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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז-2017

פרק א': הגדרות

בחוקזה-1עהגדרות

"אלכוהול"-כוהלאתיליהמוכרגםבשמותאתנולואתילאלכוהול,לרבותמשקאות
משכריםכהגדרתםבפקודתהמשקאותהמשכרים)ייצורומכירה(1;

ובשימוש בסמים למלחמה הלאומית הרשות כללי
הוקמה הלאומית( הרשות - )להלן באלכוהול לרעה
בחוקהרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימושלרעה
באלכוהול,התשמ"ח-1988)להלן-חוקהרשותהלאומית(,
במטרה הוקמה הלאומית הרשות סטטוטוריע כתאגיד
ובאלכוהול, בסמים לרעה השימוש נגע עם להתמודד
הגורמים כל של ומתוכננת משולבת פעולה באמצעות
משרדי מסמכויות לגרוע בלי זאת, בנושאע העוסקים
הממשלההעוסקיםבנושאעבתחוםהמניעה,המהווהחלק
ניכרמפעילותהרשותהלאומית,מפעילההרשותהלאומית

תכניותמקצועיותברשויותמקומיותע

לראש הנתונות הסמכויות הועברו 2009 בשנת
הממשלהמכוחחוקהרשותהלאומיתאלהשרלביטחון
הפניםעבמהלךשנותפעילותהרשותהלאומיתנמצא,בין
השאר,כיבהיותהשלהרשותהלאומיתתאגידסטטוטורי,
קייםקושיבביצועפיקוחובקרהנאותיםעלפעילותהועל

התנהלותהשלהרשותהלאומיתע

למניעת מודלים מפתח הפנים לביטחון המשרד
אלימותוכןמפעילבמרביתהרשויותהמקומיותבמדינת
ישראלוכןבכפרינוערתכניותמקצועיותלמניעתאלימות
ולהגברתהביטחוןהאישיותחושתהביטחוןשלהתושבים,
בשיתוףפעולהעםמשרדיהממשלהוהגורמיםהעוסקים
בנושאעזאת,בעיקרבאמצעותאגףמצילה)להלן-אגף
מצילהאוהאגף(אשרפועלבנושאמשנת1999ובאמצעות
תכנית"עירללאאלימות")להלן-תכניתעירללאאלימות
הפנים לביטחון המשרד ידי על המופעלת התכנית( או
ברשויותמקומיות,כמודלארצי-לאומילמאבקבאלימות,
הפנים לביטחון המשרד כך על נוסף 2006ע משנת החל
מפעילאתתכניתמערכיאכיפהעירוניים)"שיטורעירוני"(
בעשרותרשויותמקומיותבמדינתישראלעפעילותהמשרד
בתחוםמניעתהאלימותוהגברתהביטחוןהאישינועדה
וליצירת החברתי באקלים לשינוי השאר, בין להביא,

נורמותהתנהגותבלתיאלימהבחברהע

המשרדלביטחוןהפניםוהרשותהלאומית כאמור,
פועליםלצמצוםהתנהגותאנטי–חברתיתבחברהבישראל
בתחומיעיסוקם,ובכללזה-התמודדותעםנגעהשימוש
שיתופי קיום תוך אלימות, ומניעת ובאלכוהול בסמים
הרלוונטיים והגורמים הממשלה משרדי עם פעולה

העוסקיםבנושאיםאלהע

כמוכן,המשרדלביטחוןהפניםוהרשותהלאומית
מקצועיות מניעה תכניות מקומיות, ברשויות מפעילים
בתחומיעיסוקםבעלותמאפייניםדומים,באמצעותשיטות

עבודהזהותע

לאורהאמור,בחודשיולי2015,מינההמנהלהכללי
בראשות משרדית, ועדה הפנים לביטחון המשרד של
משנהו,שעליההוטללבחוןאתפעילותהרשותהלאומית,
חלופות ולהציג אלימות ללא עיר ותכנית מצילה אגף
אפשריותלמבנהארגוניולתהליכיעבודהמיטבייםלשם
המשאבים ומיצוי  הפעילות שיפור היעילות, הגברת

המוקציםלפעילותם)להלן-הוועדה(ע

בהמשךלפעילותהוועדהולאורממצאיעבודתה,וכדי
לייעלולשפראתהפעילותשמבצעיםכיוםהרשותהלאומית
והמשרדלביטחוןהפניםלשםצמצוםההתנהגותהאנטי
חברתיתבישראל,הןבתחוםההתמודדותעםנגעהשימוש
בסמיםובאלכוהול,עלהיבטיוהשונים,והןבתחוםמניעת
האלימות,מוצעבמסגרתהצעתחוקזולהקיםרשותפנים
ממשלתיתייעודיתלנושאיםאלהבמשרדלביטחוןהפנים,
אשרתרכז,תבצעותייעלאתהפעילותבתחוםההתמודדות
עםהשימושבסמיםובאלכוהול,המבוצעתכיוםעלידי
הרשותהלאומיתואתהפעילותלמניעתאלימותהמבוצעת
כיוםעלידיהמשרדלביטחוןהפנים,בשינוייםהמחויבים,

וכןתבצעכלתפקידנוסףשיוטלעליהבחוקע

יצויןכיבהתאםלהחלטותשהתקבלובנושאבשלב
גיבושהצעתהחוק,סוכםכיהרשותשתוקםתשמשגורם
ממשלתימתכללומתאםבנושאהמאבקבאלימות,בסמים
ובאלכוהולבכללותוובכללזהתהיהרשאיתלבצע,בין
המלצה עיסוקה: בתחומי שלהלן הפעולות את השאר,
לשרעלמדיניותכוללתבתחומיעיסוקה,הפעלתתכניות
שיתופי קידום והמניעה, האכיפה בתחומי מקצועיות
משטרת מקומיות, רשויות ממשלה, משרדי בין פעולה
ישראלוגופיםרלוונטייםנוספיםהפועליםלמניעה,לטיפול,
לשיקוםולאכיפהבתחומיפעילותה,סיועלמשרדיממשלה,
הפועלים נוספים רלוונטיים ולגופים ישראל למשטרת
למניעה,לטיפול,לשיקוםולאכיפה,בהקמהופיתוחשל
בתחומים פעולה ותכניות מתאימות מסגרות שירותים,
אלה,לרבותהקצאתתקציביםוכספיחילוטמכוחפקודת
הסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-1973,לשםכך,
המלצהלשרעלקידוםתיקוניחקיקהבתחומיפעילותה,
העמקתההסברהוהמודעותהציבוריתבתחומיפעילותה,

דינימדינתישראל,נוסחחדש4,עמ'74ע 1
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"חוקשירותהמדינה)מינויים("-חוקשירותהמדינה)מינויים(,התשי"ט-21959;

"משרדממשלתי"-כלמשרדממשרדיהממשלהאויחידתסמךשלמשרדכאמור;

"סמים"-סמיםמסוכניםכהגדרתםבפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-
בתופעתהשימושבחומרים 31973,וכן"חומרמסכן"כהגדרתובחוקהמאבק

מסכנים,התשע"ג-42013;

"הרשות","הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול"-הרשותלמאבקבאלימות,
בסמיםובאלכוהולשהוקמהבחוקזה;

"שימושבסמיםאובאלכוהול"-לרבותכלעשייההקשורהבסמים,שלאלצורךמטרות
רפואיותאושלאלפיהרשאהכדיןוכלשימושלרעהבאלכוהולאושימוששנוגד

אתהוראותהדין;

"השר"-השרלביטחוןהפניםע

פרק ב': הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול 

מוקמתבזהבמשרדלביטחוןהפניםהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהולע2עהקמתהרשות

הרשותתפעללמניעהשלאלימות,עבריינותוהתנהגותאנטי־חברתית,וכןלמאבק3עתפקידיהרשות
בשימושבסמיםובאלכוהול)בסעיףזה-תחומיפעילותה(ורשאיתהיא,לשםכך,בין

השאר-

"חוקשירותהמדינה)מינויים("-חוקשירותהמדינה)מינויים(,התשי"ט-21959;

"משרדממשלתי"-כלמשרדממשרדיהממשלהאויחידתסמךשלמשרדכאמור;

"סמים"-סמיםמסוכניםכהגדרתםבפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-
בתופעתהשימושבחומרים 31973,וכן"חומרמסכן"כהגדרתובחוקהמאבק

מסכנים,התשע"ג-42013;

"הרשות","הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול"-הרשותלמאבקבאלימות,
בסמיםובאלכוהולשהוקמהבחוקזה;

"שימושבסמיםאובאלכוהול"-לרבותכלעשייההקשורהבסמים,שלאלצורךמטרות
רפואיותאושלאלפיהרשאהכדיןוכלשימושלרעהבאלכוהולאושימוששנוגד

אתהוראותהדין;

"השר"-השרלביטחוןהפניםע

פרק ב': הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול 

הקמתהרשותמוקמתבזהבמשרדלביטחוןהפניםהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהולע2ע

הרשותתפעללמניעהשלאלימות,עבריינותוהתנהגותאנטי־חברתית,וכןלמאבק3ע
בשימושבסמיםובאלכוהול)בסעיףזה-תחומיפעילותה(ורשאיתהיא,לשםכך,בין

השאר-

תפקידיהרשות

ריכוזמידע,ביצועמחקרים,פעולותהערכהופיתוחידע,
בתחומיפעילותה,בכפוףלהוראותכלדין,קיוםוקידום
קשריםעםגופיםבין–לאומייםהפועליםבתחומיעיסוקה,
עידודהתנדבותבתחומיהמניעהוהאכיפהוכןהדרכת
המתנדבים,הנחייתםופיקוחעלפעילותם,הכשרתכוח
אדםמקצועיבתחומיהמניעהוהאכיפהוהסמכתםועודע
ואולםמובהרכיככלל,עיקרהפעילותבתחומיהשיקום
הכשרת מקצועיות, תכניות הפעלת לרבות והטיפול,
שירותים הקמת מתנדבים, הדרכת אדם, כוח והסמכת
ומשרד הבריאות משרד ידי על תבוצע ועוד, ומסגרות
העניין, לפי החברתיים, והשירותים הרווחה העבודה

