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לשנת

.1936

פקודה הקובעת הוראות בענין הפיקוח על ייצור סמי רפואה ידועים ,הכנסתם לארץ ,הוצאתם
לחר'ל והחזקתם.
הנציב העליון לפלשתינה )א"י( מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית )א"י(
השם הקצר.
הגדרות.

פקודה זו תקרא פקודת הסמים המסוכנים,

.1

לאמר:

.1936

בפקודה זו ובתוספת שלה ובכל תקנות שיתקינו על פיר ,יהיו למונחים

.2

הבאים הפירושים דלקמן:



)א( "סמי רפואה מסוכנים" פירושם הסמים המפורטים בתוספת לפקודה זו
ואותם סמים אחרים שהנציב העליון יכריז עליהם מזמן לזמן כעל סמים

מסוכנים במודעה שתפורסם בעתון הרשמי.
)ב( "אופיום חי" פירושו המיץ הנקרש מאליו המתקבל מתרמילי הפרג

המרדים ) (Papaver somniferum Lשטפלו בו טיפול ידים בלבד במדה
הדרושה לצרכי אריזה והובלה ,אחת היא מד ,שעור המורפיון שבו.
)ג( "אופיום מוכן* פירושו אופיום שהוכן לצרכי עישון,
השיירים האחרים שנותרו לאחר שעשנו את האופיום.

לרבות הפסולת וכל

)ד( "אופיום רפואי" פירושו אופיום חי אשר נעשו בו הפרוצסים הדרושים
כדי להכשירו לשימוש 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( :
)ה( "עלי קוקא" פירושם העלים של כל צמח ממין הקוקו )אריתרוקסילום(
שאפשר למצות ממנו קוקאין בין במישרין ובין עיי טרנספורמציה כימית.
)ו(

"קנבוס הודי" סירושו הראשים המיובשים ,הפורחים או נותני

הפרי של

הצמח הנקבי )פיסטילטי( קנבוס ) (Cannabis Sativaשעוד לא מצו
ממנו את השרף ,אחת היא מה שם יקרא לראשים הללו.

)ז( "אקגונין" פירושו ליבואקגונין ) (Laevoecgonineוכולל את כל המסתעף

מאקגונין ושיכולים להוציא ממנו את האקגונין בדרך תעשיתית.
)ח( "הרשאת אימפורט" פירושה הרשאה שניתנה ע"י רשות בת סמך המרשה
להכניס לארץ כמות מסויימת של סם מסוכן והטבילה את כל פרטי הסם וגם
את השם והכתובת של האיש שממנו יקבלו את הסם ,והקובעת את המועד
שבו צריך להכניס את הסס לארץ.

)ט( "הרשאת אקספרס" פירושה הרשאה שניתנה ע"י רשות בת סמך בארץ
שממנה מביאים סם מסוכן ,המכילה את כל הפרסים על אותו הסם ,ואת

הכמות שהורשה להוציאה מאותה ארץ ,וגט את השמות והכתבות של
האקספורטר ושל האיש שאליו שולחים את הסם ,והמפרטת את שפ הארז
שאליה שולחים את הסם ואת המועד שבו צריך לשלחו,
)י( "תעודת הטיה" פירושה תעודה שניתנה ע"י רשות בת סמך של ארץ שסם
מסוכן עובר דרכה בטרנזיט ,המרשה את הטיתו של אותו סם לארץ שונה

מזו המפורטת בהרשאת האקספורט כארץ שאליה נועד המשלוח ,והמכילה
את כל הפרטים שדרוש לפרטם בהרשאת אקספורט ,וגם את שם הארץ
שממנה יצא המשלוח לראשונה.

)יא( "אמצעי הובלה" כולל אניה ,מכונית ,אוירון ,רכבת וכל אמצעי הובלה
אחר שמותר להשתמש בו להכנסת סחורה לפלשתינה )א"י( או להוצאתה
ממנה.
)יב( "בטרנזיט" פירושו נלקח או נשלח מאיזו ארץ שהיא והובא לפלשתינה
)א"י( בדרך היבשה ,האויר ,המים )בין שהורידוהו ליבשה או שהעבירוהו
לאניה אחרת בפלשתינה )א"י( ובין שלא עשו כן( רק לשם הובלתן לארץ
אחרת בין באותו אמצעי הובלה ובין באמצעי הובלה אחר.

