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סמים מסוכנים

1973-ג"תשל, ]נוסח חדש[פקודת הסמים המסוכנים 

תוכן ענינים
4 Go פרשנות: פרק א
4 Go הגדרות  1סעיף 
6 Go היתרים: פרק ב
6 Go פרטי היתר יבוא  2סעיף 
6 Go פרטי היתר יצוא  3סעיף 
6 Go פרטי היתר הטיה  4סעיף 
6 Go הרשות המוסמכת בישראל  5סעיף 
7 Go עבירות: פרק ג
7 Go 1979הכנה והפקה חוק תשלט , ייצור  6סעיף 
7 Go החזקה ושימוש  7סעיף 
7 Go דרכי החזקה  8סעיף 
7 Go 1979חצרים חוק תשלט   9סעיף 
7 Go 1979ט כלים חוק תשל  10סעיף 
7 Go 1979החזקה מותרת חוק תשלט   11סעיף 
8 Go שימוש מותר  12סעיף 
8 Go וסחר והספקה, יבוא, יצוא  13סעיף 
8 Go תיווך  14סעיף 
8 Go הובלה במעבר  15סעיף 
8 Go הטיה  16סעיף 
8 Go טלטול סם במעבר  17סעיף 
8 Go ברפגיעה בסם במע  18סעיף 
8 Go סייג  19סעיף 
8 Go 1979עונשין חוק תשלט  א 19סעיף 
8 Go בקורת סמים מסוכנים במעבר  20סעיף 
9 Go 1979הדחת קטין לסמים מסוכנים חוק תשלט   21סעיף 
9 Go 1979סייג חוק תשלט   22סעיף 
9 Go דרכי ביצוע  23סעיף 
9 Go חזקות  24סעיף 
9 Go מאסר חובה  25סעיף 
9 Go כניסה ובקורת  26סעיף 
9 Go 1979ת חוק תשלט הפרעה לכניסה ולבקור  27סעיף 
9 Go 1979חיפוש חוק תשלט   28סעיף 

10 Go שפיטה ועונשין: פרק ה
10 Go ללא כותרת  29סעיף 
10 Go חזקות  31סעיף 
11 Go 1979 טובת הנאה חוק תשלט קנס לפי שווי או  32סעיף 
11 Go עבירות על תקנות  33סעיף 
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11 Go מנהלי חברה  34סעיף 
11 Go חילוט חובה  35סעיף 
11 Go חילוט רשות  36סעיף 
12 Go חילוט רכוש בהליך פלילי א 36ף סעי
12 Go חילוט רכוש בהליך אזרחי ב 36סעיף 
13 Go סייגים לחילוט רכוש ג 36סעיף 
13 Go ביטול חילוט ד 36סעיף 
13 Go ערעור ה 36סעיף 
13 Go סעדים לחילוט רכוש ו 36סעיף 
14 Go חילוט רכוש אחר ז 36סעיף 
14 Go ניהול הרכוש המחולט והשימוש בו ח 36סעיף 
14 Go תקנות לענין חילוט ט 36סעיף 
15 Go שימוש בקנסות י 36סעיף 
15 Go סגירת חצרים  37סעיף 
15 Go שלילת רשיון א 37סעיף 
15 Go שלילת דרכון ב 37סעיף 
16 Go עבירות חוץ  38סעיף 
16 Go תקנות וצווים: פרק ו
16 Go תקנות  39סעיף 
16 Go החלת הפקודה על סמים מסויימים  40סעיף 
16 Go 1979שינוי התוספות חוק תשלט   41סעיף 
16 oG תחילה  42סעיף 
16 Go תוספת ראשונה
17 Go חלק א
17 Go 2001הודעה  תשסא   1סעיף 
17 Go ללא כותרת  7סעיף 
17 Go 1998הודעה תשנח   1סעיף 
17 Go 1998הודעה תשנח   2סעיף 
17 Go 1998הודעה תשנח  א 2סעיף 
17 Go 1998הודעה תשנח  ב 2סעיף 
17 Go 2004הודעה תשסה  א 3סעיף 
18 Go 2004הודעה תשסה  א 6סעיף 
18 Go 2004הודעה תשסה  א 7סעיף 
18 Go 2004הודעה תשסה  ב 7סעיף 
18 Go 2004הודעה תשסה  א 10סעיף 
18 Go 2004הודעה תשסה  ב 10סעיף 
18 Go 2004הודעה תשסה  ג 11סעיף 
19 Go 2004ה תשסה הודע  1א13סעיף 
19 Go 1998הודעה תשנח  ב 13סעיף 
19 Go 1998הודעה תשנח  ג 13סעיף 
19 Go 1998הודעה תשנח  ד 13סעיף 
19 Go 1998הודעה תשנח  ה 13סעיף 
19 Go 1998 הודעה תשנח ו 13סעיף 
19 Go 1998הודעה תשנח  ז 13סעיף 
19 Go 2002הודעה תשסג  ח 13סעיף 
19 Go ללא כותרת  14סעיף 
19 Go ללא כותרת  15סעיף 
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19 Go 2004הודעה תשסה  א 1סעיף 
19 Go 2004הודעה תשסה  א 7סעיף 
19 Go 2004הודעה תשסה  ב 7סעיף 
19 Go 2004הודעה תשסה  א 12סעיף 
19 Go 2004הודעה תשסה  ב 12סעיף 
19 Go 2004הודעה תשסה  א 21סעיף 
19 Go 2002הודעה תשסג  א 26סעיף 
20 Go 2004הודעה תשסה  א 57סעיף 
20 Go 2004תשסה הודעה  ב 57סעיף 
20 Go 2004הודעה תשסה  א 61סעיף 
20 Go 2004הודעה תשסה  א 78סעיף 
20 Go 2004הודעה תשסה  ב 78סעיף 
20 Go 2002הודעה תשסג   1א96סעיף 
20 Go 2004הודעה תשסה  ב 98סעיף 
20 Go ללא כותרת  100סעיף 
20 Go ללא כותרת  101סעיף 
20 Go 2004הודעה תשסה  ג 1סעיף 
21 Go 1991הודעה תשנא  א 6סעיף 
21 Go 1991הודעה תשנא  ב 6סעיף 
21 Go 2004הודעה תשסה  ג 6סעיף 
21 Go 2004הודעה תשסה  ד 6סעיף 
21 Go 2004הודעה תשסה  ה 6סעיף 
21 Go 2004הודעה תשסה  ו 6סעיף 
21 Go ללא כותרת  7סעיף 
21 Go ללא כותרת  8סעיף 
21 Go 1993הודעה תשנד  א 1סעיף 
21 Go 1993הודעה תשנד  ב 1סעיף 
21 Go 2004הודעה תשסה  ג 1סעיף 
22 Go 1998הודעה תשנח  א 3סעיף 
22 Go 1991הודעה תשנא  ב 3סעיף 
22 Go 1991הודעה תשנא   5סעיף 
22 Go ללא כותרת  6סעיף 
22 Go ללא כותרת  7סעיף 
22 Go תוספת שניה
23 Go לוח השוואה
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ים מסוכניםמס

)(*)1(1973-ג"תשל, ]נוסח חדש[נים ודת הסמים המסוכפק

פרשנות: 'ק אפר

—קודה זו בפ.1

 במרס 30יורק ביום -האמנה היחידה על סמים נרקוטיים שנחתמה בניו —" מנהא"
1961;

רק לשם הובלה לארץ אחרת , באויר או במים, מובא לישראל ביבשה —" מעברב"
;בישראלאף אם לא הונחת ולא הוטען , ו ברכב אחר אבאותו רכב

;למעט הפיכת אלקלואידים למלחיהם, שינויו של סם בתהליך כימי —" מרהה"

------------
.526' עמ) 10.7.1973(ג "בתמוז תשל' מיום י, 27' נוסח חדש מס, רסמה דיני מדינת ישראלפו)1(

.919'  עמ20.2.1975יום  מ3295' ה מס"ת תשל"קנה בקות

.2604'  עמ2.9.1976 מיום 3584' ו מס"ת תשל"ק

.757'  עמ20.1.1977 מיום 3653' מס; 421'  עמ25.11.1976 מיום 3623' מס: ז"ת תשל"ק

.2075'  עמ14.9.1978 מיום 3889' ח מס"ת תשל"ק

).41' מע, 1377' ט מס"ח תשל"ה (134'  עמ3.8.1979 מיום 941' ט מס"ח תשל"ס

.1167'  עמ29.6.1981 מיום 4247' א מס"ת תשמ"ק

.851'  עמ15.4.1982 מיום 4336' ב מס"ת תשמ"ק

.1985–ה"תשמ, )תיקון( לחוק בתי המשפט 15סעיף  — 140'  עמ3.7.1985מיום  1149' ה מס"ח תשמ"ס

) 3' מס(חוק  —) 242' מ ע1893 'ח מס"ח תשמ"ה (80'  עמ3.8.1989 מיום 1283' ט מס"ח תשמ"ס
.1989–ט"תשמ

.1991–א"תשנ הודעה — 832'  עמ9.5.1991 מיום 5353' א מס"ת תשנ"ק

) 4' מס(חוק  —) 272'  עמ2066' א מס"ח תשנ"ה (20'  עמ4.12.1991 מיום 1373' ב מס"ת תשנ"ק
.1991–ב"תשנ

) 2' מס(הודעה  — 60' ובעמ, 1993–ד"הודעה תשנ — 59' עמ 21.10.1993 מיום 5553' ד מס"ת תשנ"ק
.1.1.1994תחילתה ביום ; 1993–ד"תשנ

–ה"תשנ,  לחוק הרשות למלחמה בסמים4סעיף  — 206'  עמ12.4.1995 מיום 1521' ה מס"ח תשנ"ס
1995.