ובהתאםלתחומיאחריותםוסמכויותיהםע

הקמתרשותפניםממשלתיתייעודיתלנושאיםאלה
במשרדלביטחוןהפניםתאפשר,ביןהשאר,קביעתמדיניות
לאומיתאפקטיביתבנושאיםאלהויישומה,ייעולהפעילות
ומיצויהמשאביםהמוקציםלנושאיםאלהבאמצעותאיחוד
פונקציותמטהושטח,שימורושיפורהפעילותהמבוצעת
כיוםבנושאיםאלהוקיוםבקרהופיקוחממשלתייםנאותים
עלהפעילותבתחומיםאלהעזאת,בלילגרועמסמכויותיהם
האחרים והגופים הממשלה משרדי של ומתפקידיהם

העוסקיםבנושאיםאלה,לפיכלדיןע

יצויןכיהקמתרשותפניםממשלתיתייעודיתאשר
תמליץלשרלביטחוןהפניםעלהמדיניותבנושאהמאבק
בשימושבסמיםובאלכוהולותהווהגורםמתכללמתאם
בנושא, העוסקים הגופים ושאר הממשלה משרדי בין
אף סטטוטורי, תאגיד שהיא הלאומית הרשות במקום
עולהבקנהאחדעםהמלצותהמועצהלתאגידיםציבוריים

)להלן-המועצה(שמינהבשנת1992שרהמשפטיםדאז,
מרדןמרידורעהמועצהמצאה,כפישפורטבהרחבהבדוח
ציבורי תאגיד להטילעל שפרסמה,כיככלל,איןמקום
תפקידים לרבות מובהק, שלטוני אופי בעלי תפקידים
הלאומי העדיפות וסדר המדיניות בקביעת הכרוכים

ותפקידיתיאוםביןגורמיםממשלתייםע

הצעתהחוקמבקשתליצוראתהמסגרתלהקמתה
בסמים באלימות, למאבק הרשות של ולפעילותה

ובאלכוהולבמשרדלביטחוןהפניםע

שימוש בהם שנעשה מונחים להגדיר מוצע  סעיף 1
בהצעתהחוקעביןמונחיםאלהמוצעלקבועכי 
השרלענייןחוקזההואהשרלביטחוןהפניםוכןלהגדיר
מהושימושבסמיםאובאלכוהולשהרשותתפעללמאבקבו
במסגרתתפקידיהככלעשייההקשורהבסמים,שלאלצורך
מטרותרפואיותאושלאלפיהרשאהכדיןוכלשימושלרעה

באלכוהולאושימוששנוגדאתהוראותהדיןע

מוצעלהקיםבמשרדלביטחוןהפניםרשותפנים  סעיף 2
בסמים באלימות, למאבק ייעודית ממשלתית 
ובאלכוהול)להלן-הרשותאוהרשותלמאבקבאלימות,
בסמיםובאלכוהול(עלמעןהסרספק,מובהרכיעםהקמת
הרשותבמשרדלביטחוןהפנים,יהיועובדיהעובדיהמדינהע

של למניעה תפעל הרשות כי לקבוע מוצע  סעיף 3 
אנטי־חברתית, והתנהגות עבריינות אלימות, 
וכןלמאבקבשימושבסמיםובאלכוהול)להלן-תחומי
פעילותה(ולפרטאתעיקריהתפקידיםוהפעולותשרשאית

הרשותלבצעלצורךמימושתפקידיהע
ס"חהתשי"ט,עמ'86ע 2

דינימדינתישראל,נוסחחדש27,עמ'526ע 3

ס"חהתשע"ג,עמ'221ע 4
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להמליץלשרעלמדיניותכוללתבתחומיפעילותה; )1(

לפתחוליישםתכניותמקצועיותבתחומיהמניעהוהאכיפה; )2(

לקדםשיתופיפעולהביןמשרדיממשלה,רשויותמקומיות,משטרתישראלוגופים )3(
רלוונטייםנוספיםהפועליםלמניעה,לטיפול,לשיקוםולאכיפהבתחומיפעילותה;

הפועלים נוספים רלוונטיים וגופים ישראל משטרת ממשלה, למשרדי לסייע )4(
למניעה,לטיפול,לשיקוםולאכיפהבהקמהופיתוחשירותים,מסגרותמתאימותותכניות

פעולהבתחומיםאלה;

להמליץלשרעלקידוםתיקוניחקיקהבתחומיפעילותה; )5(

לפתחכליםטכנולוגייםבתחומיפעילותה; )6(

לפעוללהעמקתההסברהוהמודעותהציבוריתבתחומיפעילותה; )7(

לרכזמידע,ביצועמחקרים,פעולותהערכהופיתוחידע,בתחומיפעילותה,בכפוף )8(
להוראותכלדין;

לקדםולקייםקשריםעםגופיםבין–לאומייםהפועליםבתחומיעיסוקה; )9(

לעודדהתנדבותבתחומיהמניעהוהאכיפהוכןלהדריךולהנחותאתהמתנדבים )10(
ולפקחעלפעילותם;

להכשירולהסמיךכוחאדםמקצועיבתחומיהמניעהוהאכיפהע )11(

התנהגותאנטי–חברתיתמוגדרת,במסגרתהתכניות
למניעתאלימותשמפעילהמשרדלביטחוןהפנים,כתופעות
והתנהגויותשאינןמהוותעבירותלפיחוקושאינןבהכרח
)כגוןשכרותבמרחבהציבורי,הזנחהסביבתית אלימות
עלאיכות כאיום תושבים ידי על אךנתפסות וכדומה(
אלה תכניות של המקצועית לתפיסה בהתאם חייהםע
של הביטחון לתחושת קשורה אנטי–חברתית התנהגות
הרשות פעילות לצד כי לקבוע מוצע כן על התושביםע
למניעה גם הרשות תפעל ועבריינות, אלימות למניעת

וצמצוםשלתופעותאלהע

לפסקה )1( המוצעת

מוצעלקבועכיהרשותתמליץלשרלביטחוןהפנים
עלמדיניותכוללתבתחומיפעילותהע

לפסקאות )2( עד )6( המוצעות

מוצעלקבועכיהרשותתהיהרשאיתלפתחתכניות
בתחומיפעילותהעכמוכן, מקצועיותוכליםטכנולוגיים
תכניות להפעיל רשאית תהיה הרשות כי לקבוע מוצע
מקצועיותבתחומיהמניעהוהאכיפהובכללזהתכניות
ותכניות האישי הביטחון ולהגברת אלימות למניעת
הקצאת לרבות ובאלכוהול, בסמים שימוש למניעת
תקציביםליישומןעמובהרכיככלל,ככלשהרשותתפתח
השיקום בתחומי טכנולוגיים וכלים מקצועיות תכניות
ומשרד הבריאות משרד ידי על יופעלו הם - והטיפול
העניין, לפי החברתיים, והשירותים הרווחה העבודה

בהתאםלתחומיאחריותםועיסוקםע

לפסקאות )10( עד )11( המוצעות

לעודד רשאית תהיה הרשות כי לקבוע מוצע
התנדבותבתחומיהמניעהוהאכיפהוכןלהדריךולהנחות
אתהמתנדביםולפקחעלפעילותםעכמוכןמוצעלקבועכי
הרשותתהיהרשאיתלהכשירולהסמיךכוחאדםמקצועי
בתחומיהמניעהוהאכיפהעמובהרכיככלל,פעולותאלה
בתחומיהשיקוםוהטיפול,ככלשיידרשו,יבוצעועלידי
והשירותים הרווחה העבודה ומשרד הבריאות משרד
החברתיים,לפיהעניין,בהתאםלתחומיאחריותםועיסוקםע

לפסקאות )3( עד )5( ו–)7( עד )9( המוצעות

מוצעלקבועכיהרשותתהיהרשאיתלבצעגםאת
הפעולותהאלה:קידוםשיתופיפעולהביןמשרדיממשלה,
רשויותמקומיות,משטרתישראלוגופיםרלוונטייםנוספים
בתחומי ולאכיפה לשיקום לטיפול, למניעה, הפועלים
פעילותה,לרבותלצורךגיבושוהפעלהשלתכניותמקצועיות
בתחומיעיסוקה;סיועלמשרדיממשלה,למשטרתישראל
ולגופיםרלוונטייםנוספיםהפועליםלמניעה,לטיפול,לשיקום
ולאכיפה,בהקמהופיתוחשלשירותים,מסגרותמתאימות
ותכניותפעולהבתחומיםאלה,לרבותהקצאתתקציבים
וכספיחילוטמכוחפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,
התשל"ג-1973,לשםכך;המלצהלשרעלקידוםתיקוניחקיקה
בתחומיפעילותה;העמקתההסברהוהמודעותהציבורית
פעולות מחקרים, ביצוע מידע, ריכוז פעילותה; בתחומי
הערכהופיתוחידע,בתחומיפעילותה,בכפוףלהוראותכל
דין;קיוםוקידוםקשריםעםגופיםבין–לאומייםהפועלים
וכן בין–לאומיות אמנות מכוח לרבות עיסוקה, בתחומי

במסגרתהסכמישיתוףפעולהעםמדינותאחרותע
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מינוימנהלהרשות
ותפקידיו

הממשלה,לפיהצעתהשר,תמנהמנהללרשותבהתאםלהוראותחוקשירותהמדינה4ע
)מינויים(,שיהיהאחראיעלניהולהרשותועלביצועתפקידיהלפיחוקזהע

תקציבהרשותייקבעבחוקהתקציבהשנתי,במסגרתתקציבהמשרדלביטחוןהפניםע5עתקציב

פרק ג': ועדה מייעצת לעניין מאבק בסמים ובאלכוהול 

השרימנהועדהמייעצתלענייןמאבקבסמיםובאלכוהולאשרתייעץלרשות6עועדהמייעצת )א(
בהתווייתהמדיניותבנושאוכןבכלענייןאחרהנוגעלתפקידיהרשות,לפיבקשתהרשותע

חבריהוועדההמייעצתיהיו: )ב(

ראש בסמיםובאלכוהול,שיהיהיושב מנהלהרשותלמאבקבאלימות, )1(
הוועדה;

נציגהשר,מביןעובדימשרדו,שיהיהממלאמקוםיושבהראש; )2(

נציגשרהבריאות,מביןעובדימשרדו; )3(

נציגשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,מביןעובדימשרדו; )4(

נציגשרהחינוך,מביןעובדימשרדו; )5(

נציגשרהפנים,מביןעובדימשרדו; )6(

נציגשרהחוץ,מביןעובדימשרדו; )7(

נציגשרהמשפטים,מביןעובדימשרדו; )8(

נציגמשטרתישראלשיהיהקציןבכירבמשטרתישראלכהגדרתובפקודת )9(
המשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-51971;

