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ציבור נכבד!
כמידי שנה מתכבדים אנו לפרסם חוברת תרופות לפסח שאין בהן חשש חמץ. 

יצויין ויובהר כי רשימת התרופות בחוברת זו מתייחסת אך ורק לכשרותן לפסח ולא לכל 
ימות השנה.

רשימת התרופות בחוברת נבדקה מחשש חמץ ואושרה על ידי ועדה מיוחדת אשר בראשה 
ישבו כבוד הרבנים הראשיים לישראל, הגאון רבי יונה מצגר, הראשל"צ הגאון רבי שלמה עמר 
וראש אגף הכשרות ברבנות הראשית הרב יעקב סבאג שליט"א. כן השתתפו בוועדת הרבנים 

נציגיהם של גופי הכשרות בארץ, ביוכימאים ורוקחים מומחים.
על פי פסיקת הרבנים הראשיים לישראל, כל סוגי המשחות הרפואיות המיועדות לשימוש 

חיצוני, וכן כל סוגי הטיפות המיועדות לעיניים ולאזניים, משאפים )תרסיסים לסוגיהם(, 
זריקות, פתילות וכל חומרי החיטוי שעל פני העור מותרים לשימוש בפסח. לכן, בחוברת 
צויינו רק התרופות שנלקחות בבליעה, טבליות, כמוסות, תרחיפים ותכשירים מיוחדים לחלל 

הפה.
תשומת ליבכם למספר שיפורים שנעשו השנה בחוברת שלפניכם:

בשנה זו 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 
2011 ומופיעים בשמם המסחרי.

החוברת סודרה לפי רשימת התרופות המסודרת לפי ה- A.B.C וכן רשימת תרופות המסודרת 
לפי ה-א.ב.ג

)כבשנה שעברה גם השנה לאור שאלות רבות מצד הציבור אנו מפרסמים לראשונה בחוברת זו 
רשימה של תחליפי חלב אם ומזון רפואי המותרים לשימוש בפסח רשימת התרופות מתורגמת 

לעברית מנוקדת(.
שמות התרופות סודרו כשליד שם התרופה מצוינת צורת ההגשה.

 ,LIQ = נוזל ,SYR = סירופ ,SUSP = תרחיף ,TABLS=טבליות ,CAPL=קפליות ,CAPS =כמוסות
תמיסה = SOL, מציצה = LOZ, טיפות = DROPS, חובה להדגיש כי בחוברת שלפניכם חלו 
עדכונים רבים. תרופות ותכשירים שבשנה שעברה אושרו לשימוש הוצאו מהרשימה וכן 

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

תרופות חדשות שלא היו בעבר אושרו לשימוש השנה. כך שאין לסמוך בשום אופן על החוברות 
משנים עברו.

תרחיפים, סירופים ותמיסות שונים מותרים לשימוש בפסח ומצוינים בחוברת. אולם יש לשים 
לב במיוחד למספר תרחיפים נחוצים שלא ניתן היה להתירם. יצוין כי השנה מוקסיפן פורטה 

תרחיף כשר לפסח והתרופה "סימבקור" – להורדת כולסטרול כשרה לפסח ללא כל חשש.
אותם תרחיפים אנטיביוטיים הניתנים בעיקר לתינוקות ואשר לצערנו לא ניתן לאשרם עקב 

חששות חמץ ולעומתם אותן תרופות בצורת כדורים או כמוסות כשרים לפסח, יש לברר 
ולהתייעץ עם הרופא: א. האם ניתן לקבל תרחיף אנטיביוטי אחר כשר לפסח המצוין בחוברת. 

ב. האם ניתן לתת לתינוק התרופה בכדור בצורת הגשה שונה.
תרופה שאינה נכללת בחוברת, יש לברר אצל הרופא אם קיים תחליף לתרופה מתוך הרשימות 

שבחוברת ואם לא, יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל, תרופה שאינה נכללת בחוברת ולפי הוראת 

הרופא חייב החולה לקבלה, ובפרט אותם חולים המקבלים תרופה מסוימת בקביעות, יש 
לפסוק לקולא, ובייחוד בתרופה שאין בה חומרי טעם.

הערה חשובה: חוץ מהויטמינים הכשרים לפסח שצויינו בחוברת, אין לנו מידע על כשרותם 
לפסח של מוצרי הטבע הויטמינים והתכשירים ההומאופתיים האחרים הנמכרים בשוק.

שירותי בריאות כללית והמחלקה לדת ולכשרות מנפיקה מידי שנה את החוברת העדכנית 
באלפי עותקים, ומפיצה אותה בכל המרפאות, בתי החולים בתי המרקחת, רבני ישראל בכל 

אתר ואתר, מועצות דתיות, קיבוצים, מושבים, משטרת ישראל וצה"ל.
אנו מעמידים לרשות הציבור 5 מוקדי מידע טלפוניים לפני החג, מספרי הטלפונים והזמנים 

המדויקים מתפרסמים בחוברת זו ובעיתונות היומית.
הביקוש העצום לחוברת ההדים החיובים וקווי הטלפון העמוסים לעייפה מעידים על נחיצות 

המידע לעם ישראל.
אנו מאחלים לכל בית ישראל בריאות איתנה ושלא יזדקקו לתרופות, סיפוק נפש וחדוות חיים 

תוך שלום ושלווה.
בברכת חג כשר ושמח.

הרב מנחם רוזנברג
רב הכללית

וראש המחלקה לדת ולכשרות

הרב חיים קאופמן 
סגן מנהל מחלקת דת וכשרות

אדר א' ה'תשע"א
מרץ 2011



יום סיור עם רב בתי החולים של 
"כללית"

'כללית' שבניהולה ארבעה-עשר בתי חולים ברחבי הארץ בהם מאושפזים 
אלפי חולים, מהם רבים שומרי תורה ומצוות. ✱ יצאנו ליום סיור עם הרב 
מנחם רוזנברג, רב 'שירותי בריאות כללית' המופקד על נושאי הדת בבתי 
החולים ובהם נושאי שבת, כשרות, פסח ועוד, ושוחחנו על מגוון שאלות, 
כשהבסיסית שבהן היא: האם חולה שומר מצוות שנאלץ להתאשפז יכול 

להיות רגוע מבחינה דתית? ✱  על כך ועוד בכתבה המרתקת הבאה

מאת מנחם זיגלבוים
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קונפליקטים בבית החולים
אלו  אי  חולים  בית  פוקד  שאינו  אדם  אין 
או  כמבקר  ואם  כחולה  אם  בחייו,  פעמים 
שעות  בת  בשהייה  מדובר  לעתים  כמלווה. 
ואפילו  בימים  מדובר  ולעתים  ספורות 
הכול  פתאום  ארוכים.  וחודשים  שבועות 
משתנה: לא רק השינוי מאדם עצמאי לאדם 
זמני  או  הרופא,  של  זמנים  בלוח  התלוי 
הבדיקה של האחות והגשת האוכל, אלא גם 
שינוי האווירה מסביב; מאווירה חמימה של 
בית לאווירה של ענייניות, דחיפות ולפעמים 

גם בהילות.

הקונפליקט מתעצם אצל אדם שומר מצוות 
הוא  שבביתו  בעוד  חולים:  לבית  שנקלע 
כשהוא  הרי  כבחמורה,  קלה  על  מדקדק 
פתאום  השונות,  למחלקות  או  למיון  מגיע 
יש לברר היטב  שום דבר אינו מובן מאליו; 
לא תמיד  המזוזות  האוכל,  כשרותו של  את 
'שבתדיקע'.  אינה  האווירה  ובשבת  כדבעי, 

לא קל ולא פשוט.

מצוות.  שומרי  על  רק  מדובר  אין  למעשה, 
גם יהודי לא-דתי מבקש שהאוכל יהיה כשר, 
שעל דלת חדרו תהיה שמירה והגנה בדמות 
יוכל  בו  בסמוך  כנסת  בית  כשרה,  מזוזה 

להשתתף במניין תפילה, ועוד.
בדיוק בשביל זה נמצא הרב מנחם רוזנברג, 
רב 'שירותי בריאות כללית' האחראי בתוקף 
תפקידו על חמישה-עשר בתי חולים ברחבי 

הארץ. אימפריה של ממש.

 יוצאים לדרך
ביקור בלשכתו השקטה והמסודרת של הרב 
'שירותי  בבניין  הראשית  בהנהלה  רוזנברג, 
בריאות כללית' ברחוב ארלוזרוב בתל אביב, 
לא מעיד על היקף הפעילות המרשים, ועל 
ועד  שבדרום  מ'יוספטל'  הפרושה  מצודתו 
המונים  שבצפון  'העמק'  הרפואי  המרכז 
חמישה-עשר מרכזים רפואיים גדולים, בהם 

גם בתי חולים שיקומיים ופסיכיאטריים. 
הביקור בלשכתו נמשך זמן קצר בלבד, שכן 
מיד יצאנו לסיור יום שגרתי בין בתי החולים 

בדיקות  פיקוח,  לצורך  מופקד,  הוא  עליהם 
שהתעוררו  צרכים  של  מקרוב  והכרה 

ודורשים את התערבותו והשפעתו.

סיור  כולל  היום,  לנו  המתוכנן  היום  סדר 
בבתי החולים שבאזור המרכז. "נבקר היום 
תקווה,  שבפתח  רבין  ע"ש  החולים  בבית 
שבכפר  ו'מאיר'  שברעננה  לוינשטיין  בבית 
אחד  "בכל  רוזנברג.  הרב  מעדכן  סבא", 

לעשות  אפשר  מהם 
עצמו,  בפני  יום  סיור 
הסיורים  הפעם  אך 
לטפל  פרטניים,  הם 
מסוימים  בנושאים 

ולהמשיך הלאה".

מפלס  הרכב  בעוד 
דרכו ביציאה העמוסה 
בואכה  אביב  תל  של 
פותח  תקווה,  פתח 
בתיאור  רוזנברג  הרב 

רקע עבודתו:
כרב  שלי  "העבודה 
בריאות  'שירותי 
לפני  החלה  כללית' 
שנה.  כשלושים 
ל'כללית'  כשהגעתי 

רב  פה  היה  כבר 
שהחל להסדיר את ענייני הכשרות השונים 
אותם  של  שבמציאות  אלא  החולים,  בבתי 
ימים, ההישגים היו מעטים. בכלל, כל נושא 
ההכשרים היה אז דומיננטי פחות מכפי שזה 

מוכר כיום. 
"כך גם נושא השבת לא היה במודעות כפי 
שזה היום. האווירה אז הייתה שפיקוח נפש 
דוחה את התורה כולה', וכשמדובר בחולים, 
"מה זאת אומרת שחולה לא יאכל מרק חם 
בשבת?!" ובשביל הטבת תזונתו של החולה, 

חיללו שבת. אנשים שומרי מצוות שנאלצו 
להתאשפז, נאלצו להביא עמם אוכל מהבית. 
עד כדי כך, שחולה שומר מצוות לא יכול היה 
אפילו ליהנות מכוס תה חם בשבת, אם לא 

הביא תרמוס מהבית.

"ככל שהמודעות ההלכתית יחד עם הקידמה 
הטכנולוגית התפתחו ברבות השנים, החלו 
בזכות  מעט  לא  שונים,  פתרונות  לצוץ 
ההלכתיים  המכונים 
יצחק  לוי  הרב  של 
הלפרין מירושלים, או 
שהחלו  'צומת',  מכון 
מציאת  על  לשקוד 
מתאימים  פתרונות 
חשמל  בבעיות 
אם  בשבת,  הקיימות 
אם  מים,  כחימום 
או  שבת,  כמעליות 
אוטומטיות,  דלתות 
ועוד  שבת   שקעי 
כהנה רבות, פתרונות 
את  גם  המשמשים 
ומשטרת  צה"ל 

ישראל.
פשוטה:  דוגמה  "קח 
מיחם אוטומטי בשבת 
שנמצא כיום בטבעיות 
מדובר  בארץ.  החולים  בבתי  מחלקה  בכל 
בכמויות מים חמים גדולות הנדרשות עבור 
מאידך  במחלקה.  השוהים  חולים  עשרות 
גיסא, אי אפשר להכין עשרה מֵחמי מים בכל 
מחלקה. במכון ההלכה פיתחו רעיון שעבד 
יפה, אולם כשהגיע ליישום פרקטי במחלקה, 
הצטברות  בגלל  אם  חרוץ,  כשלון  נחל  זה 
בעומס  עמדו  שלא  משאבות  או  אבנית 
לפיתוח  מאמצים  הושקעו  ושוב  שוב  וכו'. 
טכנולוגיים  פתרונות  שנמצאו  עד  המֵחם, 
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אלא  ההלכה,  דעת  את  שהניחו  יצירתיים 
שאז התעוררו בעיות חדשות שאף הן דרשו 
פתרונן. כיום בכל מחלקה עומד מֵחם כזה 
החולה  ועל   )!₪ אלפים  כחמשת  )עלותו 
המֵחם;  שבצד  האדומה  בנורה  להביט  רק 
נמצא  שהמֵחם  משמע  דולקת,  היא  אם 
ב'מצב שבת'. חולה מוטרד שקם בשתיים 
לפנות בוקר של ליל שבת, יש לו מים חמים 

'למהדרין' להשיב נפשו בכוס תה.

היה  'כללית'  של  'השרון'  החולים  "בית 
שבת,  מֵחמי  עשרה  שרכש  בארץ  הראשון 
והיה זה התקדים ראשוני בכל העולם! כיום 
בתי  מחלקות  בכל  מֵחמים  מאות  מוצבים 

החולים של ה'כללית' ברחבי הארץ".

התקציב לסעיף 'פעוט' זה לכשעצמו, 
הוא עצום...

"נכון, אולם 'כללית' מכירה בחשיבות העניין; 
תה  כוס  כמו  אלמנטרי  שדבר  מבינה  היא 
לחולה שומר מצוות, חייב להיות זמין. בדרך 
כלל המימון הוא על ידי בתי החולים עצמם, 
ולפעמים, המשרד שלי, לשכת הרב, דואגת 

להשתתפות במימון".

איך מחממים אוכל בשבת לאלפי חולים?
בעיות  עשרות  בשיחה  מציג  רוזנברג  הרב 
שהיו מונחות על שולחנו עד שבאו לפתרונן: 
היא  שנים,  שנמשכה  בעיה  פעם  "הייתה 
צריך  חולה  בשבת.  האוכל  חימום  בעיית 
לקבל אוכל חם גם בשבת. אדרבא, יש עניין 
לאכול 'חמין' בשבת. אבל מה עושים שבבתי 
אי  וגם  רגילות,  שבת  'פלטות'  אין  החולים 
זו לצד  אפשר להציב במטבח מאה פלטות 

זו?!", הוא שואל רטורית.
שחולה  הייתה  בעבר  שרווחה  "הדעה 

אוכל  'חלילה'  ולא  טרי,  אוכל  לקבל  צריך 
מופשר.  אוכל  על  לדבר  שלא  שחומם,  קר 
באותם ימים הייתה בעיה של בישול בשבת. 
הגענו למצב שאמרנו בואו נבשל את המרק 
נעבירו  ומחר  לפריז'ידר  נכניס  שישי,  ביום 
לפלטה באופן המותר, אך הייתה התנגדות 

לעצם הרעיון של חימום אוכל מחדש.

"כיום, בעידן הטכנולוגי המתקדם, כבר עברו 
בכל המקומות לשיטת 'בשל, הקפא חמם'. 
קור  מכת  האוכל  מקבל  הבישול  אחרי  מיד 
ומחממים  וכשמפשירים  להקפאה,  חזקה 
אפילו  אפשר  אי  הארוחה,  לקראת  אותו 
עמוקה.  בהקפאה  שהה  שהאוכל  להרגיש 
ביום  כבר  שבושל  האוכל  שבשבת  כמובן 

חמישי, מחומם בדרך הלכתית מותרת". 

 על מזוזות מחלקותיך
מגיעים  אנחנו  המרתקת,  השיחה  במהלך 
לבית החולים 'רבין', קומפלקס ענק המהווה 
בישראל  הגדולים  החולים  מבתי  אחד  את 
המכיל כ-1300 מיטות בארבעים מחלקות. 
לצדו נמצאים מרכז 'דוידוף' הגדול בישראל 
לילדים  החולים  בית  אונקולוגיים,  לחולים 
בית  גם  גדול  לא  ובמרחק  'שניידר',  ע"ש 
בצעדים  רוזנברג  הרב  'השרון'.  החולים 
מהירים מגיע אל המטבח הגדול, שם הוא 
פוגש את מפקח הכשרות הראשי ר' שמואל 
הפתעה,  בעבורו  מהווה  הביקור  הרטמן. 
ולשאול  ההזדמנות  את  לנצל  מבקש  והוא 

שאלות אחדות שהתעוררו אצלו.

ספלים  אין  כי  רוזנברג  הרב  מוצא  בינתיים 
והוא  ידיים,  ליטול  שירצה  למי  בכיורים 
בנושא.  המשגיח  של  טיפולו  את  מבקש 
הוא בודק אם המכונה החדשה של שטיפת 
הכלים הבשרית, ממלאה את הציפיות. עיניו 

מבחינות גם בפרטים הקטנים, וזה חשוב. 

פגישה לא-ארוכה בחדרו של סגן מנהל בית 
הדורשים  נושאים אחדים  עלו  החולים שם 
הלאה.  בדרכנו  ממשיכים  ואנו  פתרון 
קצרות,  רוזנברג  הרב  אומר  'לרעננה', 
את  המהווה  לוינשטיין,  לבית  היא  וכוונתו 
המרכז השיקומי הגדול והמקצועי בישראל.

מפתח  יוצאים  אנחנו  כמעט,  משים  מבלי 
לב  רוזנברג שם  אחד הפרוזדורים, כשהרב 
שהמזוזה לא קבועה עד הסוף. "בדרך כלל, 
אצל כל אדם שומר מצוות, יש בביתו מזוזה 
כשרה ומהודרת שקנה במיטב כספו מסופר 
סת"ם, ירא שמים שהוא מכיר", אומר הרב 
רוזנברג. "אצל החולה השוכב במיטתו, הזמן 
עובר בעצלתיים ויש לו מספיק זמן לתהות 
לגבי המזוזה שאמורה לשמור עליו, ובפרט 
שמים  לרחמי  זקוק  כשהוא  הזאת,  בעת 
ולרפואה שלמה ומהירה. האפשרות להביא 
מזוזה מהבית ולקבוע אותה בפתח החדר או 

המחלקה, אינה מציאותית. 

"במשך שנים ארוכות היו מזוזות בתי החולים 
מסביר  כשרות",  לא  אפילו  או  'דיעבד'  של 
הרב רוזנברג. "לא פעם אני מקבל טלפונים: 
'שלום הרב רוזנברג, אני מדבר מ'סורוקה', 
מינוס  בקומה  פלוני  בפרוזדור  כעת  הייתי 
שתיים ליד אחת המעבדות בכניסה צדדית; 
שאין  וראיתי  בדיקה  תוצאות  לקחת  באתי 

מזוזה בפתח’..."

אלפי  ובחלקם  מאות,  יש  החולים  בבתי 
חדרי  מחלקות,  מזוזות:  הדורשים  פתחים 
ניתוח, חדרי אשפוז, מעבדות, חדרי אחיות, 
מרפסות,  נקיון,  חדרי  הלבשה,  חדרי 
מעברים ופרוזדורים עד בלי די. אין זו משימה 

פשוטה לרכוש מזוזות מהודרות בכמות כה 
הנהלת  בגיבוי  רוזנברג,  הרב  אולם  גדולה, 
'כללית', הרים את הכפפה. בשיטת המכרז 
מזוזות  לספק  מרכזיים  ספקים  שני  דאגו 
יראי  סופרים  ידי  על  שנכתבו  מהודרות 
שמים שהוסמכו על ידי "משמרת סת"ם", 
לא  החולים.  בית  פתחי  בכל  אותן  ולקבוע 
עוד מזוזות של עשרים שקלים, אלא מזוזות 
גדולות ומהודרות העוברות הגהות קפדניות 
וידנית, שמתנוססות בכל פתח  של מחשב 

מפתחי בתי החולים של 'כללית'. 

 "להגיע לרמה המקסימלית
  לטובת החולה"

"הגישה של הנהלת 'כללית' לציבור החרדי, 
להגיע  רצון  מתוך  ואכפתית,  רגישה  הינה 
מעיד  החולה"  לטובת  המקסימלית  לרמה 
אחת  לא  שמשתתף  כמי  רוזנברג  הרב 
דוגמה  "קח  סגורות.  ּתִקצוב  בישיבות 
בכל  אחת  סוכה  היתה  פעם  אם  נוספת: 
סוכה  השתנה:  הכול  פתאום  חולים,  בית 
אחת כבר אינה מספיקה עבור חולה שילדיו 
ונכדיו הרבים מגיעים לבקרו בחול המועד, 
הרופאים  כמות  רבים.  בחולים  זאת  הכפל 
שומרי המצוות גם היא גדולה מבעבר, והם 

מבקשים לאכול בסוכה.

בעבר  הקימו  'רבין'  ע"ש  החולים  "בבית 
סוכה אחת, ביקשנו עוד אחת ובשנה שעברה 
בשישה  להגדיל  הוסיפו  והשנה  הגדילו, 
מתנופפת  בד  סוכת  לא  נוספים.  מטרים 
ברוח, אלא סוכת עץ יציבה, עם סכך 'קיינס' 
כשרה למהדרין לפי כל הדעות והשיטות. בלי 
פשרות. גם בבתי החולים 'קפלן' ו'סורוקה' 
נוספו בשנים האחרונות סוכות רבות", אומר 

הרב רוזנברג בסיפוק.
"ואכלת ושבעת"
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לוינשטיין ברעננה, מרכז  אנו מגיעים לבית 
גדול ומפואר. זה המקום בו משקמים אנשים 
שנפצעו קשה )תאונות דרכים, פצועי קרב 
עבודת  החיים.  מסלול  אל  ועוד(,  רח"ל, 
קודש נעשית במקום. אנו רואים כי במקום 
שבע  בן  ומרווח  חדש  אגף  ונבנה  הולך 
רוזנברג  שהרב  הסיבות  אחת  וזו  קומות, 
כדי לעמוד מקרוב על הקצאת  לכאן,  מגיע 
מקום לבית כנסת גדול ומרווח. "הרבה מן 
גלגלים", הוא  המטופלים כאן הם על כסא 
לעבר  מהירה  צעידה  כדי  תוך  לי  מסביר 
שלושה  שניים  "מספיק  ההנהלה.  קומת 
מטופלים על כסאות גלגלים שנכנסים לבית 
הכנסת להתפלל, והמקום חסום. חשוב לי 
בשפע,  מרווח  יהיה  הכנסת  שבית  לוודא 
לכיורים  נגישות  מסודרת,  רמפה  שתהיה 
לנטילת ידיים. אני רוצה לדעת מה עם עזרת 
נשים – גם היא חייבת להיות מרווחת מאשר 

בכל מקום אחר"…

נושא  בינתיים אנחנו ממשיכים בשיחה על 
שכרוך  ועדין  רגיש  נושא  המזון,  כשרות 

באינספור התמודדויות.

עגלות מגשי האוכל עמוסות לעייפה נכנסות 
מזין   אוכל  ביום.  פעמים  שלוש  למחלקה 
וטעים מספק בית החולים למאושפזים, דא 
עקא, שחולה שומר מצוות המדקדק במה 
כשהוא  כעת,  שדווקא  חושש  לפיו,  שנכנס 
על  לוותר  מיוחדת,  שמים  להשגחת  זקוק 

החומרות והמנהגים הכשרותיים שלו.
לפיקוח  נתונים  אינם  כידוע,  החולים,  בתי 
כשרותי מטעם אחד הבד"צים למיניהם. מי 
שנטל על עצמו את התפקיד ברצינות רבה 
גם בתחום הזה, הוא הרב רוזנברג, שבמשך 
השנים הרחיב את גבולות הכשרות והעמיק 
יצרני  של  מכריע  שרוב  העובדה  בהם. 
המזון בישראל מקבלים כיום הכשר מאחד 

הבד"צים המקובלים, מקלה בהחלט.

אומר  לפנינו",  העומדת  הגדולה  "הבעיה 
הרב רוזנברג, "שאי אפשר לספק את דרישות 
כל אחד סומך על  כולם, שכן  הכשרות של 
הבשר.  בנושא  ובפרט  אחר,  כשרותי  גוף 
להזמין  יכול  למהדרין,  מזון  המבקש  חולה 
זאת ולקבל מנה סגורה בהכשר בד"ץ העדה 

החרדית המגיעה למיטתו של המאושפז".

את  לראשונה  רוזנברג  הרב  חושף  כאן 
להצגת  זו  בתקופה  פועל  הוא  כי  העובדה 
מכרז בו יוגשו מוצרי בשר בשחיטה מהודרת, 
גלאט, כאשר כלל החולים בבתי החולים של 
למהדרין.  כשרים  ממאכלים  ייהנו  'כללית' 
ואני  לעניין,  גיבוי  נתנה  'כללית'  "הנהלת 
בכך  ויהיה  יצליח,  הזה  המהלך  כי  תקווה 

משום תיקון גדול".

ומה עם הירקות? אני שואל, והרב רוזנברג 
ירקות העלים המוכנסים  גם  כי  מיד  משיב 
היום למטבחים של בתי החולים, כולם על 
רוזנברג  הרב  מגלה  עוד  ה'חסלט'.  טהרת 
האחרונה,  השמיטה  בשנת  כי  לראשונה, 
לא נכנסו לבתי החולים ירקות שמסתמכים 
וכי הכל היה על טהרת  'היתר מכירה',  על 

'שמיטה למהדרין'. 

במוצרי חלב הבעיה קטנה בהרבה, שכן כל 
נהנים  בארץ,  היום  הגדולים  החלב  ספקי 

היום מהכשר מהודר.
את עבודת הפיקוח וההשגחה מקיים צוות 
הענקיים  במטבחים  שנמצאים  משגיחים 
של בתי החולים, החל מ-5:30 בבוקר, כאשר 
הם מקבלים את האספקה, ונשארים במשך 
כל השעות שבהן נערכים הבישולים. מלבדם 
שתפקידם  שבת'  'מפקחי  גם  נמצאים 
לדאוג שהמטבח יעבור למצב של שבת, וכי 

המערכות האוטומטיות המשוכללות ייכנסו 
למצב שבת.

וברירת  קמח,  ניפוי  של  שאלות  עם  ומה 
אורז, אני שואל את הרב רוזנברג, והוא משיב 
בסבלנות: "בלתי אפשרי להושיב משגיח יום 
שלם ליד שקי אורז ענקיים ושיברור אותם, 
שכן מי ישגיח על שאר העבודות. אולם בכל 
לברירת  מכונות  כיום  נמצאים  המטבחים 
העדה  הבד"ץ  ידי  על  המאושרות  אורז 
כשר  ונקי,  מבורר  יוצא  האורז  החרדית. 

למהדרין ללא חשש, וכך גם ניפוי הקמח".

המאמץ, מסתבר, שנעשה כדי להגיע לרמת 
כשרות גבוהה – הוא גבוה. אין חיפוש אחר 
אלא  לפשרות,  חתירה  אין  אלטרנטיבות, 

למקסימום.

