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ת בזה הצעות חוס מטעם בממשלה: ו מ ס ר פ ת  מ

 חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס׳ 03, החשב"ב-ו99ן 4781]

 הוספת סעיף 24א 1. אחרי סעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940' (להלן ^ הפקודה), יבוא:

בל אישור לבך מראש  ״איש״־ להקמת 24א. (א) לא יקים אדם בית חולים כללי אלא אם כן קי
ת בניה, הרחבה, ם מאת המנהל(להלן - אישור הקמה); לענין זה, ״הקמה״ - לרבו י ל י ת ר י  ב

ל ל מחלקה או של מיטות, וכן הסבה או התאמה ש  הוספת מחלקה, שינוי ייעוד ש
 מבנה קיים לבית חולים בללי

וסף בנ  (ב) המנהל יתן אישור הקמה, בהתחשב בשיקולים רפואיים, ו
 לכך בשיקולים הבאים בלבד -

 (1) ההקמה וההפעלה השוטפת של בית החולים הכללי לא יטילו
ל ההוצאה הציבורית לבריאות:  מעמסה ע

ספת המיטות לא הגרום לחריגה משיעור המיטות לנפש על  (2) תו
 פי ייעודן• ועל פי הרכב האוכלוסיה באותו אזור כפי שקבע השר

ת. ו  בתקנ

ת חולים כללי״ - בית חולים ציבורי, ממשלתי או  (ג) בסעיף זה, ״בי
 פרטי שאינו בית חולים לחולי נפש או בית חולים לחולים סיעודיים.

ל היראות כל דין.״ ת להוסיף ע  (ד) הוראות סעיף זה באו

ל רופאיו״ יבוא  תיקיו סעיף 29 2. בסעיף 29 לפקודה, אחרי ״בחי חולים״ יבוא ״או מרפאות״ ואחרי ״או ע
 ״או על מנהל מרפאה או על רופאיו״.

ב אשפוזו כאמור״ יבוא ״או טיפול בו במרפאה או ק  תיקי! מעין׳ 29א 3. בסעיף 29א(3) לפקודה, במקום ״או ע
ר רו ב האשפוז או הטיפול כאמור״, ובמקום ״חייב לספק לרופא הממשלתי כל מידע שידרוש לבי ק  ע

ר ב ש י ה ר ב  ד

 פרוייקטים שבה משתתפים נציגים של גדרמי הבריאות
 במדינה. יש לציין כי ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת
 תיפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל בראשותה
 של שופטת בית המשפט העליון שושנה נתניהו(להלן - ועדת

 נתניהו) מצדדת בגישה זו.

 םעיפיס מוצע להסמיך את שר הבריאות להייב ניהול
 2 ו־3 רשומות רפואיות במרפאות כפי שהוא מוסמך
 היום לגבי בתי חולים וכן מוצע כ־ שר הבריאות יהיה רשאי

 להסמיד רופאים ממשלתיים לעיין במסמכים אלה.

 מטרת התיקונים הינה להבטיח ניהול נאדת של רשומות
 רפואיות ולאפשר למשרד הבריאות לפקח על מרפאות על ידי
 קבלת מידע אודות הטיפול הרפואי בהן, במיוחד בקשר
 למקרים שלגביהם הוגשו תלונות. לא אחת קורה שטיפול
 בבית חולים שהוגשה לגביו תלונה, תחילתו בטיפול במרפ־

 אה.

 סעיף 1 מוצע לקבוע כי הקמתו של בית חולים חדש או
 הגדלתו של בית חולים קיים תותנה בקבלת אישור מוקדם

 מהמנהל הכללי של משרד הבריאות.

