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Cannabisההיסטוריה SativaההיסטוריהCannabis Sativa
ס כסכ כבר בשנת  ידוע שימוש בסין. מרכז אסיה–המקור•

.ס"לפנה 4000
כאב:התכונות• שריריםנוגד בחילותמרפה נוגד נוגד בחילות  ,מרפה שרירים,נוגד כאב:התכונות•

,  מוריד לחץ תוך עיני, נוגד פירכוס, ומעורר תאבון
.משרה שינה

מריחואנה  -הצמח זקוק לתנאים טרופיים ותוצרתו•
.שרף צמיג-חשיש, )עלים ופרחים מיובשים(

בהן שימש חלק ,לאחר מאה שנים-1942•
,  ב ואירופה"נאסר לשימוש בארה, מהפרמקופיאה
ל כגורם מוסרית"נחשב "הדרדרות .הדרדרות מוסריתנחשב כגורם ל



Cannabis sativa
 חומרים פעילים 460צמח הקנביס מכיל מעל

Cannabis sativa

קנבינואידים60-מהם יותר מ
  המוכר ביותרΔ9 – THC הקיים גם כתרופה סינטטית.  

עיקר השפעתו פסיכואקטיבית ושיכוך  ,CB1הקולטן
.כאבים

קנבידיול-CBD:ומפחית  ,עיקר פעולתו אנטי דלקתי
  THCאת הפעילות הפסיכואקטיבית הבלתי רצויות של 

ACOMPLIA( Rimonabant )     תרופה להרזיה
דיכאון  : ותופעת לוואי מרכזית CB1חוסמת קולטני 

)20( .עקב כך הורדה מן המדף,)%20(



THC / CBDTHC / CBD
THCלחרדהפסיכואקטיבי לגרום לזיכרוןפסיכוזהיכול הפרעה ‐THCהפרעה לזיכרון,פסיכוזה,יכול לגרום לחרדה,פסיכואקטיבי.

המרכיב שאחראי להגברת הסיכון לפריצת .בחולי סכיזופרניה תתכן החמרה
.סכיזופרניה

CBD  -נחקר כבעל תכונות  , משכך חרדה, קנבינואיד שאינו פסיכואקטיבי
אינו פוגע , חרדה ופסיכוזה- THCמווסת פעילות , אנטי פסיכוטיות

ובזיכרון משמעותיבקוגניציה דלקת כנוירופרוטקטיבינוגד נחקר כרון ה ובז צ ב,נוגד דלקת משמעות,בקוגנ רופרוטקט .נחקר כנו

Sagnik Bhattacharyya.Opposite Effects of D‐9‐Tetrahydrocannabinol and Cannabidiol 
on Human Brain Function and Psychopathology
Neuropsychopharmacology (2010) 35, 764–774



רפואי לשימוש קנביס ???מהו קנביס לשימוש רפואי???מהו

מושג עמום ורחב•
אננדמיד-אנדוקנבינואידים1 ם.1 ד נוא דאנדוקנב אננדמ
קנביס בוטני.2
סטיבקס,מרינול-קנביס סינטטי.3



דרך פעילות

 המוכר ביותר. אנדוקנבינואידים–קנבינואידים אנדוגנים  :

.  אננדמיד

מסוג העצביםCB1קולטנים במערכת בעיקר קיימים ם מסוג םCB1קולטנ קר במערכת העצב ם בע מ ק

,  מוחון, היפוקמפוס, גרעיני הבסיס, קליפת המח(המרכזית 

.השפעה פסיכואקטיבית–)היפותלמוסל

רעילות נמוכה במינון יתר- העדר קולטנים בגזע המח.

 קולטנים מסוגCB2   קיימים במערכת הפריפרית בעיקר על

דלקתית אנטי והשפעתם האימונית המערכת תאי המערכת האימונית והשפעתם אנטי דלקתית תאי

.ואימונוסופרסיבית



האנדוקנבינואדית המערכת תפקידי המערכת האנדוקנבינואדיתתפקידי

d bi id k “f l lendocannabinoids make you “feel less 
pain, control your movement, relax, 

f ( i ) leat, forget (posttraumatic), sleep 
and protect your neurons”.

