
התשמ"א1981 חדש], [נוסח הרוקחות פקודת

פרשנות א': פרק

הגדרות
(2)

[התשכ"ד]

 זו בפקודה .1

בצורתו בין השלישית, בתוספת המפורטים החמרים מן חומר כל  מזיק" "כימיקל
אחרים; בתמרים ממוזג או מעורב ובין הפשוטה

בו[התשכ"ד] הכיר ושהמנהל רווחים הפקת לשם שלא הפועל ציבורי רפואי מוסד  רפואי" "מוסד
זו; פקודה לענין

"המנהל"  המנהל הכללי של משרד הבריאות, לרבות עובד משרד הבריאות שהמנהל[התשכ"ד]
מקצתן; או כולן זו, פקודה לפי סמכויותיו את בכתב לו אצל

"סמי מרפא"  מוצר כימי, תכשיר רוקחות, תרופה, תרכיב, נסיוב וכל מצרך או חומר
ברפואה; לשימוש אחרים

;6 או 5 סעיפים לפי רשיון שקיבל מי  רוקח" "עוזר

"רופא"  מי שרשאי לעסוק ברפואה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז1 1976 :
"רופא וטרינרי"  כמשמעותו בפקודת הרופאים הוטרינריים 2;

"רופא מחוזי"  כהגדרתו בפקודת בריאות העם, 3 1940;
חדש], [נוסח השיניים רופאי בפקודת כהגדרתם  שיניים" ו"מרפא שיניים" "רופא

התשל"ט4 1979 ;
"רוקח אחראי"  רוקח מורשה שהוא בעל נסיון ברוקחות תקופה של שנתיים לפחות(התשכ"ד}

הדיפלומה; קבלת אחרי

;4 עד 2 סעיפים לפי רשיון בעל רוקח  מורשה" "רוקח

ובין הפשוטה בצורתו בין הראשונה, בתוספת המפורטים החמרים מן חומר כל  "רעל"
אחרים. בתמרים ממוזג או מעורב

פרק ב': העיסוק ברוקחות
רוקחים רישוי

(?)
זו. פקודה הוראות לפי רשיון לו ניתן אם אלא הרוקח במקצוע אדם יעסוק לא .2

רשיון בקשת
(8)

המניחות ראיות ויביא שנקבעה בדרך בקשה יגיש ברוקחות לעסוק רשיון המבקש .3
הכשירויות ובעל ברוקחות לעסוק מסוגל היותו הטוב, אופיו זהותו, בדבר הדעת את

שנקבעו.

נוספת בחינה
(1)

כל על נוספת בבחינה יעמוד שהמבקש לדרוש המנהל רשאי הרשיון מתן לפני .4
ברוקחות.. הדיפלומה קבלת לשם בה שעמד בחינה

1 דיני מדינת ישראל. נוסח חדש 30, עמ' 304.
2 חוקי א"י, כרך ב', פרק קמ"ח. עמ' 1502. 

3 ע"ר 1940, תוס'.1. עמ' 239(א).
.4 דיני  מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 614.



המפורשים התנאים כל בו נתקיימו כי המנהל, של דעתו להנחת שהוכיח מי (א) ,5
רוקח: כעוזר לעבוד רשיון ויקבל הבריאות במשרד בקשתו לפי יירשם להלן,

טוב; אופי בעל הוא (1)

שנים; עשרים לו מלאו (2)

בישראל; קבע לישיבת רשיון בעל או ישראלי אזרח הוא (3)
כשיר; רוקח בידי המנוהל מרקחת בבית. שנים שלוש נתאמן (4)

בבחינה ,(1979 באפריל 1) התשל"ט בניסן ד' לפני בישראל, עמן (5)
שנקבעה. ברוקחות

התנאים מן פטור המנהל בה שהכיר לארץ מחוץ רוקח עוזר תעודת בעל (ב)
(א). קטן לסעיף ו(5) (4) שבפסקאות

בבית מעשי בנסיון לארץ מחוץ רוקח לעוזר רשיון מתן להתנות רשאי המנהל (ג)
מרקחת בארץ נמשך תקופה שיקבע ושלא תעלה על שנה אחת.

באפריל 1) התשל"ט בניסן ד' שלפני למי אלא רוקח לעוזר רשיון יינתן לא (ד)
מחוץ רוקח עוזר תעודת בעל שהוא או (5) (א) קטן בסעיף האמורה בבחינה עמד (1979

בה. הכיר שהמנהל לארץ

רוקח עוזרי רישוי
13נ< ער 13)
[התשכד]

לשמש זמני רשיון לתת המנהל רשאי 5(א)(3), בסעיף הנקוב התנאי אף על (א) .6
רשיון בעל והוא 5 בסעיף הנקובים האחרים התנאים אחרי שממלא למי רוקח כעוזר

לישיבת ארעי בישראל כמשמעותו בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב5 1952.
להאריכו המנהל ורשאי אחת, שנה על תעלה שלא לתקופה יינתן זמני רשיון (ב)
יהיה לא רשיון של תקפו שגמר ובלבד אחת, שנה על תעלה שלא נוספת לתקופה פעם מדי

הארעי. לישיבת הרשיון של תקפו מתום מאוחר

רשיון ומני
לעוזר רוקח

(14)
(התש"ל]

ובלבד המרקחת, בית בעבודת רוקח עוזרי להעסיק רשאי מרקחת בית בעל (א) .7
מורשה. רוקח בהשגחת תבוצע שעבודתם

כ"ד לפני רשיון בעל עוזררוקח שהיד, מי (א), קטן בסעיף האמור אף על (ב)
אלה: הוראות עליו יחולו (1964 ביוני 4) התשכ"ד בסיון