 פתיחתו וניהולו של בית חולים מותנים היום ברישום
 בית החולים במשרד הבריאות. הרישום מתבצע לאחר
 שנתקיימו בבית החולים כל התנאים הקבועים בפקודה
 ובתקנות שהותקנו על פיה. התעורר ספק משפטי אס יש
 בהוראות הפקודה הקיימות כדי לאפשר למשרד הבריאות
 לקבוע מדיניות אישפוז כוללת ולתכנן את המערכת המוסדית
 בהתאם לצורכי האוכלוםיה באזורים השונים בארץ. כדי
 להסיר ספק, מוצע כי הקמת בית חולים וכל שינוי בו יותנו
 בקבלת אישור מראש מאת המנהל הכללי של משדד
 הבריאות. בדרך זו יוכל משרד הבריאות לבצע מדיניות
 כוללת וכן יוכל להבטיח הקמתם של בתי חולים ומחלקות
 בהתאם לצרכים האמיתיים של האוכלוסיה כאזורים השונים.
 הנושא הוסדר במשך שבים באורח מינהלי על ידי ועדת

 עייר 1940, חוסי 1, עמי 191: ם״ח התשנ״א, עמ• 98.
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רך ת המקרה״ יבוא ״או רופא המרפאה חייבים לספק לרופא הממשלתי כל מידע שידרוש לצו בו סי  נ
ת מידע מתוך רשומות רפואיות המתייחסות לחולים אחרים, ובלבד שלא ר המקרה לרבו רו  בי

 תיחשף זהותם של אותם חולים.״

נות רישום לפי סעיף 65ג״ תיקון סעיף 29ב  4. בסעיף 29כ לפקודה, אחרי ״בתי חולים״ יבוא ״או מרפאות טעו
 ואחרי ״לבית החולים״ יבוא ״או למרפאה כאמור״.

 5. בסעיף 33 לפקודה, אחרי פסקה (י) יבוא: תיקון סעיף 33

 ״(יא) ניהול מקצועי;

 (יב) טיפול רפואי נאות בחולים;

ת הסדרי עבודה בבתי חולים נתמכים הכל ו ב ר  (יג) מדיניות ניהול תקציבי ל
ת חולים ׳ - בי ך מ ת ת חולים נ רת מדיניות הממשלה; לענין פסקה זו, ״בי  במסג
ו ע לגבי ב ל במישרין או בעקיפין שהשר ק י בו הרג  שהממשלה משתמשת בתקצי

 בהודעה ברשומות בי הוא ביה חולים נתמך לענין פסקה זו.״

 6. בסעיף 0053 לפקודה, במקום ״מעונות״ יבוא ״מחנות״. ץ תיקון סעיף 53

 7. בסעיף 65ב לפקודה - חיקמ סעיף 65ב

 (1) בסעיף קטן (2), במקום ״שר הבריאות״ יבוא ״השר״:

 (2) במקום סעיף קטן (3) יבוא:

י נ  ״(3) השר רשאי לקבוע כי הרכישה או השימוש של מכשיר רפואי מסוג פלו
 טעון רשיון: השר רשאי לקבוע תנאים לרשיון כאמור.

, בהתחשב בשיקולים רפואיים, (3) ף קטן  (4) המנהל יתן רשיון כאמור בסעי
 ובנוסף לכך בשיקולים הבאים בלבד -

ר ב ס  ה

 כמו כן מוצע להסמיך את •המנהל הכללי של משרד
 הבריאות לקבוע בתקנות כלל־ס בדבר הניהול התקציבי
 בבתי החדלים ותנאי העבודה בבת־ חולים ממשלתיים ובבתי
 חולים נתמכים, וזאת בהתאמ למדיניות הממשלה במסגרת
 חוק התקציב. הנסיון הראה שבמערכת הבריאות הממשלתית
 והציבורית יש צורך לדאוג לאחידות בתנאי הניהול שאם לא
 כן נוצרים פערים בין בתי החדלים השונים בתנאי העבודה

 וכדומה.

 סעיף 7 מוצע להסמיך את שר הבריאות להתנות מתן
 רשיון לרכישת מכשיר רפואי יקר ערך במידת העניו והצורך

 שיש בו למשק הבריאות הארצי.

 המצב החוקי הקיים אינו מאפשר להגביל רכישת מכשיר
 י רפואי בעל ערך כספי גדול והפעלתו. לדעת המומחים דרך זו
 גורמת לבזבוז רב של משאבים, אין אפשרות לתכנן את
 רכישת המכש־ר־ם בהתאם לצרכים רפואיים אדכייקסיבייס
 ונוצר ביקוש מלאכותי לשירותים רפואיים. ועדת נתניהו

 מצדדת בהסדר זה.

