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דבר היו“ר
לדו“ח השנתי 2006



לאחרונה ,ניצבה מדינת ישראל בפני אתגרים וקשיים רבים .המצב הביטחוני המורכב ,מצריך תעצומות נפש ועמידה
איתנה מכל אזרחי המדינה ,ההתמודדות והחיים היומיומיים בישראל אינם פשוטים והמצב הכלכלי עדין ומקשה על רבים
מאיתנו.
אך כידוע לכולנו ,גם המאבק כנגד מחלות הסרטן הינו מערכה מתמשכת וחסרת פשרות ,וכנגדן אנו ממשיכים לפעול
במספר חזיתות בו זמנית :בקידום המחקר ,במניעה ואבחון מוקדם ,בשיפור דרכי הטיפול והשיקום של חולי הסרטן ובני
משפחתם ובעיקר בקידום זכויות החולים ושיפור איכות חייהם.
האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה ותמשיך לפעול במרץ לקידום המטרות שלשמן קמה .אנו ממשיכים להשקיע עשרות
אלפי שקלים לקידום המחקר הרפואי ,לבנות ולשפץ מחלקות אונקולוגיות במרכזים הרפואיים ברחבי הארץ ,ומאמצים
מרובים בפעילויות הסברה להעלאת המודעות לחשיבות המניעה והגילוי המוקדם.

פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה והנשיא
היוצא של ארגון הסרטן
הבינלאומי

גם במהלך השנה החולפת אורגנו כנסים וימי עיון לצוותים מקצועיים ,לחולים ,לבני משפחותיהם ולציבור הרחב ,הצלחנו
להשיג הישגים בתחומים שונים הקשורים במחלות הסרטן ,וכן פעלנו בנחישות ובהתמדה לקידום הכנסת תרופות
מצילות חיים אשר נמצאות מחוץ לסל התרופות של מדינת ישראל.
בני גאון ,נשיא האגודה

תרופות רבות נכללו והן בעלות של חלק נכבד מעלות הסל הכוללת ,אך עדיין הדרך להכללת כל התרופות והטכנולוגיות
החדשות עוד ארוכה.
ברצוני להודות לכם על תמיכתכם בפעילותנו .אין כל ספק ,כי הודות לתמיכתכם בפעילותנו אנו רואים ברכה בעמלנו .יחד
נוכל לשפר את איכות חיי החולים בתקווה לעתיד בו נצליח למגר את מחלות הסרטן.

בברכה,
פרופ’ אליעזר רובינזון
יו”ר האגודה למלחמה בסרטן
והנשיא היוצא של ארגון הסרטן הבינלאומי

ליאון רקנאטי,
סגן יו"ר האגודה



פריסת תקציב המאבק
בסרטן לשנת 2006
תוכניות חדשות בדיון
1,000
ארגון ,מינהל וסניפים
4,222

שירותים רפואיים וסוציאלים
9,598
רישום ומעקב
980
מחקר ופרוטוקולים
קליניים
3,620

18%

2%

בינוי וציוד
4,975
הדרכה מקצועית
1,000

8%
9%

2%

2%
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30%

הסברה והדרכה לציבור
וגילוי מוקדם
11,898

שיקום ורווחה
(כולל הוספיס והוסטל)
16,082

שימושים
שירותים רפואיים סוציאליים
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2
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7
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9

ארגון ,מינהל וסניפים
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8

תוכניות חדשות בדיון

1,000

2

סך הכל שימושים

53,375

100

רישום ומעקב
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פירוט הסכום באלפי ₪

פירוט באחוזים

שירותים רפואיים
שירותים משלימים בבתי חולים וסיוע
במימון תקנים

תקנים של אחיות אונקולוגיה בקהילה ,במחוזות קופ”ח
ברחבי הארץ.

השאיפה להעניק טיפול כוללני רב  -מקצועי לחולי סרטן
בבתי החולים ובקהילה ,הניעה את האגודה למלחמה
בסרטן ,לסייע במימון שירותים משלימים ותקנים של
אנשי צוות נוספים במסגרת תכניות מיוחדות .מדיניות
האגודה היא לממן את השירותים והתקנים למשך זמן
מוגבל של מספר שנים  -עד שמוכחת יעילותם .בתום
תקופה זו מקבל המוסד ,במסגרתו פועלת התכנית ,את
האחריות למימונו .כיום בזכות יוזמה והשקעה מאסיבית
זו ,זוכים חולי הסרטן לקשת רחבה ומגוונת של שירותים
הניתנים ע”י אנשי צוות מיומנים.

שירות דיאטניות  -שירות הדיאטניות ממשיך לפעול
בסיוע האגודה בבתי החולים שערי צדק בירושלים במרכז
הרפואי כרמל בחיפה ובמרכז הרפואי העמק בעפולה.

מתאמות הטיפול בחולות סרטן השד  -האגודה
ממשיכה לממן תקנים מיוחדים לאחיות ועובדות
סוציאליות ,הפועלות כמתאמות טיפול בחולות סרטן
שד ,בכל שלבי האבחון ,הטיפול והמעקב .מטרת
הפרוייקט ללוות את האשה ,להעניק לה מידע ,תמיכה
וסיוע ,ובכך להקל משמעותית את התמודדות האשה
עם מחלתה .שירות זה ניתן כיום ב 15-מרכזים ברחבי
הארץ ובאמצעותו נוצרה רשת של אנשי מקצוע יחודיים
שהאגודה דואגת לעדכנם ולהדריכם באופן שוטף.
תכניות שירותי רווחה  -האגודה ממשיכה לממן תקנים
של עובדים סוציאליים במכונים האונקולוגיים בבתי
החולים :אסף הרופא בצריפין ,רבין  -קמפוס בילינסון
וקמפוס גולדה בפתח תקווה ,ברזילי באשקלון ,סורוקה
בבאר שבע ,הדסה בירושלים ,וולפסון בחולון ,לין בחיפה,
שערי צדק בירושלים ,שניידר בפתח תקווה ,לניאדו
בנתניה ,מאיר בכפר סבא ,הגליל המערבי בנהריה ,העמק
בעפולה ,רבקה זיו בצפת ,פוריה בטבריה ,רמב”ם בחיפה,
קפלן ברחובות ,הלל יפה בחדרה ,שיבא בתל השומר,
סוראסקי בתל אביב ,ויוספטל באילת.
שירותים פסיכולוגיים  -האגודה ממשיכה במימון תקנים
של פסיכולוגים במכונים האונקולוגיים במרכז הרפואי
הדסה בירושלים ובמרכז הרפואי רמב”ם בחיפה.
שירותי סיעוד  -האגודה מממנת תקנים לאחיות לטיפול
בבעלי סטומה ,אחיות לטיפול תומך ,ותקנים לאחיות
המתאמות השתלות מח עצם בבתי חולים :רמב”ם
בחיפה ,מרכז רפואי תל אביב ע”ש סוראסקי ,מרכז רפואי
רבין  -קמפוס גולדה בפתח תקוה ,מרכז רפואי אסף
הרופא בצריפין ,מראכז רפואי סורוקה בבאר שבע ומרכז
שניידר לרפואת ילדים בפתח תקווה .האגודה מממנת

השתלת מח עצם  -האגודה ממשיכה לסייע במימון כוח
האדם הנדרש לטיפול המורכב של השתלת מוח עצם
עצמית והשתלת מוח עצם מתורם זר בילדים חולי סרטן
במרכז לפדיאטריה אונקולוגית בביה”ח שניידר לרפואת
ילדים בקמפוס רבין בפתח תקוה .האגודה סייעה במימון
הפעלתה של היחידה מאז הקמתה ,ומסייעת במימון
כוח-אדם .סיוע ניתן גם למחלקות לפדיאטריה אונקולוגית
במרכז הרפואי הדסה עין כרם ,במרכז הרפואי ע”ש שיבא
בתל השומר ,במרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי
ובמרכז הרפואי רמב”ם בחיפה בו המחלקה לפדיאטריה
אונקולוגית הוקמה בסיוע האגודה .האגודה משתתפת
במימון כח-אדם הדרוש לשם כך.
בנק הדם הטבורי הארצי  -הוקם בשיתוף שירותי הדם
של מגן דוד אדום יחד עם המרכז הרפואי ע”ש וולפסון
וההסתדרות המדיצינית הדסה ,בסיוע תרומה נכבדה
של אגודת הידידים של האגודה למלחמה בסרטן בלונדון
בראשות ורד אהרון לזכרה של נטלי שעיה .השירות
מופעל ע”י שירותי הדם של מד”א ,המפעיל את התכנית
הארצית לתרומת דם טבורי ,בסיוע האגודה למלחמה
בסרטן .במסגרת סיוע זה נרכש מקפיא לשימור דם
טבורי וממומן תקן לטכנאית מעבדה .חדרי הלידה במרכז
הרפואי ע”ש וולפסון ובמרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי
משמשים כמרכזי איסוף דם טבורי .במרכז הרפואי הדסה
מבצעים את בדיקות סיווג הרקמות.
במקביל ,מופצים עלונים וכרזות שהופקו על ידי האגודה,
בקופות החולים ,במרפאות נשים בבתי חולים ,ובטיפות
חלב ,על מנת לעודד נשים בהריון להשתתף בתכנית.
תכניות לטיפול תומך בחולי סרטן בשלבים מתקדמים
של המחלה  -האגודה ממשיכה לתמוך בתכניות
המשלבות טיפול פליאטיבי ,וטיפול סיעודי ופסיכו-חברתי
הניתן על ידי צוות מקצועי מיומן .מדובר בהוספיסים,
שירותי הוספיס בית וכדו’ ,שנועדו להעניק טיפול
תומך לחולי סרטן בשלבי מחלה מתקדמים .התוכניות
מופעלות במרכזים רפואיים ובמרפאות קהילתיות ברחבי
הארץ .הוספיס הבית הראשון בארץ הוקם ומופעל על-
ידי האגודה למלחמה בסרטן.




פעילות ליצנים רפואיים
האגודה מסייעת במימון הפעלת שירות של ליצנים
רפואיים במספר מכונים אונקולוגיים שהביעו את רצונם
להפעיל שירות זה לחולי הסרטן המטופלים אצלם.

תרומות יעודיות לבניית מחלקות ולרכישת
ציוד רפואי
האגודה למלחמה בסרטן פועלת לסיוע בבניית מחלקות
ומרפאות ,ולרכישת ציוד רפואי חדשני לטיפול בחולי
סרטן .האגודה מגייסת תרומות ייעודיות בכדי לממן את
העלויות הכרוכות בפעילות זו.
 לינדה ר .קמינוב ,ארה”ב
תרומתה הנדיבה של לינדה ר .קמינוב לסיוע בהקמת
מרכז פעילות תומכת ומרכז פעילות ורווחה לסניף
חיפה של האגודה ע”ש הוריה קלייר ועמנואל ג’.
רוזנבלט.
 תרומת משפחות פייסט ואלזס לזכר גב'
ארנה פייסט-אלזס ז"ל .הקמת מכון ממוגרפיה
במרכז הרפואי ברזילי באשקלון.
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 עזבון מרקוביץ שרה ז"ל לטובת הקמת מרכז בריאות
השד במרכז הרפואי קפלן ברחובות
ידידי האגודה בלונדון -
 בסיוע תרומתם הנדיבה של דיויד וסימון ראובן ,בני
משפחתם מלונדון והכנסות אירוע ההתרמה שאורגן
ע”י סניף האגודה בלונדון ,בראשות ורד אהרון ,יוקם
מרכז ננסי ראובן לבריאות השד במרפאת לין בחיפה.
ידידי האגודה בהולנד -
 מימון מלגת מחקר של פרופ’ יגאל האופט
מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,המשותפת
לישראל ולהולנד.
 פרויקט הכשרת אחיות אונקולוגיות.

שרותים אוקולוגיים
במוסדות רפואיים
הנתמכים על ידי האגודה
 מרכז רפואי ע”ש זיו ,צפת :תחנה לבדיקת שד ,יח’
אונקולוגית.
 מרכז רפואי ממשלתי ,נהריה :יח’ אונקולוגית ,תחנה
לבדיקת שד ,שירותי סיעוד ,שירות סוציאלי.
 מרכז רפואי פוריה ,טבריה :שירות סוציאלי ,מכון
גסטרואנטרולוגי.
 מרכז רפואי ‘העמק’ ,עפולה :יח’ אונקולוגית ,שירותי
תזונה ,שירות סוציאלי.
 הוספיס ,נוף הדר ,חיפה.
 מרכז רפואי כרמל ,חיפה :מכון המטולוגי ,שירות
סוציאלי ,מרפאה לייעוץ למשפחות בסיכון.
 מרכז רפואי רמב”ם ,חיפה :מח’ אונקולוגית ,מכון
המטולוגי ,מח’ לאונקולוגית ילדים ,מח’ להשתלות
מח עצם ,תחנה לבדיקת שד ,שירותי סיעוד ,שירות
סוציאלי ,שירות נוירואונקולוגי.
 מרפאת לין של ‘שירותי בריאות כללית’ ,חיפה :מכון
אונקולוגי ,מרכז רפואי זבולון.
 מרפאה מחוזית של
חיפה :יח’ לטיפול בית.

‘שירותי בריאות כללית’,

סיעוד ,מח’ המטולוגית ,יח’ כאב ,מרפאה גניקו-
אונקולוגית.
 מעון צ’ארלס קלור ,גבעתיים.
 מרכז רפואי אסף הרופא ,צריפין :מח’ אונקולוגית,
שירות סוציאלי ,מכון לבריאות השד ,שירותי סיעוד,
מכון גסטרואנטרולוגי.
 מרכז רפואי קפלן ,רחובות :יח’ לאונקולוגיה.
 מרכז רפואי הדסה עין כרם ,ירושלים :מח’
אונקולוגית ,יח’ לטיפול יום לאונקולוגית ילדים,
מערך כירורגי ,מח’ להשתלת מח עצם ,יח’ לסיווג
רקמות ,מח’ המטולוגית ,שירותי סיעוד ,מרפאת שד,
שירות סוציאלי ,יח’ נוירואונקולוגית.
 מרכז רפואי הדסה הר הצופים ,ירושלים :המרכז
לטיפול תומך ,תחנה לבדיקת שד ,שירות סוציאלי.
 מרכז רפואי שערי צדק ,ירושלים :יח’ אונקולוגית,
תחנה לבדיקת שד ,שירותי דיאטה ,מכון גנטי.
 מרכז רפואי וולפסון ,חולון :יח’ אונקולוגית ,תחנה
לבדיקת שד ,מכון המטולוגי ,שירות תזונה ודיאטה,
יח’ גניקו -אונקולוגיה.

 מרכז רפואי בני ציון ,חיפה :תחנה לבדיקת שד.

 מרכז רפואי ברזילי ,אשקלון :יח’ אונקולוגית ,שירות
סוציאלי ,שירותי סיעוד.

 בית חולים ‘המשפחה הקדושה’ נצרת :מרכז
לבריאות השד.

 מרכז רפואי סורוקה ,באר שבע :מח’ אונקולוגית,
מרכז לבריאות השד ,שירותי סיעוד.

 מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא :המרכז לבריאות השד.

 מרפאות מחוזיות של ‘שירותי בריאות כללית’:
מחוזות המרכז ,שרון-שומרון ,צפון ,חיפה ,הדרום,
דן-פתח תקוה ,ירושלים ,ת”א -יפו.

 מרכז רפואי רבין ,קמפוס בלינסון ,פתח תקווה :מח’
אונקולוגית ,שרות סוציאלי ,מח’ המטואונקולוגית.
 מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל ,פתח תקווה:
מח’ להמטואונקולוגית ילדים.
 מרכז רפואי רבין ,קמפוס גולדה ,פתח תקווה :יח’
אונקולוגית ,שירותי סיעוד.
 מרכז רפואי ע”ש שיבא ,תל השומר :מכון אונקולוגי,
מח’ המטו-אונקולוגית ילדים.
 מרכז רפואי תל אביב ע”ש סוראסקי :מח’ אונקולוגית,
מכון גסטרואנטרולוגי ,מח’ לאורטופדיה-אונקולוגית,
מח’ לאונקולוגית ילדים ,מרכז לבריאות השד ,שירותי

 הוספיס גליל עליון.
 הוספיס העמקים.
 מרפאות של ‘מכבי שירותי בריאות’ ,מחוז צפון,
מרכז השפלה ומחוז השרון ,מחוז הנגב ומחוז
ירושלים :שירותי סיעוד.
 קופת חולים מאוחדת :שירות סוציאלי.
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הסברה והדרכה לציבור

פירסומים שעודכנו

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים
רבים על מנת לקדם את הידע שיש בידי הציבור בכל
הקשור למחלות הסרטן ובמיוחד לאפשרויות המניעה
והאבחון המוקדם של מחלות סרטן נפוצות הניתנות
למניעה או לאבחון מוקדם .הפעילות ההסברתית כוללת
שימוש רחב היקף באמצעי התקשורת ,תוך שימת דגש
על מגזרים מיוחדים באוכלוסייה ,ביצירת מסעות הסברה,
בהפקת חומר הסברה המופץ במאות אלפי עותקים,
בשפות עברית ערבית ורוסית ,ובארגון ימי עיון וכנסים,
סדנאות הדרכה ,הרצאות והכשרות מקצועיות .פעילויות
ההסברה מגוונות ,מכוונות לכל האוכלוסייה וניתנות
במסגרות שונות כמו בתי הספר ,מתנ"סים ,מקומות
עבודה ,קופות חולים ,בסיסי צה"ל ועוד.

טיפול ביתי תומך

בנוסף מפעילה האגודה למלחמה בסרטן שירות מידע
טלפוני מיוחד' ,טלמידע' ,הפועל בשפות עברית ,ערבית
ורוסית .במסגרת השירות ניתן לקבל מידע בכל הקשור
למחלות הסרטן ודרכי מניעתן .כמו כן ,ישנו מרכז מידע,
הכולל ספרות מקצועית עדכנית וחיבור למאגרי מידע
רבים ,ובו ניתן לקבל סיוע ממידעניות המיומנות בחיפוש
במאגרי מידע ממוחשבים בינלאומיים ומעודכנות במידע
החיוני לחולים.

כך תורמת התרומה שלך
2006

במטרה להפחית את התחלואה והתמותה מסרטן,
משקיעה האגודה למלחמה בסרטן מאמצי הסברה
מיוחדים במחלות השכיחות הניתנות למניעה או אבחון
מוקדם .במסגרת זו פועלת האגודה במטרה להעלות את
מודעות הציבור לחשיבותם של האבחון המוקדם של סרטן
השד ,מניעת נזקי העישון ,מניעת נזקי השמש והאבחון
המוקדם של סרטן העור ,תזונה נכונה ,אבחון מוקדם
ומניעה של סרטן המעי-הגס .כמו כן ,פועלת האגודה
לאימוץ סגנון חיים ,תזונה ופעילות גופנית העשויים
להפחית את רמת הסיכון לחלות במחלות הסרטן.

אבחון מוקדם של סרטן השד
סרטן השד הינה המחלה הממארת השכיחה ביותר
בישראל .האגודה למלחמה בסרטן מובילה את המאבק
בסרטן השד בכל החזיתות ,בכדי להפחית את התמותה
ולסייע לנשים החולות ולבני משפחתן להתמודד,
להשתקם ולחזור למסלול חיים רגיל ,ככל הניתן.

חודש המודעות לסרטן השד
דין וחשבון לשנת 2006

חודש המודעות הבינלאומי לסרטן השד מתקיים בכל
שנה בחודש אוקטובר ,במטרה להעלות את המודעות

לחשיבות האבחון המוקדם ,שבכוחו להציל חיים ,ואת
המודעות להתמודדות של נשים רבות עם המחלה.
בזכות חשיפת הנושא נשבר קשר השתיקה והופרכו
מיתוסים רבים .האגודה למלחמה בסרטן יזמה את
ישום הפעילויות של חודש זה בישראל לפני כ8-
שנים.

מסע הסברה באמצעי התקשורת
לציון חודש המודעות לסרטן השד ,במקביל לעולם כולו,
יצאה האגודה למלחמה בסרטן בקמפיין הסברה להגברת
המודעות לנושא שכלל מודעות ותשדירים.
הקמפיין לציון חודש המודעות לסרטן השד גובש והופק
בהתנדבות על ידי משרד הפרסום גיתם ,BBDO/וכלל
מודעות בעיתונות הארצית והמקומית ,בכל המגזינים
והשבועונים המיועדים לנשים ,בהפצת "הגלויה של
שלי" ,בעיתונות הרוסית והערבית ,בטלוויזיה בערוץ ,2 ,1
 ,10ערוץ המוסיקה  24ובערוצי הכבלים של  .HOTכמו
כן הופיע בפריסה ארצית על פני מסכי  CTVברשתות
שיווק ,מכוני כושר ,והפארמים השונים .הקמפיין אף
הופיע לראשונה בערוץ ויוה בו ישנם אחוזי צפייה גבוהים
של נשים .במסגרת זו היתה האגודה למלחמה בסרטן
הגוף הראשון המפרסם בערוץ זה .מטרת הקמפיין היתה
להגביר את המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד ולעודד
היענות לבדיקת ממוגרפיה .מטרה זו עוברת באמצעות
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המסר" :בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן השד יכולה
להציל את החיים שלך .כדאי לך להיבדק" .הקמפיין הציע
לנשים לפנות לקבלת עלון מידע ללא תשלום ל'טלמידע'
או לאתר האינטרנט.

התכנית הלאומית לאבחון המוקדם
של סרטן השד
התכנית הלאומית לסריקה בממוגרפיה שיזמה האגודה
למלחמה בסרטן ,מופעלת כיום בשיתוף משרד הבריאות
וקופות החולים .פרופ' גדי רנרט ,ראש התכנית הלאומית
לגילוי מוקדם של סרטן השד ויועץ האגודה למלחמה
בסרטן בנושא בקרת סרטן ,דיווח במסיבת העיתונאים
שנערכה לרגל חודש המודעות לסרטן השד אודות נתוני
התכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד במימון
האגודה .התכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד
מנטרת את הפעילות המתבצעת בישראל למטרת גילוי
סרטן השד ובין היתר ניטרה במהלך השנה האחרונה
כ 229,000-בדיקות ממוגרפיה .בבדיקות אלו זוהו 2,477
ממאירויות ,מהן  2,077הודות לבדיקת הממוגרפיה.
מכלל הבדיקות שנוטרו 72.5% ,בוצעו למטרת סריקה
( 166,000בדיקות) מתוכן  125,300בדיקות נערכו בנשים
בגיל  ,50-74שהוא הגיל המומלץ לסריקה במדינת
ישראל .כ 16,000-בדיקות בוצעו בנשים שהיה להן בעבר

סרטן השד וכ 46,000-בדיקות בוצעו בנשים עם ממצא
כלשהו בשד .מכלל הממאירויות שהתגלו ,כ 40%-התגלו
בנשים שביצעו ממוגרפיה למטרת סריקה .פירוש הדבר
הוא שנשים רבות עדיין אינן מבצעות בדיקות סריקה
כמומלץ ומגיעות לבדיקה רק כאשר יש להן כבר ממצא
מישושי בשד .במקרה כזה ,שלב גילוי המחלה בדרך כלל
גבוה יותר משמעותית 19% .מכלל הנשים שנסרקו בגיל
 ,50-74נבדקו לראשונה בחייהן.

פירסומים שעודכנו

לדעת יותר על לוקמיה
לימפוציטית כרונית ()CLL

"באמצע הדרך" ,ספר אודות היבטים אישיים
וחברתיים של מחלת סרטן השד
מאת דר' אילנה קדמון בשיתוף האגודה יצא לאור
לפני כחודשיים ראה אור ספר חדש ,בהוצאת כרטא
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,הנקרא "באמצע
הדרך" .הספר נכתב על ידי דר' אילנה קדמון והוא עוסק

לדעת יותר על
סרטן בלוטת התריס

היכל הספר בירושלים הואר בוורוד
"היכל הספר" במוזיאון ישראל בירושלים הואר בצבע
ורוד ,במסגרת המיזם השנתי השישי של חב' אסתי לאודר
העולמית ,להארת אתרים באור ורוד ברחבי העולם ,לציון
חודש המודעות לסרטן השד לשנת  2005בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן.
הגב' גילה קצב ,אשת נשיא המדינה ,הייתה האישה הראשונה
בישראל ,אשר קיבלה את הסרט הורוד ,סמל המאבק בסרטן השד ,בטקס פתיחת חודש המודעות למלחמה
בסרטן השד ,אשר נערך על ידי מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,ג'ימס סניידר מנכ"ל מוזיאון ישראל
והרברט גרנירר מנכ"ל חברת אלקליל נציגת אסתי לאודר בישראל .במהלך הטכס הופרחו  333בלונים לציון
מספר הנפגעות בסרטן השד מדי חודש במהלך השנה .תמי רימון ,מתנדבת ארגון "יד להחלמה" של האגודה
למלחמה בסרטן ,הנעימה את האירוע בשירתה הערבה .כמו כן ,חולקו במהלך החודש סרטים ורודים ,המסמלים
את המלחמה  בסרטן השד ,בכל דלפקי אסתי לאודר ברחבי הארץ .במטרה לעודד נשים להיבדק בכל שנה ,תחת
המסר כי גילוי מקדים מציל חיים.
אתרים נוספים שהוארו במהלך החודש באור ורוד בעולם ,כחלק מהמיזם הבינלאומי להגברת המודעות ,הם:
האמפייר סטייט בילדינג בניו-יורק ,אחוזת גרייסלנד של אלביס פרסלי בממפיס ,עיריית וינה שבאוסטריה ,מפלי
הניאגרה באונטריו קנדה ,מגדל טוקיו ביפן ,בניין האופרה המלכותי בקוונט גרדן לונדון אנגליה ,בניין נמסן בסיאול
קוריאה ,ועוד רבים אחרים.

הטיפול ההורמונלי
בסרטן השד
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פירסומים חדשים

חוברת "במה"
במקביל לכנס השנתי של
האיגוד הישראלי לטיפול תומך
(ראה פירוט בפרק "אירועים
וכנסים") ,יצאה לאור על ידי
מח' הסברה באגודה למלחמה
בסרטן בשיתוף חב' פורום
מדיה חוברת "במה" החדשה,
גיליון  ,16אשר הוקדשה כולה
לתחום הטיפול הפליאטיבי
על כל גווניו .חוברת "במה"
הבאה עתידה לצאת בחודש
אוקטובר ,לקראת חודש
המודעות לסרטן השד ותוקדש
כולה לתחומי הטיפול ,האבחון
והמחקר בסרטן השד.

בהיבטים אישיים וחברתיים של
מחלת סרטן השד .הספר מקיף
מגוון רחב של נושאים הקשורים
במחלה ,החל מחשיבות המניעה
והגילוי המוקדם ,שלב האבחנה
וכלה ביציאה למסע המורכב של
ההתמודדות האישית עם סרטן
השד .בנוסף ,כולל הספר איורים מרהיבים ,תצלומים,
מידע שימושי על ארגוני תמיכה וסיוע ,רשימת פורומים
באינטרנט וכן המלצות למקורות קריאה נוספים .דר'
אילנה קדמון ,היא אחות קלינית המתמחה בנושא סרטן
השד בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים והינה
האחות הראשונה בארץ אשר איישה מאז שנת 1996
את התפקיד "אחות מתאמת" ,תפקיד אשר אומץ על
ידי האגודה למלחמה בסרטן ומיושם כיום באמצעות 35
אחיות ועובדות סוציאליות בבתי חולים בכל רחבי הארץ.
אילנה מכהנת כיו"ר הקואליציה הישראלית למאבק
בסרטן השד ומתנדבת פעילה באגודה למלחמה בסרטן.

צעדת היל"ה בגליל
מזה שש שנים מתקיים שיתוף
פעולה מיוחד בין האגודה למלחמה
בסרטן לבין עמותת פורום נשים
כרמיאל  -משגב במסגרתו נערכת
צעדת היל"ה (הולכים יחד לבריאות
האישה) בגליל במטרה להעלות
את המודעות לחשיבות הגילוי
המוקדם של מחלת סרטן השד
ולהמשיך בפעילותו של מרכז היל"ה לקידום המאבק
בסרטן השד .בצעדה נטלו חלק כ 1,000-איש אשר נהנו,
בנוסף לצעידה ושמירה על הכושר הגופני גם מחוויה לכל
המשפחה.

מעלה משמעותית את סיכויי הריפוי וההחלמה .במסגרת
התכנית ,בראשה עומד פרופ' גדי רנרט אשר מבוצעת
על ידי קופות החולים מוזמן כל אדם מעל גיל  50לבצע
בדיקות דם סמוי בצואה אחת לשנה .לאנשים הנמצאים
בסיכון גבוה ,מומלץ לבצע בדיקת קולונוסקופיה על פי
המלצת הרופא .ביצוע המעקב על התכנית הלאומית
החדשה יעשה באמצעות המרכז לגילוי מוקדם של סרטן
המעי הגס אשר יאסוף ויעבד את כל הנתונים המתקבלים
מקופות החולים.

