תשל"ט*1979
חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים,
תיקון סעיף 1

בסעיף  1לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ ,תשל"ג)1 1973להלן  הפקודה( 
) (1ההגדרות של "אופיום גלמי"' "אופיום מעובד"' "אופיום רפואי"' "אקגו
נין"' "עלי קוקה"' ו"קנבוס הודי"  יימחקו;
) (2אחרי הגדרת "סם מסוכן" יבוא:
""רופא"  רופא מורשה כמשמעותו בסעיף  2לפקודת הרופאים )נוסח
חדש[' תשל"ז.21976
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 כמשמעותו בפקודת רופאי השיניים ננוסח חדש[

"רופא שיניים"
תשל"ט;31979
"רופא וטרינרי"  כמשמעותו בפקודת הרופאים הוטרינריים;4
"רוקח"  רוקח בעל רשיון כמשמעותו בפקודת הרוקחים".5
תיקון סעיף 6

בסעיף  6לפקודה' בסופו יבוא "העובר על הוראות סעיף זה' דינו  מאסר חמש
.2
עשרה שנה או קנס חצי מיליון לירות".

תיקון סעיף 7
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בסעיף  7לפקודה' אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
")ג( העובר על הוראות סעיף זה' דינו  מאסר חמש עשרה שנה
או קנס חצי מיליון לירות' ואם החזיק בסם או השתמש בו לצריכתו
העצמית בלבד' דינו  מאסר שלוש שנים או קנס חמישים אלף לירות".
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בסעיף  9לפקודה' אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:
")ד( העובר על הוראות סעיף זה' דינו  מאסר חמש עשרה שנה
או קנס חצי מיליון לירות' ואם עבר עליהן אגב החזקת סם מסוכן או
שימוש בו לצריכתו העצמית בלבד' דינו  מאסר שלוש שנים או קנס
חמישים אלף לירות".

החלפת סעיף 10

,5

סעיף  10לפקודה יבוא:
 .10לא יהיו ברשותו של אדם כלים המשמשים להכנת סם מסוכן או
לצריכתו' שלא בהיתר? העובר על הוראות סעיף זה' דינו  מאסר חמש
עשרה שנה או קנס חצי מיליון לירות' ואם היו הכלים לשימוש בצריכתו
העצמית בלבד' דינו  מאסר שלוש שנים או קנס חמישים אלף לירות".
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במקום
"כלים

.בסעיף  11לפקודה 
) (1המלים "בעל רשיון"' בכל מקום שהן מופיעות  יימחקו;
) (2בפסקה ) '(3במקום "קנה" יבוא "השיג" ובמקום "ושהמכירה היתה"
יבוא "ושהסם נופק".
*
1
8
3
4
5

נתקנל גכנסת ביוט כ"ט בתמוז תשל"ט ) 24ביולי  ;(1979הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  *1377תשל"ט/
עמ' .41
דיני מדינת <שראל /נוסח חדש  , 27עמ' .526
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  , 30עמ' .594
דיני מדינת ישראל /נוסח חדש  /32עמ'614.
חוקי א"י ,כרך ב' /סרק קמ''ח ,עמ'1502.
חוקי א"י ,כרך ב' ,פרק ק"י ,עמ'1102.

אחרי סעיף  19לפקודה יבוא:
"עונשין
19א .העובר על הוראות סימן זה' דינו  מאסר חמש עשרה שנה או קנס
חצי מיליון לירות".
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הוספת סעיף 19א

בסעיף )21א( לפקודה' במקום "עשר שנים" יבוא "עשרים שנה או קנס חצי מיליון
.8
לירות".
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בסעיף  22לפקודה' במקום "בהיותו רופא או לפי הוראות רופא" יבוא "בהיותו רופא
.9
או רופא שיניים' או לפי הוראת רופא או רופא שיניים".
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 . 10בסעיף  27לפקודה' בסופו יבוא "העובר על הוראות סעיף זה' דינו  מאסר שלוש
שנים או קנס חמישים אלף לירות".
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במקום
''חימוש

סעיף  28לפקודה יבוא:
 .28סמכויות שוטר לפי סעיף  25לפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר
וחיפוש( ננוסח חדש['תשכ"ט ,6 1969יהיו נתונות לו גם לענין עוונות
לפי פקודה זו".

