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         לכבוד

 יס הקנאבח"כ שרן השכל, יו"ר ועדת 

  

 איות פוקנאביס למטרות רהצעת חוק הסדרת השימוש בהערות בריאות הציבור להנדון: 

 שלום רב,

נו  אאנו מברכים על קידום החוק ותומכים בהסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות. 

, המפורטות  שובות חמתריעים על כך כי טיוטת החוק איננה נותנת תשובות מספקות לשאלות 

לסכן את בריאות הציבור בישראל.  ים קריטיים אלו עלול. היעדר התייחסות לנושאבהמשך

לעדויות המדעיות לגבי  מקצועית מעמיקה הירות רבה והתייחסות הסדרת השימוש מחייבת ז 

,  מוטיבציה והיעדר פשית)כדוגמת סיכון לתחלואה נ קנאביסבכים בשימוש הסיכונים הכרו

, כמו  היגה ועוד(קרדיווסקולרית, אינטראקציות עם תרופות אחרות, פגיעה בכושר הנתחלואה 

יאל פוטנצ אביסשיגרמו לפגיעה בבריאות הציבור. לשימוש בקנ רוחבשלכות גם הסיכון לה

המדעי  ספח , כמפורט בנעריכו בצורה מדויקת, על בסיס מחקריםלתועלות רפואיות, שיש לה

צעי בקרה מיוחדים על מנת ך אמשל אישור תרופות מצריהמצורף. היעדר המנגנון המקובל 

 ההגנה על בריאות הציבור.  להבטיח 

, שייתכנו לו השלכות בלתי מדובר בחוק חדש וייחודי, במציאות דינמית :זמן תהגבל .1

ולאחר מכן לבחון   שנים( 3)לדוגמא  חוק בזמןהאם נכון להגביל את ה. צפויות

 מחדש?

 אינןעל בריאות הציבור השלכותיו , שסוג של ניסוימהווה דש  החוק הח :חובת דיווח .2

, ועל מנת לבסס את על מנת ללמוד ולשפר בצורה מדעיתלהעריכן חובתנו   ידועות.

פי שיקבע  , כ. האם נכון לקבוע מנגנון המחייב דיווח שנתיהמדיניות על נתונים

רלוונטים למשרד הבריאות ושל משרד הבריאות לכנסת, של כלל הגורמים ההמנהל, 

האם יש מקום להקמת מועצה    בדומה לדו"ח שר הבריאות על העישון בישראל?

אשר תעריך את השפעת  מומחה בבריאות הציבור,שות ברארצוי , מדעית מלווה

האם ?  החוק על בריאות הציבור בישראל, הן על המטופלים והן על אוכלוסיות אחרות

   ? נדרש לתקצב מימון מחקרים מתאימים



 
הסברה לציבור לליישום החוק, קבוע ומתעדכן  מהו המנגנון להבטחת תקצוב תקצוב:  .3

קביעת אחוז מהמכירות אשר יוקצה  ? האם על ידי הערכה מדעית מלווהלהרחב ו

 ?  לנושא זה

: אנו עדים לשימוש נרחב בכלי פרסום, שיווק, מתן יסור פרסום, שיווק ומתן חסותא .4

, תוך חסות ולוביזם על ידי חברות מסחריות העוסקות בקנאביס למטרות רפואיות

פני מ ציבורעל בריאות הגנה כיצד תובטח בחוק ה 1. ביסוס מדעילהן הבטחות שאין 

 ? פעולות פרסום, שיווק, מתן חסות ולוביזם לקנאביס

העוסק בעלון לצרכן איננו מספק. הניסיון והמחקרים מראים כי   20סעיף אזהרות:  .5

סמכות המנהל לקבוע אזהרות גן כיצד תעו רוב המטופלים אינם קוראים את העלונים. 

חב ולמטופלים בכל אמצעי לרבות בקמפיין פרסומי, על גבי האריזה,  לציבור הר

 סוכנתמ נהיגהתינתן הגנה לציבור מפני  מרשתת? כיצד בשילוט בבתי המרקחת וב

תעסוקתיים של  יבטיםהיכן יש בחוק התייחסות לה 2?תחת השפעת קנאביס רפואי

שימוש כיצד החוק מתייחס ל ?תחת השפעת קנאביס רפואי או שירות צבאי עבודה

 ? דים צעירים וההשלכות האפשריותרים לילבקנאביס רפואי על ידי הו

צריכת הקנאביס בדרך של עישון ו/או ביחד עם טבק חושפת את המשתמש  עישון: .6

סייגים למניעת הנזק לבריאות הציבור ה מהםוסביבתו לסכנות בריאותיות נוספות. 

