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2021התשפ"א–בישראל,הקנאביסשוקאסדרתחוקהצעת

האכיפההענישה,השיווק,העיבוד,היצוא,היבוא,הגידול,אתלהסדירהינהזהחוקמטרת.1מטרה

והשימוש של צריכת הקנאביס במדינת ישראל.

פרק ב': פרשנות

בחוק זה –.2הגדרות

ונארזמיובשמעובד,הקנאביסבוזהחוקפיעלבהיתרהמחזיקמקום–מורשה"אריזה"בית

באריזות סגורות;

;21לגילמתחתצעירים–נוער""בני

אחרתתקינהפיעלאוהחקלאי,המנהלידיעלהוכרואשרזניםזרעי–תעשייתי"קנאביס"זני

מבחינהאשרכזרעיםממדינותיו,אחתאוהאירופאיהאיחודסין,קנדה,בארה"ב,

ייצאאשרהצמחשלבפרחTHCה-ששיעורצפויפתוחבשדהויגדלבמידהמדעית,

;0.3%מ-נמוךיהאהזרעמאותו

המוכר או מציע למכירה קנאביס;"חנות ממכר ייעודית" — עסק המחזיק בהיתר על פי חוק זה

הוראות חוק זה;"יבואן מורשה" – מי שקיבל רישיון לייבוא קנאביס לפי

חוק זה;"מגדל מורשה" — מי שקיבל היתר לגידול קנאביס לפי הוראות

ושינועבהובלההעוסקיםידה,עלהמאובטחרכבאואבטחהחברת–מורשה"קנאביס"מטלטל

של הקאנביס;

"מכירה" — מסירה לאחר בתמורה כספית ישירה עבור המוצר;

לענייןהסמיךשהואמיאוהכפרופיתוחהחקלאותמשרדשלהכלליהמנהל–החקלאי""המנהל

זה;

שהוא הסמיך לעניין זה;"המנהל הרפואי" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי

אותומשלביםאוקנאביס,מעבדיםבוזהחוקפיעלבהיתרהמחזיקמקום–מורשה""מפעל

היבש;למטרת מכירה עם מוצרים נוספים לכדי מוצר שאינו הפרח



"הפקודה" – פקודת הסמים המסוכנים;

"הרשות " – הרשות הלאומית למלחמה באלימות, סמים ואלכוהול;

תעשייתיקנאביסלמעטממנו,חלקוכל)Cannabis(קנאביסמסוגצמחכל—"קנאביס"

וקנאביס רפואי כהגדרתם בחוק זה;

רפואיים שקבע המנהל הרפואי;"קנאביס רפואי" – קנאביס אשר מיוצר בהתאם לסטנדרטים

0.3%מ-נמוךבוTHCה-שיעוראשרהקנאביסמצמחתוצראוחלקכל–תעשייתי""קנאביס

מצמחתוצרוכלתעשייתיקנאביסמזניהגדלהצמחתעשייתי,קנאביסזניזרעיכןוכמו

זה;

פלילי;"תעודת יושר" – אישור ממשטרת ישראל המעיד על היעדר רישום

פרק ג': פעולות בקנאביס במוצריו

פעולות אסורות

בקנאביס

אלאקנאביס,יטלטלאוקמעונאיתאוסיטונאיתימכוריחזיק,ייבא,יגדל,לאאדם(א).3

בהתאם לרישיון או היתר לפי חוק זה.

המפורטותהפעולותאחתמבצעוהואזהחוקלפיכאמורהיתראורישיוןלושאיןמי(ב)

העונשין,לחוק)3(א)(61בסעיףהקבועבסכוםקנסאושנתייםמאסר–דינולהלן,

:1977התשל"ז–

שתילים;משנישגדולבהיקףקנאביסמגדל)1(

דרך;בכלהמדינה,גבולותלתוךישראלמדינתלגבולותמחוץקנאביסמכניס)2(

דרך;בכלגבולותיה,מתוךישראלמדינתלגבולותמחוץאלקנאביסמוציא)3(

קנאביס;מעבדאואורז)4(

אלה;למטרותקנאביסמחזיקאולציבורלמכירהקנאביסמציעאומוכר)5(

קנאביס.גרם25ל-מעלמטלטל)6(

ארבעמאסר–דינונוערלבניקנאביסשמוכרמיאובקנאביסלהשתמשנוערבנימשדל(ג)

שנים"

פרק ד': גידול קנאביס

כללי גידול

קנאביס

הדברהחומרישאריותבמניעתהעוסקיםקנאביס,לגידולכלליםלקבוערשאיהחקלאיהמנהל.4

כללילקביעתעדהגידול");"כללי(להלן:אלהבכלליםהעמידההבטחתדרכילקבועוכןבקנאביס

וחומריםהדברהבחומרישימושבהוראותהמגדליעמודהדברה,חומרילענייןכאמורגידול

רעילים המפורסמים על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות.

