
2019עדכון - המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות 

עלות כוללת היקף חוליםהתוויהשם גנרישם מסחריד"מס

(₪מיליון )

1IlarisCanakinumab טיפול בקדחת ים תיכוניתFamilial mediterranean fever (FMF)  בחולים עם

Colchicine-עמידות לטיפול ב

200.0

2IlarisCanakinumabטיפול ב-Hyperimmunoglobulin D syndrome (HIDS) / Mevalonate kinase 

deficiency (MKD)

6.0

3IlarisCanakinumabטיפול ב-Tumor necrosis factor associated periodic syndrome (TRAPS)6.0

4XeljanzTofacitinibטיפול ב-Psoriatic arthritis בהתאם למסגרת ההכללה של תכשירים ביולוגים אחרים 

הכלולים בסל להתוויה זו

ללא תוספת עלות

5OrenciaAbataceptטיפול ב-Psoriatic arthritis בהתאם למסגרת ההכללה של תכשירים ביולוגים אחרים 

הכלולים בסל להתוויה זו

ללא תוספת עלות

6OlumiantBaricitinibטיפול ב-Rheumatoid arthritis בהתאם למסגרת ההכללה של תכשירים ביולוגים 

אחרים הכלולים בסל להתוויה זו

ללא תוספת עלות

7FasenraBenralizumab טיפול באסטמה אאוזינופילית קשה בחולים שמיצו טיפולים קודמים ובהתוויות

מסויימות

ללא תוספת עלות

8TrelegyFluticasone + Vilanterol + 

Umeclidinium

- שווה או נמוך מFEV1בחולים עם  (COPD)טיפול במחלת ריאות חסימתית כרונית 

 במצב כרוני60%

ללא תוספת עלות

: עבור חולים שהםCystic Fibrosis-טיפול ב

ללא תוספת עלותF580delהומוזיגוטים למוטציה מסוג . א9

(הטרוזיגוטים)  נוספת residual ומוטציה F508delחולים עם . ב10

 באלל אחדResidual functionחולים עם . ג11

1245.0₪ 6.008

1375.0₪ 0.364

ללא תוספת עלות14

15SteglatroErtigluflozin בהתאם למסגרת ההכללה של תכשירים אחרים מסוג מעכבי 2טיפול בסוכרת סוג 

SGLT2הכלולים בסל 

ללא תוספת עלות

16Xigduo XRDapagliflozin + Metformin בהתאם למסגרת ההכללה של תכשירים אחרים מסוג מעכבי 2טיפול בסוכרת סוג 

SGLT2הכלולים בסל 

ללא תוספת עלות

17Jardiance DuoEmpagliflozin + Metformin בהתאם למסגרת ההכללה של תכשירים אחרים מסוג מעכבי 2טיפול בסוכרת סוג 

SGLT2הכלולים בסל 

ללא תוספת עלות

18SeglurometErtigluflozin + Metformin בהתאם למסגרת ההכללה של תכשירים אחרים מסוג מעכבי 2טיפול בסוכרת סוג 

SGLT2הכלולים בסל 

ללא תוספת עלות

193,316.0₪ 20.171 (פעימה שניה מתוך שלוש) מבוגרים שאינם משתמשים בניטור סוכר רציף 1עבור חולי סוכרת מסוג -  לניטור סוכר FLASHטכנולוגיות 

סוכרת

נוירומודולציה סקרלית לטיפול באצירת שתן לא חסימתית אידיופתית כרונית

אורולוגיה

דימות

תסמונות פאראניאופלסטיות- הרחבת מסגרת ההכללה בסל  - FDG עם PET CTבדיקת דימות באמצעות מכשיר 

 לגילוי גידולים נוירואנדוקריניים18F-Dopa עם  PET-CTבדיקת דימות באמצעות מכשיר 

₪ 43.586

ראומטולוגיה

רפואת ריאות

SymdekoTezacaftor + Ivacaftor, Ivacaftor

₪ 20.011 107.0

6 מתוך 1עמוד  ל משרד הבריאות"התוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורטו בחוזר מנכ



2019עדכון - המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות 

עלות כוללת היקף חוליםהתוויהשם גנרישם מסחריד"מס

(₪מיליון )

20ParsabivEtelcalcetide טיפול בהיפרפאראתירואידיזם משנית(SHPT)  עבור חולים במחלת כליה כרונית

