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 משתתפים )לפי סדר אלפביתי(: 

גב' הילה פרופ' רוני גמזו, ד"ר טליה גולן, ק, מר אורן גבע, פרופ' אהובה גוליפרופ' נחמן אש,  חברי הוועדה:

פרופ' רות לנדאו, ד"ר ניקי ליברמן, , ד"ר גרשון הורוביץ, ד"ר אסנת לוקסנבורגבכור, -גב' אורנה הוזמן, גרסטל

 פרופ' עמוס תורן, אלוף במיל' יפתח רון טלמר ודים פרמן, הרב אברהם מנלה, 

 

  ד"ר דוד מוסינזון, פרופ' עידית מטות, מר אלון מסרפרופ' שלמה וינקר, עו"ד מרים כבהא,  התנצלו:

 

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

מר שחר מרלינג, ד"ר שי מושל, מגר' טל מורגנשטיין, מר אור יגר, ד"ר נועה טריקי, מגר' קרולין חזאן, , ויטמן

 .הרוקח טל רווהמר עתידי קרני, ד"ר שמוליק קלנג, ד"ר יואב קידר, ד"ר אמיר פרידנברג, מר יובל נבט, 

 

 

 הוועדה דנה בטכנולוגיות הפרטניות המפורטות להלן:

 

 ודרכי שתן הכלי

1. Cabometyx 

 .קודם בטיפול כשל לאחר, גרורתי או מתקדם כליה בסרטןתכשיר הכלול בסל לטיפול בסרטן 

קו כ מתקדם טיפול בסרטן כליההבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

 .טיפול ראשון

 .B7דורג 

 יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
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2. Opdivo 

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

 MSI-H, סרטן דרכי השתן, וסרטן קולורקטאלי בחולים שהם Hodgkin'sלימפומה מסוג 

(microsatellite instability high) או dMMR (mismatch repair deficient) בהתוויות ,

 .מסוימות

טיפול כ, Ipilimumabבשילוב עם  ,הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל

 .intermediate or poor riskשהם קו טיפול ראשון עבור חולים , מתקדם בסרטן כליה

 , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויה.A8/9דורג 

 

3. Sutent 

 -נוירו , וגידולGISTבסרטן כליה מתקדם או גרורתי, גידול מסוג תכשיר הכלול בסל לטיפול 

 גרורתי, בהתוויות מסוימות. או מתקדם( pNET) לבלבי ממקור אנדוקריני

טיפול משלים בסרטן כליה בחולים מסגרת ההכללה בסל כהבקשה לשנה זו להרחיב את 

 .בסיכון גבוה לחזרת מחלה לאחר נפרקטומיה

 , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויה.B6דורג 

 

 הרחבת מספר קווי הטיפול –טיפול בסרטן כליה מתקדם  .4

בסל כלולים מספר תכשירים לטיפול בסרטן כליה מתקדם או גרורתי, בהתוויות 

 מסוימות. 

 3-חולה בסרטן כליה מתקדם או גרורתי לקבל טיפול בבמסגרת הסל קיימת זכאות עבור 

 ,Sunitinib, Sorafenib, Everolimus - מפורטות להלןהתרופות הבין אפשרויות טיפול מ

Everolimus + Lenvatinib, Temsirolimus, Pazopanib, Axitinib, Cabozanitinib, 

Nivolumab. 

 הגבלת מספר קווי הטיפול להם זכאי החולה.את ל בטלהבקשה לשנה זו 

 . A8/9 דורג
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5. Tecentriq 

בסרטן , וNSCLCכקו טיפול מתקדם בסרטן ריאה מתקדם או גרורתי מסוג התכשיר כלול בסל 

מתקדם מקומי או גרורתי אורותליאלי, בחולים שמחלתם התקדמה בטיפול קודם, בהתוויות 

 מסוימות. 

הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול בסרטן אורותליאלי מתקדם מקומי או 

 (.cisplatin ineligibleגרורתי בחולים שלא יכולים לקבל טיפול כימותרפי מבוסס ציספלטין )

 .A8דורג 

 

6. Keytruda 

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

 MSI-H (microsatellite, סרטן דרכי השתן, וחולים עם מחלה גרורתית שהם Hodgkin'sמסוג 

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

SCLC ,או גסטרי, מרה ודרכי מרה, ושט Gastroesophageal junctionדק, שד  , לבלב, מעי

, רחם, triple negative, שד מסוג חיובי Hormone receptor (HR) מסוג שד, HER2מסוג 

 (, בהתוויות מסוימות. רטרופריטונאלית אדנוקרצינומהבלוטת תריס, ערמונית, סרקומה, 

מתקדם מקומי או  בסרטן אורותליאלי הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל לטיפול

 (.cisplatin ineligibleגרורתי בחולים שלא יכולים לקבל טיפול כימותרפי מבוסס ציספלטין )

 .A8דורג 

 

7. Bavencio 

תכשיר לטיפול בסרטן אורותליאלי מתקדם מקומי או גרורתי, בחולים שמחלתם התקדמה 

 בטיפול קודם.