Di Marzo, V.; Melck, D.; Bisogno, T.; De Petrocellis, L., Endocannabinoids: endogenous cannabinoid
receptor ligands with neuromodulatory action. Trends Neurosci. 1998, 21, 521‐528.

((



התוויות רפואיות

.מגביר תאבון במחלות הגורמות לרזון קיצוני

.נוגד בחילות והקאות בטיפולי כמותרפיה

,  ממאירות(נוגד כאב  ממקורות מגוונים 
)).נוירופטיות ועוד

מקל  -במחלות נוירולוגיות קשות כטרשת נפוצה קק
.כאב ורעד, התכווצויות שרירים



רפואיות התוויות רפואיותהתוויות
,  התכווצויות,לצרכי טיפול בכאב-השידרהבמחלות חוט

.הפרעות שינה

מחלות פרקים  , מחלות מעי דלקתיות, טיקים בטורט:אחר
אלצהיימרגלאוקומהאסטמהפרקינסוןדלקתיות ות נסון,דלקת מר,גלאוקומה,אסטמה,פרק ,  אלצה

PTSD   ,פיברומיאלגיה.

Ben Amar M: Cannabinoids in medicine: a review of their therapeutic 
potential. J Ethnopharmacol; 105(1‐2):1‐25, 2006



הקנבינואידית המערכת הקנבינואידיתהמערכת
הנאה•
ויסות מצב רוח•
חרדה•
שינה•

ב כ ת ס ויסות כאב•
זיכרון•

קוגניציה קוגניציה•
תאבון•

אנדוקרינית פעילות פעילות אנדוקרינית•
השפעה קרדיווסקולרית•



מתן דרכי מתןדרכי

)שמן, עוגיות(בליעה •

רוצה להנות מיתרונות השימוש, מתאים למי שאינו מעוניין לעשן- אינהלציה•

שוןעישון• ע
תרסיס פומי לספיגה דרך ריריות•



מטבוליזםמטבוליזם

,   דקות5תחילת השפעה תוך-בשאיפה•
ק 2-4פעולה.דקות30-60השפעה מירבית

זמינות  .טיטור קל של המינון הדרוש. שעות
20-50%ביולוגית ת ולוג 20ב 50%.

, ספיגה איטית ולא אחידה-במתן פומי•
30 60 ריכוזי שיא ,דקות30-60תחילת השפעה

.10-20%זמינות ביולוגית .שעות 2-4בדם 



אקוטי בשימוש לואי תופעות לואי בשימוש אקוטיתופעות

ל ל ל חלומו של משתמש לצרכי הנאה •
!ותופעות לא רצויות בשימוש הרפואי

.ניסיון שימוש וציפיות,סביבה,סבילות,תלוית מינון-קלהאופוריה•
.תחושה זמנית של סחרחורת•
ן.עיוות תחושת הזמן•
.סרט, מוסיקה-הגברת ערנות לסביבה•
.קושי להתרכז•
קצר• לטווח בזיכרון כרון לטווח קצר.הפרעה .הפרעה בז
קושי לשמור על , רגיעה, חידוד חוש הומור, הגברת אסוציאציות רגשיות•

.שיחה הגיונית
ושינה• נה.נמנום .נמנום וש



נוספות לואי תופעות לואי נוספותתופעות
חוסר קואורדינציה•
.ואף פרנויה חרדה ודיספוריהיתכנו •
גבוהים(פסיכוזה• )במינונים ).במינונים גבוהים(פסיכוזה•
לא מומלץ ללוקים (אורטוסטטית  טכיקרדיה וירידת לחץ דם•

לב ספיקת ואי איסכמית לב קת לב).במחלת ת וא ספ סכמ ).במחלת לב א
,  ברונכיטיס, סכנות של עישון כאסטמה- לטווח ארך•

.ממאירויות, אמפיסמה
.שימוש לרעה ותלות•
חוסר קליטת עובר  -נקבות, )חיות מעבדה(פגיעה בפוריות•

.פגיעה באיכות הזרע-זכרים,ברחם



מורכבת"תרופה"קנביס מורכבתתרופה-קנביס

!קנביס בוטני הינו בפירוש לא עבור כולם•
הנאה• למטרות קודם ניסיון ללא ון קודם למטרות הנאהחולים ס ם ללא נ , חול

