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 חוק לתיקון פקודת בריאות העם(מם׳!1), התשנ״א-1990



 מתפרשמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 חוק לתיקמ פקודת בריאות העם (מסי וו), התשנ״א-990ו [361]

 1, בסעיף 2 לפקודת בריאות העם, 1940י(להלן - הפקודה), במקום הגדרת ״מפקח״ יבוא:

 ״מפקח״ - מי ששר הבריאות או השר לאיכות הסביבה, לפי הענץ, הסמיכו כמפקח לעניו פקודה
 זו:״.

 2. בסעיף 3א לפקודה, במקום ״שר הבריאות״ יבוא ״השר לאיכות הסביבה״.

 3. במקום סעיף 3ב לפקודה יבוא:

 ״כשירויות

 . תיקון סעיף 2

 תיקון סעיף 3א

 החלפת סעיף 3ב

 3ב. (א) שר הבריאות והשר לאיכות הסביבה רשאים לקבוע בתקנות, כל
 אחד בתחומי אחריותו, את הכשירויות של התברואנים ושל עובדים אחרים
 ברשויות הסניטריות המקומיות ובשירות המדינה העוסקים בתפקידים

 בריאותיים וסביבתיים, לפי הענין.

 (ב) לא יתמנה אדם למשרה ברשות סניטרית מקומית או בשירות
 המדינה שנקבעו לה תנאי כשירות לפי סעיף זה אלא אם כן נתקיימו בו תנאי

 הכשירות.״

 הוספת סעיף 53 4. סעיף 53 לפקודה יסומן 53א ולפניו יבוא:

 ״הגדרות 53. בחלק זה -

 ״המנהל״ - מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו להיות המנהל לעניו ״הוראות
 סניטריות - מפגעים״, שבחלק ו׳ למעט פסקה (י):

 ״ממונה על איכות הסביבה״ - מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו להיות ממונה
 על איכות הסביבה לענין ״הודאות סניטריות - מפגעים׳/ שבחלק ו׳ למעט

 פסקה (יז.״

 תיקון סעיף 53א 5. בסעיף 53א לפקודה, בפסקה(ם), במקום ״רופא מחוזי״ יבוא ״ממונה על איכות הסביבה״.

 תיקון סעיף 54 6. בסעיף 54 לפקודה, בסעיף קטן(1), במקום ״רופא ממשלתי״ יבוא ״ממונה על איכות
 הסביבה״.

ר כ מ י ה ר ב  ד

 הבריאות לשר לאיכות הסביבה, והעברת שטחי הפעולה
 בהתאם לכך ממשרד הבריאות אל המשרד לאיכות הסביבה.

 הצעת חוק זו כוללת את ההתאמות הנדרשות לענין
 ביצוע ההחלטה.

 עיקרה של הצעת חוק זו הוא יישום החלסת הממשלה
 בענין העברת סמכויות למשרד לאיכות הסביבה.

 הממשלה החליטה על העברת הסמכויות שבחלק בי1 -
 השירות הסניסרי, ובחלק ו׳ - הוראות סניטריות - מפגעים,
 למעט מי שתיה, המצויות בפקודת בריאות העם, 1940, משר

 עייר 1940, תדס׳ 1, עמ׳ 191¡ ס״ח התשמ׳׳ח, עם׳ 94.
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 7. בסעין* 55 לפקודה - ת^מ סעיף 55

 (1) בסעיף קטן(1) בפסקה(ב), במקום ״רופא ממשלתי״ יבוא ״ממונה על איכות
 הסביבה״ ובסיפה, במקום ״הרופא הממשלתי״ יבוא ״הממונה על איכות הסביבה״

 ובמקום ״לממונה על המחדד׳ יבוא ״למנהל״;
 (2) בסעיפים קטנים (5), (7), (8) ו״(10), בכל מקום, במקום ״הממונה על המחוז״:

 יבוא ״המנהל״.

 8. בסעיף 56 לפקודה - תיקון סעיף 56

 (1) בסעיף קטן (1), בכל מקום, במקום ״הממונה על המחןז״ יבוא ״המנהל״;

 (2) בסעיף קטן (2), במקום ״לממונה על המחוז״ יבוא ״למנהל׳׳:

 (3) בסעיף קטן (4), במקום ״שר הבריאות״ יבוא ״השר לאיכות הסביבה״.

 9. בסעיף 58 לפקודה, בסעיף קטן(1), במקום ״רופא מחוזי או מי שהוא הסמיך לכך׳ יבוא תיקון סעיף 58
 ״ממונה על איכות הסביבה״.

 10. בסעיף ג6 לפקודה, •בסעיף קטן (2), במקום ״ששר הבריאות״ יבוא ״שהשר לאיכות תיקון סעיף !6
 הסביבה״.

 11. בסעיף '61א לפקודה - תיקון סעיף 61«

 (1) בסעיף קטן (1) -

 (11 ברישה, במקום ״רופא מחוזי״ יבוא ״ממונה על איכות הסביבה״ והמלים
 ״שבתחום מחוזו״ - יימחקו;

 (2) בפסקה(א), במקום ״הרופא המחוזי״ יבוא ״הממונה על איכות הסביבה״
 ובמקום ״הרופא המחוזי או מי שהיא הסמיך לכך׳ יבוא ״הוא״:

 (3) בפסקה(ב), במקום ״הרופא המחוזי״ יבוא ״הממונה על איכות הסביבה״
 ובמקום ״הרופא המחוזי או מי שהוא הסמיך לכר׳ יבוא ״הוא״:

 (2) במקום סעיף קטן (2) יבוא:

 ״>2) לענין עבירות לפי חלק זה שנקבעו כעבירות קנס לפי חוק סדר הדין
 הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-21982, יהיו לממונה על איכות הסביבה גם

 הסמכויות לפי סעיף 222 לחוק האמור.״

 12. במקום סעיף 62ב לפקודה יבוא: החלפת סעיף 62ב

 ״תקנות 62ב. (א) השר לאיכות הסביבה רשאי להתקין תקנות בדבר דרכים למניעת
 מפגעים לפי ״הוראות סניטריות - מפגעים״ שבחלק זה, למעט לפי. אלה

 המנויים בסעיף קטן (ב)..

 (ב) שר הבריאות רשאי להתקין תקנות בדבר דרכים למניעת מפגעים
 לפי סעיפים 53א(י), 63 וי64.״
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 תיקיו סעיף 64א 13. בסעיף 64א לפקודה, בסעיף קטן(1), המלים ״שמינה לכך הרופא המחוזי״ - יימחקו,
 ואחרי ״על־פיה״ יבוא ״כל מפקח בתחום סמכותו.״

 תיקיו סעיף 64כ 14. בסעיף 64ב לפקודה, במקום המלים ״שהרופא המחוזי הסמיכו לכך״ יבוא ״שהוסמך״.

 תיקח סעיף 70 15. (א) האמור בסעיף 70 לפקודה יסומן (1), ובו, אחרי פסקה (ג) יבוא:

 ״(ד) הקובעות תקנים לביוב ולמי קולחיןן

 (ה) הקובעות דרכים למניעת זיהום מי שחיה:״

 (ב) אחרי סעיף קטן (1) יבוא:

 ״(2) השר לאיכות הסביבה רשאי להתקין תקנות כאמור בפסקאות (א) עד (ג)
 שבסעיף קטן (1), בכל הנוגע להוראות חלק ב1 וחלק ר, הוראות סניטריות -

 מפגעים״.
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