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בס"ד

"בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם
לאביהם שבשמים היו מתרפאין"
(מסכת ראש השנה פרק ג')
ציבור נכבד!

הקדמה

כמידי שנה מתכבדים אנו לפרסם חוברת תרופות לפסח שאין בהן חשש חמץ .רשימת התרופות
בחוברת נבדקה מחשש חמץ ואושרה על ידי ועדה מיוחדת אשר בראשה ישבו כבוד הרבנים הראשיים
לישראל ,הראשל״צ הגאון רבי יצחק יוסף ,הגאון רבי דוד לאו וראש אגף הכשרות ברבנות הראשית
הרב יעקב סבאג שליט"א ורב הכללית .כן השתתפו בועדת הרבנים נציגיהם של גופי הכשרות בארץ,
ביוכימאים ורוקחים מומחים .לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא
המטפל אם קיים תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא ,החולה
חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.
יצויין ויובהר כי רשימת התרופות בחוברת זו מתייחסת אך ורק לכשרותן לפסח ולא לכל ימות השנה.
לתשומת לב :על פי פסיקת הרבנים הראשיים לישראל ,כל סוגי הזריקות ,פתילות ,תכשירי חוקן ,המשחות
הרפואיות המיועדות לשימוש חיצוני ,כל חומרי החיטוי שעל פני העור וכן כל סוגי הטיפות המיועדות לעיניים
ולאזניים ,משאפים (תרסיסים לסוגיהם) ,תכשירים לאינהלציה המעורב בהם כוהל חמץ ,אך עומדים לשימוש
חיצוני ולא למתן דרך הפה מותרים לשימוש בפסח .לכן ,בחוברת צוינו רק התרופות שנלקחות בבליעה ,טבליות,
כמוסות ,תרחיפים ותכשירים מיוחדים לחלל הפה.
כבכל שנה נבדקו כל התרופות המופיעות בספר "המדיק" (ספר "המדיק" הינו אינדקס התרופות והמוצרים
הרפואיים אשר מיועד לקהל העוסק ברפואה) .ספר "המדיק" יוצא לאור באופן דו חודשי ,רשימת התרופות
מתבססת על העדכון האחרון של "המדיק" מתאריך ינואר – פברואר  2016ומופיעות בשמן המסחרי .כמו כן
הוכנסו לחוברת התרופות הכשרות לפסח מתוך רשימת התרופות החדשות שאושרו ע"י משרד הבריאות.
החוברת סודרה לפי רשימת התרופות המסודרת לפי ה A.B.C-וכן רשימת תרופות המסודרת לפי ה-א.ב.ג
מתורגמת לעברית מנוקדת.
לאור שאלות רבות מצד הציבור ,אנו מפרסמים בחוברת זו רשימה של תחליפי חלב אם ומזון רפואי המותרים
לשימוש בפסח.
שמות התרופות סודרו כשליד שם התרופה מצוינת צורת ההגשה:
כמוסות=  ,CAPSקפליות= ,CAPLטבליות= ,TABLSתרחיף =  ,SUSPסירופ = ,SYR
נוזל =  ,LIQתמיסה =  ,SOLמציצה =  ,LOZטיפות = DROPS
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חובה להדגיש :בחוברת שלפניכם חלו עדכונים .תרופות ותכשירים מסוימים שבשנה שעברה אושרו
לשימוש הוצאו מהרשימה וכן תרופות חדשות שלא היו בעבר אושרו לשימוש השנה .כך שאין לסמוך על
החוברות משנים עברו.
תמיסות ,תרחיפים וסירופים שונים מותרים לשימוש בפסח ומצוינים בחוברת .אולם יש לשים לב במיוחד
למספר תרחיפים נחוצים שלא ניתן היה להתירם .אותם תרחיפים אנטיביוטיים הניתנים בעיקר לתינוקות ואשר
לצערנו לא ניתן לאשרם עקב חששות חמץ ולעומתם אותן תרופות בצורת כדורים או כמוסות כשרות לפסח,
יש לברר ולהתייעץ עם הרופא:
א .האם ניתן לקבל תרחיף אנטיביוטי אחר כשר לפסח המצוין בחוברת.
ב .האם ניתן לתת לתינוק תרופה בכדור בצורת הגשה שונה.
לתשומת לב!
על כל אחד להקפיד למכור במכירת החמץ את התרופות ,ויטמינים ותוספי מזון הנמצאים בביתו.
תוספי מזון וויטמינים
· במקרים רבים בהם הוויטמינים משמשים רק כתוסף מזון יום יומי ולא ניתנו בהוראת רופא ניתן עפ״י רוב
לדלג על ימי חג הפסח ללא חשש בריאותי .ואולם לאלו הזקוקים לכך לצורך רפואי גם בחג הפסח באנו
ברשימה שעלה בידינו לבדוק את תכולתם כתוספים שאינם מכילים חמץ והמובאים בחוברת זו.
· חוץ מהוויטמינים הכשרים לפסח שצויינו בחוברת ,אין לנו מידע על כשרותם לפסח של מוצרי הטבע,
הויטמינים ותוספי המזון האחרים הנמכרים בשוק שלא צוינו בחוברת.
תרופות הומאופטיות לפסח
בעקבות שאלות רבות שמגיעות אלינו בדבר כשרות התרופות הומאופטיות הננו להבהיר כי ברוב התרופות
הנ"ל מעורב אלכוהול שהוא בחשש חמץ ,ומאחר ואין לנו אפשרות לברור במדויק ,איננו יכולים לפרסם רשימה
מסודרת בנידון .ועל כן ייגש כל אחד למורה ההוראה שיפסוק לו מה עליו לעשות .נציין כי לאחר מאמצים
והשתדלות מרובה מזה מספר שנים ,כל מפעלי ויבואני התרופות מוכרים את החמץ כדת וכדין באמצעות רב
הכללית.
שירותי בריאות כללית בשיתוף המחלקה לדת וכשרות מנפיקה מידי שנה את החוברת העדכנית באלפי
עותקים ,ומפיצה אותה בכל המרפאות ,בתי החולים בתי המרקחת ,רבני ישראל בכל אתר ואתר ,מועצות
דתיות ,קיבוצים ,מושבים ,משטרת ישראל וצה"ל.
אנו מעמידים לרשות הציבור מוקד מידע טלפוני לפני החג ובמהלכו ,מספר הטלפון מתפרסם בחוברת זו
ובעיתונות היומית.
הביקוש העצום לחוברת ,ההדים החיובים וקווי הטלפון העמוסים לעייפה מעידים על נחיצות המידע לעם
ישראל.
אנו מאחלים לכל בית ישראל בריאות איתנה ושלא יזדקקו לתרופות ,חדוות חיים ארוכים ,שלום ושלווה.
בברכה לחג פסח כשר ושמח,
הרב מנחם מ .לפקיבקר
רב הכללית
וראש המחלקה לדת ולכשרות
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נהלי כשרות לפסח במרכזים הרפואיים של הכללית
נושא ראשי :כשרות לחג הפסח
נושא משני :הוראות והנחיות לבתי החולים לחג הפסח תשע"ו
חלות :הנהלות בתי החולים  /מפקחי הכשרות
ליל הסדר יחול השנה אי"ה ביום שישי בערב י"ד ניסן תשע"ו 22.4.16
חג הפסח יחול השנה החל מליל הסדר ועד יום שבת קודש כ"ב ניסן  30.4.16בשעה 20:00
 .1הכנות לפסח
 1.1לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה יש לזמן פגישת עבודה בכל מרכז רפואי לפחות כחודש לפני
הפסח ,בה ישותפו כל הגורמים והנוגעים בדבר ,ואשר בסיכומה תגובש תכנית עבודה מחייבת בכתב בה
יפורסם לוח זמנים וייקבעו האחראים הישירים והמטלות שיוטלו על כל אחד.
 1.2יש לוודא ביצוע תכנית ניקיון יסודית לכל המקומות בהם אוחסנו דברי חמץ ובפרט מטבחונים ,מטבח
מרכזי וכדומה .יש לדאוג לכוח אדם מספיק לניקיון והכשרה.
 1.3ככלל ,בכל מוסדות הכללית בשנים האחרונות על פי הנהלים והנחיות העבודה קיים מחסן מצויד
לפסח עם כל הציוד הדרוש  -כלים ,סכו"ם ,גסטרונומים מגשים וכד' ,כך שאין צורך להכשיר כלים לפסח.
במרכזים רפואיים שחסר בהם ציוד וכלים לפסח ,יש לדאוג ולהשלימם בהקדם .יש להקפיד על סט כלים
לפסח  -בשרי וחלבי ,סימונם לפסח והכנסתם לשימוש.
 1.4אמנם במהלך השנה החולפת נעשתה עבודה רבה לסימון הכלים לפסח אולם עדיין נשארו כלים
שאינם מסומנים ועל כן יש לוודא שכל הכלים יסומנו בסימון " -בשרי" או "חלבי" (בהתאם לצורך) ,לפני
הכנסתם לשימוש בסימונים מיוחדים לפסח ,סימון הפסח יהיה על ידי צורה או צבע שונה מהכלים של
כל השנה כגון סכו"ם שצורתו שונה או צבע צלחות הפלסטיק יהיה שונה .במידה ולא ניתן ,חייבת להימצא
הטבעה של המילה "פסח" ע"ג הכלי או ברגים של טפלון בעלי תו תקן למזון בצבע מיוחד לפסח שהוכנסו
לשימוש בכל מוסדות הכללית.
 1.5בתנורים המצויים במטבחים אין אפשרות של ליבון כהלכה ,לכן אין להכשיר רשתות תבניות
וגסטרונומים .יש להשתמש בתבניות ,גסטרונומים ורשתות ,אשר מאוכסנים במחסני הפסח ומסומנים
בסימני פסח .ניתן להשתמש גם בתבניות חד פעמיות.
 1.6אין להכשיר לפסח כלי עץ ,סכיני מטבח ,כלי חרסינה ,פיירקסים ,כלים מפלסטיק ומלמין .כל הכלים
הנ"ל חייבים להיות חדשים ,או כאלה שנשמרו במחסן פסח ולא היה בהם שימוש כל השנה.
 1.7בכל בתי החולים יש סכו"ם מיוחד ושונה לפסח ,על כן אין אנו מכשירים שנים רבות את הסכו"ם הרגיל.
 1.8בבתי החולים אשר חלוקת האוכל למחלקות האשפוז מתבצעת בשיטת "בשל קרר" נרכשו סטים
מושלמים של מגשים לפסח השונים בצבעם מהכלים שבשוטף .יש לבדוק ולוודא שאכן קיים סט מושלם
לפסח של מגשים ,כלי אוכל ומכסים בצבע שונה.
 1.9יש לאסוף את כל הכלים והסכו"ם הרגיל ולאכסנו במחסן החמץ עד אחרי החג .כלים שאינם בשימוש
בפסח יש לנקותם ,להוציאם מהמטבח ולאכסנם במחסן חמץ מבעוד מועד כדי שלא יפריעו בניקוי הכללי.
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 .1.9.1רכש מזון לפסח
 1.9.2יש לוודא הגעת המצרכים במועד מספק לפני החג כך שמצרך אשר כשרותו לפסח מוטלת בספק,
יוחלף מבעוד מועד.
 1.9.3לפי הוראת מחלקת הכשרות הארצית של הרבנות הראשית לישראל ,חובה להקפיד שעל כל אריזה
של מצרך מזון ,יהיו המילים "כשר לפסח" מודפסות כחלק מתווית המוצר .זאת ,בנוסף לתעודת כשרות
בת תוקף מרבנות מוסמכת המעידה שהמוצר כשר לפסח .על קנייני המזון ,יחד עם המפקח על הכשרות,
לבדוק כל משלוח ולהודיע על כל מקרה חריג.
 1.9.4ע"פ נהלי הכשרות קבלת סחורות הפסח חייבת להיות בתאום ופיקוח מפקח הכשרות.
 1.9.5שי ליולדות -סלי מתנות ודברי מזון שניתנים ליולדות לאחר ההכשרה יש להקפיד לקבל מהספקים
אך ורק "כשרים לפסח" .יש להקפיד ולוודא כי החל מיום ההכשרה ועד לאחר חג הפסח אין חמץ במתנות
הניתנות ליולדות.
 1.9.6יש לוודא הימצאות תיק כשרות מסודר לפסח ובו יישמרו כל תעודות הכשרות של מוצרי הפסח
והעתקי תעודות המשלוח .הנ"ל באחריות מפקח הכשרות וקנייני המזון.
 .2אחסנה
 2.1מבעוד מועד לפני החג יש לייחד מחסן עבור כל המצרכים הכשרים לפסח ,על מנת שלא יבואו במגע
עם החמץ לפני החג.
 2.2יש לייחד מקפיא למוצרי הפסח .אין לאחסן בהקפאה מזון פסחי וחמצי יחד (במקרה של צורך חיוני
יש לבנות מחיצה מושלמת מגבס או עץ).
 2.3יש לייעד חדר או מחסן לאחסון כל החמץ וכלי החמץ .חובה לסוגרו למשך כל ימי החג ולמסור את
המפתח להנהלה .במשך כל החג אסורה הכניסה למחסן זה.
 .3ביעור חמץ
 3.1הכנות
לפני ההכשרה שתבוצע השנה ביום רביעי י"ב ניסן תשע"ו  20.04.16יש להוציא את החמץ ,את הכלים
ואת הסכו"ם ממטבחי המחלקות ,מן המגירות בחדרי החולים ,מפינות השתייה ,מן המחסנים ,מחדרי
הפרסונל ,מבתי הספר לאחיות ,המכונים ,והמלוניות כדי להכין ולנקות היטב את המקומות הללו
להכשרה כהלכה.
 3.2מצנמים ותנורי אפיה (טוסטר-אובן)
מכשירים אלה לא ניתן להכשיר ועל כן יש לנקותם ולאחסנם בארון נעול עד אחרי החג (יש להוציא הוראה
מחייבת על כך בכתב ,למנהלת המשק ולאחיות ובאמצעותם לכוחות העזר השונים).
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 3.3תנורי מיקרוגל
מכשירים אלה קשה להכשיר  -ועל כן יש לנקותם ולאחסנם עד אחרי החג .באותן מחלקות שבהן צורכי
החולים מחייבים שימוש בתנורי מיקרוגל במהלך החג ,יש להודיע על כך מראש למפקח הכשרות המקומי
על מנת לגבש פתרון.
 .3.4סירי קיטור
יש להקפיד על ריקון הקיטור בסירים לפני ההכשרה .יש להחליף את צינורות הגומי ולהכשיר את ראשי
הברזים.
 3.5טרמינלים ועגלות חימום
לאחר השימוש האחרון יש לבצע ניקיון מוקפד לפני ההכשרה ,כמו כן יש לוודא הזמנת טכנאי והדלקתם
בתוכנית חימום מלאה על חום מירבי .חובה לערוך בדיקה לכל הגומיות בעגלות ובטרמינלים ולוודא שכל
הגומיות שלמות  -אין להכשיר עגלות עם גומיות קרועות .יש לרכוש סט נוסף לפסח.
 3.6חצובות כיריים
במקומות בהם עדיין משתמשים בכיריים לבישול יש לרכוש חצובות חדשות לפסח.
 3.7קומביסטימרים
יש להקפיד לנקות את המאווררים הפנימיים ואת הלכלוך שמצטבר בחלונות האוורור הפנימיים ע"י טכנאי
מורשה בערב ההכשרה .יש לרוקן את המים של הקומביסטימרים  -אין להכשיר גומיות קרועות ועדיף
לרכוש סט נוסף לפסח.
 .4מכירת חמץ
 .4.1מנהל ביה"ח יחתום על כתב הרשאה לרב הכללית למכירת חמץ ,או שימנה את מפקח הכשרות
כב"כ למכירת החמץ.
 .5יום ההכשרה
 5.1יש להוציא חוזר לכל הנוגעים בדבר כי אין לקיים מסיבות או אירועים ביום ההכשרה ,וזאת על מנת
שהכשרת ביה"ח תתבצע כהלכה וללא קשיים מיוחדים.
 5.2יפה עשו אותם מרכזים רפואיים ,שהוציאו בשנים האחרונות חוזר למאושפזים על מגש הארוחה
האחרונה שלפני הכשרת ביה"ח ,בו מצוינים זמני הכשרת ביה"ח ,וכן פרסמו בלוחות המודעות ,במסכי
המחשב ובמסכי המידע מידע לציבור על ההכשרה דבר שתורם רבות לשיתוף פעולה הן מצד העובדים
והן מצד המבקרים והמאושפזים.
 5.3כאמור לעיל ,יום ההכשרה יערך השנה ברוב המקומות ביום רביעי י"ב בניסן תשע"ו  20.04.16בכל
מקרה ,יש לתאם עם מפקח הכשרות את המועד המדויק הן להכשרת המטבח המרכזי ,והן את הכשרת
המחלקות.
 5.4את ההכשרה ההלכתית חובה לבצע רק לאחר גמר הבישולים והניקיונות ,לא ניתן להכשיר הלכתית
בזמן ביצוע עבודות בישול או לפני גמר ניקיונות.
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 5.5לגבי הכשרה מוקדמת של פינות הבשר והאפייה ,מתקלות שהיינו עדים להן בשנים עברו אנו אוסרים
לבצע הכשרה מוקדמת  -יש לבצע את הדבר רק ביום ההכשרה הכללי.
 5.6יש להכשיר את המטבח המרכזי ,המטבחונים וחדרי הצוות במחלקות רק לאחר גמר ארוחת הערב
ופינוי כלי החמץ למחסן כלי החמץ .אין להוציא כלי פסח ממחסני הפסח עד אשר יוכנסו כל כלי החמץ
למחסן שיועד לכך.
 5.7אין להכניס כלי פסח לרבות שטיפת הכלים עד לסיום הכשרת המטבח.
 5.8ארוחת חמץ האחרונה ,תוגש בכלים חד-פעמיים .במקומות שמחלקים דייסה לארוחת ערב
יש לתת דייסת קורנפלור  /אורז .אין לחלק לחם  -יש לתת מצות.
 5.9יש לוודא הימצאותם של האביזרים הדרושים להכשרה ,כגון :צבתות ארוכות במידה מספקת ,מבערים
(ברנרים) וסלים להגעלה .כל העובדים המבצעים את ההכשרה יצוידו בחלוקים ,כפפות חסינות אש,
מגפיים ,משחה נגד כוויות וכדומה .כמו כן ,יש להבטיח את נוכחותו של איש אחזקה במטבח בכל זמן
ההכשרה ,וכן חובה להמצאות איש בטיחות שיפקח על נושא הבטיחות .על אחראי מטעם מנהל המשק
להיות נוכח עד לסיום הכשרת המחלקות.
 5.10המחסן המרכזי יספק למטבחוני המחלקות :צינורות גומי לברזים ,מסננים ,מברשות ,שטיחוני גומי
חדשים וכן אביזרים מתאימים לשטיפת הכלים .כמו כן ,יש לספק מפות ניילון קבועות [שעווניות] לכיסוי
שולחן הצוות לכל ימות החג או לחלופין ,מפות חד פעמיות שניתן יהיה להחליף בסיום כל ארוחה.
 5.11מכיוון שאנו סוגרים את כלי החמץ המחלקתיים כגון ספלי קפה ,סכום וכדומה על המחסן המשקי
לספק לכל חדרי הצוות כלים חד פעמיים כגון :כוסות שתיה חמה וקרה ,סכום וצלחות בכמות מספקת
לכל ימות החג.
 5.12לפי ההלכה מותר להגעיל רק את הכלים שלא בישלו בהם חמץ במשך  24השעות שקדמו לשעת
ההכשרה .מותר איפא השנה ,לבשל חמץ כמו :קוואקר ,סולת ,אטריות וכדומה ,רק עד שלישי י"א בניסן
תשע"ו  - 19.4.16מתאריך זה ועד ההכשרה יש לתכנן לבשל תפריט שאינו חמץ גמור כגון :תפוח אדמה,
אורז כוסמת וכדומה.
 5.13יש לדאוג לניקוי כל הרכבים והטרקטורים המסיעים את האוכל למחלקות.
 5.14לאור מנהגי העדות השונות ובהתחשב במנהגים השונים אין לבשל אורז בחג הפסח .יש לייחד
אורז מבורר .על פי ההלכה ,נדרש לברור את האורז  3פעמים לפני הפסח .אורז זה יסופק למחלקות
מיוחדות ועבור חולים מיוחדים הזקוקים לכך ,בכמות הנדרשת לכל ימות החג.
 5.15במקומות שקיימים בהם חדרי הורים או מלוניות אשר מונח שם מזון חמץ יש להקפיד לנקות היטב
ולהודיע להורים  /למתארחים באמצעות שילוט/מודעה וחוזרים שאין להכניס מזון חמץ מיום ההכשרה
ועד מוצאי החג האחרון.
 5.16לקראת ליל הסדר  -יש לשלוח למחלקות קערות מצות והגדות וכן להודיע באמצעות חוזרים ושלטים
בלוחות המודעות על קיום סדר פסח וזמני תפילות החג.
 5.17באחריות ההנהלה לסייע בכל הנדרש למפקח הכשרות בקיום סדר מרכזי מכובד כראוי לחג
החירות.
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 .6הקפדה על כשרות החג
 6.1לקראת החג ,על מנהלי בתי החולים לתגבר את השומרים .יש להורות לשומרים הבודקים בדיקה
ביטחונית ,שהחל מתחילת ההכשרה בתאריך  20.4.16בשעה  12.00ועד סוף ימי החג והשבת בתאריך
 30.4.16בשעה  20.00וסילוק כל כלי הפסח תיאסר הכנסת מצרכי חמץ.
 6.2העברנו שלטים מתאימים בעברית ,רוסית וערבית בכמות מספקת ,שייתלו בשערי הכניסה השונים,
וכן על פתחי המחלקות והמעליות ,ובהם נקרא הציבור שלא להביא מצרכי מזון חמציים במשך ימי הפסח
וזאת על מנת לשמור על כשרות ביה"ח.
 6.3לטובת המבקרים יש להציב ארונות מיוחדים עם שילוט ב  3 -שפות כי במידה ויש ברשותם של
המבקרים דברי חמץ יש להניחם בארון חמץ שיועד לכך ובצאתם יוכלו לקבל את דברי החמץ.
 6.4על ההנהלה לקבוע ולתלות את הכרזות המסורתיות המברכות את הציבור לחג הפסח בשערי בית
החולים.
 6.5במספר מרכזים רפואיים יזמו ההנהלות בעבר ,הפצת חוזר מיוחד לעובדים ולחולים ,מידע ע"ג מסכי
מידע ומחשבים אישיים וכן פרסום בעיתונות המקומית בהם צוין יום ההכשרה והופנתה בקשה לעובדים
ולמאושפזים להקפיד על אי הכנסת חמץ מיום זה ועד גמר החג .מומלץ להנהלות בתי החולים לאמץ
נוהג זה.
 6.6על מנת למנוע הכנסת דברי חמץ לשטח ביה"ח הורשו העובדים הקבלניים במספר מרכזים רפואיים
לאכול בחדר האוכל הכללי בכל ימי החג .אנו ממליצים לאמץ סידור זה בכל בתי החולים.
 6.7בימי הפסח ,תהיינה כל המסעדות ,קפיטריות וחנויות "יעל" סגורות החל מבוקר יום ההכשרה ובמשך
כל ימי החג .על מנהלי בתי החולים להודיע למפעילי החנויות והקפיטריות בכתב מבעוד מועד ,על תאריך
יום ההכשרה ועל סגירתן בכל ימי החג .למעט חנויות ומזנונים אשר קיבלו אישור מיוחד עם תנאים
מגבילים .עליהם להכשיר את החנויות ,ולרכוש אך ורק מוצרי מזון "כשרים לפסח" בתאום עם מפקח
הכשרות באותו תאריך שביה"ח מכשיר.
 6.8המכונות האוטומטיות לממכר כריכים וכל המכונות שבמשך השנה מכילות דברי חמץ יינעלו למשך
כל ימי החג החל מבוקר יום ההכשרה .יוצאות מכלל זה  -מכונות למשקאות קלים ולשקיות שוקו
וממתקים ובתנאי שעל כל פחית ושקית מהממתקים יהיה סימון בולט "כשר לפסח" .על מפקח הכשרות
לתאם מועד עם מפעילי המכונות  -לניקיון המכונות והחלפת המשקאות .מכונות שיוכשרו יתלו עליהם
תעודות כשרות לפסח של מח' דת וכשרות.
 .7שביעי של פסח והיערכות פינוי כלי הפסח ואחסונם
 7.1יש לשים לב ,כי מכיוון שהחג האחרון (שביעי של פסח) חל ביום שישי וצמוד ליום השבת ,יש להיערך
לכך ולהכין את כל ארוחות החג והשבת מבעוד מועד קרי עד ליום חמישי אחה"צ.
 7.2נא תשומת ליבכם ,השנה חג הפסח מסתיים ביום שבת קודש כ"ב בניסן תשע"ו  30.4.16בשעה .20:00
יש לארוז את כלי הפסח ולהחזירם למקומם .אין להכניס למטבח את כלי החמץ ודברי אוכל חמציים לפני
גמר אחסון כלי הפסח .יש להקפיד על ביצוע אריזת כלי הפסח ואחסונם לשנה הבאה רק לאחר צאת
החג/שבת.
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כשרות תרופות לכל השנה
 7.3מאחר והיום אחרון של פסח חל בשבת יש לאחסן את האוכל שהוכן לשבת בתבניות חד פעמיות
ע"מ שניתן יהיה לשטוף את הכלים ולאחסנם במחסן הפסח במוצאי החג .מלכתחילה ,כדאי לבשל את
ארוחות השבת והחג בתבניות חד פעמיות.
 7.4באחריות מפקח הכשרות לעשות עירוב תבשילין.
 7.5יש לרכוש נרות נשמה של  48שעות לכל מתקני נרות השבת – עבור הדלקת נר שבת בחג האחרון
ולדאוג לחלקם ביום חמישי ערב חג שביעי של פסח.
 7.6יש לרכוש נרות נשמה  24שעות עבור המדליקים לקראת תפילת "יזכור".
 7.7על מנת שאיסוף כלי הפסח ואחסנתם יתבצעו כראוי ,הדבר ייעשה בתיאום עם מפקח הכשרות.
יש לוודא כי:
• כוח אדם מיומן יימצא במוצאי שבת כ"ב ניסן תשע"ו .עבודות חיוניות שלא ניתן לדחותם ייעשו בשבת
אך ורק על יד נכרים.
• לאור הניסיון ועפ"י דרישת מנהלות המטבח והמשק ,חלוקת ארוחת הערב במוצאי החג תהיה בכלים
חד פעמיים ,על מנת להקל על פינוי כלי הפסח מכל המחלקות.
• עפ"י דרישת האגף ללוגיסטיקה עם הכנסת הכלים יש לערוך ספירה של כל הכלים הנכנסים למחסן
הפסח ,דבר שיאפשר הכנסת הרשימה לסאפ .מפקח הכשרות המקומי מונה על ידינו לסייע ולפקח על
נוהלי מחסן פסח.
הנהלת המחלקה לדת ולכשרות מבקשת להקפיד על ביצוע ההנחיות דלעיל ,ומקווה כתמיד לשיתוף
פעולה הדוק.
אנו מודים מראש להנהלות ולצוותי העובדים על המאמץ הגדול להכשרת בתי החולים לפסח,
ומאחלים לכל בית ישראל בריאות טובה ,שלום ושלווה וחג פסח כשר ושמח.

לשאלת רבים בנוגע לכשרות תרופות לכל השנה הננו להביא לידיעתכם את פסיקתם של הרבנים
הראשיים לישראל שליט"א .וכן את פסיקתם של פוסקי הלכה מובהקים.
תרופות שאין בהם טעם
כל הכדורים והכמוסות שנלקחים בבליעה (שהינם בדרך כלל מרים) מותרים בשימוש.
תרופות עם טעם
תרופות שיש בהם טעם נעים כגון :תרחיפים (סירופים) ,כדורי לעיסה ומציצה ,יש לבדוק כשרותם .אם
אין להם תחליף ולפי קביעת הרופא חייב החולה לקחתן – יש להתיר שימוש בתרופה מחשש פיקוח
נפש.
ויטמינים /תוספי מזון
כדורים וכמוסות שאין בהם טעם וניתנו בהוראת רופא ,מותרים בשימוש כדין תרופות רגילות .תכשירי
ויטמינים הנרכשים בשוק החופשי ללא מרשם יש לבדוק ולוודא כשרותם.
תרופות הומאופטיות
בעקבות שאלות רבות שמגיעות אלינו בדבר כשרות תרופות הומאופטיות לכל השנה על פי דעת
הפוסקים באם יש ספק אם נעשה מאלכוהול או שנעשה "מסתם יינם" מותר גם לחולה שאין בו סכנה.
אך לעניין פסח מאחר ובתרופות הנ"ל מעורב אלכוהול שהוא בחשש חמץ ,אין בידינו האפשרות לברור
מדויק את מקורם על כן איננו יכולים לפרסם רשימה מסודרת בנידון ,ולמעשה ייגש כל אחד למורה
ההוראה שיפסוק לו מה עליו לעשות.

