כ"ו בתמוז ,התשע"ט
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אסמכתא508388619 :
(במענה ,נא ציינו מספרנו)

לכבוד
מר שלמה דולברג
מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
שלום רב,
הנדון :שימוש במזרק אפינפרין לאור חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות
ציבוריים ,התשע"ח2018-
 . 1חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינו ך ובמקומות ציבוריים ,התשע"ח -
( 2018להלן" :החוק") נכנס לתוקפו בחודש ינואר  . 2019החוק מטיל חובה
על מוסדות החינוך המנויים בו להחזיק בתכשיר אפינפרין (מזרק אוטומטי)
למקרה ש ל חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים.
 . 2יובהר ,כי החוק תקף והוראותיו מחייבות את מוסדות החינוך הרלוונטיים .
ניתן לרכוש את מזרקי האפינפרין מבתי מסחר לתרופות או בתי מרקחת
באמצעות שימוש בהצהרה הנכללת בתוספת לחוק .כמו כן ,משרד הבריאות
הנחה את בתי המרקחת והרוקחים לס פק את התכשיר ללא מרשם רופא
בכפוף להצגת ההצהרה מלאה וחתומה .מצ"ב ההנחיות שהועברו לבתי
המרקחת.

לשכת משנה למנהל הכללי
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 91010
mmancal@moh.health.gov.il
טל 02-5081207 :פקס02-5655983 :
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 . 3לאור פיזורה של הכנסת טרם הסתיים הליך התקנת התקנות שנקבע בחוק.
לאור זאת ,ועל מנת למנוע אי  -הבנות בנוגע ל שימוש במזרק האוטומטי,
יפורטו להלן הוראות מרכזיות המתייחסו ת למינון התכשיר שיש להחזיק בו
במוסד החינוך וסדר הפעולות בו יש לנקוט בעת חשד לתגובה אלרגית
מסכנת חיים:
א .מינון תכשיר אפינפרין :
מחזיק במוסד חינוך יחזיק תכשיר אפינפרין ,אחד לפחות ,בכל מינון שמתאים
לגילאי התלמידים הלומדים באותו מוסד ,וזאת בהתאם למינונים אלה:
(  ) 1במוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים בכיתה ב' ומטה  -מזרק במינון
 0.15מ"ג;
(  ) 2במוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים בכיתה ג' ומעלה  -מזרק במינון
 0.3מ"ג.
ב .סדר הפעולות בעת חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים :
בעת חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים ,ובהיעדר הוראה רפואי ת אחרת
ביחס לאדם שלגביו עולה חשד כאמור ,יש לפעול על פי סדר הפעולות הבא:
(  ) 1יש להתקשר למוקד חירום למספר  , 101ככל שהדבר מתאפשר בנ סיבות
העניין;
(  ) 2יש לגשת להביא את תכשיר האפינפרין ,או ,במידת האפשר ,לבקש
מאדם אחר להביאו;
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(  ) 3יש לפעול על פי ההנחיות שנמסרות טלפונית על ידי המוקדן ,ואם לא
מתאפשר ליצור קשר טלפוני עם המוקד ,על פי ההנחיות המפורטות
בעלון לצרכן המצורף לתכשיר.
יצוין ,כי בכל אריזה של מזרק אוטומטי ישנו עלון לצרכן ובו הנחיות מפורטות
ומאוירות כיצד ל השתמש במזרק בעת הצורך .כמו כן ,מצוינים תנאי החזקת
התכשיר על פי הוראות היצרן.
 . 4מצ"ב נוסח החוק כפי שפורסם ברשומות הכולל את ההצהרה עליה יש לחתום
עבור רכישת התכשיר.

