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 2220עיקרי החלטות: הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

  1.202.1122 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 שפירא ד"ר גל מרזן,, ד"ר דוד מוסינזון, ד"ר דניאל לנדסברגר, ד"ר ניקי ליברמן

 

 , מר רועי רייכר: ד"ר אפרת סיטיהתנצלה

 

ד"ר ד"ר עינב הורוביץ, לב, -גב' ענת דניאליארצי, -מגר' ליאורה בןכגן, -ד"ר ענת בם נוספים:משתתפים 

ד"ר שי  ,מגר' טל מורגנשטייןד"ר סימונה זרסקי, ד"ר ג'סיקה ליבנה, הרוקחת נאוה וידמן,  אריאל המרמן,

מר אורי מר חאלד פריג', מר חגי פיינגולד,  ד"ר אתי סממה,  עו"ד טל נשרי,מגר' לימור מנחם, מושל, 

גב' רוית , גב' יוהנה רוזנרפרוטר,  -ד"ר דליה רבינוביץרביב, -גב' מאיה קרביץ פרידלנד, ד"ר אמיר פרידנברג,

 . אריאלה תורןגב' גב' זהבה רומנו, רוחם, 

 

 :טכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלןבהועדה דנה 

 

 קרדיולוגיה

או  בחולים בדרגת סיכון בינונית( TAVI)השתלת מסתם תותב בעמדה אאורטלית בשיטה מלעורית  .1

 נמוכה

סיכון דרגת הטכנולוגיה כלולה בסל עבור חולים עם היצרות קשה של המסתם האאורטלי הנמצאים ב

 , בהתוויות מסוימות.ניתוחי גבוהה להחלפת מסתם

או  בינונית ניתוחי בדרגת סיכון עבור חולים הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל

 .נמוכה

 .A8/9 דורג

 

 תיקון דלף במסתם הטריקוספידלי באמצעות קליפ בגישה מלעורית .2

תיקון דלף במסתם הטריקוספידלי באמצעות קליפ בגישה מלעורית בחולים שאינם מתאימים 

 .לניתוח, בהתוויות מסויימות

 . B7דורג 

 

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 

 

 מחלות מטבוליות

3. xlumoO 

 .primary hyperoxaluria type 1 (PH1) -טיפול ב תכשיר ל

 .A8/9דורג 

 

4. Nulibry 

 .molybdenum cofactor deficiency (MoCD) Type A -טיפול ב 

 .A8/9דורג 

 

5. Vimizim  

  Mucopolysaccharidosis IV type A (MPS IV A)בחולים עם  תכשיר לטיפול

(Morquio A syndrome) 

 . A8/9דורג 

 

6. Lamzede  

 .Alpha Mannosidosisאנזימטי חלופי בחולים עם  טיפול

 . A8/9דורג 

 

7. Nexviazyme 

 (Pompe diseaseבמחלת פומפה )תכשיר לטיפול 

 .בסל Myozymeמסגרת ההכללה של עבור חולים העונים על  .א

 .B7דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל

 .late onsetעם מחלה מסוג  עבור חולים .ב

 . A8/9דורג 
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8. Aldurazyme  

 Mucopolysaccharidosis I, Alfa I iduronidase deficiencyבחולים עם  חלופי אנזימטי טיפול

(MPS I) .הכלול בסל כטיפול גישור למועמדים להשתלת מח עצם 

הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל גם עבור חולים שאינם מועמדים להשתלת מח 

 עצם. 

 .A8/9דורג 

 

9. Imcivree 

 LEPR-ו POMC, PCSK1-ושליטה ברעב על רקע חסר בגנטית טיפול בהשמנת יתר תכשיר ל

 .ומעלה 6במבוגרים וילדים בני 

 ., כתלות בסטטוס הרישום של התכשירB7דורג 

 

10. Zokinvy 

 .Hutchinson-Gilford Progeria Syndromeטיפול במחלת תכשיר ל

 .A8/9דורג 

 

 אנדוקרינולוגיה

11. Crysvita 

חולים עם עדות רדיוגרפית בX-linked hypophosphataemia -טיפול בלהכלול בסל תכשיר 

 מגיל שנה ועד לאיחוי לוחיות הגדילה., בילדים למחלת עצם ולוחיות גדילה פעילות

 הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל:

 .Tumor-induced osteomalacia (TIO)-טיפול בל .א

 .כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויה, A8/9דורג 

 .במבוגריםX-linked hypophosphataemia -לטיפול ב .ב

 . A8/9דורג 
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12. Teriparatide Teva / Forteo 

 תכשיר הכלול בסל לטיפול באוסטיאופורוזיס, בהתוויות מסוימות.

 השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל:הבקשה 

 .בסיכון גבוה לשבר יםלראשון עבור מטופלטיפול מקו שני ההקדמת  -אוסטיאופורוזיס  .א

 . A8/9דורג 

הפחתת המינון הנדרש  –אוסטיאופורוזיס על רקע שימוש בגלוקוקורטיקואידים בשנה האחרונה  .ב

 מ"ג. 5-מ"ג ל 7.5-( מprednisone equivalentשל פרדניזון )או  

 .A8/9דורג 

 

13. Natpara 

 .היפופאראתירואידיזם בחולי בהיפוקלצמיה תכשיר לטיפול

 –פעיל )טיפול משולב(  Dעבור מטופלים אשר מחלתם אינה מאוזנת למרות טיפול בסידן ובויטמין 

 . A8/9דורג 

 

14. Signifor LAR 

 תכשיר הכלול בסל לטיפול באקרומגליה, בהתוויות מסויימות.

במחלת קושינג בחולים אשר חוו  הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור טיפול

 כישלון טיפולי בניתוח או בחולים שבהם לא ניתן לטפל באמצעות ניתוח.

 , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויה.A8דורג 

 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

15. Saxenda 

  הגופנית.תכשיר המיועד להפחתת משקל בשילוב עם הפחתה בצריכה הקלורית ועליה בפעילות 

 .עבור כלל החולים בהתאם להתוויה הרשומה .א

 .A8דורג 

 .לים שעברו ניתוח בריאטרי ומועמדים לניתוח נוסףמטופעבור  .ב

 .A8/9דורג 

 עבור מתבגרים. .ג

 , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויה.B7דורג 
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 גינקולוגיה

16. Rekovelle  

 .לגירוי השחלות במסגרת טיפולי פוריותתכשיר המשמש 

 .B7 דורג

 יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 

 מאמני נרתיק לנשים טרנסג'נדריות לאחר ניתוח אבר מין .17

 , כתלות בסטטוס הרישום של הטכנולוגיה.A8/9דורג 

 

 בדיקות סקר פולשניות בהריון )סיסי שליה, מי שפיר( .18

 35לנשים בגיל  זכאות למימון לבדיקות סקר פולשניות בהריון )סיסי שליה ומי שפיר( כלולה בסל

 ריון.יומעלה בתחילת הה

 .בתחילת ההריון 32הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לנשים מגיל 

 .A8/9דורג 

 

 שימור פוריות לנשים עם סיכון מוגבר לאל ווסת מוקדם בשל רזרבה שחלתית נמוכה .19

בהתוויות רפואיות המפורטות בחוזר , ון מוגבר לאל וסת מוקדםכנשים עם סילכלול בסל הטיפול 

או  וילדות נערות ונשים המיועדות לקבל טיפול בכימותרפיה ,2018לשנת עדכון סל שירותי הבריאות 

 בהתוויות מסוימות., הקרנות

 הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור:

 .רת(נשים בהן לא אובחנה הסיבה הרפואית לסיכון לאל וסת מוקדם )גנטית או אח .א

 .A8/9 דורג

עדכון ביטול ההגבלות המפורטות בחוזר  - וסמנים לאל ווסת מוקדם אנדומטריוזיסנשים עם  .ב

 .2018שנת הסל ל

 .A8/9 דורג

 

  

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 

 

 בדן פוריות הקשורה בגיל האישהולמניעת א מור פוריות באמצעות הקפאת ביציותשי .20

בכימותרפיה או בהקרנות, הטיפול כלול בסל עבור ילדות נערות ונשים המיועדות לקבל טיפול 

 ולנשים עם סיכון לאל וסת מוקדם, בהתוויות מסוימות.

