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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק מקצועות רפואיים (אגרות), תש״ל-1970

 1. בפקודת המתעסקים ברפואה, 1947 1 -
 (1) בסעיף 5, סעיפים קטנים (3) ו־4גב) - בטלים:

 (2) אחרי סעיף 22 יבוא:
 ״אגרות 22א. שר הבריאות רשאי לקבוע בצו אגרות בעד רשיון לעסוק ברפואה

 ובעד תעדדת־היתר זמנית לעסוק ברפואה, שישולמו עם מתן הרשיון יאו
 תעודת־ההיתר או עם הידושה של תעודת־ההיתר.״

 תיקון פקודת
 המתעסקים

 כרפואה׳ 1947

 2, בפקודת רופאי שיניים, 1945 2 -
 בסעיף 5, סעיפים קטנים (2) ו־(3)(ב< — בטלים;

 בסעיף 7(א), פסקה (7) - בטלה;
 אחרי סעיף 17 יבוא:

 17א. שר הבריאות רשאי לקבוע בצו אגרות בעד רשיון של רופא שיניים,
 בעד תעודת־־־היתר זמנית של רופא שיניים ובעד כל חידוש של תעודת־
 היתר כזאת, ובעד תעודת־היתר של מרפא שיניים ובעד כל חידוש של
 תעודת־היתר כזאת, והאגדות ישולמו עם מתן הרשיון או תעודת־ההיתר

 או עם חידושה של העודת־ההיתד.״

(1) 
(2) 

(3) 

 תיקון פקודת
 רופאי שיניים׳

1945 

 תיקון פקודת 3. בפקודת המיילדות 3
 (1) בסעיף 5, סעיפים קטנים (2) ד־(5) — בטלים: המיילדות

 (2) בסעיף 5א, סעיף קטן (3) - בטל;

 (3) אחרי סעיף 19 יבוא:

ת 19א. שד הבריאות רשאי לקבוע בצו אגרות בעד רשיון, רשיון זמני ו ר ג א  ״
 ותעודת־היתר ארעית לעסוק ביילוד, ובעד חידוש של רשיון זמני
 ותעודת־היתר ארעית, והאגרות ישולמו עם מתן הרשיון, או עם מתן

 הרשיון הזמני או תעודת־־ההיתד או עם חידושם.״

 תיקח פקודת 4. בסעיף 36(5) לפקודת הרוקחים*, במקום ״אגרה של 10 לירות״ יבוא ״אגרה שקבע
° שר הבריאות בצו״. י ז 1 ק י י ז  ז

 •1 ע״ר ל194׳ תוס׳ 1׳ עמ׳ 262.
 2 ע״ר 1945׳ תו0׳ 1׳ עמ׳ 1.

 3 חוקי א״י׳ פרק צג׳ עמי 903.
 *׳ חוקי א׳׳י׳ פרק קי׳ עמ׳ 1102.
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 האגרות בעד רשיונות לרופאים, לרופאי שיניים, למרפאי שיניים ולמיילדות״ וכן
 האגרות להיתר לסחור בסמי רעל, נקבעו בחוק, חלקן עוד בימי המנדט וחלקן לפני מספד
 שנים ניכר. שיעורי האגרות הללו שוב אין להם הערך שהיה להם בשעה שנקבעו. מוצע
 שהמסגרת המשפטית לקביעת האגרות תהיה בצווים של שר הבריאות, ובצווים אלה ייקבעו

 שיעורי האגרות החדשים.

 תשי״א—1951׳ או — אם אוחו אדם פלה לארץ אחרי
 היום האמור — חוך 12 חודש מיום עלייתו לארץ* אך לא
 יאוחר מתום שלוש שנים מיום תחילת תקפו של החוק
 האמור; המנהל לא יתן תעודת היתר אלא אם בובת שנת

 קיימו במבקש שבעה אלה:
 (ד) שילם אגרה של לירח אתת״;

 אלה הוראות פקודת המיילדות שמוצע
 סעיר * לבטלן:

 ״5. (2) מם של המש לידות ישולם בעד הרשיןן.
 (5) בעד רשיון זמני תשלום אגרה של חמש

 לידות.

 5א. (3) בעד תעודת היתר ארעית תשולם אגרה של
 המש לירות.״

 וזח :וסחו של סעיף 36 ;5) לפקודת
 ״**י 4 הרוקחים:

 •בעד תעודת היתר או חידושה תשולם אגרה של 10
 לירות.״

 אלה ההוראות של פקודת המתעסקים ברפואה׳
!* * ד194׳ שמוצע לבטלן:  סע,

 ״5. (3) דמים כדי שתי לירות יושמו על הענקת רשיון
 מאת המנהל לעסוק ברפואה.

 (4) (ב) דמים כדי המש מאות פרוטות יושמו על
 הענקת תעודת־היתר זמנית לעסוק ברפואה׳ שתוענק
 לפי הסעיף הקטן הזה׳' ועל כל חידוש וחידוש של

 אותה תעודת־היתר;״

 ואלה הוראות פקודת רופאי שיניים׳ 1945
 ?זע*1 * שמוצע לבטלן:

 ״5. (2) דמים כדי שתי לירות יוטלו על הענקת רשיון
 לעסוק בריפוי־שיניים.

 (3) (ב) דמים בדי חמש מאות פרוטות יוטל/ על
 הענקת תעודת־היתר זמנית לעסוק בריפוי־שינייס׳ שתוענק

 לפי סעיף זה׳ ועל כל'חידוש של אותה תעודת־־היתר;״•

 ד. (א) המנהל רשא* לתת תעודות־היתר לעסוק בריפוי
 שיניים לכל אדם שהגיש בקשה על כך תוך 12 חודש מיום
 תחילת תקפו של החוק לתיקון פקודת דופאי־שיניים׳

ת חוק 887, כי׳ו בסיון תש׳׳ל, 30.6.1970  הצעו



 המחיר 12 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


