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חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, 
התשע"ח-2018*

בחוקזה-1רהגדרות

"חוקלימודחובה"-חוקלימודחובה,התש"ט-11949;

"מוסדחינוך"-מוסדחינוךכהגדרתובחוקלימודחובה,לרבותכלאחדמאלה:

ביתספרמקצועיכהגדרתובחוקהחניכות,התשי"ג-ר2195; )1(

מעוןכהגדרתובחוקהפיקוחעלמעונות,התשכ"ה-1965ר,המיועדלשהייה )2(
יומיתשלעשרהפעוטותלפחותשטרםמלאולהםשלוששניםאולשהייהשל
ילדיםשמלאולהםשלוששניםשהוצאומביתםוהועברואליועלפיהחלטה

שלהורה,אפוטרופוסאומישהוסמךלכךעלפיכלדין;

מעוןיוםשיקומיכהגדרתובחוקמעונותיוםשיקומיים,התש"ס-42000; )ר(

צהרוןכהגדרתובחוקלפיקוחעלהפעלתצהרונים,התשע"ז-52017; )4(

מעוןומעוןנעולכהגדרתםבחוקהנוער)שפיטה,ענישהודרכיטיפול(, )5(
התשל"א-61971;

"מוסדחינוךרשמי"ו"רשותחינוךמקומית"-כהגדרתםבחוקלימודחובה;

"מחזיק"-מישמחזיק,מפעילאובעליםשלמוסדחינוך,ולענייןמוסדותהחינוך
המפורטיםלהלן,כלאחדמאלה,לפיהעניין:

מוסדחינוךרשמי-רשותהחינוךהמקומית; )1(

מוסדחינוךשאינומוסדחינוךרשמי-בעלהרישיוןלפתיחתוולקיומולפי )2(
חוקפיקוחעלבתיספר,התשכ"ט-71969,אולפיחוקמוסדותחינוךתרבותיים

ייחודיים,התשס"ח-82008;

מעוןיוםשיקומי-בעלהרישיוןלפתיחתוולניהולולפיחוקמעונותיום )ר(
שיקומיים,התש"ס-92000;

צהרונים, הפעלת על לפיקוח בחוק כהגדרתו צהרון מפעיל - צהרון )4(
התשע"ז-102017;

"פקודתהרוקחים"-פקודתהרוקחים]נוסחחדש[,התשמ"א-111981;

"רוקח","רוקחאחראי","ביתמסחרלתרופות"ו"ביתמרקחת"-כמשמעותםבפקודת
הרוקחים;

)Epinephrine(תכשיראפינפרין"-מזרקאוטומטיהמכילאתהחומרהפעילאפינפרין"
בפנקס שרשום תכשיר והוא אלרגית, תגובה בעת חירום לטיפול ומיועד
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"חוקלימודחובה"-חוקלימודחובה,התש"ט-11949;

"מוסדחינוך"-מוסדחינוךכהגדרתובחוקלימודחובה,לרבותכלאחדמאלה:
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מעוןכהגדרתובחוקהפיקוחעלמעונות,התשכ"ה-1965ר,המיועדלשהייה )2(
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הרוקחים;
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התכשיריםלפיסעיף47אלפקודתהרוקחיםאושניתןלוהיתרלפיסעיףקטן)ג(
שלאותוסעיף;

"השר"-שרהבריאותר

החזקתתכשיר
אפינפריןבמוסד

חינוך

מחזיקיחזיקבמוסדהחינוך,במקוםמרכזיונגיש,תכשיראפינפריןאחדלפחות,2ר )א(
במינוןכפישיקבעהשר,ידאגלתקינותוולהחלפתובאופןמיידיאםהדברנדרש,ויציב

שלטהמפנהלתכשיר,והכוללפיהוראותשיקבעהשרכאמורבסעיףקטן)ג(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,מפעילצהרוןהפועלבשטחמוסדחינוךכהגדרתו )ב(
בחוקלימודחובה,יהיהפטורמהחזקתתכשיראפינפרין,אםוידאעםמחזיקהמוסד

