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 ב"ה

 

 מבוא

בר לגליזציה של סם הסדרי החקיקה בדופר כסיף, והוא סוקר את חה"כ ענכתב לבקשת מסמך זה 

 קנאביסתחילה, כי המסמך אינו עוסק בלגליזציה של השימוש ב יובהר. ארה"ב ובקנדהב קנאביסה

 קנאביסכמו במדינות נוספות )שאינן נסקרות במסמך זה( השימוש ב 1לצרכים רפואיים בלבד. בישראל,

הונחו  23-על רקע זה, על שולחנה של הכנסת ה 2לצרכים רפואיים חוקי, אך צריכה למטרות אחרות אסורה.

 3גם לצרכים שאינם רפואיים. קנאביסכמה הצעות חוק להסדרה של שוק ה

 קרימינליזציה-ולגליזציה. דה הפללה(-)אי קרימינליזציה"-"דה המונחים ביןהנדון כאן בהקשר  יש להבחין

יכתה לעבירה מנהלית בלבד, או ילית והפביטול העבירה הפלמשמעותה  קנאביסב של ההחזקה והשימוש

או נסיבות כגון סחר למעט ב ,השארת העבירה הפלילית על כנה תוך הפעלת מדיניות הנמנעת מאכיפתה

שוק מלאה של  הסדרה" בהקשר הנדון כאן מתייחס ל"לגליזציה לעומת זאת, המונח .קטיניםשל מעורבות 

 4הכנסות מהם.רגולציה על ייצורו ומכירתו ומיסוי הקיום , תוך קנאביסה

שופס" המוכרים -למרות קיומם המפורסם של "קופי. הולנדהיא המדיניות הנהוגה ב קרימינליזציה-דה

מדינות כמה ב 5.לגליזציה של ולאאכיפה, -אי של איה בהולנד קנאביסה מדיניותבאופן חופשי,  קנאביס

בית , איטליהבכך למשל,  .קרימינליזציה-דהבכיוון של  מסוימת מגמהבשנים האחרונות ניכרת  נוספות

שנועדו בכמויות קטנות  קנאביסגידול ביתי של יש לראות בכי  ,2019המשפט העליון פסק בסוף שנת 

 ,2018פסק בסוף יולי  גיאורגיהבית המשפט העליון של  6לשימוש עצמי כמוחרג מתחולתו של החוק הפלילי.

                                                 

; עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר – 1; שם, פרק ג1973-לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ התשל"ג  12ראו, סעיף   1
. כניסה אחרונה: 7.8.11, למטרות רפואיות ולמחקר קנאביספיקוח והסדרת מקור לאספקת , 3069, החלטה מס' 32-הממשלה ה

 .2020בספטמבר  8

למטרות  בישראל וההתוויות המוּכרֹות של קנאביס השימוש בקנאביס למטרות רפואיותראו עוד, פלורה קוך דבידוביץ',  
היבטים ; פלורה קוך דבידוביץ', 2015ביולי  9, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, כ"ב בתמוז תשע"ה, פואיות במדינות שונותר

"ג , מרכז המחקר והמידע של הכנסת, כבעולם שונים של המתווים להסדרת השימוש בקנאביס לצרכים רפואיים בכמה מדינות
, מרכז המחקר והמידע רפואי במדינות שונות קנאביסהיבטים של שימוש ב; רננה גוטרייך, 2016בספטמבר  26, אלול תשע"ו
 .2018באוגוסט  7, כו' אב תשע"חשל הכנסת, 

, אמנות בינלאומיות בעניין, רקע תיאורטי ותיאור הוויכוח הציבורי קנאביסדלים שונים של התייחסות החוק לעל גישות ומו  2
סקירה  –ותוצריו  קנאביסימינליזציה של סם הקר-לגליזציה ודהוהמגמה המתפתחת בנושא זה בעולם ראו, עו"ד יעל טייב, 

 קרימינליזציה(.-)להלן: טייב, לגליזציה ודה 2014ביוני  2, הלשכה המשפטית של הכנסת, ד' בסיון תשע"ד, משווה

התעשייתי. בעניין זה ראו, באתר האינטרנט של הכנסת, גדעון  קנאביסתחום קשור נוסף שאיננו נסקר במסמך זה הוא ה 
 .2016בינואר  4, כ"ג בטבת תשע"ו, תעשייתי במדינות שונות אסדרת גידול של קנבוס לשימושזעירא, 

( של חה"כ רם 1267/23פ/) 2020–, התש"ףהצעת חוק הסדרת שוק הקנאביס לצריכה עצמיתראו, במאגר החקיקה של הכנסת,   3
( של חה"כ 1443/23פ/) 2020–, התש"ףשוק הקנאביס לצריכה עצמיתהצעת חוק הסדרת ; 15.6.20 ,כ"ג בסיוון התש"ףשפע, 

הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים )הגדרת צמח הקנבוס, מדרוג . וראו עוד, 6.7.20 ,י"ד בתמוז התש"ףעידן רול, 
 .20.4.20 ,כ"ו בניסן התש"ף( של חה"כ שרן מרים השכל, 80/23פ/) 2020–, התש"ףעבירות ועונשים בסם קנבוס(

 Rand Corporation,Jonathan-ה ראו, באתר האינטרנט של קנאביסאפשריים שונים להסדרת השימוש בלסקירה של מודלים   4

P. Caulkins, Beau Kilmer, Mark A. R. Kleiman, Robert J. MacCoun, Gregory Midgette, Pat Oglesby, Rosalie 

Considering Marijuana Legalization: Insight for Vermont and Other Liccardo Pacula and Peter Reuter, 

, 2015Jurisdictions.  2020בנובמבר  11אחרונה: כניסה 
 riminal CAm I committing aוראו עוד, בפורטל הממשלתי של הולנד,  .30 – 62, עמ' קרימינליזציה-לגליזציה ודהראו, טייב,   5

s?rugDeal in Droduce or Possess, Pffence if I O :2020בנובמבר  11. כניסה אחרונה. 
New York Times ,, Growing a Little Marijuana at Home Is Not a Anna Momigliano-ל הראו, באתר האינטרנט ש  6

, Dec. 27, 2019s Top Court Says’Crime, Italyבאתר האינטרנט של ה ;-hTelegrap ,Italy Court Rules Paddy Agnew, 

, 27 Dec. 2019Growing Cannabis is Legal in Landmark Decision-Home. 

 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des3609
https://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/samim2015-07-27.pdf
https://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/samim2015-07-27.pdf
https://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/samim2015-07-27.pdf
https://knesset.gov.il/committees/heb/material/data/samim2015-07-27.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/bec2fabc-935f-e611-80dd-00155d010ede/2_bec2fabc-935f-e611-80dd-00155d010ede_11_10454.pdf
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https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/8f9bb2e1-3646-e811-80df-00155d0a9876/2_8f9bb2e1-3646-e811-80df-00155d0a9876_11_10711.pdf
http://m.knesset.gov.il/Activity/Info/LegalDepartmentSurveys/Survey020614.pdf
http://m.knesset.gov.il/Activity/Info/LegalDepartmentSurveys/Survey020614.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/c5cadf15-9987-e511-80d0-00155d0acb9e/2_c5cadf15-9987-e511-80d0-00155d0acb9e_11_9512.pdf
http://fs.knesset.gov.il/23/law/23_lst_573579.docx
http://fs.knesset.gov.il/23/law/23_lst_575612.docx
http://fs.knesset.gov.il/23/law/23_lst_575612.docx
http://fs.knesset.gov.il/23/law/23_lst_575612.docx
http://fs.knesset.gov.il/23/law/23_lst_568658.docx
http://fs.knesset.gov.il/23/law/23_lst_568658.docx
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR800/RR864/RAND_RR864.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR800/RR864/RAND_RR864.pdf
http://m.knesset.gov.il/Activity/Info/LegalDepartmentSurveys/Survey020614.pdf
https://www.government.nl/topics/drugs/am-i-committing-a-criminal-offence-if-i-possess-produce-or-deal-in-drugs
https://www.government.nl/topics/drugs/am-i-committing-a-criminal-offence-if-i-possess-produce-or-deal-in-drugs
https://www.nytimes.com/2019/12/27/world/europe/italy-marijuana-growing-cannabis.html
https://www.nytimes.com/2019/12/27/world/europe/italy-marijuana-growing-cannabis.html
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/12/27/italy-court-rules-home-growing-cannabis-legal-landmark-decision/
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/12/27/italy-court-rules-home-growing-cannabis-legal-landmark-decision/
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 נם שלשאיננו כרוך בסיכו קנאביסאישי בבגין שימוש מנהליים כי החוקה איננה מאפשרת להטיל קנסות 

אישר  2018בספטמבר  2017.8נובמבר פסיקה מהפללה של שימוש אישי בך לפסילת משבהזאת,  7אחרים.

אשר פסלה את  ,קייפטאוןבהמשפט הגבוה -פסיקה של בית אפריקה-דרוםהמשפט לחוקה של -בית

נוגדים את הזכות החוקתית בהיותם , קנאביסבהאיסורים הפליליים על החזקה, גידול עצמי ושימוש אישי 

 Australian) באוסטרליה הבירה טריטורייתב 2019כמו כן, חקיקה שהתקבלה בספטמבר  9לפרטיות.

ACT -Capital Territory )10  החריגה מענישה פלילית החזקה וגידול ביתי 2020ונכנסה לתוקף בסוף ינואר ,

עם זאת, החוק הפדראלי באוסטרליה עדיין אוסר זאת,  11עלה.ומ 18לשימוש אישי על ידי בני  קנאביסשל 

 12ואף יתכן כי הממשל הפדראלי יפעל לביטול אותה חקיקה טריטוריאלית.

 לראשונה בעולם הונהגה, קנאביסהסדרה מלאה של שוק ה כוללת , שכאמורלגליזציהמדיניות של 

כבר נסקרה על  שכן היאהלגליזציה באורוגוואי איננה נסקרת במסמך זה, ) 2013, בסוף שנת אורוגוואיב

בקנדה  גםקיימת נכון להיום  קנאביסמלבד אורוגוואי, לגליזציה מלאה של שוק ה 13(.ידינו במסמך קודם

 , כפי שיפורט בהמשך סקירה זו. ובכמה מהמדינות בארצות הברית

ניתנו  2018. כבר באוקטובר קנאביסגליזציה של ההצעת חוק ללנדונה בימים אלה  מקסיקויצוין כי ב

לצרכי פנאי  קנאביסכי איסור מוחלט על שימוש בקבעו שהמשפט העליון -שתי פסיקות של בית מקסיקוב

מאז שנת שניתנו אלו הצטרפו לשלוש פסיקות דומות  14.לאוטונומיה של הפרט החוקתית זכותהנוגד את 

באותה  15ומות.דנוצר לאחר חמש פסיקות על פי החוק המקסיקני קבע תקדים מחייב, אשר נוכך  2015

                                                 

)החומר הפסיכואקטיבי שבסם(, אך  THC 0.2%-עם פחות מ קנאביסהותרו הגידול והמכירה של  2016בנוסף לכך, בסוף שנת  
Italy Magazine ,s ’What, Jamie Mackayנפסק כי ההיתר איננו כולל מכירה ושימוש לצרכי פנאי. ראו, באתר האינטרנט 

08/13/2019, s Cannabis Shops?’the Deal with Italy :2020בנובמבר  11. כניסה אחרונה. 
 Radio Free Europe Radio Liberty ,Georgian Court Abolishes Fines For Marijuanaראו, באתר האינטרנט   7

, July 30, 2018Consumption :2020בנובמבר  11. כניסה אחרונה. 
 OC Media ,Constitutional Court Outlaws All Punishment for Cannabis Consumption inראו, באתר האינטרנט   8

30 July, 2018 Georgia, :2020בנובמבר  11. כניסה אחרונה. 
 Minister of Justice and Constitutional Developmentאפריקה, -המשפט לחוקה של דרום-ראו, באתר האינטרנט של בית  9

and Others v Prince (Clarke, Stobbs and Thorpe Intervening) (Doctors of Life International Inc as Amicus 

secutions and Others v Rubin; National Director of Public Prosecutions Curiae); National Director of Public Pro

, 18 September 2018and Others v Acton and Others :2020בנובמבר  11. כניסה אחרונה. 
 אוסטרליה הינה פדרציה המורכבת משש מדינות ושתי טריטוריות, אחת מהן טריטוריית הבירה.   10
 .2020בנובמבר  12. כניסה אחרונה:  ACT ,ulesRKnow the ACT Cannabis-הממשלתי של הראו, בפורטל   11

 קרימינליזציה ולא בלגליזציה.-יש לציין כי מודגש שם שמדובר בדה 
 ,ewsABC N ,ACT Legalises Personal Cannabis Use, Becoming First Tom Loweryשם. וראו עוד, באתר האינטרנט   12

, 25 September 2019 Australian Jurisdiction to Do So :2020בנובמבר  12. כניסה אחרונה. 
וראו עוד,  בספרד.[ קנאביסשם, אודות מדיניות ה 26 – 24]וראו עוד עמ'  .03 – 29, עמ' קרימינליזציה-לגליזציה ודהייב, ראו, ט  13

Decriminalization of Narcotics: , Ferrand-Rodriguez Gracielaבאתר האינטרנט של ספריית הקונגרס של ארה"ב,  

, Updated 7/28/2016Uruguay . 

. ראו, באתר 2017על רק ביולי מרקחת החלה בפו-יש לציין כי יישום החוק באורוגוואי התעכב, והמכירה החוקית בבתי 
New York Times ,, s Marijuana Law Turns Pharmacists Into Dealers’Uruguay, Ernesto Londoño-האינטרנט של ה

July 17, 2017ינטרנט של ה; באתר הא-BBC ,3 April , s Marijuana Pioneer’Uruguay: The World, Simon Maybin

 .2020בנובמבר  11. כניסה אחרונה: 2019
 Reuters ,Mexico Supreme Court Says Ban on Recreational Marijuanaראו, באתר האינטרנט של סוכנות הידיעות   14

, November 1, 2018Unconstitutional :2020בנובמבר  11. כניסה אחרונה . 
 ,AP,ot Pecreational Regal, Lrecedent on Pets Sourt CMexico Peter Orsiראו, באתר האינטרנט של סוכנות הידיעות    15

, November 1, 2018seU :וראו גם:2020בנובמבר  11. כניסה אחרונה . 

 José María Serna de la Garza, "The Concept of Jurisprudencia in Mexican Law", Mexican Law Review, [S.l.], 

January 2009, date accessed: 31 December. 2020. 

 

https://www.italymagazine.com/featured-story/whats-deal-italys-cannabis-shops
https://www.italymagazine.com/featured-story/whats-deal-italys-cannabis-shops
https://www.rferl.org/a/georgian-constitutional-court-abolishes-fines-for-marijuana-consumption/29399496.html
https://www.rferl.org/a/georgian-constitutional-court-abolishes-fines-for-marijuana-consumption/29399496.html
https://oc-media.org/constitutional-court-outlaws-all-punishment-for-cannabis-consumption-in-georgia/
https://oc-media.org/constitutional-court-outlaws-all-punishment-for-cannabis-consumption-in-georgia/
https://collections.concourt.org.za/handle/20.500.12144/34547
https://collections.concourt.org.za/handle/20.500.12144/34547
https://collections.concourt.org.za/handle/20.500.12144/34547
https://collections.concourt.org.za/handle/20.500.12144/34547
https://www.act.gov.au/cannabis/home
https://www.abc.net.au/news/2019-09-25/act-first-jurisdiction-to-legalise-personal-cannabis-use/11530104
https://www.abc.net.au/news/2019-09-25/act-first-jurisdiction-to-legalise-personal-cannabis-use/11530104
http://m.knesset.gov.il/Activity/Info/LegalDepartmentSurveys/Survey020614.pdf
https://www.loc.gov/law/help/decriminalization-of-narcotics/uruguay.php#_ftn2
https://www.loc.gov/law/help/decriminalization-of-narcotics/uruguay.php#_ftn2
https://www.nytimes.com/2017/07/19/world/americas/uruguay-legalizes-pot-marijuana.html
https://www.bbc.com/news/business-47785648
https://www.reuters.com/article/us-mexico-drugs/mexico-supreme-court-says-ban-on-recreational-marijuana-unconstitutional-idUSKCN1N638D
https://www.reuters.com/article/us-mexico-drugs/mexico-supreme-court-says-ban-on-recreational-marijuana-unconstitutional-idUSKCN1N638D
https://apnews.com/article/5b3636e028ee41f09b7f34bc3b28d4cb
https://apnews.com/article/5b3636e028ee41f09b7f34bc3b28d4cb
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/mexican-law-review/article/view/7725/9698
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 16,יורה-יום לתקן את החוק בטרם תהפוך קביעתו למחייבת גם דה 90קונגרס המשפט ל-ביתפסיקה נתן 

הצעת  2021.17באפריל  30ולאחריה עוד ארכה נוספת עד  2020 דצמברב 15 עד ארכהלכך  ניתנה בהמשך אך

( אושרה בסנאט של Dictamen para la Regulación del Cannabis) קנאביסשעוסקת בהסדרת ה חוק

ולגדל  ,קנאביסגרם  27 מתירה לרכוש ממוכרים מורשים ולהחזיק עד. ההצעה 2020בנובמבר  19-מקסיקו ב

)או עד שמונה צמחים במקרה של מגורים משותפים עם אדם  קנאביסצמחי שישה עד בבית לצריכה עצמית 

 ות מנהלייםגרם תגרור קנס 200עד  28בכמות של  קנאביסוד נקבע בה, בין השאר, כי החזקת ע .אחר(בגיר 

עונשי מאסר. כמו כן ענישה פלילית לרבות גרם עלולה לגרור  200בכמות שעולה על  קנאביסואילו החזקת 

 Instituto Mexicano para laוהפיקוח עליו ) קנאביסעל הקמת מכון לאומי להסדרת ה הדובר בהצע

Regulación y Control del Cannabis ,) קנאביס ידי המכון האמור למכירת-מורשים עלעל מיסוד מקומות, 

בברים ובחנויות שבהם מוכרים משקאות  קנאביסעל איסור סחר ב ;שהגישה אליהם תוגבל לבגירים בלבד

 ,18-ינים בני פחות מוליד קט במקומות ציבוריים קנאביסאלכוהוליים, על איסור לעשן או לצרוך מוצרי 

 מטרים ממוסדות חינוך, תחנות משטרה ובתי כלא. 500ברדיוס של  קנאביסועל איסור לצרוך או להחזיק 

בנוסף, הצעת החוק גם עומדת על הצורך לקבוע הסדרים מיוחדים בכל הנוגע למעורבותן של אוכלוסיות 

עדיין טעונה את  חוקההצעת . קנאביסשל ילידות ואוכלוסיות פגיעות אחרות בגידול, ייצור, סחר וצריכה 

  18.(Cámara de Diputadosבית הנבחרים ) – של הקונגרס אישורו של הבית התחתון

נדחתה יחד עם הבחירות הכלליות,  2020באוקטובר  זילנד-ניוכי במשאל עם שהתקיים ביש לציין מנגד, 

תוך הסדרה ופיקוח על ייצורו ומיסוי  קנאביסה שביקשה להתיר באופן מלא את השימוש בהצע ברוב קטן

בארצות  קנאביסחקיקה שעוסקים בלגליזציה של שוק הכאמור, להלן ייסקרו בהרחבה הסדרי  19מכירתו.

 הברית ובקנדה.

 

  

                                                 

,Washington Post ,s Supreme Court Overturns ’Mexico Cristopher Ingraham-ראו, באתר האינטרנט של ה   16

, November 1, 2018 s Ban on Recreational Marijuana’Country. 
17  Eduardo Murillo, "Corte da hasta abril de 2021 para legalizar mariguana", Periodico La Jornada, Viernes 11 de 

diciembre de 2020, p. 12. 
 Aprueba el Senado, en lo general, dictamen para la regulación delראו, באתר הסנאט של מקסיקו )בספרדית(:    18

, 19 noviembre 2020Cannabis באתר העיתון ;El País  ,)בספרדית(Preguntas sobre la 6 Darinka Rodrígues, "

", 24 noviembre 2020legalización del consumo recreativo de la marihuana en México וראו גם באתר האינטרנט ;
Reuters ,, gs World's Largest Legal Weed Market One Step CloserVote in Mexico Brinשל סוכנות הידיעות 

November 20, 2020באתר האינטרנט של ה; ו-Washington Post ,Mexico is Poised to Legalize  Marissa J. Lang,

, November 8, 2020t Like the Details’Marijuana, But Advocates Don. 

