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Cannabis
Meir Kadosh est le père d’une petite fille malade d’épilepsie. Son combat a été d’obtenir une
autorisation d’utiliser le cannabis à des fins médicales pour soigner son enfant. Il a dû affronter tout
l’establishment médical et finalement il a réussi à l’obtenir pour un seul usage. Il estime que le
cannabis a guéri da fille. Maintenant il souhaite que cette substance soit légalisée et disponible aux
personnes dans le besoin.

? 2. J'ai vu comment le cannabis sauve ma fille, pourquoi on se bat contre moi
Résumé
Un monologue de Meir Kadosh. Témoignage d’un père qui a réussi à guérir sa fille
d’une maladie rare grâce au cannabis. Jusqu’à l’âge de 10 mois, son enfant ne
bougeait pas et ne se développait pas correctement. Le traitement prescrit par les
médecins était nocif. Au bout d’un combat acharné, culminant dans une apparition
houleuse dans une commission de la Knesset, on lui accord une autorisation
d’utilisation de cannabis à des fins médicales. L’enfant est guérie, et ne souffre d’aucun
problème depuis. Maintenant Meir Kadosh demande une nouvelle autorisation car
l’ancienne est périmée. De plus, il consacre sa vie à la cause de la légalisation du
cannabis pour le bien d’autres enfants qui en auraient besoin.
Verbatim
מונולוג מאיר קדוש בביתו:

הילדה שלי לא התפתחה עד גיל עשרה חודשים ,היא היתה כמו גופה .היא לא היתה מתהפכת ,היא
לא היתה מחייכת ,היא לא היתה זזה ,היא היתה כמו בלון נפוח ,ככה ,והרופאים אמרו אין מה
לעשות.
אמרתי :למה שאני אחכה עד שייגמר לי כל התרופות ברשימה ,ואז ,אולי נקבל קנאביס שכבר
הילדה שלי לא יהיה מה להציל .התרופות האלה יעשו נזק ,ולא נוכל לתקן את הנזק הזה.
אז שמתי מאזניים ,שמתי את המשקולת של כל התרופות פה ,ואת הקנאביס פה ,וכמובן ,הקנאביס
הפיל הכל.
אמרתי לנסות ,אני לא בטוח שזה יעזור ,בואו ננסה!
כותרת :קולות מכאן

אני מאיר קדוש ,אני אבא של הללי קדוש ,תינוקת שאובחנה מגיל חצי שנה כאפילפטית .סוג של
"אינפנטל ספזם" ,זה נקרא" ,ווסט סינדרום" ,אפילפסיה נדירה ביותר ,שיש אותה רק לתינוקות.
התחילה פירכוסים מגיל חצי שנה )אני אוהבת אותך הללי( ,התחילו עם הסבריל ,כדור מפחיד
שגורם לפגיעה בראייה ,אחד הרופאים הגדולים בארץ אמר לנו ,אז מה הבעיה? עדיף שתהיה לך
ילדה חצי עיוורת ולא ילדה מפגרת.
היינו מוכנים לקחת את זה אם אין ברירה ,אבל כשגילינו שיש משהו שהוא טכעי שיכול לעזור לנו,
וכל כך ראינו את ההילחמות של הרופאים נגדנו ,וכל המערכות ,כאילו "מה פתאום ,אתם
נורמליים? זה סמים ,מקבלים את זה רק כשעומדים למות".
אמרת רגע ,למה אתם כל כך מלכלכים את הדבר הזה ,אין בזה נזקים ,במיוחד ב CBDשהוא אפילו
לא ממסטל.
על רקע ועדות הכנסת:

הגעתי לשתי ועדות בכנסת ,עשיתי שם צעקות" .אתם רוצחים אנשים" .ברוך אתה ה' ,אלוהנו מלך
העולם ,שהכל נהיה בדברו.
עשרים גרם קנאביס ,אבידקל  30גרם ,עכשיו נראה מה יקרה לי עם הסם המסוכן...
שוב בבית ועל רק תמונות של הבת

עשרים דקות מועדה לוועדה שעברנו .ופתאום התקשרו הודיעו לי שיש אישור לעשרים גרם תיקון
עולם.
זה היה מדהים .הילדה שלנו פתאום פירכסה .בזמן פרכוס מה לקחתי ,שמתי על האצבע טיפה,
שמתח לה בתוך הפה ,ועמדנו אשתי ואני ככה ,מסתכלים ומחכים לראות מה קורה.
לא עבר עשר שניות ,הפרכוס נעצר לחלוטין .ומאז ועד היום ,לא נתקלנו בשום פרכוס ,בשום
כלום.
אני כבר שנה נותן לה את זה ,נגמר לנו התוקף של הרשיון .הלכנו לכל נורולוג אחר שמכיר אותנו,
וגם שלא מכיר אותנו ,ושאלנו ודיברנו ,כולם ,בפה מלא אומרים אם הקנאביס עוזר לכם ,אנחנו לא
נגד הקנאביס ,אבל אי אפשר לקבל קנאביס לבד ,הקנאביס לא מוכר כתרופה על פי חוק.
אז אתם אומרים שקנאביס הוא לא תרופה .אני אומר לכם ,חברים ,קנאביס הוא תרופה ,הללי היא
ההוכחה.
זה התנגדות של מערכת שלמה .אנשים לא אוהבים שינויים .הדבר הזה שאני בא ומנסה לעשות
הוא שינוי ,הוא שינוי בתפיסה של כל הבתי חולים.
אני מוכן לאבד את החירות שלי .אני אומר את זה בפירוש .כל עוד זה יעשה עוד רעש תקשורתי
קטן ,ועוד ילד אחד יראה את זה ,ואמא שלו בבית חולים ראתה את זה .ופתאום נפתח לה העיניים,
וביקשה את זה ,וזה הציל לה את הילד.
בשבילי זה עולם ומלואו.
יש אנשים שישבו וחקרנו את זה כל החיים שלהם .ואנחלנו נשארים מאחורה .למה?
בגלל אינטרסנטים ,בגלל כסף? בגלל מה?
חברים שחררו את הצמח הזה ,לטובת האנושות כולה.
כתוב:
תגובת משרד הבריאות:
המקרה ידוע ליחידה לקנאביס רפואי.
רופא היחידה ידון בבקשה לחידוש הרשיון לאחר המלצת נוירולוג לילדים.