שבמוסדמוחזקתכשיראפינפריןלפיהוראותחוקזהוהואעומדגםלרשותהצהרוןר

השר,בהתייעצותעםשרהחינוךועםשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים, )ג(
יקבעתקנותבענייניםאלה:

מינוןתכשירהאפינפריןשישלהחזיקבמוסדותחינוך,ורשאיהואלקבוע )1(
מינוניםשוניםלסוגיםשוניםשלמוסדותחינוך;

מיקוםתכשירהאפינפרין; )2(

שילוטבמוסדהחינוךהמפנהלתכשירהאפינפרין; )ר(

תנאיהחזקתושלתכשירהאפינפריןובדיקתתקינותועלידיהמחזיק; )4(

סדרהפעולותבעתחשדלמקרהשלאלרגיהמסכנתחייםבמוסדחינוךר )5(

אחתלשלושהחודשיםלפחותיבדוקמחזיקכיטרםחלףהתאריךהאחרוןלשימוש )ד(
המסומןעלאריזתתכשירהאפינפריןהמוחזקבמוסדהחינוךוכיאריזתוסגורהר

רכישתתכשיר
אפינפריןלשם

החזקתובמוסד
חינוך

עלאףהאמורבפקודתהרוקחים,מחזיקרשאילרכושתכשיראפינפריןהןמביתמרקחתרר
והןמביתמסחרלתרופותבלאמרשם,לשםהחזקתםבמוסדהחינוךבלבד,ולאיעבירם

לידיאחרר

שיווקתכשירי
אפינפריןלמחזיק

במוסדחינוך

עלאףהאמורבפקודתהרוקחים,רוקחבביתמרקחתורוקחאחראיבביתמסחר4ר )א(
לתרופותרשאיםלשווקתכשיריאפינפריןלמחזיקגםבלאמרשם,ובלבדשהמחזיק

חתםבפנימימהםעלהצהרהבנוסחהקבועבתוספתר

רוקחאחראיבביתמרקחתאובביתמסחרלתרופותישמורהצהרהחתומהכאמור )ב(
בסעיףקטן)א(בביתהמרקחתאובביתהמסחרלתרופות,לפיהענייןר

תיעודושמירת
מסמכים

מחזיקיתעדאתהמקריםשבהםנעשהשימושבתכשיראפינפריןבמוסדהחינוך,5ר )א(
ובכללזהאתתאריךהשימושבתכשיר,זהותהאדםשטופלבתכשיר,זהותנותןהטיפול

והמשךהטיפולהרפואישקיבלהמטופל,אםקיבלר

מחזיקישמוראתמסמכיהרכישהשלתכשיריהאפינפריןשרכשלפיהוראותחוק )ב(
זהשלוששניםממועדהרכישהר

רשותלרכוש
תכשיראפינפרין

לשםהחזקתו
במקוםציבורי

שאינומוסדחינוך

מחזיקמקוםציבורישאינומוסדחינוך,אשרבשלמאפייניוישחשששהשוהיםבו6ר
יהיוחשופיםלחומריםשעלוליםלגרוםלתגובהאלרגיתמסכנתחיים,רשאילרכוש
תכשיראפינפריןלשםהחזקתובמקוםהציבורישבהחזקתו,ביןהשארבהתחשבבמספר
השוהיםכרגילבמקוםהציבורי;הוראותלפיחוקזהיחולו,בשינוייםהמחויבים,על

מקוםציבורישרוכשומחזיקתכשיראפינפריןר

הוראותחוקזהיחולוגםעלהמדינה,ואולםהוראותלפיסעיף6יחולועלכוחות7רדיןהמדינה
הביטחוןבשינוייםהמחויביםובשינוייםשייקבעוכמפורטלהלן:
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צבאהגנהלישראל-בפקודותהצבא,כהגדרתןבחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו- )1(
;121955

