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מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' ( )22בחינת רישוי ברוקחות),

התשע"ב–2011*

בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א–1981( 1להלן – הפקודה) ,בסעיף  ,3האמור בו יסומן
"(א)" ,ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 3

.1

תיקון סעיף 4

.2

בסעיף  4לפקודה ,בסופו יבוא "ועל בחינת הרישוי לפי סעיף ."3

תיקון סעיף 62

.3

בסעיף  )4(62לפקודה ,אחרי "לעוזרי רוקח" יבוא "ולרוקח".

תיקון סעיף 66

.4

בסעיף (66א)( )7לפקודה ,במקום "סעיפים  "4יבוא "סעיפים ."4 ,3

תחילה

.5

תחילתו של חוק זה ביום י"ז בכסלו התשע"ג ( 1בדצמבר .)2012

"(ב)

לפני מתן הרישיון יידרש המבקש לעמוד בבחינת רישוי שקבע המנהל".

דברי הסבר
העיסוק ברוקחות כרוך באחריות רבה לבריאות
סעיף 1
המטופלים ומצריך ידע תיאורטי נרחב בתחומי
מדע שונים .לפיכך היה מקצוע הרוקחות מהמקצועות
הראשונים שהעיסוק בהם הוסדר בחקיקה .עם זאת,
התנאים למתן רישיון לעסוק ברוקחות מעוגנים כיום
בחקיקת משנה (תקנות הרוקחים) ,ולא נכללת בהם דרישה
לעמוד בבחינת רישוי ממשלתית כתנאי למתן הרישיון
כמקובל במקצועות אחרים.
סעיף  4לפקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א–1981
(להלן – פקודת הרוקחים) ,קובע כי המנהל הכללי של
משרד הבריאות רשאי לדרוש ממבקשי רישיון לעסוק
ברוקחות לעמוד בבחינה נוספת על הבחינות לקבלת
תעודה ברוקחות ,ואולם עד היום נעשה שימוש בסמכות
זו לגבי בוגרי מוסדות לימוד מחוץ לארץ בלבד ,הנדרשים
לעמוד בבחינה רק על מקצת הנושאים הנדרשים לעיסוק
ברוקחות .כמו כן ,המוסדות להשכלה גבוהה בישראל
מעניקים תארים ברוקחות על בסיס תכניות לימודים
שונות ,ובוגריהם אינם נדרשים כאמור לעמוד בבחינה
כלשהי כתנאי לקבלת רישיון לעסוק ברוקחות.
כדי להבטיח מתן רישיונות לעיסוק ברוקחות למי
שרמתו המקצועית תואמת את הדרישות מרוקחים
במערכת הבריאות המודרנית ולקבוע בסיס ידע משותף
לכל מקבלי הרישיון לעסוק ברוקחות ,מוצע לקבוע כי מתן
הרישיון יותנה בעמידה בבחינה ממשלתית.

לאור זאת מוצע לתקן את סעיף  3לפקודת הרוקחים
ולקבוע כי עמידה בבחינה ממשלתית תהיה תנאי למתן
רישיון לכל המבקשים לעסוק ברוקחות .עמידה בבחינה
זו ,שאת תוכנה וסדריה יקבע משרד הבריאות ,תבטיח כי
רק בעלי רמה מקצועית נאותה ,התואמת את מאפייניו
הייחודיים של מקצוע הרוקחות ,יורשו לעסוק בעיסוק
חשוב זה.
סעיף  2מוצע להבהיר כי בחינת הרישוי שתהא תנאי
לקבלת רישיון לעסוק ברוקחות לא תפגע
בסמכותו של המנהל הכללי של משרד הבריאות לדרוש
ממבקש הרישיון לעמוד בבחינות נוספות כאמור בסעיף 4
לפקודת הרוקחים.
סעיף  3סעיף  62לפקודת הרוקחים מסמיך את שר
הבריאות להתקין תקנות לעניין בחינות לעוזרי
רוקח; מוצע להסמיכו להתקין תקנות גם לעניין בחינות
לרוקחים.
סעיף  4סעיף (66א) לפקודת הרוקחים מסמיך את שר
הבריאות לקבוע בצו ,באישור ועדת העבודה
הרווחה והבריאות של הכנסת ,אגרות בעד עריכת בחינות
וביצוען; מוצע להסמיכו לקבוע אגרות גם בעד בחינות
רישוי לרוקחים.

