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 2220עיקרי החלטות: הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

  1.202.1181 מיום

 

 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, 

 . , פרופ' יצחק שפירארועי רייכרד"ר גל מרזן, מר , ד"ר דוד מוסינזון, ד"ר דניאל לנדסברגר, ד"ר ניקי ליברמן

 

 : ד"ר אפרת סיטיהתנצלה

 

עו"ד חגית  ד"ר אריאל המרמן,ד"ר עינב הורוביץ, לב, -גב' ענת דניאליכגן, -ד"ר ענת בם נוספים:משתתפים 

 ,פרוטר -ד"ר דליה רבינוביץד"ר שמוליק קלנג, מר חאלד פריג', עו"ד טל נשרי,  ,מגר' טל מורגנשטייןזנבר, 

 . אריאלה תורןגב' גב' זהבה רומנו, גב' רוית רוחם, , גב' יוהנה רוזנר

 

 :טכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלןבהועדה דנה 

 

 גידולים סולידיים –אונקולוגיה 

 ממאירויות עוריות

1. Keytruda 

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

 cSCCמסוג מתקדם מקומי  בסרטן הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

(cutaneous squamous cell carcinoma). 

 ., כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויהB7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

2. Keytruda 

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

סרטן מתקדם מקומי חוזר או גרורתי ב הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

 .Merkel cell carcinomaמסוג 

 .B7דורג 

  ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
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3. Libtayo 

( squamous cell carcinomaבסרטן עור מסוג תאים קשקשיים )תכשיר הכלול בסל לטיפול 

 , בהתוויות מסוימות.מתקדם מקומי או גרורתי

מתקדם  Basal cell carcinoma-טיפול במסגרת ההכללה בסל ל הבקשה השנה להרחיב את

 hedgehog-מקומית או גרורתית, לאחר התקדמות מחלה או אי סבילות לתרופה ממשפחת ה

pathway inhibitor (HHI). 

 .A8/9דורג 

  קלינית ופתלוגית.  הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי הגדרת אוכלוסיית היעד

 

4. Tecentriq 

 בהתוויות ,NSCLC מסוג ריאה וסרטן שד סרטן ,השתן דרכי של בסרטן לטיפול בסל הכלול תכשיר

 .מסוימות

 מסוג גרורתית או נתיחה לא במלנומה לטיפול בסל ההכללה מסגרת את להרחיב השנה הבקשה

BRAF V600 mutation positive ,עם בשילוב Vemurafenib ו-Cobimetinib . 

 ידורג בהמשך

 התייחסות מהמומחים לגבי תת הקבוצה שהומלצה להכללה בסל.הועדה מבקשת לקבל 

 

5. Keytruda, Opdivo 

 תכשירים הכלולים בסל לטיפול במגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות

  -הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול במלנומה בשלב לא נתיח או גרורתי 

 (.re-challenge) נוסף כקו טיפול אימונותרפי

 .A8/9דורג 
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 דרכי שתן

6. Opdivo 

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

 , טיפול קו ראשון בסרטן כליה מתקדםל הכללה בסלהנה זו להרחיב את מסגרת הבקשה לש

 .Cabozantinibבשילוב עם 

 .B7דורג 

  הקיימות בסל.ייבדקו עלויות מול החלופות 

 

7. Keytruda 

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

 , טיפול קו ראשון בסרטן כליה מתקדםל הכללה בסלהנה זו להרחיב את מסגרת הבקשה לש

 .Lenvatinibבשילוב עם 

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל. 

 

8. Bavencio 

גרורתית, סרטן של דרכי שתן ובסרטן כליה  Merkel cell carcinoma-הכלול בסל לטיפול בתכשיר 

 מתקדם, בהתוויות מסוימות.

הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור קו טיפול ראשון בסרטן כליה מתקדם, 

 .favorable, עבור חולים בדרגת סיכון Axitinibבשילוב עם 

 . B7דורג 

 
9. Keytruda 

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

 טיפול בסרטן של דרכי השתן מסוג הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

BCG unresponsive NMIBC  עם גידול ממוקם שאינם מתאימים או שבחרו שלא לעבור

 .ציסטקטומיה

 .A8/9דורג 
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10. Opdivo 

 מגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. בסל לטיפול בתכשיר הכלול 

טיפול משלים בסרטן בדרכי השתן שחדר את ל הכללה בסלהנה זו להרחיב את מסגרת הבקשה לש

 בחולים בסיכון גבוה לחזרת מחלה לאחר הסרה כירורגית מלאה.  ,(MIUCשכבת השריר )

 .עבור כלל המטופלים .א

 .A8/9דורג 

 חיובי. PDL1עבור מטופלים עם  .ב

  . A8/9דורג 

 

11. Bavencio 

גרורתית, סרטן של דרכי שתן ובסרטן כליה  Merkel cell carcinoma-תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

 מתקדם, בהתוויות מסוימות.