 סעיף 4 מוצע להרחיב את חובת הדיווח למשטרה בגין
 חשש של פגיעה באדם עקב אלימות, החלה היום על בתי
 חולים, גם על מרפאות הטעונות רישום לפי סעיף 65ג
 לפקודה, היינו מרפאות בהן מתבצעות פעולות כירורגיה.

 מטרת הסעיף היא להביא לידיעת המשטרה מקרי פציעה
 ופגיעה שהרקע להם עלול להיות פלילי.

 סעיף 5 מוצע להסמיך את המנהל הכללי של משרד
 הבריאות לקבוע בתקנות הוראות בדבר ניהול מקצועי של
 בתי החולים, והתנאים לטיפול רפואי נאות בחולים. הוברר כי
 פעילויות רפואיות מסוגים מסויימים דורשות נוכחותם של
 מומחים בשטהי רפואה שונים, הכוללים רופאים, אחיות
 ובעלי מקצועות אחרים. כמו כן יש צורך לקבוע אמות מידה
 בדבר נוכחותם של בעלי מקצועות רפואיים ופארה־רפואיים
 ביחידות שונדת גם בשעות אחר הצהריים והלילה. תיקון זה
 מוצע בעקבות החלטות של ועדות מקצועיות ולקחים שהופקו

 מבדיקת מקדים שאי־רעו בבתי־החולים.
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 (א) רכישת המכשיר והפעלתו השוטפת לא יטילו,מעמסה על ההוצאה
 הציבורית לבריאות;

ם לחריגה משיעור המכשירים לנפש על פי רו ספת המכשיר לא תג  (ב) תו
״ ת. ו  הרכב האוכלוסיה באותו אזור כפי שקבע השר בתקנ

 הוספת סעיפים 8. אחרי סעיף 65ד לפקודה יבוא:

 ׳•איסור סחר 65ה. (א) בחוק זה -
 באיברים

ל אדם, בין בחייו, בין לאחר מותו; בר מגופו ש  ״איבר״ - אי

 ״השתלה״ - השתלת איבר בגוף אדם אחרז

רה בכסף או ייתו או העברתי לאחר בתמו  ״עיםקה באיבר״ - מכירת איבר, קנ
 בשווה כסף בכל דרך שהיא;

. 2 1966-  ״חוסה״ - כמשמעותו בחוק ההגנה על חוסים, התשכ״ו

 (ב) לא ימכור אדם איבר, לא יציע למוכרו או לספקו בתמורה, ולא יציג
 עצמו כמוכן למוכרו או לספקו כאמור.

.  (ג) לא יקנה אדם איבר ולא יציע לקנותו

 (ד) עיסקה באיבר - בסלה.

ף ס רה בכסף או בשווה כ  (ה) המציע, הנותן, או המבקש או המקבל, תמו
 בעד עיסקה באיבר או בתיווך בעיסקה באיבר, דינו - מאסר שליש שנים, ואם
ל החוסה - מאסר חמש ל האחראי ע כר של חוסה, דינו ש  היתה העיסקה כאי

 שנים.

ראת כל דין. ל הו  (י) הוראות סעיף זה באות להוסיף ע

ל ת הוראות בדבר ריכוז מידע ע ו נ ע בתק  מרכז מידע 65ו. שר הבריאות רשאי לקבו
 לאיכרים איברים, הספקתם וזמינותם לצורך השתלה.

ת כוח אדם ר ש כ ה רס ל  רשיון להכשרה 65ז. (א) לא יעסוק אדם ילא ינהל מוסד או קו
בל רשיון לכך מאת ספת הרביעית, אלא אם כן קי י בנושאים המפורטים בתו ת ו י י ש ם ב י ח * ו  כ

 המנהל.

בל רשיון לפי סעיף זה אינו טעון רשיון לפי חוק  (ב) מוסד שמנהלו קי
 הפיקוח על בתי ספר, החשכ״ט-*96^.

