


רקע

1587משרדית הוקמה מכוח החלטת הממשלה -הוועדה הבין•

הסדרת תחום  -" מדיקליזציה"אשר עסקה ב, 2016ביוני 

. ובכלל זה ייצוא, הקנאביס הרפואי

, אוצר: הוועדה כללה נציגים של משרדי הממשלה•

משפטים וכלכלה ותעשייה, בטחון פנים, חקלאות, בריאות

ל"מפגשים וסקרה חומר מהארץ ומחו6-הוועדה התכנסה ל•

הרשות למלחמה , בפני הצוות הופיעו נציגי המשטרה•

מגדלי קנאביס ברישיון ויזמים  , חברות מסחריות, בסמים

בתחום

בפקודת הסמים  " סם מסוכן"הקנאביס מוגדר כיום כ•

אך נעשה בו שימוש נרחב למטרות רפואיות -המסוכנים 



רגולציה

היקף שימוש  
גבוה

מחקר  
ופיתוח  
מתקדם

בקשות 500עד כה הוגשו 

לרישיון גידול

8בישראל פועלים כיום 

דונם050-כמגדלים על 

ישראל

הרפואיבתחום הקנאביס מהמובילות 

מדינת ישראל היא מהמדינות המובילות בעולם כיום הן במחקר, הן בהיקף השימוש בקנאביס למטרות רפואיות והן מבחינת רמת ההסדרה לשימוש בקנאביס לצרכים רפואיים. בישראל פועלים כיום שמונה מגדלים ברישיון באזורים שונים בישראל, מהערבה ועד לצפון הארץ. השטח המוערך הכולל שלהם מסתכם בכ-50 דונם, ומתבצע בחממות ובבתי רשתנוהל המחקר בקנאביס בישראל, אשר הינו ייחודי ביחס לעולם (במדינות רבות ובכלל זה ארה"ב, חל איסור על מחקר בצמח)  מתיר הגשת הצעות ובקשות למחקר אשר נבחנות על ידי ועדת המו"פ לנושא הקנאביס, המורכבת ממומחים מתחומי המדע ממוסדות הקליניקה והאקדמיה וממשרדי הבריאות והחקלאות



ומתן  בחינת מערך הפיקוח •

גידולהרישיונות בתחום 

במשרד -הקנאביס כיום 

)ר"היק(הבריאות 

הצעדים הנוספים  בחינת •

הנדרשים עבור פיקוח על  

הייצואנושא 

ענף חקלאי חדש•

בחינת הביקוש בעולם  •

לייבוא מישראל

בחינת היקף הגדלת הייצור  •

בישראל  

פקודת הסמים בחינת •

בדגש  -המסוכנים 

להסדרי הייצוא

ל  "בחינת האמנה הבינ•

לסמים מסוכנים

הוועדה תקציר עבודת 

בחינה רגולטורית ניתוח הפוטנציאל הכלכלי בחינה משפטית



. שצפויים לקבל אישור לצרוך קנאביס רפואימהאוכלוסייה 1.25-2%חישוב זה מתבצע לפי . טון בחודש1,800גורמים בענף הינה כי הצריכה באירופה של הקנאביס הרפואי הינה של הערכת *

הפוטנציאל הכלכלי

טון2000-1.3בשנת 

טון2014-57.3בשנת 

בשנהטון 10-כ
אלפי  28-גרם בממוצע לכ33(

) משתמשים בכל חודש

לגרם$ 10

המגדלים הקיימים בלבד 8-מ

ח  בשנה"מיליון ש600

את יכולת תגדיל 

הייצור בישראל

כיה וקפריסין 'צ, דנמרק, גרמניה, אוסטרליה

מוערך התעניינות כבר הביעו 

ח בשנה"מיליארד ש1-4-בכ

הייצור הכולל בעולם
הביקוש הנוכחי לקנאביס

רפואי בישראל

מחיר הקנאביס הרפואי

בעולם

ביקוש גבוה מצד מדינותהכנסת מגדלים נוספיםערך תוספת הייצור בשנה



)תוצר בשנה₪ מיליארד 1-4(קיים פוטנציאל כלכלי משמעותי לייצוא קנאביס רפואי 1.

מסקנות והמלצות הוועדה

:תאפשר ייצוא קנאביס תחת המגבלות הבאותהמדינה 2.

י משרד "ייעשה עהייצוא 

י  "או ישירות עהבריאות 

פיקוח  אך תוך, הצדדים

הדוק של המדינה

יאושר רק למדינות  הייצוא 

המתירות שימוש בקנאביס  

יתירו ייבוא רפואי ואשר

מישראל במפורש

רק לחקלאים  ייצוא יאושר 

לגידול  אשר יקבלו זיכיון

ולייצוא ממשרד הבריאות 



מסקנות והמלצות הוועדה

)'שמנים וכו, טבליות, מוצרי עישון(יהיה לייצא קנאביס רפואי על מוצריו השונים ניתן 3.

בתחוםמוגבל להמשך היתרון היחסי שלה " חלון זמן"לישראל 4.

למיתוג ושיווק  שיפעל והחקלאות , הכלכלה, הבריאות, של משרדי האוצרצוות משותף יוקם 5.

ייצוא קנאביס רפואי ומוצריו מישראל
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