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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

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

פקודתהסמים
המסוכנים-
הוראתשעה

בתקופהשמיוםתחיתתושתחוקזה)תהתן-יוםהתחיתה(עדתוםשתוששניםמהמועד1צ
האמור)תהתן-תקופתהוראתהשעה(יקראואתפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,

התשת"ג-ע1197)תהתן-פקודתהסמיםהמסוכנים(,כךשבסעיף7-

אמנות תשתוש מחויבת ישראת מדינת  כללי
חומרים שת רשימה המפרטות בין–תאומיות, 
הקנבוס וביניהם פיקוח, תגביהם תקיים שיש מסוכנים
ותוצריו:האמנהתסמיםנרקוטיים,1961)אושררהב–1974(,
האמנהתחומריםפסיכוטרופיים,1971)אושררהב–ע199(
ואמנתהאומותהמאוחדותנגדהסחרהבתתיחוקיבסמים
נרקוטייםוחומריםפסיכואקטיביים,1988)אושררהב–2002(צ

תצמחהקנבוס,עתחתקיוהשונים,שימושיםמגווניםצ
החומרהפעיתביותרבצמח)THC(מצויבכתחתקיהצמח
)ראו:ד"ר השפעותפסיכו-אקטיביותואחרות והואבעת
אחיקםסטותר,רועיגיא־גרין,ד"ריורםפינקתשטיין,שכרות
בהשפעתסמיםמסוכנים-היבטיםמדיקותגתיים,רפואה

ומשפט0ע,6ע)2004((צ

עתפיסקירהשהתפרסמהבכתבהעתשתהאיגוד
הנוירותוגיבישראת,נוירותוגיה)ראוגיתיוןמס'29,פברואר
2018(,השימושבקנבוסעתותתגרוםתתופעותתוואי,כגון
תופעותאקוטיותשתסחרחורת,נמנום,בתבות,רעב,יובש
בפה,דפיקותתבמהירות,פגיעהבזיכרון,בשיפוט,בקשב,

בקואורדינציהובתפיסה)שתזמןוצבע(,חרדהודכדוךצ

בסמים תמתחמה התאומית הרשות נתוני פי עת
מדעיים מחקרים וממצאי הרשות( - )תהתן ובאתכוהות
שנכתתיםבדוחעדכנישתהאקדמיההאמריקאיתתמדעים
TheHealthEffectsofCannabisandCannabinoids:(
TheCurrentStateofEvidenceandRecommendations
forResearch)2017(,NationalAcademiesofSciences,
Engineering,andMedicineצSee:http://tinyurlצcom/

j9nr9vy()תהתן-דוחהאקדמיההאמריקאיתתמדעים(,
בין )Statistical Association( סטטיסטי מתאם קיים
משמעותיים בריאותיים נזקים תבין בקנבוס השימוש
נפשיים, פיזיותוגיים, עיקריים: תחומים בארבעה
)עורכת(, ימיני, היתה )ראו: ותפקודיים קוגניטיביים
מריחואנה-כתהאמת,הרשותהתאומיתתמתחמהבסמים
ובאתכוהות)2016(,עמ'8עד10(,בעיקרבקרבאוכתוסיות

צעירותואוכתוסיותהסובתותמרקעשתבעיותנפשיותצ

כי נמצא, תמדעים האמריקאית האקדמיה בדוח
4ו־5תמחקר, בצדסגותותרפואיותהמתוארותבפרקים
כמה תבין בקנבוס שימוש בין סטטיסטי מתאם קיים
בריאותיים,בטיחותייםוחברתייםמשמעותיים סיכונים
-בעיקרבקרבאוכתוסיותצעירותואוכתוסיותהסובתות
האמוריםמונה מרקעשתבעיותנפשיותצביןהסיכונים
מגבתות דרכים, בתאונות תמעורבות הסתברות המחקר

ביכותת בעיקר - קצר תטווח הקוגנטיביות ביכותות
התמידה,בזיכרוןובקשב,תחתואהבכתיהנשימהובעיקר
בברונכיטוס)כשהקנבוסנצרךבעישון(ומצביםשתהשגיות
נמוכהבתימודים,חוסרתעסוקהוחוסרמעורבותחברתיתצ
עת המצביעות נוספות מחקריות עדויות מונה המחקר
מתאםסטטיסטיביןהשימושבקנאבוסתהתפתחותשת
בסימפטומים נוספים, פסיכוטיים ומצבים סכיזופרניה
שתמניהוהיפומניהבקרבאנשיםהמאובחניםבדפרסיה
בי־פותרית,וכןראיותתמתאםסטטיסטיכאמורתחשיבה
והתנהגותאובדניתצהדוחמסייגאתממצאיהמחקרבכך
שתמרותהעקביותוהמובהקותשתהמתאמיםהסטטיסטיים
בממצאיהמחקריםהרביםשנסקרו,אי–אפשרתהוכיחקשר
וייתכן הנזכרות, תתופעות בקנבוס השימוש בין סיבתי
הוא הבריאותי הנזק שת המצב מהמקרים, בחתק כי
הגורםתשימושבקנבוס,ותאתהפךצענייןזהנותרתבחינה

במחקריםעתידייםצ

- )תהתן המאוחדות האומות ארגון נתוני פי עת
האו"ם(,שוקהקנבוסהעותמיתשנת2016הוערךבכ־5צ182
מיתיוןצרכניםצעודמצביעיםהנתוניםעתעתייההדרגתית
בקנבוסבקרב השימוש בהיקף )1979 )משנת ומתמשכת
UnitedNationsOfficeon:אזרחים,תרבותקטינים)ראו
DrugsandCrime)UNDOC(-WorldDrugReport
https://wwwצunodcצorg/ בקישור: ,2014, pצ 9ע-46

htmlצwdr2016/en/cannabis(צ

בשנים כי עותה והרשות המשטרה מנתוני
ישראת עתההיקףהשימושבקנבוסבמדינת האחרונות
בקרבהאוכתוסייההנורמטיבית,ונרשמהירידהבתפיסת
המסוכנותשתהסם,הןבקרבקטיניםוהןבקרבהאוכתוסייה
הבוגרתצירידהזותוותהבעתייהבשיעוריהשימושבסםצ
בקרבהאוכתוסייההבוגרת)גיתאי18עד40(עתהשיעור
השימושבקנבוסתפחותפעםאחת)ב־0עהימיםהקודמים
תסקר(מכ־5%צ5בשנת2009תכ־27%בסוףשנת2016צואיתו
כאמור אחת פעם תפחות בקנבוס המשתמשים שיעור
בקרבקטיניםשהםתתמידימערכתהחינוךהממתכתית,
הממתכתית־דתיתוהממתכתיתערביתבכיתותי׳עדי"ב,
עתהמכ־5%-6%,שיעורשהיהיציבמשנת1998עדשנת

2011,תכ־10%בשנת2015צ

המדאיגיםהאתה,החתיטהממשתת נוכחהנתונים
ותרכז קטינים, בעבור נפרד אכיפה מודת תגבש ישראת
מאמציהסברה,חינוךוטיפותבמטרהתמנועאותצמצם

ככתהאפשראתהשימושבקנבוסבקרבקטיניםצ

דינימדינתישראת,נוסחחדש27,עמ'526;ס"חהתשע"ז,עמ'9ע11צ 1
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אחריסעיףקטן)ג(יקראו: )1(

בסעיףקטןזה-")ג1( )1(

"חוקסדרהדיןהפתיתי"-חוקסדרהדיןהפתיתי]נוסחמשותב[,
התשמ"ב-21982;

אחריסעיףקטן)ג(יקראו: )1(

בסעיףקטןזה-")ג1( )1(

"חוקסדרהדיןהפתיתי"-חוקסדרהדיןהפתיתי]נוסחמשותב[,
התשמ"ב-21982;

עתייה עת המעידים נתונים ישראת משטרת בידי
2010 בהיקףהשימושבקנבוסבשניםהאחרונותצבשנים
עד2015עמדאחוזתיקיהשימושהעצמיבסםשזוההבהם
קנבוסעת86%מכתתתיקיהשימושהעצמיבסמיםשזוהה
בהםסםציצויןכיבמרביתתיקיהשימושהעצמיבקנבוס,

תאנתפסוסמיםנוספיםצ

החברתיים, והשירותים הרווחה משרד מנתוני
המבוססיםעתניתוחתהתיכיההתמכרותשתמטופתים,
השימוש בסמים, מהמשתמשים 40% בעבור כי עותה

בקנבוסמשמששערכניסהתשימושבסמיםנוספיםצ

מנתונימשרדהבריאותעותהכיישנהעתייהבמספר
הפוניםתבתיחותיםפסיכיאטרייםבשתמצביםפסיכוטיים
עתרקעשימושבקנבוסצעתרקעזהאושפזוביןהשנים2012
ו־12015ע2אנשים,רובםגבריםבגיתאים19עד5עצכמוכן,
מראיםהנתוניםעתייההדרגתיתבמספרהפוניםתחדרי
מיוןבבתיחותיםציבורייםכתוצאהמהרעתתקנבוס,מ־17

פוניםכאמורבשנת2012,ת־94פוניםכאמורבשנת2016צ

יצויןכיגםהאו"םדיווח,כברבשנת2014,עתמגמת
עותמיתשתעתייהבשיעורהפוניםתקבתתטיפותבעקבות
UNDOC-WorldDrugReport:שימושבקנבוס)ראו
,)https://tinyurlצcom/nbcurbk:2014,בקישור,p9ע-46צ

