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הסיפור של שיח מדיקל
שיח מדיקל הינה מחלוצות הקנאביס הרפואי בישראל ובעולם, אשר החלה את 
פעילותה בשנת 2008 ומאז ועד היום מספקת את מוצריה מידי חודש לאלפי 

מטופלים.

שיח מדיקל הינה החברה הראשונה בישראל שקיבלה ממשרד הבריאות את 
ובנוסף,  הגידול  ולחוות  הריבוי  לחוות   IMC GAP המחמירים  האיכות   תקני 
לאורך  מטופחים  מדיקל  שיח  של  הזנים   .ISO 9001 האיכות  בתקן  מחזיקה 
השנים בזכות שת"פ עם בתי החולים והאוניברסיטאות ברחבי הארץ ובשיתוף 
שיח  הקמתה  מיום  המובילים.  והמדענים  הרופאים  בכירי  מצד  מלא  פעולה 
לקהל  וליצור  להמשיך  מטרתם  אשר  רפואיים,  מחקרים  מנהלת  מדיקל 
נמכרים  החברה  מוצרי  כיום,  ביותר.  האיכותית  התרופה  את  המטופלים 
בריכוזים שונים.  ותפרחות  מוצרים הכוללים שמנים   בבתי המרקחת בסדרות 
הקפדה  תחת  ביותר,  והחדישות  המתקדמות  בטכנולוגיות  מיוצרים  המוצרים 

מחמירה ותוך כדי עמידה בכל התקנים והדרישות של משרד הבריאות.



שירות הלקוחות של שיח מדיקל כאן עבורך.

מערך שירות הלקוחות הוקם במטרה לתמוך ולסייע לקהל המטופלים 
ויעיל  מהיר  זמין,  מענה  מספק  מדיקל  שיח  של  השירות  צוות  בארץ. 

במגוון תחומים.

רכישה ישירה של מוצרי שיח מדיקל
אישית  התאמה  תוך  מדיקל,  שיח  מוצרי  של  בהזמנות  ישיר  טיפול 

למטופל וסיוע בשמירה על רצף טיפולי.
* הרכישה מותנית בכפוף לרישיון רפואי בתוקף.

 
סיוע והדרכה על זני שיח מדיקל ואופן השימוש

ייעוץ  ליווי מקצועי והדרכה למטופלים, מתן הסבר על שימוש ראשון, 
בבחירת זן מתאים על פי אינדיקציה רפואית. 

שירות ייעוץ אחות
אחות מוסמכת המסייעת למטופל בהבנת אופן השפעת הקנאביס על 
הגוף, שימוש נכון בקנאביס, תופעות לוואי, שילוב בין תרופתי, התוויות 

נגד וכל נושא אחר שהמטופל חש שנחוץ לו.
 

שאלות ופניות כלליות
חדשים  עדכונים  מחירים,  רישיון,  חידוש  לטובת  רופאים  על  המלצה 

ברגולציה ועוד.

מזמינים אותך לשיח 



השונים  הפעילים  החומרים  של  המשולבת  השפעתם  את  מתאר  הפמליה  אפקט 
בצמח הקנאביס, כדוגמת CBD ו -THC, קנאבינואידים נוספים, פלבנואידים, טרפנים 

ועוד. 

בצמח  הפעילים  החומרים  בין  גומלין  יחסי  שבאמצעות  סוברת,  המחקרית  הדעה 
נוצרות השפעות שונות על הגוף והנפש. וזה מסייע למיקוד הטיפוח והפיתוח של זני 

קנאביס רפואי ייחודיים המתמקדים בטיפול והשפעה על התוויות רפואיות שונות.

צמח הקנאביס מכיל מספר רב של חומרים פעילים בעלי סגולות רפואיות, שהשילוב 
ביניהם מייצר קשת טיפולית רחבה, שאינה הייתה יכולה להתקיים רק עם קנבינואיד 
אחד. לכן, ישנה חשיבות רבה לאפקט הפמליה, המחברת יחדיו את סך כל היתרונות 

של החומרים בצמח הקנאביס ומביאה להשפעה חיובית על הגוף והנפש.

אפקט הפמליה 
ואיכותיים שיש  שיח מדיקל פועלת במטרה לפתח מוצרי קנאביס חדשניים 

בכוחם להביא לשיפור משמעותי באיכות חייהם של מטופליה.

