
רוקחים.
פקודה המסדירה את השמוש במקצוע הרוקחות ואת המסחר

רעל. ובסמי בסמים

[14 בנובמבר 1921]

1 .פקודה זו תקרא פקודת הרוקחים.השם הקצר

חלק א'  מבוא.

2. בפקודה זו יהיו למונחים הבאיט הפירושים דלקמן מלבד אם עניןפירוש
 אחר פירוש יחייב הכתוב

"עוזר לרוקח" פירושו מי שקבל רשיון עפ"י חלק ג:

"מנהל" פירושו מנהל מחלקת הבריאות ו

"סם" פירושו כל תוצרת הימית, תכשיר של רוקחות, פטנט, רפואה פרטית
או סודית, וקצינה, נסיוב, או כל חומר אחר המשמש ברפואה :

"רוקח בעל רשיון" פירושו מי שקבל רשיון עפ"י חלק ב :

הראשונה בתוספת המתוארים החמרים מן חומר כל פירושו "רעל"
לפקודה זו, בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחמרים

אחרים.

פרק עפ"י רשיון חובת
למכירת לחנות קמג
סמים וסמי רעל.

קמג. פרק

1 י
עפ"י רשיון טעון רעל וסמי סמים למכירת המשמש עסק בית כל .3

(הסדרתו). והתעשיות המלאכות פקודת



בעל לרוקח אלא מותר יהא לא ו44, 34 בסעיפים למותנה פרט .4
שימוש לשם רעל וסמי סמים בקמעונות ולמכור לרקוח זו פקודה עפ"י רשיון

כרפואות.

סמים מכירת איסוף
ו6מי רעל וריקותם אלא
רשיון בעל רוקח ע"י

שיהיו משובחת, איכותם שתהא צריך למכירה המוצעים הסמים כל (1) .5
נכריים. יסודות של תערובת מכל ונקיים יפה משתמרים

הקבועה לרמתהטיב להתאים צריכים רפואי לשמוש סמים (2)

הצרפתי. או האנגלי הרפואות ספר של האחרונה במהדורה

איכותט וימת טיבם של
רפואה סמי

6. המנהל או כל אדם אחר שהורשה לכך במיוחד
בהם שעוסקים מקום או חנות מוסד, בכל עת בכל לבקר רשאים המנהל, מטעם בכתב
מן דוגמאות ליטול ויכולים כך, על החשודים או רעל, סמי או סמים במכירת
הם ויכולים (אנליזה) בדיקה לצורך שתספקנה בכמויות הרעל מסמי או הסמים
אחרת, מבחינה כמסוכן או לבריאות כמזיק הנחשב חומר כל של מכירתו לאסור
בצעדים שיאחזו עד או מטעמו או המנהל ע"י חקירה שתערך עד להחרימו, או

אחרת. פקודה כל עפ"י או זו פקודה עפ"י אם משפטיים

חלק ב  מתן רשיונות לרוקחים.

בקורת לערוך הסמכות
בבתי מרקחת

מס' 30 לס' 1934

עפ"י רשיון לו ניתן כן אם אלא הרוקחות במקצוע אדם יעסוק לא .7
זו. פקודה הוראות

חייבים רוקחים
רשיון בקבלת

הקבוע באופן בקשה להגיש חייב ברוקחות לעסוק רשיון המבקש .8
 בענין הדעת את המניחה עדות ולהביא

(א) זהותו :
(ב) אפיו הטוב :

,■ ברוקחות לעסוק ראוי היותו (ג)
הקבועות. ההכשרה מחונן.בסגולות היותו (ד)

בקבלת הפרוצידורה
רשיונות

לעמוד המבקש מאת לדרוש הוא יכול רשיון, המנהל יתן בטרם .9
ברוקחות. דיפלומה קבלת לשם בה עמד שכבר בחינה כל על נוסף בבחינה,

נוספת בחינה

ברוקחות: לעסוק רשיון מתן עם ישולם אחד פונט של מס .10
בתנאי שאם היה המבקש בעל תעודת היתר שניתנה לו מטעם בית הספר

הקיסרי העותומני לרפואה לפני אוקטובר, 1918, אין הוא חייב בתשלום מס.

מסים



חלק גי  שויליאות של רוקחים ועוזרי רוקחים.
רוקחים של שויליאות
מס' 30 לס'1934

11 .(1) יכול רוקח בעל רשיון להעסיק שויליא אחד של רוקח או כמה
המרקחת. בית בעבודת לו לעזור רוקחים של שויליאות

פקיד מאת או המנהל מאת אשור טעון רוקח של שויליא (2)

בכתב: במיוחד לכך ידו על שהורשה

שש לו מלאו כן אם אלא רוקח של כשויליא אדם שום מאשרין שאין בתנאי
ברוקחות. השגורות בלשונות וכתוב קרוא יודע והוא שנה עשרה

ואסור הרוקח של הישר בפיקוחו לעבוד חייב רוקח של שויליא (3)

הרוקח: של במעמדו אלא אותם לרקוח או ידו מתחת סמים להוציא לו
רפואות לרקוח או ידו מתחת להוציא רוקח של לשויליא רשות שאין בתנאי

זו. לפקודה הראשונה בתוספת המפורטים רעל סמי בהם שיש

לו נותנין אין רוקח, של הכשרה לו שאין מרקחת בית בעל (4)

מרקחת. בית באותו רוקח של כשויליא לעסוק רשיון

שויליאות של פנקס
על והודעה רוקחים

שנויים

שויליאות. שמות של רישום פנקס הבריאות במחלקת לנהל יש (1) .12

חייב מרקחת, בית בעל אצל לעבוד רוקח של שויליא משחדל (2)