)יג( "אקספורט" לכל ביטוייו וצורותיו הדקדוקיים הקשורים בו ,פירושו ,ביחס
לפלשתינה )א"י( ,להוציא או לגרום להוציא מפלשתינה )א"י( בדרן היבשה,
האויר או המים ,שלא בטרנזיט.
)יד( "אימפורט" לכל ביטוייו וצורותיו הדקדוקיים הקשורים בו ,פירושו ביחס
לפלשתינה )א"י( ,להביא לפלשתינה )א"י( בדרך היבשה ,האויר או המים,
שלא בטרנזיט.
)טו( "אמנה" תציין את אמנת האופיום הבין לאומית שנחתמה בג'ניבה ביום
התשעה עשר בפברואר.1925 ,

)טז( "להפוך" או "היפוך" יציינו את הטרנספורמציה של סם ע''י תהליך כימי,

פרט לטרנספורמציה של גופים אלקלואידיים למלחים שלהט.
)יז( "ייצור" כולל כל תהליך של זיקוק ואת הטרנספורמציה של גופים אלק
לויאידיים למלחים שלהם.

)יח( "מנהל" פירושו מנהל שירותי הרפואה או פקיר שהורשה על ידו.
)יט( "שופט שלום" פירושו כמוגדר בסעיף
מסירת ידיעות )כתבי האשמה(.1924 ,
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)כ( "החוק המקביל" פירושו כל חוק הנזכר בתעודה שנראה מגופה כי הוצאה
ע"י ממשלה של כל ארץ מחוץ לפלשתינה )א"י( או בשמה ,כחוק הקובע
הוראות בענין הפיקוח על הייצור ,המכירה ,השמוש ,האקספורט והאימפורט
של סמי רפואה בהתאם להוראות אמנת האופיום הבין לאומית שנחתמה
בהאג ביום העשרים ושלשה בינואר ,1912 ,וגם בהתאם לאמנות האופיום
הבין לאומיות שנחתמו בג'ניבה ביום התשעה עשר בפברואר ,1925 ,וביום
השלשה עשר ביולי ,1931 ,וכל האמור באותה תעודה בנוגע לחוק הנזכר
בתעודה ,או כל מקום שנאמר באותה תעודה כי עובדות מסויימות מהוות
עברה על אותו חוק ,יהא מכריע.

הרשות בת הסמך

למתן הרשאות
וכו' בפלשתינה )א''י(.
אימפורט ואקספורט,

 .3הסמכות למתן הרשאות לאימפורט ולאקספורט של משלוחי סמים מסוכנים
שיהא מותר להכניסם לפלשתינה )א"י( או להוציאן מתוכה" ולמתן תעודות הטיה

למשלוחים של סמים מסוכנים בטרנזיט דרו פלשתינה )א"י( שיהא מותר להטותם
למקום מיועד השונה מן המקום שאליו נשלח המשלוח לכתחילה ,ניתנת בזה למנהל
שירותי הרפואה.

אסור לעסוק
באקספורט ,אימפורט

ומכירה של סמים
מסוכנים שלא עפ"י
רשיון.

 .4כל המוציא לחו"ל או מכניס לארץ כל סמי רפואה מסוכנים או שהוא מקל
את הוצאתם לחו"ל או את הכנסתם לארץ ,או שהוא מוכר אותם או מספקם באופן
אחר לכל אדם ,יאשם בעברה עפ"י פקודה זו:
בתנאי שלא יאשם אדם בעברה אם הוא ;
)א( מוציא לחו"ל או מכניס לארץ או שהוא מקל את הוצאתם לחו"ל או את
הכנסתם לארץ של הסמים המוזכרים בחלק ב' של התוספת לפקודה זו עפ'"י
הרשאת אקספורט או הרשאת אימפורט בת תוקף ובת קיימא ובהתאם לתנאי

פקודה זו ולתקנות שהותקנו על פיה ,או
)ב( מוכר או מספק באופן אחר לכל אדם כל סם מהסמים המוזכרים בחלק ב'
של התוספת לפקודה זו בהתאם לתנאי פקודה זו ולתקנות שהותקנו על פיה.
העברה ,הטיה,

הרחקה או טפול
בסמים מסוכנים
במרגזים.