הרב מנחם מ .לפקיבקר
רב הכללית
וראש המחלקה לדת ולכשרות
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פעילות המחלקה לדת וכשרות במרכזים
הרפואיים ובמרפאות ״כללית״  -סקירה
רבני המחלקה ומפקחי הכשרות משרתים את הציבור בכל המרכזים הרפואיים של ה׳כללית׳ ברחבי
הארץ במסירות ואזנם כרויה לרחשי הציבור עד לפרט הקטן ביותר בכל נושאי הדת ,שבת ,כשרות
המטבחים והמזון ,חגי ישראל ,בתי כנסת ושיעורי תורה ,שמירה על כבוד הנפטר ,שמירת על דיני טומאת
כהנים ועוד.
המחלקה שוקדת על מתן פתרונות אשר משלבים בין קידמה וטכנולוגיות לבין שמירת ההלכה בקפידה:
כשרות
••השגחה צמודה של מפקחי כשרות בכל בתי החולים.
••מכונות שטיפת כלים נפרדות לחלבי ובשרי.
••אין בישול סתמי (פרווה) כלל.
••מכונות חשמליות לברירת אורז.
••נפות חשמליות לניפוי קמח.
••כל כלי הפלסטיק ,קרשי העבודה וקערות ,הינם בסימון מיוחד וחדשני לחלבי ובשרי.
••שמיטה למהדרין בכל בתי החולים של הכללית.
••ניתן להזמין מנות "גלאט למהדרין" בהזמנה מיוחדת לכל דורש.
••כל פריטי המזון וחומרי הגלם "כשרים למהדרין".
••כל הירקות העלים כולל כרוב ללא חשש חרקים (חסלט וכד').
••סימון מיוחד לתבניות לבשרי/חלבי יחודי בכל הארץ.
בישול ישראל
לראשונה פותחה ב׳כללית׳ מערכת ביומטרית ראשונה מסוגה בעולם  -ההדלקה היא אך ורק על ידי
טביעת אצבע של מורשים הלכתיים בלבד להדלקת ציוד הבישול והטיגון להקפדה על "בישול ישראל"
שבת
••פיקוח שבת ע"י מפקחי שבת מיוחדים.
••כל הבישול מתבצע לפני שבת ,כולל דייסות.
••מיחמי שבת מהודרים הלכתית בכל מחלקות בתי החולים.
••החימום נעשה באמצעות שעוני שבת בלבד.
••הסדרי כניסה הלכתיים (דלת נוספת ,רמזורי שבת ,פיקודי שבת המופעלים ע"י שעונים אסטרונומיים
ועוד)
••בדיקה ביטחונית (מגנומטר) פועלת בדרך המותרת הלכתית.
••מכונת שטיפת כלים פועלת באמצעות פיקודי שבת.
••בכל המחלקות שקע/תקע בשיטת גרמא.
••תריס לתאורת שבת במחלקות האישפוז.
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••מכשירי איתות לאחות באופן המותר בשבת.
••מדחומים מיוחדים המותרים לשימוש בשבת.
••רישום חולים מתבצע באופן הלכתי המותר בשבת( .מקלדת מיוחדת עם
פיקוד שבת).
••מתקנים מהודרים להדלקת נרות שבת בכל המחלקות.
••חדרי אירוח למלווי החולים ובני משפחה בשבתות ובחגים.
••עירובי חצרות ׳מהדרין׳.
••אספקת ארוחות מהדרין בשבת ע"י ארגוני החסד השונים.
חדשני! פיקודי שבת הלכתיים מהודרים הפועלים באופן אוטומטי ע״י שעון מיוחד אסטרונומי
המתוכנתים בו כל שבתות וחגי ישראל למשך  20שנה מותקנים במעליות שבת ובכניסות למחלקות.
פסח
••הכשרת כל בתי החולים כדין וכהלכה.
••מערכת כלים נפרדת ומסומנת בסימון מיוחד לחג הפסח .כל כלי הפסח נעולים בכל ימות השנה
במחסני פסח המיועדים לכך.
••הקפדה בשערי ביה"ח ואיסור הכנסת אוכל למניעת הכנסת חמץ.
••ימי עיון והדרכה בנושאי סדרי ונהלי הפסח למפקחי הכשרות ולסקטורים שונים.
••רבני הערים אשר בתחומם נמצא בית החולים יעמדו מקרוב על כל סדרי ונוהלי הכשרות.
••חוברת תרופות כשרות לפסח מופצות לכל המרפאות ,הרופאים ,הרבנים ,מועצות דתיות ,צה״ל ועוד.
••סדרי פסח מרכזיים למאושפזים ולצוות הרפואי ,אספקת הגדות ומצות שמורה.
•• הסדרת מכירת חמץ (כתבי הרשאה) במפעלי התרופות.
חדשני! מידע על התרופות הכשרות לפסח יינתן לציבור ע״י מוקד ממוחשב הזמין  24שעות ביממה.
וכמו כן אפליקציה חדשנית למחשב ולנייד.
בתי כנסת
••כללית מעמידה בתי כנסת מלאי פעילות תורנית בכל המרכזים הרפואיים .בית כנסת מפואר במרכז
הרפואי סורוקה ,בית כנסת מהודר מלא פעילות בבי"ח קפלן ברחובות ,בית הכנסת המפואר בקמפוס
בלינסון.
בתי הכנסת במרכז שניידר לילדים ,בית רבקה ,גאה והשרון אשר בפ״ת .במרכז הרפואי העמק בעפולה,
בבית החולים יוספטל באילת ,הרצפלד בגדרה ,כרמל בחיפה ,מאיר בכפר סבא ,שלוותה בהוד השרון
ולוינשטיין ברעננה..
••יצוין כי אף בבניין ההנהלה הראשית בתל אביב ובכל המרכזים הלוגיסטיים קיימים בתי כנסיות כאשר
העובדים מנצלים דקות יקרות בבית הכנסת.
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נוסח שטר מכירת חמץ של הכללית עבור
חברות התרופות
חגי ישראל
••תקיעת שופר בכל המחלקות ,תפילות הימים הנוראים על ידי בעלי תפילה.
••הקמת סוכות מפוארות.
••אספקת ארבעת המינים לכל המחלקות.
••שמחות בית השואבה והקפות בשמחת תורה והקפות שניות.
••חנוכיות לחולים ובני המשפחה.
••קריאת מגילה ע"י מתנדבים.
••סדרי פסח ,קערות פסח וחלוקת הגדות לחולים.
מזוזות ספרי תורה ותפילין
••מזוזות מהודרות לכל בתי החולים והמרפאות.
••רכישת ס״ת חדשים ,הגהה ותיקון הישנים.
••תפילין בכל בתי החולים.
••ספרים וספריות.
••מעמדים לספרי תהילים בחדרי הניתוח.
••ספריות תורניות במרפאות הקהילה.
••שיעורי תורה וימי עיון.
••שיעור הדף היומי בבתי החולים.
••הרצאות תורניות בנושאי רפואה והלכה לסקטור הרפואי.
••ימי עיון לעובדים ,לאחיות ,למהנדסים ולסגל המקצועי בנושאים של :כשרות ,שבת ופסח.
טומאת כוהנים
••הפרדת טומאה קבועה
••דלתות כפולות
••גיזום עצים ועוד

ביוזמה ברוכה פונים אנו מידי שנה אל כל מפעלי ויבואני התרופות בארץ ,בבקשה לחתום
על הרשאת מכירת החמץ( .המוצגת בזה) אנו שמחים לציין כי מפעלי התרופות והיבואנים
נענים ברצון ובהבנה ,ובכך בא על תיקונו נושא "חמץ שעבר עליו הפסח".

כתב הרשאה לפסח תשע"ו
אני הח"מ מייפה את כוחו של הרב מנחם לפקיבקר שליט״א
רב הכללית למכור את כל דברי החמץ וחשש חמץ ותערובות החמץ
הנמצאים ברשותנו ובבעלות חברת
שם החברה
והננו מצהירים בזאת כי הרשאה זו תוקפה כתוקף ייפוי כח בלתי חוזר לפי חוקי
הממשלה ,וכל טענה כגון "חוזה למראית עין" לא תהיה קבילה כלל .וכמובן שלא נוכל
לטעון שההרשאה והקנינים נעשו למראית עין ,וידוע למוכר  /משכיר שהואיל ויהודים
יראים ושלמים סומכים על שטר הרשאה זה והמכירה  /השכירות שתעשה על סמך
שטר זה ,אי לזאת מתחייב המוכר  /המשכיר שכל טענה שתועלה על ידי המוכר /
המשכיר לגבי תוקף המכירה ו  /או גמירות דעתו ,הינה בלתי קבילה.
כמו כן מייפים אנו את כוחו של הרב מנחם לפקיבקר להשכיר
את כל המקומות שבהם נמצאים הפריטים הנ"ל
מיום י״ד בניסן תשע״ו ועד מוצ״ש כ״ב בניסן תשע״ו
וע"ז באנו על החתום ביום
שם החותם
חתימה
חותמת
המחלקה לדת וכשרות
טל' ישיר03-6923275 :

16

17

ישיבת וועדת התרופות הכשרות לפסח בראשות הרבנים הראשיים לישראל שליט״א,
רב הכללית ומומחי התרופות

ביקור הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו שליט״א במרכז הרפואי מאיר

מנהלי קשרי הלקוחות של הכללית בטקס חנוכת המרכז הרפואי לילדים בביה״ח קפלן
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שמחת בית השואבה לילדי המרכז הרפואי לילדים קפלן בהשתתפות רב הכללית
הרב מ .לפקיבקר ,ארגון ״לשבוע מטובך״ וראש עריית רחובות מר רחמים מלול

פתיחת מרפאת ׳גני טל׳ עם ראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט

ביקורו של ראש עיריית מודיעין עילית הרב יעקב גוטרמן במרכז הרפואי קפלן
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מדריך הלכתי לחולים בפסח
מדריך הלכתי לחולים בפסח
•  רוב התרופות המצויות בזמננו ובפרט התרופות המיוצרות בארץ ,אינן מכילות מרכיבים של
חמץ והינן כשרות לפסח .בחלק מן התרופות עדיין יש חשש תערובת חמץ .כדלהלן:
•  כדורים שהחומר שמגבש ומקשה את הכדור עשוי מעמילן דגן  -חמץ.
•  תרופות המכילות ויטמינים מסוימים (כמו ויטמין  Eויטמין  )Cהמופקים גם מדגנים – חמץ.
•  כדורים הממותקים ע"י ציפוי חיצוני של סוכרים ממתיקים העשויים חמץ.
בעיקר בסירופים (תרחיפים) מעורבים תמציות וחומרי טעם ,המופקים מחמץ.
• כדורים המוקשים או ממותקים מחמץ ,המיועדים למציצה ,לעיסה וכד'.
•  משחות – (קרם) וטיפות ,פתילות ,זריקות ,תכשירים לאינהלציה ,המעורב בהם כוהל חמץ ,אך
עומדים לשימוש חיצוני –ולא למתן דרך הפה מותרים לשימוש.
• תרופות הומיאפטיות ,פעמים רבות הצמח המהווה את יסוד התרופה הוא דגן או שהכוהל
המורכב בתוכו – חמץ.
חולה שיש בו סכנה
•  חולה אשר על פי הוראת רופא ,צריך לקחת תרופה מסוימת ואם יפסיק את נטילת התרופה
אפשר ויגיע לידי מצב של אפילו ספק סכנה  -חייב לקחת תרופה זו וחלילה לו להחמיר על עצמו
ולהימנע מלקחתן (.)1
• בתרופות שיש עליהן חשש חמץ ,אם ישנה אפשרות ,יש להעדיף כדורים או קפסולות ,על פני
סירופ נוזלי (.)2
•  חולה הצריך לקנות בפסח חמץ גמור ,או תרופות שיש בהן חמץ גמור (בעין) ,מלכתחילה לא
יזכה בהן וכשצריך  -ישתמש בהן אך יניחם במקום מוצנע וייקח משם בכל פעם לפי הצורך (.)3
אם עדיין קודם הפסח ,ימכרם במכירת חמץ לנכרי וייקח מהם כל פעם לפי הצורך ,ויכוון שלא
לזכות בהן.
חולה שאין בו סכנה
• השוכב במיטה מפני חוליו או הסובל מכאב חזק עד שנחלש כל גופו ,וכן המתהלך כבריא אבל
עלול ליפול למשכב אם לא יקבל טיפול מבעוד מועד .כגון :חולה קצרת (אסטמה) ,סכרת ,דלקת
פרקים ,הסובל ממחלת לב שאינה מסוכנת ( - )4מותר לו לקחת לרפואתו כדורי בליעה ,אפילו
אם הן מוקשים ע"י חומר חמץ ,או ממותקים ע"י ציפוי חיצוני חמץ ,באופן שכזה ,יבלע אותן
ולא ימיסן במים ()5
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•  תרופות המכילות קטניות ,מותרים אף לחולה שאין בו סכנה ()6
•  כל המשחות (הקרם) לסוגיהן ,זריקות ,טיפות עיניים אף ואוזניים ,פתילות ,משאפים וכל חומרי
החיטוי שמשתמשים בהם שימוש חיצוני ,מותרים אף לחולה שאין בו סכנה להשתמש בהן,
אפילו אם מעורב בהם אלכוהול או מרכיב אחר חמץ ואינם כשרים לפסח ( .)7יצוין כי הפתילות,
תמיסת יוד ופולידין לסוגיו המיוצרים כיום בארץ ,כשרים הם לפסח (.)8
•  תרופות הומיאפטיות ,יש לוודא שהצמח המרכיב את יסוד התרופה אינו מחמשת מיני דגן וכן
אין להתירם בפסח רק אם נתברר שהאלכוהול המורכב בו אינו חמץ( .תרופות הומיאפטיות
המיוצרות בחו"ל ,הרבה מהם חמץ ,שמכילים כוהל דגנים .והמיוצרים בארץ ,יש לוודא כנ"ל)
ובאין סכנה ,אין להתירם בפסח ויש להוועץ עם הרופא על לקיחת תחליף לימי הפסח ,ושומר
מצווה לא ידע דבר רע (.)9
•  תרופה שאינה מופיעה ברשימת התרופות הכשרות לפסח מותר מן הדין לקיימה בפסח ,ואינו
צריך לבערה או למכרה לנכרי ( .)10אך נוהגין שמוכרין ארון התרופות במכירת חמץ לגוי .אולם
חולה שמותר לו לקחת תרופות ,מותר לו להוציא לצרכו תרופות מארון התרופות אף מהנמכר
לנוכרי (.)11
החש בכאבים קלים
•  החש בכאבים קלים ונזקק לתרופה ,לא יקח תרופה שיש בה חשש תערובת חמץ ( )12ובמקום
צורך גדול ,יש להקל לבלוע הכדור ורוב רובם של התרופות לשיכוך כאבים המצויים בארץ,
נקיים מחשש חמץ ( )13מותר לקנות אחר הפסח תרופה המכילה חמץ ,עבור החולה ,אף זה שאין
בו סכנה ,גם ממי שחשוד שלא מכר את חמצו כדין (.)14
צויין כי מזה מספר שנים כל מפעלי ויבואני התרופות מוכרים את החמץ
כדת וכדין באמצעות רב הכללית.
ציונים ומקורות:
 )1משנ"ב תס"ו סק"ב ,אם אי אפשר בקל בדרך היתר )2 .מדריך הכשרות העדה"ח ,וראה שש"כ ס"מ העי' קסט )3 .נשמת אברהם
ת"נ בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל והגר"י נויברט שליט"א )4 .ראה בשש"כ סל"ג ס"א )5 .שם ס"מ סע"ד.מ נחת שלמה סי"ז ,חזו"א
סי' קט"ז ,שו"ת אגרות משה ח"ב סי' ס"ב והרבה ספרי הלכה ושו"ת דנו בזה ,ראה בפס"ת שם ,ובמצויין בהע' שם וע"ע בס' הלכה
ורפואה ח"ד עמ' נט )6 .שו"ת צי"א שם .ובמשנ"ב תנ"ג סק"ז ,חזו"א קט"ז ח ,ובמנחת שלמה שם ,משמע מותר גם למי שלא נפל
למשכב .ע"ש )7 .שו"ת אג"מ שם ,וראה בפס"ת שם ס"א )8 .מדריך הכשרות  )9שו"ת מנח"י ח"ח סי' ס"ח )10 .שו"ע תמ"ב ס"א)11 .
פס"ת תמ"ח בהע'  )12 123שש"כ שם סע"ה ,וראה במנחת שלמה שם )13 .שמעתי מהגר"י נויבירט שליט"א  )14שעה"צ תס"ו סק"ד,
ובשש"כ שם סע"ט.
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תחליפי חלב ,מזון לתינוקות ומזון רפואי
גם השנה המשכנו בשיתוף פעולה עם ספקי תחליפי חלב ,מזון לתינוקות ומזון רפואי לקבל מידע מפורט.
כמו"כ נערכו בדיקות ובירורים מול פוסקי הלכה וגורמים מקצועיים ועל סמך אלו נערכה הרשימה דלהלן.
פריט שאינו מופיע ברשימה ואין תחליף כשר עבורו והחולה זקוק לו בהוראת רופא ,יש לקחתו משום
פיקוח נפש (יש לייחדו בכלים מיוחדים) .במוצרים המיועדים לאוכלי קטניות  -המקפידים לא לאכול
קטניות ישתמשו בכלים מיוחדים.

 .1מוצרי מטרנה השונים המסומנים כ"כשר לפסח"( -ייצור מיוחד לפסח) ,מכילים קטניות:
א .מוצרים חלביים-חלב ישראל
• מטרנה מהדרין שלב  • 3 ,2 ,1נוטרילאק שלב
• מטרנה למהדרין • מטרנה מהדרין ספיישל • דייסת קורנפלור גם וגם
ב .מוצרים חלביים לאוכלי אבקת חלב נכרי
• מטרנה חלבי שלב  • 3 ,2 ,1מטרנה אקסטרה קר שלב 3 ,2 ,1
ג .מוצרים פרווה
• מטרנה צמחית • מטרנה צמחית מגיל לידה עד גיל שנה • מטרנה צמחית מגיל שנה ואילך
• דייסת קורנפלור • דייסת וניל • דייסת אורז
מחיות המיוצרות במפעל "נסטלה פולסקה אס איי" ומשווקות תחת המותג "מטרנה" :מחית תפוח עץ
ותפוח עץ בננה.
מוצרי מטרנה נוזלית לבתי״ח המותרים לשימוש בפסח:
• מטרנה נוזלית ,מוכנה להאכלה  -חלב ישראלNWL021-1 ,
• מטרנה פגים  ,PHfמוכנה להאכלהDSHL024-1 ,
• תוסף להעשרת חלב אם לפגים FM85
(NUTRILAC STAGE 1 ,2) 2 ,1

 .2מוצרי נוטרילון השונים המסומנים בתווית "כשר לפסח קטניות״,
חלבי לאוכלי חלב נוכרי בהשגחת משולש  Kובאישור הרבנות הראשית :
• נוטרילון  • ARנוטרילון  • HAנוטרילון קומפורט • נוטרילון ללא לקטוז • נוטרילון פגים
• נוטרילון שלב 3 ,2 ,1

 .3מוצרי סימילאק המותרים לשימוש בפסח ,מכילים קטניות:
א .מוצרים חלביים-חלב ישראל
• סימילאק למהדרין שלב 3 ,2 ,1
ב .כשר חלבי  -לאוכלי אבקת חלב נוכרי
• סימילאק אדבנס פלוס שלב 3 ,2 ,1
• סימילאק אדבנס פלוס מוכן להזנה )(SIMILAC ADVANCE PLUS 1 RTF
• סימילאק סּפיישל קאר )(SIMILAC SPECIAL CARE RTF
• סימילאק טופ שלב  • 3 ,2 ,1סימילאק (SIMILAC PM 60/40) PM 60/40
• מעשיר חלב אם ) • (HUMAN MILK FORTIFIERסימילאקSPIT-UP RELIEF
• סימילאק נאושור ) • (SIMILAC NEOSUREסימילאק קומפורט (SIMILAC COMFORT) 2 ,1
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ג .מוצרים פרווה

• סימילאק איזומיל )(SIMILAC ISOMIL
• סימילאק איזומיל ַטף )(SIMILAC ISOMIL TAF
ד • .סימילאק אלימנטום (SIMILAC ALIMENTUM) -

אינו מכיל חמץ ומכיל קטניות.
(המוצר אינו כשר לכל השנה ומותר לשימוש בהוראת רופא מחשש ל״פיקח נפש״)

 .4מוצרי אנפמיל -נוטרמיגן  -פרג׳סטימיל  -המותרים לשימוש בפסח ,חלבי לאוכלי אבקת חלב
נוכרי ,מכילים קטניות :
אנְפ ִמיל  A.R.ליפיל (ENFAMIL A.R. LIPIL 1 ,2) 2 ,1
• ַ
ּוט ַר ִמיגֶ ן  LGGליפיל (NUTRAMIGEN LGG LIPIL 1 ,2) 2 ,1
•נ ְ

ג'ס ִט ִימיל ליפיל
• ְּפ ֶר ְ

)(PREGESTIMIL LIPIL

 .5מזון רפואי המותר לשימוש בפסח מכילים קטניות :
א .מוצרים חלביים לאוכלי אבקת חלב נכרי
• אוסמולייט )OSMOLITE HN) HN
• אליטרק (( )ALITRAQכשר חלבי לאוכלי אבקת חלב נוכרי)
• אנשור קומפקט )(ENSURE COMPACT
• ג'ביטי ) ,(JEVITYג'ביטי פלוס )(JEVITY PLUS
• גלוצרנה פלוס וניל  1קק״ל בלבד ))GLUCERNA PLUS VANIL
• ויטל  1.5קק"ל ()VITAL 1.5 KCAL
• נפרו ,)NEPRO LP) LP
• נפרו )NEPRO HP) HP
• פדיאשור שוקולד-בקבוק )(PEDIASURE RPB
• פדיאשור וניל-בקבוק )(PEDIASURE RPB
• פדיאשור קומפליט (PEDIASURE COMPLET) -
• פולמוקאר )(PULMOCARE
• פרטיב )(PERATIV
• קטֹו קל )(KETOCAL
ב .מוצרים פרווה
• אּבואנד ()ABOUND
• נאוקט )NEOCATE LCP) LCP
ג .מותר לשימוש בפסח בהוראת רופא
• אם סי טי אויל )(MCT OIL
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לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים
תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת
הרופא ,החולה חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.

רשימת תרופות כשרות לפסח 2016
· · ְאא ַּוק ְרּבֹון
ֹוד ְרט ְּכמּוסֹות ַרּכֹות
· · ָאב ַ
יאנַ ה ַט ְב ִליֹות
· · ְא ִב ָ
· · ֱא ִביטֹול (כל המינונים) ְּכמּוסֹות & ַט ְב ִליֹות
יט ֶרן  100ס.רַ .ט ְב ִליֹות
· · ַא ִּב ְ
יליפיִי (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ַא ִּב ִ
ילק ִסירֹוּפ
· · ָא ִב ָ
יק ָסה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֱא ִּב ְ
· · ַא ְּברֹול ַט ְב ִליֹות
ֹול ְקס ְג ַרנּולֹות
· · ַא ְגי ָ
· · ַא ְגיֹוקּור ְג ַרנּולֹות
ֹוקס ְּכמּוסֹות
· · ַא ְג ֶרנ ְ
ּבש ְחרּור ְמ ֻמ ָּׁשְך
· · ַא ְד ַב ְג ַרף ְּכמּוסֹות ִ
ֹולן נֹוזֵ ל
· · ָאד ָ
ּורנְ ּט ַט ְב ִליֹות
· · ֱאד ַ
· · ָא ִדיזֵ ם ( CDכל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ַא ֶד ְמ ַפאס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ָא ֶד ְקס ַק ְּפ ִליֹות
ֹור ֶטה ַק ְּפ ִליֹות
· · ָא ֶד ְקס פ ְ
· · ֱא ְדרֹונַ ְקס ַט ְב ִליֹות
יסטֹון ַט ְב ִליֹות
· · ָא ִה ְ
ֹוּב ְגיֹו ַט ְב ִליֹות
· ·א ַ
· ·א ְֹוג ֶמנְ ִטין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·א ְֹוג ֶמנְ ִטין ַ 875ט ְב ִליֹות
ֹומזֹו ְּכמּוסֹות
· ·אֹוד ְ
ִיס ָטה ַט ְב ִליֹות
· · ֱא ְוו ְ
ִיּפל ָרה ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ֵאוו ֵ
ֹוטזְ ָלה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·א ֵ
ּוטר ֶֹוג ְס ָטן (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· ·א ְ
ַט ְב ִליֹות
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·· EUCARBON TABS

·· AVODART SOFT CAPS
·· EVIANA TABS

) CAPS & TABSכל המינונים( ·· EVITOL

·· ABITREN 100 S.R TABS

) TABSכל המינונים( ·· ABILIFY

·· AVILAC SYRUP

) TABSכל המינונים( ·· EBIXA

·· ABROL TABS

·· AGIOLAX GRANULES

·· AGIOCUR GRANULES
·· AGGRENOX CAPS

) P.R CAPSכל המינונים( ·· ADVAGRAF
·· ADOLAN LIQ

·· EDURANT TABS

) C.R CAPSכל המינונים( ·· ADIZEM CD
) F.C TABSכל המינונים( ·· ADEMPAS
·· ADEX CAPLETS

·· ADEX FORTE CAPLETS
·· EDRONAX TABS
·· AHISTON TABS
·· AUBAGIO TABS

) TABSכל המינונים( ·· AUGMENTIN

·· AUGMENTIN BID 875MG TABS
·· ODOMZO CAPS
·· EVISTA TABS

·· EVIPLERA F.C TABS

( TABSכל המינונים) ·· OTEZLA

) SOFT GELATIN CAPSכל המינונים( ·· UTROGESTAN

· ·א ִֹול ְיסיֹו
ֹולנְ זַ ִּפין ֶּ ODTט ַבע (כל המינונים)
· ·א ַ
ְּכמּוסֹות

ַט ְב ִליֹות ֵמ ִסיסּות ַּב ֶּפה

א

·· OLYSIO CAPS

)כל המינונים( ·· OLANZAPINE ODT TEVA
ORDISPERSIBLE TABS

· ·א ַֹולנְ זַ ִּפין ֶּט ַבע
· ·א ְּול ָסנִ יק
ֹומנִ יק ְּכמּוסֹות
· ·א ְ
·· OMNIC S.R CAPS
ֹוקאס ְּכמּוסֹות
· ·א ְֹומנִ יק א ַ
·· OMNIC OCAS P.R FILM-COATED TABS
ֹומ ְּפ ַר ֶד ְקס ַ Z -ק ְּפ ִליֹות
· ·א ֵ
·· OMEPRADEX - Z CAPLETS
ֹומ ְּפ ַר ֶד ְקס (כל המינונים) ַק ְּפ ִליֹות
· ·א ֵ
) CAPLETSכל המינונים( ·· OMEPRADEX
ֹומקֹור ְּכמּוסֹות
· ·א ָ
·· OMACOR CAPS
ֹונג ִלייזָ ה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·א ְ
) TABSכל המינונים( ·· ONGLYZA
נס ְטרֹון ִאינ ַ
· ·אֹונְ ַד ֵ
ֹוב ֶמד ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות ·· ONDANSETRON INOVAMED 4MG,8MG F.C TABS
) S.R. TABSכל המינונים( ·· OSMO ADALAT
ֹוסמֹו ָא ַד ָלט ס.ר (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·א ְ
·· OSPOLOT TABS
ֹוסּפֹולֹוט ַט ְב ִליֹות
· ·א ְ
ֹופב ְּכמּוסֹות
· ·א ֶ
·· OFEV SOFT CAPS
·· OPTALGIN TABS & DROPS & CAPLETS
ֹוּפ ַט ְל ִגין ַט ְב ִליֹות & ִטיּפֹות & ַק ְּפ ִליֹות
· ·א ְ
ֹוד ְקס ַק ְּפ ִליֹות
· ·א ְֹופל ֵ
·· OFLODEX CAPLETS
·· OFLOXACIN TEVA TABS
ֹוק ָס ִצין ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות
· ·א ְֹופל ְ
ּומיט ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·א ְֹוּפס ִ
·· OPSUMIT F.C TABS
ֹוק ַסאר (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·א ְ
) TABSכל המינונים( ·· OCSAAR
·· OCSAAR PLUS F.C TABS
ֹוק ַסאר ְּפלּוס ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·א ְ
·· OXOPURIN CAPLETS
ּורין ַק ְּפ ִליֹות
· ·א ְֹוקסֹוּפ ִ
) C.R. TABSכל המינונים( ·· OXYCONTIN
ֹוק ִסיקֹונְ ִטין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·א ְ
·· OXACATIN SYRUP
ֹוק ָס ַק ִטין ִסירֹוּפ
· ·א ְ
·· ORAP FORTE TABS
ֹור ֶטה ַט ְב ִליֹות
· ·א ַֹוראּפ פ ְ
ֹור ְל ֵטן ְטרֹוכ ָל ְכ ַסנְ יֹות
· ·א ַ
·· ORALTEN TROCHE LOZENGES
·· URAMOX TABS
ֹוקס ַט ְב ִליֹות
· ·א ָּורמ ְ
) TABSכל המינונים( ·· URSOLIT
ֹוליט(כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·א ְּורס ִ
·· URSOFALK CAPS
אלק ְּכמּוסֹות
· ·א ְּורס ַֹופ ְ
(כל המינונים) ַט ְב ִליֹות

ַט ְב ִליֹות

) TABSכל המינונים( ·· OLANZAPINE TEVA

·· ULSANIC TABS
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לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים
תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת
הרופא ,החולה חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.

