פקודת בריאות עם,
מס'  41לש' .1946

פקודה הבאה לתקן את פקודת בריאות

העם.1940 ,

חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה )א"י( ,בעצתו של הוועד היועץ שלה ,לאמורי :
 .1הפקודה הזאת תיקרא פקודת בריאות העם )תיקון(,1946 ,
שם קצר.

ותהיה נקראת כאחת עם

מס'  40לש' .1940
הפקעת סעיף 7
של הפקודה
העיקרית והחלפתו
בסעיף אחר.

פקודת בריאות העם ,1940 ,הנקראת להלן "הפקודה העיקרית".
 .2סעיף  7של הפקודה העיקרית יופקע והסעיף הבא יבוא במקומו
"אתר לביתעלמין
חדש טעון אישור.

:

 (1).7האתר של כל ביתעלמין חדש יהיה טעון אישורו של המנהל,
ואישור זה רשאי המנהל להעניקו או לסרב מלהעניקו לפי ראות
עיניו המוחלטת;

בתנאי ,שהמנהל יסרב מלהעניק את אישורו ,אם לא נחה דעתו 
)א( שביתהעלמין החדש יימצא במצב כזה ,שלא יסכן כל נהר.
באר או הספקת מים אחרת עקב זיהום ; וכן
)ב( שביתהעלמין החדש לא יימצא בתאריך פתיחתו כדי רוחק
הפחות ממאה מטרים מביתהמגורים הקיים הקרוב ביותר ,או 
אם יימצא בתאריך האמור כדי רוחק הפחות ממאה מטרים מבית
המגורים הקיים הקרוב ביותר  לזג תהיה עלולה כל סכנת
בריאות לאירע בגלל היותו נמצא שם.
קביעותיו של הסעיףהקטן הזה באות להוסיף על ,ולא לגרוע מן

קביעותיה של תכנית תיכוןעיר כלשהיא.

גידורם של בתי
עלמין חדשים.

ניקוז בתיעלמין.

) (2כל ביתעלמין חדש יהיה מוקף גדר או קיר בניקיימא שגבהם
לא י3חת מכדי מטר אחד וחצי הפיטר ,והרשות הממונה על בית
העלמין תקיימם במצב טוב ומתוקן.
כל ביתעלמין יהיה מנוקז במידה מספקת בידי הרשות הממונה

)(3

עליו ,ואפשר יהיה להעביר את החומר המנוקז לכל תעלתשופכים,
בהסכמתם של בניהאדם ,שלהם הוקנתה אותה תעלתשופכים.
הפסקת קבורה.

לפי עצומתו של המנהל רשאי

)(4

מושל המחוז לצוות להפסיק את

הקבורה במקום נקוב כלשהוא ,אי חלק ממנו ,ולאחר שניתן צו כזה,
לא תיערך קבורה באותו מקום נקוב ,או כל חלק ממנו ,בלא הסכמתו
של מושל המחוז.
פנקס לבורות.

) (5פנקס קבורות בביתעלמין יקיימו אותו 
)א(

הרשות הממונה על ביתהעלמין ,מקום שאין ביתהעלמין נמצא

בכפר :או
)ב( המוכתר הנאות של הכפר ,מקום שנמצא ביתהעלמין בכפר,
הפקעת קרקע

לבתיעלמין חדשים.

) (6עיריית או מועצה מקומית רשאיות להפקיע 
הנציב העליון ,ובהתאם לחוק בדבר הפקעת קרקעות העומד בתקפו
באותו זמן  קרקע ,כדי להפוך אותה לביתעלמין חדש בגלל כל
הטעמים הבאים כולם ,או אחד מהם ,דהיינו :
באישורו של

)א( מקום שבביתעלמין כלשהוא ,העומד בשימוש זה ,אץ שטח

מספיק לקבורה ולא הותקן ביתעלמין ראוי אחר ;
)ב( מקום שהמשכת השימוש בביתעלמין כלשהוא )אףעלפי
שיהיה בו מקום לכך( עלולה להיות מזיקה או מסוכנת לבריאות
העם בגלל מצבו ביחס אל הספקת המים של המקום או בגלל כל
מסיבות שהן;
)ג( מקום שהפסקת הקבורה בעיר ,כפר או מקום מיוחדים כלשהם,

