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הקנבוס, מדרוג עבירות ועונשים בסם קנבוס),הצעת חוק פקודת הסמים המסוכנים (תיקון  – הגדרת צמח
2021התשפ"א–

החלהסיפהבמקום,10בסעיף,19731התשל"ג–חדש],[נוסחהמסוכניםהסמיםבפקודת.101סעיףתיקון

לשימושהכליםהיואםפליליתבאחריותאדםיישאלא"ואולםיבואכלים"היו"ואםבמילים

בצריכתו העצמית בלבד".

יבוא:לפקודה1ג'פרקאחרי.22ג'פרקהוספת

הקנבוסבסםועונשיםעבירות:2ג'"פרק

בפרק זה –טז.25הגדרות

זרעים;15עדשלכמות–עצמי"לשימושזרעים"כמות

גרם;50עדשלכמות–עצמי"לשימוש"כמות

"קנבוס" – קנבוס לרבות שרף של קנבוס.

בשל7סעיףלפיעבירהבשלפליליתבאחריותבגיריישאלאיז.25אחריות פלילית

עצמילשימושבכמותציבורי,שאינובמקוםקנבוסשלהחזקה

בקנבוסשימושבשלאועצמי,לשימושזרעיםבכמותאו

בנסיבות כאמור.

בכמותבקנבוסהמשתמשבגיר,7בסעיףהאמוראףעליח.25שימוש אסור בקנבוס

חדשים;שקלים500קנס–דינוציבורי,בשטחעצמילשימוש

העישוןלמניעתבחוקכמשמעותו–ציבורי""שטחזה,לעניין

.19832התשמ"ג–לעישון,והחשיפהציבורייםבמקומות

החזקה אסורה של

קנבוס

עלהעולהבכמותקנבוסהמחזיק,7בסעיףהאמוראףעליט.25

2,000קנס–דינוסחר,לצורךשלאעצמילשימושהכמות

שקלים חדשים.

.148עמ'התשמ"ג,ס"ח2
.526עמ',27חדשנוסחישראל,מדינתדיני1



לאיט,25סעיףאויח25סעיףלפיבעבירהבגירשלהרשעהכ.25פטור מרישום פלילי

המידעבחוקכמשמעוהפלילי,במרשםרישוםפריטתהווה

.20193התשע"ט-השבים,ותקנתהפלילי

שימוששלבנסיבות(א)7סעיףלפיבעבירהשהורשעאדםכא.25רישום פלילי

לממשלההמשפטיליועץבקשהלהגישרשאיבקנבוסעצמי

לביטול הרישום הפלילי."

קנאבידול"ולמעטיבואמזרעיו""המופקאחרי"קנבוס",בהגדרהלפקודה,הראשונהבתוספת.3תיקון התוספת הראשונה

)CBD".(

ביטול חוק הסמים

המסוכנים – הוראת

שעה

בטל.–20184התשע"ח–שעה),הוראת–מיוחדתקנס(עבירתהמסוכניםהסמיםחוק.4

דברי הסבר

הוראתאתולבטלבלבדעצמיתלצריכהבקנבוסשימושהעושיםהבגיריםציבורשלהפללהלמנועהיאהחוקהצעתמטרת

כאמור על כנה.השעה שנחקקה לפני מספר שנים והותירה את הפללת המשתמשים

מדוברעברייני.ציבוראינוברובוהמשתמשיםציבורכאשרמזדמנת,בצריכהקנבוסצורכיםישראליםממיליוןלמעלה

אנשי ציבור ועוד, אשר צורכים קנבוס בשעות הפנאי.באנשים נורמטיביים מכל שכבות האוכלוסייה, אנשי אקדמיה,

לאו"ם,2011ביונישהוגשהעולמיתהסמיםמדיניותלבחינתלאומיתביןועדהשלדוחוביניהםרבים,מחקרים

בדה-קרימינליזציהעסקו),2011אוגוסטהכנסת,שלוהמידעהמחקרמרכזבסמים,השימוששלהפללה)(אידה-קרימינילזציה

