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 2220עיקרי החלטות: הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

  1.202.1280 מיום

 

 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

גב' גב' איריס גינזבורג, מר ליאור ברק, הרב חיים אמסלם, ד"ר סוהיר אסדי, מר חיים אורון,  חברי הוועדה:

, ד"ר ניקי ליברמן, ד"ר אסנת לוקסנבורגופ' יונתן הלוי, פרפרופ' נטע זיו, פרופ' שלמה וינקר, הילה גרסטל, 

 . , מר רועי רייכר, פרופ' יצחק שפיראד"ר אפרת סיטי ד"ר גל מרזן,, ד"ר דוד מוסינזון, ד"ר דניאל לנדסברגר

 

 מר חיים הופרט : התנצל

 

הרוקחת  ל המרמן,ד"ר אריאד"ר עינב הורוביץ, ארצי, -מגר' ליאורה בןכגן, -ד"ר ענת בם משתתפים נוספים:

פלד, -מגר' שירה עמרד"ר אתי סממה,  גר' טל מורגנשטיין,מד"ר ג'סיקה ליבנה,  גב' אליס וכמן,נאוה וידמן, 

-גב' מאיה קרביץ, ד"ר יואב קידרמר אורי פרידלנד, ד"ר אמיר פרידנברג, מר חאלד פריג', מר חגי פיינגולד, 

 . אריאלה תורןגב' גב' רוית רוחם,  זנר,גב' יוהנה רו ,פרוטר -ד"ר דליה רבינוביץ רביב,

 

 :טכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלןבהועדה דנה 

 

 אף אוזן גרון

 שתל שבלול )קוכליארי( לטיפול בחירשות חד צדדית .1

 .A8/9דורג 

 

 ההחלפה או מההשתלה שנים 5 לאחר המעבד כולל, שמיעה שתל של חיצונית מערכת שדרוג .2

 .A8/9 דורג

 

 בריאות השן

 פול דנטלי בחבלות שיניים בילדיםטי .3

טיפולי שיניים אבחנתיים, מונעים ומשמרים וכן טיפולים משקמים זמניים לאחר חבלת שיניים 

 . 18שהתרחשה בילדים עד גיל 

 .A8/9 דורג
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 טיפול שיניים לחולים אונקולוגים המקבלים טיפול קרינתי ו/או כימותרפי  .4

בלים טיפול קרינתי ו/או כימותרפי כלולים בסל בהשתתפות טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים המק

 של המטופל. 50%עצמית של 

הבקשה לשנה זו להרחיב את המימון של סל טיפולי השיניים המקדים )טיפולים משמרים ומשקמים, 

 למימון מלא )ללא השתתפות עצמית(.  50%-לא כולל שתלים( מ

 .A8/9 דורג

 

ים המטופלים בביספוספונטים או דנוזומאב בשל מיאלומה נפוצה או טיפולי שיניים לחולים אונקולוגי .5

 הרחבת הזכאות -גרורות לעצמות 

טיפולי שיניים לחולים אונקולוגים המטופלים בביספוספונאטים או דנוזומאב בשל מיאלומה נפוצה או 

 של המטופל. 50%גרורות לעצמות כלולים בסל בהשתתפות עצמית של 

 הבקשה לשנה זו:

את המימון של סל טיפולי השיניים המקדים )טיפולים מונעים, משמרים ומשקמים, לא  להרחיב .א

 למימון מלא )ללא השתתפות עצמית(.  50%-כולל שתלים( מ

 .A8/9 דורג

ועד התרופתי טיפול מטיפול מקדים בלבד לטיפול במהלך הטיפול זכאות להרחבת תקופת ה .ב

 .שנתיים מתום הטיפול התרופתי

 . A8/9 דורג

 

 נותשו

 הוספה של מצבים רפואיים למקרי הפטור -פטור מתשלום בחדרי מיון   .6

 למקרים הבאים: –הרחבת המקרים הזכאים לפטור מלא מתשלום על טיפול בחדר מיון 

  ;הכשת נחש 

  ;עקיצת עקרב 

  חייםת מסכנ תאלרגיתגובה  ; 

 חבלת ראש עד גיל שנתיים; 

