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דבר היו"ר
זה למעלה מ 60-שנה שהאגודה למלחמה בסרטן נושאת את דגל המאבק במחלות הסרטן .בפעילותה
הברוכה ,שמתקיימת במשך כל השנה ,מושקעים משאבים רבים שכל תכליתם להפחית את התמותה
והתחלואה מהמחלה ולשפר את איכות חייהם של החולים והמחלימים.
במחקר שביצעתי בשיתוף פרופ' ליטל קינן בוקר ,סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד
הבריאות ,בנושא ההיסטוריה של התפתחות הטיפול בסרטן בישראל ,הסתמנה מגמה ברורה – עלייה
דרמטית בשיעורי ההחלמה מסרטן ,מגמה שהולכת ומתחזקת .נתון זה מחייב את מערכת הבריאות להיערך
בהתאם ולתת מענה לאוכלוסיית המחלימים.
לאחרונה ,דווח על מגמות מעודדות אלה:
•ב 91%-מהחולים במלנומה התגלתה המחלה בשלב מוקדם וחל שיפור בשיעורי הריפוי ,המגיעים כיום
ל 88%-בגברים ול 91%-בנשים.
בהשוואה בינלאומית ,גברים בישראל נמצאים במקום ה 13-מבחינת ההיארעות ונשים ממוקמות במקום
ה 20-מבחינת ההיארעות ,מבין  20המדינות המובילות במספר החולים המאובחנים .בעבר ישראל הייתה
במקום ה 3-בעולם ,כלומר חלה מניעה של ממש.

פרופ' אהרן צ'חנובר,

חתן פרס נובל
נשיא כבוד

•ב 25-השנים האחרונות עלה שיעור המאובחנים בשלב מוקדם עם סרטן המעי הגס .בהשוואה בינלאומית,
שיעורי התמותה מהמחלה בישראל נמוכים יחסית לממוצע ה.OECD-
•נרשמה עלייה בשיעור הנשים המאובחנות בשלב מוקדם עם סרטן השד ,בזכות תוכנית הממוגרפיה שהוקמה
בתחילת שנות ה '90-ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ומופעלת מאז יחד עם משרד הבריאות ,בשיתוף
כל קופות החולים .בשנים האחרונות אף דווח על ירידה בתמותה מסרטן השד בקרב נשים ישראליות.
שינויים חיוביים אלו נזקפים לזכות השיפור המתמיד באבחון המוקדם ,כמו גם בדרכי הטיפול במחלה לצד
פעילותה הענפה של האגודה בכל התחומים :בתמיכה במחקר ,בהסברה וקידום בריאות הציבור ,בהעלאת
המודעות לחשיבות האבחון והגילוי המוקדם ,בשיפור השירות הניתן לחולי סרטן במחלקות האונקולוגיות
שבמרכזים הרפואיים ועוד.

פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה

בד בבד ,מחלקת השיקום והרווחה של האגודה מפעילה תוכניות ופרויקטים לרווחת החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם ,בהם פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'® ,שמטרתו לחשוף את האנשים שחלו בסרטן  -מבוגרים ,ילדים
ומלוויהם ,ליתרונות הבריאותיים הגלומים בפעילות הגופנית .בנוסף ,ממשיכים להתקיים ימי עיון ,השתלמויות,
סדנאות וחוגים בסיוע אנשי מקצוע ומתנדבים ,במרכזי התמיכה 'חזקים ביחד'® ובסניפי האגודה ברחבי הארץ.
לאחרונה ,שודרג אתר האינטרנט של האגודה ,והושם בו דגש על עיצוב חדשני ,בשילוב ממשק חיפוש נוח
ומתקדם יותר .מערך ההסברה וקידום הבריאות של האגודה ממשיך לפעול להעלאת המודעות ,בין השאר
באמצעות הפקה והפצה של חומרי הסברה בשפות עברית ,ערבית ורוסית.
ברצוני להביע את תודתי והערכתי בפניכם ,פעילים ותומכים יקרים ,בארץ ובתפוצות ,על תמיכתכם החשובה
בפעילותנו .בעזרתכם נמשיך לפעול למען עתיד בריא יותר.
ליאון רקנאטי,

בברכה,

סגן יו"ר האגודה

פרופ' אליעזר רובינזון
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן בישראל
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הוקרה
האגודה למלחמה בסרטן מברכת את פרופ' דינה בן יהודה
על מינויה לדיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטה
העברית בירושלים .פרופ' בן יהודה חברה בחבר
הנאמנים ובוועדת עדכון בנושא המטואונקולוגיה
באגודה למלחמה בסרטן .כמו כן ,מנהלת במסירות
רבה הראויה לכל הערכה את פורום הממאירויות
ההמטולוגיות באתר האגודה למלחמה בסרטן.
אנו מאחלים לה הצלחה בתפקידה כאישה הראשונה
שמונתה לדיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטה
העברית ,וסמוכים ובטוחים כי מקצועיותה וכישוריה
יוצאי הדופן ,בשילוב עם כישוריה האנושיים ,יובילו
להצלחתה גם בתפקיד חשוב זה.

צילום :תומי הרפז

האגודה למלחמה בסרטן מברכת את פרופ' אבישי סלע,
על קבלת תעודת הוקרה מטעם מרכז הסרטן ,בעל
המוניטין הבינלאומי MD ANDERSON CANCER -
 CENTERעל ביצוע  FELLOWSHIPבתחום האורואונקולוגי
והמשך עבודתו בתחום.
פרופ' אבישי סלע חבר בוועדת העדכון של
האגודה למלחמה בסרטן בנושא אורולוגיה ומנהל
במסירות רבה הראויה לכל הערכה את פורום
סרטן הערמונית ,הכליה ושלפוחית השתן באתר
האגודה למלחמה בסרטן.
האגודה מאחלת לפרופ' סלע המשך עשייה פורייה
ומוצלחת.

צילום :אסף הרופא

האגודה למלחמה בסרטן מברכת את פרופ' אפרת לוי להד,
מנהלת המכון הגנטי ,המרכז הרפואי שערי צדק ,מרכזת
הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי של סרטן השד
בחסות האגודה ,ומנהלת תוכנית 'הסיכוי שבסיכון'
של האגודה למלחמה בסרטן ,שהוקמה באדיבות
ה ,NCF -על זכייתה בפרס אמת לשנת תשע"ח
בתחום הגנטיקה .פרופ' לוי להד היא חוקרת פורצת-
דרך בתחום הגנטיקה של סרטן השד והשחלה ושל
מחלות אנדוקריניות אשר פיתחה שיטות חדשניות
לייעוץ גנטי.
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פריסת תקציב המאבק בסרטן
לשנת ( 2018באלפי שקלים)
ארגון ,מנהל וסניפים

שירותים רפואיים וסוציאליים

5,037

3,072

רישום ומעקב

בינוי וציוד

1,211

6.2%

מחקר ופרוטוקולים קליניים

3,988

2.5%

1,549

10.2%

הדרכה מקצועית

3.2%
1.8%

8.1%

902

סך הכל שימושים

49,165

28.2%

הסברה ,קידום
בריאות וגילוי
מוקדם

13,869

39.7%

שיקום ורווחה
(כולל הוספיס והוסטל)

19,537

שימושים
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פרוט באלפי ש"ח פרוט באחוזים

שירותים רפואיים וסוציאליים

3,072

6.2%

רישום ומעקב

1,211

2.5%

מחקר ופרוטוקולים קליניים

3,988

8.1%

שיקום ורווחה (כולל הוספיס והוסטל)

19,537

39.7%

הסברה ,קידום בריאות וגילוי מוקדם

13,869

28.2%

הדרכה מקצועית

902

1.8%

בינוי וציוד

1,549

3.2%

ארגון ,מנהל וסניפים

5,037

10.2%

סך הכל שימושים

49,165

100%
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שירותים רפואיים ופרויקטים
חדשניים לשיפור השירות
והטיפול בחולי סרטן
האגודה למלחמה בסרטן מממנת תקנים לתקופה
של חמש שנים ,תוך התחייבות המרכז הרפואי
להמשיך במימון התקן לאחר מכן .בזכות השקעה
זו שודרג כל המערך הרב-מקצועי של הטיפול
הפסיכואונקולוגי בחולי הסרטן ברחבי הארץ.
בין השאר הוקמה רשת של אחיות מתאמות
אונקולוגיה בקהילה ,אחיות סטומה ,אחיות ועובדות
סוציאליות לתיאום הטיפול בסרטן השד ,וצוותים
פסיכואונקולוגיים הזוכים גם להכשרה מקצועית
מתמשכת ,באמצעות האגודה למלחמה בסרטן.
שירותי סיעוד – האגודה מממנת תקנים לאחיות
מתאמות שד ותקנים לאחיות לטיפול תומך במרכזים
הרפואיים הבאים :המרכז הרפואי רבקה זיו בצפת,
המרכז הרפואי לניאדו בנתניה ,הקריה הרפואית רמב"ם
בחיפה ,הוספיס גליל עליון ושירותי בריאות כללית.
מתאמות הטיפול בסרטן השד – האגודה ממשיכה
לממן תקנים ופרויקטים מיוחדים לאחיות ולעובדות
סוציאליות ,הפועלות כמתאמות טיפול בחולות סרטן שד,
בכל שלבי האבחון ,הטיפול והמעקב .מטרת הפרויקט
שיזמה האגודה היא ללוות את הנשים החולות ,להעניק
להן מידע ,תמיכה וסיוע ,ובכך להקל משמעותית על
התמודדותן עם המחלה .שירות זה ניתן כיום במרכזים
רבים ברחבי הארץ .בחלק מהמרכזים השירות כבר
נקלט ,והאגודה ממשיכה בעדכון הצוותים ,הנפגשים
בבית מטי ,מטה האגודה ,לאורך השנה .בזכות האגודה
נוצרה רשת ארצית של נשות מקצוע הנמצאות בקשר
מתמיד עם חולות סרטן השד.
שירותים פסיכואונקולוגיים – האגודה ממשיכה לממן
תקנים של עובדות סוציאליות במרכזים הרפואיים
הבאים :המרכז הרפואי העמק בעפולה ,המרכז
הרפואי הלל יפה בחדרה ,המרכז הרפואי וולפסון

בחולון ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
בתל אביב ,המרכז הרפואי רבקה זיו בצפת והמרכז
הרפואי פדה פוריה בטבריה .האגודה ממשיכה במימון
תקנים לפסיכולוגים במכונים האונקולוגיים במרכזים
הרפואיים הבאים :המרכז הרפואי העמק בעפולה,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר ,המרכז
הרפואי הלל יפה בחדרה ,המרכז הרפואי שניידר
בפתח תקווה והמרכז הרפואי פדה פוריה בטבריה.
שירות דיאטניות  -שירות דיאטנית
באגודה למלחמה בסרטן .שירות חדש שנועד להעניק
מידע תזונתי לחולים ומחלימים מסרטן .השירות עתיד
להיפתח בקרוב.
השתלת מח עצם – האגודה סייעה במימון כוח
האדם הנדרש לטיפול המורכב של השתלת מח עצם
עצמית והשתלת מח עצם מתורם זר ,בילדים חולי
סרטן במרכז לפדיאטריה אונקולוגית במרכז שניידר
לרפואת ילדים בפתח תקווה .האגודה סייעה במימון
הפעלתו של המרכז מאז הקמתו .סיוע ניתן בתחום
זה גם למחלקות לפדיאטריה אונקולוגית במרכז
הרפואי הדסה עין כרם בירושלים.
בנק הדם הטבורי הציבורי הארצי – הוקם בשיתוף
שירותי הדם של מגן דוד אדום ,יחד עם המרכז
הרפואי וולפסון וההסתדרות המדיצינית הדסה,
בסיוע תרומה נכבדה של אגודת הידידים של
האגודה למלחמה בסרטן בלונדון בראשות ורד אהרון.
השירות הארצי מופעל באמצעות שירותי הדם של
מגן דוד אדום ,בסיוע האגודה למלחמה בסרטן.
במסגרת סיוע זה נרכש מקפיא לשימור דם טבורי
לזכרה של נטלי שעיה ז"ל ,וכן ממומן חצי מהתקן
של טכנאית המעבדה להפעלת בנק הדם הטבורי.
שירותים לטיפול תומך בחולי סרטן בשלבים
מתקדמים של המחלה – האגודה ממשיכה להפעיל
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את השירות הפליאטיבי הביתי ע"ש רוזלינד (לנדי)
שטרן ז"ל (הוספיס בית) הממוקם בבניין ההוספיס
האשפוזי במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.
הבניין הוקם על ידי האגודה ומופעל כיום בסיוע
תרומה נכבדה מצוואתה של גרטרוד לנדי ז"ל,
שהושגה באמצעות אגודת הידידים של האגודה
בלונדון ,בראשות ורד אהרון ,ובטיפולם המסור של
מרטין פייזנר וג'ונתן מוריס.
האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה גם לתמוך בתכניות
המשלבות טיפול רפואי פליאטיבי וטיפול סיעודי
ופסיכו-חברתי ,הניתנים בהוספיסים ובשירותי הוספיס
בית ברחבי הארץ ,ונועדו להעניק טיפול תומך בחולי
סרטן בשלבי מחלה מתקדמים .התוכניות מופעלות
גם במרכזים רפואיים ובמרפאות קהילתיות ברחבי
הארץ בסיוע האגודה.

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה
בפיתוח ובקידום תכניות חדשות
ופרויקטים חדשניים לשיפור השירות
לחולי סרטן ,תוך מתן עדיפות לפרויקטים
ייחודיים הנוגעים ישירות לטיפול
בחולים ,במחלימים ובבני משפחותיהם.
להלן הפרויקטים שבהם תומכת האגודה השנה:
•המשך פעילות וביסוס המערך הרב מקצועי לטיפול
בחולה בסוף החיים – המרכז הרפואי יצחק שמיר
(אסף הרופא).
•עו"ס למחלקה האונקולוגית במרפאה האונקולוגית
אשפוז יום  -המרכז הרפואי בני ציון.

•סדנת תרפיה גוף ונפש – מרכז התמיכה בית
אידי-מעגן.
•עו"ס במחלקה לאף אוזן גרון  -מתן מידע
והתערבות רגשית למטופלים המאושפזים
במחלקה על רקע סרטני – המרכז הרפואי מאיר.
•רצף טיפולי פליאטיבי-אינטגרטיבי מהמכון
האונקולוגי (לין) למטופלים המופנים להוספיס
בית במסגרת השירות האונקולוגי (לין) והוספיס
בית (במרחב חיפה והגליל המערבי)  -המרכז
הרפואי לין.
•הפעלת קבוצת תמיכה לבני משפחה של חולים –
המרכז הרפואי לגליל.
•עו"ס למרפאה האונקוגנטית במכון הגנטי  -המרכז
הרפואי לגליל.
•אחות מתאמת לגידולי מערכת עיכול ,ריאה
ומערכת השתן – המרכז הרפואי לגליל.
•אחיות אונקולוגיות  -מכבי שירותי בריאות.
•התערבות פרטנית וקבוצתית לנשאיות  BRCAובני
משפחותיהן ,במחלקה לבריאות השד  -המרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
•פסיכולוג למרפאת מחלימים  -המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי.
•ניטור מתמשך מדדי איכות חיים בילדים חולי
סרטן  -המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.

•פסיכולוג במרפאת צעירים באונקולוגיה – מרכז
דוידוף לחקר הסרטן ,המרכז הרפואי רבין-בילינסון.

•פיתוח אפליקציה לדיווח על סימפטומים ותופעות
לוואי לחולים אונקולוגים  -המרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי.

•תוכנית לליווי מטופלים על ידי סטודנטים לרפואה –
המרכז הרפואי הדסה עין כרם.

•התערבות עם אחים לילדים חולים בשלב הסופני –
הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.

•סדנה לחולים' :כוחה של יצירה' – מרכז התמיכה
בית אידי-מעגן.

•הקמת שירות אונקוגנטי במחלקה ההמטו-
אונקולוגית ילדים – הקריה הרפואית לבריאות
האדם רמב"ם.

•פלדנקרייז לשיפור התנועה והיציבה – מרכז
התמיכה בית אידי-מעגן.
•'רק לעצמי לספר ידעתי  -לכתוב לעצמי ,לכתוב
לנשמה' – מרכז התמיכה בית אידי-מעגן.
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•שיפור מיומנות הזיכרון באמצעות משחקי
חשיבה – מרכז התמיכה בית אידי-מעגן.

•טיפול גוף ונפש באמצעות פסיכומוטוריקה
וטכניקות הרפיה – הקריה הרפואית לבריאות
האדם רמב"ם.
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•קבוצת מיינדפולנס למטופלים אמבולטוריים
במכון האונקולוגיה – הקריה הרפואית לבריאות
האדם רמב"ם.
•תוכנית התערבות עם ילדות ונערות לקראת
תהליך שימור הפוריות במערך ההמטו-אונקולוגי
ילדים  -הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.
•זיהוי צרכים והתערבות בתחום המיניות בקרב
חולים עם גידולי שד ,מערכת העיכול ומערכת
השתן ושימור פוריות במערך האונקולוגי – הקריה
הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.
•תוכנית התערבות עם הילד המקבל קרינה במערך
ההמטו-אונקולוגי ילדים – הקריה הרפואית
לבריאות האדם רמב"ם.
•עו"ס למרפאה אונקוגנטית ,במחלקה לאונקוגנטיקה
במכון הגנטי  -הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.
•סדנת מיינדפולנס דיאדית – מרכז שניידר לרפואת
ילדים.
•אפליקציה לניהול ותיאום משימות בטיפול ניאו-
אדג'ובנטי בסרטן שד מוקדם – המרכז הרפואי
ע"ש שיבא.

•אחות מרכזת תחום נקזים וסטומות לכלל מחלקות
המרכז הרפואי – המרכז רפואי העמק.
•טיפול פסיכולוגי לדוברי ערבית במערך ההמטו-
אונקולוגי – מרכז שניידר לרפואת ילדים.
•אחות מתאמת שד במכון מור ,מחוז דן פתח
תקווה ,מרכז רפואי רבין-בילינסון והשרון  -שירותי
בריאות כללית ,מחוז דן פתח תקווה.
•מודל מרפאת שיתוף ,אחות מתאמת שד בקהילה,
היחידה לטיפולי בית  -שירותי בריאות כללית,
מחוז תל אביב-יפו.
•אחות מתאמת שד בקהילה  -מרפאה מייעצת
באשקלון ,שירותי בריאות כללית ,מחוז דרום.
•דיאטנית – האגודה למלחמה בסרטן.
•עו"ס לשירות פסיכוסוציאלי לטיפול פליאטיבי –
המרכז הרפואי סורוקה.
•עו"ס ליחידה לטיפולי בית – מכבי שירותי בריאות.
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שירותים אונקולוגיים במוסדות
רפואיים ובקהילה בתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה זה שנים רבות בשדרוג מערך הטיפול האונקולוגי ,לשיפור השירות לחולי
הסרטן ולבני משפחותיהם – באמצעות מימון פרויקטים ותקנים של אנשי מקצוע (אחיות ,עובדות סוציאליות,
דיאטניות ועוד) .בזכות סיוע זה הוקמה תשתית מכובדת וחשובה של שירותים פסיכואונקולוגיים ושירותי
סיעוד ייעודיים בתחום המערך האונקולוגי .כיום ,מאושרים תקנים רק לשירותים חדשים שהוקמו לאחרונה.
השנה תומכת האגודה במימון תקנים במרכזים הרפואיים ובקהילה ,כמפורט להלן:
•הוספיס גליל עליון ,ראש פינה :אחות אחראית.
•המרכז הרפואי רבקה זיו ,צפת :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי ,עובד סוציאלי במכון הקרינה החדש,
אחות מתאמת שד במרפאת שד.
•המרכז הרפואי לגליל ,נהריה :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי.
•המרכז הרפואי פדה פוריה ,טבריה :פסיכואונקולוג
לחולים אונקולוגיים ,פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
•הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,חיפה:
פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי ,אחות מתאמת
אונקולוגיה ,למחלימים מסרטן שד ומסרטן המעי הגס
במערך האונקולוגי.
•המרכז הרפואי העמק ,עפולה :עובדת סוציאלית
לטיפול תומך בחולי סרטן במצב מחלה מתקדם
במחלקות :אונקולוגיה ,המטולוגיה ,פנימיות ונשים,
פסיכולוג רפואי לעבודה עם חולים דוברי רוסית,
המשפחה והצוות הרפואי למכון ההמטולוגי.
•המרכז הרפואי הלל יפה ,חדרה :פסיכולוג ועובדת
סוציאלית לטיפול בחולים ובני משפחותיהם באשפוז
יום אונקולוגי ,פסיכולוג למטופלות במחלקה הגינקו-
אונקולוגית ,פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
•המרכז הרפואי מאיר ,כפר סבא :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי.
•המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,תל אביב:
פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי ,עובדת סוציאלית
לשירות הפליאטיבי.
•המרכז הרפואי וולפסון ,חולון :עובדת סוציאלית ביחידה
הפליאטיבית – למכון ההמטולוגי ביחידת האשפוז ,למכון
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האונקולוגי ולמחלקת האשפוז ,פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי.
•המרכז הרפואי יצחק שמיר (אסף הרופא) ,באר
יעקב :פקידת רישום ומעקב במחלקה האונקולוגית.
•המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר :פקידת
רישום ומעקב במכון האונקולוגי ,פסיכולוג במחלקה
ההמטו-אונקולוגית ילדים.
•המרכז הרפואי ברזילי ,אשקלון :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי.
•המרכז הרפואי קפלן ,רחובות :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי.
•המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים :פקידת
רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
•המרכז הרפואי שערי צדק ,ירושלים :מתאמת מחקר
קונסורציום  BRCAבמרכז לייעוץ ואבחון גנטי ,פקידת
רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
•המרכז הרפואי סורוקה ,באר שבע :פקידת רישום
ומעקב במכון האונקולוגי.
•המרכז רפואי לניאדו ,נתניה :אחות שד במכון השד החדש.
•מרכז התמיכה בית אידי-מעגן ,באר שבע :עובדת
סוציאלית.
•שירותי בריאות כללית :עובדת סוציאלית במכון השד
בטבריה.
•קופת חולים מאוחדת :אחות אונקולוגית מומחית
בטיפול תומך באגף הסיעוד.
•מכבי שירותי בריאות :אחות לכוננות 'קו חם' במוקדים
המקוונים בקופת החולים.
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הסברה וקידום בריאות
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים
רבים בתחומי ההסברה וקידום הבריאות ומקיימת
מגוון פעילויות הסברה להעלאת המודעות להפחתת
הסיכון לחלות בסרטן ולאבחון מוקדם .בין היתר,
האגודה מספקת מידע בנושאים כגון נזקי עישון,
'התנהגות חכמה בשמש'® ואימוץ אורח חיים בריא
הכולל :הימנעות מהשמנה ,הקפדה על תזונה נכונה,
ביצוע פעילות גופנית והגבלת צריכת אלכוהול.
פעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן כוללת
כתיבה ,עדכון והפקה של חומרי הסברה ,המופצים
ללא תשלום במאות אלפי עותקים בשנה בעברית,
בערבית וברוסית .כמו כן ,האגודה יוצאת במסעות
הסברה ,תוך שימוש מושכל באמצעי התקשורת,
והתאמת מסרים למגזרים מיוחדים באוכלוסייה
ובאזורי פריפריה גיאוגרפית ותרבותית ,וארגון אירועים
כמו ימי עיון ,סדנאות הדרכה ,והרצאות מקצועיות.
אלפי פעילויות הסברה מגוונות מועברות במסגרות
שונות ,בהן מוסדות חינוך כגון בתי ספר ,גני ילדים,

פרסומים חדשים

קייטנות ומתנ"סים ,וכן חברות וארגונים כגון
מקומות עבודה ,קופות חולים ,בסיסי צה"ל ,סניפי
האגודה למלחמה בסרטן ועוד.
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה את ה'טלמידע'®,
מוקד טלפוני המאויש במתנדבים מסורים הנותנים
מענה מקצועי למאות שיחות בחודש בעברית,
ערבית ורוסית .במסגרת השירות ניתן לקבל מידע
בכל הקשור לדרכי מניעת מחלות הסרטן ,אבחונן
המוקדם ,הטיפול ,השיקום וזכויות החולים .שירות נוסף
הוא מרכז המידע של האגודה ,המאויש במידעניות
האמונות על ספרות מקצועית עכשווית ומקושרות
למאגרי מידע עדכניים בארץ ובעולם (מידע נוסף על
פעילויות האגודה בתחומים אלה בהמשך הפרק).

כל הפעילויות והשירותים מוצעים
ללא תשלום – לציבור הרחב ,לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם.

יום המודעות לסרטן הערמונית
מדי שנה מצוין בישראל ובעולם ב 15-בספטמבר,
יום המודעות הבינלאומי לסרטן הערמונית.
לקראת יום זה ,פרסמה האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף משרד הבריאות את הנתונים המעודכנים,
מהם עולה כי סרטן הערמונית הוא הסרטן השכיח
ביותר בקרב גברים בישראל.
עוד עולה מהנתונים כי כיום חיים בישראל  27,573גברים
שאובחנו עם סרטן חודרני של הערמונית מאז ,1990
מהם  11,899גברים שאובחנו בחמש השנים האחרונות.
בשנת  2014חלו במחלה  2,237גברים .עיקר התחלואה
היא בבני  65ומעלה ,הן ביהודים והן בערבים.
בהשוואה למדינות ה OECD-שיעור ההיארעות של
סרטן הערמונית בגברים בישראל בשנת  2012היה
גבוה מהממוצע.

נרגילה? חס וחלילה! -
חוברת בעברית עם מידע
לצעירים ובני נוער בנושא נזקי
עישון נרגילה.

שיעור ההישרדות מהמחלה לחמש שנים גבוה מאוד
ביהודים (מעל  ,)95%ונוטה לעלות במי שמאובחנים
בשנים מאוחרות יותר; גם בערבים שיעור ההישרדות
גבוה ( )86%אולם נמוך יותר מאשר ביהודים ,ואין עלייה
בהישרדות במי שמאובחנים בשנים מאוחרות יותר.

להיפרד בכבוד  -חוברת
בעברית ורוסית .מדריך למלווים
את החולה הנוטה למות.
באדיבות .BMS

'הגיע הזמן שתתחיל להשקיע ככה גם
בעצמך'  -קמפיין חדש אתגר גברים
להשקיע בבריאות
האגודה למלחמה בסרטן יצאה בקמפיין חדש עם
קריאה לגברים לאמץ המלצות בריאותיות להפחתת
הסיכון לחלות בסרטן ולהשקיע בעצמם .הקמפיין
שעלה תחת הסיסמה "חשבת פעם במה אתה משקיע
יותר ,במכונית או בגוף שלך?" הופק בהתנדבות על ידי
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ביטאון 'במה' בנושא סרטן
המעי הגס  -כתב עת לאנשי
מקצוע מתחום הרפואה ,הכולל
מאמרים על סרטן המעי הגס
מאת מיטב המומחים.

פרסומים מחודשים

משרד הפרסום גיתם  BBDOופנה לגבר הקורא עם
המסרים הבאים" :אתה עושה את כל הטיפולים בזמן,
רוחץ ומאכיל אותו רק בטוב ביותר ,נזהר שלא יקבל
אפילו שריטה ...הגיע הזמן שתתחיל להשקיע ככה
גם בעצמך .אז מהיום שים לב למה שנכנס לך לפה,
תזיז את עצמך ,תהיה 'חכם בשמש'® ,אל תעשן ,זה
כבר לא מגניב ,אם אתה שותה אז מבלי לאבד את

הפאסון ,אל תתעצל וגש לאבחון בזמן .אם תשקיע
בעצמך ,אתה והבייבי שלך תיסעו יחד לעבר השקיעה
עוד הרבה שנים" .הקמפיין החדש עלה באמצעות
מודעה בעיתונים ובמגזינים הפונים לגברים וביניהם,
למשל :בלייזר ,דה מרקר ,כלכליסט ,גלובס ומדורי ספורט
בעיתונות היומית וכן ברשתות החברתיות.

ראיון לרגל יום המודעות הבינלאומי
לסרטן הערמונית ב'חללית 'TV
במסגרת יום המודעות לסרטן הערמונית ,התארח
ד"ר דודי ביטון ,דוקטורנט לרפואה ומדריך הסברה
באגודה למלחמה בסרטן ,בתוכנית 'ועדת המעקב'
בשידורי חללית  .TVהריאיון עסק במספר סוגיות
הקשורות ליום המודעות הבינלאומי :איך מפחיתים
את הסיכון לסרטן? מהם נזקי העישון הלא ידועים? עד
כמה נפוץ טרנד הנרגילה? וגם על הסברה פרואקטיבית
שעושה האגודה למלחמה בסרטן בנושא הפחתת
הסיכון לחלות בסרטן.

חכמים בשמש כיצד? -
עלון בעברית ,ערבית ,רוסית,
וצרפתית בנושא נזקי השמש
וכיצד להימנע מהם.

מי גאון של אימא בשמש -
עלון בעברית ובערבית המיועד
להורים ומציג מידע בנושא
מניעת נזקי שמש לילדים.

חודש המודעות לסרטן השד
מעל  20שנה שהאגודה למלחמה בסרטן מציינת
את אוקטובר כחודש המודעות לסרטן השד בישראל,
כמקובל ברחבי העולם.
חודש המודעות  2017נפתח בהודעה לעיתונות עם
נתונים חדשים ומעודכנים על סרטן השד בישראל
אותם הציגה פרופ' ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת
המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות ויו"ר
הוועדה למניעה וגילוי מוקדם באגודה למלחמה בסרטן
(למידע נוסף ראו פרק 'גילוי מוקדם').

אחותי ,אחי – חכם בשמש זה
הכי  -עלון בעברית עם מידע
לצעירים ולבני נוער בנושא
מניעת נזקי שמש.

12

מסע הסברה בחודש המודעות
לסרטן השד
במהלך חודש אוקטובר יצאה האגודה למלחמה בסרטן
במסע הסברה נרחב אשר התמקד בחשיבות
הגילוי המוקדם ודרכי
הטיפול בסרטן השד
וההתמודדות עם
המחלה .במסגרת מסע
ההסברה הועלה קמפיין
בטלוויזיה ובעיתונות
באמצעות משרד
הפרסום גיתם BBDO
המסייע לאגודה
בהתנדבות .בנוסף,
בעיתונות המגזר
החרדי פורסמה

דין וחשבון ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ 2018

מודעה מותאמת לקהל יעד זה ,אשר הוכנה בהתנדבות
ע"י משרד הפרסום שפרה קרימלובסקי ,וקראה
לנשים חרדיות לבצע את בדיקת הממוגרפיה לגילוי
מוקדם של סרטן השד.

שיתופי פעולה עם חברת
אסתי לאודר וצה"ל
להאיר בוורוד

החברות אסתי לאודר ,החליטה להעניק לאגודה שני
מענקי מחקר על סך  150אלף שקלים ,לטובת קידום
המאבק בסרטן השד .המענקים ניתנו לד"ר נטע ארז,
אוניברסיטת תל אביב ,על מחקרה בנושא' :אפיון תפקידם
של פיברובלסטים בתיווך עמידות לכימותראפיה ויצירת
גרורות בסרטן שד' ,ולד"ר חוה גיל-חן ,אוניברסיטת
בר אילן ,על מחקרה בנושא' :עיכוב קינאזות ממשפחת
אבל לעצירת התפשטות גרורתית של סרטן שד'.

מדי חודש אוקטובר מוארים באור וורוד למעלה
מ 200-בניינים ברחבי העולם ביוזמת קבוצת החברות
אסתי לאודר וביניהם מגדל אייפל בצרפת ,בניין טאיפיי
 101בטאיוואן ומגדל טוקיו ביפן.

פרסומים מחודשים

מסנני קרינה -
עלון בעברית עם מידע על
שימוש נכון במסנני קרינה.
באדיבות סופר פארם.

בישראל ,בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,הוארו
עד היום מגדל שלום ,מגדלי עזריאלי ושדרות רוטשילד
בתל אביב ,גשר המיתרים ,מגדל דוד בירושלים ועוד.
בשנת  2017הואר באור וורוד מגדל הקריה במחנה
הקריה בתל אביב.
השנה יזמה האגודה למלחמה בסרטן שיתוף פעולה
עם צה"ל ,שנטל על עצמו את הארת מגדל הקריה
בוורוד ,במהלך כל חודש אוקטובר .כמו כן ,קבוצת

איגרת משותפת לאגודה ולצה"ל
לרגל חודש המודעות
לסרטן השד

את החן יש לאבחן –
עלון בעברית ,ערבית ,רוסית
וצרפתית המסביר כיצד לעשות
בדיקה עצמית של השומות שעל
הגוף כדי להעלות את סיכויי הריפוי
מסרטן העור.

במקביל להארת מגדל הקריה במחנה
הקריה בוורוד ,במהלך חודש אוקטובר,
האגודה למלחמה בסרטן וצה"ל קראו
לחיילות בסדיר ובקבע לקחת אחריות
על בריאותן לרגל חודש המודעות לסרטן
השד .האיגרת הופצה בחתימת מירי זיו,
מנכ"ל האגודה ותא"ל שרון ניר ,יועצת
הרמטכ"ל לענייני מגדר בצה"ל .האיגרת
נשלחה בדואר אלקטרוני כשהיא מעוטרת
בסרט וורוד ,המסמל את המאבק העולמי
בסרטן השד.
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קמפיין עם רשת Jack Kuba

פרסומים מחודשים

בתחילת אוקטובר ,יזמה קבוצת החברות אסתי לאודר
יחד עם האגודה ,שיתוף פעולה עם רשת ,Jack Kuba
רשת הבוטיקים היוקרתית להלבשה תחתונה .הקמפיין
עלה תחת הססמה ' ,'Wear Pink - Get Testedבמטרה
לעורר מודעות לחשיבות הבדיקה לגילוי מוקדם של סרטן
השד .במסגרת הקמפיין ,הוצעה למכירה קולקציית Pink
 - Ribbonקולקציה הכוללת מגוון של פריטי הלבשה
תחתונה וורודים ,שעוצבה במיוחד לחודש זה .לקמפיין
הדיגיטלי של הפרויקט הצטלמו ידועניות רבות וביניהם:
סנדי בר ,חן אמסלם ועינת ארליך .חלק מהכנסות הקמפיין
הועברו לאגודה למלחמה בסרטן ,כמימון מענק מחקר
לקידום המאבק בסרטן השד .המענק ניתן לד"ר דפנה לוין,
אסותא מרכזים רפואיים ,על מחקרה בנושא 'השוואה בין
שיטות פסיכו-חינוכיות שונות להפחתת חרדה מטיפול
קרינה אצל מטופלות סרטן שד'.

נערכו ברחבי העולם במטרה להזכיר לציבור הנשים שגילוי
מוקדם מציל חיים .האגודה למלחמה בסרטן הזמינה את
הציבור להצטלם עם העץ ולהעלות את התמונה לרשתות
החברתיות במטרה להגביר את המודעות לקידום המאבק
בסרטן השד .המיצב הוקם על עץ השקמה שבכיכר הבימה
בסיוע עיריית תל אביב-יפו ,חיים גבריאל ,שלומי גוזלן,
אורן חנניה מצוות אגף שיפור פני העיר ,שרון מילר,
מדוברות העירייה ,מאיר דרור מחברת אופק ומתנדבי
האגודה למלחמה בסרטן.

'אם הייתי ממתינה ,לא הייתי בתמונה' –
קמפיין חברתי להעלאת המודעות
לגילוי מוקדם של סרטן השד

צילום :פאביאן קולדורף

מניעה ואבחון מוקדם של
סרטן השד  -חוברת בעברית,
ערבית ורוסית על דרכי המניעה
והאבחון.
באדיבות אסטרהזניקה.

מיצב אומנותי של 'עץ חזיות' לרגל
חודש המודעות הבינלאומי
לקידום המאבק בסרטן השד
בכיכר הבימה בתל אביב ,הוקם מיצב אומנותי של 'עץ
חזיות' לרגל חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק
בסרטן השד .כל חזייה מתוך  434החזיות שנתלו על העץ
מייצגת אישה אחת המאובחנת בסרטן השד בכל חודש
בישראל .המיצב הוקם בזכות יוזמתה של נעמה עונה
בשיתוף דורית ניצני ובסיוע מתנדבות רבות שתרמו
חזיות לאגודה למלחמה בסרטן .מיצבים דומים של חזיות
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גם השנה נערך בחודש אוקטובר הקמפיין החברתי
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,שבו הצלמת
מיכל בנדק ,מחלימה מסרטן השד ,צילמה כ40-
נשים בעירום חלקי .לדברי מיכל" :מטרת הקמפיין
היא להגביר את המודעות לסרטן השד ולגילוי מוקדם.
בקמפיין צילמתי נשים שהתמודדו ומתמודדות עם
סרטן השד בצילום נועז .אני אסירת תודה לנשים
האמיצות והיפות שהשתתפו בצילומים המרגשים
האלו ,אני מודעת למורכבות הרגשית של צילום
בעירום (חלקי ומוסתר) ,ושמחתי מאוד להכיר את
הפנים מאחורי השמות ".סיכמה בנדק.

המשט הוורוד לציון סיום אירועי חודש
המודעות למאבק בסרטן השד
באוקטובר  2017נערך ביוזמת סניף האגודה בהרצליה ומועדון
השייטים במרינה ,ובחסות עיריית הרצליה ,משט יאכטות לציון
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סיום אירוע חודש המודעות הבינלאומי לסרטן השד .למשט
גויסו  7יאכטות בהתנדבות מלאה ,שעל סיפונן עלו כ40-
נשים שכולן חולות ומחלימות מסרטן השד .הנשים ,שלבשו
חולצות ורודות של האגודה למלחמה בסרטן ,קיבלו פרח
ובלון בצבע וורוד .היאכטות ,שקושטו במפרשים ורודים יצאו
מהמרינה בהרצליה אל נתניה וחזרה .בתום המשט התקיים
טקס בהשתתפו כ 100-מתנדבים ושייטים ממועדון המרינה
בהרצליה .נשאו דברי ברכה :ח"כ לאה פדידה ,עדי חמו,
מנהל מחלקת בריאות בעירייה ,ד"ר פיליפ חלאבין ,יו"ר
הסניף האנרגטי ,ושיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים
באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'®.

מסע אופנועים להעלאת המודעות
לגילוי מוקדם של סרטן השד

פרסומים מחודשים

במסגרת חודש המודעות למאבק בסרטן השד,
התקיים מסע אופנועים מיוחד להעלאת המודעות
למחלה .האירוע שנקרא 'גמאני עושה רעש להעלאת
המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד' ,התקיים
בשיתוף קבוצת גמאני בפייסבוק ,הכוללת נשים
חולות ומחלימות מסרטן השד ,וקבוצת רוכבי
הארלי דיווידסון בישראל .המסע החל מרחבת
סוכנות אלבר בחולון והסתיים בקניון עזריאלי בתל
אביב ,כאשר במהלכו הרכיבו רוכבי האופנועים
את הנשים .במקום האירוע הוצב דוכן הסברה עם
עלונים וחוברות בנושא 'סרטן השד' אותו איישה
עדי ויינשטיין ,מדריכת הסברה באגודה.

איגוד הכדור מים מזדהה עם המאבק
הבינלאומי בסרטן השד
במסגרת משחק הגמר של אליפות המדינה בכדור-מים
גברים ,התקשטו שחקני הקבוצות שהשתתפו בגמר בפריט
וורוד – להעלאת המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד.

שבוע המודעות לסרטן צוואר הרחם
האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות
פרסמו את הנתונים המעודכנים בישראל לקראת
פתיחת שבוע המודעות הבינלאומי לקידום המאבק
בסרטן צוואר הרחם ,אשר צוין בישראל ובעולם במהלך
השבוע שבין ה 22-עד ה 28-בינואר .2018
להלן עיקרי הנתונים שהוצגו:
•התחלואה מסרטן צוואר הרחם בישראל היא בין
הנמוכות במדינות המערב :בשנת  2014אובחנו 243
נשים ישראליות עם סרטן חודרני של צוואר הרחם.

קמפיין דיגיטלי לרגל שבוע המודעות
לסרטן צוואר הרחם
לרגל שבוע המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן
צוואר הרחם ,יצאה האגודה בקמפיין דיגיטלי ברשתות
החברתיות ,בכיכובה של הסטנדאפיסטית נגה ד'אנג'לי.
הקמפיין שהופק באמצעות משרד הפרסום גיתם ,BBDO
המסייע לאגודה בהתנדבות ,הוגש באופן הומוריסטי ,תוך
התמקדות במסרים של מניעה ,גילוי מוקדם והתעקשות
על המשך בירור רפואי של כל שינוי גופני.

•בשנת  2014היה גיל האבחנה הממוצע של סרטן
ממוקד בצוואר הרחם  38שנים ביהודיות 40 ,שנים
בערביות ו 37-שנים ב'אחרות' :בנשים יהודיות עיקר
התחלואה נצפתה בגילאי  ,25-49בנשים ערביות עיקר
התחלואה נצפתה בגילאי  40-49ובנשים 'אחרות'
עיקר התחלואה נצפתה בגילאי .25-49
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זכויות ושירותים לחולים
ומחלימים – חוברת בעברית,
ערבית ורוסית הכוללת מידע
בנושא זכויותיהם של חולים
ומחלימים מסרטן והשירותים
העומדים לרשותם.
באדיבות רוש.

יום הסרטן הבינלאומי של ארגון
הסרטן הבינלאומי (ה)UICC-

פרסומים מחודשים

טיפול בקרינה באזור הבטן
והאגן  -חוברת בעברית המכילה
מידע על הטיפול ותופעות
הלוואי.

יום הסרטן הבינלאומי של ארגון הסרטן הבינלאומי
(ה )UICC-מצוין מדי שנה ברחבי העולם בתאריך ה4-
בפברואר ,במטרה לאחד את העולם סביב העלאת
המודעות למחלות הסרטן ,בדרך חיובית ומעוררת
השראה .ביום זה מונגשים המסרים במטרה להניע
אנשים לפעולה כחלק מחברה או כפרטים ,על מנת
להפחית את נטל תחלואת הסרטן בעולם.
במסיבת העיתונאים הציגה פרופ' ליטל קינן בוקר,
סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות של
משרד הבריאות ויו"ר הוועדה למניעה וגילוי מוקדם
באגודה ,נתונים עדכניים של הרישום הלאומי לסרטן
על היארעות ותמותה מסרטן בישראל.
להלן עיקרי הנתונים על היארעות ותמותה מסרטן
בישראל ובעולם ,כפי שדווחו במסיבת העיתונאים:
•ישראל מובילה במספר החולים החדשים לשנה
ביחס לממוצע מדינות ה ,OECD -אבל נמצאת
מתחת לממוצע בתמותה  -הישג באבחון מוקדם
וטיפול חדשני מתקדם.

טיפול בקרינה באזור הראש
(מוח)  -חוברת בעברית המכילה
מידע על הטיפול ותופעות
הלוואי.

•בגברים יהודים ניתן להבחין בשתי מגמות שונות בזמן:
בין השנים  1990-2007נצפתה עלייה מובהקת בשיעורי
היארעות הסרטן ,באחוז שנתי של  .+0.9%לעומת זאת,
בשנים  2007-2015נצפתה מגמה מובהקת של ירידה
בהיארעות הסרטן ,באחוז שנתי של  .-3.3%בנשים
יהודיות בשנים  1990-2015מגמת התחלואה הייתה
יציבה .בגברים ערבים ניתן להבחין בשתי מגמות שונות
בזמן .בשנים  1990-2005נצפתה עלייה מובהקת
בהיארעות הסרטן ,באחוז שנתי של  .+3.8%לעומת
זאת ,בשנים  2005-2015נצפתה מגמה מובהקת
של ירידה בהיארעות הסרטן ,בשיעור שנתי ממוצע
של .-2.2%גם בנשים ערביות נצפה שינוי במגמה עם
הזמן :בשנים  1990-2005נצפתה עלייה מובהקת
בשיעורי היארעות הסרטן באחוז שנתי של .+4.3%
בשנים  2005-2015היארעות הסרטן הייתה יציבה.

טיפול בקרינה באזור הראש
והצוואר  -חוברת בעברית
המכילה מידע על הטיפול
ותופעות הלוואי.

•אין עדות לעלייה בתחלואה בגידולי מוח בשני
העשורים האחרונים  -תקופה בה עלה משמעותית
שיעור המשתמשים בטלפונים סלולריים :מעיבוד
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נתונים שנערך לראשונה מאז החל השימוש הנפוץ
בטלפון סלולרי בישראל ,על ידי הרישום הלאומי לסרטן
במשרד הבריאות והוצג במסיבת העיתונאים של
האגודה למלחמה בסרטן ,לא נרשמה עלייה במספר
המקרים של גידולי מוח ממאירים בכל קבוצות
האוכלוסייה בישראל ,בשני העשורים האחרונים.
•בכל העולם ישנם כ 8.8-מיליון מקרי מוות מסרטן
בכל שנה :מנתוני ארגון הסרטן הבינלאומי (ה,(UICC-
המעודכנים להיום עולה כי כיום ישנם כ 8.8-מיליון
מקרי מוות מסרטן בעולם בכל שנה 70% .ממקרי
התמותה ,מתרחשים בארצות בעלות הכנסות נמוכות
עד בינוניות .מדובר בארצות מתפתחות ,שהן הכי
פחות מוכנות ומצוידות להתמודד עם נטל הסרטן.

מודעה חדשה לקראת
יום הסרטן הבינלאומי
לקראת יום הסרטן הבינלאומי שחל ב 4-בפברואר,
פרסמה האגודה בעיתונות מודעה חדשה הפונה לחולים,
מחלימים ולבני משפחותיהם ,בנושא מערך המידע של
האגודה ,העומד לרשות הציבור במגוון נושאים הקשורים
למחלת הסרטן (מידע נוסף בהמשך הפרק).
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חודש המודעות לסרטן המעי הגס
האגודה למלחמה בסרטן ומשרד
הבריאות הכריזו במרץ  2018על פתיחת
חודש המודעות לסרטן המעי הגס
והחלחולת
לרגל חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק
בסרטן המעי הגס ,יצאה האגודה בקמפיין בכלי
התקשורת וברשתות החברתיות באמצעות משרד
הפרסום גיתם  ,BBDOהמסייע לאגודה בהתנדבות.
הקמפיין התמקד במסר של חשיבות האבחון המוקדם
של סרטן המעי הגס .במקביל לקמפיין ,פרסמה
האגודה הודעה לעיתונות לרגל חודש המודעות ,עם
עדכון נתוני התחלואה והתמותה מהמחלה (למידע
נוסף ראו פרק 'גילוי מוקדם').

פרסומים מחודשים

סרטון 'הקקי המחייך'
במהלך חודש המודעות ,פורסם בפלטפורמות
הדיגיטליות של האגודה באינטרנט ,סרטון הומוריסטי
בשם 'הקקי המחייך' ,אשר קרא לנשים ולגברים,
מעל גיל  ,50לבצע בדיקות דם סמוי בצואה ,במטרה
למנוע התפתחות סרטן המעי הגס .לסרטון נחשפו
למעלה מ 700,000-גולשים .לסרטון התלוותה מודעה
שפורסמה בעיתונות הארצית.

תשדיר רדיו
לרגל חודש המודעות ,הפיקה האגודה למלחמה בסרטן
תשדיר רדיו ,ששודר בתחנות הרדיו השונות לאורך
כל חודש המודעות לסרטן המעי הגס שהתמקד
בחשיבות הגילוי המוקדם כמציל חיים.

מניעה ואבחון מוקדם של סרטן
המעי הגס  -עלון בעברית ,רוסית
וערבית המפרט את גורמי הסיכון,
התסמינים וההנחיות לגילוי
מוקדם של סרטן המעי הגס.

המאבק בעישון
לזכרו של ד"ר טוביה לרר

סרטן הערמונית  -מניעה
ואבחון  -חוברת בעברית,
ערבית ורוסית ,על דרכי האבחון
של סרטן הערמונית.

האגודה למלחמה בסרטן ,עובדיה ומתנדביה מרכינים
ראש בצער ובכאב על לכתו של ד"ר טוביה לרר,
לוחם במאבק נגד העישון .ד"ר לרר ,שהלך לעולמו
כשהוא בן  ,80היה לוחם נחרץ ועקבי בנגע העישון
הממכר והממית.
ד"ר לרר סייע ליוזמת האגודה למלחמה בסרטן
לחקיקת חוק איסור עישון במקומות ציבוריים
ב ,1983 -אז ישראל הייתה בין  10המדינות
הראשונות לחקיקת חוק זה.
לפני שהגמילה מעישון נכנסה לסל הבריאות והועברה
לאחריות קופות החולים ,ד"ר לרר גמל מעשנים רבים
בחוגי הגמילה של האגודה למלחמה בסרטן והכשיר
אנשי מקצוע רבים נוספים בתחום.
יהי זכרו ברוך.

היבטים לימודיים וחברתיים
בהתמודדות עם ילד חולה
סרטן  -תדריך לצוות הלימודי
בבתי הספר.

התמונה באדיבות המשפחה
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היום הבינלאומי ללא עישון 2018

פרסומים מחודשים

ב 31-במאי ,ציינה בישראל האגודה למלחמה בסרטן
את היום הבינלאומי לקידום המאבק בעישון במקביל
לארגון הבריאות העולמי ה WHO -אשר מציין בכל
העולם את  .World No Tobacco Dayיום זה מתקיים
במטרה להדגיש את הסיכונים הבריאותיים הקשורים
לעישון ואת צעדי המדיניות היעילים להפחתת מספר
המעשנים.

מניעה ואבחון מוקדם של
סרטן צוואר הרחם  -חוברת
בעברית ,ערבית ורוסית ,על
דרכי המניעה והגילוי המוקדם
של סרטן צוואר הרחם.

שימור פוריות בגברים
המתמודדים עם מחלת
הסרטן  -דרכים לשמר
את הפוריות בעת הטיפול
בסרטן.

