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 לכבוד:

 
 ובתי מרקחת קנביסמסחר ל יצרנים, בתיתפוצת מגדלים, 

 שלום רב,
  רפואילשימוש מוצרי קנביס ופרסום ל פרסומתהבהרה לעניין הנדון: 

 על קנביס ומוצריו, קובעת: גם , החלה1979-ם"תשה, הסמים המסוכנים לתקנות 42תקנה  .1

 . סייג לפרסומת מסחרית 42 

תונות המקצועית ילא יעשה אדם פרסומת לסמים מסוכנים, למטרה מסחרית כלשהי, אלא בספרות המקצועית ובע
 בתחום הרפואה והרוקחות ובאישור מוקדם בכתב מאת המנהל.

 מהווה עבירה פלילית.  הפרת הוראות תקנה זו

חלה גם על מוצרי קנביס לשימוש  42נבקש להבהיר, כי תקנה ו למשרד, שהגיע פניות בנושא שבנדון לאור .2
כל הנחיה אחרת שניתנה בעניין, ככל תרופות רשומות שמכילות סמים מסוכנים(. גם על )או לעניין זה רפואי 

 שניתנה, מבוטלת בזאת. 

גם שקיימות להגבלות ין, בדומה לרציונל מקום שמדובר בשימוש כד מת המסחריתהפרסוהרציונל באיסור  .3
-לתקנות הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ו 28בכל הנוגע לפרסום תרופות שאינן מכילות סמים מסוכנים )תקנה 

ודאי מניעת עידוד שימוש מניעת עידוד לשימוש מעבר לצורך הרפואי, ובו, , הוא הגנה על שלום הציבור(1986
  ר לגבי מהות המוצרים ובכלל זה ייחוס תכונות לא מוכחות מדעית למוצרים. וכן מניעת הטעית הציבו ,שלא כדין

 , הגידולבתחום הייצור חברה בעלת רישיון לעיסוקהאינטרנט של באתר הצגת המידע הבא כי  נבקש להבהיר, .4
, בהתאם לעקרונות בית מרקחת בעל רישיון לשיווק מוצרים אלהבאו  של קנביס לשימוש רפואי או השיווק

, ובלבד שלא יהיה בהצגת המידע כדי לעודד שימוש שלא כדין 42הפרה של תקנה  אינו מהווה שפורטו לעיל,
 :ושלא לצורך רפואי או כדי להטעות את הציבור

שמם פירוט  :על פי רישיון כדיןהמיוצרים או המשווקים  קנביס לשימוש רפואי מוצריהצגת פרטים על  .א
עלון הצגת הו )לרבות תמונות של המוצרים הארוזים(, ריםהמסחרי, הרכב המוצרים, תמונת המוצ

 בלבד.  שאושר על ידי היק"ר 

 בדבר הנחות לסוגיהן. מידע מאושרים לשיווק ובכלל זה הקנביס המחירי מוצרי על הצגת מידע  .ב

אפשרות לרכש מוצרי קנביס מאושרים בבתי מרקחת מורשים למכר הזמינות והלגבי  הצגת מידע .ג
 מוצרים אלה. 

 הצגת המידעבובלבד שלא יהיה ובדרכים נוספות על המפורט לעיל הצגת מידע נוסף לשקול להתיר  תן יהיהני .5
ניתן  ,ככל שישנה כאמור, כדי להטעות את הציבור. בקשהאו כדי לעודד שימוש שלא כדין ושלא לצורך רפואי 

  .ליק"ר להגיש בכתב

 בהתאם. ופעולתכם  םהיערכותכנא  .6

 בברכה,

 לנדשפטמגר' יובל 

  מנהל היחידה לקנביס רפואי