 .2020בדצמבר  30כניסה אחרונה לכל האתרים דלעיל:  
; 2020באוקטובר  31, זילנד הצביעו בעד המתות חסד, אך נגד לגליזציה של קנאביס-יואזרחי נראו, באתר האינטרנט וואלה,   19

 .  eferendumRontrol Cegalisation and LCannabisזילנד, -בפורטל הממשלתי של ממשלת ניו

,New Zealand: Referendums on Assisted  Kelly Buchananוראו עוד, באתר האינטרנט של ספריית הקונגרס של ארה"ב,  

, December 17, 2019ing and Cannabis Legalization to be Held in 2020Dy :2020בנובמבר  12. כניסה אחרונה. 

https://www.washingtonpost.com/business/2018/11/01/mexicos-supreme-court-overturns-countrys-recreational-marijuana-ban/
https://www.washingtonpost.com/business/2018/11/01/mexicos-supreme-court-overturns-countrys-recreational-marijuana-ban/
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/11/politica/corte-da-hasta-abril-de-2021-para-legalizar-mariguana/
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49730-aprueba-el-senado-en-lo-general-dictamen-para-la-regulacion-del-cannabis.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49730-aprueba-el-senado-en-lo-general-dictamen-para-la-regulacion-del-cannabis.html
https://verne.elpais.com/verne/2020/11/23/mexico/1606172375_050021.html
https://verne.elpais.com/verne/2020/11/23/mexico/1606172375_050021.html
https://www.reuters.com/article/us-mexico-cannabis-vote-idUSKBN27Z3BK
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/mexico-marijuana-legalize/2020/11/07/27a5fa6c-1925-11eb-82db-60b15c874105_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/mexico-marijuana-legalize/2020/11/07/27a5fa6c-1925-11eb-82db-60b15c874105_story.html
https://news.walla.co.il/item/3395857
https://www.referendums.govt.nz/cannabis/index.html
https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/new-zealand-referendums-on-assisted-dying-and-cannabis-legalization-to-be-held-in-2020/
https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/new-zealand-referendums-on-assisted-dying-and-cannabis-legalization-to-be-held-in-2020/
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 צות הבריתאר .1

 הפדראלי החוק

 CSA-ה )להלן: The Controlled Substances Actנחקק בארה"ב "חוק החומרים המפוקחים",  1970בשנת 

החוק כינס לתוכו את כלל  21בהתאם להתחייבויותיה של ארה"ב באמנות הסמים של האו"ם. 20או החוק(,

יורד של ההגבלות פי סדר -על החומרים המפוקחים בחקיקה הפדראלית, בחלוקה לחמישה נספחים

ים מפוקחקובע מנגנונים להוספה של חומרים החוק  22.הםבשהתועלת והסיכון רמת לפי ו, המוטלות עליהם

ים הסמים בו נמנש 24נספח הראשון,נכלל ב קנאביסה 23.מנספח לנספחלנספחים, מחיקתם מהם והעברתם 

 25, אשר:הקשים ביותר

 ;(abuseיש בהם פוטנציאל גבוה של שימוש לרעה ) •

 ;אין להם שימוש מקובל בטיפול רפואי בארה"ב •

 אין מקובל לגביהם שימוש בטוח תחת השגחה רפואית.ו •

היא מאסר לשימוש עצמי היא עבירת עוון, וכאשר מדובר בעבירה ראשונה הסנקציה עליה החזקה בסמים 

בכל עבירת קודמת לאחר הרשעה סופית בהרשעה שנייה  לפחות, או שניהם יחד. $1,000עד שנה, קנס בגובה 

 $2,500בגובה  קנסולא יותר משנתיים, ימים לפחות אך  15סמים, הסנקציה על החזקה היא מאסר למשך 

ימים  90היא מאסר למשך על עבירה נוספת הסנקציה , או יותר לפחות. לאחר שתי הרשעות סופיות כאמור

 26לפחות. 5,000$לפחות ולא יותר משלוש שנים, וקנס בגובה 

                                                 

,United States Drug Enforcement Authority (DEA) , – Title 21 United States Code-של ה טראו, באתר האינטרנ  20

Drug Abuse Prevention and Control –Chapter 13 Food and Drugs,  ,וראו עוד .he Controlled Substances ActT. 

  .2020בספטמבר  9כניסה אחרונה:  

אשר לכאורה נמצא בסמכותן של המדינות )וראו להלן(, נשענת על כך שיש סמכותו של הממשל הפדראלי לחוקק בתחום זה,  
מדינתי. משום כך, החוק מתחיל בהצהרות על השלכות אלו ועל -לתופעת השימוש בסמים השלכה משמעותית על הסחר הבין

 Part A – Introductoryהמדינות לאלה המופצים ביניהן. ראו שם, כך שלא ניתן להבחין בין סמים המיוצרים ומופצים בתוך

(6) –, 801(3) Congressional Findings and Declarations: Controlled Substances –Section 801 , Provisions. 

 , ראו להלן.בין החקיקה המדינתית לחוק הפדרלי ליחס 

, אישר בית 1996בשנת  לצרכים רפואיים, אשר הותר בקליפורניה )ולראשונה בארה"ב( קנאביסשל שימוש בבמקרה מפורסם  
 Lexis Nexis ,Lawהמשפט העליון של ארה"ב את חוקתיות החוק, ברוב של שישה שופטים. ראו, באתר האינטרנט של חברת 

545 U.S. 1, 125 S. Ct. 2195 (2005) - Gonzales v. RaichSchool Case Brief, .  :2020בספטמבר  9כניסה אחרונה. 
International Drug Control Conventions;, CSAראו, באתר האינטרנט של המשרד לענייני סמים ופשיעה של האו"ם,   21

 .2020בספטמבר  9. כניסה אחרונה: (7)801

 .  ,801a(2), (3)Congressional Findings and Declarations: Psychotropic Substances –801a Section CSA ,וראו עוד,  
22 CSA, Part B — Authority to Control; Standards and Schedules, Section 812 – Schedules of Controlled 

Substances, 812(a) – Establishment. 
23  CSA, Section 811 – Authority and Criteria for Classification of Substances. 
24  CSA, Section 812 – Schedules of Controlled Substances, Schedule I , Section c(10) – Marihuana. 
25  CSA, Section 812 – Schedules of Controlled Substances, 812(b) – Placement on Schedules; Findings Required, 

(b)(1)(A) – (C). 

 .DEA ,Controlled Substances Schedules-ואקסטזי. ראו, באתר האינטרנט של ה LSDנספח זה כולל סמים כגון הרואין,  

 דוגמאות לסמים הכלולים בנספחים האחרים, שם. . וראו2020בספטמבר  10כניסה אחרונה:  
,Unlawful  –, 844(a) ossessiones for Simple PPenalti – 44Section 8 ,nd PenaltiesAOffenses  –Part D  CSAראו,   26

Acts; Penalties. 

 

https://www.deadiversion.usdoj.gov/21cfr/21usc/
https://www.dea.gov/controlled-substances-act
https://www.deadiversion.usdoj.gov/21cfr/21usc/801.htm
https://www.lexisnexis.com/community/casebrief/p/casebrief-gonzales-v-raich
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/conventions.html
https://www.deadiversion.usdoj.gov/21cfr/21usc/801a.htm
https://www.deadiversion.usdoj.gov/21cfr/21usc/812.htm
https://www.deadiversion.usdoj.gov/21cfr/21usc/812.htm
https://www.deadiversion.usdoj.gov/21cfr/21usc/811.htm
https://www.deadiversion.usdoj.gov/21cfr/21usc/812.htm
https://www.deadiversion.usdoj.gov/21cfr/21usc/812.htm
https://www.deadiversion.usdoj.gov/schedules/
https://www.deadiversion.usdoj.gov/21cfr/21usc/844.htm
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 יםהמדינתי יםהחוק

 27.קנאביסשל  לגליזציהקרימינליזציה ואף -למרות האמור, ברמה המדינתית ישנה בארה"ב מגמה של דה

המשיכה באלסקה, אורגון ומחוז הבירה  2201,28ובמדינת וושינגטון בשנת  ובקולורדהלגליזציה החלה 

בשנת , במישיגן ובוורמונט 2016מסצ'וסטס ונבדה בשנת  29,, בקליפורניה, מיין2014וושינגטון בשנת 

יה לא נעשתה בכל המדינות האמורות מלבד ורמונט ואילינוי הלגליזצ 31באילינוי. 2019וביוני  2018,30

בו שהליך א י(, שהVoter Initiative, אלא באמצעות "יוזמת בוחרים" )הליך חקיקתי רגילבאמצעות 

הצעות ש חמוכן הצעות חוק  21 32באופן ישיר.)ואף תיקון החוקה( חקיקה ת האזרחים מצביעים על הצע

 33עומדות על הפרק בכמה מדינות.רבות , והצעות נוספות הוגשו במדינות נוספות ונדחו Voter Initiatives-ל

איילנד אכן -המפשייר ורוד-הוגשו הצעות חוק שביקשו לחייב את בחינת העניין, ובניובשש מדינות  ,כמו כן

הוגשו ונדחו  2018לעומת זאת, בשנת  .קנאביסועדות לבחינת הלגליזציה, הרגולציה והמיסוי של  הוקמו

                                                 

 United States Sentencing Commission ,Mellisa-עוד, באתר האינטרנט של נציבות הענישה של ארה"ב,  ה בעניין זה ראו 

, g the Charges: Simple Possession of Drugs in the Federal Criminal Justice SystemWeighinK. Reimer, 

September 2016 :2020בספטמבר  14. כניסה אחרונה. 

גופים סטטוטוריים אודות נציבות הענישה של ארה"ב ראו, באתר האינטרנט של הכנסת, עו"ד נתי פרלמן ועו"ד דינה צדוק,  
 .8 – 2, עמ' 2010בספטמבר  16, ח' בתשרי תשע"א, סקירה משווה – בהבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה העוסקים

,oxV ,Marijuana Legalization “ German Lopezפלגה הדמוקרטית. ראו, באתר האינטרנט מה זו זוכה לתמיכה רבה במגמ  27

, Mar. 5, 2019is Winning the 2020 Democratic Primaries . :2019בספטמבר  15כניסה אחרונה. 
. המסמך סוקר גם את 20 – 18, עמ' קרימינליזציה-לגליזציה ודהראו, טייב,  ולסקירת החקיקה במדינת וושינגטון ובקולורד  28

 דינת קליפורניה, אך לאחר כתיבתו הונהגה בה לגליזציה.קרימינליזציה במ-הדה
 Marijuana Policy Project-. ראו, באתר האינטרנט של ה2020החלה בפועל באוקטובר  קנאביסהמכירה החוקית של   29

(MPP) ,Oct 08, 2020, Legal Marijuana Sales in Maine to Begin on Friday :2020באוקטובר  25. כניסה אחרונה. 
וממסה אותו. עד אז התיר החוק רק צריכה וגידול של  קנאביסהתקבלה חקיקה נוספת המתירה מכירת  2020בספטמבר   30

 MPP ,Vermont Senate Approves Bill to-של ה . ראו, באתר האינטרנט2022. המכירה החוקית תחל בשנת קנאביס

,Regulate and Tax Cannabis Sales Sep 22, 2020 ;Vermont Becomes the 11th State to Legalize, Regulate, and 

Oct 07, 2020, Tax Cannabis Sales for Adults.  :2020טובר באוק 25כניסה אחרונה. 
 .National Conference of State Legislatures (NCSL) ,, 10/17/2019Marijuana Overview-של ה טראו, באתר האינטרנ  31

 2020בספטמבר  15כניסה אחרונה: 

,CBS News ,These States Now Have Legal Weed, and Which  Audrey McNamara, באתר האינטרנט וראו עוד 

, January 1, 2020 Suit in 2020States Could Follow .  

 National-גם בגואם ובאיי הבתולה של ארה"ב. ראו, באתר האינטרנט של ה קנאביסלגליזציה של ה תהיה 2019בשנת  

Institute on Drug Abuse ,a?How Legal is Marijuan.  :2020בספטמבר  15כניסה אחרונה. 
 .NCSL ,Initiative Process 101-של ה טמן המדינות. על כך ראו, באתר האינטרנ 24-אפשרות זו קיימת כיום ב  32

 .2020ר בספטמב 15כניסה אחרונה:  
,Politico ,, Marijuana Legalization May Hit 40 States. Now What? Mona Zhangראו למשל, באתר האינטרנט  33

,USA Today ,All Eyes on New York State Plan to Legalize  Trevor Hughes; באתר האינטרנט /20/20201

, February 13, 2020Marijuana, Help Those Hit by War on Drugsבאתר האינטרנט של ה ;-MPP ,Cannabis on the 

Oct 20, 2020, allotB . :בספטמבר. 24כניסה אחרונה 

 

https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-publications/2016/201609_Simple-Possession.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/6b576b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_6b576b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_8209.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/6b576b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977/2_6b576b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_8209.pdf
https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/3/5/18250374/marijuana-legalization-2020-president-campaign
https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/3/5/18250374/marijuana-legalization-2020-president-campaign
http://m.knesset.gov.il/Activity/Info/LegalDepartmentSurveys/Survey020614.pdf
https://www.mpp.org/news/press/legal-marijuana-sales-in-maine-to-begin-on-friday/
https://www.mpp.org/news/press/vermont-senate-approves-bill-to-regulate-and-tax-cannabis-sales/
https://www.mpp.org/news/press/vermont-senate-approves-bill-to-regulate-and-tax-cannabis-sales/
https://www.mpp.org/news/press/vermont-becomes-the-11th-state-to-legalize-regulate-and-tax-cannabis-sales-for-adults/
https://www.mpp.org/news/press/vermont-becomes-the-11th-state-to-legalize-regulate-and-tax-cannabis-sales-for-adults/
https://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/marijuana-overview.aspx
https://www.cbsnews.com/news/where-is-marijuana-legal-in-2020-illinois-joins-10-other-states-legalizing-recreational-pot-2020-01-01/
https://www.cbsnews.com/news/where-is-marijuana-legal-in-2020-illinois-joins-10-other-states-legalizing-recreational-pot-2020-01-01/
https://teens.drugabuse.gov/blog/post/how-legal-marijuana
https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/initiative-process-101.aspx
https://www.politico.com/amp/news/2020/01/20/marijuana-legalization-federal-laws-100688#aoh=15960153170352&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=%D7%9E%D7%90%D7%AA%20%251%24s
https://amp.usatoday.com/amp/4603138002
https://amp.usatoday.com/amp/4603138002
https://blog.mpp.org/general/cannabis-on-the-ballot/
https://blog.mpp.org/general/cannabis-on-the-ballot/
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 16-ב 34ון, והצעת ביטול עדיין תלויה ועומדת במסצ'וסטס.הצעות חוק לביטול הלגליזציה במדינת וושינגט

 36רפואי. קנאביסמדינות מתירות  46-ו 35,קנאביסנליזציה של יקרימ-מדינות נוספות ישנה דה

יוזמות לגליזציה במסגרת הבחירות הכלליות שנערכו בארה"ב זה עתה עלו להצבעה כמו כן יש לציין, כי 

 קנאביסזאת בנוסף ליוזמה להתיר שימוש ב 37.ג'רזי-וניו ה, מונטנהדקוט-דרוםאריזונה, בארבע מדינות: 

לצריכה סמים השימוש בקרימינליזציה כללית של -לצרכים רפואיים במדינת מיסיסיפי, וכן יוזמת דה

 39כל היוזמות זכו לרוב. 38.(2014מאז  קנאביס)בה, כאמור, כבר ישנה לגליזציה של  במדינת אורגוןעצמית 

למרות החקיקה ו באופן עצמאי ישנן גם ערים הפועלותלציין, כי באופן דומה לאמור, גם בהקשר זה יש 

 הודיעו 2014בשנת  כך למשל,בתחומן.  קנאביסשימוש בהמדינתית נוקטות במדיניות מקלה יותר בנוגע ל

כמויות קטנות של המחזיקים בלפיו שיורק על שינוי מדיניות -ומפקח משטרת ניו יורק-עיריית ניוראש 

את השימוש  יש גם ערים במדינות המתירותמאידך,  40.בלבדקנסות היענש באמצעות עשויים ל נאביסק

 41אשר אוסרות על כך בתחומן. ,קנאביסב

 

                                                 

the repeal of the An Act relative to , Bill H.3531של הרשות המחוקקת של מסצ'וסטס,  טראו, באתר האינטרנ  34

, 1/22/2019legalization of marijuana laws in the Commonwealth of Massachusetts ;An Act  ,Bill SD.1558

relative to the repeal of the legalization of Marijuana (Cannabis) Laws in the Commonwealth of Massachusetts, 

1/28/2019 ;, 1/23/2017An Act relative to the repeal of the Citizen Referendum Law on marijuana ,Bill S.1060. 

 s Legal?’hatW – Marijuana in Massachusetts ;aw LMassachusettsוראו עוד, בפורטל הממשלתי של מסצ'וסטס,  

juanaariMbout A :2020בספטמבר  15. כניסה אחרונה. 
 .2020בספטמבר  15כניסה אחרונה:  .NCSL ,, 10/17/2019Marijuana Overview-של ה טבאתר האינטרנראו פירוט,   35

 . שם.קנאביסנקבעו הקלות בנוגע לעונשים הפליליים או למחיקת הרשעות בנוגע ל מדינות נוספות 11-ב 

 .NCSL ,, 3/10/2020State Medical Marijuana Laws-של ה טראו, באתר האינטרנ  36

קונגרס אף הגביל בחקיקה תקציבית את יכולתו של משרד המשפטים לעשות שימוש בהקצאות בהקשר זה יש לציין כי ה 
-באתר האינטרנט של הרפואי. ראו,  קנאביסהתקציביות שלו  על מנת למנוע מן המדינות ליישם את חוקיהם המתירים 

Department of Homeland Security ,he T, and Sean Lowry Lisa N. Sacco, Erin Bagalman, Kristin Finklea

March 10, 2017, Congressional Research Service, Marijuana Policy Gap and the Path Forward '15, בעמ 

 .2020בספטמבר  16כניסה אחרונה:   
 ,NCSL ,, Oct. 15, State Elections 2020: Marijuana Ballot MeasuresKarmen Hanson-ראו, באתר האינטרנט של ה  37

 Secretary-; באתר האינטרנט של הGeneral Election Publicity Pamphlet 2020; בפורטל הממשלתי של אריזונה, 2020

of State 2020דקוטה, -של דרום Ballot Questionsבאתר האינטרנט של ה ;-Secretary of State  ,של מונטנהProposed 

2020 Ballot Issuesג'רזי, -;  בפורטל הממשלתי של ניוConstitutional Amendment to Legalize Marijuana. 

 .2020בנובמבר  12כניסה אחרונה:  
 . Explanatory Statement –Measure 110של אורגון,  Secretary of State-ראו, באתר האינטרנט של ה  38

(, חומר אקטיבי שמקורו בפטריות, Psilocybinיש לציין כי בנוסף לכך עלתה  להצבעה יוזמה להתיר שימוש רפואי בפסילוציבין ) 
. גם יוזמה זו 2020בנובמבר  12. כניסה אחרונה:  Explanatory Statement –Measure 109היעיל בטיפול בדיכאון. ראו שם, 

 התקבלה.
; באתר MPP ,Nov 04, 2020, Clean Sweep for All Five Marijuana Reform Campaigns-ראו, באתר האינטרנט של ה  39

 . ,Reason ,11.4.2020 ,Oregon Becomes the First State to Decriminalize Use of All DrugsJacob Sullumהאינטרנט 

 .2020בנובמבר  12כניסה אחרונה:  
 Transcript: Mayor de Blasio, Police Commissioner Bratton Announceיורק, -ראו, באתר האינטרנט של עיריית ניו  40

, November 10, 2014Change in Marijuana Policy. 

 ,Penn Live , enalties forPeduces Rouncil Cfficial: Harrisburg Os ’ItChristine Vendelוראו עוד, באתר האינטרנט  

, July 5, 2016ossessionPot P.  :2020בספטמבר  17כניסה אחרונה. 
 ,New Jersey 101.5 ,Marihuana, Updated gal eThese NJ Towns Say No to LErin Vogtראו למשל, באתר האינטרנט   41

, August 20, 2019List, August 2019באתר האינטרנט של ה ;- Conway Daily Sun ,Marijuana , Daymond Steer

Updated Oct 9, 2020, Sales Legal in Maine Today, but Not Fryeburg :2020בספטמבר  24. כניסה אחרונה. 

