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הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה
לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-12013, ולאחר שהתייעצתי עם 
הגורמים המייעצים שהסמיכו יושב ראש הרשות הלאומית למלחמה בסמים ולשימוש לרעה באלכוהול והמפקח הכללי 

של משטרת ישראל, אני מכריז לאמור:

הגדרה

1  בהכרזה זאת -

"נגזרת מבנית" - כהגדרתה בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג-21973;

"תכשיר רשום" - כהגדרתו בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-31981 

חומרים אסורים בהפצה

החומרים המפורטים להלן הם חומרים אסורים בהפצה:2 

x,yx,y- dimethoxyphenethylamine-דימטוקסיפנתילאמין )1(

x ו–y בכל אחת מהעמדות 2, 3, 4, 5, 6

;2C :ידוע גם בשם

xX-phenylpiperazine-פנילפיפראזין )2(

X = כלור, ברום, פלואור או יוד בכל העמדות - מטא, פארא, אורתו 

Adamantoylindolesאדמנטואילאינדולים )3(

N-)admantan-X-yl(-XH-indole-3-carboxamide

X בעמדה 1 או 2

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, 
 2-)4-morpholinyl( ethyl 1 או)-N-methyl-2-piperidinyl( methyl ,ציקלואלקיל, הידרוקסיאלקניל

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

Adamantylindolesאדמנטילאינדולים ׁ)4(

N-)X-admantyl(-X-pentyl-XH-indole-3-carboxamide

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, 
 2-)4-morpholinyl( ethyl או  1)-N-methyl-2-piperidinyl( methyl ,הידרוקסיאלקניל ציקלואלקיל, 

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה;

indole-3-carboxylic acid quinolinyl esterאינדול-3-חומצה קרבוקסילית-קווינוליניל  אסטר)5(

לרבות נגזרותיו המבניות;

alpha-pyrrolidino-propiophenoneאלפא פירולידינו פרופיופנוןׁ)6(

1-1-Phenyl-2-)1-pyrrolidinyl(-1-propanone

PPP ידוע גם בשם: אלפא

לרבות נגזרותיו המבניות; 

55F-PB-22 אף פי בי 22)7(

1-)5-fluoropentyl(-1H-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl ester

___________
ס"ח התשע"ג, עמ' 221   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ק"ת התשע"ג, עמ' 1192   2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694   3

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות
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F-trifluoromethylphenylpiperazineפלורו-טריפלורומתילפנילפיפרזין )8(

1-]F-)trifluoromethyl(phenyl[piperazine

F בעמדות אורתו, פרא או מטא;

PB-22  פי  בי 22ׁ)9(

pentyl-1H-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl ester-1

QUPIC :ידוע גם בשם

MeO-MIPTאם  אי  או- אם איי פי טיׁ)10(

N-]2-)X-methoxy-1 H-indol-3-yl(ethyl[-N-methylpropan-2-amine

X בעמדות 4, 5 ,6 או 7;

Ocfentanylאוקפנטאניל)11(

N-)2-fluorophenyl(-2-methoxy-N-]1-)2-phenylethyl(piperidin-4-yl[acetamide

A-836,339איי- 836,339)12(

 N-]3-)2-Methoxy-ethyl(-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-ylidene[-2,2,3,3-Tetramethyl-
cyclopropane-1-carboxamide

nomifensineנומיפנסין  )13(

2-methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-8-amine

tetra-methyl-cyclopropyl-carbonyl-indoles טטרה מתיל ציקלופרופיל קרבוניל אינדולים)14(

3-)2 2 3 3-tetramethylcyclopropylcarbonyl(indole

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית קיימת גם אחת מהקבוצות האלה: אלקיל, הלואלקיל, אלקניל, 
 N-methylpiperdin2-)yl( methyl ,ציקלואלקילאתיל ציקלואלקילמתיל,  הידרוקסיאלקיל,  ציאנואלקיל, 

או morpholinyl( ethyl( 2-4 וכן נגזרות מבניות על הטבעת האינדולית 

NN-methyl-1-phenylcyclohexylamine-מתיל 1- פנילציקלוהקסילאמין)15(

AKB-48איי  קיי  בי–48)16(

1-pentyl-N-tricyclo]3 3 1 13,7[dec-1-yl-1H-indazole-3-carboxamide

APINACA :ידוע גם בשם

55F-AKB-48 אף-איי קיי בי-48)17(

 N-))3s,5s,7s(-admantan-1-yl(-1-)5-fluoropentyl(-1H-indazole-3-carboxamide

סייג לתחולה

הכרזה זאת לא תחול על תכשיר רשום או תכשיר הפטור מרישום לפי תקנה 29 לתקנות הרוקחים )תכשירים(, 3 
התשמ"ו-41986, המכיל חומרים אסורים בהפצה לפי הכרזה זאת 

