
(מס'5),תשל"ג1973* העם בריאות פקודת לתיקון חוק
תואר הגדרתהחלפת במקום הפקודה),  1(להלן 1940 העם, בריאות לפקודת 2 בסעיף (א) .1

יבוא: הממשלתי" ו"הרופא הראשון" הממשלתי "הרופא
או מחתית בריאור לשכת על הפקידו הבריאות ששר ממשלתי רופא  מחוזי" ""רופא

נפתית;
/'; הבריאות משרד בשירות רופא  ממשלתי" "רופא

מחוזי". "רופא יבוא ראשון" ממשלתי "רופא בו שנאמר בפקודה מקום בכל (ב)

ב1 חלק יבוא:הוספת לפקודה 3 סעיף אחרי .2

הסניטרי השירות ב1: "חלק

תקנים המקומיותקביעת הרשויות עם בהתייעצות כאחד, הפנים ושר הבריאות שר 3א.
תפקידיו ארגונו, בדבר הוראות בתקנות לקבוע רשאים בדבר, הנוגעות
המקומיות. הסניטריות ברשויות הסניטרי השירות של מימונו ומקורות

התברואניםכשירויות של הכשירויות את בתקנות לקבוע רשאי הבריאות שר 3ב.
ובשירות המקומיות הסניטריות שברשויות אחרים בריאות עובדי ושל
סני ברשות למשרה אדם יתמנה ולא ותפקידיהם, סוגיהם על המדינה,
זה סעיף לפי כשירות תנאי לה שנקבעו המדינה בשירות או מקומית טרית

הכשירות." תנאי בו נתקיימו אם אלא

סעיף29 יבוא:החלפת לפקודה 29 סעיף במקום ,3

יומנים "ניהול
ורשומות

חולים בתי של לסוגים או כלל דרך לקבוע, רשאי הבריאות שר . 29

וניהולם שקיומם אחרות, ורשומות יומנים שבהם, חולים סוגי לגבי או
", רופאיו על או חולים בית מנהל על חובה

סעיפים הוספת
ו29ב 29א

יבוא: לפקודה 29 סעיף אחרי .4

מבקרת רופ"רשות או חולים בית מנהל לחייב בתקנות רשאי הבריאות שר (1) 29א.
שנקבע טופס לפי וחשבונות דינים לכך שמינה ממשלתי לרופא להגיש איו

הממשלתי. הרופא שידרוש מיוחד מידע וכל בתקנות
עובדי מבין בכתב לכך הסמיך שהוא מי או הממשלתי, הרופא (2)
והרשומות היומנים את לבדוק סבירה עת בכל רשאים הבריאות, משרד
חייבים בו המועסק אדם וכל החולים בית ומנהל החולים, בבית המתנהלים

כזאת. בדיקה על להקל
מחדל או מעשה על תלונה או ידיעה הבריאות לשר הגיעו (3)
אשפוזו כדי תוך חולה של שהיא כל בזכות לפגיעה סביר חשד עמו שיש
בסעיף כאמור ממשלתי רופא רשאי כאמור, אשפוזו עקב או חולים בבית
ומנהל חולה, לאותו המתייחסות הרפואיות הרשומות את לבדוק (1) קטן
לבירור שידרוש מידע כל הממשלתי לרופא לספק חייב החולים בית

המקרה. נסיבות
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בהוראה שהוטלה חובה מכל לגרוע בא אינו זה בסעיף האמור (4)
שמו פרסום להתיר כדי בו ואין אחר, חיקוק של או זו פקודה של אחרת

חולים. של תיהם
חשש על הודעה

אלימות
בתי מנהלי המחייבות הוראות בתקנות לקבוע רשאי הבריאות שר 29ב.
דיחוי ללא להודיע לטיפול, חולים קבלת על בהם האחראים וכל חולים
שהגיע מת, או הברה חסר פצוע, אדם כל על קרובה משטרה לתחנת

אלימות." במעשה מעורב שהיה סביר חשש ושיש החולים לבית

יבוא: לפקודה 61 סעיף .אחרי 61א5 סעיף הוספת

גיצוע מחוזו''אכיפת שבתחום מקומית סניטרית רשות כי מחוזי, רופא נוכח (1) 61א.
תפקיד לבצע נמנעה או זה חלק לפן לה שניתנה בסמכות השתמשה לא
לרשות שנתן ולאחר התראה לאחר הוא, רשאי זה, בחלק לה שנקבע
סמכות באותה להשתמש הסבר, להשמיע הזדמנות המקומית הסניטרית

חשבונה. ועל הרשות כמקום תפקיד אותו לבצע או
לאחר אלא זה סעיף לפי בסמכות מחוזי רופא ישתמש לא (2)
לביצועו, תקנות הפנים, שר עם בהתייעצות הבריאות, שר שהתקין

