
1 מס' תוספת
.1945 במארס, 8 מיום 1395 מס' גליון הרשמי העתון על

שיניים. רופאי פקודת
.1945 לש' 1 מס'

בריפוישיניים. ההתעסקות את המסדיר החוק את ולאחד לתקן הבאה פקודה
חוק יוחק בידי הנציב העליון, בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א"י), לאמור

.1945 רופאיהשיניים, פקודת תיקרא זו פקודה שם קצר.1.

פירוש הכתוב נוסח יחייב אלאאם שבצדם, הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה .2

 אחר

לפי בריפוישניים לעסוק המורשה אדם כל פירושו שיניים" בריפוי לעסוק מורשה ,,אדמ
14 סעיף

תעודתחבר קוליגיום, של תעודתחכם אקדימאי, תואר דיפלומה, פירושה "דיפלומה"
תעודתעדות כתב, למעשה, במקצוע לעסוק הרשאה רשיון, בעלימקצוע, אגודת של
קולי איגוד, אוניברסיטה, כל שהעניקה אחרים, תעודה או מעמד או תעודתאישור או
ממשלת של, בשמה הפועלים בניאדם או של, מחלקה כל אחר,או ציבורי גוף כל או גיוס

מקום או ארץ כל
עצה פעולה, אותם כל ומתן ניתוחים אותם כל ביצוע כוללת בריפוישיניים" "התעסקות
פעולה, כל מתן או ניתוח, כל וביצוע כרגיל, נותנם או מבצעם שרופאשיניים טיפול או
קביעתן הכנסתן, תיאומן, את להכשיר המכוון אדם, בכל או אדם, לכל טיפול או עצה

תותבות. מערכותשיניים של או תותבות שיניים של תיקונן או
לשניים אחרים תשמישים או תותבות, שיניים מערכות המכין אדם פירושו שיניים'' "טכנאי

בריפוישיניים! לעסוק המורשה אדם של בהדרכתו
של פקיד וכל למנהל המשנה את וכולל הרפואיים, השירותיים מנהל פירושו "מנהל"

מחלקת הבריאות, שמינה אותו המנהל למלא תפקידים כלשהם לפי הפקודה הזאת:

פירוש

 הזאת הפקודה של תקפה תחילת בתאריך  המחזיק אדם פירושו בריפוישיניים" "עוסק
פקודת של 8 סעיף לפי שהוענקה בשנה, שנה מדי לחידוש הניתנת בתעודתהיתר,
7 סעיף לפי בשנה שנה מדי לחידוש הניתנת בתעודתהיתר, המחזיק או רופאיהשיניים,

הזאת: הפקודה של
 המחזיק אדם פירושו שיניים", לענייני "מנתח מנתח", "רופאשיניים "רופאשיניים",
בריפוישיניים, לעסוק הזאת, הפקודה לפי שהוענק ברשיון,  כמחזיק אותו שרואים או

בריפוישיניים. לעסוק ,5 סעיף לפי שהוענקה זמנית, בתעודתהיתר המחזיק או

מ''ט. פרק

כעוסק,  מכללהדברים ובין במישרים בין  עצמו יציג ולא אדם, כל יעסוק לא (1).3
בריפוישיניים. לעסוק המורשה אדם הוא אלאאםכן בריפוישיניים, לעסוק, כמוכן או

הכרוך בריפוישיניים מלעסוק מוסמך לרופא מניעה ישמש לא זה בסעיף דבר שום (2)
למעשח. הרפואית בעבודתו

רק בניאדם מורשים
בריפוי יעסקו
שיניים  למעשה

 בריפוישיניים: לעסוק מורשים הבאים בניהאדם .4

שהוענק ברשיון,  כמחזיקים אותם שרואים או  המחזיקים מוסמכים, רופאישיניים (א)
שהוענקה זמנית, בתעודתהיתר המחזיקים או בריפוישיניים, לעסוק הזאת, הפקודה לפי

בריפוישיניים: לעסוק ,5 סעיף לפי

המורשים בניאדם
בריפוי לעסוק

שיניים.



