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ות ק א׳: פרשנ ר  פ

ק זה - הגדרות  1. בחו

: ז נוסח חדש], התשמ״ה-1985  ״בעלי חיים״ ו״גוויה״ - כהגדרתם בפקודת מחלות בעלי חיים [

 ״הועדה המייעצת״ - הועדה שהוקמה לפי סעיף 10¡

 ״המנהל״ - מנהל השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות;

ר ב פ י ה ר ב  ד

 שםעיפיו מדברים בדרך כלל בעד עצמם, תצויין בדברי
 ההסבר לנוחיותו של המעיין, רק תמציתם של הסעיפים וכן
 הסברים מיוחדים באותם המקרים בהם יש צורך מיוחד

 בהדגשה.

 סעיפים מוגדרים מושגים המופיעים בחוק כשהחשי׳
 1 עד '3 בות העיקרית היא בהגדרת,״עיסוק ברפואה
 וטרינרית״, הכוללת בצורה מפורטת את מכלול פעולותיו

 מבוא

 החוק המוצע בא להחליף את פקודת הרופאים הוטרינר
 יים, 1929 (להלן - הפקודה). עם חלוף הזמן ולאור הנםיון
 שנרכש בהפעלת הפקודה, נתגלה הצורך להסדיר מחדש את
 תחום העיסוק ברפואה וטרינרית בישראל ולהשוותו, בשינו
 יים המחוייבימ, להסדרים החוקיים הקיימים בתחום העיסוק
 ברפואה וברכ!ואת שיניים. מאחד שמדובר בחוק חדש,

 ס׳׳וז התשמ״ה, עמ׳ 84.
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ת בדיקה, איבתו!־, ריפוי, ניתוח וטיפול רפואי בבעל חיים או  ׳עיסוק ברפואה וטרינרית״ - לרבו
עת היותה , בדיקה של גוויית בעל חיים לשם איבתו! מחלה או לשם קבי נת מרשם עבורו  נתי

 ראויה למאכל אדם:

 ׳רופא וטרינר״ י מורשה לעסוק ברפואה וטרינרית לפי סעיף 2:

 ׳השר״ - שר התקלאות.

ת רי נ אה וטרי  פרה ב׳: ייהוד העיסוק ברפו

 2. מי שבידו רשיון או היתר זמני או היתר מוגבל לפי תוק זה רשאי לעםוק בדרך של משלח־יד
 ברפואה וטרינרית.

 3. (א) מי שאינו רופא וטרינר לא יעסוק ברפואה וטרינרית ולא יתחזה, במפורש או מכללא,
ת באישור ועדת ו נ ר בתק  כעוסק ברפואה וטרינרית או ככשיר לעסוק בה: ואולם רשאי השר להתי
אה וטרינרית כמשלח־יד  העבודה והרווחה של הכנסת, ביצוע פעולות מסויימות של עיסוק ברפו
ת, לביצוע אותן ו  על ידי מי שאינו רופא וטרינר, ובלבד שהוא בעל כשירויות שנקבעו בתקנ

 פעולות.

רת משלח־יד,  (ב) האמור כסעיף זה אינו בא למנוע מתן עצה או טיפול רפואי שלא במסג
 או עבודה תחת פיקוחו האישי הישיר של רופא וטרינר.

ל רשיון לעסוק ברפואה וטרינרית (להלן - ב ק  4. (א) מי שנתקיימו בו כל אלה זכאי ל

 רשיון):

ע בישראל: ב  (1) הוא אזרח ישראלי או בעל רשיון לישיבת ק

 (2) הוא בעל השכלה ברפואה וטרינרית;

סוק ר העי סו  אי
ת רי נ י טר אה ו  ברפו

ר נ י טר ו ו נ  למי שאי

ר ב פ  ה

 והוא מוכר כמוסד להשכחה גבוהה. מן הראוי איפוא להבחין,
 בעת בדיקת כשירותם של המבקשים רשיון לעסוק ברפואה
 וטרינרית, בין אלה שלמדו בישראל לבין אלה שלמדו בחוץ
 לארץ. בעוד מי שלמדו בישראל השתלמו במסגרת לימודיהם
 בנושא התחיקה הוטרינרית בישראל, הרי שנושא חשוב זה
 לא בלמד על ידי רופאים וטרינרים שלמדו בחוץ לארץ. יש
 חשיבות עליונה לידיעתו של הרופא הוטרינר את חובותיו
 בכל הקשור לדיווח על מחלות בעלי חיים וחובות אחרות

 שמטרתן למנוע מגיפות.

