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 כללי רקע .1

(,  החלטה מספר  3609)להלן החלטה מס'  7.8.2011מיום  3609בהמשך להחלטת הממשלה מס' 

של  1587( החלטה מספר  1050)להלן החלטה מס'   15.12.2013של הממשלה מיום  1050

של הממשלה מיום  4490, החלטה מספר  (1587)להלן החלטה מס'   26.6.2016הממשלה מיום 

 13.5.2020מיום  2020(, צו יצוא חופשי )תיקון(, התש"פ 4490החלטה מס' )להלן  27.1.2019

 SINGLE) 1961 ולהוראות  האמנה היחידה  לסמים  נרקוטיים )להלן צו היצוא(

CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS)  היחידה לקנביס רפואי  -משרד הבריאות

הטיפול בקנביס למטרות רפואיות  "סוכנות ממשלתית" בכל הנוגע לפיקוח ולהסדרת תמשמש)יק"ר( , 

 ולמחקר.

צמח הקנביס על כל חלקיו ותוצריו )למעט שמן המופק מזרעיו( ובכלל זה קנבינואידים, סטנדרטים או 

קנביס( הינו סם מסוכן, כהגדרת המונח בפקודת הסמים  –מוצרים המופקים מצמח זה )להלן 

 הפקודה(. –)להלן  1973המסוכנים )נוסח חדש(, התשל"ג 

כן, כל אדם או גוף  כל פעולה בקנביס במדינת ישראל חייבת ברישיון מתאים ותקף לפי הפקודה.  על

 והפעילות אפשר את ההחזקהלהיות בעל רישיון מתאים מהיק"ר אשר מא קנביס, חייב המעוניין לייצ

על פי היק"ר(  -הרישיון האמור ניתן ע"י היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות )להלן בארץ. בסם 

 המטרה המיועדת.   

לסם מסוכן" בהתאם לפקודה  יצוא" וכן "רישיון יצואארץ של קנביס מחייב קבלת "היתר מה יצואה

 התקנות (.  –)להלן  1979ובהתאם לתקנות הסמים המסוכנים התש"מ 

משרד הבריאות יאפשר יצוא "בדברי ההסבר,  –צו היצוא וליובהר כי בהתאם להחלטת הממשלה, 

וצרים אשר יעמדו בסטנדרטים אשר התווה משרד הבריאות למוצרי קנביס רפואי לשיווק לכלל המ

ע"פ החלטת לרבות מוצרי עישון, שמנים ומוצרים מבוססי אידוי(. (למטופלים בישראל, ורק להם 

כגון: צמחים, זרעים, ייחורים, תרביות רקמה (לא יאושר יצוא של חומר צמחי הניתן לריבוי הממשלה 
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ומשכך, וככל שלא תתקבל החלטת ממשלה אחרת בנושא, אין בהכללת פריטי  "(ח וכיו"בוחלקי צמ

מכס בצו יצוא חופשי כדי להוות שינוי של החלטת הממשלה האמורה ואין בה כדי לחייב את הרשות 

 .המוסמכת במשרד הבריאות להתיר את היצוא

 

 מטרת הנוהל .2

בכל   עדיפות נוהל זה .יס לשימוש רפואי ולמחקרשל סם מסוכן מסוג קנב יצואלעניין  קביעת הנחיות  

הנוגע ליצוא מוצרי קנביס, במקרה בו האמור בנוהל זה, או בהנחיה, כללית או פרטנית שניתנה על ידי 

 היק"ר או תינתן על ידה בעתיד, תסתור נוהל אחר, האמור בנוהל זה או בהנחית היק"ר יחול. 

