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

 הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים )מס' 20( )תיקון( )דחיית מועד התחילה(,
התשע"ב–2012 *

בחוק לתיקון פקודת הרוקחים )מס' 20(, התשע"א–2011 1, בסעיף 4, במקום "י"ג באב התשע"ב 1 תיקון סעיף 4
)1 באוגוסט 2012(" יבוא "כ"א באייר התשע"ג )1 במאי 2013(" 

חדש[,  ]נוסח  הרוקחים  לפקודת   30 סעיף  לפי 
התשמ"א–1981 )להלן – הפקודה(, יש חובה לסמן בקבוקים 
ואריזות של תרופות וסמי מרפא בתווית שעליה יופיעו 
שם בית המרקחת, מספרו הסידורי של המרשם, שמו של 
החולה והוראות לשימוש  כמו כן, יש לציין על התווית 
בעברית, בערבית ובאנגלית את המילים "לשימוש חיצוני" 
אם התרופה נועדה לשימוש חיצוני  חוק לתיקון פקודת 
הרוקחים )מס' 20(, התשע"א–2011 )להלן – תיקון מס' 20(, 
קבע חובה לציין גם ברוסית את המילים "לשימוש חיצוני", 
ולגבי  התכשיר,  שם  את  האמורות  השפות  בכל  ולציין 
תכשיר שמצורף לו עלון לצרכן – גם את המילים "יש לעיין 

בעלון לצרכן לפני השימוש" 

לציין  חובה  חלה  לפקודה,  ו־51   35 סעיפים  לפי 
גבי  על  "רעל"  המילה  את  ובאנגלית  בערבית  בעברית, 
תרופות וחומרים כמפורט באותם סעיפים  גם לעניין זה, 

נוספה בתיקון מס' 20 החובה לציין את האמור ברוסית 

20 נקבע ליום   מועד כניסתו לתוקף של תיקון מס' 
י"ג באב התשע"ב )1 באוגוסט 2012(, כדי לאפשר היערכות 
מתאימה להתאמת האריזות והתוויות  ואולם, מתברר כי 
מוצע  לפיכך,  נוסף   זמן  פרק  נדרש  ההיערכות  להשלמת 
לדחות את המועד האמור בתשעה חודשים נוספים, ליום 

כ"א באייר התשע"ג )1 במאי 2013( 

הצעת חוק מס' פ/4432/18; הועברה לוועדה ביום כ"א בתמוז התשע"ב )11 ביולי 2012(   *
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