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חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים )מס' 16(, התשע"ט-2019*

בפקודתהסמיםהמסוכנים]נוסחחדש[,התשל"ג-3פ119,אחריסעיף25יבוא:1פהוספתפרקג'1

"פרק ג'1: עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר

בפרקזה-25אפהגדרות-פרקג'1

"בעלעניין"-כהגדרתובחוקניירותערך,התשכ"ח-21968;

"עיסוקבקנבוס"-כלפעולההטעונהרישיוןלפיפקודהזו,
לרבותהחזקהוהיתרלפיסעיף10,ולמעטרישיוןשניתן

לשימושעצמילצרכיםרפואיים;

המשמש הראשונה בתוספת כהגדרתו קנבוס - "קנבוס"
לצרכיםרפואייםולמחקר;

"הקציןהמוסמך"-ראשאגףחקירותומודיעיןבמשטרהאו
קציןבדרגתרב־פקדומעלהשהואהסמיךלכך;

"קציןמשטרהבכיר"-קציןמשטרהבכירכהגדרתובפקודת
המשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-1פ319,שהסמיךלכך

ראשאגףשיטור;

"ראשאגףחקירותומודיעין"-ראשאגףחקירותומודיעין
במשטרתישראלאוקציןאחרבדרגתניצבשהסמיך

לכךהמפקחהכללישלמשטרתישראל;

"ראשאגףשיטור"-ראשאגףשיטורבמשטרתישראלאו
קציןאחרבדרגתניצבשהסמיךלכךהמפקחהכללי

שלמשטרתישראל;

"ראשחטיבתאבטחהורישוי"-ראשחטיבתאבטחהורישוי
במשטרתישראלאוקציןאחרבדרגתתת־ניצבשהסמיך

לכךהמפקחהכללישלמשטרתישראל;

"רישיוןלעיסוקבקנבוס"-רישיוןאוהיתרלעיסוקבקנבוס;

תאגיד  או זר דין פי על שהתאגד תאגיד - זר" "תאגיד
בשליטתתושבחוץ;

"תובע"-כהגדרתובסעיף12לחוקסדרהדיןהפלילי]נוסח
משולב[,התשמ"ב-41982;

"תושבחוץ"-יחידהיושבדרךקבעמחוץלישראלפ

רישיוןלעיסוק
בקנבוס

של25בפ דעתו שיקול לפי יינתן בקנבוס לעיסוק רישיון  )א(
המנהל,ויותנהבתנאיאבטחהומיגוןלשםשמירהעלשלום
הציבורוביטחונו,לפידרישתראשחטיבתאבטחהורישוי;אין
בהוראותסעיףזהכדילגרועמסמכותהמנהללהתנותמתן
רישיונותלעיסוקבקנבוסבהגבלותאובתנאיםנוספיםאף

למטרותאחרותעלפישיקולדעתופ

התקבלבכנסתביוםי"זבטבתהתשע"ט)25בדצמבר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-816,מיוםי"אבכסלוהתשע"ט)19בנובמבר2018(,עמ'34פ

דינימדינתישראל,נוסחחדשפ2,עמ'526;ס"חהתשע"ח,עמ'916פ 1

ס"חהתשכ"ח,עמ'234פ 2

דינימדינתישראל,נוסחחדשפ1,עמ'390פ 3

ס"חהתשמ"ב,עמ'43פ 4
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תנאיהרישיוןלעיסוקבקנבוס,לרבותתנאיהאבטחה )ב(
והמיגון,וכןמסמכיםהנדרשיםממבקשהרישיוןלפיפקודה
פרסום הבריאות; משרד של האינטרנט באתר יפורסמו זו,
התנאיםוהמסמכיםהאמוריםבאתרהאינטרנטשלמשרד