שנינציגיציבורשימנההשרע )10(

חומרתהאו7עסייגלמינוי פליליתשמפאתמהותה, בעבירה שהורשע ועדהמי לאימונהלחבר
נסיבותיהאיןהואראוילכהןכחברועדהאושהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור

וטרםניתןפסקדיןסופיבעניינוע

תקופתכהונתושלחברועדהתהיהשלוששניםואפשרלשובולמנותומחדשלתקופות8עתקופתכהונה
כהונהנוספותע

הממשלה,לפיהצעתהשר,תמנהמנהללרשותבהתאםלהוראותחוקשירותהמדינה4ע
)מינויים(,שיהיהאחראיעלניהולהרשותועלביצועתפקידיהלפיחוקזהע

מינוימנהלהרשות
ותפקידיו

תקציבתקציבהרשותייקבעבחוקהתקציבהשנתי,במסגרתתקציבהמשרדלביטחוןהפניםע5ע

פרק ג': ועדה מייעצת לעניין מאבק בסמים ובאלכוהול 

השרימנהועדהמייעצתלענייןמאבקבסמיםובאלכוהולאשרתייעץלרשות6ע )א(
בהתווייתהמדיניותבנושאוכןבכלענייןאחרהנוגעלתפקידיהרשות,לפיבקשתהרשותע

ועדהמייעצת

חבריהוועדההמייעצתיהיו: )ב(

בסמיםובאלכוהול,שיהיהיושבראש מנהלהרשותלמאבקבאלימות, )1(
הוועדה;

נציגהשר,מביןעובדימשרדו,שיהיהממלאמקוםיושבהראש; )2(

נציגשרהבריאות,מביןעובדימשרדו; )3(

נציגשרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים,מביןעובדימשרדו; )4(

נציגשרהחינוך,מביןעובדימשרדו; )5(

נציגשרהפנים,מביןעובדימשרדו; )6(

נציגשרהחוץ,מביןעובדימשרדו; )7(

נציגשרהמשפטים,מביןעובדימשרדו; )8(

נציגמשטרתישראלשיהיהקציןבכירבמשטרתישראלכהגדרתובפקודת )9(
המשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-51971;

שנינציגיציבורשימנההשרע )10(

חומרתהאו7ע פליליתשמפאתמהותה, בעבירה ועדהמישהורשע לאימונהלחבר
נסיבותיהאיןהואראוילכהןכחברועדהאושהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור

וטרםניתןפסקדיןסופיבעניינוע

סייגלמינוי

תקופתכהונתושלחברועדהתהיהשלוששניםואפשרלשובולמנותומחדשלתקופות8ע
כהונהנוספותע

תקופתכהונה

בידי ימונה הרשות מנהל כי לקבוע מוצע  סעיף 4
הממשלה,לפיהצעתהשרעהמנהליהיהאחראי 
עלניהולהרשותועלביצועתפקידיהלפיהחוקהמוצעע
יובהרכיהמנהליהיהעובדהמדינה,וחוקשירותהמדינה

)מינויים(,התשי"ט-1959,יחולעלמינויוע

יובהרכי,נדרשלפעוללהוספתמשרתמנהלהרשות
לרשימתהמשרותהבכירותבשירותהמדינהעלענייןתקופת
כהונתושלמנהלהרשותיחולוהחלטותהממשלהבנושא

תקופתכהונהשלהמשרותהבכירותבשירותהמדינהע

בחוק ייקבע הרשות תקציב כי לקבוע מוצע  סעיף 5
המשרד תקציב במסגרת השנתי התקציב 

לביטחוןהפניםע

סעיפים 6 עד 9, 12 ו־13

מאחרוהרשותתהווהגורםממשלתימתכללומתאם
בנושאהמאבקבסמיםובאלכוהולוכיווןשהטיפולבנושא,
ושיקום, טיפול אכיפה, מניעה, פעולות לעניין לרבות
מתחלקביןכמהמשרדיממשלהוגורמיםשונים,מוצע
להסמיךאתהשרלמנותועדהמייעצתלענייןמאבקבסמים
ובאלכוהול)להלן-הוועדההמייעצת(עבוועדההמייעצת
יהיוחבריםנציגיכללמשרדיהממשלההעוסקיםבנושא
וכןנציגיציבוררלוונטייםשימנההשרעמוצעלקבועכי
המדיניות בהתוויית לרשות תייעץ המייעצת הוועדה
בנושאהמאבקבסמיםובאלכוהולוכןבכלענייןאחרהנוגע
לתפקידיהרשותבתחוםזה,לפיבקשתהרשות,ולפרטאת
הרכבהואתעיקריההסדריםהנדרשיםלצורךמינויחבריה,

הפסקתכהונתםופעילותההתקינהשלהוועדהע

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390ע 5
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הפסקתכהונה
לפניתוםתקופת

הכהונה

חברועדהיחדללכהןלפניתוםתקופתכהונתו,בהתקייםאחדמאלה:9ע )א(

הואהתפטרבמסירתכתבהתפטרותלשר; )1(

המשרד עובד להיות חדל - )9( עד 6)ב()1( סעיף לפי שמונה מי לגבי )2(
הממשלתיאוהגוףשאותוהואמייצגבוועדהאופרש,אוהושעהמןהשירות;

לגבינציגהציבורשמונהלפיסעיף6)ב()10(-אםהואהתמנהלהיותעובד )3(
המדינהע

התקיימהנסיבהמהנסיבותכמפורטלהלן,לגביחברהוועדה,יעבירהשראתחבר )ב(
הוועדהמכהונתולפניתוםתקופתהכהונהובסמוךלמועדהתקיימותהנסיבה,בהודעה

בכתב:

הואהורשעבעבירהפליליתשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאין )1(
הואראוילשמשכחברועדה,אוהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידוע )2(

המנייןהחוקיבישיבותהוועדההואשלישמחבריהובהםיושבראשהוועדהאו10עסדריעבודה )א(
ממלאמקומוע

החלטותהוועדהיתקבלוברובדעותהחבריםהמשתתפיםוהמצביעיםבישיבה; )ב(
היוהדעותשקולות,תכריעדעתושליושבראשהוועדהובהעדרו,שלממלאמקומוע

הוועדהתקבעאתדרכיעבודתהוסדרידיוניהככלשלאנקבעולפיחוקזהע )ג(

קיוםהוועדה,סמכויותיהותוקףהחלטותיהלאייפגעובשלהפסקתכהונתושלחבר11עתוקףפעולות
מחבריהוועדהובלבדשמכהניםבהכדיןרובחבריהע

גמולוהחזר
הוצאות

חברהוועדהשאינועובדהמדינה,עובדגוףמתוקצבאועובדגוףנתמך,יהיהזכאי12ע
לתשלוםמאתהמשרדלביטחוןהפניםבעבורהשתתפותבישיבותהוועדה,בהתאם
להוראותשקבעהחשבהכלליבמשרדהאוצרלענייןחבריועדותציבוריות;בסעיףזה,
"עובדהמדינה","עובדגוףמתוקצב"ו"עובדגוףנתמך"-כהגדרתםבסעיף32לחוק

יסודותהתקציב,התשמ"ה-61985ע
לאימונהאדםולאישמשחברבוועדההמייעצתאםהואעלוללהימצא,במישרין13עניגודעניינים )א(

אובעקיפין,באופןתדיר,במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידולביןענייןאישישלו
אותפקידאחרשלוע

חברועדהלאיטפלבמסגרתתפקידובנושאהעלוללגרוםלולהימצא,במישרין )ב(
אובעקיפין,במצבשלניגודענייניםביןמילויתפקידוכחברועדהלביןענייןאישישלו

אותפקידאחרשלוע

נודעלחברהוועדהשהואעלוללהימצאבמצבשלניגודענייניםכאמורבסעיף )ג(
קטן)ב(,יודיעעלכךליושבראשהוועדה,ימסורלואתהמידעהנוגעלעניין,ולאיטפל
בנושאהאמור;נודעליושבראשהוועדהשהואעלוללהימצאבמצבכאמור,ימסוראת

המידעלשרולאיטפלבנושאע

מוצעלקבועכיהמנייןהחוקיבישיבותהוועדה  סעיף 10
המייעצתהואשלישמחבריהובהםיושבראש 
הוועדהאוממלאמקומועעודמוצעלקבועכיהחלטות
המשתתפים החברים דעות ברוב יתקבלו הוועדה
תכריע שקולות, הדעות היו ואם בישיבה והמצביעים
עמדתושליושבראשהוועדהובהעדרו,שלממלאמקומוע

בנוסף,מוצעלקבועכיהוועדהתקבעאתדרכיעבודתה
ואתסדרידיוניה,למעטסדריעבודתהשנקבעובחוקזהע

כדילאפשראתפעילותההתקינהשלהוועדה,  סעיף 11
מוצעלקבועכיקיוםהוועדה,סמכויותיהותוקף 
החלטותיהלאייפגעובשלהפסקתכהונתושלחברמחברי

הוועדה,ובלבדשמכהניםבהכדיןרובחבריהע

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 6
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בסעיףזה- )ד(

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחותבדיון,השתתפותבדיון
אובהצבעה,אועיסוקבנושאמחוץלדיון;

"ענייןאישי",שלחברועדה-לרבותענייןאישישלקרובו,ענייןשלתאגידשהוא
אוקרובוהםבעליענייןבהם,אוענייןשלגוףשהואאוקרובוהםמנהליםאו

עובדיםאחראיםבו;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-71968;

"קרוב",שלחברועדה-בןזוג,הורה,הורההורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחות
וילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,נכדאונכדה,