חלקם מתקשה לסבול תופעות הלואי 
.הפסיכואקטיביותהפסיכואקטיביות

,  לשם כך יש צורך להתאים דרך שימוש•
.תמיכה, הדרכה



ותלות קנביס ותלותקנביס

.לא ממכר, שימוש בקנביס בטוח יחסית:דעה נפוצה בציבור•
.נכון עבור הרוב•
העשרים• שנות ותחילת העשרה שנות בסוף חוקי הלא השימוש מכןשיא לאחר לאחר מכן  .שיא השימוש הלא חוקי בסוף שנות העשרה ותחילת שנות העשרים•

.ירידה תלולה עם מיסוד משפחה וקריירה
.הסיכון לתלות נמוך יחסית לסמים אחרים והתלות בהדרגה ואינה סוערת•
עבור  Lifetime Dependence Risk :(9%(שכיחות הסיכון לתלות במהלך החיים• ך )p(ן

עבור  15%,עבור קוקאין17%,עבור הרואין 23%,עבור ניקוטין32%,קנביס
.אלכוהול

.שואפת לאפס 25הסיכון לתלות שפורצת לאחר גיל •

Bostwik JM.Blurred boundaries.Therapeutics and politics of medical 
marijuana.Mayo Clin Proc.2012:87(2):172‐186



קקנביס ופסיכוזה
שינויים  , אצל לוקים במועדות למצבים פסיכוטים•

.אגרסיה ופרנויה, ללא תובנה, פרספטואלים חדים יותר
  כסיבה או גורם להחמרה או ממסךשימוש בקנביס נחקר •

דיכאון וחרדה , וריות כפסיכוזה'הפרעות פסיכיאטריות מג
.בעיקר בצעירים

 50,000בקרב ) שנים 27(  2002במחקר אורך שפורסם ב•
ל כך , ככל שצרכו יותר קנביס בהתבגרות:מגויסים שבדים

 50- אלו שהשתמשו ביותר מ.גדל הסיכוי לסכיזופרניה
פי כלל7הזדמנויות השתמשו שלא .¹׳²מאלו ות פ .מאלו שלא השתמשו כלל7הזדמנו

1.Bostwik JM.Blurred boundaries.Therapeutics and politics of medical marijuana.Mayo Clin 
Proc.2012:87(2):172‐186.
2.Zammit S, Allebeck P, Andreasson S, Lundberg I, Lewis G.
Self reported cannabis use as a risk factor for schizophreniaSelf reported cannabis use as a risk factor for schizophrenia
in Swedish conscripts of 1969: historical cohort study. BMJ.

2002;325(7374):1199.



ופסיכוזה קנביס ופסיכוזהקנביס
קנביס קרוב לודאי בעל פוטנציאל להחמיר מהלך של מחלה •

מסוכן לשימוש במהלך מחלה פסיכוטית וכשיש  . פסיכוטית
משפחתית במינוןתורשה תלוי אף הסיכון .הסיכון אף תלוי במינון.תורשה משפחתית

,  עשורים השימוש בקנביס הלך וגבר 3במהלך  ¹באוסטרליה•
עלתה לא סכיזפרניה בקנביס!שכיחות שימוש זאת עם יחד ה לא עלתה זפרנ חות סכ ס  !שכ מוש בקנב חד עם זאת ש

יכול להחמיר מהלך המחלה וכן לזרז הופעתה במועדים 
.לכך

פורסמה מטהאנליזה על פיה הסיכון   2007²בשנת •
עבור משתמשי קנביס עם עליה  OR=1.4לפסיכוזה 

.כתלות במינוןOR=2עד
1.Degenhardt L.Testing hypotheses about the relationship between cannabis use and 
psychosis.Drug Alcohol Depend.2003:71(1):37‐48.
2. Moore TH, Zammit S, Lingford-Hughes A, et al. Cannabis use
and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a
systematic review. Lancet. 2007;370(9584):319-328



ופסיכוזה קנביס ופסיכוזהקנביס
הולנדי של¹מחקר מעקב 3964אחרשנים3הראה  3964אחרשנים3הראה מעקב של ¹מחקר הולנדי

מתוכם משתמשי   312, משתתפים שאינם פסיכוטים
.פתחו סמפטומים פסיכוטים 2.2%שהם  8/312.קנביס

פתחו   0.8%שהם30/3652:ובקרב הנחקרים שלא השתמשו
.סמפטומים פסיכוטים

הקבוצות:מסקנה בשתי קטן בקרבהסיכון יותר גדול אך כון קטן בשת הקבוצות:מסקנה ותר בקרב ,הס אך גדול 
.המשתמשים

van Os J, Bak M, Hanssen M, Bijl RV, de Graaf R, Verdoux H.Cannabis usevan Os J, Bak M, Hanssen M, Bijl RV, de Graaf R, Verdoux H.Cannabis use 
and psychosis: a longitudinal population‐based study. Am J Epidemiol. 