מסיבת עיתונאים לרגל פתיחת חודש המודעות
לסרטן המעי הגס
מסיבת עיתונאים מיוחדת של האגודה למלחמה בסרטן
ומשרד הבריאות לרגל פתיחת "חודש המודעות לסרטן
המעי הגס" נערכה בתחילת מרץ בגן אורנים ,בגני
התערוכה תל אביב במסגרת יום עיון לרופאי משפחה
שערכה האגודה בנושא זה (עוד על יום העיון בפרק
ימי עיון וכנסים) .המסיבה נערכה בהשתתפותם של
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן,
ח"כ יעקב אדרי ,שר הבריאות דאז ,פרופ' אבי ישראלי,
מנכ"ל משרד הבריאות ,דר' ניבה שפירא ,תזונאית
רפואית ,ביה"ס למקצועות הבריאות ,אוניברסיטת
ת"א וחברת ועדת העדכון בנושא מניעת סרטן באגודה
למלחמה בסרטן ,פרופ' גדי רנרט יועץ האגודה למלחמה
בסרטן לבקרת סרטן וראש התכנית הלאומית לגילוי
מוקדם של סרטן המעי הגס ,דר' אריה פיגר ,יו"ר ועדת
העדכון בנושא גידולי מערכת העיכול באגודה למלחמה
בסרטן ,המכון האונקולוגי המרכז הרפואי תל אביב,
ודר' מיכה ברחנא ,מנהל היחידה לרישום סרטן לאומי,

איבחון מוקדם של סרטן המעי-הגס
התכנית לאומית לגילוי מוקדם של
סרטן המעי הגס

דין וחשבון לשנת 2006

תכנית זו החלה לפעול ביוזמת האגודה
למלחמה בסרטן במהלך השנה
האחרונה .נחיצות התכנית הלאומית
לגילוי מוקדם למחלת סרטן המעי
הגס באה לידי ביטוי נוכח העובדה
שמחלת סרטן המעי הגס הינה אחת הסיבות העיקריות
לתמותה ממחלות ממאירות ישראל וגילוי מוקדם שלה

תמונה משותפת של כל המשתתפים בפאנל מסיבת העיתונאים
לרגל חודש המודעות לסרטן המעי הגס
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ח"כ יעקב אדרי ,שר הבריאות דאז ,אשר השתתף
במסיבת העיתונאים ברך את האגודה למלחמה בסרטן
על פעילותה רבת השנים בתחום המניעה ,הגילוי
המוקדם והמאבק בסרטן וקרא לציבור לבוא ולהיבדק
בבדיקה פשוטה שבכוחה להציל חיים.

פירסומים שעודכנו

סקר מיוחד לרגל חודש המודעות
לסרטן המעי הגס
פרופ' גדי רנרט בנאומו במסיבת העיתונאים

משרד הבריאות .את המסיבה הנחתה מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן .במהלך מסיבת העיתונאים
פורסמו נתונים עדכניים על התחלואה בישראל ,הוצגו
מחקרים חדשים מהארץ ומהעולם ,ניתנו המלצות
למניעת סרטן המעי הגס לציבור הרחב ,והוכרז על מסע
הסברה בכלי התקשורת.
מסע ההסברה התמקד בחשיבות הגילוי המוקדם כמציל
חיים וכלל תשדירי טלוויזיה ,תשדירי רדיו ,וכן מודעות
בעיתונים .דר' מיכה ברחנא דיווח כי בשנה החולפת
אובחנו בישראל  3,234נשים וגברים כחולים בסרטן
המעי הגס ונפטרו  1,289אנשים מסיבה זו .ברחנא הדגיש
כי "רוב החולים המאובחנים בישראל מתגלים בשלב
מתקדם של המחלה ,עקב ההיענות הנמוכה לעריכת
הבדיקות לגילוי מוקדם .המחלה שכיחה במיוחד מגיל 50
ומעלה והסיכון לחלות בה עולה עם הגיל .כאשר המחלה
מתגלה בשלב מוקדם ,סיכויי הריפוי מגיעים לכ ,90%-לכן
חשוב מאוד לגלותה מוקדם ככל האפשר ,וכך לשפר את
תוצאות הטיפול ואת איכות חייהם של החולים.
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ציין כי מדי שנה
מתים ברחבי העולם למעלה מחצי מליון אנשים מסרטן
המעי הגס .בקרב נשים מתגלות  472,687חולות חדשות
מדי שנה ו 250,532-נשים מתות מהמחלה .בקרב גברים
מתגלים  550,465מקרים חדשים בשנה ו278,446-
גברים מתים מהמחלה מדי שנה.
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן מסרה נתונים
מפתיעים מסקר שבוצע במיוחד עבור חודש המודעות
לסרטן המעי הגס אשר בדק את אחוזי היענות בציבור
לביצוע בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בו
הסתבר כי  77%מהציבור היו מבקשים הפנייה מהרופא
לבצע בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס .פירוט
על הסקר בהמשך.

במסיבת העיתונאים נחשפו נתונים מסקר מיוחד שנערך
באמצעות משאל טלפוני ממוחשב ,בסוף חודש פברואר
עבור האגודה באמצעות חברת  Market Watchהשתתפו
בו  500מרואיינים ,המהווים מדגם ארצי ומייצג של
האוכלוסייה דוברת העברית בישראל .על פי הסקר נמצא
כי  77%מהציבור בישראל היו מבקשים מהרופא לבצע
בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס .ממצא זה עלה
מחישוב התשובות של המשתתפים לשאלה שהוצגה
להם ,אם היו מודעים שניתן לבצע בדיקת צואה פשוטה,
לא פולשנית ובחינם ,האם היו מבקשים מהרופא בדיקה
כזו 23% .ציינו שלא היו מבקשים ,במענה לשאלה .עוד
עולה מהסקר כי שיעור המעוניינים לבקש בדיקה מרופא,
גבוה יחסית בקרב נשים ,כאשר  82%מהן ציינו כי היו
מבקשות לעומת  72%גברים שציינו זאת ובולט באזור
הבירה והדרום כאשר כ 82%-מתושבי ירושלים ובאר
שבע ענו כי יבקשו את הבדיקה לעומת  74%בגוש דן
ובמרכז וכ 73%-בשרון כפי שעולה מהטבלה הבאה:
אזור המגורים של
המשתתפים בסקר

כן יבקשו

לא יבקשו

ירושלים והסביבה

81.6%

18.4%

גוש דן והמרכז

73.9%

26.1%

חיפה והצפון

78.8%

21.2%

באר שבע והדרום

81.7%

18.3%

אזור השרון

72.7%

27.3%

כ 30%-מהציבור בישראל מכירים מישהו שחלו בסרטן מעי
הגס .כאשר הוצלבו הנתונים של השאלה הראשונה עם
השנייה ,נמצאה רמת נכונות גבוהה יותר לבקש מהרופא
לבצע בדיקה בקרב אלו שמכירים מישהו שחלה .כ86%-
מהם היו מבקשים לבצע בדיקה ,בהשוואה לכ 74%-מקרב
אלו שלא מכירים חולים בסרטן מעי הגס .דבר המעיד על
נכונות גבוהה יותר לביצוע הבדיקה כאשר יש היכרות
אישית עם מישהו שחלה והמודעות לנושא גבוהה.

זכויות ושירותים

רדיותרפיה לאיזור השד

ארוחה בריאה
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פעילות גופנית

ניתוח עמדות הציבור בקרב יהודים וערבים
ביחס לביצוע בדיקות סקר לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס
מחקר חדש של דר' פיסל עזאיזה ודר' מירי כהן ,מבית
הספר לעבודה סוציאלית בפקולטה לרווחה ובריאות של
אוניברסיטת חיפה ,בדק את שיעור הביצוע של בדיקות
הסקר לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב יהודים
וערבים בני  50-75בישראל .המחקר הקיף  510יהודים
וערבים ,מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל
והעלה ממצאים מפתיעים בנוגע להיענות הציבור
בישראל לביצוע בדיקות הסקר ועמדותיו ביחס אליהן.
מניתוח תוצאות המחקר עלו מספר ממצאים45% :
מהנשאלים היהודים דיווחו שביצעו אי פעם בדיקת סקר,
בקרב הנשאלים הערבים המספר היה נמוך בהרבה
(.)21%

האגודה למלחמה בסרטן ,ציינה לראשונה
בישראל את יום המודעות לסרטן הערמונית,
ב 12-בספטמבר 2006

לדעת יותר על
סרטן פי הטבעת

לדעת יותר על
סרטן ראשוני בכבד

דין וחשבון לשנת 2006

האגודה למלחמה בסרטן ציינה לראשונה בישראל
את יום המודעות לסרטן הערמונית ,במקביל למדינות
נוספות בעולם .לקראת יום זה עלתה האגודה
למלחמה בסרטן בקמפיין ברדיו ובעיתונים ,אשר קרא
לציבור הגברים מעל גיל  50להתעניין ,לשאול שאלות,
לפנות לרופא ,וכן להתקשר לטלמידע .בנוסף נערכו
בשיתוף איגוד האורולוגים הישראלי הרצאות פתוחות
לציבור ,ללא תשלום ,בסניפי האגודה למלחמה בסרטן
בכל רחבי הארץ .סרטן הערמונית הינה מחלת הסרטן
השכיחה ביותר בקרב גברים בישראל .על פי נתוני
רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות ,המעודכנים
להיום ,מדי שנה מתגלים  2,250מקרים חדשים
וכ 380-גברים מתים מהמחלה .גיל מבוגר ומוצא
מגבירים את אחוזי השכיחות .היסטוריה משפחתית
הקובעת כי גברים שלהם אב שחלה ,נמצאים בסיכון
גבוה פי שניים לחלות בסרטן מסוג זה .כמו כן ,תזונה
לא בריאה ,שתיית אלכוהול ,עישון והשמנת יתר
חשודים כמגבירי שכיחות אפשריים ,אולם דרושים
עוד מחקרים נוספים על מנת לחזק קביעה זו.
שעורי התחלואה בסרטן הערמונית נמצאים בעלייה
מתמדת בעשור האחרון וככל שעולה הגיל כך עולה
הסיכון לחלות בו .על פי המלצות המועצה הלאומית
לאונקולוגיה מומלץ לבצע בדיקה משולבת של TRUS+
 PSAאחת לשנה החל מגיל  ,50באוכלוסיה בסיכון
גבוה בשל סיפור משפחתי של סרטן הערמונית.

משדר טלוויזיוני מיוחד הוקדש לנושא
סרטן הערמונית
אחת התוכניות בסדרה "מבט בשניים" עם המנחים
בילי מוסקונה לרמן ובן כספית התמקדה בנושא סרטן
הערמונית ושודרה לציבור בחודשים מרץ-אפריל
בערוץ  2וערוץ  .23בתכנית התארחו המומחים:
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,אביבית נוימן ,פרופ' עופר נתיב
ומשה שטרן ,המחלים מסרטן הערמונית.

המאבק בעישון
האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה לפעול בכל
החזיתות בכדי לצמצם את היקף העישון ולהפחית
את הנזקים הנגרמים כתוצאה ממנו בישראל.

סמינר עמיתים
האגודה למלחמה בסרטן חברה לשירות הפסיכולוגי
הייעוצי במשרד החינוך בתוכנית הכשרה ייחודית לנוער
בבתי הספר ובחטיבות הביניים .במסגרת תוכנית ההכשרה
בוחרים מבין כלל התלמידים את המצטיינים והמובילים
חברתית ,ומכשירים אותם לשמש כמובילים חברתיים
ולהעביר פעילויות בנושא מניעה בתחום העישון .מחלקת
ההדרכה אחראית להעברת מספר הרצאות מרכזיות
בתוכנית ההכשרה ,על ידי מרצים בכירים וסטודנטים
מטעם האגודה למלחמה בסרטן .השנה יתקיימו מספר
חסר תקדים של סמינרי עמיתים בכל הארץ.

האגודה למלחמה בסרטן וצה"ל נלחמים בעישון
האגודה למלחמה בסרטן ,בשיתוף מדור בריאות הצבא,
ערכה השתלמות לעשרות חובשים מיחידות צה"ל
השונות ,במתכונת דומה להכשרת הסטודנטים-מרצים
של האגודה .לאחר ההשתלמות ,חובשים אלו חזרו
ליחידות השונות ועסקו בפעילות הסברה ומניעת עישון
בתוך יחידותיהם .מדור בריאות הצבא מרכז את פעילותם
של המדריכים בתוך צה"ל ,ומספק להם חומרי הסברה
של האגודה למלחמה בסרטן בנושאים שונים.

סיוע באכיפת החוק
למרות שאין בסמכות האגודה למלחמה בסרטן לאכוף
את חוק איסור עישון במקומות ציבוריים ,האגודה מקבלת
פניות רבות ותלונות מאזרחים על עישון במקומות
ציבוריים ובמקומות עבודה בניגוד לחוק .הפניות התקבלו
באמצעות הטלמידע או דרך אתר האינטרנט של האגודה.
לאחר בירורים ,נשלחו לגורמים הרלוונטיים מכתבי אזהרה
מטעם האגודה בבקשה לפעול על פי החוק.
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האגודה למלחמה בסרטן והפקולטה
לרפואת שיניים מקדמים את המאבק בעישון
האגודה למלחמה בסרטן והפקולטה לרפואת שיניים
בבית חולים הדסה עין כרם הכשירו עשרות סטודנטים
לרפואה וסייעות שיניים בנושא העישון ונזקיו ,כחלק
מהדרישות של הפקולטה מהרופאים והשינניות לעתיד,
לעסוק בנושא זה עם המטופלים .כחלק מפעילות זו,
הסטודנטים קיבלו הרצאות וחומרי הסברה מטעם
האגודה ,יצאו לבתי ספר באזור ירושלים והעבירו הדרכות
בנושא לתלמידים בבתי ספר ובחטיבות הביניים.

המועצה הישראלית למניעת עישון
המועצה הישראלית למניעת עישון הינה קואליציה של
הגופים העוסקים בנושא העישון ,לצורך העברת מידע,
תיאום פעילויות ואיחוד כוחות למען   צמצום היקף
העישון ונזקיו בישראל .בין הגופים החברים במועצה
ניתן למנות את משרד הבריאות ,קופות החולים ,האגודה
למלחמה בסרטן ,משרד החינוך וצה"ל .בראש המועצה
עומד עו"ד עמוס האוזנר ,ומחלקת הסברה והדרכה של
האגודה  מרכזת את פעילותה.

רשת ערים בריאות
האגודה למלחמה בסרטן חברה בפרויקט "רשת ערים
בריאות" ,הפעילה מאז שנת  1990לקידום מדיניות של
"בריאות לכל" ,שתשפיע על כלל התושבים מבחינת
איכות חיים ואיכות סביבה ,תכנון אורבאני ועוד .לאחרונה
הסתיימה הכנת חוברת המודל של "עיר נקייה מעישון",
שתשמש ערכה מסייעת למקבלי ההחלטות ברשויות
המקומיות לאמץ ולממש את חזון "עיר נקייה מעישון",
עיר שבה הרשות מחויבת לצמצום מימדי העישון,
לאכיפת איסור העישון במקומות ציבור ועוד .במהלך
חודש אוקטובר  2006הושקה הערכה ותחולק לראשי
ערים החברות ברשת.

סדנאות לגמילה מעישון
סדנאות לגמילה מעישון נפתחות אחת אחרי השנייה
בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
ההיענות בקרב הציבור הינה גבוהה במיוחד ,ובכדי לענות
על הביקוש נערכות במקביל סדנאות לגמילה מעישון
בשיתוף קופת החולים "מכבי" ברחבי הארץ  -בחיפה,
הרצליה ,חדרה ,ורעננה .לאחרונה נפתחה סדנא בעיר
טייבה ,בשיתוף עם סניף קופת חולים מכבי במקום,
ובהמשך מתוכננות להיפתח סדנאות נוספות ,שיותאמו
במיוחד למגזר הערבי.

האגודה הקימה באתר האינטרנט עמוד זיכרון
לאנשי ציבור וידוענים שנפטרו
ממחלות הקשורות לעישון
האגודה למלחמה בסרטן הקימה באינטרנט עמוד זיכרון
לאנשי ציבור וידוענים שנפטרו ממחלות הקשורות
לעישון .העמוד עלה לאחרונה לאוויר וממוקם באתר
האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן .זהו עמוד
הזיכרון הישראלי הראשון המיועד לידוענים   שנפטרו
ממחלות הקשורות בעישון ואחד הבודדים ברחבי הרשת.
עד היום הוקמו בעולם שני עמודים כאלו ,האחד באתר
ארגון הריאות האמריקאי www.saclung.org ,והשני באתר
אמריקאי העוסק במידע חדשותי בתחום המלחמה
בעישון .www.tobacco.org
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שאלות ותשובות על העישון
(עברית/ערבית)

האגודה למלחמה בסרטן ,וואלה ו rest-הקימו
לראשונה בעולם מאגר מידע דינאמי על בתי
קפה נקיים מעישון
האגודה למלחמה בסרטן ,פורטל וואלה! ואתר המסעדות
 ,restהעלו לרשת האינטרנט מאגר מידע דינאמי אודות בתי
קפה ,מסעדות ופאבים נקיים מעישון .מדובר במאגר ראשון
מסוגו בעולם ,שמכיל פרטים מלאים אודות עשרות מקומות,
בכל רחבי הארץ ,אשר לא ניתן לעשן בשטחם כלל .המאגר
דינאמי ,מתעדכן על בסיס יומי ומאפשר מציאת מקום נקי
מעישון על פי אזור בארץ ומשתנים נוספים כגון ,חיבור
לאינטרנט ,גישה לנכים ,חנייה ועוד.
מאגר זה הוא פרי יוזמה של האגודה למלחמה בסרטן,
אשר קיבלה פניות רבות בשנה האחרונה מאזרחים ופנתה
בעקבות כך ,לפני מספר חודשים ,לפורטל וואלה! ,המקיים
שיתוף פעולה קבוע עם אתר המסעדות  .restהשלושה
פעלו יחדיו והקימו את המאגר במטרה לאפשר לציבור

זכויות ושירותים
(עברית/ערבית/רוסית/אנגלית)

אבחון מוקדם של
סרטן השד

16
פירסומים שעודכנו

שאינו מעשן לבלות ללא חשש מנזק בריאותי כתוצאה
מעישון פסיבי.

המאבק בעישון בחברה הערבית
האגודה יזמה ומרכזת קבוצת עבודה המורכבת מנציגי
משרד החינוך ,הבריאות ,קופות החולים   ואחרים,
הפועלים לקידום המודעות ,המניעה והגמילה מעישון
בחברה הערבית ,בדגש על פעילות הסברה נרחבת בקרב
תלמידי בתי הספר והתיכונים  .
לדעת יותר על מיאלומה

רכבת ישראל
האגודה למלחמה בסרטן פועלת במשותף עם רכבת
ישראל להפחתת העישון בתחנות הרכבת ובקרב עובדי
הרכבת עצמם .במסגרת פעילות זו ,מודיע כרוז הרכבת
מידי מספר דקות על איסור עישון בתחנה ,המאבטחים
הונחו להעיר למעשנים ,בתחנות הרכבת מחולק חומר
הסברה של האגודה למלחמה בסרטן ונתלו פוסטרים
שונים בנושא העישון ונזקיו.

מניעת סרטן  -כללים
לחיים בריאים יותר

יום ללא עישון
כבכל שנה ,היום הבינלאומי ללא עישון צויין בישראל
ב 31-במאי ,במקביל ל"יום ללא עישון" הבינלאומי
המתקיים ברחבי העולם ,בכל המדינות החברות
בארגון הבריאות העולמי ( )WHOכבר מאז שנת .1987
מטרת יום זה להעלות על סדר היום העולמי את
מגיפת העישון ,להגביר את המודעות לגבי הסכנות
הכרוכות בעישון טבק ובעישון פסיבי ,להגביר את
הפעילויות הנעשות במטרה להילחם במגיפת העישון,
ולעמוד על זכותנו לבריאות ,לחיים בריאים ולהגנה על
דור העתיד.

דין וחשבון לשנת 2006

מסיבת עיתונאים לרגל "יום ללא עישון"
"יום ללא עישון" לשנת  2006צויין במסיבת עיתונאים
רבת משתתפים בה פורסמו נתונים חדשים על מימדי
תופעה בישראל ובעולם וקראו למעשנים להימנע
מעישון .במהלך היום בוצעו עשרות הרצאות בבתי ספר
ובתיכונים על ידי מדריכי האגודה וכן הוקמו עשרות
דוכני הסברה בכל רחבי הארץ על ידי מתנדבי האגודה,
בהם חולק חומר בנושאי נזקי עישון והגמילה מעישון.
המסיבה נערכה בשיתוף שר הבריאות ,יעקב בן-יזרי,
ומנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,מירי זיו ,ובמהלכה
הוצגו נתונים עדכניים מתוך דו"ח השר בנושא עישון.
שר הבריאות התוודה בפני הנוכחים" :דווקא בגלל שאני,
לדאבוני הרב ,מעשן אני מודע יותר מאחרים לסכנות
הטמונות בעישון .בני ושלושת נכדי אינם מעשנים .אני
מודע לאחריות הממלכתית המוטלת עלי ,אך העובדה
שאני מעשן אינה מהווה חלילה מסר לציבור .אעשה כל
מאמץ שהמלחמה בעישון תעמוד בראש סולם העדיפויות
של משרד הבריאות .עיקר המאמץ צריך להיות מופנה
לדור הצעיר על מנת שאפילו לא יתחילו לעשן".
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,מסרה כי" :יום זה הוא קרב
מהותי וחשוב במלחמה ארוכת טווח ,במסגרתה אנו
פועלים כל השנה על מנת להגביר את המודעות בקרב
הציבור לגבי הסכנות הכרוכות בעישון ולספק מגוון
פתרונות לגמילה .אולם המלאכה עוד רבה ,יש לפתח
דרכים יעילות לאכיפת החוקים שכבר חוקקו ולתקן
חלק מהחקיקה ברוח הזמן ,לרבות חוק הגבלת העישון
במקומות ציבוריים .יש לפעול בתחום המיסוי ככלי יעיל
וחשוב לצמצום צריכת הטבק בקרב מגזרים שונים
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באוכלוסייה ,לפעול ביתר שאת במוסדות חינוך,למגר את
מסעות הפרסום הקטלניים של חברות הסיגריות וליישם
את האמנה הבינלאומית למלחמה בעישון עליה חתמה
מדינת ישראל לפני כשנתיים".

ממצאים מפתיעים בסקר האגודה למלחמה
בסרטן שנערך לקראת "יום ללא עישון"
הסקר של האגודה למלחמה בסרטן שנערך לקראת
יום ללא עישון  2006בחברת  Market Watchהתבצע
באמצעות משאל טלפוני ממוחשב ,באמצע חודש מאי
 2006והשתתפו בו  500מרואיינים ,המהווים מדגם ארצי
ומייצג של האוכלוסייה דוברת העברית בישראל .על פי
ממצאי הסקר סיגריה דולקת בידו של שחקן או זמר
המופיע בטלוויזיה או בתמונה בעיתון ,מכעיסה כרבע
מהציבור בישראל .עוד עולה מהסקר כי רוב הציבור
מסכים שיש לעלות את מחיר הסיגריות כחלק מהמלחמה
בעישון וכי הצבת מאפרה על השולחן במקומות ציבוריים
מהווה אישור בלתי כתוב להדליק סיגריה .בנוסף ,קיימים
הבדלים משמעותיים ,בין עמדתם של המעשנים בישראל
לבין הלא מעשנים וכן מסתמן שוני בין דעתן של הנשים
לעומת דעתם של הגברים ואף בין צעירים למבוגרים
בנושאים בו עסק הסקר .כך למשל 32% ,מהלא מעשנים
מתרגזים כאשר הם צופים או קוראים ורואים סיגריה
דולקת ,לעומת רק  7%מהמעשנים שמתרגזים .נשים
מתרגזות כמעט פי שניים יותר מאשר גברים וכן לכ15%-
מהצעירים בגילאי  24-18מתחשק להדליק סיגריה60% .
מהלא מעשנים מסכימים לעלות את מחיר הסיגריות
כחלק מהמלחמה בעישון לעומת רק  18%מקרב
המעשנים .נשים מסכימות יותר להעלאת המחיר לעומת
הגברים .כמחצית מהמעשנים מעוניינים להיגמל וכ60%-
מהם רוצים שבני הזוג שלהם יגמלו מעישון 93% .מהלא
מעשנים מעוניינים שבני הזוג שלהם ייגמלו מעישון.

בדרכים והסכנות הכרוכות בנהיגה ,לצורך הרתעת הציבור
הרחב מעישון ושימוש בסיגריות וקוראת להם להצטרף
לסדנאות הגמילה של האגודה למלחמה בסרטן .הקמפיין
כאמור בשיתוף עם כנען פרסום בתנועה ,אשר תרמו את
פני הפרסום ,עלה למשך כשלושה שבועות .תודתנו
לכנען פרסום בתנועה אשר תרמו את השילוט לקמפיין
סמנכ"ל שיווק ,יובל אטד ולמנהלת תיקי לקוחות
דקלה ידידיה-גלזר.

מניעת נזקי שמש ואיבחון מוקדם
של סרטן העור

לדעת יותר על סרטן הגרון

האגודה למלחמה בסרטן החלה לפני כ 20-שנה
בפעילויות הסברה לציבור הרחב ,במטרה לצמצם את נזקי
השמש ולהגביר את המודעות לחשיבות האיבחון המוקדם.
במסגרת זו ,נערך ב 15-השנים האחרונות ,מדי שנה,
שבוע מודעות העור בתחילת הקיץ ,לצד פעילויות הסברה
הכוללות ימי עיון ,ימי בריאות ועוד ,לקהל הרחב ולילדים.

מדריך לרכישת פרוטזה,
בגדי ים ופאות

סרטן השד
(ערבית)

האגודה למלחמה בסרטן בקמפיין משותף עם
כנען פרסום בתנועה לגמילה מעישון שלטי
עורף עם הסיסמה' :שמור מרחק! (מסיגריות)'
האגודה למלחמה בסרטן עלתה במשותף עם כנען
פרסום בתנועה בקמפיין שלטי עורף באמצעות משרד
הפרסום גיתם .BBDO/במסגרת הקמפיין הועלו שלטים
על גבי כ 50-אוטובוסים ברחבי גוש דן עם הסיסמה:
"שמור מרחק! (מסיגריות)" ובהם הפנייה לסדנאות
הגמילה מעישון של האגודה למלחמה בסרטן .סיסמת
הקמפיין משתמשת בעולם הדימויים של הזהירות

פירסומים שעודכנו

צילום :ישראל הדרי
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חכמים בשמש

שבוע המודעות למניעת סרטן העור
ולגילויו המוקדם
שבוע מודעות סרטן העור התקיים השנה באמצע חודש
יוני ,זו השנה ה .15-בזכות מבצע זה ,עלה שיעור האבחון
המוקדם של מלנומה פי  ,5הן בקרב נשים והן בקרב
גברים .במהלך השבוע נערך מסע הסברה בנושא סרטן
העור וגילויו המוקדם ,שכלל קמפיין בטלוויזיה ,ברדיו
ובעיתונות וכן עשרות דוכני הסברה במקומות מרכזיים
בערים שונות.
כמו כן ,נפתחו מעל ל 300-תחנות בדיקה לגילוי מוקדם
של סרטן העור בכל הארץ ,בשיתוף קופות החולים ובסיוע
האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין והאיגוד הישראלי
לכירורגיה פלסטית.

