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      לכבוד
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 בית מרקחת נורדאו
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 חיפה 13צו הפסקה מנהלי )צו סגירה( לבית המרקחת "נורדאו" ברחוב נורדאו הנדון: 

    12.11.21נושא תאריך  11.11.21סיכום דו"ח ביקורת מיום  סימוכין:

 15.11.21מכתב הזמנה לשימוע מיום                  

   18.11.21הזמנה לשימוע בכתב מיום    

 23.11.21טיעונים בכתב מיום                                                         

 
צו הפסקה  )להלן "החוק( אני נותנת בזאת 1968-לחוק רישוי עסקים תשכ"ח 20 בתוקף סמכותי לפי סעיף

המצווה עליך ו/או על כל אדם אחר הפועל מטעמך, להפסיק באופן מיידי את הפעלת מינהלי )צו סגירה( 

 בחיפה, אשר בבעלותך. 13בית המרקחת "נורדאו" רחוב נורדאו 

ידי מחלקת הרוקחות -שנערכה על 11.11.21בתאריך הביקורת אני מוציאה את הצו על סמך ממצאי 

בלשכת הבריאות במחוז חיפה, יחד עם גורמים נוספים מהאגף לאכיפה ופיקוח וממס הכנסה, בבית 

לאחר שמהטיעונים בכתב ו המרקחת במסגרתה נמצאו ליקויים חמורים המהווים סכנה לבריאות הציבור

תב לא סופקו תשובות ומסמכים המעידים כי חלפה במסגרת שימוע בכ 23.11.21שהוגשו מטעמך ביום 

 הסכנה לבריאות הציבור, ולא ניכר כי תוקנו הליקויים, והכל כפי שיפורט להלן.

 
 נמצאו ליקויים חמורים בבית המרקחת ובין היתר: 11.11.21בביקורת מיום 

 

היתר לא )א( לפקודת הרוקחים. בין 25נמצאו תרופות שמקור רכישתן לא ידוע בניגוד לסעיף  .1

 Opdivo 40 mg ,T. Darob 80 -ו Opdivo 100 mgהוצגו תעודות רכישה עבור התכשירים 

mg ו- T. Hydralazine HCl 10 mg. 

בית המרקחת מבצע משלוחי תרופות לבית מרקחת "מגה פארם" בכרמיאל בניגוד להגדרתו של  .2

 א לפקודת הרוקחים.42 -ו 25"בית מרקחת" בהתאם לפקודת הרוקחים ובניגוד להוראות סעיף 

 .128בית המרקחת עוסק בשילוח תרופות למטופלים בחו"ל בניגוד להוראות נוהל  .3

בתחילת הביקורת הרוקחת האחראית לא נכחה בבית המרקחת ובכך בית המרקחת הופעל ע"י  .4

 )א( לפקודת הרוקחים.23 -ו 10, 7עוזרת הרוקח לנה בניגוד לסעיפים 

שונים ללא מתן הסבר על כך. הנ"ל מעלה חשד ממשי לסחר נצפו תעודות משלוח לגורמים  .5

 .128בתרופות בניגוד להוראות פקודת הרוקחים ולנוהל 
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תכשירים אוחסנו ללא שמירה על תנאי אחסון נאותים במקרר האוכל בבית המרקחת בניגוד  .6

 של אגף הרוקחות. 126)ג( לפקודת הרוקחים ובניגוד להוראות נוהל 25להוראות סעיף 

לטיפול  הצוות יהמשמשת לדבר Ozempicהמרקחת נמצאה אריזה פתוחה של התכשיר בבית  .7

 )א( של פקודת הרוקחים.22במטופלת, זאת בניגוד לסעיף 

ניהול מלאי התרופות בבית המרקחת אינו תקין. תנועות המלאי )ניפוקים ורכישות( אינן  .8

 בפקודת הרוקחים. 29יף מתועדות במערכת ניהול המלאי ובפנקס המרשמים בניגוד להוראות סע

בבדיקה מדגמית נמצא כי מלאי התכשירים בבית המרקחת אינו תואם את הרישומים ואת  .9

 הממצאים במערכת ניהול המלאי.

בניגוד להוראות פקודת הרוקחים  29התנהלות לא מקצועית בטיפול בתכשירים לפי תקנה  .10

. נהל לפי תקנות הרוקחיםהודעה בדבר הסכמת המל 10סעיף לולתקנות הרוקחים )תכשירים( ו

 -ו Ozempicלא הוגשו בקשות לאישור עבור תכשירים רבים המנופקים בבית המרקחת )

Opdivo .)למשל 

בבית המרקחת נצפו מרשמים ריקים חתומים ע"י רופאה וקיים חשד שבבית המרקחת מנופקים  .11

)ב( ולניפוק 22 מרשמים מזויפים המעלים חשד ליצירת שיתוף או קנוניה בניגוד להוראות סעיף

 לפקודת הרוקחים. 26מרשמים בניגוד לסעיף 

 .132בבית המרקחת אוחסנו חומרי גלם לא מזוהים בניגוד להוראות נוהל  .12

צוות בית המרקחת לא ידע לספק תשובות בנוגע להעברות התרופות ולמקורות הרכש של  .13

 התכשירים השונים.