 ;חבלת ראש מעל גיל שבעים 

 פילפטי ידועהתקף אפילפטי בחולה א; 
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 פריקת לסת ; 

 היפוגליקמיה;  

  שלוש;כוויה מדרגה 

 .A8/9 ודורג

 

 הרחבת הזכאות למימון –הסעות ילדים לקבלת טיפולי דיאליזה במכונים ייעודיים לילדים  .7

כיום חולי דיאליזה )מבוגרים וילדים( הנוסעים לקבלת טיפול במחלתם, זכאים לקבל החזר בגובה דמי 

 מדמי נסיעה באמבולנס או במונית. 50%בגובה תחבורה ציבורית או 

 לילדים. םמימון מלא להסעת ילדים הזקוקים לדיאליזה במכונים ייעודייהבקשה לשנה זו להרחיב ל

 .A8/9 דורג

 

 

ולהלן ובערעורים שהוגשו  בעדכונים שונים שהתבקשו במהלך דיוני הועדה הקודמיםהועדה דנה 

 :החלטותיה

 

 שם הטכנולוגיה 
 התוויה

ירוג הוועדה ד
 בדיון המקורי

 החלטת הועדה

 DPP4מעכבי 
 2טיפול בסוכרת סוג 

A8 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Jardiance  
הרחבת מסגרת  - 2סוג טיפול בסוכרת 
 30בערך  eGFR -ההכללה בסל 

 מ"ר ומעלה 1.73מ"ל/דקה/

A8/9 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 

 שינוי בהחלטות הועדה. ללא

Victoza  
הרחבת מסגרת  - 2סוג טיפול בסוכרת 
ילדים ומתבגרים, לאחר מיצוי  -ההכללה בסל 

 או אי סבילות לטיפול במטפורמין

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. ידורג בהמשך
 

 .A8/9דורג 

Ozempic  
 2סוג  טיפול בסוכרת

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. ידורג בהמשך 
 

 .A8דורג 
 ייבדקו עלויות.
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 שם הטכנולוגיה 
 התוויה

דירוג הוועדה 
 בדיון המקורי

 החלטת הועדה

Rybelsus 
 2סוג  טיפול בסוכרת

 ידורג בהמשך 
 

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור.
 

 .A8דורג 
 ייבדקו עלויות

אוטומטית, לניטור סוכר -מערכת היברידית
ת רציף  והזלפת אינסולין מותאמת אישי

  –במעגל סגור 
 .7-18מגיל  1חולי סוכרת סוג עבור ילדים 

A8/9 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

אוטומטית, לניטור סוכר -מערכת היברידית
רציף  והזלפת אינסולין מותאמת אישית 

  - במעגל סגור
 עבור מבוגרים

A8 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

 כל חולים העונים על עבור A8/9דורג 
 אלה:

מוש קודם במשאבת אינסולין שיא. 
 ;וסנסור

  ומעלה. 8.5%של בערך  HbA1cב. 

Forxiga  
 טיפול במחלת כליה כרונית

A8/9 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Beovu  
 AMD -טיפול בניוון של המקולה על רקע גיל 

  Bevacizumabאחרי כקו טיפול מתקדם 

B6 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Ozurdex  
טיפול בפגיעה בראיה על רקע בצקת 

הרחבת מסגרת  -( DMEמקולרית סוכרתית )
ההכללה בסל כקו ראשון עבור הקבוצות 

 הבאות:
א. אנשים לאחר אירוע לבבי/מוחי כולל התקף 

 . TIA - -לב, מחלת לב איסכמית
 ב. נשים בהיריון

ג. נשים בגיל הפוריות אשר מתכננות היריון 
 בקרוב.

