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2 סעיף תיקון
 הפקודה)  1(להלן 1940 העם, בריאות לפקודת 2 בסעיף .1

;"; 42א בסעיף לאמור "בכפוף יבוא: בסופה, "מנהל", בהגדרת (1)

יבוא; "מפקח" הגדרת במקום (2)

הסמיכו הענין, לפי הסביבה, לאיכות השר או הבריאות ששר מי  ""מפקח"
זו;"; פקודה לענין כמפקח

משרד של המקומי כוחו "בא במקום המקומית", הסניטרית "הרשות בהגדרת (3)
סעיפים ולענין 42א, כסעיף כמשמעותו הסביבה איכות על "הממונה יבוא הבריאות"

הבריאות". משרד של המקומי כוחו בא  68 עד 66

3 סעיף לאיכותתיקון השר או הבריאות "ששר יבוא הבריאות" "ששר במקום לפקודה, (2)3 בסעיף . 2

אחריותו,". כתחומי אחד כל הסביבה,

3א סעיף "השרתיקון יבוא בהתייעצות" כאחד, הפנים ושר הבריאות "שר במקום לפקודה, 3א בסעיף . 3

ובהתייעצות". הפנים, שר עם יחד אחריותו, בתחומי אחד כל הבריאות, שר או הסביבה לאיכות

3ב סעיף יבוא:החלפת לפקודה 3ב סעיף במקום .4

כל"כשירויות בתקנות, לקבוע רשאים הסביבה לאיכות והשר הבריאות שר (א) 3ב.
אחרים עובדים ושל התברואנים של הכשירויות את אחריותו, בתחומי אחד

בתפקידים העוסקים המדינה ובשירות המקומיות הסניטריות ברשויות
הענין. לפי וסביבתיים, בריאותיים

בשירות או מקומית סניטרית כרשות למשרה אדם יתמנה לא (ב)
תנאי בו נתקיימו כן אם אלא זה סעיף לפי כשירות תנאי לה שנקבעו המדינה

". הכשירות

42א סעיף יבוא:הוספת 43 סעיף לפני לפקודה, ה' בחלק . 5

"הגדרות ו' ובחלק זה בחלק 42א.

זה חלק לענין המנהל להיות הסמיכו הסביבה לאיכות שהשר מי  "המנהל"
64(ג); וסעיף ו(טו) 53(י) סעיף לענין למעט ו' וחלק

ממונה להיות הסמיכו הסביבה לאיכות שהשר מי  הסביבה" איכות על "ממונה

 ו(טו) 53(י) סעיף לענין אולם ו' וחלק זה חלק לענין הסביבה איכות על
". המחוזי הרופא

44 סעיף הסביבה".תיקון לאיכות "השר יבוא הבריאות" "שר במקום לפקודה, 44 בסעיף . 6

48 סעיף דרגהתיקון בעל או מפקח סגן דרגת בעל המשרד של פקיד "כל במקום לפקודה, 48 בסעיף . 7
הסביבה". איכות על "הממונה יבוא מזו" גבוהה

49 סעיף הסביבה".תיקון איכות על "הממונה יבוא המחוז" על "הממונה במקום לפקודה, 49 בסעיף .8

50 סעיף הסביבה".תיקון איכות על "הממונה יבוא ממשלתי" "רופא במקום לפקודה, 50 בסעיף . 9

52 סעיף יבוא:רחלפת לפקודה 52 סעיף במקום . 10
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של"תקנות הסביבה ואיכות הפנים ועדת באישור רשאי, הסביבה לאיכות השר .52

". זה חלק הוראות ביצוע לשם תקנות להתקין הכנסת,

בדבר "הוראות יבוא מפגעים" סניטריות "הוראות במקום לפקודה, ו' חלק של בכותרת . 11

מפגעים".

כותרת תיקון
ו חלק

 לפקודה 53 בסעיף . 12

הסביבה"; איכות על "ממונה יבוא מחוזי" "רופא במקום (ט), בפסקה (1)

יימחקו;  לבריאות" להזיק העלולים או "המזיקים המלים (יד), בפסקה (2)

יבוא: (יד) פסקה אחרי (3)

או אבות בתי נוער, מעונות קייטנות, ספר, בתי ילדים, גני מעונות, "(טו)

להזיק עלולים או לבריאות מזיקים בהם התברואה שתנאי כאלה, כיוצא מוסדות
". לה

53 סעיף תיקון

איכות על "ממונה יבוא ממשלתי" רופא "כל במקום ,(1) קטן בסעיף לפקודה, 54 כסעיף . 13

הסביבה".