 במדינות שונות וגישה זאת נתמכת על ידי ארגון הבריאות
 העולמי.

 במסגרת הפעילויות הרפואיות להשתלת איברים יש
 צורך להקים מרכז מידע ארצי ולאפשר לו לקבל את המידע

 הדרוש לעבין השתלת איברים במדינה.

 סעיף 8 מוצע להוסיף לפקודה הוראות בדבר איסור
 סחר באיברים, ולהסמיך את שר הבריאות לקבוע הוראות
 בדבר ריכוז המידע לאיכי־ים להשתלה מתורמים. עם הגברת
 הפעילות בתחום השתלת איברים במדינה הועלתה השאלה
 של מכירת איברים. כדי למנוע כל ספק בנושא זו מוצע לאםור
 בחוק סחר באיברים בדרך כלשהי. הוראות דומות מצויות

 1 ס״ח התשכ״ו, עמ׳ 56.

 i ס־׳ח התשכ״ם, עמ׳ 180.
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ת ו ץ תקנ ק ת ה ר העבודה והרווחה, רשאי ל  (ג) השר, בהתיעצות עם ש
. י מתן הרשיון ובין לאחר שניתן  בדבר תנאים שיש למלאם, בין לפנ

ת את ו ל הכנסת, לשנ  (ד) השר רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה ש

״ ספת הרביעית.  התו

 9, בסעיף 70 לפקודה - תיקון סעיף 70

ת חולים, מרפאה י ב ף קטן(1)(ג), במקום ״בתי חולים ומרפאות״ יבוא ״  (1) בסעי
 ומוסד לטיפול ולגמילה״ ובמקום ״לפי פקודה זד׳ יבוא ״לפי כל דין״;

) יבוא: 1 ) ן ט  >2) אחרי סעיף ק
1X0))1 אגרות, דמי רישום ותשלומים אחרים כאמור בסעיף קטן ( א  ״

ל המדינה״.  יחולו גם ע
 הוספת תוספת

ספת השלישית לפקודה יבוא:  10. אחרי התו

ספת דביעיח  ״תו

 (סעיף 65ז)

 1. אוניטומטריה 13. כירופרקטיקה ׳

 2. אורטופטיקה 14. מדעי התזונה

 3. אקופונקטורה 15. מרפאים ביצירה והבעה

 4. ביוטכנולוגיה 16. סייעות לרופא שיניים

נית 17. עובדי מעבדות רפואיות  5. גנטיקה קלי

נה  6. טכנאי הדמיה 18. עזרה ראשו

 ד. סכגאי הנשמה 9!. פודיאטריה

 8. טכנאי ברדיו־תרפיה . 20. פיזיותרפיה

ית 21. חובש החיאה (פרמדיק) נ  9. טכנאי ברפואה גרעי

ת ר ו ש ק  10; טכנאי שיניים 22. קלינאי ת

 11. טכנולוגים רפואיים 23. ריפוי בעיסוק

יות נ נ  12. כירופודיסטים 24. שי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בסעיף 65ז לחוק מוצע להתנות את העיסוק בהכשרת לתת אישורים לעיסוק בהכשרת כוח אדם ולניהולם של
 כוח אדם בשירותי הבריאות בקבלת אישור מוקדם מהמנהל מוסדות וקורסים.

 הכללי של משרד הבריאות.

 סעיף 9 בסעיף 65ד לפקודה הוסמך שר הבריאות
 להסדיר את חיבת הרישום של מוסדות לטיפול ולגמילה
 מסמים, אי לכך יש צורך לתקן את סעיף 70(1)(ג< לפקודה

 בדבר גביית האגרה.

