
מדריך תרופות
כשרות לפסח

תשפ"א



לישראל שליט"א  הרבנים הראשיים  לכב'  וברכה  תודה  שלמי 
טובה,  ובעצה  ההלכתית  בפסיקתם  לצידנו  עומדים   אשר 
והעובדים  הרבנים  צוות  ולכל  האגפים  ולראשי  למנכ"ל  וכן 
המסור ברבנות הראשית לישראל אשר עומדים לימיננו בעצה 
והכוונה לאורך כל השנה כולה והינם ממזכי הרבים. מן השמים 

יבורכו בכל מילי דמיטב בבריאות גופא ונהורא מעליא.

רשימת התרופות אושרה 
ע"י הרבנות הראשית לישראל

רשימת התרופות נערכה בשיתוף
עם ועד הכשרות של בד"צ העדה החרדית.

המחלקה לדת וכשרות

מדריך תרופות
כשרות לפסח

תשפ"א

2021

מר יוחנן לוקר יו"ר דירקטריון כללית
פרופ' אהוד דודסון מנכ"ל כללית
מר גדי כהן סמנכ"ל ראש חטיבת 

לוגיסטיקה ותשתיות
 הרב צבי הרשקוביץ סגן מנהל 

מחלקת דת וכשרות
הרב אברהם קונסקי מנהל שיווק ארצי 

מגזר חרדי
מר מרק לוין מנהל מחלקת רוקחות 

ופרמקולוגיה
מר יורם סגל סמנכ"ל חטיבת קהילה

רותי אופטובסקי סמנכ"לית, ראש חטיבת 
שירות 

מגיסטר אלינה שטיינברג מרכזת בכירה 
גנריקה בכללית

ד"ר הרב שמעון אמסלם מומחה עולמי 
בתעשיית התרופות

הרב שלמה קוסובסקי מפקח כשרות 
ארצי

חנה קוריץ מנהלת פרסום ודוברות מגזר 
חרדי

איילה קצב מנהלת לשכת הרב

העניינים

תודות

הקדמה 

 מכתבי ברכה 

מדריך הלכתי לנטילת תרופות בפסח 

נוסח שטר מכירת חמץ לחברות התרופות

 תרופות כשרות לפסח לפי א -ב

תחליפי חלב, מזון לתינוקות ומזון ייעודי 

 תוספי תזונה 

פעילות רבנות כללית בנושאי דת וכשרות

פעילות כללית במגזר החרדי 

4
6

12

15

19

61

74

88

106

תוכן

23



בפתח הדברים

כבוד הרבנים הגאונים היושבים על מדין, 
רבני הערים השכונות והקהילות, אנשי 
עמך  וכלל  ורוקחות  רוקחים  הרפואה, 
בית ישראל הנצרכים לשימוש בתרופות 
בחג הפסח, ישלח להם ה' רפואה שלימה 

במהרה

מערך כשרות התרופות לפסח דורש תשומות 
ניהוליות ומשאבים רבים. זכינו לעמוד בראשות 
מערך הכשרות של כללית ומתוקף זה גם מערך 
כשרות התרופות לפסח, אשר הינו מיזם יחיד 
מסוגו ואור לרבים, המרכז את כל התרופות 

בסיווג כשרותן לפסח.

בהפקת המדריך המקצועי שבידכם שותפים 
והרפואה,  ההלכה  מעולמות  וטובים  רבים 
וזכות היא לומר להם תודה על היותם לעזר 
ולאחיסמך עד שאנו זוכים לברך על המוגמר.

כללית  הנהלת  אכסניה,  בכבוד  פותחים 
לוקר,  יוחנן  מר  הדירקטוריון  יו"ר  הנכבדה, 
לסמנכ"ל  וכן  דודסון  אהוד  פרופ'  המנכ"ל 

חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות מר גדי כהן.

במלאכת  הורכבה  שלפניכם  הרשימה 
מחשבת יסודית לה היו שותפים רבני ומומחי 

הראשית  הרבנות  רבני  בשיתוף  כללית 
לישראל, ועד הכשרות של בד"צ 'העדה 
ברחבי  ובדצי"ם  כשרות  וגופי  החרדית' 
 העולם ואושרה על ידי הרבנות הראשית 
לישראל וכבוד הרבנים הראשיים שליט"א 
 הראשל"צ הגר"י יוסף והרה"ר הגר"ד לאו 

וכבר 'איתמחי גברא ואיתמחי קמיעא' וזכינו 
בעזרת ה' יתברך שמדריך זה משמש זה שנים 
רבות את כלל הציבור ומהווה כלי עזר מקצועי 
מוסמך לרבנים והעוסקים בהוראה וברפואה 
ואת כלל העוסקים בבריאות מכל הארגונים 
הי"ו ומשמש מדריך מוסמך ממנו שואבים יתר 
הקופות את המידע והפירוט אודות כשרות 

התרופות לפסח ממדריך זה.

נודה לה' בכל לבב על הזכות הגדולה להביא 
את המידע החשוב והנחוץ ולעמוד לימין חולי 
על חג הפסח  לסייע בעדם לשמור  ישראל 
כהלכתו מחד ולשמור על ציווי ה' 'ונשמרתם 

מאוד לנפשותיכם' בחדא מחתא. 

פניות  חידוש" נוכח  ללא  מדרש  בית  "אין 
שהגיעו אלינו מהציבור כי ישנו משאף הנלקח 
ובגרון בחייך  טוב   דרך הפה המותיר טעם 
 וכאמור לעייל אף שהפוסקים מתירים זאת בשופי

בס"ד

ולו את החשש  להסיר  על מנת  זאת  ובכל 
משאף  את  זו  בשנה  בדקנו  ביותר,  הקל 
המקצועי:  בשמו  או  הפופלרי  ה"ונטולין" 
 DISKUS VENTOLIN אבקה לשאיפה דרך הפה.
 ומצאנו כי כל מרכיביו כשרים לפסח ללא חשש.
בשורה טובה נוספת: בשנה זו אנטיביוטיקה 
הבאים:  ובננה  תות  בטעמים  בתרחיף 
ויטמוקס 250 פורטה, מוקסיויט 250 פורטה 
בשמם  או  קאר 250 פורטה  אמוקסי  ו- 
 Vitamox 250 Forte ,Moxyvit 250 Forte הלועזי

Amoxy care 250 Forte הינם כשרים לפסח.

ציווי התורה "וחי בהם" עומד כנר לרגלנו 
ועל כן נחזור ונדגיש כי חולה הזקוק במצוות 
הרופא להשתמש בתרופה כמזור לרפואתו, 
אף אם לא נמצאה התרופה במדריך זה, 
חלילה שלא יעשה דין לעצמו וימנע מלצרוך 
את התרופה אלא חובה עליו להתייעץ עם 
עליו  עניין  לגופו של  ובכל שאלה  רופאו 
להפנות את השאלה לרב מוסמך הפוסק 
 בדיני רפואה והלכה ולפעול ככל אשר יורה.

הביקוש העצום למדריך התרופות ומכתבי 
התודה והברכה הרבים מעידים על נחיצות 

המידע לעם ישראל ומשמש עבורנו כעידוד 
להמשיך וביתר שאת בעבודת הקודש.

הפקת המדריך הינה נדבך במערך המקיף 
בכללית  וכשרות  לדת  המחלקה  של 
ההלכה  שומרי  המוודאת שהמטופלים 
והכשרות בישראל יהנו ממעטפת מושלמת 
ומקצועית בכל התחומים במתקני כללית 
ברחבי הארץ ובתוכם כשרות התרופות 

לחג הפסח.

כידוע חודש ניסן מסוגל לישועות כנאמר 
"החודש אשר ישועות בו מקיפות" והינו 
רפואה  המסמלים  בחודשים  מסובב 
וישועה, חודש אדר שראשי התיבות שלו 
אייר שראשי  וחודש  רופאך  ד'  אני  הם 
התיבות שלו הם אני י' רופאך, ובעמדנו 
בפתחו של חודש כזה זהו העת לאחל לכל 
בית ישראל בריאות איתנה, ויתקיים בנו 
י ְבִמְצַרִים  ר ַשְׂמתִּ ֲחָלה ֲאֶשׁ ל ַהמַּ הפסוק "כָּ

י ֲאִני ה’ רְֹפֶאָך". ֹלא אִשׂים ָעֶליָך כִּ

ומן הפסחים  הזבחים  מן  לאכול  ונזכה 
בפסח השתא בביאת גואל צדק, מהרה 

ייגלה, אמן כן יהי רצון.

ביקרא דאורייתא ובברכת פסח כשר ושמח
הרב מנחם לפקיבקר

רב כללית

45



67



לקראת מבצע פסח עם מנכ"ל כללית פרופ' אהוד דודסון 
וסמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות בכללית מר גדי כהן

הראשל"צ מרן הרב יצחק יוסף עם רב כללית הרב מנחם לפקיבקר 
בדיון מקיף על הערכות לפסח

הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו עם רב כללית הרב מנחם לפקיבקר 
בדיון הלכתי על כשרות תרופות לפסח

הרב לפקיבקר עם יו"ר דירקטוריון כללית מר יוחנן לוקר
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 בס"ד

 ת"וועד הכשרות שע"י  בד"צ העדה החרדית פעיה"ק ירושלים  
B.D.Z. KASHRUTH DEPARTMENT ORTHODOX COUNCIL of JERUSALEM 

 .Strauss St. P.O.B. 5006, Tel 26   02-6700200, טל: 5006, ת.ד. 26רח' שטראוס  
  .Fax 972-2-6254975פקס. 

 
 פ"א ט תש שב

 מכתב תודה וברכה 
 

 יע"ה ח כלליתהלי קופ"ראשי ומנלכבוד  

 אחדשה"ט,

תוף הפעולה המועיל והפורה על שי תודה והערכהבמילים אלו נבקש להביע 

 .פ"ארשימת התרופות המאושרות לפסח לשנת תשבהכנת חוברת 

ת המאמצים המרובים שהושקעו במיוחד ע"י הרב  אנו מוקירים ומעריכים א

ו למען ציבור  י"ה שמעון אמסלםהכללית וד"ר רב  –שליט"א  מנחם לפקיבקר

חמורה. תודות לקשרים ההדוקים בשלומי אמוני ישראל המקפידים על קלה כ

צרכן מספר אחד של , בתור עולםארץ ובשל כללית עם יצרני התרופות ב

הצליח לאסוף יחדיו את כל הנוסחאות והרכבי  נו תרופות בארץ, חפץ ה' ביד

כל הטעון בן את ולל לבדוק  ,לסווג ,. למייןכלל התרופות המשווקות בארץ

פעילים כדי  -בירור לגבי כל אחד מהמרכיבים שלהם, כולל החומרים הלא

הזקוק  ,ם יש במרכיביהם חומרים בחשש חמץ לתועלת הציבור הרחבלוודא א

 הבעל"ט.להם בימי הפסח 

בחודש אשר הישועות בו מקיפות, נזכה כולנו לרפואות וישועות ויקויים בנו  

  ים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך.רכל המחלה אשר שמתי במצ

 
 כשר ושמחפסח בברכת חג 

 
 

 הרב פנחס הכהן בינדר 
 ועד הכשרות 

 חרדיתהשע"י בד"צ העדה 
 ירושלים ת"ו

בלשכת רב הכללית הרב מנחם לפקיבקר, הרב אברהם קונסקי מנהל מגזר חרדי הנהלה ראשית 
הרב צבי הרשקוביץ סגן מנהל מחלקת דת וכשרות עם רבני הבד"צ של העדה החרדית

מומחי כללית בהנהלה ראשית והפורום המקצועי בדיון כשרות תרופות לפסח
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מדריך הלכתי לנטילת תרופות בפסח

הערות כלליות לתשומת לב הציבור: 
רשימת התרופות ותחליפי החלב בחוברת זו מתייחסת אך ורק לעניין חשש חמץ בפסח   •

ולא לכשרות בכל ימות השנה
תרופה שאיננה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה   •
מתוך רשימת התרופות שבחוברת, ואם לא יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת פוסקי ההלכה 
וגדולי ישראל: תרופה שאיננה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא החולה חייב לקבלה, יש 

חובה ליטלה. 
תרופות למחלות קשות/כרוניות מסוימות -אשר סומנו בכוכבית אדומה פירושם כי   •

בהוראת רופא יש לקחתם משום חשש פיקוח נפש.

על פי פסיקת פוסקי ההלכה וגדולי ישראל, כל סוגי הזריקות, פתילות, תכשירי חוקן, המשחות   •
הרפואיות המיועדות לשימוש חיצוני, כל חומרי החיטוי שעל פני העור, וכן כל סוגי הטיפות 
המיועדות לעיניים ולאזנים, 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.
בחוברת שלפניכם חלו עדכונים ויתכן כי 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 להתיר אותם עקב חששות חמץ 
וניתן לצרוך אותם בצורת כדורים או כמוסות שהם כשרים לפסח, על כן יש לברר ולהתייעץ 

עם הרופא: 
א. האם ניתן לקבל תרחיף אנטיביוטי אחר כשר לפסח המצוין בחוברת. 

ב. האם ניתן לקחת את התרופה בצורת הגשה שונה )טבליה(.
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.

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. אם עדיין קודם הפסח, ימכרם במכירת חמץ לנכרי ויקח מהם 

כל פעם לפי הצורך, ויכוון שלא לזכות בהן.

הרב מנחם לפקיבקר / רב כללית וראש המחלקה לדת וכשרות

תוספי מזון וויטמינים
במקרים רבים בהם הוויטמינים משמשים רק כתוסף מזון יום יומי ולא ניתנו בהוראת 

רופא ניתן לדלג על ימי חג הפסח ללא כל חשש בריאותי.

לאלו הזקוקים לכך לצורך רפואי גם בחג הפסח עפ"י הוראת רופא באנו ברשימה שעלה בידינו 
לבדוק את תכולתם והמובאת בחוברת זו.

לתשומת לב! על כל אחד להקפיד למכור במכירת החמץ את התרופות/ויטמינים 
ותוספי מזון הנמצאים בביתו.

תרופות הומאופטיות לפסח
בעקבות שאלות רבות שמגיעות אלינו בדבר כשרות תרופות הומאופטיות הננו להבהיר כי ברוב 
התרופות הנ"ל מעורב אלכוהול שהוא בחשש חמץ, ומאחר ואין לנו אפשרות לברור מדויק, 
איננו יכולים לפרסם רשימה מסודרת בנידון. ועל כן ייגש כל אחד למורה ההוראה שיפסוק לו 

מה עליו לעשות.
תרופות רבות 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 המגבש ומקשה את הכדור עשוי מעמילן דגן - חמץ.  •
תרופות המכילות ויטמינים מסוימים )כמו ויטמין E ויטמין C( המופקים 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’.   •
לעומת זאת משחות )קרם( וטיפות, פתילות, זריקות, תכשירים לאינהלציה, המעורב בהם   •

כוהל חמץ, אך מיועדים לשימוש חיצוני, ולא למתן דרך הפה מותרים לשימוש. 
תרופות הומאופתיות, פעמים רבות הצמח המהווה את יסוד התרופה הוא דגן או שהכוהל   •

המורכב בתוכו – חמץ.
בתרופות שיש עליהן חשש חמץ, אם ישנה אפשרות, יש להעדיף כדורים או קפסולות, על   •

פני סירופ נוזלי.

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 - מותר לו לקחת לרפואתו כדורי 
בליעה, אפילו אם הם מוקשים ע"י חומר חמץ, או ממותקים ע"י ציפוי חיצוני חמץ, באופן 

שכזה, יבלע אותן ולא ימיסן במים.
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תרופות המכילות קטניות, מותרות אף לחולה שאין בו סכנה.  •
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. יצוין כי 

הפתילות, תמיסת יוד ופולידין לסוגיו המיוצרים כיום בארץ, כשרים הם לפסח.
תרופות הומאופתיות, יש לוודא שהצמח המרכיב את יסוד התרופה אינו מחמשת מיני   •
דגן לכן אין להתירן בפסח רק אם נתברר שהאלכוהול המורכב בו אינו חמץ. )תרופות 
הומאופתיות המיוצרות בחו"ל, הרבה  מהן חמץ, שמכילות כוהל דגנים והמיוצרות בארץ, 
יש לוודא כנ"ל( ובאין סכנה, אין להתירן בפסח ויש להיוועץ עם הרופא על לקיחת תחליף 

לימי הפסח, ושומר מצוה לא ידע רע.
תרופה שאינה מופיעה ברשימת התרופות הכשרות לפסח מותר מן הדין לקיימה בפסח,   •
ואינו צריך לבערה או למכרה לנכרי. אך, נוהגין שמוכרין ארון התרופות במכירת חמץ לגוי. 
אולם חולה שמותר לו לקחת תרופות, מותר לו להוציא לצרכו תרופות מארון התרופות אף 

מהנמכר לנוכרי.

החש בכאבים קלים
החש בכאבים קלים ונזקק לתרופה, לא ייקח תרופה שיש בה חשש תערובת חמץ, ובמקום   •
צורך גדול, יש להקל לבלוע טבליה. רוב רובן של התרופות לשיכוך כאבים המיוצרות בארץ, 
נקיות מחשש חמץ. מותר לקנות אחר הפסח תרופה המכילה חמץ, עבור החולה, אף זה 

שאין בו סכנה, גם ממי שחשוד שלא מכר את חמצו כדין.

ביוזמה ברוכה פונים אנו מידי שנה אל כל מפעלי ויבואני התרופות בארץ, בבקשה לחתום על 
הרשאת מכירת החמץ )המוצגת בזה(. שמחים לציין כי לאחר מאמצים והשתדלות מרובה, 
רוב מפעלי ויבואני התרופות מוכרים את החמץ כדת וכדין באמצעות רב הכללית. מפעלי 
התרופות והיבואנים נענים ברצון ובהבנה, ובכך בא על תיקונו נושא "חמץ שעבר עליו הפסח"

כתב הרשאה לפסח תשפ"א
 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 כוח בלתי חוזר לפי 
חוקי המדינה, וכל טענה כגון "חוזה למראית עין"  או שההרשאה והקניינים 
נעשו למראית עין, לא תהיה קבילה כלל. 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 ניסן תשפ"א ועד כ"א בניסן 20:00 בערב תשפ"א

וע"ז באנו על החתום ביום _______________________________
שם החותם _______________________________________ 
חתימה ____________________________________________
חותמת ___________________________________________

המחלקה לדת וכשרות
טל’ ישיר: 03-6923275

מכירת חמץ של מפעלי התרופות
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 מרכז רפואי השרון
פתח תקווה

הרב ראובן שפירא

 מרכז רפואי יוספטל
אילת

הרב אייל אזולאי

 מרכז רפואי סורוקה
באר שבע

הרב עוזיאל אדרי

מרכז רפואי הרצפלד
גדרה

הרב רזיאל משה

מרכז רפואי מאיר
כפר סבא

הרב מימון ביטון

מרכז רפואי קפלן
רחובות

הרב רועי אילוז
הרב אפרים בן גד

מרכז רפואי בית לוינשטיין
רעננה

הרב שמואל חרמ"ץ

מדיקל סנטר
הרצליה

הרב חיים אושקי

מרכז רפואי כרמל
חיפה

הרב מאיר אינדיק

מרכז רפואי העמק
עפולה

הרב יוסף יצחק סגל

 מרכז רפואי שלוותה
הוד השרון

 מרכז רפואי בילינסוןהרב שמשון טל
פתח תקווה

הרב ישראל בבצ'יק

 מרכז רפואי גהה
פתח תקווה

הרב שלמה הרשקוביץ

מרכז רפואי שניידר
פתח תקווה

הרב אשר לבי

אילת

דרום

מרכז

שו״ש

דן-פ״ת 
ת״א

ירושלים

צפון
חיפה
וג״מ

 בית רבקה
פתח תקווה

הרב מאיר גלבר

הרב מנחם לפקיבקר
רב כללית 

ראש המחלקה לדת וכשרות

הרב צבי הרשקוביץ 
סגן מנהל מחלקת דת וכשרות

הרב שלמה קוסובסקי 
מפקח כשרות ארצי

מחלקת דת וכשרות 
רבני בתי החולים



הסבר כללי: 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 2021 ומופיעות בשמם המסחרי. כמו כן הוכנסו לחוברת התרופות הכשרות לפסח 

רשימת התרופות החדשות שאושרו ע"י משרד הבריאות.

רשימת התרופות מסודרת לפי ה-א.ב מתורגמת לעברית מנוקדת. 
שמות התרופות סודרו כשליד שם התרופה מצוינת צורת ההגשה:

 ,SYR = סירופ ,SUSP = תרחיף ,TABLS=טבליות ,CAPL=קפליות ,CAPS =כמוסות
DROPS = טיפות ,LOZ = מציצה ,SOL = תמיסה ,LIQ = נוזל

לאור שאלות רבות מצד הציבור, אנו מפרסמים בחוברת זו רשימה של 
תחליפי חלב אם ומזון רפואי המותרים לשימוש בפסח.

הבחירה

4.7 מיליון בוחרים כללית
כללית הינו ארגון הבריאות הגדול בישראל המעניק שירותי בריאות 

לכ-4.7 מיליון לקוחות, עם הרופאים הטובים ביותר, המרכזים 
הרפואיים המתקדמים ביותר והיחס האישי והמסור ללקוחות

צעד לפני
19בשביל הבריאות שלך



 ַטְבִליֹות ְאאּוַקְרּבֹון
ֱאֵארֹוֵבְנט ְּתִמיַסה ְלִאיְנהָלְצָיה

 ְּכמּוסֹות ַרּכֹות  ָאבֹוַדְרט
 ַטְבִליֹות ָאָבִזיִניק
 ַטְבִליֹות ְאִביָאַנה

 ִסירֹוּפ ָאִביָלק
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֱאִּביְקָסה

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ֲאִּביַרֶטרֹון ֶּטַבע 250 מ"ג
אבירטרון אס.קיי. ַטְבִליֹות

 ַטְבִליֹות ַאְּברֹול
 ְגַרנּולֹות ַאְגיֹוָלְקס

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ַאְגנּוָקְסטֹון
 ְּכמּוסֹות ּבִשְחרּור ְמֻמָּׁשְך ַאְדַבְגַרף

ַאדֹוָלן ְּתִמיָּסה
 ַטְבִליֹות ֱאדּוַרְנּט

ָאִדיֵזם CD )כל המינונים( ְּכמּוסֹות
 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַאֶדְמַפאס

 ַקְּפִליֹות ָאֶדְקס
 ַקְּפִליֹות ָאֶדְקס פֹוְרֶטה

 ַטְבִליֹות ֱאְדרֹוַנְקס
 ַטְבִליֹות ָאִהיְסטֹון

 ַטְבִליֹות אֹוַּבְגיֹו
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  אֹוְגֶמְנִטין

אֹוְגֶמְנִטין 875 ַטְבִליֹות
 ַאְבָקה ְלַהַכַנת ַּתְרִחיף*  ES  אֹוְגֶמְנִטין

 ְּכמּוסֹות אֹודֹוְמזֹו
 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות אֹוֵדְפֵסִיי

 ַטְבִליֹות ֱאְוִויְסָטה

 EUCARBON TABS 

 AEROVENT RESPIRATOR SOL 
 AVODART SOFT CAPS 

 AVAZINC TABS 

 EVIANA TABS 

 AVILAC SYRUP 

 EBIXA (כל המינונים) TABS 

 ABIRATERONE TEVA 250MG F.C TABS 

ABIRATERONE S.K TABS
 ABROL TABS 

 AGIOLAX GRANULES 

 AGNUCASTON F.C. TABS 

 ADVAGRAF (כל המינונים) P.R CAPS 

 ADOLAN 004% - SOL 
 EDURANT TABS 

 ADIZEM CD (כל המינונים) C.R CAPS 

 ADEMPAS (כל המינונים) F.C TABS 

 ADEX CAPLETS 

 ADEX FORTE CAPLETS 

 EDRONAX TABS 

 AHISTON TABS 

 AUBAGIO TAB 

 AUGMENTIN (כל המינונים) TABS 

 AUGMENTIN BID 875MG TABS 

 AUGMENTIN ES POWDER FOR SUSP 

 ODOMZO CAPS 

 ODEFSEY (כל המינונים) F.C TABS 

 EVISTA TABS 

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא

רשימת תרופות כשרות לפסח 2021

 EVIPLERA F.C TABS 

 OTEZLA (כל המינונים) TABS 

 UTROGESTAN (כל המינונים) SOFT GELATIN CAPS 

 OLANZAPINE ODT TEVA 
 ORDISPERSIBLE TABS (כל המינונים)

 OLANZAPINE TEVA (כל המינונים) TABS 

 OMNIC S.R CAPS 

 OMNIC OCAS P.R FILM-COATED TABS 

 OMEPRADEX - Z CAPLETS 

 OMEPRADEX - Z LIFE CAPLETS 

 OMEPRADEX (כל המינונים) CAPLETS 

 OMACOR CAPS 
 ONGLYZA (כל המינונים) TABS 

 ONDANSETRON INOVAMED 
 F.C TABS (כל המינונים)

 OSPOLOT TABS 

 OFEV SOFT CAPS 

 OPTALGIN TABS & DROPS & CAPLETS 

 OFLODEX CAPLETS 

 OFLOXACIN TEVA TABS 

 OPSUMIT F.C TABS 

 OCALIVA (כל המינונים) F.C TABS 

 OCSAAR (כל המינונים) TABS 

 OCSAAR PLUS F.C TABS 

 OXOPURIN CAPLETS 

 OXYCONTIN (כל המינונים) C.R. TABS 

 OXIS TURBUHALER 
 OXACATIN SYRUP 

 URALYT-U GRANULES 

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא

 ְמצּוּפֹות   ַטְבִליֹות ֵאוִויּפֵלָרה
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות אֹוֵטְזָלה

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  אּוְטרֹוֶגְסָטן
 אֹוַלְנַזִּפין ODT ֶּטַבע פורמולציה חדשה * 

)כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵמִסיסּות ַּבֶּפה

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות אֹוַלְנַזִּפין ֶּטַבע
 ְּכמּוסֹות אֹוְמִניק

 ְּכמּוסֹות אֹוְמִניק אֹוַקאס
אֹוֵמְּפַרֶדְקס - Z ַקְּפִליֹות

אֹוֵמְּפַרֶדְקס - Z לייף ַקְּפִליֹות
 )כל המינונים( ַקְּפִליֹות אֹוֵמְּפַרֶדְקס

 ְּכמּוסֹות  אֹוָמקֹור
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות אֹוְנְגִליָזה

 ִאינֹוַבֶמד   אֹוְנַדנֵסְטרֹון
)כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות

 ַטְבִליֹות אֹוְסּפֹולֹוט
 ְּכמּוסֹות  אֹוֶפב

 ַקְּפִליֹות &   ִטיּפֹות &   ַטְבִליֹות אֹוְּפַטְלִגין
 ַקְּפִליֹות אֹוְפלֹוֵדְקס

 ַטְבִליֹות אֹוְפלֹוְקָסִצין ֶּטַבע
   ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות אֹוְּפסּוִמיט

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות אֹוָקִלַיבה
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות אֹוְקַסאר

   ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות אֹוְקַסאר ְּפלּוס
 ַקְּפִליֹות אֹוְקסֹוּפּוִרין

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות אֹוְקִסיקֹוְנִטין
אֹוְקִסיס ּטּוְרּבֹוֳהֶלר ַמְשֲאף

 ִסירֹוּפ אֹוְקָסַקִטין
אּוַראִליט-U ְגַרנּולֹות
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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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות * אֹוִריִליָסה
אורילסה *

 ָלְכַסְניֹות אֹוַרְלֵטן ְטרֹוכ
 לׁשִתָּיה  אֹוַרמֹוְרפ ְּתִמיָסה

 ַטְבִליֹות אּוָרמֹוְקס
   )כל המינונים( ַטְבִליֹות אּוְרסֹוִליט

אּוְרסֹוַפאְלק 250 ְּכמּוסֹות
אּוְרסֹוַפאְלק 500 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות 

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ַקשֹות אֹוְרַפִדין
 ַּפְסָטה אֹוָרקֹוְרט

 ַּפְסָטה אֹוָרקֹוְרט ִא
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות אֹוְרָקְמִּבי
ֱאֵזאִּטיִניּב ְּטָבע ַטְבִליֹות

ֱאֵזאִּטיִמיּב ָסְנדֹוז ַטְבִליֹות
 ַטְבִליֹות ֱאֵזְטרֹול

 ְּכמּוסֹות ָאִזיְתרֹוִמיִצין ִאינֹוָבֶמד
 ְּכמּוסֹות ָאֶזִניל
 ַטְבִליֹות ֱאֶזקֹור

