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חוק לתיקון פקודת בריאות העם )מס' 27(, התשע"ד-2014*

בפקודת בריאות העם, 1940  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 64א -1 תיקון סעיף 64א

בכותרת השוליים, אחרי "מפקח" יבוא "וממונה על איכות הסביבה";  )1(

בפסקאות )1( ו–)3(, בכל מקום, אחרי "מפקח" יבוא "או ממונה על איכות הסביבה"   )2(

הוספת סעיפים 
64א1 ו–64א2

אחרי סעיף 64א לפקודה יבוא:2 

"הסמכת מפקח 
וממונה על איכות 

הסביבה בידי השר 
להגנת הסביבה 

וזיהויו

לא יוסמך בידי השר להגנת הסביבה מפקח לפי פסקה )2(64א1   )א( 
להגדרה "מפקח" שבסעיף 2 או ממונה על איכות הסביבה, 

אלא אם כן מתקיימים בו שניים אלה:

מהותה,  שמפאת  בעבירה  הורשע  לא  הוא   )1(
חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת השר להגנת 

הסביבה, להיות מפקח;

השר  שהורה  כפי  מתאימה  הכשרה  קיבל  הוא   )2(
להגנת הסביבה 

מפקח או ממונה על איכות הסביבה כאמור בסעיף קטן )א(  )ב( 
לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף 64א, אלא 

בהתקיים שניים אלה:

ואת  אותו  המזהה  תג  גלוי  באופן  עונד  הוא   )1(
תפקידו;

להגנת  השר  בידי  החתומה  תעודה  בידו  יש   )2(
הסביבה, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה 

יציג לפי דרישה 

הסמכת מפקח 
בסמכויות חקירה 
בידי שר הבריאות

המפקחים 64א2  מבין  מפקח  להסמיך  רשאי  הבריאות  שר  )א( 
 ,2 שבסעיף  "מפקח"  להגדרה   )1( פסקה  לפי  שהוסמכו 

בסמכויות חקירה כאמור בסעיף קטן )ג( 

לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן )א(, אלא אם כן  )ב( 
מתקיימים בו כל אלה:

משטרת ישראל הודיעה, בתוך 90 ימים ממועד   )1(
פנייתו של שר הבריאות אליה, כי היא אינה מתנגדת 
להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל 

עברו הפלילי;

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות   )2(
)ג(, כפי שהורה שר  שיהיו נתונות לו לפי סעיף קטן 

הבריאות בהסכמת השר לביטחון הפנים;

הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה   )3(
שר הבריאות, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים 
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הסביבה, להיות מפקח;

השר  שהורה  כפי  מתאימה  הכשרה  קיבל  הוא   )2(
להגנת הסביבה 

בסעיף  כאמור  הסביבה  איכות  על  ממונה  או  מפקח   )ב( 
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להגנת  השר  בידי  החתומה  תעודה  בידו  יש   )2(
הסביבה, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה 
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המפקחים 64א2  מבין  מפקח  להסמיך  רשאי  הבריאות  שר  )א( 
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פנייתו של שר הבריאות אליה, כי היא אינה מתנגדת 
להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל 

עברו הפלילי;

הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות   )2(
)ג(, כפי שהורה שר  שיהיו נתונות לו לפי סעיף קטן 
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הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה   )3(
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2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון התשע"ד )23 ביוני   *
הממשלה - 851, מיום י"ט באדר א' התשע"ד )19 בפברואר 2014(, עמ' 420 

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' )ע( 191, )א( 239; ס"ח התשע"א, עמ' 742   1
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התעורר חשד לביצוע עבירה לפי פקודה זו, רשאי מפקח  )ג( 
שהוסמך כאמור בסעיף קטן )א( לחקור כל אדם הקשור לעבירה 
לעבירה  הנוגעות  ידיעות  לו  להיות  שעשויות  או  כאמור, 
כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו–3 
לפקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות( 2, בשינויים המחויבים 

מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סעיף  )ד( 
זה, אלא בהתקיים כל אלה:

הוא בעת מילוי תפקידו;  )1(

ואת  אותו  המזהה  תג  גלוי  באופן  עונד  הוא   )2(
תפקידו ולובש מדי מפקח בצבע ובצורה שהורה שר 
אינם  כאמור  שהמדים  ובלבד  זה,  לעניין  הבריאות 

נחזים להיות מדי משטרה;

הבריאות,  שר  בידי  החתומה  תעודה  בידו  יש   )3(
המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג לפי 

דרישה "

בסעיף 64ב לפקודה, אחרי "מפקח" יבוא "או ממונה על איכות הסביבה" 3 תיקון סעיף 64ב

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ ר ג ל  ע י
שרת הבריאות

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק למניעת אלימות במשפחה )תיקון מס' 15(, התשע"ד-2014*

"וכן, 1 תיקון סעיף 5 יבוא  בסופו  5)א(,  בסעיף  התשנ"א-1991  1,  במשפחה,  אלימות  למניעת  בחוק 
מנימוקים מיוחדים כאמור, רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של צו הגנה לתקופה 

כוללת שלא תעלה על שנה אחת נוספת" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  הצעת   ;)2014 )24 ביוני  התקבל בכנסת ביום כ"ו בסיוון התשע"ד   *
הכנסת - 540, מיום י"ז באדר א' התשע"ד )17 בפברואר 2014(, עמ' 71 

ס"ח התשנ"א, עמ' 138; התשע"א, עמ' 921   1

חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע( 439, )א( 467    2
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