
*1991 התשנ"ב הרוקחות, פקודת לתיקון חוק

הפקודה שם במקוםתיקון הפקודה),  (להלן התשמ"א11981 חדש], [נוסח הרוקחות פקודת של בשמה .1
"הרוקחים". יבוא "הרוקחות"

1 סעיף יבוא:תיקון רפואי" "מוסד ההגדרה אחרי לפקודה, 1 בסעיף . 2

מאלה: אחת  מסכנת" "מחלה

לשירותיו הנזקק האדם בריאות את לסכן העלולה נפש, מחלת לרבות מחלה, (1)

מורשה; רוקח עוזר של או מורשה רוקח של

או מורשה, מרוקח לשלול העלולים לקוי כושר או נפש, מחלת לרבות מחלה, (2)

". חלקית או זמנית לחלוטין, ברוקחות לעסוק היכולת את מורשה, רוקח מעוזר

ב1 פרק יבוא:הוספת לפקודה ב' פרק אחרי . 3

רפואי פיקוח ב'1: "פרק

רפואית ברוקחותועדה לעסוק רשיון מבקש של הגופני או הנפשי כושרו בדיקת לצורך 9א.
רוקח, עוזר של או רוקח כעוזר רישום מבקש של או מורשה רוקח של או
רופאים שלושה של ועדה המנהל ימנה ו9ד, 9ג בסעיפים האמורים במקרים

למקרה או כללי להיות יכול המינוי רפואית); ועדה  (להלן מומחה תואר בעלי
מורכבת הרפואית הועדה תהיה  נפשי כושר של שאלה התעוררה מסויים;

בפסיכיאטריה. מומחה תואר בעלי רופאים משלושה

ועדה של סמכותה
וחובתה רפואית

 סמכות רפואית לועדה תהיה זה פרק לפי בדיקה לצורך (א) 9ב.

דבר; להציג או ולהעיד לפניה לבוא אדם להזמין (1)

משפט; בבית העיד כאילו להעיד עד לחייב (2)

מיום ,1901 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת :(1991 בנובמבר 4) התשנ"ב בחשון כ"ז ביום ככנסת נתקבל *
.279 בעמ' ,(1988 ביולי 25) התשמ"ח באב י"א
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צו ליתן יושבת היא שיפוטו שבאזור מחוזי משפט מבית לבקש (3)
התשל"א21971; חדש], [נוסח הראיות לפקודת 13 סעיף לפי

מכוח שהוזמנו לעדים בטלה ושכר לינה נסיעה, דמי לפסוק (4)

משפט. בבית להעיד שהוזמן לעד כמו זה סעיף

כן, לעשות וסירב דבר להציג או להעיד מאדם רפואית ועדה דרשה (ב)
היא שיפוטו שבאזור מחוזי משפט בית רשאי הועדה, דעת את המניח צידוק ללא
הציות את לכפות הועדה, ראש יושב או המנהל בקשת פי על לצוות, יושבת

הסרבן. של מעצרו לרבות לה, שתיראה בדרך להוראותיה

זה. סעיף ביצוע לענין דין סדרי יקבע המשפטים שר (ג)

המנומקים. ומסקנותיה ממצאיה את למנהל תגיש הרפואית הועדה (ד)

רפואית בדיקה
רשיון למבקש

מבקש או מורשה לרוקח רשיון מבקש כי סביר חשש למנהל היה (א) 9ג.
להתייצב עליו כי להחליט הוא רשאי מסכנת, ממחלה סובל רוקח כעוזר רישום

רפואית. ועדה לפני בדיקה לשם

להתייצב עליו שבו המקום את למבקש תקבע הרפואית הועדה (ב)

המנהל. החלטת מיום חדשים מששה מאוחר יהיה שלא המועד, את וכן לבדיקה

רשיון. המנהל לו יתן לא ונבדק המבקש התייצב לא עוד כל (ג)

רפואית בדיקה
רשיון לבעל

ממחלה סובל רוקח עוזר או מורשה רוקח כי סביר חשש למנהל היה (א) 9ד.
בדיקה לשם רפואית ועדה לפני להתייצב ממנו לדרוש הוא רשאי מסכנת,

שייבדק. עד רשיונו את להתלות הוא ורשאי

סעיף לפי ערעור להגשת שנקבע למועד יקדם לא להתייצבות המועד (ב)
מועד את להקדים יש לציבור דחופה סכנה מחמת כי המנהל ראה כן אם אלא 9י,

הרפואית. הבדיקה

דרך בכל (א) קטן בסעיף כאמור התליה לפרסם רשאי המנהל (ג)

ברשומות. הדבר את לפרסם חובה ואין לו שתיראה

ראיות רשיוןקבלת ממבקש לדרוש 9ד, או 9ג סעיפים לפי המנהל, יחליט בטרם (א) 9ה.
מעוזר או רוקח כעוזר רשיון ממבקש או מורשה מרוקח או ברוקחות לעסוק

אם המנהל, רשאי בדיקה, לשם 9א סעיף לפי רפואית ועדה לפני שיתייצב רוקח
נמצא המבקש של בריאותו מצב על להעיד העשוי מידע כי להניח יסוד לו יש
מהם לדרוש אחר, אדם בידי או בו, שטיפלו רופא או רפואי מוסד של בידיו

המידע. את לו שימסרו

את לקיים חייב (א) קטן סעיף לפי מידע למסור שנדרש אדם (ב)
הדרישה.

מסמך. לרבות  "מידע" זה, בפרק (ג)

ביניים גורמתהתליית רוקח עוזר של או מורשה רוקח של מסכנת מחלה כי המנהל מצא 9ו.
או הרפואית בועדה ההליכים לסיום לחכות שאין עד לציבור דחופה כה לסכנה

 המנהל רשאי 9י סעיף לפי בערעור
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תקבע הרפואית שהועדה עד אדם אותו של רשיונו את להתלות (1)

ובתנאי חדשים, משלושה יותר לא אך 9ח, בסעיף כאמור בענינו

להתליה; סמוך הרפואית הועדה של לטיפולה הענין את שיעביר

תקופת תום עד ההליכים את הרפואית הועדה סיימה לא (2)
את להתלות הרפואית, הועדה בהסכמת המנהל, רשאי ההתליה,

חדשים: שלושה על תעלה שלא נוספת לתקופה הרשיון

רשאי כאמור, הנוספת התקופה תום עד ההליכים הסתיימו לא (3)

לשלושה הרשיון את להתלות הרפואית, הועדה בהסכמת המנהל,
נוספים. חדשים

סודיות מחלהחובת כדבר מידע 9ה, עד 9א סעיפים הוראות פי על אליו, שהגיע מי 9ז.

ביצוע לשם בכך צורך שיש במידה אלא לגלותו ולא בסוד לשמרו חייב מסכנת,

מכוח או המשפט, בית מאת לכך הורשה אם או האמורים, הסעיפים הוראות
ביצוע על חקירה לערוך שהוסמך מי לו שהציג שאלות על לענות חובה

עבירות.

החלטת ביציע
רפואית ועדה

לעסוק מבקש או רוקח עוזר או מורשה רוקח כי רפואית ועדה קבעה 9ח.
לחלוטין, ברוקחות, לעסוק מסוגל אינו רוקח כעוזר רישום מבקש או ברוקחות

ברוקחות לעסוק מסוגל הוא כי או מסכנת, מחלה מחמת זמנית, או חלקית
רשיונו את יבטל רשיון, לו לתת המנהל יסרב מסויימים, בתנאים או בהגבלות

ואם זו פקודה להוראות בכפוף מיוחד רשיון לו יתן או הענין, לפי אותו, יתלה או
כך. על המליצה הרפואית הועדה

רשיון של דינו
מיוחד

שנקבע העיסוק תחום לגבי דינו, 9ח בסעיף כאמור שניתן מיוחד רשיון 9ט.
לא כאמור מיוחד רשיון שקיבל מי אולם ברוקחות, לעסוק רשיון כדין בו,

אחראי. רוקח של בפיקוחו אלא ברוקחות יעסוק

לבית ערעור
המחוזי המשפט

כך על לערער רשאי זה, פרק לפי המנהל מפעולות נפגע עצמו הרואה 9י.

שבו מהיום ימים שלושים תוך יחיד כדן בשבתו המחוזי המשפט בית לפני

כך. על הודעה לו נמסרה

אינו ערעור
ביצוע מעכב

של ביצועה את לעכב כדי 9י בסעיף כאמור ערעור בהגשת יהא לא 9יא.
אחרת. המחוזי המשפט בית הורה כן אם אלא זה, פרק לפי פעולה

ברשומות ."פרסום ברשומות תפורסם אחרת, בו נקבע אם למעט זה, פרק לפי החלטה 9יכ.
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לפי רפואית לועדה הנתונות הסמכויות יהיו (ב) קטן בסעיף כאמור לועדה "(ד)

לפי 9ב(ב) בסעיף כאמור צו ליתן המחוזי המשפט בית רשאי זה ולענין 9ב, סעיף
הועדה. ראש יושב או המנהל בקשת

". זה סעיף ביצוע לענין דין סדרי יקבע המשפטים שר (ה)

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

אולמרט אהוד
הבריאות שר


