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 מתפרםמזת בזה הצעות חוק- מנמנם הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת הרוקחים(מם׳ 2), תשכ״ב-1962

(להלן - הפקודה) -  תיקון סעיף 2 1, בסעיף 2 לפקודת הרוקחים 1

 (1) במקום ההגדרה ״מנהל״ יבוא:
 ״ ״מנהל״ - המנהל הכללי של משרד הבריאות, לרבות עובד משרד
 הבריאות שהמנהל אצל לו בכתכ את סמכויותיו לפי פקודה זו׳ כולן

 או מקצתן״;
 (2) אחרי ההגדרה ״רוקח בעל רשיון״ יבוא:

 ״״רוקח אחראי״ - רוקח בעל רשיון וכעל נסיון כרוקחות במשך שנתיים
 לפחות אחרי קבלת הרשיון״;

 (3) אחרי ההגדרה ״רעל״ יבוא:
 ״״כימיקאל מזיק״ - כל חומר מן החמרים המתוארים בתוספת החמישית
 לפקודה זו׳ בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בתמרים

 אחרים״.

 יזחלפחסעיף2א 2. במקום סעיף 2א לפקודה יבוא:

 ״שינוי התוספות 2א. רשאי שר הבריאות׳ בצו שיפורסם ברשומות׳ לשנות את רשימת־

 החמרים המתוארים בתוספת הראשונה או בתוספת החמישית׳ וכן להחליף
 את התוספות האמורות כולן.״

 3, סעיף 10 לפקודה - בטל.

 4, בסעיף 13 לפקודה —
 (1) במקום פסקה גד) יבוא:

 ׳•׳(ד) כי השלים שלוש שנות הכשרה כבית מרקחת או —
 אם הוא בעל תעודת עוזד־רוקח מחק לארץ והתעודה הוכרה
 על ידי המנהל - כי היה לו נסיון מעשי של שנה אחת בבית

 מרקחת בארץ;׳׳
 (2) בפסקה (ה)׳ בסופה, יבוא:

 ״או כי הוא כעל תעודת עוזד־רוקח מחוץ לארץ והתעודה הוכרה על ידי
 המנהל.״

 ביטול סעיף 10

 תיקון סעיף 13

 5, אחרי סעיף 13 לפקודה יבוא:
 ־מיעד אחיין 13א. לא ייערכו בחינות לעוזרי-רוקחימ אחרי יום י״ט באדר ב׳ תשכ״ז

 לבתינות לעוזרי־ (31 במרס 1967).
 רוקחים

 הוספת סעיפים
 13«ו־13ב

 ג חוקי א״י׳ כרך ב׳ פרק ק״י׳ עמי 1102; ם״ח 299׳ תש׳ץ־/ עמי 3.
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 ביטול סעיף 15

 החלפת סעיף 16

 הוספת סעיפים
 16א עד 16ז

 «חן -רשיון .
 לעוזרי־ריקחיפ

 אחרי המועד-

 13¿ לא יינתן רשיון לעוזר־רוקח אחרי יום י״ט באדר.ב׳ תשכ״ז(1 באמייל"
 1967) אלא למי שלפני אותו יום. עמד; בבחינה האמורה בסעיף 13 (ה)׳:
 או - אם הוא בעל תעודת עוזר-רוקח מתרץ לארץ —• למי שהתעודה
 ניתבה לו לפני אותו יום׳ והוכרה על ידי המנהל לענין סעיף 13 (ה); אולם:

 אין בהוראה זאת כדי למנוע חידושם של רשיונות לפי סעיף 14.״

 סעיף 16 לפקודה - בטל.

 במקום סעיף 16 לפקודה יבוא:
 16. כל בית מרקחת יהא מסור לניהולו המקצועי ולפיקוחו האישי של
 רוקח •אחראי שאושר לכך על ידי המנהל׳ והוא יהיה אחראי לביצוע
 המגולות המקצועיות בבית המרקחת ולמילוי הודאות פקודה זו וכל דין
 אחד בכל הנוגע לבית המרקחת? לא ישמש אדם רוקח אחראי אלא בבית

 מרקחת אחד.״

.6 

.7 
 ־״בי3ו>על ידי

 רוקח אחראי

 16 לפקודה יבוא:
 16א. (א) לא יהיה בעל בית מרקחת אלא רוקח בעל רשיון.