מסיבת עיתונאים

במסגרת שיפור והרחבת
הפעילות של פרויקט "להיראות
טוב להרגיש טוב יותר" ,הופקו
פרסומים שונים לטובת חולות
הסרטן בשפות עברית ורוסית.
המדריך הינה חוברת הבסיס
המוענקת למשתתפות
בסדנאות הטיפוח והיופי של
פרויקט "להיראות טוב להרגיש
טוב יותר ברחבי הארץ .החוברת
מעניקה טיפים ועצות רבות
לשיפור התדמית האישית
ולטיפוח הפנים .העלון מעניק
מידע כללי על מהות הפרויקט
וחוברת "קוסמטיקה מהטבע"
מכילה עצות מעשיות לטיפוח
הפנים והגוף ממוצרים טבעיים
כגון לימון ,מים ,פירות וכד'.
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מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן הודיעה על
פתיחת "שבוע המודעות למניעת סרטן העור ולגילויו
המוקדם" ודיווחה כי "מאז יזמנו לראשונה את מבצע
שבוע המודעות לסרטן העור ,לפני  14שנים ,עלה בשיעור
ניכר האבחון של מלנומה בישראל והחלה מגמת הירידה
במספר החולים החדשים .מטרתו של שבוע המודעות
היא גם להטמיע מסרים בקרב הציבור הרחב ולהעשיר
את הידע שלו אודות הסכנה שבחשיפה לשמש .על פי
סקרים שערכנו מסתבר כי קיימת מודעות גבוהה ביותר
בקרב הציבור הישראלי לנזקי השמש וישנן עדויות לכך
שמודעות זו מקבלת ביטוי בשינוי התנהגותי ובמגמה

פרופ' רובין מרקס ,)ROBIN MARKS( ,יו"ר האיגוד
הבינלאומי לרפואת עור ,אשר השתתף במסיבת
העיתונאים של האגודה למלחמה בסרטן ,סיפר על
המאמצים הנעשים באוסטרליה כנגד סרטן העור .שירותי
בריאות הציבור באוסטרליה החלו מוקדם מאד בפיתוח
תכניות חינוכיות לציבור הרחב ולאנשי המקצוע במטרה
להפחית לא רק את שיעורי ההיארעות של גידולים אלו
אלא גם את השלבים בהם הם מתגלים ומטופלים.
תכניות אלו הורצו במשך למעלה מ 25-שנה ברמות
שונות של פעילות .כיום הם כבר נגעו בדרך כזו או אחרת
בכל אדם ברחבי המדינה .לדבריו ,הושגו הודות לפעילות
הישגים רבים ,אך הדרך עוד ארוכה.

שיעורי תחלואה מתוקנים לגיל ל 100,000-תושבים
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מדריך וחוברות פרויקט
"להיראות טוב להרגיש טוב
יותר"

מסיבת עיתונאים של האגודה לקראת פתיחת "שבוע
המודעות לסרטן העור ולגילוי המוקדם" ,נערכה ביום
ראשון ה 11.6.2006-בבית סוקולוב .במהלך מסיבת
העיתונאים פורסמו נתונים עדכניים על התחלואה בסרטן
העור בישראל ,הוצגו מחקרים חדשים בתחום והוכרז על
תחילתו של שבוע המודעות לסרטן העור וגילויו המוקדם.
קודם למסיבה נערכה תצוגה של בגדים וכובעים חוסמי
קרינה ברחבת הדשא ,עם דוגמנים ,ביניהם הדוגמן
אלדד אמיר ,וילדים .במסיבה נכחו פרופ' רובין מרקס,
המכהן כיו"ר האיגוד הבינלאומי לרפואת עור ,חוקר
באוניברסיטת מלבורן באוסטרליה ,רופא במחלקה
לרפואת עור בבית החולים סנט וינסנט וחבר בקרן הסרטן
של ויקטוריה ,אוסטרליה ,דר' מיכה ברחנא ,מנהל רישום
הסרטן הלאומי במשרד הבריאות ,ומירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן.

הולכת וגוברת של אימוץ כללי הגנה שבכוחם להקטין
את הסיכון לסרטן העור".

נשים
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גברים

מגמת ירידה בתחלואה במלנומה ממאירה
של העור בישראל
במהלך מסיבת העיתונאים נמסר עדכון התחלואה
במלנומה ממאירה של העור לשנת  2006על ידי
דר' מיכה ברחנא ,מנהל רישום הסרטן הלאומי במשרד
הבריאות אשר הצביע על מגמת ירידה בתחלואה בקרב
גברים ויציבות בקרב נשים .ממצא נוסף הייתה התייצבות
בשיעורי הגילוי המוקדם של המחלה ,וזאת לאחר עלייה
חדה בשיעורים אלו כאשר בפועל כ 30%-מהחולים
מאובחנים  עם מחלה ממוקדת ,שבה אפשרויות הטיפול
רבות יותר ושיעור הצלחתן גבוה יותר .מכלול הנתונים
הצביע על כך ששיעורי ההישרדות וריפוי המחלה צפויים
להיות גבוהים יותר למאובחנים מתחילת שנות האלפיים.
הסיבה לירידה בהיארעות המחלה ובשינוי שחל לכיוון
של אבחון בשלבים מוקדמים קשורה בפעולות למניעה
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האם בזמן השהות בשמש וכשאתה משתמש במסנן
קרינה ,אתה נוהג להשתמש בעוד אמצעי הגנה כגון
צל  ,כובע ,חולצה ,מכנסיים ?
20.2%
משתמשים במסנן קרינה בלבד
41.2%
שוהים בצל
46.7%
חובשים גם כובע
לובשים גם חולצה או מכנסיים
36.2%
11.5%
לא יודעים
100.0%
סך הכל

צלם :ישראל הדרי

סרטן והסביבה

ראשונית ושניונית ,דהיינו צמצום החשיפה לשמש והגברת
מודעות האוכלוסייה לנגעים חשודים ולצורך באבחונם.

סקר חדש שנערך לקראת הקיץ מגלה
ממצאים מפתיעים על עמדות הציבור
בנושא נזקי השמש
סקר חדש של האגודה למלחמה בסרטן שנערך לקראת
הקיץ בחברת  Market Watchמגלה כי הציבור מודע
לנזקי השמש .הסקר נערך בסוף חודש אפריל ,2006
השתתפו בו כ 500-מרואיינים ,המהווים מדגם ארצי
ומייצג של האוכלוסייה דוברת העברית בישראל ובוצע
משאל טלפוני ממוחשב במסגרתו נשאלו המשתתפים
מהם נזקי השמש .מהסקר עלה כי קיימת מודעות גבוהה
מאוד של  89%מקרב הציבור הרחב ,אשר ידעו כי השמש
גורמת לסרטן העור .משתתפי הסקר ענו כפי שניתן
לראות בטבלה הבאה ,מבלי שהוקראו להם התשובות
במהלך המשאל הטלפוני.
סרטן העור
גם כתמים על העור
גם קמטים
לא יודעים כלל

פירסומים שעודכנו

89%
60.4%
54%
4%

רוב הציבור משתמש באמצעי הגנה מפני
השמש בנוסף למסנן קרינה
רוב הציבור משתמש באמצעי הגנה כגון שהייה בצל,
חבישת כובע ולבוש מלא ,פרט לשימוש במסנן הקרינה
בזמן החשיפה לשמש 20% .מהציבור ציינו כי הם
משתמשים במסנן קרינה בלבד 41% ,ציינו שהם גם
שוהים בצל 47% ,ציינו שהם חובשים גם כובע36% ,
ציינו שהם גם לובשים בגד כלשהו ,כפי שעולה מהטבלה
הבאה:

בנוסף ,הצביע הסקר על כך שישנם הבדלים משמעותיים
מאוד בין צעירים למבוגרים ,כך למשל מקרב בני  35עד
 54כ 52%-מהם נוהגים לשהות בצל בעוד רק כ25%-
מהצעירים בני  18עד  24עושים זאת ,כפי שעולה
מהטבלה הבאה.

האגודה למלחמה בסרטן וערוץ ( jetixג'טיקס)
יצאו במסע הסברה בריאותי משותף לילדים
במהלך החופש הגדול
האגודה למלחמה בסרטן וערוץ ( jetixג'טיקס) יצאו במסע
הסברה חינוכי בריאותי משותף לילדים ,במהלך החופש
הגדול ,שעסק בנושא התנהגות נכונה בחשיפה לשמש.
במסגרת מסע ההסברה הפיקו האגודה למלחמה בסרטן
וערוץ ג'טיקס שבעה מעברונים הומוריסטיים ,בכיכובם
של מנחי הערוץ ,רוני  ,Bדודו ארז ,אודי גוטשלק,
אביעד בנטוב ,אילן פלד ,אפרת אנזל ,אסף פורמן
וסמואל הכתב המשוטט ,אשר תוכנם הותאם במיוחד
לקהל היעד של ערוץ ג'טיקס ,ילדים בגילאי  5עד .14
תוכן המעברונים ,התבסס על תכנית חינוכית להתנהגות
בריאה של ילדים ושידורם לווה בפעילות יחסי ציבור
נרחבת וכן בפעילות שטח ארצית בקייטנות ובגני ילדים
באמצעות מדריכים של האגודה למלחמה בסרטן .מסע

רבות דובר על הקשר שבין
מחלת הסרטן לבין החשיפה
לחומרים בסביבה .האגודה
למלחמה בסרטן הוציאה
חוברת חדשה העוסקת
בנושא "סרטן והסביבה"
המכילה מידע הנוגע לגורמים
המוכחים או הנחשדים
כגורמים לסרטן ,ואמצעים
בהם ניתן לנקוט בכדי לצמצם
את החשיפה אליהם .בנוסף,
מכילה החוברת הסבר לגבי
הדרך בה מגלים מדענים אילו
חומרים הינם בעלי סיכוי גבוה
לגרום לנו לחלות בסרטן .יש
להדגיש כי למרות שחומרים
רעילים עלולים לגרום
לבעיות בריאותיות אחרות
נוספות ,חוברת זו מתמקדת
במחלת הסרטן בלבד .בסוף
החוברת ניתן למצוא מידע
הנוגע לרשויות ממשלתיות
האחראיות לצמצום החשיפה
לחומרים מסרטנים ומספר
מקורות אליהם ניתן לפנות
לקבלת מידע נוסף.
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פירסומים חדשים

ההסברה עלה לאוויר בערוץ  jetixהחל מתחילת החופש
הגדול ולאורך כל עונת הקיץ.

פעילויות הסברה נוספות לקידום המאבק
במחלות הסרטן
ארגון הסרטן הבינלאומי ,ה UICC-פתח
בקמפיין כלל עולמי שנתי להגברת המודעות
למחלות הסרטן

מיניות האישה
האגודה למלחמה בסרטן הוציאה
חוברת חדשה ומקיפה בנושא
מיניות ופוריות האישה .המידע
הנכלל בחוברת נאסף ומיועד
לנשים שחלו במחלות סרטן שונות
ומתייחס למגוון רחב של מחלות,
טיפולים ומצבים .החוברת מחולקת
לחמישה חלקים עיקריים .החלק
ראשון מתאר בקצרה את מבנה
גוף האישה ,החלק השני מתמקד
בבעיות שכיחות הקשורות לתפקוד
המיני ופורס בפני הקוראת דרכי
התמודדות שונות עימן ,החלק
השלישי עוסק בטיפולים השונים
הניתנים כנגד מחלת הסרטן,
תופעות הלוואי והדרכים למנוע
או להתמודד איתן ,החלק הרביעי
עוסק בהיריון ,אמצעי מניעה ובעיות
פוריות ובחלק החמישי מובאות
שאלות נפוצות ותשובות עליהן,
במטרה לסייע לחולה להתמודד
ולהסתגל לשינויים בחיי המין שלה.
מיניות היא חלק חשוב בחיי כולנו
המתבטאת בצורך בקרבה ,במגע,
בחום ,בקשר ובהנאה .ישנם זוגות
החשים מבוכה וקושי להסתגל
למצב החדש ,וזה טבעי .למרות
הידע הרב הקיים על השפעות
המחלה והטיפול על המיניות,
פעמים רבות המטופלת והצוות
הרפואי מביאים להזנחת נושא
המיניות ,בשל מיתוסים מוטעים,
תרבות ואורח החיים ,מבוכה,
משקעים מהעבר ,אופי חיי הזוגיות,
ותגובת הסביבה .המשמעות של
להיות חולה סרטן היא לעיתים לאבד
חלק מהיכולות הפיזיות ומהכישורים
הטכניים ,אך לעולם לא לאבד את
הצורך לאהוב ולהיות נאהב.

ארגון הסרטן הבינלאומי ,ה ,UICC-המיוצג בישראל על
ידי האגודה למלחמה בסרטן ,פתח בקמפיין כלל עולמי
בראשית פברואר  2006במטרה להגביר את המודעות
העולמית למחלת הסרטן .על פי החלטת ארגון הסרטן
הבינלאומי התמקד הקמפיין באספקטים רבים במלחמה
נגד הסרטן ,כגון :צעדים להגברת המודעות בקרב הציבור
באמצעות תכנית ארוכת טווח הכוללת העברת מידע,
חינוך לבריאות ומסרים באמצעי התקשורת ושימת דגש
מיוחד ביחס למניעה ,גילוי מוקדם ,אבחון וטיפול .הקמפיין
העולמי שם דגש על הצורך באסטרטגיה ממוקדת על
מנת להשיג שינויים התנהגותיים בחברה .בכוונת ארגון
הסרטן הבינלאומי לציין את הקמפיין בכל שנה ולהתמקד
בכל פעם בנושא אחר .השנה התמקד הקמפיין בנושא
סרטן בקרב ילדים ,תחת הסיסמה "ילדי חשוב" (my child
 )mattersבמטרה להגביר את המודעות למחלת הסרטן

בקרב ילדים ובני נוער מגיל  0ועד  .18במסגרת הקמפיין
התבקשו כל הגופים החברים בארגון ,בכל מדינות העולם,
ובכללן האגודה למלחמה בסרטן בישראל ,לדווח לארגון
ולפרסם את עשייתן למען ילדים חולי סרטן .כחלק מיום
זה ,עלו לאוויר על ידי האגודה תשדירי שירות בכל ערוצי
הטלוויזיה באמצעות גיתם  ,BBDOשמטרתם להזמין
את ציבור החולים ,בני משפחתם והציבור הרחב לפנות
לאגודה למלחמה בסרטן לקבלת מידע.
האגודה יוזמת ומפעילה שירותים רבים לרווחת הילדים
חולי הסרטן ,כמפורט בפרק שיקום ורווחה בעמ' ???.

האגודה רותמת את ארגון פר"ח לפעילות
קידום בריאות ומניעת סרטן
מחלקת הסברה והדרכה קיימה הכשרה לרכזי פרויקט
"חינוך לבריאות" של ארגון פר"ח ,במהלכה עברו הרצאות
על חשיבות פעילות ההסברה בתחומי מניעת עישון
וחשיפה לשמש בקרב בני נוער ותלמידי בתי הספר.
הרכזים גם קיבלו חומרי הסברה של האגודה למלחמה
בסרטן ,שישמשו אותם ואת עשרות הסטודנטים של
פרויקט חינוך לבריאות במהלך פעילותם בבתי הספר.
בכך גדלה כמות התלמידים המקבלים את ההרצאות
בנושא מניעת עישון וחשיפה לשמש בצורה משמעותית

"אל תוציאו את חולי הסרטן מחוץ למעגל
התקציב ...והחיים!"  -האגודה למלחמה בסרטן
שותפה למאבקם של חולי הסרטן להכנסת
תרופות חדשות מצילות חיים לסל התרופות
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,פנו במכתב לשר האוצר
ומ"מ ראש הממשלה ,בנושא סל הבריאות לשנת
 .2006במכתבם ביקשו לבדוק מיידית ,מחדש ,את סדר
העדיפויות התקציבי של ממשלת ישראל ושל משרד
האוצר ,מפני ששום נימוק לא יוכל להיות חזק יותר
מהאפשרות להציל חיים! .במקביל ,פרסמה האגודה
למלחמה בסרטן מודעות בעיתונים בנושא זה בשיתוף
האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה
ובהמשך ,גובשו מכתבים נוספים ,אחד מהם נכתב יחד
עם ראשי ארגונים חברתיים גדולים נוספים .לאגודה
למלחמה בסרטן ,הפועלת בשיתוף פעולה הדוק עם
המועצה הלאומית לאונקולוגיה ,חלק נכבד בהישגים
הרבים שהושגו בהכנסת תרופות אונקולוגיות רבות לסל.

פעילות משותפת עם היחידה לנוער שוחר מדע
דין וחשבון לשנת 2006

כחלק מהרחבת פעילותה והשפעתה של מחלקת
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הסברה והדרכה ,החלה פעילות משותפת עם היחידה
לנוער שוחר מדע .במסגרת פעילות זו ,המיועדת
לתלמידים מגילאי בי"ס יסודי עד תיכון ,ישתלבו מדריכים
מטעם האגודה בפעילויות בנושא סרטן ,מניעת עישון
וחשיפה לשמש ,וכן יערכו ימי עיון משותפים עם מרצים
בכירים מטעם האגודה למלחמה בסרטן.

אבי אתגר ,עמד בראש מבצע ארצי לאיסוף
עטים נובעים לטובת האגודה למלחמה בסרטן
השדרן אבי אתגר ,יצא במבצע ארצי לאיסוף עטים
נובעים מקרב הציבור הרחב ,במסגרת תוכניתו "המבחר
של אתגר" ,בשבת בצהריים ברשת ב' של קול ישראל,
לטובת האגודה למלחמה בסרטן .מבצע האיסוף נערך
בסיוע " - IPCמועדון העט הישראלי" .העטים עברו
חידוש ושיפוץ אומנותי על ידי מומחי העטים של "מועדון
העט הישראלי" אשר העניקו להם חיים חדשים ואחר כך
הוצעו במכירה פומבית לכל המרבה במחיר .ההכנסות
מאירוע המכירה הפומבית היו קודש לאגודה למלחמה
בסרטן לטובת המאבק במחלות הסרטן בישראל.

מקום ראשון לאגודה למלחמה בסרטן בטקס
האריה השואג בקטגוריית מלכ"רים
האגודה למלחמה בסרטן זכתה גם השנה במקום הראשון
בקטגוריית מלכ"רים וקיבלה את פרס האריה השואג
בתחרות השנתית של ענף יחסי הציבור שנערכה ביוזמת
האיגוד הישראלי ליחסי ציבור ודוברות.
הפרס ,שהוענק לנאוה עינבר דוברת האגודה למלחמה
בסרטן ,ניתן על קמפיין יחסי הציבור לניידת הממוגרפיה
של האגודה למלחמה בסרטן ועל קמפיין יחסי הציבור
למבצע הקש בדלת  .2005הפרס הוענק בראשית
יולי באירוע מיוחד במסגרתו התכנס ענף יחסי הציבור
בישראל ,באולם הקאמרי החדש בתל אביב .מטרת
התחרות היא לעודד מצוינות בין העוסקים ביחסי
ציבור ,דוברות וייעוץ תקשורת בישראל .לתחרות הוגשו
קמפיינים של יחסי ציבור שבוצעו במהלך שנת .2005
במהלך האירוע הוענקו  11פרסי האריה השואג,
לקמפיינים על פי קטגוריות שונות ,לזוכים הוענק פסל
האריה השואג ,אשר עוצב על ידי הפסל ואיש יחסי הציבור
משה דיין .בקטגוריית קמפיין השנה זכה ,קמפיין מאבק
מורי ישראל למען רפורמה במערכת החינוך ,בביצוע גיתם
פורטר נובלי ,עבור הסתדרות המורים בישראל .קמפיין
זה נבחר מתוך כלל העבודות שזכו בקטגוריות השונות.

האגודה למלחמה בסרטן זכתה בפרס
בינלאומי מטעם המרכז למנהיגות ארגונית
בארצות הברית
האגודה למלחמה בסרטן זכתה בפרס הוקרה מיוחד על
פעילותה למען המאבק במחלות הסרטן בישראל מטעם
המרכז למנהיגות ארגונית בארצות הברית ,העוסק
בהעצמת ארגונים מובילים ועמותות בכל רחבי העולם.
המרכז ( )The Center for Association leadershipמעניק
מדי שנה פרסים לארגונים חברתיים ועמותות בעלי
ההישגים המרשימים ביותר ברחבי העולם הפועלים למען
יצירת עולם טוב יותר .ביחד עם האגודה למלחמה בסרטן
בישראל ,הוענק גם פרס לארגונים נוספים בעולם ,כמו,
ארגון אמריקאי הפועל למען קידום זכויות נשים ,ארגון
אמריקאי לקידום זכויות האזרח וארגון לאתיקה ברפואה.

שירותי האגודה למלחמה בסרטן
ה'טלמידע' בשפה הערבית

קו הטלמידע בשפה הערבית הוקם באמצע שנת ,2003
ומראשית פעילותו החל להעניק מענה לפונים  24שעות
ביממה .הקו פועל בליווי ובהדרכת מנהל המגזר הערבי
מר פאתן ג'טאס ,העובדת הסוציאלית של האגודה
במחוז הצפון ,גב' אריאלה ליטביץ ,והעובדת הסוציאלית
גב' הנד עבאיה .היועץ הרפואי מדעי בהתנדבות הינו
דר' ג'מאל זידאן ,מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
זיו בצפת.
אוכלוסיית הפונים לקו המידע והתמיכה הינה מגוונת
ומתקבלות פניות רבות מחולים אשר אובחנו כחולי סרטן,
מחולים המחלימים ממחלתם ,מקרובי חולים ומכרים
הדורשים מידע ,קשר או תמיכה ,וגם מאנשי מקצוע
והקהל הרחב הנעזר בחוברות האגודה והמעוניין במידע
נוסף .ברוב המקרים חלקם נחשפים בשמם וחלקם
מעדיפים שלא להזדהות .תכני השיחות נעים בין שיחות
למטרת קבלת מידע על שאלות בנושאי סוגי מחלות לבין
שיחות חמות אשר מטרתן הענקת תמיכה נפשית לפונים
הנמצאים במצבי דחק ,איבוד תקווה וחוסר אונים .נושא
הסיוע הכספי ובקשה לעזרה בתרופות יקרות מהווים אף
הם חלק נכבד מהפניות .פרסום הקו באמצעי התקשורת
מביא לעלייה בכמות הפניות באופן משמעותי .כיום
מתקיימת פעילות שיווקית לקידום הקו באמצעות בתי
חולים ולשכות הרווחה.

פירסומים שעודכנו

מילון מונחים באונקולוגיה
האגודה למלחמה בסרטן הוציאה לאור
מילון מונחים באונקולוגיה ,המכיל כ-
 300מונחים מקצועיים אודות מחלת
הסרטן ודרכי הטיפול בה .המילון מיועד
לחולי סרטן ולבני משפחתם והוא יוצא
לאור באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל במסגרת מיזם מיוחד .המונחים
שבמילון מופיעים בעברית ובאנגלית
והפירוש שלהם כתוב בעברית ברורה,
פשוטה וידידותית לקורא .איסוף ופירוש
המונחים בוצע על ידי מרכז המידע
של האגודה למלחמה בסרטן ,בייעוץ
מקצועי של פרופ' דן אדרקה ודר'
יעקב לורנס מהמכון האונקולוגי במרכז
הרפואי שיבא על שם תל השומר.

חוברות חדשות נוספות בשפה הערבית
הודות לפרויקט cope
כחלק מפרויקט המשותף לפרוייקט
 copeולאגודה למלחמה בסרטן הופקו
במהלך החודשים האחרונים חוברות
נוספות בשפה הערבית .פרויקט cope
במסגרתו הסתיימה הפקתן של שבע
חוברות חשובות ביותר לחולי סרטן
בשפה הערבית :זכויות ושירותים לחולי
סרטן ,הטיפול התזונתי התומך ,הטיפול
ההורמונלי בסרטן השד ,הטיפול
הקרינתי בסרטן השד ,הטיפול הכימי
 כימותרפיה ,כל מה שרצית לדעתעל מחלת הסרטן ולא העזת לשאול
ושאלות ותשובות על סרטן השד .כיום
המידע בשפה הערבית מקיף ומועדכן
וכולנו תקווה כי יסייעו למגזר הערבי
להתמודד ביעילות ובהצלחה מול
מחלת הסרטן.
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חוברת מתכוני שפים לתזונה בריאה
כנושאת הדגל להגברת המודעות
לתזונה נכונה ושמירה על אורח חיים
בריא ובמסגרת דיוור פסח הנשלח
לתומכי האגודה למלחמה בסרטן
הפיקה מחלקת שיווק של האגודה
למלחמה בסרטן חוברת מיוחדת
בנושא מתכוני שפים לתזונה בריאה.
להפקת החוברת נתנו ידם מיטב
השפים המובילים בישראל אשר
תרמו מניסיונם הרב וממתכוניהם:
חיים כהן שף התכנית “שום פלפל
ושמן זית” ,אמיר כלפון שף “יערות
הכרמל” ,ערן שרויטמן שף מסעדת
“אורקה” ,גוטה וגיא בן שמחון
שפים מסעדת “לה גוטה”,
אדוני מאיר שף מסעדת כתית,
ניר צוק שף מסעדות קורדליה,
נועה וגאפה בר ,רן שמואלי שף
שמואלי קייטרינג ,שלום קדוש שף
מלון פלאזה שרתון ,ויקטור גלוגר
שף מסעדת קלואליס ,יורם ניצן
שף מסעדת מול הים ,ודניאל זך
שף מסעדת כרמלה בנחלה .כמו
כן ,נכללו בחוברת טיפים לתזונה
בריאה והמלצות השפים לבישול
בריא .החוברת נכנסה למאגר
הפרסומים של האגודה למלחמה
בסרטן ומחולקת ללא תשלום
לציבור הרחב.

דין וחשבון לשנת 2006

פעילות 'טלמידע' בשפה הרוסית
סיכום שנות פעילותו הראשונות של ה'טלמידע' בשפה
הרוסית מעיד על מגמות חיוביות ,כאשר מספר הפונים
לקו המידע בשפה הרוסית הולך וגדל בהתמדה .מעל
אלף איש פנו לקו המידע במחצית הראשונה של שנת
 .2005במהלך השנים לא נצפתה עלייה בגילאים
הצעירים אך חלה עלייה מתמדת בשיעור הפונים
הנמצאים בגילאי חמישים ומעלה .מניתוח הנתונים
מסתבר כי ה'טלמידע' בשפה הרוסית הממוקם בצפון,
משרת באותה המידה פונים מכל רחבי הארץ ,מנהריה,
חיפה והקריות בצפון ועד לבאר שבע ואשקלון בדרום.
סיכום שנות הפעילות נעשה על ידי מנהל ה'טלמידע'
בשפה הרוסית ,דר' סמיון שפירו.

לכל תסמונות הסרטן התורשתיות ,תוך התמקדות
במספר תסמונות מרכזיות .המדריך נכתב במטרה לסייע
למטופלים ולבני משפחותיהם בהרחבת ידיעותיהם על
תסמונות הסרטן התורשתיות ,אינו מהווה יעוץ רפואי
מקצועי או בא להחליף את מקומו של הרופא/ה.

ילדים וצעירים חולי סרטן
במשך השנים האחרונות חלה עלייה באחוז הילדים
המחלימים ממחלת הסרטן .כיום קיימות שיטות טיפול
רבות המסוגלות להביא ,ברב המקרים ,להבראה מלאה,
לעלייה בתוחלת החיים של החולה ,לחזרה לשגרת החיים
הרגילה של גיל הילדות ,או לתקופות של הפוגה מהמחלה.
יש לדעת כי טיפול בסוגים שונים של מחלות הסרטן בגיל
הילדות מעמיד דרישות מורכבות ומסובכות בפני החולים

חוברת גנטיקה וסרטן
מחלת הסרטן הינה שכיחה ביותר ,והסיכון של כל אדם
ללקות בה במהלך חייו נע בין  30%ל .50%-רוב מקרי
הסרטן הינם אקראיים ,ובמקרים אלו מופיעה המחלה
מבלי שיש נטייה משפחתית להתפתחותה .כ5%-
עד  10%ממקרי הסרטן מתפתחים על רקע נטייה
משפחתית המעלה את הסיכון לחלות בסרטן במהלך
החיים .במשפחות בהן קיימת נטייה מורשת שכזו,
רבים מבני המשפחה חלו בסרטן .חלק מאותם מקרים
משפחתיים ,נגרמים על ידי תסמונות סרטן מורשות,
הניתנות לאיתור באמצעות בירור הסיפור המשפחתי
ובדיקות מעבדה מיוחדות .האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף עם חב’ טבע הפיקה חוברת חדשה המכילה
מידע מקיף ועדכני ביותר בנושא העקרונות המשותפים

ובפני אלו המעניקים להם סעד ותמיכה .חוברת זו נכתבה
במקור לפני למעלה מעשר שנים ולאחרונה הופקה
במהדורה מחודשת ומעודכנת עבור ההורים לילדים
חולי סרטן ,הילדים המתמודדים עם מחלתם ועבור בני
משפחתם ,במטרה לעזור להם להתמודד עם מחלת הסרטן
על היבטיה השונים .החוברת משמשת כמדריך מקיף ורחב,
ועוסקת בדרכי האבחנה ,הגילוי ,הטיפול וההתמודדות עם
המחלת הסרטן השכיחות בקרב ילדים וצעירים.

גילוי מוקדם
סרטן השד
האגודה ממשיכה לסייע בהפעלתן של התחנות האזוריות
לגילוי מוקדם של סרטן השד ברחבי הארץ.
תוכנית ההדרכה הארצית למודעות לבריאות השד
ולמודעות לחשיבות האיבחון המוקדם של סרטן השד
נערכת לכלל הנשים בישראל .מושקעים מאמצים
במגזרים שונים באוכלוסיה ,כולל במגזר הערבי ,בקיבוצים,
בקרב עולות חדשות ,המיגזר החרדי וכו’ .חומר הסברה
בנושא מופץ במאות אלפי עותקים בשפות עברית,
ערבית ורוסית.

