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  ממוניםרוקחים  לכבוד
 
 
 

 ביטול חלוקה למסלולי ייצור ברישום של תכשירים המכילים מולקולות כימיות הנדון:
 
 

 אנו שמחים להודיע על  שינוי במתכונת ההגשה של תכשירים כימיים חדשים, המיוצרים במסלולי ייצור שונים.

אין צורך בעת הגשת בקשה חדשה לרישום  (2020)וכן תיקים שהוגשו כבר במאי  2020ת תיקים של יוני החל מהגש
וכו' למספר הרישום  01, 00תכשיר המכיל חומר פעיל כימי לפצל את הבקשה לפי מסלולי ייצור שונים )סיומת 

 בפנקס(. 

הגשה של בקשות לרישום תכשירים המכילים חומר פעיל כימי תבוצע בדומה להתנהלות בבקשות לרישום תכשירים 
 ולוגי:המכילים חומר פעיל בי

 (5כל פעולות הייצור של אתרי הייצור השונים יפורטו בטופס בקשה לרישום אחד )נספח  -

  עבור כל פעולה את כלל האתרים המבצעים אותה.א'( יפרט 6דף מידע כללי לתכשיר )נספח  -

( 2020י )כולל הגשה של חודש מאבקשות לרישום תכשירים המכילים חומר פעיל כימי אשר יוגשו לאחר מועד חוזר זה 
יום וזאת על מנת להפריד מקובלת עד ה השהיית 00במקום סיומת  99יקבלו עם רישום התכשיר את סיומת הרישום 

 . במתכונת הישנה עם סיומות שונות למספרי רישום בהתאם למסלולי הייצור השוניםמבקשות  בקשות אלו

כבר  ןתכשירים עבורקשות חדשות לרישום בבשלב זה, לא ניתן לאחד מסלולים עבור תכשירים הרשומים בפנקס או 
עבור תכשירים אלו, יש להמשיך להגיש בקשות  (.2020)לפני הגשת תיקים של חודש מאי  נפתחה פניה במערכת

 כפי שהיה נהוג עד כה. ( releaseאו  quality controlבעת הוספת אתרי ייצור )מלבד אתרי למסלולי ייצור נוספים 

 כל אתרי הייצור ואת הפעולות המתבצעת בכל אתר. בתעודת איכות יש לפרט את

 בברכה,                 

 

  ד"ר דניז אינבינדר          

 מנהלת המחלקה לרישום תכשירים         
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 העתק:

 מגר' הדס רבינוביץ, מנהלת אגף הרוקחות

 הרוקחותד"ר עפרה אקסלרוד, מנהלת המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה וסגנית מנהלת אגף 

 מגר' אילנה וייס, סגנית מנהלת המחלקה לרישום תכשירים

 צוות המחלקה לרישום תכשירים

 גב' רוזט טוביאס, מחשוב, משרד הבריאות

 עו"ד שירלי אברמוביץ, לשכה משפטית, משרד הבריאות

 

 

 