לרבותחורגיםוכןכלאדםהסמוךעלשולחנוע

פרק ד': הוראות שונות

סמכותהרשות
לדרושמידע

בלילגרועמכלסמכותהנתונהלרשות,הרשותרשאית,לצורךמילויתפקידיה,14ע )א(
לדרושממשרדממשלתיאומגוףאחרהעוסקבענייןהנוגעלתחומיעיסוקהשלהרשות,
כמשמעותו ופלט וחשבון דין מסמך, ידיעה, כל למסור בהתנדבות, ובין בשכר בין
או אחריותהרשות שהואבגדר לעניין התשנ"ה-81995,הנוגעים בחוקהמחשבים,
תפקידיהלפיהוראותחוקזה,למעטנתוניםהמהוויםמידעכהגדרתובסעיף7לחוק
שאינם אף אדם של הפרטיים ענייניו על ידיעה התשמ"א-91981, הפרטיות, הגנת
בגדרמידעכאמוראוחומרמודיעיןכהגדרתובחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,

התשמ"ב-101982,ומידעאשרמסירתואסורהלפיכלדיןע

מישנדרשלמסורמידעכאמורבסעיףקטן)א(,ימסוראתהמידעבתוךהתקופה )ב(
שנקבעהבדרישהובאופןהקבועבהע

השרממונהעלביצועחוקזה,והוארשאילהתקיןתקנותבכלהנוגעלביצועועע15עביצועותקנות

פרק ה': תיקונים עקיפים

ביטולחוקהרשות
הלאומיתלמלחמה

בסמים

חוקהרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםולשימושלרעהבאלכוהול,התשמ"ח-16111988ע
-בטלע

בסעיףזה- )ד(

"טיפול"-לרבותקבלתהחלטה,העלאתנושאלדיון,נוכחותבדיון,השתתפותבדיון
אובהצבעה,אועיסוקבנושאמחוץלדיון;

"ענייןאישי",שלחברועדה-לרבותענייןאישישלקרובו,ענייןשלתאגידשהוא
אוקרובוהםבעליענייןבהם,אוענייןשלגוףשהואאוקרובוהםמנהליםאו

עובדיםאחראיםבו;

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-71968;

"קרוב",שלחברועדה-בןזוג,הורה,הורההורה,בןאובתובניזוגם,אחאואחות
וילדיהם,גיס,גיסה,דודאודודהוילדיהם,חותן,חותנת,חם,חמות,נכדאונכדה,

לרבותחורגיםוכןכלאדםהסמוךעלשולחנוע

פרק ד': הוראות שונות

בלילגרועמכלסמכותהנתונהלרשות,הרשותרשאית,לצורךמילויתפקידיה,14ע )א(
לדרושממשרדממשלתיאומגוףאחרהעוסקבענייןהנוגעלתחומיעיסוקהשלהרשות,
כמשמעותו ופלט וחשבון דין מסמך, ידיעה, כל למסור בהתנדבות, ובין בשכר בין
או אחריותהרשות שהואבגדר לעניין התשנ"ה-81995,הנוגעים בחוקהמחשבים,
תפקידיהלפיהוראותחוקזה,למעטנתוניםהמהוויםמידעכהגדרתובסעיף7לחוק
שאינם אף אדם של הפרטיים עלענייניו ידיעה התשמ"א-91981, הפרטיות, הגנת
בגדרמידעכאמוראוחומרמודיעיןכהגדרתובחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,

התשמ"ב-101982,ומידעאשרמסירתואסורהלפיכלדיןע

סמכותהרשות
לדרושמידע

מישנדרשלמסורמידעכאמורבסעיףקטן)א(,ימסוראתהמידעבתוךהתקופה )ב(
שנקבעהבדרישהובאופןהקבועבהע

ביצועותקנותהשרממונהעלביצועחוקזה,והוארשאילהתקיןתקנותבכלהנוגעלביצועועע15ע

פרק ה': תיקונים עקיפים

חוקהרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםולשימושלרעהבאלכוהול,התשמ"ח-16111988ע
-בטלע

ביטולחוקהרשות
הלאומיתלמלחמה

בסמים

הנדרשים ומידע כלים לרשות להקנות כדי  סעיף 14
בין פעולות לתאם ויכולת תפקידיה לביצוע 
כללמשרדיהממשלהוהגופיםהעוסקיםבתחומימניעת
כי לקבוע מוצע ובאלכוהול בסמים והמאבק האלימות
מילויתפקידיה,לדרושממשרד הרשותרשאית,לצורך
ממשלתיאומגוףאחרהעוסק,ביןבשכרוביןבהתנדבות,
בענייןהנוגעלתחומיעיסוקהשלהרשות,למסורכלידיעה,
המחשבים, בחוק כמשמעותו ופלט וחשבון דין מסמך,
אחריות בגדר שהוא לעניין הנוגעים התשנ"ה-1995,
הרשותאותפקידיהלפיהוראותחוקזה,למעטנתונים
המהוויםמידעכהגדרתובסעיף7לחוקהגנתהפרטיות,
התשמ"א-1981,אוידיעהעלענייניוהפרטייםשלאדם

אףשאינםבגדרמידעכאמור,ולמעטחומרמודיעיןומידע
אשרמסירתואסורהלפיכלדין,בתוךתקופהשנקבעה

בדרישהע

מוצעלקבועכיהשרלביטחוןהפניםממונהעל סעיף 15
ביצועהחוקהמוצעולהסמיכולהתקיןתקנותלשםביצועוע

רשות להקים מוצע החוק שבהצעת מאחר סעיף 16
פניםממשלתיתבמשרדלביטחוןהפניםאשרתפעל,בין
השאר,למאבקבסמיםובאלכוהולבמקוםהרשותהלאומית
שהוקמהכתאגידסטטוטוריבחוקהרשותהלאומית,מוצע
לבטלאתחוקהרשותהלאומיתענוסחהחוקשמוצעלבטלו

מובאבנספחלדבריההסברע

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ע 7

ס"חהתשנ"ח,עמ'366ע 8

ס"חהתשמ"א,עמ'128ע 9

ס"חהתשמ"ב,עמ'43ע 10

ס"חהתשמ"ח,עמ'90ע 11
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תיקוןחוקהמאבק
בתופעתהשימוש

בחומריםמסכנים

בחוקהמאבקבתופעתהשימושבחומריםמסכנים,התשע"ג-122013,בסעיף5)ב(,במקום17ע
"יושבראשהרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםולשימושלרעהבאלכוהול"יבוא"מנהל

הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול"ע

תיקוןפקודת
העיריות

בפקודתהעיריות18-13ע

בסעיף149יא)ב(,במקוםפסקתמשנה)6(יבוא: )1(

נציגהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהולשימנהמנהלהרשות;"; )6("

בסעיף249,בפסקה)32(,במקום"ועםהרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימוש )2(
לרעהבאלכוהול"יבוא"ועםהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול"ע

תיקוןפקודת
הסמיםהמסוכנים

בפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-141973,בסעיף36ח)ב(-19ע

בסמים למלחמה הלאומית הרשות חוק על הממונה "והשר במקום ברישה, )1(
ובשימושלרעהבאלכוהול,התשמ"ח-1988"יבוא"והשרלביטחוןהפנים";

בפסקה)2(,במקום"הרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימושלרעהבאלכוהול )2(
לפיחוקהרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימושלרעהבאלכוהול,התשמ"ח-1988"
יבוא"הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהוללפיחוקהרשותלמאבקבאלימות,

בסמיםובאלכוהול,התשע"ז-2017"ע

תיקוןחוקהפיקוח
עלמוסדותלטיפול

במשתמשים
בסמים

בחוקהפיקוחעלמוסדותלטיפולבמשתמשיםבסמים,התשנ"ג-20-151993ע

בסעיף2,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

הבקשהתוגשלוועדהשיקימוהשריםושחבריהיהיועובדמשרדהבריאות ")ב(
ועובדמשרדהעבודההרווחהשימנוהשריםכלאחדמביןעובדימשרדו)להלן

-הוועדה(ע";

אחריסעיף2יבוא: )2(

"סיווגבמקרה
שלחילוקידעות

בוועדה

נחלקוהדעותביןחבריהוועדהבאשרלסיווגושלהמוסדלפי2אע
סעיף2)ג()1(-יראואתהמוסדכמוסדמשולבע"

הקמתהרשותבמשרדלביטחוןהפנים,סגירת  סעיף 17
הרשותהלאומיתוביטולחוקהרשותהלאומית, 
והתאמות שינויים ביצוע מצריכים זה, בחוק כמוצע
זו, בחוקיםקיימים,בדרךשלתיקוניםעקיפיםעבמסגרת
מוצעלתקןאתחוקהמאבקבתופעתהשימושבחומרים
ראש "יושב במקום כי ולקבוע התשע"ג-2013 מסכנים,
לרעה ולשימוש בסמים למלחמה הלאומית הרשות
באלכוהול",אשרמוצעכאמורלבטלהיבוא"מנהלהרשות
למאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול",אשרמוצעלהקימה

בחוקזהע

מוצעלתקןאתפקודתהעיריותכךשבסעיפים  סעיף 18
יבואו ונציגה הלאומית הרשות נזכרת שבהם 
ובאלכוהול בסמים באלימות, למאבק הרשות במקומם

ונציגהע

מוצעלתקןאתפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסח  סעיף 19
חדש[,התשל"ג-1973כךשבמקוםהשרהממונה 
עלהרשותהלאומיתיבוא"השרלביטחוןהפנים",ובמקום
הרשותהלאומיתתבואהרשותלמאבקבאלימות,בסמים

ובאלכוהולע

מוצעלתקןאתחוקהפיקוחעלמוסדותלטיפול  סעיף 20
זה בחוק התשנ"ג-1993ע בסמים, במשתמשים 
עובד - חברים שלושה ובה בין–משרדית ועדה נקבעה
משרדהבריאותשימנהשרהבריאות,עובדמשרדהעבודה
העבודה, שר שימנה החברתיים והשירותים הרווחה
והשירותיםהחברתייםונציגאחדשימנההשר הרווחה
הממונהעלביצועחוקהרשותהלאומיתעהוועדהמסווגת
לטיפול למוסדות רישיון לעניין המוגשות הבקשות את
סוציאלי,רפואיאומשולבבמשתמשיםבסמיםומעבירה
העבודה לשר או הבריאות לשר בנושא המלצתה את

ס"חהתשע"ג,עמ'221;התשע"ו,עמ'1174ע 12

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197;ס"חהתשע"ו,עמ'1083ע 13

דינימדינתישראל,נוסחחדש27,עמ'526;ס"חהתשע"ב,עמ'614ע 14

ס"חהתשנ"ג,עמ'126;התשע"ב,עמ'614ע 15
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פרק ו': תחילה והוראות מעבר