מ"ט. 7פרק סעיף לפי שהוענקה  בריפוישיניים לעסוק  תעודתהיתר המחזיקים בניאדם (ב)
רופאיהשיניים. פקודת של 8 סעיף לפי או הזאת הפקודה של

רשיונות ותעודות
זמניות. היתר

אותו להעניק רשאי שיהיה למנהל, תוגש בריפוישיניים לעסוק רשיון על בקשה (1).5
רשיון משתנוח דעתו כי המבקש 

כשר: טיבו (א)
משלוש כחותי לא נמשך אשר המנהל, בו שהכיר בריפוישיניים, לימודים חוק גמר (ב)

וכן המנהל! בה שהכיר בריפוישיניים, דיפלומה והשיג שנים,
(א"י). בפלשתינה ישיבתקבע לשבת רשות בידו יש או (א"י) פלשתינאי אזרח הוא (ג)

בריפוישיניים. לעסוק רשיון הענקת על יוטלו (א"י) פלשתינאיים פונטים שני כדי דמים (2)

הסידורים נשלמו שלא כלזמן או לנחוץ, מוצא שהוא מקרה בכל  רשאי המנהל (3)(א)
למשך בריפוישיניים, לעסוק זמנית תעודתהיתר להעניק  רשיון למתן הפורמליים
תעודתהיתר אותה לחדש רשאי יהיה ולאחרמכן חדשים, שישה על תעלה, שלא תקופה

עיניו. ראות לפי
בריפוישיניים, לעסוק זמנית תעודתהיתר הענקת על יוטלו מיל מאות חמש כדי דמים (ב)

תעודתהיתר. אותה של חידוש כל ועל זה, סעיף לפי שתוענק
תקפה. יתם שבה בתאריך תעודתהיתר אותה יחזיר זמנית בתעודתהיתר המחזיק (ג)

סירוב על ערעור
או רשיון להעניק

איהענקה.

6. כל אדם, המוצא את עצמו מקופה בגלל סירובו של המנהל להעניק לו רשיון לעסוק
הגישו מיום חדשים שישה של תקופה במשך כנ"ל רשיון איהענקת בגלל או בריפוישיניים,
הודעתסירוב, אותה קבלו לאחר חדשים שלושה במשך לערער רשאי רשיון, על בקשה
שהגיש מיום שעברו חדשים, שישה של תקופה אותה לאחר הבאים חדשים, שלושה במשך או
ביתהמשפט בפני העניין, לפי הכול איהענקה, על או הסירוב על  רשיון על בקשה
אותן להורות ביתהמשפט רשאי כזה ערעור ובכל גבוה! כביתמשפט בדץ היושב העליון
של וצוו הוצאותהערעור, בדבר הוראה כל ובכללן נכונות, ימצאן אשר בעניין, הוראות

ומכריע. סופי יהיה העליון ביתהמשפט
בריפוי עוסקים

שיניים
של תקפה תחילת מתאריך חודש 12 במשך בקשה שתוגש לאחר  רשאי המנהל (1).7
אדם, לכל בריפוישיניים לעסוק תעודתהיתר להעניק  לנכון ימצא ואם הזאת, הפקודה

 אדם שהוא דהיינו סיפוקן, על הבאות הנדרשות כל באו אליו בייחס אשר
חמשעשרה במשך שיניים, מטכנאות להבדיל בריפוישיניים, למעשה עוסק שהיה (א)

שנה: וכן
משבע שנים חמש של תקופה במשך הפחות לכל (א"י) בפלשתינה כך עוסק שהיה (ב)

שנים שקדמו מיד לתאריו תחילת תקפה של פקודה זו: וכן
מטכנאות להבדיל ריפוישיניים, עבודת היא העיקרית, או והיחידה, האחת שפרנסתו (ג)
להבדיל ריפויהשיניים, בעבודת עוסק היה שבה התקופה, במשך.כל היתה וכזאת שיניים,

מטכנאות שיניים: וכן
(ד) שטיבו כשר, וכן

בפלשתינה קבע ישיבת לשבת רשות בידו שיש או (א"י), פלשתינאית אזרחות שהשיג (ה)
(א"י).

רופאיהשיניים, פקודת של 8 סעיף לפי או (1) סעיףקטן לפי שהוענקה תעודתהיתר, (2)
אךפרק מ"ט. הזאת, הפקודה של תקפה תחילת אחרי הבא בדצמבר 11 יום עד תוקף לה נודע יהיה

.(3) סעיףקטן לפי תחודש אלאאם זה, בתאריך יתם תקפה
נוספות, לתקופות כזאת תעודתהיתר כל  עיניו ראות לפי  לחדש רשאי המנהל (3)

חודש. שניםעשר על תעלה לא מהן אחת שכל
לא אך בריפוישיניים, כעוסק עצמו לתאר רשאי כזאת תעודתהיתר בכל המחזיק (4)
כפוף ויהיה שיניים, לענייני כמנתח או מנתח כרופאשיניים ולא כרופאשיניים עצמו יתאר

הזאת. הפקודה של הוראותיה לכל
,(1) סעיףקטן לפי שתוענק תעודתהיתר, הענקת על יוטלו אחד פונט כדי דמים (5)
סעיף לפי שתוענק תעודתהיתר, של וחידוש חידוש כל ועל שלה, וחידוש חידוש כל ועל