 תחול הנחית היק"ר. –ה פרטנית שניתנה בכתב מאת היק"רבמקרה של סתירה בין נוהל זה לבין הנחי  

 

 הגדרות .3

אישור לעמידה בדרישות ובתנאי האבטחה  : " או "אישור אבטחה"IMC-GSP"אישור " .3.1

חוזר המשנה למנכ"ל חקר, כמפורט בהנאותים לעיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי ו/או למ

 (.שרשרת האספקה לקנביס לשימוש רפואית )אבטח 150ס': מ

קנביס רפואי  למוצרי נאותים הפצה בתנאי עמידה המעיד על אישור :"IMC-GDP""אישור  .3.2

 של ומסירה הפצה, האחסוןהניהול ) 153ר משנה למנכ"ל משרד הבריאות מס' כמפורט בחוז

 (. בתנאים נאותים מוצרי קנביס רפואיו קנביס

 פקודת הסמים המסוכנים. מקום בו מתנהל עיסוק בקנביס, בעל רישיונות תקפים לפי "אתר" : .3.3

 על פי הגדרתו בפקודה. : "היתר יצוא" .3.4

מנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו בכתב ובמפורש לתת רישיונות  "המנהל" : .3.5

 לעיסוק בקנביס למטרות רפואיות. 
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 –פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ התשל"ג  "הפקודה" או "פקודת הסמים המסוכנים" : .3.6

1973. 

מנהל על פי הגדרתו בנוהל זה, שהוסמך בכתב ובמפורש לתת  המוסמכת לקנביס" :"הרשות  .3.7

 היתרי יבוא, יצוא או הטיה של קנביס שמותר לייבאו לייצאו או להטותו.

 . 1979 –תקנות הסמים המסוכנים התש"ם  "התקנות" : .3.8

 היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות.  "יק"ר"  : .3.9

 יצוא מוצר קנביס.: עוסק שקיבל היתר לי "יצואן" .3.10

מוצר המיועד לשימוש רפואי ומכיל קנביס, העומד באמות מידה  : "מוצר קנביס" .3.11

מקצועיות שגיבש משרד הבריאות לעניין התצורה וריכוז החומרים הפעילים, למעט תכשיר רשום 

בפנקס התכשירים )"תרופות"(. מוצר קנביס יהיה אך ורק מוצר שהוא חלק מאצוות ייצור 

ייצור  IMC-GMP 152חוזר המשנה למנכ"ל מס': –פורט בנוהל משרד הבריאות כהגדרתה כמ

 קנביס לשימוש רפואי.

 בעל רישיון מאת ה"מנהל" לשינוע קנביס. "משנע" : .3.12

 בעל רישיון תקף מהיק"ר לעיסוק בתחום הקנביס. "עוסק" : .3.13

 יו.כל חלקי צמח הקנביס וכל מוצר המיוצר מהצמח ולמעט שמן המופק מזרע  "קנביס" : .3.14

א קנביס שניתן מאת הרשות המוסמכת לפי צו יצוא חופשי יצאישור לי " :יצוא "רישיון .3.15

  וכמפורט בנוהל זה.

 פעולת העברת קנביס או מוצריו מנקודה לנקודה ברישיון.  :"שינוע"  .3.16

 

 

 

 



 
 

        
 סם מסוכן מסוג קנביס לשימוש רפואי ולמחקר לתהליך אישור בקשות ליצואהנחיות 

 17מתוך  4עמוד  1 עדכון: 110:  מספר הנוהל 2020 דצמברתאריך הנוהל: 

 

 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 

 סם מסוכן מסוג קנביס יצואאישור בקשות לתהליך  .4

 כללי  .4.1

ובכמות שייתן  מקומי מספק במגוון בטח מלאירק אם הוקנביס רפואי יעשה אישור הייצוא של 

 המקומית. מענה לרמת הביקוש

שני נציגים מטעם :  יהיו חבריםשבה  קנביס" וועדת יצוא"מנכ"ל משרד הבריאות ימנה המשנה ל 

 , חשב מקצועי ונציג ממשרד הכלכלה. תפקידנציג משרד האוצר, המנכ"ל ואחד מתוכם יהיה היו"ר

ובכלל זה הקנביס מישראל, יצוא גויי בינמשרדית למעקב אחר הי שמש ועדתיהיה ל הוועדה 

בחינת השפעת הייצוא על זמינות ומחירי מוצרי הקנביס למטופלים בישראל, גיבוש ומתן המלצות 

 בכל הנוגע למדיניות בעניין וכל היוצא באלה. 

