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חוק הסמים המסוכנים )עבירת קנס מיוחדת - הוראת שעה(, 
התשע"ח-2018*

תיקוןפקודת
הסמיםהמסוכנים

-מס'15-הוראת
שעה

בתקופהשמיוםתחילתושלחוקזה)להלן-יוםהתחילה(עדתוםשלוששניםמהמועד1ר
האמור)להלן-תקופתהוראתהשעה(יקראואתפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,

התשל"ג-11973)להלן-פקודתהסמיםהמסוכנים(,כךשבסעיף7-

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )1(

בסעיףקטןזה-")ג1( )1(

]נוסחמשולב[, "חוקסדרהדיןהפלילי"-חוקסדרהדיןהפלילי
התשמ"ב-21982;

"חוקהשיפוטהצבאי"-חוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-31955;

"יוםהתחילה"-יוםתחילתושלחוקהסמיםהמסוכנים)עבירתקנס
מיוחדת-הוראתשעה(,התשע"ח-42018;

"עבירהשלהחזקהאושימושבקנבוסלצריכהעצמית"-עבירה
מסוג מסוכן סם לגבי הנעברת סיפה, )ג( קטן בסעיף כאמור
קנבוסאושרףשלקנבוס,כמשמעותםבפרטים1ו־2בסימןא'

בחלקא'לתוספתהראשונהר

או)2( החזקה של עבירה סיפה, )ג( קטן בסעיף האמור אף על )א(
שימושבקנבוסלצריכהעצמית,הנעברתבפעםהראשונה)בסעיף
הנעברת נוספת אחת כאמור ועבירה ראשונה(, עבירה - זה קטן
בתוךחמששניםממועדביצועהעבירההראשונה)בסעיףקטןזה-
עבירהשנייה(,למעטעבירהכאמורהמבוצעתבידיאחדמהמנויים
בפסקה)4(,יראואותהכעבירתקנסמיוחדתויחולולגביהסדריהדין
הקבועיםבפרקז'1לחוקסדרהדיןהפלילי)בסעיףקטןזה-עבירת

קנסמיוחדת(ר

עבראדםעבירהראשונה,ולאעבר,בתוךחמששניםממועד )ב(
החזקה של עבירה יראו שנייה, עבירה האמורה, העבירה ביצוע
אושימושבקנבוסלצריכהעצמיתאחתנוספתשאותואדםעבר

לראשונהלאחרתוםהתקופההאמורהכעבירהראשונהר

ממועד שנים שבע בתוך עבר, ולא שנייה, עבירה אדם עבר )ג(
ביצועהעבירההאמורה,עבירהנוספתשלהחזקהאושימושבקנבוס
לצריכהעצמית,יראועבירהכאמורשאותואדםעברלראשונהלאחר

תוםהתקופההאמורהכעבירהשנייהר

הקנסבשלעבירתקנסמיוחדתיהיה- )3(

בעבירהראשונה-1,000שקליםחדשים; )א(

בעבירהשנייה-2,000שקליםחדשיםר )ב(

התקבלבכנסתביוםז'באבהתשע"ח)19ביולי2018(]בישיבהשהחלהביוםה'באבהתשע"ח)17ביולי2018([; *
הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1211,מיוםכ'באדרהתשע"ח)7במרס2018(,עמ'

754ר
דינימדינתישראל,נוסחחדש27,עמ'526;ס"חהתשע"ז,עמ'1139ר 1

ס"חהתשמ"ב,עמ'43ר 2

ס"חהתשט"ו,עמ'171ר 3

ס"חהתשע"ח,עמ'916ר 4
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הוראותפסקאות)2(ו–)3(לאיחולועלעבירהשלהחזקהאושימוש )4(
בקנבוסלצריכהעצמיתשנעברהבידיאחדמאלה:

מישהורשעבחמשהשניםשקדמולביצועהעבירהבעבירה )א(
שהיאאחתמאלה:

השר שקבע כאמור עבירה למעט פשע, מסוג עבירה )1(
לביטחוןהפנים,בצו,בהסכמתשרהמשפטים;

עבירהלפיפקודהזו,למעטכלאלה:עבירתקנסמיוחדת, )2(
עבירהלפיסעיף10סיפההנלוויתלעבירתהקנסהמיוחדת,
ועבירהלפיפקודהזושחלותלגביהרשעהבההוראותסעיף

404אלחוקהשיפוטהצבאי;

בחומרים השימוש בתופעת המאבק חוק לפי עבירה )3(
מסכנים,התשע"ג-52013;

עבירהלפיסעיף62)3(לפקודתהתעבורה6,אועבירהלפי )4(
תקנה26)2(לתקנותהתעבורה,התשכ"א-71961;

מישבמועדביצועהעבירהטרםמלאולו18שנים; )ב(

מישבמועדביצועהעבירההיהחיילכהגדרתובחוקהשיפוט )ג(
על אותו לדון מוסמך צבאי דין שבית אחר אדם כל וכן הצבאי,

העבירהלפיהחוקהאמור;

מישבמועדביצועהעבירההיהאסירכהגדרתובפקודתבתי )ד(
הסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-81971;

מישעבר,במהלךביצועהעבירהאובקשראליה,עבירהאחרת, )ה(
למעטעבירהלפיסעיף10סיפההנלוויתלעבירתהקנסהמיוחדתר

לצורךהקביעהאםעבירהשלהחזקהאושימושבקנבוסלצריכה )5(
עצמיתשעבראדםהיאעבירהראשונהאועבירהשנייה,תובאבחשבון
גםעבירהשלהחזקהאושימושבקנבוסלצריכהעצמיתשנעברהלפנייום

התחילה,למעט-

אםהוחלט,לפנייוםהתחילה,שלאלפתוחבחקירהבשלהאו )א(
שלאלהעמידאתהאדםלדיןבשלהכאמורבסעיף59או62לחוק

סדרהדיןהפלילי,לפיהעניין;

אםתיקהחקירהלגביהתלויועומדערביוםהתחילה,ובלבד )ב(
שלאהוגשבשלהכתבאישוםעדהמועדהאמורר

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילשנותאתסיווגהעבירהשלהחזקה )6(
אושימושבקנבוסלצריכהעצמיתכעבירהמסוגעוון,כאמורבסעיף24

לחוקהעונשין,התשל"ז-1977ר

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמסמכותושלתובעלהגישכתב )7(
אישוםלפיפקודהזובעבירתקנסמיוחדת,אםסבר,מטעמיםשיירשמו,כי
הנסיבותמצדיקותזאת,ובלבדשטרםנמסרההודעתתשלוםקנסלפיסעיף

230גלחוקסדרהדיןהפליליר";

בסעיףקטן)ד(,במקום"סעיףקטן)ג(סיפה"יבוא"סעיפיםקטנים)ג(סיפהו–)ג1("ר )2(

הוראותפסקאות)2(ו–)3(לאיחולועלעבירהשלהחזקהאושימוש )4(
בקנבוסלצריכהעצמיתשנעברהבידיאחדמאלה:

מישהורשעבחמשהשניםשקדמולביצועהעבירהבעבירה )א(
שהיאאחתמאלה:

השר שקבע כאמור עבירה למעט פשע, מסוג עבירה )1(
לביטחוןהפנים,בצו,בהסכמתשרהמשפטים;

עבירהלפיפקודהזו,למעטכלאלה:עבירתקנסמיוחדת, )2(
עבירהלפיסעיף10סיפההנלוויתלעבירתהקנסהמיוחדת,
ועבירהלפיפקודהזושחלותלגביהרשעהבההוראותסעיף

404אלחוקהשיפוטהצבאי;

בחומרים השימוש בתופעת המאבק חוק לפי עבירה )3(
מסכנים,התשע"ג-52013;

עבירהלפיסעיף62)3(לפקודתהתעבורה6,אועבירהלפי )4(
תקנה26)2(לתקנותהתעבורה,התשכ"א-71961;