הבאות, בנסיבות מרקחת בבית ורעלים מרפא סמי לנפק רשאי הוא (1)
 ובלבד שנתקבל תחילה אישור בכתב לכך מאת הרופא המחוזי:

האחראי; הרוקח של בנוכחותו עת בכל (א)
שנקבעו; בשעות האחראי, הרוקח של בהעדרו (ב)

ימים ארבעה על יעלו שלא האחראי, הרוקח של העדרו בתקופות (ג)
חדשים; ששה בכל

עליו יחולו מורשה רוקח של בהעדרו מרקחת בית על ממונה הוא אם (2)
זו. פקודה לפי רוקח על המוטלות החובות כל

רוקח עוזרי העסקת
וסמכותם

[התשכ"ד] (20)
[התשכ"ד 24(ד)]

חניך להיות אישרו שהמנהל מי  "חניך" הבא, והסעיף זה סעיף לענין (א) .8
.(1974 באפריל 1) התשל"ד בניסן ט' יום לפני רוקח

 ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

העסקת חניך
(11)

(התשכ"ד 44(ב)]



המרקחת. בית בעבודת לו שיסייעו חניכים להעסיק רשאי מורשה רוקח (ב)
ירכיבם ולא מרפא סמי ינפק ולא הרוקח של הישירה בהשגחתו יעבוד חניך (ג)
המכילות תרופות להרכיב או לנפק לחניך יותר שלא ובלבד הרוקח, של בנוכחותו אלא

רעל.

החניכים פנקס
(12)

בית ושם שמותיהם יפורטו ובו רוקחים חניכי פנקס ינוהל הבריאות במשרד (א) .9
מהם. אחד כל מועסק שבו המרקחת

המרקחת בית בעל כך על יודיע המרקחת בבית חניך של העסקתו פסקה (ב)
הבריאות. למשרד

פרק ג': הניהול והבעלות בבתי מרקחת 
הניהוי ייחוד
לרוקח אחראי

בלבד
(16) (א) רישה.
(כ) [התשכ"ד]

שאישר אחראי רוקח של ולפיקוחו המקצועי לניהולו מסור יהא מרקחת בית (א) .10
הוראות ולמילוי המרקחת בבית המקצועיות הפעולות לביצוע אחראי יהיה והוא המנהל, לכך

המרקחת. לבית הנוגע אחר דין וכל זו פקודה
בבית מקומו את למלא מורשה רוקח של כוחו לייפות רשאי אחראי רוקח (ב)
כאמור כוח מיופה של וסמכותו ימים, עשר ארבעה על יעלה שלא קצוב זמן המרקחת

האחראי. הרוקח של כסמכותו דבר לכל יהיה
לבית אחריות

ביבר אחד מרקחת
סיפח) (א) (16)

[התשכ"ד]
אחד. מרקחת לבית אלא אחראי רוקח אדם ישמש לא .11

ייחוד

הבעיות על
מרקחת בית

(16א)(התשכ"ד)
(נ)] 24 [התשכ"ד

מרקחת. בית בעל יהיה לא מורשה רוקח שאינו מי (א) .12

 על תחול לא (א) קטן סעיף הוראת (ב)

רפואי; מוסד (1)
לחולים אלא ומצרכים תרופות מספק שאינו חולים בית של מרקחת בית (2)

בלבד. חולים בית אותו של שבטיפולו
חלק בעל או מרקחת בית בעל שהיה מי (א), קטן בסעיף האמור אף על (ג)
בבעלותו. להמשיך רשאי מורשה, רוקח ואינו (1964 ביוני 4) התשכ"ד בסיון כ"ד לפני

דין יורשים
מהם שאחד
מורשה רוקח

(16 ב)
[התשכ"ד]

13. מת בעל בית מרקחת ולפי דיני הירושה, או לפי הסכם בין היורשים, עובר בית
רשאים יורשים אותם יהיו מורשה, רוקח הוא מהם שאחד יורשים של לבעלותם המרקחת

בבעלותם. המרקחת בית את לקיים

זוג בן דין
שהוא נכה או

יחיד יורש
(16נ, 16ד,

[התשכ"ד) 16ח)

עובר היורשים, בין הסכם לפי או הירושה, דיני ולפי מרקחת בית בעל מת (א) .14
את לקיים הנכה או הזוג בן רשאי נכה, של או זוגו, בן של היחידה לבעלותו המרקחת בית
חלק לגבי הדין והוא מורשה; רוקח עם בשותפות ובין לבדו בין בבעלותו, המרקחת בית

בלבד. חלק בעל המוריש היה אם המרקחת בבית
זוגו בן הוא מהם שאחד יורשים של לבעלותם כאמור המרקחת בית עובר (ב)

המרקחת. בית בבעלות חלקו את לקיים הנכה או הזוג בן רשאי נכה, או המוריש של

שכלי, או גופני מום בעל היה המוריש מות שבעת מי  זה סעיף לענין "נכה", (ג)
מחייתו. כדי להשתכר מסוגל שאינו כמי אותו רואים שייקבעו כללים שלפי



בית עובר היורשים בין הסכם לפי או הירושה דיני ולפי מרקחת, בית בעל מת .15
לקיים רשאים היורשים יהיו מורשה, רוקח ביניהם שאין יורשים של לבעלותם המרקחת

המוריש. מות מיום שנים ארבע בבעלותם המרקחת בית את

יורשים שאין
ביניהם

מורשה רוקח
רישה) 116)
נהתשכר]

