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 חתימה תאריך תפקיד שם

 מעריכת תיקים ד"ר נירה מיזרוצקי
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החתימות בעותק 

 המקור
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 סגן מנהלת המכון לתכשירים כימיים ר רמי קריב"ד
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 מבוא

במכון לביקורת ותקנים של חומר רפואה )להלן המכון( נבחנות בקשות להערכה מקדמית של תיקי איכות 

תהליך ההערכה המקדמית נועד לבחון  את מידת עמידתו של תיק כתנאי מקדים לקבלת תיק לרשום . 

  איכות התכשיר הדרישות הבסיסיות לרישום עפ"י ההנחיות שפורסמו.

 

 מהות .1

  .לתאר את סדרי קבלת תיק להערכה מקדמית במחלקה להערכת תיקים כימייםהינה מטרת הנוהל 

 הערכה מקדמית  מתבצעת ע"מ לוודא  את  התאמת התיק לדרישות הרישום, 

 מלא לתיק וטרינרי.     NTAמלא לתיק רישום הומני  CTD -כולל  הדרישה   ל

גשו  להערכה מקדמית, הרשימה המכון פרסם רשימת ליקויים נפוצים  שנמצאו בבדיקת  תיקים  שהו

 תעודכן במידת הצורך.  

 

 מסמכים ישימים .2

 1981תשמ"א  -פקודת הרוקחים נוסח חדש .2.1

 1986 –תקנות הרוקחים ) תכשירים( התשמ"ו  .2.2

 הגשת בקשות ביחידות להערכת תיקים במכון  18.9.2011חוזר ליצרנים /יבואנים מתאריך  .2.3

"הצהרה לגבי תנאי יצור נאותים של חומרי גלם  – 18.8.2009חוזר ליבואנים/יבואנים מתאריך  .2.4

 פעילים".

מתכונת הגשת בקשות לצורך קבלת תעודת איכות לרישום תכשירים חדשים )תכשירים כימיים(  .2.5

 20.1.2010מתאריך 

 . 19.6.2011רשימת  ליקויים  נפוצים  בתיקים המוגשים להערכה מקדמית מכתב המכון מתאריך  .2.6

 ICH M4Q - Common technical document for the registration ofהנחיות  .2.7

pharmaceuticals for human use – Quality 

הדרישות בהגשת נתוני יציבות של חומרים פעילים פרמצבטיים ותכשירים רפואיים  .2.8

 EX-007/01מוגמרים ליחידות הערכת תיקים במכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה. 

 הערכה מקדמית  –לתכשירים כימיים  רשימת תיוג להגשת בקשה ליחידה .2.9

 תיק חדש  –רשימת תיוג להגשת בקשה ליחידה לתכשירים כימיים  .2.10

 -לאיכות    ICHנהלי  .2.11

2.11.1. Stability  Q1A-F 

2.11.2. Q2 Analytical Validation  

2.11.3. Q3A-Q3D Impurities  
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2.11.4. Q6A- Specifications  

2.11.5. Q8 Pharmaceutical Development 

2.11.6. Q9 Quality risk Management  

2.11.7. Q10 Pharmaceutical Quality system 

2.11.8. Q11 Development and Manufacture of Drug Substances 

 

 הגדרות .3

הערכה ראשונית של תיק האיכות והמסמכים, שבסופה מתקבל אישור  –מקדמית  הערכה .3.1

 להגשת בקשה לרשום באגף הרוקחות.

3.2. CTD - Common Technical Documentתבנית ה .- ICH (International Conference on  

Harmonization) .להגשת תיק רישום לתכשיר רפואי 

 

  

 אחריות .4

הכולל את    CTDשל בעל הרישום אחראי להגיש תיק איכות מלא בפורמט  הרוקח הממונה .4.1

ע"פ  מכתב המכון מתאריך   (S, 3.2.P.3.2)    3ומודול  S, 2.3.P.2.3) פרקים ( 2מודול 

 לתכשירים וטרינריים(.  NTA,)ניתן להגיש תיקים במתכונת  20.1.2010

 

 השיטה .5

ע" מחלקת רשום באגף בתחילת כל שנה קלנדרית יפורסמו מועדי קבלת תיקים להערכה מקדמית  .5.1

 הרוקחות, הרשימה תכלול את התאריכים לימי  קבל ה הן  במכון והן במחלקת רשום.  

מעריך למחלקת רשום ול,1המידע הנדרש ע"פ הטבלה בנספח  את בדוא"לישלחו  הרישוםבעלי  .5.2

במכון.  את המייל יש לשלוח עד ארבעה ימי עבודה   התיקים המרכז את הטיפול בהערכה המקדמית

חוזר אישור להגשת התיק באחד  בדוא"להרוקח הממונה יקבל   .לפני יום הקבלה הראשון שפורסם

 את ההערכה המקדמית. ושיבצע ו וכן את שם מעריך התיקיםמהמועדים שיפורסמ

התיקים ישלחו במקביל, בהתאם לימי הקבלה שנקבעו, למכון ולמחלקת רישום למעט בקשה  .5.3

 לתוספת התוויה שתוגש רק למחלקת הרישום.