אלק
· ·א ְּורס ַֹופ ְ
ֹור ַפ ִדין (כל המינונים) ְּכמּוסֹות ַקשֹות
· ·א ְ
ֹורט ַּפ ְס ָטה
· ·א ָֹורק ְ
ֹורט ִא ַּפ ְס ָטה
· ·א ָֹורק ְ
· · ֱאזֵ ְטרֹול ַט ְב ִליֹות
· · ָאזֶ נִ יל ְּכמּוסֹות
אקנְ ד (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ָא ָט ַ
אקנְ ד ְּפלּוס ַט ְב ִליֹות
· · ָא ָט ַ
ֹולק ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות
· · ֱאטֹוד ַ
ּוש ֵהה) ַט ְב ִליֹות
(ש ְיחרּור מ ְ
ֹולק ֶּט ַבע ִ ER
· · ֱאטֹוד ַ
אטין ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ָאט ְֹור ָב ְס ַט ִ
· · ַא ֶטנְ ט ַט ְב ִליֹות
יּפ ָלה ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ַא ְט ִר ְ
ֹופן  200מ"ג ַק ְּפ ִליֹות
· · ִאיּב ְּופר ֶ
ֹור ֶטה ַק ְּפ ִליֹות
· · ִאיּב ְּופר ֶֹופן פ ְ
ּופן (כל המינונים) ַק ְּפ ִליֹות
· · ִאיּב ֵ
ֹוקט ַּת ְר ִסיס ָמדּוד
· · ִאיז ֵ
יל ְקס ַט ְב ִליֹות
· · ִאיזִ ַ
יט ָרנֹול ְּכמּוסֹות
· · ִא ְ
טרס ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
ייסנְ ֵ
· · ִא ֶ
יקה ְּכמּוסֹות
ימּבר ִּוב ָ
· · ִא ְ
ֹודיּום ְּכמּוסֹות
· · ִאימ ְ
ּוראן (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ִאימ ַ
ימ ִטינִ יּב ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ִא ַ
יט ֵר ְקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִא ִימ ְ
ימנְ ד (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ִא ֵ
ֹוביד (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ִא ְימנ ִ
ימ ַּפ ִבידֹו כל המינונים) ְּכמּוסֹות ָקׁשֹות
· · ִא ְ
יראז ְּכמּוסֹות & ַט ְב ִליֹות
· · ִאינְ ִב ַ

·· URSOFALK 500 F.C TABS

ַ 500ט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
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) HARD CAPSכל המינונים( ·· ORFADIN
·· ORACORT PASTE

·· ORACORT E PASTE
·· EZETROL TABS
·· AZENIL CAPS

) TABSכל המינונים( ·· ATACAND

·· ATACAND PLUS TABS

·· ETODOLAC TEVA TABS

) TABSכל המינונים( ·· ETODOLAC ER TEVA
F.C. TABS

)כל המינונים( ·· ATORVASTATIN TEVA
·· ATTENT TABS

·· ATRIPLA F.C TABS

·· IBUPROFEN 200 mg CAPLETS
·· IBUPROFEN FORTE CAPLETS
) CAPLETSכל המינונים( ·· IBUFEN

·· ISOKET SPRAY METERED DOSE SPRAY
·· EASYLAX TABS

·· ITRANOL CAPS  

·· ISENTRESS F.C TABS

·· IMBRUVICA CAPS
·· IMODIUM CAPS

) F.C TABSכל המינונים( ·· IMURAN

) F.C TABSכל המינונים( ·· IMATINIB TEVA
) TABSכל המינונים( ·· IMITREX
) CAPSכל המינונים( ·· EMEND

) CAPSכל המינונים( ·· IMNOVID

) HARD CAPSכל המינונים( ·· IMPAVIDO
·· INVIRASE CAPS & TABS

א
· · ִאינְ ד ִֹוביס
ֹובלֹון (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ִאינ ֵ
ֵוגה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִאינְ ו ָ
· · ִאינְ ֶט ֶלנְ ס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִאינְ ַליִיטה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִאינְ ִסיבֹו ַט ְב ִליֹות
סּפ ָרה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ִאינְ ְ
יּפ ַקק ִסירֹוּפ
· · ִא ֶ
ּוש ֵהה)
אּפ ֶרס ( S.Rכל המינונים) ִ(עם ִש ְיחרּור מ ְ
· · ִא ָיק ְ
ֹומין ַט ְב ִליֹות
אקל ִ
· · ִא ַיק ְ
יקאקֹור (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִא ַ
ּוסיג ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ִא ְיקל ִ
יק ֵסל (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ִא ְ
יר ָסה ַט ְב ִליֹות
· · ִא ֱ
· · ֱא ַלא ַט ְב ִליֹות
· · ַא ְל ָד ְקטֹון ַט ְב ִליֹות
ֹוריל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ָאל ִ
ֹוק ִסין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֱא ְל ְטר ְ
ֹולט ַט ְב ִליֹות
· · ֱא ַל ְטר ֶ
· · ֱא ַל ְטרֹול (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
יקוּויז (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ֵא ִל ְ
ט-ט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ַא ְלנְ ְדרֹונָ ֶּ
ּו-קל ַ XLט ְב ִליֹות
· · ַא ְלפ ַ
ֹוסין ֶּ ERט ַבע ַט ְב ִליֹות
· · ַא ְלפּוז ִ
· · ַא ְל ְּפ ַר ִליד (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
ֹולב ַט ְב ִליֹות
· · ַא ְל ַקס ְ
· · ַא ְל ֵק ַראן ַט ְב ִליֹות
· · ַא ְל ְר ִג'י ַ xט ְב ִליֹות
ם.איַ .אר (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֵא ַ

·· INDOVIS CAPS

ְּכמּוסֹות

) F.C TABSכל המינונים( ·· INOVELON

) E.R TABSכל המינונים( ·· INVEGA

) TABSכל המינונים( ·· INTELENCE
) TABSכל המינונים( ·· INLYTA

·· INCIVO TABS

) F.C TABSכל המינונים( ·· INSPRA

·· IPECAC SYR

ַט ְב ִליֹות

) TABSכל המינונים( ·· IKAPRESS S.R

·· IKACLOMIN TABS

) TABSכל המינונים( ·· IKACOR

·· ICLUSIG F.C TABS

) CAPSכל המינונים( ·· IXEL
·· IRESSA TABS

·· ELLA TABS

·· ALDACTONE TABS

) TABSכל המינונים( ·· ALLORIL

) TABSכל המינונים( ·· ELTROXIN

·· ELATROLET TABS

) TABSכל המינונים( ·· ELATROL

) F.C TABSכל המינונים( ·· ELIQUIS

) TABSכל המינונים( ·· ALENDRONATE - TEVA
·· ALFU-KAL XL TABS

·· ALFUZOSIN ER TEVA E.R TABS
) TABSכל המינונים( ·· ALPRALID

·· ALKASOLVE E.C TABS

·· ALKERAN TABS

·· ALLERGYX TABS

) TABSכל המינונים( ·· M.I.R
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לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים
תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת
הרופא ,החולה חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.

י.אר
· · ַא ְמ ִּב ֵיאן ִס ַ
ב-ט ַבע ַ 875ט ְב ִליֹות
· · ָאמ ְֹוק ִס ְיק ַל ֶּ
יקס ְּכמּוסֹות
· · ֱא ִמ ִט ְ
מט ִר ִיביר ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות*
· · ֱא ְ
ֹודקֹור ַט ְב ִליֹות
· · ָא ִמי ַ
ילי ַט ְב ִליֹות
· · ֱא ִמ ִ
· · ַא ְמלֹו (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
יּפין ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ַא ְמל ִֹוד ִ
הסוּויס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
אר ָמ ְ
· · ַא ְמל ִֹוד ִיּפין ַפ ְ
· · ָא ָמ ִריל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
יק ֵסל ְּ 30כמּוסֹות
· · ַא ְמ ִר ְ
אפ ַרנִ יל ַט ְב ִליֹות
· · ָאּנָ ְ
אפ ַרנִ יל ס.רַ .ט ְב ִליֹות
· · ָאּנָ ְ
· · ַאנְ ֶג'ליק ְּכמּוסֹות ְמצּוּפֹות
· · ָאּנָ ְג ִריד ְּ 0.5כמּוסֹות
· · ַאנְ ְדרֹוקּור (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
ֹוקסֹון ְּכמּוסֹות
· · ַאנְ ְדר ְ
ֹומין ַט ְב ִליֹות
· · ֱאנְ ט ִ
אביר טבע ַט ְב ִליֹות ְמצֻ ּפֹות*
· · ֱאנְ ֶט ַּק ִ
ּטר ְסּטו ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·אנְ ֵ
· ·אנַ ַל ֵד ְקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֱאנָ ַל ְּפ ִריל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
ֹוב ֶמד ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ָאנָ ְס ְּטרֹוזֹול ִאינ ָ
· · ָאנָ ְס ְּטרֹוזֹול ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות
· · ָאנָ ְס ְּטרֹול ַט ְב ִליֹות
יּפ ְל ֵמד ְד ַר ֶג'ה
· · ֱאנְ ִצ ַ
· · ָא ָסאקֹול (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
ּברייֵט ְּכמּוסֹות ָקׁשֹות
· · ֱא ְס ִ
· · ֱא ְסטֹו (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות

) TABSכל המינונים( ·· AMBIEN CR

(כל המינונים) ַט ְב ִליֹות

·· AMOXICLAV-TEVA 875 TABS
·· EMETICS CAPS

*·· EMTRIVIR F.C TABS

·· AMIODACORE TABS
·· EMILIY TABS

) TABSכל המינונים( ·· AMLOW

) TABSכל המינונים( ·· AMLODIPINE TEVA
) TABSכל המינונים(

·· AMLODIPINE PHARMASWISS

) TABSכל המינונים( ·· AMARYL

·· AMRIXAL 30 CAPS
·· ANAFRANIL TABS

·· ANAFRANIL SR TABS
·· ANGELIQ F.C TABS

·· ANAGRID 0.5 CAPS

) TABSכל המינונים( ·· ANDROCUR

·· ANDROXON TESTOCAPS

·· ENTUMIN TABS

*·· ENTECAVIR TEVA F.C TABS

) F.C TABSכל המינונים( ·· ENTRESTO

) TABSכל המינונים( ·· ENALADEX

) TABSכל המינונים( ·· ENALAPRIL

·· ANASTROZOLE INOVAMED F.C TABS

·· ANASTROZOLE TEVA TABS

·· ANASTROL TABS

·· ENCYPALMED DRAGEES

) TABSכל המינונים( ·· ASACOL

·· ESBRIET HARD CAPS

) F.C. TABSכל המינונים( ·· ESTO

א
· · ֱא ְס ֶטל 35
ֹופם (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֱא ְס ְטר ֵ
) TABSכל המינונים( ·· ESTROFEM
סט ַר ִציט ְּכמּוסֹות
· · ֱא ְ
·· ESTRACYT CAPS
· · ַא ִסיוַל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
) TABSכל המינונים( ·· ASSIVAL
· · ָא ֶסנְ ָטה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
) F.C TABSכל המינונים( ·· ASENTA
ירין ַ 500ט ְב ִליֹות
· · ַא ְס ִּפ ִ
·· ASPIRIN 500 TABS
ירין ָק ְר ִדיו ַט ְב ִליֹות
· · ַא ְס ִּפ ִ
·· ASPIRIN CARDIO TABS
· · ֱא ְס ִצ ַיטאל ַ
ֹוּפ ְרם ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ) TABSכל המינונים( ·· ESCITALOPRAM TEVA
· · ָא ֶס ִריל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
) TABSכל המינונים( ·· ACERIL
· · ֲא ְפ ָטגֹון ֶ ZNג'ל & ַּת ְר ִסיס
·· APHTAGONE ZN GEL & SPRAY
ה-קייר ְּפלּוס ֶג'ל & ַּת ְר ִסיס
· · ֶא ְפ ָט ַ
·· APHTA-CARE PLUS GEL & SPRAY
יביר (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֱא ִּפ ִ
) F.C TABSכל המינונים( ·· EPIVIR
) TABSכל המינונים( ·· AFINITOR
· · ַא ִפינִ יטֹור (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
ֹוטין ְּכמּוסֹות
· · ְא ַּפנ ִ
·· EPANUTIN CAPS
· · ֱא ֵפ ְקסֹור ( XRכל המינונים) ְּכמּוסֹות
) E.R CAPSכל המינונים( ·· EFEXOR XR
· · ָא ֶצטֹוזָ ל ַט ְב ִליֹות
·· ACETOSAL TABS
יקלֹו-וִי (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ָא ִצ ְ
) TABSכל המינונים( ·· ACYCLO-V
ֹוד ִשי ַט ְב ִליֹות
· · ַא ְקטֹונֶ ל ַחד-ח ְ
·· ACTONEL ONCE A MONTH F.C TABS
) TABSכל המינונים( ·· ACTOS
· · ַא ְקֹטוס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
יבל ַט ְב ִליֹות
· · ַא ְק ִט ֶ
·· ACTIVELLE F.C TABS
) ORAL TRANSMUCPSAL LOZENGכל המינונים( ·· ACTIQ
· · ַא ְק ִטיק (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְּדחּוסֹות
·· ACAMOL CAPLETS & TABS
· · ָא ָקמֹול ַק ְּפ ִליֹות & ַט ְב ִליֹות
·· ACAMOL TO-GO CAPLETS
· · ָא ָקמֹול טּו  -גֹו ַק ְּפ ִליֹות
· · ָא ָקמֹול פֹוקּוס ַק ְּפ ִליֹות
·· ACAMOL FOCUS CAPLETS
· · ָא ָקמֹול ִצינּון ַ
וׁש ַּפ ַעת יֹום & ַלי ְָלה ַק ְּפ ִליֹות ·· ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT DAY & NIGHT CAPLETS
אסיק יֹום & ַלי ְָלה ַק ְּפ ִליֹות ·· ACAMOL TSINUN CLASSIC DAY & NIGHT CAPLETS
· · ָא ָקמֹול ִצינּון ְק ַל ִ
·· ESTELLE-35 TABS

ּוטי ִסירֹוּפ FOR BIG KIDS TUTTI FRUTTI FLAVOUR SYRUP
י-פר ִ
ּבט ַעם ט ִּוט ְ
ליל ִדים ְגד ִֹולים ַ
· · ָא ָקמ ִֹולי ַ

ּבט ַעם ֵּפרֹות
· · ָא ָקמ ִֹולי ַ
סג'ייד
· · ֱא ְק ֵ

ִסירֹוּפ

(כל המינונים) ַט ְב ִליֹות

·· ACAMOLI

·· ACAMOLI FRUIT FLAVOUR SYRUP

) DISPERSIBLE TABSכל המינונים( ·· EXJADE

*מותר בטיפול כרוני בהוראת רופא
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לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים
תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת
הרופא ,החולה חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.

· · ֱא ְק ֶס ְד ִרין
ִוירה ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ֱאקסו ָ
אק ְס ַטנְ ִדי ְּכמּוסֹות ַרּכֹות
·· ְ
· · ְא ֱק ִסידֹול ַק ְּפ ִליֹות
· · ֱא ְק ֵסלֹון (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
ֹורג' ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ְא ְקספ ְ
· · ַא ְקרֹוז (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
ֹוטין ְּכמּוסֹות
· · ֱארד ִ
ֹופן (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ַא ְרט ֶ
ֹוטק (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ַא ְר ְטר ֶ
יב ְדג' ְּכמּוסֹות
· · ֱא ִר ֶ
· · ַא ְריֹוס ַט ְב ִליֹות
יד ְקס ַט ְב ִליֹות
· · ָא ִר ִימ ְ
יס ְּפט (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ָא ִר ְ
יּפ ָלי (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ַא ִר ְ
ֹו-ט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֱא ִר ְיתר ֶּ
· · ַא ֵר ְס ִטין ַא ְב ָקה
ֹוק ִסיָה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ַא ְרק ְ
ֹוּפן (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֱאּת ַ
ֹוּפן ַ Xט ְב ִליֹות
· · ֱאּת ַ
ּודסֹון ְּכמּוסֹות
· ·ּב ְ
ֹור ִמין ַט ְב ִליֹות
· ·ּבֹונְ ד ְ
· ·ּבֹונְ ֶס ִרין ַט ְב ִליֹות
· ·ּבֹונֶ פֹוס ַט ְב ִליֹות
ּוליף (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·ּבֹוס ִ
ֹולאם ְּת ִמ ָיּסה
· ·ּבּוק ַ
ּוש ֵהה) ַט ְב ִליֹות
(ש ְיחרּור מ ְ
יּב ַרט ס.רִ .
· · ְּבזַ ִפ ְ
יס ִטין ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות
אה ְ
· · ֵּב ַּט ִ
יס ִטין ַט ְב ִליֹות
· · ֵּב ִט ְ
ַק ְּפ ִליֹות

·· EXCEDRIN CAPLETS

·· EXVIERA F.C TABS

·· XTANDI SOFT CAPS
·· EXIDOL CAPLETS

) CAPSכל המינונים( ·· EXELON

) F.C TABSכל המינונים( ·· EXFORGE
) TABSכל המינונים( ·· ACROSE

·· ERDOTIN CAPS

) TABSכל המינונים( ·· ARTOFEN

) TABSכל המינונים( ·· ARTHROTEC

·· ERIVEDGE CAPS
·· AERIUS TABS

·· ARIMIDEX TABS

) TABSכל המינונים( ·· ARICEPT
) TABSכל המינונים( ·· ARIPLY

) TABSכל המינונים( ·· ERYTHRO-TEVA
·· ARESTIN UBGINGIVA L PWD
) TABSכל המינונים( ·· ARCOXIA
) TABSכל המינונים( ·· ETOPAN

) E.R TABSכל המינונים( ·· ETOPAN XL
·· BUDESON E.C. CAPS
·· BONDORMIN TABS
·· BONSERIN TABS
·· BONEFOS TABS

) F.C TABSכל המינונים( ·· BOSULIF
·· BUCCOLAM SOLUTION

·· BEZAFIBRATE S.R. TABS

·· BATAHISTINE TEVA TABS
·· BETISTINE TABS

ב-ג
ּבט ִמ ָיגה
·· ְ
· · ְּב ְטנֶ זֹול ַט ְב ִליֹות
ּוש ֵהה) ַט ְב ִליֹות
(ש ְיחרּור מ ְ
· · ֵּב ַט ֵרן ס.רִ .
· · ֵּבי ְִּבי ַגאם ֶג'ל
· · ֵּבי ְִּביזִ ים ִטיּפֹות
ֹוק ִסיל ְּכמּוסֹות
· · ִּבי ְֹודר ְ
יקס ַט ְב ִליֹות
· · ִּב ְיטנִ ְ
· · ִּביס ְֹוּפרֹולֹול פ ָּומ ַראט ִאינ ַֹוב ֵמד
ּבש ְחרּור ְמ ֻמ ָּׁשְך
ַט ְב ִליֹות ִ

(כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות

) P.R TABSכל המינונים( ·· BETMIGA
·· BETNESOL TABS

·· BETAREN 100 S.R. TABS
·· BABY GUM ORAL GEL
·· BABYZIM DROPS

·· BIODROXIL CAPS
·· BITNIX TABS

·· BISOPROLOL FUMARATE INOVAMED
) F.C TABSכל המינונים(

י-ס ְיקס 300
· · ִּב ִ
ֹוב ֵמד (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ) TABSכל המינונים( ·· BICALUTAMIDE INOVAMED
· · ִּב ְיק ַאל ַּוט ִמיד ִאינ ַ
) TABSכל המינונים( ·· BICALUTAMIDE TEVA
ּוט ִמיד ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִּב ְיק ַאל ַ
·· BELARA TABS
ארה ַט ְב ִליֹות
· · ִּב ַל ָ
) TABSכל המינונים( ·· BENAZEPRIL TEVA
· · ְּבנְ אזֶ ְּפ ִריל ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
·· BEKUNIS DRAGEE
· · ִּבקּונִ יס ַמ ְח ִּפיֹות
) TABSכל המינונים( ·· BACLOSAL
ֹוסל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ַּב ְקל ָ
ֹולאם ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות
· · ְּבר ִֹוטיז ַ
·· BROTIZOLAM TEVA TABS
·· BRONCHOLATE PLUS NEW FORMULA TABS
ֹולט ְּפלּוס ַט ְב ִליֹות
· · ְּברֹונְ כ ַ
) F.C TABS*  כל המינונים( ·· BRINTELLIX
· · ְּב ִרינְ ֵט ִל ְיקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות*
) F.C TABSכל המינונים( ·· BARACLUDE
· · ָּב ָר ְקלּוד (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
·· BREXIN SCORED TABS
· · ְּב ֶר ְק ִסין ַט ְב ִליֹות
ֹוב ֵמד (כל המינונים) ְּכמּוסֹות ) CAPSכל המינונים( ·· GABAPENTIN INOVAMED
אפנְ ִטין ִאינ ַ
אּב ֵ
· · ַג ַ
) CAPSכל המינונים( ·· GABAPENTIN TEVA
אפנְ ִטין ֶּט ַבע (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
אּב ֵ
· · ַג ַ
) CAPSכל המינונים( ·· GEODON
· · ֵגאֹודֹון (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
·· GALVUS TABS
אלבּוס ַט ְב ִליֹות
· · ַג ְ
) F.C. TABSכל המינונים( ·· GASTRO
אסטרֹו (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ַג ְ
) F.C TABSכל המינונים( ·· JARDIANCE
יאנְ ס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
ג'א ְר ִד ַ
·· ַ
·· GAZIM X TABS
· · ָגזִ ים ַ xט ְב ִליֹות
) F.C TABSכל המינונים( ·· GIOTRIF
ֹוט ִריף (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·ג'י ְ
ַט ְב ִליֹות

·· B-SIX 300 TABS

*מותר בטיפול כרוני בהוראת רופא
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ג-ד

לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים
תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת
הרופא ,החולה חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.

יל ְקס (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ִג ֵ

) CAPSכל המינונים( ·· GILEX

· · ִגינֶ ָרה
·· GLUBEN TABS
ּוּבן ַט ְב ִליֹות
· · ְגל ֵ
·· GLUCO-RITE TABS
· · ְגלּוקֹו ַ -ריִיט ַק ְּפ ִליֹות
·· GLUCOMIN CAPLETS
ֹומין ַק ְּפ ִליֹות
· · ְגלּוק ִ
·· GLUCOPHAGE CAPLETS
ֹופג' ַק ְּפ ִליֹות
· · ְגלּוק ַ
·· GLIVEC F.C TABS & CAPS
יבק ַט ְב ִליֹות & ְּכמּוסֹות
· · ְג ִל ֶ
) TABSכל המינונים( ·· GLIMEPIRIDE TEVA
יריִיד ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ְג ִל ֵימ ִּפ ַ
) TABSכל המינונים( ·· JANUET
ּואט (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ַג'נ ֵ
) E.R TABSכל המינונים( ·· JANUET XR
ּוש ֱהה
ּבׁש ֲחרּור מ ְ
ּואט ( XRכל המינונים) ַט ְב ִליֹות ַ
· · ַג'נ ֵ
) TABSכל המינונים( ·· JANUVIA
ּוביָה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ַג'נ ְ
) TABSכל המינונים( ·· JAKAVI
ג'ק ִבי (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
·· ַ
·· JUXTAPID CAPS
ג'קסט ִּפיד ְּכמּוסֹות
ַ
··
·· GRAMSE PIRIN 325 MG E.C TABS
ירין  325מ"ג ִ(ציּפּוי ֱאנְ ֶט ִרי) ַט ְב ִליֹות
· · ְג ָר ְמזֶ ה ִּפ ִ
) CAPSכל המינונים( ·· DALACIN C
אצין ( Cכל המינונים) ְּכמּוסֹות
אל ִ
· · ָד ָ
·· DUODART CAPS
ֹוד ְרט ְּכמּוסֹות
· ·דּוא ַ
סטין ֶּ DRט ַבע (כל המינונים) ְּכמּוסֹות ) CAPSכל המינונים( ·· DULOXETINE DR TEVA
· ·דּול ְֹוק ִ
) TABSכל המינונים( ·· DONEPEZIL TEVA
· ·דֹונֶ ֶּפזִ יל ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
·· DOSTINEX TABS
ֹוס ִטינֶ ְקס ַט ְב ִליֹות
· ·ד ְ
·· DOPICAR TABS
יקר ַט ְב ִליֹות
· ·ד ִֹוּפ ַ
) COATED TABSכל המינונים( ·· DUPLEX
ּוּפ ֶל ְקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·ד ְ
·· DUPHASTON F.C TABS
ּוּפ ְסטֹון ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·ד ַ
·· DOXY 10 CAPS
ֹוק ִסי ְּ 10כמּוסֹות
· ·ד ְ
·· DOXYLIN TABS
ילין ַט ְב ִליֹות
· ·ד ְֹוק ִס ִ
) CAPSכל המינונים( ·· DETRUSITOL SR
ּוסיטֹול ס.ר (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ֶד ְטר ִ
·· DIANE 35 TABS
יאנָ ה ַ 35ט ְב ִליֹות
· · ִד ַ
·· DIACEREIN TEVA CAPS
יא ֶס ִרין ֶּט ַבע ְּכמּוסֹות
· · ִד ַ
·· DIATRIM CAPS
יא ְּת ִרים ְּכמּוסֹות
· · ִד ַ
·· DIBENYLINE CAPS
ילין ְּכמּוסֹות
· · ִד ְיּבנִ ִ
ַט ְב ִליֹות
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·· GYNERA TABS

ד
אר ָמה  0.25מ"ג
ן-פ ְ
· · ִדיג ְֹוק ִסינָ ה ְק ֶר ַ
ֹובאן (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ִדי ַ
) F.C TABSכל המינונים( ·· DIOVAN
יאזִ יד ַט ְב ִליֹות
· · ִדיז ִֹוּת ַ
·· DISOTHIAZIDE TABS
אטם ַ SR 120ט ְב ִליֹות
· · ִד ַיל ַ
·· DILATAM 120 SR TABS
אטם ַ CD 240ט ְב ִליֹות
· · ִד ַיל ַ
·· DILATAM 240 CD TABS
יאזֶ ם ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִד ְיל ִט ַ
) TABSכל המינונים( ·· DILTIAZEM TEVA
יספ ִטיל ַּת ְר ִחיף
· · ִד ְּ
·· DISEPTYL SUSPENSION
ֹור ֶטה ַק ְּפ ִליֹות
יספ ִטיל פ ְ
· · ִד ְּ
·· DISEPTYL FORTE CAPLETS
·· DIFICLIR F.C TABS
יק ִליר ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ִד ִיפ ְ
·· DICLECTIN TABS
יק ֵל ְק ִטין ַט ְב ִליֹות
· · ִד ְ
·· DALIRESP TABS
יר ְספ ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ַד ִל ֵ
·· DANOL 200 CAPS
· · ָדנֹול ְּ 200כמּוסֹות
·· DENTIN SOLUTION
· · ֶּדנְ ִטין ְּת ִמ ָיסה
·· DES-LORATADIM TABS
ֹור ָט ִדים ַט ְב ִליֹות
· · ֵדס-ל ַ
·· DESLORATADINE - TRIMA TABS
ימה ַט ְב ִליֹות
· · ֵד ְסל ָֹור ַט ִדין ְ -ת ִר ָ
·· DESLORATADINE TEVA F.C TABS
ֹור ַט ִדין ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ֵד ְסל ָ
ֹוּפ ֶר ִסין ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֵד ְסמ ְ
) TABSכל המינונים( ·· DESMOPRESSIN TEVA
· · ֶד ַּפ ֶל ְּפט ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות & ְּת ִמ ָיסה & ַט ְב ִליֹות ·· DEPALEPT E.C TABS & SOLUTION & TABS
·· DEPALEPT CHRONO S.R. TABS
ּוש ֵהה) ַט ְב ִליֹות
(ש ְחרּור מ ְ
· · ֶד ַּפ ֶל ְּפט ְכרֹונֹו ִ
·· DEPREXAN DRAGEES
· · ֶד ְּפ ֵר ְק ָסן ַמ ְח ִּפיֹות
·· DAKTARIN ORAL GEL
· · ַד ְק ָט ִרין א ַֹורל ֶג'ל
·· DEKINET TABS
· · ֶּד ִקינֵ ט ַט ְב ִליֹות
) F.C TABSכל המינונים( ·· DAKLINZA
· · ַד ְק ִלינְ זָ ה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
) TABSכל המינונים( ·· DEXAMETHASONE
· · ֶד ְק ַס ֶמ ַטזֹון (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
·· DEXAMOL CAPLETS
· · ֶד ְק ַסמֹול ַק ְּפ ִליֹות
· · ֶד ְק ַסמֹול ִסינּוס יֹום & ַלי ְָלה ַק ְּפ ִליֹות ·· DEXAMOL SINUS DAY & NIGHT CARE CAPLETS
·· DEXAMOL PLUS CAPLETS
· · ֶד ְק ַסמֹול ְּפלּוס ַק ְּפ ִליֹות
·· DEXAMOL KID SYRUP RASPB. FLAV. SYRUP
ּבט ַעם ֶּפ ֶטל ִסירֹוּפ
· · ֶד ְק ַסמֹול ִקיד ַ
ּבט ַעם ֶּפ ֶטל ְלֹלא ס ָּוּכר ִסירֹוּפ ·· DEXAMOL KID RASPB. FLAV. & SUGAR FREE SYRUP
· · ֶד ְק ַסמֹול ִקיד ַ
ַט ְב ִליֹות

·· DIGOXINA KERN-PHARMA TABS
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ד-ו

לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים
תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת
הרופא ,החולה חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.