אביב הגיע פסח בא
שיא התכונה בלשכת הרב ובמטבחים מגיעה 
בימים שלפני חג הפסח. להכין מטבח ביתי 
מורכבת;  משימה  זהו  הפסח,  לחג  פשוט 
זו  חולים,  בתי  של  ענק  מטבחי  להכשיר 
מסתבר  וכמה.  כמה  פי  מורכבת  מלאכה 
שגם כאן הרב רוזנברג חולל מהלכים מרחיקי 
השולחנות  "מלבד  מפתיע:  והוא  לכת, 
וסירי הענק שאין להם פתרון אלא הכשרה 
כלים  הכשרת  יותר  אצלנו  אין   - מדוקדקת 
כפי שהיה בעבר. כל כלי המטבח הפסחיים 
הם ייעודיים לפסח, כאשר בין פסח לפסח 
הם מאוכסנים במחסנים נעולים ממש כמו 

ב'בוידעם' אצלך בבית!"

מדוע אינכם עורכים הכשרה
כפי שעושים בצה"ל, בבתי מלון

ובגופים גדולים נוספים?

של  גדולות  כה  כמויות  להגעיל  פשוט  "לא 

רוזנברג.  הרב  מודה  אוכל",  וכלי  סכו"ם 
לא  הלכתיות  שאלות  מתעוררות  פעם  "לא 
כל  מתחדשת  יצירתיות  הדורשות  פשוטות 
בבתי  המטבחים  מנהלי  את  שאלתי  העת. 
מזלגות  כמה  וסורוקה  רבין  ע"ש  החולים 
וכפות הם צריכים, ואמרו לי כעשרת אלפים. 
השגנו את התקציב לשם כך. בשנה הבאה 
הרחבנו זאת גם למגשים ולסירים. יום אחד 
ותשתיות  לוגיסטיקה  לסמנכ"ל  הגעתי 
ב'כללית', והוא שאל איזה תקציב דרוש כדי 
עשינו  החולים.  בתי  לכל  פסח  כלי  לקנות 
חשבון והגענו לסכומים נכבדים ביותר, אך 
הנהלת 'כללית' מתוך רצון לספק את צרכיו 
של הציבור מתוך הידור, נתנה את התקציב 
הרוויח  במלואו. בשורה התחתונה, הציבור 
כיום,  הכשרות.  יותר  אין  כאשר  בגדול, 
מחסן  יש  חולים  בית  בכל  לדעת,  תופתע 

פסח בו נשמרים הכלים משנה לשנה. 
הפכו  לפסח  וההכנה  ההכשרה  הוראות 
באתר  נמצאות  והן  רשמיות  להוראות 
שנשלחים  ב'חוזרים'  גם  כמו  ה'כללית' 
כללים  יש  החג.  לפני  החולים  בתי  למנהלי 
ההכשרה,  יום  לגבי  וקפדניים  ברורים 
הפסח,  ימי  במהלך  הכשרות  על  ההקפדה 
בית החולים  והאיסור להכניס חמץ לשטח 

כבר שלושה ימים לפני הכנס החג! 

יום ההכשרה עצמו הוא יום של 'גיוס כללי' 
הרב  כאשר  מיוחדים,  צוותים  מגויסים  בו 
אחד  חולים  מבית  נוסע  עצמו  רוזנברג 
בו  ועונה  ומפקח מקרוב,  למשנהו, משגיח 
במקום על שאלות שמתעוררות. "העמדנו 
שומרים מיוחדים, ומרגע ההכשרה, כל אדם 
אין  אם  נבדק  החולים,  בתי  לשערי  שנכנס 
יכולים  ברשותו מוצרי חמץ. מבקרים אינם 
ימי החג –  להכניס חמץ לבית החולים כל 
דבר שמפורסם בכרזה מיוחדת המתנוססת 
כל ימי החג בכניסה הראשית לבית החולים: 



שעריו  באי  את  מברך  הרפואי  "המרכז 
מתבקשים  הנכם  ושמח.  כשר  בפסח 
להקפיד שלא להכניס כל מוצר חמץ בכל 
רפואה שלימה,  בברכת  החג.  ימי  משך 
ההנהלה". זו כבר אינה אמירה שלי, אלא 
הארצית  ההנהלה  של  ברורות  הוראות 

של 'כללית' שנשמרות ברצינות".

מתנדבים ללא הגבלה
נסיעה  ולפנינו  מרעננה  יוצאים  אנחנו 
בכפר  'מאיר'  החולים  בית  אל  קצרה 
חולים  כבית  שהחל  חולים  בית  סבא. 
לבית  הפך  וכיום  וריאות,  שחפת  לחולי 
חולים גדול מאד המכיל כשמונה מאות 
בבית  ריאות  מחלקת  היום  עד  מיטות. 

החולים היא הגדולה והטובה בארץ.

אנחנו משוחחים בדרך הקצרה שנותרה 
על נושאים נוספים שנמצאים באחריות 

מחלקת הדת של בית החולים.

כדי  יכולתו  ככל  עושה  רוזנברג  הרב 
לקבוע כללי כשרות ושבת למהדרין. הוא 
פועל מתוך שיתוף פעולה הדוק עם רבני 
הערים בהם נמצאים בתי החולים, כמו 
גם עם גדולי הפוסקים. אך עדיין נותרה 
ה'נשמה'  בדמות  בה,  להתגדר  בקעה 
ובימים  בשבתות  הנדרשת  והאווירה 

טובים.
את המקום הזה ממלאים בהצלחה רבה 
ארגוני החסד הפועלים בערים השונות 
'עזר מציון', 'חסדי יואל' בפתח תקווה, 
חולים'  'ביקור  שבע,  בבאר  לחולה'  'קו 
'רפואה  ארגון  ברחובות,  ירט  הרב  של 
וישועה' ועוד. ארגונים אלו זוכים לשיתוף 
פעולה מלא מצד הנהלות בתי החולים, 
שמכירים ב'נשמה היתרה' שהם מביאים 

עמם, כמו מסיבות לחולים, שמחות בית 
השואבה, ימי חג עליזים, ועוד.

עוד לא הזכרנו את בתי הכנסת הנמצאים 
היום במתחמי בתי החולים. בתי כנסת 
שהוקצו  קטנים  חדרים  עוד  אינם  אלו 
כלאחר יד עבור צרכי הדת, אלא מקומות 
גדולים ומפוארים, מרחיבי דעת, מצוידים 
בספרי תורה מהודרים, בספריות תורניות 
את  להעביר  המבקשים  לאלו  עשירות 
זמנם בבית החולים בלימוד. בחלק מבתי 
הכנסת הללו מתקיימים גם שיעורי 'דף 
חולים  יחד  לראות  אפשר  בהם  היומי' 
בלבן,  בכירים  ורפאים  פיג'מה  לבושי 
יושבים יחד ומלבנים הוויות אביי ורבא...

 
 קונפליקטים רגישים - הלכה ורפואה

בנוסף לכל עיסוקיו, מטפל הרב רוזנברג 
שמופנות  מעטות  לא  בבקשות  עצמו 
משפחותיהם,  ובני  חולים  מצד  אליו 
כשצריך,  לבו.  תשומת  את  המבקשים 
בעמדות  לאנשים  טלפונים  מרים  הוא 
בפתרון  סיועם  את  ומבקש  המפתח 
בעיות, שמתעצמות בשעה הרגישה בה 

נמצאים החולה ובני משפחתו. 

ולא פשוטות", אומר  "הבעיות הן רבות 
שדורשות  מעט  לא  "יש  רוזנברג,  הרב 
את  לדוגמה  קח  ומורכב.  סבוך  פתרון 
קובע  החוק  בשבת.  הטיפולים  הנושא 
שכל טיפול או בדיקה פולשנית, מחייבים 
חתימה של החולה. מה קורה כשחולה 
לבדיקה  לפתע  זקוק  מצוות  שומר 
אין  אך  השבת,  של  בעיצומו  פולשנית 
מדובר בפיקוח נפש? בעבר הרופאים היו 
דורשים מהחולים לחתום כפי הנהלים, 
או שלא היו מבצעים את הטיפול הנדרש 

כדי שלא להסתכן.

ורפואה  הלכה  שבו  קלאסי  מקרה  "זהו 
מגיעים לקונפליקט הדורש פתרון. 

"הסיפור הזה החל להתגלגל לפני שנים 
והגיע לפתחי. נפתחו דיונים בנושא עם 
הנהלות בתי החולים, ושאלתי מדוע שני 
עדים שיעידו על הסכמת החולה לטיפול, 
לא יספיקו לאשר טיפול או בדיקה, כאשר 
במוצאי שבת ישלים החולה את חתימתו, 
שהטיפול  לטעון  יוכל  לא  החולה  וכך 
נעשה שלא ברצונו. הפניתי את הנושא 
'כללית' שבדק את  ליועץ המשפטי של 
הנושא לעומק ולבסוף קיבל את עמדתי. 
בתי  לכל  חוזר  הוציא  זאת  בעקבות 

החולים כתקנה שיש לקבלה".

 יהדות בפעולה
מעט  עוד  להתאחר,  מתחילה  השעה 
יירד יום. הרכב עושה דרכו לאטו בעומסי 
שנגענו  יודע  ואני  'גהה',  של  התנועה 
שוחחנו  לא  עוד  הנושאים.  במקצת  רק 
על עירובי חצרות שנעשו במתחמי בתי 
בבעיה  עסקנו  טרם  הגדולים;  החולים 
כאשר  כהנים',  'טומאת  של  המורכבת 
פתרונות  נעשו  החולים  מבתי  בחלק 
יוכלו  שכהנים  כדי  הנדסיים-יצירתיים 
לשהות במקום. טרם נגענו ב'כפתורים' 
כלי  על  ומורכבים  שהומצאו  המיוחדים 
חלב  בין  להבדיל  במטבחים,  הבישול 
ובשר, מבלי להזדקק לכתמי אדום/כחול 
היכר.  סימן  ארוכות  שנים  במשך  שהיו 
ביקשנו עוד לעסוק בחלוציות של 'כללית' 
בהפקת חוברת תרופות כשרות לפסח, 
במעליות  נגענו  טרם  הצלחנו;  לא  אך 
אך  אטרקציה,  אינן  מזמן  שכבר  שבת 

נדרשו שנים ארוכות כדי להטמיע אותן. 
שטיפת  מכונות  על  שוחחנו  לא  אפילו 
הכלים המשוכללות שנקנו בנפרד עבור 

כלי הבשר והחלב.

אומר  אחד",  ביום  נבנתה  לא  "רומא 
הרב רוזנברג. "שום דבר לא בא בקלות, 
שכללנו,  התקדמנו,  השנים  במשך  אך 
יותר כפי האפשרויות.  הוספנו והקפדנו 
ראינו  שעשינו  דבר  שכל  לציין  למותר 
בגיבוי  נעשה  כשהכל  דשמיא,  סייעתא 

מלא וברצון טוב של הנהלת 'כללית'".

רוזנברג,  לסיכום את הרב  כשאני שואל 
כיצד הוא מצליח להשתלט על אימפריה 
את  יש  "ראשית,  משיב:  הוא  שכזו, 
העזרה והסייעתא דשמייא. שנית, חובה 
לציין את הקשר ההדוק ושיתוף הפעולה 
בין מחלקתנו לרבנות הראשית לישראל 
ולאגף הכשרות, שהינם לעזר ולאחיסמך 
בשנים.  עשרות  כשרותיים  בנושאים 
המשגיחים,  בצוותי  כמובן  נעזר  אני 
בשטח  הפועלים  במספר,  כשלושים 
ובראשם  עבודתם,  את  היטב  ומכירים 
רבות  שנים  מזה  המסור  ימיני  ויד  סגני 
הרב חיים קאופמן שמבחינתו יום ולילה 
כרויה;  אוזני  מקרה  בכל  ישבותו.  לא 
אני נוסע ממקום למקום, רואה ושומע 
בעצמי מקרוב ומשפר את הטעון שיפור. 
מניבה  שנים  רבת  שעבודה  ספק  אין 
כעת את תוצאותיה. יש הנחיות קבועות 
ומסודרות. דברים שבעבר לא היו מובנים 
מאליהם, הוטמעו על ידי הנהלת 'כללית' 
כחלק מסדר היום בבתי החולים, וכעת 
רק נותר להדר ולהוסיף כהנה וכהנה, כדי 
שהחולים שומרי המצוות יקבלו הרגשה 

נוחה וטובה ככל האפשר". 
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פעילות המחלקה לדת וכשרות
בבתי החולים ובמרפאות "כללית" - סקירה

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

כשרות 
•השגחה צמודה של מפקחי כשרות בכל בתי החולים 	

•מכונות שטיפת כלים נפרדות לחלבי ובשרי 	
•אין בישול סתמי )פרווה( כלל  	

•מכונות חשמליות לברירת אורז 	
•נפות חשמליות לניפוי קמח 	

•כל כלי הפלסטיק, קרשי העבודה וקערות, הינם בסימון מיוחד וחדשני לחלבי ובשרי 	
•שמיטה למהדרין )לחומרה( נוהגת בכל בתי החולים 	

•ניתן להזמין מנות "גלאט למהדרין" בהזמנה מיוחדת לכל דורש 	
•כל פריטי המזון וחומרי הגלם "כשרים למהדרין" )להוציא בשרים( 	

•כל הירקות העליים ללא חשש חרקים )חסלט וכד'( 	
•השנה נסיים סימון מיוחד לתבניות לבשרי/חלבי יחודי בכל הארץ. 	

כשרות תרופות לכל השנה

לשאלת רבים בנוגע לכשרות תרופות לכל השנה הננו להביא לידיעתכם את פסיקתם של 

הרבנים הראשיים לישראל שליט"א. וכן את פסיקתם של פוסקי הלכה מובהקים.

תרופות שאין בהם טעם
כל הכדורים והכמוסות שנלקחים בבליעה )שהינם בדרך כלל מרים( מותרים בשימוש.

תרופות עם טעם
ומציצה,  לעיסה  כדורי  )סירופים(,  תרחיפים  כגון:  נעים  טעם  בהם  שיש  תרופות 

החולה חייב  הרופא  קביעת  ולפי  תחליף  להם  אין  אם  כשרותם.  לבדוק  יש 

לקחתן – יש להתיר שימוש בתרופה מחשש פיקוח נפש.

ויטמינים
בשימוש  מותרים  רופא,  ע"י  וניתנו  טעם  בהם  שאין  )ויטמינים(  וכמוסות  כדורים 

מרשם ללא  החופשי  בשוק  הנרכשים  ויטמינים  תכשירי  רגילות.  תרופות  כדין 

יש לבדוק ולוודא כשרותם.

שבת 
•פיקוח שבת ע"י מפקחי שבת מיוחדים 	

•כל הבישול מתבצע לפני שבת, כולל דייסות 	
•מיחמי שבת בכל מחלקות בתי החולים 	

•החימום נעשה באמצעות שעוני שבת בלבד 	
•הסדרי כניסה הלכתיים )דלת נוספת, רמזורי שבת, פיקוד שבת מיוחד ועוד( 	

•בדיקה ביטחונית )מגנומטר(  פועלת בדרך המותרת הלכתית  	
•מכונת שטיפת כלים  פועלת באמצעות פיקודי שבת   	

•בכל המחלקות שקע/תקע בשיטת גרמא  	
•תריס לתאורת שבת במחלקות האישפוז 	

•מכשירי איתות לאחות באופן המותר בשבת 	
•רישום חולים מתבצע באופן הלכתי המותר בשתב  	

•)מקלדת מיוחדת עם פיקוד שבת( 	
•מתקנים מהודרים להדלקת נרות שבת בכל המחלקות 	

•חדרי אירוח למלווי החולים ובני משפחה בשבתות ובחגים 	
•אספקת ארוחות מהדרין בשבת ע"י ארגוני החסד השונים 	
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מזוזות ספרי תורה ותפילין
•מזוזות מהודרות לכל בתי החולים והמרפאות 	

•רכישת ספרי תורה חדשים )בילינסון, שניידר, מאיר לוינשטין הרצפלד, 	
•העמק ועוד( 	

•הגהה ותיקון ספרי תורה ישנים 	
•תפילין בכל בתי החולים 	

•מגילות אסתר לכל דורש  	

ספרים וספריות
•מעמדים לספרי תהלים בכל חדרי הניתוח 	

•ספריות תורניות במרפאות הקהילה  	

שיעורי תורה וימי עיון
•שיעור הדף היומי בבתי החולים 	

•הרצאות תורניות בנושאי רפואה והלכה לסקטור הרפואי 	
•ימי עיון לעובדים, לאחיות, למהנדסים ולסגל מקצועי בנושאים של: כשרות, שבת  	

ופסח.

טומאת כהנים
•שיפור נושאי טומאת כוהנים 	

•הפרדת טומאה קבועה 	
•דלתות כפולות 	

•גיזום עצים ועוד 	
• שעות הסדרת שהיה לכהנים במרכז רפואי שניידר 24	

פסח
•הכשרת כל בתי החולים כדת וכהלכה  	

•מערכת כלים נפרדת לחג הפסח. כל הכלים נעולים בכל ימות השנה במחסני פסח  	
המיועדים לכך.

•שמירה בשערי ביה"ח ואיסור הכנסת אוכל למניעת הכנסת חמץ  	
•ימי עיון והדרכה בנושאי סדרי ונהולי הפסח למפקחי הכשרות ולסקטורים שונים 	

ונוהלי  סדרי  כל  על  יעמדו מקרוב  בית החולים  נמצא  •רבני הערים אשר בתחומם  	
הכשרות 

•כל כלי האוכל מוטבע עליהם פסח  	
•חוברת תרופות בכל המרפאות הרופאים הרבנים מועצות דתיות, צה"ל 	

בתי כנסת 
כנסת  בית  החולים.  בתי  בכל  תורנית  פעילות  מלאי  כנסת  בתי  מעמידה  כללית 
פעילות  מלא  מהודר  כנסת  בית  סורוקה,  הרפואי  במרכז  נבנה  וגדול  מפואר 
בלינסון? בקמפוס  המפואר  הכנסת  בית  את  מכיר  לא  ומי  ברחובות,  קפלן  בבי"ח 

רק כמו כן הוקמו בתי הכנסת חדשים במרכז הרפואי העמק, במרכז שניידר בבית החלים 
יוספטל באילת.

העוב כאשר  אביב  בתל  הראשית  ההנהלה  בבנין  כנסת  בית  נחנך  אף  –לאחרונה 
בית  הרחבת  תכנון  הפרק  על  כאשר  זה.  כנסת  בבית  יקרות  דקות  מנצלים  דים 
מאיר. בביה"ח  חדש  ביכנ"ס  נבנה  ולאחרונה  תקווה  שבפתח  בשניידר  הכנסת 

חגי ישראל
•תקיעת שופר בכל המחלקות תפילות הימים הנוראים על ידי בעלי תפילה 	

•אספקת ארבעת המינים לכל המחלקות  	
•הקמת סוכות  	

•שמחות בית השואבה 	
•חנוכיות לחולים ובני המשפחה 	

•קריאת מגילה ע"י מתנדבים 	
•סדרי פסח, קערות פסח וחלוקת הגדות לחולים 	
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מדריך הלכתי לחולים בפסח

רוב התרופות המצויות בזמננו ובפרט התרופות המיוצרות בארץ, אינן מכילות מרכיבים 
של חמץ והינן כשרות לפסח. בחלק מן התרופות עדיין יש חשש תערובת חמץ. 

כדלהלן: ישנם כדורים שהחומר שמגבש ומקשה את הכדור עשוי מעמילן דגן - חמץ.
יש תרופות המכילות ויטמינים מסוימים )כמו ויטמין E ויטמין C(, המופקים גם מדגנים 
– חמץ. יש כדורים הממותקים ע"י ציפוי חיצוני של סוכרים ממתיקים העשויים חמץ. 

בעיקר בסירופים )תרחיפים( מעורבים תמציות וחומרי טעם, המופקים מחמץ.
כדורים המוקשים או ממותקים מחמץ, המיועדים למציצה, לעיסה וכד'.

משחות – )קרם( וטיפות, פתילות, זריקות, המעורב בהם כוהל חמץ, אך עומדים לשימוש 
חיצוני - מותרים לשימוש.

פעמים רבות בתרופות הומופתיות, הצמח המהווה את יסוד התרופה הוא דגן או שהכוהל 
המורכב בתוכו – חמץ.

חולה שיש בו סכנה
חולה אשר על פי הוראת רופא, צריך לקחת תרופה מסוימת, ואם יפסיק את נטילת 

התרופה אפשר ויגיע לידי מצב של אפילו ספק סכנה - חייב לקחת תרופה זו וחלילה לו 
להחמיר על עצמו ולהימנע מלקחתן )1(.

בתרופות שיש עליהן חשש חמץ, אם ישנה אפשרות, יש להעדיף כדורים או קפסולות, 
על פני סירופ נוזלי )2(.

חולה הצריך לקנות בפסח חמץ גמור, או תרופות שיש בהן חמץ גמור )בעין(, 
מלכתחילה לא יזכה בהן, וכשצריך - ישתמש בהן אך יניחם במקום מוצנע וייקח משם 

בכל פעם לפי הצורך )3(. אם עדיין קודם הפסח, ימכרם במכירת חמץ לנכרי וייקח 
מהם כל פעם לפי הצורך, ויכוון שלא לזכות בהן.

חולה שאין בו סכנה
השוכב במיטה מפני חוליו או הסובל מכאב חזק עד שנחלש כל גופו, וכן המתהלך 
כבריא אבל עלול ליפול למשכב אם לא יקבל טיפול מבעוד מועד. כגון: חולה קצרת 

)אסטמה(, סכרת, דלקת פרקים, הסובל ממחלת לב שאינה מסוכנת )4( - מותר לו 
לקחת לרפואתו כדורי בליעה, אפילו אם הן מוקשים ע"י חומר חמץ, או ממותקים ע"י 

ציפוי חיצוני חמץ, באופן שכזה, יבלע אותן, ולא ימיסן במים )5(

ציונים ומקורות:
1( משנ"ב תס"ו סק"ב, אם אי אפשר בקל בדרך היתר. 2( מדריך הכשרות העדה"ח, וראה שש"כ ס"מ העי' קסט. 3( 

נשמת אברהם ת"נ בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל והגר"י נויברט שליט"א. 4( ראה בשש"כ סל"ג ס"א. 5( שם ס"מ סע"ד.
מנחת שלמה  סי"ז, חזו"א סי' קט"ז, שו"ת אגרות משה ח"ב סי' ס"ב והרבה ספרי הלכה ושו"ת דנו בזה, ראה בפס"ת שם, 

ובמצויין בהע' שם וע"ע בס' הלכה ורפואה ח"ד עמ' נט.

תרופות המכילות קטניות, מותרים אף לחולה שאין בו סכנה)6(
כל המשחות )הקרם( לסוגיהן, זריקות, טיפות עיניים אף ואוזניים, פתילות, משאפים וכל 
–חומרי החיטוי שמשתמשים בהם שימוש חיצוני, מותרים אף לחולה שאין בו סכנה להש

תמש בהן, אפילו אם מעורב בהם אלכוהול או מרכיב אחר חמץ ואינם כשרים לפסח )7(. 
יצוין כי הפתילות, תמיסת יוד ופולידין לסוגיו המיוצרים כיום בארץ, כשרים הם לפסח )8(.
תרופות הומיאופתיות, יש לוודא שהצמח המרכיב את יסוד התרופה אינו מחמשת מיני 
דגן. וכן אין להתירם בפסח רק אם נתברר שהאלכוהול המורכב בו אינו חמץ. )תרופות 

הומיאופתיות המיוצרות בחו"ל, הרבה מהם חמץ, שמכילים כוהל דגנים. והמיוצרים 
בארץ, יש לוודא כנ"ל(. ובאין סכנה, אין להתירם בפסח, ויש להוועץ עם הרופא על 

לקיחת תחליף לימי הפסח, ושומר מצוה לא ידע דבר רק )9(.
תרופה שאינה מופיעה ברשימת התרופות הכשרות לפסח מותר מן הדין לקיימה 

10(. אך נוהגין שמוכרין ארון התרופות במ– )בפסח, ואינו צריך לבערה או למכרה לנכרי 
כירת חמץ לגוי. אולם חולה שמותר לו לקחת תרופות, מותר לו להוציא לצרכו תרופות 

מארון התרופות אף מהנמכר לנכרי )11(.

החש בכאבים קלים
החש בכאבים קלים ונזקק לתרופה, לא יקח תרופה שיש בה חשש תערובת חמץ )12( 

ובמקום צורך גדול, יש להקל לבלוע הכדור. ורוב רובם של התרופות לשיכוך כאבים, 
המצויים בארץ, נקיים מחשש חמץ )13(

מותר לקנות אחר הפסח תרופה המכילה חמץ, עבור החולה, אף זה שאין בו סכנה, גם 
ממי שחשוד שלא מכר את חמצו כדין )14(.

יצויין כי מזה מספר שנים כל מפעלי ויבואני התרופות מוכרים את החמץ כדת וכדין 
באמצעות רב הכללית.

ציונים ומקורות:
6( שו"ת צי"א שם. ובמשנ"ב תנ"ג סק"ז, חזו"א קט"ז ח, ובמנחת שלמה שם, משמע מותר גם למי שלא נפל למש–
כב. ע"ש. 7( שו"ת אג"מ שם, וראה בפס"ת שם ס"א. 8( מדריך הכשרות 9( שו"ת מנח"י ח"ח סי' ס"ח. 10( שו"ע 

תמ"ב ס"א. 11( פס"ת תמ"ח בהע' 123 12( שש"כ שם סע"ה, וראה במנחת שלמה שם. 13( שמעתי מהגר"י 
נויבירט שליט"א 14( שעה"צ תס"ו סק"ד, ובשש"כ שם סע"ט.
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תחליפי חלב, מזון לתינוקות ומזון רפואי

השנה הצלחנו בשיתוף פעולה עם ספקי תחליפי חלב, מזון לתינוקות ומזון רפואי 
לקבל מידע מפורט. כמו"כ, נערכו בדיקות ובירורים מול פוסקי הלכה וגורמים 
מקצועיים ועל סמך אלו נערכה הרשימה דלהלן. פריט שאינו מופיע ברשימה 

והחולה זקוק לו בהוראת רופא, יש לקחתו )יש לייחדו כלים מיוחדים(.
  

