
* תשכ"ב1961 ,(2 (מס' העם בריאות פקודת לתיקון חוק
8 סעיף יבוא:תיקון הפקודה)  (להלן 11940 העם, בריאות לפקודת 8 בסעיף (1) קטן סעיף במקום ,1

קבורה; רשיון ניתן אם אלא מת ייקבר לא (א) (1)"
 יינתן הקבורה רשיון (ב)

שבו בישוב או האדם מת שבו בישוב יש אם (1)

על  מחוזית בריאות לשכת המת את לקבור עומדים
המחוזית; הבריאות לשכת של רופא ידי

שבו בישוב או האדם מת שבו בישוב אין אם (2)
על  מחוזית בריאות לשכת המת את לקבור עומדים

לכך; הסמיכו שהמנהל אחר רופא ידי

תשלום; ללא יינתן קבורה רשיון (ג)
הבריאות ללשכת הוגשה אם אלא קבורה רשיון יינתן לא (ד)
לפי הכל , (2) (כ) פסקה לפי שהוסמך לרופא או המחוזית
בין בה, ושצויינה לפקודה 5 סעיף לפי פטירה הודעת הענין,
ואושרה רופא ידי על שנקבעה כפי המוות סירת הפרטים, יתר
רופא רשאי רופא, ידי על המוות סיבת נקבעה לא בחתימתו;
פסקה לפי שהוסמך רופא או המחוזית הבריאות לשכת של
מיטב לפי המוות סיבת את לקבוע הענין, לפי הכל (2) (ב)

בחתימתו; ולאשרה ואמונתו ידיעתו

שהוסמך רופא או מחוזית בריאות לשכת של רופא ראו (ה)
להם היה או טבעית, אינה המוות שסיבת , (2) (ב) פסקה לפי
הודעה ימסרו טבעית' אינה המוות שסיבת לחשש סביר יסוד

השלום משפט בית של שופט מאת יבקשו או למשטרה כך על
בסיבת לחקור הגוויה נמצאה או המוות אירע שיפוטו שבתחום
הודעה קבלו לא עוד כל קבורה רשיון יתנו ולא המוות'
לא עוד כל או הרשיון למתן מניעה יותר שאין מהמשטרה
הפלילי הדין סדרי לתיקון לחוק 20 סעיף לפי היתר ניתן

תשי"ח21958; מוות)' וסיבות פשעים (חקירת
או מחוזית בריאות ללשכת גבוה משטרה קצין הודיע 0)
בסיבת חקירה שנפתחה ,(2) (ב) פסקה לפי שהוסמך לרופא
לא לקבורתו, הרשיון מתן את לעכב וביקש אדם של מותו
כאמור/ שהוסמך הרופא או המחוזית הבריאות לשכת רופא יתן
הודעה קיבל לא עוד כל הקבורה רשיון את הענין, לפי הכל

". לתיתו מניעה עוד שאין מהמשטרה
1962).תחילה בינואר 1) תשכ"ב בטבת כ"ה ביום היא זה חוק של תחילתו . 2

י צב בן יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

שפירא משה חיים
הבריאות שר
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