הבריאות. למחלקת הדבר את להודיע האחרון

לעוזרי רשיונות מתן
רוקחים

מס' 25 לס' 1928

 המנהל של דעתו להנחת המוכיח כל .13

טוב, אפי בעל הוא כי (א)

שנה, עשרים לו מלאו כי (ב)

עולמית, בארץ להשאר רשות קבל או (א"י) פלשתינה אזרח הוא כי (ג)

מוסמך, רוקח ע"י המתנהל מרקחת בבית הכשרה שנות שלש השלים כי (ד)

ברוקחות, קבועה בבחינה (א"י) בפלשתינה עמד כי (ה)

לשמש רשיון ויקבל כך, על בקשה לכשיגיש הבריאות, במחלקת ירשם
לרוקח. כעוזר



חודש עשר משנים יותר לא יפה כחו יהא לרוקח עוזר לשמש רשיון .14
לחדוש. ניתן שהוא אלא ושנה, שנה שבכל בדצמבר ואחד השלשים ביום יתם ומועדו

כחו יהא זמן לבמה
יפה הרשיון של

מס' 25 לס' 1928

15. מס בסכום חמש מאות מיל יוטל על רשיון הניתן עפ"י סעיף 13, ומס
בסכום מאה מיל יוטל על כל חדוש רשיון.

, חלק ד.  הוראות כלליות בדבר השמוש במקצוע הרוקחות.

מסים
מס' 25 לט' 1928

אין אבל רשיון, בעל רוקח של לפיקוחו מסור יהא מרקחת בית כל .16
 צורך שבעל בית המרקחת יהא בעל הכשרה מקצועית, ויכול כל אדם להיות

% בעלים ליותר מבית מרקחת אחד.

יהא מרקחת בית כל
של לפיקוחו מסור
רשיון בעל רוקח

בשרות או צבורי במוסד או במרפאה חולים, בבית המשמש רוקח .17
למותנה פרט מרקחת, בית לנהל או מרקחת בית בעל להיות לו אסור אחרים,

העובדים רוקחים
צבוריים במוסדות

שיהא שלט מרקחת בית לכל מחוץ בולט במקום .לקבוע יש (1) .18
כתוב בו באותיות לטיניות ו באנגלית ובעברית שמו של הרוקח 3על הרשיון

המרקחת. בית של בעליו ושם המרקחת בית על הממונה

בית פתוח שבהן השעות יצויינו אחר בשלט או שלט באותו (2)
רפואות. לחלוקת המרקחת

רשיון בעל מרקחת בבית הרפואה במקצוע לעסוק החוק עפ"י אסור .19
קנוניה או התקשרות וכל לאנשים! רפואות בו לרשום או אנשים בו לרפא או

החוק. עפ"י אסורות חולים נצול לשם רופא ובין רוקח בין

אסור לרוקחים לטפל
בחולים

 [ 20. (1) יכול רוקח בעל רשיון להעסיק עוזר אחד או כמה עוזרים
שיעזרו על ידו בעבודת בית המרקחת.

סמכויותיום  וחובותיהם
רוקחים עוזריט7 של

מרקחת בבית רעל וסמי סמים לרקוח לרוקח לעוזר לו מותר (2)

 אלה בתנאים רשיון בעל

(א) בכל עת, במעמדו ובהשגחתו של הרוקח בעל הרשיון:

באותן בכך לעסוק לו מותר יהא הרשיון, בעל הרוקח של בהעדרו (ב)
., שתקבענה השעות

מס' 25 לס' 1928



לעסוק לו מותר יהא הרשיון, בעל הרוקח של מקריות העדר בתקופות (ג)
: חדשים ששה לכל ימים ארבעה על יעלה שלא זמן למשך בכך

מס' 30 לס'1934



המחוז של הבריאות מחלקת מרופא בכתב הסכמה תחלה שנתקבלה בתנאי
המרקחת. בית מצוי שבו

הרוקח של העדרו זמן למשך מרקחת לבית האחראי לרוקח עוזר (3)

זו. בפקודה הקבועות הרוקח של ההתחייבויות כל עליו יחולו הרשיון, בעל

ומיתקן הסחורה
של המכשירים
מרקחת בית

ויהיו הנחוצים, והרפואות הסמים כל בו שיהיו צריך מרקחת בית כל .21

אחרת מוכרת שטה כל ושל המטרית השטה של מדויקים ואיפות משקלות בו
ברוקחות. המקובלת

לסוגים יחולקו הסמים
וכו'

וידביקו מדויקים לסוגים יחולקו מרקחת בבית המצויים הסמים כל .22
קלקולם. לידי יביאו שלא בתנאים וישמרום פתקים להם

רצפטים לחתום רשאי מוסמךמי רופא ע"י החתום רצפט עפ"י אלא רפואות להכין אסור (//23 ו

רשיון. בעל שנים רופא ע"י או רשיון בעל וטרינרי רופא ע"י או
/

לשנות לרוקח לו אסור
הרצפט מן

אחד חומר להמיר או רצפט של מנוסחו לשנות לרוקח לו אסור (1) .24
או סמים לרקוח או בו, הרשומות מנותהסמים את אחרת בדרך לשנות או בשני

רפואות שלא מאותם החמרים או הכמויות הנדרשים.

ברצפט, לטעות חשד יש אם או ברצפט טעות נתגלתה אם (2)

בטרם בכתב תשובתו את ולקבל הרצפט רושם עט בדברים לבוא הרוקח חייב
ברצפט. הרשום אחרי ימלא

25 .(1) יש לנהל בכל בית מרקחת פנקס לרצפטים לפי הטופספנקס לרצפטים
בחותמת וטבועים במספרים מסומנים יהיו ועמודיו זו, לפקודה הרביעית שבתוספת

מחלקת הבריאות. 