מישבמועדביצועהעבירהטרםמלאולו18שנים; )ב(

מישבמועדביצועהעבירההיהחיילכהגדרתובחוקהשיפוט )ג(
על אותו לדון מוסמך צבאי דין שבית אחר אדם כל וכן הצבאי,

העבירהלפיהחוקהאמור;

מישבמועדביצועהעבירההיהאסירכהגדרתובפקודתבתי )ד(
הסוהר]נוסחחדש[,התשל"ב-81971;

מישעבר,במהלךביצועהעבירהאובקשראליה,עבירהאחרת, )ה(
למעטעבירהלפיסעיף10סיפההנלוויתלעבירתהקנסהמיוחדתר

לצורךהקביעהאםעבירהשלהחזקהאושימושבקנבוסלצריכה )5(
עצמיתשעבראדםהיאעבירהראשונהאועבירהשנייה,תובאבחשבון
גםעבירהשלהחזקהאושימושבקנבוסלצריכהעצמיתשנעברהלפנייום

התחילה,למעט-

אםהוחלט,לפנייוםהתחילה,שלאלפתוחבחקירהבשלהאו )א(
שלאלהעמידאתהאדםלדיןבשלהכאמורבסעיף59או62לחוק

סדרהדיןהפלילי,לפיהעניין;

אםתיקהחקירהלגביהתלויועומדערביוםהתחילה,ובלבד )ב(
שלאהוגשבשלהכתבאישוםעדהמועדהאמורר

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילשנותאתסיווגהעבירהשלהחזקה )6(
אושימושבקנבוסלצריכהעצמיתכעבירהמסוגעוון,כאמורבסעיף24

לחוקהעונשין,התשל"ז-1977ר

איןבהוראותסעיףקטןזהכדילגרועמסמכותושלתובעלהגישכתב )7(
אישוםלפיפקודהזובעבירתקנסמיוחדת,אםסבר,מטעמיםשיירשמו,כי
הנסיבותמצדיקותזאת,ובלבדשטרםנמסרההודעתתשלוםקנסלפיסעיף

230גלחוקסדרהדיןהפליליר";

בסעיףקטן)ד(,במקום"סעיףקטן)ג(סיפה"יבוא"סעיפיםקטנים)ג(סיפהו–)ג1("ר )2(

ס"חהתשע"ג,עמ'221ר 5

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173ר 6

ק"תהתשכ"א,עמ'1425ר 7

דינימדינתישראל,נוסחחדש21,עמ'459ר 8
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תיקוןחוקסדר
הדיןהפלילי-מס'

84-הוראתשעה

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקסדרהדיןהפלילי]נוסחמשולב[,התשמ"ב-291982ר
)להלן-חוקסדרהדיןהפלילי(,כךשאחריסעיף230יבוא:

"פרק ז'1: סדרי דין מיוחדים בעבירות קנס מיוחדות - 
הוראת שעה

הגדרות-פרק
ז'1

בפרקזה-230אר

"בקשהלביטולקנס"-בקשהלביטולהודעתתשלוםקנסלפי
הוראותסעיף230ד;

"חוקהמרכזלגבייתקנסות"-חוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרות
והוצאות,התשנ"ה-1995;

"חוקהמרשםהפלילי"-חוקהמרשםהפליליותקנתהשבים,
התשמ"א-1981;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-1977;

"הנקנס"-מישנמסרהלוהודעתתשלוםקנסלפיהוראות
סעיף230ג;

"סםמסוכן"-כהגדרתובפקודתהסמיםהמסוכנים,מסוגקנבוס
אושרףשלקנבוס,כמשמעותםבפרטים1ו־2בסימןא'

בחלקא'לתוספתהראשונהלאותהפקודה;

"עבירתקנסמיוחדת"-עבירהשרואיםאותהכעבירתקנס
מיוחדתכאמורבסעיף7)ג1(לפקודתהסמיםהמסוכנים;