54 סעיף תיקון

 לפקודה 55 בסעיף . 14

איכות על "ממונה יבוא ממשלתי" "רופא במקום (ב), בפסקה (1) קטן בסעיף (1)
הסביבה" איכות על "הממונה יבוא הממשלתי" "הרופא במקום ובסיפה, הסביבה"

"למנהל"; יבוא המחוז" על "לממונה ובמקום

המחוז" על "הממונה במקום מקום, בכל ו(10), (8) ,(7) ,(5) קטנים בסעיפים (2)
"המנהל". יבוא

55 סעיף תיקון

 לפקודה 56 בסעיף . 15

"המנהל'; יבוא המחוז" על "הממונה במקום מקום, בכל ,0) קטן בסעיף (1)

"למנהל"; יבוא המחוז" על "לממונה במקום ,(2) קטן בסעיף (2)

הסביבה". לאיכות "השר יבוא הבריאות" "שר כמקום ,(4) קטן בסעיף (3)

56 סעיף תיקון

כל או לכך הסמיך שהוא מי או מחוזי "רופא במקום ,(1) קטן בסעיף לפקודה, 58 בסעיף . 16

הסביבה". איכות על ממונה "או יבוא כחוק" המורשה המחלקה של פקיד

58 סעיף תיקון

לאיכות "שהשר יבוא הבריאות" "ששר במקום ,(2) קטן בסעיף לפקודה, 61 בסעיף . 17
הסביבה".

61 סעיף תיקון

 לפקודה 61א בסעיף . 18

 (1) קטן בסעיף (1)

והמלים הסביבה'' איכות על "ממונה יבוא מחוזי" "רופא כמקים כרישה, (א)
יימחקו;  מחוזו" "שבתחום

הסביבה" איכות על "הממונה יבוא המחוזי" הרופא " במקום (א), בפסקה (ב)

"הוא"; יבוא לכך" הסמיך שהוא מי או המחוזי "הרופא ובמקום

הסביבה" איכות על "הממונה יבוא המחוזי" "הרופא במקום (ב), בפסקה (ג)

"הוא"; יבוא לכך" הסמיך שהוא מי או המחוזי "הרופא ובמקום

יבוא: (2) קטן סעיף במקום (2)

61א סעיף תיקון



הדין סדר חוק לפי קנס כעבירות שנקבעו זה חלק לפי עבירות לענין (2)"
גם הסביבה איכות על לממונה יהיו התשמ"ב21982, משולב], [נוסח הפלילי

". האמור לחוק 222 סעיף לפי הסמכויות

62ב סעיף יבוא:החלפת לפקודה 62ב סעיף במקום . 19

הסביבה"תקנות ואיכות הפנים ועדת באישור רשאי, הסביבה לאיכות השר .(א) 62ב
קטן בסעיף המנויים בעניינים למעט זה, חלק לענין תקנות להתקין הכנסת, של

(ב).

ו64 ו(טו) 53(י) סעיפים לענין תקנות להתקין רשאי הבריאות שר (ב)
". קולחין ומי לביוב תקנים ולקביעת שתיה למי הנוגע ככל

63 סעיף תיקון לפקודה 63 בסעיף . 20

הסביבה": איכות על "ממונה יבוא ממשלתי" "רופא במקום (1)(ב), בפסקה (1)

הסביבה" איכות על "לממונה יבוא הממשלתי" "לרופא במקום ,(2) בפסקה (2)
הסביבה"; איכות על "והממונה יבוא הממשלתי" "והרופא ובמקום

לפי הסביבה, איכות על הממונה "או יבוא "והמפקחים" במקום ,(3) בפסקה (3)
המפקחים"; וכן הענין

הממשלתי, "לרופא יבוא והמפקחים" הממשלתי "לרופא במקום ,(4) בפסקה (4)
הרופא של השונות "דרישותיו ובמקום ולמפקחים" הסביבה איכות על לממונה

"דרישותיהם". יבוא הממשלתי"

64 סעיף לעניןתיקון הבריאות שר ידי "על יבוא הבריאות" שר ידי "על במקום לפקודה, 64 בסעיף . 21

(ד)". פסקה לענין הסביבה לאיכות השר ידי על או ו(ג), (ב) (א), פסקאות

64א סעיף רשאיתיקון המחוזי הרופא לכך שמינה "מפקח במקום ,(1) קטן בסעיף לפקודה, 64א בסעיף . 22

להיכנס". אחריותו, בתחום רשאי "מפקח יבוא להיכנס"

64ב סעיף יבואתיקון במיוחד" לכך הסמיכו המחוזי שהרופא "מפקח המלים במקום לפקודה, 64ב כסעיף . 23

לכך". שהוסמך "מפקח

70 סעיף תיקון לפקודה 70 בסעיף . 24

הבריאות" משרד "שנותן במקום (ג), בפסקה ובו, (1) יסומן בסעיף האמור (1)
"הניתנים"; יבוא

יבוא: (1) קטן סעיף אחרי (2)

של הסביבה ואיכות הפנים ועדת באישור רשאי, הסביבה לאיכות השר (2)"

, ב1 חלק להוראות הנוגע בכל (1) קטן בסעיף כאמור תקנות להתקין הכנסת,
אחריותו". שבתחום ר וחלק ה' חלק

שמיר יצחק
הממשלה ראש

הרצוג חיים

המדינה נשיא

שמיר יצחק
הסביבה לאיכות השר

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

אולמרט אהוד

הבריאות שר

. 195 עמ' התשמ"ב, ס"ח


