קטלוג
חומרי ההסברה של
האגודה
בסרטן
למלחמה
הבריאות שלכם
היעד שלנו!

כל חומרי ההסברה ניתנים ללא תשלום

מידע כללי

מידע כללי
כיצד מזמינים חומרי הסברה?

®

להזמנת חוברות בודדות פנו בשיחת חינם ל’טלמידע’
בטל׳1-800-599-995 :
או בדוא”לtelemeyda@cancer.org.il :

להזמנת חומרי הסברה בכמויות גדולות יש לפנות
למח’ הסברה בציון שם מלא ,כתובת מדויקת למשלוח,
אמצעי התקשרות ופירוט ההזמנה
בדוא”לhasbaradep@cancer.org.il :
או בפקס03-7322780 :

תוכן עניינים

003

על האגודה
למלחמה
בסרטן

004

חוברת  -אנגלית,
גרמנית ,צרפתית
מידע על פעילות
האגודה ושירותיה

008

טלמידע

009

עלון  -עברית ,ערבית,
רוסית
מידע לתורמים על
פעילות האגודה

מידעון לאנשי
מקצוע על האגודה
למלחמה בסרטן

010

051

טלמידע

כרזה  -עברית
שירותי טלמידע
של האגודה
למלחמה בסרטן

060

הצטרפתי
למאבק

מדבקה  -עברית
שירותי המידע
והתמיכה של האגודה
למלחמה בסרטן

מידע למטופלים 8............................................................
מידע כללי למבוגרים חולי סרטן8.................................................................
מידע על הטיפולים במחלות הסרטן8.........................................................
מידע על התמודדות עם תופעות הלוואי9.................................................
סרטן השד  -התמודדות וטיפול10.................................................................
מידע לילדים וצעירים חולי סרטן 11.............................................................
מידע על מחלות סרטן שונות 12.....................................................................
“חזקים ביחד” – קבוצות ומרכזי תמיכה14.................................................
מידע למחלימים מסרטן 15...............................................................................
2

מידע
שבכוחו
להציל חיים

עלון  -עברית
עלון  -עברית ,רוסית ,חוברת  -עברית
ערבית
מידע מקיף על מגוון שירותיה פעילויות
של האגודה למלחמה בסרטן האגודה למלחמה בסרטן
שירותי המידע של
לחברות ולארגונים
האגודה למלחמה בסרטן לאנשי מקצוע

מידע כללי3.......................................................................
אורח חיים בריא ואבחון מוקדם3...................................
גורמי סיכון ודרכים להפחתת הסיכון לחלות בסרטן3.........................
תזונה בריאה ופעילות גופנית4.......................................................................
נזקי עישון4...............................................................................................................
חכמים בשמש® 6...................................................................................................
אבחון מוקדם7........................................................................................................

כך תורמת
התרומה
שלך

3

005

ספר
החיים

עלון  -עברית ,אנגלית
רישום שם או ציון ארוע
בספר החיים

אורח חיים בריא ואבחון מוקדם

022

שתיית
אלכוהול
וסרטן

עישון
ואלכוהול-
שילוב קטלני

027

עלון  -עברית ,ערבית
הקשר בין שתיית
אלכוהול לסרטן

אורח חיים בריא ואבחון מוקדם

053

מדבקה  -עברית
השילוב הקטלני של
אלכוהול ועישון

403

“זירת פשע”

תיקי האיכס

חוברת  -עברית
קומיקס לילדים ונוער
על נזקי העישון

כרזה  -עברית
שמירה על
אורח חיים בריא

442

כל סיגריה נוספת
מפחיתה את
יכולתך לנשום

444

כרזה  -עברית ,ערבית

פסק הלכה
נגד העישון

עלון  -עברית

445

ספה
מעשנת

כרזה  -עברית
על עישון “יד שלישית”

תזונה בריאה ופעילות גופנית

449
026

פעילות
גופנית

חוברת  -עברית
תרגילי פעילות גופנית
לשמירה על חיים
בריאים

031

032

בריאות בצבעים
עם חנה שאולוב

חוברת  -עברית
מתכוני בריאות
בצבעים של חנה
שאולוב

בריא וטעים
עם
פיליס גלזר

חוברת  -עברית
מתכונים בריאים של
השפית פיליס גלזר

033

מתכוני שפים
לתזונה
בריאה

קמטי
עישון

כרזה  -עברית

470

472

העישון
הורג

כרזה  -עברית ,ערבית

סולם
חבלים

כרזה  -עברית

473

נרגילה

כרזה  -עברית ,ערבית

חוברת  -עברית
מתכונים מובחרים
לתזונה בריאה
של השפים המובילים

bereast cancer-2010-hebrow.indd

443

העולם יפה
יותר ללא
עישון

כרזה  -עברית

480

482

גמרתי עם
העישון

הצטרפו
למאבק
בעישון

מדבקה  -עברית ,ערבית מדבקה  -עברית

483

לא כאן
בבקשה

מדבקה  -עברית ,ערבית

לבחור בריא -
בריאות השד נתונה בידייך!
אוקטובר

חודש המודעות
לסרטן השד
www.cancer.org.il

322

היי פעילה יותר
היום כדי להבטיח
את בריאותך

חוברת  -עברית
ביצוע פעילות גופנית
להפחתת הסיכון
לחלות בסרטן שד

323

לבחור
בריא

489

חוברת  -עברית
שמירה על אורח חיים
בריא להפחתת הסיכון
לחלות בסרטן שד

עישון זה
פאסה

מדבקה  -עברית

484

485

החיים יפים
ללא עישון

מדבקה  -עברית,
ערבית ,רוסית

עישון גורם
לאימפוטנציה

מדבקה  -עברית

487

הביישנים

מדבקה  -עברית ,ערבית

נזקי עישון
486
401

שאלות
ותשובות
על עישון

חוברת  -עברית,
ערבית
הסבר מקיף
על נזקי העישון

402

העישון שלך
פוגע בשתי
נפשות

404

עלון  -עברית
הקשר בין עישון
בהריון להתפתחות
העובר

המדריך
לגמילה
עצמית מעישון

חוברת  -עברית,
ערבית
הדרכה לגמילה
עצמית מעישון
4

406

עלון מידע
בנושא
נרגילה

עלון  -עברית ,ערבית
על נזקי עישון נרגילה

אצלנו לא
מעשנים

488

491

בית נקי
מעישון

שיהיה לך
לב-ריאות!

