
 'ד בנצור ושות"משרד עו: י"מוגש ע



 ". פשיעה פרמצבטית"מניעה או צמצום של התופעה המכונה 

  של ,שלם אחד חקיקה בדבר ,ומלאה שלמה הסדרה
  ,הייצור בשרשרת הגורמים על החלים הבסיסיים העקרונות

 .תכשירים של והניפוק ההפצה

  ולאור הרוקחות מקצוע התפתחות לאור הדין דרישות עדכון
  והפצת ייצור בתחום והמדעיות הטכנולוגיות התמורות
  לרוקח הולם ביטוי מתן ,למשל) גלם וחומרי תכשירים

 ."(מטפל גורם"כ



אחריות ישירה הטלת , לראשונה
נושאי משרה  בדין על 

של בית מסחר   בעלים/בתאגיד
 .בעלים בית מרקחת/לתרופות

 הרחבת סמכויות הרוקח 
 בבית מרקחת

 רוקח של סמכותו עיגון ,לראשונה
  ,מרשם תכשיר לנפק מרקחת בבית

  צורך בשל ,במקום מרשם הצגת ללא
 .(לפקודה א26 סעיף) ודחוף מיידי

החלת העקרונות גם על גורמים  
בשרשרת הייצור והפצה של  

העקרונות , עד כה, אשרתכשירים 
או הוחלו באופן )לא הוחלו עליהם 

 (חלקי

 GMP-עיגון עקרונות ה
 בחקיקה ראשית GDP-וה

 הגדרת אחריות
 דרג הנהלה



בדין  משמעת החלטות ועדת פרסום 
הטלת עיצומים  + משמעתי 

על גופים  התראה מנהלית /כספיים
 .  מפרים

פעילות המוסדות הרפואיים  : המשמעות
והגורמים המקצועיים שבהם תהיה 

 חשופה יותר מאי פעם לציבור הרוחב

מתן דגש על זכות  
 הציבור לדעת

 .משמעותי באופן הורחב פלילית ענישה סעיף1.

  עיצומים להטיל האפשרות עיגון :לראשונה2.
 מפתח גורמי על מנהלית התראה או כספיים

 תכשירים של וההפצה הייצור בשרשרת
 .(רפואיים במוסדות לרבות) גלם וחומרי

  הבריאות משרד של שלסמכותו בחקיקה עיגון3.
  שעלול תכשיר של שיווק/ייצור על לאסור
 .הציבור לבריאות להזיק



 קובלנה כנגד רוקח  להגשת הרחבת העילות
הפרת כללי  /הפרת חוק זכויות החולה : כגון)

 (.האתיקה המקצועית
 בדין אותן ניתן להטיל  הסנקציותהרחבת

קביעת תנאים  , הטלת קנס: כגון)המשמעתי 
 (.ברישיון הרוקח

• 

 
 

תיקון פרק הדין  
 המשמעתי

 לשם פיקוח על ביצוע –מינוי מפקחים 
בצריך עיון גדר הסמכות של  )הוראות הפקודה  

 (.כל הגורמים לרבות רוקחים מחוזיים
 
 לבריאות סמכויות הנוגעות למניעת סכנה

 מוצר"מתכשיר או מהציבור 

 ".  בפיקוח 
 
 לצורך הפעלת   "כל מידע"סמכות לדרוש 

 . לפי הפקודה "המנהל"סמכויות  

הרחבת סמכויות הפיקוח 
 הרגולטורשל 



 יצרן

 /בית מרקחת
 תרופותחדר 

 

 "עסק אחר"

 בעל רישום
בית מסחר  

 לתרופות

 (QP)רוקח אחראי 

 בית מסחר לתרופות/רוקח אחראי לניהול בית מרקחת

 רוקח ממונה

 (ייצור)מנהל הבטחת איכות 

 (הפצה)מנהל הבטחת איכות 

 ייבוא/מנהל עסק לייצור 

 יבואן

 בית מסחר לתרופות/בעל בית מרקחת

 קבלני משנה קבלני משנה

 קבלני משנה

 אחראי מעקב תרופתי

 קבלני משנה

 בית חולים/קופת חולים



אחריות מסגרת הוגדרה – מרקחת בית של בעלים  

 .מפורטת

 

סנקציות הוגדרו -  לתרופות מסחר בית של בעלים  

 הפקודה הוראות של מוגדרות הפרות על

 

מאוד רחב אחריות סעיף – בתאגיד משרה נושא! 