 לפיכך מוצע כי כתנא־ להרשאתם, יעמדו מ־ שסיימו
 לימודיהם בחוץ לארץ, בבחינות שיקבע מנהל השירותים
 הוטרינריים בהתייעצות עם המועצה המדעית של הסתדרות

 הרופאים הוטרינריים בישראל.

 כמו כן לנוכח ההבדלים בתכניות הלימודים בבתי הספר
 לרפואה וטרינרית שבחוץ לארץ, מוצע כי כתנאי להרשאתם
 של רופאים וטרינרים שלמדו בחוץ לארץ יהיה עליהם להוכיח
 כי למדו במוסד להשכלה גבוהה ובידם תעודת גמר שהמנהל

 הכיר בהם.

י ר ב  ד

 המקצועיות של רופא וטרינר. עיסוק זה ייוחד רק לרופאים
 וסר־נר־ם מורשע^אך אין בהוראות החוק כדי למנוע כל אדם
 ממתן עצה או טיפול, שלא במסגרת משלח־-ד. או מעבודה

 תחת פיקוחו הישיר .שד רופא וטרינר.

 כמו כן ולאור קיומן של פעולות הנכנסות להגדרת
 ״עיסוק ברפואה וטרינרית״, כגון השתלת עוברים כבקר ללא
 ניתוח, המבוצעת על ידי מי שעברו הכשרה לפעילות זו,
 מוצע להסמיך את שר החקלאות לפטור מהוראה של החוק
 מבצעי סוגי פעולות מסויימות שהם בעלי כשירויות הדרו
 שות לביצוע פעולות כאמור, הכל כפ• שייקבע בתקנות

 באישור ועדת העבודה דהדדדחד, של הכנסת.

 סעיף 4 החוק המוצע קובע מה הם הכישורים הנדרשים
 מאדם המבקש להיות רופא וטרינר ואת הדרך להשגת רשיון

 לעסוק ברפואה וטרינרית.

 כשהוחקה הפקודה בשנת 1929 לא היה קייס בארץ .
 ישראל בית ספר לרפואה וטרינרית. כיום קיים בית ספר
 לרפואה וטרינרית ליד האוניברסיטה העברית בירושלים,
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ות שקבע המנהל, בהתייעצות עם המועצה המדעית של נ  (3) הוא עמד בבחי
ת הרופאים הוטרינריים בישראל, זולת אם הוא בעל השכלה ברפואה  הסתדרו

 וטרינרית כאמור בסעיף קטן ב(1):

 (4) הוא לא הורשע בעבירה פלילית שיש בה קלון.

 (ב) ואלה בעלי השכלה ברפואה וטרינרית לענין סעיף קטן (א):

 (1) מי שפקולטה או בית ספר לרפואה וטרינרית במוסד להשכלה גבוהה בישראל
 העניקו לו תואר המעיד על סיום חוק לימודיו כרופא וטרינר, ובלבד שהמועצה

 להשכלה גבוהה הכירה באותו מוסד ובאותו תואר!

ר לרפואה י פ ת ס  (2< מי שסיים "לימודיו ברפואה וטרינרית בפקולטה או בבי
 וטרינרית בחוץ לארץ שהמנהל הכיר בהם וניתנה לו תעודת גמר שהמנהל הכיר בה.

י ו נ  5. לא ישתמש אדם בתואר ״רופא וטרינר״ או תואר דומה המרמז על היותו רופא וטרינר, אלא ייחוד הכי
 אם כן הוא מורשה לעסוק ברפואה וטרינרית לפי חוק זה.

