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קנביס רפואי – גידול קנביס אינו נחשב לגידול חקלאי ולכן עלול להתפרש כשימוש חורג
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עו"ד מיכל בוסל*

ב־ 12בינואר ערך משרד החק־
לאות ופיתוח הכפר מפגש חקלאים
בנושא קנביס רפואי .המפגש נועד
לתת מענה לשאלות רבות שהופנו
למשרד החקלאות ,בשל ההתע־
ניינות הרבה בעיסוק בתחום הקנביס
הרפואי ,במיוחד לאור ההחלטות
וההנחיות החדשות בנושא .נביא
להלן דגשים מתוך המפגש.
קנביס אינו רשום כתרופה ויעי־
לותו ובטיחותו בשימוש למטרות
רפואיות טרם הוכחו .יחד עם זאת,
קיימות עדויות לכך ,שקנביס עשוי
לסייע לחולים הסובלים ממצבים
רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם.


הסדרת התחום באמצעות הר־
גולציה נועדה להבטיח ,כי איכות
שרשרת האספקה של קנביס לשי־
מוש רפואי ,הכוללת גידול ,ייצור,
אריזה ,הפצה וניפוק של מוצרי
קנביס לשימוש רפואי ,תהיה ברמת
האיכות הגבוהה ביותר ובאופן הדו־
מה ככל הניתן לנוהג הקיים ביחד
לתכשירים רפואיים ותרופות.
על פי הוראות פקודת הסמים
המסוכנים משנת  ,1973קנביס הוא
חומר המוגדר כ"סם מסוכן" שחל
לגביו איסור שימושי אלא אם ניתן
לדבר רישיון כדין.
בנוסף להוראות פקודת הסמים
המסוכנים" ,האמנה היחידה לס־
מים נרקוטיים" משנת  1961קובעת
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משטר פיקוח ייחודי לסם זה ,וב־
כלל זה ובכלל זה קיומה של סוכ־
נות ממשלתית האחראית להסדרת
הנושא .על פי החלטות הממשלה
בנושא )החלטות מס' ,1050 ,3609
 ,(1587משרד הבריאות – היחידה
לקנביס רפואי )יק"ר( משמש "סוכ־
נות ממשלתית" בכל הנוגע לפיקוח
ולהסדרת הטיפול בקנביס למטרות
רפואיות ולמחקר.
על כן ,כל עיסוק או מגע בקנ־
ביס בארץ ,כגון גידול ,ייצור ,הפצה,
החזקה ,שינוע ,בדיקות מעבדה ,ני־


תהליך רישוי העיסוק בתחום הק־
נביס לשימוש רפואי הוסדר במסמך
שפרסמה היק"ר שכותרתו "מפת
הדרכים" ומטרתו להנחות ולסייע
לציבור המבקש לעסוק בתחום.
הליך בקשה לקבלת רישיונות
לפי פקודת הסמים המסוכנים ,יעשה
בהתאם להוראות פקודת הסמים
המסוכנים והתקנות וכן על פי הנ־
חיות ונהלי היק"ר .ההליך הינו דו
שלבי .בשלב הראשון ,תבחן עמידת
המבקש בתנאי סף וזאת על מנת

מטרת הסדרת התחום הינה להבטיח כי איכות
שרשרת אספקת הקנביס לשימוש רפואי
תהיה ברמת השירות הגבוהה ביותר ובאופן
דומה לתכשירים רפואיים ועל כן ההסדרה
והרישיונות כוללים דרישות איכות ואבטחה
מחייבים
פוק או מחקר של צמח הקנביס ומו־
צריו מחויבת בעמידה בהוראות כל
דין ,לרבות קבלת רשיון מתאים
לפי פקודת הסמים המסוכנים )דרך
היק"ר( וכן בעמידה בתנאי הרשיון.
תנאי הרישיונות לעוסקים בת־
חום כוללי דרישות איכות ואבטחה
מחייבות ותנאים רלוונטיים נוספים
בהתאם לסוג הרישיון ולפי העניין,
כפי שגובשו וכפי שיעודכנו מעת
לעת.

