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 כתב תביעה

 פרטי המקרה:

 .2015התובע הינו מטופל בקנאביס רפואי באישור משרד הבריאות משנת  .1

התובע מחזיק ברישיון לקנאביס רפואי בהתאם להסדרה הישנה )טרום רפורמת  .2
 .3.7.2019הקנאביס( אשר תוקפו עד 

בהתאם להנחיית  גרם לחודש וזאת 50כמות הקנאביס המותרת ברישיון לתובע הינה  .3
 הרופא המטפל. 

 גרם לחודש( למעלה משנה. 50התובע צורך את מלוא המינון המותר לו ע"פ הרישיון ) .4

המאריך את תוקף הרישיון הנמצא  2335/19הוצא צו ביניים בבג"ץ  6.10.2019בתאריך  .5
  .31.3.2020וזאת עד לתאריך  התובע בידי

משנת  ע"פ המינון המאושר ברישיון ודשהנתבעים מספקים לתובע קנאביס רפואי מידי ח .6
 .של התובע רישיוןלוזאת בהתאם  2015

התובע ביצע הזמנה של קנאביס רפואי דרך מוקד ההזמנות של  26.9.2019בתאריך  .7
 גרם בהתאם לרישיון. 50הנתבעת. הוזמנו 

המאשרת את ביצוע  SMSמיד לאחר ביצוע ההזמנה התקבלה אצל התובע הודעת  .8
 אם למלאי הקיים.ההזמנה וזאת בהת

המאשרות את הזמנתו ואף אחת מהן  SMSהתובע קיבל שתי הודעות  6.10.2019בתאריך  .9
פירטה את תכולת ההזמנה. ההודעות הנ"ל לא כללו הערות לגבי קבלת הזמנה חלקית או 

 לגבי מחסור במלאי.

הגיע התובע למרכז חלוקת הקנאביס בבית חולים אברבנאל וזאת  10.10.2019בתאריך  .10
 "מ לקבל את הזמנתו.ע

בדלת הכניסה לחדר החלוקה נתלתה הודעה כתובה בכתב יד המציינת כי כלל לקוחות  .11
 גרם של קנאביס רפואי. 30הנתבעת יכלו לקבל עד 



בחדר החלוקה נאמר לתובע ע"י נציגי הנתבעת כי כל המטופלים מקבלים מוצר קנאביס  .12
גרם למרות  30ל ואי מוגבלת אחיד ללא קשר להזמנה שבוצע וכן חלוקת הקנאביס הרפ

 שמגיע לתובע לקבל יותר.

גרם  20גרם קנאביס ללא תשלום ולשלם לנתבעת לאחר קבלה של  30התובע ביקש לקבל  .13
 נוספים המגיעים לו ע"פ הרישיון וע"פ ההזמנה.

וזאת ע"מ  מלוא הסכום ההזמנהנציגי הנתבעת אמרו לתובע כי הוא מחויב לשלם את  .14
גרם( וכי לא יתואם לו מועד השלמה. כמו כן נאמר  50)במקום גרם קנאביס  30לקבל 

 לתובע ע"י נציג הנתבעת "אם לא מתאים לך אתה יכול ללכת, יש עוד מלא אנשים בחוץ".

ביס היה בחדר מאבטח חמוש וגדול מימדים, כל ויכוח עם במהלך כל הליך קבלת הקנא .15
נציגי הנתבעת היה גורר לפינוי בכוח מחדר החלוקה. במהלך ההמתנה הייתי עד למקרה 

 כזה.

לאור תשובות נציגי הנתבעת נאלץ התובע לשלם את מלא סכום ההזמנה עבור קבלת  .61
  הזמנה בלבד. 10%

ים עם מוקד ההזמנות של הנתבעת התובע ניסה ליצור קשר ללא הצלחה מספר פעמ .61
 וזאת ע"מ לתאם מועד השלמה להזמנה.

 התובע פנה ישירות למנכ"ל הנתבעת בבקשה לקבל השלמה להזמנתו. לא התקבל מענה. .61

התובע אינו יכול לרכוש קנאביס רפואי ממקור אחר. רכישה מההסדרה הישנה וגם  .61
בידי התובע )גם אם במקביל מההסדרה החדשה תגרום לביטול הרישיונות המצויים 

ניכרות היה ניתן להשלים את החסר מההסדרה החדשה היו מתווספות עלויות כספיות 
  (.לתובע

התובע אינו יכול לעבור ולרכוש קנאביס רפואי מההסדרה החדשה וזאת עקב מחסור  .00
לחודש(, טענה ₪  6000חמור בבתי המרקחת השונים וכן עקב עלויות גבוהות ביותר )כ 

 זאת שהובילה לצו הביניים. והיא 0335/61בבג"ץ זאת התקבלה 

חשוב להבהיר, קנאביס רפואי אינו מוצר צריכה רגיל. הקנאביס הרפואי מהווה תרופה  .06
ומזור לכאביו של התובע. התובע אינו יכול לנהל אורך חיים רגיל הכולל עבודה וחיי 

 משפחה ללא קנאביס רפואי בכמות מספקת.

בחוק זכויות  ה, פגיע0335/61של צו הביניים בבג"ץ פעולות הנתבעת מהוות הפרה  .00
 בעקרון רציפות הטיפול הרפואי של התובע. ההחולה ופגיע

 

 הסעדים המבוקשים:

שתוקפו  חיוב הנתבעת לספק לתובע את מלוא הקנאביס הרפואי בהתאם לרישיון .6
 .2335/19וזאת בהתאם לצו הביניים בבג"ץ  31.3.2020

מטה בעבור כל המופיעה כספי לתובע בהתאם לטבלה א' חיוב הנתבעת בתשלום פיצוי  .0
החל  גרם תפרחת קנאביס רפואי 50חודש בו התובע יקבל הזמנה הכוללת פחות מ 

ע"מ לפצות את התובע בעבור הוצאות  וזאת 10.10.19מהזמנה שהתקבלה בתאריך 
 .₪ 33,500עד סכום של  כספיות לרכישת חלופות לקנאביס הרפואי וזאת

ת בהוצאות עבור אגרת בית משפט וכן בעבור שעות עבודה שהוקדשו לתביעה חיוב הנתבע .3
   ₪. 400זאת בסך 

 



 טבלה א':

 פיצוי מבוקש תכולת ההזמנה

 ₪ 0 גרם 50

 ₪ 2000 גרם 40

 ₪ 4000 גרם 30

 ₪ 6000 גרם 20

 ₪ 80000 גרם 10

 ₪ 10,000 גרם 0

 

 

 המשפט. התובע מצהיר כי בשנה האחרונה לא הגיש תביעות בבית

 

 אהרון לנדובר


