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 (9201 ספטמבר – 4)עדכון  קנביס רפואיגידול   P.A.G-IMCנדון:  ה
 
 

 כללי .1

יס קנב תנאי גידול נאותים של מידע מקיף בנושאהננו להביא בזאת לידיעתכם חוברת המכילה 

 רפואי. 

  המידע בחוברת זו  מתווה את ההנחיות לגידול הקנביס.

והיא משמשת בסיס  יםרלוונטחוברת זו נכתבה בשיתוף מיטב המומחים ואנשי מקצוע 

     בקנביס רפואי.להתפתחות הטיפול 

 מטרה .2

 .בתנאים נאותים קנביס רפואישל קביעת דרישות איכות ואמות מידה נדרשות לגידול 

 עקרונות  .3

לטיפול בקנביס רפואי מבוססים על הכרה בחשיבות לל העקרונות וההנחיות בחוברת זו וכ

של משרדנו, כל זאת בהתייחס לייצור,  " Good Practiceהשמירה על תנאי איכות נאותים : "

 יטביים נאותים ולטיפול באמצעותו.להפצה, לאבטחת תנאים מ

 ר במוסדכם.הואילו להעביר תוכן חוברת זו לידיעת הנוגעים בדב

 

 בכבוד רב, 

  איתמר גרוטופרופ' 

 המשנה למנהל הכללי

 משרד הבריאות
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 כללי .1

 קיימות זאת עם יחד .הוכחו טרם רפואיות למטרות בשימוש ובטיחותו כתרופה ויעילותו רשום תרופה, אינו אינו קנביס

 ומשרד ישראל ממשלת ןכ על .סבלם על מסוימים ולהקל רפואיים ממצבים הסובלים לחולים לסייע עשוי שקנביס לכך עדויות

 הניתן ככל הדומה באופן רפואי קנביס של והניפוק ההפצה, האריזה, הייצור, הגידול בהסדרת חשוב יעד רואים הבריאות

 (. תרופות) רפואיים לתכשירים ביחס והקיים לנוהג

 "מסוכן סם"כ המוגדר רחומ הוא )להלן הפקודה(, קנביס 1973פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ התשל"ג  הוראות פי על

 .כדין רישיון לדבר ניתן אם אלא שימושי איסור לגביו שחל

 לסם ייחודי ובקרה פיקוח משטר קובעת 1961והתקנות, האמנה היחידה לסמים נרקוטיים" משנת  הפקודה להוראות בנוסף

משמעותית בכל הנוגע לגידולי ואשר מחויבת במעורבות  הנושא להסדרת האחראית ממשלתית סוכנות של קיומה ובכלל זה ,זה

 .הצמח בתחומי מדינה שמתירה גידול שכזה

 ת". ממשלתי סוכנות" שמשמ רפואי )יק"ר( לקנביס היחידה -ת הבריאו משרד ,הממשלה החלטת פי על

מחויב ברישיונות מתאימים מאת ה"מנהל", כהגדרתו בפקודה, ובכלל זה גידול הצמח, כל עיסוק או מגע בקנביס בארץ, 

קנביס היא של מנכ"ל משרד הבריאות או של מנהל היק"ר גידול צמח היום תנאיו.  הסמכות על פי הפקודה לתת רישיון לובק

 "מנהל"(.-אשר הוסמך על  ידו )להלן  ה

הכוללת גידול,  הסדרת התחום, וכחלק מהסדרה זו גם נוהל זה, נועדה להבטיח כי איכות שרשרת האספקה של קנביס רפואי,

רפואי, תהיה ברמת האיכות הגבוהה ביותר, דומה ככל שניתן לאיכות שרשרת ה הקנביס ה וניפוק של מוצריייצור, הפצ

 את מהווה אשר, בסיסי רגולטורי -פרמקולוגי משותף האספקה של תרופות ותכשירים לשימוש רפואי וכמו כן, ליצור מכנה

 Evidence based – מחקר מבוססת רפואית תועלת לתחום רפואי מוסדר הכולל מוצרים בעלי בדרך הראשונה היסוד אבן

Medicine.  

במקרה של תרופות ממקור צמחי, שיטת הטיפוח והעיבוד הראשוני של הצמח קובעת את המאפיינים של המרכיב הפעיל 

פה בתרופה. מערכת הבטחת איכות יעילה המלווה את התהליך לאורך כל שלביו הינה מרכיב חיוני לייצור החומר הפעיל בתרו

באופן המבטיח יכולת ההדירות של החומר. השלבים בתהליך כוללים את שלב הטיפוח, הגידול, הקטיף והעיבוד הראשוני של 

 הצמח לאחר הקטיף. 

mailto:mmancal@moh.health.gov.il
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 :וכן על ( של צמחים P.A.Gעל הדרישות הכלליות לתנאי גידול נאותים )נוהל זה מבוסס בעיקרו 

 : קווים מנחים של ארגון הבריאות העולמי .א

WHO Guidelines on good agricultural & collection practices (GACP) for medicinal plants - 

Geneva 2003  

 : רפואילשימוש קווים מנחים של ממשלת הולנד לגידול קנביס  .ב

Guidelines for cultivating cannabis for medicinal purposes, Nederland, Dec' 2002  

 : דול נאותים של פירות וירקותהתקן הבינלאומי לתנאי גי .ג

GLOBAL G.A.P.  IFA 4.0 (FV), Mar'13                       
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 מטרת הנוהל .2

 לגידול קנביס המיועד לשמש חומר גלם לייצור מוצרים לשימוש רפואי ובכלל זה: כללים הדרישות ופירוט ה

, להגדיר את נאותים לקנביס רפואי( )תנאי גידול  IMC-G.A.Pאישור  קבלת שם הנדרש ל התעדההתהליך קביעת  .א

 בתחום גידול קנביס רפואי.איכות הוכן את הדרישות ממערכות לניהול תהליך ההתעדה 

כמו כן להגדיר את . .IMC-G.A.Pהענקת אישור  למסגרת ה ואתהתעדה הכללים החלים על גוף הדרישות וקביעת ה .ב

ם וביקורת פעילויות אישור והתעדה וכן את הדרישות הזכויות והחובות של גוף ההתעדה לפעילויות עריכת מבדקי

 התפעוליות לפעילותו כאמור.

 כים מחייבים.מסמ( כ1-4הפרטניות )נספחים תיוג הת ורשימקביעת  .ג

בכל הנוגע לגידול קנביס, במקרה בו האמור בנוהל זה, או בהנחיה, כללית או פרטנית שניתנה על ידי  –עדיפות נוהל זה  .ד

ידה בעתיד, תסתור נוהל אחר )בכלל זה נוהל אחר של היק"ר שאינו ייעודי לנושא הגידול(, האמור היק"ר או תינתן על 

 –בנוהל זה או בהנחיית היק"ר יחול. במקרה של סתירה בין נוהל זה לבין הנחיה פרטנית שניתנה בכתב מאת היק"ר 

 תחול הנחיית היק"ר.

 

 מסמכים מחייבים .2.1

גופי ההתעדה, היזמים רלוונטיים לכל  הינםך אחר שישוחרר כמסמך מחייב( הבאים )וכל מסמ -המסמכים המחייבים 

 :IMC-G.A.P -מגישי הבקשות והמחזיקים באישור ל

  IMC-G.A.Pלתהליך התעדה רישום לנתונים הנדרשים חוברת : 1נספח  .א

 IMC-G.A.Pסימון תוצרת בלוגו המאשר ול IMC-G.A.Pהנפקת אישור עמידה בתנאי הוראות לחוברת : 2נספח  .ב

 התעדההגוף  מטעם IMC-G.A.Pכישורי עורך מבדקי חוברת : 3נספח  .ג

  ליזם המבקש להתחיל לגדל או למגדל קנביס  IMC-G.A.Pחוברת מבדק: 4נספח  .ד

 

 בקרת מסמכים .2.2

הגרסאות העדכניות של כל המסמכים המחייבים ניתנות להורדה ללא תשלום מאתר האינטרנט של משרד הבריאות:  .א

http://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/Pages/kanabis.aspx 

 שינויים במסמכים: .ב

 . עדכון ומועד פרסום )חודש ושנה קלנדריים(מסמך, מספר  מסמכים מחייבים מזוהים בעזרת שם .1

mailto:mmancal@moh.health.gov.il
http://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/Pages/kanabis.aspx
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אשר בו נכנס  מועדאת הו פרסום המסמך מועדאת  ניםמצייכותרת המסמך אשר ב ד הפרסוםהעדכון ומועמספר  .2

 המסמך לתוקף.

. כתקשורת רשמית. על גופי ההתעדה מוטלת IMC-G.A.P -העדכונים יישלחו לכל גופי ההתעדה המאושרים ל .3

 אלה לידיעת לקוחותיהם.האחריות להביא עדכונים 

 

 מפתח עניינים .2.3

 כללי .1

 מטרת הנוהל .2

 סמכים מחייביםמ .2.1

 בקרת מסמכים .2.2

 םענייני מפתח .2.3

 הגדרות .3

 דרישות והנחיות מהותיות לגידול בתנאים נאותים של קנביס רפואי .4

 כללי .4.1

 דרישות הסף .4.2

 ידע ניסיון ויישום .4.3

 העוסקים בקנביס .4.4

 אתרי, תנאי הגידול ובתי הגידול .4.5

 חומר הריבוי .4.6

 משטרי הגידול .4.7

 טיפול בתוצרת לאחר הקציר .4.8

 תעודת אצווה בדיקות אנליטיות והנפקת  .4.9

 דרישות וכללים ליזם או למגדל קנביס  .5

 התעדההערכה ותחום הבקשה ל .5.1

 הרשמה להערכה והתעדה  .5.2

 נטל ההוכחה .5.3

 מבדקי ההערכה .5.4

mailto:mmancal@moh.health.gov.il


 

                    
 

G.A.P-IMC הנחיות, דרישות איכות ואמות מידה נדרשות - גידול בתנאים נאותים של קנביס רפואי 

 100מתוך  6עמוד  2019: ספטמבר 4עדכון  151מספר הנוהל:  2016יולי תאריך: 

 

 

 המשנה למנהל הכללי 

 משרד הבריאות

Associate Director General 

Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.

mmancal@moh.health.gov.il 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

mmancal@moh.health.gov.il 

 

 תהליך ההתעדה .5.5

 IMC-G.A.P  לגוף התעדה מוסמךדרישות וכללים תנאים  .6

 גופי הסמכה והתעדה –כללי  .6.1

 אישור גוף ההתעדה .6.2

 קנביס לגידול המיועדת חווהבור לתהליך התעדה ע עוסק או יזםרישום של  .6.3

 תהליך ההערכה .6.4

 תהליך ההתעדה .6.5

 מעבר בין גופי התעדה .6.6

 עיצומים נגד גוף התעדה .6.7

 אחראיות ליישום .7

 מסמכים ישימים .8

 רשימת נספחים .9

 תחולה .10
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 הגדרות .3
 .1973 – : פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ התשל"ג "פקודת הסמים המסוכניםאו " "הפקודה" .א

 .1981- א"התשמ[ חדש נוסח] הרוקחים פקודת :  "פקודת הרוקחים" .ב

 ." :  כל חלקי צמח הקנביס וכל מוצר המיוצר מהצמח ולמעט שמן המופק מזרעיוקנביס" .ג

 .חידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות"  :  הייק"ר" .ד

ות לעיסוק " : מנכ"ל משרד הבריאות, מנהל היק"ר או מי שהוסמך על ידי מנכ"ל משרד הבריאות בכתב לתת רישיונמנהל" .ה

 .בקנביס למטרות רפואיות

 " : היתר בכתב שניתן מאת ה"מנהל" לפי פקודת הסמים המסוכנים. רישיון" .ו

 .רישיון מהיק"ר להחזקה ולעיסוק בגידול של קנביס רפואי:  "רישיון לגידול קנביס רפואי" .ז

 )"זנים"( הקווים הגנטייםם וכלל (, ממשפחת הקנאביי(Cannabis בצמח הקנביס בה והקשורה חקלאית פעולה כל" : גידול" .ח

, קציר, הדברה, השקיה, הפרחהזנים,  טיפוח, הצמחה, )וגטטיבי ו/או מיני( : זריעה/שתילה, ריבויובכלל פעולות אלו שלו

 חלקיו או הצמח השמדת, בחווה התוצרת סוןחא, אריזהבתוצרת,   טיפול, עיבוד, ייבוש, הבחלה"(, טרימינג)" תפרחות גיזום

 .באלוהקשורות  ופעולות

 .שיון לגידול קנביס רפואירי בעל" : מגדל הקנביס" או "עוסק" .ט

 .י לעוסק הקנביס שיונפק ע"י היק"ר" : מספר זיהוי ייחודעוסק קוד" .י

ש שאינו בעל רישיון לגידול או בעל רישיון המבק קנביס רפואי לעסוק בגידול" : מבקש המעוניין מגיש בקשה" או "יזם" .יא

 .רישיון שבידולהאריך את תוקף ה

נוהל כמפורט ב הגידול הנאותים לקנביס רפואילעמידה בדרישות ובתנאי )תעודה( אישור :   " IMC-G.A.Pאישור" .יב

 .זה

כמפורט  נאותים לקנביס רפואיה " : אישור לעמידה בדרישות ובתנאי האבטחהאישור אבטחה"או  "IMC-GSP" אישור" .יג

 –)אבטחה בתנאים נאותים של שרשרת האספקה לקנביס רפואי  150 :חוזר המשנה למנכ"ל מס'–נוהל משרד הבריאות ב

 .הנחיות, דרישות איכות ואמות מידה נדרשות(

מקום המשמש כדין לגידול של קנביס רפואי הפועל על פי רישיון גידול לפי :  "חוות גידול"" או חוות קנביס" או "חווה" .יד

 .קודת הסמים המסוכניםפ

 הפועל קום המשמש כדין לגידול מקורות ריבוי או לביצוע טיפוח זנים של קנביס רפואימ : "משתלה" או "ריבויחוות " .טו

 המסוכנים. הסמים פקודת לפי גידול רישיון פי על
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 מוצרי של ואריזה לייצור המשמש המסוכנים הסמים פקודת לפי תקף רישיון עסק בעל" : מפעל לייצור מוצרי קנביס" .טז

 .רפואי קנביס

 משאר מבודד, אחד גידול בזמן או גידול ובעונת, אחד גידול במתחם שגודל"(, קו גנטיזן/)" אחד מסוג צמח" : אם צמח" .יז

 .לריבוי לייחוריםלשמש מקור הדיר בשלב גדילה מתמשך ואיטי על מנת  הנמצא, הצמחים

שמקורם מקו  בעלי זהות גנטית, ,"(קו גנטי/זןשתילי צמח הקנביס מסוג אחד )" של כמות מקובצת:  "אצוות ריבוי" .יח

 .ובעונת גידול או בזמן גידול אחד שגודלו במתחם גידול אחד ,צמחי אם אחד

שגודלו במתחם גידול אחד, ובעונת גידול או בזמן גידול אחד,  ,"(קו גנטיזן/קו של צמחים מסוג אחד )":  "צמחי גידול" .יט

 .אחת שמקורם מאצוות ריבוי בעלי זהות גנטית,

שמקורן מקו צמחי  בעלי זהות גנטית, ,"(קו גנטיתפרחות צמח הקנביס מסוג אחד )"צת של כמות מקוב:  "אצוות גידול" .כ

שנקצרו בזמן אחד וטופלו לאחר הקציר בזמן אחד ובעונת גידול או בזמן גידול אחד,  , שגודלו במתחם גידול אחדגידול אחד

 ובאתר אחד.

 .ייצור ואריזה אחד במועד, וות גידול" אחת או יותרשיוצרו מ"אצ, מוצרי קנביסכמות מקובצת של :  "אצוות ייצור" .כא

 .המיועדת מהאצווה ,לבדיקת מעבדה המיועדות הפריט יחידות של הדיגום אופן את המתאר מסמך:  "דיגום  פרוטוקול" .כב

 .מיובשות לאחר "טרימינג" עפ"י אמות המידה כפי שנקבעו ע"י היק"רקנביס "  : תפרחות תפרחות קנביס" .כג

 למעט, הבריאות משרד ידי על ולשימוש להפצה שאושר קנביס ומכיל רפואי לשימוש המיועד מוצר :"מוצר קנביס"  .כד

 ."(תרופות)" התכשירים בפנקס רשום תכשיר

 ." : רשימת דרישות טכניות ופרשנותם, ליישום בחווה לגידול קנביסרשימת תיוג" או "מפרט דרישות" .כה

 .הישימות מהדרישות 100% -וד בהצלחה בעל מגדל הקנביס לעמ-" : דרישת חובהחובה מהותית" .כו

 .הישימות מהדרישות 95% -לפחות על מגדל הקנביס לעמוד בהצלחה ב-" : דרישת חובהחובה בסיסית" .כז

 .-*** לא ברורהאישור  ה או חידושקבלבהצלחה לשם  " : אין חובת עמידההמלצה" .כח

 .ISO17011ינלאומי " : גוף לאומי )או בינלאומי( הפועל בהתאם להוראות תקן בגוף הסמכה" .כט

 י, והוסמך לבדוק ולאשר מגדלISO17065" : גוף אישור )מסחרי( הפועל בהתאם להוראות תקן בינלאומי גוף התעדה" .ל

 .IMC-G.A.Pקנביס לדרישות 

 .Compliance –" : עמידה בהצלחה בדרישה ספציפית של רשימת התיוג  ציות" .לא

 .IMC-G.A.P   -  Conformance -אישור ל " : עמידה בהצלחה במכלול הדרישות לשם קבלתהתאמה" .לב

 .Accreditation –" : הסמכה אקרדיטציה" .לג

 .Certification –" : תהליך התעדה אישור תהליך" .לד
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 .שעות עבודה 8" : עבודה יום" .לה
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 קנביס רפואי לתנאי גידול נאותים שלדרישות והנחיות מהותיות  .4

 כללי  .4.1

הפצה, החזקה, שינוע, בדיקות מעבדה, ניפוק או מחקר של צמח כל פעולה בצמח הקנביס ובכלל זה גידול, ייצור,  .א

הקנביס או מוצריו מחויבת בעמידה בהוראות כל דין ובכלל זה בקבלת רישיונות מתאימים לפי פקודת הסמים 

 .הםהמסוכנים וכן בעמידה בתנאי

ולמות מבחינות גידול צמח הקנביס למטרת שימוש רפואי חייב להיעשות בהתאם לדרישות איכות קפדניות וה .ב

 ת ואחרות המתאימות לתוצרת צמחית המיועדת לשימוש רפואי.וחקלאי

גידול הקנביס הינו למטרת טיפול בחולים ועל כן כל שלבי הגידול, הטיפול, העיבוד וההכנה צריכים להיות בתנאים  .ג

 מיקרוביאלים או כימיים. פיזיים, מאפשרים חשיפה למזהמים  אינםאשר 

אם בעקיפין, נדרשים להתבצע תחת וקשורה לכך, אם במישרין הטיף והעיבוד וכל פעולה הק ,כל שלבי הגידול .ד

-IMCל הפעולות ותהליכי הייצור ובהתאם לנהלי ומבדקי לע"י תיעוד של כ ,בקרת איכות מבוקרת ובשקיפות

G.A.P. 

-IMCביס חוות גידול תהיה בעלת אישור אבטחה תקף על עמידה בדרישות האבטחה עפ"י מפרט האבטחה לקנ .ה

GSP . 

יקוים מערך פיקוח הדוק על שרשרת הגידול, הייצור, ההפצה וההשמדה של קנביס או מוצריו על מנת להבטיח את  .ו

 קיום תנאי הרישיונות, העמידה בתנאי האיכות והאבטחה הנדרשים, ולמנוע אפשרויות לזליגת סם.

חזיק . העוסק יגורמי הסיכון הפוטנציאלים לבקר אתכנדרש, על מנת  ניהול סיכוניםתיק ולתחזק לנהל על העוסק  .ז

 המים בתהליכי עבודתו ותוצריו.סיכון של מז כל םוצמצשם הפעולות שננקטו לל ברשותו תיעוד מלא ש

ועמידה  לשם יישוםהנדרשים וטפסי רישום הוראות עבודה , על העוסק לנהל "מערכת איכות" הכוללת נהלים .ח

 הוראות נוהל זה.ב

 

 דרישות סף .4.2

 .רשום בישראלאו תאגיד  25ישראלי מעל גיל ש, הינו אזרח היזם/המבק .א

בה ניתן לקיים את הגידולים  היזם/המבקש הינו בעל זכויות בקרקע חקלאית )קרקע פרטית או חוזה עם רמ"י( .ב

כאמור בשותפות עם בעלי זכויות בקרקע חקלאית  הינו /ולקרקע הקצאת מים המאפשרת את הגידול המבוקשים

  .שימוש חורג על פי חוק ההתיישבות החקלאיתלאחר קבלת היתר ל
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ניתן לפעילות אישור ועד היישוב המקומי בתחומו תתקיים הפעילות. בנוסף, יש לקבל את הסכמת האגודה החקלאית  .ג

 הפעילות הינה בתחום משבצת חקלאית של קיבוץ או מושב.שבמידה 

 

 

 ידע ניסיון ויישום .4.3

בגידול חקלאי בבתי צמיחה )כגון: ירקות, צמחי תבלין, פטריות,  ניסיוןליזם/ מבקש או למנהל החקלאי מטעמו  .א

 פרחים וגידולים דומים(, לפחות בחמש השנים שקדמו לגידול הקנביס. 

 ניסיון מקצועי מוכח בגידול חקלאי אינטנסיבי.  מטעמו החקלאי למנהל או מבקש /ליזם .ב

 התקשרות עם אגרונום מומחה בגידול וייצור בבתי צמיחה. .ג

בכל  תקף IMC-G.A.Pיתנהלו בהתאם לאמות מידה חקלאיות ראויות ויהיו בעלות אישור  ידול והריבויחוות הג .ד

 .עת

 

 העוסקים בקנביס .4.4

עובד או פועל בחוות שבא במגע ישיר נדרש רישיון פרטני מהיק"ר, לכל מלבד הרישיון לחווה או לחוות הגידול,  .א

  עם הקנביס או יכול לבא במגע כאמור.

לדרישות זהות אשר  עהמלצות משטרת ישראל בכל הנוג , בין השאר לאחר בחינתנו ע"י היק"רהרישיונות יינת .ב

 קיומו של מידע הפוסל את אפשרות מתן הרישיוןתהיה רשאית לבחון לגבי כל מבקש רישיון )בין יזם ובין עובד( 

 .ובכלל זה מידע על הרשעות בפלילים

 בטיחות של כלל העוסקים והעובדים בחווה.תתקיים רמת היגיינה אישית גבוהה ורמת בריאות ו .ג

  העובדים יוכשרו ויוסמכו לתפקידם ויצוידו בביגוד ובציוד מתאים ותקין.  .ד

 

 אתרי, תנאי הגידול ובתי הגידול  .4.5

 רק בחוות גידול קנביס בעלות רישיונות תקפים לפי פקודת הסמים המסוכנים.  ויגודלוחומרי הריבוי קנביס רפואי  .א

  .השמיםיס בשטח פתוח או תחת כיפת י צמיחה או במבנים מתאימים. לא יותר גידול קנבהקנביס יגודל בבת .ב

יש לעמוד בכל דרישות דיני התכנון והבניה הנוגעים בדבר. רישיון  – (קיימים או מתוכננים) במבניםו בבתי צמיחה .ג

ון והבניה או כל דין אחר גידול לפי פקודת הסמים המסוכנים לא מהווה תחליף להוצאת היתר נדרש לפי חוק התכנ
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למבנים. מקום שיובא לידיעת היק"ר כי המבנים לא עומדים בדרישות החוק הדבר יהווה עילה לביטול רישיון 

 הגידול, כולו או חלקו. 

 .בסמיכות באותו מתחםיהיו גם אם  ("משתלות")חוות גידול הקנביס תהינה נבדלות ומופרדות מחוות ריבוי  .ד

מבנים   - לגידול קנביס נדרשים לעמוד בסטנדרטים הטכניים המקובלים בגידולי ירקות או המבנים בתי הצמיחה .ה

 קמ"ש.  150מטר ויכולת עמידה במהירות רוח עד  3 -א יפחת מבעלי גובה מרזב של

בבתי צמיחה המכוסים ביריעות פוליאתילן בגג ורשתות נגד חרקים בקירות ובפתחי האוורור נדרשת התקנת  .ו

     האקלים. בקרתלמערכות 

שם לואמצעים דומים יחידות לדונם, מסחררים  2-4מומלץ כי יותקנו בבתי הצמיחה, מאווררים לסילוק לחות וחום  .ז

הגידול,  היכולה לסייע בשלבים הראשונים שליחידות לדונם, מערכת התזה  2-3 - האקלים בתוך המבנהבקרה על 

 וכן מערכת להתקנת מסכי הצללה או מסכי החשכה להכוונת הפריחה. ,מזרן לח( –כגון ) מערכות לבקרת לחות

יודגש כי אין לייעדם לשימוש  .והאריזה הינם מתקנים ייעודיים לגידול והכנת הקנביס הייבוש מתקני הגידול, הניקוי, .ח

 של גידולם אחרים מחשש לאילוח צולב בין הגידולים. 

דת גידול תהייה מערכת השקיה ודישון נפרדת כך שניתן להשקות כל יחידה בנפרד לפי גילה המורפולוגי לכל יחי .ט

 ומצבה הפיסיולוגי. 

בחווה קיימים הנהלים והתשתיות הפיסיות הנאותות לשמירת היגיינה, בריאות, בטיחות וקיום תנאי עבודה נאותים  .י

 ל העוסקים והעובדים.לשל כ

 .ראוי לייעודו ונשמר בתנאים נאותים, )כאשר ישים לכיול( מכוילה תקין, כל המיכון והציוד בחוו .יא

קיימות דרכי גישה טובות ונוחות לתפעול בחווה וכן קיימת דרך גישה אל חוות הגידול המאפשרת הגעת מכוניות  .יב

 לפתח החווה ונוחיות בכניסה ויציאה מהאתר.

 את מרקם חיי הקהילה של הישוב בו נעשית הפעילות.  יש להבטיח כי הפעילות של גידול הקנביס הרפואי לא תשבש .יג

 

 חומר הריבוי .4.6

בחוות ריבוי לקנביס )"משתלות"(, נבדלות ומופרדות מחוות הגידול   גידול מקורות ריבוי או טיפוח זנים יעשה רק .א

 בעלות רישיונות תקפים לפי פקודת הסמים המסוכנים . )גם אם בסמיכות באותו מתחם(, 

 .בעלת רישיון תקף ו ויספקו שתילי קנביס, כשהם נושאים תווית סימון וזיהוי ייעודית לחוות גידולחוות הריבוי יגדל .ב

 )הזן(קו הגנטיהברמת המין, הזן וטיפוס כימי, ריכוז חומרים פעילים מוגדר ומזוהה לפי  בוטניתחומר הריבוי יזוהה  .ג

 (, יש לציין את מקור חומר הריבוי. CBD  וריכוז THC)ריכוז 
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וות ריבוי שתחזיק ברשותה צמחי קנביס ממין זכר, לצרכי טיפוח והכלאה של קוים גנטיים חדשים, תהיה חייבת ח .ד

להחזיק צמחים אלו במתחם מבודד בתוך חוות הריבוי )הסגר(, עם הגבלת גישה לעובדים מורשים בלבד. השימוש 

 צמחים ממין נקבה בלבד.מותר לשם ריבוי, יבתוצרי טיפוח אלו 

 .וי הבת והשתילים אשר יישתלמר הריבוי להיות חופשי מנגעים ומחלות על מנת להבטיח את בריאות צמחעל חו .ה

זנים / כהריבוי יעשה באופן וגטטיבי ע"י השרשת ענפי משנה מצמחי אם נקביים נבחרים ואשר מוגדרים בשמות  .ו

 .קווים גנטיים

 שיינתנו לשתילים. ההזנה ההשקיה ויתקיים משטר תיעוד לגבי חומרי ההשרשה,  .ז

יהיו מסומנים באופן כזה שיהיה קשר ושייכות בין צמחי האם המוגדרים , אשר מקום מיוחד לצמחי האם יוקצה .ח

  .השתילים שנוצרו מהםובין  קווים גנטייםזנים/כ

חובה  צמח וכיו"ב(: חומר צמחי )כגון זרעים, ייחורים, תרביות רקמה, צמחים, חלקיצורת תייבוא של חומר ריבוי ב .ט

 לחוק ולדין החל על היבוא.בהתאם עפ"י הנחיות היק"ר וכי הייבוא יעשה 

 

 משטרי הגידול  .4.7

ממקור שהינו חוות ריבוי לקנביס  בחוות הגידול יותר לגדל רק שתילי קנביס, נושאי תוויות סימון וזיהויי ייעודיות, .א

 )"משתלה"( בעלת רישיון עפ"י פקודת הסמים המסוכנים.

זהה(,  בוטניזיהוי אצוות גידול" הינה כמות מקובצת של תפרחות צמח הקנביס, שמקורו מסוג אחד של הצמח )" .ב

 CBN –ו   THC, CBDשגודל במתחם גידול אחד, ובעונת גידול או בזמן גידול אחד, ואשר ריכוזי החומרים 

 בכמות זו נבדקו.

לאחר בתוצרת טיפול כשלב הפעולות המוגדר  הייצור,אצוות למפעלי הייצור ולזיהומים העברת מ עלהימנעל מנת  .ג

ותחת  IMC-G.A.Pחוות גידול שהינו בעל אישור ביתבצע במסגרת הפעילות של העוסק  (Post-Harvest) קציר

 אחריותו, שלב זה יהיה:

 קצר ככל הניתן 

 ייעשה בזמנים מוגדרים בלבד 

 ייעשה תוך שמירה על איכות התוצרת ומניעת פגימתה  

 שלב, התוצרת תידרש לעמידה בתנאי האיכות שהוגדרו בנוהל זהבסיום ה 

הגידול ייעשה בתכנון, מוכוון לפי ייצור, באצוות גידול של יחידת גידול מוגדרת ומסומנת. ההפרדה לאצוות נדרשת  .ד

: כגון)טכנית -שכן במידה וקיים טווח זמן מוחשי באופן מורפולוגי בין יחידות הגידול, יתכן כי גם לפעילות האגרו
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שיטות ומועדי הגידול, משטרי ההזנה והשקיה( יהיו השפעות על ריכוזי החומרים הכימיים והחומרים הפעילים 

 בתוך צמחי הקנביס.

המאפשר שליטה מיטבית גידול המכילים מצע גידול מתאים, המצע האופטימאלי הוא כזה  במכליעשה ישתילה ת .ה

למיכלי הגידול ם את סוג והרכב מצע הגידול יש להתאי .ויסודות ההזנה המסופקים לצמח רבזמינות המים, האווי

 .()נפח, גובה,  גיאומטריה ויכולת הניקוז

 .נקיים מפתוגנים הומנייםהגידול יהיו  ימצע .ו

 . נקיים ככל שניתן ממחוללי מחלות שורש בצמחים וממתכות כבדותל יהיו מצעי הגידו .ז

 האמורים.מצע עבור המזהמים בדק וישוחרר לשימוש ע"פ שיקול דעת אגרונום ובהתבסס על אנליזות ליהמצע י .ח

 או בכל מים , במי שפד"ן, במים מושביםהשקיה במי קולחין אסורה  .(קנביס יושקה במים שפירים )מי שתייה .ט

 .מי שתיהבאיכות שאינם 

ודשנים המותרים  כימייםמותרים דשנים , מים ודשן יינתנו בהתאם לדרישות הצמח ובהתאם לשלבי ההתפתחות .י

  .הדשניםלהתקין מערכות בקרה וניטור למנות המים ומנות יש  .לשימוש בחקלאות אורגנית

על מנת להגיע לאיכות  .הדברה וחומרי קנביס רפואי מחייב הקפדה יתרה על נושאי שאריתיות של חומרי דישון .יא

 ומשטרי הדברה מתאימים ותיעודם. ומחלות נדרש ניטור מזיקיםבתוצר הסופי הנדרשת 

ושאר  ת בתי הצמיחה או שטחי הגידול הינה תנאי הכרחי למניעת עשבייה והצטברות חרקיםסניטציה קפדנית בסביב .יב

יש לשמור על סביבה נקייה ולהימנע משתילת . בגידול התקין פגועולהגידול   לפלוש לשטח עלוליםאשר  מזיקים

עשבייה רעה אשר מתפתחת בקרבת מקום ומהווה פונדקאי  השמדתגם כמו   בקרבת אתרי הגידולאחרים צמחים 

 למזיקים שונים.

ינוהל  כמוגדר בנוהל. ריות מותרתלרמת שאלמפורט ורק בחומרי הדברה בהתאם שימוש  יעשהבחוות הגידול  .יג

  כמויות ושם הפגע.  ,, מינוניםלכלול את שם החומרוכן יש מועד בכל  יםרישום ותיעוד משטרי ההדברה המבוצע

" הדברת פגעים בגידול קנביס רפואילהנחיות "בהתאם  יהיה, רפואי קנביס של הגידול בשלבי ההדברה משטר .יד

 שה"ם והיק"ר –אשר פורסמו ע"י משרד החקלאות  המתפרסמות ע"י היק"ר ומשרד החקלאות

https://www.health.gov.il/hozer/list_04102018.pdf . 