 

https://malegislature.gov/Bills/191/HD1492
https://malegislature.gov/Bills/191/SD1558
https://malegislature.gov/Bills/190/SD792
https://www.mass.gov/info-details/marijuana-in-massachusetts-whats-legal
https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-law-about-marijuana#recreational-marijuana-
https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-law-about-marijuana#recreational-marijuana-
https://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/marijuana-overview.aspx
https://www.ncsl.org/research/health/state-medical-marijuana-laws.aspx
https://www.hsdl.org/?view&did=799703
https://www.hsdl.org/?view&did=799703
https://www.ncsl.org/blog/2020/10/15/state-elections-2020-marijuana-ballot-measures.aspx
https://azsos.gov/sites/default/files/2020_General_Election_Publicity_Pamphlet_English.pdf
https://sdsos.gov/elections-voting/upcoming-elections/general-information/2020-ballot-questions.aspx
https://sosmt.gov/elections/ballot_issues/2020-2/
https://sosmt.gov/elections/ballot_issues/2020-2/
https://nj.gov/state/elections/assets/pdf/election-results/2020/2020-public-question-SCR183-english.pdf
http://oregonvotes.gov/voters-guide/english/votersguide.html#Explanatory%20Statement
http://oregonvotes.gov/voters-guide/english/votersguide.html#Explanatory Statement
https://www.mpp.org/news/press/clean-sweep-for-all-five-marijuana-reform-campaigns/
https://reason.com/2020/11/04/oregon-becomes-the-first-state-to-decriminalize-use-of-all-drugs/
https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/511-14/transcript-mayor-de-blasio-police-commissioner-bratton-change-marijuana-policy
https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/511-14/transcript-mayor-de-blasio-police-commissioner-bratton-change-marijuana-policy
https://www.pennlive.com/news/2016/07/harrisburg_decriminalizes_mari.html#:~:text=The%20amendments%20by%20council%20members,revert%20back%20to%20a%20misdemeanor.
https://www.pennlive.com/news/2016/07/harrisburg_decriminalizes_mari.html#:~:text=The%20amendments%20by%20council%20members,revert%20back%20to%20a%20misdemeanor.
https://nj1015.com/these-nj-towns-say-no-to-legal-marijuana-updated-list-august-2019/
https://nj1015.com/these-nj-towns-say-no-to-legal-marijuana-updated-list-august-2019/
https://www.conwaydailysun.com/news/local/marijuana-sales-legal-in-maine-today-but-not-fryeburg/article_e1df5230-0984-11eb-90d8-37aeadd7631d.html
https://www.conwaydailysun.com/news/local/marijuana-sales-legal-in-maine-today-but-not-fryeburg/article_e1df5230-0984-11eb-90d8-37aeadd7631d.html
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 הפדראלי החוק מול אל תיתהמדינ החקיקה

ת כריצבין החוק הפדראלי האוסר פער ההולך ומתרחב השאלות התאורטיות והמעשיות הנובעות מן ה

בצד המעשי גם ישנו כפי שיובהר בהמשך,  42לחוקים מדינתיים המתירים זאת מורכבות ומגוונות. קנאביס

לזו של הממשל הקודם בראשות הנשיא  הבדל בין המדיניות של הממשל הנוכחי בראשות הנשיא טראמפ

  43אף שגם ממשל אובמה הביע התנגדות נחרצת למגמת הלגליזציה., אובמה

עשו זאת בתקופת ממשל אובמה,  קנאביסל לגליזציהשבהן הונהגו הסדרי כאמור, המדינות הראשונות 

כל עוד הממשל המדינתי והמקומי מקפיד לנקוט באמצעי הפיקוח  לביטולםלהביא  לא יבקשאשר הודיע כי 

הסיכונים  צמצוםלשם  של הסם, גידולו, הפצתו, מכירתו והחזקתובכל הנוגע לוהאכיפה הנדרשים 

 יםמדיניות שונ יתזכירכמו כן,  44אותו ולאינטרסים אחרים של אכיפת החוק.לבטיחות הציבור, לברי

הנחיות שלא למקד כללו  ,לפני תחילת הלגליזציה ,שפורסמו לתובעים הפדראליים על ידי ממשל אובמה

 קנאביסופן ברור על פי החוק המדינתי המאפשר שימוש באמשאבים פדראליים נגד יחידים הפועלים ב

 קבעו כי יש לתעדף את השקעתפורסמו הנחיות אשר ובמדינת וושינגטון  ובקולורדלאחר הלגליזציה . רפואי

 45:המשמעותיים ביותר קנאביסלהתמודדות עם סיכוני הפדראליים משאבי החקירה והתביעה ה

 .יםקטינהפצתו ל •

 .הכנסות ממכירתו לארגוני פשיעההגעת  •

 .בהן הוא חוקי למדינות אחרותשהעברתו ממדינות  •

 .להסוואת פעילות לא חוקיתשחוק המדינה מתיר שימוש בפעילות  •

 .של הסם גידולו והפצתומסגרת שימוש בנשק או באלימות ב •

 46.השפעת הסםנהיגה תחת למשל, במקרים של פגיעה בבטיחות הציבור ובריאותו,  •

 .צריכתו בשטח פדראליהחזקתו ו, וגידולו באדמות פדראליות •

פרסם שר המשפטים סשנס תזכיר המבטל את ההנחיות  2018שנת בתחילת תחת ממשל טראמפ, 

את התביעה הפדראלית  ה, ומנחקנאביסכי אין צורך בהנחיות ייחודיות לעניין ה . התזכיר קובעתהאמורו

                                                 

 ,State Legalization of Recreational Todd Garvey and Brian T. Yehשל הקונגרס,  טבעניין זה ראו, באתר האינטרנ  42

, January 13, 2014Congressional Research Service, Marijuana: Selected Legal Issues ;odd Garvey, David H. T

, An Abbreviated View of Selected Legal Issues –: Medical and Retail MarijuanaCarpenter and Charles Doyle, 

April 8, 2015.  :2020בספטמבר  15כניסה אחרונה. 
 .Marijuana, Office of National Drug Control Policyראו, באתר האינטרנט של הבית הלבן של הנשיא אובמה,   43

 .2020בספטמבר  15כניסה אחרונה:  
היא  של החוק הפדראלי Supremacy-ה עקרון את כסותרתמדינתית  לגליזציה חקיקת של חוקתיותה על לערער האפשרות  44

המדינתי לחוק הפדראלי, אשר טרם נדונה. בעניין זה שאלה פרשנית סבוכה, התלויה במידת הסתירה הפוזיטיבית בין החוק 
 ,State Legalization of Recreational Todd Garvey and Brian T. Yehשל הקונגרס,  טראו, בעניין זה ראו, באתר האינטרנ

, Congressional Research Service, January 13, 2014Marijuana: Selected Legal Issues , '19 – 7עמ. 

 .2020בספטמבר  15כניסה אחרונה:  
 ,Guidance James M. Cole, Deputy Attorney Generalשל משרד המשפטים של ארה"ב,  טראו, באתר האינטרנ  45

, August 29, 2013Regarding Marijuana Enforcement :2020בספטמבר  16. כניסה אחרונה. 
Marijuana Use and terman, David Randall Peעל נהיגה ראו, באתר האינטרנט של הקונגרס,  קנאביסבעניין ההשפעות של   46

May 14, 2019, Congressional Research Service, Highway Safety :2020בספטמבר  16. כניסה אחרונה. 

 

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43034/6
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43034/6
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43437
https://obamawhitehouse.archives.gov/ondcp/marijuana
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43034/6
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R43034/6
http://www.justice.gov/iso/opa/resources/3052013829132756857467.pdf
http://www.justice.gov/iso/opa/resources/3052013829132756857467.pdf
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45719
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45719
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מחליפו של סשנס כשר  47לשוב ולפעול על פי ההנחיות הקיימות החלות על תביעות פליליות באופן כללי.

נתן אינדיקציות לכך שהוא איננו מתכוון לסטות בעניין זה מן המדיניות שנהגה  המשפטים, וויליאם בארר,

ממשל הפדראלי גם כיום אין ל , נראה כי המשך מגמת הלגליזציה מלמד כימכל מקום 48בתקופת אובמה.

, והוא ממשיך למקד את פרטיים קנאביס על צרכני CSA-הוראות הלאכוף באופן ישיר את רצון או יכולת 

  49לחמתו בסמים מול ארגוני פשיעה העוסקים בכך.מאמצי מ

הוא חוקי, שבהן גם בתוך המדינות  קנאביסהשימוש ברבה על עקיפה השפעה יש  CSA-ללמרות האמור, 

 קנאביסהשימוש בעל  אוסריםמוסדות להשכלה גבוהה המקבלים מימון פדראלי  50:מגוון תחומיםב

סיוע  תכניות 51;קנאביסמחקרים אודות השימוש ב בעריכתהמימון, ויש קושי  לאובדןבתחומם מחשש 

בכך  העוסקים 53נועים מלהחזיק נשק;ממשתמשים  52שימוש בסמים;-פדרליות שונות מותנות באי

 54;, ונאלצים לנהל את עסקיהם במזומןפדראליות דרישותלקבל שירותים פיננסיים בשל  יםמתקש

אחוזי שהעסק כולו איננו חוקי על פי החוק הפדראלי, וכך  ןמכיוומוכרות לצרכי מס,  ןהוצאותיהם אינ

 56ועוד. 55,ויותר 90%שויים להגיע עד עהמס הריאליים שהם משלמים 

                                                 

Marijuana s III, Attorney General, Jefferson B. Sessionראו, באתר האינטרנט של משרד המשפטים של ארה"ב,   47

18, January 4, 20Enforcement ,וראו עוד שם ;Justice Department Issues Memo on Marijuana Enforcement. 

 ,Vox ,, War on Marijuana, Explained s New’The Trump AdministrationGerman Lopezוראו עוד, באתר האינטרנט   

Jan. 5, 2018 . :2020בספטמבר  16כניסה אחרונה. 
,Vox ,s Crackdown on Marijuana Legalization ’Administration The Trump German Lopezראו, באתר האינטרנט   48

, Jan. 28, 2019Might End Under Bill Barr :2020בספטמבר  16. כניסה אחרונה. 
 Department of Homeland Security ,Lisa N. Sacco, Erin Bagalman, Kristin Finklea-ראו, באתר האינטרנט של ה  49

March 10, , Congressional Research Service, he Marijuana Policy Gap and the Path ForwardT, and Sean Lowry

 .2020בספטמבר  16כניסה אחרונה:  .11, בעמ' 2017
 H. Carpenter and Charles DoyleTodd Garvey, David,  ,הקונגרסשל  טבאתר האינטרנ, שם. וראו עוד, 6 – 5עמ'   50

April 8, 2015, , Congressional Research ServiceSelected Legal Issues –Marijuana: Medical and Retail  '24, בעמ 
 ,Congressional Research , The Schedule I Status of MarijuanaLisa N. Sacco ; באתר האינטרנט של הקונגרס,34 –

Service, Updated September 11, 2020 '2020בספטמבר  21כניסה אחרונה: . 2, בעמ. 
The Lantern ,Risk of Losing Federal Funding Reason why Medical wen Daugherty, Oשם. וראו, באתר האינטרנט   51

, August 23, 2017t Happen’Marijuana Research Won. 

r the Controlled Applications To Become Registered Undeבאתר האינטרנט של העיתון הרשמי של ארה"ב, ראו עוד,  

, 81 Federal Register, Substances Act To Manufacture Marijuana To Supply Researchers in the United States

 .2020בספטמבר  23כניסה אחרונה: . 08/12/2016 ,53848 – 53846
David H.  and Alison Aussenberg Maggie McCarty, Gene Falk, Randyבעניין זה ראו, באתר האינטרנט של הקונגרס,   52

, Related Restrictions in TANF, SNAP, and Housing Assistance-Drug Testing and Crime, Carpenter

Congressional Research Service, Updated November 28, 2016.  :2020בספטמבר  23כניסה אחרונה. 
 Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives ,Identify Prohibited (ATF)-ראו, באתר האינטרנט של ה  53

Persons:2020בספטמבר  23. כניסה אחרונה. 
  ,Forbes, Legal Marijuana: The $9 Billion Industry That Most Banks Won'tKevin Murphyראו, באתר האינטרנט   54

, Sep. 6, 2018Touch :2020בספטמבר  23. כניסה אחרונה. 

ank Bמשרד האוצר של ארה"ב, ב Financial Crimes Enforcement Network-בעניין זה ראו עוד, באתר האינטרנט של ה 

, February 14, 2014Related Businesses-pectations Regarding MarijuanaEx Secrecy Act. 

 .2020בספטמבר  23כניסה אחרונה:  
,oxV ,egalize L tates thatSven in Eaw Lederal Fnder Ullegal IMarijuana is  German Lopezראו, באתר האינטרנט   55

, Nov. 14, 2018tI :2020בספטמבר  24. כניסה אחרונה. 
Marijuana and Federal Tax Law: In Brief rika K. Lunder,E ,ן זה ראו, באתר האינטרנט של הקונגרס, בעניי  56

Congressional Research Service, Updated May 26, 2015  :2020בספטמבר  24. כניסה אחרונה. 

 

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1022196/download
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1022196/download
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-issues-memo-marijuana-enforcement
https://www.vox.com/policy-and-politics/2018/1/4/16849866/marijuana-legalization-trump-sessions-cole-memo
https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/1/28/18200982/marijuana-legalization-trump-jeff-sessions-william-barr
https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/1/28/18200982/marijuana-legalization-trump-jeff-sessions-william-barr
https://www.hsdl.org/?view&did=799703
https://fas.org/sgp/crs/misc/R43435.pdf
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11204
https://www.thelantern.com/2017/08/risk-of-losing-federal-funding-reason-why-medical-marijuana-research-wont-happen/
https://www.thelantern.com/2017/08/risk-of-losing-federal-funding-reason-why-medical-marijuana-research-wont-happen/
https://www.federalregister.gov/documents/2016/08/12/2016-17955/applications-to-become-registered-under-the-controlled-substances-act-to-manufacture-marijuana-to
https://www.federalregister.gov/documents/2016/08/12/2016-17955/applications-to-become-registered-under-the-controlled-substances-act-to-manufacture-marijuana-to
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R42394/32
https://www.atf.gov/firearms/identify-prohibited-persons
https://www.atf.gov/firearms/identify-prohibited-persons
https://www.forbes.com/sites/kevinmurphy/2018/09/06/legal-marijuana-the-9-billion-industry-that-most-banks-wont-touch/#389504d53c68
https://www.forbes.com/sites/kevinmurphy/2018/09/06/legal-marijuana-the-9-billion-industry-that-most-banks-wont-touch/#389504d53c68
https://www.fincen.gov/sites/default/files/guidance/FIN-2014-G001.pdf
https://www.fincen.gov/sites/default/files/guidance/FIN-2014-G001.pdf
https://www.vox.com/identities/2018/8/20/17938372/marijuana-legalization-federal-prohibition-drug-scheduling-system
https://www.vox.com/identities/2018/8/20/17938372/marijuana-legalization-federal-prohibition-drug-scheduling-system
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R44056/3
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באמצעות העברת  הפדראלי עלו ונדחו בקשות לשנות את החוקבמשך השנים כי  ,בנוסף לאמור יש לציין

, כל בעל עניין רשאי CSA-ל פי הע לנספחים מגבילים פחות. CSA-של הן ושמן הנספח הרא קנאביסה

כך  57בקשה לפתוח בהליכים לשינוי הנספחים. Drug Enforcement Authority (DEA)-גיש למנהל ההל

איילנד ומדינת -שתי בקשות, אחת שהוגשה על ידי מושלי מדינת רוד DEA-דחה ה 2016למשל, בשנת 

מן הנספח הראשון  קנאביסלהעביר את ה, מקסיקו-מניו בריאות עובדוושינגטון ואחת שהוגשה על ידי 

, אשר Federal Drug Administration-לאחר הליך בחינה בן חמש שנים שנעשה בשיתוף הלנספח אחר. זאת, 

כמו כן, הוגשו  58להכללה בנספח הראשון. םבקריטריוניעדיין עומד  קנאביסהסיקו כי הבסיומו שני הגופים 

מנספחיו  קנאביס, באמצעות הסרת הCSA-ביקשו לתקן את הר לא עברו, אשששונות צעות חוק ה בקונגרס

ביטול או העברתו לנספח אחר, החרגת תחולתו במדינות שבהן הוא חוקי על פי החוק המדינתי ו 59,בכלל

הנבחרים הצעת -לראשונה, אמורה לעלות להצבעה בביתהשנה,  60לעיל. המתוארות השלכות עקיפות שלו

 CSA.61-מן ה קנאביסאת החוק המבקשת, בין היתר, להסיר 

, שכן קנאביסמדינות בארה"ב לגליזציה מלאה של הבמדינה מ לומר כי יש  מדויקלאור האמור, אין זה 

הן באופן תיאורטי והן  ,קנאביסגם על המדינות שבהן הונהגה לגליזציה של  הרובד הפדראלי ממשיך לחול

 באופן מעשי.

                                                 

 ,DEA ,, ubstancesSlassification of Criteria for CAuthority and  –11 Section 8CSA-ראו, באתר האינטרנט של ה  57

811(a) - Rules and Regulations of Attorney General; Hearing ;Code of Federal Regulations, Title 21 – Food 

and Drugs, Chapter II – Drug Enforcement Administration, Department of Justice, Part 1308 – Schedules of 

Initiation of Proceedings for Rulemaking –3 Section 1308.4Controlled Substances, Hearings, . 

  .2020בספטמבר  21כניסה אחרונה:   
 Denial of Petition To Initiate Proceedings To Rescheduleראו, באתר האינטרנט של העיתון הרשמי של ארה"ב,   58

01653766, 08/12/2 –, 81 Federal Register, 53687 Marijuana ;Denial of Petition To Initiate Proceedings To 

8/12/201653845, 0 –, 81 Federal Register 53767 Reschedule Marijuana. 

DEA ,, DEA Announces Actions Related To Marijuana And Industrial Hemp-של ה טוראו עוד, באתר האינטרנ 

August 11, 2016של הקונגרס,  טינטרנ; באתר האCongressional , The Schedule I Status of MarijuanaLisa N. Sacco, 

Research Service, Updated September 11, 2020 '2020בספטמבר  21כניסה אחרונה: . 2, בעמ. 
של הסנאטור , הצעת חוק  Marijuana Justice Act of 2019 -S.597וראו דוגמה לכך, באתר האינטרנט של הקונגרס,   59

מד לנשיאות, ושל אחרים. ההצעה מבקשת, בנוסף לאמור, להפחית תקציבים הדמוקרטי קורי בוקר מניו ג'רזי, אשר היה מוע
. ההצעה גם מנחה בתי משפט פדראליים למחוק רישומים פליליים קנאביספדראליים למדינות שאינן מתירות את השימוש ב

 חמה בסמים.וקובעת כי תקום קרן להשקעה בקהילות שנפגעו באופן הקשה ביותר מן המל, קנאביסעל החזקה ושימוש ב

-, מעוררת קושי מבחינת החוק הביןי, לצרכי פנאי בוודאקנאביסיש לציין כי קבלת חקיקה פדראלית המתירה את השימוש ב  
קושי שכבר מתעורר גם על ידי החקיקה המדינתית בעניין, אך לא באותה  –לאומי והתחייבויותיה של ארה"ב באמנות האו"ם 

 ,Department of Homeland Security ,Lisa N. Sacco, Erin Bagalman-טרנט של הבאתר האינבעניין זה ראו,  עוצמה.

, Congressional Research he Marijuana Policy Gap and the Path ForwardT, Kristin Finklea and Sean Lowry

Service, March 10, 2017 ,'באתר האינטרנט של מכון  29 – 28 עמ ;Brookings ,Wells Bennet and John Walsh, 

ober 2014, Octto Modernize International Drug Treaties Marijuana Legalization is an Opportunity. 

 .127וראו עוד הערה  .2020בספטמבר  16כניסה אחרונה:  
Marijuana: Medical and  ,Todd Garvey, David H. Carpenter and Charles Doyle, קונגרסשל ה טבאתר האינטרנראו,   60

April 8, 2015, , Congressional Research ServiceSelected Legal Issues –Retail  '40 – 37, בעמ. 

מויות קטנות של החומר מכיל רק כש(, hempתעשייתי ) קנאביס, כאשר 2018תוקן לראשונה בסוף שנת  CSA-יש לציין, כי ה 
 Agriculture Improvement Act of  –H.R.2הוחרג מתחולתו. ראו, באתר האינטרנט של הקונגרס,  (THCהפסיכואקטיבי )

 .2020ר בספטמב 24כניסה אחרונה: שם.  12619, ובייחוד סעיף 2018
 Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement  -H.R.3884 (MORE)באתר האינטרנט של הקונגרס, ראו,   61

Act of 2019 באתר האינטרנט ;Lexology ,, Sep. 4, 2020House to Vote on Marijuana Legalization Bill This Month. 

