
2013עדכון - המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות 

עלות נטו למטופל התוויהשם גנרישם מסחרי

(₪)

היקף 

חולים צפוי

עלות שנתית לכלל 

(₪מיליון )החולים 

1OnbrezIndacaterolטיפול ב-COPD -  מתן משולב - הרחבת מסגרת ההכללה בסל

- נמוך מFEV1 לחולים עם Tiotropium- וIndacaterolשל 

60%

₪ 624.342,100.0₪ 1.311

2SeebriGlycopyrroniumטיפול ב-COPDללא תוספת עלות

3Montelukast 

Teva, 

Montelukast 

Trima, Singulair

Montelukast לילדים בין - הרחבת מסגרת ההכללה בסל - טיפול באסטמה

. שנים2-6הגילאים 

₪ 191.9920,500.0₪ 3.936

4₪ 161,292.0015.0₪ 2.419

5EporatioEpoetin theta (r-

HuEPO)

ללא תוספת עלותטיפול באנמיה על רקע אי ספיקה כלייתית כרונית

6FosrenolLanthanum 

carbonate

הרחבת - היפרפאראתירואידיזם בחולי אי ספיקה כלייתית 

ההכללה בסל לחולים שאינם מטופלים בדיאליזה

ללא תוספת עלות

7ByettaExenatide מתן משולב עם - הרחבת מסגרת הכללה בסל - טיפול בסוכרת

אינסולין

8VictozaLiraglutide מתן משולב עם - הרחבת מסגרת הכללה בסל - טיפול בסוכרת

אינסולין

9LormyxRifaximin1.280 6,398.75200.0₪ ₪טיפול באנצפלופתיה כבדית

10HumiraAdalimumabטיפול ב-Ulcerative colitisלחולים שכשלו בטיפול ב -

Infliximab

₪ 77,196.33136.0₪ 10.499

₪ 28.094

גסטרואנטרולוגיה

רפואת ריאות

ALSמערכת לקיצוב חשמלי של הסרעפת בחולי 

נפרולוגיה

סוכרת

₪ 3,757.387,477.0

7 מתוך 1עמוד  ל משרד הבריאות"ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורטו בחוזר מנכ



2013עדכון - המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות 

עלות נטו למטופל התוויהשם גנרישם מסחרי

(₪)

היקף 

חולים צפוי

עלות שנתית לכלל 

(₪מיליון )החולים 

11FanaptIloperidone ללא תוספת עלותקו טיפול שני- טיפול בסכיזופרניה

12RisperidoneRisperidone1.764 392.014,500.0₪ ₪טיפול בהפרעות התנהגות בילדים

13DecapeptylTriptorelin0.159 3,966.6440.0₪ ₪טיפול בפאראפיליות

14SuboxoneNaloxone + 

Buprenorphine

14.565 5,496.152,650.0₪ ₪טיפול בהתמכרות לאופיואידים

15EdurantRilpivirine טיפול בנשאיHIVללא תוספת עלות

16EvipleraEmtricitabine + 

Rilpivirine + 

Tenofovir

ללא תוספת עלותHIVטיפול בנשאי 

17₪ 431.00150.0₪ 0.065

18₪ 252.007.5₪ 0.002

19EliquisApixabanללא תוספת עלותנוגד קרישה בחולים העוברים ניתוח להחלפת ברך

20EliquisApixabanללא תוספת עלותנוגד קרישה בחולים העוברים ניתוח להחלפת ירך

21EliquisApixaban מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם פרפור עליות עבור

 בערך CHADS2 score- ללא מחלה מסתמית וAFחולים עם 

. ומעלה4

ללא תוספת עלות

22EliquisApixaban מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם פרפור עליות

 עם ביטוי קליני TIA או CVA וחוו warfarin-המטופלים ב

.במהלך השנה האחרונה

ללא תוספת עלות

23EliquisApixaban מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם פרפור עליות

. גבוהINR ושתועד אצלם Warfarin-המטופלים ב

ללא תוספת עלות

המטולוגיה

בריאות הנפש

איידס

 המנבאת רגישות לתרופה HIV ברזולוציה נמוכה בנשאי HLA B*5701בדיקה גנטית לאיתור נשאות הגן 

Abacavir.
 המנבאת רגישות לתרופה HIV ברזולוציה גבוהה בנשאי HLA B*5701בדיקה גנטית לאיתור נשאות הגן 

Abacavir.