2002;156(4):319‐327.



בשימוש לא  (תופעות לואי נוספות 
)רפואי

קל• קוגניטיבי )זיכרוןקשב(ליקוי ב קל  ט קו קוגנ כרון,קשב(ל )ז
.שנים 10במשתמשים כבדים מעל 

השגים לימודיים פחותים במתבגרים•
.שמשתמשים בקביעות ק

Hall Wayne.Adverse health effects of non‐medical cannabis use 
2009O t b1713911383P9698374Th L t 2009October 17 , 1391‐1383 Pages , 9698,  374The Lancet, 



ם"אמנת האו
  2Single Convention on Narcotic Drugs, 1961

 נרקוטיות תרופות בנושא מ"האו ועידת  

מדינות 97 בהשתתפות ,1961 ב התכנסה        

 המדינות נציגי ,הדיונים בסיום 

לל .האמנהעל חתמוישראלוביניהם       



האו דורשת"אמנת :ם :ם דורשתאמנת האו

ל ל ל שליטה ממשלתית מלאה
ובקרה,רישוי פיקוח שו קוח ובקרה,ר פ
תיעוד ודיווח



שימוש בקנאביס רפואי 
שונות נות שונותבמדינות במד

סטאטוס ורגולציה



הולנד
  אחת המדינות הבודדות בהן ישנה רגולציה מלאה לפי

האו !ם"אמנת !םאמנת האו

 י רוקח''מנופק לפי מרשם עקנאביס רפואי  2003משנת

גידול בהתאם  ,התכשיר המנופק הינו תרופה לכל דבר
צמח נקי עם תכולת מרכיבים ברורה לפי המלצות  , לדרישות
.הרופא

חברה אחת המאושרת לייצר קנאביס)Bedrocan BV( )(ק

כל המלאי שייך לממשלת הולנד*     

    



ההולנדי המודל ההולנדיהמודל



קנדה
היסטוריה

1999:  קמשרד הבריאות של קנדה החל בתוכנית פדרלית מרכזית
  Jim Wakefordעקב עתירתו של   Ontarioד במדינת"בתגובה לפס

שהועמד לדין עקב החזקה וגידול קנאביס  למטרות  HIV/AIDSחולה 
.טיפול בתסמינים של מחלתו

ש העליון של "ביהמOntario  קבע כי זכותו החוקית לקבל גישה לסם
ללל ל ל הוראה למשרד הבריאות ליצור תהליך המאפשר  .ללא חשש ממעצר

.גישה חוקית

ל ל ל משרד הבריאות הגיב בהפניה לחוק הסמים הקיים שלפיו ניתן להענות
.מהחוק" פטור"לבקשות מתאימות ולקבל 



ש לערעורים דן במקרה של "מ"בהמשך אותה השנה ביהParker   שנאשם
אפילפסיה של סימפטומים להקלת קנאביס וגידול ה.בהחזקת לפס ם של אפ מפטומ ס להקלת ס דול קנאב .בהחזקת וג

המשפט קבע כי האיסור על חולה להחזיק בחומר נוגד את מגילת -בית
אך השהה את הצהרתו לשנה אחת כדי לתת ,הזכויות של קנדה ך,ק

לפרלמנט הזדמנות לתקן את החוק ולקבוע פטור מיוחד בעבור חולים 
.הנזקקים לסם

2001 :  נחקקו בקנדה תקנות המתירות לחולים להשתמש בסם מסוג
.  Marihuana Medical Access Regulations–מריחואנה 

 התקנות מאפשרות להחזיק ולייצר מריחואנה לשימוש אישי ומתייחסות
.לאישורים הנדרשים לכך ואופן האספקה