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ַאֶטאָזְנִביר ֶּטַבע
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָאָטאַקְנד

 ַטְבִליֹות ָאָטאַקְנד ְּפלּוס
 ַטְבִליֹות ֱאטֹודֹוַלק ֶּטַבע

 ְמצּוּפֹות   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֲאטֹוֵזט
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֳאּטֹוִמיק

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֱאטֹוִריקּוְקִסיב ֶדְקֵסל
 ְמצּוּפֹות   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְאטֹוִריקֹוְקִסיב ָּתרֹו

   ֱאטֹוִריקּוְקִסיב – ְּתִריָמה
)כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות 

 ORILISSA (כל המינונים) F.C TABS 

 ORILLISA 
 ORALTEN TROCHE LOZENGES 

 ORAMORPH ORAL SOLUTION 

 URAMOX TABS 

 URSOLIT (כל המינונים) TABS 

 URSOFALK 250 CAPS 

 URSOFALK 500 F.C TABS 

 ORFADIN (כל המינונים) HARD CAPS 

 ORACORT PASTE 

 ORACORT E PASTE 

 ORKAMBI F.C TABS 

 EZETINIB Teva 10mg TABS 
 EZETIMIBE SANDOZ TABS 
 EZETROL TABS 

 AZITHROMYCIN INOVAMED CAPS 

 AZENIL CAPS 

 EZECOR TABS 

 ATAZANAVIR TEVA (כל המינונים) CAPS 

 ATACAND (כל המינונים) TABS 

 ATACAND PLUS TABS 

 ETODOLAC TEVA TABS 

 ATOZET (כל המינונים) F.C TABS 

 ATOMIC (כל המינונים) TABS 

 ETORICOXIB DEXCEL (כל המינונים) TABS 

 ETORICOXIB TARO (כל המינונים) F.C TABS 

 ETORICOXIB - TRIMA 
 F.C TABS (כל המינונים)

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא
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 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ַאֶטְנט
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ַאְטִריְּפָלה

 )כל המינונים( ַקְּפִליֹות  ִאיּבּוֵפן
 ַקְּפִליֹות  200 מ"ג ִאיּבּוְפרֹוֶפן
 ַקְּפִליֹות ִאיּבּוְפרֹוֶפן פֹוְרֶטה

 ַטְבִליֹות ִאיִזיַלְקס
 ְּכמּוסֹות ִאיְטָרנֹול

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  ֲאִייְּבָרְנס
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ִאייסְנטֵרס

 ְּכמּוסֹות ִאיְמְּברּוִביָקה
 ְּכמּוסֹות ִאימֹוְדיּום

 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִאימּוַראן
   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ִאיַמִטיִניּב ֶּטַבע

 ְמצּוּפֹות *  ַטְבִליֹות אִיָמִטיִניּב - ְּתִריָמה
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִאיִמיְטֵרְקס

   )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ִאיֵמְנד
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  ִאיְמנֹוִביד

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ְקִשיחֹות  ִאיְמַּפִבידֹו
ִאיְנדֹוִביס ְּכמּוסֹות

 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִאינֹוֵבלֹון
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִאיְנֵווָגה

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִאיְנֶטֶלְנס
   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִאיְנַלִייטה

 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִאיְנסְּפָרה
 ְמצּוּפֹות   ַטְבִליֹות ִאיְקלּוִסיג

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ִאיְקֵסל
 ַטְבִליֹות ִאיֱרָסה

 ַטְבִליֹות ֱאַלא

 ATTENT (כל המינונים) TABS 

 ATRIPLA F.C TABS 

 IBUFEN (כל המינונים) CAPLETS 

 IBUPROFEN 200 mg CAPLETS 

 IBUPROFEN FORTE CAPLETS 

 EASYLAX TABS 

 ITRANOL CAPS  

 IBRANCE (כל המינונים) CAPS 

 ISENTRESS F.C TABS 

 IMBRUVICA CAPS 

 IMODIUM CAPS 

 IMURAN (כל המינונים) F.C TABS 

 IMATINIB TEVA (כל המינונים) F.C TABS 

 IMATINIB TRIMA (כל המינונים) F.C TABS 

 IMITREX (כל המינונים) TABS 

 EMEND (כל המינונים) CAPS 

 IMNOVID (כל המינונים) CAPS 

 IMPAVIDO (כל המינונים) HARD CAPS 

 INDOVIS CAPS 

 INOVELON (כל המינונים) F.C TABS 

 INVEGA (כל המינונים) E.R TABS 

 INTELENCE (כל המינונים) TABS 

 INLYTA (כל המינונים) TABS 

 INSPRA (כל המינונים) F.C TABS 

 ICLUSIG F.C TABS 

 IXEL (כל המינונים) CAPS 

 IRESSA TABS 

 ELLA TABS 

*מותר בטיפול חיוני 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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

 ַטְבִליֹות ַאְלָדְקטֹון
 ַטְבִליֹות  ֲאלֹוְנְּבִריג

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָאלֹוִריל
 ְמצּוּפֹות ֱאְלְטִריְּפַטאן ְּתִריָמה )כל המינונים( ַטְבִליֹות

   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֱאְלְטרֹוְקִסין
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ֱאַלְטרֹול

 ַטְבִליֹות ֱאַלְטרֹוֶלט
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ֵאִליְקוּויז

 ַטְבִליֹות  70 מ"ג ַאְלְנְדרֹוָנט-ֶּטַבע
ַאְלפּו-ַקל XL ַטְבִליֹות

 ַטְבִליֹות ַאְלפּוזֹוִסין ER ֶּטַבע
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ַאְלְּפַרִליד

   ְּכמּוסֹות ַאְלֵצְנָזה
 ַטְבִליֹות  ַאְלַקסֹוְלב

 ַטְבִליֹות ַאְלֵקַראן
 ַטְבִליֹות N-ַאֶלְרגָיה

ַאְלְרִג'יx ַטְבִליֹות
 ַטְבִליֹות ַאְלְרִג'י-ֵקאר

   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵאם . ַאי . ַאר
 ַטְבִליֹות ַאַמאְנִדין

   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַאְמִּביֵאן ִסי.ַאר
ָאמֹוְקִסיְקַלב-ֶּטַבע 875 ַטְבִליֹות

ַאמֹוְקִסי קאר פֹוְרֶטה 250 ַּתְרִחיף 
ַאמֹוְקִסי קאר פֹוְרֶטה 500 ְּכמּוסֹות

 ֶּטַבע ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות * ֱאְמּטִריִציַּטִּבין/ֶטנֹופֹוִביר
 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות * ֱאמְטִריִביר ֶּטַבע

 ַטְבִליֹות ָאִמיֹוַדקֹור
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַאְמלֹו

 ALDACTONE TABS 

 ALUNBRIG (כל המינונים) TABS 

 ALLORIL (כל המינונים) TABS 

 ELETRIPTAN TRIMA (כל המינונים) F.C TABS 

 ELTROXIN (כל המינונים) TABS 

 ELATROL (כל המינונים) F.C TABS 

 ELATROLET TABS 

 ELIQUIS (כל המינונים) C 

 ALENDRONATE - TEVA 70MG TABS 

 ALFU-KAL XL TABS 

 ALFUZOSIN ER TEVA E.R TABS 

 ALPRALID (כל המינונים) TABS 

 ALECENSA CAPS 

 ALKASOLVE E.C TABS 

 ALKERAN TABS 

 N-ALERGYA TABS 

 ALLERGYX TABS 

 ALLERGY CARE TABS 
 M.I.R (כל המינונים) TABS 

 AMANDIN 100 TABS 

 AMBIEN CR (כל המינונים) TABS 

 AMOXICLAV-TEVA 875 TABS 

 AMOXY CARE FORTE 250 SUSPENSION 

 AMOXY CARE FORTE 500 CAPS 

 EMTRICITABINE/TENOFOVIR TEVA F.C TABS 

 EMTRIVIR TEVA F.C TABS 

 AMIODACORE TABS 

 AMLOW (כל המינונים) TABS 

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא
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 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַאְמלֹוִדיִּפין ֶּטַבע
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ָאָמִריל

 ַטְבִליֹות ָאָּנאְפַרִניל
 ַטְבִליֹות ָאָּנאְפַרִניל ס.ר.

 ְמצּוּפֹות   ְּכמּוסֹות ַאְנֶג'ליק
ָאָּנְגִריד 0.5 ְּכמּוסֹות

 ַאְבָקה למתן ֶדֵרך הֵּפה * ֱאְנַדאִרי
 ַאְבָקה למתן ֶדֵרך הֵּפה  ֱאְנַדאִרי
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַאְנְדרֹוקּור

 ַטְבִליֹות ֱאְנטֹוִמין
 ְמצּוּפֹות *  ַטְבִליֹות ֱאְנַּטַקּפֹון ֵמדֹוֶכִמי
 ַטְבִליֹות ְמֻצּפֹות * ֱאְנֶטַקּאִביר טבע

ֱאְנֶטָקִּויר אס.קיי.ַטְבִליֹות
 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ֱאְנּטֵרְסּטֹו

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות אַנַלֵדְקס
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֱאָנַלְּפִריל

   ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ָאָנְסְּטרֹוזֹול ִאינֹוָבֶמד
 ַטְבִליֹות ָאָנְסְּטרֹוזֹול ֶּטַבע

 ְדַרֶג'ה ֱאְנִציַּפְלֵמד
 ַטְבִליֹות ָאָנְקרֹוִדין

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָאָסאקֹול
 ְּכמּוסֹות ָקׁשֹות ֱאְסּבִריֵיט

ֱאסֹוְּפִרים אס.קיי. ַטְבִליֹות
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ֱאְסטֹו

ֱאְסֶטל 35 ַטְבִליֹות
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֱאְסְטרֹוֵפם

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ַאִסיַול
 ַטְבִליֹות ֵאסֵֹמְּפַראזֹול ִאינֹוָבֶמד

 AMLODIPINE TEVA (כל המינונים) TABS 

 AMARYL (כל המינונים) TABS 

 ANAFRANIL TABS 

 ANAFRANIL SR TABS 

 ANGELIQ F.C TABS 

 ANAGRID 0.5 CAPS 

 ENDARI ORAL POWDER 

 ENDARI POWDER FOR SOL 
 ANDROCUR (כל המינונים) TABS 

 ENTUMIN TABS 

 ENTACAPONE MEDOCHEMIE F.C. TABS 

 ENTECAVIR TEVA F.C TABS 

 ENTECAVIR S.K. כל המינונים TABS 
 ENTRESTO (כל המינונים) F.C TABS 

 ENALADEX (כל המינונים) TABS 

 ENALAPRIL (כל המינונים) TABS 

 ANASTAZOL INOVAMED F.C TABS 

 ANASTROZOLE TEVA TABS 

 ENCYPALMED DRAGEES 

 ANACRODYNE TABS 

 ASACOL (כל המינונים) TABS 

 ESBRIET HARD CAPS 

 ESOPRIM S.K. (כל המינונים) TABS 

 ESTO (כל המינונים) F.C. TABS 

 ESTELLE-35 TABS 

 ESTROFEM (כל המינונים) TABS 

 ASSIVAL (כל המינונים) TABS 

 ESOMEPRAZOLE INOVAMED (כל המינונים) G.R 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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

 ְמצּוּפֹות   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָאֶסְנָטה
 ַטְבִליֹות 500  ַאְסִפּיִרין

 ַטְבִליֹות  ָקְרִדיֹו ַאְסִפּיִרין
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֱאְסִציַטאלֹוַּפְרם ֶּטַבע

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָאֶסִריל
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות * ֲאְּפְּטַרִבי

 ְּתִמיָּסה  ְאְפֵטִרין
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֱאִפּיִביר

ֱאִּפיִדיֹוֵלְּקס ְּתִמיָּסה *
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַאִפיִניטֹור

ְאְּפֵלֶרנֹון ִאינֹוָבֶמד )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות 
 ְּכמּוסֹות ְאַּפנֹוִטין

 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֱאְּפקלּוָזה
  ֱאֵפְקסֹור XR )כל המינונים( ְּכמּוסֹות

 ַטְבִליֹות ָאֶצטֹוָזל
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָאִציְקלֹו-ִוי

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַאְּקטֹוס
 ַטְבִליֹות  ַאְקטֹוֶנל ַחד-חֹוְדִשי

 ַטְבִליֹות ַאְקִטיֶבל
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְּדחּוסֹות  ַאְקִטיק

 ְּכמּוסֹות ַאִקיְנֵזאֹו
 ַקְּפִליֹות & ַטְבִליֹות ָאָקמֹול
 ַקְּפִליֹות  ָאָקמֹול פֹוקּוס

 ַקְּפִליֹות ָאָקמֹוִל ַלְיָלה
 ַקְּפִליֹות  ַלְיָלה  יֹום & ָאָקמֹול ִצינּון וַׁשַּפַעת

 ַקְּפִליֹות  ַלְיָלה ָאָקמֹול ִצינּון ְקַלאִסיק יֹום &
 ִסירֹוּפ ָאָקמֹוִלי ּבַטַעם ֵפּרֹות 125מ"ג
 ָאָקמֹוִלי פֹוְרֵטּה ּבַטַעם טּוִטי-ְפרּוִטי

 250 מ"ג ִסירֹוּפ 

 ASENTA (כל המינונים) F.C TABS 

 ASPIRIN 500 TABS 

 ASPIRIN CARDIO TABS 

 ESCITALOPRAM TEVA (כל המינונים) TABS 

 ACERIL (כל המינונים) TABS 

 UPTRAVI (כל המינונים) TABS 

 APHTARINE SOL 

 EPIVIR (כל המינונים) F.C TABS 

EPIDIOLEX ORAL SOL
 AFINITOR (כל המינונים) TABS 

 EPLERENONE INOVAMED (כל המינונים) F.C TABS 

 EPANUTIN CAPS 

 EPCLUSA (כל המינונים) F.C TABS 

 EFEXOR XR (כל המינונים) E.R CAPS 

 ACETOSAL TABS 

 ACYCLO-V (כל המינונים) TABS 

 ACTOS (כל המינונים) TABS 

 ACTONEL ONCE A MONTH F.C TABS 

 ACTIVELLE F.C TABS 

 ACTIQ (כל המינונים) ORAL TRANSMUCOSAL TABS 

 AKYNZEO CAPS 

 ACAMOL CAPLETS & TABS 

 ACAMOL FOCUS CAPLETS 

 ACAMOL NIGHT CAPLETS 

 ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT DAY & NIGHT CAPLETS 

 ACAMOL TSINUN CLASSIC DAY & NIGHT CAPLETS 

 ACAMOLI FRUIT FLAVOUR 125MG SYRUP 

 ACAMOLI FORTE TUTTI-FRUTTI FLAVOUR  
250MG SYRUP 

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא

א

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֱאְקסֵג'ייד
 ַקְּפִליֹות ֱאְקֶסְדִרין

 ְּכמּוסֹות ַרּכֹות אְקְסַטְנִדי
 ַקְּפִליֹות ְאֱקִסידֹול

 ַקְּפִליֹות ֱאְקִסימֹול קאר
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ֱאְקֵסלֹון

 ַטְבִליֹות ְמֻצּפֹות * ֱאְּקסַמִזין-ִויט
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ְאְקספֹוְרג'
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַאְקרֹוז

 ְּכמּוסֹות ֱארדֹוִטין
 ְּכמּוסֹות ֱאִריֶבְדג'

 ַטְבִליֹות ַאְריֹוס
 ַטְבִליֹות ָאִריִמיְדְקס

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַאִריְּפָלי
 ַטְבִליֹות ֵאְרֶלָדה

   ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַאְרקֹו - ֶּטַבע
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַאְרקֹוְקִסָיה

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֱאּתֹוַּפן
 ַטְבִליֹות XL  ֱאּתֹוַּפן

 ְּכמּוסֹות  ּבּוְדסֹון
 ַטְבִליֹות ּבֹוְנדֹוְרִמין
ּבֹוְנֵזְסָטה ַטְבִליֹות

 ַטְבִליֹות ּבֹוְנֶסִרין
 ַטְבִליֹות ּבֹוֶנפֹוס

 ְמצּוּפֹות   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ּבֹוסּוִליף
ּבֹוסּוִליף ַטְבִליֹות

 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ּבֹוֶסְנַטן ֶּטַבע
 ְּתִמיָּסה ּבּוקֹוַלאם

 EXJADE (כל המינונים) DISPERSIBLE TABS 

 EXCEDRIN CAPLETS 

 XTANDI SOFT CAPS 

 EXIDOL CAPLETS 

 EXIMOL CARE CAPLETS 

 EXELON (כל המינונים) CAPS 

 EXEMASIN - VIT F.C TABS 

 EXFORGE (כל המינונים) F.C TABS 

 ACROSE (כל המינונים) TABS 

 ERDOTIN CAPS 

 ERIVEDGE CAPS 

 AERIUS TABS 

 ARIMIDEX TABS 

 ARIPLY (כל המינונים) TABS 

 ERLEADA TABS 

 ARCO - TEVA (כל המינונים) F.C.TABS 

 ARCOXIA (כל המינונים) TABS 

 ETOPAN (כל המינונים) TABS 

 ETOPAN XL (כל המינונים) E.R TABS 

 BUDESON E.C. CAPS 

 BONDORMIN TABS 

 BONJESTA TABS 

 BONSERIN TABS 

 BONEFOS TABS 

 BOSULIF (כל המינונים) F.C TABS 

 BOSULIF 400 MG TAB 
 BOSENTAN TEVA (כל המינונים) F.C TABS 

 BUCCOLAM SOLUTION 

*מותר בטיפול חיוני 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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

 ַטְבִליֹות ְּבַזִפיְּבַרט ס.ר. )ִשיְחרּור מּוְשֵהה (
 ַטְבִליֹות ֵּבַטאִהיְסִטין ֶּטַבע

 ַטְבִליֹות ֵּבִטיְסִטין
 ְמֻמָּׁשְך  ּבִשְחרּור  ַטְבִליֹות ּבְטִמיָגה

 ַטְבִליֹות ְּבְטֶנזֹול
 ַטְבִליֹות  ס.ר. )ִשיְחרּור מּוְשֵהה ( ֵּבַטֵרן

 ֶג'ל  ַגאם ֵּבְיִּבי
 ִטיּפֹות ֵּבְיִּביִזים

 ְּכמּוסֹות ִּביֹוְדרֹוְקִסיל
 ַטְבִליֹות ִּביְטִניְקס
 ַטְבִליֹות ִּביַלְקֵסֶטן

   ִּביסֹוְּפרֹולֹול פּוָמַראט ִאינֹוַבֵמד
 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות

ִּבי-ִסיְקס 300 ַטְבִליֹות
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִּביְקַאלּוַטִמיד ֶּטַבע

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ִּביְקַטאְרִווי
 ַטְבִליֹות ִּבַלאָרה

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות * ָּבְלֶווְרַסה
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות  10 מ"ג ֵּבְלוִויק

 ַמְחִּפיֹות ִּבקּוִניס
ֵּבקֹוַנאז ַתְּרִסיס ַלֲאף

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַּבְקלֹוָסל
 ַטְבִליֹות ְּברֹוִטיזֹוַלאם ֶּטַבע

 ַטְבִליֹות ְּברֹוְנכֹוַלט ְּפלּוס
ְּברּוִקיְנָסה ְּכמּוסֹות

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות * ּבִריִביַאְקט
 ְּתִמיָּסה לְׁשִתָּיה * ּבִריִביַאְקט
 )כל המינונים( * ְּבִריְנֵטִליְקס

 BEZAFIBRATE S.R. TABS 

 BETAHISTINE TEVA TABS 

 BETISTINE TABS 

 BETMIGA (כל המינונים) P.R TABS 

 BETNESOL TABS 

 BETAREN 100 S.R. TABS 

 BABY GUM ORAL GEL 

 BABYZIM DROPS 

 BIODROXIL CAPS 

 BITNIX TABS 

 BILAXTEN TABS 

 BISOPROLOL FUMARATE INOVAMED 
 F.C TABS (כל המינונים)

 B-SIX 300 TABS 

 BICALUTAMIDE TEVA (כל המינונים) TABS 

 BIKTARVY F.C TABS 

 BELARA TABS 

 BALVERSA (כל המינונים) TABS 

 BELVIQ 10 MG F.C TABS 

 BEKUNIS DRAGEE 

 BECONASE NASAL SPRAY 
 BACLOSAL (כל המינונים) TABS 

 BROTIZOLAM TEVA TABS 

 BRONCHOLATE PLUS NEW FORMULA TABS  

 BRUKINSA CAPS 
 BRIVIACT (כל המינונים) F.C TABS 

 BRIVIACT ORAL SOL 

 BRINTELLIX (כל המינונים) F.C TABS 

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא
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ְּבִריָקִלין ּטּוְרּבֹוֳהֶלר ַמְשֲאף
 ְּכמּוסֹות ּבַרְפטֹוִבי

 ַטְבִליֹות ְּבֶרְקִסין
 ַגאַּבאֵפְנִטין ִאינֹוַבֵמד
   )כל המינונים( ְּכמּוסֹות

   )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ַגאַּבאֵפְנִטין ֶּטַבע
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  ֵגאֹודֹון

ַגאַלאפֹוְלד ָּקְּפסּולֹות ְּקִשיחֹות 
 ַטְבִליֹות ַגאְלבּוס

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ַגאְסטרֹו
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  ג'ַאְרִדיַאְנס

 ג'ַאְרִדיַאְנס דּואֹו
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות 
 ַּתְרִחיף ָגִביְסקֹון נוזל ֵמְנָטה

 ְמצּוּפֹות *  ַטְבִליֹות ג'ּולּוָקה
ָגִזים X ַטְבִליֹות

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ג'יֹוְטִריף
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ִגיֵלְקס

 ַטְבִליֹות ִגיֶנָרה
 ְּכמּוסֹות * ְגֵלאְֹסִטין

 ַטְבִליֹות ְגלּוֵּבן
 ַקְּפִליֹות  ְגלּוקֹוִמין

 ַקְּפִליֹות ְגלּוקֹו - ַרִייט
 ַקְּפִליֹות ְגלּוקֹוַפג'

 ַאְבָקה  ְגלּוקֹוז ויטאמד
 ַטְבִליֹות & ְּכמּוסֹות ְגִליֶבק

ְגִליֹוָלן ְּתִמיַסה
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְגִליֵמִּפיַרִייד ֶּטַבע

 BRICALIN TURBUHALER 
 BRAFTOVI CAPS 

 BREXIN SCORED TABS 

 GABAPENTIN INOVAMED 
 CAPS (כל המינונים) 

 GABAPENTIN TEVA (כל המינונים) CAPS 

 GEODON (כל המינונים) CAPS 

 GALAFOLD HARD CAPS 

 GALVUS TABS 

 GASTRO (כל המינונים) F.C. TABS 

 JARDIANCE (כל המינונים) F.C TABS 

 JARDIANCE DUO 
 F.C TABS (כל המינונים) 

 GAVISCON LIQUID PEPPERMINT SUSPENSION 

 JULUCA F.C TABS 

 GAZIM X TABS 

 GIOTRIF (כל המינונים) F.C TABS 

 GILEX (כל המינונים) CAPS 

 GYNERA TABS 

 GLEOSTINE CAPS 

 GLUBEN TABS 

 GLUCOMIN CAPLETS 

 GLUCO-RITE TABS 

 GLUCOPHAGE CAPLETS 

 GLUCOSE vitamed PWD 50GM 
 GLIVEC F.C TABS & CAPS 

 GLIOLAN POWDER FOR SOL 
 GLIMEPIRIDE TEVA (כל המינונים) 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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

ְגִליֵצִרין ויטאמד ְּתִמיָּסה 
*   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ְגִליְקַסְמִּבי

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ֵג'ְנֵדֶבָרה
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַג'נּוֵאט

ַג'נּוֵאט XR )כל המינונים( ַטְבִליֹות ּבַׁשֲחרּור מּוְשֱהה
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַג'נּוְבָיה

גפטיניב טבע ַטְבִליֹות
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ג'ַקִבי

 ְגַרנּולֹות  ַעִמידֹות ְלִּפירֹוק ּבקיַבה ְגַרנּוֶּפס
דאוריזמו ַטְבִליֹות

ָדאָלאִצין C )כל המינונים( ְּכמּוסֹות
 ְּכמּוסֹות דּואֹוַדְרט

 ַטְבִליֹות * דֹוַבטֹו
 ְּכמּוסֹות ַרּכֹות  דּוַטאסְטִריד ֶּטַבע
דּוַּטְסֵטִּריד ַּתרֹו ְּכמּוסֹות ַרּכֹות

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות דּולֹוְקסִטין ֶּטַבע
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות דֹוֵנֶּפה ֶּטַבע

 ַטְבִליֹות דֹוְסִטיֶנְקס
 ַטְבִליֹות דֹוִּפיַקר

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות דּוְּפֶלְקס
 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  דּוַּפְסטֹון

   ַטְבִליֹות דֹוְקִסיִלין
דֹוְקִסי 100 ְּכמּוסֹות

 ַטְבִליֹות דּוַראַנאִביר ְּטָבע
 ַטְבִליֹות * ְדרֹוְנקֹור

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות   ס.ר ֶדְטרּוִסיטֹול
 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ִדיַאִמיָלה

ִדיַאָנה 35 ַטְבִליֹות

 GLYCERIN vitamed LIQ 30ML 
 GLYXAMBI (כל המינונים) F.C TABS 

 GENDEVRA F.C TABS 

 JANUET (כל המינונים) TABS 

 JANUET XR (כל המינונים) E.R TABS 

 JANUVIA (כל המינונים) TABS 

 GEFITINIBTeva TABS 
 JAKAVI (כל המינונים) TABS 

 GRANUPAS RESISTANT GRANULES 

 DAURISMO TABS כל המינונים 
 DALACIN C (כל המינונים) CAPS 

 DUODART CAPS 

 DOVATO TABS 

 DUTASTERIDE TEVA SOFT CAPS 

 DUTASTERIDE TARO SOFT CAPS 
 DULOXETINE TEVA (כל המינונים) CAPS 

 DONEPE TEVA (כל המינונים) F.C TABS 

 DOSTINEX TABS 

 DOPICAR TABS 

 DUPLEX (כל המינונים) COATED TABS 

 DUPHASTON F.C TABS 

 DOXYLIN TABS 

 DOXY 100 CAPS 

 DURANAVIR 600 FC TABS 

 DRONCOR TABS 

 DETRUSITOL SR (כל המינונים) CAPS 

 DIAMILLA F.C.TABS 

 DIANE 35 TABS 
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   ְּכמּוסֹות ִדיַאְּתִרים
 ְּכמּוסֹות ִדיְּבִניִלין

 ַטְבִליֹות ִדיגֹוְקִסיָנה ְקֶרן-ַפאְרָמה 0.25 מ"ג
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ִדיֹוַבאן

 ַטְבִליֹות  ִדיזֹוִּתיַאִזיד
 ַטְבִליֹות SR 120 ִדיַלאַטם

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ִדיְלִטיַאֶזם ֶּטַבע
ִדיֶמִטּיל פּוַמאָרּט ְּטָבע ַטְבִליֹות

 ַּתְרִחיף ִדיסְּפִטיל
 ַקְּפִליֹות ִדיסְּפִטיל פֹוְרֶטה
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ִדיִפיְקִליר

 ַטְבִליֹות ִדיְקֵלְקִטין
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ַדִליֵרְספ

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵדְלְסּטִריגֹו
ָדנֹול 200 ְּכמּוסֹות

 ְּתִמיָסה ֶּדְנִטין
 ַטְבִליֹות ֵדס-לֹוַרָטִדים

 ַטְבִליֹות  ֵדְסלֹוָרַטִדין - ְתִריָמה
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵדְסמֹוְּפֶרִסין ֶּטַבע

 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵדְסקֹוִבי
 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות & ְּתִמיָסה & ַטְבִליֹות  ֶדַּפֶלְּפט