הבריאותהואתנאילדרישתםפ

מתןהמלצה
לרישיוןלעיסוק

בקנבוס

המנהליפנהלמשטרתישראללענייןהמלצתהלרישיון25גפ )א(
לעיסוקבקנבוס;לאיינתןרישיוןלעיסוקבקנבוסאלאלאחר
שהקציןהמוסמךמסרלמנהלהמלצהכאמורבסעיףקטן)ב(
אוהודיעלמנהל,בתוך30ימיםמיוםהפנייהאליו,כינסיבות

הענייןאינןמצריכותאתהמלצתופ

המלצתהקציןהמוסמךכאמורבסעיףקטן)א(תהיה )ב(
שלום של מטעמים למבקש רישיון לתת אי־מניעה לעניין
הציבורוביטחונו,לרבותבשלעברוהפליליאובשלטעמים
הנוגעיםלמהימנותו,ואםמבקשהרישיוןהואתאגיד-גם
לאחרבחינתבעליהענייןבתאגיד;הקציןהמוסמךייתןאת

המלצתולגביכלמישמחויבברישיוןעלפיפקודהזופ

המלצתהקציןהמוסמךכאמורבסעיףקטן)א(תינתן )ג(
לאיאוחרמארבעהחודשיםמיוםשהמנהלהעבירלואתכל
המסמכיםהדרושים;לענייןתאגידזראותושבחוץ,רשאי
קציןבדרגתניצבמשנהשראשאגףחקירותומודיעיןהסמיך
לתקופות לעת, מעת האמורה, התקופה את להאריך לכך
על יעלה לא ההארכה תקופות כל שסך ובלבד נוספות,

חודשיים;הודעהעלהארכתהתקופהתימסרלמנהלפ

סברהקציןהמוסמךכיאיןבאפשרותולאמתאתהמידע )ד(
בענייןמבקשהרישיוןאובעליהענייןבו,אםהואתאגיד,
יעביראתהענייןלוועדהלבחינתמתןרישיוןלעיסוקבקנבוס

שהוקמהלפיסעיף25ד,ויודיעעלכךלמנהלפ

הוועדהלבחינת
מתןרישיוןלעיסוק

בקנבוס

תוקםועדהלבחינתמתןרישיוןלעיסוקבקנבוס)בסעיף25דפ )א(
זה-הוועדה(,ואלהחבריה:

השרלביטחוןהפניםאועובדהמשרדלביטחון )1(
הפניםשהואמינה,והואיהיההיושבראש;

המפקחהכלליבמשטרתישראלאושוטרשהוא )2(
מינה;

שרהאוצראועובדמשרדהאוצרשהואמינה; )3(

שרהכלכלהאועובדמשרדהכלכלהשהואמינהפ )4(

שישמש ממשרדו עובד למנות רשאי הבריאות שר )ב(
כמשקיףפ

לעיסוק רישיון מתן בעניין למנהל תמליץ הוועדה )ג(
בקנבוס,לענייןבקשותלמתןרישיוןשהעבירהקציןהמוסמך
לבחינתהלפיסעיף25ג)ד(,בתוךחודשייםמיוםשקיבלהאת

הבקשהלבחינהפ

תנאיהרישיוןלעיסוקבקנבוס,לרבותתנאיהאבטחה )ב(
והמיגון,וכןמסמכיםהנדרשיםממבקשהרישיוןלפיפקודה
פרסום הבריאות; משרד של האינטרנט באתר יפורסמו זו,
התנאיםוהמסמכיםהאמוריםבאתרהאינטרנטשלמשרד

הבריאותהואתנאילדרישתםפ

מתןהמלצה
לרישיוןלעיסוק

בקנבוס

המנהליפנהלמשטרתישראללענייןהמלצתהלרישיון25גפ )א(
לעיסוקבקנבוס;לאיינתןרישיוןלעיסוקבקנבוסאלאלאחר
שהקציןהמוסמךמסרלמנהלהמלצהכאמורבסעיףקטן)ב(
אוהודיעלמנהל,בתוך30ימיםמיוםהפנייהאליו,כינסיבות