ר הקנדי הקים את ה"משהבMarijuana Medical Access 
Division(MMAD)



מדיניות נוכחית
2003 :ר הקנדי לחברת "נחתם חוזה בין משהב

"Prairie Plant Systems"הקנאביס גידול לצורך Prairie Plant Systems לצורך גידול הקנאביס

 הקנאביס משווק תחת השם"CanaMed"

גידול עצמי  : אפשרות נוספת

י מי שהחולה בוחר שיגדל עבורו  "או ע      

ארה לאחר בעולם לשנייה הפכה קנדה עם"בכך ב ב עם  בכך קנדה הפכה לשנייה בעולם לאחר ארה     
  מנוהלת ממשלתית-תוכנית מרכזית



החברה עימה מתקשר משרד הבריאות אחראית על:

עיבוד ואחסון, גידול*    

ל(* ל ל )ל )בדיקות איכות לכל אורך מעגל החיים של הצמח(מעבדה*  

אריזה ואחסון*    

אבטחה הולמת בהתאם לפקודת הסמים*    

ל* ל הפצה לחולים וצרכי מחקר*  



מודל קנדי
רופאים
ממליצים

ר מאשר"משהב
:י הממשלה "חברה שנשכרת ע

הפצה, בדיקה,איחסון,גידול

י יחידים"גידול ע
משתמשים רשומים בתכנית  10,000כיום ישנם כ

היו2002בשנת.הממשלתית השוואה בלבד380לשם ת ו2002בשנת. הממשלת בלבד 380לשם השוואה ה

 ישנה ביקורת רבה מצד המשתמשים עקב מוצר ירוד
י החברה"שמסופק ע,לטענתם ת ע,טע פק ס ש

לצורך קבלת מוצר איכותי " שוק השחור"רבים פונים ל
יותר לטעמם

מדיניות התויות דומה לישראל



השלטון – ב "קנאביס רפואי בארה
המדינות נגד הפדראלי נגד המדינותהפדראלי



,שטרם הוכרע, עד היום מתנהל מאבק 

)  הממשל, DEA,FDA(בין הרשויות הפדרליות 
המטפלים והמטופלים,בתי המחוקקים



ב• חוקי הינו הרפואי שקנביס 19למרות  19-למרות שקנביס הרפואי הינו חוקי ב•
, זאת על פי חוקי המדינה, ב"מדינות ארה

ל לל ל ל פדרלי סמכות לרגולציה -לממשל המרכזי
קוהגשת תביעה משפטית עקב פעילות 

.  פלילית
לך• מותר המדינה חוקי שלפי יתכן כך כך יתכן שלפי חוקי המדינה מותר לך•

לצרוך קנביס לשימוש רפואי אולם קיים /לגדל
ל .סיכון להיתבע בעוון עברה פדרליתל



Controlled Substances Act (1970):ב "ארה 
 60השימוש הגובר בסמים במהלך שנות ה '

ע מקיפה"בעיקר חקיקה הניע תיכון ותלמידי סטודנטים )CSA(י )CSA(י סטודנטים ותלמידי תיכון הניע חקיקה מקיפהבעיקר ע     

.כסם ללא שימוש רפואי ידועקנביס הוכרז .1970 -למניעת הפצת סמים ב        

י ה"אי לכך קנביס ונגזרותיו הוצבו בדרגה המגבילה ביותר  עFDA- הראשונה
.מתוך חמש

 ללא שימוש  ,פוטנציאל גבוה להתמכרותסמים בקטגוריה זו מוגדרים כבעלי
)LSD, הרואיןעוד בקטגוריה (ולא בטוחים בשימוש  ב"רפואי ידוע בארה

קוקאין ואמפטמינים הוכנסו  ,סמים בעלי שימוש רפואי ידוע כגון אופיום
.בהתאם לפוטנציאל ההתמכרות שלהם Vעד  IIלקטגוריות 

איסור גורף על שימוש רפואי ומחקר לצרכי ריפוי:המשמעות.



