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  כללי רקע .1

  15.12.2013מיום  1050מספר  ת ממשלה(, החלט3609החלטה מס'  :)להלן 7.8.2011מיום  3609להחלטת הממשלה מס' תאם בה

ולהוראות האמנה היחידה  (1587החלטה מס'  :)להלן 26.6.2016מיום  1587מספר  ת ממשלההחלט ,(1050החלטה מס'  :)להלן

היחידה לקנביס רפואי )יק"ר(, משמש  –משרד הבריאות  ,("Single Convention on Narcotic Drugs")1961לסמים  נרקוטיים 

 "סוכנות ממשלתית" בכל הנוגע לפיקוח ולהסדרת הטיפול בקנביס למטרות רפואיות ולמחקר.

בעמידה  תשירותי מעבדה, מחויבו, החזקה, שינוע, השמדה , מסירהובכלל זה גידול, ייצור, הפצה ובמוצריוכל פעולה בצמח הקנביס 

בהוראות כל דין ובכלל זה בקבלת רישיון מתאים לפי פקודת הסמים המסוכנים מהיק"ר וכן בעמידה בתנאי הרישיון. תנאי הרישיונות 

ותנאים רלוונטיים נוספים בהתאם לסוג הרישיון ולפי העניין, כפי שגובשו וכפי ואבטחה מחייבות סקים בתחום כוללים דרישות איכות לעו

 שיעודכנו מעת לעת.

החזקה  אלא גם במצב שלסם, ה ה ישירה או ממשית שלמקרה של החזקב לא רקיובהר, כי קיימת חובה לבקש ולקבל רישיון לפי הפקודה 

סם, אלא הסם מוחזק על ידי אחר מטעמו בידיעה ובהסכמה )לעניין הגדרת קונסטרוקטיבית, כלומר מצב בו אדם אינו מחזיק ישירות ב

  (.1977-תשל"זהד לחוק העונשין, "כ 34חזקה האפשריות השונות ראה סעיף הות הבק"החזקה" וצור

על פי הליך הגשת בקשה לקבלת רישיונות לפי פקודת הסמים המסוכנים יעשה בהתאם להוראות פקודת הסמים המסוכנים והתקנות וכן 

מבקש הוצאות הוזאת על מנת למנוע מ ,בחן עמידת המבקש בתנאי סףיכאשר בשלב הראשון ת ,הנחיות ונהלי היק"ר. ההליך יהיה דו שלבי

 אינו עומד בתנאי סף ובכלל זה קיומו של מידע פוסל. מידע ביחס לתנאי הסף והתנאים המהותיים לכל סוג של רישיוןידה שאו השקעות במ

יפורסמו  ,לפי שיקול דעת היק"ר ובאישור מנכ"ל משרד הבריאות ניתן יהיה לעדכן תנאים אלה, ובמידה ויעודכנוזה.  מפורטים בנוהל

 בפורטל היק"ר שבאתר משרד הבריאות.

לא יוגבל מספר העוסקים בתחומי העיסוק המפורטים להלן. כל מי שעומד בדרישות האיכות והאבטחה בהתאם להחלטות הממשלה, 

רשים יוכל להגיש בקשה לקבלת רישיון לעסוק באחד מתחומי העיסוק האמורים. עם זאת, ככל שימצא שמספר בעלי והתנאים הנד

הרישיונות מסכן את בטחון הציבור וזאת על פי הערכת המשרד לביטחון פנים/ משטרת ישראל או ככל שימצא שמספר העוסקים אינו 

תחום, יוחלו הסדרים למתן מענה הולם כגון קביעת מכסות גידול, קביעת מכסות מאפשר פעילות כלכלית בת קיימא בשל ריבוי פועלים ב

 ייצור או הגבלות אחרות כגון הגבלות על מספר העוסקים בתחום וכו'.

)משתלות/חוות, מפעלים, בתי מסחר, בתי  תתקיים הפרדה תאגידית בין חוליה לחוליה בחוליות שרשרת הגידול, הייצור והמסירה

תתאפשר זהות אחת או משותפת של הבעלות בתאגידים השונים. במקום שהדבר תואם את דרישות האיכות והדין ובכלל , תוך שמרקחת(

גם יתאפשר לקיים במתחם אחד אתרים נפרדים כגון: משתלה לחומרי ריבוי, חוות גידול, מפעל ייצור ובית  –זה דיני התכנון והבניה

 , אלא אם יקבע אחרת במפורש. לא כאמור בבתי מרקחת בלבדבכל מקרה הניפוק לא יעשה באותו אתר א מסחר.

 ,יודגש כי ניתן להוציא קנביס מאתר מורשה )חווה/ מפעל/ בית מסחר( רק לאתר מורשה אחר )חווה, מפעל, בית מסחר

 מטעם היק"ר.  בעל רישיון תקף לפי העניין(, או לאתר השמדה וכו' בית מרקחת

 



 
 

        
 )"מפת דרכים"(הנחיות תהליך רישוי העיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי 

 30מתוך  2עמוד  107מספר הנוהל:   2021 דצמבר: (8עדכון ) תאריך 2017תאריך נוהל: דצמבר 

 

 היחידה לקנביס רפואי 

 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד.

IMCA@moh.health.gov.il 

 02-6474810*  פקס: 5400טל:  

 

Israeli Medical Cannabis Agency  

Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

IMCA@moh.health.gov.il  

Tel: * 5400 Fax: 02-6474810 

 

 היחידה לקנביס רפואי )יק"ר(חוזר 

. מתן בין היתר, בקבלת אישור היק"ר לכל העוסקים, המנהלים ובעלי העניין בחברות ו/או מנהליהןהפעילות בתחום הקנביס, מחויבת 

 הרישיון כפוף לתנאים המצ"ב:/הראשוני האישור

ג לפקודה ואת 25לקבל את המלצת הקצין המוסמך כאמור בסעיף חייב  1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח כהגדרתו ענייןכל בעל  .א

 אישור היק"ר. 

לאחר קבלת  יוקצו מניות החברה לניצע כלשהו אשר בעקבות הקצאה זו יהפוך לבעל עניין טרם התקבל אישור היק"ר לכךלא  .ב

 .המלצת הקצין המוסמך

 .לאחר קבלת המלצת הקצין המוסמך לא ימונה דירקטור ו/או מנהל כללי בחברה טרם התקבל אישור היק"ר לכך .ג

כך שיכלול הוראה לפיה אם גורם/ים כלשהו/הם יהפוך/ו לבעל/י עניין בחברה מכוח החברה תתקן את תקנון ההתאגדות של החברה   .ד

אחזקת מניותיה או הסכם בין בעלי מניות, טרם קבלת האישורים הנדרשים מהיק"ר, תקום לחברה הזכות לחלט ו/או להרדים חלק 

הרדמת המניות לא יהיו הגורם/ים בעל/י עניין מהמניות המוחזקות על ידי אחד או יותר מבעלי מניות אלו, כך שלאחר חילוט ו/או 

 .מכוח אחזקות או מכוח הסכם, בחברה

, לגורם/ים, אשר מניותיהם הורדמו, ככל שהורדמו, תעמוד בכל עת הזכות למכור או להעביר לאחר מניות אלו, כולן או חלקן .1.ד

 .בכפוף למפורט בנוהל זה ולדרישות הפקודה והדין

לאחר קבלת המלצה חוזרת  קטור או מנהל כללי, אלא אם קיים במועד ההארכה אישור היק"ר לגביוהחברה לא תאריך מינוי של דיר .ה

 .של הקצין המוסמך

בעל/י ללמנהל/ים ו שור/ים הנדרש/ים מהיק"ר לחברהיבכל אסיפה שנתית של החברה יצהיר המנהל הכללי של החברה, כי כל הא .ו

ות המנהל/ים, בעל/י המניהחברה,  האסיפה, קיימים ותקפים ולא חל שינוי בסטטוסמועד בהעניין, כמפורט בסעיפים א', ב', ג' לעיל 

 ובעל/י העניין מעת הינתן האישור/ים. המהותיים

 