השנה התמקד ארגון הבריאות העולמי בקשר בין עישון
ומחלות לב ודיווח כי מחלות לב וכלי דם הנגרמות
מעישון ,הורגות יותר אנשים מכל גורם מוות אחר
בעולם ,ושימוש בטבק וחשיפה לעישון פסיבי גורמים
לכ 12%-מכל מקרי המוות ממחלות לב .מגפת העישון
הורגת יותר מ 7-מיליון בני אדם בכל שנה ,מתוכם
קרוב ל 900-אלף שאינם מעשנים שמתים כתוצאה
מעישון פסיבי .המשמעות היא שבכל יום מתים בעולם
כ 19-אלף בני אדם ממחלות הקשורות בעישון.
האגודה למלחמה בסרטן הפועלת כל השנה למניעת
תמותה ותחלואה ממחלות סרטן הנגרמות מעישון,
הדגישה לרגל יום זה את הדרכים המוכחות למיגור
נגע העישון הממכר והממית .מנתוני משרד הבריאות
עולה כי בכל יום מתים בישראל  22בני אדם ממחלות
הקשורות בעישון כמו סרטן ריאות ,סרטן הגרון ,מחלת
ריאות חסימתית כרונית ( ,)COPDהתקפי לב ,שבץ
מוחי ומוות פתאומי.
במסגרת היום הבינלאומי ללא עישון ,נערכו ראיונות בכלי
התקשורת השונים עם נציגי האגודה :מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה ,ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( ,)EdDמנהלת מחלקת
הסברה וקידום בריאות באגודה וד"ר דודי ביטון ,רכז
הסברה באגודה .האייטמים עסקו בנתונים המדאיגים
אודות נזקי העישון בארץ ובעולם ובדרכים להימנע
מהתופעה המזיקה ,ועל פעילותה הנרחבת של האגודה
למיגור נגע העישון הממכר והממית.

פעילות במסגרת קואליציית הארגונים
העוסקים במאבק בעישון
קואליציית הארגונים שעוסקים במאבק עישון החלה
לפעול בשנת  2016ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן,
וד"ר מילכה דונחין ,יו"ר ארגון רשת ערים בריאות
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של מרכז השלטון המקומי .חברים בקואליציה :נציגי
משרד הבריאות ,משרד החינוך ,ההסתדרות הרפואית,
קופות החולים ,המועצה הישראלית למניעת עישון,
החברה הרפואית למניעה וגמילה מעישון ,מועצות
מקומיות ,המיזם למיגור העישון ועוד .הקואליציה
הפיצה ערכת מסרים והצעות לפעולה ברשויות
המקומיות תחת הכותרת' :העישון שורף לנו את הלב'.
הערכה ,כמו גם הרולאפים ,הופצו לשימוש ברשויות
מקומיות ,תנועות נוער ,ארגונים וחברות  -במטרה
לקיים פעילות הסברתית וחינוכית רחבה ,בנושאי
נזקי העישון והדרכים להפסקת עישון.
בין הפעילויות שהתקיימו במסגרת המאבק בעישון:
•פעילות במערכת החינוך – בסמוך ל'יום הבינלאומי
ללא עישון' ,הוקדשו במערכת החינוך שיעורים ודיונים
לנושא מניעת עישון .מנהלי בתי הספר התבקשו
להקדיש לקראת יום זה שיעורים מיוחדים.
•פעילות ברשויות המקומיות  -במסגרת 'היום
הבינלאומי ללא עישון' התקיימו פעילויות ,הפנינג,
ודוכנים עירוניים בבאר שבע ,מודיעין ,אשדוד ,כפר
סבא ועוד.
•פעילות בכנסת ישראל – בתאריך  12.6ציינה
הכנסת את יום 'ישראל בריאה ללא עישון' .היום
כלל דיונים בוועדות הכנסת:
* דיון בוועדת הכלכלה  -הדיון עסק בנושא הצעת
חוק ל'הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי
טבק'.
* דיון בוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים
והאלכוהול בנושא 'פעולות משרדי הממשלה
למען צמצום העישון ונזקיו'.
* כנס 'ישראל בריאה ללא עישון' ביוזמת
ח"כ תמר זנדברג ,ח"כ יהודה גליק ,ח"כ איתן כבל,
ח"כ יעל גרמן וח"כ דב חנין .הכנס הוקדש לזכרו
של ד"ר טוביה לרר ז"ל ,לשעבר יו"ר האגודה
הישראלית למניעת עישון וראש המכון הישראלי
לגמילה מעישון ,שנפטר לאחרונה .בנו גיא לרר,
כוכב הטלוויזיה הפופולרי ,דיבר בכנס על אביו
ופועלו במסגרת המאבק בעישון .הכנס עסק
בנושאים כגון' :מניעת כניסת בני נוער למעגל
ההתמכרות לעישון'' ,סיפורים אישיים אודות
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אובדן ותמותה עקב נזקי העישון' ו'המצב בישראל
לנוכח יעדי האמנה הבינלאומית לבקרת טבק'.
ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( ,)EdDמנהלת מחלקת
הסברה וקידום בריאות באגודה וטל נתן ,מקדמת
הבריאות של האגודה ,ייצגו את האגודה בכנס.
האגודה למלחמה בסרטן ,רשת ערים בריאות ,איגוד
רופאי בריאות הציבור והחברה הרפואית למניעה
וגמילה מעישון של ההסתדרות הרפואית מסרו כי
"הפעילות בכנסת מוכיחה מעבר לכל ספק שיש
חזית רחבה של ארגונים ושל חברי כנסת מכל סיעות
הבית המוכנים להילחם בנחישות למען הגנה על
בריאות הציבור מפני נזקי העישון הממכר והממית".

תחרות ארצית למניעת עישון בין בתי
ספר ע"ש ד"ר מרקוס ז"ל
במסגרת אירועי 'היום הבינלאומי ללא עישון' ,נערכה
גם השנה בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים  -תחרות בין בתי ספר בנושא מניעת
עישון ,ע"ש ד"ר מרקוס ז"ל.
האירוע סיכם שנת פעילות ענפה בבתי הספר
בנושא מניעת עישון .התחרות התקיימה בזכות
שיתוף פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן ,שפ"י

(השירות הפסיכולוגי הייעוצי של משרד החינוך),
משרד הבריאות והליגה למניעת מחלות ריאה
ושחפת בישראל.

פרסומים מחודשים

ד"ר מרקוס ז"ל ,שימש כיו"ר הליגה למחלות ריאה,
פעל רבות בתחום מניעת עישון וגמילה ,ויזם את
הפעילות והתחרות בבתי הספר.
בני משפחת מרקוס ,שכיבדו בנוכחותם באירוע ,העניקו
את הפרסים לזוכים .בתחרות המסורתית ,המשלבת
עבודות ,סרטונים ,מיזמים ומיצגים בנושא מניעת
עישון ,השתתפו עשרות בתי ספר מכל רחבי הארץ,
כאשר אל שלב הגמר הגיעו  6בתי ספר .התלמידים,
המורים ,מנהלי בתי הספר והיועצות החינוכיות הציגו
את תוצריהם .בקטגוריית בתי הספר היסודיים זכה בית
הספר הרצוג מבאר שבע במקום ה .1-למקום ה2-
בקטגוריה זו הגיע בית הספר צאלים מאילת ,שנציגיו
לא נכחו באירוע בשל המרחק הרב ,אך זכו להציג
את הפרויקט על גבי מסך ענק ,בשידור חי לעיני קהל
המשתתפים בתחרות .המנצחים בקטגוריית בתי הספר
העל יסודיים היו תלמידי בית הספר מקיף בית חנינא
מירושלים .במקום ה 2-בקטגוריה זו התחלקו בתי
הספר מקיף ע"ש עפו פאעור ,מהמועצה המקומית
שעב ,תל"י מירושלים ,והייטק היי מחולון.
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פעילות גופנית  -חוברת
בעברית המכילה תרגילי
פעילות גופנית לשמירה על
אורח חיים בריא.

אות הוקרה לקידום המאבק
בנגע העישון

פרסומים מחודשים

האגודה למלחמה בסרטן העניקה אות הוקרה לקידום
המאבק בנגע העישון ,לעיתונאים ,רוני לינדר גנץ
מדה מרקר ,חיים ריבלין מחדשות ערוץ  2וג'ודי סגל
מהג'רוזלם פוסט .האות הוענק להם במסגרת טקס
סיכום פעילות האגודה למלחמה בסרטן ומבצע
'הקש בדלת'® לשנת  2017שהתקיים בתיאטרון
גבעתיים במרץ .2018
התמודדות עם תשישות
ועייפות בעקבות טיפולים
במחלת הסרטן – חוברת
בעברית ,ערבית ורוסית המכילה
מידע בנושא דרכי התמודדות
עם תשישות ועייפות בקרב חולי
סרטן .באדיבות רוש.

מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,אמרה
כי" :העישון הינו הגורם מספר אחת למוות מסרטן.
האגודה החליטה להעניק לעיתונאים אלו תעודת
הערכה והוקרה ולציין לשבח את פועלם ותרומתם
המשמעותית לקידום המאבק בנגע העישון הממכר
והממית .נחישותם הרבה בסיקור העישון בישראל
השפיעה באופן משמעותי על סדר היום הציבורי והפכה
לגורם משמעותי במאבק .האגודה למלחמה בסרטן
פועלת לצמצום תופעת העישון באמצעות הסברה,
קידום החקיקה והאכיפה לטובת בריאות הציבור,
ולתקשורת יש חלק מכריע בכך".

סרטוני האוכל שזוכים למיליוני צפיות ברשת בשנים
האחרונות .המטרה הייתה להעביר לצעירים את
המסר כי למרות שהנרגילה קיימת בטעמים ובריחות
נעימים של פירות שונים ,היא מכילה חומרים רעילים
ומסרטנים ומזיקה לבריאות .כמו גם כי עישון נרגילה
בדומה לעישון סיגריות מגביר את הסיכון לסרטן,
למחלות ריאה ,למחלות אחרות ולהתמכרות .הרציונל
העומד מאחורי הכנת הסרטון הוא לנפץ את המיתוס
שעישון נרגילה היא תופעה חברתית בלתי מזיקה
שכן ישנם מיתוסים רבים הכרוכים בעישון נרגילה
וחשוב לאגודה למלחמה בסרטן ליידע את הצעירים
וגם את ההורים ,שעישון נרגילה אינה פעילות בלתי
מזיקה ,אלא עישון לכל דבר ועניין ולכן בסוף הסרטון
עלתה הסיומת" :אל תחיו בבועה ,נרגילה זה רעל".

סרטון בסגנון 'טייסטי' על נזקי הנרגילה
מדריך התמודדות עם
נשירת שיער  -חוברת בעברית
ורוסית שיער המכילה מידע
בנושא התמודדות עם נשירת
שיער .באדיבות .MSD

האגודה למלחמה בסרטן מינפה את גל סרטוני
'טייסטי' שכובשים את הרשת ומציגים תהליך בישול
מעורר תיאבון ועלתה עם גרסה מפחידה להכנת
נרגילה .משרד ציבלין הפיק את הסרטון בהתנדבות.
הסרטון כולל זוג ידיים החותכות ,מוסיפות ומערבבות,
בהילוך מהיר ,מתכון להכנת נרגילה הכולל בין
היתר מרכיבים רעילים ומסוכנים ,בדיוק כמו אלה
שקיימים בנרגילה במציאות .הסרטון עלה לרגל היום
הבינלאומי ללא עישון שצוין בישראל ובעולם כמו כל
שנה ב 31-במאי ,והוגש באופן קצבי ומהיר בסגנון

קמפיין נגד עישון בחברה הערבית
האגודה למלחמה בסרטן ,עלתה בקמפיין דיגיטלי בחברה
הערבית ,שפנה לצעירים באמצעות סרטון עם מובילי
דעת קהל ,על מנת לשנות את הנורמות החברתיות
הקשורות בעישון .באמצעות פנייה ברשתות החברתיות,
עודדה האגודה למלחמה בסרטן את הצעירים להימנע
מהתחלת עישון תוך ניתוק הקשר בין הגבריות לעישון.
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בסרטון שעלה לרגל היום הבינלאומי ללא עישון ,הופיע
בהתנדבות אסלאם קנואתי ,בעל מכון כושר ודמות
פופולרית עם עוקבים רבים ברשת החברתית .לסרטון
היו למעלה מ 500,000-צפיות .יחד עם הסרטון ,עלו
פוסטים בעמוד הפייסבוק להשלמת החשיפה ובאנרים.
הקמפיין עלה באמצעות משרד הפרסום Fekra Digital

בהובלת יוסף מזאוי ובליווי של פאתן ג'טאס ,מנהל
פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית.

מצב העישון בבית האח הגדול
בחודש מאי אשתקד פנתה האגודה למלחמה בסרטן
למנכ"ל רשת וכתבה" :מעבר האח הגדול לרשת -
הזדמנות לתוכנית ללא עישון .נצלו הזדמנות זו של
עיצוב מחדש של פורמט התוכנית ופעלו ליצירת
פורמט של תוכנית מצליחה ללא עישון ,התנהגות
המהווה פרסומת של ממש להרגל הקטלני שגובה
מחיר חיי אדם כה גבוה בישראל" .מרשת ענו בתגובה

כי הרעיון הועבר למנכ"ל אנדמול ישראל (מפיקי
התוכנית האחראים על הפורמט) ולבמאי הראשי
של התוכנית" .נשמח להיות בקשר אחרי שנראה
את התקדמות ההפקה" ,נכתב במכתב התשובה.
נכון לחודש מאי  2018עם עליית התוכנית לשידור,
למרות שהעישון לא נעלם לחלוטין ,ניכר כי הנושא
אכן הוטמע בגרסת רשת של התוכנית וכי העישון
על המסך בבית האח הגדול אכן הצטמצם דרמטית
והאגודה למלחמה בסרטן מברכת על כך.

חקיקה
האגודה למלחמה בסרטן יוזמת ומשתתפת בדיונים
רבים בכנסת ,ביניהם :שיווק ופרסום מוצרי טבק
בישראל ,הרחבת החוק לעישון במקומות ציבוריים
ועוד .לדיונים הוכנו ניירות עמדה המבוססים על דרכים
מוכחות להפחתת שיעורי העישון .ניירות העמדה
מפורסמים באתר האגודה ובאתר הוועדות בכנסת.

פרסומים מחודשים

כאב והטיפול בו –
חוברת בעברית עם מידע בנושא
כאב למתמודדים עם מחלת
הסרטן ובני משפחותיהם.
באדיבות מדיסון.

עמדת הארגונים העוסקים במניעת עישון בישראל בנושא הגנה על בריאות
הציבור מפני פרסום ושיווק מוצרי טבק בישראל
לקראת דיון בוועדת הכלכלה בכנסת ,נשלח מכתב ליו"ר הוועדה ,ח"כ איתן כבל ,ע"י
נציגי ארגוני הבריאות בישראל :איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל ,החברה הרפואית
למניעה ולגמילה מעישון ,המועצה הישראלית למניעת עישון ,המיזם למיגור העישון
והאגודה למלחמה בסרטן .המכתב עסק בנושא איסור פרסום והגבלת השיווק של מוצרי טבק,
ניקוטין ועישון .במכתב צוין כי "ישראל נותרה מאחור במאבק בעישון ונזקיו והנתונים המדאיגים
על מצב העישון בישראל מחייבים יישום מידי של האמצעים המפורטים באמנת המסגרת של
הפיקוח על הטבק ) ,)FCTCשעליה חתומה גם מדינת ישראל אשר גם אשררה אותה ,ושל אלו
שהתקבלו בתוכנית הלאומית לצמצום העישון ונזקיו שאושרה בהחלטת ממשלה מס' 3247
מיום  29במאי ".2011

ניסויים קליניים -
חוברת בעברית עם מידע בנושא
ניסויים קליניים במחלת הסרטן.
באדיבות רוש.

תגובת הארגונים לדו"ח שר הבריאות
על העישון לשנת 2017

משה כחלון ,לפעול ביתר שאת להצלת חייהם של
אלפי אזרחים במדינת ישראל.

איגוד רופאי בריאות הציבור והחברה הרפואית
למניעה ולגמילה מעישון של ההסתדרות
הרפואית ,האיגוד הישראלי למקדמי ומחנכי
בריאות והאגודה למלחמה בסרטן ,קראו לממשלה,
ובמיוחד למשרד הבריאות ולעומד בראשו ,סגן השר
יעקב ליצמן ,ולמשרד האוצר ,ולעומד בראשו ,השר

כפי שהודגם בדו"ח מבקר המדינה ,חוסר המדיניות
העקבית והיעדר הנחישות של הנהלת משרדים אלו,
בהובלת מהלכים שהוכחו כיעילים ביותר ,עולים בחיי
אדם ובבריאות הציבור וכנראה מובילים לכך שישראל
לא תעמוד ביעד שהיא קבעה לעצמה לרדת לשיעור של
 15%מעשנים בשנת ( 2020על פי תוכנית הבריאות
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פרסומים מחודשים

האסטרטגית של משרד הבריאות לשנת .)2020
הנתונים מדוחות שר הבריאות בשנים האחרונות וגם
בדו"ח הנוכחי הראו כי מדינת ישראל בעיקרון דורכת
במקום מאז שנת  2012ושיעורי העישון לא יורדים
כנדרש .לעומת זאת ,במדינות בהן הייתה מדיניות
כוללנית עקבית ונחושה ,ירדו באותה תקופה שיעורי
העישון בצורה משמעותית.

מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,ציינה כי:
"ניתן וצריך להגיע לשיעור מעשנים חד ספרתי ,לשם
כך יש לפעול באופן נמרץ ועקבי באמצעות חקיקה
ואכיפה .על מדינת ישראל בהובלת משרד הבריאות
להגן על הדור הצעיר מפני נגע העישון הממית
והממכר ולהצמיח פה דור של ישראלים חופשיים
מהתמכרות לניקוטין".

פעילות האגודה למלחמה בסרטן
בנושא 'חכם בשמש'®,
מניעת סרטן העור ואבחונו המוקדם

לבחור בריא  -בריאות השד
נתונה בידייך  -חשיבות
השמירה על אורח חיים בריא
להפחתת הסיכון לחלות בסרטן.

שבוע המודעות לסרטן העור
ביוני  2018התקיים שבוע המודעות למניעת סרטן העור
וגילויו המוקדם שיזמה האגודה למלחמה בסרטן לפני
למעלה מ 20-שנה .שבוע המודעות מתקיים בשיתוף כל
קופות החולים ,ובמהלכו נפתחו בסניפי קופות החולים
ברחבי הארץ ,מאות תחנות לבדיקה חינם של נגעים
בעור .מטרת שבוע המודעות היא להעלות את מודעות
הציבור לחשיבות מניעת נזקי השמש ואבחון מוקדם
של סרטן העור.
בהודעה לעיתונות שפרסמה האגודה במסגרת שבוע
המודעות למניעת סרטן העור וגילויו המוקדם ,פורסמו
נתונים חדשים מדו"ח רישום הסרטן הלאומי של
משרד הבריאות (למידע נוסף ראו פרק 'גילוי מוקדם').

קמפיין הסברה
האגודה למלחמה בסרטן ליוותה את שבוע המודעות
בקמפיין הסברה מקיף באמצעי התקשורת השונים,
במקביל לאתר האינטרנט ועמוד הפייסבוק של האגודה.
הציבור נקרא לזהות נגעים חשודים ,לפנות לרופא
העור ולבצע בדיקה לגילוי מוקדם.
האגודה ממשיכה להפיץ את מסרי 'חכם בשמש'® במגוון
דרכים ,בהן :קמפיינים באמצעי התקשורת השונים ,כולל
קמפיין ייעודי לילדים בערוצים המתאימים ,הפצת מאות
אלפי חומרי הסברה ,כרזות ומדבקות ואלפי הרצאות
ופעילויות הסברה וקידום בריאות מגיל גן ולכל הגילים.
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בשנת  ,2017נשלחו לגנים ולקייטנות יותר מ6,000-
ערכות של 'חכם בשמש'® ,כך שיותר מ200,000-
ילדי הגנים והחטיבות הצעירות נחשפו למסרים
החשובים של 'התנהגות חכמה בשמש'® ,כמו גם
הוריהם והצוות החינוכי ,שקיבלו מידע בהתאם.

אשלי וקסמן בקשי – 'חכמה בשמש'

®

בסרטון חדש שעלה לרגל שבוע המודעות למניעת
סרטן העור ולגילויו המוקדם ,המאפרת וגורו הביוטי
אשלי וקסמן בקשי ,איפרה את עצמה עד למראה שזוף
במטרה להדגיש את חשיבות ההגנה מפני השמש.
במסגרת הסרטון ,הסבירה אשלי לצופים ובמיוחד
לצופות כי חשוב להיות 'חכמים בשמש'® .הסרטון
צולם על ידי אשלי וקסמן בקשי בהתנדבות עבור
האגודה למלחמה בסרטן בברכת נתנאל מויאל ,סוכנה
ובייעוץ קריאטיבי של משרד הפרסום גיתם BBDO
המלווה את האגודה בהתנדבות.
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יום הדרכה מיוחד לבעלי מכוני קעקועים
ופירסינג במחוז תל אביב

קידום בריאות

לקראת שבוע המודעות לסרטן העור ,ערכו
האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות יום הדרכה
מיוחד לבעלי מכוני קעקועים ופירסינג בשיתוף לשכת
הבריאות ,מחוז תל אביב ,בנושא 'אבחון מוקדם של
סרטן העור ומניעת זיהומים' .במהלך יום זה הוכשרו
המשתתפים כיצד לזהות שומות חשודות על פני גופם
של הלקוחות המגיעים למכון הקעקועים והפירסינג.
המקעקעים נמצאים במעמד ייחודי המאפשר להם
לבחון מקרוב את עור הלקוחות ,ואזורים בעור שלא
חשופים לעין .הם מהווים חוליה חשובה ומשמעותית
באבחון מוקדם של שומות ונגעים חשודים על העור.
ההכשרה נועדה להקנות להם כלים יישומיים לזהות
נגעים חשודים בעור הפנים ,הצוואר ,העורף והידיים,
ולהפנות את הלקוחות לבדיקת רופא עור ,במידת הצורך.

הרצאות קידום בריאות בנושא אורח
חיים בריא בבתי ספר ,בארגונים ובחברות

פרופ' שלום אבשלום ,מנהל היחידה לכירורגיה פלסטית,
המרכז הרפואי מאיר ,יועץ האגודה למלחמה בסרטן,
ומרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב ,הנחה את
המשתתפים להפנות את הלקוחות עם השומות
החשודות לבדיקת רופא ובמקרה שיאובחנו עם מלנומה
בשלב מוקדם ,המשמעות היא הצלת חיים של ממש.
השאלות וההתעניינות הרבה שליוו את ההכשרה
לא הותירו ספק לגבי חשיבותה ולגבי היישום שלה.

פרסומים מחודשים

במסגרת פעילות האגודה להעלאת המודעות
לאורח חיים בריא ,פועלים מדריכי הסברה מטעם
האגודה למלחמה בסרטן במוסדות חינוך ,בארגונים
ובחברות שונות ,במטרה להעלות את המודעות
הציבורית לחשיבות קיום אורח חיים בריא העשוי
להפחית את הסיכון לחלות בסרטן – הכולל הימנעות
מעישון ,שמירה על משקל גוף תקין ,תזונה נכונה,
התנהגות 'חכמה בשמש'® ,צמצום צריכת אלכוהול
וקיום פעילות גופנית סדירה.
בנוסף ,מתקיימות לאורך השנה הרצאות בנושא
'מודעות לבריאות השד  -הפחתת הסיכון לחלות
בסרטן השד' שמועברות על ידי אחיות מתאמות
הטיפול בסרטן השד .ההרצאות ,מלוות בסיפור אישי
של מתנדבות 'יד להחלמה'® .במקום ההרצאה מוצב
דוכן הסברה של האגודה שמאויש על ידי מתנדבים
מקומיים.
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מה אספר לילדיי על מחלת
הסרטן שלי  -חוברת בעברית
וערבית המכילה מדריך להורה
שחלה בסרטן.

השתתפות בכנסים ובימי בריאות

פרסומים מחודשים

בריאות בצבעים  -המלצות לתזונה
בריאה ומתכונים עם חנה שאולוב.

לאורך השנה האגודה למלחמה בסרטן מקימה דוכני
הסברה בעשרות כנסים וימי בריאות שונים לאנשי
מקצוע ולקהל הרחב ,הנערכים ברחבי הארץ ,כגון
כנס החברה למחלות שד ,כנס לחולה האונקולוגי,
מפגשים בנושא מניעת סרטן לציבור הרחב ,ועידות
וכנסים בנושאי בריאות ותזונה ,אירועי קידום בריאות
שונים במקומות עבודה וברשויות מקומיות ועוד.

ימי עיון והכשרות למדריכים ולמתנדבים
של האגודה למלחמה בסרטן
לאורך השנה מתקיימים ימי הדרכה מרוכזים בפריסה
ארצית למדריכי ההסברה של האגודה ,בארגונה של
ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( ,)EdDמנהלת מחלקת הסברה
וקידום בריאות באגודה.
מלבד ימי ההכשרה ,המדריכים מתעדכנים לאורך השנה
באמצעות מידעון (ניוזלטר) ,המיידע אותם בחידושים
ובעדכונים בתחום ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן
ובנושאים מנהליים שונים .מצגות ההסברה מתעדכנות
בקביעות ,ובהתאם לצורך מתורגמות גם לשפות שונות.

מערך המידע
את מערך המידע של האגודה למלחמה בסרטן מנהלת מירב דמארי.

ה'טלמידע'

®

המוקד הטלפוני מופעל בעזרת  25מתנדבים,
בראשותה של נורית צין ,והוא המוקד הטלפוני
האמין ,המקיף והעדכני ביותר בנושא מחלות הסרטן
בישראל ,דרכי מניעתן ואבחונן המוקדם ,דרכי הטיפול
והשיקום בארץ ועוד .במשך השנה מתקיימים ימי
עיון למתנדבים ולמתנדבות ,בשיתוף מרכז המידע
ומחלקת השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן,
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במטרה לסייע בעדכון ובהעשרת הידע המקצועי של
צוות המתנדבים .בשנת  2017עמדה כמות הפניות
למוקד על כ 10,000-פניות.
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מפגש 'טלמידע'® ומרכז המידע
בספטמבר  2017התארחו מתנדבי ה'טלמידע'
ועובדי מחלקת ההסברה של האגודה בביתה של
נורית צין ,מנהלת ה'טלמידע'® .במפגש החברתי
שנערך שבתל אביב ,נהנו הנוכחים משיח פתוח
בין המתנדבים הוותיקים והחדשים שהצטרפו ,כמו
גם מהרצאתה של אוליב אמלה ,ליצנית רפואית,
המחלקה ההמטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,שהסבירה על עבודת הליצנות הרפואית
בליווי מצגת.
®

יום עיון 'טלמידע'

®

בפברואר  2018נערך יום עיון למתנדבי ה'טלמידע' ,
שנפתח בברכתה של נורית צין ,מנהלת ה'טלמידע'®.
ביום העיון הועברו הרצאות במגוון נושאים' :סרטן המעי
הגס – אבחון וגילוי מוקדם' בהנחיית רינה דיכל ,אחות
אונקולוגית ומומחית קלינית לטיפול תומך באגודה,
'פעילויות האגודה' וסטטיסטיקות של המוקדים הטלפונים'
בהנחיית מירב דמארי ,מנהלת מערך המידע באגודה,
'תקשורת' בהנחיית נאוה ענבר ,דוברת האגודה' ,סיגריות
אלקטרוניות' בהנחיית ד"ר אביטל פאטו בן ארי (,)EdD
מנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות באגודה ו'קבוצות
התמיכה של האגודה' בהנחיית עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה.
®

מרכז המידע
את מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן ,בראשותה
של מירב דמארי ,מאיישות מידעניות ,המטפלות בפניות
של חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם ,בנושאים
רבים ומורכבים בהם הכוונה בנושא אישורי תרופות
וטכנולוגיות אל מול סל הבריאות הממלכתי ,קשר עם
משרד הבריאות וקופות החולים ,סיוע והכוונה לגורמים
פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים ,חיפושי מידע מתקדמים
במאגרים בינלאומיים ,וניהול פורומים באתר האגודה,
בנושא מחלות סרטן ,המנוהלים על ידי מיטב המומחים
המובילים בתחומם .כמו כן ,מרכז המידע מנהל מאגר
מעודכן של מחקרים קליניים המתקיימים בישראל
בנושא מחלות הסרטן ,כמו גם רשימת מומחים
בתחומים שונים לצורך חוות דעת נוספת ,ומסייע
בעדכון חומרי ההסברה של האגודה ועוד.

נצפתה עלייה משמעותית בפניות בחודשי המודעות
למחלות הסרטן השונות ,בהם מנהלת האגודה
מסעות הסברה בתקשורת הארצית ,אליהם נחשף
הציבור הרחב.

פרסומים מחודשים

מוקד סיוע לחולים אונקולוגים במימוש
זכאויות במערכת הבריאות
שירות ארצי חדש לכל חולי הסרטן המיועד לסיוע
במימוש זכאות במערכת הבריאות .צוות המוקד
מספק מידע וסיוע בנושאים כגון :מימוש זכאויות
מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,סל השירותים
של הקופות ,הביטוחים המשלימים (שב״ן) ובתי
החולים ,בדיקה והכוונה בנושא אישורי תרופות,
החזרים כספיים ועוד .שירות זה ,הניתן ללא תשלום,
מיועד לכל חולי הסרטן בישראל ופועל במסגרת מרכז
המידע של האגודה למלחמה בסרטן.

לדעת יותר על סרטן
השחלה  -חוברת בעברית
על המחלה ,הטיפולים ודרכי
ההתמודדות .באדיבות רוש.

פעילות האגודה באינטרנט,
בפייסבוק וברשתות החברתיות
אתר האינטרנט של
האגודה למלחמה בסרטן -
www.cancer.org.il

אתר האינטרנט של האגודה מתעדכן מדי יום ומעניק
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם מידע נרחב
ומהימן בכל הנוגע למחלות הסרטן השונות ,לדרכי
הטיפול והשיקום ולשמירה על איכות חיים בזמן
המחלה ולאחריה .האתר מספק לציבור הרחב מידע
על הדרכים להפחתת הסיכון לחלות בסרטן ולשמירה
על אורח חיים בריא ,וכן מידע על דרכים לאבחון
מוקדם .על המדיה הדיגיטלית אחראי זיו דוכן ,מנהל
תחום דיגיטל באגודה.
השנה שודרג אתר האינטרנט והושם בו דגש על
חוויית המשתמש .האתר מותאם לשימוש נוח בכל
סוגי הפלטפורמות (מחשבים נייחים ,טלפונים חכמים
וטאבלטים) ונגיש לבעלי מוגבלויות .כמו כן ,האתר
עבר שינוי עיצובי ,וניתן למצוא בו טופס התרמה חדש
וחיפוש מתקדם ונוח.
האתר מנגיש לגולשים מידע על פעילויות במטה
האגודה למלחמה בסרטן ,בסניפים ובמרכזי התמיכה
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לדעת יותר על סרטן
הלבלב  -חוברת מידע על
המחלה ,הטיפולים ודרכי
ההתמודדות .באדיבות
ניאופרם ישראל.

פרסומים מחודשים

לדעת יותר על השתלת
תאי גזע'/מח עצם'  -חוברת
בעברית על השתלת תאי גזע
כחלק מהטיפול בחלק ממחלות
הסרטן.

'חזקים ביחד' TMברחבי הארץ .כיום ,ניתן להירשם
באתר האגודה לפעילויות שונות ולימי עיון ,לבקש
מידע מגורמים שונים ואף להזמין הרצאות לבתי
ספר ולמוסדות – כל זאת בעזרת טפסים מקוונים.
במסגרת הפעילות באתר ,המשיקה לפעילותה
הענפה של האגודה במשך השנה ,הועלו לאתר ,בין
היתר ,שאלון אינטראקטיבי במסגרת תוכנית 'הסיכוי
שבסיכון' ,מידע על ימי עיון ,הודעות הדוברת ,עמוד
יצירת קשר עם מתנדבי ארגון בעלי סטומה ,תוכנית
'סמס הפסק' בערבית וקידום ימי המודעות לאורך
השנה .באתר קיימת רשימה מעודכנת של המחקרים
הקליניים המבוצעים במרכזים הרפואיים בישראל ,כמו
גם  20פורומים ,שבהם ניתן לשאול ולקבל תשובות
בכתב ממיטב המומחים בארץ ,בתחומים השונים
הקשורים למחלות הסרטן.
את תוצאות הפעילות של האגודה למלחמה בסרטן
במהלך ימי המודעות השונים ובכלל ,ניתן לראות
במספר הכניסות לאתר האינטרנט ,העולה משמעותית
בימים אלו .בשנת  2017עמד מספר הכניסות לאתר
על כ.1,500,000-

לדעת יותר על סרטן
הריאה  -חוברת בעברית
ובערבית על המחלה ,הטיפולים
ודרכי ההתמודדות .באדיבות
אבווי.

עמוד האגודה בפייסבוק:
'האגודה למלחמה בסרטן – לחיים
בריאים'
בעמוד הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן
מתקיימת פעילות ענפה ,עם למעלה מ60,000-
עוקבים .העמוד משמש במה למסרי האגודה ,לקידום
אירועיה ,למתן מידע ולמענה על שאלות הגולשים.
העמוד סייע לקדם ברשת פרויקטים של האגודה,
כמו לדוגמה מבצע 'הקש בדלת'® ,קבוצת הריצה
של האגודה במרתון ירושלים ועוד.

פעילות האגודה באינסטגרם
לאחרונה ,חודשה פעילות עמוד האינסטגרם של
האגודה ,בו מועלים טקסטים בשילוב סרטונים
ותמונות ,שמטרתם לחשוף את קהל המשתמשים
הצעיר באפליקציה לפעילותה הענפה של האגודה
ולמסריה המתמקדים באורח חיים בריא' ,התנהגות
חכמה בשמש'® ,מניעת עישון ועוד .במהלך השנה,
פורסמו בפלטפורמה מספר סרטונים כגון 'הקקי
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המחייך' ו'טייסטי' אשר זכו לעשרות אלפי חשיפות
ואלפי תגובות אוהדות מצד בני נוער וצעירים.

שיתופי פעולה ברשתות החברתיות
•האגודה למלחמה בסרטן משתפת פעולה עם
כמוני  -רשת חברתית בנושאי בריאות .שיתוף
הפעולה מתקיים בסיוע עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה שעונה
לשאלות הפונים בפלטפורמה בנושא 'זכויות
ושירותים לחולים ולמחלימים'.
•האגודה למלחמה בסרטן משתפת פעולה עם
גמאני  -גם אני חליתי בסרטן שד  -קבוצת פייסבוק
עם אלפי עוקבות .שיתוף הפעולה ,המתקיים בסיוע
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום
ורווחה באגודה ,בא לידי ביטוי בפעילויות משותפות
כשהאגודה מעניקה את המידע המקצועי וקבוצות
התמיכה לחולות ולמחלימות מסרטן השד.

שיתוף פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן
וחברת מדיוויזור ()Medivizor
שירות אינטרנטי באגודה ,המאפשר לקבל מידע
רפואי עדכני על מחקרים ומאמרים מדעיים בתחום
הסרטן .המחקרים והמאמרים מותאמים לכל חולה,
בהתאם לסוג מחלתו ,על מנת להנגיש לו את
המידע המדעי המבוסס והרלוונטי ביותר עבורו.
השירות ניתן באנגלית קלה וללא תשלום .מידעניות
האגודה למלחמה בסרטן מסייעות לחולים המתקשים
בקריאת החומר באנגלית.

פורומים מקוונים
מערך פורומים לקהל הרחב באתר האינטרנט של
האגודה למלחמה בסרטן הכולל  20פורומים מקצועיים
בנושאים שונים ,בניהול מיטב המומחים ,שנרתמו
לטובת הנושא בהתנדבות ובמחויבות גדולה (הרשימה
לפי סדר אלפביתי של נושאי הפורומים):
•פורום גידולים אנדוקריניים ונוירו-אנדוקריניים,
בניהולו של פרופ' עידו וולף.
•פורום גינקו-אונקולוגיה ופוריות לנשים ולגברים,
בניהולם של פרופ' דרור מאירוב וד"ר יעקב קורח.
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•פורום נשאיות גנטיות ונשים בסיכון גבוה
לחלות בסרטן השד והשחלות ,בניהולן של
פרופ' אפרת לוי-להד וד"ר שלומית פרי.
•פורום טיפול תומך – פליאטיבי בחולי סרטן -
התמודדות עם תופעות הלוואי בעקבות הטיפולים,
בניהולם של ד"ר אורה רוזנגרטן ,פרופ' דורון גרפינקל,
עו"ס דנה רכבי הלר ואיריס ספיבק ,אחות.
•פורום ממאירויות המטולוגיות ,בניהולה של
פרופ' דינה בן-יהודה.
•פורום כירורגיה של סרטן ושט ,קיבה ומערכת
העיכול ,בניהולו של פרופ' חנוך קשתן.
•פורום גידולי מוח ,בניהולה של ד"ר צהלה צוק-שינא.
•פורום ייעוץ מיני למתמודדים עם סרטן ,בניהולם
של ד"ר משה מוק ולנה קורץ אלמוג.
•פורום מלנומה וסרטן העור ,בניהולם של
פרופ' יעקב שכטר ופרופ' אסתר עזיזי.

•פורום סרטן השד ,בניהולם של פרופ' רינת ירושלמי,
ד"ר תהילה מנס ופרופ' אייל וינקלר.
•פורום תזונה למתמודדים ולמחלימים מסרטן,
בניהולה של לימור בן חיים.
•פורום תמיכה לחולי סרטן ובני משפחה ומידע על
זכויות ושירותים ,בניהולה של עו"ס אורית שפירא.
•פורום רפואה מותאמת אישית לחולי סרטן ,בניהולה
של ד"ר רעיה ליבוביץ.

פורומים לרופאי משפחה להתייעצות
עם מומחים באונקולוגיה ביחס לחולים
ומחלימים
באתר האגודה באינטרנט פועלים שבעה פורומים
המיועדים לרופאי משפחה ,במטרה להקל עליהם את
הטיפול והמעקב אחר חולים ומחלימים מסרטן .כל
פורום עוסק בנושא אונקולוגי שונה ומנוהל בהתנדבות
בידי אונקולוג מומחה בתחומו:

•פ ו ר ו ם מ נ י ע ת ס ר ט ן  ,ב נ י ה ו ל ה ש ל
פרופ' ליטל קינן-בוקר.

•פורום ממאירויות אורולוגיות ,בניהולו של
ד"ר רענן ברגר.

•פורום סרקומה ,בניהולה של ד"ר דניאלה כץ.

•פורום ממאירויות גינקו-אונקולוגיות ,בניהולה
של פרופ' טליה לוי.

•פורום סרטן מערכת העיכול  -מעי גס ,לבלב,
קיבה ודרכי מרה ,בניהולה של ד"ר אילה הוברט.
•פורום סרטן הערמונית ,הכליה ושלפוחית השתן,
בניהולו של פרופ' אבישי סלע.

•פורום ממאירויות המטולוגיות ,בניהולו של
פרופ' עופר שפילברג.
•פורום ממאירויות מערכת העיכול ,בניהולה של
ד"ר רוית גבע.

•פורום גידולי ראש וצוואר ,ב נ י ה ו ל ם ש ל
פרופ' אילנה דואק ,ד"ר אורית גוטפלד
ופרידה קורנברוט.

•פורום ממאירויות נוירו אונקולוגיה ,בניהולה של
ד"ר צהלה צוק-שינא.

•פורום סרטן הריאות ,בניהולה של ד"ר מיה גוטפריד.

•פורום סרטן ריאות ,בניהולו של פרופ' חובב נחושתן.

•פורום רפואה משלימה ,בניהולו של ד"ר עופר כספי.

•פורום סרטן השד ,בניהולה של פרופ' בלה קאופמן.
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גילוי מוקדם
סרטן השד

התוכנית הלאומית לאבחון
סרטן השד
לפני למעלה מ 20-שנה יזמה האגודה למלחמה בסרטן
את התוכנית הלאומית לאבחון מוקדם של סרטן
השד ,המופעלת מאז עם משרד הבריאות ובשיתוף
כל קופות החולים .התוכנית מנוטרת מזה כ20-
שנה בסיוע ובמימון האגודה :החל בבדיקות האבחון
הרדיולוגיות בקבוצת היעד של נשים בגילאי ,75-50
דרך הפעולות הכירורגיות והאבחון הפתולוגי וכלה
בניטור במכונים האונקולוגיים של נשים שאובחנו
עם ממאירות .ראש התוכנית עד שנת 2013
היה פרופ' גד רנרט ,מנהל המחלקה לרפואת
הקהילה ואפידמיולוגיה במרכז הרפואי כרמל ,ויועץ
האגודה למלחמה בסרטן בנושא בקרת סרטן .את
התוכנית הארצית כולה יזמה וריכזה מטעם האגודה
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.
בשנת  2018אישר הוועד המנהל סיוע לתקופה
נוספת למשרד הבריאות ,בהפעלת מערך רשמים
ייעודים לבקרת האיכות של התוכנית הלאומית לגילוי
מוקדם של סרטן השד בישראל.

סיכום התוכנית הלאומית לאבחון
סרטן השד בישראל לשנת 2017
מאז הפעלת התוכנית ועד היום נוטרו במסגרתה למעלה
מ 7-מיליון בדיקות הדמיית שד ביותר ממיליון נשים,
מתוכן כ 200,000-בדיקות שבוצעו בניידת הממוגרפיה.
בשנת  ,2016דווח על  305,618נשים בנות 74-50
ללא היסטוריה אישית של סרטן שד שביצעו ממוגרפיה.
בסך הכול זוהו בשנת  2,822 ,2016מקרים חדשים
של סרטן שד בקרב נשים בנות  74-50ללא היסטוריה
אישית של סרטן שד ,מתוכן 356 :מקרים של סרטן
לא פולשני ( )DCISו 2,466-מקרים של סרטן חודרני.
מתוך המקרים של הסרטן החודרני ,ב)76.7%( 1,892-
לא הייתה מעורבות של בלוטות לימפה .כלומר ,בסך
הכול אובחנו כ 80%-בשלב מוקדם.
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לרגל חודש המודעות לסרטן השד  ,2017פרסמה
האגודה נתונים חדשים על מחלת סרטן השד בארץ
ובעולם .הנתונים הוצגו על ידי פרופ' ליטל קינן-בוקר,
סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות של
המשרד הבריאות ויו"ר הוועדה למניעה וגילוי מוקדם
של האגודה למלחמה בסרטן:
•סרטן השד הוא המחלה הממאירה השכיחה ביותר
בנשים בישראל (יהודיות ,ערביות' ,אחרות') ,ואחראי
לכשליש ממקרי הסרטן החדשים בשתי קבוצות
האוכלוסייה העיקריות .בשנת  2014אובחנו כ5,000-
חולות חדשות עם גידול בשד :כ 4,400-עם גידול
חודרני וכ 635-עם גידול ממוקד.
•עיקר התחלואה היא בנשים מעל גיל  ;50הסיכון
הגבוה ביותר נצפה בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות,
והוא גבוה יותר ביהודיות בהשוואה לערביות.
•המגמה העיתית של היארעות סרטן ממוקד של השד
בקרב יהודיות הייתה יציבה בשנים ,1980-1986
לאחר מכן נצפתה עלייה מובהקת (,)1991-2014
בקצב משתנה .בערביות נבחנה המגמה העתית
רק מאז  ,1990והייתה יציבה עד .2014
•ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן השד
בישראל בקרב נשים שאובחנו בתקופה 2005-2009
מהגבוהות במדינות ה 89.7% :OECD-בקרב יהודיות
ו 84.4%-בקרב ערביות.

ניידת הממוגרפיה של
האגודה למלחמה בסרטן
כחלק מתוכנית הסריקה הלאומית ,ובמטרה להעלות
את היענות הנשים לביצוע בדיקות ממוגרפיה בפריפריות
גיאוגרפיות וחברתיות ,רכשה האגודה בשנת  2001את ניידת
הממוגרפיה הראשונה 'מיכל' .מאז הפעלתה של הניידת
הוכחה חשיבות פעילותה בשטח .בעזרת ניידת 'מיכל',
צומצמו משמעותית הפערים בשיעורי ההיענות לבדיקה
בין המגזרים השונים ,כגון נשים חרדיות ועולות חדשות,
והתבטלו לחלוטין הפערים בין נשים יהודיות לערביות.
עקב הביקוש הרב לשירותי הניידת ,החלה לפעול
ב 2011-ניידת חדשה נוספת .שתי הניידות הופעלו בידי
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צוות מקצועי של אסותא מרכזים רפואיים ,בשיתוף
כל קופות החולים ,ובשנת  2015בוצעו כ30,000-
בדיקות בכ 140-יישובים רחבי הארץ .בשנת 2016
הופסקה פעילותה של הניידת הישנה בשל בלאי .תפעול
מערך ההסברה של הניידת בשנים  2015-2017היה
בסיוע תרומת קרן עזריאלי (ישראל) (ע"ר).
בנוסף לנתונים המעודדים בישראל שדווחו בשנים
האחרונות באמצעות האגודה למלחמה בסרטן ,הראה
סקר ארגון הבריאות העולמי כי ישראל עומדת בראש
הטבלה האירופית בשיעורי ביצוע הממוגרפיה ,תוך
צמצום פערים ,ובטבלה העולמית נמצאת ישראל בין
המדינות המובילות בשיעורי הריפוי של נשים מסרטן השד.

התחנות האזורית לגילוי מוקדם של סרטן השד
האגודה ממשיכה לסייע בהפעלת מספר תחנות
אזוריות לגילוי מוקדם של סרטן השד בפריפריה .תוכנית

ההדרכה הארצית למודעות לבריאות השד ולחשיבות
האבחון המוקדם של סרטן השד נערכת לכלל הנשים
בישראל .מאמצים רבים בנושא מושקעים במגזרים
שונים באוכלוסייה ,כגון במגזר הערבי ,בקרב עולות
חדשות ,במגזר החרדי ועוד .חומרי ההסברה של
האגודה למלחמה בסרטן מעודכנים ומופצים במאות
אלפי עותקים בעברית ,ערבית וברוסית.

מערך הרצאות אחיות מתאמות בריאות
השד בנושא מניעה וגילוי מוקדם של
סרטן השד ,אורח חיים בריא ופעילות
האגודה למלחמה בסרטן
אחיות מתאמות בריאות השד מעבירות לציבור הרחב
הרצאות מטעם האגודה – במטרה להעלות את
המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם של סרטן השד,
לשמירה על אורח חיים בריא העשוי להפחית את הסיכון
לחלות וכן לפעילותה של האגודה בישראל – למען
החולות ונגד המחלה .בשנת  2017התקיימו במסגרת
זו כ 40-הרצאות .ההרצאות מלוות בסיפור אישי של
מתנדבת 'יד להחלמה'® של האגודה למלחמה בסרטן
וחלוקת חומרי הסברה בנושא.

מחלת סרטן במשפחה –
מערכת ייעוץ למשפחות בסיכון גבוה

הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן

קרובי משפחה בדרגה ראשונה של חולה סרטן (מעי גס,
שד ,שחלה ,ערמונית ומלנומה) מצויים בסיכון גבוה לחלות
במחלה ,וייתכן כי מדובר במחלת סרטן על רקע תורשתי.
במשך  26שנים פועל שירות ייעוץ לסרטן משפחתי במסגרת
המרכז הארצי לבקרת סרטן .שירות זה התבצע בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן ,בניהולו של פרופ' גד רנרט ,מנהל
המחלקה לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה במרכז הרפואי כרמל,
ויועץ האגודה למלחמה בסרטן בנושא בקרת סרטן ,המהווה
יחידה ארצית של שירותי בריאות כללית בנושא.

המכונים העוסקים בגנטיקה של הסרטן ,ממשיכים בקיום
המחקר המשותף והרב-מרכזי בנושא הגנטיקה של סרטן השד
והשחלה בישראל ,ביוזמת ובסיוע האגודה למלחמה בסרטן .את
הקונסורציום מרכזת פרופ' אפרת לוי-להד מהמרכז הרפואי שערי
צדק ,ושותפים בו המרכזים הרפואיים שיבא ,רמב"ם,רבין ,תל
אביב ,וולפסון ,קפלן ,סורוקה ,שערי צדק ,יצחק שמיר (אסף
הרופא) ,גליל ,בני ציון והעמק (מידע נוסף על הקונסורציום
ופעילותו בפרק 'רישום ומעקב').

בתקופה זו עברו דרך השירות למעלה מ 12,958-משפחות,
שקיבלו ייעוץ ברמות עומק שונות .שירות ייעוץ ארצי זה מהווה
משאב מידע משמעותי הן לאוכלוסייה והן למקבלי ההחלטות
במערכת הבריאות העוסקים בתחום הסרטן.

תוכנית 'הסיכוי שבסיכון' ,להעלאת המודעות של חולות סרטן
שד ושחלה לחשיבות שבקבלת ייעוץ גנטי ,הוקמה בשיתוף עם
פרופ' אפרת לוי-להד וקרן  NCFוזוכה לכ 8,000-כניסות בשנה
לשאלון באתר האגודה למלחמה בסרטן באינטרנט.
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סרטן המעי הגס
במרץ  ,2018במסגרת חודש המודעות לסרטן המעי
הגס והחלחולת ,הוצגו על ידי האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף משרד הבריאות נתונים חדשים שדווחו על
ידי פרופ' ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז
הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות ויו"ר הוועדה
למניעה וגילוי מוקדם באגודה למלחמה בסרטן:
•בשנת  2015אובחנו  3,016מתושבי ישראל עם
סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת .בשנת 2015
היה סרטן המעי הגס והחלחולת הסרטן החודרני
השני בשכיחותו בקרב גברים יהודים ,אחרי סרטן
הערמונית; השני בשכיחותו בנשים יהודיות אחרי
סרטן השד; השני בשכיחותו בגברים ערבים אחרי
סרטן הריאה; והשני בשכיחותו בנשים ערביות
אחרי סרטן השד.
•שיעורי ההיארעות (מספר המקרים החדשים)
המתוקננים לגיל (ל )100,000-של סרטן המעי
הגס והחלחולת בשנת  2015היו  28.2ו24.0-
בגברים ובנשים יהודים ,בהתאמה .בקרב ערבים היו
השיעורים  26.3בגברים ו 21.6-בנשים ,ואילו בקרב
'אחרים' היו השיעורים המקבילים 42.6 ,ו.22.8-
•סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת הוא מחלה
שאופיינית לגיל המבוגר .הן ביהודים והן בערבים,
בשני המינים ,שיעורי ההיארעות עולים מאוד החל
מגיל  ,60והם הגבוהים ביותר בקבוצת הגיל .75+
בשנת  2015הגיל החציוני בעת האבחנה (הגיל
שמחצית החולים אובחנו לפניו ומחציתם לאחריו)
היה  70בגברים יהודים;  72בנשים יהודיות; 64
בגברים ערבים;  64בנשים ערביות;  65בגברים
'אחרים'; ו 69-בנשים 'אחרות'.
•ביהודים נבדקה התפלגות התחלואה גם לפי מקום
הלידה .בילידי אירופה-אמריקה ובילידי אפריקה נצפו
שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר בשנת :2015
השיעור המתוקנן לגיל ל 100,000-בגברים ובנשים
ילידי אירופה-אמריקה היה  36.6ו ,28.4-בהתאמה,
ובקרב ילידי אפריקה 27.5 ,בגברים ו 27.8-בנשים.
בקרב ילידי אסיה וישראל היו השיעורים המתוקננים
לגיל נמוכים יותר ודומים למדי :בילידי אסיה היו
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השיעורים  21.9בגברים ו 16.2-בנשים ,ובילידי
ישראל 21.7 ,ו ,20.0-בהתאמה.

