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שנת 2020
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דברי פתיחה
אנו מתכבדות להגיש בזאת את הדוח השנתי של המחלקה לניסויים קליניים ,המסכם
את פעילות המחלקה בשנת .2020
תקופת הדיווח התחילה בקידום תכניות עבודה לשנת  2020ומהר מאוד נוספה פעילות
לא שגרתית בשל הפנדמיה .תקופת הפנדמיה הייתה כרוכה בשינוי תהליכי העבודה
במחלקה בבחינת בבקשות לניסויים רפואיים הנדרשים לאישור משרד הבריאות,
שינוי הנחיות לשטח לגבי ניהול מחקרים פעילים והנחיות לניסויים בתחום הקורונה.
זאת על מנת להבטיח המשך פעילות תקינה ככל האפשר של המחקרים השגרתיים
מצד אחד ולהתמודד מצד שני עם הצורך הדחוף במחקר בתחום הקורונה.
בנוסף לפעילות השגרתית של המחלקה הוקמו מספר וועדות  AD HOCאשר מיועדות
לטפל במחקרים בקורונה בתחומים השונים של המחקר וביניהן הוועדה לניסויים
קליניים בחיסון לקורונה .ועדות אלו התכנסו לאורך כל התקופה בתדירות גבוהה
ואפשרו מענה מהיר מאוד (עד שבוע ימים ככל היותר) לבקשות מחקר בתחום
הקורונה .יודגש כי מדובר בעבודה בלוחות זמנים קצרים בהרבה מהנדרש על פי נהלי
המחלקה וכי מדובר בגיוס כל משאבי המחלקה למשימה זו בשל חשיבותה הלאומית.
בנוסף ,המחלקה פרסמה לאורך כל התקופה הנחיות המאפשרות עבודה בתנאי
פנדמיה ,לדוגמה ביצוע של חלק מהליכי המחקר בבית המטופל ועוד (לעמידה
בהנחיות לצמצום מגעים).
כמו כן ,פורסם עדכון לנוהל "ניסויים רפואיים בבני אדם" (להלן נוהל  ,)14ובפברואר
 2020ניתנה הדרכה לנציגי המוסדות הרפואיים ונציגי התעשייה על עיקרי השינויים
בנוהל  .14הצורך בעדכון נוהל ניסויים רפואיים עלה לאחר שנמצאו ליקויים חוזרים
במסגרת ביקורות שטח בשנים הקודמות .נציין שנוהל  14במתכונתו המעודכנת
מחולק למספר פרקים נפרדים ,על מנת להתמקד ולהרחיב בנושאים ספציפיים
שבעבר רוכזו בנוהל במסמך אחד ארוך .פורסמו עד כה  3פרקים העוסקים בנושאים
הבאים :פעילות של ועדת הלסינקי ,הסכמה מדעת והגשת מחקרים חדשים .פרסום
הפרק הרביעי ,המתמקד בפעילות של יזם המחקר (ומשלים בכך את יתר הפרקים
שבנוהל) נדחה בעקבות הפנדמיה שחייבה שינויים בסדרי העדיפויות של המחלקה.
הרחבה על פרקי נוהל  14מופיעה בפרק ב' בהמשך.
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נהלים חדשים שפורסמו בשנת " :2020נוהל הוועדה הארצית לניסויים קליניים רב
מרכזיים" (להלן נוהל  )168ו"נוהל שימוש באמצעים דיגיטליים בתהליך קבלת
הסכמה מדעת" (להלן נוהל .)169
בתחילת  ,2020עם פרסום נוהל  ,168החלה פעילות הוועדה הארצית לניסויים רב
מרכזיים לצד הוועדות המייעצות הוותיקות :הוועדה המרכזית לניסויים בתכשירים,
הוועדה המרכזית לניסויים באביזרים ומכשור רפואי (אמ"ר) ,הוועדה המרכזית
לניסויים בתאים ורקמות והוועדה העליונה לטיפול גני (שתי הוועדות האחרונות
להלן :הוועדה לתרפיות מתקדמות) .ועדות אלה בוחנות לרוב ניסויים בשלבי פיתוח
ראשוניים למוצרי רפואה (פאזה ראשונה ושנייה) ,או שימוש במוצר בהתוויה
לאוכלוסיות חדשות (טיפול באותו מצב רפואי אך באוכלוסייה שטרם נבדקה) או
להתוויות חדשות (טיפול במצב רפואי שונה מזו שנבדקה בעבר).
נבקש להודות לחברי כל הוועדות על השקעתם בפעילות הוועדות ועל תרומתם
המקצועית והאחראית לשמירה על בטיחות המטופלים במחקר תוך מתן האפשרות
לקבל טיפול מיטבי בטכנולוגיות חדשות ,ומציאת מזור לבעיות רפואיות מסכנות
חיים או חשוכות מרפא .כאמור ,השנה כל הוועדות הגבירו את פעילותן והתכנסו אד-
הוק כדי לדון בניסויים לטיפול בקורונה וכן אישור פרוטוקול בניסוי "מסתגל"
).(Adaptive Design
במקביל לפעילויות אלו ,המחלקה לניסויים קליניים בשיתוף עם ה HUB-לחדשנות
שבחטיבת הטכנולוגיות רפואיות מידע ומחקר ,מקדמת פיילוט יעוץ וליווי לחברות
וארגונים בתחום טכנולוגיות רפואיות .במסגרת זו ,חוקרים ויזמים יכולים לפנות בכל
שאלה שקשורה לפיתוח מוצר רפואי .הקמנו מועדון "חדשנות ברגולציה" ,בהובלת
ד"ר מיכי רול ,ד"ר ענת בם-כגן וה .HUB-מטרת המועדון ,ליצור מרחב ללימוד ולשיח
בין יושבי ראש של ועדות המוסדיות ,חברי הוועדות המייעצות של משרד הבריאות,
וצוות המשרד העוסק ברגולציה .עד כה קיימנו מפגשים בנושאים שונים כגון ניסויים
קליניים בבית המטופל ,ניסויים גנטיים והאצלת סמכויות ,מחקרים רפואיים
בתקופת הקורונה ועוד .בקרוב נקיים גם מפגשי עבודה פתוחים לקהל רחב יותר
בנושאים של שימוש משני ב DATA-והטמעה של הנוהל חתימת אלקטרונית בניסויים
קליניים.
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ברצוני להודות על שיתופי פעולה פנים ארגוניים ובייחוד ל:
 ד"ר עפרה אקסלרוד מנהלת המכון לביקורת ותקנים על שיתוף הפעולה
ההדוק בנושא איכות מוצרי מחקר בתחום התרפיות המתקדמות
והובהלה וליווי בנושא מחקר בחיסונים לקורונה.
 בריאות דיגיטלית בקידום כתיבתו ופרסומו של "נוהל שימוש באמצעים
דיגיטליים בתהליך קבלת הסכמה מדעת" ועוד בעבודתנו המשותפת.
 ה HUB-ברשותו של גב' מריה אסא וגב' רינה צזנה על עבודה המשותפת
ועל שיתוף הפעולה בקידום החדשנות בתחום המחקר הרפואי בארץ.
 הוועדה העליונה (מדען ראשי) בתמיכתם במהלך איחוד טופס ההסכמה
לטובת הנגשת המידע למטופלים .בנוסף ,לתרומתן של עו"ד אפרת נאות
מרקוביץ ועו"ד ועו"ס אתי פרץ ,בקיום תהליך שיתוף ציבור בנושא
"הכללה בניסוי רפואי של מטופלים בגירים המסתייעים בנציגם החוקי".
 לשכת משנה מנכ"ל גב' מירה גבאי ועו"ד יעקב קצנלבוגן בתהליכי בחינה
של כתבי מינוי לוועדות הלסינקי המוסדיות ובבקשות לטיפולי חמלה
בתרפיות מתקדמות.
 נציב קבילות למקצועות רפואיים ולאגף בטיחות בטיפול על עבודתנו
במסגרת ועדות בדיקה.
 צוות שיתוף ציבור על ליווי תהליך השיתוף גם מחוץ ומעבר לתוכנית
העבודה השנתית.
 הלשכה המשפטית והיועמ"שים המלווים במסירות את המחלקה ואגף
הרוקחות.
לסיום ,ברצוני להודות לצוות המחלקה לניסויים קליניים -מגר' חנה ביליג ,ד"ר
שלמה יעקובי ,ד"ר מרים כהן קנדלי ,מר איל לביא ,גב' יפעת סיידוף ,גב יפעת
גסנבאור ,גב' אפרת בן שטרית ,גב' שרית אוחיון ,גב' אילונה שלומי ,גב' נילי יעקובוב,
גב' קרן רחמים ,גב' לימור אטיאס ,גב' מלכיה קולטקר ,גב' נעמי בן אוליאל ומר אילן
מיכאלי ,על עבודת צוות נהדרת.
ד"ר קתרין אלה
מנהלת המחלקה לניסויים קליניים
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תוכן העניינים
מבוא
פרק א'