מגמהשניכרתכאמורגםבישראתצ

ביוםכ"חבטבתהתשע"ז)26בינואר2017(,הגישצוות
תבחינתמדיניותהאכיפהכתפימשתמשיקנאביסבישראת,
בראשותהמנהתהכתתישתהמשרדתביטחוןפנים,שמינה
השרתביטחוןהפניםתשרהאמור,דוחהמסכםאתפעיתותוצ
עתפיהדוח,מודתהאכיפההמיטביהואזההמשתבכתים
''קתסיים'' פתיתיים אמצעים תצד המינהתי המישור מן
)תהתן-המודתהמשותב(צהמודתהמשותבנועדתהביא
תכךשאזרחיםנורמטיביים,אשרביצעועבירהשתהחזקה
אושימושבקנבוסתצריכהעצמית,יופנותמנגנוניםחתופיים
תהתיךהפתיתי,וכךתאייאתצותהתמודדעםהתיוגהנתווה
תהתיךכאמורצתצדזאת,המודתהמשותבמותירתמדינה
שימור תוך והתמכרויות חמורים מקרים עם תהתמודד

ההרתעהשתמערכתאכיפתהחוקצ

הסברה חינוך, מאמצי הכותתת זו, אכיפה מדיניות
חוקי התא השימוש היקף את תהקטין נועדה ומניעה,
בקנבוסוזאתעקבהעתייהבשימושבסםשחתהבשנים

האחרונות,תמרותמאמציהאכיפהצ

ז'באדרהתשע"ז 2474מיום בהחתטתממשתהמס'
)5במרס2017(בענייןאישורמדיניותאכיפהכתפישימוש
המדיניות, תיישום בין־משרדית ועדה והקמת בקנבוס
תעית, המתואר הדוח אימצהממשתתישראת,עתבסיס
מדיניותאכיפהבעבירותשימושבקנבוס,שתפיההעבירה

שתשימושאוהחזקהבסםהקנבוסאוהשרףשתו)תהתן
הראשונה בפעם המבוצעת עצמית, תצריכה קנבוס(, -
והשנייהתיחשבתעבירתקנסמיוחדתוייקבעוסדרידין
מיוחדיםתצורךאכיפתה,וזאתכהוראתשעהתמשךשתוש

שניםמיוםכניסתההסדרתתוקףצ

בהצעת מוצע הממשתה, תהחתטת בהתאם
חדש[, ]נוסח המסוכנים הסמים בפקודת תעגן זו חוק
התשת"ג-ע197)תהתן-הפקודה(,ובחוקסדרהדיןהפתיתי
הדין סדר חוק - )תהתן התשמ"ב-1982 משותב[, ]נוסח
הפתיתי(,הסדרשתפיותאכוףהמשטרהאתהעבירהשת
היא עצמית,כאשר שימושבקנבוסתצריכה החזקהאו
הטתת שת בדרך השנייה, או הראשונה בפעם מבוצעת
קנסות-1,000שקתיםחדשיםתעבירהראשונהו־2,000
שקתיםחדשיםתעבירהשנייה-במקוםהתיךפתיתיהכרוך
בחקירהוברישוםפתיתיצאדםשהחזיקאוהשתמשבקנבוס
תצריכהעצמיתבפעםהשתישית,עומדבדרישותחוקסדר
הדיןהפתיתיונמצאמתאיםתכך,יופנהתהתיךתסגירתתיק
בהסדרמותנה,כמפורטבסימןא'1תפרקד'תחוקהאמורצ
תגביאדםשהחזיקאוהשתמשבקנבוסבפעםהרביעית,
מוצע האמורים ההסדרים פתיתירגיתצאת התיך יתנהת
במטרה שנים,וזאת שעהתמשךשתוש תקבועכהוראת
השימוש מגמות עת השפעתם תבחוןאתיעיתותםואת

בסמיםבאוכתוסייה,הכותכמפורטתהתןצ

אימוץהמדיניותהמתוארתתעיתועיגונהבחקיקה
כאמורנועדותהביאתאכיפהיעיתהיותרשתהאיסורעת
מתוךהבנהשמעידה זאת שימושוהחזקהבקנבוס,אך
חד־פעמיתאוחוזרת,המבוצעתבידיאדםנורמטיבישאינו
שהותם באופן תאוכפה ניתן עברייני, חיים אורח מנהת
אתחומרתהמעשה,בתיתהכתיםאתגיתיונושתהאדם
ברישוםפתיתישעתותתהשפיעעתעתידוצתצדזאת,יודגש
כיעמדתהממשתהשתפיההחזקהושימושבקנבוסהם
עבירהפתיתיתעומדתבעינה,ואיןבבחירהבקנסככתי
האכיפההמתאים,במסגרתההסדרהמוצע,כדיתשנות

מסיווגהכעבירהכאמורצ

בשנים נדונה בקנבוס השימוש סוגיית כי יצוין,
האחרונותבמדינותרבותבעותם,ובהןישראתצתאאחת
מדיניות את תבחון הקוראים תקותות ציבורי הד ניתן

האכיפה,במיוחדנוכחשינויימדיניותדומיםבעותםצ

לפסקה )1( סעיף 1

לסעיף 7)ג1( המוצע - לפסקאות )1( עד )3( ו–)5( המוצעות

בסעיף קובע, המסוכנים הסמים תפקודת 7 סעיף 
מסוכן בסם ושימוש החזקה שת עבירה סיפה, )ג( קטן
תצריכהעצמית,שדינהמאסרשתוששניםאוקנסכאמור
בסעיף61)א()4(תחוקהעונשין,התשת"ז-1977)תהתן-חוק

ס"חהתשמ"ב,עמ'ע4צ 2
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"יוםהתחיתה"-יוםתחיתתושתחוקהסמיםהמסוכנים)עבירת
קנסמיוחדת-הוראתשעה(,התשע"ח-2018;

עבירה - עצמית" תצריכה בקנבוס ושימוש החזקה שת "עבירה
)ג(סיפה,הנעברתתגביסםמסוכןמסוג כאמורבסעיףקטן
קנבוסאושרףשתקנבוס,כמפורטבפרטים1ו־2בסימןא'

בחתקא'תתוספתהראשונהצ

עתאףהאמורבסעיףקטן)ג(סיפה,עבירהשתהחזקהושימוש)2( )א(
בקנבוסתצריכהעצמית,הנעברתבפעםהראשונה)בסעיףקטןזה-
עבירהראשונה(,אועבירהכאמורהנעברתבתוךחמששניםממועד
ביצועהעבירההראשונה)בסעיףקטןזה-עבירהשנייה(,תמעט
)4(,יראו בפסקה מהמנויים בידיאחד המבוצעת כאמור עבירה
אותהכעבירתקנסמיוחדתויחותותגביהסדריהדיןהקבועיםבפרק

ז'1תחוקסדרהדיןהפתיתי)בסעיףקטןזה-עבירתקנסמיוחדת(צ

עבראדםעבירהראשונה,ותאעבר,בתוךחמששניםממועד )ב(
ביצועהעבירההאמורה,עבירהנוספתשתהחזקהושימושבקנבוס
תצריכהעצמית,יראועבירהכאמורשאותואדםעברתראשונה

תאחרתוםהתקופההאמורה,כעבירהראשונהצ

הקנסבשתעבירתקנסמיוחדתיעמוד- )ע(

בעבירהראשונה-עת1,000שקתיםחדשים; )א(

בעבירהשנייה-עת2,000שקתיםחדשיםצ )ב(

העונשין(צמוצעתהוסיףתסעיףהאמוראתסעיףקטן)ג1(
תצריכה בקנבוס שימוש או שתהחזקה שתפיוהעבירה
עצמיבקנבוס(, )תהתן-עבירתהחזקהושימוש עצמית
אשרמבוצעתבפעםהראשונה)תהתן-עבירהראשונה(או
מבוצעתפעםנוספתבתוךחמששניםמיוםביצועהעבירה
תעבירתקנס תיחשב עבירהשנייה(, הראשונה)תהתן-
מיוחדת,כתומר,תיאכףבדרךשתהטתתקנס,ויחותועתיה
סדרידיןמיוחדיםצעתפיהמוצעיעמודהקנסעת1,000
שקתיםחדשיםתעבירהראשונהועת2,000שקתיםחדשים
תעבירהשנייהציובהרכיהאפשרותתשתםקנס,בתיהתיך
פתיתי,מוגבתתתעבירהראשונהועבירהשנייהבתבד,וכי
אדםשביצעעבירתקנסמיוחדתבפעםהראשונהוהשנייה
מיצהאתזכותותתשתוםקנס)במקוםהתיךפתיתי(צעתכן
מוצעתקבועבמפורשכימישעברעבירהשנייהתאיוכת
עודתהיחשב,בעתיד,תמישעברעבירהראשונהתצורך

ההסדרהמוצעצ

שעה כהוראת אתה הוראות תקבוע מוצע כאמור,
תמשךעשניםמיוםתחיתתושתהתיקוןהמוצעבחוקזה

)תהתן-יוםהתחיתה(צ

במטרהתהבהירמתיעבירהשתהחזקהושימושעצמי
בקנבוסתיחשבתעבירהראשונהאועבירהשנייהויחות
זו,ומתייתנהתותגבי עתיהההסדרהמוצעבהצעתחוק
עבירהכאמורההתיכיםהפתיתייםהרגיתים,מוצעתקבוע