• י ר ת ת ע ק ס ע ר ה  6. רופא וטרינר רשאי להעסיק, בפיקוחו האישי, עוזרים בעבודתו המקצועית, אך לא יתי
ין דורש שיקול דעת נרית כשהענ  למי שאינו רופא וטרינר לבצע-פעולות של עיסוק ברפואה וטרי

 או מיומנות מקצועיים של רופא וטרינר.

ת להחזיק ו ש ו ד  7. רופא וטרינר רשאי להחזיק סמים ותרופות הנחוצים לטיפול בבעלי חיים בחצרי
ת פו תרו ך סמים ו י ל ע ב ת ל פו  ולהשתמש בהם לטיפול כאמור או לשעת חירום, אך לא ינפק ולא יספק סמים או תרו

: רופא 2  של בעל חיים תולה אלא לפי הוראות פקודת הרוקתים ן נוסת תדש], התשמ״א-1981
 וטרינר יהיר: כפוף להוראות יכל חיקוק לעניו החזקה ושימוש בסמים או רעלים.

י מומחה ר א ת ת ו נ ן תק ת הרופאים הוטרינריים בישראל, להתקי  8. השר רשאי, לאתר התייעצות בהסתדרו
 ולקבוע בהן הוראות בדבר - -

 (1) מומחה בענפי הרפואה הוטרינרית השונים והתנאים לאישור התארים:

ת ולקבוע צורתן, ו נ  (2) חיוב מבקש אישור לשימוש בתואר מומחה שיעמוד בבחי
 תכניתן ומועדיהן.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 8 רופאים וטרינרים רבים מקדישים את מרב
 עתותיהם ומאמציהם לענפים מםויימים ברפואה הוטרינרית
 ורוכשים בהם ידע, נסיון ובקיאות מיוחדים. כדי לתת הכרה
 להשתלמות שיטתית בענף מסויים, ובן כדי למנוע מרופא
 וטרינר שלא השתלם כנדרש להציג עצמו בבעל כשירות
 מיוחדת" בענף פלוני ברפואה הוטרינרית, מן הראוי לתת
 הכרה על פי דין לתואר ״מומחה״ לענפי הרפואה הוטרינרית

 השונים.

 לפיכך מוצע ששר החקלאות יהא רשאי לקבוע בתקנות
 תוארי מומחה, התנאים לזכאות לשימוש בתואר והנהגת

 בחינות מתאימות.

 סעיף 5 מי שאינו מורשה לעסוק ברפואה וטרינרית לא
 ישתמש בתוא- המרמז על היותו רופא וטרינר. הוראה זו לא
 תמנע שימוש בתואר אקדמי בידי מי שפיים חוק לימודיו

 ברפואה וטרינרית.

 סעיפים רופא וטרינר יורשה להעסיק עוזרים בעבודתו
 6 ו־7 המקצועית אך לא יניח'להם לבצע עבודה

 הדורשת שיקול דעת או מיומנות מקצועיים.

 רופא וטרינר יורשה להחזיק ולהשתמש בסמים וכתרו
 . פות הנחוצים לעבודתו, אך יהיה כפוף להוראות כל חיקוק בר

 תוקף לעניו החזקה ושימוש בסמים וברעלים.

ח חדש 35, עמי 694. ם ת ישראל, ט נ י ז  י דיני מ
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 פרה ני: רישוי רופאים וטרינריים

 9. (א) בקשה לרשיון לעםוק ברפואה וטרינרית תוגש למנהל.

 (ב) מילא המבקש אתר התנאים המפורטים בסעיף 4, יתן לו המנהל רשיון.

