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סעיפים 4 עד 12, 17, 19, פרק ד', סעיפים 55, 56, 58 עד 60, פרקים ח' עד י"ג, סעיפים  ")א( 
109 עד 112, 118)1(, )2(, )5(, )10( ו–)16(, סימנים ב' ו–ג' לפרק ט"ו, ופרק י"ח, לא יחולו 
על כלי שיט שאורכם אינו עולה על 24 מטרים, בין שהם כלי שיט המשמשים למטרות 
פרטיות ובין שאינם כלי שיט המשמשים למטרות פרטיות, ועל אנשי צוות המשרתים 

בכלי שיט כאמור  

על אף הוראות סעיף קטן )א(, השר, בהתייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר,  )א1( 
רשאי להחיל את ההוראות המנויות באותו סעיף קטן על כלי שיט שאורכם אינו עולה 

על 24 מטרים ועיקר עיסוקם בדיג, ועל אנשי צוות המשרתים בכלי שיט כאמור "

בסעיף 230)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )3( יבוא:9 תיקון סעיף 230

קביעה כי ייעוד כלי שיט לספורט או לפנאי, בהתאם לרישיון שיט שניתן לו לפי   )4("
פקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א—1971 )בסעיף קטן זה — רישיון שיט(, ייחשב 

כמטרת ספורט או פנאי לעניין ההגדרה "כלי שיט המשמש למטרות פרטיות";

קביעת מטרות פרטיות לעניין ההגדרה "כלי שיט המשמש למטרות פרטיות",   )5(
וייעודים נוספים על אלה שנקבעו בדרך האמורה בפסקה )4(, שייחשבו מטרות פרטיות 

לעניין זה; תקנות לפי פסקה זו טעונות את אישור ועדת הכלכלה של הכנסת "

סעיפים 172 ו–172א לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 5 ו–6 לחוק זה, יחולו גם על פסקי 10 תחולה
דין של בית המשפט לימאות בשבתו כבית משפט לערעורים שניתנו לפני תחילתו של 
חוק זה, ובלבד שטרם חלף המועד להגשת בקשת רשות ערעור עליהם בהתאם להוראות 

סעיף 172א)ב( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה התשתיות הלאומיות 

והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים )תיקון מס' 3(, התשע"ב—2012*

בחוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח—1988  1 )להלן — החוק העיקרי(, בשם 1 תיקון שם החוק
החוק, במקום "הרשות הלאומית למלחמה בסמים" יבוא "הרשות הלאומית למלחמה 

בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול" 

בסעיף 1 לחוק העיקרי —2 תיקון סעיף 1

לפני ההגדרה "השר" יבוא:  )1(

המשכרים  המשקאות  בפקודת  כהגדרתם  משכרים  משקאות   — ""אלכוהול" 
)ייצור ומכירה(  2, לרבות כוהל אתילי, אתנול, אתיל ואלכוהול ולמעט סמים 

ותרופות המוכנים או נמכרים על ידי רוקח;";

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 658, מיום כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(, עמ' 372 

ס"ח התשמ"ח, עמ' 90; התשס"ד, עמ' 14   1

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74 

סעיפים 4 עד 12, 17, 19, פרק ד', סעיפים 55, 56, 58 עד 60, פרקים ח' עד י"ג, סעיפים  ")א( 
109 עד 112, 118)1(, )2(, )5(, )10( ו–)16(, סימנים ב' ו–ג' לפרק ט"ו, ופרק י"ח, לא יחולו 
על כלי שיט שאורכם אינו עולה על 24 מטרים, בין שהם כלי שיט המשמשים למטרות 
פרטיות ובין שאינם כלי שיט המשמשים למטרות פרטיות, ועל אנשי צוות המשרתים 

בכלי שיט כאמור  

על אף הוראות סעיף קטן )א(, השר, בהתייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר,  )א1( 
רשאי להחיל את ההוראות המנויות באותו סעיף קטן על כלי שיט שאורכם אינו עולה 

על 24 מטרים ועיקר עיסוקם בדיג, ועל אנשי צוות המשרתים בכלי שיט כאמור "

תיקון סעיף 230בסעיף 230)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )3( יבוא:9 

קביעה כי ייעוד כלי שיט לספורט או לפנאי, בהתאם לרישיון שיט שניתן לו לפי   )4("
פקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א—1971 )בסעיף קטן זה — רישיון שיט(, ייחשב 

