

קנאביס גבוהה מאוד. 

כאמור, ככל שמספר ההיתרים גדל, לחולה השולי יותר משתלם למכור את הקנאביס הרפואי מאשר לצרוך 

אותו בעצמו ולכן העלות ממכירת קנאביס יורדת.  

עקומת ה-MSC מתארת את העלות החברתית השולית בגין הגדלת מספר ההיתרים, המתבטאת בעיקרה 

בזליגת קנאביס רפואי לצרכים לא רפואיים. כלומר, עם העלייה בכמות ההיתרים המובילה לעליה בכמות 

הזולגת למטרות לא רפואיות, עולה העלות החברתית (העלות החברתית היא קומבינציה לינארית של 

הכמות הזולגת). יצויין כי עקומת MSC קעורה מאחר והיא באה לתאר עלות חברתית שולית פוחתת, שכן 

ההיתר השולי מוסיף זליגה שולית קטנה והולכת עקב אופיה הפוחת של פונקציית הביקוש בשוק הקנאביס 

(למטרות לא רפואיות). 

�13

תרשים 7: מודל הרווחה החברתית

A

B

C



נקודה A מסמלת את המצב כיום ומהווה נקודת מוצא של 15,000 היתרים מורשים לחולים אשר נמצאו כי 

תרומת הקנאביס משמעותית לגביהם על פי ההתוויות של משרד הבריאות. 

שיעור זה, מעלה כי עבור הממשלה, רווחת החולים מצריכת הקנביס גבוהה מאשר העלות החברתית 

השולית הנגזרת מזליגת המוצר לצרכים לא רפואיים שכן אחרת לא הייתה מספקת כמות זו ואף פועלת 

להרחבתה, כפי שעולה מהמלצות ועדת הממשלה הנוכחית. 

בנקודה A, העלות החברתית חיובית, זאת לאור שקיימת זליגה מסויימת של הקנאביס לצרכים לא רפואיים 

(על פי דיווחי הרשויות). העובדה כי הממשלה פועלת להנגשת הקנאביס הרפואי לקהל יעד רחב יותר, 

מוכיחה כי המצב כיום אינו משקף את המצב האופטימלי. 

נקודה B מייצגת את המצב האופטימלי, אשר בו כמות ההיתרים המבוקשת והתועלת אשר נגזרת מכך 

לחולים, שווה בקירוב לעלות החברתית השולית הנגזרת מאספקת כל היתר. כלומר, אחרון החולים שבאמת 

זקוקים לתרופה ומשתלם לו לצרוך אותה, אכן בעיקר צורך אותה או לחילופין, שהעלות החברתית שווה 

בערכה לרווחת החולים. 

נקודה C מתארת את הנפקת ההיתר הרפואי לחולה השולי, אשר התועלת האישית שלו ממכירת כל כמות 

הקנאביס שברשותו גבוהה מאשר צריכתו בפועל. ככל שהתועלת של הפרט תיהיה שלילית יותר, הוא יעדיף 

למכור כמות גדולה יותר לשוק השחור. 

נקודה C מציינת נתון מעניין בכל הקשור להגדלת מספר ההיתרים והבעייתיות הציבורית שבה בהקשר 

להשלוכתיה על החברה הישראלית. כמו כן, היא מחזקת ומבהירה את העמדה של קביעת רף מקסימלי 

להיתרים רפואיים. במידה ומעלים את הרף, הכמות הנזלגת ההולכת וגדלה, מביאה בהתאמה לעלייה 

בעלות החברתית, ואף עלולה להיות גדולה מהתועלת לחולים. 

במודל הכלכלי, נבדוק את ההשלכות החברתיות בגין זליגת קנאביס רפואי למטרות לא רפואיות בעזרת 

חישוב העלות החברתית השנתית, הנגרמת עקב הזליגה.  

לאחר התייעצות עם מספר מומחים בתחום הרפואה, הסקנו כי קביעת רף החולים המקסימאלי שקנאביס 

רפואי יכול להועיל להם, צריך להיעשות בליווי מקצועי רפואי, תוך בחינת השפעת התרופות התחליפיות 

ותופעות הלוואי הנגזרות מהן. מעבר לכך, לא ניתן להעריך את מספר החולים הצורכים תרופה זו או אחרת, 

שכן הכמות הנצרכת משתנה בהתאמה למצבו של כל חולה. בהינתן הממצאים הניתנים לרשותנו, אין 

ביכולתנו לאמוד את מספר החולים המקסימאלי שיש לאפשר לו היתר לצריכת קנאביס. 