6
פעילות המחלקה באישור כ"מנהל הכללי" מכח תקנות
בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם) ,התשמ"א1980 -
 הוועדה לניסויים קליניים בתכשירים
 הוועדות לניסויים קליניים באמ"ר ובתרפיות
מתקדמות
 הוועדה לניסויים קליניים רב מרכזיים

פרק ב'

סיכום פעילות פיקוח ובקרה על ניסויים רפואיים

8
9
12
15
16
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מבוא
המחלקה לניסויים קליניים עוסקת באישור ופיקוח ופועלת מכח תקנות בריאות העם
(ניסויים רפואיים בבני אדם) ,התשמ"א .1980 -המחלקה הוסמכה לפעול כ"מנהל
הכללי" לעניין תקנות אלה ואישורה נדרש לכל הניסויים שאינם עומדים בהנחיות
המפורטות בתוספת הרביעית.
ככלל ,ניסוי בו עתיד להיעשות שימוש במוצר מחקר בשלבי פיתוח ראשוניים נזקק
לאישורה של המחלקה ,לרוב בהמלצת הוועדות המייעצות לפי סוג מוצר המחקר:
 תכשירים – הוועדה כוללת מומחים בתחומי רפואה פנימית ,אונקולוגיה,
המטולוגיה ,קרדיולוגיה ,נוירולוגיה ,מחלות זיהומיות ,פרמקולוגיה קלינית
ורפואת ילדים ,מומחים בתחומי המדע הרלבנטיים – פרמקולוגיה,
טוקסיקולוגיה ,אימונולוגיה וכן נציג ציבור.
 אביזרים ומכשור רפואי (אמ"ר) – הוועדה כוללת מומחים בתחומי רפואת
עיניים ,כלי דם ,כירורגיה אונקולוגית ,נוירוכירורגיה ,אנדוקרינולוגיה,
גסטרואנטרולוגיה ,רפואת ילדים ,רפואת נשים ,אורטופדיה ,פסיכיאטריה,
קרדיולוגיה ,רפואה פנימית ,רפואת חירום ,מומחים להנדסה רפואית ונציג
ציבור.
 תרפיות מתקדמות – שתי הוועדות (תאים ורקמות וטיפול גני) כוללות
מומחים בתחומי רפואה פנימית ,ילדים ,קרדיולוגיה ,עיניים ,גנטיקה רפואית,
המטואונקולוגיה ,אונקולוגיה ,נפרולוגיה ומדענים בעלי מומחיות וניסיון
בתחומי תאי גזע ,אימונותרפיה וגנטיקה מולקולרית ,נציגי המכון לביקורת
ותקינה של חומרי רפואה ,נציג ציבור ,אנשי אתיקה ונציגי הנהלת משה"ב.
 רב מרכזי – הוועדה כוללת מומחים בתחומי רפואה פנימית,
גסטרואנטרולוגיה ,נוירולוגיה ,אונקולוגיה ,המטולוגיה ,רפואת ילדים,
מחלות זיהומיות ,קרדיולוגיה ,אימונולוגיה ואלרגיה ,אפידמיולוגיה,
פרמקולוגיה קלינית ,ראומטולוגיה ,גנטיקה רפואית ונציגי ציבור.
ההנחיות לסיווג הבקשות על פי סוג מחקר וההנחיות לגבי אופן הגשתן ,מפורסמות
באתר המחלקה .הנחיות תקופתיות מתפרסמות תחת קטגוריה "הודעות המחלקה".
על מנת לקבל אותן ישירות למייל ,ניתן להירשם לדיוור ישיר באתר המחלקה.
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הבקשות המתקבלות נבחנות על ידי צוות המחלקה כדי לוודא שהן מכילות את המידע
הנדרש ובכללו המידע על בטיחות המוצר ותנאי ייצור נאותים ,בהתאם לשלבי
הפיתוח של מוצר המחקר .מנהלי היחידות מחליטים על אופן המשך הטיפול בבקשה.
ראשית ,נבדק הסיווג המוסדי של כל בקשה .בקשה שלא נדרשת לאישור משרד
הבריאות על פי התקנות ,מוחזרת למרכז הרפואי .רוב הבקשות משובצות לדיון
בוועדות המייעצות .חלק מהבקשות לא נדרשות לדיון בוועדות מייעצות ובשל כך
נבחנות על ידי סוקרים מקצועיים הנבחרים בהתאם לתחום הרפואי של הבקשות.
פיקוח ואכיפה על פעילות המרכזים הרפואיים ואופן ביצוע הניסויים בהם מסוכמים
על ידי יחידת הבקרה של המחלקה ומדווחים למשנה למנכ"ל משרד הבריאות.
לבדיקה זו יש השפעה על שימור/חידוש כתבי המינוי של ועדות הלסינקי.
הדו"ח מטעם המחלקה לניסויים קליניים (להלן :המחלקה) מסכם וסוקר את פעילות
המחלקה בתקופה שבין  1ינואר  2020לבין  31דצמבר ( 2020להלן :תקופת הדיווח).

דו"ח זה מחולק לשלושה פרקים:
פרק א'  -פעילות המחלקה באישור כ"מנהל הכללי" על פי תקנות בריאות העם
(ניסויים רפואיים בבני אדם) ,התשמ"א.1980 -
פרק ב'  -סיכום פעילות פיקוח ובקרה על ניסויים רפואיים.
נספח – נתונים סטטיסטיים נוספים
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פרק א'
פעילות המחלקה באישור כ"מנהל הכללי" בהתאם לתקנות בריאות העם (ניסויים
רפואיים בבני אדם) ,התשמ"א1980 -
בשנת  2020אישרה המחלקה  304בקשות חדשות לניסויים רפואיים מתוך 559
בקשות שהוגשו לבחינתה .הבקשות לניסויים התקבלו מהמוסדות לאחר שאלו קבעו
כי לא מדובר בניסוי "מיוחד" בהתאם לתוספת הרביעית לתקנות בריאות העם
(ניסויים רפואיים בבני-אדם) ,תשמ"א( 1980 -להלן :ניסוי "לא מיוחד") .בנוסף,
המחלקה פעלה לגיבוש המלצות לאישור  18טיפולי חמלה מתוך  25בקשות לטיפולים
בתרפיות מתקדמות ואמ"ר במסלול "חמלה".
רוב הבקשות אינן מאושרות במעמד ישיבות הוועדה ולעיתים קרובות נדרשים
תיקונים בטפסי ההסכמה ,טרם מתן אישור .בכדי להימנע מליקויים חוזרים ונשנים
בטפסי הסכמה ,הוחלט לבצע הדרכה בנושא לנציגי התעשייה ,חוקרים וועדות
מוסדיות במהלך  .2021עמידה בהנחיות משרד הבריאות יקצרו באופן משמעותי את
זמני הטיפול בבקשה.
זמן הטיפול בבקשה נגזר בהתאם לסטטוסים המוגדרים לטיפול בבקשה ,במערכת
הממוחשבת של המחלקתית .שעון החישוב הינו אוטומטי ולא ניתן לשינוי באופן ידני.
ימי הטיפול של צוות המחלקה בבקשה ,מצטברים ונמנים ,אך אינם כוללים בתוכם
את מניין הימים הממתינים להשלמות או תיקונים מהיזם ,מהחוקר או מהוועדה
המוסדית שהגישו את הבקשה לניסוי .להלן הנתונים על משך זמן הטיפול בבקשות
בימים נטו עד לקבלת מענה (אישור או דחייה) כפי שהתקבלו מהמערכת הממוחשבת:
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הבקשות לניסויים נבחנו ע"י צוות המחלקה בהתאם לסוג הניסוי:
א .היחידה לנ"ק בתכשירים באחריות מגר' חנה ביליג ,גב' יפעת סיידוף ,גב' יפעת
גסנבאור ,גב' קרן רחמים וגב' נעמי בן אוליאל .יחידה זו מטפלת בבקשות
לניסויים בתכשירים כולל קנביס ,ובניסויים ללא מוצר ומשלימה את הליך
האישור של הוועדה העליונה למחקר גנטי .השנה הוקמה ביחידה ועדה נוספת
המתמחה בניסויים של חיסוני קורונה .בפעם הראשונה היחידה ליוותה תהליך
פיתוח של מוצר רפואי שהיזם הוא מדינת ישראל.
המחקרים הנבחנים ביחידה הם בתכשירים בשלבי פיתוח ראשוניים (פאזות ,)1-2
זאת בהתאם לתקנות (התוספת הרביעית) ,כפי שניתן לראות באיור .1
איור :1

