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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
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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

ויטל מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-164923-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2013 12 25, בשעה 00 16, במשרדי המפרק, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,23 המשורר  רח' 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
אברהם מייבסקי, מפרק  

נירית אי. אם החזקות בע"מ
)ח"פ 51-279976-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2013 12 25, בשעה 00 16, במשרדי המפרק, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,23 המשורר  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
אברהם מייבסקי, מפרק  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
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בומרנג החזקות בע"מ
)ח"פ 51-309857-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2013 12 26, בשעה 00 12, אצל המפרק, רח' 
דרך הים 16, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
אריה גוטמן, מפרק  

א.ש.ב.ג. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-365376-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,10 00 בשעה   ,26 12 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 1, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
שי באטון, מפרק  

א.מ. סחר עץ בע"מ
)ח"פ 51-370552-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,29 12 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' זכרון יעקב 16, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
מאיר אילוז, מפרק  

חולות הנגב בע"מ
)ח"פ 51-314640-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2013 10 22, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי נרוב, 
המרובע,  המגדל   ,5 התחמושת  גבעת  מרח'   ,034270876 ת"ז 

קומה 24, תל אביב, למפרק החברה 
את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה 

אורי נרוב, עו"ד, מפרק

אלגד תכנון ועריכת מעגלים מודפסים )2001( בע"מ
)ח"פ 51-317855-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2013 12 29, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,15 עובדיה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
אבינועם זלמנוביץ, מפרק  

ח.י. ברכה 26 השקעות בע"מ
)ח"פ 51-410368-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2013 12 29, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' 
לוינסקי 39, קומה 5, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
שחר בן אהרון, עו"ד, רו"ח, מפרק  

צבי גרינגולד השקעות בע"מ
)ח"פ 51-314996-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,29 12 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
יישוב קורנית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
צבי גרינגולד, מפרק  

סימאר תכשיטים בע"מ
)ח"פ 51-113974-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עורכי  במשרד   ,10 00 בשעה   ,31 12 2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דין ירום-לם, רח' קויפמן 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
ארנולד שוורץ, מפרק  


