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04/02/2021 
 כ"ב בשבט תשפ"א

 לכבוד:

        פרופ' איתמר גרוטו

       משרד הבריאותהמשנה למנכ"ל 

 

 שלום רב,

בילדים ביחס לטיפול  2021חודש ינואר  עדכון –( 106ואי )נוהל מס' חוזר היחידה לקנאביס רפהנדון: 
 וצעירים עם אוטיזם

 

את מגדיר אשר , ו2021בעקבות עדכון לחוזר היחידה לקנאביס רפואי אשר בוצע בינואר  ךאלי יםפונ ואנ .1
ותיות , על רקע הפרעות התנהג21מתחת לגיל  מתבגריםושר טיפול בקנאביס בילדים ויא התנאים בהם

 (."הנוהל")להלן:  ותפקודיות הנובעות מאוטיזם

. יחד עם עם אוטיזם בוגריםיפול בקנאביס, עבור ילדים ולט נוהל שפורסםה מברכים על ראשית, אנו .2
זאת, אנו סבורים כי הרף שנקבע לאישור הטיפול בקנאביס הוא מחמיר באופן העולה על הנדרש, ולפיכך 

עם אוטיזם במצבים מורכבים אשר מיצו התערבויות טיפוליות  ומתבגריםעלול לפגוע ביכולת של ילדים 
 . בקנאביסרופתיות מקובלות, לקבל טיפול ות

המטופלים בהצלחה בקנאביס  מתבגריםו ילדיםהדברים אמורים ביתר שאת, נוכח הכמות הגדולה של  .3
שה בהם , מצומצמים מאלה שנעבמסגרת ההתוויה רפואי, ונוכח העובדה כי המוצרים שאושרו לטיפול

 – ע"פ מחקרים עדכניים שימוש עד כה, וכוללים אך ורק מוצרים שהשימוש בהם הוכח בטוח לחלוטין
 . THC 1.0בריכוז של עד  CBDעתירי  קרי מוצרים

להיות מוצאים  לפיכך עתידיםמהסוג הנ"ל נמצאו בטוחים ו CBDמוצרים עתירי  בהקשר זה יש לציין כי .4
מותרים לשימוש ללא צורך ברישוי מיוחד, כך ע"פ החלטת משרד ולהיות מפקודת הסמים המסוכנים 

 .  האחרונה בנושא הבריאות

 

 לבין קבוצות מטופלים אחרות עם אוטיזם  ומתבגריםילדים  ה שלא לצורך ביןהבחנ .א

 חומרת סימפטומים )א( – שני קריטריונים עיקריים במסגרת בדיקת הצורך בטיפול בקנאביס נשקלים .5
מיצוי התערבות טיפולית  (ב)העולה באופן יחסי על חומרת הסימפטומים השכיחים במצב רפואי זה.  

 . לפי עמדת רופא מומחה ותרופתית קודמת

 כך למשל:  .6

ביחס לחולים אונקולוגיים, הקריטריון לאישור הטיפול הוא "כאבים משניים למחלה,  -
 לאחר ניסיון טיפולי משמעותי בתרופות מקובלות".

ביחס למטופלי כאב, נדרש טיפול סדיר של שנה במרפאת כאב, ו"מיצוי אפשרויות טיפול  -
 .מקובלות"

נדרש להציג הפרעה תפקודית משמעותית בחיי  -ביחס למטופלים עם תסמונת טוראט -
 היום יום, ואי השפעת טיפולים מקובלים. 

מפריעה נדרש להציג קיומה של אפילפסיה קשה ה –ביחס למטופלים עם אפילפסיה  -
, ובאשר לקטינים אחד בחודשלתפקוד היומיומי וכרוכה בהתקפים בתדירות של למעלה מ

   נדרש להציג אפילפסיה קשה וכישלון טיפולים תרופתיים או אחרים מארבעה סוגים. 
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עם אוטיזם, הנוהל  מתבגריםביחס לילדים ו בימים האחרונים בהתוויה שפורסמה קבוצות אלו,לעומת   .7
אין די בהצגת חומרה קרי  –שו למתן רישיונות לקבוצות אחרות אותם העקרונות ששימאינו מסתפק ב

 בהם לא צלח.   הטיפול המקובלאשר  קשה של האוטיזם וסימפטומים נלווים חמורים

זאת, נקבעה הגדרה מחמירה מאוד, לפיה על מנת שיותר שימוש בקנאביס לטיפול באוכלוסייה תחת   .8
 :במוצרים שהוכחו כבטוחים( נדרשים ,זו, )כאמור

אלא גם הפרעת התנהגות קשה נלווית  - לא רק סימפטומים בדרגת החומרה הקשה ביותר -
 ., הכוללת רשימת סימפטומים חריפים5בדרגה 

תדירות יומיומית אלא –לא רק תדירות משמעותית הפוגעת בתפקודי החיים באופן ניכר  -
 .ושגרתית

אלא  –לא רק מיצוי התערבויות טיפוליות ותרופתיות מקובלות לפי הערכת הרופא המטפל  -
 מיצוי של טיפול תרופתי אנטי פסיכוטי באופן ספציפי, הכולל שתי תרופות לפחות. 