 (1) .5כל המעביר סמים מסוכנים דרך פלשתינה )א"י( בטרנזיט ,יאשם
בעברה עפ''י פקודה זו ,מלבד אם :
)א( הסם נמצא בטרנזיט מארץ שמותר להוציאו ממנה בדרך לארץ אחרת
שמותר להכניס לתוכה אותו סם; וכן
)ב( אם צירפו לסם הרשאת אקספורט בת תוקף ובת קיימא או
הכל כפי שהענין יחייב ,חח אם הסם בא מארץ שאיננה צד לאמנה.

תעודת הטיה.

) (2כל סם מסוכן שהובא לפלשתינה )א"י( בטרנזיט אסור לכל אדם להטותו
או לגרום להסיתו לכל מקום מלבד המקום שאליו נועד תחילה ,אלא עפ"י תעודת
הטיה .כל סם בטרנזיט שצירפו אליו הרשאת אקספורט או תעודת הטיה שניתנו
ע"י רשות בת סמך ,הרי הארץ המיועדה למשלוח המחברת באותה הרשאת אקספורט
או בתעודת ההטיה תחשב לארץ שאליה נועד המשלוח תחילה.

) (3אסור לכל אדם לעשות את הפעולות דלקמן ,אלא עפ"י רשיון פינוי
שניתן ע"י מנהל המכס ,האקסייז והמסחר ,ובהתאם לאותו רשיון :
)א( להוציא כל סם מסוכן מאמצעי ההובלה שבו הביאו את הסם לפלשתינה

)א"י( בטרנזיט ,או
)ב( להעביר באיזה אופן שהוא כל סס כזה ממקום למקום בפלשתינה
בכל זמן שהוא לאחר שהוצא מאותו אמצעי הובלה.

)א"י(

לעולם יהא הדבר נתון להכרעת דעתו המוחלטת של מנהל
והמסחר להחליט והרשות בידו ליתן רשיון או לסרב לתתו ככל אשר ימצא לנכון.
המכס' האקסייז

) (4אסור לכל אדם לעשות בכל סם מסוכן הנמצא בטרנזיט
לשנות את טיבו ,או לפתוח או לשבר במזיד כל צרור המכיל סם מסוכן בטרנזיט אלא
עפ"י הוראותיו של המנהל ובאותה דרך שיורה.
שום פרוצס העלול

) (5כל אימת שמשלוח של סמים מסוכנים נמצא בטרנזיט ,דרך פלשתינה )א"י(,
מותר לו למנהל המכס ,האקסייז והמסחר או לפקיד שהורשה על ידו לדרוש את
המצאתה של הרשאת האקספורט או של תעודת ההטיה השייכות למשלוח ולעשות
כל פעולות אחרות בנוגע לאותו משלוח ככל אשר יקבע בתקנות שיותקנו עפ"י
פקודה זו.

) (6שום דבר האמור בסעיף זה לא יחול על כל סם מסוכן הנמצא בטרנזיט
בדואר או בטרנזיט באויר כשהאוירון עובר על פני פלשתינה )א"י( מבלי לעמוד בה,
או על אותן כמויות של סמים מסוכנים שאפשר בתום לב לחשבן כי הן מהוות חלק
מהמחסן הרפואי של כל אניה או אוירון.
 .6אסור לכל אדם לגדל ,לייצר או להכין כל סמים מסוכנים המוזכרים בחלק
א' של התוספת או לייצר ,להכין או להפוך כל סם המוצא מכל פננטריני אלקלואידים
של אופיום או מאלקלואידים של אקגונקין של עלי הקוקא.