לכן, נצא מנקודת הנחה כי שיעור הזליגה עקב הרחבת היקף היתרי השימוש בקנאביס רפואי לכל החולים 

הזקוקים לו, הינו 100%, כלומר, נגישות לכלל האוכולוסיה. 

בהנחה שכזאת, כל טענה בנוגע להשפעות הכלכליות-חברתיות בהכרח תקפות לכל מספר נמוך יותר של 

היתרים, שכן אנו מודדים את ׳המקרה הגרוע ביותר׳. 

!
!
!
!
!
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המודל הכלכלי 
מדידת העלות החברתית תיהיה מוגדרת כמונח בערך כספי. את העלות החברתית, ניתן לחלק ל-2 

קטגריות - הוצאות פנימיות (השפעות ישירות על הצרכן) והוצאות חיצוניות (השפעות על צד שלישי או 

החברה בכלולתה) המורכבים מהמשתנים הבאים: 

 

 

 

 

 

!
 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

על פי מחקרים רבים, ישנם מספר משתנים בעלות החברתית שהוצגה לעיל, אשר אינם משפיעים על 

העלות החברתית הנובעת משימוש בקנאביס. 

למשל, מחקר שהתבצע במשך 12 שנים על ידי אוניברסיטת פיטסברג בארה׳׳ב, הראה כי קנאביס 

כשלעצמו אינו מהווה ״שער מעבר״ לסמים קשים, אלא, הסביבה בה רוכשים אותו. כמו כן, הרווח 

הפוטנציאלי עבור הסוחרים במכירת סמים קשים (כגון קוקאין והרואין) גדולה בהרבה ממכירת קנאביס, לכן, 

קיים אינטרס גדול לסוחרים למכור סמים קשים, אשר גוררים את הצרכנים להתמכרות והצורך לצרוך 

ולהתנסות בחומרים מסוכנים ואף ממכרים יותר.  

מסקנתנו מהמחקר עד עתה, שזליגה מלאה של קנאביס דרך גורמים מורשים (כגון בתי מרקחת, חולים 

וחוות ייצור) תיטיב עם החברה, מכיוון, שתפחית את מעבר הצרכנים לסמים קשים, וזאת על ידי הפחתת 

האינטרקציה עם סוחרים בשוק השחור. לכן, אין אנו רואים ב״שער המעבר״ משתנה בעל עלות חברתית 

חיובית ולפיכך אינו נלקח בחשבון במשוואתנו. 

בנוסף, כעולה ממחקרה של Karyn E. Model (2003), שימוש בקנאביס אינו מגביר אלימות ופשיעה. 

המחקר, התבסס על מדגם של מדינות בהם אושר מכירת קנאביס מול מדינות בהם המכירה לא אושרה. 

במדינות בהם חל איסור על שימוש בקנאביס, ניתן לראות שיעורי פשיעה ואלימות גבוהים יותר מאשר 

מדינות בהם הותר השימוש. 
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הוצאות פנימיות הוצאות חיצוניות

      !
!אלימות!

!שוק השחור!
!תאונות דרכים!

השפעה חיצונית 
שלילית של עישון 

!פסיבי!
פשיעה

הוצאות בגין 
טיפולים רפואיים 

(מחלות 
!בריאותיות)!
אובדן כושר 
עבודה עקב 
!התמכרות!

״שער מעבר״ 
לסמים קשים

עלות חברתית



השוק השחור לא רלוונטי למשוואתנו מכיוון שהוא מונע על ידי גורמים רבים כגון סחר בנשים, סמים קשים 

ופשיעה ולכן השפעת הרחבת היקף הקנאביס על שוק זה כנראה מזערית.   

לכן, המשתנים: פשיעה, אלימות, שוק שחור ו-״שער מעבר״, לא נלקחו בחשבון במשוואתנו. 

על מנת למצוא את העלות החברתית, נתייחס למשתנים שכן נלקחו בחשבון, ביחס להוצאתם בגין צריכת 

אלכוהול וסיגריות הניתנות לאמידה כיום. כלומר, עבור כל משתנה, נמצא את המקדם (𝜷) המתאר את 

היחס בין השפעת אלכוהול/סיגריות לקנאביס על אותו משתנה ונכפיל בנתון הוצאת המדינה בשנה 

האחרונה. המשוואה מתוארת כך: 

!
!