כאמור." לתקנות ובהתאם

יבוא: לפקודה 64 סעיף אחרי .6

עזר סמכויות ו1: "חלק
1 ו חלק הוספת

מפקח עתסמכות בכל להיכנס רשאי המחוזי הרופא לכך שמינה מפקח (1) 64א.
זו פקודה הוראות מילוי בדבר בקורת בהם לערוך חצרים, לכל סבירה
עמו וליטול באותםחצרים הנמצא דבר כל לבדוק פיה, על והתקנות

מעבדתית. לבדיקה דוגמאות
58 סעיף לפי הסמכויות על להוסיף באות זה סעיף הוראות (2)

מהן. לגרוע ולא
במפעלים מפקחכיקורת בידי אלא תבוצע לא תעשייתי במפעל 64א סעיף לפי בקורת 64ב.

בכתב. במיוחד לכך הסמיכו המחוזי שהרופא
שוטר לתקופהסמכות מיוחד או כללי בצו זה, חלק לפי מפקח יסמיך המשטרה שר 64ג.

שאליהם בחצרים חקירות, לערוך חדשים, 12 על פעם כל תעלה שלא
זו פקודה על עבירות מניעת לשם זה, חלק לפי סמכותו מכוח נכנס הוא
הסמכויות כל לו יהיו כאמור ומשהוסמך גילוין, ולשם פיה על והתקנות
לפקידה 2 סעיף לפי מעלה או מפקח בדרגת משטרה לקצין הנתונות
הודעה על תחול לאותהפקודה 3 וסעיף (עדות)2, הפלילית הפרוצדורה

כאמור. סמכות מכוח שרשם
פרטית עלקובלנה הפיקוח ארגון חוק לפי במפעל שהוקמה ועדת (1) 64ד.

בהליכים לפתוח רשאים העובדים, ועד או י"ד31954,
הפלילי, הדין סדר לחוק 62 בסעיף כאמור קובלנה הגשת פלילייםדרך
פיה על תקנות או זו פקודה הוראות על העובר נגד תשכ"ה41965,

אחר, אדם שהוא ובין המעביד שהוא בין העבודה, במקום
.439 עמ' ל"ד, פרק א', כרך א"י, חוקי 2
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העבודה, שבמקום עובד גם כאמור קובלנה להגיש רשאי (2)
בבריאותו. לפגוע עלולה או פוגעת שהעבירה הטוען

עובדים וועד בטיחות ועדת על יחולו לא זה סעיף הוראות (3)
הצבא." בשירות עובד ועל הצבא של עבודה במקום

סעיפים הוס6ת
ו65ב יבוא;63א לפקודה 65 סעיף אחרי .7

השקיה '"איסור
בשפכים

כללים לקבוע רשאי החקלאות, שר עם בהתייעצות הבריאות, שר 65א.
נקבעו אחרת; כלכלית למטרה או להשקיה המיועדים השופכין מי לטיהור
בהיתר אלא כאמור למטרה שופכין במי אדם ישתמש לא כאמור, כללים
שהוכח לאחר אלא ההיתר יינתן ולא לתנאיו, ובהתאם הבריאות שר מאת
באיתם שנקבע כפי מספקת במידה טוהרו שהמים השר של דעתו להנחת

כללים.
רפואיים לטיפולמכשירים אכזר או מכשיר  רפואי" "מכשיר זה, בסעיף (1) 65ב.

רפואי. לאבחון או רפואי
הישראלי, התקנים מכון עם בהתייעצות רשאי, הבריאות שר (2)
ול בטיחותם על לשמירה וכללים רפואיים למכשירים מפרטים לקבוע
את מקיים שאיננו רפואי מכשיר אדם ייצר לא כן ומשעשה בדיקתם,
יעבירנו ולא ידו משלח לצורך בו ישתמש לא הכללים, או המפרטים תנאי

בתמורה. לאחר
מסוג רפואי במכשיר השימוש כי לקבוע רשאי הבריאות שר (3)

". הרשיון לתנאי וכפוף הבריאות שר מאת רשיון טעון יהיה פלוני

סעיף71 יבוא:החלפת לפקודה 71 סעיף במקום .8

"עונשין דינו לפיה, תקנות או זו פקודה מהוראות הוראה על העוכר . 71
נוסף קנס  נמשכת ובעבירה לירות, 5,000 קנס או חדשים ששה מאסר

העבירה." נמשכת שבו יום לכל לירות 100

הוראות תיקון
עונשין

בחוק שנקבע כסי לפקודה 71 שבסעיף העונש יבוא בפקודה הנקוב עונש כל במקום . 9
זה.

קציר אפרים
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

שםטוב ויקטור
הבריאות שר