הערה: בקשה לרישיון עיסוק שאינו מפורט במסמך זה, יש להגיש בכתב ליק"ר כ"בקשה לאישור ראשוני" ולסווגה כ"בקשה 

 פירוט הסיבות והנימוקים למתן האישור המבוקש ולפעול בהתאם להנחיות היק"ר.חריגה", לצרף את כל החומר הנדרש וכן 

 

 לעיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי.רישיונות  לענייןקביעת נהלים   :מטרת הנוהל
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 הגדרות: .2

 

כמפורט  נאותים לקנביס לשימוש רפואיה ": אישור לעמידה בדרישות ובתנאי האבטחהIMC-GSP" אישור" .א

 (.שרשרת האספקה לקנביס לשימוש רפואי תאבטח) 150 נוהל – למנכ"ל משרד הבריאותבחוזר משנה 

שגודלו במתחם גידול אחד, ובעונת  ,תפרחות צמח הקנביס מסוג אחד )"זן"(כמות מקובצת של : "אצוות גידול" .ב

 שמקורן מקו צמחי גידול אחד. גידול או בזמן גידול אחד, בעלי זהות גנטית,

בזמן ייצור , שיוצרו מ"אצוות גידול" אחת או יותר, מוצרי קנביסמקובצת של מוגדרת וכמות : "אצוות ייצור" .ג

 ואריזה אחד.

עסק בעל רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים לשמש לאחסון, למכירה ": בית מסחר למוצרי קנביס" .ד

 סיטונית, לחלוקה סיטונית או להפצה של מוצרי קנביס רפואי.

ובעל רישיון  רישיון עסק תקף בעל  ,1981-תשמ"אה: כהגדרתו בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, בית מרקחת"" .ה

 בעלי רישיונות שימוש למטרות רפואיות.מטופלים ללפי הפקודה מהיק"ר להחזקה ולניפוק של מוצרי קנביס 

 .1973-התשל"ג ,: פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש["פקודת הסמים המסוכנים" או "הפקודה" .ו

בעל רישיון  אהושגידול של קנביס רפואי, ריבוי או לעסק או מתחם מוגדר המשמש ל: "חוות קנביס" או "חווה" .ז

 תקף לעיסוק בקנביס לפי פקודת הסמים המסוכנים מהיק"ר.

 משרד הבריאות., היחידה לקנביס רפואי –האגף לפיקוח והסדרת מערך הקנביס הרפואי ":  יק"ר" .ח

מנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו בכתב ובמפורש לתת רישיונות לעיסוק בקנביס  : "מנהל" .ט

 למטרות רפואיות. 

מוצר המיועד לשימוש רפואי ומכיל קנביס, העומד באמות מידה מקצועיות שגיבש משרד : "מוצר קנביס" .י

 שירים )"תרופות"(. הבריאות לעניין התצורה וריכוז החומרים הפעילים, למעט תכשיר רשום בפנקס התכ

אריזה של מוצרי לעסק בעל רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים לייצור ו": מפעל לייצור מוצרי קנביס" .יא

 קנביס רפואי.

": תכנון ויישום תכניות אבטחה, אמצעים טכנולוגים לאבטחה, מתן שרותי מתן שירותים בתחום האבטחה" .יב

 שמירה/אבטחה, ניהול אבטחה וכדומה. 

לעוסק או למבקש  ע"י היק"ר המונפק למפעל לייצור מוצרי קנביס של העוסק": מספר זיהוי ייחודי עוסק קוד" .יג

 רישיון.

 כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים ובכפוף להנחיות כפי שקבע או יקבעו על ידי היק"ר.":  קנביס" .יד
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 ": היתר בכתב שניתן מאת ה"מנהל" לפי פקודת הסמים המסוכנים.רישיון" .טו

 

 רישוי העיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי תהליך .3

 שלב ראשון: בקשה לקבלת אישור ראשוני  .3.1

על מנת להתחיל תהליך תאגיד רשום בישראל. או  25מעל גיל  ישראלי הינו אזרחהמבקש כדרישת סף, היזם/ 3.1.1

בקשה להגיש ליק"ר של בקשה לרישוי העיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי הכולל מגע עם הסם, על היזם 

 :לקבלת אישור ראשוני הכולל את המסמכים הבאים

שכל  "בקשה להנפקת קוד עוסק ואישור ראשוני ליזם המבקש לעסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי" 3.1.2

 הנספח למסמך זה(. 1פרטיו מולאו והטופס עצמו חתום על ידי המבקש )טופס 

 ,ישיון על ידי אדם שהינו עוסק לא מאוגד(צילום תעודת זהות עם הספח של היזם )אם מדובר בבקשה לקבלת ר  3.1.3

  למקור".נאמן תאגיד ישראלי. הצילום יאומת על ידי עורך דין כ" הואאו תעודת רישום חברה המעידה כי היזם 

. התדפיס בחברה המבקשת תדפיס מאתר רשם החברות המפרט את בעלי השליטה, מורשי החתימה והמנהלים 3.1.4

מתאים למידע המופיע ברשם החברות. הוא בוצעו בתדפיס כל שיניי ויאומת על ידי עורך דין שיאשר שלא 

 לחלופין יגיש היזם תדפיס מקורי מאושר על ידי רשם החברות.

, וכן העובדים וכל עובד המהותיים בעלי המניותדירקטורים, , מורשי החתימה והמנהלים, השליטהרשימת בעלי  3.1.5

נספח למסמך כטבלת אקסל בפורמט "כספת" )כמופיע ע"ג  –או קבלן משנה שיעסוק בתחום מטעמו של היזם 

 זה(.

יש לצרף תצהיר מנהל היזם/העוסק  –ם, שעבוד של המקרקעין או חלק מהם, לטובת צד ג' וככל שקיים, או שיק 3.1.6

 אשר מפרט את פרטי המשועבד, סיבת השעבוד והצהרה כי אין לצד ג' כל השפעה על פעילות היזם/העוסק.

. יובהר כי לא ניתן לשעבד את הפעילות או ליק"רמיידית יש להודיע  -במקרה של מימוש השעבוד ע"י צד ג' 

 את הפירות )הסם עצמו(, לאור הצורך ברישיון אישי לעוסק בתחום לשם העיסוק וההחזקה. 

 בהתאם לסוג העסק והעיסוק:דרישות נוספות  3.1.7

 

 בקשה לקבלת רישיון לחוות גידול/ריבוי קנביס: .א

  חוזה עם /בעל זכויות בקרקע חקלאית )קרקע פרטית או חוזה עם רמ"י הואאישור המעיד כי היזם

בה ניתן לקיים את הגידולים המבוקשים/ אישור המעיד כי ליזם שותפות עם , (ההסתדרות הציונית

 בעלי זכויות בקרקע חקלאית כאמור לאחר קבלת היתר לשימוש חורג על פי חוק ההתיישבות החקלאית.
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יש לעמוד בכל דרישות  –במידה שהגידול מיועד להתבצע בבתי צימוח/מבנים, קיימים או מתוכננים 

 .בדבר דיני התכנון והבניה הנוגעים

 .אישור המעיד כי לקרקע הקצאת מים המאפשרת את הגידול 

 בתחום משבצת חקלאית של  יאאישור על הסכמת האגודה החקלאית לקיום הגידול במידה שהפעילות ה

 קיבוץ או מושב.

  במשרד החקלאות החווה מהאגף לתכנון ופיתוח הכפר למיקוםקבלת אישור עקרוני.  

