
תשי"א1951** שיניים, רופאי פקודת לתיקון חוק

פקודת תיקון
רופאישיניים.

1945

כך: תתוקן רופאישיניים,21945, פקודת .1
: זה סעיף יבוא 7 סעיף במקום (א)

שיניים לכלמרפאי שיניים בריפוי לעסוק תעודותהיתר לתת רשאי המנהל (א) .7

החוק של תקפו תחילת מיום חודש 12 תוך כך על בקשה שהגיש אדם
אדם אותו אם  ,או תשי"א1951 רופאישיניים, פקודת לתיקון
אך לארץ, עלייתו מיום חודש 12 תוך  האמור היום אחרי לארץ עלה
: האמור החוק של תקפו תחילת מיום שנים שלוש מתום יאוחר לא
שבעה במבקש שנתקימו נוכח אם אלא היתר תעודת יתן לא המנהל

: אלה
: ומעלה שנים וחמש שלושים בן הוא (1)

מטכנאות להבדיל בריפוישיניים שנה עשרה חמש עסק (2)
: שיניים

עבודת היתה האמורה התקופה כל העיקרית פרנסתו (3)
: שיניים מטכנאות להבדיל ריפוישיניים,

: טובה הנהגה בעל הוא (4)
מדינת משפט חל שעליו בשטח הוא הקבוע מגוריו מקום (5)

: ישראל

המנהל, שיקבע תכנית לפי  מקצועית בבחינה עמד (6)

חדשים ששה תוך  המנהל ידי על שנתמנתה ועדה בפני
נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת : (1951 בפברואר 27) תשי"א א' באדר כ''א ביום בכנסת נתקבל *

.128 עמ' ,(15.2.51) תשי"א א' באדר ט' מיום 67 חוק בהצעות
.189 עט' , (18.5.49) תש"ט באייר י"ט מיום 15 התקנות קובץ 1

נתפרסמו הסכר ודברי החוק הצעת ; (1951 בפברואר 27) תשי"א א' באדר כ"א ביום בכנסת נתקבל **
.167 ,)עמ' 25.5.50) תש''י בסיון ט' מיום 44 חוק בהצעות

.1 עטי ,1 תוס' ,8.3.45 1895מיום מס' ע''ר 3



חדשים שלושה תוך  נכשל אם  או הבקשה הגשת מיום
: נכשל שבה הבחינה מיום

: אחת לירה של אגרה שילם (7)
כך על המליצה המנהל ידי על שנתמנתה מייעצת ועדה אם אולם,
כאמור תעודתהיתר לתת המנהל רשאי הכלל, מן יוצאות מסיבות
ו(3). (2) ,(1) שבפסקות התנאים את ממלא אינו שהמבקש אףעלפי
על : (א)(6) קטן סעיף לפי בחינות לעריכת ידאג המנהל (ב)
ברשומות. הודעה תבוא בהרכבה שינוי כל ועל הבוחנת הועדה מינוי
בסעיף כאמור בבחינה לעמוד מהתנאי לפטור רשאי המנהל (ג)
בחוץלארץ עמד שהוא דעתו להנחת המוכיח אדם כל (א)(6) קטן

המנהל. ידי על מוכרת בבחינה
בהגבלת (א) קטן סעיף לפי היתר תעודת לתת רשאי המנהל (ד)
לשנה שניתנה היתר תעודת הגבלה: בלי או אחת לשנה תקפה זמן

לחדשה. המנהל רשאי אחת,

בתואר להשתמש רשאי (א) קטן סעיף לפי היתר תעודת בעל (ה)
"רופא או שיניים" "רופא בתואר להשתמש לו ואסור שיניים" "מרפא

שיניים"." לעניני "מנתח או מנתח" שיניים

המלים במקום יבואו, (2) ו16 ,10(1)(א) (2)9 בסעיפים וכן ,2 בסעיף בהגדרה (ב)
שיניים". "מרפא המלים שיניים", בריפוי ,,עוסק

שיניים, רופאי לפקודת 7 סעיף לפי זה חוק של תקפו תחילת לפני שניתנה היתר תעודת .2

לפי היתר תעודת כדין דינה זמניות),1,1947 (קביעות שיניים רופאי פקודת לפי או ,1945
זה. לחוק בסעיף1 המתוקן בנוסח שיניים,1945, רופאי לפקודת 7 סעיף

מעבר הוראות

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

שפירא משה
הבריאות שר

ווייצמן חיים
המדינה נשיא

. עמ'304 ,1 תוס' ,30.12.47 מיום 1637 מס' 1ע"ר



טעות תיקון

את לקרוא יש ,306 עמוד '(18.8.50) תש"י באלול ה' מיום 58 החוקים בספר
: כך (גביה)) המסים לפקודת (מראהמקום 1 מס' ההערה

,1374 עמ' קל"ז, פרק ב' כרך א"י, חוקי 1
שפורסמה. כפי ולא


