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 ביטול סעיפים ו.
 8 ו־9

 ביטול סעיף 18 2.

 תיקון סעיף 36 3,

 תיקון סעיף 38 4.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 עיבורי אחר או בשירות עיבורי אחר, לא יהיה בעל בית
 מרקחת או מנהלו או רוקח אחראי בו, אלא לפי האמור

 בסעיף 39(ב).״

 מוצע לבטל הוראה זו הפוגמת בזכות יסוד של חופש
 הקנין ללא הצדקה. רוקה שהוא בעלים של בית מרקחת
ת זכות היסוד של חופש העיסוק במקצועו  זכאי לממש א

 גם בשכיר למשל בבית חולים או בשירות ציבורי.

ף ג סעיף 36(ב) לפקודה קובע לאמור:  סעי

 ״(ב) נשאר חדר תרופות או עלול להישאר
 ללא ניהולו של רוקח, רשאי המוסד הרפואי להורות
 לעוזר רוקח לנהלו חמישה עשר ימים לכל היותר, ובלבד
 שעם מתן ההוראה תוגש למנהל בקשה מנומקת להרשות
ת חדר התרופות, והמנהל  לאותו עוזר רוקח לנהל א
 רשאי, לפי שיקול דעתו, להרשות לו או לעוזר רוקח אחר
ת חדר התרופות לתקופה שיקבע.״  שייראה לו, לנהל א

 הוראה זו מאפשרת למנהל לכפות על המוסד הרפואי
 יחסי עובד-מעביד עם עוזר רוקח אחר שייראה למנהל

 ולכן מוצע לבטל הוראה זו.

ף 4 סעיף 38 לפקודה קובע לאמור:  סעי

 דין חדד תדופזת בדק בזת מדקחת

 ׳׳38. בכפוף לשינויים הנובעים מסעיפים 36 ו־37, דינו

 של חדר תרופות כדין בית מרקחת, למעט לענין

 סעיף 8.״

 כמוצע בחוק זד. יבוטל סעיף 8, לבן מוצע למחקו גם
 מסעיף זה, לאחר שלמלים אלו לא תהיה יותר בפיקות

 כלשהי.

ת יורם לס ס נ כ  חבר ה

 יד (30 במאי 1994).
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 הצעות חוק 2337, י׳ בטבת התשנ״ה, 3.12.1994 ו

י לפקודת הרוקחים [נוסח ־ ף ו סעיפים 8 ו  סעי
 חדש], התשמ׳׳א-981 ו (להלן - הפקודה),

 קובעים לאמור:

 ״העסקת חניך

 8. (א) לענין סעיף זה והסעיף הבא, ׳׳חניך־ - מי
 שהמנהל אישרו להיות חניך רוקח לפני יום ט׳ בניסן

 התשל״ד (ו באפריל 4ל19).

 (ב) רוקח מורשה רשאי להעסיק חביבים שיסייעו
 לו בעבודת בית המרקחת.

 (ג) חניך יעבוד בהשגחתו הישירה של הרוקח ולא
 ינפק סמי מרפא ולא ירכיבם אלא בנוכחותו של הרוקח,
 ובלבד שלא יותר לחניך לנפק או להרכיב תרופות

 המכילות רעל רפואי.

 פנקס החניכים

 9. (א) במשרד הבריאות ינוהל פנקס חניכי רוקחים
 ובו יפורטו שמותיהם ושם בית המרקחת שבו מועסק כל

 אחד מהם.

 (ב) פסקה העסקתו של חניך בבית המרקחת יודיע
־  על בך בעל בית המרקחת למשרד הבריאות.

 הנטיה, ההולכת וגוברת, להעלאת הרמה המקצועית
 בנושאים שהפקודה דנה בהם, עומדת בביגוד להוראות
 החניכות בפי שהן מפורטות בסעיפים 8 ו־9 ואינה

ת המדיניות הראויה בתקופתנו.  תואמת א

 הביטול המוצע של סעיפים אלה יפסיק את העסקת
 החניכים-׳מוכרנים׳ בבתי המרקחת במתכונתם

 המודרנית, תוך העדפת הצד העסקי.

ף 2 סעיף 18 לפקודה קובע לאמור:  סעי

 ״רוקח בשירות העיבוד

 18. רוקח המועסק בבית הולים, במרפאה, אל במוסד

 הצעת חוק מס׳ תתתמ״א; הועברה לועדה ביום כ׳ בסיון התשנ׳
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ׳ 694: ס״ח התשנ־־ה, עבר
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