 (ג) לא שוכנע המנהל כי נתקיימו במבקש התנאים הנדרשים, יעביר את הבקשה לחוות
ל הועדה המייעצת.  דעתה ש

 (ד) המנהל יפעל על פי המלצת הועדה המייעצת אלא אם שוכנע, מטעמים שיפורטו, כי
ל את המלצתה. ב ק  אין ל

ל שלושה שחבריה נות לעיסוק ברפואה וטרינרית יקים השר ועדה ש ו  10. (א) לעניו מתן רשי
 הם:

ל משרד החקלאות:  (1) רופא וטרינר מהשירותים הוטרינריים ש

ל ההוראה במוסד ר בסג ב  (2) שני רופאים וטרינרים, שלפחות אחד מהם הוא ח
, 3  להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה. גבוהה, התשי״ת-1958
 שדרגתו אינה נמוכה מדרגת מרצה בכיר: חברים אלה יתמנו מתוך רשימה שהגישה
ת את הרשימה  הסתדרות הרופאים הוטרינרים בישראל: לא הגישה ההסתדרו
 האמורה תוך חדשיים מיום שקיבלה דרישה לכך, ימנה השר שני רופאים וטרינרים

 ככל שייראה לו.

 (ב) השר ימנה את יושב ראש הועדה מבין חבריה.

 (ג) לכל חבר של הועדה המייעצת ימנה השר ממלא מקום בדרך ובתנאים שבהם מינה את
 החבר.

 (ד) הודעה על מינוי חברי הועדה וממלאי מקומם תפורסם ברשומות.

, ובלבד ב ולמנותו נתו של חבר הועדה המייעצת תהא שלוש שנים ומותר לשו פת כהו  11. תקו
נתו תמה יוסיף לכהן עד  שלא יכהן יותר משלוש תקופות כהונה רצופות: חבר הועדה שתקופת כהו

 למינוי תבר אתר במקומו.

 12. נפטר חבר הועדה או התפטר או שנבצר ממנו למלא את תפקידו, יכהן ממלא מקומו
 במקומו.

ר ב ה מקומו של ח  13. (א) תוקף החלטותיה של הועדה המייעצת לא ייפגע מחמת שנתפנ
 הועדה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

ב דעות של חבריה.  (ב) החלטותיה של הועדה המייעצת יתקבלו ברו

 (ג) הועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בחוק זה או בתקניה. לפיו.

 14. (א) הועדה המייעצת רשאית להזמין את המבקש להתייצב לפניה ולהחקר על לימודיו
 ברפואה וטרינרית ועיסוקיו בה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 התנאים למתן רשיון, תועבר הבקשה לחוות דעתה של ועדה
 מייעצת אשר החוק מפרט בסעיפים 9 עד 14 את הקמתה,

 הרכבה, סדרי עבודתה"וסמכויותיה.

 !עיפים מנהל השירותים הוטרינריים יוסמך להעניק
 1 עד 14 רשיונות לעיסוק ברפואה וטרינרית למי שעמד
 :תנאים שנקבעו בחוק. אם לא שוכנע כי נתמלאו במבקש בל

 ס״ח החשי״ח, ענ?׳ 191: התשלי׳ז, עמי 94.
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ב למתן רשיון אלא אם נתנה הזדמנות נאותה רו ל סי  (ב) הועדה המייעצת לא תמליץ ע
 למבקש להופיע לפניה ולטעון את טענותיו.

ק ברפואה היתר זמני ת הייתר זמני לעסו ת והל למתן רשיון רשאי המנהל ל  15. (א) עד להשלמת הנ
 וטרינרית לתקופה, שאינה עולה על שנה, ורשאי הוא לעשות כן אף בכל מקרה שראה צורך בכך.

 (ב) המנהל רשאי לפי שיקול דעתו לחדש היתר זמני.

. בל היתר זמני יחזירנו למנהל" ביום פקיעת תקפו  (ג) מי שקי

 (ד) הוראות חוק זה לענין רשיונות, למעט סעיפים 4 (א)(1) ו־4(א<(3), יחולו, בשינויים
 המחוייבים, גם על היתרים זמניים ועל המחזיקים בהם.

נרית למי שאינו בעל רשיון היתר מוגבל גבל לעיסוק ברפואה וטרי ת היתר מו ת  16. (א) המנהל רשאי ל
ים בו התנאי שבסעיף 4 (א<(2) והוא הגיע לישראל למטרת  לישיבת קבע בישראל, ובלבד שנתקי

 עיסוק בהוראה, מחקר או ייעוץ ברפואה וטרינרית.