ט"ט. רופאיהשיניים.פרק פקודת של 5



עצמו הרואה אדם כל או המנהל תלונת לפי העליון לנציב שנראה מקרה בכל (1)8
 בריפוישיניים לעסוק שהורשה אדם כי  מקופח

או בריפוישיניים, לעסוק המורשה כאדם המקצוע, את הולמת שאינה בהתנהגות אשם (א)
או בלתינכונות, עובדות הצגת מתוך לו אשר תעודתההיתר או רשיונו את השיג (ב)

שהורשה כאדם תפקידיו, במילוי גסה רשלנות מתרשל או בלתימוכשר עצמו הראה (ג)
או בריפוישיניים, לעסוק

או אחריהן, מלמלא להימנע או הזאת, הפקודה של הוראותיה על לעבור התמיד (ד)
הזאת, הפקודה לפי מעבירה להבדיל פלילית, עבירה על בדין נתחייב (ר.)

יהיה הנציב העליון רשאי לבטל  בצו בחתימת ידו  את הרשיון או את תעודתההיתר,
צו: באותו לקבעו עשוי שיהיה זמן אותו למשך יותלו כי להורות או

הזדמנות ניתנה אלאאם זה, סעיףקטן לפי התלייה או ביטול על צו כל יינתן שלא בתנאי
ועדה בפני זה בעניין דבריו את ולהשמיע בכתב, הגנה למסור התלונה, הוגשה שעליו לאדם,

בשמם. לנקוב עשוי העליון הנציב שיהיה בניאדם ואותם המנהל מן מורכבת שתהיה
העליון. לנציב בכתב דיןוחשבון תגיש (1) בסעיףקטן הנזכרה הוועדה (2)

בכתב, הודעתהגנה להגיש הזדמנות לו היתה כאילו אדם רואים יהיו זה סעיף לצרכי (3)
הודעה אישית לו מסרו  כזה התלייה או בטול צו מתן לפני יום שלושים לפחות אם
האחרונה, הידועה כתבתו במקום בשבילו שהשאירוה האלה, המוצעים ההתלייה, או הביטול על

או שלחוה, אליו בדואר במכתב רשום לפי כתבתו הידועה האחרונה.
בריפוי לעסוק תעודתהיתר או רשיון כל  בידו חתום בצו  לבטל רשאי המנהל (4)

 בהם המחזיק כי לדעת, נוכח אם הזאת, הפקודה לפי שהוענקו שיניים,
או (א"י), בפלשתינה ישיבתקבע לשבת עוד זכאי איננו (א)

מת. (ב)

בתעודת או ברשיון המחזיק יחזיר הזה, הסעיף לפי התלייה או ביטול צו שיוצא לאחר (5)
תעודתההיתר או רשיונו את  האישי החוקי באכוחו המחזיק, מות ובמקרה  ההיתר

למנהל. לו אשר
רשאי הזה, הסעיף לפי התלייה או ביטול על צו בכל מקופח עצמו המוצא אדם, כל (6)
הצו אותו על  צו אותו מתן על הודעה קבלת לאחר חדשים שלושה במשך  לערער
בית רשאי כזה ערעור ובכל גבוה, כביתמשפט בדין היושב העליון, ביתהמשפט בפני
בדבר צו כל לרבות נאותות, שימצאן העניין בדבר הוראות אותן לתת העליון המשפט

ומכריע. סופי יהא העליון ביתהמשפט של וצוו הערעור, הוצאות

ביטול רשיונות
ותעודותהיתר

והחלייתם

(2) סעיףקטן ולהוראות הזאת, הפקודה לפי שהותקנו כללים, לכל כפיפות מתוך (1).9
עבודתו לצרכי ומשתמש אוחז להיות בריפוישיניים, לעסוק שהורשה לאדם, מותר יהיה
הוא אך כללי, או מקומי סםהדהמה בו הטיפול בהמשך לחולה ולתת נדרש, שיהיה סם בכל
שיהיה אחר, סםהדהמה או חנקן תחמוצת מגז שאינו כללי, סםהדהמה כל (לחולה) יתן לא
יהיה אםכן אלא הזאת, הפקודה, לפי שיותקנו בכללים המנהל מטעם מאושר להיות עשוי

לחולה. להגשתו אחראי ויהיה למעשה, במקצועו העוסק מוסמך, רופא נוכח

אנשים שהורשו
לעסוק בריפוי
שיניים רשאים

וכוי, סטים להחזיק

של רשותו בלא עבודתו לצרכי משתמש או אוחז יהיה לא בריפוישיניים עוסק (2)
פקודת על השנייה בתוספת בשמם הנקובים רפואי תכשיר או סם בכל  בכתב המנהל