 .2020בספטמבר  24כניסה אחרונה:  

 

https://www.deadiversion.usdoj.gov/21cfr/21usc/811.htm
https://www.deadiversion.usdoj.gov/21cfr/cfr/1308/1308_43.htm
https://www.federalregister.gov/documents/2016/08/12/2016-17954/denial-of-petition-to-initiate-proceedings-to-reschedule-marijuana
https://www.federalregister.gov/documents/2016/08/12/2016-17954/denial-of-petition-to-initiate-proceedings-to-reschedule-marijuana
https://www.federalregister.gov/documents/2016/08/12/2016-17960/denial-of-petition-to-initiate-proceedings-to-reschedule-marijuana
https://www.federalregister.gov/documents/2016/08/12/2016-17960/denial-of-petition-to-initiate-proceedings-to-reschedule-marijuana
https://www.dea.gov/press-releases/2016/08/11/dea-announces-actions-related-marijuana-and-industrial-hemp
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN11204
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/597/all-info#latestSummary-content
https://www.hsdl.org/?view&did=799703
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/CEPMMJLegalizationv4.pdf
https://fas.org/sgp/crs/misc/R43435.pdf
https://fas.org/sgp/crs/misc/R43435.pdf
https://www.congress.gov/115/plaws/publ334/PLAW-115publ334.pdf
https://www.congress.gov/115/plaws/publ334/PLAW-115publ334.pdf
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/3884
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/3884
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=608389e1-19fb-419f-a058-6678ed22d4fd
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יזציה כאמור המדינה האחרונה בארה"ב אשר בחרה בלגל להלן נסקור את החקיקה במדינת אילינוי, שהיא

 .מלאה

 

 מדינת אילינוי .1.1

המפלגה בשני השליטה של הרחבת ו ,תומך נלהב בלגליזציהפריצקר, טי רהדמוקהמושל של  היבחרועם 

או  CRTA)להלן:  Cannabis Regulation and Tax Act-ה 2019בסוף מאי התקבל  62המדינתי,הקונגרס בתי 

בכך, הפכה  .2020החוק נכנס לתוקף בתחילת שנת  64.בחודש יוניוהוא אושר על ידי המושל  63,"החוק"(

הסדר המתיר ה הבשהראשונה ו, קנאביסמלאה של ה לגליזציה אשר הנהיגהבארה"ב  11-אילינוי למדינה ה

צעות "יוזמת בוחרים", ראו התקבל בחקיקה )ולא באמ מכירתואת אלא אף  קנאביסהצריכת את לא רק 

לכך עם הרחבות  1402,65מאז שנת חוקי באילינוי  לצרכים רפואיים קנאביסשימוש בהעיל(. יש לציין כי ל

 67קרימינליזציה.-נקטה המדינה במהלך של דה 2016בשנת כבר כמו כן,  2019.66-ו 2018בשנת 

, אלא קנאביסאת השימוש ב לא רק התירהחוק  68עמודים. 600-החוק מפורט מאוד ומשתרע על פני יותר מ

היא כי לא . הגישה העולה בבירור מן החוק לנושא המשפטיתבכל ההתייחסות  מוחלטתערך רפורמה גם 

 אלהואכיפתם הינם מיותרים ובלתי מוצדקים ומשום כך יש לבטלם, אלא ש קנאביסשאיסורי הזו בלבד 

החקיקה לתיקון  כך יש לפעול במסגרת שינוילפיהיו חלק מפגיעה חמורה ושיטתית באוכלוסיות מוחלשות. 

בהסדרה החדשה, אשר כונתה על ידי  נדבך מרכזיכ סטורי ולהשגת מטרות של צדק חברתייהעוול הה

לאוכלוסיות  עדפה והקלותמחייב מתן הכך, החוק  69(.centric-equityצדק" )של המושל "לגליזציה בגישה 

 .בשכונות מוכות עוני ופשיעההמיסוי ממנו  ותמהכנס העוקבהשקעה ו קנאביסמוחלשות בכניסה לשוק ה

כפי שיפורט להלן. , בעברשבוצעו  קנאביסלמחיקת רישומים פליליים של עבירות מנגנונים החוק גם קובע 

                                                 

Chicago Tribune, ow in Negalization is Lot Pin, WWith Pritzker , ppinRobert McCo-באתר האינטרנט של הראו,   62

, November 9, 2018oardBn Oll are Aot Nut Bands, Hegislators' L . :2020באוקטובר  12כניסה אחרונה. 
 ILCS 705/) Illinois Compiled Statutes, Public Health, (410ראו, באתר האינטרנט של האסיפה הכללית של אילינוי,   63

x ActCannabis Regulation and Ta :2020 אוקטוברב 11. כניסה אחרונה. 
Chicago Tribune, oming to Illinois as Gov. Carijuana is Megal L ,Robert McCoppin-ראו, באתר האינטרנט של ה  64

25, 2019 eJun, 'tateSur Ohange to Cverdue Omportant and Ialls an 'Ce Hill Bigns SPritzker  וראו עוד, באתר .
 .MPP ,Overview of the Illinois Cannabis Regulation and Tax Act-האינטרנט של ה

 .2020באוקטובר  12כניסה אחרונה:  
, אך זו לא נכנסה לתוקף מפני 1978כבר נחקקה במדינה בשנת לצרכים רפואיים  קנאביסיש לציין כי חקיקה המתירה שימוש ב  65

שהפעלתה היתה תלויה בגיבוש מדיניות מתאימה של המשטרה והממשל, אשר לא התבצע מעולם. ראו, באתר האינטרנט של 
 .Chicago Reader ,, April 8, 2010Medical Marijuana Is Already Legal in Illinois ,Claire Thompson-ה

June 4, Medical Cannabis Patient Program (MCPP) Update ,בעניין זה ראו עוד, בפורטל הממשלתי של מדינת אילינוי,  

  .2020באוקטובר  12כניסה אחרונה:  . 2020
 ,Chicago Tribune ,Rauner Signs Medical Marijuana Expansion Bill Robert McCopin-ראו, באתר האינטרנט של ה  66

August 29, 2018 ,Allowing Drug as Painkiller Alternative ;New Law Broadens Access to  Munks,Jamie 

August 12, 2019. Medical Marijuana, Makes State Program Permanent,י של מדינת . וראו עוד, בפורטל הממשלת
, באתר האינטרנט של משרד הבריאות של June 4, 2020Opioid Alternative Pilot Program (OAPP) Update ,אילינוי, 
 .2020באוקטובר  18. כניסה אחרונה: Debilitating Conditionsאילינוי, 

 ,Chicago Tribune, ot Pinor Munishment for Peduces RRauner Monique Garcia-ראו, באתר האינטרנט של ה  67

, July 29, 2016itationCail to Jossession from P :2020באוקטובר  12. כניסה אחרונה. 

 .Amendment to House Bill 1438האינטרנט של האסיפה הכללית של אילינוי,  ראו, באתר  68

 .2020באוקטובר  13כניסה אחרונה:  
 .2020באוקטובר  15. כניסה אחרונה: Illinois Cannabis Resource Siteשל מדינת אילינוי,  קנאביסראו, בפורטל ה  69

 

https://www.chicagotribune.com/news/breaking/ct-met-pritzker-illinois-marijuana-legalize-legislature-20181108-story.html
https://www.chicagotribune.com/news/breaking/ct-met-pritzker-illinois-marijuana-legalize-legislature-20181108-story.html
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=3992&ChapterID=35
https://www.chicagotribune.com/news/breaking/ct-governor-to-sign-recreational-marijuana-law-20190624-ee2bswlsq5eqvkcbuq6oz6id5i-story.html
https://www.chicagotribune.com/news/breaking/ct-governor-to-sign-recreational-marijuana-law-20190624-ee2bswlsq5eqvkcbuq6oz6id5i-story.html
https://www.mpp.org/states/illinois/overview-of-the-illinois-cannabis-regulation-and-tax-act/
https://www.chicagoreader.com/chicago/medical-marijuana-pot-illinois-cannabis-control-act-legalization/Content?oid=1629059
https://www2.illinois.gov/sites/mcpp/Pages/update06042020_mcpp.aspx
https://www.chicagotribune.com/news/breaking/ct-met-medical-marijuana-opioids-illinois-expansion-20180827-story.html
https://www.chicagotribune.com/news/breaking/ct-met-medical-marijuana-opioids-illinois-expansion-20180827-story.html
https://www.chicagotribune.com/politics/ct-illinois-medical-marijuana-bill-signing-20190812-fiia7khp2ndn5lf35cdzrwperq-story.html
https://www.chicagotribune.com/politics/ct-illinois-medical-marijuana-bill-signing-20190812-fiia7khp2ndn5lf35cdzrwperq-story.html
https://www2.illinois.gov/sites/mcpp/Pages/update06042020_oapp.aspx
http://www.dph.illinois.gov/topics-services/prevention-wellness/medical-cannabis/debilitating-conditions
https://www.chicagotribune.com/news/breaking/ct-illinois-marijuana-decriminalzation-0730-20160729-story.html
https://www.chicagotribune.com/news/breaking/ct-illinois-marijuana-decriminalzation-0730-20160729-story.html
https://ilga.gov/legislation/publicacts/101/PDF/101-0027.pdf
https://www2.illinois.gov/cannabis/Pages/default.aspx
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יסים מטיל עליו מהפיקוח ומנגנוני , קובע את קנאביסשוק הכלל הפעילות בהחוק מסדיר את מעבר לכך, 

 למדינה הכנסה רבה.אמורים להביא  אשר ,ייחודיים

 :, בין היתר, בהצהרות הבאותוק פותחהח

הכנסה  לייצררשויות אכיפת החוק להתמקד בטיפול בעבירות אלימות ורכוש; על מנת לאפשר ל •

משאבים ציבוריים להשקעה בקהילות  לשחרר; בהןעבור חינוך, מניעת התמכרויות והטיפול 

)הכוללת את שני בתי  כללית ההאסיפה  ;החירות האישיתלמען מטרות ציבוריות נוספות; ולו

להיות חוקי עבור  קנאביסמצהירה כי על השימוש בשל אילינוי, בית הנבחרים והסנאט( הפרלמנט 

 70ומעלה, ולהיות ממוסה בדומה לאלכוהול. 21בני 

על  ימצהירה כ בריאות והבטיחות הציבורית של תושבי אילינוי, האסיפה הכלליתהלמען  •

 71ל, כדלהלן:להיות מפוקח בדומה לאלכוהו קנאביסה

o  יישארו אסורים; 21לצעירים מתחת לגיל  קנאביסמכירה, הפצה או העברה של 

o  יידרש להוכיח את גילו; קנאביסהמבקש לרכוש 

o  72;האסורתישאר  קנאביסנהיגה תחת השפעת 

o קנאביסאנשי עסקים לגיטימיים, ולא עבריינים, ינהלו את המסחר ב; 

o הנמכר במדינה ייבדק, יתויג ויהיה נתון לפיקוח נוסף, על מנת להבטיח כי  קנאביסה

, קנאביסכל סיכון בריאותי הכרוך בשימוש ב יובא לידיעתם הקונים מודעים ומוגנים; וכן

 .(evidence-based, peer reviewed researchמבוסס )והעולה ממחקר מבוקר 

בנוגע ופיקוח , רישוי רישום 73משרדי ממשלה שונים. על קנאביסהפיקוח והבקרה על שוק ה מטיל אתהחוק 

באמצעות משרד החקלאות והמשרד לפיקוח נעשה , קנאביסעבדים, משנעים ומפיצים של המגדלים, מל

ונטילת  יםאחראית על עריכת תחקירים ביטחוניהמשטרה המדינתית  74כלכלי ומקצועי של המדינה.

החוק מסמיך את משרד הבריאות להמליץ  75תחום.וסוכנים של עסקים בממנהלים טביעות אצבעות 

ובפרסומות, לרבות התוויות ואזהרות  במקומות הפצהלמשרדים האמורים בדבר אזהרות בריאות ראויות 

                                                 

70  CRTA, Article 1 – Short Title; Findings; Definitions, Section 1-5 – Findings, 1-5(a). 
71  CRTA, Article 1 – Short Title; Findings; Definitions, Section 1-5 – Findings, 1-5(b)(1) – (6). 

 שם. (e) - (c)1-5וראו עוד סעיפים  
. על (DUI Cannabis Taskforce) קנאביסיש לציין כי החוק גם מקים קבוצת עבודה לבחינת נושא הנהיגה תחת השפעת ה  72

 .Section 900Amendatory Provisions,  –900  rticleA ,CRTA-38קבוצת העבודה והרכבה ראו, 
73  Authority – 5 rticleA CRTA,.  ,וראו עוד שם Sharing of Authority –5 -Section 5 ,בפורטל הממשלתי של מדינת . וראו

 .2020באוקטובר  52כניסה אחרונה:  .11 – 10 , עמ'Adult Use Cannabis Summaryאילינוי, 
,Department of  –15 -Department of Agriculture; Section 5 – 10-5, Section Authority – 5 rticleA CRTAראו,   74

Financial and Professional Regulation.  ראו, ואקרדיטציה של מעבדות לתנאי קבלת הרישיונות השוניםArticles 15, 20, 

; באתר Adult Use Cannabisוראו עוד, באתר האינטרנט של משרד החקלאות של אילינוי,  שם. 40 ,35 ,5530 ,50 ,45 ,
 .Adult Use Cannabis Programיקוח כלכלי ומקצועי, האינטרנט של המשרד לפ

 Community College Cannabis Vocational  –Article 25, ראו קנאביסהחוק אף יצר תכנית פיילוט ללימוד מקצועות ה 

Pilot Program ,וראו עוד, באתר האינטרנט של משרד החקלאות של אילינוי .unity College Cannabis Vocational Comm

Questions and Answers -Pilot Program Applications  :2020באוקטובר  18. כניסה אחרונה. 
75  CRTA, Article 5 – Authority, Section 5-20 – Background Checks. 

 

https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+1&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=100000&SeqEnd=500000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+1&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=100000&SeqEnd=500000
https://www.ilga.gov/legislation/publicacts/101/101-0027.htm
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+5&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=500000&SeqEnd=1300000
https://www2.illinois.gov/IISNews/20242-Summary_of_HB_1438__The_Cannabis_Regulation_and_Tax_Act.pdf
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+5&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=500000&SeqEnd=1300000
https://www2.illinois.gov/sites/agr/Plants/Pages/Adult-Use-Cannabis.aspx
https://www.idfpr.com/profs/adultusecan.asp
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+25&ActID=3992&ChapterID=0&SeqStart=7700000&SeqEnd=8800000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+25&ActID=3992&ChapterID=0&SeqStart=7700000&SeqEnd=8800000
https://www2.illinois.gov/sites/agr/Plants/Pages/CCCVPP-FAQ.aspx
https://www2.illinois.gov/sites/agr/Plants/Pages/CCCVPP-FAQ.aspx
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+5&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=500000&SeqEnd=1300000
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אתרים על ו 77(products infused-cannabis) קנאביסלפקח על מוצרים הכוללים וכן  76למוצרים ספציפיים,

 Adult Use Cannabis Health) למטרות פנאי קנאביסלשימוש ב מייעצתועדה הקים גם החוק  78לייצורם.

Advisory Committee) במשרד כמו כן, החוק יצר  79מתחומים רבים הקשורים לכך., המורכבת ממומחים

 Cannabis Regulation Oversight Officer.80לתחום, ראשי  קצין פיקוחשל תפקיד לפיקוח כלכלי ומקצועי 

ייחודית להסדרת כל ההכנסות על פי החוק ממיסים, אגרות רישוי ותשלומים אחרים מופקדים בקרן 

חברתיים לצרכים מיועדות מראש וב הכנסותיה העודפות ר, אשר (Cannabis Regulation Fund) קנאביסה

נושאים שבתחום בעל הרשויות השונות להגיש לאסיפה הכללית ולמושל דוחות שנתיים  81.ספציפיים

האסיפה לדעת אשר , ההסדר יישוםכי בשל הצורך הדוחק להתקין תקנות לעוד יש לציין,  82.ןאחריות

החוק מסמיך את הרשויות , של הציבור בטיחותו ובריאותו ולשמירת לטובת האינטרס הציבורי ותדרוש

  83.חירוםלשם הפעלתו בהליך מזורז של תקנות הנדרשות תקנות את ההשונות להתקין 

 חברתי צדק

 :ות הבאותחברתי. חלק זה של החוק פותח בהצהר צדקהחוק נותן מקום מרכזי לשיקולים של כאמור, 

מלמדת כי יש  ,2014אשר נוסדה בשנת  ,הרפואי קנאביסהאסיפה הכללית מוצאת כי תעשיית ה •

רוב הרישיונות שהונפקו לצורך כך . לשוק צורך במאמצים נוספים על מנת להפחית חסמי כניסה

 האוכלוסייהאיננה משקפת את הרכב בהם מוחזקים בידי מספר קטן של עסקים, אשר הבעלות 

הקשה  ר יחידים וקהילות אשר נפגעו באופןעבו על הצורך להפחית חסמי כניסהדת מומל במדינה

 84.קנאביסביותר מאכיפתם של חוקים הקשורים ל

אוכלוסייה זו, האסיפה הכללית חוקית שהינה הוגנת ונגישה ל קנאביסלשם יצירת תעשיית  •

 85חברתי. לצדקכנית מצהירה כי יש להקים ת

                                                 

 , עמ'Adult Use Cannabis Summaryלתי של מדינת אילינוי, בפורטל הממשלפירוט בדבר הגבלות על פרסום ואזהרות ראו,   76
 .2020באוקטובר  22כניסה אחרונה: . 13 – 11

,Short Title; Findings; Definitions –1  rticleA CRTA ,לעישון. ראו,  , שאיננו מיועדקנאביסהכוונה לכל מוצר המכיל   77

Section 1-10 – Definitions. 
78 CRTA, Article 5 – Authority, Section 5-25 – Department of Public Health to Make Health Warning 

Recommendations, 5-25(a) וראו עוד,  . Section 5-30 – Department of Human Services. 
 .5- (1)(b)25– (30)ראו שם, סעיף   79

80  CRTA, Article 5 – Authority, Section 5-45 – Illinois Cannabis Regulation Oversight Officer. 
81  15-900Section Amendatory Provisions,  –900  rticleA ,CRTA.וראו עוד שם . 

. וראו עוד, 10 – 9, עמ' Adult Use Cannabis Summaryראו, בפורטל הממשלתי של מדינת אילינוי, על חלוקת הכנסות הקרן  
Cannabis Regulation Fund :2020באוקטובר  20. כניסה אחרונה. 

 . ,eportsRnnual A – 80-Section 55, General Provisions -Article 55 CRTAראו,   82
,Section -, 55ulemakingAdministrative R –5 3-5Section 5, General Provisions -55  Article CRTA ;(a)1535-ראו,   83

5-Section 900Amendatory Provisions,  –900  rticleA ,CRTA5(c); -5(b); 35-(a); Section 3035.  וראו, באתר
 .2020באוקטובר  18כניסה אחרונה:  .Adult Use Cannabisהאינטרנט של משרד החקלאות של אילינוי, 

המשפט על מנת שיאכוף על הרשויות את -לבית, המאפשר לכל אזרח לפנות Section 55-40 – Enforcementוראו עוד שם,  
 חובת התקנת התקנות.

84  CRTA, Article 7 – Social Equity in the Cannabis Industry, Section 7-1 – Findings, 7-1(a). 

 ACLU ,A Tale of Two Countries: Racially-הכוונה כמובן למיעוט השחור. בעניין זה ראו, באתר האינטרנט של ה 

. American Civil liberties Union, 2020Targeted Arrests in the Era of Marijuana Reform אשר מצא כי הסיכוי של ,
 .2020באוקטובר  13מזה של לבנים. כניסה אחרונה:  3.64גדול פי  קנאביסשחורים להיעצר בגין החזקת 

 .b-7)1(שם, סעיף   85

 

https://www2.illinois.gov/IISNews/20242-Summary_of_HB_1438__The_Cannabis_Regulation_and_Tax_Act.pdf
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+1&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=100000&SeqEnd=500000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+5&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=500000&SeqEnd=1300000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+5&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=500000&SeqEnd=1300000
https://www.ilga.gov/legislation/publicacts/101/101-0027.htm
https://www2.illinois.gov/IISNews/20242-Summary_of_HB_1438__The_Cannabis_Regulation_and_Tax_Act.pdf
https://www2.illinois.gov/rev/research/taxstats/CannabisRegulationFund/Pages/default.aspx
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+55&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=12800000&SeqEnd=14900000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+55&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=12800000&SeqEnd=14900000
https://www.ilga.gov/legislation/publicacts/101/101-0027.htm
https://www2.illinois.gov/sites/agr/Plants/Pages/Adult-Use-Cannabis.aspx
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+7&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=1300000&SeqEnd=2000000
https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/tale_of_two_countries_racially_targeted_arrests_in_the_era_of_marijuana_reform_revised_7.1.20_0.pdf
https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/tale_of_two_countries_racially_targeted_arrests_in_the_era_of_marijuana_reform_revised_7.1.20_0.pdf
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 בשל חוקי סמים סובלים מהשפעותכי אנשים שנעצרו או נאסרו  ,עוד מצהירה האסיפה הכללית •

 86תעסוקה, בעלות עסקית, דיור, בריאות ורווחה כלכלית.תחומי הבשליליות ארוכות טווח, לרבות 

שנעצרו או של מי  וקהילות( ילדים)במיוחד  בני משפחהעוד מוצאת ומצהירה האסיפה הכללית כי  •

  87נזקים רגשיים, פסיכולוגיים וכלכליים כתוצאה מכך.בשל חוקי סמים סובלים נאסרו 

-הבלתי נזקי האכיפהמסבלו יתרה מכך, האסיפה הכללית מוצאת ומצהירה כי קהילות מסוימות  •

נוכח מערכות . קהילות אלה נתקלות בקשיים גדולים יותר קנאביסל נוגעיםחוקים הל ש מידתית

 88בנקאות מסורתיות ובהשגת מימון להקמת עסקים.