 :רקע

  ,החברה אֹוְרַגני של פעולות כי נקבע ,חברות דיני פי על
 .("האורגנים תורת)" עצמה החברה לפעולות ייחשבו

 

  ,זאת עם
 

  באחריות יישא בתאגיד משרה נושא ,מסוימות בנסיבות
  או/ו החברה בשם נעשו אם גם) מעשיו על אישית

   .(לטובתה

 



 ?בתאגיד משרה נושא מיהו

 

  שותף למעט שותף ,בתאגיד פעיל מנהל" :(לפקודה(ג)א60 סעיף)
  על התאגיד מטעם האחראי בתאגיד אחר תפקיד בעל או ,מוגבל

 ."העבירה נעברה שבו התחום

 

 ?בדין עליו המוטלת החובה מהי

  כל ולעשות לפקח חייב בתאגיד משרה נושא" :((ג)א60 סעיף)
  עבירות למעט ,60 בסעיף כאמור עבירה ביצוע למניעת שניתן

  או התאגיד בידי ,(11)–ו (7) ,(2()ב)–ו(5) –ו (4()א) 60 בסעיף כאמור
  בשל ליחיד הקבוע הקנס - דינו ,זו הוראה המפר ;מעובדיו עובד בידי

 .("ה) עד (א) 60 סעיף לפי עבירה אותה

 

 



  המשרה נושא על ההוכחה נטל :פלילי למשפט בניגוד
 ! "המאשים" על ולא

 

  בידי (א) קטן בסעיף כאמור עבירה נעברה" :((ב)א60 סעיף)
 בתאגיד משרה נושא כי היא חזקה ,מעובדיו עובד בידי או תאגיד

  עשה כי הוכיח כן אם אלא ,(א) קטן סעיף לפי חובתו את הפר

   ".חובתו את למלא כדי שניתן כל

 

  למנוע :אחרים בחוקים דין מפסקי הנלמדת הסעיף תכלית
 והפיקוח השליטה בעל הגורם שהינו מי בידי עבירות ביצוע

  בצורה ולמנוע להשפיע יכול אשר הגורם הינו המחוקק ולדעת
 .בעתיד העבירה של הישנותה את ביותר הטובה



הפלילית הענישה סעיף של משמעותית הרחבה  
 ענישה מדרג נקבע -  (כספי קנס או מאסר)

  בשרשרת הגורם וזהות העבירה בחומרת כתלות
 .ההפרה את שביצע והאספקה הייצור

התראות / כספיים עיצומים – מנהלית אכיפה  
 מנהליות

רוקחים ועוזרי רוקחים  -  משמעתי דין 
אזרחיות תביעות :עקיפות השלכות 

 



והדרג הניהולי הדרג בין גומלין יחסי על ניכרת השפעה 

  ניכר חלק ,הפקודה של לשמה בניגוד -  בארגון המקצועי

  ,בלבד ברוקחים ישיר באופן עוסק אינו הפקודה מהוראות

  בתרופות ושימוש הפצה ,לייצור נגיעה לו שיש מי בכל אלא

 .בישראל

בתחום החקיקה לשינויי - הארגוני הסיכונים ניהול מערך  

  ארגון/הגוף של העסקית הפעילות כלל על השפעה הרוקחות

 .הרוקחי המערך על רק ולא

וההפצה הייצור בשרשרת מפתח גורמי של האחריות מסגרת  

 .(אחראי רוקח ,בתאגיד משרה נושא ,הנהלה ,בעלים :כגון)

הנדרשת והתשתיות משאבים הקצאת. 

השקיפות הגברת. 

 



האם לפקודה השלכות ומשמעויות גם ביחס למי שאינו רוקח?   

 (.הנהלות, צוות סיעודי, רופאים: כגון)

 האם על פי התיקון לפקודה ניתן להטיל אחריות אישית על

 ?מנהלים של מוסדות רפואיים

 חריגות  /תקלות/הרצוי של ניהול משבריםחל שינוי באופן האם

 ?תיקון הפקודהבעקבות 

 נושא /שהתריע בפני בעליםלרוקח האם ניתנת הגנה בדין

 ?חריגות שלא טופלו /משרה בתאגיד על ליקויים 

 



בעלים" מצד הנדרשת המקצועית המעורבות מידת מה"? 