המרקחת, בית בחותמת נחתם יהא הרוקח ע"י שנתמלא רצפט כל (2) .

הרצפטים. בפנקס ירשמו ופרטיו סדורי במספר יסומן

בקבוקים וכו' המכילים
בבית שנרקחו רפואות
להדביק צריך המרקחת

להם פתקים וכו'

בבקבוקים המרקחת מבית יוצאו שנרקחו והסמים הרפואות כל (1) ■.26
המרקחת, בית שם בו שרשוט פתק יודבק ועליהם יפה וסתומים סגורים בחבילות או
השמוש. והוראות החולה שם הרצפטים, בפנקס כרשום הרצפט של הסדורי המספר



היגיל, הפתק על נוסף עליהם, ישאו חיצוני לשמוש רפואות (2)
באנגלית או ובערבית, באנגלית חיצוני" "לשמוש המלים ובו כתוב פתק גם

ובעברית.

בבקבוקים ימסרו רעל סם בהן שיש חיצוני לשמוש רפואות (3)

רגילים. רפואות מבקבוקי יד במגע נקלה על להבחינם שאפשר

סמי רשיון בעל רוקח ימכור לא ,(2) קטן בסעיף למותנה פרט (1) .27
מרופא או מוסמך מרופא רצפט לו שנמסר ולאחר רפואיות בכמויות אלא רעל

רשיון. בעל שנים מרופא או רשיון בעל וטרינרי

בכמויות שלא רעל סמי למכור רשיון בעל רוקח יכול (2)

 אם רפואיות

לו שניתנה רעל לממכר היתר תעודת רשיון בעל לרוקח לו יש (א)
36 סעיף עפ"י

לרופא או רשיון בעל שנים לרופא או מוסמך לרופא הרעל נמכר (ב)
לאדם או מקצועם לצרכי רשיון בעל לרוקח או רשיון בעל וטרינרי
או רשיון בעל וטרינרי מרופא או מוסמך מרופא תעודה לו שיש
או רפואה לצרכי דרוש שהרעל המעידה רשיון בעל שנים מרופא
הרשאה לו שיש לאדם או בהמות רפוי לצרכי או שנים רפוי לצרכי

בכתב מאת המנהל :

שנקבע כמו בו ונוהגין מהרכבותיו, אחת או (ארסניק) זרניך הוא הרעל (ג)

בסעיף 40 (1) :

מכירת סמי רעל ע"י
רשיון בעלי רוקחים
מס' 30 לס' 1934

לשני, אותם מחלקין המרקחת, בבתי רעל בסמי הטפול על להקל כדי .28
 דהיינו זו, לפקודה השניה בתוספת המתוארים סוגים

להמית העלולים ביותר, העזים הרעל סמי אותם או (רעל), "טוקסיקה'' (א)
אף בכמויות קטנות :

הסמים ואותם עזים פחות שהם הרעל סמי אותם או "ספרנדה", (ב)
והחמרים שאינם רעל אלא שדרושה זהירות בטפול בהם וברקיחתם;

רעל ממי סיוג



בתנאי שיכול הנציב העליון להוסיף, בצו, על רשימת מסמים והחמרים
לעיל. המוזכרת בתוספת המסויגים

ולשמרםשמירה וכו' על טוקסיקה להחזיקם יש ה"טוקסיקה" בסוג הכלולים התמרים כל (1) .29 ה

הרשיון בעל הרוקח ביד שמור יהא שמפתחו נעול רעל בארון מעולה שמירה
כזה. עוזר מעסיק הוא אם הרשום לרוקח העוזר ביד הלה, נעדר אם או,

צריכים הטוקסיקה מסוג חמרים המכילים והכלים הבקבוקים (2)
שיהא כדי אחרים, לסמים המשמשים הכלים ומן הבקבוקים מן בצורתם שונים להיות
עליו שכתוב כתום פתק להם להדביק וצריך יד, במגע נקלה על להבחינם אפשר
להם להדביק צריך כאלה, פתקים להשיג אין ואם שחורות, באותיות הסם שם

הסם. שם את שיציין ופתק רעל פתק

על וכוי שמירה
ספרנדה

30. החמרים הכלולים בסוג הספרנדה צריך להבדילם באופן ברור
מהטוקסיקה ומאת הסמים האחרים, והבקבוקים והכלים שלהם יסומנו בפתק ירוק
להדביק צריך כאלה, פתקים להשיג אין ואם שהורות, באותיות החמר שם ועליו

הסם. שם את שיציין ופתק רעל פתק בהם

סימון חמרי רעל
בפתקים

סמי בהם ויש רוקח ידי מתחת שהוצאו חבילה או בקבוק כל (1) .31
רעל, בפתק מסומנים יהיו להרעיל, כדי בהם שיש בכמויות עזים סמים או רעל

.26 סעיף עפ"י הנדרש הפתק על נוסף

בצבע גלגולת דמות ועליהם אדום, יהא רעל פתקי של צבעם (2)

ובעברית. באנגלית או ובערבית באנגלית " ל ע ר ,, והמלה שחור

חלק ה.הוראות בדבר עבודות הרוקחות בבתיחולים ובמרפאות'
והסעיפים 2 סעיף
על יחולו 31 עד 4
וכוי. חולים, בתי

המרפאות החולים, בתי בכל סמים וחלוקת הרוקחות מלאכת (1) .32
נתונים שהם ובין הממשלה להשגחת נתונים שהם בין באלה, כיוצא ומוסדות
אנשים להשגחת או מתנדבים של מוסדות או דת מוסדות חסד, מוסדות להשגחת