· · ֶד ְק ַסמֹול ק ְֹולד
· · ֶד ַר ִלין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
יק ְר ָּב ִמיד ְּכמּוסֹות
· · ִה ְידר ְֹוק ִס ַ
ֹור ִטיזֹון ַט ְב ִליֹות
· · ִה ְידרֹוק ְ
יט ִרין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִה ְ
יס ָטזִ ין ַט ְב ִליֹות
· · ִה ְ
יס ָט ֵפד ְד ַר ֶג'ה
· · ִה ְ
יס ָט ֵפד ִסירֹוּפ
· · ִה ְ
ֹורנְ ט ִסירֹוּפ
סּפ ְקט ַ
· · ִה ְיס ָט ֵפד ְא ְק ֶ
ֹומ ַּפאֹונְ ד ִלינְ ְקטּוס ִסירֹוּפ
· · ִה ְיס ָט ֵפד ק ְ
ֹורם ַט ְב ִליֹות
· · ִה ְיּפנֹוד ְ
יק ְמ ִטין ְּכמּוסֹות
· · ִה ָ
· · ֲה ְלדֹול ִטיּפֹות & ַט ְב ִליֹות
ֹוּפר (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֳהל ֵ
· · ֱה ְּפ ֵס ָרה ַט ְב ִליֹות
אק ְּפרֹון ַט ְב ִליֹות
· · ֱה ְק ַס ַ
· · ֳה ְרמֹונֵ ט ַט ְב ִליֹות
ָאּבן ַט ְב ִליֹות
· ·ו ֵ
ימה ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
אצ ְיקל ִּוביר ְּ -ת ִר ָ
ַאל ִ
· ·ו ַ
ָאלטֹון ִטיּפֹות
· ·ו ֵ
ָאל ִציט ַט ְב ִליֹות
· ·ו ְ
ַאר ַג ֶטף ְּכמּוסֹות
· ·ו ַ
ֹומּבֹו (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·וָוז ִֹודיּפ ק ְ
ֹודיּפ (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·וָוז ִ
יאנְ ט ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·ו ְֹוט ִר ֱ
ּוט ִרין ( XRכל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ו ְֹולּב ְ
ֹול ָט ֵרן ַ SRט ְב ִליֹות
· ·ו ְ
ֹול ָט ֵרן ַא ְק ִטי-גֹו ַט ְב ִליֹות
· ·ו ְ
יּב ִריס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·ו ִֹול ְ
יֹום & ַלי ְָלה ַק ְּפ ִליֹות

·· DEXAMOL COLD DAY & NIGHT CARE CAPLETS
) TABSכל המינונים( ·· DERALIN

·· HYDROXYCARBAMID CAPS
·· HYDROCORTISONE TABS
) TABSכל המינונים( ·· HYTRIN
·· HISTAZINE TABS

·· HISTAFED DRAGEES
·· HISTAFED SYRUP

·· HISTAFED EXPECTORANT SYRUP

·· HISTAFED COMPOUND LINCTUS SYRUP
·· HYPNODORM TABS

·· HYCAMTIN HARD CAPS

·· HALDOL DROPS & TABS

) TABSכל המינונים( ·· HALOPER
·· HEPSERA TABS  

·· HEXAKAPRON TABS
·· HARMONET TABS
·· VABEN TABS

·· VALACICLOVIR -TRIMA F.C TABS
·· VALETON DROPS
·· VALCYTE TABS

·· VARGATEF SOFT CAPS

) TABSכל המינונים( ·· VASODIP COMBO
) TABSכל המינונים( ·· VASODIP
·· VOTRIENT F.C TABS

) TABSכל המינונים( ·· WELLBUTRIN XR
·· VOLTAREN S.R.100 TABS

·· VOLTAREN ACTI-GO TABS

) F.C TABSכל המינונים( ·· VOLIBRIS

ו
· ·וֵונְ ָלה
ימה ַט ְב ִליֹות
ֹולּ-ת ִר ָ
· ·ו ִֹוריקֹונַ ז ְ
ֹוריקֹונַ זֹול ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ו ִ
ִיא ְג ָרה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·ו ַ
ִי-ד ְל ִגין ִטיּפֹות
· ·ו ַ
ִי-ד ְל ִגין ִסירֹוּפ מרוכז למבוגרים
· ·ו ַ
SYR
· ·וִיו ַַאנְ ס ְּכמּוסֹות
אּבל ַט ְב ִליֹות
· ·וִיזַ ֶ
ּוסין ִסירֹוּפ
· ·וִיט ִ
ִיט ִמין ( 1000 D3סם און) ַט ְב ִליֹות
· ·ו ָ
ִימ ַּפט (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·ו ְ
אקל ְּכמּוסֹות ַרּכֹות
· ·וִינְ ַד ֵ
אקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
ִיּפ ְ
· ·ו ָ
אקס ( XRכל המינונים) ַק ְּפ ִליֹות
ִיּפ ְ
· ·ו ָ
ִיּפד ֵֹומט ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות*
· ·ו ְ
ִיּפ ְידיָה ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות*
· ·ו ִ
ִיפנְ ד ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·ו ֵ
טר ִליס ְּכמּוסֹות
ִיק ֵ
· ·ו ְ
אקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
ִיק ַיר ְ
· ·ו ִ
ִיריד ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·ו ִ
ִיר ְמיּון ַט ְב ִליֹות
· ·ו ָ
· ·וָ לֹווִיר ַט ְב ִליֹות
טר ְקס ַט ְב ִליֹות
· ·ו ְָל ֵ
ֹורל ִסירֹוּפ
· ·ו ְָלּפ ָ
· · ֵונּורּוטֹון ְּכמּוסֹות
ֹולין ִסירֹוּפ & ַט ְב ִליֹות
· ·וֵנְ ט ִ
אק ִסין ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·וֵנְ ַל ַפ ְ
אק ִסין ֶּ XRט ַבע (כל המינונים)
· ·וֵנְ ַל ַפ ְ
ַט ְב ִליֹות

שחרּור ְמ ֻמ ָּׁשְך
ְּכמּוסֹות ְ

·· VENLA TABS

·· VORICONAZOLE-TRIMA TABS

) TABSכל המינונים( ·· VORICONAZOLE TEVA
) F.C TABSכל המינונים( ·· VIAGRA
·· V-DALGIN DROPS

CONCENTRATED SYRUP FOR ADULTS

·· V-DALGIN

·· VYVANSE CAPS

·· VISABELLE TABS

·· VITUSSIN SYRUP

) TABSסם און( ·· VITAMIN D3 1000

) F.C TABSכל המינונים( ·· VIMPAT

·· VYNDAQEL SOFT GELATIN CAPS
) TABSכל המינונים( ·· VIEPAX

) CAPLETSכל המינונים( ·· VIEPAX XR

*) F.C TABSכל המינונים( ·· VIPDOMET
*·· VIPIDIA F.C. TABS
·· VFEND F.C TABS

·· VICTRELIS CAPS

) F.C TABSכל המינונים( ·· VIEKIRAX

·· VIREAD F.C. TABS
·· VIRAMUNE TABS
·· VALOVIR TABS

·· VALTREX F.C TABS
·· VALPORAL SYRUP

·· VENORUTON CAPS

·· VENTOLIN SYRUP & TABS

) TABSכל המינונים( ·· VENLAFAXINE TEVA

)כל המינונים( ·· VENLAFAXINE XR TEVA
E.R CAPS

*מותר בטיפול כרוני בהוראת רופא

34

35

ו-ז

לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים
תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת
הרופא ,החולה חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.

· ·וַנְ ק ִֹומ ִיצין ִמ ַילאן
יקר (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·ו ִָס ֵ
ֹואיד ְּכמּוסֹות
· ·ו ֵָסנ ִ
· ·ו ְֵקטֹור ְּפלּוס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ו ְֵקטֹור (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
ֹוקס ַט ְב ִליֹות & ָּת ְר ִחיף
· ·ו ְֵרמ ְ
· ·ו ֵָר ְּפ ֵרס ַ SR 240ק ְּפ ִליֹות
· ·זֶ אּוס ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
יאר ַט ְב ִליֹות
אל ִד ַ
· ·זָ ְ
אּפה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·זַ ָ
· ·זַ ֵב ְס ָקה ְּכמּוסֹות
ֹוא ִלי ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·ז ַ
יר ְקס ַט ְב ִליֹות ֵמ ִסיסֹות
· ·ז ִֹוב ָ
יר ְקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ז ִֹוב ָ
ֹורם ַט ְב ִליֹות
· ·זֹוד ְ
ֹומיג ַט ְב ִליֹות
· ·ז ִ
ֹופ ָרן (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ז ְ
· ·זֵ טֹו ַ 250ט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
יא ֵגן ַט ְב ִליֹות
· ·זִ ַ
ֹוק ִסיד ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·זִ יב ְ
יּבן ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·זִ ָ
ִיּט ָיגה ַט ְב ִליֹות
· ·זַ י ִ
יל ְר ִג'י ַק ְּפ ִליֹות
· ·זִ ֵ
· ·זִ ינָ ט (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·זִ ינְ ּכֹול ַט ְב ִליֹות
יּפ ֵר ְק ָסה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·זִ ְ
אדיָה ְּכמּוסֹות ג‘לטין ָקׁשֹות
· ·זִ ַיק ְ
ֹוראפ ַט ְב ִליֹות
· ·זֵ ְלּב ַ
· ·זֵ ָמ ְּפ ָלר (כל המינונים) ְּכמּוסֹות ַרּכֹות
לּת ִמ ָיּסה דרך הּפה
ְ

) ORAL SOLכל המינונים( ·· VANCOMYCIN MYLAN

) F.C TABSכל המינונים( ·· VESICARE

·· VESANOID CAPS

) TABSכל המינונים( ·· VECTOR PLUS
) F.C TABSכל המינונים( ·· VECTOR

·· VERMOX TABS & SUSPENSION

·· VERAPRESS 240 SR S.R. CAPLETS
·· ZEUS F.C TABS

·· ZALDIAR TABS

) TABSכל המינונים( ·· ZAPPA
·· ZAVESCA CAPS

·· ZOELY F.C. TABS

·· ZOVIRAX DISPERSIBLE TABS

) TABSכל המינונים( ·· ZOVIRAX
·· ZODORM TABS

·· ZOMIG TABS

) TABSכל המינונים( ·· ZOFRAN

·· ZETO 250 COATED TABS
·· ZIAGEN TABS

·· ZYVOXID F.C TABS

·· ZYBAN S.R. TABS
·· ZYTIGA TABS

·· ZYLLERGY APLETS

) TABSכל המינונים( ·· ZINNAT

·· ZINCOL TABS

) COATED ABSכל המינונים( ·· ZYPREXA

·· ZYKADIA HARD GELATIN CAPS
·· ZELBORAF TAB

) SOFT CAPSכל המינונים( ·· ZEMPLAR

ז-ט
· ·זֵ ִפ ְיקס
ֹוקס ִֹולין ַט ְב ִליֹות
· ·זַ ר ְ
·· ZAROXOLYN TABS
יד ְקס ַ 150ט ְב ִליֹות
· ·זָ ִר ֵ
·· ZARIDEX 150 TABS
יד ְקס ַ 300ק ְּפ ִליֹות
· ·זָ ִר ֵ
·· ZARIDEX 300 CAPLETS
ֹולית (סם און) (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ח ְּומ ָצה פ ִ
) TABSסם און) (כל המינונים( ·· FOLIC ACID
ֹולית (רקח) ( 5מ״ג 10 ,מ״ג) ַט ְב ִליֹות
· ·ח ְּומ ָצה פ ִ
·· FOLIC ACID (5MG, 10MG) TABS
אבנִ יק ַט ְב ִליֹות
· · ָט ַ
·· TAVANIC TABS
אג ִריסֹו ַט ְב ִליֹות
· · ַט ְ
·· TAGRISSO TABS
·· TEVAPIRIN E.C. TABS
ירין ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
עּפ ִ
· · ֶּט ַב ִ
· · ֵט ְג ֵרטֹול ַ 200ט ְב ִליֹות
·· TEGRETOL 200 TABS
· · ֵט ְג ֵרטֹול ( CRכל המינונים) ַט ְב ִליֹות
) CR DIVITABSכל המינונים( ·· TEGRETOL CR
) F.C. TABSכל המינונים( ·· TADALIS TEVA
אליס ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ַּט ַד ִ
יאז ַט ְב ִליֹות
· ·ט ִֹוב ַ
) P.R TABSכל המינונים( ·· TOVIAZ
· ·ט ְֹול ְטר ִֹודין ֶּ E.Rט ַבע (כל המינונים) ְּכמּוסֹות ) CAPSכל המינונים( ·· TOLTERODINE E.R. TEVA
· ·טּונָ יִיט ַט ְב ִליֹות
·· TONIGHT TABS
ּופ ְד ִרין ִ NFסירֹוּפ
· ·טּוס ֵ
·· TUSSOPHEDRINE NF SYRUP
אמט ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ט ִֹוּפ ָיר ַ
) TABSכל המינונים( ·· TOPIRAMATE TEVA
ית ִרים (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ט ִֹוּפ ְ
) TABSכל המינונים( ·· TOPITRIM
ֹוּפ ַמ ְקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ט ָ
) TABSכל המינונים( ·· TOPAMAX
ּפרינְ ֵקל ְּכמּוסֹות
· ·ט ָֹוּפ ַמ ְקס ְס ִ
·· TOPAMAX SPRINKLE CAPS
ֹוקאר ִסירֹוּפ
· ·ט ֵ
·· TOCARE SYRUP
· · ִט ֶיג'ל ֶג'ל
·· TEEJEL GEL
ייק ְרּב ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ִט ֵ
·· TYKERB F.C TABS
·· TIMONIL RETARD 300, 600 S.R. DIVITABS
יט ְרד ַ 600 , 300ט ְב ִליֹות
· · ִטימֹונִ יל ֵר ָ
·· TIPTIPOT FERRIPEL-3 DROPS
יּפלִ 3-טיּפֹות
יפטיּפֹות ֵפ ִר ֵ
· · ִט ִ
יקס ְּת ִמ ָיּסה
· · ְט ֶל ְּב ִר ְ
·· TELEBRIX SOLUTION
· · ֵּט ֶל ָפ ְסט (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
) F.C. TABSכל המינונים( ·· TELFAST
· · ָט ְמּבֹוקֹור ַט ְב ִליֹות
) TABSכל המינונים( ·· TAMBOCOR
· · ֵטמֹו (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
) CAPSכל המינונים( ·· TEMO
ַט ְב ִליֹות

·· ZEFFIX TABS
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לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים
תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת
הרופא ,החולה חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.

ֹודאל (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ֵטמ ָ

· · ָטמ ְֹוק ִס ֵיפן ֶּט ַבע
יפלּו (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ָט ִמ ְ
(ש ְחרּור מב ַּוקר) ְּכמּוסֹות
ֹוב ֶמד ִ
· · ָט ְמסּול ִֹוסין ִאינ ַ
(ש ְחרּור מב ַּוקר) ְּכמּוסֹות
ֹוסין ֶּט ַבע ִ
· · ָט ְמסּול ִ
ֹוביר ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ֵטנֹופ ִ
· · ָט ִס ְיגנָ ה (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ַט ֶס ְק ָטן ַא ְב ָקה & ְּכמּוסֹות
· · ַט ִפינְ ָלר (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
יד ָרה (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ַט ְק ִפ ֵ
ֹוסל (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ַט ְקר ֶ
אמין ַט ְב ִליֹות
· · ְט ָר ַב ִ
ּולין ִסירֹוּפ
· · ֵט ְרּב ִ
אפין ֶּט ַבע ַק ְּפ ִליֹות
· · ֵט ְר ִּבינָ ִ
· · ָט ְר ִגין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ְט ַר ֵג'נְ ָטה דּואֹו (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
ֹוּב ְלט (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ְּטר ָ
ּוב ַדה ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ְטר ָ
ֹודיל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ְט ָרז ִ
ֹוסין ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֵט ָרז ִ
יּב ִמין ַט ְב ִליֹות
· · ְט ִר ָ
· · ָט ִריוִיד ַט ְב ִליֹות
· · ְט ִרי ֵּומק ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות*
· · ְט ִריזִ יוִיר ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
יטיִיס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ְט ִר ֵ
ֹומּפ (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ְט ִר ֵיטיִיס ק ְ
יּכלֹונָ ם ִסירֹוּפ
· · ְט ִר ְ
· · ֵט ִריל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֵט ִריל ( CRכל המינונים) ַט ְב ִליֹות
(כל המינונים) ַט ְב ִליֹות

) CAPSכל המינונים( ·· TEMODAL

) TABSכל המינונים( ·· TAMOXIFEN TEVA
) CAPSכל המינונים( ·· TAMIFLU

·· TAMSULOSIN INOVAMED P.R CAPS
·· TAMSULOSIN TEVA M.R CAPS

) F.C. TABSכל המינונים( ·· TENOFOVIR TEVA
) CAPSכל המינונים( TASIGNA
·· TASECTAN SACH & CAPS

) CAPSכל המינונים( ·· TAFINLAR

) CAPSכל המינונים( ·· TECFIDERA
) CAPSכל המינונים( ·· TACROCEL

·· TRAVAMIN TABS

·· TERBULIN SYRUP

·· TERBINAFINE TEVA CAPLETS
) P.R TABSכל המינונים( ·· TARGIN

) F.C TABSכל המינונים( ·· TRAJENTA - DUO
) F.C TABSכל המינונים( ·· TROBALT
·· TRUVADA F.C TABS

) TABSכל המינונים( ·· TRAZODIL

) TABSכל המינונים( ·· TERAZOSIN TEVA

·· TRIBEMIN TABS

·· TARIVID TABS

*·· TRIUMEQ F.C TABS
·· TRIZIVIR F.C TABS

) TABSכל המינונים( ·· TRITACE

) TABSכל המינונים( ·· TRITACE COMP

·· TRICLONAM SYRUP

) TABSכל המינונים( ·· TERIL

) TABSכל המינונים( ·· TERIL CR

ט-ל
ּפטין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ְט ִר ְיל ִ
יקאן (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ְט ִר ַ

) F.C. TABSכל המינונים( ·· TRILEPTIN
) CAPSכל המינונים( ·· TRICAN

· · ְט ָר ַמ ֵד ְקס
· · ְט ָר ַמל ְּכמּוסֹות
·· TRAMAL CAPS
· · ְט ָר ַמל ֶר ַט ְרד (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
) S.R. TABSכל המינונים( ·· TRAMAL RETARD
· · ְט ָר ַמ ֵרז ִטיּפֹות
·· TRAMARAZ DROPS
· · ְט ַרנְ ֵדיִיט (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
) TABSכל המינונים( ·· TRANDATE
· · ְט ֵרנְ ָטל ַ 400ט ְב ִליֹות
·· TRENTAL 400 S.R. TABS
לּת ְר ִחיף* *) GRANULES SUSPENSIONכל המינונים( ·· TRANSLARNA
סל ְרנָ ה (כל המינונים) ְג ַרנּולֹות ַ
· · ְט ַרנְ ַ
) CAPSכל המינונים( ·· TRANXAL
· · ְט ַרנְ ְק ָסל (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ַּט ְר ֵס ַבה ַט ְב ִליֹות (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
) TABSכל המינונים( ·· TARCEVA
· · ְט ַר ְק ִליר (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
) F.C TABSכל המינונים( ·· TRACLEER
) SCORED TABSכל המינונים( ·· TREXAPIN
· · ְט ֵר ְק ַס ִּפין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
·· YAZ F.C TABS
· ·י ַָאז ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
·· YAZ PLUS F.C TABS
· ·י ַָאז ְּפלּוס ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
) TABSכל המינונים( ·· EUTHYROX
ֹוקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·י ִּוטיר ְ
ֹורן ָג ְר ֵג ִרים & ָש ִקיֹות ֵּתה
· ·יֹונְ ְגּב ְ
·· JUNGBORN GRANULES & TEA BAGS
) F.C. TABSכל המינונים( ·· EUCREAS
יאס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·י ְּוק ִר ַ
) CAPSכל המינונים( ·· YENTREVE
טריב (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· ·יִינְ ִ
·· YASMIN TABS
· ·י ְָס ִמין ַט ְב ִליֹות
·· YASMIN PLUS TABS
· ·י ְָס ִמין ְּפלּוס ַט ְב ִליֹות
·· COLESTID POWDER
ֹול ְס ִטיד ַא ְב ָקה
· ·ּכ ֶ
·· LAIF 600 F.C TABS
· · ַלאיִיף ַ 600ט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
·· LANVIS TABS
· · ַלאנְ וִיס ַט ְב ִליֹות
·· LEVO TABS
· · ֵלבֹו ַט ְב ִליֹות
·· LAEVOLAC SOLUTION
ֹולק ְּת ִמ ָיסה
· ·לב ַ
) CAPSכל המינונים( ·· LEVOPAR PLUS
ֹוּפר ְּפלּוס (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ֵלב ָ
) TABSכל המינונים( ·· LEVOFLOXACIN TEVA
ֹוק ַס ִצין ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֵלב ֱֹופל ְ
אצ ַטם ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ) TABTSכל המינונים( ·· LEVETIRACETAM TEVA
· · ֵל ֶב ִט ַיר ֶ
ִטיּפֹות

·· TRAMADEX DROPS

*מותר בטיפול כרוני בהוראת רופא
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ל

לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים
תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת
הרופא ,החולה חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.

ֶות ִרים (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֵלו ְ
אּפין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·לֹוזַ ִ
ֹוטן (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ל ָ

· ·ל ָֹוטן ְּפלּוס

ַט ְב ִליֹות

ִיט ָרה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֵלו ְ

ּוסט ָרל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ל ְ
ֹוסק (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· ·ל ֶ

רד ְקס ְּפלּוס
· ·ל ַֹוס ֵ

ַט ְב ִליֹות

ֹוס ְר ֵד ְקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ל ָ

· ·ל ַֹוס ְר ָטה 50 ,12.5
ֹוס ְר ָטה ְּפלּוס ַט ְב ִליֹות
· ·ל ַ
ֹוס ְר ָטן ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ל ָ
ֹוס ְר ָטן ְּפלּוס ַט ְב ִליֹות
· ·ל ָ
ֹוס ְר ָטן ְּפלּוס ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות
· ·ל ָ
י-קאר ַט ְב ִליֹות
· ·ל ִֹוּפ ֵ
ִיט ְּבס ַט ְב ִליֹות
· ·ל ְֹוּפ ֵרסֹור ִדיו ַ
ֹוּפ ִריד ְּכמּוסֹות
· ·ל ֵ
ֹוּפ ָר ִמיד ַק ְּפ ִליֹות
· ·ל ֶ
ֹורין ַט ְב ִליֹות
· ·לוקֹוב ִ
לוק ָראן ַט ְב ִליֹות
·· ֵ
ֹור ַט ִדים ַט ְב ִליֹות
· ·ל ָ
ֹור ַט ִדין ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות
· ·ל ָ
ֹוריוָן ַט ְב ִליֹות
· ·ל ִ
יקס ַט ְב ִליֹות
· ·ל ְֹור ִמ ְ
ֹור ְס ִטין ַט ְב ִליֹות
· ·ל ַ
ֹור ְּת ִרים ִסירֹוּפ
· ·ל ָ
· · ֵל ְטרֹוזֹול ַפ ְרמֹוז ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ֵל ְטרֹוזֹול ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות
· · ֶל ְטרֹוזֹול ֵד ְק ֵסל ַט ְב ִליֹות

(כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
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) TABSכל המינונים( ·· LEVETRIM
) TABSכל המינונים( ·· LOZAPINE
) TABSכל המינונים( ·· LOTAN
·· LOTAN PLUS TABS

) TABSכל המינונים( ·· LEVITRA

) TABSכל המינונים( ·· LUSTRAL
) CAPSכל המינונים( ·· LOSEC
·· LOSARDEX PLUS TABS

) TABSכל המינונים( ·· LOSARDEX
·· LOSARTA 12.5 ,50 TABS
·· LOSARTA PLUS TABS

) TABSכל המינונים( ·· LOSARTAN TEVA
·· LOSARTAN PLUS TABS

·· LOSARTAN PLUS TEVA TABS
·· LOPI-CARE TABS

·· LOPRESOR DIVITABS
·· LOPERID CAPS

·· LOPERAMIDE CAPLETS
·· LEUCOVORIN TABS

·· LEUKERAN F.C TABS
·· LORATADIME TABS

·· LORATADINE TEVA TABS
·· LORIVAN TABS

·· LORMYX TABS

·· LORASTINE TABS

·· LORATRIM SYRUP

·· LETROZOLE FARMOZ F.C TABS
·· LETROZOLE TEVA TABS

·· LETROZOLE DEXCEL TABS

ל-מ
ִיאל
· · ִליו ַ
ֹור ָבה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִליט ְ
) TABSכל המינונים( ·· LITORVA
ארזָ ה ְּכמּוסֹות
· · ִלינְ ַּפ ְ
·· LYNPARZA CAPS
יּפיטֹור (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִל ִ
) F.C. TABSכל המינונים( ·· LIPITOR
יּפנֹור ְּכמּוסֹות
· · ִל ָ
·· LIPANOR CAPS
יק ְר ְּביּום ַט ְב ִליֹות
· · ִל ָ
·· LICARBIUM TABS
ירינֵ ל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִל ִ
) C.R TABSכל המינונים( ·· LYRINEL
יקה (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· ·לי ִִר ָ
) CAPSכל המינונים( ·· LYRICA
) TABSכל המינונים( ·· LAMOGINE
· · ָלמ ִֹוג'ין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
·· LAMIVUDINE / ZIDOVUDINE TEVA TABS
ּודין ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות
· · ָל ִמיב ֶֹודין /זִ ידֹוב ִ
·· LAMIVUDINE TEVA TABS
ֹודין ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות
· · ָל ִמיב ֶ
·· LAMISIL TABS
· · ָל ִמיזִ יל ַט ְב ִליֹות
יק ַטל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ֵמ ִסיסֹות & ֵל ִעיסֹות ) DISPERSIBLE & CHEWABLE TABSכל המינונים( ·· LAMICTAL
· · ָל ִמ ְ
·· LENVIMA HARD CAPS
ִימה ְּכמּוסֹות
· · ֵלנְ ו ָ
·· LANOXIN PG ELIXIR
ֹוק ִסין ֱ PGא ִל ְיק ִסיר
· · ַלנ ְ
) GASTRO-RESISTANT CAPSכל המינונים( ·· LANTON
· · ָלנְ טֹון (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
יטין ַט ְב ִליֹות
· · ֵלנִ ִ
·· LENITIN TABS
) CAPSכל המינונים( ·· LANSO
· · ָלנְ סֹו (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
) CAPSכל המינונים( ·· LANSOPRAZOLE TEVA
ֹופרזֹול ֶּט ַבע (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ָלנְ ס ְּ
) CAPSכל המינונים( ·· LESCOL
· · ֵל ְסקֹול (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
) TABSכל המינונים( ·· LEPONEX
· · ֵלּפֹונֵ ְקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
·· LEXIVA F.C TAS
יבה ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ֵל ְק ִס ָ
·· LAXIKAL FORTE TABS
ֹור ֶטה ַט ְב ִליֹות
· · ָל ְק ִס ַיקל פ ְ
·· LAXADIN TABS
עדין ַט ְב ִליֹות
· · ָל ְק ַס ִ
·· LARIAM TABS
· · ָלריָאם ַט ְב ִליֹות
) TABSכל המינונים( ·· LERCANIDIPINE TEVA
יפין ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֶל ְר ַקאנִ ִיד ִּ
·· LERCAPRESS TABS
· · ֶל ְר ָק ְּפ ֶרס ַט ְב ִליֹות
·· MACLIVAN TABS
יבן ַט ְב ִליֹות
אק ִל ָ
· · ַמ ְ
·· MEGAXIN TABS
אק ִסין ַט ְב ִליֹות
· · ֵמ ַג ְ
ַט ְב ִליֹות

·· LIVIAL TABS
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מ

לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים
תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת
הרופא ,החולה חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.