כאשר: 
 

עלות חברתית שנתית בגין הרחבת היקף השימוש בקנאביס רפואי, במיליוני שקלים. -
שיעור הזליגה של קנאביס רפואי לצרכים לא רפואיים. -
שיעור עליה בצריכת קנאביס רפואי עקב זליגה מלאה. -
הוצאות בגין טיפולים רפואיים עקב עישון טבק. -
הוצאות בגין תאונות דרכים עקב צריכת אלכוהול. -
  הוצאות בגין אובדן כושר עבודה בקרב צרכנים עקב התמכרות לצריכת אלכוהול. -
היחס בין השפעת עישון קנאביס לעישון טבק על הבריאות. -
היחס בין השפעת קנאביס להשפעת אלכוהול על תאונות דרכים. -
היחס בין השפעת קנאביס להשפעת אלכוהול על אובדן כושר עבודה. -

!
המודל המוצע על ידינו, מביא דרך נוחה לחישוב העלות החברתית בגין הרחבת היקף היתרי השימוש 

בקנאביס רפואי כפונקציה של מספר משתנים: טיפולים רפואיים, תאונות דרכים ואובדן כושר עבודה. מעבר 

לכך, המשוואה מתחשבת בשיעור הזליגה והצריכה התלויים במספר ההיתרים המוצעים לשימוש. שימוש 

במשוואה מאפשר ניתוח מעמיק של מרכיבי הפסד הרווחה ונותן שקיפות מלאה בבחינת מספר ההיתרים 

שיש לאפשר. 

נתונים עבור היחס בין השפעת קנאביס להשפעת אלכוהול/סיגריות על המשתנים המוגדרים נלקחו 

ממחקרים מן העבר העסקו בכך (יפורטו בהמשך). נתונים עבור ההוצאות בגין המשתנים השונים נלקחו 

ממקורות ממשלתיים ומהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (יפורטו בהמשך).  

חשוב לציין, שעקב חוסר בנתונים מדויקים של משתמשי הקנאביס בישראל וההשלכות על החברה 

הישראלית, אנו נניח רף עליון (ניקח את מצב הקיצון) עבור כל מדד אשר נמצא בשיטתנו, על מנת למדוד 

את השפעת ׳המקרה הגרוע ביותר׳ של הרחבת היקף השימוש בקנאביס רפואי על העלות החברתית. 

!
!
!
!
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היחס בין השפעת עישון קנאביס לעישון טבק על הבריאות 
 העישון מוגדר כגורם המוות הגדול ביותר הניתן למניעה. על פי הערכות בישראל, העישון גובה את חייהם 

של כ-10,000 איש מידי שנה. על מנת לאמוד את יחס ההשפעה 𝜷1, נבחן את היחס בין השפעת עישון 

סיגריות להשפעת עישון קנאביס על הבריאות. 

בהנחה שצריכת קנאביס נעשית על ידי עישון (קיימים דרכים רבות לצריכת קנאביס ללא עישון), על פי 

מחקרו של .Manning, W (1993), נזק בריאותי הנגרם עקב עישון קנאביס הינו פי 4 מהנזק הנגרם מעישון 

טבק. עם זאת, ממוצע עישון ג׳וינט אחד של קנאביס שקול לעישון 2 סיגריות טבק. בנוסף, מצא מנינג 

שהנזק עקב עישון פסיבי על ידי קנאביס קטן פי 3 מאשר בעישון טבק וכי כמות הסיגריות הממוצעת 

הנצרכת ביום על ידי צרכן טבק גדולה פי 5 מכמות  הצריכה הממצועת על ידי צרכן קנאביס. 

לכן, הערכנו את ההשפעה השולית של צורך קנאביס ממוצע על הבריאות בערך של פי 2/15 מטבק. בכך, 

נקבל את הערך: 

!
!
!

הוצאות בגין טיפולים רפואיים עקב עישון טבק 
על פי דו׳׳ח שרת הבריאות על העישון בישראל בשנת 2012, אחוז המעשנים מכלל האוכלוסייה הבוגרת 

בישראל (בני 21 ומעלה) הוא 20.6%. 

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ישנם בישראל 8.18 מיליון תושבים, מתוכם, 61.7 אחוז בני 

21 ומעלה. מכאן, שמספר המעשנים בישראל נכון לשנת 2012, עומד על 1.3 מיליון תושבים. 