כי אנשים שהתגוררו באזורים מוכי עוני סובלים השלכות שליליות,  ,כלליתהעוד מוצאת האסיפה  •

 89טווח.כת רואלית ורווחה כלכ לרבות חסמים לתעסוקה, בעלות עסקית, דיור, בריאות

של אנשים שהתגוררו , קנאביסבשוק הבעלות עסקית שמוצאת ומצהירה האסיפה הכללית גם  •

 90הוגנת. קנאביסמקדמת תעשיית  ,קנאביסבאזורים מוכי עוני ואכיפה מוגברת של חוקי 

, האסיפה קנאביסשל חוקים הנוגעים למידתית -של האכיפה הלא הלפיכך, לשם תיקון נזקי •

הקלות בהגשת ו חברתי תספק, בין היתר, סיוע כלכלי לצדקהכללית מצהירה כי ראוי שתכנית 

מעוניינים לפתוח עסק וששיר והקשה ביותר מאכיפה זו יבקשות רישיון לאנשים שנפגעו באופן ה

 91בתחום.

 93:בלבד באותה מטרותל שתשמש 92,קנאביסבהמשך לכך, החוק קובע כי תוקם קרן ייעודית לפיתוח עסקי 

לזכאים לכך  קנאביסבתחום ה בריבית נמוכה ומענקי סיוע לפתיחת עסקיםהענקת הלוואות  •

-בשל מגורים באזורים פגועים באופן לא ,(Social Equity Applicantחברתי ) צדקמטעמי 

 94בני משפחתם.של  וא , שלהםקנאביסמעצר או מאסר בגין עבירות או בשל פרופורציונאלי, 

 .קנאביסכל הנוגע לתחום הבם לציבור מירסופמימון  •

בעלי מוגבלויות ובדבר השתתפותם של מיעוטים, נשים, חיילים משוחררים  עריכת מחקרים •

 .חסמי הכניסה העומדים בפניהםבנוגע ל, וקנאביסעשיית הבת

                                                 

 .c1(-7(שם, סעיף   86

 .d1(-7(שם, סעיף   87
 .e1(-7(שם, סעיף   88
 .f1(-7(שם, סעיף   89
 .g1(-7(שם, סעיף   90

 .h1(-7(שם, סעיף   91
92  nabis Business Development Can – 01-Section 7, Social Equity in the Cannabis Industry –7  rticleA CRTA,

Fund, 7-10(a). 7-10 פיםוראו עוד סעי(b) – (c) .שם 

 שם. 7-(a)10. וראו עוד סעיף 10 -7)(a)10– (8)ראו שם, סעיפים   93
(. ראו Department of Commerce and Economic Opportunityאלה ניתנים על ידי משרד המסחר וההזדמנות הכלכלית )  94

,rants to Social GLoans and  –5 1-Section 7, Social Equity in the Cannabis Industry –7  rticleA CRTAפירוט, 

Equity Applicants. 

שם. המשרד יתאים את פרסומיו  (4) – (1)(e)7-15על המשרד לדווח למושל ולאסיפה הכללית דיווחים שנתיים על כך, סעיף  
 .(f)7-15סעיף בעניין גם לאנשים עם שליטה מוגבלת באנגלית, 

 

https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+7&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=1300000&SeqEnd=2000000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+7&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=1300000&SeqEnd=2000000
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 קנאביסמידתי מחוקי ה-באופן לאשנפגעו הכשרה מקצועית וסיוע טכני לתושבים באזורים  •

 95(.Disproportionately Impacted Areas)הקודמים ומאכיפתם 

לקבלת  על אגרות וחיובים בהגשת בקשות 50%המשרד לפיקוח כלכלי ומקצועי להעניק הנחות של על 

לשם  .מועמדים זכאים גם מקבלים העדפה בניקוד ההצעות שלהם לפתיחת עסקים 96.זכאיםרישיונות ל

ניתן לקבל רישיון מותנה לפתיחת עסק ולאחר מכן לשכור מקום גם הפחתת העלויות בכניסה לשוק, 

כמו כן, החוק מגביל את מספר העסקים שאדם או גוף אחד יכול להחזיק בהם,  .ימים 180לפתיחתו, בתוך 

ימסור בתחום מורשה עסק כל  ,הפיקוח הראשי קציןבתחילת כל שנה וכן לבקשת  97אפילו באופן חלקי.

ם להפחתה או סילוק של חסמי דרכילמצוא בתעשייה ושיאפשר להעריך את מידת הגיוון  ,מידע ובודיווח 

 98הכניסה אליה.

 25%תשקיע התכנית  .Restore, Reinvest and Renew (R3) Program בשםהחוק גם ייסד תכנית שיקום 

במיזמים  99,בשנהלחצי מיליארד דולר  להגיע בעתידעשויות אשר , קנאביסיסוי המהכנסות המדינה ממ

שיקום בפיתוח כלכלי, מניעת אלימות,  המיזמים יעסקומוכי פשע, אבטלה ועוני.  באזורים חברתיים

תכנית השיקום האמורה נועדה,  כי קבחלק זה קובע החו 100.עזרה משפטיתמתן , קידום נוער ועבריינים

באמצעים ר חוסר השקעה כלכלית, אלימות, ושימוש יתמ סייע לקהילות שנפגעו בעברלבין השאר, 

; התמודדות עם תופעות אלהלמקומיות וקהילתיות ביוזמות משאבים לתמיכה הקצאת על ידי  ,פליליים

 ,צמיחה כלכליתלעידוד תכניות ; ולקדם האלימות באמצעות נשקהעוני ו אתלהפחית באופן משמעותי 

 .תות תעסוקתיותשתי יצירתו, הגנה על בריאות הציבור, נפגעי אלימותסיוע למניעת אלימות במשפחה, 

אלה  101בעבר.שבוצעו  קנאביסהחוק גם קובע מנגנונים למחיקת רישומים פליליים של עבירות כאמור, 

מעצרים שלא הובילו להרשעה, על החזקה רישום מחיקה אוטומטית של א.  102לשלושה סוגים:נחלקים 

ב.  .2025עד תחילת שנת  , החדשים יותר מוקדם יותר,. כל אלה יימחקו בהדרגהקנאביסגרם  30של עד 

 30עד  שלכמות  החזקה עם כוונה להעבירהחזקה, ייצור ו שעניינן קנאביסבעבירות המושל יחון מורשעים 

לעבירות אלימות או מכירה לקטינים. לאחר קשורות  ןשאינבעבירות כאמור יינתנו הללו . החנינות גרם

( בכמות של עד deliveryות הנ"ל וכן בהעברה )על הרשעות בעבירג.  ימים. 90תוך ביימחקו  הרשעותמכן ה

                                                 

 .,Definitions – 10-, Section 1Short Title; Findings; Definitions –1  rticleA CRTAראו הגדרה,   95
. וראו הגדרות ,aivers.Fee W –20 -Section 7, Social Equity in the Cannabis Industry –7  rticleA CRTAפירוט,  ראו  96

 שם. 1-10סעיף 

אם הזכאי מוכר את רישיונו לפני תום חמש שנים, על הקונה לשלם את חובותיו ולהחזיר את סכומי ההנחות והמענקים שקיבל.  
,warded to Aicense Transfer of L –25 -Section 7, Social Equity in the Cannabis Industry –7  rticleA CRTAראו, 

Qualified Social Equity Applicant. 
 .5 – 1 , עמ'Adult Use Cannabis Summaryבפורטל הממשלתי של מדינת אילינוי, ראו,   97

 .2020באוקטובר  22כניסה אחרונה:  

 .,7Reporting – 30-Section 7, Social Equity in the Cannabis Industry –7  rticleA CRTA ,- (1)30– (4)ראו פירוט,   98
מיליון דולר במיסים. ראו, בפורטל הממשלתי של מדינת  52ם הראשונים של הפעלת החוק, גבתה המדינה בששת החודשיכבר   99

Six Months of  Use Cannabis Tax Revenue in First-Gov. Pritzker Announces $52 Million in Adultאילינוי, 

Industry ,בפורטל הממשלתי של מדינת אילינוי, . וראו עודAdult Use Cannabis Summary , '14בעמ. 

 .2020באוקטובר  25כניסה אחרונה:  
,tion Sec, Personal Use of Cannabis – 10 rticleA CRTAראו בהרחבה על התוכנית ועל הרכב הוועד שמנהל אותה,   100

10-40 – Restore, Reinvest and Renew Programוראו, באתר האינטרנט של ה .-Restore, Reinvest and Renew 

Program, FAQs :2020באוקטובר  14. כניסה אחרונה. 
 .Section 900Amendatory Provisions,  –900  rticleA ,CRTA-18, ראו 101
 .2020באוקטובר  22. כניסה אחרונה: 8 – 5 עמ', Adult Use Cannabis Summaryראו, בפורטל הממשלתי של מדינת אילינוי,  102

 

https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+1&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=100000&SeqEnd=500000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+7&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=1300000&SeqEnd=2000000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+7&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=1300000&SeqEnd=2000000
https://www2.illinois.gov/IISNews/20242-Summary_of_HB_1438__The_Cannabis_Regulation_and_Tax_Act.pdf
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+7&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=1300000&SeqEnd=2000000
https://www2.illinois.gov/Pages/news-item.aspx?ReleaseID=21813
https://www2.illinois.gov/Pages/news-item.aspx?ReleaseID=21813
https://www2.illinois.gov/IISNews/20242-Summary_of_HB_1438__The_Cannabis_Regulation_and_Tax_Act.pdf
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+10&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=2000000&SeqEnd=3000000
https://r3.illinois.gov/faqs
https://www.ilga.gov/legislation/publicacts/101/101-0027.htm
https://www2.illinois.gov/IISNews/20242-Summary_of_HB_1438__The_Cannabis_Regulation_and_Tax_Act.pdf
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של הרישום  גרם, לאחר ריצוי העונש שהוטל בגינן, ניתן להגיש לבית המשפט בקשה לביטול ומחיקה 500

הבקשה יכולה להיות מוגשת על זו איננה מוגבלת בכך שהעבירות נעברו ללא אלימות.  קטגוריה. הפלילי

ידי המורשע או -שהוגשה על שגם יכולה להתנגד לבקשה) מדינתיתידי המורשע עצמו או על ידי התביעה ה

להיות מוגשות יכולות בקשות של התביעה וארגוני סיוע  103, וכן על ידי ארגונים לסיוע משפטי.גורם אחר(

 700,000.104-ההערכות הן שמספר העבירות הכולל שתמחקנה עומד על יותר מעבור מורשעים רבים ביחד. 

 105הרשעות. 11,000 חנינות לגבי המושלהעניק לתוקף, כבר ערב כניסת החוק 

 הלגליזציה המהותית

לא יהיו  ווגידולי קנאביסשל מוצרי , החזקה, שימוש, רכישה, העברה 2020החוק קובע כי מתחילת שנת 

ביקשה אף הצעת החוק המקורית  107.על פי התנאים הקבועים בחוק 106,ומעלה 21מגיל לאנשים  ,אסורים

, אך בשל לכל היותרגובה של חמישה אינץ' ב קנאביסעד חמישה צמחי  בביתו לגדללאפשר לכל אדם 

ההחזקה  108רפואיים.לצרכים משתמשים תוקנה, והדבר מותר רק לההצעה רשויות האכיפה  התנגדות

)החומר  THCמ"ג  500 עד ,קנאביסגרם של פרחי  30עד של לכמויות במצטבר המותרת מוגבלת 

עבור תושבי כל זאת , קנאביסגרם תרכיז  5עד ו 109,קנאביסמוצרים הכוללים בהפסיכואקטיבי שבסם( 

השימוש  111רשאים להחזיק עד מחצית מהכמויות האמורות. המדינה מי שאינם תושבי 110.אילינוי

                                                 

 Publicיש לציין כי אלה גם מקבלים סיוע תקציבי מן הממשלה. ראו, באתר האינטרנט של האסיפה הכללית של אילינוי,  103

ssistance ActInterest Attorney Aוראו עוד, באתר האינטרנט של ה .- )Illinois Equal Justice Foundation (IEJF ,IL 

Cannabis Legal Expungement Assistance Resource :2020באוקטובר  25. כניסה אחרונה. 
 ,nal Public RadioNatio ,How Is Marijuana Expungement Working Mariah Woelfel-ראו, באתר האינטרנט של ה 104

October 17, 2019, In Illinois?. 

 Chicago Tribune ,Robert-כבר נמחקו כחצי מיליון הרשעות. ראו, באתר האינטרנט של ה 2020לציין כי עד סוף שנת  ויש 

, Dec 31 2020egalizationLart of Pases as Cannabis Cillion Malf a Hearly Nxpunges EIllinois McCoppin, . 

 .2021בינואר  4כניסה אחרונה:  
 . CBS ,, December 31, 2019onvictionsCarijuana Mhousands of Tlears Covernor GIllinoisראו, באתר האינטרנט  105

 .2020באוקטובר  25כניסה אחרונה:  
 .geAears of Y21 Persons Under  – 51-Section 10, Personal Use of Cannabis – 10 rticleA TA,CRוראו,  106

 ;Section 10-20 – Identification; False Identificationבדבר אמצעי זיהוי להוכחת הגיל ושמירה על פרטיות ראו שם,  

Penalty. 
,Personal Use of Cannabis; Restrictions on  –5 -10Section , Personal Use of Cannabis – 10 rticleA CRTAראו,  107

Cultivation; Penalties, 10-5(a).  10-5ראו עוד, סעיף(a-1) .שם 
 Chicago Tribune, Robert-של הראו, באתר האינטרנט ו שם. b5(-10( (1)– (9) פיםסעיפירוט של תנאים נוספים,  ראו 108

mportant and Ialls an 'Ce Hill Bigns Soming to Illinois as Gov. Pritzker Carijuana is Megal L ,McCoppin

25, 2019 eJun, 'tateSur Ohange to Cverdue O.  :2020באוקטובר  14כניסה אחרונה. 

rticleA ,CRTA  900ראו, 108דולר.  200-ל 100שלא לצרכים רפואיים נושא קנס, הנע בין  קנאביסגידול של עד חמישה צמחי  

– Amendatory Provisions, Section 900-15.וראו עוד שם . 
 .77ראו הערה  109
110 (3) –10(a)(1) -ossession Limit, 10P – 10-Section 10, isPersonal Use of Cannab – 10 rticleA CRTA, וראו עוד .

 שם. (e) – (c)10-10שם לגבי החזקת תוצרים של גידול עצמי על ידי המורשים לכך. וראו עוד סעיף  (4)(a)10-10סעיף 
 שם. b10(-10 (1)(– (3)ראו סעיף  111

 

https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=3145&ChapterID=18
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=3145&ChapterID=18
https://iejf.org/cannabis-expungement/
https://iejf.org/cannabis-expungement/
https://www.npr.org/local/309/2019/10/17/770701388/how-is-marijuana-expungement-working-in-illinois#section-expungement-kind-of
https://www.npr.org/local/309/2019/10/17/770701388/how-is-marijuana-expungement-working-in-illinois#section-expungement-kind-of
https://www.chicagotribune.com/marijuana/illinois/ct-illinois-marijuana-pardons-expungements-20201231-mrhs3n7tsvchthlfexg3c5zdwm-story.html
https://www.cbsnews.com/news/illinois-governor-jb-pritzker-clears-thousands-of-marijuana-convictions-today-2019-12-31/
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+10&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=2000000&SeqEnd=3000000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+10&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=2000000&SeqEnd=3000000
https://www.chicagotribune.com/news/breaking/ct-governor-to-sign-recreational-marijuana-law-20190624-ee2bswlsq5eqvkcbuq6oz6id5i-story.html
https://www.chicagotribune.com/news/breaking/ct-governor-to-sign-recreational-marijuana-law-20190624-ee2bswlsq5eqvkcbuq6oz6id5i-story.html
https://www.ilga.gov/legislation/publicacts/101/101-0027.htm
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+10&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=2000000&SeqEnd=3000000
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 םבהליכי קנאביסמשתמשי החוק גם אוסר להפלות  כמו כן, 112.מות ציבורייםאסור במקו קנאביסב

 113אימוץ ומשמורת.משפטיים כגון 

אך כן מאפשר לו להטיל על כך הגבלות  114,קנאביסב השימוש עלהחוק אוסר על השלטון המקומי לאסור 

גידול ומכירה בשכונות על כמו כן, בערים עם יותר מחצי מיליון תושבים ניתן לאסור  115מסוימות.

השלטון  116מהתושבים. 25%עצומה החתומה על ידי לפחות הגשת , באמצעות מבקשים זאתשתושביהן 

עישון אסור , והדבר לא ייחשב עצמם מכירההבתוך מקומות  קנאביסת ההמקומי רשאי להסדיר את צריכ

 117במקום ציבורי.

 מיסוי

, החלים בנוסף למיסי הקנייה ס גידול ומס קניהמ, קנאביסהחוק גם קובע שני מיסים ייחודיים לשוק ה

התקבולים ממכירתו הראשונה מ 7%מס בשיעור של על המגדלים מוטל  קנאביסבגין הזכות לגדל  הרגילים.

 רכישתכמו כן,  119בשיעור כלשהו. קנאביסהמס נגבה ממחירו המלא של כל מוצר המכיל  118על ידי המגדל.

 25%-ל 10%הנע בין שיעור ב 120,(Excise Taxurchaser P) ייחודי מחויבת במס קנייה קנאביסמוצרי 

tetrahydrocannabinol -9-djusted deltaaמתוקנן ) THCרמת בעל  קנאביסשיעור המס על  121ממחירו.

level)122 קנאביס ם המכילים, ושיעור המס על מוצרי25%שיעור המס הוא  רמה זו, מעל 10%הוא  35% עד 

 124בשיעור כלשהו. קנאביסהמס נגבה ממחירו המלא של כל מוצר המכיל  123.20%הוא 

וברמה המוניציפאלית להטיל  (Countyהמחוזית )בנוסף לכך, החוק מסמיך את השלטון המקומי ברמה 

רפואי. שיעור המס המקסימלי בשתי הרמות יחד הוא  קנאביס, מלבד קמעונאית קנאביסמס על מכירת 

 125, וניתן להטיל אותו בפעימות של רבע אחוז.%3.75

 

 

                                                 

112 35(a)(2)(F)-, 10enaltiesLimitations and P –35 -Section 10, Personal Use of Cannabis – 10 rticleA CRTA, וראו .
 של מקומות ציבוריים, וכן הגבלות נוספות על השימוש, כגון בבתי ספר ובאופנים היוצרים סיכון, שם.הגדרות 

 ..Section 10-50 – Employment; Employer Liabilityוראו עוד,  
113 30(a)-, 10rohibitedDiscrimination P –30 -10Section , Personal Use of Cannabis – 10 rticleA CRTA, ,וראו עוד .

 שם. (c)10-30וסעיף  (b)10-30סעיף 
114CRTA, Article 10 – Personal Use of Cannabis, Section 10-5 – Personal Use of Cannabis; Restrictions on   

Cultivation; Penalties, 10-5(a).  ,וראו עודCRTA, Article 55 - General Provisions, Section 55-90 – Home Rule 

Preemption. 
115 CRTA, Article 55 - General Provisions, Section 55-25 – Local Ordinances, 55-25(1) – (5). 
116 CRTA, Article 55 - General Provisions, Section 55-28 – Restricted Cannabis Zones, 55-28(a) – (d). 
117 CRTA, Article 55 - General Provisions, Section 55-25 – Local Ordinances, 55-25(3). 
118 CRTA, Article 60 – Cannabis Cultivation Privilege Tax, Section 60-10 – Tax Imposed, 10-60(a). 

 וד שם, לגבי פרטים ודרכים לגביית המס.שם. וראו ע 119

 . ,56-Tax Imposed, 10 – 01-65 Section, annabis Purchaser Excise TaxC – Article 65CRTA(a)ראו,  120
  .65- (1)(a)10– (3)שם, סעיף  121
 . ,Definitions –5 -65 Section, Purchaser Excise Taxannabis C – Article 65CRTAראו הגדרה,  122
 .77ראו הערה  123

 שם. וראו עוד שם, לגבי פרטים ודרכים לגביית המס ואכיפתו. 124
 .SectionAmendatory Provisions,  –900  rticleA ,CRTA 90052-900 ,-30ראו,  125

 

https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+10&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=2000000&SeqEnd=3000000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+10&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=2000000&SeqEnd=3000000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+10&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=2000000&SeqEnd=3000000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+55&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=12800000&SeqEnd=14900000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+55&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=12800000&SeqEnd=14900000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+55&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=12800000&SeqEnd=14900000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+55&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=12800000&SeqEnd=14900000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+60&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=14900000&SeqEnd=16000000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+65&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=16000000&SeqEnd=17800000
https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs4.asp?DocName=041007050HArt%2E+65&ActID=3992&ChapterID=35&SeqStart=16000000&SeqEnd=17800000
https://www.ilga.gov/legislation/publicacts/101/101-0027.htm
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 קנדה .2

בכך הפכה קנדה למדינה השנייה  126" הפדראלי של קנדה.קנאביס"חוק ה נכנס לתוקף 2018באוקטובר 

ברחבי  קנאביסהנהיגה לגליזציה מלאה של ה, שG7-, והיחידה מקרב מדינות ה)אחרי אורוגוואי( בעולם

באמצעות רכישה , 2001לצרכים רפואיים מותר בקנדה מאז שנת  קנאביסהשימוש ביצוין, כי  127המדינה.