הענייןאינןמצריכותאתהמלצתופ

המלצתהקציןהמוסמךכאמורבסעיףקטן)א(תהיה )ב(
שלום של מטעמים למבקש רישיון לתת אי־מניעה לעניין
הציבורוביטחונו,לרבותבשלעברוהפליליאובשלטעמים
הנוגעיםלמהימנותו,ואםמבקשהרישיוןהואתאגיד-גם
לאחרבחינתבעליהענייןבתאגיד;הקציןהמוסמךייתןאת

המלצתולגביכלמישמחויבברישיוןעלפיפקודהזופ

המלצתהקציןהמוסמךכאמורבסעיףקטן)א(תינתן )ג(
לאיאוחרמארבעהחודשיםמיוםשהמנהלהעבירלואתכל
המסמכיםהדרושים;לענייןתאגידזראותושבחוץ,רשאי
קציןבדרגתניצבמשנהשראשאגףחקירותומודיעיןהסמיך
לתקופות לעת, מעת האמורה, התקופה את להאריך לכך
על יעלה לא ההארכה תקופות כל שסך ובלבד נוספות,

חודשיים;הודעהעלהארכתהתקופהתימסרלמנהלפ

סברהקציןהמוסמךכיאיןבאפשרותולאמתאתהמידע )ד(
בענייןמבקשהרישיוןאובעליהענייןבו,אםהואתאגיד,
יעביראתהענייןלוועדהלבחינתמתןרישיוןלעיסוקבקנבוס

שהוקמהלפיסעיף25ד,ויודיעעלכךלמנהלפ

הוועדהלבחינת
מתןרישיוןלעיסוק

בקנבוס

תוקםועדהלבחינתמתןרישיוןלעיסוקבקנבוס)בסעיף25דפ )א(
זה-הוועדה(,ואלהחבריה:

השרלביטחוןהפניםאועובדהמשרדלביטחון )1(
הפניםשהואמינה,והואיהיההיושבראש;

המפקחהכלליבמשטרתישראלאושוטרשהוא )2(
מינה;

שרהאוצראועובדמשרדהאוצרשהואמינה; )3(

שרהכלכלהאועובדמשרדהכלכלהשהואמינהפ )4(

שישמש ממשרדו עובד למנות רשאי הבריאות שר )ב(
כמשקיףפ

לעיסוק רישיון מתן בעניין למנהל תמליץ הוועדה )ג(
בקנבוס,לענייןבקשותלמתןרישיוןשהעבירהקציןהמוסמך
לבחינתהלפיסעיף25ג)ד(,בתוךחודשייםמיוםשקיבלהאת

הבקשהלבחינהפ
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לאמסרההוועדהאתהמלצתהבתוךהתקופההאמורה )ד(
בסעיףקטן)ג(,יפנהאליההמנהלכדישתעביראתהמלצתהפ

לאמסרההוועדהאתהמלצתהבתוךחודשמפניית )ה(
המנהלכאמורבסעיףקטן)ד(,יקבלהמנהלהחלטהבעניין

מתןהרישיוןלעיסוקבקנבוספ

רשאי לכך הסמיך שהוא מי או הוועדה ראש יושב )ו(
להזמיןלדיוניהוועדהכלאדםאובעלתפקידאשרעשוי

לדעתולסייעלעבודתהשלהוועדהפ

הדעות היו דעות; ברוב יתקבלו הוועדה החלטות )ז(
שקולות,יכריעקולושליושבראשהוועדהפ

הוועדהתקבעאתסדריעבודתהככלשלאנקבעובפרק )ח(
זהאולפיופ

בקשהלביטול
רישיוןלעיסוק

בקנבוס

הוראות25הפ לפי שנקבעו ומיגון אבטחה תנאי הופרו )א(
סעיף25ב)א(וקייםחששממשילשלוםהציבורולביטחונו,
לביטול בבקשה למנהל לפנות בכיר משטרה קצין רשאי