 ד. נשים מניקות.
ה. אנשים אשר עבור ניתוח ויטרקטומיה אשר 

נעשה לצורך טיפול בבעיות שונות של העין 
 כגון היפרדות רשתית וכיו"ב

A8/9 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 

 .B7דורג 

יפול בפעילות יתר נוירומודולציה סקרלית לט
 urge incontinence-של שלפוחית השתן ו

A8 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

 .A8/9דורג 

Spravato  
טיפול קצר טווח בתסמיני דיכאון במצב חירום 

 פסיכיאטרי על רקע של דיכאון מג'ורי

B7 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

mailto:MTIR@moh.gov.il
mailto:MTIR@moh.gov.il


 

 פרטי התקשרות באנגלית פרטי התקשרות בעברית

 ומחקר מידע, רפואיות טכנולוגיות חטיבת
 משרד הבריאות 

 9101002ירושלים  1176ת.ד.
 MTIR@moh.gov.il 

 02-6474843 פקס: 02-5080307  טל:

Medical Technology, Health Information 
and Research Directorate 
Ministry of Health  
P.O.B 1176 Jerusalem 9101002 
MTIR@moh.gov.il 
Tel: +972-2-5080307   Fax: +972-2-6474843 

 

 שם הטכנולוגיה 
 התוויה

דירוג הוועדה 
 בדיון המקורי

 החלטת הועדה

Reagila  
 טיפול בהפרעה ביפולרית 

B6 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

  –קוצב וגאלי לטיפול בדיכאון עמיד 
טיפולים  4-עבור חולים עם עמידות ל

תרופתיים החווים אפיזודות דכאוניות למרות 
( או שאינם ECTחשמל ) טיפול בנזעי

 מתאימים לטיפול בנזעי חשמל

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה. 

גירוי מגנטי חיצוני לטיפול בהפרעה טורדנית 
 כפייתית

B6 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

 שינוי בהחלטות הועדה. ללא

Selincro  
טיפול להפחתת צריכת אלכוהול במבוגרים 

 עם תלות באלכוהול

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Atomic Strattera  
 במבוגרים ADHD-טיפול ב

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Idefirix  
טיפול במושתלי כליה רגישים על מנת 

 להשתיל כליה מן המת

 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור ידורג בהמשך 
 

  .B6דורג 

מזון יעודי להשלמה תזונתית לחולים 
אונקולוגים עם אבחנת סרטן באיזור ראש 

צוואר, תירואיד, מערכת העיכול וסרטן ריאות, 
ומעלה בסיכון לתת תזונה בכל  19בגילאים 

 שלבי המחלה

A8/9 הבירור הועדה עודכנה בממצאי. 
 

ללא שינוי בהחלטות הועדה ברמת 
 הדירוג.

 שונתה הגדרת אוכלוסיית היעד:
מזון יעודי להשלמה תזונתית לחולים 
אונקולוגים עם אבחנת סרטן באיזור 

ראש צוואר, תירואיד, מערכת העיכול 
 ומעלה 19וסרטן ריאות, בגילאים 

Rinvoq 
כקו שני  Ankylosing Spondylitis-טיפול ב
ישלון בתכשירים ממשפחת מעכבי לאחר כ

TNF 

B6 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Ilaris  
 systemicטיפול בדלקת פרקים מסוג 

juvenile idiopathic arthritis -  הרחבת
מסגרת ההכללה בסל כקו ראשון ללא צורך 

 Tocilizumab-במיצוי טיפול קודם ב
 
 

B7 ממצאי הבירורהועדה עודכנה ב. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.
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 שם הטכנולוגיה 
 התוויה

דירוג הוועדה 
 בדיון המקורי

 החלטת הועדה

Saphnelo  
( SLEטיפול בזאבת אדמנתית מערכתית )

במבוגרים, בדרגה בינונית עד חמורה, אשר 
 נכשלו על טיפול סטנדרטי

B7 
 בדיקת עלויות

 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור
 

 שינוי בהחלטות הועדהללא 

Takhzyro 
 Hereditaryטיפול מניעתי כנגד התקפי 

angioedema -  הרחבת מסגרת ההכללה
 בסל

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.
 

Acarizax  
טיפול באסטמה אלרגית  משנית לאלרגיה *

 לקרדית אבק הבית
יה טיפול בנזלת אלרגית  משנית לאלרג*

 לקרדית אבק הבית

A8 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 

עבור חולים שפיתחו תגובה  A8/9דורג 
או שאינם יכולים  SCIT-משמעותית ל

 . SCITלקבל 

Nucala 
 Hypereosinophilic syndrome-טיפול ב
(HES) 

 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור ידורג בהמשך 
 

 .A8דורג 

Olumiant  
בדרגת חומרה  Atopic dermatitis-טיפול ב

 בינונית עד חמורה

B6 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Trogarzo  
עמיד לטיפולים אנטי רטרו  HIV-טיפול ב

 ויראליים אחרים

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Gardasil 9  
גרת ההכללה הרחבת מס - HPVחיסון כנגד 

 21-26גברים ונשים בגילי  -בסל 

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה. 

