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הערכות ליצוא קנאביס רפואי

תהליך היצוא 



According to the committee's conclusions, the state will allow the export of medical cannabis 
under the following restrictions:
The export will be done by the Ministry of Health or directly by the parties, while closely 
monitored by the state.
The export will be approved only for countries that allow the use of medical cannabis and will 
explicitly permit imports from Israel.
Export will be approved only for farmers who will receive a license to grow and export from the 
Ministry of Health.

Export of cannabis will be permitted to all its various products in its medicinal forms (smoking 
products, tablets, oils, etc.). The committee also recommended the establishment of a joint 
team of the Foreign Trade Administration in the Ministry of Economy, the Ministry of Health, the 
Ministry of Finance and the Ministry of Agriculture, which will act to brand and export the 
medical cannabis export and its products from Israel.
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קווים מנחם  ליצוא קנאביס רפואי 

ממשלת ישראל  –החלטת הועדה הבין משרדית 

According to the committee's conclusions, the state will allow the export of 
medical cannabis under the following restrictions:

The export will be done by the Ministry of Health or directly by the parties, while closely monitored by the state.

The export will be approved only for countries that allow the use of medical cannabis and will explicitly permit 
imports from Israel.

Export will be approved only for farmers who will receive a license to grow and export from the Ministry of 
Health.

Export of cannabis will be permitted to all its various products in its medicinal forms (smoking products, tablets, 
oils, etc.). 

The committee also recommended the establishment of a joint team of the Foreign Trade Administration in the 
Ministry of Economy, the Ministry of Health, the Ministry of Finance and the Ministry of Agriculture, which will 
act to brand and export the medical cannabis export and its products from Israel.
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הערכות ליצוא קנאביס רפואי 

רגולציה ואמנות בינלאומיות לתכשירים רפואיים ונרקוטיים

שם המסמך ארגון ונושא

SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961 
As amended by the 1972 Protocol amending the Single 
Convention on Narcotic Drugs, 1961,  UNITED NATIONS

UN –
CONVENTION  

EUROPEAN COMMISSION - Guidelines of 5 November 2013 on 
Good Distribution Practice of medicinal products for human use 

EU – GDP 

Good distribution practices for pharmaceutical products
Guidelines on import procedures for pharmaceutical products-
Appendix 

WHO-Annex 5
WHO- Annex 12

TCR- Temperature Control Regulations IATA
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9עמוד –1973תקנת הסמים נוסח חדש 

מדינת ישראל –תקנת הסמים 

תיאור הסעיף  פרק 

היתר יבוא יכלול  
;פרטים מלאים על הסם וכמותו(1)

;השם והמען של האדם שהותר לו לייבא את הסם(2)

;השם והמען של האדם שממנו יושג הסם(3)

.  פרק הזמן שבו יבוצע היבוא(4)

היתרים: 'פרק ב

היתר יצוא יכלול  
;פרטים מלאים על הסם וכמותו(1)

;השם והמען של המייצא(2)

;השם והמען של האדם שאליו יישלח הסם(3)

;שם הארץ שאליה ייוצא הסם(4)

.פרק הזמן שבו יבוצע היצוא(5)

היתרים: 'פרק ב

היתר הטיה 
.בהיתר ואת שם הארץ שממנה יוצא המשגור מתחילהלציינםיכלול את כל הפרטים שיש 

היתרים: 'פרק ב

לייצאו או  , יצוא או הטיה של סם מסוכן שמותר לייבאו, המנהל מוסמך לתת היתרי יבוא
.להטותו

הרשות המוסמכת

בישראל
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מגדלים

מובילים יבשתיים

',  טמפמבוקרי , רכבים סגורים)

(  ומאובטחים

יצרנים מסופי מטען וחברות תעופה

הערכות ליצוא קנאביס רפואי 

IMC-GDP/ IMC-GSP
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דרישות רגולטוריות
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Article 31 - SPECIAL PROVISIONS RELATING TO INTERNATIONAL TRADE 
י גורם מאשר שהוסמך לכך על ידי הממשלה  "יצוא יעשה רק לאחר קבלת אישור יצוא ע

בהתאם לחוקים והרגולציה של מדינת ישראל  

.  או ליצוא מוחזר \ובהתאם לכמויות שהותרו ליצוא ו

שליטה ובקרה על אישורי יצוא ויבוא אלא עם מבוצע על ידי המדינה

.או נוגעים ביבוא ויצוא \בקרה ושליטה על כל האנשים העוסקים ו

.  כל מדינה המתירה יבוא או יצוא של סמים תבקש אישור ליבוא ויצוא גם אם הוא מורכב מסוג סם בודד או מורכב 

