
וטרינריים רופאים
וניתוחן הבהמות ריפוי מקצוע את המסדירה פקודה

[28 בינואר, 1929]

הקצר 1 .פקודה זו תקרא פקודת הרופאים הוטרינריים.השם

עניןפירוש אם מלבד דלקמן, הפרושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה (1) .2
 אחר פירוש יחייב הכתוב

"דיפלום" פירושו דיפלום, תואר, תעודתחברות אקדימאית, רשיון,
כל או תעודה, או כתבעדות מכתבים, במקצוע, לעסוק הרשאה
"מעמד" (סטטוס) או מסמכים אחרים שניתנו מטעם אוניברסיטה,
חברה, קוליג', או כל מוסד אחר או מטעם מחלקה ממשלתית של
איזו של ממשלה בשם המשמש אדם מטעם או מקום או מדינה איזו

מדינה או מקום:

ובניתוחן בהמות ברפוי לעסוק רשיון לו שיש מי פירושו וטרינרי" "רופא
עפ"י פקודה זו :

וטרינריים. ורפוי ניתוח של והמדע האומנות פירושו וטרינרי" "ניתוח

מליתן אדם שום למנוע בא אינו זו בפקודה האמור דבר שום (2)

תחת מלעבוד או שכר, או ריוח בלא ארעי, דרך בבהמה לטפל או ארעית עצה
וטרינרי. רופא של הישר האישי פיקוחו

רק אנשים בעלי רשיון
יעסקו ברפוי בהמות

רשיון לו יש כן אם אלא בהמות ברפוי יעסוק לא אדם שום (1) .3
,4 סעיף עפ''י לו שניתן



לעיני עצמו מציג הוא אם בהמות ברפוי כעוסק יוחזק אדם (2)

לבדוק, מוכן או המוכשר כאדם רמז, בדרך או במישרין אם הצבור,
לרשום או שנפצעו, או מוט בעלות שנעשו שחלו, בבהמות לטפל או דיאגנוזה, לקבוע
כלי או מכשיר בכל להשתמש או נתוח כל לעשות או אלה, לבהמות רפואות

בבהמה. פצע או מום מחלה, כל רפוי לשם

לפקיד תוגש בהמות ברפוי לעסוק מנת על רשיון לקבלת בקשה (1) .4
 המבקש: כי שיוכח לאחר הרשיון את יתן והלה הראשי, הוטרינרי

וכי הגון, אדם הוא (א)

באוניברסיטה שנים ארבע במשך לפחות הבהמות רפוי מקצוע את למד (ב)

וקבל הראשי הוטרינרי הפקיד ע"י המוכר וטרינרי בביתספר או
וכי בו, מכיר הראשי הוטרינרי שהפקיד דיפלום

לעולמים להשאר רשות קבל או (א"י) פלשתינאי אזרח הוא (ג)
(א"י). בפלשתינה

בהמות. ברפוי לעסוק רשיון מתן בעד אחד פונט בסך מס מטילין (2)

הרשמי. בעתון יפורסמו רשיון שקבל אדם כל של וכתובתו שמו (3)

רשיונות מתן

לעסוק רשיון לו לתת שמאנו מחמת מקופח עצמו את המוצא כל .5
הסירוב, כתב ניתן שבו היום למן חדשים ששה במשך רשאי בהמות ברפוי
ערעור ובכל גבוה דין כבית שישב העליון המשפט בית לפני הסרוב על לערער
לראוי, ימצא אשר ככל ענין באותו הוראות לתת העליון המשפט בית יוכל כזה
גמר של צו יהא המשפט בית צו הערעור. דמי תשלום בענין הוראות לרבות

ומכריע.

לתת סרוב על ערעור
רשיון

הוטרינרי הפקיד מצד תלונה יסוד על העליון לנציב נתברר אם (1) .6
אשם בהמות ברפוי לעסוק הרשיון שבעל מקופח, אדם כל מצד או הראשי
ידיעות שמסר מתוך רשיונו את שקבל או המקצוע את הולמת שאינה בהתנהגות
במלוי חמורה רשלנות שגילה או מוכשר בלתי שהוא שנתגלה או נכונות, בלתי
כל על או הזאת הפקודה הוראות על ועבר וחזר שעבר או המקצועיים תפקידיו
לבטל העליון הנציב יוכל פלילית, בעברה שנתחייב או פיה, על שהתקינו תקנה

ידו: על שיקבע זמן למשך תקפו את להפסיק הוראה לתת או רשיונו את

והפסקת רשיון בטול
תקפו



ניתנת כן אם אלא תקפו להפסקת או הרשיון לבטול צו ליתן שאין בתנאי
זכות ילמד שבה בכתב הרצאה העליון לנציב להגיש אפשרות לנאשם לו