"פקודתהסמיםהמסוכנים"-פקודתהסמיםהמסוכנים]נוסח
חדש[,התשל"ג-1973ר

תחולה-עבירת
קנסמיוחדת

עלאףההוראותלפיפרקז',עלעבירתקנסמיוחדתיחולוסדרי230בר
הדיןהקבועיםבפרקזהר

הודעתתשלום
קנסבעבירתקנס

מיוחדת

היהלשוטריסודלהניחכיאדםפלוניעברעבירתקנס230גר )א(
מיוחדתוהואתפסאתהסם,רשאיהואלמסורלאותואדם

הודעתתשלוםקנסר

ומענו,תיאור תשלוםקנסיפורטושםהאדם בהודעת )ב(
תמציתישלהעובדותהמהוותאתהעבירה,ציוןהמקוםוהזמן
שבהםנעברההעבירהבמידהשאפשרלבררם,ציוןהוראות
החיקוקשבהןנקבעההעבירה,ושיעורהקנסשנקבעלעבירת

הקנסהמיוחדתר

הנקנסישלם,בתוך60ימיםמיוםההמצאה,אתהקנס )ג(
הנקובבהודעה,לחשבוןשצויןבה,אלאאםכןהודיעלתובע,

לפיהוראותסעיף230ה,שברצונולהישפטעלהעבירהר

שילםהנקנסאתהקנס,רואיםאותוכאילוהודהבאשמה )ד(
המסוכן הסם להשמדת הסכים הורשע, המשפט, בית לפני
שלגביונעברההעבירה,ונשאאתעונשו;ואולםהוראותסעיף
קטןזהלאיחולועלנקנסששילםאתהקנסוהתקייםאחדמאלה:

תובעביטלאתהודעתתשלוםהקנסלפיהוראות )1(
סעיף230ד)ג(;

ס"חהתשמ"ב,עמ'43;התשע"ח,עמ'908ר 9
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הנקנסהגישבמועדבקשהלהישפטלפיהוראות )2(
סעיף230ד)ד(או230ה)א(,לפיהענייןר

שלגביו המסוכן הסם יחולט הקנס, את הנקנס שילם )ה(
נעברההעבירהויושמד,אלאאםכןביקשההמשטרהמבית
המשפטשייעשהבושימושבדרךאחרת;הסםהמסוכןלא
יושמדלפניתוםהתקופהלהגשתבקשהלהישפטלפיהוראות
סעיף230ד)ד(או230ה)א(;הוראותסעיף36לפקודתהסמים
המסוכניםלאיחולועלחילוטוהשמדתסםמסוכןלפיהוראות

סעיףקטןזהר

בקשהלביטול
קנס

הנקנסרשאילהגישלתובע,בתוך30ימיםמיוםההמצאה230דר )א(
שלהודעתתשלוםקנס,בקשהלביטולקנסבנימוקשנסיבות
הענייןבכללותןאינןמתאימותלפתיחהבחקירהאולהעמדה

לדיןר

הגשתבקשהלביטולקנסאינהדוחהאתהמועדלתשלום )ב(
הקנסר

סבור היה אם קנס תשלום הודעת לבטל רשאי תובע )ג(
שנסיבותהענייןבכללותןאינןמתאימותלפתיחהבחקירהאו
להעמדהלדין;תובעלאיבטלהודעתתשלוםקנסאםהבקשה
לביטולהקנסהוגשהבנימוקשלאנעברהעבירהאושהעבירה
נעברהשלאבידיהנקנס,אלאאםכןשוכנעשאפשרלבטלאת

ההודעהבלאחקירהבנסיבותהענייןר

הוגשהבקשהלביטולקנסודחההתובעאתהבקשה, )ד(
רשאיהנקנסלהודיעעלרצונולהישפט,בתוך14ימיםמיום
שהומצאהלוהחלטתהתובע,אועדתוםהתקופהלהגשת
בקשהלהישפטכאמורבסעיף230ה)א(,לפיהמאוחר,אףאם
שילםאתהקנסלפנישהומצאהלוהחלטתהתובע,ובלבד
שלאיודיעכאמורלפנישהומצאהלואותההחלטה;עלבקשה

