ב"ה
החרות להתרפא ,האתיקה של הוצאת הקנביס אל מחוץ לחוק
חבר הכנסת משה פייגלין

באחד האמשים )כלשונו המתוקה של קישון( אומרת לי אשתי "תראה מה כתבו פה על ג'וני" .ג'וני הוא
רופא כאב באסף הרופא שטיפל כמו מלאך באבי ז"ל ומרפאתו נסגרה כשסייע לחולים מעבר לגבולות
שהמערכת התירה .לא יכולתי לסבול את העוול שנעשה לו ,כתבתי מאמר תמיכה בנושא ומשם מצאתי את
עצמי במערכה על החרות.
היות ואני שומר על חירותי כעל בבת עיני ,איני מעלה על דעתי לצרוך חומר שאני עלול לפתח כלפיו
תלות .מאותה סיבה אני גם משתדל מאוד להסתדר בלי תרופות .אולם אני נחרד מכך שמאות אלפי
ישראלים בוגרים הצורכים מעת לעת את הסם הזה ,חיים כל העת בפחד מן הדפיקה בדלת ,מחיפוש
משטרתי והפללה .כאן לא מדובר בפגיעה באדם אחר ,אלא בבגירים שהמדינה נוטלת לעצמה את החירות
להחליט עבורם מה יכנס ומה לא יכנס לפיהם .השפעות הקנאביס ,בשונה מסמים אחרים ,נמצאות בוויכוח
מדעי וציבורי .יש טוענים שהוא מזיק מאוד ,יש טוענים שהוא לא מזיק כלל ואף עוזר מאוד.
בין כך ובין כך -ברור שהחומר המסוים הזה אינו נמצא באותה קטגוריה של סמים אחרים שהם פשוט
שער היציאה מהחיים .יש רגליים לסברה שהאיסור הגורף על השימוש בחומר ,איסור שהתפשט מארה"ב
לעולם המערבי כולו ,נובע מפגיעתו של הקנאביס ברווחיה העצומים של תעשיות התרופות .את ערמות
הכדורים נגד כאב ראש ,נוגדי הדיכאון ותרופות אחרות הגודשות את ארון התרופות של האדם המודרני,
מחליף בקלות וביעילות צמח טבעי שרק לבורא עולם יש עליו פטנט ואי אפשר להרוויח ממנו כסף גדול.
אך טבעי שהתעשייה השנייה בגודלה בעולם )אחרי תעשיית הנשק( תדע להוביל חקיקה שתחנוק את
התחרות הטבעית הזו.
התוצאה חמורה מאוד ,מקרים רבים המגיעים ללשכתי מעידים כי משהו רקוב בממלכת היק"ר  -יחידת
קנביס רפואי במשרד הבריאות .חולים הנזקקים לקנביס רפואי נאלצים לקבל אישור מפקידות בירוקרטית
שמתפקדת כמשרד לביטחון פנים ,ולא כמשרד הבריאות .בדיונים שהיו לי עם שרת הבריאות התברר לי
שמגמתה להלאים את יצור הקנביס ולהפקידו בידי חברה פרטית בלי מכרז .התנהלות שערורייתית זו
פוגעת לא רק בחולים אלא במרקם החיים הדמוקרטי .במידה ושרת הבריאות תצליח לממש את תכניתה
יפגעו באופן מוחלט זכויות חופש העיסוק של המגדלים והיצרנים ,יפגע באפן אנוש כל הפיתוח והמחקר
המדעי בנושא הקנביס בישראל ,וכמובן תפגע יכולת החולים לבחור את הקנביס המתאים להם ,במחיר
שנקבע בהתאם לתנאי השוק ולא בהחלטה שרירותית.
אז מה בעצם אני מציע? הצעת החוק שלי קובעת כי כל רופא מומחה שהוכשר לכך יוכל לתת רישיון
לקנביס .רישיון זה יאושר על ידי משרד הבריאות בתוך עשרה ימים ויאפשר פיקוח על צרכני הקנביס
הרפואי .את הקנביס יוכל לגדל כל מי שיעמוד בקריטריונים של המשרד לביטחון פנים והם יהיו גלויים
ושווים לכל .השיווק יעשה דרך בתי המרקחת כפי שהדבר נעשה בהצלחה רבה ביחס לסמים הרבה יותר
מסוכנים .התחרות החופשית תביא לפיתוח ושגשוג זנים ומוצרים חדשים שתעלה את האיכות ותוזיל את
המחיר .כבר היום נחשבת ישראל למובילה בעולם בפיתוח זנים מיוחדים ומוצרים מיוחדים של קנביס.
השמיים הם הגבול הן בפיתוח סגולות המרפא והתאמת הטיפול למחלות שונות ,והן באפשרויות היצוא של
הקנביס ומוצריו.
נכון שאני אישית סבור כי הגיע הזמן להתחיל בהליך של לגליזציה בצורה מודרגת ומבוקרת מטעמי חרות,
אבל החלטתי לוותר על הדיון בעניין זה לטובת קידום הצעתי בנושא הקנביס הרפואי למען עשרות אלפי
חולים שיוכלו ליהנות מסגולותיו הייחודיות של הצמח הפלאי הזה.
אל תתנו לדמגוגיה וההפחדה כאילו מחר בבוקר חצי מדינה תקום מסוממת בגללי להפחיד אתכם .ההיפך
הוא הנכון בכל מקום בו הוקלו ההגבלות על קנביס הצריכה בו ירדה .יתרה מזו מדינת ישראל מוציאה

קרוב למיליארד שקל ברדיפה אחרי צרכני הקנביס ,ועשרות אלפים של צרכני קנביס נעצרים לשווא .רק
כעשרה אחוז מהצורים עומדים לדין ,ועוד פחות מכך מורשעים .בין עצורים אלו סביר להניח חולים רבים
שלא מצליחים להשיג רישיון ונאלצים להפוך לעבריינים בעל כורחם  ,כדי להירפא או להקל מסבלם.
אני מקווה שהצעתי אכן תאומץ על ידי כנסת ישראל ,ותחלץ את מדינת ישראל מכבלי השעבוד של
ההפחדה ,להתנהלות חרותית.

