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גידול קנאביס לשימוש עצמי  -מותר או אסור?
צריכת קנאביס בזמן הפנוי היא תופעה שהולכת וגוברת ככל שהציבור הישראלי נחשף
למתרחש באירופה ובעולם כולו .כמו כן ,ההכרה שקנאביס מסייע לאנשים שסובלים
מבעיה רפואית העלה את צריכת הקנאביס .עם זאת ,אין לשכוח שעדיין מדובר בעבירה
פלילית ,ואדם נורמטיבי עלול למצוא עצמו חשוד ואף מורשע בגידול סם ,רק כי גידל כמה
עציצים במרפסת לשימושו הפרטי .עו"ד אסף דוק מסביר האם יש הבדל בין גידול
קנאביס לצורך מכירה לבין גידול קנאביס לצורך שימוש עצמי ,מה העונשים הקבועים לצד
עבירת גידול הסם וכיצד בתי המשפט מתייחסים אליה ,וכן מדוע חשוב כל כך להיוועץ
בעורך דין פלילי בסמוך לאירוע.

גידול קנאביס לשימוש עצמי  -מה החוק אומר?
בעבר ,גם גידול ביתי של קנאביס לשימוש עצמי הייתה עבירה חמורה ,שהנאשמים בה היו עלולים להיות
מורשעים בסחר בקנאביס .בעבר נקודת המוצא הייתה שמי שגידל קנאביס בביתו עשה זאת כדי לסחור
בתוצרת ולהרוויח כסף .לכן הרשיעה המערכת את מגדלי הקנאביס גם על גידול הסם הלא חוקי ,וגם על
הפוטנציאל לסחור בו .המחוקק לא הבדיל בין מי שגידל סמים לשימושו העצמי לבין מי שגידל סם כדי
להפיצו ,ולכן באופן אוטומטי כל מי שנתפס מגדל סם היה חשוד בעבירה שהעונש עליה היה עלול להגיע
ל 20-שנות מאסר.
כיום ,הפך גידול קנאביס לתופעה נפוצה בה גם אנשים נורמטיביים מגדלים עציץ או שניים בביתם לצריכה
עצמית ,גם בגלל העלייה במחיר הקנאביס .נוסף על כך ,אנשים טוענים כי אינם רוצים להיות בקשר עם
סוחרי סמים וכי אינם עבריינים ,אלא רק רוצים לגדל כמויות קטנות של סם ,בין אם להנאה ובין אם להקלה
על כאבים.
מערכת המשפט ,מצידה ,התאימה עצמה למציאות החדשה ולכן גישתה לנושא התרככה .נמצא כי פעמים
רבות מי שנתפס מגדל קנאביס היה בהליך לקבלת רישיון לקנאביס רפואי או שלא קיבל אישור לקנאביס
רפואי והוא סובל מבעיות רפואיות .המערכת הבינה שיש נסיבות שבגינן יש להתייחס אחרת לנאשמים ואין
להרשיעם אוטומטית בעבירה שעלולה להעיב על עתידם.
החוק לא יכול היה לקבוע כי קנאביס הפך למשהו חוקי ,אך כן יכול היה להתגמש מה מטרת גידול הסם.
האם לתצרוכת עצמית או לשם סחר בסם וגריפת רווחים? בחינת הנסיבות האישיות של כל אחד היא
שתקבע אם אדם יורשע בהחזקת סם לצריכה עצמית או בגידול הסם ,שתי עבירות שונות בהחלט שהעונש
על כל אחת מהן שונה .כדי להתמודד עם הסוגיה הזו הוציאה התביעה המשטרתית הנחיה חדשה ביולי
 ,2017בנוגע למדיניות העמדה לדין של גידול סם מסוכן ועבירת החזקת סם .מטרת ההנחיה היא
לספק כלים שיסייעו לתביעה להחליט מתי צריך להגיש כתב אישום על עבירת החזקת סם לצריכה עצמית
ומתי להגיש כתב אישום על עבירת גידול סמים .כדי לקבוע זאת נמסרו כמה קריטריונים:
◻️ כמה שתילים נתפסו – כמובן שככל שמספר השתילים גדול יותר ,כך הסיכוי לייחס לאדם עבירת גידול
סם הוא גבוה יותר.
◻️ מה נמצא בסביבת השתילים – האם נמצאו במקום מערכות השקיה ,מערכות ניטור ובקרה ,תאורה
מיוחדת וכדומה ,שמטרתם גידול סם? אם אלה נמצאו הסיכוי שהאדם גידל את הסם לשם סחר בו גבוה
יותר ,והוא עלול להיות מורשע בגידול סם ולא החזקת הסם לצריכה עצמית.