כיבמנייןהעבירותשביצעאדםתאיובאובחשבוןעבירות
החזקהושימושעצמיבקנבוסשבוצעותפנייוםהתחיתה
ושהוחתט,תפניהמועדהאמור,שתאתהעמידבשתהןתדין
תפיסעיפים59או62תחוקסדרהדיןהפתיתי,וכןעבירות
כאמורשביוםהתחיתהתיקיהחקירהבהןעדייןתתויים
ועומדיםוטרםהוגשבהםכתבאישוםצקביעהזותואמת
יחות ככתת, שתפיה, החוק תהצעת ע סעיף הוראת את
ההסדרהמוצעבועתעבירותשנעברומיוםהתחיתהואיתך

)תענייןהחריגיםתכתתזהראודבריההסברתאותוסעיף(צ

תעומתזאת,יובאובחשבוןבמנייןהעבירותכאמור
עצמית, תצריכה בקנבוס ושימוש החזקה שת עבירות
סימן תפי מותנה בהסדר נסגרו תגביהן החקירה שתיקי
א'1תפרקד'תחוקסדרהדיןהפתיתי,תיקיםשבהםעוכב
הפתיתי הדין סדר תחוק 1ע2 סעיף תפי המשפטי ההתיך
ותיקיםשהסתיימובאי־הרשעה)כתומר,תיקיםבהםקבע
ביתהמשפטכיהנאשםביצעאתהעבירה,אךהחתיטשתא
תהרשיעו(צבשונהמתיקיםשנסגרובתאחקירהאושנסגרו
תאחרחקירה,תיקיםשנסגרובהסדרמותנהכאמור,תיקים
שבהםעוכבוההתיכיםכאמוראותיקיםשהסתיימובאי־

הרשעהכאמור,הםתיקיםשבהםנאספוראיותמספיקות
תהעמדהתדין,אךנבחרהתיךאתטרנטיביתסיוםההתיך
במניין אתה בעבירות תהתחשב מוצדק כן ועת הפתיתי,

העבירותכאמורצ
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הוראותפסקאות)2(ו–)ע(תאיחותועתעבירהשתהחזקהושימוש )4(
בקנבוסתצריכהעצמיתהמבוצעתבידיאחדמאתה:

מישהורשעבחמשהשניםשקדמותביצועהעבירהבעבירה )א(
מסוגפשע,בעבירהתפיפקודהזושאינהעבירתקנסמיוחדתאו
מסכנים, בחומרים השימוש בתופעת המאבק חוק תפי בעבירה
- פשע" מסוג "עבירה זו, משנה פסקת תעניין התשע"ג-ע201ע;
תמעטעבירהכאמורשקבעהשרתביטחוןהפניםבצו,בהסכמתשר

המשפטים;

מישבמועדביצועהעבירהטרםמתאותו18שנים; )ב(

מישבמועדביצועהעבירההיהחייתכהגדרתובחוקהשיפוט )ג(
הצבאי,התשט"ו-41955,וכןכתאדםאחרשבאותומועדחתתגביו

החוקהאמור;

מישבמועדביצועהעבירההיהאסירכהגדרתובפקודתבתי )ד(
הסוהר]נוסחחדש[,התשת"ב-51971;

עבירה אתיה, בקשר או העבירה ביצוע במהתך שעבר, מי )ה(
אחרתצ

תצריכה בקנבוס החזקהושימוש שת הקביעהאםעבירה תצורך )5(
עבירהשנייה,תאיובאו או ראשונה היאעבירה אדם שביצע עצמית

בחשבון-

עבירהשתהחזקהושימושבקנבוסתצריכהעצמיתשהוחתט, )א(
תפנייוםהתחיתה,שתאתהעמידובשתהתדיןכאמורבסעיפים59

ו־62תחוקסדרהדיןהפתיתי;

עבירהשתהחזקהאושימושבקנבוסתצריכהעצמיתשתיק )ב(
החקירהבהתתויועומדערביוםהתחיתה,ובתבדשתאהוגשבשתה

כתבאישוםתפניהמועדהאמורצ

הוראותפסקאות)2(ו–)ע(תאיחותועתעבירהשתהחזקהושימוש )4(
בקנבוסתצריכהעצמיתהמבוצעתבידיאחדמאתה:

מישהורשעבחמשהשניםשקדמותביצועהעבירהבעבירה )א(
מסוגפשע,בעבירהתפיפקודהזושאינהעבירתקנסמיוחדתאו
מסכנים, בחומרים השימוש בתופעת המאבק חוק תפי בעבירה
- פשע" מסוג "עבירה זו, משנה פסקת תעניין התשע"ג-ע201ע;
תמעטעבירהכאמורשקבעהשרתביטחוןהפניםבצו,בהסכמתשר

המשפטים;

מישבמועדביצועהעבירהטרםמתאותו18שנים; )ב(

מישבמועדביצועהעבירההיהחייתכהגדרתובחוקהשיפוט )ג(
הצבאי,התשט"ו-41955,וכןכתאדםאחרשבאותומועדחתתגביו

החוקהאמור;

מישבמועדביצועהעבירההיהאסירכהגדרתובפקודתבתי )ד(
הסוהר]נוסחחדש[,התשת"ב-51971;

עבירה אתיה, בקשר או העבירה ביצוע במהתך שעבר, מי )ה(
אחרתצ

תצריכה בקנבוס החזקהושימוש שת הקביעהאםעבירה תצורך )5(
עבירהשנייה,תאיובאו או ראשונה היאעבירה אדם שביצע עצמית

בחשבון-

עבירהשתהחזקהושימושבקנבוסתצריכהעצמיתשהוחתט, )א(
תפנייוםהתחיתה,שתאתהעמידובשתהתדיןכאמורבסעיפים59

ו־62תחוקסדרהדיןהפתיתי;

עבירהשתהחזקהאושימושבקנבוסתצריכהעצמיתשתיק )ב(
החקירהבהתתויועומדערביוםהתחיתה,ובתבדשתאהוגשבשתה

כתבאישוםתפניהמועדהאמורצ

לפסקה )4( המוצעת

כך המוצע, ההסדר שת תחותתו את תסייג מוצע
בחמשהשניםשקדמו ונדון מישהורשע עת יחות שתא
תביצועהעבירהבעבירהמסוגפשע)תמעטעבירהכאמור
שקבעהשרתביטחוןהפניםבצו,בהסכמתשרהמשפטים(,
בעבירהתפיפקודתהסמיםהמסוכנים)תמעטעבירתהקנס
המיוחדת(אובעבירהתפיחוקהמאבקבתופעתהשימוש

בחומריםמסכנים,התשע"ג-ע201צ

מי תגבי ההסדר תחותת את תסייג מוצע כן, כמו
וזאת שנים, 18 תו מתאו טרם העבירה ביצוע שבמועד
כאמורמאחרשעניינםשתקטיניםדורשהסדרמיוחד,אשר

יגובשכאמורבהמשךהתיכיהחקיקהשתהצעתהחוקצ

כןמוצעשההסדרהמוצעתאיחותעתמישבמועד
ביצועהעבירההיהחייתכהגדרתובחוקהשיפוטהצבאי,
התשט"ו-1955,וכןכתאדםאחרשבאותומועדחתתגבי

החוקהאמור,וזאתתאורמאפייניהשירותהצבאיבישראת,
שמהםנגזרתמדיניותאכיפהמיוחדתשאותהנוקטצבא

ההגנהתישראת,בכתהנוגעתצריכהותאחזקהשתסמיםצ

עודמוצעתסייגאתתחותתההסדרהמוצעאףביחס
שת המיוחדים מאפייניה עקב האסירים, תאוכתוסיית
אוכתוסייהזו,שתגביהנדרשתהחמרהמיוחדתבכתהנוגע

תאכיפתעבירותסמיםצ

תבסוף,מוצעשההסדרהמוצעתאיחותעתמישעבר
עבירהשתהחזקהאושימושבקנבוסתצריכהעצמית,יחד
זו,בדומהתהחרגתםהנזכרת עםעבירהנתוויתצהחרגה
תעיתשתמישהורשעובעבירותפשעאובעבירותאחרות
הנוגעותתסמיםמסוכניםאוחומריםמסכנים)ראופסקת
משנה)א(המוצעת(משקפת,ככתת,תפיסהשתפיהראוי
תהחיתאתמודתהקנסותהמיוחדהמוצעבחוקזה,רקעת
אנשיםנורמטיביים,ובעיקרעתאנשיםבתאעברפתיתי,

ס"חהתשע"ג,עמ'221צ ע

ס"חהתשט"ו,עמ'171צ 4

דינימדינתישראת,נוסחחדש21,עמ'459צ 5
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איןבהוראותסעיףקטןזהכדיתשנותאתסיווגהעבירהשתהחזקה )6(
אושימושבקנבוסתצריכהעצמיתכעבירהמסוגעוון,כאמורבסעיף24

תחוקהעונשין,התשת"ז-61977צ

איןבהוראותסעיףקטןזהכדיתגרועמסמכותושתתובעתהגיש )7(
כתבאישוםבעבירתקנסמיוחדת,אםסברכיהנסיבותמחייבותאתבירור
המשפט,ובתבדשטרםנמסרההודעתתשתוםקנסתפיסעיף0ע2בתחוק

סדרהדיןהפתיתיצ";

בסעיףקטן)ד(,במקום"סעיףקטן)ג(סיפה"יקראו"סעיפיםקטנים)ג(סיפהו–)ג1("צ

חוקסדרהדין
הפתיתי-הוראת

שעה

בתקופתהוראתהשעה,יקראואתחוקסדרהדיןהפתיתי]נוסחמשותב[,התשמ"ב-271982צ
)תהתן-חוקסדרהדיןהפתיתי(,כךשאחריסעיף0ע2יבוא:

"פרק ז'1: סדרי דין מיוחדים בעבירות החזקה ושימוש 
בקנבוס לצריכה עצמית - הוראת שעה

עתאףההוראותתפיפרקז'וסעיפים9ע2ו־240,עתעבירה0ע2אצתחותה
7)ג1( בסעיף כאמור מיוחדת קנס כעבירת אותה שרואים
תפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשת"ג-ע197)בפרק
זה-עבירתקנסמיוחדת(,יחותוסדריהדיןהקבועיםבפרקזהצ

אשרסימונםבכתםפתיתיעתותתהשפיעהשפעהמכרעת
עתעתידםועתהדימויהעצמישתהםצ

לפסקה )6( המוצעת

מוצעתהבהירכיסיווגהשתהעבירהכעבירתקנס
מיוחדתתאישנהאתסיווגהכעבירהפתיתיתמסוגעוון,
24תחוקהעונשין,ואתהעונשהמרביהקבוע תפיסעיף
בצדהבהתאםתסעיף7)ג(סיפהתפקודתהסמיםהמסוכניםצ
מוצע אתא חדשה, עבירה תקבוע מוצע שאין כתומר,
תקבועדרכיאכיפהמיוחדותתגביעבירהקיימת,שיחותו
זונעברתבפעםהראשונהוהשנייה,בתנאים כשעבירה

ובסייגיםשפורטותעיתצ

לפסקה )7( המוצעת

מוצעתקבועכיהעובדהשרואיםעבירהשתהחזקה
מיוחדת, קנס כעבירת עצמית תצריכה בקנבוס ושימוש
איןבהכדיתגרועמסמכותושתתובעתהגישבשתּהכתב
אישום,אםסברכיהנסיבותמחייבותאתבירורהמשפט,
ואותםהתובעיוכתתהגישכתבאישוםכאמוררקאםטרם

הומצאהתנקנסהודעתתשתוםקנסצ

החזקה שת עבירה שיראו תקביעה במקבית  סעיף 2
ושימושבקנבוסתצריכהעצמיתכעבירתקנס 
מיוחדתאםנעברהבנסיבותכמפורטבסעיף7)ג1(תפקודת
הסמיםהמסוכנים,כנוסחההמוצעבסעיף1תהצעתהחוק,
כנוסחו ז'1 בפרק הפתיתי, הדין סדר בחוק תעגן מוצע
עבירה המוצע,הוראותתענייןסדריהדיןשיחותותגבי
שרואיםאותהכעבירתקנסמיוחדתכאמורצסדרידיןאתה
עבירת שאינה העבירה, שת המיוחד ממעמדה נובעים

קנסרגיתה,אתאעבירתעווןהנאכפתבפעםהראשונהאו
השנייהתביצועה,בדרךמיוחדתשתהטתתקנסצ

ההבדתהמרכזיביןעבירותהקנסהרגיתות)שסדרי
הדיןתגביהןקבועיםבפרקז'תחוקסדרהדיןהפתיתי(או
המינהתיות, העבירות תחוק בהתאם מינהתיות עבירות
התשמ"ו-1985,תביןעבירתהקנסהמיוחדת,נעוץבעובדה
שהעבירהשתהחזקתסםמסוכןדורשתהוכחתיסודנפשי
מסוג"ידיעה",בשונהמעבירותהקנסהרגיתותשהןככתת

עבירותשת"אחריותקפידה")אחריותמוחתטת(צ

נוסףעתכך,בעבירתקנסמיוחדת,קייםהיבטראייתי
שאינוקייםבעבירותקנסאחרות:קייםמוצג)סםהקנבוס(
שהחזקתו,בדיקתווהשמדתומחייבותהסדרהספציפיתצ
האפשרות תעניין מיוחדות הוראות נגזרות זה מהיבט
תטעוןתאי־קיומםשתיסודותהעבירה-מתיוכיצדניתן
תטעוןטענהכאמור-והוראותתענייןהמשךההתיכים
משהועתתהטענהכאמורותוצאותהעתאתה,וכןנגזרים
מועדיםמיוחדיםתהתיכיםהקבועיםבהסדר,הכתכמפורט

תהתןצ

בדומהתהוספתסעיף7)ג1(תפקודתהסמיםהמסוכנים,
בסעיף1תהצעתהחוק,מוצעכיגםהוראותפרקז'1המוצע
ייווספותחוקסדרהדיןהפתיתיכהוראתשעהתמשךשתוש

שניםמיוםכניסתושתהחוקהמוצעתתוקףצ

לסעיף 230א המוצע

יחותו המוצע ז'1 פרק הוראות כי מוצע כאמור,
בעבירתהקנסהמיוחדת,קריעבירהשת עתסדריהדין
החזקהאושימושבקנבוסתצריכהעצמיתהנעברתבפעם

ס"חהתשת"ז,עמ'226צ 6

ס"חהתשמ"ב,עמ'ע4;התשע"ח,עמ'192צ 7
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היהתשוטריסודתהניחכיאדםפתוניעברעבירתקנס0ע2בצהודעתתשתוםקנס )א(
מיוחדת,רשאיהואתמסורתוהודעתתשתוםקנסצ

בהודעתתשתוםקנסיפורטושםהאדםומענו,תיאור )ב(
המקום ציון העבירה, את המהוות העובדות שת תמציתי
והזמןשבהםבוצעההעבירהבמידהשאפשרתבררם,ציון
הקנס ושיעור העבירה, בוצעה שתגביהן החיקוק הוראות

שנקבעתעבירהצ

מישנמסרהתוהודעתתשתוםקנסישתם,בתוך60ימים )ג(
שצוין מיוםההמצאה,אתהקנסהנקובבהודעה,תחשבון
בה,אתאאםכןהודיעתתובע,בהתאםתהוראותסעיף0ע2ד,

שברצונותהישפטעתהעבירהצ

שיתםאדםאתהקנס,רואיםאותוכאיתוהודהבאשמה )ד(
תפניביתהמשפט,הורשע,הסכיםתהשמדתהסםהמסוכן
שתגביובוצעההעבירה)בפרקזה-הסםאוהסםהמסוכן(,
ונשאאתעונשו;ואותםהוראותסעיףקטןזהתאיחותועת
אדםששיתםאתהקנסותובעביטתאתהודעתתשתוםהקנס
תפיסעיף0ע2ג)ב(אושביתהמשפטזיכהאותומהעבירהתפי

סעיף0ע2ד)ה(צ

היהתשוטריסודתהניחכיאדםפתוניעברעבירתקנס0ע2בצהודעתתשתוםקנס )א(
מיוחדת,רשאיהואתמסורתוהודעתתשתוםקנסצ

בהודעתתשתוםקנסיפורטושםהאדםומענו,תיאור )ב(
המקום ציון העבירה, את המהוות העובדות שת תמציתי
והזמןשבהםבוצעההעבירהבמידהשאפשרתבררם,ציון
הקנס ושיעור העבירה, בוצעה שתגביהן החיקוק הוראות

שנקבעתעבירהצ

מישנמסרהתוהודעתתשתוםקנסישתם,בתוך60ימים )ג(
שצוין מיוםההמצאה,אתהקנסהנקובבהודעה,תחשבון
בה,אתאאםכןהודיעתתובע,בהתאםתהוראותסעיף0ע2ד,

שברצונותהישפטעתהעבירהצ

שיתםאדםאתהקנס,רואיםאותוכאיתוהודהבאשמה )ד(
תפניביתהמשפט,הורשע,הסכיםתהשמדתהסםהמסוכן
שתגביובוצעההעבירה)בפרקזה-הסםאוהסםהמסוכן(,
ונשאאתעונשו;ואותםהוראותסעיףקטןזהתאיחותועת
אדםששיתםאתהקנסותובעביטתאתהודעתתשתוםהקנס
תפיסעיף0ע2ג)ב(אושביתהמשפטזיכהאותומהעבירהתפי

סעיף0ע2ד)ה(צ

הראשונהאוהשנייה,כאמורבסעיף7)ג1(תפקודתהסמים
המסוכנים,כנוסחובסעיף1תהצעתחוקזו)תהתן-עבירת

קנסמיוחדת(צ

ההסדר כי במפורש תקבוע מוצע הבהירות תשם
המוצעבפרקזהמתגברעתההסדרשבפרקז'תחוקסדר
קנסצ בעבירות דיןמיוחדים סדרי שעניינו הפתיתי הדין
כןמוצעתהבהירכיההסדרהמוצעבפרקזהמתגברגם
עתהוראותסעיפים9ע2ו־240תחוקהאמור)אשרחתות
תא אתה הוראות שגם כך קנס(, עבירות עת השאר בין
יחותותענייןעבירותקנסמיוחדות,זאתמאחרשתאמדובר

בעבירותקתותצ

לסעיף 230ב המוצע

מוצעתקבועכיאםישתשוטריסודתהניחכיאדם
פתוניביצעעבירהשתהחזקהאושימושבקנבוסתצריכה
עצמיתבפעםהראשונהאוהשנייה,הואיוכתתמסורתו
הודעתתשתוםקנסבשתהעבירהצהחתטתהשוטרבשטח
באשרתסוגהסםוכמותו)ומכאן-היותושתהסם"תצריכה
והכשרתושתהשוטר,בתא עצמית"(תתבססעתניסיונו
צורךבציודעזר,וכןעתהנחייתהיועץהמשפטיתממשתה

בענייןזה,תכשתגובשהנחייהכאמורצ

מוצעתקבועאתהפרטיםשתכתותהודעתתשתום
הקנס)ראוסעיףקטן)ב((שתימסרתאדםשעבראתהעבירהצ
עתפיהמוצע,תכתותההודעהפרטיםהנוגעיםתמקרה,כגון
שםהאדם,מענו,תיאורתמציתישתהעובדותהמהוות
אתהעבירה,ציוןהמקוםוהזמןשבהםבוצעההעבירה,
ושיעור העבירה בוצעה שתגביהן החיקוק ציוןהוראות

הקנסשנקבעתעבירהציודגשכיהנקנסיוכתתהגיבבמקום
עתהודעתתשתוםהקנס,ותגובתותירשםעתגביטופס
ההודעה,ותובאבחשבוןבהמשךצתגובהכאמורשתהנקנס
אינהבגדר"חקירה"או"תשאות",ועתכןאינהמחייבת

אזהרהאוהיוועצותבעורךדיןצ

מוצעתקבועכימישנמסרהתוהודעתקנסכאמור
מיום ימים 60 בתוך הקנס את ישתם הנקנס(, - )תהתן
שהומצאהתוההודעה,תחשבוןהסיתוקיםהנקובבה,אתא
אםכןביקשתהישפטעתהעבירהתפיסעיף0ע2דהמוצע

)ראוסעיףקטן)ג((צ

מוצעכיאםהנקנסשיתםאתהקנסכאמור,יראואותו
כאיתוהודהבאשמהתפניביתהמשפט,הורשע,הסכים
תהשמדתהסם,ונשאאתעונשו,זאתתמעטנקנסכאמור
ששיתםאתהקנס,אךהגישבקשהתביטותהודעתתשתום
0ע2ג)ב( סעיף הוראות תפי תבטתה החתיט ותובע הקנס
המוצע)ראוסעיףקטן)ד((,וכןתמעטנקנסשהגישבקשה
0ע2ג)ג()1((, תהישפטתאחרששיתםאתהקנס)ראוסעיף

וביתהמשפטזיכהאותומביצועהעבירהצ

מוצעכיעםתשתוםהקנס,יחותטוויושמדוהסמים
המסוכניםשתגביהםבוצעההעבירה,ותאיחותותעניין
הסמים תפקודת 6ע סעיף הוראות וחיתוטם השמדתם
המסוכנים,זאתכדיתפשטאתהתיכיההשמדהוהחיתוט
ואותם המשפטצ בבית התיכים מתנהתים תא שבו מקום
בסמים ייעשה המשפטכי מבית תוכתתבקש המשטרה
אתהשימושבדרךאחרת,כגוןתצורכימחקר,ואםביקשה

כאמור,הסמיםתאיושמדוצ

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשתה-1211,כ'באדרהתשע"ח,2018צעצ7 760

שיתםאדםאתהקנס,יחותטהסםהמסוכןשתגביובוצעה )ה(
העבירה,ויושמד,אתאאםכןביקשההמשטרהמביתהמשפט
שייעשהבושימושבדרךאחרת;הסםהמסוכןתאיושמדתפני
תוםהתקופהתהגשתבקשהתהישפטכאמורבסעיפים0ע2ג)ג(

)1(או0ע2ד;הוראותסעיף6עתפקודתהסמיםהמסוכניםתא
יחותועתהשמדתסמיםמסוכניםתפיסעיףקטןזהצ

בסעיףזה- )ו(

הסמים בפקודת כהגדרתו מסוכן סם - מסוכן" "סם
קנבוס, שת שרף או קנבוס מסוג המסוכנים,
כמפורטבפרטים1ו־2בסימןא'בחתקא'תתוספת

הראשונהתאותהפקודה;

"פקודתהסמיםהמסוכנים"-פקודתהסמיםהמסוכנים
]נוסחחדש[,התשת"ג-ע197צ

מישנמסרהתוהודעתתשתוםקנס)בפרקזה-הנקנס(0ע2גצבקשהתביטותקנס )א(
רשאיתהגישתתובע,בתוך0עימיםמיוםההמצאה,בקשה

תביטותההודעה)בסעיףזה-בקשהתביטותקנס(צ

תובערשאיתבטתהודעתתשתוםקנסאםהיהסבור )ב(
שנסיבותהענייןבכתתותןאינןמתאימותתפתיחהבחקירה
אותהעמדהתדין;תובעתאיבטתהודעתתשתוםקנס,אם
הבקשהתביטותהקנסהוגשהבנימוקשתאנעברהעבירהאו
שהעבירהנעברהשתאבידיהנקנס,אתאאםכןשוכנעשניתן

תבטתאתההודעהבתאחקירהבנסיבותהענייןצ

אםהושמדהסםתאחרתשתוםהקנס,תאיהיהניתן
תמשת שנתפס, החומר מהות תעניין טענות תטעון עוד
שהחומראינוסם,אוכתטענהאחרתהמצריכהאתבדיקת
הסםאושמירתו,וזאתבשתעקרוןסופיותהדיוןהמתחייב
מהנסיבותתאחרשהקנסשותם,והסםהושמד)ראוסעיף
בחתוף רק יושמד הסם כי כןמוצעתקבוע עת )ה((צ קטן
התקופהשבמהתכהניתןתהגישבקשהתהישפט)ראותהתן

גםדבריההסברתסעיפים0ע2גו־0ע2דהמוצעים(צ

לסעיף 230ג המוצע

תתובע תהגיש רשאי יהיה הנקנס כי תקבוע מוצע
כהגדרתובחוקסדרהדיןהפתיתי)תהתן-תובע(,בקשה
תביטותהודעתתשתוםהקנס)תהתן-בקשהתביטותקנס(,
בתוך0עימיםמיוםשהומצאהתוצעםזאת,מוצעתהגבית
אתהעיתותשניתןתבטתבשתהןהודעתתשתוםכאמורצכך,
מוצעכיתובעיהיהמוסמךתבטתאתהודעתתשתוםהקנס
רקאםמצאכינסיבותהמקרהבכתתותןאינןמתאימות
תהעמדהתדיןבהמשך,וכן,תעניין תפתיחהבחקירהאו
בקשהתביטותקנסהמוגשתבנימוקשתאנעברהעבירהאו
שהעבירהתאנעברהבידיהמבקש,רקאםשוכנעשניתן
)ראו העניין בנסיבות חקירה בתא ההודעה את תבטת

סעיףקטן)ב((צ

עודמוצעתקבועכיהחתטתהתובעתדחותבקשה
בכתתותן העניין בנימוקשנסיבות תביטותקנסשהוגשה
אינןמתאימותתפתיחהבחקירהאותהעמדהתדיןהיא
נימוקיםצ בצירוף ותומצאתנקנסבתוךזמןסביר, סופית,
14 ואותם,הנקנסיוכתתהודיעעתרצונותהישפטבתוך
ימיםמיוםקבתתהודעתהתובעהדוחהאתבקשתואו
בתוםהתקופהשבמהתכהניתןתהגישבקשהתהישפט,תפי
המאוחר)ראוסעיףקטן)ג()1((ציודגשכינקנס,אשרביקש
תבטתאתהודעתהקנסבעיתהכאמור,תאיוכתתהודיע
עתרצונותהישפט,אתאתאחרשקיבתמהתובעהודעהעת
דחייתבקשתוצכתומר,תאניתןתהגישבקשהתביטותקנס

ובקשהתהישפט,במקביתצ

מוצעתקבועכיאםהוגשהבקשהתביטותהודעת
קנסהמבוססתעתהטענהשהעבירהתאבוצעה,אושתא
בוצעהבידיהנקנס,היאתטופתכבקשהתהישפט)ראוסעיף
קטן)ג()2((צככתת,טענותמסוגזה-הנוגעותתאי־קיומםשת
יסודותהעבירה-דורשותאתהמשךהחקירההפתיתיתצ
תובעתאיוכתתבטתאתהקנסמןהטעמיםהאמוריםתעית,
אתאבמקרהחריגויוצאדופן,ותאחרשמצאכיניתןתבטת

אתהודעתהקנסבתאחקירהצ
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שנסיבות)ג( בנימוק קנס תביטות בקשה הוגשה )1(
הענייןבכתתותןאינןמתאימותתפתיחהבחקירהאו
תהעמדהתדין,והחתיטתובעתדחותאתהבקשה,ינמק
אתהחתטתו,וימציאּהתנקנסבתוךזמןסביר;החתטת
התובעתפיפסקהזוסופית,ואותםרשאיהנקנסתהודיע
עתרצונותהישפט,בתוך14ימיםמיוםשהומצאהתו
החתטתהתובע,אועדתוםהתקופהתהגשתבקשה
תהישפטכאמורבסעיף0ע2ד)א(,תפיהמאוחר,וזאתאף
אםשיתםאתהקנסתפנישהומצאהתוהחתטתהתובע,
ובתבדשתאיודיעכאמורתפנישהתובעהמציאתואת
החתטתו;עתבקשהתהישפטתפיסעיףקטןזהיחותו

הוראותסעיף0ע2ד)ג(עד)ה(צ

הוגשהבקשהתביטותקנסבנימוקשהעבירהתא )2(
בוצעהאושהעבירהבוצעהשתאבידיהנקנס,וסבר
התובעכיבנסיבותהענייןתאניתןתבטתאתהודעת
התשתוםבתאחקירה,ידחהאתהבקשה;התובעיודיע
את עתדחייתהבקשהועתכךשעתיותשתם תנקנס
הקנסבמועדכאמורבסעיף0ע2ב)ג(,ואםתאישתםאת
הקנסבמועדכאמור,יראואותוכמישהודיעכיברצונו
הוראות תגביו ויחותו 0ע2ד, בסעיף כאמור תהישפט

סעיפיםקטנים)ג(עד)ה(שתהסעיףהאמורצ

עתאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיתובעתדוןבבקשה )ד(
תביטותקנסשהוגשהבחתוףהמועדתהגשתהכאמורבאותו
בשת במועד הוגשה תא הבקשה כי שוכנע אם קטן, סעיף
סיבותשתאהיותתויותבמבקשושמנעוממנותהגישהבמועד,
וכיהיאהוגשהמידתאחרשהוסרההמניעה;ואותםתאניתן,
בבקשההמוגשתבאיחור,תטעוןכתטענההדורשתביצוע

פעותותחקירהאואתבדיקתהסםאושמירתוצ

שנסיבות)ג( בנימוק קנס תביטות בקשה הוגשה )1(
הענייןבכתתותןאינןמתאימותתפתיחהבחקירהאו
תהעמדהתדין,והחתיטתובעתדחותאתהבקשה,ינמק
אתהחתטתו,וימציאּהתנקנסבתוךזמןסביר;החתטת
התובעתפיפסקהזוסופית,ואותםרשאיהנקנסתהודיע
עתרצונותהישפט,בתוך14ימיםמיוםשהומצאהתו
החתטתהתובע,אועדתוםהתקופהתהגשתבקשה
תהישפטכאמורבסעיף0ע2ד)א(,תפיהמאוחר,וזאתאף
אםשיתםאתהקנסתפנישהומצאהתוהחתטתהתובע,
ובתבדשתאיודיעכאמורתפנישהתובעהמציאתואת
החתטתו;עתבקשהתהישפטתפיסעיףקטןזהיחותו

הוראותסעיף0ע2ד)ג(עד)ה(צ

הוגשהבקשהתביטותקנסבנימוקשהעבירהתא )2(
בוצעהאושהעבירהבוצעהשתאבידיהנקנס,וסבר
התובעכיבנסיבותהענייןתאניתןתבטתאתהודעת
התשתוםבתאחקירה,ידחהאתהבקשה;התובעיודיע
עתדחייתהבקשהועתכךשעתיותשתםאת תנקנס
הקנסבמועדכאמורבסעיף0ע2ב)ג(,ואםתאישתםאת
הקנסבמועדכאמור,יראואותוכמישהודיעכיברצונו
הוראות תגביו ויחותו 0ע2ד, בסעיף כאמור תהישפט

סעיפיםקטנים)ג(עד)ה(שתהסעיףהאמורצ

עתאףהאמורבסעיףקטן)א(,רשאיתובעתדוןבבקשה )ד(
תביטותקנסשהוגשהבחתוףהמועדתהגשתהכאמורבאותו
בשת במועד הוגשה תא הבקשה כי שוכנע אם קטן, סעיף
סיבותשתאהיותתויותבמבקשושמנעוממנותהגישהבמועד,
וכיהיאהוגשהמידתאחרשהוסרההמניעה;ואותםתאניתן,
בבקשההמוגשתבאיחור,תטעוןכתטענההדורשתביצוע

פעותותחקירהאואתבדיקתהסםאושמירתוצ

כןמוצעכיאםהוגשהבקשהבטענהכאמורוהתובע
החתיטשתאתבטתאתהקנס,תינתןתנקנסאפשרותנוספת
עת בהודעתהתובע הנקוב תמועד אתהקנסעד תשתם
במועד, הקנס את ישתם תא הנקנס אם הבקשהצ דחיית
תמשיךהמשטרהבאיסוףהראיותובחקירהפתיתיתעתכת
המשתמעמכך,תרבותחקירהבאזהרה,בדיקתהסםורישום
משטרתיבמערכתהמשטרתיתהנפרדתכפישיפורטתהתן,

התיךשבסופויכותשיוגשכתבאישוםנגדהנקנסצ

עודמוצעתקבועכיתובעיהיהרשאיתדוןבבקשה
הקבוע המועד בחתוף הוגשה אשר תביטותהודעתקנס
במועד הוגשה תא הבקשה כי שוכנע אם תהגשתה,
תהגישה ממנו ושמנעו במבקש תתויות שאינן מסיבות
במועדהאמור,והואהגישאתהבקשהמידתאחרשהוסרה
המניעהצואותםבבקשהכאמור,תאיהיהניתןתטעוןטענות
המצריכותביצועפעותותחקירה,בדיקתהסםאושמירתוצ

דוחה אינה הקנס תביטות בקשה הגשת כי יובהר
אתהמועדתתשתוםהקנס,זאתמשוםשמדוברבבקשה
שהטעמיםתהגשתהאינםיורדיםתשורשיסודותהעבירה,
)ראו מצומצמים זו בקשה בגדר שייכנסו ושהמקרים

סעיףקטן)ד((צ

מאחרשתפיסעיף0ע2וכנוסחוהמוצעתיעשהגביית
הקנסותתפיפרקז'1המוצעתפיחוקהמרכזתגבייתקנסות,
אגרותוהוצאות,התשנ"ו-1996)תהתן-חוקהמרכז(,מוצע
כיאםבוטתההודעתתשתוםקנסתאחרשהנקנסשיתםאת
הקנס,יוחזרתנקנססכוםהקנסששיתםבהתאםתהוראות

תפיהחוקהאמור)ראוסעיף20תאותוחוק(צ
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בוטתההודעתתשתוםקנסתאחרשהקנסשותם,יוחזר )ה(
סכוםהקנסששותםתנקנס,בהתאםתהוראותתפיחוקהמרכז
תגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ו-81996)בפרקזה-

חוקהמרכז(צ

נקנסרשאיתהודיעכיברצונותהישפטעתהעבירה,0ע2דצבקשהתהישפט )א(
במקוםתשתםאתהקנס)בסעיףזה-בקשהתהישפט(;בקשה
תהישפטתוגשתתובע,בכתב,בתוך0עימיםמיוםשהומצאה
האפשר, ככת בה, ויפורטו הקנס, תשתום הודעת תמבקש

נימוקיהבקשהצ

יהיה סעיףזה,תא נקנסשהגישבקשהתהישפטתפי )ב(
רשאיתהגישבקשהתביטותקנסכאמורבסעיף0ע2גצ

הגישנקנסבקשהתהישפט,תמשיךהמשטרהבאיסוף )ג(
הראיותובחקירהפתיתיתתגביהעבירהשעברהמבקש;ראה
מיוחדת, קנס החקירהבעבירת חומר תובעשהועבראתיו
שהראיותמספיקותתאישום,יעמידתדיןאתהמבקש,אתא
אםכןהיהסבורשנסיבותהענייןבכתתותןאינןמתאימות

תהעמדהתדיןצ

הרשיעו המשפט ובית תהישפט בקשה נקנס הגיש )ד(
בעבירתקנסמיוחדת,יטיתעתיוביתהמשפטקנסבסכוםשתא
יפחתמפישתושהמסכוםהקנסהנקובבהודעתתשתוםהקנס,
ותאיחותוהוראותסעיף5עאתחוקהעונשין,התשת"ז-1977
)בפרקזה-חוקהעונשין(;תענייןזה,"הורשע"-תרבותמי

שביתהמשפטקבעכיביצעאתהעבירהצ

הגישנקנסבקשהתהישפטתאחרששיתםאתהקנס, )ה(
וביתהמשפטזיכהאותומהעבירה,ייתןביתהמשפטהוראות
תענייןהחזרתסכוםהקנסששותם,תנקנס,תפיהוראותחוק

המרכזצ

לסעיף 230ד המוצע

מוצעתאפשרתנקנסתהודיעכיברצונותהישפטעת
עבירתהקנסהמיוחדת,במקוםתשתםאתהקנסצבקשה
תהישפטתהיהבכתב,ותוגשתתובעבתוך0עימיםמיום
יפרט הנקנס הקנסצ תשתום הודעת תנקנס שהומצאה
בכפוף זאת תהגשתהצ והטעמים הנסיבות את בבקשתו
תכתתיהמשפטהפתיתיכגוןהזכותתאי–הפתתהעצמיתצ
נקנסשהודיעכיברצונותהישפטעתעבירתקנסמיוחדת,
תאיוכתתשובתאחרמכןתמסתותהקנסות,ובהתאם,גםתא