 

 בקשה לקבלת רישיון למפעל לייצור מוצרי קנביס: .ב

 בעל זכויות במבנים שנבנו כדין )על המבקש להציג אסמכתא לזכויות בנכס  ואאישור המעיד כי היזם ה

על היזם לצרף היתר בניה. יובהר, כי בכל  –או תעודת גמר בניה(. במקרה של מבנה בתכנון  4וטופס 

 .  4מקרה רישיון לא יינתן לגבי מבנה מתוכנן עד להצגת טופס 

 לשימוש חורג. היתרהתב"ע או  אישור עירייה/מ"א כי הפעילות המבוקשת תואמת את 

 

 בקשה לקבלת רישיון לבית מסחר: .ג

 בעל זכויות במבנים שנבנו כדין )על המבקש להציג אסמכתא לזכויות בנכס  ואאישור המעיד כי היזם ה

על היזם לצרף היתר בניה. יובהר, כי בכל  –או תעודת גמר בניה(. במקרה של מבנה בתכנון  4וטופס 

 .  4לגבי מבנה מתוכנן עד להצגת טופס  מקרה רישיון לא יינתן

  לשימוש חורג. היתראישור עירייה/מ"א כי הפעילות המבוקשת תואמת את התב"ע או 

 

 :בקשה לקבלת רישיון לניפוק מוצרי קנביס בבית מרקחת .ד

 .רישיון עסק תקף להפעלת בית מרקחת 

 .אישור רוקח אחראי תקף מאת הרוקח המחוזי 

 

 :שמדה לקנביסבקשה לקבלת רישיון לאתר ה .ה

  פסולת לאנרגיה(. –רישיון עסק תקף להפעלת מתקן תרמי לשריפה של פסולת )מתקן פל"א 

 ובאישור עיסוק מהמשרד לאיכות הסביבה. 2008-התשס"ח ,היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי 

 היתר רעלים תקף. 
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  ברמת ת"י תעודת הכרה( 9001לקיום מערכת ניהול והבטחת איכות ISO )לפחות. 

 

 בקשה לקבלת רישיון למעבדת שרות בתחום הקנביס הרפואי: .ו

 להפעלת מעבדה רישיון עסק תקף. 

 ת שבידי סמכות/הכרוההיקף ההיתר לשירותי מעבדה בקנביס ייבחן בהתאם להיקף האישורים/ה

 :המבקש ולשיקול דעת היק"ר

 

 ת חקלאות )גידול/ריבוי(למעבדת שירות חיצונית המיועדות לבדיקות אצוו: 

 אישור ( הסמכהISO 17025 תקף מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות ופירוט היקף הסמכה )

 הנלווה לבדיקות המעבדה הרלוונטיות על גבי מטריצה של קנביס.

 תעודת הכרה מהשירותים מרי הדברה: וככל שהמעבדה מבקשת לבצע גם בדיקות לשאריות ח

דברה בתוצרת חקלאית צמחית לביצוע בדיקות שאריות חומרי ה במשרד החקלאות להגנת הצומח

  .(MULTI RESIDUE PESTICIDE –מלאה" )"סריקה טרייה 

 

  אצוות המיועדות לשיווק )אצוות מפעל(לבדיקות למעבדת שירות חיצונית המיועדות: 

 ( אישור הסמכהISO 17025 תקף מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות ופירוט היקף הסמכה )

 על גבי מטריצה של קנביס. הנלווה לבדיקות המעבדה הרלוונטיות

 אישור הכרה ל- GMP  )מהמכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה )משרד הבריאות 

 תעודת הכרה מהשירותים מרי הדברה: וככל שהמעבדה מבקשת לבצע גם בדיקות לשאריות ח

לביצוע בדיקות שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית צמחית במשרד החקלאות להגנת הצומח 

  .(MULTI RESIDUE PESTICIDE -מלאה" )"סריקה טרייה 

 

 ( אחד או יותר מהתעודות/אישורים להלןלמעבדת שירות המיועדות לשירותי מחקר ופיתוח:) 

 ( אישור הסמכהISO 17025 תקף מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות ופירוט היקף הסמכה )

 הנלווה לבדיקות המעבדה הרלוונטיות על גבי מטריצה של קנביס.

 אישור הכרה ל- GMP .)מהמכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה )משרד הבריאות 

 אישור הכרה ל- GLP .מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות 
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 אישור הכרה ל- GCLP מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות. 

 

 :בקשה לקבלת רישיון שינוע .ז

  אורישיון בתוקף לעיסוק בקנביס, 

  או, 1972-לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב 18רישיון בתוקף לפי סעיף 

, מקבוצת 2013-רישיון עסק תקף בתחום שינוע, בהתאם לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג

ג  1.3-א ו 1.3צירוף של פריטים  -ם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי"הפריטים הבאים: "תכשירים כהגדרת

 8.3"מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם"; ופריט  4.6ג; פריט  1.3-ב ו 1.3או צירוף של פריטים 

 א "הובלה".

 

 בקשה לקבלת רישיון אחר: .ח

  לרבות פירוט הסיבות והנימוקים לצורך בעיסוק זה. הסבר לסוג העיסוק 

 חומר נוסף ככל שיידרש 

 

 ימי עבודה באמצעות דוא"ל כי בקשתו הראשונית נקלטה.  14היק"ר יודיע ליזם בתוך  3.1.8

 

 לוודא כי אכן הבקשה הגיעה ליעדהיזם אשר לא קיבל הודעה זו, ייצור קשר טלפוני עם מוקד היק"ר על מנת 

לבדוק את סטטוס בקשתו.ו
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 שלב שני: בחינת הבקשה  3.2

 י הסף לתחום העיסוק המבוקש :בחינת הבקשה על ידי היק"ר לעמידה בתנא 3.2.1

 לפחות  25היזם הינו אזרח ישראל בן  .א

 התאגיד רשום בישראל -יזם מאוגד  .ב

 .תקינות האישורים בהתאם לסוג העסק והעיסוק .ג

 .בדיקה לאיתור מידע המונע מתן רישיון ובכלל זה בדיקה וקבלת חוו"ד משטרת ישראל .ד

ובכלל זה מידע  וכו' עובדיו בעלי עניין בו,, בדיקה לגבי קיומו של מידע פוסל אחר על המבקש .ה

, במשרד החקלאות או בכל משרד או רשות ממשלתיים הרוקחות וברוקחות המחוזית הקיים באגף

 . אחרים

, או אותר מידע כאמור אך הוחלט על ידי כאמורבמידה שהיזם עמד בתנאי הסף, ולא אותר מידע פוסל  3.2.2

, היק"ר ינפיק )לרבות בתנאים מסוימים(ידע לאשר את הבקשה היק"ר, לאחר בחינתו, כי ניתן חרף קיום המ

 ללא מגע עם הסם. – לתחום העיסוק המבוקש –להקמה  קוד עוסק ייחודי ואישור ראשוניליזם 

בליווי קוד העוסק(  אישור ראשוניאו  בקשה לתיקוניםאו  דחייה) הודעה המפרטת את החלטת היק"ר 3.2.3

 תשלח באמצעות דוא"ל ליזם.

האפשרות  או לאדם שניתן מידע פוסל בעניינו בקשה בשל קיומו של מידע פוסל ניתנת למבקש ככל שנדחתה 3.2.4

. מקום שנפסל אדם שאינו המבקש בעצמו, פירוט ההנמקה תימסר לאדם עצמו או למי לטעון בכתב בעניין

שהוא התיר למסור לו את המידע בלבד. בקשת הערר המפרטת את טענות המבקש או האדם שניתן מידע 

וסל בעניינו ו/או מוסיפה מידע, השלמות, תיקונים או הודעות מטעם המבקש או האדם שניתן מידע פוסל פ

 בעניינו, תוגש ליק"ר .

