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חוזר מס' 5/2017
הנדון – MARTINDALE :מהדורה ( 39גירסה כתובה וגירסה מקוונת) ,רכישה
מיוחדת בהנחה לחברי הסתדרות הרוקחים בישראל
 .1כידוע לכם ע"פ תקנות הרוקחים סעיף  )4( 21בכל בית מרקחת חייבת להימצא מהדורה
עדכנית של .EXTRA PHARMACOPEA - MARTINDALE
 .2המהדורה העדכנית מס'  39עומדת לצאת ביולי .2017
 .3כפי שפעלנו במשך שנים רבות ,ניהלנו מו"מ לרכישה מרוכזת המוזילה בהרבה את העלות ,הן
לגירסה הכתובה (ספרים) והן לגירסאה המקוונת המלאה  .-היעד שלנו היה להגיע לעלויות זהות
ככל שניתן לרכישה הקודמת שנעשה לפני  3שנים למהדורה הקודמת וכן עלויות זולות בהרבה!!!
מהצעה הנוספת שהוצעה ע"י חברה מתחרה לגירסאות המקוונות בלבד.

טבלת השוואת מחירים מפורטת להלן בסעיף .6
 .4הגירסאות המוצעות על ידינו הן כלהלן:
א .מהדורה כתובה ( 2כרכים).
ב .חבילה מקוונת מלאה הכוללת גירסה מקוונת מלאה של Martindale

המתעדכנת  On Lineו 6-מאגרים:
)5. British National Formulary (BNF
)6. British National Formulary for Children (BNC
)7. Herbal Medicines (HRB
)8. Martindale (MRT
)9. Stockley's Drug Interactions (STP
)10. Stockley's Herbal Medicines Interactions (SHM
 .4הספקת החבילות השונות לבתי המרקחת:
א .המהדורה הכתובה (הספרים) ,יסופקו לבתי המרקחת באמצעות שליח בחודשים יולי-
אוגוסט .2017
ב .הגרסאות האינטרנטיות המקוונות תחוברנה לבתי המרקחת שירכשו אותן תוך  48שעות
מיום ההזמנה.
ג .לכל הרוכשים במסגרתינו יישלחו ע"י החברה המספקת "פרובוק" חשבוניות מס לשם
קיזוז המע"מ.
ד .כפי שכתבנו בטופס ההזמנה המצ"ב ,הסכום לחיוב ינוכה ב 4-תשלומים שווים מהוראת
הקבע של בית המרקחת בסניפי הסתדרות הרוקחים בישראל.
 .5הערות חשובות
א .הגרסה האינטרנטית המקוונת כוללת אפשרות גישה לאתר האינטרנט של הספר
ויתרונותיה :קבלת עדכונים שוטפים ,חיפוש מהיר ונוח ,חיפש ע"פ מילות מפתח.
ב .חברת "פרובוק" מבית "יוזמות הייליגר" ו"דיונון" שבאמצעותה אנו מבצעים את
הרכישה (הן של הספרים והן של הגרסה המקוונת) תעמוד לרשות הרוקחים למתן עזרה
שוטפת להקניית שליטה מלאה בשימוש בגרסה המקוונת .זאת בנוסף להנחיות ברורות
מאוד וידידותית הכוללות דוגמאות והמצויות באתר עצמו.
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ג .ע"פ הנחיות משרד בגרסה האינטרנטית המקוונת במקום הספר המודפס מותנית בתנאים
הבאים:
שימוש במחשב ייעודי שלא במסגרת מחשב הקופה ועל הרוקחים בבית המרקחת להיות
בעלי ידע ושליטה בחיפוש באתר.
ד .מהדורה  39של ה MARTINDALE-בגרסאות השונות המוצעת על ידנו היא גירסה
מלאה
MARTINDALE ; The Complete Drug Reference
ה .ע"פ עדכון שהתקבל מההוצאה לאור האורגינלית האנגלית המהדורה הבאה מס'  40תצא
לאור ביולי ( 2020בעוד  36חודשים).
 .6להלן השוואת עלויות לחברי הסתדרות הרוקחים בישראל  :הצעת הסתדרות הרוקחים
בישראל מול הצעה נוספת הקיימת בשוק (של חברת "זיעור") וכן רכישה ישירה דרך "אמזון" (של
מהדורה כתובה-ספר).
המחירים בש"ח ולא כוללים מע"מ

פורמט

המחירים בש"ח ולא כוללים מע"מ
זיעור
אמאזון
עלות ממוצעת
סה"כ
חודשית
עלות

מהדורה כתובה ל-
 36חודשים

-

מהדורה מקוונת
מלאה ל 12חודשים

1580

מהדורה מקוונת
מלאה ל 24חודשים

3160
עדכון כל
רבעון

132

מהדורה מקוונת
בסיסית ל24
חודשים

2090
עדכון כל
רבעון

87

הסתדרות
סה"כ עלות עלות ממוצעת
חודשית

3248
כולל משלוח
ומיסים

2190

61

-

1068
עדכון
ONLINE

89

-

1890
עדכון
ONLINE

79

-

-

*נכון ליום 12.6.2017
תנאי תשלום
רכישת ספר ישירות ב"אמזון" -תשלום אחד בכרטיס אשראי.
הצעת הסתדרות הרוקחים בישראל (לחברי הסתדרות הרוקחים בלבד) -פריסה ל 4-תשלומים
שווים בהוראת הקבע הקיימת בהסתדרות הרוקחים בישראל.
 .7מצ"ב טופס הזמנה
לתשומת לב :אי המצאות מהדורה מעודכנת של  MARTINDALEבאחת
משלושת הגרסאות הנ"ל ,מהווה עבירה ע"פ תקנות הרוקחים והדבר נבדק דרך קבע
בביקורות שהרוקחים המחוזיים עורכים בבתי המרקחת.

בברכה,
אמיר ניצן
מנכ"ל
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טופס הזמנה
לכבוד:
סניף ת"א בפקס, 03-5605085 :
סניף חיפה בפקס, 04-8666815 :
סניף ירושלים בפקס02-6515185 :

אני הח"מ מבקש/ת להצטרף לרכישה מרוכזת של מרטינדייל מהדורה ( 39המחירים לא
כוללים מע"מ) :
מהדורה כתובה ( 2כרכים) תקפה ל 36-חודש – .₪ 2190
מהדורה מקוונת מלאה ל 12חודשים ₪ 1068 -
גירסה מקוונת מורחבת ל 24חודש במחיר ₪ 1890
הכוללת את הגרסה המקוונת המתעדכנת  On Lineשל  6 + Martindaleמאגרים
רפואיים תרופתיים.

ידוע לי כי הסכום ינוכה ב 4-תשלומים מהוראת הקבע שלי בהסתדרות הרוקחים
בישראל

___________________

_______________________

__________________

תאריך

שם בית מרקחת

חתימה
וחותמת בית מרקחת