תוארך שנים, עשרה שמונה להם מלאו שלא המוריש של צאצאים היורשים בין היו ,16
הוכח שנים; וחמש עשרים שבהם לצעיר מלאו שבו ליום עד 15 בסעיף האמורה התקופה
עצמו מכשיר המוריש של צאצאו שהוא יורש כי התקופה, בתום המנהל של דעתו להנחת
להיות עצמו להכשיר ומתכוון לכך הדרושות הסגולות בעל שהוא או מורשה, רוקח להיות
ממשיך שהיורש נוכח אם שנה, מדי התקופה את להאריך המנהל רשאי מורשה, רוקח
שנים; עשר על יעלה לא התארכות כל שסך ובלבד מכוונתו, חדל שלא או בהכשרתו
היה כאילו 13 סעיף הוראות יחולו המוארכת, התקופה תוך מורשה לרוקח היורש היה

המוריש. מות ביום מורשה רוקח

זכות צאצאיו
המוריש של

(10)ו מציעתה
וסיפה)

[התשכ"ר]

11. מי שזכאי להיות בעל בית מרקחת או בעל חלק ממנו אף על פי שאיננו רוקח
מורשה. לרוקח אלא זכותו יעביר לא מורשה,

העברת
מרקחת בית

(10)ו [התשכ"ר]

ציבורי בשירות או אחר ציבורי במוסד או במרפאה, חולים, בבית המועסק רוקח .18
בסעיף האמור לפי אלא בו, אחראי רוקח או מנהלו או מרקחת בית בעל יהיה לא אחר,

... ,39(ב).

בשירות רוקח
הציבור

[התשכ"ד] (17)

בערבית או בעברית מפורשים שעליו שלט ייקבע מרקחת לבית מחוץ בולט במקום .19
או עליו, יפורשו וכן בעלו, ושם המרקחת בית על האחראי הרוקח שם לטיניות ובאותיות

לניפוק. המרקחת בית פתוח שבהן השעות אחר, שלט על

שלט
(18)

[התשכ"ר]
ו

מבית לפחות מטרים מאות חמש של במרחק אלא מרקחת בית ייפתח לא (א) .20
האמור, המרחק בתוך מרקחת בית פתיחת להרשות המנהל רשאי אולם קיים, מרקחת

תרופות. של סדירה הספקה להבטחת חיוני שהדבר לו נראה אם

של או רפואי מוסד של שבבעלותם למעט  מרקחת" "בית זה, בסעיף (ב)
חולים. בית

כין המרחק
מרקחת בתי

(43א)
[הר.שכ"ר]

בתחום מרקחת בית ינהל ולא יפתח לא מורשה, רוקח שנעשה רוקחות תלמיד .21
ש מאות וחמישים מטרים מבית המרקחת שבו היה מועסק לפני כן, אלא בהסכמת בעל
אותו בית מרקחת, זולת אם חלפו שלוש שנים מיום שחדל להיות מועסק באותו בית

מרקחת.

סייג לתלמיד
רוקח שנעשה

מורשה
(43)

פרק ד': הליגות העיסוק בבית מרקחת

על להורות או אדם בבני לטפל או ברפואה לעסוק אסור רשוי מרקחת בבית (א) .22
בהם. הטיפול

מחולים, הנאה טובת הפקת לשם רופא ובין רוקח בין קנוניה או שיתוף כל (ב)
אסורים.

ריפוי איסור
(19)

רקיחת סמים
ומכירתם ורעלים

בידי או מורשה רוקח בידי אלא מרקחת בבית רעלים או מרפא סמי יירקחו לא .23
האחראי הרוקח בהשגחת אלא ינופקו ולא יימכרו ולא מורשה, רוקח בהשגחת עוזררוקח

(20א )
[התשכ"ד.
התש"ל]



לרוקחות תלמיד יראו זה ולענין 10(ב); סעיף לפי מקומו את הממלא המורשה הרוקח או
היה כאילו כמתמחה אותו אישר ושהמנהל מרקחת בבית המתמחה גבוהה להשכלה במוסד

רוקח. עוזר

וציור מלאי
(21)

משקולות בו ויהיו הנחוצים ובתרופות מרפא בסמי היטב מצוייד יהיה מרקחת בית ,24
בבית המשמשת אחרת מוכרת שיטה כל ולפי המטרית השיטה לפי מדוייקות ומידות

המרקחת.

שימיר סמי מרפא
(22)

בתנאים ושמורים במדוייק ומותווים מסווגים יהיו המרקחת שבבית המרפא סמי כל .25
לקלקולם. יביאו שלא

מרשם חובת
(23)

[התשכ"ד]

רופא או שיניים רופא רופא, בידי חתום מרשם לפי אלא תרופות ינופקו לא (א) .26
וטרינרי.

(ב) רשאי רוקח לרקוח ולנפק, על פי מרשם של מרפא שיניים, סמי מרפא שפור
בהן. שנקבעו התנאים ולפי בתקנות

לשנות איסור
מרשם

((1)24)

בשום ישנה לא אחר, בחומר שבו חומר ימיר לא מרשם, של נוסחו רוקח ישנה לא .27
הנדרשים הרכיבים מן שלא תרופות או מרפא סמי ירכיב ולא בו הנקוב המינון מן דרך

הנדרשות. בכמויות או

תיקון טעות
במרשם

((2)24)

נותן עם הרוקח יתקשר טעות, בו שיש חשד התעורר או במרשם טעות הוכרה .28
המרשם ויקבל תשובתו בכתב בטרם ינפק לפי המרשם.