.31 סעיף עד מ4 ולסעיפים 2 לסעיף הבחינות מכל להתאים צריכות פרטיים,

רוקחמס' 30 לס' 1934 העסקת המצריכה עבודה די בהם שאין קטנים במוסדות (2)

שפנו לאחר המנהל, יכול הכלל, מן יוצאים אחרים במקרים או שלמה, במשרה
את למסור המחוז, של הבריאות מחלקת רופא באמצעות בכתב בבקשה אליו



הרופא את להעסיק או חלקית, במשרה רשיון בעל רוקח להעסיק בכתב הסכמתו
לרוקח. עוזר גם להעסיק בכך, צורך יש ואם רוקח, בתורת החולים בית של

מס' 30 לס' 1934

על הנמנים בהם כיוצא מוסד או קליניקה, מרפאה, חולים, בית כל .33
רופא של רצפט עפ"י אלא סמים יחלקו לא דת, או חסד, התנדבות, מוסדות

המוסד. ולחולי המוסד

חלק ו.  הוראות בענין מכירת סמים פשוטים
ע"י אנשים בלתימוסמכים.

סמים חלוקת
וכוי בבתיחולים

רוצה והוא לרוקח עוזר ואינו רשיון בעל רוקח שאינו כל (1) .34
הרוקחות ותכשירי הרפואות ארסיים, שאינם הסמים את רפואי שמוש לשם למכור
פרטיות רפואות או פטנט ורפואות זאת לפקודה השלישית בתוספת המתוארים

שמכירתן לא נאסרה ע"י המנהל, מותר לו לעשות זאת, אם 

מכירת סמים פשוטים
בלתי אנשים ע"י

מוסמכים

מס' 30 לס' 1934

והתעשיות המלאכות פקודת עפ"י רשיון שלו העסק לבית ניתן (א)
< (הסדרתן)

0

הבריאות. במחלקת שמו נרשם (ב)

 (1) קטן סעיף עליו שחל כל (2)

לשום טפול צרכי ירשום ולא חולים ברפוי או ברפואה יעסוק לא (א)
סמים! ירקח ולא רצפטים ימלא ולא אדם

או הראשונה בתוספת המתוארים מהתמרים חמר שום ימכור לא (ב)

בו. יסחר ולא זו לפקודה השניה

חלק ז.  הוראות בענין מכירת רפואות פטנט' וכו'י,

קמג. פרק

פטנט רפואת של מכירתה את עת בכל לאסור המנהל יכול (1) .35
עסק בבתי או מרקחת בבתי ריקוחן את או סודית או פרטית רפואה כל ושל

עסק. בתי אותם של מחלקות בכמה או אחת במחלקה או אחרים,

הסעיףהקטן עפ"י מכירתם נאסרה שלא והתכשירים הרפואות (2)

המקוריים בפתקיהם מסומנים כשהם המקוריים ובכליהם בבקבוקים ימכרו הקודם
כזה תכשיר ידו מתחת הרוקח מוציא שבו למקרה פרט וחתומים,

רפואות מכירת
וכוי פטנט

מס' 30 לס' 1934





או רשיון בעל שנים רופא או מוסמך רופא של רצפט יסוד על כזאת רפואה או
רשיון. בעל וטרינרי רופא

חלק ח.. הוראות המנהיגות פקוח על המסחר בסמים
רעל' ובסמי

לסחור היתד תעודות
רעל בסמי

לצרכי רעל בסמי העוסק רשיון בעל רוקח זולת אדם, שום (1; .36
רעל. למכירת היתר תעודת לו יש כן אם אלא רעל, בסמי יסחר לא רפואה,

טיבמס' 30 לס' 1934 יצוינו ובה המנהל ע"י תנתן רעל למכירת היתר תעודת (2)

של 11 סעיף
מס'' 21 לס' 1925

פרק מו.

והמטרות בהם לסחור לו שמותר המיוחדים הרעל סמי הרשיון, בעל של המסחר
להכניס ההיתר תעודת לבעל יתיר לא אך הרעל, סמי דרושים לשמן אשר

סם. באותו לסחור או המסוכנים הרפואה סמי פקודת בגדר מסוכן סם כל לארץ

האנשים לאותם אלא תנתן לא רעל למכירת היתר תעודת (3)

יודע כי הדעת את המניחה עדות המבקש שיביא ולאחר הטוב, באפים הידועים
הרעל. סמי של המסוכנות בתכונותיהן הוא בקי וכי וכתוב, קרוא הוא

שהוכנסו רעל סמי
ימסרו לא לארץ

תעודות לבעלי אלא
רעל סמי למכירת היתר

המכס רשות ע"י ימסרו לא (א"י) לפלשתינה המובאים רעל סמי .37
לרוקחים או 36 סעיף עפ"י להם שניתנה היתר תעודת בידם שיש לאנשים אלא

המנהל. מטעם בכתב לכך שהורשו אחרים לאנשים או רשיון בעלי

רעל לסמי לנהלפנקסיס חייב 36 סעיף עפ"י לו שניתנה היתר תעודת לו שיש כל (1) .38
את ירשום ובהם זו לפקודה הרביעית בתוספת המובא בטופס רעל לסמי פנקסים

ושמכר. שקנה הרעל סמי כל

בחותם טבועים ויהיו במספרים יסומנו רעל לסמי הפנקסים עמודי (2)

הבריאות. מחלקת

שנקנו, החמרים הקניה, יום את יציין הקניות פנקס (3)
נקנו. שממנו והאיש כמויותיהם

והכמות הרעל תאור המכירה, יום את יציין המכירות פנקס (4)
הקונה. של וכתובתו ושמו הרעל מיועד שלשמה המטרה שנמכרה,

ועל הרעל, את שמוסרין בשעה תעשה המכירות בפנקס רשימה כל (5)



בכתב, הזמנה עפ''י המכירה נעשתה ואם הרשימה, לצד שמו את לחתום הקונה
החתימה. חלף ההזמנה את שומרים

עליה, להוסיף או לשנותה או שבפנקס, רשימה כל למחוק אסור (6)

סדורי. במספר ותסומנה תרשמנה והקניות והמכירות

הפנקס, בשולי תקון להכניס מותר טעותסופר, שנמצאה מקום (7)

ואולם אסור לתקן את הרשימה המקורית.