תנאים לקבלת

היתר לגידול

למבקש,החקלאיהמנהלידיעליינתןאחרת,בדרךוביןפתוחבשטחביןקנאביס,לגידולהיתר.5

בהתקיים התנאים הבאים:
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קנאביס

תומצא–תאגידהמבקשהיההמבקש;שליושרתעודתהמצאת)1(
5%ל-מעלבבעלותואשרהתאגידמבעליאחדלכלביחסכאמורתעודה

;ממניות התאגיד

חקלאי;בשטחויהיהמראשידווחהגידולשדהמיקום)2(

מטר;2.5שלבגובהאטומותבגדרותמגודריהיההשדה)3(

אבטחה;חברתידיעליאובטחהשטח)4(

וידאומערךבאמצעותהיממהשעותבכליתועדהשדהשטח)5(
שהצילומים בו ישמרו לתקופה של לפחות שלושה חודשים;

הגידול.בכללילעמידההמבקשהתחייבות)6(

חובת דיווח ומסירת

תיעוד על פריצה לשדה

גידול

עלידווחוקנאביס,שלגניבהאוהגידוללשדהפריצההאבטחהחברתאוהמורשההמגדלזיהו.6

שברשותם.כך מיידית למשטרת ישראל, ויספקו לה את התיעוד המצולם

קנאביס שגודל

שלא בהתאם

לכללי הגידול

לבריאותסכנהמהווהוהדברהגידוללכלליבהתאםשלאגודלקנאביסכיהחקלאיהמנהלמצא.7

הכלקנס,אוהגידולהיתרביטולהתוצרת,השמדתאוהחרמהעללהורותרשאייהא–הציבור

יהאהחקלאיהמנהל;4סעיףהוראותלפישנקבעוהגידול,לכלליובהתאםדעתולשיקולבהתאם

רשאי לקבוע כללים להבטחת השמדת התוצרת.

העברת ומכירת

קנאביס על ידי

המגדל

אריזהלביתמורשהקנאביסמטלטלבאמצעותורקאךקנאביסימכוראויעבירמורשהמגדל.8

מורשה או מפעל מורשה בלבד.

היתר למגדל

מורשה לייבא

קנאביס

אחרים.מגדל מורשה יהא רשאי לייבא זרעי קנאביס בעצמו או באמצעות.9

פרק ה': יבוא קנאביס

חומרישאריותבמניעתהעוסקיםלישראלקנאביסלייבואכלליםלקבוערשאיהחקלאיהמנהל.11כללי יבוא קנאביס

קנאביסהיבוא);כללי–(להלןבכלליםהעמידההבטחתדרכילקבועוכןבקנאביסהדברה

אחתאוהבריתארצותשלבקנאביסהדברהחומרישאריותלמניעתתקןפיעלשאושר

יראו בו כעומד בכללי היבוא.ממדינותיה, קנדה, האיחוד האירופאי או אחת ממדינותיו,
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תנאים לרישיון

יבוא

עומדהמיובאהקנאביסכישיוכחבתנאיהחקלאיהמנהלידיעליינתןקנאביסלייבוארישיון.12

תעודהתומצא–תאגידהמבקשהיההמבקש;שליושרתעודתתומצאוכןהיבואבכללי
ממניות5%ל-מעלבבעלותואשרהתאגידמבעליאחדלכלביחסכאמור

.התאגיד

חובת הצגת

רישיון יבוא

לשחרור קנאביס

ממכס

מטעםיבוארישיוןלידםקיבלוכןאםאלאלישראל,שיובאקנאביסישחררולאהמכסרשויות.13

המנהל החקלאי.