השוואה בינלאומית
על פי נתוני ה ,OECD -ישראל ממוקמת במקום
ה 8-בעולם בהיארעות סרטן המעי הגס בקרב נשים
ובמקום ה 14-בקרב גברים .למרות ששיעור המקרים
החדשים בשנה גבוה ביחס לממוצע ה,OECD -
שיעור התמותה מסרטן המעי הגס בישראל נמוך
מממוצע ה.OECD -

נתוני התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס
משרד הבריאות נענה ליוזמת האגודה למלחמה בסרטן
ומפעיל מזה למעלה מעשור את התוכנית הלאומית
לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס.
התוכנית ,פועלת במתכונת דומה לתוכנית הלאומית
לאבחון סרטן השד ,ומבוססת על העובדה כי גילוי
בשלב מוקדם עשוי להעלות משמעותית את סיכויי
הריפוי וההחלמה .במסגרת התוכנית מוזמן כל אדם
מעל גיל  50על ידי קופת החולים בה הוא חבר,
לבצע אחת לשנה בדיקת דם סמוי בצואה .חולים
הנמצאים בסיכון גבוה זכאים לבדיקת קולונוסקופיה
בהתאם להמלצות הרופא .האגודה למלחמה בסרטן
מלווה מדי שנה את פעילות התוכנית הלאומית
במסע הסברה נרחב באמצעי התקשורת בחודש
מרץ  -חודש המודעות לסרטן המעי הגס (מידע נוסף
על פעילות ההסברה של האגודה בפרק 'הסברה
וקידום בריאות').
שיעור המאובחנים בשלב המחלה המוקדם עלה
מ 17% -ל 31% -ב 25 -השנים האחרונות ,ככל
הנראה כפועל יוצא של עליית שיעור ההשתתפות
בתוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי
הגס והחלחולת ,כמו גם עליית המודעות למחלה.
על פי התוכנית הלאומית למדדי איכות בקהילה,
כ 60%-מאוכלוסיית היעד לבדיקות הסינון נבדקו
בשנת  ,2015אך יש צורך בהגברת ההיענות.
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סרטן העור
למעלה מ 20-שנה שהאגודה למלחמה בסרטן
מקיימת את שבוע המודעות לסרטן העור במטרה
להעלות את מודעות הציבור לחשיבות מניעת נזקי
השמש ואבחון מוקדם של סרטן העור.
בפעילות ניתן דגש על הדרכת הציבור בכל הנוגע
להימנעות משהייה בשמש בשעות המסוכנות,
לשימוש בכל אמצעי ההגנה המסייעים בצמצום
החשיפה לשמש ולמודעות לחשיבות האבחון המוקדם.
במהלך שבוע העור ,יוצאת האגודה למלחמה בסרטן
במסע הסברה לציבור באמצעי התקשורת ,מפיצה
חומרי הסברה במוסדות ציבור וחינוך שונים (גנים,
בתי ספר ,מתנ"סים ועוד) ,ובשיתוף עם כל קופות
החולים ,מעמידה לרשות הציבור הרחב מערך ארצי
של כ 300-תחנות בדיקה ,המאוישות על ידי רופאי
עור וכירורגים פלסטיים ברחבי הארץ .השנה השתתפו
בשבוע המודעות אלפי ישראלים שביצעו בדיקות עור,
ונקבעו תורים רבים נוספים במהלך השנה.
ב מ א י  ,2 0 1 8ל ר ג ל ש ב ו ע ה ע ו ר  ,פ ר ס מ ה
האגודה למלחמה בסרטן הודעה לעיתונות ובה
הוצגו נתוני המחלה העדכניים ,מחקרים חדשים ועוד.
כמו כן ,קיימה האגודה מסע הסברה בתקשורת
ויישמה מגוון יוזמות חדשות וייחודיות נוספות (מידע
נוסף בפרק 'הסברה וקידום בריאות').
מעיקרי הנתונים המעודכנים של הרישום הלאומי
לסרטן ,במרכז הלאומי לבקרת מחלות ,שבמשרד
הבריאות ,אשר הוכנו על ידי פרופ' ליטל קינן-בוקר,
ד"ר ברברה סילברמן ,ג ב ' י ה ו ד י ת פ י ש ל ר
וגב' ריטה דכטיאר עולה כי:
•בשנת  2015אובחנו בישראל  1,674חולים חדשים
עם מלנומה של העור .רוב החולים היו יהודים;
שיעורי התחלואה בערבים נמוכים ביותר.
•לכשני שליש ( )1,115מהחולים החדשים היה גידול
חודרני; כשליש ( )559אובחנו עם גידול ממוקד.
הן עבור מלנומה חודרנית והן עבור מלנומה
ממוקדת של העור ,שיעורי התחלואה הגבוהים
ביותר נצפים בגיל המבוגר .ביהודים ילידי ישראל

וכן ילידי אירופה-אמריקה נצפו שיעורי התחלואה
הגבוהים ביותר.
•המגמות העתיות של מלנומה חודרנית של העור
ביהודים בישראל בשנים  1980-2015מצביעות על
עלייה מובהקת בגברים (אחוז שינוי שנתי=+5.4%
בשנים  ;1980-1993אחוז השינוי השנתי ירד
ל +0.9%-בשנים  .)1993-2015בנשים נצפתה
עלייה מובהקת בשנים ( 1980-1993אחוז שינוי
שנתי= ,)+4.1%ולאחר מכן ,בשנים ,1993-2015
המגמה התייצבה .ברוב מדינות העולם המערבי
נצפתה עלייה בשיעורי התחלואה.
•המגמות העתיות של מלנומה ממוקדת של העור
ביהודים בישראל בשנים  1980-2015מצביעות על
עלייה מובהקת בגברים בשיעור שנתי של  16.4%בין
 1980ל 1998-ובשיעור שנתי של  1.8%בין 1998
ל .2015-גם בנשים נצפתה עלייה מובהקת לכל
אורך התקופה ,בשיעור שנתי של  14.1%בין 1980
ל ,1998-שירד לשיעור שנתי של  2.3%בין 1998
ל .2015-מגמה זו מצביעה על מודעות לסיכון
למחלה ועל עלייה בשיעור הגילוי המוקדם שלה.
•נכון לסוף שנת  2015חיו בישראל כ6,992-
אזרחים שאובחנו עם מלנומה של העור בשנים
 4,675 :2011-2015מהם אובחנו עם מלנומה
חודרנית ממאירה ו 2,317-מהם אובחנו עם מלנומה
ממוקדת של העור.
•בשנת  2015נפטרו בישראל  185אנשים בישראל
ממלנומה חודרנית ממאירה של העור .עיקר התמותה
נצפתה בגיל המבוגר .בקרב ערבים בישראל ,שיעורי
התמותה ממלנומה של העור נמוכים מאוד.
•המגמות העתיות בשיעור התמותה ממלנומה
חודרנית ממאירה של העור ביהודים בישראל בשנים
 1980-2015מצביעות על יציבות בגברים ובנשים,
לכל אורך התקופה.
•על פי הנתונים של רישום הסרטן הלאומי91% ,
אובחנו בשלב מוקדם ,כך שאנו מצפים לשיפור
בנתוני התמותה בעתיד.
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השוואה בינלאומית
בהשוואה בינלאומית גברים מישראל הם במקום
ה 13-מבחינת ההיארעות ובמקום ה 8-מבחינת
התמותה .נשים מישראל הן במקום ה 20-מבחינת
ההיארעות ובמקום ה( 10-עם בריטניה) מבחינת
התמותה .בעבר ישראל הייתה במקום ה 3-בעולם,
כלומר חלה מניעה של ממש.

פרויקטים ותוכניות מחקר
לגילוי מוקדם
האגודה מעודדת הגשת הצעות לפרויקטים או למחקרים
בתחום הגילוי המוקדם .במסגרת פעילות הוועדה למניעה
וגילוי מוקדם ,בראשותה של פרופ' ליטל קינן בוקר,
אושרו השנה למימון הפרויקטים הבאים:
•ד"ר נועם ניסן ,מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא ,בנושא:
'גילוי מוקדם של סרטן השד בתקופת היריון והנקה,
באמצעות בדיקת דפוזיה ללא חומר נגוד :שיטה
חדשנית בדימות בתהודה מגנטית'.
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•ד"ר דנה צפת ,מהמרכז הרפואי הדסה ,בנושא:
'מיפוי הצלחות ומחסומים כשלב ראשון בתכנון מיזם
קהילתי של בתים נקיים מעישון בקרב האוכלוסייה
הערבית בישראל'.
•ד"ר מילנה פרנקל-מורגנשטרן ,מהפקולטה
לרפואה בגליל ,אוניברסיטת בר אילן ,בנושא' :אבחון
מוקדם של גידולים סרטניים במח ע"י שימוש בדנ"א
החופשי בדם החולה'.
•ד"ר שמואל טיאוסנו ,מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא,
בנושא' :הסיכון לממאירות בקרב חולים במחלות
אוטואימוניות  -ניתוח אפידמיולוגי של נתוני עתק'.
•ד"ר

שונית ארמון ,מהמרכז הרפואי שערי צדק,
בנושא' :בדיקת היתכנות של איסוף ביופסיה נוזלית
מהרחם כשיטה לגילוי מוקדם של סרטן שחלה'.

•ד"ר עירית אלון ,מהמרכז הרפואי ברזילי ,בנושא:
'מיקרוביום אורלי (של חלל הפה והלסתות) ככלי
לגילוי מוקדם של סרטן חלל הפה'.
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שיקום ורווחה

ימי עיון לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
מחלקת שיקום ורווחה מארגנת דרך קבע ימי
עיון במגוון נושאים הקשורים למחלות הסרטן
ולהשלכותיהן – כגון דרכי הטיפול ,תופעות הלוואי
והיבטים בהתמודדות החולה ובני משפחתו עם
המחלה .המשובים החיוביים והתגובות החמות
המתקבלים בתום ימי העיון ממחישים את חשיבותם
ומחזקים את הצורך להמשיך לקיים פעילות חשובה
זו מדי שנה בשנה.
את המחלקה מנהלת עו"ס אורית שפירא.

ימי עיון ארציים

על ארגון ימי העיון הארציים אחראית עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,בסיועה של לימור שרגא,
אחראית 'יד להחלמה'® ופרויקטים .ימי עיון אלה
מתקיימים על פי רוב בבית מטי – לזכרה של
מטילדה רקנאטי – מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ונפתחים בברכתה של מירי זיו ,מנכ''ל
האגודה למלחמה בסרטן.

יום עיון בנושא סרטן הערמונית
התקיים בספטמבר  .2017השתתפו בהתנדבות:
פרופ' אבישי סלע ,מנהל המחלקה האונקולוגית ,המרכז
הרפואי יצחק שמיר (אסף הרופא) שהנחה את יום העיון,
והמרצים ד"ר גל קרן-פז ,לנה קורץ אלמוג ,מטפלת
במיניות באגודה ,ד"ר מרק ויגודה ,ד"ר רענן ברגר
ופרופ' גלעד עמיאל .באדיבות החברות יאנסן בע"מ,
אסטלס פארמה בע"מ ואיזוטופיה בע"מ.

פרופ' נעמה קונסטנטיני והאמנית הגר שמידוב.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא גידולים נוירואנדוקריניים
התקיים בנובמבר  .2017השתתפו בהתנדבות:
ד"ר סימונה גלסברג ,מנהלת היחידה לגידולים
נוירואנדוקריניים ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם,
שהנחתה את יום העיון ,והמרצים ד"ר אורית טויטו,
ד"ר גלי פרל ,ד"ר אריה אריש וד"ר רוית גבע .באדיבות
חברת נוברטיס בע"מ.

יום עיון בנושא איכות חיים
התקיים בנובמבר  .2017השתתפו בהתנדבות:
ד"ר עופר כספי ,מנהל הרפואה האינטגרטיבית
ומנהל מרפאת מחלימים ע"ש ד"ר ישראל (רולי) יובל,
המרכז הרפואי רבין-בילינסון ,שהנחה את יום העיון,
והמרצים התזונאית לימור בן חיים ,ד"ר יאיר מימון,
ד"ר יהודה צדיק וד"ר אורה רוזנגרטן .באדיבות
החברות בריסטול מאיירס סקוויב בע"מ וטבע
תעשיות פרמצבטיות בע"מ.

יום עיון בנושא נשאות גנטית
התקיים בדצמבר  .2017השתתפו בהתנדבות:
ד"ר רונן ברנר ,מנהל המכון האונקולוגי ,המרכז
הרפואי וולפסון ,שהנחה את יום העיון ,והמרצים
ד"ר שני פאלוך-שמעון ,פרופ' תמר פרץ,
פרופ' איתן פרידמן ,ד"ר שרי ליברמן והפסיכולוגית
טלי יעקובי .באדיבות חברת אסטרהזניקה בע"מ.

יום עיון לנשים המתמודדות עם סרטן
השד – 'לחגוג את החיים'

יום עיון בנושא סרטן ריאה

התקיים באוקטובר  2017בכפר המכביה ,רמת גן.
השתתפו בהתנדבות :ד"ר שני פאלוך-שמעון ,מנהלת
היחידה לאונקולוגיה של השד ,המכון האונקולוגי,
המרכז הרפואי שערי צדק שהנחתה את יום העיון,
והמרצים פרופ' רינת ירושלמי ,ד"ר נעה אפרת בן ברוך,

התקיים בדצמבר  .2017השתתפו בהתנדבות :פרופ' ניר פלד,
מנהל המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי סורוקה ,שהנחה את
יום העיון ,והמרצים ד"ר עבד אגבאריה ,ד"ר מיה גוטפריד,
ד"ר נועם אסנה וד"ר מילטון סאוטה .באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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יום עיון בנושא סרטן המעי הגס
התקיים במרץ  .2018השתתפו בהתנדבות:
ד"ר עינת שחם-שמואלי ,מנהלת השירות לגידולי
מערכת העיכול ,המערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,שהנחתה את יום העיון ,והמרצים ד"ר רוית גבע,
ד"ר גלי פרל ,ד"ר רונן ברנר ,מירב דמארי והתזונאית
לימור בן חיים .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן שד גרורתי
יום עיון בנושא סרטן הכליה
ושלפוחית השתן
התקיים באפריל  .2018השתתפו בהתנדבות:
ד"ר וילמוש מרמרשטיין ,יו"ר האיגוד הישראלי
לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה ,מנהל שירות אונקו-
אורולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה ,שהנחה את יום
העיון ,והמרצים ד"ר זוהר דותן ,פרופ' עופר יוסיפוביץ,
ד"ר יניב שילה ,לנה קורץ אלמוג ,מטפלת במיניות
באגודה ,ד"ר ויקטוריה ניימן וד"ר דניאל קייזמן.
באדיבות חברת פייזר.

יום עיון בנושא לימפומה וCLL -
התקיים במאי  2018במרכז 'ישראל יפה בפארק' ,תל
אביב .השתתפו בהתנדבות :פרופ' משה מיטלמן ,מנהל
מחלקה פנימית ,המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי,
ויו״ר האיגוד הישראלי להמטולוגיה ולרפואת עירויים,
שהנחה את יום העיון ,והמרצים פרופ' דינה בן יהודה,
פרופ' עירית אביבי ,ד"ר אריאל אביב וד"ר משה ישורון.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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התקיים ביוני  2018במרכז 'ישראל יפה בפארק' ,תל
אביב .השתתפו בהתנדבות :פרופ' משה ענבר ,יועץ על
למערך האונקולוגי ,אסותא מרכזים רפואיים ,שהנחה
את יום העיון ,והמרצים ד"ר נעה אפרת בן ברוך,
ד"ר גיאורגיטה פריד ,ד"ר רינת ברנשטיין-מולכו,
התזונאית לימור בן חיים ודנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית
מרכז באגודה .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

דין וחשבון ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ 2018

ימי עיון אזוריים
אזור הצפון

בארגונה ובברכתה של אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס
מחוזית צפון ,האגודה למלחמה בסרטן .ימי העיון
בשפה הערבית התקיימו בשיתופו ובברכתו של
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית.

יום עיון בנושא חידושים בטיפול,
מידע וזכויות
התקיים ביולי  2017בסניף האגודה בצפת .בירכו:
תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה,
שולמית גנון ,יו"ר סניף צפת ואיריס מנחם,
מנהלת מנהל מרחבי ,מכבי שירותי בריאות .הרצו
בהתנדבות :פרופ' גמאל זידאן ,עו"ס עינב גפן גלוזמן
ויהודית מנחם ,ביטוח לאומי .באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא התמודדות
עם סרטן השד

האחות לבנה ברנשטיין ,הפסיכולוג איתן ארדיטי
וחני שפר ,מחלימה מסרטן השד .באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן ריאה
התקיים באפריל  2018בקריה הרפואית לבריאות
האדם רמב"ם .השתתפו בהתנדבות :ד״ר מירה וולנר,
מנהלת השירות לגידולי ריאה ,המערך האונקולוגי,
הקריה הרפואית רמב״ם ,שהנחתה את יום העיון,
פרופ' גיל בר סלע ,סגן מנהל המערך האונקולוגי
ומנהל היחידה לטיפול תומך ,הקריה הרפואית
רמב״ם ,אורנה בן יעקב ,מנהלת הסיעוד בחטיבה
ההמטו-אונקולוגית ,הקריה הרפואית רמב״ם
ועו"ס אריאלה ליטביץ שרמן ,שפתחו את יום העיון
בדברי ברכה ,והמרצים ד"ר קונסטנטין גורביץ,
ד״ר עמית כץ ,ד״ר היתם נסראללה ,המדריך
גור קריינדלר ,ד״ר מור מושקוביץ ,האחות
טובה שחר אדלר ועו"ס סבטלנה בזיליאנסקי.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא איכות חיים לחולי סרטן

התקיים באוקטובר  2017באולם סינמאנא בנצרת,
בהנחיית פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה
הערבית .השתתפו בהתנדבות :ד"ר רימון מנסה,
מנהל מרכז בריאות השד ,בית החולים המשפחה
הקדושה נצרת ,שפתח את יום העיון בדברי ברכה,
והמרצים ד"ר סמיח יוסף ,ד"ר סלמא אבו פול,
עו"ס חנאן קאסם עבד אלהאדי ,איב ח'ורי ,דיאטנית
קלינית ,ד"ר סאלם בלאן ,ג'ורג' עסלי ,מדריך פעילות
גופנית והסטנדאפיסטים רנין בשאראת וחנאן חלו.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

בארגונה ובברכתה של דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית
מרכז ,האגודה למלחמה בסרטן.

יום עיון בנושא סרטן השד

יום עיון בנושא סרטן השד

התקיים בנובמבר  2017במרכז הרפואי פדה פוריה.
השתתפו בהתנדבות :ד"ר ארז און ,מנהל המרכז רפואי
פדה פוריה ,עו״ד הלן מלכה-זאבי ,מנהלת הסיעוד,
המרכז הרפואי פדה פוריה ,וד״ר סוהיל נסראללה ,מנהל
המכון האונקולוגי ,המרכז רפואי פדה פוריה שפתחו
את יום העיון בדברי ברכה ,והמרצים ד״ר פינה ויגדר,
ד״ר משה זילברמן ,ד״ר ערן בר מאיר ,לילך פלד-פרץ,
יועצת גנטית ,הנטורופטית פרימוורה סלע,

התקיים בדצמבר  2017במרכז הרפואי וולפסון .השתתפו
בהתנדבות :ד"ר אריה יודיץ ,מומחה בכירורגיה כללית
וכירורגיה של השד ,המרכז הרפואי וולפסון ,שהנחה
את יום העיון ,ד"ר זהבית זיו-נר ,מנהלת המרכז
הרפואי וולפסון ,פרופ' חוליו ויינשטיין ,יו"ר הוועדה
לקידום הבריאות ,המרכז הרפואי וולפסון ולידיה ריחני,
מנהלת הסיעוד ,המרכז הרפואי וולפסון שפתחו את יום
העיון בדברי ברכה ,והמרצים האחות דיאנה מושייב,

התקיים במאי  2018במלון לאונרדו פלאזה טבריה.
ברכו :יוסי בן דוד ,ראש העיר טבריה ,דליה סלוצקי ,יו"ר
סניף טבריה באגודה ועו"ס אריאלה ליטביץ שרמן .הרצו
בהתנדבות :ד"ר אבי פרץ ומדריך היוגה עמי נתן גרוסמן.
באדיבות מלון לאונרדו פלאזה.

אזור המרכז
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ד"ר טלי ארזי קליימן ,ד"ר נטליה קרמינסקי,
ד"ר מיכאל איצקסון ופרופ' רזיאל אריה .באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

ד"ר ברסוק דפנה ,ד"ר יונינה טובה ופרופ' לאה בידר.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן ריאה ומעי גס
התקיים בפברואר  2018במרכז הרפואי וולפסון.
השתתפו בהתנדבות :ד"ר רונן ברנר ,מנהל המכון
האונקולוגי ,המרכז הרפואי וולפסון ,שהנחה את יום
העיון ,והמרצים פרופ' אורן פרוכטר ,ד"ר בני צוקרמן,
ד"ר נעם אסנה ,ד"ר יונה אבני ,ד"ר מרדכי שמעונוב
ועו"ס דנה רכבי הלר .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא 'היום שאחרי -
כנס מחלימים'
יום עיון בנושא סרטן השד
התקיים בינואר  2018בבית החולים אסותא -
רמת החייל ,תל אביב .השתתפו בהתנדבות:
ד"ר דורית טקס מנובה ,מנהלת בית החולים
אסותא  -רמת החייל ,שפתחה את יום העיון בדברי
ברכה ,והמרצים עמית לרון וד"ר נעמה הירשברגר,
פסיכולוגים ,הדיאטנית לימור מרדי-טילבור ,המטפל
ברפואה משלימה אייל גבאי ,עו"ס דנה רכבי הלר,
האחות הראשית של האגודה ליויה כסלו ,האחות
בתיה חיים ,עו"ס תרזה קנת ,ד"ר אירנה ז'יבליוק,

התקיים ביוני  2018במרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי .השתתפו בהתנדבות :פרופ' עירית אביבי,
מנהלת המערך ההמטולוגי ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי ,וד״ר דנה ברנע ,מנהלת מרפאת
מחלימים ,המערך ההמטולוגי והאונקולוגי ,המרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,שפתחו את יום
העיון בדברי ברכה ,והמרצים עו"ס דנה רכבי הלר,
פרופ' נעמה קונסטנטיני ,המיקרוביולוג יותם סואץ,
סיפור אישי של המחלימה איזבל מייקל ,הרפלקסולוגית
שמרית מנור ,סיפור אישי של המחלים אמיר פלג
והופעה של הזמר אוהד חיטמן.

'יד להחלמה'® של
האגודה למלחמה בסרטן
ב'יד להחלמה' ® מתנדבות נשים המתמודדות
עם סרטן השד ,שהוכשרו להעניק תמיכה ,מידע
וליווי לחולות סרטן השד .מחלקת השיקום של
האגודה למלחמה בסרטן מלווה את המתנדבות
לאורך השנה ומארגנת עבורן השתלמויות ,מפגשים
מקצועיים וימי גיבוש .על הפעילות אחראית
לימור שרגא.

הרצאות לאנשי מקצוע ולציבור הרחב
במהלך השנה משתפות מתנדבות 'יד להחלמה'
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®

בסיפורן האישי במסגרות שונות ,כחלק מהרצאות
בנושא 'סרטן השד :הפחתת הסיכון לחלות ואמצעים
לאבחון מוקדם' .ההרצאות ניתנות בהשתלמויות
לאנשי מקצוע ,במפגשים במרכזים רפואיים
ובקופות חולים וכד' .חלק מההרצאות ניתנות
בשיתוף מחלקת הסברה וקידום בריאות .השנה
התקיימו הרצאות בסניפי ביטוח לאומי וחברת
חשמל ברחבי הארץ ,חברות פרטיות ,סניפי מכבי
שירותי בריאות ,חברות תרופות ועוד .בשנה זו,
הרצו מתנדבות הפרויקט כ 180-שעות.

דין וחשבון ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ 2018

השתתפות באירועים וכנסים
במהלך השנה מתנדבות 'יד להחלמה'® נוטלות חלק
בכנסים שונים בארץ ובחו"ל ,במטרה לקדם את
®
המאבק בסרטן השד .בנוסף ,מתנדבות 'יד להחלמה'
משתתפות באירועים ,השקות ומופעים שונים במטרה
לקדם את המודעות לנושא סרטן השד ואת פעילותן
המבורכת של המתנדבות .בשנה זו ,עמד מספר שעות
ההתנדבות באירועים ובכנסים על כ 1,000-שעות.

סרטן השד מרחבי הארץ ,שיצרו קשר ראשוני עם 'יד
להחלמה'® .המתנדבות דורשות בשלומן ומחזקות אותן
בהמשך תהליך ההתמודדות ,מעדכנות אותן בפעילויות
האגודה למלחמה בסרטן הרלוונטיות עבורן ,ובעת הצורך
מפנות להמשך טיפול לעובדות הסוציאליות המחוזיות .בעת
הצורך ,מבקרות המתנדבות את הנשים שמתמודדות עם
המחלה ומעניקות להן ייעוץ ותמיכה .סך שעות פעילויות
התמיכה והמעקב הטלפוני עמד על כ 9,420-שעות.

מפגשי הדרכה
מחלקת שיקום ורווחה של האגודה מקיימת מפגשי
הדרכה למתנדבות הפרויקט .בספטמבר  2017התקיימו
מפגשי הדרכה בנושא 'שירותי האגודה למלחמה בסרטן'
העומדים לעזרתן של המתנדבות במסגרת התנדבותן.
®
כמו כן ,משתתפות המתנדבות בכנס 'יד להחלמה'
המעניק מידע ועדכונים .סך שעות מפגשי ההדרכה
(טלפונית ופרונטלית) לשנה זו עמד על כ 1,640-שעות.

השתתפות בפרויקטים ואירועים של האגודה

תמיכה ומעקב טלפוני
מתנדבות 'יד להחלמה' ® ,אביגיל ימיני ,רותי גיל,
חווה לאופר ,טובה אקר וברכה אדלר משוחחות בין
אחת לארבע פעמים בחודש ,עם נשים המתמודדות עם

במהלך השנה ,המתנדבות נוטלות חלק בפרויקטים
של האגודה למלחמה בסרטן בתחום השיקום והרווחה
כגון :נופש המשפחות של האגודה בקיץ ,סדנאות
'מחלימים לחיים בריאים'®' ,להיראות טוב ,להרגיש טוב
יותר'® ועוד .סך שעות פעילות המתנדבות בפרויקטים
עמד בשנה זו על כ 1,600-שעות.
סך כל שעות פעילות המתנדבות לשנה זו עמד
על כ 13,840 -שעות.

הכנס השנתי של מתנדבות 'יד להחלמה'

®

במאי  2018נערך הכנס השנתי של מתנדבות 'יד להחלמה'® במרכז 'ארץ ישראל היפה' ,תל
אביב .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן בירכה בתחילת האירוע את המתנדבות והודתה
להן על פעילותן הענפה .התקיימו הרצאות בנושאים' :עדכונים בטיפול בסרטן השד' מאת
ד"ר שני פאלוך-שמעון ,מנהלת יחידת השד ,המרכז הרפואי שערי צדק' ,גנטיקה ותורשה' מאת
ד"ר רינת ברנשטיין-מולכו ,מומחית לאונקולוגיה וגנטיקה ,יחידת השד ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא
ו'פחד מהישנות המחלה' מאת ד"ר שלומית פרי ,מנהלת השירות הסוציאלי לשעבר במרכז דוידוף,
המרכז הרפואי רבין-בילינסון .לקראת סיום ,נהנו המשתתפות בכנס מארוחת צהריים חגיגית
וממופע סטנדאפ של הסטנדאפיסטית נגה ד'אנג'לי .הכנס אורגן על ידי עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה ונערך באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

כנס 'אירופה דונה'
באוקטובר  2017נערך כנס
'אירופה דונה' בלובליאנה,
סלובניה .את האגודה ייצגה
אתי קמחי לוי מ ת נ ד ב ת
'יד להחלמה' ® המתמודדת
עם מחלת סרטן שד גרורתי
יחד עם רינה דיכל ,אחות
אונקולוגית ומומחית קלינית
בטיפול פליאטיבי באגודה.
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סדנאות ,פעילויות ושירותים
לרווחתם של חולי סרטן ומחלימים
'להיראות טוב –
להרגיש טוב יותר'
ע"ש ד"ר פרנסין רובינסון ז"ל
®

פרויקט שיזמה ד"ר פרנסין רובינסון ( )Phdז"ל ,אותו
ניהלה בהתנדבות ,בריכוזה של סילויה אלשוילי.
במסגרת הפרויקט זוכים חולי סרטן לטיפול של
קוסמטיקאיות ,פאניות ,מאפרים וספרים המגיעים
בהתנדבות למכונים האונקולוגיים ,למחלקות אשפוז-
יום בבתי החולים ,לסניפי האגודה למלחמה בסרטן,
וכן בקהילה ובמסגרת שירות הוספיס-בית של
האגודה למלחמה בסרטן .את הפרויקט מובילים
בהתנדבות  55אנשי מקצוע מתחום היופי והטיפוח,
ובכל שנה משתתפות בו מעל  4,000נשים וגברים
מרחבי הארץ .השירות פועל כיום ב 40-מרכזים
רפואיים ובקהילה ברחבי הארץ.

רפואיים ובקהילה .כמו כן ,מתקיים שיתוף פעולה בין
האגודה למלחמה בסרטן לבין החברות :ירין שחף,
לוריאל ישראל ,אלקליל בע"מ ואיל מקיאג' אשר
מספקות בהתנדבות הדרכות טיפוח ואיפור בסניפים
על ידי מאפרות החברה.

במהלך השנה ,מתקיימות סדנאות למתנדבות
בפרויקט אנושי ומקצועי זה ברחבי הארץ ,במרכזים

חדרי טיפוח והשאלת פאות בסיוע האגודה למלחמה בסרטן
את חדר הטיפוח והשאלת הפאות בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,פוקדות מטופלות רבות ,המגיעות להתאמת פאה ,או
להשאלת פאה ללא תשלום .התרגשותן ושמחתן של המטופלות
מחממת את הלב כל פעם מחדש .מרכזי טיפוח נוספים פועלים בסניפי
מגדל העמק ויקנעם של האגודה למלחמה בסרטן.
במספרה ,שנמצאת במטה
האגודה ,המטופלות נפגשות
עם הפאנית המתנדבת
באדיבות 'רבקה זהבי פאות'.
המספרה פתוחה פעם
בשבועיים בימי שלישי.
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פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'

®

הפרויקט 'צעדים לאיכות חיים'® מנוהל ומופעל על
ידי עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום
ורווחה ,האגודה למלחמה בסרטן ,רינה דיכל ,אחות
אונקולוגית ומומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה
וליויה כסלו ,האחות ראשית של האגודה למלחמה בסרטן.
סילויה אלשוילי משמשת כמרכזת האדמיניסטרטיבית
של הפרויקט.
האחראית על 'צעדים לאיכות חיים' ® ,והסמכות
המקצועית בפרויקט זה המייעצת בנושא לאגודה
בהתנדבות ,היא פרופ' נעמה קונסטנטיני ,מומחית
ברפואת משפחה ורופאת ספורט ,מנהלת המרכז
לרפואת ספורט ,המרכז הרפואי שערי צדק .פרויקט
'צעדים לאיכות חיים'® פועל החל משנת  2007ברמה
הארצית ,ומטרתו לחשוף את האנשים שחלו בסרטן -
מבוגרים ,ילדים ומלוויהם ,ליתרונות הבריאותיים הגלומים
בפעילות הגופנית ,עידוד פעילות מתוכננת ומובנית
בשגרת חייהם ובנוסף הענקת ייעוץ וליווי מקצועי
לאלה שיבחרו להשתלב בפרויקט.
התוכנית כוללת מתן הדרכה קבוצתית על ידי אנשי
מקצוע מתחום הפיזיותרפיה .כל משתתף מקבל
חוברת הסבר וממתח גומי על מנת שיוכל לבצע את
התרגילים גם בביתו.

עד סוף שנת  2017הפרויקט הופעל ב 19-מרכזים
רפואיים במערך האונקולוגי וההמטולוגי של המרכזים
הרפואיים ובחלקם גם במחלקות גניקואונקולוגיה וקרינה.
ב 2017-נטלו חלק בפרויקט כ 11,000-מטופלים.

סדנאות 'מחלימים לחיים
בריאים'®

הסדנה נועדה ללוות מחלימים ממחלת הסרטן
בהתמודדות לאחר המחלה ,לשפר את איכות חייהם,
להדריכם להרגלים בריאים ולעודדם לחזור לחיים אישיים
וקהילתיים פעילים .המשתתפים לוקחים חלק בסדרת
מפגשים ,בהנחיית אנשי מקצוע בנושאים שונים :חזרה
לשגרה ולמשפחה ,לאינטימיות ומיניות ,בריאות שלאחר
הטיפולים והתמודדות עם תופעות לוואי ,ביצוע פעילות
גופנית מותאמת למחלימים מסרטן ,תזונה מותאמת
בזמן המחלה ולאחריה ורפואה משלימה לחולים
ולמחלימים .במשך השנה מתקיימות עשרות סדנאות
ברחבי הארץ ,במרכזי התמיכה ובסניפים ,בארגונן
של מנהלות מרכזי התמיכה והעובדות הסוציאליות
המחוזיות באגודה למלחמה בסרטן .הפעילות
מיועדת לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם,
וההשתתפות בה היא ללא תשלום .בשנה האחרונה
התקיימו עשרות סדנאות בצפון ,במרכז ובדרום הארץ,
בעברית ,ברוסית ובערבית.

פעילויות לילדים ולצעירים חולי סרטן
נופש המשפחות של
האגודה למלחמה בסרטן במלון שפיים
האגודה למלחמה בסרטן קיימה גם השנה בחודש
אוגוסט את נופש המשפחות המסורתי ,בהשתתפות
למעלה מ 90-משפחות .הילדים והוריהם הגיעו
למלון בשפיים לשלושה ימים של כיף ,מנוחה וניתוק
מהמחלה והטיפולים ,שאפשרו להם לאגור כוחות
להמשך ההתמודדות הארוכה והמורכבת.
משפחות שאחד מילדיהן מאובחן כחולה סרטן עוברות
פעמים רבות טלטלה ושגרת החיים שלהן נפגעת ,בעיקר
כשכל בני המשפחה מתמקדים בילד החולה ובטיפול בו.

נופש המשפחות שמקיימת האגודה למלחמה בסרטן
בכל קיץ ,מזמן לילדים החולים ,לאחיהם ולהוריהם
כמה ימים של רגיעה והנאה בחיק המשפחה.
בנופש השתתפו משפחות יהודיות וערביות ,דתיות
וחילוניות ,עולים חדשים וותיקים ,שהגיעו מיישובי
הפריפריה בדרום ובצפון וממרכז הארץ .הילדים
ומשפחותיהם נהנו מלינה ומכלכלה מלאה במלון,
על כל מתקניו ,למשך שלושה ימים ,שכללו בילוי
בפארק המים שפיים ותוכנית אמנותית עשירה
ומגוונת .לרשות המשפחות עמדו מתקני מתנפחים,
סרטים ,הצגות ,תחרות כישרונות צעירים וסדנאות
שונות .הפעילויות השונות כללו סדנת הפעלות
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אינטראקטיביות ,מופעים ,משחקי חברה ,הופעות
אמנים ,סדנת קרקס ולהטוטים ועוד מגוון פעילויות
לילדים שהשכיחו לרגע את קשיי המחלה.

להם בהשלמת החומר הנלמד בבית הספר .מטרתו
העיקרית של הפרויקט הינה לסייע לילד החולה לא
להישאר מאחור למרות מחלתו.

את הנופש ליוו עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה של האגודה ,מיכל קהלני ,רכזת מחלקת
שיקום ורווחה ופרויקטים לילדים באגודה ,לימור שרגא,
אחראית 'יד להחלמה'® ופרויקטים ,דנה רכבי הלר,
עו"ס מחוזית מרכז באגודה ,ומלי ויינבך ,אחראית
אדמיניסטרטיבית במחלקת שיקום ורווחה באגודה.

פרויקט 'השלמת חומר נלמד' נפתח מדי שנה ביולי.
השנה נוצר קשר עם כ 407-ילדים (מגיל  5ועד
 )18והוריהם .במשך השנה הצטרפו ילדים חדשים,
בהתאם לזמן גילוי המחלה.
העובדות הסוציאליות של האגודה מקיימות לאורך
כל שנת הלימודים ,קשר שוטף ורציף עם הילדים
שמצבם הבריאותי אינו מאפשר כרגע לימודים בפועל,
על מנת לאפשר סביבה תומכת והתחלת לימודים
ברגע המתאים.
כ 150-סטודנטים ברחבי הארץ פועלים כל השנה
ומסייעים בהשלמת חומר לימוד לילדים הנעדרים
מבית הספר בשל המחלה והטיפולים ,במטרה לאפשר
להם שילוב קל ומהיר כשיחלימו ויחזרו למסגרת בית
הספר .הסטודנטים נמצאים בקשר ישיר עם בית הספר
ועוזרים לילדים בהתמודדות עם חומר הלימוד שנלמד
בכיתה ,אותו עליהם להשלים בשל היעדרותם בעקבות
המחלה והטיפולים .תגובות החונכים ומשפחותיהם
של הילדים חיוביות מאוד ,מחממות את הלב ונותנות
כוח להמשך הדרך.

ליווי חברתי-לימודי

השלמת חומר נלמד -
'ניצוץ של תקווה'®
את פרויקט השלמת חומר נלמד – 'ניצוץ של תקווה'
אותו מממנת האגודה ,מרכזת מיכל קהלני ,רכזת
פרויקטים לילדים במחלקת שיקום ורווחה של האגודה.
במסגרת פרויקט זה ,עומדים חונכים בעלי כישורים
מתאימים שהודרכו לנושא ,לרשות הילדים חולי הסרטן
הנעדרים תכופות מבית הספר ,בגין מחלתם ,ומסייעים
®
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סטודנטים מלגאים המשובצים במערך התמיכה של
האגודה למלחמה בסרטן מסייעים לאנשים בודדים
חולי סרטן ,לילדים חולי סרטן ,לילדים בריאים שאחד
מהוריהם חולה בסרטן ,לאחים בריאים לילדים חולי
סרטן ,או במחלקות האונקולוגיות השונות .בפרויקט
משתתפים סטודנטים מתוכניות ! ,IMPACTשח"ק
והישג .עו"ס דליה שטרן היא הרכזת הארצית של
הפרויקט והוא מתבצע בליווי ובהדרכה מקצועית
של העו"סיות המחוזיות באגודה – דנה רכבי הלר
במרכז ,אריאלה ליטביץ שרמן בצפון ומירי מור יוסף
בדרום ,שמנחות ומלוות את הסטודנטים לאורך
השנה בהתאם לאזור המגורים .בנוסף לקשר האישי
המתקיים עם הסטודנט לאורך השנה מתקיימים
שני מפגשים קבוצתיים בכל אחד מהמחוזות בארץ.
המפגשים נותנים לסטודנט הזדמנות לשתף בחוויות,
בהתלבטויות ,בקשיים ,בתחושת הסיפוק ובתרומה
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האישית והחברתית הכרוכה בפעילות .הפרויקטים
מתנהלים בין החודשים ספטמבר-יוני.
מלגת IMPACT! 2017-2018
פרויקט של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף ובהתנדבות
מלגאי תוכנית המלגות ! IMPACTשל ארגון ידידי
צה"ל בארה"ב ובפנמה (  .)FIDFהשנה ,התנדבו
במסגרת התוכנית  118סטודנטים מכל רחבי הארץ,
שהעניקו שעות פעילות למען הקהילה ,באמצעות
האגודה למלחמה בסרטן .גובה המלגה הוא 4,000$
עבור כל שנת לימוד למשך כל שנות התואר .במסגרת
התוכנית ,הסטודנטים מתנדבים בקהילה ,בליווי ובהדרכה
צמודה של עובדת סוציאלית מטעם האגודה.

הפעילות נעשית בתיאום אישי בין המלגאי ובין
משפחת החולה ,על פי צורכי המשפחה ותוכנית
הלימודים של המלגאי.
מלגאים רבים של התוכנית מתארים את תקופת
ההתנדבות באגודה למלחמה בסרטן כתהליך של
התבגרות ,העצמה אישית ,קבלת פרופורציות לחיים
ותחושה של סיפוק והגשמה.
רבים ציינו כי חשו הצלחה על כך שלא רק הצליחו
ליצור קשר עם חולה סרטן ולסייע לו ,אלא גם התמודדו
עם חששותיהם בנוגע לקרבה רבה למחלת הסרטן.
בסוף חודש יוני  2018סיימו הסטודנטים את מכסת
שעות הפעילות  130 -שעות פעילות לכל סטודנט.
משמעות הדבר היא ,שבתום שנת הפעילות תרמו
הסטודנטים השנה  15,340שעות לקהילת חולי
הסרטן ובני משפחותיהם בישראל.

מלגת שח"ק 2017-2018
מלגת שח"ק – שירות חברתי-קהילתי ,היא מלגה
המוענקת ממשרד הקליטה לסטודנטים עולים .מטרת
המלגה היא לעזור לסטודנטים לממן את התואר
הראשון ובמקביל להיקלט ולהשתלב בחברה ,באופן
של פעילות ותרומה לקהילה .הסטודנטים נדרשים
לתרום  120שעות פעילות עד סוף חודש מאי מדי
שנה .השנה התנדבו בפרויקט שח"ק כ 15-סטודנטים,
שעד סוף שנת פעילות  2018תרמו כ 1,800-שעות
לקהילת חולי הסרטן ובני משפחותיהם.
מלגת הישג 2017-2018
קרן הישג היא קרן מלגות לימודים ,המעניקה מדי שנה
מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים
בצה"ל .המלגה כוללת מימון שכר הלימוד לתואר ראשון
וכן תמיכה חודשית להוצאות קיום .במסגרת התוכנית על
הסטודנטים לבצע שעות פעילות בהיקף של  130שעות
בכל שנת לימודים .השנה התנדבו באגודה למלחמה בסרטן
 15סטודנטים .בסוף חודש יוני  2018סיימו הסטודנטים
את מכסת שעות הפעילות ,שעמדו על כ 1,950-שעות
לקהילת חולי הסרטן ובני משפחותיהם.

שירות ייעוץ ,תמיכה והדרכה ארצי
לילדים עם גידולי מוח
ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית בתחום הנוירו-
פסיכו-אונקולוגיה ,עוסקת במסגרת עבודתה במחלקת
השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן ,במגוון רחב
של פעילויות המסייעות בתהליך השיקום והשילוב של
ילדים המתמודדים עם גידולי מוח :ייעוץ פסיכולוגי ראשוני
לילדים החולים להוריהם ולצוותים בקהילה ,הדרכת
הורים ,אבחונים נוירופסיכולוגיים ,הדרכת סטודנטים
להתמחות שיקומית וטיפול רגשי לילדים מחלימים.

פרויקט 'תנו לילדים את העולם'
לזכרה של מירי שטרית
במסגרת הפרויקט ,טסו עד דצמבר 10 ,2017
משפחות להן ילד חולה סרטן ,הנמצא בשלבי מחלה
מתקדמים ,לשבוע ימים בכפר הילדים תנו לילדים
את העולם באורלנדו שבארה"ב.
האגודה למלחמה בסרטן מודה לחברת אל על על
אדיבותה ברכישת כרטיסי הטיסה לבני המשפחה.

41

במהלך השהייה ,ביקרו המשפחות בפארקים השונים
ונהנו מכניסה חינם למתקנים ולאטרקציות נוספות
באדיבות כפר הילדים .Give Kids The World
תודתנו נתונה לנציגות הכפר בארץ ולחברת נסיעות
פלסקוב על הליווי והעזרה בקיום הפרויקט ,מעל
ל 20-שנה ברציפות.
הפרויקט המרגש וההדים המתקבלים מהמשפחות,
שזו לעתים החוויה המהנה האחרונה שלהם יחד
כמשפחה ,מחממת את הלב ומחזקת את חשיבותו
של הפרויקט הייחודי ,שאותו מרכזת פרידה קורנברוט,
קלינאית תקשורת ארצית באגודה.

פרויקט 'מחשב לילד חולה סרטן'
במסגרת הפרויקט ,מעניקה האגודה במהלך כל שנת
לימודים עשרות מחשבים ניידים אישיים לילדים חולי
סרטן (מגיל תשע ומעלה) ,שאין בביתם מחשב ושאין
באפשרות משפחתם לרכוש עבורם מחשב .חלוקת
המחשבים מתבצעת בכל רחבי הארץ ,כדי לאפשר
לילדים לשחק ,ללמוד ולשמור על קשר עם חבריהם
ועם מוריהם ,גם בהיותם מרותקים למיטת חולים.
מלי ויינבך ,אחראית על הפרויקט ,שהשנה (תשע"ח)
הוענקו במסגרתו כ 52-מחשבים לילדים חולי סרטן.
דיוויד מוס-רנדל ,מנהל מחלקת המחשוב באגודה,
בסיועו של קוסטיה דנישבסקי ,ממחלקת המחשוב,
דאגו להתקנה של המחשבים .כמו כן ,דואגת מחלקת
המחשוב לילדים מתחת לגיל תשע ,אשר בשל גילם
הצעיר אינם זכאים לקבל מחשב אישי נייד ,ומספקת
להם במקום  -מחשב נייח אישי משודרג.
אבנר דוד ,מנהל מחלקת המשק באגודה סייע
בחלוקת המחשבים ברחבי הארץ.
פעילות זו מתאפשרת בסיוע קרן אביגדור בן אליעזר ז"ל
וקרן פישל איסר ז"ל.

פרויקט 'מעגלים שקופים של כוח'
דרך משחק ,כתיבת סיפור חיים והפעלות שונות
מנסה צוות תיאטרון הכרכרה ,בהנחיית ארז משולם,
להקל על ילדים חולי סרטן בזמן הטיפולים ולסייע להם
בהתמודדות ובחזרה לשגרת החיים הרגילה .הפרויקט
פועל במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים.
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ימי כיף ופעילויות לילדים חולי סרטן ולילדים
שאחד מהוריהם מתמודד עם מחלת הסרטן
הפעילויות נערכות בריכוזה של מיכל קהלני ,אחראית
פרויקט לילדים באגודה.
בדצמבר  ,2017במהלך חג החנוכה ,תרמה מחלקת
האירועים של עיריית תל אביב-יפו כרטיסים עבור
ילדים חולי סרטן ,למופעי 'סטורי של פסטיגל' ו'מותק
הטרול הקסום' .כ 250-כרטיסים חולקו בין המחלקות
האונקולוגיות במרכזים הרפואיים ברחבי הארץ .אירועים
אלו מסייעים לילדים ולבני משפחותיהם להפיג מתח
וחרדה ,דבר המסייע בשיקום הילדים ומשפחותיהם.
ביוני  2018קיימה האגודה יום כיף למשפחות
המתמודדות עם מחלת הסרטן במלון דיוויד ריזורט-ים
המלח .יום הכיף כלל שימוש במתקני המלון :בריכה
חיצונית ,ספא ,בריכת מי מלח חיצונית ופנימית,
סאונה ,ג'קוזי וחדר כושר ,מופע של צוות הבידור של
המלון וארוחת צהריים עשירה במלון .יום הכיף אורגן
על ידי מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה,
ונערך באדיבות דיוויד ריזורט-ים המלח.

קבוצת 'בוגרים צעירים יוצאים לחיים'

®

קבוצת 'בוגרים צעירים יוצאים לחיים'® ממשיכה לקיים
את מפגשיה ופעילויותיה בבית מטי ,בהנחייתה של
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה ועו"ס ענת זכאי .הקבוצה ,שנועדה לחולים
צעירים בני  ,35-20רווקים ורווקות ,שחלו בנקודת זמן
בעייתית במיוחד ,מהווה את בסיס ההשראה ,הכוח
והתמיכה החשובים כל כך בתהליך החזרה לחיים
'רגילים' של צעירים שחלו בסרטן בתחילת דרכם
העצמאית כבוגרים .הקבוצה ,שאליה מצטרפים כ60-
משתתפים חדשים בכל שנה ,נפגשת עם עובדות
סוציאליות למפגשי תמיכה אחת לשבוע במרכז 'חזקים
ביחד'™ בבית מטי בגבעתיים ,ובנוסף מקיימת הדרכות
והתנדבות הדדית לבוגרים צעירים חדשים.

מפגשי מידע ,עדכון וליווי של עובדות
סוציאליות מחוזיות באגודה
העובדות הסוציאליות המחוזיות באגודה מקיימות הדרכות
בנושא זכויות ושירותים ,במעון צ'ארלס קלור ,ובמרכזי התמיכה
ברחבי הארץ ,למתנדבי ה'טלמידע'® ולמתנדבי הסניפים.

דין וחשבון ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ 2018

ארגון בעלי סטומה בישראל של
האגודה למלחמה בסרטן
הפעילות הנרחבת בכל הנוגע לסטומה ,נמשכת כמדי
שנה והיא כוללת בין השאר מענה טלפוני לאנשים עם
סטומה ובני משפחותיהם ,ריכוז פעילות מתנדבים עם
סטומה ,קיום מפגשי קבוצת 'צעירים עם סטומה',
כנס שנתי של בעלי סטומה והפקת ביטאון 'פתחון
פה' המיועד לאנשים עם סטומה ופעילות קבוצת
אחיות סטומה.
מידד גיסין ,מכהן בהתנדבות כנשיא ארגון בעלי
הסטומה בישראל.
לאורך השנה מתקיימים מפגשי תמיכה ומידע של
קבוצת 'צעירים עם סטומה' של ארגון בעלי הסטומה
באגודה .המפגשים מתקיימים בבית מטי ,מטה
האגודה בגבעתיים בהנחייתן של דנה רכבי הלר,
עו"ס מחוזית מרכז באגודה ורינה דיכל ,אחות
אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי של
האגודה למלחמה בסרטן.