 (ב) הודאות סעיף זה לא יחולו על -
 0) מוסדות רפואיים ציבוריים הפועלים שלא לשם הפקת

לענין סעיף זה על ידי המנהל;  רווחים והוכרו:
 (2) בית מרקחת של בית חולים שאינו מספק תרופות ומצ־

 רכים אלא לחולים שבטיפולו של אותו בית חולים בלבד.
 16ב. מת בעל בית מרקחת ולפי דיני הירושה, או לפי הסכם בין היורשים,
 עיבד בית המרקחת לבעלותם של יורשים שאחד מהם הוא רוקח בעל

 רשיון׳ יהיו אותם" יורשים רשאים לקיים את בית המרקחת בבעלותם.
 16ג. מת בעל בית מרקחת ולפי דיני הירושה׳ או לפי הסכם בין היורשים,.-
 עובר בית המרקחת לבעלותו היחידה של בן־דוגו׳ רשאי בךהזוג לקיים
 את בית המרקחת בבעלותו׳בין לבדו ובין בשותפות עם רוקח בעל רשיון;

 והוא הדין לגבי חלק בבית מרקחת אס היה הנפטר בעל חלק בלבד. .
 16ד. מת בעל בית מרקחת ולפי דיני הירושה׳ או לפי הסכם בין היורשים׳
 עובר בית ־המרקחת לבעלותם של יורשים׳ שאין ביניהם בן־זוג׳ דאין
 ביניהם רוקח בעל רשיון׳ יהיו היורשים רשאים לקיים את בית המרקחת
 בבעלותם שתי שבים: היו בין היורשים האמורים צאצאים של המוריש
 למטה מגיל 18׳ תיתם קתקופה ביום שהגיע הצעיר שבצאצאים לגיל 21.
 16ה. הוכח להנחת דעתו של המנהל, כי יורש שהוא צאצאו של המוריש
 מכשיר עצמו להיון רוקח בעל רשיון׳ רשאי המנהל להאריך מדי שנה
 את התקופה שנקבעה בסעיף 16ד מהיום שבו חמה׳ אם בוכה שהיורש
 ממשיך בלימודיו ובלבד שסך כל ההארכות לא יעלה על עשר שנים;
 היה היורש האמור לרוקח בעל רשיון תוך אותה תקופה׳ יחולו הוראות

 סעיף 16ב כאילו היה רוקח בעל רשיון ביום מות המוריש.

 16ו. מת בעל בית מרקחת ולפי דיני הירושה׳ או לפי הסכם בין היורשים,
 . עובר.בית המרקחת לבעלותם של יורשים שאחד מהם הוא בן־זוגו׳ רשאי

 בן הזוג לקיים את חלקו בבעלות בית המרקחת.

 אחרי סעיף
 . ״בעל בית מרקתת

 דין יורשים
-שאחד מהם
ל רשיון  מ

 דין גן־זוג יורש
 שאינו בעל רשיון.

 דין יורשים
-אחריפ-שאין
 ביניהם בעל

 .רשיון

 דין יורש
 _«אצא הלומד
 להיות רוקח

ת ז ך  דין ב
 ^וזיש-חלקי
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 רוקחים
 וסמכויותיהם

 אין העברה אלא 16ז. מי שזכאי להיות בעל בית מרקחת׳ בין בשלמותו ובץ בחלקו, על

ד אף שאינו רוקח בעל רשיון׳ לא יעביר אח זכותו אלא לרוקח בעל רשיון.״ ב ל ז ב י ישי ל פ ב  ל

 9. בסעיף 17 לפקודה׳ אחרי המלים ״או לנהל בית מרקחת״ יבוא ״או לשמש כרוקח
 אחראי בבית מרקחת״.

(1)׳ במקלם ״הרוקח בעל הרשיון״ יבוא ״הרוקח  10. בסעיף 18 לפקודה׳ בסעיף קטן
 האחראי״.

 11. במקום סעיף 20 לפקודה יבוא:
 •העסקת עוזרי־ 20. (א) דשאי בעל בית מרקחת להעסיק עוזר־רוקח אחד או כמה

 עוזרי־רוקחים בעבודת בית המרקחת׳ ובלבד שעב,\תם תבוצע בהשגחת
 רוקח אחראי או רוקח בעל רשיון.

 (ב) רשאי עוזר־רוקח לדקות סמים ורעלים בבית המרקחת בהש
 גחת רוקח אחראי או רוקח בעל רשיון.״

 12. אחרי סעיף 20 לפקודה יבוא:
 ״רקיחת סמים 20א. לא יירקחו סמים ורעלים בבית מרקחת ולא יימכרו ולא יימסרו

ת אלא בנוכחותו של הרוקח האחראי. י פ י י ח  י

 מילוי מקום 20ב. רוקח אחראי רשאי לייפות כוחו של רוקח בעל רשיון למלא את

' מקומו בבית המרקחת זמן קצוב שלא יעלה על שבעה ימים.״ א ר ח ח א ק י  י

 13. בסעיף 42 לפקודה׳ במקום ״על ידי ממונה על מחוז או על ידי מפקח משטרה מחוזי״
 יבוא ״על ידי עובד המדינה שהורשה לכך במיוחד׳ בכתב׳ על ידי המנהל״.