 נותרו PTH ורמות Cinacalcet- וDהמטופלים בהמודיאליזה שמיצו טיפול בויטמין 

ל"דצ/ פיקוגרם600מעל 

312.0₪ 5.609

21CholbamCholic acidטיפול ב-

two-alfa - methylacyl-CoA racemase (AMACR) deficiency

1.0₪ 1.068

22HemlibraEmicizumab טיפול בהמופיליהA בחולים שפיתחו מעכבים (inhibitors)  ללא תוספת עלות8לפקטור קרישה

23HemlibraEmicizumab טיפול בהמופיליהA בחולים בדרגת חומרה קשה או בינונית 

(severe or moderate)  ללא מעכבים(inhibitors)  8לפקטור קרישה

ללא תוספת עלות

24BlincytoBlinatumomab טיפול בילדים בלוקמיה עמידה או חוזרת מסוג

Philadelphia chromosome-negative B cell precursor acute lymphoblastic 

leukemia

12.0₪ 3.978

25VenclextaVenetoclax

26DacogenDecitabine

27AzacitidneAzacitidne

28MylotargGemtuzumab ozogamicinטיפול ב-CD-33+ acute myeloid leukemia במאובחנים חדשים המועמדים 

לטיפול בכימותרפיה אינטנסיבית

90.0₪ 14.385

29VenclextaVenetoxclaxטיפול ב-Chronic lymphocytic leukemia הרחבת מסגרת ההכללה בסל -  חוזרת -

Rituximabכקו טיפול שני בשילוב עם 

ללא תוספת עלות88.0

30KeytrudaPembrolizumab טיפול בלימפומה חוזרת או רפרקטורית מסוג

Primary Mediastinal Large B-Cell Lymphoma

ללא תוספת עלות4.0

31KymriahTisagenlecleucel עם לוקמיה חוזרת או עמידה  (3-25גילאים )טיפול בילדים ובמבוגרים צעירים

CD19+ B cell ALLמסוג  (רפרקטורית)

8.0

32KymriahTisagenlecleucel מסוג  (רפרקטורית)טיפול במבוגרים עם לימפומה חוזרת או עמידה

Diffuse large B cell lymphomaלאחר שני קווי טיפול ,  חוזרת או רפרקטורית

ומעלה

75.0

33RevlimidLenalidomide טיפול במיאלומה נפוצה כקו טיפול ראשון

עבור חולים שאינם מועמדים להשתלת מח עצם 

(Dexamethasone / Bortezomib + Dexamethasoneבשילוב עם )

350.0

34RevlimidLenalidomide טיפול במיאלומה נפוצה -

טיפול אחזקה במאובחנים חדשים לאחר השתלת מח עצם

414.0

35EmplicitiElotozumab טיפול במיאלומה נפוצה בשילוב עםLenalidomideו -Dexamethasone כקו טיפול 

הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים בסיכון סטנדרטי- שני בחולה 

ללא תוספת עלות

36NinlaroIxazomib טיפול במיאלומה נפוצה בשילוב עםLenalidomideו -Dexamethasone כקו טיפול 

הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים בסיכון סטנדרטי- שני בחולה 

ללא תוספת עלות

37KyprolisCarfilzomib טיפול במיאלומה נפוצה בשילוב עםLenalidomideו -Dexamethasone כקו טיפול 

הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים בסיכון סטנדרטי- שני בחולה 

ללא תוספת עלות

₪ 12.197

₪ 20.249 108.0  במאובחנים חדשים שלא מועמדים לטיפול Acute myeloid leukemia-טיפול ב

, HMA (Azacitidine-בשילוב עם תכשירים ממשפחת ה, בכימותרפיה אינטנסיבית

Decitabine)  או בשילוב עםLow dose cytarabine (LDAC)

₪ 55.585

המטולוגיה והמטואונקולוגיה

נפרולוגיה

מחלות מטבוליות

6 מתוך 2עמוד  ל משרד הבריאות"התוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורטו בחוזר מנכ
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38CimziaCertolizumab pegolטיפול במחלת קרוהן בדרגת חומרה בינונית עד קשה בחולים שמיצו טיפול קודם ,

בהתאם למסגרת ההכללה של תכשירים ביולוגים אחרים הכלולים בסל להתוויה זו

ללא תוספת עלות

39XeljanzTofacitinib טיפול במחלת מעי דלקתית מסוגUlcerative colitisבחולים שמיצו טיפול קודם  ,