 האישור הראשוני אינו ניתן להעברה בשום צורה שהיא. 3.2.5

במקרה בו היזם קיבל בקשה לתיקונים, הבהרות או השלמות, או הודעה על קיום מידע פוסל וזכות טיעון  3.2.6

 המשך הטיפול בבקשה יעשה רק לאחר קבלת המבוקש מהיזם.  –בכתב 

בקשה להארכת תוקף "אישור " ככל שנדרשת הארכתו של האישור הראשוני, יש לפנות ליק"ר על גבי  3.2.7

לפני  מי עבודהי 45 לפחות ,(הנספח למסמך זה 5על גבי טופס מס' ) "קנביסראשוני" לעיסוק בתחום ה

 תוקף האישור הראשוני, בבקשה להארכת תוקף האישור. שיפוג

דית למנהל על כל שינוי בפרט מפרטיו )כתובתו, אנשי הקשר וכו'( ילהודיע מי האישור הראשוניעל בעל  3.2.8

בעלי העניין או  או בזהות האישור הראשונילות בעל לקבל אישור היק"ר מראש ובכתב לכל שינוי בבע וכן

 , טרם ביצוע השינוי. מורשי החתימהאו   בזהות מנהליו
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ככל שיאותר מידע פוסל או מידע המונע מתן רישיון לאחר הנפקת האישור הראשוני, ניתן יהיה להתלותו,  3.2.9

ימי עבודה מקבלת ההודעה מהיק"ר  14או לסייג בו תנאים. ליזם תהיה זכות טיעון בכתב בעניין וזאת בתוך 

 על הביטול או ההתליה או התנאים.

, או בזהות בעלי העניין בו, או מנהליו או האישור הראשוניכלשהו בבעלות של בעל  שינויככל שיחול  3.2.10

 –מבלי לקבל את אישור היק"ר לכך מראש ובכתב אישור הראשוני מורשי החתימה מטעמו אשר פורטו ב

. לעניין סעיף זה שינוי בבעלות משמעותו העברת מניות, בכל דרך שהיא, ר הראשוניהאישויפקע תוקפו של 

 5%או ששיעור המניות של בעל מניות יעלה על  האישור הראשוניבעל  מסך מניות 5%בהיקף שעולה על 

  .מסך המניות של בעל האישור הראשוני

 

והגשת בקשה  ,בטחהעמידה בתנאי איכות נאותים ובתנאי או הקמהתכנון, שלב שלישי :  3.3

 לרישיון

לאחר קבלת אישור ראשוני וקוד עוסק, יוכל היזם להתחיל בתכנון להקמת העסק או התאמתו של עסק קיים  3.3.1

בהתאם לעיסוק המיועד )חוות ריבוי, חוות גידול, מפעל ייצור מוצרי קנביס, בית מסחר למוצרי קנביס, מעבדת 

 (. וכו' שירות, אתר השמדה, גוף שינוע, בית מרקחת

עקרונות התכנון להקמת/התאמת העסק יעשו בהתאם לעיסוק המיועד, תוך עמידה בכל דרישות הדין הרלוונטיות 

 ובהתאם לדרישות האיכות והאבטחה כמפורט להלן:

 IMC-GSP)תנאי גידול נאותים( ולמפורט בנוהל  IMC-GAPכמפורט בנוהל  -גידול או ריבוי צמחי קנביס  3.3.2

 )תנאי אבטחה(.

)תנאי  IMC-GSP)תנאי ייצור נאותים( ולמפורט בנוהל   IMC-GMPכמפורט בנוהל  -ייצור מוצרי  קנביס  3.3.3

 אבטחה(.

)תנאי אחסון, הפצה וניפוק נאותים( ולמפורט בנוהל  IMC-GDPכמפורט בנוהל  -אחסון והפצת מוצרי קנביס  3.3.4

IMC-GSP .)תנאי אבטחה( 

 (.האבטח)תנאי  IMC-GSPוהל בהתאם לרישיון העסק ולמפורט בנ –בית מרקחת  3.3.5

)תנאי  IMC-GSPבהתאם לרישיון העסק ולמפורט בנוהל  –מעבדת שירות לתחום הקנביס הרפואי ולמחקר  3.3.6

 אבטחה(.

 )תנאי אבטחה(. IMC-GSPבהתאם לרישיון העסק ולמפורט בנוהל  -אתר השמדה לקנביס  3.3.7
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)תנאי אבטחה( ובנוהל  IMC-GSPנוהל בהתאם לרישיון העסק ולמפורט ב –שינוע לקנביס ו/או מוצרי קנביס  3.3.8

IMC-GDP  .)תנאי אחסון, הפצה וניפוק נאותים( 

 דרישות בריאות הסביבה: 3.3.9

i. .העסק יהיה מחובר למקור/מערכת מים מאושר לשתייה 

ii.  )בראש מערכת המים יותקן מז"ח כנדרש בתקנות בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת

 ק בהתאם לתקנה זו.. המז"ח יותקן וייבד1992התשנ"ב 

iii.  1205מבנים הנכללים בבקשה, יעמדו בדרישות המפורטות בהוראות למתקני תברואה )הל"ת( ות"י ,

 העוסקים במערכות מי שתיה, שפכים, הניקוז וקבועות.

iv.  באתרי הגידול, יוצג פתרון שיקבל את אישור המערך הארצי לבריאות הסביבה, לסילוק עודפי מי

 ההשקיה. 

v.  המים הייתה מיועדת בעבר להשקיה בקולחים, יש לנתקה ממערכת הקולחים, לאחר מכן מערכת שבמידה

, ולבסוף, יש לדאוג לניקוי וחיטוי המערכת, בהתאם ל"הנחיות לניקוי iiלהתקין מז"ח כמתחייב בסעיף 

מערכות אספקת מי שתיה" של משרד הבריאות, כולל דיגום המים לפני אספקתם, והעברת תוצאות 

 כת הבריאות המחוזית.הדיגום ללש

vi. ים. ייוצג פתרון שיקבל את אישור המערך הארצי לבריאות הסביבה לשפכים הסניטר 

vii. .יוצג פתרון לסילוק אשפה ופסולת לסוגיה 

viii.  במידה והתכנון יכלול מטבח המכין או מספק אוכל לעובדים, יש לקבל אישור לשכת הבריאות המחוזית

 לשם הפעלתו.

היזם בתהליך הקמת/התאמת העסק לעיסוק המיועד, יפנה היזם לקבלת אישורים לאחר התכנון ובטרם יתחיל  3.3.10

 לתכנון עפ"י:

האגף לתכנון ופיתוח הכפר במשרד נדרש אישור לתכנון ל"פרשה טכנית" מ –גידול או ריבוי צמחי קנביס  .א

 ממהנדס של מערך בריאות הסביבה.כן, מנהל המחוז הרלוונטי במשרד החקלאות והחקלאות או מ

ממהנדס של מערך כן ומחלקת פיקוח תנאי ייצור נאותים ביק"ר נדרש אישור לתכנון מ –ייצור מוצרי  קנביס  .ב

 בריאות הסביבה.

רוקח לואישור ממחלקת פיקוח תנאי ייצור נאותים ביק"ר נדרש אישור לתכנון  -אחסון והפצת מוצרי קנביס  .ג

 ות.מרוקח המחוז הרלוונטי במשרד הבריאשל בית המסחר אחראי ה
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אחראי מרוקח המחוז הרוקח לנדרש אישור למיקום הכספת הייעודית למוצרי הקנביס ואישור  –בית מרקחת  .ד

 הרלוונטי במשרד הבריאות.

כל האישורים המעידים על עמידה   תיפעל היזם לקבל ,ההקמה/התאמהסיום תהליכי התכנון ו השלמתלאחר  3.3.11

ישיון עיסוק לפי פקודת הסמים המסוכנים לא מהווה תחליף ר דיני התכנון והבניה הנוגעים בדבר.ודרישות הבכל 

. מקום שיובא לידיעת היק"ר כי או לעסק ככלללהיתר נדרש לפי חוקי התכנון והבניה או כל דין אחר למבנים 

 .הדבר יהווה עילה לביטול הרישיון, כולו או חלקו –המבנים לא עומדים בדרישות החוק 

בקשה לפתיחת תהליך למבדק  "ליק"ר  היזם, יגיש יכותת אישור האלצורך קבליכות מבדק אלשם ביצוע 

היזם יצרף . הנספח למסמך זה( 3על גבי טופס מס' " )איכות ליזם/עוסק בתחום הקנביס לשימוש רפואי

 לבקשה את כל המסמכים הנלווים המפורטים בטופס.