 14. אחרי סעיף 42 יבוא:
 ׳־סיווג רעלים 42א. רשאי שר הבריאות, בצו שיפורסם ברשומות׳ לסווג רעלים לפי

 מטרות שימושם, •דרגות רעילותם׳ מידות הסכנה הכרוכות בשימושם,
 או לפי עקרונות אחרים שייראו לו׳ ולפטור רעלים או סוגי רעלים
 מתחולתן של הוראות מסויימות של הפקודה׳ ולהוסיף לגבי רעלים או
 סוגי רעלים הוראות בדבר ייצורם, יבואם׳ ויצואם, אריזתם, המסחר

 בהם, נתינתם׳ העברתם׳ החםנתם׳ החזקתם והשימוש בהם.״

 15. בסעיף 45 לפקודה, בסעיף קטן(1), בפסקה (ה)׳ במקום ״רשאי הנציב העליון, בצו
 בחתימת ידו׳ לבטל את הרשיון או להורות כי יותלה לאותו זמן שייקבע על ידיו באותו צו״
 יבוא ״רשאי שר הבריאות׳ בצו בחתימת ידו, להזהירו׳ לנזוף כו׳ להתלות את רשיונו

 לתקופה שיקבע באותו צו או לבטל את רשיונו״.

 16. אחרי סעיף 45 יבוא:
 ״סייג לסמכויות 45א. לא ישתמש שר הבריאות בסמכויותיו לפי הסעיפים 2א, 42א ו־47(ו)—

ת (1) לגבי חמרים המשמשים לחקלאות - אלא לאתר התייע י א י ד ב י ה  ש

 צות עם שר החקלאות ושר העבודה!
 ג2) לגבי המרים המש״שים לתעשיה - אלא לאחר התייעצות

 עם שר המסחר והתעשיה ושר העבודה.

 תיקון סעיף 17

 תיקון סעיף 18

 החלפת סעיף 20

 הוספת סעיפים
 20א ו־20ב

 תיקון סעיף 42

 הוספת סעיף 42א

 תיקון סעיף 45

 הוספת סעיפים
 45א ו־45ב
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GARB AMATIUM, Praeparata ad. 1 % 
(e.g.: Savin) 

CHLORDAN!, Pulveres ad 2% ad 500 gr. 

D.D.V.P., Praeparata ad 0,5% 

PERRIS, Praeparata ad 2% ad 500 gr. 

DETERGENT! A 

(e.g.: Ama etc.) 

blAZINONI, Praeparata ad 1% 

D1COPHENI, Pracparau ad 10% 

DIELDRINI, Pulveres ad. 1% ad 500 gr. 

DiPTERECIS. Praeparata ad 1% 
HEXACHLOROCYCLOHEXANI, Praeparata ad 2% 

L - !  (.s&•Lindane, Hexaneetc):־ :

IIYPOCHLORATIUM, Praeparata ad 2% 

INDANDJONI, Praeparata ad. 0,5% 
• (e.g.: Piva! etc.) ־. 

MALATHION, Praeparata ad 2% 

PYRETHK1, Praeparata 
: (e.g.: EUtetc.) 

feONNEL (aut: o-o-diaiethyl; 0̂ 2,4,5 trichlor-
 : iJhenyl-piwsphor-thisate), Praeparata ad 2%:- ;•־•־•

SODII CAR BON AS 

WAREARIN1, Praeparata pesticida ad 0,5% 

 &, ־ קרבמאט, ת־בשידים עד 1% ׳
 (כגון:פבין)

 6. כלורדן, אבקות עד 2% עד 500 גרם
 7. די. די. וי. פי, תכשירים עד 5%׳0

 8. . דרים, תכשירים עד 2% עד 500 גרם
 9. דטרגנטיה

 (כגון: יאמת״ וכוי)

 10. ךיאזינין, תכשירים עד 1%
 11." דיקופן, תכשירים עד 10%

 12. דיאלדרין, אבקות מד 1% עד 500 גרם
 13. .דיפטדקם, תצשיו־יבו עד 1%

 14. הקםה-כלורו ציקלוהקסן עד 2%
׳ הקסן וכוי)  (כגון: למדן

 15. היפוכלודיטים, תכשירים עד 2%
 16. אינתדיץ, תכשירים עד 0,5% ־ ־־_'

 (בגין; פיבל וכוי).

 17. מלטיון, תכשירים עד 2% -
 18. פירטרום, תכשירים

 (כנמ: פליט וכוי)

 19. לונל (או: אורטו־אורטו־דימטיל־אוךטו. —
 ל- 5׳ 4׳ 2 תלת כלורו פגי ל זדהן־טיואט), תכשירים

- :־/•• ד 2% . : ־  ע

 20. קרבונט הנתרן
 21. ורםץ, תכשירים להשמדת מזיקים עך 0,5%

ר ב ס י ה ר ב  ד

 1. עיקרי התיקונים.אשר בחוק-המוצע הב אלה:
 לפי החוק הקיים די לו לבית מרקחת שיהא מתנהל על ידי רוקח בעל רשיון. הרשיון
 ניתן על ידי מנהל משרד הבריאותי למי שהניח את דעתו בדבר אפיו הטוב׳ היותו.ראו?
 לעסוק ברוקחות ומחונן בסגולות ההכשרה שנקבעו בתקנות. התנאי העיקרי בהן הוא דיפלומה

 אוניברסיטאית.
 החוק המוצע מורה׳ שכל בית מרקחת יהיה מסור לניהולו המקצועי ולפיקוחו האישי
 של ״רוקח אחראי״, היינו רוקח בעל רשיון ובעל נםיון ברוקחות במשך שנתיים לפחוח

 (סעיפים 2 ו־ד).