ל את תוקפו של היתר לפי סעיף זה לזמן, לענף רפואי וטרינרי או  (ב) המנהל רשאי להגבי
ל שייראה לו. כ ע תנאים וסייגים אחרים כ  למקום, וכן רשאי הוא לקבו

ל כך לפני בית המשפט המחוזי תוך ערעור בשל  17. (א) מי שסורבה בקשתו לרשיון רשאי לערער ע
ל הודעה על הסירוב. י אי מתן רשיון ב י  שלושה חדשים מהיום שבו ק

ך ששה חדשים מיום שהגיש הבקשה, יראו אותו כמי  (ב) מי שלא ניתן לו רשיון תו
.  שסורבה בקשתו

ר לפי סעיף זה רשאי בית המשפט המחוזי לתת הוראות כפי שיראה לנכון.  (ג) בערעו

ק ד׳: אמצעי משמעת. . ר  פ

ת השר ו י ו ע או לתת לרופא סמכ ב ק תו לתקופה ש  18. השר רשאי בצו לבטל רשיונו של רופא וטרינר, להתלו
ל אדם שנפגע, כי מתקיים נר נזיפה או התראה אם ראה, על יסוד קובלנה של המנהל או ש  וטרי

 ברופא הוטרינר אחד מאלה:.

 (1) הוא נהג בדרך שאינה הולמת את מקצועו;

 (2) הוא השיג את רשיונו במצג שוא:

: טרער ת חמורה במילוי תפקידיו ׳כרופא ו ו נ סר יכולת או רשל  (3) הוא גילה חו

 (4) הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון:

ל הוראה מהוראות פרק הי. ר ע ב  (5) הוא ע

ר ב ס י ה ר ב  ד

 למטרת עיסוק בהוראה, מחקר או ייעוץ ברפואה וטרינרית.

 סעיף 17 על סירוב לתת רשיון או אי נתינת רשיון תוך
 ששה חודשים מיום הגשת הבקשה, תהיה למבקש הרשיון
 זכות ערעור לבית המשפט המחוזי שיהיה רשאי לתת הוראות

 כפי שיראה לנכון.

 סעיפים סעיפים אלה מסדירים את נושא אמצעי המשי
 18 עד 21 מעת להם נתונים רופאים וטרינרים. על יפי
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 סעיפים מנהל השירותים הוטרינריים יהיה רשאי לתת
 15 ו־16 היחר זמני לעסוק ברפואה וטרינרית לשנה
 דלפי שיקול דעתו לחדש היתר זמני. הוראה זו באה בעיקר
 לפתור את בעיית העסקתם של רופאים וטרינרים שהוסמכו
 בחוץ לארץ ובאו לישראל כעולים בכה וטרם קבלו מעמד של
 אזרח אד תושב קבע. כמו כן יהיה רשאי מנהל השירותים
 הוטרינריים לתת היתר מוגבל לעיסוק ברפואה וטרינרית
 לרופאים וטרינריים מחוץ לארץ ובלבד שהגיעו לישראל
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 19. (א) לא יינתן צו לפי סעיף 18 אלא אם ניתנה לרופא הוטרינר הזדמנות להגיש את הגנתו
 בכתב ולטעון טענותיו בכתב ובעל פה, לפני ועדה שמינה השר, בין דרך קבע, בין לעניו פלוני

 (להלן - הועדה).

, אס שלושים ימים א) ) ן לפי סעיף קטן נ  (ב) יראו כמתן הזדמנות לרופא הוטרינר להתגו
נה  לפחות לפני שניתן הצו הומצאה לו אישית או בדואר רשום הודעה המפרשת את מהות התלו

 ופרטיה.