 .B7דורג 

 יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל

 

8. Tookad soluble 

 .בסיכון נמוך ונילטראליממוקם אערמונית טיפול בסרטן תכשיר ל

 .B6 דורג
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9. Erleada 

 .(nmCRPCטיפול בסרטן ערמונית לא גרורתי עמיד לסירוס )תכשיר ל

 . , כתלות בסטטוס הרישום של התכשירA8/9 דורג

 

10. Xtandi 

 בהתוויות מסוימות. תכשיר הכלול בסל לטיפול בסרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס,

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

 .(nmCRPCעמיד לסירוס )

 . , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויהA8/9 דורג

 

11. Teva-Abiraterone 

 סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס, בהתוויות מסוימות. תכשיר הכלול בסל לטיפול ב

טיפול במאובחנים חדשים בסרטן הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

 .(mHSPCערמונית גרורתי רגיש לטיפול הורמונלי )

 . , כתלות בסטטוס הרישום של התכשירA8/9 דורג

 

 מוח

12. Tumor treating fields  - ב חשמליים בשדות טיפול-)BMlioblastoma multiforme (GG 

 וכימורדיותרפיה. , לאחר ניתוחGBMטכנולוגיה המיועדת לטיפול בחולים מאובחנים חדשים עם 

 ולאחר הפסקת טיפול האחזקה האמור.  Temozolomide-הטיפול ניתן בשילוב טיפול אחזקה ב

   . A9 דורג
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 שד

13. Perjeta 

וכן  גרורתי בשלב או נתיחה לא מקומית נשנית במחלההכלול בסל לטיפול בסרטן שד תכשיר 

 או דלקתי או מקומי מתקדם שד בסרטן( Neo adjuvant) ניתוחי טרום טיפוללטיפול בסרטן שד 

   מוקדם, בהתוויות מסוימות.

, Trastuzumabבשילוב עם  הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור,

סיכון גבוה חולים המצויים בחיובי ב HER2בסרטן שד בשלב מוקדם כטיפול משלים 

 .מחלההלחזרת 

 .A8/9 דורג

 

14. Nerlynx 

( בסרטן שד בשלב מוקדם extended adjuvantטיפול משלים מוארך )תכשיר המיועד ל

HER2  חיובי, לאחר קבלתTrastuzumab כטיפול משלים. 

 .A8 דורג

 יבדקו עלויות הטיפול בתכשיר.

 

15. Kisqali 

 מנופאוזליות פוסט בנשים אנדוקריני כטיפול ארומטאז, מעכבי עם שילובתכשיר הכלול בסל ב

 למחלתן אנדוקריני טיפול קיבלו שטרם, חיובי HR מסוג גרורתי או מתקדם שד סרטן החולות

 , בהתוויות מסוימות.המתקדמת

קו , כFulvestrantהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור טיפול בשילוב עם 

 בסרטן שד מתקדם או גרורתי. טיפול אנדוקריני ראשון או מתקדם 

 .B7 דורג

  יבדקו עלויות מול החלופות הקיימות בסל.
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16. Verzenio 

  :מתקדם או גרורתי שד בסרטן תכשיר לטיפול אנדוקריני

, יבדקו עלויות מול B7 דורג –*כקו טיפול אנדוקריני ראשון בשילוב עם מעכבי ארומטאז 

 . החלופות הקיימות בסל

, יבדקו עלויות מול החלופות B7דורג  – Fulvestrant*כקו טיפול אנדוקריני מתקדם בשילוב עם 

 .הקיימות בסל

הועדה מבקשת לקבל  .בהמשךדורג י –*כמונותרפיה, לאחר טיפול אנדוקריני וכימותרפי קודם 

 עדוף ההתוויה.יאת התייחסות המומחים לת

 

17. Lynparza 

 רגיש חוזר שחלה מסרטן הסובלות בגירות בחולות אחזקה כטיפולתכשיר הכלול בסל 

הגידול, בהתוויות  של סומטית מוטציה או BRCA germline מוטציה עם בחולות מסוג לפלטינום

 .מסוימות

טיפול בסרטן שד גרורתי בנשים הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

