
אגרה עבור תרופות
 כללית שומרת על זכויותיך ומעניקה לך את ההנחות 

המגיעות לך באופן אוטומטי במעמד התשלום!

 מעודכן ל-1.4.2021

ב.מ.

* רבעון קלנדרי - ינואר-פברואר-מרץ, אפריל-מאי-יוני, יולי-אוגוסט-ספטמבר, אוקטובר-נובמבר-דצמבר ** על פי חוק גיל פרישה

אגרה עבור תרופות בבית המרקחת

 תקרת תשלום התשלוםהשירות
לרבעון קלנדרי*

תרופות בסל ובמרשם שיש להן חלופות גנריות והחלופות 
הגנריות עצמן

אגרה בשיעור של 10% מהמחיר המרבי לצרכן 
או 18 ש“ח לאריזה - הגבוה מביניהם 

 פריט שמחירו לצרכן נמוך מ-18 ש“ח - 	 
האגרה תהיה לפי מחירו המירבי לצרכן.

 חריגים לתוכנית: 	 
 OMEPRAZOLE 20 mg עבור הפריט - 

   האגרה תהיה 42 ש“ח לאריזה.
 SIMVASTATIN 40 mg עבור הפריט - 

  האגרה תהיה 33 ש“ח לאריזה.

1,029 ש“ח ליחיד
תקרה רבעונית* לתרופות בסל ובמרשם לחולה כרוני

515 ש“ח ליחיד
תקרה רבעונית* לתרופות בסל ובמרשם לחולה כרוני 

מעל גיל פרישה )עפ״י חוק גיל פרישה( המקבל גמלת 
השלמת הכנסה

ההנחה ניתנת באופן אוטומטי במעמד 
הרכישה בבית המרקחת

אגרה בשיעור של 15% מהמחיר המרבי לצרכן תרופות בסל ובמרשם שאינן עונות להגדרה שלעיל
או 18 ש“ח לאריזה - הגבוה מביניהם 

 פריט שמחירו לצרכן נמוך מ-18 ש"ח 	 
האגרה תהיה לפי מחירו המרבי לצרכן.

אוכלוסיית הזכאים לפטור או הנחה עבור תרופות
הגורם האחראי לעדכון הזכאות הנחה/פטור עבור תרופותהאוכלוסייה

להנחה/פטור
לקוח בגיל פרישה** ומעלה שמשתלמת לו גמלה לפי חוק 

 הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.
לקוח בגיל פרישה** ומעלה המקבל קצבת זקנה לנכה 

מהמוסד לביטוח לאומי. 

ביטוח לאומיהנחה של 50% בגין התרופות הכלולות בסל ובמרשם
טלפון לבירורים: 02-6462000

 מענה טלפוני בימים א'-ה' 
בשעות 9:00-13:00

מי שהוכר כ"נזקק" מכוח חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם 
השנייה )"וטרנים"(

הנחה של 100% בגין התרופות הכלולות בסל ובמרשם

חולי דיאליזה, אונקולוגיה, איידס, גושה, CF, טלסמיה, 
המופיליה, שחפת, מושתלים

פטור מתשלום אגרה עבור התרופות הייעודיות לטיפול 
במחלה הכלולות בסל הבריאות

כללית

מקבלי קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, מקבלי קצבה לפי 
חוק נכי המלחמה בנאצים המוכרים ע"י הרשות לניצולי שואה

פטור מתשלום אגרה עבור תרופות שנרשמו על ידי רופא 	 
הקופה לצורך טיפול בפגיעה, שהוכרה ע"י הרשות לניצולי 

שואה לעניין הנכות.
הנחה של 100% בגין התרופות הכלולות בסל ובמרשם	 

הרשות לניצולי שואה )משרד האוצר(
טלפון לבירור זכאות: 03-5682651

ניצולי שואה המקבלים הטבות לפי סעיף 3 וסעיף 4 לחוק 
ההטבות לניצולי שואה מהרשות לניצולי שואה

הנחה של 100% בגין התרופות הכלולות בסל ובמרשם

 מקבלי קצבה חודשית המשולמת ממדינת חוץ אחרת 
בשל רדיפות הנאצים

מקבלי קצבה תלת חודשית מועידת התביעות לפי ההסכם עם 
גרמניה )קרן סעיף 2(

מקבלי פיצוי חד פעמי ששולם על ידי גרמניה או על ידי מדינת 
חוץ אחרת או על ידי ועידת התביעות )קרן הסיוע( בשל 

רדיפות הנאצים

נכי רדיפות הנאצים המקבלים קצבה מגרמניה עם כיסוי 
הוצאות רפואיות למחלות המוכרות

פטור מתשלום אגרה עבור תרופות שנרשמו על ידי 	 
רופא הקופה לצורך טיפול בפגיעה, שהוכרה ע"י רשויות 

הפיצויים בגרמניה לעניין הנכות.
הנחה של 100% בגין התרופות הכלולות בסל ובמרשם	 

 הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל 
)משרד האוצר(

טלפון לבירור זכאות: 03-6234100

ניצולי שואה המקבלים קצבה מגרמניה ללא כיסוי הוצאות רפואיות 
למחלות המוכרות

הנחה של 100% בגין התרופות הכלולות בסל ובמרשם

פטור מתשלום עבור תרופות שנרשמו על ידי רופא הקופה נפגעי תאונות עבודה
והנדרשות לצורך טיפול בפגיעה המוכרת על ידי המוסד 

לביטוח לאומי )קבלת החזר במרפאה(

ביטוח לאומי

פטור מתשלום עבור תרופות הכלולות בסל ובמרשם, נפגעי תאונות דרכים
שנרשמו על ידי רופא הקופה והנדרשות לצורך טיפול 

בפגיעה הנובעת מהתאונה )קבלת החזר במרפאה(
כללית

הנחה של 10% בגין תרופות הכלולות בסל ובמרשם. ההנחה לקוחות מגיל 72 ומעלה
ניתנת באופן אוטומטי במעמד הרכישה בבית המרקחת.
ההנחה הינה הנחה נוספת לכל ההנחות שפורטו לעיל.