בפרקזה-21עהגדרות

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלחוקזהלפיהוראותסעיף22;

"הממונהעלהנכסים"-עובדמשרדהאוצרששרהאוצרהסמיךלענייןנכסיהרשות
הלאומית;

"נכס"-מקרקעין,מיטלטלין,זכויותוטובותהנאה,התקשרויותאוחובותוהתחייבויות,
מכלסוגשהוא;

"הרשותהלאומית"-הרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימושלרעהבאלכוהול
שהוקמהבחוקהרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימושלרעהבאלכוהול,

התשמ"ח-1988,כנוסחוערבביטולובסעיף16לחוקזה;

"תקופתמעבר"-התקופהשביןיוםפרסומושלחוקזהלביןיוםהתחילהע

תחילתושלחוקזה,למעטסעיפים23,4ו–29שבו,שישהחודשיםמיוםפרסומוע22עתחילה

הגבלותבתקופת
המעבר

בתקופתהמעבר,הרשותהלאומיתלאתתקשרבהתקשרות,לרבותהתקשרות23ע )א(
למימושזכותברירה,אשרתקופתה,ביצועהוהזכויותוהחיוביםשלפיה,הםלאחר
יוםהתחילה,אלאבאישורמראשובכתבמהמנהלהכללישלהמשרדלביטחוןהפנים

והממונהעלהנכסים;התקשרותשלאאושרהכאמור-בטלהע

פרק ו': תחילה והוראות מעבר

הגדרותבפרקזה-21ע

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלחוקזהלפיהוראותסעיף22;

"הממונהעלהנכסים"-עובדמשרדהאוצרששרהאוצרהסמיךלענייןנכסיהרשות
הלאומית;

"נכס"-מקרקעין,מיטלטלין,זכויותוטובותהנאה,התקשרויותאוחובותוהתחייבויות,
מכלסוגשהוא;

"הרשותהלאומית"-הרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימושלרעהבאלכוהול
שהוקמהבחוקהרשותהלאומיתלמלחמהבסמיםובשימושלרעהבאלכוהול,

התשמ"ח-1988,כנוסחוערבביטולובסעיף16לחוקזה;

"תקופתמעבר"-התקופהשביןיוםפרסומושלחוקזהלביןיוםהתחילהע

תחילהתחילתושלחוקזה,למעטסעיפים23,4ו–29שבו,שישהחודשיםמיוםפרסומוע22ע

בתקופתהמעבר,הרשותהלאומיתלאתתקשרבהתקשרות,לרבותהתקשרות23ע )א(
למימושזכותברירה,אשרתקופתה,ביצועהוהזכויותוהחיוביםשלפיה,הםלאחר
יוםהתחילה,אלאבאישורמראשובכתבמהמנהלהכללישלהמשרדלביטחוןהפנים

והממונהעלהנכסים;התקשרותשלאאושרהכאמור-בטלהע

הגבלותבתקופת
המעבר

הרווחהוהשירותיםהחברתיים,לפיהענייןעכפישפורט
הקמת עם בנושא, שהתקבלו להחלטות בהתאם לעיל,
הרשותכמוצעבחוקזה,יחולושינוייםלענייןהיקףטיפולה
ידי על כיום למבוצע ביחס והטיפול השיקום בתחומי
הרשותהלאומיתעבהמשךלכך,מוצעלבטלאתחברותו
שלנציגהשרהממונהעלחוקהרשותבוועדההאמורה,

משאינועוסקעודבנושאיםאלהע

בהתאםלכךומאחרשנותרובוועדהשניחברים,אחד
הרווחה העבודה שר מטעם ואחד הבריאות שר מטעם
שיסדיראת סעיף להוסיף החברתייםמוצע והשירותים
אופןקבלתההחלטהבענייןסיווגהמוסדוזאתבמקרים
שבהםנחלקוהדעותביןשניחבריהוועדהעבמקריםכאלה
זה חוק הוראות עליו ויחולו כמשולב המוסד את יראו

לענייןמוסדמשולבובכללזהסעיף5לחוקע

פרקו'לחוקהמוצעקובעאתתחילתוומסדיר  סעיף 21
הקמת לצורך הנדרשות המעבר הוראות את 
פעילותה והעברת הלאומית הרשות ולסגירת הרשות
לרשותבלילפגועבפעילותהמתבצעתכיוםעלידיהועל

ידיהמשרדלביטחוןהפניםע

כיום החוק של תחילתו יום את להגדיר מוצע
התחילהלפיהוראתסעיף22,אתתקופתהמעברכתקופה
שביןיוםפרסוםהחוקלביןיוםתחילתו,אתהממונהעל
הנכסיםשיהיהעובדמשרדהאוצרששרהאוצרהסמיך
לענייןנכסיהרשותהלאומיתואתנכסיהרשותהלאומית
ככולליםמקרקעין,מיטלטלין,זכויותוטובותהנאה,חובות

והתחייבויותאוהתקשרויות,מכלסוגשהואע

שישה זה חוק של תחילתו כי לקבוע מוצע  סעיף 22
חודשיםמיוםפרסומועזאת,כדילאפשרתקופת 
לתחילת הנדרשים ההיבטים מכלול להסדרת היערכות
קליטת מתאים, מבנה איתור לרבות הרשות, פעילות
עם ועודע ומקצועית לוגיסטית תשתית הכנת עובדים,
היערכותכנדרשעםפרסומו זאת,וכדילאפשרתחילת
23 ,4 סעיפים, של תחילתם כי לקבוע מוצע החוק, של
ו–29לחוקהמוצעשעניינם,מינוימנהלהרשותוהוראות
מעברוהסדריםהנוגעיםלמיפוינכסיהרשותהלאומית
הפרסוםע ביום יהיה המדינה, לקניין העברתם לצורך
אלהביום סעיפים של תחילתם בקביעת אין מובהרכי
הוראות מתחולת לגרוע כדי המוצע החוק של פרסומו
)נוסח חוקהפרשנות,התשמ"א-1981,ופקודתהפרשנות
חדש(,לרבותהוראתסעיף19לפקודתהפרשנותשעניינה
"שימושבסמכותביןנתינתחוקלתחילתתקפו",כךשניתן
יהיהלהפעילכלסמכותהנדרשתלצורךהיערכותלהקמת
קבלת לרבות התחילה, ביום פעילותה ותחילת הרשות
עובדים,ביצועהתקשרויותוכדומה,החלמיוםפרסומושל

החוקע

לנוכחההסדריםהמעוגניםבחוקהמוצעלעניין  סעיף 23
ביטולחוקהרשותהלאומיתוהעברתפעילות 
הרשות כי להבטיח וכדי לרשות, הלאומית הרשות
פרסום שמיום המעבר בתקופת תתקשר לא הלאומית
החוקעדיוםהתחילהבהתחייבויותלטווחארוךבאופן
שהגורמיםהמוסמכים שיחייבבעתידאתהמדינה,בלי
מטעםהמדינהיאשרואתההתקשרויותהאמורות,מוצע
לקבועכיבתקופתהמעברלאתתקשרהרשותהלאומית
בהתקשרות,לרבותהתקשרותלמימושזכותברירה,אשר
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מטעמים אלא חדשים עובדים תקבל לא הלאומית הרשות המעבר בתקופת )ב(
מיוחדיםובאישורמראשובכתבמהמנהלהכללישלהמשרדלביטחוןהפנים;הוראות
סעיףקטןזהיחולוגםעלקבלתעובדיםוהעסקתםבאמצעותקבלןכוחאדם,כהגדרתו

בחוקהעסקתעובדיםעלידיקבלניכוחאדם,התשנ"ו-161996ע

הפסקתפעילותה
שלהרשות

הלאומית

ביוםהתחילהתחדלהרשותהלאומיתלהיותאישיותמשפטיתותסתייםהעסקתםשל24ע
עובדיהרשותהלאומיתע

קבלתעובדים
מהרשותהלאומית

לעבודהברשות

מינויעובדיםשהיועובדיםשלהרשותהלאומיתערבתחילתושלחוקזה,לעובדי25ע
ממכרז, בפטור ויתבצע הרשות, של המקצועיים לצרכים בהתאם ייעשה הרשות,
שיינתןבהתאםלחוקשירותהמדינה)מינויים(,ובתנאיםשתקבעועדתשירותהמדינה
כמשמעותהבחוקהאמור;החלטהעלמינויעובדיםלפיסעיףזהתינתןעדיוםהתחילהע

הקנייתנכסי
הרשותהלאומית

למדינה

עלאףהאמורבכלדיןובכלחוזה,כלהנכסיםשהיושלהרשותהלאומיתערביום26ע
התחילה,יהיוהחלביוםהתחילהלקנייןהמדינהוממועדזההיאתהיהרשאיתלתפוס

חזקהבהםבכפוףלזכותושלאדםאחרלהחזיקבהםע

פטורמתשלומי
חובה

העברתנכסיםלפיפרקזהלמדינהלרבותרישומם,תהיהפטורהמתשלוםכלמס,27ע
אגרה,היטלאותשלוםחובהאחרשישלשלמולפידיןאוהסכם,ואולםאיןבאמור
כדילפטוראדםמכלחבותשלמס,אגרה,היטלאותשלוםחובהשחלהעלהבעלים

אועלהמחזיקבנכסערבהעברתולקנייןהמדינהע

תקופתה,ביצועהוהזכויותוהחיוביםשלפיההםלאחר
יוםהתחילה,אלאבאישורמראשובכתבמהמנהלהכללי
שלהמשרדלביטחוןהפניםוהממונהעלהנכסיםעכמוכן,
מוצעלקבועכיהתקשרותשלאאושרהכאמור-בטלהע
למעןהסרספק,מובהרכיהמונח"התקשרות"לענייןסעיף

זהכוללגםפשרהבהליךהמשפטיע

הרשות המעבר, בתקופת כי לקבוע מוצע עוד
באמצעות לרבות חדשים, עובדים תקבל לא הלאומית
קבלןכוחאדם,אלאמטעמיםמיוחדיםובאישורמראש

