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הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) ,התשע"ג1192.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-

הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) ,התשע"ג2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  41לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג1973-
(להלן  -הפקודה) ,ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ,אני מודיעה
לאמור:
1

שינוי התוספת
הראשונה
לפקודה

בתוספת הראשונה לפקודה -

.1

()1

במקום ההגדרה "נגזרת כימית" יבוא:
""נגזרת מבנית"  -חומר שבו קיימת התמרה ( substitutionאו  )replacementאו
גריעה של קבוצה כימית אחת או יותר על המבנה הכימי של חומר נתון;";

()2

בכל מקום שבו מופיע "נגזרת כימית" ,במקומו יבוא "נגזרת מבנית" ובכל מקום
שבו מופיע "הנגזרות הכימיות" יבוא "הנגזרות המבניות";

()3

במקום ההגדרה "קבוצה כימית" יבוא:
""קבוצה כימית"  -הלידים ,הלו–אלקילים ,אלקילים ,אלק–אוקסידים,
קרבוקסילאטים ,אצילים ,אמינים ,אמידים ,הידרוקסידים ,תיולים,
סלנולים ,תיואלקילים ,סלנואלקילים ,תיואסטרים ,סלנואסטרים ,פנולים,
תיופנולים ,בנזילים ,פנילים ,ניטרילים ,קבוצות ניטרו ,תיאופן ,פוראן,
תיוציאנאטים ( )SCNואיזוציאנאטים (;";)NCO

()4

בחלק א' בסימן ב' -
(א)

אחרי פרט 1א יבוא:
"1א.1

מתאוקסי פניל פיפרזין

ידוע גם בשם:
(ב)

)1-(-methoxyphenyl
piperazine
;"Syn: MPP

אחרי פרט  4יבוא:
"4א.

נפטואילאינדולים

Naphthoylindoles

))3-(1-benzoyl)indole or 3-(1-naphthoyl)indole
ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הנפטיל קיימת
גם אחת מהקבוצות האלה :אלקיל ,הלואלקיל ,אלקניל ,ציקלואלקיל,
 N-1)-methyl-2-piperidinyl)methylאו 2-(4-morpholinyl)ethyl
וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
4ב.

נפטילמתילאינדולים

Naphthylmethylindoles

1H-indol-3-yl-(1-naphthyl)methane
ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הנפטיל קיימת
גם אחת מהקבוצות האלה :אלקיל ,הלואלקיל ,אלקניל ,ציקלואלקיל,
 N-1)-methyl-2-piperidinyl)methylאו 2-(4-morpholinyl)ethyl
וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
4ג.

Naphthoylpyrroles

נפטואילפירולים

3(1-naphthoyl)pyrrole
__________
1
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ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפירול קיימת
גם אחת מהקבוצות האלה :אלקיל ,הלואלקיל ,אלקניל ,ציקלואלקיל,
 N-1)-methyl-2-piperidinyl)methylאו 2-(4-morpholinyl)ethyl
וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
נפטילמתילאינדנים

4ד.

Naphthylmethylindenes

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת הנפטילית או בטבעת האינדן קיימת
גם אחת מהקבוצות האלה :אלקיל ,הלואלקיל ,אלקניל ,ציקלואלקיל,
 N-1)-methyl-2-piperidinyl)methylאו 2-(4-morpholinyl)ethyl
וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
פנילאצטילאינדולים

4ה.

Phenylacetylindole

ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפניל קיימת גם
אחת מהקבוצות האלה :אלקיל ,הלואלקיל ,אלקניל ,ציקלואלקילמתיל,
או
N-1)-methyl-2-piperidinyl)methyl
ציקלואלקילאתיל,
 2-(4-morpholinyl)ethylוכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
ציקלוהקסילפנולים

4ו.

)2-(3-hydroxycyclohexyl
phenol
Hydroxycyclohexylphenols

ובלבד שעל גבי הטבעת הציקלוהקסלית או הטבעת הפנולית קיימת
גם אחת מהקבוצות האלה :אלקיל ,הלואלקיל ,אלקניל ,ציקלואלקיל,
 N-1)-methyl-2-piperidinyl)methylאו ,2-(4-morpholinyl)ethyl
וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה
בנזואילאינדולים

4ז.

Benzoylindoles

)1.	 2,3-Dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl
pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl-1napthalenylmethanone
2.	(6a,10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3](2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c
chromen-1-ol
ובלבד שעל גבי החנקן בטבעת האינדולית או בטבעת הפניל קיימת
גם אחת מהקבוצות האלה :אלקיל ,הלואלקיל ,אלקניל ,ציקלואלקיל,
 N-1)-methyl-2-piperidinyl)methylאו 2-(4-morpholinyl)ethyl
וכן נגזרות מבניות של חומרים אלה";
(ג)

אחרי פרט 10ה יבוא:
"10ה.1

-N,Nדיאליל-x-
מתוקסיטריפטאמין

N,N-diallyl-xmethoxytryptamine

לעניין זה  x -בעמדות  6 ,5 ,4או 7
ידוע גם בשם:
(ד)

;"Syn: MeO-DALT

אחרי פרט 10ו יבוא:
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N-[2-(5-methoxy-1Hindol-3-yl)ethyl]-Nmethylpropan-2-amine

-1H-מתוקסי-5(-2[-N
-]איל)אתיל-3-אינדול
אמין-2-מתילפרופאן-N

Syn: MeO-MIPT
N-Methyltryptamine

.ז10"

:ידוע גם בשם
מתיל טריפטאמין-N

.ח10

2-(1H-Indol-3-yl)-N-methylethanamine
;"Syn: NMT

:ידוע גם בשם
: אחרי פרט משנה (יט) יבוא,ט13 בפרט

[3-(3-carbamoylphenyl)phenyl] N-cyclohexylcarbamate
Syn: URB-597

)(ה

)"(כ

:ידוע גם בשם

(1-pentylindol-3-yl)-(2,2,3,3tetramethylcyclopropyl)methanone

)(כא

Syn: UR-144

:ידוע גם בשם

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methyl-1naphthalenyl)-methanone
Syn: MAM-2201

)(כב

:ידוע גם בשם

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)
(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone

)(כג

Syn: XLR-11

:ידוע גם בשם

1-pentyl-3-(adamant-1-oyl)indole

)(כד

Syn: AB-001

:ידוע גם בשם

4-iodo-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)
phenethylamine

)(כה

".Syn: 25I-NBOMe

:ידוע גם בשם
.תחילתה של הודעה זו מיום פרסומה

.2

תחילה
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