 2. החוק הקיים מכיר במעמד של עוזרי־רוקחים. עוזר־רוקח הוא מי שהכשיר "עצמו
 שלוש שנים כחנ-ף בבית מרקחת ועמד בבחינה ברוקחות, כפי שנקבעה בתקנות.

 .ליתר׳ הקפדה מוצע לבטל את המעמד של עוזרי־רוקחים׳ כדי שבעתיד יהיה הטיפו?
 בבית המרקחת מסור לידיהם &ל רוקחים מוסמכים בלבד. אך-שלא לפגוע בזכויותיהם ש׳

L9.1962 ,:הצעות חוק 529¡ .ד׳ בא?ו? ת׳טכ״ב 



ת 45ב. שר הבריאות רשאי לקבוע בצר - ו ר ג  א

 (1) אגרת רשיון של רוקח שתשולם עם מתן הרשיון;
 (2) אגרת רשיון של עוזר־רוקח שתשולם עט מתן הרשיון;
 (3) אגרה שנתית שתשולם על ידי כל רוקח בעל רשיון

 העוםק ברוקהות:
 (4) אגרת חידוש רשיון של עוזר־רוקח.״

ף 46 י ע ן ם ו ק י  17, כסעיף 46 לפקודה — ת
 (1) אחרי ״כל העובר על הוראה מהוראות פקודה זו״ יבוא ״או על הוראות

 צו שניתן לפי סעיף 42א״;
 (2) בפסקה נא), במקום ״חמישים לירות״ יבוא ״שלושת אלפים לירות״.

ף 48 י ע ץ מ ק י  18, בסעיף 47 לפקודה - ח
 (1) במקום פסקה (0 יבוא:

 ״גל) הטיפול ברעלים או בכימיקאלים מזיקים והשימוש בהם,
 ייצורם, יבואם, ויצואם׳ אריזתם, המסחר בהם, נתינתם,

 העברתם, החסנתם והחזקתם;״
 (2) פסקה (ז) תסומן כפסקה (ח);

 (3) אחרי פסקה נו) יבוא:
 ״(ז) איסור או הגבלה של פרסומת לסמים או לחמרימ האמו
 רים להיות בעלי השפעה רפואית, בעלונים, בעתונים, ברדיו,

 בטלוויזיה ובכל דרכי פרסום אחרים.״

ר ב ע ת מ ו א ר ל  19, (א) מיום תחילתו של חוק זה לא יאשר המנהל חניך של רוקח כאמיר בסעיף קטן מ
 11 (2) לפקודה, ולא יעסיק רוקח חניך אלא אם אושר החניך לפני תחילתו של חוק זה.

 (ב) מיום תחילתו של חוק זה לא יירשם עוד שמו של חניך של רוקח בפנקס המתנהל
 לפי סעיף 12 לפקודה: אולם אין בהוראה זו כדי למנוע רישום בפנקס בדבר החלפת בית

 המרקחת שבו מועסק החניך.
 (ג) מי שהיה בעל בית מרקחת אל בעל חלק בבית מרקחת ערב תחילתו של חוק זה,
 והוא אינו רוקח בעל רשיון, יהיה רשאי להמשיך בבעללתל על אף האמלר בחוק זה, אולם

 לא יהיה רשאי להעכיר את זכלתל, כולה או מקצתה, אלא לרוקח בעל רשיון.

ת פ ס ו ת ת פ ס ו  20, אחרי התלספת הרביעית לפקלדה יבלא: ה
ת י ש י מ  ח

 תופפת חמישית

 (סעיף 2)
 כימיקלים מזיקים

A L C O H O L D E N A T U R A T us 1. כוהל מפוגל 
A M M O N I A E , Praeparata ad rem piirificandi י ביתי ו ק י נ ם ל י ר י ש כ  t, אמו!יאק, ת

M , Praeparata ad remÜAMMO N I A E S A H í • ת י י ב ו ק י נ ם ל י ר י ש כ  מלחי״אמוני־אק; ת
purifka»d¡ 

p-BENZENI D I C H L O R I D I , Praeparata ם י ר י ש כ  ~ JTW ־־ דוכללריד, ת
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 מי שכבר התחיל בחניכות בבית מרקחת כדי להגיע כעבור שלוש עבים •למעמד של עוזר־
 רוקח, מוצע לאפשר לחניכים לעמוד בבחינות כעהרי-רוקחים עד יופ־י״ט באדר ב׳ תשכ״ז