 –פה כיסמכויות א( לחוק סדר הדין הפלילי 19סעיף  — 147'  עמ8.3.1996 מיום 1573' ו מס"ח תשנ"ס
.1996–ו"חוק סדר הדין הפלילי תשנ: להלן – 1996-ו"תשנ, )חיפוש בגוף החשוד

)1 (האה המשך הערר

) א(17ראה סעיף ; "התוספת הראשונה"קרי ,  מקום בפקודה או בחיקוק אחר המאזכר את התוספתלבכ(*)
.1979–ט"לחוק תשל

דרותהג
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, להטות סם מסוכן, היתר שניתן מאת רשות מוסמכת של ארץ —" יתר הטיהה"
;רשום בהיתר היצואהלארץ שאינה היעד הסופי , הנמצא בה במעבר

------------
)1(שך הערה המ

 ימים מיום 30תחילתה ; 1998–ח"נתשהודעה  — 901'  עמ15.6.1998 מיום 5905' ח מס"ת תשנ"ק
.פרסומה

 לחוק איסור 37סעיף  – 2000-ס"תש) 7' מס(חוק  – 304'  עמ17.8.2000 מיום 1753' ס מס"ח תש"ס
.2000-ס"תש, הלבנת הון

תחילתה שלושים ימים מיום  ;2001–א"הודעה תשס — 904'  עמ2.7.2001 מיום 6113' א מס"ת תשס"ק
.ומהרספ

. ימים מיום פרסומה30תחילתה ; ב" הודעה תשס– 685'  עמ15.5.2002 מיום 6167' ב מס"ת תשס"ק

. ימים מיום פרסומה30תחילתה ; 2002-ג" הודעה תשס– 258'  עמ9.12.2002 מיום 6212' ג מס"ת תשס"ק

 8'  תיקון מס–) 578'  עמ46' ג מס"ממשלה תשסח ה"ה (14'  עמ12.11.2003 מיום 1909' ד מס"ח תשס"ס
.2003-ד"תשס, )2' תיקון מס( לחוק הרשות למלחמה בסמים 4בסעיף 

. ימים מיום פרסומה30תחילתה ; 2003-ד" הודעה תשס– 48'  עמ18.11.2003 מיום 6273' ד מס"ת תשס"ק

 ימים מיום 30ילתה תח; 2004-ה" הודעה תשס– 241'  עמ26.12.2004 מיום 6354' ה מס"ת תשס"ק
.פרסומה
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המתיר יבואו של סם ,  שניתן מאת רשות מוסמכת2היתר לפי סעיף  —" יתר יבואה"
;מסוכן

 שניתן ליצואו של סם מסוכן מאת רשות מוסמכת 3היתר לפי סעיף  —" יתר יצואה"
;של הארץ שממנה הסם מיוצא

;שלא במעבר —" בואי"

;וק ולרבות הפיכת אלקלואידים למלחיהםשל זיקך לרבות תהלי —" יצורי"

;שלא במעבר —" צואי"

;המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהמנהל הסמיכו לענין הנדון —" נהלמ"

וכן כל , חומר מן המפורטים בתוספת הראשונה לרבות כל מלח שלו —" ם מסוכןס"
;הםחיתערובת או תמיסה של חומר כאמור ומל, תרכובת, תכשיר

עבירה לפי פקודה זו שעונשה מאסר עשרים שנים או  —" בירה של עסקת סמיםע"
;יותר

, ]נוסח חדש[ לפקודת הרופאים 2רופא מורשה כמשמעותו בסעיף  —" ופאר"
;1976–ז"תשל

;1979–ט"תשל, ]נוסח חדש[כמשמעותו בפקודת רופאי השיניים  —" ופא שינייםר"

;דת הרופאים הוטרינרייםו בפקוותכמשמע —" ופא וטרינריר"

;רוקח בעל רשיון כמשמעותו בפקודת הרוקחים —" וקחר"

רכבת וכל אמצעי הובלה אחר שאפשר , כלי טיס, כלי שיט, כלי רכב —" כבר"
;להביא בו טובין לישראל או להוציאם ממנה

וש רככספים וזכויות לרבות רכוש שהוא תמורה של , מטלטלין, מקרקעין —" כושר"
.ור וכל רכוש שצמח או בא כתמורה מרווחי רכוש כאמורכאמ

היתרים: 'ק בפר

—תר יבוא יכלול הי.2

;רטים מלאים על הסם וכמותופ)1(

;שם והמען של האדם שהותר לו לייבא את הסםה)2(

;שם והמען של האדם שממנו יושג הסםה)3(

.רק הזמן שבו יבוצע היבואפ)4(
 

—תר יצוא יכלול הי.3

;רטים מלאים על הסם וכמותופ)1(

;שם והמען של המייצאה)2(

;שם והמען של האדם שאליו יישלח הסםה)3(

;ם הארץ שאליה ייוצא הסםש)4(

.רק הזמן שבו יבוצע היצואפ)5(

א וצתר הטיה יכלול את כל הפרטים שיש לציינם בהיתר ואת שם הארץ שממנה יהי.4
.המשגור מתחילה

לייצאו , יצוא או הטיה של סם מסוכן שמותר לייבאו, לתת היתרי יבואנהל מוסמך המ.5

)3' מס(ק חו
1989–ט"מתש

)3' מס(ק חו
1989–ט"מתש

1979–ט"ק תשלחו

1979–ט"ק תשלחו

1979–ט"ק תשלחו

1979–ט"ק תשלחו

)3' מס(ק חו
1989–ט"מתש

טי היתר יבואפר

 יצואתרטי היפר

טי היתר הטיהרפ

שות המוסמכתהר
שראלבי
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.או להטותו
עבירות: 'ק גפר

החזקה ושימוש, ייצור: 'מן אסי

לא יכין אותו ולא ימצה אותו , לא יפיק אותו, לא ייצר אותו,  יגדל אדם סם מסוכןלא.6
מאסר עשרים  —דינו , העובר על הוראות סעיף זה.  המנהלאתאלא ברשיון מ, מחומר אחר

–ז"תשל, לחוק העונשין) 4)(א(61שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 
1977.

אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו , א יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בול)א(.7
.או ברשיון מאת המנהל, או בתקנות לפיה

ל על סם מסוכן הנמצא במעבר  בסעיף זה בדבר איסור החזקה אינו חוראמה)ב(
.ותר לפי פקודה זוהש

מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים  —דינו , עובר על הוראות סעיף זהה)ג(
ואם החזיק בסם , 1977–ז"תשל, לחוק העונשין) 4)(א(61וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 

מור בסעיף מאסר שלוש שנים או קנס כא —דינו , בדאו השתמש בו לצריכתו העצמית בל
.1977–ז"של ת,לחוק העונשין) 4)(א(61

מחזיק בסם או , שלצריכתו העצמית, מי, סיפה) ג(ל אף הוראות סעיף קטן ע)ד(
מאסר  —דינו , משתמש בו בתוך כותלי בית ספר או בחצריו והוא אינו לומד באותו בית ספר

.ל על מי שטרם מלאו לו שש עשרה שניםחוהוראה זו לא ת; חמש שנים
 

אין נפקא מינה אם הסם המסוכן נמצא ברשותו , נין אישום בשל אחזקת סם מסוכןלע.8
א צאו אם הסם של הנאשם נמ, או ברשות המחזיק אותו מטעמו של הנאשם, של הנאשם

או אם הסם נמצא במקום שאינו ברשותו , ו של אותו אחרעתברשותו של אדם אחר ללא ידי
.חתו של שום אדםאו שאינו נתון לפיקוחו או להשג

, שימוש בו, מחזיק חצרים לא ירשה להשתמש בהם לשם הכנת סם מסוכןה)א(.9
.שלא בהיתר, מכירתו או עשיית עסקה אחרת בו

).א(מור בסעיף קטן כאא יהיה לאדם ענין בניהול חצרים המשמשים למטרה ל)ב(

.א יהיה אדם נוהג לבקר במקום שנועד לשימוש בסמים מסוכניםל)ג(

מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים  —דינו , עובר על הוראות סעיף זהה)ד(
ואם עבר עליהן , 1977–ז"תשל, לחוק העונשין) 4)(א(61וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 
מאסר שלוש שנים או  —דינו ,  לצריכתו העצמית בלבדבואגב החזקת סם מסוכן או שימוש 

.1977–ז"תשל, עונשיןלחוק ה) 4)(א(61קנס כאמור בסעיף 

שלא ,  יהיו ברשותו של אדם כלים המשמשים להכנת סם מסוכן או לצריכתולא.10
מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה  —דינו , העובר על הוראות סעיף זה; בהיתר