כללי. סםהדהמה בלוויית בחולה ניתוח כל יבצע ולא הרוקחים,
ק"י. פרק

10.(1) (א) לא ישתמש אדם בתואר "רופאשיניים" "רופאשיניים מנתח", או ,,מנתה
אלאאםכן בלעדיהן, ובין אחרות מתארות מלים בצירוף בין לעניינישיניים",
לפי שהוענק בריפוישיניים, לעסוק ברשיון כמחזיק, אותו שרואים או מחזיק, הוא
שהוענקה בריפוישיניים, לעסוק זמנית בתעודתהיתר מחזיק שהוא או הזאת, הפקודה
מלים בצירוף בין בריפוישיניים", "עוסק בתואר אדם ישתמש לא וכן ,5 סעיף לפי
לעסוק זמנית בתעודתהיתר מחזיק הוא אלאאםכן בלעדיהן, ובין אחרות מתארים

במונח שימוש
שאפשר ללמוד ממנו

סמכות. מציאות

פקודת של 8 סעיף לפי או הזאת הפקודה של 7 סעיף לפי שהוענקה בריפוישיניים,
רופאיהשיניים.

מ"ט. פרק



בתיאור, או בתואר בריפוישיניים, לעסוק הורשה אשר אדם שאינו אדם, ישתמש לא (ב)
סמיכות בידו כי מהם ללמוד יהיר. שאפשר באותיות, ובץ במלים מתבטאים שהם בין

לריפוישיניים.
עבודתו במקום שיציג בשלט בין בריפוישיניים, לעסוק הורשה שלא אדם, יתיימר לא (2)
לתת כזה, ניתוח כל לבצע מוכן הוא כי כלשהם, אחרים באמצעים ובין אחר במקום או
יתיימר לא וכן רופאשיניים, נותנם או מבצעם שכרגיל כאלה, טיפול או עצה פעולה, כל
בו שיהיה לאדם, טיפול או עצה פעולה, כל לתת או באדם ניתוח כל לבצע מוכן הוא כי
או תותבות שיניים של תיקונן או קביעתן הכנסתן, תיאומן, אל קשר או הכנה משום

תותבות. מערכותשיניים
יקבע ולא ישתמש לא בריפוישיניים, לעסוק שהורשה אדם, כל לעצמו ייחס לא (3)
 המכוונים תיאור, או תואר בכל אלכך, בקשר ישתמש ולא עבודתו, מקום או במקומו
רשם שאותם למעשה, שבידו הכשרה או מעמד לו יש כי רושם לעורר  מסתברת במידה
לאחר אותם רכש ואם בריפוישיניים, לעסוק תעודתהיתר או רשיון על שהגיש בבקשה

המנהל. בידי אושרו והם הנ"ל, זו שלאחר בקשה בכל  מכן
דמים. כלשהםגביית חישוב או דמים כלשהוא בביתמשפט לגבות רשאי אדם כל יהיה לא .11

בריפוי ההתעסקות מגוף שהם כלשהם, טיפול או עצה פעולה, מתן או ניתוח תמורת
בריפוישיניים. להתעסק שהורשה אדם הוא אלאאם שיניים,

משמשים. העסקת האישית בהשגחתו  להעסיק רשאי בריפוישיניים, לעסוק שהורשה אדם, (1).12
את לייעץ אדם כל ירשה לא אולם המקצועית, עבודתו אל בקשר משמשים או משמש

במתרפא. ניתוח כל לבצע או לפעול, לטפל, או המתרפא,
לשם שותפות או התחברות בקשרי הבא בריפוישיניים, לעסוק שהורשה אדם, (2)
או בריפוישיניים, לעסוק הורשה אשר אדם שאינו אדם, עם בריפוישיניים התעסקות
העוזר לכל אדם כזה לטפל, לפעול או לבצע כל ניתוח בכל אדם אחר, בעניינים כלשהם
שאינה בהתנהגות כאשם אותו רואים יהיו  מקצועית מאומנות או שיקולדעת המחייבים
אשר תעודתההיתר או ורשיונו בריפוישיניים, לעסוק שהורשה כאדם המקצוע, את הולמת

.8 סעיף לפי להיתלות או להיבטל עשויים יהיו  העניין לפי הכל  לו
בניאדם שהורשו
לעסוק בריפוי

יפרסמו לא שיניים
מודעות.