התרה למעבר המשגור במדינה במקרים בהם המשגור עובר גם אם המדינה אינה מדינת היעד  \המייצא חייב לקבל אישור

ושעשוי להיות חשוף לתהליך שישנה את טיב , (Bonded)או מאוחסן במחסני ערובה( In transit)כל משגור הנמצא בתנועה

.  אסור לשנות את אריזתו או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור מהרשות המוסמכת . המשגור 

.  חלים עליו החוקים והרגולציה באותה מדינה בה נמצא המשגור , כל משגור המובל בטיסה או יבשתי 

.  הגבלות והיתרים מיוחדים סחר בינלאומי בסמים –32יש להכיר ולהתייחס ל פרק 

CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961

As amended by the 1972 Protocol 
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EUROPEAN COMMISSION - Guidelines of 5 November 2013 

on Good Distribution Practice of medicinal products for human use EU-GDP  

9.2. Transportation 
The required storage conditions for medicinal products should be maintained during 
transportation within the defined limits as described by the manufacturers or on the 
outer packaging. 

9.4. Products requiring special conditions 
In relation to deliveries containing medicinal products requiring special conditions such as 
narcotics or psychotropic substances, the wholesale distributor should maintain a safe and 
secure supply chain for these products in accordance with requirements laid down by the 
Member States concerned. There should be additional control systems in place for 
delivery of these products. There should be a protocol to address the occurrence of any 
theft. 
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סעיף רלוונטי תיאור נהל 

כאשר התכשירים   GDPהפצה כוללת גם יצוא תכשירים ועל פעולות היצוא להתבצע אף הם בתנאי❖

יש לנקוט בצעדים מתאימים במטרה למנוע הפצת תכשירים אלה  , המיוצאים אינם רשומים בישראל

.בשוק הישראלי

.יש לוודא כי התכשירים המיוצאים מסופקים לגופים המאושרים להפצה של תכשירים במדינת היעד❖

130נהל 

לבקשה  ; שבתוספת הראשונה' בקשה להיתר ייצוא תוגש למנהל באמצעות הרוקח המחוזי לפי טופס ז❖

.יצורף היתר ייבוא או תעודת ייבוא של המדינה שהסם המסוכן מיועד להישלח אליה

את , בשעת ביצוע הייצוא יציג היצואן או מי שמבצע את הייצוא מטעמו לרשות המכס את הסם המסוכן❖

.היתר הייצוא וכל מסמך אחר שהיא תדרוש ממנו לבדיקת חוקיות הייצוא

בתנאי מתן היתר( 9-ו, 4סעיפים )מגדיר את הטיפול של משגור בדרך הים ' תוספת ראשונה חלק ג❖

תקנות הסמים  

המסוכנים

ייצוא:3סימן 

IMOH Regulation & Low 
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סיווג מכסי ותנאי מכר 



12

סיווג מכסי 

Description HS Code Requirements

Live Plants
צמח חי 

0602.90.90.90 Health Canada Permit, Phytosanitary Certificate, CFIA

Cannabis Seeds for Sowing
זרעי קנאביס עבור זריעה

1209.99.10.29 CFIA: Phytosanitary Certificate, Plant Protection Permit, Health 
Canada Permit, *Seed Analysis (for orders > 500 g)

Cannabis plants, herbs & seeds used 
in pharmacy

וזרעים  , עשבי תיבול,צמחי קנאביס

המשמשים בית מרקחת  

1211.90.90.50 Health Canada Permit, CFIA: No Permit Required Letter, Plant 
Protection Permit

Cannabis resin or oleoresin
שרף של קנאביס או שמני כבישה 

1302.90.00.10 CFIA, Health Canada permit

Cannabis oil, extracts, and tinctures
צמחי  -אחרים,תמציות, שמן קנאביס

מרפא 

1302.19.00.10 CFIA, Health Canada permit

Medicaments for retail sale, 
containing cannabis or cannabinoids

המכילות , תרופות קמעוניות למכירה

קנבינואידיםקנאביס או 

3004.90.00.21 CFIA, Health Canada
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תנאי מכר 
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תודה על ההקשבה  

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת 


