דסק קנאביס | הרצוג פוקס נאמן

תעשיית הקנאביס בישראל | רקע רגולטורי
פקודת הסמים המסוכנים מגדירה את צמח הקנאביס ,וכל חלק ממנו ,כ"סם מסוכן" אשר כל פעולה בו אסורה אלא אם ניתן לכך רישיון כדין.
מדינת ישראל מחויבת לאמנה בדבר סמים נרקוטיים של האו"ם .בהתאם להוראות האמנה ,נקבע בהחלטות הממשלה כי יחידת הקנביס הרפואי במשרד
הבריאות תשמש "סוכנות ממשלתית" בכל הנוגע לפיקוח והסדרת הטיפול בקנאביס למטרות רפואיות ולמחקר.
בהמשך להחלטת ממשלה  ,1587גיבש משרד הבריאות מתווה מפורט להסדרת תחום הקנאביס הרפואי בישראל ,לרבות קביעת ההתוויות למתן קנאביס
רפואי ,הסדרת שרשרת האספקה ,סטנדרטיזציה של מוצרי הקנאביס הרפואי והכשרת רופאים לטיפול באמצעות קנאביס רפואי .בהתאם לאסדרה
החדשה ,שרשרת האספקה מחולקת לחמש חוליות עיקריות :ריבוי ,גידול ,ייצור ,בית מסחר וניפוק.

הליך הגשת בקשה לקבלת רישיונות לאחת החוליות בשרשרת האספקה יעשה על פי הנחיות ונהלי היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות ובהתאם
להוראות פקודת הסמים המסוכנים והתקנות הנלוות אליה.
בחודש דצמבר  2018אושר בקריאה שלישית תיקון  16לפקודת הסמים המסוכנים ,אשר סלל את הדרך להחלטת ממשלה שהתקבלה בחודש ינואר
 ,2019ומטילה על משרדי הממשלה ליישם את עיקרי ההמלצות של הצוות הבין-משרדי בנוגע לייצוא.
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תעשיית הקנאביס בישראל | ייעוץ וליווי רגולטורי
משרדנו מלווה ומעניק שירותים לגופים הפועלים או מבקשים לפעול בכל אחת מחוליות שרשרת האספקה

ריבוי וגידול

ייצור

בית מסחר

ניפוק
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השירותים שלנו | בארץ ובעולם

 IPOורישום כפול

ייעוץ רגולטורי מקומי ובינלאומי

קניין רוחני

ייצוג מול רשויות מקומיות ובינלאומיות

מיזוג פעילות לתוך שלדים בורסאיים

הסכמי השקעה ומיזוגים ורכישות
מקומיים ובינלאומיים

סטארטאפים

מימון המונים

הסכמי הפצה והסכמי שיתוף פעולה

לקוחות המשרד בעולם הקנאביס | תחומי פעילות
משרדנו מלווה לקוחות מקומיים ובינלאומיים בפעילותם בתחומים מגוונים בעולם הקנאביס

שוק ההון

מסחרי

סטארט-אפ

מו"פ וIP-

פארמה וציוד רפואי

קרנות וגופי השקעות

חקלאות

בריאות

תעשייה

קיבוצים ,אגודות
שיתופיות ,מושבים
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מדוע לבחור בהרצוג פוקס נאמן?

מקצועיות

בינלאומיות

קשרים עם רשויות
רגולטוריות בארץ ובעולם

קשרים עם גופים מובילים
בארץ ובעולם

ידע עשיר וחוצה תחומים
משפטיים

המשרד המוביל והגדול
ביותר בישראל; ניסיון עשיר
והצלחות בייצוג לקוחות
מקומיים ובינלאומיים
בליווי שוטף ובעסקאות
מורכבות

פעילות ברחבי העולם,
לרבות ארה"ב ,קנדה,
אירופה ,אוסטרליה ,יפן,
סין ,הודו וסינגפור

ייצוג לקוחותינו מול
הרשויות המקומיות והזרות
בתהליכי קבלת אישורים
ורישיונות בתחום הקנאביס

משרדי עו"ד זרים ,משרדי
רו"ח ,חברות מובילות,
קרנות ,גופי השקעה ועוד.

