
 לצורך קבלת הסמכה לפי פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ התשל"ג-1973
למתן רישיונות לשימוש בקנביס למטרות רפואיות

מחזור 11 )קורס מקוון 4( - אוקטובר 2021
 בית הספר המקוון למקצועות הרפואה של ההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י( 

בשיתוף המרכז לטיפול ולמחקר קליני בקנביס רפואי שיבא, תל השומר והאגף לפיקוח והסדרת מערך 
הקנביס לשימוש רפואי ולמחקר )יק"ר( במשרד הבריאות

ריכוז וניהול אקדמי:
)M.Sc.( בועז אלבו

פרופ' ארנון אפק

רקע ומטרת הקורס: 
לשימוש  בקנביס  השימוש  וגודל  הולך  האחרונות  בשנים 
מדינת  בישראל.  גם  ובכללן  בעולם  רבות  במדינות  רפואי 
השימוש  בהיקף  בעולם  המובילות  מהמדינות  היא  ישראל 

בקנביס למטרות רפואיות.

יוני 2016, אושרה החלטת הממשלה 1587, אשר פרסה  בחודש 
את מתווה האסדרה של קנביס לשימוש רפואי ולמחקר והחל 
מנחה  עיקרון  קנביס.  של  המדיקליזציה  רפורמת  של  יישומה 
ויונגש  יוסדר  הרפואי  הקנביס  תחום  כי  הינו  במדיקליזציה 
תוך  ובפרט  רפואי  טיפול  לכל  הניתן  ככל  בדומה  למטופלים, 
קירוב לתחום התרופות. ההליך שנדרש לצורך מימוש החלטת 
מעבר  כלל  אשר  ומקצועי,  רחב  מורכב,  הליך  היה  הממשלה 
לשרשרת ערך לגידול, ייצור ואספקה של קנביס רפואי הפועלת 
על פי נהלי איכות נאותים ותוך קיום פיקוח הדוק, וזאת לאור 

סיווג החומר בחוק כ"סם מסוכן".

במקביל הונחלה מתודה רפואית המסדירה את פרקטיקת הטיפול 
הנאות באמצעות קנביס רפואי להתוויות רפואיות מוכרות, אשר 

מהווה בסיס להכשרת רופאים ואנשי מקצועות הרפואה.

וברור  אחיד  ציר  להתוות  נועדה  לרופאים  ההכשרה  תכנית 
למתודולוגיית הטיפול באמצעות מוצרי קנביס ולהקנות לרופאים 
את הכלים המיטביים לבניית תכנית טיפולית מותאמת אישית 

בקנביס רפואי בהתאם לאמות המידה הנדרשות.

ביותר  העדכני  לידע  יחשפו  המשתתפים  ההכשרה  במסגרת 
תנאי  חוק,  רגולציה,  של  בנושאים  הרפואי  הקנביס  לתחום 
מחקר  והקליני,  הפרמקולוגי  המדעי,  הבסיס  נאותים,  איכות 
פיתוח וחדשנות וכן יונגשו למשתתפים כלים להענקת טיפול 

.IMC-GCP-ראוי באמצעות קנביס רפואי לפי כללי ה

קהל היעד:
רופאים מומחים המועסקים במסגרת ציבורית.

)במידה וברישומי הר"י לא יהיה מעודכן שהנרשם מומחה ו/או 
מועסק במסגרת ציבורית, תידרש תעודה להבהרת הסטטוס 

המקצועי/עיסוקי(.

מתכונת הקורס: 
הקורס הינו קורס מקוון בהיקף של כ-40 י"ל.

מועד פתיחת הקורס:
יום ד' 6.10.2021 בשעה 17:00 - מפגש פתיחה מקוון וברכות

בהרצאות  לצפייה  גישה  למשתתפים  תיפתח  זה  במועד 
מקוונות )מוקלטות(.

מפגש מסכם לשאלות ותשובות והכנה למבחן )מפגש זום לייב( 
– יום ד' 15.12.2021 בשעה 17:00.

מבחן מסכם מקוון:
יפתח למשתתפים החל מיום ה' 16.12 ועד יום א' 26.12.

נגיף  עם  מהתמודדות  הנובעות  ההתקהלות  הגבלות  לאור 
הקורונה, המבחן ייערך באופן מקוון ומאובטח.

יתכנו שינויים בעתיד ומעבר למבחן פרונטלי בהתאם להקלה 
בהגבלות התקהלות.

