
(תיקון), רוקחים פקודת
.1947 לשנת 59 מס'

הרוקחים. פקודת את לתקן הבאה פקודה
לאמור: שלה, היועץ הוועד של בעצתו (א"י), לפלשתינה העליון הנציב בידי יוחק חוק

קצר. שם

ק"י. פרק

ומתבארת נקראת ותהיה ,1947 (תיקון), הרוקחים פקודת תיקרא הזאת הפקודה .1

העיקרית'/ "הפקודה להלן הקרוייה הרוקחים, פקודת עם כאחת
תיקון סעיף 34 של
העיקרית. הפקודה

 יתוקן העיקרית הפקודה של 34 סעיף .2

נאסרה לא שמכירתן  פרטיות רפואות או פטנט "ורפואות המלים במחיקת (א)
ע"י המנהל", המצויות בסעיףקטן (1) שבו:

כסעיף הבא, הסעיףהקטן שבו, (1) סעיףקטן לאחר מיד בו, שיוכנס מתוך (ב)
(1א): קטן

על השלישית התוספת את  בצו  לתקן רשאי העליון הנציב ,,(1א)
או רפואה סם, כל ממנה, ימחוק או עליה, שיוסיף מתוך הזאת, הפקודה

שהוא." אחר אופן בכל או בלתיארסיים, תכשיררוקחות

של הפקעתו
סעיף 45 מן

העיקרית הפקודה
והחלפתו באחר.

במקומו: יבוא הבא והסעיף יופקע, העיקרית הפקודה של 45 סעיף .3

והתלייתם "ביטולם
רשיונות. של

קובלנת לאחר  העליון לנציב שנתלבן מקום (1).45
רוקח או רוקח כי  מקופח עצמו את הרואה אדם כל או המנהל

 עוזר

המקצוע את הולמת שאינה בהתנהגות אשם היה (א)
או העניין, לפי הכול עוזר, רוקח או כרוקה,

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

חובותיו במילוי הגסה רשלנותו או אייכולתו את גילה (ג)
או העניין, לפי הכול עוזר, רוקח או כרוקח



 אחר מלמלא לחדול או  את להפר התמיד (ד)
או הזאת, הפקודה של קביעותיה

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

י הרשיון את לבטל  בחתימתידו בצו  העליון הנציב רשאי
צו: באותו לקבעו עשוי שיהיה זמן לאותו יותלה כי להורות או

הסעיף לפי התלייה או ביטול על צו שום יינתן לא כי בתנאי
הזדמנות קבלו, שעליו לאדם, לו היתד. אלאאם הזה, הקטן
ולהרצות עצמו, על זכות ללמד כדי בכתב הרצאתדברים להגיש
בניאדם, ואותם המנהל מן המורכב ועד בפני עניינו את
יהיה מהם ואחד בשמם, לקרוא עשוי העליון הנציב שיהיה

המשפטי. היועץ של נציגו

(2) הוועד, שעליו מרומז בסעיףקטן (1), יגיש דיןוחשבון
העליון. לנציב בכתב

לו היתה כאילו אדם רואים יהיו הזה הסעיף לצרכי (3)
על זכות ללמד כדי בכתב, הרצאתדברים להגיש הזדמנות
על הצו מתן לפני יום שלושים לכלהפחות  תימסר אם עצמו, .

ההתלייה או הביטול בדבר  הודעה  התלייה או ביטול אותם
שתושאר מתוך או אישי, באופן לו  לערכם שמתכוונים
בשבילו במקום כתובתו הידועה לאחרונה, או מתוך
לפי אליו הערוך רשום במכתב הדואר באמצעות שתישלח

לאחרונה. הידועה כתובתו

רשיון כל  בחתימתידו בצו  לבטל רשאי המנהלה (4)
הפקודה לפי שהוענק עוזר, כרוקח לעסוק או ברוקחות לעסוק 

 בו המחזיק בי דעתו נחה אם הזאת,

או (א"י), בפלשתינה בישיבתקבע עוד זכאי אינו (א)

מת. (ב)

הזה, הסעיף לפי התלייה או ביטול על צו הוצאת עם (5)
שמת במקרה  או הותלה, או שבוטל ברשיון המחזיק ימסרו

למנהל. רשיונו את החוקי, האישי באכוחו  המחזיק
או ביטול על צו בכל מקופח עצמו את המוצא אדם, כל (6)
שלושה במשך  לערער רשאי הזה, הסעיף לפי התלייה
בפני צו אותו על  כזה צו מתן על הודעה קבלו לאחר חדשים
ובכל גבוה, כביתמשפט לדין היושב העליון, ביתהמשפט
הוראות אותן לתת העליון ביתהמשפט רשאי כזה ערעור
יציאות בדבר הוראה כל לרבות לנאותות, שיחשבן בעניין,

ומכריע.". סופי יהיה העליון ביתהמשפט וצו הערעור,

.1947 בדצמבר, 29
. קאנינגהאם ג. א.
עליון נציב


