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חוק הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול (תיקון),
התשפ"א*2020-
תיקון שם החוק

.1

בחוק הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול ,התשע"ז2017-( 1להלן  -החוק
העיקרי) ,בשם החוק ,במקום "הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול" יבוא
"הרשות הלאומית לביטחון קהילתי".

תיקון סעיף 1

.2

בסעיף  1לחוק העיקרי -

תיקון כותרת
פרק ב'

.3

בכותרת פרק ב' לחוק העיקרי ,במקום "הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול"
יבוא "הרשות הלאומית לביטחון קהילתי".

תיקון סעיף 2

.4

בסעיף  2לחוק העיקרי ,במקום "במשרד לביטחון הפנים" יבוא "במשרד לחיזוק וקידום
קהילתי" ובמקום "הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול" יבוא "הרשות הלאומית
לביטחון קהילתי".

תיקון סעיף 3

.5

בסעיף  3לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 5

.6

בסעיף  5לחוק העיקרי ,במקום "המשרד לביטחון הפנים" יבוא "המשרד לחיזוק וקידום
קהילתי".

תיקון סעיף 6

.7

בסעיף  6לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 8

.8
.9

( )1בהגדרה ""הרשות"" ,הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול"" ,בכל מקום,
במקום "הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול" יבוא "הרשות הלאומית לביטחון
קהילתי";
()2

()1

בהגדרה "השר" ,במקום "השר לביטחון הפנים" יבוא "השר לחיזוק וקידום קהילתי".

ברישה ,במקום "אלימות ,עבריינות" יבוא "אלימות";

( )2בפסקאות ( )10( ,)2ו–( ,)11בכל מקום ,במקום "בתחומי המניעה והאכיפה" יבוא
"בתחומי פעילותה";
()3

בפסקה ( ,)3במקום "רשויות מקומיות ,משטרת ישראל" יבוא "רשויות מקומיות";

( )4בפסקה ( ,)4במקום "למשרדים ממשלתיים ,משטרת ישראל" יבוא "למשרדים
ממשלתיים".

( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "שתייעץ לרשות" יבוא "שתפקידה לייעץ לשר" ובמקום
"לבקשת הרשות" יבוא "לבקשת השר";
()2

בסעיף קטן (ב) -
(א) בפסקה ( ,)1במקום "הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול" יבוא
"הרשות";
(ב)

אחרי פסקה ( )8יבוא:
"(8א) נציג השר לביטחון הפנים ,מבין עובדי משרדו;".

תיקון סעיף 10

הערות

*
1

228

בסעיף  )2(8לחוק העיקרי ,במקום "עד ( ")8יבוא "עד (8א)".
בסעיף (10ג) לחוק העיקרי ,במקום "אחת לארבעה חודשים לפחות" יבוא "פעמיים בשנה
לפחות".

התקבל בכנסת ביום ו' בטבת התשפ"א ( 21בדצמבר  ;)2020הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1379 -מיום ט"ז בכסלו התשפ"א ( 2בדצמבר  ,)2020עמ' .132
ס"ח התשע"ז ,עמ' .1136
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לביטחון הפנים"
"מהמשרד במקום
לחוק העיקרי,
במקום
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 .10העיקרי,
בסעיף  12לחוק
.10
וקידום קהילתי" .וקידום קהילתי".
סעיף 31
בסמים תיקון
תיקון סעיף 31
בסמים
באלימות,
באלימות,למאבק
במקום "הרשות
מקום ,למאבק
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תיקון פקודת
העיריות- 2בפקודת העיריות- 2
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.12

העיריות  -מס' 149

( -)1בסעיף 149יא(ב) -
( )1בסעיף 149יא(ב)

תיקון פקודת
העיריות  -מס' 149

"ארבעה חברי מועצה";
מועצה";
חברייבוא
מועצה"
"ארבעה
יבואחברי
"שלושה
מועצה"
במקום
חברי
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בסמים באלימות,
באלימות ,למאבק
במקום "הרשות
,)32(249למאבק
בסעיף"הרשות
( )3במקום
( )3בסעיף ,)32(249
הלאומית לביטחון קהילתי".
"הרשות קהילתי".
"הרשות הלאומית לביטחון
תיקון פקודת
תיקון פקודת
התשל"ג1973- ,3בסעיף 36ח(ב) -
בסעיף 36ח(ב) -
חדש],
התשל"ג1973-,3
המסוכנים [נוסח
הסמיםחדש],
בפקודת [נוסח
 .13המסוכנים
בפקודת הסמים
.13
הסמים המסוכנים
הסמים המסוכנים
מס' 17
קהילתי";
וקידום
לחיזוק
קהילתי";
"והשר
וקידום
לחיזוקיבוא
"והשרהפנים"
לביטחון
יבוא
"והשר
הפנים"
במקום
לביטחון
ברישה,
(")1והשר
 -מס'  )1(17ברישה ,במקום

ובאלכוהול"בסמים ובאלכוהול"
למאבק באלימות,
"הרשות בסמים
במקוםבאלימות,
מקום,למאבק
"הרשות
במקום בכל
בפסקה (,)2
בכל מקום,
( )2בפסקה ()2( ,)2
הלאומית לביטחון קהילתי".
"הרשות קהילתי".
יבוא לביטחון
יבוא "הרשות הלאומית
(5ב),המאבק
תיקון חוק
המאבק
תיקון חוק
במקום
במקום בסעיף
התשע"ג2013-,4
בסעיף (5ב),
מסכנים,
התשע"ג2013-,4
השימוש בחומרים
בתופעת מסכנים,
המאבקבחומרים
בחוקהשימוש
בתופעת
בחוק
המאבק.14
.14
בתופעת השימוש
בתופעת השימוש
לביטחון
הלאומית
לביטחון
"הרשות
הלאומית
יבוא
ובאלכוהול"
"הרשות
יבוא
בסמים
ובאלכוהול"
באלימות,
בסמים
למאבק
באלימות,
"הרשות
למאבק
"הרשות
בחומרים מסכנים
בחומרים מסכנים
 מס' 4קהילתי".
 -מס' 4קהילתי".
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2
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4

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197ס"ח התשע"ט ,עמ'  .318
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,27עמ'  ;526ס"ח התשע"ט ,עמ' .126
ס"ח התשע"ג ,עמ'  ;221התשע"ז ,עמ' .1140
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