איור  :1המחקרים שאושרו ע"י היחידה לנ"ק בתכשירים בחלוקה לפאזות (באחוזים) .סה"כ 101
מחקרים בחלוקה לפאזות המצויינות .היחידה אישרה  2מחקרים בפאזה ( 0מחקרי היתכנות)25 ,
מחקרים בפאזה  10 ,1מחקרים בפאזה  42 ,1/2מחקרים בפאזה  3 ,2מחקרים בפאזה  ,2/3ו19-
מחקרים בפאזה  7 .3בקשות התקבלו ללא פירוט של פאזת הניסוי.

יחידת תכשירים אישרה  152בקשות חדשות בתכשירים (מתוכם  9בקורונה ו8-
בקנביס) ו 10-מחקרים ללא מוצר מחקר מתוך סה"כ  289בקשות חדשות .היחידה
דחתה  10בקשות (מתוכם  5בקורונה ו 1-בקנביס) ,סגרה  34בקשות במהלך הטיפול
(מתוכם  15בקנביס ו 4-בקורונה) .הסיבות לסגירה הן לרוב :החלטת היזם לא לבצע
את הניסוי בישראל או סגירה אוטומטית בשל אי קבלת מענה לשאלות משרד
הבריאות עד לתקופה של  6חודשים .יתר הבקשות נמצאות עדיין בטיפול צוות
המחלקה ,רובן ממתינות להשלמת מידע או תיקונים טרם אישור (איור  .)2היחידה
הנפיקה ,בהתאם לתקנות 37 ,אישורים לניסויים גנטיים לאחר קבלת חוות דעת
מהוועדה העליונה (אישורים אלו לא נספרים בפעילויות המחלקה).
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איור :2

איור  :2מצב הטיפול בבקשות ביחידה לנ"ק בתכשירים .ביחידה מטפלים בבקשות לניסויים
ב"תכשיר"" ,ללא מוצר מחקר" .ביום סיכום הנתונים לשנת  2020אושרו  162בקשות ,נסגרו ,34
נדחו  10ו 39-בקשות ממתינות להשלמת מידע או תיקונים טרם האישור.

כבכל שנה ,מקיימת יחידת תכשירים כ 9-10-ישיבות ועדה ,בהתאם לתוכנית
השנתית .תכנית זו מאפשרת למגישי הבקשות לשלוח את המידע הנדרש בלוחות
הזמנים המתאים לשיבוץ בוועדה .השנה בשל הפנדמיה ,התקיימו  14ישיבות ועדה,
בהן נבחנו  108בקשות לניסויים (איור  .)3יחידת התכשירים הוסיפה ישיבה אחת
רשמית לתוכנית העבודה השנתית ו 3-ישיבות אד-הוק שנועדו לזרז הליכי הבחינה של
בקשות ,בעיקר בתחום הקורונה .בנוסף ,ועדת חיסונים (שהוקמה השנה) התכנסה ל-
 6ישיבות לדון בניסויים בחיסון לקורונה .הוועדה הקדישה את עיקר זמנה לליווי
ובחינת הניסוי לחיסון הישראלי מתוצרת המכון הביולוגי בנס ציונה.
כפי שהדגשנו ,רוב הבקשות אינן מאושרות במעמד ישיבת הוועדה ,רק  21בקשות
אושרו במעמד ישיבת הוועדה (איור  .)3לעיתים קרובות נדרשים תיקונים בטפסי
ההסכמה טרם מתן אישור.
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איור :3

איור  :3מספר ישיבות הוועדה המרכזית לנ"ק בתכשירים וההחלטות שהתקבלו .היחידה זימנה 11
דיונים בוועדה המרכזית לניסויים קליניים בתכשירים והקימה ועדה אד-הוק שהתכנסה  3פעמים
לדון במחקרים בקורונה .כפי שניתן לראות רק  21בקשות אושרו במעמד התכנסות הוועדה5 ,
בקשות יעלו לדיון חוזר לאחר שיתקבלו תיקונים ו 11-נדחו בהחלטת הוועדה.

רוב הבקשות שעלו לדיון השנה הן בקשות חדשות .בקשה אחת נדונה מספר פעמים
בשל ערעור היזם על החלטה קודמת של הוועדה .הסיבות לדחיית בקשות היו היעדר
רציונל מדעי או קליני להתוויה המבוקשת או היעדר מידע פרה-קליני מספק לתמוך
בניסוי ראשון בבני-אדם ( .)FIHבנוסף לדיונים על בקשות ספציפיות ,התקיים דיון
עקרוני בשאלה :האם לתת אישור מראש לעוקבות טיפול למחקר בפאזה ראשונה
(אישור מראש לשימוש בכמה התוויות לפני שיש מידע על בטיחות המוצר)? נקבע כי
המשך אישור יינתן בהסתמך על צבירת המידע בנושא בטיחות התכשיר .יחידת
תכשירים תבחן את המידע המעודכן בהליך מזורז ,כדי לדון במעבר לעוקבה חדשה,
ולא תמתין להתכנסות הוועדה לפי התוכנית השנתית.
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ב .היחידה לנ"ק באמ"ר ותרפיות מתקדמות באחריות ד"ר שלמה יעקובי ,הרוקחת
אפרת בן שטרית ,גב' אילונה שלומי וגב' מלכיה קולטקר .יחידה זו מטפלת
בבקשות לניסויים באביזרים ומכשור רפואיים ,במוצרי תאים ורקמות מהונדסות
ובטיפול גני .איכות המוצרים מסוג "תרפיות מתקדמות" נבחנת ע"י המכון
לביקורת ותקינה של חומרי רפואה.
רוב המחקרים הנבחנים ביחידה נבדקים לראשונה בבני אדם ( )First In Humanאו
בשלבים מוקדמים בבדיקה בבני אדם וכוללים הערכת בטיחות ,היתכנות ויעילות
ראשונית .מחקרים בתרפיות מתקדמות כוללים שימוש בתאים ורקמות מהונדסות
או מוצרים לריפוי גני .ניתן לראות באיור  4חלוקה לפאזות של מוצרים מסוג תרפיות
מתקדמות.
איור :4