· · ַמ ְגנֶ זְ יּום ס ְּול ַפט
· · ֵמ ְדרֹול ַט ְב ִליֹות
ֹודאל ְּכמּוסֹות
· ·מ ַ
ֹור ֶטה ַט ְב ִליֹות
· ·מ ַֹודאל פ ְ
· ·מֹוו ְֵקס ַט ְב ִליֹות & ְּת ִמ ָיסה
יליּום ַט ְב ִליֹות
· ·מ ִֹוט ְ
ּול ַטק ַט ְב ִליֹות
· ·מ ְ
· ·מֹונֹולֹונְ ג (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· ·מֹונֹונִ יט (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
ארד ְּ 50כמּוסֹות
· ·מֹונֹונִ יט ֵר ַט ְ
ֹורד ַ 20 & 40ט ְב ִליֹות
· ·מֹונֹוק ְ
ֹורד ַ SR 50ט ְב ִליֹות
· ·מֹונֹוק ְ
ּוסקֹול ַט ְב ִליֹות
· ·מ ְ
ֹוליט ַק ְּפ ִליֹות
· ·מּוק ִ
ֹולס ְּת ִמ ָיסה & ַט ְב ִליֹות
· ·מּוק ֵ
ֹוק ִסיוִיט ְּכמּוסֹות
· ·מ ְ
ֹוק ִסיוִיט ַּ 125ת ְר ִחיף
· ·מ ְ
ֹור ֶטה ְּכמּוסֹות & ַּת ְר ִחיף
· ·מ ְֹוק ִסיוִיט פ ְ
יּפן ְּכמּוסֹות
· ·מ ְֹוק ִס ֵ
ֹור ֶטה ְּכמּוסֹות & ַּת ְר ִחיף
· ·מ ְֹוק ִס ֵיּפן פ ְ
ֹוט ֶר ְק ַסט ַ EBEWEט ְב ִליֹות
· · ֵמט ְ
ֹוּפירֹון ְּכמּוסֹות
· · ֵמט ִ
ֹור ִמין ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות
· · ֵמטפ ְ
טר ִג'ין ַט ְב ִליֹות
· · ֵמ ֵ
· · ֵמטר ִֹוג'יל ַט ְב ִליֹות
· · ִמ ְיג ָר ֵלב ַט ְב ִליֹות
ידרֹו ֵּתה
· · ִמ ְ
ֹולן ַט ְב ִליֹות
· · ִמיז ֵ
יל ַראן ַט ְב ִליֹות
· · ִמ ֵ
ַא ְב ָקה
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·· MAGNESIUM SULPHATE PWD
·· MEDROL TABS
·· MODAL CAPS

·· MODAL FORTE TABS

·· MOVEX TABS & SOLUTION
·· MOTILIUM TABS
·· MULTAQ TABS

) S.R. CAPSכל המינונים( ·· MONOLONG
) TABSכל המינונים( ·· MONONIT

·· MONONIT RETARD 50 S.R. CAPS
·· MONOCORD 20 & 40 TABS
·· MONOCORD 50 SR TABS

·· MUSCOL TABS

·· MUCOLIT CAPLETS

·· MUCOLESS SOLUTION & TABS
·· MOXYVIT CAPS

·· MOXYVIT 125 SUSPENSION

·· MOXYVIT FORTE CAPS & SUSPENSION
·· MOXYPEN CAPS

·· MOXYPEN FORTE CAPS & SUSPENSION
·· METHOTREXAT EBEWE TABS
·· METOPIRONE CAPS

·· METFORMIN TEVA TABS
·· METHERGIN TABS

·· METROGYL ORAL TABS
·· MIGRALEVE TABS
·· MIDRO TEA

·· MIZOLLEN TABS
·· MYLERAN TABS

מ
ימ ָּפ ַרה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִמ ְ

) F.C TABSכל המינונים( ·· MIMPARA

· · ִמינ ֵֹולט
יק ִלין (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ִמינ ִֹוצ ְ
) CAPSכל המינונים( ·· MINOCYCLINE
ֹוק ִלין (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ִמינ ְ
) CAPSכל המינונים( ·· MINOCLIN
ירין (כל המינונים) ְּת ִמ ָיסה & ַט ְב ִליֹות
· · ִמינִ ִ
) SOLUTION & TABSכל המינונים( ·· MINIRIN
· · ִמינֵ ס ַט ְב ִליֹות
·· MINESSE F.C. TABS
יפ ִג'ין ַט ְב ִליֹות
· · ִמ ֵ
·· MIFEGYNE TABS
ֹור ִטיק (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִמיפ ְ
) TABSכל המינונים( ·· MYFORTIC
·· MYCOBUTIN CAPS
ּוטין ְּכמּוסֹות
· · ִמיקֹוּב ִ
·· MYCOPHENOLATE TEVA TABS
ֹולט ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות
· · ִמיק ֶֹופנ ַ
·· MICAL TABS
יקל ַט ְב ִליֹות
· · ִמ ָ
·· MICROGYNON 30 TABS
יקר ִֹוגינֹון ַ 30ט ְב ִליֹות
· · ִמ ְ
·· MICRODIOL TABS
ֹודיֹול ַט ְב ִליֹות
· · ִמ ְיקר ְ
·· MICROLUT TABS
יקרֹולּוט ַט ְב ִליֹות
· · ִמ ְ
ֹוּפ ִירין (כל המינונים) ִ(ציּפּוי ֱאנְ ֶט ִרי) ַק ְּפ ִליֹות ) E.C. CAPLETSכל המינונים( ·· MICROPIRIN
· · ִמ ְיקר ִ
) TABSכל המינונים( ·· MIRO
· · ִמירֹו (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
אּפין ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִמ ְיר ַטאזַ ִ
) TABSכל המינונים( ·· MIRTAZAPINE TEVA
·· MACCABIMOL CAPLETS
ּכּבימֹול ַק ְּפ ִליֹות
· · ַמ ִ
) F.C TABSכל המינונים( ·· MELODIL
ֹודיל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ֵמל ִ
·· MELIANE TABS
יאן ַט ְב ִליֹות
· · ֵמ ִל ַ
·· MALARONE FOR ADULTS TABS & PAEDIATRIC TABS
לילדים
ִ
· · ָמ ַלרֹון ַט ְב ִליֹות למבוגרים &
) TABSכל המינונים( ·· MEMOX
ֹוקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֵממ ְ
·· MEMORIT TABS
ֹוריט ַט ְב ִליֹות
· · ֵממ ִ
·· MEMANTINE TEVA TABS
· · ֵמ ַמנְ ִטין ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות
·· MESULID CAPLETS
ּוליד ַק ְּפ ִליֹות
· · ֵמס ִ
·· MESTINON DRAGEES
· · ֵמ ְס ִטינֹון ַמ ְח ִּפיֹות
) C.R. TABSכל המינונים( ·· MCR
מ.סי.ר( .כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
·· ִ
·· MEKINIST F.C TABS
יסט ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ֵמ ִקינִ ְ
) TABSכל המינונים( ·· MAXIBONE
· · ַמ ְק ִסיּבֹון (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
ַט ְב ִליֹות

·· MINULET TABS
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מ-נ

לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים
תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת
הרופא ,החולה חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.

· · ַמרֹונִ יל 50,10
· · ַמרֹונִ יל ַ SR 75ט ְב ִליֹות
ֹוקן חדש ְּת ִמ ָיסה
· · ֵמר ֵ
· · ֵמ ְר ִסילֹון ַט ְב ִליֹות
· · ֵמ ְר ַק ְּפ ִטיזֹול ַט ְב ִליֹות
· · ֵמ ַּתדֹון ְּ 5%ת ִמ ָיסה
ֹול ְּפ ִטיל ְּכמּוסֹות
· ·נֵ א ֶ
יצין ַט ְב ִליֹות
· ·נֵ א ִֹומ ִ
· ·נֵ אּורֹונְ ִטין (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· ·נָ ּבּוקֹו ַט ְב ִליֹות
· ·נָ ַב ְל ִּבין ְּכמּוסֹות ָרּכֹות
ֹורם (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·נֹובֹונ ְ
ּופם ַט ְב ִליֹות
· ·נֹוב ֵ
ֹוּפן ַט ְב ִליֹות
· ·נ ִֹוב ְיטר ָ
קסטה ְּכמּוסֹות
· ·נ ֶּוד ָ
ֹוטנְ ִסיל ַט ְב ִליֹות & ִסירֹוּפ
· ·נ ֵ
יד ְקס ַט ְב ִליֹות
· ·נ ִּוס ֵ
ּורנֹו ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·נ ְֹוקט ְ
ּורנֹו ל.ס( .מינון נמוך) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·נ ְֹוקט ְ
ֹור ֵדט ַט ְב ִליֹות
· ·נ ְ
ַאסק (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·נ ְֹורו ְ
ֹורוִיר (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·נ ְ
ֹופן ַט ְב ִליֹות
· ·נּור ֵ
ֹור ֶטה ַט ְב ִליֹות
· ·נּור ֵֹופן פ ְ
ֹופן ִצינּון & ַׁש ַּפ ַעת ַט ְב ִליֹות
· ·נּור ֵ
ֹופן ְקווִיק (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·נּור ֵ
ילין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·נ ְֹור ִט ִ
ֹוריט ַט ְב ִליֹות
· ·נ ִ
ֹור ֵלבֹו (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·נ ְ
ְד ַר ֶג'ה
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·· MARONIL 10,50 DRAGEES
·· MARONIL 75 SR TABS
·· MEROKEN NEW SOL
·· MERCILON TABS

·· MERCAPTIZOL TABS

·· METHADONE 5% CONCENTRATED SOL
·· NEULEPTIL CAPS
·· NEOMYCIN TABS

) CAPSכל המינונים( ·· NEURONTIN
·· NABUCO TABS

) SOFT CAPSכל המינונים( ·· NAVELBINE
) TABSכל המינונים( ·· NOVONORM
·· NOVOFEM TABS

·· NOVITROPAN TABS

·· NUEDEXTA CAPS & SYRUP
·· NOTENSYL TABS
·· NUSSIDEX TABS

·· NOCTURNO F.C TABS

·· NOCTURNO L.S. (Low Strength) F.C TABS
·· NORDETTE TABS

) TABSכל המינונים( ·· NORVASC

) F.C TABSכל המינונים( ·· NORVIR
·· NUROFEN TABS

·· NUROFEN FORTE TABS

·· NUROFEN COLD & FLU TABS

) TABSכל המינונים( ·· NUROFEN QUICK
) TABSכל המינונים( ·· NORTYLIN
·· NORIT TABS

) TABSכל המינונים( ·· NORLEVO

נ-ס
· ·נ ְֹור ִליפ
מופ ֵר ַסאן ַט ְב ִליֹות
· ·נ ְֹור ְ
·· NORMOPRESAN TABS
ֹורמי ִֵטן (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·נ ְ
) TABSכל המינונים( ·· NORMITEN
אקס ַא ְב ָקה
· ·נ ְֹור ָמ ַל ְ
·· NORMALAX POWDER
ידס ַא ְב ָקה
אקס ִק ְ
· ·נ ְֹור ָמ ַל ְ
·· NORMALAX KIDS POWDER
ֹור ָמלֹול (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·נ ְ
) TABSכל המינונים( ·· NORMALOL
ֹולק ַט ְב ִליֹות
· ·נ ְֹור ְּפר ָ
) TABSכל המינונים( ·· NORPROLAC
ֹוּבלֹוק ַט ְב ִליֹות
· ·נֵ יא ְ
·· NEOBLOC TABS
שחרּור ְמ ֻמ ָּׁשְך ) E.R F.C TABSכל המינונים( ·· NIASPAN
ִאס ַּפן (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות ְּב ְ
· ·ני ְ
·· NITROLINGUAL METERED DOSE SPRAY
ּואל ַּת ְר ִסיס ָמדּוד
· ·נִ ְיטר ִֹולינְ ג ַ
·· NYSTATIN READY MIX SOLUTION
יקס ְּת ִמ ָיסה
· ·נִ ְיס ָט ִטין ֵר ִדי ִמ ְ
) TABSכל המינונים( ·· NIFEDILONG
ּושך
יפ ִדילֹונְ ג (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְּב ִש ְחרּור ֵממ ָ
· ·נִ ֶ
·· NAPROXEN SODIUM SP F.C TABS
ֹודיּום ַ SPט ְב ִליֹות
· ·נַ ְּפר ְֹוק ֵסן ס ְ
·· NEXAVAR F.C TABS
· ·נֵ ְק ְס ָבר ַט ְב ִליֹות
) TABSכל המינונים( ·· NEXIUM
· ·נֵ ְק ְסיּום (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
) TABSכל המינונים( ·· NAXYN
· ·נָ ְק ִסין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·נֵ ְר ֶבן ְד ַר ֶג'ה ַמ ְח ִּפיֹות
·· NERVEN DRAGEES
·· NAROCIN TABS
ֹוסין ַט ְב ִליֹות
· ·נָ ר ִ
·· NARAMIG TABS
· ·נָ ַר ִמיג ַט ְב ִליֹות
·· SEBIVO F.C TABS
· · ֵס ִּביבֹו ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
·· SABRILAN TABS
ילן ַט ְב ִליֹות
· · ַס ְּב ִר ָ
·· SEDURAL (new formula) COATED TABS
ּורל (נוסחא חדשה) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ֵסד ָ
·· SODIUM BICARBONATE 500 mg TABS
יק ְרּבֹונט ַט ְב ִליֹות
· ·ס ְֹודיּום ִּב ָ
·· SOVALDI F.C TABS
ֹוב ְל ִדי ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·ס ַ
·· SWISS RELIEF DUAL RELEASE CAPS
יליז ְּכמּוסֹות
· · ְסוּויס ֶרליף ֶרליף ד ַּואל ִר ִ
·· SOLVEX SOLUTION & TABS
ֹול ֵב ְקס ְּת ִמ ָיסה & ַט ְב ִליֹות
· ·ס ְ
) TABSכל המינונים( ·· SOLIAN
יאן (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ס ִֹול ַ
) TABSכל המינונים( ·· SOLIFENACIN TEVA
אצין ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ס ִֹול ְיפנַ ִ
) TABSכל המינונים( ·· SOLIFENACIN TRIMA
ימה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
אצין ְּת ִר ָ
· ·ס ִֹול ְיפנַ ִ
ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות

·· NORLIP F.C TABS
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לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים
תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת
הרופא ,החולה חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.

אט ִר ְיּפ ַטאן ֶּט ַבע
· ·ס ָּומ ְ
) CAPLETSכל המינונים( ·· SUMATRIDEX
יד ְקס (כל המינונים) ַק ְּפ ִליֹות
· ·ס ָּומ ְט ִר ֵ
·· SUNVEPRA CAPS
ֵוּפרה ְּכמּוסֹות
· ·סֹונְ ו ָ
) TABSכל המינונים( ·· SORBON
ֹורּבֹון (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ס ְ
·· STUNARONE TABS
· · ְסטּונָ רֹון ַט ְב ִליֹות
·· STOPIT CAPS
ֹוּפיט ְּכמּוסֹות
· · ְסט ִ
) CAPSםינונימה לכ( ·· STOCRIN
ֹוק ִרין (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ְסט ְ
·· STATOR 5,20,40 TABS
· · ְס ַטטֹור ַ 40,20,5ט ְב ִליֹות
·· SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY
הּפה
יב ְקס ַּת ְר ִסיס ְל ָח ָלל ֵ
· · ַס ִט ֵ
·· STIVARGA F.C TABS
ַור ָגה ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
סטיו ְ
·· ִ
·· STILNOX TABS
ֹוקס ַט ְב ִליֹות
· · ְס ִט ְילנ ְ
·· SETRON TABS
· · ֶס ְטרֹון ַט ְב ִליֹות
·· STEROCORT TABS
ֹורט ַט ְב ִליֹות
· · ְס ֶטרֹוק ְ
·· STRIBILD F.C TABS
ילד ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
סט ִר ִיּב ְ
·· ְ
) F.C TABSכל המינונים( ·· CIALIS
יא ִליס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ִס ָ
·· SEASONIQUE TABS
· · ִסיזֹונִ יק ַט ְב ִליֹות
·· SIL - ON 25,50,100 F.C TABS
· · ִסיל  -אֹון ַ 100 ,50 ,25ט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
) TABSכל המינונים( ·· CILAZAPRIL TEVA
ילאזַ ְּפ ִריל ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִס ָ
·· CILAZAPRIL PLUS TEVA TABS
ילאזַ ְּפ ִריל ְּפלּוס ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות
· · ִס ָ
· · ִס ְיל ֶדנַ ִפיל ַא ְק ַט ִביס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות ) F.C TABSכל המינונים( ·· SILDENAFIL ACTAVIS
· · ִס ְיל ֶדנַ ִפיל ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות ) F.C TABSכל המינונים( ·· SILDENAFIL TEVA
) TABSכל המינונים( ·· CILARIL
יל ִריל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִס ָ
·· CILARIL PLUS TABS
יל ִריל ְּפלּוס ַט ְב ִליֹות
· · ִס ָ
) G.R CAPSכל המינונים( ·· CYMBALTA
אל ָּתה (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ִס ְימ ָּב ְ
) TABSכל המינונים( ·· SIMVACOR
ימ ָבקֹור (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִס ְ
·· CIMIDONA TABS
ימידֹונָ ה ַט ְב ִליֹות
· · ִס ִ
·· SIMICOL TABS
ימיקֹול ַט ְב ִליֹות
· · ִס ִ
ּבט ַעם ְד ַבש ִולימֹון ִסירֹוּפ ·· SYMPHOCAL HONEY AND LEMON FLAVOUR SYRUP
· · ִס ְימפ ָֹוקל ַ
) TABSכל המינונים( ·· CINACALCET TEVA
אק ְל ֶצט ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִסינַ ַ
ַט ְב ִליֹות
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) TABSכל המינונים( ·· SUMATRIPTAN TEVA

ס
אק ְל ֶצט ְת ִר ָימה
· · ִסינַ ַ
ּולייר  10מ"ג ַט ְב ִליֹות
· · ִסינְ ג ֵ
·· SINGULAIR 10MG TABS
ּופד ַט ְב ִליֹות & ִסירֹוּפ
· · ִסינ ֵ
·· SINUFED TABS & SYRUP
ֹואיד (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִסינְ ְטר ִ
) TABSכל המינונים( ·· SYNTHROID
· · ִסינְ טרֹום ַט ְב ִליֹות
·· SINTROM TABS
ינמט ַ CRט ְב ִליֹות
· · ִס ֵ
·· SINEMET CR TABS
יפרֹול ( ERכל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִס ְ
) TABSכל המינונים( ·· SIFROL ER
(ש ְיחרּור ִמ ְת ַמ ֵשך) ַט ְב ִליֹות
יר ַק ִדין ִ
· · ִס ְ
·· CIRCADIN P. R TABS
·· SALAZOPYRIN TABS
ירין ַט ְב ִליֹות
· · ָס ַלאז ִֹוּפ ִ
·· SALAZOPYRIN EN TABS
י.אנַ .ט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ָס ַלאז ִֹוּפ ִירין ִא ֵ
·· SALVAKAL TABS
· · ַס ְל ָב ַקל ַט ְב ִליֹות
) CAPSכל המינונים( ·· CELEBRA
· · ֶס ֶל ְּב ָרה (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
·· SELGIN TABS
לג'ין ַט ְב ִליֹות
· · ֶס ְ
·· SALAGEN TABS
· · ָס ַל ֵגן ַט ְב ִליֹות
) S.R CAPSכל המינונים( ·· SLOW DERALIN
· · ְסלֹואֹו ֵד ָר ִלין (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
·· SLOW - K S.R. TABS
ֹו-ק ַט ְב ִליֹות
· · ְסל ֵ
ִידר ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ְס ַלי ֶ
·· SLIDER TABS
·· SELINCRO 18 MG F.C TABS
ינקרֹו  18מ"ג ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
סל ְ
·· ִ
·· SLEEP AID TABS
· · ְס ִליּפ ֵאיד ַט ְב ִליֹות
) CAPS & TABSכל המינונים( ·· CELLCEPT
· · ֶס ְל ֶס ְּפט (כל המינונים) ְּכמּוסֹות & ַט ְב ִליֹות
) CAPSכל המינונים( ·· CELCOX
ֹוקס (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ֶס ְלק ְ
·· CEMIDIN 400 CAPLETS
ידין ַ 400ק ְּפ ִליֹות
· · ֶס ִמ ִ
·· SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML ORAL SOLUTION
ֹורל ְּת ִמ ָיסה
נד ִאימּון נֵ יא ָ
· · ָס ְ
נד ִאימּון נֵ יא ָֹורל (כל המינונים) ְּכמּוסֹות ) SOFT GELATINE CAPSכל המינונים( ·· SANDIMMUN NEORAL
· · ָס ְ
·· SENSAMOL CAPLETS
· · ֵסנְ ָסמֹול ַק ְּפ ִליֹות
·· SPORANOX CAPS
ֹוקס ְּכמּוסֹות
· · ְסּפ ַֹורנ ְ
) TABSכל המינונים( ·· SPASMEX
· · ְס ָּפזְ ֶמ ְקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
·· SPASMOMEN TABS
ֹומן ַט ְב ִליֹות
· · ְס ָּפזְ מ ֵ
) F.C TABSכל המינונים( ·· SPRYCEL
ייסל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ְס ִּפ ִיר ֶ
ַט ְב ִליֹות

) TABSכל המינונים( ·· CINACALCET-TRIMA
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ס-פ

לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים
תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת
הרופא ,החולה חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.

· · ְס ִּפירֹונ ַֹול ְקטֹון ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ) TABSכל המינונים( ·· SPIRONOLACTONE TEVA

· · ְס ַּפ ְס ָמ ְל ִגין
ֹול ְקט (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ֵס ְרד ֶ
ּואל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֵסרֹוק ֵ
ּואל ( XRכל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֵסרֹוק ֵ
ֹוק ָסט ַט ְב ִליֹות
· · ֵסר ְ
· · ֶס ָרזֶ ט ַט ְב ִליֹות
יקן (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֶס ְר ִט ִ
יקן (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמ ִסיסֹות
· · ֶס ְר ִט ִ
טר ִלין ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֵס ְר ָ
· · ֶס ֶרנָ ָדה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ֲע ִצירּות ַ Xט ְב ִליֹות
· · ֲע ָר ָבה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
אס ִיגין ַט ְב ִליֹות
· · ַפ ִ
אק ֵסט ַ 30 ,20ט ְב ִליֹות
· · ַפ ְ
ּוריק ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ְפּב ִ
ּורן ְּג ָרנּולֹות
· · ְפּב ַ
ּוראל ַא ְב ָקה
· · ֵּפ ְג ָל ְקס נָ ט ַ
· ·ּפֹויִנְ ט ַט ְב ִליֹות
ֹולי ַ 5ט ְב ִליֹות
· ·פ ִ
ֹול ְקס ְּ 400כמּוסֹות
· ·פ ֵ
אבנְ ס ַט ְב ִליֹות
· ·פ ָֹוס ֶ
אלאן (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·פ ַֹוס ַ
אלאן ָּפ ַעם ְּב ָשבּוע  70מ"ג ַט ְב ִליֹות
· ·פ ַֹוס ַ
ֹוס ִטינֹורַ 1-ט ְב ִליֹות
· ·פ ְ
ידין ַט ְב ִליֹות
· ·פ ִּוס ִ
ּוסיד ַט ְב ִליֹות
· ·פ ִ
· ·פֹורֹול ַט ְב ִליֹות
ּורינֵ טֹול ַט ְב ִליֹות
· ·ּפ ִ
ַט ְב ִליֹות
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·· SPASMALGIN TABS

) F.C TABSכל המינונים( ·· SERDOLECT
) TABSכל המינונים( ·· SEROQUEL

) P.R TABSכל המינונים( ·· SEROQUEL XR
·· SEROXAT TABS

·· CERAZETTE TABS

) TABSכל המינונים( ·· CERTICAN

·· CERTICAN DISPERSIBLE TABS

) TABSכל המינונים( ·· SERTRALINE TEVA
) F.C TABSכל המינונים( ·· SERENADA
·· ATZIRUT X TABS

) TABSכל המינונים( ·· ARAVA
·· FASIGYN TABS

·· PAXXET 20, 30 TABS
·· FEBURIC F.C TABS

·· PHEBURANE GRANULES

·· PEGLAX NEUTRAL SOLUBLE POWDER
·· POINT F.C TABS
·· FOLI 5 TABS

·· FOLEX 400 NEW FORMULATION CAPS
·· FOSAVANCE TABS

) TABSכל המינונים( ·· FOSALAN

·· FOSALAN ONCE WEEKLY 70 mg TABS
·· POSTINOR -1 TABS
·· FUCIDIN TABS
·· FUSID TABS

·· FOROL TABS

·· PURI-NETHOL TABS

פ
· ·פ ִֹוריק ֶה ָריֹון
ֹור ִס ַיג'ה ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· ·פ ְ
·· FORXIGA F.C TABS
ֹומ ָּפה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ַפיִיק ְ
) F.C. TABSכל המינונים( ·· FYCOMPA
· · ִפינַ ְס ֵט ַריִיד ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות
·· FINASTERIDE TEVA TABS
יר ַד ְפסה ַט ְב ִליֹות
· · ִפ ְ
·· FIRDAPSE TABS
ֹוס ִט ְיג ִמין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִּפ ִיריד ְ
) TABSכל המינונים( ·· PYRIDOSTIGMINE
אג'יל ַּת ְר ִחיף
· · ְפ ַל ִ
·· FLAGYL ORAL SUSPENSION
· · ְפ ָל ַאם ַט ְב ִליֹות
·· FLAME TABS
·· FLUANXOL TABS
ּואנְ ְקסֹול ַט ְב ִליֹות
· · ְפל ֲ
·· FLUTINE CAPS
ּוטין ְּכמּוסֹות
· · ְפל ִ
) CAPSכל המינונים( ·· FLUCONAZOLE TEVA
· · ְפלּוקֹונָ זֹול ֶּט ַבע (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
) CAPSכל המינונים( ·· FLUCANOL
ֹוקנֹול (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ְפל ַ
·· FLORET TABS
ֹורט ַט ְב ִליֹות
· · ְפל ֶ
·· PLAQUENIL SULFATE TABS
ּול ַּפאט ַט ְב ִליֹות
· · ְּפ ָל ְקוּונִ יל ס ְ
·· FEMOZOL F.C TABS
· · ְפמֹוזֹול ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
) TABSכל המינונים( ·· FAMOTIDINE TEVA
ידין ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ַפמ ִֹוט ִ
· · ָּפ ִמיד ַט ְב ִליֹות
·· PAMID TABS
·· FEMINET TABS
· · ֵפ ִמינֵ ט ַט ְב ִליֹות
·· FAMPYRA TAB
ירה ַט ְב ִליֹות
· · ַפ ְמ ִּפ ָ
·· FEMARA F.C TABS
· · ְפ ַמ ַרה ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
·· PEN-RAFA VK CAPLETS
ן-ר ַפא וִי-ק ַק ְּפ ִליֹות
· · ֵּפ ָ
ן-ר ַפא וִי-ק פ ְֹור ֶטה ִסירֹוּפ & ַק ְּפ ִליֹות ·· PEN-RAFA VK FORTE POW FOR SYRUP & CAPLETS
· · ֵּפ ָ
) TABSכל המינונים( ·· FANAPT
אּפּט (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ַפנַ ְ
) E.R TABSכל המינונים( ·· PENEDIL
· · ֵּפנֶ ִדיל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות עם פעילות מושהית
·· PHENOBARBITONE 100MG TABS
ֹוּב ְר ִּביטֹון  100מ"ג ַט ְב ִליֹות
· · ְפנ ָ
·· PHENOBARBITONE 15MG TABS
ֹוּב ְר ִּביטֹון  15מ"ג ַט ְב ִליֹות
· · ְפנ ָ
) BUCCAL TABSכל המינונים( ·· FENTORA
ּבּפה
ֹורה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות להמסה ֵ
· ·פנְ ט ָ
· · ֵּפנְ ָט ַסה ( S.Rכל המינונים) ַט ְב ִליֹות ו ְָגרנּולֹות ְּב ִש ְחרּור ִא ִיטי  ) TABS & GRANULESכל המינונים( ·· PENTASA S.R
·· FENISTIL DROPS
יס ִטיל ִטיּפֹות
· · ֵפנִ ְ
ַט ְב ִליֹות

·· FORIC PREGNANCY TABS
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פ

לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים
תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת
הרופא ,החולה חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.