ביטאון 'פתחון פה'
כמדי שנה ,יוצא לאור ביטאון
ארגון בעלי סטומה 'פתחון פה'.
המהדורה הדיגיטלית מזמינה
את הקהל להיכנס לאתר האגודה
ולעיין בנושאים הרבים הכלולים בו
בתחום סטומה מעי גס ,מעי דק
וסטומה שלפוחית השתן.
באדיבות החברות :קולופלסט ישראל ,ניאופרם ופילטל פרמצבטיקל בע"מ.

שירותי ייעוץ ,הדרכה ומידע

שירות ארצי של ייעוץ והדרכה בנושא שיקום הדיבור למתמודדים עם גידולי ראש-
שיקום חולים עם גידולי ראש-צוואר .הקבוצה כוללת
צוואר
שירות הייעוץ וההדרכה הארצי לחולים בגידולי ראש-
צוואר מנוהל בידי פרידה קורנברוט ,קלינאית התקשורת
באגודה .פרידה מדריכה חולים ובני משפחותיהם וכן
צוותים רפואיים במרכזים הרפואיים ,ומלווה גם את
התוכנית לאיתור מוקדם של סרטן בקרב אנשים עם
מוגבלות שכלית התפתחותית.
פרידה מנהלת את הפורום לחולי ראש-צוואר באתר
האגודה באינטרנט – בשיתוף עם פרופ' אילנה דואק,
מנהלת מחלקת אף-אוזן-גרון במרכזים הרפואיים
כרמל ולין וד"ר אהרון פופובצר ,אחראי תחום גידולי
ראש-צוואר במרכז הרפואי רבין-בילינסון.
כמו כן ,מתקיימת קבוצת עמיתים של קלינאי תקשורת
הנפגשת זו השנה ה ,12-כחמש פעמים בשנה ,בהנחייתה
של פרידה קורנברוט ,לימי למידה ,הדרכה ודיון בתחום

קלינאי תקשורת ממחלקות שיקום הדיבור ממספר
רב של מרכז רפואיים שונים בארץ .באחד מהמפגשים
שנערכו השנה התארחה קלינאית תקשורת בכירה
מאוניברסיטת מ.ד אנדרסון מיוסטון ,ארצות הברית,
באדיבות חברת טרופארם .במפגשים מתקיימים
התייעצויות ,קבלת מידע ועדכונים על הנעשה בספרות
המקצועית ובציוד לצרכי שיקום ,פגישה עם רופאים
מומחים ודיונים בסוגיות מקצועיות המתעוררות במגוון
תחומי השיקום ,המעקב והטיפול בחולים ובמחלימים.

בנובמבר  2017התקיים קורס בנושא גידולי ראש-
צוואר לאנשי מקצוע :פיזיותרפיסטים ,אחיות ועובדים
סוציאליים ,מהמרכזים הרפואיים השונים ברחבי הארץ,
בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים.
בפברואר  2018התקיימה פגישה של מנותחי גרון
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בה השתתפו כ 30-מנותחים ובני משפחותיהם.
הפגישה נערכה בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים
ובמסגרתה הרצו בפני המשתתפים אנשי מקצוע
שונים .המפגש התקיים באדיבות חברת טרופארם.

שירות ארצי להדרכת הורים (או סבים
וסבתות) שאחד מהם חולה בסרטן
כאשר אחד מההורים חולה בסרטן ,כל המשפחה
נכנסת לתקופת התמודדות ארוכה ,קשה ומורכבת,
כולל הילדים .לעתים ,מתוך רצון להגן על ילדיהם,
בוחרים ההורים ,לרוב בטעות ,להסתיר מהם מידע,
חרדות וקשיים .מתוך רצון להקל על ההורים בתקופת
התמודדתם המשפחתית הקשה ,ולסייע להם במידע
ותמיכה ,מפעילה האגודה למלחמה בסרטן שירות זה.
במסגרת השירות ניתנים להורים כלים ,הדרכה וסיוע
בהתמודדות עם שאלות כגון כיצד לספר לילדים ,כיצד
להתמודד עם תקופת הטיפולים ,עם מצבי משבר
וחולי ועוד .השירות ניתן על ידי אנשי מקצוע מתחום
הפסיכואונקולוגיה בהנחיית עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,ודנה רכבי הלר ,עו"ס
מחוזית מרכז באגודה .השירות ניתן במרכז 'חזקים
ביחד' TMבגבעתיים ובסניפי האגודה ברחבי הארץ.

ייעוץ מס ארצי לחולי סרטן ,למחלימים
ולבני משפחותיהם
באחריות מחלקת שיקום ורווחה של
האגודה למלחמה בסרטן ניתנים שירותי ייעוץ בנושאי מס
הנובעים מהמחלה ,בשיתוף לשכת יועצי המס בישראל.
הייעוץ מתקיים בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,בסניף חיפה ובסניף נתניה של האגודה.
הייעוץ ניתן בתיאום מראש ,בהתנדבות וללא תשלום,
למי שכבר נקבעו לו אחוזי נכות בוועדה רפואית מטעם
המוסד לביטוח לאומי בעקבות מחלת הסרטן.

סיוע חומרי ראשוני
האגודה למלחמה בסרטן מגישה סיוע חומרי ראשוני לחולה
הסרטן הנמצא במצוקה כלכלית בזמן היותו מטופל על
ידי המכון האונקולוגי בטיפולים אקטיביים ,כגון כימותרפיה.
הסיוע הינו חד פעמי ,על פי קריטריונים מוגדרים:
רפואיים וכלכליים ,עד ששירותי הקהילה והביטוח
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הלאומי מתחילים לסייע.

שירות ייעוץ מיני ארצי לחולי סרטן
ולבני זוגם
שירות הייעוץ המיני ממשיך את פעילותו בראשותן של
לנה קורץ אלמוג ,מטפלת במיניות באגודה וליויה כסלו,
האחות הראשית של האגודה למלחמה בסרטן .כמו
כל שירותי האגודה ,גם שירות זה אינו כרוך בתשלום,
והוא ניתן בפריסה ארצית לחולים ולבני זוגם על פי
דרישה .במשך השנה מתקיימים ימי עיון בנושאי
מיניות ופוריות ,מפגשים להכשרת אנשי מקצוע
והרצאות למחלימים במסגרת סדנאות 'מחלימים
לחיים בריאים'®.

מוקדי המידע ואתר
האגודה למלחמה בסרטן – למען
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם
באתר האגודה באינטרנט כ 13,000-דפי תוכן ,המעניקים
לציבור הרחב וכן לחולים ולבני משפחותיהם – מידע
מהימן ונרחב בכל הקשור למחלות הסרטן השונות,
לתהליכי הטיפול והשיקום ולאיכות חיי המטופל .המידע
מוצג בצורה נגישה וידידותית בעברית ,באנגלית,
ברוסית ובערבית .לרשות הציבור עומדים שירות
ה'טלמידע'® ,מידעניות מרכז המידע 20 ,פורומים
בהנחיית אנשי מקצוע ,וכן מידע בנושא מניעה ואבחון
מוקדם ,המתעדכן באופן שוטף בעמוד הפייסבוק
של האגודה למלחמה בסרטן .לאחרונה ,נוסף מוקד
ארצי חדש לכל חולי הסרטן שמטרתו לסייע במימוש
זכאות במערכת הבריאות (למידע נוסף ראו פרק
'הסברה וקידום בריאות').

הנגשת שירותי השיקום ,התמיכה והרווחה
של האגודה למלחמה בסרטן באינטרנט –
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
באתר האינטרנט קיימים שלושה כפתורים המשמשים
לניווט יעיל באתר.
'הכפתור הוורוד' מיועד לגולשות המעוניינות לפנות ישירות
למתנדבות פרויקט 'יד להחלמה'®' ,הכפתור הכחול'
מיועד למבקשים מידע בנוגע לתמיכה בנושא סרטן
ערמונית (קבוצות ,ייעוץ מיני וכדומה) ו'הכפתור הכתום'
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מיועד לגולשים אשר מעוניינים במידע כללי על תמיכה
בחולי סרטן ובבני משפחותיהם.
כמו כן ,בחוברות החדשות/מחודשות בתחום סרטן
שד מודפס ברקוד לסריקה באמצעות טלפון חכם ,QR
ומיד לאחר הסריקה הפונה תועבר ישירות ל'כפתור
הוורוד' האלקטרוני של מתנדבות 'יד להחלמה'®.

'טלתמיכה'®  -תמיכה נפשית ראשונית
לחולי סרטן ,למחלימים ולבני משפחותיהם
קו ה'טלתמיכה' ® של האגודה מנוהל על ידי
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה .ה'טלתמיכה' פועל ישירות ממחלקת השיקום

והרווחה בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .השיחות המגיעות ל'טלתמיכה'® מנותבות
למחלקה הכוללת מעבר לעובדות הסוציאליות ,גם
אנשי מקצוע בתחומים נוספים ,כגון :סיעוד ,שיקום,
מיניות וכו' .המענה האנושי ניתן לפונים בשפות
עברית ,ערבית ,רוסית ואנגלית .באגודה קיימים גם
מוקדי 'טלמידע'® בשפות עברית ,ערבית ורוסית
וכן מרכז מידע המעניק מידע וייעוץ בנושאים שונים
(מידע נוסף על מערך המידע ראו פרק 'הסברה
וקידום בריאות').

מרכזי הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד'
של האגודה למלחמה בסרטן

TM

מרכזי התמיכה ׳חזקים ביחד׳ TMשל האגודה למלחמה בסרטן פועלים כיום בגבעתיים ,ירושלים ,חיפה ,עפולה
ובאר שבע .מרכזי ׳חזקים ביחד׳  TMמשמשים בית
בקהילה לחולים ,למחלימים מסרטן ולבני משפחותיהם.
המרכזים מעניקים להם מגוון פעילויות תמיכה,
מידע ,העשרה ופנאי המסייעות בהתמודדות האישית
והנפשית עם המחלה .המרכזים מיועדים גם לחולים
שסיימו את הטיפול הפעיל ,אך עדיין זקוקים לתמיכה
ושיקום .כל המפגשים לחולים ולבני משפחותיהם
ניתנים ללא תשלום.

מרכז 'חזקים ביחד' TMבמטה האגודה
'בית מטי' ,גבעתיים
מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' TMבגבעתיים ,מנוהל בידי
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה למלחמה בסרטן .האחראית האדמיניסטרטיבית
של המרכז היא מלי ויינבך .מרכז התמיכה 'חזקים
ביחד' TMהפועל בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים,
הוא בית בקהילה המציע בכל שנה למעלה מ1,400-
פעילויות לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם .במרכז
קיימת גם ספרייה עם מאגר של ספרי קריאה במגוון
סגנונות מהשנים האחרונות .כמו כן ,מתקיימים מגוון
קבוצות תמיכה ,סדנאות ,הרצאות ופעילויות גוף ונפש.

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'

TM

ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט ,בבית
אהרון ואולגה רוזנפלד ,חיפה
על מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' TMבחיפה ,אחראית
עו"ס נחי פינגולד .המרכז ממשיך בפעילותו הענפה
עבור חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם במגוון
פעילויות :קבוצות תמיכה ,סדנאות פעילויות גוף-נפש
והרצאות .שיתופי הפעולה בין המרכז לבין הצוותים
במרכזים הרפואיים באזור חיפה ממשיכים במטרה
לקדם את העשייה המשותפת ,ולחזק את הקשר בין
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הקהילה לפעילויות מרכז התמיכה והסניף.

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'
ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ,ירושלים
TM

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' TMבירושלים ממשיך
בקידום פעילותו למען החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם בעיר ובסביבותיה .מההדים החיוביים
הרבים שמתקבלים ניכרת תרומתו הרבה והמשמעותית
של המרכז לפוקדים את שעריו ,ביצירת רשת תמיכה
איתנה וחברות אמיצה .אחראית על הפעילויות במרכז
התמיכה עו"ס מוריה אלבז ,בסיועה של רותי בן גיאת,
רכזת סניף ירושלים של האגודה.

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'
ע"ש רותי ורובל (שניידר) ,עפולה
TM

פעילות המרכז באחריותה של דליה פלוזניק ,ובליווי
מקצועי של אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית
צפון ,האגודה למלחמה בסרטן.
לאורך השנה מתקיימים מפגשי בוקר בו נהנים
המשתתפים מאירועים מהנים הכוללים ארוחות
בוקר ושיח בין הנוכחים .במפגש זה ,נוצרה חוברת
שבה שומרים המטופלים עצות ורעיונות מועילים
לטובת המשתתפים בפעילות זו בעתיד .במהלך
השנה ,נערכים טיולים ברחבי הארץ ,בליווי החולים
ובני משפחותיהם.

מרכז התמיכה בית אידי-מעגן,
באר שבע
מרכז תמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם שהוקם
ביוזמת משפחת פרידמן ופרופ' פסח שוורצמן,
שפעלו להקמת מיזם זה בשיתוף אוניברסיטת בן
גוריון ,עיריית באר שבע והאגודה למלחמה בסרטן.
האגודה שסייעה בהקמת המרכז ובציודו ,מממנת
נסיעות חולים ומחלימים מערד ומבאר שבע ותורמת
למימון אנשי צוות ופעילויות לטובת באי הבית.
שיתוף פעולה פורה מתקיים בין סניף
האגודה למלחמה בסרטן בבאר שבע ,ובין מרכז
התמיכה ומירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום,
האגודה למלחמה בסרטן.

'חזקים ביחד' TMבסניפים ובקהילה
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פעילויות תמיכה ורווחה באזור הצפון:
בארגונה של אריאלה ליטביץ' שרמן ,עו"ס מחוזית
צפון באגודה .בפיתוח הפעילות בסניפי הצפון ,מסייעים
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן
בחברה הערבית ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי
הצפון באגודה .הפעילויות נערכות בסניפים :בית שאן,
זכרון יעקב ,חדרה ,חיפה ,טבריה ,יוקנעם-עלית,
כרמיאל ,מ.א גולן ,מ.א זבולון ,מגדל העמק ,מג'דל
שמס ,נהריה ,נצרת ,עפולה ,פרדס חנה-כרכור,
קריית ביאליק ,קריית מוצקין ,קריית שמונה וראמה.
פעילויות תמיכה ורווחה באזור המרכז:
בארגונה של דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז
באגודה .הפעילויות נערכות בסניפים :נתניה ,כפר
סבא ,כפר יונה ,הוד השרון ,הרצליה ,פתח תקווה ,ראש
העין ,ראשון לציון ,רחובות ,חולון ,מודיעין וגבעתיים.
פעילויות תמיכה ורווחה באזור הדרום:
בארגונה של מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה.
הפעילויות נערכות בסניפים :אשדוד ,אשקלון ודימונה.

מפעילויות מרכזי התמיכה
'חזקים ביחד' TMברחבי הארץ
קבוצות תמיכה

במרכזי התמיכה ברחבי הארץ פועלות קבוצות תמיכה
לחולי סרטן ,מחלימים ובני משפחותיהם ,כגון:
•'בוגרים צעירים יוצאים לחיים'® – קבוצת תמיכה
ארצית לרווקים ורווקות ,בני/בנות 35-20
•קבוצה לנשים צעירות (גילאי  )50-30המתמודדות
עם מחלת הסרטן
•קבוצה לזוגות צעירים (גילאי  )50-30שאחד מבני
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הזוג חולה בסרטן
•קבוצה לנשים חולות סרטן שד גרורתי
•קבוצה להורים שכולים שילדיהם הצעירים (עד גיל
 )30נפטרו ממחלת הסרטן
•קבוצה להורים שכולים שילדיהם הבוגרים (מעל
גיל  )30נפטרו ממחלת הסרטן
•קבוצה לנשים בריאות נשאיות המוטציות ,BRCA 1,2
הנמצאות בסיכון לחלות בסרטן שד או בסרטן שחלה
•קבוצה להורים המתמודדים עם ילד חולה סרטן
(בכל הגילים)
•קבוצה למתמודדים עם מחלות סרטן שונות
•קבוצה לנשים מבוגרות המתמודדות עם מחלות
סרטן נשיות
•קבוצה לבני משפחה של חולי סרטן
•קבוצות למתמודדים עם אובדן ושכול
•קבוצה לטיפול באמצעים אומנותיים
•קבוצה תמיכה למחלימים ובני משפחה
•קבוצת תמיכה בנושא חלומות
•קבוצת תמיכה לסבים וסבתות להם נכד/ה חולה
•קבוצת תמיכה לצעירים בני  35-20אשר איבדו
את אחד מהוריהם

פעילויות גוף-נפש

במרכזי התמיכה ברחבי הארץ מתקיימות פעילויות
אשר שמות את הדגש על הקשר שבין הגוף לנפש,
כגון :יוגה ,צ'י קונג ,פילאטיס ,פלדנקרייז ,ניה' ,השמחה
שבתנועה' ,ריקודי בטן ,מדיטציה ,קינסיולוגיה ,אימון
פונקציונלי ועוד.

סדנאות
במרכזי התמיכה מתקיימות לאורך השנה מבחר סדנאות
בתחומים שונים ,כגון :סדנת 'תמיכה בתנועה' ,סדנת
העצמה בפלייבק ,סדנת 'דרכים למציאת משמעות',
טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (  ,)C.B.Tסדנת הבעה
ויצירה ,סדנת 'בישול ,תזונה ואורח חיים בריא' ,סדנת
'טבע תרפיה' ,סדנת 'הרפיה ודמיון מודרך' ,סדנת
תרפיה במוזיקה ,סדנת כתיבה יוצרת ,סדנה לשיפור
יכולות קוגניטיביות וסדנה ליצירה וציור אינטואיטיבי.

חוגים
מרכזי התמיכה מציעים שפע של חוגי יצירה והעשרה ,כגון:
חוג ציור ,חוג תכשיטנות ,חוג שילוב אומנויות ,חוג ברידג' ,חוג
אגרוף ,חוג סריגה ,חיזוק ועיצוב הגוף וחוג אומנות המחט.

השתלמויות ,קורסים ,ימי עיון ומפגשים לאנשי מקצוע
האגודה למלחמה בסרטן מוכרת על ידי משרד החינוך לצורך גמול השתלמות .ההשתלמויות המקצועיות הן

במימון האגודה למלחמה בסרטן ומהוות חלק חשוב
מפעילות האגודה להכשרת אנשי מקצוע בתחום
הייחודי של טיפול בחולי סרטן ובני משפחותיהם.
מדובר בהכשרה ייעודית לתחום האונקולוגי ,שאינה
ניתנת במסגרת ההכשרה האוניברסיטאית.

מרכז למידה והשתלמויות של
האגודה למלחמה בסרטן
קורסים

•קורס לעובדים סוציאליים מתחילים באונקולוגיה,
בהנחיית ד"ר שלומית פרי ,לשעבר מנהלת השירות
הפסיכו-סוציאלי במרכז דוידוף לחקר הסרטן,
המרכז הרפואי רבין-בילינסון.
•קורס לעובדים סוציאליים מתקדמים באונקולוגיה,

בהנחיית ד"ר שלומית פרי ,לשעבר מנהלת השירות
הפסיכו-סוציאלי במרכז דוידוף לחקר הסרטן,
המרכז הרפואי רבין-בילינסון וד"ר מיכל בראון,
פסיכולוגית שיקומית מתחום הפסיכואונקולוגיה.
•קורס גידולי ראש-צוואר ,בריכוזן של ליויה כסלו,
האחות ראשית של האגודה ופרידה קורנברוט,
קלינאית תקשורת באגודה.
•קורס ההכשרה למורים ומורות ליוגה לאנשים
המתמודדים עם סרטן  -קורס אשר מיועד למורים
ליוגה המעבירים חוגים לאנשים המתמודדים עם
מחלת הסרטן בכלל וסרטן נשי בפרט .הקורס נערך
במכללת וינגייט ,ביוזמת ובשיתוף מחלקת שיקום
ורווחה של האגודה למלחמה בסרטן.
במהלך הקורס ,נערכו שתי סדנאות על ידי
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דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה
ופדות ביר ,עו"ס בשירות הפליאטיבי ביתי של
האגודה .בסדנאות הייתה התייחסות להתמודדות
המורות במפגש עם חולים במחלה מסכנת חיים,
האתגרים הרגשיים העומדים בפני חולים וחולות
בסרטן ,שינויים בתקשורת בתוך המשפחה,
שינויים בתפקידים במשפחה ,התמודדות עם
אובדן ועוד .כמו כן ,הרצו בקורס רופאים מהמרכזים
הרפואיים ברחבי הארץ בנושאים' :סרטן השד',
'סרטן השחלה' ו'ניתוחי שחזור שד' .כמו כן הרצו:
לימור שרגא ,אחראית פרויקט 'יד להחלמה'®,
שהציגה את פעילות המתנדבות ,רונית דבי לב,
מתנדבת 'יד להחלמה' ® שסיפרה את סיפורה
האישי ,ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( ,(EdDמנהלת
מחלקת הסברה וקידום בריאות שהרצתה בנושא
'תזונה ואורח חיים בריא' ,ולנה קורץ אלמוג ,מטפלת
במיניות באגודה ,אשר העבירה סדנה בנושא 'מיניות
והתמודדות עם תופעות לוואי'.

השתלמויות לאנשי מקצוע
•השתלמות רב מקצועית בנושא' :טיפול ושיקום
של חולים עם גידולי ראש-צוואר' :בחודשים ינואר-
מאי  2018התקיימה באגודה למלחמה בסרטן
השתלמות בהשתתפות  30אנשי מקצוע מהתחומים:
קלינאות תקשורת ,סיעוד ,פיזיותרפיה ,תזונה
ועבודה סוציאלית .המרצים בקורס הציגו את
האנטומיה והפיזיולוגיה של אזור ראש-צוואר,
מאפייני הגידולים השונים ,דרכי טיפול ושיקומם
של חולי ראש צוואר ,תוך התמקדות מיוחדת
בכל היבטי השיקום ,החל מהדיבור והבליעה,
דרך השילוב החברתי-משפחתי ועד להתמודדות
עם מחלה מתקדמת .הקורס נערך כל שנתיים
ומוכר כגמול השתלמות על ידי משרד החינוך.
המשתתפים הביעו שביעות רצון מהגיוון הרב של
הנושאים שנכללו בקורס .הם הדגישו בין השאר
את החשיבות שבביקור במכון אונקולוגי ובמכון
קרינה ,כמו גם המפגש והשיתוף הבלתי אמצעי
עם אישה שחלתה בסרטן הלשון .הקורס מתקיים
זו הפעם השישית ,מדי שנתיים .פרידה קורנברוט,
קלינאית תקשורת ארצית באגודה בנתה את
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הקורס ,הרצתה בו וריכזה אותו.
•השתלמות בנושא פסיכואונקולוגיה לאחיות:
בחודשים ינואר-אפריל  2018התקיימה השתלמות
לכ 30-אחיות אונקולוגיות ממרכזים רפואיים
ומהקהילה שהתמקדה בסוגיות פסיכו-חברתיות.
המפגשים התקיימו אחת לחודש בבית מטי ,מטה
האגודה בגבעתיים ,בהנחיית ד"ר שלומית פרי,
עובדת סוציאלית קלינית .המפגש הראשון התמקד
בסוגיות מגוונות הקשורות לאמביוולנטיות בסוף
החיים ובלימוד שאלת שאלות .המפגש השני
התמקד בטיפולוגיה של משפחות ,משפחות
קונפליקטואליות ובמודל להתערבות משפחתית.
המפגש השלישי התמקד בחוק החולה הנוטה
למות ובהתערבות מקצועית במצבים לא מתוכננים.
המפגש הרביעי התמקד בתשישות חמלה ובמפגש
בין הפן האישי והפן המקצועי .בכל המפגשים נעשה
שילוב בין התיאוריה ובין ההתנסות הקלינית והם
כללו הרצאות פרונטליות ,סדנאות ,דיונים בקבוצות
קטנות ובמליאה .ריכזה את ההשתלמות ליויה כסלו,
האחות הראשית של האגודה.
•השתלמות לעו"ס ותיקות ,מכבי שירותי
בריאות – במאי  2018התקיימה בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,השתלמות
לעו"ס ותיקות ממכבי שירותי בריאות .ההשתלמות
נפתחה בדברי ברכה של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה ,האגודה למלחמה בסרטן
וד"ר ליזה כנעני ,מנהלת מחלקת שירותי הרווחה,
מכבי שירותי בריאות .במסגרת האירוע ,הועברה
הרצאה בנושא 'חולי ומיניות' עם לנה קורץ אלמוג,
מטפלת במיניות באגודה ,ו 2-סדנאות :הראשונה
בנושא 'התמודדות משפחתית :לדבוק בחיים
ולהתכונן למוות' ,בהנחיית ד"ר שלומית פרי,
עובדת סוציאלית קלינית ,והשנייה בנושא 'טיפול
במשפחות צעירות' ,בהנחיית דנה רכבי הלר ,עו"ס
מחוזית מרכז באגודה .לקראת סיום ,נערך סיור
למשתתפות במעון ע"ש צ'ארלס קלור .ריכזה את
ההשתלמות עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה של האגודה.
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ימי עיון
•יום עיון לסטודנטים לסיעוד מקורס על
בסיסי באונקולוגיה  -כמדי שנה ,מקיימת
האגודה למלחמה בסרטן יום לימודים מרוכז
לסטודנטים הלומדים במסגרות שונות .בספטמבר
 2017התקיים יום לימודים עבור אחים ואחיות,
הלומדים בקורס על בסיסי באונקולוגיה במרכז
הרפואי יצחק שמיר (אסף הרופא) .הסטודנטים
הכירו את מעון קלור ופעילותו ,המשמש כבית לחולי
סרטן המקבלים טיפולים במכונים האונקולוגיים
של המרכזים הרפואיים הגדולים באזור המרכז.
המטופלים שוהים במעון במשך ימות השבוע,
מוסעים לבתי החולים השונים ,ובסופי השבוע
חוזרים לבתיהם .ההרצאה והסיור התקיימו על
ידי רומא לוריא ,האחות הראשית של מעון קלור
באגודה .דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה
הציגה את פעילויות האגודה למלחמה בסרטן.
ליויה כסלו ,האחות ראשית של האגודה הרצתה
בנושא 'השלכות הטיפולים על הבריאות המינית'
והרחיבה על שירות הייעוץ הניתן ללא תשלום על
ידי לנה קורץ אלמוג ,מטפלת במיניות באגודה.
פרידה קורנברוט ,קלינאית תקשורת באגודה
העבירה הרצאה בנושא 'שיקום הדיבור והבליעה
לאחר טיפול בגידולי ראש צוואר' .חתמה את היום
ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית באגודה ,שהעבירה
הרצאה בנושא 'שיקום ילדים עם גידולי מוח'.
•ימי עיון לסטודנטים לרפואה שנה ב' ,בבית אידי-
מעגן :במרץ  2018נערכו במרכז התמיכה בית
אידי-מעגן שני ימי עיון לסטודנטים לרפואה שנה ב',
מאוניברסיטת בן גוריון ,כאשר בכל מפגש התארחו
כ 50-סטודנטים .שני ימי העיון כללו הרצאות
בנושאים 'פעילויות האגודה למלחמה בסרטן לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם' עם מירי מור יוסף,
עו"ס מחוזית דרום באגודה' ,מניעה ואבחון מוקדם'
עם ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( ,)EdDמנהלת מחלקת
הסברה וקידום בריאות באגודה' ,רופא שיקום' עם
ד"ר יולי טרגר ,מנהל מחלקת שיקום ,המרכז הרפואי
סורוקה' ,הטיפול של החולה האונקולוגי בקהילה' עם

ד"ר יהורם זינגר ,בכיר במרפאת הייעוץ והמעקב של
המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי סורוקה' ,מסען
של נשים מחלימות מסרטן לעבר צמיחה בתר
חבלתית' עם ד"ר עו"ס טלי סמסון ,מנהלת מרכז
התמיכה בית אידי-מעגן' ,אבחון מוקדם של סרטן
שד' עם אתי אוחיון ,אחות מתאמת שד ,ו'הטיפול
בחולה האונקולוגי בקהילה' עם ד"ר אורן טמיר,
מומחה ברפואת משפחה.
•יום עיון לצוותים רב מקצועיים של מכבי שירותי
בריאות ,מחוז מרכז :במרץ  2018התקיים זו השנה
השלישית יום עיון עבור צוותים רב מקצועיים של צוות
'לביא' השייך למכבי שירותי בריאות ,תוך התמקדות
בנושא התקשורת .התקיימו שתי סדנאות בנושא:
הראשונה הונחתה על ידי ד"ר שלומית פרי ,עובדת
סוציאלית קלינית והשנייה ,שהתמקדה בתקשורת
בסוף החיים ,הונחתה על ידי דנה רכבי הלר ,עו"ס
מחוזית מרכז באגודה ועו"ס דליה שטרן ,השירות
הפליאטיבי הביתי של האגודה .בין שתי הסדנאות
התקיימה הרצאה והפעלה של המשתתפים בנושא
צ'י קונג על ידי ליזי שני ,מורה מוסמכת לצ'י קונג
במכללת וינגייט .ריכזה את יום העיון ליויה כסלו,
האחות הראשית של האגודה.

מרכז הדרכה לסטודנטים
מרכז ההדרכה לסטודנטים נפתח בנובמבר .2015
הודרכו במרכז ארבע סטודנטיות לעבודה סוציאלית
על ידי דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה
ופדות ביר ,עו"ס שירות פליאטיבי ביתי באגודה.
הסטודנטיות סיימו את הכשרתן ביוני .2016
בנובמבר  2017נפתח מרכז ההדרכה בשנית ,ושולבו בו
ארבע סטודנטיות ,שנה ג' ,לתואר בעבודה סוציאלית.
שתי סטודנטיות מודרכות על ידי עו"ס דנה רכבי הלר
במחלקת שיקום ורווחה של האגודה ,ושתיים נוספות
מודרכות במסגרת השירות הפליאטיבי ביתי של
האגודה על ידי עו"ס פדות ביר .במסגרת הכשרתן
ישולבו הסטודנטיות בפרויקטים שונים בתוך המחלקה
ויקבלו חולים ומחלימים לשיחות פרטניות .כמו כן,
מתקיימת במרכז ההדרכה קבוצת הדרכה חודשית
לסטודנטיות לעבודה סוציאלית.
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קבוצות עניין

במסגרת פעילות מחלקת שיקום ורווחה ,מתקיימים
מפגשים תקופתיים של אחיות ,להם 'קבוצות עניין'
הדנות בתחום טיפולי ספציפי .על ארגון קבוצות העניין
אמונות ליויה כסלו ,האחות הראשית של האגודה
ורינה דיכל ,אחות אונקולוגית ומומחית קלינית בטיפול
פליאטיבי באגודה.

מפגשי אחיות סטומה
לאורך השנה מתקיימים מפגשי קבוצת העניין הארצית
של אחיות סטומה ,הכוללים עדכוני ידע ,סדנאות
בנושאים פסיכו חברתיים ו Journal club-בריכוזה של
רינה דיכל ,מומחית קלינית בטיפול תומך ואחות באגודה.
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מפגשי אחיות טיפול תומך
לאורך השנה מתקיימים מפגשי קבוצת העניין של
אחיות טיפול תומך בריכוזה של רינה דיכל ,אחות
אונקולוגית ומומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה.

מפגשי אחיות מתאמות בריאות השד
מפגשי קבוצת העניין של אחיות מתאמות בריאות
השד ממשיכים להתקיים בעקביות אחת לחודשיים
בריכוזה של ליויה כסלו ,האחות הראשית של האגודה.
המפגשים כוללים עדכון ידע שוטף בתחום סרטן השד,
דיון בסוגיות שוטפות וסדנאות למתן כלים להתערבות
מקצועית ולגיבוש הקבוצה.
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שירות פליאטיבי ביתי
ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל
שירות פליאטיבי ביתי הוקם על ידי
האגודה למלחמה בסרטן בשנת  ,1989כשירות
הפליאטיבי הביתי הממוסד הראשון בישראל .מטרת
השירות להעניק מענה מיטבי ולאפשר איכות חיים
טובה ככל האפשר ,לחולים שמחלתם נמצאת
בשלב מתקדם ומעוניינים להישאר בבתיהם ,יחד
עם משפחתם בסביבתם התומכת .השירות מהווה
גם מקום הדרכה לצוותים רב-מקצועיים בתחום.
השירות פועל ממשרדי שירות טיפול פליאטיבי ביתי
הממוקמים בהוספיס האשפוזי ב'בית פרידמן' ,שהוקם
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן במרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,תל השומר .השירות נותן מענה למטופלים
המתגוררים באזור המרכז (במרחק של עד  30ק"מ
מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר) ,ומתאים גם
לחולים בטיפול אונקולוגי פעיל הסובלים מתסמינים
קשים וזקוקים להקלה בסבלם.
ההפניה לקבלת השירות נעשית על ידי רופאים,
אחיות ועובדים סוציאליים במרכזים הרפואיים או
בקהילה – המכירים את החולים ואת בני משפחתם –
ובתיאום עם קופות החולים .השירות מופעל בידי צוות
בינתחומי ,המיומן בהתמודדות עם בעיות מורכבות
הנובעות מהמחלה עצמה ומהטיפולים בה.
הצוות כולל את המספר הרב ביותר של עובדי המקצוע,
ביחס למסגרות דומות ,המוכרים רשמית כמומחים
בתחום הפליאטיבי .עבודת הצוות הבינתחומי ,נעשית
בהובלת המנהל הרפואי ,ד"ר אלכסנדר ולר והאחות
האחראית ,שרי כהן .יש לציין את תרומתם החשובה
של מתנדבי השירות הפליאטיבי הביתי ,המלווים את
החולים ואת בני משפחותיהם.
באמצעות אגודת הידידים בלונדון בראשותה של
ורד אהרון ,ובטיפולם המסור של מרטין פייזנר
וג'ונתן מוריס ,גזברי הכבוד של האגודה ,הוקדשה
תרומה מכובדת ונדיבה בצוואתה של גרטרוד לנדי ז"ל
לזכרה של רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל ,לסיוע במימון

פעילותו של שירות טיפול פליאטיבי ביתי של
האגודה למלחמה בסרטן ,אשר החל משנת 2015
נושא את שמה של המנוחה.
צוות שירות פליאטיבי ביתי ממשיך בפעילותו להדרכת
אנשי מקצוע בטיפול הפליאטיבי .הצוות מקיים הדרכות
והרצאות בקורסים לאחיות קהילה העוסקות בטיפול
פליאטיבי ומהווה שדה קליני עבור אחיות הלומדות
בקורס על-בסיסי באונקולוגיה .כמו גם ,קורס לאחיות
מומחיות קליניות בסיעוד פליאטיבי .חלק מהצוות
משולב בעבודה מחקרית בנושא 'מיניות בקרב חולים
הנמצאים במצב מחלה מתקדם' ,בשיתוף מחלקת
השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן ,כמו גם
במחקר בנושא ריבוי תרופות אצל חולים הנמצאים
במצב מחלה מתקדם ומטופלים באמצעות שירות
פליאטיבי ביתי ,ביוזמתו של סגן המנהל הרפואי,
פרופ' דורון גרפינקל.

הרצאות ,ועדות ,סדנאות
והדרכות
•באוקטובר  2017העביר ד"ר אלכסנדר ולר הרצאה
ל 20-סטודנטים למומחיות קלינית בסיעוד פליאטיבי
ואנשי שירות פליאטיבי ביתי ,בנושא 'לחתוך או
לא לחתוך מדבקת פנטניל?' ההרצאה התקיימה
במשרדי שירות פליאטיבי ביתי ע"ש רוזלינד (לנדי)
שטרן ז"ל.
•בנובמבר  2017העבירה עו"ס פדות ביר הרצאה
בנושא 'זהות ומשמעות בסוף החיים' ,במהלך כנס
העובדים הסוציאליים הארצי.
•בנובמבר  2017פרופ' דורון גרפינקל ועו"ס פדות ביר
הגישו תקציר אשר התקבל כסדנה בנושא 'על
המטופל ,המטפל עיקרי ואתגרים נוספים –
התמודדות עם חולה ומשפחה מרכבים' ,לכנס
לרפואה וטיפול פליאטיבי' שהתקיים בבית המלון
דן פנורמה ,תל אביב.
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•בנובמבר  ,2017ד"ר אלכסנדר ולר העביר הרצאה
בנושא 'תולדות ועקרונות של טיפול פליאטיבי
בעולם ובישראל' ,בבית הספר לסיעוד ע"ש זיוה
טל במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,לאחיות ביחידות
טיפול נמרץ מכל הארץ.
•בנובמבר  ,2017ד"ר אלכסנדר ולר העביר סדרת
הרצאות בנות  4שעות בנושא 'איזון תסמינים
בטיפול פליאטיבי' .ההרצאות התקיימו במרכז
הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר ,במסגרת החטיבה
לבריאות בקהילה ,אוניברסיטת בן גוריון.
•בחודשים פברואר-מרץ  ,2018ד"ר אלכסנדר ולר
העביר סדרות הרצאות בנושא 'תולדות ועקרונות
בטיפול פליאטיבי' ,בפני סטודנטים שנה ד'
מאוניברסיטת קפריסין – סנט ג'ורג' לונדון ואוניברסיטת
תל אביב .ההרצאות התקיימו בהוספיס האשפוזי
'בית פרידמן' של המרכז הרפואי ע"ש שיבא.
•במרץ  2018התקיים בבית מטי ,מטה האגודה
בגבעתיים ,פאנל מומחים ו'סיעור מוחות' בנושא
פליאציה בגידולי מוח .ד"ר אלכסנדר ולר היה
חבר בפאנל.
•ביוני  ,2018ד"ר אלכסנדר ולר העביר שתי הרצאות
במסגרת לימודי המשך ברפואת משפחה של
אוניברסיטת בן גוריון ,בנושא 'דיספנאה ושיעול
אצל חולה בטיפול פליאטיבי'.
•לאורך השנה משמש פרופ' דורון גרפינקל כמרצה
קבוע בקורסים על בסיסים מתחומים שונים לאחיות.
ההרצאות מועברות במרכזים הרפואיים יצחק שמיר
(אסף הרופא) ,וולפסון ושיבא ,בתחומים :גריאטריה,
אחיות קהילה ,מומחיות סוכרת ,קורס פצעי לחץ
ומומחיות טיפול נמרץ .בכל ההרצאות ניתן דגש על
חשיבות שילוב הגישה הפליאטיבית .כמו כן ,מרצה
פרופ' גרפינקל בקורס לתלמידי התוכנית ללימודי
מדעי הזקנה וניהול מוסדות לגיל השלישי ,מטעם
אוניברסיטת אריאל באותם נושאים ,ובמסגרת
לימודי המשך בבית ספר לרפואה ע"ש סאקלר,
אוניברסיטת תל אביב.
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מאמרים
בהמשך לפעילותו האקדמית של פרופ' דורון גרפינקל,
לאחרונה התקבל לפרסום מאמר חדש בכתב העת
 ,International Journal of Clinical Practiceבשם:
Medication use and Polypharmacy in end stage
cancer patients: Isn't it the family doctor's – role
to de-prescribe much earlier?.

השירות הפליאטיבי הביתי של
האגודה למלחמה בסרטן ממשיך
להיות הגורם המוביל בארץ בתחום זה.
מדובר במצוינות המתבטאת ברמת
הטיפול המקצועי בחולי הסרטן ובבני
משפחותיהם בביתם ,כמו גם בהדרכת
הגורמים המקצועיים מכל תחומי מקצועות
הבריאות ,המעוניינים בהעשרת הידע
בתחום הפליאטיבי.

מתוך הכרה בחשיבות קיומם של שירותים
אלו ,האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה לסייע
במימון פעילותם של שירותי הוספיס-בית
ברחבי הארץ.
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המעון לחולי סרטן ע"ש
סר צ'ארלס קלור של
האגודה למלחמה בסרטן
מעון קלור הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן
בשנת  ,1976הודות לתרומתו הנדיבה של
סר צ'ארלס קלור ז"ל ,ומתוחזק בסיוע קרן קלור.
המעון ממוקם בגבעתיים ,צמוד ל'בית מטי' ,בית
האגודה למלחמה בסרטן ,במבנה המוקף גינה
מטופחת ומופעל בידי האגודה למלחמה בסרטן.
במעון קלור שוהים מיום א' עד יום ה' חולי סרטן
מהפריפריה המטופלים במכונים האונקולוגיים של
המרכזים הרפואיים באזור המרכז (מרכז רפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי ,מרכז רפואי ע"ש שיבא ,אסותא – מרכזים
רפואיים ,ומרכז דוידוף לטיפול וחקר הסרטן  -מרכז
רפואי רבין  -בילינסון) .המטופלים המתאכסנים במעון
מוסעים לטיפולים במרכזים הרפואיים ובחזרה ,בליווי
מתנדבים .צוות המעון מספק השגחה מקצועית ,טיפול
סיעודי אונקולוגי מקצועי ומסור ,ומגוון פעילויות פנאי.

בשנת האחרונה טופלו במעון  828מטופלים .לצוות
הסיעודי של המעון ,בהנהלת רומא לוריא ,ניסיון
רב בטיפול תומך ,וידע מקצועי בתחום הסיעודי־
אונקולוגי.
האחיות מקיימות קשר רצוף עם רופאי השירות
הפליאטיבי של האגודה ,ובנוסף לכך ,מקיימות קשר
עם הרופאים במכונים האונקולוגיים ובקהילה.
לרשות השוהים במעון עומדות שתי עמדות מחשב עם
חיבור לאינטרנט ,המאפשרות להם ליהנות מפעילויות
פנאי ,לשמור על קשר עם הבית ולהתעדכן בנעשה
בארץ ובעולם .כמו כן ,קיימת במקום ספרייה ,לרווחת
המטופלים ,שהולכת וגדלה בזכות תרומות מגורמים
חיצוניים ותרומות של השוהים במעון .הספרייה כוללת
ספרים בעברית ,רוסית ,אנגלית וספרדית .בקיץ ,2017
הסתיים שיפוץ המרפסת העליונה ,עמדת הקבלה
של המעון וחדר האוכל.
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חוגים ומפגשים
•מפגשים קבוצתיים בנושא זכויות ושירותים
למטופלי המעון ,מתקיימים אחת לחודשיים,
בהנחיית דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז,
האגודה למלחמה בסרטן.
•שיעורי התעמלות מתקיימים בכל שבוע ,ומועברים
בהתנדבות על ידי הגב' חנה גולדברג.
•שיעורי מלאכה מתקיימים אחת לשבוע ,בהדרכתה
של הגב' רחל אוזן ,עובדת האגודה.

פעילויות שונות ואירועים
•באוגוסט  2017נערכו שתי הרצאות בנושא איכות
הסביבה ביוזמת פרופ' יעקב ממן ,הטכניון ,דייר
במעון.
•באוגוסט  2017נערכה במעון סדנת מחול אתיופי
ביוזמתה ובהדרכתה של אבבה טלנש חדווה,
ששהתה במעון.

•בספטמבר  ,2017תלמידי כיתה יא' מבית הספר תלמה
ילין  -דרור סרי ,ליאת אלעד ותמר פרימור הופיעו
בפני המטופלים במעון.
•בנובמבר  2017נהנו מטופלי המעון מהופעתו של
ליצן רפואי ,אחיינה של אסתר רבנסרי ,דיירת המעון,
ששימח את הנוכחים עם מופע מבדר.
•בדצמבר  ,2017במסגרת חג החנוכה ,התקיימה
מסיבת החג המסורתית של המעון.
ב .יעקב ומשפחתו העניקו סופגניות למטופלי המעון
כדרכם ,זו השנה השביעית מאז ששהה במעון.
האירוע שכלל טקס הדלקת נר ראשון ,התקיים
בשיתוף סניף תל אביב באגודה יחד עם יונית מגנזי,
רכזת מתנדבים ומחלקת סניפים באגודה.
•במרץ  ,2018לכבוד חג הפורים ,חגגו דיירי המעון
את שמחת החג ,בשיתוף סניף תל אביב ,יחד עם
יונית מגנזי ,רכזת מתנדבים ומחלקת הסניפים
באגודה .צביקה ציטרון ,טבח האגודה ,היה אחראי
על חלוקת משלוחי המנות לכל מטופלי המעון.
•באפריל  ,2018צביקה ציטרון ,טבח האגודה ,ארגן
סיור לצוות המעון בבית החרושת לאפיית מצות
שמורות שבבית חב"ד .הסיור נערך לרגל חג הפסח.
במהלך ימי החג ,חולקו מצות שמורות לכל
המטופלים ששהו באותה עת במעון.
•במאי  2018התקיימה במעון הופעה של דרור סרי
וליאת אלעד ,תלמידי כיתה יא' מבית הספר תלמה
ילין ששרו וניגנו בפני מטופלי המעון.
•במאי  ,2018זהבה בלומנפלד מטופלת ששהתה
במעון ,ערכה סדנת פימו להנאת המטופלים.

הדרכות
מדי שנה ,מגיעות למעון אחיות מקורס על בסיסי
באונקולוגיה ,שעוברות במקום הדרכה על פעילות
מעון קלור.
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הדרכה מקצועית
מענקים לנסיעות לכנסים
ולהשתלמויות קצרות בחו"ל

לכנס השנתי של  ASHשהתקיים באטלנטה ,ארצות
הברית ,בחודש דצמבר .2017

האגודה למלחמה בסרטן משתתפת במימון מענקים
לנסיעות והשתלמויות בחו"ל ,לרופאים חוקרים
ועובדי בריאות אחרים בתחום הסרטן ,שעבודתם
נבחרה להצגה בכנסים בינלאומיים.

