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 נזתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 מבוא

 אחד התפקידים החשובים של משרד הבריאות הוא להבטיח כי מי־השתיה המםדפקים
 לציבור יהיו מאיכות ראויה; החוק המוצע בא לעזור למשרד הבריאות בביצוע משימה זו.

 בעניני מים דנים גם מםפר חוקים אחדים:

 (א) חוק המים, תשי״ט-1959, עיקר מטרתו הוא להסדיר את ייעודם ושמירתם
 של מקורות המים בישראל, להבטיח אספקת מים לציבור הזקוק להם ולקבוע

 הוראות בדבר השימוש במים וניצולם היעיל והחםכוני;

 (ב) סעיף 189 לפקודת החוק הפלילי, 1936, מטיל עונש מאסר שלושה חדשים
 על מי שהורשע בזיהום מקורות מים על ידי שעשה את המים שבהם פחות

 ראויים למטרה שלשמה הם משמשים בדרך כלל;

 גג) לפי פקודת העיריות והצווים לפי פקודת המועצות המקומיות שעל פיהם
 הוקמו המועצות המקומיות והאזוריות, מוסמכות הרשויות המקומיות לפעול

 למניעת זיהום המים שבתחומם;

 (ד) פקודת העיריות (אספקת מים), 1936, דורשת כי המים המסופקים על ידי
 מפעלי המים של הרשויות המקומיות יהיו ״נקיים וטהורים״;

 אך אין בהוראות האמורות פתרון כולל לבעיות הקשורות בשמירה על טיב מי־השתיה.
 מבקר המדינה, בדו״ח השבתי ה־14, העיר על כך לאמור:

 ״הדאגה לבריאות הציבור מחייבת פיקוח על טיב המים המסופקים לשימוש ביתי
 וביחוד למטרות שתיה. פיקוח על טיב המים עיקרו הקפדה, שהמים יהיו מתאימים מבחינת
 איכותם והרכבם לדרישות התברואה ושיישמרו תנאים תברואיים נאותים במיתקני־ההפקה,

 החלוקה והאגירה״ נעמ׳ 220).

 לאחר שעמד על המחסור בתקנים לטיב מי השתיה ובאמצעים חוקיים להבטחת קיומם,
 המשיך מבקר המדינה ואמר:

 ״בהעדר תקנות מחייבות ומפורטות בדבר טיב מי־השתיה נשארה במידה לא קטנה
 הדאגה לטיב המים ענין לרצונם הטוב של הספקים ולעירנותם של משרד הבריאות ושל

 הרשויות המקדמיות״ (עמ׳ 222),

 החוק המוצע בא למלא את החסר בתחיקה לענין זה ולהוסיף לפקודת בריאות העם,
 1940, פרק מיוחד על איכותם התברואית של מי־שתיה.
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 הוספת חלק ה1

 חוק לתיקון פקודת בריאות העם(מם׳ 4), תשכ״ט-1969

 1, בפקודת בריאות העם, 1940 !, אחדי חלק ה׳ יבוא:

 ״חלק ח1
 איכותם התברואית של מים

 הגדרות 52א. בחלק זה -

 ״איכות תברואית״ - תכונות ביאולוגיות, פיסיקליות, כימיות, רדיואק־־
 טיביות או אורגנולפטיות;

 ״מי שתיה״ - מים המיועדים לשתיה ולבישול מזון, ובתעשיית מזון -
 מים המיועדים להיכנס להרכב המזון או הבאים במגע, או העלולים

 לבוא במגע, עם חומר מהחמרים שמהם מורכב המזון;

 ׳*מיתקן למי שתיה״ - כל מיתקן או אכזר המשמשים להפקתם, להספ
 קתם, להובלתם או לצריכתם של מי שתיה:

 ׳*ספק״ - כל המספק מים לאחר;

 ״רשות בריאות״ - מי ששר הבריאות מינהו רשות בריאות לצורך חלק זה.