עצמו! על

בהתנהגות נגדו, קובלנא שהוגשה האיש את שהאשימו שמקום ובתנאי
שחבריה ועדה בפני טענותיו את להרצות לו מתירין מקצועו, את הולמת שאינה
הועדה ימנם. העליון שהנציב אחרים ואנשים הראשי הוטרינרי הפקיד יהיו

העליון. לנציב בכתב וחשבון דין תגיש

הרשיון בעל חייב תקפו, להפסקת או הרשיון לבטול צו הוצא (2)
הראשי. הוטרינרי לפקיד רשיונו את להחזיר

בתוארים השמיש
מתוכם שמשתמעת
מקצועית הכשרה

הזאת הפקודה עפ"י במקצוע לעסוק רשיון לו שיש למי פרט (1) .7
תואר בכל או וטרינרי רופא בהמות, רופא בתואר להשתמש אדם לשום אסור
על המרמזות באותיות שהובע ובין במלים הובע שהתואר בין בזה, כיוצא אחר

וטרינרית. הכשרה

כל לעצמו יטול לא זאת פקודה עפ"י רשיון המחזיק אדם שום (2)

מקצועיות הכשרות או מקצועי סטטוס לו שיש לחשוב מקום הנותן תואר או כנוי
או כזה בתואר או בכנוי להשתמש לו ואסור באמת, לו שיש מאלה שונים

עבודתו. עם או משרדו עם בקשר בהם להשתמש או משרדו לפתח להדביקם

מודעות פרסום 8 . (1) אסור לו לרופא וטרינרי לפרסם את מקצועו במודעה, ביןאסור
במישרין ובין בעקיפין: וכן אסור לו להשתדל בהשגת פרסום מודעות שיש
את או שרותו את או ידיעותיו את או המקצועית, מומחיותו את להלל כדי בהן
וכשרותם בידיעותיהם במומחיותם, לזלזל כדי בהן שיש או לכך, הכשרתו
או כזאת מודעה של פרסומה את להתיר לו ואסור אחרים: של ובהכשרותיהם
כזה פרסום בהשגת המשתדלים אלה עם עצמו לשתף לו ואסור לה! להסכים
להעסיק או חולות בהמות בעלי לקוחות אחרי לחזר לו ואסור י, אצלם לעבוד או
בהעמקתם המתוכים אלה עם עצמו לשתף לו ואסור לכך! מיוחד אדם או סוכן

אצלם. לעבוד או כאלה מחזרים או סוכנים של

וטרינרי רופא למנוע בא אינו זה בסעיף האמור דבר שום (2)

הקבועה, בצורה משרדו בפתח שלט הדבקת ע"י שלו הקליניקה מקום את מלציין
מלפרסם או שלו, העבודה ושעות המקצוע ההכשרות, השם, את יפרש שבו

כתובתו. שנוי דבר את אלא מציינת שאינה מודעה



9. רופא וטרינרי רשאי להחזיק אצלו סמים ורפואות הדרושים לרפוי
אבל ? בהם להשתמש הוא ורשאי דחוף ולשמוש שלו המרפא בבית חולות בהמות
לשם החולות הבהמות לבעל רפואות או סמים לספק או סמים לרקוח לו אסור

רופאים ע"י סמים החזקת
וטרינריים

חוק כל להוראות כפוף יהא והוא הרוקחים, פקודת להוראות בהתאם אלא שמוש,
בהם. בשמוש או רעל מיני או רפואה סמי בהחזקת הדן תוקף בר

קי. פרק

עוזרים האישית בהשגחתם להעסיק וטרינריים לרופאים להם מותר .10
כאלה רשיון למחוסרי ירשו לא אבל המקצועית, עבודתם עם בקשר וחובשים
בהן לטפל או מקצועית, והבנה מומחיות הדורשים במקרים חולות בהמות לרפא

ניתוחים. בהן לעשות או

וחובשים עוזרים החזקת

11 .הפקיד הוטרינרי הראשי או באכחו המורשה לכך רשאי ליתן הוראות
לפקיד הוטרינרי של מחלקת החקלאות והיערות להכנס בכל שעה מתאמת לבית

בקרת. בו לערוך כדי וטרינרי רופא של המרפא

בקורת סמכויות

12. (1) בהתאם לכל פקודה, ימסור רופא וטרינרי כל תעודה, דו"ח,
הודעה או מסמך אחר כיוצא בזה שיהיו דרושים למטרות אדמיניסטרטיביות,

ידו. על חתומים כשהם

 אשר וטרינרי רופא כל (2)

וברשותו בשמו שנתן או רשלנות מתוך או במזיד שחתם יתברר (א)
שהם או נכונים שאינם כנ''ל מסמך או הודעה דו"ח, תעודה, כל

