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 לכבוד:
 ובתי מרקחת קנביסמסחר ל יצרנים, בתיתפוצת מגדלים, 

 

 שלום רב,מכובדי 

 

 (Medical Grade Cannabisהנדון: מוצרי קנביס רפואי )

 

לעדכן כי  נבקשיצור ולניפוק למטופלי הקנביס ברישיון, יבהמשך להודעות קודמות בדבר מוצרי הקנביס המורשים ל .1

טבלת קטגוריות  עודכנהולפיכך  "THC/CBD BALANCED  T3/C3שמן קנביס רפואי " מוצר נוסף ה קטגורייתאושר

. (בהמשך המסמך )מצ"ב ולניפוק למטופלים ברישיון IMC-GMP עפ"י נהלי האיכותמוצרי הקנביס המאושרים לייצור 

 .לייצור ולניפוק הזדמנות זו להזכיר כי חל איסור להפיץ מוצר שאינו מאושרנבקש לנצל 

מוצרי הקנביס כל יודגש כי  מאושרים לייצור, להפצה ולשימוש רפואי. טבלה זוב יםרק מוצרי הקנביס המפורט .2

ובכפוף לעמידה המאושרים יגודלו, ייוצרו, יעברו בדיקות מעבדה לשחרור אצוות, ישונעו, יאוחסנו וינופקו רק בהתאם 

 בדרישות האיכות של היק"ר כמפורט בנהלי היק"ר שבאתר משרד הבריאות.

 בברכה,

 מגר' יובל לנדשפט

 מנהל היחידה לקנביס רפואי

  



 

 
 )יק"ר( לקנביס רפואי היחידה

 
 

 

  )יק"ר( לקנביס רפואי היחידה

 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד.

IMCA@moh.health.gov.il 

  08-6268000טל:  

 02-6474810פקס: 

 

Israeli Medical Cannabis Agency  

Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

IMCA@moh.health.gov.il  

Tel: 6268000-08  

Fax: 02-6474810 
 

 

 

 

 IMC-Medical Gradeתפרחות קנביס רפואי 

 .THC CBD CBN Exp קטגוריה קבוצה

CBD Rich 

 "CBD T0/C24קנביס רפואי "
0% 

 (0.0% - 0.5% ) 
24% 

(20% - 28% ) 
0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

 "CBD T1/C20קנביס רפואי "
1% 

 (0.0% - 2.5% ) 
20% 

(16% - 24% ) 
0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

 "CBD T3/C15קנביס רפואי "
3% 

 (0.5% - 5.5% ) 
15% 

 (11% - 19% ) 
0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

 "CBD T5/C10קנביס רפואי "
5% 

 (2.5% - 7.5% ) 
10% 

 (6% - 14% ) 
0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

CBD/THC 

Balanced 
 "T10/C10קנביס רפואי "

10% 
 (6% - 14% ) 

10% 
 (6% - 14% ) 

0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

 "T5/C5קנביס רפואי "
5% 

 (1% - 9% ) 
5% 

 (1% - 9% ) 
0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

THC Rich 

קנביס רפואי סאטיבה "

T10/C2" 

   Sativaמקור/אופי של זני  

10% 
 (6% - 14% ) 

2% 
  (0% - 3.8% ) 

0% 

 (Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

אינדיקה  קנביס רפואי"

T10/C2" 

    Indicaמקור/אופי של זני  

10% 
 (6% - 14% ) 

2% 
  (0% - 3.8% ) 

0% 

 (Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

סאטיבה  קנביס רפואי"

T15/C3" 

   Sativaמקור/אופי של זני  

15% 
 (11% - 19% ) 

3% 
  (0% - 5.5% ) 

0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

 אינדיקה קנביס רפואי"

T15/C3 " 

 Indicaמקור/אופי של זני  

15% 
 (11% - 19% ) 

3% 
  (0% - 5.5% ) 

0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

קנביס רפואי סאטיבה "

T20/C4" 

  Sativaמקור/אופי של זני  

20% 
 (16% - 24% ) 

4% 
 (0% - 7% ) 

0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

קנביס רפואי אינדיקה "

T20/C4" 

 Indicaמקור/אופי של זני  

20% 
 (16% - 24% ) 

4% 
 (0% - 7% ) 

0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 
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 "IMC-Medical Gradeרפואי  "שמן קנביס