7 מתוך 2עמוד  ל משרד הבריאות"ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורטו בחוזר מנכ



2013עדכון - המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות 

עלות נטו למטופל התוויהשם גנרישם מסחרי

(₪)

היקף 

חולים צפוי

עלות שנתית לכלל 

(₪מיליון )החולים 

24CaprelsaVandetanib טיפול בסרטן מדולארי של בלוטת התריס בשלב מתקדם מקומי

לא נתיח או בשלב גרורתי

₪ 375,747.1815.0₪ 5.636

25PerjetaPertuzumab טיפול קו ראשון בסרטן שד מתקדם מקומי לא נתיח או גרורתי

 ביתרHER2בנשים המבטאות 

₪ 278,630.82110.0₪ 30.649

26AfinitorEverolimusטיפול בסרטן שד גרורתי לאחר טיפול אנדוקריני קודם ,

.במשולב עם מעכב ארומטאז

₪ 123,010.27250.0₪ 30.753

27ArimidexAnastrozoleללא תוספת עלות

28AromasinExemestaneללא תוספת עלות

29FemaraLetrozoleללא תוספת עלות

30AvastinBevacizumabטיפול בסרטן שחלה אפיתליאלי

31AvastinBevacizumabטיפול בסרטן החצוצרות

32AvastinBevacizumabטיפול בסרטן פריטונאלי ראשוני

33ZytigaAbiraterone9.709 148,933.22133.0₪ ₪טיפול בסרטן גרורתי של הערמונית כקו טיפול מתקדם

34VotrientPazopanib1.386 46,204.7030.0₪ ₪טיפול בסרקומות של הרקמות הרכות כקו טיפול מתקדם

35ErivedgeVismodegib טיפול בסרטן עור מסוגBCC8.873 354,917.8325.0₪ ₪ בשלב מתקדם מקומי או גרורתי

36EporatioEpoetin theta (r-

HuEPO)

ללא תוספת עלותטיפול באנמיה בחולים אונקולוגיים על רקע שימוש בכימותרפיה

37₪ 3,390.00134.0₪ 0.454

38₪ 3,390.00690.0₪ 2.339

אבחון וטיפול תומך- אונקולוגיה 

מיאלומה נפוצה - FDG באמצעות PET/CTבדיקת מיפוי 

אבחון סרטן ממקור לא ידוע - FDG באמצעות PET/CTבדיקת מיפוי 

גידולים סולידיים- אונקולוגיה 

- שינוי מסגרת ההכללה בסל - טיפול משלים בסרטן שד מוקדם 

 AIבמעכבי כולל משך טיפול . מתן גם כקו טיפול ראשון

 שנים5במסגרת משלימה ומשלימה מוארכת לא יעלה על 

₪ 151,633.4185.0₪ 12.889

7 מתוך 3עמוד  ל משרד הבריאות"ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורטו בחוזר מנכ



2013עדכון - המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות 

עלות נטו למטופל התוויהשם גנרישם מסחרי

(₪)

