
 

 
 מגזין קנאביס הינו מגזין עיתונאי עצמאי, מוכר ע"י לשכת העיתונות הממשלתית (לע"מ). המגזין נוסד בשנת 2011 במטרה להנגיש את המידע על צמח הקנאביס ולקדם תיקון

 מדיניות כלפי צרכניו. מגזין קנאביס הוא הותיק והמוביל בתחומו בארץ ומהמובילים בתחומו בעולם. המגזין גיבש את קהילת הקנאביס בישראל ועומד היום בחוד החנית של המאבק
 להקלה בחוקים והסדרת הענף. מגזין ‘קנאביס’ נבחר בשנת 2017 לאחד מחמישה אתרי חדשות ותרבות הקנאביס האמינים בעולם. במגזין כ-20,000 מבקרים מדי יום. למגזין

 מעל 220,000 עוקבים ברשתות החברתיות. במדינת ישראל יש כמיליון צרכני קנאביס. מגזין קנאביס הינו מקור המידע העיקרי עבורם.
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 שאלון מפלגות - בחירות 2019
 מפלגה יקרה,

 
 בחירות 2019 בפתח. על מנת לעניין את קוראינו נבקשכם להשיב בקצרה על כל אחד מהסעיפים שלהלן.

 התוצאות תפורסמנה במגזין קנאביס. מפלגה שלא תשיב על השאלות תיחשב כמי שהשיבה 'לא' לכולן.
 
 

 האם המפלגה תתמוך בהתרה לרופאים לנפק רישיון קנאביס רפואי לפי שיקול דעתם המקצועי.1.

 האם המפלגה תתמוך בביטול תנאי השימוש בתרופות נרקוטיות במשך שנה בטרם קבלת רישיון קנאביס2.
  רפואי.

 האם המפלגה תתמוך בהוספת הקנאביס הרפואי לסל התרופות3.

 האם המפלגה תתמוך בהקניית זכות לכל מטופל קנאביס רפואי לגידול מצומצם של קנאביס לשימוש4.
 עצמי.

 האם המפלגה תתמוך בביטול מוחלט של ענישה פלילית כנגד צרכני קנאביס לשימוש עצמי למטרות פנאי.5.

 האם המפלגה תתמוך במחיקת כל הרישומים הפליליים מן העבר התלויים כנגד מי שביצעו עבירות של6.
 שימוש עצמי בקנאביס למטרות פנאי.

 האם המפלגה תתמוך בביטול עונשי קנסות נגד צריכת קנאביס לשימוש עצמי למטרות פנאי.7.

 האם המפלגה תתמוך בהסדרה מלאה של שוק קנאביס חוקי בישראל, בדומה לאלכוהול, כולל ייצור8.
 ומכירה מפוקחים למבוגרים בחנויות ייעודיות, וגידול ביתי מצומצם לשימוש עצמי ("לגליזציה" - בדומה

 למודל קנדה/ארה"ב המציג תוצאות טובות של ירידה בפשיעה, ירידה במקרי מוות מתרופות, עלייה
 בהכנסות, תועלת ציבורית ועוד).

 האם המפלגה תתמוך במחיקת כל הרישומים הפליליים מן העבר התלויים כנגד מי שביצעו עבירות של9.
 גידול קנאביס לשימוש עצמי.

 האם המפלגה תתמוך בכך שמדינת ישראל תיקח אחריות ותתנצל באופן רשמי על הפללת צרכני10.
 הקנאביס לאורך השנים.

 האם המפלגה תתמוך בכך שמדינת ישראל תשלם פיצויים לנפגעי מדיניות הפללת צרכני הקנאביס.11.

 האם המפלגה פעלה והאם פעלו מועמדי המפלגה בעבר לקידום הקלה בחוקי הקנאביס, אם כן כיצד12.
 (למשל הצבעה, חקיקה, השתתפות, תרומה) ומי המועמדים שעשו זאת.

 כמה כסף השקיעה המפלגה לקידום הקלה בחוקי הקנאביס עד כה, אם כן כיצד הושקע הכסף.13.

 האם נושא הסדרת שוק הקנאביס למבוגרים למטרות פנאי יהיה עבור המפלגה תנאי לכניסה לקואליציה14.
 או תנאי ישיבה בממשלה.

 האם המפלגה תוסיף למצע הרשמי את אחד או יותר מהסעיפים הנ"ל, אם כן אילו מהסעיפים (במידה15.
.(URL ואחד או יותר מהסעיפים כבר מופיע במצע, נא צרפו קישור 

 
 

 בכבוד רב,
 אורן ליבוביץ'

 
 


