היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)
קנביס למטרות רפואיות
השלמות להוראת מנהל ()9
27.12.2020
להלן השלמות להנחיות מיום  ,22.10.2020בדבר תיווי מוצרי קנביס לשימוש רפואי ()Medical Grade Cannabis
ושקיפות המידע.
.1

בהמשך ובנוסף להוראת מנהל ( )9מיום  ,22.10.2020בעניין הנחיות לתיווי מוצרי קנביס רפואי ,ובמסגרת הגברת
שקיפות המידע למטופלים לגבי מוצרי קנביס לשימוש רפואי ,נבקש להדגיש את האמור בהנחיות לעניין תחולת
היישום וכן להציג את רשימת הסמלילים לקביעת שפה אחידה ,לסימונים על גבי אריזת מוצרי הקנביס של הליכים
ופעולות פיזיקליות וכימיות אחרות שהופעלו על חומר הגלם ו/או המוצר במהלך תהליכי הגידול והייצור.

.2

יובהר כי השלמות אלו הן בנוסף להוראת מנהל ( )9ולאמור בה.

.3

ההנחיות:
א .בדיקת אחוז כולל בפועל של חומרים פעילים:
תחולת היישום היא מיום פרסום הוראת מנהל ( )9וכאמור בה.

ב .חובת מדידה של קנבינואידים נוספים ופירוטם בתעודת האצווה:
תחולת היישום היא החל מיום  ,1.12.2020כאשר עבור הקנבינואידים הנוספים (מעבר לאלו אשר חייבים
בניטור כבר היום ,כלומר ,עבור (THCV, CBDV, CBC-A :ניתנה ארכה עד ליום  31.5.2021על מנת לאפשר פרק
זמן מספק לפיתוח ותיקוף שיטות הבדיקה.

ג .מסירת מידע באמצעות קוד :QR
תחולת היישום היא החל מיום .1.1.2021

ד .הנחיות לסימונים על גבי אריזת מוצרי הקנביס של הליכים ופעולות פיזיקליות וכימיות שהופעלו על
הקנביס ,חומר הגלם ו/או המוצר במהלך תהליכי הגידול והייצור:
תחולת היישום הינה החל מ .1.6.2021
מצ"ב רשימת הסמלילים לנוחות היצרנים ולצורך קביעת שפה אחידה .יש להשתמש בסמלילים כמו שהם ולא
ניתן לערוך בהם כל שינוי ,למעט שימוש בגרפיקה שחור לבן במקום גרפיקה צבעונית( ,אך במקרה של שימוש
בגרפיקה צבעונית יעשה שימוש בצבעים כמו שהם בלבד) .כמו כן ,לנוחותכם ,מצורף קבצים גרפיים
("ווקטורי") של הסמלילים.
סימון הסמליל ע"ג האריזה החיצונית יהיה בין אם בהדפסה ע"ג האריזה ,או במדבקה שתודבק ע"ג האריזה
באצוות רלוונטיות ,כך שמוצר/אצווה שלא עברו את הההליך /הפעולה  -לא יישאו את הסמליל.
יצוין ,כי עבור פעולות עבורן לא קיים סמליל בינ"ל מקובל ,תתואר הפעולה בכיתוב מתאים (כגון" :מוצר הקנביס
עבר חיטוי .)"UV
ה"מקרא" המילולי של כלל הסמלילים ,כמפורט להלן ,יופיע בעלון למוצר קנביס המצורף למוצר הקנביס .יש
להעביר את האריזות והעלונים עם הסמלילים/הכיתוב לאישור היק"ר כאמור בנוהל .152
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היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)
משרד הבריאות
ת.ד 1176 .ירושלים 91010
IMCA@moh.health.gov.il
טלפון08-6268000 :
פקס02-647810 :

Israeli Medical Cannabis Agency
Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
IMCA@moh.health.gov.il
Tel: 08-6268000
Fax: 02-6474810

היחידה לקנביס רפואי (יק"ר)

הדברה

בעת גידול הקנביס
לא בוצע כל שימוש
בחומרי הדברה

נא היערכותכם ופעולתכם ,בהתאם.
בברכה,
מגר' יובל לנדשפט
מנהל היחידה לקנביס רפואי
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