דרישות הקורס: 
ומעבר  בהרצאות  מלאה  צפייה  הזום,  במפגש  השתתפות 

בחינה מסכמת.
מפגש  למועד  עד  הקורס  תכני  בכל  לצפות  כל משתתף  על 
הסיום )מומלץ לצפות לפחות ב-7 יחידות לימוד בכל שבוע(.

חומרי עזר ללימוד:
קנביס   IMC-GCP הבריאות  משרד  למנכ"ל  משנה  1.  חוזר 

לשימוש רפואי - חוברת מידע ומדריך רפואי 
מקיף  מידע  מכילה  הירוק"  "הספר  גם  המכונה  זו    חוברת 
בנושא קנביס לשימוש רפואי ופורשת את המתודה הקלינית 
הטיפול  בהתאמת  ולסייע  לכוון  במטרה  לרופא  המיועדת 

הרפואי המיטבי באמצעות קנביס.

"רישיונות   106 נוהל   - )יק"ר(  רפואי   לקנביס  היחידה  2.  חוזר 
לשימוש בקנביס".

המחשוב  אגף  של   Dynamics 365 המוסמך  לרופא  3.  מדריך 
המחשוב  במערכת  עבודה  מדריך   - הבריאות  במשרד 

להנפקת רישיונות לקנביס רפואי.

זכאות לתעודה והסמכה:
לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת "השתתפות ועמידה 
ההסתדרות  של  המקוון  הספר  בית  מטעם  המבחן"  דרישות 
הרפואית בישראל )הר"י(, האגף לפיקוח והסדרת מערך הקנביס 
לשימוש רפואי ולמחקר )יק"ר( במשרד הבריאות והמרכז לטיפול 

ומחקר קליני בקנביס רפואי שיבא תל השומר.

התעודה 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.

עמידה בתנאי ההכשרה אינה מהווה ערובה לקבלת הסמכה 
האחריות  חלה  הנרשם/ת  הרופא/ה  על  הבריאות,  ממשרד 
לבדוק כי אין מניעה מצד המוסד הציבורי בו הוא מועסק/ת 

לקבלת ההסמכה בטרם רישומו/ה לקורס.

יוסמכו  גם  ובנוסף  ההכשרה  את  בהצלחה  שיסיימו  רופאים 
למתן רישיונות למטופלים לשימוש בקנביס למטרות רפואיות, 
יהיו רשאים לעשות כן רק על ידי התחברות למערכת המחשוב 
משרד  אליה.  הנתונים  והזנת   )XRM( היק"ר  של  הייעודית 
על  זו,  מערכת  באמצעות  היתר  בין  פיקוח,  יקיים  הבריאות 
הנפקת הרישיונות על ידי רופאים אלה ובכלל זה על נאותות 
המידה  לאמות  וההלימה  המתחייבת  הרפואית  הפרקטיקה 

שנקבעו בנהלים ולדרישות החוק.

בקנביס  ושימוש  החזקה  רישיון  להנפקת  לרופא  ההסמכה 
רפואי היא במסגרת רפואה ציבורית בה מועסק הרופא בלבד 

ולא תותר כל הנפקת רישיונות במסגרת פרטית.