חנות אל שלהם הסיטונות מבית רעל המרי המעבירים בעלים (8)

הסיטונות בית של בפנקס גם הזאת ההעברה את לרשום חייבים שלהם הקמעונות
מכירה. פעולת זאת היתה כאילו הקמעונות חנות של בפנקס וגם

המנהל לבקורת ומצויים שמורים להיות צריכים הרישום פנקסי (9)

יום לאחר שנים שלוש למשך בכתב ידו על שיורשה אחר פקיד לבקורת או
האחרונה. הרשימה

מס. 30 לס' 1934

שאינם מהמרים ומובדלים נעול במקום נשמרים יהיו רעל סמי (1) .39
ארסיים.

(2) כלים וחבילות שיש בהן סמי רעל צריך להדביק להם פתקים
או וערבית באנגלית "רעל'' והמלה החומר שם ברור באופן בהם רשום שיהא

ועברית. באנגלית

או אכילה צרכי. להחסין או למכירה להעמיד למכור, אסור (3)

ברעל: לסחור רשיון לו שניתן עסק בבית שתיה

למכירת ביחס רשיון בעלי רוקחים על יחול לא זה קטן שסעיף בתנאי
חתומות. בחבילות ופרטיים פטנטים אוכל צרכי

רעל סמי החסנת

של בתערובת מעורבים כשהם ימכרו ותרכבותיו הזרניך (1) .40
תערובת אם חוץ ממשקלם, למאה אחוזים שלושה של בשעור פיח או אינדיגו

נועדו. שלשמה למטרה פוסלתם זו

(2) הזרניך ותרכובותיו, אם לא נועדו לצרכי רפואה, לא ימכרו אלא
חתומה תעודה לו שיש לסי או 36 סעיף עפ''י היתר תעודת לו שניתנה למי

מכירת זרניך ותרכבותי:



הנדרשת,מס' 30 לס' 1934 הרעל כמות את המציינת מחוזי, משטרה מפקח ע"י או מחוז מושל ע"י
ואת הקונה של וכתבתו ידו משלח שמו, ואת הרעל, דרוש שלשמה המטרה את
של המכירות פנקס עם יחד המוכר ישמור הזאת התעודה את התעודה: מתן יום

הרעל. סמי

ע"י רעל סמי מכירת
סיטונאים וכו'

סוחרסיטונאי והוא 36 סעיף עפ"י היתר תעודת בידו שיש כל (1) .41
מוסמכים לרופאים אלא רעל סמי ימכור לא חרושתן כימאי או רעל ובסמי בסמים
בעלי בהמות לרופאי או רשיון בעלי לרוקחים או רשיון בעלי שנים לרופאי או

36 סעיף עפ"י היתר תעודת שקבלו לאנשים או רשיון

במסחר לעסוק כדלעיל חרשתן לכימאי או סיטונאי לסוחר אסור (2)

קמעוני אלא אם כן היתה חנותם הקמעונית נבדלת ומופרשת ממחסן. הסיטונות
נפרד, רשיון בעדה וניתן שלהם

לבלול, כדלעיל חרשתן לכימאי או סיטונאי סוחר לשום אסור (3)

היה אם אלא רפואה, לצרכי היעודים רעל סמי או סמים לרקוח או להרכיב,
עליה. ומשגיח העבודה את בעצמו מנהל רשיון בעל רוקח

ע"י רעל סמי מכירת
קמעונאים

מס' 30 לס' 1934

או רפואה במשקלות רעל סמי ימכרו לא רעל סמי של קמעונאים .42
האנשים לאותם אלא רעל סמי למכור להם מותר יהא ולא ברפואות, שמוש לשם
לשמוש אם כשרה, מטרה ולשם טוב אפי בעלי כאנשים אותם יודעים שהם
ע"י חתומה תעודה בידו שיש למי או היפות, באמנויות או בחקלאות או בתעשיה
מושל המחוז או ע"י מפקח המשטרה מחוזי המציינת את מהותו של הרעל, את
וכתבתו ידו משלח שמו, ואת נדרש הוא שלשמה המטרה ואת הדרושה הכמות
פנקס עם תעודה אותה לשמור המוכר על התעודה: מתן תאריך ואת הקונה של

הרעל. סמי של המכירה

חלק ט.  שונות'
מתלמד על איסור

ביתמרקחת לפתוח
מבית מסוים במרחק
עבד שבו המרקחת

/

או לפתוח לו אסור רשיון, בעל לרוקח שהיה ברוקחות מתלמד .43
שעבד המרקחת מבית מטר וחמשים מאות שש של במרחק מרקחת בית לנהל

המרקחת: בית אותו של הבעלים בהסכמת אלא לכן קודם בו

מהיום שנים שלוש של תקופה עבור לאחר כוחה יפקע זו שהגבלה בתנאי
המרקחת. בית באותו לעבוד המתלמד חדל שבו



חוליו לצורך רפואות או סמים עסקו בבית לחלק מוסמך לרופא אסור .44
לצורך רפואות או סמים עסקו בבית לחלק רשיון בעל בהמות לרופא ואסור
מאת בכתב רשות כך על קבלו כן אם אלא בהן, מטפל שהוא החולות הבהמות

המנהל.

