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 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

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

, ד"ר אסנת לוקסנבורגפרופ' נטע זיו, מר חיים הופרט, פרופ' יונתן הלוי, פרופ' שלמה וינקר, הילה גרסטל, 

, ד"ר גל מרזן, ד"ר אפרת סיטי, מר רועי רייכר, ד"ר דוד מוסינזון, ד"ר דניאל לנדסברגר, ד"ר ניקי ליברמן

 . פרופ' יצחק שפירא

 

מגר' טל עו"ד חגית זנבר,  ד"ר אריאל המרמן,ד"ר עינב הורוביץ, כגן, -ד"ר ענת בם משתתפים נוספים:

ד"ר שמוליק  ,פרוטר -ד"ר דליה רבינוביץפלד, מר חאלד פריג', -מגר' שירה עמרעו"ד טל נשרי,  ,מורגנשטיין

 . אריאלה תורןגב' גב' זהבה רומנו, , גב' יוהנה רוזנר קלנג,

 

 :הפרטניות המפורטות להלןטכנולוגיות בהועדה דנה 

 

 גידולים סולידיים –אונקולוגיה 

 מערכת עיכול

1. Opdivo 

 מגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

 GEJ-טיפול משלים בסרטן ושט או באזור ההבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל ל

 .בחולים עם מחלה שארית פתולוגית לאחר טיפול כימורדיותרפי ניאואדג'ובנטי

 .A8/9דורג 

 

2. Opdivo 

 מגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

טיפול בסרטן מתקדם לא נתיח או גרורתי מסוג הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל ל

 בשילוב עם כימותרפיה., או סרטן קיבה GEJ-של הושט, סרטן באזור ה אדנוקרצינומה

 ידורג בהמשך.
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3. Keytruda 

 מגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

טיפול בסרטן מתקדם מקומי לא נתיח או להבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .בשילוב עם כימותרפיה, GEJגרורתי, של הושט או באזור 

 . ידורג בהמשך

 

לקריטריונים להגדרת אוכלוסיית לקבל התייחסות המומחים הועדה מבקשת  3-ו 2לגבי בקשות 

 היעד לטיפול.

 

4. Opdivo 

 מגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

חוזר או , מתקדםלא נתיח, בסרטן  הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

לאחר טיפול קודם בכימותרפיה מבוססת , (SCC, מסוג תאי קשקש )גרורתי של הושט

 ימידינים ופלטינום.פלואורופיר

 . A8דורג 

 

5. Lonsuf 

תכשיר לטיפול בסרטן גסטרי גרורתי בחולים שקיבלו לפחות שני קווי טיפול סיסטמיים למחלתם 

 המתקדמת.

 ידורג בהמשך.

 מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי חשיבות התכשיר להתוויה.הועדה 

 

6. Enhertu 

 HER2, מתקדם מקומי או גרורתי, GEJ-טיפול בסרטן גסטרי או אדנוקרצינומה באזור התכשיר ל

 .Trastuzumabחיובי, לאחר טיפול קודם מבוסס 

 . A8/9דורג 
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7. Abraxane 

 ., בשילוב עם גמציטאביןהלבלבתכשיר לטיפול קו ראשון בסרטן גרורתי של 

 .A8דורג  –עבור כלל החולים  .א

 .A8/9דורג  – KPS 70-80עבור חולים עם סטטוס תפקודי  .ב

 

8. ynparzaL 

 , וכן כטיפול אחזקה BRCA-מולדת בבסרטן שד גרורתי עם מוטציה לטיפול הכלול בסל תכשיר 

קו ראשון והן במחלה חוזרת, הן לאחר בסרטן שחלה אפיתליאלי, חצוצרות או פריטונאלי ראשוני, 

 בהתוויות מסוימות.

אחזקה בחולי אדנוקרצינומה טיפול  הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור

מחלתם לא התקדמה לאחר טיפול אשר  BRCA-גרורתית של הלבלב עם מוטציה מולדת ב

 .כימותרפי מבוסס פלטינום בקו ראשון

 . A8/9דורג 

הניסיון שנצבר בשימוש בתכשיר בישראל ביחס הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי 

 לעדויות מהספרות. 

 

9. Cabometyx 

 תכשיר הכלול בסל לטיפול בסרטן כליה מתקדם או גרורתי, בהתוויות מסוימות.

 Child Pughכבד בחולים בדרגה לטיפול בסרטן הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

A שקיבלו טיפול קודם ב-Sorafenib . 

 . A8/9דורג 

 

10. Stivarga 

 , בהתוויות מסוימות. GISTתכשיר הכלול בסל לטיפול בסרקומה מסוג 

שקיבלו טיפול בחולים הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בסרטן כבד 

 . Sorafenib-קודם ב

  .A8/9 דורג
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11. Opdivo 

 מגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. לטיפול בתכשיר הכלול בסל 

 Child Pughבסרטן כבד בחולים בדרגה  יפולטהבקשה השנה להרחיב את מסגרת הכללה בסל ל

A שקיבלו טיפול קודם ב-Sorafenib בשילוב עם ,Ipilimumab. 