◻️ האם נמסר מידע מודיעיני רלבנטי לגבי מגדל הסם? למשל האם הוא ידוע כמוכר סמים ,האם ידוע
שהוא מכר בעבר סמים? האם לחובתו הרשעות קודמות באותו נושא?
◻️ מהו משקל הסם – זהו אמנם רק נתון מסייע ,אך כמובן שככל שמשקל הסם גבוה יותר ,כך יגדל הסיכוי
להרשעה בעבירת גידול סם .על התביעה להפעיל שיקול דעת בנוגע לנתון זה ,כי יש אנשים שמגדלים כמות
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גדולה של קנאביס לצריכה עצמית יום יומית ,אך אינם מתכוונים לסחור בו.
התביעה מייחסת בדרך כלל יותר חשיבות למספר השתילים שנתפסו ולתנאי המקום שבו גודלו ולא
למשקלם .אם עלה הרושם שהושקעו מחשבה ומשאבים לגידול סם בכמויות מסחריות ,ונמצאו במקום
אמצעים לגידול סמים ואמצעים לסחר בסמים )כגון משקל( ,הרי שהסיכוי להרשעה בגידול סמים תגדל.
נוסף על הראיות הנ"ל ,מייחסת כיום התביעה יותר משקל לנסיבות האישיות של האדם .למשל:
◻️ האם הוא או מישהו מבני משפחתו סובל מבעיה רפואית ולא קיבל אישור לקנאביס רפואי?
◻️ האם הוא או מישהו מבני משפחתו נמצא בעיצומו של בתהליך קבלת רישיון לקנאביס רפואי?
כדי לדחות או לאשש טענות אלה ,דורשת התביעה לראות מסמכים רפואיים שמגבים את טענותיו .אם אלה
תומכים בטענותיו ,סביר להניח שיוגש נגדו כתב אישום רק על עבירת החזקת סם לצריכה עצמית ולא גידול
סם.
כדאי לדעת שעל אף ההנחיות החדשות מוצאים עצמם אנשים רבים מורשעים בעבירת סחר בסמים ,ורק
אחרי משא ומתן עם התביעה אפשר לשנות את העבירה לעבירת החזקה לצריכה עצמית .כמובן ששינוי
העבירה קריטית לענישה.

חשיבות ההיוועצות בעורך דין פלילי בעבירת גידול קנאביס לשימוש
עצמי
בכל מקרה שבו אדם או מישהו מקרובי משפחתו נתפס בחשד לעבירת סמים מסוג קנאביס ,כדאי להתייעץ
עם עורך דין פלילי:
◻️ בדרך כלל מדובר על צעירים שאינם מודעים לחומרת המעשה ומגדלים את הקנאביס על אדן החלון או
במרפסת .הם סבורים כי כיוון שיש הקלות בחוק ,הם מוגנים מהרשעות .אמנם אם הנסיבות לטובתם ,הם
לא יורשעו בעבירת גידול הסם ,אך גם הרשעה בהחזקת הסם לצריכה עצמית עלולה לפגוע בהם ובעתידם.
◻️ אפשר להיכנס למו"מ עם התביעה על מהות העבירה ,מה שקריטי להמשך ההליך הפלילי.
◻️ יש היום אפשרויות לרצות עונש גם בלי הרשעה פלילית .הרשעה פלילית עלולה לפגוע בסיכויי התעסוקה
של אדם ,ולכן השאיפה היא להימנע מהרשעה פלילית ככל הניתן.
חשוב לזכור ,כי למרות שהחוק שינה את גישתו בנוגע לצריכת סמים קלים ,הרי שעדיין מדובר בעבירה
פלילית .אם בבית שלכם בוצע חיפוש ונמצא כי גידלתם סם קנאביס ,היוועצו בעו"ד פלילי במהירות
האפשרית .הוא יסייע לכם להימנע מהגשת כתב אישום בגין גידול הסם.

זומנת לחקירה בחשד לגידול סמים? אל תוותר על זכותך להיוועץ
בעורך דין טרם החקירה
גם אם אתה אדם נורמטיבי ,זה ששומר על החוק ,לא מעשן ,לא שותה ,זה שנוהג עם שתי הידיים על ההגה
ותמיד שם חגורה ,עובד בעבודה מסודרת ,בעל משרה מכובדת ,לעיתים אפילו ידוע בציבור ,משתדל לכבד
את הזולת ולא לעבור על החוק  -פתאום ,ביום בהיר אחד וללא הכנה מוקדמת אתה יכול למצוא את עצמך
בנקל תחת חקירה משטרתית בגין חשד בלבד למעשה שביצעת לכאורה ,ומכאן העלילה יכולה רק להסתבך
אם לא תשמור על כלל היסוד האחד  -התייעצות עם עורך דין פלילי טרם החקירה .לכן ,כדאי להתכונן
לחקירה ברצינות רבה ,אף אם אתה בטוח בצדקתך .חשוב לקבל ייעוץ לפני חקירה מטעם עורך דין פלילי
מנוסה ללא קשר למסגרת שבה היא נערכת .החקירה היא השלב הראשון בהליך הפלילי .לפעמים האמת
היא פתלתלה ומעורבות האדם אינה כפי שהוא סבור מראש .החוקרים ינסו למשוך אותו במילים ,לשכנע
אותו על מעורבותו ולאסוף עדויות וראיות.