רפואי בהתאם לתקנות הגנת הצומח )קיום הוראות תווית לקנביס עודי ייהדברה אושרה תווית לתכשיר כל עוד לא  .טו

 חיות "הדברתהנ, יותר בשלבי הגידול של קנביס רפואי השימוש בתכשירים המורשים ע"פ 1977 - אריזה( התשל"ז

 ון(,תיק( )אריזה תווית הוראות קיום) הצומח הגנת תקנותת )התווי תקנות תיקוןלפגעים בקנביס רפואי", ובהתאם 

 (.2018 ח"התשע
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בסביבות החווה )באזור הגדרות המקיפות את שטח החווה( יותר השימוש בקוטלי עשבים לבקרת עשבייה באופן  .טז

 שלא יהווה סיכון לתהליכי הגידול.   

 

 

 

 והבחו ניהול הפסולת .4.8

 .  ומגוונים הפעילות השוטפת בחוות גידול יוצרת בתהליכיה סוגי פסולת שונים

 .לאחר הקטיףכל שלבי הגידול והטיפול בתוצרת מהנוצרת  הפסולתאת  לנהלהחווה על  .א

 יתקיים משטר הפרדת פסולת לפי סוגים ויעדי פינוי .ב

 תהליכי הגידול והעיבוד הראשונייםמ הנוצרים בכל שלב פסולתהמזהמים וכל התיעוד של יתקיים  .ג

 כל סוג פסולתוהאחסנה של הטיפול האיסוף, המתאר את אופן  ,מפורט טיפול בפסולת" נוהל"החווה תתחזק  .ד

 .יםפינויואופן וכן את יעדי  בחווה

 בכל עת. יםנק והחווה יישמר יבכמות מתאימה לכל סוג אשפה. שטחבמיקום ובשטח החווה יוצבו פחי אשפה  .ה

 באופן שלא יהוו מפגע ומקור לזיהום.ויפונו בתדירות מתאימה אשפה יתוחזקו בצורה נקייה והיגיינית פחי  .ו

כך  ,פסולת צמחית מכל שלבי התהליך תתוחזק באתר ייעודי לכך בחווה. הפסולת תשמר באופן נאות והיגייני .ז

והעיבוד  כי הגידולמפגע וזיהום לתהליל פסולת צמחית )עד פינויה( לא יהווה מקורהאחסנה של שאתר 

 הראשוני.

ותפונה בהתאם להנחיות  קנביס פסולת לניהול הנחיות  IMC-GWDPפסולת צמחית תטופל כמפורט בנוהל  .ח

 .אלו

מתהליכי החווה ו/או חלוקים חד"פ וכד' העשויים לכלול שאריות קנביס על כפפות חד פעמיות משומשות  .ט

 אם להנחיות היק"ר בנושא.לא יושלכו לפח אשפה ביתי, אלא יטופלו בהת פניהם,

באופן חופשי תוך שמירה  מותר םסילוקשהופרדו בפועל משאריות שורשי צמחי קנביס, מצעי גידול משומשים  .י

  על כל דרישות חקיקה ישימות אחרות.
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 טיפול בתוצרת לאחר הקציר .4.9

אין לאפשר  .או מכלים( )סלים, שקים ונקיים המשמשים למטרה זו בלבד צמחים שנקצרים יונחו בכלי איסוף ראויים .א

 זיהומים שונים. למגע ישיר עם הקרקע מחשש 

 מקציר קודם.  שאריות צמחיםמגופים זרים או מכל כלי העבודה וההובלה יהיו נקיים  .ב

ההולם  (Post-Harvest site) ללא אתר לטיפול בתוצרת לאחר קטיף IMC-G.A.Pחווה לא תוכל לקבל אישור  .ג

בתכנון האתר יש להקפיד על תהליך זרימה חד כיווני ע"מ למנוע סיכון לזיהום  .האת היקף הגידול המתוכנן לחוו

  יש לקחת בחשבון את הליכי העבודה באתר.צולב וכן 

כניסה ( יעמוד בסטנדרט הכולל מבנה סגור, וכד' , אריזה, ייבוש, הבחלה)"טרימינג" לאחר הקטיף תפרחותב הטיפול .ד

, מיזוג, שולחנות מחופים בחיפוי המאפשר ניקוי יעילנקייה, קירות חלקה ורצפה טארית(, יכפולה )מבואת כניסה סנ

 .טיפול, חדרי קירור, מטבח, שירותים, ואזור אחסון התוצרת לאחר ניקוי-מחומר בר עבודה וכסאות לעובדים

 -( וטמפרטורה לחותאקלים )לפחות בקרת  י מערכותבעל אטומים, ,יתבצע בחדרי ייבוש יעודייםייבוש התהליך  .ה

 כדי למנוע התבססות של עובשים למיניהם.

חדר האריזה לא ישמש לשום פעילות אחרת זולת אריזת תוצרת, ישמר נקי ברמה גבוהה בכל עת.  חומרי האריזה  .ו

יאוחסנו בתנאים נאותים במחסן הסמוך לחדר האריזה.  ציוד שקילה יהיה מכויל.  יהיה מכשור מתאים ליצירת 

 פוח האריזה )כמקובל בתעשיית המזון( כמו גם מיכשור להלחמת האריזה ואיטומה.ואקום ו/או ני

 

 ותיקוף אצוות הגידול הנחיות אריזה .4.9.1

 .(דולגיגם אם המפעל ממוקם בסמוך אל חוות הלמפעל בתפזורת )מחוות גידול תוצרת לא תועבר  .א

 שקים בהתאם להנחיות הבאות.התפרחות המיועדות לייצור מוצרי קנביס רפואי יארזו על ידי מגדל הקנביס ב .ב

  שכבות 3 -הלחמות, עשוי מ 3, מידות המותאמות לדרישות הלקוח )מפעל הייצור( ב כל שק יהיה .ג

 pete 12 / Alu-8/PE 100 . היק"ר רשאי לשנות את הנחייתו לסוג או ק"ג  1 יהיה במשקל של עדהמלא השק(

 לגודל השקים מעת לעת לפי שיקול דעתו(.

 לציין:  מדבקה ובה, במקומות המיועדים לכך, נדרש מגדל הקנביסעל כל שק תודבק  .ד

i.  שם מגדל הקנביס וקוד העוסק שלו 

ii.  שם המוצר 

iii. מספר אצווה 

iv. משקל ברוטו 
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v. תאריך אריזה 

vi. שם מפעל יצור מוצרי הקנביס אליו מיועד השק וקוד העוסק שלו 

יצור ואקום או למלא באוויר לכדי לשאוב את האוויר מהשק   על הספק בטרם סגירת הפאה הרביעית בהלחמה, .ה

 בהתאמה לתהליך מילוי מאושר למזון.

 

 תהסוכנו ידי על תפיסה .4.9.2

על ידי הסוכנות  ת הגידולחוותפס בייהקנביס )או חלקי צמח המיועדים להשמדה שלא בתוך החווה עצמה( 

למנוע זאת,  שוחרר, בהעדר עילהיו  )קיטום התפרחות( חודשים לאחר גמר הקציר 4, לכל המאוחר הממשלתית

ובתיאום עם משטרת  ללא סייג או בתנאים, רק לגורם מורשה אחר או לאתר השמדה מאושר על ידי המשרד

 , לפי העניין.ישראל

 

 ואצוות הגידול לחוליה הבאה בשרשרת הריבויהעברת אצוות  .4.10

לידי  המצויד ב סגור ווייעשה ברכעל ידי בעל רישיון תקף לשינוע מהיק"ר. השינוע  הכל שינוע של קנביס ייעש

-"GDP 153לחוזר משנה למנהל הכללי  4.9במערכת מיזוג אויר תקינה ומערכת ניטור טמפרטורה וכנדרש בסעיף 

IMC  -   בתנאים נאותים מוצרי קנביס רפואיו קנביס של ומסירה הפצה, האחסוןהניהול" 

 

 והנפקת תעודת אצווה מעבדהבדיקות  .4.11

 בדיקות אנליטיות נקודות הדיגום הנדרשות לביצוע .4.11.1

לוודא ולתעד כי צמחי האם, על מנת כנדרש,  אנליטיות סדירות ותקופתיות בדיקותעל חשבונו, מגדל קנביס יערוך  .א

אשר מיוצרות בחוות הריבוי או הגידול, עומדות  הקנביסאצוות הריבוי, אצוות הגידול ואצוות הייצור של 

 הגידול.בסטנדרטים האנליטיים כפי שנקבעו בכל שלב משלבי 

אשר מחזיקה רישיון בתוקף מאת היק"ר לערוך בדיקות הבדיקות האנליטיות ייערכו ע"י מעבדה אנליטית מוסמכת  .ב

 אנליטיות בקנביס.

 

 

 יבוצעו עבור נקודות הדיגום הבאות לפחות:הבדיקות  .ג
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סוג 

 החווה

אוכלוסייה  שלב הדיגום

 מיוצגת בדיגום

אזור הדיגום 

 הצמחי

 4.11.3בדיקות החובה על פי  הדיגום

 'הסעיף 

חוות 

 ריבוי

קו צמחי אם מקו/ צמח אם

 אחיד גנטי

 C, D אחת לחציון עלווה ירוקה

חוות 

 ריבוי

שתיל בוגר בשלב 

 סופי

אצוות ריבוי 

שמקורה מקו 

 צמחי אם אחד 

מדגם מכל  עלווה ירוקה

 אצווה

B, C, D 

חוות 

 גידול

 20צמח צעיר )עד 

גידול קו צמחי  ס"מ(

שמקורם מאצוות 

 ריבוי אחת

 C, D מדגם מכל קו עלווה ירוקה

חוות 

 גידול

צמח בוגר לאחר 

תחילת ההפרחה 

 ולפני הקציר

 B, C, D, E מדגם מכל קו תפרחת

חוות 

 גידול

תוצר גידול סופי 

)תפרחת( בשלב 

 ההבחלה

(curing) 

 גידול אצוות

 מאצוות שמקורה

 ריבוי אחת

מדגם מכל  תפרחת

 אצווה

A, B, C, D, E, F 

 

 

 

 דיגום נוהלדיגום ו .4.11.2

 -, כגון טבלאות הששיטת הדיגום מייצגת את האצווה סטטיסטי להוכחהמדעי שיטת הדיגום תתבסס על רציונל  .א

Military standard , 

  (EP)המונוגרף הישים בפרמקופאיה האירופאית  או

2.8.20. Herbal Drugs: Sampling and sample preparation; 

 דיגום.תכנית הדיגום יבוצע על פי  .ב

יתועד באופן  יישמר וכל שינוי בו הנוהלעבור נקודות הדיגום השונות,  "דיגום "נוהל חזיק ותפעל ע"פכל חווה ת .ג

 לנוהל.יעשה בהתאם הזמין לביקורת בכל עת. תהליך הדיגום 

שיטה, ציוד, כמות הדגימה שנלקחה, מכלי הדיגום, זיהוי תכולה, תנאי אחסון והוראות : פירוט הכלול י הדיגום נוהל .ד

 ניקיון ואחסון לכלי הדגימה.

נציג הבטחת האיכות של העוסק וייבדק לתקינותו במסגרת מבדקי ההתעדה הנעשים על גום יאושר על ידי דיה נוהל .ה

 ידי גוף ההתעדה.
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 העדכני. הנוהלהאישור יישמר בחווה לצד  .ו

 

 תעודת אצווה ובדיקות החובה .4.11.3

 עוסק ויהיו זמינים לביקורת.יישמרו אצל השל כל נק' דיגום ות בדיקנתוני תוצאות ההאסמכתאות ל .א

תפרחות צובר שתילי קנביס( המיועדת למכירה לחוות גידול קנביס וכן לכל אצוות גידול )צובר לכל אצוות ריבוי ) .ב

קנביס בשלב עיבוד סופי ולאחר אריזה( המיועדת למכירה למפעל ייצור קנביס, תונפק תעודת אצווה חתומה על ידי 

 העוסק או מי מטעמו, אשר תפרט לפחות את: 

)שם "גנרי"( על פי שם הפריט ותצורתו )כגון תפרחות קנביס רפואי, תפרחות קנביס רפואי שם מוצר הקנביס  .1

 בנוהל זה. 7.4מגולגלות, שמן קנביס רפואי וכו'( שבטבלאות הפריטים שבסעיף 

 .CBN –ו   THC ,CBDריכוזי החומרים  .2

 תוצאות בדיקות החובה הרלוונטיות ואת שיטת הבדיקה. .3

 ה. מספר היחידות הכולל באצוו .4

 בחווה. בידי העוסק ויישמר יםוהעתק לרוכשתימסר הרלוונטית  ת האצווהתעוד .ג

המוטלות ובהתאם את רמות מותרות, , המפרט את כלל בדיקות החובה IMC – GMPיש להתייחס למפורט בנוהל  .ד

 מפעלי הייצור המהווים את החוליה הבאה בשרשרת, בנוסף לאלה המופיעות בנוהל זה. על

 - 4.11.1)בהתאם לטבלה המופיעה בסעיף של החווה האחרונה דיגום הר נדרשות עבור נק' בדיקות החובה אש .ה

 יופיעו בתעודת האצווה:

 

A. פעילים: החומרים הריכוז כמות וTHC,CBD,CBN והצורונים החומציים שלהם 

בשילוב מסה  ספקטרוסקופייתע"י או  (LC/MS) נוזל כרומטוגרפיית בשילובמסה  ע"י ספקטרוסקופיית

 . (HPLC)  או ע"י כרומטוגרפיית נוזל (GC/MS) גז  כרומטוגרפיית עם

 שלהם החומציים לבין הצורונים קנבינואידים-הפיטו בין להבדיל האנליטית הבדיקה יודגש כי חובה על

 .ולהציגם בנפרד (THCA (THC acid) לעומת THC למשל)

 

 

B. שאריות חומרי הדברה 

 .(GC/MS) גז כרומטוגרפייתבשילוב ו (LC/MS)  נוזל כרומטוגרפייתבמסה  ע"י ספקטרוסקופיית
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C.  מתכות כבדותמתכות והמצאות 

 כל עוד לא הוצדק ואושר אחרת ייבדקו המתכות הכבדות:

i. ( קדמיוםcadmium) 

ii. ( עופרתlead) 

iii. ( כספיתmercury) 

iv. ( ארסןarsenic) 

v. ( ניקלnickel) 

vi. ( אבץzinc) 

בחוזר זה. ככל שנחוץ, גבולות למתכות כבדות  4.11.4הגבולות והרמות המותרות יהיו כמפורט בסעיף 

 נוספות ייתכן וייקבעו על ידי היק"ר. 

 

 

D. גורמים מיקרוביאליים 

מיקרוביאליים, הגבולות והרמות המותרות יהיו כמפורט אצוות הריבוי והגידול ייבדקו לנוכחות גורמים 

     אלה: הכוללות לפחות אתמיקרוביולוגיה, בדיקות  -בחוזר זה  4.11.4בסעיף 

i. ספירה כללית 

ii. עובשיםו שמרים 

iii.   E.coli 

iv.  O157  E.coli 

v. סלמונלה 

vi. שיגלה 

vii. וםאנטרובקטרי 

viii. ליסטריה 

ix. P. Aeruginosa 

x.  S. Aureus 
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E.  רעלנים 

בחוזר   4.11.4בסעיף  יהיו כמפורטהרמות המותרות רעלנים, הגבולות ומוצרי הקנביס ייבדקו לנוכחות 

 זה.

     ת אלה:הכוללות לפחות א, רעלניםבדיקות 

i. Aflatoxin - B1 

ii. ( )כללי( אפלטוקסיניםB1, B2. G1, G2 )Total–Aflatoxins  

iii. Ochratoxin A 

 

F. חוזי לחותא 

 

 

 בתפרחות הקנביס הרמות המותרות .4.11.4

 : THC, CBD, CBN פעילים החומרים ה .א

 סופי גידול תוצר -בתפרחות הקנביס הכוללות את רמות הצורונים החומציים שלהם  פעיליםהחומרים רמות ה

ידול ללא . לא תשווק אצוות גת למגדל. יישמר תיעוד של הבדיקותיבדקו ויהיו ידועו ,ההבחלה בשלב( תפרחת)

 .הרמות הנ"ל בהתאם לרמות המותרות במוצרי הקנביס שיורשו לניפוק למטופליםבדיקה ורישום. מומלץ כי 

 

 : שאריות חומרי הדברה .ב

הינן על פי הרשימה  יאושרו חומרי הדברה בתווית לקנביס , עד אשר המותרות שיחולו שאריות חומרי הדברהרמות 

ובכל מקרה ברמה שלא  שפורסמה על ידי השירותים להגנת הצומח של משרד החקלאות, המפורסמת באתר היק"ר

 )ח"מ(. ppm 0.01תעלה על 

 

 : המצאות מתכות כבדות  .ג
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בדרישות הפרמקופיאה האירופית העדכנית  שמופיעות התייחסו לרמותרמות המתכות הכבדות המותרות שיחולו 

[Europe(EP) מונוגרף ]1433 "Herbal Drug" "רבית של מתכות כבדות במזוןקווים מנחים לכמות מוב "

 ארצי ועל עדכוניהם: ההמזון המפורסמים באתר שירות 

 תוצרת טרייהעבור  –מאכל, צמחי תבלין, כרובים וחזרת" : "ירקות עליים, סלרי, פטריות, צמחי 3.1סיווג פי  לע

  "תפרחת רטובה" –

תוצרת לאחר ייבוש  עבור  – בלין מיובשים"מאכל, צמחי ת"ירקות עליים, סלרי, פטריות, צמחי : 3.2ועל פי סיווג 

 "מוצרי קנביס" כהגדרתם בנהלי היק"ר.ועבור   "תפרחות קנביס" -

 הרמות המותרות של מתכות כבדות הינן:

 maximum 0.5 ppm(: cadmiumקדמיום )

 maximum 5.0 ppm(: leadעופרת )

 maximum 0.1 ppm(: mercuryכספית )

 indicative(: arsenicארסן )

 indicative(: nickelניקל )

 indicative(: zincאבץ )

 

 גורמים מיקרוביאליים:  .ד

העדכנית  נקבעו על ידי היק"ר גם בהתייחס לדרישות הפרמקופיאהים המותרות שיחולו המיקרוביאלרמות הגורמים 

[Europe(EP)] תקנות הוכן ל-ISO  ,HACCPררים ארוזים ירקות מקו - , לאיכות ובטיחות של מזון מוכן לאכילה

 ראה טבלאות מטה: –( 6)

 גורם מיקרוביאלי

 רמה מקסימלית מותרת )מס' מושבות(

 "תפרחות קנביס רפואי"  -ב

 [CFU/g] 

 20,000 ספירה כללית

 2000 עובשים ושמרים

E. coli 20 

E. coli  O-157 שלילי 

 שלילי סלמונלה
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 שלילי שיגלה

 *שלילי יוםראנטרובקט

 שלילי ליסטריה

S. Aureus שלילי 

P.  Aeruginosa שלילי 

 

אישור  לאחר הצגת רציונל ע"י העוסק וקבלת , זאתשל אנטרובקטריוםסבירה * ניתן יהיה להתיר רמה מינימלית 

 לכך. היק"ר

 

 

 

 

 :רעלנים .ה

 רמות נוכחות של רעלנים משום סוג, למעט:  לא יותרו

Aflatoxin - B1  עדg/Kgµ2 , 

 או 

 .g/Kgµ4עד  -  Total–Aflatoxins( B1, B2. G1, G2)לכלל האפלטוקסינים 

 

 

 : אחוזי לחות .ו

 .± 3%עם טווח סטייה של עד  12%הלחות המותרים באצוות הגידול הינן  רמות אחוזי 

 הצגת רציונל תקף לנושא לאחרמוגמר במוצר ה 9% - 6%בין ניתן יהיה להתיר רמות של אחוזי לחות בטווח 

 וקבלת אישור מהיק"ר.

 

 : ים חיצונייםמזיק .ז

(., חרקים)כגון מזיקי גבעול או עלווה, כנימות, טפילים, מכרסמים או חלקיהם נוכחות של מזיקים חיצוניים לא תותר
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 : ברישיון מגדל קנביסיזם או לדרישות וכללים ל. 5

 תחום הבקשה להערכה והתעדה 5.1

 .IMC-G.A.Pכל המבקש לגדל קנביס למטרות רפואיות רשאי לבקש אישור  .א

שתיל לריבוי או של קנביס רפואי המשמש לצריכת אדם ) והריבוי הגידולתהליכי מכסה את  IMC-G.A.Pור איש .ב

 (. בוד ראשוניית בעאו מעובדו/ תמיובשתוצרת 

 עבור מגדל קנביס למטרות רפואיות. ס"מ( 15)עד  קנביס בלבד שתיליכאמור יהיה ריבוי התוצר של  .ג

 רחות קנביס, ארוזות בלבד.התוצר של גידול כאמור יהיה תפ .ד

בר -מכסה גידולי ומכסה את אך ורק תהליכי ייצור מבוקרים של תוצרת חקלאית ואינ IMC-G.A.Pאישור  .ה

 הנאספים בטבע או צמחי קנביס שגודלו או מוחזקים באופן בלתי חוקי.

 

 

 

 

 התעדההערכה ול הרשמה 5.2

 תהליך ההרשמה 5.2.1

 זה לצורך מוכרים התעדה גופי , יגיש בקשה לתהליך התעדה לגוף ההתעדה. רשימתIMC-G.A.Pאישור המבקש  .א

  נמצאת באתר היק"ר.

-IMC-)מידע נדרש להרשמה להתעדה ל 2ט בנספח על הבקשה להתעדה לכלול לכל הפחות את המידע המפור .ב

G.A.P:בהרשמתו מתחייב מבקש ההתעדה לציית להתחייבות המוצגת בנספח, לרבות .) 

(i) .ציות לדרישות ההתעדה בכל עת 

(ii) .הבאת עדכוני נתונים לידיעת גוף ההתעדה 

(iii) ההגדרות והתנאים בהסכם ההתעדה ל- IMC-G.A.P. 

ישמש כאמצעי זיהוי ייחודי בכל ו יזהה את המבקש י )מספר רישום( אשרמספר זיהוי ייחוד מבקשלהיק"ר ינפיק  .ג

. המספר ישמש לזיהוי מבקש ההתעדה ואין לו כל קשר למוצר או לסטאטוס .IMC-G.A.Pבמסגרת  הפעילויות

 של ההתעדה.

 סודיות, שימוש בנתונים ופרסום מידע על מגדל הקנביס. .ד

(i) ק"ר ולגופי ההתעדה להשתמש בנתוני ההרשמה, לי רשמה נותנים מבקשי ההתעדה, הרשאהבעצם הה

 לצורך תהליכים פנימיים ולשם עיצומים במקרי חריגה מהדרישות.
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(ii)  גופי ההתעדה יעדכנו את בסיס הנתונים באופן שוטף בתוצאות נתונים הפיקוח וההתעדה ובסטטוס

הקנביס  יהמוצרים. בכוונת היק"ר ליצור בסיס נתונים ביק"ר, אשר יכיל את המידע אודות מגדל

 וסטטוס מוצריהם.

(iii)  שיטות הגידול או מוצריו היזם או העוסקגופי התעדה אינם רשאים לשחרר נתונים כלשהם אודות ,

.  היק"ר רשאי או בהתאם לנוהל זה לידיעת צד אחר כלשהו ללא הסכמה בכתב של מבקש ההתעדה

 לפרסם את הנתונים אשר בבסיס הנתונים לציבור הרחב.

יכול להיות תקף במשך שלש שנים היזם או העוסק, שנחתם בין גוף ההתעדה לבין  IMC-G.A.Pהסכם התעדה של  .ה

 לתקופות של עד שלש שנים. מכןאחר ללכל היותר, ולהתחדש 

 מבקש התעדה: .ו

(i) חווה לגידול קנביס אצל גוף התעדה אחד ואינו רשאי להירשם באמצעות  ה שליבצע הרשמה להתעד

 גופי התעדה נוספים.

(ii) ות שונות בבעלותו אצל גופי התעדה שונים, ובלבד שכל חווה הינה ישות משפטית רשאי לרשום חו

 . תנפרד

חווה לגידול קנביס הינה יחידת גידול )יכולה להיות משק, חממה, וכו'( אשר ניתן לראותה כפועלת 

באופן עצמאי )בהתבסס על גורמים כמו גיאוגרפיה, הנהלה, מתקני אחסון וכו'(, רשומה כחברה 

עם גוף התעדה ושמה הוא שיצוין על גבי  IMC-G.A.Pישראל, תחתום הסכם התעדה של   במדינת

 האישור. 

עם גוף התעדה חייב להתבצע לפני שניתן יהיה  IMC-G.A.Pתהליך ההרשמה והחתימה על הסכם התעדה של   .ז

 לבצע מבדקים וביקורת בחווה.

 

 הרשמה באמצעות גוף התעדה חדש 5.2.2

מבקש להחליף גוף התעדה, למסור לגוף ההתעדה החדש את מספר הפיקוח בעבר שכבר נרשם ל יזם או עוסק על .א

 עלולה לגרום. הימנעות מדיווח ולעדכן את היק"ר על החלפת גוף ההתעדה הזיהוי הייחודי שניתן לו מהיק"ר

 להתליית הרישיון.

יף גוף התעדה עד ,  אשר הופעלו כנגדם עיצומים אינם יכולים להחלIMC – G.A.Pהמחזיקים באישור  עוסקים .ב

תגיע  לעוסק שנקבעה אשר גוף ההתעדה היוצא יסגור את אי ההתאמה הנוגעת בדבר או עד אשר תקופת העיצומים 

 לסיומה.
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 נטל ההוכחה 5.3

, זיהום מיקרוביאלי וכו'( בעל פוטנציאל לפגיעה MRL–במקרה שמידע )למשל חריגה מרמת שאריתיות מרבית .א

, IMC-G.A.Pעת גוף ההתעדה/יק"ר לגבי מגדל הקנביס המחזיק באישור בסטאטוס ההתעדה/לתביעה מובא לידי

 .IMC-G.A.Pמגדל הקנביס להפריך את הטענה על ידי אימות והצגת עדות לציות לדרישות של באחריותו 

 במקרים כאלה: .ב

(i) .אם גוף ההתעדה מנהל את התחקיר, על הממצאים ועל הפעולות שננקטו להיות מדווחים ליק"ר 

(ii) ור מוצרי קנביס או בית מסחר למוצרי קנביס מנהלים תחקיר משל עצמם, עליהם לדווח אם מפעל לייצ

 ליק"ר, אשר תיידע את גוף ההתעדה כדי שינקוט באמצעים הנאותים.  יואת ממצא

(iii)  ימי עבודה לכל היותר 14מגדל הקנביס ימציא לגוף ההתעדה הוכחות להפרכת הטענה בתוך. 

(iv) פקה על ידי מגדל הקנביס כדי להפריך את הטענות לחריגה, באם מצא גוף ההתעדה כי  העדות שסו

איננה נאותה, גוף ההתעדה יטיל עיצומים על מגדל הקנביס בהתאם לנוהלי העיצומים הרגיל כמתואר 

 .נוהל זהבהוראות 

זו חייבת לכלול שיטה מתועדת לסימון וזיהוי המוצר הסופי, מאזן  –על מגדל הקנביס לקיים מערכת עקיבות מלאה  .ג

כמותי וכל הרשומות האחרות הנדרשות לשם אימות ובדיקה של המקרה. אם העדות כוללת בדיקות מעבדה, אלו 

 ( ודגימה בלתי תלויה.ISO 17025חייבות להתבצע במעבדות מוסמכות )לתקן הבינלאומי 

 

 

 

 

 

 

 

 ההערכה מבדקי 5.4

כמפורט על ידי גוף ההתעדה צוניים לצורך קבלת תעודה או עמידה בתנאיה יש לבצע ולעמוד במבדקים פנימיים וחי

 בטבלה להלן:
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 עוסקיםמבדקים וביקורת ל

 היקף תדירות 

 בחווה -על כל הדרישות ברשימת התיוג  מבדק אחת לשנה  העוסקמבדק פנימי ע"י 

מבדקים חיצוניים ע"י גוף 

 ההתעדה

 ליזם -מבדק ראשוני/מקדים 
פרשה הו מבדק לנאותות תכניות החווה

 .טיפול בתוצרתלמתקן ה טכניתה

 )פיזיות וניהוליות( מבדק תשתיות ליזם -מבדק ראשוני/מקדים 

 בחווה -כל הדרישות ברשימת התיוג  לעוסק -מבדק התעדה שנתי 

מבדקים מתוכננים  שנימבדק מעקב: 

 בשנה 
 ל הדרישות המהותיות ברשימת התיוגכ

יבוצעו ארבעה מבדקי   –מבדקי פתע 

 ה מראשפיקוח לעוסק ללא הודע

מעקב אחר תיקון הליקויים ממבדקים 

קודמים ועל פי שיקול דעת עורך המבדק 

 על מנת לאמת עמידה בדרישות התקן.

)פתע או  פיקוח "על"מבדקי 

 מתואמים מראש(
 היק"ר שיקול דעתעפ"י  היק"ר שיקול דעת עפ"י 

 

 מבדק פנימי 5.4.1

 על המבדק הפנימי:

ליכים הכלולים בתחום ההתעדה ולציית לדרישות המוגדרות בנקודות לכלול את כל יחידות הגידול בחווה, והתה .א

 הבקרה הישימות.

 .העוסקלהתבצע באחריותו של  .ב

להתבצע לפחות אחת לשנה לפני המבדק השנתי, כנגד רשימת התיוג המלאה )חובה מהותית, בסיסית והמלצות(.  .ג

 רשימת התיוג שמולאה חייבת להימצא בחווה, זמינה לבחינה בכל עת.

 רות וממצאים חיוביים שנמצאו במהלך המבדק הפנימי יתועדו כמתואר, ברשימת התיוג. הע .ד

 מבדקים חיצוניים 5.4.2
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המבדקים )מתואמים מראש ומבדקי פתע( ייערכו על ידי עורך מבדקים של גוף ההתעדה )ראה דרישות מעורך  .א

 דרישות מגוף התעדה(. –מבדקים של גוף התעדה בהוראות הכלליות 

, ע את המבדק לפי רשימת התיוג הרלוונטית )חובה מהותית, בסיסית והמלצות( לכל יחידות הגידולגוף ההתעדה יבצ .ב

 המגודלים בחווה. והקווים הגנטיים סוגי הקנביס

 .מבדק יסכם עורך המבדק את ממצאיו בדו"ח וישאיר בידי העוסק עותק מדוח המבדקה בסיום .ג

 

 מבדק מקדים/ראשוני: – מבדקים מתואמים מראש 5.4.2.1

 ם יעבור מבדק ראשוני אחד להערכה מוקדמת. המבדק יכלול:כל יז

תכניות העמדה כללית של בתי הצמיחה בחווה, תכניות מפורטות של המבנה לטיפול : המבדק יכלול תכניות החווה .א

בחווה + פרשה טכנית )מסמך הכולל  בתוצרת קטופה ותכנית תזרים הגיוני ונאות של התוצרת, הפסולת והעובדים

 .(להנ"ל ת ותהליכי העבודה ומסביר את הרציונלפירוט המהו

 (, שטחי תפעול ומבני אחסנהיחידות הגידול בחווה )חממה או מבנה אחר בו מתבצעים תהליכי החווה לכל .ב

 לאחר הקטיף מתקן לטיפול בתוצרתה .ג

 נהלים והנחיות עבודה / פרוטוקול גידולהערכות סיכונים,   .ד

 

 מבדק שנתי / מבדק חידוש אישור: 5.4.2.2

חובה מהותית,   -סק יעבור אחת לשנה מבדק שנתי שיכלול את כל הדרישות המוגדרות ברשימת התיוג המלאה יזם/עו

 בסיסית והמלצות:

 ל יחידות הגידול בחווה )חממה או מבנה אחר בו מתבצעים תהליכי החווה(לכ .א

 לאחר הקטיף מתקן לטיפול בתוצרתה .ב

 

 מבדקי מעקב: 5.4.2.3

במידת האפשר מבדק בכל מחזור גידול לאחר המבדק הראשוני/השנתי  מבדקי מעקב בשנה.  2גוף ההתעדה יערוך 

 ובמרווח של לא פחות מחודשיים ממבדק מעקב אחרון שבוצע.

ציות יטופל באותה דרך -מבדקי המעקב יכללו את כל הדרישות המוגדרות ברשימת התיוג "חובה מהותית." כל אי .א

 ים מראש.התאמות המתגלים תוך כדי מבדקים שנתיים מתואמ-כמו אי

 .המבדקים יתוכננו כמיטב שיפוטו של גוף ההתעדה .ב
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 פתע: –מבדקי פיקוח ללא תיאום מראש  5.4.2.4

גוף ההתעדה יערוך ארבעה מבדקי פתע, ללא תאום מראש, ובמרווח של לא יותר מארבעה חודשים ממבדק אחרון  .א

 שבוצע.

לעוסק, על פי הנחיית היק"ר ובהתאם יערוך גוף ההתעדה מבדק פתע נוסף אחד או יותר,  א'יחד עם האמור בסעיף  .ב

 להוראותיו.