ביטול בקשה להערכה מקדמית ישלח במקביל לאגף הרוקחות ולמכון  )לא ניתן לבטל את הבקשה   .5.4

 יחידות(.רק באחת ה

רשימות תיוג להגשת בקשה באחריות הרוקח הממונה להכין ולשלוח להערכה תיק מלא, על פי  .5.5

 מקדמית. ליחידה לתכשירים כימיים הערכה

   .את התיקים החדשיםמחלקה להערכת תיקים כימיים לשלוח למזכירות ה/יבואן על היצרן  .5.6
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 לשלוח מספר מינונים באותו ארגז( כל תכשיר המיועד להערכה מקדמית ישלח  בארגז נפרד )אפשר  .5.7

: שם במידה ויש מספר ארגזים יש למספר אותם . על הארגז/ים יש לרשום בצורה ברורה ובולטת 

על מגיש הבקשה  למספר את הקלסרים לכל בקשה להערכה מקדמית, שם מעריך התיקים  התכשיר

 תכשיר   בצורה ברורה ובולטת. 

הממונה או שליח מטעמו יידע  את מקבל התיק במזכירות המחלקה  שהתיק מיועד להערכה   הרוקח .5.8

 מקדמית בזמן הגשת התיק.  

על ידי רכזות לא יתקבל ,  5.2הוגשה לגביו בקשה להערכה מקדמית, כאמור בסעיף תיק שלא  .5.9

 .הרישום

קח יוכל  לענות על בשלב זה הרו יקבל ממעריך התיק את רשימת החסרים שנמצאה. הממונה הרוקח  .5.10

לפי לוח הזמנים שהוגדר על במכתב של מעריך התיקים.   השאלות שהועלו ע"י מעריך התיקים

,  CTD -או עדכונים  ל נוסף חומר הגשתתתאפשר  לא, לחומר  שנמצא בתיק ותפנלה  בתשובה יש

 .1למעט מסמכים הנדרשים במודול 

במידה והתיק נדחה , טופס  .התיק קבלת/אי קבלתעל ממחלקת רשום הודעה  יקבלהרוקח הממונה  .5.11

 הסיבות לכך. הדחייה ילווה במכתב המנמק את 

עבודה, למזכירות המחלקה  ימי  שבעה תוך,   על הרוקח הממונה לשלוח לרשום שהתקבל תכשיר   .5.12

 בקשה להגשת תיוג רשימת"פ עודוגמאות    מסמכים הכוללתלהערכת תיקים בקשה לרישום חדש  

 את שביצע התיקים מעריך שם את לרשום יש המלווה במכתב .  חדש תיק כימיים לתכשירים ליחידה

 . המקדמית ההערכה

  ידי על שניתן הרישום מספר יבוטל 5.12 סעיף פי על חדש תיק לרישום בקשה למכון תשלח לא באם   .5.13

 .הרוקחות באגף הרישום מחלקת         

 ע"י הרוקח או שליח מטעמו  ייאסףלרישום  או המכון,  המחלקהתיק  שלא יתקבל  לרשום ע"י  .5.14

  EX-010B על  טופס באגף הרוקחות. מקבל התיק יחתום  שבו נבדקיום הבתוך שבעה ימי עבודה מ       

  .ויאשר שקיבל את כל החומר שהוגש להערכה מקדמית       

באחד מימי הקבלה  , הממונההגשה חוזרת ע"פ בקשת הרוקח במקרה של דחיית התיק, תתאפשר     .5.15

 .ועל פי סדרי ההגשה המפורטים בנוהל שנקבעו מראש

 נספחים: .6

 EX-010A: רשימת התכשירים המוגשים להערכה מקדמית  1נספח מס' 

 EX-010B אישור על החזרת תיק שלא התקבל לרשום:  2נספח מס' 
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 שינויים: .7

 

 

 השינוי תאריך גרסה

 מקור 02/04/2012 01

 EX-010Bטופס שינוי  1/12/2013 02

 .איחוד ימי הקבלה של מחלקת רישום באגף   5.1  03

 הסרת הצורך בצרוף דוגמאות בהגשה מדגמית.      5.5 

 והמכוןמחלקת רישום משותפת למתן תשובה      5.11

 אישור על החזרת תיק שלא התקבל לרשוםהוספת ו
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 010A-EXרשימת התכשירים המוגשים להערכה מקדמית  – 1נספח מס 

ד"ר נירה מעריכת התיקים המרכזת את הטיפול בהערכה מקדמית את הרשימה נא לשלוח ל

050- 6551734-02מס' טלפון:  nira.mizrotsky@eliav.health.gov.il  מיזרוצקי במייל 

6243576  

 מקדמיתרשימת התכשירים המוגשים להערכה 

010A-EX 

   שם תכשיר

  שם יצרן תכשיר מוגמר

  שם חומר גלם פעיל

  שם וכתובת יצרן חומר גלם פעיל

DMF/CEP לכל ספק  

 סוג הבקשה: 
מולקולה חדשה / גנרי עם זמינות / גנרי 

בלי זמינות / תוספת מינון / וטרינרי / 
 תוספות התוויה / ביוסימילר

 

  צורת מינון

)יש לציין את שם הרשות  CPPאישור 
 המנפיקה(

 

  תעדוף )במידה ורלוונטי

  מספר מינונים

  בעל הרישום

  רוקח ממונה

  טלפון להתקשרות

  תאריך קבלת הקהל המבוקש למכון

 תאריך קבלת הקהל המבוקש למחלקת 

mailto:nira.mirotsky@eliav.health.gov.il
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 הרישום

 

   010B     -EXםאישור על החזרת תיק שלא התקבל לרשו  2:   נספח  מספר

 

 

 אל: רוקח ממונה

 

 הנדון:  החזרת תיק שלא התקבל לרשום

 

 התכשיר __________________________________

 

   ___________________________הרוקחשהוגש ע"י 

  

 בשם חברת ________________________________

 

 הוחזר לבעל רישוםהתיק 

                                                                                                                        

 שם____________________

 

 תאריך__________________

 

 חתימה__________________