כדי להשיג מטרה זו, ועל רקע הצורך להרחיב את התשתית המחקרית בתחום 
ניסויים  עם  הקליני  המחקר  בתחום  מובילה  מדיקל  שיח  הרפואי,  הקנאביס 
החברה  שצברה  והניסיון  הידע  על  המבוססים  מסוגם  ראשונים  ומחקרים 
אלו  מחקרים  מעשור.  למעלה  במשך  רפואי  קנאביס  מטופלי  מול  בעבודה 
מבוצעים בשיתוף גופי מחקר מובילים, הבוחנים את ההשפעות הרפואיות של 
מוצרי קנאביס שונים על מגוון התוויות רפואיות, במטרה לספק מענה לכמה 

שיותר מטופלים.

בשנים האחרונות יותר ויותר מוסדות מחקר וממשלות מסביב לעולם מתחילים 
זו  עולמית  מגמה  הקנאביס.  בצמח  הטמון  הרפואי  הפוטנציאל  את  להפנים 
שינתה את האופן שבו מוצרי קנאביס רפואי נתפסים בעיניי הציבור – מעבר 

ממוצר חקלאי למוצר רפואי. 

שיח מדיקל גרופ מובילה עולמית בחדשנות בתחום הקנאביס הרפואי בזכות 
ומתמחות  הבינלאומית  ובזירה  בישראל  הפועלות  בנות  חברות  של  אשכול 
בגידול, ייצור, פיתוח והשבחה של גנטיקות, פיתוח טכנולוגיות גידול מתקדמות 

וביסוס שיטות צריכה חדשניות. 

מחקר ופיתוח 

חברות בנות



הטרפנים הם מולקולות אורגניות הנמצאות בתוך בלוטות השרף )טריכומות( של צמח 
הקנאביס ובצמחי בר נוספים, שאחראים בסופו של דבר לפרופיל הטעם והריח בצמח.

נכון להיום, התגלו יותר מ- 50,000 טרפנים ייחודיים, אשר בחלק ניכר מהם, אנו 
נתקלים בדרך כזו או אחרת מדי יום. חשוב לציין, כי טרפנים אלה מופיעים באופן 

טבעי בצמחים רבים ושונים ואינם בלעדיים לקנאביס בלבד.

לטרפנים מיוחסות סגולות טיפוליות מוכחות בעלות עוצמה רבה. הודות לאפקט 
הפמליה, יעילותם של הטרפנים, בשילוב עם החומרים הפעילים בצמח הקנאביס, 
ממלאים תפקיד חיוני על ההשפעה הרפואית של הקנאביס ושיפור באיכות החיים.

ידוע שקנאביס מכיל כמויות אדירות של טרפנים, כאשר כ- 140 מתרכובות אלו 
 THC ו-  )קנבידיול(   CBD זוהו במחקרים על הצמח. למרות שקנבינואידים כמו 
)טטראהידרוקנאבינול( נחשבים כמרכיבים פעילים ביותר בתוך פרחי קנאביס, טרפנים 

ממלאים תפקיד בלתי נפרד בהשפעה.

טרפנים

a-pinene נחשב לבעל יכולת לשפר מצבי 
נשימה שונים ולהקל על תסמיני אסתמה.

β -Myrcene נחשב לבעל תכונות אנטי 
דלקתיות, נוגדות חמצון ומרגיעות וכן מקל 

על רמות הכאב. 

Trans-Nerolidol נחשב לבעל יכולות 
בהתמודדות עם טפילים, זיהומים 

פטרייתיים וחיידקיים. 

Trans β-Farnesene נחשב לבעל תכונות 
אנטי דלקתיות, מרגיעות, נוגדות עוויתות, 

אנטיבקטריאליות, אנטי פטרייתיות 
ומרגיעות.

Valencene נחשב לבעל יכולת לשפר מצבי 
נשימה שונים במספר דלקות דרמטולוגיות 

כגון אטופיק דרמטיטיס. 

α-Terpineol נחשב לבעל מגוון רחב של 
תכונות רפואיות כגון הרדמה מקומית, נוגד 

סרטן, נוגד דלקת ונוגד יתר לחץ דם. 

Humulene נחשב לבעל תכונות אנטי 
סרטניות ונוגדות דלקת. 

Guaiol נחשב לבעל תכונות אנטי 
פטרייתיות ואנטי בקטריאליות חזקות, 

כמו גם מסייע בהקלה על סימפטומים של 
מחלות ראומטיות מסוימות. 
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β-Curcumene נחשב יעיל לטיפול במצבים 
ראומטיים כמו גם בדלקת במערכת העיכול. 

a-Bisabolol נחשב כבעל תכונות אנטי 
דלקתיות, מסייע בהקלה על הכאב ועוזר 

בשיפור איכות השינה. 