למנוע ממבקש הוצאות או השקעות
במצב בו המבקש אינו עומד בתנאי
הסף )תנאי הסף יובאו בהמשך הס־
קירה(.
בהתאם להנחיות היק"ר ,לא יוג־
בל מספר העוסקים בתחומי העיסוק
המוגדרים במסמך ההנחיות שפרס־
מה היק"ר וכל מי שעומד בדרישות
האיכות ,האבטחה והתנאים הנד־
רשים ,יוכל להגיש בקשה לקבלת
רישיון לעסוק באחד מתחומי העי־

סוק .כמו כן ,ככל שהדבר תואם את
דרישות האיכות והדין ,לרבות חוק
התכנון והבנייה ,יתאפשר גם לקיים
במתחם אחד משתלה לחומרי רי־
בוי ,חוות גידול ,מפעל ייצור ובית
מסחר .הניפוק לא יעשה באותו המ־
תחם אלא בבתי מרקחת בלבד.
הכוונה היא שהסדרת גידול הק־
נביס תגרום למעבר משוק המרוכז
על ידי המדינה למשטר כלכלת שוק
חופשי אשר יהיה מבוקר ומפוקח על
ידי המדינה ויאפשר אפשרות שווה
לכל חקלאי או יזם לעסוק בו.
יצוא קנביס :צוות בינמשרדי
בראשות מנכ"לי משרד הבריאות
והאוצר ובהשתתפות משרדי הח־
קלאות ,בטחון הפנים ,המשפטים
והכלכלה נמצא כעת בעיצומם של
דיונים בשאלת היתכנות וייצוא
הקנביס הרפואי מישראל ויגיש
מסקנותיו לשרי הבריאות והאוצר.
לאחר מכן ,שאלת היתכנות הייצוא
תובא לדיון בממשלה .כאשר גם אם
יאושר ייצוא ,אפשר יהיה לייצא רק
חומר מעובד.


להלן נקודות עיקריות להגשת
בקשה למשרד הבריאות לקבלת
אישור ראשוני .בשלב הראשון ,על
המבקש/יזם להגיש בקשה לקבלת
אישור ראשוני.
 .1כאשר מוגשת בקשה לקבלת
רישיון לחוות גידול  /ריבוי קנביס,
נדרשים מספר אישורים:
האישור הראשון הינו אישור המ־

עיד כי המבקש הינו בעל זכויות
במקרקעין בה ניתן לקיים את הגי־
דולים המבוקשים או אישור המעיד
כי ליזם שותפות עם בעלי זכויות
בקרקע חקלאית כאמור לאחר קבלת
היתר לשימוש חורג על פי חוק
ההתיישבות החקלאית.
הצורך בפנייה לרשות מקרקעי
ישראל ומשמעותה  -הכוונה לצי־
רוף אישור זכויות בקרקע מהגוף
הרלוונטי )לשכת רישום המקרקעין
או רשות מקרקעי ישראל – ”רמ"י"(.
בעניין זה ,יודגש כי כאשר מוגשת
פנייה לרמ"י לקבלת אישור זכויות,
רמ"י מבצעת בדיקה של הקרקע,
לרבות האם ישנם דו"חות פיקוח
עדכניים או שימושים חורגים בק־
רקע .ייתכן אף שרמ"י תשלח פיקוח
מטעמה לבדיקת השטח בגינו מבו־
קש האישור .ככל שבקרקע מבוצע
שימוש חורג ,לא ניתן יהיה להגיש
בקשה לקבלת רישיון כאמור.

האם מדובר בשימוש חורג לפי
החוק?
יצוין כי בהתאם לחוק ההתיישבות
החקלאית ,מחזיק קרקע המעביר את
השימוש בה לאדם אחר )לא לשכי־
רים מטעמו או לפעילות המבוצעת
על חשבונו( או שותפות בקרקע
או ביבול שאינה בין תושבי אותו
יישוב ,או שהשותפים בה אינם עו־
בדים במידה שווה ,ייחשבו לשימוש
חורג בהתאם לחוק .דהיינו ,המבקש
צריך להיות פעיל בשותפות ולא רק
להעמיד את הקרקע לשימוש של

אחרים ולקבל תמורה ללא שיש לו
כל חלק בפעילות המבוצעת בקרקע.
האישור השני הינו אישור המעיד
כי לקרקע הקצאת מים המאפשרת
את הגידול  -הכוונה לאישור של
וועד האגודה .כמו כן ,גם בעניין
זה יש לעמוד בתנאי הקבוע בחוק
ההתיישבות ,לפיו לא ניתן להעביר
מכסת מים לאחר ולא להשתמש בה
לצרכי קרקע המהווים שימוש חורג.
אישור נוסף שנדרש הוא אישור
מאת וועד היישוב המקומי לקיום
הגידול בתחומו ובנוסף ,אישור על
הסכמת האגודה החקלאית לקיום
הגידול במידה שהפעילות הינו בת־
חום המשבצת החקלאית.
 .2האישורים הנדרשים להג־
שת בקשה לקבלת רישיון למפ־
על לייצור מוצרי קנביס או לבית
מסחר
אישור המעיד כי היזם הינו בעל
זכויות במבנים שנבנו כדין.
אישור עירייה  /מועצה אזורית
כי הפעילות המבוקשת תואמת את
התב"ע או אישור לשימוש חורג.

