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הכנסת העשרים וארבע

רם שפעחבר הכנסתיוזם:

___________________________________

___________

1829/24פ/

2021התשפ"א–עצמית,לצריכההקנאביסשוקהסדרתחוקהצעת

פרק א' – מטרה

לצורךההספקהשרשרתואתהקנאביס,שלהעצמיתהצריכהאתלהסדירזהחוקשלמטרתו.1מטרת החוק

זה בלבד, תוך מניעת שימוש בקנאביס שלא לצריכה עצמית.

פרק ב' – פרשנות

בחוק זה –.2הגדרות

"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות;

הסמיםלפקודת1ג'פרקלפיבקנבוסלעיסוקרישיוןבעלשהואקנאביס,מגדל–מורשה""מגדל

המסוכנים, או שעומד בתנאים שקבע השר לעניין גידול קנאביס;

עצמיתלצריכהקנאביסלממכר6סעיףלפירישיוןשקיבלעסקבית–ייעודית"מכירה"נקודת

באתר מסויים;

;19731התשל"ג–חדש],[נוסחהמסוכניםהסמיםפקודת–המסוכנים"הסמים"פקודת

ממנו;חלקוכל)Cannabis(קנבוסמהסוגצמחכל–"קנאביס"

וקנאביסרפואיקנאביסלמעטהקנאביסמצמחהנגזרמוצרכל–עצמית"לצריכה"קנאביס

תעשייתי;

עיבודאותעשייתיעיבודתהליךשעברביןרפואיים,לצרכיםהמשמשקנאביס–רפואי""קנאביס

אחר וביו בצורתו הטבעית, ומיועד לצריכה לפי מרשם רפואי;

תקנותפיעלוהמוכרים0.3%מ-נמוךבהםTHCה-ששיעורקנאביסזני–תעשייתי""קנאביס

);HEMP(כהמפהאירופאיהאיחוד

"השר" – שר הבריאות.
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פרק ג' – שימוש בקנאביס לצריכה עצמית

שימוש בקנאביס לצריכה

עצמית

בכמותעצמיתלצריכהבקנאביסולהשתמשלהחזיקרשאישנים21לושמלאואדם(א).3

מכירהמנקודתגרם15עלתעלהשלאבכמותכאמורקנאביסולרכושגרם,15עלתעלהשלא

לגביויחולושאזבתקנותקבעשהשראחראובטחוניתפקידבעלהואאםלמעטוהכלייעודית,

התנאים שקבע השר בתקנות כאמור.

מישלבנוכחותושלאפרטי,במקוםרקתיעשה(א)קטןבסעיףכאמורעצמיתצריכה(ב)

שנים.21לומלאושטרם

נהיגה תחת

השפעת

קנאביס

תחתכנוהגאדםייחשבשבהםתנאיםאונסיבותלקבוערשאיבדרכיםוהבטיחותהתחבורהשר.4

כךשיקבעובלבדדין,כללפימסוכןסםשלהשפעהתחתנהיגהאיסורלענייןקנאביס,השפעת

לגבי שימוש בקנאביס תוך צריכת אלכוהול בכל כמות שהיא.

ממכר קנאביס לצריכה

עצמית

בנקודות מכירה

ייעודיות

לצריכהקנאביסלממכרייעודיתמכירהבנקודתאלאיימכרלאעצמיתלצריכהקנאביס(א).5

.19682התשכ"ח–עסקים,רישויחוקלפיעסקרישויוכןהשרמאתלכךרישיוןשקיבלהעצמית

לקנאביספרטאחריםמוצריםלמכירהיוצגוולאיימכרולאייעודיתמכירהבנקודת(ב)

לצריכה עצמית וכלים המיועדים לכך.

ממגדל מורשה בלבד.הקנאביס המוצע למכירה בנקודת מכירה ייעודית יתקבל(ג)

באמצעותהקונהשלהגיללבדיקתבכפוףתבוצעעצמיתלצריכהקנאביסשלמכירהכל(ד)

ידיעליקבעוומאפייניהששימושיהייעודיתממוחשבתמערכתבאמצעותותירשםמזהה,תעודה

המנהל.