התכנית הלאומית לגילוי סרטן השד
התכנית הלאומית לגילוי סרטן השד אותה יזמה האגודה
למלחמה בסרטן ומפעילה אותה כיום בשיתוף פעולה עם
משרד הבריאות וקופות החולים ,מנטרת את הפעילות
לגילוי סרטן השד בישראל מזה כ 13-שנה .בראשה
עומד פרופ’ גד רנרט ,מנהל המח’ לרפואת הקהילה
ואפידמיולוגיה בבית החולים כרמל.
מאז הפעלת התכנית ,עלה מספר יחידות הממוגרפיה
הפועלות בישראל מ 20-ל .56-מכלל היחידות הפועלות
בישראל 44 ,יחידות מנוטרות כיום במימון האגודה
למלחמה בסרטן במסגרת התכנית הלאומית לגילוי
סרטן השד .ניטור זה פועל בהתאם לכללים הלאומים
והבינלאומיים שנקבעו ,המאפשרים ניטור איכות הגילוי.
מכונים אלו הנמצאים תחת תהליך אבטחת איכות
כמקובל במדינות העולם המערבי ,מקבלים מידע מלא
על שיעור הגילוי של נשים שנבדקו בהם ,על מאפייני
הגידולים שהתגלו ועל מדדי כשל אפשריים.
מטרת התכנית הלאומית לגילוי סרטן השד היא להבטיח
ירידה בשיעורי התמותה מסרטן השד בישראל ,כפי
שהוכח במחקרי אוכלוסייה שמצאו ירידה של 30%
בתמותה בנשים מעל גיל  50שנסרקו בממוגרפיה.
השנה נמשך זימון מתוכנן לבדיקת ממוגרפיה ,המתבצע
בשיתוף פעולה הדוק עם קופות החולים .הזימון של כל
אוכלוסיית הנשים בגיל  50-74נעשה אחת לשנתיים.
פעילות תכנית הממוגרפיה והזימון הביאו לעליה בשיעור
ההיענות לבדיקה והוא עומד כיום על כ 65-אחוז.

סקר שביעות רצון ממכוני הממוגרפיה בארץ
בשנה החולפת נערך סקר טלפוני של שביעות רצון
ממכוני הממוגרפיה של התכנית הלאומית לגילוי
מוקדם של סרטן השד אשר הוקמה ביוזמת האגודה
למלחמה בסרטן ומופעלת בשיתוף משרד הבריאות

וקופות החולים ,בקרב מדגם של  3300נשים שנבדקו
באחד מ 38-המכונים הנכללים בתכנית הלאומית.
הנשים רואיינו תוך יומיים מביצוע הבדיקה ונתבקשו
לדרג בסולם מ 1-עד  6את שביעות רצונן מהתנאים
הפיזיים במכון ומיחס הצוות ,להעריך את הכאב בעת
הבדיקה ,את מידת שמירת הפרטיות ואת שביעות
רצונן הכוללת מהמכון 77% .מהנשים דרגו בציון הגבוה
ביותר את שביעות רצונן הכוללת מהמכון 19% ,ציינו
שביעות רצון גבוהה ורק  4%מהנשים הביעו שביעות
רצון בינונית ומטה .שביעות הרצון הגבוהה הובעה
ביחס לתנאים הפיזיים במכונים ,ליחס הצוות ולמידת
שמירת הפרטיות לכל אורך התהליך 25% .מהנשים ציינו
שהבדיקה כאבה 90% .מהנשים ציינו שהתקבלו על ידי
מזכירת המכון תוך  10דקות מהגעתן .נמצאו הבדלים
קטנים בדירוג שביעות הרצון הכוללת ושביעות הרצון
מהתנאים הפיזיים במכון בין מכונים פרטיים לבין מכונים
ציבוריים לטובת המכונים הפרטיים ,אך לא נמצא הבדל
בין המכונים במרכיבי שביעות רצון שהתייחסו ליחס
הצוות ,למידת שמירת הפרטיות ולכאב בעת הבדיקה.
אחוז הנשים שהביעו שביעות רצון כוללת בינונית ומטה
נע בין  0%ל 13%-במכונים השונים .שביעות הרצון
מהשירות בניידת הממוגרפיה “מיכל” הייתה גבוהה
מאד  84% -מהנשים שנבדקו בניידת דרגו את שביעות
הרצון הכוללת בציון הגבוה ביותר ורק  1%מהנשים
שנבדקו בניידת הביעו שביעות רצון נמוכה מהשירות.

ניידת הממוגרפיה הארצית  -מיכל
ניידת הממוגרפיה ‘מיכל’ של האגודה למלחמה בסרטן
פועלת זו השנה החמישית ברחבי הארץ .מטרת פעילות
הניידת היא לשפר את שיעורי ההיענות של נשים
מסטטוס סוציו-אקונומי נמוך המתגוררות בפריפריה,
נשים המתגוררות בכפרים ערביים ,עולות חדשות וכד'.
במחצית השנייה של שנת  2004הצטרפו לפרויקט ניידת
הממוגרפיה “מיכל” הפועל בשיתוף עם קופת החולים
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“שרותי בריאות כללית” אף קופות החולים “מכבי”
ו”לאומית” .מאז הפעלת הניידת צומצמו הפערים שהיו
בעבר בין מגזרים שונים באוכלוסייה.
הניידת מאויישת ע”י צוות מקצועי של חב’ מור-מאר,
האחראי לביצוע בדיקות האבחון ופענוחן .בכל ישוב אליו
מגיעה הניידת נשלח מכתב זימון אישי לנשים בגילאים
המתאימים ומתפרסמות מודעות בעיתונות המקומית,
המודיעות על מועד פעילות הניידת באזור( .עוד על
פעילות הניידת ניתן למצוא בפרק הסברה והדרכה
לציבור)

סרטן במשפחה  -מערכת ייעוץ למשפחות
בסיכון גבוה
אנשים ,להם קרוב משפחה מדרגה ראשונה ,שחלה
בסוגי סרטן מסוימים כמו מעי גס ,שד ,שחלה ,ערמונית,
מלנומה – מצויים בסיכון גבוה לחלות בסרטן.
בבית החולים כרמל בחיפה ובמרכז הרפואי תל אביב,
פועלות מזה שמונה שנים מרפאות ייעוץ לאוכלוסייה
בסיכון גבוה.
פרויקט זה נעשה בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן,
אשר ממשיכה לסייע במימון הצוות המקצועי המפעיל
את השירות.

בית נתן ממשיך להפעיל בסיוע האגודה
למלחמה בסרטן את פרויקט עידוד ביצוע
בדיקות ממוגרפיה בקרב נשים במגזר
החרדי .התכנית בנויה על קשר אישי  -אישה
לאישה ,ובמסגרתה המראיינות של בית נתן
אשר עברו הכשרה מיוחדת ,יוצרות קשר עם
נשים חרדיות מעל גיל  50על פי רשימות
קופות החולים .במהלך הפרויקט נוצר קשר
עם אלפי נשים וחל שיפור בהיענות בשיעור
של כ 16%-עד .%18

סרטן המעי הגס
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מזה למעלה מעשר שנים מאמצים באגודה את המלצות
ארגון הבריאות העולמי והארגון הבינלאומי למלחמה
בסרטן ,ביחס לחשיבות סריקת אוכלוסיה בעלת סיכון
יתר לפתח סרטן במעי הגס .התכנית משלבת הדרכה
לציבור במסגרת הקהילה ובמקומות עבודה .במטרה
לקדם את המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם ולהעלות

את אחוז הנענים לביצוע הבדיקות ,מממנת האגודה
פעילות מיוחדת בשלושה מרכזים אשר הציגו תכנית
של מצויינות לאיתור אוכלוסייה בסיכון גבוה ,תוך קיום
פעילות הדרכה לאנשי מקצוע והסברה לציבור הרחב.
המרכזים הרפואיים לשנת  2006הם :מרכז רפואי  אסף
הרופא בצריפין ,מרכז רפואי מאיר בכפר סבא והמרכז
הרפואי פוריה בטבריה.
מרכזים אלה נתבקשו לפעול על פי ההמלצות שגובשו
בישיבת קונצנזוס שנערכה בחסות משרד הבריאות,
האגודה למלחמה בסרטן ,ההסתדרות הרפואית,
ובהשתתפות מומחים מחו”ל .ההמלצות ניתנו ביחס
לצורך בביצוע סריקה ייעודית לגילוי מוקדם של סרטן
המעי הגס באוכלוסיה בריאה מגיל  ,50וביחס לצורך
לקיים פעילות הסברה לציבור המקצועי ולציבור הרחב
ולאתר משפחות וקבוצות בסיכון.

חודש המודעות לסרטן המעי הגס
מזה כשלוש שנים בתחילת חודש מרץ ,מכריזה האגודה
למלחמה בסרטן על פתיחתו של חודש המודעות לסרטן
המעי הגס .אירוע זה ,הנערך בישראל ,וברחבי העולם,
מוכרז באופן רשמי במסגרת מסיבת עיתונאים מיוחדת,
בהשתתפותם של מיטב המומחים בתחום מערכת
העיכול ונציגי משרד הבריאות .במהלך החודש עורכת
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האגודה למלחמה בסרטן מסע הסברה נרחב ומקיף
בכל אמצעי התקשורת והמדיה הציבוריים .מסע הסברה
זה כולל תשדירי טלוויזיה ,המיוחדים לנושא ,בעברית
וברוסית ,נטילת חלק בתשדירי רדיו שונים ,קו מומחים
פתוח בגלי צה”ל ,וכן מודעות בעיתונות ,בהיקף ארצי
ומקומי ,בשפה העברית ,הרוסית ,והערבית (עוד על
הפעילות בחודש זה ראה בפרק הסברה והדרכה בע"מ
??).
הסיסמה שנבחרה להוביל את מסע ההסברה של האגודה
למלחמה בסרטן הינה “סרטן המעי הגס ,לא רואים
אותו ,לא מרגישים בו עד שהוא מתפרץ .הגעת לגיל
 ?50אבחון מוקדם יכול להציל חיים ,כדאי להיבדק!”

הפעלת תכנית לאומית לגילוי מוקדם של
סרטן המעי הגס
משרד הבריאות נענה ליוזמת האגודה למלחמה בסרטן
והכריז על הפעלת תכנית לאומית לגילוי מוקדם לסרטן
המעי הגס .תכנית זו דומה לתכנית הקיימת זה מכבר
לאיתור סרטן השד אצל נשים והיא נחוצה נוכח העובדה
שמחלת סרטן המעי הגס היא הסיבה העיקרית לתמותה
ממחלות ממאירות בישראל וגילוי מוקדם שלה עשוי
להעלות משמעותית את סיכויי הריפוי וההחלמה.
במסגרת התכנית ,המבוצעת על ידי קופות החולים מוזמן
כל אדם מעל גיל  50לבצע בדיקות דם סמוי בצואה אחת
לשנה .לאנשים הנמצאים בסיכון גבוה ,מומלץ לבצע
בדיקת קולונוסקופיה.
במסגרת התכנית הלאומית הוצבו היעדים הבאים:
 ביצוע של בדיקת צואה לדם סמוי של לפחות 50%
מאוכלוסיית היעד בשנה.
 ירידה בתמותה מסרטן המעי הגס ב.30%-
הדיווח והמעקב ייעשו על ידי המרכז לגילוי מוקדם של
סרטן המעי הגס (מרכז התוכנית הרפואית ,המחשבים
ועובדי מינהל ומיחשוב) אשר ירכז את כל המידע המתקבל
ובאמצעות ועדת היגוי הכוללת את נציגי קופות החולים,
נציג משרד הבריאות ונציג האגודה למלחמה בסרטן ,יו”ר
ועדת ההיגוי ,פרופ’ גדי רנרט .ועדת ההיגוי תתכנס באופן
עיתי לתיאום העברת המידע בין קופות החולים והמרכז
לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס ,ולשם מעקב אחר
התקדמות התוכנית הלאומית.

שבוע המודעות לסרטן העור
כבר למעלה מארבע עשרה שנה נערך המבצע להגברת
המודעות לחשיבות מניעת נזקי שמש ואיבחון מוקדם
של סרטן העור .במבצע ניתן דגש על הדרכת הציבור
בכל הנוגע להימנעות משהיה בשמש בשעות המסוכנות
ואמצעי ההגנה למען חשיפה ‘חכמה’ לשמש ,ומודעות
לחשיבות האבחון המוקדם (ראו הרחבה על המבצע
בפרק הסברה והדרכה לציבור) .במהלך המבצע יוצאת
האגודה במסע הסברה לציבור ,מופץ חומר הסברה של
האגודה במחנות צה”ל ,בבתי ספר וכדומה ,ועומד לרשות
הציבור מערך ארצי של כ 400-תחנות בדיקה בשיתוף כל
קופות החולים .מאז תחילת המבצע עלו שיעורי האבחון
המוקדם בשיעורים ניכרים והשינוי המשמעותי שניתן
לראות בשנים האחרונות הינו ירידה בשיעורי ההיארעות
(שיעור החולים החדשים) המאובחנים בישראל בשנים
האחרונות .העלייה בשיעורי התחלואה שאפיינה את
ישראל בעשורים האחרונים פסקה ,וכעת ,כשנתקבלו
נתונים אודות שיעורי ההיארעות גם בשנים ,2002-2004
ניתן לומר כי שיעורי המלנומה גם בגברים וגם בנשים
החלו לרדת.

תכנית גילוי מוקדם
האגודה מעודדת הגשת הצעות בתחום הגילוי המוקדם.
במסגרת פעילות הועדה לגילוי מוקדם אושרו השנה
למימון התכניות להלן:
פרופ’ נ .ארבר ממרכז רפואי תל אביב -
האם נשאי  E1317Qבגן ל APC-נמצאים בסיכון מוגבר
לשאתות מערכת העיכול.
ד”ר ו .מיינר מבי”ח הדסה עין כרם -
נוירופיברומטוזיס בישראל :תכנית לאבחון ,ניטור
וטיפול מוקדם.
ד”ר י .לכטר ופרופ’ ר .אליקים מהטכניון -
גילוי מוקדם ומניעה של סרטן הלבלב המשפחתי.
ד”ר ת .אלוייס מבי”ח הדסה עין כרם -
בדיקות שד לנשים במקומות עבודה באזור ירושלים
פרופ’ א .פרידמן ממרכז רפואי שיבא -
תכנית גילוי מוקדם של סרטן הלבלב בנשאי מוטציות
בתאי האב בגן BRCA2
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שיקום ורווחה
ימי עיון לציבור הרחב
ימי עיון בנושאים שונים מאורגנים על ידי מחלקת שיקום
באגודה למלחמה בסרטן בתדירות גבוהה ומתמקדים
בנושאים שונים ביחס למחלות הסרטן ,כגון :דרכי הטיפול,
תופעות לוואי ואספקטים שונים ביחס להתמודדות
החולה ובני המשפחה עם המחלה .ההדים החיוביים
שקיבלנו בתום ימי העיון ,מחזקים את החשיבות  והצורך
להמשיך ולקיים מדי שנה ימי עיון לקהל חולי הסרטן ובני
משפחותיהם.

לראשונה :יום עיון לחולי סרטן הריאות
ובני משפחתם
יום עיון לחולי סרטן הריאות התקיים בסוף נובמבר
בבית האגודה למלחמה בסרטן והשתתפו בו כ120-
חולים ובני משפחותיהם אשר שמעו הרצאות מפי
המומחים המובילים בתחום .דר’ מאיה גוטפריד הרצתה
בנושא" :שלבי המחלה והטיפול של סרטן הריאות”,
דר’ מילטון סאוטה אשר הרצה בנושא “הטיפול הכירורגי
בסרטן הריאות” ,פרופ’ עינת אבן ספיר הרצתה בנושא:
” PET CTבסרטן הריאות” והפסיכולוגית רונית פלמון
הציגה את “ההיבטים הפסיכולוגים בהתמודדות עם
מחלת הסרטן” .לאחר ארוחת הצהריים התקיים פאנל
מומחים לשאלות ותשובות בשיתוף המרצים מיום
העיון .יום העיון התקיים באדיבות חב’ רוש פרמצבטיקה
ישראל בע”מ.

יום עיון לחולי סרטן המעי הגס
בחודש מרץ  ,2006חודש המודעות לסרטן המעי הגס,
התקיים בכפר המכביה יום עיון לחולי סרטן המעי הגס
ולבני זוגם .ביום העיון השתתפו כ 400-חולי סרטן ובני
משפחותיהם שהגיעו מכל רחבי הארץ .את יום העיון הנחה
דר’ אריה פיגר ,מהמערך האונקולוגי במרכז הרפואי תל
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אביב .פרופ’ דן אדרקה מהמרכז הרפואי “שיבא” נשא
הרצאה בנושא ”:גידולי המעי הגס  -איך הם נגרמים -
היבטים גנטיים ומשפחתיים” .דר’ ברוך ברנר מהמרכז
הרפואי רבין ,קמפוס בילינסון הרצה בנושא ”:הטיפול
המשלים בסרטן מעי גס ראשוני” .דר’ אילה הוברט
מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם ,נשאה הרצאה בנושא”:
הטיפול בסרטן מעי גס גרורתי” ודר’ מיה גיפס ,מהמרכז
הרפואי שערי צדק הרצתה בנושא ”:הגישה לשיפור
איכות החיים של החולה האונקולוגי .לאחר ההרצאות
נערך מופע “נשארים בחיים” עם יעל קפיטולניק ,לאחריו
התקיימה ארוחת הצהריים ובסיום האירוע פאנל מומחים
השיב לשאלות הקהל .יום העיון התקיים בדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לחולי לימפומות ולוקמיות
יום עיון לחולי לימפומות ולוקמיות התקיים בחודש
אפריל בכפר המכביה .ביום העיון השתתפו מאות
חולים ובני משפחותיהם .האירוע מתקיים אחת
לשנה וההתעניינות בו הולכת וגדלה .את יום העיון
הינחה פרופ’ ז’יל לוגסי ,יו”ר האיגוד  הישראלי להמטולוגיה
ועירויי דם .דר’ אברהם אביגדור מהמרכז הרפואי “שיבא”
הרצה בנושא”:גורמי סיכון להתפתחות לימפומותCLL ,
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ולויקמיות חריפות” ,פרופ’ דינה בן יהודה מהמרכז הרפואי
הדסה עין כרם נשאה הרצאה בנושא“ :הטיפול בלימפומות
 הווה ועתיד” ,פרופ’ עופר שפילברג מן המרכז הרפואירבין ,קמפוס בילינסון הרצה בנושא”:הטיפול בלויקמיות
 הווה ועתיד” ,ודר’ מירי כהן מן המרכז הרפואי רמב”ם  הביאה בפני המשתתפים את“ :הדרכים להתמודדות עם
מחלת הסרטן” .לאחר הופעתה המיוחדת ומלאת ההומור
של האמנית ענת ברזילי וארוחת צהריים ,התקיים פאנל
לשאלות ותשובות .יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

הסרטן” מפי דר’ מיכל בראון מהמרכז הרפואי הדסה עין
כרם“ ,הפרעות שינה” מפי דר’ תמר שוחט מאוניברסיטת
חיפה“ ,פעילות גופנית לחולי סרטן  -הכל בידינו וברגלינו”
מפי דר’ נעמה קונסטנטיני ממרכז הדסה אופטימל
ירושלים ,ו”חושים ,חושניות ומיניות” מפי הגב’ גילה ברונר
מהמרכז הרפואי שיבא .לאחר ארוחת הצהריים התקיים
פאנל מומחים בהשתתפות המומחים שהרצו והצטרפו
אליהם דיאטנית ואחות אונקולוגית .יום העיון התקיים
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לנשים צעירות המתמודדות
עם סרטן השד
לקראת חודש המודעות לסרטן השד שצויין בישראל
ובעולם במהלך חודש אוקטובר ,ערכה האגודה למלחמה
בסרטן ,יום עיון ייחודי לנשים צעירות ,עד גיל 40
המתמודדות עם סרטן השד .מטרת יום העיון הייתה
להעביר לחולות הצעירות מידע על החידושים והעדכונים
בנושא ונערכו בו הרצאות מגוונות בנושאים כגון חידושים
ועדכונים בגנטיקה וסרטן השד ,סרטן השד וזוגיות,
שיחזור שד כחלק מהטיפול אצל נשים צעירות ,בריאות
מיניות ואינטימיות בזמן ההתמודדות עם המחלה וטיפולי
פוריות ושימור הפוריות אצל נשים עם סרטן השד .בנוסף,
בחלקו האחרון של יום העיון נערך פאנל מומחים מורחב
לשאלות ותשובות בהשתתפות כל המרצים מיום העיון
וכן דיאטנית ופיזיותרפיסטית .יום העיון התקיים באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ ,באמצע
ספטמבר ,בבית האגודה למלחמה בסרטן ,בית מטי -
לזכרה של מטילדה רקנאטי ז”ל.

לראשונה :יום עיון מיוחד שהוקדש כולו
לנושא איכות החיים בקרב חולי סרטן
לראשונה ערכה האגודה למלחמה בסרטן יום עיון תחת
הכותרת“ :מוסיפים איכות חיים לחיים  -לחולי סרטן” אשר
הוקדש כולו לתחומי הקשורים באיכות החיים של החולים
המתמודדים עם מחלת הסרטן .יום העיון התקיים בחודש
מאי בכפר המכביה בהנחייתה של דר’ פרידה ברק,
מנהלת היחידה האונקולוגית במרכז הרפואי ברזילי
והשתתפו בו כ 350-איש .ההרצאות אותן שמעו
המשתתפים היו“ :איכות חיים לחולי סרטן המקבלים
טיפול פעיל” מפי דר’ מיה גיפס מהמרכז הרפואי שערי
צדק“ ,אנמיה ואיכות חיים” מפי דר’ דורית בליקשטיין
מהמרכז הרפואי רבין ,קמפוס בילינסון “הקו הדק בין שם
פרטי ומשפחתי  -ההתמודדות המשפחתית עם מחלת

כנס ארצי למנותחי גרון
בתחילת יולי התקיים בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן ,הכנס הארצי של מנותחי הגרון ,בו השתתפו
כ 50-מנותחים ובני משפחותיהם שהגיעו מכל רחבי
הארץ .יום העיון התקיים בהנחיית הגב’ פרידה קורנברוט,
קלינאית   התקשורת ואחראית תחום שיקום הדיבור
באגודה למלחמה בסרטן .המנותחים   נפגשו זה עם
זה ,ערכו היכרות “על כוס קפה” ושמעו את ההרצאות:
“הדרך לגרון עוברת דרך הפה” מפי דר’ אלי רונן ,רופא
ראשי “כללית סמייל ש.ל.ה”“ ,תקשורת בין תנועה לנפש
ולגוף”  -התעמלות ע”י הגב’ זיוה פלד ,ו”חידושים  בסל
הבריאות ובציוד הנלווה” מפי הגב’ פרידה קורנברוט.
התגובות שהתבלו לאחר הכנס היו נלהבות ונרגשות הן
בע”פ והן בכתב.
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השתלמויות לאנשי מקצוע
האגודה למלחמה בסרטן ,הינה מוסד מוכר ע”י
משרד החינוך לצורך גמול השתלמות .ההשתלמויות
המקצועיות הן חלק מפעילות האגודה למלחמה בסרטן
להכשרת אנשי מקצוע בתחום הייחודי של טיפול בחולי
סרטן ובני משפחותיהם.

סדנה לרדיותרפיסטים במכוני ההקרנות
בבתי החולים
התקיימו מספר מפגשים בבתי החולים :רמב”ם,
איכילוב ,בילינסון ותל השומר .הסדנה בהנחייתה של
פרופ’ לאה ביידר ובהשתתפות לבנה כהן ועליזה יפה
מצוות מח’ השיקום באגודה .מטרת המפגשים היתה
לתת לטכנאי הרדיותרפיה ,ידע ראשוני ובסיסי בתחום
הפסיכואונקולוגיה וזאת כדי לאפשר בעתיד ,קיום
השתלמות מובנית שתתן כלים להתמודד עם הקשיים
הנפשיים בהם הם נתקלים במפגשיהם עם חולי הסרטן.

פורום עו”סיות אונקו-פדיאטריות
פורום עובדות סוציאליות העובדות בבתי החולים ברחבי
הארץ ,הוקם בחודש מאי .קבוצת עניין מקצועית זו
תעסוק בנושאים חשובים לעבודתן כמו :כלים הוליסטים
בעבודה טיפולית עם ילדים ומתבגרים חולי סרטן או טיפול
במתבגרים בזמן מחלה מאיימת על החיים ועוד .המפגש  
הפותח ,התקיים בבית האגודה למלחמה סרטן באמצע
מאי והשתתפו בו עובדות סוציאליות מן המחלקות
לאונקולוגיית ילדים מבתי החולים השונים מכל הארץ.
את האגודה ייצגו לבנה כהן וזהבה כץ ממחלקת השיקום
והרווחה.

ו” wellnessתל אביב” נערכו עבור הצוותים המקצועיים.
את האגודה ייצגו אורית שפירא ורחל אופיר .במפגשים
דנו בהידוק הקשרים בהעברת מסרים מקצועיים והעלאת
סוגיות טיפוליות.
ביזמת רחל אופיר ,עו”ס מחוז הדרום של האגודה ,התקיים
מפגש מקצועי בנושא“ :זכויות חולי הסרטן” שהשתתפו
בו  נציגי המוסד לביטוח לאומי בבאר שבע ,יועץ מס ועו”ס
מהמכון האונקולוגי במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע.
מפגשים מקצועיים נוספים נערכו במרכזים הרפואיים
תל השומר ובילינסון ,עם צוות המוסד לביטוח לאומי
וצוות האגודה .את האגודה ייצגה אורית שפירא .מטרת
המפגשים הייתה הידוק הקשרים  וייעול הגשת הטפסים
של חולי הסרטן לביטוח הלאומי.

‘יד להחלמה’

מפגש “נשי אישי -כולן מנצחות”
מפגש מיוחד שהוקדש להעצמת נשים אשר התמודדו
במחלת הסרטן התקיים בתחילת אפריל במלון “דן אכדיה”
בהרצליה לקבוצה מתנדבות “יד להחלמה” .המפגש
נערך באדיבות חב’ “רוש פרמצבטיקה” ובמסגרתו
הוזמנו כ 30-ממתנדבות “יד להחלמה” ליומיים של כיף
והעצמה .במשך יומיים אלו הן נהנו ממפגשי היכרות
וגיבוש ,מתכנית אמנותית “עושים תזמורת סמבה” עם
אהרל’ה קמינסקי ,משיעור יוגה ,סדנת אבחון בצבעים
ומפגישה מרגשת עם שחקניות הכדורסל מקבוצת
“אנדה רמת השרון” .מטעם האגודה השתתפה הגב’
לבנה כהן ,מנהלת אגף השיקום והרווחה.

קידום שירות הייעוץ מיני לחולי סרטן
מטעם האגודה למלחמה בסרטן

דין וחשבון לשנת 2006

ליויה כסלו ,יועצת המיניות באגודה ,קיימה הכשרת צוותים
במרכזים הרפואיים השונים ברחבי הארץ :בני ציון ,הלל
יפה ,הדסה עין כרם ומעון קלור במטרה לסייע לצוותים
המטפלים בחולי הסרטן להעלות את נושא המיניות
ודימוי הגוף של החולים על אף רגישותו ולהתייחס אליו
כחלק בלתי נפרד מהתערבות הטיפול .הסדנאות כללו
דיון אודות קשיים ,עמדות ומיתוסים בנושא מיניות וסרטן,
הקניית ידע רלבנטי והצגת אופציות טיפוליות .בשל
הביקוש הרב לסדנאות אלה ,הכוונה להמשיך ולהרחיב
את פעילות ההכשרה לצוותים נוספים.
מפגשי יעדים מקצועיים של “מעגן” באר שבע ,ירושלים

הכנס השנתי של מתנדבות
“יד להחלמה”
הכנס השנתי של מתנדבות “יד להחלמה” התקיים גם
השנה ,במלון “דן כרמל בחיפה” ,באמצע חודש מאי
באדיבות חברת טבע .בכנס השתתפו כ 70-מתנדבות
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וכן חלק מן הצוותים של אחיות  -עו”ס מתאמות
הטיפול בסרטן השד במרכזים הרפואיים ברחבי הארץ.
המתנדבות הגיעו מכל רחבי הארץ ונהנו מיומיים של  
הרצאות ופעילות אינטראקטיבית .מר חיים מזרחי ,נשיא
מועצת החגורות השחורות“ ,שוטוקאן ישראל” ,פתח את
הכנס בפעילות של שילוב אנרגיות פנימיות “צ’י”.
דר’ הדסה גולדברג נשאה שתי הרצאות“ :הפרופיל
הגנטי של הגידול כאמצעי לקביעת הטיפול המרבי
בסרטן השד” ו”עדכונים בטיפול ההורמונלי בסרטן
השד” .דר’ סיגל סדצקי הרצתה בנושא“ :טלפונים
סלולאריים והתפתחות סרטן” ודר’ גיל גולדצוויג נשא
הרצאה בנושא”:בן הזוג תומך/נפגע לנשים עם סרטן
השד” .לפנות ערב התקיים מפגש חברתי ולאחר ארוחת
הערב ,התקיים ערב תופים וריקודי בטן בהנחייתו של
“דרור” .למחרת ,לאחר התעמלות הבוקר עם זיוה פלד,
מתנדבת “יד להחלמה” וארוחת בוקר  ,שמעו המתנדבות
הרצאות נוספות“ :חידושים בטיפול האונקולוגי” מפי
דר’ בלה קאופמן“ ,התמודדות ילדים עם מחלת הסרטן
אצל אימם” מפי דר’ מירי כהן ו”זכות החולה למידע
רפואי  -סוגיות אתיות” מפי עו”ד מאיה פלד-רז .סדנה
עם פרופ’ לאה ביידר חתמה את הכנס .לאחר ארוחת
הצהריים ,נפרדו המשתתפות כשהן מלאות התרגשות
ושבחים על הכנס ובברכת“ :להתראות בשנה הבאה”.