1. מוצרי מטרנה השונים המסומנים כ"כשר לפסח" - ייצור מיוחד לפסח, 
מותרים לשמוש בפסח:

מטרנה קורנפלור
מטרנה חלבי שלבים 1-2-3

מטרנה אקסטרה קר שלבים 1-2-3
מטרנה מהדרין

מטרנה מהדרין שלבים 1-2-3
מטרנה צמחית שלבים 1-2-3

מטרנה צמחית
מטרנה דייסת אורז / וניל / קורנפלור
מטרנת דייסת קורנפלור גם וגם ועוד

    .RTF פגים & RTF1 פורמולות בשימוש בתי חולים
  

2. מוצרי סימילאק המותרים לשמוש בפסח:   
סימילאק אדבנס 1-2-3

סימילאק איזומיל
סימילאק אדבנס 1 מוכן להזנה

סימילאק ספיישל קר   
     

3. מוצרי אנפמיל - בי.סי.אי.די - נוטרמיגן - פרג’סטימיל - פניל פרי המותרים 
לשמוש בפסח :

,)ENFAMIL( 2 לִיפִילA.R - 1A.R אנְפִַמיל
 ,)ENFAMIL HUMAN MILK FORTIFIER( HMF  אנפמיל

  )BCAD 2( 2 בי.סי.אי.די
)NUTRAMIGEN 1( 1 נּוְטַרִמיגֶן
)NUTRAMIGEN 2( 2 נּוְטַרִמיגֶן

) PHENYL- FREE 1- 2( 1-2 פֶנִיל – פְִרי
)PREGESTIMIL( ּפְֶרגְֶסִטיִמיל

  
4. מזון רפואי המותר לשמוש בפסח:    

)EGG PLUS( אֵג ּפְלּוס
)OSMOLITE(  אֹוְסמֹולָיִיט

)ALITRAQ( אָלִיְטַרק
 )MCT OIL( אֵם ִסי ִטי אויל

ENSURE W/FIBRE( אנְשּור וָנִיל עִם ִסיבִים
)ENSURE PLUS( אנְשּור ּפְלּוס שֹוקֹולָד&ָקפֵה&ּתּות & וָנִיל

 )ENSURE( אנְשּור שֹוקֹולָד& וניל ּפּוִדינְג
)JEVITY( גֵ'בִיִטי

)GLUCERNA( גְלּוצְֵרנָה
)THIC AND EASY( ִטיק & אִיזִי

)NEPHROCARE( נֶפרֹוֵקאר וָנִילָה
)SUPLENA( סּוּפְלֶנָה

)POLYCOSE(  ּפֹולִיקֹוז
)PULMOCARE( ּפּולְמֹוֵקייר

 )PERATIVE READY TO FEED( ּפֵָרִטיב
   

5. מזון רפואי בו יש ספק חמץ, חולה הזקוק לו בהוראת הרופא,
יתייעץ עם רב מורה צדק   

  )L-EMENTAL( אֵל- אֵמנְָטל
 )MODULEN( מֹודּולן

)NUTREN JR+FIBER( נּוְטֶרן 1 עם ִסיבִים
 )NUTREN 1&1.5&2 VANILLA( ,נּוְטֶרן 1&1.5&2 וָנִיל

 )NUTREN JUNIOR VANILLA( נּוְטֶרן ג'וניור וָנִיל
 )NUTREN 1.0 WITH FIBER( נּוְטֶרן ג'וניור עם ִסיבִים
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נוסח שטר מכירת חמץ של כללית

ביוזמה ברוכה פונים אנו מידי שנה אל כל מפעלי ויבואני התרופות בארץ, בבקשה לחתום 
על הרשאת מכירת החמץ )המוצגת בזה( שמחים לציין כי מפעלי התרופות והיבואנים 

נענים ברצון ובהבנה, ובכך בא על תיקונו נושא "חמץ שעבר עליו הפסח".

אני הח"מ מייפה את כוחו של הרב מנחם רוזנברג 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 יפוי כח בלתי חוזר לפי חוקי הממשלה, וכל טענה כגון 
"חוזה למראית עין" לא תהיה קבילה כלל. וכמובן שלא נוכל לטעון שההרשאה והקנינים נעשו למראית עין, 

וידוע למוכר / משכיר שהואיל ויהודים יראים ושלמים סומכים על שטר הרשאה זה והמכירה / השכירות 
שתעשה על סמך שטר זה, אי לזאת מתחייב המוכר / המשכיר שכל טענה שתועלה על ידי המוכר / המשכיר 

לגבי תוקף המכירה ו/או גמירות דעתו, הינה בלתי קבילה.

כמו כן מייפים אנו את כוחו של הרב מנחם רוזנברג להשכיר את כל המקומות 
שבהם נמצאים הפריטים הנ"ל מיום י"ד בניסן תשע"א ועד יום כ"ב בניסן תשע"א

 
_______________________________________ ביום  וע"ז באנו על החתום 
__________________________________________________ החותם  שם 
_____________________________________________________ חתימה 
_____________________________________________________ חותמת 

המחלקה לדת וכשרות
טל' ישיר: 03-6923275

כתב הרשאה לפסח תשע"א

שמחת בית השואבה בבי"ח בלינסון סוכות ה'תשע"אשמחת בית השואבה בבי"ח בלינסון סוכות ה'תשע"א

סיום כתיבת ס"ת בבי"ח מאיר עם הסמנכ"ל ד"ר אהוד דוידסון

הנחת אבן פינה לביהכ"ס בבי"ח סורוקה

ז'ק מרן האדמו"ר מצאנז עם הרב רוזנברג

הכנסת ס"ת לבי"ח בלינסון הרב מ. רוזנברג יחד עם התורם
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ירִין טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות •א.ס.א. פִּ 	

•אֱאּוקְראז טַבְלִיֹות 	
•אְאּוקַרְּבֹון טַבְלִיֹות 	

•אָבֹודַרְט ּכְמּוסֹות רַּכֹות  	
•אָבָזִינִיק טַבְלִיֹות 	
•אְבִיאָנַה טַבְלִיֹות 	

טַבְלִיֹות • אֱבִיטֹול )כל המינונים( ּכְמּוסֹות & 	
יטְרֶן ס.ר. טַבְלִיֹות •אַבִּ 	

ילִיפיִי )כל המינונים( טַבְלִיֹות •אַבִּ 	
•אָבִילָק סִירֹוּפ 	

•אֱּבִיקְסָה טַבְלִיֹות 	
•אָבָנְדְיָה )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•אֲבָנְדַמֶט )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•אַּבְרֹול טַבְלִיֹות 	
•אַּבְרֹולֶט סִירֹוּפ 	

•אֱג ּפְלּוס אַבְקָה 	
•אַגְיֹולָקְס גְרַנּולֹות 	
•אַגְיֹוקּור גְרַנּולֹות  	

•אַגְרִלִין )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	
•אַגְרֶנֹוקְס ּכְמּוסֹות  	

•אָדֹולָן נֹוזֵל 	
• ּכְמּוסֹות 	CD אָדִיזֵם

לִיֹות •אָדֶקְס קַפְּ 	
לִיֹות •אָדֶקְס פֹורְטֶה קַפְּ 	

•אֱדְרֹונַקְס טַבְלִיֹות 	
•אָהִיסְטֹון טַבְלִיֹות 	

•אָהִיסְטֹון מּורְּכַב טִיּפֹות לַפֶּה 	
•אּובָמִין ּכְמּוסֹות 	

•אֹוגְמֶנְטִין )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

• טַבְלִיֹות אֹוגְמֶנְטִין 875	
•אֱוְוִיסְטָה טַבְלִיֹות 	

•אּוטְרֹוגֶסְטָן )כל המינונים( ּכְמּוסֹות  	
•אֹוטַרקְס טַבְלִיֹות 	

•אֹולְּבֶטָם ּכְמּוסֹות  	
•אֹולְמֶטָק )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	

•אּולְסָנִיק טַבְלִיֹות 	
•אֹומְנִיק ּכְמּוסֹות 	

•אֹומְנִיק אֹוקַאס ּכְמּוסֹות 	
לִיֹות  •אֹומֵּפְרַדֶקְס )כל המינונים( קַפְּ 	

לִיֹות • קַפְּ 	Z - אֹומֵּפְרַדֶקְס
• ּכְמּוסֹות 	GM רָזֹול אֹומפְּ

•אֹוָמקֹור ּכְמּוסֹות  	
•אֹונגְלִייזָה טַבְלִיֹות  	

•אֹוסְמֹו אָדַלָט )כל המינונים( ס.ר טַבְלִיֹות 	
•אֹוסְּפֹולֹוט טַבְלִיֹות 	

לִיֹות קַפְּ • טִיּפֹות & 	 אוּפְטַלְגִין טַבְלִיֹות & 
•אֹופִי סִימְּפְלֵקְס טִינְקְטּורָה 	

לִיֹות •אֹופְלֹודֵקְס קַפְּ 	
בַע טַבְלִיֹות •אֹופְלֹוקְסָצִין טֶּ 	

• מ"ג טַבְלִיֹות אֹוקְסַאר 12.5 מ"ג , 50	
•אֹוקְסַאר ּפְלּוס טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות  	

לִיֹות •אֹוקְסֹוּפּורִין קַפְּ 	
•אֹוקסִיּבּוטִינִין ג'.מ. טַבְלִיֹות 	

•אֹוקְסִיקֹונְטִין )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•אֹוקסָקַטִין סִירֹוּפ 	

•אֹורַאּפ פֹורְטֶה טַבְלִיֹות 	
•אּורְגָנִין דְרַגֶ'ה 	

•אֹורְטֹו סִיקְלֵן טַבְלִיֹות 	

A.S.A. PIRIN 325 MG E.C TABS•	
EUCREAS F.C. TABS•	
EUCARBON TABS•	
AVODART SOFT CAPS•	
AVAZINC TABS •	
EVIANA TABS•	
EVITOL (•	 CAPS & TABS (כל המינונים
ABITREN S.R TABS•	
ABILIFY 5 & 10 & 15 & 30 TABS•	
AVILAC SYRUP•	
EBIXA TABS •	
AVANDIA (•	 TABS (כל המינונים
AVANDAMET (•	 TABS  (כל המינונים
ABROL TABS•	
ABROLET SYRUP•	
EGG PLUS POWDER •	
AGIOLAX GRANULES•	
AGIOCUR GRANULES•	
AGRYLIN CAPS•	
AGGRENOX CAPS•	
ADOLAN LIQ•	
ADIZEM CD C.R CAPS•	
ADEX CAPLETS•	
ADEX FORTE CAPLETS•	
EDRONAX TABS•	
AHISTON TABS•	
AHISTON COMPOUND DROPS •	
UVAMIN CAPS•	
AUGMENTIN  (•	 TABS (כל המינונים

AUGMENTIN BID 875 mg TABS•	
EVISTA TABS•	
UTROGESTAN (•	 SOFT GELATIN CAPS (כל המינונים
OTAREX TABS•	
OLBETAM CAPS•	
OLMETEC (•	 TABS (כל המינונים
ULSANIC TABS•	
OMNIC S.R CAPS•	
OMNIC OCAS P.R FILM-COATED TABS•	
OMEPRADEX (•	 CAPLETS (כל המינונים
OMEPRADEX - Z CAPLETS•	
OMEPRAZOLE GM CAPS•	
OMACOR CAPS•	
ONGLYZA TABS •	
OSMO ADALAT (•	 S.R. TABS  (כל המינונים
OSPOLOT TABS•	
OPTALGIN TABS & DROPS & CAPLETS•	
OPII SIMPLEX TINCTURA•	
OFLODEX CAPLETS•	
OFLOXACIN TEVA TABS•	
OCSAAR 12.5 mg , 50 mg TABS•	
OCSAAR PLUS F.C TABS•	
OXOPURIN CAPLETS•	
OXYBUTYNIN GM TABS•	
OXYCONTIN (•	 C.R. TABS (כל המינונים
OXACATIN SYRUP•	
ORAP FORTE TABS•	
URGENIN DRAGEES•	
ORTHO CYCLEN TABS•	

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה. 2627
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•אּורִיקָל שַׂקִיֹות 	

•אֹורְלָטֵן טְרוכ לָכְסַנְיֹות 	
•אּורָמֹוקְס טַבְלִיֹות 	

•אּורְסֹולִיט )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•אֹורְסִינֹון טַבְלִיֹות 	
•אֹורָקֹורְט ּפַסְטָה 	

•אֹורָקֹורְט אִ ּפַסְטָה 	
•אָזֹוּפִי טַבְלִיֹות 	

•אֱזֵטְרֹול טַבְלִיֹות 	
•אָזֶנִיל ּכְמּוסֹות 	

•אָטָאקַנְד )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•אָטָאקַנְד ּפְלּוס טַבְלִיֹות 	
בַע טַבְלִיֹות •אֱטֹודֹולַק טֶּ 	

• )ִשיחְרּור מּוְשהֵה( טַבְלִיֹות  	ER בַע אֱטֹודֹולַק טֶּ
בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות  טֶּ • אָטֹורְבָסְטַאטִין 	

לִיֹות  •אִיּבּופֵן )כל המינונים( קַפְּ 	
לִיֹות • מ"ג קַפְּ אִיּבּופְרֹופֶן 200	

לִיֹות •אִיּבּופְרֹופֶן פֹורְטֶה קַפְּ 	
•אִיזֹולֹונְג )כל המינונים( ּכְמּוסֹות  	

•אִיזֹונִיאַזִיד טַבְלִיֹות 	
•אִיזֹוקֵט ַּתרְסִיס ָמדּוד 	

•אִיזִילַקְס טַבְלִיֹות 	
•אִיזֵנְטרֵס טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	

•אִיטְרָנֹול ּכְמּוסֹות 	
•אִימֹובַן טַבְלִיֹות 	

•אִימֹודְיּום ּכְמּוסֹות 	
•אִימּורַאן )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	

•אִימִיטְרֵקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•אִימֵנְד )כל המינונים( ּכְמּוסֹות  	

טַבְלִיֹות • אִינְבִירַאז ּכְמּוסֹות & 	
•אִינְדֹובִיס ּכְמּוסֹות 	

•אִינְוֵוגָה )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•אִינֹומֵד ּכְמּוסֹות 	

•אִינְטֶלֶנְס טַבְלִיֹות 	
•אִינְסּפֵרָה )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	

•אִיקַאּפְרֵס )כל המינונים( )ִשיחְרּור מּוְשהֵה( טַבְלִיֹות 	
•אִיקַאקֹור )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•אִיקַאקְלֹומִין טַבְלִיֹותז 	
•אִיקְסִל )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•אִירֱסָה טַבְלִיֹות 	
•אַלְגֹולִיזִין פֹורְטֶה טַבְלִיֹות 	

טַבְלִיֹות  • לִיֹות & 	 אַלְדֹולֹור קַפְּ
•אַלְדֹומִין טַבְלִיֹות  	

ירֹון )כל המינונים( טַבְלִיֹות •אַלְדֹוסְפִּ 	
•אַלְדָקְטֹון טַבְלִיֹות 	

•אָלֹורִיל )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•אֱלַטְרֹול )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•אֱלַטְרֹולֶט טַבְלִיֹות 	
•אֱלְטְרֹוקְסִין )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות •אַלְנְדְרֹונָט-טֶּ 	

• טִיּפֹות  אַלְפַא דִי 3	
בַע טַבְלִיֹות • טֶּ 	ER אַלְפּוזֹוסִין

• טַבְלִיֹות 	XL אַלְפּוזֹוסִין ּוינְּטרֹוּפ
• טַבְלִיֹות 	XL אַלְפּו-קַל

•אַלְּפרֹוקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•אַלְּפְרַלִיד )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	

•אַלְצִינָל )חדש( סִירֹוּפ 	
•אַלְקַסֹולְב טַבְלִיֹות  	

URIKAL SACHETS•	
ORALTEN TROCHE LOZENGES•	
URAMOX TABS•	
URSOLIT (•	 TABS (כל המינונים
ORSINON TABS•	
ORACORT PASTE•	
ORACORT E PASTE•	
AZOPI TABS•	
EZETROL TABS•	
AZENIL CAPS•	
ATACAND  (•	 TABS (כל המינונים
ATACAND PLUS TABS•	
ETODOLAC TEVA TABLETS•	
ETODOLAC ER TEVA  (•	 E.R TABS (כל המינונים
ATORVASTATIN TEVA (•	 F.C.TABS (כל המינונים
IBUFEN  (•	 CAPLETS (כל המינונים
IBUPROFEN 200 mg •	
IBUPROFEN FORTE CAPLETS•	
ISOLONG (•	 S.R. CAPS (כל המינונים
ISONIAZID TABS•	
ISOKET SPRAY METERED DOSE SPRAY •	
EASYLAX TABS•	
ISENTRESS F.C TABS•	
ITRANOL CAPS •	
IMOVANE TABS•	
IMODIUM CAPS•	
IMURAN (•	 F.C TABS (כל המינונים
IMITREX (•	 TABS (כל המינונים
EMEND (•	 CAPS (כל המינונים

INVIRASE CAPS & TABS •	
INDOVIS CAPS•	
INVEGA (•	 E.R TABS (כל המינונים
INDOMED CAPS •	
INTELENCE TABS•	
INSPRA (•	 F.C TABS (כל המינונים
IKAPRESS  (•	 S.R TABS (כל המינונים
IKACOR (•	 TABS (כל המינונים
IKACLOMIN TABS•	
IXEL  (•	 CAPS (כל המינונים
IRESSA TABS•	
ALGOLYSIN FORTE TABS •	
ALDOLOR CAPLETS & TABS•	
ALDOMIN TABS•	
ALDOSPIRONE  (•	 TABS (כל המינונים
ALDACTONE TABS•	
ALLORIL (•	 TABS (כל המינונים
ELATROL (•	 TABS (כל המינונים
ELATROLET TABS•	
ELTROXIN  (•	 TABS (כל המינונים
ALENDRONATE - TEVA  (•	 TABS (כל המינונים
ALPHA D3 DROPS•	
ALFUZOSIN ER TEVA E.R TABS•	
ALFUZOSIN WINTHROP XL 10 MG E.R TABS•	
ALFU-KAL XL TABS •	
ALPROX  (•	  TABS (כל המינונים
ALPRALID  (•	 TABS (כל המינונים
ALCINAL (NEW) SYRUP•	
ALKASOLVE E.C TABS•	

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה. 2829
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•אַלְקֵרַאן טַבְלִיֹות 	
• טַבְלִיֹות 	xאַלְרְגִ'י

•אַלְרְגִ'י-קֵאר טַבְלִיֹות 	
•אֵם. אַי. אַר )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	

•אָמֹוקְסִי ּכְמּוסֹות  	
בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות •אָמֹוקְסִיקְלַב-טֶּ 	

•אֱמִטִיקְס ּכְמּוסֹות  	
•אָמִיֹודַקֹור טַבְלִיֹות 	

•אֱמִילִי טַבְלִיֹות 	
•אַמְלֹו )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות •אַמְלֹודִיּפִין טֶּ 	
•אָָמרִיל )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	

•אָּנָאדֵנְט גֶ'ל  	
•אָּנָאפְרַנִיל טַבְלִיֹות 	

•אָּנָאפְרַנִיל ס.ר. טַבְלִיֹות 	
•אַנְגֶ'ליק ּכְמּוסֹות מְצּוּפֹות  	

•אַנְדְרֹוקּור )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•אַנְדְרֹוקְסֹון ּכְמּוסֹות 	

•אֱנְטֹומִין טַבְלִיֹות 	
•אֵנְטֹוקֹורְט ּכְמּוסֹות 	

•אנַלַדֵקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•אֱנָלַּפְרִיל )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•אָנָסְּטְרֹוזֹול אִינֹובָמֶד טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות  	
בַע טַבְלִיֹות •אָנָסְּטְרֹוזֹול טֶּ 	

•אֱנְצִיּפַלְמֵד דְרַגֶ'ה 	
•אָנָקְרֹודִין טַבְלִיֹות 	

•אָסָאקֹול )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•אֱסְטֹו )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	

• טַבְלִיֹות אֱסְטֶל 35	

•אֱסְטְרֹופֵם )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•אֱסטְרַצִיט ּכְמּוסֹות 	

•אַסִיוַל )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•אָסֶנְטָה )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות  	

ירִין )כל המינונים( טַבְלִיֹות •אַסְפִּ 	
קְס טַבְלִיֹות •אַסְפֶּ 	

בַע טַבְלִיֹות •אֱסְצִיטַאלֹוּפַרְם טֶּ 	
•אָסֶרִיל )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•אֱפִיאנְט טַבְלִיֹות מְצּופֹות 	
יבִיר )כל המינונים( טַבְלִיֹות •אְפִּ 	

•אַפִינִיטֹור טַבְלִיֹות 	
•אַפַלְּפִי סִירֹוּפ 	

•אְּפַנֹוטִין ּכְמּוסֹות 	
• )כל המינונים( ּכְמּוסֹות  	XR אֱפְקְסֹור

•אָצֶטֹוזָל טַבְלִיֹות 	
•אָצִיקְלֹו-וִי )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•אַקְוֹודֹון )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•אַקְטֹונֶל טַבְלִיֹות  	

•אַקְטֹונֶל חַד-ְשבּועִי טַבְלִיֹות 	
•אַקְטִיבֶל טַבְלִיֹות 	

ְּחּוסֹות  •אַקְטִיק )כל המינונים( טַבְלִיֹות ד 	
טַבְלִיֹות • לִיֹות & 	 אָקָמֹול קַפְּ

לִיֹות  •אָקָמֹול טּו - גֹו קַפְּ 	
לִיֹות לַיְלָה קַפְּ • אָקָמֹול צִינּון וַשּפַעַת יֹום & 	

לִיֹות לַיְלָה קַפְּ • אָקָמֹול צִינּון קְלַאסִיק יֹום & 	
גְדֹולִים ּבטַעַם ּתּות סִירֹוּפ • אָקָמֹולִי לילַדִים 	

ּתּות סִירֹוּפ • טֶל&	 רֹות&פֶּ אָקָמֹולִי ּבטַעַם פֵּ
רֹות סִירֹוּפ פֵּ • אָקָמֹולִי לְלֹא סּוּכָר ּבטַעַם ּתּות&	

תּות סִירֹוּפ • טֶל & 	 אָקָמֹולִי קולד ּבטַעַם פֶּ

ALKERAN TABS•	
ALLERGYX TABS•	
ALLERGY-CARE TABS•	
M.I.R  (•	 TABS (כל המינונים
AMOXI CAPS•	
AMOXICLAV-TEVA  (•	 TABS (כל המינונים
EMETICS CAPS•	
AMIODACORE TABS•	
EMILIY TABS•	
AMLOW  (•	  TABS (כל המינונים
AMLODIPINE TEVA (•	  TABS(כל המינונים
AMARYL (•	 TABS (כל המינונים
ANADENT GEL•	
ANAFRANIL TABS•	
ANAFRANIL SR TABS•	
ANGELIQ F.C TABS•	
ANDROCUR  (•	 TABS (כל המינונים
ANDROXON TESTOCAPS•	
ENTUMIN TABS•	
ENTOCORT CAPS•	
ENALADEX  (•	 TABS (כל המינונים
ENALAPRIL  (•	 TABS (כל המינונים
ANASTROZOLE INOVAMED F.C TABS•	
ANASTROZOLE TEVA TABS•	
ENCYPALMED DRAGEES•	
ANACRODYNE TABS•	
ASACOL (•	 TABS (כל המינונים
ESTO  (•	 F.C. TABS (כל המינונים
ESTELLE-35 TABS•	

ESTROFEM (•	 TABS (כל המינונים
ESTRACYT CAPS•	
ASSIVAL (•	 TABS (כל המינונים
ASENTA  (•	 F.C TABS (כל המינונים
ASPIRIN (•	 TABS (כל המינונים
ASPEX TABS•	
ESCITALOPRAM TEVA SCORED TABS•	
ACERIL (•	 TABS (כל המינונים
EFFIENT  (•	 F.C TABS (כל המינונים
EPIVIR  (•	 F.C TABS (כל המינונים
AFINITOR TABS•	
AFALPI SYRUP•	
EPANUTIN CAPS•	
EFEXOR XR  (•	  E.R CAPS (כל המינונים
ACETOSAL TABS•	
ACYCLO-V  (•	  TABS (כל המינונים
AQUADON  (•	 TABS (כל המינונים
ACTONEL F.C TABS•	
ACTONEL ONCE A WEEK F.C TABS•	
ACTIVELLE F.C TABS•	
ACTIQ  (•	 ORAL TRANSMUCPSAL LOZENG (כל המינונים
ACAMOL CAPLETS & TABS•	
ACAMOL TO-GO CAPLETS•	
ACAMOL TSINUN & SHAPA›AT•	  DAY & NIGHT CAPLETS

ACAMOL TSINUN CLASSIC•	  DAY & NIGHT CAPLETS

ACAMOLI•	  FOR BIG KIDS STAWBERRY FLAVOUR SYRUP

ACAMOLI•	  FRUIT & RASPBERRY & STRAWBERRY FLAVOUR SYRUP

ACAMOLI •	 SUGAR FREE STRAWBERRY & FRUIT FLAVOR SYRUP

ACAMOLI COLD•	  RASPBERRY & STRAWBERRY FLAVOR SYRUP
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ב-גא-ב
•אֱקְסגֵ'ייד )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

לִיֹות •אְקֱסִידֹול קַפְּ 	
•אֱקְסֵלֹון )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•אְקְספֹורְג' טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•אַקְרֹוז )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•אֱרְגַמִיזֹול טַבְלִיֹות 	
•אֱרדֹוטִין ּכְמּוסֹות 	
•אָרֹוָמזִין טַבְלִיֹות 	

• ּכְמּוסֹות אַרְט 50	
•אַרְטֹופֶן )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•אַרְטְרֹוטֶק )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•אַרְיֹוס טַבְלִיֹות 	

•אָרִימִידְקְס טַבְלִיֹות 	
ט )כל המינונים( טַבְלִיֹות •אָרִיסְפְּ 	

בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות  •אֱרִיתְרֹו-טֶּ 	
•אַרְקֹוקְסִיָה )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•אֱּתֹוּפַן )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
• טַבְלִיֹות 	XL אֱּתֹוּפַן

•ּבּודְסֹון ּכְמּוסֹות  	
•ּבֹונְגֶ'לָה גֶ'ל 	

•ּבֹונְדֹורְמִין טַבְלִיֹות 	
•ּבֹונָט טַבְלִיֹות 	

•ּבֹונְסֶרִין טַבְלִיֹות 	
•ּבֹונֶפֹוס טַבְלִיֹות 	

•ּבְזַפִיּבְרַט ס.ר. )ִשיחְרּור מּוְשהֵה ( טַבְלִיֹות 	
•ּבֵטִיסְטִין טַבְלִיֹות 	
•ּבְטְנֶזֹול טַבְלִיֹות 	

•ּבֵטַרֵן ס.ר. )ִשיחְרּור מּוְשהֵה ( טַבְלִיֹות 	
•ּבֵיְּבִי גַאם ג'ל 	

•ּבֵיְּבִי אֵיִי + דִי טִיּפֹות  	
לַיְלָה גֶ'ל • ּבֵיְּבִי גֶ'ל יום & 	

•ּבֵיְּבִיזִים טִיּפֹות 	
•ּבִיסֹולֹול )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

• טַבְלִיֹות ּבִי-סִיקְס 300	
)כל המינונים( טַבְלִיֹות • בַע 	 ּבִיקְאַלּוטַמִיד טֶּ

•ּבִלַארָה טַבְלִיֹות 	
בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות •ּבְנְאזֶּפְרִיל טֶּ 	

•ּבַקְלֹוסָל )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
בַע טַבְלִיֹות •ּבְרֹוטִיזֹולַאם טֶּ 	
•ּבְרֹונְכֹולַט ּפְלּוס טַבְלִיֹות 	