הכשרת רופאים למתן 
טיפול באמצעות קנביס 

)Medical Grade( רפואי



פתיח לקורס
קורס הכשרת רופאים למתן טיפול באמצעות קנביס רפואי  

M.Sc. בועז אלבו  
  מנהל המרכז לטיפול ומחקר קליני בקנביס רפואי, שיבא תל השומר

הרצאות מבוא - מדיקליזציה של קנביס בישראל
מפת הדרכים למדיקליזציה של קנביס בישראל  

מגר' יובל לנדשפט  
מנהל יק"ר, משרד הבריאות  

מדיקליזציה של קנביס – שואפים לסטנדרטיזציה  
M.Sc. בועז אלבו  

  מנהל המרכז למחקר קליני בקנביס רפואי, שיבא תל השומר

קנביס לשימוש רפואי - מבט לאחור ואל פני העתיד  
פרופ' רפאל משולם  

המרכז הרב תחומי לחקר הקנבינואידים, האוניברסיטה העברית  

שיקולים קליניים בקידום המדיקליזציה של קנביס בישראל  
פרופ' ארנון אפק  

  משנה למנהל המרכז הרפואי ומנהל בית החולים הכללי )בפועל(, שיבא 
תל השומר

קנביס לשימוש רפואי – היבט חוקי, בוטני 
ותעשייתי

קנביס בראי החוק  
עו"ד רננה מיסקין  

הלשכה המשפטית, משרד הבריאות  

מבוא לצמח הקנביס והפיטוקנבינואידים  
פרופ' חיננית קולטאי  

  חוקרת בכירה, מנהל המחקר החקלאי - מכון וולקני, משרד החקלאות

IMC- מערכת האיכות בריבוי וגידול קנביס לשימוש רפואי  
.G.A.P

B.Sc.Agr רפי גמסון  
IQC ראש תחום חקלאות, חברת  

IMC- מערכת האיכות ביצור והפצה של מוצרי קנביס רפואי  
GMDP

B.Sc. אלה אהרון  
מפקחת ארצית IMC-GMP, היחידה לקנביס רפואי, משרד הבריאות  

הבסיס הפרמקולוגי של הטיפול הרפואי בקנביס
מבוא למערכת האנדוקנבינואידית  

ד"ר אווה קוזלה  
חוקרת בכירה במחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית  

  פרמקודינמיקה ומנגנון הפעולה של המערכת 
האנדוקנבינואידית 

ד"ר אווה קוזלה  
חוקרת בכירה במחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית  

  פרמקוקינטיקה - דרכי מתן, פרופיל הספיגה וזמינות ביולוגית 
של פיטוקנבינואידים 

פרופ' דוד סטפנסקי  
  המחלקה לביוכימיה ופרמקולוגיה קלינית, הפקולטה למדעי הבריאות, 

אוניברסיטת בן גוריון

  פרמקוקינטיקה - פיזור, מטבוליזם ואלימינציה של 
פיטוקנבינואידים

פרופ' שרה אייל  
חוקרת בכירה, בית הספר לרוקחות, האוניברסיטה העברית  

הבסיס הקליני של הטיפול הרפואי בקנביס
פרמקולוגיה וטוקסיקולוגיה קלינית של השימוש בקנביס  

פרופ' רונן לבשטין  
  מנהל המכון לפרמקולוגיה וטוקסיקולוגיה קלינית, המרכז הרפואי שיבא 

תל השומר

  מחקרים מרכזיים באפיון ההשפעות הפיזיולוגיות של קנביס 
וקנבינואידים
פרופ' יוסי תם  

  מנהל המרכז הרב תחומי לחקר הקנבינואידים, האוניברסיטה העברית

  ההתוויות הרפואיות המוכרות והתוויות הנגד למתן טיפול 
בקנביס

ד"ר עליזה הכימיאן  
המרכז הרפואי שיבא תל השומר  

קנביס למטרות רפואיות - ניסיון הטיפול בקהילה  
ד"ר מיכאל דור  

מומחה ברפואת משפחה ולשעבר יועץ ראשי ליק"ר  

אספקטים קליניים בטיפול בקנביס רפואי – חלק א'
קנביס כטיפול תומך במטופלים אונקולוגיים ופלייאטיביים  

ד"ר טלי סחר  
  מומחית ברפואת משפחה, מנהלת מרפאה לטיפול תומך, צוות פוליאטיבי 

והיחידה לשיכוך כאב, הדסה עין כרם

טיפול בקנביס בתחום הגסטרואנטרולוגיה - חלק א'  
ד"ר תמנע נפתלי  

  מנהלת מח' מחלות מעי דלקתיות, המרכז לגסטרואנטרולוגיה ומחלות 
מעי, מרכז רפואי מאיר

טיפול בקנביס בתחום הגסטרואנטרולוגיה - חלק ב'  
ד"ר עירית חרמש  

סגנית מנהל המכון הגסטרואנטרולוגי, רמב"ם  

קנביס כטיפול בתחום הכאב  
ד"ר איתי גור-אריה  

מנהל מכון כאב, המרכז הרפואי שיבא תל השומר  

 אספקטים קליניים בטיפול בקנביס רפואי – חלק ב' 
)MS( הטיפול בקנביס בטרשת נפוצה  

ד"ר יואב פיורה   
היחידה לנוירואימונולוגיה, מרכז רפואי איכילוב  

הטיפול בקנביס בהפרעות נירולוגיות תנועתיות – פרקינסון  
פרופ' שרון חסין  

מנהלת המכון להפרעות תנועה, המרכז הרפואי שיבא תל השומר  

  הטיפול בקנביס בהפרעות נירולוגיות תנועתיות - סינדרום 
טוראט

פרופ' שרון חסין  
מנהלת המכון להפרעות תנועה, המרכז הרפואי שיבא תל השומר  

טיפול בקנביס באפילפסיה  
פרופ' ברוריה בן זאב  

  מנהלת המכון לנוירולוגיה של הילד, המרכז הרפואי שיבא תל השומר

 אספקטים קליניים בטיפול בקנביס רפואי – חלק ג'

