
 7102חברי הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 

 

ולפיה הועדה תכלול  12.8.02מיום  2202הרכב הוועדה הציבורית להרחבת הסל נקבע בהחלטת ממשלה מס' 

 חברים מתחום הרפואה, כלכלה, נציגי קופות חולים ונציגי ציבור ובהם מומחים מתחום האתיקה. 

ציבורית כוללת, -נקבע על מנת להבטיח כי החלטות הועדה יתקבלו מתוך ראיה חברתיתמבנה זה של ועדת הסל, 

וזאת לצד נקודת המבט המקצועית  בשים לב להיבטים ציבוריים שונים הקשורים לסוגיה המורכבת שבפני הועדה

 רפואית ובהתחשב במסגרת המשאבים שהקצתה הממשלה לסל הבריאות עבור שנת התקציב הבאה.

  

תחילת דיוני הועדה, כל אחד מחברי הועדה נדרש לחתום על טופס גילוי נאות, בהתאם לנוהל עבודת  עוד טרם

הועדה המפורסם באתר המשרד. הטופס מועבר לבחינת הלשכה המשפטית, אשר בהתאם לזיקה, באם קיימת, 

 נותנת הנחיות.

ועדה על הגילוי הנאות וההנחיות שקיבל בנוסף, עוד בטרם תחילת דיוני הועדה, נדרש כל חבר להצהיר לפני מליאת ה

 (באם קיימות). 

  

חשוב לציין כי מעבר להקפדה על נושא הגילוי הנאות ומניעת ניגוד העניינים באמצעות בחינה והנחיה של הלשכה 

המשפטית של כל חבר ועדה, מנגנון עבודת הועדה נבנה כך שימנע הטיות אפשרויות בתהליך קבלת ההחלטות 

 צות. ובגיבוש ההמל

עבודת חברי הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות מבוססת על חומר מקצועי אשר נאסף לאורך השנה 

 ומהווה תשתית מחקרית רחבה לצורך קבלת החלטות מקצועיות.

ההחלטה להחתים את חברי הועדה על טופס גילוי נאות מהווה פתרון הולם לצורך לאזן בין חשיבות הבחירה 

לים בעלי ידע מקצועי עדכני, אשר משתתפים ומכירים תחומי מחקר עדכניים, לבין הצורך לאפשר לועדה ברופאים פעי

לעבוד בשקיפות, למנוע לחצים ומשוא פנים. החתימה של חברי הועדה על הטופס, מאפשרת גילוי נאות וקבלת 

ם מקצועיים מומחים בתחומם הנחיות ספציפיות שמונעות הטיות אפשריות אלו מחד והשגת הרווח בהשתתפות רופאי

 מאידך.

כל זאת, כדי   -חברי הועדה עובדים בתחושת שליחות ציבורית, וממלאים את תפקידם תוך רגישות ואיזונים נדרשים

לממש את רוח החוק ולאפשר לציבור בישראל קבלת סל שירותים מתקדם, רחב ונגיש תוך הקפדה על עקרונות 

 השוויון ותוך שקיפות מלאה.

  

 . 2012מוצג המידע בנושא הגילוי הנאות של חברי הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות לשנת  להלן

המידע מוצג שמית, לפי סדר שמות המשפחה, פרטים שמסר החבר בדבר זיקותיו השונות (לרבות זיקות קרוביו) 

 וההנחיות שקיבל, ביחס לזיקות עליהן דיווח.

 ליהם חתמו החברים ועיקרם מוצג להלן.המידע נלקח מטפסי גילוי נאות ע



עם זאת, בחלק מן המקרים  .יצוין כי הנחיות הלשכה המשפטית ניתנו בהתייחס לזיקות שפורטו בטפסי הגילוי הנאות

במקרים חריגים הוסר פרט מידע עקב  לא היה צורך ביישום המגבלות שכן הן נגעו לטכנולוגיות שלא עלו לדיון בועדה.