Abbosynagis  
הרחבת מסגרת  - RSVטיפול למניעת 
 ההכללה בסל

 כלולה כיום בסל לפי: -הקבוצה המבוקשת 
עבור פגים ומי שנולדו פגים ושלא מלאו להם 

 BPDת שנה הלוקים במחלת הריאו
(Broncho pulmonary dysplasia) 

שאובחנה אצלם על ידי צילום חזה אופייני 
שבועות  36וסימנים קליניים בגיל מתוקן של 

הריון ושנזקקו לטיפול באחד מאלה: חמצן, 
משתנים, קורטיקוסטרואידים או מרחיבי 

 סימפונות. 
 הרחבה ל"שלא מלאו להם שנתיים"

 
 

B7 ורהועדה עודכנה בממצאי הביר. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה. 
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 שם הטכנולוגיה 
 התוויה

דירוג הוועדה 
 בדיון המקורי

 החלטת הועדה

PCSK9s – , Repatha Praluent 
 מניעה שניונית – טיפול בהיפרכולסטרולמיה

 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור ידורג בהמשך
 

מניעה שניונית של  עבור A8/9דורג 
בחולים עם  אירועים קרדיווסקולריים

מ"ג/דצ"ל,  70שלהם מעל  LDLערכי 
 מיצוי טיפול בסטטינים למרות 

Leqvio (Inclisiran)  לטיפול
 בהיפרכולסטרולמיה

A8 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 
 

ייבדקו עלויות מול החלופות  A8דורג 
 הקיימות בסל.

תיקון דלף במסתם הטריקוספידלי באמצעות 
 קליפ בגישה מלעורית

B7 וצג בפני הועדה ערעור בנושאה 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה
 

תרופות אימונותרפיות בהן קיים בחלק קטן 
 מהחולים תועלת לאורך זמן

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור 

Opdivo  
טיפול בסרטן מתקדם לא נתיח או גרורתי 

מסוג אדנוקרצינומה של הושט, סרטן באזור 
 או סרטן קיבה. GEJ-ה

 כימותרפיה. בשילוב עם

 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור ידורג בהמשך 
 

 A8/9דורג 
ומעלה  CPS 5חיובי בערך  PDL1עבור 

 .ומעלה 10-ו
 החיתוך ייקבע בהמשך.

 
Keytruda  

טיפול בסרטן מתקדם מקומי לא נתיח או 
 .GEJגרורתי, של הושט או באזור 

 בשילוב עם כימותרפיה

 ידורג בהמשך 

Lonsurf  
 2בסרטן קיבה גרורתי לאחר לפחות טיפול 

 וי טיפול סיסטמיים למחלה המתקדמתקו

 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור ידורג בהמשך
 

 .A8דורג 

Lynparza 
טיפול אחזקה בחולי אדנוקרצינומה גרורתית 

 BRCA-של הלבלב המבטאים מוטציות ב
 16ומחלתם לא התקדמה לאחר לפחות 

לטינום בקו שבועות טיפול כימותרפי מבוסס פ
 ראשון

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Cabometyx  
 Childטיפול בסרטן כבד בחולים בדרגה 

Pugh A שקיבלו טיפול קודם ב-Sorafenib. 

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Stivarga  
יבלו טיפול טיפול בסרטן כבד בחולים שק

 .Sorafenib-קודם ב

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.
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 החלטת הועדה

Ayvakit  
לא נתיח או גרורתי עם  GIST-טיפול ב

 exon 18 (PDGFRA)מוטציה מסוג 

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Qinlock 
כקו טיפול מתקדם )לאחר  GIST-טיפול ב

מעכבי קינאז, כולל  3טיפול קודם בלפחות 
Imatinib) 

A8/9 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

 

  

 

mailto:MTIR@moh.gov.il
mailto:MTIR@moh.gov.il