יוזם :חבר הכנסת אריה אלדד

*
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הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' ( )49הארכת חופשת לידה בשל אשפוז יילוד),
התשע"ב–2011*
תיקון סעיף
התשי"ד–1954 ,1בסעיף – 6
בסעיף – 6
התשי"ד–1954,1נשים,
בחוק 6עבודת .1נשים ,בחוק עבודת
.1

תיקון סעיף 6

()1

יבוא "משישה שבועות";
שבועות"
"מארבעה
(ד)( ,)1במקום
שבועות";
"משישה
שבועות" יבוא
"מארבעה
בסעיף קטן
(ד)( ,)1במקום
בסעיף קטן ()1

()2

יבוא "שישה שבועות".
שבועות".
שבועות"
"שישה
"ארבעה
במקוםיבוא
שבועות"
"ארבעה(ד,)2
בסעיף קטן
( )2במקום
בסעיף קטן (ד,)2

הביטוח
חוק
התשנ"ה–1995,2
בסעיף (51א) –
משולב],
התשנ"ה–1995,2
הלאומי [נוסח
משולב],
הביטוח
[נוסח
בחוק
הביטוח.2הלאומי
בחוק

תיקון
.2
הלאומי

בסעיף (51א) –

()1

יבוא "שישה שבועות";
שבועות"
במקום "4
במקום "4בפסקה (,)1
שבועות";
"שישה
שבועות" יבוא
בפסקה ()1( ,)1

()2

יבוא "שלושה שבועות".
שבועות".
"שבועיים"
"שלושה
במקום
(,)2יבוא
"שבועיים"
במקום בפסקה
בפסקה ()2( ,)2

תיקון חוק הביטוח
הלאומי

דברי הסבר
חוק עבודת נשים ,התשי"ד–( 1954להלן – החוק),
קובע את זכותה של עובדת להאריך את חופשת הלידה
אם הילד שילדה מאושפז בבית חולים לתקופה העולה
על שבועיים.
סעיף (6ד) לחוק קובע כי "עובדת שהילד אשר ילדה
חייב להישאר בבית החולים או לחזור לבית החולים
לאשפוז ,תוך תקופת חופשת הלידה כאמור בסעיפים
קטנים (ב) או (ג) ,לתקופה העולה על שבועיים ,זכאית
לאלה:
( )1להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא
תעלה על תקופת האשפוז ,אך לא ביותר מארבעה שבועות;
הוראות פסקה זו יחולו גם לגבי עובדת שתקופת אשפוזו
של הילד אשר ילדה ,כאמור ברישה של סעיף קטן זה,
אינה רצופה;"
בהצעת החוק המתפרסמת בזה מוצע להאריך את
חופשת הלידה לגבי עובדת שילדה אושפז לתקופה העולה
על ארבעה שבועות כמפורט להלן:
ĖĥĚ
ĒđĠĥČĐ

*
1
2

ĐėĤČĐĐ ĦĠđģĦ
ęđĕė ĦĕčĤĚĐ

ęĕĕĞđčĥ ĦđēĠĘ
ĐĞčĤČĚ ĦđēĠđ
ĦđĞđčĥ

ĦĠđģĦ ĖĥĚĘ
ČĘđ ĒđĠĥČĐ
ĐĞčĤČĚ ĤĦđĕ
ĦđĞđčĥ

ĐĞčĤČ ĦđēĠĘ
ĦđēĠđ ĦđĞđčĥ
ĦđĞđčĥ ĐĥĕĥĚ

ĦđĞđčĥ ĐĞčĤČ

כמו כן ,סעיף (6ד )1()1לחוק קובע זכות להארכת
חופשת הלידה נוסף על הארכה כאמור לעובדת שילדה
אושפז לתקופה העולה על שישה שבועות ,וזו לשונו:
"עובדת שהילד אשר ילדה חייב להיות מאושפז
בבית חולים לתקופה של  6שבועות או יותר ,בתוך תקופת
חופשת הלידה כאמור בסעיפים קטנים (ב)( ,ב( ,)1ג) ו־(ד),
זכאית להאריך את חופשת הלידה כמפורט בפסקאות
משנה (א) עד (ד) ,לפי התקופה הארוכה מביניהן:
(א) בשבוע אחד ,אם האשפוז היה  6שבועות
לפחות;
(ב)
לפחות;

