
 
 

 

 רחאל תאז בורקה ןועברב רבכ הפוריאל הירצומ תא אצייל ליחתת טיבנק – םלוע ןוקית

 ,רוצייל  ינמרגה תואירבה דרשמ םעטמ GMP-EU-ה יאפוריאה דוחיאה ןקת תא הלביקש

 הפוריאל סיבאנק ירצומ קווישו רחסמ ,אוציי

 GMP-EU יאפוריאה ןקתב יאופר סיבאנקל תופורתה לעפמ
  לארשיב םק

 הסירפה תיגטרטסא תא שממלו יאפוריאה קושל רודחל הרבחל רשפאי הז ךלהמ •

 .תופסונ תונידמלו  הפוריאל  הרבחה ירצומ  לש קווישו אוציי  ,רוציי  תללוכה תילבולגה

 ,הינמרגל  ,ןבל - לוחכ תרצות יאופר סיבאנק ירצומ אצייל  ליחתת טיבנק םלוע ןוקית •

 .בורקה ןועברב רבכ ץיוושלו הירטסוא

 תויתוהמ תועקשה ןהב םיבר םיבאשמ העיקשה הרבחה תונורחאה יצחו םייתנשב •

 רוצייהו לעפמה ינקתמו לודיגה ,הווחה ינקתמ תדמעה םשל םיכילהתבו םדקתמ דויצב

 ידי לע תופורת לעפממ שרדנה ןקתל ההזה EU-GMP-ה  ןקת לש תורימחמה תושירדב

  .יאופר סיבאנק ירצומ אוציי םשל יאפוריאה דוחיאה

 תלעופה הנושארה תילארשיה הרבחל טיבנק םלוע ןוקית תא ךופהי  הז יגטרטסא ךלהמ •

 .ינמרגה רוטלוגרה םעטמ הז ןקתב הקיזחמו ךרעה תרשרש לכב

 ןקת תא תואשונה תודדוב תוימואלניב יאופר סיבאנק תורבח תרושל תפרטצמ הרבחה

 .תחתפתמה תילבולגה היצלוגרל םאתהב אצייל רשפאמ רשא ,EU-GMP  ה

 
 
 



 
 

 
  :סלקיטוסמראפ טיבנק – םלוע ןוקית ל״כנמ ,ריפס םעוניבא ירבדל
 
 תומשגתה אוה הפוריאל ןבל לוחכ תרצות רקחמ יססובמ םייטבצמרפ יאופר סיבאנק ירצומ אוצייו רוציי״
 דע רתויב בושחה יגטרטסאה ךלהמה אוה ,יתרקויה יאפוריאה ןקתה תלבק .'הפורת אצת לארשימ' ןוזחה
  .ילארשיה סיבאנקה ףנעו טיבנק םלוע ןוקיתל ךרד תצרופ הרושבו הרבחה לש הכ
 תוידוחיי ןתמ תורוצ ןכו ,היוותה ימאתומ רקחמה יססובמ םינמשה תרדס וקוושי ,רושיאה תלבק םע
 יבחרב תחקרמה יתבב ,תירופיצב לעפמ םדקתמה יגולונכטה פ״ומב םיחתפמ ונא םתוא תומדקתמו

   .לארשיב םילפוטמה דצל םלועה יבחרב םילפוטמ לש םבאכל רוזמ ונתיו הפוריא

 שגרנו חמש ינא ,רקחמו עדמ תססובמ תילבולג תופורת תרבחל ונתכיפהל ךרדב יחרכהו ןושאר בלש והז
 ״.םיידוחייהו םימדקתמה ונרצומ םע םיפסונ םיקוושב תורחתהל ףאו תילבולג תוליעפב ליחתהל

 

 

 הקיתווה יאופרה סיבאנקה תרבח ,סלקיטוסמראפ טיבנק – םלוע ןוקית תרבח )טבנק :א״ת( - 2022  טסוגואב 22 ,ביבא לת

 תירופיצב היישעתה קראפב הרבחה לש רוצייה לעפמ יכ םויה החוויד יאופר סיבנאק קווישו רקחמ ,לודיגב תקסועה ,לארשיב

 תלבק םע .הפוריאל יאופר סיבאנק לש ירחסמ אוצייל שורדה EU-GMP -ה  ןקת תא ולביק חלמה םיב הווחב דוביעה ןקתמו

 םירצוימה הרבחה ירצומ תא אצייל םיאשר הרבחה לש לודיגה ןקתמב דוביעה ןקתמו רוצייה לעפמ ,יאפוריאה ןקתה

 .יאפוריאה דוחיאה תונידמל , EU-GMP-ה ןקתל םאתהב הרבחה לש רוצייה ינקתמב

 ןקתב הקיזחמ רשא לארשיב הדיחיה סיבאנקה תרבח הניה 1הרבחה ,הרבחה תעידי בטימל

EU-GMP ןקת קינעהל ךמסומה ינמרגה רוטלוגרה תאמ EU-GMP ןקתב הקיזחמ רשא הדיחיהו GMP-EU דוביע ןקתמל 