החרמת קנאביס

שיובא ללא רישיון

יבוא

יוחרםהקנאביס–לנמלהקנאביסמכניסתימים14בתוךהמכסלרשויותיבוארישיוןהוצגלא.14

השמדת הקנאביס כאמור.ויועבר להשמדה; המנהל החקלאי יהא רשאי לקבוע כללים להבטחת

העברת או מכירת

קנאביס על ידי

יבואן מורשה

לחנותאומורשהלמפעלמורשה,אריזהלביתורקאךקנאביסימכוראויעבירמורשהיבואן.15

קנאביס מורשה בלבד.ממכר ייעודית; העברה או מכירה כאמור תיעשה באמצעות מטלטל

פרק ו': בית אריזה לקנאביס

הדברהחומרישאריותבמניעתהעוסקיםקנאביסלאריזתכלליםלקבוערשאיהחקלאיהמנהל.16כללי בתי אריזה

בתיכללי–(להלןבכלליםהעמידההבטחתדרכיולקבועבריאותייםנזקיםובמניעתבקנאביס,

בחומרישימושבהוראותיעמודהאריזהביתכאמור,אריזהביתכללילקביעתעדאריזה);

הסביבה ומשרד החקלאות.הדברה וחומרים רעילים המפורסמים על ידי המשרד להגנת

תנאים לקבלת

היתר לבית אריזה

למבקש, בהתקיים התנאים הבאים:היתר לבית אריזה לקנאביס, יינתן על ידי המנהל החקלאי.17

תומצא–תאגידהמבקשהיההמבקש;שליושרתעודתהמצאת)1(
5%ל-מעלבבעלותואשרהתאגידמבעליאחדלכלביחסכאמורתעודה

;ממניות התאגיד

קירות;בארבעסגורבמבנהויהיהמראשידווחהאריזהביתמיקום)2(

אבטחה;חברתידיעליאובטחהאריזהביתשטח)3(

וידאומערךבאמצעותהיממהשעותבכליתועדהאריזהביתשטח)4(
שהצילומים בו ישמרו לתקופה של לפחות שלושה חודשים;

האריזה.בתיבכללילעמידההמבקשהתחייבות)5(

קנאביס,שלגניבהאוהאריזהלביתפריצההאבטחהחברתאואריזהלביתההיתרבעלזיהו.18חובת דיווח

המצולם שרשותם.ידווחו על כך מיידית למשטרת ישראל, ויספקו לה את התיעוד
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ומסירת תיעוד של

פריצה לבית

אריזה

תוצרת של בית

אריזה שחרג

מכללי בתי

האריזה

לבריאותסכנההמהווהבאופןמהכלליםחרגהמורשההאריזהביתכיהחקלאיהמנהלמצא.19

הכלקנס,אוהאריזהביתהיתרביטולהתוצרת,השמדתאוהחרמהעללהורותרשאי–הציבור

כלליםלקבוערשאייהאהחקלאיהמנהלהאריזה;בתילכלליובהתאםדעתולשיקולבהתאם

להבטחת השמדת התוצרת.

קבלת קנאביס

לבית אריזה

מורשה

מטלטלבאמצעותבלבד,מורשהיבואןאומורשהממגדלקנאביסיקבלהמורשההאריזהבית.20

קנאביס מורשה.

איסור עירוב

חומרים נוספים

במוצרי קנאביס

מקנאביס בלבד ללא חומרים נוספים.בית אריזה מורשה רשאי לייצר אך ורק מוצרים המורכבים.21

מכירת או העברת

קנאביס מבית

אריזה מורשה

למפעלבלבד,מורשהקנאביסמטלטלבאמצעותמוצריוימכוראויעבירמורשהאריזהבית.22

לייצארשאייהא–דיןכלפיעלייצוארישיוןהאריזהשלביתככלייעודית;ממכרלחנותאומורשה

קנאביס על פיו.

פרק ז': מפעל קנאביס

לקנאביס,מפעללהקמתכלליםלקבוערשאיהבריאותיהמנהלדין,כלמהוראותלגרועבלי.23כללי המפעלים

לצייןשישהמידעבריאותיים,נזקיםמניעתבקנאביס,הדברהחומרישאריותבמניעתהעוסקים

העמידההבטחתדרכיאתולקבועייעודיתממכרלחנותשיווקםטרםהמפעלתוצריאריזותעל

משרדבהוראותהמפעליםיעמדוכאמור,כלליםלקביעתעדהמפעלים);–-כללי(להלןבכללים

הבריאות לעניין מוצרי מזון או תוספי תזונה, לפי העניין.