ואם היו הכלים לשימוש , 1977–ז"תשל, לחוק העונשין) 4)(א(61אמור בסעיף  המן הקנס
לחוק ) 4)(א(61מור בסעיף אמאסר שלוש שנים או קנס כ —דינו , מית בלבדבצריכתו העצ

.1977–ז"תשל, העונשין

:לתוספת מותרת באחת מאלה' החזקת סם כמפורט בחלק ב, נין פקודה זולע.11

;סם מוחזק בחצריו שיש לו רשיון עליהםוהמחזיק הוא רוקח ה)1(

וטרינרי ולפי חיקוק הדן רופא שיניים או רופא , אמחזיק הוא רופה)2(

הכנה, צוריי
פקהוה
1979–ט"ק תשלחו
)3' מס(ק חו

1989–ט"מתש

זקה ושימושהח

1979–ט"ק תשלחו
)3' מס(ק חו

1989–ט"מתש

ק הרשותחו
לחמה בסמיםלמ
1995–ה"נתש

כי החזקהדר

ריםחצ
1979–ט"ק תשלחו

1979–ט"ק תשלחו
)3' מס(ק חו

1989–ט"מתש

יםכל
1979–ט"ק תשלחו
)3' מס(ק חו

1989–ט"מתש

זקה מותרתהח
1979–ט"ק תשלחו

1979–ט"ק תשלחו

1979–ט"ק תשלחו
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;ברופאי שיניים או ברופאים וטרינריים מותר לו להחזיק סם כאמור, ברופאים

מחזיק מוכיח שהוא השיג את הסם שבהחזקתו מרוקח ושהסם נופק לפי ה)3(
או שהושג מרופא או מרופא וטרינרי הרשאים לפי הדין , םהוראות פקודת הרוקחי
;לספק סמים או תרופות

. הורשה בתקנות לפי פקודה זודברה)4(
 

, ימוש בסם מסוכן מותר אם הוא לצורך ריפוי והסם סופק למשתמש מאת רוקחהש.12
. סופק על פי רשיוןאו) 3(11רופא או רופא וטרינרי בתנאים האמורים בסעיף 

מסחר ומעבר: 'מן בסי

לא , לא יסחר בו, ואולא יקל על ייצואו או ייב, לא ייבא אותו,  ייצא אדם סם מסוכןלא.13
אלא אם , יעשה בו שום עסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך בין בתמורה ובין שלא בתמורה

.הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברשיון מאת המנהל

.13בפעולה אסורה לפי סעיף  —בין בתמורה ובין שלא בתמורה  — יתווך אדם לא.14

מעבר דרך ישראל אלא מארץ שמותר לייצאו ממנה ואל  יוביל אדם סם מסוכן בלא.15
תנאי נוסף הוא  —באם הסם מארץ שהיא מבעלות האמנה ; ארץ אחרת שמותר לייבאו אליה

.תוקף-יה ברהטשיהא עם הסם היתר יצוא או היתר 

לא יגרום אדם להטייתו למקום יעוד שאינו , ם מסוכן שהובא לישראל במעברס)א(.16
.אלא על פי היתר הטיה, ר מתחילההמקום שאליו נשג

שיש עמו היתר יצוא או היתר הטיה מאת רשות מוסמכת של ארץ , ם במעברס)ב(
.נשגר הסם מתחילהה פי האמור בהיתר כארץ אשר אליליראו את ארץ היעוד , חוץ

ולא יטלטל אדם , א ירחיק אדם סם מסוכן מהרכב שבו הובא לישראל במעברל)א(.17
אלא לפי רשיון הרחקה מאת מנהל אגף המכס , ראל לאחר שהורחק כאמורסם מסוכן ביש

.והבלו

ר מסורים לשיקול דעתו המוחלט של ותינתו וסירובו של רשיון הרחקה כאמנ)ב(
.הבלו ומנהל אגף המכס

לא יתננו אדם לתהליך העשוי לשנותו שינוי מהותי ולא יפתח ,  מסוכן שבמעברסם.18
.אלא לפי הוראות המנהל ובדרך שהורה, זה המכילה אותוארי, במזיד, ולא ישבור

— לא יחולו על 18 עד 15ראות סעיפים הו.19

;ם מסוכן במעבר בדוארס)1(
 

;סוכן במעבר בכלי טיס העובר בשמי ישראל ואינו נוחת בה מםס)2(

חלק מן המלאי , בתום לב ובסבירות, מות של סם מסוכן היכולה להיותכ)3(
.כלי שיט או כלי טיסהרפואי של 

מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה  —דינו , ובר על הוראות סימן זההע.א19
.1977–ז"תשל, וק העונשיןלח) 4)(א(61מן הקנס האמור בסעיף 

, או פקיד שהוא הסמיך, רשאי מנהל אגף המכס והבלו, 19פוף לסייג כאמור בסעיף בכ.20
 היתר ההטיה הנוגע למשגור של סם מסוכן המובל במעבר לדרוש שיוצג היתר היצוא או

.ורשאי הוא לנקוט פעולה נוספת לגבי המשגור כפי שנקבע בתקנות, בישראל

1979–ט"ק תשלחו

מוש מותרשי

,יבוא, ואיצ
חר והספקהוס

ווךתי

בלה במעברהו

יההט

טול סם במעברטל

יעה בסםפג
עברבמ

יגסי

נשיןעו
1979–ט"ק תשלחו
)3 'מס(ק חו

1989–ט"מתש

ורת סמיםבק
וכנים במעברמס
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קטיניםת הדח: מן גסי

ים וחמש שנים או קנס פי עשרים רמאסר עש —דינו , עושה אחת מאלהה)א(.21
1977:–ז"תשל, לחוק העונשין) 4)(א(61וחמישה מהקנס האמור בסעיף 

;ותן לקטין סם מסוכןנ)1(

;היותו אחראי לקטין מניח לו להשיג סם מסוכן או להשתמש בוב)2(

.תמש בוהששדל קטין להשיג סם מסוכן או למ)3(

מאמץ אפוטרופוס , לרבות הורה חורג, הורה —" אחראי לקטין", ענין סעיף זהל)ב(
.או מי שהקטין נמצא במשמורתו או בהשגחתו

בהיותו רופא או רופא ,  לא יחול על מי שעשה את המעשה לשם טיפול רפואי21יף סע.22
.ת אחרותיואו בנסיבות חוק, שיניים או לפי הוראת רופא או רופא שיניים

— אין נפקא מינה 21נין מעשה לפי סעיף לע.23

;ם הקטין ידע שהוא משתמש בסם מסוכן או לא ידע על כךא)1 (

.אם הנאשם פנה אל הקטין או הקטין אליו, )3(רט לגבי פסקא פ)2(
 

:האל אם עשה אחת מ21קה על אדם שעבר אחת העבירות לפי סעיף חז.24

;תן לידי קטין או לאחר בשבילו כלי הנועד לשימוש בסם מסוכןנ)1(

;זמין קטין למקום שבו רגילים אנשים להשתמש בסמים מסוכניםה)2(

; הקטין להשיג סם מסוכן או להשתמש בוזמין קטין למקום שבו יכולה)3(

או עיכב אותו במקום ) 3(או ) 2(פנה קטין למקום כאמור בפסקאות ה)4(
.וראמכ

 או בנסיון לעבירה כאמור או בשידול לעבירה 21 שהורשע בעבירה לפי סעיף מי.25
עליו אך לא יוטל , אם כעונש יחיד ואם בצירוף לעונש אחר, יוטל עליו עונש מאסר, כאמור

.מבחן-מאסר על תנאי בלבד ולא יינתן עליו צו

בקורת: 'ק דפר

לפי סעיף ,  של אדם שמותר לויול עת סבירה רשאי המנהל להיכנס לחצרבכ.26
כדי לבדוק את מלאי הסמים המסוכנים שבהחזקתו , להחזיק סמים מסוכנים, )4(או ) 2)(1(11

עליו לקיים לפי תקנות שעל פי ואת הרשומות והפנקסים של עסקאות בסמים מסוכנים ש
 החשבונות,  כל המסמכיםתורשאי הוא לדרוש מאותו אדם להציג לבדיקה א; פקודה זו

.היתרים הנוגעים לעסקאותיו בסמים מסוכניםהו

לא יפריע ולא יעכב , 26 יסרב אדם ליתן למנהל כניסה לחצרים כאמור בסעיף לא.27
את כל מלאי , לפי הדרישה , ולא יימנע מהציג,בעצמו או על ידי אחר כניסת המנהל כאמור

לקיימם ומסמכים ו את הרשומות והפנקסים שעלי, הסמים המסוכנים שבהחזקתו או בשליטתו
דינו , העובר על הוראות סעיף זה. אחרים שדרש המנהל הנוגעים לעסקאותיו בסמים מסוכנים

.1977–ז" תשל,לחוק העונשין) 4)(א(61מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף  —

נוסח ) [מעצר וחיפוש( לפקודת סדר הדין הפלילי 25מכויות שוטר לפי סעיף ס)א(.28
.יהיו נתונות לו גם לענין עוונות לפי פקודה זו, 1969–ט"תשכ, ]חדש

 