איור  :4המחקרים שאושרו ע"י היחידה לנ"ק באמ"ר בתחום התרפיות המתקדמות בחלוקה
לפאזות (באחוזים) .סה"כ  21מחקרים בחלוקה לפאזות המצוינות .היחידה אישרה  4מחקרים
בפאזה  5 ,1מחקרים בפאזה  7 ,1/2מחקרים בפאזה  ,2ו 5-מחקרים בפאזה .3

יחידת אמ"ר אישרה  69בקשות חדשות באמ"ר (מתוכם  5בקורונה) מתוך  144בקשות
ו 21-בקשות בתרפיות מתקדמות (מתוכם  4בקורונה) מתוך  .45באמ"ר נדחו  3בקשות
(מתוכם  1בקורונה) ונסגרו  2בקשות במהלך הטיפול .בתרפיות מתקדמות נדחו 2
בקשות (שתיהן בקורונה) ונסגרו  2בקשות (איור  .)5הסיבות לדחיית בקשות לניסוי
היו" :העדר רציונל מדעי וקליני בהתוויה המבוקשת ,טרם המעבר לניסוי קליני יש
לבחון במודלים פרה קליניים" .יתר הבקשות נמצאות עדיין בטיפול צוות המחלקה.
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היחידה גיבשה המלצות למנכ"ל לאשר  2( 18באמ"ר ו 16-בתרפיות מתקדמות) מתוך
 25בקשות לטיפולי חמלה 4 .בקשות נסגרו –  2הועברו לטיפול במחלקת ייבוא,
בבקשה אחת השתנה מצב המטופל לרעה והטיפול אושר במסלול "טיפול דחוף"
ובקשה אחת הוסרה לבקשת המטופל.
איור :5

איור  :5מצב הטיפול בבקשות ביחידה לנ"ק באמ"ר .ביחידת אמ"ר מטפלים בבקשות לניסויים
ב"אמ"ר"" ,תרפיות מתקדמות" ובקשות ל"טיפולי חמלה" בתחומים אלה .ביום סיכום הנתונים
לשנת  ,2020ביחידת אמ"ר – אושרו  108בקשות חדשות ,נסגרו  ,8נדחו  13 ,5בקשות בטיפול מקצועי
ביחידה 3 ,בקשות ממתינות לדיון הקרוב בוועדה ו 50-בקשות ממתינות להשלמת מידע או תיקונים
טרם האישור.

בכל שנה ,מקיימת היחידה כ 8-ישיבות של ועדת אמ"ר ו 4-ישיבות של ועדת תרפיות
מתקדמות (המורכבת מוועדה מרכזית לנ"ק בתאים ורקמות וגם ועדה עליונה לנ"ק
בטיפול גני) ,בהתאם לתכנית השנתית .תוכנית זו מאפשרת למגישי הבקשות לשלוח
את המידע הנדרש בלוחות הזמנים המתאים לשיבוץ בוועדה .השנה בשל הפנדמיה,
התקיימו  13ישיבות ועדת אמ"ר ( 2ישיבות הוספו לתוכנית השנתית ו 3-אד-הוק) בהן
נבחנו  79בקשות ו 10-ישיבות ועדת תרפיות מתקדמות ( 6אד-הוק) בהן נבחנו 37
בקשות .היחידה הוסיפה ישיבות כדי לזרז את הליכי הבחינה של בקשות לטיפול
בקורונה בנוסף לבקשות הרגילות.
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רוב הבקשות אינן מאושרות במעמד ישיבת הוועדה ,רק  8בקשות באמ"ר ו6-
בתרפיות מתקדמות ,אושרו במעמד ישיבת הוועדה (איור  .)6לעיתים קרובות חסר
מידע מהותי באופן שאינו מאפשר את אישור הבקשה בבני אדם כפי שהוגשה.
נדרשים תיקונים משמעותיים במבנה הניסוי והשלמת מידע על בטיחות המוצרים
טרם מתן אישור.
יחידת האמ"ר מקיימת ימים פתוחים ונפגשת באופן פרטני עם נציגי יזמים במטרה
להבהיר :מה המידע הנדרש וכיצד יש לארגנו במסמכי ההגשה.
איור :6
6.1