תנאים לקבלת

היתר מפעל

לקנאביס

בהתקייםוכןהרלוונטיתהמקומיתברשותעסקיםרישויבמסגרתיינתןלקנאביס,מפעלהיתר.24

התנאים הבאים:

תומצא–תאגידהמבקשהיההמבקש;שליושרתעודתהמצאת)1(
5%ל-מעלבבעלותואשרהתאגידמבעליאחדלכלביחסכאמורתעודה

;ממניות התאגיד

אבטחה;חברתידיעליאובטחהמפעלשטח)2(
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וידאומערךבאמצעותהיממהשעותבכליתועדהמפעלשטח)3(
שהצילומים בו ישמרו לתקופה של לפחות שלושה חודשים;

המפעלים.בכללילעמידההמבקשהתחייבות)4(

חובת דיווח

ומסירת תיעוד על

פריצה למפעל

אולמפעלפריצההאבטחהחברתאוהמורשהלמפעלההיתרבעלזיהו.25
אתלהםויספקוישראל,למשטרתמיידיתכךעלידווחוקנאביס,שלגניבה

התיעוד המצולם שברשותם.

תוצרת של מפעל

שחרג מכללי

המפעלים

המהווהבאופןמהכלליםחרגהמורשההמפעלכיהבריאותיהמנהלמצא.26
השמדתאוהחרמהעללהורותהוארשאי–הציבורלבריאותסכנה

דעתולשיקולבהתאםהכלקנס,אוהמפעלהיתרביטולהתוצרת,
להבטחתכלליםלקבוערשאיהחקלאיהמנהלהמפעלים;לכלליובהתאם

השמדת התוצרת כאמור.

קבלת קנאביס

למפעל מורשה

בלבד,מורשהקנאביסמטלטלבאמצעותתוצרתיקבלהמורשההמפעל.27
מבית אריזה מורשה או יבואן מורשה.

העברת או מכירת

קנאביס ממפעל

מורשה

קנאביסמטלטלבאמצעותמוצריואתימכוראויעבירהמורשההמפעל.28
דיןכלפיעלייצוארישיוןלמפעלהיהייעודית;ממכרלחנותבלבד,מורשה

–רשאי הוא לייצא על פיו.

פרק ח': חנות ממכר ייעודית

חובת קבלת רישיון עסק

לחנות ממכר ייעודית
עסקרישיוןשקיבלהייעודיתממכרבחנותאלאלצרכןיימכרלאקנאביס.29

בכתבתוגשכאמורבקשה;1968התשכ"ח–עסקים,רישויחוקלפי

במועצתשיאושרעירוניעזרחוקהוראותאולכלליםבהתאםותאושר

הרשות.

תנאים לקבלת

רישיון עסק לחנות

ממכר ייעודית

ייעודיתממכרלחנותעסקרישיוןמקומית,רשותשתקבעתנאילכלנוסף.30

יינתן בהתקיים התנאים הבאים:

תאגידהמבקשהיההמבקש;שלישראליתאזרחותוהוכחתיושרתעודתהמצאת)1(
בבעלותואשרהתאגידמבעליאחדלכלביחסכאמורתעודהתומצא–

;התאגידממניות5%ל-מעל

מאבטח;ידיעלתאובטחהייעודיתהממכרחנות)2(

וידאומערךבאמצעותהיממהשעותבכליתועדהייעודיתהממכרחנותשטח)3(

;שהצילומים בו ישמרו לתקופה של לפחות שלושה חודשים
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יושר.תעודתובעליואחתעשריםגילמעליהיובחנותהמוכרים)4(

המבקש;שלפלילירישוםוהיעדרהמבקששלפסיכולוגיתבדיקהעלאישור)5(

המיועדיםממוסדותחינוך,ממוסדותקילומטר2מ-הנמוךברדיוסממוקמתאינההחנות)6(

תנועותבכללםהצהריים,אחרלשעותוילדיםנוערלבניפנאיומרכזיבסיכון,נוערובנילילדים

נוער.