יש לדעת כיצד להיערך לחקירה בתבונה ,הן מבחינת מידע וזכויות אזרחיות וכלה בטקטיקות של חקירה
וכיצד להתגונן בפניהם .הניסיון מוכיח כי אדם שקיבל ייעוץ מקצועי עוד לפני החקירה ,לא איבד את שלוותו,
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יכול היה לענות על השאלות בקור רוח ופעמים רבות הדבר היטה את הכף לטובתו .גם אם מדובר בנחקר
שבוודאות אשם ,הרי החקירה משמעותית מאוד להמשך ההליך שיבוא לאחר מכן ,וכל דבר שייאמר בחקירה
עלול להשפיע על עתידו.
זכור ,כל אמירה ,תגובה או הודאה בזמן החקירה  -גורליים להמשך ההליך הפלילי נגדך .משכך ,כל מה
שתאמר בחקירתך עשוי לשמש נגדך בבית המשפט ,ומה שהיית אמור לציין במהלך החקירה ולא ציינת  -לא
תוכל לטעון במועד מאוחר יותר ,שכן ידובר בגרסה כבושה שמשקלה הראייתי נמוך למדי לדעת בתי
המשפט.
נוכח חשיבותה הרבה של החקירה ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לה על המשך ניהול
ההליך נגדך ,חשוב שתיוועץ עם עורך דין פלילי מנוסה טרם החקירה .דע  -כי התייעצות משפטית עוד בטרם
הגעתך לחקירה עדיפה על פני יעוץ בדיעבד ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה.

חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהתמודדות עם כתב אישום בעבירת גידול
סמים
כתב אישום פלילי מוגש לבית המשפט במחוז הרלוונטי בו התרחש האירוע ומייחס לנאשם ביצוע עבירה
פלילית של גידול או החזקת סמים לצריכה עצמית בהתאם לנסיבות המקרה.
בכל מקרה ובו אתה חשוד או מואשם בעבירת גידול סמים ,עליך להיעזר בעורך דין פלילי מנוסה שיידע כיצד
לנווט בין האפשרויות השונות שהחוק מאפשר לו ויפעל ככל האפשר לביטול ההליך הפלילי נגדך או לכל
הפחות יחתור לסיומו במינימום נזק עבורך .ככל שתקדים לפנות לייצוג משפטי מקצועי כך יגדל הסיכוי לבטל
את כתב האישום ,להוביל לתיקון כתב האישום ,לקדם אפשרות של זיכוי מעבירת הסמים או לחילופין להשיג
עסקת טיעון מקלה.
הדין הפלילי סבוך ,מורכב ומאפשר טווח פעולה רחב .כמעט כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי יכול להוות
שלב יציאה ממנו ולהיפך ,מניעת יציאה ממנו .היוועצות בעורך דין הינה קריטית לאורך כל שלביו של ההליך
הפלילי המתנהל נגדך .עורך הדין שייצג את האינטרסים שלך יוכל עוד משלביו הראשונים של ההליך לסכל
את האפשרות שתואשם או תורשע בהאשמות שווא וכן במקרים מסוימים אף להביא לביטול ההליך הפלילי
שנפתח נגדך .בכל מקרה של חשד בביצוע או מעורבות בעבירה פלילית ,הצורך בייעוץ משפטי מקצועי הוא
הכרחי .עורך הדין יוכל להקטין את כובד הראיות נגדך ולהביא לתוצאות המיטביות בתיק בכך שיסייע לך
לגבש גרסה עקבית שעשויה להיות ההבדל בין הרשעה לזיכוי.
צוות עורכי הדין שלנו ,ביניהם גם יוצאי הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה ,פועל במקצועיות ומסירות על
מנת ולהגן על זכויותייך .המשרד מונה צוות אנשים מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה "מחוץ לקופסה"
למציאת פתרונות מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות ,תוך לחימה עיקשת ,רציפה
ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל .במידה וזומנת לחקירת
משטרה או הוגש נגדך כתב אישום בעבירת גידול סמים ,פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו
בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה
אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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