 סירופ * ֶדַּפֶלְּפט
 ַטְבִליֹות   )ִשְחרּור מּוְשֵהה ( ֶדַּפֶלְּפט ְכרֹונֹו

ֵדֵפַראִסירֹוְקס ַטְבִליֹות
 ַמְחִּפיֹות ֶדְּפֵרְקָסן

 ַטְבִליֹות ֶּדִקיֵנט
 ְמבּוקר   )כל המינונים( ְּכמּוסֹות לשְחרּור ֶדְקִסיֵלְנט

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֶדְקַסֶמַטזֹון

 DIATRIM CAPS 

 DIBENYLINE CAPS 

 DIGOXINA KERN-PHARMA TABS 

 DIOVAN (כל המינונים) F.C TABS 

 DISOTHIAZIDE TABS 

 DILATAM 120 SR TABS 

 DILTIAZEM TEVA (כל המינונים) F.C TABS 

 DIMETHYL FUMARATE Teva כל המינונים TABS 

 DISEPTYL SUSPENSION 

 DISEPTYL FORTE CAPLETS 

 DIFICLIR F.C TABS 

 DICLECTIN TABS 

 DALIRESP TABS 

 DELSTRIGO (כל המינונים) TABS 

 DANOL 200 CAPS 

 DENTIN SOLUTION 

 DES-LORATADIM TABS 

 DESLORATADINE - TRIMA TABS 

 DESMOPRESSIN TEVA (כל המינונים) TABS 

 DESCOVY (כל המינונים) F.C TABS 

 DEPALEPT E.C TABS & SOLUTION & TABS 

 DEPALEPT SYRUP 
 DEPALEPT CHRONO S.R. TABS 

 DEFERASIROX Teva כל המינונים TABS 
 DEPREXAN DRAGEES 

 DEKINET TABS 

 DEXILANT (כל המינונים) M.D CAPS 

 DEXAMETHASONE (כל המינונים) 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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

 ַקְּפִליֹות ֶדְקַסמֹול
 ַקְּפִליֹות   יֹום & ַלְיָלה ֶדְקַסמֹול קֹוְלד

 ַקְּפִליֹות ֶדְקַסמֹול ְּפלּוס
 ַקְּפִליֹות   יֹום & ַלְיָלה ֶדְקַסמֹול ִסינּוס

 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ְדרּוַנאִביר ֶּטַבע
 ַטְבִליֹות ִהיְדרֹוקֹוְרִטיזֹון

 ְּכמּוסֹות ִהיְדרֹוְקִסיַקְרָּבִמיד ֵמָדַאק
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִהיְטִרין

 ַטְבִליֹות ִהיְסָטִזין
 ִסירֹוּפ ִהיְסָטמין )יְסָטֵפד(

 ְדַרֶג'ה ִהיְסָטֵפד
 ִסירֹוּפ ִהיְסָטֵפד

 ַטְבִליֹות ִהיְּפנֹודֹוְרם
 ְּכמּוסֹות ִהיָקְמִטין

 ַטְבִליֹות &   ִטיּפֹות ֲהְלדֹול
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֳהלֹוֵּפר

 ְּתִמיָּסה לּבִליָעה * ֵהָמְנְגיֹול
 ַטְבִליֹות ֱהְּפֵסָרה

 ַטְבִליֹות ֱהְקַסאַקְּפרֹון
 ְמצּוּפֹות   ַטְבִליֹות ֲהְרוֹוִני

 ַטְבִליֹות ֳהְרמֹוֵנט
 ַטְבִליֹות ָואֵּבן

 ְמצּוּפֹות *  ַטְבִליֹות ַואלָגְנִציְקלֹוִביר ֶּטַבע
 ִטיּפֹות  ָואֵלטֹון

 ַטְבִליֹות ָואְלִציט
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ַואַרַגֶטף

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָווזֹוִדיּפ
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  קֹוְמּבֹו ָווזֹוִדיּפ

 DEXAMOL CAPLETS 

 DEXAMOL COLD DAY & NIGHT CARE CAPLETS 

 DEXAMOL PLUS CAPLETS 

 DEXAMOL SINUS DAY & NIGHT CARE CAPLETS 

 DARUNAVIR TEVA (כל המינונים) F.C.TABS 

 HYDROCORTISONE TABS 

 HYDROXYCARBAMID MEDAC CAPS 

 HYTRIN 10 MG 
 HISTAZINE TABS 

 HISTAMINE-CARE SYRUP (HISTAFED SYRUP) 
 HISTAFED DRAGEES 

 HISTAFED SYRUP 

 HYPNODORM TABS 

 HYCAMTIN HARD CAPS 

 HALDOL DROPS & TABS 

 HALOPER (כל המינונים) TABS 

 HEMANGIOL SOL 

 HEPSERA TABS  

 HEXAKAPRON TABS 

 HARVONI F.C TABS 

 HARMONET TABS 

 VABEN TABS 

 VALGANCICLOVIR TEVA F.C TABS 

 VALETON DROPS 

 VALCYTE TABS 

 VARGATEF (כל המינונים) SOFT CAPS 

 VASODIP (כל המינונים) TABS 

 VASODIP COMBO (כל המינונים) TABS 
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 )כל המינונים( ַטְבִליֹות וֹוּטּוּבָיה
 ְמצּוּפֹות   ַטְבִליֹות וֹוְטִריֱאְנט

 ְּכמּוסֹות * וִויְנַדַמְקס
 ְּכמּוסֹות * וִויְנַדֵקל

וֹוְלּבּוְטִרין XR )כל המינונים( ַטְבִליֹות
 ַטְבִליֹות וֹוְלָטֵרן ַאְקִטי-גֹו

 ַטְבִליֹות SR  וֹוְלָטֵרן
 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות וֹוִליְּבִריס

 ְּכמּוסֹות וּוֶמִריִטי
 ַטְבִליֹות ֵווְנָלה

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות וֹוֳסִבי
 ַטְבִליֹות וֹוִריקֹוַנזֹול ֶּטַבע

 ַטְבִליֹות וֹוִריקֹוַנזֹול-ְּתִריָמה
 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִויַאְגָרה

 ִטיּפֹות ִוי-ַדְלִגין
 ִסירֹוּפ ִוי-ַדְלִגין ִסירֹוּפ מרוכז למבוגרים

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות וָיה - ַאְבִניר
 ְּכמּוסֹות ִויַוַאְנס
 ַטְבִליֹות ִויַזאֶּבל

ִויָטמוְקס פופוְרֵטה ִסירופ
ִויָטמֹוְקס פֹוְרֵטּה ְּכמּוסֹות

 ַטְבִליֹות ויטמין די 3 1000 )סם און (
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ִויּטַראְּקִבי

 )כל המינונים( ְּתִמיָּסה לְׁשִתָּיה * ִויּטַראְּקִבי
*   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִוי-ַמְנִּטין

 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִויְמַּפט
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ִויָּפאְקס

ִויָּפאְקס XR )כל המינונים( ַקְּפִליֹות

 VOTUBIA (כל המינונים) TABS 

 VOTRIENT F.C TABS 

 VYNDAMAX CAPS 
 VYNDAQEL CAPS 
 WELLBUTRIN XR (כל המינונים) TABS 

 VOLTAREN ACTI-GO TABS 

 VOLTAREN S.R. 100 TABS 

 VOLIBRIS (כל המינונים) F.C TABS 

 VUMERITY CAPS 
 VENLA TABS 

 VOSEVI F.C. TABS 

 VORICONAZOLE TEVA TABS 

 VORICONAZOLE-TRIMA TABS 

 VIAGRA (כל המינונים) F.C TABS 

 V-DALGIN DROPS 

 V-DALGIN CONCENTRATED SYRUP FOR ADULTS SYR 

 VIA-AVENIR (כל המינונים) F.C TABS 

 VYVANSE CAPS 

 VISABELLE TABS 

 VITAMOX FORTE 250 SUSPENSION 
 VITAMOX FORTE 500 CAPS 
 VITAMIN D3 1000 (סם און ) TABS 

 VITRAKVI (כל המינונים) CAPS 

 VITRAKVI ORAL SOL 

 V-MANTINE (כל המינונים) TABS 

 VIMPAT (כל המינונים) F.C TABS 

 VIEPAX (כל המינונים) TABS 

 VIEPAX XR (כל המינונים) CAPLETS 
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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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

 ְמצּוּפֹות *  ַטְבִליֹות ִויּפדוַמט
 ְמצּוּפֹות *   ַטְבִליֹות ִויִּפיְדָיה

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ִויֵפְנד
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ִויִריד

 ַטְבִליֹות ִויָרְמיּון
 ַאְבָקה להכנת ַּתְרִחיף * ֵוְלַּטָסה

 ַטְבִליֹות ָוְלטֵרְקס
 ִסירֹוּפ ָוְלּפֹוָרל

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ֵוְמִליִדי
 ְּכמּוסֹות ֵונּורּוטֹון

 ִסירֹוּפ & ַטְבִליֹות ֵוְנטֹוִלין
 ַטְבִליֹות ֵוְנטֹוִלין

ֵוְנּטֹוִלין ִדיְסקּוס
   ֵוְנַלַפאְקִסין XR ֶּטַבע

   ְמֻמָּׁשְך )כל המינונים( ְּכמּוסֹות שְחרּור

 ַוְנקֹוִמיִצין
 דרך הּפה   )כל המינונים( לְּתִמיָּסה  פֶרֵזְניּוס
 דרך הּפה   לְּתִמיָּסה  ִמיַלאן ַוְנקֹוִמיִצין
   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵוְנּקָלְקְסַּטה

 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָוִסיֵקר
 ְּכמּוסֹות ֵוָסנֹוִאיד

 ְמצּוּפֹות   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵוְקטֹור
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות   ְּפלּוס ֵוְקטֹור
 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָוִקּיס
 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵוְרֶזְניֹו

 ָּתְרִחיף ֵוְרמֹוְקס
 ַטְבִליֹות ֵוְרמֹוְקס

ֵוָרְּפֵרס SR 240 ַקְּפִליֹות
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ֶזאּוס

 VIPDOMET (כל המינונים) F.C TABS 

 VIPIDIA (כל המינונים) F.C TABS 

 VFEND F.C TABS 

 VIREAD F.C. TABS 

 VIRAMUNE TABS 

 VELTASSA POWDER FOR SUSPENSION 

 VALTREX F.C TABS 

 VALPORAL SYRUP 

 VEMLIDY F.C. TABS 

 VENORUTON CAPS 

 VENTOLIN SYRUP 

 VENTOLIN TABS 

 VENTOLIN DISKUS 
 VENLAFAXINE XR TEVA 

 E.R CAPS (כל המינונים)

 VANCOMYCIN 
 FRESENIUS (כל המינונים) ORAL SOL 

 VANCOMYCIN MYLAN (כל המינונים) ORAL SOL 

 VENCLEXTA (כל המינונים) TABS 

 VESICARE (כל המינונים) F.C TABS 

 VESANOID CAPS 

 VECTOR (כל המינונים) F.C TABS 

 VECTOR PLUS (כל המינונים) TABS 

 WAKIX (כל המינונים) F.C TABS 

 VERZENIO (כל המינונים) F.C TABS 

 VERMOX SUSPENSION 

 VERMOX TABS 

 VERAPRESS 240 SR S.R. CAPLETS 

 ZEUS F.C TABS 
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חו-ז ס פ ל   ר ש כ   ן ו פ ו ר זת

 ַטְבִליֹות ָזאְלִדיַאר
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַזאָּפה

 ְּכמּוסֹות ַזֵבְסָקה
 ְּכמּוסֹות ָקׁשֹות ֵזג'ּוָלה
 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות זֹוַאִלי

 ַטְבִליֹות ֵמִסיסֹות  זֹוִביָרְקס
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות זֹוִביָרְקס

 ַטְבִליֹות זֹודֹוְרם
 ַטְבִליֹות זֹוִמיג

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות זֹוְפָרן ַטְבִליֹות
ֵזטֹו 250 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות 

 ַטְבִליֹות ִזיַאֵגן
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ִזיבֹוְקִסיד

   ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ִזיָּבן
 ַטְבִליֹות ַזִייִּטיָגה
 ַקְּפִליֹות ִזיֵלְרִג'י

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִזיָנט
 ַטְבִליֹות ִזיְנּכֹול

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִזיְּפֵרְקָסה
 ְּכמּוסֹות ג‘לטין ָקׁשֹות ִזיַקאְדָיה

 ַטְבִליֹות ֵזְלּבֹוַראפ
 ְּכמּוסֹות ַרּכֹות  ֵזָמְּפָלר

זפוסיה
 ַטְבִליֹות * זּפֵטייר

 ַטְבִליֹות ֵזִפיְקס
 ַטְבִליֹות ַזרֹוְקסֹוִלין

ָזִריֵדְקס 150 ַטְבִליֹות

 ZALDIAR TABS 

 ZAPPA (כל המינונים) TABS 

 ZAVESCA CAPS 

 ZEJULA HARD CAPS 

 ZOELY F.C. TABS 

 ZOVIRAX DISPERSIBLE TABS 

 ZOVIRAX (כל המינונים) TABS 

 ZODORM TABS 

 ZOMIG TABS 

 ZOFRAN (כל המינונים) TABS 

 ZETO 250 COATED TABS 

 ZIAGEN TABS 

 ZYVOXID F.C TABS 

 ZYBAN S.R. TABS 

 ZYTIGA TABS 

 ZYLLERGY CAPLETS 

 ZINNAT (כל המינונים) TABS 

 ZINCOL TABS 

 ZYPREXA (כל המינונים) COATED TABS 

 ZYKADIA HARD GELATIN CAPS 

 ZELBORAF TAB 

 ZEMPLAR SOFT CAPS 

 ZEPOSIA CAPS 

 ZEPATIER TABS 

 ZEFFIX TABS 

 ZAROXOLYN TABS 

 ZARIDEX 150 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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

ָזִריֵדְקס 300 ַקְּפִליֹות
   "חּוְמָצה ְכנֹוֵדאֹוְקִסיכֹוִלית ַלִדיַאְנט

 ְּכמּוסֹות ָקׁשֹות 

 )רקח ( ַטְבִליֹות חּוְמָצה פֹוִלית
חּוְמָצה פֹוִלית )סם און( )כל המינונים( ַטְבִליֹות

   ַטְבִליֹות ָטאַבִניק
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות * ַטאְגִריסֹו

טאדאיר ַטְבִליֹות
ָטאְמסּו ְּטָבע ַטְבִליֹות

 ַטְבִליֹות ֶּטַבע - קֹוְלד
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ֶּטַבעִּפיִרין
 ַּתְרִחיף לְׁשִתָּיה * ֵטְגלֹוִּטיק

ֵטְגֵרטֹול 200 ַטְבִליֹות
ֵטְגֵרטֹול CR )כל המינונים( ַטְבִליֹות

 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַטַּדאִליס ֶּטַבע
 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָטַּדַלִפיל ֶּטַבע

 ַטְבִליֹות טֹוִביַאז
טֹוְלְטרֹוִדין E.R ֶּטַבע )כל המינונים( ְּכמּוסֹות 

 ַטְבִליֹות טּוָנִייט
טּוסּוֵפְדִרין NF ִסירֹוּפ

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות טֹוִּפיָראַמט ֶּטַבע
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות טֹוִּפיְתִרים
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  טֹוָּפַמְקס
   )כל המינונים( ְּכמּוסֹות טֹוְקִטינֹו

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  טורבה
 ֶג'ל ִטיֶג'ל

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ִטייֵקְרּב
 ַטְבִליֹות  ֵריָטְרד 300 , 600 ִטימֹוִניל

 ZARIDEX 300 CAPLETS 

 CHENODEOXYCHOLIC ACID LEADIANT 
  HARD CAPS 

 FOLIC ACID ( רקח TABS 

 FOLIC ACID (כל המינונים) (סם און) TABS 

 TAVANIC TABS 

 TAGRISSO (כל המינונים) TABS 

 TADAIR TABS 
 TAMSU Teva TABS 
 TEVA - COLD TABS 

 TEVAPIRIN E.C. TABS 

 TEGLUTIK 5 MG/ML ORAL SUSPENSION 

 TEGRETOL 200 TABS 

 TEGRETOL CR (כל המינונים) CR DIVITABS 

 TADALIS TEVA (כל המינונים) F.C. TABS 

 TADALAFIL TEVA (כל המינונים) F.C. TABS 

 TOVIAZ (כל המינונים) P.R TABS 

 TOLTERODINE E.R. TEVA (כל המינונים) CAPS 

 TONIGHT TABS 

 TUSSOPHEDRINE NF SYRUP 

 TOPIRAMATE TEVA (כל המינונים) TABS 

 TOPITRIM (כל המינונים) TABS 

 TOPAMAX (כל המינונים) TABS 

 TOCTINO (כל המינונים) CAPS 

 TORVA 10,20,40,80 
 TEEJEL GEL 

 TYKERB F.C TABS 

 TIMONIL 300, 600 RETARD S.R. DIVITABS 

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא

חח-ט ס פ ל   ר ש כ   ן ו פ ו ר טת

 ִטיּפֹות ִּטיְנֵדן
  ִטיפִטיּפֹות ֵפִריֵּפל-3 ִטיּפֹות
   ִטיּפֹות ִטיפִטיּפֹות ִויָטִמין ִדי
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  ַּטְלֵזָנה

 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵּטֶלָפְסט
 ַטְבִליֹות ָטְמּבֹוקֹור

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ֵטמֹו
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ֵטמֹוָדאל

 ַטְבִליֹות ָטמֹוְקִסיֵפן ֶּטַבע
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ָטִמיְפלּו

 ְּכמּוסֹות   )ִשְחרּור מבּוַקר(  ִאינֹוַבֶמד ָטְמסּולֹוִסין
 ְּכמּוסֹות  )ִשְחרּור מבּוַקר(  ֶּטַבע ָטְמסּולֹוִסין
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות  245 מ"ג ֵטנֹופֹוִביר ֶּטַבע

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ָטִסיְגָנה
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ֵטָסִלין

 ְּכמּוסֹות ַטֶסְקָטן
 ַאְבָקה ַטֶסְקָטן

   )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ַטִפיְנָלר
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  ַטְקִפיֵדָרה

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  ַטְקרֹוֶסל
 ַטְבִליֹות ְטָרַבאִמין

 ִסירֹוּפ ֵטְרּבּוִלין
ֵטְרּבּוִלין ְּתִמיַסה ְלִאיְנהָלְצָיה

 ַקְּפִליֹות ֵטְרִּביָנאִפין ֶּטַבע
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָטְרִגין

 ַטְבִליֹות * ְטַרֵג'ְנָטה
 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְטַרֵג'ְנָטה דּואֹו

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ְטרּוָבַדה

 TINDEN DROPS 

 TIPTIPOT FERRIPEL-3 DROPS 

 TIPTIPOT VITAMIN D DROPS 

 TALZENNA (כל המינונים) CAPS 

 TELFAST (כל המינונים) F.C. TABS 

 TAMBOCOR (כל המינונים) TABS 

 TEMO (כל המינונים) CAPS 

 TEMODAL (כל המינונים) CAPS 

 TAMOXIFEN TEVA TABS 

 TAMIFLU (כל המינונים) CAPS 

 TAMSULOSIN INOVAMED P.R CAPS 

 TAMSULOSIN TEVA M.R CAPS 

 TENOFOVIR TEVA 245MG F.C. TABS 

 TASIGNA (כל המינונים) CAPS 

 TESALIN F.C TABS 

 TASECTAN CAPS 

 TASECTAN SACH 

 TAFINLAR (כל המינונים) CAPS 

 TECFIDERA (כל המינונים) CAPS 

 TACROCEL (כל המינונים) CAPS 

 TRAVAMIN TABS 

 TERBULIN SYRUP 

 TERBULIN RESPIRATORY SOLUTION 
 TERBINAFINE TEVA CAPLETS 

 TARGIN (כל המינונים) P.R TABS 

 TRAJENTA TABS 

 TRAJENTA - DUO (כל המינונים) F.C TABS 

 TRUVADA 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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְּטרֹוְסַּפס
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ְטָרזֹוִדיל

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ֵטָרזֹוִסין ֶּטַבע
 ַטְבִליֹות ְטִריָּבִמין

 ְמצּוּפֹות *  ַטְבִליֹות ְטִריּוֵמק
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ְטִריִזיִויר

   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְטִריֵטִייס
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְטִריֵטִייס קֹוְמּפ

 ִסירֹוּפ ְטִריְּכלֹוָנם
 ִסירֹוּפ ְטִריְּכלֹוָנם

 ַטְבִליֹות  200 מ"ג ֵטִריל
ֵטִריל CR )כל המינונים( ַטְבִליֹות

 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְטִריְלּפִטין
   ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ְּטִריְפלּונֹוִמיד ֶּטַבע

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  ְטִריַקאן
 ַטְבִליֹות  ְּטִריַקאְפָטּה

 ִטיּפֹות ְטָרַמֵדְקס
 ְּכמּוסֹות ְטָרַמל

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְטָרַמל ֶרַטְרד
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְטַרְנֵדִייט

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְטָרְנֶסְנַטאן
 ְטַרְנסַלְרָנה

 לַּתְרִחיף *  )כל המינונים( ְגַרנּולֹות
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ְטַרְנְקָסל

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַטְּרֵסַבה ַטְבִליֹות
 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְטַרְקִליר

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ָיַאז
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ָיַאז ְּפלּוס

 TROSPAS (כל המינונים) TABS 

 TRAZODIL (כל המינונים) TABS 

 TERAZOSIN TEVA (כל המינונים) TABS 

 TRIBEMIN TABS 

 TRIUMEQ F.C TABS 

 TRIZIVIR F.C TABS 

 TRITACE (כל המינונים) TABS 

 TRITACE COMP (כל המינונים) TABS 

 TRICLONAM SYRUP 

 TROSMOLYT 20MG TABS 

 TERIL 200MG TABS 

 TERIL CR (כל המינונים) TABS 

 TRILEPTIN (כל המינונים) F.C. TABS 

 TERIFLUNOMIDE TEVA 14MG F.C TABS 

 TRICAN (כל המינונים) CAPS 

 TRIKAFTA TABS 
 TRAMADEX DROPS 

 TRAMAL CAPS 

 TRAMAL RETARD (כל המינונים) S.R. TABS 

 TRANDATE (כל המינונים) TABS 

 TRASENTAN (כל המינונים) TABS 

 TRANSLARNA 
 GRANULES FOR ORAL SUSPENSION (כל המינונים) 

 TRANXAL (כל המינונים) CAPS 

 TARCEVA (כל המינונים) TABS 

 TRACLEER (כל המינונים) F.C TABS 

 YAZ F.C TABS 

 YAZ PLUS F.C TABS 

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא
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 )כל המינונים( ַטְבִליֹות יּוִטירֹוְקס
 ָשִקיֹות ֵּתה &   ָגְרֵגִרים יֹוְנְגּבֹוְרן
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות יּוְקִריַאס

יּורֹוִציט-ֵקִיי 10 ַטְבִליֹות ּבַׁשֲחרּור מּוְשֱהה
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ִייְנטִריב

 ַטְבִליֹות ָיְסִמין
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ָיְסִמין ְּפלּוס

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ְקִשיחֹות  כֹוְלַּבם
 ַאְבָקה  ּכֹוֶלְסִטיד

 ַטְבִליֹות ַלאְנִויס
ַלאקֹוַסאִמיד ְּטָבע ַטְבִליֹות

 ַטְבִליֹות ֵלבֹו
 ְּתִמיָסה לבֹוַלק

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות   ְדְקֶסל ֵלֶבִטיַראֶצַטם
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵלֶווְתִרים
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות לֹוַזאִּפין

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  לֹוָטן
 ַטְבִליֹות לֹוָטן ְּפלּוס

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ֵלִויְטָרה
 ַטְבִליֹות לֹוְנסֶרפ

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות לּוסְטָרל
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות לֹוֶסק

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות לֹוָסְרֵדְקס
 ַטְבִליֹות לֹוַסרֵדְקס ְּפלּוס

לֹוַסְרָטה 12.5 ,50 )כל המינונים( ַטְבִליֹות 
 ַטְבִליֹות לֹוַסְרָטה ְּפלּוס

 ַטְבִליֹות לֹוִּפי-ֵקאר
 ַטְבִליֹות לֹוְּפֵרסֹור ִדיִויַטְּבס

 EUTHYROX (כל המינונים) TABS 

 JUNGBORN GRANULES & TEA BAGS 

 EUCREAS (כל המינונים) F.C. TABS 

 UROCIT-K 10 E.R TABS 
 YENTREVE (כל המינונים) CAPS 

 YASMIN TABS 

 YASMIN PLUS F.C TABS 

 CHOLBAM (כל המינונים) HARD CAPS 

 COLESTID POWDER 

 LANVIS TABS 

 LACOSAMIDE כל המינונים TABS 

 LEVO TABS 

 LAEVOLAC SOLUTION 

 LEVETIRACETAM DEXCEL (כל המינונים) TABS 

 LEVETRIM (כל המינונים) TABS 

 LOZAPINE (כל המינונים) TABS 

 LOTAN (כל המינונים) TABS 

 LOTAN PLUS TABS 

 LEVITRA (כל המינונים) TABS 

 LONSURF TABS 

 LUSTRAL (כל המינונים) TABS 

 LOSEC (כל המינונים) CAPS 

 LOSARDEX (כל המינונים) TABS 

 LOSARDEX PLUS TABS 

 LOSARTA 12.5 ,50 TABS 

 LOSARTA PLUS TABS 

 LOPI-CARE TABS 

 LOPRESOR DIVITABS 

י - ל
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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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

 ְּכמּוסֹות לֹוֵּפִריד
 ַטְבִליֹות לוקֹובֹוִרין

 ַטְבִליֹות לוֵקָראן
 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות לֹוְרִביקֹוָאה

 ַטְבִליֹות לֹוָרַטִדים
 ַטְבִליֹות לֹוִריָון

 ַטְבִליֹות לֹוְרִמיְקס
 ַקְּפִליֹות לֹוָרִמיד
 ַקְּפִליֹות  לֹוָרִמיד
 ַטְבִליֹות  לֹוַרְסִטין
 ִסירֹוּפ לֹוָרְּתִרים

 ַטְבִליֹות ֶלְטרֹוזֹול ֵדְקֵסל
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות  2.5 מ"ג ֵלְטרֹוזֹול ֶּטַבע

 ַטְבִליֹות ִליִויַאל
 ַטְבִליֹות ִליזֹוְדֶרן

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִליטֹוְרָבה
 ַטְבִליֹות * ִליַנאְגִליְּפִּטין ְּטָבע

 ְּכמּוסֹות ִליְנַּפאְרָזה
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ִליִּפיטֹור

 ְּכמּוסֹות ִליָּפנֹור
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות* ִליְקִסיָאַנה

 ַטְבִליֹות* ִליְקִסיַאַנה
 ַטְבִליֹות ִליָקְרְּביּום

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  לִיִריָקה
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָלמֹוִג'ין

 ַטְבִליֹות ָלִמיבֹוֶדין / ִזידֹובּוִדין ֶּטַבע
 ַטְבִליֹות ָלִמיבֹוֶדין ֶּטַבע 100 מ"ג

 ַטְבִליֹות ָלִמיִזיל

 LOPERID CAPS 

 LEUCOVORIN TABS 

 LEUKERAN F.C TABS 

 LORVIQUA (כל המינונים) F.C. TABS 

 LORATADIME TABS 

 LORIVAN TABS 

 LORMYX TABS 

 LORAMIDE CAPLETS 

 LORAMIDE CAPS 
 LORASTINE TABS 

 LORATRIM SYRUP 

 LETROZOLE DEXCEL TABS 

 LETROZOLE TEVA 2.5 MG F.C TABS 

 LIVIAL TABS 

 LYSODREN TABS 
 LITORVA (כל המינונים) TABS 

 LINAGLIPTIN Teva TABS 

 LYNPARZA CAPS 

 LIPITOR (כל המינונים) F.C. TABS 

 LIPANOR CAPS 

 LIXIANA (כל המינונים) F.C TABS 

 LIXIANA TABS 
 LICARBIUM  TABS 

 LYRICA (כל המינונים) CAPS 

 LAMOGINE (כל המינונים) F.C TABS 

 LAMIVUDINE / ZIDOVUDINE TEVA TABS 

 LAMIVUDINE TEVA 100MG TABS 

 LAMISIL TABS 

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא
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   ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ַלִמיַקאִביר ֶּטַבע
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ָלִמיְקַטל

 ָלִמיְקַטל
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵמִסיסֹות / ֵלִעיסֹות*

 ְּכמּוסֹות* ֵלְנִויָמה
ַלנֹוְקִסין PG ֱאִליְקִסיר

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ָלְנטֹון
 ֵלְנִלידֹוִמיד ֶּטַבע

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות קשיחֹות
ַלָנִלידֹוִמיד אס.קיי ַטְבִליֹות

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ָלְנסֹוְּפרזֹול ֶּטַבע
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ֵלְסקֹול

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵלּפֹוֵנְקס
 ַטְבִליֹות ָלְקַסעִדין

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֶלְרַקאִניִדיִפּין ֶּטַבע
ֵלְרַקַנאְּפִריל ְּטָבע ַטְבִליֹות

 ַטְבִליֹות ֶלְרָקְּפֶרס
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ַמאְקִליָבן