סמכות לביטול

רישיון עסק

29סעיףבהוראותעומדתלאייעודיתממכרחנותכיהמחוזמפקדמצא.31
דעתו.רשאי הוא להורות על ביטול רישיון העסק בהתאם לשיקול

איסור העברת

רישיון

הואבו,האמורותמהזכויותזכותכללרבותייעודית,ממכרלחנותרישיון.32
בתאגידבעלותשינויכללעיקול;אולשעבודלהעברה,ניתןואינואישי

בעמידהמחויבויהיההמקומית,לרשותיידווחממכרלחנותרישיוןשקיבל
.29סעיףבהוראות

קבלת קנאביס

לחנות ממכר

ייעודית

מטלטלבאמצעותיתקבלייעודיתממכרבחנותלמכירההמוצעקנאביס.33
מורשהיבואןאומורשהמפעלמורשה,אריזהמביתמורשה,קנאביס
בלבד.

איסור מכירת

קנאביס מתחת

21לגיל

קנאביסתמכורולאשנים,21לומלאושטרםאדםהחנותלתחוםתכניסלאייעודיתממכרחנות.34

לאדם כאמור.

חובת בדיקת גיל

הקונה

רישיוןזהות,תעודתבאמצעותהקונהשלהגיללבדיקתבכפוףתבוצעקנאביסשלמכירהכל.35

שלהזהותמספראתהתואמיםבלבדבאפליקציהאואשראיבכרטיסותתבצעדרכוןאונהיגה

הרוכש.

הגבלת כמות

הקנאביס

המותרת למכירה

גרם.20עלהעולהבכמותקנאביסלאדםתמכורלאייעודיתממכרחנות.36

הגבלת שעות

מכירה

.23:00השעהעדקאנביסתמכורייעודיתממכרחנות.37

הכשרה ותנאי סף

למוכרים

לסטנדרטייםמחוייבותטופסעלויחתוםהכשרהקורסיעבורייעודיתממכרבחנותמוכר.38

מקצועיים כפי שיקבע השר בתקנות.

פרק ט': שימוש והחזקת קנאביס – הגבלות ואיסורים
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איסור החזקת

קנאביס בכמות

25עלהעולה

גרם

בכמותעצמיתלצריכהבקנאביסולהשתמשלהחזיקרשאישניםואחתעשריםלושמלאואדם.39

מכירהמנקודתגרם20עלתעלהשלאבכמותכאמורקנאביסולרכושגרם,25עלתעלהשלא

השרבתקנות;השרשקבעאחרתפקידאובטחוניתפקידבעלהואאםלמעטוהכלייעודית,

רשאי לקבוע הוראות שיחולו לגבי בעלי תפקידים כאמור.

שימוש בקנאביס

ביחידות

ביטחוניות

בקנאביס ביחידות תחת אחריותו.שר הממונה על יחידה ביטחונית יקבע הוראות לעניין שימוש.40

איסור שימוש

בקנאביס בשטח

ציבורי

בבתים פרטיים בלבד.השימוש בקנאביס יהיה אסור במקומות ציבוריים ויותר לשימוש.41

ארבעעד–דינושנים,ואחתעשריםלומלאושטרםלאדםקנאביסמכראוהעביראשראדם.42עונשין

.1977התשל"ז–העונשין,לחוק)3(א)(61בסעיףהקבועבסכוםקנסאומאסרשנות

פרק י': נהיגה תחת השפעת קנאביס

נהיגה בהשפעת

קנאביס כנהיגה

בשכרות

אקווילנטיאומ"ג1ל-נ"ג7עלעולהבדםTHCה-שיעורכאשרמנועי,רכבבכלישנוהגאדם.43

[נוסחהתעבורהלפקודתב64בסעיףכהגדרתוכשיכוראותויראונשיפה,אואחרגוףבנוזל

חדש].

פרק י"א: איסור פרסום

לא יפרסם אדם  קנאביס, אלא לפי הוראות חוק זה..44איסור פרסום

תחולת חוק איסור

פרסומת והגבלת

השיווק של מוצרי

טבק ועישון

החלות,1983התשמ"ג-ועישון,טבקמוצרישלהשיווקוהגבלתפרסומתאיסורחוקהוראות.45

לעניין טבק, יחולו, בשינויים המחויבים, על  קנאביס.

חובת אזהרה

לאיסור שימוש

קטינים ונשים

בהריון בקנאביס

שלאריזהגביועלקנאביסשלפרסוםבכלאחר,דיןבכלאוזהבחוקמהוראותלגרועבלי.46

ידיעלשימושלגביואזהרהקטיניםידיעלשימושאיסורעלאזהרההשאר,ביןתופיע,קנאביס

נשים בהריון.