יוכתתבקשתאחרמכןאתביטותהקנסצ

המשטרה תמשיך תהישפט, בקשה נקנס הגיש אם
בחקירהפתיתיתתגביעבירתהקנסהמיוחדת,תרבותחקירה
באזהרה,בדיקתהמוצגיםוכיוצאבזה,והתובעיגישכתב
אישוםנגדהנקנסאםמצאשישראיותמספיקותתכך,אתא
אםכןהיהסבורשנסיבותהענייןבכתתותןאינןמתאימות

תהעמדהתדיןצ

יובהר,כיבשונהמבקשהתביטותקנס,תאניתןתהגיש
בקשהתהישפטבאיחורצ

מוצעתקבועכימשהוגשכתבאישוםתביתהמשפט,
וביתהמשפטהרשיעאתהנקנס,אוקבעכיהואביצעאת
העבירה,אףאםתאהרשיעו,וגזרעתיועונששתקנס,הקנס
הנקוב מןהסכום שתושה מפי יפחת שתא בסכום יהיה
בהודעתהקנסשנמסרהתנקנסותאיחותותענייןזההוראות
סעיף5עאתחוקהעונשיןצתפיסהזומשקפתאתההנחה
שתפיהראוישרקנקנסשנטתאחריותושיתםאתהקנס
ייהנהממודתהקנסותצתעומתזאת,אדםשבחר במועד
תכפורבעובדותוטעןטענותהנוגעותתיסודותהעבירה,
אדם ממצהצ ובדיקה בחקירה פתיחה מחייבות טענותיו
תא תימצא טענתו שאם בכך מסתכן כך, תנהוג שבוחר
מוצדקתיוגשנגדוכתבאישום,ויוטתעתיוקנסהגבוה

משמעותיתמסכוםהקנסהמקוריצ

ס"חהתשנ"ה,עמ'170צ 8
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תוצאותאי־
תשתוםקנס

תאשיתםאדםאתהקנסותאהגישבקשהתביטותהודעת0ע2הצ
תשתוםהקנסאובקשהתהישפט,וחתףהמועדתתשתוםהקנס
כאמורבסעיף0ע2ב)ג()בסעיףזה-המועדתתשתוםהקנס(,

יחותוהוראותאתה:

תתשתום המועד בחתוף אדם, אותו את יראו )1(
הקנסכאיתוהורשעבביתהמשפט,ונגזרעתיוהקנס
הנקובבהודעתתשתוםהקנס;ואותםהוראותפסקה
הוגשה קנס תביטות שבקשתו אדם עת יחותו תא זו
שתאבמועד,אךהתובעדןבהמכוחסמכותותפיסעיף

0ע2ג)ד(וביטתאתהודעתתשתוםהקנס;

המשטרהתהיהרשאית,בחתוףהמועדתתשתום )2(
הקנס,תהשמידאתהסםהמסוכן,ותאיהיהניתןעוד
תטעוןכתטענההדורשתחקירהאואתבדיקתהסם

אושמירתו;

תיווסףעתהקנסתוספתפיגורבשיעורהאמור )ע(
והתוספת הקנס גביית העונשין; תחוק 67 בסעיף
האמורהתיעשהכאמורבסעיפים68ו־70תחוקהאמור

וסעיף69תאותוחוקתאיחותצ

עתגבייתקנסותתפיפרקזהיחותוהוראותחוקהמרכזצ0ע2וצגבייתהקנס

אדםאשרניהתאתהתיכיהמשפטבעניינובחוסרתוםתב0ע2זצהוצאותמשפט
המשפט, בבית ההתיכים עת תצורך שתא הכבדה תוך או
רשאיביתהמשפטתחייבובתשתוםהוצאותהמשפט,תרבות
הוצאותהעדים,בסכוםשקבעביתהמשפט,ויחותוהוראות

סעיף79סיפהתחוקהעונשין,בשינוייםהמחויביםצ

מרשםמשטרתי
מיוחדשתעבירות

קנסמיוחדות

תשםיישוםהוראותפרקזה,תנהתמשטרתישראתמאגר0ע2חצ )א(
מידעשיכתותרישומיםכמפורטבסעיףקטן)ב(תגביכתאדם
מרשםמשטרתי )בסעיףזה- קנסמיוחדת עבירת שביצע

מיוחד(צ

תוצאותאי־
תשתוםקנס

תאשיתםאדםאתהקנסותאהגישבקשהתביטותהודעת0ע2הצ
תשתוםהקנסאובקשהתהישפט,וחתףהמועדתתשתוםהקנס
כאמורבסעיף0ע2ב)ג()בסעיףזה-המועדתתשתוםהקנס(,

יחותוהוראותאתה:

תתשתום המועד בחתוף אדם, אותו את יראו )1(
הקנסכאיתוהורשעבביתהמשפט,ונגזרעתיוהקנס
הנקובבהודעתתשתוםהקנס;ואותםהוראותפסקה
הוגשה קנס תביטות שבקשתו אדם עת יחותו תא זו
שתאבמועד,אךהתובעדןבהמכוחסמכותותפיסעיף

0ע2ג)ד(וביטתאתהודעתתשתוםהקנס;

המשטרהתהיהרשאית,בחתוףהמועדתתשתום )2(
הקנס,תהשמידאתהסםהמסוכן,ותאיהיהניתןעוד
תטעוןכתטענההדורשתחקירהאואתבדיקתהסם

אושמירתו;

תיווסףעתהקנסתוספתפיגורבשיעורהאמור )ע(
והתוספת הקנס גביית העונשין; תחוק 67 בסעיף
האמורהתיעשהכאמורבסעיפים68ו־70תחוקהאמור

וסעיף69תאותוחוקתאיחותצ

עתגבייתקנסותתפיפרקזהיחותוהוראותחוקהמרכזצ0ע2וצגבייתהקנס

אדםאשרניהתאתהתיכיהמשפטבעניינובחוסרתוםתב0ע2זצהוצאותמשפט
המשפט, בבית ההתיכים עת תצורך שתא הכבדה תוך או
רשאיביתהמשפטתחייבובתשתוםהוצאותהמשפט,תרבות
הוצאותהעדים,בסכוםשקבעביתהמשפט,ויחותוהוראות

סעיף79סיפהתחוקהעונשין,בשינוייםהמחויביםצ

מרשםמשטרתי
מיוחדשתעבירות

קנסמיוחדות

תשםיישוםהוראותפרקזה,תנהתמשטרתישראתמאגר0ע2חצ )א(
מידעשיכתותרישומיםכמפורטבסעיףקטן)ב(תגביכתאדם
מרשםמשטרתי )בסעיףזה- עבירתקנסמיוחדת שביצע

מיוחד(צ

0ע2ג)ה( סעיף תהוראת בדומה תקבוע, מוצע כן
המוצע,כיצדיוחזרהקנסבמקרהשבונקנסהגישבקשה
תהישפטתאחרששיתםאתהקנס,וביתהמשפטזיכהאותו

מהעבירהצ

לסעיף 230ה המוצע

מוצעתקבועכינקנסאשרתאשיתםאתהקנסבמועד
)בתוך60ימיםמיוםשהומצאהתוהודעתהתשתום(,ותא
הגישבקשהתביטותהקנסאובקשהתהישפט,יראואותו
המיוחדת, הקנס בעבירת המשפט בבית הורשע כאיתו
ונגזרעתיוהקנסהנקובבהודעהצכמוכן,מוצעכימשחתף
המועדתתשתוםהקנס,תוכתהמשטרהתהשמידאתהסם,
ביצוע הדורשת טענה כת תטעון עוד יוכת תא והנקנס
פעותותחקירהאואתבדיקתהסםאושמירתו,כגוןטענה
כיהחומרשנתפסאינוסםצכמוכן,אםהנקנסתאשיתםאת
הקנסבמועד,ייווספועתיותוספותפיגוריםכאמורבסעיף

68ו־70 בהתאםתסעיפים 67תחוקהעונשין,אשרייגבו
תאותוחוק,בתאאפשרותתפטורצ

לסעיף 230ו המוצע

קנס עבירות בשת שניתנו הקנסות גביית כי מוצע
מיוחדותתיעשהתפיהוראותחוקהמרכזצ

לסעיף 230ז  המוצע

במטרהתמנועקיוםהתיכיסרק,מוצעתקבועכיאם
אדםניהתאתהתיכיהמשפטבעניינובחוסרתוםתבאו
תוךהכבדהשתאתצורךעתההתיכיםבביתהמשפט,בית
תרבות המשפט, הוצאות בתשתום המשפטיוכתתחייבו

הוצאותהעדיםצ

לסעיף 230ח המוצע

מוצעתקבועכירישומןשתעבירותהקנסהמיוחדות
זו, תמטרה שנוצרה נפרדת משטרתית במערכת ייעשה
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המרשםהמשטרתיהמיוחדיכתות,תגביכתעבירתקנס )ב(
מיוחדת,מידעבדברקנס,הרשעהאוהחתטהאחרתכאמור
2תחוקהמרשםהפתיתיותקנתהשבים,התשמ"א- בסעיף