6.2

 6.1מספר ישיבות הוועדה המרכזית לנ"ק באמ"ר וההחלטות שהתקבלו .היחידה זימנה  13דיונים
בוועדה המרכזית לניסויים קליניים באמ"ר והתכנסה  3פעמים אד-הוק .רק  8בקשות אושרו
במעמד התכנסות הוועדה 8 ,בקשות נדרשו לדיון חוזר לאחר קבלת תיקונים ו 9-נדחו בהחלטת
הוועדה (בקשה אחת נדונה ונדחתה מספר פעמים) .בנוסף 4 ,בקשות שובצו לדיון בוועדה אך לא
התקבלו כל המסמכי הניסוי עד למועד הדיון ולכן הם לא נדונו באותה ישיבה.
 6.2מספר ישיבות הוועדה המרכזית לנ"ק בתאים ורקמות  +הוועדה העליונה לטיפול גני וההחלטות
שהתקבלו .היחידה זימנה  10דיוני ועדה .רק  6בקשות אושרו במעמד התכנסות הוועדה 2 ,בקשות
נדרשו לדיון חוזר לאחר קבלת תיקונים ו 7-נדחו בהחלטת הוועדה (בקשה אחת נדונה ונדחתה מספר
פעמים).
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ג .היחידה לנ"ק רב מרכזיים באחריות מר איל לביא ,גב' שרית אוחיון וגב' לימור
אטיאס .יחידה זו החלה את פעילותה בתחילת  2020והיא בוחנת ,באופן מרוכז,
ניסויים העתידים להתבצע במספר מרכזים ומנפיקה אישור לבקשה רב מרכזית
שישמש את כל אתרי הניסוי בארץ .בנוסף ,בשל הפנדמיה ,היחידה ריכזה את
הבחינה בניסויים התערבותיים לטיפול בקורונה בעיקר בתכשירים הרשומים
להתוויות אחרות.
המחקרים הנבחנים ביחידה הם בתכשירים או באמ"ר בשלבי פיתוח מתקדמים
(פאזות  2bומעלה).
היחידה הרב מרכזית אישרה  52בקשות חדשות בתכשירים (מתוכם  9בקורונה)
ודחתה  2בקשות (בקורונה) מתוך  81בקשות חדשות .יתר הבקשות נמצאות עדיין
בטיפול צוות המחלקה .בהתאם לתוכנית השנתית נקבעו לוועדה  8ישיבות .אולם
בפועל בשל הפנדמיה ,התקיימו  19ישיבות ועדה ,בהן נבחנו  81בקשות לניסויים (איור
 .)7היחידה הרב מרכזית הוסיפה  11ישיבות אד-הוק שנועדו לזרז הליכי הבחינה של
בקשות לניסויים לטיפול בתחום הקורונה.
איור :7
7.1
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7.2

איור  :7מספר ישיבות הוועדה לניסויים קליניים רב מרכזיים .היחידה זימנה  19דיוני בוועדה
המרכזית 8 -7.1 ,ישיבות שנקבעו בתוכנית העבודה השנתית 11 -7.2 .ישיבות התכנסו אד-הוק לדון
בניסויים בקורונה.