להישפטלפיסעיףקטןזהיחולוהוראותסעיף230ה)ג(עד)ו(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תובערשאילדוןבבקשה )ה(
לביטולקנסשהוגשהבחלוףהמועדלהגשתהכאמורבאותו
סעיףקטן,אםשוכנעכיהבקשהלאהוגשהבמועדבשלסיבות
שלאהיותלויותבנקנסושמנעוממנולהגישהבמועד,וכיהיא
תובע ידון לא ואולם המניעה; שהוסרה לאחר הוגשהמיד
בבקשהלביטולקנסשהוגשהבאיחורכאמורהכוללתטענה
הסם בדיקת לרבות חקירה, פעולות ביצוע דורש שבירורה

המסוכןאושמירתור

העבירה,230הרבקשהלהישפט על להישפט ברצונו כי להודיע רשאי נקנס )א(
במקוםלשלםאתהקנס)בפרקזה-בקשהלהישפט(;בקשה
להישפטתוגשלתובע,בכתב,בתוך30ימיםמיוםשהומצאה

לנקנסהודעתתשלוםהקנס,ויפורטובהנימוקיהבקשהר

נקנסשהגישבקשהלהישפטלפיסעיףזהלאיהיהרשאי )ב(
להגישבקשהלביטולקנסר

הנקנסהגישבמועדבקשהלהישפטלפיהוראות )2(
סעיף230ד)ד(או230ה)א(,לפיהענייןר

שלגביו המסוכן הסם יחולט הקנס, את הנקנס שילם )ה(
נעברההעבירהויושמד,אלאאםכןביקשההמשטרהמבית
המשפטשייעשהבושימושבדרךאחרת;הסםהמסוכןלא
יושמדלפניתוםהתקופהלהגשתבקשהלהישפטלפיהוראות
סעיף230ד)ד(או230ה)א(;הוראותסעיף36לפקודתהסמים
המסוכניםלאיחולועלחילוטוהשמדתסםמסוכןלפיהוראות

סעיףקטןזהר

בקשהלביטול
קנס

הנקנסרשאילהגישלתובע,בתוך30ימיםמיוםההמצאה230דר )א(
שלהודעתתשלוםקנס,בקשהלביטולקנסבנימוקשנסיבות
הענייןבכללותןאינןמתאימותלפתיחהבחקירהאולהעמדה

לדיןר

הגשתבקשהלביטולקנסאינהדוחהאתהמועדלתשלום )ב(
הקנסר

סבור היה אם קנס תשלום הודעת לבטל רשאי תובע )ג(
שנסיבותהענייןבכללותןאינןמתאימותלפתיחהבחקירהאו
להעמדהלדין;תובעלאיבטלהודעתתשלוםקנסאםהבקשה
לביטולהקנסהוגשהבנימוקשלאנעברהעבירהאושהעבירה
נעברהשלאבידיהנקנס,אלאאםכןשוכנעשאפשרלבטלאת

ההודעהבלאחקירהבנסיבותהענייןר

הוגשהבקשהלביטולקנסודחההתובעאתהבקשה, )ד(
רשאיהנקנסלהודיעעלרצונולהישפט,בתוך14ימיםמיום
שהומצאהלוהחלטתהתובע,אועדתוםהתקופהלהגשת
בקשהלהישפטכאמורבסעיף230ה)א(,לפיהמאוחר,אףאם
שילםאתהקנסלפנישהומצאהלוהחלטתהתובע,ובלבד
שלאיודיעכאמורלפנישהומצאהלואותההחלטה;עלבקשה