ליצוא יבוצע  מיועדהקנביס השל המשלוח , כאשר ליצואן -לעוסק ינתן ע"י היק"ר יאישור ליצוא 

ורישיון  IMC-GDPהמיוצאים ובעלי אישור  קנביסהרק מאתרים המאושרים להחזקת מוצרי 

 . מהיק"ר עיסוק בתוקף
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, ובכלל זה החזקה בישראל החזקהעיסוק או  שלב א' : בקשה ליק"ר לקבלת רישיון .4.2

 של סם מסוכן מסוג קנביסקונסטרוקטיבית 

לסם  יצוא, או רישיון יצואהיתר ברישיון. יובהר כי כל עיסוק בקנביס והחזקה של קנביס מותנה 

ליצואו בקנביס בישראל אלא רק היתר או שימוש/עיסוק  חזקהאינם מהווים רישיון להמסוכן, 

 ככל שלא קיים רישיון עיסוק/החזקה בקנביס יש לפעול לקבל רישיון מתאים.. מהארץ

שה מתאימה ליק"ר לפי בארץ יש להגיש בק ושימוש/עיסוק לצורך קבלת רישיון החזקה .4.2.1

 המפורט להלן:

היחידה לקנביס  יש להגיש על פי המתואר בחוזר בקשה לרישיון החזקה לצרכי מחקר .א

 המפורסם "הקנביס בתחום המחקר לרישוי בקשות להגשת הנחיות " 108רפואי מספר 

  .בדף היק"ר שבאתר משרד הבריאות. בבקשה יש לפרט ולציין את מקור הקנביס

ב"שרשרת האספקה" של קנביס לשימוש  בקשה לרישיון החזקה במסגרת העיסוק .ב

יש להגיש על פי המתואר בחוזר היחידה לקנביס  רפואי וחוליות העיסוק בשרשרת

רפואי )"מפת  לשימוש סהקנבי בתחום העיסוק רישוי תהליך הנחיות 107רפואי מספר 

 המפורסם בדף היק"ר שבאתר משרד הבריאות. הדרכים"( 

או במקרים  , לרבות בקשה לאחזקת סם על ידי אחר לצורך ייצוא, בקשה לרישיון אחר .ג

 , יש להגיש :אחרים מהמפורטים מעלה

  . במקרה של אדם פרטי : פרטי האדם, כתובתו וצילום ת"ז 

  יחס לזהותם של :תצהיר ב - תאחרשל ישות במקרה 

  מהמניות  5%מחזיקים מעל וכן כלל הבעלי העניין, מורשי החתימה כלל

)ככל שיש חברות שהינן בעלות המניות יש להמציא גילוי  בישות המבקשת

כנ"ל בדבר בעליהן וככל שנדרש בשרשור, עד לאימות זהותם של בני האדם 

 המחזיקים במניות(.

https://www.health.gov.il/Subjects/cannabis/RD/Pages/default.aspx
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  הישותכתובתה הרשמית של. 

 לחודש ההגשה.ותקפים דין החברה -אושרים ע"י עורךכל הנ"ל מ 

  ותקציר על הפעילות. הישותרקע כללי על 

 פירוט לגבי הצורך והסיבה ברישיון ההחזקה והעיסוק המבוקש. 

 תיאור, כמות, –ינו "מוצר קנביס" פירוט הקנביס תצורתו וכמותו סם מסוכן שה 

 .שמבוקש לייצא הרכב ותצורה
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 מדינה המקבלתשלב ב' : היתר יבוא מה .4.3

היתר יבוא מהרשות  להציגהמעוניין לייצא קנביס, העוסק יתר ייצוא, על הכתנאי לקבלת  .4.3.1

היתר יבוא יש בקשה לקבלת את ה המוסמכת במדינה העתידה לקבל את מוצרי הקנביס.

 ינה העתידה לקבל את מוצרי הקנביס וע"פ נהליה.מדלהגיש ל

, נה העתידה לקבל את מוצרי הקנביסהיתר היבוא מהרשות המוסמכת במדילאחר קבלת  .4.3.2

 .כמפורט להלן בקשה להיתר יצוא,היחד עם  יש להגישו

 להיתר יצוא ': בקשה גשלב  .4.4

  הינו חובה על פי הוראות האמנה הבינ"ל.ו ובתקנות הסמים המסוכנים נדרש בפקודההיתר יצוא 

ם והמען של היתר היצוא יכלול פרטים מלאים של הסם וכמותו, השם והמען של המייצא, הש

 האדם אליו ישלח הסם, שם הארץ אליה ייוצא הסם, פרק הזמן שבו יבוצע היצוא. 