התמחות בכל ההיבטים
המשפטיים הקשורים
לתחום הקנאביס בארץ
ובעולם בתוספת מעטפת
משפטית כוללת של כל
מחלקות המשרד
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דסק קנאביס | הצוות שלנו
כדי לספק תמיכה מלאה לגופים הפועלים בתחום הקנאביס נדרשת מומחיות המקיפה עולמות תוכן שונים ,החל מחברות סטרט-אפ בתחילת דרכן ועד
לעסקאות  ,M&Aעסקאות השקעה ,הנפקות וגיוסי הון .במשרדנו מיטב המומחים הקיימים במשק הישראלי המחויבים למתן מענה רב-תחומי לגופים
בתחום הקנאביס ,בתמיכת כלל מחלקות המשרד.

עו"ד עדי רוזנפלד |
ראש דסק קנאביס

עו"ד זוהר יהלום | שותף |
ראש תחום מסחרי ופארמה

ליווי וייצוג חברות קנאביס בכל
ההיבטים המשפטיים ,לרבות
אישורים ,רישיונות ,עסקאות
ושיתופי פעולה .מייצגת חברות
ציבוריות ותאגידים בכל נושאי
שוק ההון ומשפט מסחרי ,לרבות
הסכמי השקעה ,ניהול ושירותים.

ראש תחום רגולציה של
טכנולוגיות בריאות ומדעי החיים.
מומחה לרגולציה של מערכת
הבריאות ושל מוצרים רפואיים
בישראל .משמש כיועץ לשורה של
חברות בתחום הקנאביס הרפואי.

עו"ד צביקה פרידמן |
ראש תחום רגולציה
מתמחה בכל ההיבטים הנוגעים
לתחום הקנאביס ,מלווה ומייעץ
ללקוחות המשרד בארץ ובחו"ל
בעסקאות ,שיתופי פעולה,
הליכים מול היק"ר ,ותכניות
ציות גלובאליות.
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דסק קנאביס | הצוות שלנו
כדי לספק תמיכה מלאה לגופים הפועלים בתחום הקנאביס נדרשת מומחיות המקיפה עולמות תוכן שונים ,החל מחברות סטרט-אפ בתחילת דרכן ועד
לעסקאות  ,M&Aעסקאות השקעה ,הנפקות וגיוסי הון .במשרדנו מיטב המומחים הקיימים במשק הישראלי המחויבים למתן מענה רב-תחומי לגופים
בתחום הקנאביס ,בתמיכת כלל מחלקות המשרד.

עו"ד יהושע שוחט גורטלר | שותף |
ראש תחום בינלאומי
בעל ניסיון עשיר בליווי תעשיות
בפעילותן
לאסדרה
כפופות
מתמחה בליווי
הבינלאומית.
וייעוץ ללקוחות בהיבטי הרגולציה
הבינלאומית הנוגעים לפעילותם
מחוץ לישראל.

עו"ד אדר בנגום (אורטל) | שותפה |
ראש תחום קניין רוחני
מתמחה במסחור זכויות קניין
רוחני במסגרת הסכמי פיתוח,
מחקר ,רישיון ושיתוף פעולה.
בעלת ניסיון בתחום זכויות
מטפחים ומלווה חברות הייטק
בתחום
לרבות
ופארמה,
הקנאביס והקנבינואידים בהגנה
על זכויות הקניין הרוחני שלהן.

שרון סלינס |
מרכזת דסק הקאנביס
ידע עשיר בכל הקשור לאסדרה
החדשה בתחום הקנאביס
בישראל וחברות קנאביס
ההון.
בשוק
הפועלות
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תודה
03-692-5993 | yahalomz@hfn.co.il | עו"ד זוהר יהלום

03-692-2847 | gurtlery@hfn.co.il | עו"ד יהושע שוחט גורטלר
03-692-7708 | rozenfelda@hfn.co.il | עו"ד עדי רוזנפלד

03-692-5978 | friedmanz@hfn.co.il | עו"ד צביקה פרידמן
03-692-5515 | bengoma@hfn.co.il | )עו"ד אדר בנגום (אורטל