יום טוב ענת ממחלקת חינוך וקידום הבריאות ,שירותי
בריאות כללית ,עבור נסיעה לכנס העולמי ה17-
בנושא טבק או בריאות ,שהתקיים בחודש מרץ .2018

ד"ר גורביץ' ניקולאי מהמערך לכירורגיה כללית,
המרכז הרפואי רבין-בילינסון ,עבור נסיעה להשתלמות
בנושא כירורגיה קולורקטלית אונקולוגית שהתקיימה
בבלגיה ,בין התאריכים .2.11.2017-31.1.2018
ד"ר גולדמן פקר טל מהמכון לאבחון רקמתי וחקר
הסרטן ,המרכז הרפואי העמק ,עבור נסיעה להשתלמות
בנושא ציטולוגיה שהתקיימה ביוסטון ,ארצות הברית,
בין התאריכים .25.7.2017-1.11.2017
ד"ר הוניגמן טל ממחלקת א.א.ג .ניתוחי ראש צוואר,
המרכז הרפואי כרמל ,עבור נסיעה לכנס של החברה
האירופאית לא.א.ג .וניתוחי ראש צוואר שהתקיים
בברצלונה ,ספרד ,בחודש אוקטובר .2017
ד"ר כץ ליאור ,מנהלת מרפאת משפחות בסיכון
לגידולי מערכת העיכול ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא,
עבור נסיעה לכנס האירופאי השנתי למחלות מערכת
העיכול שהתקיים בברצלונה ,ספרד ,בחודש אוקטובר
.2017
ד"ר פרנס דורית ממערך המעבדות ההמטולוגיות,
המרכז הרפואי רבין-בילינסון ,עבור נסיעה לסדנה
השנייה של הארגון המדעי-קליני  ERICבנושא אנליזה
של  TP53בלויקמיה לימפוציטית כרונית שהתקיימה
באיטליה ,בחודש נובמבר .2017
ד"ר יוסט כץ שלומית ,מנהלת היחידה לנוירו-
אונקולוגיה ,מרכז דוידוף לחקר הסרטן ,המרכז
הרפואי רבין-בילינסון ,עבור נסיעה לכנס בנושא
נוירו-אונקולוגיה שהתקיים בסן פרנסיסקו ,ארצות
הברית ,בחודש נובמבר .2017
ד"ר ארד נירה ממחלקת המטו-אונקולוגיה ילדים,
הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,עבור נסיעה

ד"ר פוירשטיין תמר מהמחלקה ההמטו-אונקולוגית,
מרכז שניידר לרפואת ילדים ,עבור נסיעה למפגש
בנושא  BFMשהתקיים בפדובה ,איטליה ,בחודש
אפריל .2018
ד"ר רובינוב קרן מהמחלקה האונקולוגית ,המרכז
הרפואי סורוקה ,עבור נסיעה להשתלמות שהתקיימה
במרכז הסרטן בניו הייבן ,ארצות הברית ,בין החודשים
יוני-ספטמבר .2018
ד"ר מור פנינה מהמרפאה לנשים נשאיות למוטציה
 ,BRCAהמרכז הרפואי שערי צדק ,עבור נסיעה לכנס
הבינלאומי השביעי בנושא סרטן שד ושחלה תורשתי,
שהתקיים בקוויבק ,קנדה ,בחודש מאי .2018
ד"ר זמיר מריאנה ממחלקת עור ,המרכז הרפואי
הדסה עין כרם ,עבור נסיעה להשתלמות בנושא סרטן
העור שהתקיימה בסידני ,אוסטרליה ,בין החודשים
יולי-ספטמבר .2018
ד"ר נבו נטע מהמחלקה ההמטו-אונקולוגית ילדים,
הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,עבור
נסיעה להשתלמות בנושא השתלות מח עצם בילדים
שתתקיים בקליפורניה ,ארצות הברית ,בין החודשים
יולי-אוקטובר .2018
ד"ר גרינשפון אלברט ממכון שרת לאונקולוגיה ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,עבור נסיעה להשתלמות
קלינית ומעבדתית בנושא רפואה מותאמת אישית
בסרטן השד ,שהתקיימה בקיימברידג' ,אנגליה ,בין
החודשים יולי-אוגוסט .2018
ד"ר נסראללה הייתם מהמכון האונקולוגי ,הקריה
הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,עבור נסיעה
להשתלמות בנושא קרינה סטיראוטאקטית שהתקיימה
בניו יורק ,ארצות הברית ,בין החודשים מאי-ספטמבר
.2018
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תמיכה בהשתלמויות ארוכות
ד"ר אומן שלומציון מהמחלקה ההמטולוגית ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,עבור נסיעה להשתלמות
מחקרית בנושא :שימוש במעכבי האנזים  PARPלטיפול
בלימפומה מסוג  DLBCLשתתקיים במיאמי ,פלורידה
ארה"ב ,בין התאריכים  .7/2019-8/2017המענק ניתן
במסגרת התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.
ד"ר בנדט אחיהוד מאגף הדימות ,המרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא אונקולוגיה פולשנית שתתקיים בניו יורק ,ארצות
הברית ,בין התאריכים  .30.11.2018-1.12.2017המענק ניתן
במסגרת התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.
ד"ר מיכאלי ונדר אורלי ממחלקת המטו-אונקולוגיה
ילדים ,מרכז שניידר לרפואת ילדים ,עבור נסיעה
להשתלמות ארוכה בנושא נוירו-אונקולוגיה ילדים,
סרטן תורשתי בילדים ,שתתקיים בטורונטו ,קנדה,
בין התאריכים .30.6.2019-1.7.2017
ד"ר חאג' באסל ממחלקה כירורגית א' ,המרכז
הרפואי לגליל ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
כירורגיה קולורקטלית שהתקיימה בגלזגו ,סקוטלנד,
בין התאריכים .7.8.2018-2.8.2017
ד"ר מטאנס עמאד ממחלקת נשים ,הקריה הרפואית
לבריאות האדם רמב"ם ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא גניקואונקולוגיה שהתקיימה במונטריאול,
קנדה ,בין התאריכים .30.6.2018-1.1.2018
ד"ר מצגר יואב ממחלקת עור ומין ,המרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא ניתוחים מיקרוגרפיים בשיטת מוהס ואונקולוגיה
דרמטולוגית שהתקיימה בברלינגטון ,ארצות הברית ,בין
התאריכים  .31.8.2018-1.9.2017המענק ניתן במסגרת
התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה מקרן
רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.
ד"ר נזרי ערן מהיחידה לכירורגיה אונקולוגית ,המרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא פיזור תוך צפקי של ממאירויות,
סרקומות תוך בטניות ,שהתקיימה במילאנו ,איטליה,
בין התאריכים .30.8.2018-1.9.2017
ד"ר קורזיץ צדר יסמין ממרכז דוידוף לחקר הסרטן,
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המרכז הרפואי רבין-בילינסון ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא קרינה לשד שהתקיימה בטורונטו,
קנדה ,בין התאריכים .31.7.2018-1.8.2017
ד"ר קוגן לירון ממערך נשים ויולדות ,המרכז הרפואי
הדסה עין כרם ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
גניקולוגיה אונקולוגיה שתתקיים במונטריאול ,קנדה,
בין התאריכים .30.6.2019-1.7.2017
ד"ר רז יעל מאגף נשים ויולדות ,בית החולים ליס,
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,עבור נסיעה
להשתלמות ארוכה בנושא  COL11A1כמטרה
לטיפול במשתית של הגידול הסרטני ,שיתקיים בלוס
אנג'לס ,ארצות הברית ,בין התאריכים -11.12017
 .31.10.2019המענק ניתן במסגרת התוכנית להכשרת
מומחים בתחום האונקולוגיה מקרן רוזנבלט ע"ש
קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.
ד"ר שפירא רוטנברג טל מיחידת השד ,המרכז
הרפואי ע"ש שיבא ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא סרטן השד שהתקיימה בלונדון ,אנגליה ,בין
התאריכים .31.8.2018-1.9.2017
ד"ר שקדי יותם ממחלקת א.א.ג ,המרכז הרפואי
רבין-בילינסון ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
ניתוחי ראש-צוואר שהתקיימה בונקובר ,קנדה ,בין
התאריכים .30.6.2018-1.7.2017
ד"ר ביאר כץ עפרת מהמעבדה לחקר הסרטן,
הפקולטה לרפואה ,טכניון ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא אימונותרפיה בחולים המטולוגים עם
דגש על  ,CAR T CELLS Aשתתקיים בפנסילבניה,
פילדלפיה ,ארצות הברית ,בין התאריכים -1.7.2018
 .1.7.2020המענק ניתן במסגרת התוכנית להכשרת
מומחים בתחום האונקולוגיה מקרן רוזנבלט ע"ש
קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.
ד"ר גבארין באסל ממחלקת א.א.ג וכירורגית ראש
צוואר ,המרכז הרפואי יצחק שמיר (אסף הרופא),
עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא רינולוגיה
וניתוחים אנדוסקופים של בסיס הגולגולת שתתקיים
בונקובר ,קנדה ,בין התאריכים .30.6.2020-1.7.2018
ד"ר גילשטיין חיים ,מהמערך לכירורגיה ,הקריה
הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,עבור נסיעה
להשתלמות ארוכה בנושא Colon and Rectal/
 ,Minimally Invasive - Fellowship Surgeryשתתקיים
בפלורידה ,ארצות הברית ,בין התאריכים -1.1.2018

דין וחשבון ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ 2018

 .31.7.2020המענק ניתן במסגרת התוכנית להכשרת
מומחים בתחום האונקולוגיה מקרן רוזנבלט ע"ש
קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.
ד"ר הרמן נעמה ממחלקת כירורגית ב' ,מרכז השד,
המרכז הרפואי מאיר ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא כירורגיה אונקולוגית של השד שתתקיים
בטורונטו ,קנדה ,בין התאריכים .30.6.2019-1.7.2018
ד"ר כץ עמית ממחלקת כירורגית חזה ,הקריה הרפואית
לבריאות האדם רמב"ם ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא כירורגיה אונקולוגית של בית החזה
ודרכי עיכול עליונות ,שתתקיים במונטריאול ,קנדה,
בין התאריכים .30.6.2020-1.7.2018
ד"ר לדור רן מהיחידה לעמוד השדרה ,המערך
הנוירוכירורגי ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי,
עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא טיפול ניתוחי
בגידולים המערבים את עמוד השדרה – ראשוניים
וגרורתיים ,שתתקיים ביוסטון ,ארצות הברית ,בין
התאריכים  .30.6.2020-1.7.2018המענק ניתן במסגרת
התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.
ד"ר נחמיאס בועז מהמחלקה ההמטולוגית ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא חקר לוקמיה מיאלואידית חריפה שתתקיים
בטורונטו ,קנדה ,בין התאריכים .8.2020-9.2018
ד"ר סלע טל מהמכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
סרטן השד ,שתתקיים בבוסטון ,ארצות הברית ,בין
התאריכים  .8.2020-7.2018המענק ניתן במסגרת
התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.
ד"ר מרדכי עוז מהמחלקה ההמטו-אונקולוגית ילדים,
הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,עבור נסיעה
להשתלמות ארוכה בנושא מחקר בחישוביות ביו-רפואית
וגנטיקה של סרטן ,שתתקיים בבוסטון ,ארצות הברית,
בין התאריכים  .9.2019-9.2017המענק ניתן במסגרת
התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.
ד"ר רבן עודד מממחלקת הגניקואונקולוגיה ,המרכז
הרפואי רבין-בילינסון ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא גניקואונקולוגיה שתתקיים במונטריאל ,קנדה,
בין התאריכים .30.6.2021-1.7.2018

ד"ר רצ'יקמן מאיר מ ה מ ח ל ק ה ל כ י ר ו ר ג י ה
פלסטית ,המרכז הרפואי שערי צדק ,עבור
נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא שחזורי שד
ומיקרוכירורגיה שתתקיים במונטריאול ,קנדה,
בין התאריכים .6.2020-7.2018
ד"ר שטרן ענת מהיחידה למחלות זיהומיות ,הקריה
הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,עבור נסיעה
להשתלמות ארוכה בנושא זיהומים בחולים מדוכאי
חיסון – דגש על זיהומים ויראליים ופטרייתים בחולים
אונקולוגיים והמטו-אונקולוגיים לאחר השתלות
מח עצם שתתקיים בניו יורק ,ארצות הברית ,בין
התאריכים  .31.8.2020-1.9.2018המענק ניתן במסגרת
התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.

סיוע בהשתלמות ארוכה
של רופאים בארה"ב
הודות לתרומה נדיבה שניתנה על ידי ידידת
האגודה המסורה ,הגב' לינדה קמינוב ,האגודה
תומכת במימון השתלמות ארוכה של רופאים
בתחום האונקולוגיה בארה"ב ,מקרן רוזנבלט ע"ש
קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.

תמיכה בכנסים והזמנת מרצה אורח
פרופ' מרים בן הרוש ,מנהלת המערך להמטולוגיה
אונקולוגית ילדים ,ומנהלת בית החולים לילדים ע"ש רות
רפפורט ,הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,קיבלה סיוע
בהבאת מרצה אורחת –  Prof. Anne Tierensמטורונטו,
קנדה ,לישיבת עבודה ב AML-שהתקיימה בינואר .2018
ד"ר מיכאל תורג'מן וד"ר רינה רוזנברג ,המחלקה
לרפואת המשפחה ,שירותי בריאות כללית ,קיבלו
סיוע בתמיכה בכנס ה 15-למניעת תחלואה ותמותה
מסרטן לרופאי משפחה ,שהתקיים ב23.5.2018-
בהיכל התרבות ,נס ציונה.
פרופ' פיה רענני ,מנהלת המערך ההמטולוגי ,המרכז
הרפואי רבין-בילינסון ,קיבלה סיוע בהבאת מרצה אורח
 Dr. Richard M. Stoneמארצות הברית ,להרצות בכנס
בתחום הלויקמיות שהתקיים ב.1.2.2018-
פרופ' מירי כהן ,ראש בית הספר לעבודה סוציאלית,
אוניברסיטת חיפה ,קיבלה סיוע בהבאת מרצה
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אורחת –  Dr. Susan H. McDanielמניו יורק ,ארצות
הברית ,להרצות בכנס של האגודה הישראלית
לפסיכואונקולוגיה שהתקיים בחודש מרץ .2018
המענק ניתן מקרן אכפת לי ע"ש אופירה נבון.
ד"ר מיה דדיאני ,המרכז לחקר הסרטן ,המרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,קיבלה סיוע בהבאת שני מרצים אורחים –
 Prof. Carlos Caldasמבריטניה וProf. Maurizio Scaltriti-
מארצות הברית ,להרצות בכנס השלישי של קבוצת
המחקר הישראלית לחקר סרטן השד בישראל
שהתקיים ב.18.1.2018-
פרופ' אילנה דואק ,מנהלת מחלקת א.א.ג ,המרכז
הרפואי כרמל ,קיבלה סיוע בהבאת מרצה אורח –
 Dr. Ian Witterickמטורונטו ,קנדה ,להרצות בכנס
של איגוד רופאי א.א.ג ומנתחי ראש צוואר ,שהתקיים
בין התאריכים .7-10.3.2018
ד"ר שפרה אש ,מנהלת יחידת אשפוז יום אונקולוגי
במרכז שניידר לרפואת ילדים ויו"ר האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים ,קיבלה סיוע לתמיכה
בכנס השנתי של האיגוד להמטולוגיה ואונקולוגיה
ילדים שהתקיים בין התאריכים .26-28.4.2018
יעל בלייך ,הוספיס גליל עליון ,קיבלה סיוע לתמיכה
בכנס הדו-שנתי להעמקה בתיאורי מקרים ,תאוריה
ודיון שהתקיים במלון נוף גינוסר ,ב.26.4.2018-
פרופ' דן פאר ,ראש המרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן
בפקולטה למדעי החיים של אוניברסיטת תל אביב,

במה
האגודה למלחמה בסרטן מוציאה לאור את כתב
העת 'במה' המיועד לעובדי מערכת הבריאות
בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה.
בכל מהדורה נבחר נושא חדש לכתב העת ,כאשר
המאמרים נכתבים על ידי מיטב המומחים בתחום,
במטרה להקיף את הסוגיה ולקדם את הידע בקרב
אנשי המקצוע המטפלים בחולי הסרטן.
השנה ביטאון 'במה' הוקדש לסרטן המעי הגס -
אחד הגידולים הנפוצים ביותר בעולם המערבי
והשני בשכיחותו בישראל.
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קיבל סיוע לתמיכה בכנס של המרכז לחקר הביולוגיה
של הסרטן ,שהתקיים במלון אחוזת אסיינדה בגליל,
בין התאריכים .11.5.2018-9.5.2018

מלגות קיץ

האגודה ממשיכה בפרויקט מלגות קיץ לסטודנטים
לרפואה במסגרת המכונים האונקולוגיים.
מקבלי המלגות לשנה זו הם:
נדב אורפשאנקו ,שזכה במלגה לעבודת קיץ במכון
האונקולוגי ,הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.
שירה גביזון-פרץ ,שזכתה במלגה לעבודת קיץ במכון
האונקולוגי ,המרכז הרפואי שערי צדק.
ורד פוקס ,שזכתה במלגה לעבודת קיץ במכון
האונקולוגי ,המרכז הרפואי סורוקה.
מוריה שחם ,שזכתה במלגה לעבודת קיץ במכון
האונקולוגי ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם.
יניב טרי ,שזכה במלגה לעבודת קיץ במכון האונקולוגי,
המרכז הרפואי סורוקה.

מלגת קיץ גרונינגן ,הולנד
גם השנה התקיים בגרונינגן ,הולנד ,קורס בינלאומי
לסטודנטים לרפואה בתחום האונקולוגיה .הקורס נערך
באוניברסיטת גרונינגן בהולנד ,ומטרתו לחשוף את
הסטודנטים לרפואה לתחום האונקולוגיה ,ולהעניק
חיזוק נוסף להוראת האונקולוגיה ,במסגרת בתי
הספר לרפואה.
הקורס נמשך שבועיים ונלמדים בו נושאים הקשורים
ללימודי האונקולוגיה ,תוך שימת דגש על עקרונות
המניעה ,האבחון המוקדם והטיפול הפליאטיבי.
האגודה מייחסת חשיבות רבה למעורבות הרופאים
בתחומים אלה ,ולכן הוחלט להעניק גם השנה מלגות
לסטודנטים לרפואה ,במוסדות ההשכלה בארץ ,בכדי
שיוכלו להשתתף בקורס זה.
השנה זכו במלגות:
טל ינאי ,בית הספר לרפואה ,אוניברסיטת בן גוריון.
אבי סרנגה ,בית הספר לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.
אמה חג'אג' ,בית הספר לרפואה ,האוניברסיטה
העברית.
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ימי עיון וכנסים מקצועיים
האגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק בקיומם של עשרות כנסים וימי עיון מקצועיים המתקיימים לאורך
השנה ברחבי הארץ .מתנדבי הסניפים של האגודה מאיישים דוכני הסברה בכנסים וימי עיון אלו.

מפגש בנושא מחקר TAPUR
(Targeted Agent and Profiling
)Utilization Registry
ספטמבר  ,2017המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים
הכנס נפתח בברכתה של פרופ' תמר פרץ ,מנהלת
מכון שרת לאונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם.
למפגש הוזמן מארה"ב ,פרופ' ריצ'רד שילסקי ,המדען
הראשי וסגן נשיא  ,ASCOעל מנת לפתוח בישראל מוקד
נוסף של מחקר .הגעתו של פרופ' שילסקי ארצה מומנה
על ידי האגודה למלחמה בסרטן .מטרות הביקור היו
להציב את ישראל בחזית המחקר העולמי ,תוך השקת
מחקר  TAPURגם בארץ .המחקר המכונה TAPUR
( )Targeted Agent and Profiling Utilization Registryמגייס
חולים עם כל ממאירות אשר נמצא בה שינוי גנטי הניתן
לטיפול באמצעות תרופה ממוקדת (.)Targeted Therapy
מחקר זה יבחן את סוגיית הטיפול המותאם אישית לפי
התמונה הגנטית של הגידול .פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר
האגודה למלחמה בסרטן ,ייצג את האגודה במפגש זה.

ביקור ד"ר האו ( (Dr. Xishan Haoנשיא
האגודה הסינית למלחמה בסרטן לשעבר
( )CACAבישראל
אוקטובר  ,2017בית מטי ,מטה האגודה ,גבעתיים
באוקטובר  ,2017נחת בישראל ד"ר האו ,לשעבר נשיא
האגודה הסינית למלחמה בסרטן .במהלך ביקורו ,הגיע
ד"ר האו לבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים ,שם נפגש
עם מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה סרטן .במהלך
הביקור ,הציגה מירי זיו בפני ד"ר האו את פעילותה
הענפה של האגודה למען החולים ונגד המחלה.

מפגש החברה הישראלית לגינקולוגיה
אונקולוגית
נובמבר  ,2017בית מטי ,מטה האגודה ,גבעתיים
תוכנית הכנס עסקה במפגש שבין סרטן להיריון.

ד"ר אילן ברוכים ,יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה-
אונקולוגית הנחה את האירוע .הרצו והשתתפו בכינוס:
פרופ' עמי פישמן ,מנהל אגף נשים ויולדות ,מרכז
רפואי מאיר ,ד"ר אורה רוזנגרטן ,מנהלת היחידה
לאונקולוגיה גינקולוגית ,מרכז רפואי שערי צדק,
ד"ר יפעת כדן ,יחידת גינקולוגיה אונקולוגית ,מרכז
רפואי מאיר ,ד"ר מירב ברזילי ,מרכז רפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי ,פרופ' תמר ספרא ,מנהלת השירות
האונקו-גינקולוגי ,מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי,
פרופ' גידי קורן ,מנהל  ,MOTHERRISK ISRAELמכון
המחקר מכבי שירות בריאות ומרכז רפואי יצחק שמיר
(אסף הרופא) ,ד"ר אפרים סיגלר ,מנהל היחידה
למחלות צוואר הרחם ודרכי מין תחתונות ,מרכז רפואי
כרמל ,ד"ר צבי ואקנין ,סגן מנהל מחלקת נשים ,מרכז
רפואי יצחק שמיר (אסף הרופא) ,ד"ר עידו לסקוב,
רופא בכיר ביחידה לגינקולוגיה אונקולוגית ומרפאת
צוואר הרחם ,בית החולים ליס לנשים ויולדות ,המרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי וד"ר ארי רייס ,רופא
בכיר ביחידה לגניקולוגיה אונקולוגית ,הקריה הרפואית
לבריאות האדם רמב"ם.

הכינוס השנתי של האיגוד לאונקולוגיה
קלינית ורדיותרפיה ISCORT
ינואר  ,2018מלון דן ,אילת
בינואר  2018נערך הכינוס ה 17-של האיגוד במלון
דן ,אילת .האירוע נפתח בדברי ברכה של נשיא
הכינוס פרופ' גיל בר סלע ,סגן מנהל המערך
האונקולוגי ,הקריה הרפואית רמב"ם ומירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,שהעניקה את פרסי האגודה
לשני מתמחים מצטיינים :ד"ר טל סלע ,המרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,על היותו קלינאי מעולה ,המפגין כישורים
יוצאי דופן ברמה המקצועית הרפואית ,כמו גם ברמה
האנושית ולד"ר קורין מוריס-דרור ,הקריה הרפואית
רמב"ם ,על חריצותה ומסירותה הרבה ,והידע הנרחב
שרכשה בתחום האונקולוגיה.
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הכנס השנתי של האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים
אפריל  ,2018מלון גליליון ,יסוד המעלה
באפריל  2018התקיים הכנס השנתי של האיגוד
הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים במלון
גליליון .ד"ר שפרה אש ,יו"ר האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים ,בירכה בתחילת
הכנס .שלושה מרצים אורחים מהמובילים בתחום
הגיעו לכנס .האגודה סייעה בהגעתם של שני מומחים
בינלאומיים Prof. Achille Iolascon :מאיטליה
ו Prof. Stefan Bielack-מגרמניה .במהלך האירוע,
הוענקו מטעם האגודה מלגות ל 5-מתמחים בתחום
ההמטו-אונקולוגיה ילדים:
ד"ר רון רבינוביץ' ,מרכז שניידר לרפואת ילדים,
על היותו בעל חוש קליני יוצא דופן ,קשוב ויוזם,
איש נעים הליכות המשלב מקצועיות עם רגישות,
תוך שיתוף פעולה עם הצוות ומסירות בלתי רגילה
לחולים ולהורים .ד"ר ליאת אורן ,הקריה הרפואית
רמב"ם ,על היותה בעלת אישיות וכישורים קליניים
יוצאי דופן .גילתה רגישות מיוחדת לילדים עם מחלה
מתקדמת .על יכולתה לתכנן ולהוציא לפועל פרוטוקול
במהירות האפשרית וביסודיות ראויה להערכה .אהובה
מאוד על המטופלים ובני משפחותיהם .נעימה
ואמפטית ביחסה ,הן למטופלים והן לצוות העובד
איתה .ד"ר מיכל אורנשטיין יפה ,בית החולים דנה
דואק לילדים ,על היותה בעלת ידע נרחב בתחום
ההמטו-אונקולוגיה ובעלת חוש קליני מצוין .רופאה
יסודית ומסורה המובילה מחקר העוסק בהטמעת
טיפול בכאב ,שהביא למתן טיפול אחיד ומסודר עם
הטבה משמעותית בתסמינים .ד"ר מהדי עסאלה,
המרכז הרפואי סורוקה ,על היותו רופא ילדים מצוין
עם ידע רחב וחוש קליני מעולה .בולט ברצינותו,
מקצועיותו ואחריותו כלפי מטופליו .בעל אישיות
נעימה ,שקטה ,המשדרת רוגע ,הבאה לידי ביטוי
מול מטופליו ,בנוסף ליחסו החם והאמפטי .בעל רצון
ויכולת למידה יוצאת מן הכלל ,יסודי ביותר .מקפיד
להתעדכן בכנסים ובקריאת ספרות מקצועית.
ד"ר הודיה כהן ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם,
על היותה בעלת אינטליגנציה יוצאת דופן ,חרוצה
ומסורה לחולים ובני משפחותיהם .בעלת יכולת
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ניתוח מצבים קליניים מורכבים וניתוח מאמרים
רפואיים הנדרשים ליישום בעבודתה .בעלת ביטחון
עצמי המלווה בשקט פנימי המקרין לסביבתה רוגע.
תרומתה למחלקה בבית החולים לא תסולא בפז.

הכנס ה 18-של המרכז לחקר הביולוגיה
של הסרטן של אוניברסיטת תל אביב
מאי  ,2018אחוזת אסיינדה ,מעלות תרשיחא
במאי  2018התקיים כנס המרכז לחקר הביולוגיה
של הסרטן ,באחוזת אסיינדה בגליל ,מעלות
תרשיחא ,בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן .בירכו:
פרופ' יוסף קלפטר ,נשיא אוניברסיטת תל אביב,
פרופ' איריס ברשק ,סגנית דקאן וראש בית הספר
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב ,פרופ' דניאל חיימוביץ',
דיקן הפקולטה למדעי החיים ,אוניברסיטת תל
אביב ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
ופרופ' דן פאר ,ראש המרכז לחקר הביולוגיה של
הסרטן ,אוניברסיטת תל אביב .בכנס התקיימו מספר
מושבים אשר דנו באבחון וטיפול בסרטן ,ממאירות
המטולוגית ,רפואה מותאמת אישית ועוד.

כנס מושגים ומגמות באבחון סרטן השד
והטיפול במחלה
מאי  ,2018מלון הילטון ,תל אביב
במאי  2018התקיים כנס בנושא מושגים ומגמות
באבחון סרטן השד והטיפול במחלה ,במלון הילטון,
תל אביב .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
הוזמנה להרצות בכנס בנושא' :היעילות של תוכנית
הממוגרפיה הלאומית – הניסיון הישראלי'.

הכנס השנתי של העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי
יולי  ,2018קריית שדה התעופה
את הכנס השנתי פתחה בדברי ברכה ליויה כסלו,
יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי והאחות
הראשית של האגודה למלחמה בסרטן .מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,התייחסה לנקודות ציון
בולטות בקידום המאבק במחלת הסרטן בישראל .כמדי
שנה ,חולקו פרסי הצטיינות על ידי האגודה לאחיות
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אונקולוגיות :הפרס הראשון הוענק לד"ר תקווה מירון,
אחות טיפול תומך במרכז הסרטן ,המרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,על פועלה הנרחב כאחות בשירות לטיפול
תומך ,בו ייסדה את שירות הייעוץ בנושא טיפול
תומך ברוב המרכזים הרפואיים .הפרס השני הוענק
לשרי כהן ,אחות אחראית בשירות הפליאטיבי ביתי
של האגודה למלחמה בסרטן ,על תרומתה רבת
השנים בתחום הפליאטיבי.

ימי העיון של האגודה הישראלית
לפסיכואונקולוגיה בתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן
במסגרת תמיכתה של האגודה למלחמה בסרטן
בפעילותה של האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה,
מתקיימים ימי עיון מקצועיים בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,וכמו כן מוענקים
פרסי האגודה למלחמה בסרטן ומופק מידעון הנשלח
לכל חברי האגודה.
בראש האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה עומדת
פרופ' מירי כהן.

יום עיון בנושא גישה משותפת לחולי
סרטן ובני משפחותיהם
מרץ  ,2018בית מטי ,מטה האגודה ,גבעתיים
יום העיון של האגודה הישראלית הפסיכואונקולוגי ,התקיים
בבית מטי בגבעתיים ,בחסות האגודה למלחמה בסרטן
ובאדיבות קרן אכפת לי לזכרה של אופירה נבון ז"ל,
למימון כנסים ,סדנאות וימי עיון בתחום הפסיכואונקולוגי.
הסדנה כללה עקרונות ואסטרטגיות של טיפול משפחתי
רפואי כפי שהם חלים על אנשים העוסקים בתחום
הסרטן; תפקיד הפסיכותרפיסט בצוות הבריאות;
דינמיקה משותפת עם מטופלים ומשפחות עם
מוטציות משפחתיות או גנטיות; החשיבות של מודעות
עצמית וטיפול עצמי על הבריאות הכללית והרווחה
של הפסיכותרפיסט .בסדנה הועברה הרצאה על ידי
 Dr Susan McDanielמאוניברסיטת רוצ'סטר מארצות
הברית ,בשילוב דיונים קבוצתיים גדולים וקטנים.
בהפסקת הצהריים נערכה פגישה של האסיפה
הכללית של העמותה.
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כינוסים בינלאומיים
כנס בינלאומי למנהיגי קבוצות חולים ממרכז
אירופה ואסיה המעורבים בטיפול בסרטן
ווינה ,אוסטריה
בחודש ספטמבר  2017התקיים מפגש בינלאומי
למנהיגי קבוצות חולים ממרכז אירופה ואסיה
שמעורבים בטיפול בסרטן .הכנס נערך על ידי חברת
פייזר .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה הוזמנה להשתתף
בכנס .המפגש התמקד בשיתוף תובנות חשובות
ודיון על האפשרויות והאתגרים בתמיכה וסיוע לחולי
סרטן ,בהתמודדות עם המחלה.

הכנס האירופאי השנתי ה 13-של
אירופה דונה – הקואליציה האירופאית
למאבק בסרטן
לובליאנה ,סלובניה
בחודש אוקטובר  2017התקיים הכנס האירופאי
השנתי ה 13-של ארגון אירופה דונה – הקואליציה
האירופאית למאבק בסרטן ,בלובליאנה ,סלובניה.
את האגודה למלחמה בסרטן ייצגו רינה דיכל ,אחות
אונקולוגית באגודה למלחמה בסרטן ,ומומחית
קלינית בטיפול פליאטיבי ואתי קמחי לוי ,מתנדבת
'יד להחלמה' ® .בכנס השתתפו נציגות מעשרות
מדינות ברחבי אירופה ,ובמהלכו הועברו הרצאות
שדנו במחויבות האירופאית למאבק בסרטן ובשיפור
חייהן של נשים המתמודדות עם סרטן השד.

(ה .)UICC-המפגש (The 2017 World Cancer Leaders
 )Summitהתקיים במקסיקו סיטי ,מקסיקו ,בהשתתפות

כ 300-המנהיגים המובילים בעולם בתחום המאבק
בסרטן .הכנס התמקד בדרכים לשיתוף פעולה בנושא
המחויבות הגלובלית למניעת סרטן ברמה הלאומית
והגלובלית להשגת ירידה בתמותה עד שנת .2025
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,הוזמנה להשתתף בכנס
חשוב זה ,בו נכחו גם נשיא מקסיקו ,שר הבריאות של
מקסיקו ,מלכת ספרד ,נסיכה מירדן ,ואנשי מקצוע
מובילים בתחום המאבק בסרטן.

ישיבת הפרלמנט האירופאי
בריסל ,בלגיה
בחודש ינואר  2018נערכה ישיבת הפרלמנט האירופאי
בבריסל ,בלגיה ,בהשתתפות חברי הפרלמנט
האירופאי שמטרתם לקדם פעולות במאבק נגד
מחלת הסרטן .בכינוס זה השתתפה מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן.

סדנת הדרכה בחסות אירופה דונה
מילאנו ,איטליה
בחודש נובמבר  2017התקיימה סדנת הדרכה לחולות
סרטן שד של אירופה דונה ,במילאנו ,איטליה .בסדנה
השתתפו רונית דבי לב וטינה קונצ'ק ,מתנדבות
'יד להחלמה'®.

מפגש פסגה של מנהיגים בתחום המאבק
בסרטן של ארגון הסרטן הבינלאומי (ה)UICC-
מקסיקו סיטי ,מקסיקו
בחודש נובמבר  2017התקיים מפגש פסגה של מנהיגים
בתחום המאבק בסרטן של ארגון הסרטן הבינלאומי
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בתמונה :מירי זיו עם זקארי קרג'לניאן ,נשיא קואליציית
האגודות למלחמה בסרטן באירופה ( )ECLומנכ"ל האגודה
הפינית למלחמה בסרטן.
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כינוס EBCC - European Breast Cancer
Conference
ברצלונה ,ספרד
בחודש מרץ  2018התקיים כנס בנושא סרטן השד
בברצלונה ,ספרד .את האגודה ייצגה ליויה כסלו,
האחות הראשית של האגודה למלחמה בסרטן,
שהשתתפה באירוע בתמיכת ארגון 'אירופה דונה'.

הכנס השנתי ה 10-לעמותות חולים
אתונה ,יוון
בחודש מרץ  2018התקיים הכנס השנתי ה10-
לעמותות חולים ,בתמיכת חברת רוש ,באתונה ,יוון.
את האגודה ייצגה מירב דמארי ,מנהלת מערך המידע
של האגודה למלחמה בסרטן.

כנס בנושא סרטן
בריסל ,בלגיה
בחודש מרץ  2018התקיים כנס של הארגון האירופאי
למחקר וטיפול בסרטן (ה )EORTC-בבריסל ,בלגיה,
עבור עמותות וארגונים למלחמה בסרטן באירופה .הכנס
התחלק לשני נושאים' :החלמה מסרטן' ו'מחקרים
קליניים' .את האגודה ייצגה עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה.

סדנת בטיחות בנושא התנהגות נכונה
בשמש של הקהילה האירופית למניעה
ואבחון מוקדם של סרטן (ה)ECL-
בריסל ,בלגיה
בחודש אפריל  2018התקיים מפגש של קואליציית
האגודות למלחמה בסרטן באירופה (ה )ECL-בנושא
התנהגות נכונה בשמש בבריסל ,בלגיה .במפגש,
הציגה ד"ר אביטל פאטו בן ארי (  ,)EdDמנהלת
מחלקת הסברה וקידום בריאות באגודה את פעילות
האגודה למלחמה בסרטן בנושא 'חכם בשמש'®,
אבחון מוקדם ומיטות שיזוף .הפרזנטציה של אביטל
הובילה לדיון מעניין בין נציגי האגודות השונות
למאבק בסרטן.

הכינוס השנתי של הקואליציה
האירופאית של החולים בסרטן ()ECPC
בריסל ,בלגיה
בחודש יוני  2018התקיים הכינוס השנתי של הקואליציה
האירופאית של החולים בסרטן (  )ECPCבבריסל,
בלגיה .כמו בכל שנה ,סיפק המפגש למשתתפיו
עדכון על פעילות הקואליציה ,חילופי ידע מקצועי
ולמידה משותפת של הנציגים מכל רחבי היבשת.
את האגודה ייצגו דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז
באגודה ומידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי הסטומה בישראל.
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מחקר
האגודה למלחמה בסרטן בישראל ממלאת תפקיד
מרכזי בתמיכה במחקר מחלות הסרטן .האגודה מעניקה
בכל שנה עשרות מלגות מחקר לרופאים במרכזים
רפואיים ולחוקרים במכוני המחקר ובאוניברסיטאות
ברחבי הארץ .מדובר במחקר בסיסי ,קליני ,אפידמיולוגי,
כמו גם במחקרים העוסקים בהיבטים פסיכו-
סוציאליים של מחלת הסרטן ובדפוסי ההתמודדות
של החולה ומשפחתו .בוועדת המחקר ,שבראשה
עומד פרופ' אלי פיקרסקי מהאוניברסיטה העברית,
חברים מיטב החוקרים והקלינאים ממוסדות המחקר
והרפואה בארץ .את ועדת המחקר מרכזת לילי בילר-לב,
מנהלת ועדות ופרויקטים באגודה.

מלגות לחוקרים

קרן למחקר בתחום איכות הסביבה ו/או
אפידמיולוגיה ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל

פרופ' ליאת לרנר-גבע ממכון גרטנר ,המרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,בנושא 'הקשר האפשרי בין חשיפות
בהיריון לזיהום אוויר והסיכון לסרטן בילדות'.

ד"ר ברק רוטבלט מאוניברסיטת בן גוריון ,בנושא
'זיהוי תפקודי של רנ"א ארוך שאינו מקודד שיש לו
קשר לסרטן אלים'.
ד"ר טל בורשטיין-כהן מהאוניברסיטה העברית,
בנושא 'פיצוח וחקר התכונות האנטי-סרטניות של
החלבון פרוס 1במיקרו-סביבה הסרטנית'.
ד"ר ניסן יששכר מאוניברסיטת בר אילן ,בנושא
'תיקון יחסי הגומלין עם חיידקי המעיים לאחר טיפול
כימותרפי'.
ד"ר ארנה שטיינברג-שמר ממרכז שניידר לרפואת
ילדים ,בנושא 'הבנת המנגנונים הקשורים להתפתחות
ממאירות המטולוגית בחולים עם נויטרופניה מולדת'.
פרופ' אלון רונן ממכון ויצמן למדע ,בנושא 'שינויים
במעטפת הגרעין בתאי סרטן :שלב בקרה חדש
בשליחת גרורות לריאה'.

שם החוקר

מוסד

נושא המחקר

באמצעות

פרופ' ערן סגל

מכון ויצמן
למדע

לקראת טיפול מותאם אישית לסרטן:
אפיון מקיף של השפעת מוטציות בגן
 p53על התגובה לתרופות

ננסי ופיטר בראון -
לזכרן ולכבודן של
אמהותיהם
ברניס ויינשטיין
וביאטריס בראון

פרופ' רונן אלון

מכון ויצמן
למדע

שינויים במעטפת הגרעין בתאי סרטן:
שלב בקרה חדש בשליחת גרורות לריאה

ג'אנט וברוס אדלר -
לכבודם ולזכרם של
קנת ומיכאל אדלר.

ד"ר ברק רוטבלט

אוניברסיטת
בן גוריון

זיהוי תפקודי של רנ"א ארוך שאנו מקודד
שיש לו קשר לסרטן אלים

אגודת הידידים
בארה"ב

פרופ' מיכאל ברנדיס האוניברסיטה
העברית
פרופ' דן לוי
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מענקי מחקר למצטיינים הוענקו ל:

אוניברסיטת
בן גוריון

אגודת הידידים
פענוח מנגנון הבריחה המיטוטית כדי
לשפר את יעילות הטיפול הנפוץ בטקסול בארה"ב
מתילציה של חלבונים בסרטן השד

אגודת הידידים
בארה"ב
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שם החוקר

מוסד

נושא המחקר

באמצעות

ד"ר מנחם גרוס

המרכז הרפואי
הדסה עין כרם

שימוש במתן שחרור מושהה של
כלורהקסידין כנגד ביופילם בתותב דיבור
בחולי סרטן הגרון לאחר לרינג'קטומיה

אגודת הידידים
בארה"ב

פרופ' ראובן שטיין

אוניברסיטת
תל אביב

מעבר מיטוכונדריות מאסטרוציטים
לתאי סרטן מלנומה כמנגנון תומך בגידול
המבוקר על ידי החלבון סידי 38

לינדה קמינוב -לזכרו
של אורן זיו ,בנה של
חברתה היקרה מירי

ד"ר אורנה
שטיינברג שמר

מרכז שניידר
לרפואת ילדים

הבנת המנגנונים הקשורים להתפתחות
ממאירות המטולוגית בחולים עם
נויטרופניה מולדת

פרופ' בת שבע כרם האוניברסיטה
העברית

האפקט של עקת שכפול הנוצרת
בעקבות אבדן  p53על חוסר יציבות
גנומית חמור  -כרומוטריפסיס

ד"ר מיכאל פלד

המרכז הרפואי
ע"ש שיבא

ניתוח הפרוטאום החיצוני של תאי סרטן
לאחר טיפול באינטרפרון-גאמא לגילוי
בקרים חיסוניים חדשים בסרטן.

ד"ר הדר בן-יואב

אוניברסיטת
בן גוריון

גילוי מספר רב ובאופן מקביל של
מטבוליטים בעלי פעילות חמצון-חיזור
בסרטן שלפוחית השתן

ד"ר ירון כרמי

אוניברסיטת
תל אביב

זיהוי תאי הטי המופעלים כנגד מלנומה
ואפיון המנגנונים החיסוניים דרכם הם
משרים רגרסיה של גידולים סרטניים
בעכברים

ד"ר טל בורשטין-כהן האוניברסיטה
העברית

אגודת הידידים
בארה"ב

לינדה קמינוב  -לזכרה
של אמא היקרה
קלייר רוזנבלט

פיצוח וחקר התכונות האנטי-סרטניות
של החלבון “פרוס "1במיקרו-סביבה
הסרטנית

ד"ר צבי גרנות

האוניברסיטה
העברית

אפיון מולקולרי של האפקט המעכב של
 TGFbetaעל נוטרופילים מעכבי סרטן

אדם בראון ,אגודת
הידידים בארה"ב ,לזכרו
של ג'ו מרקוביץ

ד"ר מיכל רהט

המרכז הרפואי
כרמל

כיצד חיסון כנגד  EMMPRINבאמצעות
 161-MAPפוגע באופן סלקטיבי ברקמות
סרטניות ולא ברקמות בריאות שמבטאות
את החלבון?

אגודת הידידים
בארה"ב

ד"ר אילן ברוכים

המרכז הרפואי
הלל יפה

פיתוח שיטת  In-virtoבזמן אמת לזיהוי
סוגי סרטן גניקולוגיים במהלך פעילות
כירורגית ,תוך שימוש בספקטרוסקופית

Mid IR-ATR
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שם החוקר

מוסד

נושא המחקר

באמצעות

ד"ר ליזה
ברקי-הרינגטון

אוניברסיטת
חיפה

תפקיד חיתוך פרוטאוליטי של
ציקלואוקסיגנאז 2-על ידי סקיי1-
בפרוליפרציה של מיאלומה נפוצה

אגודת הידידים
בארה"ב

ד"ר נטע מילמן

הקריה
הרפואית
רמב"ם

תפקיד מולקולות מיקרו-רנא ,המועברות סימור ודינה פרימן,
לזכרם של ברנרד מרכס
על ידי מאקרופאגים בסביבת הגידול,
בהתפתחות עמידות לכימותרפיה בסרטן והלן הרשקוביץ
ולזכרם של דויד רזניק
לבלב
ודניאל רוזנברג

ד"ר נטע ארז

אוניברסיטת
תל אביב

אפיון תפקידם של פיברובלסטים בתיווך
עמידות לכימותראפיה ויצירת גרורות
בסרטן שד

ד"ר יואב שאול

האוניברסיטה
העברית

תפקידו ההכרחי של גלוטתיון פרוקיסידאז
 8בבקרה של התקדמות סרטנית

ד"ר שירה אדר

האוניברסיטה
העברית

מעורבות תיקון ד.נ.א .ברגישות ועמידות
תאי סרטן לציספלטין

ד"ר ראובן וינר

האוניברסיטה
העברית

פיתוח מעכבים לתהליך סימון חלבונים על
ידי UFM1

פרופ' אנואר ריאן

מוסד אחר

נגזרת חדשה של טקסאן יותר בטוחה
לטיפול יעיל במחלת סרטן הריאות –
תרופה עם פחות תופעות לוואי

אגודת הידידים
בארה"ב

ד"ר דבורה יבלונסקי הטכניון

תגובתיות ותשישות של תאי T
תוך-גידוליים מובקרים על ידי החלבון
האדפטוריGads ,

אגודת הידידים
בארה"ב

ד"ר רוסטיסלב נובק הקריה
הרפואית
רמב"ם

עיכוב מכוון של התמכרות שאינה תלוית
אונקוגנים באוסטאוסרקומה

אגודת הידידים בארה"ב -
לכבודם של
קריסטל ורוב מינקוף

פרופ' זליג אשחר

המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש
סוראסקי
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אגודת הידידים בארה"ב
לזכרו ולכבודו של
אנדרו מרי ,בנם של
ד"ר דייזי וד"ר ג'ון מרי

הגברת יעילותו של טיפול בעזרת תאי
 Tמהונדסים במיאלומה נפוצה על-ידי
חסימת מסלולים מעכבים בסביבת הגידול

פרופ' עופר שפילברג אסותא מרכזים מחקר היתכנות ביטוי מולקולות מיקרו
רנ"א ברוק כסמן ביולוגי חדשני לאבחון -
רפואיים
ופרוגנוזה להצלחת טיפול בחולי מיאלומה
נפוצה
פרופ' ליאת לרנר-גבע גרטנר

חברת אסתי לאודר

אגודת הידידים
בארה"ב

הקשר האפשרי בין חשיפות בהריון לזיהום קרן ישראל יעקב
ולילה אלתר ז"ל
אויר והסיכון לסרטן בילדות
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שם החוקר

מוסד

נושא המחקר

פרופ' ניסן יששכר

אוניברסיטת
בר אילן

תיקון יחסי הגומלין עם חיידקי המעיים
לאחר טיפול כימותרפי

ד"ר חוה גיל-חן

אוניברסיטת
בר אילן

עיכוב קינאזות ממשפחת אבל לעצירת
התפשטות גרורתית של סרטן שד

חברת אסתי לאודר

ד"ר איריס לבון

המרכז הרפואי
הדסה עין כרם

התפקיד של הקולטן לאנדרוגן
בגליובלסטומה

אגודת הידידים
בארה"ב

בקרת יציבות של רנ״א שליח באמצעות
מתילציה תלויית שיעתוק

אגודת הידידים
בארה"ב

פרופ' רבקה דיקשטיין מכון ויצמן
למדע
ד"ר צפריר צור

אוניברסיטת
תל אביב

ד"ר לנה אילן

הקריה הרפואית חקר קשר חדשני בין מסלולי mTOR

ד"ר אורן פרנס

סטיבן מילמן
השפעת סרמיד 1-פוספט על
מקרופאג'ים ותאי סרטן באמצעות  TLR4ופיליס ליס  -אגודת
הידידים ארה"ב,
מאירוע הגולף ה9-

רמב"ם

וגליקוליזה בגידולים ממקור הומני

האוניברסיטה
העברית

בקרת ביטוי רצפטורים סופרסוריים בתאי
סרטן ומערכת החיסון

פרופ' ערן בן-אריה המרכז הרפואי
לין

באמצעות

הפחתת חרדה וכאבים לאחר ניתוח
בחולות המופנות לניתוח ממאירות
גניקולוגית באמצעות דיקור ורפואה
משולבת בסמוך ובמהלך הניתוח :מחקר
מבוקר אקראי

אגודת הידידים
בארה"ב

ברוס יונגמן  -לכבודה
וזכרה של אליס יונגמן
ולזכרו של נכדה של
מארג' גולדנר,
ברנדון גולדנר.

ד"ר יפית גלבוע

האוניברסיטה
העברית

ד"ר דפנה לוין

אסותא מרכזים השוואה בין שיטות פסיכו-חינוכיות שונות חברת ג'ק קובה
להפחתת חרדה מטיפול קרינה אצל
רפואיים
מטופלות סרטן שד

ד"ר מיכל בראון

המכללה
האקדמית
תל אביב-יפו

טיפול בירידה קוגניטיבית בקרב מחלימים
מסרטן באמצעות שילוב של התערבויות
ממחושבות :מחקר אקראי מבוקר

תשישות החמלה וסיפוק מחמלה בקרב
אונקולוגים ישראלים

קרן יו"ר האגודה
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קרנות מיועדות שנתרמו
לאגודה למלחמה בסרטן
•קרן 'אכפת לי' לזכרה של אופירה נבון ז"ל ,למימון כנסים ,סדנאות
וימי עיון בתחום הפסיכו-אונקולוגי.

•קרן לזכרה של לורה וייסמן ז"ל ,למימון טיפול בילדים חולי סרטן,
הוקמה ומנוהלת בידי נכדתה ,ניקול ראידמן.

•קרן ע"ש בועז אדר ז"ל הוקמה בידי שמעון ויעל אדר ,לזכר בנם
בועז ,למימון מענקי מחקר.

•קרן ע"ש בלה ולטר ז"ל ,למימון מחקרים ושיפור הטיפול בילדים חולי סרטן.

•קרן ע"ש ישראל יעקב אלתר ז"ל למימון מענק מחקר שנתי למחקר
מצטיין בתחום איכות הסביבה ו/או אפידמיולוגיה.
•קרן ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל ,להפעלת מרכז תמיכה לחולי
הסרטן ולבני משפחותיהם.
•קרן ע"ש לאה ואליהו ארבל ז"ל ,למימון תכניות השתלמות לעובדים
במקצועות פרא-רפואיים המטפלים בחולי סרטן.
•הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון (ישראל) ,חברה לתועלת הציבור
בע"מ ,למימון שכר כוח האדם המקצועי של צוות טיפול ביתי תומך
(הוספיס-בית).
•קרן ע"ש חיה ונפתלי בלוך ז"ל ,הוקמה מעיזבונה של המנוחה על פי
בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
•קרן מעיזבונו של אביגדור בן אליעזר ז"ל ,למימון פעילות למען ילדים
חולי סרטן.
•קרן ע"ש בר-למסדורף ,מנוהלת בידי מנהלי עיזבונו של ד"ר בר-למסדורף
בשווייץ ,למימון מענקי מחקר.
•קרן ע"ש דינה וזלמן גולדברג ז"ל ,לעידוד המחקר לסטודנטים
ולרופאים צעירים בתחום האונקולוגיה במחלקה האונקולוגית ,הקריה
הרפואית רמב"ם.
•קרן ע"ש רעיה (רלה) גולומבו ז"ל ,הוקמה מעיזבונה של
רעיה (רלה) גולמבו ז"ל  -לזכר ראובן ומאיר גולמבו ואמם סוניה גולמבו;
לזכר מרים גרשטר והוריה רפאל גרשטר ורעיה (רלה) גרשטר-גולמבו
לבית קפלנוביץ; לזכר סוניה לב ,בעלה יוסף ובנותיהם כסניה ואביגיל
אשר נספו בשואה ולזכר יוסף גולמבו ודינה קפלנוביץ.
•קרן מכספי עיזבון שמעון ואירמה גרוס ז"ל ,לחקר הסרטן.

•קרן ע"ש רוני יודסין ז"ל ,הוקמה בידי בעלה מאיר יודסין ,למתן מלגות מחקר.
•קרן מכספי עיזבון אתל כהן ז"ל ,למימון מלגות לחקר הסרטן.
•קרן מכספי עיזבון לווה מינה מרגוט ז"ל ,לתמיכה בחקר הסרטן.
•קרן ע"ש לנדי גרטרוד ז"ל ,באמצעות אגודת הידידים בלונדון ,לתמיכה
בפעילות טיפול פליאטיבי ביתי תומך (הוספיס-בית) ,לזכרה של
רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל.
•קרן מרים ובנימין סטנטון ,הוקמה בידי מרים ובנימין סטנטון מאנגליה,
לתמיכה בחקר הסרטן.
•קרן ע"ש לאה ויוסף סלומון ז"ל ,מעיזבון יוסף סלומון ז"ל ,למימון
מלגות לחקר הסרטן.
•קרן איסר פישל ז"ל ,לטיפול בילדים חולי סרטן.
•קרן ע"ש שרלוטה קולבר ז"ל ,הוקמה מעיזבונה של המנוחה על פי
בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
•קרן ע"ש יהודית קליינברגר ז"ל ממינכן ,למימון מענקי מחקר.
•קרן 'קלור' ע"ש צ'ארלס קלור ז"ל ,לסיוע בתחזוקת ושדרוג המעון
ע"ש סר צ'ארלס קלור בגבעתיים.
•קרן ע"ש אנטה צ'רנה ז"ל ,הוקמה מעיזבונה למימון פעילות למען
ילדים חולי סרטן.
•קרן ע"ש תמר רודיך ז"ל ,הוקמה בידי בנה אילן רודיך ,למימון תכניות
הוספיס והוספיס בית (תכניות מיוחדות).
•קרן ע"ש מטילדה רקנאטי ז"ל ,למימון תכניות וסיוע מיוחדים בתחום
המאבק במחלת הסרטן.
•קרן ע"ש מרים אווה שרוני (שטרן) לבית לנג ז"ל ,הוקמה בידי בעלה
אברהם שרוני ,לתמיכה בפעילויותיה של האגודה.

•קרן ע"ש רונית גרינפס ז"ל ,לפרויקטים מיוחדים.

•קרן

ע"ש בלינקו אסתר ז"ל ,למען ילדים חולי סרטן.

•קרן ע"ש רבקה דרור ,אסתר וליאון ארדיטי ומרים ושלמה חסיד,
לצרכי מחקר מחלת הסרטן ורכישת מכשירים רפואיים.

•קרן

ע"ש מרים שער שלזינגר ז"ל ,למען ציבור חולי הסרטן.

•הקרן

•קרן המטה המשותף לבקרת איכות.

•קרן ע"ש מרים אורקיו ז"ל למימון מענקי מחקר.

•קרן מכספי עיזבון משה וולף ז"ל ,למימון מלגות לחקר הסרטן.

•קרן ע"ש רוטשטיין אברהם ז"ל – קרן למימון מענקי מחקר.
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ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט לתוכנית להכשרת אונקולוגים.

