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 לכבוד :
 בעלי רישיון למסירת מוצרי קנביס בתי המרקחת

 
 

 הנדון : הבהרה בעניין מסירת קנביס
 

תפקיד הרוקח בעת מסירת מוצרי קנביס הוא משמעותי וחשוב ביותר. מטופלי הקנביס לרוב 
הינה מטופלים בתרופות נוספות, ולכן מעורבות רוקח במיוחד בהדרכה ראשונית בבית מרקחת 

  משמעותית להבטחת טיפול תרופתי איכותי, בטוח ויעיל.
 

 בעקבות שאלות, נבקש להבהיר סוגיה בהקשר למסירת מוצרי קנביס למטופלים ברישיון.
 

שעניינו "ניהול האחסון, ההפצה ומסירה של קנביס ומוצרי קנביס  153חוזר המשנה למנכ"ל מספר 
 רת מוצרי קנביס בבית מרקחת.רפואי בתנאים נאותים" מסדיר את תהליך מסי

 
)לפי שיקול דעת של הרוקח האם יש או אין  , יש להבחין בין הצורך בייעוץ רוקחי153כמפורט בנוהל 

צורך בכך ואפשר לוותר על זה לפי שיקול דעת הרוקח( לבין הזיהוי הראשוני שיש לבצע לפחות פעם 
 153)ה( לנוהל  4.10.8ורטים בסעיף הדברים מפ אחת לפני שמתחילים לספק קנביס באמצעות שליח.

 הקובע, כי:
 לבית המרקחת, "א. מסירת מוצרי קנביס למטופל באמצעות שליח יעשה רק לאחר שהמטופל הגיע לפחות פעם אחת

 זהות וקיבל הדרכה רוקחית מרוקח הציג רישיון מקורי לשימוש בקנביס למטרות רפואיות, הזדהה באמצעות תעודת
שאין צורך בכך באשר מדובר במטופל שכבר קיבל הדרכה  מאושרת )או שנקבע על ידי הרוקחשעבר הכשרה מקצועית 

 דעת הרוקח(. כאמור או מכל סיבה אחרת לפי שיקול
במידה שהמטופל לא ימצא בביתו  מסירה באמצעות שליח יעשה למטופל בלבד ולא לשום אדם אחר בבית המטופל.

 הקנביס יוחזר לבית המרקחת להשמדה".
 

כדלקמן )הבהרות  153)ה( לנוהל  4.10.8 הראשוני נבקש להבהיר את סעיף  ביחס לחובת הזיהוי
 שישולבו בגרסה הבאה של נוהל זה(:

 
הזיהוי הראשוני  –שמו של משנע במקרה שמדובר במטופל קטין או מטופל אחר שברישיון עצמו נקוב 

רה של קטין שעדין לא טופל )ובמקעשות מול המשנע שיגיע עם תעודת הזהות שלו ושל המייכול לה
 תעודת זהות עם ספח של אחד ההורים(.  –נופק לו ת.ז. 
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ראשוני בבית מרקחת מורשה אחד אם ידוע שכבר בוצע  לוותר על זיהוילפי שיקול דעת הרוקח, ניתן 

  מכר מוצרי קנביס לאותו מטופל בבית מרקחת מורשה אחר. 
 

, שבהמשך תיבחן זור בית המרקחת(באסגר סגר כללי או בתקופת ) לעת הזוכהוראת שעה בנוסף, 
 י הראשוני וההדרכה הרוקחיתניתן לבצע את הזיהו ,או במקרה של מטופל הנמצא בבידוד הארכתה,
  ם והרוקח יתעד את הדבר. יהרוקח באמצעים דיגיטליים ויזואלי צורך, על ידי  הבע שיש בככל שנק

 
 
 

 בברכה
 

 מגר' יובל לנדשפט
 לפיקוח והסדרת מערך הקנביס הרפואי מנהל האגף

 היחידה לקנביס רפואי )יק"ר(
 

 
 :יםהעתק

 אגף הרוקחות
 רוקחים מחוזיים

 לשכה משפטית


