פרק מו

פרק מו

סמי רפואה מסוכנים*

פקודות

מס'
מס'  6לש' .1928
.1925 '61 21

פקורה הקובעת הוראות בענק הפקוח על ייצור סמי רפואה
מסובכים ידועים ,הכנסתם לארץ ,הוצאתם לחו"ל והחזקתם.

מס'  49לש' .1932
מס'  30לש' .1934
צו מיום 21.3.31

] 16ביולי[1925 ,

. 1פקודה זו תקרא פקודת סמי רפואה מסוכנים.
.2

בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן מלבד

הכתוב יחייב פירוש אחר

השם הקצר

אם

ענין



פירוש

מס'  6לש' 1928

,,עלי קוקא" פירושם עלי צמח ממין הקוקו )אריתרוקסילום( שאפשר
למצות ממנו קוקאין בין במישרין ובין ע"י טרנספורמציה
כימית

<

"סמי רפואה מסוכנים" פירושם הסמים המפורטים בתוספת לפקודה זו,

ואותם סמים אחרים שהנציב העליון יוסיפם לתוספת עפ"י צו:

מס'  30לש' .1934

"קנבוס הודי" פירושו הראשים המייבשים ,הפורחים או נותני פרי של

הצמח הנקבי )פיסטילטי( קנבוס )  (Cannabis sativalשעוד טרם
מצו ממנו את הנטף ,אחת היא מה שם יקרא לראשים הללו:
"שופט שלום" פירושו כמוגדר בסעיף

2

מפקודת הפרוצידורה הפלילית

)שפיטה עפ"י כתב האשמה( :
"אופיום רפואי" פירושו אופיום חי אשר נעשו בו הפרוצסים הדרושים
כדי לסגלו לשמוש רפואי לפי הדרישות שבספר הרפואות הבריטי
או הצרפתי ,בין שהוא בצורת אבקה ובין שהוא מהודק לגרעינים

או בצורה אחרת ,או שהוא מעורב בחמרים סתמיים )נייטרליים( :

פרק לו

"אופיום מוכן" פירושו אופיום שהוכן לצרכי עשון ,לרבות הפסולת וכל

השיירים האחרים שנותרו לאחר שעשנו את האופיום :
"אופיום חי" פירושו המיץ הנקרש מאליו המתקבל מתרמילי הפרג

המרדים ) (Papaver somniferum Lשטיפלו בו טפול ידים בלבד
במדה הדרושה לצרכי אריזה והובלה ,אחת היא מהו שעור
המורפיון שבו.
אקספורט ואימפורט של
סמי רפואה מסוכנים

מס'  49לש' .1932

.3

) (1כל המוציא לחו"ל או מכניס לארץ כל סם רפואה מסוכן או

מקל את הוצאתו לחו"ל או הכנסתו לארץ ,יאשם בעברה עפ"י פקודה זו :
בתנאי שלא יאשם אדם בעברה עפ"י פקודה זו אם הוא מכניס לארץ או

מוציא לחו"ל כל משלוח של סמי רפואה הנזכרים בחלק ב' של התוספת לפקודה
זו בתוקף רשיון שסמכות נתינתו מסורה בזה למנהל מחלקת הבריאות.
) (2כל האשם בעברה עפ"י פקודה זאת יהא צפוי על כל עברה
ועברה



)א(

לכשיחוייב בדין על יסוד כתב האשמה ,למאסר חמש שנים או לקנס

של חמש מאות פונט או לשני העונשין כאחד :
)ב( לכשיחוייב בדין בפני שופט שלום ,למאסר שנה אחת או לקנס של

מאה פונט או לשני העונשין כאחד :
אסור לרקוח' ליצר
ולהחזיק סמי רפואה
מסוכנים מסוג מסוים

אסור להחזיק סמי רפואה
אתרים אלא עפ"י רשיון

המסייע לדבר עברה
בפלשתינה א"י או
מחוצה לה

 .4כל המרקח ,מייצר או מחזיק ברשותו סם רפואה שנזכר בחלק א'
של התוספת לפקודה ,יאשם בעברה ויהא צפוי לעונשין הקבועים בסעיף

.3

 .5כל שיש ברשותו סם רפואה הנזכר בחלק בי מן התוספת לפקודה זו,
יאשם בעברה ויהא צפוי לעונשין הקבועים בסעיף
בהתאם להוראות פקודה זו.

.6
)א(

כל אדם

3

חוץ אם הותרה החזקתם



המסייע ,עוזר ,מיעץ או משיא לעבור עברה עפ"י סעיפים
או  ,5או

4 ,3

)ב( המסייע,עוזר ,מיעץ
לפלשתינה )א"י(
העושה כל מעשה
נעשה בפלשתינה
יאשם בעברה ויהא צפוי

בפלשתינה )א"י( לעבור בכל מקום שהוא מחוץ
על איזה חוק מקביל הנוהג באותו המקום ,או
המשמש הכנה והכשרה למעשה אחר ,אשר אילו
)א"י( היה זה עברה עפ''י סעיפים  4 ,3או ,5
לעונשין הקבועים בסעיף .3

 .7י לצורך פקודה זו תחשב החזקת סמי רפואה הנזכרים בחלק ב' של
התוספת לפקודה זאת כהחזקה בהיתר 

המחזיק בהיתר

)א( אם היה המחזיק רוקח בעל רשיון המחזיק את סמי הרפואה בבית

העסק שלו שיש לו עליו רשיון :
)ב( אם היה המחזיק רופא בעל רשיון או רופא בהמות המורשה עפ"י
פקודת הרוקחים לחלק סמי רפואה כאלה בבית העסק שלו ,או רופא
שנים בעל רשיון המורשה עפ"י כל פקודה הדנה ברופאי שנים

פרק קי

להחזיק ברשותו סמי רפואה כאלה :
)ג( אם הוכיח האדם שקנה את סם הרפואה שברשותו מרוקח בעל רשיון,
וכי המכירה היתה בהתאם להוראות פקודת הרוקחים ,או שסם
הרפואה נתקבל מרופא או מרופא בהמות הרשאים לחלק סמי רפואה

פרק קי

או רפואות בהתאם לפקודה זאת :
)ד(

אם הותרה החזקת סם הרפואה בכל תקנה שהתקינוה עפ"י פקודה זו.