מדבקה  -עברית ,רוסית מדבקה  -עברית ,ערבית מדבקה  -עברית

481

נא לא
לעשן

מדבקה  -עברית
5

490

מעשנים?!
לי זה לא
מתאים!

מדבקה  -עברית ,ערבית

אורח חיים בריא ואבחון מוקדם

אורח חיים בריא ואבחון מוקדם
®

אבחון מוקדם

חכמים בשמש

מי גאון
של אמא
בשמש?

בכל עונות השנה וגם כשיוצאים
לחופשת סקי
בנוסף לקרינת השמש הישירה ,לא ניתן להתעלם מתוספת הקרינה
המוחזרת אלינו גם מהחול ,מהמים ,מהבריכה או מהים ,ובמיוחד
מהשלג .גם דרך שמים מעוננים עוברת קרינה על סגולה במידה
ניכרת ,ולכן יש לנקוט באמצעי הגנה מוגברים לאורך כל השנה,
ובכל המקומות בהם אנו מטיילים.

בזמן נסיעה ברכב
מומלץ לסגור את כל שמשות המכונית ,בעיקר כאשר קרינת
השמש מחוץ להן חזקה ,וכן להשתמש באמצעי הגנה נוספים
שהוזכרו לעיל ,כגון :שרוולים ארוכים ,משקפי שמש ומסנן קרינה
בעל טווח הגנה רחב .כדאי גם להשתמש בסוככי שמש וצלונים
לשמשות הרכב היכולים לסייע בהגנה מפני קרינת השמש.

שאלו על תרופות שניתנות לילדיכם

תודתנו נתונה
לד"ר פליקס פבלוצקי,
מנהל מכון הפוטותרפיה ואשפוז היום
הדרמטולוגי ,מחלקת עור,
המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
על הערותיו והארותיו.

עיצוב סטודיו בילט

העלון הופק באדיבות חב'

© מח' הסברה והדרכה ,האגודה למלחמה בסרטן ,אוגוסט 2010

חלק מהתרופות מגבירות את רגישות העור לקרני השמש .גם
ילדים בעלי עור שאינו נשזף בקלות עלולים לפתח בקלות כווית
שמש בתוך דקות אם הם נוטלים תרופות מסוימות .ילדים בעלי עור
בהיר – רגישים יותר .שאלו את רופא הילדים שלכם או את הרוקח
אם התרופות (במיוחד אנטיביוטיקה ותרופות נגד אקנה) שילדיכם
מקבלים עלולות להגביר את רגישות עורם לשמש .אם כן – הקפידו
להגביר את אמצעי הזהירות מהשמש .אמצעי הזהירות הטוב ביותר
הוא פשוט להתכסות או לשהות בבית ,גם קרם הגנה אינו יכול תמיד
להגן על העור מרגישות לשמש
הנגרמת מתרופות.

הוו דוגמא אישית לילדים
והגנו על עצמכם מפני השמש
בכדי לגרום לילדכם לאמץ את
כללי הזהירות בשמש  -הוו דוגמא אישית.
הקפידו בעצמכם על אמצעי הזהירות,
הכוללים חבישת כובע ,ביגוד מגן,
הרכבת משקפי שמש ,שהייה בשעות בטוחות,
ומריחת קרם הגנה.
כל אלו יפחיתו את הסיכון שלכם ושל ילדיכם
להיפגע מקרני השמש.

הורים יקרים ,שמרו על ילדיכם
מפני נזקי השמש!

www.ahava.com

503

חכם בשמש
לילדים

עלון  -עברית ,ערבית
מידע לילדים בנושא
נזקי שמש

502

חכמים
בשמש
כיצד?

506

מאי ,גאי ונמש
 חכמיםבשמש

508

עלון  -עברית ,ערבית
חוברת  -עברית
מידע להורים בנושא
חוברת הפעלה
לילדי גן וכיתות נמוכות מניעת נזקי שמש
לילדים

504

505

ונשמרתם
לנפשותיכם

עלון  -עברית

חוברת  -עברית,
ערבית ,רוסית ,צרפתית
הדרכה למגזר הדתי
נזקי שמש וכיצד
בנושא חשיפה
להימנע מהם
מבוקרת לשמש

580

שבוע
מודעות
העור

מי גאון
של אמא
בשמש?

582

מסנני
קרינה

עלון  -עברית
מידע על שימוש נכון
במסנני קרינה

חכמים
בשמש
כיצד?

583

בת יענה

כרזה  -עברית ,ערבית ,כרזה  -עברית
כרזה  -עברית
רוסית
העלאת מודעות לגילוי
על שבוע מודעות סרטן נזקי שמש וכיצד
מוקדם של סרטן העור
להימנע מהם
העור

585

פעם ראשונה
בים?

כרזה  -עברית
העלאת מודעות של
צעירים לשמירה בפני
נזקי שמש

550

חכם
בשמש

509

חכם בשמש
זה הכי!