ב 2-שבועות ,אם האשפוז היה  8שבועות

(ג)
לפחות;

ב 3-שבועות ,אם האשפוז היה  10שבועות

(ד)
לפחות".

ב 4-שבועות ,אם האשפוז היה  12שבועות

ĐėĤČĐĐ ĦĠđģĦ
ĕĠĘ ĦĕčĤĚĐ
ĞĢđĚĐ ěđģĕĦĐ
ĕđĜĕĥ ČĘĘ

ĦĠđģĦ ĖĥĚĘ
ČĘđ ĒđĠĥČĐ
ĦđĞđčĥ ĐĥĕĥĚ ĤĦđĕ

הצעת חוק מס' פ ;2043/18/הועברה לוועדה ביום י"א בחשוון התשע"ב ( 8בנובמבר .)2011
ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;154התשע"א ,עמ' .960
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;210התשע"ב ,עמ' .39
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.3

תחילה

תחילתו של חוק זה ב־ 1בחודש שלאחר חודש מיום פרסומו (להלן – יום התחילה) ,והוא
יחול לגבי לידה שאירעה ביום התחילה ואילך.

דברי הסבר
התיקון המוצע יביא לכך שגם לעובדת שילדה אושפז
לתקופה העולה על שישה שבועות תהא זכאית להאריך
את חופשת הלידה כמפורט להלן:
ĖĥĚ
ĒđĠĥČĐ
Đĥĕĥ ĦđēĠĘ
ĦđēĠđ ĦđĞđčĥ
ĦđĞđčĥ ĐĜđĚĥĚ
ĐĜđĚĥ ĦđēĠĘ
ĦđēĠđ ĦđĞđčĥ
ĦđĞđčĥ ĐĤĥĞĚ
ĐĤĥĞ ĦđēĠĘ
ĦđēĠđ ĦđĞđčĥ
ĦđĞđčĥ 12-Ě
ĦđĞđčĥ 12 ĦđēĠĘ

ĐėĤČĐĐ ĦĠđģĦ
ęđĕė ĦĕčĤĚĐ

ĐėĤČĐĐ ĦĠđģĦ
ĕĠĘ ĦĕčĤĚĐ
ĞĢđĚĐ ěđģĕĦĐ
ĦđĞđčĥ ĐĞčĥ

ĦđĞđčĥ ĐĥĕĚē
ĦđĞđčĥ ĐĜđĚĥ

מוצע לתקן בהתאמה את חוק הביטוח הלאומי [נוסח
משולב] ,התשנ"ה– ,1995ולקבוע את זכאותה של עובדת
לדמי לידה בעבור התקופות שבהן הוארכה חופשת הלידה
כאמור.
השפעה על זכויות הילד
להארכת חופשת הלידה השפעה מיטיבה על זכויות
תינוקות שאושפזו בבית החולים עם לידתם ,והיא תאפשר
להוריהם להקדיש זמן נוסף לטיפול בהם.

ĦđĞđčĥ Đĥĕĥ
ĦđĞđčĥ ĐĞĥĦ
ĦđĞđčĥ ĐĞčĥ
ĦđĞđčĥ ĐĜđĚĥ

ĦđĞđčĥ ĐĤĥĞ

יוזמים :חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס ,משה (מוץ) מטלון ,דוד רותם ,עפו אגבאריה ,אריה אלדד ,ציפי
חוטובלי ,איתן כבל ,חמד עמאר ,אופיר אקוניס ,אילן גילאון ,אורי מקלב ,נסים זאב
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