רשאי שוטר לערוך , בלי לפגוע בסמכות הכללית הניתנת לשוטר לערוך חיפושמ)ב(
:חיפוש בלא צו חיפוש

חת קטין לסמים הד
מסוכנים

1979–ט"ק תשלחו
–ט"תשמ) 3' מס(ק חו

1989

יגסי
1979–ט"ק תשלחו

כי ביצועדר

קותחז

סר חובהמא

יסה ובקורתכנ

רעה לכניסההפ
בקורתול
1979–ט"ק תשלחו
)3' מס(ק חו

1989–ט"מתש

שפוחי
1979–ט"ק תשלחו

)3' מס(ק חו
1989–ט"מתש



1973-ג"תשל, ]נוסח חדש[פקודת הסמים המסוכנים 
נוסח מלא ומעודכן

10

   המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 4\@BCL@F404E6B3\@BCL@F404E6B3.doc

;אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו —רכב כל ב)1(

מעצר ( לפקודת סדר הדין הפלילי 22יף סעל גופו של אדם כאמור בע)2(
 לו יסוד סביר שאם י, אף אם לא עצר אותו 1969–ט"תשכ, ]נוסח חדש) [וחיפוש

;להניח שאותו אדם נושא עמו שלא כדין סם מסוכן

מעצר ( לפקודת סדר הדין הפלילי 22ף ל גופו של אדם כאמור בסעיע)3(
למתקן , למנחת, דה תעופהלשאגב כניסתו  1969–ט"תשכ, )נוסח חדש) [וחיפוש
בעת , לתחנת גבול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה, לנמל, תעופתי

אם החיפוש דרוש לצורך  —שהייתו שם וכן בעת שהייתו בכלי טיס או שיט 
;קיום הוראות פקודה זו

, למתקן תעופתי, למנחת, מטען ובטובין אחרים לפני הכנסתם לשדה תעופהב)4(
 לפני העלאתם לכלי, בול או לנקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה גלתחנת, לנמל

אם החיפוש דרוש לצורך  —אחרי הורדתם או בעת הימצאם שם , טיס או שיט
;קיום הוראות פקודה זו

מעצר (לפקודת סדר הדין הפלילי  22ל גופו של אדם כאמור בסעיף ע)5(
בו נתונים עצירים  שאגב כניסתו למקום 1969–ט"תשכ, ]נוסח חדש) [וחיפוש

;אם החיפוש דרוש לצורך קיום הוראות פקודה זו — המשטרהתבמשמור

).נמחק()ג(

תהיה לשוטר ולסוהר , )ג(-ו) 5(עד ) 3)(ב(ענין חיפושים לפי סעיפים קטנים ל)ד(
לגבי מי , 1977–ז"תשל, )בטחון בתעופה האזרחית(לחוק הטיס ) ג(9נה בסעיף הסמכות הנתו

.ושיפשמסרב לח

יודיע המחפש לאותו אדם או , פני תחילת חיפוש לפי סעיף זה באדם או ברכבל)ה(
חיפוש ; החיפוש ייעשה ללא שיהוי מיותר; למי שנמצא ברכב באותה עת את מטרת החיפוש

.י אשהאצל אשה לא ייעשה אלא ביד

 הרשימה תיחתם; תיערך רשימת הדברים שנתפשו, עשה חיפוש לפי סעיף זהנ)ו(
במטען או , נערך החיפוש ברכב; ידי המחפש ובידי מי שהחיפוש נערך בכליו או בגופוב

העתק הרשימה החתומה כאמור ; תיחתם הרשימה בידי מי שמחזיק בהם בזמן החיפוש, בטובין
.רישתו לפי דהיימסר למי שחתם עלי

 

שפיטה ועונשין: 'ק הפר

)וטלב(.29

).1985–ה"תשמ,  לחוק בתי המשפט15י סעיף "על וטב(.30

—שפט נגד אדם על עבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיה במ.31

 —רשומה או מסמך לענין פקודה זו , היתר, רשיון, טוען שבידו תעודהה)1(
;עליו הראיה

חזקה על הנאשם שידע כי הסם הוא , בי סםיה המשפט על עבירה לגה)2(
;עליו הראיה —גנתו שלא ידע על כך להוהטוען , מסוכן

י שהחזיק סם מסוג המפורט בתוספת השניה בכמות העולה על הכמות מ)3(
חזקה שהחזיק בסם שלא לצורך צריכתו העצמית ועליו  — לצידו תהמפורט

;הראיה לסתור

ק סדרחו
–ו"ין הפלילי תשנהד

1996

ק סדרחו
–ו"ין הפלילי תשנהד

1996

ק סדרחו
–ו"ין הפלילי תשנהד

1996

ק סדרחו
–ו"ין הפלילי תשנהד

1996

)3' מס(ק חו
1989–ט"מתש

)3' מס(ק חו
1989–ט"מתש

)3' מס(ק חו
1989–ט"מתש

)3' מס(ק חו
1989–ט"מתש

ותקזח

1979–ט"שלק תחו

1979–ט"ק תשלחו
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 שהתקין שר המשפטים על בדיקה מדגמית דות עד מומחה בהתאם לתקנותע)4(
כל עוד לא , כמותו וצורתו, משקלו, איה לענין סוג הסם רתהיה, שנעשתה בסם
;הוכח היפוכה

תהיה תעודה שניתנה בהתאם , )א(36ושמד סם מסוכן כאמור בסעיף ה)5(
כמותו וצורתו והחתומה , משקלו, לתקנות שהתקין שר המשפטים על סוג הסם

;כל עוד לא הוכח היפוכה, ראיה לענין הסם שהושמד, םבידי שני עדי

—שנידון הוא סוחר סמים ) ב(א36בע בית המשפט לפי סעיף ק)6(

ורכוש של בן זוגו ושל ילדיו אשר טרם , ל רכוש של אדם כאמורכ)א(
וכן רכוש של אדם אחר שהנידון מימן את , מלאו להם עשרים ואחת שנים

ייראה כרכוש של הנידון ,  ללא תמורהרכישתו או העבירו לאותו אדם
:נידון אחד מאלההאלא אם כן הוכיח , ת סמיםסקשהושג בעבירה של ע

;אמצעים להשגת הרכוש היו חוקייםה)אא(

רכוש הגיע לידיו או לידי בעליו לא מאוחר משמונה שנים ה)בב(
;שקדמו ליום הגשת כתב האישום בשל העבירה שעליה נדון

------------
.ין תחילהנבע, 1989–ט"תשמ) 3' מס(ק חו ל21 את סעיף 1/13814'  להלן בעמהרא*
 

ל רכוש שנמצא בחזקתו או בחשבונו של הנידון ייראה כרכוש שלו כ)ב(
שאינו אחד האנשים המפורטים , אלא אם כן הוכיח שהרכוש הוא של זולתו

).א(בפסקה 

למעט בעבירה , זופקודה ת המשפט רשאי להטיל על מי שהורשע בעבירה לפי בי.32
קנס פי חמישה משווי הסם שבו נעברה העבירה או , שנעברה לצריכתו העצמית של הנאשם
הכל לפי , או את הקנס שנקבע במפורש לעבירה, משווי טובת ההנאה שהושגה בעבירה

.הסכום הגדול יותר

 או קנסמאסר שלוש שנים  —דינו , תקנה שהותקנה על פי פקודה זו עובר עלה)א(.33
.1977–ז"תשל, לחוק העונשין) 4)(א(61אמור בסעיף כ

)נמחק()ב(

יאשמו באותה עבירה היושב , רשעה חברה בעבירה לפי פקודה זו או תקנות לפיההו.34
זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או , כל מנהל וכל פקיד העוסק בניהולה, ראש

.הסכמתו

יצווה בית המשפט על חילוטם של , ו או תקנות לפיה ז פקודהרשע אדם בעבירה לפיהו.35
והם יושמדו או , המקטרות והכלים האחרים שלגביהם נעברה העבירה, הסמים המסוכנים

.פי שייראה לבית המשפטכהכל , ייעשה בהם בדרך אחרת

רשאי בית , גיעו לידי המשטרה סמים מסוכנים או כלים שנועדו לשימוש בהםה)א(.36
לצוות על חילוטם וכן על השמדתם , )5(31שהוגשה לו תעודה כאמור בסעיף ר לאח, טהמשפ

לא יורה בית , ובלבד שאם הוגש כתב אישום, בכל עת גם אם לא הורשע אדם לגביהם
נמסר לנאשם או ) 5(31המשפט על השמדת הסמים אלא לאחר שהעתק תעודה לפי סעיף 

את הפעולות הנדרשות לפי דעתם כדי  םה לגבילסניגורו וניתנה להם הזדמנות לעשות בהם או
.לסתור את ראיות התביעה לענינם

ט על השמדת סמים מסוכנים פלא יורה בית המש, )א(ל אף האמור בסעיף קטן ע)ב(

)*3' מס(ק חו
1989–ט"מתש

)*3' מס(ק חו
1989–ט"מתש

)*3' מס(ק חו
1989–ט"מתש

ס לפי שוויקנ
 טובת הנאהאו
1979–ט"ק תשלחו

ירות על תקנותעב
)3' מס(ק חו

1989–ט"מתש

)3' מס(ק חו
1989–ט"מתש
הלי חברהמנ

לוט חובהחי

לוט רשותחי
)3' מס(חוק 

1989–ט"משת
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.או כלים שנועדו לשימוש בהם אם מתנהלת חקירה נגד חשוד וטרם הוגש כתב אישום