 תקנות בדבר 52ב. (א) שד הבריאות רשאי להתקץ תקנות -

 איכותפ התברואית (1) הקובעות את איכותם התברואית של מי שתיה, בין דרך

ם כלל ובין למקום פלוני או לשימוש פלוני*, י ל מ  ש

 (2< הקובעות תנאים הבדואיים למקור מים המיועד לשמש
 מקור מי שיתיה ולמיתקני מי שתיה;

 (3) המחייבות בעלי מיתקנים להפקת מים ממקורות מים
 שאינם ראויים לשתיה להציב, על חשבונם, שלטי אזהרה

 בגד השימוש במים אלה כמי שתיה:
 (4) בדבר^ההיבט התברואי של תכנונן, התקנתן והפעלתן

 של מערכוח_מי שתיה;

 (5) בדבר תקינותם התברואית של מיתקנים למי שתיה.

 (ב) תקנות לענין פסקה(5) לסעיף קטן(א) יותקנו לאחר התייעצות
 עם שר החקלאות.

 קיום התקנית 52ג. (א) לא יספק ספק מי שתיה שאינם בהתאם לאיכות תברואית

 שנקבעה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

ם עד עכשיו נתקלו שירותי הבריאות בקשיים י פ י ע  ס
 $2ב, 52ג הנובעים מהעדרן של הגדרות מוסמכות
 בדבר איכותם התברואית של מי־שתיה. מוצע איפוא
 להסמיך את שר הבריאות לקבוע בתקנות את איכותם
 התברואית של מים המיועדים לצרכי שהיה ותעשיית
 מזון. השר יהיה מוסמך גם לסטות מנורמות כלליות אלה
 לגבי מקום מםויים (למשל/ במקום המרוחק ממקורות המים
 הרגילים בשעה שבסביבה הקרובה נמצאים מים באיכות

 פחותה אולם ראויים לשתיה בהעדר מים טובים יותר).

 סע*!* בין שאר הגורמים המרכיבים אח האיכות
א התברואיח של מי שהיה ייכלל גס ריחם $ 2 

 (תכונה אורגנולפטית).
 בהגדרת מי שתיה ייכללו לא רק מים המיועדים במי
 שרין לשתיה או לבישול/ אלא גם מים הדרושים בתעשיית
 המזון לעיבוד או שימור, או הבאים במגע עם המרים

 שמהם מורכב מזון.

 סמכויותיה ותפקידיה של רשות בריאות מפורטים
 בסעיפים 52וי׳ 52ז׳ ו־52מי.

ר תשיט/ תום׳ א׳ מס׳ 48, עמי 169; ס״דו תשכיב/ עמי 12; תשכיה, י ר 1940/ תוס׳ 1 מסי 1065/ עמ׳ 191; ע י  1 ע
 עמי 275.
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 (ב) לא יחזיק אדם מיתקן מי שתיה אב אינו בהתאט לתקנה כדבר
 תקינותו התברואית.

 52ד. אדם שהורשה לכך מטעם שר הבריאות רשאי להיכנס, בכל עת
 סבירה, למקום שנמצא בו מקור מים או מיתקן למי־שתיה, בין שהוא
 בשימוש ובין שאינו בשימוש, ליטול, ללא תשלוט, דוגמאות מים בכמויות
 הנחוצות לצורך בדיקת איכותם התברואית ולערוך בקורת על התקינות
 התברואית של מיתקן למי־שתיה, ובלבד שלא ייכנס אדם להצרים המ

 שמשים למגורים בלבד ללא רשותו של המחזיק בחצרים.

 52ה. (א) .כל ספק חייב לבצע, על חשבונו, במעבדה מוכרת לכך מטעם
 שר הבריאות, בדיקות איכות תברואית של מי שתיה, בתנאים, בשיטות
 ובתדירויות שנקבעו בתקנות, ולהביא את תוצאות הבדיקות לידיעת

 רשות בריאות, כל אימת שיידרש לכך.

 (ב) הוראות סעיף קטן(א) יחולו גם על רשות מקומית לגבי מי
 שתיה שהיא מספקת, אולם היא לא תחוייב בתשלום בעד הבדיקות האמו

 רות אלא בהסכמת שר הפגים.

 00 הרישומים הנוגעים לביצוע הבדיקות ומימצאיהן יעמדו,
 במעבדה המוכרת ובכל עת סבירה, לעיונם של רשות בריאות, של רופא

 ממשלתי ושל מי ששר הבריאות הסמיכו לכך.