היקף 

חולים צפוי

עלות שנתית לכלל 

(₪מיליון )החולים 

39SprycelDasatinib טיפול קו ראשון בלוקמיה מסוגCMLללא תוספת עלות בשלב כרוני

40DifoltaPralatrexateטיפול ב-PTCL - 254,431.25 ₪קו טיפול מתקדם

41IstodaxRomidepsinטיפול ב-PTCL - 254,698.92 ₪קו טיפול מתקדם

42IstodaxRomidepsinטיפול ב-CTCL - 2.717 339,598.568.0₪ ₪קו טיפול מתקדם

 high או intermediate 2טיפול במיאלופיברוזיס בדרגת סיכון 

:על רקע

מיאלופיברוזיס ראשונית. א43

פוליציתמיה ורה. ב44

essential thrombocythemia. ג45

46₪ 180.0050,000.0₪ 9.000

47₪ 221.0050,000.0₪ 11.050

48₪ 143.0024,000.0₪ 3.432

49₪ 127.002,700.0₪ 0.343

50₪ 127.00200.0₪ 0.025

51₪ 127.006,000.0₪ 0.762

52₪ 127.00500.0₪ 0.064

53₪ 127.0015,000.0₪ 1.905

54₪ 157,132.003.0₪ 0.471

55₪ 157,132.009.0₪ 1.414

56₪ 1,260.00230.0₪ 0.290

57126,413 - 

169,084

34.0₪ 4.383

צוואר/הרחבת הזכאות לטיפולי שיניים לחולים אונקולוגיים מוקרני ראש

 שיניים ומעלה9לסובלים מחוסר מולד מרובה של , 30עד גיל , טיפולי שיניים

PCCA - ביהודים ממוצא מרוקאי ועיראקי

ICCA - ביהודים ממוצא קווקאזי

(לפי רשימה שתפורט בחוזר נפרד)מוטציות נפוצות בקרב משפחות בני מיעוטים 

בריאות השן

Treacher Collins syndromeבחולי , 30עד גיל , טיפול דנטלי מקיף רב תחומי

 Crouzonכגון )בתסמונות סגירה מוקדמת של תפרי הגולגולת , 30עד גיל , טיפול דנטלי מקיף רב תחומי

syndrome)

 באוכלוסייה בסיכון1:60בדיקות סקר לגילוי נשאים של מחלות גנטיות שבהן שיעור הנשאות הוא 

X בכלל האוכלוסיה-  שביר

SMA - בכלל האוכלוסיה

Canavan - ביהודים ממוצא אשכנזי

Costeff - ביהודים ממוצא עיראקי

MLD - ביהודים ממוצא תימני

JakaviRuxolitinib₪ 224,935.5340.0₪ 8.997

גנטיקה

ממאירויות המטולוגיות- אונקולוגיה 

32.0₪ 8.146

7 מתוך 4עמוד  ל משרד הבריאות"ההתוויות המדויקות למסגרת ההכללה בסל יפורטו בחוזר מנכ



2013עדכון - המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות 

עלות נטו למטופל התוויהשם גנרישם מסחרי

(₪)

היקף 

חולים צפוי

עלות שנתית לכלל 

(₪מיליון )החולים 

58₪ 360.0052,000.0₪ 18.720

59₪ 52,480.001.0₪ 0.052

60TrobaltRetigabine17.454 6,233.682,800.0₪ ₪טיפול באפילפסיה כקו טיפול רביעי

61BuccolamMidazolam 1.390 1,543.98900.0₪ 18₪טיפול בהתקפי פרכוסים חריפים ממושכים בילדים עד גיל

62BotoxBotulinum toxin טיפול באי שליטה במתן שתן בחולים עם שלפוחית שתן

.נוירוגנית על רקע פגיעה בחוט שדרה או טרשת נפוצה

₪ 5,477.00250.0₪ 1.369

63₪ 20,959.0015.0₪ 0.314

64NaglazymeGalsulfaseטיפול אנזימטי חלופי בתסמונתMaroteaux-Lamy (MPS VI)₪ 1,220,742.431.0₪ 1.221

65ElelysoTaligluceraseללא תוספת עלותטיפול אנזימטי חלופי במחלת גושה

66₪ 46,430.00150.0₪ 6.965

67ConbrizaBazedoxifeneללא תוספת עלותטיפול באוסטיאופורוזיס

הנדרשים לטיפול מתמשך בהזרקות מרובות , עורית של אפומורפין בחולי פרקינסון-משאבה להזרקה תת

.(בהתוויות מסוימות)עורי לשיפור איזון מחלתם -של אפומורפין תת 

מחלות מטבוליות

לב וכלי דם

המצויים בסיכון גבוה לשבץ מוחי ואינם , בחולים הסובלים מפרפור עליות, סוגר אוזנית עליה שמאלית בלב

.יכולים להיות מטופלים בנוגדי קרישה

אנדוקרינולוגיה

גינקולוגיה

למבוטח ₪ 40בהשתתפות עצמית של , שקיפות עורפית ובדיקת סקר ביוכימי בטרימסטר ראשון

Li–Fraumeni Syndrome (LFS)אבחון גנטי טרום השרשה לנשים בסיכון גבוה למחלה התורשתית 

נוירולוגיה
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2013עדכון - המלצות הועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות 