תגבור ביקורי הבית לחולי סרטן באזור הצפון
ביוזמת יו”ר סניף קריית שמונה והגליל העליון
גב’ רות שוורץ החלה לפעול בשנת הלימודים הנוכחית
קבוצת סטודנטים לעבודה סוציאלית אשר יסייעו
בביצוע ביקורי בית ,במענה טלפוני ובחונכות חולי סרטן
ובני משפחותיהם ברחבי האזור .הסטודנטים יפעלו
בהתנדבות מלאה בגיבוי מנהלת החוג דר’ שירה הנטמן
ובהדרכתה של עו”ס מחוז הצפון אריאלה ליטביץ.

שיתוף פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן  
לבין ארגון “ידידות”
בחודש אפריל נוצר שיתוף פעולה בין ארגון “ידידות” האחראי
על מעורבות חברתית של סטודנטים ,מתנדבים ומלגות,
בשיתוף עם קרנות וארגונים שונים הזקוקים   למתנדבים
במסגרת תרומה לקהילה ,לבין האגודה למלחמה בסרטן.
ארגון “ידידות” קלט השנה סטודנטיות מלגאיות מקרנות
“מפעל הפיס” ופנה אלינו בכדי שנאפשר להן לקיים
את הפעילות ההתנדבותית במסגרת האגודה למלחמה
בסרטן .עד כה ,קלטנו  20סטודנטיות הפועלות במספר
מסלולים .רובן מתנדב במכון ההקרנות במרכז הרפואי תל
אביב ,בליווי ותמיכה בחולים בודדים ובמשפחות בהן ישנו
חולה סרטן .הסטודנטיות  מקבלות  ליווי מקצועי  ותומך
ע”י עו”ס דליה שטרן ,ממח’ השיקום באגודה ובמקביל יש
בקרה על תפקוד הסטודנטיות במסגרת התנדבותן.

סדנאות למתנדבות חדשות בארגון
“יד להחלמה”

“מעגן” באר שבע

שתי סדנאות נערכו השנה למתנדבות חדשות נערכה
בהנחיית פרופ’ לאה ביידר והגב’ לבנה כהן .המשתתפות
בסנדאות הינן מתנדבות חדשות שנקלטו לאחרונה
בשורות “יד להחלמה”.

ל”מעגן” באר שבע ,שהינו מרכז תמיכה לחולי סרטן
ובני משפחותיהם המופעל בשיתוף פעולה עם האגודה
למלחמה בסרטן ,הוצמד סטודנט מתנדב של האגודה
האחראי על קיום חוג מחשבים במקום.

מפגשים ,הרצאות ופעילויות לרווחת
חולי הסרטן

בנות שירות לאומי למען חולי הסרטן

פעילויות “בית נתן” ,מרכז משאבי בריאות
ותמיכה לנשים חולות סרטן ,בתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן

בסוף פברואר נערך נופש הבראה ועיון לנשים דתיות
המתמודדות עם מחלת הסרטן מטעם בית נתן בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן .הנופש התקיים בכפר אלמוג
בצפון ים המלח במהלכו נערכו הרצאות ,מפגשים
מיוחדים ,סדנאות אומנות ,התעמלות ,תמיכה ,רוחניות
והעשרה ,רפואה משלימה ,ריקודי עם ,שירה בציבור וטיול
ג’יפים.

בבתי החולים סורוקה בבאר שבע וברזילי באשקלון,
פועלות בנות במסגרת שירות לאומי ,במימון האגודה
למלחמה בסרטן .הבנות מסייעות לצוות הפרא רפואי
כמו גם  סיוע לחולים ולבני משפחותיהם .הימצאות בנות
השירות הלאומי חשובה לשיפור איכות השירות הניתן
לחולי הסרטן ומשפחותיהם.

נשים וסרטן  -קבוצות תמיכה מיוחדות
לצעירות שחלו בסרטן
נשים רבות בישראל מתמודדות עם מחלות הסרטן
השונות כגון סרטן השד ,סרטן צוואר הרחם ,סרטן
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השחלות ועוד .לעיתים ,הפגיעה עשויה להיות בלתי
הפיכה ,לגרום לנזקים ביכולת האישה להרות או לבייץ
ובמקרים מסוימים אף להביא לאובדן הפוריות .האגודה
למלחמה בסרטן ,פתחה השנה במספר אזורים בארץ,
קבוצות תמיכה מיוחדות המיועדות לנשים צעירות
המתמודדות עם מחלת הסרטן .כל קבוצה עוסקת
בקשיים הרגשיים והסביבתיים עימם מתמודדות החולות
הצעירות ,ומהווה משענת ומקור תמיכה ,ומעניקה להן
הדרכה ומידע .ההצטרפות לקבוצות הינה ללא תשלום.
הקבוצות מיועדות לנשים צעירות בגילאי  30-45שחלו
ומתמודדות עם מחלות הסרטן השונות ונפתחו במספר
אזורים בארץ .באזור המרכז נפתחה קבוצה בהנחייתן
של העובדות הסוציאליות של האגודה ,רחל אופיר
ואורית שפירא ובאזור הצפון נפתחה קבוצה בהנחייתן
של העובדת הסוציאלית של האגודה למלחמה בסרטן,
אריאלה ליטביץ’ ושל טטיאנה גלייסר מהמכון
האונקולוגי במרכז הרפואי רבקה זיו בצפת.

סדנת בישול לחולי סרטן
האגודה למלחמה בסרטן ערכה סדנת בישול ייחודית
המיועדת לאנשים המתמודדים עם מחלת הסרטן .הסדנה
פותחה ומועברת על ידי אילת ברק ,שף ועובדת סוציאלית
במקצועה ועל ידי לימור בן חיים ,דיאטנית המתמחה
בתזונה לחולים .סדנת הבישול של האגודה למלחמה
בסרטן הינה הזדמנות להפוך את העיסוק ב”מזון בריאות”
לחוויה צבעונית ריחנית וטעימה .האגודה מימנה את
הסדנא ,לרבות מוצרי המזון בהם נעשה שימוש ,והיא
כללה שלושה מפגשים בני שלוש שעות שנערכו במטבח
גדול אשר נתרם למטרה זו באדיבות “פור שף”.

צילום :אופיר נחום

בקרוב :קבוצת תמיכה באזור הצפון
לחולי לימפומה
עם המעבר למשכן החדש של סניף חיפה עתידה לפעול
במקום קבוצת תמיכה איזורית לחולי לימפומה .את
הקבוצה תנחה עו”ס מחוז הצפון אריאלה ליטביץ.

קבוצת תמיכה לחולי סרטן המעי הגס
קבוצת תמיכה לחולים המתמודדים עם סרטן המעי
הגס ממשיכה את מפגשיה בהנחיית אורית שפירא,
ארזה אשכנזי ופרופ’ שולמית קייטלר .במהלך המפגשים
השתתפו מרצים אורחים ,כמו :ליויה כסלו ,יועצת המיניות
באגודה למלחמה בסרטן.

“- ”look good- feel better
"להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר”

דין וחשבון לשנת 2006

המתכונים שנלמדו בסדנא משלבים מנות קלות להכנה
יום יומיות עם מתכונים חגיגיים ומורכבים יותר ובכך
נתנה הסדנא מענה למגוון סיטואציות העומדות בפני
המתמודדים עם המחלה בחיי היום יום .בסדנא השתתפו
 14חולי סרטן ,מכל רחבי הארץ ,בסכום סמלי עבור שלושת
המפגשים .במהלכם נפתחה אפשרות לפעילות המשלבת
מפגש ,שיחה ,קבלת מידע והרבה הנאה של בישול.

סדנאות טיפוח יופי לנשים הנמצאות
בשלבי ההתמודדות שונים של
מחלת הסרטן ממשיכות להתקיים
במרכזים הרפואיים השונים ברחבי
הארץ ובבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן.
פרוייקט אותו יזמה ומנהלת בהתנדבות דר' פרנסין
רובינסון ,מתנדבת "יד להחלמה" ,במסגרתו מתקיימות
הסדנאות כוללות לימוד איפור מעשי של כל אחת ואחת
מהנשים וכל זאת תחת חסותה של האגודה למלחמה
בסרטן ותרומה של חברת האיפור והקוסמטיקה איל
מקיאג’ .חברת איל מקיאג’ נרתמה לפנק את קבוצת
הנשים במסגרת פרויקט “להיראות טוב  -להרגיש
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טוב יותר” בכך שהיא תורמת את המוצרים לסדנאות
ומאפרות מקצועיות מטעם החברה המעבירות את
הסדנאות באופן מקצועי ,לבבי ויוצרות סביבה מפנקת
ותומכת .האווירה מאפשרת לנשים להתנסות בתחושה
לפיה בכל שלב ניתן ואפילו רצוי להיראות טוב כי זה
מאפשר לחוש טוב הרבה יותר .פרויקט “להראות טוב...
להרגיש טוב יותר” מתקיים במרכזים רפואיים רבים
ברחבי הארץ .במסגרת הפרוייקט העבירה אורית שפירא
לקבוצת קוסמטיקאיות ,סדנה בנושא התמודדות עם
מחלת הסרטן ועם המטופלים .הפרויקט מתקיים בסיוע
חברות קוסמטיקה ,קוסמטיקאיות וספרים מתנדבים.
במהלך החודשים האחרונים נערכו סדנאות הפרויקט
“להראות טוב ...להרגיש טוב יותר” במסגרת שיתוף
פעולה מיוחד עם סוכנות האיפור “ירין שחף” במרכז
התמיכה “חזקים ביחד  -וולנס קומיניטי” ,במרכזים
הרפואיים לניאדו ,קפלן וברזילי .בראשית ספטמבר
נערכה סדנא נוספת בסניף האגודה למלחמה בסרטן
בדימונה .יזמה ומפעילה בהתנדבות את הפרויקט
דר’ פרנסין רובינסון ומטעם האגודה מסייעות לה
ליויה כסלו וסילביה אלשוילי.

יום כייף לנשים המטופלות במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי קפלן
בתחילת אוגוסט נערך יום כייף מיוחד ומלא אופטימיות
ותקווה לנשים המטופלות במרכז הרפואי קפלן ברחובות.
לאורך היום נערכה סדנת יוגה צחוק ,סדנת איפור רפואי
של פרויקט “להיראות טוב להרגיש טוב יותר” ,נערכה
אחרות צהריים למשתתפות ,התקיימה הרצאה בנושא
“עירום האישה באמנות” ,נערכה סדנת קשירת מטפחות
ולסיום התקיימה סדנת מגע ושיאצו.

פעילות למען ילדים חולי סרטן
מפגשי הורים לילדים המתמודדים
עם גידולי מוח

דר’ מיכל שדה ,נוירו-פסיכו-אונקולוגית ,מומחית
לילדים ונוער ,מסייעת מטעם האגודה למלחמה בסרטן
בתמיכה בתהליך החזרה של הילדים החולים לאחר
תהליך האשפוז לקהילה ,למשפחה ,לבית ספר ולחברים.
הפעילות מתרכזת בעיקרה בתמיכה בצוות בית הספר
והדרכת המורים בעבודתם עם הילד שאובחן עם גידול
ממאיר במוחו .במקביל נערכות פגישות עם ההורים כדי
לתמוך בהם בתהליך השילוב חזרה במסגרות השונות.
המפגש עם ההורים נעשה בשלבים הראשונים של גילוי

המחלה והם מוזמנים להיפגש ולשוחח עם דר’ שדה בכל
נושא ובכל שלבי המחלה .מפגשי הורים לילדים הסובלים
מגידול בראש בהנחיית דר’ שדה נערכים בבית מטי ,בית
האגודה למלחמה בסרטן ,ופתוחים להורים שילדם אובחן
לאחרונה עם גידול בראש ,כמו גם להורים “ותיקים”.
ההתערבות בבית הספר נעשית אחר מפגש של הצוות
הפסיכו-סוציאלי מבית החולים שבו מטופל הילד עם
צוות בית הספר ובתיאום עימו .כחלק מעבודתה עם צוות
בית הספר ,ד”ר שדה מגיעה לועדות השילוב הנערכות
בועדת החינוך,כדי להציג את קשייו ויכולותיו של הילד
ולהנחות את הגורמים כיצד ניתן לסייע לו בקהילה.
עבודתה בכל הארץ ,בכל בתי החולים בהם מטפלים
בילדים עם גידולים סרטניים במוח ,נעשית כשירות
מטעם האגודה למלחמה בסרטן.

נופש המשפחות המסורתי לילדים חולי סרטן
ובני משפחתם מכל הארץ
כמדי שנה ,ערכה האגודה נופש ייחודי למשפחות בהן ילד
חולה סרטן במלון שפיים .לנופש הגיעו כ 150-משפחות
של ילדים ,יחד עם כל בני משפחתם ,האחים וההורים,
מכל רחבי הארץ ,משפחות של יהודים וערבים ,דתיים
וחילוניים ,עולים חדשים וילידי הארץ ,רבות מהן משפחות
ברוכות ילדים .המשפחות השתתפו בבילוי בפארק המים
ובפארק המוטורי ונסעו
לביקור בספארי .כמו
כן ,נהנו הילדים ההורים
מתכנית
והאחים,
ומלינה
אמנותית
וכלכלה מלאה במלון
שפיים למשך  4ימים.
בנופש השנה התארחו
אומנים ,בדרנים וכן
נערכו מגוון פעילויות
לילדים ולבני משפחתם
לאורך כל היום ,שאורגנו
בהתנדבות על ידי מוטי וגנר ,מנהל הרווחה של ועד
עובדי חברת החשמל במחוז צפון ,בסיוע המפיק
אהר’לה גלעדי .בין הפעילויות הראויות לציון :מפגש
מרגש עם שחקני מכבי חיפה ,מופע של שרל’ה שרון,
עוזי פוקס ,להקת הצרובים ,רינת גבאי ,שימי תבורי
ננסי ברנדס ועוד .במהלך הנופש קיבלו הילדים החולים,
ההורים ואף האחים והאחיות מגוון רחב של מתנות אשר
נתרמו לפרויקט באדיבות :מפעל הפיס ,שטראוס עלית,

צילום :יוסי וייס.
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אגיס הפצה ,מי עדן ,תשר בע”מ ,סליק רוד סלסלות
קש ,חלבלין קוסמטיקה ,גייד קוסמטיקה ,לומדיה
מערכות בע”מ ,אקספרס אריזות ,וקסמן ממתקים
וחברת אינטרקוסמא .הנופש מהווה הזדמנות מיוחדת
למשפחות בהן ילד חולה סרטן לקחת פסק-זמן מהמאבק
במחלה ,המתח והחרדה הנלווים לטיפולים הקשים,
והזדמנות לבלות יחד כמשפחה .חולה סרטן במשפחה,
במיוחד אם הינו ילד ,זקוק למרבית הכוחות של הוריו .כל
מערכות החיים מתרכזות סביב המחלה ,ושאר המרכיבים
של חיי המשפחה נדחקים הצידה ולעיתים אף מוזנחים.
האחים הבריאים במשפחה סובלים ,ומצוקת ההורים
גדולה .האגודה שמה לה למטרה לדאוג לילד החולה
ולמשפחתו המתמודדת עמו ,לאפשר להם פסק זמן
מהמחלה והטיפולים ,ולהעניק למשפחה כולה מספר ימי
נופש ביחד .פרויקט זה ,מתאפשר בזכות תרומות הציבור
לאגודה למלחמה בסרטן ,הנאספות במבצע “הקש בדלת
 ניצוץ של תקווה” וביוזמות התרמה נוספות בעזרתן אנויכולים לתמוך כספית בחולי סרטן נזקקים ,לסייע לילדים
חולים בהשלמת חומר הלימודים ,לפעול לעדכון ושיפור
דרכי הטיפול והשיקום ועוד.

פרוייקט “”IMPACT
קרן  IMPACTהינה קרן מלגות של האגודה למען החייל
הניתנת לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בצה”ל.

מלגת  IMPACTמוענקת לסטודנט או סטודנטית ,ששירתו
בצה”ל הנושאים תעודת לוחם ,המתחייבים לבצע פעילות
התנדבותית בקהילה .לאחר קבלת אישור על ידי האגודה
למען החייל בישראל שיזמה ומממנת את הפרויקט פונה
הסטודנט למקום ההתנדבות על פי בחירתו .מחלקת
השיקום והרווחה של האגודה מפנה את הסטודנטים
למספר אפשרויות שיבוץ :סיוע לאנשים בודדים חולי
סרטן ,לילדים חולי סרטן   ,סיוע לילדים בריאים שאחד
מהוריהם חולה בסרטן ,לאחים בריאים לילדים חולי
סרטן או סיוע הנדרש במחלקות האונקולוגיות השונות.
מחלקת השיקום והרווחה דואגת לקיום הפעילות באופן
שוטף ,שמירה על קשר מול הסטודנט והגורמים הנוספים,
מתן דיווח ל IMPACT-ומעניקה “אוזן קשבת” לכל בעיה
שמתעוררת במהלך הפעילות .את הפרוייקט מרכזת
מטעם האגודה העו"ס דליה שטרן.

כנס “אימפקט לקהילה”
בחודש אוקטובר נערך כנס “אימפקט לקהילה” בבית
האגודה למען החייל בתל אביב .בכנס זה השתתפו
כ 350-סטודנטים חדשים שהצטרפו לפרוייקט .בכנס
הציגה דליה שטרן ,רכזת הפרוייקט באגודה מצגת
מיוחדת בנושא הפרוייקט ותרומתו הרבה והחשובה לחולי
הסרטן בישראל .כמו כן ,במסגרת הכנס נבחרו ארבעה
סטודנטים שהצטיינו בפעילותם ההתנדבותית .ביניהם,

שחקני מכבי חיפה ביקרו בנופש המשפחות לילדים
חולי סרטן שארגנה האגודה למלחמה בסרטן
שחקני מכבי חיפה ביקרו בנופש המשפחות לילדים חולי
סרטן שארגנה האגודה בהשתתפות משפחות ילדים חולים,
ביחד עם כל בני המשפחה שלהם ,האחים וההורים ,מכל רחבי
הארץ .המשפחות כולם התרגשו לפגוש את שחקני הקבוצה
שבאו לבקר בנופש והעניקו לכולם חתימות.

דין וחשבון לשנת 2006

צילום :יוסי וייס.
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הסטודנט נפתלי איתן שהתנדב לסייע לילד בן  ,13בן
יחיד לאם חולת סרטן .אבי הילד ,חי בחו”ל .בעקבות
מחלת האם ,חלה התדרדרות בהתנהגות הילד ,הוא ירד
בהישגיו הלימודיים והחל להתרועע עם נערים מבוגרים
ממנו שהשפיעו עלו באופן שלילי .הוא החל לעשן סיגריות
ועלה החשש כי הוא משתמש בסמים .בתקופה קשה זו
נכנס איתן לתמונה :הוא יצר קשר טוב עם הילד ,הצליח
להתקרב אליו ולהשפיע עליו באופן חיובי .הוא ניתק את
הילד מן הסביבה השלילית בה הוא היה נמצא כשלקח
אותו מספר פעמים בשבוע ,אל הקיבוץ בו התגורר.
הוא יזם עריכת חגיגת בר מצווה לילד (אמו לא יהודיה)
באמצעות איסוף תרומות לאירוע ויצר קשר הדוק עם
הגורמים המטפלים בילד בקהילה ובבית הספר .בזכות
הקשר החזק שיצר איתן עם הילד ,הוא נחשב כ”מתווך”
בין הילד לבין הצוות המטפל בו וגרם ליציאתו של הילד מן
המשבר אליו נקלע .הילד שהיה לא מקובל בכיתתו ,הפך
להיות פתוח ,סובלני חברתי ומעורה בחברת ילדי כיתתו.
פרוייקט “אימפקט לקהילה” סיים את שנת פעילותו
השנייה .השנה התנדבו כ 90-סטודנטים בפריסה ארצית,
גידול משמעותי בהשוואה לשנה שעברה .בנוסף לליווי
השוטף של רכזת הפרויקט ,התקיימו מספר מפגשים
קבוצתיים ,מפגש בכל מחוז ,בהם ניתנה “במה” לכל
סטודנט לספר על אופי פעילותו ולשתף את הקבוצה
בחוויות המיוחדות שחווה ,בקשיים בהם נתקל,
בהתלבטויות ,בהנאה ובסיפוק שחווה .הצוות המקצועי
העניק לסטודנטים כלים לקראת הפרידה הצפויה בין
הסטודנט  לבין נשוא פעילותו .חלק מן הסטודנטים הביעו
את רצונם להמשיך בפרויקט גם בשנה הבאה (לחלקם
תהיה זו השנה השלישית) וההדים החמים מן השטח
מדגישים את משמעותו הרבה של פרויקט חשוב זה.

תיאטרון הכרכרה העלה פסטיבל הצגות
בהשתתפות ילדים חולי סרטן
פרויקט תיאטרון הכרכרה ,הפועל כארבע שנים בירושלים
במימון האגודה למלחמה בסרטן ,מאפשר לילדים חולי
סרטן המטופלים במרכז הרפואי הדסה עין כרם להשתתף
בהצגות ובחוגי משחק ביחד עם בני משפחתם ,ילדי כתתם
הבריאים וילדים חולים במחלות קשות אחרות .בסוף
נובמבר  2005ערך הפרויקט בבימויים של בני המשפחה,
מורות וגננות של הילדים החולים ובייעוץ אמנותי של
הבמאי ארז משולם ,פסטיבל ייחודי הנקרא“ :מעגלים
שקופים של כוח” ,בהשתתפות ילדים חולים הנמצאים
בטיפולים וילדים שהחלימו והיו שותפים לפרויקט בזמן

מחלתם בעת אשפוזם בבית החולים .מטרת האירוע היא
שילדים שהחלימו ומשפחות שחזרו לשגרה יתנו כוח
ותיקווה למשפחות ולילדים החדשים אשר מתמודדים
עם מחלתם היום .בנוסף התקיים במסגרת האירוע מפגש
מיוחד במינו ,במסגרתו משפחות יהודיות וערביות ביחד
על אותה במה נותנות יד וכוח להחלמה מלאה ולשיתוף
פעולה פורה בעתיד” .הפסטיבל התקיים בהיכל התרבות
בגבעת זאב בירושלים ,והכניסה אליו הייתה חופשית.

פרויקט “תנו לילדים את העולם”
לזכרה של מירי שטרית ז”ל
במסגרת פרויקט זה מממנת האגודה את נסיעתם של
ילדים אשר מחלת הסרטן מצויה אצלם במצב מתקדם
לנסיעה מיוחדת ,שכולה בילוי והנאה במשך שבוע
ימים ,בכפר הילדים “תנו לילדים את העולם” באורלנדו
שבפלורידה .במהלך השהות בכפר מקבלת כל משפחה
רכב להסעה עצמית וכניסה לפארקים שונים ,כגון:
דיסניוורלד ,סי וורלד ואחרים .מטרת הנסיעה הינה הרחקת
המשפחה ממסגרת בית החולים ושגרת המחלה אל תוך
עולם שכולו קסם ,אושר ותקווה .פרויקט זה מתקיים
למעלה מ 12-שנים .הפניית משפחות להצטרפות
לנסיעה מתבצעת על ידי העובדים הסוציאליים במחלקות
הילדים השונות במרכזים הרפואיים ברחבי הארץ .בזכות
קרן מיוחדת שהקימו השר מאיר שטרית ורעייתו רותי
לזכר בתם מירי ז”ל מממנת האגודה למלחמה בסרטן
את נסיעתם ושהייתם של ההורים ובני המשפחה מגילאי
 5ועד  ,18ובמידת הצורך את הצטרפותו של מלווה נוסף
או מתורגמן לנסיעה.

השלמת חומר נלמד
פרויקט השלמת חומר נלמד נמשך גם השנה במהלכו
מסייעים סטודנטים למאות ילדים חולי סרטן הנעדרים
תכופות מבית הספר בשל הטיפולים נגד מחלתם
להמשיך ולהתקדם בתחום הלימודי .בפרויקט חשוב זה
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נעזרים ילדים מגיל הגן ועד לתלמידי י”ב המתכוננים
לבחינות הבגרות .ההשקעה בעתיד הילדים מעניקה
להם ולמשפחתם תקווה וכוח .הסטודנטים ,מגיעים
לבית הילד החולה ומסייעים לו בלימודיו ,על מנת לשמור
על מעורבותו הפעילה בחומר הנלמד בכיתה בהעדרו.
קבוצת הסטודנטים המלמדים בהשלמת חומר נלמד
נפגשה למפגשי הדרכה וליווי ,בהנחיית אורית שפירא.
סטודנטיות לעבודה סוציאליות מאוניברסיטת ת”א
ו”בר-אילן” שהיא מנחה באגודה משולבים בהדרכתה גם
בטיפול בחולים ובמשפחותיהם בקהילה.

שיתוף פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן
ואתר פורום הדיג הישראלי
האגודה למלחמה בסרטן ואתר פורום הדיג הישראלי,
המאגד בתוכו את חובבי הדיג בארץ הכריזו על שיתוף
פעולה למען ילדים חולי סרטן .במסגרת שיתוף הפעולה
מוזמנים ילדים חולי סרטן מכל הארץ להשתתף בחוגי
דיג ללא תשלום בהדרכה צמודה של חובבי ומדריכי
דיג שנרתמו לפרויקט בהתנדבות .במקביל הצטרפו
גם חנויות דיג שיספקו ציוד בחינם לילדים חולי הסרטן
בפרויקט .דרור ברקוביץ’ (לקרדה) ,יוסי חזום (סקיפר)
וקובי קשדאי (קוקו) ,מנהלי אתר פורום הדיג הישראלי
מסרו כי הפרויקט חשוב מאוד ומטרתו להעניק תקווה
ושימחת חיים לילדים חולי הסרטן באמצעות הדיג
והשלווה של הים .יישר כוח לכל מי שנתן את ידו לפרוייקט
מיוחד זה.

סיוע לילדים חולי סרטן באזור הצפון
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ביוזמת אגודת הסטודנטים של מכללת אורט בראודה
בכרמיאל ,החלה לפעול קבוצת סטודנטים בחניכת
ילדים למשפחות של חולי סרטן .את הסטודנטים מלווה
ומדריכה עו”ס מחוז צפון אריאלה ליטביץ.

“בוגרים צעירים  -יוצאים לחיים”
“בוגרים צעירים  -יוצאים לחיים” היא קהילה שנולדה
ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן מתוך הצורך לייסד
קבוצה תומכת חדשה ולתת מענה לצרכים של צעירות
וצעירים בני עשרים עד שלושים ,רווקים ורווקות,
שהחלימו ממחלת הסרטן .לקבוצה מגיעים צעירים
וצעירות שהמחלה פגשה בהם בתחילת חייהם הבוגרים.
התכנית עוצבה כחממה הכוללת קבוצת תמיכה במסגרת
האגודה למלחמה בסרטן במהלכה נערכת סדרת פגישות
שבועיות בהנחיית העו”ס אורית שפירא ורחל אופיר
ומתבצע ליווי שוטף של הצעירים ותמיכה ,או סיוע ,על פי
צרכיהם המיוחדים .הקבוצות נפתחות בזו אחר זו במהלך
השנה .בסיום המפגשים נפתח מעגל פעילות חברתית
הכולל מסעות ,מסיבות ואירועים שונים .הפעילויות
החברתיות מתבצעות על ידי מתנדבים המסורים לעניין,
כשבראשם עומד אילן ליאור ,וכן באמצעות תמיכה של
האגודה למלחמה בסרטן ,עמותת “רוח טובה” ,ותרומות
ייעודיות הנאספות על ידי המתנדבים בפרוייקט .קבוצת
“בוגרים צעירים” שנה שלישית הסתיימה .הבוגרים יצאו
למספר טיולים ברחבי הארץ ,בעזרתם של המתנדבים
המסורים .בתחילת השנה יצאה קבוצת הבוגרים
הצעירים בלוויית העו”ס של מחוז הצפון ,אריאלה ליטביץ,
דר’ דן אלדד ,רופא אונקולוג בכיר במרכז הרפואי רמב”ם
בחיפה ,ומתנדבי הפרוייקט איילת צ’ייט ויוסי סוקולוב
לשיט אתגרי מול חופי הולנד .על פי המסורת ,מסע השיט
נערך בספינת מפרשים אותנטית בים הצפוני מול חופי
הולנד הקסומים .במסע השיט השיטו המשתתפים את
הספינה ,הרימו מפרשים ,הכינו אוכל ,ניקו ותחזקו את
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לקבוצות עבודה ,בישלו ,ניקו ותפעלו את הספינה.
היה שיתוף פעולה בין כל המלווים וקבלת החלטות
משותפות .כולם השתתפו בקבוצות תמיכה דבר בעל
משמעות עצומה גם מבחינת השהייה על הספינה .היו
גבולות ברורים של פעילות חברתית והפעלת הספינה,
מסגרת מחייבת ומשמעות עצומה לשבוע הזה מבחינת
ההתגבשות (סגירת מעגלים של החבר’ה).

