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 - להערות ציבורהמתווה פרסום 

 קנביסב טיפול רפואישיונות למרשמים לימעבר מרהרפורמת 

קיימות עדויות רבות לכך שקנביס עשוי לסייע  אך ,אינו רשום כתרופהותרופה מוגדר כקנביס אינו 

, ובהתאם המדינה מעניקה לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים, ולהקל על סבלם

-כ כיום ישנםבישראל  רפואי למטופלים תחת התוויות רפואיות מוגדרות. קנביסלצריכת  תרישיונו

 .קנביסמטופלים בעלי רישיון לטיפול רפואי ב 114,000

או למי  לתת רישיון לשימוש בקנביס היא של מנכ"ל משרד הבריאות החוקית הסמכות היוםלנכון 

יחידת הקנביס ת על ידי ות ומבוצעוות לנושא מרוכזאחרירגולציה והה .שהוא הסמיך לעניין זה

 .חדשנות במשרד הבריאותבחטיבת כלכלה, רגולציה ו (היק"רהרפואי )

 בראשותו של ד"ר בעז לבנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן אש, ועדה ינה ממ 28.10.21בתאריך 

משטר של מתן רישוי למשטר שתבחן את המסגרת המקצועית והרגולטורית שתאפשר מעבר מ

עבודתה סיימה את  הוועדה .ועדת בעז לב(הוועדה או )להלן: מרשמים לשימוש בקנביס רפואי 

  ., המפורסמות בזאתהמקצועיות וגיבשה את המלצותיה

 בהתאםשנבנה  קנביסטיפול רפואי בכולל של מעבר מרישיונות למרשמים במתווה ההלהלן יוצג 

. המתווה כולל שלושה ובמערכת גורמי המקצוע במשרד הבריאות ולעמדות המלצות ועדת בעז לבל

מרשמים להמעבר  הסמים המסוכנים שיאפשרו את טיוטת תקנות ועדת בעז לב, : דו"חחלקים

  באמצעות אישור תכנית גבייה של קופות החולים.כלכלי והסדרת המענה ה

ביס יכול קנאשר למטופלים משמעותית  הקלה ביורוקרטיתו נגישותשיפור ההמתווה המוצע יאפשר 

עמדו גורמי רפואיים עליהם הו הבריאותייםלסייע למחלותיהם, במקביל לשמירה על הדגשים 

  .ובקופות החולים , במשרד הבריאותהמקצוע בוועדה

דרשה עבודת מטה יסודית רפורמה זו, אשר מוצגת כעת להערות הציבור באופן נרחב פעם נוספת, 

דו"ח ועדת בעז לב, בכדי שניתן יהיה ב רטכפי שפו ם שותפים ובעלי עניין רבים.ותיאום נרחב ע

לגבש מודל שמקובל על גורמי המקצוע הרפואיים, שניתן נדרש ליישם את המתווה נדרש היה 

מתווה זו עוסק  ליישמו. יאפשרשבאופן הסוגיות הכלכליות  תוך הסדרתליישמו מבחינה תפעולית ו

   שנדרש ליישמו באופן מלא.מקיף מתווה כלל סוגיות אלה ובהתאם הוא מהווה אסדרת ב

  



  

 רן רידניק

 החטיבה )בפועל(ראש 

 :על המתווהכללי ט ופיר

שעבר הכשרה  בתחום מומחיותו מתן אפשרות לכל רופא מומחה –מעבר למרשמים  .1
טיפול מרשם עבור  לרשום, רפואה הציבוריתתחת הובחסות קופות החולים  ,מתאימה
  בהתאם להתוויות משרד הבריאות. ,קנביסרפואי ב

כל קופות החולים יוכלו להפעיל מערך אישורים בו ייבחנו בקשות למרשמים שהתקבלו מ .2
 .תוויה בתחום מומחיותורופא מומחה לה

קופות החולים יגישו בקשת גביית השתתפות עצמית,  –הסדרה כלכלית ליישום המתווה  .3
למטופלים קיימים עבור אישור המרשם וליווי ₪  360גבייה שנתית על סך לפיה תתבצע 

וליווי  חדשלמטופל  מרשם אישורעבור ₪  720פעמית על סך -רפואי. גבייה שנתית חד
 .רפואי

 ת הגבייה בכנסת.ויום מרגע אישור תכני 180 –כניסה לתוקף  .4

עידוד מועדוני הלקוחות של קופות החולים  –הפחתת מחירים למטופל קידום המשך  .5
 .הרפואי למטופלים קנביסה משלימים נוספים להפחתת מחיררגולטוריים וצעדים 

נות ובקשות הגשת התקהחל במועד ) הסדרת פעילות מתן הרישיונות בתקופות הביניים .6
כך  מענה עבור תקופת הביניים, יצירת -הגבייה לכנסת ועד לכניסה לתוקף של התקנות( 

יוכלו להמשיך להפעיל את מערך  קופות החוליםושתישמר נגישות מתן רישיונות למטופלים 
סכום הדומה לעלות גבייה  תגבייתוך המלאה  ןחברות בנות בבעלות הרישיונות דרךמתן 

 של ייעוץ רופא מומחה.

 :מצורפים למתווה זההמסמכים ה

 .ח ועדת בועז לב"דו .1
 

והטמעת  הערות הציבורלאחר קבלת , 2022-הסמים המסוכנים, תשפ"ב תקנותטיוטת  .2
 .השינויים הרלוונטיים

 

על ידי  וההערות שהתקבלו נבחנו  22.6.22 להערות הציבור ביום פורסמהתקנות המרשמים טיוטת 

כמו כן, דיוני ועדת בועז לב כללו התייעצות עם מגוון רחב של מומחים מהקופות . גורמי המקצוע

 ומהמערכת הרפואית.

חוזר מהציבור על כלל המתווה, הרי שהמתווה הרחב  היזון וקבלת  בהליך שקיפותהגברת הלשם 

 ,2022לספטמבר  13-ה ,שלישיציבור, עד ליום וכלל המסמכים הרלבנטיים יפורסמו להערות ה

ויועבר לאישור  שר הבריאותלאישור יוגש  הסופי המתווהו ,יוטמעו ההערות הרלוונטיות לאחריהם

 .הכנסת

  mishpatitjer@MOH.GOV.IL נא לשלוח את הערות הציבור לכתובת הדוא"ל הבאה:

 
 בברכה,                                                                                                                                          
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