 . B7דורג 

 

12. Braftovi 

  הכלול בסל לטיפול במלנומה מתקדמת, בהתוויות מסוימות. תכשיר

ו כקטיפול בסרטן גרורתי של המעי הגס עבור הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .Cetuximabשילוב עם , בBRAF V600Eטיפול מתקדם בחולים עם מוטציה מסוג 

 .A8/9 דורג

 

13. Ayvakit 

 exon 18 (PDGFRA)לא נתיח או גרורתי עם מוטציה מסוג  GIST-טיפול בתכשיר ל

 , כתלות בסטטוס הרישום של התכשיר.A8/9דורג 

 התייחסות מהמומחים לגבי הניסיון שנצבר בשימוש בתכשיר בישראל.הועדה מבקשת לקבל 

 

14. Qinlock 

, כולל מעכבי קינאז 3כקו טיפול מתקדם )לאחר טיפול קודם בלפחות  GIST-טיפול בתכשיר ל

Imatinib). 

 .A8/9דורג 

הועדה מבקשת לקבל מענה מהמומחים האם הטיפול בתכשיר זה רלבנטי לחולים עם מוטציה מסוג 

PDGFRA. 

 

15. Pemazyre 

 FGFR2 fusion orטיפול בכולנגיוקרצינומה, מתקדמת מקומית או גרורתית, עם תכשיר ל

rearrangementלאחר לפחות קו טיפול קודם אחד ,. 

 .A8/9דורג 
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 גידולי שד

16. Nerlynx 

 HER2( בסרטן שד בשלב מוקדם extended adjuvantטיפול משלים מוארך )לתכשיר הכלול בסל 

 בהתוויות מסוימות.חיובי, 

 הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל:

לאחר  מחלה שאריתית"נמצאו לפחות ארבע בלוטות לימפה נגועות" והחלפתו ב" 3מחיקת סעיף 

 ."אדג'ובנטי-טיפול ניאו

 .A8דורג 

או  Pertuzumabהועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים לעדויות למתן התכשיר לאחר 

Trastuzumab emtansine על הזכאות  שינוי המבוקש להגדרת אוכלוסיית היעדוהשפעת ה

 הקיימת.

 

17. Phesgo 

 :בסרטן שד תכשיר לטיפול

חיובי, בשילוב עם  HER2בסרטן שד מתקדם מקומי, דלקתי או מוקדם,  ניאו אדג'ובנטיטיפול  .א

 .כימותרפיה

חיובי, בסיכון גבוה לחזרת מחלה, בשילוב עם  HER2טיפול משלים בסרטן שד מוקדם,  .ב

 כימותרפיה

, למחלה גרורתית HER2חיובי, כקו טיפול ראשון מבוסס  HER2טיפול בסרטן שד גרורתי,  .ג

 .Docetaxelבשילוב עם 

 .B7דורג  -ג' -עבור סעיפים א'

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

18. Piqray 

, בשילוב PIK3CAשלילי, עם מוטציה מסוג  HER2חיובי,  HRבסרטן שד מתקדם, תכשיר לטיפול 

ם , הכלול בסל עבור חולים ע, בחולים שמחלתם התקדמה לאחר טיפול אנדוקריניFulvestrantעם 

 , בהתוויות מסוימות.בריאהגרורות בכבד או 

ביטול המגבלה לזכאות רק למטופלים עם  –הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 גרורות בכבד או בריאה.
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 .A8דורג 

19. Halaven 

 .בהתוויות מסוימות, סרטן שד מתקדם או גרורתיהכלול בסל לטיפול בליפוסרקומה ותכשיר 

טיפול בסרטן שד מתקדם או גרורתי לאחר להבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

  .HER2 negativeעבור חולים שהם , כשל בטיפול כימותרפי קודם 

 .A8 דורג

 

20. Keytruda 

 מגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

חוזר מקומי לא נתיח או גרורתי  בסרטןטיפול בסל להבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה 

 בשילוב עם כימותרפיה., PD-L1 CPS<10המבטא  TNBCג וסמ

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

21. Enhertu 

קווי  2בחולים שקיבלו לפחות חיובי  HER2טיפול בסרטן שד לא נתיח או גרורתי מסוג תכשיר ל

 . HER2טיפול קודמים מבוססי 

 .A8/9דורג 

 

22. Tukysa 

קווי טיפול  2חיובי לאחר לפחות  HER2בסרטן שד מתקדם מקומי או גרורתי, תכשיר לטיפול 

 .Capecitabine-ו Trastuzumabבשילוב עם , HER2קודמים מבוססי 

 עבור חולים עם גרורות מוחיות. A8/9דורג 

 