 (31 במרס 1967), ולהפסיק מיד קבלת חניכים חדשים.
 עוזרי־רוקחים בעלי רשיון יוכלו להמשיך בעיסוקם. יתר על כן, עוזרי־רוקחים
 הבאים מחוץ לארץ, שתעודותיהם הוכרו על ידי מנהל משרד הבריאות, תינתן להם האפ
 שרות לקבל רשיון של עוזר־רוקח בבל עת, ובלבד'שהתעודה בחוץ לארץ ניתנה להם עד

 ליום שנקבע כמועד האחרון לבחינות לעוזרי־רוקחים בארץ(סעיף 5).
 מעוזרי־רוקחים שקיבלו את תעודותיהם כחוץ לארץ יידרש נסיון מעשי של שנה

 אחת בבית מרקחת בארץ (סעיף 4).

 3. לפי החוק הקיים רשאי כל אדם להיות בעל בית מרקחת ובלבד שיש עליו פיקוח של
 רוקח בעל רשיון. מוצע שלא יוכל להיות בעליו של בית מרקחת אלא רוקח בלבד(סעיף 8).
 הגבלה זו לא תחול על מי שהיה בעל בית מרקחת לפני תחילתו של החוק (סעיף 19 גב)).
 כן מוצאים מן הכלל בתי מרקחת בבעלותם של מוסדות רפואיים ציבוריים ושל בתי חולים

 המספקים תרופות לחולים שבטיפולם בלבד (סעיף 16-8א).
 אלמנתו של רוקח תוכל לקיים את ביתי המרקחת גם אם איבנה מוסמכת. כן יוכלו
 לקיים את בית המרקחת יורשים של רוקח אם אחד מהם הוא בעל רשיון. יורשים שאין
 ביביהם בעל רשיון, ואין ביניהם צאצא של המוריש הלומד להיות רוקח, יהיו רשאים לקיים

 את בעלותם בבית המרקחת שנתיים בלבד מיום מות מורישם (סעיף 8).

 4. מוצע להרחיב את סמכויותיו של שר הבריאות בכל הנוגע לרעלים. הוא יהיה רשאי
 לסווגם לפי מטרות שימושם, או לפי עקרונות אחרים שייראו לו ולקבוע הוראות בצווים
 בדבר ייצורם, ייבואם, ייצואם והמסחר בהם (סעיף 14). כן יוכנסו לתחום החוק ״כימיקא־
 לים מזיקים״, היינו חמרים שייתכן שאינם בעלי רעילות חריפה, כגון המרי ניקוי ביתיים,
 אך השימוש הבלתי זהיר בהם, או אריזתם בצורה לא מתאימה, עלולים להיות מסוכנים

 לבריאות (סעיף 14).

 וזו לשון סעיפי החוק הקיים שמוצע לתקנם או לבטלם:
ד הבריאות. ד ש רושו מנהל מ  ״2. ״מנהל״ פי

ו ת ת רשימת החמדים המתוארים ב ת׳ לשבות א מו פורפם ברשו ו שי צ ת׳ ב ר הבריאו י ש א ש * ר 2 Ä 
כן להחליף את התוספת בולה. , ו ו נה לפקודה ז ת הראשו פ  ס

ן לעסוק ברוקחוח; בתנאי שאפ היה המבקש ו ם מתן הרשי לם ע ח אחת תשו ר י  10. אגרח של ל
י אוקטובר 1918, נ ו מטעם בית הספר הקיסרי העותמני לרפואה לפ ה ל תנ י דת היתר שנ  בעל תעו

ם אגרה. ב בתשלו י  אין הוא חי
ל המוכיח להנחת דעתו של המנהל —  13. ב

י רוקח מוסמך; ״ ת הכשרה בבית מרקחת המתנהל ע ו נ  (ד) כי השלים שלוש ש

נה (א״י) בבחינה קבועה ברוקתוח; י עמד בפלשתי  (ה) כ

קח ר לרו ו ן לשמש כעי ו קבל רשי י ׳ ו ך ל כ גיש בקשה ע ת, לכשי ם במחלקת הבריאו ש ר  י

ל ם מאה מי ף 13׳ ומס בסכו ׳י סעי יחן עפ׳ ן הנ ו ל רשי וטל ע ל י י  ..15. מם בסכום חמש מאות מ
. ן ו ל חידוש של רשי ל כ וטל ע  י

רך שבעל בית המרקחת ן צו ׳ אבל אי ן ו ל רשי ע ר לפיקוחו של רוקה ב ת מרקחת יהא מסו  16. בל בי
ר מבית מרקחת אחד. ת ו י ם ל ות בעלי ל אדם להי ל ב ו כ י ת, ו עי ל הכשרה מקצו ע  יהא ב