 ַטְבִליֹות  ַמִביֵרט
 ַטְבִליֹות * ָמֶבנְקַלאד

 ַטְבִליֹות ֵמַגאְקִסין
 ַאְבָקה ַמְגֶנְזיּום סּוְלַפט

   ַמְגֶנְזיּום ִדיאְסּפֹוָרל ְגַרנּולֹות למשקה
)כשר לפסח לאוכלי קטניות( 

   ַמְגֶנְזיּום ִדיאְסּפֹוָרל ַטְבִליֹות ִלמִציָצה
)כשר לפסח לאוכלי קטניות( 

 ְּכמּוסֹות ַמדֹוָּפאר
 ַטְבִליֹות ֵמְדרֹול

   ְּכמּוסֹות מֹוַדאל

 LAMICAVIR TEVA F.C TABS 

 LAMICTAL (כל המינונים) TABS 

 LAMICTAL 
 DISPERSIBLE / CHEWABLE TABS (כל המינונים) 

 LENVIMA HARD CAPS 

 LANOXIN PG ELIXIR 

 LANTON (כל המינונים) GASTRO-RESISTANT CAPS 

 LENALIDOMIDE TEVA 
 HARD CAPS (כל המינונים) 

 LENALIDOMIDE S.K. כל המינונים TABS 
 LANSOPRAZOLE TEVA (כל המינונים) CAPS 

 LESCOL (כל המינונים) CAPS 

 LEPONEX (כל המינונים) TABS 

 LAXADIN TABS 

 LERCANIDIPINE TEVA (כל המינונים) TABS 

 LERCANAPRIL Teva כל המינונים TABS 
 LERCAPRESS TABS 

 MACLIVAN F.C TABS 

 MAVIRET TABS 

 MAVENCLAD TABS 

 MEGAXIN TABS 

 MAGNESIUM SULPHATE PWD 

 MAGNESIUM DIASPORAL GRA 
 (כשר לפסח לאוכלי קטניות ) 

 MAGNESIUM DIASPORAL LOZ 
 (כשר לפסח לאוכלי קטניות )

MADOPAR (כל המינונים) CAP

 MEDROL TABS 

 MODAL CAPS 

*מותר בטיפול חיוני 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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

 ַטְבִליֹות מֹוַדאל פֹוְרֶטה
 ַטְבִליֹות מֹוַדאִפיִניל

 ְגַרנּולֹות להכנת ַּתְרִחיף  מֹוִדיְגַרף
לְׁשִתָּיה

 ַטְבִליֹות  מּוִדיָנה 30 מ"ג
 ַטְבִליֹות מֹוֵוְקס
 ְּתִמיָסה מֹוֵוְקס

 ַטְבִליֹות מֹוִטיְליּום
 ַטְבִליֹות מּוְלַטק

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  מֹונֹולֹוְנג
מֹונֹוִניט ֵרַטאְרד 50 ְּכמּוסֹות
מֹונֹוקֹוְרד 20& 40 ַטְבִליֹות 

 ַטְבִליֹות SR 50 מֹונֹוקֹוְרד
 ַטְבִליֹות מּוְסקֹול

 ַקְּפִליֹות  מּוקֹוִליט
 ַטְבִליֹות &   ְּתִמיָסה מּוקֹוֵלס
 ְּכמּוסֹות מֹוְקִסיֵּפן פֹוְרֶטה
   ַּתְרִחיף מֹוְקִסיֵּפן פֹוְרֶטה

 ְּכמּוסֹות מֹוְקִסיִויט
 ְּכמּוסֹות מֹוְקִסיִויט פֹוְרֶטה
 ַּתְרִחיף מֹוְקִסיִויט פֹוְרֶטה

 ַטְבִליֹות ֵמָזַבְנט
 EBEWE ַטְבִליֹות ֵמטֹוְטֶרְקַסט

 ְּכמּוסֹות  ֵמטֹוִּפירֹון
 ַטְבִליֹות ֵמטפֹוְרִמין ִאינֹוַבֵמד

   ַטְבִליֹות ֵמטפֹוְרִמין ֶּטַבע
 ַטְבִליֹות ֵמטֵרִג'ין
 ַטְבִליֹות ִמיְגָרֵלב

 ֵּתה ִמיְדרֹו

 MODAL FORTE TABS 

 MODAFINIL 
 MODIGRAF (כל המינונים) SACHET 

ORAL SUSP 

 MODINA 30mg TABS 

 MOVEX TABS 

 MOVEX SOLUTION 

 MOTILIUM 
 MULTAQ TABS 

 MONOLONG (כל המינונים) S.R. CAPS 

 MONONIT RETARD 50 S.R. CAPS 

 MONOCORD 20 & 40 TABS 

 MONOCORD 50 SR TABS 

 MUSCOL TABS 

 MUCOLIT CAPLETS 

 MUCOLESS SOLUTION & TABS 

 MOXYPEN FORTE CAPS 

 MOXYPEN FORTE SUSPENSION 

 MOXYVIT CAPS 

 MOXYVIT FORTE CAPS 

 MOXYVIT FORTE SUSPENSION 

 MEZAVANT TABS 

 METHOTREXAT EBEWE TABS 

 METOPIRONE CAPS 

 METFORMIN INOVAMED TABS 
 METFORMIN TEVA TABS 

 METHERGIN TABS 

 MIGRALEVE TABS 

 MIDRO TEA 

חמ ס פ ל   ר ש כ   ן ו פ ו ר ת

 ַטְבִליֹות ִמיזֹוֵלן
 ַטְבִליֹות ִמיֵלַראן
 ַטְבִליֹות ִמינֹוֵלט

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ִמינֹוִציְקִלין
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ִמינֹוְקִלין

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִמיִניִרין
   ַטְבִליֹות ִמיֵנס
 ַטְבִליֹות ִמיֵפִג'ין

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִמיפֹוְרִטיק
 ְּכמּוסֹות ִמיקֹוּבּוִטין

 ַטְבִליֹות ִמיקֹוֶפנֹוַלט ֶּטַבע
 ַטְבִליֹות ִמיָקל

ִמיְקרֹוִגינֹון 30 ַטְבִליֹות
 ַטְבִליֹות ִמיְקרֹולּוט

 ַקְּפִליֹות   )כל המינונים( )ִציּפּוי ֱאְנֶטִרי( ִמיְקרֹוִּפיִרין
 ַטְבִליֹות ִמיְקרֹוְדיֹול

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִמירֹו
   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִמיְרַטאַזאִּפין ֶּטַבע

 ַקְּפִליֹות ַמּכִּבימֹול
 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵמלֹוִדיל

 ַטְבִליֹות ֵמִליַאן
 לילִדים &   ַטְבִליֹות למבוגרים ָמְלרֹון

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵממֹוְקס
 ַטְבִליֹות ֵממֹוִריט

 ַטְבִליֹות ֵמַמְנִטין ֶּטַבע
 ַקְּפִליֹות ֵמסּוִליד

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות מ.ס.ט
   ַמְחִּפיֹות ֵמְסִטינֹון

 ַטְבִליֹות  מ.סי.ר. 100 מ"ג

 MIZOLLEN TABS 

 MYLERAN TABS 

 MINULET TABS 

 MINOCYCLINE (כל המינונים) CAPS 

 MINOCLIN (כל המינונים) CAPS 

 MINIRIN (כל המינונים) TABS 

 MINESSE F.C. TABS 

 MIFEGYNE TABS 

 MYFORTIC (כל המינונים) TABS 

 MYCOBUTIN CAPS 

 MYCOPHENOLATE TEVA TABS 

 MICAL TABS 

 MICROGYNON 30 TABS 

 MICROLUT TABS 

 MICROPIRIN (כל המינונים) E.C. CAPLETS 

 MICRODIOL TABS 

 MIRO (כל המינונים) TABS 

 MIRTAZAPINE TEVA (כל המינונים) TABS 

 MACCABIMOL CAPLETS 

 MELODIL (כל המינונים) F.C TABS 

 MELIANE TABS 

 MALARONE FOR ADULTS TABS & PAEDIATRIC TABS 

 MEMOX (כל המינונים) TABS 

 MEMORIT TABS 

 MEMANTINE TEVA TABS 

 MESULID CAPLETS 

 MST (כל המינונים) TABS 

 MESTINON DRAGEES 

 MCR 100MG C.R. TABS 

מ
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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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות מְקטֹוִבי
 ְמצּוּפֹות   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵמִקיִניְסט

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ַמְקִסיּבֹון
ַמְקרֹוַדְנִטין 50 , 100 ְּכמּוסֹות

 ַמְחִפיֹות , ַטְבִליֹות ַמרֹוִניל 75 ס.ר
 ְּתִמיָּסה   חדש ֵמרֹוֶקן

 ַטְבִליֹות ֵמְרִסילֹון
 ַטְבִליֹות ֵמְרַקְּפִטיזֹול
ֵמַּתדֹון % 5 ְּתִמיָסה

 ַטְבִליֹות ֵנאֹוִמיִצין
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  ֵנאּורֹוְנִטין

 ַטְבִליֹות ָנּבּוקֹו
 ָרּכֹות  ְּכמּוסֹות ָנַבְלִּבין

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות נֹובֹונֹוְרם
 ַטְבִליֹות נֹובּוֵפם

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  נּוִביִג'יל
 ַטְבִליֹות נֹוִביְטרֹוָּפן

נּוֶּבָקה ַטְבִליֹות
 ְּכמּוסֹות נּוֶדקסָטה

 ַטְבִליֹות נֹוֵטְנִסיל
 ַטְבִליֹות נּוְמּבֹון

   ַטְבִליֹות נּוִסיֵדְקס
 ְמצּוּפֹות   ַטְבִליֹות נֹוְקטּוְרנֹו

   ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות נֹוְקטּוְרנֹו פורטה
 ַטְבִליֹות ַעִמידֹות ּבקיָבה נֹוְקָסִפיל

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות נֹוְרַואְסק
 ַטְבִליֹות נֹוְרִויר

 MEKTOVI F.C TABS 

 MEKINIST (כל המינונים) F.C TAS 

 MAXIBONE (כל המינונים) TABS 

 MACRODANTIN 
50MG,100MG CAPS 

 MARONIL 25, 75 SR DRAGEES &TABS 

 MEROKEN NEW SOL 

 MERCILON TABS 

 MERCAPTIZOL TABS 

 METHADONE 5% CONCENTRATED SOL 

 NEOMYCIN TABS 

 NEURONTIN (כל המינונים) CAPS 

 NABUCO TABS 

 NAVELBINE (כל המינונים) SOFT CAPS 

 NOVONORM (כל המינונים) TABS 

 NOVOFEM TABS 

 NUVIGIL (כל המינונים) TABS 

 NOVITROPAN TABS 

 NUBEQA TABS 
 NUEDEXTA CAPS 

 NOTENSYL TABS 

 NUMBON TABS 

 NUSSIDEX TABS 

 NOCTURNO F.C TABS 

 NOCTURNO FORTE 3.75 , 7.5 
 NOXAFIL G.R TABS 

 NORVASC (כל המינונים) TABS 

 NORVIR F.C TABS 

חמ - נ ס פ ל   ר ש כ   ן ו פ ו ר נ - סת

 ַטְבִליֹות נּורֹוֵפן
 ַטְבִליֹות נּורֹוֵפן ִצינּון & ַׁשַּפַעת

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות נּורֹוֵפן ְקוִויק
   )כל המינונים( ַטְבִליֹות נֹוְרִטיִלין

 ַטְבִליֹות נֹוִריט
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות נֹוְרֵלבֹו

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות נֹוְרִליפ
 ַטְבִליֹות נֹוְרמוְפֵרַסאן

   )כל המינונים( ַטְבִליֹות נֹוְרמִיֵטן
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות נֹוְרָמלֹול

 ַאְבָקה נֹוְרָמַלאְקס
 ַאְבָקה נֹוְרָמַלאְקס טּו גֹו

 ַאְבָקה נֹוְרָמַלאְקס ִקיְדס
 ַטְבִליֹות נֹוְרְּפרֹוָלק
 ַטְבִליֹות ֵניאֹוְּבלֹוק

 ַּתְרִסיס ָמדּוד * ִניְטרֹוִליְנגּוַאל
   )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ִניְנַלארֹו

 ְּתִמיָסה ִניְסָטִטין ֵרִדי ִמיְקס
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְּבִשְחרּור ֵממּוָשך ִניֶפִדילֹוְנג

   ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵנְמַדִטין
 ַטְבִליֹות SP  ַנְּפרֹוְקֵסן סֹוְדיּום

 ַטְבִליֹות  ֵנְקְסָבר
   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵנְקְסיּום

 ַטְבִליֹות ָנְקִסין
 ַמְחִּפיֹות  ְדַרֶג'ה ֵנְרֶבן

 ַטְבִליֹות ָנרֹוִסין
 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות* ֵנְרִליְנְקס

 ַטְבִליֹות ָנַרִמיג

 NUROFEN TABS 

 NUROFEN COLD & FLU TABS 

 NUROFEN QUICK (כל המינונים) TABS 

 NORTYLIN (כל המינונים) TABS 

 NORIT TABS 

 NORLEVO (כל המינונים) TABS 

 NORLIP F.C TABS 

 NORMOPRESAN TABS 

 NORMITEN (כל המינונים) TABS 

 NORMALOL (כל המינונים) TABS 

 NORMALAX POWDER 

 NORMALAX TO GO POWDER 

 NORMALAX KIDS POWDER 

 NORPROLAC TABS 

 NEOBLOC TABS 

 NITROLINGUAL METERED DOSE SPRAY 

 NINLARO (כל המינונים) CAPS 

 NYSTATIN READY MIX SOLUTION 

 NIFEDILONG (כל המינונים) TABS 

 NEMDATINE (כל המינונים) F.C.TABS 

 NAPROXEN SODIUM SP F.C TABS 

 NEXAVAR F.C TABS 

 NEXIUM (כל המינונים) TABS 

 NAXYN TABS 

 NERVEN DRAGEES 

 NAROCIN TABS 

 NERLYNX F.C TABS 

 NARAMIG TABS 

*מותר בטיפול חיוני 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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ֵסִּביבֹו
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ֵסְבֶלֶמר

 ַטְבִליֹות ַסְּבִריָלן
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ֵסְגלּורֹוֵמט
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות  )נוסחא חדשה( ֵסדּוָרל

*   ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות סֹוַבְלִדי
 ַטְבִליֹות סֹוְדיּום ִּביָקְרּבֹונט

 ַטְבִליֹות סֹוְדיּום ְכלֹוִריד 500 מ"ג
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות סֹוִליַאן

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות סֹוִליְפַנאִצין ֶּטַבע
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות סֹוִליְפַנאִצין ְּתִריָמה

 )כל המינונים( ַקְּפִליֹות סּוָמְטִריֵדְקס
סֹוַראֵפִניּב ְּטָבע ַטְבִליֹות

   )כל המינונים( ַטְבִליֹות סֹוְרּבֹון
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות סֵטְגָלְטרֹו 

 ַטְבִליֹות ְסטּוָנרֹון
 ְּכמּוסֹות ְסטֹוִּפיט
 ְּכמּוסֹות ְסטֹוְקִרין

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ְסַטטֹור
 הֵּפה  ְלָחָלל  ַּתְרִסיס ַסִטיֵבְקס

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות סִטיַווְרָגה
 ַטְבִליֹות ְסִטיְלנֹוְקס

 ַטְבִליֹות ֶסְטרֹון
 ַטְבִליֹות ְסֶטרֹוקֹוְרט

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ָקׁשֹות ְסַטְרֶטָרה
   ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות סְטִריִּביְלד

 ַטְבִליֹות ִסי 13 אּוֵריָאה
 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִסיָאִליס

 SEBIVO F.C TABS 

 SEVELAMER TARO F.C TABS 
 SABRILAN TABS 

 SEGLUROMET (כל המינונים) F.C TABS 

 SEDURAL (new formula) COATED TABS 

 SOVALDI F.C TABS 

 SODIUM BICARBONATE 500 mg TABS 

 SODIUM CHLORIDE 500 mg TABS 

 SOLIAN (כל המינונים) TABS 

 SOLIFENACIN TEVA (כל המינונים) TABS 

 SOLIFENACIN TRIMA (כל המינונים) TABS 

 SUMATRIDEX (כל המינונים) CAPLETS 

 SORAFENIB Teva TABS 
 SORBON (כל המינונים) TABS 

 STEGLATRO (כל המינונים) F.C TABS 

 STUNARONE TABS 

 STOPIT CAPS 

 STOCRIN CAPS 

 STATOR (כל המינונים) TABS 

 SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY 

 STIVARGA F.C TABS 

 STILNOX TABS 

 SETRON TABS 

 STEROCORT TABS 

 STRATTERA (כל המינונים) HARD CAPS 

 STRIBILD F.C TABS 

 C13 UREA TABS 
 CIALIS (כל המינונים) F.C TABS 

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא
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 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִסיַטאְגִליְּפִטין ֶּטַבע
 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִסיְלֶדַנִפיל ֶּטַבע

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִסיָלִריל
 ַטְבִליֹות ִסיָלִריל ְּפלּוס

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ִסיְמָּבאְלָתּה
ִסיְמִביקֹוְרט ַמְשֲאף

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִסיְמָבקֹור
 ַטְבִליֹות ִסיְמֵדקֹו

 ַטְבִליֹות ִסיִמידֹוָנה
ִסיִמיקֹול ַטְבִליֹות

 ִסירֹוּפ ִסיְמפֹוָקל ּבַטַעם ְדַבש וִלימֹון
   ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִסיַנאַקְלֶצט תרו

   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִסיַנאַקְלֶצט ֶּטַבע
 ְמצּוּפֹות   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִסיַנאַקְלֶצט ְתִריָמה

 ַטְבִליֹות ִסיְנגּוֵלייר 10 מ"ג
 ִסירֹוּפ ִסינּוֵפד

 ַטְבִליֹות ִסינּוֵפד
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִסיְנְטרֹוִאיד

ִסינֵמט CR ַטְבִליֹות
ִסיְפרֹול ER )כל המינונים( ַטְבִליֹות

 ַטְבִליֹות ִסיְרטּורֹו
 ַטְבִליֹות  )ִשיְחרּור ִמְתַמֵשך ( ִסיְרַקִדין

 ַטְבִליֹות ָסַלאזֹוִּפיִרין
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ָסַלאזֹוִּפיִרין ִאי.ֵאנ.

 ַטְבִליֹות ַסְלָבַקל
 ַטְבִליֹות ֶסלְג'ין
 ַטְבִליֹות ָסַלֵגן

 ַטְבִליֹות ְסלֹו-ֵק

 SITAGLIPTIN TEVA (כל המינונים) F.C.TABS 

 SILDENAFIL TEVA (כל המינונים) F.C TABS 

 CILARIL (כל המינונים) TABS 

 CILARIL PLUS TABS 

 CYMBALTA (כל המינונים) G.R CAPS 

 SYMBICORT TURBUHALER (כל המינונים) 

 SIMVACOR (כל המינונים) TABS 

 SYMDEKO TABS 

 CIMIDONA TABS 

 SIMICOL TABS 

 SYMPHOCAL HONEY AND LEMON FLAVOUR SYRUP 

 CINACALCET TARO (כל המינונים) F.C TABS 

 CINACALCET TEVA (כל המינונים) TABS 

 CINACALCET-TRIMA (כל המינונים) F.C TABS 

 SINGULAIR 10MG TABS 

 SINUFED SYRUP 

 SINUFED TABS 

 SYNTHROID (כל המינונים) TABS 

 SINEMET CR TABS 

 SIFROL ER (כל המינונים) TABS 

 SIRTURO TABS 

 CIRCADIN P. R TABS 

 SALAZOPYRIN TABS 

 SALAZOPYRIN EN TABS 

 SALVAKAL TABS 

 SELGIN TABS 

 SALAGEN TABS 

 SLOW - K S.R. 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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ְסַלִייֶדר
   ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות סִלינְקרֹו 18 מ"ג

 ַטְבִליֹות ְסִליּפ ֵאיד
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֶסְלֶסְנְטִרי

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות & ַטְבִליֹות ֶסְלֶסְּפט
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ֶסְלקֹוְקס

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ָסנְדִאימּון ֵניאֹוָרל
 ְּתִמיָסה  ָסנְדִאימּון ֵניאֹוָרל

 ַטְבִליֹות ְסָּפְזמֹוֵמן
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְסַּפְזֶמְּקס

 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְסִּפיִרייֶסל
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְסִּפירֹונֹוַלְקטֹון ֶּטַבע

ְסִפּיִריָבה ְּכמּוסֹות ְלַמְשֲאף
 ַטְבִליֹות ְסַּפְסָמְלִגין

 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵסְרדֹוֶלְקט
 ְּכמּוסֹות ֵסְרֶדְלָגה

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵסרֹוקּוֵאל
ֵסרֹוקּוֵאל XR )כל המינונים( ַטְבִליֹות

 ַטְבִליֹות ֵסרֹוְקָסט
 ַטְבִליֹות ֶסָרֶזט

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֶסְרִטיִקן
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמִסיסֹות ֶסְרִטיִקן

 ְמצּוּפֹות   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵסְרטָרִלין ֶּטַבע
   ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֶסֶרָנָדה

ֲעִצירּות X ַטְבִליֹות
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֲעָרָבה

   ַרּכֹות  ְּכמּוסֹות ַעְרמֹוְנָיה
 ַקְּפִליֹות * ַּפאלֹוְקִסי

 SLIDER TABS 

 SELINCRO 18 MG F.C TABS 

 SLEEP AID TABS 

 CELSENTRI (כל המינונים) TABS 

 CELLCEPT (כל המינונים) CAPS & TABS 

 CELCOX (כל המינונים) CAPS 

 SANDIMMUN NEORAL (כל המינונים) SOFT GELATINE CAPS 

 SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML ORAL SOLUTION 

 SPASMOMEN TABS 

 SPASMEX (כל המינונים) TABS 

 SPRYCEL (כל המינונים) F.C TABS 

 SPIRONOLACTONE TEVA (כל המינונים) TABS 

 SPIRIVA CAPS 
 SPASMALGIN TABS 

 SERDOLECT (כל המינונים) F.C TABS 

 CERDELGA HARD CAPS 

 SEROQUEL (כל המינונים) TABS 

 SEROQUEL XR (כל המינונים) P.R TABS 

 SEROXAT TABS 

 CERAZETTE TABS 

 CERTICAN (כל המינונים) TABS 

 CERTICAN DISPERSIBLE TABS 

 SERTRALINE TEVA (כל המינונים) F.C TABS 

 SERENADA (כל המינונים) F.C TABS 

 ATZIRUT X TABS 

 ARAVA (כל המינונים) TABS 

 ARMONIA SOFT CAPS 

 PALOXI CAPSULES 

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא

חס - פ ס פ ל   ר ש כ   ן ו פ ו ר פת

 ַטְבִליֹות ַפאְקֵסט 20 , 30
 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ְפּבּוִריק 80 מ"ג

   ְּגָרנּולֹות ְפּבּוַרן
   ַאְבָקה ֵפְּגָלְקס ָנטּוַראל

 ַטְבִליֹות ּפֹוִיְנט
פֹוִלי 5 ַטְבִליֹות

פֹוֵלְקס 400 ְּכמּוסֹות
 ַטְבִליֹות פֹוִמיִניק

 ַטְבִליֹות פֹוָסאֶבְנס
 ַטְבִליֹות פֹוַסאַלאן ָּפַעם ְּבָשבּוע 70 מ"ג

פֹוְסִטינֹור-1 ַטְבִליֹות
   ַטְבִליֹות פּוִסיִדין

 ַטְבִליֹות פּוִסיד
 ַאְבָקה פֹוְסֵרנֹול

 לְמִציָצה  )כל המינונים( ַטְבִליֹות פֹוְסֵרנֹול
פֹוָקִלין XR )כל המינונים( ְּכמּוסֹות

פֹוַראִדיל ְּכמּוסֹות ְלַמְשֲאף
 ַטְבִליֹות  פֹורֹול

 ַטְבִליֹות ּפּוִריֵנטֹול
 ַטְבִליֹות פֹוִריק ֶהָריֹון

 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות פֹוְרִסיַג'ה
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ַפִייקֹוְמָּפה

 ְּכמּוסֹות  ִפיְנגֹוִלימֹוד ֶּטַבע
 ְּכמּוסֹות ִפינֹוִלים

 ַטְבִליֹות  ִפיַנְסֵטַרִייד ֶּטַבע
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ִּפיֶפְלּטרֹו 100 מ"ג

 ַטְבִליֹות ִפיְרַדְפסה
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִּפיִרידֹוְסִטיְגִמין

 PAXXET 20 , 30 TABS 

 FEBURIC 80MG F.C TABS 

 PHEBURANE GRANULES 

 PEGLAX NEUTRAL SOLUBLE POWDER 

 POINT F.C TABS 

 FOLI 5 TABS 

 FOLEX 400 NEW FORMULATION CAPS 

 FOMINIC TABS 

 FOSAVANCE TABS 

 FOSALAN ONCE WEEKLY 70 mg TABS 

 POSTINOR -1 TABS 

 FUCIDIN TABS 

 FUSID TABS 

 FOSRENOL PWD 

 FOSRENOL (כל המינונים) CHEW. TABS 

 FOCALIN XR (כל המינונים) CAPS 

 FORADIL CAPSULES FOR INHALATION 
 FOROL TABS 

 PURI-NETHOL TABS 

 FORIC PREGNANCY TABS 

 FORXIGA F.C TABS 

 FYCOMPA (כל המינונים) F.C. TABS 

 FINGOLIMOD TEVA CAPS 

 FINOLIM CAPS 

 FINASTERIDE TEVA TABS 

 PIFELTRO 100MG F.C TABS 

 FIRDAPSE TABS 

 PYRIDOSTIGMINE (כל המינונים) 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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

 ַּתְרִחיף ְפַלאִג'יל
 ַטְבִליֹות ְפָלַאם

 ְּכמּוסֹות ְפלֹואֹוְקֵסִטין
 ְּכמּוסֹות  ְפלּוִטין

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ְפלּוקֹוָנזֹול ֶּטַבע
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ְפלֹוַקנֹול

 ַטְבִליֹות ְפלֹוֶרט
ְפִליְקסֹוָנז ַתְּרִסיס ַלֲאף

 ַטְבִליֹות ְּפָלְקוּוִניל סּוְלַּפאט
   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַפמֹוִטיִדין ֶּטַבע

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵפמֹוְסטֹון
 ַטְבִליֹות ָּפִמיד

 ַטְבִליֹות ֵפִמיֵנט
 ַטְבִליֹות ַפְמִּפיָרה

   ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ְפַמַרה
 ַקְּפִליֹות ֵּפן-ָרַפא ִוי-ק

 ִסירֹוּפ & ַקְּפִליֹות ֵּפן-ָרַפא ִוי-ק פֹוְרֶטה
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ַפַנאְּפּט
 ַטְבִליֹות ְפנֹוָּבְרִּביטֹון 100 מ"ג
 ַטְבִליֹות ְפנֹוָּבְרִּביטֹון 15 מ"ג

SL 133 ֵפְנָטּה 
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ּבַמָתן ַּתת ְלשֹוִני 

S.R ֵּפְנָטַסה 
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְוגָרנּולֹות ְּבִשְחרּור ִאיִטי

 ְמֻמָּׁשְך   בשְחרּור  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֶפִניִדין
 ִטיּפֹות ֵפִניְסִטיל

   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָּפַפַבִרין הידרוכלוריד
   ַטְבִליֹות ִפֵק-ֶמְרץ

 FLAGYL ORAL SUSPENSION 

 FLAME TABS 

FLUOXETINE CAPS

 FLUTINE CAPS 

 FLUCONAZOLE TEVA (כל המינונים) CAPS 

 FLUCANOL (כל המינונים) CAPS 

 FLORET TABS 

 FLIXONASE NASAL SPRAY 
 PLAQUENIL SULFATE TABS 

 FAMOTIDINE TEVA (כל המינונים) TABS 

 FEMOSTON (כל המינונים) TABS 

 PAMID TABS 

 FEMINET TABS 

 FAMPYRA TAB 

 FEMARA F.C TABS 

 PEN-RAFA VK CAPLETS 

 PEN-RAFA VK FORTE POWDER FOR SYRUP & CAPLETS 

 FANAPT (כל המינונים) TABS 

 PHENOBARBITONE 100MG TABS 

 PHENOBARBITONE 15MG 
 FENTA SL 

 SUBLINGUAL TABS (כל המינונים) 

 PENTASA S.R 
 TABS & GRANULES (כל המינונים) 