פרוייקט"ארה חמלה"ב מתוך "גישה גישה מתוך חמלהב פרוייקט ארה

•1978‐1992
סופניות• במחלות מטופלים מצומצם ות  מספר ם במחלות סופנ מספר מצומצם מטופל

.קיבלו קנביס מן המדינה
לל ל  HIVעקב פניות רבות של חולי,ממשל בוש•

.סגר תוכנית זו 1992 -ב
עברה החלטה בקונגרס המתנגדת  1998•

מקטגוריה בסם שימוש בלאIלאישור בלא Iלאישור שימוש בסם מקטגוריה
FDAעדות מדעית מוצקה ואישור 



The Hinchey‐Rohrabacher Amendment 
(2003‐2007)

2003 : בתגובה לפשיטות חוזרות  של רשות אכיפת הסמים)DEA (  על
הוצע בקונגרס תיקון   , צרכנים וספקים של קנביס רפואי בקליפורניה

שימנע ממשרד המשפטים להפריע ליישום תוכניות להספקת קנביס  
.רפואי

2007לאחרונה ב , ההצעה הועלתה להצבעה ונדחתה חמש פעמים

2007  :  הסנאט קיבל החלטה הקוראת לסגור את תוכניות הקנביס
   FDAמשרד הבריאות דרש פיקוח מלא של  , הרפואי במדינות השונות

.י הקונגרס"ההחלטה נגנזה ע.על הקנאביס הרפואי



2007-9  : קונגרס וסנאט(דיונים והצעות חוק:(

לקטגוריה• הקנאביס את להעביר IIניסיונות ה ס לקטגור ר את הקנאב ונות להעב ס IIנ

לאפשר לרופאים לרשום מרשמים של קנאביס•

להחזיק לשנע לייצר ולצרוך קנאביס,לאפשר למטופלים לקבל•

להחזיק לשנע ולייצר קנאביס עבור  , לאפשר למטפלים לקבל•
מטופלים

לאפשר לבתי מרקחת או ישויות אחרות להפיץ קאנאביס רפואי •
למטופלים

לא נתקבלו החלטות משמעותיות בנושא, עד כה



סטאטוס נוכחי

  מבחינת הממשל המרכזי אין הבדל בין שימוש רפואי לצריכה עצמית למטרות
הנאה

 חוק פדרלי(או עד שנת מאסר) 100,000$(החזקה לשימוש עצמי משמעה קנס(

5ועד $ 250,000צמח בודד עשוי לגרור קנס של , גידול הקנאביס חמור יותר 
שנות מאסר

אצל אותם מטפלים ומטופלים (השימוש העצמי והרפואי , למרות זאת
החומר בסגולות גדל)שמאמינים גדל)שמאמינים  בסגולות החומר

ורשאיות להעביר  אינן כפופות לממשל הפדרליהמדינות , במצב החוקי כיום
חוקים משלהן להסדרת השימוש בקנאביס

ספקים ורופאים , לתבוע ולאסור מטופלים, אך לממשל הפדרלי סמכות לחקור      
מעורבים



שאישרו הרמות בכל המשפט בתי פסיקות בתי המשפט בכל הרמות שאישרו פסיקות
שימוש בקנאביס לצרכים רפואיים והורו על  

י  "נדחות בעקביות ע, IIהעברתו לקטגוריה 
בנושאDEAה העליונה הסמכות שהינו .שהינו הסמכות העליונה בנושא,DEAה



 ממשל אובמה
  במהלך הבחירות ציין אובמה שמלחמה בתוכניות הקנאביס

ממשלו של העדיפויות סדר בראש יהיו לא הרפואי לא יהיו בראש סדר העדיפויות של ממשלוהרפואי

2009 : התובע הכללי הכריז שהפשיטות של הDEA יפסקו

 פורסם מזכר של משרד המשפטים שציין  כי  : 2009באוקטובר
,למרות שהשימוש בקנאביס מסוכן והפצתו לא חוקית

אין לרכז מאמצים בתביעת יחידים שפעילותם בתחום עולה בקנה         
מידה אחד עם חוקי המדינות השונות



השונות במדינות חקיקה
16"

נות השונות קה במד חק
16ב אישרו את השימוש בקנאביס רפואי"מדינות בארה
  בכל המדינות קיימות או נמצאות בשלבי פיתוח תוכניות לרגולציה של

קהשימוש בקנאביס רפואי
 החולים יכולים להסתייע במטפלים לצורך גידול–למעט בשתי מדינות  ,