הרישיוןלעיסוקבקנבוספ

פנהקציןמשטרהבכירלמנהלבבקשהלביטולרישיוןפ )ב(
לעיסוקבקנבוסכאמורבסעיףקטן)א(,יפעלהמנהללקיום
ההליכיםהנדרשיםלביטולהרישיוןויעדכןאתקציןהמשטרה
הבכירבדברהתקדמותההליכיםבתוך30ימיםממועדפנייתו,
ואםניתןלגביוצוהפסקהמינהליכאמורבסעיף25ז-בתוך

14ימיםממועדהפנייהכאמורפ

לאיבוטלרישיוןלעיסוקבקנבוסאלאלאחרשניתנה )ג(
לבעלהרישיוןהזדמנותלהשמיעאתטענותיובפניהמנהל

וקציןמשטרהבכיר)בסעיףזה-שימועמשותף(פ

סברהמנהל,לאחרקיוםהשימועהמשותף,כיאיןלבטל )ד(
אתהרישיוןלעיסוקבקנבוסוקציןמשטרהבכירחלקעליו,
יכריעבדברהשרלביטחוןהפנים,לאחרהתייעצותעםשר

הבריאותפ

בוטלרישיוןלעיסוקבקנבוסלפיסעיףזה,ימציאקצין )ה(
ימים שלושה בתוך העניין, לפי המנהל, או בכיר משטרה
ממועדההחלטה,הודעהעלכךלבעלהרישיון;ביטולהרישיון

ייכנסלתוקףבמועדההמצאהפ

לשםפיקוחעלביצועהוראותפרקזהבלבד,רשאישוטר25ופסמכויותפיקוח )א(
שהסמיךלכךראשאגףשיטור-

כל לו למסור בדבר הנוגע אדם מכל לדרוש )1(
ידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיחאתביצוען
שלהוראותלפיפקודהזואולהקלאתביצוען;בפסקה
זו,"מסמך"-לרבותפלטכהגדרתובחוקהמחשבים,

התשנ"ה-51995;

ס"חהתשנ"ה,עמ'366פ 5
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לבצעבדיקות,לערוךמדידותאוליטולדגימות )2(
שלחומריםוכןלמסוראתהבדיקותלמעבדה,לשמור

אותןאולנהוגבהןבדרךאחרת;

בתחום עיסוק בו שמתקיים למקום להיכנס )3(
הקנבוסלצרכיםרפואייםאומחקר,ובלבדשלאייכנס
למקוםהמשמשלמגוריםאלאעלפיצושלביתמשפטפ

איןבהוראותסעיףזהלגרועמסמכויותיושלשוטרעל )ב(
פיכלדיןפ

עיסוק25זפצוהפסקהמינהלי בו שמתקיים מקום כי להניח סביר יסוד היה )א(
בקנבוספועלבניגודלתנאיהרישיוןלעיסוקבקנבוס,ובשל
כךקיימתסכנהממשיתאוחששמשמעותילפגיעהבשלום
הציבוראוביטחונו,רשאימפקדהמחוזשלמשטרתישראל
)בסעיףזה-מפקדהמחוז(לצוותבכתבעלבעלהרישיון,
מפעילהמקוםמטעמואוהמחזיקמטעמו,להפסיקאולהגביל
אתהעיסוק,ביןבסגירתהחצריםוביןבכלדרךאחרתהנראית
לומתאימהבנסיבותהעניין,כדילהביאלמניעתהסכנהאו
החששלפגיעהבשלוםהציבורוביטחונו,והכולבמידהשלא
תעלהעלהנדרשובשיםלבלהיקףהפגיעהבגידולהתוצרת

החקלאית)בפרקזה-צוהפסקהמינהלי(פ

לאיינתןצוהפסקהמינהליאלאלאחרשמפקדהמחוז )ב(
התייעץעםהמנהל;ואולםמצאמפקדהמחוזכימתקיימות
נסיבותדחופותוישלתתצוהפסקהמינהליבלאדיחוי,רשאי
הואלתתווהצויובאלעיוןהמנהל,להבעתעמדתו,בלא
דיחויולאיאוחרמשלושהימיםלאחרשניתן;מפקדהמחוז