או בתחומי גבולות מסויימים ,יהיה בה משום תועלת לשמירה על
בריאות העם:
)ד( מ.קום שביתהעלמין הקיים אינו נאות בגלל אפיו של האתר

או טיבה של קרקע התשתית;
)ה( מקום שהגישה אל ביתהעלמין הקיים מחלקיו המאוכלסים של
האיזור אינה נוחה.
פירוש.

) (7כדי למנוע ספק ,מכריזים בזה כי הביטוי "ביתעלמין חדש"
שבסעיף הזה סולל הוספה על ,או הרחבת של ,ביתעלמין".

 .3סעיףקטן ) (4של סעיף  8מן הפקודה העיקרית יתוקן במחיקת המלה "אין" המצוייה
בהתחלת אותו סעיףקטן ,והחלפתה במת שבה להלן

:

תיקון סעיף  8של
הפקודה

העיקרית.

,,בלא לפגוע בקביעותיו של סעיףקטן ) (4מסעיף  ,7אין".
 .4סעיףקטן ) (2של סעיף

10

המצוי בו ,והחלפתו בביטוי ,סעיף
 28ביוני.1946 ,

מן הפקודה העיקרית יתוקן במחיקת הביטוי
 7או ."8

,,סעיף ."8

תיקון סעיף  10של
הפקודה העיקרית.

א .ג .קאנינגהאם
נציב עליון.

תזכיר.
יש צורך דחוף מאוד להרחיב את ביתהעלמץ של נחלת יצחק ,המשמש לקבורת בניאדם מתלאביב ,אולם האתר

שאישרוהו כל הרשויות הנוגעות בדבר הוא פחות ממאתיים מטר מגבולה של גבעתיים ,באופן שאי אפשר למלא
אחרי קביעותיו של התנאי לפסקה )ב( של סעיףקטן ) (1מסעיף  7של פקודת בריאות העם .1940 ,מ".מ
השירותים הרפואיים סבור כי אין צורך להשאיר את התנאי ההוא הואיל ואמצעי בטחון מספיקים ,מנקודת המבט
של בריאות הציבור ,הותקנו בקביעה האומרת כי אתר של כל ביתעלמין חדש צריך לאישורו

מנהל

בשעת בחינתו של סעיף  7מפקודת בריאות העם ,1940 ,בקשר אל המקרה הנזכר לעיל ,התברר כי יש צורך לנסח
מחדש את הסעיף ההוא ,וכוונתה של הפקודה הזאת היא .לתת נפקות לתיקונים הנראים כרצויים .באופן מיוחד
הושמטה הקביעה הנ"ל של התנאי לפסקה )ב( של סעיףקטן ) (4מסעיף  7של פקודת בריאות העם ,1940 ,והקביעה
בסעיףקטן ) (3של סעיף  7הנ"ל ,שלפיה רשאי מושל המחה ליתן צו סגירה ,הושמטה משום שנחשבה לבלתי
נחוצה ,ומנהל שירותי הרפואה מיופה כוח לאשר את האתר של ביתעלמין חדש ,הנמצא כדי רוחק של פחות

ממאה מטר מביתהמגורים הקיים הקרוב ביותר ,אם נחה דעתו ,שלא תהיה עלולה סכנת בריאות לאירע בגלל
היותו נמצא שם כך ,וכדי למנוע לפקות הוכרז כי הביטוי "ביתעלמין חדש" כולל כל הוספה על ,או הרחבה של,

ביתעלמין .נוסף על כך תוקן סעיףקטן ) (2של סעיף  10מפקודת בריאות העם ,1940 ,באופן שתהיה זאת עבירה
לעבור על קביעה כלשהיא מקביעותיו של סעיף  7כפי שתוקן בפקודה הזאת.

ל .ב .גיבסון
 25ביוני,

.1046

יועץ משפטי.

