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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים )מס' 21( )הוספת סימון בשפה הרוסית(, התשע"א–2011 *

 
במקום 1 תיקון סעיף 30 30)ב(,  בסעיף  הפקודה(,   – )להלן  התשמ"א–1981 1  חדש[,  ]נוסח  הרוקחים  בפקודת 

"ובאנגלית" יבוא "באנגלית וברוסית" 
בסעיף 35)ב( לפקודה, במקום "ובאנגלית" יבוא "באנגלית וברוסית" 2 תיקון סעיף 35
בסעיף 51)ב( לפקודה, במקום "ובאנגלית" יבוא "באנגלית וברוסית" 3 תיקון סעיף 51

תחילתו של חוק זה ביום _______ ** 4 תחילה

התשמ"א–1981 חדש[,  ]נוסח  הרוקחים   פקודת 
)להלן – הפקודה(, קובעת, בין היתר, הוראות בעניין סימון 
תכשירים וחומרים, ולגבי פרטים מסוימים – את השפות, 

פרט לשפה העברית, שבהן יש להביא את תוכן הסימון  

בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע להוסיף כיתוב 
בשפה הרוסית לגבי הפרטים שבהם יש חובה לכלול כיתוב 

בשפות עברית, ערבית ואנגלית, כמפורט להלן:

תרופה  אריזת  גבי  על  חיצוני"  "לשימוש  המילים    1
לשימוש חיצוני כאמור בסעיף 30)ב( לפקודה; 

המסמנות  רעל  תוויות  גבי  על  "רעל"  המילה    2
בקבוקים או צרורות המכילים סמי מרפא כאמור בסעיף 
מאוחסנים  שבהם  וצרורות  מכלים  גבי  ועל  לפקודה,   35
בסעיף  כאמור  רעל,  בתוויות  המסומנים  רפואיים  רעלים 

51 לפקודה  

ששליטתו  למי  לאפשר  החוק  הצעת  של  מטרתה 
בשפה  לקרוא  רוסית  דובר  והוא  חלקית  העברית  בשפה 
המובנת לו את האזהרות הבסיסיות לגבי התרופות שהוא 

נזקק להן 

הצעת חוק מס' פ/2298/18; הועברה לוועדה ביום ג' בכסלו התשע"א )10 בנובמבר 2010(   *

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשע"א, עמ' 148   1

מועד התחילה ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית   **

חברי הכנסת: רוברט טיבייב, פניה קירשנבאום, רחל אדטו, זאב אלקין, אברהם מיכאלי, אמנון כהן
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