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החזקת כלים להכנת סם  -הכלים שאסור לכם
להחזיק בבית
בפיצוציות רבות כמו גם בחנויות וירטואליות ,ניתן למצוא מגוון רחב של כלים המיועדים
להכנה ולשימוש בסמים .האם גם החזקה של "באנג" רק לשם הקישוט נחשבת לעבירה
פלילית? האם העונש בגין החזקת כלים או ציוד המיועדים לשימוש בסמים זהה לעונש
בגין שימוש או סחר בהם? עו"ד אסף דוק מסביר.
מעט אנשים יודעים כי קישוט ביתם בכלים המשמשים להכנת סמים גובל בעבירה פלילית .על פי פקודת
הסמים המסוכנים ,שימוש עצמי או מכירה של סמים אסורה בתכלית כמו החזקה או מכירה של כלים
המיועדים לשימוש בסמים.

כיצד החוק מגדיר כלים המיועדים לשימוש או להכנת סמים?
פקודת הסמים המסוכנים מגדירה כלים "אסורים" בסעיף )10א()ב( ,ככלים שייעודם העיקרי הוא להכנת
סמים או לצריכתם .הפקודה מונה את ה"באנג" כדוגמה לכלי כזה.

מה העונש בגין החזקת כלים אסורים לפי החוק?
סעיף  10לפקודת הסמים המסוכנים אוסר החזקה של כלים המשמשים להכנת סמים או לצריכתם שלא
בהיתר .על פי סעיף זה ,העונש למחזיק כלים אלו הוא מאסר של עד עשרים שנה או קנס של מעל חמישה
וחצי מיליון שקלים .במידה והנאשם החזיק כלים לשימושו העצמי ,הדין הוא מאסר של עד שלוש שנים
מאחורי סורג ובריח או קנס של  ₪ 226,000על פי סעיף )61א() (4לחוק העונשין.

האם החוק מגדיר איסורים נוספים הקשורים לכלים אסורים?
סעיף )10א()א( ,קובע איסור על ייצור כלי אסור ,על מכירתו ,על הצגתו למכירה ,על ייבואו ,על ייצואו או
על מסחר או כל עסקה אחרת בו ,כמו גם על החזקה בו במטרה לעשות את אחת הפעולות האמורות ,שלא
בהיתר .העונש בגין הפרה של הוראות אלו הוא מאסר של חמש שנים.

האם ישנם כלים שמותרים על פי החוק?
ישנם כאמור כלים חוקיים היכולים לשמש להכנת סמים או לצריכתם ,כדוגמת כלי עישון למיניהם כגון
מקטרת המשמשת לעישון טבק חוקי או נרגילה שהינה חוקית לחלוטין .למרות שניתן להשתמש בכלים אלו
באופן אסור ,בדרך-כלל לא יוגש כתב אישום בגין החזקתם ,בשל הקושי להוכיח זאת.

מודעות וזהירות  -כך תמנעו בעיות עתידיות
לסיכום ,על פי סעיף  10לפקודת הסמים המסוכנים ,חל איסור על החזקת כלים המשמשים לייצור סמים
מסוכנים .כמו כן ,סעיף )10א( מונה קריטריונים נוספים כמו איסור על מכירה או מסחר בכלים אסורים .על
פי הפקודה אין הבדל בין מי שמחזיק כלי המשמש לצריכה או להכנת סמים לבין מי שמחזיק בו לשם קישוט
ביתו .על כן ,רצוי להימנע מקנייה או הכנסה של כלים אלו למרחבכם האישי .בכל מקרה בו לא ברור לכם
אם כלי מסוים עשוי להוות כלי אסור על פי החוק ,מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי.
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