.רכישה או הכנת הסם לשימוש

חוקי המדינות מנסים שלא להתנגש ישירות בחוקים הפדרלים ולכן במדינות  
 :אלו:אלו
 ולא רושמים מרשמיםעל קנאביס  ממליציםרופאים
ע מגודל אלא מרקחת בתי באמצעות מופץ לא י"הקנאביס י  הקנאביס לא מופץ באמצעות בתי מרקחת אלא מגודל ע

  שליחיהם או מסופק בנקודות חלוקה, המטופלים





המשתמשים אודות סטטיסטיקה אודות המשתמשיםסטטיסטיקה
NEJM 115ל2005 ל000 NEJM 2005חולים במדינות בהן השימוש חוקי יש מרשם רופא115,000לכ

 2010במגזין Newsweek  13חולים מחזיקים מרשם ב  369,634פורסם שכ  

כיום מדובר על  .איש253,800מדינות ובקליפורניה לבדה מחזיקים מרשם

אינסומניה  , PTSD, באינדיקציות של מחלות קשות לצד  חרדה, איש 380000

תאבון .וחוסר תאבוןוחוסר



1996 -קליפורניה 
י מטופלים "רבייה וגידול למטרות רפואיות ע, החזקה, שימוש: מאושר

כתובההמלצתעם בערופא פ"או פאו בערופא כתובההמלצתעם

ספסטיות, כאב כרוני, איידס, אנורקסיה, ממאירות: אינדיקציות  ,

עבורה הקנאביס  או כל מחלה אחרתמיגרנה ,ארטריטיס,גלאוקומה

גירוד  , שיפור ריכוז, שיפור תאבון, דיכאון, חרדה- בפועל(מספק הקלה

)ב"וכיו

מספקת"בכמות:החזקה" מספקתבכמות:החזקה

 לא למטרות רווח(עבור הייצור  לפיצוי הוגןספקים זכאים.(

380000 בעלי רישיונות.

(Reinarman, C. (2011). "Who Are Medical Marijuana Patients? Population 

Characteristics from Nine California Assessment Clinics". Journal of Psychoactive 

Drugs, 43 (2):128‐135.)



פקודת הסמים– החוק הקיים בישראל 
החזקה ושימוש, ייצור: 'סימן א

  
)""ל(6   )ט"התשמ,ט"התשל:תיקונים(הכנה והפקה,ייצור.6

לא יכין, לא יפיק אותו, לא ייצר אותו, לא יגדל אדם סם מסוכן
.אלא ברישיון מאת המנהל, אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר

מאסר עשרים שנים או קנס - דינו , העובר על הוראות סעיף זה
לחוק) 4)(א(61פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 

.1977-ז"התשל,העונשין ן ,ע
  

    )ה"התשנ, ט"התשמ, ט"התשל: תיקונים(החזקה ושימוש . 7
בו)א( ישתמש ולא מסוכן סם אדם יחזיק במידהלא אלא שתמש בו )א( ק אדם סם מסוכן ולא  חז דה,לא  אלא במ

.או ברישיון מאת המנהל, שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה    



סטטוס נוכחי  :ישראל
הרפואי הקנאביס ע:מקור מאושרים ע"מגדלים ממונה מנהל משרד"י י י משרד י מנהל ממונה עמגדלים מאושרים ע:מקור הקנאביס הרפואי

.הבריאות

משהב כנציג לקנאביס המרשם את פסיכיאטר"המאשר הינו מנהלר ג משהב ס כנצ אטרהמאשר את  המרשם לקנאב כ נו פס מנהל  , ר ה
.ח ממשלתיים"אונקולוגים בבת 5-סגנו ו,"אברבנאל"ח "בי

בעצמוהמגדל מוגדרותמפיץ חלוקה חלוקה(בנקודות עמדות ,מיעוט ץ בעצמוהמגדל עוט עמדות חלוקה(בנקודות חלוקה מוגדרותמפ ,  מ
).נגישות בעייתית

רישיונות כיום8000למעל,1993מן המשתמש הראשון בשנת. ן ע,ן

 אין  , )לחודש₪ 400(המטופלים משלמים ישירות למגדל עבור הקנביס
.גוף המשתתף בתשלום זה

 גורם /ולא רוקח( המגדלהמנפק את הקנאביס והמדריך בשימוש הינו
קיים חשש לאינטרסים שיווקיים , נוגד חיסיון רפואי, )מוסמך אחר