הבטחת מידע לצרכןפרק י"ב:

נתונים שיש לפרט

על אריזת קנאביס

יכלולאשרמפורטמידעיופיעייעודיתממכרבחנותהנמכרעצמיתלצריכהקנאביסשלאריזהעל.47

בין היתר את הנתונים הבאים:
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הקנאביס;זן)1(

סביר;בטווחבמוצר,CDBו-THCה-שיעורי)2(

במוצר;קנאביסחומרכמויות)3(

ותוקף;השיווקהייצור,תאריך)4(

אומורשהמפעלמורשה,אריזהביתהקנאביס,מגדלשם–הייצורשרשרתתיעוד)5(

יבואן מורשה;

הבריאות;משרדשלהאינטרנטבאתרקנאביסעללמידעהפניה)6(

השר.שיקבענוספיםרעיליםוחומריםהדברהחומריפירוט)7((

שיש לציין על גבי האריזה;שר הכלכלה רשאי לשנות, להוריד או להוסיף פרטים נוספים

פרק י"ג: תיקון פקודת הסמים

תיקון התוספת

הראשונה לפקודת

הסמים המסוכנים

–1973התשל"ג–חדש],[נוסחהמסוכניםהסמיםלפקודתהראשונהבתוספת.48

שורשיולרבותממנו,חלקוכל)Cannabis(קנבוסמהסוגצמחכל–"קנבוסההגדרה)1(

אך למעט שמן המופק מזרעיו" – תמחק;

יימחקו.2ו-1פריטיםא',סימןא'בחלק)2(

תיקון התוספת

השנייה לפקודת

הסמים המסוכנים

בתוספת השניה לפקודת הסמים המסוכנים –.49

יימחקו;–קנבוס"שלו-"שרף"קנבוס"הגדרות)1(

יימחקו.קנבוס",שלו"שרף"קנבוס"הפריטים)2(

פרק י"ד: שונות

הרשות  תפעל לתכלל את יישום הסדרת הקאנביס..50הרשות

תחולת הוראות

עיסוק בקנאביס

על חנות ממכר

ייעודית

החלות,1973התשל"ג–חדש],[נוסחהמסוכניםהסמיםלפקודתיג25עדו25סעיפיםהוראות.51

ממכר קנאביס בחנות ממכר ייעודית.לעניין עיסוק בקנבוס, יחולו בשינויים המחוייבים לעניין
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הוראות לפי חוק

התכנון והבניה

לגידולחקלאיבשטחגדרגובה,1965התשכ"ה–והבנייה,התכנוןחוקלפיהוראותאףעל.52

מטרים.2.5עליעלהלאמהיתר,הפטורהקנאבוס,

מחיקת רישום

פלילי בגין שימוש

עצמי בסם

הקנאבוס

השבים,ותקנותהפליליהמרשםחוקפיעלהמתנהלהפלילימהמרשםתמחקישראלמשטרת.53

הקנבוס.בסםעצמישימושעבירתבגיןפלילירישוםכל1981התשמ"א–

ביטול חוק הסמים

המסוכנים (עבירת

קנס מיוחדת –

הוראת שעה)