משטרתישראל-בנהליםשיורהעליהםקציןרפואהראשי; )2(

שירותבתיהסוהר-בנהליםשיורהעליהםקציןרפואהראשי; )ר(

הרשותהארציתלכבאותוהצלה-בנהליםשיורהעליהםנציבכבאותוהצלה )4(
אומימטעמו;

הרשותלהגנהעלעדים-בנהליםשיורהעליהםמנהלהרשותאומימטעמו; )5(

יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלהאומשרדהביטחון,שעיקרפעילותן )6(
בתחוםביטחוןהמדינה-בנהליםשיורהעליהםראשהיחידהאומימטעמו;

מפעליםהנכלליםבצושהוציאשרהביטחוןלפיפרטרלתוספתהראשונהבחוק )7(
להסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-1998ר1-בהוראותפנימיותר

השרממונהעלביצועחוקזה,והוארשאי,בהתייעצותעםשרהחינוךושרהעבודה,8רביצועותקנות
הרווחהוהשירותיםהחברתיים,ובאישורועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,

להתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועור

תיקוןחוקהפיקוח
עלמעונות-

מס'6

2)ב(,בסופויבוא"ולענייןמעון9ר בחוקהפיקוחעלמעונות,התשכ"ה-141965,בסעיף
שנים שלוש להם מלאו שטרם לפחות פעוטות עשרה של יומית לשהייה המיועד
אולשהייהשלילדיםשמלאולהםשלוששניםשהוצאומביתםוהועברואליועל
פיהחלטהשלהורה,אפוטרופוסאומישהוסמךלכךעלפיכלדין-המעוןממלא
גםאחרהוראותחוקהחזקתתכשיראפינפריןבמוסדותחינוךובמקומותציבוריים,

התשע"ח-2018"ר

תיקוןחוקפיקוח
עלבתיספר-

מס'10

בחוקפיקוחעלבתיספר,התשכ"ט-151969,בסעיף6)א(,בסופויבוא"ומבחינתדרישות10ר
חוקהחזקתתכשיראפינפריןבמוסדותחינוךובמקומותציבוריים,התשע"ח-2018"ר

תיקוןחוקמעונות
יוםשיקומיים-

מס'5

בחוקמעונותיוםשיקומיים,התש"ס-162000,בסעיף7)ב(,בסופויבוא"ולפיחוקהחזקת11ר
תכשיראפינפריןבמוסדותחינוךובמקומותציבוריים,התשע"ח-2018"ר

תחילהותקנות
ראשונות

תחילתושלחוקזהשישהחודשיםמיוםפרסומור12ר )א(

תקנותראשונותלפיסעיף2)ג(,יובאולאישורועדתהעבודההרווחהוהבריאות )ב(
שלהכנסתבתוךשלושהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזהר

תוספת
)סעיף4(

הצהרה לפי חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, 
התשע"ח-2018

אל:ביתמסחרלתרופות/ביתמרקחת

אנימצהירבזהכיאנימחזיקמוסדחינוך/מקוםציבוריאשרבשלמאפייניוישחשש
שהשוהיםבויהיוחשופיםלחומריםשעלוליםלגרוםלתגובהאלרגיתמסכנתחייםר

צבאהגנהלישראל-בפקודותהצבא,כהגדרתןבחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו- )1(
;121955

משטרתישראל-בנהליםשיורהעליהםקציןרפואהראשי; )2(

שירותבתיהסוהר-בנהליםשיורהעליהםקציןרפואהראשי; )ר(

הרשותהארציתלכבאותוהצלה-בנהליםשיורהעליהםנציבכבאותוהצלה )4(
אומימטעמו;