לא אושרו בקשות במעמד ישיבות הוועדה .לרוב ,נדרשו תיקונים בטפסי ההסכמה וכן
תיקונים בפרוטוקול הניסוי טרם מתן אישור ע"י הוועדה.
בשלב זה ,בשל אי-בשלות של המערכת הממוחשבת התומכת בעבודת היחידה לא ניתן
להציג את זמני הטיפול או סטאטוס הטיפול בבקשות.
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פרק ב'
פיקוח ובקרה על ניסויים רפואיים
פרק זה מכיל את סיכום פעילות יחידת בקרה באחריות ד"ר מרים כהן-קנדלי .יחידת
הבקרה מאוישת כרגע בעובדת אחת וחברי המחלקה מסייעים כפי יכולתם בתמיכה
לפעילות הפיקוח .יחידת הבקרה אינה נתמכת במערכת ממוחשבת לביצוע פעילותה
והמידע המוצג אינו מכיל פילוח סטטיסטי מלא.
פעילות הפיקוח כוללת:
א .עדכון הנחיות – עדכון נוהל "ניסויים רפואיים בבני אדם" ,פורסם בפברואר
 2020ובסמוך ניתנה הדרכה לנציגי המוסדות הרפואיים ונציגי התעשייה על
עיקרי השינויים בנוהל מיד עם פרסומו .השינוי בנוהל ניסויים רפואיים עלה
לאחר שנמצאו ליקויים חוזרים במסגרת ביקורות שטח בשנים הקודמות.
ראשית ,נכתב פרק חדש לנוהל  14המתאר את פעילות הוועדה המוסדית .פרק
 1של נוהל  14נכתב תוך היצמדות להנחיות הבינלאומיות –הICH-E6 GCP-
(אחריות ועדה אתית  IRB/IECועקרונות ה .)ICH GCP-לעומת זאת ,פרק  2של
נוהל  ,14כמעט ואינו מכיל תוכן חדש אך הוא מאגד במקום אחד את כל
ההנחיות להליך הסכמה מדעת לאוכלוסיות השונות ולמצבים רפואיים
המקשים על קבלת הסכמה הוגנת .בנוסף ,עודכנו ההנחיות בנושא הגנת
הפרטיות להיענות לחקיקה מקומית ,ל GDPR-ולחוק זכויות החולה .השינוי
המשמעותי היה באיחוד המידע המוגש למטופלים בניסוי הכולל גם בדיקות
גנטיות .פרק "הסכמה מדעת" נכתב בהיצמדות לסעיף  4.8של ה,GCP-
אחריות החוקר בקבלת הסכמה מהמטופל להשתתף בניסוי .ההיצמדות לנוהל
הבינלאומי נעשה משתי סיבות עיקריות:
 )1מחקר המתבצע בארץ בהתאם לנוהל משרד הבריאות ,יעמוד
בדרישות המקובלות בעולם ולכן תוצאותיו ומסקנותיו יתקבלו בכל
המדינות החברות ב( ICH-ארה"ב ,אירופה ,יפן ,קנדה ,אוסטרליה,
ברזיל ועוד).
 )2יזמים וחברות בינלאומיות העתידות לפתוח מחקר רב מרכזי ,רב
לאומי יוכלו לבצע את הניסוי בארץ ללא קושי שעלול לנבוע מדרישות
מקומיות חריגות.
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ב .בדיקת דיווחי בטיחות –
( DSUR דיווח שנתי על הערכת בטיחות של מוצרי המחקר ושינויים
במאזן סיכון/תועלת) המשימה בוצעה ע"י גב' נעמי בן אוליאל .נבדקו
 200סיכומים של  DSURלבחינת השינוי בפרופיל הבטיחות של מוצר
המחקר .בחלק גדול מהמקרים לא היה שינוי בפרופיל הבטיחות של
מוצר המחקר .במקרים בהם נדרשה בדיקה מעמיקה של מאזן
סיכון/תועלת – לא היה המשך טיפול ואנו ממתינים לאיוש משרת רכז
נושא ארצי ניהול סיכונים ומידע תרופתי.
( SUSAR אירוע חריג רציני שכנראה קשור למוצר או להליך המחקרי
ושלא היה צפוי) -בשנת  2020נבדקו  148הודעות על  SUSARשהגיעו
מיזמי הניסויים בהתאם להנחיות נוהל " 164נוהל דיווח ומעקב על
מידע בטיחותי במהלך ניסויים רפואיים בבני אדם" .היזמים לרוב
שולחים את הדיווח הראשון על המקרה בלוחות הזמנים שנקבעו
בנוהל ולכן לרוב הוא אינו מכיל את הערכת היזם על )1 :מה הסבירות
לקשר בין האירוע החריג למוצר המחקר?  )2אם האירוע היה צפוי?
(היזם צריך להסתמך על מידע בטיחות שהצטבר עד לאירוע המדווח).
שתי שאלות אלה נמצאות באחריות היזם לבצע הערכה מתמדת של
פרופיל הבטיחות (המוצר ומבנה הניסוי) .כאשר היזם אינו משיב על
הערכות אלה קיים חשש לאי קיום אחריותו בניסוי .בחלק מהדיווחים
לא התקבל המידע הנדרש במלאו ,לדוגמה :לא הוסרה הסמיות ,לא
צוין על איזה מרכז רפואי מדווח ,לא נמסרו כל פרטי המקרה באופן