ּתְמִיסָה  • ּבְרִיקַלִין אֱלִיקְסִיר & 	
•ּבָרָקְלּוד )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•ּבְרֶקְסִין טַבְלִיֹות 	
בַע )כל המינונים( ּכְמּוסֹות  •גַאּבַאפֵנְטִין טֶּ 	

•גֵאֹודֹון )כל המינונים( ּכְמּוסֹות  	
•גַאלְבּוס טַבְלִיֹות 	

•גַאסְטרֹו )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•גּוטְרֹון טַבְלִיֹות  	
• טַבְלִיֹות 	X גָזִים

•גִילֵקְס )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	
•גִינֶרָה טַבְלִיֹות 	
•גְלֹוּבֵן טַבְלִיֹות 	

•גְלּופֹור טַבְלִיֹות 	
לִיֹות •גְלּוקֹו - רַיִיט קַפְּ 	

לִיֹות  •גְלּוקֹומִין קַפְּ 	
לִיֹות •גְלּוקֹופַג' קַפְּ 	
•גְלִיּבֶטִיק טַבְלִיֹות 	

ּכְמּוסֹות • גְלִיבֶק טַבְלִיֹות & 	

EXJADE (•	 DISPERSIBLE TABS (כל המינונים
EXIDOL CAPLETS•	
EXELON  (•	 CAPS (כל המינונים
EXFORGE  (•	 F.C TABS (כל המינונים
ACROSE (•	 TABS (כל המינונים
ERGAMISOL TABS •	
ERDOTIN CAPS•	
AROMASIN TABS•	
ART 50 CAPS•	
ARTOFEN  (•	 TABS (כל המינונים
ARTHROTEC  (•	 TABS (כל המינונים
AERIUS TABS•	
ARIMIDEX TABS•	
ARICEPT  (•	 TABS  (כל המינונים
ERYTHRO-TEVA (•	 TABS (כל המינונים
ARCOXIA  (•	 TABS (כל המינונים
ETOPAN  (•	 TABS (כל המינונים
ETOPAN XL  (•	 E.R TABS (כל המינונים
BUDESON E.C. CAPS•	
BONJELA GEL•	
BONDORMIN TABS•	
BONAT TABS•	
BONSERIN TABS•	
BONEFOS TABS•	
BEZAFIBRATE S.R. TABS•	
BETISTINE TABS•	
BETNESOL TABS•	
BETAREN 100 S.R. TABS•	
BABY GUM ORAL GEL•	

BABY A+D DROPS •	
BABY GEL DAY & NIGHT ORAL GEL •	
BABYZIM DROPS•	
BISOLOL  (•	  TABS (כל המינונים
B-SIX 300 TABS•	
BICALUTAMIDE TEVA (•	 TABS (כל המינונים

BELARA TABS•	
BENAZEPRIL TEVA  (•	 TABS (כל המינונים
BACLOSAL (•	  TABS (כל המינונים
BROTIZOLAM TEVA TABS•	
BRONCHOLATE PLUS NEW FORMULA TABS •	
BRICALIN ELIXIR & SOLUTION •	
BARACLUDE  (•	 F.C TABS (כל המינונים
BREXIN SCORED TABS•	
GABAPENTIN TEVA (•	 CAPS (כל המינונים
GEODON (•	 CAPS (כל המינונים
GALVUS TABS•	
GASTRO  (•	 F.C. TABS (כל המינונים
GUTRON TABS•	
GAZIM X TABS•	
GILEX  (•	 CAPS (כל המינונים
GYNERA TABS•	
GLUBEN TABS•	
GLUFOR TABS•	
GLUCO-RITE TABS •	
GLUCOMIN CAPLETS•	
GLUCOPHAGE CAPLETS•	
GLIBETIC TABS•	
GLIVEC F.C TABS & CAPS •	
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ד-הג-ד
• טַבְלִיֹות 	SR 120 דִילַאטַם
• טַבְלִיֹות 	CD 240 דִילַאטַם

בַע טַבְלִיֹות •דִילְטִיאַזֶם טֶּ 	
ַּתרְחִיף • לִיֹות & 	 טִיל קַפְּ דִיספְּ

לִיֹות טִיל פֹורְטֶה קַפְּ •דִיספְּ 	
• ּכְמּוסֹות דָנֹול 200	

•ּדֶנְטִין ּתְמִיסָה 	
טַבְלִיֹות  • ט טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות&ּתְמִיסָה&סִירֹוּפ&	 דֶּפַלֶפְּ

ט כְרֹונֹו )ִשחְרּור מּוְשהֵה ( טַבְלִיֹות  •דֶּפַלֶפְּ 	
רֵקְסָן דְרַגֶ'ה •דֶפְּ 	
•ּדֶקִינֵט טַבְלִיֹות 	

לִיֹות •דֶקְסַמֹול קַפְּ 	
לִיֹות  לַיְלָה קַפְּ • דֶקְסַמֹול סִינּוס יֹום & 	

לִיֹות  •דֶקְסַמֹול פ.מ קַפְּ 	
לִיֹות •דֶקְסַמֹול ּפְלּוס קַפְּ 	

לִיֹות  לַיְלָה קַפְּ • דֶקְסַמֹול קֹולְד יֹום & 	
טֶל סִירֹוּפ  •דֶקְסַמֹול קִיד ּבטַעַם פֶּ 	

טֶל לְלֹא סּוּכָר סִירֹוּפ  ּבטַעַם פֶּ • דֶקְסַמֹול קִיד 	
•דֶקְסַמֶטַזֹון )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•דֶרַלִין )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•הִידֶרְגִ'ין טַבְלִיֹות 	

•הידרוקורטיזון טַבְלִיֹות 	
•הִיטְרִין )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•הִיסְטָזִין טַבְלִיֹות 	
•הִיסְטָפֵד דְרַגֶ'ה 	

•הִיסְטָפֵד אְקְסּפֶקְטֹורַנְט סִירֹוּפ  	
•הִיּפְנֹודֹורְם טַבְלִיֹות 	
•הִיּפְרֵקְס טַבְלִיֹות 	
•הִיקָמְטִין ּכְמּוסֹות 	

GLYPHYLLIN TABS•	
JANUET (•	 TABS (כל המינונים
JANUVIA  (•	 TABS ((כל המינונים
GARGOL SOLUTION•	
GRIFULIN FORTE TABS •	
GERELAX SYRUP •	
DALACIN (•	 CAPS (כל המינונים
DOVERI TABS •	
DONEPEZIL TEVA (•	  TABS (כל המינונים
DOSTINEX TABS•	
DOPICAR TABS•	
DUPHASTON TABS+B400•	
DOXALOC  (•	 TABS (כל המינונים
DOXY 10 CAPS•	
DOXIBIOTIC CAPS •	
DOXYLIN TABS•	
DETRUSITOL SR (•	 CAPS (כל המינונים
DIABITEX TABS •	
DIAZ (•	  TABS (כל המינונים
DIANE 35 TABS•	
DIACEREIN TEVA CAPS•	
DIATRIM CAPS•	
DIBENYLINE CAPS•	
DIGOXIN-ZORI TABS•	
DIDRONEL TABS•	
DIOVAN (•	 F.C TABS (כל המינונים
D-VIT TABS•	
DISOTHIAZIDE TABS•	
DILATAM (•	  TABS (כל המינונים

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
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DILATAM 120 SR TABS •	
DILATAM 240 CD TABS•	
DILTIAZEM TEVA TABS•	
DISEPTYL TABS & SUSPENSION•	
DISEPTYL FORTE CAPLETS•	
DANOL 200 CAPS•	
DENTIN SOLUTION•	
DEPALEPT •	 E.C TABS & SOLUTION & SYRUP & TABS

DEPALEPT CHRONO S.R. TABS•	
DEPREXAN DRAGEES•	
DEKINET TABS•	
DEXAMOL CAPLETS•	
DEXAMOL SINUS•	  DAY & NIGHT CARE CAPLETS

DEXAMOL PM CAPLETS•	
DEXAMOL PLUS CAPLETS•	
DEXAMOL COLD•	  DAY & NIGHT CARE CAPLETS

DEXAMOL KID SYRUP RASPB. FLAV. SYRUP•	
DEXAMOL KID •	 RASPB. FLAV. & SUGAR FREE SYRUP

DEXAMETHASONE (•	 TABS (כל המינונים
DERALIN (•	 TABS (כל המינונים
HYDERGIN TABS•	
HYDROCORTISONE TABS•	
HYTRIN (•	  TABS (כל המינונים
HISTAZINE TABS•	
HISTAFED DRAGEES •	
HISTAFED EXPECTORANT SYRUP•	
HYPNODORM TABS•	
HIPREX TABS•	
HYCAMTIN HARD CAPS•	

•גְלִיפִילִין טַבְלִיֹות 	
•גַ'נּואֵט )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•גַ'נּובְיָה )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•גַרְגֹול ּתְמִיסָה 	
•גְרִיפּולִין פֹורְטֶה טַבְלִיֹות 	

•גֵ'רֵלַאקְס סִירֹוּפ 	
•דָאלָאצִין )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•דֹובֶרִי טַבְלִיֹות 	
בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות •דֹונֶּפֶזִיל טֶּ 	

•דֹוסְטִינֶקְס טַבְלִיֹות 	
•דֹוּפִיקַר טַבְלִיֹות 	
•דּוּפַסְטֹון טַבְלִיֹות 	

•דֹוקְסַאלֹוק )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
• ּכְמּוסֹות דֹוקְסִי 10	

•דֹוקְסִיּבְיֹוטִיק ּכְמּוסֹות  	
•דֹוקְסִילִין טַבְלִיֹות  	

•דֶטְרּוסִיטֹול ס.ר )כל המינונים( ּכְמּוסֹות  	
•דִיאַּבִיטֵקְס טַבְלִיֹות 	

•דִיאַז )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
• טַבְלִיֹות דִיאַנָה 35	

בַע ּכְמּוסֹות •דִיאַסֶרִין טֶּ 	
רִים ּכְמּוסֹות  •דִיאְַתּ 	

•דִיּבְנִילִין ּכְמּוסֹות 	
•דִיגֹוקְסִין-צּורִי טַבְלִיֹות 	

•דִידְרֹונֶל טַבְלִיֹות  	
•דִיֹובַאן )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	

•דִי-וִיּט טַבְלִיֹות 	
•דִיזֹוִּתיאַזִיד טַבְלִיֹות  	

•דִילַאטַם )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	



ו-ז-חה-ו
•וֵנְטֹולִין טַבְלִיֹות 	
•וֵנְטֹולִין סִירֹוּפ 	

•וָסִיקֵר )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•וֵסָנֹואִיד ּכְמּוסֹות 	
•וָסְקֵיִיס טַבְלִיֹות 	

לִיֹות • קַפְּ 	SR 240 וֵרָּפְרֵס
•זאבדוס )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•זָאלְדִיאַר טַבְלִיֹות 	
•זבסקה ּכְמּוסֹות 	

•זֹובִירָקְס טַבְלִיֹות מֵסִיסֹות  	
•זֹובִירָקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•זֹודֹורְם טַבְלִיֹות 	
•זֹוטֹון )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•זֹומִיג טַבְלִיֹות 	
•זֹוּפִיקְלֹון טַבְלִיֹות 	

•זֹופְרָן טַבְלִיֹות )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•זֵטֹו טַבְלִיֹות 	

•זִיאַגֵן טַבְלִיֹות 	
•זִיבֹוקְסִיד טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	

•זִיּבָן טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות  	
לִיֹות •זִילֵרְגִ'י קַפְּ 	

•זִינָט )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•זִינְּכֹול טַבְלִיֹות 	

•זִיּפְרֵקְסָה )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•זֵָמּפְלָר )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•זָנְטָק טַבְלִיֹות 	
• טַבְלִיֹות זָנִידֵקְס 150 , 300	

•זֵפִיקְס טַבְלִיֹות 	
•זרוקסולין טַבְלִיֹות 	

HALDOL DROPS & TABS•	
HALOPER (•	 TABS (כל המינונים
HALCION TABS•	
HEPSERA TABS •	
HEXAKAPRON TABS•	
HARMONET TABS•	
VABEN TABS•	
VALETON DROPS•	
VALCYTE TABS•	
VASODIP TABS•	
VASODIP COMBO 10/10 10/20 TABS•	
WELLBUTRIN XR (•	 TABS (כל המינונים
VOLTAREN S.R. 100 TABS•	
VOLTAREN ACTI-GO TABS•	
VOLIBRIS (•	 F.C TABS (כל המינונים
VENLA TABS•	
VENLAFAXINE XR TEVA E.R CAPS•	
V-TALGIN DROPS & SYRUP•	
VIMOLI SYRUP•	
VIEPAX (•	 TABS (כל המינונים
VIEPAX XR 75 mg, 150 mg CAPLETS•	
VFEND F.C TABS•	
VIREAD F.C. TABS•	
VIRAMUNE TABS•	
VIRACEPT TABS•	
VALTREX F.C TABS•	
VALPORAL SYRUP•	
VENORUTON CAPS•	
VENORUTON TABS•	

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה. 3637

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה.

VENTOLIN TABS•	
VENTOLIN SYRUP•	
VESICARE (•	 F.C TABS (כל המינונים
VESANOID CAPS•	
VASCACE TABS •	
VERAPRESS 240 SR S.R. CAPLETS•	
ZAVEDOS (•	 CAPS (כל המינונים
ZALDIAR TABS•	
ZAVESCA CAPS•	
ZOVIRAX DISPERSIBLE TABS•	
ZOVIRAX  (•	 TABS (כל המינונים
ZODORM TABS•	
ZOTON  (•	 CAPS (כל המינונים
ZOMIG TABS•	
ZOPICLONE TABS•	
ZOFRAN  (•	 TABS (כל המינונים
ZETO TABS•	
ZIAGEN TABS•	
ZYVOXID F.C TABS•	
ZYBAN S.R. TABS•	
ZYLLERGY CAPLETS•	
ZINNAT (•	 TABS (כל המינונים
ZINCOL TABS•	
ZYPREXA  (•	 COATED TABS (כל המינונים
ZEMPLAR (•	 SOFT CAPS  (כל המינונים
ZANTAC TABS•	
ZANIDEX 150, 300 TABS•	
ZEFFIX TABS•	
ZAROXOLYN TABS•	

טַבְלִיֹות • הֲלְדֹול טִיּפֹות & 	
•הֳלֹוּפֵר )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•הֳלְצִיאֹון טַבְלִיֹות 	
•הֱּפְסֵרָה טַבְלִיֹות 	

•הֱקְסַאקַּפְרֹון טַבְלִיֹות 	
•הֳרְמֹונֵט טַבְלִיֹות 	

•וָאּבֵן טַבְלִיֹות 	
•וָאלֵטֹון טִיּפֹות  	
•וָאלְצִיט טַבְלִיֹות 	
•וָוזֹודִיּפ טַבְלִיֹות 	

•וָוזֹודִיּפ קֹומְּבֹו טַבְלִיֹות 	
• )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	XR וֹולְּבּוטְרִין

• טַבְלִיֹות 	SR וֹולְטָרֵן
•וֹולְטָרֵן אַקְטִי-גֹו טַבְלִיֹות 	

•וֹולִיּבְרִיס )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•וֵונְלָה טַבְלִיֹות 	

בַע ּכְמּוסֹות • טֶּ 	XR וֵונְלָהפֵקְסִין
סִירֹוּפ • וִי-טָלְגִין טִיּפֹות & 	

•וִימֹולִי סִירֹוּפ 	
•וִיּפָאקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	

לִיֹות • קַפְּ 	XR וִיּפָאקְס
•וִיפֵנְד טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•וִירִיד טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	

•וִירָמְיּון טַבְלִיֹות 	
•וִירָסֵּפְט טַבְלִיֹות 	
•וָלְטרֵקְס טַבְלִיֹות 	

•וָלְּפֹורָל סִירֹוּפ 	
•וֵנּורּוטֹון ּכְמּוסֹות 	

•וֵנּורּוטֹון פֹורְטֶה טַבְלִיֹות 	



ט-י-ט-
•טַמְסּולֹוסִין ּטֶבַע )שִׁחְרּור מבּוקַר( ּכְמּוסֹות 	

•טָסִיגְנָה ּכְמּוסֹות 	
•טְרָבַאמִין טַבְלִיֹות 	

•טֵרְּבּולִין סִירֹוּפ 	
לִיֹות בַע קַפְּ •טֵרְּבִינָאפִין טֶּ 	

•טָרְגִין )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•ּטְרֶדָאּפְטִיב טַבְלִיֹות 	

•טְרּובָדַה טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•טְרָזֹודִיל )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	

בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות  •טֵרָזֹוסִין טֶּ 	
•טְרִיּבָמִין טַבְלִיֹות 	
•טָרִיוִיד טַבְלִיֹות 	

•טְרִיזִיוִיר טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•טְרִיטֵיִיס )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	

•טְרִיטֵיִיס קֹומְּפ )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•טְרִיּכְלֹונָם סִירֹוּפ 	

•טֵרִיל )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
• )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	CR טֵרִיל

•טְרִילְּפטִין )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•טְרִיסֵקְאֹונְס טַבְלִיֹות 	

•טְרִיקַאן )כל המינונים( ּכְמּוסֹות  	
•טְרִיקַרְדְיָה טַבְלִיֹות 	
•טרַָמדֵקְס טִיּפֹות 	
•טְרַָמל ּכְמּוסֹות 	

•טְרַָמל רֵטַרְד )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•טְרַנְדֵיִיט )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

• טַבְלִיֹות טְרֵנְטָל 400	
•טְרַנְקְסָל )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•טְרָסֵבַה טַבְלִיֹות )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה. 3839

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה.

TAMSULOSIN TEVA M.R CAPS•	
TASIGNA CAPS•	
TRAVAMIN TABS•	
TERBULIN SYRUP•	
TERBINAFINE TEVA CAPLETS•	
TARGIN  (•	 P.R TABS(כל המינונים
TREDAPTIVE M.R TABS•	
TRUVADA F.C TABS•	
TRAZODIL  (•	 TABS (כל המינונים
TERAZOSIN TEVA  (•	 TABS (כל המינונים
TRIBEMIN TABS•	
TARIVID TABS•	
TRIZIVIR F.C TABS•	
TRITACE (•	 TABS (כל המינונים
TRITACE COMP  (•	 TABS (כל המינונים
TRICLONAM SYRUP•	
TERIL  (•	 TABS (כל המינונים
TERIL CR (•	  TABS (כל המינונים
TRILEPTIN  (•	 F.C. TABS (כל המינונים
TRISEQUENS TABS •	
TRICAN (•	 CAPS (כל המינונים
TRICARDIA TABS•	
TRAMADEX DROPS•	
TRAMAL CAPS•	
TRAMAL RETARD (•	 S.R. TABS (כל המינונים
TRANDATE  (•	 TABS (כל המינונים
TRENTAL 400 S.R. TABS•	
TRANXAL (•	 CAPS (כל המינונים
TARCEVA  (•	 TABS (כל המינונים

FOLIC ACID (•	 TABS (כל המינונים
TAVANIC TABS•	
TEVAPIRIN E.C. TABS•	
TEVACYCLINE CAPS•	
TEGRETOL TABS•	
TEGRETOL (•	 CR DIVITABS (כל המינונים
TOVIAZ  (•	 P.R TABS (כל המינונים
TONIGHT TABS•	
TUSSOPHEDRINE NF SYRUP•	
TOPIRAMATE TEVA 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg TABS•	
TOPITRIM  (•	 TABS (כל המינונים
TOPAMAX (•	 TABS (כל המינונים
TOPAMAX SPRINKLE CAPS•	
TOFRANIL TABS•	
TOCARE SYRUP•	
TEEJEL GEL •	
TYKERB F.C TABS•	
TIMONIL 300, 600 RETARD S.R. DIVITABS •	
TEETH TOUGH ORAL DROPS•	
TIPTIPOT VITAMIN D DROPS•	
TIPTIPOT FERRIPEL-3 DROPS•	
TICLOPIDINE-TEVA TABS•	
TELFAST  (•	 F.C. TABLETS (כל המינונים
TAMBOCOR (•	 TABS (כל המינונים
TEMODAL  (•	 CAPS (כל המינונים
TAMOFEN (•	 TABS (כל המינונים
TAMOXI 10 & 20 TABS•	
TEMIGRAN TABS•	
TAMIFLU (•	 CAPS (כל המינונים

•חּומְצָה פֹולִית )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•טָאבַנִיק טַבְלִיֹות  	

בַעּפִירִין טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות •טֶּ 	
•טֵבַצִיקְלִין ּכְמּוסֹות 	
•טֵגְרֵטֹול טַבְלִיֹות 	

• טַבְלִיֹות 	CR טֵגְרֵטֹול
•טֹובִיאַז טַבְלִיֹות 	
•טּונָיִיט טַבְלִיֹות 	

• סִירֹוּפ 	NF טּוסּופֵדְרִין
בַע טַבְלִיֹות •טֹוּפִירָאַמט טֶּ 	

•טֹוּפִיתְרִים )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•טֹוּפַָמקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	

•טֹוּפַָמקְס סְּפרִינְקֵל ּכְמּוסֹות 	
•טֹופְרָנִיל טַבְלִיֹות 	

•טֹוקֵאר סִירֹוּפ 	
•טִיגֶ'ל גֶ'ל 	

•טִייקֵרְּב טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
• טַבְלִיֹות טִימֹונִיל רֵיטָרְד 300, 600	

•טִיף טָף טִיּפֹות 	
•טִיפטִיּפֹות וִיטָמִין דִי טִיּפֹות  	
• טִיּפֹות  טִיפטִיּפֹות פֵרִיּפֵל-4	

בַע טַבְלִיֹות •טִיקְלֹוּפִידִין- טֶּ 	
•ּטֵלֶפָסְט )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	

•טָמְּבֹוקֹור טַבְלִיֹות 	
•טֵמֹודָאל )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•טָמֹופֶן טַבְלִיֹות 	
• טַבְלִיֹות 	20 טָמֹוקְסִי 10 & 

•טָמִיגְרַן טַבְלִיֹות 	
•טָמִיפְלּו )כל המינונים( ּכְמּוסֹות  	



-ל-י-כ-ל
•טְרֵקְסַּפִין )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•יָאַז טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•יּו טִי אֵפ ּכְמּוסֹות 	

ָשקִיֹות ֵּתה • יֹונְגְּבֹורְן גָרְגֵרִים & 	
•יורניסטה )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•יִינְטרִיב )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•יָסְמִין טַבְלִיֹות 	
•ּכֹולֶסְטִיד אַבְקָה  	
•לַאנְוִיס טַבְלִיֹות 	

•לֵבֹו טַבְלִיֹות 	
•לבֹולַק ּתְמִיסָה 	

בַע טַבְלִיֹות •לֵבֹופֱלֹוקְסַצִין טֶּ 	
•לֵבֹוּפָר ּפְלּוס )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

בַע טַבְלִיֹות •לֵבֶטִירַאצֶטַם טֶּ 	
•לֹודֵן טַבְלִיֹות 	

•לֵוֶותְרִים טַבְליֹות 	
•לֹוזַאּפִין )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•לֹוטָן )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	

•לֹוטָן ּפְלּוס טַבְלִיֹות 	
•לֵוִיטְרָה)כל המינונים( טַבְלִיֹות  	

• טַבְלִיֹות 	C236+)לּוסטְרָל )כל המינונים
•לֹוסֶק )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•לֹוסָרְדֵקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
בַע טַבְלִיֹות •לֹוסָרְטָן טֶּ 	
•לֹוסָרְטָן ּפְלּוס טַבְלִיֹות 	

בַע טַבְלִיֹות •לֹוסָרְטָן ּפְלּוס טֶּ 	
•לֹוּפִי-קֵאר טַבְלִיֹות 	

•לֹוּפֵרִיד ּכְמּוסֹות 	
•לֹוּפֵרְיּום ּכְמּוסֹות 	

•לֹוּפְרֵסֹור דִיוִיטַּבְס טַבְלִיֹות 	
לִיֹות רֵקְס קַפְּ •לֹופְּ 	
•לוקֹובֹורִין טַבְלִיֹות 	

•לֹוקְסָאוִיט )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	
•לוקֵרָאן טַבְלִיֹות 	
•לֹורָטַדִין טַבְלִיֹות 	

•לֹורִיוָן טַבְלִיֹות 	
•לֹורָסְטִין טַבְלִיֹות 	

בַע טַבְלִיֹות •לֵטְרֹוזֹול טֶּ 	
•לִיוִיאַל טַבְלִיֹות 	

•ליפיטור )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•לִיּפָנֹור ּכְמּוסֹות 	

•לִיקָרְּבְיּום טַבְלִיֹות 	
•לִירִינֵל )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•ליִרִיקָה )כל המינונים( ּכְמּוסֹות  	
לֵעִיסֹות  • לָמֹוגִ'ין )כל המינונים( טַבְלִיֹות מֵסִיסֹות & 	

•לָמִיזִיל טַבְלִיֹות 	
לֵעִיסֹות  • לָמִיקְטַל )כל המינונים( טַבְלִיֹות מֵסִיסֹות & 	

• אֱלִיקְסִיר 	PG לַנֹוקְסִין
•לָנְטֹון )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•לֵנִיטִין טַבְלִיֹות 	
•לָנְסֹו )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

• )כל המינונים( ּכְמּוסֹות בַע	 רזֹול טֶּ לָנְסֹופְּ
•לֵסְקֹול )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	
•לֵּפֹונֵקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

לִיֹות •לָקְסֹוּפֹול קַפְּ 	
•לָקְסַטִיב מּורְּכָב דְרַגֶ'ה 	

•לֵקְסִיבָה טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•לָקְסִיקַל פֹורְטֶה טַבְלִיֹות 	

TREXAPIN (•	 SCORED TABS (כל המינונים
YAZ F.C TABS•	
UFT CAPS•	
JUNGBORN GRANULES & TEA BAGS•	
JURNISTA  (•	 E.R TABS(כל המינונים
YENTREVE (•	 CAPS (כל המינונים
YASMIN TABS•	
COLESTID POWDER•	
LANVIS TABS •	
LEVO TABS•	
LAEVOLAC SOLUTION•	
LEVOFLOXACIN TEVA TABS•	
LEVOPAR PLUS  (•	 CAPS (כל המינונים
LEVETIRACETAM TEVA SCORED TABTS•	
LODENE COATED TABS•	
LEVETRIM TABS•	
LOZAPINE  (•	 TABS (כל המינונים
LOTAN  (•	 TABS (כל המינונים
LOTAN PLUS TABS•	
LEVITRA  (•	 TABS (כל המינונים
LUSTRAL  (•	 TABS(כל המינונים
LOSEC  (•	 CAPS (כל המינונים
LOSARDEX (•	 TABS (כל המינונים
LOSARTAN TEVA TABS •	
LOSARTAN PLUS TABS•	
LOSARTAN PLUS TEVA 12.5 mg, 50 mg TABS •	
LOPI-CARE TABS•	
LOPERID CAPS •	
LOPERIUM CAPS •	

LOPRESOR DIVITABS•	
LOPREX CAPLETS•	
LEUCOVORIN TABS•	
LOXAVIT (•	 CAPS  (כל המינונים
LEUKERAN F.C TABS•	
LORATADINE TABS•	
LORIVAN TABS•	
LORASTINE TABS•	
LETROZOLE TEVA TABS•	
LIVIAL TABS•	
LIPITOR (•	 F.C. TABS  (כל המינונים
LIPANOR CAPS•	
LICARBIUM TABS •	
LYRINEL (•	  C.R TABS  (כל המינונים
LYRICA(•	 CAPS  (כל המינונים
LAMOGINE  (•	 DISPERSIBLE & CHEWABLE TABS (כל המינונים

LAMISIL TABS •	
LAMICTAL (•	  DISPERSIBLE & CHEWABLE TABS (כל המינונים

LANOXIN PG ELIXIR•	
LANTON (•	 GASTRO-RESISTANT CAPS (כל המינונים
LENITIN TABS•	
LANSO (•	 CAPS (כל המינונים
LANSOPRAZOLE TEVA •	 CAPS (כל המינונים)

LESCOL  (•	 CAPS (כל המינונים
LEPONEX (•	 TABS (כל המינונים
LAXOPOL CAPLETS•	
LAXATIVE COMPOUND DRAGEES•	
LEXIVA F.C TAS•	
LAXIKAL FORTE TABS•	

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה. 4041

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה.