על מנת לאמוד את ההוצאות בגין טיפולים רפואיים עקב עישון טבק, יש למצוא מהו שיעור הצורכים קנאביס 

מסה׳׳כ המעשנים באוכולוסיה שכן אין זה נכון להניח שמספר צורכי הקנאביס, שווים למספר צורכי טבק. על 

פי מכון ירושלים לסקר שווקים, כיום 263 אלף אזרחים צורכים קנאביס למטרות לא רפואיות.  

על פי מחקרים רבים, נמצא כי קנאביס מוצר משלים לסיגריות ולכן לא ניתן לדעת מהו שיעור החיתוך בין 

מעשני הטבק באוכלוסיה למעשני הקנאביס. על מנת לאמוד את העלות המקסימלית, נניח שלא קיים חיתוך 

בין צורכי הקנאביס וצורכי טבק, כלומר השניים נמצאים בקבוצות זרות, ובכך נגיע בעזרת הנתונים לעיל 

ששיעור צורכי הקנאביס מסך המעשנים באוכלוסיה הינו 16.8%.  

על פי דו׳׳ח הוועדה הציבורית לצמצום העישון ונזקיו, עלותם הישירה של נזקי העישון למערכת הבריאות 

מוערכת ב-1.75 מיליארד ש׳׳ח לשנה ולכן, נקבל את הערך: 

 

!
!
!
!
!
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!
היחס בין השפעת אלכוהול להשפעת קנאביס על תאונות דרכים 

המיומנויות הנדרשות לנהיגה כוללות: זמן תגובה מהיר למידע משתנה, ערנות, דריכות ופיצול קשב. 

אלכוהול וקנאביס משפיעים על טווח רחב של כישורים הנדרשים לביצוע מיומנויות אלו. על מנת לאמוד את 

מקדם יחס ההשפעה 𝜷2, נבחן את ההסתברות לתאונות דרכים עקב צריכת קנאביס ואלכוהול. 

מחקרו של Mark Asbridge (2012) הראה כי הסיכוי של נהג עם רמת THC (חומר הפעיל בקנאביס) בדם 

של 0.1 להיות בתאונה גבוה פי 2 מאשר הסיכוי של נהג פיכח. מחקרו התבסס על מדגם של 49,411 

אנשים אשר צרכו קנאביס לפני נהיגה ועל ביצועיהם בזמן מבחני נהיגה שונים, לעומת מצב ללא צריכת 

קנאביס. זהו המחקר הראשון בסדר גודל שכזה אשר בחן לעומק בצורה מובהקת את השפעת קנאביס על 

הנהיגה. 

לפי מחקר של NIAAA (2001), הסיכוי של נהג עם רמת אלכוהול בדם של 0.1 להיות מעורב בתאונה גבוה 

פי 48 מאשר הסיכוי של נהג פיכח. כשרמת אלכוהול בדם גבוהה מ-0.15, הסיכוי להיות מעורב בתאונה 

גבוה פי 382. 

מיותר לציין שהסיכוי להתרחשות תאונה עולה ככל שרמת האלכוהול/THC בדם עולה. 

אנו נתייחס לנתונים אלו עבור המקדם במצב בו רמת החומר הפעיל בדם עומד על 0.1. 

בנוסף, אנו מניחים שאחוז האוכלוסיה אשר יצרוך קנאביס שווה בקירוב לצורכי אלכוהול. 

לכן, נקבל את הערך: 

!
!

הוצאות בגין תאונות דרכים עקב צריכת אלכוהול 
לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לשנת 2012, התרחשו 12,484 תאונות דרכים שעלותן לכלכלה 

הישראלית עמדה על 7.75 מילארד שקלים ובהן נהרגו 263 איש ו-1,611 איש נפצעו קשה. 

בנוסף, נמצא כי תאונות דרכים שנגרמו כתוצאה ישירה של נהיגה בשכרות, מהווים 5% מסה׳׳כ התאונות. 

לכן, נקבל את הערך: 

!
!
!

היחס בין השפעת אלכוהול להשפעת קנאביס על אובדן כושר עבודה 
ביטוח בפני אובדן כושר עבודה הוא ביטוח שנועד להבטיח למבוטח גמלה חודשית במקרה שיאבד לתקופה 

את כושר עבודתו, עקב מחלה, תאונה וכדומה. 