רופאים ע"י סמים חלוקת
בהמות ורופאי מוסמכים

45. (1) יכול המנהל לפי הכרעת דעתו לבטל לזמן או לחלוטין את
מהוראות הוראה הפרת בשל ר.משפט בית ע"י בדין שנתחייב .רוקח כל של רשיונו

הזאת. הפקודה

רשיונות ביטול
מס' 30 לס' 1934 

על העובר לרוקח עוזר כל של רשיונו את לבטל המנהל יכול (2)

בשל משפט בית ע"י בדין שנתחייב או הרוקחות במקצוע הדנה פקודה כל

מאוד. גרועה התנהגות

חלק י.  עברות

מס' 25 לס' 1928

46. כל העובר על הוראה מהוראות פקודה זו יאשם בעברה ויכול שופט
 דהיינו: מהם, בכמה או הבאים בעונשין לענשו שלום

(א) קנס בסכום שלושת אלפים 

חדשים! מששה יותר ללא מאסר (ב)

העברה! בהם שנעשתה החמרים החרמת (ג)

(ד) בטול הרשיון וסגירת המוסד, לעולם או לתקופה ידועה :

ידועה. לתקופה או לעולם רעל, למכירת ההיתר תעודת בטול (ה)

חלק יא.  תקנות.

עברות

 בדבר תקנות* להתקין הנציב יכול .47

ונתינתם רשיונות בקשת עם בקשר פיה על שינהגו הפרוצידורה (א)
עפ"י פקודה זו, חדוש רשיונות והמיסים שישולמו בקשר עם כך:

תקנות
מס' 15 לס' 1930

 עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך.



הפורמליות הפעולות לגמר עד במקצוע לעסוק זמנית היתר תעודת מתן (ב)
הכרוכות במתן הרשיון :

בחינות למוד, של קורסים לרוקחות, בתיספר האוניברסיטאות, (ג)
ודיפלומות שיכירו בהם לצורך פקודה זו:

רוקחים!מסי 25 לס' 1928 לעוזרי הבחינה תנאי (ד)

(ה) טופס הבקשות למתן רשיון כעוזר לרוקח :

.(ו) השעות שבהן יוכל עוזר לירוקה להוציא מתחת ידו רפואות בהעדרו
,  של הרוקח בעל הרשיון \

ז) כל דבר אחר המצריר תקנה עפ"י פקודה זו.

הראשונה התוספת
(2 (סעיף

רעל סמי

 (hydrocyain (prussric)  (פרוסית) 1. חומצת כוהל
(cyanides)2. אשלגן ושאר קיאנידים
הורגיך. תרכובות וכל זרניך חומצת .3

(sulphide) 4. מלחי אנטיסון, למעט התגפורת
משחות. למעט כספית, מלחי בהם שיש התכשירים וכל הכספית מלחי .5

6. מלחי תמיסה של נחשת, עופרת ואבץ.
7. זרחן לבן והתכשירים המכילים זרחן לבן.

(oxsalic acid) 8. חומצת חומעה
(picric acid) 9. חומצת פיקדון

(butyichloral  hy) טיטן כלורי בוטילי ,(chloral hydrate) 10. טיטן כלורי
כלורטון (choloretone), כלורלוז ) 
,(trional) מריאונל ,(sulphona) גפריתן ,(paraldehyde) פרלדהיר
טטרונל (tetronal), ורונל (VERONAL) ותכשירים כיוצא בהם וכל האוריטנים

(urethanes) והאוריאידים (ureides) הארסיים.
כלורופורם. ומשחת כלורופורם טי למעט ותכשיריו, כלורופורם .11

קרוטון. שטן .12

ergot of rye) 13 /קרני שיפון ותכשיריהן



14. זבובי אספמיה (catharides) ותכשיריהם.
15. פיקדון ארסי ()picrotoxine ושאר יסודות ארסיים סתמיים.

ארסיים. גלוקוסידים ושאר סטרופנטין דיגיטלין, .16

17. כל האלקלודים הארסיים, לרבות אלקלודים ארסיים מלאכותיים ומלחיהם, ולמעט
וקינכונין. קוינידין כינין, כגון הקנכונה, קליפת של אלקלודים

 ותכשיריהם מהם והיוצא הם דלקמן, הצמחים .18
calabar bean(),הפול הקלברי )(belladonna) ענבי רוש ,(acontine) ארזף
קנביס אינדיגה (חשיש), ידונון (וראטרין), עלי קוקו. קניום (עלי רוש)/
,(hyoscyamus) שכרון ,(hydrastis) שרשי חותם הזהב ,(CURARE) קוררה
אבהל(juniperus)), אגוז הקיא (nux vomica,), אופיום, פולי איגנטיוס,

זרעי תפוח הקוצים (דתור) (stamonium), סטרופנטום.
גין יותר, גבוהה ממדרגה שטנות חומצות או שמן חומצת עם בצרופיה עופרת .19
למעט אחר, כינוי כל לפי נמכרות שהן ובין דיאכילון בצורת נמכרות שהן

מכונה. מעשה רטיות

התוספת השניה
(28 (סעיף

טוקסיקה.

אלקלוידים ארסיים, גלוקוסידים ושאר יסודות פעילים, מלוויהם ותמיסותיהם, דהיינו
אקוניטין, אגרצין (agaracine), אפומורפין, אטרופין, ברוצין, קנבין, קנטרדין, קוקאין,
קודאין, קולכיצין, קולוצינטין, קונין, דיגיטלין, דיאונין, אלאטרין, אמטין,
אויקאין (eucaine), הירואין, הומטרופין, הידרסטינין, היוסציאמין
pelletierlne) מורפין, ניקוטין, פלטיירין,(hyoscine) היוסצין,hyoscyamine)
פיזוסטיגמין (PHYSOSTIGMINE); פיקרוטוקסין, פילוקרפין' סקופולמין, ספרטאין

(SPARTEINE), סטרופנטין, סטריכנין, ורטרין וכל כיוצא בהם.