מתעים או שאינם כשורה : או

מחוסר לאדם מסייע הוא אחרת בדרך או הדהמה סמי מתן ע"י אם (ב)
במקרים ניתוח בה לעשות או בה לטפל או בהמה, לרפא רשיון

מקצועית, הבנה או מומחיות הדורשים

המקצוע. את הולמת שאינה בהתנהגות יאשם

רופאים של חובותיהם
וטרינריים

שכר כל לגבות זכאי יהא לא זו פקודה עפ"י רשיון קבל שלא מי .13
עפ"י ואשר ידו, על שנעשו שרות או עבודה בעד משפט בית בשום תשלום או
רפואה כל בעד או וטרינרי, רופא ע"י להעשות צריכים היו זו פקודה הוראות

וחילק. שרשם

לא נסיון מחוסרי אנשים
תשלום לתבוע יוכלו
משפט בבית שבר



רשיון כבעל מוחזק בפלשתינהמי היושבים מלכותו הוד שבחילות הוטרינריים הפקידים כל .14
שיש הזכויות בכל המלאה, משכורתם את מקבלים בעודם זכאים, יהיו (א"י)

רשיון. בעלי כדין ודינם הזאת הפקודה עפ"י רשיון בעלי לאנשים

ועונשין אועברות עובד והוא הזאת הפקודה עפ"י לעבוד רשיון לו שאין כל (1) .15
כמוכן או בהמות רפוי במקצוע כעובד רמז, בדרך או במישרין אם עצמו, מציג
בסכום לקנס או חדשים שלשה למאסר צפוי ויהא בעברה יאשם בכך, לעבוד

חמשים פונט.

עצמו את מכתיר והוא בהמות כרופא לעבוד רשיון לו שאין כל (2)

וטרינרית, הכשרה לו שיש המרמז לזה דומה תואר בכל או וטרינרי רופא בתואר
7 סעיף הוראות אחרי אחרת בדרך ממלא שאינו או זאת, הכשרה לו אין ולמעשה

פונט. המשים בסכום לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם זו, מפקודה

בשביל או בשבילו במרמה להשיג מנסה או במרמה המשיג כל (3)

או לנתינתה בגרמו או בהראותו או בתתו הזאת הפקודה עפ"י רשיון אחר אדם
העוזר וכל בכתב, או פה בעל אם טענתכזב או תרמית הצהרת של הראיתה
בסכום לקנס או אחת שנה למאסר צפוי ויהא בעברה יאשם בידו, המסייע או לו

כאחד. העונשין לשני או פונט מאה

0

בהתאם שלא חובש או עוזר המעסיק וטרינרי רופא כל (4)

פונט. המשים בסכום לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם זו, מפקודה 10 סעיף להוראות

בבית בקורת העורך פקיד לפני מכשול הנותן וטרינרי רופא כל (5)

פקודה מהוראות הוראה אחרי ממלא שאינו או בכך, לו המפריע או שלו המרפא
פונט. עשרים בסכום לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם אחר, עונש לה נקבע שלא זו

 יכול זה סעיף עפ"י בעברה אדם המחייב המשפט בית (6)

שיצא האדם שבידי בהמות ברפוי לעסוק הרשיון את לבטל להציע (א)
וכן % לזמן תקפו את להפסיק או בדינו חייב

שנתחייב העברה את היוה בהם שהשמוש החפצים את שיחרימו לצוות (ב)

בדין. העברין בה



16. יכול הנציב העליון להתקין תקנות בענין 

בקשה עם בקשר שישמשו והטופסים פיה על שינהגו הפרוצידורה (א)
רשיונות של לחדושם בקשה עם ובקשר זו, פקודה עפ"י רשיון למתן

שאבדו והמסים שישולמו בקשר עם כך:

(ב) מתן רשיון ארעי עד לגמר כל הפורמליות הכרוכות במתן רשיון :

והדפלומים והפקולטטים הוטרינריים הספר בתי האוניברסיטאות, (ג)
שיכירו בהם לתכלית הפקודה הזאת:

המרפא בבית להחזיק וטרינרי לרופא לו שמותר והרפואות הסמים (ד)
שמירתם! ואופן במותם שלו,

זו. פקודה עפ"י הסדרה הטעון אחר ענין כל (ה)

תקנות

מס' 30 לש' 1934

הרופאים פקודת עפ"י וטרינרי כרופא לעבוד רשיון לו שיש כל .17
עפ"י וטרינרי כרופא לעבוד רשיון כבעל ולהבא מכאן יחשב ,1919 הוטרינריים,

הוראותיה. לכל כפוף ויהא זו פקודה

הרשיונות בנידון הוראות
הפקודה עפ"י שניתנו

1919 ויק' 17 ננס'
מס' 17 לש' 1919



פרק קמט
פקודה

מס' 1 לש' 1927