עלון  -עברית
מידע לצעירים ולבני
נוער בנושא מניעת
נזקי שמש

501

את החן יש
לאבחן

עלון  -עברית ,ערבית,
רוסית ,צרפתית
הנחיות לגילוי מוקדם
של סרטן העור

584

חכם בשמש
לילדים

כרזה  -עברית

501

את החן יש
לאבחן

עלון  -עברית ,ערבית,
רוסית ,צרפתית
הנחיות לגילוי מוקדם
של סרטן העור

302

אבחון
מוקדם של
סרטן השד

חוברת  -עברית,
ערבית ,רוסית
מידע על אבחון מוקדם
של סרטן השד

317

ניידות
הממוגרפיה

עלון  -עברית ,ערבית,
רוסית
ניידות הממוגרפיה של
האגודה למלחמה בסרטן

041

אבחון מוקדם
של סרטן
המעי הגס

052

חוברת  -עברית ,רוסית,
כרזה  -עברית
מידע על אבחון מוקדם ערבית
מידע על אבחון מוקדם
של סרטן המעי הגס
של סרטן צוואר הרחם

עלון  -עברית ,רוסית,
ערבית
מידע על אבחון מוקדם
של סרטן המעי הגס

303

גילוי מוקדם
של סרטן השד
 -מציל חיים

304

ניידת
ממוגרפיה
מגיעה אלייך

042

כרזה  -עברית
מידע על הגעת ניידת
הממוגרפיה

בלוטת
הערמונית -
מתי להיבדק?

עלון  -עברית ,רוסית,
ערבית
מידע על דרכי אבחון
סרטן ערמונית

®

מדבקה  -עברית ,ערבית

6

בדיקת
ממוגרפיה

עלון  -עברית ,ערבית,
רוסית
מידע על בדיקת
ממוגרפיה

מגנט  -עברית
עידוד אבחון מוקדם
של סרטן השד

383

סרטן
מעי גס

255

מניעה ואבחון
מוקדם של סרטן
צוואר הרחם

7

381

בדיקת
ממוגרפיה

כרזה  -עברית ,רוסית,
ערבית
קריאה לנשים לבצע
בדיקת ממוגרפיה

043

בדיקה
עצמית
של האשכים

עלון  -עברית
מידע על הבדיקה

מידע למטופלים

מידע למטופלים

מידע למטופלים

מידע כללי למבוגרים חולי סרטן
153
006

לדבר,
להקשיב,
להבין

128

145

מילון מונחים
באונקולוגיה

ניסויים קליניים
במחלת
הסרטן

חוברת  -עברית ,רוסית חוברת  -עברית
חוברת  -עברית
מילון מונחים הקשורים מידע בנושא ניסויים
מידע למתנדבים,
במחלות הסרטן
קליניים במחלת
בני משפחה וחברים
הסרטן
התומכים בחולי סרטן
מעון קלור מציע
שהייה של חמישה ימים בשבוע ,מיום א’ בבוקר עד יום ה’
בצהריים.
חדרים מרווחים ,אותם חולקים שני מטופלים .בחדרים ישנם
שירותים צמודים ,מיזוג אוויר ומערכת תקשורת אחות-חולה.
חדר תרבות ,חדרי טלוויזיה ,חדר מלאכה.
שלוש ארוחות ביום ,הכוללות מזון טרי ומגוון ,המבושל
במקום ומותאם לצרכים הדיאטטיים של המטופלים.
הסעות יום-יומיות לבתי החולים ובחזרה ,בליווי מתנדבים
מיומנים.
מגוון רחב של פעילויות פנאי :התעמלות ,מלאכת-יד,
קוסמטיקה ,עמדת אינטרנט.
קבוצות תמיכה והרצאות בהשתתפות מנחים מקצועיים.
אפשרות להשתתף בפעילות מרכז התמיכה “חזקים ביחד”
בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן הסמוך לבית קלור.

121

זכויות ושירותים
לחולים
ומחלימים מסרטן

טיפול בקרינה
באזור הראש
והצוואר

חוברת  -עברית
על הטיפול ותופעות
הלוואי

152

טיפול בקרינה
באזור הריאה
ובית החזה

156

טיפול בקרינה באזור
הבטן העליונה,
הושט והקיבה

חוברת  -עברית ,ערבית חוברת  -עברית
על הטיפול ותופעות
על הטיפול ותופעות
הלוואי
הלוואי

154

טיפול בקרינה
באזור הבטן
והאגן

חוברת  -עברית
על הטיפול ותופעות
הלוואי

חוברת  -עברית,
ערבית ,רוסית
מידע בנושא זכויותיהם של
חולים ומחלימים והשירותים
העומדים לרשותם

לקבלת מידע נוסף וליצירת קשר עם צוות מעון צ’ארלס קלור
ניתן לפנות
לטל’03-5721623/4/6/7 :
לפקס03-7313812 :
לכתובת :רח’ רביבים  ,7גבעתיים
או באמצעות המיילmaon-clore@cancer.org.il :

לקבלת מידע נוסף וחומר הסברה על מחלות הסרטן
ודרכי מניעתן פנו לאגודה למלחמה בסרטן ,ללא תשלום:
טלמידע בשפה העברית
1-800-599-995
טלמידע בשפה הרוסית
1-800-34-33-44
טלמידע בשפה הערבית
1-800-36-36-55
לשרותי מידע מתקדמים:
מרכז מידע וספריה
03-5721608
או info@cancer.org.il
לשרות תמיכה נפשית ראשוני:
טלתמיכה 1-800-200-444
לנשים המתמודדות עם סרטן השד:
יד להחלמה 1-800-36-07-07

151

המעון על שם

בקרו אותנו באתר האינטרנט www.cancer.org.il

סר צ’ארלס קלור

לתרומות*1-800-35-46-46 :

לטיפול ולהשגחה בתקופת הטיפולים האונקולוגיים

 Cבית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי
האגודה למלחמה בסרטן ,מחלקת הסברה והדרכה
רח’ רביבים  ,7ת.ד ,437 .גבעתיים 53103
© כל הזכויות שמורות ,ינואר 2010
פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור ,ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו.
*תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס ,על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה.