   פני חשיפת ילדים לעשן הקנאביס? ובטח הגנה מ? כיצד תהנובע מעישון המוצר

על אוכלוסיות צורה שונה יכול להשפיע בחוק הפערי בריאות והתאמה תרבותית:  .7

הנגשת הטיפול לכלל  כיצד תובטח שונות כדוגמת האוכלוסיה החרדית והערבית. 

בשפות שונות ברת מידע והעהסברה ? כיצד תובטח הישראלית שכבות האוכלוסיה

   ?  ותוך התאמה תרבותית, לצמצום נזקים פוטנציאלים

 בברכת בריאות,

 איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, ההסתדרות הרפואית  ועד

 

 

 
1 https://www.mako.co.il/cannabis-cannabis_time/Article-
10c09d009554081027.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=548851807  
2 Asbridge M, Hayden JA, Carwright JL. Acute cannabis consumption and motor vehicle collision risk: 

systematic review of observational studies and meta-analysis. BMJ 2012:344:e536. 

 

https://www.mako.co.il/cannabis-cannabis_time/Article-10c09d009554081027.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=548851807
https://www.mako.co.il/cannabis-cannabis_time/Article-10c09d009554081027.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=548851807
https://www.bmj.com/content/344/bmj.e536


 
 העתק:

  שר הבריאותמר ניצן הורוביץ, 

 אש, מנכ"ל משרד הבריאותפרופ' נחמן 

 ד"ר שרון אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור 

 

האחרונות בנושא הקנאביס הרפואי  סקירות שיטתיות שהתפרסמו בשנים : מדעי נספח

 . והיעילות בהפרעות שונות 

סקירות שיטתיות שהתפרסמו בספרות המדעית בשנים האחרונות בנושא הקנאביס הרפואי  

בקרב בני נוער בארה"ב ובקנדה התגבר בשנים  באידוימלמדים כי עישון קנביס  הוהמריחואנ

בד  (. 2תינוקות לנשים שצרכו קנביס בהריון סובלים ממומים ובעיות שונות ). (4האחרונות )

עם כאב כרוני יתכן  באנשים  ;ןבבד, אין עדות טובה למתן קנאביס לחולי פרקינסו

השימוש  בילדים,(; 1) שהקנבינואידים מסייעים לשינה אולם ההשפעה היא קטנה

  קנבינואידים אינם קשורים לרמיסיה(; 5בקנבינואידים עלול להתלוות לעליה בבעיות נפשיות )

, אולם הם נמצאו כמשפרים איכות חיים   IBDבחולים עם מחלת מעי דלקתית, או שיפור קליני 

לא  Cochraneסקירה של  ;(6ותחושה סובייקטיבית של תסמיני המחלה בקרב החולים )

  17סקירה שכללה (; 7אישרה ולא שללה השפעה מיטיבה של קנבינואידים על דמנציה )

ולא מצאה השפעה על  CBT-ה שלילית של דיכוי תיאבון בשימוש במחקרים מצאה השפע

של קנבינואידים שנצרכו  מחקרים מצאה השפעה מאוד קטנה 32סקירה של (; 8ינה )הש

אין עדות     (;9שלא באינהלציה )שמן או בליעה( בכאב כרוני באנשים עם או ללא ממאירות )

 . CP (10)באנשים עם על שליטה מוטורית להשפעה מיטיבה של קנבינואידים 
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3. Urbi B, Corbett J, Hughes I, Owusu MA, Thorning S, Broadley SA, Sabet A, 

Heshmat S. Effects of Cannabis in Parkinson's Disease: A Systematic Review 

and Meta-Analysis. J Parkinsons Dis. 2022;12(2):495-508. doi: 10.3233/JPD-

212923. PMID: 34958046. 

No compelling evidence was found to recommend the use of cannabis in Parkinson's 
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improvement in Dravet syndrome. However, cannabidiol is also associated with 

decreased appetite. Adverse mental events were reported as well, however, more 

research should be performed to assess well this outcome. 

6. Doeve BH, van de Meeberg MM, van Schaik FDM, Fidder HH. A Systematic 

Review With Meta-Analysis of the Efficacy of Cannabis and Cannabinoids for 

Inflammatory Bowel Disease: What Can We Learn From Randomized and 

Nonrandomized Studies? J Clin Gastroenterol. 2021 Oct 1;55(9):798-809. doi: 

10.1097/MCG.0000000000001393. PMID: 32675631. 

Cannabi(noid)s do not induce clinical remission or affect inflammation in IBD patients. 

However, cannabi(noid)s significantly improve patient-reported symptoms and QoL. 
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