בטל.–2018התשע"ח–שעה),הוראת–מיוחדתקנס(עבירתהמסוכניםהסמיםחוק.54

פרק ט"ו: מניעת זליגה לבני נוער וילדים

עםלהתמודדותכליםהענקתשתכלולהחינוךבמערכתמניעהתכניותיפעילהחינוךמשרד.55תכניות מניעה

חיים ותכניות הסברה להורים.סיטואציות המערבות חומרים משני תודעה, פיתוח כישורי

צעירות פגיעותמשרד הרווחה יפעיל מסגרות תמיכה לנוער בסיכון ולאוכלוסיות.56

סוגיאודותהשפות,בכלומקיפה,לאומיתהסברהתכניתהייעודית,הקרןבעזרתתפעיל,הרשות.57

בעקבות השימוש.הקאנביס, השפעותיו והנזקים והסיכונים שעלולים להיגרם

פרק ט"ז: הקמת קרן ייעודית מכספי מיסוי הקאנביס

הקמת קרן

הסברה ומניעת

התמכרות

אחראיתתהיההקרןהקנאביס;מכירתמיסוימרווחיישירותשתמומןברשותלאומיתקרןתוקם.58

ופתיחתנוערלבניזליגהמניעתהתמכרויות,מניעתקנאביס,צריכתנזקיצמצוםהסברה,על

מרכזים ייעודיים לטיפול בהתמכרות לבני נוער,

דברי הסבר

להסדיר,באהזוחוקהצעתקנאביס.צורכיםהבגיריםהאזרחיםמכלל27%ש-פיעלאףמוסדר,אינובישראלהקנאביסשוק
שקייםכפימדינתי,ופיקוחמגבלותתחתלחוקיולהפכובקנאביס,השימושאתנורמטיבית,מבחינהוהןחוקתיתמבחינההן

אנשיםלמעטואחת,עשריםגילמעללאנשיםגרם25עלעולהשאינהלכמותכאמורהשימושאתלהגבילמוצערבות.במדינות
כמו כן, מוצע כי נהיגה תחת השפעת קנאביס תהיה אסורה.שמחזיקים בתפקיד ביטחוני שעבורם ייקבעו הוראות שונות.

שיקבעתנאיםולפילרישיוןבכפוףעצמית,לצריכהקנאביסלממכרייעודיותחנויותהקמתמאפשרתהחוקהצעתלכך,בנוסף
יהיושהחנויותדרישהוכןהמבקששלפסיכולוגיתלבחינהבכפוףהמקומית,הרשותמטעםעסקלרישיוןבכפוףהבריאות,שר

שללכמותתוגבלייעודיותבחנויותקנאביסמכירתנוער.ובנילילדיםהמיועדיםוממוסדותחינוךממוסדותקילומטרשנימרוחקות
ובמניעתבאכיפההעצוםהקושיבגללוזאתבבית,פרטיבגידולקנאביסלגדלניתןיהיהלאכימוצעכן,כמומכירה.בכלגרם20

הזליגה לבני נוער.
נרשמההאחרונותבשניםלקטינים.שיווקומניעתהאריזהגביעלאזהרותפרסומת,הגבלתלענייןהוראותלקבועמוצע

הנוערבניאצלכינמצא2017בשנתבישראלשנערךמסקרבקנאביס.המשתמשים12-17בגילאיםהנוערבניבמספרעלייה
קנאביס,מסוגבסמיםהמשתמשיםאחוזהעולההנוערבקרב.16.5%ל-2014ב-8.8%מ-המשתמשיםאחוזמזנקבישראל

הענףוהפיכתהקנאביסשוקשלהסדרהבהןשבוצעהמהמדינותבחלקמנגד,ותיק.מנוערשנייםפיגבוהומריחואנהחשיש
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עלהלאומי(‘הסקרNSDUHמסקרחדשיםנתוניםלהפך.דווקאאלא–נוערבניבקרבבשימושלעלייההוביללאהדברלחוקי,
הפדרליהממשלשלבמימוןבסמים’)ושימושהציבורלבריאות(‘המנהלSAMHSAארגוןידיעלשנערךובריאות’),סמים

אם.17עד12גילאיובנותבניבקרבבקנאביסבשימושירידהנרשמהלגליזציהשאישרוהמדינותבמרביתכימראהבארה”ב,
תכניותחינוך,-נוערלבניהשימוששלהזליגהלמניעתסדורהמדיניותבהתווייתטמוןהקנאביסשלנכונהלהסדרההמפתחכן,

בעיהשלבמונחיםשתנוסחחדשה,סמיםמדיניותלקבועישבהסדרה.קריטימרכיבהינםאכיפהומדיניותומניעההסברה
תקבעהחינוךשמערכתלקבועישאכיפתית.גישהולאהסמים,צרכניכלפיבריאותיתטיפוליתגישהותקדםרפואית-חברתית

ותקבעסיכוןבקבוצותלנוערמניעהתוכניותתפעילנוער,בניבקרבהקאנביסבסםבעייתילשימושבאשרחינוכיתמדיניות
נזקי השימוש בעזרת הרשות המתכללת.מסגרת לפיתוח כישורי חיים של בני נוער משתמשים ולהפחתת