בריפוי עוסק הוא כי מודעות יפרסם לא בריפוישיניים, לעסוק שהורשה אדם (1).13
אחרים: באמצעים ובין בעתונות בץ שיניים,

 כי בתנאי
או הניתוחים ללשכת מחוץ  בכללים ייקבע כאשר  הודעה לשים רשאי יהיה (א)

המרפאה אשר לו, ובה יודיע את שמו, מקצועו והכשרתו בריפוישיניים: וכן
המרפאה או הניתוחים ללשכת מחוץ לשים רשאי יהיר. כתבתו, את יחליף אם (ב)
על תעלה שלא תקופה במשך בכללים, ייקבע כאשר  הודעה לו, אשר הקודמים
כתבתו את להודיע רשאי יהיה וכן החדש, מקומו כתובת את שתציין  חדשים שלושה

מקצועו. בענייני בו נמלכו אשר לבניאדם החדשה
בריפוישיניים, לעסוק שהורשה אדם, יפרסם לא (1) בסעיףקטן שנקבע למה פרט (2)
הצלחתו קידום לשם או חולים השגת לשם בעקיפים, ובין במישרים בין עסקו, את
המקצועית הוא, ולא ישיג ולא יאשר פירסום הודעות המהללות את, או מסיבות את תשומת
באלה המזלזלות הודעות או הכשרתו, או שירותיו ידיעותיו, המקצועית, מאומנותו על, הלב
פרסומים או מודעות שמשיגים למי שותף יהיה ולא פרסומן: על ישקוט ולא אחרים, של
מחזר או סוכן כל יעסיק ולא מתרפאים, אחר יחזר ולא עלידם; מועסק יהיה ולא כאלה,
מועסק יהיה ולא כזאת, העסקה שמשיגים לאלה שותף יהיה ולא מתרפאים! להשיג כדי

עלידם.
בכתבעת או במאסף, בעתון, לפרסם ירשה ולא יפרסם, ולא ברבים, אדם יודיע לא (3)
המתיימר או העוסק אדם, כל של הכשרתו או יכלתו זכויותיו, בדבר הודעה בפיקוחו, הנמצא
הציבור של לבו תשומת את להסב כדי בריפוישיניים, לעסוק מוכן או היכול אדם להיות
המקצועית המאומנות או המסירות הדאגה, על הכרתטובה להביע כדי או אדם, אותו על

אדם. אותו שבצען כלשהן מקצועיות חובות על או שהראה,
מקצועית או מדעית בעתונות מקצועי, או מדעי שטיבם הרצאות, או מאמרים פירסום (4)

זה. סעיף על לעבירה ייחשב לא בלבד



שבו במחוז, כלשהוא ממשלתי רופא או הבכיר הממשלתי הרופא או המנהל .14
לשיניים, ביתמלאכה או מעבדתשיניים, מרפאתשיניים, לשיניים, לשכתניתוח בל נמצאים

מסתברת. שעה בכל ולבדקם אליהם להיכנס רשאי בו, נמצאים שאלה חושד שהוא או

בדיקה. כוח

לעסוק תעודתהיתר או רשיון לו שחודשו או לו שניתנו אדם, כל של וכתבתו שמו .15
בריפוי לעסוק שלו תעודתההיתר או שרשיונו או הזאת, הפקודה לפי בריפוישיניים,

בעתון. יפורסמו הזאת, הפקודה לפי הותלו, או בוטלו שיניים

בעתון. פרסום

 מתיימר או עוסק והוא בריפוישיניים, לעסוק הרשאי אדם שאינו אדם, כל (1).16
בריפוי לעסוק, מוכן או עוסק, הוא כי  ממנה ללמוד שאפשר בדרך ובץ במפורש בין
או פונט 50 של לקנס או חדשים שלושה של למאסר צפוי ויהיה בעבירה, אשם שיניים,

יחד. גם ענשים שני לאותם
בריפוי לעסוק ברשיון  כמחזיק אותו רואים שאץ או  מחזיק שאינו אדם, כל (2)
בריפוישיניים לעסוק בתעודתהיתר מחזיק שאינו או זו, פקודה לפי שהוענק שיניים,
"רופאשיניים "רופאשיניים", בתואר המשתמש, או לעצמו, הנוטל ,5 סעיף לפי שהוענקה
כל וכן בלעדיהן, בין אחרות מלותתיאור בתוספת בץ שיניים" לענייני "מנתח או מנתח"

ענשים

פקודה של 7 סעיף לפי שהוענקה בריפוישיניים, לעסוק בתעודתהיתר מחזיק שאינו אדם
בתואר המשתמש או לעצמו הנוטל רופאיהשיניים, פקודת של 8 סעיף לפי או זו,