טיפול אחזקה בסרטן דרכי שתן מתקדם הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

 .מקומי או גרורתי בחולים שמחלתם לא התקדמה במהלך כימותרפיה בקו ראשון מבוססת פלטינום

 . A8/9דורג 

 

12. Padcev 

 :יפול בסרטן של דרכי השתן מתקדם מקומי או גרורתיתכשיר לט

 .וכימותרפיה מבוססת פלטינום PD-L1אשר קיבלו טיפול קודם במעכב  .א

 .A8/9דורג 

הועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים לגבי האם יש מקום לשימוש בתכשיר במטופלים 

וכן מה הרצף הטיפולי בחולים עם מוטציה מסוג  PD-L1שכלל לא הגיבו לטיפול קודם במעכב 

FGFR. 

ושלא התאימו לקבל טיפול בכימותרפיה מבוססת  PD-L1אשר קיבלו טיפול קודם במעכב  .ב

 .ציספלטין

 ., כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויהA8דורג 

 
  

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 

 

13. Xtandi 

 .(CRPCבסרטן גרורתי של הערמונית )עמיד לסירוס( )תכשיר הכלול בסל לטיפול 

טיפול בסרטן ערמונית לא גרורתי עמיד הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

 בסיכון גבוה. (nmCRPCלסירוס )

 .B7דורג 

  החלופות הקיימות בסל.ייבדקו עלויות מול 

 

14. Erleada 

 (.nmCRPCטיפול בסרטן ערמונית עמיד לסירוס לא גרורתי )תכשיר הכלול בסל לטיפול 

טיפול בסרטן ערמונית גרורתי רגיש הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

 .(mHSPCלהורמונים )

  .(low volumeחולים עם נפח מחלה נמוך )עבור  .א

 .A8/9דורג 

על רקע הוריות נגד או  Abiraterone + Prednisoneעבור חולים שלא יכולים לקבל שילוב של  .ב

 אי סבילות.

 .A8/9דורג 

 הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים להגדרת אוכלוסייה זו.

  חולים שלא עונים על סעיפים א' או ב' דלעיל.ל .ג

 . B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

15. Xtandi 

 .(CRPCבסרטן גרורתי של הערמונית )עמיד לסירוס( )תכשיר הכלול בסל לטיפול 

טיפול בסרטן ערמונית גרורתי רגיש הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

 .(mHSPCלהורמונים )

 . B7דורג 
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16. 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.

טיפול בסרטן ערמונית גרורתי עמיד להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור  הבקשה לשנה זו

-ה לאחר טיפול קודם בשמחלתם התקדמ BRCA( בחולים עם מוטציות מסוג mCRPCלסירוס )

Enzalutamide  אוAbiraterone. 

 BRCAעבור חולים עם מוטציות מסוג  .א

 .A8/9דורג 

 ATMעבור חולים עם מוטציות מסוג  .ב

  .B7דורג 

 

 גידולי ריאה

17. agrissoT 

מתקדם מקומי או גרורתי בחולים המבטאים  NSCLCתכשיר הכלול בסל לטיפול בסרטן ריאה מסוג 

 בהתוויות מסוימות, EGFRמוטציות מסוג 

 NSCLCפול משלים בסרטן ריאה מסוג יטלהרחיב את מסגרת ההכללה בסל להבקשה השנה 

 .exon 21 L858R mutationsאו  EGFR exon 19 deletionsבגידולים עם מוטציות מסוג 

 .A9דורג 

 

18. ecentriqT 

בהתוויות , NSCLCסרטן ריאה מסוג סרטן של דרכי השתן, סרטן שד ותכשיר הכלול בסל לטיפול ב

 מסוימות. 