המרשמים פנקס
(25)

הרביעית. שבתוספת הטופס לפי מרשמים פנקס ינוהל מרקחת בית בכל (א) .29

במספר מצויין המרקחת, בית בחותמת חתום יהא לפיו שנופק מרשם כל (ב)
המרשמים. בפנקס במפורט ורשום סידורי

כייס סימון
ואריזות
המכילים
תרוסות

(29)

30. (א) כל תרופה וסם מרפא המנופקים יימסרו בבקבוקים או באריזות חתומים כראוי
, שנרשם כפי המרשם של הסידורי מספרו המרקחת, בית של שמו שעליה בתווית ומסומנים

לשימוש. והוראות החולה של שמו המרשמים, בפנקס

(ב) תרופות לשימוש חיצוני יסומנו גם בתווית כתומה שעליה המלים "לשימ
ובאנגלית. בערבית בעברית, חיצוני"

במגע שאפשר בבקבוקים יימסרו רעל המכילות חיצוני לשימוש תרופות (ג)
רגילים. תרופות בקבוקי לבין ביניהם מיד להבחין

מכירת רעלים
(27)

רופא, של מרשם פי ועל רפואיות בכמויות אלא רעלים ימכור לא מורשה רוקח (א) .31
וטרינרי. רופא או שיניים רופא

שלא רעלים למכור מורשה רוקח רשאי (א) קטן בסעיף האמור אף על (ב)
 אם רפואיות, בכמויות

;48 סעיף לפי שניתן רעלים היתר לו יש (1)
מורשה לרוקח או וטרינרי לרופא או שיניים לרופא לרופא, נמכר הרעל (2)
או שיניים מרופא מרופא, תעודה בידו שיש למי או המקצועיים, לצרכיהם



או שיניים רפואת רפואה, לצרכי דרוש שהרעל האומרת וטרינרי מרופא
המנהל; מאת בכתב לכך הרשאה שבידו למי או וטרינרית, רפואה

בסעיף כאמור בדרך בו וטופל מתרכבותיו אחת או ארסן הוא הרעל (3)
52(א).

32. כדי להקל על הטיפול בחמרים רעילים בבתי מרקחת, הם יחולקו לשני הסוגים
 והם השניה, בתוספת האמורים

Toxica (1) (טוקסיקה), היינו רעלים בעלי פעילות עזה, שמנה קטנה
קטלנית; להיות עלולה מהם

Separanda (2) (ספרנדה), היינו רעלים פחות עזים וסמי מרפא או המרים
שאינם רעלים אבל טעונים זהירות, בטיפול בהם ובניפוקם.

סיווגם של
חמרים רעילים

(!8)

33. (א) חמרים המסווגים כtoxica טעונים מיקום ושמירה בטוחה בארון רעלים נעול
שמפתחו שמור בידי הרוקח המורשה, ובהעדרו  בידי עוזר רוקח רשום, אם ישנו.

(ב) הבקבוקים והמבלים המכילים רעלים המסווגים כ toxica יהיו בעלי צורה
מסומנים ויהיו מיד, בהם להבחין במגע יהיה שאפשר כך אחרים, סמים המכילים מאלה שונה
להשיג ניתן לא ואם המרפא, סם שם שחורות באותיות מצויין שעליה כתומה בתווית

המרפא. סם שם את המציינת תווית בתוספת רעל תווית  כאמור תוויות

שמירת
הטוקסיקח

(29)

34. החמרים המסווגים כseparanda יישמרו בהפרדה ברורה מן החמרים המסוווגים כ
toxica ומסמי מרפא אחרים, ובקבוקיהם ומכליהם יסומנו בתווית ירוקה שעליה מצויין
באותיות שחורות שם החומר, ואם לא ניתן להשיג תוויות כאמור  תווית רעל בתוספת

המרפא. סם שם את המציינת תווית

שמירת
הספרנדה

(30)

פעילים או רעילים מרפא סמי בהם ויש רוקח מידי הנמסרים צרור או בקבוק (א) .35
בכמויות טוקסיות, יסומנו בתווית רעל בנוסף על התווית הדרושה לפי סעיף 30.

"רעל", והמלה גולגולת דמות בשחור ועליהן אדום מצבע יהיו רעל תוויות (ב)
ובאנגלית. בערבית בעברית,

סימון חמרים
רעילים
(31)

פרק ה': הרוקחות כמוסדות רפואיים, בבתי חולים ובמרפאות

36. (א) מוסד רפואי המקיים בישוב מרפאה ובית מרקחת, רשאי, על אף האמור
שהמנהל מורשה רוקח של בניהולו תרופות חדר לה סמוך או במרפאה לקיים ,23 בסעיף
אישרו לכך, ובו ינופקו תרופות מוכנות שנתקבלו מבית מרקחת שבבעלותו של אותו

מרובעים. מטרים משלושים יפחת לא תרופות חדר של שטחו רפואי; מוסד

המוסד רשאי רוקח, של ניהולו ללא להישאר עלול או תרופות חדר נשאר (ב)
ההוראה מתן שעם ובלבד היותר, לכל ימים עשר חמישה לנהלו רוקח לעוזר להורות הרפואי
והמנהל התרופות, חדר את לנהל עוזררוקח לאותו להרשות מנומקת בקשה למנהל תוגש
רשאי, לפי שיקול דעתו: להרשות לו או לעוזררוקח אחר שייראה לו, לנהל את חדר

שיקבע. לתקופה התרופות

בתנאים רפואי, מוסד רשאי שבהם ישובים בתקנות לנקוב רשאי הבריאות שר (ג)
מקיים המוסד אין אם אף לה, סמוך או במרפאה תרופות, חדר לקיים בתקנות, שייקבעו

ישוב. באותו מרקחת בית

חדר תרופות.
מוסד של

רפואי
(20כ, 20ג)
[התשכ"ד]



רקיחת
מרפא סמי

בחדרי תרופות
(20ד)

[התשכ"ד]