אחרת בדרך המפר או בלעדיהן, ובין אחרות מלותתיאור בתוספת בין ,

פונט. 50 של לקנס צפוי ויהיה בעבירה, אשם ,10 סעיף של הוראותיו את
ובדיקה כניסה בפניו חוסם או מבדוק, או מהיכנס מורשה פקיד המעכב אדם, כל (3)
או לשיניים, ביתמלאכה או מעבדתשיניים, מרפאתשיניים, לשיניים, בלשכתניתוחים
לקנס צפוי ויהיה בעבירה, אשם כלשהוא, כזה מוסד קיים כי בהם שחושדים במקומות

פונט. 20 של
(4) כל אדם המפר, או אינו ממלא אחר, הוראה כלשהיא של הפקודה הזאת, שעליה לא נקבע

פונט. .20 של לקנס צפוי ויהיה בעבירה, יאשם אחר, עונש שום
 רשאי זה, סעיף לפי כלשהיא, עבירה על בדץ כלשהוא אדם המחייב ביתהמשפט (5)

 כלשהוא עונש הטלת על נוסף
בריפוי לעסוק תעודתההיתר של או הרשיץ של התלייתם או ביטולם על להמליץ (א)

וכן ו בדין שנתחייב האדם מחזיק שבהם שיניים,
העבריין. נתחייב שעליה, העבירה את מהווה בהן שהשימוש חפצים החרמת על לצוות (ב)

פרק מ"ט 

ו

הבאים הצרכים לכל גללים  העליון הנציב של באישורו  להתקין רשאי המנהל .17
מהם: לאחד או

 אל בקשר להשתמש יש שבהם והטפסים לנהוג יש שלפיהם הפרוצידורה את הקובעים (1)

והענקתם: זו, פקודה לפי ותעודותהיתר, רשיונות קבלת על בקשה (א)
(ב) הודעת הכתובת עלידי בניאדם המורשים לעסוק בריפוישיניים:

(ג) שינוישם של בניאדם המורשים לעסוק בריפוישיניים :
(ד) אבדן רשיונות ותעודותהיתר, החלפתם באחרים, והדמים המשתלמים עלכך;

(2) הקובעים את בתיהאולפנה והדיפלומות לריפוישיניים ולרפואה, המוכרים לצרכי
הפקודה הזאת :

(3) המגדירים את היקיפה של העבודה שטכנאישיניים רשאי לעשותה והמסדירים אותה:
הזאת: לפקודה נפקות מתן לשם בדרךכלל (4)

כללים בכל יופקעו או ישונו עדאשר בתקפם, יעמדו בתוספת הכלולים שהכללים בתנאי,
לעיל. הנזכרים אלה ממין שהם

כללים.

1

בזה: מופקעת רופאיהשיניים פקודת .18

לעסוק ברשיון  הזאת הפקודה של תקפה תחילת בתאריך  המחזיק אדם, שכל בתנאי
בריפוישיניים, שהוענק או שרואים אותו כמוענק לפי פקודת רופאיהשיניים, יהיו רואים
אותו  לאחר התאריך הנ"ל  כמחזיק ברשיץ לעסוק בריפוישיניים, שהוענק לפי

הזאת. הפקודה של הוראותיה לכל כפוף ויהיה הזאת, הפקודה

והוצאה הפקעה
מן הכלל.



תוספת.
.(17 (סעיף

1945.שם. רופאיהשיניים, כללי ייקראו אלה כללים .1

הכתובת. הודעת  א' חלק
כתובת הודעת
ההודעה. טופס

שנה. בכל אחת למנהל כתבתו את יודיע בריפוישיניים, לעסוק שהורשה אדם, כל (1).2
זה שינוי על יודיע כתבתו, את המשנה בריפוישיניים, לעסוק שהורשה אדם, כל (2)
ולרופא למנהל  השינוי חל שבו מהתאריך יום מארבעהעשר יאוחר לא  הכתובת של

מתגורר. הוא שבו שבמחוז הבכיר הממשלתי
ההודעה. 3(1) ההודעה הנזכרת בכלל 2 (1) תיערך בטופס המתואר להלן: טופס

הרשיון"/תעודתההיתר מספר
בראש) המשפחה (שם השם

(מקוםמגורים) כתובת
העסק כתובת

התאריך

(חתימת האדם שהורשה לעסוק בריפוישניים).
 מחוק מה שאינו שייך לעניין.

 להלן: הרשום בטופס תיערך (2) 2 בכלל הנזכרת ההודעה (2)

בכיר. ממשלתי בריאותי/רופא שירותי מנהל
אדוני,

כתובת. שינוי הנידון:
הבא: הכתובת שינוי על להודיעך הנני בזה

נוכחית כתובת
קודמת כתובת

תאריך

(חתימת האדם שהורשה לעסוק בריפוישיניים).
כתובת /תעודתההיתר הרשיון מספר

 מחוק מה שאינו שייך לעניין.
שם. שינוי  ב' חלק

יש שבו שם
להשתמש.