 הפרט  חשש לפגיעה בצנעת

 

 לכל אחד מהחברים ניתנה הנחיה כללית המפנה להנחיית הלשכה המשפטית כדלהלן:

  

 להלן הנחייה כללית מהלשכה המשפטית במשרד לכל חברי הועדה:

עמידה בקשר עם גורמי המקצוע מטעם אותם חברות,  -למעט השתתפות במחקרים עליהם הצהירו (ולמטרה זאת 

המלווים את המחקרים, אך זאת רק בהיבטים הלא מימוניים של הנושא), נאסר עליהם לעמוד בקשר עם חברת 

ל הלשכה המשפטית במשרד, תרופות/אמ"ר כלשהי, במהלך חברותם בועדה, אלא אם כן קיבלו לכך אישור מראש, ש

 באמצעות מרכזת הועדה. 

בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, נאסר עליהם לבקש או לקבל, במישרין או בעקיפין, מימון למחקרים, נסיעות 

לכנסים וכו', גם אם המדובר במימוש תוצאות בקשה או הסכמה למימון, שהוגשה או ניתנה לפני תחילת החברות 

  אישור מראש כאמור. בועדה, אלא ב

 כמו כן, ככל שיחול שינוי בפרטים טעוני הדיווח, עליך לעדכן באופן מידי

  

 ניתנה הנחיה הבאה : ,בנוסף, לרופאים שמכהנים גם כיו"ר או נשיאי איגודים מקצועיים

הדברים נעשים כל עוד אינם באים בדברים עם חברות תרופות, לענין ועדת הסל, וטכנולוגיות הנדונות בה, וכל עוד 

ניתן לאשר להם לבוא בדברים עם חברות  -רק בענינים הנוגעים לעבודת האיגוד, ובתוקף תפקידם כיו"ר האיגוד 

ינים כספיים, כמו גיוס חסויות, תרומות ומימון ילא יוכלו לעסוק בענ עם זאת, הם תרופות, בהיבטים מקצועיים בלבד. 

 לסוגיו וכו' מחברות תרופות.

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הנחיות הלשכה המשפטית הצהרה בדבר זיקה שם חבר

מר יאיר 

 אסרף

 משמש כדירקטור מטעם המשרד ב"שראל"

  

 אין צורך בהנחיה ספציפית מעבר להנחיה הכללית

פרופ' נחמן 

 אש

אשתו יו"ר האיגוד להמטואונקולוגיה ילדים ומתוקף 
 זאת מעלה בקשות לסל

  

לא יוכל להשתתף בדיונים לטכנולוגיות ו/או תרופות 
 המיועדות להמטואונקולוגיה ילדים.

  

ד"ר יאיר 

 בירנבאום

  אין צורך בהנחיה ספציפית מעבר להנחיה הכללית אין

פרופ' דינה 

 יהודה-בן

משתתפת במחקרים קליניים של חברות תרופות, 
מקפידה במחקרים אלו לא לקבל תמורה מהחברה, 

כל פעילות אחרת מול חברות מסחריות.  אין לה
בעלה או בני משפחה אחרים אינם מעורבים 

 במחקרים או בפעילות אחרת מול חברות תרופות

  

 DARATUMUMAB המחקרים הפעילים כיום: 
במילומה נפוצה חברת 

J&J  DECITABIN   בלויקמיה חריפה עם או בלי
 CD123 J&J .KEYTRUDAנוגדן חדש אנטי 

 GILIAD). חברת MSD  )MERCצה במילומה נפו
MOMILOTINB   במילופיברוזיסIDALALISIB 

במילומה חברת מילניום.   IXAZOMIB בלימפומות.
 במילופיברוזיס.  PRMחברת פרומדיור 

  

משתתפת  לא תשתתף בדיונים על תרופות שהיא 

תרופות  -במחקרים לגביהן, או מתחרותיהן (כלומר

 אחרות המוצעות להתוויה דומה). 

משתתפת במחקרים  תרופות אחרות של חברות שהיא 

לא תרופות המחקר): תיתן גילוי על כך  -שלהן (כלומר

  בפתח הדיון בהן. 

