היחידה לקנביס רפואי (יק"ר )

רישיונות לשימוש בקנביס למטרות רפואיות
הוראות מנהל ( - )6מרץ 2020
הארכת תוקף רישיונות לאספקה ישירה שלא דרך בית מרקחת
 .1בהחלטת ביהמ"ש העליון בבג"צ  2335/19מיום  6.10.2019נקבע ,כי " כל הרישיונות שניתנו בהתאם
להסדרה הישנה ,אשר תוקפם פג ,או עתיד היה לפוג החל מתאריך  01.02.2019ועד לתאריך ...31.07.2019
תוקפם יוארך באופן אוטומטי עד לתאריך ( "31.03.2020להלן" -צו הביניים") .
החלטת בית המשפט מיום  6.10.19מצורפת.
 .2בהחלטת ביהמ"ש העליון בבג"צ  2335/19מיום  5.12.19הובהר ,כי ההחלטה על הארכת תוקף הרישיונות הנ"ל
כפי שנקבעה בצו הביניים חלה על כל החברות ,גם אם לא היו משיבות לעתירה ,אשר עסקו בייצור ואספקה
במסגרת "האסדרה הישנה" "והכל בתנאי האספקה ובמחירים שהיו נהוגים במסגרת ההסדרה הישנה".
החלטת בית המשפט מיום  5.12.19מצורפת.
 .3בהחלטת ביהמ"ש העליון בבג"צ  2335/19מיום  8.3.20נקבע ,כי רישיונות שתוקפם הוארך במסגרת צו הביניים
יוסיפו לעמוד בתוקפם עד לתאריך  .15.05.2020כן נקבע ,כי "אספקת הקנביס במהלך תקופה זו לבעלי
רישיונות השימוש בקנביס מההסדרה הישנה (להלן :מחזיקי רישיונות השימוש) – תיעשה בתנאים ובמחירים
שהיו נהוגים במסגרת ההסדרה הישנה ,כמובהר בהחלטת ההרכב מתאריך ".05.12.2019
 .4עוד נקבע בהחלטה האמורה ,כי "החובה לספק קנביס רפואי למחזיקי רישיונות השימוש ,שתוקפם הוארך מכוח צו
הביניים ,בתנאים ובמחירים שהיו נהוגים במסגרת ההסדרה הישנה ,חלה על המשיבים גם אם כל החומרים מן
התקופה שקדמה לתחילת ההסדרה החדשה אזלו ממצאי החומר שברשותם .לפיכך ,מי מן המשיבים שהחומרים
היחידים שנותרו בידיו הם חומרים ,אשר עברו את בדיקות האיכות הנדרשות במסגרת ההסדרה החדשה ,נדרש
לספק חומרים אלו למחזיקי רישיונות השימוש שתוקפם הוארך מכוח צו הביניים ,בתנאים ובמחירים שהיו נהוגים
במסגרת ההסדרה הישנה ,וכל זאת עד למועד פקיעתו של צו הביניים".
 .5לבסוף הפנה בית המשפט הנכבד את תשומת הלב לכך – "שכל הארכה נוספת של תקופת תחולתו של צו
הביניים מעבר לתאריך  ,15.05.2020ככל שתידרש כזאת ,תותנה בביצוע מעקב רפואי על-ידי הרופא המטפל,
שפרטיו נכללו ברישיון השימוש הקיים ברשותם ובקבלת המלצה ממנו .על מחזיקי רישיונות השימוש יהיה איפוא
להמציא המלצה מהרופא המטפל בהתאם לסעיף  3.6לחוזר היחידה לקנביס רפואי ,נוהל מס' ( 106תאריך
עדכון :מאי  )2019כתנאי לחידוש רישיון השימוש ,או להמשך תוקפו ,ככל שבעתיד יוחלט כי הדבר נדרש.
בהקשר זה ,מומלץ למחזיקי רישיונות השימוש לדאוג לנסות ולהשיג המלצה כנ"ל כבר בזמן הקרוב ,בבחינת 'יפה
שעת אחת קודם'".
החלטת בית המשפט מיום  8.3.20מצורפת.
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 .6יובהר ,כי הארכת הרישיונות האמורה באה בנוסף להארכת הרישיונות שנעשתה בהתאם להוראת המנהל
מאוגוסט  2019ולפיה רישיונות לשימוש בקנביס רפואי שתוקפו פג או עתיד לפוג בכל תאריך שאחרי 1.1.2019
שניתנו לחולים אונקולוגיים ,לילדים ,או למטופלים עם אוטיזם שקיבלו רישיון לקנביס – יהיו בתוקף עד
 30.06.2020ללא צורך בבקשה להארכה ,והוא יכובד על ידי הספק ששמו נקוב ברישיון עד לתאריך זה.
 .7כל רישיון אחר שתוקפו פג ואשר לא נכלל בהארכות המפורטות לעיל – אינו תקף יותר ולא ניתן לרכוש
באמצעותו מוצרי קנביס באספקה ישירה במסגרת "ההסדרה הישנה".
 .8מטופל שברשותו רישיון שתוקפו הוארך כמפורט לעיל בהוראה זו ,ובנוסף רישיון בתוקף המיועד לניפוק בבית
מרקחת – יוכל לפי בחירתו ,לקבל את האספקה החודשית או בבית המרקחת במסגרת הרישיון החדש או לחלופין
דרך הספק.
חל איסור מוחלט להשתמש באותו החודש במקביל בשני הרישיונות לצורך קבלת מוצרי קנביס ,במינון החורג
מהמינון המירבי שנקבע ברישיון אחד מתוך השניים.
כן יובהר כי לא יבוצע כל ניפוק רטרואקטיבי של קנביס רפואי עבור חודשים קודמים.

בברכה,
מגר' יובל לנדשפט,
מנהל האגף לפיקוח והסדרת מערך הקנביס הרפואי
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