זולת אם סבר שלא ,  המשפטיתצווה בי, ורשע אדם בעבירה של עסקת סמיםה)א(.א36
כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש , לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט

—שהוא 

------------
.בענין תחילה, 1989–ט"תשמ) 3' מס( לחוק 21 את סעיף 1/13814' ה להלן בעמרא*
 

 ששימש או נועד עי לביצוע העבירה אומצכוש ששימש או נועד לשמש כאר)1(
;ירהבלשמש כדי לאפשר את ביצוע הע

, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע העבירה, במישרין או בעקיפין, כוש שהושגר)2(
.או שיועד לכך

—) 2(-ו) 1(נין פסקאות לע

אף אם לא , לרבות ביצוע כל עבירה אחרת של עסקת סמים —" יצוע העבירהב"
.ורה לעבירה שבה הוא הורשעובלבד שהיא קש, ידוןהנהורשע בה 

הרשיע אדם בעבירה של עסקת סמים והוכח לו כי הנידון הפיק שית המשפט ב)ב(
יקבע בהכרעת , רווח מעבירה של עסקת סמים או שהיה אמור להפיק רווח מעבירה כאמור

כי , ר הדיןגזיצווה ב —שהנידון הוא סוחר סמים ומשעשה כן , על פי בקשת תובע, הדין
, ן שהושג בעבירה של עסקת סמיםול עונש יחולט לאוצר המדינה כל רכוש של הנידבנוסף לכ

.אלא אם כן סבר שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט

א יצווה בית משפט על חילוט כאמור בסעיף זה אלא לאחר שנתן לנידון וכן אם ל)ג(
י שטוען לזכות ברכוש זקתו או בשליטתו ולמבחלמי שהרכוש נמצא , הם ידועים לבעל הרכוש

.הזדמנות להשמיע את טענותיהם, )הטוען לזכות ברכוש —להלן (

, וראה בית המשפט, )ג(ען אדם שאינו הנידון לזכות ברכוש כאמור בסעיף קטן ט)ד(
רשאי , כי בירור הטענות עלול להקשות על המשך הדיון בהליך הפלילי, מטעמים שיירשמו

יחולו בהליך האזרחי , קבע בית המשפט כן;  בהליך אזרחי שהדיון בחילוט יהיהועהוא לקב
).6(31הוראות סעיף 

, קשת תובע לחלט רכוש לפי סעיף זה ופירוט הרכוש שאת חילוטו מבקשיםב)ה(
רשאי תובע לתקן את כתב , נתגלה רכוש נוסף שאת חילוטו מבקשים; יצויינו בכתב האישום

.ליכים עד לגזר הדיןהההאישום בכל שלב של 

.אם הוא ידוע, טוען לזכות ברכושלודעה על בקשת תובע לחלט רכוש תימסר ה)ו(

—כי רכוש , על פי בקשה של פרקליט מחוז, וכת בית משפט מחוזינ)א(.ב36

 או כדי לאפשר ביצוע 13 או 6ימש כאמצעי לביצוע עבירה לפי סעיפים ש)1(
;עבירה כאמור

------------
.בענין תחילה, 1989–ט"תשמ) 3' מס( לחוק 21את סעיף  1/13814' ה להלן בעמרא*
 

וא רכב ששימש כאמצעי לביצוע עבירה של עסקת סמים או כדי לאפשר ה)2(
או; ביצוע עבירה כאמור

או כתוצאה , ושג במישרין או בעקיפין כשכר עבירה של עסקת סמיםה)3(
—בירה כאמור  עמביצוע

לוט רכושחי
ליך פליליבה
)*3' מס(ק חו

1989–ט"מתש

לוט רכושחי
ליך אזרחיבה
)*3' מס(ק חו

1989–ט"מתש
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א הואשם או לא הורשע אדם בעבירה על פי אי הוא לצוות על חילוטו גם אם לרש
).חילוט אזרחי —להלן (הפקודה 

קשת פרקליט המחוז תפרט את הרכוש שאת חילוטו מבקשים והודעה עליה ב)ב(
.אם הוא ידוע, תימסר למי שטוען לזכות ברכוש

קבע בית המשפט ; הוא ידוע אם, ת ברכושכומשיב בבקשה יהיה מי שטוען לזה)ג(
.יהיה גם הנידון משיב בבקשה לפי סעיף זה, )ד(א36ף כאמור בסעי

ל החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער בדרך שמערערים על החלטה ע)ד(
.בענין אזרחי

י אם הוכיח מ, ב36א או 36ית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים ב)א(.ג36
או שרכש את , עתו או שלא בהסכמתושטוען לזכות ברכוש כי הרכוש שימש בעבירה ללא ידי

.זכותו ברכוש בתמורה ובתום לב ובלי שיכול היה לדעת כי הוא שימש או הושג בעבירה

וכח נב אלא אם כן 36-א ו36ית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש לפי סעיפים ב)ב(
ים תו הגרים עמו יהיו אמצעי מחיה סבירים ומקום מגורפחשלבעל הרכוש שיחולט ולבני מש

.סביר

ית המשפט לא יצווה על חילוטם של מטלטלים שאינם ניתנים לעיקול לפי סעיף ב)ג(
.1967–ז"תשכ,  לחוק ההוצאה לפועל22

 —להלן בסעיף זה (ב 36א או 36ות ברכוש שחולט לפי סעיפים כי שטוען לזמ)א(.ד36
מאת בית המשפט רשאי לבקש ,  להשמיע את טענותיו לענין צו החילוטמןולא הוז, )המבקש

.לבטל את הצו —שציווה על החילוט 

קשה לביטול צו חילוט תהיה תוך שנתיים מיום מתן צו החילוט או תוך מועד ב)ב(
.אם ראה שמן הצדק לעשות כן,  המשפטתמאוחר יותר שיקבע בי

 

יצווה על החזרת הרכוש למבקש או תשלום  —ל בית המשפט את צו החילוט ביט)ג(
צר המדינה אם לא ניתן להחזיר את הרכוש או אם הסכים המבקש לקבל את תמורתו מאו

יקבע בצו את סכום התשלום  —ציוה בית המשפט על תשלום תמורת הרכוש ; תמורתו
לפי , ט או ביום מתן צו התשלוםוליבהתאם לערכו של הרכוש בשוק החופשי ביום מתן צו הח

שים מיום שהחליט בית המשפט לבטל צו התשלום יינתן לא יאוחר מששה חד; הגבוה שבהם
.את צו החילוט

 שרשאי הוא לצוות על תשלום דמי שימו, יטל בית המשפט את צו החילוטב)ד(
 חתוכן על תשלום פיצוי בשל נזק או פ, ברכוש בשל התקופה שהרכוש נלקח מהמבקש

.שנגרם לרכוש באותה תקופה

אפשרי ולא יאוחר מששים ו להחזרת רכוש או צו התשלום יבוצעו בהקדם הצ)ה(
.ימים מיום נתינתם

א וערעור על החלטת בית 36רעור של מי שטוען לזכות ברכוש שחולט לפי סעיף ע.ה36
 ניתנה אםואולם , ד יהיו בדרך שמערערים על החלטה בענין אזרחי36המשפט לפי סעיף 

מוע גם את רשאי בית המשפט שלערעור לש, ההחלטה בגזר דין והוגש ערעור על פסק הדין
.ערעורו של מי שטוען לזכות ברכוש

על פי , רשאי בית המשפט, וגש כתב אישום או הוגשה בקשה לחילוט אזרחיה)א(.ו36
 צו זמני תתל, בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז המפרטת את הרכוש שאת חילוטו מבקשים

צוי עיקול או , הצוי מניע, או אדם אחר המחזיק ברכוש, מתן ערבויות מטעם הנאשם —בדבר 
לרבות הוראות , רים שיבטיחו את האפשרות של מימוש החילוטחהוראות בדבר צעדים א

יגים לחילוטסי
ושרכ
)*3' מס(ק חו

1989–ט"מתש

טול חילוטבי
)*3' מס(ק חו

1989–ט"מתש

עורער
)*3' מס(ק חו

1989–ט"מתש

דים לחילוטסע
ושרכ
)*3 'מס(ק חו

1989–ט"מתש
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צו  —להלן בסעיף זה (לאפוטרופוס הכללי או לאדם אחר בדבר ניהול זמני של הרכוש 
בית המשפט המחוזי שלפניו הוגשו כתב האישום או  —" ת המשפטיב", לענין זה; )זמני

.לפי הענין, התובענה

בטרם הוגש כתב , )א(זמני כאמור בסעיף קטן  ית המשפט המחוזי רשאי לתת צוב)ב(
פי בקשה חתומה בידי פרקליט מחוז הנתמכת בתצהיר כי יש יסוד סביר להניח -על, אישום

ול להיעלם או שעלולים לעשות בו פעולות שימנעו את עלשהרכוש שלגביו מבקשים את הצו 
כתב אישום תוך  מני לפי סעיף קטן זה יפקע אם לא הוגשתקפו של צו ז; מימוש החילוט