 משרד הבריאות מופקד על תכנון והכשרת משאבי כוח
 אדם במערכת הבריא •ת. דו״ח ועדת נתניהו מדגיש את הצורך
 בגיבוש מסקנות בדבר כוח אדם לסוגיו והתווית מדיניות
 לניצול יעיל של כוח האדם במערכת הבריאות. לאור המלצות
 הועדה מוצע להסמיך את המנהל הכללי של משרד הבריאות
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 חוק לתיקון פקודת הכלבת (מס׳ 4), התשנ״ב-991ו [479]

 תיקון סעיף 2 1. בסעיף 2 לפקודת הכלבת, 1934' (להלן - הפקודה) -

 (1) במקום ההגדרה ׳"הרופא הוטרינרי העירוני״ יבוא:

 ״״הרופא הוטרינר העירוני״ - רופא וטרינר שמינתה רשות מקומית בהסכמת מנהל

ת מקומית.״ ו ש נר של ר  השירותים הוטרינריים, להיות רופא וטרי

 (2) במקום ההגדרה ״רופא וטרינרי ממשלתי״ יבוא:

ר נ  ״״רופא וטרינר ממשלתי״ - רופא וטרינר שמינה שר התקלאות להיות רופא וטרי
 ממשלתי״;

 תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3 לפקודה, בכל מקום, במקום ״הרופא הוטרינרי הממשלתי הראשי״ יבוא ״מנהל
ת מקומית״.  השירותים הוטרינריים״ ובמקום ״מועצת עיר־ה או מועצה מקומית״ יבוא ״רשו

 תיקון מעיף 4 3. בסעיף 4 לפקודה -

 (1) בסעיף קטן 4(1)(א), במקום ״לרופא הוטרינרי הממשלתי״ יבוא ״לרופא
 הוטרינר הממשלתי״:

נר  (2) בסעיף קטן 4(1)(ב), במקום ״רופא וטרינרי ממשלתי״ יבוא ״רופא וטרי
 ממשלתי״;

 (3) בסעיף קטן (3), במקום ״הרופא הוטרינרי הממשלתי או הרופא הוטרינרי
 העירוני״ יבוא ״הרופא הוטרינר הממשלתי או הרופא הוטרינר העירוני״;

 (4) בסעיף קטן (4) ו־(5), בכל מקום, במקום ״מועצת העיריה או המועצה
 המקומית״ יבוא ״הרשות המקומית״:

 העוסקים בביצועה ברמה המקומית, ולתאם ביניהם ברמה
 הארצית.

 כמקרים רבים מדובר ברופא וטרינר יחיד המשמש כמה
 רשויות מקדמיות. מנהל השירותים הוטרינריים צריך יהיה
 לשקול מינויים מבוזרים כאמור ולתאמם תוך הפעלת שיקוליו
 המקצועיים והתייחסות לטיפול במחלת הכלבת בהיבטיה

 האזוריים והארצייפ.

 כן מוצע לשנות בסעיף זה, ובכל מקום בפקודה, את
 המונח ״רופא וטרינרי״ שהינו שגוי ויש להחליפו במונה

 ״רופא וטרינר״.

ם 2 ו־3 פי  לסעי
 תפקיד הרופא הוטרינר הממשלתי הראשי, יוחד היום
 למנהל השירותים הוטרינריים: מוצע לקבוע בחוק את תארו
 הנכון של נושא התפקיד. כן מוצע להשתמש במונח ״רשות
 מקומית״ המקובל היום והמוגדר בפקודת הפרשנות במקום

 המונחים ״מועצת עיריה או מועצה מקומית״.

י ר ב  ד

 התיקונים המוצעים בפקודת הכלבת, 1934, הומלצו
 ברובם על ידי בתי המשפט לרבות בית י המשפט העליון.

 לסעיף 1
 הפקודה קובעת תפקידים ומעניקה סמכויות לרשויות
 המקומיות לעניו המלחמה במחלת הכלבת. מוצע על כן לכלול
 בהגדרת ״רופא וטרינר עירוני״ גם רופא וטרינר של כל
 רשות מקומית על מנת שהתפקידיס והסמכויות הקבועים

 בפקודה יחולו גם עליו.