תתעורי. לטיפול התכשירים וכל טוקסיים בסיסים של וגרגרים אמפולות
אטוקסיל, כגון פרטיות, תרופות לרבות הזרניך, תכשירי וכל ותרכבותיו, הזרניך

סלורסן (SALVARSAN), קקודילתים, ארהנל (ARRHENAL) וכל כיוצא בהם.

(CURARE) קוררה

קיאנידים. המכילים ותכשירים אשלג, של ברזלי לקיאניד פרט קיאנידים,
טתמציות של ארזף (ACONITE), ענבי רו1ׁA), קנביס אינדיגה, קוניום,
IPECACUANHA) קולכיקום, קולוצינט, דיגיטליס, קרני שיפון, שכרון, איפקה
stramonium אגוז הקיא, אופיום, תפוח הקוצים' (JUNIPERUS SABINA) אבהל

בהם. כיוצא וכל

קרוטון. שטן
כותל. חומצת

מלחי כספית, פרט לכלור הכספית ותמיסותיהם כגון חומצת כלור עילאית של
כספית לכל צורותיה, אם בטבליות או כתמיסות (solvellae) או כטבלטים וכוי,

וכוי. לבן מישקע הכספית, ותחמוצת ויוריד דויודיד



תמיסות וטבליות של גליצרין חנקני (ניטרוגליצרין), אריתרול (erythrol), טטרניטט
דומים. וסמים (4641301434)

אופיום וכל התכשירים המכילים עשרה אחוזים למאה מורפיןאויותרמכן.
מזורחן. ושמן זרחן

ספרנדה
חומצת חנקן, חומצת כלורמיטן, חומצת כרום, חומצת כגון מרוכז, מחצב של חומצות

גפרית. וחומצת זרחן חומצת חנקני, כלורמימן
חומצות צורבות (caustic) או חומצות אורגניות מסוכנות, כגון חומצת חומץ, חומצת

חומעה (oxalie), חומצת פיקרין.
אקוניט (ארזף), עליו, שרשיו, מישרה שלו (tincture) וכו'

אלואין.
חמצמימה נשדורית (ammonium hydroxide) ותמיסות חריפות שלה.

אנטימון, מכשיריו ותרכבותיו.
ענני רוש (belladone)' העלים, השרשים, המשרה וכוי.

אשלג. של דוכרומת
וברומופורם. ברומין

קפאין, דיורטין (diuretine), תאוברומין.
.(calabar bean) פול קלברי
.(calomel) כלור הכספית

שלהם. חריפות ותמיסות וסודה צורבני אשלג
ותכשיריו. אינדינה קנביס

זבובי אספסיה (cantharides), תכשיריהם וכל היוצא מהם.
עשבי הכנים (cevadilla) ותכשיריו.

מימן כלורלי, תכשירי גפרית, ורונל וכיוצא בהם.
כלורופורם.

קולכיקום, בולבוס (corm) זרעיהם ותכשיריהם.
קוניוס, עליו, זרעיו ותכשיריו.

מלחי נחושת, כגון מלח חומצת החומץ, חומצת לימונים, מלח חומצת הגפרית.
אצבעונית (digitalis) עליה ותכשיריה.

קרני שיפון (ergot) ותכשיריו.
.(euonymine) יונימין

פורמלדהיד (formaldehyde), פורמלין, ליזופורם.
קמבוגיה.

tinctura gelsemium) משרה וכו' של ירקעד
(הידרסטיס) הזהב חותם שרשי

(hyoscyamus) שכרון
יודין, תמיסותיו ומשרותיו.

יודופורם.
איפקה(ipecacuanha), שרשיו, משרותיו, יינו' תרכבותיו, אנקותיו וכוי.

גבשושיות של ילפה,jalap tubercles), השרף והתכשירים.
וכוי. תחמוצות יודיד, החומץ' חומצת כגון שלה, ארסיות תרכבות עופרת,

לובליה (lobelia), המשרה שלה וכוי
השרך הזכרי (male ferm) ותמציותיו.

אגוז הקיא (nux vomica), זרעיו ותכשיריו.
מורפין. למאה אחוזים מעשרה פחות המכילים אופיום תכשירי

פנול (חומצת קרבול) ותכשיריו המכילים יותר משלשה אחוזים למאה פנול ושאר דברים
המופקים מן הכופר' כגון קריאולין, ליזול, קריאוזוט.



סנטונין.
וכוי. הכסף חנקן פרוטרגול. קולגיול, ארגירול, כגון ותרכבותיו, מלחיו כסף,

בצל הנחש (squills), המשרה. החומץ וכוי.
stavesacre, ורעיו, משרתו יכו'.
וכו'. משרתו עליו, סטרטוניום,

תמציות סטרופנטוס. כגון אדרינלין.
שמנים נדיפים (volatile) ותמציות השקד הטר, הערער (juniper), החרדל

.(1116) והפיגם
שלהם. חריפות והטיסות גפרית פחמן נפרה. זרחת, כלוריד, כגון אבץ, מלחי

השלישית התוספת
(34 (סעיף

מוסמכים בלתי אנשים עיי במכירה המותרים ותכשיריהם פשוטים סמים

החמרים הרשומים מטה, כל המופק מהם ותכשיריהם המכילים רק המרים אלה: 

