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 כ"ח בכסלו, התשפ"ב                
 0202דצמבר  20                
 2228024002סימוכין:                 
 )במענה: ציין סימוכין(                

 
 ב'(-לכבוד )לפי א'
 שנידור, מנהלת  שירות המזון הארצי )בפועל(, משרד הבריאות-גב' פנינה אורן

 , משרד הבריאותרוקיםמגר' רינת בכר, מנהלת מחלקת תמ
 זאב, מנהלת היחידה לנוירולוגיה ילדים, מנהלת מרפאת רט ארצית, -פרופ' ברוריה בן

 מרכז רפואי שיבא תל השומר     
 ד"ר אופיר לבון, יו"ר איגוד טוקסיקולוגים, מרכז רפואי כרמל

 בריאות, משרד המר יובל לנדשפט, מנהל האגף לפיקוח והסדרת מערך הקנביס הרפואי )יק"ר(
 פרופ' דדי מאירי, ראש המעבדה לחקר קנבינואידים וסרטן, הטכניון

 פרופ' ויקטור נובק, מנהל רשות מחקר ומרכז למחקרים קליניים, מנהל פנימית ח',
 מרכז רפואי סורוקה

 מר אורי שי פרידלנד, כלכלן, אגף תקציבים, משרד הבריאות
 תמגר' הדס רותם, מנהלת אגף הרוקחות, משרד הבריאו

 פרופ' יהושע )שוקי( שמר, יו"ר אסותא מרכזים רפואיים בע"מ
 גב' שני שרביט, סמנכ"לית בכירה הון אנושי ומינהל, משרד הבריאות או נציג/ה מטעמה

 
 

 שלום רב,
 
 

 הנדון: מינוי ועדה לבחינת המשמעויות לאפשרות החרגת חומרים או
 מפקודת הסמים המסוכנים CBDמוצרים המכילים     

 
 

המופק מצמח הקנבוס מההגדרה של סם מסוכן   CBDד הבריאות בוחן את הוצאת המרכיבמשר
ממקור קנביס בישראל, בדגש  CBDבפקודת הסמים המסוכנים, כך שיתאפשר שיווק מוצרים מכילי 

 על מוצרי מזון ותמרוקים.
 

ביס ממקור קנ CBDאני מתכבד למנות אתכם כוועדה לגיבוש התנאים לשיווק מוצרים המכילים 
 בישראל.

 
 :תפקידי הוועדה

ומידת ההיתכנות   CBDלמפות את החקיקה והמדיניות הקיימות בעולם למוצרים המכילים .2
ידי הוועדה בהתאם לסוג המוצרים, אופן השימוש -על להתאמתן לתפיסות המקצועיות שיגובשו

 ואוכלוסיות היעד.
סוגי המוצרים, איכות חומר הגלם וכמותו / ריכוזו  לקבוע את התנאים הנדרשים, לרבות .0

 .THCבמוצרים, בדגש על קביעת רמות לאי ניקיונות הכוללים 
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לבחון את המידע הקיים לגבי בטיחות השימוש במוצרים אלה לציבור הרחב והאזהרות  .2
 הנדרשות, ולקבוע את הצעדים הנדרשים בניהול הסיכון, ככל שקיים.

לציבור הרחב והתייחסות של  CBDות השימוש במוצרים המכילים לבחון את יתרונות ונחיצ .8
COST BENEFIT .מול תופעות הלוואי הצפויות, והיבטים אחרים 

 .CBDלבחון את שיטות הבדיקה, הפיקוח והאכיפה לגבי מוצרים המכילים  .5
להצביע על המשאבים הנדרשים לצורך יישום ההמלצות לרבות היבטים משפטים, משאבי כ"א,  .6

 ועוד. מחשוב
 

 כיו"ר הוועדה יכהן פרופ' שוקי שמר.
 

 תרכז את הוועדה: מגר' הדס רותם.
 

 ייעוץ משפטי לוועדה יינתן על ידי הלשכה המשפטית של המשרד, לפי הצורך.
 

במסגרת הדיונים תשמע הוועדה נציגים מתחומים שונים השופכים אור על הנושא מנקודות מבט 
 כות האפשריות לבריאות הציבור.שונות לאופן השימוש במוצרים וההשל

 
 .25.2.00את המלצותיכם יש להעביר אליי עד לתאריך 

 
 הנני מודה על נכונותכם להשתתף בוועדה זו ומאחל לכם הצלחה.

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 פרופ' נחמן אש
 
 
 

 העתק: מר ניצן הורוביץ, שר הבריאות
 מר רון קורמוס, ראש מטה שר הבריאות     
 קי, ראש מטה המנכ"ל, משרד הבריאותדר' נעה טרי     

 עו"ד דנה נויפלד, היועצת המשפטית )בפועל(, משרד הבריאות
 עו"ד שרונה עבר הדני, ממונה יעוץ משפטי, משרד הבריאות

 עו"ד שירלי אברמוביץ, עוזרת ראשית, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות
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