 בהתאם להגדרה הנוכחית בפקודה מתמנה הרופא הוט
 רינר העירוני בידי עיריה באישורו של הממונה על המחוז. על
 פי פקודת העיריות [נוסח חדש] מוסמך ממונה על המהח
 לחייב מועצת עיריה למנות רופא וטרינר. מוצע כי מינוי
 הרופא הוטרינר לענין פקודת הכלבת יהיה מותנה בהסכמת
 מנהל השירותים הוטרינריים הוא הרופא הוטרינר הממשלתי
 הראשי. מוצע להסמיך את מי שמופקד על פקודת הכלבת
 בהיקפה הכולל, לפקח.על הרופאים הוטרינרים העירוניים

 עייר 481, 1934, תום׳ 1, עם׳>עו 242, (א< 242: ס״ח הוזשי״ג, עב!• 56: ם״ח התשי״ד, עמי 140: ם׳׳ח התשכ״ד, עמ׳ 80.
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, בכל מקום, במקום ״למועצת העיריה או למועצה המקומית״ (5)  (5) בסעיף קטן
ת המקומית״.  יבוא ״לרשו

/ המלים תיקון סעיף 5 ׳ י  4. בסעיף 5 לפקודה, במקום ״רופא וטרינרי ממשלתי״ יבוא ״רופא וטרינר ממשלת
גש על גבי טופס א׳ שבתוספת פקודה זו״ - יימחקו, ובסופו יבוא: ״ורשאי הוא,  ״הבקשה תו

 בהסכמת המבקש, ל״תן צו למסירת הכלב למטרות שיורה במקום מתן צו להשמדתו״.

 5. בסעיף 6 לפקודה - תיקון סעיף 6 י

ן (1) יבוא: ט  (1) במקום סעיף ק

נר עירוני רשאים , רופא וטרינר ממשלתי או רופא וטרי  ״(1) רופא ממשלתי
ת מקומית ועל ו ש ת מקומית שישכנו במאורות בידוד של אותה ר  לדרוש מרשו
ן להם בעלים ואשר נשכו ל או קוף עזובים או שאי נה, כל כלב, חתו  חשבו

 אדם.״;

 (2) בסעיף קטן (3), במקום ״הרופא הוטרינרי הממשלתי או הרופא הוטרינרי
נר העירוני״.  העירוני״ יבוא ״הרופא הוטרינר הממשלתי או הרופא הוטרי

 6. בסעיף 7 לפקודה - תיקון סעיף 7 ־

נר ל מקום, במקום ״הרופא הוטרינרי הממשלתי״ יבוא ״הרופא הוטרי כ  (1) ב
 הממשלתי״:

נר  (2) בסעיף קטן (1), במקום ״רופא וטרינרי ממשלתי״ יבוא ״רופא וטרי
 ממשלתי״.

 7. בסעיף 7א לפקודה, במקום ״רופא וטרינרי ממשלתי״ יבוא ״רופא וטרינר ממשלתי״. תיקון סעיף 7א

 8. אחרי סעיף 7א לפקודה יבוא: הוספת סעיף 7ב

ר ברצועה או ת הרבים אלא כשהוא קשו  ׳•כלב כרשות 17:. לא יוציא בעלים כלב לרשו
״ 0 בשרשרת. , 3 י  י

ר תיקון סעיף 8 נ ״ יבוא ״רופא וטרי ל מקום, במקום ״רופא וטרינרי ממשלחי כ  9. בסעיף 8 לפקודה, ב
 ממשלתי״, במקום ״-רופא בהמות עירוני״ יבוא ״ריפא וטרינר עירוני״ ובמקום ״רופא וטרינרי

 עירוני״ יבוא ״רופא וטרינר עירוני״.

 לסעיפים 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 ו־15
 מוצעים תיקונים טכניים שעיקרם התאמת המונחים

 הנוהגים היום לנושאי התפקידים השונים.

ף 8  לסעי
 מוצע לקבוע חובה לפיה יוצא כלב לרשות הרבים רק
 כשהוא קשור ברצועה או בשרשרת וזאת כדי להפחית את

 סכנת העברת מחלת הכלבת באמצעות נשיכות.

י ר כ  ד

 לסעיפים 4 ו־16
 סעיף 5 לפקודה !:;אפשר, בכל מקרה של כלב, חתול או

 קוף מסוכנים, לבקש מבית משפט צו השמדה.