 (ג) הועדה תהיה של שלושה, ובהם נציג היועץ המשפטי לממשלה והוא יהיה היושב
 ראש, המנהל ורופא וטרינר מתוך רשימה שהגישה הסתדרות הרופאים הוטרינרים בישראל; לא
 הגישה הסתדרות הרופאים הוטרינרים בישראל רשימה תוך חדשיים לאחר שקיבלה דרישה

השר כחבר הועדה רופא וטרינר ככל שייראה לו. ה, מנ  להגישה, י

 20. (א) לועדה יהיו סמכויות אלה:

 (1) לזמן אדם לבוא לפניה ולהעיד או להציג דבר:

 (2) לבקש מבית משפט מחוזי שבתתום שיפוטו היא יושבת ליתן צו לפי סעיף 13
; 4  לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל״א-1971

 (3) לפסוק דמי נסיעה ולינה ושכר בטלה לעדים שהוזמנו מכות סעיף זה כמו לעד
 שהוזמן להעיד בבית משפט.

ר להעיד או להציג דבר בפני הועדה לאחר שנדרש לכך,  (ב) סירב אדם ללא צידוק סבי
 רשאי בית המשפט המתוזי שבתתום שיפוטו יושבת הועדה, לכפות ציות להוראות הועדה בדרך

ת מאסרו של הסרבן.  שכופים עד סרבן בבית המשפט, לרבו

 (ג) שר המשפטים יקבע סדרי דין לענין סעיף זה.

 (דן הועדה תגיש מסקנותיה והמלצותיה בכתב לשר.

 (ה) רשיון שניתן עליו צו ביטול אד התליה, יתזירנו בעל הרשיון למנהל.

 21. (א) מי שניתן נגדו צו לפי סעיף 18 רשאי לערער עליו לפני בית המשפט המחוזי תוך 45
 ימים מיום שקיבל הודעה על מתן הצו, אלא אם בית המשפט האריך את התקופה מטעמים מיוחדים

 'שיירשמו.

ר כדי לעכב את ביצועו של הצו שעליו מערערים, אלא אם הורה  (בו אין בהגשת ערעו
 אחרת בית המשפט שלערעור.

ן נ ו ות להתג  הזדמנ

ת הועדה ו י ו  סמכ

ר ו ע ר  ע

ר ב ש י ה ר ב  ד

 העיסוק ברפואה וברפואת שיניים, תוקם ועדה שבפניה תינתן
 לרופא הוטרינר הזדמנות להתגונן בטרם יוצא נגדו צו
 משמעתי. פרק־ד׳ להצעת החוק מסדיר את הרכב הועדה,
 סמכויותיה, סדרי עבודתה וזכות הערעור על צו משמעת

 שניחן מכח החוק.

 הפקודה הקיימת ניתן היה לבטל או להחלות רשיון בלבד בגין
 עכירה משמעתית. כיוון שישנן עבירות משמעת קלות שאינן
 מחייבות נקיטת אמצעי משמעת חריפים, מוצע כי בידי שר

 החקלאות יהיו גם אמצעי משמעת של נזיפה והתראה.

 בדוגמת המתכונת הקבועה בחוקים המסדירים את

וסח חדש 8!, עמי 421: פ״ח התשמ״ב, עמי 197.. , נ  4 דיני מדינת •שראל
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ם ו ס ר ר פ סו  אי
 עצמו

ס ר פרםו סו  אי
קו  עיסו

ר ת ו ם מ ו ס ר  פ

 פרה הי: פרסומים

נריה, ת שהוא עוסק ברפואה וטרי ר ח ות או בכל דדך א נ  22. (א) רופא וטרינר לא יפרסם בעתו
 אולם רשאי הוא לקבוע מודעה לענין זה מתוץ למרפאתו בצורה ובתוכן שייקבעו.

 (ב) שינה רופא וטרינר את מענו, רשאי הוא לקבוע מחוץ למרפאתו הקודמת, במשד
ל מען מרפאתו החדשה, כפי שייקבע, ולהודיע  תקופה שלא תעלה על שלושה חדשים, הודעה ע

ב על מענו החדש לאנשים שכבר ביקשו את עצתו המקצועית. ת כ  ב

 23. בכפוף לאמור בסעיף 22, רופא וטרינר -

ת או להשיג  (1) לא יפרסם, במישרין או בעקיפין, את עיסוקו כדי לרכוש לקוחו
׳ יתרון מקצועי;  לעצמו

 (2) לא ייזום ולא יתן ידו לפרסומים המשבתים או מציינים את מיומנותו, ידיעותיו,
 שירותיו וכשירדיותיו המקצועיים, אי המזלזלים באלה של זולתו:

 (3) לא יעשה תעמולה לעצמו כדי להשיג לקוחות ולא יעסיק לשם כך סוכן או
 תועמלן.