, לאחר טיפול קודם שליליות HER2שהן  germline BRCAעם מוטציה מסוג 

 .בכימותרפיה )במסגרת ניאו אדג'ובנטית, משלימה או גרורתית(

 . A8 דורג

 

18. Halaven 

, הכלול בסל תכשיר לטיפול בסרטן שד מתקדם או גרורתי לאחר כשל בטיפול כימותרפי קודם

 , בהתוויות מסוימותTriple negativeלחולות שהן 

  שליליות. HER2הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולות שהן 

 .A8 דורג

 יבדקו עלויות. 
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 נקואונקולוגיהיג

19. Keytruda 

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

 MSI-H (microsatelliteשהם  , סרטן דרכי השתן, וחולים עם מחלה גרורתיתHodgkin'sמסוג 

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

SCLC ,או גסטרי, מרה ודרכי מרה, ושט Gastroesophageal junction לבלב, מעי דק, שד ,

, רחם, triple negativeחיובי, שד מסוג  Hormone receptor (HR) מסוג שד, HER2מסוג 

 (, בהתוויות מסוימות. רטרופריטונאלית בלוטת תריס, ערמונית, סרקומה, אדנוקרצינומה

חוזר או טיפול בסרטן צוואר הרחם מסגרת ההכללה בסל עבור  תהבקשה לשנה זו להרחיב א

 .PD-L1כקו טיפול מתקדם בחולות המבטאות גרורתי 

 . A8 דורג

 

20. Avastin 

מעי גס, סרטן של החלחולת, גידולי מוח, סרטן ריאה וסרטן התכשיר כלול בסל לטיפול בסרטן 

 . בהתוויות מסוימות, שחלה

רגיש )הבקשה לשנה זו להרחיב את ההכללה בסל לטיפול בסרטן שחלה אפיתליאלי חוזר 

רגיש ), סרטן פריטונאלי ראשוני חוזר (רגיש לפלטינום), סרטן חצוצרות חוזר (לפלטינום

 (.לפלטינום

 . A8 דורג

 

21. Zejula 

או חצוצרות , שחלה אפיתליאליחוזר רגיש לפלטינום מסוג טיפול אחזקה בסרטן תכשיר ל

לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה מבוססת , פריטונאלי ראשוני

 .פלטינום

, יבדקו עלויות מול B7דורג  –)סומטית או ג'רמינאלית( BRCA*עבור חולות עם מוטציה מסוג 

 בסל.החלופות הקיימות 

 . A8/9 דורג – BRCA*עבור חולות ללא מוטציה מסוג 
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22. Lynparza 

 רגיש חוזר שחלה מסרטן הסובלות בגירות בחולות אחזקה כטיפולתכשיר הכלול בסל 

הגידול, בהתוויות  של סומטית מוטציה או BRCA germline מוטציה עם בחולות מסוג לפלטינום

 .מסוימות

חוזר רגיש טיפול אחזקה בסרטן  ההכללה בסל עבורהבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת 

לאחר השגת תגובה , פריטונאלי ראשוניאו חצוצרות , שחלה אפיתליאלילפלטינום מסוג 

 .מלאה או חלקית לכימותרפיה מבוססת פלטינום

 . A8/9 דורג

 

23. Rubraca 

 ל: תכשיר המיועד

או חצוצרות , שחלה אפיתליאליחוזר רגיש לפלטינום מסוג טיפול אחזקה בסרטן . א

לאחר השגת תגובה מלאה או חלקית לכימותרפיה מבוססת , אלי ראשונייפריטונ

 :פלטינום

החלופות  , יבדקו עלויות מולB7דורג  – 'רמינלי(ג)סומטי ו BRCAעבור חולות עם מוטציה מסוג *

 הקיימות בסל.

 . A8/9 דורג – BRCAעבור חולות ללא מוטציה מסוג *

 בסטטוס הרישום של ההתוויה.הדירוגים לעיל כתלות 

 

, BRCA, עם מוטציה מסוג טיפול בסרטן שחלה אפיתליאלי, חצוצרות או פריטוניאליב. 

 . A8/9 דורג –טיפול כימותרפיים  לאחר לפחות שני קווי
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 ריאה

24. Imfinzi 

מתקדם מקומי או גרורתי, בחולים שמחלתם  סרטן אורותליאליתכשיר הכלול בסל לטיפול ב

 התקדמה בטיפול קודם, בהתוויות מסוימות.

