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 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

מר , הילה גרסטל גב'גב' איריס גינזבורג, , הרב חיים אמסלםאסדי, ד"ר סוהיר אורון, מר חיים  חברי הוועדה:

ד"ר דניאל , ד"ר אסנת לוקסנבורגיונתן הלוי,  רופ'פפרופ' נטע זיו, וינקר, שלמה  פרופ'חיים הופרט, 

 . חק שפירא, מר רועי רייכר, פרופ' יצאפרת סיטי ד"ר מרזן, ד"ר גל, "ר דוד מוסינזוןד, לנדסברגר

 

 ד"ר ניקי ליברמןמר ליאור ברק,  התנצלו:

 

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

מר פלד, -מגר' שירה עמרעו"ד טל נשרי,  גר' טל מורגנשטיין,מד"ר ג'סיקה ליבנה, ל טופול, ד"ר יע נאוה וידמן,

גב' רוית  נה רוזנר,גב' יוה רביב,-גב' מאיה קרביץטר, פרו -רבינוביץ ד"ר דליהמר חאלד פריג', פיינגולד,חגי 

  .אריאלה תורןגב' רוחם, 

 

ולהלן ובערעורים שהוגשו  כונים שונים שהתבקשו במהלך דיוני הועדה הקודמיםבעדהועדה דנה 

 :החלטותיה

 שם הטכנולוגיה 
 התוויה

דירוג הוועדה 
 בדיון המקורי

 החלטת הועדה

Ozempic 
 טיפול בסוכרת

A8 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא 
 

 A8/9דורג 

Rybelsus 
 טיפול בסוכרת

A8 אהוצג בפני הועדה ערעור בנוש 
 

 A8/9דורג 

( רטט ובלי ם)ע נשיפתי סוף חיובי לחץ מכשיר
 :ההנשימ מדרכי הפרשות לפינוי

 2 לפחות עם ברונכיאקטזיות עם חולים עבור*
 אשפוז או בשנה התלקחויות

 PCD או CF חולי עבור*

A8 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה

Rinvoq  
כקו שני  - Ankylosing spondylitis-טיפול ב

לאחר כישלון בתכשירים ממשפחת מעכבי 
TNF 

B6  בנושאבירור הוצג בפני הועדה. 
 

 .B7דורג 
 ייבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל

Nucala 
 Hypereosinophilic syndromeטיפול ב 
(HES) 

A8 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא 
 

 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 

 

 

 שם הטכנולוגיה 
 התוויה

וג הוועדה דיר
 בדיון המקורי

 החלטת הועדה

  אונקולוגיה -עדכון כללי 
 The Wild West of Checkpointמאמר 

Inhibitor Development 

 הועדה עודכנה בממצאי המאמר 

Piqray 
טיפול בסרטן שד מתקדם, חיובי לרצפטורים 

שלילי, עם מוטציה מסוג  HER2הורמונליים, 
PIK3CA בשילוב עם ,Fulvestrant בחולים ,

 -שמחלתם התקדמה לאחר טיפול אנדוקריני 
ביטול  -הרחבת מסגרת ההכללה בסל 

המגבלה לזכאות רק למטופלים עם גרורות 
 בכבד או בריאה.

A8 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה

Lynparza 
Zejula  

Rubraca 
 

טיפול אחזקה בסרטן שחלה אפיתליאלי / 
פריטונאלי ראשוני חוזר לאחר  חצוצרות /

השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה 
 מבוססת פלטינום

  -הרחבת מסגרת ההכללה בסל 
טיפול אחזקה בחולות בגירות הסובלות 

מסרטן שחלה חוזר רגיש לפלטינום ללא 
 .BRCA-מוטציה ב

A8 
 לכלל המטופלות

 
A8/9 

HRD+ 
BRCAwt 

 Zejulaעבור 

 בירורהועדה עודכנה בממצאי ה
 

Zejula –  
  בהחלטות הועדה ללא שינוי

 
Lynparza –  

 HRD+ BRCAwtעבור  A8/9דורג 
 

Rubraca –  
 HRD+ BRCAwtעבור  A8/9דורג 

 
 

Lumykras 
טיפול בסרטן ריאה מתקדם מקומי או גרורתי 

 KRASעם מוטציה מסוג  NSCLCמסוג 
G12C.לאחר לפחות קו טיפול קודם אחד , 

A8 ה ערעור בנושאהוצג בפני הועד 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה

Imfinzi 
 Extensiveטיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוג 

stage (ES) SCLC  ,כקו טיפול ראשון
 בשילוב עם כימותרפיה

A8 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

Rozlytrek 
טיפול בגידולים סולידיים עם איחוי גני מסוג 

NTRK  עם מחלה מתקדמת מקומית או
גרורתית אשר מיצו את אופציות הטיפול 

הרחבת מסגרת  -האפשריות למחלתם 
ההכללה בסל כקו טיפול ראשון במחלה 

 עבורה לא קיים טיפול מספק

A8/9 .הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 

 שינוי בהחלטות הועדהללא 
 
 

Vitrakvi 
טיפול בגידולים סולידיים עם איחוי גני מסוג 

NTRK  עם מחלה מתקדמת מקומית או
גרורתית אשר מיצו את אופציות הטיפול 

הרחבת מסגרת  -האפשריות למחלתם 
ההכללה בסל כקו טיפול ראשון במחלה 

 עבורה לא קיים טיפול מספק

A8/9 ור.הועדה עודכנה בממצאי הביר 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה
 

Truvada / Emtrivir Teva 
 HIV-טיפול לפני חשיפה למניעת הידבקות ב

הפחתת השתתפות  -במבוגרים בסיכון גבוה 
 עצמית

 הועדה עודכנה בממצאי הבירור. ידורג בהמשך
 

 .A8/9דורג 

שימור פוריות באמצעות הקפאת ביציות 
 ישהלמניעת אבדן פוריות הקשורה בגיל הא

B7 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה

 -ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד 
 40-50 -הרחבת גיל הזכאות 

B7 הועדה עודכנה בממצאי הבירור 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה

Revolade 
Nplate 
 הרחבת מסגרת ההכללה בסל - ITP-טיפול ב

A8/9  הבירורהועדה עודכנה בממצאי 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה

Nuwiq 
Elocta 

 Aטיפול בהמופיליה 

B7 ורהועדה עודכנה בממצאי הביר 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה

Endari 
טיפול בסיבוכים חריפים של אנמיה חרמשית 

(sickle cell disease )- ילדים 

 ורהועדה עודכנה בממצאי הביר ידורג בהמשך
 

 .A8/9 דורג

Imbruvica 
טיפול במחלת שתל נגד מאחסן כרונית 

(cGVHDלאחר כישלון טיפול סיסטמי ) 

A8 
 

 

 .הוצג בפני הועדה ערעור בנושא

 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה
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 שם הטכנולוגיה 
 התוויה

דירוג הוועדה 
 בדיון המקורי

 החלטת הועדה

Besremi  
טיפול קו ראשון  -טיפול בפוליציתמיה ורה  

ורה השייכים לקבוצות  בחולי פוליציטמיה
 הבאות:

שנים הזקוקים  60חולים מתחת לגיל • 
 לטיפול ציטורדוקטיבי.

 חולים בגיל הפוריות • 

A8 הוצג בפני הועדה ערעור בנושא. 

 

 A8/9דורג 

Keytruda 
הרחבת  -טיפול בלימפומה מסוג הודג'קין 

מסגרת ההכללה בסל עבור מחלה חוזרת או 
 רפרקטורית

A8 
 

 .ועדה ערעור בנושאהוצג בפני ה

 

 .A8/9דורג 

Tecartus 
טיפול בלימפומה חוזרת או רפרקטורית מסוג 

Mantle cell  לאחר שני קווי טיפול סיסטמיים
 ומעלה

A8/9 
 

 .הוצג בפני הועדה ערעור בנושא

 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה

Sylvant 
 multicentric Castleman’s-טיפול ב

disease (MCD) 

A8/9 ורכנה בממצאי הבירהועדה עוד 
 

 ללא שינוי בהחלטות הועדה.

Soliris 
 NMOSD-טיפול ב

neuromyelitis optica spectrum 
disorders  

 aquaporin-4 IgGבמבוגרים עם 
antibodies  עם מהלך מחלה נשנית, כקו

 טיפול מתקדם

B7 .הוצג בפני הועדה ערעור בנושא 

 

 .ללא שינוי בהחלטות הועדה
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