 מוצע כי כאשר מדובר בכלב מסוכן תהא אפשרות לבית
 המשפט, כהסכמת רופא וטרינר ממשלתי, ליתן צו למסירת
 הכלב למטרות שיורה וזאת במקום להשמידו. כן מוצע לבטל
 את הטופס לבקשת צו השמדה מבית המשפט הקבוע בתוספת.
 טופס מתאים לשתי האפשרויות יוכן במשרד החקלאות

 וייעשה בו שימוש גם בלי שיהיה קבוע בפקודה.
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 תיקיו סעיי 9 10. בסעיף 9 לפקודה -

 (1) ברישה, במקום ״הרופא הוטרינרי הממשלתי הראשי״ יבוא ״מנהל השירותים
 הוטרינריים״:

 (2) בכל מקים, במקום ״הרופא הוטרינרי הממשלתי״ יבוא ״הרופא הוטרינר
 הממשלתי״:

 (3) כמקים פסקה (א)>1< יביא:

 ״>ו< בעל בלב חייב בכל אלה:

 (1) לשמור את כלבו בחצריו:

 (2) לשים מחסום על פי הכלב, ולקשור את הכלב ברצועה או בשרשרת
 שארכה אינו עולה על 2 מטרים בשעה שמוציאים אותו מהחצרים!״

 (4) בפסקה (א<(11), במקום פסקת משנה (1) יבוא:

 ״(1) כל כלב שנמצא ברשות הרבים כשהוא אינו נושא מחסום על פיו ואינו
 קשיר ברציעה או בשרשרת, וכן״.

 תיקון סעיף 10 11. בסעיף 10 לפקודה, במקום ״רופא וטרינרי ממשלתי״ יבוא ״רופא יטרינר ממשלתי״.

 תיקון סעיף 11 12. בסעיף 11 לפקודה, במקום ״כל מועצה עירונית או מקומית״ יבוא ״רשות מקומית״ ובכל
 מקום, במקום ״הרופא הוטרינרי הממשלתי הראשי״ יבוא ״מנהל השירותים הוטרינריים״ ובמקום

 כותרת השוליים יבוא ״חובתה של רשות מקומית״.

 תיקמ סעיף 15 13. בסעיף 15 לפקודה, במקום ״שהרופא הוטרינרי הממשלתי״ יבוא ״שהרופא הוטרינר
 הממשלתי".

 תיקון־• מדף 16 14. בסעיף 16 לפקודה -

 (1) האמור בסעיף יסומן(א) ובסופו יבוא: ״לרבות חובת חיסון בעלי חיים או סוג
 של בעל חיים נגד כלבת וכן הסדרת סימון של קבע או של ארעי בבעל חיים.״:

 (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

 ״(ב) חיסון בהתאם לאמור בסעיף קטן(א) יבוצע בידי רופא וטרינר ממשלתי
 או רופא וטרינר עירוני; שר החקלאית רשאי כתקנות להסדיר הרשאת רופאים

 וטרינרים אחרים לבצע אח החיסון, אם ראה צורך בכך.״

 תיקון סעיף 17 15. בסעיף 17 לפקודה, במקום ״מועצה מקומית או מועצה עירונית״ יבוא ״רשות מקומית״.

 ביטול התוספת 16. התוספת לפקודה - בטלה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הכלבת ולפן מיצע לקבוע כמפורש בחוק את סמכותו של שר
 החקלאות להתקין תקנות לענין החיסון וכן להסדיר את הדרך

 לסמן בעלי חיים.

 במו כן מוצע לקבוע מי הם הרופאים הוטרינרים שיהיו
 מוסמכים לבצע את החיסון.

 לסעיף 10
 באזור שהוכרז כנגוע בכלבת מוצע לחייב בעלי כלבים
 לקשור את כלבם כרצועה או בשרשרת שאורכה אינו עולה
 על 2 מסרים בשעה שמוציאים את הכלב מחצרי בעליל.

 לסעיף 14
 החיסון הינו האמצעי החשוב ביותר למניעת מחלת
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