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 רקע
)להלן  1996-תשנ"והחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, ל 5, כהגדרתה בסעיף התכנסה ועדת הערר 14.10.2020ביום 

לאחר שבוועדת המחירים המשותפת  ,רפואי לשימוש לדון בנושא הטלת פיקוח מחירים על מוצרי קנאביס (חוק הפיקוח –
הבריאות בין נציגי משרד בנושא התגלעה מחלוקת  (הוועדהאו  ועדת המחירים –למשרד האוצר ולמשרד הבריאות )להלן 

 (.8.6.2020קישור להחלטת ועדת המחירים מיום ) לנציגי משרד האוצר
 

 פיילוטובמשרד האוצר, כחלופה לפיקוח מחירים, "ע במשרד הבריאות הציגו גורמי המקצובוועדת הערר במסגרת הדיון 
עידוד התחרות והורדת מחירים תוך כדי אישור ייצוא לאור הצהרות העוסקים ל" לפעול באותה עת החלאשר  יצוא"

 3-לכבאותה העת  הוגבלאשר פיילוט . המדובר בכן" שפתיחת השוק לייצוא תאפשר להם להוריד מחירים וכי גם יעשו
עט מלא לכל למספר מוצרים, זאת באופן שעתיד לתת כיסוי כמ חודשים, לאור הצהרות מספר חברות, כי יורידו מחירים

הבריאות יתחיל לאשר  במקביל, משרדכמו כן צוין כי, . (המותגים ולא כל החברות גם אם לא לכל)טווח ריכוזי המוצרים 
מה שיכול לתרום לרווחיות החברות על ידי גידול בהכנסות או על  (שיימכר בישראל בכפוף להבטחת מלאי)בקשות יצוא 

 השולית.  ידי הפחתת העלות
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 חברי ועדת הערר פה אחד כי: בדיון זה הסכימו 
לא בשלה העת להטלת פיקוח מחירים על מוצרי הקנאביס הרפואי, וזאת בשל השינויים בשוק אשר טרם התייצב ועדיין "

עוסקים חדשים, שינויים במגמות הצריכה, פתיחת השוק ליבוא ולייצוא ועוד(. בכל הנוגע  נמצא בתהליכי שינוי )כניסת
לפיילוט הייצוא, יש מקום לבחון את תוצאותיו ובכלל זה האם פתיחת השוק לייצוא תצליח לשנות את תמונת המצב בשוק 

 ".אי הצלחתה בתום שלושת החודשיםהקנאביס ובמחירים לצרכן. לכן, יש לתת הזדמנות לפיילוט ולבחון את הצלחתה או 
 .(8.6.2020קישור להחלטת ועדת המחירים מיום )
 

על מנת לבחון את  חודשים 4 -בעוד פרק זמן של כמוועדת המחירים לערוך דיון בנושא ביקשה לאור האמור, ועדת הערר 
והשפעתו על את השלכות פיילוט היצוא ו , מבנה השוק ורמת התחרות בורפואי בישראללשימוש ביס נאמצב שוק הק

דיון נוסף בנוגע לצורך ידרש, תקיים ועדת המחירים ידיון זה הדבר בות שבעק. עוד ביקשה ועדת הערר כי ככל המחירים
 ביס. נאל מוצרי הקבפיקוח מחירים ע

 
 . בנושא דיוןלועדת המחירים התכנסה בהתאם לכך, 

 מהלך הדיונים

מאז התכנסות  הקנאביס לשימוש רפואי בשוק והמגמות התהליכיםהמידע שנאסף לעניין נציגי משרד הבריאות הציגו את 
 2020בחודש אוקטובר , לעיל כאמור .שהוצג לוועדת הערר בדיוניה"פיילוט היצוא" ועדת הערר ובפרט את התקדמות 

במהלך תקופה זו החל משרד הבריאות ו ;חלק מהמוצרים באופן וולונטרי יחלק מהחברות בשוק כי יוזילו את מחירהצהירו 
 להעניק היתרים ליצוא. 

 שמטרתהביס, בעיקר ככמות ראשונית אק"ג מוצרי קנ 307-כעד כה יוצאו לפי נתוני משרד הבריאות שהוצגו לוועדה, 
 .בשלב זה ייצוא בכמויות מסחריות הינו שולי .לצורך ייצוא מסחרי "פתיחת שווקים"

 נטריווולבאופן רפואי לשימוש בשוק הקנאביס  נאספו מהעוסקיםשנתונים  הציגומשרד הבריאות גורמי המקצוע בכמו כן, 
נתונים על כולל המידע שנאסף  , בפילוחים שונים.2021ינואר עד  2020החודשים אוקטובר במהלך  םפעילות לעניין

העוסקים מבשוק. עם זאת, ובין השאר מכיוון שהעברת המידע של מוצרי הקנאביס הרפואי השונים הכמויות והמחירים 
בי מחירי המוצרים שהוצעו נטרית, לא כל הספקים העבירו את מלוא המידע שהתבקש ובפרט מידע מדויק לגוהיתה וול

 דבר זה משפיע על הניתוח המוצג להלן.  למטופלים, והמחירים בהם נמכרו בפועל.