יעבירלמנהלעותקמצוהפסקהמינהלישנתןפ

צוהפסקהמינהלילאיינתןאםהוגשובענייןאותועסק )ג(
ובשלאותןנסיבותכתבאישוםלפיפרקזהאובקשהלצו

הפסקהשיפוטילפיסעיף25חפ

צוהפסקהמינהלייעמודבתוקפולתקופהשיקבעמפקד )ד(
המחוזבצו,והוארשאילבטלואולהאריכולתקופותנוספות,

ובלבדשסךכלהתקופותלאיעלהעל30ימיםפ

ביתמשפטהשלוםרשאי,עלפיבקשהבכתבשלתובע, )ה(
להאריךאתתוקפושלהצו,בתנאיםשיקבע,לתקופהנוספת,
שלאתעלהעל60ימים,אםשוכנעכיהצוחיונילשםהמשך
מניעתהסכנהאוהחששלפגיעהבשלוםהציבורוביטחונו
שבשלהניתןהצו,ורשאיהואלחזורולצוותכאמורמזמןלזמןפ

הוגשהלביתהמשפטבקשהלהארכתתוקפושלצו )ו(
מינהלי,יעמודהצובתוקפושבעהימיםנוספים,כלעודלא

החליטביתהמשפטאחרתפ

צוהפסקהמינהלייכלולאתכלאלה: )ז(

פרטיםבדברמיקוםהמקרקעיןשבהםחלהצו, )1(
ככלשהדברנדרשבנסיבותהעניין;

לבצעבדיקות,לערוךמדידותאוליטולדגימות )2(
שלחומריםוכןלמסוראתהבדיקותלמעבדה,לשמור

אותןאולנהוגבהןבדרךאחרת;

בתחום עיסוק בו שמתקיים למקום להיכנס )3(
הקנבוסלצרכיםרפואייםאומחקר,ובלבדשלאייכנס
למקוםהמשמשלמגוריםאלאעלפיצושלביתמשפטפ

איןבהוראותסעיףזהלגרועמסמכויותיושלשוטרעל )ב(
פיכלדיןפ

עיסוק25זפצוהפסקהמינהלי בו שמתקיים מקום כי להניח סביר יסוד היה )א(
בקנבוספועלבניגודלתנאיהרישיוןלעיסוקבקנבוס,ובשל
כךקיימתסכנהממשיתאוחששמשמעותילפגיעהבשלום
הציבוראוביטחונו,רשאימפקדהמחוזשלמשטרתישראל
)בסעיףזה-מפקדהמחוז(לצוותבכתבעלבעלהרישיון,
מפעילהמקוםמטעמואוהמחזיקמטעמו,להפסיקאולהגביל
אתהעיסוק,ביןבסגירתהחצריםוביןבכלדרךאחרתהנראית
לומתאימהבנסיבותהעניין,כדילהביאלמניעתהסכנהאו
החששלפגיעהבשלוםהציבורוביטחונו,והכולבמידהשלא
תעלהעלהנדרשובשיםלבלהיקףהפגיעהבגידולהתוצרת

החקלאית)בפרקזה-צוהפסקהמינהלי(פ

לאיינתןצוהפסקהמינהליאלאלאחרשמפקדהמחוז )ב(
התייעץעםהמנהל;ואולםמצאמפקדהמחוזכימתקיימות
נסיבותדחופותוישלתתצוהפסקהמינהליבלאדיחוי,רשאי
הואלתתווהצויובאלעיוןהמנהל,להבעתעמדתו,בלא
דיחויולאיאוחרמשלושהימיםלאחרשניתן;מפקדהמחוז

יעבירלמנהלעותקמצוהפסקהמינהלישנתןפ

צוהפסקהמינהלילאיינתןאםהוגשובענייןאותועסק )ג(
ובשלאותןנסיבותכתבאישוםלפיפרקזהאובקשהלצו