בחדרי מסויימים מרפא סמי לרקוח המרשות תקנות להתקין רשאי הבריאות שר .37
יפחת לא התרופות חדר של ששטחו ובלבד בתקנות, שיפורשו בישובים הנמצאים תרופות

המנהל. לכך שאישרו מורשה רוקח בידי ושינוהל מרובעים מטרים וחמישה מארבעים

דין חדר תרופות
מרקחת בית כדין
(20ה) [התשכ"ד]

בית כדין תרופות חדר של דינו ו37, 36 מסעיפים הנובעים לשינויים בכפוף .38
.8 סעיף לענין למעט מרקחת,

על תחולה
מוסרות

(32)

ובמוסדות מרקחת בבתי חולים, בבתי מרפא סמי ובניפוק ברוקחות העיסוק (א) .39
ובין דת או צדקה התנדבות, מוסדות של או הממשלה של שבפיקוח בין באלה, כיוצא
,42 ,38 עד 22 ,19 עד 1 בסעיפים לאמור בהתאם הבחינות מכל יהיה היחיד, שבפיקוח

ו46. 44 ,43

שלמה, במשרה רוקח להעסיק כדי מספקת עבודה בהם שאין קטנים במוסדות (ב)
הרופא באמצעות אליו המופנית בקשה פי על המנהל, רשאי אחרות, מיוחדות בנסיבות וכן
המחוזי, לתת הסכמתו בכתב לכך שרוקח מורשה יועסק במשרה חלקית או שרופא בית

רוקח. עוזר שיועסק  בדבר צורך יש ואם רוקח, ישמש החולים

תרופות ניפוק
במוסדות

(33)
[התשל''ה]

לא דת, או צדקה התנדבות, של באלה כיוצא מוסד או מרפאה חולים, בית בכל .40
של שבטיפולו ולמי המוסד של רופא מאת מרשם פי על אלא ותרופות מרפא סמי ינופקו

.64 סעיף להוראות בכפוף והכל מוסד, אותו

תרופות ניפוק
רופא בירי

וטרינרי ורופא
(44)

שבטיפולו, מי לשימוש תרופות או מרפא סמי בחצריו ינפק לא וטרינרי רופא או רופא .41
המנהל. מאת בכתב רשות פי על אלא הענין, לפי חיה או אדם

פרק ו': המסחר בסמי מרפא וניפוקם

המכירה ייחוד
הקמעונית

(4)

אלא תיעשה לא רפואי, לשימוש ורעלים מרפא סמי של הכנה או קמעונית מכירה .42
.41 סעיף הוראות לפי או מורשה רוקח בידי

סמי של איכותם
המרפא
((1)5)

43. כל סם מרפא המוצע למכירה יהיה מאיכות טובה, בשימור מושלם ונקי מכל
זר. חומר

המרפא סמי תקן
((2) 5)

במהדור הקבועים לתקנים בהתאם יהיו רפואי לשימוש ותכשירים מרפא סמי .44
אחרת. המנהל קבע אם זולת האירופית הפרמקופיאה של האחרונה

רישוי חובת
(3)

התשכ"ח עסקים, רישוי חוק לפי רישוי טעון ורעלים מרפא סמי למכירת מקום כל .45
.6 1968

הביקורת סמכות
(0)

עסק, בכל עת בכל לבקר רשאי בכתב, במיוחד לכך הסמיך שהוא מי או המנהל, .46
ורשאי ברעלים, או מרפא בסמי בהם שעוסקים הנחשדים או עוסקים שבהם מקום או חנות
הוא ורשאי לאנליזה, מספיקות בכמויות כאמור ורעלים מרפא סמי של מדגמים ליטול הוא
לתפסו, או אחרת, מבחינה מסוכן או לבריאות מזיק הנחשב מצרך של מכירתו לאסור
חיקוק או זו פקודה לפי הליכים לנקיטת או מטעמו או המנהל בידי חקירה לסיום עד

אחר.

6 ס"ח התשכ"ח, עמ' 204. 



47. (א) המנהל רשאי לאסור מכירת תרופה או תכשיר פטנטיים, פרטיים או סודיים
לענין כאמור; מקומות של מסויימים בסוגים או כלל דרך אחרים, ובמקומות מרקחת בבתי

זה, "פרטיים"  מיוצרים במקום פלוני כאמור ונמכרים רק בו.
אלא יימכרו לא (א), קטן סעיף לפי נאסרה לא שמכירתם ותכשירים תרופות (ב)
בבקבוקים המקוריים או במכלים המקוריים שתוויותיהם המקוריות עליהם וחותמותיהם
לא נפגעו, זולת אם הם מנופקים על סי מרשם של רופא, רופא שיניים או רופא וטרינרי.

מכירת תרופות
סמנטיות

ופרטיות
(35)

פרק ז': פיקוח על המסחר ברעלים וכחמרים רעילים

ברעלים יסחור לא רפואה לצרכי ברעלים העוסק מורשה רוקח שאיננו מי (א) .48
רעלים. היתר לו יש אם אלא

הרעלים ההיתר, בעל של מסחרו בו ויפורטו המנהל מידי יינתן רעלים היתר (ב)
כדי בו אין אך הרעלים, נדרשים שלשמה והמטרה בהם לסחור רשאי שהוא המסויימים
חדש], [נוסח המסוכנים הסמים בפקודת כמשמעו מסוכן סם של יבוא או סחר להתיר

התשל"ג7 1973.