־עת מדעיים או מקצועיים  24. פרסום מאמרים א1 עבודות שטיבם מדעי או מקצועי, בכתבי
 בלבד, וכן פרסום במדריך טלפון או במדריך מקצועי מסווג, לא יהוו עבירה לפי סעיפים 22 ו־23.

 דין המתחזה
ר נ י טר פא ו  כרו

ר נ י טר  רופא ו
אר ש בתו מ ת ש מ  ה

 שלא כדין

ון ת רשי ג ש  ה
ה מ ר מ  ב

א ל  העסקה ש
 כדין

ב ג ות א י  סמכו

 הודעה על
ת ריפא ע ש ר  ה

ר נ י טר  ו

ק ר: עבירות, שפיטה ועונשין ר  פ

בר על הוראות סעיף 3, דינו - מאסר ששה חדשים.  25. העו

 26. רופא וטרינר המשתמש בתואר מומחה שלא לפי הוראות תוק זה, דינו - מאסר שלושה

 תדשים.

נרית או ק ברפואה וטרי  27. המשיג או מנסה להשיג לו או לזולתו במצג שווא, רשיון לעסו
 אישור תואר מומתה לפי תוק זה, דינו - מאסר ששה חדשים.

 28. המעסיק כפעולה שהיא עיסוק ברפואה וטרינרית את מי שאינו רופא וטרינר ושסעיפים
 3(א) או 35 א*נם תלים עליו, דינו - מאסר ששה חדשים.

קבע לה עונש אחר, ו על פיו, ושלא נ ת שהותקנ ו  29. המפר כל הוראה של חוק זה או של תקנ

 דינו - קנס.

וסף להטלת עונש, לבטל או  30. בית משפט המרשיע אדם בעבירה לפי חוק זה רשאי, בנ
נו לעסוק ברפואה וטרינרית. ת את רשיו  להתלו

 31. הרשיע בית משפט רופא וטרינר בעבירה שיש עמה קלון, ימציא למנהל העיזק מפסק הדין.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 נאה להם שינהגו כתגרנים בשוק המכריזים על מרכולתם.
 לפיכך מוסדר נושא הפרסום באופן שיובהר מהו פרסום אסור,
 ישיר או עקיף, לרבות באמצעות סוכנים, ומהו פרסום מותר,
 דוגמת פרסום מאמר מדעי או מקצועי בכתבי עת מתאימים

 ופרסום במדריך טלפון ומדריך מקצועי מסווג.

 סעיפים מוסדר נושא העבירות על החוק המוצע,
 25 עד 31 השפיטה והעונשין. לבית משפט המרשיע אדם

 סעיפים כבר בפקודה הקיימת, בסעיף 8; נקבעו הור־
 22 עד 24 אות האוסרות פרסום שמטרתן להסדיר למע

 שה את היחסים בין הרופאים הוטרינרים לבין עצמם.

 בסעיפים 22 עד 24 נעשתה גזירה שווה עם הוראות
 בחוקים אחרים שגם הן עוסקות באיסור פרסום, כגון אלה
 הנוגעות לרופאים כלליים ולרופאי שיניים. גם לגבי בעלי
 מקצועות חפשייים אלה כמו לאחרים, ראה המחוקק שאץ זה
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ות  פרס ז׳: הוראות כללי

ר שקבע, את ך זמן סבי  32. המנהל רשאי בכל עת לדרוש מרופא וטרינר שיציג לפניו, תו
 התעודות שעל יסודן ניתן לו רשיונו.

כנס רה להי ם בכל שעה סבי י א ש  33. המנהל וכל רופא וטרינר ממשלתי שהוסמך על ידיו, ר
 ולבדוק את מקום עבודתו המקצועית של רופא וטרינר.