כמטרת ספורט או פנאי לעניין ההגדרה "כלי שיט המשמש למטרות פרטיות";

קביעת מטרות פרטיות לעניין ההגדרה "כלי שיט המשמש למטרות פרטיות",   )5(
וייעודים נוספים על אלה שנקבעו בדרך האמורה בפסקה )4(, שייחשבו מטרות פרטיות 

לעניין זה; תקנות לפי פסקה זו טעונות את אישור ועדת הכלכלה של הכנסת "

סעיפים 172 ו–172א לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 5 ו–6 לחוק זה, יחולו גם על פסקי 10 
דין של בית המשפט לימאות בשבתו כבית משפט לערעורים שניתנו לפני תחילתו של 
חוק זה, ובלבד שטרם חלף המועד להגשת בקשת רשות ערעור עליהם בהתאם להוראות 

סעיף 172א)ב( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה 

תחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה התשתיות הלאומיות 

והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים )תיקון מס' 3(, התשע"ב—2012*

בחוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח—1988  1 )להלן — החוק העיקרי(, בשם 1 
החוק, במקום "הרשות הלאומית למלחמה בסמים" יבוא "הרשות הלאומית למלחמה 

בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול" 

תיקון שם החוק

תיקון סעיף 1בסעיף 1 לחוק העיקרי —2 

לפני ההגדרה "השר" יבוא:  )1(

המשכרים  המשקאות  בפקודת  כהגדרתם  משכרים  משקאות   — ""אלכוהול" 
)ייצור ומכירה(  2, לרבות כוהל אתילי, אתנול, אתיל ואלכוהול ולמעט סמים 

ותרופות המוכנים או הנמכרים על ידי רוקח;";
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בהגדרה "שימוש לרעה בסמים", אחרי "לרעה בסמים" יבוא "או באלכוהול"   )2(
ובסופה יבוא "וכל עשייה הקשורה באלכוהול הנוגדת את הוראות הדין"  

בסעיף 2 לחוק העיקרי, אחרי "בסמים" יבוא "ובשימוש לרעה באלכוהול" 3 תיקון סעיף 2

בסעיף 5 לחוק העיקרי —4 תיקון סעיף 5 

בסעיפים קטנים )א( ו–)ב()1(, )3(, )5(, )7( עד )10( ו–)12(, בכל מקום, אחרי "בסמים"   )1(
יבוא "ובאלכוהול";

בסעיף קטן )ב( —  )2(

בפסקה )4(, אחרי "הסמים" יבוא "והאלכוהול"; )א( 

בפסקה )6(, אחרי "סמים" יבוא "ואלכוהול"  )ב( 

בסעיף 6)ד( לחוק העיקרי, אחרי "בסמים" יבוא "ובשימוש לרעה באלכוהול" 5 תיקון סעיף 6

 תיקון סעיף 23 
 

בסעיף 23)א( לחוק העיקרי, אחרי "בסמים" יבוא "או באלכוהול" ובמקום "ועדת החוקה 6 
חוק ומשפט של הכנסת" יבוא "ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת" 

בסעיף 27 לחוק העיקרי, במקום "ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת" יבוא "ועדת 7  תיקון סעיף 27
הפנים והגנת הסביבה של הכנסת" 

תיקון פקודת 
העיריות - מס' 132

בפקודת העיריות 3 — 8 

בסעיף 149יא)ב()6(, אחרי "בסמים" יבוא "ובשימוש לרעה באלכוהול";  )1(

בסעיף 249)32(, אחרי "בסמים" יבוא "ובשימוש לרעה באלכוהול"   )2(

תיקון פקודת הסמים 
המסוכנים - מס' 13

בפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג—1973  4, בסעיף 36ח)ב(, בכל מקום, 9 
אחרי "בסמים" יבוא "ובשימוש לרעה באלכוהול" 

תיקון חוק הפיקוח 
על מוסדות לטיפול 

במשתמשים בסמים 
- מס' 2

בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג—1993 5 —10 

בסעיף 2)ב(, אחרי "בסמים" יבוא "ובשימוש לרעה באלכוהול";  )1(

בסעיף 14)ב(, אחרי "בסמים" יבוא "ובשימוש לרעה באלכוהול"   )2(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י
השר לביטחון הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ב, עמ' 590   3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ס"ח התשע"ב, עמ' 374   4

ס"ח התשנ"ג, עמ' 126; התשס"ד, עמ' 14    5

ספר החוקים 2375, י"ד באב התשע"ב, 2012 8 2