ות ו להי ר ל ו ס ם, א ת אחרי רו ו בשי רי א בו ם, במרפאה או במוסד צי י ל ח המשמש בבית חו ק ו  17. ר
ף 32 (2). י ע ס ה ב תנ ט למו ר ׳ פ ת ח ק ר ת מ י הל ב ו לנ ת מרקחת׳ א  בעל בי

ב, 3.9.1862 ׳ ׳ ׳ בא5ו5 תעכ ק 529, ד ו ת ח ו ע צ  , ה



 18. (1) יש לקבוע במקום בולט מחוץ לכל בית מרקחת שלט שיהא יכתוב. בו באנגלית ובערבית
ת  או באנגלית ובעברית שמו של הדוקה בעל הרשיון הממונה על בית המרקחת ושם בעליו שלבי

 המרקחת.
 (2) באותו שלט או בשלט אחר יצויינו השעות שבהן פתוח בית המרקחת לחלוקת רפואות.

 20. (1) יכול רוקח בעל. רשיון להעסיק עתר אחד או כמה עוזרים שיעזרו על ידו בעבודת
 בית המרקחת.

ל רשיון בתנאים אלה—  (2) מותר לו לעוזר לרוקח לרקוח סמים וסמי רעל בבית מרקחת מ

 (א) בכל עת׳ במעמדו ובהשגחתו של הרוקח בעל הרשיון;

 (ב) בהעדרו של הרוקח בעל הרשיון׳ יהא מיתר לו לעסוק בכך באותן השעות
 שתקבענה;

 (ג) בתקופות העדר מקריות של הרוקח בעל הרשיון׳ יהא מותר לו לעסוק בכך.
 למשך זמן שלא יעלה על ארבעה ימים לכל ששה חדשים;

 בתנאי שנתקבלה תחילה הסכמה בכתב מרופא מחלקת הבריאות של המחוז שבו מצוי בית
 המרקחת.

 (3) עוזר לרוקח האחראי לבית מרקחת למשך זמן העדרו של הרוקח בעל חרשיו״ןל *חולו
 עליו כל ההתחייבויות של הרוקח הקבועות בפקודה זו.

 42, קמעונאים של סמי רעל לא ימכרו סמי רעל במשקלות רפואה או לעם שימוש ברפואות׳
 ולא יהא מותר להם למכור סמי רעל" אלא לאותם האנשים שחפ יודעים אותם כאנשים בעלי אופי
 טוב ולשם מטרה כשרה׳ אם לשימוש בתעשיה או בחקלאות או באמנויוח היפות׳ או למי שיש
 בידו תעודת חתומה פ״י מושל המחוז אי ע״י מפקח משטרה מהוזי המציינת אח מהותו של הרעל׳
 את הכמות הדרושה יאח המטרה שלשמה הוא נדרש ואח שמו׳ משלח ידו וכתבתו של הקונה ואח

 תאריך מחן התעודה; על המוכר לשמור אותה תעודה עפ פנקס המכירה של סמי הרעל.

 43. (1) מקום שנתלבן לנציב העליון — לאחד קובלנת המנהל או לל אדם הרואה עצמו
 מקופת — כי רוקח או רוקח עוזר -

 (א) היה אשם כהתנהגות שאינה הולמת את המקצוע כרוקה׳ או רוקח עתר׳ הכול
 לפי הענין׳ או

 (ב) השיג את רשיונו באמצעות הצגת עובדות בלתי נכונה׳ או

 (ג) גילה את אי־־יכולתו אל רשלנותו הגסה במילוי חובותיו ברוקח אז רוקח עוזר׳
 הכל-לפי הענין׳ או

ו  (ד) התמיד להפר אח — -או לחדול מלמלא אחר — קביעותיה של- הפקודה הזאת׳ א

 (ה) נתחייב בדין על עבירה פלילית׳ להבדיל מעבירה לפי הפקודה הזאת׳

 רשאי הנציב העליון — בצו בחתימת־ידו — לבטל את הרשיון או להורות כי יותלה לאותו
 זמן שיהיה עשוי לקבעו באותו צו;

 בתנאי כי לא יינתן שום צו על ביטול או התלייה לפי הםעיף־הקטן הזה׳ אלא־אם היתד׳ לל
 לאדם׳ שעליו קבלו׳ הזדמנות להגיש הרצאת־דברים בכתב כדי ללמד זבות על עצמו.ולהרצות
 את עניינו בפני ועד המורכב מן המנהל ואותם בני־אדם׳ שיהיה הנציב העליון עשוי לקרוא

 בשמם׳ ואחד מהם יהיה נציגו של היועץ המשפטי,

 (2) הוועד׳ שעליו מרומז בםעיף־קטן(1)׳ יגיש דין־וחשבון ככתב לנציב העליון.