בהתאם למסגרת ההכללה בסל של תכשירים ביולוגיים אחרים הכלולים בסל להתוויה 

זו

ללא תוספת עלות

40350.0₪ 0.840

41DupixentDupilumabטיפול ב-atopic dermatitis הרחבת מסגרת -  ברמת חומרה בינונית עד חמורה

עבור חולים שמיצו קו טיפול סיסטמי אחד- ההכללה בסל 

ללא תוספת עלות

42NucalaMepolizumabטיפול ב-Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis49.0₪ 8.810

43DificlirFidaxomicin טיפול בזיהום מסוגClostridium difficile - 

כולל חולים , הרחבת מסגרת ההכללה בסל כקו טיפול ראשון לחולים בסיכון גבוה

immuno compromised-אונקולוגיים המטואונקולוגיים ו

ללא תוספת עלות

44BiktarvyBictegravir + Emtricitabine + 

Tenofovir alafenamide

ללא תוספת עלותHIVטיפול בנשאי 

45JulucaDolutegravir + Rilvipirine טיפול בנשאיHIVללא תוספת עלות שמחלתם יציבה תחת הטיפול הקיים

46SirturoBedaquilineטיפול בשחפת עמידה

(multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB)

10.0₪ 1.336

47CresembaIsavuconazole טיפול בזיהום פטרייתיMucormycosis20.0ללא תוספת עלות

48XermeloTelotristat ethylטיפול ב-Carcinoid syndrome diarrhoeaבשילוב עם טיפול בתרופה ממשפחת ה -

SSAי " בחולים שמחלתם לא נשלטת עSSAלבד .

10.0₪ 0.555

49CrysvitaBurosumabטיפול ב-X-linked hypophosphataemia - 

ועד גיל סגירת עצמות (בגילאי שנה ומעלה)עבור ילדים 

34.0₪ 22.943

5064,620.0₪ 8.530

גסטרואנטרולוגיה

מחלות זיהומיות

אנדוקרינולוגיה

בריאות האישה

דרמטולוגיה ואלרגיה

- אוניברסליס / פיאה משיער טבעי לחולי אלופציה אראטה טוטאליס 

זכאות להחלפה אחת לשנתיים

30-34בנות - הרחבת גיל הזכאות - סקר לגילוי נגעים טרום סרטניים של צוואר הרחם 

6 מתוך 3עמוד  ל משרד הבריאות"התוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורטו בחוזר מנכ
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עלות כוללת היקף חוליםהתוויהשם גנרישם מסחריד"מס

(₪מיליון )

51

52

53

54

55

56

57

58

59

KeytrudaPembrolizumab טיפול בגידולים סולידיים מתקדמים לא נתיחים או גרורתיים בחולים שהם

MSI-H / dMMR - לפי הפירוט להלן, לאחר מיצוי קווי טיפול קודמים:

סרטן נוירואנדוקריני*

מזותליומה*

קרצינומה אדרנוקורטיקלית*

סרטן צוואר הרחם*

סרטן שחלה*

סרטן מוח*

סרטן בבלוטות הרוק*

סרטן האשכים*

(Vater)ש ווטר "סרטן של האמפולה ע*

9.0₪ 1.340

60LenvimaLenvatinibללא תוספת עלותטיפול בסרטן הפטוצלולארי מתקדם או לא נתיח כקו טיפול ראשון

61OpdivoNivolumab טיפול משלים(Adjuvant) 88.0במלנומה בשלב מתקדם נתיח

62TafinlarDabrafenib

63MekinistTrametinib

64BraftoviEncorafenibללא תוספת עלות

65MektoviBinimetinibללא תוספת עלות

66CabometyxCabozanitinib טיפול בסרטן כליה מתקדם או גרורתי מסוגclear cell - 

הרחבת מסגרת ההכללה בסל לקו טיפול ראשון

ללא תוספת עלות

67OpdivoNivolumab138.0₪ 15.943

68YervoyIpilimumab

מתקדם מקומי או גרורתי כקו טיפול ראשון  (urothelial)טיפול בסרטן בדרכי השתן 69

PDL1 המבטאים cisplatin ineligible-עבור חולים המוגדרים כ

ללא תוספת עלות

0.038 ₪ לחולים המועמדים לטיפולPDL1בדיקת 70

71ErleadaApalutamide טיפול בסרטן ערמונית לא גרורתי עמיד לסירוס(nmCRPC)14.0₪ 2.090