-מ--מ-
•לָקְסַעדִין טַבְלִיֹות 	
•לָריָאם טַבְלִיֹות 	

•לֵרְקַּפְרֶס טַבְלִיֹות 	
•מ.סי.טי. )כל המינונים( שמן  	

•מ.סי.ר. )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•מ.סי.ר. )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	

•מֵגַאקְסִין טַבְלִיֹות 	
לִיֹות •מֵגָה גְלּופְלֵקְס קַפְּ 	

לִיֹות • קַפְּ 	MSN מֵגָה גְלּופְלֵקְס עִם
•מֵדְרֹול טַבְלִיֹות 	

•מֹודַאל ּכְמּוסֹות  	
•מֹודַאל פֹורְטֶה טַבְלִיֹות 	

•מֹווֵקְס טַבְלִיֹות  	
•מֹווֵקְס ּתְמִיסָה 	

•מֹוטִילְיּום טַבְלִיֹות 	
•מּולְטַק טַבְלִיֹות 	

•מֹונֹולֹונְג )כל המינונים( ּכְמּוסֹות  	
•מֹונֹונִיט )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
• ּכְמּוסֹות מֹונֹונִיט רֵטַארְד 50	

•מֹונֹוקֹורְד )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
• טַבְלִיֹות 	SR 50 מֹונֹוקֹורְד

•מּוסְקֹול טַבְלִיֹות 	
לִיֹות  •מּוקֹולִיט קַפְּ 	

טַבְלִיֹות • מּוקֹולֵס ּתְמִיסָה & 	
•מּוקֹומֵד סִירֹוּפ 	

•מֹוקְסִיוִיט ּכְמּוסֹות 	
•מֹוקְסִיוִיט פֹורְטֶה ּכְמּוסֹות 	

•מֹוקְסִיּפֵן ּכְמּוסֹות 	
•מֹוקְסִיּפֵן פֹורְטֶה ּכְמּוסֹות 	

•מֹוקְסִיּפֵן פֹורְטֶה ַּתרְחִיף  	
•מֵטֹוטְרֶקְסַט טַבְלִיֹות 	
•מֵטֹוטְרֶקְסַט טַבְלִיֹות 	
•מֵטֹוּפִירֹון טַבְלִיֹות  	

•מֵטִילפֶנֹוּבַרּבִיטָל טַבְלִיֹות 	
בַע טַבְלִיֹות  •מֵטפֹורְמִין טֶּ 	

•מֵטרֵגִ'ין טַבְלִיֹות 	
•מֵטרֹוגִ'יל טַבְלִיֹות 	
•מִיגְרָלֵב טַבְלִיֹות 	

•מִידְרֹו ֵּתה 	
•מִיזֹולֵן טַבְלִיֹות 	

•מִילְק אוף ַמגְנֵזְיָה ַּתרְחִיף 	
•מִילֵרַאן טַבְלִיֹות 	

•מִימּפָרַה )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•מִינֹולֵט טַבְלִיֹות 	

•מִינֹוצִיקְלִין )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	
•מִינֹוקְלִין ּכְמּוסֹות 	

•מִינֹוקְסִידִיל טַבְלִיֹות 	
טַבְלִיֹות • מִינִירִין )כל המינונים( ּתְמִיסָה & 	

•מִינֵס טַבְלִיֹות  	
•מִיפֵגִ'ין טַבְלִיֹות 	

•מִיפֹורְטִיק )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•מִיפְלֹונִיד אַבְקָה לְאִינְהלַצְיָה  	

•מִיפַר טַבְלִיֹות 	
•מִיקֹוּבּוטִין ּכְמּוסֹות 	

בַע טַבְלִיֹות •מִיקֹופֶנֹולַט טֶּ 	
•מִיקָל טַבְלִיֹות 	

• טַבְלִיֹות מיקרוגינון 30	
•מִיקְרֹודְיֹול טַבְלִיֹות 	

LAXADIN TABS•	
LARIAM TABS•	
LERCAPRESS TABS•	
MCT OIL•	
MCR (•	  C.R. TABS  (כל המינונים
MCR-UNO (•	  C.R. CAPS  (כל המינונים
MEGAXIN TABS•	
MEGA GLUFLEX CAPLETS •	
MEGA GLUFLEX with MSN CAPLETS•	
MEDROL TABS•	
MODAL CAPS•	
MODAL FORTE TABS•	
MOVEX TABS•	
MOVEX SOLUTION•	
MOTILIUM TABS•	
MULTAQ TABS•	
MONOLONG (•	 S.R. CAPS  (כל המינונים
MONONIT (•	  TABS  (כל המינונים
MONONIT RETARD 50 S.R. CAPS•	
MONOCORD MONOCORD (•	 TABS (כל המינונים
MONOCORD 50 SR TABS •	
MUSCOL TABS •	
MUCOLIT CAPLETS•	
MUCOLESS SOLUTION & TABS•	
MUCOMED SYRUP•	
MOXYVIT CAPS•	
MOXYVIT FORTE CAPS•	
MOXYPEN CAPS•	
MOXYPEN FORTE CAPS•	

MOXYPEN FORTE SUSPENSION •	
METHOTREXATE Wyeth TABS•	
METHOTREXAT EBEWE TABS•	
METOPIRONE CAPS•	
METHYLPHENOBARBITAL TABS•	
METFORMIN TEVA TABS•	
METHERGIN TABS•	
METROGYL ORAL TABS•	
MIGRALEVE TABS•	
MIDRO TEA•	
MIZOLLEN TABS•	
MILK OF MAGNESIA SUSPENSION •	
MYLERAN TABS•	
MIMPARA (•	 F.C TABS  (כל המינונים
MINULET TABS•	
MINOCYCLINE (•	 CAPS  (כל המינונים
MINOCLIN CAPS•	
MINOXIDIL TABS•	
MINIRIN (•	 SOLUTION & TABS (כל המינונים
MINESSE F.C. TABS•	
MIFEGYNE TABS•	
MYFORTIC (•	 TABS  (כל המינונים
MIFLONIDE CAPS (inhalation powder)•	
MIPHAR TABS•	
MYCOBUTIN CAPS•	
MYCOPHENOLATE TEVA TABS•	
MICAL TABS •	
MICROGYNON 30 TABS•	
MICRODIOL TABS•	
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-נ-מ-נ
•מִיקְרֹולּוט טַבְלִיֹות 	

לִיֹות  • מ"ג )צִיּפּוי אֱנְטֶרִי( קַפְּ מִיקְרֹוּפִירִין 75 מ"ג, 100	
•מִירֹו )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות  •מִירְטַאזַאּפִין טֶּ 	
•מֵלֹודִיל )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	

•מֵלִיאַן טַבְלִיֹות 	
לילדִים • ָמלְרֹון טַבְלִיֹות למבוגרים & 	

•מֵמֹוקְס טַבְלִיֹות 	
•מֵמֹורִיט טַבְלִיֹות 	

בַע טַבְלִיֹות •מֵַמנְטִין טֶּ 	
לִיֹות •מֵסּולִיד קַפְּ 	
•מֵסְטִינֹון דְרַגֶ'ה  	

•מסיודי אנלוג אַבְקָה 	
רֹו טַבְלִיֹות •מֵפְּ 	

•ַמקְסִיּבֹון )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•ַמרֹונִיל דְרַגֶ'ה 	

• טַבְלִיֹות 	SR 75 ַמרֹונִיל
•מֵרֹוקֵן חדש ּתְמִיסָה 	

•מֵרְסִילֹון טַבְלִיֹות 	
•מֵרְקַּפְטִיזֹול טַבְלִיֹות 	

בַע טַבְלִיֹות •מֵַּתאזֹולאַמִיד טֶּ 	
• ּתְמִיסָה מֵַּתדֹון % 5	

•מֵּתֹוזַאן טַבְלִיֹות 	
•נֵאֹולֶּפְטִיל ּכְמּוסֹות 	
•נֵאֹומִיצִין טַבְלִיֹות 	

לִיֹות •נֵאֹורֹוּבֵטִיק קַפְּ 	
•נֵאֹורֹונְטִין )כל המינונים( ּכְמּוסֹות  	

•נָּבּוקֹו טַבְלִיֹות 	
•נָבַלְּבִין ּכְמּוסֹות רָּכֹות 	

•נֹובֹולָקְס סִירֹוּפ 	
•נֹובֹונֹורְם )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•נֹובּופֵם טַבְלִיֹות 	
•נֹובִיטְרֹוּפָן טַבְלִיֹות 	
•נֹובִיקַרְּבֹון טַבְלִיֹות 	

•נֹובֶרִיל דְרַגֶ'ה 	
•נּומְּבֹון טַבְלִיֹות 	

•נּוסִידֵקְס טַבְלִיֹות 	
•נֹוקְטּורְנֹו טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות  	

)מינון נמוך( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות  • נֹוקְטּורְנֹו ל.ס. 	
•נֹורְדֵט טַבְלִיֹות 	

•נֹורְוַאסְק )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
ּתְמִיסָה • נֹורְוִיר ּכְמּוסֹות רּכֹות & 	

•נּורֹופֵן טַבְלִיֹות 	
•נּורֹופֵן פֹורְטֶה טַבְלִיֹות 	
•נּורֹופֵן ּפְלּוס טַבְלִיֹות 	

שַּׁפַעַת טַבְלִיֹות • נּורֹופֵן צִינּון & 	
•נֹורְטִילִין )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	

•נֹורִיט טַבְלִיֹות 	
•נֹורְלֵבֹו טַבְלִיֹות 	

•נֹורְלִיפ טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•נֹורְמופְרֵסַאן טַבְלִיֹות 	

•נֹורְמיִטֵן )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•נֹורְָמלַאקְס אַבְקָה 	

•נֹורְָמלֹול )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
רֹולָק טַבְלִיֹות •נֹורְפְּ 	
•נֵיאֹוּבְלֹוק טַבְלִיֹות 	

•נֵיאֹוטִיגַאזֹון )כל המינונים( ּכְמּוסֹות  	
•נִיזֹורָל טַבְלִיֹות 	

MICROLUT TABS•	
MICROPIRIN •	 75 mg , 100 mg E.C. CAPLETS

MIRO (•	  TABS  (כל המינונים
MIRTAZAPINE TEVA (•	  TABS  (כל המינונים
MELODIL (•	 F.C TABS  (כל המינונים
MELIANE TABS•	
MALARONE•	  FOR ADULTS TABS & PAEDIATRIC TABS

MEMOX TABS •	
MEMORIT TABS•	
MEMANTINE TEVA SCORED TABS•	
MESULID CAPLETS•	
MESTINON DRAGEES •	
MSUD ANALOG POWDER•	
MEPRO TABS•	
MAXIBONE (•	 TABS  (כל המינונים
MARONIL DRAGEES•	
MARONIL 75 SR TABS•	
MEROKEN NEW SOL•	
MERCILON TABS•	
MERCAPTIZOL TABS•	
METHAZOLAMIDE TEVA TABS•	
METHADONE 5% CONCENTRATED SOLUTION•	
METHOZANE TABS•	
NEULEPTIL CAPS•	
NEOMYCIN TABS•	
NEUROBETIC COATED CAPLETS•	
NEURONTIN (•	  CAPS  (כל המינונים
NABUCO TABS•	
NAVELBINE (•	 SOFT CAPS  (כל המינונים

NOVOLAX SYRUP•	
NOVONORM (•	  TABS (כל המינונים
NOVOFEM TABS•	
NOVITROPAN TABS•	
NOVICARBON TABS•	
NOVERIL DRAGEES•	
NUMBON TABS•	
NUSSIDEX TABS•	
NOCTURNO F.C TABS•	
NOCTURNO L.S. (Low Strength) •	 F.C TABS

NORDETTE TABS •	
NORVASC (•	 TABS  (כל המינונים
NORVIR SOFT CAPS & SOLUTION•	
NUROFEN TABS•	
NUROFEN FORTE TABS•	
NUROFEN PLUS TABS•	
NUROFEN COLD & FLU TABS•	
NORTYLIN (•	 TABS (כל המינונים
NORIT TABS•	
NORLEVO TABS•	
NORLIP F.C TABS•	
NORMOPRESAN TABS•	
NORMITEN (•	  TABS  (כל המינונים
NORMALAX POWDER•	
NORMALOL (•	  TABS (כל המינונים
NORPROLAC (•	 TABS (כל המינונים
NEOBLOC TABS•	
NEOTIGASON (•	  CAPS  (כל המינונים
NIZORAL TABS•	

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
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-ס-נ-ס
לִיֹות •נִיטֹול קַפְּ 	
•נִיטָן טַבְלִיֹות 	

•נִיטְרֹולִינְגּואַל ַּתרְסִיס ָמדּוד  	
•נִימֹוטֹופ טַבְליֹות 	

•נִיסְטָטִין רֵדִי מִיקְס ּתְמִיסָה 	
•נִיפֶדִילֹונְג )כל המינונים( טַבְלִיֹות ּבְִשחְרּור מֵמּוָשך 	

• )כל המינונים( טַבְלִיֹות ּבְִשחְרּור מֵמּוָשך בַע	 נִיפֵדִיּפִין-טֶּ
•נִיקֹוטִינִיק אֲצִיד טַבְלִיֹות 	

•נִירְבַקְסָל טַבְלִיֹות 	
•נָּפְרֹוקְסִי )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

• טַבְלִיֹות 	SP נפרוקסן סודיום
•נָּפְרִיזִיד טַבְלִיֹות 	
•נֵקְסְבָר טַבְלִיֹות  	

•נֵקְסְיּום )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•נָקְסִין טַבְלִיֹות 	

•נֵרְבֶן דְרַגֶ'ה 	
•נָרֹוסִין טַבְלִיֹות 	
•נָרַמִיג טַבְלִיֹות 	

•סֵּבִיבֹו טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות  	
•סַּבְרִילָן טַבְלִיֹות 	
•סֵדּורָל טַבְלִיֹות 	

•סּוּבּוטֵקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•סֹודְיּום ּבִיקָרְּבֹונט טַבְלִיֹות 	

•סְווִיס רֶליף דּואַל רִילִיז ּכְמּוסֹות  	
•סֹוטָלֹול )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•סּוכְרִין טַבְלִיֹות 	
טַבְלִיֹות • סֹולְבֵקְס ּתְמִיסָה & 	

•סֹולִיאַן )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
לִיֹות •סּוָמטְרִידֵקְס )כל המינונים( קַפְּ 	

•סֹורְּבֹון )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•סְטּונָרֹון טַבְלִיֹות 	
•סְטֹוּפִיט ּכְמּוסֹות 	

•סְטֹוקְרִין )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	
•סְטַטֹור טַבְלִיֹות  	

•סְטִילְנֹוקְס טַבְלִיֹות 	
•סֶטְרֹון טַבְלִיֹות 	

•סְטֶרֹוקֹורְט טַבְלִיֹות 	
•סִיאָלִיס )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות •סִילָאזַּפְרִיל טֶּ 	

בַע טַבְלִיֹות  •סִילָאזַּפְרִיל ּפְלּוס טֶּ 	
•סִילָרִיל )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•סִילָרִיל ּפְלּוס טַבְלִיֹות 	
ה )כל המינונים( ּכְמּוסֹות •סִימְּבָאלְָתּ 	

•סִימְבָקֹור )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
ּבטַעַם דְבַש ולִימֹון סִירֹוּפ • סִימְפֹוקָל 	

•סִינְגּולֵייר טַבְלִיֹות 	
•סִינּופֵד טַבְלִיֹות 	
•סִינּופֵד סִירֹוּפ 	

•סִינְטרֹום טַבְלִיֹות 	
• טַבְלִיֹות 	CR סִינמֵט

•סִירְקַדִין )ִשיחְרּור מִתְַמֵשך ( טַבְלִיֹות 	
•סָלַאזֹוּפִירִין טַבְלִיֹות 	

•סָלַאזֹוּפִירִין אִי.אֵנ. טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•סֶלֶּבְרָה )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•סֶלֵגְ'ילִין טַבְלִיֹות 	
•סָלַגֵן טַבְלִיֹות 	

•סְלֹואֹו דֵרָלִין )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	
•סְלֹו-קֵ טַבְלִיֹות 	

NYTOL CAPLETS•	
NITAN TABS•	
NITROLINGUAL METERED DOSE SPRAY•	
NIMOTOP TABS•	
NYSTATIN READY MIX SOLUTION •	
NIFEDILONG (•	  TABS (כל המינונים
NIFEDIPINE-TEVA •	 E.R TABS (כל המינונים)

NICOTINIC ACID TABS•	
NIRVAXAL TABS•	
NAPROXI (•	 TABS (כל המינונים
NAPROXEN SODIUM SP F.C TABS•	
NAPRIZIDE 5 mg/12.5 mg; 10/mg/25 mg TABS•	
NEXAVAR F.C TABS•	
NEXIUM (•	 TABS  (כל המינונים
NAXYN TABS•	
NERVEN DRAGEES•	
NAROCIN TABS•	
NARAMIG TABS•	
SEBIVO F.C TABS•	
SABRILAN TABS•	
SEDURAL TABS•	
SUBUTEX (•	 TABS  (כל המינונים
SODIUM BICARBONATE 500 mg TABS•	
SWISS RELIEF DUAL RELEASE CAPS•	
SOTALOL (•	 TABS  (כל המינונים
SUCRIN TABS•	
SOLVEX SOLUTION & TABS•	
SOLIAN (•	 TABS  (כל המינונים
SUMATRIDEX (•	 CAPLETS (כל המינונים

SORBON (•	 TABS  (כל המינונים
STUNARONE TABS •	
STOPIT CAPS•	
STOCRIN (•	 CAPS (כל המינונים
STATOR TABS•	
STILNOX TABS•	
SETRON TABS•	
STEROCORT TABS•	
CIALIS (•	 F.C TABS  (כל המינונים
CILAZAPRIL TEVA (•	  TABS (כל המינונים
CILAZAPRIL PLUS TEVA SCORED TABS •	
CILARIL (•	 TABS (כל המינונים
CILARIL PLUS TABS•	
CYMBALTA (•	 G.R CAPS  (כל המינונים
SIMVACOR (•	 TABS  (כל המינונים
SYMPHOCAL •	 HONEY AND LEMON FLAVOUR SYRUP 

SINGULAIR TABS•	
SINUFED TABS•	
SINUFED SYRUP•	
SINTROM TABS•	
SINEMET CR TABS•	
CIRCADIN P. R TABS•	
SALAZOPYRIN TABS•	
SALAZOPYRIN EN TABS•	
CELEBRA (•	 CAPS (כל המינונים
SELEGILINE TABS•	
SALAGEN TABS•	
SLOW DERALIN (•	 S.R CAPS  (כל המינונים
SLOW - K S.R. TABS•	
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-פ-ס-ע-פ
•סְלִיּפ אֵיד טַבְלִיֹות 	

•סֶלְסֶנְטְרִי )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•סֶלְסֶּפְט )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	
•סֶלְקֹוקְס )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות •סֶלְקֹוקְסִיּב טֶּ 	
לִיֹות קַפְּ • סֶמִידִין )כל המינונים( טַבְלִיֹות & 	

•סָנדְאִימּון נֵיאֹורָל ּכְמּוסֹות 	
לִיֹות •סֵנְסָמֹול קַפְּ 	
•סְּפָזְמֹומֵן טַבְלִיֹות 	

•סְּפָזְמֶקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•סְּפִירִיבָה אַבְקָה לׁשְאִיפָה 	

•סְּפִירִייסֶל )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•סְּפַסְָמלְגִין טַבְלִיֹות 	

•סֵרְדֹולֶקְט )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•סֵרּוקֹואֵל )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•סֵרֹוקְסָט טַבְלִיֹות 	
•סֶרֹוקְסִים טַבְלִיֹות  	

•סֶרָזֶט טַבְלִיֹות 	
•סֶרְטִיקִן )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות  •סֵרְטרָלִין טֶּ 	
•סֵרֶנָדַה )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות  	

• טַבְלִיֹות 	X עֲצִירּות
•עֲרָבָה )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•פַאמֹו )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•פַאסִיגִין טַבְלִיֹות 	

• מ"ג טַבְלִיֹות פַאקְסֵט 20 מ"ג , 30	
טַבְלִיֹות • ּפַארִילָק )כל המינונים( ּכְמּוסֹות & 	

•פַבֹוקְסִיל )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
• גר' ּפֵג לַקְס אבקה 250	

•ּפֹויִנְט טַבְלִיֹות 	
•פֹולִיק טַבְלִיֹות 	
•ּפֹולִיקֹוז אַבְקָה 	

• ּכְמּוסֹות פֹולֵקְס 400	
•פֹוסָאבֶנְס טַבְלִיֹות 	

•פֹוסַאלַאן )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
• מ"ג טַבְלִיֹות פֹוסַאלַאן ּפָעַם ּבְָשבּוע 70	

• טַבְלִיֹות 	NEW פֹוסְטִינֹור
•פּוסִיד טַבְלִיֹות 	

•פּוסִידִין טַבְלִיֹות  	
•פֹוסְרֵנֹול )כל המינונים( טַבְלִיֹות למְצִיצָה 	

•ּפּורִינֵטֹול טַבְלִיֹות 	
•ּפִילְקָה טִיּפֹות 	

בַע טַבְלִיֹות  •פִינַאסְטֶרִיד טֶּ 	
•ּפִינְדֵן טַבְלִיֹות 	

•ּפִירִידֹוסְטִיגְמִין טַבְלִיֹות 	
•פְלָאַם טַבְלִיֹות 	

•פְלַארֵקְס ַּתרְחִיף 	
•פְלּואֲנְקְסֹול טַבְלִיֹות  	

•פְלֹודַרָה אֹורַל טַבְלִיֹות  	
•פְלּוטִין ּכְמּוסֹות  	

בַע טַבְלִיֹות •פְלּוטַמִיד טֶּ 	
• מ"ג טַבְלִיֹות ּפְלָוִיקְס 75 מ"ג , 300	

•פְלּוקֹונָזֹול ּכְמּוסֹות 	
בַע ּכְמּוסֹות •פְלּוקֹונָזֹול טֶּ 	

•פְלֹוקַנֹול )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	
•פְלֹורֶט טַבְלִיֹות 	

•פְלֹורִילַקְס ּכְמּוסֹות גֶלַטִין  	
•ּפְלָקְוּונִיל סּולְּפַאט טַבְלִיֹות 	

SLEEP AID TABS•	
CELSENTRI (•	 TABS  (כל המינונים
CELLCEPT (•	 CAPS (כל המינונים
CELCOX (•	 CAPS  (כל המינונים
CELECOXIB TEVA (•	 TABS  (כל המינונים
CEMIDIN (•	 TABS & CAPLETS  (כל המינונים

SANDIMMUN NEORAL SOFT GELATINE CAPS•	
SENSAMOL CAPLETS•	
SPASMOMEN TABS•	
SPASMEX (•	 TABS  (כל המינונים
SPIRIVA HARD CAPSULES (+ 1 HandiHaler)•	
SPRYCEL (•	 F.C TABS  (כל המינונים
SPASMALGIN TABS•	
SERDOLECT (•	 F.C TABS  (כל המינונים
SEROQUEL (•	 TABS  (כל המינונים
SEROXAT TABS•	
CEROXIM (•	  TABS  (כל המינונים
CERAZETTE TABS•	
CERTICAN (•	  TABS  (כל המינונים
SERTRALINE TEVA (•	 TABS  (כל המינונים
SERENADA (•	 F.C TABS  (כל המינונים
ATZIRUT X TABS•	
ARAVA (•	 TABS  (כל המינונים
FAMO (•	 F.C TABS  (כל המינונים
FASIGYN TABS •	
PAXXET 20 mg , 30 mg TABS•	
PARILAC (•	 CAPS & TABS (כל המינונים
FAVOXIL (•	 TABS  (כל המינונים
PEGLAX NEUTRAL POWDER 250 GR•	

POINT F.C TABS•	
FOLIC TABS•	
POLYCOSE POWDER •	
FOLEX 400 NEW FORMULATION CAPS•	
FOSAVANCE TABS•	
FOSALAN (•	  TABS (כל המינונים
FOSALAN ONCE WEEKLY 70 mg TABS•	
POSTINOR NEW TABS•	
FUSID TABS•	
FUCIDIN TABS•	
FOSRENOL (•	 CHEW. TABS  (כל המינונים
PURI-NETHOL TABS•	
PILKA DROPS•	
FINASTERIDE TEVA TABS•	
PINDEN TABS•	
PYRIDOSTIGMINE TABS•	
FLAME TABS•	
FLAREX SUSPENSION •	
FLUANXOL TABS•	
FLUDARA ORAL TABS•	
FLUTINE CAPS•	
FLUTAMIDE-TEVA TABS•	
PLAVIX 75 mg, 300 mg TABS•	
FLUCONAZOLE CAPS•	
FLUCONAZOLE TEVA CAPS •	
FLUCANOL (•	 CAPS  (כל המינונים
FLORET TABS•	
FLORILAX HARD GELATINE CAPS•	
PLAQUENIL SULFATE TABS•	

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה. 4849

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה.