 

 .14.11.21כלל הליקויים סוכמו בדו"ח סיכום הביקורת שנשלח אליך בתאריך 

 

בעקבות הביקורת החליט הרוקח המחוזי לבטל את אישור האחריות של הרוקחת האחראית בבית 

-לפקודת הרוקחים )נוסח חדש(, התשמ"א 10סעיף מרקחת נורדאו לאלתר וזאת בהתאם לסמכותו מכוח 

"אישור רוקח אחראי לניהול בית מרקחת, חדר תרופות, בית מסחר לתרופות בנוהל  3.6.3ולסעיף  1981

( לפקודת הרוקחים )נוסח 1י)ב()55 -( ו2י)א()55בהתאם לסעיף ליט החוכן  16או מוסד רפואי אחר" מס' 

, לתפוס את כל מלאי התכשירים הנמצאים בבית המרקחת, וזאת עד לסיום 1981 -חדש(, התשמ"א

 .הבדיקה והבירור

 

ין שקילת הוצאת ימכתב הזמנה לשימוע בענ 15.11.21וכח ממצאי הביקורת החמורים שלחתי אליך ביום נ

 ה. היות שהודעת כי אינך יכול להתייצב לשימוע בשעה ב16.11.21צו הפסקה מנהלי לבית המרקחת ליום 

 18.11.21, כי השימוע יערך בכתב. מכתב על כך נשלח לב"כ ביום 16.11.21נקבע הודע לב"כ עוד באותו יום, 

בשעות הלילה  23.11.21. הטיעונים בכתב נשלחו ביום 21.11.21בו נדרשת לשלוח טיעוניך בכתב עד ליום 

 לאחר שנתבקשו ארכות ע"י ב"כ )אשר אושרו(.

 

ת המרקחת כאשר לא מצאתי, לא הוכח לי ולא שוכנעתי כי חלפה הסכנה לא אוכל לאפשר פתיחתו של בי

 לבריאות הציבור שנמצאה בבית המרקחת בעת הביקורת.



 

  א' חיפה15, שד' פלי"ם 800 ת"דכתובת:

 Sonia.habib@lbhaifa.health.gov.il :דוא"ל
 073-7699284פקס:  04-8633004טל: 

 أ, حيفا 15, شدروت بليام 800العنوان: ص.ب 
   Sonia.habib@lbhaifa.health.gov.il بريد الكتروني:

 7699284-073 فاكس   8633004-04 هاتف

Address: Palyam Ave. 15a, P.O.B. 800 

 Sonia.habib@lbhaifa.health.gov.il  E-MAIL:    

Tel: 04-8633004  fax: 073-7699284  
 

 המחוז תרופא
 

 מסונפת לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות של אוניברסיטת חיפה

 

הטיעונים בכתב היו דלים, כלליים, לא כללו כל התייחסות פרטנית לליקויים הרבים שנמצאו בעת 

ידך לרוקח המחוזי ביום -על הביקורת ולא סופק להם כל מענה ענייני. רשימת מלאי התרופות שנשלחה

לא רק שלא כללה פירוט  23.11.21מהלך הדיון שנערך בתאריך ואף הוצגה בפני בית המשפט ב 21.11.21

מקורות הרכש ומספרי תעודות המשלוח של התכשירים, אלא שעיון בה העלה כי  אין זו רשימת מלאי 

 עדכנית שכן מספר פריטים שנמצאו בביקורת כלל לא נכללו בה.

 

יתרה מכך, לא ניתן במסגרת הטיעונים כל הסבר המניח את הדעת לליקויים שנמצאו בביקורת, פרט 

לטענה, שאינה מקובלת, שכל הפעולות שנעשות בבית המרקחת הינן כדין. טענה מקוממת שמעידה על 

 חוסר לקיחת אחריות, חוסר הבנה והפנמה של חומרת הליקויים וחוסר טיפול ותיקון בהתאם.

 

ר אסמכתא בדבר מקורות רכש כדין של מלאי התרופות והתכשירים לבית המרקחת כאשר בפועל בהעד

ן לא ברור האם התרופות נרכשות ממקור כדין, בהעדר התייחסות, נהלי עבודה כיצד יופעל בית יעדי

המרקחת בצורה תקינה מכאן והלאה וכיצד יפוקח כי הפעילות שתתקיים בו תבוצע כדין, ללא הודעה על 

פסקת משלוח תרופות מבית המרקחת לגורמים שונים שלא כדין, הרי שהסכנה מהפעלת בית המרקחת ה

 עדין נמשכת.

 

חשוב לציין כי עפ"י רוב אני נוהגת להוציא צו הפסקה מנהלי בסמוך לאחר ביקורת המעידה על סכנה 

רמו פגיעה פחותה לבית לציבור. במקרה דנן בחרתי שלא לפעול כך מתוך כוונה להפעיל כלים וסמכויות שיג

המרקחת מזו של צו הפסקה מנהלי. לפיכך מיד בתום הביקורת הוציא הרוקח המחוזי שתי החלטות 

מתוקף סמכותו )צו תפיסה למלאי התכשירים בבית המרקחת וביטול אישור הרוקחת האחראית כאמור 

ובות והמצאת לעיל( אשר מנעו את המשך הסכנה מתוך מטרה שלאחר שמיעת הטיעונים, קבלת תש

מסמכים שיהוו אסמכתא כי ההתנהלות בבית המרקחת תקינה ניתן יהיה לאשר לבית המרקחת לשוב 

 לפעילות מלאה.