 128זו זכות חוקתית.כי  0020פט העליון פסק בשנת שהמ-לאחר שביתבדואר בלבד, 

כמויות החזקת מיובש שיוצר באופן חוקי, ו קנאביסגרם  30החזקה של עד  ומעלה 18לבני  החקיקה התירה

התירה לגדל החקיקה )ראו פירוט להלן(. כמו כן,  אחרים קנאביסלא מיובש ומוצרי  קנאביסשל שוות ערך 

ביתיים ללא שימוש בממסים  קנאביסוצרי במקום מגורים, לצריכה אישית, ולייצר מ קנאביסצמחי  4עד 

בפרובינציות  129הפרובינציות.רשויות אורגניים. המכירה הותרה לקמעונאים המורשים ומפוקחים על ידי 

באופן מקוון מיצרנים המורשים על ידי  קנאביסת קמעונאית מפוקחת, ניתן לרכוש רוטריטוריות ללא מסג

 130לי.אהממשל הפדר

 

 

 

 

 

                                                 

 .Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16(ראו, במאגר החקיקה של קנדה,  126

, Global News, אך יישומו התעכב. ראו, באתר האינטרנט 2018ביולי  1-הכוונה המקורית היתה שהחוק יכנס לתוקף ב 
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 ,Robin MacKay, Karin Phillips and Marlisa Tiedemannהנבחרים. ראו, באתר האינטרנט של ספריית הפרלמנט, 

45: An Act Respecting Cannabis and to Amend the Controlled Drugs and -Legislative Summary of Bill C

, Revised 5 July 2018Substances Act, the Criminal Code and Other Acts ,באתר האינטרנט של הסנאט ;Journals 

Monday, June 18, 2018, of the Senate, 1st Session, 42nd Parliament, Elizabeth II 67 No 222. 
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Revised 24, July 2018 :2020באוקטובר  27. כניסה אחרונה. 
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העל שלהן, כלומר ההגנה על בריאות החברה ורווחתה". ראו, באתר -אמנות הסמים של האו"ם, אך זו "תואמת את מטרת

An Act Respecting Cannabis and to Amend the Controlled -The Subject Matter of Bill C ,45האינטרנט של הסנאט, 

, s International ObligationsSubstances Act, the Criminal Code and Other Acts, Insofar as it Relates to Canada’

Report of the Standing Senate Committee on Foreign Affairs and International Trade, May 2018 '10 – 7, עמ. 

 .2020באוקטובר  27כניסה אחרונה:  
Understanding the New Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations ,ראו, בפורטל הממשלתי של קנדה,  128

August 2016, ealth CanadaH וראו עוד, באתר האינטרנט .News CTV ,vents in Eignificant Some Simeline of TA 

arijuana in CanadaMedical Mistory of Hthe  :2020קטובר באו 27. כניסה אחרונה. 
 קנדה היא פדרציה המורכבת מעשר פרובינציות ושלוש טריטוריות. 129
 .Cannabis Legalization and Regulation ;The Cannabis Act: The Factsראו, בפורטל הממשלתי של קנדה,  130

 .2020בנובמבר  3כניסה אחרונה:  

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/
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https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/c45-e.pdf
https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/c45-e.pdf
https://sencanada.ca/Content/SEN/Chamber/421/Journals/pdf/222jr_2018-06-18.pdf
https://sencanada.ca/Content/SEN/Chamber/421/Journals/pdf/222jr_2018-06-18.pdf
https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/LegislativeSummaries/PDF/42-1/c46-e.pdf
https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/LegislativeSummaries/PDF/42-1/c46-e.pdf
https://edition.cnn.com/2018/06/20/health/canada-legalizes-marijuana/index.html
https://www.sencanada.ca/content/sen/committee/421/AEFA/Reports/AEFA_BILLC-45_Report_Final_e.pdf
https://www.sencanada.ca/content/sen/committee/421/AEFA/Reports/AEFA_BILLC-45_Report_Final_e.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/drugs-health-products/understanding-new-access-to-cannabis-for-medical-purposes-regulations.html
https://london.ctvnews.ca/medicalmarijuana/a-timeline-of-some-significant-events-in-the-history-of-medical-marijuana-in-canada-1.3858860
https://london.ctvnews.ca/medicalmarijuana/a-timeline-of-some-significant-events-in-the-history-of-medical-marijuana-in-canada-1.3858860
https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/cannabis/
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2018/06/backgrounder-the-cannabis-act-the-facts.html
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 בקנדה קנאביסה חוק לחקיקת הרקע  .2.1

בראשות טרודו, אשר  2015יוזמת הלגליזציה החלה עם היבחרה של הממשלה החדשה באוקטובר 

בהסדרה  132.הוקמה קבוצת עבודה לבחינת הנושא 2016ביוני  131הלגליזציה היתה הבטחת בחירות שלו.

 133החדשה ביקשה הממשלה להשיג את המטרות הבאות:

 .קנאביסער מפני גישה לוהגנה על ילדים ובני נ •

 פשיעה מאורגנת.בידי בייחוד וגורמים פליליים, בידי רווחים הפקת מניעת  •

 הפחתת העומסים על המשטרה ומערכת אכיפת החוק. •

 מניעת כניסתם של אזרחים למערכת הפלילית. •

 קנאביסעבירות בגין שה יאות הציבור ובטיחותו, באמצעות הגברת ההרתעה והעניהגנה על בר •

 לילדים, מכירתו בשוק השחור, ונהיגה תחת השפעתו. כגון מכירתו מסוימות

 יהיו מובנים כראוי. קנאביסהנגשת מידע לציבור, ובייחוד לצעירים, כך שסיכוני ה •

ציבור, באמצעות ה בריאותהשמה דגש על בגישה  קנאביסהסדרת ייצורו, הפצתו ומכירתו של ה •

פש, בריאות הנ 134,רויותפיקוח על האיכות והבטיחות, הטלת מיסים, סיוע בתחומי ההתמכ

 ותוכניות חינוכיות.

 מפוקחים לשימוש רפואי. קנאביסוצרי זמינות של מהמשך ה •

 135איסוף מידע, על מנת לנטר את השפעת ההסדרה החדשה. •

 136:של מדינות אחרות שהנהיגו לגליזציהניסיונן על  לבחינת הנושא קבוצת העבודהבין היתר, הסתמכה 

, שהתירו זאת לפני קנדה מדינות בארה"בהו – באמצעות תדרוכים של פקידי ממשל בכירים –אורוגוואי 

הסוגיות  137בהן גם ערכה קבוצת העבודה סיורים לימודיים.ש ,ובייחוד קולורדו ומדינת וושינגטון

 :את אלה והאפשרויות השונות שנבחנו על ידי קבוצת העבודה כללו

                                                 

 Guardian ,, ijuanaarMegalize Lromise to Pepeats Rovernment Gew Liberal NCanada's-ראו, באתר האינטרנט של ה 131

4 Dec. 2015 :2020באוקטובר  27. כניסה אחרונה. 
ction of Access to MarijuanaToward the Legalization, Regulation and Restri :ראו, בפורטל הממשלתי של קנדה,  132

Task Force on Marijuana Legalization and Regulation, Discussion Paper  :להלן(Discussion Paper.) 

 .2020באוקטובר  27כניסה אחרונה:  
133 Discussion Paper '4 – 3, עמ. 
 Guidelines  -Call for Proposals  -Substance Use and Addictions Programבעניין זה ראו, בפורטל הממשלתי של קנדה,  134

July 2019 -for Applicants  :2020בנובמבר  9. כניסה אחרונה. 
 Canadian Cannabis Surveyראו, בפורטל הממשלתי של קנדה,  2019לשנת  קנאביסתקציר של הסקר הממשלתי בעניין ה 135

Summary -2019 וראו עוד, באתר האינטרנט של ה .-Canadian Centre on Substance Use and Addiction ,Canadian 

, May 2020yDrug Summar . :2020באוקטובר  27כניסה אחרונה. 

 .10 – 9 , עמ'Discussion Paperראו,  136
The : ation and Regulation of Cannabis in CanadaA Framework for the Legalizראו, בפורטל הממשלתי של קנדה,  137

Health Canada, Nov. 30, 2016, Final Report of the Task Force on Cannabis Legalization and Regulation  :להלן(
Final Report '2020באוקטובר  27כניסה אחרונה: . 14 – 13(, עמ. 

 

https://www.theguardian.com/world/2015/dec/04/canada-new-liberal-government-legalize-marijuana
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/healthy-canadians/migration/health-system-systeme-sante/consultations/legalization-marijuana-legalisation/alt/legalization-marijuana-legalisation-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/healthy-canadians/migration/health-system-systeme-sante/consultations/legalization-marijuana-legalisation/alt/legalization-marijuana-legalisation-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/healthy-canadians/migration/health-system-systeme-sante/consultations/legalization-marijuana-legalisation/alt/legalization-marijuana-legalisation-eng.pdf
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/substance-use-addictions-program-call-for-proposals-guidelines-applicants.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/substance-use-addictions-program-call-for-proposals-guidelines-applicants.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/drugs-health-products/canadian-cannabis-survey-2019-summary.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/drugs-health-products/canadian-cannabis-survey-2019-summary.html
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-08/CCSA-Canadian-Drug-Summary-Cannabis-2020-en.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2020-08/CCSA-Canadian-Drug-Summary-Cannabis-2020-en.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/healthy-canadians/migration/health-system-systeme-sante/consultations/legalization-marijuana-legalisation/alt/legalization-marijuana-legalisation-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/healthy-canadians/migration/task-force-marijuana-groupe-etude/framework-cadre/alt/framework-cadre-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/healthy-canadians/migration/task-force-marijuana-groupe-etude/framework-cadre/alt/framework-cadre-eng.pdf


 32 מתוך 19 עמוד

 תחום חקיקה ומחקר משפטי – הלשכה המשפטית –הכנסת 

 

 138גילאי המינימום הנהוגים לגבי אלכוהול ומוצרי טבק. , על רקעקנאביסגיל המינימום לרכישת  •

 .קנאביס" של הנורמליזציההגבלות על פרסום ומכירה, על מנת למנוע " •

יות ממשלתיות וולממן על קנאביס, על מנת להגביל את השימוש במחיריםמיסוי ופיקוח על  •

 מאידך.השחור, מחד, ולא לעודד את השוק  ,וב הכרוכות בשימוש

הגבלת , בעלייההנמצאות ומוצריו,  קנאביסשל  THC-על רמות המקסימליות ת מגבלוהטלת  •

 ת בהחזקה.והמותרכמויות הגבלת , ובעלי סיכון יתר קנאביסמוצרי 

 : ייצור ביתי, ייצור ממשלתי וייצור מסחרי מפוקח.ם שונים של ייצור חוקיבחינת מודלי •

 אריזה בטוחה והתוויה ראויה., השחורפיקוח על איכות ובטיחות הייצור, מניעת זליגה לשוק  •

בחירת הותיר זאת ללאו  בחנויותגם או  בדואר בלבד לאפשר מכירה כירה: האםהמדרכי  •

 ?והטריטוריות הפרובינציות

 והגבלת מספרם.פעילותם מיקום אתרי ייצור ומכירה, שעות  •

 צריכה במקומות ציבוריים. •

 גם התייעצה עם ממשלי הפרובינציות הלבחינת הנושא בקנד קבוצת העבודהטרם חקיקת החוק, 

עם  היא התייעצה בנוסף. האוכלוסיות הילידות נציגיהשלטון המקומי ועם רשויות , עם והטריטוריות

, ת החוקהציבור, שימוש בסמים, קרימינולוגיה, מערכות אכיפ במגוון תחומים כגון: בריאות מומחים

 בני נוער,ועם גורמים שונים, לרבות ; הסם(ייצור, הפצה ומכירה של ) קנאביסשוק הכלכלה ותעשייה, 

באמצעות התייעצות ציבורית  - אזרחים מן השורהכן מטופלים, ארגוני מגזר שלישי, מעסיקים ותעשיינים ו

קבוצת העבודה גם התבססה על הניסיון הנצבר בקנדה בתחום פניות.  30,000מקוונת שאספה כמעט 

הרפואי והן בשוק השחור, ועל דיונים ממשלתיים ופרלמנטריים שהתקיימו  קנאביסה, הן בשוק קנאביסה

 140שלהלן.אלה כללו את ההמלצות  2016.139את מסקנותיה בדצמבר פרסמה  קבוצת העבודהבעניין בעבר. 

 קנאביסב בשימוש הכרוכים םסיכוניה הפחתתהמלצות בנוגע ל

ציבור, אשר נועדה להשיג את ה בריאותשל  שיקוליםקבוצת העבודה הציעה לפעול בגישה המונחה על ידי 

יחל בגילאים  קנאביסבסם )כלומר יצירת מצב שבו השימוש ב גיל השימוש דחייתהמטרות הבאות: 

הרחבת הגישה לתוכניות  ;תיווהתמכרו ניםמסוכ יםתדירות השימוש, שימוש ה שלהפחת מבוגרים יותר(;

 141המליצה קבוצת העבודה:לשם כך . יכונים הכרוכים בסםית לסמודעות הציבורהוהגברת  ;טיפול ומניעה

להתאים ולטריטוריות אפשרות לפרובינציות תוך מתן גיל מינימאלי לרכישה, כ 18את גיל לקבוע  •

 לרכישת אלכוהול.בהן הנהוג המינימאלי אותו לגיל 

 , בדומה להגבלות על מוצרי טבק.קנאביסלקבוע הגבלות מקיפות על פרסום מוצרי  •

                                                 

]וכך גם באילינוי, כאמור[,  רדו ומדינת וושינגטוןוקולבפרובינציות השונות בקנדה, לעומת  19 – 18גילאים אלה עומדים על  138
 .13עמ' , Discussion Paper, בדומה לאלכוהול וטבק. 21הוא  קנאביסשבהן נקבע כי גיל המינימום לרכישת 

 .7 – 2, עמ' Final Reportראו,  139

 רפואי, אינן נסקרות כאן. קנאביסהמלצות נוספות, הנוגעות ל 140
 .15בעמ' , Final Reportראו,  141

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/healthy-canadians/migration/health-system-systeme-sante/consultations/legalization-marijuana-legalisation/alt/legalization-marijuana-legalisation-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/healthy-canadians/migration/task-force-marijuana-groupe-etude/framework-cadre/alt/framework-cadre-eng.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/healthy-canadians/migration/task-force-marijuana-groupe-etude/framework-cadre/alt/framework-cadre-eng.pdf
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-ו THCכמות ת את שם החברה, שם הזן, מחיר, ו, הכוללקנאביסלחייב אריזות פשוטות למוצרי  •

CBD (Cannabidiol - קנאביסרכיב של צמח ה )אזהרות ודרישות התווייה  ,שאינו פסיכואקטיבי

 אחרות.

 להטיל סנקציות קפדניות על פרסום שקרי ומטעה, ועל פרסום המעודד שימוש יתר. •

 .תותרפויטיתועלת ם אודות אמת בפרסולחייב  •

 הגבלות הפרסום.ל ההוראות בנוגע של הפרתלתקצב ולתת כלים שיאפשרו איתור ואכיפה  •

, לרבות באמצעות המעוצבים באופן שעלול למשוך ילדים קנאביסי מוצרהפצה ומכירה של לאסור  •

דמיון למוצרי מאכל מוכרים או לסוכריות, אריזה בצבעים עזים או עם דמויות מצוירות, או 

]אני מבינה שהכוונה כאן דווקא לילדים  לילדים.אטרקטיביות תמונות וצורות אחרות שיהיו 

 בגילאים צעירים ולא לבני נוער?[

 שאיננו נגיש לילדים.לחייב אריזות אטומות, הניתנות לסגירה מחדש באופן  •

 לאכילה: קנאביסבנוסף, עבור מוצרי  •

o  אריזות סטנדרטיות של מנות יחידות, ועם סמלTHC .אוניברסלי 

o  קביעת כמות מקסימאלית שלTHC  ולמוצר.למנה 

 עם טבק, ניקוטין או קפאין. קנאביסלאסור מוצרים המערבים  •

 :סימון של בהתוויה נאותה, לרבות קנאביסלחייב מוצרי  •

o  באותיות גדולות. , שייכתבו"יש לשמור מחוץ להישג ידם של ילדים" זהרות, כגוןא 

o  רמותTHC ו-CBD. 

o מוצרי אוכל ושתיה. עבור מוצרים אכילים, דרישות החלות על 

ליצור מסגרת חקיקה גמישה, שתוכל להתאים את עצמה למידע חדש אודות מוצרים ספציפיים,  •

 ורכיבים אחרים. THCיות השימוש בתוספות ובממתקים, והגבלת כמו

 , על מנת להפחית את הסיכונים הכרוכים בהם.קנאביסייצור תרכיזי על פיקוח רגולטורי ליצור  •

ולמנוע , נמוך יותר( THC)כלומר, ריכוז  חלש יותר קנאביסלעידוד צריכה של לפתח אסטרטגיות  •

 לרבות באמצעות תמחור ומיסוי. צריכת מוצרים חזקים יותר, 

אסטרטגיות לחינוך הציבור בדבר , בשיתוף פעולה עם הפרובינציות והטריטוריות, לפתח וליישם •

נוער, הורים  לע, בדגש שימוש בסיכון מופחתדרכי , ובדבר קנאביסבהסיכונים הכרוכים בשימוש 

 להתאים את המסרים האמורים להתפתחות המדעית בהבנת הסיכונים.; וואוכלוסיות מוחלשות

על בריאות הציבור הצורך להגן ת לקבוע תמחור ומיסוי המאזנים בין לבצע ניתוח כלכלי על מנ •

 142להתמודד עם השוק השחור.הצורך ו

                                                 

יש יותר מקום לפריחת השוק השחור,  שתי המטרות הללו הן במידה רבה סותרות, שכן ככל שהשוק מפוקח ומוגבל יותר כך 142
, Final Reportוככל שהשוק פתוח וחופשי יותר כך יש סיכון של עידוד הצריכה וגישה קלה לילדים ובני נוער. בעניין זה ראו, 

 .12 – 11עמ' 

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/healthy-canadians/migration/task-force-marijuana-groupe-etude/framework-cadre/alt/framework-cadre-eng.pdf
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של צודקת , משטר מיסוי שיכלול חלוקה והטריטוריות לקבוע, בשיתוף פעולה עם הפרובינציות •

 ההכנסות.

 ליצור מערכת גמישה שתוכל להתאים את התמחור והמיסוי לשינויים בשוק. •

וכן למימון צעדי ; לצרכי ניהול, מחקר ואכיפה קנאביסהמשוק שות שימוש בהכנסות להתחייב לע •

 מניעה, חינוך וטיפול.

, בשיתוף פעולה עם גופים פדראליים, פרובינציאליים וטריטוריאליים, קנאביסמחקר הבלתמוך  •

 ולבחון את השלכותיו על מדיניות הבריאות והבטיחות.

לשתף פעולה עם השלטונות האמורים ועם מעסיקים ונציגי עובדים, על מנת לפתח מדיניות בדבר  •

 .קנאביסעבודה תחת השפעת 

 ,ה רחבות ומקיפותאסטרטגיות מניעמאמצים ומשאבים על מנת לפתח, ליישם ולהעריך  להשקיע •

, כגון מחלות נפש והרחקה קנאביסהמביאים לשימוש מסוכן בבסיסיים  םבגורמי יטפלוש

 חברתית.

 ואחראית בטוחה אספקה שרשרת יצירתהמלצות בנוגע ל

 רפואי. קנאביסלגבי הניסיון שנצבר בסיס ומוצריו ברמה הפדראלית, על  קנאביסלפקח על ייצור ה •

 לעודד שוק מגוון ותחרותי הכולל יצרנים קטנים. כדילהנהיג משטר של רישוי ופיקוח על הייצור,  •

הסטה לשוק השחור, ולאפשר להסיר ( על מנת למנוע seed-to-saleלהנהיג מערכת בקרה מלאה ) •

 מוצרים פגומים מן השוק.

( באמצעות צעדים כגון ייצור פתוח environmental stewardshipלקדם את הדאגה לסביבה ) •

(outdoor production.עם אמצעי בטיחות ראויים ,) 

 .מנהליותהוצאות הה להנהיג מערכת אגרות שתממן את •

 .קנאביסהזני ב ןשמקורותרכובות אחרות  CBDלפקח על  •

טוריאלית, ועל המכירה יברמה הפרובינציאלית והטר קנאביסלפקח על ההפצה הסיטונאית של ה •

 בשיתוף פעולה עם השלטון המקומי.הקמעונאית 

תי נמנע, לקבוע ואלכוהול או טבק באותו מקום. אם הדבר בל קנאביסלהימנע ממכירה של מוצרי  •

 מתאימות. והפרדות הגנות

דרישת מרחק מתאים  באמצעות , לרבותמיקומןואת  קנאביסלמכירת  להגביל את כמות החנויות •

 מבתי ספר, מרכזים קהילתיים ופארקים ציבוריים.