של העושים שימוש בקנבוס לצריכה עצמית בלבד.של השימוש בסמים והמליצו, בין היתר, להפסיק את הקרימינליזציה

הןהעבירותמיעוטורקוהחזקהשימוששלעבירותהןתיקיםנפתחושבהןהסמיםעבירותמרביתכימעידיםממצאים

הרוחהלכיאתתואמתואינההפרטבזכויותפגיעהמהווההקנבוסצרכניהפללתהסמים).מעבירות18%-16%(כ-סחרעבירות

אזרחים נורמטיביים ושומרי חוק למעגל הפשע.של מדינה חופשית ודמוקרטית. יתרה מכך, היא עלולה להוביל

אתמשאירההחוקהצעתהוא,נהפוךחברתית.מבחינהשכזהדגללהניףאובקנבוסשימושלעודדנועדהלאזוחוקהצעת

בכמותהסםאתשיחזיקלמיאוציבורייםבמקומותאותושיצרוךלמיקנסוקובעתהמסוכניםהסמיםבפקודתאסורכסםהקנבוס

בגיריםאנשיםשלהפיכתםאתתמנעזוחוקהצעתזאת,עםיחדלסחר.נועדהשלאאךעצמילשימושהכמותעלהעולה

ותמנעלחברהתרומתםואתוהמקצועייםהרגיליםחייהםהמשךאתתאפשרהחוקהצעתהחוק.בעינילעברייניםונורמטיביים

את הפגיעה הצפויה להם כתוצאה מרישום פלילי.

העומסעלוהקלההחוק,באכיפתהמושקעיםעצומיםסכומיםשלכלכליחסכוןהיאהחוקמהצעתשתצמחנוספתתועלת

עצמילשימושקנבוסשלוהחזקהשימושבגיןפלילייםתיקיםבאלפילטפלנאלצתאשרהמשפט,מערכתעלשישממילאהרב

במכורים לסמים קשים, לחינוך ולהסברה.מדי שנה. את הסכומים שיחסכו ניתן יהיה להפנות לטיפולי

– CBD(הקנאבידולרכיבאתולהוציאהמסוכניםהסמיםפקודתאתלתקןמוצעבנוסף cannabidiol(מסוכן.סםמגדר

בעלאינוהקנאבידולכיעולההאחרונותבשניםשנערכוממחקריםהקנביס.בצמחהשניהמרכזיהמרכיבהואהקנאבידול

פסיכוטיאנטיכחומרנוסהאףמסוימיםובמחקריםפסיכו-אקטיביתהשפעה

)http://www.medicinalgenomics.com/wp-content/uploads/2013/01/Bergamaschi_2011.pdf.(
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לקנאבידול).CBD(בקנאבידולבעצםמקורןאחריםולקנאבינואידיםלקנביס,THCל-המיוחסותהרפואיותמההטבותרבות

אנטי-עוויתיות,תכונותלקנאבידולישכן,מניעתי. כמותפקידלושישכךבגוף,דלקותבדיכויהמסייעותאנטי-דלקתיותתכונות

לתאיםגורםCBDה-סרטןחוליאצלכינמצאכן,כמושלהם.התכיפותאתומפחיתועוויתותהתקפיםלדכאעוזרהואכלומר

להםוגורםהסרטנייםהתאיםלקולטנינצמדCBDשה-משוםזאתנשמרים,הבריאיםהתאיםבעוד"להתאבד״הסרטניים

ווסתלהוותהיכולתהיאCBDה-שלנוספתתכונההסרטני.הגידולאלהדםאספקתאתמונעשהואבכךעצמםאתלהשמיד

ובמינונים גבוהים הוא מרדים ומרגיע.לערנות ושינה: במינונים נמוכים הוא מגביר את הערנות

המדויק. השימושמטרתאתולהשיגהמינוןפיעלבתוצאהלשלוטהיכולתהיאCBDה-אתשמייחדמה

CBDה-מולקולתבמחקרעוסקתאשר העבריתהאוניברסיטהשללרפואהמביה"ס לאימונולוגיהפרופסור גלילי, רות לדברי