 PHENIDIN (כל המינונים) P.R TABS 

 FENISTIL DROPS 
 PAPAVERINE HCL (כל המינונים) TABS 

 PK-MERZ TABS 

חפ ס פ ל   ר ש כ   ן ו פ ו ר פת

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ֶפְקסֹוֵפַנאִדין-ְּתִריָמה
ְמצּוּפֹות 

ְּפַראִמין ַטְבִליֹות
 ַקְּפִליֹות ָּפַראמֹול

 ָּפַראמֹול ַאף ְוִשיעּול ְלִטיּפּול 
 ַקְּפִליֹות ַּביֹום & בַלְיָלה

ָּפַראמֹול ַאף ְלִטיּפּול ַּביֹום & 
 ַקְּפִליֹות בַלְיָלה

 ַקְּפִליֹות ָּפַראמֹול ְּפלּוס
 ַקְּפִליֹות ָּפַראמֹול ַטְרֶגט

ְּפֶרִביִמיס ַטְבִליֹות
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ְּפַרַבִליפ

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְּפַרַבְסַטאִטין ֶּטַבע
 ְּפֵרַגָּבִלין דְקֶסל

75, 100, 200,150 225, 300 ְּכמּוסֹות
   )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ּפֵרָגַּבִלין ִאינֹוַבֵמד

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ְּפֵרַגָּבִלין ַּתרֹו
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְּפֵרדִניזֹון

 ְּכמּוסֹות  ְּפַרַדְקָסה
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְּפרֹוַאְווִניר
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְּפרֹוֵבָרה
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ְּפרֹוְגָרף

 ַטְבִליֹות ְּפרֹוִגילּוטֹון
 ַּתְרִחיף ְּפרֹוְגִליֶצם

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ְּפרֹוְגָרף
 ַטְבִליֹות ֵפרֹוַגְרד פֹוִליק

 ַטְבִליֹות ְּפרֹוִוירֹון
 ַקְּפִליֹות ְּפרֹוִויִג'יל

 FEXOFENADINE - TRIMA 
 F.C TABS (כל המינונים) 

 PRAMIN TABS 

 PARAMOL CAPLETS 

 PARAMOL AF & SHIUL  
DAY & NIGHT CARE CAPLETS 

 PARAMOL AF DAY & NIGHT 
 CARE CAPLETS 

 PARAMOL PLUS CAPLETS 

 PARAMOL TARGET CAPLETS 

 PREVYMIS (כל המינונים) TABS 

 PRAVALIP (כל המינונים) TABS 

 PRAVASTATIN TEVA (כל המינונים) TABS 

 PREGABALIN DEXCEL  
75 100,150,200,225,200,300 CAPS 

 PREGABALIN INOVAMED (כל המינונים) CAPS 

 PREGABALIN TARO (כל המינונים) CAPS 

 PREDNISONE (כל המינונים) TABS 

 PRADAXA (כל המינונים) CAPS 

 PROAVNIR (כל המינונים) TABS 

 PROVERA (כל המינונים) TABS 

 PROGRAF (כל המינונים) CAPS 

 PROGYLUTON TABS 

 PROGLYCEM SUSP 

 PROGRAF (כל המינונים) CAPS 

 FERROGRAD FOLIC TABS 

 PROVIRON TABS 

 PROVIGIL CAPLETS 
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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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

 ְּכמּוסֹות ְּפרֹוָזק
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָּפרֹוִטין

 ַטְבִליֹות ְּפרֹוִטיַאִזין
 ַטְבִליֹות ְּפרֹוטֹוִציד

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ְּפרֹולֹול
 ְּכמּוסֹות ְּפרֹוְמִניְקס

 ִסירֹוּפ  ֵאְסֵפְקטֹוָרְנט % 0.1 ְּפרֹוֵמָּתִזין
 ַטְבִליֹות ְּפרֹוֶפְסָיה
 ַטְבִליֹות ְּפרֹוִפיֵטן

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְּפרֹוֵפְקס
 ְמבּוקר  ְּכמּוסֹות לשְחרּור ּפרֹוֶּפנֹולֹול ֶרַטְרד

 ַטְבִליֹות ְּפרֹוִּפיל ְּתיֹוִציל
   ַטְבִליֹות ְּפרֹוקֹור

 ַטְבִליֹות ֵפרֹוַקל
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְּפֵרִזיְסָטה

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַּפְרַטאן
 ִסירֹוּפ ֵּפְרטּוסֹול

 צ'יפ ְּפְריֹו
 ַטְבִליֹות  ְּפִריּזיּום

   ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ְּפִריְזָמה
   ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ְּפִריְזָמה פֹוְרֶטה

 ְּתִמיָּסה לֵּפה ְּפִריְזָמה
 ַטְבִליֹות ְּפִריזֹוִלין

   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ּפַרִייד
 ַטְבִליֹות ְּפִרימֹולֹוט-נּור

 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ֵפִריְּפרֹוְקס
 ַטְבִליֹות ֵפִריפֹול
 ַטְבִליֹות ֵפִריפֹול

 PROZAC CAPS 

 PAROTIN (כל המינונים) TABS 

 PROTHIAZINE TABS 

 PROTOCIDE TABS 

 PROLOL (כל המינונים) TABS 

 PROMNIX CAPS 

 PROMETHAZINE EXPECTORANTS SYRUP 

 PROPECIA TABS 

 PROFITEN TABS 

 PROFEX (כל המינונים) TABS 

 PROPRANOLOL RETARD CAPS 

 PROPYL-THIOCIL TABS 

 PROCOR TABS 

 FERROCAL TABS  

 PREZISTA (כל המינונים) TABS 

 PARTANE (כל המינונים) TABS 

 PERTUSSOL SYRUP 

 PERIO CHIP 
 FRISIUM TABS 

 PRIZMA (כל המינונים) F.C. TABS 

 PRIZMA FORTE F.C. TABS 

 PRIZMA ORAL SOL 

 PRYSOLINE TABS 

 PRIDE (כל המינונים) F.C. TABS 

 PRIMOLUT-NOR TABS 

 FERRIPROX F.C TABS 

 FERRIFOL TABS 

 FERRIPEL-3 SYRUP 

צ-קפ-צ

 ְּכמּוסֹות ֵּפְרִמיְקסֹון
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְּפֵרסֹוַלאט

פרפמין ַטְבִליֹות
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵּפְרֵפַנאן

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵּפְרקֹוֵסט
   ַטְבִליֹות ִציַטאלֹוְּפַרם ֶּטַבע

 ַטְבִליֹות ִציטֹוֶטק
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ָקׁשֹות ִציְסָטגֹון

 ַאְבָקה להכנת ְּתִמיָּסה לנטילה דרך הפה ִציְסָטַדן
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִציְּפָראִמיל

 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִציְּפָרְלְקס
 ַקְּפִליֹות &   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִציְּפרֹוְדְקס

 ַטְבִליֹות  ִציְּפרֹוְפלֹוְקָסִצין ֶּטַבע 500 מ"ג
   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַצ'ְמִּפיְקס

 ְּכמּוסֹות  ֶצפֹוִויט
 ְּכמּוסֹות ֶצפֹוִויט פֹוְרֶטה

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ְצֵרּבֹוִנין 120מ"ג
ְקֵאיְקַסַלאט ַאְבָקה להכנת ַּתְרִחיף

 ְּכמּוסֹות ַקאְלקווְנס 100 מ"ג
 ַטְבִליֹות ַקאְנֵדָסְרַטן ְּפלּוס
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ַקאִרין

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ַּקּבֹוֶמִטיְקס
ַקּּבֹוְתִרים 0.5 , 1 , 2 ַטְבִליֹות

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות & ַקְּפִליֹות ַקְדְקס
 ַטְבִליֹות &   ִסירֹוּפ קֹוְדַאְּברֹול

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  קֹוד-ָאָקמֹול
 ִסירֹוּפ קֹוד-גּואיאקֹול

 ְּכמּוסֹות קֹוִדיִביס )ִשְחרּור מּוְשֵהה (

 PERMIXON CAPS 

 PRESSOLAT (כל המינונים) TABS 

 PREFEMIN F.C TABS 
 PERPHENAN (כל המינונים) TABS 

 PERCOCET (כל המינונים) TABS 

 CITALOPRAM TEVA SCORED TABS 

 CYTOTEC TABS 

 CYSTAGON (כל המינונים) HARD CAPS 

 CYSTADANE POWDER FOR SOLUTION 

 CIPRAMIL (כל המינונים) TABS 

 CIPRALEX (כל המינונים) F.C TABS 

 CIPRODEX (כל המינונים) TABS & CAPLETS 

 CIPROFLOXACIN TEVA 500MG TABS 

 CHAMPIX (כל המינונים) TABS 

 CEFOVIT CAPS 

 CEFOVIT FORTE CAPS 

 CEREBONIN 120 MG F.C TABS 

 KAYEXALATE PWDR. FOR SUSPENSION 

 CALQUENCE 100MG CAPS 

 CANDESARTAN PLUS TEVA TABS 

 KARIN (כל המינונים) TABS 

 CABOMETYX (כל המינונים) F.C TABS 

 CABOTRIM 0.5 , 1 , 2 TABS 

 CADEX (כל המינונים) TABS & CAPLETS 

 CODABROL SYRUP & TABS 

 COD-ACAMOL (כל המינונים) TABS 

 COD-GUAIACOL SYRUP 

 CODIVIS S.R. CAPS 
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 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות קֹו-ִדיֹוַבאן
 ַטְבִליֹות קֹוִדיַקל

קוּוֱאִטי 25 ַטְבִליֹות
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְקֶווִטיַאִפין ֶּטַבע

 ַטְבִליֹות קוֹויַנהגֹוַלִייד
 ְמצּוּפֹות   ַטְבִליֹות קֹוֵטִליק

 ַטְבִליֹות קֹולֹוַטאל
 ַטְבִליֹות קֹוְלִכיִצין

 ֶגַלִטין  ְּכמּוסֹות קֹוְלּפְרִמין
  קֹוְמִּביְגַלִייז XR )כל המינונים( ַטְבִליֹות ּבַׁשֲחרּור מּוְשֱהה

 ַקְּפִליֹות קֹוְמּבֹוֶדְקס
 ַטְבִליֹות קֹוְמּבִיִויר

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות קּוָמִדין
 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  קֹוְמּפַטְקט

   )כל המינונים( ַטְבִליֹות קֹוְנֶסְרָטה
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  קֹוְנקֹור

 ַטְבִליֹות קופלוזה
 קרם & ַטְבִליֹות קּוִקיֵדְנט

 קרם קּוִקיֵדְנט ּפלּוס
 ַטְבִליֹות קֹוְרִטיֶמְנט

 ַטְבִליֹות  ַאְצַטאט קֹוְרִטיזֹון
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות קּוָרָטן

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָקזֹוֶדְקס
 ַטְבִליֹות ָקָטאְפָלם

ְקטֹוּקֹוַנזֹול HRA ַטְבִליֹות
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ִקיְווְקָסה
 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות * ְּקיּוֵטְּרן

   ַטְבִליֹות ִקיִניִדין סּוְלַּפט

 CO-DIOVAN (כל המינונים) F.C TABS 

 CODICAL TABS 

 QUETI 25 TABS 

 QUETIAPINE TEVA (כל המינונים) TABS 

 QUINAGOLIDE 75MCG TABS 

 COTELLIC F.C TABS 

 COLOTAL TABS 

 COLCHICINE TABS 

 COLPERMIN E.C HARD GELATIN CAPS 

 KOMBIGLYZE XR (כל המינונים) E.R TABS 

 COMBODEX CAPLETS 

 COMBIVIR TABS 

 COUMADIN (כל המינונים) TABS 

 COMPETACT F.C TABS 

 CONCERTA (כל המינונים) E.R TABS 

 CONCOR (כל המינונים) TABS 

 XOFLUZA TABS 
 KUKIDENT CREAM & TABS 

 KUKIDENT PLUS CREAM 

 CORTIMENT P.R TABS 

 CORTISONE ACETATE TABS 

 CURATANE (כל המינונים) CAPS 

 CASODEX (כל המינונים) TABS 

 CATAFLAM TABS 

 KETOCONAZOLE HRA TABS 

 KIVEXA F.C TABS 

 QTERN F.C TABS 

 QUINIDINE SULFATE TABS 

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא
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   ַטְבִליֹות ִקיִנין סּוְלַּפט
 ַטְבִליֹות &   ַּתְרִחיף ַקְלֵּבֶטן פֹוְרֶטה

 ַּתְרִחיף ַקְלֵּבֶטן
   ַטְבִליֹות ְקלּוד

 ַטְבִליֹות ָקְלְקיּוֲאְנס
   ַטְבִליֹות ְקלֹוִניִריט

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְקלֹוְנְקס
 ַטְבִליֹות  ְקלֹוִּפיְקסֹול
   ִטיּפֹות ְקלֹוִּפיְקסֹול

 ַטְבִליֹות ְקלֹוִּפידֹוְגֶרל ֶּטַבע
 ַטְבִליֹות ָקלֹוִריל

 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָקֶלְטָרה
 ְּתִמיָסה * ָקֶלְטָרה

 ְמצּוּפֹות   ַטְבִליֹות ַקִלייְדקֹו
 ְגָרנּולֹות * ַקִלייְדקֹו

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ְקֵלִייר
 ַטְבִליֹות קלמה יום

 ַטְבִליֹות קלמה לילה
 ַטְבִליֹות ַקְלַמְנְרִבין

ַקְלַמְנְרִבין   ֱאִליְקִסיר
 ַטְבִליֹות ְקַלְסֵטאֹון
 ַטְבִליֹות ַקְלִסינּוס

   ַטְבִליֹות ַקְלִציֶלס
 ַקְּפִליֹות ְקָלִריֵדְקס

 ַטְבִליֹות ְקַלִריָנז ֶרְּפַטְּבס
 ַטְבִליֹות ֵקָמְדִרין

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ַקְנדֹור
 ַטְבִליֹות  ַקְנדֹור ְּפלּוס

 QUININE SULFATE TABS 

 KALBETEN FORTE SUSPENSION & TABS 

 KALBETEN SUSPENSION 

 CLOOD TABS 

 CALQUENCE TABS 
 CLONNIRIT TABS 

 CLONEX (כל המינונים) TABS 

 CLOPIXOL TABS 

 CLOPIXOL ORAL DROPS 

 CLOPIDOGREL TEVA TABS 

 KALURIL TABS 

 KALETRA (כל המינונים) F.C TABS 

 KALETRA ORAL SOLUTION 

 KALYDECO F.C TABS 

 KALYDECO GRANULES 

 QLAIR F.C TABS 

 CALMA DAY TABS 

 CALMA NIGHT TABS 

 CALMANERVIN TABS 

CALMANERVIN   ELIXIR

 CLASTEON TABS 

 KALSINUS TABS 

 CALCILESS E.C. TABS 

 KLARIDEX CAPLETS 

 CLARINASE REPETABS TABS 

 KEMADRIN TABS 

 CANDOR (כל המינונים) TABS 

 CANDOR PLUS TABS 

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא

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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 
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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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

ָּקְנֵמס ַטְבִליֹות 
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ְקַסאָדגֹו

   )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ְקַסאְלקֹוִרי
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות SR  ְקָסְטָרל

ְקִסיְגדּו XR ַטְבִליֹות ּבַׁשֲחרּור מּוְשֱהה
   ַטְבִליֹות ְקֶסלַג'אְנז

 ַטְבִליֹות ְקָסַנאִגיס
 ַטְבִליֹות XR  ְקָסַנאְקס

ְקָסַנִזין 25 ַטְבִליֹות
 ְּכמּוסֹות ְקֵסִניָקל

 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְקֵספֹו
 מצופות  ַטְבִליֹות ִּקְסָקִּלי

   ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְקַסְרֶלטֹו
 ַטְבִליֹות קֵסְרֵמלֹו
 ַּתְרִחיף  ָקּפֹוסֹול

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  ַּקְּפִסיֶטִּבין ִאינֹוָבֶמד
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  ַּקְּפִסיֶטִּבין ָּתרֹו
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ַקֵּפִציַטִּבין ֶּטַבע

   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵקְּפָרה
ַקְּפֶרְלָסה 100 ַטְבִליֹות

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ְקְראֹון
 ְגַרנּולֹות   ִמיְקרֹו ְקְראֹון

 ַטְבִליֹות ַקְרָּבְגלּו
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ַקְרֶבֶדְקסֹון

 ַלִייף ַטְבִליֹות ַקְרְדיֹוִפיִרין
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַקְרִדילֹוק

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַקרְוִדילֹול ֶּטַבע
 ַטְבִליֹות  ַקְרְטָיה

 CANEMES CAPS 

 XADAGO F.C TABS 

 XALKORI (כל המינונים) CAPS 

 XATRAL SR 5MG F.C. TABS 

 XIGDUO XR 10 (כל המינונים) E.R TABS 

 XELJANZ F.C TABS 

 XANAGIS (כל המינונים) TABS 

 XANAX X.R. (כל המינונים) E.R. TABS 

 XENAZINE 25 TABS 

 XENICAL CAPS 

 XEFO (כל המינונים) F.C. TABS 

 KISQALI TABS 

 XARELTO (כל המינונים) F.C TABS 

 XERMELO TABS 

 CAPHOSOL SUSPENTION 

 CAPECITABINE INOVAMED (כל המינונים) F.C TABS 

 CAPECITABINE TARO (כל המינונים) F.C TABS 

 CAPECITABINE TEVA (כל המינונים) F.C TABS 

 KEPPRA (כל המינונים) F.C TABS 

 CAPRELSA 100 TABS 

 CREON (כל המינונים) CAPS 

 CREON MICRO GRANULES 

 CARBAGLU TAB 

 CARVEDEXXON (כל המינונים) TABS 

 CARDIOPIRIN (LIFE) TABS 

 CARDILOC (כל המינונים) TABS 

 CARVEDILOL TEVA (כל המינונים) TABS 

 CARTIA E.C. TABS 

ק-ר

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְקְרְסטֹור
  ּקֵרֵסְמָּבה 100 מ"ג ְּכמּוסֹות ָקשֹות

 ַטְבִליֹות ַראלֹוְּקִסיֵפן ֶּטַבע
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָראִסיֵלז

 מצופות   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֶרבֹוְלֵייד
 ְּכמּוסֹות ֵרֵבּטֹול

 ְּתִמיָּסה לְׁשִתָּיה ַרִביְסִטי
   )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ֶרְבִליִמיד

 אבקה מסיסה להכנת משקה  ְרגּוַלְקס
 ַטְבִליֹות רֹוָבאִמיִצין

רּוִבּיֵפן ַטְבִליֹות
 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות רּוְּבָרַּקה

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות רֹוֵדָנל
 ְּכמּוסֹות רֹוָואִטיֵנְקס

 נֹוֵזל &   ְּכמּוסֹות רֹוָואכֹול
 ַטְבִליֹות ֵרָווְטיֹו

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות   ֶּטַבע רֹוזּוַבְסַטִטין
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  רֹוְזִליְטֵרק

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות רֹוָנְקִסין
רּוַפּאִפין ַטְבִליֹות

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ֶּטַבע רֹוִּפיִנירֹול
רֹוְקסֹו 150 ַטְבִליֹות

 ַקְּפִליֹות רֹוַקֵסט
 ַקְּפִליֹות רֹוַקֵסט ְּפלּוס

 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות  )כל המינונים ( ֵרזֹולֹור
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ֵרזֹוְלסַטה

 ְּכמּוסֹות ָרִזין
 ְּכמּוסֹות ֵרְטרֹוִביר 100 מ"ג

 CRESTOR (כל המינונים) TABS 

 CRESEMBA 100 MG HARD CAPS 

 RALOXIFENE TEVA TABS 

 RASILEZ (כל המינונים) F.C TABS 

 REVOLADE (כל המינונים) TABS 

 REBETOL CAPS 

 RAVICTI ORAL LIQUID 

 REVLIMID (כל המינונים) CAPS 

 REGULAX POWDER FOR SUSPENSION 

 ROVAMYCINE TABS 

 RUBIFEN SR 20 mg TABS 
 RUBRACA (כל המינונים) F.C TABS 

 RODENAL (כל המינונים) TABS 

 ROWATINEX CAPS 

 ROWACHOL CAPS & LIQUID 

 REVATIO TABS 

 ROSUVASTATIN TEVA (כל המינונים) TABS 

 ROZLYTREK (כל המינונים) CAPS 

 RONEXIN (כל המינונים) TABS 

 RUPAFIN TABS 
 ROPINIROLE TEVA (כל המינונים) TABS 

 ROXO 150 SCORED TABS 

 ROKACET CAPLETS 

 ROKACET PLUS CAPLETS 

 RESOLOR (כל המינונים) F.C TABS 

 REZOLSTA F.C TABS 

 RAZIN CAPS 

 RETROVIR 100 MG CAPS 

ח ס פ ל   ר ש כ   ן ו פ ו ר רת
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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 
ליטלה. חובה  יש  לקבלה,  חייב  החולה  הרופא,  הוראת  ולפי  בחוברת  כלולה  תרופה שאינה  לישראל: 

  

 ְּכמּוסֹות ֵרְטרֹוִביר 250 מ"ג
ִריּבֹון 35 , 150 ַטְבִליֹות

 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ִריַבְסִטיְגִמין ֵדְקֶסל
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ִריַבְסִטיְגִמין ֶּטַבע

 ַטְבִליֹות ִריָדִזין ) כל המינונים(
 ִטיּפֹות  ִריוֹוְטִריל

   ַטְבִליֹות  ֶּטַבע ִריזְדרֹוַנט
ִריְזְדרֹוֵנִייט אס. קיי. ַטְבִליֹות

 ַטְבִליֹות ִריָזְלט 10 מ"ג
 ַטְבִליֹות S.R  ִריָטִלין

 מּוְשֵהה ִריָטִלין LA )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ּבִׁשְחרּור
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ִריְטִמיָקל

 ְּכמּוסֹות ַרּכֹות * ַרִייַדְּפט
 ַטְבִליֹות ִרילֹוֵטק

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִריֵלְרט
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִריְסֵּפִריֵדְקס

 ְּתִמיָסה &   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִריְסֵּפְרַדל
 ְּתִמיָסה &   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִריְספֹוְנד

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִריַּפִליד
 ְמצּוּפֹות  )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵריְקֵסְלִּטי

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִריְּתמֹונֹוְרם
 ַטְבִליֹות ֵרָלְקִסין

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ִרמֹוִטיב
 )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ָרִמיֵטְנס

ֵרִמיִניל PRC)כל המינונים( ְּכמּוסֹות
 ַטְבִליֹות ָרִמיְּפִריל ְּפלּוס ֶּטַבע

 ְמצּוּפֹות   ַטְבִליֹות ֵרְנֶווָלה
 ַאְבָקה * ֵרְנֶווָלה

 RETROVIR 250 MG CAPS 

 RIBONE 35 , 150 TABS 

 RIVASTIGMINE DEXCEL (כל המינונים) HARD CAPS 

 RIVASTIGMINE TEVA (כל המינונים) CAPS 

 RIDAZIN (כל המינונים) TABS 

 RIVOTRIL DROPS 

 RISEDRONATE TEVA TABS 

 RISEDRONATE S.K TABS 
 RIZALT 10MG TABS 

 RITALIN S.R. TABS 

 RITALIN LA (כל המינונים) M.R. CAPS 

 RYTHMICAL (כל המינונים) CAPS 

 RYDAPT SOFT CAPS 

 RILUTEK TABS 

 RELERT (כל המינונים) TABS 

 RISPERIDEX (כל המינונים) TABS 

 RISPERDAL (כל המינונים) TABS & ORAL SOLUTION 

 RISPOND (כל המינונים) TABS & ORAL SOLUTION 

 RIPALID (כל המינונים) TABS 

 REXULTI (כל המינונים) F.C TABS 

 RYTMONORM (כל המינונים) TABS 

 RELAXINE TABS 

 REMOTIV (כל המינונים) F.C TABS 

 RAMITENS (כל המינונים) CAPS 

 REMINYL PRC (כל המינונים) P.R CAPS 

 RAMIPRIL PLUS TEVA TABS 

 RENVELA F.C. TABS 

 RENVELA PWD 

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא

חר ס פ ל   ר ש כ   ן ו פ ו ר ת

ֵרִסיָטל 40,20 ַטְבִליֹות
 )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֶרַּפאְגִליִניד ֶּטַבע

 ְמצּוּפֹות   ַטְבִליֹות ָרַּפאְמיּון
 ַקְּפִליֹות  &   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ָרַפאַסאל

 ַטְבִליֹות ֵרְפִניַדאט 10 מ"ג
 ַטְבִליֹות ֵרקֹוד

 ַטְבִליֹות ַרָקִמיד
 ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ַרְקסֹון

 ְמצּוּפֹות   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַּתִדאם
 ְמצּוּפֹות   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַּתִדיר

 )כל המינונים( ַטְבִליֹות שינה שם לטורבה ּתֹוִריד
   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵּתיאֹוְתִרים

 ְּכמּוסֹות ָקשֹות ָּתִלידֹוִמיד פארמיון
ֵּתַראַקאּפ 131 ְּכמּוסֹות

 ַטְבִליֹות ְּתִרי ֶּטַבע
 ְמצּוּפֹות   )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַּתִרים

 RECITAL 20,40 TABS 

 REPAGLINIDE TEVA (כל המינונים) TABS 

 RAPAMUNE COATED TABS 

 RAFASSAL (כל המינונים) TABS & CAPLETS 

 REPHENIDATE 10MG TABS 
 REKOD TABS 

 REKAMIDE TABS 

 RAXONE F.C TABS 

 TADAM (כל המינונים) F.C TABS 

 TADIR (כל המינונים) F.C TABS 

 TORID (כל המינונים) TABS 

 THEOTRIM (כל המינונים) S.R. TABS 

 THALIDOMIDE CELGENE CAPS 

 THERACAP 131 CAPS 

 Tri-Teva 
 TARIM (כל המינונים) F.C TABS 

ת
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לרשותכם מגוון אפשרויות לבירור
כשרות תרופות לפסח תשפ"א

צעד לפני, 
בשביל הבריאות שלך

מוקד טלפוני 
קולי 2701*

זמין לשירותכם
24 שעות ביממה

מכל טלפון

חוברת 
מעודכנת

בהפצה
בעיתונות 
החרדית 

בשיתוף בד״צ העד״חרבני ומומחי כללית 

חמודי מצההתרופה כשרה לפסח?
  שם פריט
 באנגלית 

  שם פריט 
בעברית 

ארץ יצור 
והערות 

 כשרות ע"ג 
 חלב  קטניות האריזה בפסח 

נוכרי 
חלב 
ישראל

מוצרי מיד ג'ונסון: אנפמיל - בי.סי.אי.די - נוטרמיגן - פוראמינו - פניל פרי - פרג'סטימיל

BCAD 1,22 ,1 ארה"בבי.סי .אי.די
מכיל 

קטניות 
חלב 
נוכרי

ENFAMIL A.R LIPIL 
הולנדאְנַפִמיל A.R ליפיל 1, 2 1,2

בהוראת רופא 
יכולים להשתמש 

בזה בפסח

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

HCY 1 ,2 1,2 ארה"בהייץ .סי. וואי
מכיל 

קטניות 
חלב 
נוכרי

NUTRAMIGEN LGG 
LIPIL 1,2

נּוְטַרִמיֶגן LGG ליפיל 
 1,2

הולנד
בהוראת רופא 

יכולים להשתמש 
בזה בפסח

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

PHENYL FREE  1,2  2 , 1 ארה"בפניל פרי
בהוראת רופא 

יכולים להשתמש 
בזה בפסח

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

PREGESTIMIL LIPIL הולנדּפֶרג'ְסִטיִמיל  ליפיל
בהוראת רופא 

יכולים להשתמש 
בזה בפסח

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

PURAMINOארה"בפוראמינו
בהוראת רופא 

יכולים להשתמש 
בזה בפסח

מכיל 
קטניות 

פרווה 

בשיתוף פעולה עם ספקי תחליפי חלב, מזון לתינוקות ומזון רפואי. נערכו בדיקות 
ובירורים מול פוסקי הלכה וגורמים מקצועיים ועל סמך אלו נערכה הרשימה דלהלן.

