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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 62 - הוראת שעה( )תיקון מס' 3( 
)חלוקת תיקים בענייני סמים(, התשע"ו-2015

תיקון תוספת 
ראשונה א'

62 - הוראת שעה(, התשע"א-2010 1, בתוספת1    בחוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 
ראשונה א', בחלק ב', בפרט )22(, אחרי פרט משנה )א( יבוא:

")א1( חומרים המצוינים בתוספת הראשונה לפקודת הסמים, שאינם מפורטים בפרט 
משנה )א(, כשהסם בתצורה כמפורט להלן:

אבקה - 20 גרם;  )1(

חומר צמחי - 5 ק"ג;  )2(

תמיסה או נוזל - 200 מ"ל;"   )3(

חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 62 - הוראת  סעיף 1 
שעה(, התשע"א-2010 )להלן - הוראת השעה(,   
 מתקן את חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-

1982 )להלן - חוק סדר הדין הפלילי(, ומסדיר את חלוקת 
התיקים בין הפרקליטות לבין התביעה המשטרתית  תוקפה 
תחילתה,  מיום  שנים  לשלוש  נקבע  השעה  הוראת  של 
 הוא הוארך פעמיים, ולאחרונה עד יום ג' בטבת התשע"ז

)1 בינואר 2017( )חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 62 - 
הוראת שעה( )תיקון מס' 2(, התשע"ה-2014(  

 1 60 לחוק סדר הדין הפלילי, כנוסחו בסעיף  סעיף 
להוראת השעה, קובע בסעיף קטן )ב( שבו, כי חומר שהושג 
בסעיפים  כאמור  עבירות  למעט  פשע  בעבירת  בחקירה 
קטנים )ג( ו–)ד( לסעיף 60, או בעבירת עוון המנויה בחלק 
בידי  יועבר  השעה,  להוראת  א'  הראשונה  לתוספת  א' 
סעיף פרקליט   של  לטיפולו  מחוז,  לפרקליט   המשטרה 

בחקירה  שהושג  חומר  כי  קובע  האמור  לסעיף  )ג(  קטן 
א'  בחלק  המנויה  עבירה  ואינה  פשע  שאינה  בעבירה 
לתוספת ראשונה א' להוראת השעה ובעבירת פשע המנויה 
בחלק ב' לתוספת ראשונה א', יועבר לטיפול תובע משטרתי  

להוראת  א'  ראשונה  לתוספת  ב'  לחלק   )22( פרט 
בעבירות  תטפל  המשטרתית  התביעה  כי  קובע  השעה, 

סמים כמפורט להלן: 

לפקודת  ג'  בפרק  וב'  א'  סימנים  לפי  עבירות   )22("
הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג-1973 )בפרט זה 
- פקודת הסמים(, שעונשן אינו עולה על שבע שנים, וכן 

שאינה  סם  כמות  לגבי  האמורים  הסימנים  לפי  עבירות 
עולה, בכל עבירה בנפרד, על כמות הסם המצוינת להלן:

לס"ד וכל סוגי האמפטמינים המפורטים בפרטים  )א( 
2, 2א, 2ב ו–13ב עד 13ז לסימן ב' שבחלק א' לתוספת 
הראשונה בפקודת הסמים, וכן בפרטים 1 ו–3 לסימן ב' 
שבחלק ב' לתוספת הראשונה בפקודת הסמים - 100 

יחידות;

א'  שבחלק  א'  בסימן  המצוינים  החומרים  כל  )ב( 
לתוספת השנייה בפקודת הסמים - 25 ק"ג; 

כל החומרים המצוינים בסימנים א' ו–ב' שבחלק  )ג( 
ב' לתוספת השנייה בפקודת הסמים - 20 גרם;" 

נוספו  האמורה,  התיקים  חלוקת  שנקבעה  מאז 
חדש[,  ]נוסח  המסוכנים  הסמים  לפקודת  חדשים  סמים 
התשל"ג-1973 )להלן - פקודת הסמים(  חלק מסמים אלה 
מקביל מבחינת הסיכון שבו לחומרים המנויים בפרט )22(, 
)22( מטופלים בידי  ולכן ככל שהחומרים המנויים בפרט 
התביעה המשטרתית, יש לקבוע, כי גם כמויות מקבילות 
התביעה  בידי  יטופלו  שנוספו,  החדשים  הסמים  של 
המשטרתית  ואולם מכיוון שהשינויים בסמים המוכנסים 
לפקודת הסמים הם תכופים, מוצע לקבוע כי החלוקה לא 
תהיה בהתאם לקביעה פרטנית של סמים, אלא בהתאם 
מהתצורות  באחת  כשהוא  המפורטות,  הסם  לכמויות 

המוצעות: אבקה, חומר צמחי ותמיסה או נוזל  
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