מדויק ולא בוצעה כלל הערכת קשר של החוקר ו/או היזם .במקרים
כאלה ,המחלקה אינה יכולה לסיים את בדיקתה ונשלחנו הודעות
להשלמת המידע .עלינו להבהיר כי בכל דיווח ,על היזם לציין לכמה
מטופלים ניתן התכשיר בעולם (באופן כללי ובפרט במסגרת
הפרוטוקול המדווח) ,לכמה מטופלים או בכמה מצבים התרחש אירוע
מהסוג המדווח ובכמה מהם ניתן היה לבסס קשר למוצר או למבנה
הניסוי .חלק מהיזמים מבצעים סקירה כזו ומדווחים בפירוט על
הערכת הקשר בין האירוע החריג למוצר המחקר.
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 הודעות מוועדות הלסינקי על הקמת ועדת בדיקה בעקבות מקרה
מוות .במהלך  2020התקבלו הודעות על הקמת ועדת בדיקה (בעקבות
פטירת משתתף בניסוי) ע"י ועדות מוסדיות 3 .הודעות הגיעו משיבא
והודעה אחת מהדסה .בנוסף ,התקבלה הודעה אחת מבי"ח כרמל על
פטירה של משתתף בניסוי אך מותו מיוחס ל COVID-19-ולא לניסוי.
דיווח נוסף ,התקבל ממערך אירועים מיוחדים (אגף רפואה כללית)
במשרד ולא מהוועדה המוסדית.
הדיווח האחרון התקבל אומנם בדרך חריגה אך הוא נבדק כרגיל.
מכיוון שהמידע היה חלקי התבצע בירור שיגרתי להבנת כל הפרטים.
לאחר שהתקבלו פרטים ראשוניים נמצאו מספר ליקויים בהתנהלות
המחקר שהובילה להקמת ועדת בדיקה במינוי הנציב למקצועות
רפואיים (סיכום הדו"ח יפורסם במהלך .)2021
הדיווח מהמרכזים בנושא בטיחות לוקה בחסר ולכן במהלך ,2021
נחדד את אחריות הוועדה בבדיקת אירועים חריגים ודיווחם למשרד
הבריאות.
ג .בחינת סיכום דיווחים תקופתיים –
 דוחות של גופי בקרה  -מתוך  56ועדות התקבל דיווח על פעילות
ביקורת פנים בשנת  2019מ 25-ועדות בלבד (שיעור דיווח של .)44%
בדיווחים שהתקבלו נראה כי היקף הביקורת בשנת  2019לא תמיד
עמדה בהנחיות נוהל "פיקוח ובקרה על ניסויים רפואיים" .מסיכום
הממצאים עולה שבמספר מוסדות הורידו את חומרת הממצאים
מהסיבה שהממצא "לא פגע במטופל" .יש לציין שעל פי ההגדרה ,אי
פגיעה במטופל אינה מדד לסיווג חומרת הממצאים .ברוב הדוחות
שנבחנו היה מקום להעלות את חומרת הממצאים ורק ב 3-דוחות
מתוך ה 25-ניתנה המלצה להורדת חומרת הממצאים.
מעקב על פעילות גופי הבקרה במוסדות תתבצע בשנת  .2021הפעילות
שנקבעה תכלול עדכון הנוהל ,הדרכה לגופי הבקרה ואכיפה על אי-
היענות מתמשכת לחובת ביקורת פנים.
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 סיכום שנתי של פעילות הוועדות המוסדיות (טופס  )15והמלצה על
המשך אישור פעילות הוועדה המוסדית (כתבי מינוי) מול לשכת
המשנה למנכ"ל המשרד .הנתונים על הפעילות השנתית התקבלו מ45-
מתוך  56ועדות המוסדיות בעלות כתבי מינוי ( 80%דיווח) .בימים אלה
נשלחות הודעות אזהרה לכל המרכזים אשר לא דיווחו על פעילותם.
אנו מקווים שהוועדות ינצלו את ההזדמנות לתקן ולשפר את הפעילות
בנושא ניסויים רפואיים בבני אדם .להלן סיכום הנתונים מהמרכזים
הרפואיים על מחקרים שאושרו בשנים  2016-2020בתחום :אמ"ר,
גנטי ,ללא מוצר ,תכשיר ותרפיות מתקדמות.
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מקור המימון מתוך טופס ( 15הדיווח השנתי):
בסיכום זה מוצגים כל המרכזים ש:
 )1אישרו ניסויים רפואיים-
המרכזים אלין ,בריאות הנפש ב"ש,
הרצליה מדיקל ,יוספטל ,מזור ,שוהם,
שמואל הרופא ומרכז רמת גן
לאלצהיימר עם " "0ניסויים רפואיים
במוצר ולכן אינם מופיעים.
 )2המרכז דיווח על פעילותו בשנת 2020
באופן מלא-
המרכזים אברבנאל ,איתנים-כפר שאול,
הרצוג ,כללית קהילה ,מעלה הכרמל,
צה"ל ,נצרת  ,EMMSנצרת סנט וינסנט,
שער מנשה ופלימן –
לא דיווחו כלל או לא דיווחו בפורמט
הנדרש (המאפשר עיבוד נתונים).