לתשומת ליבכם:
פריטים המופיעים ככשרים לפסח יש לוודא ציון כשרות ע"ג האריזה.  •

ככל שרשום בהוראת רופא אין צורך לבדוק סימון לפסח ע"ג האריזה.  •
פריט שאינו מופיע ברשימה ואין לו חלופה כשרה לפסח והחולה זקוק לו בהוראת רופא, יש   •

לקחתו משום פיקוח נפש )יש לייחד כלים מיוחדים(.
במוצרים המיועדים לאוכלי קטניות –המקפידים לא לאכול קטניות ישתמשו בכלים מיוחדים.  •

בפריטים המסומנים ב* יש כשרות בד"צ העדה החרדית. יש לוודא תווית מיוחדת לפסח +   •
הזרקת דיו כשל"פ קטניות. 

תחליפי חלב מזון לתינוקות ומזון ייעודי
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  שם פריט
 באנגלית 

  שם פריט 
בעברית 

ארץ יצור 
והערות 

 כשרות ע"ג 
 חלב  קטניות האריזה בפסח 

נוכרי 
חלב 
ישראל

בייבי פרו  של שופרסל 

BABY PRO STAGE 
ארה"ב בייבי פרו שלב 1 , 2 , 3 1,2,3

 OU כשר לפסח
 ובאישור הרבנות
  הראשית

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי 

מוצרי מיד ג'ונסון: אנפמיל - בי.סי.אי.די - נוטרמיגן - פוראמינו - פניל פרי - פרג'סטימיל

NUTRILON AR  AR הולנד נוטרילון
משולש K ובאישור 
הרבנות הראשית 

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

NUTRILON 
COMFORT הולנד  נוטרילון קומפורט

משולש K ובאישור 
הרבנות הראשית 

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

NUTRILON 
LACTOSE FREE הולנד נוטרילון ללא לקטוז

משולש K ובאישור 
הרבנות הראשית 

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

NUTRILON PAGIM הולנד  נוטרילון פגים
משולש K ובאישור 
הרבנות הראשית 

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

NUTRILON PEPTI 
JUNIOR נוטרילון פפטי ג'וניור 

בהוראת 
רופא  
יכולים 

להשתמש 
בזה בפסח

בהוראת רופא  
יכולים להשתמש 

בזה בפסח

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

NUTRILON PEPTI  
STAGE 1,2

נוטרילון פפטי  שלב 
2, 1

בהוראת 
רופא  
יכולים 

להשתמש 
בזה בפסח

בהוראת רופא  
יכולים להשתמש 

בזה בפסח

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

NUTRILON 1 (0-6 
MOUNTH) -INFANT 
FORMULA

נוטרילון -   שלב 1 
)0-6 חודשים(

הולנד 
משולש K ובאישור 
הרבנות הראשית 

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

NUTRILON 2 (6-12)  
MOUNTH) -INFANT 
FORMULA

נוטרילון -   שלב 2 
)6-12 חודשים(

הולנד 
משולש K ובאישור 
הרבנות הראשית 

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

NUTRILON 3 (12 +)  
MOUNTH) -INFANT 
FORMULA

נוטרילון -   שלב 3 
) 12 + חודשים(

הולנד 
משולש K ובאישור 
הרבנות הראשית 

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

  שם פריט
 באנגלית 

  שם פריט
 בעברית 

 ארץ יצור
 והערות 

  כשרות ע"ג 
 חלב  קטניות האריזה בפסח 

נוכרי 
חלב 
ישראל

איזי ליין

EASY FIBER 
 250 ML ,1 LITER 

איזי פייבר 250 
 מ"ל,

1 ליטר 

בהוראת 
רופא יכולים 
להשתמש 
בזה בפסח 

בדצ ע.ח
מכיל 
קטניות

חלב 
נוכרי

EASY DRINK 250ML 
,1 LITER 

איזי דרינק 250 
מ"ל, 1 ליטר 

בדצ ע.חישראל 
מכיל 
קטניות

EASY MEAL K2 2איזי מיל ק

בהוראת 
רופא יכולים 
להשתמש 
בזה בפסח 

בדצ ע.ח
מכיל 
קטניות

חלב 
נוכרי

EASY DAILY 250 ML 
,1 LITER 

איזי דיילי 250 
מ"ל, 1 ליטר 

בדצ ע.חישראל 
מכיל 
קטניות

חלב 
נוכרי

EASY WHEY PWD 2KGרבנותישראל איזי וואי
מכיל 
קטניות

חלב 
ישראל

EASY THICKENER רבנותישראל איזי טיקנר
מכיל 
קטניות

מזון ייעודי המותר לשימוש בפסח עלול להכיל קטניות

INFATRINIהולנד אינפטריני
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

לציטין 
סויה

חלב 
נוכרי 

KETOCAL הולנד קטוקל
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

לציטין 
סויה

חלב 
נוכרי 

MONOGENארה"ב מונוגן
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

לא
חלב 
נוכרי 

MODULENIBD  הולנד מודולן
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

לציטין 
סויה

חלב 
נוכרי 

  שם פריט
 באנגלית 

  שם פריט 
בעברית 

ארץ יצור 
והערות 

 כשרות ע"ג 
 חלב  קטניות האריזה בפסח 

נוכרי 
חלב 
ישראל

בייבי פרו  של שופרסל 

BABY PRO STAGE 
ארה"ב בייבי פרו שלב 1 , 2 , 3 1,2,3

 OU כשר לפסח
 ובאישור הרבנות
  הראשית

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי 

מוצרי נוטרילון

NUTRILON AR  AR הולנד נוטרילון
משולש K ובאישור 
הרבנות הראשית 

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

NUTRILON 
COMFORT הולנד  נוטרילון קומפורט

משולש K ובאישור 
הרבנות הראשית 

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

NUTRILON 
LACTOSE FREE הולנד נוטרילון ללא לקטוז

משולש K ובאישור 
הרבנות הראשית 

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

NUTRILON PAGIM הולנד  נוטרילון פגים
משולש K ובאישור 
הרבנות הראשית 

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

NUTRILON PEPTI 
JUNIOR נוטרילון פפטי ג'וניור 

בהוראת 
רופא  
יכולים 

להשתמש 
בזה בפסח

בהוראת רופא  
יכולים להשתמש 

בזה בפסח

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

NUTRILON PEPTI  
STAGE 1,2

נוטרילון פפטי  שלב 
2, 1

בהוראת 
רופא  
יכולים 

להשתמש 
בזה בפסח

בהוראת רופא  
יכולים להשתמש 

בזה בפסח

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

NUTRILON 1 (0-6 
MOUNTH) -INFANT 
FORMULA

נוטרילון -   שלב 1 
)0-6 חודשים(

הולנד 
משולש K ובאישור 
הרבנות הראשית 

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

NUTRILON 2 (6-12)  
MOUNTH) -INFANT 
FORMULA

נוטרילון -   שלב 2 
)6-12 חודשים(

הולנד 
משולש K ובאישור 
הרבנות הראשית 

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי

NUTRILON 3 (12 +)  
MOUNTH) -INFANT 
FORMULA

נוטרילון -   שלב 3 
) 12 + חודשים(

הולנד 
משולש K ובאישור 
הרבנות הראשית 

מכיל 
קטניות 

חלב 
נוכרי
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  שם פריט
 באנגלית 

  שם פריט
 בעברית 

 ארץ יצור
 והערות 

  כשרות ע"ג 
 חלב  קטניות האריזה בפסח 

נוכרי 
חלב 
ישראל

MCT OIL הולנד אם סי טי אויל
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

לא

NEOCATE LCPLCP ארה"ב נאוקט
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

לא

NEOCATE JUNIORארה"ב נאוקט ג'וניור
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

לא

NUTREN 22 ארה"ב נוטרן
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

חלבון 
ולציטין 

סויה

חלב 
נוכרי 

NUTREN JUNIORארה"ב נוטרן ג'וניור
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

שמן 
ולציטין 

סויה

חלב 
נוכרי 

NUTREN 
 JUNIOR W/F

נוטרן ג'וניור עם 
סיבים וניל 

הולנד 
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

שמן 
ולציטין 

סויה

חלב 
נוכרי 

PEPTAMEN AFAF הולנד פפטמן
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

שמן 
ולציטין 

סויה

חלב 
נוכרי 

PEPTAMEN PREBIOהולנד פפטמן פרביו
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

שמן 
ולציטין 

סויה

חלב 
נוכרי 

PEPTAMEN JUNIORהולנד פפטמן ג'וניור
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

שמן 
סויה

חלב 
נוכרי 

RENASTART הולנד רנסטרט
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

לציטין 
סויה

חלב 
נוכרי 

THICK & EASY הולנד תיק אנד איזי
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

ESSENTIAL AA
תערובת 

חומצות אמינו 
חיונית

-אנגליה
חלב 
נוכרי 

  שם פריט
 באנגלית 

  שם פריט
 בעברית 

 ארץ יצור
 והערות 

  כשרות ע"ג 
 חלב  קטניות האריזה בפסח 

נוכרי 
חלב 
ישראל

GALACTOMIN 1919 אנגליהגלקטומין
מכיל 

קטניות 
חלב 
נוכרי 

GA1  
ANAMIX INFANT

GA1 אנאמיקס 
לתינוקות

אנגליה

בהוראת רופא יכולים 
להשתמש בזה 

בפסח אם אין תכשיר 
חלופי כשר לפסח 

-

IVA ANAMIX 
 INFANT

IVA אנאמיקס 
לתינוקות

אנגליה

בהוראת רופא יכולים 
להשתמש בזה בפסח 
אם אין תכשיר חלופי 

כשר לפסח 

מכיל 
קטניות 

MMA/PA ANAMIX 
INFANT

 MMA/PA
אנאמיקס 
לתינוקות  

אנגליה
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

מכיל 
קטניות 

MSUD ANAMIX 
INFANT

 MSUD
אנאמיקס 
לתינוקות

אנגליה

בהוראת רופא יכולים 
 להשתמש בזה
  בפסח אם אין 

תכשיר חלופי כשר 
לפסח 

מכיל 
קטניות 

MSUD MAXAMUM
 MSUD

מקסאמום ללא 
טעם

אנגליה
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

מכיל 
קטניות 

MSUD AID IIIאייד MSUDאנגליה
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

מכיל 
קטניות 

PKU ANAMIX INFANT אנאמיקס PKU
לתינוקות

אנגליה

בהוראת רופא יכולים 
להשתמש בזה 

בפסח אם אין תכשיר 
חלופי כשר לפסח 

מכיל 
קטניות 

XP MAXAMUM מקסאמום XP
ללא טעם

אנגליה
ניתן להשתמש 
בהוראת רופא 

מכיל 
קטניות 
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  שם פריט
 באנגלית 

  שם פריט
 בעברית 

 ארץ יצור
 והערות 

  כשרות ע"ג 
 חלב  קטניות האריזה בפסח 

נוכרי 
חלב 
ישראל

TYR ANAMIX INFANT אנאמיקס TYR
לתינוקות

אנגליה

בהוראת רופא יכולים 
להשתמש בזה 

בפסח אם אין תכשיר 
חלופי כשר לפסח 

מכיל 
קטניות 

 מטרנה

 MATERNA GOLD 
STAGE 1,2,3 

 GOLD מטרנה
שלב 1,2,3

ישראל 

 כשר חלבי
לימי השנה ולפסח 
קטניות בהשגחת 

הרב יוסף קרסיק רב 
המועצה האזורית 

עמק חפר

מכיל 
קטניות

חלב 
נוכרי

 MATERNA 
MEHADRIN STAGE 
1,2,3*

מטרנה מהדרין 
– שלב 1 , 2 , 3  

ישראל 

 כשר חלב ישראל
לימי השנה ולפסח 
קטניות בהשגחת 

הרב יוסף קרסיק רב 
המועצה האזורית 

עמק חפר

מכיל 
קטניות

חלב 
ישראל

 MATERNA 
MEHADRIN *  ישראל מטרנה מהדרין

 כשר חלב ישראל
לימי השנה ולפסח 
קטניות בהשגחת 

הרב יוסף קרסיק רב 
המועצה האזורית 

עמק חפר

מכיל 
קטניות

חלב 
ישראל

 MATERNA EXTRA 
CARE MEHADRIN 
1,2,3 *

מטרנה 
אקסטרה קר 

 מהדרין
שלב 1 , 2 , 3

ישראל 

 כשר חלב ישראל
לימי השנה ולפסח 
קטניות בהשגחת 

הרב יוסף קרסיק רב 
המועצה האזורית 

עמק חפר

מכיל 
קטניות

חלב 
ישראל

 MATERNA 
MEHADRIN 
 SPECIAL* 

 מטרנה
 מהדרין 
ספיישל 

ישראל 

 כשר חלב ישראל
לימי השנה ולפסח 
קטניות בהשגחת 

הרב יוסף קרסיק רב 
המועצה האזורית 

עמק חפר

מכיל 
קטניות

חלב 
ישראל

  שם פריט
 באנגלית 

  שם פריט
 בעברית 

 ארץ יצור
 והערות 

  כשרות ע"ג 
 חלב  קטניות האריזה בפסח 

נוכרי 
חלב 
ישראל

 MATERNA "GAM 
VEGAM" - FOLLOW 
ON FORMULA WITH 
VANILA  INFANT 
CEREAL 

מטרנה גם וגם 
וניל :דייסה גם 
בטעם וניל וגם 

תחליף חלב 
לתינוקות  

ישראל 

 כשר חלבי
לימי השנה ולפסח 
קטניות בהשגחת 

הרב יוסף קרסיק רב 
המועצה האזורית 

עמק חפר

מכיל 
קטניות

חלב 
נוכרי

 MATERNA HALAVI 
STAGE 1,2,3 

מטרנה חלבי 
שלב 1 , 2 , 3    

ישראל 

 כשר חלבי
לימי השנה ולפסח 
קטניות בהשגחת 

הרב יוסף קרסיק רב 
המועצה האזורית 

עמק חפר

מכיל 
קטניות

חלב 
נוכרי

 MATERNA EXTRA 
CARE STAGE 1,2,3 

מטרנה 
אקסטרה קר 
שלב 1 , 2 , 3

ישראל 

 כשר חלבי
לימי השנה ולפסח 
קטניות בהשגחת 

הרב יוסף קרסיק רב 
המועצה האזורית 

עמק חפר

מכיל 
קטניות

חלב 
נוכרי

 MATERNA SOY  ישראל מטרנה צמחית

 כשר פרווה 
לימי השנה ולפסח 
קטניות בהשגחת 

הרב יוסף קרסיק רב 
המועצה האזורית 

עמק חפר

מכיל 
קטניות

 MATERNA SOY 
BASED INFANT 
FORMULA FROM 0 TO 
12 MONTHS  

מטרנה צמחית 
מגיל לידה עד 

גיל שנה  
ישראל 

 כשר פרווה
לימי השנה ולפסח 
קטניות בהשגחת 

הרב יוסף קרסיק רב 
המועצה האזורית 

עמק חפר

מכיל 
קטניות

 MATERNA SOY 
BASED FOLLOW ON 
FORMULA FROM 1 
YEAR AND UP 

מטרנה צמחית 
מגיל שנה 

ואילך 
ישראל 

 כשר פרווה 
לימי השנה ולפסח 
קטניות בהשגחת 

הרב יוסף קרסיק רב 
המועצה האזורית 

עמק חפר

מכיל 
קטניות
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  שם פריט
 באנגלית 

  שם פריט
 בעברית 

 ארץ יצור
 והערות 

  כשרות ע"ג 
 חלב  קטניות האריזה בפסח 

נוכרי 
חלב 
ישראל

 MATERNA 
CORNFLOUR INFANT 
CEREIAL   

דייסת 
קורנפלור 

ישראל 

 כשר 
לימי השנה ולפסח 
קטניות בהשגחת 

הרב יוסף קרסיק רב 
המועצה האזורית 

עמק חפר

 MATERNA VANILA 
INFANT CEREAL      ישראל  דייסת וניל

 כשר 
לימי השנה ולפסח 
קטניות בהשגחת 

הרב יוסף קרסיק רב 
המועצה האזורית 

עמק חפר

 MATERNA 
RICE  INFANT CEREAL     ישראל  דייסת אורז

 כשר
לימי השנה ולפסח 
קטניות בהשגחת 

הרב יוסף קרסיק רב 
המועצה האזורית 

עמק חפר

 GERBER FRUIT 
SALAD SAUCE 

גרבר מחית 
סלט פירות 

כל"פ
פולין

 כשר לפסח פרווה
בדץ הרב רובין

 GERBER APPLE - 
BANANA SAUCE 

גרבר מחית 
תפוח בננה 

כל"פ
פולין

 כשר לפסח פרווה
בדץ הרב רובין

 GERBER APPLE 
SAUCE 

גרבר מחית 
תפוח

פולין
כשר פרווה לפסח 

 ולימות השנה
בדץ הרב רובין

 MATERNA READY 
TO USE 

מטרנה מארז 
מוכן לשימוש 

מטרנה 
נוזלית ,מוכנה 

להאכלה – חלב 
ישראל

גרמניה 

כשר לפסח קטניות 
בהשגחת הרב 

ד.ל.ברזילי באישור 
הרה"ר לישראל 

מכיל 
קטניות

חלב 
ישראל

 MATERNA READY TO 
USE ISRAEL MILK  

מטרנה 
נוזלית ,מוכנה 

להאכלה – 
חלב ישראל  

NWL021-2

גרמניה 

כשר לפסח קטניות 
בהשגחת הרב 

ד.ל.ברזילי באישור 
הרה"ר לישראל 

מכיל 
קטניות

חלב 
ישראל

  שם פריט
 באנגלית 

  שם פריט
 בעברית 

 ארץ יצור
 והערות 

  כשרות ע"ג 
 חלב  קטניות האריזה בפסח 

נוכרי 
חלב 
ישראל

 MATERNA NUN 
SUPREME 

NAN נוזלית 
מוכנה 

להאכלה חלב 
נוכרי 

גרמניה 

כשר לפסח קטניות 
בהשגחת הרב ד.ל. 

ברזילי באישור הרה"ר 
לישראל 

מכיל 
קטניות

חלב 
נוכרי

 הדסה

 HADASSA SHAKE 
VANIL,CHOCOLATE, 
COFFEE, NEUTRAL 
FLAVOURS 

הדסה שייק 
- בטעם וניל 
,שוקו , קפה 

נייטרלי 

ישראל 
רבנות ראשית טירת 

כרמל, בד"צ בית יוסף 
לאוכלי קטניות

מכיל 
קטניות

חלב 
ישראל

HADASSA WHEY חלבון מי גבינה 
של הדסה

ישראל 
רבנות ראשית טירת 

כרמל, בד"צ בית יוסף 
לאוכלי קטניות

מכיל 
קטניות

חלב 
ישראל

 HADASSA 
THICKENER 

מסמיך של 
הדסה

ישראל 
רבנות ראשית טירת 

כרמל, בד"צ בית יוסף 
ללא חשש קטניות

מכיל 
קטניות

 HADASSA 
THICKENER PLUS 

מסמיך פלוס 
של הדסה

ישראל 
רבנות ראשית טירת 

כרמל, בד"צ בית יוסף 
לאוכלי קטניות

מכיל 
קטניות

 HADASSA -PUDDIMIX 
475 

הדסה 
פודימיקס 475

ישראל 
רבנות ראשית טירת 

כרמל, בד"צ בית יוסף 
לאוכלי קטניות

מכיל 
קטניות

חלב 
ישראל

 HADASSA- 
MEALSHAKE ישראל הדסה מילשייק

רבנות ראשית טירת 
כרמל, בד"צ בית יוסף 

לאוכלי קטניות

מכיל 
קטניות

חלב 
ישראל

 HADASSA- PUDDIMIX 
360 

הדסה 
פודימיקס 360

ישראל 
רבנות ראשית טירת 

כרמל, בד"צ בית יוסף 
לאוכלי קטניות

מכיל 
קטניות

 HADASSA- HADASSA 
LUNCH 'ישראל הדסה לאנצ

רבנות ראשית טירת 
כרמל, בד"צ בית יוסף 

לאוכלי קטניות

מכיל 
קטניות

 HADASSA CALORIE ישראל הדסה קלורי
רבנות ראשית טירת 

כרמל, בד"צ בית יוסף 
לאוכלי קטניות

מכיל 
קטניות

HADASSA -PUDDIMIX 
PRE-D

 הדסה 
פודימיקס 

PRE-D
ישראל 

רבנות ראשית טירת 
כרמל, בד"צ בית יוסף 

לאוכלי קטניות

מכיל 
קטניות

חלב 
ישראל
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  שם פריט
 באנגלית 

  שם פריט
 בעברית 

 ארץ יצור
 והערות 

  כשרות ע"ג 
 חלב  קטניות האריזה בפסח 

נוכרי 
חלב 
ישראל

HADASSA - SHAKE 
0% PROTEIN

הדסה שייק 0% 
פרוטאין

ישראל 
רבנות ראשית טירת 

כרמל, בד"צ בית יוסף 
לאוכלי קטניות

מכיל 
קטניות

HADASSA - SHKAE 
1% FAT

הדסה שייק 1% 
שומן

ישראל 
רבנות ראשית טירת 

כרמל, בד"צ בית יוסף 
לאוכלי קטניות

מכיל 
קטניות

חלב 
ישראל

HADASSA EGG חלבון ביצה של
הדסה

ישראל 
רבנות ראשית טירת 

כרמל, בד"צ בית יוסף 
לאוכלי קטניות

מכיל 
קטניות

HADASSA THICKENER 
PLUS

מסמיך פלוס 
של הדסה

ישראל 
רבנות ראשית טירת 

כרמל, בד"צ בית יוסף 
לאוכלי קטניות

מכיל 
קטניות

HADASSA SPORTישראל הדסה ספורט
רבנות ראשית טירת 

כרמל, בד"צ בית יוסף 
לאוכלי קטניות

מכיל 
קטניות

חלב 
ישראל

HADASSA - 
SHOKODUR

 הדסה 
שוקודור

ישראל 
רבנות ראשית טירת 

כרמל, בד"צ בית יוסף 
לאוכלי קטניות

מכיל 
קטניות

חלב 
ישראל

HADASSA - 
SHOKODUR KID

הדסה שוקודור 
קיד

ישראל 
רבנות ראשית טירת 

כרמל, בד"צ בית יוסף 
לאוכלי קטניות

מכיל 
קטניות

 מזון ייעודי המותר לשימוש בפסח עלול להכיל קטניות

PEDIASURE 
COMPLETE VANILLA 
&CHOCOLATE

 ּפדיאשּור 
אבקה - וניל/

שוקולד 
כןלא רלוונטי

לא 
רלוונטי

חלב 
נוכרי

 PEDIASURE 
 RPB VANILLA 
&CHOCOLATE 

 ּפדיאשּור 
)נוזלי בבקבוק( 
- וניל/שוקולד 

2020OU-D כן קטניות
חלב 
נוכרי

 ABOUND  אבאּונד 
לאוכלי 
קטניות

המוצר כשר לפסח 
(OU)כן

לא 
)ללא 
רכיבי 
חלב(

 ENSURE COMPACT 
VANILLA 

 אְנשּור 
קומפקט 

)בטעם וניל( 
2020

המוצר כשר לפסח 
(OU)כן

חלב 
נוכרי

 ENSURE PLUS 
ADVANCE VANILLA 

 אְנשּור ּפלוס 
אדוונס )בטעם 

וניל( 
2020

המוצר כשר לפסח 
(OU)כן

חלב 
נוכרי

  שם פריט
 באנגלית 

  שם פריט
 בעברית 

 ארץ יצור
 והערות 

  כשרות ע"ג 
 חלב  קטניות האריזה בפסח 

נוכרי 
חלב 
ישראל

ENSURE PLUS 
 COFFEE & CHOCOLATE 
VANILLA &

 אְנשּור 
ּפלוס בטעם 

שוקולד/קפה/
וניל 

2020
 המוצר כשר

  לפסח 
(OU)

כן
חלב 
נוכרי

 OSMOLITE HN  HN 2020 אוְסמולייט
המוצר כשר לפסח 

(OU)כן
חלב 
נוכרי

 JEVITY  2020 ג'ביטי
המוצר כשר לפסח 

(OU)כן
חלב 
נוכרי

 JEVITY PLUS  2020 ג'ביטי פלוס
המוצר כשר לפסח 

(OU)כן
חלב 
נוכרי

 GLUCERNA PLUS   2020 גלוצרנה פלוס
המוצר כשר לפסח 

(OU)כן
חלב 
נוכרי

 VITAL 1.5 KCAL  2020 ויטל 1.5 קק"ל
המוצר כשר לפסח 

(OU)כן
חלב 
נוכרי

 NEPRO HP  HP 2020 נּפרו
המוצר כשר לפסח 

(OU)כן
חלב 
נוכרי

 NEPRO LP  LP 2020 נּפרו
המוצר כשר לפסח 

(OU)כן
חלב 
נוכרי

 PERATIVE  2020 ּפרטיב
המוצר כשר לפסח 

(OU)כן
חלב 
נוכרי

 PULMOCARE  2020 ּפולמוקאר
המוצר כשר לפסח 

(OU)כן
חלב 
נוכרי

 מוצרי סימילאק

 SIMILAC GOLD 
(HMO) STAGE 1,2,3 

סימילאק גולד 
 )HMO( שלבים

 1 , 2 , 3
כן קטניות OU-Dאירלנד

חלב 
נוכרי

 SIMILAC ADVANCE 
PLUS STAGE 1,2,3 

סימילאק 
אדבנס ּפלוס 

שלבים 3 , 2 , 1 
כן קטניות OU-Dאירלנד

חלב 
נוכרי
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הבריאות

צעד לפני בשביל הבריאות שלך
כללית, ארגון הבריאות הגדול והמוביל בישראל

צעד לפני כולם בבריאות, בחדשנות, בשירות ובמסירות
בשביל הבריאות שלכם

  שם פריט
 באנגלית 

  שם פריט
 בעברית 

 ארץ יצור
 והערות 

  כשרות ע"ג 
 חלב  קטניות האריזה בפסח 

נוכרי 
חלב 
ישראל

 SIMILAC 
LAMEHADRIN STAGE 
1,2,3 * 

סימילאק/ 
למהדרין 

שלבים 3 , 2 , 1
כןקטניות, בד"צ אירלנד

חלב 
ישראל 
בלבד

 SIMILAC 
(READY TO FEED) 
59ML 

 סימילאק
)מוכן להזנה(

ארה"ב 
OU למהדרין חלב 

ישראל
כן

חלב 
ישראל 
בלבד

 SIMILAC GOLD 
COMFORT (HMO) 
STAGE 1,2 

סימילאק גולד 
קומפורט 

 )HMO( 
שלבים 1,2

כןקטניות, רבנות מדרידספרד
חלב 
נוכרי

 SIMILAC TSIMCHI 1 
(ISOMIL) 

סימילאק 
איזומיל/צמחי 1

כןקטניות, OUהולנד
לא )על 
בסיס 
סויה(

 SIMILAC TSIMCHI 2 
(ISOMIL TAF) 

סימילאק 
 איזומיל 

ַטף/צמחי 2
כןשהולנד

לא )על 
בסיס 
סויה(

 SIMILAC GOLD 
ALIMENTUM 

סימילאק גולד 
אלימנטּום 

כןקטניות, OUארה"ב
חלב 
נוכרי

 SIMILAC NEOSURE  סימילאק
נאושור

כןקטניות, רבנות מדרידספרד
חלב 
נוכרי

 SIMILAC A.R 
(Spit Up Relief)  סימילאק .A.R כןקטניות, רבנות מדרידספרד

חלב 
נוכרי

 SIMILAC HUMAN 
MILK FORTIFIER 
(HMF) 

סימילאק 
מעשיר חלב 

 )HMF( אם
כן קטניות OU-Dארה"ב 

חלב 
נוכרי

 SIMILAC PM 60/40  PM סימילאק
 60/40

כן קטניות OU-Dארה"ב 
חלב 
נוכרי

 SIMILAC SPECIAL 
CARE 

סימילאק 
סּפיישל קאר 
)מוכן להזנה( 

כן קטניות OU-Dארה"ב 
חלב 
נוכרי
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רשימת ויטמינים, מינרלים ותוספי תזונה באישור הבד"צ העדה החרדית ירושלים, 
הכשרים לימות השנה ואין עליהם חשש חמץ אך יתכן שיש בהם קטניות. 