ציות יטופל באותה דרך -מבדקי הפתע יכללו את כל הדרישות המוגדרות ברשימת התיוג "חובה מהותית". כל אי .ג

 התאמות המתגלים תוך כדי מבדקים מתואמים מראש.-כמו אי

לפני הביקור. במקרה החריג שמגדל שעות  12-גוף ההתעדה יודיע למגדל הקנביס על הביקור המיועד, לא יותר מ .ד

הקנביס אינו יכול לקבל את התאריך המוצע )בשל סיבות רפואיות או סיבות מוצדקות אחרות(, מגדל הקנביס יקבל 

 כן יקבל מגדל הקנביס הזדמנות אחת נוספת להודעה על מבדק פתע. -אזהרה בכתב, כמו

 תוטל השעיה מידית על החווה.אם הביקור אינו יכול להתבצע בשל סיבות שאינן מוצדקות  .ה

 

 עיתוי המבדקים 5.4.3

בעדיפות גבוהה יש לכוון את מועד המבדקים לפעילות הקטיף של תפרחות, וביצוע טיפולים במוצר הקטוף. אולם,  .א

 יכולות להיבדק בכל עיתוי, ובלבד שניתן לצפות בפעילות חקלאית בזמן המבדק. חקלאיותעבודות 

פעיל כאשר הביקורת בתקופת הקטיף אינה אפשרית. דוגמאות להצדקה יכולות ניתן לה -אפשרויות לעיתוי חלופי  .ב

. בנוסף וכיו"בלהיות מגבלות לוגיסטיות או מגבלות עיתוי של המגדל קנביס או של המבקר, שינויים במועד הקטיף, 

 לכך, המגבלות הבאות מחייבות את גוף ההתעדה:

(i) ת מחייבת שהביקורת תתקיים סמוך ככל האפשר באופן מעשי, הביקורת של רשומות ושל ראיות חזותיו

 לקטיף, כך שהמבקר יוכל לאמת נקודות בקרה רבות ככל הניתן.

(ii)  קנביס לשמור ראיות לציותו לנקודות הבקרה המתייחסות האם הביקורת נעשית אחרי הקטיף, על מגדל

 לקטיף האחרון. 

(iii) הצורך בין אם לעוסק מסוים  היק"ר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תדירות והיקף המבדקים ע"פ

 או בין אם באופן גורף בנוהל זה.

 

 מבדק מקדים / ראשוני  5.4.3.1
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   IMC-G.A.P -פרק זה חל על כל יזם המבקש התעדה ל .א

 יזם מהיק"ר מספר/ קודהיזם יפנה לגוף ההתעדה לאחר שקיבל  .ב

 .IMC-G.A.Pשל ע"י היק"ר והיזם חתם על הסכם התעדה  מבדק מקדים יערך לאחר קבלת טופס הרשמה חתום .ג

 

 מבדק שנתי 5.4.3.2

 -חודשים ממועד המבדק השנתי האחרון ויחול על עוסק בעל אישור ל 12-מבדק שנתי יתקיים בחלוף לא יותר מ .א

IMC-G.A.P  ורישיון עיסוק בקנביס, ועל עוסק בעל אישור כנ"ל, העובר לגוף התעדה אחר וזאת רק לאחר אישור

 .חותגוף ההתעדה הקודם שאין פעולות מתקנות פתו

-IMCמבדק יתבצע רק לאחר שגוף ההתעדה קיבל טופס בקשת ההרשמה ממבקש ההתעדה והסכם התעדה של  .ב

G.A.P .חתום על ידי העוסק 

כל חווה אשר נרשמה ע"י עוסק להתעדה בפעם הראשונה חייבת לעבור הערכה מלאה )אימות של כל נקודות  .ג

 הבקרה הישימות( בטרם יונפק אישור.

 .דק למוצר עתידיאין אפשרות לבצע מב .ד

 .לבדוק אותן מתאריך ההרשמה והלאהברשות מבקש ההתעדה חייבות להיות רשומות גידול ועל גוף ההתעדה  .ה

 45חודשים מיום המבדק השנתי הקודם ולפחות  12-מ אוחרב להתבצע לא ימבדק שנתי )לחידוש האישור( חיי .ו

 או יותר, לפי שיקול דעת גוף ההתעדה.ימים לפני תפוגת האישור.  מבדק שנתי יכול להתבצע במועד אחד 

 חודשים בין שני מבדקים שנתיים לצורכי חידוש התעדה. 6חייבת לחלוף תקופה מינימאלית של  .ז

 

 

 

 

 

 

 

 תהליך ההתעדה 5.5

 וולהחזקה ב IMC-G.A.Pדרישות לקבלת אישור עמידה ב 5.5.1

והמלצות. על מנת לקבל  רשימת התיוג מורכבת משלושה סוגי נקודות בקרה: חובות מהותיות, חובות בסיסיות .א

 לעמוד בדרישות הבאות: היזם או העוסקעל  IMC-G.A.P אישור 
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 בכל החובות המהותיות הישימות.  100%: הכרחית עמידה של חובות מהותיות

 בכל החובות הבסיסיות הישימות. 95% לפחות : הכרחית עמידה שלחובות בסיסיות

, יקבע באם ימצא שיש ליישם את ההמלצה וזמני התיקון. עורך המבדק יחליט על הצורך בעמידה בהמלצה: המלצות

 עורך המבדק מועד יעד ליישומה.

יש לספק הסבר לכל נקודות הבקרה אשר אינן עומדות בדרישות או שאינן ישימות, בין שהן חובה מהותית ובין  .ב

זוהי יודגש כי כן יש לספק ממצא לכל החובות המהותיות, אלא אם צוין אחרת ברשימת התיוג )-ה בסיסית. כמוחוב

 חובה לגבי מבדקים פנימיים כמו גם למבדקים חיצוניים(. 

 

 התאמה לדרישות ההתעדה -בקרה ואי ציות לנקודת-אי 5.5.2

 במקרים הבאים רשאי גוף ההתעדה להטיל השעיה על החווה כולה

מבוצעת בהתאם  אינהוהנמצאת ברשימת התיוג  G.A.P-IMCת )לנקודת בקרה(: נקודת בקרה של אי ציו .א

 לקריטריון העמידה בה. 

 IMC-G.A.Pהתאמה )לדרישות ההתעדה(: אי עמידה בדרישות המינימום לקבלת תעודה ו/או הפרת כלל של -אי .ב

 הדרוש לשם קבלת תעודה.

החוזה שנחתם בין גוף ההתעדה ומגדל הקנביס, המתייחס לסוגיות  התאמה חוזית: הפרה של תנאי כלשהו בתנאי-אי .ג

IMC-G.A.P. 

-IMC לתהליך ההתעדה שלהנוגעת  יזם או עוסקמקרים לדוגמה: אי עמידה בתנאי רישיון הגידול, הודעה כוזבת של 

G.A.Pסימון אסור בסמל גוף ההתעדה ל ,- IMC-G.A.Pוצא באלה., אי עמידה בתשלומים בהתאם לתנאי החוזה, וכי 

 

 

 

 

 

 

 חישוב העמידה בחובות הבסיסיות 5.5.3

 :ציות-אי ת בהן מותרובסיסיהחובה ההנוסחה הבאה תיושם לצורך חישוב מספר דרישות  .א
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{ 

)מספר כל הדרישות שהן 

חובה בסיסית ברשימת 

 התיוג(

- 

)מספר הדרישות שהן חובה 

בסיסית אך אינן ישימות 

 בחווה(

} x 5% = 

חובה ה)מספר דרישות 

-אי ת בהן מותרויבסיסה

 ציות(

 

 , מטה, יש לעגלו כלפי אינו שלם ציות-אי ת בהן מותרובסיסיהחובה האם המספר הכללי של דרישות 

 .3 -ל יעוגל, 3.5הוא  ציות-אי ת בהן מותרובסיסיהחובה האם המספר הכללי של דרישות  לדוגמה: 

 ה לשם מעבר.להיות מעוגל כלפי מעל אינו יכולכמו כן גם ציון תוצאות המבדק 

 .)הנדרש לשם מעבר( 95% -אינו יכול להיות מעוגל ל 94.8%של לדוגמה: ציון 

חייב להיות למספר דרישות החובה הבסיסיות, ציות -לאחר המבדקים, בכל המקרים, החישוב המראה ציות או אי .ב

 .ן בברור במסמכי דוח המבדקיצויו ,ולעוסק ליק"ר, לגוף ההתעדה זמין

 

 דרישות ישימות 5.5.4

רישות אותן יש לקחת בחשבון לשם חישוב אחוז הציות עבור חובות מהותיות ובסיסיות תלויות במגדל הקנביס ובחווה. הד

כך יוכלו אחוזי . עומדים בדרישות ההתעדה, המגודלים  מהקווים הגנטייםעל המבקש להבטיח שכל יחידת ייצור וכל אחד 

למלא רשימת תיוג שלמה עבור מבדקים פנימיים וחיצוניים  הציות להיות מחושבים תוך התייחסות לכל הדרישות. יש

 של כל מגדל קנביס.

 

 החלטת ההתעדה 5.5.5

לוח לאחר יישובן של כל אי ההתאמות  ימי 28תעדה בתוך תקופה מרבית של גוף ההתעדה יקבל את החלטת הה .א

 שהיו תלויות ועומדות.

ההתעדה עצמו, נוהל ונות והערעורים של גוף כל התלונות והערעורים נגד גופי ההתעדה יטופלו בהתאם לנוהל התל .ב

חייב להיות מובא לידיעת לקוחותיו. במקרה שגוף ההתעדה אינו מגיב בצורה הולמת, אשר לכל גוף התעדה  חובה

 תלונת מגדל הקנביס יכולה להישלח ליק"ר. 

 

 

 עיצומים 5.5.6

 כללי
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להלן:  –הסכם ההתעדה או ביטול  התאמה,  גוף ההתעדה יטיל עיצומים )אזהרה, השעיית מוצר-כאשר מזוהה אי .א

 ( על עוסק כמצוין בפרק הנוכחי."עיצומים"

 יזם/עוסק אינם יכולים להחליף גוף התעדה עד אשר תיושב אי ההתאמה שבעתיה הוטלו העיצומים. .ב

רק גוף ההתעדה אשר הטיל את העיצומים רשאי להסירם, ובלבד שקיימת עדות מספיקה ובזמן הנכון לביצוע פעולה  .ג

 כתובה או חזותית(. –)בין אם באמצעות מבדק חוזר או בצורת עדות אחרת  מתקנת

 

 אזהרה 5.5.6.1

 אזהרה מוצאת לכל סוגי אי ההתאמות המזוהות. .א

חייב לקבל אזהרה כאשר הביקורת מסוכמת. זוהי הודעה זמנית  העוסקהתאמה, -אם במהלך המבדק מזוהה אי .ב

 שניתנת לביטול בידי סמכות ההתעדה של גוף ההתעדה.

 ראשוני: מבדק .ג

(i) התאמות הנמצאות בטיפול, יש ליישב בתוך שלושה חודשים מתאריך המבדק על מנת להסיר את -אי

 האזהרה.

(ii)  במקרה שאזהרה אינה מוסרת בתוך שלושה חודשים, חייב להיערך מבדק מלא )מבדק חוזר( לפני

 שניתן יהיה להנפיק תעודה. 

 מבדקי מעקב: .ד

(i) ימים. 28 התאמות הנמצאות בטיפול יש ליישב בתוך-אי 

(ii)  אם אי ההתאמה היא כנגד חובה מהותית, התקופה שתינתן להסדרת הציות בטרם השעיה תהיה תלויה

במידת הקריטיות של אי ההתאמה במונחי בטיחות של אדם, של סביבה ושל צרכנים, כפי שתוערך 

מים( הי 28על ידי עורך המבדק. גוף ההתעדה יקבל את ההחלטה לגבי התקופה שתינתן )בתוך תחום 

למגדל הקנביס כדי ליישב את אי ההתאמה מול אותה חובה מהותית. לא יינתן זמן להשגת ציות כאשר 

אדם, של הסביבה ושל צרכנים, והשעיה תוטל באופן -מדובר באיום רציני הקיים לבטיחות של בני

 מידי.

(iii) תעדה אשר אם קיימת סוגיה של בטיחות המוצר, הדבר יופנה במהירות לוועדת ההתעדה של גוף הה

הימים הרגילה. הודעה על כך תימסר  28תחליט על תקופה קצרה יותר לפעולה מתקנת מאשר תקופת 

 באמצעות מכתב אזהרה רשמי.

(iv) ( תוטל השעיה.   28אם סיבת האזהרה אינה נפתרת תוך התקופה שנקבעה )ימים לכל היותר 
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 תה/והשעי 5.5.6.2

עוסקים או מגדל קנביס, או על על או  קווים גנטייםעל מוצרים או על גופי התעדה רשאים להטיל ולהסיר השעיות  .א

 חוות קנביס שלמה או חלק ממנה.

אינו יכול להציג עדות ליישום של פעולות מתקנות אפקטיביות לאחר הוצאת  עוסקגוף התעדה יטילו השעיה כאשר  .ב

 אזהרה.

 לאחר שההשעיה הוטלה, יקבע גוף ההתעדה את התקופה המותרת לשם תיקון. .ג

אשר בתחום ההסמכה  הקווים הגנטייםאו על כל  קווים גנטיים מספר אחד, על קו גנטין ליישם השעיה על נית .ד

 (.העוסק)השעיית 

 יש להשעות את המוצר בשלמותו. –באופן חלקי אצל מגדל הקנביס, כלומר  קו גנטיאין אפשרות להשעות  .ה

השתמש בלוגו האישור לסימון המוצרים, ברישיון/אישור של במהלך תקופת ההשעיה ייאסר על מגדל הקנביס ל .ו

 לקו הגנטי שלאו  בהקשר למוצר IMC-G.A.P -החווה או בכל סוג אחר של מסמך המקושר בדרך כלשהי ל

 המושעה. הקנביס

 התאמה נפתרה לפני תום התקופה שנקבעה, העיצומים הנוגעים בדבר-אם מגדל הקנביס מודיע לגוף ההתעדה שאי .ז

  ההתאמה.-לפתרון אייוסרו, בתנאי שיש ראיות מספקות  ההתאמה-אי

 .ההתעדה ביטול הסכם עיצום של אם סיבת ההשעיה לא נפתרה בתוך תקופת הזמן שנקבעה, יוטל על מגדל הקנביס .ח

 

 ביטול ההסכם 5.5.6.3

 ביטול ההסכם יוטל כאשר: .א

(i) אמון בציות לדרישות -גוף ההתעדה מגלה ראיה להונאה ו/או סיבה לאיIMC-G.A.Pאו , 

(ii) אינו יכול להציג ראיה ליישום של פעולה מתקנת אפקטיבית לאחר השעיה שהוטלה על ידי גוף  עוסק

 התעדה, או

(iii) התאמה חוזית )הפרת חוזה(.-כאשר קיימת אי 

, IMC-G.A.Pחווה( על שימוש בלוגו גוף ההתעדה לסימון /העוסקכתוצאה מביטול ההסכם יחול איסור מוחלט )על  .ב

 . IMC-G.A.P-או בכל מסמך אחר העשוי להיות קשור ל ,העוסקבאישור של 

 IMC-G.A.P לתהליך התעדה לצורך קבלת אישורשקיבל הודעה על ביטול ההסכם לא יוכל להתקבל מחדש  עוסק .ג

 .היק"ר , אלא אם יוחלט אחרת ע"יחודשים מתאריך הביטול 12במשך 
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 הודעות וערעורים 5.5.7

בל הודעה או לערער בכתב לפני גוף ההתעדה כנגד אי ההתאמה חייב לפתור את אי ההתאמות שעליהן קי העוסק .א

 תוך הסבר הסיבות לערעור.

 אם אי ההתאמות אינן נפתרות תוך הזמן המוגדר, העיצומים יוחרפו.  .ב

 

 על ידי היק"רעיצומים  5.5.8

ראיות  לאורגופי התעדה עוסקים ועל עיצומים על ולהסיר להטיל לזמן עוסק או גוף התעדה לשימוע או יק"ר הזכות ל

 הסכם שנחתם בין היק"ר לבין גוף ההתעדה.נוהל זה או סעיפי הפרת סעיף מלגבי אי עמידה בנהלים או ב

 

 IMC-G.A.Pאישור ומחזור ההתעדה של   5.5.9

 ףכאשר מגדל הקנביס מחלי ,מישות משפטית אחת לאחרתמעוסק אחד לעוסק אחר או אישור איננו ניתן להעברה  .א

 מחדש. יידרש מבדק מלאאת הישות המשפטית. במקרה שכזה 

, (מכל סיבה שהיא)אישור מחדש שנדחו לעיצומים שהוטלו, כמו גם מבדקים ]חודשים  12מחזור ההתעדה הוא בן  .ב

 .[אינם מאריכים את מחזור ההתעדה

 

 G.A.P-IMC המידע על גבי אישור 5.5.9.1

 2פיעה בנספח ", המוIMC-G.A.P  -יהיה בתצורת "תעודת אישור לעמידה בתנאי איכות  IMC-G.A.Pאישור  .א

 לנוהל זה ובשינוי הסמלילים על פי גופי ההתעדה הרלוונטיים בלבד.

כלול את כל המידע כפי שהוגדר ע"י היק"ר. האישור המודפס יונפק על ידי גוף ההתעדה יהאישור המודפס אשר  .ב

 עוסק.אותו תאים למידע הזמין במועד ההנפקה בבסיס הנתונים של היק"ר לגבי י

 אריך שבו קיבל גוף ההתעדה את החלטת האישור לאחר שיושבו כל אי ההתאמות.תאריך האישור: הת .ג

 :האישורתוקף  .ד

(i)  .לקצר את מחזור  םגוף ההתעדה רשאיהיק"ר או תאריך תחילת התוקף ועוד שנה אחת, פחות יום

 ההתעדה ואת התוקף.

(ii) עוסק, יחזור במבדקי חידוש אישור הבאים: תאריך סיום התוקף של תעודות האישור הבאות שיונפקו ל

 תמיד אל תאריך התחלת התוקף של האישור המקורי. 
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 IMC-G.A.P הארכת תוקף של אישור 5.5.9.2

 חודשים( בתנאים הבאים: 3חודשים )לתקופה מרבית של  12 -התוקף יכול להיות מורחב מעבר ל .א

(i) צורך חידוש אישור לגוף ההתעדה בקשה להתעדה מחדש ל במועד  שלח העוסק IMC-G.A.P טרם ,

 .האישורהמקורי של  ותוקפתפוגת 

(ii)  .בקשת ההארכה מנומקת בנימוק תקף 

(iii)  .קיים הסכם בר תוקף בין העוסק לבין גוף ההתעדה 

(iv)  אישור מבדק לחידוש  העוסקבמהלך תקופת ההארכה תיערך אצל IMC-G.A.P. 

אריך ולא התקבלה בקשה להתעדה מחדש אצל גוף התעדה, לא ניתן לה ךאשר לא הוארהאישור, של  ואם פג תוקפ .ב

 בדיעבד.  האישוראת 

 

 IMC-G.A.P -שמירה על רצף האישור ל 5.5.9.3

 המחזיק באישור תקף.  העוסקהאחריות על שמירת רצף האישור מוטלת על  .א

(i) מחדש טופס בקשה להתעדה בו יעדכן את גוף ההתעדה בכל הפרטים במועד יגיש מידי שנה  עוסק

 הרלוונטיים להתעדה מחדש. 

(ii) חייבים לקבל אישור מחדש של גוף ההתעדה מדי שנה לפני מועד  והמוצרים המיועדים להתעדה עוסק

 אישור. הפקיעת תוקף 

לא יוכל העוסק ולא התקבלה בקשה להתעדה מחדש אצל גוף התעדה,  ךאישור אשר לא הוארהשל  ואם פג תוקפ .ב

 ללא קבלת אישור לכך מהיק"ר. IMC-G.A.P -לפנות לגוף התעדה לחידוש אישורו ל
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 :  IMC-G.A.P מוסמך ללים לגוף התעדהדרישות וכ ,תנאים 6

 גופי הסמכה והתעדה -כללי   6.1

יק"ר  - סוכנות ישראלית ממשלתית לקנביס רפואי -קובע את דרישות משרד הבריאות  ,כהגדרתו בנוהל זהפרק זה  .א

 .IMC-G.A.Pאישור  מתן ( כארגון בלתי תלוי לפעילויות של עריכת מבדקים, התעדה וCBמגוף ההתעדה )

 ול דעת היק"ר, ניתן יהיה לעדכן את תנאי פרק זה ולפרסם באתר היק"ר את תנאיו המעודכנים.לפי שיק .ב

כולל עדכוניו, ולחתום עליו כחלק מהליך הבקשה להיות גוף  פרק זה בנוהלגוף ההתעדה נדרש להסכים לתנאי  .ג

"הסכם הסמכה  -כ חתימתו של גוף ההתעדה על גבי הנוהל משמעו כזה.כולהישאר  IMC-G.A.P -התעדה מוסמך ל

 להתעדה".

-IMC למתן אישורעל ידי היק"ר  אשר הוסמךמשלימים זה את זה, וגוף התעדה  נוהל זה על כל סעיפיו ונספחיו .ד

G.A.P .חייב לציית לכולם דרך קבע 

 

 גוף התעדה אישור  6.2

 (Accreditation) היק"ר על ידי IMC-G.A.P -ל הסמכת גוף התעדה 6.2.1

 ה תאגיד ישראלי. יהי IMC-G.A.P -גוף ההתעדה ל .א

התחום -. ההסמכה תהיה לתתISO/IEC 17065גוף ההתעדה יחזיק בהסמכה בינלאומית מוכרת, תקפה, לתקן  .ב

הנוכחית(, בשלוש שנים האחרונות, לפחות. הסמכה בינלאומית  בגרסתה) .GLOBALG.A.P"פירות וירקות" של 

ף ההתעדה ישלח העתק של תעודת הסמכה זאת תהיה תנאי בסיסי לחתימת הסכם הסמכה והתעדה עם היק"ר. גו

 בינלאומית אל היק"ר.

 IAF Multilateral Recognitionחתום על והינוגוף הסמכה בינלאומי גוף ההתעדה בעל הסמכה מ .ג

Arrangement  או בקיצור(MLA  )מוצרים, בהתאם להנחיות תקן  להתעדתGLOBALG.A.P. 

 לבד שתעודות האישור שיפיק, יונפקו בישראל בלבד.גוף ההתעדה יכול לייצג גוף התעדה בינלאומי, וב .ד

, GLOBAL G.A.Pימי מבדק לפחות בשנה בישראל לתקן  100גוף ההתעדה יהיה בעל ניסיון מקצועי מוכח של  .ה

 שנים האחרונות, באמצעות עורכי מבדקים ישראליים. 3 -בכל אחת מ

, לנפק IMC-G.A.P -מבדקים כלשהם ל גוף ההתעדה חייב להשלים את הצעדים הרשומים מטה בטרם יוכל לבצע .ו

 ולפני שניתן יהיה להעניק לו הסמכה לכך. IMC-G.A.P -תעודות כלשהן ל
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(i)  גופי ההתעדה המבקשים לקבל הסמכה מהיק"ר(Accreditation ,)על  מהיגישו בקשה להסמכה חתו

 .ידי בעל זכות חתימה בחברה

(ii) וף ההתעדה המבקש את הצעדים לאחר בחינת הבקשה להסמכה ולפני הענקת ההסמכה, ישלים ג

 הבאים: 

 .IMC-G.A.P ומתן אישורהתעדה לביצוע תהליך הסכם הסמכה נוהל זה אשר יהווה יחתום על  .1

 .מטעמו אל היק"ר IMC-G.A.Pיעביר את רשימת עורכי המבדקים של  .2

את . ההכשרה תכלול IMC-G.A.Pיבצע הכשרה של עורכי המבדקים הדרושה לשם ביצוע מבדקי  .3

 והנחיות נוהל זה לרבות נספחיו.הוראות 

גוף ההתעדה ימנה עובד בחברה שישמש כמנהל תכנית אשר יהיה אחראי מטעמו על יישום הדרישות ואיש קשר  .ז

 למתן דיווחים ליק"ר. 

 

 תלות, העדר משוא פנים, חשאיות ואמינות של גוף התעדה-אי 6.2.2

 כהנחיות היק"ר." ענייניםניגוד  גוף ההתעדה יחתום על "טופס הסכם, גילוי נאות והתחייבות למניעת .א

, גוף התעדה מוסמך חייב להיות בנוי כך שתובטח הפרדת פעילויות העלולות להביא ISO/IEC 17065-בהתאם ל .ב

לניגוד עניינים. כל עובדי גוף ההתעדה חייבים לפעול ברמות גבוהות של אמינות מקצועית, להיות חופשיים מלחצים 

לים להשפיע על שיפוטם, ונאסר עליהם במיוחד קידומם של סחורות או של מסחריים, כספיים או אחרים העלו

 שירותים במהלך פעילויות בקרה והערכה.

לחוות הקנביס או לעובדיהם ומוצריהם, כולל פרטים על תהליכים, דו"חות מבדק  ,לעוסק המתייחסחשאיות: מידע  .ג

החוק דורש אחרת(. לא ישוחרר מידע לצד  )אלא אם כסוד מסחרי או מידע חסויומסמכים הקשורים בהם, יטופל 

שלישי ללא הסכמה מוקדמת בכתב של העוסק אלא אם הוצהר אחרת בהוראות הכלליות או בהסכם ההתעדה של 

IMC-G.A.P .או בהתאם להרשאה אחרת בדין 

רק מי שהם צדדים במערכת, שהוגדרו קודם לכן, יהיו  IMC-G.A.Pהגנת נתונים: בתוך מסגרתה של מערכת  .ד

שאים לראות את הנתונים )העוסק, גוף ההתעדה והיק"ר(. בנוסף לכך, העוסק רשאי לאשר להעביר נתונים ר

 ללקוחותיו, ההרשאה תהיה תמיד בכתב, קודם שחרור המידע. 

 שנים. 7נתוני מגדל הקנביס יישמרו על ידי כל הצדדים הרלוונטיים, למשך  .ה
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 דרישות כלליות 6.2.3

-IMCפעולי שיכלול את הדרישות המפורטות במסמכי ההוראות הכלליות של גוף ההתעדה יתחזק נוהל עבודה ת .א

G.A.P  .והנחיות לשימוש ברשימת התיוג שיהיה זמין להערכה לפי בקשת היק"ר 

 גוף ההתעדה ימלא את כל התנאים הבאים: .ב

(i) באמצעות  ירשום את כל עורכי המבדקים, בין אם שכירים ובין אם קבלני משנה, בבסיס הנתונים

 .2עובדים" כמופיע בנספח -ן אקסל "טבלת פרטים אישייםגיליו

(ii) כל עורכי המבדקים המאושרים על ידו לבצע מבדים ל- IMC-G.A.P  יעמדו בכל דרישות ההכשרה

 .הרלוונטיים

(iii)  )יקבל מהיק"ר )טרם התחלת העבודה( רישיון לגוף ההתעדה ולכל אחד מעובדיו )כל עובד בנפרד

רישיון לכניסה ושהייה )כולל מגע עם הסם( בחצרים  IMC-G.A.P -המעורבים בפעילות ההתעדה ל

 .המשמש לגידול סם מסוכן, ע"פ פקודת הסמים המסוכנים

את העדכונים, ההנחיות והדרישות ביחס  IMC-G.A.P-גופי ההתעדה אחראים להעביר ללקוחותיהם הרשומים ל .ג

 המפורסמות על ידי היק"ר מעת לעת.  IMC-G.A.P -ל

 הזכות להשתתף, במבדקים שייערכו על ידי גופי התעדה. ליק"ר תהיה שמורה .ד

 IMC-G.A.Pליק"ר אודות שינויים בסגל העובדים אשר רלוונטיים לניהול תכנית  מיידיגוף התעדה ידווח באופן  .ה

כגוף  תפקודו)לדוגמה: החלפת מנהל התכנית, עורכי מבדקים וכו'( ואודות כל השינויים העשויים להשפיע על 

 לוי, ובמיוחד השעיית או הסרת הסמכתו או שינויים תאגידיים.התעדה בלתי ת

גוף התעדה ישתף פעולה באופן פעיל עם היק"ר במהלך טיפול בתלונות המתייחסות לגוף ההתעדה או לעוסקים  .ו

 בחוזה.    עמוהקשורים 

 

 הכשרת הסגל וכישוריו 6.2.4

", אשר יהיה נציג גוף IMC-G.A.Pית כל גוף התעדה שהוסמך על ידי היק"ר, ימנה איש קשר שייקרא "מנהל תכנ .א

 ההתעדה כלפי היק"ר. אדם זה:

(i)  חייב לפחות לעמוד בדרישות עורך מבדקים שלIMC-G.A.P  ( 3 ספחנ)ראה 

(ii) .חייב לקחת חלק בתהליכי קבלת ההחלטות האופרטיביות ו/או הניהוליות בגוף ההתעדה 

(iii)  בכל הנוגע ל ולמנהלהיהיה אחראי להתקשרות- IMC-G.A.P  

(iv)  לפניות תפעוליות של היק"ר כפי שיידרש. כאשר "מנהל תכנית יגיבIMC-G.A.P. אינו זמין, יוטלו "

 תחומי האחריות הללו על מחליף.
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(v) יפיץ את כל המסרים המתקבלים מהיק"ר בנוגע ל- IMC-G.A.P  לכל סגל גוף ההתעדה המעורב

 בפעילויות ההתעדה.

(vi) .ישתתף בפגישות יזומות על ידי היק"ר, ככל שיידרש 

רק עורכי מבדקים הממלאים את כל דרישות  IMC-G.A.Pגוף ההתעדה יעסיק/יפעיל לשם ביצוע מבדקים של  .ב

IMC-G.A.P (. 3 )ראה נספח 

)בהתבסס על חומר הדרכה מתאים ועל המסמכים  IMC-G.A.Pגוף ההתעדה יכשיר את כל עורכי המבדקים של  .ג

אחראי לכך שכל  IMC-G.A.P. מנהל תכנית המחייבים( בהתאם לדרישות "הסכם הסמכה וההתעדה" העדכני

 עורכי המבדקים הרשומים, ישלימו את כל ההכשרות הנדרשות.

יק"ר הזכות לבקש באופן אקראי הוכחת כישורים של עורכי המבדקים אשר אושרו על ידי גוף ההתעדה.  במקרה ל .ד

יק"ר הזכות לישות הכישורים, שגוף ההתעדה אינו מסוגל להציג ראיה כזו או עורכי המבדקים אינם עומדים בדר

 .    IMC-G.A.P -לאסור על אותם יחידים לבצע מבדקים ל

שהוא  IMC-G.A.P-גוף ההתעדה יבצע לפחות אחת לשלוש שנים מבדק בצפייה לכל אחד מעורכי המבדקים ל .ה

 מפעיל, וזאת על מנת לאמת את יכולותיהם.

 ם שלו ולהכשרתם. גוף ההתעדה יפעיל מערכת לכיול מתמיד בין עורכי המבדקי .ו

 

 תקשורת נתוני התעדה בין גוף ההתעדה לבין היק"ר 6.2.5

 תקשורת הנתונים של גוף ההתעדה עם היק"ר: .א

(i)  תבטיח שמיד לאחר שגוף ההתעדה מקבל את החלטת ההתעדה, יינתן אישורIMC-G.A.P בהתאם  

 להחלטת גוף ההתעדה. 

(ii) יק"ר."מאושר" בבסיס הנתונים של ה-תבטיח שיעודכן סטאטוס המוצר ל 

(iii)  תבטיח שמיד לאחר שהוטלו עיצומים, ישתנה הסטטוס של מגדל הקנביס או חוות הקנביס בבסיס

נטי )אסור שהזמן בין הטלת העיצומים לבין עדכון ווביק"ר לסטטוס הרל IMC-G.A.Pהנתונים של 

 בסיס הנתונים יחרוג מיום עבודה אחד(.  

(iv) ם של כל מבדק ושל כל ביקורת )לרבות אלה בדבר כל הפרטי ,מיידית זמינות של מידע נגיש תבטיח

 של מבדקי התעדה, מעקב ומבדקי פתע( וכן את פרטי כל אחת מהתעודות.
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 לגידול קנביסהמיועדת  החוולתהליך ההתעדה עבור  של יזם או עוסקרישום  6.3

 כללי 6.3.1

 בסיס הנתונים.ברישום ל כל חוות גידול או משתלה המיועדות להתעדה חייב .א

בלבד. רק המחזיק החוקי באישור  מונפקים לעוסק הרשום,  IMC-G.A.Pוהסכם התעדה של  IMC-G.A.Pאישור  .ב

IMC-G.A.P דהיינו הישות המשפטית הרשומה באישור ,IMC-G.A.P התייחסות, רשאי לשווק מוצרים תוך 

 .IMC-G.A.Pלאישור 

, ת חידוש ההתעדה השנתי ולכל הפחות לקרא ,בכל פעם שיחול שינויובאופן סדיר את היק"ר גוף ההתעדה יעדכן  .ג

  סטטוס העדכני של התעדת העוסק.ב

גוף ההתעדה יתחזק נוהל הענקת תעודות מפורט בבירור כחלק מהמסמכים התפעוליים של גוף ההתעדה, ועליו  .ד

 .IMC-G.A.Pלכלול את ההוראות הכלליות של 

 

  על ידי גוף ההתעדהרישום ביצוע ה 6.3.2

, אצל גוף התעדה מוסמך, כצעד ראשון )במידה ואושר( מדי שנה הרשמתויבצע הרשמה, ויחדש  יזם או עוסק .א

 .IMC-G.A.Pלקבלת אישור 

ייחתם הסכם .  ביניהם שנרשם הצעת מחיר שתהווה הבסיס העסקי להתקשרות ליזם או לעוסקגוף התעדה ינפיק  .ב

 גוף ההתעדה. התקשרות בין היזם/עוסק לבין

ההתעדה הרלוונטיים אינו מבטיח הענקת תהליך דקים וסביר ללקוחותיו שהתשלום על המבלהגוף ההתעדה על  .ג

 )נדרשת גם התאמה לדרישות/עמידה בהצלחה במבדקי ההתעדה(. IMC-G.A.Pאישור 

פונה להרשמה לגוף התעדה, גוף ההתעדה חייב לפעול  IMC-G.A.P -מס' רישום לאשר קיים עבורו  עוסקכאשר  .ד

 ך הוראות אלו."נוהל מעבר בין גופי התעדה" כמוגדר בהמש-בהתאם ל

ראשון, מבקש לעבור לגוף התעדה חדש, גוף ההתעדה המקבל יערוך בדיקה בבסיס הנתונים, כצעד  יזם/עוסקכאשר  .ה

 מנת לוודא את הסטטוס שלו בטרם ינקוט פעולה כלשהי. על

 הרשומים להתעדה אצלו. עוסקיםעל גוף ההתעדה לקבוע וליישם נהלים לאיסוף עדכוני נתונים של  .ו
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 ך ההערכהתהלי  6.4

)ראה ועומד בדרישות שנקבעו  IMC-G.A.P -גוף ההתעדה שהוכשר ל מטעםכל המבדקים יבוצעו על ידי עורך מבדקים 

 . (3נספח 

 מקדים/ראשונימבדק  6.4.1

מגיש בקשה ייערך מבדק ראשוני, לאחר קבלת בקשתו להתעדה ולאחר חתימתו על הסכם התעדה ה אצל כל יזם .א

 עם גוף ההתעדה. IMC-G.A.Pשל 

 בדק ראשוני לאישור תשתיות החווה יתבצע טרם התחלת הגידול בחווה.  מ .ב

 :, בשלב ראשוןהמבדק יכלול .ג

(i)  את תכניות העמדה כללית של בתי הצמיחה בחווה, תכניות מפורטות של המבנה לטיפול בתוצרת

ותכנית תזרים הגיוני ונאות של התוצרת, הפסולת והעובדים בחווה,   (post-harvest) לאחר הקטיף

 .והתכנות הנ"ל תיבדק ליישומה בפועל ,+ ה"פרשה הטכנית" למניעת סיכון לזיהום צולב

 שני:הבשלב לאחר אישור התוכניות במבדק הראשוני ,  .ד

(ii)  וציוד לגידול בתי צימוח, מתקנים 

(iii) מתקן לטיפול בתוצרת לאחר הקטיף (post-harvest). 