23. Margenza 

 HER2קווי טיפול קודמים מבוססי  2חיובי לאחר לפחות  HER2בסרטן שד גרורתי,  תכשיר לטיפול

 בשילוב עם כימותרפיה., )מהם אחד לפחות בשלב מחלה גרורתי(

 , כתלות בסטטוס הרישום של התכשיר.B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
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24. Nerlynx 

 HER2( בסרטן שד בשלב מוקדם extended adjuvantטיפול משלים מוארך )לתכשיר הכלול בסל 

 בהתוויות מסוימות.חיובי, 

סרטן שד מתקדם או גרורתי מסוג רת ההכללה בסל לטיפול בגהבקשה לשנה זו להרחיב את מס

HER2 קווי טיפול קודמים מבוססי  2+ בחולים שקיבלו לפחותHER2  למחלתם המתקדמת, בשילוב

 .קפציטאביןעם 

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

 גינקואונקולוגיה

25. Keytruda 

 מגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

טיפול בסרטן מתקדם של האנדומטריום הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל ל

בחולים שאינם מועמדים לטיפול קוראטיבי באמצעות ניתוח או , שהתקדם לאחר טיפול קודם

 .Lenvatinibבשילוב עם ניתן  הקרנות.

 . A8/9דורג 

 

26. Jemperli 

, לאחר התקדמות dMMR/MSI-Hטיפול בסרטן חוזר או מתקדם של האנדומטריום מסוג תכשיר ל

 .מחלה במהלך או לאחר טיפול מבוסס פלטינום

 .B6דורג 
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27. Zejula 

לטיפול אחזקה בסרטן חוזר רגיש לפלטינום מסוג שחלה אפיתליאלי, חצוצרות הכלול בסל תכשיר 

חולות , באו פריטונאלי ראשוני, לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה מבוססת פלטינום

 HRD+ (homologous recombinationאו   )סומטי וג'רמינלי( BRCAעם מוטציה מסוג 

deficiency (HRD) positive status) ללא מוטציה ב-BRCAבהתוויות מסוימות ,. 

 , טיפול אחזקה בסרטן שחלה אפיתליאליעבור הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

פריטונאלי ראשוני לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית בקו טיפול ראשון מבוסס  אוחצוצרות 

 .HRPעבור חולות עם סטטוס  פלטינום

 . A8דורג 

 

28. Lynparza 

 , וכן כטיפול אחזקה BRCA-מולדת בבסרטן שד גרורתי עם מוטציה לטיפול הכלול בסל תכשיר 

הן לאחר קו ראשון והן במחלה חוזרת, בסרטן שחלה אפיתליאלי, חצוצרות או פריטונאלי ראשוני, 

 .בהתוויות מסוימות

עם מחלה  BRCAמוטציה מסוג  ללאעבור חולות הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .חוזרת לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה מבוססת פלטינום

 .A8 דורג

  

29. Zejula 

לטיפול אחזקה בסרטן חוזר רגיש לפלטינום מסוג שחלה אפיתליאלי, חצוצרות הכלול בסל תכשיר 

חולות , בראשוני, לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה מבוססת פלטינום או פריטונאלי

 HRD+ (homologous recombinationאו  )סומטי וג'רמינלי( BRCAעם מוטציה מסוג 

deficiency (HRD) positive status) ללא מוטציה ב-BRCAבהתוויות מסוימות ,. 

עם מחלה  BRCAמוטציה מסוג  ללאור חולות עבהבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .חוזרת לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה מבוססת פלטינום

 . A8 דורג
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 פרטי התקשרות באנגלית פרטי התקשרות בעברית

 ומחקר מידע, רפואיות טכנולוגיות חטיבת
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30. Rubraca 

לטיפול אחזקה בסרטן חוזר רגיש לפלטינום מסוג שחלה אפיתליאלי, חצוצרות הכלול בסל תכשיר 

חולות , בראשוני, לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה מבוססת פלטינום או פריטונאלי

 ., בהתוויות מסוימות)סומטי וג'רמינלי( BRCAעם מוטציה מסוג 

 :עבורהבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

עם מחלה חוזרת לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית  BRCAמוטציה מסוג  ללאעבור חולות  .א

 .לכימותרפיה מבוססת פלטינום

 .A8דורג 

, לאחר BRCAמוטציה מסוג  עםטיפול בסרטן שחלה אפיתליאלי, חצוצרות או פריטוניאלי,  .ב

 .לפחות שני קווי טיפול כימותרפיים

 . B7 דורג

 

מהמומחים לתועלת הנצפית א הועדה מבקשת לקבל התייחסות 30-ו 29, 28עבור בקשות 

 מהספרות ומניסיונם במתן התכשיר להתוויה זו.
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