תצורהמותגשם המוצר
כמוסותBio Energyאבץ פיקולינאט
טבליותסופהרבאבץ פיקולינט

אבקה בצנצנת פלסטיק טבע מהדריןאבקת חרובים
שקופה

כמוסותסופהרבאגנוס קסטוס
טיפות/כדוריםרינה פארם - בית מרקחתאוטירין-דלקת ונוזלים באוזניים )הומאופתיה

Algae DHA Oil - 3 שמןאומגה מוראומגה
שמןנייטשרסייג' - Naturesageאומגה 3 - שמן זרעי מרווה מרושתת

דבשצוף גלובוסאון מל
קפסולותהרבה סנטראונה דה גטו 
קפסולותהרבה סנטראטריפלקס 

קפסולותהרבה סנטראטריפלקס פלוס 
שקיקיםהתה של שרהאיזונית
כמוסותאיזונית

משקהאיזילייןאיזי דרינק
Easythickner אבקהאיזילייןאיזי טיקינר

אבקהאיזילייןאיזי קלורי
דבשצוף גלובוסאיזימל

טיפות צמחיםהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחאכינצאה
קפסולותהרבה סנטראכינצאה 
כמוסותנוטריקראל אקס קר

כמוסותI herbsאלואה
כמוסותסודות המזרחאלוה לאקס

קפסולותהרבה סנטראלוי 
כמוסותאלטמןאלפא ליפואית

טיפות/כדוריםרינה פארם - בית מרקחתאלרגין-לאלרגיה אביבית )הומאופתיה(
טבליותיו - Youאלת המסטיק
כמוסותעדנה מוצרי טבעאנ-ליקובקטר

טיפות/כדוריםרינה פארם - בית מרקחתאנורין-הרטבת לילה )הומאופתיה(
דבשצוף גלובוסאנרג'ימל
טיפות צמחיםהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחאספסת

קפסולותהרבה סנטראספסת 
תמציתMAXI HERBאפטו קל

כמוסותסופהרבאצה כחולה ירוקה
גרוס/קפואסיקורה - Seakuraאצות ים

תצורהמותגשם המוצר
כמוסותעדנה מוצרי טבעאצות יפניות ארמה בוסט

כמוסותסופהרבאצת ספירולנה
Active Brain כמוסותליפוגןאקטיב בריין

קפליותGILCOPHARMאקטיפרין - קפס.
כמוסותמינרל מוראקנול

כמוסותסופהרבארט--3קל
קפסולותהרבה סנטרארטישוק וגיקפס 

כמוסותH-Rארטמיסיה
טיפות צמחיםהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחבבונג

ג'לבונגלה - ג'ל.
דבשצוף גלובוסבונכומל

LR 25 כמוסותסופהרבביו
 LR 55 כמוסותסופהרבביו
כמוסותסופהרבביו בולרדי

כמוסותסופהרבביוטיק
אבקהסופהרבביוטיקיד LR 50 גר'

טבליותביו ויטביופלוונואידים קומפלקס 
טיפותויטמדבייבי די 3 - טיפ.

אבקהאיזילייןבייבי קלורי
טבליותמדיטק סם אוןברונכולט פלוס - טבל.

טבליותביו ויטברזל עדין 
כמוסותסופהרבברזל קומפלקס 90 כמוסות

כמוסותד"ר גריןג'ימנמה
טיפות צמחיםהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחג'ינסינג
כמוסותד"ר גריןגדילן

קפסולותהרבה סנטרגדילן מצוי 
קפסולותהרבה סנטרגואר גאם 

Guarana - קפסולותהרבה סנטרגוארנה
טיפותרינה פארם - בית מרקחתגזירין בייבי-גזים לתינוקות )הומאופתיה(

קפסולותהרבה סנטרגימנמה פורטה 
קפסולותהרבה סנטרגינסינג סיבירי 
קפסולותהרבה סנטרגינסניג קוריאני 

כמוסותסופהרבגינקו בילובה
קפסולותהרבה סנטרגינקו בילובה 

קפסולותהרבה סנטרגינקו בילובה פורטה 
טבליותביו ויטגלוקוזמין פלוס 

דבשצוף גלובוסגסטומל
כמוסותזיליגסטרו קרמינטיב

קפסולותהרבה סנטרגפן אדומה 
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תצורהמותגשם המוצר
דבשצוף גלובוסגרונמל

כמוסותד"ר גריןגרין באלאנס
כמוסותד"ר גריןגרין לקס
טיפותביתהטבעגרנוקל

נוזלנוטריקרגרפצ'לה
תמציתנוטריקרגרפצ'לה

טבליותמדיטק סם אוןדי-ויט - טבל.
כמוסותסופהרבדי-מאנוז

Dietary Fiber דיאטרי פייברTree of Life אבקהטרי אוף לייף
קפסולותהרבה סנטרדינמיק 
קפסולותהרבה סנטרדליות 

טיפותרינה פארם - בית מרקחתדנטירין בייבי-כאבי שיניים )הומאופתיה(
אבקהדנסיטי - densityדנסיטי ספורט 

אבקהדנסיטי - densityדנסיטי קידס )ילדים(
קפסולותהרבה סנטרדקל ננסי וג'יקפס פורטה

קפסולותהרבה סנטרדרדר 
 )Konjac - הסיב היפני )קונג'אקGold Nature - כמוסותגולד נייצ'ר

קפסולותהרבה סנטרהרבה און 
קפסולותהרבה סנטרהרבה לקס

קפסולותהרבה סנטרהרפגו 
קפסולותהרבה סנטרווינטר פורמולה 

שקיקיםהתה של שרהויטליתי
טיפותדר' פישרויטמידין

כמוסותביו ויטויטמילק 
C כמוסותד"ר גריןויטמין

כמוסותבדרך הטבע-בריאותיויטמין C1000 חומצי
כמוסותTincויטמין C1000 לא חומצי
כמוסותניצת הדובדבן מהדריןויטמין C1000 לא חומצי
כמוסותבדרך הטבע-בריאותיויטמין C1000 לא חומצי

כמוסותסנסיטבעויטמין C1000 לא חומצי +אבץ
כמוסותבדרך הטבע-בריאותיויטמין C500 חומצי

כמוסותTincויטמין C500 לא חומצי
כמוסותניצת הדובדבן מהדריןויטמין C500 לא חומצי
כמוסותבדרך הטבע-בריאותיויטמין C500 לא חומצי

כמוסותנוטריקרויטמין שיא C500 לא חומצי
D3 טבליותביו ויטויטמין

 E-400 כמוסותסופהרבויטמין
דבשצוף גלובוסויטמל
דבשצוף גלובוסוירמל

תצורהמותגשם המוצר
כמוסותד"ר גריןולריאן
טיפות צמחיםהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחולריאן
כמוסותנוטריקרולריאן
תמציתנוטריקרולריאן

קפסולותהרבה סנטרולריאן 
טיפותפלורישולריאן - טיפ.

טיפותI herbsולריאן 100 מל
טיפותביתהטבעולריאן 50 מל
כמוסותI herbsולריאן 90 כמו'

כמוסותמירב הטבעזבת חלב
קפסולותהרבה סנטרזנגביל 

כמוסותד"ר גריןחומצה פולית
טבליותסופהרבחומצה פולית 400 מק"ג 30 טבל

דבשצוף גלובוסחיזוקמל
כמוסותאלטמןחילבה
כמוסותנוטריקרחילבה
כמוסותMAXI HERBחילבה

קפסולותהרבה סנטרחילבה כמוסות
שקיקיםחזרה לטבעחליטת סירפד
שקיקיםחזרה לטבעחליטת קליר

שקיקיםחזרה לטבעחליטת שוגארד
ממרח בצנצנת זכוכיתטבע מהדריןחמאת אגוזי ברזיל
ממרח בצנצנת זכוכיתטבע מהדריןחמאת אגוזי לוז
ממרח בצנצנת זכוכיתטבע מהדריןחמאת אגוזי מלך
ממרח בצנצנת זכוכיתטבע מהדריןחמאת אגוזי קשיו

ממרח בצנצנת זכוכיתטבע מהדריןחמאת שומשום מלא נבוט
ממרח בצנצנתטבע מהדריןחמאת שקדים - שקדימון

C כמוסותסופהרבחמוציות + ויטמין
C כמוסותד"ר גריןחמוציות וויטמין
כמוסותנוטריקרחרצית ריחנית
כמוסותנייצרספרוטוטל קלינס

Tonight / טבליותכצטטונייט
כמוסותמינרל מורטי.אמ.אס.טי. וי. סי. כמוסות

כמוסותמינרל מורטי.אמ.אס.טי. כמוסות
שקיקיםהתה של שרהטיהורית 
קפסולותהרבה סנטרטיון דביק 

נוזל+כדוריםרינה פארם - בית מרקחתטיפול ליבלות
נוזל+כדוריםרינה פארם - בית מרקחתטיפול לפסוריאזיס
טבליותסם אוןטריקרדיה - טבל.
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תצורהמותגשם המוצר
 Vitamin C Bio with Red - ייצור מיוחד

Raspberryמקסי הלת  Maxi Healthכמוסות

טיפות צמחיםהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחילקוט הרועים
כמוסותנוטריקרכורכום

קפסולותהרבה סנטרכורכום 
טבליותסופהרבכורכום + פיפרין

Active/קפליותאלטמןכורכום 360 אקטיב
C3 קפליותאלטמןכורכום

כסומותסודות המזרחכורכומין גולד
MP30 כורכמין פוספוליפיד מריווהTrima Vera טבליותתרימה

כמוסותד"ר גריןכורכמין קר
טיפותהטבע של החייםכורכמן

אבקה בצנצנת פלסטיק טבע מהדריןכח לכל - תערובת מיני אגוזים וזרעונים
שקופה

כמוסותMAXI HERBכלורלה
כמוסותללאכליל 60 כמוסות

כמוסותסנסיטבעכמוסות מגנזיום 520 מ"ג
B 6 כמוסותסנסיטבעכמוסות מגנזיום 520 מ"ג פלוס בתוספת

כמוסותסופהרבכמוסות שום
כמוסותנוטריקרכרומיום פיקולינט
C500+ לא חומציBio Energyכמוסות

קפסולותהרבה סנטרלאפאשו  
טיפות צמחיםהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחלואיזה

דבשצוף גלובוסליידימל יום
דבשצוף גלובוסליידימל לילה

Life-Mel - דבשצוף גלובוסלייף-מל
כמוסותFITNESS-R-USליקוריץ 123

קפסולותהרבה סנטרמאקה 
כמוסותסופהרבמאקה + ספירולינה

קפסולותי.ג.נ. טבעי בע"ממגה אצת בר כחולה ירוקה
כמוסותI herbsמגנו טק 520 מ"ג

כמוסותאלטמןמגנוליה
Magnox 520 כמוסותנווה פארמהמגנוקס

B6+ כמוסותביתהטבעמגנזיום
כמוסותMagenמגנזיום 520 מ"ג

 UP כמוסותאלטמןמגנזיום
כמוסותד"ר גריןמגנזיום אוקסיד 520
כמוסותסודות המזרחמגנזיום מים המלח

כמוסותד"ר גריןמגנזיום פלוס

תצורהמותגשם המוצר
B6 מגנזיום פלוס 520 בתוספתNATURAL LIFEכמוסות

B6 + טבליותסופהרבמגנזיום ציטראט
B6 +קפליותנוטריקרמגנזיום ציטראט

דבשצוף גלובוסמגנימל
נוזל / כמוסותחותם טבעמוצרי חותם טבע - נוזליים

טיפות/כדוריםרינה פארם - בית מרקחתמוצרים שונים לבעיות גברים ונשים
כמוסותד"ר גריןמורינגה
אבקהנוטריקרמורינגה
כמוסותנוטריקרמורינגה
תמציתנוטריקרמורינגה
כמוסותסופהרבמורינגה

כמוסותסודות המזרחמורינגה גולד
כמוסותמינרל מורמילק מור
D אבקהיטבתהמיקרו

קפליותפריגוומכבימול - קפל.
כמוסותסופהרבמלחים

כמוסותהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחמס' 303,307,316,317
טיפות צמחיםהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחמס' 4,10,12,15,22,23,25,26,32,35,109

כמוסותד"ר גריןמסטיק תימני
כמוסותנוטריקרמסטיק תימני
תמציתנוטריקרמסטיק תימני

טיפות/קפסולותהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחמסטיק תימני 
קפסולותהרבה סנטרמסטיק תימני פלוס 

שקיקיםהתה של שרהמעיין של ניסים
שקיקיםהתה של שרהמעיין של נעורים
שקיקיםהתה של שרהמעיין של פלאים
שקיקיםהתה של שרהמעיין של צמחים
שקיקיםהתה של שרהמעיין של תקווה

כמוסותMAXI HERBמקס לקס
קפסולותהרבה סנטרמרגוע 

שמן Visageמרווה מרושתת )אומגה 3(
קפסולותהרבה סנטרמשביעון 

משקהנייצרספרומשקה אלוורה

משקהסופהרבמשקה אלוורה 500 מ"ל )99.7(
קפליותמדיטק סם אוןנאורובטיק - קפל.

כמוסותנוטריקרנוטרי מיל קיט
תמציתנוטריקרנוטרי מיל קיט

Nutriflex - נוטריפלקסSeakura - שקיות סיקורה
טיפות/קפסולותהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחנורמה בלוט 
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תצורהמותגשם המוצר
תמציתVitamaxנזו-סטופ
כמוסותללאנטורלון

קפסולותהרבה סנטרניו דיאט - זוג
כמוסותמינרל מורנייט מור
מיצויHERBAנרווקון

שקיקיםהתה של שרהסודות המעיין
אבקהבי & די B&Dסוכר ענבים )דקסטרוזה(

טבליותרפאסוכרין - טבל.
כמוסותטבע און לייןסופר מן ויטמין סי 10 כמו'
כמוסותטבע און לייןסופר מן ויטמין סי 30 כמו'

UP / סטיבי אפOrgani Tal קפסולותאורגני טל
אבקהאורגני טל Organi Talסטיביה ירוקה טהורה

כמוסותסופהרבסיבי קונג'אק 
אבקהבי & די B&Dסיבילין )סיבין תזונתיים/עולש(

סיביםגולדן הארט אפ.אם.סי.גי'סיבית תזונתיים
דבשצוף גלובוססידמל

טבליותסופהרבסידן 600
קפליותדנסיטי - densityסידן אמורפי
כמוסותד"ר גריןסידן פלוס

טיפות/קפסולותהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחסימפונוס 2000 
טיפות/קפסולותהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחסימפונוס 5000 
כמוסותנוטריקרסמבוקר פלוס

נוזללפידותספאטון / Spatone )טבעי - לא טעם תפוח(
פתיתיםאבנדנסספירולינה
אבקהאלג'מור Algae Morספירולינה
כמוסותד"ר גריןספירולינה
קפסולותהרבה סנטרספירולינה 
אבקהספירולינה קדרוןספירולינה 

אבקהספירולינה איי אל ILספירולינה - אצה כחולה ירוקה
טיפות צמחיםהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחסרפד

קפסולותהרבה סנטרסרפד 
קפסולותהרבה סנטרעוזרר 
שקיקיםהתה של שרהעיכולית
טיפות צמחיםהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחעלי זית

קפסולותהרבה סנטרעלי זית - שלישיות וג'יקפס

כמוסות / אבקה / גרוס מורינגה עץ הפלא עלי מורינגה
/ טחון

כמוסותנוטריקרעלי סרפד
תמציתנוטריקרעלי פטל

תצורהמותגשם המוצר
קפסולותהרבה סנטרעלי תאנה 

קפסולותהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחעצירון 
טבליותסופהרבפולאט 400 מק"ג

Posti פוסטיTrima Vera כמוסות צמחיותתרימה
טיפות צמחיםהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחפטל

קפסולותהרבה סנטרפטרוזליה 
כמוסותסופהרבפיטו פימייל

טיפותנובארטיספילקא - טיפ.
כמוסותאלטמןפיקנוגינול 120 מ"ג

כמוסותעדנה מוצרי טבעפיקס דרנל
טיפותפלו קלפלו-קל
שקיקיםחזרה לטבעפלו טי
דבשצוף גלובוספלורמל
דבשצוף גלובוספלורמל

קפסולותהרבה סנטרפסיליום 
כמוסותד"ר גריןפסיפלורה
טיפות צמחיםהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחפסיפלורה
כמוסותנוטריקרפסיפלורה
תמציתנוטריקרפסיפלורה

קפסולותהרבה סנטרפסיפלורה )שעונית(
קפסולותהרבה סנטרפפאיה 
כמוסותעדנה מוצרי טבעפרו דרנל

כמוסותד"ר גריןפרוביוטיקה
קפסולותהרבה סנטרפרוסטו ויט - וגיקפס

טיפות צמחיםהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחפרופוליס
כמוסותנוטריקרפרופוליס
תמציתנוטריקרפרופוליס

קפסולותהרבה סנטרפרחי צבר 
קפסולותהרבה סנטרפרחי צבר+אבץ שלישיות

ילו-גריןפרידום 
כמוסותנוטריקרפריודיק

Prenatal - מקסי הלתפרנטל - ייצור מיוחד  Maxi Healthכמוסות
קפסולותהרבה סנטרפרסקל 

ארוז בשקית נוחות רב טבע מהדריןפשתן טחון
פעמית

דבשצוף גלובוסצחמל
שקיקיםהתה של שרהצינונית

 Mankai צמחHinoman - אבקההינומן
כמוסותסופהרבקו אנזים Q10 מינון 100 מ"ג
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תצורהמותגשם המוצר
כמוסותסופהרבקו אנזים Q10 מינון 60 

D כמוסותנוטריקרקול
טבליותסופהרבקומפלקס ביופלבונואידים

ג'לGSKקורסודיל - דנטל ג'ל 
כמוסותקלורידקלוריד - בלו

כמוסותקלורידקלוריד - ברונז
כמוסותקלורידקלוריד - גולד
כמוסותקלורידקלוריד - גרין

כמוסותקלורידקלוריד - סילבר
כמוסותקלורידקלוריד - פלטיניום
כמוסותקלורידקלוריד - פרימיום

כמוסותקלורידקלוריד - רד
כמוסותMAXI HERBקלין טוקס

טבליותביו ויטקלציום +מגנזיום + בורון
כמוסותסופהרבקפאין 200 מ"ג
כמוסותסופהרבקפה ירוק תמצית

טיפות/קפסולותהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחרב קשב 
טיפות צמחיםהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחרוזמרין

שקיקיםהתה של שרהרזי הבריאות
שקיקיםהתה של שרהרזי המעיין/פלוס

Retalex Plus כמוסותחזרה לטבע - אור הקסםרטלקס פלוס
כמוסותעדנה מוצרי טבערי דרנל
כמוסותללארילקס

טיפות/קפסולותהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחשום פרסי

ארוז בשקית נוחות רב טבע מהדריןשומשום מלא טחון
פעמית

כמוסותד"ר גריןשורש כורכום
MCT שמן.SHS INTLשמן

נוזלד"ר גריןשמן זרעי המפ
שמן בכבישה קרהטבע מהדריןשמן מרווה )צי'ה( טבעי - אומגה 3

שמןבי & די B&Dשמן מרווה מרושתת
שמןשמן פראפין

שמן בבקבוק שחור טבע מהדריןשמן פשתן
אטום לאור

שמןשמן קיק - נקי
קפסולותהרבה סנטרשן ארי 

טיפות/קפסולותהוס טבע - ייצור מיוחד לפסחשפע מילק 
תמציתנוטריקרתולאקס

B6 + כמוסותסופהרבתמצית ג’ינג’ר

תצורהמותגשם המוצר
LicoRich - תמצית ליקוריץLife Cellsכמוסות

LicoRich Forte -  תמצית ליקוריץLife Cellsכמוסות
טיפותI herbsתמצית סטיביה
טיפותביתהטבעתמצית סטיביה
קפסולותהרבה סנטרתערובת עוזרר 

A.G.A clinicHair Clinicכמוסות
Active Laxמקסי הלת  Maxi Healthכמוסות

Almalip Balmמשחהד"ר פישר
 CARBOFLORכמוסותפלוריש

CARBOFLOR  CAPSכמוסותפלוריש
זרעיםי.ג.נ. טבעי בע"מCHIA זרעי צ'יה עשירים באומגה 3

CHIA זרעי צ'יה עשירים באומגה 3 אריזה 
זרעיםי.ג.נ. טבעי בע"ממשפחתית

CHIA צ'יה לסלט עם זעתר ופפריקה עשיר 
זרעיםי.ג.נ. טבעי בע"מבאומגה 3 

CNDD CAPSכמוסותנייצרספרו
D Softgels 1000/2000/5000מקסי הלת  Maxi Healthכמוסות רכות

Empty "0" Maxicapsמקסי הלת  Maxi Healthכמוסות
Empty "00" Maxicapsמקסי הלת  Maxi Healthכמוסות

HBP CAPSכמוסותנייצרספרו
Lipogen PSנוזל/אבקה/כמוסותליפוגן

 Maxi Active Laxמקסי הלת  Maxi Healthכמוסות
Maxi Active Pro-10מקסי הלת  Maxi Healthאבקה

Maxi Calmמקסי הלת  Maxi Healthכמוסות
Maxi D3 Concentrateמקסי הלת  Maxi Healthסירופ

Maxi Flax Capsמקסי הלת  Maxi Healthכמוסות
Maxi Inositol Powderמקסי הלת  Maxi Healthאבקה

Maxi L-Tryptophane 500מקסי הלת  Maxi Healthכמוסות
Maxi Omega-3מקסי הלת  Maxi Healthכמוסות רכות

Maxi Premium EPOמקסי הלת  Maxi Healthכמוסות

Moringa arava leaf powderאבקת עלים טחונים / מורינגה ערבה
כמוסות

טבליותסופהרבMSM 1000 רליף
Oil of Oreganoמקסי הלת  Maxi Healthנוזל

 OXIMAGכמוסותפלוריש
OXIMAG  CAPSכמוסותפלוריש

Premium E Completeמקסי הלת  Maxi Healthכמוסות רכות
כמוסותסופהרבQ-10 30 מ"ג
כמוסותסופהרבQ-10 50 מ"ג
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תצורהמותגשם המוצר
כמוסותסופהרבQ-10 60 מ"ג יבש
כמוסותטבע און לייןSIZEXL 60 כמוסות
Stomach & Acidמקסי הלת  Maxi Healthכמוסות
Thin Supremeמקסי הלת  Maxi Healthכמוסות

TYPE 2כמוסותללא
טיפותטיפות הרב מירושלים9 - שליטוב +
טיפותטיפות הרב מירושלים9 - שליטוב

סירופטיפות הרב מירושלים9 - מיינדלעקס
כמוסותטיפות הרב מירושלים848 - קיבכול
כמוסותטיפות הרב מירושלים847 - נוזרון
כמוסותטיפות הרב מירושלים846 - הרפול
כמוסותטיפות הרב מירושלים845 - מסתיק
כמוסותטיפות הרב מירושלים844 - תתבלוט
כמוסותטיפות הרב מירושלים843 - בלותר
כמוסותטיפות הרב מירושלים842 - סדטיב
כמוסותטיפות הרב מירושלים841 - לבקל
כמוסותטיפות הרב מירושלים840 - נזלין

כמוסותטיפות הרב מירושלים839 - מהירון
כמוסותטיפות הרב מירושלים838 - אימהלק
כמוסותטיפות הרב מירושלים837 - לקטילין
כמוסותטיפות הרב מירושלים836 - לחצון
כמוסותטיפות הרב מירושלים835 - עינקל

כמוסותטיפות הרב מירושלים834 - רקטונול
כמוסותטיפות הרב מירושלים833 - סוביסטאל
כמוסותטיפות הרב מירושלים832 - סינוקול

כמוסותטיפות הרב מירושלים831 - מיינדעקס
כמוסותטיפות הרב מירושלים830 - מיגרוטן
כמוסותטיפות הרב מירושלים829 - ורידוטן
כמוסותטיפות הרב מירושלים828 - אוריניל
כמוסותטיפות הרב מירושלים827 - שליטוב
כמוסותטיפות הרב מירושלים826 - לקסינול
כמוסותטיפות הרב מירושלים825 - ואמיטיל
כמוסותטיפות הרב מירושלים824 - רוביא

כמוסותטיפות הרב מירושלים823 - אמבולט
כמוסותטיפות הרב מירושלים822 - שינוליל
כמוסותטיפות הרב מירושלים821 - פערולען
כמוסותטיפות הרב מירושלים820 - ארטיזם
כמוסותטיפות הרב מירושלים819 - טוניק

כמוסותטיפות הרב מירושלים818 - טרנסיקל

תצורהמותגשם המוצר
כמוסותטיפות הרב מירושלים817 - פרוסטצין
כמוסותטיפות הרב מירושלים816 - כולסטיל
כמוסותטיפות הרב מירושלים815 - אלרגצין
כמוסותטיפות הרב מירושלים814 - נורמפרס
כמוסותטיפות הרב מירושלים813 - דיאבקס
כמוסותטיפות הרב מירושלים812 - אקנצין
כמוסותטיפות הרב מירושלים811 - סרטוקל
כמוסותטיפות הרב מירושלים810 - גינוסר

כמוסותטיפות הרב מירושלים809 - גינויטאל
כמוסותטיפות הרב מירושלים808 - קלציחוס

כמוסותטיפות הרב מירושלים807 - פסוריפאט
כמוסותטיפות הרב מירושלים806 - אולצרזען
כמוסותטיפות הרב מירושלים805 - ניקוטילעס
כמוסותטיפות הרב מירושלים804 - מולטריצין
כמוסותטיפות הרב מירושלים803 - ברונכוטאס
כמוסותטיפות הרב מירושלים802 - פרוויטאל
כמוסותטיפות הרב מירושלים801 - רזוקל
טיפותטיפות הרב מירושלים8 - רוגלין +
טיפותטיפות הרב מירושלים8 - רוגלין

טיפותטיפות הרב מירושלים71 - ציסטין
טיפותטיפות הרב מירושלים70 - דינמיק

סירופטיפות הרב מירושלים7 - פקטולעקס
טיפותטיפות הרב מירושלים7 - נזלין

טיפותטיפות הרב מירושלים69 - קלציחוס
טיפותטיפות הרב מירושלים68 - פרקלין
טיפותטיפות הרב מירושלים66 - רשאוזין
טיפותטיפות הרב מירושלים64 - מעברית

כמוסותיו - 63You ליידי
טיפותטיפות הרב מירושלים63 - סרטוקל
טיפותטיפות הרב מירושלים62 - חניקל

טיפותטיפות הרב מירושלים61 - ניקוטילעס
טיפותטיפות הרב מירושלים60 - רזוקל
טיפותטיפות הרב מירושלים6 - ואמיטיל
טיפותטיפות הרב מירושלים6 - גזלין

טיפותטיפות הרב מירושלים59 - דלקנים
טיפותטיפות הרב מירושלים58 - קל-צירית
טיפותטיפות הרב מירושלים57 - לקטילין
טיפותטיפות הרב מירושלים57 - גינויטלית
טיפותטיפות הרב מירושלים56 - מחזורזית
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תצורהמותגשם המוצר
טיפותטיפות הרב מירושלים55 - הרפול

טיפותטיפות הרב מירושלים54 - פרוויטאל
טיפותטיפות הרב מירושלים53 - מחזו-קל
טיפותטיפות הרב מירושלים52 - מהירון
טיפותטיפות הרב מירושלים51 - ציסטין
טיפותטיפות הרב מירושלים50 - לחצון
טיפותטיפות הרב מירושלים5 - פעקטיב
טיפותטיפות הרב מירושלים5 - פעקטולין
טיפותטיפות הרב מירושלים48 - אולצרזען
טיפותטיפות הרב מירושלים47 - מחזורבי
טיפותטיפות הרב מירושלים47 - גרידין
טיפותטיפות הרב מירושלים46 - סינוקל

כמוסותיו - 45You מאמי / פלוס
טיפותטיפות הרב מירושלים45 - קול-קל
טיפותטיפות הרב מירושלים44 - גדילן
טיפותטיפות הרב מירושלים43 - אקנצין

טיפותטיפות הרב מירושלים42 - אנזתרום
טיפותטיפות הרב מירושלים41 - דרמטוב
טיפותטיפות הרב מירושלים40 - פיברית

סירופטיפות הרב מירושלים4 - פערולעקס
טיפותטיפות הרב מירושלים4 - ברונכוטאס

טיפותטיפות הרב מירושלים39 - ממובריין + 
טיפותטיפות הרב מירושלים39 - מיינדעקס
טיפותטיפות הרב מירושלים38 - טרנסיקל +
טיפותטיפות הרב מירושלים38 - טרנסיקל

טיפותטיפות הרב מירושלים37 - ליבצי'
טיפותטיפות הרב מירושלים36 - לבקל

טיפותטיפות הרב מירושלים35 - כולסטיל
טיפותטיפות הרב מירושלים34 - אמבולט
טיפותטיפות הרב מירושלים33 - יורונית
טיפותטיפות הרב מירושלים32 - ראומטין

כמוסותיו - 31You ליידי
טיפותטיפות הרב מירושלים31 - לידי-קל
טיפותטיפות הרב מירושלים30 - גינוסר +
טיפותטיפות הרב מירושלים30 - גינוסר

סירופטיפות הרב מירושלים3 - רוגעלעקס
טיפותטיפות הרב מירושלים3 - אלרגון

טיפותטיפות הרב מירושלים29 - שרירית
טיפותטיפות הרב מירושלים28 - קיבכול

תצורהמותגשם המוצר
טיפותטיפות הרב מירושלים27 - שינוליל +
טיפותטיפות הרב מירושלים27 - שינוליל

טיפותטיפות הרב מירושלים26 - סוביסטאל
טיפותטיפות הרב מירושלים25 - לקסינול +
טיפותטיפות הרב מירושלים25 - לקסינול
טיפותטיפות הרב מירושלים24 - רקטונול
טיפותטיפות הרב מירושלים23 - טוניק
טיפותטיפות הרב מירושלים22 - מירית
טיפותטיפות הרב מירושלים21 - צהרובין

טיפותטיפות הרב מירושלים20 - פרוסטצין
טיפותטיפות הרב מירושלים2 - קל-גון
טיפותטיפות הרב מירושלים19 - עינקל
טיפותטיפות הרב מירושלים19 - גלוקמין

טיפותטיפות הרב מירושלים18 - דיאבקס +
טיפותטיפות הרב מירושלים18 - דיאבקס

כמוסותיו - 17You ליידי
טיפותטיפות הרב מירושלים17 - פרסקל
טיפותטיפות הרב מירושלים17 - נורמפרס
טיפותטיפות הרב מירושלים16 - הרבה און
טיפותטיפות הרב מירושלים15 - מיגרוטן
טיפותטיפות הרב מירושלים14 - קל ראש
טיפותטיפות הרב מירושלים13 - אוריניל

טיפותטיפות הרב מירושלים12 - פארומול
טיפותטיפות הרב מירושלים11 - אימהלק +
טיפותטיפות הרב מירושלים11 - אימהלק
טיפותטיפות הרב מירושלים10 - ורידוטן
סירופטיפות הרב מירושלים1 - צינילעקס

טיפותטיפות הרב מירושלים1 - אוזקל
טיפותטיפות הרב מירושלים0 - חיסונית

74You - כמוסותיו
69You - כמוסותיו
טיפותטיפות הרב מירושלים60
טיפותטיפות הרב מירושלים54
26You - כמוסותיו
טיפותטיפות הרב מירושלים16
טיפותטיפות הרב מירושלים11
טיפותטיפות הרב מירושלים6
טיפותטיפות הרב מירושלים5
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לקראת חג הפסח מנחה מחלקת דת וכשרות בכללית את בתי החולים להיערך 
לקראת התאמת מוסדות כללית לשומרי החג. ההנחיות מועברות באמצעות רב 
כללית וראש המחלקה לדת וכשרות הג"ר מנחם לפקיבקר שליט"א אל רבני בתי 

החולים הפועלים עם הרב ותחת סמכותו לאורך כל ימות השנה.