אלא חוסר תגובה מוחלט  –לא רק היעדר אפקטיביות מספקת לטיפול תרופתי שנוסה  -
 ומים חמורים. פטמלטיפול התרופתי ביחס לשורה של סי

הטיפול בקנאביס באוכלוסייה זו מוגבל לסוגים  – בניגוד לכל קבוצת מטופלים אחרתנוסף על כך,  .9
וצדקה הבחנה זו לעומת קבוצות וצגה וה, בלא שהואינו נתון לשיקול דעת רפואי, ספציפיים בלבד

  מטופלים אחרות.

 40,000-למעלה מ, מגוונות מוצרים בקטגוריות, מטופלים בקנאביס רפואי בהקשר זה יודגש, כי כיום .10
הולם,  הטיפול הבקרה הנדרשת, המלמדת על היותתחת , 20מטופלים קטינים וצעירים מתחת לגיל 

אשר  –הכפופה להתוויות המקובלות מבוצעת בדיקה  למטופלים אלו ביחסובטוח.  אפקטיבי
עם  מתבגריםבקנאביס בילדים ובו לטיפול הקריטריונים לאישורן אינם מחמירים כאלו אשר הוצ

 אוטיזם.

מצמצמת מאוד את שיקול הדעת  ביחס לילדים וצעירים עם אוטיזם קביעת קריטריונים מחמירים אלו .11
עם אוטיזם במצבים מורכבים  ומתבגריםמציבה רף שלא יאפשר לילדים ושל הרופא בקביעת הטיפול 

 שעשוי להיות אפקטיבי למצבם ולשפר אתלקבל טיפול  ,התערבויות טיפוליות מקובלות מיצו אשר
  תפקודם באופן ניכר.

עם אוטיזם הזקוקים לטיפול מסוג זה, בלא  מתבגריםה של ילדים וה לדידנו אפליתוצאה זו, מהוו .12
 שמתקיימת הצדקה מבוססת להבחנתם מקבוצות מטופלים אחרות. 

 

  במסגרת ההתוויה נוספות אשר נותרו בלא מענהמהותיות סוגיות  .ב

עם אוטיזם  והמתבגריםעדכון הנוהל אינו מתייחס לשימור הרצף הטיפולי עבור קהילת הילדים  .13
 . בקנאביס המטופלים כיום

, אשר עשויים להיות זקוקים גם הם לטיפול 21עם אוטיזם החל מגיל  בבוגריםעדכון הנוהל אינו עוסק  .14
 בקנאביס רפואי. 

 בקשתנו .ג

 : לשקול הצעדים הבאים ךנבקש לעיל כל האמורנוכח   .15

 הגבלהו בכפוף לשיקול דעת מומחה ,בנוהל ההמנוי מקטגוריות נוספות מזושימוש בקנאביס התרת  (א)
ומבוקש  21בהם מדובר בקטינים וצעירים עד גיל נוכחיים רק במקרים מחמירים הלקריטריונים ה

 .(THC 1-0עם  CBD)עתירי  לעומת הקטגוריה המנויה בנוהלמן  מקטגוריות אחרות טיפול
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כעת בנוהל ונמצאו בטוחים  במוצרים המנויים 21התרת טיפול בקנאביס לילדים וצעירים עד גיל  (ב)
עבור מטופלים עם אוטיזם בינוני , THC/CBD  balancedבתוספת מוצרים מקטגוריית  , לשימוש

 ההתניוללא  ,בדומה לנהוג במצבים רפואיים אחרים - בכפוף לשיקול דעת מומחהעד קשה ו
 . בקריטריונים מחמירים נוספים

לדיון בטיפול בקנאביס במטופלים עם אוטיזם שגילם מעל  וועדת ההתוויות לשימוש בקנאביס כינוס (ג)
בלים ביחס לקבוצות מטופלים , תוך קביעת קריטריונים המצויים בהלימה לקריטריונים המקו21

יוחרגו מהנוהל וימשיכו לקבל  21הוצאת הבהרה לפיה בוגרים עם אוטיזם מגיל  ,בינתיים .אחרות
 .תוך שמירת הרצף הטיפולי טיפול כפי שהיה עד כה

ם עם אוטיזם, הכולל ארגונים ביחס לעדכוני ההתוויות לאוכלוסיית ילדים ובוגרי קיום שיתוף ציבור (ד)
   ורופאים מומחים המורשים לטפל בקנאביס רפואי ובעלי ניסיון קליני רלוונטי.  חברה אזרחית 

 .ךודה להתייחסותנ .16

 

 בברכה,

 

        מיכאל זץ, עו"ד                         יעל רלוי, עו"ד                  
            

 מנהל האגף לקידום זכויות וקשרי ממשל      ראש תחום בריאות   

 אלו"ט  –חטיבת קהילה                                      האגף לקידום זכויות וקשרי ממשל 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 העתקים:

 משרד הבריאות, יקוח והסדרת מערך הקנאביס הרפואימנהל האגף לפ, מגר' יובל לנדשפט

 , משרד הבריאותהיחידה לקנאביס רפואי יועצת רפואית, ד"ר מלכה לזר

  ד"ר הדר ירדני, ראש המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו, משרד הבריאות 

 מר יואב חפר, מנכ"ל אלו"ט

 גב' אביגיל דר, חברת הנהלה, אלו"ט

 אלו"ט –עו"ד עדי עזוז, מנהלת חטיבת קהילה 

                            