דין וחשבון ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ 2018

רישום ומעקב
הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן
שיעורי התחלואה בסרטן השד ובסרטן השחלה בישראל הם
מהגבוהים בעולם ,ונובעים בחלקם משכיחות גבוהה של מוטציות
בגנים  BRCA1/2באוכלוסייה בארץ.
המכונים הגנטיים העוסקים בגנטיקה של מחלות הסרטן ממשיכים
בקיום המחקר המשותף והרב-מרכזי בנושא הגנטיקה של סרטן השד
והשחלה בישראל .את הקונסורציום מרכזת פרופ' אפרת לוי-להד
מהמרכז הרפואי שערי צדק ,ושותפים בו  12מרכזים רפואיים:
שיבא ,רמב"ם ,רבין-בילינסון ,תל אביב ע"ש סוראסקי ,וולפסון,
קפלן ,סורוקה ,שערי צדק ,יצחק שמיר (אסף הרופא) ,גליל,
בני ציון והעמק.
במסגרת הקונסורציום נערך מחקר בראשות פרופ' לוי-להד
ופרופ' מארי קלייר-קינג מאוניברסיטת וושינגטון בסיאטל .במהלך
המחקר נבדקו יותר מ 660-נשים נשאיות של מוטציות בגנים BRCA1
ו BRCA2-בישראל ובארצות הברית .המחקר ,שזכה לפרסום מדעי
בכתב עת יוקרתי ,הראה כי גורמים משפחתיים עשויים להשפיע באופן
משמעותי על הסיכון לסוג הממאירות הספציפי בנשאיות של המוטציות.
על מנת לאפשר איסוף נתונים אחיד ,הוקם ביוזמת ובחסות
האגודה למלחמה בסרטן מסד נתונים ייעודי ( )database
ממחושב המאפשר מעקב רציף ואחיד אחר כל הפרמטרים
הקליניים והגנטיים של נשאיות בישראל .המסד הוקם בהשתתפות
פרופ' אפרת לוי-להד ,פרופ' איתן פרידמן ,פרופ' בלה קאופמן,
פרופ' עוזי בלר ,ד"ר מירי סקלייר-לוי וגב' עינת לוי.
למסד הנתונים הישראלי הוכנסו כבר נתוניהן של למעלה מ 6,850-נשאים
ונשאיות .האגודה תומכת בפעילות הקונסורציום ,סייעה במימון רכישת
תוכנה ומסייעת במימון תקן למתאמות מחקר המרכזות את הפעילות.
בשנים האחרונות ,בעזרת מסד הנתונים שנצבר במסגרת
הקונסורציום ,נעשו שיתופי פעולה ,בהם:
1.1בשיתוף עם פרופ' דוד קלסן ,לשעבר מנהל השירות לממאירויות
של מערכת העיכול ,מרכז הסרטן סלואן קטרינג ( )SKMCCבארה"ב,
אושרה למימון בקשת מחקר שהוגשה ל–Lustgarten Foundation
למחקר משותף הכולל את הקונסורציום עם  ,SKMCCמרכז
באסרל  .BRCA1/2המחקר מתבצע על ידי ד"ר טליה גולן ,המערך
האונקולוגי ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ופרופ' אפרת לוי-להד ,המרכז
הרפואי שערי צדק .בנוסף הוגשה כבר בקשת המשך למחקר .NCI
2.2תוכנית 'הסיכוי שבסיכון' – תוכנית זו הוקמה בעזרת תרומה של

משפחת דמביצר וקרן  NCFלהעלאת המודעות לנשאות
ל.BRCA1/BRCA2-
כחלק מהתוכנית ,ניתן למצוא באתר האגודה את שאלון
'סיפור משפחתי'  ,שנועד על מנת לסייע בבירור נטייה
תורשתית לסרטן שד ושחלה במשפחה .במסגרת הפעילות,
האגודה הפיקה עלונים בנושא חשיבות הבירור הגנטי לסרטן
שד ושחלה תורשתי ,ובנושא חשיבות הבירור הגנטי עבור גברים
לתסמונת סרטן שד ושחלה תורשתית ומחלות אחרות .את
העלונים ניתן למצוא בשפות עברית ,ערבית ,אנגלית ורוסית.
 .3בנוסף ,הושלם איסוף נתונים מהקונסורציום בנושא 'הסיכון לחלות
בסרטן הרחם לאחר כריתת שחלות מקטינת סיכון' ביוזמתו של
פרופ' איתן פרידמן ,מייסד היחידה לאונקוגנטיקה במרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,תל השומר .מאמר בנושא זה הוגש לפרסום:
Uterine cancer in Jewish BRCA1/2 mutation carriers - The
Israeli experience
Yael Laitman, Rachel Michaleon-Cohen, Orit Riesh,
Rakefet Chen Shtoyerman, Rinat Molcho Berenstein,
Ephrat Levy Lahad, Eitan Friedman for the Israeli
Hereditary Breast Cancer Consortium.

 .4בשנים האחרונות פורסמו כמה מחקרים חשובים נוספים ,כתוצאה
מפעילות הקונסורציום:
Levy-Lahad E et al., Familial clustering of site-specific
cancer risks associated with BRCA1 and BRCA2 mutations
in the Ashkenazi Jewish population. Proc Natl Acad Sci
U S A. 2006 Mar 7.

	•

Levy-Lahad E et al., Population-based screening for
breast and ovarian cancer risk due to BRCA1 and BRCA2,
Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Sep 30.

	•

Levy-Lahad E et al., Precision medicine meets public
health: population screening for BRCA1 and BRCA2, J
Natl Cancer Inst. 2014 Dec 30.

	•

שדרוג פרוטוקול ארצי בלוקמיה לימפטית
חריפה בילדים
בישראל כמו בעולם ,שואפים להגיע להחלמה של כלל הילדים
ולמצוא לכל ילד את הטיפול המתאים לו ,על פי סוג הלוקמיה
הייחודי לו ודרגת הסיכון שלו ,כדי לאפשר סיכויי החלמה מרביים.
האגודה ממשיכה לסייע במימון ,באיסוף ובעיבוד נתונים של ילדים
חולים בלוקמיה לימפטית חריפה ,המטופלים בפרוטוקול ארצי.
הפרוטוקול הארצי הנו זרוע ייחודית של הפרוטוקול הגרמני .BFM
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העיבודים הסטטיסטיים מבוצעים באמצעות המחלקה לסטטיסטיקה
באוניברסיטה העברית ,במימון האגודה .את הפרוטוקול מרכזים
ד"ר שרה אליצור ופרופ' שי יזרעאלי.

לבקשת פרופ' תמי שוחט ,מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות
במשרד הבריאות ,מסייעת האגודה למלחמה בסרטן במימון תקן
לבקרת האיכות של רישום הסרטן הלאומי ולתגבורו.

מאז תחילת הפעלת הפרוטוקול ,לפני כעשרים שנה ,ביוזמתה של
פרופ' רינה זייצוב ז"ל ,התבטלו ההבדלים בשיעורי ההישרדות של

האגודה למלחמה בסרטן התקינה בעבר מערכות מחשוב במכונים
האונקולוגיים ,במטרה לשפר את איכות הנתונים ומאגרי רישום
הסרטן .נתוני החולים מהמכונים האונקולוגיים מועברים בכל שנה
ליחידה לרישום סרטן במשרד הבריאות ,בהתאם לפורמט שהוגדר
וגובש על ידי הוועדה לרישום ומעקב של האגודה .במסגרת הדיווחים
השוטפים ,המכונים נדרשים לדווח את נתוני שלב המחלה בעת
האבחון ,וכן מידע ביחס לתאריך פטירת החולים ולסיבת המוות.
רשמות הסרטן משתתפות בפעילויות ההכשרה השנתיות בנושא
הרישום והמידע הרפואי בתחום מחלות הסרטן.

ילדים חולי לוקמיה שטופלו במרכזים השונים .כך גם התבטלו
ההבדלים בשיעורי ההישרדות של ילדים יהודים וערבים.
בעשור האחרון פותחו שיטות לאבחון מדויק יותר של תאי לוקמיה,
המאפשרות להפחית מאינטנסיביות הטיפול בקבוצת חולים עם סיכון
נמוך להישנות המחלה ולחסוך מהם סיכון של נזקי טיפול ארוכי טווח,
ובמקביל ,לאתר את קבוצת הילדים החולים בסיכון גבוה ,שלהם נדרש
טיפול אינטנסיבי החיוני להצלת חייהם .האגודה למלחמה בסרטן
קיבלה על עצמה לסייע בקידום הנושא עד שיעילותו הוכחה .האגודה
סייעה בשדרוגו העדכני של הפרוטוקול הישראלי ומימנה תקני
טכנאים לבדיקות בטכנולוגיות חדשות לאבחון שרידים מינימליים
של המחלה  ,)Minimal Residual Disease( MRDולקליטת דגימות
מח עצם .שדרוג זה מאפשר להעניק לילדים החולים בישראל את
הטיפול המתקדם והעדכני ביותר .כיום ,הודות להשקעה משמעותית
זו ,הטכניקה התבססה וכלולה בסל התרופות והטכנולוגיות בישראל.

השתתפות מחלקות לאונקולוגית ילדים
בישראל בטיפול בילדים עם רבדומיוסרקומה
וסרקומות אחרות ,על פי פרוטוקול אירופי
האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים נוטל משנת 2006
חלק פעיל בפרוטוקול האירופי ברבדומיוסרקומה ,בריכוזה של
ד"ר שפרה אש ,מנהלת היחידה לאשפוז יום ,המחלקה להמטו-
אונקולוגיה ילדים ,מרכז שניידר לרפואת ילדים ויו"ר האיגוד הישראלי
להמטו-אונקולוגיה ילדים.
האגודה למלחמה בסרטן מממנת לנציגים הישראלים המשתתפים
ביישום פרוטוקול זה שתי נסיעות בשנה להשתתפות בישיבות של
האיגוד .במשך שנים סייעה האגודה במימון חלקי למשרה של טכנאי,
אשר ביצע את בדיקות הביולוגיה המולקולרית במרכז הרפואי שניידר,
עבור שאר המרכזים בארץ.

שת"פ עם רישום הסרטן הלאומי הפועל
במסגרת המרכז הלאומי לבקרת מחלות של
משרד הבריאות
רישום הסרטן הלאומי הוא גורם חשוב המאפשר הערכת תוכניות
התערבות ותכנון מערך אונקולוגי .מאז הקמתו בשנות ה ,60-בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן ,מתקיים שיתוף פעולה פורה בין המרכז הלאומי
לבין האגודה ,ובכל שנה נרשמים חולים חדשים המתווספים למאגר.
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למימוש הפרויקט ,האגודה מממנת תקני רשמות סרטן ומעקב
ב 15-מרכזים אונקולוגיים ברחבי הארץ :פוריה ,ברזילי ,רבקה
זיו ,גליל ,קפלן ,שערי צדק ,מאיר ,יצחק שמיר (אסף הרופא),
סורוקה ,הדסה עין כרם ,שיבא ,רמב"ם ,תל אביב ע"ש
סוראסקי ,וולפסון והלל יפה.

פרויקט הקמת
מאגר מוטציות ישראלי  -מאמ"י
האגודה למלחמה בסרטן סייעה השנה במימון פיילוט לפרויקט
מאמ"י  -מאגר מוטציות ישראלי.
לאור הצורך שהתעורר לאיסוף מידע ולימוד ,על המתרחש בישראל
בתחום הטיפול המותאם אישית והחשיבות הרבה לאיסוף המידע
הנ"ל ,הוחלט להקים מסד נתונים בין מחלקתי ורב-מרכזי בישראל,
על פי מודל דומה שהוקם לאחרונה ב - ASCO -האיגוד האמריקאי
לאונקולוגיה.
מסד הנתונים יכיל את נתוני הריצוף הגנומי ,פרטי הטיפול והתוצאות
הקליניות .מאגר הנתונים יסייע ויהיה כלי בלמידה והבנת הקשר בין
הפרופיל הגנטי והטיפול המותאם אישית .הכוונה היא שהבנה זו
תקדם ותשפיע מהר ככל הניתן על הטיפול בחולי הסרטן בישראל
(ובעולם כולו) ,באמצעות למידת עמיתים ,שיתוף פעולה והפצת מידע.
עבור יישום הפרויקט תוקם מערכת אוטונומית ,שתדע לקבל
באמצעות המייל תוצאות של בדיקות גנטיות שונות ,ובאופן עצמאי
תכניס אותן למאגר נתונים ממוחשב .באמצעות שליחת המייל,
תדע המערכת להזין את הנתונים למאגר המידע.
הפרויקט עתיד לכלול כל רופא או מרכז רפואי אשר יהיו מעוניינים
להצטרף לפרויקט ,שהנתונים שיתקבלו בו יהיו שקופים ופתוחים לכל.
את הפרויקט יזמו ומובילים פרופ' תמר פרץ ,מנהלת מכון שרת,
המרכז הרפואי הדסה עין כרם וד"ר אלברט גרינשפון ,מכון שרת,
המרכז הרפואי הדסה עין כרם.
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בנייה ,מכשור ופיתוח
האגודה למלחמה בסרטן מסייעת בהקמה ,בשיפוץ ובהפעלה של מחלקות אונקולוגיות במרכזים רפואיים
ברחבי הארץ ,ומסייעת במימון רכישת ציוד חדיש ומשוכלל למרכזים רפואיים ובמכונים אונקולוגיים.
סיוע זה מתאפשר כאשר מתקבלת באגודה תרומה מיועדת .האגודה לא לוקחת תקורה ומוודאת שהמוסד
הרפואי אליו מופנית התרומה לא ייקח תקורה ,כך שהתרומה עוברת במלואה.

חדר לטיפול פליאטיבי
ע"ש ד"ר פרנסין רובינסון
במרכז הרפואי וולפסון

רכישת מכשיר  USלמכון
דימות השד במרכז הרפואי
יוספטל באילת

ביולי  2018נחנך חדר לטיפול פליאטיבי ע"ש
ד"ר פרנסין רובינסון ז"ל במחלקה לרפואה דחופה,
המרכז הרפואי וולפסון ,במעמד ד"ר ענת אנגל,
מנהלת המרכז הרפואי וולפסון ,מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה ,ובהשתתפות משפחת רובינסון וחבריהם.
החדר הוקם הודות לתרומתו של סטלו רובינסון ,בעלה
של פרנסין ז"ל .מדובר במודל חדשני שעל פיו יוקצה
במיון חדר נפרד לחולים אונקולוגיים ,במטרה לאפשר
טיפול מותאם והולם לצרכים של חולים בשלבים
מתקדמים של המחלה ,הדורשים התייחסות שונה
מרגע כניסתם לבית החולים.

האגודה למלחמה בסרטן העבירה סיוע שנועד
לרכישת מכשיר  USלמכון החדש לדימות השד.
מכשיר האולטרסאונד משלים את בדיקת הממוגרפיה,
כאשר הרדיולוג סבור שיש בכך צורך .בינואר 2018
נערך טקס הסרת הלוט במעמד ד"ר אלדר ברקוביץ,
מנהל המרכז הרפואי יוספטל ,מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן וצוות המכון.
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שיתופי פעולה
מחלקת שיתופי פעולה וגיוס משאבים ,בניהולה של שני שהם ,מקיימת לאורך השנה פעילויות
חווייתיות ואירועים לגיוס תרומות ,בנוסף לשיתופי פעולה עם חברות וארגונים.

ערב הגאלה של האגודה
בספטמבר  2017נערך במרכז פרס לשלום בתל אביב
ערב ההתרמה השנתי של האגודה למלחמה בסרטן,
בנוכחותם של מאות מכובדים ,מבכירי המשק הישראלי,
בהובלתה של רות שטרית ,אשת העסקים וחברת חבר
הנאמנים של האגודה .העיתונאי והמגיש יגאל רביד
הנחה את הערב .האורחים הרבים נהנו מארוחת ערב
חגיגית של השף ברק יחזקאלי ומהופעה של הזמר
והיוצר רמי קליינשטיין .במסגרת האירוע ,נערך פאנל
בהשתתפות פרופ' אהרון צ'חנובר ,חתן פרס נובל
ונשיא הכבוד של האגודה ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה.
במסגרת הפאנל ,דנו השניים במחקר של היום ומה
צפוי להתרחש במחקר בעתיד .כיבדו בנוכחותם:
ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה ,מאיר שטרית,
שר הפנים ,המשפטים ,האוצר והתחבורה לשעבר,
ומכובדים נוספים.
דודי ויסמן ,יו"ר סונול ויו"ר מבצע 'הקש בדלת'
לשנת  ,2013ואבי גנון ,מנכ"ל  ,World ORTקיבלו
תעודות הוקרה והערכה על תרומתם הנדיבה
לפעילות האגודה למלחמה בסרטן .ערב ההתרמה
הופק בהתנדבות מלאה על ידי חברת מירית הפקות,
בהובלת המפיקה מירית צ'רנילוב.
®

דיוור האגודה למלחמה בסרטן לתורמים
האגודה למלחמה בסרטן מפיקה בכל שנה דיוור
לתורמים – לקראת החגים ראש השנה ופסח.
לשני הדיוורים מצורף עלון ובו ברכה אישית של
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ,יחד עם פירוט
על מגוון מפעילותיה של האגודה למען החולים
והמחלימים.
לדיוור שהופץ לרגל ראש השנה תשע"ח ,2017-18
הוכן לוח שנה המציג  12כללים לחיים בריאים שמבוסס
על הקוד האירופי נגד מחלת הסרטן European Code
 Against Cancerשל רשות מחקר הסרטן של ארגון
הבריאות העולמי  ,IARC -ומעודכן ומופץ על ידי קואליציית
האגודות למלחמה בסרטן באירופה ( – )ECLהקפדה
על קווים מנחים אלו ,הוכחה כמפחיתה משמעותית
את הסיכון לחלות בסרטן וכמסייעת באבחון מוקדם.
על בסיס  12קווים מנחים אלו ,הוצמד לכל חודש
מחודשי השנה מסר אחד המוביל לחיים בריאים
יותר .לצד כל אחד מהמסרים ,צורף תיאור קצר ,של

72

דין וחשבון ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ 2018

אחת מפעילויות האגודה בתחום המדובר ,הפועלת
במטרה להקטין את התחלואה והתמותה ממחלת
הסרטן ולשפר את איכות חיי החולים.
לדיוור שהופץ לרגל חג הפסח  2018צורפה חוברת
המתכונים ' -לאכול בריא – מתכוני מאסטר שף
לפסח' בשיתוף ובאדיבות ערוץ קשת  ,12גיל הפקות
והתוכנית מאסטר שף .חוברת המתכונים כוללת
את המלצות האגודה לשמירה על תזונה נכונה
ואורח חיים בריא ,וארבעה עשר מתכונים בריאים
וכשרים לפסח של שופטי התוכנית השפים חיים כהן,
אייל שני וישראל אהרוני ,והגסטרונומית מיכל אנסקי,
והמתמודדים יהודה עמר ,זוכה העונה השביעית,
ושני הפיינליסטים עמיחי שרפשטיין ויהוידע ניזרי.

חברת האיפור יוסי ביטון ,מותג הלקים  ,CNDרשת
המספרות סלון פיקס ,אתר התכשיטים אופאליה,
קבוצת הכדורגל מכבי חיפה ,קבצת הכדוריד לנוער
מכבי ראשון לציון ומותג התיקים .B-STAR

שיתופי פעולה עם חברת ג'יימס ריצ'רדסון
בין החודשים ספטמבר-אוקטובר  ,2017חברת
ג'יימס ריצ'רדסון ישראל קיימה שיתוף פעולה עם
האגודה למלחמה בסרטן .החברה מכרה בקו הקופות
של חנויותיה בדיוטי פרי בנתב"ג את 'קופסת ההפתעות',
המכילה חוברות הפעלה ,מדבקות ומוצרים לילדים.
חלק מההכנסות נתרמו לטובת המשך פעילותה
הענפה של האגודה למלחמה בסרטן.

שיתופי פעולה במהלך חודש המודעות
לסרטן השד
בנוסף לשיתוף הפעולה המסורתי עם חברת
אסתי לאודר ,והשנה גם עם חברת ( Jack Kubaלמידע
נוסף ראו פרק 'הסברה וקידום בריאות') ,התקיימו
שיתופי פעולה נוספים עם החברות :רשת האופנה
דיסקרט ,אתר הקוסמטיקה  ,Guiltyדורון פסקינו,
תמה תעשיות פלסטיק ,תכשיטי ,BELLETTO

איש הברזל
באוקטובר  2017השתתף עו"ד אילן שרקון ,תומך
נאמן של האגודה למלחמה בסרטן ,באליפות 'איש
הברזל' שנערכה בהוואי .מאז שאיבד את חברו הטוב
ואת בתה של אחייניתו למחלת הסרטן ,החליט אילן
לרוץ במרתונים ,להשתתף בתחרויות ספורט שונות
ולהקדיש את פועלו למען המאבק במחלת הסרטן.
לקראת תחרות 'אליפות איש הברזל' ,הקים אילן עמוד
גיוס תרומות אישי ,במטרה לאסוף תרומות לפרויקט
'צעדים לאיכות חיים'® של האגודה.

שיתוף פעולה עם רשת טיב טעם
בנובמבר  ,2017התקיים מבצע התרמה ארצי בכל
סניפי רשת טיב טעם ,בו נאספו  84אלף שקל לטובת
פעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן .עדי כהן,
מנכ"ל קבוצת טיב טעם אמר כי הנהלת הרשת ועובדיה
מחויבים לפעול למען הקהילה ,כשהפעילות למען
האגודה למלחמה בסרטן הינה חלק מהפעילויות בהן
שותפה הרשת .במעמד הענקת התרומה למירי זיו,
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מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ולשני שהם ,מנהלת
מחלקת שיתופי פעולה וגיוס משאבים באגודה ,נכחו
עדי כהן ולצדו יוסי שליו ,סמנכ"ל סחר ושיווק ורוני גרין,
מנהל מכירות ומועדון לקוחות.

על פעילויות האגודה למלחמה בסרטן ומולאו במגוון
חטיפים טעימים .המארזים נמכרו למגוון חברות
במשק הישראלי ,בתי ספר וגני ילדים ,שנהנו מהחווייה
המתוקה שמשלבת תרומה לפעילות האגודה.

שיתוף הפעולה עם בנק מזרחי טפחות
לאגודה למלחמה בסרטן ולבנק מזרחי טפחות שיתוף
פעולה פורה ,מזה כעשור .במסגרת שיתוף פעולה זה,
בנק מזרחי טפחות תומך בפעילות האגודה ,ותורם
מדי שנה תרומה נכבדה להמשך קידום המאבק
במחלת הסרטן.
במסגרת שיתוף הפעולה המבורך ,גם השנה התקיימו
שני האירועים השנתיים המשותפים :קבוצת ריצה
במרתון ווינר ירושלים הבינלאומי בחודש מרץ
ומסלול משפחות בחול המועד פסח.

יום התרמה בסטודיו למחול Dancity DS
בדצמבר  2017נערך יום ההתרמה המסורתי בסטודיו
 Dancity DSבהרצליה ,בהנהלתו של הכוריאוגרף
והרקדן עומר שטייר .ביום ההתרמה ,נפתח הסטודיו
לקהל הרחב ,בכל הגילים ,לרקדנים מתחילים,
מתקדמים ,ואף לכאלו ללא ניסיון במחול בכלל.
לרקדנים הוצעו מגוון רחב של שיעורים כגון :בלט
קלאסי ,בלט מודרני ,היפ הופ ,ג'אז לירי וסגנונות
נוספים .כל המורים נרתמו למען המטרה הנעלה,
ולמתחם הסטודיו הגיעו עשרות ילדות ,בנות נוער
ונשים שתרמו ברוחב לב.

פורים  – 2018מכירת משלוחי מנות
כתרומה לפעילות האגודה
בפברואר  ,2018לרגל חג הפורים,
התקיים זו השנה השלישית
פרויקט מכירת משלוחי מנות,
כתרומה לפעילותה הענפה של
האגודה למלחמה בסרטן .השנה,
הוצעו שלושה סוגי מארזים בגדלים
שונים ,שמותגו בלוגו ובתקציר
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במסגרת הפרויקט 'שותפים מבחירה' ,עורך הבנק
מדי שנה משאל פומבי בקרב עשרות אלפי לקוחותיו,
שמתבקשים לבחור אילו עמותות וארגונים חברתיים
ראויים בעיניהם לתרומתו הייעודית של הבנק .גם השנה,
לקוחות מזרחי טפחות בחרו באגודה למלחמה בסרטן
כאחת מבין העמותות הראויות לתרומה זו .בטקס
שהתקיים במשרדי הנהלת הבנק ,קיבלו מירי זיו,
מנכ"ל האגודה ושני שהם ,מנהלת מחלקת שיתופי
פעולה את תרומת הבנק ,והודו למשה וידמן ,יו"ר
הבנק וריטה רובינשטיין ,סמנכ"ל ,מנהלת חטיבת
משאבי אנוש ומנהל ,על תרומתו העקבית והמסורה
של הבנק למען המאבק בסרטן בישראל.
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קבוצת הריצה 'ביחד  -רצים למען המאבק בסרטן' של האגודה
במסגרת מרתון ירושלים
במרץ  2018נערך מרתון 'ווינר' ירושלים
הבינלאומי ,בו האגודה למלחמה בסרטן
לוקחת חלק פעיל מזה שבע שנים .קבוצת
הריצה של האגודה מנתה השנה כ685-
רצים ורצות ,בגילים שונים ובכל מקצי המרוץ.
הקבוצה הורכבה מעובדי בנק מזרחי טפחות,
מעובדי מגוון חברות מענפי תעשייה שונים:
ARM TECHNOLOGIES ISRAEL, ICE, Omrix,
Aman & Eternity, SciVac, Biosense Webster,
 ,Epharmaאיילון חברה לביטוח ,ענבי ציון,

קבוצת רמות ,מחולים ומחלימים מסרטן ובני
משפחותיהם והציבור הרחב שבחרו להצטרף
לקבוצה ולרוץ יחד עם האגודה – למען
העלאת המודעות לקידום המאבק בסרטן
וגיוס תרומות לתמיכה בפעילותה הענפה
של האגודה .השנה ,לקראת המרוץ ,שיתפו
הרצים את פעילותם ברשתות החברתיות
וקראו לחבריהם וגולשים נוספים לחבור
אליהם ,לתרום ולהירתם למען החולים ונגד
המחלה .גבי סטיל ,מחלימה מסרטן ,רצה
במסגרת המרתון לציון  20שנה להחלמתה.
משפחתה וחברותיה של גבי הצטרפו אליה
לריצה ויחדיו גייסו תרומה משמעותית למימון
מענק מחקר בתחום מח עצם.
משה וידמן ,יו"ר דירקטוריון בנק מזרחי טפחות
ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
הזניקו את משתתפי מקצה החמישה ק"מ.
שני שהם ,מנהלת מחלקת שיתופי פעולה
ורותי בן גיאת ,רכזת סניף האגודה בירושלים,
העניקו את הגביעים לזוכי המרתון הישראלים
במקצה הגברים .קבוצת הריצה של האגודה
הינה באדיבות ובשיתוף בנק מזרחי טפחות,
בהובלת משה גוטמן וצביה לרר מהמערך
לקשרי קהילה בבנק.
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טיול משפחות והפנינג לכל המשפחה –
שביל האלות ,פארק בריטניה
באפריל  ,2018בתחילת חול המועד פסח ,קיימה
האגודה למלחמה בסרטן את טיול המשפחות
המסורתי .המשתתפים נהנו ממסלול טבע חווייתי,
נעים ונוח להליכה ,בשביל האלות המיוער והיפיפה,
שבפארק בריטניה ,בנוף עוצר הנשימה של הרי
ירושלים והשפלה .המסלול חולק לשני מסלולים
באורכים שונים ,לנוחיות המטיילים ,שנהנו מהדרכתו
של אבנר דוד ,מנהל מחלקת המשק באגודה ,על
הגת העתיקה שבשטח ,על ההיסטוריה ועל הצומח
והפורח באזור .במקביל ובמשך כל שעות האירוע,
התקיים הפנינג ססגוני ,שכלל פינות יצירה לילדים
ומגוון פעילויות לכל המשפחה ,כגון :הפרחת בועות
סבון ,עיצוב בבלונים ,מעגל מתופפים ופעילות חינוכית
של עמותת אור ירוק .לכל באי האירוע חולקו חוברות
מידע ויצירה בנושא 'חכם בשמש'® ומגוון עלוני הסברה
שעסקו בשמירה על אורח חיים בריא והגנה מפני
השמש .האירוע התקיים באדיבות בנק מזרחי טפחות,
בשיתוף קק"ל ובסיוע נעה אביר וקבוצת בני נוער
מתנדבים מהעיר בית שמש.

'מפתח קטן ללב – שער גדול לנשמה' –
שיתוף פעולה בין חברת 'אל על'
והאגודה למלחמה בסרטן
חברת התעופה הלאומית אל על ממשיכה לסייע
ולתמוך בקידום פעילותה של האגודה ,ומזמינה את
קהל הנוסעים בטיסותיה לרכוש פריט ייחודי – 'מפתח
ללב שלך'  -מחזיק מפתחות מעוצב ,צבעוני ומרהיב
ביופיו וזאת בעבור תרומה לאגודה למלחמה בסרטן.
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הפריט מוצע לרכישה לנוסעי אל על בלבד ,בשירותי
הדיוטי פרי במטוסי החברה ובמחיר מיוחד של עשרה
דולרים .את ההתרמה מלווה תשדיר הסברה מרגש
בהשתתפותה של מיקה ליפסקר ,כיום בת ,18
שבכיתה א' חלתה בסרטן ועד היום מתמודדת עם
השלכות הטיפולים ,בעקבות המחלה .מהשנה בה
אובחנה ועד ממש לאחרונה ,משפחתה של מיקה
השתתפה ונעזרה בשירותים ובפרויקטים השונים של
האגודה למלחמה בסרטן' :השלמת חומר נלמד'®,
'מחשב לילד חולה סרטן' ,שירותי ייעוץ לשיקום
נוירו-פסיכו-אונקולוגי ו'נופש המשפחות' שהאגודה
עורכת מדי שנה .בנוסף לכך ,חברת אל על מעניקה
כרטיסי טיסה מוזלים משמעותית למשפחות להן ילד
בשלב מחלה מתקדם ,הנוסעות עם כל בני המשפחה
לאורלנדו ,במסגרת פרויקט האגודה 'תנו לילדים את
העולם' לזכרה של מירי שטרית ז"ל (למידע נוסף ראו
פרק 'שיקום ורווחה').

בתמונה :מירה פיזיצקי ,ראש אגף שירות בטיסה בהנהלת
אל על ,וגלית ישראלי ,מנהלת מכירות בטיסה ,מקבלות
תעודות הוקרה ממירי זיו ,מנכ"ל האגודה.

ספר החיים

משפחת כהן
האגודה למלחמה בסרטן קיבלה תרומה
ממשפחת כהן שהוקדשה לזכרה של אם המשפחה
אודליה כהן ז"ל שנפטרה ממחלת הסרטן.
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משפחת אחיטוב
בני הזוג עדי ועידן אחיטוב התחתנו השנה
במזל טוב ובשמם של אורחיהם באירוע ,תרמו
לאגודה למלחמה בסרטן לזכרה של אם החתן,
שושנה אחיטוב ז"ל.

לפעילות האגודה למלחמה בסרטן למען החולים,
המחלימים וקידום המאבק במחלה.

אירוע יריד המעצבים '– 'Summer Love
קונים ותורמים למאבק בסרטן
 70שנה לישראל – מכירת יצירות
אומנות של מיטב הציירים הישראלים
במאי  ,2018לכבוד יום העצמאות ה 70-למדינת
ישראל ,האגודה למלחמה בסרטן הציעה למכירה אוסף
ייחודי של יצירות אומנות ישראלית ,פרי יצירתם של
אומנים מובילים מהעבר וההווה בתרבות הישראלית
וביניהם :מנשה קדישמן ,יוסל ברגנר ,מאיר פיצ'חדה,
יגאל עוזרי ,דוד ריב ,זויה צ'רקסקי ,עודד פיינגרש,
שוקי גריפית ,אורי ליפשיץ ,ראובן רובין ,נחום גוטמן
ומשה קסטל .היצירות הן הדפסים חתומים וממוספרים
( )1-60שנתרמו לאגודה על ידי האומנים עצמם או
בני משפחתם .כל ההכנסות מהמכירה הינן קודש

באוגוסט  2018התקיים זו השנה השביעית ,יריד
המעצבים של האגודה למלחמה בסרטן ,שכל הכנסותיו
הינן תרומה מבורכת לפעילותה הענפה של האגודה.
מאות אנשים פקדו את האירוע ונהנו מחוויית קנייה
של מותגים יוקרתיים במחירים אטרקטיביים ,שכללו
אלפי פריטים ,בהם בגדי מעצבים לנשים ,ילדים וטף,
נעליים ותיקים ,מגוון מתנות לחגים ,צעצועים ומשחקים
לילדים ,אקססוריז לבית ,יצירות אומנות ,שוק מזון,
ספרי ילדים ,כלי כתיבה ומוצרים לבית הספר ועוד.
כל הפריטים שנאספו ונמכרו ביריד נתרמו לאגודה
על ידי מיטב המעצבים המובילים בארץ.
יריד המעצבים נערך בסיוע מתנדבים וידידי האגודה.
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מחשוב ומערכות מידע
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מדי שנה בשנה משאבים רבים לטובת שיפור הנגישות למידע
ולשירותים שאותם היא מספקת – לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם .מחלקת המחשוב באגודה
בהובלת דיוויד מוס-רנדל ,אמונה על פתרונות מחשוב רבים ,המייעלים את עבודת המחלקות
השונות באגודה.

פרויקטים שיושמו בשנה החולפת
מחלקת שיקום ורווחה

הקמת מערכת פניות לשירותי מחלקת שיקום ורווחה.

מעון קלור ע"ש סר צ'ארלס קלור
עדכוני תוכנת 'שלג' המשמשת את המעון והשירות הפליאטיבי ביתי של האגודה.

מחלקת סניפים
הקמת מערכת חדשה לניהול פנקסים וסטודנטים עבור מבצע 'הקש בדלת' .
®

האגודה למלחמה בסרטן מוגדרת במשרד הבריאות כ'ספק שירותי בריאות' .בשל כך ,האגודה
נדרשת לעמוד בתקן אבטחת המידע  ,ISO 27799המעיד על ניהול תקין ושמירה על חיסיון
מידע רפואי.
לאחרונה ,האגודה עברה בפעם השלישית מבדק של מכון התקנים .המבדק עבר בהצלחה,
ובנוסף ,האגודה הוסמכה לתקינה שעיקרה התנהלות ,שמירה וחיסיון מידע בכלל מחלקות האגודה,
ובהן מעון קלור ע"ש סר צ'ארלס קלור ושירות פליאטיבי ביתי ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל .התקן
מחייב את כלל עובדי ומתנדבי האגודה לפעול בהלימה אחת עם החוק להגנת הפרטיות בכלל
ופרטי חולים בפרט .מדי שנה ,עוברת האגודה מבדק של מכון התקנים בכדי להציג התקדמות
ושיפור מתמיד ,וזאת תוך כדי שיפור רמת אבטחת המידע ,הטיפול השוטף ,הקמת פרויקטים
חדשים ותמיכה בפרויקטים קיימים.
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מתנדבים ואירועים
באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים בכ 70-סניפים הפרוסים ברחבי הארץ .מתנדבי האגודה
המסורים והנמרצים יוזמים במשך השנה פעילויות רבות לטובת חולי הסרטן ,המחלימים ,ובני משפחותיהם
ולקידום מטרות האגודה למלחמה בסרטן .בין הפעילויות :כנסים ,ימי עיון ,הרצאות ,דוכני הסברה ,יוזמות
לקידום הבריאות בקהילה ,פרויקטים לתמיכה וסיוע לחולים ולמחלימים ומגוון מופעים ואירועים שהכנסותיהם
קודש למאבק במחלת הסרטן .חלק מאירועים אלה הפכו ברבות השנים למסורת.

פעילות כלל סניפית
כנסים וימי עיון להכשרת
מתנדבים
ביולי  2017נערך יום העיון השנתי של סניפי הצפון,
חיפה והחברה הערבית של האגודה .הכנס ,אותו
אירח סניף כרמיאל בשיתוף סניף חיפה ,התקיים
בבית יד לבנים בעיר ,בהשתתפות כ 150 -מתנדבים
מכל רחבי המחוז.
בספטמבר  2017התקיים יום עיון בסניפי המרכז
והדרום של האגודה .בכנס שנערך בבית מטי ,מטה
האגודה בגבעתיים ,השתתפו מתנדבים מסניפי
האגודה השונים באזורים דרום ומרכז.

ימי העיון עסקו בנושא 'טיפול בהתנגדויות' לקראת
מבצע 'הקש בדלת'® ,וניתנו בהם המלצות לניהול
ותפעול ההתרמה ביישובים השונים.
במאי  2018התקיימו שני ימי עיון :הראשון בבית
מטי בגבעתיים עבור מתנדבי סניפי מרכז-דרום,
והשני בחיפה עבור מתנדבי סניפי הצפון .הנושא
בימי העיון היה הסברה ודוברות .הועברו הרצאות על
ידי ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( ,(EdDמנהלת מחלקת
הסברה וקידום בריאות באגודה ,נאוה ענבר ,דוברת
האגודה למלחמה בסרטן ומירב דמארי ,מנהלת
מערך המידע באגודה.
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מקבץ ממגוון הפעילויות שהתקיימו השנה
בסניפי האגודה למלחמה בסרטן
דוגמאות לפעילויות ההסברה ,הרווחה והתמיכה של הסניפים
ברחבי הארץ
סניף באר שבע
הפנינג חנוכה

בדצמבר  ,2017בערב האחרון של חג החנוכה ,התקיים
הפנינג צבעוני וחגיגי לחולים ,מחלימים ובני משפחתם,
ביוזמת סניף האגודה בבאר שבע ,ביוזמתו ובהובלתו
של משה קליינמן ,יו"ר הסניף ,ובשיתוף המפיק
שגיא אפשטיין ,שנרתם בהתנדבות מלאה ,וגייס
את מקום האירוע ,בתי העסק והמפעילים .למסיבה
הגיעו מאות חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם
מבאר שבע ,אופקים והסביבה .המשתתפים באירוע
נהנו ממתקני מתנפחים ,מעגל מתופפים ,שירה
בציבור ,קוסם ,הצגת ילדים ומתחם משחקים .כיבדו
בנוכחותם :ד"ר חפצי זהר ,סגנית ראש העיר ,אתי כהן,
מנהלת אגף הרווחה בעירייה ,שיר בוטל-צור ,מנהלת
מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט 'הקש בדלת' ®,
וכוכבי הפועל באר שבע בכדורגל תומאש פקהארט
ומתן אוחיון שחילקו חתימות ועוררו עניין רב בקרב
הנוכחים .תודה מיוחדת :רפי בטיטו ,יו"ר סניף
אופקים על גיוס האוטובוס מאופקים לטובת החולים,
המחלימים ובני משפחתם שהגיעו ונהנו מההפנינג.
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סניף הרצליה

המשט הוורוד לציון סיום אירוע חודש המודעות
למאבק בסרטן השד (למידע נוסף ראו פרק 'הסברה
וקידום בריאות').

סניף חולון

הרצאה לחולים ובני משפחותיהם
בנובמבר  2017התקיימה פעילות לחולים ,מחלימים
ומתנדבי הסניף ,אשר כללה את הרצאתה המרתקת
של רונית זיגלשטיין ' -לי זה לא יקרה' .רונית ,העבירה
את סיפורה הבלתי ייאמן ,שכלל תקופת מאסר בבית
הכלא ,בשילוב התמודדות עם מחלת הסרטן .האירוע
אורגן על ידי יונה אלון ,יו"ר סניף חולון המסורה
והנמרצת ומתנדבות הסניף.

סניף טבריה
יריד בריאות

במאי  2018התקיימה במתחם ביג טבריה פעילות
בריאות חווייתית ביוזמת סניף טבריה של האגודה
והמרכז הרפואי פדה פוריה .במקום האירוע הוקם
דוכן הסברה של האגודה שכלל חומרי הסברה ,פינת
יצירה לילדים ,מכירת פרטי נוי של מחלימות-מתנדבות
והדרכה לקראת החופש הגדול בנושא 'חכם בשמש'®.
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את דוכן ההסברה איישו המתנדבות תקווה דעיי,
בתיה רוזנר וגלילה ברזילאי יחד עם סמאח סועאד,
מדריכת הסברה באגודה .ההפנינג כלל גם עמדה
לבדיקת לחץ דם וסוכר ,הדגמות החייאה ,עמדת
דיאטנית ושיננית ,עמדת הסברה לאזרחים ותיקים,
ריפוי בעיסוק ,השמנת יתר ועוד.

סניף טירת הכרמל

פורום בריאות לבני העדה האתיופית
בנובמבר  2017נערך בבית הספר אריאל פורום בריאות
לבני העדה האתיופית ,בחסות מחלקת הרווחה
בעיריית טירת הכרמל ובשיתוף ועד פעילי הקהילה
האתיופית בעיר .מתנדבות הסניף ,בהובלתה של
סילבי כהן ,יו"ר הסניף ,חילקו עלוני מידע והסבירו
על חשיבות הגילוי המוקדם .במהלך האירוע התקיימו
הרצאות בשפה האמהרית וביניהן הרצאתו של
ד"ר אייצ'ק ספפה בנושא 'אורח חיים בריא' .תודות:
ד"ר מוסא זובידאת ,שירותי בריאות כללית ומארגנת
האירוע עו"ס שוש לאוור.

סניף חיפה

בוקר של סטייל
בפברואר  2018התקיים הפנינג 'בוקר של סטייל'
בסניף האגודה למלחמה בסרטן בחיפה ,בראשות
בני ברנשטוק ,יו"ר הסניף .באירוע שהתקיים בבוקר,
נהנו הנשים מסדנה בנושא 'חיים בסטייל – שוברים
מיתוס' בהנחיית מירה גרוס וליזי לזניק ,ומיריד מכירת
בגדי מעצבים ,בשמים ,תכשיטים ועוד .ביריד נמכרו
תמונות של סטניסלב ארליכמן ז"ל שהיה פעיל במרכז
התמיכה 'חזקים ביחד'  TMשפועל במקום ונפטר
השנה .משפחתו של סטניסלב תרמה את התמונות
לטובת מכירתן ביריד ,כאשר כל ההכנסות מהמכירות
הוקדשו לטובת מרכז התמיכה .המשתתפות באירוע
נהנו והתכבדו בכריכים שנתרמו על ידי פאי ועוגות
שנאפו על ידי מתנדבות.
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סניף כפר סבא

סניף קריית ביאליק

אירוע לרגל יום הסרטן הבינלאומי

ספרייה לחולים ולמחלימים

בפברואר  ,2018לרגל יום הסרטן הבינלאומי ,קיימו
אשכול הפיס כפר סבא וסניף האגודה המקומי,
בהובלת חזי פנט ,לשעבר יו"ר הסניף ,כינוס לימודי
בהשתתפות כ 200-תלמידים מהמגמות המדעיות
בתיכוני כפר סבא .בכינוס הועברו הרצאות בנושאים:
'דרכי הטיפול במחלה'' ,נתונים עדכניים'' ,התמודדות
נפשית עם המחלה' ו'ליצנות רפואית' .במהלך האירוע,
התחלקו התלמידים לצוותים ויזמו רעיונות חדשים
להעלאת מודעות למאבק במחלות הסרטן בקרב
בני הנוער בעיר.

לאחרונה ,הושלמה הקמת ספרייה חדשה בסניף
קריית ביאליק של האגודה .רעיון הספרייה הועלה על
ידי ציפי וחיים גולדהר ,שהחליטו לתרום ארון ספרים
וספרים מביתם .הספרייה משמשת את החולים
והמחלימים שמגיעים כדרך קבע לסניף ,כספרייה
לכל דבר ועניין.

סניף פתח תקווה

פעילות 'חכם בשמש'

®

סניף האגודה בפתח תקווה ,בהובלת חיים אליהו ,יו"ר
הסניף ואריה שילה ,רכז הסניף ,בשיתוף מתנ״ס עולמות,
החל בפרויקט הדרכת 'חכם בשמש'® בבתי ספר
היסודיים בעיר .לקראת ביצוע ההדרכות ,עברו מתנדבות
האגודה בסניף פתח תקווה הכשרה מקצועית בנושא
'חכם בשמש'® ,וצוידו במצגות הדרכה ובחומרי הסברה.
הפרויקט זכה להיענות רבה בעיר ,כאשר כל מנהלי
בתי הספר היסודיים בפתח תקווה נרתמו לטובת
המטרה החשובה.
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ציפי ,שהינה מחלימה שמשתתפת בפעילות הסניף,
אמרה כי תרומת הספרייה היא מבחינתה הדרך להוקיר
ולהודות לסניף קריית ביאליק על עשייתו הענפה
והמבורכת" .הבית הזה הוא הבית השני שלי ,ובית
עם ספרים הוא בית חם" סיכמה ציפי.

סניף תל אביב

חלוקת משלוחי מנות בחג הפורים
בפברואר  ,2018לקראת חג הפורים ,קיימו מתנדבי
סניף תל אביב ויונית מגנזי ,רכזת סניפים ומתנדבים
באגודה ,מבצע חלוקת משלוחי מנות במחלקה
האונקולוגית ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
אל מתנדבות האגודה ,התלוותה תמי פרידמן ,אשת
שגריר ארצות הברית בישראל .גב' פרידמן והמתנדבות
חילקו את משלוחי המנות למאושפזים במחלקה
והעלו חיוך רחב על פניהם.
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אירועי התרמה והוקרה
סניף אשדוד
נשף התרמה

בדצמבר  2017נערך באולמי  Belle Merבאשדוד
נשף ההתרמה השנתי באדיבות חברת אדמה שכל
הכנסותיו הועברו לפעילות האגודה .את האירוע יזם
משה בנאי ,יו"ר הסניף היקר והמסור ,יחד עם מתנדבי
הסניף .את הערב הנחתה אירמה צור ,מתנדבת
הסניף ופעילה חברתית מוכרת באשדוד .האירוע
כלל ארוחת ערב עשירה ,הופעה של האחים צנחני
והגרלה גדולה .תעודות הצטיינות הוענקו למקיף א'
ומקיף יא' על תרומתם והשקעתם הרבה במסגרת
מבצע 'הקש בדלת' ® ה .57 -כיבדו בנוכחותם:
ד"ר יחיאל לסרי ,ראש העיר אשדוד ,שיר בוטל-צור,
מנהלת מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש
בדלת'® ומכובדים נוספים.

התגייסותם למען המאבק בסרטן.
בנוסף ,העלה אזרזר את זכרה
של ד"ר פרנסין רובינסון ז"ל,
יוזמת פרויקט 'להיראות טוב,
להרגיש טוב יותר'® של האגודה,
שהלכה לעולמה בחודש ספטמבר.
אליעזר שטרית ,נציג המתנדבים
בסניף ,העלה על הנס את חשיבות
ההתרמה והתרומה .הנואמים
השונים ציינו לשבח את פעילות הסניף לאורך השנים.
בהמשך הערב ,נערכה חלוקת תעודות למתנדבים
ולתורמים ,וביניהם גם תעודת הוקרה לח"כ מאיר כהן.
הערב נחתם עם הופעה של הזמרת ענווה אמויאל.

סניף יקנעם

מסיבת זומבה
בינואר  2018התקיימה מסיבת זומבה גדולה באולם
הספורט על שם דאהרי ביקנעם ,להעלאת המודעות
וחשיבות הגילוי המוקדם של מחלת הסרטן .המסיבה
אורגנה על ידי סניף יקנעם של האגודה ,יחד עם
שרית אלוש ,מורה לזומבה ומחלימה מסרטן.
למסיבה הגיעו מורי זומבה בהתנדבות שהלהיבו את
הקהל .כל ההכנסות ממכירת הכרטיסים היוו תרומה
לאגודה למלחמה בסרטן.

סניף דימונה
ערב הצדעה

בספטמבר  2017התקיים ערב הצדעה לתורמים
ולמתנדבים בסניף דימונה .הערב נערך באולמי
דניאל בהשתתפות מתנדבים ,תורמים ,מתרימים,
חולים ומחלימים .כיבדו בנוכחותם :ח"כ מאיר כהן,
מר בני ביטון ,ראש העיר דימונה אברהם אזרזר ,יו"ר
סניף דימונה היקר והמסור ,אלברט בן לולו ,סגן יו"ר
הסניף ושיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים
באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'® .ערב ההצדעה
נפתח עם מקהלת בית הספר עמי אסף .בהמשך,
הודה אברהם אזרזר לכלל המתנדבים והתורמים על
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סניף ירושלים
מופע התרמה

בדצמבר  2017התקיים מופע התרמה למען
האגודה למלחמה בסרטן ,באדיבות עיריית מבשרת ציון,
אשר מטרתו הייתה להעלות את המודעות למאבק
במחלת סרטן השד .באירוע נכחו מאות מתושבי האזור,
שנהנו מהופעתו של הזמר והיוצר רמי קליינשטיין .ערב
התרמה זה היווה סיום לשנה של שיתוף פעולה מוצלח
בין המועצה המקומית לבין סניף האגודה בירושלים.
כיבד בנוכחותו :יורם שמעון ,ראש המועצה המקומית.

סניף כרמיאל
אירוע התרמה

בדצמבר  2017נערך באשכול הפיס כרמים אירוע
התרמה למען האגודה למלחמה בסרטן ,שהתבסס
כולו על טהרת ההתנדבות והתרומה המקומית,
בהשתתפות אמנים תושבי כרמיאל .הערב התקיים
ביוזמת סניף האגודה המקומי ,בהובלת אבלין דסה,
יו"ר הסניף ,ובהנחיית הבדרן לירן יקוטי .האירוע כלל
הופעות של צמד אלגרו ,קבוצות מחול מקומיות -
הסטודיו של גנית בהופעת היפ הופ ,פרחי כרמיאל
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בריקודים סלוניים ולהקת כרמי מחול בריקודי עם.
בנוסף הופיעו חבורת הזמר אשכול ,בניצוחה של
עירית רימון ניידורף ,נגנים מקונסרבטוריון כרמיאל ועוד.
בכניסה לאולם הוקם דוכן הסברה של האגודה .כיבדו
בנוכחותם :מר עדי אלדר ,ראש העיר ,שבהזדמנות זו
העביר תרומה מבורכת מהעירייה לאגודה ,שולה כהן,
סגנית ראש העיר ,גלית הופמן ,יו"ר נעמת כרמיאל
הנכנסת ,ואדית אבוד ,יו"ר נעמת כרמיאל היוצאת.