עלות נטו למטופל התוויהשם גנרישם מסחרי

(₪)

היקף 

חולים צפוי

עלות שנתית לכלל 

(₪מיליון )החולים 

ללא תוספת עלותמזון ייעודי לחולי דיסאוטונומיה משפחתית68

ללא תוספת עלות(CF)מזון ייעודי לחולי לייפת כיסתית 69

ללא תוספת עלותמזון ייעודי לחולי דיסאוטונומיה משפחתית70

ללא תוספת עלות(CF)מזון ייעודי לחולי לייפת כיסתית 71

ללא תוספת עלותמזון ייעודי לחולי דיסאוטונומיה משפחתית72

ללא תוספת עלות(CF)מזון ייעודי לחולי לייפת כיסתית 73

בחולים אונקולוגיים המועמדים לניתוח - מזון ייעודי עתיר חלבון 74

(צוואר-עיכול וראש' מע)

₪ 967.34350.0₪ 0.339

לאחר אשפוז - מזון לתינוקות עם דרישות תזונתיות מוגברות 75

על רקע בעיות הזנה ותחילת שימוש בתכשיר במסגרת 

לאחר כשלון ריכוז פורמולה רגילה, אשפוזית

₪ 38,434.5042.0₪ 1.614

מזון ייעודי לילדים ותינוקות הסובלים מבעיות ספיגה ואלרגיות 76

למזון

ללא תוספת עלות

ללא תוספת עלותחולי ציסטיק פיברוזיס- מזון לתינוקות לטיפול בריפלוקס  77

חולי דיסאוטונומיה - מזון לתינוקות לטיפול בריפלוקס  78

משפחתית

ללא תוספת עלות

חולי - מזון כולי לתינוקות הסובלים מאלרגיות ואי סבילות למזון 79

ציסטיק פיברוזיס

ללא תוספת עלות

חולי - מזון כולי לתינוקות הסובלים מאלרגיות ואי סבילות למזון 80

דיסאוטונומיה משפחתית

ללא תוספת עלות

 ATהרחבת מסגרת ההכללה בסל לחולי - מזון ייעודי 81

(אטאקסיה טלנגיקטאזיה)

₪ 31,777.27

 ATהרחבת מסגרת ההכללה בסל לחולי - מזון ייעודי 82

(אטאקסיה טלנגיקטאזיה)

₪ 24,603.63

Nutrilon pepti junior

Pediasure25.0₪ 0.705

Pulmocare

Impact

Infatrini

Nutramigen AA lipil

Nutrilon AR

Nutrilon AR

Nutrilon pepti junior

Easy Drink

Easy Drink

Easy Fiber

Easy Fiber

Easy Shake

Easy Shake

תזונה
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עלות נטו למטופל התוויהשם גנרישם מסחרי

(₪)

היקף 

חולים צפוי

עלות שנתית לכלל 

(₪מיליון )החולים 

83DuotravTimolol + 

Travoprost

ללא תוספת עלותטיפול ביתר לחץ תוך עיני וגלאוקומה

84OrenciaAbatacept קו ביולוגי - טיפול בדלקת פרקים ראומטואידית במבוגרים

מתקדם

₪ 50,775.54150.0₪ 7.616

85AravaLeflunomide הרחבת מסגרת ההכללה - טיפול בדלקת פרקים ראומטואידית

בסל

86AravaLeflunomide הרחבת מסגרת ההכללה - טיפול בדלקת מפרקים פסוריאטית

בסל

87AbbosynagisPalivizumab הרחבת מסגרת ההכללה בסל עבור פגים ומי שנולדו פגים

 שבועות 33אם נולדו בטרם מלאו , ושלא מלאה להם חצי שנה

. ימים6+ הריון 

₪ 24,322.33361.0₪ 8.780

88GardasilQuadrivalent HPV 

(types 6, 

11,16,18)

 כחלק מחיסוני השגרה במדינת ישראל HPVחיסון כנגד 

'לנערות הלומדות בכיתה ח

₪ 244.0552,000.0₪ 12.691

ראומטולוגיה

₪ 2,719.14200.0₪ 0.544

חיסונים

עיניים
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