המרכזים ,בית בלב עד מעייני הישועה עם פחות מ 10-ניסויים רפואיים במוצר.
המרכזים ,השרון עד בית חולים לגליל עם  10עד  45ניסויים רפואיים במוצר.
המרכזים וולפסון עד שמיר (אסף הרופא) עם  50עד  94ניסויים רפואיים במוצר.
המרכזים שערי צדק עד שיבא עם  104עד  290ניסויים רפואיים במוצר.
לרוב ,הניסויים במוצר רפואי ממומנים ע"י יזם מסחרי .במרכזים שבהם הפעילות
המחקרית גדולה מתקיימת גם פעילות שאינה ממומנת ע"י יזם מסחרי והיא ביוזמת
חוקרי המרכז הרפואי .המחקר מתאפשר כאשר יש תשתית שתתמוך בביצועו.
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ד .ביקורות שטח ואכיפה – השנה בשל הקורונה ,הסגרים והנחיות לצמצום
מגעים ,פחתה פעילות ביקורות השטח והסתכמה ב 2-ביקורות שנדרשו ללא
דיחוי ופרסום הנחייה לכלל המשתמשים במערכת שיתוף מידע לצורכי מחקר.
 בדיקת ליקוי בתנאי אחסון נאותים יחד עם הרוקחת המחוזית.
 בדיקת מקרה מוות של משתתף בניסוי במסגרת ועדת בדיקה שמינה נציב
קבילות הציבור למקצועות רפואיים .טרם הסתיים סיכום הבדיקה.
 רענון להנחיות השימוש במערכות שיתוף מידע (אופק  /איתן) .להלן סיכום
ההנחיות ושיחת הבהרה שהתקיימה עם פורום יו"ר ועדות הלסינקי:
"הבסיס המשפטי שעומד ביסוד קיום ופריסת המערכת בארץ ניתן לפי חוק
זכויות החולה ,מסירת מידע לאחר-סעיף ( 20א) (" )3מסירת המידע הרפואי
היא למטפל אחר לצורך טיפול במטופל".
ההבהרה שהופצה במכתב מאת המחלקה לניסויים קליניים ,אינה אמירה
חדשה .מדובר בחידוד של הנחייה קיימת ומעוגנת בחוזים מול המוסדות
אצלם מופעלות המערכות הללו .מערכות אופק ואיתן לא הוקמו לצורך כריית
נתונים וטרם נקבעה אסדרה לכך.
ככלל ,יובהר כי חידוד ההנחיות אינו מדבר על איסור לבצע מחקרי נתונים,
ולא על מחקרים בארגונים .מחקרים אלו חשובים ומהותיים ולהם מסגרת
משפטית ותהליכית ברורה .זאת ,בנוסף לעובדה כי גם טרם המעבר למערכת
אופק/איתן ,וגם לאחריה קיימות דרכים רבות לממש אותם– בארגון או
בשיתוף פעולה בין ארגוני .בין השאר ,מחקרים כאלו מתקיימים גם )אך לא
רק( במסגרת פעילות פלטרפורמת תמנ"ע של משרד הבריאות -כיום יותר מ
 30ארגונים משתפים מידע ומבצעים מחקרי  Big Dataבפלטפורמה.
מול בקשת היו"רים והשיח בעקבות הפצת המכתב הראשוני ,סוגיית
המחקרים ההתערבותיים נבחנה ונקבע כי יש בסיס חוקי יציב לשימוש
בנתונים במערכת .סוגייה זו הובהרה ופורטה במכתב ההבהרה שנשלח".
ה .שיתוף ציבור בנושא "הכללה בניסוי של משתתפים בגירים בעזרת נציגם
החוקי" .למשימה זו נעזרנו באגף שיתוף ציבור במשרד ,חברת שיתופים
ובליווי של עו"ד ועו"ס אתי פרץ – נציגת ציבור מהוועדה העליונה.
בקבוצת המיקוד ,לקחו חלק  53משתתפים ומשתתפות ,נציגי ארגוני חולים
וזכויות אדם ,ונציגי הקהילה הרפואית והמחקר .הסיכום המלא מפורסם
באתר המחלקה.
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