טיפול בסרטן ריאה מסוג הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור 

NSCLC  שלבIII  לא נתיח, בחולים שמחלתם לא התקדמה לאחר טיפול בכימותרפיה

 .והקרנות

 .A9דורג  –חיובי  PDL1*עבור חולים עם 

 .A8/9דורג  –*עבור כלל החולים 

בתכשיר  בשימוש והסיכוןהיעילות הועדה מבקשת לקבל התייחסות המומחים לגבי 

  שליליים. PDL1להתוויה המבוקשת לחולים שהם 

 

25. Keytruda 

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

 MSI-H (microsatellite, סרטן דרכי השתן, וחולים עם מחלה גרורתית שהם Hodgkin'sמסוג 

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

SCLC ,או גסטרי, מרה ודרכי מרה, ושט Gastroesophageal junction לבלב, מעי דק, שד ,

, רחם, triple negativeחיובי, שד מסוג  Hormone receptor (HR) מסוג שד, HER2מסוג 

 (, בהתוויות מסוימות. רטרופריטונאלית בלוטת תריס, ערמונית, סרקומה, אדנוקרצינומה

טיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוג  מסגרת ההכללה בסל עבור תהבקשה לשנה זו להרחיב א

non squamous NSCLC כקו טיפול ראשון, בשילוב עם כימותרפיה. 

 . A8/9 דורג
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26. Keytruda 

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

 MSI-H (microsatellite, סרטן דרכי השתן, וחולים עם מחלה גרורתית שהם Hodgkin'sמסוג 

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

SCLC ,או גסטרי, מרה ודרכי מרה, ושט Gastroesophageal junction לבלב, מעי דק, שד ,

, רחם, triple negativeחיובי, שד מסוג  Hormone receptor (HR) מסוג שד, HER2מסוג 

 (, בהתוויות מסוימות. רטרופריטונאלית בלוטת תריס, ערמונית, סרקומה, אדנוקרצינומה

טיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוג  מסגרת ההכללה בסל עבור תהבקשה לשנה זו להרחיב א

squamous NSCLC כקו טיפול ראשון, בשילוב עם כימותרפיה. 

  . A8/9 דורג

 

27. Opdivo 

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

 MSI-H, סרטן דרכי השתן, וסרטן קולורקטאלי בחולים שהם Hodgkin'sלימפומה מסוג 

(microsatellite instability high) או dMMR (mismatch repair deficient) בהתוויות ,

 .מסוימות

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

, לאחר לפחות שני קווי טיפול )שאחד מהם היה כימותרפיה מבוססת SCLCמסוג 

 פלטינום(.

 , כתלות בסטטוס הרישום של ההתוויה. B7 דורג
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28. Alunbrig 

 ALK positive NSCLC מסוג ריאה סרטןטיפול בסרטן ריאה תכשיר הכלול בסל ל

 . מסוימות, בהתוויות ALK במעכב קודם טיפול אף על התקדמה שמחלתם לחולים

 תרופות בשתי לטיפול זכאי החולה יהיה מחלתו מהלךבמסגרת ההכללה בסל מצוין כי ב

 .Alectinib, Brigatinib, Ceritinib, Crizotinib –להלן המפורטות  מהתרופות

במעכבי  טיפול קווי 3-לבמסגרת ההכללה בסל  הזכאותהבקשה לשנה זו להרחיב את 

ALK . 

 . B7 דורג

 

29. Mekinist/  Tafinlar 

 תכשירים הכלולים בסל לטיפול במלנומה מתקדמת, בהתוויות מסוימות.

 מסוגמתקדם טיפול בסרטן ריאה עבור  הבקשה לשנה זו להרחיב את מסגרת ההכללה בסל

BRAF mutated NSCLC. 

 . A8 דורגו

 

30. Vargatef 

 NSCLCתכשיר לטיפול בסרטן ריאה מתקדם מקומי, מקומי חוזר או גרורתי מסוג 

 אדנוקרצינומה בחולים שמחלתם התקדמה לאחר קו טיפול מתקדם. 

 . B6ג דור

 

31. Tagrisso 

עם  NSCLCמתקדם מקומי או גרורתי מסוג טיפול בסרטן ריאה תכשיר הכלול בסל ל

 או בחולים  בחולים נאיביים לטיפול קודם במעכבי טירוזין קינאז EGFR T790Mמוטציה מסוג 

 .קינאז, בהתוויות מסוימות טירוזין במעכבי קודם טיפול לאחר או במהלך התקדמה שמחלתם

הבקשה השנה להרחיב את מסגרת ההכללה בסל עבור חולי סרטן ריאה מתקדם מקומי או 

 כקו טיפול ראשון. ,  EGFRגרורתי עם מוטציה מסוג 

 . A8/9 דורג
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