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 המשרד לביטחון הפנים
 באלימות, בסמים ובאלכוהולהרשות למאבק 

 
 נספח א' 

 בסמים ובאלכוהולפעילויות המקדמות את ביצוע תפקידי הרשות למאבק באלימות, 

 (רשימה לא סגורה)

ל סיוע מאת קרן החילוט בהקצאת משאבים יינתן לטובת סיוע בחיזוק הביטחון האישי ע

בסמים  קיום פעילויות המקדמות את ביצוע תפקידי הרשות למאבק באלימות,ידי 

לפי חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול,  ובאלכוהול (להלן: הרשות),

 :, ובהן הפעילויות כדלהלן (רשימה לא סגורה)2017-התשע"ז

כניות מניעה, טיפול, שיקום ואכיפה במגזרים ייעודיים ובאוכלוסיות תאו  פעולות .1

 מוחלשות בתחומי פעילותה של הרשות.

 ליות.פעילות הסברה ומניעה במסגרות חינוך פורמליות ובלתי פורמ .2

 הכשרות מקצועיות והדרכות לאנשי מקצוע בתחומי אלימות, סמים ואלכוהול. .3

תכניות קהילתיות המאופיינות בחדשנות, יצירתיות ו/או מלוות בתוכנית מחקר  .4

: מסעות שטח לנוער קצה, טיפול באמצעות בעלי חיים, יזמות תעסוקתית מה(לדוג

 וכו').

מניעה,  יבהיבט סמים ואלכוהול, ותעם אלימ מודלים חדשניים לשיפור ההתמודדות .5

 .טיפול, שיקום ואכיפה בתחומי פעילותה של הרשות

פעילויות בתחומי הפעילות של הרשות או  כוח אדם ייעודי המועסק במסגרת תכניות .6

 (ככל שלא מדובר בעובדי מדינה או עובדים שהמדינה משתתפת במימון שכרם).

מות, בסמים ובאלכוהול פעילות משרדי הממשלה השונים בתחום המאבק באלי .7

 מניעה, טיפול, שיקום ואכיפה בתחומי פעילותה של הרשות. יבהיבט

סמים בבאלימות,  אמצעים טכנולוגיים המשמשים למאבקיתוח פאו  רכישה .8

 .מניעה, טיפול, שיקום ואכיפה בתחומי פעילותה של הרשות יבהיבט אלכוהולבו

רות הקרן, כגון: שיפוץ/הרחבת בינוי, שיפוץ ואחזקה של מבנים ייעודים העונים למט .9

 אשפוזיות וכו'.

 פעילות מחקרית בתחומים הבאים: .10

מחקרים לבחינת היקף ומאפייני האלימות והשימוש בסמים ובאלכוהול והשפעתם  .א

 על היבטים של שלום הציבור.
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 ימחקר להערכת תכניות והיבטי מדיניות בתחומי אלימות, סמים ואלכוהול בהיבט .ב

 מניעה, טיפול, שיקום ואכיפה בתחומי פעילותה של הרשות.

 מחקרים בנושאי אלימות ופשיעה במרחב המקוון. .ג

 מחקר לבחינת האלימות, הסמים והאלכוהול במגזרים ייחודים. .ד

חקר היבטים כלכליים, תרבותיים, חברתיים והתנהגותיים הקשורים באלימות,  .ה

 בסמים ובאלכוהול. 

מניעה,  יבהיבט ומבצעיים בסוגיות אלימות, סמים ואלכוהולמחקרים טכנולוגיים  .ו

 טיפול, שיקום ואכיפה בתחומי פעילותה של הרשות.

 מחקרים בנושאים משפטיים ורגולטוריים בתחום האלימות, הסמים והאלכוהול. .ז

אלכוהול כולל ו סמים, מחקרים שיתכללו מעגל שלם בתחומים של אלימות .ח

 ילוב של טכנולוגיה והמלצות לפעולה.נתונים, ניתוח הצעה למודלים עם ש

  