72AbirateroneAbiraterone טיפול בסרטן ערמונית גרורתי רגיש לטיפול הורמונלי(mHSPC)  במאובחנים חדשים

בסיכון גבוה

240.0₪ 11.232

73PerjetaPertuzumab טיפול משלים(Adjuvant)  בשילוב עםTrastuzumab , בסרטן שד בשלב מוקדם

HER2 (בלוטות חיוביות) חיובי בסיכון גבוה לחזרת מחלה

250.0₪ 17.165

74KisqaliRibociclib טיפול אנדוקריני בסרטן שד מתקדם-

Fulvestrantקו טיפול אנדוקריני ראשון או מתקדם בשילוב עם 

ללא תוספת עלות

75VerzenioAbemaciclib טיפול אנדוקריני בסרטן שד מתקדם-

קו טיפול אנדוקריני ראשון בשילוב עם מעכבי ארומטאז

ללא תוספת עלות

76VerzenioAbemaciclib טיפול אנדוקריני בסרטן שד מתקדם-

Fulvestrantקו טיפול אנדוקריני מתקדם בשילוב עם 

ללא תוספת עלות

טיפול בסרטן צוואר הרחם חוזר או גרורתי כקו טיפול מתקדם בחולות 77

PDL1המבטאות 

ללא תוספת עלות

0.035 ₪ לחולים המועמדים לטיפולPDL1בדיקת 78

KeytrudaPembrolizumab

גידולים סולידיים- אונקולוגיה 

BRAF נתיח בחולים עם מוטציה מסוג IIIבמלנומה בשלב  (Adjuvant)טיפול משלים 

BRAFטיפול במלנומה מתקדמת לא נתיחה או גרורתית בחולים עם מוטציה מסוג 

Nivolumab בשילוב עם Ipilimumab , לטיפול בסרטן כליה מתקדם כקו טיפול ראשון

.poor או intermediateעבור חולים בדרגת סיכון 

₪ 26.963

6.0

Pembrolizumab Keytruda

6 מתוך 4עמוד  ל משרד הבריאות"התוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורטו בחוזר מנכ
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79ZejulaNiraparib טיפול אחזקה בחולות בגירות הסובלות מסרטן שחלה חוזר רגיש לפלטינום מסוג

BRCA mutated בחולות עם מוטציה מסוג germlineאו מוטציה סומטית של הגידול .

ללא תוספת עלות

80RubracaRucaparib טיפול אחזקה בחולות בגירות הסובלות מסרטן שחלה חוזר רגיש לפלטינום מסוג

BRCA mutated בחולות עם מוטציה מסוג germlineאו מוטציה סומטית של הגידול .

ללא תוספת עלות

81ImfinziDurvalumab טיפול בסרטן ריאה מסוגNSCLC שלב III בחולים שמחלתם לא התקדמה , לא נתיח

לאחר טיפול בכימותרפיה והקרנות

155.0₪ 31.847

82KeytrudaPembrolizumab טיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוגnon squamous NSCLCכקו טיפול ראשון  ,

בשילוב עם כימותרפיה

539.0₪ 16.867

83KeytrudaPembrolizumab טיפול בסרטן ריאה גרורתי מסוגsquamous NSCLCבשילוב עם ,  כקו טיפול ראשון

כימותרפיה

232.0₪ 0.882

84TagrissoOsimertinib טיפול בסרטן ריאה מתקדם מקומי או גרורתי מסוגEGFR+ NSCLC כקו טיפול  

ראשון

215.0₪ 1.308

85EliquisApixaban

86PradaxaDabigatran 

87XareltoRivaroxaban

88XareltoRivaroxabanאיסכמיה חריפה בגפיים , מוות קרדיווסקולרי, אוטם שריר הלב, טיפול למניעת שבץ

ומחלת  (CAD או IHD)ותמותה עבור חולים עם משלב של מחלת לב איסכמית ידועה 

(PAD)כלי דם פריפרית 

4,600.0₪ 15.826

89EntrestoSacubitril + Valsartan הרחבת מסגרת ההכללה בסל- טיפול באי ספיקה לבבית כרונית