 (1).7מלבד אם הסט המסוכן נמצא בהיתר בטרנזיט ,אסור לכל אדם להחזיק

בכל סם מסוכן המוזכר בחלק א' של התוספת או לסחור או להחזיק בכל סם מסוכן
המוזכר בחלק ב' של התוספת אלא אם הורשו אותו מסחר ואותה החזקה בהתאם
להוראות פקודה זו או בהתאם להוראות כל תקנות שהותקנו על פיה.

אסור להבין,
ליצר ולהפוך
כל סם מסוכן.

אסור לסחור או
להחזיק בסמים
מסוכנים אלא
עפ"י רשיון.

) (2רואין אדם כסוחר או כמחזיק בסם מסוכן כשהסם נמצא ברשותו ממש או
כשהוא נמצא ברשותו של כל אדם אחר הנתון לפיקוחו או כשהאדם האחר מחזיק
בו בשבילו או בשמו.
 .8כל

אדם

)א( המסייע ,עוזר ,מיעץ או משיא לדבר עברה עפ"י הסעיפים
מפקודה זו ,או

,5 ,4

 6או

7

סיוע לדבר עברה
בפלשתינה )א''י(
או מחוצה לה.

)ב( כשהוא נמצא בפלשתינה )א"י( ,מסייע ,עוזר ,מיעץ או משיא לעבור בכל

מקום שהוא מחוץ לפלשתינה )א"י( על איזה חוק מקביל הנוהג באותו מקום,
או העושה כל מעשה אשר אילו נעשה בפלשתינה )א''י( היה זה עברה עפ"י
הסעיפים  6 ,5 ,4או  7מפקודה זו.

יהא צפוי להענש באותו עונש שהיה מקבל אילו עבר הוא עצמו על אותה עברה.
.9

רואין את החזקתם של הסמים המוזכרים בחלק ב' של התוספת כמותרת

לצורך פקודה זו אם :
)א( המחזיק הוא רוקח בעל רשיון והסמים מוחזקים במקום שיש לו עליו
רשיון:
)ב( המחזיק הוא רופא בעל רשיון ,רופא שנים או רופא בהמות שהורשו עפ''י

כל פקודה בדבר רופאים ,רופאי שנים ורופאי בהמות להחזיק סמים כאלה :
)ג( המחזיק מוכיח כי הסם שברשותו נקנה על ידו מאת רוקח בעל רשיון וכי

מכירתו נעשתה בהתאם להוראות פקודת בריאות העם )רוקחות(,19191930 ,
או כי הסם נתקבל מאת רופא או רופא בהמות הרשאי לחלק סמים או רפואות
בהתאם לסעיף  16מאותה פקודה :

)ד( אם הורשה הדבר עפ''י כל תקנה שהותקנה עפ"י פקודה זו.

החזקה עפ"י הרשאה

צוויי חיפוש
בבנינים כשיש

חשד של עברה.

 .10אט נתברר לשופט שלוט שיש טעט מספיק לחשוד כי בניגוד להוראות
פקודה זו או בניגוד להוראות כל תקנה שהותקנה על פיה נמצא איזה סם מסוכן
ברשותו או בהשגחתו של כל אדם באיזה מקום שהוא ,או כי נמצא ברשותו או
בהשגחתו של כל אדם בכל מקום שהוא איזה מסמך הקשור או הכרוך בכל פעולה
שהיתה או עתידה להיות ,לכשתעשה ,בגדר עברה על פקודה זו ,או ,בכל פעולה

שנעשתה או שהתכוונו לעשותה בכל מקום מחוץ לפלשתינה )א"י( ,והיתה .נחשבת
עברה על חוק הנוהג באותו מקום ,יכול הוא ליתן צו חיפוש המרשה לכל שוטר
להכנס למקום הנזכר בצו בכל עת שהיא ,תוך חודש ימים מיום מתן הצו ,ולערוך
חיפוש במקום ובגופו של כל אדם הנמצא בו ,ואם יש יסוד מספיק לחשוד שנעשתה
עברה על פקודה זו בקשר עם אותם סמים שנמצאו בביתו או ברשותו של אותו
אדם ,או שכל מסמך שנמצא כך הוא מהמין האמור ,רשאי אותו שוטר לתפוש
ולעכב את הסמים או את המסמך.
הטלת פקודת
מאסר עניינים
וחיפושם.
רשות

כניסה

ובקורת.

