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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 121( )ועדה למיגור אלימות(, התשע"א–2010 *

   
בפקודת העיריות 1, אחרי סעיף 149יא יבוא:1 הוספת סעיף 149יב

"ועדה למיגור 
אלימות

בכל עיריה תוקם ועדה שתפקידה לאסוף ולנתח נתונים 149יב  )א( 
בתחום  והפשיעה  העבריינות  האלימות,  למעשי  הנוגעים 
העיריה, לבחון את התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים 

אלה, לגבש תכניות חדשות ולעקוב ולפקח אחר ביצוען 
חברי הוועדה יהיו – )ב( 

ראש העיריה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע,   )1(
והוא יהיה היושב ראש;

המנהל הכללי של העיריה;  )2(
מנהל אגף החינוך בעיריה;  )3(
מנהל אגף הפיקוח בעיריה;  )4(

ממונה הביטחון בעיריה;  )5(
מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים   )6(

חברתיים בעיריה;
האחראי על שיקום האסיר בעיריה;   )7(

היועץ לענייני אזרחים ותיקים בעיריה;  )8(
המרחב  מפקד  שיקבע  כפי  ישראל,  משטרת  נציגי   )9(

שבתחום סמכותו נמצאת העיריה;
שני חברי המועצה לכל היותר, כפי שיקבע יושב   )10(

ראש הוועדה;
חברים נוספים ובין היתר נציגי ארגונים העוסקים   )11(

בזכויות נפגעי עבירה, כפי שיקבע יושב ראש הוועדה 
באישור הוועדה, ניתן למנות ממלא מקום זמני במקומו  )ג( 

של חבר הוועדה, אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין "
תיקון פקודת 

המועצות 
המקומיות

בפקודת המועצות המקומיות 2, בסעיף 13ב, אחרי "149יא" יבוא "ו־149יב" 2 

להגביר  נועדה  בזה  המתפרסמת  החוק  הצעת 
למיגור  במאבק  המקומיות  הרשויות  של  מעורבותן  את 
הפשיעה  אירועי  במספר  העלייה  מגמת  נוכח  האלימות, 
בכלל ומעשי האלימות בפרט  בשל אופייה הייחודי של 
כל רשות מקומית, מוצע כי בכל עיריה תוקם ועדה למיגור 
בוועדה  סגנו   או  העיריה  ראש  יעמוד  ובראשה  אלימות, 
ובכלל  לעניין,  הנוגעים  המקצוע  אנשי  כל  חברים  יהיו 
זה נציגי המשטרה ומנהלי אגפים בעיריה  הרכב זה של 
ראייה  מתוך  התופעה  עם  להתמודדות  יסייע   הוועדה 

חברתית רחבה ותוך בחינת היבטים שלה בתחומים חינוך, 
ותנתח  תאסוף  הוועדה  כי  לקבוע  מוצע  ואכיפה   רווחה 
את הנתונים הנוגעים למעשי האלימות בתחום העיריה, 
תבחן את התכניות הקיימות להתמודד עם מעשים אלה, 
אם ישנן, ותגבש תכניות חדשות למאבק בתופעה בתחום 

העיריה, על פי הצורך 

מועצות  על  גם  אלה  הוראות  להחיל  מוצע 
מקומיות 
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