יתו - יפורסם ברשומות.  34. דבר מתן רשיון לפי הוק זה, ביטולו או התלי

 35. המנהל רשאי לפטור מהוראה של חוק זה את מי שהמנהל אישר שהם תלמידי רפואה
 וטרינרית, במסגרת לימודיהם.

עת הסמים בכלל זה קבי ת בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה, ו ו  36. השר רשאי להתקין תקנ
, כמויותיהם ודרך שמירתם.  והתרופות שרשאי רופא וטרינר להחזיק בחצריו

ת בעד רשיון, בעד רו ל הכנסת, אג  37. (א) השר רשאי לקבוע בצו, באישור ועדת הכספים ש
 החלפת רשיון ובעד היתר זמני וחידושו.

תר או היתרים זמניים רצופים - ף לפני כן הי  (ב) ניתן לאדם רשיון לאתר שהיו לו בתכו
 ינוכו מאגרת הרשיון האגרות ששולמו בעד ההיתרים הזמניים.

נות לפי חוק זה.  (ג) השר בהתייעצות עם שר האוצר רשאי לקבוע אגרות בתינה לבתי

 38. (א) פקודת הרופאים הוטרינריים, 51929 - בטלה.

לתו ר תוקף ערב תחי  (ב) רשיון שניתן לפי פקודת הרופאים הוטרינריים, 1929, והיה ב
 של תוק זה יראוהו כאילו ניתן לפי חוק זה.

 39. תחילתו של חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו.

דות ת י תעו ק י ד  ב

ת ר ו ק י  ב

ם ו ס ר  פ

ת ו נ ק  ת

הוראת ל ו טו  בי
ר ב ע  מ

ה ל י ה  ת

ר ב ש י ה ר ב  ד

 ברפואה וטרינרית, וכל מי שבוטל או הותלה רשיונו או
 היתרו הזמני - יפורסם הדבר ברשומות.

 סעיף 35 מוצע להסמיך את מנהל השירותים הוטרינר
 יים לפטור מהוראה של החוק תלמידי רפואה וטרינרית -
 במסגרת לימודיהם, וזאת על מנת לאפשר להם לימוד מעשי

 ולא רק עיוני ברפואה וטרינרית.

 סעיפים שר החקלאות יהיה מוסמך להתקין תקנות בכל
 36 ו־37 הנוגע לביצוע החוק.

 מוצע להעניק לשר החקלאות סמכות לקבוע בצד אגרות
 בעד רשיון והיתר זמני. מי שקיבל רשיון לאתר שהיה לו
 היתר זמני, תנוכה מאגרת הרשיון האגרה ששילם בעד
 ההיתר הזמני. כמו כן מוצע לאפשר גביית אגרה למימון

 ההוצאות הכרוכות בעריכת בחינות לפי החוק.

 על עבירה לפי חוק זה, תהא םמכות-אגב לבטל או להתלדת
 רשיונו לעסוק ברפואה וטרינרית.

 כיוון שאחת מעבירות המשמעת המנויות בסעיף 18
 לחוק המוצע היא הרשעת רופא וטרינר בעבירה שיש עמה
 קלון, נקבע כי משהורשע רופא וטרינר בעבירה כזו - ימציא
 בית המשפט למנהל השירותים הוטרינריים העתק מפסק

 הדין.

 סעיפים ־ מוקנות למנהל השירדתים הוטרינריים הםמ־
 32 ו־33 כות לדרוש מרופא וטרינר הצגת תעודות שעל
 יסודן ניתן לו הרשיון וכן להיכנס ולבדוק את מקום עבודתו

 המקצועית של רופא וטרינר.

 סעיף 34 לאור ייחוד המקצוע לרופאים וטרינרים, הרי
 שכל מי שניתן לד לפי חוק זה רשיון אד היתר זמני לעסוק

7.5.1990 , ן ״ ש ח ר ה י ק 1988, י״ב באי ת חו  הצעו

. 4 , (א) 1526: עייר נ194, חוסי 1, עמ׳ (ע) 38, (א) 9 , עמי (11 502נ ,  5 חאי׳י, כדך ב
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