משרד  -טופס בקשה להיתר יצוא  ל גביהתקנות וע על פיהבקשה להיתר יצוא תוגש  .4.4.1

אשר יעבירה  באמצעות הרוקח המחוזי - יק"רב אל הרשות המוסמכת לקנביס הבריאות

                     לכתובת: יצוא של היק"ריבוא / מייל  תיבתתישלח גם אל ובמקביל ליק"ר, 

export.yakar@moh.gov.il-Import. 

ואחזקה  עיסוקרישיון  למבקש יק"ר, אשר יבחן האם קייםהבקשה להיתר יצוא תיבחן ב .4.4.2

מול הגורמים המוסמכים בארץ "ר הרשות המוסמכת ביק בחןתמתאימים לקנביס וכן 

אושר ע"י הרשות המוסמכת במדינה העתידה לקבל את מוצרי הקנביס  יבואכי  היבוא

 .כל שעלה ספק בדברכ, הדין המקומי על פי הקנביס

, לסרב לתת היתר, ותיה, רשאית הרשות המוסמכת ביק"רמבלי לגרוע משאר סמכוי .4.4.3

חת דעתה, וכן להתלותו ולבטלו לאחר להתנות את נתינתו בהצגת תעודות ומסמכים להנ

  שניתן. 

mailto:Import-export.yakar@moh.gov.il
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, בין בשל יצואלהתקדם בהליך הוצאת היתר הל שהבחינה ביק"ר העלתה שאי אפשר ככ .4.4.4

, תימסר על כך הודעה למבקש על ידי היבואהעדר רישיון ובין בשל מגבלה הנוגעת לארץ 

 יפסק. היק"ר, והמשך הטיפול בבקשה יושעה/

, ין מניעה להמשך ההליך, תימסר על כך הודעה למבקשככל שהבחינה ביק"ר העלתה שא .4.4.5

ויונפק  "היתר יצוא" המקביל להיתר היבוא של המדינה העתידה לקבל את מוצרי 

 ., לפי טופס ח' שבתוספת השניה לתקנות הסמים המסוכניםהקנביס

 מכס מיופה כוחו, סוכןאו באמצעות  יגיש המבקש מהיק"ר, " היתר יצואלאחר קבלת " .4.4.6

 . להלן" על פי המפורט יצוא רישיון, בקשה ל"ביק"ר יצואלמחלקת ה

 "לסם מסוכן יצואלקבלת "רישיון  ביק"ר יצואלמחלקת בקשה ': דשלב  .4.5

וכן ב "רישיון לפי תקנות הסמים המסוכנים " יצואחייב ב"היתר  ,של קנביס בכל תצורה יצואכל 

  אלו.לסם מסוכן" על פי המפורט בהוראות  יצוא

 ון כאמור יש להגיש כדלקמן:בקשה לקבלת רישי

 היתר"המבוססת על ,  הוראות צו יצוא חופשי ל פיע ל"רישיון יצוא לסם מסוכן"ה בקש .4.5.1

מערכת "מסלול" , שבמערכת -במערכת המקוונת וגש ת (, 4.4.6יצוא" )עפ"י סעיף 

  הממשלתית "ממשל זמין".

