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חוק ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון מס' 63(, התשע"ט-2018*

בחוקביטוחבריאותממלכתי,התשנ"ד-11994,אחריסעיף21גיבוא:1רהוספתסעיף21ד

"ניפוקתכשיר
מרשםשניתן

במרשםאלקטרוני

אלקטרוני21דר במרשם שניתן מרשם תכשיר ניפוק לשם )א(
תאפשרקופתחוליםלכלביתמרקחת,ובכללזהלביתמרקחת
23)בסעיף שאינונותןשירותיםלקופתהחוליםלפיסעיף
זה-הסדר(,לקבלגישהלמערכתהממוחשבתשלה,והכול

בהתאםלהוראותסעיףזה;בסעיףזה-

"ביתמרקחת"ו"תכשירמרשם"-כהגדרתםבסעיף21ג;

"מרשםאלקטרוני"-מרשםכמשמעותובפקודתהרוקחים,
26לפקודה החתוםבידימישמוסמךלכךלפיסעיף
בחתימה החתום אלקטרוני מסר שהוא האמורה,
אלקטרוניתמאובטחת;לענייןזה,"חתימהאלקטרונית
מאובטחת"ו"מסראלקטרוני"-כהגדרתםבחוקחתימה

אלקטרונית,התשס"א-22001;

"רוקחאחראי"-כהגדרתובפקודתהרוקחיםר

הגישהשלביתמרקחתלמערכתהממוחשבתכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(תהיהרקלמידעעלתכשירימרשםשטרם
קופת של חבר כרטיס הציג שהמבוטח לכך בכפוף נופקו,
החולים,ובאופןשימזער,ככלהאפשרובשיםלבלחלופות
של בפרטיותו לפגיעה הסיכון את מקובלות, טכנולוגיות

המבוטחר

רוקחשניפקתכשירמרשםשניתןבמרשםאלקטרוני, )ג(
ידווחעלכךלקופתהחוליםבאמצעותהמערכתהממוחשבת

כאמורבסעיףקטן)א(ר

לאיעביראדםמידעאונתוניםעלמידעשהגיעאליו )ד(
לפיסעיףזה,לאיעייןבהםבלאזכותגישהולאיעשהבהם
כלשימושאלאלשםניפוקתכשירמרשםלמבוטחובהתאם

להוראותלפיפקודתהרוקחיםובהיקףהנדרשלשםכךר

למערכת גישה שקיבל המרקחת בבית אחראי רוקח )ה(
ממוחשבתשלקופתחוליםיודיעלקופתהחוליםעלפריצה

למערכתאושימושלאמורשהבהמידכשנודעלועלכךר

קופתחוליםרשאיתלגבותמביתמרקחתתשלום)ו( )1(
בסכוםסבירבעדקבלתגישהלמערכתהממוחשבת
שלה,ויכולשהגבייהתיעשהבאמצעותמישקופת

החוליםהתקשרהעמולענייןמתןהגישהכאמורר

התקבלבכנסתביוםכ"חבחשווןהתשע"ט)6בנובמבר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-808,מיוםו'בחשווןהתשע"ט)15באוקטובר2018(,עמ'284ר

ס"חהתשנ"ד,עמ'156;התשע"ח,עמ'52ר 1

ס"חהתשס"א,עמ'210ר 2
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לאייגבהמביתמרקחתשאינובהסדרעםקופת )2(
החוליםתשלוםכאמורבפסקה)1(בסכוםהעולהעל

הסכוםשייגבהמביתמרקחתשבהסדרעמהר

שרהבריאות,בהסכמתשרהאוצר,רשאילקבוע )3(
סבר לתשלוםכאמורבסעיףקטןזהאם מרבי סכום
כיהדברנדרשכדילמנועפגיעהביכולתםשלבתי
המרקחתלקבלגישהלמערכתהממוחשבתשלקופת

החוליםר

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילחייבקופתחוליםלתת )ז(
שירותיםלמבוטחבהבאמצעותביתמרקחתשאיןלוהסדר
עמהאוכדילזכותאתהמבוטחבהטבהלענייןתשלוםבעבור
תכשירהמרשםבביתמרקחתכאמור;לענייןזה,"הטבה"-
פטורמתשלוםאוהנחה,לפיכלדין,הוראתמינהלאולפי

הסכםביןקופתחוליםוביןגוףאחרר

איןבהוראותסעיףזהכדילמנועמסירתמידעאחרבין )ח(
קופתחוליםוביןביתמרקחתהמותרתלפיכלדיןר"

תיקוןפקודת
הרוקחים-מס'31

בפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-2-31981ר

בסעיף19- )1(

האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"במקוםבולטמחוץלביתמרקחתייקבע )א(
שלט"יבוא"בעלביתמרקחתיציבשלטבמקוםבולטמחוץלביתהמרקחת";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

