
 ברכות לסיום הכשרה
 ופנייה למשרד הבריאות

היק"ר לקבלת הסמכה
רופאים יקרים,

.)Medical Grade( אנו מברכים אתכם על סיום קורס ההכשרה לרופאים למתן טיפול באמצעות קנביס רפואי

התעודה שקיבלתם אינה מהווה הסמכה למתן רישיונות לטיפול בקנביס אלא אסמכתא אל מול משרד הבריאות 
לצורך קבלת הסמכת "מנהל" כהגדרתו ב"פקודת הסמים המסוכנים" לצורך הנפקת רישיונות למטופלים להחזקה 

ושימוש בקנביס רפואי, לצרכים רפואיים.

 ככל שהנכם מעוניינים לפעול לקבלת ההסמכה עליכם לפנות למשרד היק"ר 
לכתובת הדוא"ל shira.mizrachi@MOH.GOV.IL ולצרף לבקשתכם: 

1.  תעודה המעידה על "השתתפות ועמידה בדרישות המבחן" מטעם בית הספר המקוון של ההסתדרות הרפואית 
בישראל )הר"י(, היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות )יק"ר( והיחידה למחקר קליני בקנביס רפואי במרכז 

הרפואי שיבא.

2.  אישור המוסד הציבורי בו מועסק הרופא המועמד ובו הסכמת המוסד כי הרופא המועמד יוכל לתת השירות 
לציבור במסגרת עבודתו הציבורית.

3.  אישור המוסד הציבורי והרופא, כי בגין השירות של בדיקה ומתן רישיון לשימוש בקנביס, או בדיקה וחידוש 
הרישיון כאמור, לא ייגבה תשלום העולה על תעריף "ייעוץ ע"י רופא מומחה במרפאות חוץ".

צילום תעודת זהות  .4

צילום תעודת מומחה  .5

קורות חיים   .6

טופס למניעת ניגוד עניינים  <<< לחץ/י לטופס  .7

טופס הזמנת כרטיס חכם  <<< לחץ/ילטופס  .8

טופס שמירה על סודיות  <<< לחץ/י לטופס  .9

10. טופס הרשאה לגישה מרחוק  <<< לחץ/י לטופס

לאחר קבלת הסמכת ה"מנהל" למתן רישיונות למטופלים לשימוש בקנביס למטרות רפואיות, תהיו רשאים 
לעשות כן רק על ידי התחברות למערכת המחשוב הייעודית של היק"ר )XRM( והזנת הנתונים אליה. 

לאחר קבלת הסמכת ה"מנהל" ייצרו איתכם קשר מאגף המיחשוב על מנת לתאם איתכם מועד לחיבור המחשב 
.XRMבמרפאתכם והדרכתם על מערכת ה

יודגש, כי ההסמכה לרופא להנפקת רישיון החזקה ושימוש בקנביס רפואי היא במסגרת מערכת הבריאות 
הציבורית בה מועסק הרופא בלבד כאשר המוסד הציבורי בו מורשה המנהל המוסמך להנפיק למטופלים 
רישיונות הוא המוסד הרשום בתעודת ההסמכה שלו כ"מנהל" )קופת חולים, בית חולים וכו'( בלבד ולא 

מותרת כל הנפקת רישיונות במסגרת פרטית.
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