.תשעים ימים מיום שניתן
 

גם במעמד צד ) ב(-ו) א(ית המשפט רשאי לתת צו זמני כאמור בסעיפים קטנים ב)ג(
, תקפו של צו זמני; שתכשיל את חילוטו,  סבר שיש חשש לעשיה מיידית ברכושאם, אחד

והבקשה תישמע במעמד הצדדים בהקדם , שרה ימיםלא יעלה על ע, שניתן במעמד צד אחד
להאריך את , מנימוקים שיירשמו, בית המשפט רשאי; האפשרי ותוך תקופת תקפו של הצו

.פה נוספת שלא תעלה על עשרה ימיםוקתתקפו של צו זמני שניתן במעמד צד אחד ל

 שידון ל החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתן לערער לפני בית המשפט העליוןע)ד(
.הערעור יוגש תוך שלושים ימים מיום שהודעה ההחלטה למערער; רעור בשופט אחדעב

רשאי , ולא חולט הרכוש, )ב(או ) א(יווה בית המשפט כאמור בסעיפים קטנים צ)ה(
.ת המשפט להורות שמי שניזוק בשל צו כאמור יפוצה מאוצר המדינהבי

ב והרכוש לא אותר 36א או 36 בסעיפים כאמור, ורה בית המשפט על חילוט רכושה.ז36
או שהועבר לקונה בתום לב או שהוברח או שפוחת ערכו במעשה או במחדל של הנידון או 

רשאי בית המשפט  —לפי בקשת הנידון ן וכ, שעורב ברכוש אחר ולא ניתן לחלקו בלא קושי
לענין סעיף ; ההשווה בערכו לרכוש שעל חילוטו הור ,לצוות על חילוט רכוש אחר של הנידון

.ב36לרבות מי שנגד רכושו ניתן צו חילוט לפי סעיף  —" הנידון", זה

חלטת בית המשפט על חילוט לפי פקודה זו תהיה אסמכתא בידי האפוטרופוס ה)א(.ח36
יועבר לאפוטרופוס הכללי , או תמורתו, הרכוש שחולט; לי לתפוש את הרכוש המחולטכלה

.כפוף לתקנות שיותקנו לענין זהידיו בקרן שינהל ב-ויופקד על

, והשר הממונה על חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, ר המשפטיםש)ב(
 כייקבעו בתקנות את דר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, 1988-ח"תשמ

את השימוש שייעשה בנכסי הקרן ואת דרך , )א(שהוקמה לפי סעיף קטן  הנהלת הקרן
:חלוקתם למטרות אלה

;שלום הוצאות הליכי החילוט והעשיה בנכסיםת)1(

יצוע תפקידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים לפי חוק הרשות הלאומית ב)2(
;1988-ח"תשמ, למלחמה בסמים

;חילוט-גילוי רכוש ברו עזרה באכיפת הפקודה א, שלומים על מידעת)3(

;)ד(-ו) ג(ד36שלומים לפי סעיף ת)4(

, המשטרה והמכס לפי פקודה זו ולפי חוק איסור הלבנת הוןיצוע תפקידי ב)5(
; חוקים האמורים הת חילוט רכוש לפיבולר, 2000–ס"שת

, 2000–ס"תש, יצוע תפקידי הרשות המוסמכת לפי חוק איסור הלבנת הוןב)6(
.וכן מימון מאגר המידע לפי החוק האמור

יקבע בתקנות הוראות , הכנסתבאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של , ר המשפטיםש.ט36
הליכים לשמיעת התנגדויות , פלילי או אזרחיך בדבר סדרי דין בענין בקשה לצו חילוט בהלי

לוט רכושחי
ראח
)*3' מס(ק חו

1989–ט"מתש

הול הרכושני
חולט והשימושהמ
בו
)*3' מס(ק חו

1989–ט"מתש

–ס"תש)** 7' מס(ק חו
2000

–ס"תש)** 7' מס(ק חו
2000

נות לעניןתק
לוטחי
)*3' מס(ק חו

1989–ט"מתש

) 8' תיקון מס(
2003-ד"תשס

) 8' תיקון מס(
2003-ד"תשס
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וכן בדבר הדרכים , לרבות מועדי ערעור, ערעור, בקשה למתן סעדים לשמירת רכוש, לחילוט
ענין אחר ולרבות כל , ברכוש לניהול הנכסים ולמתן הודעות לבעלי ענין, למימוש החילוט

.הדרוש לביצוע הוראות פקודה זו לענין חילוט

).א(ח36בית המשפט לפי פקודה זו יופקד בקרן שהוקמה לפי סעיף ל נס שהטיק.י36

צרים המשמשים חוהעבירה נעברה ב, 10 או 9, 7רשע אדם בעבירה לפי סעיפים הו.37
, שאי להיכנס אליהםבית קפה או למכירת משקאות משכרים או בחצרים אחרים שהציבור ר

בנוסף , רשאי הוא, ה לפי פקודה זוירונוכח בית המשפט כי לפני כן נעברה באותם חצרים עב
.לצוות על סגירת החצרים בפני הציבור דרך קבע או לתקופה שיורה עליה, על כל עונש אחר

ורשע אדם בעבירה לפי פקודה זו או קבע בית משפט כי אדם עבר עבירה ה)א(.א37
לפי סעיף ו ובנוסף לסמכות, בנוסף על כל עונש אחר, רשאי בית המשפט, ר ולא הרשיעוכאמו

לפסול אותו מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה או , ]נוסח חדש[ לפקודת התעבורה 43
אם הוא סבור שהדבר , ורשאי הוא, מלהחזיק רשיון רכב לתקופה שלא תעלה על חמש שנים

.אותו כאמור לתקופה ארוכה יותרלפסול , דרוש כדי להגן על הציבור

------------
.בענין תחילה, 1989–ט"תשמ) 3' מס( לחוק 21ת סעיף  א1/13814' ה להלן בעמרא*

 10/504' כ ראה בעמ"כ; 2000–ס"תש,  לחוק איסור הלבנת הון37 את סעיף 11/504' ה לעיל בעמרא**
. ברתחילה והוראות מע,  בענין תחולה36- ו35, 34את הסעיפים 

 

או קבע בית המשפט כי האדם , סיפה) ג(7ף ורשע אדם בעבירה לפי סעיה)1א(
ואותו אדם הורשע לפני כן בעבירה כאמור או שנקבע לגביו , עבר עבירה כאמור ולא הרשיעו
יפסול אותו בית המשפט מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה , לפני כן כי עבר עבירה כאמור

שלא , פסק הדיןב טבנסיבות מיוחדות שיפר, המשפט- רשאי ביתאולם; לתקופה של שנתיים
.להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר לפסול אותו כאמור או

ואותו אדם נדון גם , המשפט אדם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה-סל ביתפ)2א(
המשפט לקבוע כי הפסילה תיכנס לתוקף ביום גמר ריצוי עונש -רשאי בית, לעונש מאסר

.המאסר

בית משפט כי אדם עבר עבירה  ו או קבע זורשע אדם בעבירה לפי פקודהה)ב(
ובית המשפט , ואותו אדם הוא בעל רשיון מקצוע או עסק או רשיון אחר, כאמור ולא הרשיעו

או שביצועה , נוכח כי העבירה נעברה אגב עיסוק במקצוע או בעסק או שימוש ברשיון
ה נעברה ריבאו שהע, קצוע או העסק או השימוש ברשיוןנתאפשר או הוקל עקב הפעלת המ

לצוות על שלילת , בנוסף לכל עונש אחר, רשאי בית המשפט —מקום המקצוע או העסק ב
.אם הוא סבור שהדבר דרוש כדי להגן על הציבור, הרשיון לתקופה שיקבע

ב שימוש ורשע אדם לפי פקודה זו ונוכח בית המשפט כי ביצוע העבירה נתאפשר עקה.ב37
, ל עונש אחר לפסלו מהחזיק בדרכון לתקופה שיקבעלכרשאי הוא בנוסף , ון ישראליכבדר

.ולהורות על תפישת דרכונו

 

------------
.בענין תחילה, 1989–ט"תשמ) 3' מס( לחוק 21 את סעיף 1/13814' ה להלן בעמרא*

מוש בקנסותשי
)*3' מס(ק חו

1989–ט"מתש
ירת חצריםסג

שיוןרילת של
)3' מס(ק חו

1989–ט"מתש
)4' מס(ק חו

1991–ב"נתש

)4' מס(ק חו
1991–ב"נתש

)4' מס(ק חו
1991–ב"נתש

ילת דרכוןשל
)3' מס(ק חו

1989–ט"מתש
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שה שאילו נעשה אל מעשרזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ ליא)א(.38
.רואים אותו כאילו עבר עבירה בישראל —בישראל היה עבירה לפי פקודה זו 

י שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל העושה מחוץ לישראל מעשה שאילו מ)ב(
או עבירה של החזקת ', של פרק ג'  או סימן ב6נעשה בישראל היה עבירה לפי הוראות סעיף 

