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 5102–הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים )מדרוג עבירות ועונשים בסם קנבוס(, התשע"ה
 

 בטל. – פקודהל 01סעיף  .2 01ביטול סעיף 

 יבוא: פקודהל 24אחרי סעיף  .3 0הוספת פרק ג

 : עבירות ועונשים בסם הקנבוס0"פרק ג'  

על אף האמור בכל הוראות פרק זה יחולו  )א( א.24 עבירות בסם קנבוס  

 דין. 

 –זה  בפרק )ב(      

גידול בהיקף שלא  –עצמי" "גידול לשימוש        

 ;שתיל אחדיעלה על 

 04עד  –"כמות זרעים לשימוש עצמי"        

 זרעים;

 4מות של עד כ –"כמות לשימוש עצמי"        

 ;גרם

בכמויות  קנבוס או שרף של קנבוס –"סם"        

 ;בהגדרתם בסעיף זה

לא יישא אדם באחריות פלילית בשל עבירה לפי  ב.24 אחריות פלילית  

כהגדרתו  ,סםבשל עבירה ב, א01-ו )א(7סעיפים 

 (0)ג24פים המנויים בסעירק זה, למעט במקרים בפ

 .(0)ד24ו
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 0,111קנס  –הצורך סם בשטח ציבורי דינו  (0) ג.24 שימוש אסור בסם  

רשות לעניין סעיף זה,  ;שקלים חדשים

 בחוק עזר את שיעור הקנס תקבעמקומית 

 .ותגדיר את המקומות הציבוריים

או לו וטרם מלבכל מקום שהוא סם  צורךה (2)

 .שקלים חדשים 0,411שנה דינו קנס  20

החזקה אסורה של   

 סם

כמות העולה על הכמות סם בהמחזיק  (0) ד.24

קנס  –, דינו שלא לצורך סחר לשימוש עצמי

, ואם טרם מלאו לו שקלים חדשים 2,111

 שקלים חדשים. 3,111שנה דינו קנס  20

שימוש סם בכמות הקטנה מכמות להמחזיק  (2)

נס ינו קדשנה  20עצמי וטרם מלאו לו 

 שקלים חדשים. 0,111

לגדל רשאי אדם להחזיק זרעים לשימוש עצמי או  .ה24 ייצור והפקה  

 .כהגדרתם בפרק זה לשימוש עצמי תילש

 

ר ב ס ה י  ר ב  ד

 יענשו ברישום פלילישימוש עצמי  מטרת ההצעה היא למנוע מצב שבו אנשים המשתמשים בקאנבוס

 הוביל אזרחים שומרי חוק וצעיריםלעלול ו מדינה חופשית ודמוקרטית רוח של הלכיאשר אינו תואם  דבר

  .למעגל הפשע

הוא, נהפוך לעודד שימוש בקאנבוס או להניף דגל שכזה מבחינה חברתית. בכוונת הצעת חוק זו ין א

 ותושיצרוך אעת קנס למי נבוס בפקודת הסמים המסוכנים וקובהצעת חוק זו משאירה את הקא

י הגורמים המקצועיים שזהו הגיל המומלץ על פ) 20מתחת לגיל  אתז עשהת ציבוריים או שיבמקומו

  .(מתחת לגיל זההקאנבוס משפיעה לרעה על המשתמשים הגורסים כי 

, באכיפת החוק הקיים יופנו לחינוךהיא כי הכספים הרבים המושקעים חוק הנוספת מהצעת ועלת ת

  מהסכנות הכרוכות בעישון. ואזהרה הסברה

 


