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חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה )א"י( ,בעצתו של הוועד היועץ שלה,

 .1הפקודה הזאת תיקרא פקודת בריאות העם )תיקון( ,1947 ,ותהיה נקראת
ומתבארת כאחת עם פקודת בריאות העם ,1940 ,הקרוייה להלן "הפקודה העיקרית".
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)א( מתוך שתימחק ההגדרה "משרד הבריאות המחוזי" ,המצוייה בו ,ותוחלף
בהגדרה

הבאה:

"משרד בריאות מחוזי" מובנו משרד מחוזי של מחלקת הבריאות ,וכולל משרד
נפה של אותה מחלקה" ;
)ב( מתוך שהוכנס בו ,מיד לאחר ההגדרה "רחוב" ,ההגדרה הבאה:
" ,,נפה" מובנה אחת הנפות האדמיניסטראטיביות ,שלהן מחולקת פלשתינה
)א"י( בידי הנציב העליון ,באישורו של מזכיר המדינה ,בהכרזה לפי דברי
המלך במועצה על פלשתינה )א"י( 1922 ,עד  ,1939או כל דברמלך

במועצה ,המתקן או הבא במקום דבריהמלך ההם במועצה".
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)א( מתוך שיופקע סעיףקטן ) (2שבו ויוחלף בסעיףהקטן הבא:
 (2),,המנהל רשאי למנות לכל מחוז או נפה ,או חלק כלשהוא מהם ,רופא
ממשלתי להיות רשם הלידות והפטירות לאותם מחוז או נפה ,או לאותו חלק
מהם ,והוא יהיה אחראי להנהלת אותו הפנקס ולביצועם של התפקידים
המוטלים על רופאים ממשלתיים לפי סעיפים  4ו 5בזיקה אל הודעות על
לידות ופטירות ורישומן וימלא אותן חובות אחרות בזיקה אל כך ,שתהיינה

עשויות להיקבע לפי סעיף ;".9
)ב( מתוך שתימחקנה המלים "הרושם של הלידות והפטירות" ,המצויות בשורה
השנייה של סעיףקטן ) (3שבו ,ותוחלפנה במלים הבאות
"הרשם של הלידות והפטירות של כל מחוז או נפה ,או כל חלק מהם;",
)ג( מתוך שיוכנסו בו ,מיד לאחר סעיףקטן ) (3שבו ,הסעיפיםהקטנים הבאים
כסעיפיםקטנים ) (4ו ):(5

:

.

") (4לא ייעשה כל שינוי בפנקס כלשהוא של לידות ופטירות ,אלא כמורשה
בקביעותיהם של הפקודה הזאת או כללים כלשהם ,שהותקנו לפיה,
ובהתאם להן.

) (5טעות עובדתית או מהותית או טעות לבלר בכל פנקס של לידות ופטירות
רשאי לתקנן כל רשם של לידות ופטירות ,האחראי  בהתאם לסעיףקטן
)  (2להנהלתו של הפנקס ,שבו נתגלתה אותה טעות".

של הפקודה העיקרית יתוקן מתוך שתופקע פסקה )ב( שבו ,ותוחלף

 .4סעיף
בפסקה הבאה:
),,ב( הטופס והאופן לרישום לידות ופטירות ,הפרוצידורה בדבר שינויים
ותיקונים של טעויות בפנקס והדמים העשויים להשתלם תמורת אותם
9
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רישומים ,שינויים או תיקונים ;".
א .ג .קאנינגהאם
13

ביוני,

.1947

