


 
 מדינה דמוקרטית•
 מיליון תושבים 10.8מונה •
 2001ניסיון שניתן ללמוד משנת •



 הוקם ה 1999בשנת- IPDT   

   Institute for Drugs and Addiction  

 הכירו בבעיית סמים לאומית   2001בשנת
 :  הפללה-שהובילה לחקיקת חוק אי

רכישה או אחזקה לצורך שימוש עצמי , שימוש"
עבירה  מהווה ... תכשיריםחומרים או , צמחיםשל 

 "מנהלית

הצריכה העצמית  ממוצע " -שימוש עצמי
 ".  ימי שימוש 10-המספיקה ל

או  מריחואנה גרם  25, קוקאיןגרם  2, גרם הרואין
 חשישגרם  5

 



 והפיכתה  העבירה הפלילית ביטול
 .לעבירה מנהלית

 

 הסנקציה אך , נותר בלתי חוקיהמעשה
או הפנייה לגורמי טיפול  קנס : מנהלית

 (.  חינוכיים ובריאותיים)



אין הבחנה משפטית בין   -סוגי סמים
 הסוגים השונים

 
אינו בר   אךאינו חוקי  -שימוש עצמי

 (אינו פשע ואינו חוקי)הפללה 
 
החזקה  , אי הפללה בגין רכישה

 ושימוש
                  

 מודל בריאות הציבור
 



  המשתמשים בסמים אינם עוברי חוק אלא
 לקוחות הזקוקים לטיפול מערכת הבריאות

 
 
 
  מטרת החוק אינה להתיר שימוש אלא לתת

 מענה טיפולי מותאם למשתמשים בסמים
 
 
 
וועדות מקצועיות מורכבות משופטים ,

 עובדים סוציאליים ופסיכולוגים  
 



 משטרה
 שימוש בלתי חוקי בסם•

 וועדה

:  מערכת קליטה וקשר ראשוני•
 מניעת המשך השימוש

 תוצאה

 סנקציה•
 מענה טיפולי•



 הטלת סנקציות

,  בין אם מדובר בעבירה ראשונה ובין אם לאו, משתמש מכור
 הוועדה ממליצה על דרכי טיפול לגמילה

הטלת איסור על קשר עם אנשים  ; התליית רישיון מקצועי
איסור יציאה  ; דרישה לדיווחים תקופתיים לוועדה; מסוימים

;  מהארץ או הפסקת תשלומי הטבות כמו סובסידיות או קצבאות
 .הטלת קנס או אזהרה

, אם הצריכה בוצעה באופן פומבי או פרטי, סוג הסם שנצרך, חומרת המעשה
 אם מדובר בשימוש שגרתי או מזדמן

 מכור/משתמש -הערכה ואבחון

 שעות 24התייצבות תוך 

 בדיקות רפואיות בחינת שימוש



 הוועדה מציעה סדנאות  -הנאה/מזדמןמשתמש
במידה  )טיפול ושיקום או אזהרה או קנס , מניעה

 (וחוזר שוב
 
לגמילה ממליצה על דרכי טיפול הוועדה  -מכור

במידה ולא משתף פעולה , "(מחלה"תפיסת )
מחויב במעקב רופא למניעת העברת  , בטיפול
 (מעברה ראשונה)מחלות 

 
התיק יופנה לטיפול במישור   -סחר בסמים

פליליות הגוררות  עבירות , מכירה וגידול. הפלילי
 פליליותסנקציות 



ובשנת   2007ראות עלייה בשימוש בשנת לניתן  2001מחקיקת החוק ב 
 קוקאין והרואין, ירידה בשימוש בקנביס 2012



גישת מזעור נזקים 

גישת בריאות הציבור 

 תיוג, סטיגמטיזציהביטול 

נגישות לטיפול ולתכניות מניעה 

מעבר מעברה פלילית לעברה מנהלית 

  משטרה מעורבת אך המענה הוא מענה מותאם
 (סחר/התמכרות/שימוש)בהתאם לשימוש 

מכור וסוחר בעיני החוק, ההבדל בין משתמש 





   .D.Cמדינות  ובוושינגטון  23

 המאפשרים גידול של מריחואנה לצרכים  חוקים
רפואיים ומגנים על חולים בעלי היתר שימוש  

 . על פי המלצת רופא מפני עונשים פליליים

 ההפצה  , במתן היתרי הגידולקיימים הבדלים
או בכמות הקנביס המותרת לשימוש עבור  

 . החולים

 קבלת מרשם והשגת הסם וכן הסדרת  אופן
 .  שונים ממדינה למדינהרישום המטופלים 



 הפללה-מיושמת מדיניות אי, בחלק מהמדינות

קנס מנהלי או הפניה   ;החזקה היא עבירה מנהלית
 הסברה  תכנית להשתתפות בתוכנית גמילה או 

 

ההחזקה לשימוש עצמי בסם  יש מדינות שעבירת 
אך נמצאת  עבירה פלילית היא הקנביס ותוצריו 

 האכיפה  של רשויות העדיפויות סולם בתחתית 

 

 

, חוקים, חוסר אחידות במדיניות
 נורמות , מסרים

 



 אורגון ואלסקה  , קולורדו, וושינגטון

 

 :החוקים המדינתיים

 הנאה  למטרות ומכירה של מריחואנה היתר גידול 

   21גיל  -הגבלת גיל המכירה 

  כמויות מוגבלות ולשימוש עצמי, מיוחדותחנויות 
 בלבד
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