הפסקהשיפוטילפיסעיף25חפ

צוהפסקהמינהלייעמודבתוקפולתקופהשיקבעמפקד )ד(
המחוזבצו,והוארשאילבטלואולהאריכולתקופותנוספות,

ובלבדשסךכלהתקופותלאיעלהעל30ימיםפ

ביתמשפטהשלוםרשאי,עלפיבקשהבכתבשלתובע, )ה(
להאריךאתתוקפושלהצו,בתנאיםשיקבע,לתקופהנוספת,
שלאתעלהעל60ימים,אםשוכנעכיהצוחיונילשםהמשך
מניעתהסכנהאוהחששלפגיעהבשלוםהציבורוביטחונו
שבשלהניתןהצו,ורשאיהואלחזורולצוותכאמורמזמןלזמןפ

הוגשהלביתהמשפטבקשהלהארכתתוקפושלצו )ו(
מינהלי,יעמודהצובתוקפושבעהימיםנוספים,כלעודלא

החליטביתהמשפטאחרתפ

צוהפסקהמינהלייכלולאתכלאלה: )ז(

פרטיםבדברמיקוםהמקרקעיןשבהםחלהצו, )1(
ככלשהדברנדרשבנסיבותהעניין;
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תיאורהעובדותשעלפיהןהוחלטלתתאתהצו; )2(

שנקבעו והמגבלות הצו של תוקפו תקופת )3(
במסגרתו;

פרטיםבדברהזכותלבקשאתביטולהצו; )4(

פרטיםבדבראופןההתקשרותעםמפקדהמחוזפ )5(

צוהפסקהמינהלייומצאלמישהצוניתןכלפיובדרך )ח(
שבהמומצאכתבבית־דיןבהליךאזרחיפ

עלצוהפסקהמינהליניתןלעתורלביתמשפטשלום )ט(
בתוךתקופתהצו;בדונובצוכאמוריקייםביתהמשפטביקורת
שיפוטיתעלצוההפסקההמינהלי;הגשתהעתירהלאתעכב
אתביצועהצוכלעודלאהחליטביתהמשפטהחלטהאחרת;
עתירהלפיסעיףזהתידוןבמעמדשניהצדדיםבתוךשבעה

ימיםמיוםהגשתהעתירהפ

עיסוק25חפצוהפסקהשיפוטי בו שמתקיים מקום כי להניח סביר יסוד היה )א(
בקנבוספועלבניגודלתנאיהרישיוןאוכיישסכנהממשית
אוחששמשמעותילפגיעהבשלוםהציבוראוביטחונו,רשאי
ביתמשפטהשלום,לבקשתתובע,לצוותעלבעלהרישיון,
המפעילמטעמואוהמחזיקמטעמו,להפסיקאולהגבילאת
העיסוק,ביןבסגירתהחצריםוביןבכלדרךאחרתהנראיתלו
מתאימהבנסיבותהענייןכדילהביאלהפסקתהפרתתנאי
הרישיוןאולמניעתהסכנהאוהחששלפגיעהבשלוםהציבור
וביטחונווהכולבמידהשלאתעלהעלהנדרשובשיםלב
להיקףהפגיעהבגידוליהתוצרתהחקלאית)בפרקזה-צו

הפסקהשיפוטי(פ

בבואולתתצוהפסקהשיפוטי,ישקולביתהמשפטבין )ב(
השאראתהפגיעהבבריאותהציבורותובאלפניולענייןזה

עמדתהמנהלפ

תוקפושלצוהפסקהשיפוטייהיהלתקופהשלאתעלה )ג(
על60ימים,ורשאיביתהמשפטלחזורולצוותכאמורמזמן

לזמןפ

מתןצוהפסקהשיפוטיאינומותנהבנקיטתהליכים )ד(
נוספיםלפיפרקזהפ

סמכותמקומית
לענייןצוהפסקה

מינהליאוצו
הפסקהשיפוטי

וסדרידין

ביתמשפטהשלוםלענייןדיוןבצוהפסקהמינהליאו25טפ )א(
צוהפסקהשיפוטייהיהביתמשפטהשלוםשבאזורשיפוטו