איכות ולקבלת האישורים המעידים היזם לקבל את האישורים הנדרשים בהתאם לתחום העיסוק, לקיום מבדק על  3.3.12

 על עמידה בתנאי איכות נאותים, בהתאם לסוג העיסוק וכמפורט להלן:

מגוף התעדה מוסמך. יזם רשאי לפנות לכל גוף  IMC-GAPנדרש אישור  –גידול או ריבוי צמחי קנביס  .א

 באתר היק"ר. מפורסמת מוסמך כאמור לפי בחירתו. רשימת הגופים המוסמכים המעודכנת 

 .מחלקת פיקוח תנאי ייצור נאותים ביק"רמ IMC-GMPנדרש אישור  –יצור מוצרי  קנביס י .ב

ואישור  מחלקת פיקוח תנאי ייצור נאותים ביק"רמ IMC-GDPנדרש אישור  –אחסון והפצת מוצרי קנביס  .ג

י מרוקח המחוז הרלוונטמהיק"ר במידה ובית המסחר עוסק בהפצת מוצרי קנביס בלבד, או רוקח אחראי תקף 

 במשרד הבריאות. 

אחראי תקף מרוקח המחוז הרוקח לנדרש רישיון עסק תקף להפעלת בית מרקחת, ואישור  –בית מרקחת  .ד

 אישור אבטחה או פטור.כן הרלוונטי במשרד הבריאות, ו

 –נדרש רישיון עסק תקף להפעלת מתקן תרמי לשריפה של פסולת )מתקן פל"א  -אתרי השמדה לקנביס  .ה

כן ולפחות(,   9001ISOת"י  לקיום מערכת ניהול והבטחת איכות )ברמתפסולת לאנרגיה(, תעודת הכרה 

 אישור אבטחה או פטור.

כן ולפחות(,   9001ISOת"י  )ברמת והבטחת איכות לקיום מערכת ניהולתעודת הכרה נדרשת  –אחר  .ו

 אישור אבטחה או פטור.

נדרש רישיון עסק תקף, ותעודות הסמכה/הכרה תקפות  –רפואי לשימוש מעבדת שרות לתחום הקנביס  .ז

 לעיל ואישור אבטחה או פטור. vi-1  - 3.1 רלוונטיות למתן שירותי מעבדה כמפורט בסעיף
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ממחלקת פיקוח תנאי ייצור נאותים ביק"ר  IMC-GDPנדרש אישור    –שינוע לקנביס ו/או מוצרי קנביס  .ח

 .ואישור קצין אבטחה מחוזי של משטרת ישראל

)תנאי אבטחה( ולקבל  IMC-GSPכמפורט בנוהל בהתאם לסוג העיסוק על היזם לקיים את דרישות האבטחה  3.3.13

 אישור אבטחה בהתאם לסוג העיסוק. 

אל נותן האישור בקשה הפניית "ליק"ר  היזםלשם ביצוע מבדק אבטחה לצורך קבלת אישור האבטחה, יגיש 

היזם יצרף לבקשה את כל המסמכים . הנספח למסמך זה( 2על גבי טופס מס' " )לרישיון לעיסוק בקנביס רפואי

 הנלווים המפורטים בטופס.

או דוא"ל עם היזם, לאשר כי בקשתו למבדק אבטחה  ימי עבודה באמצעות הטלפון 14היק"ר יצור קשר בתוך  3.3.14

נקלטה ועל מנת לתאם את מועד מבדק האבטחה הראשוני בהתאם למועד בו סבור היזם כי יהיה מוכן לכך. יזם 

 אשר לא קיבל הודעה זו, ייצור קשר טלפוני עם מוקד היק"ר על מנת לבדוק את סטטוס בקשתו.

במועד שתואם לכך. במידה ויידרשו מבדקי אבטחה בבתי  IMC-GSPמבדק האבטחה יבוצע בהתאם לנוהל  3.3.15

הרוקחות מחוזית, יבוצעו אלו בתיאום עם הרוקחות המרקחת או בבתי מסחר לתרופות אשר נמצאים בפיקוח של 

 המחוזית.

על היזם להתקשר בהסכם )לרבות הסכם מותנה( עם יזם/עוסק בחוליה הבאה/ החוליות הסמוכות בשרשרת  3.3.16

ס לשימוש רפואי, בעל קוד עוסק ורישיון לעיסוק מהיק"ר אשר מהווה את החוליות המשיקות האספקה של קנבי

 בשרשרת האספקה : 

 עם חוות גידול. –חוות ריבוי/משתלה  .א

 עם מפעל למוצרי קנביס.  –חוות גידול   .ב

 עם בית מסחר למוצרי קנביס. –מפעל למוצרי קנביס  .ג

 עם בית/י מרקחת. –בית מסחר למוצרי קנביס  .ד

 (.4)על גבי טופס רישיון ל יגיש היזם ליק"ר בקשהלאחר קבלת אישור אבטחה ליזם,  3.3.17

בקשה לרישיון לפי פקודת הסמים המסוכנים לעיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי תוגש ליק"ר באמצעות ה

, "בקשה לרישיון לפי פקודת הסמים המסוכנים להחזקה ולעיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי", 4טופס 

 ותכלול:

 אישור ראשוני בליווי קוד עוסק. .א

 בהתאם לסוג העיסוק. IMC-GSP -אישור אבטחה  .ב

 .2אישור/תעודה לעמידה בתנאי איכות נאותים בהתאם לסוג העיסוק כאמור בסעיף  .ג
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העתק מהסכם התקשרות )לרבות הסכם מותנה( עם יזמים/עוסקים, בעלי קוד עוסק מהיק"ר, אשר מהווים  .ד

(. ניתן להסתיר/להשחיר פרטים הנוגעים 7בשרשרת האספקה )כמפורט בסעיף  את החוליות הסמוכות

 לסודיות מסחרית ועסקית.

, וכן העובדים וכל המהותיים בעלי המניותמורשי החתימה והמנהלים, דירקטורים, , ענייןרשימת בעלי ה .ה

 ע"ג טבלת אקסל בפורמט "כספת". –עובד או קבלן משנה 

לצרף בנוסף: אישור רוקח אחראי, רישיון עסק, תעודת סיום קורס קנביס בבקשת רישיון לבית מרקחת יש  .ו

 רפואי המוכר ע"י משרד הבריאות.

המוגבל בכמות ובזמן המיועד לצרכי וולידציה בלבד על פי הצורך ובהתאם לסוג העיסוק, יונפק לעוסק רישיון  3.3.18

 ק.לסוג העוס יםבמסגרת התהליך לקבלת אישור עמידה בתנאי האיכות הרלוונטי

ימי עבודה, באמצעות דוא"ל כי בקשתו להנפקת רישיון לעיסוק בתחום הקנביס  14היק"ר יודיע ליזם בתוך  3.3.19

 נקלטה. 

 יזם אשר לא קיבל הודעה זו, ייצור קשר טלפוני עם מוקד היק"ר על מנת לבדוק את סטטוס בקשתו.     
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 שלב רביעי : רישוי והתנהלות שוטפת 3.4

לעמידה בתקנות, כללים וההנחיות הרלוונטיות לעיסוק ואת קיומם של האישורים היק"ר יבחן את בקשת היזם  3.4.1

בחינת הבקשה תעשה  קיומו של מידע פוסל.-הנדרשים בהתאם לעיסוק. היק"ר רשאי לערוך בדיקה נוספת לאי

 במסגרת ועדת רישוי ביק"ר, שחבריה הם נציגי משטרת ישראל והיק"ר. 

יה או בקשה לתיקונים, הבהרות או השלמות( תשלח באמצעות דוא"ל הודעה המפרטת את החלטת היק"ר )דחי 3.4.2

 ליזם.

 דחה בקשה אלא אם ניתנה למבקש הזדמנות לטעון בכתב בעניין.ילא ת 3.4.3

המשך הטיפול  –במקרה בו היזם קיבל בקשה לתיקונים, הבהרות או השלמות, או הודעה על זכות טיעון בכתב  3.4.4

 בבקשה יעשה רק לאחר קבלת המבוקש מהיזם.