קיימים שלושה נימוקים מרכזיים לדחיית תביעות על ידי החברה המבטחת ואנו נציין אחד מהם שנקרא - 

״חריג לכיסוי הביטוחי״. נימוק זה מופיע בפוליסת הביטוח ואשר שולל את כיסוי הביטוח במקרה של אובדן 

כושר עבודה עקב שימוש בסמים או צריכת אלכוהול. כאשר המבוטח מצהיר על אובדן כושר עבודה עקב 

הסיבות הנ׳׳ל, הוא נשאר ללא דמי התקיימות וברוב המקרים נותר הומלס או נקלט במרכז גמילה. על מנת 
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לאמוד את מקדם יחס ההשפעה 𝜷3, נבחן את היחס בין מספר המכורים לקנאביס לבין מספר המכורים 

לאלכוהול אשר נקלטו למרכזי גמילה והצהירו על אובדן כושר עבודה. 

על פי נתוני משרד העבודה והרווחה היו בישראל בשנת 2012, 7,834 מכורים לאלכוהול ו-14,588 מכורים 

לסמים קשים. לא ניתן לאמוד במדויק מהו מספר המכורים לקנאביס מתוך סה׳׳כ המכורים לסמים. בנוסף, 

אנו מניחים במחקר זה שזליגת הקנאביס נובעת בעיקר מחולים, מרפאות, בתי מרקחת וחוות ייצור ולכן כפי 

שכבר צוין הרחבת היקף השימוש לא תגרור צרכנים לשימוש בסמים קשים יותר. 

קיימות שתי גישות עיקריות באשר להשפעות הקנאביס לטווח ארוך. מחד, מחקר ארוך טווח שהתבצע בניו 

זילנד (2011) על נערים בקרב גילאים 14 עד 25 הראה שלא קיימות הוכחות מובהקרות לכך שקנאביס אכן 

סם ממכר או פוגע באיכות החיים לטווח ארוך. מאידך, לפי מחקר של ה-NIDA (2014), 9 אחוז מסך 

הצורכים קנאביס מתמכרים לסם ונתון זה עולה ביחס הפוך לגיל בו מתחילים לצרוך אותו. כדי למצוא את 

העלות החברתית המקסימלית עקב הרחבת היקף השימוש, אנו נתייחס לקנאביס כסם שאכן עלול לגרום 

להתמכרות. 

על פי נתוני SAMHSA (2013), אשר חישבו את שיעור הממוצע של מספר המכורים לקנאביס מסה׳׳כ 

המכורים לסמים במדינות רבות עם מדיניות אכיפת סמים כמו בישראל, הגיעו לשיעור ממוצע של 17%. 

בהתאם לכך, ניתן להניח שמסה׳׳כ המכורים לסמים בישראל, 2,480 מתוכם מכורים לקנאביס.  

לכן, נקבל את הערך: 

!
!
!

הוצאות בגין אובדן כושר עבודה עקב התמכרות לצריכת אלכוהול 
השירות לטיפול בנפגעי סמים במשרד הרווחה ממונה על הטיפול בנפגעי התמכרויות לסמים ולאלכוהול. לפי 

פרטי תקציב המדינה לשנת 2014, עמד תקציב השירות על 59.29 מיליון ש׳׳ח. מתוך התקציב, הוקצו 

לטיפול קהילתי וכד׳ עבור אלכוהליסטים ומכורים 26.86 מיליון ש׳׳ח. לכן, נקבל את הערך: 

!
!

!
שיעור עליה בצריכת קנאביס עקב זליגה מלאה 

המשתנים המייצגים את ההוצאות שחושבו במחקר זה, מתייחסים לעלות החברתית כיום במדינת ישראל 

ולא לעלות בגין שינוי במדיניות היקף השימוש. 

על מנת להגיע לעלות החברתית-כלכלית המשוערת עקב עליה בהיקף השימוש לחולים, נמצא את שיעור 

העליה בצריכה עקב זליגה מלאה. 

מחקרו של Christofer Stiffler (2013) בחן את גמישות הביקוש לקנאביס עקב לגליזציה מלאה במדינת 

קולוראדו שבארה׳׳ב. במחקרו הראה סטיפלר, כי הכמות הנצרכת על ידי הצרכנים, ללא קשר לשינוי במחיר, 

תעלה בשיעור של 14 אחוז עקב לגליזציה. אין הערכה זו מניחה בהכרח כי כמות הצרכנים תעלה ב-14 
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אחוז, אלא כי סך הכמות הנצרכת תעלה בשיעור זה. ייתכן כי כמות הצרכנים תעלה בשיעור נמוך יותר אך 

כמות החומר הנצרכת בממוצע לצרכן תעלה.  