שהחברה  -"תרופות של חברה"

יתחה/מייצרת/מייבאת, וכל זיקה אחרת של משווקת/פ

 ככל שהיא ידועה לה.  החברה, 

ד"ר טליה 

 גולן

 הצהרה על הרצאות והשתתפות בכנסים:

 -כנסים

ASCO GI 1.2013, ASCO 5. 2013, ASCO GI 
1.2014, ASCO 5.2014, ASCO GI 1.2015, 
ASCO 5. 2015, ADVISORY BOARD ASTRA 
ZENECA 2014, 2012 ADVISORY BOARD 
ILLY LILLY,  2012  ADVISORY BOARD ILLY 
LILLY, 2016 2015 ADVISORY TEVA, 2016 
ADVISORY BOARD CELGENE, 
ADVISORY BOARD MERCK MSD 8.2014, 
CONSULTANT KARYOPHARM 1.2015, 
6.2015,09.2015 

-הרצאות  

BMS 10.2015 בתשלום, MSD MERCK 
10.2013, רוש בתשלום  ,בתשלום 10.2014 ILLY 
LILLY  2012בתשלום  

לא תשתתף בדיונים על תרופות של חברות שלהן היא 

יעצה, כולל השתתפות בועדות מייעצות (כמפורט בטופס) 

או שהשתתפו במימון כנסים בהם השתתפה (כמפורט 

בטופס) או שהרצתה בתשלום בהזמנתן (כמפורט 

 בטופס). 

 בנוסף לכל הנחיה קודמת: 

על תרופות שהיא משתתפת  לא תשתתף בדיונים

תרופות אחרות  -במחקרים לגביהן, או מתחרותיהן (כלומר

 המוצעות להתוויה דומה). 

משתתפת במחקרים  תרופות אחרות של חברות שהיא

לא תרופות המחקר): תיתן גילוי על כך  -שלהן (כלומר

   בפתח הדיון בהן. 

שהחברה  -"תרופות של חברה"

ת, וכל זיקה אחרת של משווקת/פיתחה/מייצרת/מייבא

 החברה, ככל שהיא ידועה לה. 

 

 

 

 

  



 הנחיות הלשכה המשפטית הצהרה בדבר זיקה שם חבר

פרופ' 

מיכאל 

 גליקסון

מקבל מענק מחקר ממדטרוניק ומביוטרוניק והרצה 
בתשלום שהועבר לבית החולים בכנס של ביוטרוניק, 

נסע בשנה האחרונה לכנסי חברה באישור בית 
החולים על ידי חברת לבנט (בוסטון סיינטיפיק) ועל 

 JOHNSON JOHNSONידי חברת 

גם אם הרצה בהם  -נסיעות לחו"ל לכנסים במימון חברה

לא ידון  -ללא תשלום או בתשלום שהועבר לביה"ח

 בטכנולוגיות של אותה חברה. 

חברות שהעבירו לו מענק מחקר, שלא בזיקה לתרופות 

 כנ"ל.  -של אותה חברה

מענק מחקר, לצורך מחקר (בהנחה  חברות שהעבירו לו 

ליו שכל המחקרים מתבצעים בביה"ח הציבורי כמובן מא

לא  -בו הוא מועסק ) שענינו תרופות של אותן חברות

ישתתף בדיונים בתרופות נשוא המחקרים, או 

תרופות אחרות המוצעות להתוויה  -מתחרותיהן (כלומר

 דומה). 

במחקרים  משתתף  תרופות אחרות של חברות שהוא 

לא תרופות  -וונה הנוגעים אליהן (ב"תרופות אחרות" הכ

  המחקר): ייתן גילוי על כך בפתח הדיון בהן. 