ראיות הביא שהמבקש ולאחר הגון כאדם שידוע למי רק יינתן רעלים היתר (ג)
של המסוכנות לתכונות היטב מודע ושהוא וכתוב קרוא יודע שהוא הדעת, את המניחות

רעלים. אותם
שנה של נוספת לתקופה לחדשו המנהל ורשאי אחת לשנה יינתן רעלים היתר (ד)

עת. בכל לבטלו הוא רשאי וכן אחת,י

רעלים היתר
((4)(1) 36)

מורשה לרוקח או רעלים היתר לבעל אלא לישראל המוכנסים רעלים המכס ימסור לא .49
המנהל. מאת בכתב הרשאה לו שיש למי או

רעלים
מיובאים

(37)

ובהם הרביעית שבתוספת הטופס לפי רעלים פנקסי ינהל רעלים היתר בעל (א) .50
שעשה. רעלים של ומכירה קניה כל יירשמו

שמו וכן כמותם שנקנו, החמרים קניה, כל של תאריכה יפורטו הקניות בפנקס (ב)
נתקבלו. שממנו האדם של

שנמסר הרעל של תיאורו מכירה, כל של תאריכה יפורטו המכירות בפנקס (ג)
הקונה. של ומענו ושמו מיועד הוא שלו השימוש וכמותו,

בצידו יחתום והקונה הרעל מסירת בזמן ייעשה המכירות בפנקס רישום כל (ד)
של הרישום; היתה המכירה לפי הזמנה בכתב תישמר ההזמנה במקום החתימה.

יירשמו העסקאות עליו; להוסיף ואין בפנקס ברישום לשנות .או למחוק אין (ה)
סידוריים. במספרים ויצויינו זו אחר בזו

הרישום את לתקן אין אך הפנקס בשולי תיקון להביא אפשר סופר, טעות נפלה (ו)
המקורי.

הקמעוני, עסקו בית אל בעלם של הסיטוני עסקו מבית רעילים חמרים העברת (ז)
מכר. נעשה כאילו העסק בתי שני של בפנקסים תירשם

ציבורי עובד של או המנהל, של לביקורתו פתוחים ויהיו יישמרו הפנקסים (ח)
בהם. האחרון הרישום מיום שנים שלוש בכתב, לכך הרשה שהוא

7 דיני מדינת ישראל. נוסח חדש 27. עמ' 526.

פנקסי רעלים
(38)



רעלים החסנת
(39)

לארעילים. מהמרים בנפרד ויישמרו ובריח מנעול תחת ייחסנו רעלים (א) .51

והמלה החומר של שמו ברורות יותוו רעלים המכילים וצרורות מכלים על (ב)
ובאנגלית. בערבית בעברית, "רעל"

רשוי עסק בבית משקה או מזון צרכי יימכרו ולא למכירה יוצגו לא יוחסנו, לא (ג)
של חתומים בצרורות מכירה לגבי מורשים רוקחים על תחול לא זו הוראה ברעלים; לסחר

ומוכרים. מייצרים שהם מזון צרכי או פטנטיים מזון צרכי

ארסן מכירת
ותרכבותיו

(40)

של בשיעור בפיח או באינדיגו מהולים כשהם יימכרו ותרכבותיו ארסן (א) .52
שנועדו למטרה ראויים בלתי אותם עושה זו מהילה אם זולת ממשקלם, אחוזים שלושה

לה.

(ב) ארסן ותרכבותיו לא יימכרו שלא לשימוש רפואי אלא לבעל היתר רעלים
כמות את המציינת מחוז משטרת מפקד או מחוז על ממונה מאת תעודה לו שיש למי או
ותאריך הקונה של ומענו עסקו שמו, ואת נדרשת היא שלשמה המטרה את הנדרשת, הרעל

לו. אשר הרעלים מכירות פנקס עם זו תעודה יחזיק המוכר התעודה; של נתינתה

מכירת רעלים
בידי

סיטונאים
(41)

 יצרן כימאי או ורעלים מרפא סמי של סיטונאי שהוא רעלים היתר בעל .53
או שיניים לרופאי לרופאים, מורשים, לרוקחים אלא רעלים ימכור לא (1)

רעלים; היתר לבעל או וטרינריים לרופאים
ושונה מופרד הקמעוני עסקו בית אם אלא קמעונית, במכירה יעסוק לא (2)

בנפרד; ורשוי הסיטוני עסקו מבית
רעלים של או מרפא סמי של בהכנה או בהרכבה בעירוב, יעסוק לא (3)
מורשה. רוקח של האישיים ובפיקוחו בהדרכתו אלא רפואה, לצרכי המיועדים

מכירת רעלים
בירי

קמעונאים
(42)

רפואיים, לצרכים או רפואיים במשקלים רעלים ימכרו לא בקמעונות רעלים סוחרי .54
כתעשיין, לשימוש אם חוקית, מטרה ולשם הגון כאדם להם שידוע למי אלא ימכרו לא וכן
הרשה שהמנהל המדינה עובד בידי חתומה תעודה לבעלי ואם יפות באמנויות או בחקלאות
הרעל, נדרש שלשמה והמטרה הנדרשת הכמות הרעל, את המפרטת בכתב, במיוחד לכך

וכן שמו, עסקו ומענו של הקונה ותאריך מתן התעודה; המוכר יחזיק תעודה זו עם פנקס
לו. אשר הרעלים מכירות

סיווג
סמי מרפא

ורעלים
>42א<

[התשכ''ד]

מטרות לפי ורעלים מרפא סמי לסווג ברשומות, שיפורסם בצו הבריאות, שר רשאי .55
שייראו אחרים עקרונות לפי או בשימושם, הכרוכה הסכנה מידת או רעילותם דרגות שימושם,
. של מסויימות הוראות של מתחולתן רעלים סוגי או רעלים לפטור הוא רשאי וכן לו,
ייבואם, ייצורם, בדבר הוראות שלהם סוגים או ורעלים מרפא סמי לגבי ולהוסיף הפקודה,

