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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול )תיקון(, 
התשפ"א-2020

הצעות חוק הממשלה - 1379, ט"ז בכסלו התשפ"א, 2.12.2020
בחוקהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול,התשע"ז-ע1201)להלן-החוק1צשינוישםהחוק

העיקרי(,בשםהחוק,במקום"הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול"יבוא
"הרשותהלאומיתלביטחוןקהילתי"צ

בסעיף1לחוקהעיקרי-2צתיקוןסעיף1

בהגדרה""הרשות","הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול"",בכלמקום, )1(
במקום"הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול"יבוא"הרשותהלאומיתלביטחון

קהילתי";

בהגדרה"השר",במקום"השרלביטחוןהפנים"יבוא"השרלחיזוקוקידוםקהילתי"צ )2(

תיקוןכותרת
פרקב'

בכותרתפרקב'לחוקהעיקרי,במקום"הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול"3צ
יבוא"הרשותהלאומיתלביטחוןקהילתי"צ

בסעיף2לחוקהעיקרי,במקום"במשרדלביטחוןהפנים"יבוא"במשרדלחיזוקוקידום4צתיקוןסעיף2
קהילתי"ובמקום"הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול"יבוא"הרשותהלאומית

לביטחוןקהילתי"צ

בסעיף3לחוקהעיקרי-5צתיקוןסעיף3

ביוםח'בסיווןהתש"ף)31במאי2020(קיבלה  כללי 
הממשלהאתהחלטהמס'31שעניינה"הקמת 
המשרדלחיזוקוקידוםקהילתיותיקוןהחלטתממשלה"
השאר, בין הוחלט, שבה הממשלה(, החלטת - )להלן
לחוק־יסוד: 31)ג( סעיף לפי הממשלה לסמכות בהתאם
הממשלה,להקיםמשרדחדששייקרא"המשרדלחיזוק

וקידוםקהילתי"צ

לחוק־יסוד: 31)ב( לסעיף בהתאם הוחלט, עוד
את קהילתי וקידום לחיזוק לשרה להעביר הממשלה,
הסמכויותהנתונותלשרלביטחוןהפניםלפיחוקהרשות
למאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול,התשע"ז-ע201)להלן
-חוקהרשות(,וכןאתהסמכויותהנתונותלשרלביטחון
הפניםלפיסעיף36ח)ב(לפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסח
זואושרהכנדרשעלידי חדש[,התשל"ג-3עו1צהחלטה

הכנסתביוםט'בסיווןהתש"ף)1ביוני2020(צ

נוסףעלכך,הוטלעלהשרהלחיזוקוקידוםקהילתי
לפרסםתזכירחוקלתיקוןחוקהרשות,אשרלפיותועבר
- )להלן ובאלכוהול בסמים באלימות, למאבק הרשות
הרשות(ותקציבהלמשרדלחיזוקוקידוםקהילתי,וכןייערכו

תיקוניםמשלימיםנוספיםבחוקהרשות,ככלשיידרשוצ

הממשלה להחלטת משלים וכצעד האמור, עקב
כאמור,מוצעבהצעתחוקזולתקןאתחוקהרשותולקבוע
כיהרשותתפעלבמשרדלחיזוקוקידוםקהילתי,ותיקרא
"הרשותהלאומיתלביטחוןקהילתי"צעודמוצעלבצעבחוק

הרשותתיקוניםמשלימיםהנדרשיםבשלהעברתהרשות
מהמשרדלביטחוןהפניםלמשרדלחיזוקוקידוםקהילתי,

ותיקוניםנוספים,כפישיפורטולהלןצ

מוצעלשנותאתשםהרשותמ"הרשותלמאבק סעיפים 
באלימות,בסמיםובאלכוהול"ל"רשותהלאומית ,)1(2 ,1 
לביטחוןקהילתי"ולבצעהתאמותבכלמקום  3 ו–11

בחוקהרשותשבומוזכרשםהרשות,וכןלתקן 
אתשםהחוקצשםהרשותהמוצעשםדגשעלפעילותה
המרכזיתשלהרשותביישוםתכניותמקצועיותברשויות
ובאלכוהול, בסמים ושימוש אלימות למניעת מקומיות
פעולות קידום לצורך בקהילה גורמים גיוס זה ובכלל

