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 החזקה ומקום שימוש בקנביס למטרות רפואיות  -עדכון תנאי רישיון 

בהמשך להמלצת ועדת ההיגוי הבינמשרדית לנושא קנביס לשימוש רפואי ולמחקר,  ולאחר אישור המלצות אלה על ידי 

המוחזקים בידי מטופלים כאילו חלו בהם השינויים הבאים  התקפים"ל משרד הבריאות יש לראות את כל הרישיונות מנכ

 בכל הנוגע למקומות השימוש וההחזקה המותרים :

)תמצית קנביס "שמן קנביס רפואי"  :קנביס לשימוש רפואי  מוצרמותרת ההחזקה על ידי המטופל, של  .1
ת, בכל מקום ובכמות שלא תעלה על הכמות החודשית המאושרת לפי הרישיון מהולה בשמן(, באריזה המקורי

 או אריזה אחת מקורית )לפי הנמוך מבין השנים(.
   

 תפרחות, )"רפואי קנביס תפרחות" : , של מוצר קנביס לשימוש רפואיהמטופל ידי על ההחזקה מותרת .2
 קנביס כמות  על תעלה שלא קום ובכמותבכל מ, המקורית באריזה (של תפרחות קנביס "גליליות" או קנביס
 המאושרת החודשית הכמות של היחסי החלק לפי תחושב אשר) צריכה ימי לחמישה הנדרשת לכמות השווה

 (.ברישיון

 

", בתצורת שימוש תת לשונית או בתצורה אחרת, שאינה אידוי או עישון מותר השימוש ב"שמן קנביס רפואי .3
 על מוצר מזון ואכילתו( בכל מקום בו לא קיים איסור פרטני לשימוש.   של השמן )כגון טפטוף שמן הקנביס 

 

, בין במוצרי "תפרחות קנביס רפואי" ובין ב"שמן קנביס מותר השימוש במוצרי "קנביס לשימוש רפואי" .4
)להבדיל משימוש בעישון בכל דרך(, בכל מקום ובלבד שהשימוש במוצרי  אידויתצורת שימוש של ברפואי" 

 הקנביס יעשה ללא נוכחות אדם נוסף, בחדר נפרד עם אוורור סביר ובאישור המחזיק בנכס וכל עוד אין מדובר

  .   לשימוש פרטני איסור קיים בו מקוםב
 דוי.במקומות ייעודיים לקטינים )דוגמת בתי ספר( חל איסור שימוש באי

 

 במקומות שפורטו במפורש ברישיונו של המטופל. רקמותר  בעישון השימוש במוצרי "קנביס לשימוש רפואי" .5

 

אין להשתמש במוצרי "קנביס לשימוש רפואי" בכל תצורה, באזורי עבודה בהם , המפורט לעילכל על אף  .6
וכד'( ו/או במקום בו קיים  אסור השימוש בקנביס לבעלי המקצוע )לדוגמה מפעילי רכב ציבורי, מכשור כבד

איסור פרטני לעניין שימוש או החזקה,  וכן חל איסור החזקה או שימוש במוצרי קנביס לשימוש רפואי בכל 
 תצורה, באזורי מכס )ובכלל זה : שדות תעופה, נמלים, מעברי גבול וכו'(. 

 

 מגר' יובל לנדשפט        

 מנהל היק"ר          