בעלביתמרקחתיציבבמקוםבולטסמוךלדלפקמתןהשירותשל ")ב(
בערבית,באנגלית בעברית, מפורשים שעליו ברורוקריא הרוקחשלט
וברוסיתשמותקופותהחוליםשלביתהמרקחתישהסדרעמן,ואםלבית
המרקחתאיןהסדרעםשוםקופתחולים,יצויןהדברבמפורשבשלט
שיוצבכאמורבשפותהאמורות;בסעיףקטןזה,"הסדר"-כמשמעותו

בסעיף21ד)א(לחוקביטוחבריאותר";

אחריסעיףפ2יבוא: )2(

"חובתרוקחלתת
מידעלמטופל

בדברניפוקתכשיר
מרשםבבית

מרקחתשאיןלו
הסדרעם

קופתחולים

חוליםפ2אר בקופת שחבר למטופל מרשם תכשיר המנפק רוקח
שלביתהמרקחתאיןהסדרעמהיידעאתהמטופלשלבית
המרקחתאיןהסדרעםקופתהחולים,וכימחירהתכשיר
בקופת אותו ירכוש המטופל אם יותר נמוך להיות עשוי
זה, עמה;בסעיף שישלוהסדר מרקחת החוליםאובבית

"הסדר"-כמשמעותובסעיף21ד)א(לחוקביטוחבריאותר"

תחילתושלחוקזהשלושהחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(ר3רתחילה

לאייגבהמביתמרקחתשאינובהסדרעםקופת )2(
החוליםתשלוםכאמורבפסקה)1(בסכוםהעולהעל

הסכוםשייגבהמביתמרקחתשבהסדרעמהר

שרהבריאות,בהסכמתשרהאוצר,רשאילקבוע )3(
לתשלוםכאמורבסעיףקטןזהאםסבר מרבי סכום
כיהדברנדרשכדילמנועפגיעהביכולתםשלבתי
המרקחתלקבלגישהלמערכתהממוחשבתשלקופת

החוליםר

איןבהוראותסעיףקטן)א(כדילחייבקופתחוליםלתת )ז(
שירותיםלמבוטחבהבאמצעותביתמרקחתשאיןלוהסדר
עמהאוכדילזכותאתהמבוטחבהטבהלענייןתשלוםבעבור
תכשירהמרשםבביתמרקחתכאמור;לענייןזה,"הטבה"-
פטורמתשלוםאוהנחה,לפיכלדין,הוראתמינהלאולפי

הסכםביןקופתחוליםוביןגוףאחרר

איןבהוראותסעיףזהכדילמנועמסירתמידעאחרבין )ח(
קופתחוליםוביןביתמרקחתהמותרתלפיכלדיןר"

תיקוןפקודתבפקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-2-31981ר
הרוקחים-מס'31

בסעיף19- )1(

האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"במקוםבולטמחוץלביתמרקחתייקבע )א(
שלט"יבוא"בעלביתמרקחתיציבשלטבמקוםבולטמחוץלביתהמרקחת";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

בעלביתמרקחתיציבבמקוםבולטסמוךלדלפקמתןהשירותשל ")ב(
בערבית,באנגלית בעברית, מפורשים ברורוקריאשעליו הרוקחשלט
וברוסיתשמותקופותהחוליםשלביתהמרקחתישהסדרעמן,ואםלבית
המרקחתאיןהסדרעםשוםקופתחולים,יצויןהדברבמפורשבשלט
שיוצבכאמורבשפותהאמורות;בסעיףקטןזה,"הסדר"-כמשמעותו

בסעיף21ד)א(לחוקביטוחבריאותר";

אחריסעיףפ2יבוא: )2(

"חובתרוקחלתת
מידעלמטופל

בדברניפוקתכשיר
מרשםבבית

מרקחתשאיןלו
הסדרעם

קופתחולים

חוליםפ2אר בקופת שחבר למטופל מרשם תכשיר המנפק רוקח
שלביתהמרקחתאיןהסדרעמהיידעאתהמטופלשלבית
המרקחתאיןהסדרעםקופתהחולים,וכימחירהתכשיר
בקופת אותו ירכוש המטופל אם יותר נמוך להיות עשוי
זה, עמה;בסעיף שישלוהסדר מרקחת החוליםאובבית

"הסדר"-כמשמעותובסעיף21ד)א(לחוקביטוחבריאותר"

תחילהתחילתושלחוקזהשלושהחודשיםמיוםפרסומו)להלן-יוםהתחילה(ר3ר

דינימדינתישראל,נוסחחדש35,עמ'694;ס"חהתשע"ח,עמ'252ר 3
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