היצוא  בקשלבקשת "רישיון היצוא לסם מסוכן" המוגשת במערכת המקוונת יוסיף מ .4.5.2

והתחייבות היצרן התחייבותו לנוהל זה( וכן  9.3"טופס הצהרה והתחייבות" )שבנספח 

ר שא ,שיווק בישראל, עבור המוצרים המיועדים ליצואמגוון כל מלקיום מלאי מספק 

חתם ע"י מורשה חתימה של יההתחייבות ת לפחות.מיום הבקשה,  חודשים 3 –ספיק ל י

 ומת ע"י עו"ד.ותא ושל היצרן המבקש לייצא

רישיון יצוא למבקש " תנפיק ואושרה במידהתבחן את הבקשה ו ביק"ר יצואמחלקת ה .4.5.3

 ., בעל מספר סידורי"לסם מסוכן



 
 

        
 סם מסוכן מסוג קנביס לשימוש רפואי ולמחקר לתהליך אישור בקשות ליצואהנחיות 

 17מתוך  9עמוד  1 עדכון: 110:  מספר הנוהל 2020 דצמברתאריך הנוהל: 

 

 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 

  .היצוא הצהרת/בשליפת יהייעודהרישיון שיתקבל ישודר למכס בשדה  .4.5.4

יפורסם ע"י מנהל  של המכס והתנאים לשידור, הנתונים למאגראופן שידור הרישיונות  .4.5.5

 המכס. 

כמפורט בהיתר היצוא וברישיון  הקנביס טעןמהמבקש יפעל ליצוא התקבל הרישיון,  .4.5.6

 .היצוא, ובתוך תקופת ההיתר והרישיון בלבד

 הקנביס מטען יצוא': השלב  .4.6

תקנות הסמים המסוכנים "ברשות המכס יהיו עפ"י המוגדר ב הקנביס טעןמ יצואסדרי  .4.6.1

פקודת "ועל פי  ,צו היצוא החופשיוכן על פי הוראות , "(יצוא – 3)סימן  1979התש"מ 

, פיקוח על יצוא טובין -3.5 משרד הכלכלה "הוראת מנכ"לו  ]נוסח חדש[" המכס

 "שירותים וטכנולוגיה דו שימושיים

היצואן את המטען ויארוז אותו לאחר קבלת האישורים )ע"פ שלבים ג' וד' בנוהל זה( יכין  .4.6.2

ם לאישורים שקיבל ליצוא, לדרישות היבואן בארץ היצוא, ובהתאם לדרישות בהתא

   .IMC-GDPלתנאי הפצה נאותים למוצרי קנביס רפואי 

 יםכנת המטען יתאם היצואן עם מחלקת היצוא ביק"ר מועדימי עבודה טרם ה 7לפחות  .4.6.3

ת משלוח היצוא, וידאג כי המשלוח והתיעוד המלווה אותו יהיו זמינים לביקורת, ולביקור

 לרבות תעודות שחרור האצווה.

בגמר הכנת המטען וטרם סגירתו תתקיים באתר המייצא ביקורת לאישור היצוא ע"י נציג  .4.6.4

את המטען והתאמתו לתיעוד ולאישורים, וכן ייטול דוגמאות היק"ר. נציג היק"ר יבדוק 

לבדיקה ככל שידרשו. בתום הדגימה יוסיף היצואן למשלוח מוצרי קנביס מאותן אצוות 

 שנדגמו ובכמות שנדגמה.

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/265_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/265_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/265_001.htm
https://www.gov.il/he/Departments/policies/economy_dgi_instructions_03_05
https://www.gov.il/he/Departments/policies/economy_dgi_instructions_03_05


 
 

        
 סם מסוכן מסוג קנביס לשימוש רפואי ולמחקר לתהליך אישור בקשות ליצואהנחיות 

 17מתוך  10עמוד  1 עדכון: 110:  מספר הנוהל 2020 דצמברתאריך הנוהל: 

 

 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 

שאינה  בנעילה יינעל המטעןצוא המטען ע"י נציג היק"ר, בתום הבדיקה וככל שאושר י .4.6.5

הנושאת מספר סידורי. מספר הנעילה יתועד (, SEAL)סגר/ ניתנת לסגירה חוזרת

  מסמכי המשלוח. ע"ג שתוטבע בחותמת היק"ר 

סוכן  נדרש, המכסהמטענים שבפיקוח קנביס מן העוסק אל מסוף ה מטעןשינוע טרם  .4.6.6

למחלקת  המועדולהודיע על   למסוףמועד הגעתו  מול מסוף המטענים את לתאם המכס

 היצוא ביק"ר.