סניף קריית חיים

טקס פתיחת מבצע 'הקש בדלת'

®

למעלה מ 40-שנה ,שסניף קריית חיים של האגודה
משתף פעולה עם הטכני  -המכללה הטכנולוגית של
חיל האוויר ,במסגרת מבצע 'הקש בדלת'® .לקראת
המבצע ,התקיים בבית הספר טקס פתיחת מבצע
'הקש בדלת'® ,בהנחייתה של שרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר
סניף האגודה המסורה והנמרצת ,בנוכחות נציגי ועד
קריית חיים :איציק פיטרמן וסגנו ומ"מ שלמה אוחיון,
אשר העניקו לשרק'ה את התרומה הראשונה במבצע
על סה"כ  .₪ 10,000הטקס נפתח בהמנון המבצע,
אותו חיברה שרק'ה ואותו שרו השוחרים .הטקס לווה
בנגינה של הכנרית שולה שרייבר .בהמשך ,נשא דברים
סגן אלוף טל מעוז ,מפקד המכללה אשר עודד את
התלמידים להמשיך בעשייה .לאחר הברכות ,הועברה
הרצאה קצרה על פעילות האגודה ועל משמעות
התרומה .כיבדו בנוכחותן :שיר בוטל-צור ,מנהלת
®
מחלקת הסניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'
ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה.
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הרצאה נוספת התקיימה באשכול פיס קריית חיים,
שם שרק'ה הרצתה בפני  300תלמידי שכבת י' של
תיכון קריית חיים ,המשתתפים במבצע ההתרמה
השנתי .אילן ועקנין ,מנהל בית הספר ,דרבן את
הילדים והביע את תמיכתו במטרות האגודה.

האירוע .כל ההכנסות ממכירת הכרטיסים הועברו
להמשך המאבק בסרטן.

סניף ראש העין

אירוע הפתיחה של הסניף

סניף קריית מוצקין
ערב ההתרמה השנתי

בפברואר  2018נערך באשכול הפיס בקריית מוצקין ערב
ההתרמה השנתי של סניף האגודה המקומי .את פני
הבאים לאירוע קיבלו יצירותיהם של מחלימים מסרטן
מסניף קריית מוצקין ,אשר כללו ציורים ,עבודות יד,
קוויזלינג ,ציור על אבנים ועוד .המשתתפים נהנו מכיבוד
עשיר תרומת בית הספר עתיד שמשתף פעולה עם
פעילויות הסניף לאורך כל השנה .במהלך האירוע הופיעה
חבורת הזמר של הקונסרבטוריון בניצוחו של המאסטרו
אפיר נצר ולהקת כובע טמבל ,הלהקה הייצוגית של
עיריית קריית מוצקין ורשת המתנ"סים בניהולה של
אירית שניידר .בהמשך האירוע ,העביר ד"ר גבי זהר,
עו"ס ופסיכותרפיסט ,הרצאה בנושא 'כיצד מתמודד
המוח האנושי עם כאב ואהבה' .מוטי דגן ,יו"ר סניף
קריית מוצקין שיזם את האירוע ,הנחה את הערב
והודה בדבריו לראש העיר מר חיים צורי על תמיכתו
בפעילות הסניף ולרעייתו דפנה צורי שנכחה באירוע.
כיבדו בנוכחותם :שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת
סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'® ,קרן בבלי,
מנהלת בית הספר עתיד ,ומרגלית מן ואילנה מאור,
מתנדבות הסניף המסורות שעשו רבות למען הצלחת

בדצמבר  2017נערך אירוע פתיחת הסניף המחודש
בעיר שיזמו גליה מייטל וחווי שיקאר ,בסיוע קבוצת
'השוות של ראש העין'  -קבוצה התנדבותית
שמחברת נשים מקומיות לקהילה .עיריית ראש העין
העניקה לסניף האגודה מקלט,ששופץ בסיוע מחלקת
משק של האגודה ומעתה ישמש כבית עבור חולים,
מחלימים ובני משפחותיהם בעיר .במסגרת האירוע
נערכה מכירה של מאפים ,עוגות ,לחמים ,תכשיטים,
פרחים ומוצרים נוספים ביוזמתן של חברות קבוצת
'השוות של ראש העין' .בנוסף ,המשתתפים נהנו
מטקס הדלקת נרות חנוכה ,וכיבוד ברוח החג שנתרם
מבתי עסק ברחבי העיר .סניף ראש העין בהובלתו
של אל"מ במיל' אברהם פורת ,ממשיך בקיום מבצע
'הקש בדלת'® ואיסוף קופות.
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סיכום פעילות האגודה למלחמה בסרטן
בחברה הערבית
על פעילות סניפי החברה הערבית של
האגודה למלחמה בסרטן אחראי פאתן ג'טאס.
בנוסף לפעילות הסניפים ,החברה הערבית מקיימת
ימי עיון רבים ומפגשי הסברה לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם ,ולכלל האוכלוסייה דוברת
הערבית .האגודה למלחמה בסרטן מפעילה אתר
אינטרנט בשפה הערבית ,המתעדכן בקביעות על ידי
פאתן ג'טאס ,בפעילויות השונות ובמידע הרלבנטי
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם ,כמו גם
לציבור הרחב דובר השפה הערבית .בנוסף ,פועל קו
'טלמידע'® המעניק את כל המידע והסיוע לפונים
בשפתם.1-800-36-36-55 :

ימי עיון

יום עיון בנושא 'התמודדות עם סרטן השד'
באוקטובר  2017נערך באולמי סינמאנא בנצרת יום
עיון בנושא 'התמודדות עם סרטן השד' ,לרגל חודש
המודעות הבינלאומי ,בהנחיית פאתן ג'טאס ,מנהל
פעילות האגודה בחברה הערבית .הרצו בהתנדבות:
ד"ר רימון מנסה ,ד"ר סמיח יוסף ,איב ח'ורי ,דיאטנית,
ד"ר סלמא אבו פול ,עו"ס חנאן קאסם עבד אלהאדי,
ד"ר סאלם בלאן ,ג'ורג' עסלי ,מדריך פעילות גופנית
והסטנדאפיסטיות רנין בשאראת וחנאן חלו.

יום עיון 'משלבים ידיים במאבק בסרטן'
בנובמבר  2017נערך באוניברסיטת בן גוריון בבאר
שבע ,יום עיון שאורגן על ידי סניף החברה הערבית
בדרום והונחה ע"י פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות
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האגודה בחברה הערבית .בירכו :מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,פרופ' עמוס כץ ,דיקן
הפקולטה למדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן גוריון,
פרופ' נדב דוידוביץ' ,מנהל בית הספר לבריאות
הציבור ,אוניברסיטת בן גוריון וד"ר נעים אבו פריחה,
יו"ר אגודת הרופאים בנגב .הועברו הרצאות בנושאים:
'אפידמיולוגיה של סרטן בארץ ובעולם'' ,טיפול בסרטן',
'קשיים וחסמים שהחולה מתמודד איתם'' ,גילוי
מוקדם וטיפול פליאטיבי' ו'עישון בחברה הערבית'.
הרצו בהתנדבות :ד"ר אחמד כבהא ,פרופ' ניר פלד,
יסמין אלהוזייל ,פרופ' פסח שוורצמן וד"ר ניהאיה דאוד.

מבצע 'הקש בדלת'

®

גם השנה ,בתי ספר רבים בחברה הערבית המשיכו לתמוך
ביום ההתרמה המסורתי 'הקש בדלת'® .במבצע ה57-
במספר ,נרשמה היענות רבה של בתי הספר להשתתף
ולקחת חלק בהתרמה .התקיימו יוזמות של תלמידים
בקהילה ופעילויות יצירתיות נוספות .קרוב למחצית מבתי
הספר בחברה הערבית בישראל השתתפו בהתרמות
'הקש בדלת'® ,בשילוב למעלה מאלף הרצאות הסברה
שהועברו לתלמידים במסגרת בית הספר.
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית,
וכל צוות החברה הערבית באגודה הודו לבתי הספר,
המורים ,התלמידים ולציבור הרחב על הושטת היד
במהלך המבצע.
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ידידי האגודה בחו"ל
ידידי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי העולם – בארצות הברית ,בגרמניה ,בשווייץ ,בהולנד ובבריטניה – ממשיכים
בתמיכתם המסורה באגודה למלחמה בסרטן ומקדמים בהתמדה ובנחישות את המאבק העיקש בסרטן.
אנו מוקירים ומעריכים סיוע זה עד מאוד ,שכן תרומות מהתפוצות מאפשרות לאגודה לרשום הישגים
משמעותיים בקידום המחקר ,בתמיכה בחולים ,בפיתוח אמצעי טיפול ,בשיקום ובשיפור איכות החיים
ובקידום המלחמה במחלות הסרטן בישראל ,בכל החזיתות.

ארצות הברית
הכינוס השנתי

בפגישה השנתית של אגודת הידידים  2017בארצות
הברית (  )ICA USAנבחר מחדש מר ברוס קופל
( )Mr. Bruce Koppelלכהונה שביעית כנשיא הדירקטוריון
ומר פיטר ד .בראון (  )Mr. Peter D. Brownנבחר
מחדש לתפקיד גזבר ומזכיר הדירקטוריון.
אגודת הידידים בארה"ב בירכה על הצטרפותו של
ד"ר ג'ון ה .מרי ( )Dr. John H. Mereyכחבר דירקטוריון,
במקביל לתפקידו בוועדת המחקרים המקומית .אשתו,
ד"ר דייזי מרי ( )Dr. Daisy Mereyמכהנת כחברה
בוועדת הייעוץ .האגודה מברכת את הנבחרים ומודה
לחברי הוועדה על שנים של עבודה התנדבותית מסורה.
בשנת  ,2017אגודת הידידים בארה"ב תמכה בחוקרים
מ 10-מוסדות שונים העוסקים בחקר סרטן הלבלב,
סרטן השד ,סרטן השחלות ,סרטן המוח ,סרטן הדם,
סרטן כליה של ילדים ,סרטן בלוטת התריס ,כמו
גם אימונותרפיה .למחלת הסרטן אין גבולות של
גיאוגרפיה ,דת או גזע ולכל תגלית מדעית יש השפעה
גלובלית .הודות למלגות מחקר אלו ,נרשמו הישגים
בעלי השלכות חובקות עולם.
בשנת  2018נרתמה אגודת הידידים לסייע לאגודה,
וגייסה תרומות למימון  18מחקרים ,אחד מהם
מחקר מצטיין 100% .מהמימון עובר ישירות אל
המדענים המבצעים את המחקר ,וללא יכולת של
המרכז הרפואי או המוסד האקדמי אליו הם שייכים
לגבות הוצאות תקורה ,כפי שמתבקש מהנוהל הנהוג
באגודה למלחמה בסרטן (למידע נוסף על מענקי
המחקר של האגודה ,ראו פרק 'מחקר').

משחק הגולף השנתי השמיני
ב 13-לפברואר  ,2017נפגשו בבוקה רטון ,פלורידה,
למעלה מ 84-שחקני גולף נלהבים מפאלם ביץ' קאונטי
למשחק הגולף השנתי במסגרת אירוע גיוס הכספים
השמיני .האירוע התקיים במועדון הגולף וטניס של בוקה
גרוב –  Boca Grove Golf and Tennis Clubשבבוקה רטון.
יושבי הראש המשותפים של משחק הגולף היו
ד"ר סטיב מלמן ( (Steve Melman
וגב' פיליס ליס ( .)Phyllis Lissאירוע גיוס הכספים
נערך במשך יממה שלמה וכלל שלל אירועים כיפיים
עבור המשתתפים ,לרבות ארוחת ערב ,חלוקת פרסים,
הגרלה סינית ומכירה פומבית של קרוניות גולף.
בין השחקנים היו :בילי וברני מרכוס
(  ,)Billi and Bernie Marcusננסי ופיטר בראון
(  ,)Nancy and Peter Brownלי והרווי פופל
( ,)Lee and Harvey Poppelגלן גוליש (,)Glen Golish
מל לזר (  ,( Mel Lazarבוב ופליסיה דונדיו
(  ,( Bob and Felicia Donadioהוארד שנול
(  ( H o w a r d S c h n o l lו דיאן ופיטר מקלר
(.)Dianne and Peter Meckler
ההכנסות ממשחק הגולף הפופולרי מועברות לזוכים
האמיתיים :מדענים ישראלים המבצעים מחקר על
כל סוגי מחלות הסרטן ,שיקבלו מענקי מחקר על
מנת שיוכלו להמשיך במחקרם פורץ הדרך.

משחק הגולף השנתי התשיעי
ב 9-באפריל  2018בבוקה רטון ,פלורידה ,נפגשו
 86שחקני גולף נלהבים המתגוררים בפאלם ביץ',
למשחק הגולף השנתי ,במסגרת אירוע גיוס הכספים
התשיעי ,שהתקיים במועדון הפולו של בוקה רטון -
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 .Polo Club of Boca Ratonנושא התחרות היה 'סביב
ישראל ב 18-גומות' ,כאשר כל גומה הבליטה עבודת
מחקר בנושא סרטן שנערכה על ידי מדענים הממומנים
על ידי האגודה למלחמה בסרטן.
בראש האירוע עמדו ד"ר סטיב מילמן ((Dr. Steve Melman
וגב' פיליס ליס ( .)Phyllis Lissאירוע גיוס הכספים נערך
במשך יממה שלמה וכלל ארוחת צהריים ,שעת
קוקטיילים תחת כיפת השמיים ,פרסים ,הגרלות
סיניות וחלוקת פרסים.

הזוכים ברוטו כללו את :הרווי פופל
(  ,)Harvey Poppelג'יימס סילבר ( ,(James Silver
איסק לוי ( ,)Isaac Levyיעל מוריס (,)Yael Morris
גרי מקקאצ'ן ( ,)Jerry McCutcheonאריק פינקיס
( ,(Eric Pinkisג'רי צ'רסון ( (Jerry Charsonויואל גולדברג
(.(Yoel Goldberg
הזוכים נטו כללו את :סטיב מלמן (,)Steve Melman
אנדרו לוין (  ,( Andrew Levinמייק פרנסיס
( ,)Mike Francisבוב קניג ( ,)Bob Kenigוריק טננבאום
( ,)Rick Tanenbaumובנוסף הרביעייה גיגי דוארטה
( ,(Gigi Duarteשרי מורגנשטיין (,(Sherry Morgenstein
לי פופל ( )Lee Poppelוהריאט שאוויץ (.)Harriet Shavitz
הפרסים הוענקו על ידי נשיא אגודת הידידים,
ארטור א .בנג'מין (.(Arthur E. Benjamin

ארוחת צהריים שנתית לחברי
האגודה למלחמה בסרטן בארה"ב
ב 11-למרץ  2018קיימה אגודת הידידים בארה"ב את
ארוחת הצהריים השנתית לחברי האגודה בארה"ב
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' – 'Hopes and Heroesב .Eau Palm Beach-הנואם
המרכזי היה האנימטור ,המפיק והבמאי הנודע רוב מינקוף
( )Rob Minkoffשביים את שובר הקופות 'סטיוארט
ליטל' ואת זוכה פרס האוסקר 'מלך האריות' .יו"ר
האירוע ננסי בראון ( )Nancy Brownוסגנית נשיאה
בכירה של האגודה בארה"ב הגב' לקסי אברסה
( (Lexye Aversaקיבלו את פני האורחים .במסגרת
קוקטייל קבלת הפנים הוגשה ארוחה קלה ויין
לאורחים ,בה יכלו לרכוש תכשיטים ,תיקי יד וצעיפים
מאומנים שתרמו חלק מהרווחים לאגודת הידידים
בארה"ב .רוב מינקוף שיתף את התומכים כיצד הפך
לאנימטור ובמאי מוצלח .בקרב התומכים נמנתה
קבוצת סטודנטים לקולנוע שהגיעה לאירוע הודות
למענק נדיב מקרן ארי ריפקין ולן ארי (Ari Rifkin
.)and the Len Ari Foundation
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ההכנסות מארוחת הצהריים יאפשרו סיוע במימון מענק
מחקר אחד .ג'נט וברוס אדלר ()Janet and Bruce Adler
תרמו  52,000$למענק מחקר מצטיין לכבודם של
ננסי ופיטר בראון.
ב ר ו ס י ו נ ג מ ן ( , )B r u c e Y o u n g m a n
ננסי ופיטר בראון ( )Nancy and Peter Brown
דינה וסימור פרימן ()Deena and Seymour Freeman
והאחים אדם ודיויד בראון ()Adam and David Brown
תומכים נאמנים ,תרמו גם הם מענקי מחקר .האגודה
נתמכה בצורה נדיבה על ידי תורמי ולנברג ,קרן
המשפחה של דייויד ורודה צ'ייס וגב' קלייר לוין,
(Wallenberg Benefactors, The David & Rhoda Chase
 )Family Foundation and Mrs. Claire Levineועל ידי
מירנה וברני הולצמן,)Myrna and Bernie Holzman( ,
ברוס והדי קופל ( ,( Bruce & Heddy Koppel
ארי ריפקין ( ,(Ari Rifkinג'אן וילינגר (,(Jan Willinger
בוב ספיגל (  ,( Bob Spiegelהרמה דה וימן מירו
( (Herme de Wyman Miroוהחברה הבין לאומית של
פאלם ביץ' (,)The International Society of Palm Beach
איליין פלאם ( (Elayne Flammובראמן מוטורקארס
( .(Braman Motorcarsתודה מיוחדת לתומך האגודה
ברוס יונגמן ( ,(Bruce Youngmanשיתרום מענק מחקר.
לינדה קמינוב ,תומכת נאמנה ומסורה של האגודה,
תרמה סכום נוסף של $250,000,למימון מענקי נסיעה
להשתלמויות ארוכות בארה"ב מקרן רוזנבלט ,כחלק
מתוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה מקרן
רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט (The Claire and
.)E.G. Rosenblatt Oncologist Exchange Program
מענקי נסיעות להשתלמויות ארוכות לשנת
 2018-2017הוענקו ל:
•ד"ר בנדט אחיהוד ,אגף הדימות ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי ,עבור השתלמות בת שנה
בנושא 'אונקולוגיה פולשנית' בניו יורק ,ארה"ב.
•ד"ר מצגר יואב ,מחלקת עור ומין ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי ,עבור השתלמות בת
שנה בנושא 'ניתוחים מיקרוגרפיים בשיטת מוהס
ואונקולוגיה דרמטולוגית' בברלינגטון ,ארה"ב.
•ד"ר רז יעל ,אגף נשים ויולדות ,בית החולים ליס,
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,עבור

השתלמות בת שנתיים בנושא ' Col11Aכמטרה
לטיפול במשתית של הגידול הסרטני' בלוס
אנג'לס ,ארה"ב.
•ד"ר ביאר כץ עפרת ,המעבדה לחקר הסרטן,
הפקולטה לרפואה ,טכניון ,עבור השתלמות בת
שנתיים בנושא 'אימונותרפיה בחולים המטולוגים עם
דגש על  'CAR T CELLS Aבפנסילבניה ,פילדלפיה,
ארה"ב.
•ד"ר גילשטיין חיים ,המערך לכירורגיה ,הקריה
הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,עבור נסיעה
להשתלמות בת שנתיים בנושא 'Minimally Invasive
 'Fellowship Colon and Rectal Surgeryבפלורידה,
ארה"ב.
•ד"ר לדור רן ,היחידה לעמוד השדרה ,המערך
הנוירוכירורגי ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי ,עבור נסיעה להשתלמות בת שנתיים
בנושא 'טיפול ניתוחי בגידולים המערבים את עמוד
השדרה  -ראשוניים וגרורתיים' ביוסטון ,ארה"ב.
•ד"ר סלע טל ,המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,עבור נסיעה להשתלמות בת שנתיים
בנושא 'סרטן השד' בבוסטון ,ארה"ב.
•ד"ר מרדכי עוז ,המחלקה ההמטו-אונקולוגית
ילדים ,הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם,
עבור נסיעה להשתלמות בת שנתיים בנושא
'מחקר בחישוביות ביו-רפואית וגנטיקה של סרטן'
בבוסטון ,ארה"ב.
•ד"ר שטרן ענת ,היחידה למחלות זיהומיות ,הקריה
הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,עבור נסיעה
להשתלמות בת שנתיים בנושא 'זיהומים בחולים
מדוכאי חיסון – דגש על זיהומים ויראליים ופטרייתיים
בחולים אונקולוגיים והמטו-אונקולוגיים לאחר
השתלות מח עצם' בניו יורק ,ארה"ב.
בנוסף ,קיבלה האגודה תרומה לשני מענקי מחקר
נוספים מהגב' לינדה קמינוב .האחד הוקדש לזכרו
של אורן זיו ,בנה של חברתה היקרה מירי ,והוענק
לפרופ' ראובן שטיין מאוניברסיטת תל אביב ,בנושא:
'מעבר מיטוכונדריות מאסטרוציטים לתאי סרטן
מלנומה כמנגנון תומך בגידול המבוקר על ידי החלבון
סידי  .'38המענק השני הוענק לזכרה של אמה

89

האהובה קלייר רוזנבלט ( ,)Claire Rosenblattוניתן
לד"ר הדר בן-יואב מאוניברסיטת בן גוריון בנושא:
'גילוי מספר רב ובאופן מקביל של מטבוליטים בעלי
פעילות חמצון-חיזור בסרטן שלפוחית השתן'.

פרנקפורט
ידידי האגודה בפרנקפורט ,בראשות יושבת הראש
הנאמנה ,הגב' אורנה קנוך ( ,)Orna Knochממשיכים
במאמציהם לארגן אירועים ,המיועדים לסייע לאגודה
להושיט יד לחולי הסרטן בישראל .לאחרונה ,הושק
אתר אינטרנט חדש על ידי ידידי האגודה בפרנקפורט:
.www.hope-for-life.com
אגודת הידידים בפרנקפורט משקיעה מאמצים
להשיג תרומות להמשך תמיכה בפרויקט 'ניצוץ של
תקווה'® הכולל מאות ילדים והוריהם ,יחד עם חונכים
שמצטרפים במהלך כל השנה.

בריטניה

גרמניה
ברלין

אגודת הידידים בברלין ,בהובלת מר מייקל זיידן
( )Michael Zehdenממשיכה להשקיע מאמצים למען
רווחתם של ילדים החולים בסרטן.
האגודה משקיעה מאמצים להשיג תרומות להמשך
תמיכה בפרויקט 'ניצוץ של תקווה'®  -יוזמה ייחודית
המכשירה סטודנטים וחונכים לסייע לילדי בית הספר,
שנעדרים מהלימודים לעתים קרובות עקב הטיפולים,
על מנת שיישארו מעודכנים בכל תחומי בית הספר.
בשל ההיעדרויות הארוכות ,התלמידים נמצאים
בפיגור בלימודיהם ,דבר המקשה עליהם לסיים את
המשימות היומיומיות שלהם בין הטיפולים והשיקום.
החונכים מסייעים לילדים להשלים את החומר אותו
הם מחסירים במהלך הלימודים .מטרתו העיקרית של
הפרויקט הינה לסייע לילד החולה לא להישאר מאחור
למרות מחלתו( .למידע נוסף על פרויקט 'ניצוץ של
תקווה'® ,ראו פרק 'שיקום ורווחה').

מינכן
במשך יותר מעשור ,ידידי האגודה במינכן ,בהובלתה
של הגב' אניטה קמינסקי ( (Anita Kaminskiהמסורה,
רושמים לזכותם הישגים מרשימים המסייעים בשינוי
חייהם של אנשים המאובחנים עם סרטן.
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ידידי האגודה בלונדון ,בראשות הגב' ורד אהרון
הנמרצת ,ממשיכים להעניק את תמיכתם הבלתי
מסויגת על ידי ארגון אירועים המיועדים לסייע לחולי
הסרטן בישראל.
גזברי האגודה ,מר מרטין פייזנר ומר ג'ונתן מוריס,
מטפלים בתרומה נדיבה מצוואתה של גרטרוד לנדי ז"ל.
התרומה ,לזכרה של רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל ,מיועדת
למימון פעילותו של השירות הפליאטיבי הביתי של האגודה
(הוספיס בית) ,אשר נושא את שמה של המנוחה -
שירות פליאטיבי ביתי ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן (למידע
נוסף ראו פרק 'שירות פליאטיבי ביתי').

הולנד

א ג ו ד ת ה י ד י ד י ם ב ה ו ל נ ד ,ב ר א ש ו ת ו ש ל
מר בוב דרייק (  )Bob Drakeהמסור ,סייעה השנה
בהמשך מימון מענק מחקר מצטיין שאושר לד"ר רן אלקון,
מאוניברסיטת תל אביב ,על מחקרו בנושא' :זיהוי אתרי בקרה
בדנ"א בעלי תפקיד קריטי בהתפתחות סרטן באמצעות
סקירות גנומיות המתבססות על טכנולוגיית ה.'CRISPR-

שוויץ

ידידי האגודה בשוויץ ,בראשותו של ד"ר רונלד פריד
(  )Dr. Ronald Friedהמסור ,ממשיכים בהתמדה
במאמציהם לסייע במימון מענקי מחקר ,העשויים
להעניק תקווה למטופלי סרטן בישראל וברחבי העולם.
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מבצע 'הקש בדלת'® 2017
מבצע 'הקש בדלת'® ה 57-של
האגודה למלחמה בסרטן
מבצע ההתרמה השנתי שאותו מובילים אלפי מתנדבי האגודה המסורים בסניפים ובקהילה ברחבי הארץ,
מהווה מקור מימון חשוב לפעילותיה הרבות של האגודה למלחמה בסרטן.
על פי נתוני רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות ,בישראל חיים כיום כ 300-אלף חולי סרטן ומחלימים,
ובכל שנה מאובחנים כ 30-אלף חולים חדשים .גם השנה ,יצאו עשרות אלפי בני נוער – תלמידי בית הספר,
חניכי תנועות הנוער יחד עם מתנדבי האגודה לפקוד את בתי תושבי ישראל.

סדנת הכנה לרכזי מבצע
'הקש בדלת'® ה57-
באוגוסט  2017נערכה סדנת הכנה לקראת מבצע 'הקש בדלת'® ה ,57-המיועדת לרכזי
®
המבצע .פתחה את הסדנה בדברי ברכה שיר בוטל-צור ,רמ"ט מבצע 'הקש בדלת'
ומנהלת מחלקת סניפים באגודה.
הועברו הרצאות בנושאים' :פעילויות האגודה למלחמה בסרטן' בהנחיית מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן' ,תזונה ופעילות גופנית' בהנחיית ד"ר אביטל פאטו בן ארי (,)EdD
מנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות באגודה' ,מבוא כללי על מחלת הסרטן ,מניעה
וגילוי מוקדם של סרטן העור' בהנחיית פרופ' שלום אבשלום ,מנהל היחידה לכירורגיה
פלסטית המרכז הרפואי מאיר ויועץ האגודה למלחמה בסרטן' ,נזקי עישון וחקיקה
בנושא' בהנחיית פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית' ,פעילויות מחלקת
שיקום ורווחה' בהנחיית עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה,
'מיומנויות עמידה מול קהל' בהנחיית ד"ר יוסי בר ,אוניברסיטת חיפה ,ו'תקשורת בין
אישית' בהנחיית דורית עוזיאל ,המרכז הבינתחומי.
מתן גור ארי ,מחלים מסרטן ,שיתף את הנוכחים בסיפורו האישי.
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טקס פתיחת מבצע 'הקש בדלת'® ה57-
במשכן הנשיא
ב 2-באוקטובר  ,2017נערך בבית הנשיא בירושלים,
הטקס המסורתי לפתיחת שנת הפעילות של האגודה
ומבצע 'הקש בדלת'® .בטקס נכחו נשיא המדינה
ראובן (רובי) ריבלין ורעייתו נחמה ,שר הבריאות
הרב יעקב ליצמן ,יו"ר האגודה פרופ' אליעזר רובינזון,
סגן יו"ר האגודה ליאון רקנאטי ,ילדים חולי סרטן
ובני משפחותיהם ומתנדבי האגודה מ 70-סניפים
ברחבי הארץ .את הטקס הנחתה מנכ"ל האגודה

מירי זיו ,שגם סקרה את פעילותה של האגודה
ואת תרומתה לשיפור בשיעורי ההישרדות ולירידה
בשיעורי התמותה ממחלת הסרטן בישראל .בראש
מבצע 'הקש בדלת'®  2017עמדה ליאורה עופר,
יו"ר מליסרון ועופר השקעות.
הטקס המרגש כלל הופעה של הזמרת עינת שרוף
שהחלימה מסרטן השד וסיפור התמודדות אישי
של ד"ר צופיה ענבר ,שחלתה בסרטן כנערה וכיום
היא רופאה מומחית להמטו-אונקולוגיה ,המסייעת
לחולים במאבק במחלתם.
נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין אמר בטקס:
"המחלה הזו על כל סוגיה ,אינה מבחינה בין דם
לדם וגובה את חייהם של צעירים ומבוגרים ,נשים
וגברים ,מכל חלקי החברה .על כן דרושה לנו במיוחד
ויותר מתמיד ,התגייסות רחבה ככל הניתן למאבק
בסרטן .אנחנו יודעים כי אם מה שידוע היום ייושם,
ניתן להפחית את שיעורי התחלואה והתמותה מסרטן
בכחמישים אחוז בקרוב .אם נאמץ אורח חיים בריא,
נגביר את המודעות הציבורית ,נקדם תגליות מדעיות
פורצות דרך ,ונתמוך בחולים ובני משפחותיהם ,ידינו
תהיה על העליונה".
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עוד הוסיף נשיא המדינה כי" :השנה
כבכל שנה ,אירוע ההזנקה של מבצע
'הקש בדלת' ® ,הוא אירוע מרגש,
אירוע שיא .בעולם המודרני ,לעתים
שולטת תחושת זרות וניכור ,תחושת
היעדר הקשר בין האנשים .מבצע
'הקש בדלת'® שפועל ברציפות כבר
 57שנים מוכיח שאפשר גם אחרת.
מאות מתנדבים נחושים ,רבבות
תלמידי בתי ספר מסורים ,נוקשים
על דלתותיהם של אזרחי ישראל.
ואזרחי ישראל פותחים את הדלת ,את
הכיס ואת הלב ,וחושפים את הצדדים
העמוקים ביותר של הערבות בחברה
הישראלית".
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מסיבת עיתונאים לפתיחת מבצע
'הקש בדלת'® ה57-
לקראת מבצע 'הקש בדלת' ® ה ,57 -קיימה
האגודה למלחמה בסרטן מסיבת עיתונאים חגיגית,
בשיתוף משרד הבריאות ,בה הכריזה רשמית על
פתיחת מבצע ההתרמה השנתי .באירוע ,שהתקיים
כמיטב המסורת בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים,
פורסמו על ידי רישום הסרטן הלאומי של משרד
הבריאות ,הנתונים המעודכנים ביותר על מחלת
הסרטן בישראל.
במסיבת העיתונאים ,שהנחתה מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,השתתפו פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,פרופ' ליטל קינן בוקר,
סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות
במשרד הבריאות ,פרופ' רונית סצ'י-פאינרו ,ראש
המעבדה לחקר סרטן וננו-רפואה באוניברסיטת תל
אביב וליאורה עופר ,יו"ר מליסרון ועופר השקעות,
שכיהנה בתפקיד יו"ר מבצע 'הקש בדלת'® ה.57-
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טקס חגיגי לסיכום מבצע 'הקש בדלת'
ה 57-ושנת הפעילות 2017

®

במרץ  2018התקיים בתיאטרון גבעתיים טקס סיכום
מבצע 'הקש בדלת'® ה 57-ושנת הפעילות ,2017
בהנחייתה של שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת
סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'® .הטקס
נערך במעמד רן קוניק ,ראש העיר גבעתיים ,ראשי
האגודה ושותפים לעשייה ,ונכחו בו מתנדבים מסניפי
האגודה ברחבי הארץ ,חוקרים ,נציגי מערכות החינוך,
מורים ותלמידים.
נשאו דברים :רן קוניק ,ראש העיר גבעתיים,
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ,ליאון רקנאטי,
סגן יו"ר האגודה ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה .את ברכת
המתנדבים נשאה השנה המתנדבת שרק'ה מורגנשטרן,
יו"ר סניף קריית חיים של האגודה.
בפתיחת האירוע הופיעה בהתנדבות לי קורן ,נגנית
נבל עם השיר 'הללויה' .במסגרת טקס הסיכום ,חולקו
®
גביעים לבתי הספר המצטיינים במבצע 'הקש בדלת'
ה :57-ויצו הדסים אבן יהודה ,מקיף י"א ע"ש יצחק
נבון ,אשדוד ,כצנלסון ,גבעתיים ,אפלמן ,דימונה,
אורט מדעים ,חולון ,נופי הבשור ,מ .אזורית אשכול,
קריית חינוך השש שנתית ע"ש אליעזר בן יהודה ,נס
ציונה ,אחד העם החדשה ,פתח תקווה ,אל-לגיה,
אל-לגיה ,ממלכתי ג' ,מג'אר ,מג'דל שמס ,מג'דל
שמס ,אבן סינא ,כפר קרע ,אזורי מגידו ,מגידו ,אורט
אלון בן גוריון ,עפולה ,אולפנת בני עקיבא סגולה,
קריית מוצקין ומצפה גולן ,רמת הגולן .נציגי בתי הספר
והתלמידים עלו לבמה וקיבלו את הגביעים מחברי

הנשיאות הנכבדים .בהמשך הטקס ,נערכה חלוקת
מענקי המחקר של האגודה למלחמה בסרטן ,במטרה
לפתח כלים ישימים שישמשו את החברה והקהילה
הרפואית במיגור המחלה ,שיפור דרכי הטיפול ואיכות
החיים של החולים .פרופ' אלי פיקרסקי ,יו"ר ועדת
המחקר של האגודה ,העניק את התעודות לחוקרים
המצטיינים .יניר אל דורות ,נגן כינור ,תלמיד כיתה ט'
מביה"ס קלעי בגבעתיים ,הופיע עם כינורו.
בטקס הוצג פרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'
ע"ש ד"ר פרנסין רובינסון ז"ל .פרויקט בינלאומי זה,
נוסד ונוהל בישראל על ידי ד"ר פרנסין רובינסון ז"ל,
שנפטרה בקיץ האחרון לאחר התמודדות עם מחלת
הסרטן .ליאת פישר ,בתה של פרנסין ,נשאה דברים
בשם המשפחה .חיה טימנס ,מתנדבת פרויקט
®
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'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® נשאה דברים
לזכרה של ד"ר רובינסון ז"ל.
במהלך הטקס ,הוענקו אותות הוקרה לעיתונאים
רוני לינדר גנץ מדה מרקר ,חיים ריבלין מחדשות
ערוץ  2וג'ודי סגל מהג'רוזלם פוסט ,על קידום
המאבק בנגע העישון .בנוסף ,צוינו שיתופי הפעולה
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המבורכים עם בנק מזרחי טפחות וחברת אל על,
כאשר נציגיהם קיבלו תעודות הוקרה על העשייה
הענפה למען החולים ונגד המחלה.
לקראת סיום האירוע ,נהנו הנוכחים מהופעה של להקת
התפוזים ,להקת נגנים צעירים שהרקידה את הקהל
עם שירי הרוק של שנות ה 70-במוזיקה הישראלית.
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יושבי ראש 'הקש בדלת'

®

להלן רשימת האישים שכיהנו בתפקיד יושב ראש 'הקש בדלת'® מטעם האגודה למלחמה בסרטן
בישראל .לצד שמם מופיע התפקיד הציבורי אותו מילאו באותה עת.
- 1962
- 1963
- 1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

-

- 1971
- 1972
- 1973
1974
1975
1976
1977
1978

-

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

-

- 1990
- 1991

רב אלוף (מיל ).חיים לסקוב ז"ל ,מנכ"ל רשות
הנמלים
עו"ד גדעון האוזנר ז"ל ,יועץ משפטי לממשלה
דוד בן גוריון ז"ל ,ראש ממשלת ישראל הראשון
וחבר כנסת
קדיש לוז ז"ל ,יושב ראש הכנסת
ישראל ברזילי ז"ל ,שר הבריאות
יגאל אלון ז"ל ,שר העבודה
טדי קולק ז"ל ,ראש עיריית ירושלים
דוד הורביץ ז"ל ,נגיד בנק ישראל
פרופ' אלברט סייבין ז"ל ,נשיא מכון ויצמן
למדע
ויקטור שם טוב ז"ל ,שר הבריאות
יוסף אלמוגי ז"ל ,שר העבודה
שמעון פרס ז"ל ,ראש הממשלה ונשיא מדינת
ישראל לשעבר
אשר ידלין ז"ל ,יו"ר מרכז קופת החולים הכללית
ד"ר יוסף בורג ז"ל ,שר הפנים
מרק מושביץ ז"ל ,נשיא התאחדות התעשיינים
גדעון פת ,שר הבינוי והשיכון
ישראל פולק ז"ל ,תעשיין ,בעל מפעלי תשלובת
טקסטיל
בנו גיטר ז"ל ,כלכלן ואיש עסקים
משה שניצר ז"ל ,נשיא בורסת היהלומים
דוד חכמי ז"ל ,יו"ר איגוד חברות הביטוח
יקותיאל פדרמן ז"ל ,מלונאי ואיש עסקים
אהרון מאיר ז"ל ,מנכ"ל בנק המזרחי המאוחד
אברהם אגמון ז"ל ,מנכ"ל חברת דלק
מרדכי גור ז"ל ,שר הבריאות
שלמה להט ז"ל ,ראש עיריית תל אביב
ישראל קיסר ,מזכ"ל ההסתדרות
דני גילרמן ,נשיא איגוד לשכות המסחר
ליאון רקנאטי ,מנהל חברות באי.די.בי ,סגן
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
אהוד אולמרט ,שר הבריאות וראש ממשלת
ישראל לשעבר
שמחה דיניץ ז"ל ,יו"ר הסוכנות היהודית

- 1992
1993
1994
1995
1996

-

- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
2006
2007
2008
2009

-

- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
– 2016
- 2017
- 2018

אלי הורוביץ ז"ל ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות
פרמצבטיות
בני גאון ז"ל ,מנכ"ל כור תעשיות
עמנואל גיל ,נשיא אלביט
דוד וינשל ,מנכ"ל חברת מגדל ,חברה לביטוח
יאיר המבורגר ,מנכ"ל חברת ביטוח שילוח
הראל
יעקב פרי ,שר המדע ונשיא סלקום
גליה מאור ,מנכ"ל בנק לאומי
שלמה נחמה ,מנכ"ל חברת אריסון השקעות,
ויו"ר דירקטוריון בנק פועלים
קובי אלכסנדר ,יו"ר דירקטוריון והנשיא העולמי
של חברת 'קומברס טכנולוגי'
לב לבייב ,יו"ר אפריקה ישראל
יוסי מימן ,נשיא חברת מרחב ויו"ר דירקטוריון
ערוץ 10
שרגא בירן ,עורך דין ואיש עסקים
מוזי ורטהיים ז"ל ,יו"ר חב' קוקה קולה ישראל
ישראל מקוב ,מנכ"ל חב' טבע תעשיות
פרמצבטיות
אביגדור קפלן ,יו"ר דירקטוריון חב' כלל ביטוח
בני שטינמץ ,איש עסקים
חיים כצמן ,יו"ר חב' הנדל"ן המניב גזית-גלוב
דיוויד פרנקלין ,יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל
סוגת תעשיות בע"מ
אפי רוזנהויז ,נשיא ומנכ"ל חב' שופרסל
הוברט לאוואן ,נשיא קרן רש"י וסגן נשיא
ארגון כי"ח העולמי
דוד ויסמן ,יו"ר ונשיא קבוצת 'אלון'
צבי נטע ,יו"ר 'קבוצת מכשירי תנועה'
יהודית יובל רקנאטי ,יו"ר קבוצת גנדיר ,נט"ל,
יזמית ופעילה חברתית
פרופ' אהרון צ'חנובר ,חתן פרס נובל ונשיא
הכבוד של האגודה למלחמה בסרטן
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן,
נשיא ארגון הסרטן הבינלאומי לשעבר
ליאורה עופר ,יו"ר מליסרון
סר רונלד כהן ,מייסד ויו"ר פורטלנד טראסט
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עיזבונות והנצחות
האגודה למלחמה בסרטן מוקירה את ידידיה ומתנדביה אשר בעודם בחיים תרמו בצוואתם לאגודה ,ובדרך
זו עוזרים בהמשך פעולותיה – למען חולי הסרטן ובני משפחותיהם.
•עיזבון בלונדר מנחם ז"ל – תל אביב

•עיזבון פישמן אברהם ז"ל – שווייץ

•עיזבון ויסברוט אברהם מאיר ז"ל – תל אביב

•עיזבון רוזנבלט אידה ז"ל  -חיפה

•עיזבון טריקל ויקטוריה ז"ל – תל אביב

•עיזבון שוינגר טוניה ז"ל – ירושלים

•עיזבון לוי אסתר ז"ל  -גבעתיים

•עיזבון שפירא סוזנה ז"ל  -נתניה

הנצחות
ניתן להנציח אדם באמצעות תרומות לאגודה למלחמה בסרטן על ידי אזכור שמו על הלוח המהודר המוצב
בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור במטה האגודה בגבעתיים ,או על ידי הצבת לוח הנצחה במרכזים הרפואיים
ברחבי הארץ .מתרומה מיועדת לא נלקחת תקורה כלשהי.

לוח ההנצחה בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים
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רשימת חברי ועדות - 2018
האגודה למלחמה בסרטן
חבר חדש מסומן ב *-חבר שמסיים את תפקידו מסומן ב**-
הרשימה מעודכנת לתאריך 1.8.2018

ועד מנהל

פרופ' א .צ'חנובר
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
פרופ' א .דורסט
פרופ' א.לויצקי
עו"ד מ .מטלון*
פרופ' מ .מיטלמן
מר צ .נטע
פרופ' א .קוטן
פרופ' ב .רגר

נשיא כבוד וחתן פרס נובל
יו"ר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,איש ציבור
כירורג -אונקולוג
מדען ,חתן פרס ישראל
איש ציבור
פנימאי ,המטולוג
איש ציבור
אונקולוג ,רדיותרפיסט
מדענית

מועצה מייעצת

פרופ' א .צ'חנובר
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
גב' ר .שטרית
פרופ' ר .אפלבוים
ד"ר י .בלשר
פרופ' מ .בן-הרוש
פרופ' ד .בן-יהודה
ד"ר ר .ברגר
ד"ר מ .ברהום
פרופ' ב .ברנר
פרופ' מ .גוטמן
ד"ר מ .דור
פרופ' ע .וולף
פרופ' י .ויץ
פרופ' ג .זידאן
פרופ' א .זליגסון
ד"ר ס .זרקא
פרופ' ח .טבנקין
פרופ' י .יצחק

נשיא כבוד וחתן פרס נובל
יו"ר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,איש ציבור
אשת ציבור
אונקולוג ,המרכז הרפואי רמב"ם
יו"ר הר"י לשעבר
המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי רמב"ם
המטולוגית ,המרכז הרפואי הדסה
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
מנהל המרכז הרפואי לגליל
אונקולוג ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
כירורג ,המרכז הרפואי שיבא
יועץ רפואי ראשי ,משרד הבריאות
אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
מדען
אונקולוג ,זיו צפת
המטולוג
מנהל המרכז הרפואי זיו צפת
רופאת משפחה
רדיולוג

מדען ,מכון ויצמן ,יו"ר ועדת המחקר לשעבר
פרופ' י .ירדן
המדען הראשי של משרד הבריאות
פרופ' א .ישראלי
אונקולוג
פרופ' י .כהן
מדענית
פרופ' ש .לביא
רפואה גרעינית
פרופ' א .לובין
מדען
פרופ' א .לויצקי
כירורג
פרופ' ש .ללצ'וק
פנימאי ,המטולוג
פרופ' מ .מיטלמן
איש ציבור
מר צ .נטע
המטולוג
פרופ' ש .סלוין
כירורג
פרופ' י .סקורניק
דרמטולוגית
פרופ' א .עזיזי
אונקולוג
פרופ' מ .ענבר
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא ,המרכז הרפואי
פרופ' ר .קטן
שערי-צדק
כירורג ,המרכז הרפואי תל אביב
פרופ' י .קלאוזנר
אונקולוגית ,מדענית
פרופ' ב.רגר
מדענית
פרופ' ו .רוטר
פרופ' א .רחמילביץ המטולוג
המטולוג ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ג .רכבי
כירורג ,המרכז הרפואי המשפחה הקדושה
ד"ר מ .רימון
ח"כ ושר לשעבר
מר מ .שטרית
פנימאי ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' י .שיינפלד
אונקולוגיה ,מרפאת לין
ד"ר מ .שטיינר
פרופ' מ .שלזינגר מדען
פרופ' ש .שניבאום יו"ר החברה הישראלית למחלות שד ,כירורג
מומחה מדיניות בריאות ,גרטנר
פרופ' מ .שני
יועץ האגודה לגילוי מוקדם סרטן העור ,דרמטולוג
ד"ר י .אלקלעי
חבר ויועץ האגודה לאפידמיולוגיה ובקרת
פרופ' ג .רנרט
סרטן ,אפידמיולוג

חבר נאמנים

פרופ' א .צ'חנובר
פרופ' א .רובינזון
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נשיא כבוד ,חתן פרס נובל
יו"ר ,אונקולוג

מר ל .רקנאטי
מר ד .אגמון
השופט ס .אדלר
פרופ' ר .אורדע
פרופ' י .אורגלר
מר א .אזרזר
גב' י .אלון
פרופ' א .אמבון
גב' י .אפרון
פרופ' ר .אפלבוים
גב' ש .אקרשטיין
פרופ' ר .ביאר
מר ש .בירן
ד"ר י .בלשר
פרופ' ג .בן ארי
פרופ' מ .בן-הרוש
פרופ' י .בן -בסט
פרופ' ד .בן-יהודה
מר א .בן-נון
מר ר .בן-שאול
פרופ' ח .בן-שחר
גב' א .בנאי
ד"ר ש .בציא
פרופ' ר .בר
ד"ר ר .ברגר
ד"ר מ .ברהום
פרופ' ב .ברנר
ד"ר י .ברלוביץ
גב' ע .בר-שלום
מר מ .גאון
פרופ' מ .גוטמן
מר ע .גיל
פרופ' ר .גמזו
פרופ' מ .גרין
פרופ' א .דורסט
מר ב .דותן
ד"ר מ .דור
מר א .דר

ס .יו"ר ,איש ציבור
איש ציבור
נשיא בית הדין הארצי לעבודה לשעבר
יו"ר החברה למחלות שד לשעבר
יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר
יו"ר סניף דימונה
יו"ר סניף חולון
מנהל המרכז הרפואי זיו לשעבר
אשת עסקים
אונקולוג ,המרכז הרפואי רמב"ם
אשת עסקים
מנהל המרכז הרפואי רמב"ם
עו"ד
יו"ר הר"י לשעבר
כירורג
מנהלת ביה"ח לילדים והמטו-אונקולוגית ילדים,
המרכז הרפואי רמב"ם
המטולוג
המטולוגית ,המרכז הרפואי הדסה
איש ציבור
מנהל חברות
איש ציבור
שחקנית
איש עסקים
רפואה פנימית ,טכניון
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
מנהל המרכז הרפואי לגליל
אונקולוג ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
מנהל המרכז הרפואי וולפסון
אשת ציבור
איש עסקים
כירורג ,המרכז הרפואי שיבא
איש עסקים
מנהל המרכז הרפואי תל אביב
מנהל בית הספר לבריאות הציבור ,אוני' חיפה
כירורג
איש ציבור
יועץ רפואי ראשי ,משרד הבריאות
שחקן

כירורג ,המרכז הרפואי אסף הרופא
פרופ' א .הלוי
מנהל המרכז הרפואי שערי-צדק
פרופ' י .הלוי
מנהל המרכז הרפואי רבין
ד"ר ע .הלפרן
אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
פרופ' ע .וולף
איש ציבור
מר ד .ויינשל
מדען
פרופ' י .ויץ
אונקולוג ,המרכז הרפואי זיו
פרופ' ג' .זידאן
המטולוג ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' א .זליגסון
מנהל המרכז הרפואי זיו
ד"ר ס.זרקא
אונקולוג
פרופ' ס .חייצ'וק
יו"ר ועדות תכנון טיפול בילד ומשפחתו
גב' נ .חילו-מונייר
רופאת משפחה
פרופ' ח .טבנקין
רופא משפחה
פרופ' י .יודפת
מדען ,מכון ויצמן ,יו"ר ועדת המחקר לשעבר
פרופ' י .ירדן
המדען הראשי לשעבר
פרופ' א .ישראלי
אונקולוג
פרופ' י .כהן
השופט מר א .כרמי איש ציבור
איש עסקים
מר ל .לבייב
מדענית
פרופ' ש .לביא
רפואה גרעינית
פרופ' א .לובין
מנהל בית חולים ברזילי
ד"ר ח .לוי
מדען
פרופ' א.לויצקי
כירורג
פרופ' ש .ללצ'וק
איש ציבור
מר ד .לויתן
מנכ"ל בנק לאומי לשעבר
גב' ג .מאור
איש ציבור
ד"ר מ .מודעי
פרופ' ש .מור יוסף מנכ"ל הביטוח הלאומי
איש ציבור
עו"ד מ .מטלון*
פנימאי ,המטולוג
פרופ' מ .מיטלמן
יו"ר ועדת הלסינקי לשעבר ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' ז' .מישל
גינקו-אונקולוג
פרופ' י .מנצ'ר
איש ציבור
מר י .מקוב
אשת ציבור
גב' ל .מרידור
פרופ' ע.מרימסקי אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
איש ציבור
מר ש .נחמה
איש ציבור
מר צ .נטע
אונקולוג
פרופ' א .סולקס
כירורג
פרופ' י .סקורניק
אונקולוג ,המרכז הרפואי אסף הרופא
פרופ' א .סלע
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איש ציבור
מר ע .ספיר
אשת ציבור
גב' ע .סרוג'י
נשיאת כבוד סניף חיפה
גב' ר .סקר
דרמטולוגית
פרופ' א .עזיזי
אונקולוג
פרופ' מ .ענבר
איש ציבור
מר ע .ערן
איש ציבור
ד"ר י .פטרבורג
גינקו-אונקולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
פרופ' ב .פיורה
מנהל המרכז הרפואי הדסה לשעבר
פרופ' ש .פנחס
מנכ"ל גאון אחזקות לשעבר
מר ש .פרמינגר
מנהל המרכז הרפואי פוריה לשעבר
ד"ר י .פרבשטיין
כירורג
פרופ' ב .פרוינד
שר המדע והטכנולוגיה לשעבר
מר י .פרי
מנהלת מכון שרת ,מרכז רפואי הדסה
פרופ' ת .פרץ
איש ציבור
מר י .צ'חנובר
ד"ר ד .צ'רניחובסקי כלכלן רפואי
אונקולוגית
פרופ' ב .קאופמן
אונקולוג ,רדיותרפיסט
פרופ' א .קוטן
מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה לשעבר
פרופ' א .קוקיה
אונקולוג
פרופ' ר .קטן
שחקנית
גב' ל .קניג
מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה לשעבר
מר א .קפלן
כירורג
פרופ' י .קלאוזנר
מנהל רפואי ,מעייני הישועה
פרופ' מ .רביד