מאתהמנהלהכללישלהמשרדלביטחוןהפניםע

בסמים באלימות, למאבק הרשות הקמת עם  סעיף 24
הרשות חוק המוצעוביטול בחוק ובאלכוהול 
הלאומית,מוצעלהבהירכיביוםהתחילהתחדלהרשות
הלאומיתלהיותאישיותמשפטיתותסתייםהעסקתםשל
עובדיהעיצויןכיתקופתהמעברנועדהלאפשרהיערכות
את לבצע עתידה אשר הרשות, של פעילותה לתחילת
מרביתתפקידיהרשותהלאומית,כךשלאתפגערציפות
הפעילותבנושאהמאבקבסמיםובאלכוהולעדלתחילת

פעילותהשלהרשותע

הוראתסעיףזהנועדהלאפשרקליטתעובדים  סעיף 25
שהיועובדיהרשותהלאומיתטרםתחילתושל 
החוקהמוצעכעובדיהמדינהברשותלמאבקבאלימות
להוראות בהתאם ממכרז, בפטור ובאלכוהול, בסמים
בתנאים התשי"ט-1959, )מינויים(, המדינה שירות חוק
שתקבעועדתשירותהמדינהכמשמעותהבחוקהאמור,
והכולבהתאםלצרכיםהמקצועייםשלהרשותעזאת,כיוון

שהרשותעתידהלמלאאתמרביתהתפקידיםשממלאת
כיוםהרשותהלאומיתבתחוםהמאבקבסמיםובאלכוהול
וקליטהשלעובדיםמהרשותהלאומיתלרשותהחדשה
תאפשרשימורידע,ניסיוןומקצועיותוכןתאפשרלשמור
עלרציפותהפעילותבנושאעעודמוצעלקבועכיההחלטה
עלמינויעובדיםתינתןעדיוםהתחילהעזאתכדילהבטיח
תהיה ברשותוהיא התפקידים יאוישו התחילה שביום

ערוכהלפעילותע

אפשרותלקלוטנותנישירותים גם כיתיבחן יצוין
הממלאיםכיוםתפקידיםשוניםבתכניותלמניעתאלימות
ולחיזוקהביטחוןהאישישמפעילהמשרדלביטחוןהפנים,
המדינה שירות חוק להוראות בהתאם האופן, באותו

)מינויים(,התשי"ט-1959,הכולבהתאםלצורכיהרשותע

יובהרכיאיןבהוראותסעיףזהכדילמנועקליטה
שלעובדים,לרבותעובדיםשהיושלהרשותהלאומית,גם
לאחריוםתחילתושלהחוק,לפיכלדין,ואולםעלעובדים

אלהלאיחולפטורממכרזלפיסעיףזהע

הרשות התחילה ביום כי למוצע בהתאם  סעיף 26
משפטית, אישיות להיות תחדל הלאומית 
מוצעלקבועכיכלהנכסיםשהיושלהרשותהלאומית
החלמיוםהתחילהיהפכולקנייןהמדינהוכיממועדזה
רשאיתהמדינהלתפוסחזקהבהם,בכפוףלזכויותאדם

אחרלהחזיקבהםע

במסגרתהסדרתתהליךסגירתהרשותהלאומית  סעיף 27
והעברתנכסיהלקנייןהמדינה,מוצעלקבועכי 
העברתהנכסיםלמדינה,תהיהפטורהמתשלוםכלמס,

ס"חהתשנ"ו,עמ'201ע 16
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כלהליךמשפטישלהרשותהלאומיתאונגדהשהיהתלויועומדערביוםהתחילה,28עהליכיםמשפטיים
וכלעילהלהליךמשפטיכאמורשהיתהקיימתבאותומועד,יוסיפולעמודבתוקפם

ויראואותםכאילוהםשלהמדינהאונגדה,לפיהעניין,ביוםהתחילהע

חובתמסירתמידע
וסמכותהממונה

עלהנכסיםלדרוש
מידע

הרשותהלאומיתתמסורלממונהעלהנכסים,בתוך30ימיםמיוםפרסומושל29ע )א(
חוקזה,רשימהמפורטתשלנכסיהרשותע

הממונהעלהנכסיםיהיהרשאילדרושמהרשותהלאומיתכלמידעאומסמך )ב(
הדרושיםלשםקיוםהוראותפרקזהלרבותבענייןעובדים,נכסים,והליכיםמשפטייםע

הרשות )ב(, קטן בסעיף כאמור מסמכים או מידע הנכסים על הממונה דרש )ג(
הלאומיתתעבירלואותם,לפידרישתוובתוךזמןסבירע

הוראותמעבר
לענייןתכניות

שהופעלוערביום
התחילה

תכניתשהפעילההרשותהלאומיתערביוםהתחילהמכוחהתקשרותעםרשויות30ע
מקומיותאועםגופיםאחריםתמשיךהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול
להפעילהבהתאםלתנאיההתקשרות,כלעודהיאבתוקףועדתוםתקופתההתקשרות
שנקבעה,אלאאםכןהחליטמנהלהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהולאחרת,
באישורהשר;לאיחליטהמנהלעלהפסקתתכניתכאמורבסעיףזהאלאלאחרשנתן
לרשותהמקומיתאולגוףהאחרשהםצדלהתקשרותהזדמנותלהשמיעאתטענותיהם
ומטעמיםשיירשמו;איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהתרופותהעומדותלצדדים

להתקשרותלפיכלדיןע





כלהליךמשפטישלהרשותהלאומיתאונגדהשהיהתלויועומדערביוםהתחילה,28ע
וכלעילהלהליךמשפטיכאמורשהיתהקיימתבאותומועד,יוסיפולעמודבתוקפם

ויראואותםכאילוהםשלהמדינהאונגדה,לפיהעניין,ביוםהתחילהע

הליכיםמשפטיים

הרשותהלאומיתתמסורלממונהעלהנכסים,בתוך30ימיםמיוםפרסומושל29ע )א(
חוקזה,רשימהמפורטתשלנכסיהרשותע

חובתמסירתמידע
וסמכותהממונה

עלהנכסיםלדרוש
מידע הממונהעלהנכסיםיהיהרשאילדרושמהרשותהלאומיתכלמידעאומסמך )ב(

הדרושיםלשםקיוםהוראותפרקזהלרבותבענייןעובדים,נכסים,והליכיםמשפטייםע

הרשות )ב(, קטן בסעיף כאמור מסמכים או מידע הנכסים על הממונה דרש )ג(
הלאומיתתעבירלואותם,לפידרישתוובתוךזמןסבירע

תכניתשהפעילההרשותהלאומיתערביוםהתחילהמכוחהתקשרותעםרשויות30ע
מקומיותאועםגופיםאחריםתמשיךהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול
להפעילהבהתאםלתנאיההתקשרות,כלעודהיאבתוקףועדתוםתקופתההתקשרות
שנקבעה,אלאאםכןהחליטמנהלהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהולאחרת,
באישורהשר;לאיחליטהמנהלעלהפסקתתכניתכאמורבסעיףזהאלאלאחרשנתן
לרשותהמקומיתאולגוףהאחרשהםצדלהתקשרותהזדמנותלהשמיעאתטענותיהם
ומטעמיםשיירשמו;איןבהוראותסעיףזהכדילגרועמהתרופותהעומדותלצדדים

להתקשרותלפיכלדיןע

הוראותמעבר
לענייןתכניות

שהופעלוערביום
התחילה





אגרהאוהיטלאותשלוםחובהאחרשישלשלמולפי
דיןאוהסכםולהבהירכילאיהיהבכךכדילפטוראדם
מכלחבותשלמס,היטלאגרהאותשלוםחובהשחלהעל

הבעליםאוהמחזיקבנכסערבהעברתולקנייןהמדינהע

הרשות התחילה ביום כי למוצע בהתאם  סעיף 28 
הלאומיתתחדללהיותאישיותמשפטית,מוצע 
לקבועכיכלהליךמשפטישלהרשותהלאומיתאונגדה
שהיהתלויועומדערביוםהתחילהוכןכלעילהלהליך
משפטישהיתהקיימתבאותומועד,יוסיפולעמודבתוקפם
ויראואותםכאילוהיושלהמדינהאונגדה,לפיהעניין,

ביוםהתחילהע

טרם הלאומית הרשות נכסי מיפוי לצורך  סעיף 29
היערכות ולצורך המדינה לקניין העברתם 
לסגירתהרשותהלאומיתותפיסתחזקהבנכסיהעליידי
פרסומו מיום ימים 30 בתוך כי לקבוע מוצע המדינה,
שלהחוק,הרשותהלאומיתתמסורלממונהעלהנכסים,
רשימהמפורטתשלנכסיהעעודמוצעלקבוע,כיהממונה
כל הלאומית מהרשות לדרוש רשאי יהיה הנכסים על
ו' פרק הוראות קיום לשם הדרושים מסמך או מידע
לחוקהמוצע,לרבותבענייןעובדים,נכסים,התקשרויות
והליכיםמשפטייםוכיאםדרשהממונהעלהנכסיםמידע
אומסמכיםכאמור,הרשותתעבירלואותם,לפידרישתו

ובתוךזמןסבירע

שהפעילה תכנית ככלל, כי לקבוע מוצע  סעיף 30
מכוח התחילה יום ערב הלאומית הרשות 
אחרים, גופים עם או מקומיות רשויות עם התקשרות
ובאלכוהול בסמים באלימות, למאבק הרשות תמשיך
להפעילהבהתאםלתנאיההתקשרות,כלעודהיאבתוקף
לאור זאת, עם שנקבעהע ההתקשרות תקופת תום ועד
העדרנתוניםמספקיםבעתהזולענייןטיבההתקשרויות
שלהרשותהלאומיתומשךההתקשרותעלפיהן,מוצע
בסמים באלימות, למאבק הרשות מנהל את להסמיך
ובאלכוהול,באישורהשר,לקבועאחרת;זאתבלילגרוע
מהתרופותהעומדותלצדדיםלהתקשרותלפיכלדין,ובכל
הנוגעלהפסקתהתקשרותעםרשותמקומית-בכפוףלמתן
הזדמנותלרשותהמקומיתאולגוףהאחרלהשמיעאת

טענותיהםומטעמיםשיירשמוע

המשרד אלימותשהפעיל למניעת תכנית כי יצוין
עם התקשרות מכוח התחילה יום ערב הפנים לביטחון
- זה )בסעיף אחרים גופים עם או מקומיות רשויות
פיה על לפעול וימשיכו בתוקפה תעמוד ההתקשרות(,
בהתאםלתנאיההתקשרות,כלעודהיאבתוקףועדתום