בתחומיםאלהצ

בהמשךלהעברהשלהסמכויותהנתונותכיום  סעיפים
לשרה הרשות, חוק לפי הפנים לביטחון לשר ,4 ,)2(2 
לחיזוקוקידוםקהילתי,מוצעלתקןאתההגדרה  6, ו־10

שבמקום כך הרשות לחוק 1 שבסעיף ה"שר" 
"השרלביטחוןהפנים"יבוא"השרלחיזוקוקידוםקהילתי"צ
מהעברת הנובעות ההתאמות את לבצע מוצע כן כמו
הסמכויותכאמורבסעיפיםאחריםבחוקהרשותשבהם

מוזכרהשרלביטחוןהפניםאוהמשרדלביטחוןהפניםצ

3לחוקהרשותשעניינו מוצעלתקןאתסעיף  סעיף 5
פעילותה מתחומי ולמחוק הרשות, תפקידי 
שלהרשותהמנוייםברישהשלהסעיףאתתחוםמניעת
עבריינותצזאת,בהתאםלהחלטתהממשלהלהעביראת

ס"חהתשע"ז,עמ'1136צ 1
הערות
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ברישה,במקום"אלימות,עבריינות"יבוא"אלימות"; )1(

ו–)11(,במקום"בתחומיהמניעהוהאכיפה"יבוא"בתחומי )10( ,)2( בפסקאות )2(
פעילותה";

בפסקה)3(,במקום"רשויותמקומיות,משטרתישראל"יבוא"רשויותמקומיות"; )3(

)4(,במקום"למשרדיםממשלתיים,משטרתישראל"יבוא"למשרדים בפסקה )4(
ממשלתיים"צ

בסעיף5לחוקהעיקרי,במקום"המשרדלביטחוןהפנים"יבוא"המשרדלחיזוקוקידום6צתיקוןסעיף5
קהילתי"צ

בסעיף6לחוקהעיקרי-עצתיקוןסעיף6

בסעיףקטן)א(,במקום"שתייעץלרשות"יבוא"שתפקידהלייעץלשר"ובמקום )1(
"לבקשתהרשות"יבוא"לבקשתהשר";

בסעיףקטן)ב(- )2(

)1(,במקום"הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול"יבוא בפסקה )א(
"הרשות";

אחריפסקה)8(יבוא: )ב(

נציגהשרלביטחוןהפנים,מביןעובדימשרדו;"צ ")8א(

בסעיף8לחוקהעיקרי,בפסקה)2(,במקום"6)ב()1(עד)8("יבוא"6)ב()1(עד)8א("צ8צתיקוןסעיף8

בסעיף10)ג(לחוקהעיקרי,במקום"אחתלארבעהחודשיםלפחות"יבוא"לפחותפעמייםוצתיקוןסעיף10
בשנה"צ

בסעיף12לחוקהעיקרי,במקום"מהמשרדלביטחוןהפנים"יבוא"מהמשרדלחיזוק10צתיקוןסעיף12
וקידוםקהילתי"צ

הרשות מהמשרד לביטחון הפנים, האמון, בין השאר, על 
משטרת ישראל ועל גופי אכיפה נוספים, למשרד לחיזוק 
נכונה את תפקידי הרשות  וכדי לשקף  וקידום קהילתי, 
שתחום עיסוקה העיקרי הוא מניעת תופעות אנטי־חברתיות. 
תחום מניעת עבריינות נוגע לגורמים העוסקים באכיפה, 
והרשות אינה גוף העוסק באכיפה, וסמכויות אכיפה לא 
הופעלו על ידה גם בעבר. זאת, גם בשים לב לכך שמדיניות 
אכיפה נכון שתיקבע על ידי גורמי האכיפה. בהמשך לאמור 
לעיל מוצע למחוק מרשימת הפעולות שרשאית הרשות 
 ,)2( לבצע לצורך ביצוע תפקידיה, המפורטות בפסקאות 

)10( ו–)11(, של סעיף 3, את העיסוק בתחום האכיפה.

