
תשכ"ה1965* ,(3 (מס' שיניים רופאי פקודת לתיקון חוק

2 סעיף שיניים"תיקון "מרפא בהגדרה , הפקודה)  (להלן שיניים,11945 רופאי לפקודת 2 בסעיף ,1
שנה מדי לחידוש "והניתנת המלים וכן בשנה" שנה מדי לחידוש "הניתנת המלים יימחקו

. בשנה"

7 סעיף תיקון לפקודה 7 בסעיף . 2

"מיום יבוא זה" חוק של תחילתו "מיום במקום , ו(ז) (ו) הקטנים בסעיפים (1)
במרס1958)"; 28) תשי"ח בניסן ז'

יבוא: לפקודה (ח) קטן סעיף אחרי (2)

, במרס1960) 28) תש"ך באדר כ"ט יום אחרי לארץ שעלה מי "(ט)
שיניים רופאי פקודת לתיקון החוק של תחילתו מיום חדשים 12 ותוך
לעסוק תעודתהיתר למתן בקשה למנהל הגיש , תשכ"ה1965 , (3 (מס'
נתקיימו אם כאמור, תעודתהיתר לו לתת המנהל רשאי שיניים, בריפוי

אלה: תנאים במבקש
ומעלה; שנה ארבעים בן הוא 0)

 בערכה השווה תעודה בעל או בגרות תעודת בעל הוא (2)

בגרותן לתעודת  והתרבות החינוך שר דעת לפי
שיניים; מטכנאות להבדיל שיניים, בריפוי שנה 20 עסק (3)
עבודת היתה האמורה התקופה כל העיקרית פרנסתו (4)

שיניים; מטכנאות להבדיל שיניים, ריפוי

לסעיף (6)  (4) בפסקאות הנקובים התנאים בו נתקיימו (5)
. (א) קטן

תעודת מבקש על יחולו (ג)(ה) הקטנים הסעיפים הוראות (י)
. הענין לפי הכל , (ט) קטן סעיף לפי תעודתהיתר שקיבל מי ועל היתר

לסעיף (3)(1) בפסקאות הנקובים התנאים של קיומם להוכחת (יא)
בפקודת כמשמעותן ציבוריות לתעודות אלא המנהל יזקק לא (ט) קטן

". שלום משפט בית של הצהרתי דין לפסק  ובהעדרן העדות2

מעבר מיוםהוראת חדשים שלושה תוך שיניים בריפוי לעסוק תעודתהיתר למתן בקשה שהגיש מי .3
שלא מחמת לבקשתו וסירבו , תשי"ח1958 שיניים, רופאי פקודת לתיקון החוק של תחילתו
שיניים,1945, רופאי לפקודת 7(א) לסעיף (3)(1) בפסקאות הנקובים התנאים בו נתקיימו
לו לתת המנהל ורשאי זה, חוק של תחילתו מיום חדשים ששה תוך בקשה שנית להגיש רשאי
שנתמנתה מייעצת ועדה אם האמורים, התנאים בו נתקיימו לא אם אף כאמור, תעודתהיתר

הכלל. מן יוצאות מסיבות כך על המליצה המנהל ידי על

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

שפירא משה חיים
הבריאות שר

תשכ"ד, ,622 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1965 ביגואר 11) בשבטתשכ"ה חי ביום בכנסת נתקבל *
.287 עמי

.104 עמי תשי"ח, ס"ח ;66 עמ' תשי"א, ס"ח ;1 עמ' , 1 תוס' ,1945 עיר 1
650. עמ' נ"ד, סרק , א' כרך א"י, חוקי 2