לעניינים מקצועיים עניינים בין האבחנה מתבצעת כיצד 
   ?ואחרים מסחריים

ביצוע את להאציל רשאי בתאגיד משרה נושא/בעלים האם  
 ?מטעמו לגורם בדין עליו החלות הפיקוח חובות

בית בעל בפני שהתריע לרוקח הניתנת (בכלל אם) ההגנה מהי  
  על בתאגיד משרה נושא/ לתרופות מסחר בית בעל/המרקחת

 ?הדין מדרישות חריגות/ליקויים

הגדרות 'מס על שעונה אדם על החלה האחריות מסגרת מהי  
  משרה נושא/בעלים/בדין שנקבע בתפקיד רוקח :במקביל
 .בתאגיד

מתאים ביטוחי כיסוי ליתן נוהגות הביטוח פוליסות האם 
 ?בעלים/בתאגיד משרה נושא לאחריות

 

 

 



  התיקון במסגרת שבוצעו המשמעותיים השינויים
  על אישית אחריות הטלת לאור בפרט ,לפקודה
 של ההנהלות את מחייבים ,בארגונים מנהלים
  של מחודשת בחינה לבצע ,הרלבנטיים הגופים

 שהם האיכות והבטחת הסיכונים ניהול מדיניות
 המושפעים ובגופים החברות ,בארגונים מיישמים

 .מהחקיקה

 נקודה למחשבה





  של התרחשותן וטרם – מועד מבעוד ,ולהתריע להגדיר ,לקבוע
 בו והפועלים הארגון הנהלת את החושפות סוגיות על ,תקלות
  אחד בכל ,נדרשות תגובה דרכי לקבוע וכן מוגבר לסיכון

 .האמורים מהמקרים

ולרכז , מבעוד מועד, לזהות נקודות חולשה במערכת הארגונית
רעשי "ניקוי )את מירב משאבי הארגון במטרת פעילות הארגון 

 .תועלת-שיפור השירות ויחס עלות –"( רקע

להגן על מנהלים בחברה מפני חבות אישית בתביעות  
 .הליכים פליליים/אזרחיות 

מצד צדדים שלישיים להגשת  " תמריץ"להקטין את ה
 .תביעות או ניהול הליכים רגולטוריים



מצד צדדים שלישיים להגשת תביעות  " תמריץ"להקטין את ה
 .או ניהול הליכים רגולטוריים

  בנוגע מידע להפצת בחברה ומבוקר מנוהל מרכזי מקור ליצור
 .'וכו תלונות ,אתיקה , רגולטוריות לדרישות

  פנים והתייעצות דיווחים המעודדת  ארגונית תרבות לעודד
  חלק לפחות ,למנוע עשוי -  עובדים ידי על ארגונית

   .חיצונית חקירה / התערבות תידרש שבהם ,מהמקרים

 (.ל"בארץ ובחו)לשמר ולחזק את מוניטין הארגון 



של במקרים ומנהליה חברה על להגן עשוי אכיפה תוכנית יישום 
 ראייה ולשמש החברה מעובדי מי ידי על הפקודה הוראות הפרת

  להבטיח מנת על ומנהליה החברה שנטה למאמצים לכאורה
   .הדין בדרישות עמידה

של מקומית נציגות/ שלוחות הן והארגונים מהחברות חלק  
 סיכונים ניהול/אכיפה תוכניות הטמיעו שכבר בינלאומיות חברות
  להבטיח בישראל השלוחות הנהלות על ,זאת עם .הארגון בכלל

  לחקיקה ,ובראשונה בראש ,מותאמת האכיפה תוכנית כי ולוודא
   .כנדרש עליהם ומגינה המקומית

 רף ההוכחה במשפט האזרחי נמוך )הגנה מפני תביעות אזרחיות
לרבות כנגד הנהלת  , (מרף ההוכחה הנדרש במשפט הפלילי

 .החברות ונושאי משרה בה



 

 

פורסמה  , "פיצויד רוצים "בעלי המניות ומשרדי עו, החברה פישלההנהלת "מתוך המאמר 
      22/08/2017ביום , גלובסב