ו–)4(של )3( נוסףעלכךמוצעלהשמיטמפסקאות
3אתהמילים"משטרתישראל",מכיווןשמשטרת סעיף
המשרד אמון שעליהם מהגופים גוף מהווה ישראל
לביטחוןהפנים,הנכללבמסגרתמשרדיהממשלההנזכרים
בגופים ישראל משטרת נכללת וכן האמורות בפסקאות
ולאכיפה לשיקום לטיפול, למניעה, הפועלים הנוספים
בתחומיפעילותהשלהרשות,הנזכריםאףהםבפסקאות
זוכדילמנועקידום האמורותציובהרכיאיןבהשמטה
מתן או ישראל עםמשטרת הרשות של שיתופיפעולה

סיועלמשטרתישראלצ

ימנה השר כי קובע הרשות לחוק 6)א( סעיף  סעיפים
ועדהמייעצתלענייןמאבקבסמיםובאלכוהול,  7 עד 9
בסמים באלימות, למאבק לרשות שתייעץ 
לבקשת וכן, בנושא, המדיניות בהתוויית ובאלכוהול
)להלן הרשות לתפקידי הנוגע אחר עניין בכל הרשות,
הוועדהצ הרכב את מפרט לחוק 6)ב( סעיף הוועדה(צ -
מוצעלתקןאתסעיף6)א(ולקבועכיהוועדהתייעץלשר
בהתווייתמדיניות,וכן,לבקשתו,בכלענייןאחרהנוגע
לתפקידיהרשותצכמוכן,מוצעלתקןאתסעיף6)ב(ולהוסיף
זאת, הפניםצ לביטחון המשרד של נציג הוועדה להרכב
למשרד הפנים לביטחון מהמשרד הרשות העברת עקב
של עיסוקו לתחומי לב ובשים קהילתי וקידום לחיזוק
המשרדלביטחוןהפניםבכלהנוגעלנושאיםשלגביהם
נדרשתהוועדההמייעצתלייעץלשרצבהתאמהמוצעלתקן
אתסעיף8לחוקהרשותשעניינופקיעתכהונהשלחבר

הוועדהצ

נוסףעלכך,בשיםלבלכךשבהתאםלתיקוןהמוצע
בסעיף6)א(לחוקהרשותהוועדההמייעצתמהווהגורם
מייעץנוסףלשרבהתווייתהמדיניותלענייןמאבקבסמים
ובאלכוהול,לצדהרשות,מוצעלתקןאתסעיף10לחוק
הרשותשעניינוסדריעבודתהוועדהולצמצםאתהיקף
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בסמים11צתיקוןסעיף31 באלימות, למאבק "הרשות במקום מקום, בכל העיקרי, לחוק 31 בסעיף
ובאלכוהול"יבוא"הרשות"צ

תיקוןפקודת
העיריות

בפקודתהעיריות12-2צ

בסעיףו14יא)ב(- )1(

בפסקה)1(,במקום"שלושהחברימועצה"יבוא"ארבעהחברימועצה"; )א(

)6(,במקום"הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול"יבוא בפסקה )ב(
"הרשותהלאומיתלביטחוןקהילתי";

אחריפסקה)6(יבוא: )ג(

ברשויותמקומיותשבהןמונהמנהליישובילמאבקבאלימות,בסמים ")ע(
ובאלכוהול-המנהלהיישובישמונהכאמורצ";

בסעיףו14יב)ב(,אחריפסקה)ע(יבוא: )2(

בסמים באלימות, יישובילמאבק מנהל מונה שבהן מקומיות ברשויות ")עא(
ובאלכוהול-המנהלהיישובישמונהכאמור;";

בסעיףו24,בפסקה)32(,במקוםהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול" )3(
יבוא"הרשותהלאומיתלביטחוןקהילתי"צ

ההתכנסויותהמחייבשלהוועדההקבועבסעיףקטן)ג(כך
שהוועדהתתכנסלפחותפעמייםבשנהולאאחתלארבעה

חודשיםלפחות,כפישקבועכיוםצ

העיריות, בפקודת עקיפים תיקונים מוצעים  סעיף 12  
כמפורטלהלן: 

ו14יא)ב()6(לפקודתהעיריות מוצעלתקןאתסעיף )1(
שעניינונציגהרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול
בוועדהלמאבקבנגעהסמיםהמסוכנים,וכןאתסעיףו24)32(
לפקודתהעיריותשעניינוסמכויותיהשלעירייהלבצע
פעולותחינוךומניעהבנושאהסמיםהמסוכניםולפעול
למעןהקמתמוסדותלטיפולבנפגעיסמיםושיקומם,לאחר
הרשות ועם בדבר הנוגעים המשרדים עם התייעצות
למאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהולצבהתאמהלשינוישם
הרשותכאמורלעיל,מוצעבסעיפיםאלהלהחליףאתשם
הרשותמ"הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול"

ל"רשותהלאומיתלביטחוןקהילתי";