הרשותלהגנהעלעדים-בנהליםשיורהעליהםמנהלהרשותאומימטעמו; )5(

יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלהאומשרדהביטחון,שעיקרפעילותן )6(
בתחוםביטחוןהמדינה-בנהליםשיורהעליהםראשהיחידהאומימטעמו;

מפעליםהנכלליםבצושהוציאשרהביטחוןלפיפרטרלתוספתהראשונהבחוק )7(
להסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-1998ר1-בהוראותפנימיותר

השרממונהעלביצועחוקזה,והוארשאי,בהתייעצותעםשרהחינוךושרהעבודה8ר
הרווחהוהשירותיםהחברתיים,ובאישורועדתהעבודההרווחהוהבריאותשלהכנסת,

להתקיןתקנותבכלענייןהנוגעלביצועור

ביצועותקנות

2)ב(,בסופויבוא"ולענייןמעון9ר בחוקהפיקוחעלמעונות,התשכ"ה-141965,בסעיף
שנים שלוש להם מלאו שטרם לפחות פעוטות עשרה של יומית לשהייה המיועד
אולשהייהשלילדיםשמלאולהםשלוששניםשהוצאומביתםוהועברואליועל
פיהחלטהשלהורה,אפוטרופוסאומישהוסמךלכךעלפיכלדין-המעוןממלא
גםאחרהוראותחוקהחזקתתכשיראפינפריןבמוסדותחינוךובמקומותציבוריים,

התשע"ח-2018"ר

תיקוןחוקהפיקוח
עלמעונות-

מס'6

בחוקפיקוחעלבתיספר,התשכ"ט-151969,בסעיף6)א(,בסופויבוא"ומבחינתדרישות10ר
חוקהחזקתתכשיראפינפריןבמוסדותחינוךובמקומותציבוריים,התשע"ח-2018"ר

תיקוןחוקפיקוח
עלבתיספר-

מס'10

בחוקמעונותיוםשיקומיים,התש"ס-162000,בסעיף7)ב(,בסופויבוא"ולפיחוקהחזקת11ר
תכשיראפינפריןבמוסדותחינוךובמקומותציבוריים,התשע"ח-2018"ר

תיקוןחוקמעונות
יוםשיקומיים-

מס'5

תחילתושלחוקזהשישהחודשיםמיוםפרסומור12ר תחילהותקנות)א(
ראשונות

תקנותראשונותלפיסעיף2)ג(,יובאולאישורועדתהעבודההרווחהוהבריאות )ב(
שלהכנסתבתוךשלושהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזהר

תוספת
)סעיף4(

הצהרה לפי חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, 
התשע"ח-2018

אל:ביתמסחרלתרופות/ביתמרקחת

אנימצהירבזהכיאנימחזיקמוסדחינוך/מקוםציבוריאשרבשלמאפייניוישחשש
שהשוהיםבויהיוחשופיםלחומריםשעלוליםלגרוםלתגובהאלרגיתמסכנתחייםר

ס"חהתשט"ו,עמ'171ר 12

ס"חהתשנ"ח,עמ'48רר ר1

ס"חהתשכ"ה,עמ'48;התשע"ו,עמ'610ר 14

ס"חהתשכ"ט,עמ'180;התשע"ז,עמ'28ר 15

ס"חהתש"ס,עמ'169;התשע"ז,עמ'1ררר 16
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כאמור, הציבורי החינוך/במקום במוסד הצבתו לשם אפינפרין תכשיר רוכש אני
בכמויותובמינוניםכמפורטלהלן:

כמותומינון:

כמותומינון:

ידועליכיהחזקתהתכשירבמקוםשבהחזקתיצריכהלהיעשותלפיהוראותהחוק,וכי
עליילעייןבעלוןלצרכןשלהתכשירר

שםמחזיקמוסדהחינוך/המקוםהציבוריומספרזיהוי

שםמוסדהחינוך/המקוםהציבורי

כתובתמוסדהחינוך/המקוםהציבורי

טלפון

חתימה

תאריך

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה
ושרהבריאות

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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