מרחביצמצוםלא-חוקיים;סוחריםעלהענישההחמרת;21לגילמתחתמכירהעלוהאכיפההענישהאתלהחמירמוצע
פיתוחלעישון);והנגישותהזמינותהינווילדיםלנוערוהזליגהבקנאביסהשימושלהגברתבנוגעביותרהמכריע(הנתוןהצריכה
ולאוכלוסיותבסיכוןלנוערתמיכהמסגרותהרחבתחיים;כישוריפיתוחלהורים,הסברהתכניותהחינוך,במערכתמניעהתכניות

צעירות פגיעות.
החוקמתוקףפועלתהיאהקאנביס,הסדרתאתשיתכללהממשלתיהגוףתהיהואלכוהולסמיםבאלימות,למאבקהרשות

ושיקום,טיפולתכניותבבנייתתעסוקהרשותהיתרביןוהסמים.השיכרותבתופעתטיפולעלהאמוןהממשלתיהגורםוהינה
וארצית,מחוזיתהיישובית,ברמהמקצועייםומעניםשירותיםרצףשלתשתיתבנייתהנדרשים:המעניםרצףוהשלמתהבניית

לאנשים על רצף השימוש בקנביס.בניית מערך טיפול ארצי הנותן מענה ממוקד, מותאם ומקצועי
וטיפולזיהוילאיתור,סוציאלייםלעובדיםהכשרהמערךבנייתאדם,כחוהכשרתלפיתוחאחראיתתהיההרשותכןכמו

לשימושאבחוןכליבנייתתבנההרשותלכך,בנוסףלטיפול.וגיוסזיהוילאיתור,מיוןחדריוצוותילרופאיםהכשרהמערךובניית
לרופאיערכותובנייתקנביס,בעייתעםלמטופלומותאםהמתאיםהמענהלבחינתמקצועיתוועדהמערךבנייתבקנביס,בעייתי

משפחה וילדים לזיהוי והפנייה לטיפול.
בלתיבאופןנעשתההצריכההיוםשעדכיווןזאתמיסוי,באמצעותהציבוריתהקופהלהגדלתתובילהקנאביסצריכתהסדרת

להשקיעומטרתהשתוקםייעודיתלקרןאוטומטיתיועברוהייעודיהמיסויכספימוסו.לאהקנאביסבשוקשהועברווהכספיםלגאלי
ותשמשהמכללתהרשותידיעלתנוהלייעודיתהקרןבמכורים.וטיפולהתמכרויותבמניעתבעיקרחברתיים,ביעדיםהכסףאת

גודל כזה חייבת לבוא לידי ביטוי בחיזוק החברה הישראלית.כמנוף לקידום החברה ולהגברת חוסנה, שכן רפורמה בסדר
משמעותיתלהפחתהמביאהוגמילה,טיפולתכניותפיתוחעלדגשששמהמדיניותהחלתכימראיםהעולםמןנתונים

Harm("נזקים""מזעורהיאשמטרתהברורהאסטרטגיהליישםתעזורהקרןבסמים.השימושבהיקף Minimization,("כלומר
זומסגרתהנזקים"."מזעורמסגרתבאמצעותמסמיםוהכלכלייםהחברתייםהבריאותיים,הנזקיםאתהאפשרככללהפחית

אוכלוסיותבקרבושיקוםבגמילהמשמעותיתתמיכהמוגבר,משימושההרתעהעידודידיעלבביקושירידהיעדים:שלושהכוללת
למשתמשים, משפחותיהם ולחברה.מוחלשות ואוכלוסיות בסיכון והפחתת נזקי השימוש בסמים

שולחןעל),29/22(פ/זנדברגתמרהכנסתחברתידיעלושתייםהעשריםהכנסתשולחןעלהונחובעיקרןדומותחוקהצעות
חבריידיועל)1443/23(פ/רולעידןהכנסתחברידיעל),1267/23(פ/שפערםהכנסתחברידיעלושלושהעשריםהכנסת
זנדברגתמרהכנסתחברתידיעלוארבעהעשריםהכנסתשולחןועל)2284/23(פ/טופורובסקיובועזהשכלמריםשרןהכנסת

חברידיועל)253/24(פ/משהבןרוןיעלהכנסתחברתידיעל),224/24(פ/השכלמריםשרןהכנסתחברתידיעל),43/24(פ/
).918/24(פ/טופורובסקיבועזהכנסת

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

והונחה על שולחן הכנסת ביום
)02.08.2021(התשפ"אבאבכ"ד
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