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 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

פרופ' שלמה וינקר, ד"ר  ,גרסטלגב' הילה  פרופ' רוני גמזו,מר אורן גבע, פרופ' אהובה גוליק,  חברי הוועדה:

אלוף מר ודים פרמן, הרב אברהם מנלה, מר אלון מסר, אסנת לוקסנבורג, פרופ' רות לנדאו, ד"ר דוד מוסינזון, 

 פרופ' עמוס תורןבמיל' יפתח רון טל ו

 

ד"ר , כבהאעו"ד מרים , ד"ר גרשון הורוביץ, בכור-גב' אורנה הוזמן, ד"ר טליה גולןפרופ' נחמן אש,  התנצלו:

 פרופ' עידית מטות, ניקי ליברמן

 

ד"ר אריאל המרמן, ד"ר א.ד.  ד"ר עינב הורוביץ, , תורן-מר דן אבן, גב' אריאלה אדיז'ס משתתפים נוספים:

ד"ר אמיר  ד"ר שי מושל, מגר' טל מורגנשטיין,מר אור יגר, ד"ר נועה טריקי, מגר' אילנה וייס, , ויטמן

 .הרוקח טל רווה ד"ר שמוליק קלנג,, תירוש-פרידנברג, ד"ר יואב קידר, גב' ערבה קידר

 

 

 

 הוועדה דנה בטכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלן:

 

 המטואונקולוגיה

 

1. Jakavi – 

 התכשיר כלול בסל לטיפול במיאלופיברוזיס בהתוויות מסוימות.

עבור חולים שפיתחו  הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בפוליציתמיה ורה

 .Hydroxyurea-עמידות או אי סבילות לטיפול ב

 .A8/9דורג 
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2. Imbruvica - 

 , בהתוויות מסוימות. MCL ,WMלימפומות מסוג , CLLלטיפול בלוקמיה מסוג הכלול בסל תכשיר 

 כרונית מאחסן נגד שתל במחלת טיפולמסגרת ההכללה בסל ל הבקשה לשנה זו להרחיב את

(cGVHD) סיסטמי טיפול כשלון לאחר. 

 .A8 דורג

  

3. Blincyto - 

-Philadelphia chromosome מסוג בלוקמיה הלוקים בגירים בחולים ל לטיפולסתכשיר הכלול ב

negative B cell precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL) חוזרת או עמידה ,

 .בהתוויות מסוימות

 Philadelphia chromosomeהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור ילדים עם 

negative CD19 positive B-cell precursor ALL,  .עמידה או חוזרת 

 ., כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויהA8/9 דורג

 

4. Kymriah - 

 B-cell acute lymphoblastic -( הלוקים ב3-25תכשיר לטיפול בילדים ומבוגרים צעירים )גילאים 

leukemiaחוזרת או רפרקטורית ,. 

 . , כתלות בסטטוס הרישום של התכשירA9דורג 

 

5. Besponsa - 

-Philadelphia chromosome מסוג בלוקמיה הלוקים בגירים תכשיר הכלול בסל לטיפול בחולים

negative B cell precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL ))חוזרת או עמידה 

(Relapsed / Refractory)בהתוויות מסוימות ,. 

 Philadelphia -הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולים הלוקים ב

chromosome-positive B cell precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL) שמחלתם 

 .לפחות אחד קודם TKI מעכב לאחר התקדמה

 .Philadelphia chromosomeעדה ביקשה לקבל פילוח של נתוני יעילות התכשיר לפי סטטוס והו

 ידורג בהמשך.  
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6. Dacogen - 

 בהתוויות מסוימות.  MDS-התכשיר כלול בסל לטיפול ב

 . AMLהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בלוקמיה מסוג 

 . B7/A8דורג 

 

7. Venclexta- 

הכלול בסל עבור חולים שמחלתם חזרה או הייתה עמידה  CLLתכשיר לטיפול בלוקמיה מסוג 

 , בהתוויות מסוימות.Ibrutinib-לטיפול קודם ב

כקו טיפולי ראשון  AMLלהרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור לוקמיה מסוג זו שנה להבקשה 

בחולים שאינם מתאימים לטיפול  LDACאו בשילוב עם  HMAs-בשילוב עם תרופות ממשפחת ה

 בכימותרפיה אינטנסיבית. 

 , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויה. A9דורג 

 

8. Mylotarg- 

 CD33 positive Acute Myeloid Leukemia (AML)תכשיר הכלול בסל לטיפול בלוקמיה מסוג 

ציטוטוקסי,  כימותרפי טיפול לקבל יכולים שאינם, המחלה של הראשונה בחזרה ומעלה שנה 60 בני

 .בהתוויות מסוימות

 הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור:

 הרישום של ההתוויה., כתלות בסטטוס A8/9דורג  – , בשילוב עם כימותרפיה*קו טיפול ראשון

)כתלות בסטטוס הרישום של ידורג בהמשך  –ומטה עם מחלה חוזרת או עמידה  60*חולים בני 

 לאחר קבלת התייחסות המומחים לדירוג הבקשה. ההתוויה( 

 

9. Imbruvica- 

 , בהתוויות מסוימות. MCL ,WMלימפומות מסוג , CLLלטיפול בלוקמיה מסוג הכלול בסל תכשיר 

 :CLLעבור חולי כקו טיפול ראשון הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 A8/9 דורג –שנים ומעלה  65*כלל החולים בני 

 A8/9דורג  – unmutated IGHVשנים ומעלה עם סטטוס  65*חולים בני 

 

mailto:MTIR@moh.gov.il
mailto:MTIR@moh.gov.il


 

 פרטי התקשרות באנגלית התקשרות בעבריתפרטי 

 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 

 

10. Venclexta- 

הכלול בסל עבור חולים שמחלתם חזרה או הייתה עמידה  CLLתכשיר לטיפול בלוקמיה מסוג 

 , בהתוויות מסוימות.Ibrutinib-לטיפול קודם ב

 כקו טיפול שני והלאה, בשילוב CLL-ב את מסגרת ההכללה בסל לטיפולהבקשה לשנה זו להרחיב 

 . A8/9דורג  – Rituximabעם 

 

11. Bosulif- 

 Philadelphia) פילדפיה לכרומוסום חיובית CMLמסוג  לוקמיהתכשיר הכלול בסל לטיפול ב

chromosome positive )קודם טיפול שמיצה בוגר בחולה, הבלסטי או המואץ, הכרוני בשלב 

 .קינאז טירוזין במעכבי

 . לחולים בשלב הכרוני הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל כקו טיפול ראשון והלאה

 .B7דורג 

 החלופות הקיימות בסל.יבדקו עלויות מול 

 

12. Adcetris- 

ובלימפומה מסוג  CTCL, בלימפומה מסוג ALCLתכשיר הכלול בסל לטיפול בלימפומה מסוג 

Hodgkin's ( קווי שני של כישלון או אוטולוגית עצם מח השתלת של כישלון לאחרכקו טיפול מתקדם 

( או כטיפול אוטולוגית עצם מח להשתלת מועמדים שאינם בחולים לפחות כימותרפיים טיפול

 להתקדמות או לחזרה גבוה בסיכון ומצוי אוטולוגית עצם מח השתלת שעבר בחולהקונסולידציה 

 , בהתוויות מסוימות.מחלה

 +CD30הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל כטיפול קו ראשון בלימפומה מסוג 

Hodgin lymphoma  גבוהה חומרה בדרגת חולים עבורבשילוב עם כימותרפיה (שלבים III ו-IV )

 .(IPS 4-7) גבוה בסיכון המצויים

 , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויה. A8דורג 

 

13. Pixuvri- 

 .או רפרקטורית חוזרת, NHL מסוג אגרסיבית בלימפומה טיפולתכשיר ל

 . B6דורג 
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14. Aliqopa- 

מתקדם )לאחר שני קווי  , כקו טיפולרפרקטורית או חוזרת פוליקולרית בלימפומה טיפולתכשיר ל

 טיפול קודמים והלאה(.

 , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויה.B7דורג 

 

15. Keytruda- 

, סרטן ראש צוואר, לימפומה מסוג NSCLCמלנומה, סרטן ריאה מסוג תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

Hodgkin's ,וחולים עם מחלה גרורתית שהם , סרטן דרכי השתןMSI-H (microsatellite 

instability high) )או dMMR (mismatch repair deficient)  קולורקטאלי, ריאה מסוג(SCLC ,

, HER2, לבלב, מעי דק, שד מסוג Gastroesophageal junction או גסטרימרה ודרכי מרה, ושט, 

, רחם, בלוטת תריס, triple negative, שד מסוג חיובי Hormone receptor (HR) מסוג שד

 בהתוויות מסוימות. (, רטרופריטונאלית אדנוקרצינומהסרקומה, ערמונית, 

 לימפומהילדים ומבוגרים הלוקים בהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

 .PMBCL (Primary Mediastinal Large B-Cell Lymphoma) מסוג רפרקטורית או חוזרת

 (עבור ילדים )כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויה A8/9דורג 

 

16. Yescarta- 

 .או רפרקטורית חוזרת Large B cell lymphoma-מבוגרים הלוקים בב טיפולתכשיר ל

 , כתלות בסטטוס הרישום של התוויה. A9דורג 

 

17. Kymriah- 

 .או רפרקטורית חוזרת  cell lymphoma BLarge -מבוגרים הלוקים בב טיפולתכשיר ל

 , כתלות בסטטוס הרישום של התוויה. A9דורג 
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18. Imbruvica- 

 , בהתוויות מסוימות. MCL ,WMלימפומות מסוג , CLLלטיפול בלוקמיה מסוג הכלול בסל תכשיר 

, כקו Marginal zone lymphomaהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולי 

 טיפול מתקדם.

 .A8דורג 

שהצטבר במתן התכשיר להתוויה הקליני הועדה מבקשת לקבל התייחסות מהמומחים לגבי הניסיון 

 המבוקשת. 

 

19. Imbruvica- 

 , בהתוויות מסוימות. MCL ,WMלימפומות מסוג , CLLלטיפול בלוקמיה מסוג הכלול בסל תכשיר 

 Waldenstrom's -בכקו טיפול שני הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

macroglobulinemia בשילוב עם ,Rituximab. 

 .A8/9דורג 

 

20. Calquence- 

 .מתקדם טיפול קוכ Mantle cell lymphoma -ב טיפולתכשיר ל

 לא דורג לאור סטטוס הרישום של התכשיר. 

 

21. Revlimid- 

 נפוצה בקו טיפול מתקדם, בהתוויות מסוימות. , ובמיאלומהMDS-התכשיר כלול בסל לטיפול ב

בחולים  Mantle cellהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בלימפומה מסוג 

 עם מחלה חוזרת או רפרקטורית.

 . A8דורג 

 

22. Difolta- 

 בהתוויות מסוימות. PTCLהתכשיר כלול בסל לטיפול בלימפומה מסוג 

  .את מסגרת ההכללה בסל כקו טיפול שני והלאההבקשה לשנה זו היא להרחיב 

 .B7דורג 
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23. Istodax- 

 בהתוויות מסוימות.  CTCL-ו PTCL-התכשיר כלול בסל לטיפול ב

 .כקו טיפול שני והלאה PTCLהבקשה לשנה זו היא להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

 .B7דורג 

 

24. Darzalex- 

כמונותרפיה בקו טיפול רביעי והלאה וכקו טיפול שני  נפוצה במיאלומה טיפולהתכשיר כלול בסל ל

בחולים שמחלתם התקדמה לאחר טיפול קודם,  Dexamethasone-ו Lenalidomideבשילוב עם 

 בהתוויות מסוימות.