Eucalyptol נחשב כיעיל לטיפול בהפרעות 
נשימה מתקדמות ואנטי דלקתיות. מחקרים 

הראו כי טרפן זה יכול גם להקל במצבים  
כמו סרטן, בעיות זיכרון, זיהומים, מחלות 

חניכיים וכאבי מפרקים.

Fenchyl Alcohol נחשב כרכיב אנטי 
בקטריאלי, אנטי מיקרוביאלי ונוגד חמצון.

β-Caryophyllene נחשב כבעל תכונות 
הנוגדות חרדה, אנטי דלקתיות ואנטי 

סרטניות.

Limonene נחשב כבעל השפעה חיובית 
על מערכת העיכול, משפר את התחושה 

הכללית ובעל תכונות אנטי דלקתיות.

Linalool נחשב כחומר הרגעה המסייע 
לטיפול בדיכאון, חרדה ונדודי שינה.

Ledene נחשב לבעל יכולת להגביר את 
התגובה החיסונית של הגוף ולהקל על 
 הפרעות נשימה. בנוסף, ידוע ביכולתו
להקל על מצבי עור שונים כמו כוויות.

טרפנים עיקריים 
ותכונותיהם



מוצרי השמן שלנו מיוצרים על בסיס הזנים שלנו ובריכוזים שונים של קנבינואידים 
)THC גבוה / CBD גבוה /THC/CBD מאוזן(, המותאמים לטיפול במצבים רפואיים 

שונים.

צממח  בטריכומות  שנמצא  הפעיל  החומר  מיצוי  ידי  על  מיוצר  קנאביס  שמן 
הקנאביס. אנו ממצים את כלל החומרים הפעילים מהצמח )מה שנקרא בתעשייה 
full spectrum( ומשתמשים בהם כבסיס לשמנים הטיפוליים שלנו. המיצוי נמהל 
לפי  קטגוריה  לכל  המוגדרים  לריכוזים  להגיע  כדי  אחרים  צמחיים  מאכל  בשמני 

הגדרות משרד הבריאות.

מיצוי קנאביס רפואי
נטילת שמן הקנאביס הינה ע"י טפטוף מתחת ללשון.

כמות  את  כפית  מעל  ולטפטף  אותו  להפוך  הבקבוקון,  את  לנער  יש 
הטיפות המומלצת ע"י הרופא המטפל.

את הכפית עם השמן יש להניח מתחת ללשון ולהזיזה מעט בתנועות 
לשון איטיות כדי לסייע לשמן להיספג בתחתית הלשון.

לשעה  דקות   20 בין  תחל  והשפעתו  הדם  במחזור  ייספג  הקנאביס 
לאחר הנטילה.

האופטימלי  המינון  את  ללמוד  יש  ההשפעה  את  למצות  מנת   על 
אחר  מעקב  תוך  איטי  בשימוש  מתחיל  האישי  האיזון  תהליך  עבורך. 

תחושות נלוות ושינויים המתרחשים בגוף.

מומלץ לאכול כ - 15 דקות לפני נטילת השמן דבר מה מתוק כדי למנוע 
ירידה ברמת הסוכר.

לעשות   – כלומר  בגוף,  רמתו  על  לשמור  יש  הנכון  המינון  בהימצא 
שימוש בקנאביס באופן רציף.

דרך נוספת לנטילת שמן הקנאביס היא ליטול את השמן עם פחמימות ושומנים,
לדוגמה: ניתן לטפטף את השמן על קרקר מרוח בחמאה, ללעוס ולבלוע )עדיף 
יחסית  נספג  והשמן  לפעול  מתחילה  העיכול  מערכת  זו  בדרך  האוכל(.  לפני 
מהר בגוף )40 דקות(, דרך זו מאוד יעילה כדי להגיע להשפעה משמעותית של 
 90 )עד  יתארך  זמן ההתחלה  בטן מלאה,  על  נעשית  והצריכה  במידה  השמן. 

דקות( ועוצמת ההשפעה תהיה מתונה יותר.

אופן השימוש המומלץ  מיצוי קנאביס רפואי

QR סרוק
להדרכה מלאה

* אין לראות במידע זה כתחליף לייעוץ רפואי. ט.ל.ח. 



