
 

 

 

 בטבלא : כמפורטם הפעילי החומרים ריכוז טווח המוצרים שיורשו לשווק יותאמו לדרישות

 : " קנביס רפואיתפרחות  "

 תאריך תפוגה THC CBD CBN שם מוצר קנביס

 "T10/C2 סאטיבה קנביס רפואי"

   *Sativaמקור/אופי של זני  

10% 

 (6% - 14% ) 

2% 

  (0.2% - 3.8% ) 

0% 

 (Up to 1.5%) 

 שנה חצי מינימום

 "T10/C2 אינדיקה קנביס רפואי"

    **Indicaאופי של זני  קור/מ

10% 

 (6% - 14% ) 

2% 

  (0.2% - 3.8% ) 

0% 

 (Up to 1.5%) 

 שנה חצי מינימום

 "T15/C3 סאטיבה קנביס רפואי"

 *  Sativaמקור/אופי של זני  

15% 

 (11% - 19% ) 

3% 

  (0.5% - 5.5%) 

0% 

(Up to 1.5%) 

 שנה חצי מינימום

  " T15/C3 אינדיקה קנביס רפואי"

 **Indicaאופי של זני  קור/מ

15% 

 (11% - 19% ) 

3% 

   (0.5% - 5.5%) 

0% 

(Up to 1.5%) 

 שנה חצי מינימום

 "T20/C4 סאטיבה קנביס רפואי"

 *  Sativaמקור/אופי של זני  

20% 

 (16% - 24% ) 

4% 

 (1% - 7% ) 

0% 

(Up to 1.5%) 

 שנה חצי מינימום

 "T20/C4 אינדיקהקנביס רפואי "

 **Indicaאופי של זני  קור/מ

20% 

 (16% - 24% ) 

4% 

 (1% - 7% ) 

0% 

(Up to 1.5%) 

 שנה חצי מינימום

 CBD T5/C10" 5% קנביס רפואי"

 (2.5% - 7.5% ) 

10% 

 (6% - 14% ) 

0% 

(Up to 1.5%) 

 שנה חצי מינימום

 CBD T3/C15" 3%קנביס רפואי "

(0.5% - 5.5% ) 

15% 

(11% - 19% ) 

0% 

(Up to 1.5%) 

 שנה מינימום חצי

 CBD T1 C20" 1%קנביס רפואי "

(0.0% - 2.5% ) 

20% 

(16% - 24% ) 

0% 

(Up to 1.5%) 

 שנה מינימום חצי

  !  נוספת סטייה תותר ולא שבסוגריים הטווח פי על הינו המותרת הסטייה טווח

 הערות:

)במקורם וכיו"ב , עירור התיאבון אנרגתיתשל מתן הרגשה לפריטים בעלי אפיון : הכוונה  סאטיבה*

 בעקבות הכלאות והשבחה גנטית(. -)אך לא מחייב   Sativa זני  אופי של מבסיס

השראת שינה  הורדת טונוס שריר,, מרגיעההכוונה לפריטים בעלי אפיון של מתן הרגשה :  אינדיקה**

 בעקבות הכלאות והשבחה גנטית(. -אך לא מחייב )  Indicaוכיו"ב )במקורם מבסיס אופי של זני  



 

 

 

 

 :  "רפואי קנביס רפואי"שמן 

 תאריך תפוגה THC CBD CBN פריט

 T10/C2" 10%קנביס רפואי שמן "

 (6% - 14% ) 

2% 

  (0.2% - 3.8% ) 

0% 

 (Up to 1.5%) 

 שנה חצי מינימום

 T15/C3" 15%  רפואיקנביס שמן "

 (11% - 19% ) 

3% 

 (0.5% - 5.5%) 

0% 

(Up to 1.5%) 

 שנה חצי מינימום

 T20/C4" 20% קנביס רפואישמן "

 (16% - 24% ) 

4% 

 (1% - 7% ) 

0% 

(Up to 1.5%) 

 שנה חצי מינימום

 CBD T5/C10" 5% קנביס רפואישמן "

 (2.5% - 7.5% ) 

10% 

 (6% - 14% ) 

0% 

(Up to 1.5%) 

 שנה חצי מינימום

 CBD T3/C15" 3% קנביס רפואישמן "

(0.5% - 5.5% ) 

15% 

(11% - 19% ) 

0% 

(Up to 1.5%) 

 שנה מינימום חצי

 CBD T1/C20" 1% קנביס רפואישמן "

(0.0% - 2.5% ) 

20% 

(16% - 24% ) 

0% 

(Up to 1.5%) 

 שנה מינימום חצי

 

  !  נוספת סטייה תותר ולא שבסוגריים הטווח פי על הינו המותרת הסטייה טווח*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    "רפואי קנביס רפואי"עוגיות 

 בתנאים ועל פי האמור בהחלטת המנכ"ל

 תאריך תפוגה THC CBD CBN פריט

 T10/C2" 10%קנביס רפואי עוגיות "

 (6% - 14% ) 

2% 

  (0.2% - 3.8% ) 

0% 

 (Up to 1.5%) 

 שנה חצי מינימום

 T15/C3" 15% עוגיות קנביס רפואי "

 (11% - 19% ) 

3% 

 (0.5% - 5.5%) 

0% 

(Up to 1.5%) 

 שנה חצי מינימום

 T20/C4" 20%עוגיות קנביס רפואי "

 (16% - 24% ) 

4% 

 (1% - 7% ) 

0% 

(Up to 1.5%) 

 שנה חצי מינימום

 CBD T5/C10" 5%עוגיות קנביס רפואי  "

 (2.5% - 7.5% ) 

10% 

 (6% - 14% ) 

0% 

(Up to 1.5%) 

 שנה חצי מינימום

 CBD T3/C15" 3% עוגיות קנביס רפואי "

(0.5% - 5.5% ) 

15% 

(11% - 19% ) 

0% 

(Up to 1.5%) 

 שנה מינימום חצי

 CBD T1/C20" 1% עוגיות קנביס רפואי "

(0.0% - 2.5% ) 

20% 

(16% - 24% ) 

0% 

(Up to 1.5%) 

 שנה מינימום חצי

 

  !  נוספת סטייה תותר ולא שבסוגריים הטווח פי על הינו המותרת הסטייה טווח*