פעילות שוטפת של העובדות הסוציאליות
המחוזיות
הספינה ,ויצאו לטיול באיים הציוריים של הולנד .המסע
התאפשר בזכות המשאבים שגייסו למטרה זו המתנדבים
המסורים.
מסע בוגרים צעירים נוסף נערך באוגוסט  ,2006לו
קדמו מפגשים בהם נאספה כל הקבוצה ,כולל המלווים,
למפגשי גיבוש והדרכה לקראת המסע .לדוגמא :נערכה
סדנה לבישול שהיוותה גורם חברתי מלכד ולימדה כללים
ראשוניים בבישול ועבודה משותפת .נערך ערב חברתי
בהופעת דיוויד ברוזה .תוכנן טיול מגבש אך ייעודו שונה
בשל המלחמה .למסע יצאו  23בוגרים צעירים .למסע
התלוו דר’ שטמר ,רופא המסע מן המרכז הרפואי
“דוידוף” ,אורית שפירא  -עו”ס מחוז המרכז של האגודה
למלחמה בסרטן ,מר אילן ליאור ,מר יוסי סוקולוב,
דר’ ניוטון יהלום ,מתנדבים בקבוצת המלווים,
ושמרית בר נס  -בוגרת צעירה שהשתתפה בקבוצות
ובפעילות משנת  2003וכיום מתנדבת בפרויקט .המסע
היה מאורגן באופן מקצועי ,הבוגרים הצעירים חולקו

סיוע חומרי ראשוני לחולי סרטן

פעילות מתן סיוע חומרי ראשוני לחולי סרטן שזה עתה
נתגלתה אצלם המחלה נמשכת כמדי שנה .הסיוע ניתן
בדרך כלל עד כניסתם של שירותי הקהילה והביטוח
הלאומי לבתי המשפחות.
הפעילות נעשית בשיתוף פעולה הדוק עם הוועדות
הסוציאליות הפועלות בהתנדבות במסגרת סניפי
האגודה הפרושים ברחבי הארץ .בחלק מהסניפים
המתנדבים מבקרים את החולים ומעניקים להם אישית
את התמיכה.

מחוז מרכז
בנובמבר החלו התמחותן ,סטודנטיות לעבודה
סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת תל אביב.
הסטודנטיות מודרכות ע”י עו”ס אורית שפירא .במסגרת
עבודתן השנתית ,יצאו הסטודנטיות לביקורי בית אצל חולי
סרטן בקהילה ,ילוו ויתמכו ואף יערכו פרויקט קבוצתי.
בחנוכה ,כמסורת מח’ האירועים של עיריית ת”א-יפו  ,
נתרמו כמה מאות כרטיסים לפסטיגל ,עבור ילדים חולי
סרטן ובני משפחותיהם.

מחוז צפון
ב“נר שביעי של חנוכה” חגגו ילדים חולי סרטן ובני
משפחותיהם בקריון ,בקרית ביאליק .כמיטב
המסורת רבת שנים ,מארחת הנהלת הקריון ,ילדים ובני
משפחותיהם :סרט ,משחקים ,כיבוד ,מתנות והשתתפות
בבמות האמנים במקום .גב’ מירה שפילמן יחצנית
ההנהלה ואריאלה ליטביץ  -עו”ס מחוז הצפון של
האגודה ,ליוו את המשפחות במהלך היום.
בחנוכה חילקו האחים בוקעי סופגניות במחלקות
ההמטולוגיות בבתי החולים בני ציון ,כרמל ורמב”ם
בחיפה ,בסיועה של אריאלה ליטביץ.
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The Wellness Community

מרכז התמיכה “חזקים ביחד”
לחולי סרטן

“חזקים ביחד” ,ה Wellness Community-הינו מרכז תמיכה
לחולי סרטן ולבני משפחותיהם אשר הוקם לפני כ4-
שנים על פי מודל אמריקאי ופועל בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן .המרכז החל משנת  2006מופעל על
ידי האגודה למלחמה בסרטן תוך שיתוף פעולה עם
שותפות ת”א לוס אנג’לס ואוני’ תל אביב“ .חזקים ביחד”
משמש בית בקהילה המציע לחולה ולבני משפחתו מגוון
פעילויות המסייעות להם בהתמודדות הנפשית עם
המחלה כהשלמה לטיפול הניתן ע”י המערכת הרפואית.
כל המפגשים לחולים ולבני משפחותיהם ניתנים ללא
תשלום.

פעילויות המרכז
קבוצות תמיכה  -מחלת הסרטן הינה מסע אישי ,זוגי
ומשפחתי .קבוצות התמיכה מאפשרות הרחבת דרכי
ההתמודדות של החולה ומשפחתו .במרכז מתקיימות
קבוצות לחולים ,לבני משפחה ,לבני משפחה שכולים,
להורים חולים לילדים בגיל בי”ס ולזוגות.
סדנאות גוף ונפש  -משלבות עבודה של הגוף והנפש.
במרכז מתקיימות קבוצות בשיטת היוגה ,צ’י קונג,
פלדנקרייז ופילאטיס.

דין וחשבון לשנת 2006

סדנאות לאומנות  -סדנאות העוסקות בחומרים ובצבע.
במרכז  3קבוצות :טיפול באמצעות יצירה ,ציור ומנדלות.
הרצאות ,סדנאות וטיולים  -הרצאות וסדנאות משולבות
בפעילות המרכז וכוללות הרצאות רפואיות ,תזונה ובישול,
רפואה סינית ,גישות הוליסטיות ,הומור וצחוק.
הרצאות שהתקיימו לאחרונה היו:
 “אורח חיים בריא בראי הנטורופתיה” ,דר’ רואי גוניק.
 “יחסי רופא-חולה” ,פרופ’ שמואל אידלמן (אוני’
חיפה).
 מפגש וולנס קפה “בוחרת בחיים בריאה”,
רונית אוסנברג ועידית אייזן-גורדון שסיפרו בערב
חווייתי על מסען האישי דרך הגוף הפצוע.
 “הקונפליקט המשפחתי הראשון בספר בראשית”,
דליה וינר.
 “אומנות ישראלית מימיו הראשונים של “בצלאל” ועד
ימינו” ,גלית ראוכוורגר.
אחת לחודשיים מתקיים טיול לאחד האזורים בארץ.
בחודש יוני ,למשל ,נערך טיול לאזור רמלה והרי ירושלים.

פעילויות חדשות המתוכננות לשנת 2007






טיפול משפחתי רפואי פרטני ומשפחתי.
קבוצות לזוגות  -שמירה על זוגיות בצל מחלת
הסרטן.
קבוצת הורים המתמקדת בהורות ומחלת הסרטן.
קבוצה לטיפול דרך אומנויות.
סדנא לבישול ותזונה (במטבח מאובזר).

המעון ע"ש צ'רלס קלור
מופעל ע"י האגודה
למלחמה בסרטן
מסיבת חגי תשרי

סדנת מיניות לאחיות המעון

לקראת סוף ספטמבר התקיימה מסיבת חגי תשרי במעון.
בתכנית האמנותית נטלו חלק חיילים מהשלישות ברמת
גן ,הסטנדאפיסט אלימלך בר און שהופיע בהתנדבות ,וכן
נערכו שירה בציבור ומופע טלפתיה מיוחד עם הרבה הומור.
לסיום הפליא לנגן על קלרינט אחד ממטופלי המעון.

צוות האחיות והאחים במעון נפגש פעמיים עם האחות
ויועצת המיניות של האגודה למלחמה בסרטן ,ליויה כסלו.
במהלך המפגשים קיבל הצוות עקרונות יסוד בנושא
מיניות החולה בסרטן וכיצד לטפל בנושאים עדינים אלה
מול החולים .בפגישה האחרונה הוחלט לכלול את נושא
המיניות בקבלתו של כל חולה חדש ,ובאם חולה מעוניין
בטיפול מעמיק יותר ,להפנותו לליויה.

מסיבת פורים במעון קלור
כמדי שנה נערכה במעון קלור מסיבת פורים עליזה
בהשתתפות המטופלים ,הצוות ומתנדבים .מר נסים חסן
הופיע ,כמדי שנה ,בהתנדבות ושימח את המשתתפים
בשירה ונגינה .מרים שטרנפלד והמתנדבות מסניף גני
תקווה השתתפו במסיבה כמדי שנה ואף הביאו כמנהגן
משלוחי מנות לחולים.

סדנת רייקי לצוות
החולים במעון זוכים מזה שנה לקבל טיפולים לשיפור
איכות החיים ברייקי ודמיון מודרך מדניאל רוזינובסקי
וצוותה .גם צוות העובדים במעון הביע עניין בתחום.
בחודש מאי התקיים מפגש בין דניאל לצוות .במפגש
נעשו תרגילים בדמיון מודרך בהנחייתה של דניאל,
ששילבה בתרגיל גם את אנרגיות הרייקי .תגובות אנשי
הצוות שהשתתפו היו חיוביות ביותר.
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ימי עיון וכנסים מקצועיים
ימי עיון של האגודה הישראלית
לפסיכואונקולוגיה
בתחילת דצמבר  2005התקיים יום עיון של האגודה
הישראלית לפסיכואונקולוגיה באדיבות קרן “אכפת
לי” לזכרה של אופירה נבון ז”ל בבית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים .במהלך יום העיון ניתנה הרצאה מיוחדת
בנושא “הטיפול בחולי הסרטן ובני משפחתם :מושגים
תיאורטיים וטכניקות התערבות” מפי דר’ גארי רודין,
ראש המחלקה לפסיכואונקולוגיה וטיפול פליאטיבי של
בית החולים “הנסיכה מרגרט” ,בטורנטו ,קנדה .בהמשך,
הציג דר’ רודין מקרה לדיון קליני ,ניתנה הרצאה של
דבורה רייכר ,עו”ס בהדסה עין כרם בירושלים ,בנושא
“מן השדה :קבוצת תמיכה לחולי סרטן באוריינטצית גוף
נפש” ,דר’ סיגל סדצקי ,מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה
של סרטן וקרינה במכון גרטנר ,נשאה הרצאה מרתקת
על מחקרה שנערך בסיועה של האגודה למלחמה בסרטן,
בנושא “טלפונים סלולאריים והתפתחות סרטן :דעות,
עובדות ובריאות הציבור” .בסוף יום העיון נערכה אסיפה
כללית של חברי האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה.
יום עיון נוסף של האגודה לפסיכואונקולוגיה התקיים בסוף
יוני בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן .במהלך
היום נערכו הרצאות מרתקות בנושאים הבאים“ :שפה
ומציאות בסוף החיים” מאת פרופ’ רפי כהן-אלמגור,
מומחה באתיקה רפואית וראש המרכז לחקר הדמוקרטיה,
אוניברסיטת חיפה” ,הקשר בין חשיפה לחולים נוטים
למות לבין עמדות כלפי מוות בקרב אנשי טיפול” מאת
דר’ גילי פלג ,שרותי בריאות כללית ,מחוז שרון-שומרון
,יחידה להמשך טיפול“ .מהשדה והמחקר :התערבות
קבוצתית ,קוגניטיבית-התנהגותית ,עם בני משפחה
של חולי סרטן” מאת דר’ מירי כהן ,השרות לעבודה
סוציאלית ,בי”ח רמב”ם ,ואוניברסיטת חיפה“ ,שיקולים
להכנסת תרופות לסל השירותים” מאת עו”ד עפרה
גולן ,אתיקה רפואית ,מכון גרטנר ,תל-השומר ו”הגידול
בגבולות העצמי :תרומה אנתרופולוגית להבנת
הסרטן” מאת גב’ סקיי גרוס ,המחלקה לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית .הכנס שנתי של
איגוד הפסיכואונקולגיה העולמי צפוי להתקיים בסוף
אוקטובר  2006בוונציה ,איטליה.

הכנס הבינלאומי של החברה הישראלית
לכירורגיה אונקולוגית ()ISSO
ואיגוד הכירורגים הישראלי ()ISA
דין וחשבון לשנת 2006

כנס בינלאומי של החברה הישראלית לכירורגיה
אונקולוגית ואיגוד הכירורגים הישראלי בשיתוף עם

הפדרציה העולמית לאונקולוגיה ניתוחית ( )WFSOSנערך
במשך שלושה ימים ,בתחילת דצמבר במלון ישרוטל
רויאל ביץ’ באילת .במהלך הכנס הוצגו מגמות חדשות
בתחום הטיפול במחלות הסרטן וכן טכנולוגיות טיפול
חדישות .יו”ר הכנס היה פרופ’ שלמה שנייבאום ,מנהל
היחידה לכירורגיה מונחית איזוטופים במרכז הרפואי תל
אביב ויו”ר החברה הישראלית לכירורגיה אונקולוגית.
אורח הכנס ,שהגיע במימון האגודה למלחמה בסרטן היה
פרופ' קורנליוס ואנדרוולדה מהולנד ,מהמובילים בנושא
בקרת איכות באירופה .מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן,
הגב’ מירי זיו ,נטלה חלק בטקס נעילת הכנס  .

כנס עמותת “תמיכה” -
האיגוד הישראלי לטיפול תומך
בסוף ינואר  2006ובתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
נערך הכנס השנתי של עמותת “תמיכה” ,האיגוד
הישראלי לטיפול תומך במלון דייויד אינטרקונטיננטל
בתל אביב .הכנס נשא את הכותרת“ :הרחבת האופק
הפליאטיבי  -הטמעת התפיסה הפליאטיבית למגוון
מקצועות הבריאות” והתרכז בהרחבת והעמקת
הידע לעוסקים בתחום הפליאטיבי ,אך גם לקידום
ידע ומיומנויות טיפול פליאטיבי לאנשי מקצוע ממגוון
תחומים ברפואה ,כגון :סיעוד ,עבודה סוציאלית ,תזונה,
פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,וגורמים נוספים העוסקים
בבריאות וחולי :בקהילה ,בבתי חולים ובמוסדות לטיפול
כרוני .במהלך הכנס חולקו לראשונה פרס ומענקים ע”ש
יפה פיין ז”ל.
ישיבות וסדנאות התקיימו במספר ערוצים מקבילים:
ערוץ אחד התמקד בטיפול תומך בילדים וכלל הרצאות
של פרופ’ ברוס הימלשטיין ,מנהל המכון ההמטו-
אונקולוגי והתכנית הפליאטיבית בבית החולים לילדים
בויסקונסין .בערוצים אחרים נדונו בעיות הקשורות
בטיפול תומך במגוון מצבים ומחלות :באונקולוגיה,
גניקולוגיה ,גריאטריה ,קהילה ,יחידות לטיפול נמרץ  ,
רפואה משלימה ,אספקטים משפטיים ואתיים ודילמות
בסוף החיים ,התמודדות הצוות הבין תחומי ,הקניית
מיומנויות טיפול ברמה הביו-פסיכו סוציאלית ,תזונה
בחולה הדמנטי ,תזונה בחולה האונקולוגי הסופני ,חינוך
ומחקר ,שיפור מיומנויות אומדן ועדכונים בטיפול בכאב
ובתסמינים שונים במגוון מחלות .הכנס אורגן על ידי
דר’ דורון גרפינקל ודר’ אמיתי אוברמן ,יו”ר הכנס ,גב’
יעל בורקו ,גב’ חיה הרשקו ,דר’ דפנה מיתר והגב’
מלי שלייפר ,יו”ר עמותת תמיכה.
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כנס האתיקה השנתי ה 3-של האיגוד
הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגית ילדים

השתתף בכנס .הרשמים והתגובות החיוביות העידו על
הצלחתו המרשימה של הכנס.

בראשית פברואר ארחה האגודה למלחמה בסרטן את
כנס האתיקה השנתי השלישי של האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ואונקולוגית ילדים אשר יתקיים בבית מטי,
בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .בפתיחת הכנס
נשאו דברי ברכה מירי זיו ,מנכ”ל האגודה למלחמה
בסרטן ,דר’ נילי רמו ,יו”ר האיגוד ,ופרופ’ מרים בן הרוש,
מנהלת מח’ המטואונקולוגית ילדים במרכז הרפואי
רמב”ם .במהלך הכנס נערכו שלושה מושבים בנושאים
שונים :מושב ראשון בנושא התרופות שלא כלולות בסל
בו השתתפו פרופ’ א .שטיינברג ,מנהל היחידה לאתיקה
במרכז הרפואי שערי צדק ,ועו”ד עופרה גולן ,עו”ד
מוסמכת באתיקה רפואית ביחידה למדיניות גנטית וביו
אתיקה במכון גרטנר .במושב השני שיעסוק בנושא “הטיפול
הנמרץ ,DNR ,למי ומתי” השתתפו דר’ יצחק יניב ,מנהל
המחלקה להמטואונקולוגית ילדים במרכז הרפואי שניידר,
פרופ’ שטיינברג ,פרופ’ גידי פרת ,דר’ מיקי ויינטראוב,
דר’ טומי שנייפלד ופרופ’ איאן כהן.
המושב השלישי עסק בהיבטים שונים בתחום הרפואה
המשלימה בהשתתפות פרופ’ יוסי קפלושניק ,מנהל
המחלקה להמטואונקולוגית ילדים במרכז הרפואי
סורוקה ,פרופ’ אליעזר רובינזון ,יו”ר האגודה למלחמה
בסרטן ,ודר’ יצחק זיידס ,סגן מנהל המרכז הרפואי ע”ש
שיבא בתל השומר .בתום הפאנלים ייערך דיון חופשי
הפתוח לכל משתתפי הכנס.

מפגשי החברה הישראלית
לגינקולוגיה אונקולוגית והחברה הישראלית
לכירורגיה אונקולוגית

כנס ארצי לפתולוגיה
במרכז הרפואי אסף הרופא
בסוף פברואר נערך כנס
פתולוגים ארצי ,בו השתתפו
למעלה מ 100-פתולוגים
מרחבי הארץ במרכז הרפואי
אסף הרופא ,בתמיכתה
האגודה
של
הנדיבה
למלחמה בסרטן .במהלך
הכנס נישאו הרצאות
ונערכו דיונים שונים בנושא
פתולוגיה .גולת הכותרת של הכנס הייתה שלושת
הרצאותיו של פרופ’ ג’ונתן סייד אשר הגיע במיוחד
מלוס אנג’לס בארה”ב לישראל ,למשך יומיים ,הודות
לסיועה של האגודה למלחמה בסרטן .פרופ’ סייד העניק
יום שלם של סדנא לקבוצת המטו-פתולוגים ולמחרת

בסוף פברואר נערך המפגש המשותף של החברה
הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית והחברה הישראלית
לכירורגיה אונקולוגית בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים .המפגש עסק בדיסקציות באגן ,ונערך
בהנחיית דר’ ענבר בן שחר ודר’ ניסן אבירם .המפגש
השני המשותף נערך בסוף מאי .2006

סדנא “כיצד נעבוד ביחד לשיפור איכות המידע
הרפואי בתחום מחלות הסרטן”
רישום הסרטן הלאומי הוא רישום מבוסס אוכלוסייה
האוסף נתונים על היארעות מחלות הסרטן ושאתות
שפירות נבחרות בקרב אזרחי ישראל החל מאז שנת .1960
תוכנית ההכשרה לעובדים העוסקים ברישום ,קידוד ודיווח
על מחלות הסרטן לרישום הסרטן הלאומי החלה באמצע
נובמבר  2006וממשיכה לקיים מפגשים לאורך השנה
בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן ובהשתתפות מירי
זיו ,מנכ”ל האגודה ולאה גלזר ,עוזרת המנכ”ל  .במסגרת
התוכנית ,נערכה סדנא בבית האגודה בגבעתיים בנושא:
“כיצד נעבוד יחד לשיפור איכות המידע הרפואי בתחום
מחלות הסרטן” .הסדנא נועדה להפגיש את הצוות הרב
מקצועי בבתי החולים ולפתח את המודעות לחשיבותה
של עבודה אפקטיבית בצוות רב מקצועי לשיפור איכות
המידע הרפואי בתחום מחלות הסרטן .הנחיית הסדנא,
שאורגנה ע”י יהודית פישלר ,רכזת תחום מחלות
ממאירות ,המרכז הלאומי לבקרת מחלות ,בשיתוף עם
רבקה הכט ,רשמת רפואית ארצית מנהלת תחום רישום
ומידע רפואי במשרד הבריאות ,ורד כהן ,רשמת רפואית
ארצית בשירותי בריאות כללית ,ושוש צ’ונה ,תקציבאית
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ומרכזת הדרכה במשרד הבריאות התבצעה על ידי חב’
“דורטל  ”IDלאימון וייעוץ ארגוני.
סדנא נוספת במסגרת תוכנית ההכשרה נערכה בסוף
יוני בנושא סרטן הריאה .במהלך הסדנא ניתנה סקירה
על אפידמיולוגיה של סרטן הריאה בארץ ובעולם מפי
דר’ מיכה בר חנא ,מנהל רישום הסרטן הלאומי במשרד
הבריאות ,ניתנה הרצאה בנושא פתולוגיה של סרטן
הריאה מפי דר’ י .שכטמן ,פתולוג בכיר המרכז הרפואי
רבין ,קמפוס בילינסון וכן נערך תרגול סימול ודיווח ע”י
גב’ ר .גיל ,תחום רישום ומידע רפואי במשרד הבריאות,
גב’ ו .כהן ,רשמת רפואית ארצית שירותי בריאות כללית
והגב’ י .פישלר מהמרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד
הבריאות .בהמשך ,נערכה הרצאתו של דר’ א .סיחון,
מנהל יחידת סרטן הריאות במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי אסף הרופא בנושא “סרטן הריאה – גורמי סיכון,
מניעה וטיפול” ,הרצאה בנושא “עישון וסרטן” מאת
דר’ א .בראון-אפל ,ראש המגמה לקידום בריאות ,בביה”ס
לבריאות הציבור באוני’ חיפה ,וכן הרצאתו של דר’ ב .גנדל,
רופא בכיר במחלקה לכירורגיית חזה במרכז הרפואי ספיר,
בי”ח מאיר בנושא “כירורגיה של סרטן ריאה”.

יום עיון בנושא עדכונים בסרטן המעי הגס

דין וחשבון לשנת 2006

האגודה למלחמה בסרטן ערכה בחדש מרץ יום עיון
מיוחד בנושא עדכונים בסרטן המעי הגס בגן אורנים בתל
אביב .יום העיון התקיים בחסות איגוד רופאי המשפחה,
האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ,האיגוד הישראלי
לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה ,החברה הישראלית
לכירורגיה אונקולוגית והחברה הישראלית לכירורגיה
של הקולון והרקטום .הישיבה הראשונה עסקה במניעה
ואבחון מוקדם .הרצו בה דר’ מיכה ברחנא מנהל היחידה
לרישום סרטן במשרד הבריאות בנושא אפידמיולוגיה של
סרטן המעי הגס .פרופ’ ג .רנרט ,מנהל המחלקה לרפואת
הקהילה במרכז הרפואי כרמל ,הרצה על אתיולוגיה,
מניעה ראשונית ושניונית .פרופ’ נ .ארבר ממרכז רפואי
ת”א הרצה על מניעה כימית .פרופ’ צ .פיירמן ממרכז
רפואי הלל יפה הרצה על שיטות אנדוסקופיות לגילוי
מוקדם ודר’ י .סוסנה מבי”ח הדסה עין כרם הרצה על
קולנוסקופיה וירטואלית .הישיבה השנייה דנה בטיפול
הכירורגי בסרטן המעי הגס .גב’ עליזה יפה אחות ראשית
באגודה למלחמה בסרטן הירצתה על רצף הטיפול בבעלי
סטומה .דר’ י .זיו ממרכז רפואי אסף הרופא הירצה על
כירורגיה של הרקטום  .TME -פרופ’ א .צ’רניאק מבי”ח
וולפסון הירצה על גורורות בכבד ודר’ ז .סבג ממרכז

רפואי סורוקה הירצה על גרורות פריטונאליות בדפנות
חלל הבטן .הישיבה השלישית עסקה בטיפול האונקולוגי
בסרטן המעי הגס .דר’ ב .ברנר הירצה על הטיפול הכימי.
פרופ’ ע .שני הירצה על הטיפול המשלים .פרופ’ א .קוטן
ממרכז רפואי רמב”ם הירצה על טיפולי קרינה ברקטום.
דר’ א .הוברט חבי”י הדסה עין כרם הירצתה על הטיפול
הביולוגי ופרופ’ דן אדרקה ממרכז רפואי שיבא הציג
לדיון מקרים מיוחדים.

הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי
להמטולוגיה אונקולוגית ילדים
בחודש מרץ התקיים הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ועירויי דם במהלכו העניקה גב’ מירי זיו
מנכ”ל האגודה לדר’ מיכאל ואן דן אקר מהמחלקה
להמטולוגיה אונקולוגית ילדים במרכז רפואי סורוקה
פרס המתמחה המצטיין מטעם האגודה למלחמה בסרטן
לשנת .2006
פרס הוענק כאות הערכה והוקרה על פעילותו הקלינית
והמחקרית תוך גישה אנושים לחולים ולבני המשפחה.

מפגש מיוחד לנשים בשיתוף עיריית הרצליה
והקואליציה הישראלית למאבק בסרטן השד
בתחילת חודש מרץ ולרגל יום האישה הבינלאומי נערך
מפגש מיוחד באודיטוריום בית חיל האוויר בהרצליה
במעמד ראש העיר גב’ יעל גרמן .מנחת הערב הייתה
גב’ רות רזניק ,יו”ר ועדת הבריאות בעיריית הרצליה.
בפתיחת הערב נשאו ברכת ראש העיר יעל גרמן,
דר’ אילנה קדמון ,יו”ר הקואליציה הישראלית למאבק
בסרטן השד ,והגב’ מירי זיו ,מנכ”ל האגודה למלחמה
בסרטן .דר’ תניר אלוויס ,כירורגית שד ,הרצתה על
שמועות ועובדות בנושא אבחון מוקדם של סרטן השד,
דר’ נעמה קונסטנטיני ,רופאת ספורט ,הרצתה על
פעילות גופנית ובריאות נשים ,והגב’ ליויה כסלו ,יועצת
המיניות של האגודה הרצתה בנושא מיניות בריאה .בסוף
המפגש נערך דיון ולאחריו הופעה אומנותית מיוחדת של
תמי רימון מתנדבת "יד להחלמה" של האגודה למלחמה
בסרטן.

כנס תחת הכותרת
“עושים היסטוריה בנושא עישון בישראל”
בראשית מרץ נערך כנס מיוחד בהשתתפות מומחים
מהארץ ומהעולם .מטרת הכנס הייתה למידה מהצלחות
וכישלונות בארה”ב בתחום הפיקוח על עישון ,בכדי לפתח
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אסטרטגיה לאומית ישראלית בנושא העישון .האגודה
למלחמה בסרטן הייתה שותפה בוועדה המתאמת וכן
שותפה להרצאות ולדיונים שנערכו במהלכו.

סדנא משותפת אנגליה-ישראל בנושא
נטייה גנטית לסרטן שד ושחלה
בחודש אפריל התקיימה במלון ישרוטל-טאואר בתל
אביב סדנא משותפת אנגליה-ישראל בנושא נטייה
גנטית לסרטן השד והשחלה .הסדנא היא פרי יוזמתו
של פרופ’ מייקל באום מאנגליה והיא אורגנה על ידי
לאה גלזר עוזרת מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן .לסדנא
הגיעה קבוצה של כ  20אורחים מבריטניה והשתתפו בה
כ 50-מומחים מהארץ נציגים מהמכונים האונקולוגים
ומכוני הגנטיקה .לסדנא ניתנה חסות Academic Study
 Group on Israel and the Middle Eastשמימנה את עלות
הבאת ה מרצים מחו”ל ואירוחם בארץ .הודות לנדיבותו
של מר דיויד לואיס בעלי רשת ישרוטל ,הועמד לרשות
הסדנא ,ללא תשלום אולם ההרצאות והכיבוד במהלך
 2ימי הסדנא במלון ישרוטל טאואר בתל אביב והועמדו
לרשות האורחים  5סויטות ללא תשלום במהלך שהיית
האורחים בארץ .חב’ טבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ
מימנה ארוחת ערב חגיגית במוזיאון אילנה גור ביפו.

