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בפקודת העיריות) 1להלן ― הפקודה( ,אחרי סעיף 149י יבוא:
149יא) .א( המועצה תבחר ועדה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות לקידום
טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים ,לגבי מניעה ,שיקום וטיפול,
לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך והסברה,
בין השאר ,לענין הדין בשימוש בסמים; הוועדה תגיש לאישור המועצה
את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.

"ועדה למאבק
בנגע הסמים
המסוכנים

חברי הוועדה יהיו ―

)ב(

) (1שלושה חברי מועצה לכל היותר ,בכפוף להוראות סעיף
קטן )ג( ,שאחד מהם יהיה היושב ראש ,כפי שתבחר המועצה;
)(2

מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים;

)(3

מנהל מחלקת חינוך;

)(4

שני נציגי ציבור ,שיבחר ראש העיריה באישור המועצה;

) (5מנהל בית ספר בתחום שיפוטה של העיריה ,שניתן בו חינוך
על-יסודי ,שימנה מנהל מחלקת חינוך;
) (6נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים שימנה המנהל
הכללי של הרשות.
)ג( מספר חברי המועצה שיכהנו בוועדה למאבק בנגע הסמים
המסוכנים מכוח סעיף קטן)ב() (1ייקבע על ידי המועצה ,כך שכלל מספר
החברים בוועדה יהיה בלתי זוגי".
תיקון התוספת
הרביעית
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תיקון פקודת
המועצות
המקומיות ―
מס' 41

.3

בתוספת הרביעית בפקודה ,אחרי סעיף  10יבוא:
"10א .בתקציב יהיה סעיף בשביל מאבק בנגע הסמים שיכלול פריטי הכנסה והוצאה,
אם החליטה המועצה לעשות כן".
בפקודת המועצות המקומיות― 2
)(1

בסעיף 13ב ,במקום "149י" יבוא "149י149 ,יא";

) (2בסעיף  ,34בכותרת השוליים ,בסופה יבוא "ותקציב" ובו ,אחרי "בפרק  "11יבוא
"וסעיף 10א בתוספת הרביעית".
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