ונטפה קלפתה השטה,
חומצת חומץ מהול

מתוק שקד
אלום

(31063) אהלות
כספית מתובלת נשדור, עסיס

אניסון פרי
ארניקה פרחי

(urva ursi  folio) עלי ענני הדוב
דבורים דונג

ביטהנפתול
בורק

בור חומצת
(broom tops) ,הרותם הספרדי, ראשיו

(buchu leaves) עלי בוחה
(cade oil) שטן ערער

עסיס הכספית, כלור
(calumba root) שרש יוניה

קיופוט שטן
קמפור

קפסיקום
(caraway) פרי כרויה

קרדמון זרעי
(cascara  sagrada) קלפה קדושה
(cascarilla) קלפת העץ המתוק

קציעה (cassia), התרמיל ובשר הפרי
קיק שמן

(catechu) טי שו

יגיר
(chamomile) פרחי בבונג

עץ פחם
(chiretta) כירטא

קנטון קלפת
קנכונה קליפת
הלימון חומצת

קרנפול
(cochinel) זהורית

דגים שמן
(colchicum) כרבם

קולודיון,
(copaiba) קופייבא

(coriander fruit) פרי הקוסבר שבהרים
הגפן צמר שרש קלפת

(cubebs) קובבה
(dill fruit) פרי שבת

האדמה אגוז שמן
המגניון) (גפרת אפסום מלחי

האקלפטוס קינו
האקליפטוס שטן

(fennel fruit) פירות שמר
עסיס הברזל, תחמוצת

עסיס הברזל, זרחת
(fruar`s balsam) אפרסמון של פרייאר

מרה

גילטין
גנטיאנה שרש

זנגביל



נתרן) (גפרת גלובר מלחי
(Glucose) סוכר ענבים

גליצרין
גרינדליה

(Guaiacumresin) רשונה גביק
לוז המכשפות, (Hamamelis) הקלפה

והעלים
דבש

(Horseradish) שרש החזרת
המימן תחמוצת דו

קרמריה שרש
ומפולפל מטוגן חזיר, שומן
(Lavender oil) שמן נרד

לימון קליפת
טי תרזה

שמן זרע פשתים
(Liquorice root) שרש שוש

העץ עורקי
וקלה כבדה שרופה, מגנזיה
פחמת מגניון, כבדה וקלה

וקלה כבדה המגניון, תחמוצת
גפרת מגניון (מלחי אפסום)

מנתול
כספית, התרכבת והעסיס

העסיס. הכספית, של שמן חומצת מלח
מור

(Nutmeg) ראשי בשמים
שמן זית

והקלפה הפרח זהב, תפוחי
מרת השור

ורך נוזל מוצק, פרפין,
פלפל

(Peppermint oil) שמן דנדנא
פירו של אפרסמון

הארן שמן
רטיה המכילה עופרת, אם היא מעשה

מכונה
אשלגן של התחמוצת חומצת
(Potassium acetate)

האשלגן דופחמת
פחמת האשלגן

מלח חומצת לימון של האשלגן
האשלגן של חנקן חומצת מלח

האשלגן מנגנת על
(Potassium permanganate)

אשלגן של טרטר חומצת
(Pyrethrum root) עיקרקרחה

(Quassia wood) עץ קאסיה
(Quillaia bark) קלפת עץ הסבון
 דוכלורמימת הכינין
(Quinine bihydrochloride)

כלורמימת הכינין
(Quinine hydrochloride)

(Quinine sulphate) גפרת הכינין
   (Quinine tannate)בורסת הכינין

שרף
(Rhubarb) חמיץ

של הטרטר חמצת (מלח רושל מלחי
(Rochelle salt) (ניתרת האשלגן

שושנים מי
שמן רוזמרי

הסנגה שרשי
שנונית (Senna), העלים והתרמילים

שמן שומשמין
בורית, יבשה, קשה ורכה

(Sodium benzoate) בנזואט הנתרן
דו פחמת הנתרן

(Sodium bicarbonate)
(Sodium carbonate) פחמת הנתרן

הנתרן כלוריד
(Sodium phosphate) זרחת הנתרן

גפרת הנתרן (מלחי גלובר)
(Spermaceti) חלב תנינים

עמילן
לבונה (Srorax) מעובדת

מצורף סוכר
גפרית כשהיא במשקעיה וכשהיא מזוקקת

טלק אבקת
הודי תמר

(Tannic acid) חומצה בורסית
מעובד זפת

(Taraxacum) שרש שן האריה
טרטר חומצת

(Terebine) בוטם
שמן האוברומה

(balsam of tolu) צרי טולו
(Tragacanth) אנקת איל
שמן מזוקק של שרף אלה
(Turpentine oil)

(Valerian rhizome) שורש הולרינה
שמן הצמר

אבץ
שמנת האבץ

(zinc oleate syrup)



הרביעית התוספת
(סעיפים 25 ו38)

רצפטים פנקס של טופס
עמוד, מס'

הבריאות) מחלקת (חותם

המספר
הסדורי

התאריך
 הרצפט

התכן, הכמות,
ההוראות

הרצפט נותן החולהשם (איי)שם הערותפפ

(מכירות) רעל סמי פנקס של טופס

עמוד, מס'
הבריאות) מחלקת (חותם

המספר
הסדורי

הרעלהתאריך 0כמותתאור
המטרה
שלשמה

הרעל מכוון
הקונה שם
וכתבתו

חתימת
הקונה

(קניות) רעל סמי פנקס של טופס

עמוד. םס'
הבריאות) מחלקת (חותם

המספר
הסדורי

הרעלתאריך המוכרהכמותשם פ"פ (א"י)שם



פרק קיא

פקודות
מס' 10 לש' 1924
מס' 11 לש' 1931
מס' 7 לש' 1933
מס' 30 לש' 1934