הדרישות לתנאי  ל פיע, עד שחרורו מהמכס יאוחסןיועבר ו ואיצלהמיועד  קנביסה טעןמ .4.6.7

מנכ"ל משרד כמפורט בחוזר משנה ל -האבטחה הנאותים לקנביס לשימוש רפואי 

בהתאם ( ו"בטחת שרשרת האספקה של קנביס לשימוש רפואי"א) 150 מספרהבריאות 

למנכ"ל כמפורט בחוזר המשנה  -דרישות לתנאי הפצה נאותים למוצרי קנביס רפואי ל

 (."רפואי קנביס ומוצרי קנביס של ומסירה הפצה, אחסון") 153מספר  משרד הבריאות

 מטענים כל מסוףבאחריות . מסופי מטען אוויריים קדמייםדרך ניתן לייצא קנביס אך ורק  .4.6.8

לפריקה וקליטה של הגורמים המוסמכים במכס  ל ידישיאושר עאזור מיוחד  להקצות

 .אזור המיועד לקנביסליפנה את כלי הרכב לפריקה . המסוף הקולט קנביסמטעני 

מסוף בדק המטען ע"י גורמי אבטחה בילאחר הפריקה ובטרם מעבר "קו החיץ" במסוף, י .4.6.9

 והתאמה ומסמכים. (SEALמות המטען והנעילה )סגר/לקיום ושל

חוסר  ,(SEAL)סגר/ או הנעילה מות המטען יגה/חוסר בכמות, שלככל שתימצא חר .א

סמכים, יושב המטען לרכב המשנע, ונציג המסוף יעדכן את סוכן או אי התאמה למ

 המכס, את גובה המכס ואת מחלקת היצוא ביק"ר ויפעל ע"פ הנחיות היק"ר.

שגורמי האבטחה במסוף יאשרו את תקינות הבדיקות יועבר הקנביס לאזור  ככל .ב

 המיועד, שהוקצה לקליטה של מטעני קנביס במסוף, לביצוע הקליטה ולאחסנה של

 מטען במסוף. 
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 רק לאחר קליטת כל המטען במסוף תשודר למערכת המכס שליפת/הצהרת היצוא. .4.6.10

 -על ידי בודקי המכס ובודקי הרשות המקצועית במסוף תבוצענה בדיקות למטען  .4.6.11

על פי ההנחיות ונהלי הבדיקה של  בנפרדתבוצענה רשות של כל  ותהבדיקהיק"ר. 

 הבודק.גוף ה

ילו מטענים יידרשו בבדיקה פיזית. ככל שתידרש בדיקה נציגי היק"ר והמכס יתאמו א .4.6.12

מטען ע"פ החלטת הכן ייבדק -כמותתבצע בדיקה בנוכחות נציגי היק"ר והמכס.  –כזו 

  יחידת הביטחון של מסוף המטענים ובהתאם לנהליה לעניין בדיקת מטעני תרופות.

 .לי המכסמשך תהליך היצוא ע"פ נהי את תקינות המטען,ם בודקיהשרו יאשבמידה  .א

ים לא אישור את ייצוא המטען מכל סיבה שהיא, יעוכב המטען קבמידה והבוד .ב

במסוף המטענים באופן שאינו מאפשר התרת המשלוח ליצוא. הודעה על כך 

 ימסר ע"י מערכת המכס לסוכן המכס.ת

( של המטען בזמן הבדיקה SEALבמידה ונפגמה שלמות המטען או הנעילה  )סגר/ .ג

 ולפעול על פי הוראותיו. כן את היק"ר באירועחונית, יש לעדהביט

 –התרת המשלוח ליצוא  ודקים יאשרוהבשלאחריהן  ככל שיבוצעו פעולות מתקנות .4.6.13

  יימשך תהליך היצוא ע"פ נהלי המכס. 

