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 סמים עבירות גידול -תקדימים

החלטה/ נימוקים  עובדות/עבירות בימ"ש  מספר הליך
 מיוחדים

 עונש

 
 מ"י נ' נתנוב

מחוזי 
 )חיפה(

בחיפוש בביתו מהות האירוע: 
נמצאה מעבדת סמים מוסתרת ובה 

 צמחי קנביס במשקל כולל 49גידל 
וכן החזיק שם  גרם נטו 5,650של 

 ם.כלים המשמשים לגידול הס
ייצור סם מסוכן, : העבירה: 

ן שלא לצריכה החזקת סם מסוכ
)א( + סע' 7 עצמית, בניגוד לסע'

 ,)ג( לפקודת הסמים המסוכנים7
 6וגידול ייצור והכנת סמים לפי סע' 

 לפקודת הסמים.

 העדר עבר פלילי רלוונטי.
 
 .39בן  -
 

שירות המבחן קבע כי 
המשיב לא מתאים 
להתערבות טיפולית 

ישה מוחשית וזקוק לענ
 וקונקרטית.

הוגש תסקיר משלים 
 שהמליץ על של"צ 

 שעות 300צו של"צ של 

 
 "י נ' קדרמ

שלום 
 )כ"ס(

מעבדת סמים מסוג קנבוס  האירוע:
ק"ג נטו וציוד  25.38בה החזיק 

 לגידול הסמים.
ייצור סם, החזקת כלים  העבירה:

 המשמשים להכנת סם.

 עבר פלילי קודם בעבירות
 אלימות

התסקיר המליץ על  -
 עבודות שירות

 חודשי עבודות שירות 6

 
 מ"י נ' פילוסוף

שלום 
 )נצרת(

 92מעבדת סמים שהכילו  אירוע:
שתילי סם מסוג קנבוס במשקל נטו 

 גרם 7,800של 
גידול יצור הכנת סמים  העבירה:
 מסוכנים

 חודשי עבודות שירות 6 הסדר טיעון

 
 מ"י נ' רבינוביץ'

שלום 
 )חדרה(

שתילי סם  19אירוע: גידל במרפסת 
 5.77מסוג קנבוס במשקל כולל של 

גר'  5.75ק"ג ובתוך הבית נתפס עוד 
 קנבוס לצריכה עצמית.

גידול, ייצור הכנת סמים,  העבירה:
 החזקה/שימוש בסמים

 19בן  -
שירות המבחן המליץ  -

 על ענישה שיקומית

 שעות של"צ 200

 
 מ"י נ' בן ארוש

שלום 
 )קריות(

שתילי סם  91אירוע: גידל במרפסת 
מסוג קנבוס וכן החזיק בסם מסוג 

 גרם נטו. 50חשיש במשקל של 
 13-למעלה מ -משקל הסמים הכולל

 ק"ג.

גידול והחזקת סמים  :העבירה
 מסוכנים

 ללא עבר פלילי -
 47בן  -
 תסקיר חיובי -

 שעות של"צ 400

http://www.jacky.co.il/
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 מ"י נ' עידן דוד 

מחוזי 
 )חיפה(

 21אירוע: מעבדת סם בה גידל 
שתילי סם מסוג קנבוס במשקל נטו 

 גרם וכן ציוד לגידול הסם 3,600של 

 ללא עבר פלילי  -
 40בן  -
 תסקיר חיובי -
 

המחוזי הותיר על כנה את 
החלטת בית המשפט 
והחמיר רק בצו המבחן 

 18-חודשים ל 12-מ
 חודשים.

 שעות של"צ 180

 
 שחם נ' מ"י

מחוזי 
 )חיפה(

אירוע: הנאשם החזיק בביתו 
במקומות שונים בקנבוס במשקל 

גרם וכן גידל בחצר  62.51-גר' ו 6.88
ביתו שתילי קנבוס במשקל כולל של 

גרם וכן החזיק בחומר צמחי  4,850
 גרם 280.08מסוג קנבוס במשקל 

 62בן  -
 תסקיר חיובי -
 

 5בית משפט קמא קבע 
 חודשי עבודות שירות
ובית משפט מחוזי הוריד 

חודשי עבודות  4-ל
שירות והאריך את 

 תקופת צו המבחן.

 חודשי עבודות שירות 4

 
 אלון נ' מ"י

מחוזי 
 )מרכז(

אירוע: המרער הניח חבילה ובה 
גרם של סם מסוג קנבוס  8,220

 בפרדס

 24בן -
 ללא עבר פלילי -

 ללא הרשעה -
 שעות של"צ 360 -

 
 

 משה זוארץ נ' מ"י

שתילי  257שכר דירה ובה גידל  עליון
ק"ג וכן  9.4קנבוס במשקל כולל של 

 גרם נטו 669.65
 

)א(+)ג( 7ו  6: לפי סעיף עבירה
 לפקודת הסמים

בתסקיר צוין כי צריכת 
הסמים היא תוצאה של 
הרצון "לממן את אורח 

 " חייו הנהנתני
 

בית המשפט השלום 
חודשי  8השית עונש של 

 מאסר בפועל.
 

בית המשפט המחוזי 
הפחית את ימי מעצרו 

 והקטין את שיעור הקנס
 

הערעור על חומרת העונש 
 נדחה בעליון

חודשי מאסר  6.5
 לריצוי בפועל.

 
 אסוליןנ'  מ"י

 
 

שלום 
תח )פ

 תקווה(

מחסן  שכר הנאשםמהות האירוע: 
לצורך הקמת מעבדה לייצור והפקת 

שתילי קנבוס  800סם מסוג קנבוס. 
 ק"ג נטו. 25במשקל של 

החזקת ייצור סם מסוכן, העבירה: 
ן שלא לצריכה עצמית, סם מסוכ

)ג( 7)א( + סע' 7 בניגוד לסע'
, לפקודת הסמים המסוכנים

החזקת כלים המשמשים להכנת 
מסוכן שלא לצריכה עצמית, סם 

בצוותא, החזקת חצרים לשם הכנת 
סם, שימוש במסמך מזויף ושיבוש 

 הליכי משפט

העדר עבר פלילי רלוונטי 
 והצלחת ההליך השיקומי

חודשי מאסר שירוצו  6
בעבודות שירות 
בהתאם לחוות דעת 

 ממונה
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 טורג'מןנ' מ"י 

 
 

שלום 
)קריית 

 גת(

הנאשם הורשע בכך  :מהות האירוע
שתילי קנבוס במשקל  139שגידל 

קילו בדירה ששכר ואבזר  6.55
 לצורך כך
 העבירה: 

 העדר עבר פלילי רלוונטי.
 

תסקירי המבחן מעלים כי 
מעונין להמשיך בטיפול 

 בו החל.

מאסר בפועל לתק' של 
חודשים אותו ישא  6

 דות שירותבעבו

 
 מ"י נ' יעקב

 שלום 
 )תל אביב(

שתילים של סם מסוג  2אירוע: 
 ק"ג  6קנבוס במשקל שלש 

 3עבודות שירות למשך  
 וחצי חודשים