ובהודעותיו בריפוישיניים בעסקו ישתמש בריפוישיניים, לעסוק שהורשה אדם, כל .4
לו. אשר בתעודותההיתר או ברשיונו הרשום בשם ורק אך הבריאות למחלקת

ש.ם. שינוי על מתוךהורעה ובין בנישואים בין שמו, את המשנה בריפוישיניים, לעסוק שהורשה אדם, כל .5

התאריך לאחר יום משישים יאוחר לא  זה שינוי על יודיע כלשהיא, אחרת סיבה
מתגורר. הוא בו אשר שבמחוז הבכיר הממשלתי לרופא  שינוי אותו חל שבו

כתובת. תעודותושינוי תצורפנה ואליה להלן, הרשום בטופס תיערך ,5 בכלל הנזכרת ההודעה, .6

 השם: שינוי את המוכיחות
אדוני,

שם. שינוי  הנידון:
שלי" רשיוני/תעודתההיתר את בזה ממציא והנני הבא, שינויהשם על מודיעך הנני בזה
אותו על המעידות להלן הנזכרות התעודות עם יחד שתתוקן, כדי בריפוישיניים, לעסוק

 שינוי:
נוכחי שם

(אותיות רבתי)



שם קודם..................................................
(אותיות רבתי)

רשימת התעודות המצורפות...........................................
תאריך...................
(חתימת האדם שהורשה לעסוק בריפוישניים).
מספר הרשיון/תעודתההיתר...................  כתובת........................

 מחוק פה שאינו שייך לעניין.
של שמו את לשנות ירשה המנהל, של דעתו את שהוגשו התעודות מניחות אם .7

של הנאות בפנקס וכן העניין, לפי הכול לו, אשר בתעודתההיתר או ברשיונו אדם אותו
בריפוישיניים. לעסוק שהורשו בניהאדם

שם. שינוי רישום

תעודתהיתר. או רשיון אבדן  ג' חלק
תעודתההיתר או רשיונו לו ואבדו בריפוישיניים, לעסוק שהורשה אדם, כל (1).8
מתגורר שבו במחוז הבכיר הממשלתי לרופא אבדן אותו על בכתב מיד יודיע לו, אשר
האבדן. נסיבות של מלאה הסברה המכילה הצהרה הודעה, אותה עם יחד ויגיש, אדם, אותו

ימים עשרה במשך המנהל אל הנ"ל ההצהרה את יעביר הבכיר הממשלתי הרופא (2)
אותה. קבלו לאחר

צברו. על הודעה

בהתאם שהוגשה תעודתהיתר, של או רשיון של אבדנם נסיבות הסברת תניח אם .9
 להלן: הרשום הטופס לפי הודעה לפרסום ימסור הוא המנהל, של דעתו את ,8 לכלל

הודעה.

מודיעים בזה, שהרשיון לעסוק בריפוישיניים/תעודתההיתר הזמנית לעסוק בריפוי
שמספרה (א"י), בפלשתינה בריפוישיניים עוסק להיות שיניים/תעודתההיתר

הרפואיים השירותים מנהל שהעניקו(ה) לחודש יום ותאריכה
ל ...................  מ......................  הודיע עליו/עליה המחזיק
.*בו/*בה *שאבד/*שאבדה. אם יגיע/*יתגיע *רשיון זה/*תעודתהיתר זו לרשותו של אדם,
שאיננו האדם שלו *ניתן/*ניתנה כאמור לעיל, יש *להחזירו/*להחזירה תיכף ומיד למנהל

ירושלים. בריאות, מחלקת הבריאות, שירותי
האדם ימצא לא  בעתון זו הודעה. של פירסומה מתאריך חדשים שלושה במשך  אם
שלו *ניתן/*ניתנה אותו *רשיון/*אותה תעודתהיתר, כאמור לעיל, או לא יחזירום, יהיו

רואים אותו *רשיון/*אותה תעודתהיתר *כבטל/*כבטלה.

מנהל שירותי הבריאות.
תאריך.........................
* מחוק מה שאינו שייר לעניין.

פרסום הודעת אבדן
בעתון.