ינפיק היק"ר רישיון לפי פקודת הסמים המסוכנים להחזקה ולעיסוק  ,במקרה של אישור בקשה לקבלת רישיון 3.4.5

 –שנים  3בתחום הקנביס לשימוש רפואי בהתאם לסוג העסק והעיסוק. הרישיון יינתן לתקופה שלא תעלה על 

  בהתאם לתקופה הקבועה בתקנות הסמים המסוכנים.

 דציות( יונפק לתקופה בת חצי שנה לכל היותר;רישיון מוגבל )לצורך ולי א.

 רישיון )לאחר עמידה בתקופת הולידציות( יונפק רישיון לתקופה בת שנה לכל היותר; ב.

 שנים לכל היותר. 3בעת חידוש הרישיון, יונפק רישיון לתקופה בת  ג.

תוגש ליק"ר לפחות  ,ואיוש רפבקשה לחידוש רישיון לפי פקודת הסמים המסוכנים לעיסוק בתחום הקנביס לשימ 3.4.6

בקשה לרישיון או חידוש רישיון לפי פקודת "ימי עסקים טרם פקיעת תוקף הרישיון הקודם, באמצעות  60

הנספח למסמך  4)על גבי טופס מס'  "הסמים המסוכנים להחזקה ולעיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי

 ותכלול : ובצירוף כל המסמכים הרלוונטיים,זה( 

 רישיון אחרון.צילום העתק  .א

 ממשטרת ישראל ע"פ סוג העיסוק. IMC-GSP -אישור אבטחה תקף  .ב

 . 2אישור/תעודה לעמידה בתנאי איכות נאותים בהתאם לסוג העיסוק כאמור בסעיף  .ג

העתק מהסכם התקשרות )לרבות הסכם מותנה( עם יזמים/עוסקים, בעלי קוד עוסק מהיק"ר, אשר מהווים  .ד

(. ניתן להסתיר/להשחיר פרטים הנוגעים 7אספקה )כמפורט בסעיף את החוליות הסמוכות בשרשרת ה

 לסודיות מסחרית ועסקית. 

העובדים וכל של כל ובעלי מניה מהותיים, וכן  מורשי החתימה והמנהליםבעלי העניין,  רשימה עדכנית של .ה

 ע"ג טבלת אקסל בפורמט "כספת". –עובד או קבלן משנה 
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ק בכל עת אישור תקף לעמידה בתנאי קבלת הרישיון ובכלל זה אישורי חובה על העוסק ובעל הרישיון להחזי 3.4.7

העמידה בתנאי האיכות הנאותים בתחום העיסוק הרלוונטי ואישור אבטחה תקף, באשר הנ"ל הינם חובה הכרחית 

 לתוקף הרישיון לעיסוק בקנביס.

הקשר וכו'( וכן לקבל אישור  על בעל הרישיון להודיע מידית למנהל על כל שינוי בפרט מפרטיו )כתובתו, אנשי 3.4.8

מנהליו או מורשי החתימה או  בעלי העניין או: ון או בזהותהיק"ר מראש ובכתב לכל שינוי בבעלות בעל הרישי

 .בעלי המניות המהותיים

יש לצרף תצהיר מנהל  –ככל שקיים, או שיוקם, שעבוד של המקרקעין או הפעילות או חלק מהם, לטובת צד ג'  3.4.9

מפרט את פרטי המשועבד, סיבת השעבוד והצהרה כי אין לצד ג' כל השפעה על פעילות היזם/העוסק אשר 

 היזם/העוסק.

יש להודיע ליק"ר ולקבל הנחיות על אופן ההשמדה/הטיפול בסם המסוכן  -שעבוד ע"י צד ג'  במקרה של מימוש 3.4.10

 חזקה.העצמו הנמצא במקרקעין או באתר העיסוק בטרם העברת ה

של בעל הרישיון, או בזהות בעלי העניין בו, או מנהליו או מורשי החתימה מטעמו  חל שינוי כלשהו בבעלות 3.4.11

יפקע תוקפו של הרישיון. לעניין  –אשר פורטו ברישיון זה מבלי לקבל את אישור היק"ר לכך מראש ובכתב 

מסך מניות בעל  5%סעיף זה שינוי בבעלות משמעותו העברת מניות, בכל דרך שהיא, בהיקף שעולה על 

 רישיון.ה

 היק"ר רשאי לפרסם הנחיות נוספות בהתאם לנסיבות ומהות העיסוק. 3.4.12

או  הרישיון או בהתקיים עילה להתליית, היק"ר רשאי לבטל או להתלות את הרישיון לבקשת בעל הרישיון  3.4.13

 . ושלילתל

 

 

 שום:יאחריות לי .4

 ועוסקיםיזמים    4.1

 היחידה לקנביס רפואי )יק"ר(   4.2

 

 

 



 
 

        
 )"מפת דרכים"(הנחיות תהליך רישוי העיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי 

 30מתוך  16עמוד  107מספר הנוהל:   2021 דצמבר: (8עדכון ) תאריך 2017תאריך נוהל: דצמבר 

 

 היחידה לקנביס רפואי 

 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד.

IMCA@moh.health.gov.il 

 02-6474810*  פקס: 5400טל:  

 

Israeli Medical Cannabis Agency  

Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

IMCA@moh.health.gov.il  

Tel: * 5400 Fax: 02-6474810 

 

 היחידה לקנביס רפואי )יק"ר(חוזר 

 מסמכים ישימים: .5

 "Single Convention on Narcotic Drugs" 1961  -היחידה לסמים נרקוטיים  האמנה  5.1

 1973-פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ התשל"ג 5.2

 1979-תש"םהתקנות הסמים המסוכנים,  5.3

 רשימת המסמכים הנדרשים ממשקיע זר/חברה זרה 5.4

5.5 IMC-GSP  הנחיות, דרישות איכות ואמות  –אבטחה בתנאים נאותים של שרשרת האספקה לקנביס לשימוש רפואי

 מידה נדרשות

5.6 IMC-GAP הנחיות, דרישות איכות ואמות מידה נדרשות - גידול בתנאים נאותים של קנביס לשימוש רפואי 

5.7 GMP-IMC  דרישות איכות לייצור מוצרי קנביס רפואי 

5.8 IMC-GDP ניהול האחסון, ההפצה ומסירה של קנביס ומוצרי קנביס רפואי בתנאים נאותים 

5.9 GWDP-IMC  הנחיות לניהול הטיפול בקנביס המיועד השמדה 

 

 נספחים .6

 "בקשה להנפקת קוד עוסק ואישור ראשוני ליזם המבקש לעסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי"  – 1טופס  6.1

 עוסק בתחום הקנביס לשימוש רפואי""בקשה לקיום מבדק אבטחה ליזם/ - 2טופס  6.2

 "ליזם/עוסק בתחום הקנביס לשימוש רפואי איכותמבדק ל פתיחת תהליךבקשה ל"  - 3טופס  6.3

"בקשה לרישיון או חידוש רישיון לפי פקודת הסמים המסוכנים להחזקה ולעיסוק בתחום הקנביס לשימוש   - 4טופס  6.4

 רפואי".

 טבלת אקסל בפורמט "כספת". 6.5

 "בקשה להארכת תוקף "אישור ראשוני" לעיסוק בתחום הקנביס"  – 5טופס  6.6

 

 תחולה: .7

 חייב רק אם נעשה בכתב ופורסם. היה מי ווכל שינויי ב בתוקף מיידינוהל זה 

 



 
 

        
 )"מפת דרכים"(הנחיות תהליך רישוי העיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי 

 30מתוך  17עמוד  107מספר הנוהל:   2021 דצמבר: (8עדכון ) תאריך 2017תאריך נוהל: דצמבר 

 

 היחידה לקנביס רפואי 

 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד.