129

עלון יעוץ מס
לחולי סרטן

עלון  -עברית
מידע בנושא ייעוץ מס
לחולי סרטן

161

מידע לבעלי
קולוסטומיה

103

מה אספר לילדי
על מחלת
הסרטן שלי

123

עלון  -עברית ,רוסית ,עלון  -עברית
ערבית
מידע על המעון ע”ש סר טיפול ביתי תומך-
צ’ארלס קלור בגבעתיים פליאטיבי לחולי סרטן
המיועד לחולי סרטן

חוברת  -עברית,
ערבית
מדריך להורה שחלה
בסרטן

162

המעון ע“ש
סר צ‘ארלס
קלור

122

טיפול ביתי
תומך -
פליאטיבי

163

מידע לבעלי
אורוסטומיה

חוברת  -עברית ,ערבית ,רוסית חוברת  -עברית
מידע למנותחים או
מידע למנותחים או
למועמדים לניתוח על למועמדים לניתוח על
דרכי ההתמודדות
דרכי ההתמודדות

מידע לבעלי
אילאוסטומיה

חוברת  -עברית,
ערבית
על הטיפול ותופעות
הלוואי

מידע על התמודדות עם תופעות הלוואי

146

חוברת  -עברית
מידע למנותחים או
למועמדים לניתוח על
דרכי ההתמודדות

טיפול בקרינה
לערמונית

תשישות
ועייפות אצל
חולי סרטן

חוברת  -עברית,
ערבית ,רוסית
דרכי התמודדות עם
תשישות ועייפות

מידע על הטיפולים במחלות הסרטן*

147

רפואה
משלימה
וסרטן

127

בחילות והקאות
הנלוות לטיפול
כימי וקרינתי

141

כאב
והטיפול בו

חוברת  -עברית ,רוסית חוברת  -עברית
מידע בנושא כאב
הדרכה להתמודדות
למתמודדים עם
עם בחילות והקאות
מחלת הסרטן ובני
משפחותיהם

חוברת  -עברית
מה חובה לדעת,
כיצד כדאי לנהוג

לקבלת מידע ועלוני הסברה חינם:

"טלמידע" טל1-800-599-995 .
בשפה הרוסית טל1-800-34-33-44 .
בשפה הערבית טל1-800-36-36-55 .
מרכז מידע ושירותים מתקדמים:

טלinfo@caner.org.il 03-5721608 .
לשירות תמיכה נפשי ראשוני:

❊

מיניות הגבר

“טלתמיכה" טל1-800-200-444 .

www.cancer.org.il
לתרומות* :טל1-800-35-46-46 .

19827
עיצוב :סטודיו בילט

142

הטיפול*
הכימי -
כימותרפיה

חוברת  -עברית,
ערבית ,רוסית
על הטיפול הכימי
ותופעות הלוואי

148

134

צנתרים
מרכזיים

מדריך הזנה
בעזרת פג

חוברת  -עברית,
חוברת  -עברית
ערבית ,רוסית
חוברת הדרכה
הדרכה למטופלים עם לשימוש בפג
צנתרים מרכזיים

157

טיפול בקרינה
באזור הראש
(מוח)

חוברת  -עברית
על הטיפול ותופעות
הלוואי

* המידע על הטיפול הביולוגי ו/או האימונולוגי כלול בחוברות של המחלות השונות.
8

❊

חוברת הדרכה לגבר שחלה בסרטן

שימור פוריות
בגברים
המתמודדים עם
מחלת הסרטן

האגודה למלחמה בסרטן מחלקת הסברה והדרכה
בית מטי לזכרה של מטילדה רקנאטי רחוב רביבים  ,7גבעתיים 53103
טל ,03-5721616 .פקס03-5719578 .

האגודה למלחמה בסרטן

*תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס ,על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה.

143

הטיפול
התזונתי התומך
בחולה הסרטן

חוברת  -עברית ,ערבית ,רוסית
הדרכה בנושא תזונה
לחולים ולמחלימים
מסרטן

130

מדריך
התמודדות עם
נשירת שיער

131

מיניות
הגבר

חוברת  -עברית ,רוסית חוברת  -עברית
מידע לגבר שחלה
מידע בנושא
התמודדות עם נשירת בסרטן בנושאי מיניות
ופוריות
שיער
9

109

שימור פוריות
והקפאת זרע

חוברת  -עברית
מדריך לגבר המתמודד
עם מחלת הסרטן בנושאי
שימור פוריות והקפאת זרע

מידע למטופלים

מידע למטופלים

להיראות
טוב
להרגיש
טוב יותר

חוברת הדרכה בנושאי היגיינה ,טיפוח ואסתטיקה
למתמודדים עם מחלת הסרטן

האגודה למלחמה בסרטן בישראל )ע"ר(

132

מיניות ופוריות
האישה

חוברת  -עברית,
ערבית ,רוסית
מידע בנושאי מיניות
ופוריות לאישה
שחלתה בסרטן

119

133

חיי אישות
וזוגיות

עלון ייעוץ
מיני

עלון  -עברית ,אנגלית,
ערבית ,רוסית
מידע על שירות ייעוץ
מיני ארצי לחולים,
מחלימים ובני זוגם

חוברת  -עברית
מדריך לאישה הדתית
שחלתה בסרטן

136

מדריך להראות
טוב  -להרגיש
טוב יותר

חוברת  -עברית

הדרכה בנושאי טיפוח
והיגיינה בתקופת
הטיפולים

311

טיפול
בקרינה
לשד

320

לקראת
הטיפול
בקרינה לשד

312

הטיפול
ההורמונלי
בסרטן השד

324

סרטן שד
גרורתי

חוברת  -עברית ,ערבית חוברת חדשה בהכנה
חוברת  -עברית ,ערבית ,רוסית תקליטור הדרכה -
פורמט DVD
מידע על הטיפול
מידע על הטיפול
סרטון הדרכה לקראת ותופעות הלוואי
ותופעות הלוואי
הטיפול בקרינה לשד