להישפטלפיסעיףקטןזהיחולוהוראותסעיף230ה)ג(עד)ו(ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תובערשאילדוןבבקשה )ה(
לביטולקנסשהוגשהבחלוףהמועדלהגשתהכאמורבאותו
סעיףקטן,אםשוכנעכיהבקשהלאהוגשהבמועדבשלסיבות
שלאהיותלויותבנקנסושמנעוממנולהגישהבמועד,וכיהיא
תובע ידון לא ואולם המניעה; שהוסרה לאחר הוגשהמיד
בבקשהלביטולקנסשהוגשהבאיחורכאמורהכוללתטענה
הסם בדיקת לרבות חקירה, פעולות ביצוע דורש שבירורה

המסוכןאושמירתור

העבירה,230הרבקשהלהישפט על להישפט ברצונו כי להודיע רשאי נקנס )א(
במקוםלשלםאתהקנס)בפרקזה-בקשהלהישפט(;בקשה
להישפטתוגשלתובע,בכתב,בתוך30ימיםמיוםשהומצאה

לנקנסהודעתתשלוםהקנס,ויפורטובהנימוקיהבקשהר

נקנסשהגישבקשהלהישפטלפיסעיףזהלאיהיהרשאי )ב(
להגישבקשהלביטולקנסר
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הגישנקנסבקשהלהישפט,תמשיךהמשטרהבחקירה )ג(
פליליתלגביהעבירהשעברהנקנס;ראהתובעשהועבראליו
מספיקות שהראיות מיוחדת, קנס בעבירת החקירה חומר
לאישום,יעמידלדיןאתהנקנס,אלאאםכןהחליטעלביטול
הודעתתשלוםהקנסבשלכךשהיהסבורשנסיבותהעניין

בכללותןאינןמתאימותלהעמדהלדיןר

עלהליךשלהעמדהלדיןלפיסעיףזהיחולוהוראותלפי )ד(
סעיפים239ו־240,בשינוייםהמחויביםר

הגישנקנסבקשהלהישפטוביתהמשפטהרשיעובעבירת )ה(
קנסמיוחדת,יטילעליוביתהמשפטקנסבסכוםשלאיפחת
מפישלושהמסכוםהקנסהנקובבהודעתתשלוםהקנס,ולא
יחולוהוראותסעיף35אלחוקהעונשין;לענייןזה,"הורשע"-

לרבותמישביתהמשפטקבעכיביצעאתהעבירהר

הגישנקנסבקשהלהישפטלאחרששילםאתהקנס,ובית )ו(
המשפטזיכהאותומהעבירה,ייתןביתהמשפטהוראותלעניין
החזרתסכוםהקנסששולם,לנקנס,לפיהוראותחוקהמרכז

לגבייתקנסותר

החלטהעל
השמדתסם

מסוכןלאחר
ביטולהודעת

תשלוםקנס

או230ור 230ד)ג( סעיף הוראות לפי קנס תשלום הודעת בוטלה
230ה)ג(,רשאיקציןמשטרהלהורותעלהשמדתהסםהמסוכן

שנתפסר

תוצאותאי־
תשלוםקנס

לאשילםהנקנסאתהקנסולאהגישבקשהלהישפט,וחלף230זר
המועדלתשלוםהקנסכאמורבסעיף230ג)ג(והמועדלהגשת
יחולו 230ה)א(, או 230ד)ד( בסעיף כאמור להישפט בקשה
ההוראותהמפורטותלהלן,אלאאםכןהודעתתשלוםהקנס

בוטלהלפיהוראותסעיף230ד)ג(:

יראואתהנקנסכאילוהורשעבביתהמשפט,ונגזרעליו )1(
הקנסהנקובבהודעתתשלוםהקנס;

הסם את ולהשמיד לחלט רשאית תהיה המשטרה )2(
המסוכן,לאיהיהניתןעודלטעוןכלטענההדורשתחקירהאו
אתבדיקתהסםאושמירתווהוראותסעיף36לפקודתהסמים

המסוכניםלאיחולו;

תיווסףעלהקנסתוספתפיגורבשיעורהאמורבסעיף67 )3(
לחוקהעונשין;גבייתהקנסוהתוספתהאמורהתיעשהלפי
הוראותסעיפים68ו־70לחוקהאמורוהוראותסעיף69לאותו