יום העיון של “פורום הסיעוד לטיפול בכאב”
בראשית מאי נערך יום העיון השישי של פורום הסיעוד
לטיפול בכאב הפועל בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן .במהלך יום העיון נשאו דברים :יו”ר הפורום,
אורה שאמי-רסלר ,רונית מידן מהמרכז הרפואי הדסה הר
הצופים בנושא “התערבות לשיפור הטיפול בכאב בלידות
בוארו” ,וידוי אישי ונוגע ללב של שרון ,אם לאחר לידת פג עם
נזק מוחי בשבוע  ,25יעל פולישוק מהמרכז הרפואי קפלן
בנושא “סבילות לכאב לאחר ניתוח מעקפים  -הבדל בין
גברים לנשים” ,דר’ זהר ניר מאוני’ בן גוריון בנושא “תכנית
שיקום לאחר ניתוחי שבר צוואר הירך בקשישים” ,חגית רז
מהמרכז הרפואי סורוקה בנושא “פרוטוקולים לטיפול בפגים
ותינוקות ביחידה לטיפול נמרץ ילדים ,קאסם בדארנה,
מנהל עמותות אל-תאג’ לבריאות ומורשת בעראבה בנושא
“הוספיס במגזר הערבי” .בסיום המפגש נערכה הופעתו של
ערן כץ ,שיאן גינס הישראלי בזיכרון  .

הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי להמטולוגי
ועירויי דם
בחודש מאי נערך כנס האיגוד הישראלי להמטולוגיה

ועירויי דם במהלכו העניקה גב’ מירי זיו מנכ”ל האגודה
לדר’ חוסם גוטי מהמחלקה ההמטולוגיה בבית חולים
וולפסון פרס המתמחה המצטיין מטעם האגודה
למלחמה בסרטן לשנת  2006כאות הערכה והוקרה על
עבודתו המקצועית המשלבת פעילות קלינית ומחקרית
תוך גישה אנושית לחולים ולבני משפחותיהם.

הכנס השנתי של החברה
לרפואה פליאטיבית בישראל
בסוף מאי נערך הכנס השנתי של החברה לרפואה
פליאטיבית בישראל .בפתיחת הכנס נשאו ברכות
דר’ יורם בלשר ,יו”ר ההסתדרות הרפואית בישראל  ,
ופרופ’ אבי ישראלי ,מנכ”ל משרד הבריאות ,ובמהלך
הכנס ,שנמשך שלושה ימים והתקיים במלון “כנען ספא”,
נערכו הרצאות ודיונים בנושאים חדשים הקשורים לתחום
הטיפול הפליאטיבי בישראל ,כגון טיפול בביספוספונטים,
טיפול בחרדה ודיכאון ,טיפול בכאב ,טיפול בין תחומי,
ביופידבק כדרך התמודדות במצבי דחק ,וקבוצות תמיכה
למשפחות חולים סופניים ,כמו כן הוקרן הסרט “חסד”
ולאחריו נערך דיון .האגודה סייעה בהבאת המרצה האורח,
פרופ'  Jose Pereiraשהגיע מקנדה.

יום עיון בנושא “הטיפול בחולה הנוטה למות”
באוניברסיטת חיפה
בסוף מאי נערך יום עיון מיוחד בנושא “הטיפול בחולה
הנוטה למות” לרגל הוצאת הספר "Euthanasia in the
 ”Netherlandsמאת רפאל כהן אלמגור באוניברסיטת
חיפה במרכז לחקר הדמוקרטיה .יום העיון נערך
בסיוע נשיא האוניברסיטה ,רקטור האוניברסיטה ,דיקן
הפקולטה למדעי הרוח ,דיקן הפקולטה למדעי החברה
והאגודה למלחמה בסרטן .במהלך היום נערכו דיונים
בתחום ,כגון המתות חסד ,כיצד להגן על חולים מפניהן
וכד’ .את המושב האחרון הנחה יו”ר האגודה למלחמה
בסרטן ,פרופ’ אליעזר רובינזון.

הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי
לרפואת עור ומין
בתחילת חודש יוני בחסות האגודה למלחמה בסרטן
נערך הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי לרפואת עור
ומין בראשותו של דר' יוסף אלקלעי ,יו"ר האגודה ויועץ
האגודה למלחמה בסרטן בנושא סרטן העור .במלון
חוף גיא בטבריה .במסגרת הכינוס הוענקו שני פרסים
לעבודת מחקר מצטיינת אשר זכתה להצגה מלאה בפני
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משתתפי הכנס על ידי מבצע המחקר ולפוסטר המצטיין.
לכינוס הגיעו מומחים רבים מרחבי העולם והתקיימו בו
הרצאות רבות ומגוונות .לכינוס הגיע במימון האגודה
למלחמה בסרטן פרופ' רובין מרקס ,יו"ר האיגוד
הבינלאומי לרופאי עור מאוסטרליה.

יום העיון השנתי של העמותה לקידום הסיעוד
האונקולוגי בישראל
בחדש יוני התקיים יום העיון השנתי של העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי במהלכו העניקה גב’ לאה גלזר עוזרת
מנכ”ל האגודה את פרס האגודה למלחמה בסרטן על
קידום הסיעוד האונקולוגי לשנת  2006ל גב’ ציפי דנה
ממרכז שניידר לרפואת ילדים .הפרס הוענק לה כאות
הוקרה והערכה על פיתוח שירות לטיפול ביתי לילדים
חולי סרטן ובני משפחותיהם ,תוך קיום רצף טיפולי בין
בית החולים לקהילה ולביתו של המטופל.

כנס מיוחד במרכז שניידר לרפואת ילדים
הוקדש לזכרה של פרופ’ רינה זייצוב ז”ל
בסוף יוני נערך כנס מיוחד בנושא “לוקמיה לימפובלסטית
חריפה של גיל הילדות  -ביולוגיה וטיפול” .הכנס
המדעי הוקדש לזכרה של פרופ’ רינה זייצוב ז”ל
שהלכה לעולמה לפני כשנה ונערך בשיתוף עמותת
“חיים” לילדים חולי סרטן והאגודה למלחמה בסרטן.
בפתיחת הכנס נשאו ברכות דר’ יצחק יניב ,מנהל
המח’ ההמטואונקולוגית במרכז הרפואי שניידר ,אליהו
וילנסקי ,סגן מנהל המחלקה ,דב ליכטנברג ,דיקן
הפקלוטה לרפואה ע”ש סאקלר באוני’ תל אביב ,מירי זיו,
מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן ועליזה לאב ,מנכ”ל
עמותת “חיים” .גולת הכותרת היו שתי הרצאותיו של
דר’ צ’ינג-הון פאווי ,מומחה בעל שם בינלאומי בתחום
המחקרים ביולוגיים והטיפול בלוקמיה .דר’ פאווי פרופ’
חוקר באגודה האמריקאית לסרטן ,הAmerican cancer-
 societyוראש מח’ אונקולוגית בבית החולים סנט ג’וד
בטנסי ,שהגעתו התאפשרה בסיוע האגודה למלחמה
בסרטן.

ימי עיון של החברה הישראלית לכירורגיה
אונקולוגית
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האגודה למלחמה בסרטן מארחת את פגישות החברה
הישראלית לכירורגיה אונקולוגית ,החוג לאורולוגיה
אונקולוגית והחוג לגניקולוגיה אונקולוגית בבית מטי
בגבעתיים .במהלך מפגשים אלו מתעדכנים העמיתים

בטיפולים חדישים בתחום ,מקבלים עדכונים מכינוסים
בחו”ל ,וזוכים להשתתף בדיונים שונים .מפגשים אלה
זוכים להדים חיוביים ביותר והיענות המשתתפים בהם
רבה.

ימי עיון של החברה למחלות שד
בחודש דצמבר  2005התקיים יום עיון בנושא סרטן השד
בגיל הצעיר מאד ובגיל הקשיש .את יום העיון הנחה
פרופ’ משה שבתאי ממרכז רפואי שיבא בתל השומר.
במהלך היום הירצו דר’ ח .גוטמן ממרכז רפואי רבין  על
הטיפול בסרטן שד בנשים מעל גיל  .80דר’ צ .סימון
ממרכז רפואי שיבא הציג את עמדת הבעד קרינה
לאחר למפקטומיה בנשים מעל גיל  .70פרופ’ ר .קטן
ממרכז רפואי שיבא הציג את עמדת הנגד קרינה לאחר
למפקטומיה בנשים מעל גיל  .70דר’ ר .ירושלמי ממרכז
דוידוף דיווח על הכינוס שהתקיים בסן אנטוניו .דר’ ש .ריזל
ממרכז דוידוף הציגה מקרה לדיון .דר’ א .בן-הרוש
ממרכז רפואי רבין הרצה על אמצעים לשימור פוריות
בצעירות לפני טיפול כימי ופרופ’ א .דורסט מבי”ח ביקור
חולים הנחה פאנל בנושא טיפול בנשים צעירות.
בחודש יוני  2006התקיים רב שיח בנושא הסוגיות
ה”בוערות” של הפתולוגיה של השד .תכני יום העיון נקבעו
במשותף ע”י דר’ יהודית זנדבנק מהמכון הפתולוגי במרכז
רפואי אסף הרופא ודר’ שולמית ריזל ממרכז דוידוף במרכז
רפואי רבין .דר’ טניה זהבי ממרכז רפואי מאיר הרצתה על
 HER2הפתולוגיה ומה שסביב לה .דר’ נאורה יעל החושן
ממרכז רפואי תל אביב הרצתה על ההשלכות הטיפוליות
ב HER2-ודר’ שולמית ריזל ממרכז דוידוף הרצתה על
שינויי החלטה טיפוליים בעקבות בדיקות Oncotype
 .DXדר’ בלה מני מבי”ח הדסה עין כרם הירצתה על
היסטולוגיה והחלטות כירורגיות ב ,DCIS-דר’ יצחק פפו
ממרכז רפואי אסף הרופא הירצה על היבטוים כירורגים
בהשפעת ההיסטולוגיה ב ,DCIS-דר’ רינת ירושלמי
ממרכז דוידוף במרכז רפואי רבין הירצתה על הקרינה
 תמיד? טמוקסיפן  -תמיד? ,דר’ זהר קידר ממרכזרפואי רמב”ם הירצה על לימפוסינטיגרפיה לאיתור
בלוטת הזקיף ,פרופ’ שלמה שניבאום ממרכז רפואי תל
אביב הירצה על ההיבטים הכירורגים ,דר’ מייקל שווימר
ממגה לאב  -הירצה על כל הואריאציות הפתולוגיות
ב ,sentinel lymph nodes-דר’ נטליה קרמינסקי
הירצתה על ההשלכות הטיפוליות ופרופ’ משה שבתאי
ממרכז רפואי שיבא הנחה דיון על מקרה שהוצג על ידי
דר’ ברק בר-זכאי מהמרכז הרפואי שיבא.

הדרכה מקצועית
 האגודה ממשיכה לתמוך בהשתתפות המחלקות
האונקולוגיות בקבוצת הרדיותרפיה של ה.EORTC-
 האגודה תומכת בהשתתפות תלמידי מחקר ומתמחים
בכינוס השנתי של המרכז לחקר הביולוגיה של
הסרטן.
 האגודה מממנת רכישה של ספרות מקצועית וכתבי
עת מדעיים למכונים האונקולוגיים במרכזים הרפואיים
ברחבי הארץ .בזכות פרויקט זה ,עומד לרשות אנשי
המקצוע המידע החדש והמעודכן ביותר .כמו כן ,עומד
לרשות אנשי המקצוע מרכז המידע של האגודה בו ניתן
לערוך חיפוש במאגרי מידע ממוחשבים בינלאומיים.

פרויקט קליני 2006
האגודה ממשיכה לממן גם השנה מענקים לביצוע
פרוייקט מחקר בסיסי ,או קליני ,למתמחים באונקולוגיה,
במסגרת המכונים האונקולוגיים ,כדי לעודד פעילות
מחקרית במחלקה .מקבלי המילגות לשנה זו הם:
 דר’ מיה גיפס ,מרכז רפואי שערי צדק
 דר’ משה שטיין ,מרכז רפואי רמב”ם
 במסגרת הפרויקט הקליני ,נרכש עבור המכון
האונקולוגי במרכז הרפואי סורוקה מכשיר  
 Toposimerase-2a Probeלביצוע בדיקה אצל 40
מטופלות עם סרטן שד ,ומימון משכורתו של טכנאי.















מענק נסיעה להשתלמויות ארוכות










דר’ גדעון בכר מח’ א.א.ג .מרכז רפואי רבין קמפוס
בילינסון נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא כירורגיה
אונקולוגית של גידולי ראש צוואר בטורונטו ,קנדה.
דר’ בן-ציון יהושע מח’ א.א.ג .מרכז רפואי רבין
קמפוס בילינסון נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
אונקולוגיה של ראש וצוואר ובסיס הגולגולת ,בפאלו
אלטו ,ארה”ב.
דר’ סימונה גרוזינסקי גלסברג מח’ פנימית ב’ מרכז
רפואי רבין קמפוס בילינסון נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא ,Neuroendocrine Oncology :בלונדון ,אנגליה.
דר’ רפאל מילר מח’ כירורגית א’ מרכז רפואי קפלן
רחובות נסיעה להשתלמות ארוכה בתחום הכירורגיה
האונקולוגית של המערכת ההפטוביליארית בבי”ח
 Paul Brousseבפריס ,צרפת.
דר’ אהרון פופובצר ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי רבין
קמפוס בילינסון נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
טיפולים קרינתיים בגידולי ראש-צואר באוניברסיטת
מישיגן ב Ann Arbor-ארה”ב.











דר’ טל ארזי קליינמן מכון הדימות מרכז רפואי
שיבא נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא דימות
האשה  -דימות השד ודימות הגוף בMemorial Sloan -
 , Kettering Cancer Centerניו-יורק ,ארה”ב.
דר’ איליה קקיאשוילי מח’ כירורגית ב’ מרכז רפואי
רמב”ם נסיעה להשתלמות ארוכה בתחום הכירורגיה
הקולו-רקטאלית בטורונטו ,קנדה ,החל מיולי 2006
ועד ליולי .2008
דר’ רונן אוהד מח’ א.א.ג .בי”ח כרמל חיפה נסיעה
להשתלמות ארוכה קלינית ומחקרית ברפואת א.א.ג,.
ניתוחי ראש צוואר-ילדים בביה”ח לילדים ,סן-דיאגו,
קליפורניה ארה”ב.
דר’ שרון מרימס מכון שרת בי”ח הדסה עין
כרם נסיעה להשתלמות ארוכה בפרויקט הדרכתי
בנושאNovel adoptive immunotherapy for malignant :
 melanomaבטורונטו ,קנדה.
דר’ מריו ביינר מח’ נשים ויולדות מרכז רפואי שיבא
נסיעה להשתלמות ארוכה בגניקולוגיה-אונקולוגית
ב 3-מרכזים רפואיים בטורונטו ,קנדה.
דר’ דדיה שלמה מח’ אורטופדיה אונקולוגית מרכז
רפואי ע”ש סוראסקי תל-אביב נסיעה להשתלמות
באורטופדיה אונקולוגית בביה”ח האורטופדי
בברמינגהם ,אנגליה.
דר’ דוידוביץ ברנרד מח’ כירורגית ב’ בי”ח קפלן
רחובות נסיעה להשתלמות ארוכה בקולופרוקטולוגיה  
ב 4-מחלקות בבתי חולים בישראל (בי”ח וולפסון ,מרכז
רפואי ע”ש סוראסקי ,מרכז רפואי סורוקה ,בי”ח השרון).
דר’ יאיר הרישנו מכון המטולוגי מרכז רפואי ע”ש
סוראסקי תל-אביב נסיעה להשתלמות בנושא
המטו-אונקולוגיה ב NIH-בטסדה ,ארה”ב.
דר’ וולקין אלכסנדר מכון גסטרואנטרולוגי מרכז
רפואי רבין קמפוס בילינסון נסיעה להשתלמות
בנושא סרטן המעי הגס בBaylor University Medical-
 ,Centerדאלאס ,טקסס ארה”ב .
דר’ שלומי ישראלית מח’ כירורגית א’ בי”ח רמב”ם
חיפה נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא כירורגיה
קולורקטאלית בKeck School of Medicine University of -
 Southern Californiaבלוס-אנג’לס קליפורניה ארה”ב.
דר’ קונסטנטין לברנקוב מכון אונקולוגי מרכז רפואי
סורוקה נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא רדיותרפיה
ב ,Royal Marsden Hospital-בלונדון ,אנגליה.
דר’ אלון סקופ מח’ עור מרכז רפואי שיבא נסיעה
להשתלמות ארוכה בנושא סרטן העור בדגש על
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Memorial Sloan-Kettering Cancer

מניעת מלנומה ב-
 Centerבניו-יורק ,ארה”ב.
 דר’ קקיאשווילי דוד מח’ אורולוגית בי”ח רמב”ם חיפה,
נסיעה להשתלמות  ארוכה בנושא אורואונקולוגיה  ב-
 , Baylor College of Medicineיוסטון טקסס ארה”ב.

מענקים לנסיעות לכנסים
והשתלמויות בחו”ל
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דר’ אלחסיד רונית מח’ המטו-אונקולוגית ילדים
מרכז רפואי רמב”ם נסיעה לכנס בינלאומי להשתלות
מח-עצם בילדים בהמבורג ,גרמניה.
בלאל מועד ,מח’ המטו-אונקולוגית ילדים מרכז
רפואי רמב”ם נסיעה לכנס בינלאומי ברפואה
פליאטיבית בונציה ,איטליה.
דר’ אסתר ברגר מעבדה לפתולוגיה מרכז רפואי
וולפסון נסיעה לקורס בהיסטוטכנולוגיה בחודש
ספטמבר  2005בפלורידה ,ארה”ב.
גב’ לבנה ברנשטיין ,מרפאת השד מח’ כירורגית
בי”ח פוריה נסיעה להשתלמות מקצועית באונקולוגיה
בחודש אפריל  2006במינסוטה ,ארה”ב.
לאורה גולדמן ,לשכת הבריאות המחוזית שירותי
בריאות כללית חיפה נסיעה לכנס בנושא מניעת
עישון בוושינגטון ,ארה”ב.
מיכל המאירי-גרוסמן ,מח’ המטו-אונקולוגית
ילדים מרכז שניידר לרפואת ילדים נסיעה לכנס
 AACRבנושא סרקומה בוושינגטון ,ארה”ב.
דר’ ואן דן אקר מיכאל יחידה להמטולוגיה ואונקולוגית
ילדים מרכז רפואי סורוקה נסיעה להשתלמות של
החברה האירופאית בהמטו-אונקולוגיה באמסטרדם,
הולנד.
דר’ סווטלנה זלמנוב מכון אונקולוגי מרכז רפואי
סורוקה נסיעה לקורס  ESTROבנושא טיפול בסרטן
הערמונית.
דר’ חיימי מוטי מכון גנטי מרכז רפואי רמב”ם נסיעה
לכנס האיגוד הגנטי האירופאי באמסטרדם ,הולנד.
דר’ יחיאל לזר יחידה לרדיותרפיה מרכז רפואי רבין
קמפוס בילינסון נסיעה לקורס בנושא קביעת מנות
הקרינה ברדיותרפיה בטורקיה .
דר’ סרגיי פוסטובסקי מח’ אונקולוגית ילדים מרכז
רפואי רמב”ם נסיעה לכנס בנושא רפואה פליאטיבית
בונציה ,איטליה .
איריס פורת מח’ המטו-אונקולוגית מרכז רפואי
רמב”ם נסיעה לכנס  2006 EBMTלהשתלת מח-עצם  
בהמבורג ,גרמניה.

 דר’ גילי פלג ,יחידה להמשך טיפול שירותי בריאות
כללית חפר נסיעה לכנס פליאטיבי בונציה.
 דר’ פרידמן אדוארד ,מכון לפתולוגיה מרכז רפואי
שיבא נסיעה להשתלמות בנושא שינויים מורפולוגים
בגידולי סרטן הערמונית בטורונטו ,קנדה.
 דר’ צבנג לב ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי שיבא
נסיעה לקורס  ESTROבנושא רדיותרפיה באתונה ,יוון.

הזמנת מרצה אורח
















ביוזמת דר’ יצחק יניב ,מנהל מח’ המטולוגיה
אונקולוגיה ילדים במרכז שניידר לרפואת ילדים ,הוזמן
 Prof. Ching-Hon PuiמSt. Jude Children’s Hospital-
 ,Researchממפיס טנסי ,ארה”ב להרצות בסימפוזיון  
בנושא לויקמיה בילדים לזכרה של פרופ’ זייצ’וב ז”ל .
ביוזמת דר’ מיכאלה ברקוביץ ,יו”ר החברה לרפואה
פליאטיבית בישראל ,הוזמן Dr. Stephan Connor
מארה”ב להרצות בכנס הארצי לרפואה פליאטיבית.
ביוזמת פרופ’ אברהם קוטן הוזמן Prof. Barry S.
 ,Rosensteinמנהל המעבדה לרדיוביולוגיה בביה”ח
הר-סיני בניו-יורק ,ארה”ב ,להרצות בקורס לרדיוביולוגיה.
ביוזמת הגב’ פאולה אזולאי ,יו”ר ארגון אמ”ן (אגודה
למיאלומה נפוצה) ,הוזמן Dr. Antonio P. Palumbo
מאיטליה ,להרצות בכנס השנתי של אמ”ן.
ביוזמתו של פרופ’ אהוד מלברגר ,יו”ר האיגוד
הישראלי לציטולוגיה הוזמנו Dr. Edmund S. Cibas,
 Dr. Sharon Lee Mount, Timothy L. St.Johnלהרצות
בקורס ארצי לציטולוגיה.
ביוזמתה של פרופ’ מרים בן-הרוש ,מנהלת המח’
להמטו-אונקולוגית ילדים מאייר ביה”ח לילדים
הוזמנו Dr. Oberlin :מצרפת ,אחראית על הפרוטוקול
האירופאי ביואינג סרקומה Dr. Haie ,מצרפת,
מומחית בטיפול קרינתי מסוג ברכיתרפיה בילדים,
 Dr. Bernsteinמקנדה ,אחראי הפרוטוקול האמריקאי
באוסטיאוג’ניק סרקומה להרצות בכנס על סרקומות
בילדים ובמבוגרים צעירים.
ביוזמתו של פרופ’ ירון ניב ,מנהל המכון
לגסטרואנטרולוגיה במרכז הרפואי רבין קמפוס
בילינסון ,הוזמן פרופ’ ריצ’ארד בולנד מהמרכז
הרפואי ביילור ,דאלס טקסס ארה”ב ,להרצות בכנס
בנושא גילוי מוקדם ,מניעה וטיפול בסרטן המעי הגס.
ביוזמתו של דר’ יחיאל זיו ופרופ’ שלמה ולפיש,
הוזמן פרופ’ הרי קופר מFox Chase Cancer Center-
מפילדלפיה ,ארה”ב להרצות בכנס של החברה
הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום.
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ביוזמתה של דר’ מאורה פיינמסר הוזמן Dr. Eduardo
בJohn’s-




















 ,Calonjeמנהל המח’ לדרמטופתולוגיה
 Institute of Dermatologyבלונדון אנגליה להרצות בכנס
בנושא פתולוגיה.
ביוזמתה של דר’ נילי פעילן-רמו הוזמנה פרופ’
אלכסנדרה פיליפוביץ מביה”ח לילדים בסינסינטי,
ארה”ב להרצות בכנס השנתי של האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ואונקולוגיה.
ביוזמתו של דר’ אמיתי אוברמן הוזמן דר’ ברוס
הימלסטיין ,אונקולוג ילדים ממילווקי-ויסקונסין,
ארה”ב להרצות בכנס השנתי של עמותת תמיכה -
האיגוד הישראלי לטיפול תומך.
ביוזמתה של דר’ אורנה בראון אפל הוזמנה פרופ’
קארן גלנץ מאטלנטה ארה”ב להרצות בכנס למקדמי
בריאות בישראל.
ביוזמתו של דר’ יוסי אלקלעי הוזמן   פרופ’ רובין
מרקס ממלבורן ,אוסטרליה   להרצות בכנס השנתי
של האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין.
ביוזמתו של דר’ ניר נתנזון הוזמן Dr. Harold Rabinovitz
להרצות בקורס בינלאומי בדרמוסקופיה.
ביוזמתו של פרופ’ פסח שורצמן הוזמן Dr. Gerri
 Fragerמקנדה להרצות בכנס הכשרה למורים  
פליאטיבים בתחום הרפואה הפליאטיבית בילדים.
ביוזמתה של דר’ יהודית זנדבנק הוזמן Prof. Jonathan
 Saidמלוס-אנג’לס ,ארה”ב להרצות בכנס של איגוד
הפתולוגים.
ביוזמתה של פרופ’ תמר פרץ הוזמן דר’ יונתן לדרמן
מאוניברסיטת לונדון להרצות בפגישה הארצית בנושא
ניסויים קליניים וסרטן המעי הגס.
ביוזמתו של פרופ’ אברהם קוטן הוזמן פרופ’ פיליפ
פורטמנס מהולנד להרצות בכינוס השנתי האונקולוגי
בצפון הארץ.
ביוזמתו של דר’ יצחק דרזנר נערך הכנס השלישי
למניעת סרטן לזכרה של דר’ אריקה הראל ז”ל .

מלגות קיץ
האגודה ממשיכה בפרוייקט מלגות קיץ לסטודנטים
לרפואה במסגרת המכונים האונקולוגיים .מקבלי המלגות
לשנה זו הם:
 יהושע שרודר ,מרכז רפואי שערי צדק
 צופיה לוי ,מרכז רפואי רמב”ם
 אלעד ולדמן ,מרכז רפואי רמב”ם
 חן צדיקוב ,מרכז רפואי עש סוראסקי

 ורד מרינקו ,מרכז רפואי סורוקה
 אלי מוכתר ,מרכז רפואי סורוקה

מילגות קיץ לסטודנטים מטעם הWHO-

בגרונינגן ,הולנד

ארגון הבריאות העולמי ה ,WHO-מארגן זו השנה ה10-
בחסות ארגון הסרטן הבינלאומי ה ,UICC-קורס בינלאומי
לסטודנטים לרפואה בתחום האונקולוגיה .הקורס
מתקיים באוניברסיטת גרונינגן ,בהולנד ,ונמשך שבועיים.
בקורס נלמדים 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 6 ,מילגות לסטודנטים לרפואה ,במוסדות
ההשכלה בארץ ,כדי שיוכלו להשתתף בקורס זה בהולנד.
השנה זכו במילגות:
 שרגא שוורץ ,ביה”ס לרפואה ,אוניברסיטת תל-אביב.
 טל אלקן ,ביה”ס לרפואה ,אוניברסיטת תל-אביב.
 אורית בן דב ,ביה”ס לרפואה ,האוניברסיטה העברית
ירושלים.
 מימון עופרה ,ביה”ס לרפואה ,האוניברסיטה העברית,
ירושלים.
 ורשבסקי נינה ,ביה”ס לרפואה ,הטכניון ,חיפה.
 עינת אופק ,ביה”ס לרפואה ,הטכניון ,חיפה.