על פי מכון ירושלים לסקר שווקים, עקב לגליזציה, מחיר הקנאביס צפוי לרדת ל-59 ש׳׳ח לגרם לעומת 100 

ש׳׳ח לגרם כיום. חישוב מחיר זה לקח בחשבון את עלויות היצור, תחבורה והפצה, רווח ליצרן וכד׳. לאחר 

שקלול המחיר הנ׳׳ל בפונקציית הביקוש לקנאביס שנעשה על ידי הכלכלן בו קלימר במחקר נוסף שנערך 

באוסטרליה, נמצא שירידה שכזו במחיר תוביל לעלייה של 21.3 אחוז בצריכה. 

אנו מניחים, ששיעור העלייה בצריכה עקב לגליזציה מלאה, גבוהה משיעור העלייה בצריכה עקב זליגה. 

לכן, הערכנו את אחוז העליה בצריכה עקב עליה בזליגה ל-15 אחוז, שיעור המתבסס יותר על מחקרו של 

קריסטופור סטיפלר שכן איננו צופים ירידה משמעותית במחיר הקנאביס עקב היקף שימוש רחב יותר 

לחולים. לכן: 

!
עלות חברתית בגין הרחבת היקף השימוש בקנאביס רפואי, במיליוני שקלים 

כפי שתיארנו בהנחות המודל, על מנת לאמוד את המקרה הגרוע ביותר, אנו מניחים ששיעור הזליגה עקב 

הרחבת היקף ההיתרים לשימוש בקנאביס רפואי הינו 100 אחוז, כלומר נגיש לכלל האוכולוסיה. דהיינו, 

מקדם שיעור הזליגה הינו: 

!
!

זו, הסיבה כי מקדם שיעור הזליגה מושמט ממשוואת העלות החברתית הכוללת שכן ערכו שווה ל-1. 

לאור המשתנים, המקדמים והנתונים לעיל, נקבל שהעלות החברתית-כלכלית השנתית המשוערת בגין 

זליגה מלאה של קנאביס רפואי, עקב הרחבת היתר השימוש בו לכלל החולים הנזקקים לו באוכלוסיה, הינו: 

!
!

!
כלומר, סה׳׳כ העלות החברתית-כלכלית בגין זליגה מלאה עקב הרחבת היקף השימוש של קנאביס רפואי, 

מוערכת ב-9.6 מיליון ש׳׳ח. 

!
מסקנות 

העלות החברתית הנתונה נמוכה ביחס לתרומה האדירה שיש להרחבת היקף היתרי השימוש לכלל החולים 

הנזקקים לכך, גם אם התייחסנו ל׳מקרה הגרוע ביותר׳ לצורך חישוב המשתנים אשר נמדדו. בנוסף, ראוי 

לציין שמדובר בשינוי העלות החברתית עקב הרחבת היקף היתרי השימוש בלבד, שכן, כבר היום ישנה 

עלות חברתית הנובעת משוק הקנאביס הלא חוקי. 

התוצאה של העלות החברתית אינה בהכרח עיקרו של מחקר זה, אלא תוצאות הפרמטרים והמקדמים 

המרכיבים אותה (ראה תרשים 8). כל המקדמים מראים כי אלכוהול וטבק, מוצרים אשר חוקיים לשימוש 

במדינת ישראל, מזיקים פי 3 לכל הפחות על הצרכן והחברה בפרט. 
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cons = 0.15

drip = 100% = 1

TSC = 0.15 × [ 2
15

× (294)+ 1
24

× (387.5)+ 6
19

× (26.86)]= 9.6



טיפולים רפואיים (𝛽1): הטיפולים הרפואיים מהווים את הנתח הגדול ביותר מהעלות החברתית, ונובעים •

מעישון קנאביס (61% מסה׳׳כ העלות החברתית). עם זאת, הנחת העבודה, שצרכני קנאביס וצרכני טבק 

נמצאים בקבוצות נפרדות, למרות הסבירות הגבוהה שקיים חיתוך מסוים. במקרה שכזה, צפויה ירידה 

בעלות החברתית. 