ביס שהוכנסו לתוך א, הן של מוצרי קנבתחילת התהליך הסתמנה מגמה חיובית של ירידה במחיריםמהנתונים עולה כי 
חלוף ב . עם זאת,חברות נוספותשל מוצרי חברות המשתתפות בפיילוט והן של מוצרי הן ; מוצרים נוספיםשל הפיילוט והן 

  הזמן התמונה טרם התבהרה ואינה מובהקת.

כיוון שקיימות סטיות גדולות מאוד מבין היתר מוגבל,  ואהמהנתונים  הסיקלהמסקנות שניתן היקף חברי הוועדה ציינו כי 
 .שנמכרו בפועל בכמויות כנ"ל, ושל מוצר מסוים בחודש אחד ובחודש העוקב ובין מחיר

קיים קושי מתודי להסיק  2020תקופה שלפני אוקטובר בפועל ב המוצרים מחיריבעניין  מידע חסרשל  ולאור קיומבנוסף, 
 מסקנות מובהקות לגבי השפעת פתיחת היצוא כאמור על המחירים. בנוסף, לא ניתן לבודד השפעה זו מהשפעות אחרות

העובדה כי ייתכן , לצד זאת. לכל אחד משלבי שרשרת הייצור ובכלל זה כניסת עוסקים חדשים וממגמות נוספות בשוק,
 5 עברו רקש שלא ניתן להצביע על התייצבות במחירי המוצרים ובכמויות הנרכשות מכל מוצר ומוצר מושפעת גם מכך

 .בעיקר ל"פתיחת שווקים"היה מוגבל והיה מיועד  עד כהשהיקף היצוא מכך , ויצואפתיחת השוק למחודשים 

לא עלו מסקנות חד משמעיות בעניין  מעלה,הנתונים כמפורט איסוף לסיכום, מהניתוח שהוצג לעיל ובהתחשב במגבלות 
ככל  על כןפתיחת השוק ליצוא עודנה בתחילתה ו , כאמור,עם זאתרפואי.  לשימוש רמת התחרות ומחירי מוצרי הקנאביס
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השפעתה טרם ניכרת באופן מובהק  – העלויות של היצרנים ובתי המסחר ועל המחיר לצרכןעל מבנה שביכולתה להשפיע 
 ועקבי.

 החלטה
 .ועודו לא יציב, הן בהיבט המחירים והן בהיבטי המוצריםבתנודות גדולות  מאופיין יןיעד מהנתונים שהוצגו עולה כי השוק

שקיימה חל שינוי מהותי מאז הדיון מסקנות חד משמעיות, ובפרט לא עולה כי ניתן להסיק מהנתונים הקיימים לא  כמו כן,
 .התייצבוהשונים  םהשינויי מגמותכי כי מדובר בשוק יציב ואו ועדת הערר, 

קיים  , שכןלשימוש רפואי למוצרי הקנאביס לקביעת מחיר מפוקח אין מקוםבעת הזו  ,עולה מהנתוניםוכפי ש ,לאור האמור
מיום בהחלטת הוועדה  , כפי שצויןוהמטופלים ארוכות טווח על השוקשליליות בעל השלכות  יהיהצעד זה ש סיכון

  , זאת לצדלשוק כניסת ספקים חדשיםהמשך ובעת הזו אי יציבות המחירים  לנוכח מאידך .ובהחלטת ועדת הערר 8.6.2020
לעקוב ולהמשיך נדרש הוועדה סבורה כי  ,נרחב רפואי לציבור מטופלים לשימוש בקנאביס הרפואית של הטיפול וחשיבות
 ויזום על התפתחות שוק זה.  מקיף באופן 

הוועדה מחליטה  . לצד זאת,מחיריםפיקוח בעת הזאת על הטלת  לשריםמחליטה שלא להמליץ  ועדת המחירים משכך,
 לאור המידע שיצטבר, ניתן יהיה לבחון בהמשך .התייצבותולהשוק באופן רציף ולאורך זמן עד  ה שלבחינלהמשיך לבצע 

 . פיקוח כאמורב את הצורך

בדוקים ומדויקים לגבי נתונים ( ומגדלים )בתי מרקחת, בתי מסחר, מפעליםבתחום  מהעוסקיםמחליטה לדרוש הוועדה 
החל  ,כל חודש מחירי המוצרים בפועל )כולל המחירים לאחר הנחות שונות שהוצעו למטופלים או שניתנות בפועל( עבור

 .פיקוחהחוק )א( ל31לסעיף בהתאם  ,זאת .2021ועד לספטמבר  2020מאפריל 

 :לפי הפירוט הבא למפקח על המחירים במשרד הבריאות יועבר מהעוסקים המידע

 בתי מרקחת:  .1

 וקטגוריית המוצר בנוסף לשם המוצרהמספר הקטלוגי של היק"ר דיווח לפי בכמויות מכר מכל מוצר,  .א
 )בגרמים(.