גב' ד .רבין-פילוסוף אשת ציבור
מדענית
פרופ' ב .רגר
המטולוג
פרופ' י .רואו
עו"ד ,אשת ציבור
עו"ד ת .רווה
מנהל המרכז הרפואי רמב"ם לשעבר
פרופ' מ .רווח
מדענית
פרופ' ו .רוטר
פרופ' א .רחמילביץ המטולוג
כירורג-שד ,המרכז הרפואי המשפחה הקדושה
ד"ר מ .רימון
המטולוג ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ג .רכבי
אפידמיולוג ,המרכז הרפואי כרמל
פרופ' ג .רנרט
פנימאי ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' י .שינפלד
פרופ' פ .שוורצמן רפואת המשפחה בבאר שבע
אונקולוגית ,מרפאת לין
ד"ר מ .שטיינר
ח"כ ,שר לשעבר
מר מ .שטרית
אשת ציבור
גב' ר .שטרית
אשת ציבור
גב' ד .שטרן
יו"ר מועצת המנהלים ,אסותא
פרופ' י.שמר
פרופ' מ .שלזינגר מדען
יו"ר סניף ירושלים
עו"ד א .שמחה
מכון גרטנר
פרופ' מ .שני
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ע .שני
פרופ' ש .שניבאום יו"ר החברה הישראלית למחלות שד
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משנת

ועדה למניעה וגילוי מוקדם
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות ,חברה
פרופ' ל .קינן-בוקר
2010
המרכז הרפואי שיבא
2017
אונקולוג ,המרכז הרפואי וולפסון
ד"ר ר.ברנר*
2016
ד"ר א .אבו-חאטום קולון ורקטום ,המרכז הרפואי העמק
2009
כירורגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק
פרופ' מ .כרמון
2010
גניקואונקולוג ,המרכז הרפואי כרמל
פרופ' ע .לביא
2017
ד"ר ר.ליבוביץ-עמית אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
2017
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז רפואי רבין
פרופ' ז .לוי
אורו-אונקו' ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2014
ד"ר ד .מרגל
2016
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר ט .סלע
2010
דימות שד ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר ת .סלע
2017
אורולוג ,קריה רפואית רמב"ם
ד"ר ג .עמיאל
2015
קופת חולים לאומית
ד"ר י .פוגלמן
2013
כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' ח .קשתן
2013
כירורגיה המרכז הרפואי כרמל
ד"ר ח .ריאד
אפידמיולוג ,המרכז הרפואי כרמל ,יועץ
פרופ' ג .רנרט
האגודה לגילוי מוקדם
2014
פרופ' ש .שניבאום כירורג ,המרכז הרפואי תל אביב

ועדה לשירותים רפואיים
פרופ' א .דורסט

כירורגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק

ד"ר א .גרובשטיין
ד"ר ד .וייס

דימות השד ,המרכז הרפואי רבין
ראש אגף סיעוד בקהילה,
שירותי בריאות כללית
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
אחות מפקחת אונקולוגיה,
מרכז רפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פסיכו-אונקולוגיה,
דוידוף-המרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,אסותא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא,
המרכז הרפואי שערי צדק
חטיבת רפואה ,לאומית שירותי בריאות
אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

פרופ' נ .חיים**
גב' א .מולר
פרופ' ב .עוזיאלי
ד"ר ש .פרי
ד"ר ר .פפר
פרופ' ר .קטן
פרופ' א .קיטאי
פרופ' ס .שטמר

יו"ר -
2013
2013
2009
2010
2017
2013
2013
2010
2016
2015
2010

ועדה לרישום ומעקב
ד"ר ב .סילברמן

מנהלת רישום סרטן לאומי

יו"ר 2014

חבר ועדה
משנת

פרופ' ש .אריעד**
פרופ' ת .ספרא**
פרופ' ל .קינן-בוקר
א .קרן
ד"ר א .שלמון**

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות,
המרכז הרפואי שיבא
מנהלת תפעול מערך אונקולוגי,
המרכז הרפואי רמב"ם
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2008
2008
2014
2014
2008

ועדת מחקר
פרופ' א .פיקרסקי קלינאי ,מדען ,המרכז הרפואי הדסה יו"ר 2013
2013
חוקרת סרטן ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' ע .בן ברוך
ד"ר ע .בן-יהודה** משרד הבריאות ,לשכת המדען הראשי 2014
2010
כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' ח .גוטמן
2016
מדענית ,האוניברסיטה העברית
פרופ' מ .גולדברג
משרד הבריאות ,לשכת המדען הראשי 2018
ד"ר י .גת*
2015
המטולוג ,המרכז הרפואי רמב"ם
פרופ' א .דן
2016
המטו-אונקולוגיה ילדים,
פרופ' ש .יזרעאלי
המרכז הרפואי שיבא
2013
עבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' מ .כהן
2016
מדעי החיים ,אוניברסיטת בר אילן
פרופ' ס .כהן
פרופ' ד .לב
כירורגית שד ,המרכז הרפואי אסותא אשדוד 2015
2016
מדען ,אוניברסיטת בר אילן
ד"ר א .לבנון
2018
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' מ .לוטם*
2010
מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה,
פרופ' א .ליבנה
אוניברסיטת בן-גוריון
אונקולוגית ,המרכז הרפואי אסף הרופא 2015
פרופ' א .סלע
2018
פרופ' ר.סצ'י-פאינרו* מדענית ,אוניברסיטת תל אביב
2015
חוקר סרטן ,האוניברסיטה העברית
פרופ' ר .עקילאן
2016
אונקוגנטיקה ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' א .פרידמן
אונקולוגית ,המרכז הרפואי שיבא ונציגת ציבור 2007
פרופ' ב .קאופמן
2016
מיקרוביולוגיה ,אימונולוגיה וגנטיקה
ד"ר א .רובין
אוניברסיטת בן גוריון
2009
אפידמיולוג ,המרכז הרפואי כרמל
פרופ' ג .רנרט
2015
ד"ר ר .שטראוסמן מדען ,מכון ויצמן

תת-ועדת מחקר לנושאים פסיכו-אונקולוגים
פרופ' מ .כהן
גב' ש .אלון
ד"ר ו .דילבר
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חבר ועדה
משנת

ד"ר א .נחשוני
ד"ר א .רוזנגרטן

פסיכואונקולוג ,בית חולים גהה
אונקולוגית ,המרכז הרפואי שערי-צדק

2013
2015

ועדה מייעצת למסרטנים סביבתיים
ד"ר א .שטרן
פרופ' מ .ברחנא
ד"ר ש .ברנר
ד"ר ת .ברמן*
ד"ר ס .גלברג
פרופ' א .גרוטו
ד"ר א .וינר
גב' ל .חאג יחיא
גב' ד .כהן
פרופ' י .כהן
מר מ .לויטה
פרופ' י .לרמן
ד"ר א .מצנר
ד"ר א .נאמן
אינג' צ .ענבי
ד"ר ל .פושנוי
מר א .פרדו
ד"ר א .פריאל
פרופ' ל .קינן-בוקר
ד"ר ש .קנדל
ד"ר ש .רייכר*
ד"ר י .שחם
פרופ' ט .שלזינגר

חבר 1998
מנהל המרכז להערכות סיכונים,
יו"ר 2014
מכון גרטנר
יח' לרישום סרטן במשרד הבריאות ,לשעבר 2003
1990
יועץ בנושא איכות ובריאות הסביבה
שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות 2018
2008
ראש אגף קרינה ורעש,
המשרד להגנת הסביבה
2008
משנה למנכ"ל משרד הבריאות
2004
המרכז הרפואי רמב"ם
כימיה ותכשירי הדברה ,משרד החקלאות 2017
1999
משרד הבריאות
2003
אונקולוג
1995
פיזיקאי ,המרכז הרפואי תל אביב
2002
ראש המרכז לרפואה תעסוקתית,
שירותי בריאות כללית
ראש תחום מדע ,לשכת מדען ,המשרד 2010
להגנת הסביבה
1995
מומחה קרינה
1998
מומחית לאבק מזיק
2006
רופאה ראשית ,משרד התמ"ת
1998
המרכז לאיכות הסביבה
2004
מדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן-גוריון
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות2010 ,
משרד הבריאות
2002
שדות אלקטרו-מגנטיים ,נחל שורק
מנהל תחום הערכת סיכונים ,משרד הבריאות 2018
מומחית למסרטנים ,רופאה ראשית של 1994
שירות עובדי המדינה
1987
פיזיקה גרעינית ,נחל שורק

ועדה להדרכה מקצועית
פרופ' ע .וולף
ד"ר ר .ברנר
פרופ' ג .בר-סלע
פרופ' ח .גוטמן**

אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב יו"ר 2013
2017
אונקולוג ,המרכז הרפואי וולפסון
2017
אונקולוג ,מרכז רפואי רמב"ם
2010
כירורג-אונקולוג ,המרכז הרפואי רבין

חבר ועדה
משנת

ד"ר ה .גולדברג
פרופ' א .דואק
פרופ' א .סלע**
ד"ר י .עופרן
ד"ר ר .רוזנברג
ד"ר ע .שרון

אונקולוגית ,המרכז הרפואי גליל מערבי 2010
2015
כירורגית ראש צוואר ,מרפאת לין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא 2008
2015
המטולוג ,המרכז הרפואי רמב"ם
רפואת המשפחה ,שירותי בריאות כללית 2013
2017
יחידת השד ,מרכז רפואי רבין

ועדת השתלמויות חו"ל וכינוסים
ד"ר ר .ברגר
ד"ר ל .אלדור
ד"ר ת .אלוייס
ד"ר ש .אש
פרופ' ג' .בניאל
ד"ר מ .בראון
ד"ר ע .גבר
גב' י .דרייר
פרופ' א .סולקס
פרופ' ע .פישמן
ד"ר א .שלמון

יו"ר 2013
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
2013
בריאות השד ,המרכז הרפואי רמב"ם
2013
כירורגית שד ,המרכז הרפואי קפלן
2017
אונקולוגיה ילדים ,בית החולים שניידר
2009
אורולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
פסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה 2015
2015
רפואת משפחה ,המרכז הרפואי רבין
מנהלת הסיעוד ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2017
2013
אונקולוגיה
2015
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
2010
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

ועדת ביקורת ומאזן

פרופ' י .אורגלר
מר נ .גור
גב' נ .דרור
מר ד .לויתן
מר י .שחק

ועדת השקעות

פרופ' ר .אלדור
מר צ .הופמן
מר י .טויטש
מר ע .ספיר
פרופ' ר .עופר
מר ש .פרמינגר

ועדת עדכון

יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר
איש ציבור
מנכ"ל בריטיש אירופה לשעבר
איש ציבור
רו"ח
המרכז הבינתחומי הרצליה
כלכלן
אי.בי.אי
דירקטור בחברות
אוניברסיטת ת"א
מנכ"ל חברת ERN

יו"ר 1993
2001
2014
2002
2005
יו"ר 2000
2009
2005
2000
2005
2010

עתודת מומחים לעדכון חומר הסברה ,למתן הרצאות ,למענה
בתקשורת וכדומה
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חבר ועדה
משנת

חבר ועדה
משנת

עור
ד"ר א .אבינוח
פרופ' א .אינגבר
ד"ר י .אלקלעי
ד"ר א .אמיתי
פרופ' ר .ברגמן
ד"ר ל .גלעד
ד"ר א .הרמן
ד"ר ר .וולף
פרופ' א .וינקלר
פרופ' א .חודק
פרופ' מ .לוטם
ד"ר מ .לנדאו
ד"ר ד .מימוני
מגר' א .מרום
ד"ר נ .נתנזון
ד"ר א .סקופ
ד"ר ד .עדאל
ד"ר פ .פבלוצקי
ד"ר י .פפו
ד"ר י .צילינסקי
פרופ' ל .רוזנברג
ד"ר א .רשפון
פרופ' י .שכטר

2001

פתולוגיה ,המרכז הרפואי וולפסון
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה ע"כ
דרמטולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
דרמטואונקולוגיה ,דוידוף-המרכז רפואי רבין
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה ע"כ
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי וולפסון
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי קפלן
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
עור ,המרכז הרפואי וולפסון
המרכז הרפואי רבין
ע .בכיר למנהלת אגף הרוקחות,
משרד הבריאות
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
עור ,המרכז הרפואי שיבא
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
כירורגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא
פלסטיקה ,המרכז הרפואי שיבא
פלסטיקה ,המרכז הרפואי סורוקה
גילוי מוקדם סרטן העור,
המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2001

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
מכון ריאות ,המרכז הרפואי שיבא
מכון ריאות ,המרכז הרפואי קפלן
מכון ריאות ,המרכז הרפואי שיבא
כירורגית חזה ,המרכז הרפואי שיבא
ריאות ,המרכז הרפואי רמב"ם
יחידת הריאה ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
כירורגית חזה ,המרכז הרפואי הדסה
מומחית ריאות ,המרכז הרפואי סורוקה

2009
2015
2001
2001
2014
2001
2013
2005
2009
2015

2001
2014
2001
2007
2014
2005
2007
2001
2001
2012
2006
2004
2005
2012
2009
2004
2001
2001
2002
2014

ריאות
ד"ר א .אלון
ד"ר א.און
פרופ' א .אלירז
ד"ר י .בן-דב
ד"ר א .בן-נון
ד"ר ל .בסט
ד"ר י .בר
ד"ר מ .גוטפריד
ד"ר ע .יזהר
ד"ר אירנה לזרב

פרופ' ע .מרימסקי
פרופ' ח .נחושתן
ד"ר מ .סאוטה
ד"ר א .סיחון
פרופ' ב .סלע
פרופ' נ.פלד
ד"ר מ .קרופסקי
פרופ' מ .קרמר
ד"ר ר .קרמר
פרופ' י .שוורץ
ד"ר ד .שחם
פרופ' ד .אדרקה
ד"ר א .אידלביץ
ד"ר י .אילן
פרופ' ג .אמיר
פרופ' ר .אפלבוים
פרופ' נ .ארבר
ד"ר א .בני
ד"ר ע .בנימינוב
פרופ' ב .ברנר
ד"ר ר .גבע
ד"ר ט .גולן
פרופ' פ .גרייף
פרופ' א .גרלנק
ד"ר א .הוברט
ד"ר נ .וולך
ד"ר נ .וסרברג
פרופ' י .ניב
פרופ' צ .פיירמן
פרופ' א .פרידמן
ד"ר ב .פרסון
גב' ר .ציפרשטיין
פרופ' ח .קשתן
פרופ' א .ריבקינד
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2008
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
2014
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
2009
כירורגית חזה ,המרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא 2001
כימיה פתולוגית ,המרכז הרפואי שיבא 2004
2014
דוידוף המרכז הרפואי רבין
2003
מכון ריאות ,המרכז הרפואי שיבא
2001
ריאות ,המרכז הרפואי רבין
2016
כירורגית חזה ,המרכז הרפואי רמב"ם
2014
ריאות ,המרכז הרפואי תל אביב
2001
הדמיה ,המרכז הרפואי הדסה

מערכת העיכול

2013
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
2013
גסטרו ,המרכז הרפואי קפלן
2001
פנימית ,המרכז הרפואי הדסה
פתולוגיה דרכי העיכול ,המרכז הרפואי הדסה 2009
2015
מנהל המכון האונקולוגי,
המרכז הרפואי רמב"ם
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב 2005
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
הדמיית מערכת עיכול ,המרכז הרפואי מאיר 2009
אונקולוגיה ,דוידוף ,המרכז הרפואי רבין 2005
2014
גסטרו ,המרכז הרפואי תל אביב
2014
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
2001
כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
2015
גסטרו ,המרכז הרפואי העמק
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
2006
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
2015
כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי רבין 2001
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי הלל יפה 2001
2001
אונקו-גנטיקה ,המרכז הרפואי שיבא
2014
כירורג מעי גס ,המרכז הרפואי כרמל
אחות סטומה ,המרכז הרפואי תל אביב 2001
2005
כירורג ,המרכז הרפואי רבין
2005
כירורגיה ,המרכז הרפואי הדסה

דין וחשבון ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ 2018

חבר ועדה
משנת

ד"רע.שחם-שמואלי אונקולוגית ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' ס .שטמר
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ע .שני
פרופ' ש .שניבאום כירורגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2014
2014
2006
2001

שד
ד"ר ד .אגוזי
ד"ר ת .אלוייס
ד"ר נ .בן-ברוך
ד"ר מ .בן דוד
ד"ר י .ברנע
פרופ' ח .גוטמן
ד"ר ה .גולדברג
פרופ' ד .הרשקו

כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי קפלן 2017
כירורגית ,מרכז השד ,המרכז הרפואי קפלן 2006
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי קפלן
אונקולוגית רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא 2012
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי תל אביב 2012
2001
כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
2004
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי לגליל
2008
כירורגיה ,המרכז הרפואי העמק

כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא 2007
פרופ' א .וינקלר
2003
ד"ר נ .זיגלמן-דניאלי אונקולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
אונקולוגית ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2012
פרופ' ר .ירושלמי
2014
עו"ס ,המרכז הרפואי קפלן
גב' ג .כהן
2007
כירורגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר ו .כץ
וקופ"ח לאומית
2012
כירורגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק
ד"ר ע .כרמון
2015
מומחית שד ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר אירנה לזרב
2004
כירורג ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר א .ניסן
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי קפלן
ד"ר א .עברון
יחידת השד ,המרכז הרפואי שערי צדק 2014
ד"ר ש.פאלוך
2004
כירורגיה ,אסותא
פרופ' מ .פפא
2008
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
ד"ר ג' .פריד
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' ת .פרץ
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ב .קאופמן
2001
אחות שד ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר א .קדמון
2001
כירורגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר מ .קורץ
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא 2002
ד"ר ח .קפלן
ד"ר ת .קרני
בריאות השד ,המרכז הרפואי אסף הרופא 2014
2002
פתולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
פרופ' מ .קרנר
2009
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר ש .ריזל
2014
פרופ' ש .שניבאום כירורג ,המרכז הרפואי תל אביב,
יו"ר החברה למחלות שד לשעבר

חבר ועדה
משנת

אורולוגיה
פרופ' ג' .בניאל
ד"ר ר .ברגר
פרופ' א .גז
ד"ר מ .ויגודה
ד"ר י .חן
פרופ' א .ליבוביץ
פרופ' א .לינדנר
גב' א .מורג
פרופ' ח .מצקין
ד"ר א .נוימן
ד"ר ו.ניימן
פרופ' ע .נתיב
פרופ' צ .סיימון
פרופ' א .סלע
ד"ר א .פאר
פרופ' ד .פודה
פרופ' א .קוטן
ד"ר ד .קייזמן
ד"ר א .רוזנבאום
פרופ' י .רמון

אורולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
2008
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
2002
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
2009
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי הדסה
2001
אורולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
2001
אורולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
אורולוגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא 2001
2001
סיעוד
2001
אורולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
2015
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
2001
אורולוגיה ,המרכז הרפואי בני ציון
2014
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא 2001
2015
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
2009
אורולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
2001
רדיותרפיה ,בית החולים האיטלקי
2013
אורולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
2004
אורולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

נוירו-אונקולוגיה
נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ד"ר פ .בוקשטיין
נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ד"ר ד .בלומנטל
נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר א .טליאנסקי
נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר צ .כהן
המטו-אונקולוגיה ילדים ,דנה ילדים
ד"ר ד .לוין
נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' א .לוסוס
נוירולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר ש .מימון
נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' ט .סיגל
עבודה סוציאלית ,המרכז הרפואי שיבא
גב' ר .סיט
רדיותרפיה ,אסותא
ד"ר ר .פפר
נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
ד"ר צ .צוק-שינא
פרופ' ש .קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי תל אביב
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2008
2008
2014
2015
2014
2014
2002
2001
2001
2002
2001
2001

חבר ועדה
משנת

פרופ' צ .רם
פרופ' צ .רפפורט
ד"ר מ .שדה
ד"ר ר .שפיגלמן
גב' מ .שרעבי-דיין

נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי תל אביב 2001
2009
נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
נוירופסיכולוגיה ,האגודה למלחמה בסרטן 2002
2001
נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי שיבא
עבודה סוציאלית ,המרכז הרפואי שניידר 2014

גב' ל.לוי
ד"ר ש .פרי
ד"ר א .פלכטר
ד"ר נ .צ'רני
גב' א .מולר
פרופ' ר .קטן

המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי 2001
שניידר לילדים
המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי 2009
תל אביב
המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי רמב"ם 2001
המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי הדסה 2002
המטו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי הדסה 2014

ד"ר א .רוזנגרטן
פרופ' פ .שוורצמן

ילדים
פרופ' י .יניב
ד"ר ר .אלחסיד
פרופ' מ .בן-הרוש
ד"ר מ .וינטרוב
גב' פ .חוסיין

נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי שניידר לילדים 2001
ד"ר מ .מיכוביץ'
2014
פרופ' ס .פוסטובסקי המטו-אונקולוגית ילדים,
המרכז הרפואי רמב"ם
רדיותרפיה דוידוף  -המרכז הרפואי רבין 2009
פרופ' א .פניג
אורתופדיה אונקולוגית ,המרכז הרפואי 2014
ד"ר י .קולנדר
תל אביב
פרופ' ש .קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי 2001
תל אביב
2015
פסיכואונקולוגיה,
גב' ע .קליין
המרכז הרפואי שניידר לילדים
2002
פרופ' י .קפלושניק המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז
הרפואי סורוקה
2001
חוקר סרטן ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ג .רכבי
המטו-אנקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי שיבא 2004
פרופ' ע .תורן
2002
אונקולוגיה ,קופת חולים מאוחדת
ד"ר נ .רמו
נוירו-פסיכולוגיה ילדים ,אגודה למלחמה בסרטן 2001
ד"ר מ .שדה

טיפול פליאטיבי
גב' ש .בן-עמי
ד"ר א .איזנברג
ד"ר ג .בר סלע
ד"ר פ .ברק
ד"ר ש .ויין
ד"ר א .ולר
ד"ר י .זינגר

חבר ועדה
משנת

סיעוד אונקולוגי ,המרכז הרפואי שיבא 2001
2004
מרפאת כאב ,המרכז הרפואי רמב"ם
2004
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי ברזילי
שירות פליאטיבי ,דוידוף  -המרכז הרפואי רבין 2009
הוספיס בית ,האגודה למלחמה בסרטן 2001
2002
הוספיס בית ,באר-שבע

2014
אחות ,דוידוף  -המרכז הרפואי רבין
פסיכואונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2001
2014
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
שירות פליאטיבי ,המרכז הרפואי שערי צדק 2001
סיעוד אונקולוגי ,המרכז הרפואי שיבא 2014
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא,
המרכז הרפואי שערי צדק
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שערי צדק 2015
רפואת המשפחה אוניברסיטת בן-גוריון 2001

גינקואונקולוגיה
ד"ר א .בן אהרון
פרופ' ע .בלר
פרופ' ג .בן-ברוך
ד"ר ד .גריסרו
פרופ' א .כהן
ד"ר ח .לבבי
ד"ר ע .לביא
פרופ' ט .לוי
פרופ' א .לוי-להד
פרופ' ד .מאירוב
פרופ' ת .ספרא
ד"ר א .עמית
פרופ' ע .פישמן
פרופ' א .פניג
ד"ר ר .פפר
גב' א .קחתא
ד"ר ש .ריזל

2013
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק 2008
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא 2001
2007
גינקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
2005
גינקולוג ,המרכז הרפואי מאיר
2004
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
2007
גינקואונקולוג ,המרכז הרפואי כרמל
גינקואונקולוגיה המרכז הרפואי וולפסון2001 ,
יו"ר החברה לגינקואונקולוגיה לשעבר
2001
גנטיקה ,המרכז הרפואי שערי-צדק
גינקולוגיה ופריון ,המרכז הרפואי שיבא 2001
2007
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם 2014
2001
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
2001
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי רבין
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי העמק 2015
אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2001

גנטיקה וביומרקרים
ד"ר א .אור-אורטרגר גנטיקה ,המרכז הרפואי תל אביב
פתולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר ש .ארגוב
גנטיקה ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר א .בירק

2001
2001
2001

ד"ר ר .ברנשטיין-מולכו אונקולוגיה ,גנטיקה ,המרכז הרפואי תל אביב 2016
ד"ר ו .ברק
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חבר ועדה
משנת

2001
2004

ד"ר ר .גרשוני-ברוך
פרופ' א .לוי-להד

גנטיקה ,המרכז הרפואי רמב"ם
גנטיקה ,המרכז הרפואי שערי-צדק

ד"ר א .פידר

גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא 2002

ד"ר מ .פיינמסר

פתולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2009

פרופ' א .פרידמן
פרופ' ר .קטן
ד"ר מ .שגיא
פרופ' מ .שוחט

גנטיקה ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
גנטיקה ,המרכז הרפואי הדסה
גנטיקה

2004
2005
2001
2001

תרופות
פרופ' ד .אדרקה
פרופ' א .גביזון
ד"ר ד .גולדשטיין*
פרופ' ע .וולף
פרופ' נ .חיים
ד"ר ט .טישלר
פרופ' א .ליבנה
פרופ' א .סולקס
פרופ' מ .ענבר
פרופ' ס .שטמר
פרופ' ע .שני

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק
אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
אונקולוגיה
מיקרוביולוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון
אונקולוגיה
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2004
2001
2017
2014
2001
2001
2001
2001
2001
2009
2001

המטו-אונקולוגיה
פרופ' ר .אור
פרופ' ע .אביבי

המטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
המטולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2008
2014

פרופ' ר .אפלבוים
פרופ' ע .באלין

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
המטו-אונקולוגית ילדים,
המרכז הרפואי וולפסון
המטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
בנק הדם ,המרכז הרפואי רמב"ם
לימפומה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
המטולוגיה ,דוידוף  -המרכז
הרפואי רבין
המטולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
המטולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
המטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2001
2001

פרופ' ד .בן-יהודה
פרופ' א .דן
ד"ר ע .כהן
ד"ר מ .ישורון
ד"ר א .לוי
פרופ' מ .מיטלמן
פרופ' א .נגלר

2001
2014
2014
2014
2007
2003
2004

חבר ועדה
משנת

פרופ' א .נפרסטק
ד"ר צ .צוקרמן
פרופ' י .רואו
פרופ' פ .רענני
פרופ' ע .שפילברג

המטולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
השתלות ,המרכז הרפואי רמב"ם
המטולוגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק
המטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
המטולוגיה ,אסותא

2014
2001
2007
2001

רדיותרפיה
פרופ' א .קוטן
ד"ר ר .בר-דרומא
פרופ' א .גז
ד"ר מ .ויגודה
ד"ר ק .לברנקוף
פרופ' צ .סיימון
ד"ר ס .פיירמן
פרופ' א .פניג
ד"ר ר .פפר
ד"ר ל .צח
פרופ' ב .קורן

רדיותרפיה ,בית החולים האיטלקי
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי תל אביב
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי הדסה
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי סורוקה
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי סורוקה
רדיותרפיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
רדיותרפיה ,אסותא
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2001
2001
2009
2001
2009
2009
2001
2001
2001
2015
2004

אורתופדיה
ד"ר נ .אוחנה
פרופ' י .ביקלס
ד"ר ד .כץ
ד"ר ד .לוין
ד"ר ב .ליברמן
ד"ר נ .מאושר
ד"ר ג .מוזס
פרופ' ע .מרימסקי
פרופ' מ .סלעי
ד"ר ע .פייזר
ד"ר י .קולנדר

אורתופדיה ,המרכז הרפואי רבין
אורותופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אורתופדיה ,המרכז הרפואי,
יצחק שמיר
גידולי עצם ורקמה רכה,
המרכז הרפואי דנה לילדים
אורתופדיה ,המרכז הרפואי שיבא
אורתופדיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
אורתופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אורתופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אורתופדיה ,המרכז הרפואי הדסה
אורתופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2009
2007
2014
2014
2014
2002
2002
2002
2002
2009
2014

גידולי ראש-צוואר
פרופ' ד .אופיר
ד"ר ס .בלאן

107

ראש-צוואר ,המרכז הרפואי מאיר
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי רמב"ם

2002
2014

חבר ועדה
משנת

ד"ר א .גוטפלד
ד"ר א .גלוק
פרופ' א .דואק
פרופ' ג .זיו
ד"ר א .חפץ
ד"ר א .חפץ
ד"ר ג .מהרשק
ד"ר ה .סלע
ד"ר א .פופוביצר
פרופ' ר .פיינמסר
פרופ' ד .פליס
גב' פ .קורנברוט
ד"ר א .רונן

2015
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי תל אביב
2014
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי שיבא
2015
ראש-צוואר ,מרפאת לין
2014
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי רמב"ם
2015
ראש -צוואר ,המרכז הרפואי אסותא
2005
אוניברסיטת תל אביב
2002
אונקולוגיה
2002
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי הדסה
ראש-צוואר ,דוידוף ,המרכז הרפואי רבין 2013
2002
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי רבין
2002
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי תל אביב
שיקום הדיבור ,האגודה למלחמה בסרטן 2001
2014
שירות ראש-צוואר ,המרכז
הרפואי לגליל

פסיכו-אונקולוגיה
ד"ר ש .אלון
פרופ' ל .ביידר
ד"ר מ .בראון
פרופ' ר .יעקובי
פרופ' מ .כהן
פרופ' ש .כרמל
גב' ד .לולב
ד"ר א .נחשוני
ד"ר ש .פרי

פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
פסיכואונקולוגיה,
המרכז הרפואי אסותא
פסיכואונקולוגיה,
המרכז הבינתחומי הרצליה
החוג לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
החוג לעבודה סוציאלית,
אוניברסיטת חיפה
המרכז הרב-תחומי לחקר הזקנה,
אוניברסיטת בן-גוריון
פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
פסיכואונקולוגיה ,דוידוף  -המרכז
הרפואי רבין

2014
2002
2007

פרופ' ע .אבן-ספיר
ד"ר א .אנג'ל
ד"ר י .בר-זיו
פרופ' מ .גומורי
ד"ר א .גורפשטיין
ד"ר ד .גרושר

פרופ' מ .גרייף
פרופ' א .ישראל
ד"ר מ .כהן
ד"ר א .משעני
ד"ר ת .סלע
ד"ר מ .סקלייר-לוי
ד"ר י .קראוס
ד"ר מ .רוזין
ד"ר מ .שפירא

פרופ' א .רובינזון
פרופ' ד .אדרקה
ד"ר נ .אסנה
פרופ' ע .בן-אריה
ד"ר ג .בר-סלע
ד"ר ל .גולדשטיין
ד"ר י .זיו-נר
ד"ר ע .כספי

2002
2004
2002

ד"ר י .מיימון
פרופ' ש .פינטוב

2014
2014
2002

2002
2004
2008
2002
2009
2009

2004
הדמיה ,המרכז הרפואי תל אביב
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי רמב"ם 2002
2009
הדמיה ,המרכז הרפואי רבין
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי הדסה 2009
2009
הדמית שד ,המרכז הרפואי הדסה
2008
הדמית שד ,המרכז הרפואי שיבא
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי הדסה 2002
2009
הדמיה ,מכבי שירותי בריאות
2004
הדמיה

רפואה משלימה

ד"ר ש .לב-ארי

הדמיה
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי תל אביב
הדמיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
הדמיה ,מכון מור מאר
הדמיה ,המרכז הרפואי הדסה
הדמיה ,המרכז הרפואי רבין
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי רבין

חבר ועדה
משנת

ד"ר מ .פרנקל
פרופ' א .קוטן
פרופ' ר .קטן
ד"ר א .שיף
ד"ר ל .שכטר

יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
רפואה משלימה ,מנהל המרכז
הרפואי ברזילי
רפואת משפחה ,מרכז לין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
פרמקולוגיה ,המרכז הרפואי העמק
רפואה משלימה ,המרכז הרפואי שיבא
רפואה משלימה ,דוידוף-המרכז
הרפואי רבין
מחקרים ברפואה משלימה ,המרכז
הרפואי תל אביב
רפואה משלימה ,המרכז הרפואי שיבא
רפואה משלימה ,המרכז הרפואי
אסף הרופא
רפואה משלימה ,קופ"ח כללית
רדיותרפיה ,בית החולים האיטלקי
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא,
המרכז הרפואי שערי-צדק
פנימית ,המרכז הרפואי בני ציון
מכבי טבעי' ,מכבי שירותי בריאות

2002

2014
2004
2008
2002
2006
2008
2008
2002
2012
2002
2002
2007
2002

מניעת סרטן
פרופ' נ .ארבר

גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב 2004

ד"ר י .ירום

רפואת ספורט ,קופת חולים מאוחדת

2004

מר י .להב

דיאטן ,מכון וינגייט

2004
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חבר ועדה
משנת

ד"ר ח.לוין

בריאות הציבור ,המרכז הרפואי הדסה

2017

פרופ' נ .קונסטנטיני רפואת ספורט ,המרכז הרפואי שערי צדק 2008
פרופ' ל .קינן-בוקר

סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות

2009

מר י .קרני

רפואת ספורט ותזונה

2008

פרופ' ג .רנרט
פרופ' ת.שוחט

רפואת הקהילה ואפידמיולוגיה ,המרכז
הרפואי כרמל
מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות

2004
2009

ד"ר נ .שפירא

דיאטנית

2004

אנדוקרינולוגיה
ד"ר א .בר-און
ד"ר ס .גרוזינסקי
ד"ר ח .גולן
פרופ' ד .גרוס
פרופ' צ .דיקשטיין
ד"ר ת .הורן
ד"ר מ .וויס
פרופ' ע .וולף
פרופ' ג' .זידאן
ד"ר א .כהן
פרופ' י .ליאל
ד"ר ש .מכליס
ד"ר מ .מלול
פרופ' ב .עוזיאלי

2014
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי כרמל
2008
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי אסף הרופא 2014
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה 2008
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי בני ציון 2005
2005
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי
אסף הרופא
2005
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי
אסף הרופא
2014
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
2005
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי זיו
2005
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה 2005
2005
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי רבין
2005
איזוטופים ,המרכז הרפואי מאיר
2005
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

חבר ועדה
משנת

ד"ר א .רובינשטוק
פרופ' נ .שטרן
ד"ר א .שלמון

אנדוקרינולוג ,לין
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
ומשרד הבריאות

2014
2005
2008

יועצים
עו"ד י .חורש
קסלמן & קסלמן
נ .עינבר
ח .ריקה

יועץ משפטי ,ש .הורוביץ ושות'
רואי חשבון
דוברת האגודה ויועצת תקשורת
מבקר פנים

יועצים בהתנדבות
יועץ מחשוב
מאיר ניסנסון
מ .כידון ,מ .תאומים ייעוץ ויישום קשרי תקשורת ,פרסום ומדיה BBDO

הנהלה ומנהלי מחלקות
מנכ"ל
מ .זיו
חשב
מ .בר חיים
מנהל מחלקת משק
א .דוד
מנהלת מחלקת משאבי אנוש
ר .עידן
ד"ר א .פאטו-בן ארי מנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות
מנהלת ועדות ופרויקטים
ל .בילר-לב
®
מנהלת מחלקת סניפים ורמ"ט הקש בדלת
ש .בוטל-צור
מנהלת מחלקת שיתופי פעולה וגיוס משאבים
ש .שהם
אחראי שירות מערכות מידע
ד .מוס-רנדל
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
עו"ס א .שפירא
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האגודה למלחמה בסרטן (ע"ר)
רשימת הסניפים
משרד ראשי ומטה האגודה למלחמה בסרטן  -בית מטי – לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח' רביבים  7גבעתיים ת.ד 437 .מיקוד 5310302
טל ,03-5721616 :פקס03-5719578 :
שעות וימי פעילות :ימים א'-ה'16:00-7:30 ,
מטה הסניפים ו'הקש בדלת'

®

מנהלת מחלקת סניפים ומבצע 'הקש בדלת' – גב' שיר בוטל-צור
®

טלפון ,03-5721699 :פקס03-5732327 :
מיילyonitm@cancer.org.il :

שעות וימי פעילות :א'-ה' 16:00-07:30
מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית  -מר פאתן ג'טאס
המרכז לבריאות האישה בבית החולים האיטלקי
ת.ד  20064נצרת 1615001
טלפון ,04-6550655 :פקס04-6467507 :
נייד פאתן ג'טאס050-5366762 :
מיילsabrenb@cancer.org.il :

שעות וימי פעילות :ב'-ו' 14:30-08:30
מרכז פעילות החברה הערבית בדרום
בית אביסרור ,בן צבי  7באר שבע
טלפון08-6271228 :
מנהלת סניפי צפון של האגודה למלחמה בסרטן – גב' תמר פינקלשטיין
מתחם האגודה למלחמה בסרטן בחיפה  -מרכז הפעילות והתמיכה ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט בבית
אהרון ואולגה רוזנפלד
רח' אהרון רוזנפלד  25בת גלים חיפה
טל ,04-8511712/5 :פקס153-4-8511712 :
נייד050-2099418 :
מיילtamarf@cancer.org.il :

שעות וימי פעילות :א'-ה' 8:00-16:00
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אילת

מתנדבת :גב' נורה ביטון
נייד050-4442144 :

אבן יהודה

השומרון  32ת.ד  1083אבן יהודה
יו"ר :גב' שוש גרנות
טלפון09-8997430 :

אופקים

רח' הרב קוק ,מקלט מס' 13
יו"ר – מר רפי בטיטו
נייד רפי בטיטו 052-2965604
שעות וימי פעילות :א' אחה"צ 15:00-19:00
ג'  10:00-12:00אחה"צ 16:00-19:00

אשדוד

ת.ד 5061 .רח' ויצמן פינת בן צבי ,רובע ב'
יו"ר :מר משה בנאי
טלפון08-8563863 :
נייד משה בנאי050-7813625 :
שעות וימי פעילות :א' ,ד' 10:00-13:00 :אחה"צ 17:00-19:00

אשקלון

מתנ"ס ברנע ,הר כנען 20
יו"ר :מר שמעון זיו
טלפון08-6842838 :
נייד שמעון זיו052-5590400 :

באר שבע

בית אביסרור ,רח' בן צבי 7
יו"ר :מר משה קליינמן ,רכזת :גב' יעל קוזיול
נייד משה קליינמן052-4709009 :
טלפון ,08-6271228 :פקס08-6286003 :
מיילsnif_beer7@cancer.org.il :

שעות וימי פעילות :א'-ה' 8:00-16:00
בית שאן

עמותת הגיל השלישי ,רח' ירושלים הבירה  2בית שאן
יו"ר :גב' רחל דדון ,רכזת :גב' פנינה לוינס
טלפון04-6060338 :
נייד רחל דדון050-6264485 :
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נייד פנינה לוינס050-7350267 :
שעות וימי פעילות :יום א'  ,18:00-16:00יום ג' 12:00-10:00
בית שמש

בית דיור לקשיש המשלט  39בית שמש
מתנדבת :גב' שולה אלבליה
נייד שולה אלבליה054-4629252 :

בת ים

שד' העצמאות  51א' דירה 2
יו"ר :גב' יהודית מנצור
נייד יהודית מנצור054-6203660 :

גבעתיים

רח' ויצמן  ,47מיקוד 5337209
יו"ר :גב' דליה סולקין
טלפון03-5712606 :
שעות וימי פעילות :יום ג' 14:00-10:00

דימונה

ת.ד 429 .ליד קופת חולים ד' דימונה
יו"ר :מר אברהם אזרזר
טלפון08-6551658 :
מיילica-dimona@cancer.org.il :

שעות וימי פעילות :א' -ה'  ,13:30-9:00יום ג' 19:00-16:00
הוד השרון

נטעים  23פינת התבור הוד השרון
יו"ר :גב' אלישע חיה
נייד אלישע חיה052-7497744 :

הרצליה

אבן גבירול  49הרצליה
יו"ר :ד"ר פיליפ חלאבין ,רכז :מר אפי פדלון ,רכז הסברה :מר שמחה פרייליך
טלפון09-8953097:
נייד אפי פדלון054-3324743 :
מיילICA-Hertzlia@cancer.org.il :

שעות מענה טלפוני :יום ג' 11:00-09:00
זכרון יעקב

הנדיב בית תשבי (בתיאום מראש)
יו"ר :גב' דבורה פלדש
נייד דבורה פלדש050-6896767 :
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חדרה

מתנ"ס בית אליעזר  ,השיזף  7חדרה (בתיאום מראש)
יו"ר :גב' רבקה קרן ,רכזת :גב' שוש קריצ'מן
נייד רבקה קרן054-2471168 :
נייד שוש קריצ'מן052-3337999 :

חולון

רח' עין יהב  4חולון
יו"ר :גב' יונה אלון
טלפון03-5033122 :
נייד יונה אלון050-5808080 :

מתחם האגודה למלחמה בסרטן בחיפה
מרכז הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד'

TM

ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט

בית אהרון רוזנפלד ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט ,רחוב אהרון רוזנפלד ,25
בת גלים ,חיפה
יו"ר :מר בני ברנשטוק ,רכזת :גב' נעמי כפרי
טלפון ,04-8511715/7 :פקס04-8511716 :
שעות וימי פעילות :א'-ה' 16:00-8:00
מיילsnif_haifajr@cancer.org.il:

טבריה

לשכת הבריאות המחוזית ,רח' אלחדיף ( 40ת.ד )639.טבריה
יו"ר :גב' דליה קוקוש סלוצקי ,רכזת :גב' מיכל דאהן
טלפון04-6792579 :
נייד דליה סלוצקי050-2819533:
שעות וימי פעילות :ב' 12:00-10:00

טירת כרמל

בית המתנדב ,האלה  ,8טירת הכרמל
יו"ר :גב' סילבי כהן ,רכזת :גב' רותי מויאל
טלפון04-8711789 :
נייד סלבי כהן052-5273311:
נייד רותי מויאל052-6800908 :

יקנעם עלית

בניין המועצה המקומית ,רח' הנרקיסים  2יקנעם עילית
יו"ר :מר ויקטור מורד ,רכזת :גב' ורד רוזלס
טלפון04-9596041 :
נייד ויקטור מורד052-8744866:
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נייד ורד רוזלס052-5413679 :
שעות וימי פעילות :ב' ( 18:00-16:40בתיאום מראש)
ירושלים  -מתחם האגודה למלחמה בסרטן בירושלים
מרכז הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד' TMע"ש ישראל יעקוב ולילה אלתר
רח' יד חרוצים  ,3תלפיות ,משרדי האגודה ע"ש יצחק קוקיא
יו"ר :עו"ד אתיה שמחה ,רכזת :גב' רותי בן גיאת
ימי פעילות :א'-ה' 16:00-8:00
טלפון ,02-6256721,02-6233599 :פקס02-6256497 :
מייל aguda_jeru@cancer.org.il

כוכב יאיר

מתנדבת :גב' ואנסה שאשא
נייד ואנסה שאשא054-4979595:

כפר יונה

רח' רמב"ם  ,9בניין פיקוח ומשטרה
יו"ר :גב' ישראלה רוזן
טלפון09-8942499 :
נייד ישראלה רוזן052-4455005 :

כפר סבא

רח' זאב גלר 4
רכזת :גב' מרים ללוש
טלפון ,09-7603795 :פקס09-7453284 .
נייד מרים ללוש054-4429441:

כרמיאל

בניין נעמת חבצלת  1כרמיאל
יו"ר :גב' אבלין דסה
טלפון04-9081491 :
נייד אבלין דסה054-4611516 :
מיילevelyn.dassa6@gmail.com :

מג'אר

כביש ראשי בבניין מחלקת תברואה ,ת.ד  419מג'אר ,מיקוד 2012800
רכז :מר עאטף עבד (אבו בסאם)
טלפון04-6782442 :

מ.א זבולון

יו"ר :רונית שפטניצקי
נייד רונית שפטיניצקי052-5812121 :
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מגדל העמק

רח' חיל האוויר  2מגדל העמק
מרכז טיפוח וחן 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'  -מרכז פאות אזורי
®

יו"ר :מר ישראל ועקנין ,רכזת :גב' אורנה אמיתן
טלפון04-6440254 :
נייד ישראל וקנין054-4641111 :
נייד אורנה אמיתן050-6717000 :
שעות וימי פעילות :ג' ( 19:00-17:00בתיאום מראש)
מודיעין

קניון עזריאלי מודיעין ,לב העיר 2
יו"ר :מר מוטי סיטון
טלפון08-6495389 :
נייד מוטי סיטון050-8320057 :

מעלות כפר ורדים

המועצה המקומית כפר ורדים ,מחלקת רווחה ,הלוטם 3
יו"ר :מר רפי ויצמן
נייד רפי ויצמן054-7633300 :
שעות פעילות :ב' 19:00-17:00

נצרת עלית

יו"ר :מר אלכס גדלקין ,רכזת :גב' בלוריה לאופר
נייד בלוריה לאופר052-8271400 :
טלפון04-6550655 :

נצרת

טלפון04-6550655 :

נתניה

רח' רמז  13קומה 8
טלפון ,09-8344268 :פקס09-8846279 :
שעות וימי פעילות :א'-ה' 16:00-8:00

סחנין

מבנה עמותת אלאמל שכונה מערבית יאסר
רכז :מר תופיק חלאילה
טלפון,04-6743496 :
נייד תופיק חלאילה054-7602230 :

עכו

מתנ"ס – בית קדם רח' פנקס  12עכו
יו"ר :גב' סוניה שקד ,רכזת :גב' סוזי פרץ
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טלפון, 04-9916698 :
נייד סוניה שקד052-2819979 :
נייד סוזי פרץ052-8860643:
שעות וימי פעילות :ב' ,ד' 18:30-16:00
עפולה

מתחם בית פוזנק ,עליית הנוער  ,12גבעת המורה
יו"ר :מר אהרון יוסף ,רכזת :גב' פנינה אלמקייס
טלפון04-6401545 :
נייד אהרון יוסף050-5544246 :
נייד פנינה אלמקייס050-7324075 :
שעות וימי פעילות :ב' 12:00-10:00

ערד

רח' חן  12/6ת.ד 523 .ערד
יו"ר :ד"ר דני שור ,רכזת :גב' תרצה גולדמן מרגליות
טלפון08-9958810 :
נייד ד"ר דני שור052-3595925 :

פרדס חנה – כרכור

זכריה  1פרדס חנה
יו"ר :גב' אורלי מנג'ם
נייד אורלי מגנ'ם054-5654360 :
שעות וימי פעילות :א' 12:30-9:00

פתח תקוה

לשכת הבריאות ,רח' אחד העם  31קומה ב'
יו"ר :מר חיים אליהו ,רכז :מר אריה שילה
טלפון03-9346196 :
נייד חיים אליהו052-3516091 :
נייד אריה שילה050-7509060 :

צפת

בית חולים זיו מכון אונקולוגי צפת
סניף בקהילה  :מועדון הפיס בגיל הזהב ,התבור  25צפת
יו"ר :גב' שולמית גנון ,רכזת :גב' שוש אלפנדרי
טלפון073-3202051 :
נייד שולמית גנון052-3738762 :
נייד שוש אלפנדרי054-7766585 :
שעות וימי פעילות :א' 12:00-10:00
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קדימה-צורן

מתנדבת :גב' פאני אשר
נייד052-2216957 :

קריית אונו

מתנדבת :גב' צביה האוז
נייד054-3050356 :

קריית אתא

יו"ר :גב' בת שבע יהב
טלפון052-2375804 :

קריית ביאליק

בית המתנדב רח' הפלמ"ח 51
יו"ר :מר סמי בניסטי ,רכזת :גב' מירי קלמפנר
טלפון04-8691437 :
נייד סמי בניסטי0522-692752 :
נייד מירי קלמפנר0522-617140 :
שעות וימי פעילות :א'-ה' ( 18:30-16:30בתיאום מראש)

קריית חיים

יו"ר :גב' שרה מורגנשטרן
טלפון04-8726903 :

קריית טבעון

מתנ"ס רח' דגניות  12קריית טבעון
יו"ר :גב' שמואלי אילנה
טלפון04-9038100 :
נייד אילנה שמואלי( 050-2849756 :בתיאום מראש)

קריית ים

יו"ר :גב' ברכה ארז
נייד ברכה ארז052-3901846 :

קריית מוצקין

מתנ"ס בן גוריון ,שד' בן גוריון 76
יו"ר :מר מוטי דגן
שעות פעילות :א' 19:00-18:00
טלפון04-8732161 :
נייד מוטי דגן052-4869861 :
מיילica-mutzk.n@cancer.org.il :
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קריית שמואל

יו"ר :גב' נעמי כפרי
טלפון04-8511715 :

קריית שמונה

מרכז "תקוותנו" – רח' טרומפלדור 32
רכזת :שוש רייכנטל
שעות פעילות :א' 18:00-16:00
נייד שוש רייכנטל052-8353346 :

ראש העין

מתנ"ס לב אפק אפיקים  2ראש העין
יו"ר :מר אברהם פורת
נייד אברהם פורת052-6060497:
מתנדבת גב' גליה מיטל ,נייד052-4042066 :
מתנדבת גב' חוה שיקיאר ,נייד052-2781324 :
מתנדב מר אבי אברג'יל ,נייד054-4837761 :

ראשון לציון

רח' בית העולה אגוזי 1
יו"ר :גב' רות אברמוביץ
טל03-9565506 :
שעות וימי פעילות12:00-10:00 :

רחובות

רח' סירני  40רחובות
יו"ר :מר מוטי ברק
טלפון08-9495806 :
נייד מוטי ברק052-4238341 :

רמלה

יו"ר :גב' חן צרפתי
נייד חן צרפתי054-8157815 :

רמת גן

רכזת :גב' טובה בר
נייד טובה בר054-4682957 :

רמת הגולן

מועצה מקומית קצרין ,מחלקה לשירותים חברתיים –
"סניף גולן חזקים ביחד" חיספין
יו"ר :גב' מיכל נאור
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טלפון0505341738 :
שעות וימי פעילות :ד' ( 13:00-09:00בתיאום מראש)
מיילMichalN@megolan.org.il :

רמת השרון

יו"ר :גב' מירי ראודניץ ,רכזת :גב' מירה לביא
נייד מירי ראודניץ0506-611897 :
נייד מירה לביא054-6663774 :

רעננה

יו"ר :גב' אורה שני ,רכז :מר ילי קרליך
טלפון09-7745992 :
נייד אורה שני052-8656505 :

תל אביב

יונית מגנזי
טלפון03-5721699 :
נייד יונית מגנזי0544-898187 :
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