נתחייב אדם בעברה עפ"י הסעיפים
.8
כל סם מסמי הרפואה שנעשתה בהם עברה.

.9

4 ,3

או

,5

יחרים בית המשפט

מס'  30לש' 1934

סמכותו של בית המשפט
להחרים סמים מסוכנים

מס'  6לש' 1928

אם מובילים משלוח סמי רפואה בספינה העוברת דרך מי החוף של

סמכותו של מנהל המכס

לדרוש תעודות ביחס
לדרוש להראות רשיון לסמי רפואה מסובנים
הרשאה לאקספורט או הנשלחים בטרנסיט

פלשתינה )א"י( ,יהא רשאי מנהל המכס ,האקסייז והמסחר
מאת מנהל מחלקת הבריאות להעברת המשלוח בטרנסיט או
מס'  6לש' 1928
תעודת הטיה המצורפת אל המשלוח :אם לא הראו לו את הרשיון או את המסמכים
האחרים ,יהא דין המשלוח כדין סחורות מוברחות עפ"י חוק המכס הנוהג
באותה שעה.

.10
להוראות פקודה זו
)(1

אם נתברר לשופט שלום שיש טעם מספיק לחשוד כי בנגוד



צוויי חפוש בבנינים

כשיש חשש עברה

)א( נמצא איזה סם רפואה מסוכן ברשותו או להשגחתו של איזה אדם
באיזה בית שהוא ,או

)ב( נמצא ברשותו או להשגחתו של אדם באיזה בית מסמך הקשור או
כרוך בפעולה שהיתה או עתידה להיות ,לכשתעשה ,בגדר עברה
על הוראות פקודה זו או  כשהפעולה נעשתה או התכוונו לעשותה
בכל מקום מחוץ לפלשתינה )א"י(  עברה על הוראות חוק הנוהג
באותו מקום,
יכול הוא ליתן צו חפוש ולהרשות בו לכל שוטר להכנס לבית הנזכר בצו
בכל עת שהיא תוך חודש ימים מיום הצו ,ולערוך חפוש בבית ובגופו של האדם
הנמצא בו ,ואם יש יסוד מספיק לחשוד שנעשתה עברה על הוראות פקודה זאת
בקשר עם סמי רפואה שנמצאו בביתו או ברשותו של האדם או שאיזה מסמך
שנמצא כך הוא מהמין האמור ,יכול הוא באותו צו להרשות לשוטר לתפוש
ולעכב את סמי הרפואה או את המסמך.
פרק לג

) (2פקודת הפרוצידורה הפלילית )מאסר וחפושים( תחול על צו
חפוש עפ"י פקודה זו:
בתנאי שהוראות סעיף

תקנות

מס'  30לש' 1934
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מאותה פקודה לא תחולנה.

 (1). 11יכול הנציב העליון להתקין תקנות* ,באישורו של מזכיר
הממלכה לעניני המושבות ,לשם הוצאת פקודה זו לפועל ,וביחוד בדבר עריכת
רשימות נכונות על קניתם ומכירתם של סמי רפואה מסוכנים ע"י בני אדם
המורשים להחזיק סמי רפואה כאלה,
) (2כל שלא יערוך רשימות כאלה באופן הקבוע וכל העובר על
התקנות שיתקינו עפ"י פקודה זאת או אינו ממלא אחריהן יאשם בעברה ויהא
צפוי לקנס של חמשים פונט.

* עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך.

התוספת
)סעיף

מס'  49לש' .1932

(2

חלק א'.
)א( אופיום מוכן.
)ב(

אופיום חי.

)ג( עלי קוקא.

)ד( קנבוס הודי.
)ה( חשיש או הנטף העשוי מקנבום הודי או מהצמח קנבוס וכל תכשיר המכיל את
הנטוי פרט לאלה הנזכרים בחלק ב' להלן.

)ו( בנזוילמורפיון ושאר האסטרים של מורפיון ,מלחיהם ותכשיריהם ,פרט לאותם
צו מיום 21.3.31
הנוכרים בחלק ב'.

חלק
)א(

בי.

אופיום רפואי.

)ב( קוקאין בוסר ואקנונין ).(ecgonine
)נ( מורפיון ,חומצת דוחומץ המורפין )הירואין( ,קוקאין והמלחים השיכים להם.
)ר( כ? התכשירים לרבות התרופות נגד אופיום ,המכילים לא פחות מ  0.2אחוז למאה
מורפיון או לא פחות מ  0.1אחוז למאה קוקאין.

)ה( כל התכשירים המכילים חומצת דוחומץ המורפיון )הירואין(.

צו מיום 21.3.31

)ז( דומימןטורפינון ) ;(dilaudideמלחין ותכשיריו.
)ח( דומימןאוקסיקודינון ) ;(eucodalמלחיו ותבשיריו.
)ט( רומימןקודינון ) ,(dicodideמלחיו ותכשיריו.

צו מיום 21.3.31

)ו( תכשירים גלניים מקנבוס הודי.

פרגן מז.
פקודה

מס'  20לש' 1928