 35%-מקטע פליטה שווה או נמוך מ*

, ACE / ARBחוסמי - מטופל במשלב טיפולי של תרופות משתי הקבוצות הבאות *

.וחוסמי בטא

הרחבת סמכויות מתן הטיפול*

ללא תוספת עלות

90147.0₪ 1.106

91SpinrazaNusinersen טיפול בחולים עם אבחנה גנטית שלSpinal muscular atrophy (SMA) types 1 ,

(פעימה שניה) 3, 2

₪ 21.169

92VotubiaEverolimus טיפול בחולים עםTuberous sclerosis complex כטיפול משלים בהתקפים 

אפילפטיים חוזרים

20.0₪ 2.179

93ChampixVarenicline

94ZybanBupropion

95NicotinellNicotine בהתאם למסגרת ההכללה בסל של התרופות - טיפול לגמילה מעישוןBupropionו -

Varenicline

ללא תוספת עלות

ללא תוספת עלות96

97113.0₪ 0.101 פטור מהצורך בהפנית רופא למיון עבור חולי דיסאוטונומיה משפחתית

₪ 3.305 5,860.0 הרחבת מסגרת ההכללה בסל למסגרות תמיכה נוספות מעבר - טיפול לגמילה מעישון 

לסדנה

הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור חולים עם תנודתיות מוטורית גבוהה-  לחולי פרקינסון מתקדם Apo goעירוי אפומורפין בעזרת משאבת 

₪ 33.400

תזונה

עם סיכון לתת תזונה,  שנים13הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור גילים שנה עד - מזון ייעודי לילדים חולי סרטן 

נוירולוגיה

הרחבת מסגרת ההכללה - מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם פרפור עליות 

 ומעלה2 בערך CHADS Vasc scoreבסל עבור חולים עם 

12,920.0

מחלות לב וכלי דם
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2019עדכון - המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות 

עלות כוללת היקף חוליםהתוויהשם גנרישם מסחריד"מס

(₪מיליון )

981,000.0₪ 0.523

99LucentisRanibizumab

100EyleaAflibercept

101173,528.0₪ 2.252

10223,000.0₪ 3.289

103120.0₪ 0.015

1044,000.0₪ 0.508

1051,000.0₪ 0.127

106200.0₪ 0.025

107200.0₪ 0.025

108600.0₪ 0.076

1094,908.0₪ 2.448

11040.0₪ 0.835

 - (הרחבת התוויות)בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסייה הכללית 

(בדואים)הוספת בדיקות באוכלוסיית בני מיעוטים 

עיניים

שיבוצע בגני הילדים,  שנים3-5אצל ילדים בגילים , ואיתור ראייה ירודה  (Amblyopia)בדיקת סקר לעין עצלה 

 לחולה עם סרטן שד או לבלבBRCA1/BRCA2בדיקת סקר למוטציות שכיחות בגנים 

למוטציות בגנים הגורמים לחירשות גנטית לא תסמונתית (PGD)אבחון גנטי טרום השרשה 

 - (הרחבת התוויות)בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסייה הכללית 

Encephalopathy, progressive early-onset with brain atrophy and thin corpus callosum PEBATין'קוצ- בקרב יהודים ממוצא הודו

 - (הרחבת התוויות)בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסייה הכללית 

(דרוזים)הוספת בדיקות באוכלוסיית בני מיעוטים 

 - (הרחבת התוויות)בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסייה הכללית 

(ערבים מוסלמים)הוספת בדיקות באוכלוסיית בני מיעוטים 

 - (הרחבת התוויות)בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסייה הכללית 

(BFPP)הוספת בדיקות באוכלוסיית בני מיעוטים 

 - (הרחבת התוויות)בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסייה הכללית 

(ערבים נוצרים)הוספת בדיקות באוכלוסיית בני מיעוטים 

₪ 0.850

גנטיקה

 - (הרחבת התוויות)בדיקות סקירה לגילוי נשאים של מחלות גנטיות באוכלוסייה הכללית 

 בקרב יהודים ממוצא אשכנזHyperinsulinemic hypglycemia familial 1 (HHF1)תסמונת 

-  משנית למיופיה פתולוגית CNVטיפול בפגיעה בראיה על רקע 

החולה יהיה זכאי לקבל טיפול באחד משני ) Bevacizumabכקו טיפול מתקדם אחרי 

.(Eylea או Lucentis– התכשירים 

66.0

אף אוזן גרון

(טרכאוסטומיה)שסתום דיבור לחולים לאחר פיום קנה 
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