תקופתההתקשרותשנקבעהע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-1111,כ"זבטבתהתשע"ז,2017ע1ע25 794

להלןנוסחחוקהרשותהלאומיתלמלחמהבסמים
ובשימושלרעהבאלכוהול,התשמ"ח-1988,שמוצעבסעיף

16להצעתהחוקלבטלו:

חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה 
באלכוהול, התשמ"ח-1988

פרק א': פרשנות

הגדרות

בחוקזה-  .1

"אלכוהול"-משקאותמשכריםכהגדרתםבפקודת
המשקאותהמשכרים)ייצורומכירה(,לרבותכוהלאתילי,
אתנול,אתילואלכוהולולמעטסמיםותרופותהמוכניםאו

הנמכריםעלידירוקח;

"השר"-ראשהממשלה;

"סמים"-סמיםמסוכניםכהגדרתםבפקודתהסמים
אחרים וסמים התשל"ג-1973, חדש[, ]נוסח המסוכנים
שיקבעהשרבתקנות,לאחרהתייעצותעםשרהבריאות
של הסמים בנגע למלחמה המיוחדת הועדה באישור
אחרת ועדה באישור כאמור, ועדה הוקמה לא הכנסת;

שהכנסתתקבעלעניןחוקזה;

"שימושלרעהבסמיםאובאלכוהול"-לרבותכל
עשיההקשורהבסמים,שלאלצורךמטרותרפואיותאו
באלכוהול עשייההקשורה שלאלפיהרשאהכדיןוכל

הנוגדתאתהוראותהדיןע

פרק ב': הרשות

סימן א': הקמת הרשות ותפקידיה

הקמת הרשות

בסמים למלחמה הלאומית הרשות בזה מוקמת 2ע
ובשימושלרעהבאלכוהול)להלן–הרשות(ע

הרשות תאגיד

הרשותהיאתאגידע 3ע

הרשות גוף

הרשותתהיהגוףמבוקרכמשמעותובסעיף9)6(לחוק 4ע
מבקרהמדינה,תשי"ח-1958]נוסחמשולב[ע

תפקידי הרשות

הרשותתקבעמדיניותמניעה,טיפול,שיקום, )א( 5ע
בסמים לרעה השימוש בתחום חוק ואכיפת ענישה
ולפעילות לפעילותה בסיס תהווה שזו כדי ובאלכוהול
הממשלהבנושא;גיבשההרשותמדיניותבאחדהנושאים
אם הממשלה לאישור השר יביאה תפקידיה, שבתחום

ביקשהזאתהרשותע

בלילפגועבכלליותהאמורבסעיףקטן)א(יכללו )ב(
תפקידיהרשותגםאתאלה:

משרדי בין פעולה שיתוף מדיניות לגבש )1(
הממשלה,הרשויותהמקומיותוגופיםאחרים
בסמים לרעה השימוש בתחום הפועלים

ובאלכוהול,לתאםולקדםשיתוףפעולהזה;

ושירותים פעולה מסגרות ולקדם לתכנן )2(
ולאכיפת לענישה לשיקום, לטיפול, למניעה,
החוק,בתחוםהשימושלרעהבסמים,בהתאם

למדיניותהרשות;

בסמים לרעה השימוש למניעת לפעול )3(
ובאלכוהול,עלידיהרחבתהחינוךלתלמידים
ולנוערוהעמקתו,ביןבמסגרתבתיהספרובין

במסגרותאחרות;

ולהעמקת ההסברה להרחבת לפעול )4(
המודעותהציבוריתלנגעהסמיםוהאלכוהול

במגמהלמנועאתהשימושלרעהבהם;

לניהולם לפיתוחם, להקמתם, לפעול )5(
שירותים מתאימות, מסגרות של ולהחזקתם
לשיקום, לטיפול, למניעה, פעולה ותכניות
לענישהולאכיפתהחוק,בתחוםהשימושלרעה
בסמיםובאלכוהולבהתאםלמדיניותהרשות

ובשיתוףעםהמשרדיםהנוגעיםבדבר;

ולשירותי הממלכתיים לשירותים לסייע )6(
ובהכוונה בייעוץ המקומיות הרשויות
ובבני ואלכוהול סמים בנפגעי לטיפול בנוגע

משפחותיהם;

לעודדפעולותהתנדבותיותבקרביחידים )7(
וגופיםלמניעה,לטיפולולשיקוםשלמשתמשים
לרעהבסמיםובאלכוהול,להדריכם,להנחותם

ולפקחעלפעולותיהם;

ליזוםולתאםהכשרהוהסמכהשלכוחאדם )8(
מקצועיבמוסדותובשירותיםהפועליםבתחום
המניעה,הטיפולוהשיקוםשלמשתמשיםלרעה

בסמיםובאלכוהול,ולפקחעלפעולותיהם;

לפעוללמעקבאחראכיפתהחוקוהענישה )9(
ובאלכוהול, בסמים לרעה השימוש בתחום

ולהציעהצעותבעניןזה;

לקבועכלליםלהקצבותלגופיםהפועלים )10(
של והשיקום הטיפול המניעה, בתחום
מתוך ובאלכוהול בסמים לרעה משתמשים

תקציבהרשותולהקצותם;

ידע לפתח מחקרים, ליזום מידע, לרכז )11(
בתחוםפעולתהשלהרשות,בכפוףלהוראות

כלדין;

ארציים גופים עם קשרים לקיים )12(
ובינלאומייםהפועליםבתחוםהשימושלרעה

בסמיםובאלכוהולע

ר ב ס ה ה י  ר ב ד ל ח  פ ס נ
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סימן ב': מועצת הרשות

מועצת הרשות

ושלושה ארבעים ובה מועצה תהיה לרשות )א( 6ע	
חבריםשימנההשר,באישורהממשלה;הודעהעלהמינוי

תפורסםברשומותע

המועצהתהיהמורכבתמאלה: )ב(

ששהעשרבעליתפקידיםכמפורטבתוספת; )1(

כל של משרדו עובדי מבין אחד נציג )2(
שר הפנים, שר הממשלה, ראש מאלה: אחד
המשפטים,שרהאוצר,שרהבינויוהשיכוןושר

הבטחון;

נציגאחדשלכלאחדמאלה:המוסדלביטוח )3(
לשיקום הרשות התעסוקה; שירות לאומי;
האסיר;המועצהלהשכלהגבוהה;ההסתדרות
הפסיכולוגים; הסתדרות בישראל; הרפואית
הסתדרות הסוציאליים; העובדים איגוד
הישראליתלקרימינולוגיה; האגודה האחיות;
מרכזהשלטוןהמקומי;מועצתתנועותהנוער;
המועצההלאומיתלמחקרופיתוח;הסתדרות

המורים;ארגוןהמוריםהעל–יסודיים;

מקרב אחד השר, שימנה חברים שלושה )4(
התנועותהקיבוציות,אחדמקרבגופיםמתנדבים
מקרב ואחד בסמים, במשתמשים המטפלים

קופותהחולים,בהתייעצותעםשרהבריאות;

ארבעהנציגיציבורשיקבעהשרע )5(

נושא להזמין המועצה רשאית שר לבקשת )ג(
תפקידנוסףלדיוניהכמשתתףקבעע

עם התייעצות לאחר בצו לקבוע רשאי השר )ד(
מהתפקידים תפקיד בעל במקום כי בדבר, הנוגע השר
האמוריםבתוספת,ייקבעבעלתפקידאחרמאותומשרד,
הקשורבנושאהמלחמהבסמיםובשימושלרעהבאלכוהולע

יושב ראש

השרימנהמביןחבריהמועצהיושב–ראשלמועצה; 7ע
השררשאילמנותמביןחבריהמועצהאדםשיהיהממלא–

מקוםליושב–ראשהמועצהע

תקופת כהונה

תקופתכהונתםשלחבריהמועצהשמונובהתאם 8ע
מועצה חבר שנים; שלוש תהיה )5( עד 6)ב()2( לסעיף
שתקופתכהונתותמהניתןלמנותומחדשעחברמועצה
שכהונתותמהיוסיףלכהןעדמינויחבראחרבמקומו,או

עדמינויומחדש,לפיהעניןע

העברת חבר

השררשאילהעבירחברמועצהמכהונתואםהוא: 9ע

הורשעבעבירהשישעמהקלון; )1(

אינומסוגלמטעמיבריאותלמלאאתתפקידיו; )2(

נעדרללאסיבהמוצדקתמארבעישיבותרצופות )3(
שלהמועצהע

חילופי חברים

חדלחברמועצהלכהןבתפקידשבשלומונהחבר 10ע
מועצהאושלאנתקיימובועודהתנאיםשבשלהםמונה
וכןאםהתפטרמהמועצה,הועברמכהונתואונפטר,יתמנה
במקומוחבראחרבאותהדרךבהנתמנהאותוחברמועצהע

תפקידי המועצה

תפקידיהמועצהיהיו: 11ע

להתוותאתקוויהפעולהשלהרשות; )1(

להנחותאתהמינהלהבמילויתפקידיהולפקח )2(
עלפעולותיה;

לדוןבהצעתהתקציבהשנתיכאמורבסעיף18, )3(
בדין–וחשבוןהשנתיובכלעניןאחרהנוגעלפעילותה

שלהרשותע

מינוי ועדה

המועצהרשאיתלמנותמביןחבריה,לנושאשבתחום 12ע
תפקידיה,ועדהקבועהאוועדהלעניןמסוים,למנותלה
יושבראשולאצוללהמסמכויותיה,כפישתקבע;אולם
המועצהלאתאצוללועדהשמינתהכאמוראתהסמכויות

הבאות:

הסמכותלהתוותאתקוויהפעולהשלהרשות )1(
לפיסעיף11)1(;

הסמכותלדוןולהכניסשינוייםבהצעתהתקציב )2(
לפיסעיף11)3(רישהע

תוקף

לא מועדותיה ועדה של או המועצה של החלטה 12אע
תיפסלמחמתזהבלבדשבזמןקבלתההיהמקומושלחבר