 .THC CBD CBN Exp קטגוריה קבוצה

CBD Rich 

 CBDשמן קנביס רפואי "

T1/C28" 

1% 
 (0.0% - 2.5% ) 

28% 
(24% - 32% ) 

0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

 CBD T0שמן קנביס רפואי "

C24" 

0% 
 (0.0% - 0.5% ) 

24% 
(20% - 28% ) 

0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

 CBDשמן קנביס רפואי "

T1/C20" 

1% 
 (0.0% - 2.5% ) 

20% 
(16% - 24% ) 

0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

 CBDשמן קנביס רפואי "

T3/C15" 

3% 
 (0.5%  - 5.5% ) 

15% 
 (11% - 19% ) 

0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

 CBDשמן קנביס רפואי "

T5/C10" 

5% 
 (2.5% - 7.5% ) 

10% 
 (6% - 14% ) 

0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

CBD/THC 

Balanced 
 "T10/C10שמן קנביס רפואי "

10% 
 (6% - 14% ) 

10% 
 (6% - 14% ) 

0% 

(Up to 1.5%) 
 שנה מינימום חצי

 "T5/C5קנביס רפואי שמן "
5% 

 (1% - 9% ) 
5% 

 (1% - 9% ) 
0% 

(Up to 1.5%) 
 שנה מינימום חצי

 "T3/C3קנביס רפואי שמן "
3% 

 (0% - 6% ) 
3% 

 (0% - 6% ) 
0% 

(Up to 1.5%) 
 שנה מינימום חצי

THC Rich 

 "T10/C2שמן קנביס רפואי "
10% 

 (6% - 14% ) 
2% 

  (0% - 3.8% ) 
0% 

 (Up to 1.5%) 
 שנה מינימום חצי

 "T15/C3 שמן קנביס רפואי "
15% 

 (11% - 19% ) 
3% 

 (0% - 5.5% ) 
0% 

(Up to 1.5%) 
 שנה מינימום חצי

 "T20/C4שמן קנביס רפואי "
20% 

 (16% - 24% ) 
4% 

 (0% - 7% ) 
0% 

(Up to 1.5%) 
 שנה מינימום חצי



 

 
 )יק"ר( לקנביס רפואי היחידה

 
 

 

  )יק"ר( לקנביס רפואי היחידה

 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד.

IMCA@moh.health.gov.il 

  08-6268000טל:  

 02-6474810פקס: 

 

Israeli Medical Cannabis Agency  

Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

IMCA@moh.health.gov.il  

Tel: 6268000-08  

Fax: 02-6474810 
 

 

 " )לילדים בלבד(:IMC-Medical Gradeרפואי  "עוגיות קנביס

 .THC CBD CBN Exp קטגוריה קבוצה

CBD 

Rich 

 "CBD T0 C24קנביס רפואי עוגיות "
0% 

 (0.0% - 0.5% ) 
24% 

(20% - 28% ) 
0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

 "CBD T1/C20עוגיות קנביס רפואי "
1% 

 (0.0% - 2.5% ) 
20% 

(16% - 24% ) 
0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

 "CBD T3/C15עוגיות קנביס רפואי  "
3% 

 (0.5%  - 5.5% 
) 

15% 
 (11% - 19% ) 

0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

 "CBD T5/C10עוגיות קנביס רפואי  "
5% 

 (2.5% - 7.5% ) 
10% 

 (6% - 14% ) 
0% 

(Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

CBD/THC 

Balanced 
 "T10/C10עוגיות קנביס רפואי "

10% 
 (6% - 14% ) 

10% 
 (6% - 14% ) 

0% 

(Up to 1.5%) 
 שנה מינימום חצי

 "T5/C5עוגיות קנביס רפואי "
5% 

 (1% - 9% ) 
5% 

 (1% - 9% ) 
0% 

(Up to 1.5%) 
 שנה מינימום חצי

THC 

Rich 
 "T10/C2עוגיות קנביס רפואי "

10% 
 (6% - 14% ) 

2% 
  (0% - 3.8% ) 

0% 

 (Up to 1.5%) שנה מינימום חצי 

 

מחויב גם בעמידה בכל דין הנוגע לייצור ולסימון מזון הערה: לשימוש ילדים בלבד.  ייצור עוגיות 

 ובכלל זה אריזה הכוללת סימון ברור של כל רכיבי המוצר )כולל סימון אלרגניים( *

 