בכל מוסדות כללית קיימים נהלי עבודה מסודרים להכנות לפסח ששיאם במבצע 
ההכשרות לפסח כהלכה נציין כי בכל המרכזים הרפואיים עומד הכן מחסן פסח 
עם כל ציוד הייעודי הנדרש לפסח, הכולל את כלי המטבח כולם בשרי וחלבי, כך 

שאין צורך להכשיר את הכלים. 

מנהלי מערך המזון והממונים על המטבחים מקבלים סט הנחיות מפורט מרב 
כללית הג"ר מנחם לפקיבקר ורבני המרכזים הרפואיים על כל אופני ההכשרה 
ותהליכי ההכנה לפסח של כל הציוד והמתקנים ברחבי המרכזים הרפואיים. גם 
השנה המטבחים וכלי האוכל הרשמיים של המרכזים הרפואיים יהיו כשרים ללא 
חשש חמץ ובחדרי האוכל יעשה שימוש בכלים חד פעמיים בלבד לרבות כלי 
הגשה ומגשים תוך שמירה קפדנית כי כל שטחי חדרי האוכל והמטבחים יהיו 

כדבעי וללא כל חשש כשרות.

ליל הסדר וחג הפסח מורגש אצל המאושפזים בחגיגיות מיוחדת עם ארוחות 
ניתן לקבל הגדות של פסח מהודרות בכל מחלקות  ליל הסדר וכן  חג וקערת 
האשפוז. בבתי הכנסת נערכות תפילות החג בהתאם לתקנות הקורונה ולהוראות 

משרד הבריאות.

במרכזים הרפואיים של כללית, כל המוצרים בהם נעשה שימוש במטבחים, הינם 
כשרים לפסח בכשרות מהודרת. תוך הפרדה בין בישול קטניות לשאר המאכלים, 
יזכה לשירות מיטבי המתאים  וזאת לטובת אלו הנשמרים מכך. כך שכל חולה 
יזכו לתזונה הנדרשת להם  כדי שדווקא במצב הקושי הרפואי,  לאורחות החג. 
מתוך כבוד והתאמה לכל הקהלים הפוקדים את המרכזים הרפואיים. בכל מקרה 
או צורך שמתעורר, רבני המרכזים הרפואיים ומפקחי הכשרות, עומדים לשירות 

המטופלים כדי להביא פתרון טוב והולם לשביעות רצונם.

פסח במוסדות הרפואיים של כללית
מנכ"ל כללית ומנהלי המרכזים הרפואיים חותמים על כתב הרשאה ומעבירים לרב 
הכללית את הסמכות למכור את החמץ לנכרי, פעולה הנעשית בכל מוסדות הכללית 

בהידור רב. 

בליל הסדר עומדות לרשות ציבור העובדים, הרופאים והאחיות קערות סדר אישיות 
עם הגדות של פסח, מצות וכל צורכי החג. 

הקפיטריות במרכזים הרפואיים פועלות תחת כשרות לפסח.

מיד עם סיום חג הפסח הציוד כולו מוחזר למחסני הפסח כדי לשמור על כשרותו 
והאפשרות להשתמש בו בחגי הפסח בשנים הבאות.

כאשר נגזר על האדם לשהות בין כותלי המרכזים הרפואיים אנו בכללית עושים הכל 
כדי לוודא שמאום לא יחסר לו וכל צרכיו יסופקו לו בגשמיות וברוחנית ביד רחבה 
ובנפש חפצה. בימי הפסח המשימה מאתגרת עוד יותר וצוות המחלקה לדת וכשרות 
מתגייס כולו לעמוד ביעדים ולהפוך את השהות לנוחה ומזמינה ללא חשש ופקפוק.

שולחן ליל הסדר למטופלים במרכזים הרפואיים של כללית
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הכשרות לפסח במרכזיים הרפואיים של כללית
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שדרות  מכל  פונה  כל  נאמנה  משרתים  הכשרות  ומפקחי  המחלקה  רבני 
הציבור בכל המרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ.

פעלו   )COVID-19( קורונה  נגיף  התפשטות  של  זו  מורכבת  בתקופה  גם 
במסירות  כללית,  ומתקני  מוסדות  בכל  והמשגיחים  המפקחים  הרבנים, 
עילאית להמשיך את עבודת הקודש באופן של "יום ולילה לא ישבותו" לאורך 
כל השנה המאתגרת. ההכשרות לפסח נעשו גם השנה, כשהפעם הוכיחו 
הקורונה  מחלקות  בתוך  גם  בפעילותם  גדולה  ומסירות  הקרבה  הצוותים 
בבתי החולים וכך גם כל שאר עבודות הקודש בשבתות ובחגים לאורך השנה 

כולה.

השירות למטופל הינו במרכז בהקפדה על מענה מיטבי, מקצועי ומותאם 
לצרכי המטופל ומלויו בכל נושאי כשרות ודת במסגרת השירותים במרכזים 

הרפואיים ובקהילה.

אוזנינו כרויה לרחשי לב הציבור ותשומת לבנו נתונה בכל מאודנו לטיפול יום 
יומי סביב השעון בכל נושאי השירות לציבור שומר המסורת החל מכשרות 
כנסת  בתי  ישראל,  חגי  וציון  והמזון, שמירת שבת  מיטבית של המטבחים 
ושיעורי תורה, תמיכה ועידוד רוחני למאושפזים המבקשים זאת, עזרה וגישור 
להתאמה תרבותית והלכתית בין הצוותים למטופלים תוך קשר הדוק עם 
ועד  השונים  והדתיים  החרדים  בזרמים  ההלכה  ופוסקי  הקהילות  מנהיגי 
לנושא הטיפול בחולה הנוטה למות, שמירה על כבוד הנפטר, הסדרי טהרת 

כוהנים ותחומי עיסוק רבים נוספים. 

המחלקה שוקדת על מתן פתרונות אשר משלבים בין קידמה וטכנולוגיה 
לבין שמירת ההלכה בקפידה: 

כשרות 
השגחה צמודה של מפקחי כשרות בכל מטבחי המרכזיים הרפואיים, והקפדה על • 

רמת כשרות באופן של לכתחילה.
הותקנה מערכת ביומטרית ייחודית, להפעלת והדלקת ציוד הבישול והטיגון על ידי • 

מורשים הלכתיים בלבד להקפדה על כשרות ודיני "בישול ישראל".

סקירה תמציתית של פעילות המחלקה לדת וכשרות
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מכונות שטיפת כלים נפרדות לחלבי ובשרי.• 
אין בישול סתמי )פרווה( כלל.• 
מכונות חשמליות לברירת אורז ונפות מתקדמות לניפוי הקמח על ידי משגיח הכשרות.• 
כל הכלים והציוד במטבחים ובכלל זה, התבניות, המצקות, הסכינים, קרשי העבודה • 

וקערות, הינם בסימון מיוחד וחדשני לבידול וסימון נפרד לחלבי ובשרי.
ניתן להזמין מנות "גלאט למהדרין" בהזמנה מיוחדת לכל דורש.• 
כל פריטי המזון וחומרי הגלם "כשרים למהדרין" )בשרים ברמת חלק למהדרין בכשרות • 

הרבנות הראשית לישראל(.
כל ירקות העלים כולל כרוב בגידול מפוקח ללא חשש חרקים.• 
סימון מיוחד לתבניות לבשרי/חלבי ייחודי עם תו תקן למזון בכל המרכזים הרפואיים של • 

כללית.
שמיטה: הקפדה על שמיטה למהדרין בכל המרכזים הרפואיים של כללית.	 

שבת 
פיקוח במטבחי המזון והקפדה על נהלי השבת על ידי משגיחי שבת באופן של כשרות • 

לכתחילה.
מוקדי שבת פועלים במרכזים הרפואיים ומעניקים מגוון פתרונות של אש"ל למהדרין • 

באמצעות מתנדבים.
כל הבישול מתבצע לפני שבת, כולל דייסות.• 
חימום המזון בשבת במטבחים ובמערך המזון נעשה באמצעות שעוני שבת ופיקודים • 

הלכתיים.
חימום מהדרין למגזר החרדי עם מכשיר חימום קירור חדשני וייחודי.• 
מיחמי שבת ומתקני שתייה מהודרים הלכתית בכל מחלקות המרכזים הרפואיים, לטובת • 

המאושפזים המעוניינים.
הסדרי כניסה הלכתיים מגוונים )דלת מכנית, רמזורי שבת, פיקודי שבת הלכתיים המופעלים • 

באמצעות שעונים אסטרונומיים ועוד(.
בדיקה ביטחונית )מגנומטר( בדרך המותרת הלכתית.• 
במחלקות מותקן שקע/תקע הלכתי, לטובת המטופלים בעת הצורך.• 
תאורת שבת במחלקות האשפוז.• 
מכשירי איתות לקריאה לאחות עם פיקוד שבת הלכתי באופן המותר בשבת.• 
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מדחומים מיוחדים )אקולוגי ירוק ללא כספית מכיל גליום בטיחותי( המותרים לכתחילה • 
לשימוש בשבת, למעוניינים.

לשרות שומרי השבת, ידוני זיהוי- תיק תק ללא חשש חילול שבת.• 
השתדלות לרישום חולים באופן הלכתי המותר בשבת. • 
מתקנים מהודרים ובטיחותיים להדלקת נרות שבת בכל המחלקות.• 
חדרי אירוח למלווי החולים ובני משפחה בשבתות ובחגים.• 
עירובי חצרות 'מהדרין' במרכזים הרפואיים.• 
אספקת ארוחות מהדרין בשבת על ידי ארגוני החסד השונים.• 
פתרונות הלכתיים ליולדות- במחלקה, לתינוקייה ולחדר ההנקה.• 
משאבת חלב מחוברת לשעון שבת לטובת היולדות-לשמירת שבת כהלכתה.• 

פסח
הכשרת כל המרכזים הרפואיים כדת וכדין באופן מהודר.• 
מערכת כלים נפרדת ומסומנת בסימון מיוחד לחג הפסח. כל הכלים נעולים בכל ימות • 

השנה במחסני פסח המיועדים לכך.
ימי עיון והדרכה בנושאי סדרי ונהלי הפסח לעובדים מהסקטורים השונים, וימי עיון מיוחדים • 

למפקחי הכשרות.
רבני הערים אשר בתחומם נמצא המרכז הרפואי עומדים מקרוב על כל סדרי ונוהלי הכשרות.• 
מדריך תרופות כשרות לפסח מופץ לכל המרפאות, הרופאים, הרבנים, מועצות דתיות, • 

צה"ל ועוד.
סדרי פסח מרוכזים למאושפזים ולצוות הרפואי.• 
אספקת הגדות של פסח ומצות שמורות.• 
הסדרת מכירת חמץ לכל בתי החולים, המרפאות והמסעדות במוסדות הכללית ברחבי • 

הארץ.
הסדרת מכירת חמץ )כתבי הרשאה( במפעלי התרופות.• 

בתי כנסת 
ומניינים •  כללית מעמידה לרשות הציבור בתי כנסת פעילים בכל המרכזים הרפואיים 

סדירים לשחרית מנחה וערבית עם שיעורים בדף היומי ועוד. בכל בתי הכנסת במרכזים 
הרפואיים יש ספריות תורניות עם ספרי קודש נצרכים.

יצוין כי בכל המרכזים הלוגיסטיים ובמטה, קיימים בתי כנסת כאשר העובדים והמבקרים • 
מנצלים דקות יקרות בבית הכנסת לתפילה ולימוד.

חגי ישראל
בבית הכנסת מניינים ותפילות מוסדרים בכל חגי ישראל על ידי בעלי תפילה מיוחדים.• 
תקיעת שופר בכל המחלקות ותפילות הימים הנוראים על ידי בעלי תפילה.• 
הקמת סוכות גדולות ומצוידות לנוחות הציבור.• 
אספקת ארבעת המינים למעוניינים בכל המחלקות. • 
שמחות בית השואבה והקפות בשמחת תורה והקפות שניות. • 
חנוכיות וקיום מצוות הדלקת נרות לחולים ובני משפחותיהם המעוניינים.• 
קריאת מגילה בבית הכנסת ולכל מבקש במחלקות על ידי מתנדבים.• 
סדרי פסח, קערות פסח וחלוקת הגדות למאושפזים המעוניינים.• 

שונות
שיעורי תורה, מזוזות ספרי תורה ותפילין• 
שיעורי תורה וימי עיון כולל שיעור הדף היומי במרכזים הרפואיים למעוניינים.• 
הרצאות תורניות בנושאי רפואה והלכה לסקטור הרפואי המתעניין.• 
ימי עיון לעובדים, לאחיות, למהנדסים ולסגל מקצועי המתעניין בנושאי כשרות, שבת ופסח.• 
אספקת מזוזות מהודרות לכל המרכזים הרפואיים והמרפאות.• 
רכישת ספרי תורה חדשים, הגהה ותיקון הישנים בבתי הכנסת.• 
זוגות תפילין עומדים לרשות המעוניינים בכל המרכזים הרפואיים.• 
מעמדים לספרי תהלים בחדרי הניתוח למבקשים להעתיר תפילה • 
ספרים וספריות מגוונות עומדות לרשות הציבור.• 
הסדרי נושאי  טהרת  כוהנים והנגשת הכניסה לכהנים • 
הפרדת טומאה קבועה.• 
דלתות כפולות.• 
גיזום עצים ועוד.• 
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רב שירותי בריאות כללית הרב מנחם לפקיבקר בסוד שיח עם מרן שר התורה הגאון ר' חיים 
קניבסקי שליט"א בשאלות הלכתיות וציבוריות עם רב המרכז הרפואי 'שניידר' הרב אשר לבי

עם הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א במכירת חמץ של חברות התרופות

 בלשכתו של מרן הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א 
בהכנות לקראת חג הפסח

 בפגישת הכנות לחג הפסח עם רבה של רעננה הרה"ג יצחק פרץ שליט"א, 
הרב שמואל חרמ"ץ רב המרכז הרפואי לשיקום בית לוינשטיין
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בדיון הלכתי עם רבה הראשי של בני ברק הגאון רב יצחק אייזיק לנדא שליט"א

בפגישה אצל מרן רבה של ירושלים הראשון לציון הגאון הרב משה שלמה עמאר שליט"א

מרן הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו שליט"א, הרב מנחם לפקיבקר רב הכללית, 
 מר אלי דרייפוס משנה למנהל מרכז רפואי רבין, ד"ר איתן חבר מנהל מרכז רפואי השרון, 

 מר אלון עוזרי מנהל אדמיניסטרטיבי מרכז רפואי השרון, ד"ר דרור דיקר, 
בסיור במרכז רפואי השרון
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 עם הגאון הרב יוסף יקותיאל אפרתי שליט"א 
ראש בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות החקלאית

טרום הקורונה - בבית הכנסת במרכז הרפואי 'העמק' בעפולה הרב מנחם לפקיבקר רב 
הכללית עם רב העיר עפולה הרב שמואל דוד שליט"א, הרב צבי הרשקוביץ סגן מנהל 

מחלקת דת וכשרות, הרב יוסף יצחק סגל רב מרכז רפואי העמק, מר איציק אוחנונה יו"ר 
ועד העובדים ומר אופיר אורן מנהל אדמיניסטרטיבי מרכז רפואי העמק

 ערב הקורונה- בוחנים פיקודי שבת הלכתיים במכון המדעי טכנולוגי להלכה 
 עם ראש המכון הגאון הרב אברהם משה הלפרין שליט"א, 

מר אופיר צוברי רכז בכיר אמצעים טכנולוגיים בכללית, ורבני המכון המדעי טכנולוגי להלכה.

ישיבת הכנה לחג הפסח תשפ"א במרכז הרפואי קפלן בהשתתפות הרב מנחם לפקיבקר 
רב הכללית, מר רפי מרגי מנהל אדמיניסטרטיבי, הרב צבי הרשקוביץ, סגן מנהל מחלקת 
דת וכשרות, מר שי כהן מ"מ מנהל לוגיסטי, הרב רועי אילוז והרב אפי בן גד רבני המרכז 

הרפואי, מר גנאדי מנוסיס מנהל הסעדה ארצית  

עם אנשי אגף הבינוי של כללית ומהנדסי מכון צומת בבדיקת מערכות חימום מים 
מתאימות לשבת במרכז הרפואי שניידר לילדים
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 טרום הקורונה- יום עיון בנושאי רפואה והלכה לרבני המרכזים הרפואיים 
 ומחלקת דת וכשרות של כללית בהשתתפות פרופ' אברהם שטינברג 

מחבר אנציקלופדיה הלכתית רפואית והרב פנחס פרנקל רב משרד הבריאות

בהנצחת זכרו של החייל עמית בן יגאל הי"ד באמצעות עמדת תפילין וטלית שנתרמה ע"י 
 משפחתו למרכז הרפואי לשיקום בית לוינשטיין, ד"ר חגי אמיר מנהל המרכז הרפואי, 

 הרב מנחם לפקיבקר, מר מגיד אברהמי מנהל אדמיניסטרטיבי במרכז הרפואי, 
הרב שמואל חרמ"ץ רב המרכז הרפואי לשיקום בית לוינשטיין

השירות
הקשבה

סבלנות

חיוך

דאגה

מסירות

אכפתיות

מנהלי המגזר החרדי ברחבי הארץ זמינים לשירותכם

משה רוזנגרטן
מנהל מגזר חרדי

מחוז ירושלים
אברהם קונסקי
מנהל מחלקת 

מגזר חרדי 
הנהלה ראשית

אברהם וייס
מנהל מגזר חרדי

מחוז מרכז

משה אדלר
מנהל מגזר חרדי
מחוז חיפה וג"מ

יצחק זברלו
מנהל מגזר חרדי
מחוז תל אביב יפו

יוסי אוקנין
מנהל מגזר חרדי

מחוז צפון

נחמיה בלושטיין
מנהל מגזר חרדי

מחוז דן פ"ת

צעד לפני,
בשביל הבריאות שלכם 104



כללית, ארגון הבריאות הגדול בישראל, סיפקה מעטפת שירותים מורחבת ומותאמת ללקוחותיה מאז 
החלה התפרצות נגיף הקורונה בישראל ועד לתהליכי היציאה עם מבצע החיסונים הגדול: המרפאות מוגנו 
בהתאם, מוקדי בדיקות נפתחו, מפגשים עם רבנים נערכו לצד סיוע פרטני לאוכלוסיות בסיכון, מבודדי בית 
ושוהי מלוניות הקורונה ברחבי הארץ וגולת הכותרת: חיסון מהיר של מיליונים מלקוחות כללית. גם בתי החולים 
של כללית ניצבו בחזית המערכה והקצו מחלקות ייעודיות ובית החולים השרון הוכשר כולו לחולי קורונה בלבד.

המחלקה החרדית בכללית, בהנהלת הרב אברהם קונסקי, פעלה ללא הפסקה להמשיך ולהתאים את 
השירותים המקצועיים והמתקדמים של כללית גם לתקופה זו. מנהלי המגזר שולבו בחמ"לים המחוזיים וסייעו 
לרשויות המקומיות ולפיקוד העורף באספקת סיוע ותרופות לנזקקים ופינוי חולים למלוניות. לאורך כל התקופה 
עמדו מנהלי המגזר בקשר עם השוהים במלונות וסייעו בידם ככל הצורך. במבצע החיסונים נערכה פעילות שטח 
ממוקדת הן בהסברה והן בהפעלת המוקדים שחיסנו ביעילות ומהירות את לקוחות כללית בריכוזים החרדיים.
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הנגשת בדיקות
כדי להקל על מיפוי התחלואה ולאפשר ביצוע בדיקות במהירות ויעילות הקימו בכללית מתחמי בדיקה בערים 
השונות וכן הפעילו ניידת קורונע שסבבה בערים ויישובים והנגישה את הבדיקות לאלו שהיו זקוקים לכך, בהמשך 

הוקמו מתחמי ענק של בדיקות בשיטת היבדק וסע הפועלות עד היום

מלונות:
בהנחיית הרב אברהם קונסקי, מנהל המחלקה החרדית בכללית, מנהלי המגזר החרדי במחוזות סיפקו את 
הצרכים של השוהים במלונות ושימשו ככתובת עבור לקוחות כללית. הרב יוסי אוקנין במחוז צפון על מלונות 
כינר ולביא, הרב משה אדלר במחוז חיפה וגליל מערבי על מלון ניר עציון, הרב אברהם וייס במחוז מרכז על 
מלון יערים, הרב משה רוזנגרטן במחוז ירושלים על מלונות דן ופרימה פאלאס, גב' שרה צומעי במחוז דרום על 

מלון הרלינגטון והרב נחמיה בלושטיין במחוז דן בחמ"ל פיקוד העורף בבני ברק ואלעד.
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מחוז מרכז
מודיעין עילית: 

ירחמיאל מרקוביץ
 054-8429298
שלמה ליכטשטיין
050-2456052

רחובות: 
יוני רוטנברג

052-4476844
אחיסמך: 

מתתיהו טוקר
058-7554578

לוד: שמוליק בורקיס
052-7707292

אשדוד: 
שרית וינגוט

052-7133310
כפר חב״ד: 
יחיאל פלמן

050-4749770
קריית מלאכי: 
מישל טפירו

054-7002273

מחוז צפון
טבריה: ישעיהו בוקשפן

058-7152501
מגדל העמק: 
יעלת חן אדרי
052-2760452

עפולה: מנדי איצקוביץ
054-8429406

יבנאל: יעקב סלמה
052-6867858

צפת: יחזקאל גבאי
052-7656630

נוף הגליל: אהובי ברלין
052-7161614

מחוז ירושלים
בית ישראל: 
יעקב דב קאהן
054-8460282

גילה ורמות: יוני כהן
052-7166385

רוממה: אוריאנה כהן
050-4116013

גבעת זאב: בינה קוזניץ
050-6260245

פסגת זאב: אריאל בן דוד
054-9792413
נווה יעקב: 
חזקי ברטרם

052-7681338
בית שמש: 
אברומי ברוין

054-8471046
שמואל  קליין

053-3110728
ביתר עילית: 
יענקי גרינוולד
052-7102700

מחוז ת״א-יפו
ת"א נווה שרת:
יהודית יודקוביץ
050-4105954

בת ים:
יהודית פרלמן
050-6263543

יש עם מי לדבר
מנהלי קשרי קהילה הפזורים ברחבי הארץ עומדים 
לרשות הלקוחות בכללית וזמינים לכל שאלה ובעיה

המסירות

מחוז חיפה
רכסים: דניאל בוקובזה

054-8457898
חיפה: רבקי הורביץ

058-3258292
קריות: אודליה יצחקי

051-2218383
ק. אתא: רחל מורגנשטרן

052-7137638
מעלות: עדיאל בוארון

052-2555228
 כרמיאל: לאה שורץ

054-3597272
טירת כרמל: עמיאל 

יעקובוב 052-5858120

מחוז דן פ״ת
בני ברק: 
חזקי פקשר

052-7632326
חיה שנלר

054-8450809
אלעד: 

משה גבירר
052-7627555
יחיקם גמליאל
050-7803939

מחוז דרום
תפרח וירוחם: 

ברוך פאקר
053-3113310

ערד: יהודית היידה
054-8419812

אופקים: יחזקאל שרייבר
052-7622142

נתיבות: יצחק קוז'ניץ
052-7686891

 באר שבע ונתיבות: 
שילה כרדי 052-76606516 

קרית גת: 
אברהם בלושטיין
052-7110990

מחוז שו״ש
יעקב פרידמן

053-3104007

חדרה:
מזל הררי

052-2171700

חריש:נתניה ועמנואל:
מאיר ליאני

053-5559009
רבקה בלומנטל
052-7178874

מחוז שרון שומרון
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שיתוף פעולה הדוק עם ההנהגה הרוחנית
מפגשי רבנים ורופאים נערכו החל מראשית פרוץ המגפה בישראל. המפגשים נערכו בעת שהנחיות משרד 
הבריאות אפשרו התכנסות של עשרה אנשים ובכל אחד מהם נשמרו הכללים כפי שהיו באותה נקודת זמן, 
במסגרת מפגשים אלו חתמו פוסקי הדור וגדולי התורה על מכתב ביוזמת 'כללית' שקרא לשמירת ההנחיות.

בהמשך, עם תחילת מבצע החיסונים שוב נערכו מפגשים במעונם של מרנן ורבנן גדולי ישראל מכל החוגים 
והעדות שהגיעה בשיאה לנוכחות של פרופ' רן בליצר, מנהל מערך החדשנות בכללית ויו"ר מכון כללית למחקר, 

הקפסולהבשיעורו החודשי לרופאים של הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א.

צעד לפני, הפיקה כללית 4 מגזינים מיוחדים 
מאת מומחי כללית וטובי הכותבים להנגשת מידע רפואי 
לציבור החרדי, החל מדרכי ההתמודדות  נרחב  מקצועי 
מול הנגיף, תמונת המצב בכל שלב וכלה בעולם החיסונים 
והסבר מפורט על תהליכי יצירת החיסון וחשיבות נטילתו.

בשביל הבריאות שלך
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ואתם מחייכיםהורדנו מחירים

חפשו בגוגל: כללית מושלם הכשר | פתוח בכל הסינונים
כללית. צעד לפני,

בשביל הבריאות שלך

לקוחות כללית מושלם פלטינום
 נהנים מטיפולי שיניים משמרים

 בהשתתפות עצמית של:

מחירים לדוגמה

*החל מ-י״ז באדר )1.3.2021( | בכפוף לתקנון כללית מושלם פלטינום | הטיפולים ניתנים ברשת כללית סמייל

 המציג אינו רופא שיניים

*
₪

טיפול שורש בשן קדמית
חידוש טיפול שורש בטוחנת

טיפול שורש בשן בעלת היסטוריה אנדודונטלית
עקירת שן בינה

כתר אמלגם
שחזור שן שבורה בשן קדמית

מחיר חדשמחיר קודםהטיפול
 ₪ 136
₪ 304
₪ 318
₪ 102
₪ 156
₪ 126

 ₪ 20
₪ 20
₪ 20
₪ 20
₪ 20
₪ 20
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