 בצוות בעל הכשרה וידע מתאימים.המאוישות , קנאביסלהפעיל חנויות ייעודיות לממכר  •

 באמצעות הדואר.  קנאביסישיר של  להפעיל מערכת לממכר •

 לצרכי פנאי, בתנאים הבאים: קנאביסלאפשר גידול עצמי של  •

o  צמחים למקום מגורים. 4עד 

o  לצמח סנטימטר 100עד גובה של. 

o  מסוכנותאיסור על דרכי ייצור. 
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o  נוער.בני נקיטת אמצעי בטיחות על מנת למנוע גניבה וגישה לבחיוב 

o המקומי.שור של השלטון פיקוח ואי 

 הציבור בריאות על להגנהנוספות בנוגע  המלצות

להמעיט באישומים פליליים על עבירות קלות. יש ו, וישימיםלהטיל עונשים ברורים, מידתיים  •

 להותיר כעבירות פליליות:

o בניגוד לחוק ייצור בלתי חוקי, סחר, החזקה למטרות סחר ולמטרות ייצוא וייבוא. 

o .מכירה לבני נוער 

 ., כלומר העברה שלא למטרת רווח"העברה חברתית" ההפצה  יסורלהחריג מא •

, הנאותיםהמאפשרת הטלת עונשים חמורים יותר במקרים גמישות עם הטיל קנסות מנהליים, ל •

 על הפרת תנאי הרישוי בנוגע לייצור, הפצה ומכירה.

 .קנאביסלשקול חקיקה ייעודית לנושא ה •

ערך של -מיובש, וכמויות שוות קנאביסגרם  30-להגביל את הכמות המותרת בהחזקה ובמכירה ל •

 לא מיובש. קנאביס

 .קנאביסבמקומות ציבוריים גם למוצרי על עישון  םאיסוריהלהרחיב את  •

בציבור. יש להטיל סייגים על מנת למנוע צריכתו  קנאביסלאפשר התרת מקומות ייעודיים לצריכת  •

 והול, על ידי קטינים, ועל מנת להגן על בריאות הציבור ובטיחותו.יחד עם אלכ

שתבהיר כי צריכת  ,אסטרטגיה חינוכית לאומית ,לפתח, יחד עם הפרובינציות והטריטוריות •

נים הכרוכים ופוגעת בכושר ותמנע נהיגה תחת השפעתו, תיידע את הציבור בדבר הסיכ קנאביס

 .בתחום זהאמצעי האכיפה לוחקיקה ובכל הנוגע ל, על בני נוער שבכך, בדג

ופגיעה בכושר, על מנת לבחון קביעתה של רמה  THCלהשקיע במחקר בדבר הקשר בין רמות  •

 אסורה בחוק, בשיתוף עם גופים העוסקים בכך.

 בדם. THCלבדיקה מהירה של רמת  מכשורלפתח  •

 , לרבות מומחים ובודקים.הכשרת גורמי האכיפהבביכולת האכיפה ולהשקיע  •

פליליים, בהתאם ל עונשים מנהלייםלעשות שימוש בכל רמות הממשל במדרג ענישה הנע בין  •

 נהגים חדשים וצעירים.צריכה של לחומרת העבירה, עם אפס סובלנות כלפי 

 ההסדרה של מיטבי ליישוםבנוגע  המלצות

 בכל רמות הממשל, לרבות בתחומי המעבדות, קנאביסכשירויות ומיומנויות לטיפול בלפתח  •

 לתקצב זאת.כן בקרה והמחקר וההדרכה, הפיקוח וה, הרישוי

לערוך הערכה כוללת של המערכת מדי חמש שנים, על מנת לבחון אם זו עומדת ביעדיה, ולדווח  •

 על כך לציבור.

יות מנו, על מנת לבחון הזדאותןדות וארגונים המייצגים יהאוכלוסיות היל מנהיגילשתף פעולה עם  •

 .קנאביסבשוק הלשילובן 
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 קנאביסאת הלהכיר לספק לציבור את המידע והידע הדרוש על מנת להבין את ההסדרה ו •

ולפתח מסרים ממוקדים ומותאמים בשוק; בעלי העניין השונים המעורבים בדגש על והשפעותיו, 

 תרבותית לאוכלוסיות הילידות.

 בידע ובניסיון הקנדי.לאומית -הביןהקהילה לשתף את  •

משרד  פתח 2017בנוסף לכך, בנובמבר  ן היו הבסיס לחקיקה שהתקבלה.המלצות קבוצת העבודה אכ

שהתקבלו מן תקציר של הפניות  םיום בעניין, ולאחר מכן פרס 60בהתייעצות ציבורית בת הבריאות 

 143הציבור במסגרת ההתייעצות.

 

 קנאביסחוק ה  .2.2

 144החוק קובע כי מטרתו היא להגן על בריאות הציבור ובטיחותו, ובייחוד:

 ;קנאביסעל בריאותם של צעירים באמצעות הגבלת גישתם ללהגן  •

 ;קנאביסלצרוך  יונותלהגן על צעירים ואחרים מפני פית •

 ;הפעילות הפלילית בייצורו לשם הפחתת קנאביסלאפשר ייצור חוקי של  •

 ;, באמצעות עונשים וצעדי אכיפה הולמיםקנאביסלהרתיע מפני מעשים אסורים הקשורים ב •

 ;קנאביסל מערכת האכיפה הפלילית בקשר ללהפחית את העומס ע •

 איכות;-המיוצר תוך בקרת קנאביסלאפשר גישה לאספקה של  •

 .קנאביסלסיכונים הבריאותיים הכרוכים בשימוש ב יתמודעות הציבורהאת  להגביר •

ואת תנאיהם,  קנאביסמונה ומפרט את איסורי הלגליזציה שבחוק מנוסחת בלשון שלילית. כלומר, החוק ה

 , כדלהלן.מותר השימוש בסםך נלמד שבאופנים אחרים ומתוך כ

 145:על פי חוק זה, אסור אושראלא אם כן הדבר מ

 146.בשמיו קנאביסגרם  30-ומעלה להחזיק במקום ציבורי יותר מ 18לאדם בן  •

 .בלתי חוקי קנאביסלהחזיק  •

 .מיובש קנאביסגרם  5-בכמות השווה ליותר מ קנאביס, להחזיק 18 – 12יל גלצעיר ב •

 .נובט או פורח אחד או יותר קנאביסלהחזיק במקום ציבורי צמח  •

                                                 

ation of Cannabis: Summary of Comments Proposed Approach to the Regulראו, בפורטל הממשלתי של קנדה,  143

, Health Canada, March 19, 2018Received During the Public Consultation :2020בנובמבר  4. כניסה אחרונה. 
144 Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16), Section 7 – Purpose, 7(a) – (g). 
145 Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16), Part 1 – Prohibitions, Obligations and Offences, Division 1 – Criminal  

Activities, Section 8(1) – Possession, 8(1)(a) – (f). 
 מיובש שווה ערך קנאביסגרם אחד של כך למשל, . קנאביסמוצרי לשאר הסוגים של  שוות הערךבנספח לחוק נקבעו הכמויות  146

 .Schedule 3טרי. ראו, שם,  קנאביסגרם  5-ל

 

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/drugs-health-products/summary-comments-public-consultation-regulation-cannabis/summary-comments-public-consultation-regulation-cannabis.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/drugs-health-products/summary-comments-public-consultation-regulation-cannabis/summary-comments-public-consultation-regulation-cannabis.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76969
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-25.html#h-78533
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 .שאינם נובטים או פורחים קנאביסצמחי  הלהחזיק יותר מארבע •

 .קנאביסלארגון להחזיק  •

במקרים החמורים יותר )כאשר התביעה מטפלת היברידית:  פליליתהאמורות היא עבירה הפרת ההוראות 

 שגובהוקנס  -במקרה של ארגון ) עונש של עד חמש שנות מאסרנושאת יא ה( indictable offense-בה כ

 ובמקרים הקלים יותר )כאשר ננקט בגינה הליך של 147,(המשפט-נתון לשיקול דעתו של בית המקסימאלי

summary convictionאו שניהםשישה חודשים, מאסר עד קנדי דולר 5,000קנס עד נושאת עונש של יא ( ה , 

שיקול נתונה לנגד העבריין  הליך שיינקטבחירת ה 148.קנדי( דולר 100,000ד עקנס  -במקרה של ארגון )

 תחולת העבירה מקרים שלהחוק מחריג מ 149.ותלויה בנסיבות ביצוע העבירה וחומרתןדעתה של התביעה, 

כלומר, אין להאשים  150מצבי חירום.סיוע ב תלקבל שהתגלו אגב פניה קנאביסהפרת איסורים הנוגעים ל

אדם אחר ואף לא אחרים, לחיי או  ואשר פנה לשירותי חירום בשל סיכון לחייאדם  קנאביסבעבירת 

ראיות  . כמו כן,אותה קריאה לעזרהעל פי ראיות שהושגו או התגלו כתוצאה מרק מקום, אותו שנמצא ב

עילה  הפרה של תנאי שחרור או לא ישמשו לביסוס טענה בדבר  שהושגו או התגלו בנסיבות האמורות

 נישה על תנאי.עלהפעלת 

 , כלומר העברתו לאחרים, בכמות שמעל הכמות המותרתקנאביסאיסורים דומים חלים על הפצה של 

חל איסור כך גם  151.)בכל כמות( על העברתו לקטינים ולארגוניםחל איסור , וכן להחזקה במקום ציבורי

אליו העביר את הסם שהאמין שגילו של האדם לנאשם אם אין זו הגנה  152לשם הפצה. ת הסםלגבי החזק

 עבירות ההפצה הן עבירותגם  153הוא נקט באמצעים סבירים לוודא זאת. , אלא אם כן18הוא מעל 

 - שנים, ובמקרה של ארגון 14הוא מאסר עד  indictable offenceבמסלול של  ןהעונש עליה 154ת.יוהיבריד

 העונש summary convictionבמסלול של  155המשפט.-נתון לשיקול דעתו של בית קסימאליהמ קנס שגובהו

, או שישה חודשים, מאסר עד קנדי דולר 5,000קנס עד  על עבירות ההפצה, מלבד הפצה לקטינים, הוא

 157, או שניהם.חודשים 18, מאסר עד קנדי דולר 5,0001קנס עד העונש על הפצה לקטינים הוא  156שניהם.

 158.קנדי דולר 100,000במקרה של ארגון, העונש הוא קנס עד 

                                                 

 שם. (i)(a)(2)8ראו סעיף  147
Criminal  –Division 1 Prohibitions, Obligations and Offences,  –Part 1  ),Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16ראו,  148

, (b))(a)2, 8(unishmentP –) 2, Section 8(Activitiesוראו שם עוד בדבר הענישה לקטינים, הכפופה ל .- Youth Criminal 

Justice Act. 
, ועבירות היברידיות דוגמת עבירה זו, ראו, summary conviction, מסוג indictable offenseעל ההבדל בין עבירות מסוג  149

 .2020בנובמבר  3. כניסה אחרונה: Criminal Offencesהמשפטים של קנדה,  באתר האינטרנט של משרד
 . (1)81.1– (5)ראו סעיפים  150
Criminal  –Division 1 , rohibitions, Obligations and OffencesP –art 1 P ),Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16ראו, 151

Distribution –(1) 9Section , Activities. 
 .)ngDistributiPossession for Purpose of  –) 2Section 9שם,  152

 .)Defence –, (4) )3Section 9, שם 153
 .)Punishment –) 5Section 9שם, ראו  154

 .(iii) ,(i)(a)(5)9סעיף שם,  155
 .)b9(5)(i)(שם, סעיף  156

 .)i)(ib9(5)(שם,  157
 .)i)v9(5)(b)שם,  158

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/victims-victimes/court-tribunaux/offences-infractions.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
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כללי באופן איסור המכירה חל  159הוראות דומות ועונשים דומים חלים על מכירה, בהתאמות הנדרשות.

המכירה מותרת רק על ידי בעלי רישיונות והחוק מגביל את המכירה ומעלה, שכן  18גם על מכירה לבני 

ועל החזקתו  אביסקנעל ייבוא וייצוא של גם איסורים ועונשים דומים חלים  160)וראו להלן(. באופנים שונים

 162.קנדי( דולר 300,000הוא קנס עד  , העונש בגין עבירה זובמקרה של ארגון) 161לשם כך

 ,to cultivate) גדל, להפיץ או לקצורומעלה ל 18לאדם בן  ר על פי חוק זה, אסוראושאלא אם כן הדבר מ

propagate or harvest)163:, או להציע לגדל, להפיץ או לקצור 

 .חוקי-בלתי קנאביסכי גדל מידוע לו ש קנאביסצמח  •

 164מקום מגורים אחד.אחת ב-תבב קנאביסצמחי  היותר מארבע •

 165ארגונים. או, וכן גידול על ידי קטינים גידול פרטי שלא במקום המגורים של המגדלעל  החוק גם אוסר

במסלול  167.שנים 14הוא מאסר עד  indictable offenceהעונש עליה במסלול של  166ת.יהיבריד העביר זוגם 

 168,, או שניהםשישה חודשים, מאסר עד קנדי דולר 5,000קנס עד  הוא העונש summary convictionשל 

 169.קנדי דולר 100,000ובמקרה של ארגון, קנס עד 

החזקה, ייצור, מכירה, הפצה וייבוא של כל דבר שנועד לשמש לייצור, מכירה או הפצה על החוק גם אוסר 

 171שנים. 7 הוא מאסר עד indictable offenceבמסלול של  עבירה זו העונש על 170חוקי.-בלתי קנאביס של

, או שישה חודשים, מאסר עד קנדי דולר 5,000קנס עד הוא  summary convictionבמסלול של העונש עליה 

 173.קנדי דולר 100,000ובמקרה של ארגון, קנס עד  172,שניהם

                                                 

Criminal  –Division 1 Prohibitions, Obligations and Offences,  –Part 1  ),Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16ראו,  159

5(b)(iii) –(a) (1)10, Section Activities.  
 Prohibited  –3 , Section 3elling and DistributingS – DSubdivision Other Prohibitions,  –Division 2וראו עוד שם, 160

Classes of Cannabis That an Authorized Person May Sell –ule 4 chedS Sales;  שם; בפורטל  35. וראו עוד, סעיף
 .2020בנובמבר  4. כניסה אחרונה: N52 Obtaining and Renewing a Cannabis LicenceEDהממשלתי של קנדה, 

 .3 –(1) 11(ii)(b)ראו שם, סעיף 161
 .i)i(b)(i3)(11שם, סעיף 162
163 Criminal  –Division 1 , rohibitions, Obligations and OffencesP –art 1 P ),Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16

, 12(4)(a), (b)lderOge or Aears of Y18  —arvesting Hropagation and PCultivation,  –) 4(12Section , Activities. 

 .קנאביס, בדבר "ייצור" )כלומר עיבוד( בלתי מאושר של (3) – (1)12וראו עוד, סעיפים  
 ropagation and PCultivation,  -Section 12(5). וראו עוד,  House-Definition of Dwelling –Section 12(8)ראו הגדרה,  164

Harvesting — Dwelling-House Limit. 
 . rganizationsOersons and Poung Y —sting arveHropagation and PCultivation,  –Section 12(7) שם,  165
 שם. (10)12וראו עוד סעיף  . Punishment –12(9) Sectionשם,  166
 .12(a)(9)סעיף שם,  167
 .b)(9(12(i)(שם, סעיף  168
 .)i)i12(9)(b)שם, סעיף  169

170 Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16), Part 1 – Prohibitions, Obligations and Offences, Division 1 – Criminal 

Activities, Section 13(1) – Possession, Etc., for Use in Production or Distribution of Illicit Cannabis. 
 .Punishment,  –3(2) Section 1(a)(2)13שם,  171
 .b)(2(13(i)(שם, סעיף  172
 .i)i)(b)(2(31שם, סעיף  173

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-5.html#h-77244
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-26.html#h-78541
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/publications/edn52/obtaining-renewing-cannabis-licence.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
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העונש על  174העבירות האמורות.שם ביצוע ל םיהקטינים ולעשות שימוש בשירותלערב החוק אוסר בנוסף, 

 summaryהעונש עליה במסלול של  175שנים. 14 הוא מאסר עד indictable offenceעבירה זו במסלול של 

conviction  ובמקרה של ארגון, קנס  176,, או שניהםחודשים 18 , מאסר עדקנדי דולר 5,0001קנס עד הוא

 177.קנדי דולר 000,003עד 

 ענישהב הדעת שיקול

קובע כי המטרה הבסיסית . החוק העבירות האמורותבגין בדבר שיקולי הענישה הוראות החוק גם כולל 

של כל גזר דין על עבירה שבחלק זה של החוק היא לתרום לכיבוד החוק ולקיומה של חברה צודקת, שקטה 

 178והכרה בנזק שנגרם לקרבנות ולקהילה. מתאימות ותבבנסילעבריין ובטוחה, תוך עידוד שיקום וטיפול 

-על בית 179,ניסיון או סיוע לביצוען ,בקשירת קשראו כאשר הורשע אדם בעבירה מן העבירות האמורות, 

 180:המורשעאם  המשפט הגוזר את דינו לשקול כל נסיבה מחמירה רלוונטית, לרבות

 ה.עבירהנשא, השתמש או איים לעשות שימוש בנשק בקשר לביצוע  •

 נקט באלימות או איים לעשות זאת בקשר לעבירה. •

או  ספר-לשם מכירה או הפצה, בתוך או בסמוך לבית קנאביס, או החזיק בקנאביסמכר או הפיץ  •

 בו מבקרים קטינים.שכל מקום ציבורי אחר 

 181הורשע בעבר בעבירת סמים. •

המשפט השתכנע כי מתקיימת אחת מן הנסיבות המחמירות האמורות אך מחליט שלא לגזור -אם בית

המשפט רשאי לעכב את גזירת הדין על מנת לאפשר למורשע להשתתף -בית 182לנמק זאת. יומאסר, עלעונש 

 183בתוכנית טיפולית מאושרת.

  ותוויות ותאריז, פרסוםמכירה, הוראות בנוגע ל

העלולים מוצרים, פרסומות ואריזות על ייצור , החוק אוסר  צעירים על ידי קנאביסעל מנת למנוע צריכת 

במקומות  קנאביספרסומות ל; על אמצעות מכונותשירות עצמי ובב קנאביסמכירת ; על למשוך אותם

פרסום שקרי ומטעה, מתן חסויות והמלצות וסוגי פרסום אחרים העלולים על וכן ; נוער-נגישים לבני

, שלוש שנות מאסר, או קנדי מיליון דולר 5קנס עד  ואהעל הפרת הוראות אלה המרבי העונש לפתותם. 

                                                 

174 Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16), Part 1 – Prohibitions, Obligations and Offences, Division 1 – Criminal 

Activities, Section 14(1) – Use of Young Person. 
 .Punishment, 14(2)(a) –4(2) Section 1שם,  175
 .b)(2(14(i)(שם, סעיף  176
 .i)i)(b)(2(41שם, סעיף  177

178 Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16), Part 1 – Prohibitions, Obligations and Offences, Division 1 – Criminal 

Activities, Section 15(1) – Sentencing. 
179 Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16), Interpretation, Section 2(1) – Definitions, “Designated Offence”. 
180 Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16), Part 1 – Prohibitions, Obligations and Offences, Division 1 – Criminal 

Activities, Section 15(2) – Factors to Take into Consideration, 15(2)(a)(i) – (iii). 
 .51(b)(2)שם, סעיף ראו  181

 . Reasons – )315(Section שם, 182
 .)Drug Treatment Court Program, 15(4)(a), (b) –) 4Section 15שם, ראו  183

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-1.html#h-76881
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-2.html#h-76980
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, דיווחים ומאמרי איסורי הפרסום יצירות ספרותיות, אומנותיות ומדעיותהחוק מחריג מ 184שניהם יחד.

