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רקע – הרגולציה החלה על שרשרת הייצור של
קנאביס ומוצריו בישראל


פקודת הסמים המסוכנים והתקנות שהותקנו מכוחה.



תקני  IMC-GAPו – IMC-GMP-בהתאם לדרישות המעוגנות בנהלי
היק"ר.



ייצוא/ייבוא – דיני המכס בישראל.



חבות יצרן/יבואן/משווק – בהתאם לדיני הגנת הצרכן.



חקיקת זכויות החולה.

הדין החל על מוצרי קנאביס המשווקים בישראל
ומיוצאים לאיחוד האירופאי
הדין האירופאי

הדין הישראלי

הרגולציה החלה על קנאביס רפואי באירופה
מאפיינים כלליים:
 בשלב זה ,לא קיימת חקיקה אחת בתחום הקנאביס הרפואי ,אשר
חלה בכל מדינות האיחוד האירופאי.
 במרבית המדינות ,הרגולציה המדינתית בנושא קנאביס רפואי
הינה מתפתחת ,אינה שלמה ועל כן ,נתונה לשינויים.
 בחלק מהמדינות ישנן דרישות נוספות ייחודיות החלות על עסקים
הפועלים בתחום הקנאביס (לדוגמא :ביוון לא ניתן להקים מתקן
העוסק בייצור והפצה של קנאביס  -ללא שניתן למתקן אישור,
כאשר את המתקן ניתן להקים רק באזורים המוגדרים בדין המקומי
כ"”.)“Industrial Area
 בחלק מהמדינות (כגון :צרפת/אירלנד) השימוש בקנאביס רפואי
מתבצע ,בשלב זה ,במסגרת תוכניות  Pilotבלבד (הכוללים:
מכסות/תקופה מוגבלת/תנאים מקלים).

הרגולציה החלה על קנאביס רפואי באירופה
 קיימת אבחנה בין הדרישות הרגולטוריות המחייבות החלות על
תרופות מבוססי קנאביס לבין מוצרי קנאביס רפואי.
 ישנה אבחנה בין הדרישות הרגולטוריות החלות על מוצרים בעלי
 Marketing Authorizationבמסלול  centralised procedureלבין
מוצרים המקבלים אישור מדינתי במסלולי the decentralised
 procedureו.the mutual-recognition procedure -


בחלק מהמדינות (כגון :גרמניה) ישנו שוני מהותי בין מחוזות שונים
באותה מדינה ביחס לנתונים והמסמכים שייבחנו במסגרת AUDITS
שיערך ליבואן/יצרן ,ע"י הרשות הרגולטורית המקומית ,לצורך מתן
אישור שיווק והפצה למוצרים באותו מחוז.

:דוגמאות לעדכוני רגולציה באירופה
:גרמניה
 החקיקה החלה על. השימוש בקנאביס רפואי הוסדר בחקיקה
+  חקיקה גרמנית (תכשירים:קנאביס רפואי היא חקיקה משולבת
. חקיקה אירופאית+ )נרקוטיקה
Medicinal
Products Act

Ordinance on the
operation of
Pharmacies
(ApBetrO)

Narcotics
domestic trade
ordinance

Ordinance on the
Production of
Pharmaceuticals and
Active Substances
(AMWHV)

Narcotics
foreign trade
ordinance

EU-GMP Part 1
EU-GMP Part 2
Pharmacy Law

Narcotics Act

Drug trade
regulation

דוגמאות לעדכוני רגולציה באירופה:
גרמניה:
 מסלולי שיווק מוצרי קנאביס רפואי המותרים בגרמניה:
תרופות שיש להם  Marketing Authorizationבאיחוד האירופאי
ייבוא מוצרי קנאביס רפואי לצורך ייצור מוצר מוגמר פרטני בבית מרקחת בהתאם למרשם
נדרשים בקבלת Marketing
 Authorizationלאחר עמידה בכל התנאים המחייבים לצורך קבלת האישור
ייבוא של מוצרי קנאביס מוגמרים שאושרו לשיווק במדינה מוכרת באירופה  -ללא ביצוע
שלבי ייצור נוספים בבית המרקחת (ניפוק בהתאם למרשם רופא)
הערה :ניתן רק במקרה של עמידה בתנאים מסויימים  -לא יאושרו מוצרים לטיפול במצבים
רפואיים שיש עבורם כבר תכשיר רשום ומותר לשיווק בשוק
ייבוא מוצרי קנאביס רפואי בהתאם למכרז רשות הקנאביס הגרמנית
בהתאם לNarcotic Act -

דוגמאות לעדכוני רגולציה באירופה:
גרמניה – עדכונים אחרונים:
 רגולציה מתפתחת :פורסמה טיוטת מונוגרף גרמני למיצויים של
קנאביס (ככל הנראה ,בחלק מהסוגיות ,הנוסח שיתקבל עד לסוף
השנה ,יהיה מקל יותר מהטיוטה שפורסמה).


עד כה ,בגרמניה ,ככלל ,אושרו רק אצוות שגודלו  .Indoorאף כי
קיימת שונות בין רגולטורים באיזורים שונים בגרמניה ,ככלל,
המדיניות כיום הינה כי גם מוצרי קנאביס רפואי שגודל
בחממות ,outdoor/יאושרו לשיווק בעתיד בגרמניה רק במידה
שיעמדו בכל הדרישות החלות על גידול . Indoor



ככל שההיצע יגדל  -נטייה להחמרת דרישות האיכות (לדוגמא,
במסגרת המכרז הגרמי ,בשל מחסור במלאי ,ניתנו הקלות
מסויימות ביחס לדרישות הפורמאליות).