תאונות דרכים (𝛽2): יחס ההשפעה בין קנאביס ואלכוהול על תאונות דרכים נמצא כיחס הנמוך ביותר •

(1/24). מעבר לכך, מחקר שצויין לעיל (ראה תרשים 6) מראה שרמת נגישות גבוהה לקנאביס 

באוכלוסיה, אף מורידה את מספר תאונות הדרכים ב-8%-11%. אם נניח בהערכה שמרנית שמספר 

תאונות הדרכים יורדים ב-8%, מדובר בחיסכון עלויות בגובה של 31 מיליון ש׳׳ח בשנה, דהיינו, 8% 

מ-387.5 מיליון ש׳׳ח הם הוצאות הנובעות מתאונות דרכים עקב נהגים שיכורים בישראל. חיסכון זה 

כשלעצמו, עולה על העלות החברתית הנובעת מזליגה מלאה של קנאביס לצרכים לא רפואיים ומביא 

לחסכון שנתי כולל של 21.7 מיליון ש׳׳ח. 

אובדן כושר עבודה (𝛽3): מחד, יחס ההשפעה בין קנאביס ואלכוהול על אובדן כושר עבודה, נמצא כגבוה •

ביותר מתוך סה׳׳כ המקדמים (6/19). מאידך, עקב העלות השנתית היחסית הנמוכה (1.28 מיליון ש׳׳ח), 

גורם זה מהווה את הנתח הנמוך ביותר מסה׳׳כ העלות החברתית (14%). 

 

!
מן העבודה עולה השאלה, האם אלכוהול וקנאביס אכן מוצרים תחליפיים? 

במידה והשניים אכן תחליפיים, תהיה עלייה בצריכת קנאביס מול ירידה בצריכת אלכוהול. אין שום סיבה 

להניח שתוצאה שכזו תהיה חמורה יותר מאשר המצב הקיים, ויש סיבות טובות להניח כי הדבר יהווה 

שיפור ביחס למצב הקיים. למשל, כפי שצוין לעיל, הסיכוי לתאונת דרכים תחת השפעת אלכוהול גדולה פי 

24 מתאונת דרכים תחת השפעת קנאביס. רק נתון זה כשלעצמו מעיד על כך שאם אכן המוצרים תחליפיים, 

מעבר צרכנים לצריכת קנאביס תוריד משמעותית את תאונות הדרכים במדינת ישראל. 

מחקרה של Lisa Cameron (2000), הראה שקנאביס ואלכוהול אכן הינם מוצרים תחליפיים רק ביחס 

לשינויים במחיר. כלומר, לכל ירידה במחיר של קנאביס, צפויה עליה בצריכתו וירידה בצריכת אלכוהול. 

המחקר הראה שכאשר המחירים נשארים יציבים כמו המצב כיום, אין השניים בהכרח תחליפיים ועל מנת 

לחולל את השינוי הרצוי, מחיר הקנאביס צריך לרדת משמעותית. 

בנוסף, על פי מחקר קנדי (Reiman, R. 2009), שערך סקר של 350 חולים המורשים לצרוך קנאביס 

רפואי. כ-40% מהנבדקים טענו שהם משתמשים בקנאביס רפואי כתחליף לאלכוהול וכ-65.8% מהנבדקים 

אחוז מסה׳׳כ העלות 
החברתית

הוצאה מסה׳׳כ העלות 
החברתית (במיליוני ש׳׳ח)

השפעת קנאביס ביחס 
לאלכוהול/טבק

אומדן יחס ההשפעה

61%5.92/15(𝛽1) טיפולים רפואיים

25%2.421/24(𝛽2) תאונות דרכים

14%1.286/19(𝛽3) אובדן כושר עבודה

סה׳׳כ-100%9.6
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טענו שהם משתמשים בקנאביס רפואי כתחליף לתרופות פרמטולוגיים. קיים חוסר במחקרים אשר בחנו את 

יחס התחלופה בין קנאביס לאלכוהול לעומק ואכן יש מקום למחקרים אשר יביאו לתוצאות מובהקות 

ומדויקות יותר שניתן יהיה להתבסס עליהם. 

בנוסף, יתכן ואנשים הצורכים כיום אלכוהול, נמנעים מצריכת קנאביס כתחליף עקב היותו בלתי חוקי. 

הדרך המיטבית להביא להורדה במחיר אשר תביא ליחס תחלופה משמעותי בין קנאביס לאלכוהול, הינה 

דרך לגליזציה אשר תביא לתחרות בשוק הקנאביס. לכן, יש להמשיך ולבחון את כדאיות מתן לגליזציה של 

קנאביס המאפשר את צריכתו לכלל האוכולוסיה, ללא התחשבות בגורם הזליגה. 

