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 קול קורא להצגת מועמדות לקבלת הסמכה לפי פקודת הסמים המסוכנים 

 למתן רישיונות לשימוש בקנביס למטרות רפואיות

 

 הינו קנביס. ישראל במדינת גם ובכללן בעולם רבות במדינות רפואי לשימוש בקנביס השימוש וגובר הולך האחרונות בשנים

 להקל העשויים, לקנביס רפואיים שימושים שקיימים בכך מכיר יאותהבר משרד זאת עם ויחד, בחוק כהגדרתו" מסוכן סם"

  .מסוימות במחלות חולים על

 

רפואיות. ממשלת ישראל בהחלטתה  למטרות בקנביס השימוש בהיקף בעולם המובילות מהמדינות היא ישראל מדינת

 טובה, באיכות קנביס של ואספקה נגישות מחד יבטיח אשר הסדרה מתווה ( קבעה1587)החלטה מס'  26.6.16מיום 

 ועל התווייתו למטופלים. "מסוכן סם"כ המוגדר המוצר על פיקוח ומאידך

 

בהמשך להחלטת הממשלה, משרד הבריאות מעוניין לאתר ולהכשיר רופאים מומחים מתאימים, על מנת להסמיכם 

גרת עבודתם בשירות לפי פקודת הסמים המסוכנים למתן רישיונות לשימוש בקנביס למטרות רפואיות וזאת במס

)במסגרת קופות החולים או מוסדותיהן או במסגרת בתי חולים ממשלתיים או ציבורים, לרבות במרפאות חוץ של  הציבורי

 בתי חולים כאמור(.

 

 לרבות תהליך טיפולים תכנית לבניית רפואית מתודה של וברור מרכז, אחיד ציר ולהתוות כלים למתן ההכשרה נועדה

המינון, בהתאם לאמות המידה לשימוש בקנביס למטרות רפואיות כמפורט בחוזר המשנה למנכ"ל מס' ו הטיפול התאמת

  ."קנביס לשימוש רפואי, חוברת מידע ומדריך רפואי"  )"הספר הירוק"( – 154

 

 לשבוע אחת, מפגשים( 6 -ל 4פרונטלי אשר יתקיימו במספר מפגשים )בין  לימוד שעות 30-כ: ההכשרה ושעות היקף

 .  השומר הלאומי של משרד הבריאות בתל ההדרכה במרכז, שישי ימיב

 

 . בתשלום כרוכים וקבלת חומרי הלימוד אינם השתתפות בהכשרה. מסכם ערך מבחןיבסיום ההכשרה י

 

רופאים שיסיימו בהצלחה את ההכשרה ויוסמכו למתן רישיונות למטופלים לשימוש בקנביס למטרות רפואיות, יהיו רשאים 

( והזנת הנתונים אליה. התוכנה והחומרה XRMהייעודית של היק"ר ) המחשוב לעשות כן רק על ידי התחברות למערכת
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הנדרשים יסופקו על ידי משרד הבריאות. משרד הבריאות יקיים פיקוח, בין היתר באמצעות מערכת זו, על הנפקת 

המתחייבת וההלימה לאמות המידה כאמור  הרפואית הפרקטיקה הרישיונות על ידי רופאים אלה ובכלל זה על נאותות

  .לעיל

 

 רופאים המעוניינים להגיש מועמדות מתבקשים לפנות למשרד הבריאות בצירוף המפורט להלן:

  ;קורות חיים  .1

 ;צילום תעודת מומחה .2

אישור המוסד הציבורי בו מועסק המועמד ובו הסכמת המוסד כי המועמד יוכל לתת השירות לציבור במסגרת  .3

 ודתו הציבורית;עב

אישור המוסד הציבורי והרופא, כי בגין השירות של בדיקה ומתן רישיון לשימוש בקנביס, או בדיקה וחידוש  .4

 ."חוץ במרפאות מומחה רופא י"ע ייעוץ" גבה תשלום העולה על תעריףיהרישיון כאמור, לא י

 

 מכל מועמדים 100 עד ייבחרו ועדה מטעם משרד הבריאות תקבע מי מהרופאים עומד בתנאים להכשרה, ומתוכם

 .ביותר כמתאימים שיימצאו הארץ רחבי

 

 : על פי הפרטים הבאים הפניות נא לשלוח את 

o :9446724 , ירושלים, מיקוד39רחוב  ירמיהו , ות, היחידה לקנביס רפואי )יק"ר(משרד הבריא בדואר  
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