IMCA@moh.health.gov.il 

 02-6474810*  פקס: 5400טל:  

 

Israeli Medical Cannabis Agency  

Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

IMCA@moh.health.gov.il  

Tel: * 5400 Fax: 02-6474810 

 

 היחידה לקנביס רפואי )יק"ר(חוזר 

 הנוהל:  יכותב

 קרין צ'ונין .1

 רחל רומי עזר .2

 דוד שוורץ .3

 דר' טל לביא .4

 : תפקיד

 מנהלת תחום רישוי , יק"ר

 מרכזת בכירה, יק"ר

 הביטחון, יק"רמנהל 

 סגן מנהל היק"ר

 חתימה ותאריך:

 מאשר הנוהל:

 מגר' יובל לנדשפט

 : תפקיד

 – רפואיהקנביס ה אגף לפיקוח והסדרת מערךמנהל ה

 יק"ר

 חתימה ותאריך:
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בקשה להנפקת קוד עוסק ואישור ראשוני ליזם המבקש לעסוק בתחום הקנביס  - 1טופס 

 לשימוש רפואי ולמחקר

 והעיסוק המבוקש )סמן את המבוקש(:סוג העסק 

  ריבוי צמחי קנביס -חוות ריבוי 

  גידול צמחי קנביס -חוות גידול 

  ייצור מוצרי קנביס -מפעל ייצור 

  אחסון והפצת מוצרי קנביס –בית מסחר למוצרי קנביס 

  מסירת מוצרי קנביס –בית מרקחת 

  השמדת קמ"ל –אתר השמדה 

  ולמחקר בקנביס שירותי מעבדה לאצוות –מעבדת שרות 

  שינוע קנביס ו/או מוצרי קנביס -משנע 

 פרט( אחר(__________________________  

 פרטי היזם מגיש הבקשה )ישמש כאיש קשר(

  שם פרטי

  שם משפחה

  מס' תעודת זהות

  תאריך לידה

  מקצוע

  תפקיד

  כתובת

  ישוב

  מיקוד

  טלפון נייד

  טלפון נוסף

  פקס

  דוא"ל
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 פרטי היזם

  שם היזם/התאגיד

  ת.ז / ח.פ 

  כתובת

  ישוב

  מיקוד

  טלפון נייד

  טלפון נוסף

  פקס

  דוא"ל

 תאגיד ב ענייןבעלי ה

 )בצירוף מס' זיהוי(

           

 

 

 

 מנהלי התאגיד 

 )בצירוף מס' זיהוי(

 

 

 

 

 מורשי החתימה

 )בצירוף מס' זיהוי(

 

 

 

 

 

 פרטים נוספים 

  כתובת האתר 
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  –נ.צ. של האתר 

 קואורדינטות אורך/רוחב גיאוגרפי 

 

, מורשי החתימה ענייןרשימת בעלי ה

והמנהלים וכן העובדים וכל עובד או 

ע"ג טבלת אקסל בפורמט  –קבלן משנה 

 "כספת"

 

 

 

 

 .אני מאשר שהפרטים לעיל נכונים ומדויקים

 

            ___________                                              _______________ 

 שם מלא וחתימה       תאריך      
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 הפניית בקשה אל נותן האישור לרישיון לעיסוק בקנביס רפואי -'נספח ה
 

 :_______________תאריך הדפסה
 

 : לכבוד

 שם מלא תפקיד מחוז

   

 משטרת ישראל
                                       

 מחקר:_________ _________/קוד עוסק/תיק 
 

הנך מתבקש למסור את חוות דעתך לבקשה לרישיון לעיסוק בקנביס רפואי שהוגשה ליחידה לקנביס 
 לעסק שפרטיו להלן: 1975 -רפואי לפי פקודת הסמים ]נוסח חדש[, התשל"ג

 
 

 גוש:  קוד עוסק:  שם העסק
 חלקה:

בעלים  ח.פ./ע.מ. :  נכס
 קודמים:

 שטח: 

 מ.ר.:                    היתר בנייה רחוב:                     מס' : כתובת

 מגרש:  קו א/ר: מיקוד:                 עיר:                       

 כתובת למשלוח דואר: 

 
 פרטי הבעלים והמנהלים של העסק:

כתובת  מס' ת.ז. תפקיד שם בעלים/חברה
 פרטית

 מייל מס' טלפון

      

      

 

סוג 
 העיסוק:

 חווה  מפעל  בית  בית מסחר
 מרקחת

 מעבדה  שינוע  השמדה  אחר 

תיאור 
 העיסוק:
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  - חידוש רישיון  רישיון חדש                                סיבת הגשת הבקשה:
 ___________ נא לציין תוקף הרישיון

  עדכון רישיון 

  הערות והודעות היק"ר:

 
 

 ( Aחוות גידול )  (Vחוות ריבוי )

 כמות  תצורה    כמות תצורה 

זרעי קנביס 
 )יח'(

  
   )יח'(צמחים בהצמחה   

 )יח'(צמחי אם
  
   יח'() צמחים בהפרחה  

  )יח'(ייחורים 
  
  

חלקי צמח לא 
    )ק"ג(שתולים

   

תפרחות בשלבי 
  )ק"ג(עיבוד

  
 

     

 ( Dבית מסחר )  (Mמפעל ייצור )

 כמות  תצורה   כמות  תצורה 

    מוצרי קנביס 

 מוצרי קנביס 
   

תפרחות 
   מוצרי קנביס להשמדה     קנביס

פסולת חלקי 
      צמח 

     
 (Tשינוע )  (Pבית מרקחת )

 כמות  תצורה    כמות תצורה

 מוצרי קנביס 
  
   מוצרי קנביס  

 פסולת חלקי צמח   
  
 

 תפרחות קנביס   
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 ( Lמעבדות  )

 כמות  תצורה 

   עלווה ירוקה של צמח הקנביס

   תפרחות צמח הקנביס בשלבי עיבוד שונים

   מיצוי צמח הקנביס

   זרעי צמח הקנביס

חלקי צמח הקנביס שאינם תפרחות ושאינם 
   שתולים

   אצוות מחקר –מוצרי קנביס רפואי 

   אצוות ייצור –מוצרי קנביס רפואי 

 
 

 ( REQמחקרים  )

 כמות  תצורה 

   זרעים

   ס"מ(  15שתילים/ייחורים )עד 

   צמחים בשלבי גידול שונים

   תפרחות צמח הקנביס

   חלקי צמח שאינם תפרחת ואינם שתולים

   צמח הקנביסמיצוי 

   מוצר קנביס רפואי

   מוצר קנביס ניסיוני 

   אחר )נדרש פירוט(
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 ( Oאחר  )

 כמות  תצורה 
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 חובה לצרף הסבר ותחשיב לכמויות 
 
 

 פרטי השולח )יק"ר(:

 תאריך חתימה תפקיד שם מלא

   מנב"ט היק"ר דוד שורץ

 

 
    קוד עוסק -תשובת נותן האישור

ב' לפקודת הסמים, להלן תשובתי לבקשה לרישיון שפורטה 25, סעיף 1פרק ג בתוקף סמכותי לפי
 לעיל:

 
  ניתן אישורי למתן רישיון לעיסוק בקנביס רפואי ) תוקף אישור זה הינו כתוקף רישיון

 לפקודת הסמים המסוכנים  7,6לעיסוק והחזקה של סם מסוכן לפי סעיפים 
 (1973]נוסח חדש[ התשל"ג 

  למתן רישיון חדש הם )מצ"ב נספח(התנאים המוקדמים 
 )התנאים לחידוש רישיון הם )מצ"ב נספח 

 מהנימוקים הבאים:_______________________ מתנגד למתן רישיון/חידוש רישיון 
 

 פרטי נותן האישור: ק' אג"מ מחוזי

 תאריך חתימה תפקיד דרגה שם מלא
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ליזם/עוסק בתחום הקנביס לשימוש  איכותמבדק ל פתיחת תהליךבקשה ל - 3טופס 

 רפואי

 

 המבוקש(:סוג המבדק וסוג העיסוק המבוקש )סמן את  המבדקסוג 

  מבדק איכותIMC-GAP   חוות גידול /  חוות ריבוי  עבור* 

 גוף ההתעדה הנבחר: _____________

הינו לעדכון היק"ר בלבד, יש להגיש בקשה פתיחת תהליך ישירות לגוף  IMC-GAP* הגשת טופס למבדק איכות 

 ההתעדה המבוקש ע"פ הנחיות הנוהל הרלוונטי ובהתאם לרשימה המתפרסמת באתר היק"ר.