סדרת השמנים של שיח מדיקל, המשווקת כיום על ידי בתי המרקחת בישראל, 
היא תוצר של יותר מעשור של ניסיון ומומחיות בגידול קנאביס רפואי.

השמנים מיוצרים ממיצויים המבוססים על תמציות קנאביס טהורות ממגוון הזנים 
זית, שמן  הרפואיים שלנו, בתערובת של שמנים צמחיים טבעיים, כדוגמת שמן 

נבט חיטה, שמן קוקוס ושמנים אכילים אחרים.
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לבן

תפרחות קנאביס רפואי
יישון  בפרוטוקולי  שימוש  תוך  מתרחש  הקנאביס  גידול  תהליך  מדיקל   בשיח 
הרפואי  הקנאביס  בתחום  נסיון  של  מעשור  למעלה  במשך  שפותחו  יחודיים, 
שמעניק  מה  הוא  היישון  תפרחות.  וגדלי  זן  לכל  ספציפית  ומותאמים  בישראל 
לקנאביס הרפואי את התוספת לאיכות המתבטאת בניחוח, ארומה ויותר מכל קלות 

עישון והשפעה רפואית.

תפרחת הקנאביס מומלצת לנטילה בשאיפה. יש לקחת שאיפה 
קלה וטבעית בתוספת אויר נקי, להחזיק את האדים/עשן בריאות 

)לספור עד 5( ולנשוף באיטיות.

חזרה על הפעולה בהתאם למינון הרופא המטפל.

לאחר 15-20 דק' מגיעים הריכוזים בצמח לריכוזם המקסימלי ע"י 
היספגותם דרך הריאות. הספיגה תלויה בכמות השאיפות/ בטווח הזמן 

שבין שאיפה אחת לשנייה ובסיבולת הריאות של המטופל. 

על מנת למצות את ההשפעה יש ללמוד את המינון האופטימלי עבורך.  
תהליך האיזון האישי מתחיל בשימוש איטי תוך מעקב אחר תחושות 

נלוות ושינויים המתרחשים בגוף.

מומלץ לאכול כ-15 דקות לפני השימוש דבר מה מתוק כדי למנוע 
ירידה ברמת הסוכר.

אופן השימוש המומלץ 

בלאקתכלת רליףתכלת

ארגמן חום מודי

הולנדי ג׳רוזלםקוש דן
אספרס

* אין לראות במידע זה כתחליף לייעוץ רפואי. ט.ל.ח. 



T20/C4 קוש דן אינדיקהT20/C4 קוש דן סאטיבה
תחושות

פוקוס, עוררות מנטלית, הפחתת 
לחצים, יצירתיות מוגברת, מעורר ומגביר 

קריאטיביות

מסייע ל...
פיברומיאלגיה, כאב, דיכאון, בעיות עיכול 7%

Humulene (7)
66%

Other

17%
β-Caryophyllene (13)10%

Limonene (14) 

 T20/C4 ג׳רוזלם אספרס סאטיבה
תחושות

אופוריה, עוררות נפשית, הפחתת לחצים, 
אנרגטיות ושמחה פנימית

מסייע ל...
כאב, פיברומיאלגיה, בעיות עיכול, לחץ, 

חוסר תיאבון, בעיות שינה, דיכאון וחרדה, 
כאבים אורתופדיים 80.3%

Other

5.2%
a-Terpineol (6)

9%
Ledene (16)

5.5%
Fenchyl alcohol (12)

T20/C4 הולנדי אינדיקה
תחושות

מרגיע, מרפה, מפחית כאב ומפחית לחצים

מסייע ל...
PTSD, דיכאון ומצבי רוח, נדודי שינה, 

כאבים ראומטיים ואורתופדיים, תאבון, 
מתח נפשי

52%
Other

17%
β-Caryophyllene (13)

12%
Fenchyl alcohol (12)

10.5%
Limonene (14)

8.5%
a-Terpineol (6)

T20/C4 בלאק אינדיקה
7.5%

α-Terpineol (6)

77.3%
Other

8.2%
β-Myrcene (2)

2%
 Valencene )5)

5%
Pinene (1) 

תחושות
רגיעה גופנית, תחושת שלווה, הפגת מתח 

ונוגד דיכאון

מסייע ל...
PTSD, מיגרנות, בעיות אורתופדיות, 

בעיות שינה, גסטרו

T10/C2 חום מודי סאטיבה
תחושות

אנרגיה, התרוממות מצב הרוח, תחושת 
רוגע, מסייע בהקלה על כאבים

מסייע ל...
מטופלים אונקולוגיה, בעיות עיכול,

כאבים אורתופדיים, חרדות, כאב ראש 
מצררי

13%
Humulen (7)

62%
Other

15%
β -Myrcene (2)

5%
 Guaiol )8)

5%
trans-β-Farnesene (4) 

* המידע מבוסס על חוות דעת מטופלים ואין לראות בו כתחליף לייעוץ רפואי. ט.ל.ח. 