דוגמאות לעדכוני רגולציה באירופה:

יוון:

פורטוגל:

אנגליה:

צרפת:

מתן אישור  GMPלחברה בישראל אינו
אישור אוטומטי לשיווק מוצרי החברה
באיחוד האירופאי
מורכבות רגולטוריות וטכנולוגית המחייבת
הטמעת תוכנית Compliance

מטרותיה העיקריות של תוכנית Compliance
➢ למנוע הפרה של הוראות דין ופגיעה במוניטין ,מבעוד מועד.
➢ להגן על מנהלים בחברה מפני חבות אישית בתביעות
אזרחיות /הליכים פליליים.
➢ לזהות נקודות חולשה וסיכונים לארגון ולעובדיו ,לקבוע וליישם
אמצעים שנועדו למנוע או לצמצם ,ככל הניתן ,נזקים לארגון
ולעובדיו ,הנובעים מהפרות של הוראות הדין – שיפור יחס
עלות-תועלת.
➢ עידוד שקיפות וקיומו של ערוץ תקשורת פנים ארגוני שוטף
ויעיל – מהדרג המקצועי לדרג ההנהלה הבכיר ולהיפך (כגון:
דיווחים על ליקויים ,קיום התייעצויות ,שיתוף מידע וכו').

נושאים עיקריים שאנו בוחנים במסגרת תוכנית
 Complianceלחברה בתחום הקנאביס הרפואי
➢ האם ההשקעה היא בחברה המפתחת טכנולוגיה בלבד או גם
במוצרים מבוססי אותה טכנולוגיה?
➢ באילו מדינות ('מדינות היעד') מעוניינת החברה לשווק את הקנאביס
הרפואי ומוצריו?
➢ האם ישנו ידע ייחודי ו/או המצאות שניתן להגן עליהם בדין (לדוגמה,
באמצעות רישום פטנטים)?

נושאים עיקריים שאנו בוחנים במסגרת תוכנית
 Complianceלחברה בתחום הקנאביס הרפואי
➢ האם בוצעו בדיקה והתאמה של המוצר ו/או הטכנולוגיה בתחום
הקנאביס הרפואי לדרישות הרגולטוריות המחייבות בכל אחת
ממדינות היעד ('חוות הדעת הרגולטורית')?

נושאים עיקריים שאנו בוחנים במסגרת תוכנית
 Complianceלחברה בתחום הקנאביס הרפואי
➢ האם בוצעו בדיקה והתאמה של המוצר ו/או הטכנולוגיה בתחום
הקנאביס הרפואי לדרישות הרגולטוריות המחייבות בכל אחת
ממדינות היעד ('חוות הדעת הרגולטורית')?

נושאים עיקריים שאנו בוחנים במסגרת תוכנית
 Complianceלחברה בתחום הקנאביס הרפואי
➢ האם לרשויות הרגולטוריות המוסמכות בכל אחת ממדינות היעד יש
סמכות ושיקול דעת לקבוע תנאים נוספים ,מעבר לאלו המפורטים
בחקיקה ו/או הנהלים המחייבים בנושא קנאביס רפואי באותה
מדינה?

נושאי מפתח בהתקשרויות עם כל הגורמים
בשרשרת הייצור וההפצה של מוצרי קנאביס






גיבוש תוכנית אסטרטגית כוללת למימוש יעדי החברה "ממעוף
הציפור".
איפיון של כל אחד מהשלבים בשיתוף מראש עם הגורם הנושא
באחריות לשיווק המוצר בשוק הרלוונטי.
ביצוע התקשרות מתאימה עם יבואנים/מפיצים בשוק הרלוונטי,
אשר ישאו באחריות להנחות את החברה בדבר הדרישות
המחייבות לצורך שחרור המוצרים לשוק בשוק הרלוונטי.
הגדרת אחריות כל גורם בשרשרת ,שאחראי לדווח ולעדכן ביחס
לשינויים רגולטוריים ו/או דרישות הדין הנוגעות לשירות המבוצע
על ידו בשוק הרלוונטי – חשיבות עליונה בשל העובדה כי הרגולציה
במרבית המדינות מתפתחת ואינה שלמה.

נושאים שיש להסדיר במסגרת התקשרויות בין
חוליות שונות בשרשרת הייצור וההפצה של
קנאביס – בארץ ובחו"ל


הגדרת אחריות כל גורם בשרשרת לדיווח ועדכון ביחס
לחריגות/תלונות הנוגעות לשירות המבוצע על ידו בשוק הרלוונטי.



הגדרת הגורם האחראי לבצע התאמות למוצר כתוצאה משינויים
רגולטוריים והנחיות רגולטוריות חדשות.



הגדרת הגורם האחראי לאשר תכני פרסום ושיווק קנאביס ומוצריו
(במרבית המדינות ישנן עדיין הגבלות משמעויות על פרסום
קנאביס ומוצרי קנאביס).

נושאים עיקריים שאנו בוחנים במסגרת תוכנית
 Complianceלחברה בתחום הקנאביס הרפואי
➢ 'לאן נושבת הרוח' :האם במדינות היעד צפויים להתבצע שינויים
רגולטוריים בכל הנוגע לשרשרת הייצור ,האספקה והשיווק של
קנאביס רפואי? לדוגמה ,האם פורסמו טיוטות קווים מנחים או נהלים
מחייבים בנושאים הרלוונטיים לפעילות החברה ,ואשר צפויים -
לאחר שיאושרו ויתפרסמו  -להשפיע על פעילות החברה ויעדיה?
דוגמאות:

?CBD = NARCOTIC DRUG

Compliance is the key word !

'משרד עמוס בנצור ושות
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