החלטת סעיף 28

 . 12בסעיף  30לפקודה' במקום "בשל החזקת סם מסוכן או שימוש בו בעבירה על הוראות
פקודה זו" יבוא "בשל עבירה לפי פקודה זו"' ובמקום "עשרת אלפים לירות" יבוא "חמישים
אלף לירות".
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בסעיף  31לפקודה 
) (1במקום פסקה ) (1יבוא:
") (1הטוען שבידו תעודה' רשיון' היתר' רשומה או מסמך
לענין פקודה זו  עליו הראיה?"
) (2אחרי פסקה ) (2יבוא:
") (3מי שהחזיק סם מסוג המפורט בתוספת השניה בכמות
העולה על הכמות המפורטת לצידו  חזקה שהחזיק בסם שלא
לצורך צריכתו העצמית ועליו הראיה לסתור".
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 . 14במקום סעיף  32לפקודה יבוא:
'"קנס למי
שווי  .32בית המשפט רשאי להטיל על מי שהורשע בעבירה לפי פקודה זו,
או טובת הנאה
למעט בעבירה שנעברה לצריכתו העצמית של הנאשם' קנס פי חמישה
משווי הסם שבו נעברה העבירה או משווי טובת ההנאה שהושגה בעבירה'
או את הקנס שנקבע כמפורש לעבירה' הכל לפי הסכום הגדול יותר".
. 15

בסעיף  39לפקודה 
) (1בפסקה ) '(3במקום "המכירה" יבוא "ההספקה";
) (2בסופו יבוא:
") (5לקבוע הוראות בדבר כקורת ופיקוח על סמים מסוכנים
שבידי רשויות המדינה ומוסדותיה".

6דיני

מדינת ישראל /נוסח חדש  /12עמ' .284

החלפת סעיף 32
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הוספת תוספת
שניה

 . 16בסעיף  41לפקודה' במקום הסיפה המתחילה במלים "לשנות את התוספת" יבוא
"לשנות את התוספות' להוסיף עליהן או לגרוע מהן ,ולהתנות כהן תנאים".
) . 17א( התוספת לפקודה תסומן "תוספת ראשונה"' ובכל מקום בפקודה או בחיקוק
אחר המאזכר את התוספת יבוא "התוספת הראשונה".
)ב(

אחרי התוספת הראשונה לפקודה יבוא:
"תוספת

שניה

)סעיפים  (3)31ו(41
בתוספת זו 
"סם"  לרבות כל תכשיר' תרכובת' תערובת או תמיסה המכילים סם ,ולרבות המלחים,
האסטרים ,האתרים והאיזומרים האופטיים של אותו סם;
"גרם נטו"  משקל הסם נטו מתוך כלל משקל התכשיר' התרכובת' התערובת או התמיסה.
הפרט
בתוספת הראשונה

הסס

הכמות

חלק א' 
סימן א'
1
2
3
5
6
סימן בי
1

קנבוס הודי
קנבוס תרבותי
שרף של קנבוס תרבותי
אופיום גולמי
אופיום מעובד

 15גרם
 15גרם
 15גרם
 2גרם
 2גרם

לס"ד

 3יחידות כלשהן
כפי שהן מופיעות בסחר

חלק ב' 
סימן א'
19
42
55
63
74

קוקאין
הרואין
מתאדון
מורפין
משרת אופיום

 0.3גרם
 0.3גרם
 0. 15גרם
 0.3גרם נטו
 0.3גרם תכולת
מורפין נטו
 1גרם נטו

אמפטאמין
דכסאמפטאמין

 0.2גרם נטו
 0.2גרם נטו".

82
סימן ב'
1
2

פתידין

מנחם בגין
ראש הממשלה
נבון
יצחק
נשיא המדינה

שוסטק
אליעזר
שר הבריאות

