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   ה לתיקון:הצע

  2014 – ה), התשע"2תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות), (תיקון מס' 

1981 –לפקודת הרוקחים [נוסח חדש] התשמ"א  62בתוקף סמכותי לפי סעיף 
1
הפקודה), ובאישור  –(להלן  

א לחוק יסוד: הכנסת21ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 
2

(ב) לחוק 2, וסעיף 

1977 -העונשין, התשל"ז 
3

  :, אני מתקינה תקנות אלה

  

   

   

לתקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי  1בתקנה .1 1תיקון סעיף 

1982 -תרופות), התשמ"ב 
4

התקנות העיקריות) אחרי הגדרת  –(להלן  

 :המנהל" יבוא"

למתן ייעוץ המתאים חדר בבית המרקחת  – "חדר ייעוץ רוקחי""   

ספרות ומאגרי מידע  ב,למטופל ובו מחש יםרוקחיושירותים 

  "לפעילות המבוצעת בו מתאיםה ריהוט, ומקצועיים רוקחים

  חלוקה של תכשיר למספר כלים ואריזות"; –"מזיגה"    

הוספת נוזל לתכשיר לשם שימוש בו, למעט הוספת נוזל  –"מיהול"    

לתכשיר להזרקה או תכשיר המיועד למתן לעיניים, ולמעט רקיחת 

  הכנה רוקחית;

לתקנות העיקריות, אחרי "מעבדה" יבוא "או מעבדה למטרת מיהול  4בתקנה  .2 4תיקון תקנה 

 של תכשירים ".ומזיגה 

   -לתקנות העיקריות  5בתקנה .3 5תיקון תקנה 

מ"ר" יבוא "מעבדה  12בתקנת משנה (א), אחרי "מעבדה"   )א(   

 מ"ר";   6למטרת מיהול ומזיגה של תכשירים 

  אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:  )ב(   

                                                                    
  .694, עמ' 35דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  1
 .166; התשס"א, עמ' 69ס"ח התשי"ח, עמ'  2
 .348; התשנ"ד, עמ' 226ס"ח התשל"ז, עמ'  3
 .611; התשנ"א, עמ' 710ק"ת התשמ"ב, עמ'  4
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רשאי הרוקח המחוזי להורות לבית המרקחת שלא להכין  "(ג);    

הכנות רוקחיות מסוג מסויים אם  תנאי המבנה והציוד של 

המעבדה אינם מאפשרים הכנתן בתנאים נאותים בשטח המזערי 

 הקבוע כאמור;

  אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:  -לתקנות העיקריות  6בתקנה .4 6תיקון תקנה 

   

מ"ר, שטחה  12מ"ר" יבוא " 16במקום  " ),גבתקנת משנה (  )א(   

6המזערי של מעבדה למטרת מיהול ומזיגה של תכשירים בלבד יהיה 

 מ"ר";

  אחרי תקנה משנה (ג) יבוא:  )ב(   

"(ד) רשאי הרוקח המחוזי להורות לבית המרקחת שלא להכין     

הכנות רוקחיות מסוג מסויים אם  תנאי המבנה והציוד של 

הכנתן בתנאים נאותים בשטח המזערי  המעבדה אינם מאפשרים

 הקבוע כאמור;

 6(ה) בבית המרקחת יהיה חדר ייעוץ ששטחו המזערי יהיה     

  מ"ר".

 –א 6הוספת תקנות 

 ב6

 יבוא: 6אחרי תקנה .5

"תנאים להפעלת   

מעבדה לצורך 

מיהול ומזיגה של 

 תכשירים; 

לא יפעיל בעל בית מרקחת מעבדה לצורך   )א( א6

מיהול ומזיגה של תכשירים בלבד למעט אם 

הבטיח, באמצעות התקשרות בכתב עם בעל בית 

מרקחת אחר המפעיל מעבדה, רקיחת הכנות 

שעות  48רוקחיות למטופליו והעברתם בתוך 

ממועד מתן מרשם הרופא, מבית המרקחת האחר 

 לידיו לצורך ניפוק למטופל; 

מעבדה לצורך מיהול ומזיגה של תכשירים   )ב(      

בלבד בבית המרקחת תהיה ערוכה לצורך  מזיגה 

 ומיהול של תכשירים;

חדר ייעוץ רוקחי ימוקם במקום המאפשר   )א( ב6 חדר ייעוץ רוקחי  

למטופלים גישה ישירה אליו, שלא דרך אזור דלפק 

 מתן שירות"; 
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בבית מרקחת שניתן לו לראשונה רישיון   )ב(      

לתקנות אלה החל מיום  2כמשמעו בתקנה 

, יהיה חדר ייעוץ רוקחי ששטחו לא 01.09.2015

 מ"ר; 6 -יפחת מ

לתקנות העיקריות בסיפא יבוא "ואולם במעבדה למטרת מיהול  10בתקנה  .6 10תיקון תקנה 

ומזיגה של תכשירים גובה המחיצות יכול שיהא נמוך יותר ובלבד שיבטיח כי 

 והמזיגה תיעשה בתנאים נאותים";פעילות המיהול 

   -לתקנות העיקריות  16בתקנה  .7 16תיקון תקנה 

בטור א', אחרי  "מעבדה" יבוא "או מעבדה למטרת מיהול   )א(   

 ומזיגה של תכשירים

  :במקום האמור בטור ב' יבוא  )ב(   

 "מספר החלפות אוויר צח בשעה

    2 

הרוקחית המבוצעת מספר החלפות אויר התואמות את הפעילות      

במעבדה או במעבדה למטרת מיהול ומזיגה של תכשירים, ושלא 

  –החלפות אויר לשעה; 6יפחת מ 

     2"  

   -לתקנות העיקריות  17בתקנה  .8 17תיקון תקנה 

c 25(עשרים ושמונה)"" יבוא "" c 28בתקנת משנה (א) במקום "  )א(   

 (עשרים וחמש)";

  :אחרי תקנת משנה (א) תבוא  )ב(    

(עשרים  25הטמפרטורה בחדר תרופות לא תעלה על ) 1"(א    

 וחמש) מעלות צלזיוס"

 לתקנות העיקריות יבוא: 33במקום תקנה  .9 33תיקון תקנה 

"תנאים למעבדה   

ולמעבדה למטרת 

מיהול ומזיגה של 

 תכשירים

במעבדה או במעבדה למטרת מיהול ומזיגה של  .33

יימצאו המתקנים והציוד הנדרשים תכשירים 

הכנות רוקחיות ומהילת תכשירים, לרקיחת 

בהתאם לפעילות הרוקחית המבוצעת במעבדה 

כאמור  לרבות כיור, שולחן עבודה מרווח וארון 

 לכלים ואביזרים".

 .01.09.15תחילתן של תקנות אלה ביום  .10 תחילה
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" ע ש ת ה ,  _ _ _ _ _ _ _ , ה _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )2 0 1 4(  

מ  ח )3 - 5 5   )1ת – 7

ן מ ר ג ל  ע   י

ת ו א י ר ב ה ת  ר   ש

  

   

 

  