 185מכוונים לעוסקים בכך ולא לצרכנים.דעה, ופרסומים ה

 186, לרבות:לסםאו כל אביזר או שירות הקשור  קנאביס, אסור לפרסם אלא אם הדבר אושר על פי חוק זה

 באמצעות העברת מידע בדבר מחירו והפצתו. •

  :למשל .צעיריםעבור ( appealingלהיות מושכת )עלולה בדרך שיש בסיס סביר להניח כי היא  •

o חיים, אמיתי או פיקטיבי(.-אדם, דמות או בעל באמצעות תיאור 

o ( באמצעות המלצה או הודעת תמיכהtestimonial or endorsement המוצגת או מועברת )

 בכל דרך.

o יוצראו , עם כל אלמנט מיתוגי שלהם באופן המקשר אותם ה שלהם או שלבאמצעות הצג 

 187או תעוזה., חיוניות, סיכון ריגושחיים זוהר, בילוי,  , אורחדימוי של

ושל אביזרים ושירותים  קנאביסשל  ממותגיםו אינפורמטיבייםהחוק מחריג מאיסור הפרסום פרסומים 

במקומות מופיעים ומעלה,  18ממוענים באופן אישי ושמי למי שהוא בן  188אם הם:אליו קשורים ה

אמצעים סבירים להבטיח וננקטו באמצעי פרסום כלליים מופיעים , צעיריםלהאסורים על פי חוק 

כמו כן,  189במקומות או באופנים שהותרו בתקנות.אם פרסומם נעשה ו, לצעיריםשהפרסום איננו נגיש 

מכירה, הם בנקודת מ, רשאי לפרסקנאביסל ם הקשוריםושירותי םאביזרי או קנאביסאדם הרשאי למכור 

 190מחירם.ו ובלבד שהפרסום יכלול רק את זמינותם

                                                 

 .2020בנובמבר  4ניסה אחרונה: כ .The Cannabis Act: The Facts של קנדה,ראו, בפורטל הממשלתי  184

שר זוכה להגנה ברמה פחותה מזו של יש לציין את הניגוד בין ארה"ב לקנדה בעניין זה. למרות שמדובר בביטוי מסחרי, א 
ביטויים פוליטיים, נראה כי הגבלות רחבות כאלה שבחוק הקנדי לא היו עוברות את מבחן החוקתיות בארה"ב. כך עולה 
מפסילת יוזמות להגבלת פרסום מוצרי טבק על ידי בית המשפט העליון שלה. בעניין זה ראו, באתר האינטרנט של הכנסת, נתי 

. וראו עוד, באתר 2010בדצמבר  7, ל' בכסלו תשע"א, סקירה משווה – של מוצרי טבק הגבלות על פרסום ושיווקפרלמן, 
 ,.Tamara Lange, J.D., Michael Hoefges, J.Dשל ממשלת ארה"ב, National Institutes of Health-האינטרנט של ה

Environment: Regulating Tobacco Product Advertising and Promotions in the Retail “ ,Ph.D., and Kurt M. Ribisl

896 – 878 Journal of Law and Medical Ethics (Winter 2015)”, 43:4 A Roadmap for States and Localities. 

 .2020בנובמבר  4כניסה אחרונה:  
Other  – 2ivision D Prohibitions, Obligations and Offences, –Part 1  ),Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16ראו,  185

Application-Non –6 Section 1, Promotion –Subdivision A , Prohibitions. 

 .Promotion, 17(1)(a)  –7(1) Section 1– (e)שם,  186
באופן מסחרי, שם מסחרי, לבוש ייחודי, לוגו, סידור גרפי, עיצוב או סיסמה ששם מותג, סימן המונח "אלמנט מיתוגי" כולל  187

 .Cannabis Act (S.C. 2018, cאו לאביזר או שירות הקשורים אליו. ראו,  קנאביסים אסוציאציה לקשורים או מעוררסביר 

”Brand Element“Definitions,  –, Section 2(1) nterpretationI ),16. 
Other  –Prohibitions, Obligations and Offences, Division 2  –Part 1  ),Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16, ראו  188

, annabisC —romotion Pnformational I —Exception  –17(2) , Section Promotion –Subdivision A Prohibitions, 

17(2)(a) – (e); Section 17(3) – Exception — Informational Promotion — Cannabis Accessories and Services, 

17(3)(a) – (e). 
כאשר הפרסומת יכולה להישמע או להיראות מחוץ  קנאביסהתקנות אכן הוסיפו, מלבד הוראות אחרות, איסור על פרסום  189

6.1Part ), 144-Cannabis Regulations (SOR/2018 , במאגר החקיקה של קנדה, למקום האסור על פי חוק לקטינים. ראו

ermittedPt Noersons are Poung Yhere WPlace  –104.17  , SectionromotionP –.138  -105 . 

 .2020ר נובמבב 8כניסה אחרונה:  
)Point of Sale —Exception  –) 5Section 17( ;Cannabis — Point of Sale —Exception  –) 4Section 17 ראו שם,  190

— Cannabis Accessories and Services. 

 

https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2018/06/backgrounder-the-cannabis-act-the-facts.html
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/32bf8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_32bf8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_7405.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5241165/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5241165/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-4.html#h-77141
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-1.html#h-76881
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-4.html#h-77141
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2018-144/page-17.html#h-1203993
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2018-144/page-17.html#h-1203993
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באמצעות אלמנט מיתוגי שלהם על אליו או אביזרים ושירותים הקשורים  קנאביסלפרסם מתיר  החוק

שיש בסיס סביר  ,צעיריםעם  תאסוציאטיביהקשור  מוצר, מלבד קנאביסאו אביזר  קנאביסשאיננו  מוצר

זוהר, בילוי, ריגוש, חיוניות, עם  תאסוציאטיביאו הקשור  צעיריםעבור  וא עשוי להיות מושךלהניח כי ה

 191ן או תעוזה.סיכו

ליצור רושם כזה שעלול ( או false, misleading or deceptive) מטעהשקרי או פרסום  םהחוק אוסר לפרס

תכונות, ערך, כמות, הרכב, חוזק, ריכוז, זיקוק, איכות, יתרון, בטיחות, ל בכל הנוגע קנאביסה מטעה אודות

חלים גם על פרסומים ותשדירים שמחוץ  איסורי הפרסוםכל  192השפעות בריאותיות וסיכונים בריאותיים.

 194של פרסומים אסורים, בתמורה או ללא תמורה.ה הפצכל וגם על  193,למדינה

, או אליואביזרים או שירותים הקשורים באו  קנאביסשל  ממותגיםאסור לעשות כל שימוש באלמנטים 

מסגרת ן ישיר או עקיף, ב, באופכאמוראו אביזר או שירות  קנאביסבשמו של אדם המייצר, מוכר או מפיץ 

 קנאביסשל  ממותגיםאלמנטים אסור להציג  195.כלשהו חסות לאדם, גוף, אירוע, פעילות או מתקןמתן 

אסור לאדם המוכר  196.או כחלק משמו של מתקן כאמור משמש לספורט או לפעילות תרבותה במתקן

ללא תמורה, או בתמורה לרכישה של כל מוצר או שירות  קנאביסאו אביזר  קנאביסאו להציע לתת  קנאביס

 198.קנאביסאו אביזר  קנאביסלרכישת  וןכפיתידבר כלשהו או  או להציע שירותלתת כמו כן, אסור  197אחר.

 בתקנות גם נקבעו הוראות  199.ותוויות אריזות על גם חלותהפרסום  לאיסוריבמהותן הוראות דומות 

 בכל, למשלהשונים,  קנאביס, עטיפות ותוויות של מוצרי האריזותבדבר דרכי פרסום,  מפורטותוהגבלות 

מותרים  צבעיםו חומריםלשמירה על טריות, ל, ילדים של םבטיחותעל  שמירהלמותרים,  מינוניםל הנוגע

אחר,  אינפורמטיביו תזונתי מידעבדבר הצגת  איסוריםלו חובותל, ואחרות בריאותיות אזהרותלואסורים, 

 200וכדומה. ,הסטנדרטי קנאביסה סמללתפוגה,  תאריךל

באופן שעשוי  אליו הקשורים םאו אביזרי הסם את להציג קנאביסהמורשה למכור  לאדםכמו כן, אסור 

 עליב קנאביס אביזרי או קנאביס מכורלבנוסף, אסור  201ם.לראות לצעירים אפשרשית כך לידי הביאל

וכן אסור  202,צעירים עבור מושכים להיות עלוליםשיש בסיס סביר להניח כי הם  תכונהאו  צורה, מראה

                                                 

 .)hingsTther Olement on Erand B —Exception  –) 6Section 17שם,  191
Other  –Prohibitions, Obligations and Offences, Division 2  –Part 1  ),Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16ראו,  192

False  –; 18(2) Cannabis — PromotionFalse  –(1) 8, Section 1Promotion –Subdivision A Prohibitions, 

Promotion — Cannabis Accessories. 
 . Promotion Using Foreign Media –20 Sectionשם,  193

 שם. (2)23. וראו עוד סעיף romotionsProhibited Ptc. of EPublication,  – 3(1)Section 2שם,  194

 .Sponsorship, 21(a)  – 1Section 2– (iii)(b)שם,  195
 .a2, 2Name of Facility – 2Section 2)( – (iii)(b)שם,  196

 .Inducements, 24(1)(a) –4(1) Section 2שם,  197

 — Section 24(2) – Exceptionמותר לתת או להציע את אלה לאדם שרשאי לייצר, להפיץ או למכור אותם. ראו שם,  

Cannabis; 24(3) – Exception — Cannabis Accessories. 
 .(c) ,(b)(1)24שם, סעיף  198

199 Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16), Part 1 – Prohibitions, Obligations and Offences, Division 2 – Other 

Prohibitions, Subdivision B – Packaging and Labelling, Sections 25 – 28. 
Sections Packaging and Labelling –Part 7  ),144-Cannabis Regulations (SOR/2018 ,ראו, במאגר החקיקה של קנדה,  200

 .2020 נובמברב 8כניסה אחרונה:  . 138 - 105
 Cannabisבמאגר החקיקה של קנדה, בעניין זה ראו עוד,  . Sections 2isplayD – CSubdivision ,9 – 30שם,  201

 Promotion –Part 6.1 , Section, 144)-(SOR/2018 Regulations.  :2020באוקטובר  8כניסה אחרונה. 
 . Appeal to Young Persons –31  Section ,elling and DistributingS – DSubdivisionשם,  202

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-4.html#h-77141
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-5.html#h-77220
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2018-144/page-18.html#h-848497
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-5.html#h-77239
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2018-144/page-17.html#h-1203993
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-5.html#h-77244
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בתצוגת שירות עצמי ובאמצעות  קנאביס אוסר מכירה שלהחוק גם  203.צעיריםל קנאביסלמכור אביזרי 

 204מכונה.

 ועבירות קנס ענישה, נוספות עבירות

 קפאין, ניקוטין עם בתערובת קנאביס למכור האיסור הוא קנאביס מכירת על החל נוסף איסור

על  והיתרים רישיונות בעלי על שחלים ואיסורים חובות בדבר כלליות הוראות כוללגם החוק  205.ואלכוהול

ביקורות, ; וכן בכל הנוגע לחוקי לשוק השחור קנאביסלמניעת הסטת  בדבר מנגנון מעקב 206;פי החוק

  207.וכדומה חוקי-בלתי קנאביס שלתפיסה חיפושים, 

 עונשים לגביהן ושנקבע אלה מלבד, פיו על נקבעוש צוויםהו תקנותההעונש על הפרת הוראות החוק או 

 שלזאת בהליך פלילי  כל, שנים או שניהם 3או מאסר עד  קנדי דולר מיליון 5 עד קנס הוא, אחרים

indictable offence.208 של  בהליךionsummary convict, עד קנס הוא העונש ראשונהמדובר בעבירה  כאשר 

יותר,  או שניהמדובר בהרשעה בעבירה  כאשראו מאסר עד שישה חודשים או שניהם.  קנדי דולר 250,000

של בהליך עבירות אלה  209חודשים או שניהם. 18או מאסר עד  קנדי דולר 500,000 עד קנס הוא העונש

summary conviction חלק נטלונושאי משרה של חברות אשר ו דירקטורים 210.שנה לאחר מתיישנות 

הן על עבירות אלה די להוכיח כי  באישום 211.לביצועןבביצוע עבירות אלה, חלה עליהם אחריות פלילית 

הפרת הוראות אלה היא  212.הזדהה לא הסוכן או העובדעל ידי עובד או סוכן של החברה, אף אם בוצעו 

 213נמשכת.עבירה מתחדשת ונפרדת בכל יום שההפרה מתבצעת או 

                                                 

 . ersonPoung Yccessory to Annabis Caelling S –Section 32(1)שם,  203

, אלא אם כן הוא נקט באמצעים סבירים לוודא 18את הסם הוא מעל שלו מכר האמין שגילו של האדם אם נאשם לאין זו הגנה  
 .Section 32(2) – Defenceשם,  זאת.

 . Dispensing Device –Service Display; Section 37 -Self –Section 36ראו שם,  204
Other  –Prohibitions, Obligations and Offences, Division 2  –Part 1  ),Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16ראו, 205

 –Schedule 5 Prohibited Substances;  –) 14(, Section 3elling and DistributingS – DSubdivision Prohibitions, 

Prohibited Substances שם. (2)34. וראו עוד, סעיף 

Sections 5.1, 5.2, 144)-(SOR/2018 Cannabis Regulations ,בתקנות נקבעו חריגים לכך. ראו, במאגר החקיקה של קנדה,  

 .2020בר בנובמ 9. כניסה אחרונה: 104 ,102.3 ,102.2 ,102.2 ,101.2
 . Sections 38 sObligation –Division 3 ; Other Prohibitions – ESubdivision ,– 43ראו שם,  206
 וההיתרים הוראות מפורטות בדבר הרישיונות. Part 11, Sections 61  –2 Part  ,)Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16- 151, ראו 207

ראו, במאגר  נקבעו בתקנות שעל פי החוק. קנאביס, לגידול, עיבוד, מכירה, עריכת בדיקות מעבדה, ייצוא ויבוא של השונים
 oles RIndustryורטל הממשלתי של קנדה, . וראו עוד, בפSOR/2018 Cannabis Regulations)-(144החקיקה של קנדה, 

nder the Cannabis ActUesponsibilities Rand  ;nder the Cannabis ActURegulations . 

 .2020בנובמבר  8כניסה אחרונה:  
 . Penalty, 44(a) –44  , SectionMiscellaneous –Division 4שם,  208

 .(b)44שם, סעיף  209
 . Limitation Period –Section 45שם,  210
 . tcEfficers, Oorporate COffences by  –Section 46.שם,  211
 . Employees or Agents or Mandatories –Section 48שם,  212
 . Continuing Offence –Section 47שם,  213

יש לציין כי מלבד שני המסלולים הפליליים הללו, יש אפשרות להטיל קנסות מנהליים בגובה של עד מיליון דולר קנדי על מפרי  
 ,Sections , Administrative Monetary Penalties –Part 10 Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16) 110ראו, הוראות החוק. 

– 127. 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-27.html#h-78549
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-27.html#h-78549
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-5.html#h-77244
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2018-144/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-6.html#h-77275
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-4.html#h-77141
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2018-144/index.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/resources/roles-responsibilities-under-cannabis-act.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/resources/roles-responsibilities-under-cannabis-act.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/regulations-support-cannabis-act.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-6.html#h-77291
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-15.html#h-77961
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 של וגידול מכירה, הפצה, החזקה עבירות לגבי -של עבירות קנס באמצעות דוחות  מסלול גםהחוק כולל 

, קנאביסשישה צמחי  דמיובש, או ע קנאביסגרם  50-עד כמות השווה ל 214,מותרל שמעבר בכמויות קנאביס

אינו מותיר  באשמה אךתשלום הקנס מהווה הודאה  216.קנדי דולר 200הקנסות הם בגובה  215לפי העניין.

המשפט של הנאשם בקשר לעבירה לא ישמשו לכל צורך שעשוי לזהותו -רישומי בית 217.רישום פלילי

 219כך גם אם הנאשם טען לחוסר אשמתו והורשע, או אם לא שילם את הקנס במועדו. 218.עימה

 פרובינציאלית הסדרה

שאותה חקיקה   ובלבד 220,פרובינציאלית חקיקה פי שעל ברישיונות קנאביס של והפצה מכירהמתיר  החוק

, 18 גילל למי שמתחת שייצורו מורשה על פי החוק, שהיא תאסור מכירה  קנאביסתתיר רק מכירה של 

 מתאימים צעדים ונקיטתהמוכרים והמפיצים  פעילותשהיא תחייב שמירת רשומות מתאימות של 

 221.השחור לשוק יוסט קנאביסשה הסיכון להפחתת

 קנאביסה של המכירהו ההפצהבעצמן את  להסדיר ולטריטוריותדו לאפשר לפרובינציות סעיפים אלו נוע

 זו במסגרתעל כך.  פיקוחהו ישוירה דרישותו המכירהמקומות  המכירה, דרכיל הנוגע בכל לרבות, בתחומן

, כמויות (הפדראלי המינימום גיל) 18-לקבוע גיל מינימום גבוה יותר מ רשאיות והטריטוריות הפרובינציות

 שוקמגבלות נוספות על  להטיל כןו, הפדראלי החוק פי על המותרת הכמות מן יותר קטנות מקסימאליות

גבוהה  קסימאליתבפועל, אף אחת מהפרובינציות והטריטוריות לא קבעה כמות מ 222.בתחומן קנאביסה

 המינימום גיל את העלתה אף קוויבקו 19-העלו את גיל המינימום ל ,חוץ מאלברטה ,גרם, אך כולן 30-מ

מתבצעת בחנויות פרטיות מורשות, אך ברובן החנויות  קנאביסבחלקן מכירת  2020.223 שנת מתחילת, 21-ל

, פרטית מופעלות על ידי הממשלה עצמה. בכולן יש גם אפשרות לרכישה בחנות מקוונת קנאביסלממכר 

 או, מקוונת ממשלתית חנות דרך רק היא המכירה, (Nunavut) נונאווטבטריטוריית  .או ממשלתית

                                                 

 .Sections 51(1)(a) Ticketable Offences –Part 2  ),Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16 ,– (3)60ראו,  214
 שם. (c)52, סעיף שנתפס בהליך כזה מוחרם קנאביס.  51(2)(a)– (i)ראו שם, סעיף  215
 .(b)(4)51. וראו עוד סעיף (a)(4)51ראו שם, סעיף  216
 .Consequences of Payment, 52(a) –52  Sectionשם,  217
 .(b)52שם, סעיף  218
 . (1)53– (2)54ראו שם, סעיפים  219

 שם. 55וכך גם אם הוטל על הנאשם עונש מאסר, בשל סירובו לשלם את הקנס אף שהוא מסוגל לשלמו. ראו סעיף  

 שם. 55.1חת תשלומו. סעיף אי תשלום הקנס מהווה עילה לשלילת רישיונות ממשלתיים, או השעייתם, עד להוכ 
, סעיף (2)69וראו עוד סעיף  . Provincially Authorized Selling –69(1)  , SectionGeneral Authorizations – 4Partשם,  220

 .(3) – (1)72וסעיפים  (1)70
 . Legislative Measures, 70(3)(a)  –Section 70(3)– (d)שם,  221
 .2020בנובמבר  9. כניסה אחרונה:  rritorieseTrovinces and PCannabis in theראו, בפורטל הממשלתי של קנדה,  222
 . Québec Regulation of Cannabis inקוויבק, של  קנאביסראו, בפורטל ה 223

 קנאביסגרם  150-. החוק בקוויבק אף אוסר על החזקת כמות ששווה ליותר מ annabisCegislation on LTheוראו עוד שם,  
 מיובש, גם במקום מגורים פרטי, דבר שאיננו אסור על פי החוק הפדראלי )אלא אם כן ההחזקה היא למטרות סחר, כמובן(.

 .2020נובמבר ב 9כניסה אחרונה:  

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-6.html#h-77311
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-9.html#h-77505
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/provinces-territories.html
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/en/
https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/en/loi/
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במקומות ציבוריים נתונה אף היא להכרעת הפרובינציות  קנאביסהתרת השימוש ב 224.בטלפון

 225והטריטוריות השונות.

 מיסויו נוספות הוראות

נוספו באמצעות תקנות שלוש שנה לאחר מכן  2018.226 לאוקטובר 17-ב לתוקף נכנס, החוק כאמור

 קנאביסותכשירי  קנאביסלמאכל, תרכיזי  קנאביסמוצרי  למכירה: חוקי קנאביסקטגוריות נוספות של 

(edible cannabis, cannabis extracts, and cannabis topicals.)227 

הפלילי כך שיאפשר השעיית רישום פלילי של עבירות החזקה פשוטה של המרשם החוק גם תיקן את חוק 

 228.קנאביס

, לאחר שלוש שנים ממועד כניסתו לתוקף יישומו ושל החוק של בחינה לערוך בריאותהחוק מחייב את שר ה

, צעיריםשל  קנאביסה וצריכת הבריאות, ובייחוד לגבי הרגלי הציבור בריאות על השלכותיו לגבי לרבות

חודשים  18עד תום  229.קנאביסשל ה השלכותיו על האוכלוסיות הילידות והשלכות הגידול הביתיוכן לגבי 

 230שני בתי הפרלמנט.לוהמלצות ממצאים  הכוללעל השר להגיש דוח  ,מתחילת הבחינה

 ,הממשל הפדראלי 231.בלומס  קנאביסתוקנה חקיקת המס כך שיושת על ה קנאביסבמקביל לחוק ה

)מלבד מיסי הקנייה  קנאביסה מיסיהכולל של הסכום הסכימו ביניהם כי  הפרובינציות והטריטוריות

מס  232., הגבוה מביניהםשל היצרןממחיר המכירה  10%אחד לגרם או  קנדי על דולריעלה לא ם( יהכללי

                                                 

 . erritoriesTrovinces and PCannabis in theקנדה, בפורטל הממשלתי של ראו פירוט,  224

ביטלה את  2018לאחר שהממשלה השמרנית שנבחרה ביוני , 2019יש לציין גם כי באונטריו החלו המכירות בחנויות רק באפריל  
כוונת הממשלה הקודמת לאפשר מכירות רק בחנויות ממשלתיות ונדרש לה יותר זמן להסדיר את המכירות הקמעונאיות 
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