 .בדן פוריות הקשורה בגיל האישהומניעת אהבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

 .B7 דורג

 

 מימון הפסקות הריון .21

 שקיבלו אישור ועדה להפסקת הריון. 33הטיפול כלול בסל עבור נשים עד גיל 

ומעלה שקיבלו אישור ועדה  33הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור נשים בגיל 

שנה  40או שמלאו לאישה  ריון הוא מחוץ לנישואיןיההכאשר להפסקת הריון, כולל עלות הוועדה, 

 )בכל המצבים בהם לא ניתן היום מימון ציבורי(.

 . A8/9 דורג

 

 גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

22. Stelara 

 , מחלת קרוהן, בהתוויות מסוימות.Psoriatic arthritisהכלול בסל לטיפול בפסוריאזיס, תכשיר 

בדרגת חומרה  Ulcerative colitis-לטיפול בלהרחיב את מסגרת ההכללה בסל הבקשה השנה 

 .בינונית עד חמורה

 .בהתאם למסגרת ההכללה בסל של תכשירים ביולוגיים אחרים להתוויה זו .א

 . B7דורג 

   ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.

 .כקו טיפול ביולוגי שני .ב

 . A8/9 דורג
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23. Zeposia 

 תכשיר הכלול בסל לטיפול בטרשת נפוצה, בהתוויות מסוימות.

בדרגת חומרה  Ulcerative colitis-לטיפול בלהרחיב את מסגרת ההכללה בסל הבקשה השנה 

 .בינונית עד חמורה

 . B7 דורג

 עלויות מול החלופות הקיימות בסל.ייבדקו 

 

24. Gattex 

 קשים סיבוכים מבוגרים עם בחולים SBS (Short bowel syndrome)-לטיפול בהכלול בסל תכשיר 

  בהתוויות מסוימות.  ,ורידית תוך הזנה בשל חיים ומסכני

 הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור ילדים מגיל שנה ומעלה.

 .בהתאם לקריטריונים שהוגדרו ע"י המומחים A8/9דורג 

 

25. Antrolin 

 .anal sphincter hypertonia-תכשיר לטיפול בפיסורות אנליות ובפרוקטולוגיות הקשורות ל

 עבור כלל החולים המתאימים להתוויה הרשומה. .א

 .A8/9דורג 

 (.IBDעבור חולים עם מחלת מעי דלקתית ) .ב

 .A8/9דורג 

 

 קרוהן לחולי קפסולה באמצעות הדק המעי של אנדוסקופיה .26

דימום סמוי חוזר ללאחר מיצוי אמצעי אבחון אחרים, כלולה בסל אנדוסקופיה באמצעות קפסולה 

 - Inflammatory bowel diseaseחשד למחלת מעי דלקתית )ול במערכת העיכול ממקור לא ידוע

IBD)בהתוויות מסוימות ,. 

אנדוסקופיה באמצעות קפסולה עבור חולים הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

 ileocolonoscopyסימפטומטיים שאובחנו כחולי קרוהן, עם תסמינים קליניים שאינם מוסברים על ידי 

 או הדמיה אחרת.

  .A8/9דורג 

 

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 

 

 להערכת כבד שומני USאלסטוגרפיה באמצעות  .27

, בהתוויות Cחולי הפטיטיס דיקת פיברוזיס כבדית כלולות בסל עבור לבבדיקות לא פולשניות 

 .מסוימות

קביעת דרגת פיברוזיס ושומן בחולה עם  בקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבורה

 .כבד שומני, בתדירות של אחת לשנתיים, לכל הפחות

 ידורג בהמשך.

וההשלכות המעשיות של  ות הבדיקההועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי חשיב

  . תוצאותיה

 

28. Givlaari 

 .שנה ומעלה ובמבוגרים 12( במתבגרים בני AHPטיפול בפורפיריה כבדית חריפה )תכשיר ל

 .A8/9 דורג

 קריטריונים להגדרת אוכלוסיית היעד. הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי 

 

29. Ocaliva 

בחולים עם תגובה לא מספקת או אי סבילות לטיפול  primary biliary cholangitis-ב תכשיר לטיפול

 .UDCA-ב

 .A8/9 דורג –( UDCA-י )לאחר מיצוי טיפול בנכקו טיפול ש

 

30. Trientine 

 .D-Penicillamine-טיפול במחלת ווילסון בחולים עם אי סבילות ל תכשיר לטיפול

 . A8/9 דורג
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