T20/C4 תכלת סאטיבה
תחושות

שיפור בתפיסה קוגנטיבית, הקלה בכאב 
 ממקור עצבי, התרוממות מצב הרוח,

מעורר ומגביר קריאטיביות 

מסייע ל...
אונקולוגיה, בעיות עיכול, כאב עצבי, 

יצירתיות

20.99%
β-caryophyllene (13)

35.33%
Other7.37%

Linalool (15)

7.51%
 β-pinene (1)

8.49%
β-myrcene (2)

20.31%
Limonene (14) 



 T10/C10 ארגמן מאוזן
תחושות

הרפיה, שמחה, אופוריה, השפעה מאוזנת 
על הגוף והנפש

מסייע ל...
מתח, חרדה, סטרס, דיכאון, PTSD, מחלות 

דלקתיות

58.5%
other

22%
β-Myrcene (2)

9.5%
trans β-Farnesene (4)

6.5%
Linalool (15)

3.5%
Guaiol (8)

טיפול מומלץ תופעת לוואי

שתיה מרובה יובש בפה

מנוחה, נשימה נכונה  ערפול/סחרחורת/עייפות

להקפיד על תזונה מאוזנת רעב

מנוחה, שתייה ומזון מינון יתר

רוב  ישנן מספר תופעות לוואי, העלולות להופיע, בעת צריכת קנאביס רפואי. 
התופעות והן שכיחות והן ומשתנות בין מטופל אחד לשני.

להלן תופעות הלוואי הנפוצות ואופן הטיפול המומלץ:

 יש לפנות לרופא / בית חולים במקרים הבאים:
תגובה אלרגית, שינוי בקצב הנשימה ו/או בלחץ הדם.

 חשוב לדעת! השפעת הקנאביס הרפואי עשויה להימשך במשך 4 שעות 
לכל היותר בצריכת תפרחת וכ - 6 שעות בצריכת מיצוי )שמן(.

תנאי אחסון

25°C יש לאחסן במקום קריר, יבש ומוגן מאור, בטמפרטורה שאינה עולה על

להימנע מחשיפה לאור

יש להקפיד לאחסן מוצר זה הרחק מהישג ידם של ילדים 
או כל אדם אשר מוצר זה אינו מיועד לו

 * במידה ומטופל נוטל תרופות ללחץ דם, יש לעקוב אחר המדדים בעת צריכת קנאביס 
רפואי ובמידת הצורך לפנות לרופא המטפל.

** כל המידע לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של רוקח/רופא. ט.ל.ח.

תופעות לוואי

T20/C4, T15/C3 לבן סאטיבה
תחושות

אנרגיה, מעלה מוטיבציה, מעודד יצירתיות, 
פוקוס, שמחה

מסייע ל...
מיגרנות, חרדה, דיכאון, כאבים כרוניים, 

מחלת קרוהן, פרקינסון, יתר לחץ דם, 
מצבי רוח משתנים

4%
a-Bisabolol (10)

10%
β - Myrcene (2)

2.5%
β -Curcumene (9)

1.5%
Eucalyptol (11) 64%

other

T20/C4, T15/C3 אדום אינדיקה
תחושות

הרפיה, שיכוך כאבים, התרוממות מצב 
רוח, תחושת נינוחות מנטלית

מסייע ל...
כאבים כרוניים, בחילות, חוסר תיאבון, 

הפרעות מוטוריות ונוירולוגיות, 
פיברומיאלגיה, פרקינסון

30.3%
β - Myrcene (2)20.6%

Pinene (1)

3%
trans-Nerolidol (3)

11%
trans-β-Farnesene (4)

35.1%
other

* המידע מבוסס על חוות דעת מטופלים ואין לראות בו כתחליף לייעוץ רפואי. ט.ל.ח. 
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)דירוג מ- 1 עד 5(

QR סרוק
לתיעוד צריכה
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מזמינים אותך לשיח

שיח מדיקל גרופ Seach שיח - קנאביס רפואי

www.seach.co.il א׳-ה׳ | 09:00-15:00 שירות לקוחות 2084


