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 וזתפחזמות בזח הצעות חוק מטעם הנתזשלה:

 חוק לתיקון פקודת בריאות העם, תשכ״א-1961

 תיקון סעיף 8 1, בסעיף 8 לפקודת בריאות העם, 1940 1 (להלן הפקודה)׳ במקום םעיף קטן(1) יבוא:

 ״(1) (א) לא ייקבר מת אלא אס ניתן רשיון קבורה;

 גב) רשיון הקבורה יינתן -

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

 עומדים לקבור את המת לשכת בריאות מחוזית — ־

 על ידי רופא של לשכת.הבריאות המחוזית;

 (2) אם אין בישוב שבו מת האדם או בישוב שבו

 עומדים לקבור את המת לשכת בריאות מחתית -

 .-על ידי רופא אחד שהמנהל הסמיכו לכך;

־ >ג) רשיון קבורה יינתן ללא תשלום;  ״

 נד) לא יינתן רשיון קבורה אלא אם הוגשה ללשכת הבריאות

 המחוזית או לרופא שהוסמך לפי פסקה (ב)(2), הכל לפי

 הענין׳ הודעת פטירה לפי סעיף 5 לפקודה ושצויינה בה׳

 . - בין יתר הפרטים׳, סיבת המוות כפי שנקבעה על ידי רופא

 ואושרה בחתימתו; לא בקבעה סיבת המוות על ידי רופא,

 רשאי רופא של לשכת הבריאות המחוזית או רופא שהוסמך

ץ, לקבוע את סיבת המוות  לפי פסקה (ב)(2), הכל לפ־ הענ

 לפי מיטב ידיעתו ואמונתו ולאשרה בחתימתו;

 (ה) ראו רופא של לשכת בריאות מחוזית או רופא שהוסמך

 לפי פסקה (ב)(2) שסיבת המוות אינה טבעית׳ או היה להם

 יסוד לחשש שסיבת המוות אינה טבעית, ימסרו הודעה על

 כך למשטרה או יבקשו מאת שופט של בית משפט השלום

 שבתחום שיפוטו אירע המוות או נמצאה הגוויה לחקור בסיבת

 המוות, ולא יתנו רשיון קבורה כל עוד לא קיבלו הודעה

 מהמשטרה שאץ יותר מניעה למתן הרשיון או כל עוד לא

 ניתן היתר לפי סעיף 20 לחוק לתיקון סדרי הדין הפלילי

;  (חקירת פשעים וסיבות מוות), תשי״ח-1958 3

 (ו) הודיע קצין משטרה גבוה ללשכת בריאות מחוזית או

 לרופא שהוסמך לפי פסקה (ב)(2) שנפתחה חקירה בסיבת

 מותו של אדם וביקש לעכב את מתן הרשיון לקבורתו, לא

 יתן רופא לשכת הבריאות המחוזית או הרופא שהוסמך כאמור׳

 הכל לפי הענין, את רשיון הקבורה כל עוד לא קיבל הודעה

 מהמשטרה שאין עוד מניעה לתיתו.״

 1 ע״ר 1840, תום׳ 1 ניס׳ 1063, עמ׳ 191.

 2 ס״ח 242׳ תשי״ח, עמ׳ 54.

 294 הצעות ד1וס 475, כ״ת בםיוז תשכ״א, 12.6.1961
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 1. בסופו של סעיף קטן(1) לסעיף 8 של פקודת בריאות העם, 1940׳ האוסר לקבור מת

ל  בלי רשיון קבורה מאת לשכת הבריאות המחוזית, נאמר: ״לא יחול סעיף קטן זה אלא ע

 ערים שבהן מצוי משדד בריאות מחוזי׳/ התוצאה של הוראה זו היא, שכל תושבי הכפרים

 והיעזובים שאין בהם לשכת בריאות מחוזית רואים עצמם פטורים מקבלת ךשיון קבורה,

 והם חפשים לקבור מתיהם בלי פיקוח מצד משדד הבריאות.

 2. יתד על כן, גם ישובים שיש להם מעמד של עדים, אך אין בהם לשכת בריאות מחתית,

כדין. עידית לוד, למשל, נוהגת להוציא רשיונות  •רואיםעצמם פטורים מקבלת רשיון קבורה:

 קבורה על דעת עצמה, ורק לאחר שהמת בבר נקבר היא מעבירה הודעת פטירה ללשכת

 ־הבריאות המחוזית ברמלה/ ואולם רשיון קבורה שניתן לא על דעת לשכת בריאות אין לו

 תוקף חוקי והודעת פטירה המגעת ללשכת הבריאות באיחור - אין לה עדך מעשי׳ ואף

 היא לרוב לקויה ביסודה, הי חסדה היא; את העיקר סיבת המוות.

 זו פרצה חמורה שסכנתה מרובה לשמירת הבריאות כי היא אף פותחת פתח להעלמת

 פשעים מעיני הממונים על שלטון החוק.

 ייתכן שהמחוקק המנדטורי בשעתו ראה צורך לשחרר את תושבי הכפרים הרחוקים

 והנידחים מן החובה לנסוע אל לשכת הבריאות המחוזית ולהשיג רשיון קבורה למת. אבל

ץ לכך הצדקה. כיום הזה.  א

 3. החוק המוצע בא להטיל חובה על כל ישוב ללא יוצא מן הכלל. גם מן היישוב הרחוק

ותר אפשר כיום להגיע׳ בנסיעה של שעה, אל לשכת הבריאות הממשלתית׳.המחוזית בי . 