-פ--פ-
• טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות פַמֹוטִידִין 20	

•ּפָמִיד טַבְלִיֹות 	
•פֵמִינֵט טַבְלִיֹות 	

•פְַמרַה טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות  	
לִיֹות •ּפָנַדֹול קַפְּ 	

טַבְלִיֹות עם פעילות מושהית • ּפֵנֶדִיל )כל המינונים( 	
•פְנֹוּבָרְּבִיטֹון )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

בַע טַבְלִיֹות  •ּפֵנְטֹוקְסִיפִילִין-טֶּ 	
ָשקִיֹות • ּפֵנְטָסַה 500 מ"ג טַבְלִיֹות ּבְִשחְרּור אִיטִי & 	

•פָנַלְגִין טַבְלִיֹות 	
נְקְרֵאֹופְלָט טַבְלִיֹות •ָפּ 	

•ּפָנְקְרֵאֲז ּכְמּוסֹות 	
• לִיֹות	 קַפְּ ּפֵן-רָפַא וִי-ק פֹורְטֶה סִירֹוּפ & 

•ּפָפַבַרִין הידרוכלוריד )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•פִקֵ-מֶרְץ טַבְלִיֹות  	

בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות • טֶּ פֵקְסֹופֶנַאדִין	
לִיֹות •ּפָרַאמֹול קַפְּ 	

לִיֹות בלַיְלָה קַפְּ • ּפָרַאמֹול אַף וְִשיעּול לְטִיּפּול ּבַיֹום & 	
לִיֹות בלַיְלָה קַפְּ • ּפָרַאמֹול אַף לְטִיּפּול ּבַיֹום & 	

לִיֹות •ּפָרַאמֹול ּפְלּוס קַפְּ 	
•ּפְרַאמִין טַבְלִיֹות 	

•ּפְרַבַלִיפ )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות •ּפְרַבַסְטַאטִין טֶּ 	

בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות •ּפֵרְגֹולָיִד טֶּ 	
•ּפֵרְדִיקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•ּפְרֵדנִיזֹולֹון אַצֶטַט )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•ּפְרֵדנִיזֹון )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•ּפְרַדַקְסָה ּכְמּוסֹות  	
• סִירֹוּפ פֶרֹו 15	

•ּפְרֹובֵרָה )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•ּפְרֹוגִילּוטֹון טַבְלִיֹות 	
•ּפְרֹוגִ'ינּובָה טַבְלִיֹות 	

•ּפְרֹוגְרָף )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	
•ּפְרֹווִיגִ'יל טַבְלִיֹות 	
•ּפְרֹווִירֹון טַבְלִיֹות 	
רֹוזָק ּכְמּוסֹות •פְּ 	

•ּפְרֹוטֹוצִיד טַבְלִיֹות 	
•ּפְרֹוטִיאַזִין טַבְלִיֹות 	
•ּפְרֹוטִיאַזִין סִירֹוּפ 	

•ּפְרֹוטִיאַזִין אֵסְפֵקְטֹורָנְט סִירֹוּפ 	
•ּפָרֹוטִין )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•ּפְרֹולֹול )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•ּפְרֹומְנִיקְס ּכְמּוסֹות 	

• סִירֹוּפ ּפְרֹומֵָּתזִין אֵסְפֵקְטֹורָנְט % 0.1	
• סִירֹוּפ ּפְרֹומֵָּתזִין % 0.1	

•ּפְרֹונֵסְטִין נֹוזֵל 	
•ּפְרֹופִיטֵן טַבְלִיֹות 	

•ּפְרֹוּפִיל ּתְיֹוצִיל טַבְלִיֹות 	
•ּפְרֹופֵנִיד )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•ּפְרֹופֶסְיָה טַבְלִיֹות 	
•ּפְרֹופֵקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•ּפְרֹוקֹור טַבְלִיֹות  	
•ּפְרֹו-קְיּור טַבְלִיֹות 	

•ּפְרוקסול פֹורְטֶה טַבְלִיֹות  	
בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות טֶּ • ּפָרֹוקְסֵטִין 	

•ּפְרֵזִיסְטָה טַבְלִיֹות 	
•ּפַרְטַאן )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•ּפֵרְטּוסֹול סִירֹוּפ 	

FAMOTIDINE 20 F.C TABS•	
PAMID TABS•	
FEMINET TABS•	
FEMARA F.C TABS•	
PANADOL CAPLETS•	
PENEDIL•	 E.R TABS  (כל המינונים) 

PHENOBARBITONE (•	 TABS (כל המינונים
PENTOXIFYLLINE-TEVA E.R TABS•	
PENTASA •	 S.R TABS & SACHETS (כל המינונים)

PHANALGIN TABS•	
PANKREOFLAT COATED TABS•	
PANCREASE E.C CAPS•	
PEN-RAFA VK FORTE•	  POWDER FOR SYRUP & CAPLETS

PAPAVERINE HCL (•	 TABS  (כל המינונים
PK-MERZ TABS•	
FEXOFENADINE•	  TEVA (כל המינונים) F.C TABS

PARAMOL CAPLETS •	
PARAMOL •	 AF & SHIUL DAY & NIGHT CARE CAPLETS

PARAMOL•	  AF DAY & NIGHT CARE CAPLETS 

PARAMOL PLUS CAPLETS•	
PRAMIN TABS•	
PRAVALIP (•	  TABS (כל המינונים
PRAVASTATIN TEVA (•	 TABS  (כל המינונים
PERGOLIDE TEVA •	 SCORED TABS   (כל המינונים)

PERDIX (•	 TABS (כל המינונים
PREDNISOLONE•	  ACETATE (כל המינונים)  TABS

PREDNISONE (•	 TABS (כל המינונים
PRADAXA (•	 CAPS  (כל המינונים
FERRO 15 SYRUP•	

PROVERA (•	 TABS  (כל המינונים
PROGYLUTON TABS•	
PROGYNOVA TABS •	
PROGRAF  (•	 CAPS  (כל המינונים
PROVIGIL TABS•	
PROVIRON TABS•	
PROZAC CAPS•	
PROTOCIDE TABS•	
PROTHIAZINE TABS •	
PROTHIAZINE SYRUP•	
PROTHIAZINE EXPECTORANT SYRUP•	
PAROTIN (•	 TABS  (כל המינונים
PROLOL (•	 TABS (כל המינונים
PROMNIX CAPS•	
PROMETHAZINE EXPECTORANTS•	  SYRUP

PROMETHAZINE 0.1 % SYRUP •	
PRONESTIN LIQ•	
PROFITEN TABS•	
PROPYL-THIOCIL TABS•	
PROFENID (•	 CAPS  (כל המינונים
PROPECIA TABS•	
PROFEX (•	 TABS (כל המינונים
PROCOR TABS•	
PRO-CURE TABS•	
PROXOL FORTE TABS•	
PAROXETINE TEVA•	 SCORED TABS  (כל המינונים) 

PREZISTA TABS•	
PARTANE (•	 TABS (כל המינונים
PERTUSSOL SYRUP•	

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה. 5051

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה.



-ק-פ-צ-ק
•ּפֵרִידֹור )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	

•ּפְרִיזֹולִין טַבְלִיֹות 	
•ּפְרִיּזיּום טַבְלִיֹות  	
•ּפְרִיזְָמה טַבְלִיֹות  	

•ּפְרִימֹולֹוט-נּור טַבְלִיֹות 	
•ּפְרִימֹונִיל טַבְלִיֹות 	
•פֵרִיפֹול טַבְלִיֹות 	
• סִירֹוּפ פֵרִיּפֶל-3	

•פֵרִיּפְרֹוקְס טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•ּפֵרְמִיקְסֹון ּכְמּוסֹות 	

•ּפְרַנְדַאז )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•ּפְרֵסֹולַאט )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•פְרֵסְקֹו טַבְלִיֹות 	
•ּפֵרְפֵנַאן )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•ּפֵרְקֹוסֵט )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

בַע טַבְלִיֹות  רַם טֶּ •צִיטַאלֹופְּ 	
•צִיטֹוטֶק טַבְלִיֹות 	

•צִיסְטָדָן ּתְמִיסָה לַפֶּה 	
•צִיּפְרָאמִיל )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•צִיּפְרֹוגִיס )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

• מ"ג טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות צִיּפְרֹוגִיס 125	
לִיֹות קַפְּ • צִיּפְרֹודְקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות & 	

•צִיפְרֹון )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•צִיּפְרָלְקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	

•צִיקְלֹוסְּפֹורִין ּכְמּוסֹות גֶלַטִין רַּכֹות  	
•צַ'מְּפִיקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	

•צֶּפָדֹונְט ּתְמִיסָה  	
•צֶפֹווִיט )כל המינונים( ּכְמּוסֹות  	

•צֶפּורַאקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	

•צֶפֹורַל )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	
•צֶפַלֹור )כל המינונים( ּכְמּוסֹות  	

•קָאֹוּפֵקְטִין ַּתרְחִיף 	
•קְאֵיקְסַלַאט אַבְקָה להכנת ַּתרְחִיף 	

•קַארְדֹוּכְסִין פֹורְטֶה טַבְלִיֹות 	
•קַארִין )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•קָּבָאסָר )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

לִיֹות קַפְּ • קַדְקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות & 	
•קּובַן טַבְלִיֹות מֵסִיסֹות  	

טַבְלִיֹות • קֹודְאַּבְרֹול סִירֹוּפ & 	
•קֹוד-אָקָמֹול )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	

•קֹוד-גּואיאקֹול סִירֹוּפ 	
•קֹודִיבִיס )ִשחְרּור מּוְשהֵה ( ּכְמּוסֹות 	

•קֹו-דִיֹובַאן )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•קֹודִיקַל טַבְלִיֹות 	

טַבְלִיֹות • לִיֹות & 	 קֹולְדֵקְס קַפְּ
•קֹולֹוטַאל טַבְלִיֹות 	
•קֹולְכִיצִין טַבְלִיֹות 	

•קֹולְּפרְמִין ּכְמּוסֹות גֶלַטִין 	
•קֹומְּביִוִיר טַבְלִיֹות 	

•קּוָמדִין )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•קֹונְבֶרְטִין )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
ַּתּפּוז אַבְקָה • קֹונְסִיל אִיזִי מִיקְס & 	

•קֹונְסֶרְטָה )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•קֹונְקֹור )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	

•קֹוּפֶגּוס טַבְלִיֹות  	
טַבְלִיֹות • קּוקִידֵנְט קרם & 	
•קֹורְטִיזֹון אַצְטַאט טַבְלִיֹות 	

•קּורָטָן )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

PERIDOR (•	 TABS  (כל המינונים
PRYSOLINE TABS•	
FRISIUM TABS•	
PRIZMA  (•	 F.C. TABS  (כל המינונים
PRIMOLUT-NOR TABS•	
PRIMONIL TABS•	
FERRIFOL TABS •	
FERRIPEL-3 SYRUP•	
FERRIPROX F.C TABS•	
PERMIXON CAPS•	
PRANDASE (•	 TABS (כל המינונים
PRESSOLAT  (•	 TABS (כל המינונים
FRESCO TABS•	
PERPHENAN  (•	 TABS (כל המינונים
PERCOCET (•	 TABS  (כל המינונים
CITALOPRAM TEVA SCORED TABS•	
CYTOTEC TABS•	
CYSTADANE ORAL SOLUTION•	
CIPRAMIL (•	 TABS (כל המינונים
CIPROGIS  (•	 TABS  (כל המינונים
CIPROGIS 125 mg F.C TABS•	
CIPRODEX (•	 TABS & CAPLETS (כל המינונים
CYPRON (•	 TABS (כל המינונים
CIPRALEX (•	  F.C TABS (כל המינונים
CYCLOSPORINE SOFT GELATINE CAPS•	
CHAMPIX  (•	  TABS (כל המינונים
CEPADONT SOLUTION•	
CEFOVIT (•	 CAPS  (כל המינונים
CEFURAX (•	 F.C. TABS (כל המינונים

CEFORAL  (•	  CAPS (כל המינונים
CEFALOR ( (•	 CAPS  (כל המינונים
KAOPECTIN SUSPENSION•	
KAYEXALATE PWDR. FOR SUSPENSION•	
CARDOXIN FORTE TABS •	
KARIN (•	 TABS (כל המינונים
CABASER (•	 TABS  (כל המינונים
CADEX (•	  TABS & CAPLETS  (כל המינונים
KUVAN SOLUBLE TABS•	
CODABROL SYRUP & TABS•	
COD-ACAMOL (•	 TABS (כל המינונים
COD-GUAIACOL SYRUP•	
CODIVIS S.R. CAPS•	
CO-DIOVAN  (•	 F.C TABS (כל המינונים
CODICAL TABS•	
COLDEX CAPLETS & TABS•	
COLOTAL TABS•	
COLCHICINE TABS•	
COLPERMIN E.C HARD GELATIN CAPS•	
COMBIVIR TABS•	
COUMADIN  (•	  TABS (כל המינונים
CONVERTIN  (•	  TABS  (כל המינונים
KONSYL •	 EASY MIX (Sugar Free) & ORANGE POWDER 

CONCERTA  (•	 E.R TABS  (כל המינונים
CONCOR (•	 TABS (כל המינונים
COPEGUS TABLETS 200 MG•	
KUKIDENT CREAM & TABS•	
CORTISONE ACETATE TABS•	
CURATANE (•	  CAPS  (כל המינונים

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה. 5253

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה.



ק-ר-ק-
•קֹורָלָן טַבְלִיֹות 	

•קָזֹודֶקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•קָטָאפְלָם טַבְלִיֹות 	

•קִיוְוקְסָה טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•קִיטְרִיל טַבְלִיֹות 	

•קִינִידִין סּולְּפַט טַבְלִיֹות  	
•קִינִין סּולְּפַט טַבְלִיֹות  	

ַּתרְחִיף  • קְלָאסִיד טַבְלִיֹות & 	
•קַלְּבֵטֶן ַּתרְחִיף 	

טַבְלִיֹות • קַלְּבֵטֶן פֹורְטֶה ַּתרְחִיף & 	
ּתּות טַבְלִיֹות למְצִיצָה  • קָלְגַרֹון מֵנְטָה&ָּתּפּוז&	

•קָלְגַרֹון פֹורְטֶה טַבְלִיֹות למְצִיצָה 	
•קְלּוד טַבְלִיֹות  	

•קְלֹונִירִיט טַבְלִיֹות  	
•קְלֹונְקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

בַע טַבְלִיֹות •קְלֹוּפִידֹוגְרֶל טֶּ 	
טַבְלִיֹות  • קְלֹוּפִיקְסֹול טִיּפֹות & 	

•קָלֹורִיל טַבְלִיֹות 	
• טַבְלִיֹות  קַלְטרַאט 600	

• + וִיטָמִין דִי טַבְלִיֹות  קַלְטרַאט 600	
•קְלִיאֹוגֵסְט טַבְלִיֹות 	

טַבְלִיֹות • קַלְַמנְרְבִין אֱלִיקְסִיר & 	
•קַלְצִילֶס טַבְלִיֹות  	
לִיֹות •קְלָרִידֵקְס קַפְּ 	

טַּבְס טַבְלִיֹות •קְלַרִינָז רֶפְּ 	
בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות טֶּ • קְלַרִיתְרֹומִיצִין 	

•קֵָמדְרִין טַבְלִיֹות 	
•קָנְקַא נֹוזֵל 	

• טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	SR קְסָטְרָל

• מ"ג טַבְלִיֹות קְסָטְרָל 2.5	
•קְסֵלֹודָה טַבְלִיֹות 	
•קְסָנַאגִיס טַבְלִיֹות 	

• טַבְלִיֹות 	XR קְסָנַאקְס
• טַבְלִיֹות קְסָנַזִין 25	
•קְסֵנִיקָל ּכְמּוסֹות 	

•קְסֵפֹו )כל המינונים( טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות 	
•קְסַרְלֶטֹו טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות  	

בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות •קַּפְטֹוּפְרִיל טֶּ 	
•קָפֶרְגֹוט טַבְלִיֹות 	

•קֵּפְרָה )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•קְרְאֹון )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•קַרְבֶדֶקְסֹון )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•קַרְּבֹוסִילַן ּכְמּוסֹות 	

•קַרְדֹורַל )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•קַרְדְיֹופִירִין טַבְלִיֹות 	

•קַרְדִילֹוק )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
בַע )כל המינונים( טַבְלִיֹות •קַרוְדִילֹול טֶּ 	

•קַרְטְיָה טַבְלִיֹות  	
•קְרִיקְסִיבַאן )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•קְרְסְטֹור )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•רָאסִילֵז )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

ְּטֹול ּכְמּוסֹות •רֵב 	
•רֶבְלִימִיד ּכְמּוסֹות  	

•רֵדּוקְטִיל )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	
•רֹואַקּוטָן )כל המינונים( ּכְמּוסֹות  	

•רֹובָאמִיצִין טַבְלִיֹות 	
•רֹובָאמִיצִין סִירֹוּפ 	

•רֹוגָסְטִי )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

CORALAN F.C TABS•	
CASODEX (•	  TABS (כל המינונים
CATAFLAM TABS•	
KIVEXA F.C TABS•	
KYTRIL TABS•	
QUINIDINE SULFATE TABS•	
QUININE SULFATE•	
KLACID FILM TABS & PEDIATRIC SUSPENSION•	
KALBETEN SUSPENSION•	
KALBETEN FORTE SUSPENSION & TABS•	
KALGARON •	 MINT & ORANGE & STRAWBERRY LOZENGES

KALGARON FORTE LOZENGES •	
CLOOD TABS•	
CLONNIRIT TABS•	
CLONEX (•	 TABS (כל המינונים
CLOPIDOGREL TEVA TABS•	
CLOPIXOL ORAL DROPS & TABS •	
KALURIL TABS•	
CALTRATE 600 E.C. TABS •	
CALTRATE 600 + VIT. D E.C. TABS•	
KLIOGEST TABS•	
CALMANERVIN ELIXIR & TABS•	
CALCILESS E.C. TABS•	
KLARIDEX CAPLETS•	
CLARINASE REPETABS TABS•	
CLARITHROMYCIN •	 TEVA (כל המינונים) TABS

KEMADRIN TABS •	
KANK-A LIQ•	
XATRAL SR 5 mg , 10 mg F.C. TABS•	

XATRAL 2.5 MG TABS•	
XELODA TABS•	
XANAGIS (•	 TABS (כל המינונים
XANAX X.R. (•	 E.R. TABS (כל המינונים
XENAZINE 25 TABS•	
XENICAL CAPS•	
XEFO (•	 F.C. TABS(כל המינונים
XARELTO 10 F.C TABS•	
CAPTOPRIL TEVA (•	  TABS (כל המינונים
CAFERGOT TABS•	
KEPPRA (•	 F.C TABS (כל המינונים
CREON (•	 CAPS (כל המינונים
CARVEDEXXON (•	  TABS (כל המינונים
CARBOSYLANE CAPS•	
CARDORAL (•	 TABS (כל המינונים
CARDIOPIRIN TABS•	
CARDILOC (•	 TABS (כל המינונים
CARVEDILOL TEVA (•	  TABS (כל המינונים
CARTIA E.C. TABS •	
CRIXIVAN (•	 CAPS (כל המינונים
CRESTOR (•	  TABS (כל המינונים
RASILEZ  (•	 F.C TABS (כל המינונים
REBETOL CAPS•	
REVLIMID CAPS•	
REDUCTIL (•	 CAPS (כל המינונים
ROACCUTANE (•	 CAPS (כל המינונים
ROVAMYCINE TABS•	
ROVAMYCINE SYRUP•	
ROGASTI (•	 TABS (כל המינונים

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה. 5455

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
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תר-ש
•רֹוגְעַן טַבְלִיֹות 	

•רֹודֵנָל )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•רֹווָאטִינֵקְס ּכְמּוסֹות 	

נֹוזֵל • רֹווָאכֹול ּכְמּוסֹות & 	
•רֵוָוטְיֹו טַבְלִיֹות 	

•רֹונָקְסִין )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
בַע טַבְלִיֹות  •רֹוסּובַסְטַטִין טֶּ 	

•רֹוסִינִי )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
לִיֹות קַפְּ • רֹוקָל טַבְלִיֹות & 	

•רֹוקָל ּפְלּוס טַבְלִיֹות 	
• טַבְלִיֹות רֹוקְסֹו 150	

לִיֹות •רֹוקַסֵט קַפְּ 	
לִיֹות •רֹוקַסֵט ּפְלּוס קַפְּ 	

•רָזִין ּכְמּוסֹות 	
•רֵטְרֹובִיר )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•רִידַאּורָה טַבְלִיֹות 	
•רִידָזִין ) כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•רִיוֹוטְרִיל טִיּפֹות  	
•רִיזָלְט )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

• טַבְלִיֹות 	S.R רִיטָלִין
)כל המינונים( ּכְמּוסֹות בשחרור מּוְשהֵה • 	 LA רִיטָלִין

•רִיטְמִיקָל )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	
•רֵיָיאטַאז ּכְמּוסֹות 	
•רִילֹוטֵק טַבְלִיֹות 	

•רִילֵרְט )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•רִיָמקְטַן ּכְמּוסֹות 	

ּתְמִיסָה • רִיסְפֹונְד )כל המינונים( טַבְלִיֹות & 	
ּתְמִיסָה • רִיסְּפֵרְדַל )כל המינונים( טַבְלִיֹות & 	
•רִיסְּפֵרִידֵקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

מֵקְס )כל המינונים( טַבְלִיֹות •רִיְתּ 	

•רֵלִיפֵקְס טַבְלִיֹות 	
•רֵלָקְסִין טַבְלִיֹות 	

•רִמֹוטִיב )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•רָמִיטֵנְס )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•רָמִיטֵנְס ּפְלּוס טַבְלִיֹות  	
•רֵמִינִיל )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

• )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	PRC רֵמִינִיל
בַע טַבְלִיֹות •רָמִיּפְרִיל טֶּ 	

בַע טַבְלִיֹות •רָמִיּפְרִיל ּפְלּוס טֶּ 	
•רֵמֶרֹון טַבְלִיֹות 	

•רִנגֶ'ל )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	
•רֵסִיטָל )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•רֵסְּפְרִים טַבְלִיֹות 	
•רֵסְּפְרִים פֹורְטֶה טַבְלִיֹות 	
בַע טַבְלִיֹות •רֶּפַאגְלִינִיד טֶּ 	

•רָּפַאמְיּון טַבְלִיֹות מְצּוּפֹות  	
לִיֹות  קַפְּ • רָפַאסַאל )כל המינונים( טַבְלִיֹות & 	

• טַבְלִיֹות לעיסות רִיצִין + ּבֵנְזֹוקָאִין	 רָפַאְתּ
•רֵקֹוד טַבְלִיֹות 	

•רִקְווִיפ טַבְלִיֹות 	
•רִקְווִיפ )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

•רֵקִיב טַבְלִיֹות 	
•רַקָמִיד טַבְלִיֹות 	

•רֵקְסִיטֹול ּתְמִיסָה 	
•ֶשלִי טַבְלִיֹות 	

• טַבְלִיֹות 	X ִשלְשּול
•ֵּתאֹוטָרְד )כל המינונים( ּכְמּוסֹות 	

•ֵּתיאֹותְרִים )כל המינונים( טַבְלִיֹות  	
•ָּתלִידֹומִיד פַארְמִיֹון ּכְמּוסֹות 	

•ָּתרֹוקְטִיל )כל המינונים( טַבְלִיֹות 	

ROGAAN TABS•	
RODENAL (•	 TABS (כל המינונים
ROWATINEX CAPS•	
ROWACHOL CAPS & LIQUID •	
REVATIO TABS•	
RONEXINE (•	 TABS (כל המינונים
ROSUVASTATIN TEVA TABS•	
ROSSINI (•	 TABS (כל המינונים
ROKAL TABS & CAPLETS•	
ROKAL PLUS TABS •	
ROXO 150 SCORED TABS•	
ROKACET CAPLETS•	
ROKACET PLUS CAPLETS•	
RAZIN CAPS•	
RETROVIR (•	 CAPS (כל המינונים
RIDAURA TABS•	
RIDAZIN (•	 TABS (כל המינונים
RIVOTRIL DROPS•	
RIZALT (•	 TABS (כל המינונים
RITALIN S.R. TABS•	
RITALIN LA•	  M.R. CAPS (כל המינונים) 

RYTHMICAL (•	 CAPS (כל המינונים
REYATAZ (•	 CAPS (כל המינונים
RILUTEK TABS•	
RELERT (•	  TABS (כל המינונים
RIMACTAN CAPS•	
RISPOND•	 TABS & ORAL SOLUTION (כל המינונים) 

RISPERDAL •	 TABS & ORAL SOLUTION (כל המינונים)

RISPERIDEX (•	 TABS (כל המינונים
RYTHMEX (•	  TABS (כל המינונים

RELIFEX TABS•	
RELAXINE TABS•	
REMOTIV (•	 F.C TABS (כל המינונים
RAMITENS (•	  CAPS (כל המינונים
RAMITENS PLUS (•	  TABS (כל המינונים
REMINYL (•	 TABS (כל המינונים
REMINYL PRC (•	 P.R CAPS (כל המינונים
RAMIP RIL TEVA TABS•	
RAMIPRIL PLUS TEVA TABS•	
REMERON F.C TABS•	
RENAGEL (•	 TABS (כל המינונים
RECITAL (•	 TABS (כל המינונים
RESPRIM•	
RESPRIM FORTE TABS•	
REPAGLINIDE TEVA TABS•	
RAPAMUNE COATED TABS •	
RAFASSAL (•	 TABS & CAPLETS (כל המינונים
RAFATHRICIN + BENZOCAINE LOZENGES•	
REKOD TABS•	
REQUIP TILTAB TILTAB TABS•	
REQUIP (•	  TABS (כל המינונים
REKIV TABS•	
REKAMIDE TABS•	
REXITOL SOLUTION•	
SHELLY TABS•	
SHILSHUL X TABS•	
THEOTARD (•	 S.R. CAPS (כל המינונים
THEOTRIM (•	 S.R. TABS (כל המינונים
THALIDOMIDE PHARMION HARD CAPS•	
TAROCTYL (•	 TABS (כל המינונים

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה. 5657
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סירופים - תמיסות - תרחיפים - 
טיפות )בחלל הפה( הכשרים לפסח

טֶל סִירֹוּפ  •דֶקְסַמֹול קִיד ּבטַעַם פֶּ 	
• טֶל לְלֹא סּוּכָר סִירֹוּפ 	 דֶקְסַמֹול קִיד ּבטַעַם פֶּ

•הִיסְטָפֵד אְקְסּפֶקְטֹורַנְט סִירֹוּפ    	
•הֲלְדֹול טִיּפֹות   	
•וָאלֵטֹון טִיּפֹות  	

סִירֹוּפ • וִי-טָלְגִין טִיּפֹות & 	
•וִימֹולִי סִירֹוּפ 	

•וָלְּפֹורָל סִירֹוּפ 	
• סִירֹוּפ 	NF טּוסּופֵדְרִין

•טֹוקאר סִירֹוּפ 	
•טִיגֶ'ל גֶ'ל 	

•טִיף טָף טִיּפֹות 	
•טִיפטִיּפֹות וִיטִָמין דִי טִיּפֹות   	
• טִיּפֹות   טִיפטִיּפֹות פֵרִיּפֵל-4	

•טֵרְּבּולִין סִירֹוּפ 	
•טְרִיּכְלֹונָם סִירֹוּפ 	
•טרַָמדֵקְס טִיּפֹות 	
•לֶבֹולַק ּתְִמיסָה 	