נמצאהעיסוקבקנבוספ

לדיוןבענייןצוהפסקהמינהליאוצוהפסקהשיפוטי )ב(
שיהיה בלי בפרוטוקול יתועד הדיון הרישיון; בעל יזומן
25י, בסעיף כמשמעותו חסוי חומר לגלות כדי בתיעוד

והפרוטוקוליימסרלצדדיםפ

לשםהחלטתובבקשהאובעתירהלפיסעיף25זאו25ח )ג(
רשאיביתהמשפטלהיזקקלראיותאףאםאינןקבילותבמשפטפ
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בדיוןבפניביתהמשפטבענייןצוהפסקהמינהליאו25יפחומרחסוי )א(
צוהפסקהשיפוטי,רשאיהתובעלבקשלפרטאולהציגלפני
ביתהמשפטבלבדעובדותאומידעשעליהםהואמבססאת
טענותיו)בסעיףזה-חומרחסוי(;בקשהכאמורתוגשבכתב
ותהיהמנומקתבמידתהאפשרוככלשאיןחששלחשיפת

החומרהחסויפ

בסעיף כאמור לבקשה להיענות רשאי המשפט בית )ב(
גילויו כי מצא אם החסוי, החומר על ולהסתמך )א( קטן
בנוכחותהמשיבעלוללפגועבחקירהאובאינטרסציבורי
חשובאחר;החומרהחסוייסומן,יוחזרלמבקשלאחרהעיון

והדבריירשםבפרוטוקולפ

ביתהמשפטיודיעלמבקשולמשיבעלהחלטתובבקשה )ג(
לפיסעיףקטן)א(,ורשאיהואלקבועשנימוקיההחלטה,כולם

אוחלקם,יהיוחסוייםפ

החליטביתהמשפטשלאלהיעתרלבקשהבדבראי־ )ד(
גילויושלהחומרהחסוי,רשאיהמבקשלהודיעכיהואחוזר
בומהגשתהחומרהחסוי,ומשעשהכן-לאיועמדהחומר

לעיוןהמשיבוהשופטיתעלםממנולצורךהחלטותיופ

החליטביתהמשפטשלאלהיעתרלבקשהבדבראי־ )ה(
גילויושלהחומרהחסויולאחזרבוהמבקשמהגשתהחומר
החסויכאמורבסעיףקטן)ד(,רשאיתובעלערערעלהחלטת
ביתהמשפטבענייןזהבתוך15ימיםממועדמתןההחלטה,

לפניביתמשפטשלערעור,אשרידוןבערעורבשופטאחדפ

בסעיף כאמור שהחליט המשפט לבית תובע הודיע )ו(
קטן)ה(כיהואשוקללהגישערעורכאמורבאותוסעיףקטן,
לאיעבירביתהמשפטאתהחומרהחסוילמשיבעדלהכרעה

בערעורפ

בדיוןבערעורלפיסעיףקטן)ה(רשאיביתהמשפטלעיין )ז(
בחומרהחסויולקבלפרטיםנוספיםמהתובעבלילגלותם

למשיבפ

ביצועצוהפסקה
מינהליאוצו

הפסקהשיפוטי

ניתןצוהפסקהמינהליאוצוהפסקהשיפוטי,רשאישוטר25יאפ
להיכנסלמקוםשלגביוניתןהצוולנקוטאמצעיםסבירים,
לרבותשימושבכוחסביר,בנסיבותהעניין,כדילהבטיחאת

קיוםהצופ

הפראדםצוהפסקהמינהליאוצוהפסקהשיפוטי,25יבפהפרות )א(
דינו-מאסרשנתייםפ

הפראדםתנאימתנאירישיוןלעיסוקבקנבוס,דינו- )ב(
מאסרשנתייםאוקנסכאמורבסעיף61)א()3(לחוקהעונשין,
התשל"ז-פפ619;עבירהכאמורהיאמסוגהעבירותשלאחריות