גרורתי כקו  NSCLCסרטן ריאה מסוג ב הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

 EGFRמוטציות מסוג  עם, עבור חולים Bevacizumab-טיפול ראשון, בשילוב עם כימותרפיה ו

 לאחר טיפול ייעודי למאפייני מחלתם.

 .B7דורג 
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19. Lorviqua 

 , כקו טיפול מתקדם.ALK+ NSCLCתכשיר הכלול בסל לטיפול בסרטן ריאה מסוג 

 רת ההכללה בסל גם כקו טיפול ראשון.גהבקשה לשנה זו להרחיב את מס

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

20. Tabrecta 

 MET exon 14בגידולים המבטאים מוטציה מסוג  NSCLCתכשיר לטיפול בסרטן ריאה מסוג 

skipping. 

 .A8/9דורג 

 

21. Tepmetko 

 MET exon 14בגידולים המבטאים מוטציה מסוג  NSCLCתכשיר לטיפול בסרטן ריאה מסוג 

skipping. 

 .A8/9דורג 

 

22. Lumykras 

עם מוטציה מסוג  NSCLCטיפול בסרטן ריאה מתקדם מקומי או גרורתי מסוג תכשיר לטיפול 

KRAS G12C קודם אחד., לאחר לפחות קו טיפול 

הועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים לגבי החשיבות של התכשיר בהשוואה לתכשירים 

 (.tailor madeאחרים המיועדים למוטציות ספציפיות )

 ., כתלות בסטטוס הרישום של התכשירידורג בהמשך

 

23. Gavreto 

 .RET fusion positive NSCLCסרטן ריאה גרורתי מסוג בתכשיר לטיפול 

 .A8/9דורג 

 הועדה מבקשת לקבל מהמומחים התייחסות לגבי הניסיון שנצבר עם התכשיר בארץ להתוויה זו.
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24. Rybrevant 

 EGFRעם מוטציה מסוג  NSCLCסרטן ריאה מתקדם מקומי או גרורתי מסוג בתכשיר לטיפול 

exon 20 insertion.בחולים שמחלתם התקדמה במהלך או לאחר כימותרפיה מבוססת פלטינום , 

 .A8דורג 

 

25. Exkivi 

, EGFR exon 20 insertionעם מוטציה מסוג  NSCLCבסרטן ריאה גרורתי מסוג תכשיר לטיפול 

 לאחר כימותרפיה מבוססת פלטינום.

 ., כתלות בסטטוס הרישום של התכשירA8דורג 

  , באם קיימות, לחולים אלו.אופציות הטיפולהועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים לגבי 

 

26. ecentriqT 

בהתוויות , NSCLCסרטן ריאה מסוג סרטן של דרכי השתן, סרטן שד ותכשיר הכלול בסל לטיפול ב

 מסוימות. 

כקו טיפול  ES-SCLCסרטן ריאה מסוג ב הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

 ראשון, בשילוב עם כימותרפיה.  

 .ידורג בהמשך

 

27. Imfinzi 

 בהתוויות מסוימות. , NSCLCסרטן ריאה מסוג סרטן של דרכי השתן ובתכשיר הכלול בסל לטיפול 

כקו טיפול  ES-SCLCסרטן ריאה מסוג ב הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

 ראשון, בשילוב עם כימותרפיה.  

 .ידורג בהמשך

 

הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי הגדרת קבוצת חולים  – 27-ו 26לגבי סעיפים 

 שתפיק את המירב מהטיפול.
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 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 

 

28. Zepzelca 

 כקו טיפול מתקדם., SCLCטיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוג לתכשיר 

 ., כתלות בסטטוס הרישום של התכשירB7 דורג

  ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

29. Opdivo 

 מגוון ממאירויות שונות, בהתוויות מסוימות. בסל לטיפול בתכשיר הכלול 

טיפול קו ראשון במזותליומה פלאורלית שנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור ההבקשה 

 .Ipilimumabבשילוב עם , ממאירה לא נתיחה

  . A8/9דורג  - non epithelioidעבור חולים עם היסטולוגיה שהיא 

 

 שונות

30. Danyelza 

בנוירובלסטומה חוזרת או רפרקטורית, בסיכון גבוה, בחולים שהגיבו לטיפול קודם טיפול לתכשיר 

 .GM-CSFבשילוב עם , )תגובה חלקית, מינורית או מחלה יציבה(

 ידורג בהמשך.

 ף הטיפולי.הועדה מבקשת התייחסות המומחים למקום התכשיר ברצ
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