 10-)מחיר ל וקטגוריית המוצר בנוסף לשם המוצרהמספר הקטלוגי של היק"ר לפי  מחיר מכירה בפועל .ב
 .גרם(

לפי , , לרבות הנחות לחברי מועדון וכיו"בגרם( 20גרם במחיר  30 י/הדיווח על מבצעי כמות )דוגמת קנ .ג
בפועל יש לדווח את המחיר הממוצע  .וקטגוריית המוצר בנוסף לשם המוצרהמספר הקטלוגי של היק"ר 

 . עבור כל מוצר לחודש קלנדרי

)מחיר ל  וקטגוריית המוצר בנוסף לשם המוצרהמספר הקטלוגי של היק"ר לפי , הקניה ידיווח על מחיר .ד
 .גרם( 10

וקטגוריית  בנוסף לשם המוצרהמספר הקטלוגי של היק"ר לפי , )בגרמים( מכל מוצרבסוף החודש מלאי  .ה
 .המוצר

 בתי מסחר:  .2

 )בגרמים(.וקטגוריית המוצר בנוסף לשם המוצר המספר הקטלוגי של היק"ר לפי  בסוף החודש מלאי .א

וקטגוריית המוצר בנוסף לשם המוצר המספר הקטלוגי של היק"ר לפי  כמויות מכר לבתי המרקחת .ב
 )בגרמים(.

וקטגוריית המוצר )מחיר  המוצר םבנוסף לשהמספר הקטלוגי של היק"ר לפי  שיווק לבתי המרקחתמחירי  .ג
 .גרם( 10-ל
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 מפעלים: .3

 )בגרמים(.וקטגוריית המוצר בנוסף לשם המוצר המספר הקטלוגי של היק"ר לפי  בסוף החודש מלאי .א

 וקטגוריית המוצרבנוסף לשם המוצר המספר הקטלוגי של היק"ר לפי  כמויות מכר לבתי המסחר .ב
 )בגרמים(.

בנוסף לשם המספר הקטלוגי של היק"ר לפי  מרקחתהבתי ול לצרכן ומחיר שיווק לבתי המסחר חירמ .ג
 .וקטגוריית המוצר המוצר

 מגדלים: .4

 במידה שקיים בנוסף לשם המוצר המספר הקטלוגי של היק"רוקטגוריית המוצר לפי בסוף החודש מלאי  .א
 )בגרמים(.

 היק"רהמספר הקטלוגי של ו המוצר לפי קטגורייתלבתי מסחר ולבתי מרקחת  ,למפעליםכמויות מכר  .ב
 )בגרמים(. במידה שקיים בנוסף לשם המוצר

 המספר הקטלוגי של היק"רוקטגוריית המוצר לפי ולבתי מרקחת  לבתי מסחר ,למפעליםמחירי שיווק  .ג
 .גרם( 10-)מחיר ל במידה שקיים בנוסף לשם המוצר

 ישירה למטופל:ביס רפואי באספקה אכל עוסק הממשיך לספק מוצרי קנ – כלל העוסקים )למעט בתי מרקחת(   .5

 10-)מחיר ל וקטגוריית המוצר בנוסף לשם המוצרהמספר הקטלוגי של היק"ר לפי  מחיר מכירה בפועל .א
 .גרם(

 .בנוסף לשם המוצר וקטגוריית המוצרהמספר הקטלוגי של היק"ר מחירי הקניה, לפי  .ב

וקטגוריית המוצר בנוסף לשם המוצר המספר הקטלוגי של היק"ר כמויות מכר מכל מוצר, בדיווח לפי  .ג
 )בגרמים(.

 .וקטגוריית המוצר בנוסף לשם המוצרהמספר הקטלוגי של היק"ר לפי , מלאי )בגרמים( מכל מוצר .ד

אחת  במשרד הבריאות מפקח על המחיריםל להעביר דיווחיהםשיתבקשו הוועדה תעביר פורמט דיווח לעוסקים בתחום, 
 ת.ונתונים נוספ דרישותיהיה רשאי להוסיף  באישור הוועדההמפקח על המחירים  .בחודש העוקב 10-לעד  לחודש

 והמגמות בו. השוק מצב תא ולבחוןחודשים ממועד דיון זה לדון בנתונים שהתקבלו  6-אחת לירים תתכנס ועדת המח
במידה שהנתונים המועברים יעידו על צורך בבחינה  קודם לכן עוד נציגי משרד הבריאות לפנות אליהמנחה את הוועדה 

 מחודשת במועד מוקדם יותר. 

 הנתונים יידרשו לפי המספר הקטלוגי של היק"ר במקום לפי קוד ירפ"א.  לפיובוצע תיקון להחלטה  18.5.2021ביום כי יצוין 