15עלהעולהבכמותעצמיתלצריכהקנאביסלאדםייעודיתמכירהנקודתתמכורלא(ה)

רשאישאדםעצמיתלצריכהקנאביסשלמירביתלכמותמגבלהגםלקבוערשאיהשרגרם;

שרישומיכאמורלהורותהשרורשאיהשר,שיקבעבתקופהייעודיותמכירהמנקודותלרכוש

המערכת הממוחשבת הייעודית ישמשו לפיקוח על מגבלה זו.

רישיון לנקודת מכירה

ייעודית

השר יקבע תנאים למתן רישיון לנקודת מכירה ייעודית.(א).6

מהותה,שמפאתבעבירהשהורשעלמיייעודיתמכירהלנקודתרישיוןהשרייתןלא(ב)

ייעודית.חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להפעיל נקודת מכירה

השר;שיקבעלהוראותבהתאםבכתבלשרתוגשייעודיתמכירהלנקודתלרישיוןבקשה(ג)

השר רשאי לאשר את הבקשה, להתנות או לדחות אותה;

להאריךרשאיוהשרלשנה,יהיהזהפרקלפיייעודיתמכירהלנקודתרישיוןשלתוקפו(ד)

אותו לתקופות נוספת.

ניתןואינואישיהואבו,האמורותמהזכויותזכותלרבותייעודית,מכירהלנקודתרישיון(ה)

להעברה, לשעבוד או לעיקול.
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פרק ד' – הבטחת מידע לצרכן והגנת קטינים

פרק זה.לא יפרסם אדם  קנאביס לצריכה עצמית אלא לפי הוראות(א).7איסור פרסום

,1983התשמ"ג-ועישון,טבקמוצרישלהשיווקוהגבלתפרסומתאיסורחוקהוראות(ב)

.לצריכה עצמיתהחלות לעניין טבק, יחולו, בשינויים המחויבים, על  קנאביס

קנאביסשלפרסוםבכל,9סעיףומהוראות(ב)קטןסעיףלפימהוראותלגרועבלי(ג)

עלשימושעלאיסורהשאר,ביןיופיע,עצמיתלצריכהקנאביסשלאריזהגביועלעצמיתלצריכה

ידי קטינים ואזהרה לגבי שימוש בידי נשים בהריון.

אריזת קנאביס לצריכה

עצמית

לפתיחה על ידי ילד.אריזה של קנאביס לצריכה עצמית תעוצב כך שלא תהיה ניתנת.8

הבטחת מידע

לצרכן

אודותמפורטמידעיופיעייעודיתמכירהבנקודתהנמכרעצמיתלצריכהקנאביסשלהאריזהעל.9

,THCה-שיעורי CDBקנאביס,עללמידעהפניהוכןהשרשיקבעכפינוספיםוקנבינואידים

אזהרותלקבוערשאיהשרהבריאות;משרדשלהאינטרנטבאתרבוהשימושלענייןואזהרות

נוספות שיש לציין על גבי האריזה.

פרק ה' – הוראות שונות

מוצריעלהנגביםלמיסיםמעברעצמיתלצריכהקנאביסמוצריעלמסלקבוערשאיהאוצרשר.10מיסוי

והשיווק, או לחלקים ממנה.צריכה, ורשאי הוא לקבוע מיסוי כאמור לכל שרשרת הייצור

הקמת קרן

להסברה ומניעת

התמכרות

ביןשתמומן,לקנאביס,התמכרותולמניעתלהסברהלאומיתקרןתפעלהבריאותבמשרד.11

.10סעיףהוראותלפישייקבעהמיוחדהמיסוימכספיהשאר,

החלת הוראות לעניין

פיקוח ואכיפה

החלות,19733התשל"ג–חדש],[נוסחהמסוכניםהסמיםלפקודתיג25עדו25סעיפיםהוראות.12

בנקודתעצמיתלצריכהקנאביסממכרלענייןהמחוייביםבשינוייםיחולובקנבוסעיסוקלעניין

מכירה ייעודית.