 (3) לצרכי הסעיף הזה יהיו רואים אדם כאילו היחה לו הזדמנות להגיש הרצאת־דבריפ
 בכתב׳ כדי ללמד זבות על עצמו׳ אם תימסר - לבל־הפחות שלושים יום לפני מתן הצו על אותם

. ׳ שי  ביטול או התלייה - הודעה — בדבר הביטול או מהתלייה שמתכוונים לערבם — לו באופן אי
 או מתוך שתושאר בשבילו במקום כתובתו הידועה לאחרונה׳ או מתוך שתישלח באמצעות הדואר

 במכתב רשום הערוך אליו לפי כתובתו הידועה לאחרונד״

 (4) המנהל רשאי לבטל - בצו בחתימת־ידו — כל רשיון לעסוק ברוקחות או לעסוק
 ברוקח עתר׳ שהוענק לפי הפקודה הזאת׳ אם נחה דעתו בי המחזיק בו —

 (א) אינו זכאי עוד בישיבת־קבע בפלשתינה (א״י)׳ או
 (ב) מת.

 (5) עם הוצאת צו על ביטול או התלייה לפי הסעיף הזה׳ ימסרו המחזיק ברשיון שבוטל או
 הותלה׳ או — במקרה שמח המחזיק - בא־כוחו האישי החוקי׳ את רשיונו למנהל.

 (6) כל אדם׳ המוצא את עצמו מקופח בכל" צו על ביטול או התלייה לפי ה־סעיף חזה׳־־
 רשאי לערער — במשך שלושה חדשים לאחר קבלו הודעה על מתן צו בזה — על אותו צו בפני
 בית־המשפט העליון׳ היושב לדין כבית־משפט גבוה׳ ובכל ערעור כזה רשאי בית־־המשפט העליון

 הצעות חוס 529, ר׳ באלול תשכ״ב, 3.9.1962



ו ג / ו ר ר יציאות הערעו ב ד כ : ה א ר ו ל ה ת ג ו ב ר ת, ל תו או , שיחשב! לנ ן י י ת אותן הוראות בענ ת  ל
ן יחיה סוטי ומכריע. ו  בית־המשפט העלי

ל שופט שלום לענשו בעונשין ו כ י ו יאשם בעבירה ו ראה מהוראות פקודה ז ל הו  46. בל העובר ע

נו: — - י ו בכמה מהם, דהי  הבאים א

ט; נ ו ם המשים פ ס בסכו  (א) קנ

־ ר מששה חדשים; י ת ו  (ב) מאסר/ לא• י

 (ג) החרמת מהמרים שנעשתה בהם העבירה;

פה ידועה; לם או לתקו ת המוסד, לעו ר י ג ס ן ו ו ל הרשי טו : בי ( ד )  _-_•-.-־ :

פה ידועה. ו לתקו . לעילם א ת רעל/ ר י כ מ דת ההיתר ל ל תעו ו ט י  י >ה) ־ ב

ת בדבר - ו ב להתקין תקנ ל הנצי ו כ  47. י

, ו ה ז ד ו ק פ - י ״ פ ש : ם ת נ י ת נ ת ו ו נ ו ה רשי ש ק ב - מ ה ע י ל פ נהגו ע  ־ (א< הפרוצידורה־ שי
נזת והמסים שישולמו בקשר עפ.:כך; ::־ ו ־ :חידוש:דשי _ . ־ ׳ . ־ ־ - .  ־

ת כו ות הכרו ר הפעולות הפורמלי מ ג ק צמקצופ-עד ל ת לעסו י תד זמנ ת הי ד ו ע ת ן ת מ  (ב) .
; ן ו ן הרשי ת מ  ב

דיפלומית ות ו נ ד׳ בחי ל לימו ם ש רסי . קו ר לדוקחות׳ פ  (6 האוביברםיפאוח,- בחי ס

- ; ו רך פקודה ז -שיכירו בהם לצו

רי רוקחים; ז  .. (ד) תגאי הבחינה לעו

קח; ון כעוזר" לרו ן רשי ת מ 0 הבקשות ל פ ו ט  (ה) ז

ת בהעדרו של הרוקח ו א ו פ ו ר ד ת י ח ת ד לרוקה-להוציא מ ח ' (ו). זז^עות שבהן יוכל" פ •־־־ . 
; ן ו ל הרשי ע ב י " 

- ך תקנה ע&״י־פקוחדזו.״ . ר אחרי המצרי ב ל ד >.^:.״,.׳־ ••.".:"__ -(ז) כ :^ 

 הסמכויות הנתונות לנציב העליון לפי פקודת הייוקהיס, גתמנת כיום לשר הבריאות.

 ״: :חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון), תש0ב--1962

 1. אחרי סעיף 4 לחp המוסד העליון ללשון העברית׳ תשי״ג-?1195, (להלן-החוק העיקרי<׳
-*בוא.: .

ד 4א. (א< המוסד רשאי למנות חברי כבוד, מבין חבריו ומבין שאינם  ל ״חברי כבו
 חבריו, ובלבד שמספרם לא יעלה על מספר חברי המוסך באותה שעה.

