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 רפואיות למטרות בקנביס לשימוש רישיונות
 2020 יולי - ( 8)מנהל  הוראות

13.7.2020 
 
 

מאמץ ה בתקופתלמטופלים והפצת מוצרים רפואי העיסוק בתחום הקנביס תוקף רישיונות אחזקה ושימוש ורישיונות 

 הלאומי למניעת התפשטות נגיף הקורונה

ולשם כך ננקטות פעולות מרובות למניעת  יאות ולשלום הציבורבתקופה רגישה זו אנו דואגים בראש ובראשונה לבר

בכתובת:  מפורטות באתר המשרד המתעדכנות הוראות משרד הבריאות . התפשטות נגיף הקורונה

/virus-corona/corona/health-of-https://govextra.gov.il/ministry. 

נכנס לתוקף בימים  2020-נגיף הקורונה החדש( )אישורים רגולטוריים(, התש"ף –חוק הארכת תקופות )הוראת שעה 
 אלה. את נוסח החוק ניתן למצוא בלינק הבא:

3/law/23_lsr_575058.pdfhttps://fs.knesset.gov.il/2 

 
 

 : הלן המשמעות של החוק בכל הנוגע לרישיונות )עיסוק/ מטופלים( ואישורים ראשונייםל
 
 

יוארכו אוטומטית  כל רישיונות העיסוק, אישורים ראשונים ורישיונות מטופלים הנכללים באחת מהקטגוריות להלן,  .א
ו שחדל להתקיים תנאי המפקיע את תוקפם, או שניתנה בהתאם לקטגוריה אלא אם כן פרטנית הותלו או בוטלו א

 לחדש.  החלטה פרטנית של סירוב 

במועדים הרלוונטים וכבר הוארכו  שפקעו (בית מרקחתלמטופלים )לאישורים ראשונים, רישיונות עיסוק ורישיונות  .ב
 אין שום שינויי.  –או שהתקבלה החלטה פרטנית בעניינם )כולל סירוב להארכה( 

 מוארכיםשלא נכללים בסעיף ב'  (בית מרקחתלמטופלים* )לראשונים, רישיונות עיסוק ורישיונות אישורים  .ג
 לפי הכללים הבאים: ,גם ללא בקשת הארכה ,אוטומטית

, הרשום בשלושה חודשים ממועד הפקיעה מוארכים - 30.6.20עד  1.4.20תאריך הפקיעה הרשום הוא בין   . 1
 .30.9.20כלומר לכל המאוחר עד 

 ,בעשרה שבועות ממועד הפקיעה הרשום מוארכים – 31.8.20עד  1.7.20תאריך הפקיעה הרשום הוא בין  .2
 .9.11.20כלומר לכל המאוחר עד 

 *בעת הקרובה יופעל ממשק מחשובי שיאריך התוקף לרישיונות המטופלים )לבית מרקחת( באופן ממוחשב.
 

  :לאספקה ישירה "דור ישן"רישיונות  .ד
 - ככל שיש כאלה, 30.6.20עד  1.4.20הוא בין  הרשום בגוף הרישיוןן שמועד הפקיעה רישיונות דור יש .1

 בשלושה חודשים ממועד הפקיעה הרשום. מוארכים
 - ככל שיש כאלה, 31.8.20עד  1.7.20הוא בין  הרשום בגוף הרישיוןרישיונות דור ישן שמועד הפקיעה  .2

 בעשרה שבועות ממועד הפקיעה הרשום. מוארכים

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/
https://fs.knesset.gov.il/23/law/23_lsr_575058.pdf
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ות דור ישן למטופלים אונקולוגים, קטינים או אנשים עם אוטיזם אשר הוארכו בהוראת מנהל עד ליום רישיונ .3
 . 30.9.20בשלושה חודשים, כלומר עד  מוארךתוקפם  - 30.6.20

 
, כלומר רישיונות שמועד הפקיעה הנקוב בהם הוא בין 2335/19רישיונות דור ישן שצו הביניים שניתן בבג"צ  .4

תוקפם מוארך בעשרה שבועות נוספים  -5.8.20, ואשר הוארכו בצו האחרון עד ליום 31.7.19לבין  1.2.19
 )אלא אם בית המשפט ייתן החלטה אחרת(. 

 

 

 ,בברכת בריאות שלמה                      

 

 מגר' יובל לנדשפט,          

 מנהל האגף לפיקוח והסדרת מערך הקנביס הרפואי

 היחידה לקנביס רפואי )יק"ר(                           

 


