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לקראת ייצוא קנאביס מישראל
הפערים מול התקנים האירופיים  –מבט מעודכן 

המשתנים ויעדי הייצוא

'משרד עמוס בנצור ושות, ד עמוס בנצור"עו



הרגולציה החלה על שרשרת הייצור של  –רקע 

קנאביס ומוצריו בישראל

מכוחהשהותקנווהתקנותהמסוכניםהסמיםפקודת.

תקניIMC-GAPו-IMC-GMP–בנהליהמעוגנותלדרישותבהתאם

.ר"היק

בישראלהמכסדיני–ייבוא/ייצוא.

הצרכןהגנתלדיניבהתאם–משווק/יבואן/יצרןחבות.

החולהזכויותחקיקת.



הדין החל על מוצרי קנאביס המשווקים בישראל  

לאיחוד האירופאיומיוצאים 

הדין הישראלי

הדין האירופאי



הרגולציה החלה על קנאביס רפואי באירופה

:כללייםמאפיינים

אשר,הרפואיהקנאביסבתחוםאחתחקיקהקיימתלא,זהבשלב

.האירופאיהאיחודמדינותבכלחלה

רפואיקנאביסבנושאהמדינתיתהרגולציה,המדינותבמרבית

.לשינוייםנתונה,כןועלשלמהאינה,מתפתחתהינה

עסקיםעלהחלותייחודיותנוספותדרישותישנןמהמדינותבחלק

מתקןלהקיםניתןלאביוון:לדוגמא)הקנאביסבתחוםהפועלים

,אישורלמתקןשניתןללא-קנאביסשלוהפצהבייצורהעוסק

המקומיבדיןהמוגדריםבאזוריםרקלהקיםניתןהמתקןאתכאשר
Industrial“"כ Area”).

רפואיבקנאביסהשימוש(אירלנד/צרפת:כגון)מהמדינותבחלק
:הכוללים)בלבדPilotתוכניותבמסגרת,זהבשלב,מתבצע

.(מקליםתנאים/מוגבלתתקופה/מכסות



הרגולציה החלה על קנאביס רפואי באירופה

עלהחלותהמחייבותהרגולטוריותהדרישותביןאבחנהקיימת

.רפואיקנאביסמוצרילביןקנאביסמבוססיתרופות

בעלימוצריםעלהחלותהרגולטוריותהדרישותביןאבחנהישנה
Marketing Authorizationבמסלולcentralised procedureלבין

theבמסלולימדינתיאישורהמקבליםמוצרים decentralised
procedureו-the mutual-recognition procedure.

שוניםמחוזותביןמהותישוניישנו(גרמניה:כגון)מהמדינותבחלק
AUDITSבמסגרתשייבחנווהמסמכיםלנתוניםביחסמדינהבאותה
מתןלצורך,המקומיתהרגולטוריתהרשותי"ע,יצרן/ליבואןשיערך

.מחוזבאותולמוצריםוהפצהשיווקאישור



:דוגמאות לעדכוני רגולציה באירופה
:גרמניה

עלהחלההחקיקה.בחקיקההוסדררפואיבקנאביסהשימוש

+תכשירים)גרמניתחקיקה:משולבתחקיקההיארפואיקנאביס

.אירופאיתחקיקה+(נרקוטיקה

EU-GMP Part 1

EU-GMP Part 2

Pharmacy Law

Medicinal 
Products Act

Ordinance on the 
Production of 

Pharmaceuticals and 
Active Substances 

(AMWHV)

Ordinance on the 
operation of 
Pharmacies 
(ApBetrO)

Narcotics 
domestic trade 

ordinance

Narcotics Act

Narcotics 
foreign trade 

ordinance

Drug trade 
regulation



:דוגמאות לעדכוני רגולציה באירופה

:גרמניה

בגרמניההמותריםרפואיקנאביסמוצרישיווקמסלולי:

באיחוד האירופאי Marketing Authorizationשיש להם תרופות

ייבוא מוצרי קנאביס רפואי לצורך ייצור מוצר מוגמר פרטני בבית מרקחת בהתאם למרשם 

 Marketingנדרשים בקבלת 
Authorization לאחר עמידה בכל התנאים המחייבים לצורך קבלת האישור

ללא ביצוע  -ייבוא של מוצרי קנאביס מוגמרים שאושרו לשיווק במדינה מוכרת באירופה 

(  ניפוק בהתאם למרשם רופא)שלבי ייצור נוספים בבית המרקחת 

לא יאושרו מוצרים לטיפול במצבים -ניתן רק במקרה של עמידה בתנאים מסויימים : הערה

רפואיים שיש עבורם כבר תכשיר רשום ומותר לשיווק בשוק

ייבוא מוצרי קנאביס רפואי בהתאם למכרז רשות הקנאביס הגרמנית  

Narcotic Act-בהתאם ל



:דוגמאות לעדכוני רגולציה באירופה
:אחרוניםעדכונים–גרמניה

שללמיצוייםגרמנימונוגרףטיוטתפורסמה:מתפתחתרגולציה

לסוףעדשיתקבלהנוסח,מהסוגיותבחלק,הנראהככל)קנאביס

.(שפורסמהמהטיוטהיותרמקליהיה,השנה

שגודלואצוותרקאושרו,ככלל,בגרמניה,כהעדIndoor.כיאף

,ככלל,בגרמניהשוניםבאיזוריםרגולטוריםביןשונותקיימת

שגודלרפואיקנאביסמוצריגםכיהינהכיוםהמדיניות
במידהרקבגרמניהבעתידלשיווקיאושרו,outdoor/בחממות

.Indoorגידולעלהחלותהדרישותבכלשיעמדו

לדוגמא)האיכותדרישותלהחמרתנטייה-יגדלשההיצעככל,

הקלותניתנו,במלאימחסורבשל,הגרמיהמכרזבמסגרת

.(הפורמאליותלדרישותביחסמסויימות



:דוגמאות לעדכוני רגולציה באירופה

:פורטוגל :יוון

:צרפת:אנגליה



לחברה בישראל אינו  GMPמתן אישור 

אישור אוטומטי לשיווק מוצרי החברה  

האירופאיבאיחוד 

מורכבות רגולטוריות וטכנולוגית המחייבת 
 Complianceהטמעת תוכנית



Complianceמטרותיה העיקריות של תוכנית 
.מועדמבעוד,במוניטיןופגיעהדיןהוראותשלהפרהלמנוע➢

בתביעותאישיתחבותמפניבחברהמנהליםעללהגן➢
.פלילייםהליכים/אזרחיות

וליישםלקבוע,ולעובדיולארגוןוסיכוניםחולשהנקודותלזהות➢

לארגוןנזקים,הניתןככל,לצמצםאולמנועשנועדואמצעים
יחסשיפור–הדיןהוראותשלמהפרותהנובעים,ולעובדיו

.תועלת-עלות

שוטףארגוניפניםתקשורתערוץשלוקיומושקיפותעידוד➢
:כגון)ולהיפךהבכירההנהלהלדרגהמקצועימהדרג–ויעיל