.ם אותו כאילו עבר עבירה בישראלרואי — 7סם מסוכן לפי סעיף 

אם המעשה נעשה במקום הנתון ) ב(א יועמד אדם לדין מכוח האמור בסעיף קטן ל)ג(
.אלא אם המעשה אסור גם על פי החוק במקום המעשה, לשיפוטה של מדינת חוץ

 מטעם היועץ המשפטי לממשלה או אאישום לפי סעיף זה לא יוגש אל-תבכ)ד(
.תבבהסכמתו בכ

א יוגש כתב אישום לפי סעיף זה נגד אדם על מעשה שהורשע או זוכה עליו ל)ה(
.מחוץ לישראל

תקנות וצווים: 'ק ופר

 הבריאות רשאי בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט שר.39
י שאובלי לגרוע מכלליות הסמכות האמורה ר, של הכנסת להתקין תקנות לביצוע פקודה זו

— הוא

היצוא והמעבר של סמים מסוכנים וטפסי ההיתרים , קבוע את נהלי היבואל)1(
;והתעודות שיש להשיגם ולהשתמש בהם בקשר לכך

הורות שכל מי שמותר לו להחזיק סמים מסוכנים יקיים רשומות מתאימות ל)2(
;בדבר קנייתם והעשיה בהם

;םהסדיר את ההספקה והחלוקה של סמים מסוכניל)3(

רופאי שיניים ורופאים , הסדיר מהן מרשמים לסמים מסוכנים מאת רופאיםל)4(
;וטרינריים והטיפול במרשמים אלה

ים שבידי רשויות נקבוע הוראות בדבר בקורת ופיקוח על סמים מסוכל)5(
.המדינה ומוסדותיה

על , ובשינויים שיפורשו בצ,  הבריאות רשאי להחיל בצו את הוראות פקודה זושר.40
:מים אלה ועל מלחיהםס

;הידוע בדרך כלל בשם קודאין, תילמורפיןמ)1(

.הידוע בדרך כלל בשם דיונין, תילמורפיןא)2(
 

באישור ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת ובהודעה ,  הבריאות רשאישר.41
.ולהתנות בהן תנאים,  מהןועלהוסיף עליהן או לגר, לשנות את התוספות, ברשומות

.ילתו של נוסח זה תשעים יום לאחר פרסומותח.42

ספת ראשונהתו

)41- ו11עיפים ס(

:איםתנ

תהא משמעות ', לחלק ב' ג-ו', ובסימנים ב' של חלק א' נין הסמים המפורטים בסימן בלע
יים ופהאמנה בדבר חמרים פסיכוטר,  לפקודה1במקום משמעותה לפי סעיף , "האמנה"

.1971אר  בפברו21שנחתמה בוינה ביום 

ירות חוץעב

נותתק
)3' מס(ק חו

1989–ט"מתש

1979–ט"ק תשלחו

1979–ט"ק תשלחו

לת הפקודה עלהח
ים מסויימיםסמ

ותספנוי התושי
1979–ט"לק תשחו

ילהתח

1975–ה"תשל' קת
,)3' מס(דעה הו
)4' מס(דעה הו

1976–ו"לתש
)5' מס(דעה הו

1977–ז"לתש
)6' מס(דעה הו

1978–ח"לתש
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—וספת זו בת

מיץ מוקרש מאליו שנתקבל מהלקטיו של צמח הפרג בין בצורתו  —" ופיוםא"
לרבות ; תהא אשר תהא כמות המורפין שבו, המקורית של המיץ ובין מעורב בחמרים אחרים

;פסולת וכל מה שמשתייר אחרי עישון אופיום

די להתאימו לשימוש פיום שעבר את התהליכים הדרושים כ או—" ופיום רפואיא"
;רפואי בין בצורת אבקה או גרגירים או בצורה אחרת ובין במעורב בחמרים נויטראליים

אפשר ש) Erythroxylum(עלי אחד הצמחים מסוג אריתרוקסילום  —" לי קוקהע"
;להפיק מהם קוקאין במישרין או בתהליך כימי

.לרבות שרשיו, וכל חלק ממנו) Cannabis(וג קנבוס הסכל צמח מ —" נבוסק"

'ק אחל

'מן אסי

Cannabisנבוס אך למעט שמן המופק מזרעיוק.1

Cannabis Resinaף של קנבוסשר.2
Syn: Hashishחשיש: דוע גם בשםי

Cocae Foliaי קוקהעל.3

Opiumפיוםאו.4

בות שרשיו לר, וכל חלק ממנו,  צמח ממין הפרג המרדיםכל.5
Papaver Somniferum אך למעט הזרעים

אך , בות שרשיולר, וכל חלק ממנו,  צמח ממין פרג החפיםכל.6
Papaver Bracteatum למעט הזרעים

)נמחק(.7

'מן בסי

ACIDUM DIETHYLAMIDO-LYSERGICUM יאתילאמיד של החומצה הליזרגיתד.1

NN-diethyl-lysergamidum

 ,Synonyma: LSD, LSD-25דליזיד , זרגאמידלי,  ליזרגיד25-ד"ס ל,ד"לס: וע גם בשמותיד
Lysergide, Lysergamid, Delysid

דימתילפנאתילאמין-a,4-דימתוקסי-2.2,5
2,5-dimethoxy-a,4-dimethylphenethylamine

מתילפנאתילאמין-a-דימתוקסי-2,5-ברומו-4.א2
4-bromo-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

מתוקסיפנאתילאמיןדי-2,5-ברומו-4.ב2
4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

BUFOTENINUMופוטניןב.3

dimethyl-serotoninum-vel5-hydroxy-N-dimethyl-tryptaminum

Cathinoneקאתינון.א3

דרותהג
דעההו

1981–א"מתש

דעה הו
1981–א"משת

דעה הו
2001–א"סשת

) 3' סמ(ק חו
1989-ט"משת

-ו"תשל) 4' מס(דעה הו
1976 

-ז"תשל) 5' מס(דעה וה
1977 

דעהוה
1991-א"נתש

דעההו
1998-ח"נתש

דעההו
1998–ח"נתש

דעההו
1998–ח"נתש

דעההו
1998–ח"נתש

2004-ה"הודעה תשס
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(-) (5)-2-aminopropiophenone

.למעט עלי צמח הגת בצורת הטבעית המיועדים ללעיסה

DELTA-TETRAHYDROCANNABINOLAבינוליםאנאק-טטראהידרו-תהדל.4

5.N,N-דיאתילטריפטאמיןN,N-DIETHYLTRYPTAMINUM

Synonymum: DETט"דאי: דוע גם בשםי

6.N,N-דימתילטריפטאמיןN,N-DIMETHYLTRYPTAMINUM

Synonymum: DMTדמט:  גם בשםועדי

DMAאיי.אמ.די.א6

2,5-dimethoxy-a-methylphenetylamine

DMHPפ"המד.7

3-(1,2-dimethylhepty)-1 hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,9] pyran

DOET.טי.אי.או.די.א7

4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

Etryptamineאטריפטאמין.ב7

3-(2-aminobutyl) indole

HARMALINUMארמאליןה.8

3,4-dihydro-harminum

HARMINUMרמיןהא.9

7-methoxy-1-methyl-9H-pyrido-(3,4-b)-indolum

MESCALINUMקאליןמס.10

3,4,5-trimethoxy-phenethylaminum

Methcathinoneמתקאתינון.א10

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

methylaminorex-4מתילאמינורקס-4.ב10

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

PARAHEXYLראהכסילפא.11

3-hexyl-l-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d] pyranum

PCEי"ספ.א11

-ethyl-l-phenylcyclohexylamine

PHP (PCPY))י"פספ(פ "פה.ב11

l-(l-phenylcyclohexyl) pyrrolidine

PMA.איי.אמ.פי.ג11

p-methoxy-a-methylphenethylamine

PSILOCINUMסילוציןפ.12

4-hydroxy-dimethyl-triptaminum vel

3-(2-dimethyl-aminoethyl)-4-hydroxy-indolum

PSILOCYBINUMסילוציביןפ.13

4-phosphoryloxy NN-dimethyl-tryptaminum vel

3-(2-dimethyl-aminoethyl)-indol-4-yl dihydro phosphas

TCPפ"סט.א13

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס
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 1-[1-(2-thienyl) cyclohexyl] piperidine

TMA.איי.אמ.טי.1א13

(±)-3,4,5-trimethoxy-a-methylphenetylamine

MDMA.איי.אמ.די.מא.ב13

N,a-dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

MDA.איי.די.מא.ג13

a-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

N-ethyl MDAאיי.די.אתיל אמ-N.ד13

N-ethyl-a-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

N-hydroxy MDA.איי.די.הידרוקסי אמN-.ה13

N-[a-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl] hydroxylamine

MMDA.איי.די.אמ.מא.ו13

2-methoxya-methyl-4,5-(methylenedioxy) phenethylamine

MBDB.בי.די.בי.מא.ז13

N-methyl-a-ethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

MTA-4איי.טי.אמ-4.ח13

a-methyl-4-methylthiophenethylamine

האסטרים והאתרים של כל אחד מהחומרים , הסטראואיזומרים, איזומרים האופטייםה.14
.ועטו במפורשם בסימן זה אם לא מטיהמפור