· · ָּפ ַפ ַב ִרין ִה ְידר ְֹוכל ִֹוריד
מ ְרץ ַט ְב ִליֹות· · ִפ ֵק ֶ
אדין ֶּט ַבע (כל המינונים)
· · ֵפ ְקס ֶֹופנַ ִ
אמין ַט ְב ִליֹות
· · ְּפ ַר ִ
· · ָּפ ַראמֹול ַק ְּפ ִליֹות
· · ָּפ ַראמֹול ַאף ו ְִשיעּול

(כל המינונים) ַט ְב ִליֹות

) TABSכל המינונים( ·· PAPAVERINE HCL
·· PK-MERZ TABS

ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות

)כל המינונים( ·· FEXOFENADINE TEVA

F.C TABS

·· PRAMIN TABS

·· PARAMOL CAPLETS

·· PARAMOL AF & SHIUL

בלי ְָלה ַק ְּפ ִליֹות
ְל ִטיּפּול ַּביֹום & ַ

· · ָּפ ַראמֹול ַאף ְל ִטיּפּול
· · ָּפ ַראמֹול ַט ְר ֶגט
· · ָּפ ַראמֹול ְּפלּוס ַק ְּפ ִליֹות
· · ְּפ ַר ַב ִליּפ (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
אטין ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ְּפ ַר ַב ְס ַט ִ
· · ְּפ ֵרדנִ יזֹון (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ְּפ ַר ַד ְק ָסה ְּכמּוסֹות
ֹואוְונִ יר (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ְּפר ַ
ֹוב ָרה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ְּפר ֵ
· · ְּפר ְֹוג ָרף (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
ּובה ַט ְב ִליֹות
· · ְּפר ִֹוג'ינ ָ
· · ְּפר ִֹוגילּוטֹון ַט ְב ִליֹות
ֹוליק ַט ְב ִליֹות
· · ֵפר ַֹוג ְרד פ ִ
ִיג'יל ַט ְב ִליֹות
· · ְּפרֹוו ִ
· · ְּפרֹווִירֹון ַט ְב ִליֹות
· · ְּפרֹוזָ ק ְּכמּוסֹות
יאזִ ין ַט ְב ִליֹות
· · ְּפר ִֹוט ַ
ֹוטין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ָּפר ִ
ֹוציד ַט ְב ִליֹות
· · ְּפרֹוט ִ
· · ְּפרֹולֹול (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
יקס ְּכמּוסֹות
· · ְּפר ְֹומנִ ְ
ֹורנְ ט ִ 0.1%סירֹוּפ
· · ְּפר ֵֹומ ָּתזִ ין ֵא ְס ֵפ ְקט ָ
ֹומ ָּתזִ ין ִ 0.1%סירֹוּפ
· · ְּפר ֵ

בלי ְָלה ַק ְּפ ִליֹות
ַּביֹום & ַ

ַק ְּפ ִליֹות
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DAY & NIGHT CARE CAPLETS
CAPLETS

·· PARAMOL AF DAY & NIGHT CARE
·· PARAMOL TARGET CAPLETS
·· PARAMOL PLUS CAPLETS

) TABSכל המינונים( ·· PRAVALIP

) TABSכל המינונים( ·· PRAVASTATIN TEVA
) TABSכל המינונים( ·· PREDNISONE
) CAPSכל המינונים( ·· PRADAXA

) TABSכל המינונים( ·· PROAVNIR
) TABSכל המינונים( ·· PROVERA

) CAPSכל המינונים( ·· PROGRAF
·· PROGYNOVA TABS

·· PROGYLUTON TABS

·· FERROGRAD FOLIC TABS
·· PROVIGIL TABS

·· PROVIRON TABS
·· PROZAC CAPS

·· PROTHIAZINE TABS

) TABSכל המינונים( ·· PAROTIN
·· PROTOCIDE TABS

) TABSכל המינונים( ·· PROLOL
·· PROMNIX CAPS

·· PROMETHAZINE EXPECTORANTS SYRUP
·· PROMETHAZINE 0.1 % SYRUP

פ-צ
· · ְּפר ִֹופ ֵיטן
ֹופנִ יד (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ְּפר ֵ
ֹופ ְקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ְּפר ֵ
ֹופ ְסיָה ַט ְב ִליֹות
· · ְּפר ֶ
ֹוציל ַט ְב ִליֹות
· · ְּפר ִֹוּפיל ְּתי ִ
ֹו-קיּור ַט ְב ִליֹות
· · ְּפר ְ
· · ְּפרֹוקֹור ַט ְב ִליֹות
ֹוקל ַט ְב ִליֹות
· · ֵפר ַ
יס ָטה ַט ְב ִליֹות
· · ְּפ ֵרזִ ְ
· · ַּפ ְר ַטאן (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֵּפ ְרטּוסֹול ִסירֹוּפ
· · ְּפ ִריזְ ָמה ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
ֹור ֶטה ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ְּפ ִריזְ ָמה פ ְ
· · ְּפ ִריּזיּום ַט ְב ִליֹות
ֹולין ַט ְב ִליֹות
· · ְּפ ִריז ִ
· · ְּפ ִרימֹולֹוט-נּור ַט ְב ִליֹות
· · ֵפ ִריפֹול ַט ְב ִליֹות
יּפלִ 3-סירֹוּפ
· · ֵפ ִר ֶ
ֹוקס ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ֵפ ִר ְיּפר ְ
יקסֹון ְּכמּוסֹות
· · ֵּפ ְר ִמ ְ
· · ְּפ ַרנְ ַדאז (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
ֹולאט (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ְּפ ֵרס ַ
· · ֵּפ ְר ֵפנַ אן (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
ֹוסט (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֵּפ ְרק ֵ
ֹופ ַרם ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות
· · ִצ ַיטאל ְּ
ֹוטק ַט ְב ִליֹות
· · ִציט ֶ
להכנת ְּת ִמ ָיסה ִל ְש ִּתיָה
אפ ִליט ַׂש ִקיֹות ַ
· · ִצ ְּיט ַר ְ
יס ָטגֹון (כל המינונים) ְּכמּוסֹות ָקׁשֹות
· · ִצ ְ
יס ָט ַדן ַא ְב ָקה להכנת ְּת ִמ ָיּסה לנטילה דרך הפה
· · ִצ ְ
אמיל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִצ ְיּפ ָר ִ
ַט ְב ִליֹות

·· ROFITEN TABS

) CAPSכל המינונים( ·· PROFENID
) TABSכל המינונים( ·· PROFEX
·· PROPECIA TABS

·· PROPYL-THIOCIL TABS
·· PRO-CURE TABS
·· PROCOR TABS

·· FERROCAL TABS  

·· PREZISTA 300,400,600 TABS
) TABSכל המינונים( ·· PARTANE
·· PERTUSSOL SYRUP

) F.C. TABSכל המינונים( ·· PRIZMA
·· PRIZMA FORTE F.C. TABS
·· FRISIUM TABS

·· PRYSOLINE TABS

·· PRIMOLUT-NOR TABS
·· FERRIFOL TABS

·· FERRIPEL-3 SYRUP

·· FERRIPROX F.C TABS
·· PERMIXON CAPS

) TABSכל המינונים( ·· PRANDASE

) TABSכל המינונים( ·· PRESSOLAT

) TABSכל המינונים( ·· PERPHENAN
) TABSכל המינונים( ·· PERCOCET

·· CITALOPRAM TEVA SCORED TABS
·· CYTOTEC TABS

POWDER FOR ORAL SOLUTION

·· CITRAFLEET

) HARD CAPSכל המינונים( ·· CYSTAGON

·· CYSTADANE POWDER FOR SOLUTION
) TABSכל המינונים( ·· CIPRAMIL
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צ-ק

לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים
תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת
הרופא ,החולה חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.

ֹוד ְקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות & ַק ְּפ ִליֹות
· · ִצ ְיּפר ְ

) TABS & CAPLETSכל המינונים( ·· CIPRODEX

ֹוק ָס ִצין ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ) TABSכל המינונים( ·· CIPROFLOXACIN TEVA
· · ִצ ְיּפר ְֹופל ְ

יּפ ָר ְל ְקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ִצ ְ
יקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ַצ ְ'מ ִּפ ְ

) F.C TABSכל המינונים( ·· CIPRALEX
) TABSכל המינונים( ·· CHAMPIX

· · ֶצפֹווִיט
·· CEFOVIT FORTE CAPS
ֹור ֶטה ְּכמּוסֹות
· · ֶצפֹווִיט פ ְ
·· CHARCODOTE AQUEOUS SUSPENSION
ימית ַּת ְר ִחיף
צ'רקֹודֹוט ס ְֹוסּפנְ ְסיָה ֵמ ִ
·· ְ
·· KAOPECTIN SUSPENSION
ֹוּפ ְק ִטין ַּת ְר ִחיף
· · ָקא ֵ
·· KAYEXALATE PWDR. FOR SUSPENSION
יק ַס ַלאט ַא ְב ָקה להכנת ַּת ְר ִחיף
· · ְק ֵא ְ
·· CANDESARTAN PLUS TEVA TABS
· · ַקאנְ ֵד ָס ְר ַטן ְּפלּוס ַט ְב ִליֹות
·· CARDOXIN FORTE TABS
ֹור ֶטה ַט ְב ִליֹות
ארד ְֹוּכ ִסין פ ְ
· · ַק ְ
) TABSכל המינונים( ·· KARIN
ארין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ַק ִ
·· CABOTRIM 0.5, 1, 2 TABS
ֹות ִרים ַ 2 ,ֿ1 ,0.5ט ְב ִליֹות
· · ַּקּב ְ
) TABS & CAPLETSכל המינונים( ·· CADEX
· · ַק ְד ְקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות & ַק ְּפ ִליֹות
·· CODABROL SYRUP & TABS
ֹוד ַא ְּברֹול ִסירֹוּפ & ַט ְב ִליֹות
· ·ק ְ
) TABSכל המינונים( ·· COD-ACAMOL
ֹוד-א ָקמֹול (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ק ָ
·· COD-GUAIACOL SYRUP
· ·קֹוד-גּואיאקֹול ִסירֹוּפ
·· CODIVIS S.R. CAPS
ּוש ֵהה ) ְּכמּוסֹות
(ש ְחרּור מ ְ
יביס ִ
· ·ק ִֹוד ִ
) F.C TABSכל המינונים( ·· CO-DIOVAN
ֹובאן (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
ֹו-די ַ
· ·ק ִ
·· CODICAL TABS
יקל ַט ְב ִליֹות
· ·ק ִֹוד ַ
·· QUETI 25 TABS
ּוא ִטי ַ 25ט ְב ִליֹות
· ·קו ֱ
) TABSכל המינונים( ·· QUETIAPINE TEVA
יא ִפין ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
ֶוט ַ
· · ְקו ִ
·· COLDEX CAPLETS & TABS
ֹול ֵד ְקס ַק ְּפ ִליֹות & ַט ְב ִליֹות
· ·ק ְ
·· COLOTAL TABS
ֹוטאל ַט ְב ִליֹות
· ·קֹול ַ
·· COLCHICINE TABS
יצין ַט ְב ִליֹות
· ·ק ְֹול ִכ ִ
·· COLPERMIN E.C HARD GELATIN CAPS
ּפר ִמין ְּכמּוסֹות ֶג ַל ִטין
· ·ק ְֹול ְ
ּבׁש ֲחרּור מ ְּוש ֱהה ) E.R TABSכל המינונים( ·· KOMBIGLYZE XR
יג ַליִיז ( XRכל המינונים) ַט ְב ִליֹות ַ
· ·ק ְֹומ ִּב ְ
·· COMBIVIR TABS
ֹומּב ִיוִיר ַט ְב ִליֹות
· ·ק ְ
) TABSכל המינונים( ·· COUMADIN
ּומ ִדין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ק ָ
ְּכמּוסֹות
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·· CEFOVIT CAPS

ק
ּפט ְקט
· ·ק ְֹומ ַ
· ·קֹונְ ִסיל ִאיזִ י ִמ ְיקס & ַּתּפּוז ַא ְב ָקה
·· KONSYL EASY MIX (Sugar Free) & ORANGE POWDER
· ·קֹונְ ֶס ְר ָטה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
) E.R TABSכל המינונים( ·· CONCERTA
· ·קֹונְ קֹור (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
) TABSכל המינונים( ·· CONCOR
ֹוּפגּוס ַט ְב ִליֹות
· ·ק ֶ
·· COPEGUS TABS
ידנְ ט קרם & ַט ְב ִליֹות
· ·ק ִּוק ֵ
·· KUKIDENT CREAM & TABS
ֹור ִטיזֹון ַא ְצ ַטאט ַט ְב ִליֹות
· ·ק ְ
·· CORTISONE ACETATE TABS
ימנְ ט ַט ְב ִליֹות
· ·ק ְֹור ִט ֶ
·· CORTIMENT P.R TABS
) CAPSכל המינונים( ·· CURATANE
ּור ָטן (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· ·ק ָ
) TABSכל המינונים( ·· CASODEX
ֹוד ְקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ָקז ֶ
·· CATAFLAM TABS
אפ ָלם ַט ְב ִליֹות
· · ָק ָט ְ
·· KIVEXA F.C TABS
ְוק ָסה ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ִקיו ְ
·· QUINIDINE SULFATE TABS
ּול ַּפט ַט ְב ִליֹות
· · ִקינִ ִידין ס ְ
·· QUININE SULFATE
ּול ַּפט ַט ְב ִליֹות
· · ִקינִ ין ס ְ
·· KALBETEN SUSPENSION
· · ַק ְל ֵּב ֶטן ַּת ְר ִחיף
·· KALBETEN FORTE SUSPENSION & TABS
ֹור ֶטה ַּת ְר ִחיף & ַט ְב ִליֹות
· · ַק ְל ֵּב ֶטן פ ְ
ּפריִי
· · ָק ְל ַגרֹון ְס ֵ
·· KALGARON SPRAY
·· CLOOD TABS
· · ְקלּוד ַט ְב ִליֹות
·· CLONNIRIT TABS
יריט ַט ְב ִליֹות
· · ְקלֹונִ ִ
) TABSכל המינונים( ·· CLONEX
· · ְקלֹונְ ְקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
·· CLOPIDOGREL TEVA TABS
ֹוּפיד ְֹוג ֶרל ֶּט ַבע ַט ְב ִליֹות
· · ְקל ִ
·· CLOPIXOL TABS & ORAL DROPS
יקסֹול ַט ְב ִליֹות & ִטיּפֹות
· · ְקל ִֹוּפ ְ
·· KALURIL TABS
ֹוריל ַט ְב ִליֹות
· · ָקל ִ
) F.C TABSכל המינונים( ·· KALETRA
· · ָק ֶל ְט ָרה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
·· KALYDECO F.C TABS
יידקֹו ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ַק ִל ְ
·· QLAIR F.C TABS
· · ְק ֵליִיר ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
·· KALSINUS TABS
· · ַק ְל ִסינּוס ַט ְב ִליֹות
·· CALCILESS E.C. TABS
ילס ַט ְב ִליֹות
· · ַק ְל ִצ ֶ
·· KLARIDEX CAPLETS
יד ְקס ַק ְּפ ִליֹות
· · ְק ָל ִר ֵ
ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות

·· COMPETACT F.C TABS
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לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים
תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת
הרופא ,החולה חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.

· · ְק ַל ִרינָ ז ֶר ְּפ ַט ְּבס
יצין ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ) TABSכל המינונים( ·· CLARITHROMYCIN TEVA
· · ְק ַל ִר ְיתר ִֹומ ִ
·· KEMADRIN TABS
· · ֵק ָמ ְד ִרין ַט ְב ִליֹות
) TABSכל המינונים( ·· CANDOR
· · ַקנְ דֹור (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
·· CANDOR PLUS TABS
· · ַקנְ דֹור ְּפלּוס ַט ְב ִליֹות
·· KANK-A LIQ
· · ָקנְ ַקא נֹוזֵ ל
) CAPSכל המינונים( ·· XALKORI
ֹורי (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
אלק ִ
· · ְק ַס ְ
·· XATRAL SR F.C. TABS
· · ְק ָס ְט ָרל ַ SRט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
·· XATRAL 2.5 MG TABS
· · ְק ָס ְט ָרל  2.5מ"ג ַט ְב ִליֹות
·· XELJANZ F.C TABS
לג'אנְ ז ַט ְב ִליֹות
· · ְק ֶס ַ
·· XELODA TABS
ֹודה ַט ְב ִליֹות
· · ְק ֵסל ָ
) TABSכל המינונים( ·· XANAGIS
אגיס ַט ְב ִליֹות
· · ְק ָסנַ ִ
) E.R. TABSכל המינונים( ·· XANAX X.R.
אקס ַ XRט ְב ִליֹות
· · ְק ָסנַ ְ
·· XENAZINE 25 TABS
· · ְק ָסנַ זִ ין ַ 25ט ְב ִליֹות
·· XENICAL CAPS
יקל ְּכמּוסֹות
· · ְק ֵסנִ ָ
) F.C. TABSכל המינונים( ·· XEFO
· · ְק ֵספ ֹו (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
) F.C TABSכל המינונים( ·· XARELTO
· · ְק ַס ְר ֶלטֹו (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
·· CAPHOSOL SOL
· · ָקּפֹוסֹול ְּת ִמ ָיּסה
ֹוב ֶמד (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות ) F.C TABSכל המינונים( ·· CAPECITABINE INOVAMED
· · ַּק ְּפ ִס ֶיט ִּבין ִאינ ָ
) F.C TABSכל המינונים( ·· CAPECITABINE TEVA
יט ִּבין ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ַק ֵּפ ִצ ַ
) F.C TABSכל המינונים( ·· KEPPRA
· · ֵק ְּפ ָרה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
) TABSכל המינונים( ·· CAPRELSA
· · ַק ְּפ ֶר ְל ָסה (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
) CAPSכל המינונים( ·· CREON
· · ְק ְראֹון (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
·· CREON MICRO GRANULES
יקרֹו ְג ַרנּולֹות
· · ְק ְראֹון ִמ ְ
·· CARBAGLU TAB
· · ַק ְר ָּב ְגלּו ַט ְב ִליֹות
) TABSכל המינונים( ·· CARVEDEXXON
· · ַק ְר ֶב ֶד ְקסֹון (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
·· CARDIOPIRIN TABS
ירין ַט ְב ִליֹות
· · ַק ְר ְדי ִֹופ ִ
) TABSכל המינונים( ·· CARDILOC
· · ַק ְר ִדילֹוק (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
) TABSכל המינונים( ·· CARVEDILOL TEVA
· · ַקרו ְִדילֹול ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
ַט ְב ִליֹות
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·· CLARINASE REPETABS TABS

ק-ר
· · ַק ְר ְטיָה
יבאן (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ְק ִר ְיק ִס ַ
· · ְק ְר ְסטֹור (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
ּבש ְחרּור ְמ ֻמ ָּׁשְך
· · ָק ַתדֹולֹון ַ PRט ְב ִליֹות ִ
ילז (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
אס ֵ
· · ָר ִ
ֹוליֵיד (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות מצופות
· · ֶרב ְ
· · ֵר ֵּבטֹול ְּכמּוסֹות
ימיד (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ֶר ְב ִל ִ
ּוטן (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· ·ר ַֹואק ָ
יצין ַט ְב ִליֹות
אמ ִ
· ·ר ָֹוב ִ
ֹודנָ ל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ר ֵ
ָאטינֵ ְקס ְּכמּוסֹות
· ·רֹוו ִ
· ·רֹווָאכֹול ְּכמּוסֹות & נֹוזֵ ל
ָוטיֹו ַט ְב ִליֹות
· · ֵרו ְ
ּוב ְס ַט ִטין ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·רֹוז ַ
· ·רֹונָ ְק ִסין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
ֹוּפינִ ירֹול ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ר ִ
ֹוקסֹו ַ 150ט ְב ִליֹות
· ·ר ְ
ֹוק ֵסט ַק ְּפ ִליֹות
· ·ר ַ
ֹוק ֵסט ְּפלּוס ַק ְּפ ִליֹות
· ·ר ַ
· · ֵרזֹולֹור (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
סטה ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ֵרז ְֹול ַ
· · ָרזִ ין ְּכמּוסֹות
ֹוביר (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ֵר ְטר ִ
· · ִריּבֹון ַ 150 ,35ט ְב ִליֹות
יג ִמין ֵד ְק ֶסל (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ִר ַיב ְס ִט ְ
ידזִ ין (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִר ָ
ֹוט ִריל ִטיּפֹות
· · ִריו ְ
יזדרֹונַ ט ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִר ְ

·· CARTIA E.C. TABS

ַט ְב ִליֹות

) CAPSכל המינונים( ·· CRIXIVAN
) TABSכל המינונים( ·· CRESTOR
·· KATADOLON PR TABS

) F.C TABSכל המינונים( ·· RASILEZ
) TABSכל המינונים( ·· REVOLADE
·· REBETOL CAPS

) CAPSכל המינונים( ·· REVLIMID

) CAPSכל המינונים( ·· ROACCUTANE
·· ROVAMYCINE TABS

) TABSכל המינונים( ·· RODENAL
·· ROWATINEX CAPS

·· ROWACHOL CAPS & LIQUID
·· REVATIO TABS

) TABSכל המינונים( ·· ROSUVASTATIN TEVA
) TABSכל המינונים( ·· RONEXIN

) TABSכל המינונים( ·· ROPINIROLE TEVA
·· ROXO 150 SCORED TABS
·· ROKACET CAPLETS

·· ROKACET PLUS CAPLETS

) F.C TABSכל המינונים( ·· RESOLOR
·· REZOLSTA F.C TABS
·· RAZIN CAPS

) CAPSכל המינונים( ·· RETROVIR
·· RIBONE 35, 150 TABS

HARD CAPS

)כל המינונים( ·· RIVASTIGMINE DEXCEL
) TABSכל המינונים( ·· RIDAZIN
·· RIVOTRIL DROPS

) TABSכל המינונים( ·· RISEDRONATE TEVA
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ר

לידיעת הציבור ,תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים
תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת ,ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל :תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת
הרופא ,החולה חייב לקבלה ,יש חובה ליטלה.

· · ִריזָ ְלט (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
יט ִלין ַ S.Rט ְב ִליֹות
· · ִר ָ

ּוש ֵהה
ּבׁש ְחרּור מ ְ
יט ִלין ( LAכל המינונים) ְּכמּוסֹות ִ
· · ִר ָ
יקל (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ִר ְיט ִמ ָ

) TABSכל המינונים( ·· RIZALT
·· RITALIN S.R. TABS

) M.R. CAPSכל המינונים( ·· RITALIN LA
) CAPSכל המינונים( ·· RYTHMICAL

ָיאטאז
· · ֵרי ַ
·· RILUTEK TABS
ֹוטק ַט ְב ִליֹות
· · ִריל ֵ
) TABSכל המינונים( ·· RELERT
יל ְרט (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִר ֵ
·· RIMACTAN CAPS
ימ ְק ַטן ְּכמּוסֹות
· · ִר ָ
יס ֵּפ ְר ַדל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות & ְּת ִמ ָיסה ) TABS & ORAL SOLUTIONכל המינונים( ·· RISPERDAL
· · ִר ְ
) TABSכל המינונים( ·· RISPERIDEX
יד ְקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִר ְיס ֵּפ ִר ֵ
יספֹונְ ד (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות & ְּת ִמ ָיסה ) TABS & ORAL SOLUTIONכל המינונים( ·· RISPOND
· · ִר ְ
) TABSכל המינונים( ·· RYTHMEX
ית ֵמ ְקס (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִר ְּ
) TABSכל המינונים( ·· RYTMONORM
ֹורם (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִר ְיּתמֹונ ְ
·· RELAXINE TABS
· · ֵר ָל ְק ִסין ַט ְב ִליֹות
) F.C TABSכל המינונים( ·· REMOTIV
ֹוטיב (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִרמ ִ
) CAPSכל המינונים( ·· RAMITENS
יטנְ ס (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ָר ִמ ֵ
) TABSכל המינונים( ·· REMINYL
· · ֵר ִמינִ יל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
) P.R CAPSכל המינונים( ·· REMINYL PRC
· · ֵר ִמינִ יל ( PRCכל המינונים) ְּכמּוסֹות
) TABSכל המינונים( ·· RAMIPRIL TEVA
יּפ ִריל ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ָר ִמ ְ
יּפ ִריל ְּפלּוס ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ) TABSכל המינונים( ·· RAMIPRIL PLUS TEVA
· · ָר ִמ ְ
·· REMERON F.C TABS
· · ֵר ֶמרֹון ַט ְב ִליֹות
) TABSכל המינונים( ·· RENAGEL
נג'ל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ִר ֶ
·· RENVELA TABS
ֶולה ַט ְב ִליֹות
· · ֵרנְ ו ָ
·· RECITAL 20,40 TABS
יטל ַ 40,20ט ְב ִליֹות
· · ֵר ִס ָ
) TABSכל המינונים( ·· REPAGLINIDE TEVA
אג ִלינִ יד ֶּט ַבע (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֶר ַּפ ְ
·· RAPAMUNE COATED TABS
אמיּון ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
· · ָר ַּפ ְ
) TABS & CAPLETSכל המינונים( ·· RAFASSAL
אסאל (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות & ַק ְּפ ִליֹות
· · ָר ַפ ַ
·· REKOD TABS
· · ֵרקֹוד ַט ְב ִליֹות
·· REKAMIDE TABS
· · ַר ָק ִמיד ַט ְב ִליֹות
ְּכמּוסֹות
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) CAPSכל המינונים( ·· REYATAZ

ש-ת
· · ֶש ִלי
ֹוט ְרד (כל המינונים) ְּכמּוסֹות
· · ֵּתא ָ
ֹוריד (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· ·ּת ִ
ֹות ִרים (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות
· · ֵּתיא ְ
אר ִמיֹון ְּכמּוסֹות ָקשֹות
· · ָּת ִליד ִֹומיד ַפ ְ
אקאּפ ְּ 131כמּוסֹות
· · ֵּת ַר ַ
· · ַּת ִרים (כל המינונים) ַט ְב ִליֹות ְמצּוּפֹות
ַט ְב ִליֹות

·· SHELLY TABS

) S.R. CAPSכל המינונים( ·· THEOTARD
) TABSכל המינונים( ·· TORID

) S.R. TABSכל המינונים( ·· THEOTRIM

·· THALIDOMIDE PHARMION HARD CAPS
·· THERACAP 131 CAPS

) F.C TABSכל המינונים( ·· TARIM
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X-Z
·· XANAGIS ( )כל המינוניםTABS