בהם. והשימוש החזקתם החסנתם, העברתם, ניפוקם, בהם, המסחר אריזתם, ייצואם,

פרק ח': אמצעי משמעת, עונשין, ביטול והתליה

מיסה. התראה.
והתליה ביטול
((8)(1) 45)

[1947. התשכ"ד]

נפגע, עצמו הרואה אדם של או המנהל של קובלנה פי על הבריאות, שר ראה (א) .56
בנקבל, להתרות בידו, חתום בצו הוא, רשאי מאלה, אחת רוקח בעוזר או ברוקח נתקיימו כי

בצו: שיקבע לזמן להתלותו או רשיונו לבטל בו, לנזוף
מקצועו; את הולמת שאינה בדרך נהג (1)



שוא; במצג רשיונו את השיג (2)

(3) גילה אייכולת או רשלנות גסה במילוי תפקידו;
זו; פקודה הוראות להפר התמיד (4)

זו. פקודה לפי שלא פלילית בעבירה הורשע (5)

להגיש הזדמנות לנקבל ניתנה אם אלא (א), קטן סעיף לפי צו יינתן לא (1) (ב)
לפחות. שלושה של ועדה לפני ענינו את ולהרצות בכתב הגנתו דברי

ובה פלוני, לענין ובין קבע דרך בין הועדה, את ימנה הבריאות שר (2)
הארגון שהגיש רשימה מתוך ואחד לממשלה המשפטי היועץ נציג המנהל,
עוזרי או רוקחים של ביותר הגדול המספר את הבריאות, שר לדעת המייצג,
רוקח עוזר או רוקח  רשימה הוגשה לא ואם הנקבל, לפי הכל רוקחים,

לשר. שייראה
בכתב. דו"ח הבריאות לשר תגיש הועדה (3)

אם בכתב הגנתו דברי להגיש לנקבל הזדמנות כמתן יראו זה סעיף לענין (ג)
הונחה או הנקבל, לידי הומצאה (א) קטן סעיף לפי צו מתן לפני לפחות ימים שלושים
זה, מענו לפי אליו .הממוען רשום במכתב בדואר נשלחה או לאחרונה, הידוע במענו

כאמור. צו ליתן כוונה על הודעה

שוכנע אם רוקח, עוזר של או רוקח של רשיונו לבטל בידו חתום בצו רשאי המנהל .57
שנפטר. או בישראל קבע תושב להיות עוד זכאי אינו הרשיון שבעל

מטעם ביטול
המנהל
((4)45)

מנהל  נפטר ואם הרשיון, בעל ימסור זה, פרק לפי רשיון הותלה או בוטל .58
למנהל. הרשיון את היורשים, או העזבון

הרשיון מסירת
(15)45)

חדשים שלושה תוך רשאי, זה פרק לפי התליה או ביטול צו ידי על שנפגע מי .59
לאחר קבלת הודעה על מתן הצו, לערער עליו לפני בית המשפט העליון, ובית המשפט

לנכון. שיראה כפי בענין הוראות לתת רשאי העליון

ערעור
 על ביטוי
או התליה
((6)45)

צו מהוראות או פיה, על שהותקנה תקנה או זו פקודה מהוראות הוראה המפר .60
ניתן לפי סעיף 55, יועמד לדין בבית משפט שלום ודינו אחד או אחדים מענשים אלה:

קנס; 0) י

חדשים; ששה מאסר (2)
העבירה; נעברה לגביהם או שבהם החפצים חילוט (3)

לתקופה; או לצמיתות העסק, וסגירת הרשיון שלילת (4)

לתקופה. או לצמיתות הרעלים היתר שלילת (5)

עבירות
(46)

שונות ט': סרק

..  ברשומות בצו רשאי, הבריאות שר .61
בתוספת או הראשונה בתוספת המפורטים החמרים רשימת את לשנות (1)

כולן; האמורות התוספות את להחליף וכן השלישית,

תוססות שינוי
והחלפתן

(3א, 28 סייג

(2) להוסיף על סמי המרפא והחמרים המסווגים בתוספת השניה;
ולהחליפם. הרביעית שבתוספת הטפסים את לשנות (3)

נ) 45)
. [התש"ם]



תקנות
(47)

 בדבר תקנות להתקין רשאי הבריאות שר .62
והאגרות וחידושם נתינתם זו, פקודה לפי רשיונות לבקשת הנוהל (1)

כך; בשל שישולמו
רשיון; מתן הליכי שיסתיימו עד לרוקח זמני רשיון מתן (2)

הבחינות ההוראה, קורסי לרוקחות, הספר בתי האוניברסיטאות, (3)
זו; פקודה לענין המוכרים והדיפלומות

רוקח; לעוזרי הבחינות תנאי (4)

רוקח; עוזר של רשיון לבקשת טופס (5)
בהם, והשימוש מזיקים בכימיקלים או ברעלים מרפא, בסמי הטיפול (6)
החסנתם העברתם, ניפוקם, בהם, המסחר אריזתם, ייצואם, ייבואם, ייצורם,

והחזקתם;
לחמרים או מרפא לסמי מרקחת, לבתי פרסומת של הגבלה או איסור (7)
בקולנוע ברדיו, בעתונים, בעלונים, רפואית, השפעה בעלי להיות האמורים

אחרים; פרסום דרכי ובכל
תרופות וחדרי מרקחת בתי וינוהלו ייפתחו שלפיהם תנאים קביעת (8)

מרקחת; בית של שטחו קביעת לרבות
המרקחת בתי שבהם ולשעות לימים מרקחת בתי של תורנויות קביעת (9)

כרגיל; סגורים
זו. פקודה לפי הסדר הטעון אחר דבר כל (10)

מחירים אחידים
(48)

{התש"ל]