האגודה למלחמה בסרטן

טלמידע1-800-599-995 :
טלמידע בשפה הערבית1-800-36-36-55 :
טלמידע בשפה הרוסית1-800-34-33-44 :
טלתמיכה  -שירות תמיכה טלפוני1-800-200-444 :
לשירותי מידע מתקדמים
מרכז מידע03-5721608 :
דוא"לinfo@cancer.org.il :
בקרי באתר האינטרנטwww.cancer.org.il :

צעדים לאיכות חיים

למענה על שאלות ולקבלת מידע נוסף וחומר הסברה
על מחלות הסרטן ודרכי מניעתן
פנו למוקדי האגודה למלחמה בסרטן  -ללא תשלום

קווים מנחים לפעילות גופנית לחולים ולמחלימים

"מאחת שעברה
לאחת שעוברת -
יד להחלמה עוזרת"

התקשרי ונדבר

114

315

קווים מנחים -
צעדים לאיכות
חיים

רכישת
פרוטזת
שד ובגדי ים

306

אל בן הזוג
של אישה
שחלתה

321

סרטן זה לא
חיה

319

“מאחת
שעברה לאחת
שעוברת”

כרטיס ביקור  -עברית
חוברת  -עברית
חוברת  -עברית
חוברת  -עברית,
ערבית ,רוסית
מידע ותמיכה לבן הזוג סיפור לילדים וצעירים כרטיס ביקור של
שאימם מתמודדת עם “יד להחלמה”
מדריך חנויות לרכישת של אשה שחלתה
סרטן השד
פרוטזות שד ובגדי ים בסרטן השד

חוברת  -עברית

הדרכה בנושא פעילות
גופנית לחולים
ומחלימים מסרטן

סרטן השד  -התמודדות וטיפול

382
318

“איתך
ובשבילך”

316

את
אינך לבד

308

ניתוח כריתה
מלאה של
השד

305

סרטן
השד

309

שחזור
שד

313

נשים צעירות
וסרטן השד

עלון  -עברית ,ערבית ,רוסית עלון  -עברית ,ערבית ,רוסית חוברת  -עברית ,ערבית,
חוברת  -עברית
מידע על מערך התמיכה והסיוע מידע על מתנדבות “יד רוסית
מידע לנשים צעירות
של האגודה למלחמה בסרטן להחלמה” של האגודה מידע על הבדיקות ,הטיפול חולות סרטן השד
וההתמודדות עם המחלה
לחולות ומחלימות מסרטן השד למלחמה בסרטן

“ביחד אפשר
לנצח”

384

גם אני
התמודדתי עם
סרטן השד

כרזה  -עברית
כרזה  -עברית
מתנדבות ‘יד להחלמה’ מתנדבות
‘יד להחלמה’

מידע לילדים וצעירים חולי סרטן

לימפאדמה

בצקת לימפטית או גפה נפוחה
חוברת מידע

307

ניתוח כריתה
חלקית של
השד

חוברת  -עברית ,ערבית ,רוסית חוברת  -עברית ,ערבית ,רוסית חוברת  -עברית
מידע על הניתוח ודרכי מידע על הניתוח ודרכי מידע על אפשרויות
ניתוח לשחזור שד
התמודדות
התמודדות
10

310

101
לימפאדמה

חוברת  -עברית ,רוסית
מידע והדרכה לאחר
כריתת בלוטות לימפה

ילדים
וצעירים
חולי סרטן

חוברת  -עברית
מדריך להורים
לילד חולה סרטן

102

הטיפול
התזונתי בילד
חולה סרטן

104

חוברת  -עברית
הדרכה בנושא תזונה
לילדים חולי סרטן

היבטים לימודיים
וחברתיים בהתמודדות
עם ילד חולה סרטן

חוברת  -עברית
הדרכה לצוות החינוכי
בבתי הספר
11

105

גידולי מוח
בילדים

חוברת  -עברית
מדריך להורים על
המחלה ,הטיפולים
והדרכים להתמודדות

מידע למטופלים
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה מערך שירותים
ותמיכה כולל למען ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם:
נופש משפחות לילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם :מדי קיץ
מקיימת האגודה למלחמה בסרטן נופש משפחות ייחודי ומרגש
בהשתתפות עשרות משפחות ,להן ילד/ה חולה בסרטן ,מכל
מגזרי האוכלוסייה הישראלית .הנופש מאפשר לכל בני המשפחה
הפוגה למספר ימים מהמאבק במחלה ,מהחרדה והמתח ,ואיסוף
כוחות הדרושים להמשך ההתמודדות.
”תנו לילדים את העולם“ פרויקט לזכרה של מירי שיטרית ז“ל:
במסגרת הפרויקט מממנת האגודה למלחמה בסרטן את
נסיעתן של משפחות בהן ילד חולה סרטן הנמצא בשלבי מחלה
מתקדמים לשהייה בת שבוע ימים בכפר הילדים ”תנו לילדים
את העולם“ באורלנדו ,פלורידה .הפרויקט המרגש וההדים
המתקבלים מהמשפחות ,שזו לעיתים החוויה המהנה האחרונה
שלהם כמשפחה ,מחממת את הלב ומחזקת את חשיבותו של
הפרויקט הייחודי.
מחשב לילד חולה סרטן :האגודה מעניקה מחשבים אישיים
לילדים חולי סרטן מגיל  9ומעלה ,אשר אין באפשרות משפחתם
לרכוש עבורם מחשב .המחשב ניתן במטרה לסייע לילדים החולים
בלימודיהם ,בשמירה על קשר עם חבריהם ,ובניצול שעות הפנאי
באופן חיובי ומעשיר.
האגודה מממנת ומסייעת בהפעלה של פרוטוקולים ארציים
לטיפול בילדים חולי סרטן .כך לדוגמא ,האגודה יזמה ומסייעת
בהפעלת פרוטוקול ארצי לטיפול בלוקמיה בילדים .הודות
לפרוטוקול התבטלו ההבדלים בשיעורי ההישרדות בין ילדים
שטופלו במרכזים השונים ,כמו גם הבדלים בין ילדים ממגזרים
שונים באוכלוסייה.
האגודה מממנת עשרות פרויקטים ותקנים לצוות מקצועי
המטפל בילדים חולי סרטן ,כגון אחיות ,עובדות סוציאליות,
פסיכולוגים ועוד ,במחלקות הילדים בבתי החולים ברחבי הארץ
המסייעים לילדים ולבני המשפחה להתמודד עם מחלתם.

