
 שראלמדינת י 
 משרד הבריאות 

 

 

   
   

 
 

 חוזר מס' תאריך פרסום נושא
יידוע המבוטחים בדבר 

 האפשרות לקבלת מרשם ידני
21/3/12 01/2012 

 
 

 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן 
 משרד הבריאות

The Health Care Organizations and Supplementary Regulatory 
Division, Ministry of Health 

 01010לים ירוש 1112ת.ד.
pkupot@moh.healt.gov.il 

 02-5655992 פקס: 02-7010101 טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
pkupot@moh.health.go.il 

Tel: 02-5080107  7277002 Fax: 02- 
 

 
 

 חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים
 
 

71117717 
 לכבוד

 מנכ"לי קופות החולים
 

 שלום רב,

 יידוע המבוטחים בדבר האפשרות לקבלת מרשם ידניהנדון : 

 אלקטרוני.מתאפשר בתנאים מסוימים מתן מרשם  ,2013מיולי  101על פי נוהל אגף הרוקחות מס' 

למבוטחיהן לממש מרשם זה בבתי מרקחת קופות חולים המספקות מרשם אלקטרוני מאפשרות בכך 

עם הנפקת עם זאת,  של הקופה או בבתי מרקחת הקשורים עימה בהסדר ללא צורך במרשם ידני.

 המרשם האלקטרוני לא מתאפשר מימוש המרשם באמצעות מרשם נייר. 

באופן פרטי גם בבתי מרקחת על מנת לאפשר למבוטח שבכל זאת רוצה בכך לממש את המרשם 

לידע את המבוטחים בדבר אי יכולתם קופת החולים על קשורים עם הקופה בהסדר שאינם  

וכן ליידע אותם  ,בבתי מרקחת שאינם קשורים עם הקופה האלקטרונייםמרשמים לממש את ה

 :. אופן היידוע יהיה כלהלןבדבר האפשרות לקבלת מרשם ידני הקביל בכל בית מרקחת

 פרסום באתר האינטרנט -

 ת הקופה ובבתי המרקחת שלהפרסום במרפאו -

 מרשם אלקטרוני דרך אתר האינטרנט במקרה של קבלה/ חידוש -

 

להנחות את הרופאים הרושמים מרשמים אלקטרוניים במסגרת השירות בנוסף, על הקופה 

 מבקש לקבל לידיו מרשם ידני ולא אלקטרוני, יש לאפשר לו זאת.כי ככל שמטופל בקהילה 

 

 .1.2.12-חוזר זה ייכנס לתוקף ב

 

 ,בברכה

 

 , טוב חבר – טופר רויטל
 ת חוליםקופו עלובקרה  לפיקוח ל"סמנכ

 נוספים בריאות ושירותי
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 העתקים:

 חה"כ הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות

 , כאן מנכ"ל משרד הבריאות, טוב-מר משה בר סימן 

 פרופ' ארנון אפק, מ"מ המשנה למנכ"ל, כאן

 , כאןפועל()ב ד"ר ורד עזרא, ראש מנהל הרפואה

 חברי הנהלת משרד הבריאות

 המשפטית, כאן יועצתלמשנה עו"ד נתן סמוך, ה

 , כאןלחבב"מ קבילות הציבור תנציב, ד"ר אסתר בן חיים

 ל שוורצברג, ראש אגף רוקחות, כאןד"ר אי

 ליאור ברק, האגף לפיקוח על קופות החולים , כאן רו"ח

 תורן, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן –גב' אריאלה אדיז'ס 

 מר עמיחי בירנצוויג, האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאן 

 , כאןגב' חוה חג'ג', האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן

  , כאןמר מתן אונגר, האגף לפיקוח על קופו"ח

 רו"ח איתי קלטניק, האגף לפיקוח על קופו"ח , כאן

 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןבדאללה זועבי, רו"ח  ע

 האגף לפיקוח על קופו"ח ושב"ן, כאןמר אייל חסידים, 

 מנהלי כספים, קופות חולים

  מנהלים רפואיים, קופות חולים

 , קופות חוליםמנהלי שב"ן

 יועצים משפטיים, קופות חולים

  מנהלי פניות הציבור קופות חולים


