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מקצועות רפואיים )אגרות( ,תשל"א*1971

המתעסקים

ברפואה 1 1947 ,

)(1

בסעיף  ,5סעיפים קטנים ) (3ו)) (4ב(  בטלים;

)(2

אחרי סעיף  22יבוא:

"אגרות

22א ) .א( שר הבריאות רשאי לקבוע בצו ,באישור ועדת השירותים
הציבוריים של הכנסת ,אגרות בעד רשיון לעסוק ברפואה ובעד תעודת
תעודתההיתר
היתר זמנית לעסוק ברפואה ,שישולמו עם מתן הרשיון או
תעודתההיתר.
או עם חידושה של
הוענק לאדם רשיון לעסוק ברפואה ,ובתכוף לפני כן היתה
)ב(
תעודותהיתר זמניות רצופות לעסוק ברפואה ,ינוכו מאגרת
לו תעודה או
הרשיון האגרות ששולמו בעד תעודות ההיתר הזמניות ".
בפקודת רופאי שיניים 2 1945,
)(1

בסעיף  ,5סעיפים קטנים ) (2ו)03ב(  בטלים;

)(2

בסעיף )7א( ,פסקה )  (7בטלה;

)(3

אחרי סעיף  17יבוא:

"אגרות

17א) .א( שר הבריאות רשאי לקבוע בצו ,באישור ועדת השירותים
הציבוריים של הכנסת ,אגרות בעד רשיון של רופא שיניים ,בעד תעודת
תעודתהיתר כזאת,
היתר זמנית של רופא שיניים ובעד כל חידוש של
תעודתהיתר
תעודתהיתר של מרפא שיניים ובעד כל חידוש של
ובעד
כזאת ,והאגרות ישולמו עם מתן הרשיון או
תעודתההיתר.
של
לו

הוענק לאדם רשיון של רופא שיניים ,ובתכוף לפני כן היתה
)ב(
תעודותהיתר זמניות רצופות של רופא שיניים  ,ינוכו
תעודה או

מאגרת הרשיון
בפקודת

)(1

''אגרות

תעודתההיתר או עם חידושה

האגרות

ששולמו בעד

תעודותההיתר

הזמניות ",

המיילדות 3
בסעיף  ,5סעיפים קטנים ) (2ו)  (5בטלים;

)(2

בסעיף 5א ,סעיף קטן )  (3בטל;

)(3

אחרי סעיף  19יבוא:
19א ) .א( שר הבריאות רשאי לקבוע בצו ,באישור ועדת השירותים
ותעודתהיתר
הציבוריים של הכנסת ,אגרות בעד רשיון ,רשיון זמני
ותעודתהיתר ארעית,
ארעית לעסוק ביילוד ובעד חידוש של רשיון זמני
והאגרות ישולמו עם מתן הרשיון  ,או עם מתן הרשיון הזמני או תעודת
ההיתר או עם חידושם .

* נתקבל בכנסת ביום כ''ט בשבט תשל''א ) 24בפברואר  ;(1971הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה''ח
 /887תש"ל ,עמ' . 186
 1ע''ר  /1947תוס'  /1עמי262.
 2ע"ר  /1945תוס'  /1עמ' 1.
 3חוקי א"י ,פרק צ"ג ,עמ'903.

ספר החוקים  ,618חי באדר תשל''א5.3.1970,

הוענק לאשה רשיון לעסוק ביילוד ובתכוף לפני כן היה לה
)ב(
רשיון זמני או תעודתהיתר ארעית לעסוק ביילוד או רשיונות או תעודות
כאמור רצופות ,ינוכו מאגרת הרשיון האגרות ששולמו כעד הרשיונות
הזמניים או בעד תעודות ההיתר הארעיות ".
.4

בפקודת

הרוקחים4



בסעיף  , (5)36במקום "אגרה של  10לירות" יבוא "אגרה
)(1
הבריאות בצו ,באישור ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת";

שקבע שר ,

האמור בסעיף 45ב יסומן כסעיף קטן )א( ,כרישה שלו ,אחרי "לקבוע
)(2
בצו" יבוא "באישור ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת' /ואחריו יבוא:
עוזררוקח ובתכוף
")ב( הוענק לאדם רשיון של רוקח או של
לפני כן היה לו רשיון זמני או רשיונות זמניים רצופים של רוקח או של
הרשיונות
עוזררוקח ,ינוכו מאגרת הרשיון האגרות ששולמו בעד
הזמניים ",
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