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הודעת הסמים המסוכנים )תיקון התוספת הראשונה(, התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג-11973 
מודיעה  אני  הכנסת,  של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  הפקודה(,   - )להלן 

לאמור:

בתוספת הראשונה לפקודה -   1
בחלק א' -  )1(

בסימן א', אחרי פרט 7 יבוא: )א( 

"8  צמח המיטרגינה ספסיוזה, וכל חלק 
ממנו, לרבות שורשיו וזרעיו

Mitragyna speciosa

;"KRATOM, KRATUM  ,ידוע גם בשם: קראטום

  )ב( בסימן ב' - 

)1( אחרי פרט 4א יבוא:

"4א1  5-פלואורופנטיל 
נפטואילאינדול

)5-fluoropentyl(-3-)1-
)naphthoylindole

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה";

אחרי פרט 4י יבוא: )2(

indole-3-carboxylate"4י1  אינדול-3-קרבוקסילט

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה";

אחרי פרט 11ח יבוא:)3(

Nf-PVP"11ח1  אן אף-פי וי פי 

 1-)N-fluorophenyl(-2-)1-pyrrolidinyl(-1-pentanone

N = מספר

n-fluoro-a-PVPידוע גם בשם:
n-fluoro-a-2-)1-pyrrolidinyl(-Vareophenone

11alpha-PHPPח2  אלפא - פי אייץ' פי פי

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

;"PV8 :ידוע גם בשם

בפרט 13ט - )4(

אחרי פרט משנה )טו( יבוא:)א(

EAM-2201")טו1( אי  איי  אם  2201

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

F-JWH-210 :ידוע גם בשם

FUBIMINA)טו2( פובימינה 

שינוי התוספת 
הראשונה לפקודה

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

;"AM-2201 Benzimidazole Analogue, FTHJ :ידוע גם בשם

אחרי פרט משנה )כב( יבוא:)ב(

")כב1(
1-naphthalenyl)1-pentyl-1H-indazol-3-yl(-methanone

THJ-018ידוע גם בשם:

)כב2(
N-1-naphthalenyl-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide

MN-24, NNE1, NNEIידוע גם בשם:              

וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה

)כב3(
 N-Benzyl-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide

SDB-006";ידוע גם בשם:            

אחרי פרט משנה )כז( יבוא:)ג(

  FDU-PB22")כז1( אף די יו-פי בי 22                                      

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

NM-2201)כז2(  אן  אם 2201

Naphthalen-1-yl-)5-fluoropentyl(-1H-indole-3-
carboxylate

FUB-PB22)כז3( אף  יו בי-פי  בי 22

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

אחרי פרט משנה )מז( יבוא:)ד(

A-834,735")מח( איי-834,735                                                                                                                                    

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

   CB-13)מט( סי בי-13                                                                               

naphthalen-1-yl-)4-pentoxynaphthalen-1-yl(
methanone

SAB-378ידוע גם בשם: 

AB-CHMINACA)נ( איי בי–צ'מינקה         

N-)1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl(-1-
")cyclohexylmethyl(-1H-indazole-3-carboxamide 
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בחלק ב' בסימן א', אחרי פרט 105 יבוא:)2(

Mitragynine    "106  מיטרגינין

 methyl
 )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-1077  7-הידרוקסימיטרגינין                                                              

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

י' בחשוון התשע"ה )3 בנובמבר 2014(
)חמ 3-661-ת1(
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