.('וכומידעשיתוף,התייעצויותקיום,ליקוייםעלדיווחים



נושאים עיקריים שאנו בוחנים במסגרת תוכנית 
Compliance לחברה בתחום הקנאביס הרפואי

גםאובלבדטכנולוגיההמפתחתבחברההיאההשקעההאם➢

?טכנולוגיהאותהמבוססיבמוצרים

הקנאביסאתלשווקהחברהמעוניינת('היעדמדינות')מדינותבאילו➢

?ומוצריוהרפואי

,לדוגמה)בדיןעליהםלהגןשניתןהמצאותאו/וייחודיידעישנוהאם➢

?(פטנטיםרישוםבאמצעות



נושאים עיקריים שאנו בוחנים במסגרת תוכנית 
Compliance לחברה בתחום הקנאביס הרפואי

בתחוםהטכנולוגיהאו/והמוצרשלוהתאמהבדיקהבוצעוהאם➢

אחתבכלהמחייבותהרגולטוריותלדרישותהרפואיהקנאביס

?('הרגולטוריתהדעתחוות')היעדממדינות



נושאים עיקריים שאנו בוחנים במסגרת תוכנית 
Compliance לחברה בתחום הקנאביס הרפואי

בתחוםהטכנולוגיהאו/והמוצרשלוהתאמהבדיקהבוצעוהאם➢

אחתבכלהמחייבותהרגולטוריותלדרישותהרפואיהקנאביס

?('הרגולטוריתהדעתחוות')היעדממדינות



נושאים עיקריים שאנו בוחנים במסגרת תוכנית 
Compliance לחברה בתחום הקנאביס הרפואי

ישהיעדממדינותאחתבכלהמוסמכותהרגולטוריותלרשויותהאם➢

המפורטיםלאלומעבר,נוספיםתנאיםלקבועדעתושיקולסמכות

באותהרפואיקנאביסבנושאהמחייביםהנהליםאו/ובחקיקה
?מדינה



נושאי מפתח בהתקשרויות עם כל הגורמים  

בשרשרת הייצור וההפצה של מוצרי קנאביס

ממעוף"החברהיעדילמימושכוללתאסטרטגיתתוכניתגיבוש

."הציפור

הנושאהגורםעםמראשבשיתוףמהשלביםאחדכלשלאיפיון

.הרלוונטיבשוקהמוצרלשיווקבאחריות

הרלוונטיבשוקמפיצים/יבואניםעםמתאימההתקשרותביצוע,

הדרישותבדברהחברהאתלהנחותבאחריותישאואשר

.הרלוונטיבשוקלשוקהמוצריםשחרורלצורךהמחייבות

ביחסולעדכןלדווחשאחראי,בשרשרתגורםכלאחריותהגדרת

המבוצעלשירותהנוגעותהדיןדרישותאו/ורגולטורייםלשינויים
הרגולציהכיהעובדהבשלעליונהחשיבות–הרלוונטיבשוקידועל

.שלמהואינהמתפתחתהמדינותבמרבית



נושאים שיש להסדיר במסגרת התקשרויות בין  

חוליות שונות בשרשרת הייצור וההפצה של  

ל"בארץ ובחו–קנאביס 

ביחסועדכוןלדיווחבשרשרתגורםכלאחריותהגדרת

.הרלוונטיבשוקידועלהמבוצעלשירותהנוגעותתלונות/לחריגות

משינוייםכתוצאהלמוצרהתאמותלבצעהאחראיהגורםהגדרת

.חדשותרגולטוריותוהנחיותרגולטוריים

ומוצריוקנאביסושיווקפרסוםתכנילאשרהאחראיהגורםהגדרת

פרסוםעלמשמעויותהגבלותעדייןישנןהמדינותבמרבית)

.(קנאביסומוצריקנאביס



נושאים עיקריים שאנו בוחנים במסגרת תוכנית 
Compliance לחברה בתחום הקנאביס הרפואי

שינוייםלהתבצעצפוייםהיעדבמדינותהאם:'הרוחנושבתלאן'➢

שלוהשיווקהאספקה,הייצורלשרשרתהנוגעבכלרגולטוריים

נהליםאומנחיםקוויםטיוטותפורסמוהאם,לדוגמה?רפואיקנאביס

-צפוייםואשר,החברהלפעילותהרלוונטייםבנושאיםמחייבים

?ויעדיההחברהפעילותעללהשפיע-ויתפרסמושיאושרולאחר

:דוגמאות

CBD = NARCOTIC DRUG?



Compliance is the key word !
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E-MAIL: www.bentzurlaw.co.il/ web: www.bentzurlaw.co.il

'עמוס בנצור ושותמשרד 