א

ני לטיפול בבילדים חולי
חדשני
ברכישת
מסייעת
רפואי חדש
י
שת מכשור
סייעת ברככיש
האגודהה מס
הרפואיים
במרכזים
הארץ..
ים בברחבי הארץ
כזים הרפואיי
סרטן במרכ
החולים לילדים
מתקיים
שקופים
”מעגלים
פרויקט
תקיים בבית החול
ם של כח“ :מ
פים
שקופ
מעגלים ש
ט ”מ
והפעלות שונות
המשחק ,כתיבת סיפורר חיים והפע
המשחק,
דרך ה
עין כרם .דררך
בהדסה עין
ה
הטיפולים ,ולסייע
הילדים בבזמן הטיפול
להקל על הילדדים
הקל
התיאטרון לה
צוות התיאטרון
מנסה צוות
לשגרת החיים.
בהתמודדות
שגררת
ובחזרה לש
ה
ודדות

פרויקט השלמת חומר נלמד
של האגודה למלחמה בסרטן

נוירו-פסיכו-אונקולוגי לילדים
סיכו-אונקול
שירות ייעוץ לשיקום נווירו-פס
מעניקה שיר
עניקה
מע
ע
האגודה מ
ה
של הטיפול:
תופעות הלוואי ש
גידולי ראש ועם ת
המתמודדים עם גידוללי
ודדים
המשפחה וכולל ייייעוץ ראשוני
חה
מחלימים ולבני המשפח
נועד לילדים מ
השירות נועעד
ת
והכוונה ,הדרכה ללגבי חזרה ללבית הספר ושיגרת חיים במשפחה
ובקהילה .כמו כן ,ניתן ליווי מקצועי והדרכה לאנשי המקצוע השונים
העובדים עם הילדים ובני משפחותיהם ,במחלקות האונקולוגיות בבתי
החולים ובקהילה.
ימי כייף ,בידור ,מופעים ועוד :האגודה למלחמה בסרטן מעניקה
במהלך השנה מגוון ימי כייף ואירועים שונים למען ילדים חולי סרטן
ובני משפחותיהם.
סטודנטים חונכים :במסגרת פרויקט ”אימפקט“ ווגופים אחרים,
משולבים מאות סטודנטים ברחבי הארץ במערך התמיכה לילדים
חולי סרטן ,לאחים לילדים חולים ,לילדים שהוריהם חלו בסרטן ,כמו
גם במחלקות ובמכונים בבתי החולים.

כל הפעילויות והפרויקטים ניתנים ללא תשלום
לרווחת החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם
בסיוע פרויקט ”ניצוץ של תקווה“ של
האגודה למלחמה בסרטן

שימור פוריות
בגברים
המתמודדים עם
מחלת הסרטן

סטודנטים במימון האגודה למלחמה בסרטן
מלמדים ילדים חולי סרטן מגיל גן ועד כיתה י״ב
בפריסה ארצית

למידע נוסף ולהצטרפות לפעילות למען ילדים חולי סרטן
ניתן לפנות למיכל קהלני רכזת תחום ילדים חולי סרטן
במח‘ השיקום והרווחה של האגודה למלחמה בסרטן
בטל 03-5721678 .או בדואר האלקטרוני:
michalk@cancer.org.il

’טלמידע‘®1-800-599-995 :

צ 107א

www.cancer.org.il
האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים

בוגרים
צעירים
יוצאים לחיים

סטודיו ליאת אפל

האגודה מסייעת במימון בנייה ושיפוץ מחלקות אונקולוגיות
ומחלקות ילדים בכדי לשפר ולהיטיב את הטיפול בילדים חולי
סרטן בישראל.

מידע למטופלים

ל

מח‘ שיקום ורווחה
האגודה למלחמה בסרטן

105

ג

עלון
השלמת
חומר נלמד

108

עלון  -עברית
עלון  -עברית
פרויקט ״השלמת
קבוצת תמיכה צעירים
( )30-20המתמודדים עם חומר נלמד” לילדים
חולי סרטן
מחלת הסרטן

111

דני במכון
הקרינה -
ראש

201

לוקמיה
לימפוציטית
כרונית ()CLL

010

לדעת יותר
על סרטן
האשכים

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

110

דני במכון
הקרינה

109

שימור פוריות
והקפאת זרע

חוברת  -עברית
מדריך לגבר המתמודד
עם מחלת הסרטן בנושאי
שימור פוריות והקפאת זרע

דני במכון
הקרינה -
כללי

011

דני במכון
הקרינה

חוברת  -עברית ,ערבית דיסק  - DVDעברית
מידע לילדים המקבלים טיפול בקרינה לילדים
טיפול בקרינה לאזורים לאזורים שונים בגוף
שונים בגוף

חוברת  -עברית ,ערבית דיסק  - DVDעברית
טיפול בקרינה לילדים
מידע לילדים
לאזורי הראש
המקבלים טיפול
בקרינה לאזור הראש