תפרש כשימוש חורג .על כן ,יתכן
כי יראו בגידול הקנביס שימוש
עסקי )מפעל לייצור קנביס שאינו
נחשב לגידול "חקלאי" בהגדרתו
אלא עשוי להיחשב כמבנה לתעשיה
ומסחר( או לחילופין שימוש נלווה
לפעילות חקלאית לפי החלטת מו־
עצת רמ"י מס'  .1316במקרים כאלו,
יש לשקול האם הסדרת השימוש
הינה כדאית וכלכלית.
גישת משרד הבריאות לשיווק
הינה מודל המדיקליזציה .דהיינו
שהמוצר יהיה דומה ככל האפשר
לתרופות ולא לגידולים חקלאיים.
המטרה היא לנפק את המוצר בדו־
מה לתרופות בבתי המרקחת )הכנס
לא התייחס ללגליזציה של הקנביס
אלא למטרתו הרפואית בלבד -
מדיקליזציה(.
בהקשר זה ,יצוין כי הוצאת קנביס
מתחום מורשה )חווה ,מפעל ,בית
מסחר( תהיה רק לגורם מורשה אחר
)חווה ,מפעל ,בית מסחר או בית מר־
קחת ,לפי העניין( או לאתר השמדה
מאושר על ידי משרד הבריאות.

האם מדובר בשימוש חורג לפי
רמ"י?
יש לציין כי גידול קנביס אינו
נחשב לגידול חקלאי ולכן עלול לה־

בדיקת הבקשות ע"י היחידה לקנביס
רפואי
בשלב השני ,הבקשות שהוגשו
נבדקות על ידי היק"ר לעמידה בת־

נביס לשימוש רפואי תהיה ברמת

ההתיישבות בעניין איסור שימוש

בהתאם להנחיות היק"ר ,לא יוגבל מספר
העוסקים בתחומי העיסוק המוגדרים במסמך
ההנחיות שפרסמה היק"ר וכל מי שעומד
בדרישות האיכות ,האבטחה והתנאים
הנדרשים ,יוכל להגיש בקשה לקבלת רישיון
לעסוק באחד מתחומי העיסוק
עוה"ד מיכל בוסל .הבקשות שהוגשו
ליק"ר הועברו לבדיקת המשטרה אך
בשל מחסור באמצעים במשטרה הן
טרם טופלו
נאי הסף .בהקשר זה ,היק"ר מבצע
בדיקה לאיתור מידע המונע מתן
רישיון ובכלל זה בדיקה וקבלת
חוו"ד משטרת ישראל בהתאם למ־
סמכים שהוגשו לו ,וביניהם רשי־
מת בעלי השליטה ,מורשי החתימה
והמנהלים וכן העובדים וכל עובד
או קבלן משנה שיעסוק בתחום מט־
עמו של היזם .בשלב זה ,הבקשות
שהוגשו ליק"ר הועברו לבדיקת
המשטרה אך בשל מחסור באמצעים
במשטרה הן טרם טופלו.


מטרת הסדרת התחום הינה להב־
טיח ,כי איכות שרשרת אספקת הק־

השירות הגבוהה ביותר ובאופן
דומה לתכשירים רפואיים ועל
כן ,ההסדרה והרישיונות כוללים
דרישות איכות ואבטחה מחייבים.
פתיחת התחום לכלכלת שוק חופ־
שי אומנם תהיה מבוקרת ומפוקחת
על ידי המדינה אולם עלולה לגרום
לירידה במחיר המכירה של המוצר.
על כן ,נדרש לבצע תחשיב כלכלי
ולבחון את כדאיות ההשקעה בגידול
וזאת בשים לב להשקעות ולהוצאות
הרבות הצפויות )הן בטרם והן במה־
לך הגידול( ,כגון בדיקות מעבדה,
מערכות מיגון ושמירה או ביטוח
שתילים שאינן נדרשות בדרך כלל
בגידולים "רגילים".
כמו כן ,יש לעמוד בתנאי חוק

חורג בקרקע חקלאית על ידי הש־
כרתה לאחר כפי שפורט לעיל וכן
בעניין השימוש במכסות המים.
תשומת לב נוספת היא בעניין הפ־
נייה לרשות מקרקעי ישראל לקבלת
אישור זכויות ולהשלכות הכרוכות
בכך ,לרבות בדיקה אפשרית של
המקרקעין על ידי פיקוח מטעמה
של רמ"י .ויש להתחשב גם בעובדה
כי גידול קנביס אינו נחשב ל"גידול
חקלאי" בהגדרתו ועלול להתפרש
כשימוש חורג אשר נדרשת הסדרתו
מול רמ"י.
האמור אינו חוו"ד משפטית.
* הכותבת הינה עו"ד בחגי שב־
תאי ,שפירא  -משרד עורכי דין

כורכומול  -המיצוי שעושה את ההבדל !
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