 .11פקודת מאסר עברינים וחיפושם ,1924 ,תחול על צוויי החיפוש עפ'י
פקודה זו .בתנאי שסעיף  17מאותה פקודה לא יחול עליהם.
 .12רשאי המנהל להכנס בכל עת מתאימה לביתו של כל אדם שהורשה להחזיק
סמים מסוכנים עפ"י סעיפים ) 9א() ,ב( ו)ד( מפקודה זו ,כדי לבקר את מלאי
הסמים המסוכנים שנמצאים ברשותו של אותו אדם ואת הרשימות והפנקסים של
פעולות מסחריות בסמים מסוכנים שאותו אדם חייב לנהלם בהתאם לפקודה זו
או בהתאם לכל תקנות שהותקנו על פיה ,ויכול הוא לדרוש מאותו אדם להגיש
לבקורת כל מסמכים ,פקטורות והרשאות בקשר עם פעולותיו המסחריות בסמים
מסוכנים.
כל המסרב ליתן למנהל רשות כניסה לאותו מקום או שהוא מפריע או מעכב
בין בעצמו ובין ע"י אדם שלישי את כניסתו של המנהל ,או שאינו ממציא עפ''י
דרישה את כל מלאי הסמים המסוכנים הנמצאים ברשותו או בהשגחתו ,או את

הרשימות והפנקסים שהוא חייב לנהלם ,או מסמכים אחרים בקשר עם פעולותיו
המסחריות בסמים מסוכנים הנדרשים ע"י המנהל ,יאשם בעברה עפ"י פקודה זו.
אי הנהלת

רשימות ופנקסים
עברה.
עברות בקשר עם
בתים המשמשים

למכירת אופיום

או השיש ,וכו'
או לעישונם

 .13כל אדם שעפ"י פקודה זו או עפ''י תקנות שהותקנו על פיה נדרש לנהל
רשימות ופנקסים של פעולות מסחריות בסמים מסוכנים ולא עשה כן באופן הקבוע.
יאשם בעברה עפ"י פקודה זו.
.14

כל

אדם:

)א( המחזיק בכל בית ומרשה להשתמש באותו בית לצורך הכנת אופיום או
חשיש לעישון או לצורך מכירתם או עישונם של אופיום או חשיש מוכנים! או

)ב( שיש לו קשר עם הנהלתו של כל בית המשמש לכל מטרה כאמור לעיל :או
)ג( שיש ברשותו כל מקטרות או כלים אחרים המשמשים בקשר עם עישון
האופיום או החשיש או כל כלים המשמשים בקשר עם הכנת האופיום או

החשיש לצרכי עישון  :או
)ד( מעשן אופיום או חשיש או משתמש בהם בדרך אחרת ,או מבקר תכופות

במקום המשמש לעישון אופיום או חשיש,
יאשם בעברה עפ"י פקודה זו.

 (1).15יכול הנציב העליון ,באישורו של מזכיר הממלכה ,להתקין תקנות
לשם ביצועה השלם של פקודה זאת ,ובלא לפגוע בכללות הסמכויות המסורות לו
בדרך זו ,יכול הוא :

הסמכות להתקין
תקנות ולהוציא
צוויים ומודעות.

)א( לקבוע את הפרוצידורה שינהגו על פיה בענין הכנסת סמים מסוכנים
לארץ ,הוצאתם לחו"ל והעברתם בטרנסיט ,ואת טופסי ההרשאות והתעודות

שיקבלום ושישתמשו בהם בקשר עם כך:
)ב( לקבוע הוראות בעניו הנהלת רשימות מתאימות על הקניות והמכירות

של סמים מסוכנים ע"י אנשים שהורשו להחזיק ברשותם סמים כאלה:
)ג( להסדיר את דבר מתן ריצפטים לכל סמים מסוכנים ע"י רופאים ,רופאי
שנים או רופאי בהמות ,ואת דבר הטיפול ברצפטים כאלה ,ואת דבר מכירתם
והפצתם של סמים מסוכנים.
) (2יכול הנציב העליון להטיל עפ''י צו את תנאי הפקודה הזאת על כל סם מן
הסמים המסוכנים דלהלן ,באותם השנויים שיפורטו בצו ,דהיינו:
מתילמורפיון )הידוע ברבים בשם קודאין( ומלחיו.
אתילמורפיון )הידוע ברבים בשם דיוניו( ומלחיו.
)(3

יכול הנציב העליון ,במודעה שיפרסם בעתון הרשמי:

)א( להוסיף לתוספת כל סם חדש המסתעף מן המורפין או הקוקאין או כל

אלקאלואידים אחרים של אופיום או כל סם אחר מאיזה מין שהוא שאם
ישתמשו בו שלא כראוי יביא לידי אותן תוצאות רעות ממש ,או דומה לאותן
תוצאות רעות ,המתקבלות מן המורפיון או הקוקאין ,או כל סם אחר שאפשר
להפכו לחומר אשר אם ישתמשו בו שלא כראוי יביא או יהא עלול להביא
לידי אותן התוצאות הרעות כמתואר לעיל;

)ב( לשנות כל סעיף מן התוספת או להוציאו מכלל התוספת

>

)ג( לשחרר כל תכשיר המכיל סמים מסוכנים ואשר אין בו כדי להביא לידי
הרגל משום היסודות הרפואיים שמהם מורכב התכשיר ואשר למעשה
שוללים ממנו את פעולתו.
 (1).16כל שיאשם בעברה עפ"י פקודה זו או עפ"י התקנות שיתקינו על
פיה ,יהא צפוי בשל כל עברה ועברה :



)א( בצאתו חייב בדין על יסוד כתב האשמה למאסר ללא יותר מחמש שנים
או לקנס של לא יותר מחמש מאות פונט או לשני העונשים האלה יחד;

)ב( בצאתו חייב בדין לפני שופט שלום ראשי למאסר ללא יותר משנה אחת
או לקנס של לא יותר ממאה פונט או לשני העונשים האלה יחד!
בתנאי ששוט אדם שנתחייב בדין על שום שעבר עברה עפ"י תקנה מן
התקנות שעפ"י פקודה זו ,או על שום שלא קיים תקנה מתקנות
פקודה זאת ,הדנה בענין הנהלת פנקסים או בענין חלוקתם או ריקוחם של
רצפטים המכילים סמים שחלה עליהם פקודה זו ,לא ישפטוהו למאסר בלא
שתהא בידו הברירה לשלם קנס וכן לא יקנסוהו בסכום העולה על חמשים

פונט ,אם נתברר לבית המשפט הדן בענין שהעברה נעשתה מתוך

עונשין

טעות וכי לא שמשה פעולת הכנה לעברה או לכונת עברה על פקודה זו או

שלא נעשתה תוך כדי עברה כזאת או בונת עברה כזאת או בקשר עם כך.
סמכות

אם יצא אדם חייב בדין מחמת עברה על הסעיפים 7,6 ,5,4

בית

המשפט להחרים.

)(2
פקודה זו ,יחרים בית

ו 14של

המשפט כל סמים מסוכנים ,שפופרות או כלים שבהט נעשתה
העברה .כל סמים מסוכנים וכלים כאלה יושמדו או יטפלו בהם בדרך אחרת ,ככל
אשר ימצא בית המשפט לנכון.

) (3אם נתחייבה חברה בדין מחמת עברה על פקודה זו ,הרי היו"ר וכל מנהל
וכל פקיד הקשור בהנהלת החברה יאשמו באותה עברה ,אלא אם כן הוכיחו שהמעשה
המהוה את העברה נעשה בלא ידיעתם או הסכמתם.

 .17בכל משפט נגד אדם מחמת עברה על פקודה זו או על תקנות שתותקנה

תוכחת

מסמכים המוגשים

לשם הגנה.

על פיה ,לא יהא נחוץ לסתור ע"י עדות כל תעודה ,רשיון ,הרשאה ,פנקס או

מסמך שהוגשו בתורת יוצא מן הכלל או בתורת הגנה ,אלא חובת ההוכחה של
מסמכים אלה תחול על האדם המבקש להסתמך עליהם.

ניטו?.

מט'

.18
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לסי

.1925

הפקודות דלקמן

מבוטלות בזה :

פקודת סמי הרפואה המסוכנים,

.1925

מס'  6לש' .1928

פקודת סמי הרפואה המסוכנים )תקון(.1928 ,

מס'  49לש' .1932

פקודת סמי הרפואה המסוכנים

)תקוו(.1932 ,

תוספת.
חללן א.
)א(
)ב(

)ג(
)ד(


אופיום מוכן.
אופיום חי.
עלי קוקה.
קנבוס הודי.
חשיש או הנטף העשוי מקנבוס הודי או מהצמח קנביס סאטיבה וכל תכשיר המכיל את הנטף,

)ה(
פרט לאותם הנזכרים בחלק ב' של התוספת.

חללן ב.
)א( אופיום רפואי.
)ב( כל תמצית או מישרה של קנבוס הודי.

)ג( מורפיון ומלחיו ,ודיאציטיל מורפיון )הידוע ברבים בשם דיאמורפיון או הרואין( ושאר
האסטרים של מורפיון ,הם ומלחיהם.

)ד( קוקאין )לרבות קוקאין סינתיתי( ואקגונין ומלחיהם ,והאסטרים של אקגונין ומלחיהם.

)ה( כל תמיסה או מזיגה של מורפיון או קוקאין או מלחיהם בחומר חסרתנועה ,בין נוזל ובין
מוצק ,המכיל כל מכסה שהיא של מורפיון או קוקאין ,וכל תכשיר ,תערובת ,תמצית או חומר
אחר )שאינם תמיסה או מזיגה כדלעיל( ,המכילים לא פחות מחמישית אחוז למאה מורפיון או
עשירית אחוז למאה קוקאין או אקגונין.

)ו( כל תכשיר ,תערובת ,תמצית או כל חומר אחר המכיל כל מכסה שהיא של דיאצטילמורפיון.
)ז( דיהידרוקטיקודינון )שהחומר שבו הרשום בשם אויגודאל הוא מלח( ,דיהידרוקודינון
)שהחומר שבו הרשום בשם ליקודיד הוא מלח( ,דיהידרומורפיון )שהחומר שבו הרשום בשם
דילודיד הוא מלח( ,אציטיל דיהידרוקוזינון )שהחומר שבו הרשום בשם אצידיקון הוא
מלח( ,דיהידרומורפיון )שהחומר שבו הרשום בשם פרמורפאן הוא מלח( ,האסטרים שלהם
ומלחיהם של כל התמרים האלה ושל האסטרים שלהט ,מורפיון תחמוצת) ,הידוע ברבים בשם

גינומורפיון( ,כל המסתעף מן המורפיון תחמוצת ,וכל החמרים האחרים המסתעפים ממורפיון
חנקני מחומש )(Pentavalent nitrogen morphin

)ח( תבאין ומלחיו ,בנזיל מורפיון ושאר האסטרים של מורפיון ומלחיהם )חוץ מן מתילמורפיון
הידוע ברבים בשם קודאין ,ואתיל מורפיון הידוע ברבים בשם דיולין ,הם ומלחיהם(.
)ט( כל תכשיר ,תערובת ,תמצית או כל חומר אחר המכיל כל מכסה שהיא של אחד החמרים
המוזכרים פסקה )ז( או בפסקה )ח( של חלק זה מן התוספת.

א .ג .ווקאפ
 18במרץ.1936 ,

נציב עליון.