)נמחק(.15

'ק בחל

'מן איס

Acetyl-alpha-methylfentanylמתילפנטאניל-אלפא-אציטיל.א1

N-[1-(a-methylphenetyl)-4-piperidyl] acetanilide

Alpha-methylfentanylמתילפנטאניל-אלפא.א7

N-[1-(a-methylphenetyl)-4-piperidyl] propionanilide

Alpha-methylthiofentanylלתיופנטאנילמתי-אלפא.ב7

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

Beta-hydroxyfentanylהידרוקסיפנטאניל-בטא.א12

1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide

Beta-hydroxy-3-methylfentanylמתילפנטאניל-3-הידרוקסי-בטא.ב12

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl] propionanilide

Concentrate of poppy strawתרכיז אופיום.א21

Dihydroetorphineדיהידרואטרופין.א26
7,8-dihydro-7-a-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydroorivapine

דעההו
1998–ח"נתש

דעההו
1998–ח"נתש

)3' מס(ק חו
1989–ט"מתש

)3' מס(ק חו
1989–ט"מתש

דעההו
1998–ח"נתש

דעההו
1998–ח"נתש

דעההו
1998–ח"נתש

1998–ח"נתש דעההו

2002-ג"הודעה תשס

2002-ג"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס
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methylfentanyl-3נילמתילפנטא-3.א57

N-(3-methyl-1-phenetyl-4-piperidyl) propionanilide

methylthiofentanyl-3מתילתיופנטאניל-3.ב57

N-(3-methyl-1-[2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl) propionanilide

MPPP.פי.פי.פי.אמ.א61

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

Para-fluorofentanylפלואורופנטאניל-פארא.א78

4-fluoro-N-(1-phenetyl-4-piperedyl) propionanilide

PEPAPפי.איי.פי.אי.פי.ב78

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

Remifentanilרמיפנטניל.1א96

1-(2-methoxycarbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid 
methyl ester

THEBACONUMאקוןתב.97

acetyldihydrocodeinonum

THEBAINUMאיןתב.98

TILIDINEילידיןט.א98

()-ethyl trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate

Thiofentanylתיופנטאניל.ב98

N-[1-[2-(thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

TRIMEPERIDINUMימפרידיןטר.99

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidinum

טרים והאתרים של כל אחד מהחמרים אסה, הסטראואיזומרים, איזומרים האופטייםה.100
.אם לא מועטו במפורש, המפורטים בסימן זה

).מחקנ(.101

'מן בסי

AMPHETAMINUMןפטאמיאמ.1

()-2-amino-1-phenylpropanum

Amineptineאמינפטין.ג1

(7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo [a,d] cyclohepten-5-yl) amino] hetanoic acid)

DEXAMPHETAMINUMכסאמפטאמיןד.2

(+)-2-aminol-1-phenyl propanum

MECLOQUALONEקלוקואלוןמ.א2

3-(O-chlorophenyl)-2-methyl-4-(3H) quinazolinone

METHAMPHETAMINUMתאמפטאמיןמ.3

(+)-2-methylamino-1-phenylpropanum

2002-ג"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

) 3' תיקון מס(
1989-ט"תשמ

) 3' תיקון מס(
1989-ט"תשמ

2004-ה"הודעה תשס
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METHAQUALONEתאקואלוןמ.א3

2-methyl-3-O-tolyl-4-(3H) quinazoline

METHYLPHENIDATUMתילפנידאטמ.4

methylium 2-phenyl-2-(2-piperidyl)-aceticum

PHENCYCLIDINUMנציקלידיןפ.5

1-(1-phenylcyclohexyl) piperidinum

PHENMETRAZINUMנמטראזיןפ.6

3-methyl-2-phenylmorpholinum

FENETYLLINEנטיליןפ.א6

DL-3,7-Dihydro-1,3-Dimethyl-7-[2-[(1-Methyl-2-Phenylethyl) Amino] Ethyl]-1H-Purine-
2,6-Dione

SECOBARBITALקוברביטלס.ב6

5-Allyl-5-(1-Methylbutyl) Barbituric Acid 

Levamfetamineלבאמפטאמין.ג6

(-)-(R)-1-methylphenethylamine

Levomethamphetamineלבומתאמפטאמין.ד6

(-)-N,a-dimethylphenethylamine

Metamfetamine Racemateמתאמפטאמין רצמאט.ה6

(±)-N,a-dimethylphenethylamine

Zipeprolזיפאפרול.ו6

a-(a-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol

האסטרים והאתרים של כל אחד מהחמרים , הסטראואיזומרים, איזומרים האופטייםה.7
.אם לא מועטו במפורש, המפורטים בסימן זה

).מחקנ(.8

'מן גסי

AMOBARBITALUMמובארביטאלא.1

acidum 5-ethyl-5-(3-methylbutyl)-barbituricum

:עטמל

 גרם למנה מעורב 0.03עם אמובארביטאל עד , לשימוש פנימי, וצרים מוצקיםמ.1
)שאינם סמים מסוכנים(עם חמרים פעילים אחרים 

 מעורב עם חמרים אובלתי מעורב , גרם למנה 0.1רונים עם אמובארביטאל עד נ.2
)שאינם סמים מסוכנים(פעילים אחרים 

BUPRENORPHINEרנורפיןופב.א1

21-cyclopropyl-7-a[(s)-1-hydroxy v 1,2,2, -trimethylpropyl]-6,14 endo-ethano-6,7,8,14-
tetrahydrooripavine

BUTALBITALוטאלביטאלב.ב1

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

Cathineקאתין.ג1

(+)-(S)-a-[(S)-1-aminoethyl] benzyl alcohol

-ט"תשמ) 3' מס(ק חו
1989

1993-ד"דעה תשנהו

1991-א"ה תשנהודע

1991-א"הודעה תשנ

) 3' תיקון מס(
1989-ט"תשמ

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

2004-ה"הודעה תשס

1993-ד"הודעה תשנ

2004-ה"הודעה תשס
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.ט עלי צמח הגת בצורתם הטבעית המיועדים ללעיסהלמע

CYCLOBARBITALUMיקלובארביטאלצ.2

acidum 5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituricum

GHB.בי.ה.י'ג.א2

γ-hydroxybutiric acid

GLUTETHIMIDUMלוטתימידג.3

2-ethyl-2-phenyl-glutarimidum

1998–ח"דעה תשנוה

FLUNITRAZEPAMאםלוניטראזפפ.א3

5-(ofluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

PENTAZOCINEנטזוציןפ.ב3

1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6, 11-Dimethyl-3-(3-Methyl-2-Butenyl)-2,6-Methano-3-Benzazocin-8-OL

PENTOBARBITALUMטובארביטאלפנ.4

acidum 5-ethyl-5-(1-methylbutyl)-barbituricum

:עטמל

 גרם למנה מעורב עם 0.03עם פנטובארביטאל עד , לשימוש פנימי, וצרים מוצקיםמ.1
)שאינם סמים מסוכנים(חמרים פעילים אחרים 

מעורב עם חמרים  בלתי מעורב או,  גרם למנה0.1רונים עם פנטובארביטאל עד נ.2
)שאינם סמים מסוכנים(פעילים אחרים 

).נמחק(.5

האסטרים והאתרים של כל אחד מהחמרים , הסטראואיזומרים, איזומרים האופטייםה.6
.אם לא מועטו במפורש, המפורטים בסימן זה

).מחקנ(.7

)בוטל(' מן דסי

------------
.1.1.1994ביום  1993–ד"תשנ) 2' מס(ילתה של הודעה תח*
 

ספת שניהתו

)41-ו) 3(31עיפים ס(

—ספת זו ובת

).נמחקה (—" םס"

, התרכובת, משקל הסם המסוכן נטו מתוך כלל משקל התכשיר —" רם נטוג"
.התערובת או התמיסה

.כמשמעותם בתוספת  הראשונה —" אופיום"-ו" שרף של קנבוס", "נבוסק"

רטהפ

1991–א"דעה תשנהו

1991–א"דעה תשנהו

–ט"תשמ) 3' מס(ק חו
1989

)* 2' מס(דעה הו
1993–ד"תשנ

 1979–ט"ק תשלוח
1981–א"הודעה תשמ

–ט"תשמ) 3' מס(ק חו
1989

1998-ח"הודעה תשנ

) 3' תיקון מס(
1989-ט"תשמ
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סם המסוכןהכמותהנהוספת הראשובת

—' לק אח
'ימן אס

 גרם15נבוסק1
 גרם15 קנבוסרף שלש2
 גרם2ופיוםא4

'ימן בס
 יחידות כלשהן3ד"סל1

י שהן מופיעות בסחרכפ
—' לק בח

'ימן אס
 גרם0.3וקאיןק19
 גרם0.3רואיןה42
 גרם נטו0.15תאדוןמ55
גרם נטו0.3ורפיןמ63
גרם תכולת 0.3םשרת אופיומ74

רפין נטומו
 גרם נטו1תידיןפ82

'ימן בס
 גרם נטו0.2מיןמפטאא1
גרם נטו0.2כסאמפטאמיןד2
 גרם נטו0.2תאמפטאמיןמ3

שפירא' עקב שי
ר המשפטיםש

 

ח השוואהלו
     