קפידהפ

בדיוןבפניביתהמשפטבענייןצוהפסקהמינהליאו25יפחומרחסוי )א(
צוהפסקהשיפוטי,רשאיהתובעלבקשלפרטאולהציגלפני
ביתהמשפטבלבדעובדותאומידעשעליהםהואמבססאת
טענותיו)בסעיףזה-חומרחסוי(;בקשהכאמורתוגשבכתב
ותהיהמנומקתבמידתהאפשרוככלשאיןחששלחשיפת

החומרהחסויפ

בסעיף כאמור לבקשה להיענות רשאי המשפט בית )ב(
גילויו כי מצא אם החסוי, החומר על ולהסתמך )א( קטן
בנוכחותהמשיבעלוללפגועבחקירהאובאינטרסציבורי
חשובאחר;החומרהחסוייסומן,יוחזרלמבקשלאחרהעיון

והדבריירשםבפרוטוקולפ

ביתהמשפטיודיעלמבקשולמשיבעלהחלטתובבקשה )ג(
לפיסעיףקטן)א(,ורשאיהואלקבועשנימוקיההחלטה,כולם

אוחלקם,יהיוחסוייםפ

החליטביתהמשפטשלאלהיעתרלבקשהבדבראי־ )ד(
גילויושלהחומרהחסוי,רשאיהמבקשלהודיעכיהואחוזר
בומהגשתהחומרהחסוי,ומשעשהכן-לאיועמדהחומר

לעיוןהמשיבוהשופטיתעלםממנולצורךהחלטותיופ

החליטביתהמשפטשלאלהיעתרלבקשהבדבראי־ )ה(
גילויושלהחומרהחסויולאחזרבוהמבקשמהגשתהחומר
החסויכאמורבסעיףקטן)ד(,רשאיתובעלערערעלהחלטת
ביתהמשפטבענייןזהבתוך15ימיםממועדמתןההחלטה,

לפניביתמשפטשלערעור,אשרידוןבערעורבשופטאחדפ

בסעיף כאמור שהחליט המשפט לבית תובע הודיע )ו(
קטן)ה(כיהואשוקללהגישערעורכאמורבאותוסעיףקטן,
לאיעבירביתהמשפטאתהחומרהחסוילמשיבעדלהכרעה

בערעורפ

בדיוןבערעורלפיסעיףקטן)ה(רשאיביתהמשפטלעיין )ז(
בחומרהחסויולקבלפרטיםנוספיםמהתובעבלילגלותם

למשיבפ

ביצועצוהפסקה
מינהליאוצו

הפסקהשיפוטי

ניתןצוהפסקהמינהליאוצוהפסקהשיפוטי,רשאישוטר25יאפ
להיכנסלמקוםשלגביוניתןהצוולנקוטאמצעיםסבירים,
לרבותשימושבכוחסביר,בנסיבותהעניין,כדילהבטיחאת

קיוםהצופ

הפראדםצוהפסקהמינהליאוצוהפסקהשיפוטי,25יבפהפרות )א(
דינו-מאסרשנתייםפ

הפראדםתנאימתנאירישיוןלעיסוקבקנבוס,דינו- )ב(
מאסרשנתייםאוקנסכאמורבסעיף61)א()3(לחוקהעונשין,
התשל"ז-פפ619;עבירהכאמורהיאמסוגהעבירותשלאחריות

קפידהפ

ס"חהתשל"ז,עמ'226פ 6
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אחריותנושא
משרהבתאגיד

בקנבוס25יגפ לעיסוק רישיון שקיבל בתאגיד משרה נושא )א(
לפיסעיף25בחייבלפקחולעשותכלשניתןלמניעתעבירה
לפיסעיף25יב)ב(בידיהתאגידאובידיעובדמעובדיו;המפר
61)א()4(לחוקהעונשין, זו,דינוקנסכאמורבסעיף הוראה

התשל"ז-פפ19פ

נעברהעבירהכאמורבסעיףקטן)א(,חזקההיאכינושא )ב(
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