שהחברה  -"תרופות של חברה"

משווקת/פיתחה/מייצרת/מייבאת, וכל זיקה אחרת של 

 ככל שהיא ידועה לו".  החברה, 

גב' הילה 

 גרסטל

שמרלינג עובדת כסמנכ"לית  -בתה, עו"ד זהר גרסטל
 רגולציה בחברת הביטוח הראל

  הנחיה ספציפית מעבר להנחיה הכלליתאין צורך ב

ד"ר גרשון 

 הורוביץ

  אין צורך בהנחיה ספציפית מעבר להנחיה הכללית אין

גב' נועה 

 היימן

  אין צורך בהנחיה ספציפית מעבר להנחיה הכללית אין

פרופ' 

הלוי,   יונתן

   יו"ר הועדה

לפני כשלוש שנים והרצה ללא   IBMהוזמן לכנס של 
 "הרפואה בעידן הדיגיטלי"תשלום בנושא 

משמש כמנהל הכללי של המרכז הרפואי שערי צדק 
אשר כל נציגויות חברות התרופות והמכשור הרפואי 

בישראל משמשים כספקיו. אין לו כל מגע ישיר עם 
 הספקים או עם נציגיהם.

  אין צורך בהנחיה ספציפית מעבר להנחיה הכללית

פרופ' 

 שלמה וינקר

  בהנחיה ספציפית מעבר להנחיה הכלליתאין צורך  אין

פרופ' רות 

 לנדאו

בנה עובד בחברת טבע בשותפות של החברה עם 
 פרוקטור וגמבלר

 לא תשתתף בדיונים על תרופות של טבע .

לא תשתתף בדיונים על תרופות  -לענין הזיקות של בנה 

של טבע. ככל שפרוקטר וגמבלר נוגעים לטכנולוגיה 

 בדיונים אלה. לא תשתתף גם -מועמדת 

"תרופות של חברה" כוללות את  -למען הסר ספק 

התרופות שהחברה משווקת/פיתחה/מייצרת/מייבאת, וכל 

 זיקה אחרת שלה, ככל שהיא ידועה לך.

  



 הנחיות הלשכה המשפטית הצהרה בדבר זיקה שם חבר

ד"ר דוד 

 מוסינזון

  אין צורך בהנחיה ספציפית מעבר להנחיה הכללית אין

פרופ' עידית 

 מטות

שבודקת  Intensixעושה מחקרים בשיתוף חברת 
האם אנליזה של נתונים ביחידה לטיפול נמרץ 

(נתונים הנשמתיים המודינמיים כליתיים זיהומיים 
ואחרים) יכולה לנבא הדרדרות של החולה שעות 

 לפני שהנל מאובחן ע"י הקלינאי

 INTENSIXשל חברת  ככל שמדובר בטכנולוגיה כלשהי 

 לא תשתתף בדיונים.

  

הרב 

אברהם 

 מנלה

  אין צורך בהנחיה ספציפית מעבר להנחיה הכללית אין

ד"ר דליה 

 פדילה

  אין צורך בהנחיה ספציפית מעבר להנחיה הכללית אין

עו"ד יעקב 

 קוינט

גיסו עובד בחברת מדיסון, אחיו כלכלן בקופת 
 מאוחדת

 לא יוכל להשתתף בדיונים על תרופות של חברת מדיסון.

  

מר רן 

 רידניק

אשתו מתמחה ברפואת עיניים בבית החולים שיבא. 
, Ocuwize LTDהשתתפה במחקרים של חברות 

 Clearside Biomedicalחברת דיאגנוסטיר, חברת 
Ltd מלגות מהאגודה למלחמה בסרטן והאגודה .

 הישראלית לחקר העין והראייה.

לא ישתתף בדיונים בתרופות שרעייתו משתתפת 

תרופות אחרות  -יהן (כלומרבמחקרים לגביהן, או מתחרות

 המוצעות להתוויה דומה). 

תרופות אחרות של חברות שרעייתו משתתפת במחקרים 

לא תרופות המחקר): יתן גילוי על כך  -שלהן (כלומר

   בפתח הדיון בהן. 

שהחברה  -"תרופות של חברה"

משווקת/פיתחה/מייצרת/מייבאת, וכל זיקה אחרת של 

 א ידועה לה.החברה לתרופות אלה, ככל שהי

  

  

 


