
תשכ"ח1968* (מס'2), המסוכנים הסמים פקודת לתיקון חוק

יבוא: המסוכנים11936 הסמים לפקודת סעיף16 אחרי , סעיפים1 הוספת
עד16ה 16א

קטין "הדחת
מסוכנים לסמים

שנים: 10 מאסר  דינו , להלן המפורטים המעשים אחד העושה 16א.

מסוכן: סם לקטין נותן (1)

או מסוכן סם להשיג לו מניח , לקטין אחראי בהיותי (2)
בו: להשתמש

בו. להשתמש או מסוכן סם להשיג קטין משדל (3)
, מאמץ חורג, הורה לרבות הורה,  לקטין" "אחראי זה, סעיף לענין

בהשגחתו. או במשמורתו נמצא שהקטין מי או אפוטרופוס
להוראות סייג

16א סעיף

ביצוע דרכי

, רפואי טיפול לשם המעשה את שעשה מי על יחול לא 16א סעיף 16ב.
אחרות. חוקיות בנסיבות או רופא, הוראת לפי או רופא, בהיותו

 מינה נפקא אין 16א סעיף לפי מעשה לענין , 16ג

ידע לא או מסוכן בסם משתמש שהוא ידע הקטין אם (1)
כך? על

או הקטין אל פנה הנאשם אם  (3) פסקה לגבי פרט (2)
. אליו הקטין



אחדחזקות עשה אם 16א סעיף לפי העבירות אחת שעבר אדם על חזקה 16ד.
להלן: המפורטים המעשים

לשימוש הנועד כלי בשבילו לאחר או קטין לידי נתן (1)
מסוכן; בסם

לסמים להתמסר אנשים רגילים שבו למקום קטין הזמין (2)
מסוכנים;

מסוכן סם להשיג הקטין יכול שבו למקום קטין הזמין (3)
בו; להשתמש או

עיכב או (3) או (2) בפסקאות כאמור למקום קטין הפנה (4)
. כאמור במקום אותו

חובה אומאסר כאמור לעבירה בנסיון או 16א סעיף לפי בעבירה שהורשע מי 16ה.
ואם יחיד כעונש אט מאסר, עונש עליו יוטל כאמור, לעבירה בשידול

יינתן ולא בלבד תנאי על מאסר עליו יוטל לא אך אחר, לעונש בצירוף
". צומבחן עליו

שזר. זלמן שניאור
המדינה נשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

ברזילי ישראל
הבריאות שר

תשכ"ח, ,751 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1968 במרס 26) תשכיח באדר כ"ו ביום בכנסת נתקבל *
.68 עמ'

.280 עמ' תשי"ב; ס"ח ;130 עמ' ,557 מס' 1 תוס' ע"ר1936, 1