 (ב) נתמנה חבר המוסד לחבר כבוד, רשאי המוסד למנות חכר
 ^ - אחר למקום שנתפנה.״

 2. . בסעיף 7 לחוק העיקרי, בפסקה >1), בסופה, יבוא ״ואת חברי הכבוד״.

ר ב ס י ה ר ב  ד
 הבםיון בניהול המוסד העליון ללשון העברית העלה את הצורך לאפשר מינוי חברי
 כבוד, היינו אנשים שמחמת גילם׳ מצב בריאותם או מסיבות אחרות אינם יכולים לשאת
 בעול עבודה מתמדת במוסד, אבל יש בידם לתרום -חלקם לעבודתו על ידי השתתפותם
 לפרקים בדיוניו־או בדרך אחרת. סעיף 4א המוצע בא לאפשר מינוי כאמור, והתיקון המוצע

 בסעיף 7 לחוק העיקרי - לאפשר למוסד התקנת תקנות לענין זה.

״ג עמי 168.  * ס^ח 135׳ תשי
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 חוק המועצה להשכלה גבוהה(תיקון מס׳ 2), תשכיב-1962

1, במקום סעיף 4 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי״ח-11958 (להלן - החוק העיקרי),
 החלפת םעיו׳ 4 

 יבוא:
 ״מםפרחבדי 4, מספד חברי המועצה ייקבע מתקופה לתקופה על ידי הממשלה

ה על־פי המלצת שר החינוך והתרבות, ובלבד שהמספר לא יפחת מתשעה צ ע י מ  ה

 עשר ולא יעלה על עשרים וחמישה, ושד החינוך והתרבות ביניהם.״

א 2. אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: ו 4 י ע ח ס 5 ם י  ה

-הרכב המועצה 4א. חברי המועצה יוצעו לנשיא המדינה על ידי הממשלה. לפחות שני

 שלישים מהם יהיו בעלי מעמד גבוה בשדה ההשכלה הגבוהה׳ שהמליץ
 עליהם שר החינוך והתרבות לאחר התייעצות עם המוסדות המוכרים

 להשכלה גבוהה.״ ?

ר 5 3. בסעיף 5 לחוק העיקרי׳ יימחקו המלים ״מבין הארבעה או מבין השבים עשר כאמור״. י ע  *יקיז ס

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בסעיף 4 לחוק העיקרי נאמר כך:
 ״כל מועצה תהיה של תשעה עשר חברים בהם שר החינוך והתרבות, ששה חבריפ שיוצעו על־ידי
 הממשלה ושנים עשר חברים בעלי מעמד גבוה בשדה ההשכלה הגביהה שיוצעו על־ידי הממשלה/
 למועצה השניה ולמועצות הבאות אחריה לא תציע הממשלה שנים עשר החברים באמור אלא
 לאחר ששר החינוך והחרבות יוועץ בענין זה עם המוסדות להשכלה גבוהה שחוברו לפי חוק זה.״

 הנסיון הוכיח שהמספר תשעה עשר אינו מספיק לצרכיה של המועצה למעשה. אנשי
 המדע נדרשים תכופות להשתתפות בקונגרסים בין־לאומיים ורבים מחברי המועצה נעדרים
 בשל כך מן הארץ, עד שהמועצה מתקשה לעתים בכינוס קוורום לישיבותיה. מתרבים
 והולכים גם מוסדות ההשכלה המוכרים על־ידי המועצה ולחלק מהם היא מצווה להועיד

 ייצוג נאות של חבריה.
 על כן מוצע להגדיל את מספר חברי המועצה עד עשרים וחמישה׳ ועם זאת לשמור

 על המספר הקיים - תשעה עשר - כמספר מינימלי.
 היחס המספרי הקיים בין נציגי הציבור במועצה לבית נציגי מוסדות ההשכלה הגבוהה

 נשאר כמות שנקבע בחוק - שליש לציבור ושני שלישים למוסדות.
 בסעיף 5 לחוק העיקרי נאמר כך:

 ״נתפנה מקומו של חבר המועצה מבין הארבעה או מבין השנים עשר כאמור, תוך תקופת כהונתה
 של מועצה׳ מחמת בל סיבה שהיא, יתמנה במקומו לתקופת כהונתה של אותה מועצה חבר אחר

 בדרך שנקבעה למינויו של החבר שמקומו נתפנה.׳־-

 לאור התיקונים שנעשו בשנת תשכ״א, בהם הוגדל המספר המקסימלי ל־19 במקום 17,
 ולאור התיקון המוצע כיום, אין למלים ״מבין הארבעה או מבין השנים עשר כאמור״ כל

 משמעות ויש למחקן.

 ! ס׳׳ח 261׳ תשי״ח, עמי 191; ס״ח 327, תשב״א, עמי 31.

 הצעות חוק 529, די בא5ו? תשב״ב, 3.9.1962
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