 

 אלא שחרף ההזדמנויות שניתנו, לא עלה בידך להוכיח ולשכנע כי בית המרקחת פעל ויופעל בעתיד כדין.

 

יחס לליקויי הביקורת. ניתנה התילבשימוע בכתב שהתקיים לרוקחת האחראית היא בחרה כלל לא 

הזדמנות להשלים טיעונים בכתב.  גם לא היתה התייחסות עניינית במסגרת העתירה המנהלית שהגשת 

התקבלה החלטת בית המשפט בעניין העתירה המנהלית שבה  28.11.21יצוין כי בתאריך על צו התפיסה. 

ך מאפשרת רכישת תרופות מבתי בית המרקחת אבנדחתה הבקשה לבטל את צו התפיסה למלאי הקיים 

הן השלמת הטיעונים מצד הרוקחת  -כן בטיעונים שהוגשו בכתב-מסחר ומכירתן בבית המרקחת. כמו

האחראית, הן טיעונים ביחס לצו התפיסה והן בטיעונים ביחס לצו ההפסקה המנהלי כאמור לא ברורים 

 רקחת.עדין פרטים מהותיים שקריטיים להפעלה נכונה ותקינה של בית המ
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אושרה כאמור רכישת תרופות מבתי מסחר ומכירתן  28.11.21היות שבהתאם להחלטת בית המשפט מיום 

בקשה לאישור רוקח אחראי חדש )שטרם אושרה(, לולא הוצאת  29.11.21בבית המרקחת וכן הוגשה ביום 

פתח מבלי שברור עדין כי יפעל בצורה תקינה שאינה מסכנת את ילה הצו המנהלי היה עשוי בית המרקחת

 בריאות הציבור. 

 

 .ארי בן שירי עו"ד ,הבריאות לשכת של המשפטית היועצת עם התייעצות לאחר הוצא הצו

 לעניינים המשפט מבית או השלום המשפט מבית זה צו ביטול לבקש רשאי אתה ,לחוק 22 לסעיף בהתאם

 .שינויים בלי או עם ,לאשרו או הצו את לבטל מוסמך אשר קומייםמ

 .אחרת החלטה המשפט בית החליט לא עוד כל ,הצו ביצוע את תעכב לא הבקשה הגשת

 .חודשים 18 עד של לתקופה מאסר דינו ,הפסקה צו מקיים שאינו מי ,לחוק 25 לסעיף בהתאם

 ציות להבטיח כדי הדרושים באמצעים לנקוט ישראל למשטרת מורה אני ,לחוק 24 לסעיף בהתאם

 .שקבעתי במועד ל"הנ בעסק העיסוק של להפסקתו ולהביא הצו להוראות

 השלום משפט לבית לפנות תרשאי אני אך ,יום 30 עד למשך בתוקפו יעמוד זה צו לחוק 21 לסעיף בהתאם

 .זמן מגבלת ללא הצו תוקף את להאריך רשאי אשר מקומיים לעניינים המשפט לבית או

 .ימים 7 – ב הצו תוקף את תאריך כאמור המשפט לבית בקשה הגשת

 

 :בכפוף לקיומם של מספר תנאים לביטולו של הצו יישק

 מינוי רוקח אחראי חדש אשר קיבל את אישור הרוקח המחוזי. .1

ניהול המלאי יכלול את  ינוהל מלאי ממוחשב של כלל התכשירים והתרופות בבית המרקחת. .2

 של התכשירים. פירוט כלל הכניסות והניפוקים

 יוצגו מקורות הרכש לפריטים שנבדקו. .3

כתיבת נהלי עבודה בנושאי הפעילות השונות בבית המרקחת ובין היתר בנושא ניהול מלאי,  .4

 הזמנת תרופות, קבלת תרופות וניפוק תרופות.

 כי בית המרקחת יופעל עפ"י כל דין.  התחייבות של הרוקח האחראי ושל הבעלים .5

 בכבוד רב,                  

 
 ד"ר סוניה חביב 
 המחוז תרופא  

 העתק:
 דוברות משרד הבריאות

 אבו פול, הרוקח המחוזי, כאן מוחמד

 היועצת המשפטית, כאן -ארי -עו"ד שירי בן

 מנהלת אגף הרוקחות, משרד הבריאות -מגר' הדס רותם 

 סגן מנהלת אגף הרוקחות, משרד הבריאות -מגר' אלי מרום 

 מנהל היחידה לפשיעה פרמצבטית -דר' רוני ברקוביץ 

 חסן חלאילה, הבעלים של בית המרקחת

 לסנ"צ חיים עזרן, מפקד תחנת חיפה, משטרת ישרא