חשוב להזכיר כפי שכבר שצוין, כי מחקרים פורצי דרך רבים מראים כיום שבמדינות בהם הותר השימוש 

בקנאביס, שיעורי הפשיעה, האלימות ותאונות הדרכים, נמוכים בהרבה מאשר מדינות בהם חל איסור.   

בנוסף, ציינו כי קנאביס כשלעצמו אינו מהווה ״שער מעבר״ לסמים מסוכנים, אלא לסביבה בה רוכשים אותו 

יש השפעה על כך. זליגת המוצר למטרות לא רפואיות דרך בתי מרקחת, חולים בעלי היתר, מוסדות 

רפואיים וחוות ייצור, צפוי להקטין את המעבר של אותם צרכנים לסמים קשים יותר ובכך להקטין את שיעור 

המכורים באוכלוסיה.  

לפיכך, הנפקת היתרי שימוש לכלל החולים הנזקקים לקנאביס רפואי, מהלך אשר צפוי להגדיל את הזליגה 

למטרות לא רפואיות, אינו בהכרח חמור מהמצב הקיים. 

!
המלצות 

המלצתנו העיקרית נובעת מהמסקנות שהתקבלו לעיל, כי הגדלת שיעור הזליגה של קנאביס למטרות לא 

רפואיות עלול אף להועיל לחברה בהיבטים שונים כגון: ירידה בפשיעה, אלימות, תאונות דרכים, מכורים 

לסמים קשים והיקף השוק השחור. להלן ההמלצות: 

!
יש להמשיך ולבחון את יחס התחלופה בין אלכוהול לקנאביס, שכן, אנו צופים שהחסכון בעלות החברתית •

ממעבר צרכנים מאלכוהול לקנאביס, יעלה על העלויות החברתיות שמצאנו בגין זליגה מלאה של קנאביס. 
אנו ממליצים לשקול בחיוב הרחבה של מספר היתרי השימוש בקנאביס רפואי לכלל החולים, אשר •

תרומתו למצבם הוכחה מדעית. בהינתן שהמלצתנו תתקבל, חשוב להוסיף כי יש להגביל את מכירת 

הקנאביס למוסדות רפואיים ובתי מרקחת בלבד, תחת אכיפה הדוקה המאפשרת את רכישתו על ידי 

מרשמים מרופאים המורשים לכך בלבד. 
בעת קביעת כמות ההיתרים האופטימאלית, יש להפנים כי זליגת הקנאביס לשימושים לא רפואיים, לא •

בהכרח מזיקה לחברה ואף עלולה להוביל לרווחה חברתית. 
גם אם מסקנותנו לעיל לא תתקבלנה, ניתן למזער את הזליגה כדלקמן: •

שינוי שיטת התשלום לחולים הצורכים קנאביס בכך שהתשלום יקבע לפי הכמות הנצרכת ולא לפי 1.

תשלום קבוע מראש. מרבית החולים, אינם צורכים את כל הקנאביס המוצע להם ולכן, הסבירות 

גבוהה כי הכמות הלא מנוצלת תזלוג למטרות לא רפואיות. 

קביעת מחיר הקנאביס לפי דרגות תועלת הקנאביס לחולה, כך שחולים אשר זקוקים לו בדרגת 2.

תועלת נמוכה יותר, יקבלו כמות קטנה במחיר גבוה יותר מהחולים בדרגת תועלת גבוהה יותר. 
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במקרה שכזה, לחולים בעל דרגת תועלת נמוכה לשימוש בקנאביס, ישתלם פחות לרכוש את 

המוצר ולסחור בו בשוק השחור. 

!
חשוב להבין כי כבר כיום, לצערנו, שוק הקנאביס הבלתי חוקי למטרות לא רפואיות, משגשג במדינת ישראל 

ומסופק על ידי גורמים בשוק השחור. לפיכך, יש לקחת בחשבון שוק זה בקביעת מספר ההיתרים לשימוש 

בקנאביס רפואי, מאחר והעלות החברתית הנובעת מכך, הינה תוספת מזערית על הקיים. שכן, כבר היום 

קיימת עלות חברתית כתוצאה משימוש בקנאביס למטרות לא רפואיות במדינת ישראל. 

!
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