  מבדק איכותIMC-GMP   שירותמעבדת  /מפעל ייצור  עבור 

  מבדק איכותIMC-GDP   שינוע  בית מסחר למוצרי קנביס עבור / 

  מבדק איכות _________  עבור    עיסוק אחר_____________________ 

 

 (אתרב )מנהל הבטחת האיכותפרטי איש קשר 

  שם פרטי

  שם משפחה

  מס' תעודת זהות

  תאריך לידה

  מקצוע

  (QA -כיש בנוסף לתפקידו  תפקיד )אם

 פרטי היזם

   מספר קוד העוסק

  שם היזם/התאגיד

  ת.ז / ח.פ 

  כתובת

  ישוב
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  כתובת

  ישוב

  מיקוד

  טלפון נייד

  טלפון נוסף

  פקס

  דוא"ל

 

 

 

 

 

 .ומדויקיםאני מאשר שהפרטים לעיל נכונים 

 

 

                                         ___________                     _______________ 

 חתימהשם מלא ו         תאריך

 

 

  

 IMC-GDPאיכות  מבדק ו/או  IMC-GMPאיכות  מבדקתחילת תהליך ללצירוף מסמכים נדרשים 

  (BODמפרט בסיס התכנון )

  תרשים הנדסי של האתר

קורות חיים של בעלי התפקיד 

 IMC-GMP המפורטים בנוהל 
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בקשה לרישיון או חידוש רישיון לפי פקודת הסמים המסוכנים להחזקה  - 4טופס 

 ולעיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי

 

 סוג העסק והעיסוק המבוקש )סמן את המבוקש(:

  ריבוי צמחי קנביס -חוות ריבוי 

  גידול צמחי קנביס -חוות גידול 

  ייצור מוצרי קנביס -מפעל ייצור 

  אחסון והפצת מוצרי קנביס –בית מסחר למוצרי קנביס 

  מסירת מוצרי קנביס –בית מרקחת 

  השמדת קמ"ל –אתר השמדה 

  שירותי מעבדה לאצוות ולמחקר בקנביס –מעבדת שרות 

  שינוע קנביס ו/או מוצרי קנביס -משנע 

 _______________________________ אחר 

 פרטי היזם

   מספר קוד העוסק

  שם היזם/התאגיד

  ת.ז / ח.פ 

  כתובת

  ישוב

 

 צורת וכמות הקנביס 

 כמות  פרטי הגידול או סוג המוצר

  זרעים

  צמחי אם

  ייחורים

  שתילים בהצמחה
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  צמחים בהפרחה

מוצרי קנביס )יש לפרט את כל סוגי 

 המוצרים(

 

 

 מסמכים נדרשים למבדק

  אישור ראשוני או רישיון קודם

  IMC-GSP -אישור אבטחה 

אישור/תעודה לעמידה בתנאי איכות 

 בהתאם לסוג העיסוק -נאותים 

 

חוזים תקפים להתקשרות עם 

יזמים/עוסקים, בעלי קוד עוסק מהיק"ר, 

אשר מהווים את החוליות הסמוכות 

 בשרשרת האספקה

 

, מורשי החתימה ענייןרשימת בעלי ה

והמנהלים וכן העובדים וכל עובד או 

בפורמט  ע"ג טבלת אקסל –קבלן משנה 

 "כספת"

 

 

 .אני מאשר שהפרטים לעיל נכונים ומדויקים

 

 

                                                         ___________                    _______________ 

 שם מלא וחתימה         תאריך
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 טבלת אקסל בפורמט "כספת" 

 רפואי" ובהנחיות "תהליך רישוי העיסוק בתחום הקנביס לשימוש 1587בהתאם להנחיות המפורטות בהחלטת ממשלה 

 של מטעמו שיעסוק בתחום משנה קבלן או עובד וכל העובדים וכן והמנהלים החתימה מורשי ,ענייןה בעליכל  רשימת

 היזם/העוסק מגיש הבקשה(, חייבים לעבור בדיקה זו ופירוטם נדרש על גבי טבלת אקסל בפורמט "כספת".

את קוד העוסק בכל שורה , בעמודת "קוד עוסק", לציין בטבלת הכספת חובהה שהיזם מחזיק באישור ראשוני/ רישיון, במיד

 שנשלחת.

 אין למלא עמודה זו. –במידה שטבלת הכספת מוגשת במסגרת הגשת בקשה לאישור ראשוני 

 כך.טבלת כספת שלא תישלח על פי הפורמט הנדרש, לא תטופל ולא תינתן הודעה על 

 את הפורמט העדכני ניתן להוריד מאתר האינטרנט של היק"ר.

 יש להקפיד למלא את הטבלה בהתאם להנחיות וכמפורט בתעודת הזהות התקפה של המבקש:

 

 שם הגוף העוסק המבקש:

 אישור סוג קוד תפקיד כתובת לידה.ת אב שם פרטי שם משפחה שם ז.ת 'מס

 עם=1)

 (מגע ללא=2/מגע

 עוסק קוד

ספרות , כולל  9

ספרת ביקורת 

" 0וספרת ה"

ללא  –בהתחלה 

רווחים, מקפים, 

 נקודות וכו'

בדיוק כפי 

שרשום 

בתעודת 

הזהות של 

 המבקש

בדיוק כפי 

שרשום 

בתעודת הזהות 

 של המבקש

 -בלבד  פרטי שם

בדיוק כפי שרשום 

בתעודת הזהות 

 של המבקש

 8בעל מספר רציף, 

. דוגמה:  ספרות

יירשם כ  1.9.1980

1980/09/01 

ללא רווחים, 

מקפים, נקודות 

 וכו'

בדיוק כפי 

שרשום 

בתעודת 

הזהות של 

 המבקש

קוד חובה לציין  חובה לציין חובה לציין

עוסק שהתקבל 

במידה ע"י היק"ר 

 יש אישור ראשוניו

 

 

 .יתרה הקפדהדיוק ומילוי מדויק של פרטי העובדים הינו קריטי ומצריך 

 רשומים בצורה שגויה, מכל סיבה שהיא, לא ייבדק ולא יאושר.יודגש, כי נבדק , שפרטיו 



 
 

        
 )"מפת דרכים"(הנחיות תהליך רישוי העיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי 

 30מתוך  30עמוד  107מספר הנוהל:   2021 דצמבר: (8עדכון ) תאריך 2017תאריך נוהל: דצמבר 

 

 היחידה לקנביס רפואי 

 משרד הבריאות

 91010ירושלים  1176ת.ד.

IMCA@moh.health.gov.il 

 02-6474810*  פקס: 5400טל:  

 

Israeli Medical Cannabis Agency  

Ministry of Health 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

IMCA@moh.health.gov.il  

Tel: * 5400 Fax: 02-6474810 

 

 היחידה לקנביס רפואי )יק"ר(חוזר 

 בקשה להארכת תוקף "אישור ראשוני" לעיסוק בתחום הקנביס - 5טופס 

 

 תאריך: ____________

 ה"אישור הראשוני", שבידינו שמספרו ______________ , יגיע לתום תוקפו בתאריך ______________. .1

)מחק את המיותר( שינוים במסגרת הנתונים על בסיסם הוגשה הבקשה לקבלת ה"אישור  הריני להצהיר, כי חלו / לא חלו .2

 הראשוני".

 יש לצרף מסמכים רלוונטיים עדכניים, וכן טבלת "כספת" עדכנית*[ –]במידה וחלו שינויים 

 השינויים שחלו: .3

 בבעלי השליטה, כדלהלן:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 במנהלים/מורשי חתימה, כדלהלן:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 בזכויות על הקרקע , כדלהלן:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 אבקש בזאת להאריך את האישור**. .4

 *מצ"ב מסמכים.

 *מצ"ב טבלת "כספת" .

 **ידוע לי שהתוקף יוארך על פי החלטת היק"ר ולתקופה שלא תעלה על שנה אחת בלבד.

 

      בברכה,        

 שם היזם: __________________

 חתימה: ____________________

 