בכבוד רב,
פרופ' איתמר גרוטו
המשנה למנהל הכללי

העתק:
עו"ד רות דיין מדר ,ממונה בריאות ,מינהל חינוך רווחה וחברה ,מש"מ
גב' מירי כהן ,מנהלת תחום הצלה ועזרה ראשונה ,משרד הבריאות
עו"ד שירלי אברמוביץ' ,לשכה משפטית ,משרד הבריאות
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י"א בתמוז ,התשע"ט
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לכבוד
רוקחים בבתי מרקחת
הסתדרות הרוקחים  -ענף בתי מרקחת
רשתות פארמה
ארגון הרוקחות בישראל

498131619
אמ/רא2019/082/
מועבר בדוא"ל

שלום רב,
מכירת מזרקי אפינפרין למוסדות חינוך
הנדון:
סימוכין :חוק החזקת תכשיר מזרקי אפינפרין המוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים -
התשעח - 2018-יג באב התשעח 25.07.2018 -

על מנת לאפשר טיפול מציל חיים במקרה של תגובה אלרגית מסכנת חיים ,נקבע בהוראות חוק החזקת תכשיר
אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים ,התשע"ח ,2018-כי בכל מוסד חינוך המנוי בחוק זה יוחזק תכשיר
אפינפרין (מזרק אוטומטי) ,להזרקה תוך שרירית.
המוסד נדרש להחזיק מזרקים בהתאם למפורט להלן:
במוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים בכיתה ב' ומטה -מזרק במינון  0.15מ"ג;
במוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים בכיתה ג' ומעלה -מזרק במינון  0.3מ"ג.
כיום ניתנים לשיווק המזרקים הרשומים הבאים:
)Epipen JR (0.15 mg / 0.3 ml Epinephrine
)Epipen (0.3 mg / 0.3 ml Epinephrine
)Epinephrine Injection Mylan JR 0.15 mg (0.15 mg / 0.3 ml Epinephrine
)Epinephrine Injection Mylan 0.3 mg (0.3 mg / 0.3 ml Epinephrine
רכישת המזרק ניתנת לביצוע בבית מרקחת או בבית מסחר לתרופות .הרכישה תתבצע על ידי מסירת ההצהרה
המצורפת לתוספת לחוק ,מלאה וחתומה.
אין צורך במרשם רופא.

1
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רצ"ב הוראת החוק וההצהרה הקבועה בתוספת לחוק.
ב ב ר כ ה,

מגר' אלי מרום
סגן מנהל מערך הרוקחות והאכיפה

העתק :פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
ד"ר אסנת לוקסנבורג ,ראש חטיבת טכנולוגיות רפואיות תשתיות מידע ומחקר ,משרד הבריאות
ראש שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות
פרופ' סיגל סדצקי,
מנהלת תחום בכירה שירותי הצלה וע"ר ,לשכת המנכ"ל ,משרד הבריאות
גב' מירי כהן,
עו"ד שירלי אברמוביץ ,עוזרת ראשית ,הלשכה המשפטית ,משרד הבריאות
ירושלים ,תל-אביב חיפה ,מרכז ,צפון ,דרום
רוקחים מחוזיים,

תוספת
הצהרה לפי חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים התשע"ח2018-

אל :בית מסחר לתרופות/בית מרקחת
אני מצהיר בזה כי אני מחזיק מוסד חינוך/מקום ציבורי אשר בשל מאפייניו יש חשש שהשוהים בו יהיו חשופים
לחומרים שעלולים לגרום לתגובה אלרגית מסכנת חיים.
אני רוכש תכשיר אפינפרין לשם הצבתו במוסד החינוך/במקום הציבורי כאמור בכמויות ובמינונים כמפורט להלן:
כמות ומינון:
כמות ומינון:
ידוע לי כי החזקת התכשיר אפינפרין במקום שבהחזקתי צריכה להיעשות לפי הוראות החוק ,וכי עליי לעיין
בעלון לצרכן של התכשיר:
שם מחזיק מוסד החינוך/המקום הציבור ומספר זיהויי
שם מוסד החינוך/המקום הציבורי
כתובת מוסד החינוך/המקום הציבורי
טלפון
חתימה
תאריך
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רשומות

ספר החוקים
י"ג באב התשע"ח
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חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס',)17
התשע"ח850 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸2018-
חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים ,התשע"ח851 ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸2018-
תיקונים עקיפים:
חוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה - 1965-מס' 6
חוק פיקוח על בתי ספר ,התשכ"ט - 1969-מס' 10
חוק מעונות יום שיקומיים ,התש"ס - 2000-מס' 5
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חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים,
התשע"ח*2018-
הגדרותבחוק זה .1 -
.1