פרק ו' – תיקונים עקיפים

תיקון פקודת הסמים

המסוכנים [נוסח חדש]

–19734התשל"ג–חדש],[נוסחהמסוכניםהסמיםבפקודת.13

–7בסעיף)1(

אוההחזקהאם"אויבואהמנהל"מאת"ברישיוןאחרי(א),קטןבסעיף(א)

שוקהסדרתלחוקג'פרקלהוראותבהתאםעצמיתלצריכהבקנאביסהםהשימוש

";2020התש"ף–עצמית,לצריכההקנאביס

בטל;–)1(גקטןבסעיף(ב)

(ג)";קטן"סעיףיבוא)"1ו-(גסיפה(ג)קטנים"סעיפיםבמקום(ד),קטןבסעיף(ג)

יבוא:12סעיףאחרי)2(
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"רישיון לעניין קנאביס

לצריכה עצמית

עצמיתלצריכהקנאביסשלאושיווקרישיוןלושניתןמייראוא.12

עצמית,לצריכההקנאביסשוקלהסדרתחוקלפי

היתר,אוהמנהלבידירישיוןלוניתןכאילו,2020התש"ף-

לעניין הוראות פרק זה.".

תיקון חוק סדר הדין

הפלילי [נוסח משולב]

בטל.–1ז'פרק,19825התשמ"ב–משולב],[נוסחהפליליהדיןסדרבחוק.14

דברי הסבר

להסדיר,באהזוחוקהצעתקנאביס.צורכיםהבגיריםהאזרחיםמכלל27%ש-פיעלאףמוסדראינובישראלהקנאביסשוק

הקנאביסעישוןאתהפכוכאשרהסדירוכברבעולםרבותשמדינותהתחוםאתנורמטיבית,מבחינהוהןחוקתיתמבחינההן

עולהשאינהלכמותמוגבלהשימושעצמית.קנאביסבצריכתורקאךעוסקתזוחוקהצעתמדינתי.ופיקוחמגבלותתחתלחוקי,

כמוהבריאות.שרידיעלשיקבעואחרבתפקידאוביטחוניבתפקידשמחזיקיםאנשיםלמעט,21גילמעללאנשיםגרם15על

כן, נהיגה תחת השפעת קנאביס תהיה אסורה.

שרשיקבעתנאיםולפילרישיוןבכפוףעצמית,לצריכהקנאביסלממכרייעודיותחנויותהקמתמאפשרתהחוקהצעת

באמצעותהציבוריתהקופהלהגדלתתובילהקנאביסצריכתהסדרתהמקומית.הרשותמטעםעסקלרישיוןובכפוףהבריאות

יוכלוהשארביןמוסו.לאהקנאביסבשוקשהתגלגלווהכספיםלגאליבלתיבאופןנעשתההצריכההיוםשעדכיווןזאתמיסוי,

לקבועמוצעכןכמוהתמכרויות.ולמניעתבקנאביסמשימושהסכנותעללהסברהלקרןלשמשלהיקבעשעשויייעודימיסויכספי

שיווק לקטינים.הוראות לעניין הגבלת פרסומת, אזהרות על גבי האריזה ומניעת

חבריידיועל)1443/23(פ/רולעידןהכנסתחברידיעלושלושהעשריםהכנסתשולחןעלהונחובעיקרןדומותחוקהצעות

זנדברגתמרהכנסתחברתידיעלוארבעהעשריםהכנסתשולחןועל)2284/23(פ/טופורובסקיובועזהשכלמריםשרןהכנסת

חברידיועל)918/24(פ/טופורובסקיבועזהכנסתחברידיעל),224/24(פ/השכלמריםשרןהכנסתחברתידיעל),43/24(פ/

).980/24(פ/הכנסתחבריוקבוצתרולעידןהכנסת

הכנסתשולחןועל)1267/23(פ/שפערםהכנסתחברידיעלושלושהעשריםהכנסתשולחןעלהונחוזהותחוקהצעות

).253/24(פ/משהבןרוןיעלהכנסתחברתידיעלוארבעהעשרים

הכנסת.שלהמשפטיתהלשכהידיעלמחדשנבדקהלאולפיכך1267/23לפ/זהההחוקהצעת

--------------------------------
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום
)19.07.2021(התשפ"אבאבי'
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