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בחוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס'  ,)20התשע"א2011- ,1אחרי סעיף  4יבוא:
"הוראות מעבר

.5

(א) בסעיף זה -
"בעל רישום"" ,המנהל"" ,רעל"" ,רעל רפואי"" ,תכשיר"
ו"תכשיר בלא מרשם"  -כהגדרתם לפי הפקודה;
"פרטי הסימון"  -הפרטים כמפורט להלן ,לפי העניין ,על גבי
תווית האריזה של תכשיר:
( )1לעניין כל תכשיר ,למעט תכשיר בלא מרשם  -שם
התכשיר בערבית וברוסית ,ולעניין תכשיר שמצורף לו
עלון לצרכן  -גם המילים "יש לעיין בעלון לצרכן לפני
השימוש" בכל אחת מהשפות האמורות ,כנדרש לפי
סעיף (30א) לפקודה;
( )2לעניין תכשיר לשימוש חיצוני  -המילים
"לשימוש חיצוני" ברוסית ,כנדרש לפי סעיף (30ב)
לפקודה;
( )3לעניין תכשיר המכיל רעל או רעל רפואי -
המילה "רעל" ברוסית ,כנדרש לפי סעיפים (35ב) או
(51ב) לפקודה ,לפי העניין.
(ב) על אף ההוראות לפי הפקודה לעניין חובת סימון אריזות
של תכשירים בפרטי הסימון -
( )1בתקופה של שלושה חודשים מיום תחילתו של
חוק זה (בסעיף זה  -תקופת השיווק הראשונה) ,רשאי
בעל רישום לשווק תכשיר לפי הוראות הפקודה בלא
פרטי הסימון ,אם הודיע בכתב למנהל כפי שיורה
המנהל ,לפני מועד תחילת השיווק ,על רצונו לשווק
את התכשיר בלא פרטי הסימון ,ושילם היטל לפי סעיף
קטן (ד) בעד פעולות המנהל לפי סעיף ;6
( )2בעל רישום שהודיע למנהל כאמור בפסקה (,)1
רשאי להמשיך ולשווק תכשיר לפי הוראות הפקודה
בלא פרטי הסימון בתקופה של שלושה חודשים נוספים
מתום תקופת השיווק הראשונה (בסעיף זה  -תקופת
השיווק השנייה) ,אם שב והודיע בכתב למנהל כפי
שיורה המנהל ,לפני מועד תחילת השיווק ,על רצונו
להאריך את תקופת השיווק של התכשיר בלא פרטי
הסימון ,ושילם היטל נוסף לפי סעיף קטן (ד) בעד
פעולות המנהל לפי סעיף .6
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טיפול בזיהום

55

טור א'
החומר פעיל

תחילה
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טור ב'
מטרת השימוש

Metformin

טיפול בסוכרת

Omeprazole

טיפול בבעיות חומציות יתר של מערכת
העיכול

Simvastatin

טיפול בעודף כולסטרול"

תחילתו של חוק זה ביום כ"א באייר התשע"ג ( 1במאי .)2013
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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