בחוק זה -

הגדרות

חובה ,התש"ט1949-;1
התש"ט1949-;1
חובה -,חוק לימוד
לימודחובה"
חוקלימוד
"חוק
"חוק לימוד חובה" -
לרבות כל אחד מאלה:
מאלה:
חובה,
לימודאחד
לרבות כל
חובה ,בחוק
כהגדרתו
לימוד
חינוך
בחוק
מוסד
כהגדרתו
חינוך" -
חינוך
"מוסד
"מוסד חינוך"  -מוסד
()1

החניכות ,התשי"ג1953-;2
התשי"ג1953-;2
כהגדרתו בחוק
החניכות,
מקצועי
ספרבחוק
כהגדרתו
מקצועי בית
()1
בית ספר

התשכ"ה1965- ,3המיועד לשהייה
המיועד לשהייה
מעונות,
התשכ"ה1965-,3
מעונות,הפיקוח על
כהגדרתו בחוק
הפיקוח על
( )2מעון כהגדרתו()2בחוקמעון
שנים או לשהייה של
שלוששל
לשהייה
מלאואולהם
שטרםשנים
לפחותשלוש
מלאו להם
פעוטות
שטרם
עשרה
לפחות
פעוטות של
יומית של עשרה יומית
החלטהאליו על פי החלטה
והועברו
מביתם פי
שהוצאואליו על
שניםוהועברו
מביתם
שלוש
שהוצאו
שמלאו להם
שלוש שנים
ילדים שמלאו להםילדים
שהוסמך לכך על פי כל דין;
לכךאועלמיפי כל דין;
אפוטרופוס
הורה,שהוסמך
שלאו מי
של הורה ,אפוטרופוס
4
4
שיקומיים ,התש"ס2000- ;
התש"ס2000- ;
מעונות יום
שיקומיים,
כהגדרתו בחוק
מעונות יום
שיקומי
יוםבחוק
כהגדרתו
שיקומי מעון
()3
( )3מעון יום
()4

צהרונים ,התשע"ז2017-;5
התשע"ז2017-;5
על הפעלת
צהרונים,
הפעלת לפיקוח
כהגדרתו בחוק
לפיקוח על
צהרון
( )4בחוק
צהרון כהגדרתו

ענישה ודרכי טיפול),
טיפול),
(שפיטה,
הנוערודרכי
בחוקענישה
(שפיטה,
כהגדרתם
נעולהנוער
בחוק
ומעון
כהגדרתם
נעול מעון
( )5מעון ומעון ()5
6
התשל"א1971- ;6התשל"א1971- ;
חובה; בחוק לימוד חובה;
כהגדרתם
לימוד
מקומית" -
כהגדרתם בחוק
ו"רשות חינוך
מקומית" -
רשמי"
חינוך
חינוך
ו"רשות
"מוסד חינוך רשמי""מוסד
ולעניין מוסדות החינוך
חינוך,החינוך
מוסדות
ולענייןמוסד
בעלים של
או חינוך,
מוסד
מפעיל
שמחזיק ,של
מפעילמיאו בעלים
"מחזיק" -
"מחזיק"  -מי שמחזיק,
העניין :מאלה ,לפי העניין:
לפיכל אחד
להלן,
מאלה,
המפורטים
המפורטים להלן ,כל אחד
רשות החינוך המקומית;
המקומית;
רשמי -
החינוך
רשותחינוך
רשמי -מוסד
( )1מוסד חינוך ()1
לפתיחתו ולקיומו לפי
הרישיוןלפי
בעלולקיומו
לפתיחתו
רשמי -
הרישיון
בעל חינוך
שאינו-מוסד
חינוך רשמי
מוסד חינוך
שאינו מוסד
( )2מוסד חינוך ()2
מוסדות חינוך תרבותיים
תרבותיים
חינוך חוק
מוסדותאו לפי
התשכ"ט1969-,7
ספר,או לפי חוק
התשכ"ט1969-,7
חוקר,פיקוח על בתי
חוק פיקוח על בתי ספ
ייחודיים ,התשס"ח2008-;8
ייחודיים ,התשס"ח2008-;8
ולניהולויוםלפי חוק מעונות יום
לפתיחתומעונות
ולניהולו לפי חוק
בעל הרישיון
לפתיחתו
שיקומי -
הרישיון
בעל יום
שיקומי -מעון
()3
( )3מעון יום
שיקומיים ,התש"ס2000-;9
שיקומיים ,התש"ס2000-;9
צהרונים ,הפעלת צהרונים,
לפיקוח על
הפעלת
על בחוק
כהגדרתו
צהרוןלפיקוח
מפעיל בחוק
כהגדרתו
צהרון -
מפעיל צהרון
()4
( )4צהרון -
התשע"ז2017- ;10התשע"ז2017-;10
חדש] ,התשמ"א1981-;11
התשמ"א1981-;11
הרוקחים [נוסח
חדש],
פקודת
הרוקחים [-נוסח
פקודתהרוקחים"
"פקודת
"פקודת הרוקחים" -
כמשמעותם בפקודת
בפקודת
מרקחת" -
כמשמעותם
לתרופות" ו"בית
מסחרמרקחת" -
"ביתו"בית
לתרופות"
אחראי",
מסחר
"רוקח
"בית
"רוקח",
"רוקח"" ,רוקח אחראי",
הרוקחים;
הרוקחים;
אפינפרין ()Epinephrine
()Epinephrine
החומר הפעיל
אפינפרין
המכיל את
אוטומטיהפעיל
את החומר
מזרק
המכיל
אפינפרין" -
"תכשיראוטומטי
"תכשיר אפינפרין"  -מזרק
תכשיר שרשום בפנקס
והואבפנקס
שרשום
אלרגית,
תכשיר
תגובה
בעתוהוא
אלרגית,
תגובהחירום
לטיפול
בעת
ומיועד
ומיועד לטיפול חירום
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