חוקלאיחולור

גבייתהקנס
אוהחזרתו

עלגבייתקנסותלפיפרקזהיחולוהוראותחוקהמרכז230חר )א(
לגבייתקנסותר

שולםהקנסולאחרמכןבוטלההודעתתשלוםהקנסאו )ב(
נסגרתיקהחקירהלאחרשהנקנסהגישבקשהלהישפט,יוחזר
לנקנססכוםהקנסששולם,בהתאםלהוראותלפיחוקהמרכז

לגבייתקנסותר
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נקנסשניהלאתהליכיהמשפטבעניינולפיפרקזהבחוסרתום230טרהוצאותמשפט
לבאותוךהכבדהשלאלצורךעלההליכיםבביתהמשפט,
רשאיביתהמשפטלחייבובתשלוםהוצאותהמשפט,לרבות
הוצאותהעדים,בסכוםשקבעביתהמשפט,ויחולולענייןזה

הוראותסעיף79סיפהלחוקהעונשין,בשינוייםהמחויביםר

מרשםמשטרתי
מיוחדשל

עבירותקנס
מיוחדות

לשםיישוםהוראותפרקזה,תנהלמשטרתישראלמאגר230יר )א(
מידעשיכלולרישומיםכמפורטבסעיףקטן)ב(לגביכלנקנס
בגירשעברעבירתקנסמיוחדת,למעטאםהתיקנסגרמחוסר

אשמה)בסעיףזה-מרשםמשטרתימיוחד(ר

בדבר מידע פרטי יכלול המיוחד המשטרתי המרשם )ב(
קנס,הרשעהאוהחלטהאחרתכאמורבסעיף2לחוקהמרשם

הפלילי,לגביכלעבירתקנסמיוחדת,ובכללזה-

תיאורהעבירהומועדביצועּה; )1(

סכוםהקנסשהוטלוהמועדלתשלומו; )2(

על נוסף מידע וכן הנקנס על מזהים פרטים )3(
קבלת מועדי זה ובכלל לעבירה, הנוגעים ההליכים

החלטותשיפוטיותוהחלטותאחרותעלפידיןר

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,במרשםהמשטרתי)ג( )1(
המיוחדייכללורישומיםלגביקטיןשעברעבירהשל
החזקהאושימושבקנבוסלצריכהעצמיתכהגדרתה
הכללת המסוכנים; הסמים לפקודת 7)ג1( בסעיף
רישומיםכאמורתיעשהרקבהתקייםתנאיםונסיבות
שיקבעומשטרתישראל,המשרדלביטחוןהפניםומשרד

המשפטים,בנוהלשיפורסםבאתרמשטרתישראלר

פרטיהמידעבמרשםהמשטרתיהמיוחדלגביקטין )2(
כאמורבפסקה)1(יכללומידעכמפורטבסעיףקטן)ב(

)1(ו–)3(,וכןפרטירישוםכאמורבסעיף2לחוקהמרשם
הפלילי,ובכללזהמידעבדברהחלטותביתמשפטלנוער
לפיסעיף24לחוקהנוער)שפיטהענישהודרכיטיפול(,
התשל"א-101971,וצוויםשנתןביתמשפטלנוערלפי

סעיף26לחוקהאמורר

במרשם ייכלל לא )ג( או )א( קטן בסעיף כאמור מידע )ד(
הפלילילפיחוקהמרשםהפליליר

המרשםהמשטרתיהמיוחדיהיהחסויולאיימסרמידע )ה(
ממנו,אלאאםכןמסירתומותרתלפיהוראותסעיףקטן)ו(ר

הפרטיות, הגנת לחוק ד' פרק הוראות אף על )ו(
התשמ"א-1981,והוראותחוקהמרשםהפלילי,משטרתישראל
לאתגלהמידעמהמרשםהמשטרתיהמיוחדאלאבנסיבות

המפורטותלהלןובמידההנדרשת:

בתוספת המפורטים לגופים מועבר המידע )1(
השלישיתלחוקהמרשםהפלילי;

נקנסשניהלאתהליכיהמשפטבעניינולפיפרקזהבחוסרתום230טרהוצאותמשפט
לבאותוךהכבדהשלאלצורךעלההליכיםבביתהמשפט,
רשאיביתהמשפטלחייבובתשלוםהוצאותהמשפט,לרבות
הוצאותהעדים,בסכוםשקבעביתהמשפט,ויחולולענייןזה

הוראותסעיף79סיפהלחוקהעונשין,בשינוייםהמחויביםר

מרשםמשטרתי
מיוחדשל

עבירותקנס
מיוחדות

לשםיישוםהוראותפרקזה,תנהלמשטרתישראלמאגר230יר )א(
מידעשיכלולרישומיםכמפורטבסעיףקטן)ב(לגביכלנקנס
בגירשעברעבירתקנסמיוחדת,למעטאםהתיקנסגרמחוסר

אשמה)בסעיףזה-מרשםמשטרתימיוחד(ר

בדבר מידע פרטי יכלול המיוחד המשטרתי המרשם )ב(
קנס,הרשעהאוהחלטהאחרתכאמורבסעיף2לחוקהמרשם

הפלילי,לגביכלעבירתקנסמיוחדת,ובכללזה-

תיאורהעבירהומועדביצועּה; )1(

סכוםהקנסשהוטלוהמועדלתשלומו; )2(

על נוסף מידע וכן הנקנס על מזהים פרטים )3(
קבלת מועדי זה ובכלל לעבירה, הנוגעים ההליכים

החלטותשיפוטיותוהחלטותאחרותעלפידיןר

נוסףעלהאמורבסעיףקטן)א(,במרשםהמשטרתי)ג( )1(
המיוחדייכללורישומיםלגביקטיןשעברעבירהשל
החזקהאושימושבקנבוסלצריכהעצמיתכהגדרתה
הכללת המסוכנים; הסמים לפקודת 7)ג1( בסעיף
רישומיםכאמורתיעשהרקבהתקייםתנאיםונסיבות
שיקבעומשטרתישראל,המשרדלביטחוןהפניםומשרד

המשפטים,בנוהלשיפורסםבאתרמשטרתישראלר

פרטיהמידעבמרשםהמשטרתיהמיוחדלגביקטין )2(
כאמורבפסקה)1(יכללומידעכמפורטבסעיףקטן)ב(

)1(ו–)3(,וכןפרטירישוםכאמורבסעיף2לחוקהמרשם
הפלילי,ובכללזהמידעבדברהחלטותביתמשפטלנוער
לפיסעיף24לחוקהנוער)שפיטהענישהודרכיטיפול(,
התשל"א-101971,וצוויםשנתןביתמשפטלנוערלפי

סעיף26לחוקהאמורר

במרשם ייכלל לא )ג( או )א( קטן בסעיף כאמור מידע )ד(
הפלילילפיחוקהמרשםהפליליר

המרשםהמשטרתיהמיוחדיהיהחסויולאיימסרמידע )ה(
ממנו,אלאאםכןמסירתומותרתלפיהוראותסעיףקטן)ו(ר

הפרטיות, הגנת לחוק ד' פרק הוראות אף על )ו(
התשמ"א-1981,והוראותחוקהמרשםהפלילי,משטרתישראל
לאתגלהמידעמהמרשםהמשטרתיהמיוחדאלאבנסיבות

המפורטותלהלןובמידההנדרשת:

בתוספת המפורטים לגופים מועבר המידע )1(
השלישיתלחוקהמרשםהפלילי;

ס"חהתשל"א,עמ'134ר 10
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העברתהמידענדרשתלשםניהולהליכיםלפי )2(
פרקזה,לרבותבהליכיםשעניינםתחולתהוראותפרק
זהאובהליכיםשיזםהנקנסלענייןהחלטותשניתנולפי
הוראותפרקזה,ובלבדשגילויהמידעמהותילנושא
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