 152. מצאה רשות בריאות כי מי שתיה אינם תואמים את האיכות התב־
 רואית שנקבעה, רשאית היא לפסול את המים לשימוש כמי שתיה,
 ומשנפסלו כאמור, לא יופקו ולא יסופקו לשימוש כמי שתיהן אולם רשאית
 רשות הבריאות להתיר את הפקתם או הספקתם של מים שנפסלו כאמור
 לשימוש מסויים משימושי מ״ השתיה בתנאי שיינקטו האמצעים שתורה

 עליהם למניעת סיכון בריאותי.

 סמכויות כניסה
 ובדיקה

 חו^ה -לבצע-
 בדיבות

 ׳פסילת מי-שהיה

ר ב ס י ה ר ב  ד

ף מעקב מתמיד ובדיקות החרות מבטיחים כי י ע  ס
 2 5 ה רמת המים הרצויה תישמר בכל עת. החוק
 המרצע מחייב את ספקי המים לבצע על חשבו:ם בדיקות
 איכות הבדואית במעבדה המוכרת על ידי שר הבריאות.
 תנאי הבדיקות ותדירויותיהן ייקבעו על ידי השר בתקנות.
 לאנשי מערד הבריאות תהא מבית לעיי! בבל הרישומים

 הנוגעים לביצוע הבדיקות ולתוצאותיהן.

ף מצצה רשות בריאות כי מים מסויימים אינם י ע  ס
 52י תואמים את האיכות התבריאית הדרושה׳
 רשאית היא לפםלם מלשמש מי עתיד,. אולם ניתן לפע
 מים׳ על אף הפסילה׳ לנצל את המים לשימוש אחר
 משימוש׳ מי השחיה׳ בגון לתעשיית המזון. על כן תהא
 רשות הבריאות מוסמכת׳ במקרה מתאים׳ להתיר לשימוש

 כזה מים שנפסלו לשתיה.

 מי שתיה טהורים עלולים להתקלקל בדרכם ממקור
 המים אל הצרכן. על כן יוסמך שר הבריאות לקבוע
 בתקנות תנאים תברואיים לא רק למקורות מיט אלא גם
 הוראות בדבר תקינותם התברואיח של המיתקנים והאבזרים
 המשמשים להפקתם ולהובלתם של מי שתיה. לפני התקנתן
 של תקנות הנוגעות למיתקנים אלה יהיה על שר הבריאות
 .להתייעץ בשר ההקלאות•׳ שהוא ממונה על ביצוע חוק

 המים׳ תשי־ט—1959 .

 . לאחר..שיותקנו התקנות׳ לא יורשה לאדם לספק מי
  שתיה או להחזיק במיתקנים שאינם ממלאים אהדי הדרי

 שות המפורטות בהן.

ף הביצוע המוצלח של החוק הניוצע תלו־ י ע  ס
 .2י5־ד במידה רבה בקיומו של פיקוח יעיל על
 טיב המים. מוצע לתת לאנשים העובדים מטעם משרד
 הבריאות סמכות כניסה למקומות שבהם נמצאים מקורות
 או,מיתקנים למי שתיה׳ כלי שיוכלו לבדוק אח המים

 ולבקר את המיתקנים.
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 52ז. (א) מקור מים או מיתקן למי שתיה, שמימיהם נפסלו כאמור
 בסעיף 52ו, רשאית רשות בריאות להורות למחזיק בהם על האמצעים
 שעליו לנקוט ועל הפעולות שעליו לבצע כדי למנוע סיכון בריאותי או

 כדי שהמים יהיו ראויים לשימוש כמי שתיה.

 גב) לא מילא המחזיק תוך זמן סביר אחרי ההוראות שניתנו לו
 כאמור בסעיף קטן(א), רשאית רשות הבריאות להטיל על עובד משרד
 הבריאות לנקוט באמצעים או לבצע את הפעולות הנחוצות לשם כך
 ולגבות מבעל מקור המים או המיתקן למי שתיה את ההוצאות שהוצאו

 לשם זה.

 52ח. היו מקור מים או מיתקן למי שתיה נמצאים במקום המוחזק על ידי
 צבא״הגנה לישראל, לא תינתן הרשאה ולא יוטל על אדם לבצע פעולה
 לפי חלק זה או תקנות שהותקנו לפיו, אלא אם אותו אדם משרת בחיל

 רפואה של צבא־הגנה לישראל.