אלא קמעונית, במכירה ונסיובים תרכיבים תרופות, מרקחת בבתי יימכרו לא (א) .63
שאישר במחירונים הענין, לפי הכל היבואנים, או היצרנים שקבעו כפי אחידים במחירים
ויום האישור מספר יצויין מחירון כל גבי על לכך; הסמיכו שהשר מי או הבריאות שר

הינתנו.
מחירו אישור לבטל עת, בכל רשאי, לכך הסמיכו. שהשר מי או הבריאות שר (ב)
קטן סעיף לפי האישור לו שניתן למי כך על יודיע כן, ומשעשה שבמחירון, פריט של
נמסרה שבו מהיום ימים שלושים בתום לתקפו ייכנס האישור ביטול לחליפו; או (א)
ההודעה כאמור אלא אם קבע השר או מי שהשר הסמיכו לכך תקופח ארוכה יותר לכניסת

לתוקף.
טעונים אינם וביטולם שינוים אישורם, במחירונים, אחידים מחירים קביעת (ג)
(ב) קטן בסעיף כאמור אישור ביטול על הודעה לו שניתנה מי אולם ברשומות; פרסום
מרקחת, בית של אחראי רוקח כל לידיעת לתוקף כניסתו ומועד הביטול דבר את יביא
שבו מהיום ימים עשרה תוך לכך, הסמיכו שהשר מי או הבריאות שר הורה שעליה בדרך

האישור. ביטול על ההודעה לו נמסרה

מעודכנים מחירונים דורש כל של לעיונו ימציא מרקחת בית של אחראי רוקח (ד)
של התרופות, התרכיבים והנסיובים הנמכרים בבית המרקחת.

להם למכור יהיה שמותר אנשים סוגי בתקנות לקבוע רשאי הבריאות שר (ה)
שנקבעו. שיעורים כדי עד האחיד מהמחיר בהנחות ונסיובים תרכיבים תרופות,

אחידים מחירים של חישובם דרך את בתקנות לקבוע רשאי הבריאות שר (ו)

הרוקח של הטרחה גמול סך ואת 26 סעיף לפי מרשם פי על במיוחד שנרקחו לתרופות
שיעורו. או



ששה מאסר  דינו פיו, על תקנה או זה סעיף מהוראות הוראה על העובר (ז)
חדשים.

רפואי מוסד של שבבעלותם מרקחת בית למעט  מרקחת" "בית זה, בסעיף (ח)
חולים. בית של או

המחוזית הבריאות לשכת עם בהתייעצות לקבוע רשאית מקומית רשות (א) .64
במהלך סגורים מרקחת בתי שבהם ולשעות לימים שיפוטה, בתחום מרקחת בתי תורנות

הרגילה. פעילותם

רשות לחייב מיוחד, או כללי בצו רשאים, יחדיו הפנים ושר הבריאות שר (ב)
זה. סעיף לפי בסמכותה להשתמש מקומית

לשכת נציג ובה ערר ועדת תמנה זה סעיף לפי תורנות שקבעה מקומית רשות (ג)
וטוען כאמור תורנות עליו שהוטלה. מי לערור רשאי יהיה שלפניה המחוזית, הבריאות
שיתופו אי או שיתופו ידי על בצדק שלא נפגע עצמו שרואה מי או למלאה יכול אינו כי
מלא פטור מתורנות, אדם לפטור דעתה שיקול לפי רשאית הערר ועדת. כאמור; בתורנות
זאת, שביקש מי של בתורנות שיתופו לקבוע או הגבלה, ללא או זמן בהגבלת חלקי, או
מהחלטתה מתחייב הדבר אם התורנות סדרי לשנות המקומית לרשות להורות היא ורשאית

בערר.
מאסר  דינו זה, סעיף לפי לו שנקבעה תורנות קיים שלא מרקחת בית בעל . (ד)

חדשים. ששה

ורעלים מרפא סמי לחלוקת המשמש מקום  מרקחת" "בית זה, סעיף לענין (ה)
זו. בפקודה כמשמעותם

הסדר תורנות
בתי מרקחת

רשות בתחום
מקומית
(47א)

[התשל"ה]

 ו62(6) (1)61 ,55 סעיפים לפי בסמכויותיו הבריאות שר ישתמש לא .65
שר עם התייעצות לאחר אלא  לחקלאות המשמשים חמרים לגבי (1)

והרווחה; העבודה ושר החקלאות
שר עם התייעצות לאחר אלא  לתעשיה המשמשים חמרים לגבי (2)

והרווחה. העבודה ושר והתיירות המסחר התעשיה,

סייג לסמכויות
הבריאות שר

(45א)

 הכנסת של והרווחה העבודה ועדת באישור בצו לקבוע רשאי הבריאות שר (א) .66
הרשיון; מתן שתשולם.עם רוקח של רשיון אגרת (1)

הרשיון; מתן עם שתשולם עוזררוקח של רשיון אגרת (2) .

ברוקחות; העוסק מורשה רוקח כל שישלם שנתית אגרה (3)

עוזררוקח; של רשיון חידוש אגרת (4)
פקודה לפי וחידושן תעודות ומתן תכשירים רישום בדיקות, בעד אגרות (5)

שלפיה; והתקנות זו
. . חידושו. או רעלים היתר בעד אגרה (6)

לו היו כן לפני ובתכוף עוזררוקח של או רוקח של רשיון לאדם הוענק (ב)
הרשיון מאגרת ינוכו עוזררוקח, של או רוקח של רצופים זמניים רשיונות או זמני רשיון

הזמניים. הרשיונות בעד ששולמו האגרות

אגרות
(45כ)

[התשכ"ד,
התשל"א)

((5)36)
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