 .חלמה םי םורדב לודיגה תווחב יאופר סיבאנק תרצותת

 םיפקיהב הרבחה ירצומ אוצייו רוציי םכסהל םאתהב הירצומ אוציי שומימל תכרענ הרבחה ,יאפוריאה ןקתה תלבק תעמ

 .FETTE PHARMA2 םע םתחנ רשא ,ץיוושו הירטסוא ,הינמרגל םיירחסמ

 שומימל לעפת ,יאפוריאה ןקתב יאופר סיבאנק ירצומ רוצייל הכ דע המתחש םימכסהה שומימל לעפת הרבחה ,ןכ ומכ

 רוציי ימכסה לע המיתח םודיקל לעפת ןכו 3יאופר שומישל סיבאנקה םוחתב תומישיה תויגולונכט חותיפל םימכסהה

 
  .רומאכ תונב תורבח תועצמאב  1
 .051405-01-2020 אתכמסא 'סמ ,2020 יאמב 24 םוימ ידיימ חוויד האר Fette Pharma םע תורשקתהה תודוא םיטרפל  2
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 יאופר סיבאנק ינמש ,ינילק רקחמ םיססובמה הרבחה ירצומ-וק רוציי םג םהב ,םיפסונ םיילבולג

 .םיירחסמ םיפקיהב תופסונ ןתמ תורוצב יאופר סיבאנקו

 ינקתמ תדמעה םשל םיכילהתו דויצב תויתוהמ תועקשה ללכ רשא יצחו םייתנש ןב יגטרטסא ךלהמ הרבחה המילשה ךכב

 סיבאנק ירצומ אוצי םשל יאפוריאה דוחיאה ידי לע תופורת לעפממ שרדנה ןקתל ההזה EU-GMP רוציי ןקתב רוצייה

  .ומוחתב תונידמל

 .הפוריאב הרבחה ירצומ תשגנהו תילבולג תוליעפל הנוזח תא שממל הרבחל רשפאמ ןקתה תלבק

 

 :הרבחה תודוא

 הליבומהו הנושארה סיבאנקה תיקפס  ,2006 זאמ לארשיב יאופרה סיבאנקה תצולח איה סלקיטוסמרפ טיבנק םלוע ןוקית
 רתויב םלוע ןוקית הלפיט התמקה זאמ .ינרדומה יאופרה סיבאנקה םוחת תצולחכ םלועב תרכומו ינילק רקחמב ךרד תצרופ ,לארשיב
 הלקהבו םילוחב לופיטב םלועב רתויב ברה ןויסינה תלעב  איהו ,םישישק דעו םידלימ ,תולחמ ןווגמב לארשיב םילפוטמ 30,000-מ
 ומסרופ 19 םכותמ ,םיינילק-הרפו םיינילק םירקחמ 35-ל לעמו ינילק רקחמ תונש 15 הרבחל .יאופר סיבאנק תועצמאב םלבס לע
 2019-ב סלקיטוסמרפ טיבנק י”ע השכרנו 2006 תנשב המקוה םלוע ןוקית .םלועב הנושארה הרושה ןמ םייעדמה תעה יבתכב

 ףצר ,תומייק יכרע בלשמה םטסיסוקא לע הדפקה ךות ,יאופרה סיבאנקה םלוע לש ךרעה תרשרש לכב תלעופ טיבנק-םלוע ןוקית
 תפטעמ םינש ךשמב התנבנ וביבסו ,לפוטמה אצמנ היישעהו ןונכתה ,הבשחמה תבילב .הלש םירצומה תוכיאב תודיחאו ילופיט
 קיודמ ןז ותוא לע ורובע םירמוש ונאו ,קוקז אוה ול ילופיטה ףצרה יפ לע םירצומ לבקמ טיבנק-םלוע ןוקית לש לפוטמה .תידוחיי
 לש םטסיסוקאה .ורובע רתויב בוטהו ביציה ,ליעיה לופיטה תא םירציימה םיליעפ םירמוח לש םיזוחא םתוא לעב ,תישיא םאתומו

 ,יובירו לודיג תווח – תילארשי תואלקח  ,םיידוחיי םינז חותיפל יטנג פ”ומ ,םיינילק םייוסינו רקחמ ךרעמ :ללוכ טיבנק-םלוע ןוקית
 ללוכה המראפו תוריש ךרעמו ,חוקלה תיבל דע רישי עונישו רחסמ תיב ,יטסיגול זכרמ ,םדקתמ יגולונכט פ”ומו הדבעמ ,רוציי לעפמ
 .תישיא םאתומ ילופיט ףצר לע הדפקה ךות לפוטמל ץועייו הכרדה