כאשרהקנביסצמחשל העיקריים מהמרכיבים הוא הקנאבידול זה,בתחוםבעולםלמובילהונחשבתשנה40מ-למעלהמזה

  נוספות.מולקולות 411 מ- ולמעלהקנבינואידיםבשם  המוכרים נוספיםמרכיבים מכיל  הקנביס 

"), high(""ריחוף"תחושת כגון פסיכוטיות  לתופעותגורםאינו  CBDה-, THCה - –הקנביסשל נוסף  חשוב ממרכיבבשונה 

הקנאבידול כי הוכיחו בעולם,אחרות רבות  ובמעבדות  בארה"ב מקיפותבדיקות במוח.  העצבבתאילקולטנים מתקשר  שאינו כיוון

מקיף בניסוי כך, שונות. במחלות החולים שלמצבם את המשפרות אלה על בהרבה  העולותבכמויות ניתן כשהואגם רעילאינו 

רעילות סימני הובחנו  לא כחודשלמשך ליום מ"ג 110של בכמות הקנאבידול כשניתן סכיזופרניה , בחולי שניםמספרלפנישנערך 

נפוצה,  טרשת מפרקים,דלקת כמודלקתיות במחלות חוליםאצלליום מ"ג 21-41  של בכמויותהקנאבידולניתןלרובכל שהם.

 המתואריםהרביםהניסויים בכל הטיפול.בעקבות מיטיבההשפעהעלמדווחיםאלהוחולים כאבים,לשיכוךוכן גלאוקומה 

מתן  הקנאבידול.   בספרות  המדעית  לא  נצפתה  רעילות  כל שהי  לאחר 

לפני.CBDה-שלהרבהיעילותואתהמוכיחיםבעולםקלינייםמחקריםועודעודמתווספיםהאחרונותבשניםמכך,יתרה

שלזןבעולםלראשונהלפתחגלילירותפרופסורבשיתוףישראליתחברההצליחהופיתוחמחקרשנות3לאחרשנים,מספר

שזכתהממש,שלבבשורהמדובר.THCשל אחדמאחוזופחות16%על העומדCBDשל מאודגבוהריכוזהמכילרפואיקנביס

הייחודי.מהזןהחברהמוצריבייבואהמעוניינותלאומיותביןמחברותרבותלפניותהיתרביןהמביאעצוםבין-לאומילפרסום

המדינה.הביקוש הרב מהווה פוטנציאל הכנסות נוסף ומשמעותי לקופת

בפיתוחמשקיעותואירופאיותאמריקאיותחברותהאחרוןובעשורהרפואיתלמערכתידועיםCBDה-שלהרביםיתרונותיו

CBDמה-להבדיל(אשרסינתטיCBD,לוואי).לתופעותגורםהטבעי

יתרונותבעלכאמורהואהסינתטי,CBDה-מפיתוחילהבדילפטנטרישוםדורשאינובישראלרקוקייםשפותחהייחודיהזן

משמעותיהכנסהפוטנציאלובעלהסינתטיים)מהחומרים(להבדיללוואיתופעותללא"ריחוף",לתחושתגורםלארבים,רפואיים

לקופת המדינה.

אףולעיתיםפסיכו-אקטיביתהשפעהבעלשאינוחומרהיותובשלודווקאהקנאבידולשלהמוכחתיעילותולאורכן,עלאשר

מהווה חומר אנטי פסיכוטי מוצע תיקון נוסף זה.

שרןהכנסתחברתידיעלושלושהעשריםהכנסתשולחןועלושתייםהעשריםהכנסתשולחןעלהונחוזהותחוקהצעות

).80/23פ/;301/22(פ/השכלמרים

חברתידיועל),1355/23(פ/זנדברגתמרהכנסתחברתידיעלהעשריםהכנסתשולחןעלהונחהבעיקרהדומהחוקהצעת

).2547/20(פ/הכנסתחבריוקבוצתהשכלשרןהכנסת

.הכנסתשלהמשפטיתהלשכהידיעלמחדשנבדקהלאולפיכך80/23לפ/זהההחוקהצעת
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