 או הנפתית, להגיש את הודעת הפטירה ולקבל את הרשיון הדרוש. "ובמקום שהמרחק רב

 מדי׳ ניתנת הסמכות לרופא׳ שהוסמך לכך על ידי המנהל׳ לקבל הודעת פטירה ולהוציא

 רשיון קבורה (פסקה (ב)(2)).

ל המת אלא  4. לשם הקלה מוצע, שאפשר לקבל רשיון קבורה לא דק במקום פטירתו ש

 גם במקום קבורתו׳ במקרה שהמת הועבר למקום אחד לקבורה (פסקה >ב».

 5. מאחר שאחת המטרות העיקריות של חובת רשיון קבורה היא שמקרים של מוות מחמת

 סיבות בלתי טבעיות יובאו לחקירה׳ נראה צורך להוסיף הוראה, כי בכל מקום שהרופא

 המוציא רשיון קבורה(רופא הלשכה או רופא שהוסמך לכך על ידי המנהל) יודע, או חושד׳

ו לבקש  שסיבת המוות היתה בלתי טבעית׳ הרי הוא חייב להודיע על כך מיד למשטרה׳ א

 מאת השופט החוקר לחקור בסיבת המוות, ואסור לו,להוציא רשיון קבורה עד שיקבל הודעה

 מאת המשטרה כי אין עוד מניעה למתן הרשיון, או היתר קבורה מאת השופט החוקר(פסקה

.(01) 

 6. כן ניתנת סמכות למשטרה בכל מקרה שפתחה בחקירת סיבת המוות לעכב את הקבורה

 עד גמר חקירתה. ואם קצין גבוה של המשטרה הודיע על כך לרופא המוציא רשיון קבורה,

.  אסור לו לרופא לתת רשיון קבורה עד שהמשטרה תודיע לו בי הסירה את העיכוב(פסקה(0)

 חצעות ד*וק 475, כ׳׳זז בכ״ין ון«8כ״א, 6.1961י12



 חוק לתיקון פקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מאכל),
 תשכ״א-1961

 תיקון העיף 8 1, בסעיף 8 לפקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מאכל)״ 1835'1 —

 (a* ־בסעיף קטן(3) יימחקו המלים ״או שהוא בלחי ראוי למאכל אדם או

 לשימושו״;

 (2) אחר סעיף קטן ג3) יווסף סעיף קטן זה:

׳ כי (  ״(4) נתגלה מתוך בדיקה או אנליזה כאמור בסעיף קטן 0

 מזון פלוני עלול להזיק לבריאותו של אדם, או שהוא בלתי ראוי למאכל

 אדם, מחמת רקב או הזדהמות׳ או מחמת כל סיבה אחרת׳ רשאים רופא

נרי של הממשלה או  של הממשלה או של רשות מקומית, או רופא וטרי

 של רשות מקומית, לפסול את המזון ולצוות להשמידו או למנוע באופן

 אחר את השימוש בו למאכל.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 על פי החוק הקיים, מזון שהובא או נשלח לכל מקום כישראל ונמצא שהוא מקולקל

ש להחרימו ולהשמידו,  ועלול להזיק לבריאות האדם, או שהוא בלתי ראוי למאכל אדם, ד

 צריך מנהל שירותי הרפואה, או רופא ממשלתי בכיר, כגון רופא מחוזי או נפתי, לתת צו

 בכתב להחרים ולהשמיד את המזון המקולקל ואחר כך יש להשיג צו החרמה והשמדה מאת

 שופט שלום.

 כפל צווים זה מכביד על משרד הבריאות, ובמקרה של מזון מן החי שבודקיו הם מנהל

- השירותים הוטרינריים או באי־כוחו — גם על משרד החקלאות. זה מכביד גם על משרד

 הדואר׳ המוכרח להחזיק במחסניו חבילות מזון מקולקל עד שיתקבל צו חתום על ידי שופט

 שלום.

 כבר בשנת 1938 ובשנת תש״ט-&»1 כשתוקן סעיף 6 של הפקודה המדבר במזון המוצג

 למכירה, הושמט הצורך להשיג צו של שופט שלום׳ והסמכות לפסול מזון מקולקל ולצוות

 להשמידו הונחה בידי הרופא או הרופא הוטרינרי של הממשלה או הרשות המקומית.

 נתברר שגם סעיף 8׳ המדבר במזון הנמצא במעבר, דהיינו בבית המכס או בבי^

 הדואר׳ זקוק לאותו תיקון עצמו במו סעיף 6. החוק המוצע בא לתקנו׳ למען אחידות השיטה

 ולמען יעילות הפיקוח על מזון מקולקל.

 1 ע־׳ר 1935, חוס׳ 1 מסי 496׳ עמי 53.

ה תשב״8, 12.6.1961 י פ  הצעות הו? 75¿ כ״ח ב

.ירושלים ,  הודפס ד״י המדפיס הממשלתי

29 
 *היד 8 אגורות