·· ZINNAT ( )כל המינוניםTABS

·· XARELTO ( )כל המינוניםF.C TABS

·· ZOELY F.C. TABS

·· XANAX X.R. ( )כל המינוניםE.R. TABS
·· XATRAL 2.5 MG TABS

·· ZODORM TABS

·· ZOFRAN ( )כל המינוניםTABS

·· XATRAL SR 5 mg , 10 mg F.C. TABS

·· ZOMIG TABS

·· XELJANZ F.C TABS

·· ZOVIRAX ( )כל המינוניםTABS

·· XEFO ( )כל המינוניםF.C. TABS

·· ZOVIRAX DISPERSIBLE TABS

·· XELODA TABS

·· ZYBAN S.R. TABS

·· XENICAL CAPS

·· ZYLLERGY CAPLETS

·· XENAZINE 25 TABS
·· XTANDI SOFT CAPS
·· YASMIN TABS

·· YASMIN PLUS TABS
·· YAZ F.C TABS

·· ZYKADIA HARD GELATIN CAPS
·· ZYPREXA ( )כל המינוניםCOATED TABS
·· ZYTIGA TABS

·· ZYVOXID F.C TABS

·· YAZ PLUS F.C TABS

·· YENTREVE ( )כל המינוניםCAPS
·· ZALDIAR TABS

·· ZAPPA ( )כל המינוניםTABS
·· ZARIDEX 150 TABS

·· ZARIDEX 300 CAPLETS
·· ZAROXOLYN TABS
·· ZAVESCA CAPS
·· ZEFFIX TABS

·· ZELBORAF TAB

·· ZEMPLAR ( )כל המינוניםSOFT CAPS
·· ZETO 250 COATED TABS
·· ZEUS F.C TABS
·· ZIAGEN TABS
·· ZINCOL TABS

*מותר בטיפול כרוני בהוראת רופא
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 תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים,לידיעת הציבור
. ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך,תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת
 תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת:בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל
. יש חובה ליטלה, החולה חייב לקבלה,הרופא

T
·· TARGIN ( )כל המינוניםP.R TABS

·· TONIGHT TABS

·· TROBALT ( )כל המינוניםF.C TABS

·· VENTOLIN TABS & SYRUP

·· TARIVID TABS

·· TOPAMAX SPRINKLE CAPS

·· TUSSOPHEDRINE NF SYRUP

·· VERMOX TABS & SUSPENSION

·· TARIM ( )כל המינוניםF.C TABS
·· TASECTAN CAPS & SACH

·· TASIGNA ( )כל המינוניםCAPS
·· TAVANIC TABS

·· TECFIDERA ( )כל המינוניםCAPS
·· TEEJEL GEL

·· TEGRETOL 200 TABS

·· TEGRETOL CR ( )כל המינוניםCR DIVITABS
·· TELEBRIX SOLUTION

·· TELFAST ( )כל המינוניםF.C. TABS
·· TEMO ( )כל המינוניםCAPS

·· TEMODAL ( )כל המינוניםCAPS

·· TENOFOVIR TEVA ( )כל המינוניםF.C. TABS
·· TERAZOSIN TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· TOPAMAX ( )כל המינוניםTABS

·· TOPIRAMATE TEVA ( )כל המינוניםTABS
·· TOPITRIM ( )כל המינוניםTABS
·· TORID ( )כל המינוניםTABS

·· TOVIAZ ( )כל המינוניםP.R TABS

·· TRACLEER ( )כל המינוניםF.C TABS

·· TRAJENTA - DUO ( )כל המינוניםF.C TABS
·· TRAMADEX DROPS
·· TRAMAL CAPS

·· TRAMAL RETARD ( )כל המינוניםS.R. TABS
·· TRAMARAZ DROPS

·· TRANDATE ( )כל המינוניםTABS

·· TRANSLARNA ( )כל המינוניםGRANULES FOR
ORAL SUSPENSION*

·· TERBINAFINE TEVA CAPLETS

·· TRANXAL ( )כל המינוניםCAPS

·· TERIL ( )כל המינוניםTABS

·· TRAZODIL ( )כל המינוניםTABS

·· TERBULIN SYRUP

·· TERIL CR ( )כל המינוניםTABS
·· TEVAPIRIN E.C. TABS

·· THALIDOMIDE PHARMION HARD CAPS
·· THEOTARD ( )כל המינוניםS.R. CAPS
·· THEOTRIM ( )כל המינוניםS.R. TABS
·· THERACAP 131 CAPS

·· TRAVAMIN TABS

·· TRENTAL 400 S.R. TABS

·· TREXAPIN ( )כל המינוניםSCORED TABS

·· TOCARE SYRUP

·· TYKERB F.C TABS
·· ULSANIC TABS

·· VESANOID CAPS

·· VESICARE ( )כל המינוניםF.C TABS

·· URAMOX TABS

·· VFEND F.C TABS

·· URSOFALK CAPS

·· URSOFALK 500 F.C TABS

·· URSOLIT ( )כל המינוניםTABS
·· UTROGESTAN ()כל המינונים

·· VERAPRESS 240 SR S.R. CAPLETS

SOFT GELATIN CAPS

·· VABEN TABS

·· VALACICLOVIR -TRIMA F.C TABS
·· VALCYTE TABS

·· VALETON DROPS
·· VALOVIR TABS

·· VALPORAL SYRUP

·· VALTREX F.C TABS

·· VIAGRA ( )כל המינוניםF.C TABS
·· VICTRELIS CAPS

·· VIEKIRAX ( )כל המינוניםF.C TABS
·· VIEPAX ( )כל המינוניםTABS

·· VIEPAX XR ( )כל המינוניםCAPLETS
·· VIMPAT ( )כל המינוניםF.C TABS

·· VIPDOMET ( )כל המינוניםF.C TABS*
·· VIPIDIA ( )כל המינוניםF.C TABS*
·· VIRAMUNE TABS

·· VIREAD F.C. TABS
·· VISABELLE TABS

·· VANCOMYCIN MYLAN ( )כל המינוניםORAL SOL ·· VITAMIN D3 1000 ( )סם אוןTABS
·· VARGATEF SOFT CAPS

·· VITUSSIN SYRUP

·· VASODIP COMBO ( )כל המינוניםTABS

·· VOLTAREN ACTI-GO TABS

·· VASODIP ( )כל המינוניםTABS

·· VOLIBRIS ( )כל המינוניםF.C TABS

·· TRIBEMIN TABS

·· V-DALGIN DROPS

·· TRICLONAM SYRUP

·· VECTOR ( )כל המינוניםF.C TABS

·· VORICONAZOLE-TRIMA TABS

·· VENLA TABS

·· VYNDAQEL SOFT GELATIN CAPS

·· TRICAN ( )כל המינוניםCAPS
·· TRILEPTIN ( )כל המינוניםF.C. TABS

·· TIMONIL 300, 600 RETARD S.R. DIVITABS ·· TRITACE ( )כל המינוניםTABS
·· TIPTIPOT FERRIPEL-3 DROPS

·· TRUVADA F.C TABS

·· TRITACE COMP ( )כל המינוניםTABS
·· TRIUMEQ F.C TABS*

·· TOLTERODINE E.R. TEVA ( )כל המינוניםCAPS ·· TRIZIVIR F.C TABS

T-X

·· VOLTAREN S.R. 100 TABS

·· V-DALGIN CONCENTRATED SYRUP FOR ADULTS SYR·· VORICONAZOLE TEVA ( )כל המינוניםTABS
·· VECTOR PLUS ( )כל המינוניםTABS
·· VENLAFAXINE TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· VOTRIENT F.C TABS
·· VYVANSE CAPS

·· VENLAFAXINE XR TEVA ( )כל המינוניםE.R CAPS·· WELLBUTRIN XR ( )כל המינוניםTABS
·· VENORUTON CAPS

·· XALKORI ( )כל המינוניםCAPS

*מותר בטיפול כרוני בהוראת רופא
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R-S

S-T

·· RELERT ( )כל המינוניםTABS

·· RODENAL ( )כל המינוניםTABS

·· SERENADA ( )כל המינוניםF.C TABS

·· SPASMEX ( )כל המינוניםTABS

·· REMINYL ( )כל המינוניםTABS

·· ROKACET PLUS CAPLETS

·· SEROQUEL XR ( )כל המינוניםP.R TABS

·· SPIRONOLACTONE TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· ROPINIROLE TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· SERTRALINE TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· REMERON F.C TABS

·· ROKACET CAPLETS

·· REMINYL PRC ( )כל המינוניםP.R CAPS

·· RONEXIN ( )כל המינוניםTABS

·· RENAGEL ( )כל המינוניםTABS

·· ROSUVASTATIN TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· REPAGLINIDE TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· ROWACHOL CAPS & LIQUID

·· REMOTIV ( )כל המינוניםF.C TABS
·· RENVELA TABS

·· RESOLOR ( )כל המינוניםF.C TABS
·· RETROVIR ( )כל המינוניםCAPS
·· REVATIO TABS

·· REVLIMID ( )כל המינוניםCAPS

·· ROVAMYCINE TABS
·· ROWATINEX CAPS

·· ROXO 150 SCORED TABS

·· RYTHMEX ( )כל המינוניםTABS

·· SALAZOPYRIN TABS

·· SALAZOPYRIN EN TABS

·· RILUTEK TABS

·· SALVAKAL TABS

·· RISEDRONATE TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML

·· SANDIMMUN NEORAL( )כל המינוניםSOFT GELATINE CAPS

·· RISPERDAL ( )כל המינוניםTABS & ORAL SOLUTION ORAL SOLUTION
·· RISPERIDEX ( )כל המינוניםTABS

·· SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY

·· RITALIN S.R. TABS

·· SEBIVO F.C TABS

·· RISPOND ( )כל המינוניםTABS & ORAL SOLUTION ·· SEASONIQUE TABS
·· RITALIN LA ( )כל המינוניםM.R. CAPS

·· SEDURAL (new formula) COATED TABS

·· RIVASTIGMINE DEXCEL ( )כל המינוניםHARD CAPS ·· SELGIN TABS
·· RIVOTRIL DROPS

·· SELINCRO 18 MG F.C TABS

·· ROACCUTANE ( )כל המינוניםCAPS

·· SERDOLECT ( )כל המינוניםF.C TABS

·· RIZALT ( )כל המינוניםTABS
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·· SIFROL ER ( )כל המינוניםTABS

·· SIL - ON 25,50,100 F.C TABS

·· SILDENAFIL ACTAVIS ( )כל המינוניםF.C TABS
·· SILDENAFIL TEVA ( )כל המינוניםF.C TABS

·· SINEMET CR TABS

·· SALAGEN TABS

·· RIMACTAN CAPS

·· SHELLY TABS

·· SABRILAN TABS

·· REZOLSTA F.C TABS

·· RIDAZIN ( )כל המינוניםTABS

·· SETRON TABS

·· SIMICOL TABS

·· RYTMONORM ( )כל המינוניםTABS

·· RIBONE 35, 150 TABS

·· SEROXAT TABS

·· RYTHMICAL ( )כל המינוניםCAPS

·· REVOLADE ( )כל המינוניםTABS

·· REYATAZ ( )כל המינוניםCAPS

·· SEROQUEL ( )כל המינוניםTABS

·· SENSAMOL CAPLETS

·· SIMVACOR ( )כל המינוניםTABS
·· SINGULAIR 10MG TABS
·· SINTROM TABS

·· SINUFED TABS & SYRUP
·· SLEEP AID TABS
·· SLIDER TABS

·· SLOW - K S.R. TABS

·· SLOW DERALIN ( )כל המינוניםS.R CAPS

·· SODIUM BICARBONATE 500 mg TABS
·· SOLIAN ( )כל המינוניםTABS

·· SOLIFENACIN TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· SOLIFENACIN TRIMA ( )כל המינוניםTABS
·· SOLVEX SOLUTION & TABS
·· SORBON ( )כל המינוניםTABS
·· SOVALDI F.C TABS

·· SPASMALGIN TABS

·· SPASMOMEN TABS
·· SPORANOX CAPS

·· SPRYCEL ( )כל המינוניםF.C TABS
·· STATOR 5,20,40 TABS
·· STEROCORT TABS
·· STILNOX TABS

·· STIVARGA F.C TABS

·· STOCRIN ( )כל המינוניםCAPS
·· STOPIT CAPS

·· STRIBILD F.C TABS

·· STUNARONE TABS

·· SUMATRIDEX ( )כל המינוניםCAPLETS

·· SUMATRIPTAN TEVA ( )כל המינוניםTABS
·· SUNVEPRA CAPS

·· SWISS RELIEF DUAL RELEASE CAPS

·· SYMPHOCAL HONEY AND LEMON FLAVOUR SYRUP
·· SYNTHROID ( )כל המינוניםTABS
·· TACROCEL ( )כל המינוניםCAPS

·· TADALIS TEVA ( )כל המינוניםF.C. TABS
·· TAFINLAR ( )כל המינוניםCAPS
·· TAGRISSO TABS

·· TAMBOCOR ( )כל המינוניםTABS
·· TAMIFLU ( )כל המינוניםCAPS

·· TAMOXIFEN TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· TAMSULOSIN INOVAMED P.R CAPS
·· TAMSULOSIN TEVA M.R CAPS
·· TARCEVA ( )כל המינוניםTABS

62

 תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים,לידיעת הציבור
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N-P
·· NOVONORM ( )כל המינוניםTABS

·· ORAP FORTE TABS

·· PHENOBARBITONE 100MG TABS

·· PROMNIX CAPS

·· NUROFEN TABS

·· OSMO ADALAT ( )כל המינוניםS.R. TABS

·· PK-MERZ TABS

·· PROPYL-THIOCIL TABS

·· NUEDEXTA CAPS

·· ORFADIN ( )כל המינוניםHARD CAPS

·· NUROFEN COLD & FLU TABS

·· OSPOLOT TABS

·· NUROFEN FORTE TABS

·· PRAMIN TABS

·· PAMID TABS

·· OCSAAR PLUS F.C TABS

·· PRANDASE ( )כל המינוניםTABS

·· PAPAVERINE HCL ( )כל המינוניםTABS

·· ODOMZO CAPS

·· PRAVALIP ( )כל המינוניםTABS

·· PARAMOL CAPLETS

·· OFEV SOFT CAPS

·· PARAMOL AF & SHIUL DAY & NIGHT

·· OFLODEX CAPLETS

CARE CAPLETS

·· OFLOXACIN TEVA TABS

·· PARAMOL AF DAY & NIGHT CARE
TABS

CAPLETS

·· PARAMOL PLUS CAPLETS

·· PARAMOL TARGET CAPLETS

·· OLYSIO CAPS

·· PAROTIN ( )כל המינוניםTABS

·· OMEPRADEX ( )כל המינוניםCAPLETS

·· PAXXET 20, 30 TABS

·· OMNIC S.R CAPS

·· PENEDIL ( )כל המינוניםE.R TABS

·· OMNIC OCAS P.R FILM-COATED TABS

·· PRADAXA ( )כל המינוניםCAPS

·· OXYCONTIN ( )כל המינוניםC.R. TABS

·· OCSAAR ( )כל המינוניםTABS

·· OMEPRADEX - Z CAPLETS

·· POSTINOR -1 TABS

·· OXOPURIN CAPLETS

·· NYSTATIN READY MIX SOLUTION

·· OMACOR CAPS

·· POINT F.C TABS

·· OXACATIN SYRUP

·· NUSSIDEX TABS

·· OLANZAPINE TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· PLAQUENIL SULFATE TABS

·· OTEZLA ( )כל המינוניםTABS

·· NUROFEN QUICK ( )כל המינוניםTABS

·· OLANZAPINE ODT TEVA ( )כל המינוניםRDISPERSIBLE

·· PHENOBARBITONE 15MG
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·· PRIMOLUT-NOR TABS

·· PRIZMA ( )כל המינוניםF.C. TABS
·· PRIZMA FORTE F.C. TABS

·· PRO-CURE TABS

·· PEN-RAFA VK CAPLETS

·· OPTALGIN TABS & DROPS & CAPLETS

·· PERMIXON CAPS

·· ORALTEN TROCHE LOZENGES

·· PREZISTA 300,400,600 TABS

·· PEGLAX NEUTRAL SOLUBLE POWDER

·· PENTASA S.R ( )כל המינוניםTABS & GRANULES

·· ORACORT E PASTE

·· PRESSOLAT ( )כל המינוניםTABS

·· PROAVNIR ( )כל המינוניםTABS

·· ONGLYZA ( )כל המינוניםTABS

·· ORACORT PASTE

·· PREDNISONE ( )כל המינוניםTABS

·· PARTANE ( )כל המינוניםTABS

·· PEN-RAFA VK FORTE POWDER FOR SYRUP & CAPLETS
·· ONDANSETRON INOVAMED 4MG,8MG F.C TABS
·· OPSUMIT F.C TABS

·· PRAVASTATIN TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· PERCOCET ( )כל המינוניםTABS

·· PERPHENAN ( )כל המינוניםTABS
·· PERTUSSOL SYRUP

·· PHEBURANE GRANULES

·· PROCOR TABS

·· PROFENID ( )כל המינוניםCAPS
·· PROFEX ( )כל המינוניםTABS
·· PROFITEN TABS

·· PROGRAF ( )כל המינוניםCAPS
·· PROGYLUTON TABS
·· PROGYNOVA TABS

·· PROLOL ( )כל המינוניםTABS

·· PROMETHAZINE 0.1% SYRUP

·· PROMETHAZINE EXPECTORANTS SYRUP

P-R

·· PROPECIA TABS

·· PROTHIAZINE TABS
·· PROTOCIDE TABS

·· PROVERA ( )כל המינוניםTABS
·· PROVIGIL TABS

·· PROVIRON TABS
·· PROZAC CAPS

·· PRYSOLINE TABS

·· PURI-NETHOL TABS

·· PYRIDOSTIGMINE ( )כל המינוניםTABS
·· QLAIR F.C TABS

·· QUETI 25 TABS

·· QUETIAPINE TEVA ( )כל המינוניםTABS
·· QUINIDINE SULFATE TABS
·· QUININE SULFATE

·· RAFASSAL ( )כל המינוניםTABS & CAPLETS

·· RAMIPRIL PLUS TEVA ( )כל המינוניםTABS
·· RAMIPRIL TEVA ( )כל המינוניםTABS
·· RAMITENS ( )כל המינוניםCAPS
·· RAPAMUNE COATED TABS

·· RASILEZ ( )כל המינוניםF.C TABS
·· RAZIN CAPS

·· REBETOL CAPS

·· RECITAL 20,40 TABS
·· REKAMIDE TABS
·· REKOD TABS

·· RELAXINE TABS
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L-M
·· LOSARDEX PLUS TABS

·· MEMORIT TABS

·· MIZOLLEN TABS

·· NEOBLOC TABS

·· LOSARTA PLUS TABS

·· MERCAPTIZOL TABS

·· MODAL FORTE TABS

·· NERVEN DRAGEES

·· LOSARTA 12.5 ,50 TABS

·· MEMOX ( )כל המינוניםTABS

·· LOSARTAN TEVA ( )כל המינוניםTABS
·· LOSARTAN PLUS TABS

·· LOSARTAN PLUS TEVA TABS
·· LOSEC ( )כל המינוניםCAPS

·· LOTAN ( )כל המינוניםTABS

·· MERCILON TABS

·· MEROKEN NEW SOL

·· MESTINON DRAGEES
·· MESULID CAPLETS

·· METFORMIN TEVA TABS

·· LOTAN PLUS TABS

·· METHADONE 5% CONCENTRATED SOL

·· LOZAPINE ( )כל המינוניםTABS

·· METHERGIN TABS

·· LYNPARZA CAPS

·· METOPIRONE CAPS

·· LUSTRAL ( )כל המינוניםTABS

·· METHOTREXAT EBEWE TABS

·· LYRICA ( )כל המינוניםCAPS

·· LYRINEL ( )כל המינוניםC.R TABS
·· M.I.R ( )כל המינוניםTABS

·· MACCABIMOL CAPLETS
·· MAGNESIUM SULPHATE PWD
TABS & PAEDIATRIC

·· MARONIL 10,50 DRAGEES
·· MARONIL 75 SR TABS

·· MAXIBONE ( )כל המינוניםTABS
·· MCR ( )כל המינוניםC.R. TABS
·· MEDROL TABS

·· MEGAXIN TABS

·· MEKINIST F.C TABS
·· MELIANE TABS

·· MELODIL ( )כל המינוניםF.C TABS
·· MEMANTINE TEVA TABS
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·· MICAL TABS

·· MONOCORD 20 & 40 TABS
·· MONOCORD 50 SR TABS

·· MONOLONG ( )כל המינוניםS.R. CAPS
·· MONONIT ( )כל המינוניםTABS

·· MONONIT RETARD 50 S.R. CAPS
·· MOTILIUM TABS

·· MOVEX TABS & SOLUTION
·· MOXYPEN CAPS

·· MOXYPEN FORTE CAPS & SUSPENSION
·· MOXYVIT CAPS

·· MOXYVIT FORTE CAPS & SUSPENSION

·· MICRODIOL TABS

·· MOXYVIT 125 SUSPENSION

·· MICROLUT TABS

·· MUCOLIT CAPLETS

·· MICROGYNON 30 TABS

·· MACLIVAN TABS

·· MALARONE FOR ADULTS

·· METROGYL ORAL TABS

·· MODAL CAPS

·· MICROPIRIN ( )כל המינוניםE.C. CAPLETS
·· MIDRO TEA

·· MIFEGYNE TABS

·· MIGRALEVE TABS

·· MIMPARA ( )כל המינוניםF.C TABS
·· MINESSE F.C. TABS

·· MINIRIN ( )כל המינוניםSOLUTION & TABS
·· MINOCLIN ( )כל המינוניםCAPS

·· MINOCYCLINE ( )כל המינוניםCAPS
·· MINULET TABS

·· MIRO ( )כל המינוניםTABS

·· MIRTAZAPINE TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· MUCOLESS SOLUTION & TABS
·· MULTAQ TABS

·· MUSCOL TABS

·· MYCOBUTIN CAPS

·· MYCOPHENOLATE TEVA TABS
·· MYFORTIC ( )כל המינוניםTABS
·· MYLERAN TABS
·· NABUCO TABS

·· NAPROXEN SODIUM SP F.C TABS
·· NARAMIG TABS
·· NAROCIN TABS

·· NAVELBINE ( )כל המינוניםSOFT CAPS
·· NAXYN ( )כל המינוניםTABS

M-N

·· NEOMYCIN TABS

·· NEULEPTIL CAPS

·· NEURONTIN ( )כל המינוניםCAPS
·· NEXAVAR F.C TABS

·· NEXIUM ( )כל המינוניםTABS

·· NIASPAN ( )כל המינוניםE.R F.C TABS
·· NIFEDILONG ( )כל המינוניםTABS

·· NITROLINGUAL METERED DOSE SPRAY
·· NOCTURNO F.C TABS

·· NOCTURNO L.S. (Low Strength) F.C TABS
·· NORDETTE TABS
·· NORIT TABS

·· NORLEVO ( )כל המינוניםTABS
·· NORLIP F.C TABS

·· NORMALAX POWDER

·· NORMALAX KIDS POWDER

·· NORMALOL ( )כל המינוניםTABS
·· NORMITEN ( )כל המינוניםTABS
·· NORMOPRESAN TABS

·· NORPROLAC ( )כל המינוניםTABS
·· NORTYLIN ( )כל המינוניםTABS
·· NORVASC ( )כל המינוניםTABS

·· NORVIR ( )כל המינוניםF.C TABS
·· NOTENSYL SYRUP
·· NOTENSYL TABS

·· NOVITROPAN TABS
·· NOVOFEM TABS
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H-K
·· HEPSERA TABS  

·· INOVELON ( )כל המינוניםF.C TABS

·· KAYEXALATE PWDR. FOR SUSPENSION

·· LESCOL ( )כל המינוניםCAPS

·· HISTAFED DRAGEES

·· INTELENCE ( )כל המינוניםTABS

·· KEPPRA ( )כל המינוניםF.C TABS

·· LETROZOLE FARMOZ F.C TABS

·· HISTAFED COMPOUND LINCTUS SYRUP

·· INVIRASE CAPS & TABS

·· HEXAKAPRON TABS
·· HISTAFED SYRUP

·· HISTAFED EXPECTORANT SYRUP
·· HISTAZINE TABS

·· HYCAMTIN HARD CAPS

·· HYDROCORTISONE TABS

·· HYDROXYCARBAMID CAPS
·· HYPNODORM TABS

·· HYTRIN ( )כל המינוניםTABS

·· IBUFEN ( )כל המינוניםCAPLETS

·· IBUPROFEN 200 mg CAPLETS
·· IBUPROFEN FORTE CAPLETS
·· ICLUSIG F.C TABS

·· IKACLOMIN TABS

·· IKACOR ( )כל המינוניםTABS

·· IKAPRESS S.R ( )כל המינוניםTABS

·· IMATINIB TEVA ( )כל המינוניםF.C TABS
·· IMBRUVICA CAPS

·· IMITREX ( )כל המינוניםTABS

·· IMNOVID ( )כל המינוניםCAPS
·· IMODIUM CAPS

·· IMPAVIDO ( )כל המינוניםHARD CAPS
·· IMURAN ( )כל המינוניםF.C TABS
·· INCIVO TABS

·· INDOVIS CAPS

·· INLYTA ( )כל המינוניםTABS

69

·· INSPRA ( )כל המינוניםF.C TABS

·· INVEGA ( )כל המינוניםE.R TABS
·· IPECAC SYR

·· IRESSA TABS

·· ISENTRESS F.C TABS

·· ISOKET SPRAY METERED DOSE SPRAY
·· ITRANOL CAPS  

·· IXEL ( )כל המינוניםCAPS

·· JAKAVI ( )כל המינוניםTABS

·· KEMADRIN TABS
·· KIVEXA F.C TABS

·· KLARIDEX CAPLETS

·· KOMBIGLYZE XR ( )כל המינוניםE.R TABS
·· KONSYL EASY MIX

(Sugar Free) & ORANGE POWDER

·· KUKIDENT CREAM & TABS
·· LAEVOLAC SOLUTION
·· LAIF 600 F.C TABS

·· LAMICTAL ()כל המינונים
DISPERSIBLE & CHEWABLE TABS

·· JANUET ( )כל המינוניםTABS

·· LAMISIL TABS

·· JANUVIA ( )כל המינוניםTABS

·· LAMIVUDINE TEVA TABS

·· JANUET XR ( )כל המינוניםE.R TABS
·· JARDIANCE ( )כל המינוניםF.C TABS

·· JUNGBORN GRANULES & TEA BAGS
·· JUXTAPID CAPS

·· KALBETEN SUSPENSION

·· KALBETEN FORTE SUSPENSION & TABS
·· KALETRA ( )כל המינוניםF.C TABS
·· KALGARON SPRAY
·· KALSINUS TABS
·· KALURIL TABS

·· KALYDECO F.C TABS
·· KANK-A LIQ

·· KAOPECTIN SUSPENSION
·· KARIN ( )כל המינוניםTABS
·· KATADOLON PR TABS

·· LAMIVUDINE / ZIDOVUDINE TEVA TABS
·· LAMOGINE ( )כל המינוניםTABS
·· LANOXIN PG ELIXIR

·· LANSO ( )כל המינוניםCAPS

·· LANSOPRAZOLE TEVA ( )כל המינוניםCAPS

K-L

·· LETROZOLE DEXCEL TABS
·· LETROZOLE TEVA TABS
·· LEUCOVORIN TABS

·· LEUKERAN F.C TABS

·· LEVETIRACETAM TEVA ( )כל המינוניםTABS
·· LEVETRIM ( )כל המינוניםTABS
·· LEVITRA ( )כל המינוניםTABS
·· LEVO TABS

·· LEVOFLOXACIN TEVA ( )כל המינוניםTABS
·· LEVOPAR PLUS ( )כל המינוניםCAPS
·· LEXIVA F.C TAS

·· LICARBIUM TABS
·· LIPANOR CAPS

·· LIPITOR ( )כל המינוניםF.C. TABS
·· LITORVA ( )כל המינוניםTABS
·· LIVIAL TABS

·· LOPERAMIDE CAPLETS

·· LANTON ( )כל המינוניםGASTRO-RESISTANT CAPS ·· LOPERID CAPS
·· LANVIS TABS

·· LOPI-CARE TABS

·· LAXADIN TABS

·· LORASTINE TABS

·· LARIAM TABS

·· LAXIKAL FORTE TABS
·· LENITIN TABS

·· LENVIMA HARD CAPS

·· LEPONEX ( )כל המינוניםTABS

·· LERCANIDIPINE TEVA ( )כל המינוניםTABS
·· LERCAPRESS TABS

·· LOPRESOR DIVITABS
·· LORATADIME TABS

·· LORATADINE TEVA TABS
·· LORATRIM SYRUP
·· LORIVAN TABS
·· LORMYX TABS

·· LOSARDEX ( )כל המינוניםTABS
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 תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים,לידיעת הציבור
. ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך,תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת
 תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת:בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל
. יש חובה ליטלה, החולה חייב לקבלה,הרופא

D-E
·· DOPICAR TABS

·· EPIVIR ( )כל המינוניםF.C TABS

·· FAMOTIDINE TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· FORIC PREGNANCY TABS

·· DOXY 10 CAPS

·· ERIVEDGE CAPS

·· FANAPT ( )כל המינוניםTABS

·· FORXIGA F.C TABS

·· DOSTINEX TABS
·· DOXYLIN TABS

·· ERDOTIN CAPS

·· ERYTHRO-TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· DULOXETINE DR TEVA ( )כל המינוניםCAPS