(iv) פרוטוקול גידול קנביס רפואי 

(v)  נדרשים לפי נהלים, הוראות עבודה וטפסיםIMC-G.A.P 

(vi) אנשי קשררשימת מנהלים ו 

(vii)  אתרים סמוכים קשורים ו/או גופים ו/או השפעות סביבתיות ואחרות העלולים להשפיע על החווה או

 על גידול הקנביס

 בתום המבדק יסכם עורך המבדקים את ממצאי המבדק בדו"ח מסכם וישאיר עותק מדו"ח זה בידי היזם. .ה

-IMC -וינפיק בהתאם "אישור ראשוני ל ותהמבדק המפורטות בדו"חשלבי אות גוף ההתעדה יעריך את תוצ .ו

G.A.P " של  מהיזם לבצע פעולות מתקנות לשם עמידה בדרישות הבסיסיות ידרושאוIMC-G.A.P  טרם הנפקת

 האישור הראשוני.
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 IMC-G.A.P  אישור לחידוש מתן ראשוני או מבדק שנתי ל 6.4.2

 תהליך המבדק יכלול: .א

(i) ה עם ההנהלה.ישיבת פתיח 

(ii) נטי.ווסקירת כל התיעוד הרל 

(iii) .הערכת הרשומות 

(iv) סקירה של המבדקים הפנימיים שבוצעו 

(v)  הטכנולוגיסקירה של המאזן. 

(vi)  לאחר הקטיףבקרה פיזית של כל המתקנים לגידול קנביס והטיפול בתוצרת. 

(vii) .ישיבת סיכום הכוללת סקירת אי הציותים ואי ההתאמות שזוהו במבדק 

 ת מלוא רשימת התיוג )חובות מהותיות, חובות בסיסיות והמלצות( במבדק התעדה שנתי.עורך המבדק יבקר א .ב

 המבדק יכלול: .ג

(i)  בתי צימוח, מבנים, מתקנים וציוד לגידול( הגידולאת כל יחידות(. 

(ii) לאחר הקטיף מתקן לטיפול בתוצרתאת ה. 

(iii)  לפי צורך.המנהלהאת אתרי , 

(iv) יבתיות ואחרות העלולים להשפיע על החווה או אתרים סמוכים קשורים ו/או גופים ו/או השפעות סב

 על גידול הקנביס.

התאמות -כחלק מן המבדק, תיערך השוואה בין התוצאות של המבדקים החיצוניים והפנימיים, על מנת לזהות אי .ד

 מבניות ושאינן מבניות. 

 -לאישור  הענקתאצל כל יזם תיערך ביקורת חיצונית אחת מתואמת מראש במהלך ההערכה ההתחלתית, לשם  .ה

IMC-G.A.P  

 ייערך מבדק שנתי לחידוש אישורו.   עוסקאצל כל  .ו

גוף ההתעדה ינפיק דו"ח סופי שיכלול את התוצאה הסופית של ממצאי המבדק והמלצתו של עורך המבדק. העתק  .ז

 מדו"ח זה יישלח לעוסק.

 

 מבדקי מעקב שוטפים 6.4.3

ת האפשר מבדק בכל מחזור גידול לאחר המבדק מבדקי מעקב בשנה. במיד 2אצל כל מגדל קנביס שאושר, יתבצעו  .א

 הראשוני/השנתי ובמרווח של לא פחות מחודשיים ממבדק מעקב אחרון שבוצע.
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 .עורך המבדק ישתמש ברשימת התיוג, אך יבקר רק חובות מהותיות .ב

 המבדק יכלול: .ג

(i)  רך.צוה, לפי )בתי צמיחה, מבנים, מתקנים וציוד לגידול( יחידות הגידולאת 

(ii) לאחר הקטיף , לפי הצורך.לטיפול בתוצרת מתקן ה את 

(iii)  צורך.ה, לפי המנהלהאת אתרי 

(iv)  אתרים סמוכים קשורים ו/או גופים ו/או השפעות סביבתיות ואחרות העלולים להשפיע על החווה או

 על גידול הקנביס.

 ו"ח זה בידי מגדל הקנביס.בתום המבדק יסכם עורך המבדק את ממצאי המבדק בדו"ח מסכם וישאיר עותק מד .ד

, גוף IMC-G.A.P -באם נמצא כי מגדל הקנביס איננו עומד בהתאמה מלאה בדרישות לשם החזקת התעדה ל .ה

ממגדל הקנביס לבצע פעולות מתקנות לשם עמידה בדרישות ולדווח על ביצוען באמצעות עדויות  ידרושההתעדה 

 ו/או ראיות להשלמת הפערים. 

כל פעולה נוספת מלבד עדכון בתקשורת  ינקוטביס עומד בכל הדרישות, גוף ההתעדה לא באם נמצא כי מגדל הקנ .ו

 הנתונים.  

 

 מבדקי פתע  6.4.4

גוף ההתעדה יערוך ארבעה מבדקי פתע, ללא תאום מראש, ובמרווח של לא יותר מארבעה חודשים ממבדק אחרון  .א

 שבוצע.

מיטב שיקול ת ממבדק קודם וכל דבר נוסף, לתקנואת אופן יישום הפעולות המבקר יבמבדקי הפתע גוף ההתעדה  .ב

 . דעתו, על מנת לוודא עמידה בדרישות מסמך זה

שעות  מראש.   12-גוף ההתעדה יודיע למגדל הקנביס ובעל רישיון הגידול על המבדק. הודעה זו תימסר, לא יותר מ .ג

בעיה רפואית או אפשרות לקבל את התאריך המוצע )בשל  IMC-G.A.Pבמקרה חריג שאין למחזיק באישור 

הזדמנות אחת נוספת לקבל הודעה על מבדק  IMC-G.A.P -סיבות מוצדקות אחרות(, יקבל המחזיק באישור ל

יקבל אזהרה בכתב אם לא התקבל המועד המוצע הראשון. מגדל הקנביס  IMC-G.A.Pפתע. המחזיק באישור 

בשל או בוטל על ידי העוסק וזאת יים יקבל עוד הזדמנות אחת נוספת למבדק פתע. אם המבדק אינו יכול להתק

 השעיה על החווה.   להטיל לדעת גוף ההתעדה, רשאי גוף ההתעדה סיבות בלתי מוצדקות

 בתום המבדק יסכם עורך המבדקים את ממצאי המבדק בדו"ח מסכם וישאיר עותק מדו"ח זה בידי מגדל הקנביס. .ד

mailto:mmancal@moh.health.gov.il


 

                    
 

G.A.P-IMC הנחיות, דרישות איכות ואמות מידה נדרשות - גידול בתנאים נאותים של קנביס רפואי 

 100מתוך  45עמוד  2019: ספטמבר 4עדכון  151מספר הנוהל:  2016יולי תאריך: 

 

 

 המשנה למנהל הכללי 

 משרד הבריאות

Associate Director General 

Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.

mmancal@moh.health.gov.il 

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 

mmancal@moh.health.gov.il 

 

-, כל איIMC-G.A.P -ל אישורות לשם החזקת באם נמצא כי מגדל הקנביס איננו עומד בהתאמה מלאה בדריש .ה

 התאמה שנמצאה במהלך מבדק מעקב.-התאמה תטופל באותה הדרך כמו אי

 כל פעולה נוספת.   ינקוטבאם נמצא כי מגדל הקנביס עומד בכל הדרישות, גוף ההתעדה לא  .ו
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 תהליך ההתעדה  6.5

 כללי 6.5.1

 התאמות תלויות ועומדות כלשהן.-אחר יישוב איל ,ימי לוח לכל היותר 28החלטת ההתעדה בתוך  גוף ההתעדה יקבל .א

האדם המקבל את החלטת ההתעדה או לפחות אחד מחברי ועדת ההתעדה של גוף ההתעדה יהיה בעל כישורי עורך  .ב

  (.3נספח )ראה  שהוגדרומבדקים כפי 

המבדק, עם השלמת תהליך ההערכה כולו, יופק דו"ח מלא בכתב אשר יסכם את פעילות ההערכה שנעשתה )תאריך  .ג

חוות ומתקנים שנבדקו ומשך המבדק(, יספק ראיות אובייקטיביות ומידע איך מגדל הקנביס מציית לדרישות, וכאשר 

 ימנה את כל אי הציותים ואי ההתאמות שזוהו: –הדבר ישים 

(i) לא ישים" יסומן כאשר הדרישה איננה רלוונטית למקרה -"כן", אי ציות יסומן "לא", ו-ציות מסומן ב"

  הנדון.

ישימות", חייבות  להיבדק וחובה לרשום ממצאים -דרישות ברשימת התיוג אשר לגביהן נרשם "אין אי

"כן" ולצידה הצדקה -לגביהן. במקרים יוצאי דופן שהדרישה אינה ישימה התשובה חייבת להינתן כ

 .ישימותהברורה לאי 

(ii)  ות וממצאים( אשר אחרת ברשימת התיוג, תירשמנה ברשימת התיוג הערות )ראי מצויןאלא אם

תאפשרנה לסקור את מסלול המבדק לאחר מעשה ותכלולנה פרטים של התייחסויות שנרשמו במהלך 

 המבדק. 

עם זאת, קיימת חובה לרשום ממצאים לכל הדרישות המהוות חובות מהותיות בין אם סומן לגביהן 

ציות -שר סומן לגביהן איישימות, וכן גם לכל הדרישות המהוות חובה בסיסית א-ציות או אי-ציות, אי

ישימות. כל זאת רלוונטי לגבי מבדקים חיצוניים )של גוף התעדה( ומבדקים פנימיים. רישום -או אי

הערות, ממצאים וראיות, כמו למשל אילו מסמכים נדגמו, מי העובדים שרואיינו וכיו"ב, יהיו 

כל הדרישות הוערכו כראוי  ספציפיים לגבי המתחם ויכללו ברשימת התיוג כדי להעניק ביטחון שאכן

 עבור כל המתחמים.

(iii)  זאת באמצעות הרשאה בכתב,  אפשרהעתקים של הדו"ח יסופקו לצדדים אחרים רק אם מגדל הקנביס

 וזאת מלבד הרשויות וגוף ההתעדה.

(iv)  אישורIMC-G.A.P אחד/ת משפטית מישותאו או ממגדל קנביס  מיזם או מעוסקלהעברה  ןנית ואינ 

 כאשר חווה מחליפה בעלות. ,ת/משפטית אחר לישות למגדל קנביס או או ליזם או לעוסק
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 משך המבדק 6.5.2

 דו"ח המבדק יכלול רישום של משך המבדק. .א

חוזר של היקף  אשרורמשך המבדק יספיק בכדי לאפשר לעורך המבדקים לקיים פגישת פתיחה עם הנהלת החווה ) .ב

העדין והגיזום  , ההבחלהידול, האחסון, הייבושוכו'(, לבקר את כל הדרישות הישימות, לבקר בכל מקומות הג

)טרימינג( של התוצרת ושאר הנקודות הקריטיות )למשל מקור המים(, לבקר את המיכון שבשימוש, לראיין עובדים, 

 מידולהציג את התוצאה בפני מגדל הקנביס  ככל שנמצאו ממצאיםבלהעריך את הרישום, למלא את רשימת התיוג 

 לאחר סיום הביקורת.

 כמפורט:לפחות משך המבדק יהיה  .ג

(i)  יום עבודה.מ יפחתלא של תכניות החווה  –מבדק מקדים/ראשוני 

(ii)  מחצי יום עבודה. יפחתלא של תשתיות החווה,  –מבדק מקדים/ראשוני 

(iii)  מבדק שנתי )מלא( לחידוש האישורIMC-G.A.P –  שעות( 8מיום עבודה ) יפחתלא 

(iv)  מחצי יום עבודה. יפחתלא  –מבדק מעקב שוטף 

(v)  משעתיים. יפחתלא  –מבדק פתע 

 (.כתלות במורכבות החווה ותהליכיה ,משך מעבר לכךמשך המבדק עשוי להי)

 

 בגין אי התאמותאי התאמות ועיצומים  6.5.3

 ה"עיצומים". בפרק "דרישות וכללים ליזם או מגדל הקנביס" בפרק ראה גם 

ניתן יהיה להראות אם די בפעולה/ות כל התיקונים והפעולות המתקנות יעברו הערכה ותסופקנה הבהרות כך ש .א

 שננקטה/ו ובראיות שסופקו כדי ליישב את אי ההתאמות.

עדות לפתרון אי התאמות יכולה להיות מוגשת בצורת ראיה תיעודית ו/או ראיה מצולמת כפי שמתאים למקרה.  .ב

 הראיות תתויקנה וחייבות להיות זמינות ליק"ר לפי דרישה.

 ההתאמה ניתנת לאישור רק באמצעות ביקור נוסף באתר.-לאיייתכנו מקרים שהוכחת הפתרון  .ג

לבצע פעולות מתקנות מספקות, כדי להשיג את רמת האישור המינימאלית הנדרשת למגדל הקנביס, על העוסק חובה  .ד

 .IMC-G.A.Pלפני שניתן יהיה להנפיק אישור 

 דים למספר הרישום שלהסרת עיצומים: עיצומים אינם מסתיימים עם מחזור ההתעדה, אלא נשארים צמו .ה

 מגדל הקנביסהעוסק/
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שפג תוקפו גם ללא ראיות לתיקון, אך  IMC-G.A.Pגוף התעדה יוצא, רשאי להסיר את אי ההתאמה של אישור  .ו

 במקרה זה יבטיח גוף ההתעדה היוצא, שגוף ההתעדה המקבל יהיה מודע לחלוטין לסיבת אי ההתאמה.

 

 

  IMC-G.A.Pתעודת  6.5.4

 תמודפס IMC-G.A.Pור איש -תעודת הדרישות מ 6.5.4.1

 -ב )"תעודה"( לסמן את מוצריו לאחר קבלת החלטת התעדה חיובית, ינפיק גוף ההתעדה למגדל הקנביס אישור .א

IMC-G.A.P ,המכילה את כל המידע הרלוונטי.. האישור יהיה על גבי תעודה מודפסת 

עבור  תה העת בבסיס הנתוניםבהסתמך על המידע הזמין באו רק "תעודה" ע"פ סעיף א', – אפשר להנפיק אישור .ב

 אותו מגדל הקנביס.

 לכל היותר. )פחות חודש( חודשים 12התעודה תישא את חתימת גוף ההתעדה )מקור( ותציין תוקף בן  .ג

 

 והצגתו IMC-G.A.P -ל אישורשמירה על רציפות ה 6.5.4.2

 סק בחוות הגידול.והרישיון לגידול קנביס רפואי, יוצגו במקום בולט במשרד העו IMC-G.A.P -תעודת האישור ל .א

באחראיות  , IMC-G.A.P -לסימון מוצרים ב של האישור ומועד פקיעת תוקפ ימי עבודה טרם 90בכל שנה,  .ב

 הנדרש לביצוע רישום להתעדה לצורך חידוש האישור והתעודהגוף ההתעדה את ל להגיש מחדש העוסק

בכל שנה את מלוא רשימת התיוג ואת על מנת שתהליך ההתעדה יימשך ללא הפרעה, עורך המבדקים חייב להשלים  .ג

 תהליך האימות במלואו.

 

 מעבר בין גופי התעדה  6.6

 כללי 6.6.1

 מעוניין להחליף( IMC-G.A.Pבבסיס הנתונים של ם )הרשו עוסקכאשר  את ההתנהלותפרק זה מסביר -תת .א

 בין גופי התעדה. הטיפול בעוסק יועבר וכיצדהתעדה,  ףגוהתקשרות מול 

וככל שיועברו אשר הונפקו על ידי גוף התעדה אחד אם  אישורים,של  םל אמינותהמטרה היא להבטיח שמירה ע .ב

לגוף התעדה אחר, ולהבטיח שההיסטוריה של מגדל הקנביס תזכה להתייחסות בתהליך הסקירה כאשר הוא עורך 

 עם גוף התעדה חדש.התקשרות חוזה 
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. גופי התעדה רשאים ליישם נוהלי ניהםבעת החלפת גוף התעדה ומעבר העוסק בידרישות המינימום  המפורט הינן .ג

פעולה קפדניים יותר מהנהלים הכלולים להלן, ובלבד שהחופש של מגדל הקנביס לבחור גוף התעדה אינו מוגבל 

 שלא לצורך או בדרך לא הוגנת.

 .לפתור עיצומים תלויים ועומדים בטרם יוכלו לעבור לגוף התעדה חדש, לכל בקשת מעברמגדל הקנביס חייב קודם  .ד

 

 מגוף ההתעדה המקבל דרישות כלליות 6.6.2

 , של מגדל הקנביס המועבר.IMC-G.A.Pגוף ההתעדה המקבל חייב לשמור על מספר הרישום של  .א

 .לחווה אחת יכול להיות רק מספר רישום אחד .ב

" עם מגדל IMC-G.A.Pגוף ההתעדה המקבל חייב לסיים את תהליך הרישום כולל חתימה על "הסכם התעדה של   .ג

 פני קבלת ההעברה.הקנביס ל

ולעמוד בכל הדרישות  GLOBALG.A.P -ל ISO 17065גופי התעדה מקבלים חייבים להיות בעלי הסמכה לתקן  .ד

 " שבנוהל זה.IMC-G.A.Pכאמור בפרק "דרישות וכללים לגוף התעדה 

 

 בין גופי התעדה של עוסקמעבר תנאי  6.6.3

מחליף את גוף ההתעדה המקורי  IMC-G.A.P -המעבר בין גופי התעדה מתרחש כאשר מגדל הקנביס בעל אישור ל .א

 )שייקרא להלן "הגוף המקבל"(.  IMC-G.A.P)שייקרא להלן "הגוף היוצא"( בגוף התעדה אחר של 

 מעבר מגדל הקנביס בין גופי התעדה יכול להתבצע רק כאשר פג תוקפו של האישור של מגדל הקנביס. .ב

 

 תהליך המעבר  6.6.4

 של מגדל הקנביס. IMC-G.A.Pור המעבר יתרחש לאחר שיפוג תוקף האיש .א

 מגדל הקנביס יבקש התעדה למחזור הבא אצל גוף התעדה אחר )"הגוף המקבל"(, טרם תפוגת אישורו. .ב

יש לראות את המבדק שיערך על ידי גוף ההתעדה המקבל כמבדק שנתי לחידוש התעדה ויש לפעול לפי הכללים  .ג

 לעיל.

 שהונפק על ידו. IMC-G.A.Pשור של האי ותוקפגוף ההתעדה היוצא רשאי לקצר את  .ד

אם מועד חתימת הסכם התעדה של   - IMC-G.A.Pהאחריות על שמירת רציפות ההתעדה חלה על בעל אישור  .ה

IMC-G.A.P  עם גוף ההתעדה המקבל מתבצע אחרי תאריך התפוגה של האישורIMC-G.A.P  של גוף ההתעדה

 עם גוף ההתעדה המקבל.   IMC-G.A.Pה של האישור היוצא, יהיה חייב מגדל הקנביס את הסכמת היק"ר לחידוש
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ואולי אף "תאריך המבדק" מתבצעים לפני תאריך  IMC-G.A.Pלעומת זאת, אם מועד חתימת הסכם התעדה של  .ו

של גוף ההתעדה היוצא, החלטת ההתעדה יכולה להיכנס לתוקף מיד כאשר  IMC-G.A.Pהתפוגה של האישור 

 . םהקיי IMC-G.A.Pשל האישור  ותוקפיפוג 

 כפי שהיה. IMC-G.A.Pבמקרה כזה יישמר מחזור ההתעדה של בעל אישור  .ז

שלו. מגדל הקנביס רשאי לחתום הסכם  IMC-G.A.Pגוף ההתעדה היוצא נשאר אחראי עד אשר פג תוקף האישור  .ח

 עם גוף ההתעדה המקבל בעודו חתום על חוזה עם גוף ההתעדה היוצא.  IMC-G.A.Pהתעדה של 

 

 עיצומים נגד גוף התעדה 6.7

 התאמות-סוגי אי 6.7.1

 : אי התאמות חוזיות ואי התאמות בהתנהלות.עלולים להוליך להטלת עיצומים על גופי התעדהההתאמות -שני סוגים של איישנם 

 

 התאמות חוזיות-אי 6.7.1.1

היות כלולים המקרים יכולים ל להוראות הנוהל ובכלל זה לדוגמההתאמות חוזיות מתגלות כאשר גופי התעדה אינם מצייתים -אי

 הבאים, אך לא רק הם:

 ושימוש בלוגו. IMC-G.A.Pהעברת הודעה מטעה או כוזבת לגבי התעדת  .א

 הונאה מוכחת. .ב

 איבוד ההסמכה )על בסיס החלטת גוף ההסמכה( .ג

 

 בהתנהלותהתאמות -אי 6.7.1.2

. דוגמאות מתגלות כאשר גוף ההתעדה אינו מציית לכללים שנקבעו בהוראות הכלליותבהתנהלות התאמות -אי  .א

 התאמה כזה יכולות להיות כגון אך לא רק:-לאי

(i) דיווח נתוני התעדה באופן לא שלם או באיחור 

(ii) מסירת נתונים בלתי אמינים של הרשמה ושל מבדקים 

(iii) העדר תגובה להודעה רשמית ו/או לתלונות רשמיות של היק"ר 

(iv) הונאה מוכחת 

(v) )ניגוד עניינים )למשל ייעוץ והתעדה 

(vi) ל עיצומים על מגדל הקנביסיישום ש-עיכוב או אי 

(vii) הכשרה פנימית שאינה הולמת 
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(viii) עמידה בדרישות התפעוליות מגוף התעדה ולמועדים אחרונים לביצוע, כמו העדר תגובה לפעולות -אי

 .מתקנות או עיכוב הנפקת תעודות

 

 התעדה ףשלבי עיצומים המוטלים על גו 6.7.2

 התאמה בפעילות גוף ההתעדה.-כאשר הובחנה אי אואת הכללים  אשר יפרהתעדה ף חלים על כל גו להלן העיצומים .א

 התאמה.-בחומרת אי ההתאמה או בהתרחשות חוזרת של אי יםתלוי ויהי העיצום/ים .ב

 

 אזהרה ראשונה – 1שלב  6.7.2.1

 אזהרה ראשונה יכולה להיות מוטלת: .א

(i) בהוראות הכלליות. הכהגדרת ההתאמ-אי הכאשר מזוה 

(ii)  מתבקש לכך בכתב על ידי היק"ר.כאשר גוף ההתעדה אינו מגיב או אינו מדווח כאשר 

(iii)  ,כאשר הנתונים שאינם מלאים או השגויים שהוכנסו לבסיס הנתונים הרשומים תחת גוף ההתעדה

 חורג מהסביר.

 

 אזהרה שנייה – 2שלב  6.7.2.2

 אזהרה שנייה יכולה להיות מוטלת: .א

(i) .כאשר האזהרה הראשונה נותרה ללא סגירה לאחר הזמן שנקבע 

(ii) מהיק"ר. (בכתב) ו אינו מדווח כאשר מקבל בקשות חוזרות לכךכאשר גוף ההתעדה אינו מגיב א 

 

 השעיית גוף התעדה – 3שלב  6.7.2.3

. אלא אם קבע היק"ר אחרת ייערך שימוע על ידי הנהלת יק"ר לגוף ההתעדה השנייהאם לא הוסרה האזהרה  .א

 השימוע יערך בכתב. 

, IMC-G.A.Pהיק"ר להעניק תעודות  יוטל על ידי מנהל היק"ר איסור זמני, מלא או חלקי, להשתמש ברישיון של .ב

 כלומר גוף ההתעדה אינו רשאי להנפיק תעודות חדשות או מחודשות לתקופה קצובה עפ"י החלטת היק"ר.

 יכולה להיות מוסרת על ידי היק"ר אם ניתן להבטיח שאפשר לתת אמון במהימנות פעולתו של גוף ההתעדה. השעיה .ג

 מצה(:יכולה להיות מוטלת )רשימה בלתי מ השעיה .ד

(i) .כאשר ביצועיו של גוף ההתעדה אינם מראים שיפור מספיק במהלך הערכות חוזרות ונשנות 

(ii)  כאשר אזהרהI  אוII .לא טופלה לאחר התאריך שנקבע 

(iii)  כאשר גוף ההסמכה לתקןISO17065 של גוף ההתעדה השעה את ההסמכה. 
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( בתוך חמישה ימי עסקים על אובדן יודיע לכל לקוחותיו )באמצעות הודעה כתובה השעיהגוף התעדה הנמצא תחת  .ה

 . IMC-G.A.P -ההסמכה ל

, גוף ההתעדה יתיר ויאפשר מעבר של מגדל הקנביס לגוף התעדה אחר. מתן האפשרות לתהליך עשוי במקרה כזה

הקיימת כדי לאפשר התעדה רציפה של מגדל הקנביס. אם גוף  IMC-G.A.Pלכלול הארכת תוקפה של האישור 

ת כך, היק"ר יודיע למגדל הקנביס תוך שימוש בנתוני התקשורת הרשומים בבסיס הנתונים ההתעדה יימנע מלעשו

 כדי לאפשר מעבר של מגדל הקנביס לגוף התעדה אחר.

 

 ביטול החוזה עם גוף ההתעדה – 4שלב  6.7.2.4

 ביטול ההסכם התעדה והסמכה יוטל לתקופה שתקבע ע"י היק"ר.  .א

לכל לקוחותיו )באמצעות הודעה כתובה( בתוך חמישה ימי  יודיע IMC-G.A.P -הסמכתו ל שבוטלהגוף התעדה  .ב

 . IMC-G.A.P -עסקים על אובדן ההסמכה ל

גוף ההתעדה יתיר ויאפשר מעבר של מגדל הקנביס לגוף התעדה אחר. אם גוף ההתעדה יימנע מלעשות כך, היק"ר  .ג

פשר מעבר של מגדל הקנביס יודיע למגדל הקנביס תוך שימוש בנתוני התקשורת הרשומים בבסיס הנתונים כדי לא

 לגוף התעדה אחר.

לגוף ההתעדה יש אפשרות להעביר את כל תעודותיו לגוף התעדה מוסמך אחר. גוף ההתעדה החדש חייב לקחת על  .ד

עצמו אחריות מלאה, לרבות חוקית, לתעודות המועברות. אם אין גוף ההתעדה משתמש באפשרות ההעברה בתוך 

 קיימות אשר הונפקו על ידי גוף ההתעדה לאחר ביטול החוזה מאבדות את תוקפן.פרק זמן שנקבע, כל תעודותיו ה

 ביטול חוזה יכול להיות )רשימה בלתי ממצה(: .ה

(i) .במקרים של הונאה מאומתת 

(ii)  לאחר התאריך הסופי המוסכם. השעיהכאשר אי אפשר היה להסיר עיצומים של 

(iii) במקרה של פשיטת רגל 

(iv)  במקרה של איבוד ההסמכה לתקןISO17065 
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 יות ליישום:אאחר 7

 היחידה לקנביס רפואי )יק"ר( .א

 גופי ההתעדה .ב

 עורכי המבדקים .ג

 ועוסקיםיזמים  .ד

 

 

 

 :ישימיםמסמכים  8

 "Single Convention on Narcotic Drugs" 1961  -האמנה היחידה לסמים נרקוטיים   8.1

 1973-פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ התשל"ג 8.2

 1979-תקנות הסמים המסוכנים, תש"ם 8.3

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

 מידה נדרשות

8.5 GMP-IMC  דרישות איכות למוצרי קנביס רפואי 

 שה"ם והיק"ר –הנחיות "הדברת פגעים בגידול קנביס רפואי" אשר פורסמו ע"י משרד החקלאות  8.6

https://www.health.gov.il/hozer/list_04102018.pdf .בגרסה העדכנית , 

8.7 ISO/IEC 17065:2012. General requirement for bodies operating product certification systems 

8.8 ISO/IEC 17025:2005. General requirements for the competence of testing and calibration 

laboratories 

8.9 ISO 19011 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing. 

8.10 GLOBALG.A.P. General Regulations parts I, III - V4.0 Mar'2013 

8.11 Directive 2003/94/EC, and 91/412/EEC, Eudralex vol. 4 Good manufacturing practice (GMP) 

Guidelines, Annex 7: Manufacture of Herbal Medicinal Products 

8.12 European Pharmacopoeia – Herbal Drugs, 1433, plantea medicinals                                         

8.13 European Medicines Agency, 2011 – "Guidelines on specifications: test procedures and        

acceptance criteria for herbal substances, herbal preparations and herbal medicinal products. 
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8.14 European Pharmacopoeia – Monograph 2.8.20 - : "Herbal drugs: sampling and sample      

preparation" 

 

 נספחים:רשימת  9

 IMC-G.A.Pהליך התעדה לתרישום לנתונים הנדרשים חוברת : 1נספח  .א

-IMCסימון תוצרת בלוגו המאשר ול IMC-G.A.Pהנפקת אישור עמידה בתנאי הוראות לחוברת : 2נספח  .ב

G.A.P 

 התעדההגוף  מטעם IMC-G.A.Pכישורי עורך מבדקי חוברת : 3נספח  .ג

 ליזם או מגדל קנביס  IMC-G.A.Pמבדקחוברת : 4נספח  .ד

 

 

 

 

 תחולה: 10

 וכל שינויי בהם יחייב רק אם נעשה בכתב ופורסם.  דיימי בתוקף ועידכוניהם נהלים אלה

  :הנוהל כותבי

 עז אלבווב

 חנן בזק

 ענת לוינגרט

 טל לביא

 מגר' יובל לנדשפט

 : תפקיד

 מנהל תחום, היחידה לקנביס רפואי, משרד הבריאות

 מנהל שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 מנהלת אגף אגרואקולוגיה, משרד החקלאות

 ומנהל גידול, ייצור והפצה, יק"ר סגן מנהל

 מנהל היחידה לקנביס רפואי, משרד הבריאות 

 : חתימה ותאריך

 מאשר הנוהל:

 איתמר גרוטופרופ' 

 : תפקיד

 המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

 : חתימה ותאריך
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 היחידה לקנביס רפואי

 IMC-G.A.Pלתהליך התעדה  לרישום נתונים הנדרשים חוברת  -  IMC-G.A.Pלנוהל  1נספח 

 3מתוך  1עמוד 

 

 

 IMC-G.A.Pלנוהל  1נספח 
לתהליך התעדה  לרישוםנתונים הנדרשים חוברת 

IMC-G.A.P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היחידה לקנביס רפואי )יק"ר(, משרד הבריאות.

 

חר מכל מין וסוג המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הבעלות ו/או השימוש בחוברת ובתכניו לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני א

מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיו  תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידעלא  היק"ר, ולמשתמש –למשרד הבריאות לכותבי ועורכי החוברת, ובמידע, שייכים 

 האישיים בלבד של המשתמש.

משרד  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים זכות בחוברת שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של

 היק"ר , מראש ובכתב . –הבריאות 

 .ר אינו אחראי לכל שימוש שיעשה בוהיק" –מתפרסם מידע המוגש כשירות למשתמש בלבד, והוא ועשוי להתעדכן מעת לעת. משרד הבריאות בחוברת 

ולא הובעה המקורות, האיורים, התרשימים, הטבלאות, הסקירות המדעיות והנהלים המופיעים, נלקחו מפרסומים ומקורות גלויים, כן נעשתה פנייה למקורות 

 גדות לפרסומים בחוברת זו.התנ

היק"ר אינו אחראי בשום צורה ואופן לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בחוברת ובמידע  –המשתמש מאשר, כי ידוע לו כי משרד הבריאות 

 וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה במידע. 

המשתמש אינו רשאי להרשות לצד ג' שימוש כלשהו במידע, בתמורה או ללא תמורה. המשתמש מתחייב  זכות השימוש בחוברת הינה למשתמש בלבד.

 היק"ר. –להשתמש במידע בהתאם להוראות כל דין ועפ"י הנחיות והוראות משרד הבריאות 

פרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין  מבלי לגרוע מכלליות האמור יחול סעיף זה על המשתמש מתחייב לא לפרסם ברבים את המידע ו/או את חלקו, 

 שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.

 המשתמש מתחייב לא לשכפל, לא לצלם, לא להעתיק ולא להדפיס כל פלט מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום מכל מין וסוג. 

 היק"ר, מראש ובכתב. –אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של משרד הבריאות  -דור, או פרסום, של מידע שבחוברת כל העתקה, הפצה, משלוח, שי

  



 

  
 היחידה לקנביס רפואי

 IMC-G.A.Pלתהליך התעדה  לרישום נתונים הנדרשים חוברת  -  IMC-G.A.Pלנוהל  1נספח 

 3מתוך  2עמוד 

 

 

 סוגי נתונים נדרשים

 ביק"ר: IMC-G.A.Pגוף ההתעדה חייב לתעד את הנתונים הבאים בבסיס הנתונים של 

 וח.פ של החברה. על המיקום, מידע על החברה .א

 .המוצר)ים(דול / יחידת הטיפול בתוצרת / מידע על יחידת הגי .ב

מידע זה יעודכן באופן סדיר בכל פעם שחל שינוי. עליו להיות מעודכן לכל המאוחר עם הקבלה של טופס הבקשה להתעדה 

 מחדש של מוצרים למחזור ההתעדה הבא ו/או להתעדה מחדש.

 מידע על החברה .א

 כדי לספק לכל מגדל הקנביס במערכת מספר זיהוי ייחודי.המידע הבא בנוגע לחברה דרוש 

 החברה

(i) שם החברה 

(ii) פרטי קשר: כתובת פיזית 

(iii) פרטי קשר: כתובת למכתבים/דואר 

(iv) מיקוד 

(v) עיר 

(vi) שמות הדירקטורים בחברה ומספרי הזהות שלהם 

(vii)  מספר טלפון 

(viii)  מספר פקס 

(ix)  כתובת דוא"ל 

(x) "מ, מס' מגדל הקנביס וכו'(מס' המשמש לצרכי מס, כגון: ח.פ./מספר עוסק מורשה/מס' מע 

(xi) מספר זיהוי ייחודי ל- IMC-G.A.P קודם שיש ברשות מגדל הקנביס מגוף התעדה אחר 

(xii)  קואורדינטות אורך/רוחב גיאוגרפי  -נ.צ. של החווה 

 

 איש הקשר )מנהל הישות המשפטית(

 זהו המידע הדרוש על האדם בחברה אשר אחראי משפטית ליחידה החוקית.

(i) שם פרטי 

(ii) שם משפחה 

(iii) מספר תעודת זהות 

(iv) פרטי קשר: כתובת פיזית 

(v) פרטי קשר: כתובת למכתבים/דואר 

(vi) מיקוד 

(vii) עיר 

(viii) מספר טלפון נייד 

(ix) )מספר פקס )אם זמין 

(x)  כתובת דוא"ל 

 עובדים –טבלת פרטים אישיים 
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 IMC-G.A.Pלתהליך התעדה  לרישום נתונים הנדרשים חוברת  -  IMC-G.A.Pלנוהל  1נספח 

 3מתוך  3עמוד 

 

 

 

 

 .יחידת הגידול / יחידת הטיפול בתוצרת / המוצר)ים(מידע על  .ב

ועד)ים( להתעדה. על מידע זה להתעדכן אם מזוהים שינויים כלשהם מידע זה נותן פרטים רבים יותר על המוצר)ים(המי

 במהלך הביקורות החיצוניות.

 לגידול תוצרת חקלאית, מספר בתי הצימוח ושטחםהמשמש  כללי של חוות הגידול, שטחמידע כמותי: שטח  .א

 אומדן יבול )בק"ג( .ב

 מקור חומר הריבוי .ג

 יבוילגידול חומר הרחומר ריבוי צמחי: שטח שנתי המשמש  .ד

 ורישיון תקפים(. IMC-GMP)מפעל המחזיק באישור  יעד המכירה של התוצר הארוז .ה

 

 מידע על גבי רשימת התיוג .ג

 IMC-G.A.Pמידע זה נותן יותר פרטים על  דו"ח המבדק המקושר לאישור 

 שם עורך המבדקים ות.ז .א

 סוג המבדק .ב

 תיוגגרסת רשימת ה .ג

 דו"ח המבדק )כולל נתוני רשימת התיוג( .ד
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 IMC-G.A.Pלנוהל  2נספח 
-IMCהנפקת אישור עמידה בתנאי הוראות לחוברת 
G.A.P סימון תוצרת בלוגו המאשר לוIMC-G.A.P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היחידה לקנביס רפואי )יק"ר(, משרד הבריאות.

 

 

ם, זכויות הבעלות ו/או השימוש בחוברת ובתכניו לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שזכויות היוצרי

מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיו  תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידעהיק"ר, ולמשתמש לא  –למשרד הבריאות לכותבי ועורכי החוברת, ובמידע, שייכים 

 האישיים בלבד של המשתמש.

משרד הבריאות  ן להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים זכות בחוברת שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת שלאי

 היק"ר , מראש ובכתב . –

 .חראי לכל שימוש שיעשה בור אינו אהיק" –בחוברת מתפרסם מידע המוגש כשירות למשתמש בלבד, והוא ועשוי להתעדכן מעת לעת. משרד הבריאות 

ולא הובעה המקורות, האיורים, התרשימים, הטבלאות, הסקירות המדעיות והנהלים המופיעים, נלקחו מפרסומים ומקורות גלויים, כן נעשתה פנייה למקורות 

 התנגדות לפרסומים בחוברת זו.

ואופן לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בחוברת ובמידע וכי הוא  היק"ר אינו אחראי בשום צורה –המשתמש מאשר, כי ידוע לו כי משרד הבריאות 

 אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה במידע. 

תמש זכות השימוש בחוברת הינה למשתמש בלבד. המשתמש אינו רשאי להרשות לצד ג' שימוש כלשהו במידע, בתמורה או ללא תמורה. המשתמש מתחייב להש

 היק"ר. –במידע בהתאם להוראות כל דין ועפ"י הנחיות והוראות משרד הבריאות 

מבלי לגרוע מכלליות האמור יחול סעיף זה על פרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא  המשתמש מתחייב לא לפרסם ברבים את המידע ו/או את חלקו, 

 בכל צורה אחרת. מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או

 המשתמש מתחייב לא לשכפל, לא לצלם, לא להעתיק ולא להדפיס כל פלט מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום מכל מין וסוג. 

 מראש ובכתב. היק"ר, –אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של משרד הבריאות  -כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע שבחוברת 
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 מבוא .1

מתוקף סמכותה בכל הנוגע  ,)יק"ר(היחידה לקנביס רפואי –משרד הבריאות, הסוכנות הממשלתית לקנביס רפואי .א

דורשת , IMC-G.A.P -ל Accreditation)כרשות הסמכה )וכן  לפיקוח ולהסדרת השימוש בקנביס למטרות רפואיות

 טריונים במפרט הדרישות.מגופי ההתעדה להבטיח שימוש בסמליל המאשר בהתאם לקרי

 .הסמלילים והזכויות הנלוות להם )מכל סוג שהוא, לרבות קנין רוחני( שייכות לגופי ההתעדה ו/או ליק"ר .ב

 קריטריונים אלה מבטיחים שאופן הסימון, ימנע הטעיית הציבור והארגונים בשרשרת הייצור.  .ג

 רת ההנחיות אלו היא להבטיח שכללי הסימון של תוצרת: מט .ד

(i)  .ברורים ומובנים לעוסקים המאושרים 

(ii)  .מאפשרים ניצול מלא של היתרונות שהשימוש בסמליל מקנה 

(iii) .אינם מנוגדים לדרישות החוק והנחיות היק"ר 

 

 תעודת אישור .2

הפורמט המצורף בנספח תוכן " על פי IMC-G.A.P  -גופי ההתעדה מורשים להנפיק "תעודת אישור לעמידה בתנאי איכות 

 זה בלבד ובשינוי הסמליל העסקי של גוף ההתעדה הרלוונטי בלבד.

 

 כללי השימוש בסמלילים .3

פרסום הסמלילים יהיה במלואם ולא בחלקם וללא ביצוע כל שינוי בצורה, בצבע ו/או בתוכן, עם זאת ניתן להשתמש  .א

 בסמלילים במונוכרום.

 ד שלא יפגעו בהירותם והבנת הכתוב בהם תוך שמירת הפרופורציות של צורתם.בכל גודל סביר, ובלב .ב

 .הערת ההסתייגות חייבת להיות קריאה, בפונט התואם את העיצוב והכיתוב האחר על המוצר .ג

הסמליל יפורסם רק בהקשר לתחום העיסוק המוגדר במסגרת האישור ולא בהקשר לתחומים אחרים בהם עוסק הארגון  .ד

 מטעה את המפעלים לעיבוד קנביס רפואי והציבור. ובאופן שאינו

נייר מכתבים, מעטפות, כרטיסי ביקור, תעודות משלוח,  -מותר להדפיס את הסמליל המאשר על גבי ניירת עסקית  .ה

 וכן מותר להשתמש בסמליל במדיה אלקטרונית, כגון באתר האינטרנט של החברה. חשבוניות

 ישתמש בסמליל לפי ההנחיות שלהלן:  ,IMC-G.A.Pעוסק שאושר כעומד בדרישות  .ו

(i)  הסמליל יופיע על מוצר מאושר בלבד או אריזתו הראשונית ו/או אריזה משנית המיועדת להובלה, בצמוד

 .Approved   IMC-G.A.P    לסמליל יק"ר יחד עם סימון מס' העוסק וההצהרה מאושר/

(ii) ית של השימוש בסמלילים ובכלל זה הפסקת האישור או השעייתו, מכל סיבה שהיא, מחייבת הפסקה מייד

 אריזות מסומנות ושימוש בניירת עסקית הנושאת את סמליל.
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 G.A.P-IMC  -תעודת אישור לעמידה בתנאי איכות 

 __________________________: מספר תעודה

 __________________________שם העוסק: 

 __________________________: האתר מען

 __________________________קוד העוסק: 

 חוות ריבוי  /  חוות גידול העיסוק:  סיווג

 

 הנני מאשר כי העוסק המחזיק בתעודת אישור זו,

קנביס המיועד לשימוש כחומר גלם לייצור מוצרי קנביס המיועדים לשימוש רפואי הנאותים לגידול עומד בדרישות ובתנאי ה

 :151משרד הבריאות מספר על פי הוראות חוזר המשנה למנהל הכללי של 

IMC-G.A.P  
 דרישות איכות ואמות מידה נדרשות" ,הנחיות –גידול בתנאים נאותים של קנביס לשימוש רפואי "

 

 בהתקיים התנאים הבאים:

 151התוצרת מיוצרת ומטופלת בהתאם להוראות חוזר המשנה למנהל הכללי של משרד הבריאות מספר  •

    "IMC-G.A.P -  הנחיות דרישות איכות ואמות מידה נדרשות" –נאותים של קנביס לשימוש רפואי גידול בתנאים 

  על ידי מנהל הוסמך אשר __________________________________________, העוסק ותוצרתו עומדים בביקורת שוטפת של

פי הוראות חוזר המשנה למנהל הכללי של היחידה לקנביס רפואי )יק"ר( כגוף התעדה, אישור ובקרה,  מתוקף פקודת הסמים המסוכנים ול

 הנחיות דרישות איכות ואמות מידה נדרשות". –גידול בתנאים נאותים של קנביס לשימוש רפואי  - IMC-G.A.P"   - 151משרד הבריאות מספר 

  151ת מספר חוזר המשנה למנהל הכללי של משרד הבריאושל  2נספח ב המפורטות להנחיות בהתאם תוצרתו את לסמן רשאי העוסק •

 "IMC-G.A.P  המאשר בלוגו תוצרת לסימון הוראות"

 

   ________________: האישורמועד תחילת תוקף 

 __:______________האישורמועד פקיעת תוקף 

 ________________: תאריך האישור הראשון

________________      _________________ 

 עדהמנהל, גוף ההת      הנפקת האישור תאריך

 

סמליל גוף 

 ההתעדה

 IMCA  :IMC-G.A.P - CBxשל  מס' הסמכה
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Certification of compliance with IMC-G.A.P requirements 

 

Certificate  number:_______________________ 

Company Name:__________________________ 

Address: ________________________________ 

Business code: ___________________________ 

Business classification:  Breeding farm / Growing farm  

 

I hereby confirm that the holder of this Certification, 

is compliant of the requirements and appropriate growth conditions for Cannabis as raw material 

intended for Cannabis medical use, according to the guidelines of the Associate Director General of the 

Ministry of Health, IMC-G.A.P No. 151: 

IMC-G.A.P 

 
"Good Agricultural Practice of Cannabis for Medical use - Guidelines, Quality Requirements and 

Required standards" 
 

Upon the following conditions: 

 The produce is grown in accordance to the instructions of the Associate Director General of the Ministry 

of Health, IMC-G.A.P No 151: 

 "Good Agricultural Practice of Cannabis for Medical use - guidelines, quality requirements and required 

standards" 

 The grower and its products are regularly inspected by ____________________,  which was certified by 

the Director of the Israel Medical Cannabis Agency (IMCA) as a body of Inspection and Certification, 

under the Dangerous Drugs Ordinance and the guidelines of the Associate Director General of the 

Ministry of Health, IMC-G.A.P No.151: 

"Good Agricultural Practice of Cannabis for Medical use - guidelines, quality requirements and required 

standards" 

 The grower must mark its products in accordance with the instructions of Associate Director General of 

the Ministry of Health -No.151 - Appendix 2 -"Instructions for marking products with  the logo of  IMC 

G.A.P" 

 

Validity date approval: _______________ 

Expiration date approval: _____________ 

Date of first approval: ______________________ 

 
Issue date      signature, certification body director: 

             
 
 

 
IMCA Accreditation N°: IMC -G.A.P CBx 

Certificatio

n body 

logo 
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  G.A.P-IMC המאשר בלוגו תוצרת לסימון הוראות

 

 מוצר ארוז יסומן כדלהלן, בנוסף ל"מספר עוסק" שניתן לעוסק שאושר:

                             

 English עברית 

הסמלילים בגודל התואם 

 לעיל.   את ההוראות

לבחור  ניתן

בעברית/אנגלית בהתאם 

 לעיצוב האריזה

 IMC-G.A.P IMC-G.A.P APPROVEDמאושר  

  

 

 

 

 

 #### #### מספר רישום

הערת הסתייגות, בגודל 

 פונט קריא 

 תנאי הגידול של מוצר זה 

 אושרו על ידי:

 _________________ 

Growing practices of this product 

have been approved by:  

____________________ 

 

סמליל גוף 

 ההתעדה
Certification 

Body LOGO 
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 3מתוך  1עמוד 
 

 IMC-G.A.Pלנוהל  3נספח 
  IMC-G.A.Pכישורי עורך מבדקי הוראות חוברת 

 התעדהה גוף מטעם
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וש בחוברת ובתכניו לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הבעלות ו/או השימ

מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיו  תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידעהיק"ר, ולמשתמש לא  –למשרד הבריאות לכותבי ועורכי החוברת, ובמידע, שייכים 

 האישיים בלבד של המשתמש.

משרד הבריאות  ווק, להשתמש או למסור לאחרים זכות בחוברת שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת שלאין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לש

 היק"ר , מראש ובכתב . –

 .ר אינו אחראי לכל שימוש שיעשה בוהיק" –בחוברת מתפרסם מידע המוגש כשירות למשתמש בלבד, והוא ועשוי להתעדכן מעת לעת. משרד הבריאות 

לא הובעה מקורות, האיורים, התרשימים, הטבלאות, הסקירות המדעיות והנהלים המופיעים, נלקחו מפרסומים ומקורות גלויים, כן נעשתה פנייה למקורות וה

 התנגדות לפרסומים בחוברת זו.

, בין במישרין ובין בעקיפין, בחוברת ובמידע וכי הוא היק"ר אינו אחראי בשום צורה ואופן לכל שימוש שהוא עושה –המשתמש מאשר, כי ידוע לו כי משרד הבריאות 

 אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה במידע. 

תמש זכות השימוש בחוברת הינה למשתמש בלבד. המשתמש אינו רשאי להרשות לצד ג' שימוש כלשהו במידע, בתמורה או ללא תמורה. המשתמש מתחייב להש

 היק"ר. –ועפ"י הנחיות והוראות משרד הבריאות  במידע בהתאם להוראות כל דין

מבלי לגרוע מכלליות האמור יחול סעיף זה על פרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא  המשתמש מתחייב לא לפרסם ברבים את המידע ו/או את חלקו, 

 מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.

 ייב לא לשכפל, לא לצלם, לא להעתיק ולא להדפיס כל פלט מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום מכל מין וסוג. המשתמש מתח

 היק"ר, מראש ובכתב. –אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של משרד הבריאות  -כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע שבחוברת 
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 ותמשימות עיקרי .1

 בחוות לגידול קנביס רפואי G.A.P-IMCמבדקי לערוך  1.1

  IMC-G.A.Pביצוע מבדקים בחוות כדי להעריך את רמת הציות לדרישות  .א

   ISO/IEC 17065-חות מדויקים מהמבדקים הללו בהתאם ל"דו הפקת .ב

 

 כללי 1.2

ים על ידי גוף לשמור קבצים מעודכנים של מדיניות האיכות, של נהלים, הוראות עבודה ושל מסמכים המונפק .א

 ההתעדה.

 להתעדכן בכל הנוגע להתפתחויות, לסוגיות ולשינויי חקיקה המתייחסים לתחום שבו מתנהלים המבדקים. .ב

 

 כישורים .2

, עורכי מבדקים יהיו רשאים לערוך מבדקים לאחר שגוף ההתעדה אימת ראיות עובדתיות )כמתואר להלן( לכישוריהם

 ום הגידול הצמחי.ולניסיונם לגבי תחלהכשרתם, למיומנותם 

 כישורים פורמאליים 2.1

לפחות תעודת גמר של מוסד להשכלה גבוהה )על תיכוני( או שווה ערך )משך הקורס לפחות שנתיים( במגמה  .א

 הקשורה לתחום הגידול הצמחי )למשל: אגרונום/מהנדס חקלאות/הנדסאי חקלאות בתחומי הצומח(. 

 אות לאחר סיום הלימודים.של שנתיים לפחות בעבודה בתחום החקלמעשי ניסיון  .ב

 

 מיומנויות וכישורים טכניים 2.2

 (Lead Auditorהכשרת עורך מבדקים בכיר ) 2.2.1

 ISO( המבוסס על עקרונות Lead Assessorמובילים" )-השלמה בהצלחה של קורס להכשרת "מעריכים .א

 שעות והינו מוכר חיצונית על ידי הענף.  37, אשר נמשך לפחות 19011

מובילים" חייב לכסות: תקנים ישימים של מבדקי איכות, שיטות עריכת -כיםקורס ההכשרה של "מערי .ב

 מבדקים, מיקוד המבדקים )הבטים פסיכולוגיים ותקשורת( ודיווח. כן עליו לכלול ניתוח של מקרה מעשי.

, ISO 9000    ,ISO 14000ניסיון מעשי בן עשרה ימים לפחות בעריכת מבדקים למערכות ניהול )למשל  .ג

ISO 22000 ,OSHAS 18000 ,BRC Food ,IFS Food ,GLOBALG.A.P   מבדקים 2באופציה ,

אצל יצרנים בקבוצות יצרנים אורגניים או אחרים(. הדבר אינו כולל ביצוע מבדקי עד או צפיה במבדקים, אך 

 כולל ביצוע מבדק כמתלמד כאשר הוא תחת תחת פיקוח של עד או של צופה. 

 

 ( וניסיון בעבודהG.A.P.ידול נאותים" )הכשרה בבטיחות מזון וב"תנאי ג 2.2.2

, בין אם כחלק מכישורים פורמאליים ובין אם על ידי סיום בהצלחה של קורס HACCPהכשרה בעקרונות  .א

 .Codex Alimentariusפורמאלי המבוסס על עקרונות 
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צלחה של הכשרה בעקרונות היגיינה של מזון, בין אם כחלק מכישורים פורמאליים ובין אם על ידי סיום בה .ב

  GLOBALG.A.Pקורס פורמאלי עבור תקן 

(, בין אם כחלק מכישורים פורמאליים ובין IPMהכשרה בהגנת הצומח, בדישון ובממשק הדברה משולבת ) .ג

 אם על ידי סיום בהצלחה של קורס פורמאלי.

ס ובדרישותיו, כמו גם הכשרה כללית בנושא קנבי IMC-G.A.Pהכשרה פנימית בגוף ההתעדה בעקרונות  .ד

 רפואי.

 

הקורסים הפורמאליים )המוזכרים בנקודות שלמעלה( יכולים להיות חלק מכישורים פורמאליים )כחלק 

מהתואר/דיפלומה( או יכולים להיות קורסים נפרדים שבהם השתתף עורך המבדקים. עורך המבדקים חייב להציג 

כי נושאה סיים  המוכיחות אישור נפרד הוכחות לכישוריו. אם ההכשרה הושגה בנפרד מהלימודים לתואר, חייב להי

 קורס שכיסה את הנושאים הנדונים )ועמד בבחינה(.  

 

 הכשרה ראשונית לפני אישור על ידי גוף ההתעדה ושמירה על כשירות 2.2.3

יהיה עורך מבדקים שהוכשר וכשיר לבצע מבדקים לתקן  IMC-G.A.P -המועמד להיות עורך מבדקים ל .א

GLOBALG.A.P ת וירקותתחום של פירו-לתת. 

 IMC-G.A.Pכאמור, יוכל לבצע מבדקי     GLOBALG.A.Pכל עוד עורך המבדקים כשיר לבצע מבדקי  .ב

. 

 

 תלות וחשאיות-אי .3

 עורכי מבדקים אינם רשאים לקבל החלטות התעדה סופיות הנוגעות למבדקים שערכו בעצמם.  .א

תלותם או על חוסר משוא הפנים  עורכי מבדקים אינם רשאים לבצע פעילויות כלשהן העשויות להשפיע על אי .ב

שלהם, ובמיוחד נאסר עליהם לעסוק בפעילויות ייעוץ עבור מגדל הקנביס שאצלם הם עורכים מבדקים 

בשנתיים האחרונות. הדרכה אינה נחשבת לייעוץ בתנאי שכאשר הקורס מתייחס למערכות ניהול או לעריכת 

חופשי לכלל. כלומר המדריך אינו רשאי לספק  מבדקים, הוא מוגבל למסירת מידע כללי אשר זמין באופן

 פתרונות ייחודיים לחברה.

על עורכי המבדקים לשמור בקפדנות על נוהלי מגדל הקנביס ועל נוהלי גוף ההתעדה כדי לקיים את החשאיות  .ג

 של המידע ושל הרשומות.
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 IMC-G.A.Pלנוהל  4נספח 
 IMC-G.A.Pמבדק חוברת 

 ליזם או מגדל קנביס
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היחידה לקנביס רפואי )יק"ר(, משרד הבריאות.

 

חר מכל מין וסוג המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הבעלות ו/או השימוש בחוברת ובתכניו לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני א

מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיו  תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידעש לא היק"ר, ולמשתמ –למשרד הבריאות לכותבי ועורכי החוברת, ובמידע, שייכים 

 האישיים בלבד של המשתמש.

משרד הבריאות  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים זכות בחוברת שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של

 היק"ר , מראש ובכתב . –

 .ר אינו אחראי לכל שימוש שיעשה בוהיק" –מתפרסם מידע המוגש כשירות למשתמש בלבד, והוא ועשוי להתעדכן מעת לעת. משרד הבריאות  בחוברת

ולא הובעה המקורות, האיורים, התרשימים, הטבלאות, הסקירות המדעיות והנהלים המופיעים, נלקחו מפרסומים ומקורות גלויים, כן נעשתה פנייה למקורות 

 נגדות לפרסומים בחוברת זו.הת

היק"ר אינו אחראי בשום צורה ואופן לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בחוברת ובמידע וכי הוא  –המשתמש מאשר, כי ידוע לו כי משרד הבריאות 

 אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה במידע. 

. המשתמש אינו רשאי להרשות לצד ג' שימוש כלשהו במידע, בתמורה או ללא תמורה. המשתמש מתחייב להשתמש זכות השימוש בחוברת הינה למשתמש בלבד

 היק"ר. –במידע בהתאם להוראות כל דין ועפ"י הנחיות והוראות משרד הבריאות 

ל פרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור יחול סעיף זה ע המשתמש מתחייב לא לפרסם ברבים את המידע ו/או את חלקו, 

 מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.

 המשתמש מתחייב לא לשכפל, לא לצלם, לא להעתיק ולא להדפיס כל פלט מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום מכל מין וסוג. 

 היק"ר, מראש ובכתב. –אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של משרד הבריאות  -ידור, או פרסום, של מידע שבחוברת כל העתקה, הפצה, משלוח, ש
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 G.A.P-IMCרשימת תיוג למבדק 

לא  רמת הציות סיווג נקודת בקרה מס'

N/A 

הצדקות / הערות / אי התאמות  קריטריונים להתאמה 

 שהתגלו

         . תשתיות החווה וניהולה 1

לעסוק  האם קיים רישיון מהיק"ר 1.1

על פי  בגידול או בריבוי קנביס

 פקודת הסמים המסוכנים?

בקשה עדכנית  היזםציג יבמבדק ראשון  . לא \כן  מהותי

מגדל ליק"ר לקבלת רישיון לגידול קנביס. 

ציג  רישיון חתום ובתוקף שה ימור קנביס

מאת היק"ר המאשר את פעילות החווה 

ול או בריבוי קנביס על פי פקודת לעסוק בגיד

 הסמים המסוכנים.

דווח לגוף ההתעדה על כל היזם/העוסק י

 .החווה. שינוי בסטטוס החוקי של

 

האם הרישיון תלוי ומוצג באופן   1.2

 ברור ובולט?

תלוי ומוצג באופן ברור  על הרישיון להיות  . לא \כן  המלצה

 ובולט

 

האם קיימים היתרי בנייה כדין  1.3

 לכל המבנים באתר?

על העוסק להציג היתרי בנייה כדין לכל   לא \כן  מהותי

 המבנים הקיימים באתר

 

האם קיימת מערכת לייחוס לכל   1.3

חלקה/מבנה, לתוכנית או מפת 

 החווה.

נדרש זיהוי חזותי בעזרת שילוט, בכל  חלקה  . לא \כן  מהותי

או כל סוג של אתר אחר ומפה של החווה 

 חוס לחלקות בשטח. הניתנת ליי

  

האם הוקמה מערכת רישום לכל  1.4

הפעילות החקלאית בחלקות 

 הגידול בחווה?

רשימות עדכניות בניירת או ממוחשבות  . לא \כן  מהותי

יספקו מידע היסטורי על כל פעילות הגידול 

בכל חלקות שהוגדרו לחווה. הרשומות 

יכללו את התיעוד של כל הפעילות החקלאית 

כל חלקת גידול ובכל מחזורי שבוצעה ב

 הגידול של קנביס

  

האם התיעוד כולל את כל תהליכי  1.5

 הגידול של קנביס רפואי?

התיעוד יכלול לפחות את כל הפעולות  . לא \כן  מהותי

צמחי הקנביס  קווים גנטיים שלזנים/הבאות: 

מצעי הגידול, אורך היום, סוג שבשימוש, 

הצבע  עוצמת ההארה )תאורה(, טמפרטורת

של התאורה )מדד לאיכות התאורה(, הלחות 

קיה, הסביבתית, טמפרטורת הסביבה, הש

, שעת קטיףאוורור, גיל הצמח בזמן ה

, הלחות הסביבתית, טמפרטורת קטיףה

הסביבה, אוורור, זמן הייבוש. אירועים 

מיוחדים שאירעו במהלך הגידול, הקטיף 

והעיבוד הראשוני העלולים להשפיע על 

מי, כגון מחלות צמחים או חריגה ההרכב הכי

מתנאי הגידול הרגילים, במיוחד במהלך 

 הקטיף.
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האם התשתיות של החווה  1.6

נאותות ומתאימות לייצור קנביס 

 רפואי?

לא  \לא  \כן  מהותי

 ישים

התשתיות יכללו לפחות: שטחי גידול/חממות,   

שטח עיבוד ראשוני, שטחי ייבוש והבחלה 

פת" שאושר במסגרת )לפי צורך(, חדר "כס

GSP שטח תפעולי של החווה ,

 )משרדים/חד"א/הלבשה וכד'(

  

שמירת רשומות וביצוע הערכה  2

 עצמית/ מבדק פנימי 

.         

האם כל הרשומות הנדרשות   2.1

במהלך המבדק החיצוני, זמינות 

ונשמרות למשך תקופת זמן של 

 שנים לפחות? 7

ת מעודכנות לתקופת זמן חובה לשמור רשומו . לא \כן  בסיסי

מינימאלית של עשר שנים. מועמדים חדשים 

יציגו רשומות מלאות של כל הפעילות 

החקלאית מיום ביצוע הרישום הראשוני, 

 המיוחסות לכל אחד מהחלקות בחווה.   

  

האם מגדל הקנביס מבצע מדי  2.2

שנה לפחות, מבדק פנימי אחד 

-IMCבהתאמה לדרישות 

G.A.P 

מבדק  קיימת עדות מתועדת לכך שבוצע . לא \כן  בסיסי

באחריות ונרשמו ממצאים כנדרש, פנימי 

מגדל הקנביס ובוצעו פעולות מתקנות 

 בהתאם לממצאי המבדקים.   

  

האם ננקטו פעולות מתקנות  2.3

-אפקטיביות כתוצאה מאי

התאמות שזוהו במהלך המבדק 

הפנימי של החווה וכן שזוהו 

 ם?במבדקים חיצוניים קודמי

 בוצעו ותועדו פעולות מתקנות הכרחיות.   . לא \כן  מהותי

. 

  

בריאות בטיחות ותנאי עבודה  3

 לעובדים 

.         

           בריאות ובטיחות 3.1

האם ברשות מגדל הקנביס  3.1.1

הערכת סיכונים מתועדת עבור 

סיכונים לבריאות ולבטיחות 

 העובדים בחווה?

הסיכונים יכולה להיות ספציפית הערכת  . לא \כן  בסיסי

לתנאים בחווה. יש לסקור אותה מחדש 

 -ולעדכן כשמתרחשים שינויים )לדוגמא

מיכון, מבנים, חומרי הדברה חדשים, 

שינויים בשיטות העיבוד וכו'(. דוגמאות 

לסיכונים: חלקי מכונות נעים, חשמל, רעש 

חריג, אבק, רעידות, טמפרטורות קיצוניות, 

 וכו'.        דשנים סולמות, אחסון

  

האם לחווה יש נהלי בריאות  3.1.2

ובטיחות המתייחסים לנושאים 

שזוהו בהערכת הסיכונים 

 לבטיחות העובדים

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

הנהלים יתייחסו לנקודות שזוהו בהערכת   

הסיכונים וחייבים להתאים לפעילות החווה. 

יכללו אף נהלי תאונה וחירום ותוכניות 

עולה לסיכונים ולמקרים בלתי צפויים, פ

במהלך העבודה וכו'. יש לסקור אחת לשנה 

 ולעדכן בכל שינוי בהערכת הסיכונים
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האם קיימת הצהרת מדיניות  3.1.3

מתועדת בדבר אחריות הארגון 

לבריאות המועסקים, המבקרים 

 והלקוחות ולבטיחותם?     

בטיחות תהיה  מדיניות הנהלת החווה בנושא . לא \כן  בסיסי

חתומה על ידי המנהל הבכיר, ומופצת 

בארגון באופן שכל העובדים/מבקרים יהיו 

 חשופים אליה בצורה ברורה

  

           דרישות היגיינה 3.2

האם ברשות החווה נמצאת  3.2.1

הערכת סיכונים כתובה להיגיינה 

? 

הערכת סיכוני ההיגיינה מכסה את סביבת  . לא \כן  בסיסי

במוצרים . הסיכונים תלויים היצור

או מסופקים. ההערכה חייבת המיוצרים ו/

להתאים לתנאים בחווה ותיסקר כל שנה, 

אין אי ותעודכן כאשר מתרחשים שינויים. 

 ישימות

  

האם ברשות החווה הוראות  3.2.2

היגיינה מתועדות עבור כל 

 העובדים בחווה?

בולט לעין  הוראות ההיגיינה מוצגות באופן . לא \כן  בסיסי

על שילוט ברור )או תמונות( ו/או בשפות 

 העובדים. 

 לכלול לכל הפחות: ההוראות חייבות

 הצורך בניקוי ידיים -

 כיסוי חתכים בעור -

הגבלות לגבי עישון, אכילה ושתיה  -

 לאזורים מוגדרים.

חובת ההודעה על כל זיהום או  מחלה כולל  -

סימנים למחלה )לדוגמא: הקאות, שלשול, 

צהבת(. לעובדים אלה, תיאסר הגישה 

לתוצרת ולמשטחים הבאים במגע עם המוצר 

 הסופי.

אין אי השימוש בביגוד מגן מתאים.   -

 ישימות

  

כל צוות העובדים הבא במגע עם  3.2.3

החלק הצמחי, ישמור על רמת 

 היגיינה אישית גבוהה

לא  \לא  \כן  מהותי

 ישים

לול בין שמירה על היגיינה אישית גבוהה תכ  

השאר זמינות של שירותים עם אמצעי 

לשטיפת ידיים במים )בטמפרטורה נאותה( 

וסבון.  קיום מלתחות בחווה עם אפשרות 

לאחסנה של ציוד אישי של עובדים בתאים 

 הניתנים לנעילה 

  

תיאסר גישתם של עובדים  3.2.4

הסובלים ממחלות מדבקות לבוא 

 במגע עם החומר הצמחי

עובדים החוזרים מחופשת מחלה כאמור,  . לא  \כן  מהותי

יציגו אישור רפואי על המאפשר להם לשוב 

 . התעודות תישמרנה.לעבודה סדירה

  

האם קיימים משטחי חיטוי  3.2.5

בהם  לאזוריםלנעליים בכניסה 

 מגדלים ומטפלים בקנביס רפואי

כל בכניסה לחיטוי לנעליים י חמשטקיימים  . לא  \כן  מהותי

בהם עובדים/מבקרים באים במגע אזורים ה

עם צמח הקנביס )אזורי ריבוי/גידול/עיבוד 

כדי למנוע העברת מזיקים  ראשוני וכד'(,

 ומחלות על ידי מנעל.
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האם נמנע המגע של עובדים עם  3.2.6

יהומים בעור פצעים פתוחים או ז

עם החומר הצמחי אלא אם כן הם 

לובשים כפפות ובגדי מגן 

 מתאימים עד להחלמתם המלאה. 

לא  \לא  \כן  מהותי

 ישים

תימנע גישתם של עובדים חולים או כאלו   

עם פצעים או זיהומי עור לאזורי הגידול של 

החווה. פצעים מטופלים חבושים בציוד 

אינן  מתאים ומכוסים בכפפות חד פעמיות

 נכללים בדרישה זו.

  

האם נהלי ההיגיינה של החווה  3.2.7

 מיושמים ?

עובדים המבצעים משימות שזוהו בנהלי  . לא \כן  מהותי

ההיגיינה חייבים להוכיח את יכולתם במהלך 

המבדק וקיימת עדות חזותית שהנהלים 

 מיושמים. 

  

הדרכה/הכשרה והסמכות  3.3

 עובדים

          

החווה מעסיקה אגרונום  האם 3.3.1

בעל הכשרה נאותה בתחום גידול 

 צמחי ?

החווה תעסיק אגרונום בעל הכשרה חקלאית  . לא \כן  מהותי

 )תואר ראשון לפחות בתחום רלוונטי(

  

האם קיימת הגדרת בעלי  3.3.2

תפקידים בחווה ותחומי אחריותם 

 וסמכויותיהם?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

ל "אחריות וסמכות" לכל החווה תגדיר נוה  

בעלי התפקידים בחווה.  הנוהל יהיה מפורט 

דיו באופן שיאפשר לזהות מי אחראי על מה 

ומהם סמכויותיו של כל בעל תפקיד.  הנוהל 

יגדיר ממלאי מקום בעת היעדרותו של בעל 

תפקיד שיישא באחריות המלאה של התפקיד 

 בעת מילוי המקום.

  

ה האם קיים תהליך הכשר 3.3.3

ראשוני של עובדים חדשים 

 בתהליכי החווה ונהליה?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

תהליך ההכשרה של עובד חדש יוגדר בנוהלי   

החווה באופן מפורט.  רשומות ההכשרה יהיו 

מתועדות באופן שניתן יהיה לזהות את מועד 

סיום ההכשרה הראשונית "והסמכתו" של 

 העובד לתפקידו 

  

ת רשומות של האם נשמרו 3.3.4

 פעולות הדרכה והנוכחות בהן ?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

נשמר רישום של פעולות הדרכה הכולל את   

, משך נושאי ההדרכה, המדריך, התאריך

והמשתתפים בה . נדרשת עדות  ההדרכה

 .)כגון: חתימות נוכחות( לנוכחות בהדרכות

  

האם העובדים המטפלים בחומרי  3.3.5

או כל חומר מסוכן /הגנת הצומח ו

אחר, מחזיקים בתעודות הסמכה, 

 ו/או פרטים על הדרכה מתאימה

ברשימת עובדים יוגדרו האנשים המבצעים  . לא \כן  מהותי

מטלות כאלו, ויוצגו תעודות הסמכה, תעודות 

הדרכה ו/או רשומות של הדרכות עם הוכחת 

נוכחות.  למפעילי מרססים ואחראי הרעלים 

השתתפות בקורס  תהיה לפחות תעודת

 מוכר. ש"ל( 16" )מפעילי מרססים"

  

האם כל העובדים קיבלו הדרכה  3.3.6

בבריאות ובבטיחות, ובנוגע 

לנהלי תאונה ושעת חירום 

 בשפות המתאימות ?

צפייה יכולה להוכיח שהעובדים כשירים  . לא \כן  בסיסי

בתחומיהם. רשומות לתיעוד ההוראות 

וע הדרכות והדרכות שניתנו זמינות. ביצ

בריאות ובטיחות פנימיות אפשרי, חובה 

לשמור רשומות להדרכות ו/או אמצעי 

הדרכה  ) אין חובה לבצע הדרכה ע"י אדם 

 אין אי ישימותחיצוני(. 
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האם כל האנשים העובדים בחווה  3.3.7

קיבלו הדרכת היגיינה בסיסית 

שנתית בהתאם להוראות 

 ההיגיינה של החווה

א ל \לא  \כן  בסיסי

 ישים

חובת קורס הדרכת היגיינה כתובה ומילולית   

מקדימה. לכל העובדים החדשים כולל אישור 

השתתפות. כל הוראות ההיגיינה חייבות 

להיכלל בהדרכה. כל העובדים, כולל 

הבעלים וההנהלה, חייבים להשתתף בהדרכה 

שנתית בהיגיינה בסיסית/ היגיינת תהליכי 

 הקטיף לאחרהקטיף והשמירה על התוצרת 

  

האם לכל המפעילים והנהגים של  3.3.8

 חשמליים מכונות, של כלי רכב

ושל כלים מיוחדים יש הכשרה 

 להפעיל אותם?

 ,עובדים המפעילים ציוד המחייב ברישיון . לא \כן  בסיסי

 יהיו בעלי רישיונות מתאימים 

  

           סיכונים ועזרה ראשונה 3.4

ה וחרום? האם קיימים נהלי תאונ 3.4.1

והאם הם מוצגים באופן ברור 

ומתוקשרים לכל האנשים 

 הקשורים לפעילות החווה? 

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

נהלי תאונה וחרום יוצגו במיקום/ים ברור   

ונגיש. הוראות יהיו בשפה/ות העובדים ו/או 

 באיורים. הנהלים יציינו את הפרטים הבאים:

 קשר מפת החווה או כתובתו , איש/אנשי -

רשימת מספרי טלפונים לחרום )משטרה,  -

, מכבי אזורית בית חולים, מרפאה מד"א,

 אש, ספקי חשמל ומים וגז(.

 דוגמאות נוספות לנהלים:

 יצירת קשר עם שירותי רפואה מקומיים,   -

 מיקום מטפי הכיבוי; -

 יציאות חירום -

 מפסקי חירום להפסקות חשמל, גז ומים.  -

ונות או אירועים כיצד לדווח על תא -

 מסוכנים

  

האם סיכונים פוטנציאליים  3.4.2

מזוהים בברור באמצעות שלטי 

  אזהרה?

יוצבו שלטי אזהרה ברורים לציון סיכונים  . לא \כן  בסיסי

אפשריים )למשל, בורות פסולת, מכלי 

, בתי מלאכה, דלתות גישה למחסני גזדלק/

חוה"ד/ דשנים/חומרים כימים אחרים וכן 

הכניסה מחדש(. השילוט ברור בשפת זמני 

 העובדים או באיורים 

  

האם מצויות ערכות עזרה  3.4.3

ראשונה בכל מבנים הקבועים 

ובקרבת העובדים בחלקות 

 הגידול?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

ערכות עזרה ראשונה שלמות ומתוחזקות על   

, תהיינה ה(וד)תקנות הבטיחות בעב פי תקן

האתרים הקבועים )גם  זמינות ונגישות בכל

במשרדים(, ערכות נישאות בקרבת מקומות 

 וכו'(. בחממותהעבודה )

ראשונה יסומנו מיקומם של כל ערכות עזרה 

 במפת החרום של החווה
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האם יש תמיד מספר מתאים של  3.4.4

אנשים )לפחות אחד( המוכשרים 

בעזרה ראשונה, בכל חווה ובכל 

זמן נתון, בו מתקיימת פעילות 

 לאית?חק

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

אדם אחד לפחות, שעבר הכשרת עזרה   

ראשונה )במהלך חמש השנים האחרונות(, 

נוכח בחווה בכל זמן שבו מתקיימת פעילות. 

עובדים.  50כבסיס: אדם מוכשר אחד לכל 

פעילויות הן כל הפעילויות שצוינו בשאלון )

 .(זה

  

האם קיימים אמצעים ונהלים  3.4.5

 מים לבקרת אש ולמניעתה? מתאי

מטפים, צינורות כיבוי וכו' יוצבו בנקודות  . לא  \כן  בסיסי

או  שונות בהתאם לדרישת רישוי עסקים

כל אמצעי כב"א יסומנו מיקומם של   כב"א.

 במפת החרום של החווה

  

           ביגוד / ציוד מגן 3.5

האם עובדים אורחים וקבלנים   3.5.1

גן הולמים מצוידים בבגדי מ

בהתאם לדרישות החוק ואו 

או כפי שאושר /הוראות התווית ו

ע"י רשות מוסמכת, בעת מגע עם 

כימיקלים או חומר צמחי 

 אלרגני?

לא  \לא  \כן  מהותי

 ישים

ערכות בגדי מגן מלאות העומדות בדרישות   

התווית ו/או החוק ו/או דרישות רשות 

מוסמכת, נמצאות בחווה, במצב שמיש 

היטב. הערכות יכולות לכלול חלק  ושמורות

מהפריטים הבאים: מגפי גומי או ציוד הנעלה 

אחר מתאים, בגדים עמידים במים, סרבל 

מגן, כפפות גומי, מסכות פנים, ציוד מגן 

נשימתי מתאים )כולל פילטרים וביגוד 

להחלפה(, ציוד מגן לעיניים והאוזניים, 

חליפות הצלה וכו', כפי שנדרש ע"י התווית 

 מפעילות החווה. או

  

האם בגדי המגן מנוקים לאחר  3.5.2

השימוש ומאוחסנים בדרך 

המונעת את זיהום בגדי הצוות 

 האישיים? 

בגדי המגן נקיים, ומנוקים בהתאם לשימוש  . לא \כן  בסיסי

ולרמות הזיהום . ניקוי בגדי המגן והציוד, 

יכלול: שטיפה נפרדת. שטיפת כפפות רב 

. בגדי מגן מלוכלכים פעמיות לפני הסרתן

ופגומים וציוד ומסננים שפג תוקפם יסולקו 

באופן אחראי. ציוד חד פעמי )לדוג': כפפות, 

סרבלים וכו'( יסולקו אחרי שימוש אחד. כל 

בגדי המגן והציוד, כולל מסננים להחלפה 

וכו' יאוחסנו מחוץ למתקן אחסון חוה"ד, 

ומופרדים פיזית מחומרים העלולים לזהם 

 אותם. 

  

           רווחת העובדים  3.6

הנהלת החווה תבטיח את  3.6.1

בריאות, בטיחות ורווחת 

 העובדים

לא  \לא  \כן  מהותי

 ישים

קיים תיעוד המוכיח שמונה חבר הנהלה   

המזוהה בשמו, האחראי לעמידה ויישום 

דרישות החוק הקשורות לבריאות, בטיחות 

 ורווחת העובדים.

  

דים גישה לאזורי האם יש לעוב 3.6.2

אחסון מזון נקי, אזורים 

המיועדים למנוחה, מתקני שטיפת 

 בכל עת? ומי שתייהידיים 

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

מתקני שטיפת ידיים, מי שתייה, מקום נאות   

לאחסון מזון ולאכילה חייבים להיות 

 מסופקים לעובדים.
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האם החווה משתמשת בכלבי  3.6.3

 ה?שמירה לאבטחת החוו

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

כאשר ישנו שימוש בכלבים לאבטחת האתר,   

תימנע גישתם אל אזורי הגידול ותוגבל 

לגבולות המתחם המאובטח בלבד.  יינתנו 

לכלבים אלו תנאי מחייה הולמים )מים ומזון 

בכמות הולמת ומלונות נאותות ומרחב מחייה 

 סביר(

  

האם כלבי שמירה המשמשים  3.6.4

טחת החווה רשומים לאב

כחוק ומטופלים באופן ומחוסנים 

 שגרתי ע"י וטרינר?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

כאשר ישנו שימוש בכלבים לאבטחת האתר,   

כל הכלבים יישאו תג זיהוי אלקטרוני/יהיו 

בעלי רישיון ויטופלו באופן שגרתי ע"י 

רשומות יתוחזקו לרישיונות  -וטרינר 

 נרייםהכלבים ולטיפולים וטרי

  

         . קבלני משנה/אורחים ומבקרים 4

האם כל הקבלנים והמבקרים  4.1

מודעים לנהלים הרלוונטיים 

 בנושא בטיחות והיגיינה אישית ?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

קיימת עדות שהנהלים הקשורים לבריאות,   

בטיחות והיגיינה אישית נמסרים באופן 

דוגמא: רשמי למבקרים ולקבלני משנה )ל

הוראות רלוונטיות מוצגות מקום בולט, בו 

 כולם יכולים לקרוא אותן(. 

  

ניהול מזהמים ופסולת, מחזור  5

 ושימוש חוזר 

.         

האם קיים "נוהל לטיפול  

 בפסולת"? 

 יהיה נוהל מפורט לטיפול בפסולת לחווה   לא \כן  מהותי

המפרט את סוגי הפסולות הנוצרים בתהליכי 

השיטה לטיפול ופנוי כל סוג ואת החווה 

-IMCפסולת. הנוהל יהיה תואם לנוהל 

GWDP  הנחיות לניהול  – 155)נוהל

 הטיפול בקנביס המיועד להשמדה(.

 

 הפסולת ?ו כל האשפה פונוהאם  5.1

 ?הופרדו סוגי הפסולתהאם ו

לא  \לא  \כן  מהותי

 ישים

במבדק לא נצפו אשפה ופסולת בקרבה   

היצור או האחסון . אשפה מידית של אזורי 

מקרית וזניחה ופסולת מיום העבודה, 

קבילים. חובה לנקות כל אשפה ופסולת 

כפפות חד   . דשנים וכד'אחרת כולל שפך 

העשוי לכלול  פעמיות או ביגוד חד פעמי

שאריות קנביס יופרדו מהאשפה ויטופלו 

 לאשפה לפני השלכה לנטרולן

  

פסולת צמחית חייבת להיות  5.2

תהווה וחסנת באופן שלא מא

. מקור לזיהום לחווה ומתקניה

 מיידיהפסולת תאוחסן באופן 

במידה והיא  מתאיםבמתקן 

נאספת בשקים )למשל בדחסן(, 

עד סילוקה המסודר לאתר 

 השמדה מורשה.

פסולת צמחית תטופל באופן שאיננו מאפשר  . לא \כן  מהותי

הוצאתה מהמתחם המאובטח של החווה. 

נאות שלא ת תשמר באופן הפסולת הצמחי

עד פינוייה המסודר  מהווה מקור לזיהום,

 לאתר השמדה מורשה.
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האם אשפה ביתית הנוצרת בחווה  5.3

נאספת ומסולקת באופן סדיר 

ואחראי? האם במבני החווה 

ובחצרותיה יש די אמצעים 

לסילוק הפסולת והם מתאימים 

 למטרתם?

לא  \לא  \כן  המלצה

 ישים

פלסטיק, נייר, קרטונים וכו'( פסולת ביתי )  

יסולקו באופן נאות. תסופק כמות מספקת 

של פחי אשפה. פחים אלו לא יכילו פסולת 

 צמחית, יהיו נקיים ומסומנים באופן ברור.

  

כניסתו של ציוד  תהאם נמנע 5.4

וכלי רכב ממונעים לתוך  מכני

 ?בתי הצימוחשטח 

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

בתי ציוד ממוכן בתוך יהיה שימוש בלא   

ציוד ממונע יהיה מצויד במנועים .  הצימוח

ולא יימצא ציוד המופעל  חשמליים בלבד

 4פעימות או  2באמצעות מנועי בנזין/דיזל )

 אימות( העשויים לזהם את צמחי המרפפע

 באמצעות פליטות עשן ומזהמים.

  

         . סביבה וקהילה 6

ת האם אין בסביבת החווה פעילו 6.1

העשויה להיות בעלות השפעה 

 שלילית על החווה?

החווה תהיה ממוקמת באופן שלא תהיה  . לא  \כן  מהותי

חשופה לזיהום סביבתי או אחר מצד פעילות 

אחרת של המשק או של כל גורם אחר 

)חקלאי או תעשייתי בבעלות המשק או 

בבעלות אחרת( העשויה להיות בעלת 

יכי השפעה שלילית על התוצרת או תהל

 .קנביס רפואיהייצור של 

  

האם הפעילות החקלאית בחווה  6.2

 איננה פוגעת בסביבה ובקהילה?

לא  \לא  \כן  המלצה

 ישים

הפעילות החקלאית מכבדת את הסביבה )חי,   

צומח ובר( ואת הקהילה הקרובה לחווה 

ופועלת בנושאים אלו בהתאם לחוק )דרישות 

 של רשויות מקומיות או כד'(

  

           ירה ואבטחהשמ 7

-IMCהאם מבדק הביטחון  7.1

GSP  האחרון התקיים לפני פחות

 חודשים? 6-מ

 IMC-GSP כל עוסק חייב להחזיק אישור  . לא \כן  מהותי

 בתוקף.

  

המבנים בהם מגדל הקנביס,  7.2

מעבדים, אורזים ומאחסנים את 

הקנביס חייבים להיות מאובטחים 

ת כיאות. המשמעות היא שחייב

להיות מערכת הבטחה פעילה 

ושהכניסה לאתר תהיה מוגבלת 

לאנשי צוות מורשים בלבד ויהיה 

 .תקף  IMC-GSP קיים אישור 

  IMC-GSP יוצג אישור  -בהתאם להנחיות  . לא \כן  מהותי

 תקף לחווה ומתקניה.

  

צוות העובדים המעורב כלל  7.3

בתהליכי הגידול של הקנביס 

לביצוע חייבים להיות מאושרים 

יק"ר. רשומות העבודה ע"י ה

אישורי היק"ר להעסקת העובדים 

 נשמרות.

קיים נוהל לקבלת עובדים לעבודה בחווה  . לא \כן  מהותי

ויהיו זמינים לבדיקה אישורי העובדים 

ורשומות לתהליך קליטה והכשרת עובד 

 חדש
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         . תלונות 8

האם קיים נוהל טיפול בתלונות  8.1

זה מבטיח שהתלונות  והאם נוהל

מתועדות כראוי, נלמדות 

ומטופלות כנדרש כולל תיעוד 

 לפעולות שננקטו בעקבותיהן

קיים נוהל תלונות מתועד המוודא שהתלונות  . לא \כן  מהותי

המתקבלות, מתועדות ומטופלות. הפעולות 

שננקטו בעקבות תלונות אילו מתועדות אף 

 הן.

  

         . נוהל החזרה / משיכה יזומה  9

האם ברשות מגדל הקנביס נוהל  9.1

מתועד לניהול/ לייזום החזרה 

משיכה ייזומה של תוצרת /

 מאושרת מהלקוח?

למגדל הקנביס נוהל מתועד המזהה את  . לא  \כן  מהותי

האירועים העלולים לגרום להחזרת/ משיכת 

תוצרת יזומה, מנגנון לידוע הלקוחות וגוף 

הקנביס וצרי מפעל הייצור למההתעדה אם 

או המשתלה החזירו/משכו את המוצר 

 מרצונם החופשי.  

  

         . IMC-G.A.Pמעמד ב . 10

האם בכל תעודות המשלוח אל  10.1

הלקוח קיים ייחוס לסטטוס 

)מאושר  IMC-G.A.Pהמוצר ב 

 לא מאושר(? /

תעודות המשלוח והחשבוניות של מגדל  . לא \כן  מהותי

לגבי סטטוס המוצר הקנביס, כוללים מידע 

 IMC-G.A.P -בנוגע ל

בתוספת שם מגדל הקנביס, מספר הרישום 

-IMCשלו וסמל גוף ההתעדה המאשר את 

G.A.P 

  

         . שימוש בלוגו 11

האם השימוש בלוגו האישור של  11.1

IMC-G.A.P  הינו בהתאם

הנחיות גוף ההתעדה ובהתאם 

-IMCלהסכם  התעדה של 

G.A.P 

לא  \ לא \כן  מהותי

 ישים

מגדל הקנביס ישתמשו בלוגו המאשר   

ובמספר הרישום שקיבלו מגוף ההתעדה, 

על המוצר, על  IMC-G.A.P -בלוגו של ה

האריזה ללקוח, בהתאם  להנחיות גוף 

 IMC-G.A.Pההתעדה הסכם  התעדה של 

-IMCבלבד.  כמו כן, רשאי בעל האישור 

G.A.P  להשתמש בכל הסימנים הללו או

 ורת בין עסקית.בחלקם בתקש

  

         . עקיבות 12
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האם קיימת מערכת המוודאת  12.1

שכל תוצרת מוגמרת, מזוהה 

 בברור ?

יוגדר נוהל שיבטיח שכל המוצרים הסופיים  . לא \כן  מהותי

יזוהו כראוי ועקיבים )צעד אחד קדימה, 

 ואחורה(.  

כל המוצרים הסופיים המוכנים למכירה 

: מספר הרישום של )מהחווה( יהיו מזוהים 

החווה שניתן ע"י גוף ההתעדה בליווי קוד 

זוהי ייחודי של האצווה המסוימת ,שם מדעי 

של הצמח, חלק הצמח )תפרחת(, שם מגדל 

הקנביס, חלקת גידול, תאריך קטיף, מידע על 

 ומשקל מדויק. הכמות

  

האם קיימים נהלים מתאימים  12.2

לזיהוי ולתיעוד הרכש של 

ים ממקורות תשומות ושתיל

 שונים ביומן רכישות?

קיים נהל מתאים לזיהוי תשומות ממקורות  . לא \כן  מהותי

שונים )כלומר יצרנים או סוחרים אחרים(. 

 הרישומים יכללו:

 תיאור המוצר וסטטוס האישור.   -

 כמויות המוצר/ים שנרכשו ופרטי הספק  -

 תעודות האישור של הספק. -

 ם שנרכשו. נתוני העקיבות של המוצרי -

תעודות/קבלות  רכש ותעודות משלוח  -

 שהתקבלו, רשימת ספקים מאושרים

  

  

האם מתקיימת בדיקה סופית לפני  12.3

משלוח, כדי לוודא שילוח מדויק 

 של התוצרת?

בדיקת המשלוחים תהיה מתועדת כדי  . לא \כן  מהותי

 להראות שהתוצרת נשלחת באופן מדויק.  

  

וד לכל המכירות האם קיים תיע 12.4

 של תוצרת ?

, שנים 7-ושישמר ל מכירת תוצרת תתועד . לא \כן  מהותי

תוך ציון ברור של הכמויות שנמכרו ומועדן 

הרשומות חייבות להציג בעקביות  מאזן בין 

 תשומות מאושרות לבין התפוקות.  

  

האם בוצע מאזן טכנולוגי  12.5

)חישובי יחס תוצרת מגודלת 

-)יחס שטח וכמויות שנמכרו

 מספר צמחים/יבול(.

יחסי ההמרה ואחוזי הפחת יחושבו ויהיו  . לא \כן  מהותי

 .  קו גנטי/זמינים לכל זן

רשומות מאזן מאסה יימצאו לכל אצוות 

 ריבוי/גידול בידי החווה

  

         . חומר ריבוי  13

           איכות ובריאות 13.1

האם קיים תיעוד המבטיח את  13.1.1

ות ובריאות השתילים )נקי איכ

ממזיקים, מחלות, וירוסים וכו'( 

? 

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

 זמינים אישורי מעבדה או משתלה כעדות  

, מו, שקו הגנטיזן/ההמצהירה על טוהר 

מספר האצווה ושם הספק ואישורי בריאות 

 לשתילים
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 השתילים/צמחי הקנביסהאם  13.1.2

ממשתלה רשומה  ונרכש

 ?IMC-G.A.P -ל ומאושרת

 מהותי

 

 

 

קיימת עדות מתועדת לכך שחומר הריבוי  . לא \כן 

)שתילים( נרכשו ממשתלה המייצרת חומר 

ריבוי )כולל בחירה וסלקציה פנימית של 

(, המקיימת "מערכת הפיקוח" קווים גנטיים

האם או -שתכלול רישום וזיהוי של צמחי

חלקת האם של גידול המקור, לפי העניין. 

דות תכלול את רישיון המשתלה ואישורה הע

והוכחת רכש  IMC-G.A.Pלדרישות 

מהמשתלה.  במקרה של אישור משתלה, 

תידרש המשתלה להוכיח שחומר הריבוי 

 שלה )צמחי אם( הגיע ממקור חוקי.

  

חומר ריבוי חייב להיות מזוהה  13.1.3

מבחינה בוטנית לרבות המין, הזן, 

. יהגנט הזיהוי הפנוטיפי ומקורו

תישמר העקיבות לחומר הריבוי 

שיהיה נקי ממזיקים ומחלות ככל 

 הניתן.

 מהותי

 

 

מערכת העקיבות של החווה תכלול גם את  . לא \כן 

חומר הריבוי באופן שניתן יהיה לזהות את 

קו זן/מקורו של חומר הריבוי בכל עת ולכל 

 .גנטי

  

הריבוי יתבצע אך ורק  -משתלה  13.1.4

 י נקבהתוך שימוש בצמח

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

לא יימצאו שתילי זכר בחממות לייצור   

שתילי קנביס המיועדים למכירה למגדל 

 הקנביס

  

יש לקיים בקרה אחר  -משתלה  13.1.5

צמחים ממין זכר וצמחים ממינים 

שונים  , ומקווים גנטייםומזנים

ך תהליך הייצור כולו במהל

ל , ייבוש ואריזה(. כקטיף)גידול, 

חריגה תסולק מידית כולל חלקי 

 צמח השונים מהדרישה. 

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

בחממות הריבוי תהיה בקרה הדוקה על   

יהיו מסומנים  צמחים אלו.  צמחים ממין זכר

ייעודי  בחללבאופן ברור ויימצאו אך ורק 

, עם הגבלת כניסה החווה( "הסגר") נפרד

 לעובדים מורשים.

כל פעולה בצמחים ממין זכר תתועד לצרכי 

 מעקב

  

            דישון וטיפולים כימיים 13.2

האם מתועדים הטיפולים  13.2.1

ל חומר הריבוי הכימיים על כ

  (?שתילים, ייחורים) שנרכש

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

שתילי תיעוד לחומרים הכימיים שיושמו על   

ת אצווה" שתלווה את קנביס יפורטו ב"תעוד

 הריבוי השתילים מחוות

  

       חומר צמחי מהונדס גנטית  13.3
 

  

האם השתילה או הניסיונות עם  13.3.1

חומר צמחי מהונדס גנטית תואם 

לחקיקה המקומית בישראל 

 )תקנות הזרעים( ?

 מהותי

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

 העתק של האישור החוקי יהיהלחווה   

והם מצייתים לו. ישמרו  )רישיון ורצ"מ(

עוד של הייחודי או תי הזיהויהרשומות של 
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השינויים שהוגדרו. אופן הגידול וניהולו ילוו 

 ביעוץ מקצועי מיוחד.

האם זמין תיעוד במקרה שמגדל  13.3.2

הקנביס מגדל הקנביס חומר 

 צמחי שמקורו בהנדסה גנטית?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

ואו  קווים גנטייםזנים/בבמידה וקיים שימוש   

 , GMOמוצרים שמקורם בהנדסה גנטית 

ישמרו הרשומות המתעדות את השתילה, 

 קווים גנטיים/השימוש או היצור של זנים

 או מוצרים שמקורם מהנדסה גנטית./ו

  

האם הלקוחות  הישירים מודעים  13.3.3

לעובדה שמוצר במקורו עבר 

 הנדסה גנטית?

לא  \לא  \כן  המלצה

 ישים

עדות מתועדת להודעה מסוג זה חייבת להיות   

 מוצגת.

  

האם קיימת תכנית לטיפול  13.3.4

במוצרים שמקורם בהנדסה 

גנטית )כלומר יבול רגיל 

וניסיונות(, הקובעת אמצעים 

לצמצום סיכוני זיהום )כמו 

ערבוב בשוגג עם גידול דומה 

שאינו מהונדס גנטית( תוך 

 שמירת זהות המוצר?  

לא  \לא  \כן  המלצה

 ישים

תכנית כתובה המגדירה את האופן בו   

לת ומאוחסנת תוצרת שמקורה בהנדסה מטופ

גנטית )לדוג' יבולים  וניסיונות( כדי לצמצם 

את הסיכון לערבוב עם תוצרת רגילה 

 ולשמירת היושרה וזהות המוצר

  

האם התוצרת המהונדסת גנטית,  13.3.5

מאוחסנת בנפרד מתוצרת רגילה, 

 למניעת ערבוב בשוגג?

לא  \לא  \כן  המלצה

 ישים

הערכה חזותית לאופן בו  חייבת להתבצע  

מאוחסנת תוצרת המהונדסת גנטית לשם 

 בדיקת היושרה ואופן הזיהוי. 

  

         . שתילה וריבויהיסטורית  14

האם מגדל הקנביס שומר  14.1

 רשומות של תאריכי שתילות?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

ישמרו רשומות זמינות של תאריכי שתילות   

 כחלק ממערכת העקיבות

  

         . מצע הגידול 15

האם ניתן לזהות את מקור המצע  15.1

והאם מצע ממקור טבעי אינו 

 מגיע מאזורים שיועדו לשימור?

לא  \לא  \כן  המלצה

 ישים

מגדל הקנביס יציג מספק מצעי הגידול את   

מרשויות  רישיון הכרייה של כבול או טוף

הסביבה הרלוונטיות.  כמו כן את מדיניות 

יבתית של ספק המצעים ואישורי הסב

 התעודות שלו לתקני סביבה כשרלוונטי 

  

האם ישנו מפרט לכל המצעים  15.2

 ?בחווההמשמשים 

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

לכל סוג מצע גידול יתוחזק מפרט מצע   

י הכולל את מאפייניו  והרכבו הפיזמפורט 

 והכימי

  

האם קיימת בדיקת תכולת חומרי  15.3

מליחות ומתכות כבדות  - הזנה

אנליזת מעבדה( למצעים לפי )

 שנרכשו?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

תהיה בחווה תעודת בדיקת מעבדה מוסמכת   

 של המצע לתכולת הרכב כימי שלו

  

האם קיימת בדיקת מחוללי  15.4

מחלות )אנליזת מעבדה( למצעים 

 שנרכשו?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

ת בדיקת מעבדה מוסמכת תהיה בחווה תעוד  

של המצע למחוללי מחלות העשויות להיות 

במצע )מחלות צמחים מקובלות ומחלות בני 

. למצע המיועד לשימוש בגידול קנביס אדם(
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רפואי, צריך להיות תעודת "ניקיון" ממעבדה 

מוסמכת וברישיון, לפחות ממחוללי המחלות 

 ריזוקטוניה,, הבאים: פוזריום, אירוויניה

 פיטופטורה פתיום,

האם מתועדים מספרי האצווה  15.5

 של המצעים שבשימוש?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

תיעוד ישמר לכל אצוות מצעי הגידול    

 שנרכשו ונמצאים בשימוש

  

האם נשמרות דגימות מכל אצוות  15.6

מצע )עד למועד שיווק משוער 

 של השתילים(?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

ל מצע גידול שהתקבלה בחווה מכל אצווה ש  

תישמר דוגמא בתנאים נאותים.  גודל 

הדוגמא יהיה כזה שיאפשר ביצוע בדיקות 

מעבדה במקרה של תקלה שנובעת ממצע 

 הגידול

  

מצעי ממחזר את  העוסקהאם  15.7

 ?המשומשים באופן הולם גידולה

לא  \לא  \כן  המלצה

 ישים

ת מגדל הקנביס יתעד את התאריכים והכמויו  

 יתקבלותעודות משלוח גם שמוחזרו. 

מצעי גידול משומשים, לאחר כראיה. 

שהופרדו מצוואר השורש באופן אפקטיבי, 

יכולים להיות מפונים באופן חופשי, תוך 

 ציות לחקיקה סביבתית, כאשר קיימת.

  

האם שאריות של מצעים  15.8

אינרטיים ממוחזרות באופן 

  אחראי? 

לא  \לא  \כן  המלצה

 ישים

כאשר מבוצע שימוש במצעי גידול אינרטיים   

)צמר סלעים או אחר( הסילוק של מצעים 

משומשים יבוצע באופן הולם שלא יזהם את 

 הסביבה

  

האם מצע הגידול הממוחזר  15.8.1

 מחוטא?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

במצע גידול חוזר כאשר מבוצע שימוש  

יש לחטא אותו באחת מהשיטות משומש 

 ות ע"י משרד החקלאותהמומלצ

 

אם נעשה שימוש בחומרים  15.9

כימיים לחיטוי מצעים לשם 

שימוש חוזר, האם נרשמו מקום 

ביצוע החיטוי, תאריך החיטוי, 

סוג החומר הכימי, שיטת החיטוי, 

שם המפעיל ומרווח הזמן הדרוש 

 עד לשתילה?

 מהותי

 

 

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

לתעד בחווה, יש  מחוטאיםכאשר המצעים   

תאריכי העיקור, שם החומר  אתבמדויק 

הכימי והחומר הפעיל, הציוד  )למשל: מיכל 

לט' וכו'(, השיטה )למשל: הרטבה,  1000

שם המפעיל )האיש המבצע( ,ערפול וכו' ( 

 וימי ההמתנה עד השתילה.

  

האם נשמרים ימי ההמתנה  15.10

 הנדרשים לפני שתילה?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

עד את ימי ההמתנה ממועד החיטוי יש לת  

 לפני שתילה 

  

האם משתמשים בקיטור לחיטוי  15.11

 מצעים לשימוש חוזר?

לא  \לא  \כן  המלצה

 ישים

תהיה עדיפות לחיטוי מצעי גידול באמצעים   

 שאינם כימיים

  

         . וחומרי הזנה  יישום דשנים 16

           מדיניות ונהלים 16.1

קיימת הצהרת מדיניות  האם 16.1.1

בדבר השימוש המושכל בדשנים 

 ועדות ברורה ליישומה בחווה?     

מדיניות הנהלת החווה בנושא שימוש  . לא \כן  בסיסי

בדשנים תהיה חתומה על ידי המנהל הבכיר, 

ומופצת בארגון באופן שכל 
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העובדים/מבקרים יהיו חשופים אליה בצורה 

 ברורה

מוש בדשנים האם מופסק השי 16.1.2

 לפני קציר וכמה זמן?

החווה תתחזק נוהל מתועד להפסקת השימוש   לא \כן  בסיסי

 בדשנים לפני קציר.

 

דשנים האם נהלי היישום של  16.1.3

מביאים בחשבון את הסיכון 

לזיהום מי התהום, והאם 

מיושמים אמצעים למזעור סיכון 

 זה? 

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

מתועד המבקר את  החווה תתחזק נוהל  

רכישה, האחסנה והיישום של תהליכי ה

נוהל יבטיח יישום מדויק של .  הדשנים

 .דשנים

  

           דרישות הזנה 16.2

האם היישום של כל הדשנים  16.2.1

מבוצע בהתאם לדרישות 

הייחודיות של הגידול ובהתאם 

 ?מצע הגידוללתנאי 

להראות שהוא מכיר את מגדל הקנביס חייב  . לא \כן  בסיסי

מאפייני מצע גידול ואת הצרכי ההזנה של 

. יש להציג תיעוד של בדיקות עלים הגידול

או ספרות מקצועית /ומצע הגידול או /ו

 ייעודית לגידול כהוכחה.  

  

האם יישומי דשן מבוססים על  16.2.2

בדיקה סדירה של תכולת חומרי 

, בצמח, או הגידול ההזנה במצע

 ההשקיהבתמיסת 

והאם נלקחות  (הידרופוניקה)ב

בחשבון דרישות ההזנה של 

 הגידול? 

חומרי ההזנה רציפה של ניטור תהיה מערכת  . לא \כן  בסיסי

 במי ההשקיה ואבמצע הגידול / בצמח 

)למשל בדיקה רציפה או מדגמית של מי 

 נקז(הטפטפת ומי ה

 

  

דבר אינו אפשרי מבחינה אם ה 16.2.3

טכנית האם קיים ציוד מיוחד 

 ? הנקזלמינון כדי  למזער את 

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

ה מדויק של הזנ למינוןתהיה מערכת   

 הצמחת יוהשקי

  

יעוץ לגבי הכמויות וסוגי  16.3

 הדשנים

          

האם ההמלצות ליישום דשנים  16.3.1

ניתנים ע"י אנשים מוסמכים 

 עלי הכשרה?וב

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

הוא יועץ  כשהאחראי על בחירת הדשן  

חיצוני, יוצג תיעוד לכישוריו ויכולותיו: 

תעודות הכשרה רשמיות, קורסים וכו', או 

)כמו  רשמיאישור העסקה ע"י ארגון 

(. כשהאחראי לקביעת הכמויות וסוג שה"מ

הדשן הוא מגדל הקנביס, ניסיונו חייב להיות 

ובה ע" מידע מקצועי )לדג' ספרות טכנית, מג

השתתפות בהכשרה מקצועית, וכו'( או 

שימוש בכלים )תוכנות, שיטות זיהוי וניטור 

 בחווה וכו'(.      
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וחומרי רשומות יישום הדשנים  16.4

  :הזנה

          

 
הבאות: האם  קודות ביקורתנ

ן דשהכל יישומי  יםרשומ

לים כולה, (השקיה או עלוותי)ב

 הפרטים הבאים:את 

.         

כל יישומי הדשנים מתועדים ונשמרים: כולל  . לא \כן  בסיסי יחוס לחלקה או לחממה?  16.4.1

או החממה  :הגיאוגרפי המיקוםפרוט 

רשומות,  . יש לשמור כל סוג שלהחלקה

 מותיאין אי יש וכו'ההשקיה וההדשייה 

  

רשומות יישומי הדשנים מפרטות את  . לא \כן  בסיסי תאריכי היישום? 16.4.2

התאריכים המדויקים )יום/חודש/שנה( או 

 אין אי ישימותהתקופה בה בוצע הדישון. 

  

רשומות יישומי הדשנים מפרטות את שמו  . לא \כן  בסיסי סוגי הדשן שיושמו? 16.4.3

, הרכבו ותכולתו המסחרי, סוג הדשן 

 אין אי ישימות .וריכוזיו המלאים

  

רשומות יישומי הדשנים מפרטות את הכמות  . לא \כן  בסיסי הכמויות שיושמו? 16.4.4

שהומלצה. והכמות שיושמה, מאחר ויתכן 

 המקורית. שתהיה שונה מההמלצה 

  

רשומות יישומי הדשנים מפרטות את שיטת  . לא \כן  בסיסי שיטת היישום? 16.4.5

היישום )לדג' הדשיה, ריסוס או פיזור מכני( 

 אין אי ישימותואת הציוד המכני לפיזור. 

  

רשומות יישומי הדשנים מפרטות את שם  . לא \כן  בסיסי פרטי המפעיל האחראי וחתימתו? 16.4.6

שם.  אם אדם אחד מבצע את כל המיי

היישומים , ניתן לתעד את פרטיו רק פעם 

 אין אי ישימות אחת.

  

           :אחסון הדשנים  16.5

האם אחסון הדשנים תואם את כל  16.5.1

 החוקים התקפים?

 מהותי

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

חובת אחסנת דשן בהתאם לדרישות המשרד   

 להגה"ס

  

רי הסכנה באזור האם כל אזו 16.5.2

האחסון של דשנים מסומנים 

 בבירור?     

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

   סימון אחסנת הדשנים בשילוט אזהרה ברור   

 הבאות :  קודת ביקורתנ 16.5.3

 האם כל הדשנים מאוחסנים:

.         

לא  \לא  \כן  בסיסי בנפרד מחומרי הגנת הצומח? 16.5.3.1

 ישים

למנוע זיהום צולב פיזי בין המינימום הוא   

הדשנים לבין חומרי הגה"צ ע"י מחסום פיזי 

)קיר, יריעת כיסוי וכו'(. דשנים המיושמים 

ביחד עם חומרי הגה"צ )לדג' מיקרו 

אלמנטים או דשן עלוותי( יאוחסנו עם חומרי 

 הגה"צ באריזה סגורה!  
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לא  \לא  \כן  בסיסי באזור מכוסה ומוגן?   16.5.3.2

 ישים

האזור המכוסה מתאים להגן על הדשן,   

מזג )אבקתי, מגורען או נוזלי(, מהשפעות 

)כמו שמש, קרה וגשם(. לפי  אויר ואקלים 

אחסון הערכת סיכונים )סוג הדשן, תנאי 

זמני(, כיסוי פלסטי מקובל. האחסון יהיה 

חסן דשנים ניתן לאמעל הקרקע/הרצפה. 

 נוזליים במכלים ייעודיים בחוץ, יש למנוע 

   .שפךדליפות ו

  

לא  \לא  \כן  בסיסי באזור נקי? 16.5.3.3

 ישים

דשן )אבקתי, מגורען או נוזלי( מאוחסן   

באזור הנקי מפסולת ומאפשר ניקוי שפך 

 ודליפה. 

  

בדרך הולמת, המפחיתה את   16.5.3.4

הסיכון לזיהום מקורות מים? 

מטרים מדרכי מים,  10לפחות 

מתעלות, וממקורות מים, או 

שהם מאוחסנים בביטחון עם 

 קירות  אצירה?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

סיכון לזיהום הדשנים מאוחסנים כך שה  

דשן נוזלי יוקפו מיכלי  מקורות המים מזערי,

 תהמסוגלאו מאצרה ייעודית במחסום אטום 

 ותר.מנפח המכל הגדול בי 110%לאצור 

  

 מהותי   בנפרד מתוצרת שנאספה? 16.5.3.5

 

דשנים לא יאוכסנו ביחד עם תוצרת  . לא  \כן 

 שנאספה.

  

האם קיים בחווה רישום מלאי  16.5.3.6

עדכני של הדשנים הכימיים או 

 רשומות שימוש בהם?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

קיים רישום מלאי המצביע על תכולת   

וכמות( המעודכן פעם הדשנים במחסן )סוג 

 בשלושה חודשים לפחות.

  

           דשן אורגני 16.6

ומיושם בפועל  האם נאסר בחווה  16.6.1

 אורגנייםהשימוש בדשנים איסור 

שהינם ממקור חי ו/או הפרשת 

 ?מקור חי

 מהותי

 

חי ו/או שימוש בחומרי הזנה ממקור ה אסור . לא \כן 

 י.קנביס רפואלייצור  הפרשת מקור חי

  

           תכולת חומרי הזנה 16.7

האם הדשנים שנרכשו, מלווים  16.7.1

בהוכחה  מתועדת של תכולת 

 חומרי ההזנה?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

קיימות הוכחות מתועדות המפרטות את   

שהיו הזמינים לכל הדשנים  הדשניםתכולת 

 בשנה האחרונה.  בשימוש

  

הוכחה ים בומלוהאם הדשנים  16.7.2

מתועדת של תכולתם הכימית, 

 הכוללת מתכות כבדות?

לא  \לא  \כן  המלצה

 ישים

קיימת הוכחה מתועדת זמינה, המפרטת את   

התכולה הכימית כולל מתכות כבדות, של כל 

 .הדשנים שבשימוש בשנה האחרונה

  

הדשיה )דישון  -השקיה  17

 בהשקיה(

.         

   מדיניות ונהלים 17.1
 

      

האם קיימת מכסת מים לחווה?  17.1.1

 מה המכסה?

יש להחזיק אישור זמין  לגבי מכסת המים   לא \כן  בסיסי

 לחווה. אין לחרוג ממכסה זו.
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האם קיימת הצהרת מדיניות  17.1.2

בדבר אחריות הנהלת החווה 

לאופטימיזציה של צריכת המים, 

 מפעילותלצמצום הבזבוז הנגרם 

ת ברורה החווה, והאם קיימת עדו

 ליישומה בחווה? 

מדיניות הנהלת החווה בנושא שימוש במים  . לא \כן  בסיסי

תהיה חתומה על ידי המנהל הבכיר, ומופצת 

בארגון באופן שכל העובדים/מבקרים יהיו 

 חשופים אליה בצורה ברורה

  

           ההשקיה ממשק  17.2

בקרה, האם יש שימוש בשיטות  17.2.1

 צריכת ב ושילח מדידה  והערכה 

 המים של הגידול?

לא  \לא  \כן  המלצה

 ישים

, מדידות ושיטות להערכת קיימים חישובים  

הנתמכים על ידי צריכת המים של הגידול 

אמצעים למדידת מי רשומות ונתונים כגון: 

מדידת , מדדי התאיידות, הטפטפת ומי נקז

או כל ) תכולת הרטיבות במצע הגידול

 הערכה ובקרה שלמסייע באמצעי נוסף ה

 . (צריכת המים של הגידול

  

שיטת ההשקיה/ ההדשיה  17.3

 )דישון בהשקיה(

          

האם מגדל הקנביס משתמש  17.3.1

בשיטת השקיה יעילה, לאור 

 הצורך לחסוך במים ?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

יש להימנע מבזבוז מים, מגדל הקנביס   

ר משתמש במערכת ההשקיה היעילה ביות

הזמינה מבחינה טכנולוגית, בהתאם לדרישות 

 למגבלות השימוש במים.והחוק 

  

האם קיימות רשומות שימוש  17.3.2

במים המשמשים להשקיה / 

הדשיה, וכן בדבר יישומים 

משמעותיים נוספים שבוצעו 

 החוד' האחרונים? 12במהלך 

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

מים רשומות המציינות את התאריך וכמות ה  

לפי מדי המים או יחידות ההשקיה )טקטים( 

נמצאות. אם מגדל הקנביס משתמש 

בתוכניות השקיה, זמן ההשקיה וכמות המים 

 שיושמו, יתועדו.

  

           איכות מי ההשקיה 17.4

האם קיימת עדות ברורה לכך  17.4.1

שמים המשמשים להשקיה , 

הדשיה או לריסוס חומה"ד הינם 

 ?באיכות מי שתיה

תהיה זמינה הצהרת הרשות המקומית או  . לא \כן  מהותי

אגודת המים על כך שהמים המסופקים לחווה 

לצרכי השקייה/הדשייה הינם מים באיכות מי 

 12שתיה.  האישור יחודש מידי שנה )

 חודשים האחרונים(

  

האם מבוצעות בדיקות מעבדה  17.4.2

למי ההשקיה בתדירות של אחת 

 לשנה לפחות?

בדיקות המעבדה למים נערכות בתדירות  . לא  \כן  ימהות

. הדגימות יילקחו בנקודת שנתית לפחות

מוצא מי ההשקיה או בנקודת הדגימה 

 הקרובה ביותר המעשית. 

  

האם נערכה בדיקת מעבדה  17.4.3

למזהמים כימיים בתדירות של 

 אחת לשנה לפחות?

המעבדה תכלול את תכולת המזהמים  בדיקת . לא \כן  מהותי

 הכימיים במים שזוהו
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האם נערכה בדיקת מעבדה  17.4.4

למזהמים מיקרוביולוגיים 

 בתדירות של אחת לשנה לפחות?

בדיקת מעבדה תכלול את רמות המזהמים  . לא  \כן  מהותי

 המיקרוביולוגיים שזוהו.

  

האם הבדיקות נערכות ע"י  17.4.5

 מעבדה מתאימה?

לא  \לא  \כן  סיבסי

 ישים

הבדיקות המיקרוביולוגיות מבוצעות ע"י   

  ISO 17025מעבדה מוסמכת לפי תקן  

  

כאשר לוקחים דוגמאות של מים  17.4.6

לניטור מזהמים, האם הן נלקחות 

 ע"י דוגם מוסמך?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

האם הדיגום בוצע כנדרש ע"י דוגם מוסמך   

 או נציג המעבדה

  

במידה והערכת הסיכונים דורשת  17.4.7

זאת, האם תוצאות מעבדה 

חריגות, מטופלות לפני מחזור 

 הבא? קטיףה

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

רשומות של החלטות ואו פעולות מתקנות   

 שבוצעו, תהיינה זמינות.

  

           אספקת מים להשקיה/ להדשיה 17.5

האם רכישת מים נעשית  17.5.1

מורשים ובתחום  ממקורות

 הכמויות המותרות?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

הוצג מסמך המאשר את מכסת המים של   

,  צריכה להיות תכתובת רשמית החווה

 בנושא )למשל מכתב, רישיון הפקה וכו'(.

  

האם קיימת מפה מפורטת של  17.5.2

החווה המציינת את מקורות 

המים, את מבנה  ומערכת

ת כל והחלקות וא החממות

המשמשים האזורים האחרים 

 ?לפעילות החווה

המפה יכולה להיות מפה נפרדת או על גבי  . לא \כן  בסיסי 

וחייבת לכלול את מערכת המים  החווהמפת 

 ונקודות המקור והמוצא של מי השקיה

  

         . ניהול הדברה משולבת 18

האם התקבל סיוע ביישום שיטות  18.1

י יעוץ ע" IPMהדברה משולבת  

 או בעזרת הכשרה ?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

הכשרתו הרשמית ויכולותיו הטכניים של   

היועץ החיצוני יתועדו במסמכים רשמיים, 

קורסים ייעודיים, וכו', אלא אם כן היועץ 

 (כגון שה"ממועסק ע"י גוף רשמי )

כאשר האחראי בחווה הוא מגדל הקנביס, 

מקצועי  הניסיון חייב להיות מגובה בידע

)הכשרה אישית, גישה לספרות מקצועית 

, השתלמויות מקצועיות וכו'(  IPMבנושא 

ואו שימוש בכלים לקבלת החלטות )כמו 

 תוכנות, שיטות גילוי וזיהוי בחווה, וכו'(
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פ הנחיות האם פועלים רק ע" 18.2

קנביס גידול הדברת פגעים ב

 רפואי ?

ח ע"ס פרוטוקולי מגדל הקנביס יכול להוכי  לא \כן  מהותי

ההדברה כי הטיפולים נעשו רק ע"פ 

 ההנחיות.

 

של   פרוטוקול הגידול האם 18.3

בשיטות  שימוש כולל מגדלה

 ?הדברה שונות 

שימוש בשיטות הדברה  מגדל קנביס יראה  לא \כן  מהותי

 :מפורטות בפרוטוקול הגידול משולבת

. הדברה אגרוטכנית: מצעים מנותקים, 1

ניטור ולכידה המונית, מלכודות דבק ל

, עיצוב רשתות נגד חרקים, בקרת אקלים

 צמחים, שימוש בזנים עמידים לפגעים

 . הדברה ביולוגית2

 . הדברה כימית: 3

 תכשירי הדברה קונבנציונליים 

 תכשירי הדברה אורגניים 

 

האם מגדל הקנביס יכול להציג  18.4

הוכחה לביצוע פעילות אחת 

 ה?לפחות הניתנת להגדרה כמניע

 מהותי

 

מגדל הקנביס יראה הוכחה אחת לפחות  . לא \כן 

ליישום פעילות מניעה ע"י אימוץ אמצעי 

יצור המסוגלים להפחית מקרים ועוצמה של 

התקפות פגעים, ובכך להפחית את הצורך 

 בהתערבות. אין אי ישימות

  

האם נערך ניטור שגרתי לגידול  18.5

על ידי  אדם מיומן, והאם 

ות זיהוי המזיקים, נשמרות רשומ

המחלות והעשבים והערכת 

 רמותיהם?

 מהותי

 

 מגדל הקנביס יכול להוכיח:  . לא \כן 

א. ביצוע פעילות אחת לפחות שתקבע מתי 

ובאיזו מידה קיימים הפגעים ואויביהם 

 הטבעיים בחלקה,

ב. משתמש במידע לתכנון שיטות הדברה 

 משולבת הנדרשות לניהול הפגעים.
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עלים לפי המלצות התווית האם פו 18.6

או המלצות אחרות כדי לשמר 

 תכשירי הדברהאת יעילותם של 

הזמינים, וכדי למנוע יצירת 

 לחומריהנגעים עמידות 

 ?ההדברה

 מהותי

 

 

 

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

כאשר הרמה של פגע, מחלה או עשב דורשת   

ידולים, ישנן טיפולים חוזרים ונשנים בג

ת התווית המלצוראיות שפועלים לפי 

ת( כדי למנוע יצירת מי)כאשר קיהתכשיר

 . ההדברה לחומריהנגעים עמידות 

  

         . (PPP) הדברהי תכשיר 19

האם קיימת הצהרת מדיניות  19.1

בדבר השימוש המושכל 

ועדות ברורה  הדברהי תכשירב

 ליישומה בחווה?  

מדיניות הנהלת החווה בנושא שימוש  . לא \כן  בסיסי

תהיה חתומה על ידי  הדברה יתכשירב

המנהל הבכיר, ומופצת בארגון באופן שכל 

העובדים/מבקרים יהיו חשופים אליה בצורה 

 ברורה

  

            תכשירי הדברהבחירה של  19.2

האם קיימת רשימה עדכנית של  19.2.1

המאושרים  תכשירי הדברה

 לשימוש על הגידולים הקיימים ?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

 תכשירי הדברהרשימת בחווה קיימת וזמינה   

)שם מסחרי, הרכב חומרים פעילים או 

אורגניזמים מועילים( המאושרים לשימוש 

העדכנית ביותר בחווה.  הרשימה תהיה 

 שפורסמה ע"י משרד החקלאות

 

האם היצרנים משתמשים רק  19.2.2

 המאושרים בתכשירי הדברה

 עבור הגידולים?

 מהותי

 

שיושמו, מאושרים  תכשירי הדברהל כ . לא \כן 

 .רפואי בקנביס ומורשים לשימוש

 

שיושם,  תכשיר ההדברההאם  19.2.3

מתאים לפגע המטרה, לפי 

 ההמלצות בהוראת התווית ?

 מהותי

 

 

שיושמו בגידול מתאימים  תכשירי הדברהכל  . לא \כן 

וניתנים להצדקה )המלצות התווית  או 

המחלה, , פרסום גוף רשמי( עבור הפגע

 העשב או מטרת ההתערבות.

 

האם נשמרות חשבוניות רכישה  19.2.4

 הרשומים ? תכשירי הדברהשל 

תכשירי חובה לשמור חשבוניות רכישה של  . לא \כן  בסיסי

רשומים שהיו בשימוש לשם שמירת  הדברה

 רשומות וכדי שיהיו זמינות בזמן הביקורת. 

  

תכשירי יעוץ לגבי סוג ומינוני  19.3

 דברהה
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, תכשירי הדברההאם בחירת  19.3.1

מבוצעת על ידי אנשים בעלי 

 כישורים מתאימים?

 מהותי

 

 

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

 ברהדתכשירי הכאשר רשומות יישום   

תכשיר מראות שהאדם האחראי על בחירת 

הוא יועץ מוסמך, כישוריו יוכחו על  הדברה

שמיות או השתתפות בקורסים ידי תעודות ר

ייעודיים. פקסים והודאות דוא"ל מיועצים, 

 ממשלה וכו' מקובלים. 

 תכשירי הדברהכאשר רשומות יישום 

מראות שהאדם האחראי על בחירת 

הוא מגדל הקנביס, הניסיון  התכשירים

האישי יגובה בידע טכני, שניתן להדגים 

בעזרת תיעוד מתאים )תעודות רשמיות, 

בקורסים ייעודיים, ספרות ומידע השתתפות 

 טכני על החומר(.

  

           רשומות היישום : 19.4

הבאות: האם ודות ביקורת נק 19.4

תכשירי רשומות כל יישומי 

וכוללות את נשמרות  הדברה

 נתונים הבאים :

.         

מציינות את  רי הדברה תכשי רשומות יישום  . לא \כן  מהותי ?הגנטי הקוהזן/או /שם הגידול ו 19.4.1

 שטופל.   הקו הגנטישם הגידול ו/או הזן 

  

 מהותי אתר היישום? 19.4.2

 

מציינות   תכשירי הדברה  רשומות יישום  . לא \כן 

הגאוגרפי, שם החווה, החממה  המיקוםאת 

 בהם נמצא הגידול. או החלקה 

  

 מהותי תאריך היישום? 19.4.3

 

מציינות את  תכשירי הדברה  ת יישום רשומו . לא \כן 

תאריכי היישום המדויקים. יש לרשום את 

תאריך היישום האמיתי )ותאריך הסיום, אם 

 נמשך יותר מיום(. 

  

 מהותי שמו המסחרי והחומר הפעיל? 19.4.4

 

מציינות את  תכשירי הדברה  רשומות יישום  . לא \כן 

ושם החומר הפעיל או  שמו המסחרי המלא

שמם המדעי של היצורים )אורגניזם( 

 המועילים.

  

מציינות את  תכשירי הדברה  רשומות יישום  . לא \כן  בסיסי שיישומה?כשיר תכמות  19.4.5

שיושמה לפי נפח, או את  תכשירהכמות 

כמות המים הכללית )או כל נשא אחר(, ואת 

טר או כל מידה בין לאומית המינון בגר' /לי

 מוכרת אחרת. 

  

לא  \לא  \כן  בסיסי תנאי מזג אוויר בעת הטיפול?  19.4.6

 ישים

   .כאשר רלוונטי ,תנאי מזג האוויר יתועדו  

התחלה וסיום הריסוס  -שעות העבודה  . לא \כן  בסיסי שעת התחלת וסיום הטיפול?  19.4.7

 יתועדו ברשומות

  

או /שמות הפגע)ים(, המחלה)ות( ו . לא \כן  מהותי יישום?הצדקה ל 19.4.8

מתועד ברשומות  הטיפול בהםהעשב)ים( ש

. במידה ומתועדים תכשירי הדברה יישום 
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חסם לשמות יהשמות הנפוצים, אפשר לי

 המופיעים בתווית. 

שם האדם האחראי, שהחליט על השימוש  . לא \כן  בסיסי האישור הטכני ליישום? 19.4.9

שיושמו, מתועד  תכשירי הדברה  על מינון ו

 ברשימות.   

  

שם המפעיל האחראי וחתימתו,  19.4.10

או במערכת ניהול ממוחשבת, 

 סיסמת כניסה? 

 תכשירי הדברה  ישם את ישם המפעיל ש . לא \כן  בסיסי

מזוהה ברשומות. במידה ואדם יחיד מבצע 

עד את שמו רק פעם את היישומים, ניתן לת

 אחת. 

  

יש מספר  אשרכ)סוג המיכון ושיטת היישום  . לא \כן  בסיסי המיכון ששימש ליישום? 19.4.11

בנפרד(, מתועדים זוהה י דאח, כל מרססים

תכשירי  בפירוט בכל הרשומות ליישום 

 . הדברה

  

שתילים בחוות ריבויישים עבור התעדת לא        קטיףימי המתנה ל 19.5    

האם נשמרו ימי ההמתנה )לפחות  19.5.1

 ממועד היישום האחרון (ימים 21

 עד לקציר?

 ימהות

 

 

 

מגדל הקנביס יציג תיעוד שנשמרו ימי  . לא \כן 

 תכשירי הדברה ל, לקצירההמתנה הרשומים 

 , בעזרת רשומות יישום שיושמו בגידול

.  הקצירורשומות תאריכי  תכשירי הדברה 

מתמשך, במיוחד, יהיו מערכות  בקציר

)שלטי אזהרה, שלטים המורים על זמני 

על ימי  היישום וכו'(. במטרה לוודא שמירה

 . לקצירההמתנה 

 

           סילוק עודפי תערובת היישום 19.6

האם עודפי תערובת היישום או  19.6.1

תשטיפי מיכל הריסוס מסולקים 

באופן שאינו מסכן את בטיחות 

 ואת הסביבה?   הקנביסצמחי 

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

העדיפות היא ליישם עודפי תערובת יישום   

י מיכל הריסוס על הגידול, כל ואו את תשטיפ

עוד לא עוברים את המינון המרבי המופיע 

בתווית. עודפים אילו מסולקים ללא סיכון 

 בטיחות המזון והסביבה, ונשמרות רשומות. 

  

           בדיקות מעבדה 19.7
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קנביס המגדל האם בידי  19.7.1

בדיקות אנליטיות אסמכתאות ל

סדירות ותקופתיות כנדרש, על 

נת לוודא ולתעד כי צמחי האם, מ

אצוות הריבוי, אצוות הגידול 

ואצוות הייצור של הקנביס אשר 

מיוצרות בחוות הריבוי או הגידול, 

עומדות בסטנדרטים האנליטיים 

 לכל נק' דיגום?כפי שנקבעו 

 מהותי

 

 

 

 

להחזיק אסמכתאות קנביס המגדל על  . לא \כן 

בדיקות אנליטיות סדירות ותקופתיות ל

מעבדה  לכל נק' דיגום מאת   רש,כנד

אנליטית מוסמכת מטעם הרשות הלאומית 

להסמכת מעבדות ואשר מחזיקה רישיון 

בתוקף מאת היק"ר לערוך בדיקות אנליטיות 

 .בקנביס

 

 נוהלהאם בידי מגדל הקנביס  19.7.2

אושר על ידי נציג דיגום המ

ממחלקת הבטחת האיכות של 

 ?החווה

אושר על ידי מ דיגום נוהלל להחזיק על המגד . לא \כן  מהותי

,  החווהנציג ממחלקת הבטחת האיכות של 

 בחשבון את גודל האצווה  הלוקח

ל יפרט את שיטת הדיגום, מועד הדיגום, הנוה

 גודל וזיהוי הדוגמא וכו' 

 

מגדל הקנביס מידע בידי האם  19.7.3

רמות המותרות הלגבי  עדכני

להמצאות  לחומרי הדברה, 

מתכות כבדות ולגורמים 

 מיקרוביאליים ?

 מהותי

 

 

 

  המגדל הקנביס חייב להיות מצויד ברשימ . לא \כן 

רמות מותרות. הות הרמה של עדכנית וזמינה

, מגדל IMC-G.A.P נהלי לפי  יהיו לפחות

הקנביס יציג הוכחות לעמידה במערכת ניטור 

רמות המתאימות לדרישות. מערכת הניטור ה

רמות הדרישות של כל התוכיח עמידה ב

 בקבוצה. המותרות 

  

האם יש ראיות לביצוע בדיקת  19.7.4

,  להמצאות שאריות חוה"דל

ורמים מתכות כבדות ולג

 ? כשנדרש  מיקרוביאליים

 מהותי

 

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

ישנן ראיות מתועדות או רשומות שוטפות   

של תוצאות בדיקות מעבדה לשאריות  

,  להמצאות מתכות כבדות הדברהחומרי 

  .עבור הגידולים ולגורמים מיקרוביאליים, 

חובה לנהוג לפי אמות המידה לגבי שיטות 

 מכות וכו' הדגימה, המעבדות המוס

  

הבאות: במידה  קודות ביקורתנ  19.7.5

 שאריות  חוה"ד,לונערכה בדיקת 

להמצאות מתכות כבדות 

האם   ולגורמים מיקרוביאליים,

 הדרישות הבאות נענו:

.         

האם הדגימה בוצעה עלפי נהלים  19.7.5.1

 עדכניים?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

ות עמידה קיימות ראיות מתועדות המוכיח  

 בנוהלי הדגימה הישימים
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המעבדה בה עורכים את בדיקות  19.7.5.2

,  להמצאות שאריות  חוה"דל

מתכות כבדות ולגורמים 

מוסמכת על ידי   מיקרוביאליים

גוף הסמכה לאומי מתאים לתקן  

ISO 17025  ? 

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

קיימת ראיה מתועדת, )על ניר המעבדה, או   

סמכות וכו'( שהמעבדות המשמשות העתקי ה

לעריכת הבדיקות לשאריות  חוה"ד 

בעלות   וכן ISO 17025מוסמכות לתקן 

 רישיון לבדיקת קנביס מהיק"ר

  

האם התוצאות מבדיקות של  19.7.5.3

  שאריות חומרי הדברה,

ת כבדות להמצאות מתכו

שנעשו   ולגורמים מיקרוביאליים

בתוצרת שנשלחה, מראות עמידה 

 המותרות?רמות הבסבולת של 

 מהותי

 

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

,  תוצאות הבדיקות לשאריות חומה"ד   

להמצאות מתכות כבדות ולגורמים 

יראו ניקיון משאריות   מיקרוביאליים

,  מהמצאות מתכות כבדות תכשירים

)או     ים מיקרוביאלייםומנוכחות גורמ

 כשרלוונטי(לרמה  מתחת

  

ישנה תכנית לפעולה למקרה של  19.7.5.4

 ? מותרותרמות ההחריגה מ

 מהותי

 

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

נוהל מתועד מגדיר צעדים ופעולות מתקנות   

)כולל הודעות ללקוחות, תרגיל עקיבות וכו'( 

,  שיבוצעו במידה ובדיקות שאריות  חוה"ד

ת מתכות כבדות ולגורמים המצאו

רמות מראות חריגה מהמיקרוביאליים, 

 העניין()לפי  המותרות 

  

הינם  תכשירי הדברהמתקני האחסון של        .  תכשירי הדברהאחסון  19.8

כדי להבטיח אחסון ושימוש  לחוק בהתאם 

 בטוחים

  

מאוחסנים  תכשירי הדברה  האם  19.8.1

 בהתאם לתקנות המקומיות?

 ימהות

 

עומדים בכל  תכשירי הדברה  מתקני אחסון  . לא \כן 

 של המשרד להגנת הסביבה החוקים והתקנות 

  

: האם  תכשירי הדברה  אחסון  19.8.2

על המחסן  מוצבים שלטי אזהרה 

 כללית? 

 מהותי

 

     . לא \כן 

בנויים  תכשירי הדברה  מתקני אחסון  . לא \כן  בסיסי איתן?האם המחסן  19.8.3

 בצורה איתנה ועמידה.  

  

נשמרים   תכשירי הדברה  מתקני אחסון  . לא \כן  מהותי בטוח?האם המחסן  19.8.4

 בטוחים ונעולים עם מנעול 

  

מתאים לתנאי האם המחסן  19.8.5

 הטמפרטורה?

מאוחסנים בהתאם  תכשירי הדברה  . לא \כן  בסיסי

 רישות המופיעות בתוויות המוצרים. לד

  

בנויים  תכשירי הדברה  מתקני אחסון  . לא \כן  בסיסי ?פנויהעמיד באש והנגישות אליו  19.8.6

 -RF 30מחומרים העמידים באש. )מינימום 

 ד' עמידה באש(   30ז.א 

  

מאוורר היטב? האם המחסן  19.8.7

)במקרה של מחסן שנכנסים 

 ( לתוכו

יש אוורור  תכשירי הדברה  למתקני אחסון  . לא \כן  בסיסי

מספק של אויר טרי למניעת הצטברות אדים 

 מסוכנים.  