91981)בסעיףזה-חוקהמרשםהפתיתי(,ובכתתזה-

תיאורהעבירהומועדביצועּה; )1(

סכוםהקנסשהוטתוהמועדתתשתומו; )2(

פרטיםמזהיםעתאודותהאדםוכןמידענוסף )ע(
עתאודותההתיכיםהנוגעיםתעבירתהקנסהמיוחדת,
ובכתתזהמועדיקבתתהחתטותשיפוטיותוהחתטות

אחרותעתפידיןצ

מידעכאמורבסעיףקטן)ב(תאייכתתבמרשםהפתיתי )ג(
תפיחוקהמרשםהפתיתיצ

עתאףהוראותפרקד'תחוקהגנתהפרטיות,התשמ"א- )ד(
101981,משטרתישראתתאתעבירמידעמהמרשםהמשטרתי
המיוחדתגוףציבוריכהגדרתובסעיףע2תחוקהאמור,אתא

בהתקייםאחדמאתה:

המשפטים, שר שקבע גוף הוא הציבורי הגוף )1(
בהסכמתהשרתביטחוןהפנים,בצו,תענייןסעיףקטןזה;

העברתהמידענדרשתתשםניהותהתיכיםתפי )2(
פרקזה,ובמידהשנדרשתצ"

עתאףהאמורבכתדין,הוראותסעיף7)ג1(תפקודתהסמיםהמסוכנים,כנוסחועצתחותה )א(
בסעיף1תחוקזה,והוראותפרקז'1תחוקסדרהדיןהפתיתי,כנוסחובסעיף2תחוקזה
)בסעיףזה-ההסדרשבהוראתהשעה(,יחותותענייןעבירהשתהחזקהושימושבקנבוס

תצריכהעצמיתכהגדרתהבסעיף7)ג1(האמור,שנעברהביוםהתחיתהאותאחריוצ

ובמנותקממערכתהמרשםהפתיתיהמשטרתיהמתעדת
הרשעותקודמות,תיקיםתתוייםועומדיםותיקיםסגוריםצ
זונועדתמנוע במערכתייעודית הקנסואכיפתו רישום
רישוםפתיתיתגביהנקנס,דברשעתותתפגועבוצמאותוטעם
מוצעכיגםהרשעותבהתיכיםשהתנהתובעקבותבקשות
תהישפט,שאותןהגישנקנסתפיפרקז'1המוצע,תאיירשמו
במרשםהפתיתי,כיאםבמרשםמשטרתיפנימיונפרדציוזכר
כימדיניותהמשטרה,בהתאםתהחתטתהממשתה,היא
כיאםאדםביצעעבירהשתהחזקהאושימושבקנבוס
חקירה נגדו תיפתח השתישית, בפעם עצמית תצריכה
פתיתית,והואיופנהתהתיךשתסגירתתיקבהסדרמותנה
בהתאםתהוראותסימןא'1תפרקד'תחוקסדרהדיןהפתיתי,

זאתבתנאישהואעומדבתנאיםהקבועיםבאותוסימןצ

תעביר תא ישראת משטרת כי תקבוע מוצע עוד
מידעתגופיםציבוריים,כהגדרתםבחוקהגנתהפרטיות,
התשמ"א-1981,אתאאםכןמדוברבגופיםכאמורששר
המשפטיםקבעבצותענייןהוראהזו,אואםמדוברבהעברת

מידעתגוףציבוריאשרנדרשתתשםניהותהתיכיםתפיפרק
ז'1המוצע,ובמידהשנדרשתצכך,יישמרהאיזוןהראויבין
תכתיתהצעתהחוק,תמנועאתהפגיעהבאדםכתוצאה
מתיוגבמרשםהפתיתי,תביןהשמירהעתשתוםהציבור
ומאחר האמור, תחוק ע1 סעיף מכוח כי יצוין וביטחונוצ
שמשטרתישראתהיארשותביטחוןכמשמעותהבסעיף
19)ג(תאותוחוק,איןתאדםזכותתעייןבמידעעתיוהנכתת

במאגרצ

המוצע ההסדר יחות ככתת, כי תקבוע מוצע  סעיף 3
ושימוש החזקה עבירות עת רק זה בחוק  
בקנביסתצריכהעצמיתשנעברומיוםהתחיתהואיתךצעם
זאת,מוצעתאפשרתאדםשעברעבירהכאמורתפנייום
התחיתה,תבקששההסדריחותעתיו,וזאתבתנאישביום
התחיתהטרםהתקבתההחתטהעתסגירתתיקהחקירה
חקירה )תיקי אישום כתב בשתה הוגש וטרם בעבירה

תתוייםועומדים(צ

ס"חהתשמ"א,עמ'22עצ 9

ס"חהתשמ"א,עמ'128צ 10
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עתאףהאמורבסעיףקטן)א(,נעברהעבירהכאמורבאותוסעיףקטןתפנייום )ב(
התחיתה,וביוםהתחיתהתיקהחקירהשנפתחבשתההיהתתויועומדוטרםהוגש
בשתהכתבאישום,רשאיעוברהעבירהתהודיעתתובעכמשמעותובחוקסדרהדין
הפתיתיאותתחנתהמשטרהשבהנפתחתיקהחקירה,תפיהעניין,כיהואמבקש
תשתםבשתהעבירהקנסבהתאםתהסדרשבהוראתהשעה,וכןכיהואמבקשכיתיק
החקירהשנפתחבשתהייסגרוהרישוםהמשטרתיתגביויימחק;הודיעכאמור,ונמצאכי
העבירהשביצעהיאעבירהראשונהאועבירהשנייה,כמשמעותןבסעיף7)ג1(תפקודת
הסמיםהמסוכנים,כנוסחובסעיף1תחוקזה,וכיתאמתקייםתגביוהאמורבפסקה)4(
שתהסעיףהאמור,תימסרתוהודעתתשתוםקנסכאמורבסעיף0ע2בתחוקסדרהדין
הפתיתי,כנוסחובסעיף2תחוקזה,תעית,ויחותותגביו,בשינוייםהמחויבים,הוראות

ההסדרשבהוראתהשעהתמעטסעיפים0ע2גו־0ע2דתחוקסדרהדיןהפתיתישבוצ

עתאףהאמורבסעיףקטן)א(,נעברהעבירהכאמורבאותוסעיףקטןתפנייום )ב(
התחיתה,וביוםהתחיתהתיקהחקירהשנפתחבשתההיהתתויועומדוטרםהוגש
בשתהכתבאישום,רשאיעוברהעבירהתהודיעתתובעכמשמעותובחוקסדרהדין
הפתיתיאותתחנתהמשטרהשבהנפתחתיקהחקירה,תפיהעניין,כיהואמבקש
תשתםבשתהעבירהקנסבהתאםתהסדרשבהוראתהשעה,וכןכיהואמבקשכיתיק
החקירהשנפתחבשתהייסגרוהרישוםהמשטרתיתגביויימחק;הודיעכאמור,ונמצאכי
העבירהשביצעהיאעבירהראשונהאועבירהשנייה,כמשמעותןבסעיף7)ג1(תפקודת
הסמיםהמסוכנים,כנוסחובסעיף1תחוקזה,וכיתאמתקייםתגביוהאמורבפסקה)4(
שתהסעיףהאמור,תימסרתוהודעתתשתוםקנסכאמורבסעיף0ע2בתחוקסדרהדין
הפתיתי,כנוסחובסעיף2תחוקזה,תעית,ויחותותגביו,בשינוייםהמחויבים,הוראות

ההסדרשבהוראתהשעהתמעטסעיפים0ע2גו־0ע2דתחוקסדרהדיןהפתיתישבוצ

עתפיהמוצע,יחותההסדרהמוצעבחוקזהעתמי
שהודיעתתובעאותיחידתהמשטרההחוקרתאתהעבירה
כיהואמבקשתשתםקנסבהתאםתהסדרהמוצעוכןמבקש
כיתיקהחקירהבעניינוייסגרוהרישוםתגביויימחקצאם
יימצאכיאותואדםעומדבתנאיההסדר)קרי,העבירה
שביצעהיאעבירהראשונהאושנייהותאמתקייםתגביו
7)ג1()4( בסעיף כאמור ההסדר תתחותת מהסייגים סייג
תפקודתהסמיםהמסוכניםכנוסחוהמוצעבסעיף1תהצעת
ההוראות ויחותו קנס תשתום הודעת תו תימסר החוק(,
ז'1תחוקסדר תענייןתשתוםהקנסוגבייתוכאמורבפרק
הדיןהפתיתי,כנוסחוהמוצעבסעיף2תהצעתהחוקציובהר,

כיאפשרותזועומדתתעוברהעבירהכאמוראךורקתעניין
תשתוםקנסותאיהיהבאפשרותותהגישבקשהתביטות

הקנסאובקשהתהישפטצ

כאמורתעית, השפעתהחוקהמוצעעתזכויותהיתד
ממשתתישראתהחתיטהתגבשמודתאכיפהנפרדבעבור
קטינים,ותרכזמאמציהסברה,חינוךוטיפותבמטרהתמנוע
אותצמצםככתהאפשראתהשימושבקנבוסבקרבקטיניםצ
עתכןמוצעתהחיתאתההסדרהמוצעבהצעתהחוקעת
בגיריםבתבדותגבשהסדרמיוחדתענייןקטיניםעדסיום

התיכיהחקיקהשתהצעתחוקזוצ
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