211

סרקומה של
הרקמות
הרכות

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

222

סרטן
הגרון

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

212

213

סרטן ראשוני
בעצמות

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

223

סרטן שניוני
בעצמות

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

224

סרטן הפה
והלוע

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

סרטן בלוטת
התריס

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

221

גידולי
מוח

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

231

סרטן ראשוני
בכבד

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

מידע על מחלות סרטן שונות

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

204

לוקמיה
מיאלואידית
כרונית ()CML

203

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

לוקמיה
מיאלובלסטית
חריפה ()AML

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

202

לוקמיה
לימפובלסטית
חריפה ()ALL

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

232

סרטן שניוני
בכבד

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

233

234

סרטן צינור
המרה

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

סרטן
הושט

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

263

סרטן
הריאה

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

לדעת יותר על

למענה על שאלות ולקבלת מידע נוסף וחומר הסברה
על מחלות הסרטן ודרכי מניעתן ,ללא תשלום:
'טלמידע'1-800-599-995 :
'טלמידע' בשפה הרוסית1-800-34-33-44 :
'טלמידע' בשפה הערבית1-800-36-36-55 :

מיאלומה נפוצה

לשירותי מידע מתקדמים:
מרכז מידע03-5721608 :
info@cancer.org.il

לשירות תמיכה נפשי ראשוני:
'טלתמיכה'1-800-200-444 :
לנשים המתמודדות עם סרטן השד:
'יד להחלמה'1-800-36-07-07 :
בקרו אותנו באתר האינטרנט:
www.cancer.org.il

*לתרומות*2343 :

בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח' רביבים  ,7ת.ד 437 .גבעתיים 53103

למען החולים ונגד המחלה

פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור ,ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו
* תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס ,על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה

205

לימפומה
ע”ש הודג’קין

עלון  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

206

לימפומה
שאינה

207

הודג’קין ()NHL

מיאלומה
נפוצה

עלון  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

עלון  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות
12

208

השתלת תאי
גזע ומוח
עצם

חוברת  -עברית
מידע לתורמים על
אופן תהליך ההשתלה

235

סרטן
הלבלב

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

236

237

סרטן
הקיבה

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

סרטן
המעי הגס
והחלחולת

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות
13

238

סרטן המעי
הדק

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

מידע למטופלים

מידע למטופלים
לקבלת מידע נוסף וחומר הסברה על מחלות הסרטן
ודרכי מניעתן ,ללא תשלום:
'טלמידע'®1-800-599-995 :
'טלמידע' בשפה הרוסית®1-800-34-33-44 :
'טלמידע' בשפה הערבית®1-800-36-36-55 :

מתחם האגודה
למלחמה בסרטן בירושלים
מרכז התמיכה "חזקים ביחד"
ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר

קבוצות �התמיכה �של
האגודה �למלחמה �בסרטן
לחולים�ולבני�משפחותיהם

משרדי האגודה למלחמה בסרטן
לשירותי מידע מתקדמים:

כיצד להגיע?

ע"ש יצחק קוקיא

מרכז מידע03-5721608 :
info@cancer.org.il

מרכז התמיכה נמצא במתחם האגודה למלחמה בסרטן
הכולל את מרכז התמיכה "חזקים ביחד" ע"ש ישראל יעקב
ולילה אלתר
ואת משרדי האגודה למלחמה בסרטן ע"ש יצחק קוקיא.
כתובת :רח' יד חרוצים  ,3קומה  ,2תלפיות.
טל02-6256721 ,02-6233599 .
דוא"לdalitb@cancer.org.il :

דרך

דרך

לחם

בית האומות

גד

בית

בי"ס
גאולים א'

וולטר

צומת הבנקים
אבלס

גדי

שופרסל דיל

אברהם

שלום

חברון

פועלי צדק

צרת

אפרתה

יד

קניג

תיכון טכנולוגי אורט בית הערבה

בית קרסו
משרד הרישוי

הפרסה

אביטל

דרך
בית
לחם

בית

ערבה

התנופה

בית דוידו

קניון ישראל
בית היצרנים

המוסכים

חרוצים

דוס

ה

קניון הדר

גנרל פייר

קורא הדורות

יהודה

ברזילי

טרובסקי

בית בויאר

ארכיון

הצוללת הצהובה

מרכז התמיכה
"חזקים ביחד"
דרך

בי"ס
לחינוך
מיוחד

מקור

מבוא סם

שפיגל

יעקב בן דב

בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח' רביבים  7גבעתיים ,ת.ד 437 .מיקוד 53103

אביטל
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הסדנא

גן התנופה

פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור ,ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו
* תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס ,על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה

241

סרטן
שלפוחית
השתן

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

242

243

סרטן
הכליה

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

סרטן
הערמונית

108

לדעת יותר
על סרטן
האשכים

חוברת  -עברית ,ערבית חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות
ההתמודדות

לפרטים�:עו"ס�אורית�שפיראM.S.W�,
מנהלת�מח'�שיקום�ורווחה,
מומחית�בתחום�הבריאות�ומנחת�קבוצות
טל03–5719576�,03–5721614�.
דוא"לorit-spira@cancer.org.il�:

חיים

עין

ליפשיץ

בי"ס לחניכים

רבקה

מרכז מסחרי

בי"ס בית
רחל שטראוס

אורט קנדי

ציפורה
חברון

דיור מוגן
מצודת ירושלים

לתרומות**2343 :

קופ"ח מאוחדת

בי"ס ניצנים

בוגרים�צעירים�)רווקים�ורווקות�בני�(20–30
נשים�צעירות�)בנות�(30–50
בריאים�התומכים�בבני�זוגם�החולים
זוגות�כאשר�אחד�מבני�הזוג�חולה�,ובני�זוג�)גברים�נשים(
הורים�שכולים�שאיבדו�את�ילדם�הבוגר
חולות�עם�מחלות�סרטן�נשיות
בני�משפחה�מלווים
התמודדות�עם�אובדן�ושכול
חולים�המתמודדים�עם�מחלות�סרטן�שונות

www.cancer.org.il

מכללת תל אביב
המכללה
בירושלים

'טלתמיכה'®1-800-200-444 :

הקבוצות�מונחות�על�ידי�אנשי�מקצוע�מתחום�הפסיכו�אונקולוגיה,
ומתקיימות�במרכזי�התמיכה�של�האגודה�ובסניפיה�ברחבי�הארץ

בקרו אותנו באתר האינטרנט:

ניתן להירשם בטלפון או במייל!