יבוצע ע"פ  –ביטול יצוא  כל שהיא נדרש ביטול יצוא למטען קנביס,מסיבה שבמידה  .4.6.14

הדרישות  ל פיעו ,היק"ר מטעם נציגחיות והנתוך תיאום נהלי המכס לביטול יצוא , 

כמפורט בחוזר משנה למנכ"ל משרד  -נאותים לקנביס לשימוש רפואי אבטחה תנאי ל

ובהתאם ( "בטחת שרשרת האספקה של קנביס לשימוש רפואי"א) 150 מספרהבריאות 

כמפורט בחוזר המשנה למנכ"ל  -לדרישות לתנאי הפצה נאותים למוצרי קנביס רפואי 

 (."רפואי קנביס ומוצרי קנביס של ומסירה אחסון, הפצה") 153מספר  בריאותמשרד ה
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 חובת דיווח .5

 גביל ח את הדיווח עמהיצוא בפועל, על ביצוע הייצוא וישל ימי עסקים 2ידווח ליק"ר תוך  יצואן .5.1

 :יבוא /יצוא למייל מחלקת (9.3נספח טופס )מצ"ב 

 export.yakar@moh.gov.il-Import 

 למוצרים בחלוקהיצוא של מוצרי קנביס ך כל העל סקלנדרית דווח ליק"ר בתום כל שנה י יצואן .5.2

 .באתרהטופס  הדיווח יבוצע באמצעות .ביצע בפרק הזמן האמוראשר , קטגוריותלו

 

 ערר .6

על החלטת הרשות  לערור בכתברשאי  שבקשתם נדחתה ר יצוא או רישיון יצוא או עוסקמבקש הית

ימים מעת העילה  14המוסמכת לקנביס ביק"ר או על החלטת היק"ר, בכתב. הערר יישלח בתוך 

 :מיילויישלח בכתב לכתובת ה

export.yakar@moh.gov.il-Import 

 

 אחריות ליישום .7

 מכס .7.1

 סוכני מכס .7.2

 היחידה לקנביס רפואי )יק"ר( .7.3

 ויצואנים  עוסקים .7.4

 רוקחים מחוזיים .7.5

 

mailto:Import-export.yakar@moh.gov.il
https://www.health.gov.il/doclib/year_report_samim.xls
https://www.health.gov.il/doclib/year_report_samim.xls
mailto:Import-export.yakar@moh.gov.il


 
 

        
 סם מסוכן מסוג קנביס לשימוש רפואי ולמחקר לתהליך אישור בקשות ליצואהנחיות 

 17מתוך  13עמוד  1 עדכון: 110:  מספר הנוהל 2020 דצמברתאריך הנוהל: 

 

 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 

 שימיםמסמכים י .8

 .1973- קודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ התשל"גפ .8.1

 .1979 - תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם .8.2

 . Single Convention on Narcotic Drugs 1961  -ה היחידה לסמים נרקוטיים  האמנ .8.3

 . 26.6.2016מיום  1587החלטת ממשלת ישראל  .8.4

 . 27.1.2019מיום  4490החלטת ממשלת ישראל  .8.5

 . 2020התש"ף ( 2יקון מס' צו יצוא חופשי )ת .8.6

 .וראות יצוא סמים וחומרי מוצאה .8.7

 ]נוסח חדש[. פקודת המכס .8.8

 פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו שימושיים -3.5הוראת מנכ"ל  .8.9

בטחת שרשרת האספקה של קנביס "א) 150 מספרר משנה למנכ"ל משרד הבריאות חוז .8.10

 ( "לשימוש רפואי

 ( "ייצור קנביס לשימוש רפואי") 152 מספרחוזר משנה למנכ"ל משרד הבריאות  .8.11

 ומוצרי קנביס של ומסירה אחסון, הפצה") 153מספר חוזר המשנה למנכ"ל משרד הבריאות  .8.12

 ("רפואי קנביס

 נספחים .9

 :ת" כפי שמופיע באתר בכתוביצואשה ל "היתר טופס בק .9.1

http://www.health.gov.il/DocLib/heter_yevu.doc 

 בקשה למחלקת יצוא ביק"ר לקבלת "רישיון יצוא לסם מסוכן"טופס  .9.2

 יצוא מוצר קנביסוהתחייבות לאישור טופס הצהרה  .9.3

 ייצוא מוצרי קנביס לשימוש רפואי ס דיווח עלטופ .9.4

 

http://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/ImportDrugsAndPreparations/Pages/licensesPermitsImportingDrugs.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/ImportDrugsAndPreparations/Pages/licensesPermitsImportingDrugs.aspx
https://www.gov.il/he/Departments/policies/economy_dgi_instructions_03_05
http://www.health.gov.il/DocLib/heter_yevu.doc
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 תחולה .10