 52ט. (א) כל אימת שיש בהוראת רשות הבריאות לפי חלק זה כדי לפגוע
 ברשיון הפקה שנתן נציב המים לפי חוק המים, תשי״ט-1959 ־, או בהודאה
 שנתן לפי החוק האמור או תקנות שהותקנו לפיו, לגבי משטר התפעול
 של מקור מים מבחינה כמותית - תינתן ההוראה לספק על ידי נציב

 המים, על פי דרישת רשות הבריאות.

 גב) לא מילא הספק אחרי ההוראה תוך הזמן הנקוב בה, ינקוט
 נציב המים או מי שהסמיך לכך באמצעים ויבצע את הפעולות הנחוצות
 להבטיח קיום ההוראה ויגבה מאת הספק את ההוצאות שהוצאו לשם כך.

 (0 היה צורך בפעולה למניעת נזק מיידי חמור, תבצע את הפעולה
 רשות בריאות ותתן הודעה על כך לנציב המים.

 מילוי הוראות
 רשות הבריאות

 מקומות המוחזקים
 ע״י צה״ל

 מחן הוראות
 וביצוע פעולות
 ע־י נציב המים

ר ג ס י ה ר ב  ד

ף פעולה שעליה הורתה רשות בריאות לפי י ע  ס
ס החוק המוצע (בגון סגירת מיתקן מים או 5 2 
 פסילת מעין כמקור למי שתיה) עלולה לפגוע ברשיון
 להפקת מים שניתן לספק על ידי נציב המים או בהוראות

 של הנציב בדבר כמויות המים שיסופקו מאותו מקור.

 כדי למנוע התנגשות בין הוראות שתי הרשויות׳ יתן
 נציב המים את ההוראה לספק׳ וזאת על פי דרישת דשות
 הבריאות. אם הספק לא יקיים את ההוראה יהיה נציב
 המים חייב. לפעול במקומו ולבצע׳ על חשבון הספק׳ כל
 פעולה הדרושה כדי להבטיח כי ההוראה תבוצע במלואה.
 במקדה דחוף ביותר׳ שברוך בו נזק מיוחד׳ רשאית רשות
 הבריאות לבצע בעצמה את הפעולה ולהודיע על כך

 לנציב המים.

ם רשות בריאות תהא מוסמכת לחייב את י פ י ע  ס
 2 5 ז, 2 5 ח המחזיק במקור מים או במיתקן למי שתיה
 לנקוט באמצעים הדרושים כדי למנוע סיבון בריאותי
 ולהכשיר את המים לשתיה. לשם כך בדרש לפעמים
 ביצוע מהיר של פעולות אלה׳ ואם לא מילא מי שנדרש
 לכך אחרי הוראות רשות הבריאות/ תהא היא מוסמכת

 לפעול במקומו ולבצע את העבודה על חשבונו.

 אך אם היה מקור המים או מיתקן המיס בשטח המוחזק
 בידי צבא־הגנח לישראל׳ ייעשו הפעולות שביצוען נדרש
 בחוק המוצע או בתקנות על ידי אגשים המשרתים בחיל

 הרפואה.

 2 ם״ח תשי׳יט׳ עמי 166.
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 הוראות נציב 52י. פסלה דשות בריאות מים לשמש כמי שתיה, רשאי נציב המים

 *נ״0 בדכי להורות על שינוי ייעודם של המים שנפסלו ועל הספקת מים ממקור

־ אחר במקום המים שנפסלו. * « ״ ״ » ״י י  י

 עונשין 52יא. העובר על הוראה מהוראות חלק זה או על תקנה שהותקנה לפיו,

 דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 5,000 לירות, ובעבירה נמשכת - קנם
 נוסף 100 לירות לכל יום שבו נמשכה העבירה.״

ו ב ס י ה ר ב  ד

ף פסלה רשות בריאות מים מלשמש מי שתיה/ ולהורות על הספקת מי שתיה ממקור אחר כדי למלא את י ע  ס
 52« יוכל נציב המים לייעדמ למטרות אחרות החסר מחמת הפסילה.

 הצעות הוק 809, ט׳ בשבט תשכ״ט, 1969.נ.28

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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