נחום

לשירות תמיכה נפשי ראשוני:

הקבוצה�מהווה�מקור�לתמיכה�רגשית�תוך�יצירת�מקום�לדאגה�הדדית,
חיזוק�תחושת�הלכידות�והשייכות�,הפגת�תחושת�הבדידות�במחלה,
העלאת�הדימוי�העצמי�,הקניית�כלים�להתמודדות�במשבר�ומתן�מידע

מח'�שיקום�ורווחה

רח' יד חרוצים  ,3תלפיות
טל02-6233599 .
02-6256721
דוא"לdalitb@cancer.org.il :

149

האגודה�למלחמה�בסרטן�בישראל

בית�מטי�–�לזכרה�של�מטילדה�רקנאטי�ז"ל
למידע�על�מחלות�הסרטן�ודרכי�מניעתן�ללא�תשלום:

טלמידע�1–800–599–995

בקרו�באתר�האינטרנט�www.cancer.org.il

מרכז התמיכה
“חזקים ביחד”
 -ירושלים

עלון  -עברית
מידע על מרכז התמיכה
ע”ש ישראל ולילה אלתר
בירושלים

138

קבוצות התמיכה
של האגודה
למלחמה בסרטן

עלון  -עברית
מידע על קבוצות
תמיכה לחולי סרטן
ומשפחותיהם

מידע למחלימים מסרטן
סדנא שנועדה ללוות מחלימים מסרטן
בהתמודדות לאחר המחלה,
לשפר את איכות חייהם ,להדריכם לחיים
בריאים ולעודדם לחזור לחיים אישיים
וקהילתיים פעילים.
המשתתפים יקחו חלק בסדרת מפגשים
בנושאים שונים:

244

סרטן פי
הטבעת

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

251

252

סרטן
הפות

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

סרטן
השחלה

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

253

חזרה לשגרה ולמשפחה
*
מיניות
*
בריאות שלאחר הטיפולים והתמודדות עם תופעות לוואי
*
צעדים לאיכות חיים  -ביצוע פעילות גופנית
מותאמת למחלימים מסרטן
*
תזונה מותאמת בזמן המחלה ולאחריה
*
רפואה משלימה לחולים ולמחלימים

סרטן (רירית)
הרחם

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

המפגשים בהנחיית ובהדרכת אנשי מקצוע מתחום
הפסיכואונקולוגיה ,עובדים סוציאליים ,אחיות,
פיזיותרפיסטים ,תזונאים ועוד.

ההשתתפות הינה ללא תשלום
ומתקיימת במרכזי התמיכה “חזקים ביחד” של
האגודה למלחמה בסרטן בקהילה ברחבי הארץ.
למידע ולהצטרפות פנו אל מח’ שיקום ורווחה
של האגודה למלחמה בסרטן בטל03-5719576 .

112

עם הפנים
לעתיד  -מדריך
למחלימים

חוברת  -עברית
מדריך למחלימים
ממחלת הסרטן

254

סרטן צוואר
הרחם

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

261

סרטן גרורתי
שמקורו אינו
ידוע

262

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

139

מחלימים
לחיים בריאים

עלון  -עברית
מידע על סדנאות
האגודה למחלימים מסרטן

מלנומה
ממאירה
של העור

חוברת  -עברית
מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי
ההתמודדות

״חזקים ביחד״  -קבוצות ומרכזי תמיכה לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם

120

מרכזי תמיכה
“חזקים ביחד”

124

מרכז התמיכה
“חזקים ביחד”
 -גבעתיים

135

מרכז התמיכה
“חזקים ביחד”
 -חיפה

140

מרכז התמיכה
“חזקים ביחד”
 -עפולה

עלון  -עברית
עלון  -עברית ,ערבית
עלון  -עברית
עלון  -עברית
מידע על מרכז התמיכה מידע על מרכז התמיכה
מידע כללי על מרכזי התמיכה מידע על מרכז הפעילות
של האגודה למלחמה בסרטן והתמיכה בגבעתיים לחולים ,ע”ש קלייר ועמנואל ג’
ע”ש רות ורובל (שניידר)
מחלימים ,ובני משפחותיהם רוזנבלט בחיפה
בעפולה
ברחבי הארץ
14

כל חומרי ההסברה ניתנים ללא תשלום
15

לקבלת מידע על מחלות הסרטן
ללא תשלום:
®
‘טלמידע’

1-800-599-995

או בדוא”לtelemeyda@cancer.org.il :

1-800-36-36-55
1-800-34-33-44
לשירותי מידע מתקדמים:
מרכז מידע

03-5721608

info@cancer.org.il
לתמיכה נפשית ראשונית לחולים
ולקרובים אליהם:
®
‘טלתמיכה’

1-800-200-444

לנשים המתמודדות עם סרטן השד:
®
‘יד להחלמה’

1-800-36-07-07

או בלחיצה על הכפתור הוורוד
באתר האגודה למלחמה בסרטן

תרומות לאגודה למלחמה בסרטן
מוכרות לצרכי זיכוי במס על פי סעיף  64לפקודת מס הכנסה

www.cancer.org.il
האגודה למלחמה בסרטן – לחיים בריאים

עיצוב :סטודיו בילט

לתרומות:

1-800-35-46-46