המועצהאוחברהועדהפנוימכלסיבהשהיאע

סדרי דיון

לקבוע רשאי המועצה, עם בהתייעצות השר, )א( 13ע
המועצה כינוס דרכי חוקי, מנין בדבר הוראות בתקנות
סמכויות ההצבעה, סדרי ישיבותיהן, וניהול וועדותיה
יושב–ראשהמועצהאויושב–ראשועדה,והחזרהוצאות
שנגרמולחבריהמועצהולחבריהמינהלהשאינםעובדי
בישיבות דהשתתפותם עקב מדינה עובדי או הרשות

המועצה,הועדותאוהמינהלהע

המועצהוועדותיהיקבעואתסדריעבודתןאם )ב(
לאנקבעובתקנותכאמורבסעיףקטן)א(ע

המועצהתתכנסארבעפעמיםבשנהלפחותע )ג(
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סימן ג': מנהל הרשות, המינהלה ותפקידיה

מנהל הרשות, כהונתו וסמכויותיו

ובאישור המועצה, עם בהתייעצות השר, )א( 14ע
עם בהתייעצות השר לרשותע מנהל ימנה הממשלה,

המועצהרשאילמנותסגןלמנהלהרשותע

תקופתכהונתושלהמנהלתהיהחמששנים; )א1(
השר,בהתייעצותעםהמועצהובאישורהממשלה,רשאי
לשובולמנותובתוםכלתקופתכהונה,לתקופתכהונה

נוספתע

כהונתהמנהלתפקעבאחתמאלה: )א2(

לשר שהגיש בכתב בהודעה התפטר )1(
באמצעותהמועצה;

ובאישור המועצה עם בהתייעצות השר, )2(
קבע, דרך מהמנהל, נבצר כי קבע הממשלה,

למלאאתתפקידו;

ובאישור המועצה עם בהתייעצות השר, )3(
הממשלה,החליטלהעבירומכהונתומטעמים

שיפורטוע

ולהחלטותהמועצה להוראותחוקזה בכפוף )א3(
כלהסמכויותהדרושותלניהול למנהל והמינהלהיהיו
בשמה, הסכמים על ולחתום לייצגה זה ובכלל הרשות

למעטהסמכותלחתוםעלהסכמיםבינלאומייםע

המנהלרשאילאצולמסמכויותיולפיחוקזה )א4(
כל על לחתום כוחו את הרשותוליפות מעובדי לעובד

מסמךבשםהרשותע

שתהא המינהלה, בידי ינוהלו הרשות עניני )ב(
מורכבתממנהלהרשות,סגנו—אםנתמנהכאמור,ושבעה
מאלה: אחד כל של משרדו עובדי מבין שימונו חברים
השר,שרהאוצר,שרהבריאות,שרהחינוךוהתרבות,שר
המשטרה,שרהמשפטיםושרהעבודהוהרווחה,ושלושה
נציגיציבורשימנההשרבהתייעצותעםהמועצהמבין

חבריהמועצהשאינםעובדיהמדינהע

מספרחבריהמינהלהלאיעלהעלשניםעשרע )ג(

תפקיד המינהלה

תפקידיהמינהלההם: 15ע

לפעוללביצועתפקידיהרשותבהתאםלהנחיות )1(
המועצה;

להכיןאתהתקציבהשנתישלהרשותולהגישו )2(
למועצה;

להגישלמועצהדין–וחשבוןשנתיעלפעולות )3(
הרשותוכלדין–וחשבוןאחרשתדרושהמועצהעל

פעולותהרשות;

לפרסםסיכוםשנתיעלפעולותהרשות; )4(

להעבירלשרלפידרישתודין–וחשבוןאומידע )5(
עלעניןשהואבגדרתפקידיהוסמכויותיה;

למנותאתעובדיהרשותולקבועאתתפקידיה )6(
וסמכויותיהם,כאמורבסעיף17ע

סמכויות המינהלה

פעולה כל הרשות בשם לבצע מוסמכת המינהלה 16ע
למעט זה, חוק פי על הרשות תפקידי למילוי הדרושה

פעולותשיוחדובחוקזהלמועצהע

עובדי הרשות

השריקבעבהתייעצותעםשרהאוצראתהתקן )א( 17ע
לעובדיהרשותע

דיןקבלתםשלעובדיםלרשותומינוייהםיהיה )ב(
כדיןזהשלעובדיהמדינה,בשינוייםשייקבעובתקנותע

שכרםותנאיעבודתםשלעובדיהרשות,לרבות )ג(
המדינה עובדי של עבודתם כתנאי יהיו וסגנו, המנהל

ובתיאומיםשתקבעהמינהלהבאישורהשרע

סימן ד': תקציב וכספים

תקציב

המועצה, שקבעה לתאריך תכין, המינהלה )א( 18ע
הצעתתקציבשנתילרשותותגישאותולמועצהעבנסיבות
מיוחדותרשאיתהמינהלהלהגישהצעתתקציבלתקופה

קצרהמשנהוכןהצעתתקציבנוסףע

המועצהתדוןבהצעתהתקציבותעביראותה )ב(
לשרבשינוייםשייראולהע

תקציבהרשותטעוןאישורהשרע )ג(

מימון

וממענקים המדינה מאוצר ימומן הרשות תקציב 19ע
ותרומותשתקבלהרשותע

פרק ג': פעילות משרדי הממשלה והפיקוח על הרשות

פעילות משרדי הממשלה

משרדיהממשלהיפעלובשיתוףפעולהעםהרשות 20ע
בענייניםשבתחומהשלהרשותעתקנותשיתקיןשרבענינים
שמתפקידיהרשותיהיובהתייעצותעםהשרהממונהעל

ביצועחוקזהע

פיקוח

הרשותתעבירמדישנהלשרדין–וחשבוןעל )א( 21ע
פעולותיה;כןתפרסםהרשותסיכוםשנתישלפעולותיהע

הרשותתעבירבכלעתלשרלפידרישתו,דין )ב(
וחשבוןוכןמידעשוטףאוחד-פעמיעלכלעניןשהואבגדר

תפקידיהוסמכויותיהע

פרק ד': הוראות שונות

קיום סמכויות

המינהלהותוקף או ועדותיה המועצה, של קיומם 22ע
החלטותיהםלאייפגעומחמתשנתפנהמקומושלחבראו

שהיהפגםבמינויוע
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סמכות לקבל מידע וסודיות

מנהלהרשותאומישהואהסמיךלכךרשאי )א( 23ע
– וביןבהתנדבות בשכר בין לדרושמכלאדםהעוסק–
בטיפול,גמילהאושיקוםשלמשתמשלרעהבסמיםאו
באלכוהול,כלידיעהומסמךאודין–וחשבון)להלן–מידע(
באישור השר תפקידיהע מילוי לצורך לרשות הדרושים
ועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסתיקבעבתקנותסוג

המידעשניתןלדרושוסדריהעברתו,קבלתוושמירתוע

מישקיבלמידעלפיסעיףקטן)א(חייבלשמרו )ב(
בסודולאלגלותו,אלאכמתחייבלביצועחוקזהאולפי

כלדיןע

דין הרשות כדין המדינה

דיןהרשותכדיןהמדינהלענין: 24ע

ארנונות, אגרות, בולים, מס מסים, תשלום )1(
היטליםותשלומיחובהאחרים;

המדינה(, )אחריות האזרחיים הנזיקים חוק )2(
תשי"ב-1952;

סעדבדרךצומניעהע )3(

דין מנהל הרשות, סגן מנהל הרשות ועובדיה

ועובדי הרשות מנהל סגן הרשות, מנהל דין )א( 25ע
הרשות)להלן–עובדיהרשות(לעניןחיקוקיםאלהכדין

עובדיהמדינה:

משולב[, ]נוסח לכנסת הבחירות חוק )1 (
תשכ"ט-1969;

מפלגתית פעילות )סיוג המדינה שירות חוק )2(
ומגביתכספים(,תשי"ט–1959;

חוקשירותהציבור)מתנות(,תש"ם–1980; )3(

פרישה(, לאחר )הגבלות הציבור שירות חוק )4(
תשכ"ט–1969;

פקודתהראיות]נוסחחדש[,תשל"א–1971; )5(

פקודתהנזיקין]נוסחחדש[ע )6(

תשכ"ג-1963 )משמעת(, המדינה שירות חוק )ב(
כאילו הרשות עובדי על יחול המשמעת( חוק - )להלן
היועובדיהמדינה;לעניןזהבחוקהמשמעתיבואראש
בחוק שמדובר מקום בכל השר של במקומו הממשלה
האמורבשרומנהלהרשותיבואבמקוםהמנהלהכללי

בכלמקוםשמדוברבובחוקהאמורע

שמירת סמכויות

הוראותחוקזהאינןבאותלגרועמסמכותשניתנהעל 26ע
פיכלדיןע

ביצוע ותקנות

ראשהממשלהממונהעלביצועחוקזהוהוארשאי 27ע
להתקיןבאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת

תקנותבכלעניןהנוגעלביצועוע

הוספת סעיף 65ד בפקודת בריאות העם

)התיקוןבוצעבפקודתבריאותהעם,1940(ע 28ע

תחילה

ששה בתום ,28 סעיף למעט זה, חוק של תחילתו 29ע
חודשיםמיוםפרסומוע

תוספת

)סעיף6)ב()1((

ואלה בעלי התפקידים במועצת הרשות:

הנפש, בריאות שירותי ראש הבריאות: במשרד 1ע 
המתאםהארצילנפגעיסמיםואלכוהול,מנהלמרכזשיקום
לנפגעיסמיםשקבעראששירותיבריאותהנפש,מנהלאגף

הרוקחותוראששירותיבריאותהציבור;

לנוער האגף מנהל והרווחה: העבודה במשרד 2ע 
ולצעיריםושירותיתיקון,מנהלהאגףלשירותיםחברתיים

ומפקחהאגףלהכשרהוהשתלמותמקצועית;

במשרדהחינוךוהתרבות:סגןמנהלהמינהלהפדגוגי, 3ע 
מנהלתחוםקידוםנוערבמינהלחברהונוער,ממונהעל
מרכז ומנהל ואלכוהול סמים ולמניעת לבריאות חינוך

ההסברה;

בעליתפקידיםאחרים:ראשמחלקתמודיעיןבמשטרת 4ע 
ראש בתי-הסוהר; בשירות האסיר מינהל ראש ישראל;
מדורפסיכיאטריהבמפקדתקציןרפואהראשיבצבאהגנה

לישראל;פרקליטמחוזבפרקליטותהמדינהע
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