)כדוגמת אלו האסורים על חברת תרופות

אין בקרה על תכולת החומרים הפעילים , חשש מאיכות לא אחידה  )
,  חשש מתופעות לוואי פסיכיאטריות, CBD) 0%-ו THC 20%: דוגמא
.הממתן תופעות לוואי פסיכיאטריות  CBDחסר 



הקיים מודל הפעולה
  י הרופא  "הגשת בקשה ע

רופאים
מגישים בקשה 

לאישור

רופא ממונה 
ר"משהב

:המומחה בתחום

הסבר הצורך* 
שור אישורלא

חלוקה

מיצוי טיפולים מקובלים* 

מדדים להצלחת הטיפול* 

'מגדל א
'מגדל ג

'מגדל ב

,חלוקה
,הדרכה
כסף גביית

חומר מדעי תומך באם נדרש•

התויות מאושרות בהתאם •
למדיניות ועדת התויות

חולה



היחידה לקנאביס רפואי במשרד  
הבריאות

החילטה הממשלה כי  7/8/2011בתאריך•
סוכנות "משרד הבריאות ישמש כ

.ם"כנדרש באמנת האו, "ממשלתית
היחידה• הבריאות המשרד תוקם כך לצורך לצורך כך תוקם המשרד הבריאות היחידה •

.לקנאביס רפואי



חסרונות             יתרונות
 וגמיש יחסית" רזה"מנגנון

ם"אי יישום דרישות אמנת האו.
פרט   העדר רשות ממשלתית

גידול"למשהב המתירה ר
ריבוי מגדלים

לא( בעייתי ואחד במידה

ר המתירה גידוללמשהב
  מנגנוני הבקרה על  צורך לפתח

גידול
דרישות לפי אינו רפואי קנאביס ת לא  (   ייצור דה ואחד בע במ

)נפגמת התוצרת כולה

ייצור קנאביס רפואי אינו לפי דרישות
GMP

בקרה חלקית על הצמח המנופק  
הפעילים( החומרים מחיר סבירניקיוןהרכב

 קיום הדרכה

ניקיון ,הרכב החומרים הפעילים(     
) 'חומרי הדברה וכד, הצמח

  אין יבוא של קנאביס כתכשיר רפואי
ל ל

ק
הפרת חיסיון רפואי של החולים
 תוצרת אינטרס לשווק יותרלמגדלים
אוכלוסיותחשש ש:בגביית תשלום 

לא יהנו מהטיפול חלשות
נגישות והפצה, בעיתיות באישור
זליגה גה זל



יחדה לקנאביס רפואי  

הקצאת אזורים
וחלקות קרקע  

לגדל יורשה בהם

הבטחת איכות
החזקה בלעדית 
במלאי הקנאביס

ורשה לגדל בהם 
קנאביס

דיווח 
ם"לרשויות האו

הנפקת היתרי 
ייצוא/ייבוא

רשות לאומית 
לאישור קנאביס

בקרה ופיקוח, תיעוד
הנדרשים הנפקת
בהתאם 
ם"לאמנת האו

, קביעת התוויות
תמיכה במחקר

ק
אישורי החזקה 



בקנביס הרפואי בשימוש אתגרים בשימוש הרפואי בקנביסאתגרים

)ל( )אחר,אורלי, עישון(צורת המתן•
)ניקיון,תכולת חומרים, זן(אבטחת איכות• ן,,ן( )ק
)סטנדרטיזציה, טיטרציה(מינון •
והתמכרות• לרעה שימוש ומניעת ניטור ניטור ומניעת שימוש לרעה והתמכרות•
, הפחתת מינון(מניעה וטיפול בתופעות לואי •

,  זן אחר,מעבר לשיטת מתן שונה,הפסקה
)הדרכה נאותה



בקנביס הרפואי בשימוש אתגרים בשימוש הרפואי בקנביסאתגרים

עדכון ההתוויות בהתאם לידע המצטבר•
הקהילה• בקרב הקיים הידע לה הטמעת ם בקרב הקה דע הק הטמעת ה

.הרפואית והפחתת הסטיגמה
ל ל ל גידול זנים בטוחים יותר מתאימים למחלות  •

THC/CBDיחס , שונות