• אֱלִיקְסִיר 	PG לַנֹוקְסִין
•מֹווֵקְס ּתְִמיסָה 	

•מּוקֹולֵס ּתְִמיסָה   	
•מּוקֹומֵד סִירֹוּפ 	

•מֹוקְסִיּפֶן פֹורְטֶה ַּתרְחִיף    	
•ִמילְק אֹוף ַמגְנֵזְיָה ַּתרְחִיף 	

•ִמינִירִין )כל המינונים( ּתְִמיסָה   	
•מֵרֹוקֵן חדש ּתְִמיסָה 	
• ּתְִמיסָה מֵַּתדֹון 5%	

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה. 5859
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•נֹובֹולָקְס סִירֹוּפ 	
•נִיסְטָטִין רֵדִי ִמיקְס ּתְִמיסָה 	

•סֹולְבֶקְס ּתְִמיסָה   	
•סִימְפֹוקָל ּבטַעַם דְבַש ולִימֹון סִירֹוּפ 	

•סִינּופֵד סִירֹוּפ 	
•ּפִילְקָה טִיּפֹות 	

•פְלַארֵקְס ַּתרְחִיף 	
•ּפֵן-רָפַא וִי-ק פֹורְטֶה סִירֹוּפ  	

• סִירֹוּפ פְרֹו 15	
•ּפְרֹוטִיאַזִין סִירֹוּפ 	

•ּפְרֹוטִיאַזִין אֵסְפֵקְטֹורָנְט סִירֹוּפ 	
• סִירֹוּפ ּפְרֹומֵָּתזִין  אֵסְפֵקְטֹורָנְט 0.1%	

• סִירֹוּפ ּפְרֹומֵָּתזִין 0.1%	
•ּפְרֹונֵסְטִין נֹוזֵל 	

•ּפֵרְטּוסֹול סִירֹוּפ 	
• סִירֹוּפ פֵרִיּפֶל-3	

ה •צִיסְטָדָן ּתְִמיסָה לַפֶּ 	
•קָאֹוּפֵקְטִין ַּתרְחִיף 	

•קְאֵיקְסַלַאט אַבְקָה להכנת ַּתרְחִיף 	
•קֹודְאַּבְרֹול סִירֹוּפ   	

•קֹוד-גּואיאקֹול סִירֹוּפ 	
•קְלָאסִיד ַּתרְחִיף   	

•קַלְּבֵטֶן ַּתרְחִיף 	
•קַלְּבֵטֶן פֹורְטֶה ַּתרְחִיף   	

•קְלֹוּפִיקְסֹול טִיּפֹות   	
•קַלְַמנְרְבִין אֱלִיקְסִיר  	

•קָנְקַא נֹוזֵל 	

•אַּבְרֹולֶט סִירֹוּפ 	
• טִיּפֹות   אַלְפַא דִי 3	
•אַלְצִינָל )חדש( סִירֹוּפ 	

•אַפַלְּפִי סִירֹוּפ 	
•אָבִילָק סִירֹוּפ 	

•אָדֹולָן נֹוזֵל 	
ה •אָהִיסְטֹון מּורְּכַב טִיּפֹות לַפֶּ 	
•אֹופִי סִימְּפְלֵקְס טִינְקְטּורָה 	

•אֹוקסָקַטִין סִירֹוּפ 	
•אֹורָקֹורְט ּפַסְטָה 	

•אֹורָקֹורְט אִ ּפַסְטָה 	
•אָּנָאדֵנְט גֶ'ל  	

•אָקָמֹולִי לילַדִים גְדֹולִים ּבטַעַם ּתּות סִירֹוּפ 	
ּתּות סִירֹוּפ • טֶל & 	 רֹות &פֶּ אָקָמֹולִי ּבטַעַם פֵּ

רֹות סִירֹוּפ פֵּ • אָקָמֹולִי לְלֹא סּוּכָר ּבטַעַם ּתּות & 	
תּות סִירֹוּפ • טֶל & 	 אָקָמֹולִי קולד ּבטַעַם פֶּ

ּתְִמיסָה  • ּבְרִיקַלִין אֱלִיקְסִיר & 	
•ּבֹונְגֶ'לָה גֶ'ל 	

•ּבֵיְּבִי גַאם גֶ'ל 	
•ּבֵיְּבִי אֵיִי + דִי טִיּפֹות  	

לַיְלָה גֶ'ל • ּבֵיְּבִי גֶ'ל יום & 	
•ּבֵיְּבִיזִים טִיּפֹות 	

•גֵ'רֵלַאקְס סִירֹוּפ 	
•גַרְגֹול ּתְִמיסָה 	

טִיל ַּתרְחִיף •דִיספְּ 	
•ּדֶנְטִין ּתְִמיסָה 	

סִירֹוּפ  • ט ּתְִמיסָה & 	 דֶּפַלֶפְּ

•רֹווָאכֹול נֹוזֵל 	
•רִיוֹוטְרִיל טִיּפֹות  	
•רִיסְפֹונְד ּתְִמיסָה 	

•רִיסְּפֵרְדַל )כל המינונים( ּתְִמיסָה 	
•רֵקְסִיטֹול ּתְִמיסָה 	
•רֹובָאִמיצִין סִירֹוּפ 	
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TEMIGRAN TABS•	

TEMODAL •	 CAPS )כל המינונים(

TERAZOSIN TEVA •	 TABS )כל המינונים(

TERBINAFINE TEVA CAPLETS•	

TERBULIN SYRUP•	

TERIL•	 TABS )כל המינונים( 

TERIL CR•	   TABS  )כל המינונים( 

TEVACYCLINE CAPS•	

TEVAPIRIN E.C. TABS•	

THALIDOMIDE PHARMION HARD CAPS•	

THEOTARD •	 S.R. CAPS )כל המינונים( 

THEOTRIM  (•	 S.R. TABS )כל המינונים

TICLOPIDINE-TEVA TABS•	

TIMONIL 300, 600 RETARD  S.R.DIVITABS  •	

TIPTIPOT FERRIPEL-3 DROPS•	

TIPTIPOT VITAMIN D DROPS•	

TOCARE SYRUP•	

TOFRANIL TABS•	

TONIGHT TABS•	

TOPAMAX•	 TABS )כל המינונים( 

TOPAMAX SPRINKLE CAPS•	

TOPIRAMATE TEVA•	  25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg TABS

TOPITRIM•	 TABS )כל המינונים( 

TOVIAZ •	 P.R TABS )כל המינונים(

TRAMADEX DROPS•	

TRAMAL CAPS•	

TRAMAL RETARD•	 S.R. TABS  )כל המינונים( 

TRANDATE  (•	 TABS )כל המינונים

TRANXAL •	 CAPS )כל המינונים(

TRAVAMIN TABS•	

TRAZODIL •	 TABS )כל המינונים(

TREDAPTIVE  M.R  TABS•	

TRENTAL 400 S.R. TABS•	

TREXAPIN•	 SCORED TABS )כל המינונים)  

TRIBEMIN TABS•	

TRICAN•	 CAPS )כל המינונים( 

TRICARDIA TABS•	

TRICLONAM SYRUP•	

TRILEPTIN•	 F.C. TABS )כל המינונים( 

TRISEQUENS   TABS •	

TRITACE •	 TABS )כל המינונים(

TRITACE COMP •	 TABS )כל המינונים(

TRIZIVIR F.C TABS•	

TRUVADA F.C TABS•	

TUSSOPHEDRINE  NF SYRUP•	

TYKERB F.C TABS•	

UFT CAPS•	

ULSANIC TABS•	

URAMOX TABS•	

URGENIN DRAGEES•	

URIKAL SACHETS•	

URSOLIT •	 TABS )כל המינונים(

UTROGESTAN•	 SOFT GELATIN CAPS )כל המינונים( 

UVAMIN CAPS•	

VABEN TABS•	

VALCYTE TABS•	

VALETON DROPS•	

VALPORAL SYRUP•	

T-U-V V-X-Y-Z
VALTREX  F.C TABS•	

VASCACE TABS   •	

VASODIP TABS•	

VASODIP COMBO 10/10 10/20 TABS•	

VENLA TABS•	

VENLAFAXINE XR TEVA E.R CAPS•	

VENORUTON CAPS•	

VENORUTON   TABS•	

VENTOLIN   SYRUP•	

VENTOLIN   TABS•	

VERAPRESS 240 SR S.R. CAPLETS•	

VESANOID   CAPS•	

VESICARE •	 F.C   TABS (כל המינונים(

VFEND  F.C TABS•	

VIEPAX•	 TABS  )כל המינונים( 

VIEPAX XR 75 mg, 150 mg CAPLETS•	

VIMOLI SYRUP•	

VIRACEPT TABS•	

VIRAMUNE TABS•	

VIREAD F.C. TABS•	

VOLIBRIS•	 F.C TABS )כל המינונים( 

VOLTAREN ACTI-GO TABS•	

VOLTAREN S.R. 100 TABS•	

V-TALGIN DROPS & SYRUP•	

WELLBUTRIN XR •	 TABS )כל המינונים(

XANAGIS •	 TABS )כל המינונים(

XANAX  X.R. •	 E.R. TABS )כל המינונים(

XARELTO 10 F.C TABS•	

XATRAL 2.5 MG TABS•	

XATRAL SR 5 mg, 10 mg F.C. TABS•	

XEFO  (•	 F.C. TABS )כל המינונים

XELODA   TABS•	

XENAZINE 25 TABS•	

XENICAL CAPS•	

YASMIN TABS•	

YAZ F.C TABS•	

YENTREVE•	 CAPS )כל המינונים( 

ZALDIAR TABS•	

ZANIDEX 150, 300 TABS•	

ZANTAC TABS•	

ZAROXOLYN TABS•	

ZAVEDOS •	 CAPS )כל המינונים(

ZAVESCA CAPS•	

ZEFFIX TABS•	

ZEMPLAR •	 SOFT CAPS )כל המינונים(

ZETO TABS•	

ZIAGEN TABS•	

ZINCOL TABS•	

ZINNAT •	 TABS )כל המינונים(

ZODORM TABS•	

ZOFRAN •	 TABS )כל המינונים(

ZOMIG TABS•	

ZOPICLONE TABS•	

ZOTON (•	 CAPS )כל המינונים

ZOVIRAX (•	 TABS  )כל המינונים

ZOVIRAX  DISPERSIBLE TABS•	

ZYBAN S.R. TABS•	

ZYLLERGY CAPLETS•	

ZYPREXA•	 COATED  TABS )כל המינונים( 

ZYVOXID F.C  TABS•	
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יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה. 6263
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REBETOL  CAPS•	

RECITAL  •	 TABS  )כל המינונים(

REDUCTIL (•	 CAPS (כל המינונים

REKAMIDE TABS•	

REKIV TABS•	

REKOD TABS•	

RELAXINE TABS•	

RELERT (•	  TABS (כל המינונים

RELIFEX TABS•	

REMERON F.C TABS•	

REMINYL  (•	 TABS )כל המינונים

REMINYL PRC (•	 P.R CAPS (כל המינונים

REMOTIV (•	 F.C  TABS (כל המינונים

RENAGEL (•	 TABS (כל המינונים

REPAGLINIDE TEVA  TABS•	

REQUIP •	  TABS )כל המינונים(

REQUIP TILTAB TILTAB TABS•	

RESPRIM•	

RESPRIM FORTE TABS•	

RETROVIR •	 CAPS (כל המינונים(

REVATIO TABS•	

REVLIMID CAPS•	

REXITOL SOLUTION•	

REYATAZ•	 CAPS )כל המינונים(

RIDAURA TABS•	

RIDAZIN •	 TABS )כל המינונים(

RILUTEK TABS•	

RIMACTAN CAPS•	

RISPERDAL•	 TABS  &  ORAL SOLUTION )כל המינונים( 

RISPERIDEX •	 TABS )כל המינונים(

RISPOND •	 TABS  &  ORAL SOLUTION (כל המינונים)

RITALIN  S.R. TABS•	

RITALIN LA •	  M.R. CAPS )כל המינונים(

RIVOTRIL  DROPS•	

RIZALT •	 TABS (כל המינונים(

ROACCUTANE  •	 CAPS (כל המינונים(

RODENAL •	 TABS (כל המינונים(

ROGAAN  TABS•	

ROGASTI •	 TABS (כל המינונים(

ROKACET CAPLETS•	

ROKACET PLUS CAPLETS•	

ROKAL TABS & CAPLETS•	

ROKAL PLUS TABS   •	

RONEXINE (•	 TABS )כל המינונים

ROSSINI •	 TABS (כל המינונים(

ROSUVASTATIN TEVA TABS•	

ROVAMYCINE SYRUP•	

ROVAMYCINE TABS•	

ROWACHOL CAPS & LIQUID •	

ROWATINEX CAPS•	

ROXO 150 SCORED TABS•	

RYTHMEX •	  TABS )כל המינונים(

RYTHMICAL   •	 CAPS (כל המינונים(

SABRILAN TABS•	

SALAGEN TABS•	

SALAZOPYRIN TABS•	

SALAZOPYRIN EN TABS•	

SANDIMMUN•	  NEORAL SOFT GELATINE CAPS

SPIRIVA HARD CAPSULES (+ 1 HandiHaler)•	

SPRYCEL •	 F.C TABS )כל המינונים(

STATOR  TABS•	

STEROCORT TABS•	

STILNOX TABS•	

STOCRIN •	 CAPS )כל המינונים(

STOPIT CAPS•	

STUNARONE TABS   •	

SUBUTEX•	 TABS )כל המינונים( 

SUCRIN TABS•	

SUMATRIDEX •	 CAPLETS )כל המינונים(

SWISS RELIEF DUAL RELEASE    CAPS•	

SYMPHOCAL•	  HONEY AND LEMON FLAVOUR   SYRUP 

TAMBOCOR   •	 TABS )כל המינונים(

TAMIFLU •	 CAPS )כל המינונים(

TAMOFEN •	 TABS )כל המינונים(

TAMOXI 10 & 20  TABS•	

TAMSULOSIN TEVA M.R CAPS•	

TARCEVA•	 TABS )כל המינונים( 

TARGIN •	 P.R TABS  )כל המינונים(

TARIVID TABS•	

TAROCTYL •	 TABS )כל המינונים(

TASIGNA CAPS•	

TAVANIC TABS•	

TEEJEL GEL   •	

TEETH TOUGH ORAL DROPS•	

TEGRETOL TABS•	

TEGRETOL•	 CR DIVITABS  )כל המינונים( 

TELFAST•	 F.C. TABLETS  )כל המינונים( 

SEBIVO F.C TABS•	

SEDURAL TABS•	

SELEGILINE TABS•	

SENSAMOL CAPLETS•	

SERDOLECT•	 F.C TABS )כל המינונים( 

SERENADA •	 F.C TABS )כל המינונים(

SEROQUEL•	 TABS )כל המינונים( 

SEROXAT  TABS•	

SERTRALINE TEVA •	 TABS (כל המינונים(

SETRON TABS•	

SHELLY TABS•	

SHILSHUL X TABS•	

SIMVACOR •	 TABS )כל המינונים(

SINEMET CR TABS•	

SINGULAIR TABS•	

SINTROM TABS•	

SINUFED SYRUP•	

SINUFED TABS•	

SLEEP AID TABS•	

SLOW- K S.R. TABS•	

SLOW DERALIN•	 S.R CAPS )כל המינונים( 

SODIUM BICARBONATE •	 500 mg TABS

SOLIAN •	 TABS )כל המינונים(

SOLVEX SOLUTION & TABS•	

SORBON •	 TABS )כל המינונים(

SOTALOL•	 TABS )כל המינונים( 

SPASMALGIN TABS•	

SPASMEX •	 TABS )כל המינונים(

SPASMOMEN  TABS•	
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NYSTATIN READY MIX SOLUTION   •	

NYTOL CAPLETS•	

OCSAAR 12.5 mg, 50 mg  TABS•	

OCSAAR PLUS F.C  TABS•	

OFLODEX  CAPLETS•	

OFLOXACIN TEVA TABS•	

OLBETAM CAPS•	

OLMETEC •	 TABS )כל המינונים(

OMACOR CAPS•	

OMEPRADEX  •	 CAPLETS )כל המינונים(

OMEPRADEX - Z  CAPLETS•	

OMEPRAZOLE GM CAPS•	

OMNIC  S.R CAPS•	

OMNIC OCAS P.R FILM-COATED TABS•	

ONGLYZA   TABS •	

OPII SIMPLEX   TINCTURA•	

OPTALGIN TABS & DROPS  & CAPLETS•	

ORACORT PASTE•	

ORACORT E PASTE•	

ORALTEN TROCHE LOZENGES•	

ORAP FORTE TABS•	

ORSINON TABS•	

ORTHO CYCLEN TABS•	

OSMO ADALAT •	 S.R. TABS  )כל המינונים(

OSPOLOT TABS•	

OTAREX TABS•	

OXACATIN SYRUP•	

OXOPURIN CAPLETS•	

OXYBUTYNIN GM TABS•	

OXYCONTIN•	 C.R. TABS )כל המינונים( 

PAMID TABS•	

PANADOL CAPLETS•	

PANCREASE  E.C CAPS•	

PANKREOFLAT COATED TABS•	

PAPAVERINE HCL •	 TABS )כל המינונים(

PARAMOL CAPLETS •	

PARAMOL •	 AF & SHIUL DAY & NIGHT CARE CAPLETS

PARAMOL •	 AF DAY & NIGHT CARE CAPLETS 

PARAMOL PLUS CAPLETS•	

PARILAC •	 CAPS & TABS )כל המינונים(

PAROTIN  •	 TABS )כל המינונים(

PAROXETINE TEVA •	 SCORED TABS (םינונימה לכ)

PARTANE •	 TABS )כל המינונים(

PAXXET 20 mg, 30 mg  TABS•	

PEGLAX NEUTRAL POWDER 250 gr•	

PENEDIL•	 E.R  TABS  )כל המינונים( 

PEN-RAFA•	  VK FORTE  POWDER FOR SYRUP & CAPLETS

PENTASA•	 S.R   TABS & SACHETS (םינונימה לכ) 

PENTOXIFYLLINE-TEVA E.R TABS•	

PERCOCET •	 TABS  )כל המינונים(

PERDIX •	 TABS )כל המינונים(

PERGOLIDE •	 TEVA (םינונימה לכ) SCORED TABS

PERIDOR  •	 TABS )כל המינונים(

PERMIXON CAPS•	

PERPHENAN •	 TABS  )כל המינונים(

PERTUSSOL SYRUP•	

PHANALGIN  TABS•	

PHENOBARBITONE•	 TABS )כל המינונים( 

PROMETHAZINE 0.1 %  SYRUP •	

PROMETHAZINE EXPECTORANTS SYRUP•	

PROMNIX CAPS•	

PRONESTIN LIQ•	

PROPECIA TABS•	

PROPYL-THIOCIL   TABS•	

PROTHIAZINE   TABS   •	

PROTHIAZINE EXPECTORANT SYRUP•	

PROTHIAZINE SYRUP•	

PROTOCIDE  TABS•	

PROVERA •	 TABS )כל המינונים(

PROVIGIL TABS•	

PROVIRON  TABS•	

PROXOL FORTE TABS•	

PROZAC CAPS•	

PRYSOLINE  TABS•	

PURI-NETHOL TABS•	

PYRIDOSTIGMINE TABS•	

QUINIDINE SULFATE  TABS•	

QUININE SULFATE•	

RAFASSAL •	 TABS & CAPLETS  )כל המינונים(

RAFATHRICIN + BENZOCAINE LOZENGES•	

RAMIPRIL PLUS TEVA TABS•	

RAMIPRIL TEVA  TABS•	

RAMITENS  •	  CAPS   )כל המינונים(

RAMITENS PLUS •	  TABS (כל המינונים(

RAPAMUNE    COATED TABS•	

RASILEZ •	 F.C TABS (כל המינונים(

RAZIN CAPS•	

PILKA   DROPS•	

PINDEN   TABS•	

PK-MERZ   TABS•	

PLAQUENIL SULFATE TABS•	

PLAVIX 75 mg, 300 mg  TABS•	

POINT  F.C TABS•	

POLYCOSE  POWDER •	

POSTINOR NEW   TABS•	

PRADAXA  •	 CAPS )כל המינונים(

PRAMIN   TABS•	

PRANDASE •	 TABS )כל המינונים(

PRAVALIP •	   TABS    )כל המינונים(

PRAVASTATIN TEVA  •	 TABS )כל המינונים( 

PREDNISOLONE•	  ACETATE )כל המינונים( TABS

PREDNISONE (•	 TABS (כל המינונים

PRESSOLAT•	 TABS (כל המינונים( 

PREZISTA TABS•	

PRIMOLUT-NOR TABS•	

PRIMONIL   TABS•	

PRIZMA •	 F.C. TABS (כל המינונים(

PROCOR  TABS•	

PRO-CURE   TABS•	

PROFENID •	 CAPS (כל המינונים(

PROFEX •	 TABS )כל המינונים(

PROFITEN TABS•	

PROGRAF •	 CAPS )כל המינונים(

PROGYLUTON TABS•	

PROGYNOVA TABS   •	

PROLOL  (•	 TABS )כל המינונים



-M- -N-

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה. 6667

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה.

MEMANTINE TEVA   SCORED TABS•	

MEMORIT  TABS•	

MEMOX TABS   •	

MEPRO TABS•	

MERCAPTIZOL TABS•	

MERCILON TABS•	

MEROKEN NEW SOL•	

MESTINON DRAGEES •	

MESULID  CAPLETS•	

METFORMIN TEVA  TABS•	

METHADONE •	 5% CONCENTRATED SOLUTION

METHAZOLAMIDE TEVA  TABS•	

METHERGIN TABS•	

METHOTREXATE  Wyeth TABS•	

METHOTREXAT EBEWE TABS•	

METHOZANE TABS•	

METHYLPHENOBARBITAL TABS•	

METOPIRONE CAPS•	

METROGYL ORAL TABS•	

MICAL TABS •	

MICRODIOL  TABS•	

MICROGYNON 30 TABS•	

MICROLUT TABS•	

MICROPIRIN •	 75 mg, 100 mg E.C. CAPLETS

MIDRO TEA•	

MIFEGYNE TABS•	

MIFLONIDE CAPS (inhalation powder)•	

MIGRALEVE TABS•	

MILK OF MAGNESIA SUSPENSION •	

MIMPARA (•	 F.C TABS (כל המינונים

MINESSE F.C. TABS•	

MINIRIN •	 SOLUTION & TABS )כל המינונים(

MINOCLIN CAPS•	

MINOCYCLINE •	 CAPS )כל המינונים(

MINOXIDIL TABS•	

MINULET TABS•	

MIPHAR TABS•	

MIRO •	  TABS (כל המינונים(

MIRTAZAPINE TEVA (•	  TABS (כל המינונים

MIZOLLEN TABS•	

MODAL CAPS•	

MODAL FORTE TABS•	

MONOCORD •	 MONOCORD (םינונימה לכ) TABS

MONOCORD 50 SR  TABS •	

MONOLONG •	 S.R. CAPS  )כל המינונים(

MONONIT •	  TABS )כל המינונים(

MONONIT RETARD 50 S.R. CAPS•	

MOTILIUM TABS•	

MOVEX SOLUTION•	

MOVEX TABS•	

MOXYPEN CAPS•	

MOXYPEN  FORTE CAPS•	

MOXYPEN FORTE  SUSPENSION   •	

MOXYVIT CAPS•	

MOXYVIT FORTE CAPS•	

MSUD ANALOG POWDER•	

MUCOLESS SOLUTION & TABS•	

MUCOLIT CAPLETS•	

MUCOMED SYRUP•	

MULTAQ TABS•	

MUSCOL TABS  •	

MYCOBUTIN CAPS•	

MYCOPHENOLATE TEVA  TABS•	

MYFORTIC  •	 TABS )כל המינונים(

MYLERAN TABS•	

NABUCO TABS•	

NAPRIZIDE •	 5 mg/12.5 mg; 10/mg/25 mg TABS

NAPROXEN SODIUM SP  F.C TABS•	

NAPROXI •	 TABS )כל המינונים(

NARAMIG TABS•	

NAROCIN TABS•	

NAVELBINE •	 SOFT CAPS )כל המינונים(

NAXYN TABS•	

NEOBLOC TABS•	

NEOMYCIN TABS•	

NEOTIGASON  •	  CAPS )כל המינונים(

NERVEN DRAGEES•	

NEULEPTIL CAPS•	

NEUROBETIC COATED CAPLETS•	

NEURONTIN •	   CAPS )כל המינונים(

NEXAVAR F.C TABS•	

NEXIUM (•	 TABS )כל המינונים

NICOTINIC ACID   TABS•	

NIFEDILONG •	  TABS )כל המינונים(

NIFEDIPINE-TEVA•	 E.R  TABS  )כל המינונים( 

NIMOTOP TABS•	

NIRVAXAL TABS•	

NITAN TABS•	

NITROLINGUAL METERED DOSE SPRAY•	

NIZORAL TABS•	

NOCTURNO F.C  TABS•	

NOCTURNO L.S. (Low Strength)  F.C  TABS•	

NORDETTE TABS   •	

NORIT TABS•	

NORLEVO TABS•	

NORLIP F.C  TABS•	

NORMALAX POWDER•	

NORMALOL •	  TABS )כל המינונים(

NORMITEN •	  TABS )כל המינונים(

NORMOPRESAN TABS•	

NORPROLAC•	 TABS )כל המינונים( 

NORTYLIN •	 TABS )כל המינונים(

NORVASC •	 TABS )כל המינונים(

NORVIR  SOFT CAPS & SOLUTION•	

NOVERIL DRAGEES•	

NOVICARBON TABS•	

NOVITROPAN  TABS•	

NOVOFEM TABS•	

NOVOLAX SYRUP•	

NOVONORM•	  TABS )כל המינונים( 

NUMBON TABS•	

NUROFEN TABS•	

NUROFEN COLD & FLU TABS•	

NUROFEN FORTE TABS•	

NUROFEN PLUS TABS•	

NUSSIDEX TABS•	



H-I-J-K-L L-M

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה. 6869

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה.