10.(1) לאחר פרסום ההודעה בעתון, בהתאם לכלל 9, יורה הרופא הממשלתי הבכיר,
לפרסום ידאג כי העניין, לפי הכול תעודתההיתר, או הרשיון למאבד ,8 בכלל המרומז
אחד, ועברי אחד ערבי אחד, אנגלי בעתון רצופים ימים שלושה במשך הנ"ל ההודעה

בה. ונפוצים (א"י) בפלשתינה לאור היוצאים
הפרסום, ייעשה כי לכך ידאג העניין, לפי הכול כאלה, תעודתהיתר או רשיון מאבד (2)
אחד כל של טופס למנהל ימציא ולאחרמכן, הוא, חשבונו על ,(1) לכללמשנה בהתאם

ההודעה. נתפרסמה שבהם מהעתונים
תעודתההיתר או הרשיון כי להניח מסתברות סיבות בידו יש אם  רשאי המנהל (3)

מהן. אחת או זה, שבכלל ההוראות כל ממילוי אותם המאבד את לפטור  נשמדו

על הורעה פרסום
אבדן בעתונות.

רואים יהיו ,9 בכלל כנזכר, בעתון, ההודעה פרסום מתאריו חדשים שלושה כתום .11
בינתיים, נמצאו לא אם כבטלים,  העניין לפי הכול  תעודתההיתר את או הרשיון את

והמנהל יפרסם הודעה עלכך בעתון.

או רשיון ביטול
תעודתהיתר שאבדו.



או רשיון הוצאת
חדשים. תעודתהיתר

בטלו, כאילו תעודתהיתר או רשיון רואים כי ,11 כלל לפי הודעה, פרסום לאחר .12
או 10 כלל של הוראותיו אחרי מילא אם  לפנות תעודתהיתר או רשיון מאבד רשאי
חדשה, תעודתהיתר או חדש רשיון על בבקשה המנהל אל אחריהן מלמלא פיטורים קיבל

 לו המנהל יוציא ואז העניין, לפי הכול
(א) רשיון חדש לאחר שישלם את דמיו כדי שני פונטים :

(ב) תעודתהיתר חדשה, להוציא תעודתהיתר זמנית, לאחר שישלם את דמיה כדי
אחד: פונט

מיל. מאות חמש כדי דמיה את שישלם לאחר זמנית, תעודתהיתר (ג)

חדריקבלה. על הודעות  ד' חלק
הודעה פרטי

ומידותיה.
13. ההודעה, שאדם המורשה לעסוק בריפוישיניים רשאי לשימה. לפי תנאי (א) שבסעיף
על תעלה לא לו, אשר מרפאתהשיניים או שלו, ללשכתניתוחיהשיניים מחוץ  (1) 13

 מלבד פרטים כל תכיל לא והיא סנטימטרים, 35 על סנטימטרים 54

הוכתר אדם שאותו במקרה  ולפניו בריפוישיניים, לעסוק שהורשה האדם, שם (א)
במקרה ואחריו זה, תואר של קיצור כל או "דוקטור" התואר  דוקטור בתואר
המורות אותיות  כלשהן בדיפלומות מחזיק או כלשהם בתארים הוכתר אדם שאותו
או תארים אותם של מקורם על המורים קיצורים וכן דיפלומות, או תארים אותם על

וכן דיפלומות:
(ב) במקרה של רופאשיניים (דנטיסט)  את התואר "רופאשיניים" ("דנטיסט") או ,,רופא
את בריפוישיניים עוסק של במקרה  או שיניים", לענייני ,,מנתח או מנתח" שיניים

התואר "עוסק בריפוישיניים" : וכן
הקבלה. שעות את (ג)

איסור שימוש
בראשיתיבות

מטעים. ובקיצורים

קיצורים או בראשיתיבות השימוש את לאסור  ידו בחתימת בצו  רשאי המנהל .14
או מונחים אחרים כלשהם בהודעה, שישימנה לראווה אדם המורשה לעסוק בריפוישיניים,
העלולים או אדם, אותו של המקצועית הכשרתו את ההולם תיאור משמשים אינם דעתו שלפי
אדם ישתמש לא ואז הכשרה, אותה על בלתינכון רושם לציבור למסור  דעתו לפי 

. אחרים. מונחים או קיצורים ראשיתיבות, באותם כך
הודעה על שינוי

כתובת.
תנאי לפי לקבוע, רשאי  בריפוישיניים לעסוק הורשה אשר  שאדם ההודעה, .15
לו, אשר הקודמות מרפאתהשיניים או ניתוחיהשיניים ללשכת מחוץ ,(1) 13 שבסעיף (ב)
אם הוא משנה את כתבתו, תמלא אחר ההוראות שבכלל 13, פרט לכך שאפשר לכלול בה,

הבאים: הפרטים את האמור, בכלל הנקובים פרטים על נוסף
,,עבר ל ........................................

(כתובת המקום החדש).

1 במארס, 1945
גורט