  



 

 
 היחידה לקנביס רפואי  

 ליזם או מגדל קנביס  IMC-G.A.P מבדקחוברת  -  IMC-G.A.Pלנוהל  4נספח 

 34מתוך  26עמוד 
 

מוארים  תכשירי הדברה  מתקני אחסון  . לא \כן  בסיסי מואר היטב? האם המחסן  19.8.8

, כדי לאפשר קריאת תוויות המוצרים היטב

 המונחים על המדפים.  

  

ממוקם הרחק האם המחסן  19.8.9

 מחומרים אחרים?

 המינימום הוא למנוע זיהום צולב בין  . לא \כן  בסיסי

לבין חומרים אחרים ע"י   תכשירי הדברה 

 שימוש בחסם פיזי )קיר, מסך וכו'(  

  

האם המחסן משמש אך ורק  19.8.10

 ?   תכשירי הדברה  לאחסון 

לא יאוחסנו  תכשירי הדברה  בתוך מחסן  . לא \כן  בסיסי

פריטים אחרים שאינם חומרי הדברה, אלא 

  תכשירי הדברה  אם הם מיועדים ליישום 

  

: חומרי הדברה תכשירי הדברה  19.8.11

האם המדפים במחסן חוה"ד 

מר חזק שאינו סופג, עשויים מחו

האם אבקות ואו מוצרים 

מגורענים מאוחסנים מעל נוזלים, 

 והמחסן מסודר? 

, המדפים  תכשירי הדברה  במתקני אחסון  . לא \כן  בסיסי

בנויים מחומרים שאינם סופגים במקרה של 

שפך )כלומר מתכת, פלסטיק קשיח או 

 מכוסים בציפוי בלתי חדיר וכו'(.

  

תכשירי  קן לאחסון האם המת 19.8.12

מסוגל לאצור  הדברה 

 שפך/דליפה?  

יש מאצרות  תכשירי הדברה  במתקני אחסון  . לא \כן  בסיסי

 110%או תיחום כדי לאצור דליפה של 

מנפח מיכל הנוזלים הגדול ביותר, כדי 

להבטיח שלא יהיו דליפות, שפך או זיהום 

 מחוץ למתקני האחסון. 

  

מדידה וערבוב האם יש מתקנים ל 19.8.13

 ? תכשירי הדברה  של 

 מהותי

 

 

ובאזור  תכשירי הדברה  במתקני אחסון  . לא \כן 

המילוי וערבוב החומרים, יש ציוד מדידה 

. קיימים מתקנים מתאימים ונקימכויל 

כגון:   בתכשירי הדברה לטיפול בטוח ויעיל 

 ם, נקודת מים זמינה וכו'  ידלי

  

 האם הציוד המשמש למדידת  19.8.14

מתאים ונקי  תכשירי הדברה 

והאם זמינות רשומות כיול 

  מתועדות עבורו?

 משקלים המשמשים למדידת אבקות  . לא \כן  בסיסי

 יהיו מכוילים אחת לשנה תכשירי הדברה 

  

האם יש מתקנים לטיפול  19.8.15

בשפך/דליפה ? )דלי חול, 

 מטאטא, יעה וכד'(

והאזורים  תכשירי הדברה  מתקני אחסון  . לא \כן  בסיסי

הקבועים המיועדים למילוי וערבוב, יש מיכל 

חומר סופג אדיש כגון חול, מטאטא ויעה 

ייעודיים ושקיות ניילון, הנמצאים במקום 

, לשימוש במקרה דליפה / קבוע ומשולט

 שפך של חומרי הגה"צ. 

  

האם המפתחות והגישה למתקני  19.8.16

 תכשירי הדברה  האחסון של 

מוגבלים לעובדים בעלי הכשרה 

פורמלית לטיפול בחומרי הגנת 

 הצומח ? 

נעולים  תכשירי הדברה  מתקני האחסון של  . לא \כן  בסיסי

ות אנשים היכולים הגישה אפשרית רק בנוכח

להציג הכשרה פורמלית בטיפול ושימוש 

 בטוח בחומרי הגה"צ.  
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 תכשירי הדברה  האם  19.8.17

המאושרים לשימוש על הגידולים 

, IMC-G.A.Pהרשומים ב 

מאוחסנים בתוך מתקן האחסון, 

 מתכשירי הדברהבנפרד 

 המשמשים למטרות אחרות?

לא  \לא  \כן  יסיבס

 ישים

המשמשים למטרות אחרות  תכשירי הדברה   

( קוטלי עשבים)למשל  בקנביס רפואימאשר 

מזוהים היטב ומאוחסנים בנפרד במתקן 

 .  תכשירי הדברה  האחסון של 

  

מלאי  תימרשהאם נמצאת  19.8.18

הדברה או י תכשירעדכנית של 

 רשומות השימוש? 

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

י תכשיררשימת מלאי המציינת את תכולת   

ההדברה במתקן האחסון )סוג וכמות( זמינה 

 ומעודכנת אחת כל שלושה חודשים, לפחות.

  

האם ישנם בחווה, נהלים ברורים  19.8.19

של סה מחדש המגדירים זמני כני

 לחלקות מטופלות? העובדים 

 מהותי

 

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

ישנם נהלים והוראות ברורות המגדירים את   

של העובדים מרווחי הזמן לכניסה מחדש 

. כאשר בתכשירי הדברה שטופלו חלקותל

אין מידע על זמני כניסה מחדש בתווית, אזי 

ן דרישות מיוחדות, אולם חשוב שהתרסיס אי

הצמח, לפני כניסת עובדים גבי יתייבש על 

 לשטח הגידול.

  

מוצג והאם נהל תאונות בולט  19.8.20

מטרים  10במרחק של עד 

ממתקני האחסון, הערבוב 

 והמילוי של החומרים הכימיים / 

? האם קיימים  תכשירי הדברה 

ם לשם אמצעים לשעת חירו

טיפול בעובד שנחשף לחומרים, 

   והאם אלה נגישים בכל עת?

נוהל תאונות הכולל את כל המידע המפורט  . לא \כן  בסיסי

בסע' הבטיחות )סיכוני בריאות ובטיחות(, 

יציג בברור את הצעדים הבסיסיים לטיפול 

ראשוני במקרה של תאונות, יהיה זמין לכל 

 מ' 10העובדים ומוצג במרחק של עד 

תכשירי  ממתקני אחסון החומרים הכימיים / 

ומהאזורים המיועדים לערבוב  הדברה 

 ומילוי.  

  

האם קיימים מתקנים לטיפול  19.8.21

 בזיהום מיקרי של המפעיל? 

 בכל מתקני אחסון החומרים הכימיים /  . לא \כן  בסיסי

ובאזורי ערבוב ומילוי  תכשירי הדברה 

בחווה יש אפשרות  קבועים הקיימים

לשטיפת עיניים, מקור מים נקיים במרחק 

מ', ערכת ע"ר מלאה  10שאינו עולה על 

ונוהל תאונות ברור כולל מס' טלפון למקרי 

חירום ו/או רשימת צעדים לעזרה ראשונה, 

 על גבי שילוט קבוע וברור.  

  

תכשירי  כאשר מערבבים  19.8.22

ול והמילוי , האם הטיפ הדברה 

מתבצע לפי הנהלים המופיעים 

 בתווית המוצר? 

קיימים מתקנים, הכוללים ציוד מדידה הולם,  . לא \כן  בסיסי

, תוך  תכשירי הדברה  כדי לאפשר ערבוב 

יישום מדויק של הנהלים לטיפול ומילוי 

 המופיעים בתווית המוצר.  

  

מכלים ריקים של חומרי  19.9

 הגה"צ

          

במכלים חוזר האם נמנע שימוש  19.9.1

 תכשירי הדברה  ריקים של 

למטרות אחרות מלבד מילוי 

 ושינוע של חומר זהה?  

ריקים  תכשירי הדברה  ראיות שמכלי  נןיש . לא \כן  בסיסי

אינם נמצאים בשימוש חוזר מלבד מילוי 

כפי שמופיע בתווית  -ושינוע של חומר זהה

 יכל.  מה
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האם המכלים הריקים נשטפים  19.9.2

ע"י מתקן שטיפה בלחץ ייעודי 

המותקן על ציוד היישום עצמו, 

או נשטפים לפחות שלוש פעמים 

 במים? 

 מהותי

 

 תכשירי הדברה  על המיכון המשמש ליישום  . לא \כן 

 , מותקן ציוד לשטיפה בלחץ של מכלי 

הריקים או שישנן הוראות  תכשירי הדברה 

לשטוף כל מיכל שלוש ברורות וכתובות 

 פעמים לפני סילוקו. 

  

האם ניתן להבחין שכל ההוראות  19.9.3

המקומיות לגבי סילוק או 

 השמדת מכלים  מיושמות?

 מהותי

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

התקנות הישימות, הקיימות, לגבי סילוק   

,  תכשירי הדברה  מכלים ריקים של 

 מבוצעות במלואן.

  

           שפג תוקפם תכשירי הדברה  19.10

שפג  תכשירי הדברה  האם  19.10.1

תוקפם, נשמרים, מזוהים 

ומסולקים בצורה בטוחה, על ידי 

 ערוצי פינוי רשמיים מאושרים ? 

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

 ש תכשירי הדברה  קימות רשומות המציינות   

ים על ידי ערוצי פינוי שפג תוקפם, מסולק

רשמיים מאושרים. כאשר פינוי כזה אינו 

שפג תוקפם  תכשירי הדברה  אפשרי, 

 נשמרים ומזוהים בצורה בטוחה .

  

         . ציוד  19.11

האם כל הציוד העלול לסכן את  19.11.1

בטיחות מזון או את הסביבה  

  )כגון: מדשנות, מרססים ליישום

, מערכות  דברה תכשירי ה

השקיה, ציוד המשמש לשקילה 

, מאומת (ובקרת טמפרטורה

באופן שגרתי ומכויל לפחות פעם 

בשנה במידה וישים ? ומתוחזק 

 באופן שגרתי?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

הציוד מתוחזק במצב טכני טוב עם רשומות   

תחזוקה מתועדות ועדכניות של תיקונים, 

 וצעו. לדוגמה:החלפת שמנים וכו', שב

מדשנות: כמינימום, רשומות המצהירות 

שאימות הכיול נערך על ידי חברה מתמחה, 

ספק ציוד הדישון או על ידי האדם האחראי 

על תחזוקת הציוד בחווה, במהלך השנה 

 האחרונה.

)אוטומטי  תכשירי הדברה  מרססים ליישום 

לפעולה נכונה במהלך  וואומת ווידני( נבדק

השנה האחרונה. ההליך מתועד או מאושר 

 אם בוצע בידי אדם מוסמך. 

  

קטיף תפרחות / הוצאת  20

 שתילים למגדל הקנביס

.         

           כללי 20.1

האם נערכה הערכת סיכוני  20.1.1

 ?הקצירהיגיינה לתהליך 

 מהותי

 

נסקרת כל שנה(, הערכת סיכונים עדכנית ) . לא \כן 

המתייחסת למזהמים פיזיים, כימים 

ומיקרוביולוגיים ולמחלות המעוברות על ידי 

המותאמים למוצרים. ההערכה  -בני אדם

 תתאים לגודל החווה ולרמתה הטכנית.  
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האם קיים נוהל היגיינה מתועד  20.1.2

 ?הקצירלתהליך 

 בהתאם להערכת הסיכונים, קיים נוהל . לא  \כן  מהותי

 .הקצירהיגיינה מתועד לתהליך 

  

האם מיושמים נהלי ההיגיינה  20.1.3

 ?הקצירהמתועדים, בתהליך 

מנהל החווה, או אדם שמונה לכך, הינו  . לא \כן  מהותי

 אחראי ליישום נהלי ההיגיינה 

  

האם מיושמים ההוראות והנהלים  20.1.4

המתועדים לטיפול בתוצרת, 

 לשם מניעת זיהום המוצר?

 תימהו

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

ניתן לראות בוודאות שהעובדים מצייתים   

 להוראות ההדרכה ולנהלים. 

  

בוצע כאשר הצמח  הקצירהאם  20.1.5

הגיע לבשלות המתאימה ביותר 

 לשימוש המיועד 

 מהותי

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

יוצגו בדיקות מעבדה המעידות על רמת   

 החומרים הפעילים בצמח

  

מבוצע  הקצירהקטיף  האם 20.1.6

 בתנאים המיטביים ביותר? 

 מהותי

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

 יש להימנע מקציר כאשר בתנאי לחות גבוהה  

תנאי  . או במהלך טמפ' סביבה גבוהות

 הסביבה יתועדו ביומן הקציר

  

האם המכלים, הציוד והכלים  20.1.7

, נקיים קטיףהמשמשים ל

האם  מתוחזקים ומוגנים מזיהום?

יים נוהל ניקיון בסוף כל יום מתק

 עבודה?

 מהותי

 

)כגון  קציר, כלי פעמי-רבמכלים לשימוש  . לא \כן 

 קציר אחרמספריים, סכינים, מזמרות( וציוד 

מנוקים ומתוחזקים. קיים לוח זמנים לניקוי  

ולחיטוי שלהם, כדי למנוע את זיהום 

התוצרת, התיעוד זמין. כל מכלי הקטיף יהיו 

קודם. מכלי  קטיףומשאריות נקיים מלכלוך 

קטיף שאינם בשימוש עכשווי, יאוחסנו 

 בתנאים יבשים והרחק ממזיקים 

  

, האם נמנע מגע הקצירבזמן  20.1.8

ישיר של התוצרת שנאספה עם 

, הקצירהקרקע? כמו גם ארגזי 

האם  לא הונחו על גבי אדמה 

 חשופה?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

לא יונחו על גבי , ארגזי קטיף הקצירבזמן   

הקרקע ותוצרת קטופה לא תבוא במגע עם 

הקרקע.  התוצרת תוכן למשלוח לחדר 

הטיפול בתוצרת בתנאים נקיים ויבשים 

 .הקציר, ככל שניתןמתאימים מיד לאחר 

  

האם נמנעה יצירת נזקים מכניים  20.1.9

ודחיסה של צמחי המרפא במכלי 

העשויים לפגום באיכות  הקציר

 המוצר? 

לא  \לא  \כן  סיבסי

 ישים

בהקשר זה יש להימנע מהבאים: מילוי עודף   

של השקים ו/או מכלי הקטיף, יצירת 

מערומים גבוהים מדי של מכלי קטיף. יש 

לשנע תוצרת קטופה למתקן העיבוד 

במהירות המרבית האפשרית כדי למנוע נזקי 

 חום

  

הבאים במגע  הקצירהאם לעובדי  20.1.10

ש גישה למתקן ישיר עם הגידול י

 נקי לרחיצת ידיים?

 מהותי

 

 

 

מתקנים לרחיצה וחיטוי ידיים יהיו זמינים  . לא \כן 

. עליהם לרחוץ בסבון ו/או קטיףלעובדי ה

לחטא ידיים בנוזל חיטוי אלכוהולי, לפני 

תחילת העבודה ואחרי: ביקור בשירותים, 

שימוש בממחטה, טיפול בחומר מזוהם, 

קות, בחזרתם עישון, אכילה, שתיה, הפס

לעבודה ובכל פעם בה ידיהם עלולות להפוך 

 מקור לזיהום. 
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האם יש לעובדים גישה  20.1.11

נקיים בקרבת מקום לשירותים 

 עבודתם? 

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

שירותים קבועים או ניידים ייבנו מחומר   

המאפשר ניקוי ויישמרו במצב היגייני טוב. 

מ'(  500)עד  ממוקמים בטווח הליכה סביר

ממקום העבודה. אי עמידה בנק"ב זו = אין 

בתי שימוש או שאינם קרובים מספיק . בתי 

השימוש יהיו מצוידים באמצעים לשטיפת 

ידיים עם סבון נוזלי ואמצעים לניגוב ידיים 

 בכל עת

  

משמשים אך  הקצירהאם מכלי  20.1.12

  ורק לתוצרת? 

 מהותי

 

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

וצרת משמשים אך ורק לאחסון מכלי ת  

תוצרת שנאספה )לא מכילים חוה"ד, חומרי 

סיכה, שמנים, חומרי ניקוי, צמחים או 

שאריות אחרות, כלי עבודה או אריזות מזון 

 של עובדים(. 

  

לאחר טיפול בתוצרת   21

 טרימינג /ייבוש ואריזה/הקטיף

.         

           עקרונות היגיינה  21.1

ם נערכה הערכת סיכוני הא 21.1.1

היגיינה עבור תהליך הטיפול 

בתוצרת שנאספה, המכסה את 

היבטי ההיגיינה של הפעילות 

 הקשורה בטיפול בתוצרת ?  

 מהותי

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

קיימת הערכת סיכונים מתועדת ועדכנית   

)הנסקרת כל שנה( הכוללת את סיכוני 

ם הזיהום הפיזיים, הכימיים, המיקרוביולוגיי

ושל מחלות זיהומיות המועברות ע"י בני 

אדם, המותאמת למוצרים ולתהליך הטיפול 

 בתוצרת.  

  

האם קיימים נהלי היגיינה  21.1.2

מתועדים עבור הפעילות של 

 הטיפול בתוצרת?

 מהותי

 

קיימים נהלים מתועדים עבור פעילות  . לא  \כן 

הטיפול בתוצרת המבוססים על הערכת 

 הסיכונים

  

האם מיושם נהל ההיגיינה  21.1.3

המתועד לתהליכי הטיפול 

 בתוצרת שנאספה?

 מהותי

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

מנהל החווה, או אדם שמונה לכך, הינו   

 אחראי ליישום נהלי ההיגיינה 

  

האם באזורי הטיפול בתוצרת  21.1.4

הותקנה רצפת בטון מוחלקת או 

רצפה חלקה אחרת הניתנת 

 לניקוי בקלות

 מהותי

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

בתוצרת קטופה  מטפליםכל החדרים בהם   

יהיו בעלי רצפה חלקה מבטון מוחלק או 

או  מרוצפים בריצוף המאפשר ניקוי יעיל

 .אטום מחופים באפוקסי

  

האם הטיפול במוצר הקטוף  21.1.5

מתבצע על גבי על משטחי עבודה 

נקיים )העשויים מחומר שאיננו 

 סופג(

 מהותי

 

לא  \ לא \כן 

 ישים

על הטיפול בתוצרת יתבצע על גבי משטחי   

עבודה חלקים שאינם סופגים, ומאפשרים 

 , כגון שלחנות מנירוסטה או כד'ניקוי יעיל

  

האם הטיפול במוצר הקטוף  21.1.6

במרחק סביר מהקירות נעשה 

 שמאפשר ניקוי

 מהותי

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

 אחסנה של חומרי אריזה ואחסנה אחרת לא  

תהיה צמודה לקירות.  ישמר מרחק סביר 

 המאפשר בקרה וניקוי בהתאם לצורך

  

           ייבוש תפרחות וטרימינג 21.2
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חדרים המשמשים לעיבוד ההאם  21.2.1

המוצר שנאסף, נקיים, מאווררים 

היטב ומשמשים לעיבוד המוצר 

בלבד ולא לשימושים נוספים. 

חדר ייבוש יהיה נפרד מאולם 

 האריזה. 

 מהותי

 

 

לא  \ לא \כן 

 ישים

חדרי טיפול בתוצרת יהיו נקיים ומנוקים   

באופן שיגרתי, מאווררים ותיעשה בהם 

קנביס רפואי פעילות המיועדת לטיפול ב

בלבד. חדר ייבוש יהיה ייעודי לכך ותהיה לו 

 בקרת אקלים מתועדת ורציפה.  

  

האוורור של החדר וציוד ההאם  21.2.2

לכה והאם תקין ומתוחזק כה

 נשמר תיעוד הטיפול בו?

 מהותי

 

לא  \ לא \כן 

  ישים

הציוד יהיה תקין ומתוחזק כהלכה ויישמר  

 ה עשויציוד ייבוש יהי  תיעוד הטיפול בו.

 מחומר המאפשר ניקוי )שימוש בעץ אסור !(

, לפי יהיו זמינות רשומות ניקוי וחיטויו

 תאריך

 

ד המיכון והטרימינג האם ציו 21.2.3

כהלכה והאם  ומתוחזקתקין 

 נשמר תיעוד הטיפול בו?

 מהותי

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

הציוד יהיה תקין ומתוחזק כהלכה ויישמר  

 תיעוד הטיפול בו.

 

לאחר האם פריקת התוצרת  21.2.4

בוצעה באופן מיידי עם  הקטיף

 הגעתה למתקן העיבוד? 

 מהותי

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

גלם ע חשיפה של חומר היש צורך למנו  

 ולגשם.  לשמש ישירה

  

האם התפרחות נפרשו בשכבה  21.2.5

 דקה על משטחי הייבוש ? 

 מהותי

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

משטחי הייבוש יותקנו במרחק סביר   

. ובמרחק סביר בין משטח למשטח מהרצפה

 כדי להבטיח זרימה אויר טובה. 

  

האם תנאי הייבוש, לרבות תנאי   21.2.6

וזמן הייבוש  טמפרטורה, לחות 

 מיטביים, מבוקרים ומתועדים? 

 מהותי

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

תהיה מערכת בקרה, לרבות אתראות במקרה   

ושמירה על תנאי  -הצורך, לתנאי הייבוש 

 ייבוש מיטביים

  

           היגיינה אישית 21.3

האם העובדים מיישמים את  21.3.1

הוראות ההיגיינה של הטיפול 

 בתוצרת?

לא  \לא  \כן  יבסיס

 ישים

יש ראיות שהעובדים מצייתים להוראות   

 ההיגיינה 

  

האם כל העובדים לובשים ביגוד  21.3.2

מגן חיצוני נקי, מתאים למטרת 

הפעילות והמסוגל להגן על 

 התוצרת מפני זיהום?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

כל העובדים לובשים בגדי מגן חיצוני   

ת, שרוולים( נקי )סרבלים, סינרים, כפפו

ומתאים למטרת הפעילות, לפי להערכת 

הסיכונים. כל זאת בהתאם למוצר ולרמה 

 הטכנית של הפעילות.

  

האם עישון, לעיסה, אכילה  21.3.3

ושתיה מותרים באזורים 

מוגדרים בלבד, המופרדים 

 מהמוצרים?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

עישון, לעיסה, אכילה ושתיה מותרים   

ם מוגדרים בלבד ואסורים תמיד באזורי

באזורי הטיפול בתוצרת או האחסון )מים 

 לשתייה בלבד מותרים לשימוש(
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האם מוצגים שלטים ברורים  21.3.4

במתקן  האריזה, עם הוראות 

ההיגיינה האישית, העיקריות, 

 עבור עובדים ומבקרים? 

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

ינה שלטים עם ההוראות העיקריות להיגי  

 אישית חייבים להיות מוצגים בברור במתקן

 .התוצרת.ראשוני של עיבוד 

  

           מתקנים סניטרים  21.4

האם לעובדים בבית האריזה יש  21.4.1

גישה לשירותים נקיים ולמתקני 

רחיצת ידיים בקרבת מקום 

 עבודתם ?

 מהותי

 

 

 

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

תחו ישר שירותים נקיים והיגייניים לא יפ  

לאולם הטיפול בתוצרת, אלא עם הדלת 

נסגרת מעצמה. מתקני רחיצת ידיים עם סבון 

ללא ריח, מים לניקוי ולחיטוי ידיים ומתקן 

יבוש ידיים, צריכים להיות בקרבת 

השירותים )קרוב ככל האפשר למניעת זיהום 

צולב(. העובדים ירחצו בסבון ו/או יחטאו 

פני תחילת ידיים בנוזל חיטוי אלכוהולי, ל

העבודה כל מקרה בו הפסיקו את עבודתם 

 וחזרו אליה שוב.

  

האם ישנם שלטים ברורים  21.4.2

וגלויים המורים לעובדים לרחוץ 

 את ידיהם לפני החזרה לעבודה ?

 מהותי

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

יותקנו שלטים גלויים עם הוראות המורות   

לרחוץ ידיים לפני טיפול בתוצרת. העובדים 

חצו בסבון ו/או יחטאו ידיים בנוזל חיטוי יר

אלכוהולי, לפני תחילת העבודה ואחרי כל 

הפסקה זמנית ו/או יציאה מאולם הטיפול 

 בתוצרת

  

המבנים המשמשים לטיפול  21.4.3

במוצר יצוידו בכיור לשטיפת 

 ידיים, שירותים ומלתחה 

 מהותי

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

קטוף בכניסה לכל מתקן לטיפול במוצר   

תהיה מבואה הכוללת לפחות אמצעים 

לשטיפה וחיטוי ידי העובדים, אמצעים 

לניגוב ידיים חד פעמיים ופח אשפה לאיסוף 

 פסולת

  

האם יש לעובדים מתקנים  21.4.4

 מתאימים להחלפת בגדים ?

לא  \לא  \כן  המלצה

 ישים

מתקן מתאים להחלפת בגדים ישמש להחלפת   

 ים לפי הצורך. בגדים וחלוקי הגנה חיצוני

  

האם ישנם מתקני אחסון הניתנים  21.4.5

לנעילה עבור חפציהם האישיים 

 של העובדים ?

לא  \לא  \כן  המלצה

 ישים

מתקני אחסון בטוחים הננעלים, יסופקו   

במתקן החלפת הבגדים, כדי להגן על 

חפציהם האישיים של העובדים.  תמנע 

הכנסת ציוד אישי של עובדים לתוך חלל 

 טיפול בתוצרתה

  

           אזורי אריזה ואחסון 21.5
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האם כל ההתקנות החשמליות  21.5.1

ותחזוקת מתקני החשמל עומדים 

בתקני הבטיחות המתאימים והאם 

המתקינים הם בעלי הכישורים 

 הנדרשים?

לא  \לא  \כן  המלצה

 ישים

האם האדם שהתקין את מערכת החשמל   

חשמלאי  ומתחזק אותה הינו בעל רישיון

 כחוק

  

האם רמות הרעש מנוטרות,  21.5.2

ובמקום שישים האם מסופק 

לעובדים ציוד מגן והם 

 משתמשים בו?

לא  \לא  \כן  המלצה

 ישים

סופק ציוד ילעובדים ע"י מיכון הטרימינג   

 .להגנה על השמיעה

בדיקות רעש תבוצענה בתדירות בהתאם 

 להערכת סיכוני הבטיחות

  

נים והציוד לטיפול האם המתק 21.5.3

ואחסון התוצרת מנוקים 

ומתוחזקים באופן המונע 

 זיהומם?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

למניעת זיהום, המתקנים והציוד לטיפול   

, TRIMINGואחסון התוצרת )מיכון 

קירות, רצפה, אזורי ומשטחי אחסון וכו'( 

ינוקו ויתוחזקו לפי לוח זמנים מתאים, הכולל 

נדרשת. ישמר תיעוד  תדירות מינימלית

 לביצוע.

  

האם חומרי ניקוי, חומרי סיכה  21.5.4

וכו', מאוחסנים בדרך המונעת 

 את הזיהום הכימי של התוצרת?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

למניעת זיהום תוצרת על ידי חומרים כימים,   

יאוחסנו חומרי ניקוי, סיכה וכו' בארון / 

 תוצרת.באזור מוגדר, הרחק מאזור הטיפול ב

  

האם חומרי הניקוי, חומרי סיכה  21.5.5

וכו', העשויים לבוא במגע עם 

התוצרת, מאושרים לשימוש 

 בתעשיית המזון? 

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

כאשר מבוצע שימוש בציוד מכני )חשמלי(   

לתוצרת  TRIMIMNGלביצוע תהליכי 

יוודא מגדל הקנביס שהשמן  - לאחר הקטיף

מיכון מאושר לשימוש המשמש לתחזוקת ה

 בתעשיית המזון. 

  

או עגלות  כלי ההובלההאם כל  21.5.6

מונעות אחרות נקיות ומתוחזקות 

מנוע המופעל בכראוי ומסוג 

 ?  חשמלי

לא  \לא  \כן  המלצה

 ישים

כלי הובלה פנימיים יהיו מתוחזקים למניעת   

תהינה מזלגות ועגלות מונעות  .זיהום תוצרת

 עות בגז.ונחשמליות או מ

  

האם תוצרת פגומה וחומרי  21.5.7

פסולת אחרים, בסביבת האריזה 

מאוחסנים באזורים מוגדרים 

אשר מנוקים ו/או מחוטאים 

 באופן שגרתי?  

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

רים יופרדו תוצרת פגומה וחומרי פסולת אח  

לאזורים מוגדרים בברור, כדי למנוע זיהום 

תוצרת. אזורים אלו מנוקים ו/או מחוטאים 

באופן שגרתי לפי לוחות הזמנים לניקיון. רק 

שאריות תוצרת ולכלוך מיום העבודה 

 מקובלים.

  

האם המנורות הנמצאות בשימוש  21.5.8

מעל מתקני הטיפול בתוצרת, 

של  השקילה של אריזות והאחסון

תוצרת חסינות משבירה או 

 מוגנות על ידי כיסוי מתאים ? 

 מהותי

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

מנורות ומתקני תאורה התלויים מעל תוצרת   

או חומרים המשמשים לטיפול בתוצרת 

)אריזות וכו'(, הינן מסוג בטיחותי ואו 

מוגנות באופן שימנע זיהום התוצרת במקרה 

 של שבירה.

  

ים נהלים ברורים האם קיימ 21.5.9

לטיפול בשבר זכוכית או פלסטיק 

 קשיח ?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

נהלים כתובים קיימים לטיפול בשברי   

זכוכית או פלסטיק קשיח שקוף באזורי 

 הטיפול, האחסון והכנת התוצרת.

  



 

 
 היחידה לקנביס רפואי  

 ליזם או מגדל קנביס  IMC-G.A.P מבדקחוברת  -  IMC-G.A.Pלנוהל  4נספח 

 34מתוך  34עמוד 
 

האם נמנעה הגישה של בעלי  21.5.10

 חיים לכל המתקנים בחווה ?   

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

ובע"ח  ובית תיאסר כניסתם של חיות משק  

החווה.  למעט כלבי  יאחרים לכל שטח

שמירה שתוגבל גישתם לאזורים שמחוץ 

לשטחי/חממות הגידול. קיימים אמצעים 

 למנוע כניסה של בעלי חיים אחרים.

  

           אריזה ראשונית 21.6

האם המוצר נארז באריזות  21.6.1

ות? האם נקיות, יבשות  וחדש

התווית מיוצרת מחומרים לא 

 רעילים? 

 מהותי

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

אריזות יהיו מחומרים מאושרים לשימוש   

בתעשיית המזון.  יצרני האריזות יהיו בעלי 

התעדה מתאימה לתקן לבטיחות מזון.  

התווית תהיה מחומרים מתאימים לתעשיית 

 המזון, תהייה ברורה ודבוקה היטב. 

  

האם חומרי האריזה נקיים  21.6.2

ומאוחסנים בתנאים נקיים, 

 יבשים והיגייניים?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

חומרי אריזה )כולל ארגזי קטיף לשימוש   

חוזר( מאוחסנים באזור נקי והיגייני למניעת 

זיהומם עד השימוש. האחסנה של חומרי 

אריזה יהיה נקי ממזיקים, כדי למנוע את 

 מוצר ע"י האריזותהסיכון של זיהום ה

  

           בקרת איכות 21.7

האם בקרי הטמפרטורה והלחות  21.7.1

)במידה וישים( מתוחזקים 

ומתועדים כאשר התוצרת נארזת 

 ו/או מאוחסנת בחווה ?

 מהותי

 

 

לא  \לא  \כן 

 ישים

במידה ותוצרת ארוזה מאוחסנת בחווה,   

 -בקרי הטמפרטורה והלחות )במידה וישים

אווירה מבוקרת( חייבים להיות אחסון ב

מתוחזקים ומתועדים בהתאם לתוצאות 

 הערכת סיכוני ההיגיינה שבוצעה.

  

האם קיים נוהל לאימות ציוד  21.7.2

 המדידה ובקרי הטמפרטורה ?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

ציוד שקילה ו/או בקרת טמפרטורה, צריך   

לעבור אימות שיגרתי לבדיקת כיולו בהתאם 

 ת סיכוני ההיגיינה.להערכ

  

האם קיים תהליך בקרת איכות  21.7.3

מתועד למוצר הארוז טרם 

 השילוח למפעל?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

טרם שילוח יבוצע תהליך בקרת איכות   

למוצר המוגמר/איכות האריזה/משקל 

 ק"ג 1 -מ יותרהיחידה הארוזה יהיה לא 

ובקרה על סימון וזיהוי נאות, כולל מספרי 

 אצוות. 

 יהיו רשומות שיוכיחו קיומו של תהליך זה

  

           בקרת מזיקים 21.8

 תברואן/האם הועסק מדביר 21.8.1

 מוסמך?

לא  \לא  \כן  המלצה

 ישים

תינתן עדיפות להפעלת מדביר מוסמך עם   

 היתר הדברה כחוק.
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ור טלניהאם קיימים נהלים  21.8.2

ובקרה של אוכלוסיית המזיקים 

 ורי האריזה והאחסון ?באז

תהיה מפת תחנות ניטור למכרסמים, ויהיה  . לא \כן  בסיסי

נוהל מתועד לבקרת מכרסמים המגדיר 

תחומי אחריות ופעילות למניעה. חובת 

 ערנות בזמן המבדק, הערכה חזותית 

  

האם יש ראיות חזותיות  21.8.3

שתהליכי הניטור והבקרה של 

 המזיקים, יעילים ?

   הערכה חזותית   . לא \כן  בסיסי

האם קיימות רשומות מפורטות  21.8.4

של פעולות הביקורת והדברת 

המזיקים ותיעוד לפעולות התיקון 

 שבוצעו?

לא  \לא  \כן  בסיסי

 ישים

ור המזיקים ונשמרות טקיים לוח זמנים לני  

רשומות של פעולות הפיקוח והדברת 

 המזיקים ושל פעולות התיקון שבוצעו.

  


