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צו הגנת הפרטיות )קביעת גופים ציבוריים( )תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי פסקה )2(, בהגדרה "גוף ציבורי" שבסעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות, 
התשמ"א-11981, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

אחרי התשמ"ו-21986,  ציבוריים(,  גופים  )קביעת  הפרטיות  הגנת  לצו   1 בסעיף    1 
פסקה )14( יבוא:

טור א'
הגוף

טור ב'
 סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל

")15( הקרן לרווחה לנפגעי 
השואה בישראל

לצורך מתן סיוע למימון תוספת שעות סיעוד  א  
מאת הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל 
)להלן - הקרן( לניצולי שואה הזכאים לכך, 
בבקשה  הקרן  אל  שפנה  שואה  ניצול  לגבי 
שואה  ניצול  ולגבי  כאמור  סיוע  לקבלת 

המקבל סיוע כאמור - 

בעין   סיעוד  גמלת  לקבלת  זכאי  האם   )1(
)ב(  או  224)א()1א(  בסעיף  כאמור   בשיעורים 
משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק 
הביטוח  חוק   - )להלן  התשנ"ה-1995 

הלאומי(;

)2(  אם זכאי  לקבלת גמלה כאמור בפסקת 
תחילת  ומועד  הזכאות  שיעור   -  )1( משנה 

הזכאות;

גמלה  לקבלת  זכאותו  הופסקה  אם    )3(
הפסקת  מועד   -  )1( משנה  בפסקת  כאמור 

הזכאות וכן - האם נפטר;

בפסקת משנה זו, "סיוע למימון תוספת שעות 
סיעוד" - סיוע כספי הניתן בידי הקרן באופן 
שירותי  בעד  בתשלום  להשתתפות  קבוע 
הביטוח  לחוק  י'  בפרק  כהגדרתם  סיעוד 
הלאומי, נוסף על גמלת הסיעוד המשולמת 

לפי הפרק האמור 

מתן  או  רפואיות  הוצאות  החזר  מתן  לצורך  ב  
סיוע אחר, לניצולי שואה הזכאים לכך, לגבי 
החזר  הקרן  מן  לקבל  שביקש  שואה  ניצול 
ניצול  ולגבי  לקבלו,  זכאי  ונמצא  כאמור 

שואה המקבל מן הקרן סיוע  אחר -

האם נפטר;  )1(

תאריך פטירה;  )2(

תיקון סעיף 1

__________
ס"ח התשמ"א, עמ' 128   1

ק"ת התשמ"ו, עמ' 466; התשע"ב, עמ' 1540   2
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טור א'
הגוף

טור ב'
 סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל

בפסקת משנה זו, "סיוע אחר" - סיוע במימון 
עזרה סיעודית קצרת מועד לאחר אשפוז או 

סיוע במימון לחצן מצוקה 

ל' בניסן התשע"ד )30 באפריל 2014(
)חמ 3-1480(

ני לב י  פ י צ  
שרת המשפטים  

תקנות הרוקחים )תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות( 
)תיקון(, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-11981 )להלן 
- הפקודה(, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק– 

יסוד: הכנסת2, וסעיף 2)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-31977, אני מתקינה תקנות אלה:

תרופות(,  וחדרי  מרקחת  בתי  של  וניהול  פתיחה  )תנאי  הרוקחים  לתקנות   1 בתקנה    1
התשמ"ב-41982 )להלן - התקנות העיקריות(, אחרי ההגדרה "המנהל" יבוא: 

זכויות  חוק   - )להלן  התשנ"ו-51996  החולה,  זכויות  בחוק  כהגדרתו   - ""מטופל" 
החולה(;" 

אחרי תקנה 24 לתקנות העיקריות יבוא:    2

"שמירת פרטיות 
 וסודיות רפואית

בבית מרקחת

על  כבודו,  על  ישמרו  מרקחת  בבית  עובד  וכל  24א  )א( רוקח 
מתן  במהלך  מטופל  של  הרפואית  הסודיות  ועל  פרטיותו 
במסגרת  וכן  אחרים  מוצרים  או  מרפא  סם  ניפוק  ייעוץ, 

שמירת מסמכי המטופל בבית המרקחת   

אמצעים  ינקוט  האחראי  הרוקח  או  המרקחת  בית  בעל  )ב( 
כדרוש כדי להבטיח שמירת פרטיות וסודיות כאמור בתקנת 

משנה )א(, ובין השאר יוודא את קיומם של אלה: 

הפרדה נאותה  של דלפקי מתן השירות, והרחקה   )1(
שהמנהל  אמצעי  ידי  על  אחרים  מטופלים  של  ממנו 
שוכנע כי הוא מבטיח שמירת פרטיות וסודיות כאמור;

במקרים  יותר  רחב  רוקחי  ייעוץ  מתן  לשם   )2(
בחדר  ייעוץ  לתת  הרוקחים  הדרכת   - המתאימים 

שיוקצה למטרה זו בבית המרקחת, ככל שישנו;

תיקון תקנה 1

הוספת תקנה 24א

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשס"א, עמ' 166   2
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשנ"ד, עמ' 348   3
ק"ת התשמ"ב, עמ' 710; התשנ"ה, עמ' 35   4

ס"ח התשנ"ו, עמ' 327   5
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קיום מערכת אבטחת מידע למידע הרפואי השמור   )3(
בבית המרקחת, ובקרה על השימוש בה;

המרקחת  בבית  אחידים  עבודה  נוהלי  הנהגת   )4(
בו,  הרפואית  והסודיות  הפרטיות  שמירת  בנושא 

והדרכת עובדי בית המרקחת בנהלים כאמור 

אין בתקנה זו כדי לגרוע מהוראות חוק זכויות החולה או  )ג( 
כל דין אחר שעניינו שמירת פרטיותו של מטופל " 

בתקנה 31 לתקנות העיקריות, ברישה, במקום "יהיו שולחנות, ארונות וכונניות" יבוא    3
"יהיו דלפק מתן שירות וכן שולחנות, ארונות וכונניות"     

תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן     4
י"ד באדר ב' התשע"ד )16 במרס 2014(

)חמ 3-557-ת1(

ן מ ר ג ל  ע י  
שרת הבריאות  

תקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח( )תיקון(, 
התשע"ד-2014

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400   352 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ה-11995, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין 

תקנות אלה:

בתקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(, התשנ"ה-21995 -   1
המינימום  "משכר  יבוא  עובד"  של  הרגיל  החודשי  "מהשכר  במקום   ,)1( בפסקה   )1(

כהגדרתו בחוק שכר מינימום3 )להלן - שכר המינימום(";

בפסקה )2(, במקום "מהשכר החודשי הרגיל" יבוא "משכר המינימום"   )2(

ביטוח  דמי  על  יחולו  והן  פרסומן,  שלאחר  לחודש  ב–1  אלה  תקנות  של  תחילתן    2
המשתלמים בעד התקופה שמיום התחילה ואילך 

כ"ו באדר א' התשע"ד )26 בפברואר 2014(
)חמ 3-391-ת3(

ן ה כ ר  י א מ  

       שר הרווחה והשירותים החברתיים

תיקון תקנה 31

תחילה

תיקון תקנה 5

תחילה ותחולה

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   1

ק"ת התשנ"ה, עמ' 594; התשס"ב, עמ' 785   2
ס"ח התשמ"ז, עמ' 68   3