במסגרתפעילותהגיבשההרשותתכניתמקצועית )2(
ובאלכוהול בסמים בשימוש ולמאבק אלימות למניעת
התכנית יישום ריכוז לצורך ככלל, מקומיותצ ברשויות
בתחומיהרשותהמקומית,ממנההרשותהמקומיתמנהל

יישובילמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול)להלן-מנהל
התכניתהיישובי(צהגדרתתפקידושלמנהלהתכניתהיישובי
מופיעהבקובץתיאוריהתפקידיםברשויותהמקומיות,אשר
מתפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהפניםצבשלהגדרת
תפקידוומאפייניתפקידושלמנהלהתכניתהיישוביכאמור,
כי ולקבוע מוצעלתקןאתסעיפיםו14יא)ב(ו־ו14יב)ב(
ברשויותמקומיותאשרמינומנהלתכניתיישוביכאמור,
מנהלהתכניתהיישובייכהןכחברבוועדהשלהרשות
המקומיתלמאבקבנגעהסמיםהמסוכנים,אשרהוקמה
לפיסעיףו14יאלפקודה,וכןבוועדהשלהרשותהמקומית
למיגוראלימותאשרהוקמהלפיסעיףו14יבלפקודהצנוסף
עלכךהוראתסעיףו14יא)ג(לפקודהקובעתכימספרחברי
המועצהשיכהנובוועדהלמאבקבנגעהסמיםהמסוכנים
מכוחסעיףו14יא)ב()1(ייקבעעלידיהמועצה,כךשכלל
מספרהחבריםבוועדהיהיהאי־זוגיצכדישלאלהפחית
הסמים בנגע למאבק בוועדה המועצה חברי מספר את
המסוכנים,כפועליוצאמהוספתנציגלוועדה,מוצעלפעול
לתיקוןמספרחבריהמועצההמרבישיהיוחבריםבוועדה,
כךשבמקוםשלושהחברימועצהלכלהיותרכפיהקבוע

היוםיהיוארבעהחברימועצהלכלהיותרצ

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'עו1;ס"חהתשע"ט,עמ'318צ 2

הערות
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תיקוןפקודת
הסמיםהמסוכנים

בפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-3עו31,בסעיף36ח)ב(-13צ

ברישה,במקום"והשרלביטחוןהפנים"יבוא"והשרלחיזוקוקידוםקהילתי"; )1(

)2(,בכלמקום,במקום"הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול" בפסקה )2(
יבוא"הרשותהלאומיתלביטחוןקהילתי"צ

תיקוןחוקהמאבק
בתופעתהשימוש

בחומריםמסכנים

בחוקהמאבקבתופעתהשימושבחומריםמסכנים,התשע"ג-42013,בסעיף5)ב(,במקום14צ
לביטחון הלאומית "הרשות יבוא ובאלכוהול" בסמים באלימות, למאבק "הרשות

קהילתי"צ

יועברו שלפיה הממשלה להחלטת בהמשך  סעיפים
לשרהלחיזוקוקידוםקהילתיהסמכויותהנתונות  13 ו־14

לשרלביטחוןהפניםלפיסעיף36ח)ב(לפקודת 
כך האמור, הסעיף את לתקן מוצע המסוכנים, הסמים
לחיזוק "השר יבוא הפנים" לביטחון "השר שבמקום
וקידוםקהילתי"צנוסףעלכך,עקבההצעהכאמורלעיל
לתקןאתשםחוקהרשותואתשםהרשות,מוצעלתקן
כך המסוכנים הסמים לפקודת 36)ח()ב()2( סעיף את

שבמקום"הרשותלמאבקבאלימות,בסמיםובאלכוהול
ובאלכוהול" בסמים באלימות, הרשותלמאבק חוק לפי
יבוא"הרשותהלאומיתלביטחוןקהילתילפיחוקהרשות
הלאומיתלביטחוןקהילתי"צכמוכןמוצעלתקןאתסעיף
5)ב(לחוקהמאבקבתופעתהשימושבחומריםמסכנים,
התשע"ג-2013,ולקבועכיבמקום"מנהלהרשותלמאבק
הרשות "מנהל יבוא ובאלכוהול" בסמים באלימות,

הלאומיתלביטחוןקהילתי"צ

דינימדינתישראל,נוסחחדשע2,עמ'526;ס"חהתשע"ט,עמ'126צ 3

ס"חהתשע"ג,עמ'221;התשע"ז,עמ'1140צ 4
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