 יחייב רק אם נעשה בכתב ופורסם.  ןוכל שינויי בה בתוקף מיידי הנחיות אלו 

 

 

 

 

 

 כותבי הנוהל: 

 אלה אהרון .1

 עזר-רחל רומי .2

 ד"ר טל לביא .3

 דוד חורי .4

 : תפקיד

 (ביק"ר) תנאי ייצור נאותיםפיקוח על ית רכזת ארצ

 ה לקנביס רפואימרכזת בכירה, היחיד 

 , משרד הבריאותסגן מנהל היחידה לקנביס רפואי

 תחום בכיר, מכסמנהל 

 :חתימה ותאריך

 מאשר הנוהל:

 מגר' יובל לנדשפט

 : תפקיד

היחידה לקנביס  -האגף לפיקוח והסדרת מערך הקנביס מנהל 

 רפואי )יק"ר(, משרד הבריאות

 חתימה ותאריך:
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 9.2נספח 
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 9.3נספח 
 יצוא מוצרי קנביס  אישורלוהתחייבות  צהרהה

 
 

 תאריך: __________________נכון ל                                                                                                                                                  

          
 ____  מספר רישיון עוסק של היצואן:   ____________)יש לצרף אישור עוסק(שם היצואן: _______________

 

 עבור בעל רישיון עוסק :  __________________ מספר רישיון עוסק : ____________ )יש לצרף אישור עוסק(

 היצוא מיועד ליבואן : _____________________  במדינת היעד: ______________________________

 :ע"פ הפרטים הבאים הקנביס מוצרא את צלייני מבקש הנ
_______________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ וכתובתו :היצרן שם 

  
 :   אני  מצהיר  ומתחייב כדלקמן

 את הסעיפים הרלוונטיים(: X – )יש לסמן ב 

 
  אחרגורם לולא יועבר בלבד  הנ"ל אןהיבוהיצואן ולשימוש  מיועדאישור היצוא כי . 

 .מוצרי הקנביס יוצרו ע"פ נהלי היק"ר ומותרים לשימוש בישראל

חודשים מיום ההצהרה )יש  3קיים בישראל מלאי של המוצרים המיוצאים המספיק לשיווק בישראל למשך 
 .(בנוהל זה 4.5.2כנדרש בסעיף התחייבות מבקש היצוא והתחייבות היצרן  לצרף

 
 מוצר הקנביס אושר ליבוא וברשותי קיימים כל האישורים הנדרשים ע"י רשויות ארץ היבוא.

 .המוצר ארוז ומוכן לשימוש ע"פ הדרישות בארץ היבוא

 תפקידו., במידה ויוחלף בהרה זו מתחייב להודיע מראש ליק"רהחותם על הצ

 
 

 הרוקח האחראי    שם: _____________   מ.ז: ____________     חתימה וחותמת: __________________
 

 מנכ"ל היצואן      שם: _____________  מ.ז: _____________    חתימה וחותמת: ___________________
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 .49נספח 

 בפועל –דווח ליבוא/יצוא סם מסוכן  טופס

 הסמים המסוכנים( לתקנות  35ו  32הסעיפים  פ)ע"

 יצוא]     [                                          יבוא[      ]   

 ( המתאים] [    ב  X  לסמן  יש) 

 _____________________  :הדיווח תאריך

 : אל .1
         : יק"רה

             

                             : החומר שם .2

 (ידווח כבסיס הבסיסהחומר בצורתו כמלח, אם מצוין רק בצורת  שםלציין   יש)
 

 ____/     /  מס': בינלאומיהיתר  פ"ע     : בפועל  *יצוא / היבוא   תאריך .3
 (                                     :)     SAPמס'                                        

  לסמן בעיגול  (   יש) 

 

         GRAM     : )בגרם( כמות .4
 

      :  תימהח        : בודקה שם .5
 

 

 


