מספר פנימי2010378-4423 :

נספח מס' כ/698-א'
(פ)3646/20/
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס'  ,)28התשע"ז–2017

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום כ"ב באדר התשע"ז
( 20במרס  ,)2017והועברה ל וועדת העבודה הרווחה והבריאות.
הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום י"ד באייר התשע"ז ( 10במאי .)2017
להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזם :חבר הכנסת אלי אלאלוף
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
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חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס'  ,)28התשע"ז–2017
תיקון סעיף 26

.1

בפקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א– ,11981בסעיף – 26
( )1

בסעיף קטן (א) –
(א)

אחרי "וטרינר ,או בידי" יבוא "אחד מאלה;":

(ב)

הקטע החל במילים "רוקח מורשה" ועד המילים "לפי הוראות

סעיף קטן (א ")1יסומן כפסקה "( ,")1ובה במקום "סעיף קטן (א ")1יבוא
"סעיף קטן (א ,)1ולעניין רוקח מורשה שהוא בעל תואר אקדמי שני
ברוקחות קלינית או בעל תואר דוקטור ברוקחות קלינית – אם הוא בעל
ניסיון ברוקחות של שנתיים לפחות בישראל וקיבל הרשאה אישית
כאמור;";
הקטע החל במילים "או בידי אח או אחות" ועד המילים "בסעיף
(ג)
קטן (א ")2יסומן כפסקה "( ,")2ובה המילים "או בידי" – יימחקו;
( )2

בסעיף קטן (א ,)1בפסקה ( ,)1בסופה יבוא "ואולם ,דרישת ההכשרה

כאמור לא תחול על רוקח מורשה שהוא בעל תואר אקדמי שני ברוקחות קלינית
או בעל תואר דוקטור ברוקחות קלינית ,שניתן לו על ידי מוסד מוכר כמשמעותו
בסעיף  9לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח–( 1958בפסקה זו – חוק
המועצה להשכלה גבוהה) ,על ידי מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף
28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,או על ידי מוסד להשכלה גבוהה בחוץ
לארץ ,אם אותו מוסד מוכר כמוסד להשכלה גבוהה על פי הדין החל באותה
מדינה ,והמנהל הכיר לעניין זה באותו מוסד ,בתואר שניתן על ידי אותו מוסד
ובמכלול לימודיו של רוקח מורשה כאמור".
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