תוקף

4   תוקפה של הכרזה זו ל–12 חודשים מיום פרסומה ברשומות 

ח' בתשרי התשע"ד )12 בספטמבר 2013(
)חמ 3-4690(

רוני גמזו
המנהל הכללי של משרד הבריאות

___________
ק"ת התשמ"ו, עמ' 906   4

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות
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הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה
לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-12013, ולאחר שהתייעצתי עם 
הגורמים המייעצים שהסמיכו יושב ראש הרשות הלאומית למלחמה בסמים ולשימוש לרעה באלכוהול והמפקח הכללי 

של משטרת ישראל, אני מכריז לאמור:

הגדרה

1    בהכרזה זו - 

"נגזרת מבנית"- כהגדרתה בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג-21973;

"תכשיר רשום"- כהגדרתו בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-31981 

חומרים אסורים בהפצה

החומרים המפורטים להלן הם חומרים אסורים בהפצה:    2

AB-FUBINACA איי בי פובינקהׁ)1(

N-])1S(-1-)aminocarbonyl(-2-methylpropyl[-1-])4-fluorophenyl(methyl[-1H-indazole-
3-carboxamide

AB-PINACAאיי בי פינקה)2(

)S(-N-)1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl(-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide

-N-])1S(-1-)aminocarbonyl(-2-methylpropyl[-1-pentyl-1Hידוע גם בשם:
indazole-3-carboxamide

BB22בי בי 22)3(

 1-)cyclohexylmethyl(-1H-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl ester

QUCHICידוע גם בשם:

MDMA methylene Homologהומולוג מתילן של אם די אם איי)4(

3- )1, 3- benzenodioxol- 5- yl(- N, 2- dimethylpropan- 1- amine

O-desmethyltramadolאו-דסמתיל טרמדול)5(

3-]2-)1-Amino-1-methylethyl(-1-hydroxycyclohexyl[phenol

; dimethylamino(methyl(-1-hydroxycyclohexyl(phenol((-2(-3 ידוע גם בשם: 
"Krypton"; O-DT

סייג לתחולה

)תכשירים(,  הרוקחים  לתקנות   29 תקנה  לפי  מרישום  הפטור  תכשיר  או  רשום  תכשיר  על  תחול  לא  זו  הכרזה    3
התשמ"ו-41986, המכיל חומרים אסורים בהפצה לפי הכרזה זו 

תחילה

תוקפה של הכרזה זו ל–12 חודשים מיום פרסומה ברשומות    4

ג' בחשוון התשע"ד )7 באוקטובר 2013(
)חמ 3-4690(

רוני גמזו
המנהל הכללי של משרד הבריאות  ___________

1  ס"ח התשע"ג, עמ' 221 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ק"ת התשע"ג, עמ' 1192    2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694   3

ק"ת התשמ"ו, עמ' 906   4

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות
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הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה
לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-12013, ולאחר שהתייעצתי עם 
הגורמים המייעצים שהסמיכו יושב ראש הרשות הלאומית למלחמה בסמים ולשימוש לרעה באלכוהול והמפקח הכללי 

של משטרת ישראל, אני מכריז לאמור:

הגדרות

1  בהכרזה זאת -

"נגזרת מבנית" - כהגדרתה בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג-21973;

"תכשיר רשום" - כהגדרתו בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-31981 

חומרים אסורים בהפצה

החומרים המפורטים להלן הם חומרים אסורים בהפצה:2 

אינדזול קרבוקסאמידים, לרבות נגזרותיהם )1(
Indazole-carboxamidesהמבניות 

1H-indazole-3-carboxamides and derivatives

ADB-FUBINACAאיי  די  בי  פובינקה)2(

N-)1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl(-1-)4-fluorobenzyl(-1H-indazole-3-
carboxamide

אינדול קרבוקסאמידים,)3(
Indole-carboxamidesלרבות נגזרותיהם המבניות

1H-indole-3-carboxamides and derivatives

ADBICAאיי  די  ביקהׁ)4(

N-)1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl(-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide

55F-ADBICA אף   איי  די  ביקה)5(

N-)1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl(-1-)5-fluoropentyl(-1H-indole-3-
carboxamide

AH-7921איי   אייץ'  7921ׁ)6(

3,4-dichloro-N-])1-dimethylamino(cyclohexylmethyl[ benzamide

A-834,735איי  834,735)7(

]1-)Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethyl(-1H-indol-3-yl[)2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl(
methanone

JWH-213ג'יי  דבליו  הייץ'  213)8(

)4-ethyl-1-naphthalenyl()2-methyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl(methanone

JWH-203ג'יי  דבליו  הייץ'   203ׁ)9(

2-)2-chlorophenyl(-1-)1-pentylindol-3-yl(ethanone

___________
ס"ח התשע"ג, עמ' 221   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ק"ת התשע"ג, עמ' 1192   2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694   3

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות
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סי  בי  13ׁ)10(
SAB-378 :ידוע  גם בשם

CB-13

Naphthalen-1-yl-)4-pentyloxynaphthalen-1-yl(methanone

Mitragyna speciosa and all its componentsצמח המיטרגינה ספסיוזה, לרבות כל חלקי הצמח)11(

ידוע גם בשם:  

Kratumקראטום

Mitragynineמיטראגינין)12(

)E(-2-])2S,3S,12bS(-3-ethyl-8-methoxy-1,2,3,4,6,7,12, 12b-octahydroindolo]2,3-a[
quinolizin-2-yl[-3-methoxyprop-2-enoate

Hydroxymitragynine-77 הידרוקסימיטראגינין)13(

methyl)E(-2-])2S,3S,7aS,12bS(-3-ethyl-7a-hydroxy-8-methoxy-2,3,4,6,7,12b-
hexahydro-1H-indolo]2,3-a[quinolizin-2-yl[-3-methoxyprop-2-enoate

2525B-NBOMe בי - אן  בי  או  אם  אי )14(

4- bromo- 2, 5- dimethoxy- N- ])2- methoxyphenyl(methyl[- benzeneethanamine

2525C-NBOMe סי - אן  בי  או  אם  אי )15(

2- )4- chloro- 2, 5- dimethoxyphenyl(- N- )2-methoxybenzyl(ethanamine

2525H-NBOMe הייץ' - אן  בי  או  אם  אי )16(

2- )2, 5- dimethoxyphenyl(- N- )2- methoxybenzyl(ethanamine

סייג לתחולה

הכרזה זאת לא תחול על תכשיר רשום או תכשיר הפטור מרישום לפי תקנה 29 לתקנות הרוקחים )תכשירים(, 3 
התשמ"ו-41986, המכיל חומרים אסורים בהפצה לפי הכרזה זאת 

תוקף

4   תוקפה של הכרזה זו ל–12 חודשים מיום פרסומה ברשומות 

ל' בחשוון התשע"ד )3 בנובמבר 2013(
)חמ 3-4690(

רוני גמזו
המנהל הכללי של משרד הבריאות  ___________

ק"ת התשמ"ו, עמ' 906   4

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות
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הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה
לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-12013, ולאחר שהתייעצתי עם 
הגורמים המייעצים שהסמיכו יושב ראש הרשות הלאומית למלחמה בסמים ולשימוש לרעה באלכוהול והמפקח הכללי 

של משטרת ישראל, אני מכריז לאמור:

הגדרה

1    בהכרזה זו - 

"תכשיר רשום" - כהגדרתו בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-21981 

חומרים אסורים בהפצה

החומרים המפורטים להלן הם חומרים אסורים בהפצה:    2

FDU-PB22 אף  די  יו  פי  בי  22ׁ)1(

naphthalen- 1- yl 1- )4- fluorobenzyl(- 1H- indole- 3- carboxylate

AM-2201 Benzimidazole Analogueאנלוג בנזימידזול של איי  אם  2201)2(

)1-)5-Fluoropentyl(-1H-benzo]d[imidazol-2-yl()naphthalen-1-yl(methanone

FTHJ, FUBIMINAידוע גם בשם:

EAM-2201אי  איי  אם 2201)3(

)1-)5-fluoropentyl(-1H-indol-3-yl()4-ethyl-1-naphthalenyl(-methanone

F-JWH-210ידוע גם בשם:

THJ-018טי  אייץ'  ג'יי  018)4(

1- naphthalenyl)1- pentyl- 1H- indazol- 3- yl(- methanone

סייג לתחולה

)תכשירים(,  הרוקחים  לתקנות   29 תקנה  לפי  מרישום  הפטור  תכשיר  או  רשום  תכשיר  על  תחול  לא  זו  הכרזה    3
התשמ"ו-31986, המכיל חומרים אסורים בהפצה לפי הכרזה זו 

תחילה

תוקפה של הכרזה זו ל–12 חודשים מיום פרסומה ברשומות    4

ב' בניסן התשע"ד )2 באפריל 2014(
)חמ 3-4690(

רוני גמזו
המנהל הכללי של משרד הבריאות  ___________

1  ס"ח התשע"ג, עמ' 221 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694   2

ק"ת התשמ"ו, עמ' 906   3

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות



ילקוט הפרסומים 6815, י"א בסיוון התשע"ד, 9.6.2014  5970

הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה
לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013

עם  שהתייעצתי  ולאחר  התשע"ג-12013,  מסכנים,  בחומרים  השימוש  בתופעת  המאבק  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
והמפקח הכללי של  באלכוהול  לרעה  ולשימוש  בסמים  למלחמה  ראש הרשות הלאומית  יושב  הגורמים המייעצים שהסמיכו 

משטרת ישראל, אני מכריז לאמור:

הגדרות

בהכרזה זו -   .1

"נגזרת מבנית" - כהגדרתה בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג-21973;

"תכשיר רשום" - כהגדרתו בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-31981.

חומרים אסורים בהפצה

החומרים המפורטים להלן הם חומרים אסורים להפצה:  .2

indole-3-carboxylate;אינדול-3-קרבוקסילטׁ)1(

NM-2201אן. אם. 2201)2(

;naphthalen- 1- yl 1- )5- fluoropentyl(- 1H- indole- 3- carboxylate

NNEIאן. אן. אי. איי.)3(

N- 1- naphthalenyl- 1- pentyl- 1H- indole- 3- carboxamide

וכן נגזרות מבניות של חומר זה

;MN-24 :ידוע גם בשם

SDB-006אס. די. בי. 006)4(

1- pentyl- N- )phenylmethyl(- 1H- indole- 3- carboxamide

;N-benzyl-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide :ידוע גם בשם

AB-CHMINACAאיי. בי. צ'מינקהׁ)5(

N-)1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl(-1-)cyclohexylmethyl(-1H-indazole-3-carboxamide

N-)1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl(-1-)cyclohexylmethyl(-1H-indazole-3- :ידוע גם בשם 
;carboxamide

FUB-PB22אף. יו. בי. פי. בי. 22)6(

;quinolin- 8- yl- 1- )4- fluorobenzyl(- 1H- indole- 3- carboxylate

nF-PVP)מספר( אף. פי. וי. פי.)7(

1- )n- fluorophenyl(- 2- )1- pyrrolidinyl(- 1- pentanone,  monohydrochloride

n = מספר

n-fluoro-α-PVP :ידוע גם בשם

;n-fluoro-α-2-)1-pyrrolidinyl(-Valerophenone

PV8פי. וי. 8)8(

1- phenyl- 2- )1- pyrrolidinyl(- 1- heptanone

;alpha-PHPP :ידוע גם בשם

__________
1  ס"ח התשע"ג, עמ' 221.

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ק"ת התשע"ג, עמ' 1192.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.  3

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות



5971 ילקוט הפרסומים 6815, י"א בסיוון התשע"ד, 9.6.2014 

סייג לתחולה

הכרזה זו לא תחול על תכשיר רשום או תכשיר הפטור מרישום לפי תקנה 29 לתקנות הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ו-   .3
41986, המכיל חומרים אסורים בהפצה לפי הכרזה זאת. 

תחילה  

תוקפה של הכרזה זו ל–12 חודשים מיום פרסומה ברשומות.   .4

י' בסיוון התשע"ד )8 ביוני 2014(
)חמ 3-4690(

ארנון אפק
המנהל הכללי של משרד הבריאות __________

4  ק"ת התשמ"ו, עמ' 906.

המסמך הוכן עבור משרד הבריאות על ידי הוצאת הלכות בע"מ. כל הזכויות שמורות להוצאת הלכות