התקבל בכנסת ביום ד' באב התשע"ח ( 16ביולי  ;)2018הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת
  ,745מיום י"ח בכסלו התשע"ח ( 6בדצמבר  ,)2017עמ' .46ס"ח התש"ט ,עמ' .287
ס"ח התשי"ג ,עמ' .108
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .48
ס"ח התש"ס ,עמ' .169
ס"ח התשע"ז ,עמ' .1120
ס"ח התשל"א ,עמ' .134
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .180
ס"ח התשס"ח  ,עמ' .742
ס"ח התש"ס ,עמ' .169
ס"ח התשע"ז ,עמ' .1120
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ' .694
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התכשירים לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים או שניתן לו היתר לפי סעיף קטן (ג)
של אותו סעיף;
"השר"  -שר הבריאות.
החזקת תכשיר
אפינפרין במוסד
חינוך

.2

רכישת תכשיר
אפינפרין לשם
החזקתו במוסד
חינוך

.3

על אף האמור בפקודת הרוקחים ,מחזיק רשאי לרכוש תכשיר אפינפרין הן מבית מרקחת
והן מבית מסחר לתרופות בלא מרשם ,לשם החזקתם במוסד החינוך בלבד ,ולא יעבירם
לידי אחר.

שיווק תכשירי
אפינפרין למחזיק
במוסד חינוך

.4

(א) על אף האמור בפקודת הרוקחים ,רוקח בבית מרקחת ורוקח אחראי בבית מסחר
לתרופות רשאים לשווק תכשירי אפינפרין למחזיק גם בלא מרשם ,ובלבד שהמחזיק
חתם בפני מי מהם על הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת.

תיעוד ושמירת
מסמכים

.5

רשות לרכוש
תכשיר אפינפרין
לשם החזקתו
במקום ציבורי
שאינו מוסד חינוך

.6

מחזיק מקום ציבורי שאינו מוסד חינוך ,אשר בשל מאפייניו יש חשש שהשוהים בו
יהיו חשופים לחומרים שעלולים לגרום לתגובה אלרגית מסכנת חיים ,רשאי לרכוש
תכשיר אפינפרין לשם החזקתו במקום הציבורי שבהחזקתו ,בין השאר בהתחשב במספר
השוהים כרגיל במקום הציבורי; הוראות לפי חוק זה יחולו ,בשינויים המחויבים ,על
מקום ציבורי שרוכש ומחזיק תכשיר אפינפרין.

דין המדינה

.7

הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה ,ואולם הוראות לפי סעיף  6יחולו על כוחות
הביטחון בשינויים המחויבים ובשינויים שייקבעו כמפורט להלן:

(א) מחזיק יחזיק במוסד החינוך ,במקום מרכזי ונגיש ,תכשיר אפינפרין אחד לפחות,
במינון כפי שיקבע השר ,ידאג לתקינותו ולהחלפתו באופן מיידי אם הדבר נדרש ,ויציב
שלט המפנה לתכשיר ,והכול לפי הוראות שיקבע השר כאמור בסעיף קטן (ג).
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,מפעיל צהרון הפועל בשטח מוסד חינוך כהגדרתו
בחוק לימוד חובה ,יהיה פטור מהחזקת תכשיר אפינפרין ,אם וידא עם מחזיק המוסד
שבמוסד מוחזק תכשיר אפינפרין לפי הוראות חוק זה והוא עומד גם לרשות הצהרון .
(ג) השר ,בהתייעצות עם שר החינוך ועם שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,
יקבע תקנות בעניינים אלה:
( )1מינון תכשיר האפינפרין שיש להחזיק במוסדות חינוך ,ורשאי הוא לקבוע
מינונים שונים לסוגים שונים של מוסדות חינוך;
()2

מיקום תכשיר האפינפרין;

( 	 )3שילוט במוסד החינוך המפנה לתכשיר האפינפרין;
( 	 )4תנאי החזקתו של תכשיר האפינפרין ובדיקת תקינותו על ידי המחזיק;
()5

סדר הפעולות בעת חשד למקרה של אלרגיה מסכנת חיים במוסד חינוך.

(ד) אחת לשלושה חודשים לפחות יבדוק מחזיק כי טרם חלף התאריך האחרון לשימוש
המסומן על אריזת תכשיר האפינפרין המוחזק במוסד החינוך וכי אריזתו סגורה.

(ב) רוקח אחראי בבית מרקחת או בבית מסחר לתרופות ישמור הצהרה חתומה כאמור
בסעיף קטן (א) בבית המרקחת או בבית המסחר לתרופות ,לפי העניין.
(א) מחזיק יתעד את המקרים שבהם נעשה שימוש בתכשיר אפינפרין במוסד החינוך,
ובכלל זה את תאריך השימוש בתכשיר ,זהות האדם שטופל בתכשיר ,זהות נותן הטיפול
והמשך הטיפול הרפואי שקיבל המטופל ,אם קיבל.
(ב) מחזיק ישמור את מסמכי הרכישה של תכשירי האפינפרין שרכש לפי הוראות חוק
זה שלוש שנים ממועד הרכישה.
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השיפוט הצבאי ,התשט"ו-
התשט"ו-
בחוק
הצבאי,
כהגדרתן
השיפוט
הצבא,
בחוק
בפקודות
כהגדרתן
לישראל -
בפקודות הצבא,
צבא הגנה
לישראל -
( )1צבא הגנה ()1
1955;12
1955;12
()2

ראשי; קצין רפואה ראשי;
רפואהעליהם
קציןשיורה
בנהלים
עליהם
ישראל -
משטרתשיורה
( -)2בנהלים
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()5

הרשות או מי מטעמו;
מטעמו;
עליהםמימנהל
הרשות או
מנהלשיורה
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אני רוכש תכשיר אפינפרין לשם הצבתו במוסד החינוך/במקום הציבורי כאמור,
בכמויות ובמינונים כמפורט להלן:
כמות ומינון:
כמות ומינון:
ידוע לי כי החזקת התכשיר במקום שבהחזקתי צריכה להיעשות לפי הוראות החוק ,וכי
עליי לעיין בעלון לצרכן של התכשיר .
שם מחזיק מוסד החינוך/המקום הציבורי ומספר זיהוי
שם מוסד החינוך/המקום הציבורי
כתובת מוסד החינוך/המקום הציבורי
טלפון
חתימה
תאריך

ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ושר הבריאות
ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה
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יו ל י יואל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת
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