HYDROCORTISONE TABS•	

HYPNODORM   TABS•	

HYTRIN •	    TABS )כל המינונים(

IBUFEN •	 CAPLETS )כל המינונים(

IBUPROFEN 200 mg   •	

IBUPROFEN FORTE CAPLETS•	

IKACLOMIN TABS•	

IKACOR •	 TABS )כל המינונים(

IKAPRESS•	 S.R  TABS )כל המינונים( 

IMITREX •	 TABS )כל המינונים(

IMODIUM CAPS•	

IMOVANE TABS•	

IMURAN•	 F.C TABS )כל המינונים(

INDOMED CAPS •	

INDOVIS CAPS•	

INSPRA •	 F.C TABS )כל המינונים(

INTELENCE   TABS•	

INVEGA •	 E.R  TABS  )כל המינונים(

INVIRASE  CAPS & TABS •	

IRESSA TABS•	

ISENTRESS F.C TABS•	

ISOKET •	 SPRAY METERED DOSE SPRAY 

ISOLONG (•	 S.R. CAPS )כל המינונים

ISONIAZID  TABS•	

ITRANOL CAPS  •	

IXEL •	 CAPS )כל המינונים(

JANUET  •	 TABS  )כל המינונים(

JANUVIA•	 TABS )כל המינונים( 

JUNGBORN •	 GRANULES & TEA BAGS

JURNISTA •	 E.R TABS )כל המינונים(

KALBETEN SUSPENSION•	

KALBETEN FORTE  SUSPENSION & TABS•	

KALGARON FORTE LOZENGES •	

KALGARON •	 MINT & ORANGE & STRAWBERRY LOZENGES

KALURIL TABS•	

KANK-A LIQ•	

KAOPECTIN SUSPENSION•	

KARIN •	 TABS )כל המינונים(

KAYEXALATE  PWDR. FOR SUSPENSION•	

KEMADRIN  TABS •	

KEPPRA•	 F.C TABS  )כל המינונים( 

KIVEXA F.C TABS•	

KLACID FILM TABS & PEDIATRIC SUSPENSION•	

KLARIDEX CAPLETS•	

KLIOGEST TABS•	

KONSYL E•	 ASY MIX (Sugar Free)  & ORANGE POWDER 

KUKIDENT CREAM & TABS•	

KUVAN SOLUBLE TABS•	

KYTRIL TABS•	

LAEVOLAC  SOLUTION•	

LAMICTAL•	  DISPERSIBLE&CHEWABLE   TABS (םינונימה לכ) 

LAMISIL TABS •	

LAMOGINE •	 DISPERSIBLE &CHEWABLE  TABS (םינונימה לכ)

LANOXIN PG ELIXIR•	

LANSO (•	 CAPS (כל המינונים

LANSOPRAZOLE TEVA •	 CAPS (כל המינונים(

LANTON •	 GASTRO-RESISTANT CAPS )כל המינונים(

LANVIS TABS •	

LARIAM TABS•	

LAXADIN TABS•	

LAXATIVE COMPOUND DRAGEES•	

LAXIKAL FORTE TABS•	

LAXOPOL CAPLETS•	

LENITIN TABS•	

LEPONEX •	 TABS )כל המינונים(

LERCAPRESS TABS•	

LESCOL •	 CAPS  )כל המינונים(

LETROZOLE TEVA TABS•	

LEUCOVORIN TABS•	

LEUKERAN F.C TABS•	

LEVETIRACETAM TEVA SCORED TABTS•	

LEVETRIM TABS•	

LEVITRA •	 TABS  )כל המינונים(

LEVO TABS•	

LEVOFLOXACIN TEVA TABS•	

LEVOPAR PLUS •	 CAPS )כל המינונים(

LEXIVA F.C TAS•	

LICARBIUM TABS •	

LIPANOR CAPS•	

LIPITOR •	 F.C. TABS )כל המינונים(

LIVIAL TABS•	

LODENE COATED TABS•	

LOPERID CAPS •	

LOPERIUM CAPS  •	

LOPI-CARE  TABS•	

LOPRESOR DIVITABS•	

LOPREX CAPLETS•	

LORASTINE TABS•	

LORATADINE TABS•	

LORIVAN  TABS•	

LOSARDEX •	 TABS )כל המינונים(

LOSARTAN TEVA TABS •	

LOSARTAN PLUS TEVA •	 12.5 mg, 50 mg TABS 

LOSARTAN PLUS  TABS•	

LOSEC •	 CAPS )כל המינונים(

LOTAN  •	 TABS )כל המינונים(

LOTAN PLUS TABS•	

LOXAVIT •	 CAPS )כל המינונים(

LOZAPINE •	 TABS )כל המינונים(

LUSTRAL  •	 TABS )כל המינונים(

LYRICA •	 CAPS )כל המינונים(

LYRINEL (•	      C.R TABS )כל המינונים

M.I.R •	 TABS  )כל המינונים(

MALARONE •	  FOR ADULTS TABS & PAEDIATRIC TABS

MARONIL DRAGEES•	

MARONIL 75 SR TABS•	

MAXIBONE•	 TABS )כל המינונים( 

MCR•	  C.R. TABS )כל המינונים( 

MCR-UNO •	    C.R. CAPS )כל המינונים(

MCT OIL•	

MEDROL  TABS•	

MEGA GLUFLEX CAPLETS  •	

MEGA GLUFLEX with MSN CAPLETS•	

MEGAXIN TABS•	

MELIANE TABS•	

MELODIL  •	 F.C TABS )כל המינונים(



D-E-F F-G-H

ERDOTIN CAPS•	

ERGAMISOL TABS  •	

ERYTHRO-TEVA (•	 TABS  )כל המינונים

ESCITALOPRAM TEVA SCORED TABS•	

ESTELLE-35 TABS•	

ESTO (•	 F.C. TABS  )כל המינונים

ESTRACYT CAPS•	

ESTROFEM  •	 TABS )כל המינונים(

ETODOLAC ER TEVA •	 E.R TABS )כל המינונים(

ETODOLAC TEVA TABLETS•	

ETOPAN  (•	 TABS )כל המינונים

ETOPAN XL •	 E.R TABS  )כל המינונים(

EUCARBON TABS•	

EUCREAS  F.C. TABS•	

EVIANA TABS•	

EVISTA TABS•	

EVITOL  •	 CAPS & TABS )כל המינונים(

EXELON •	 CAPS )כל המינונים(

EXFORGE •	 F.C TABS )כל המינונים(

EXIDOL CAPLETS•	

EXJADE•	 DISPERSIBLE TABS )כל המינונים( 

EZETROL TABS•	

FAMO (•	 F.C TABS (כל המינונים

FAMOTIDINE  20 F.C TABS•	

FASIGYN TABS •	

FAVOXIL (•	 TABS (כל המינונים

FEMARA F.C TABS•	

FEMINET TABS•	

FERRIFOL TABS •	

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה. 7071

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה.

DONEPEZIL TEVA (•	    TABS  (כל המינונים

DOPICAR TABS•	

DOSTINEX  TABS•	

DOVERI  TABS  •	

DOXALOC (•	 TABS  (כל המינונים

DOXIBIOTIC CAPS •	

DOXY 10 CAPS•	

DOXYLIN TABS•	

DUPHASTON  TABS+B400•	

D-VIT TABS•	

EASYLAX TABS•	

EBIXA TABS •	

EDRONAX TABS•	

EFEXOR XR •	     E.R CAPS (כל המינונים(

EFFIENT F.C TABS •	

EGG PLUS POWDER •	

ELATROL  (•	 TABS (כל המינונים

ELATROLET   TABS•	

ELTROXIN (•	 TABS (כל המינונים

EMEND  (•	 CAPS (כל המינונים

EMETICS CAPS•	

EMILIY  TABS•	

ENALADEX (•	 TABS (כל המינונים

ENALAPRIL (•	 TABS (כל המינונים

ENCYPALMED  DRAGEES•	

EN TOCORT CAPS•	

ENTUMIN  TABS•	

EPANUTIN CAPS•	

EPIVIR •	 F.C   TABS )כל המינונים(

FERRIPEL-3 SYRUP•	

FERRIPROX F.C TABS•	

FERRO 15 SYRUP•	

FEXOFENADINE TEVA  •	 F.C TABS )כל המינונים(

FINASTERIDE TEVA TABS•	

FLAME TABS•	

FLAREX SUSPENSION  •	

FLORET TABS•	

FLORILAX  HARD GELATINE CAPS•	

FLUANXOL TABS•	

FLUCANOL •	 CAPS )כל המינונים(

FLUCONAZOLE CAPS•	

FLUCONAZOLE TEVA CAPS •	

FLUDARA ORAL TABS•	

FLUTAMIDE-TEVA TABS•	

FLUTINE CAPS•	

FOLEX 400 NEW FORMULATION CAPS•	

FOLIC TABS•	

FOLIC ACID •	 TABS  )כל המינונים(

FOSALAN  •	  TABS )כל המינונים(

FOSALAN ONCE WEEKLY 70 mg TABS•	

FOSAVANCE TABS•	

FOSRENOL •	 CHEW. TABS )כל המינונים(

FRESCO TABS•	

FRISIUM TABS•	

FUCIDIN TABS•	

FUSID TABS•	

GABAPENTIN TEVA •	 CAPS )כל המינונים(

GALVUS TABS•	

GARGOL SOLUTION•	

GASTRO•	 F.C. TABS )כל המינונים(

GAZIM X TABS•	

GEODON •	 CAPS )כל המינונים(

GERELAX SYRUP •	

GILEX •	 CAPS (כל המינונים(

GLIBETIC  TABS•	

GLIVEC F.C TABS & CAPS •	

GLUBEN TABS•	

GLUCOMIN CAPLETS•	

GLUCOPHAGE CAPLETS•	

GLUCO-RITE TABS   •	

GLUFOR TABS•	

GLYPHYLLIN TABS•	

GRIFULIN FORTE TABS  •	

GUTRON TABS•	

GYNERA TABS•	

HALCION TABS•	

HALDOL  DROPS & TABS•	

HALOPER  •	 TABS )כל המינונים(

HARMONET  TABS•	

HEPSERA TABS  •	

HEXAKAPRON TABS•	

HIPREX TABS•	

HISTAFED DRAGEES •	

HISTAFED EXPECTORANT SYRUP•	

HISTAZINE TABS•	

HYCAMTIN HARD CAPS•	

HYDERGIN TABS•	



C C-D

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה. 7273

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה.

BROTIZOLAM TEVA TABS•	

B-SIX 300 TABS•	

BUDESON E.C. CAPS•	

CABASER•	 TABS )כל המינונים( 

CADEX  •	   TABS & CAPLETS )כל המינונים(

CAFERGOT  TABS•	

CALCILESS E.C. TABS•	

CALMANERVIN ELIXIR & TABS•	

CALTRATE 600 E.C. TABS  •	

CALTRATE 600 + VIT. D E.C. TABS•	

CAPTOPRIL TEVA •	  TABS )כל המינונים(

CARBOSYLANE CAPS•	

CARDILOC •	 TABS )כל המינונים(

CARDIOPIRIN TABS•	

CARDORAL  •	 TABS )כל המינונים(

CARDOXIN FORTE  TABS •	

CARTIA E.C.  TABS •	

CARVEDEXXON •	  TABS )כל המינונים(

CARVEDILOL TEVA •	      TABS )כל המינונים(

CASODEX •	  TABS )כל המינונים(

CATAFLAM TABS•	

CEFALOR •	 CAPS )כל המינונים(

CEFORAL •	  CAPS )כל המינונים(

CEFOVIT •	 CAPS )כל המינונים(

CEFURAX •	 F.C. TABS )כל המינונים(

CELCOX •	 CAPS )כל המינונים(

CELEBRA •	 CAPS )כל המינונים(

CELECOXIB TEVA •	 TABS )כל המינונים(

CELLCEPT•	 CAPS )כל המינונים( 

CELSENTRI •	 TABS )כל המינונים(

CEMIDIN •	 TABS & CAPLETS )כל המינונים(

CEPADONT  SOLUTION•	

CERAZETTE TABS•	

CEROXIM •	     TABS )כל המינונים(

CERTICAN    (•	  TABS )כל המינונים

CHAMPIX (•	    TABS )כל המינונים

CIALIS •	 F.C TABS )כל המינונים(

CILARIL•	 TABS )כל המינונים( 

CILARIL PLUS  TABS•	

CILAZAPRIL PLUS TEVA  SCORED TABS •	

CILAZAPRIL TEVA •	  TABS )כל המינונים(

CIPRALEX •	   F.C TABS )כל המינונים(

CIPRAMIL •	 TABS )כל המינונים(

CIPRODEX •	 TABS & CAPLETS )כל המינונים(

CIPROGIS •	 TABS )כל המינונים(

CIPROGIS 125 mg F.C TABS•	

CIRCADIN P. R TABS•	

CITALOPRAM TEVA SCORED TABS•	

CLARINASE REPETABS TABS•	

CLARITHROMYCIN •	 TEVA )כל המינונים( TABS

CLONEX  •	 TABS )כל המינונים(

CLONNIRIT TABS•	

CLOOD TABS•	

CLOPIDOGREL TEVA TABS•	

CLOPIXOL ORAL DROPS  &  TABS •	

CODABROL SYRUP & TABS•	

COD-ACAMOL •	 TABS )כל המינונים(

COD-GUAIACOL SYRUP•	

CODICAL TABS•	

CO-DIOVAN •	 F.C   TABS  )כל המינונים(

CODIVIS S.R. CAPS•	

COLCHICINE  TABS•	

COLDEX  CAPLETS & TABS•	

COLESTID   POWDER•	

COLOTAL TABS•	

COLPERMIN E.C HARD GELATIN CAPS•	

COMBIVIR TABS•	

CONCERTA •	 E.R  TABS (כל המינונים(

CONCOR •	 TABS )כל המינונים(

CONVERTIN •	  TABS )כל המינונים(

COPEGUS TABLETS 200 MG•	

CORALAN F.C  TABS•	

CORTISONE ACETATE TABS•	

COUMADIN •	   TABS )כל המינונים(

CREON  •	 CAPS )כל המינונים(

CRESTOR •	  TABS  )כל המינונים(

CRIXIVAN •	 CAPS )כל המינונים(

CURATANE •	  CAPS )כל המינונים(

CYCLOSPORINE  SOFT GELATINE CAPS•	

CYMBALTA  •	 G.R CAPS )כל המינונים(

CYPRON •	 TABS (כל המינונים(

CYSTADANE ORAL SOLUTION•	

CYTOTEC TABS•	

DALACIN •	 CAPS )כל המינונים(

DANOL 200 CAPS•	

DEKINET  TABS•	

DENTIN SOLUTION•	

DEPALEPT •	  E.C TABS  &  SOLUTION  &  SYRUP &  TABS

DEPALEPT CHRONO S.R.  TABS•	

DEPREXAN DRAGEES•	

DERALIN  •	 TABS  )כל המינונים(

DETRUSITOL SR   •	 CAPS  )כל המינונים(

DEXAMETHASONE    •	 TABS  )כל המינונים(

DEXAMOL CAPLETS•	

DEXAMOL COLD •	 DAY & NIGHT CARE  CAPLETS

DEXAMOL KID •	 RASPB. FLAV. & SUGAR FREE   SYRUP

DEXAMOL•	  KID SYRUP RASPB. FLAV. SYRUP

DEXAMOL PLUS   CAPLETS•	

DEXAMOL PM   CAPLETS•	

DEXAMOL SINUS •	 DAY & NIGHT CARE CAPLETS

DIABITEX TABS  •	

DIACEREIN TEVA CAPS•	

DIANE 35 TABS•	

DIATRIM CAPS•	

DIAZ •	   TABS (כל המינונים(

DIBENYLINE CAPS•	

DIDRONEL TABS•	

DIGOXIN-ZORI   TABS•	

DILATAM •	   TABS )כל המינונים(

DILATAM 120 SR TABS  •	

DILATAM 240 CD TABS•	

DILTIAZEM TEVA TABS•	

DIOVAN  •	 F.C  TABS )כל המינונים(

DISEPTYL  TABS  &  SUSPENSION•	

DISEPTYL FORTE  CAPLETS•	

DISOTHIAZIDE  TABS•	



A A-B

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה. 7475

יש לזכור, במידה והחולה מקבל תרופה שאינה כתובה בחוברת והרופא קובע שתרופה זו הכרחית, ובפרט אותם חולים 
שמקבלים את התרופה באופן קבוע, יש לקחתה.

A.S.A. PIRIN 325 MG E.C   TABS•	

ABILIFY  5 & 10 & 15 & 30   TABS•	

ABITREN   S.R   TABS•	

ABROL  TABS•	

ABROLET SYRUP•	

ACAMOL   CAPLETS & TABS•	

ACAMOL TO-GO   CAPLETS•	

ACAMOL•	  TSINUN & SHAPA'AT DAY & NIGHT  CAPLETS

ACAMOL•	  TSINUN CLASSIC DAY & NIGHT CAPLETS

ACAMOLI•	  FOR BIG KIDS STAWBERRY FLAVOUR  SYRUP

ACAMOLI •	 FRUIT & RASPBERRY & STRAWBERRY FLAVOUR SYRUP

ACAMOLI •	 SUGAR FREE STRAWBERRY &  FRUIT FLAVOR SYRUP

ACAMOLI •	 COLD RASPBERRY & STRAWBERRY FLAVOR SYRUP

ACERIL•	 TABS )כל המינונים( 

ACETOSAL TABS•	

ACROSE •	 TABS )כל המינונים(

ACTIQ •	 ORAL TRANSMUCPSAL LOZENG  (םינונימה לכ)

ACTIVELLE  F.C  TABS•	

ACTONEL F.C  TABS•	

ACTONEL ONCE A WEEK  F.C  TABS•	

ACYCLO-V  •	  TABS )כל המינונים(

ADEX CAPLETS•	

ADEX FORTE  CAPLETS•	

ADIZEM CD C.R  CAPS•	

ADOLAN  LIQ•	

AERIUS  TABS•	

AFALPI  SYRUP•	

AFINITOR  TABS•	

AGGRENOX  CAPS•	

AGIOCUR  GRANULES•	

AGIOLAX  GRANULES•	

AGRYLIN  CAPS•	

AHISTON  TABS•	

AHISTON COMPOUND   DROPS •	

ALCINAL (NEW) SYRUP•	

ALDACTONE   TABS•	

ALDOLOR CAPLETS  &  TABS•	

ALDOMIN   TABS•	

ALDOSPIRONE  (•	 TABS  )כל המינונים

ALENDRONATE -•	  TEVA )כל המינונים( TABS

ALFU-KAL XL   TABS   •	

ALFUZOSIN ER TEVA   E.R  TABS•	

ALFUZOSIN •	 WINTHROP XL10 MG E.R TABS

ALGOLYSIN FORTE TABS •	

ALKASOLVE  E.C TABS•	

ALKERAN   TABS•	

ALLERGY-CARE TABS•	

ALLERGYX  TABS•	

ALLORIL•	 TABS )כל המינונים( 

ALPHA D3 DROPS•	

ALPRALID •	 TABS   )כל המינונים(

ALPROX •	  TABS   )כל המינונים(

AMARYL •	 TABS )כל המינונים(

AMIODACORE   TABS•	

AMLODIPINE TEVA •	  TABS )כל המינונים(

AMLOW •	  TABS   )כל המינונים(

AMOXI CAPS•	

AMOXICLAV-TEVA•	 TABS )כל המינונים( 

ANACRODYNE TABS•	

ANADENT GEL•	

ANAFRANIL TABS•	

ANAFRANIL SR   TABS•	

ANASTROZOLE INOVAMED  F.C  TABS•	

ANASTROZOLE TEVA   TABS•	

ANDROCUR   •	 TABS    )כל המינונים(

ANDROXON   TESTOCAPS•	

ANGELIQ  F.C   TABS•	

AQUADON•	 TABS   )כל המינונים( 

ARAVA•	 TABS   )כל המינונים( 

ARCOXIA •	 TABS  )כל המינונים(

ARICEPT  •	 TABS )כל המינונים(

ARIMIDEX   TABS•	

AROMASIN TABS•	

ART 50   CAPS•	

ARTHROTEC   •	 TABS )כל המינונים(

ARTOFEN  •	 TABS  )כל המינונים(

ASACOL•	 TABS )כל המינונים( 

ASENTA •	 F.C   TABS  )כל המינונים(

ASPEX   TABS•	

ASPIRIN •	 TABS )כל המינונים(

ASSIVAL•	 TABS  )כל המינונים( 

ATACAND  •	 TABS )כל המינונים(

ATACAND PLUS   TABS•	

ATORVASTATIN TEVA•	 F.C.TABS  )כל המינונים( 

ATZIRUT X  TABS•	

AUGMENTIN  •	 TABS )כל המינונים(

AUGMENTIN BID 875 mg TABS•	

AVANDAMET •	 TABS )כל המינונים(

AVANDIA •	  TABS )כל המינונים(

AVAZINC TABS  •	

AVILAC SYRUP•	

AVODART  SOFT CAPS•	

AZENIL  CAPS•	

AZOPI  TABS•	

BABY A+D DROPS •	

BABY GEL DAY & NIGHT ORAL GEL •	

BABY GUM ORAL GEL•	

BABYZIM DROPS•	

BACLOSAL •	  TABS   )כל המינונים(

BARACLUDE  •	 F.C   TABS   )כל המינונים(

BELARA  TABS•	

BENAZEPRIL TEVA  •	 TABS )כל המינונים(

BETAREN 100  S.R. TABS•	

BETISTINE TABS•	

BETNESOL TABS•	

BEZAFIBRATE S.R. TABS•	

BICALUTAMIDE TEVA  •	 TABS (כל המינונים(

BISOLOL  •	  TABS )כל המינונים(

BONAT  TABS•	

BONDORMIN TABS•	

BONEFOS  TABS•	

BONJELA GEL•	

BONSERIN  TABS•	

BREXIN  SCORED  TABS•	

BRICALIN  ELIXIR & SOLUTION •	

BRONCHOLATE •	 PLUS NEW FORMULA TABS  
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רשימת מוצרי "דרך חיים"
"כשרים לפסח"

מקבוצת

לשירותכם 24 שעות ביממה

כללית מעמידה לשירותכם
רופא שבת וחג ללא תשלום!*
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שעות פעילותשם המרפאהעיר

אופקים 
מרפאת כללית שד' הרצל 3 אופקים,

טל: 08-9927700
 א'-ה 19:00-24:00 ו'- 18:00-24:00  

שבת-09:00-14:00, 18:00-24:00 

אלעד 
מוקד רפואי אלעד רח' רבי עקיבא 14

טל: 03-9090200

א'-ה 20:00-24:00 
בשבת וחג פתוח רצוף משעה לפני כניסת 

השבת/החג ועד צאת שבת/חג בשעה 24:00

אשדוד 

רח' רבי אליעזר בן הורקנוס 21/4
קומה א' 'מוקד הצלה', טל: 08-8664431  

פתוח רצוף מערב שבת וחג בשעה 16:00
ועד מוצ"ש או החג בשעה 22:00 

מרפאת 'ביקור רופא' רח' יגאל ידין 41
08-9750700

 א' 17:00-24:00              
 ב'-ה' 18:00-24:00                      

 ו' וערב חג - 09:00-14:00                     
שבת וחג - 17:30-24:00

ביתר עילית

מרפאת כללית רבי עקיבא 11,
טל: 02-5887555

 מוקד לילה בחול המועד, 19:00-23:00
מוצאי חגים משעה אחר צאת החג ועד 23:00 

מרפאת כללית החוזה מלובלין 4,
טל: 02-5800400

מוצ"ש משעה אחרי צאת השבת ועד 23:00

בית שמש

ט.ר.מ - יגאל אלון 1 מרכז ביג,
טל: 02-9996858

 א'-ה' מהשעה 12:00 בצהרים ועד 06:00 
בבוקר, בשבתות וחגים 24 שעות

"עזרת אחים" – נחל לכיש 2
חובש: מיום ו' בשעה 17 עד מוצ"ש בשעה 23

רופא: יום ו' 17-19, מ-23 עד 9 למחרת
שבת: )עד 9( 13-15, 19-23

נהר הירדן 38 )קומת קרקע(
חובש: מיום ו' בשעה 17 עד מוצ"ש בשעה 20

רופא: יום ו': 19-21  שבת: 9-11, 17-19

שפת אמת 33
חובש: מיום ו' בשעה 17 עד מוצ"ש בשעה 20

רופא: יום ו': 21-23  שבת: 11-13, 15-17

בני ברק

מרפאת כללית בני ברק רח' רבי עקיבא 83
טל: 03-5777222

ערב שבת וחג משעה לפני כניסת השבת/חג 
ועד 22:00 יום שבת וחג: מהשעה 14:00

עד שעה לאחר צאת השבת /חג

מרפאת כללית מרכז בעלי מלאכה
רח' הרב כהנמן 134 טל: 03-6718200

יום שבת וחג 09:00 עד 11:00

מרפאת כללית קרית הרצוג רח' צבי הרלינג 6 
א' טל:03-6155200

יום שבת וחג : 11:30-13:30

ירושלים

ט.ר.מ. רוממה, ירמיהו 80, בית יהב,
טל: 02-5093333 

24 שעות

ט.ר.מ. דרום, בית הטיילת
רח' ינובסקי 6 טל: 02-6738550

כל יום כולל שבתות וחגים 09:00-24:00

רח' הקישון 1 טבריה 04-6717622טבריה

מודיעין עילית
 

משעה לפני כניסת שבת/חג ועד מוצאי שבת/חג עזר מציון - רח' שדי חמד 34 קרית ספר             

משעה לפני כניסת שבת ועד השעה 23:00 מוצאי שבתבית יעקב "משכנות תמר" – אחוזת ברכפלד

ט.ר.מ במודיעין - רח' תילתן 8
טל: 08-9709666

 א'-ה' מהשעה 13:00 עד 06:00 
 ו' וערבי חג מהשעה 09:00-06:00

שבת וחג מהשעה 08:00 ועד 06:00
ביום ראשון או היום שאחרי החג

נתניה

מר"מ רח' רזיאל 8 נתניה, טל: 09-8320616
 א'-ה' 19:00-22:30,  ו' וערבי וחג 19:00-23:00 

שבת וחג: 09:00-13:00, 19:00-23:00

מר"מ רח' רזיאל 8 נתניה, טל: 09-8320616
ייחודי ללקוחות כללית וכולל: רפואת משפחה, 

ילדים, בדיקות מעבדה, אחיות ורנטגן

רבי מאיר מפרמישלן 37מוקד יד דניאל - לפי תיאוםעמנואל

רכסים
מרפאת כללית

רח' האירוסים 2 רכסים טל: 04-9040432
שישי וערב חג 19:00-21:00 שבת וחג 13:00 08:30

ומוקדי רפואה דחופה בשעה שהמרפאות סגורות

*מר"מים המוכרים ע"י כללית בלבד. מיום ו' בשעה 14:00 ועד יום א' בשעה 06:00 
בבוקר. בערבי חג משעה 14:00 ועד יום שלאחר החג בשעה 06:00 בבוקר ובהתאם 
לשעות הפתיחה של המר"מ. במקרים בהם המבוטח חוייב בתשלום, ינתן החזר כנגד 

חשבונית מס'/קבלה מקורית לפי תעריף השתתפות עצמית.

שם המוצר בלועזית
Vitamin E 200
Vitamin E 400
CO – Enzyme q 10
Super omega 3
Vita	flex	MSM

Vita	flex	30/180	TABS

Vita cal D

Vita cal D+Minerale

Vita cal D 600

Vit B12+Folic acid

Alpha lipoic acid

שם המוצר בעברית
E 200 ויטמין
E 400 ויטמין

קו אנזים 50 מ"ג
סופר אומגה 3 שמן דגים

ויטה פלקס מ.ס.מ
ויטה פלקס 30/180 כדור

D ויטה קל
ויטה קל D + מינרלים

D 600 ויטה קל
ויטמין B12 + חומצה פולית

ח' אלפא ליפואית



לשירותך:

מרכזי הרפואה המיידית של כללית 
פתוחים למענכם, גם בפסח

כללית מפעילה לשירותכם מגוון שירותים רפואיים בפריסה 
ארצית, הפועלים 24 שעות ביממה.

שירות רופא עד הבית

רשת מר"מים ומרפאות שבת
בפריסה ארצית פרטים בעמוד הקודם

מוקד אחיות ב-  
מכל טלפון 24 שעות

חג כשר ושמח

לכל המשפחה