·· ESBRIET HARD CAPS

·· DUPHASTON F.C TABS

·· ESTELLE-35 TABS

·· DUODART CAPS

·· DUPLEX ( )כל המינוניםCOATED TABS
·· EASYLAX TABS

·· EBIXA ( )כל המינוניםTABS
·· EDRONAX TABS
·· EDURANT TABS

·· EFEXOR XR ( )כל המינוניםE.R CAPS
·· ELATROL ( )כל המינוניםTABS
·· ELATROLET TABS

·· ELIQUIS ( )כל המינוניםF.C TABS
·· ELLA TABS

·· ELTROXIN ( )כל המינוניםTABS
·· EMEND ( )כל המינוניםCAPS
·· EMETICS CAPS
·· EMILIY TABS

·· EMTRIVIR F.C TABS*

·· ENALADEX ( )כל המינוניםTABS

·· ENALAPRIL ( )כל המינוניםTABS
·· ENCYPALMED DRAGEES

·· ENTECAVIR TEVA F.C TABS*

·· ENTRESTO ( )כל המינוניםF.C TABS
·· ENTUMIN TABS

·· EPANUTIN CAPS

·· ESCITALOPRAM TEVA ( )כל המינוניםTABS
·· ESTO ( )כל המינוניםF.C. TABS
·· ESTRACYT CAPS

·· ESTROFEM ( )כל המינוניםTABS

·· ETODOLAC ER TEVA ( )כל המינוניםE.R TABS
·· ETODOLAC TEVA TABS

·· ETOPAN ( )כל המינוניםTABS

·· ETOPAN XL ( )כל המינוניםE.R TABS
·· EUCARBON TABS

·· EUCREAS ( )כל המינוניםF.C. TABS
·· EUTHYROX ( )כל המינוניםTABS
·· EVIANA TABS

·· EVIPLERA F.C TABS
·· EVISTA TABS

·· EVITOL ( )כל המינוניםCAPS & TABS
·· EXCEDRIN CAPLETS

·· EXELON ( )כל המינוניםCAPS

·· EXFORGE ( )כל המינוניםF.C TABS
·· EXIDOL CAPLETS

·· EXJADE ( )כל המינוניםDISPERSIBLE TABS
·· EXVIERA F.C TABS
·· EXVIERA TABS

·· EZETROL TABS

·· FAMPYRA TAB

·· FASIGYN TABS

·· FEBURIC F.C TABS
·· FEMARA F.C TABS
·· FEMINET TABS

·· FEMOZOL F.C TABS
·· FENISTIL DROPS

·· FENTORA ( )כל המינוניםBUCCAL TABS
·· FERRIFOL TABS

·· FERRIPEL-3 SYRUP

·· FERRIPROX F.C TABS
·· FERROCAL TABS  

·· FERROGRAD FOLIC TABS

·· FEXOFENADINE TEVA ( )כל המינוניםF.C TABS
·· FINASTERIDE TEVA TABS
·· FIRDAPSE TABS

·· FLAGYL ORAL SUSPENSION
·· FLAME TABS

·· FLORET TABS

·· FLUANXOL TABS

·· FLUCANOL ( )כל המינוניםCAPS

·· FLUCONAZOLE TEVA ( )כל המינוניםCAPS
·· FLUTINE CAPS

·· FOLEX 400 NEW FORMULATION CAPS
·· FOLI 5 TABS

·· FOLIC ACID ( )סם אוןTABS TABS

·· FOLIC ACID 5MG, 10MG ( )רקחTABS

F-H

·· FOROL TABS

·· FOSALAN ( )כל המינוניםTABS

·· FOSALAN ONCE WEEKLY 70 mg TABS
·· FOSAVANCE TABS
·· FRISIUM TABS
·· FUCIDIN TABS
·· FUSID TABS

·· FYCOMPA ( )כל המינוניםF.C. TABS

·· GABAPENTIN INOVAMED ( )כל המינוניםCAPS
·· GABAPENTIN TEVA ( )כל המינוניםCAPS
·· GALVUS TABS

·· GASTRO ( )כל המינוניםF.C. TABS
·· GAZIM X TABS

·· GEODON ( )כל המינוניםCAPS
·· GILEX ( )כל המינוניםCAPS

·· GIOTRIF ( )כל המינוניםF.C TABS

·· GLIMEPIRIDE TEVA ( )כל המינוניםTABS
·· GLIVEC F.C TABS & CAPS
·· GLUBEN TABS

·· GLUCOMIN CAPLETS

·· GLUCOPHAGE CAPLETS
·· GLUCO-RITE TABS

·· GRAMSE PIRIN 325 MG E.C TABS
·· GYNERA TABS

·· HALDOL DROPS & TABS

·· HALOPER ( )כל המינוניםTABS
·· HARMONET TABS

*מותר בטיפול כרוני בהוראת רופא
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 תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים,לידיעת הציבור
. ואם לאו יש לפנות לרב מוסמך,תחליף לתרופה מתוך רשימת התרופות שבחוברת
 תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת:בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל
. יש חובה ליטלה, החולה חייב לקבלה,הרופא

C
·· CANDESARTAN PLUS TEVA TABS

·· CILARIL PLUS TABS

·· COLESTID POWDER

·· DEPREXAN DRAGEES

·· CANDOR PLUS TABS

·· CILAZAPRIL TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· COLPERMIN E.C HARD GELATIN CAPS

·· DES-LORATADIM TABS

·· CANDOR ( )כל המינוניםTABS

·· CAPECITABINE INOVAMED ()כל המינונים

·· CILAZAPRIL PLUS TEVA TABS
F.C TABS

·· CAPECITABINE TEVA ( )כל המינוניםF.C TABS
·· CAPHOSOL SOL

·· CAPRELSA ( )כל המינוניםTABS
·· CARBAGLU TAB

·· CARDILOC ( )כל המינוניםTABS
·· CARDIOPIRIN TABS

·· CARDOXIN FORTE TABS
·· CARTIA E.C. TABS

·· CARVEDEXXON ( )כל המינוניםTABS

·· CARVEDILOL TEVA ( )כל המינוניםTABS
·· CASODEX ( )כל המינוניםTABS
·· CATAFLAM TABS
·· CEFOVIT CAPS

·· CEFOVIT FORTE CAPS

·· CELCOX ( )כל המינוניםCAPS

·· CELEBRA ( )כל המינוניםCAPS

·· CELLCEPT ( )כל המינוניםCAPS & TABS
·· CEMIDIN 400 CAPLETS
·· CERAZETTE TABS

·· CERTICAN ( )כל המינוניםTABS

·· CERTICAN DISPERSIBLE TABS
·· CHAMPIX ( )כל המינוניםTABS

·· CHARCODOTE AQUEOUS SUSPENSION
·· CIALIS ( )כל המינוניםF.C TABS
·· CILARIL ( )כל המינוניםTABS
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·· CIMIDONA TABS

·· CINACALCET TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· CINACALCET-TRIMA ( )כל המינוניםTABS
·· CIPRALEX ( )כל המינוניםF.C TABS

·· COLOTAL TABS

·· COMBIVIR TABS

·· COMPETACT F.C TABS

·· CONCERTA ( )כל המינוניםE.R TABS
·· CONCOR ( )כל המינוניםTABS

·· CIPRAMIL ( )כל המינוניםTABS

·· COPEGUS TABS

·· CIPROFLOXACIN TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· CORTISONE ACETATE TABS

·· CIPRODEX ( )כל המינוניםTABS & CAPLETS

·· CORTIMENT P.R TABS

·· CIRCADIN P. R TABS

·· COUMADIN ( )כל המינוניםTABS

·· CITRAFLEET POWDER FOR ORAL SOLUTION

·· CREON MICRO GRANULES

·· CITALOPRAM TEVA SCORED TABS
·· CLARINASE REPETABS TABS

·· CLARITHROMYCIN TEVA ( )כל המינוניםTABS
·· CLONEX ( )כל המינוניםTABS
·· CLONNIRIT TABS
·· CLOOD TABS

·· CLOPIDOGREL TEVA TABS
·· CLOPIXOL TABS

·· CLOPIXOL ORAL DROPS

·· CODABROL SYRUP & TABS

·· COD-ACAMOL ( )כל המינוניםTABS
·· COD-GUAIACOL SYRUP
·· CODICAL TABS

·· CO-DIOVAN ( )כל המינוניםF.C TABS
·· CODIVIS S.R. CAPS
·· COLCHICINE TABS

·· COLDEX CAPLETS & TABS

·· CREON ( )כל המינוניםCAPS

·· CRESTOR ( )כל המינוניםTABS

·· CRIXIVAN ( )כל המינוניםCAPS

·· CURATANE ( )כל המינוניםCAPS

·· CYMBALTA ( )כל המינוניםG.R CAPS

·· CYSTADANE POWDER FOR SOLUTION
·· CYSTAGON ( )כל המינוניםHARD CAPS
·· CYTOTEC TABS

·· DAKLINZA ( )כל המינוניםF.C TABS
·· DAKTARIN ORAL GEL

·· DALACIN C ( )כל המינוניםCAPS
·· DALIRESP TABS

·· DANOL 200 CAPS
·· DEKINET TABS

·· DENTIN SOLUTION

·· DEPALEPT E.C TABS & SOLUTION & TABS
·· DEPALEPT CHRONO S.R. TABS

C-D

·· DERALIN ( )כל המינוניםTABS
·· DESLORATADINE - TRIMA TABS

·· DESLORATADINE TEVA F.C TABS

·· DESMOPRESSIN TEVA ( )כל המינוניםTABS
·· DETRUSITOL SR ( )כל המינוניםCAPS

·· DEXAMETHASONE ( )כל המינוניםTABS
·· DEXAMOL CAPLETS

·· DEXAMOL COLD DAY & NIGHT
·· DEXAMOL KID

CARE CAPLETS

RASPB. FLAV. & SUGAR FREE SYRUP

·· DEXAMOL KID SYRUP RASPB. FLAV. SYRUP
·· DEXAMOL PLUS CAPLETS

·· DEXAMOL SINUS DAY & NIGHT

CARE CAPLETS

·· DIACEREIN TEVA CAPS
·· DIANE 35 TABS
·· DIATRIM CAPS

·· DIBENYLINE CAPS
·· DICLECTIN TABS

·· DIFICLIR F.C TABS

·· DIGOXINA KERN-PHARMA TABS
·· DILATAM 120 SR TABS

·· DILATAM 240 CD TABS

·· DILTIAZEM TEVA ( )כל המינוניםTABS
·· DIOVAN ( )כל המינוניםF.C TABS
·· DISEPTYL SUSPENSION

·· DISEPTYL FORTE CAPLETS
·· DISOTHIAZIDE TABS

·· DONEPEZIL TEVA ( )כל המינוניםTABS
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A-C

רשימת תרופות כשרות לפסח
:ABC לפי סדר
·· ABILIFY ( )כל המינוניםTABS

·· AHISTON TABS

·· ARAVA ( )כל המינוניםTABS

·· BEKUNIS DRAGEE

·· ABROL TABS

·· ALENDRONATE - TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· ARESTIN SUBGINGIVAL PWD

·· BENAZEPRIL TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· ABITREN 100 S.R TABS

·· ALDACTONE TABS

·· ACAMOL CAPLETS & TABS

·· ALFU-KAL XL TABS

·· ACAMOL FOCUS CAPLETS

·· ALFUZOSIN ER TEVA E.R TABS

·· ACAMOL TO-GO CAPLETS

·· ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT DAY & NIGHT
·· ACAMOL TSINUN CLASSIC DAY & NIGHT

·· ALKASOLVE E.C TABS

CAPLETS

CAPLETS

·· ACAMOLI FOR BIG KIDS TUTTI-FRUTTI FLAV.

SYRUP

·· ACAMOLI FRUIT FLAVOUR SYRUP

·· ALLERGYX TABS

·· ALLORIL ( )כל המינוניםTABS

·· ALPRALID ( )כל המינוניםTABS

·· ACERIL ( )כל המינוניםTABS

·· AMARYL ( )כל המינוניםTABS

·· ACETOSAL TABS

·· AMBIEN CR ( )כל המינוניםTABS

·· ACROSE ( )כל המינוניםTABS

·· ACTIQ ( )כל המינוניםORAL TRANSMUCPSAL

·· ALKERAN TABS

·· AMIODACORE TABS
LOZENG

·· AMLODIPINE TEVA ( )כל המינוניםTABS

·· ACTIVELLE F.C TABS

·· AMLODIPINE PHARMASWISS ( )כל המינוניםTABS

·· ACTOS ( )כל המינוניםTABS

·· AMOXICLAV-TEVA 875 TABS

·· ACTONEL ONCE A MONTH F.C TABS
·· ACYCLO-V ( )כל המינוניםTABS

·· AMLOW ( )כל המינוניםTABS
·· AMRIXAL 30 CAPS

·· ADEMPAS ( )כל המינוניםF.C TABS

·· ANAFRANIL TABS

·· ADEX FORTE CAPLETS

·· ANAGRID 0.5 CAPS

·· ADEX CAPLETS

·· ADIZEM CD ( )כל המינוניםC.R CAPS
·· ADOLAN LIQ

·· ADVAGRAF ( )כל המינוניםP.R CAPS
·· AERIUS TABS

·· AFINITOR ( )כל המינוניםTABS
·· AGGRENOX CAPS

·· AGIOCUR GRANULES
·· AGIOLAX GRANULES

·· ANAFRANIL SR TABS

·· ARCOXIA ( )כל המינוניםTABS
·· ARICEPT ( )כל המינוניםTABS
·· ARIMIDEX TABS

·· ARIPLY ( )כל המינוניםTABS

·· ARTHROTEC ( )כל המינוניםTABS
·· ARTOFEN ( )כל המינוניםTABS
·· ASACOL ( )כל המינוניםTABS

·· ASENTA ( )כל המינוניםF.C TABS
·· ASPIRIN 500 TABS

·· ASPIRIN CARDIO TABS

·· ASSIVAL ( )כל המינוניםTABS

·· ATACAND ( )כל המינוניםTABS

·· APHTA-CARE PLUS GEL & SPRAY
·· APHTAGONE ZN GEL & SPRAY

·· BETMIGA ( )כל המינוניםP.R TABS
·· BETNESOL TABS

·· BEZAFIBRATE S.R. TABS

·· BICALUTAMIDE INOVAMED ( )כל המינוניםTABS
·· BICALUTAMIDE TEVA ( )כל המינוניםTABS
·· BIODROXIL CAPS

·· BISOPROLOL FUMARATE INOVAMED
( )כל המינוניםF.C TABS

·· BONEFOS TABS

·· ATTENT TABS

·· ATZIRUT X TABS
·· AUBAGIO TAB

·· AUGMENTIN ( )כל המינוניםTABS

·· AVODART SOFT CAPS

·· ANGELIQ F.C TABS

·· BETISTINE TABS

·· ATRIPLA F.C TABS

·· ATORVASTATIN TEVA ( )כל המינוניםF.C.TABS

·· ANASTROZOLE TEVA TABS
·· ANDROXON TESTOCAPS

·· BETAREN 100 S.R TABS

·· BITNIX TABS

·· AUGMENTIN BID 875MG TABS

·· ANDROCUR ( )כל המינוניםTABS

·· BATAHISTINE TEVA TABS

·· ATACAND PLUS TABS

·· ANASTROL TABS

·· ANASTROZOLE INOVAMED F.C TABS

·· BELARA TABS

·· AVILAC SYRUP
·· AZENIL CAPS

·· BABY GUM ORAL GEL
·· BABYZIM DROPS

·· BACLOSAL ( )כל המינוניםTABS

·· BARACLUDE ( )כל המינוניםF.C TABS

·· BONDORMIN TABS
·· BONSERIN TABS

·· BOSULIF ( )כל המינוניםF.C TABS
·· BREXIN SCORED TABS

·· BRINTELLIX ( )כל המינוניםF.C TABS*

·· BRONCHOLATE PLUS NEW FORMULA TABS  
·· BROTIZOLAM TEVA TABS
·· B-SIX 300 TABS

·· BUCCOLAM SOLUTION
·· BUDESON E.C. CAPS

·· CABOTRIM 0.5 , 1, 2 TABS

·· CADEX ( )כל המינוניםTABS & CAPLETS
·· CALCILESS E.C. TABS

*מותר בטיפול כרוני בהוראת רופא
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ויטמינים ,מינרלים ותוספי תזונה

שם פריט באנגלית

 ACIDOPHILUS WITH PECTINאצידופולוס עם פקטין

 VITAMIN E 400 IUויטמין  400 Eיב"ל

דרך חיים

כמוסות

לאוכלי קטניות

 NIRVANA MAXנירוואנה מקס

ד"ר פישר

כמוסות

 VITAMIDYNE D 400IUויטמידין  400יחב"ל

ד"ר פישר

טיפות

 VITAMIDYNE BABY 200IUויטמידין ּבייּבי  200יחב"ל

ד"ר פישר

טיפות

הדס

טבליות

מותג/
יצרן /ספק

צורת
הגשה

הערות

שם פריט בעברית

 AL-TZIRUT FORTE HADASאל צירות פורטה

דרך חיים

כמוסות

 AL-TZIRUT SYRUP HADASאל-צירות

הדס

סירופ

דרך חיים

כמוסות

 CALCIUM CITRATR HADASסידן ציטראט

הדס

טבליות

 CHIZUKIT FORTE BLISTER HADASחיזוקית פורטה

הדס

טבליות

 CHIZUKIT FORTE BLISTER HADASחיזוקית פורטה

הדס

טבליות

 CHIZUKIT GOLD BLISTER HADASחיזוקית גולד

הדס

טבליות

 CRANBERRY HADASחמוציות

הדס

טבליות

 CRANBERRY HADASחמוציות

הדס

טבליות

 FOLIC ACID 400MCG HADASחומצה פולית

הדס

טבליות

הדס

טבליות

הדס

כמוסות

הדס

כמוסות

דרך חיים

טבליות

 IRON ADIF HADASברזל עדיף 100

הדס

טבליות

דרך חיים

טבליות

 IRON ADIF HADASברזל עדיף 30

הדס

טבליות

דרך חיים

טבליות

הדס

טבליות

 OMEGA 3 600MGאומגה  600 3מ"ג

דרך חיים

כמוסות

 MULTI-VITAMIN + MINERAL HADASמולטי ויטמין ומינרל

הדס

טבליות

 OMEGA 3 950MGאומגה  950 3מ"ג

דרך חיים

כמוסות

MULTI-VITAMIN + PREGANT WOMEN HADAS

הדס

טבליות

דרך חיים

כמוסות

 PASSIFLORA HADASפסיפלורה

הדס

כמוסות

דרך חיים

כמוסות

 PROBIOTICA + HADASפסיפלורה

הדס

כמוסות

דרך חיים

טבליות

 PROBIOTICA + HADASפרוביוטיקה

הדס

כמוסות

דרך חיים

טבליות

 PROBIOTICA + KIDS HADASפרוביוטיקה אבקה

הדס

אבקה

דרך חיים

טבליות

 REGYON DAY HADASרגיעון יום

הדס

טבליות

דרך חיים

טבליות

הדס

טבליות

MSM

דרך חיים

טבליות

הדס

טבליות

ויטמין  B12למציצה+חומצה פולית

דרך חיים

טבליות

 VITAMIN C 1000 + ROSE HIPSויטמין  1000 Cמ"ג בתוספת פקעות ורדים

דרך חיים

טבליות

 VITAMIN C 500 + ROSE HIPSויטמין  500 Cמ"ג בתוספת פקעות ורדים

דרך חיים

טבליות

 VITAMIN C 500 MGויטמין  500 Cמ"ג

דרך חיים

טבליות

 VITAMIN D 400IUויטמין  400 Dיב״ל

דרך חיים

טיפות

 CALCIUM CITRATE + VITAMIN Dקלציום ציטראט  +ויטמין

D

 CALCIUM MAGNEZ + ZINCקלציום מגנזיום  +אבץ

דרך חיים

כמוסות

 COENZYME Q10 200MGקואנזים  200 Q10מ"ג

דרך חיים

כמוסות

לאוכלי קטניות

 COENZYME Q10 50MGקואנזים  50 Q10מ"ג

דרך חיים

כמוסות

לאוכלי קטניות

דרך חיים

כמוסות

לאוכלי קטניות

דרך חיים

כמוסות

 FLASH FIGHTERקפליות תמציות צמחים

דרך חיים

קפליות

 GINKGO BILOBAג'ינקו בילובה

דרך חיים

כמוסות

 FOLIC ACID 400MCG HADASחומצה פולית

דרך חיים

כמוסות

 GINKGO BILOBA HADASג'ינקו בילובה

דרך חיים

טבליות

 CRANBERRY + VIT C&Eחמוציות +ויטמין

E&C

 EXTRA GARLIX 650שום 650

( IRON BIS GLYCINATE )EASY IRONברזל עדין  /ביס גליצינאט
 MAGNESIUM 500MGמגנזיום  500מ״ג
( MULTI 100 )NEWמולטי ( 100חדש)
 MULTI 9מולטי 9
( MULTI GOLD )NEWמולטי גולד (חדש)

 SUPER COENZYME Q10 100MGסופר קואנזים  100 10Qמ"ג
 SUPER OMEGA 3 600MGסופר אומגה  600 3מ"ג
 VITA CAL + Dויטה קל +

D

 VITA CAL + D + MINERALSויטה קל  + D +מינרלים
 VITA CAL 600MGויטה קל  600מ"ג
 VITAFLEXויטה פלקס
 VITAFLEX + MSMויטה פלקס +
VITAMIN B12 SUBLINGUAL + FOLIC ACID
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 VITAMIN E 200 IUויטמין  200 Eיב"ל

דרך חיים

כמוסות

לאוכלי קטניות

שם פריט באנגלית

להלן רשימת ויטמינים  ,מינרלים ותוספי תזונה שאין בהם חשש חמץ במרכיבי התכשיר  ,לא ידוע
לגבי הייצור .מיועדים לאלה הזקוקים להם לצורך רפואי ובוודאי בהוראת רופא.
הטבלה ממוינת לפי שם מותג /יצרן /ספק.
שם פריט בעברית

מותג/
יצרן /ספק

צורת
הגשה

הערות

 HILBE HADASחילבה

 MAVARIT HADASמעברית
מולטי לנשים הרות

 REGYON DAY + NIGHT HADASרגיעון יום+לילה
 REGYON NIGHT HADASרגיעון לילה
לאוכלי קטניות

SUPER MULTIVITAMIN + MINERAL HADAS

VITAMIN B 50 COMPLEX HADAS

סופר מולטי ויטמין

הדס

טבליות

קומפלקס 50B

הדס

טבליות

 VITAMIN C 1000 HADASויטמין 1000 C

הדס

לאוכלי קטניות

טבליות
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שם פריט בעברית

שם פריט באנגלית

 VITAMIN C 500 HADASויטמין 500 C
 VITAMIN C 500 TSTEROLS HADASאסטרול  C 500ויטמין
 VITAMIN D 400 DISPLAY 27 UNIT 120ויטמין

D

הדס

טבליות

הדס

טבליות

הדס

טבליות

שם פריט באנגלית

 IRON-3 DROPS FLORISאיירון - 3ברזל
DUBI'S MULTIVITAMIN
 BADAZמולטי ויטמין דוביס
JELLY 50 CAND

פלוריש

טיפות

פלוריש

ג׳לי

הדס

טבליות

JELLY 50 +
 MULTIVITAMINמולטי ויטמין דוביס
50 CAND BADAZ DUBI'S FLORIS

פלוריש

ג׳לי

הדס

טבליות

 OXIMAG 60 CAPS FLORISאוקסי מג

פלוריש

כמוסות

ויטאמד

טיפות

 SAMBUFLOR 60 TABLETS FLORISסמבופלור

פלוריש

טבליות

 VITAMIN B1 1000 MG FLORISויטמין

פלוריש

טבליות

פלוריש

טבליות

פלוריש

טבליות

כצט

טבליות

 VITAMIN C 500 BASIC FLORISויטמין 500 C

פלוריש

טבליות

כצט

טיפות

 VITAMIN C 500 BASIC 2+1 FLORISויטמין 500 C

פלוריש

טבליות

 CO-BIOTICקו-ביוטיק

לפידות

כמוסות

 VITAMIN C 500 BASIC FLORISויטמין 500 C

פלוריש

טבליות

 CALMANERVINקלמנרבין

מדיקיור

אליקסיר

 VITAMIN C 500 MG TABS FLORISויטמין 500 C

פלוריש

טבליות

 CALMANERVINקלמנרבין

מדיקיור

טבליות

VITAMIN D 400 HADAS

ויטמין D

 ZINC PICOLINATE HADASאבץ פיקולינט

 BABY D3 200IUביבי

D3

 FEMARELLפמארל

B1

טבע

כמוסות

 PHYTO GUARDפיטו גארד

טבע

כמוסות

 VITAMIN C 1000 SUPER FLORISויטמין  1200 Cסופר

 ALTERNA PLUSאלטרנה ּפלוס

כצט

כמוסות

 VITAMIN C 1200 ESTEROLS FLORISויטמין  1200 Cאסטרול

(כצט)  FOLIC 400פוליק 400
 TIPTIPOT VITAMIN Dטיפטיּפות ויטמין ִדי

לאוכלי קטניות

לאוכלי קטניות

 VITAMIN C 600 ESTEROLS FLORISאסטרול  600 Cויטמין

פלוריש

טבליות

 VITAMIN C ACTIVE FLORISאקטיב  Cויטמין

פלוריש

טבליות

פלוריש

טבליות

 MAGNESIUM DIASPORALמגנזיום דיאספורל

פרוטינה

גרנולות

לאוכלי קטניות

 MAGNESIUM DIASPORALמגנזיום דיאספורל

פרוטינה

טבליות מציצה

לאוכלי קטניות

רקח

טבליות

רקח

טבליות

לאוכלי קטניות

רקח

טבליות

לאוכלי קטניות

 MC - CALCIUM 600MGקלקציום  600מ״ג

מולטיקר

קפליות

 VITAMIN B1 100MGויטמין  100 B1מ״ג

רקח

טבליות

לאוכלי קטניות

D400

מולטיקר

קפליות

 SODIUM CHLORIDEסודיום כלוריד  500מ״ג

רקח

טבליות

 D-VIT 200&400די-ויּט

400 & 200

מדיקיור

טיפות

 D-VIT 400 IUדי-ויּט  400יחב״ל

מדיקיור

טבליות

מדיקיור

טבליות

 FEMINOLפמינול
 MAGNEZOOMמגנזום

מדיקיור

כמוסות

 NEUROBETICנאורוּבטיק

מדיקיור

קפליות

מדיקיור

כמוסות

מדיקיור

טבליות

 PLUVITON NEW FORMULAפלויטון חדש
 TRICARDIAטריקרדיה
 MC - CALCIUM + D400IUסידן  +ויטמין

 MC - FOLIC ACID 400MGחומצה פולית  400מק״ג
 MC - OMEGA 3אומגה 180 /120 3
 MC - Q10 100 MGקיו 10

מולטיקר

קפליות

מולטיקר

כמוסות

מולטיקר

טבליות

נווה פארמה

כמוסות

נווה פארמה

כמוסות

נטורל טאץ

טבליות

 ALOE FLORISאלוה

פלוריש

כמוסות

 B - CARD FLORISבי קארד

פלוריש

טבליות

 B - FOLIC FLORISח .פולית

פלוריש

טבליות

 B - NEUROL FLORISבי נאורול

פלוריש

טבליות

 CARBOFLOR FLORISקרבופלור

פלוריש

כמוסות

 D D - TAB'S FLORISויטמין

פלוריש

טבליות

 ANTI LEGS CRAMPSאנטי לג קרמּפס
 MAGNOX 520מגנוקס

520

 NT MEN'S FORMULAפורמולה לגבר
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מותג/
יצרן /ספק

צורת
הגשה

הערות

שם פריט בעברית

מותג/
יצרן /ספק

צורת
הגשה

הערות

לאוכלי קטניות

לאוכלי קטניות

 D 1000 VITAMIN D 1000 TAB FLORISויטמין

 AVAZINCאבזיניק
 ANACRODYNEאנקרודין
 FOLIC ACID 400MCGחומצה פולית  400מק״ג

לאוכלי קטניות
לאוכלי קטניות

לאוכלי קטניות
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רפואה קרובה לבוא
כללית מעמידה לשירותכם בכל הארץ רופא שבת וחג
אלעד
חצור
נתיבות

אופקים
טבריה

נתניה

אשדוד
ירושלים

עמנואל

בית שמש
כרמיאל

ביתר עילית

קריית גת
מגדל
העמק
רכסים

בני ברק
חיפה

מודיעין
עילית
צפת

כללית מאחלת פסח כשר ושמח לכל בית ישראל
לשירותכם:

