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  לכבוד
 מר שלמה דולברג

 מרכז השלטון המקומימנכ"ל 
      

 
 שלום רב,

 
 

שימוש במזרק אפינפרין לאור חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות   :הנדון
 2018-ציבוריים, התשע"ח

 
 
-ך ובמקומות ציבוריים, התשע"חחוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינו .1

. החוק מטיל חובה 2019)להלן: "החוק"( נכנס לתוקפו בחודש ינואר  2018

על מוסדות החינוך המנויים בו להחזיק בתכשיר אפינפרין )מזרק אוטומטי( 

 ל חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים. למקרה ש

 

. החוק תקף והוראותיו מחייבות את מוסדות החינוך הרלוונטיים. יובהר, כי 2

ניתן לרכוש את מזרקי האפינפרין מבתי מסחר לתרופות או בתי מרקחת 

באמצעות שימוש בהצהרה הנכללת בתוספת לחוק. כמו כן, משרד הבריאות 

פק את התכשיר ללא מרשם רופא הנחה את בתי המרקחת והרוקחים לס

בכפוף להצגת ההצהרה מלאה וחתומה. מצ"ב ההנחיות שהועברו לבתי 

 המרקחת.
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. לאור פיזורה של הכנסת טרם הסתיים הליך התקנת התקנות שנקבע בחוק. 3

שימוש במזרק האוטומטי, להבנות בנוגע -לאור זאת, ועל מנת למנוע אי

ת למינון התכשיר שיש להחזיק בו יפורטו להלן הוראות מרכזיות המתייחסו

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:

 

 מזרק במינון -( במוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים בכיתה ב' ומטה1)

 מ"ג; 0.15

 

ן -במוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים בכיתה ג' ומעלה (2)  מזרק במינו

 מ"ג. 0.3

 

 :ב. סדר הפעולות בעת חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים

 ת אחרתבעת חשד לתגובה אלרגית מסכנת חיים, ובהיעדר הוראה רפואי 

ו עולה חשד כאמור, יש לפעול על פי סדר הפעולות הבא:   ביחס לאדם שלגבי

 

 סיבות, ככל שהדבר מתאפשר בנ101יש להתקשר למוקד חירום למספר  ( 1)

 העניין;

 

 ( יש לגשת להביא את תכשיר האפינפרין, או, במידת האפשר, לבקש2)

;  מאדם אחר להביאו
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 טלפונית על ידי המוקדן, ואם לא ( יש לפעול על פי ההנחיות שנמסרות3)

מתאפשר ליצור קשר טלפוני עם המוקד, על פי ההנחיות המפורטות 

ן לצרכן המצורף לתכשיר.   בעלו

 

ן לצרכן ובו הנחיות מפורטות  יצוין, כי בכל אריזה של מזרק אוטומטי ישנו עלו

השתמש במזרק בעת הצורך. כמו כן, מצוינים תנאי החזקת ומאוירות כיצד ל

 התכשיר על פי הוראות היצרן. 

 

. מצ"ב נוסח החוק כפי שפורסם ברשומות הכולל את ההצהרה עליה יש לחתום 4
 עבור רכישת התכשיר.

 
 
 
 
 
 

 ,כבוד רבב   
 

 
 גרוטואיתמר רופ' פ                                                                                       

 נהל הכלליהמשנה למ                                                                                       
           

 
 
 
 

 :העתק
 מ"מש, וחברה רווחה חינוך מינהל, בריאות ממונה, מדר דיין רות ד"עו

 ועזרה ראשונה, משרד הבריאותגב' מירי כהן, מנהלת תחום הצלה 
 עו"ד שירלי אברמוביץ', לשכה משפטית, משרד הבריאות
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 לכבוד
 רוקחים  בבתי מרקחת  

 ענף בתי מרקחת  -הסתדרות הרוקחים 
 שתות פארמה   ר

 ארגון הרוקחות בישראל   
 
 

 שלום רב,
 

 י"א בתמוז, התשע"ט                                                     
 2019יולי ב 14 ,ראשון יום                                              

 
                                                                     498131619 

 
 2019/082/אמ/רא         

 מועבר בדוא"ל                                                              

 
 מכירת מזרקי  אפינפרין למוסדות חינוך          הנדון: 

   -חוק החזקת  תכשיר  מזרקי אפינפרין המוסדות  חינוך ובמקומות  ציבוריים סימוכין:    
 25.07.2018 -יג באב התשעח   - 2018-התשעח                  
 
 

החזקת תכשיר , נקבע בהוראות חוק חייםתגובה אלרגית מסכנת על מנת לאפשר טיפול מציל חיים במקרה של 
תכשיר יוחזק  המנוי בחוק זהכי בכל מוסד חינוך  ,2018-אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח

 להזרקה תוך שרירית. )מזרק אוטומטי(, אפינפרין
 
 

 בהתאם למפורט להלן:המוסד נדרש להחזיק מזרקים 

 מ"ג; 0.15מזרק במינון  -תלמידים בכיתה ב' ומטהבמוסדות חינוך שבהם לומדים 

 מ"ג. 0.3מזרק במינון  -במוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים בכיתה ג' ומעלה
 

 המזרקים הרשומים הבאים: ניתנים לשיווקכיום 

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) 
 
 

ההצהרה תתבצע על ידי מסירת  הרכישה . רכישת המזרק ניתנת לביצוע בבית מרקחת או בבית מסחר לתרופות
 המצורפת לתוספת לחוק, מלאה וחתומה.

 

 .במרשם רופאאין צורך 
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    וההצהרה הקבועה בתוספת לחוק.הוראת החוק רצ"ב 

 ,ה כ ר ב ב                                                                                                                                        

 

 מגר' אלי מרום                                                                                                                                         
 סגן מנהל מערך הרוקחות והאכיפה                                                                                                                          

 

 
 המשנה למנכ"ל משרד הבריאות    פרופ'  איתמר גרוטו,   :העתק

 טכנולוגיות רפואיות תשתיות מידע ומחקר, משרד הבריאות ראש  חטיבת  לוקסנבורג,  אסנתד"ר              
 ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות  ,     סדצקיפרופ'  סיגל              
 מנהלת תחום בכירה שירותי הצלה וע"ר, לשכת המנכ"ל, משרד הבריאות   כהן,               מיריגב'              
 עוזרת ראשית, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות , ץעו"ד שירלי אברמובי             
 אביב חיפה, מרכז, צפון, דרום-ירושלים, תל   ,       רוקחים מחוזיים            

            
 
    
 

 
 ת ו ס פ ת 

 
 2018-התשע"חהצהרה  לפי חוק החזקת  תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים 

 
 
 

 ר לתרופות/בית מרקחתסחאל: בית מ
 
 

אשר בשל מאפייניו יש חשש  שהשוהים בו יהיו חשופים   מקום ציבורי /אני מצהיר בזה כי אני  מחזיק מוסד חינוך
 לחומרים  שעלולים  לגרום לתגובה אלרגית מסכנת חיים. 

 
 ובמינונים  כמפורט להלן:  תהציבורי  כאמור בכמויואני  רוכש תכשיר אפינפרין לשם הצבתו  במוסד החינוך/במקום 

 
  כמות ומינון:
  כמות ומינון:

 
 

לעיין   יבמקום שבהחזקתי  צריכה  להיעשות לפי הוראות החוק, וכי עליאפינפרין כי  החזקת  התכשיר  ידוע לי 
 בעלון לצרכן  של התכשיר:

 
  יי ושם מחזיק מוסד החינוך/המקום הציבור ומספר  זיה

  שם מוסד החינוך/המקום הציבורי
  כתובת מוסד החינוך/המקום  הציבורי

  טלפון
  חתימה
  תאריך

 





רשומות

ספרהחוקים
25ביולי2018 2738 י"גבאבהתשע"ח

עמוד

חוקהסדריםבמשקהמדינה)תיקוניחקיקהלהשגתיעדיהתקציב()תיקוןמס'17(,
התשע"ח-2018                                                                 850

חוקהחזקתתכשיראפינפריןבמוסדותחינוךובמקומותציבוריים,התשע"ח-2018              851

תיקוניםעקיפים:

חוקהפיקוחעלמעונות,התשכ"ה-1965-מס'6

חוקפיקוחעלבתיספר,התשכ"ט-1969-מס'10

חוקמעונותיוםשיקומיים,התש"ס-2000-מס'5

DoCenter Id:801-02-2018-000575, received on -25/07/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



851 ספרהחוקים8ר27,י"גבאבהתשע"ח,2018ר7ר25

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

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

הגדרותבחוקזה-1ר

"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

התקבלבכנסתביוםד'באבהתשע"ח)16ביולי2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהכנסת *
-745,מיוםי"חבכסלוהתשע"ח)6בדצמבר2017(,עמ'46ר

ס"חהתש"ט,עמ'287ר 1

ס"חהתשי"ג,עמ'108ר 2

ס"חהתשכ"ה,עמ'48ר ר

ס"חהתש"ס,עמ'169ר 4

ס"חהתשע"ז,עמ'1120ר 5

ס"חהתשל"א,עמ'4ר1ר 6

ס"חהתשכ"ט,עמ'180ר 7

ס"חהתשס"ח,עמ'742ר 8

ס"חהתש"ס,עמ'169ר 9

ס"חהתשע"ז,עמ'1120ר 10

דינימדינתישראל,נוסחחדש5ר,עמ'694ר 11
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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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