טיפול בקנביס בילדים הסובלים מאוטיזם  
ד"ר עדי ארן  

  נוירולוג ילדים, מנהל היחידה לנוירולוגיה של הילד המרכז הרפואי שערי 
צדק

האם יש מקום לשלב טיפול בקנביס לאינדיקציות ראומטיות?  
פרופ' האוורד עמיטל  

  מנהל פנימית ב' והמרכז למחלות אוטואימוניות, המרכז הרפואי שיבא תל 
השומר

טיפול בקנביס בתחום הפסיכיאטריה   
ד"ר בן עמית  

פסיכיאטר בכיר, מרכז רפואי שיקומי רעות  

היבטים תזונתיים בטיפול בקנביס  
BSC. RD דנה ויינר  

דיאטנית ראשית, המרכז הרפואי שיבא תל השומר  

 אספקטים קליניים בטיפול בקנביס רפואי – חלק ד'

הטיפול בקנביס בילדים  
ד"ר גדי אבבה קמפינו  

מנהל השרות לטיפול תומך ילדים בית החולים ספרא, שיבא תל השומר  

הסיכון בשימוש בקנביס בהיריון והנקה  
ד"ר עירית חרמש  

סגנית מנהל המכון הגסטרואנטרולוגי, רמב"ם  

פוטנציאל התמכרות ושימוש לרעה בטיפול בקנביס רפואי  
ד"ר פאולה רושקה  

מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות משרד הבריאות  

ניהול הטיפול בקנביס רפואי
פרוטוקול ניהול הטיפול בקנביס רפואי  

מגר' יובל לנדשפט  
מנהל היחידה לקנביס רפואי )יק"ר(, משרד הבריאות  

אינטראקציות בין-תרופתיות בשימוש בקנביס רפואי  
פרופ' שמעונה יוסלסון - סופרסטיין  

החוג לרוקחות קלינית, בית הספר לרוקחות, האוניברסיטה העברית  

  אינטראקציה מול המטופל והדרכה לשימוש נכון בקנביס 
רפואי

 MPH, BSN חלי רומי עזר  
  מנהלת תחום רישוי מטופלים, היחידה לקנביס רפואי, משרד הבריאות

ליווי מטופלים בקנביס רפואי כמפתח להצלחה בטיפול  
מגר' איזו הלר  

רוקחת ראשית, מנהלת תחום פארמה, חברת בזלת  

 מחקר פיתוח וחדשנות בתחום הקנביס
מחקר ופיתוח בקנביס בישראל  

M.Sc. בועז אלבו  
  מנהל המרכז למחקר קליני בקנביס רפואי, המרכז הרפואי שיבא תל 

השומר

  מודלים מחקריים לפיתוח דור העתיד של מוצרי קנביס רפואי
פרופ' חיננית קולטאי  

  חוקרת בכירה, מנהל המחקר החקלאי - מכון וולקני, משרד החקלאות

  מחקרים בקנביס לפיתוח מודל טיפול פולי-פרמקולוגי
פרופ' דדי מאירי  

ראש המעבדה לחקר הסרטן והקנבינואידים, הטכניון  

 כללים לרופא המוסמך 
  עבודת הרופא במערכת המחשוב להנפקת רישיונות לקנביס

הגב' זהבית אטד  
מנהלת פרויקטים, אגף המחשוב, משרד הבריאות  

  אחריות הרופא המוסמך למתן טיפול באמצעות קנביס רפואי  
מגר' יובל לנדשפט

מנהל היחידה לקנביס רפואי )יק"ר(, משרד הבריאות  

שיקולים אתיים בטיפול בקנביס רפואי  
פרופ' ארנון אפק  

  משנה למנהל המרכז הרפואי ומנהל בית החולים הכללי )בפועל(, המרכז 
הרפואי שיבא תל השומר

שאלות ותשובות הכנה למבחן   
)במסגרת מפגש סיכום בזום לייב(  

M.Sc. בועז אלבו  
פרופ' ארנון אפק  

מגר' יובל לנדשפט  
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הכשרת רופאים למתן 
טיפול באמצעות קנביס 

)Medical Grade( רפואי