 מועמדים שאינם עבור חולים ראשון טיפול כקוהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 VMP (Bortezomib, Melphalan, Prednisone), בשילוב עם משלב עצם מח להשתלת

 .A8/9דורג 

 

25. Revlimid- 

 , ובמיאלומה נפוצה בקו טיפול מתקדם, בהתוויות מסוימות.MDS-התכשיר כלול בסל לטיפול ב

 הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור:

 .A8/9דורג  –לומה נפוצה שאינם מועמדים להשתלה מיאטיפול קו ראשון בחולי *

 .A8/9דורג  – ה אוטולוגית*טיפול אחזקה במיאלומה נפוצה במאובחנים חדשים לאחר השתל

 

26. Empliciti- 

דרים בסיכון גבוה, תכשיר לטיפול במיאלומה נפוצה הכלול בסל כקו טיפול שני לחולים המוג

 מות.בהתוויות מסוי

 לכלל החולים.כקו טיפול שני הבקשה לשנה זו הינה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .B7דורג 

 יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל. 
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27. Ninlaro- 

תכשיר לטיפול במיאלומה נפוצה הכלול בסל כקו טיפול שני לחולים המוגדרים בסיכון גבוה, 

 בהתוויות מסוימות.

 כקו טיפול שני לכלל החולים.הבקשה לשנה זו הינה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל 

 .B7דורג 

 יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל. 

 

28. Kyprolis- 

וכן כקו תכשיר לטיפול במיאלומה נפוצה הכלול בסל כקו טיפול שני לחולים המוגדרים בסיכון גבוה, 

 ,Thalidomide-ב טיפול מיצוי לאחר נשנית או עמידה שמחלתו חולהטיפול מתקדם ב

Bortezomib, Lenalidomide ,מות.תוויות מסויבה 

 :הבקשה לשנה זו הינה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל

 יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.  .B7דורג  -*כקו טיפול שני לכלל החולים 

 מיצוי לאחר נשנית או עמידה שמחלתו בחולה לטיפולבמסגרת ההכללה בסל ל: " א 1 סעיף שינוי*

 הייתה לחולה כן אם אלא, Bortezomib, Lenalidomide שכללו קודמים טיפולים בשני טיפול

  .(Thalidomide-ב הצורךהורדת ) "האמורים מהטיפולים לאחד נגד הורית

 . יבדקו עלויות.A8דורג 

 בלבד אחת בתרופה לטיפול זכאות של המגבלה הסרת)במסגרת ההכללה בסל  ב סעיף מחיקת*

 .(Carfilzomib, Pomalidomide מבין

 .A8/9דורג 
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29. Imnovid- 

 תוויות מסויימות.כקו טיפול מתקדם, בהתכשיר לטיפול במיאלומה נפוצה הכלול בסל 

 :הבקשה לשנה זו הינה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל

 מיצוי לאחר נשנית או עמידה שמחלתו בחולה לטיפולבמסגרת ההכללה בסל ל: " א 1 סעיף שינוי*

 הייתה לחולה כן אם אלא, Bortezomib, Lenalidomide שכללו קודמים טיפולים בשני טיפול

  (Thalidomide-ב הצורך הורדת) "האמורים מהטיפולים לאחד נגד הורית

 . יבדקו עלויות.A8דורג 

 בלבד אחת בתרופה לטיפול זכאות של המגבלה הסרת)במסגרת ההכללה בסל  ב סעיף מחיקת*

 .(Carfilzomib, Pomalidomide מבין

 .A8/9דורג 

 

30. Empliciti- 

תכשיר לטיפול במיאלומה נפוצה הכלול בסל כקו טיפול שני לחולים המוגדרים בסיכון גבוה, 

 בהתוויות מסוימות.

 מתקדם טיפול קוכ נפוצה במיאלומה טיפולהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל ל

 .Pomalidomide בשילוב עם

 , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויה. B7/A8דורג 
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