פרסים
האגודה למלחמה בסרטן העניקה גם השנה פרסים
שנתיים לרופאים/ות ולאחיות המטפלים בחולי סרטן
והמגלים מקצועיות בתחום הטיפול בחולים תוך הצטיינות
ביחסי אנוש עם הצוות הרפואי ועם מטופליהם .בחירת
הזוכים נעשית על ידי האיגודים המקצועיים הרלוונטיים
והפרס מוענק להם במסגרת הכינוס השנתי של האיגוד.
להלן שמות הזוכים בפרסי האגודה לשנת :2006
 האיגוד הישראלי לאונקולוגית ילדים:
דר’ ואן דן אקר ,יחידה להמטו אונקולוגית ילדים ,מרכז
רפואי סורוקה באר שבע.
 האיגוד הישראלי להמטולוגיה ועירויי דם:
דר’ חוסם גוטי ,מח’ המטולוגית ,מרכז רפואי וולפסון,
חולון
 העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי:
גב’ ציפי דנה ,המחלקה להמטואונקולוגית ילדים,
מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל ,פתח תקוה.
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כינוסים בינלאומיים
כנס שני משותף לישראל וארה”ב בנושא סרטן
כנס שני משותף לישראל ולארצות הברית בנושא סרטן
התקיים בחדש יוני  2006במלון רנסנס בירושלים .הכנס
התקיים ביוזמת דר’ יוסף רוזנבלט ממרכז הסרטן
באוניברסיטת מיאמי פלורידה שכיהן כיושב ראש הכינוס
ולצידו דר’ רוברט קורנגולד ממרכז הסרטן “הקנסק”
באוניברסיטת ניו ג’רסי ודר’ חיים לויצקי מבית הספר
המקיף סידני קימל לסרטן בבולטימור מרילנד .הכנס
אשר נערך בתמיכתם של ידיד האגודה הנאמנים
בפלורידה ארה”ב ,עסק בין היתר בחידושים בתחום
המחקר ובגישות טיפוליות חדשות במחלות הסרטן
השונות .בכנס השנה השתתפו כ 400-רופאים וחוקרים
מישראל ומארצות הברית.
במסגרת הכינוס התקיימה ארוחת ערב חגיגית בגן מלון
“המלך דוד” לזכרם של פרופ’ אלדור ופרופ’ מצנר
במהלכה הרצה חתן פרס נובל פרופ’ אנדרו שאלי  
מהמרכז הרפואי במיאמי ,פלורידה .תמי רימון ,מתנדבת
של האגודה למלחמה בסרטן הנעימה לנוכחים משיריה.
חב’ נוברטיס וינסן סילג מימנו את ארוחת הערב .הכינוס
זכה להדים חיוביים והוחלט להמשיך בקיום הכינוסים
בעתיד.

היחידה האונקולוגית במרכז הרפואי רמב”ם
זכתה בתעודת הוקרה מיוחדת במהלך הכנס
האירופאי השנתי לנושא סרטן
הועידה האירופאית השנתית לנושא סרטן שנערכה
בתחילת נובמבר בפאריס ואירחה מעל ל 10,000-נציגים
מכל רחבי העולם ,חוקרים ורופאים ,הנפגשים ומחליפים
רשמים ורעיונות ,זוכים למגוון הרצאות מעשירות על
חידושים בתחום הטיפול בסרטן ועל מחקרים חדשים
בנושא .במהלך הכנס זכתה היחידה האונקולוגית במרכז
הרפואי רמב”ם בחיפה ,הנתמכת באגודה למלחמה
בסרטן ,בתעודת הוקרה מיוחדת על היותה מודל לייצוג
לפעילות משולבת של אונקולוגיה וטיפול פליאטיבי.

הוספיס גליל עליון ,הנתמך על ידי האגודה
למלחמה בסרטן ,זכה בפרס יוקרתי בינלאומי
למצוינות בתחום עבודת צוות ע”י
 IJPNוMacmillan-
בטקס מרשים אשר נערך בסוף חודש מרץ בלונדון,
בריטניה ,הוכרז ההוספיס גליל עליון כזוכה במקום
הראשון בפרס היוקרתי הבינלאומי בתחום עבודת
הצוות כהערכה על עבודתם המיוחדת והחשובה של
צוות ההוספיס גליל עליון בהנהלתו הרפואית של
דר’ ג’ים שלום .טקס הענקת הפרסים המרשים נערך
במלון סָבֹוי בלונדון ,בהשתתפות כמאה אורחים ומכובדים
מקומיים וממדינות שונות ,כגון סקוטלנד ואוגנדה .את
צוות ההוספיס גליל עליון ייצגו מנהל ההוספיס דר’ גי’ם
שלום ,והאחות מזל ניתוקר.
דר’ ג’ים שלום סיפר בנאומו כי למרות היותו גאה בעבודת
הוספיס גליל עליון ,הצלחתו של ההוספיס גליל עליון היא
הצלחה ישראלית ,וחלק ממנה נובע מתמיכתה העקבית
של האגודה למלחמה בסרטן בהוספיס מאז שהוקם
ועד היום .הוא הודה לאגודה על תמיכתה ופעילותה
המאומצת לקידום תחום הטיפול תומך במסגרות רבות
אחרות בארץ וכן לכל הגורמים אשר בזכותם הגיע הצוות
לאיכות עבודה מרשימה כפי שהיא קיימת היום.

האגודה למלחמה בסרטן השתתפה בפורום
חולי סרטן הראשון בטורקיה
בראשית אפריל נערך במלון דדמן באנקרה שבטורקיה
פורום חולי סרטן הראשון אשר אורגן על ידי האגודה
הטורקית לחקר הסרטן ולבקרה ,ה TACRC-בשיתוף ארגון
הסרטן הבינלאומי ,ה .UICC-מחלת הסרטן הינה גורם
המוות השני המוביל בטורקיה ו 150,000-מקרי סרטן
חדשים מאובחנים מדי שנה .במטרה לתרום למאבק
הלאומי כנגד מחלות הסרטן וליצור דרכי פעולה חדשים
בתחום המניעה אורגן הפורום המיוחד .בפורום השתתפה
מירי זיו ,מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן שהרצתה תחת
הכותרת “להושיט יד לחיים ,במשך למעלה מחצי מאה”
סיפרה בפני הנוכחים על פעילויותיה הרבות של האגודה
למלחמה בסרטן בישראל מאז הקמתה ועד היום.

הכנס הבינלאומי לילדים חולי לויקמיה

דין וחשבון לשנת 2006

כמדי שנה ,בעיר אנקרה שבטורקיה נערך בין התאריכים
 27במאי ועד  2ביוני  2006הכנס הבינלאומי לילדים חולי
לוקמיה מכל העולם ביוזמת  ,LOSEVהקרן הטורקית
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לילדים עם לויקמיה.
בכנס השתתפו ילדים
ובני נוער ממדינות
רבות מכל רחבי
העולם ואת ישראל
ייצגה דנה קרמר,
חולת לויקמיה בת
 7מהוד השרון ,אשר
יצאה לכנס בטורקיה
האגודה
ביוזמת
בסרטן
למלחמה
בליווי אמה תלמה קרמר .השתיים לקחו על עצמן את
המשימה להעביר את המסר כי מחלת הלויקמיה ניתנת
לריפוי .במהלך הכנס פגשה דנה ילדים ובני נוער מכל
רחבי העולם אשר כמוה נאבקים במחלת הלויקמיה לצד
קשיי ההתבגרות הרגילים של כל ילד בישראל ובעולם.
הקרן הטורקית לילדים עם לויקמיה ,מארגנת מדי שנה
את הכנס הבינלאומי לילדים עם לויקמיה במטרה למצוא
פתרונות לבעיות הנפוצות הקשורות למחלה זו ברחבי
העולם ,ולהעלות את המודעות הציבורית בעולם לעליה
בשכיחות מחלת הלויקמיה בילדים .זו הפעם החמישית
שבה נערך הכנס והפעם הוא יערך תחת הכותרת“ :את/ה
לא לבד” ) .)you are not aloneהקרן מפגישה בין ילדים עם
לויקמיה שנאבקים לשרוד מבלי להכיר זה את זה ,מתוך
כוונה לאפשר להם בריאות ושגשוג בעתיד .באמצעות
כנס זה מנסים להעלות את המודעות הציבורית בעולם
לעליה בשכיחות הלויקמיה בילדים ולהוות כלי להגדלת
הסולידאריות בקרב ילדים עם לויקמיה.

מירי זיו ,מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן,
נבחרה לכהן בוועד המנהל של ארגון הסרטן
הבינלאומי ,ה UICC-במהלך הכנס של הארגון
שהתקיים בוושינגטון
במהלך הכנס השנתי של ארגון הסרטן הבינלאומי,
ה ,UICC-שנערך באמצע יולי בוושינגטון ארה”ב,
בהשתתפות מעל ל 80-מדינות העולם ונציגי כ300-
ארגונים החברים בו ,הוכרזו חברי הוועד המנהל החדש
של הארגון .בוועד המנהל במתכונתו החדשה  14חברים
בלבד ,ביניהם נבחרה מירי זיו ,מנכ”ל האגודה למלחמה
בסרטן .לוועד המנהל החדש נבחרו עשרה חברים:
דר’ אדוארדו קאזאפ מארגנטינה ,דר’ מרי גוספודרואייץ’
מקנדה ,דר’ איקסאן האו מסין ,ראנג’יט קאור ממלזיה,
דר’ טומויוקי קיטאגווה מיפן ,דר’ ארון קורקורה מהודו,
דר’ אלכס מרקהם מבריטניה ,פרל מור מארה”ב,
דר’ הארי ורטיו מפינלנד ודר’ רוברט זנאטי מאיטליה.
למחרת היום ,בפגישתם הראשונה ובהמלצת הועד
המנהל עצמו נבחרו ארבעה חברים נוספים לכהן בחבר
המנהלים :דר’ פרחאת בן אייד מתוניסיה ,פרד מיקלסון
מארה”ב ,דר’ ת’יירי פיליפ מצרפת ומירי זיו ,מנכ”ל
האגודה למלחמה בסרטן מישראל .בנוסף ,נבחרו
ג’ון ספרין מארה”ב ,דר’ לואיס דניס מבלגיה,
דר’מרי גוספודרואייץ’מקנדה,אליזבתהודג’ורות’מדנמרק,
דר’ טומויוקי קיטאגווה מיפן ,דר’ איגנסיו מ’ מוזה סרביני
מאורוגוואי ופרופ’ אליעזר רובינזון ,יו”ר האגודה למלחמה
בסרטן ,לכהן בוועדת המינויים החדשה של הארגון.
מירי זיו ,מנכ”ל האגודה הודתה לחברי ארגון הסרטן
הבינלאומי על אמונם והצהירה כי תמשיך לעשות את
המרב ברמה הלאומית והבינלאומית לקדם את המאבק
במחלות הסרטן ,מאבק אשר חוצה גבולות טריטוריאליים
ואינו מבדיל בין דת ,גזע ,מין או לאום.

האגודה למלחמה בסרטן זכתה בפרס בינלאומי
מטעם המרכז למנהיגות ארגונית בארצות הברית
האגודה למלחמה בסרטן זכתה בפרס הוקרה מיוחד על פעילותה למען המאבק במחלות הסרטן בישראל
מטעם המרכז למנהיגות ארגונית בארצות הברית ,העוסק בהעצמת ארגונים מובילים ועמותות בכל רחבי
העולם .המרכז ( )The Center for Association Aeadershipמעניק מדי שנה פרסים לארגונים חברתיים ועמותות
בעלי ההישגים המרשימים ביותר ברחבי העולם הפועלים למען יצירת עולם טוב יותר .ביחד עם האגודה
למלחמה בסרטן בישראל ,הוענק גם פרס לארגונים נוספים בעולם ,כמו ,ארגון אמריקאי הפועל למען קידום
זכויות נשים ,ארגון אמריקאי לקידום זכויות האזרח וארגון לאתיקה ברפואה .ההכרה הבינלאומית בחשיבות
פעילויותיה של האגודה למלחמה בסרטן כמו גם הזכייה בפרס זה מהווים כבוד רב ,מחזקים את ידיהם של
השותפים לעשייה רבת הערך של האגודה בישראל ובעולם ומעניקים לנו את הכוח להמשיך ולפעול למען
החולים וכנגד המחלה.
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מחקר
קרן החוקרים המצטיינים
פרופ’ שרגא סגל שכיהן כיושב ראש ועדת המחקר של האגודה ,נפטר השנה באופן פתאומי .לזכרו קיימה האגודה
למלחמה בסרטן מיפגש בהשתתפות פרופ’ א .רובינזון  -יו”ר האגודה ,מירי זיו ,מנכ”ל האגודה שהנחתה את המיפגש ,בני
משפחתו ,תלמידיו ועמיתים לפעילותו הענפה בתחומי עשיה רבים .פרופ’ יוסי ירדן פתח את המיפגש ,פרופ’ רוני אפטה
סקר קווים לדמותו ,אלוף במיל .דורון אלמוג דיבר על שרגא סגל כלוחם גם בצבא ופרופ’ יהודה שינפלד הירצה בנושא
“הכל אוטואימוני עד שמוכח אחרת” .הטקס לווה בקטעי נגינה .פרופ’ יוסי ירדן שכיהן מספר שנים כחבר ועדת מחקר,
הסכים להענות לפנית הנהלת האגודה למלחמה בסרטן לכהן כיושב ראש ועדת המחקר.

קרן החוקרת המצטיינת
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה מידי שנה עשרות מענקי מחקר לרופאים בבתי חולים ולחוקרים במכוני המחקר
ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ .מדובר במחקר בסיסי ,קליני ,אפידמיולוגי ,כמו גם במחקרים העוסקים בהיבטים פסיכו-
חברתיים של המחלה ובדפוסי התמודדות של החולה ומשפחתו .את ועדת המחקר מרכזת לאה גלזר עוזרת המנכ"ל .
לפני כשנתיים הקימו ילדיהם של פרופ' דפנה יזרעאלי ז"ל ופרופ' דב יזרעאלי ז"ל קרן לזכר הוריהם במטרה להעניק
לחוקרת המצטיינת מתוך החוקרות הזוכות במלגת מחקר מטעם האגודה למלחמה בסרטן מילגת מחקר מוגדלת בנוסף
למילגה הרגילה .השנה זכתה במילגה זו פרופ' שולמית קצב מהאוניברסיטה העברית בירושלים על מחקרה בנושא:
מעורבותו של האונקוגן  VAVבהתפתחות גידולים אנושיים.
מוסד וחוקרים

נושא המחקר (עברית)

ד”ר אביבי עירית
ד”ר כץ תמר
מרכז רפואי רמב”ם

מניעת מחלת השתל כנגד המאכסן בחולים
המטופלים בהשתלת מח עצם מתורם
כטיפול בממאירות המטולוגיות ,באמצעות
החזר סלקטיבי של לימפוציטים שמקורם
בתורם.
תפקיד מעכב גורם השעתוק ממשפחת ה-
 1-APבמודל עכבר לסרטן כבד תלוי דלקת
איפיון פרה קליני של הפעילות האנטי אידה והארי שוסטר לזכר קרל
ואנה גרוסמן ופרנק ודורה שוסטר
סרטנית של ציטרל

פרופ’ אהרונהיים עמי
הטכניון
דר אופיר רבקה
פרופ וינשטיין יעקב
אוניברסיטת בן-גוריון
ד”ר אוריאלי-שובל שמחה
בי”ח הדסה ,עין כרם
ד”ר איזנברג ברזילי שלומית
מרכז רפואי שיבא
פרופ’ איסקוב נח
אוניברסיטת בן-גוריון
ד”ר אלוייס תניר
ד”ר כץ דניאלה
בי”ח הדסה ,עין כרם
ד”ר אנגלברג דוד
האוניברסיטה העברית
ד”ר אסט גיל
אוניברסיטת ת”א
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באמצעות

A

ביטוי ותפקיד החלבון סרום עמילואיד
בסרטן השחלות
השפעות פסיכוסוציאליות ארוכות טווח של
יעוץ אונקוגנטי לנשים בסיכון גבוה לפתח
סרטן שד ושחלה
איפיון החלבון  PICOTבתאי לויקמיה באדם:
חשיבותו לדיאגנוזה ולריפוי חולי סרטן
הקורלציה בין  grade nuclearוסמנים
ביולוגיים בסרטן השד בגידול הראשוני
ובבלוטות לימפה נגועות והקשר למהלך
הקליני ולתגובה לטיפולים ביולוגיים
פיתוח וריאנטים פעילים של קינאזות
ממשפחת ה ERK-ובדיקת הפוטנציאל
האונקוגני שלהם.
באמצעות קרן “בר-למסדורף”
אקסוניזציה של רצף ‘אלו’ בגן טיפ1-א
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מוסד וחוקרים

נושא המחקר (עברית)

ד”ר אפרמיאן דורון
דר’ פלמון אהרון
בי”ח הדסה ,עין כרם
דר’ בחנאשוילי מרי
מרכז רפואי שיבא
פרופ’ ביידר לאה
ד”ר בראון מיכל
ד”ר חסון-אוחיון אילנית
ד”ר שלמון אשר
בי”ח הדסה ,עין כרם
ד”ר בן-ארי זיו
ד”ר שמילוביץ וייס חמדה
ד”ר תובר אנה
מרכז רפואי רבין ,קמפוס בלינסון
ד”ר בן-אריה נסים
האוניברסיטה העברית

בידוד תאי אב בוגרים מבלוטות רוק כתאי
שתל לבלוטת רוק מלאכותית לחולי סרטן
ראש צוואר לאחר טיפול קרינתי
הרחקת אנלוגים של נוקליוזידים מדנא
במיטוכונדריה ע”י חלבון
קבוצות הורות  -העצמת הורים שאובחנו
בסרטן ובני זוגם

פרופ’ בנגל איל
הטכניון
דר’ בנהר איתי
אוניברסיטת ת”א
דר’ בניאש מיכל
האוניברסיטה העברית

דר’ בן-יוסף רמי
מרכז רפואי ע”ש סוראסקי
ד”ר ברגר רענן
מרכז רפואי שיבא
פרופ’ גביש משה
ד”ר וינמן יהודה אריה
הטכניון
ד”ר גולדברג יעל
ד”ר אבליוביץ דבורה
ד”ר שמר רות
בי”ח הדסה ,עין כרם

באמצעות

איפיון שאת ראשונית של הכבד עפ”י
מדדים היסטו-פתולוגיים תוך קורילציה עם
פרוגנוזה
גנים המבוקרים על ידי  Math1כאתר מטרה מתוך עיזבון שרה לבנה ז”ל
לטיפול במדולובלסטומה

התפקיד של מסלול ה JNK-באובדן שריר
השלד הנגרם על ידי גדולים סרטניים
חקר הפוטנציאל האנטי-סרטני של
בקטריופאג’ים מוכוונים נושאי תרופות
ירידה בביטוי תת היחידה זטא לאיבחון
סביבה דלקתית המדכאת את מערכת
החיסון במאכסנים הנושאים גידולים
סרטניים :השלכות לריפוי אימונולוגי של
סרטן
טיפול חדשני לגידולי ראש צוואר ע”י שילוב
של מעכב ה Cyclooxygenase-2-הטבעי
קורקומין וקרינה
מנגנון התלות של סרטן הערמונית
ברצפטור לאנדרוגן
המעורבות התפקודית של הקולטן
באפקטים
ההקפי
הבנזודיאזפיני
אפופטוטיים של חומרים אנטי-סרטניים על
סרטן המוח
איפיון מולקולרי של גידולי שחלה בעלי
מיקרוסטליטים לא יציבים

ננסי ופיטר בראון לזכר לסלי סימון

קרן בר-למסדורף לזכרו של
פרופ’ נתן טריינין ז”ל
מתוך עיזבון שרה לבנה ז”ל
תרומת לינדה ר .קמינוב לזכר
דודתה סאלי גלצר ולכבוד ג’פרי
חסון
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נושא המחקר (עברית)

באמצעות

דר’ גיבסון דן
האוניברסיטה העברית

פלטינומיקה תאית :חקירת עמידות תאי
סרטן הומניים לציספלטינה בשיטות
פרוטיאומיות
התפקיד של  BIDבתגובה התאית לנזק
בדנ”א
פיתוח תרכיבי חיסון רב תכליתיים חדשים
כנגד סרטן

תרומת טבע תעשיות פרמצבטיות
בע”מ
תרומת הרווי ולי פופל לכבוד ננסי
ופיטר בראון

ד”ר גרוס איתן
מכון ויצמן למדע
ד”ר גרוס גדעון
ד”ר לוטם מיכל
ד”ר מרגלית אלון
מיגל ,מרכז ידע גליל עליון
דר’ דויטש ורדה
מרכז רפואי ע”ש סוראסקי
דר’ דון ירמיהו
אוניברסיטת בר-אילן
ד”ר דנילנקו מיכאל
אוניברסיטת בן-גוריון

פרופ’ האופט  יגאל
האוניברסיטה העברית
ד”ר הוברט אילה
ד”ר ברנט אטי
ד”ר כהן ענבר
בי”ח הדסה ,עין כרם
דר’ הולנדר נורית
אוניברסיטת ת”א
ד”ר חוברס איתי
בי”ח הדסה ,עין כרם

דר’ חליחל מחמוד
פרופ’ פיורה בנימין
אוניברסיטת בן-גוריון
ד”ר טרקטנברוט לובה
ד”ר הירשברג אברהם
פרופ’ טייכר שלמה
מרכז רפואי שיבא
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מערכת פרה קלינית חדשה ומהירה לחקר תרומת ה”ה דון ודונה שרמן
לויקמיה מיאלואידית כרונית וטיפולים לזכר הוריהם סם ואסתר איסברג
וג’וליוס ואן שרמן
אנטי-לויקמיים vivo in
 - MEIG1מתווך פוטנציאלי בתהליכים קרן תמידית לזכרו של דניאל
מילר
המעורבים בשמירה על שלמות הגנום.
מחקר פרה-קליני לבחינת טיפול בליאוקמיה
מיאלוידית ע”י השריית התמיינות באמצעות
שילוב הפוליפנול הצמחי סיליבינין ומשרי
התמיינות
השפעתו של  Abl-cעל פעילותו האונקוגנית ידידי האגודה למלחמה סרטן
בהולנד
של Hdmx
תרומת דפוסי ההתקשרות אצל אימהות
החולות בסרטן השד ליכולת הנפרדות
וגיבוש הזהות העצמית של בנותיהן  
המתבגרות
נוגדנים דו-יחודיים CD44-anti CD20X- anti
לטיפול בלימפומה מסוג B
אפיון המנגנונים המולקולריים המתווכים
יצירת גרורות בחולי מלאנומת הענביה:
זיהוי מטרות לפיתוח טיפולים חדשים
למחלה
הגברת יעילות הטיפול ב)Paclitaxel taxol(-
כנגד סרטן השחלה ,ע”י נוגדנים כנגד TNF
פיתוח שיטה אבחנתית לא-פולשנית לזיהוי
תאים אנאפלואידים מנגעים טרום ממאירים
בחלל הפה באמצעות מערכת סריקת
תאים מולטיפרמטרית המשלבת בדיקה
מורפולוגית והיברידיזציה פלואורסצנטית
()Fish
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נושא המחקר (עברית)

ד”ר יזרעאלי שי
ד”ר אופק אפרת
דר’ קרופסקי מאיר
מרכז רפואי שיבא
פרופ’ יפה-נוף איתן
האוניברסיטה העברית
פרופ’ ישראל אורה
דר’ אפלבוים רון
ד”ר פרנקל אלכס
מרכז רפואי רמב"ם
ד”ר כהן חיים
אוניברסיטת בר-אילן
פרופ’ להב יהודית
מרכז רפואי רבין ,קמפוס

זיהוי גנים המנבאים התפשטות גרורתית תרומת טבע תעשיות פרמצבטיות
בכלל ולמוח בפרט  בגידולי ריאה ראשוניים בע”מ

פרופ’ להט ניצה
בי”ח כרמל
ד”ר לובל לסלי
אוניברסיטת בן-גוריון
ד”ר לוי אנדרו
הטכניון
פרופ’ ליבנה אטה
אוניברסיטת בן-גוריון
פרופ’ לסקוב ראובן
האוניברסיטה העברית

דר’ לרנר-גבע ליאת
גב’ שיטרית אנג’לה
מרכז רפואי שיבא
פרופ’ מרמרי יצחק
בי”ח הדסה ,עין כרם
פרופ’ נוימן דרורית
פרופ’ מיטלמן משה
אוניברסיטת ת”א

בקרת שינוע של הקולטן הגלוקוקורטיקואידי
למיטוכונדריה בתאי לאוקמיה ולימפומה
בדיקת  PETדינמית  -טכניקה כמותית
לדירוג של גידולים ממאירים וניבוי
תגובה לטיפול .גישה חדשה להערכה
אינדיווידואלית של חולים עם סרטן הלבלב.
תפקיד האצטילציה בבקרת הבחירה
התאית בין מוות אפופטוטי להשרדות
מכניזם הרגולציה של הצמדות תאים
סרטניים למרקם החוץ תאי ולטסית
הדם ע”י שחלוף אנזימתי של קשרים די-
סולפידיים חוץ תאיים
הבקרה על חנקן חד-חמצני באזורים
היפוקסיים של גידולים מוצקים
סרטן השחלות ומערכת החיסון :טכנולוגיות
חדשות לזיהוי מוקדם
אפיון מבני ותפקודי של  VEGFגרעיני

באמצעות

תרומת גב’ חנה לוינזון

תרומת טבע תעשיות פרמצבטיות
בע”מ

תרומת ה”ה קוביי ובוב רפפורט

בקרה הורמונלית של פרוטאין קינאז תרומת ה”ה אידה והארי שוסטר
ברקמת השד ותפקידו בתגובה לעקה לזכר פרנק ודורה שוסטר וקרל
ואנה גרוסמן
וכימותרפיה
האם הגן  AIDמשתתף בתהליכי
הטרנספורמציה של תאי  Bע”י ווירוס ה EBV
והאם הוא גורם ליצירת מוטציות סומטיות
בגנים לנוגדנים ובאונקוגנים?
בקשר האפשרי בין טיפולי פוריות הלגה ,ברוס והדי שיף קופל לזכר
והתפתחות סרטן שחלה על פי נשאות אוגניה שיף ,גולדי שיף ומיסי
קופל
לBRCA1/2-
מניעת נזקי קרינה לבלוטות הרוק בעזרת מתוך עיזבון שרה לבנה ז”ל
טיפול גנטי של אדנו-וירוס המקודד
לHSP70-
אריתרופויאטין רקומביננטי כתכשיר אנטי
סרטני ואימונומודולטורי
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מוסד וחוקרים

נושא המחקר (עברית)

ד”ר נוימן-זילברברג שירה
אוניברסיטת בן-גוריון

בקרת מסלולי איתות של פקטורי-גידול
בהתפתחות נורמאלית והתפתחות גידולים
סרטניים
 :TMF/ARA160מבקר חדש של תגובת תאי
סרטן לעקת חוסר חמצן.
אסטרטגייה חדשנית להחדרת תרופות
לטיפול בסרטן שלפוחית השתן
איפיון שינויים גנטיים ואפיגנטיים בגידול
מוח על ידי מיצוי ד.נ.א .של הגידול ממחזור
הדם :כלי איבחוני עתידי?
אם אפשר לשקול הקפאת שחלות
לשמירת פוריות לאחר התחלת טיפולים
אנטי-סרטניים?
מעורבות החלבון מורטלין בהגנה של תאים
סרטניים בפני המשלים.
השפעות תאי סרטן הערמונית על תאי
אנדותל :מניעת הסננת תאי מערכת
החיסון לגידול?
גיוס תאי הרג מהטחול ומח העצם
למחזור הדם ולתוך גידולים ,גישה חדשה
לאימונותרפיה של סרטן
חקר מנגנון טרנספורמציה תאית המתווכת
על ידי  ErbBוRas-
איפיון הקשר בין פולימורפיזם של מד”מ,2-
הפעלה של פי 53-ברקמות בריאות של
חולות סרטן שד ותגובה קלינית של הגידול
לטיפול כמותרפי
נטייה מורשת לפתח סרטן שד ושחלות
בקרב האוכלוסייה הדרוזית
בידוד וריבוי לימפוציטים הורגים כנגד תאי
מלנומה למטרת  אימונותרפיה
שומר יציבות הגנום ELG

דר’ ניר אורי
אוניברסיטת בר-אילן
פרופ’ נתיב עופר
מרכז רפואי בני ציון
פרופ’ סיגל טלי
ד”ר לבון איריס
בי”ח הדסה ,עין כרם
פרופ’ פיש בנימין
דר אביר רונית
מרכז רפואי רבין ,קמפוס בלינסון
פרופ’ פישלזון צבי
אוניברסיטת ת”א
דר’ פישמן דניאל
ד”ר קצ’קו לאוניד
אוניברסיטת בן-גוריון
ד”ר פלד אמנון
בי”ח הדסה ,עין כרם
ד”ר פנקס-קרמרסקי רונית
אוניברסיטת ת”א
דר’ פפר רפאל
ד”ר בר יאיר
ד”ר גלוק איריס
מרכז רפואי שיבא
פרופ’ פרידמן איתן
מרכז רפואי שיבא
ד”ר פרנקנבורג שושנה
בי”ח הדסה ,עין כרם
פרופ’ קופייק מרטין
אוניברסיטת ת”א
פרופ’ קליינברגר תמר
אוניברסיטת ת”א
ד”ר קנת גילי
ד”ר רבל-וילק שושנה
מרכז רפואי שיבא
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באמצעות

תרומת לינדה ר .קמינוב לזכר
קלייר ועמנואל ג .רוזנבלט

קרן בר למסדורף לזכרו של ג’ון
פורמן  ז”ל

תפקידו של החלבון  E4orf4בתהליך תרומת ה”ה דון ודונה שרמן
לזכר הוריהם סם ואסתר איסברג
האפופטוטי המושרה ע”י Ynd1
וג’וליוס ואן שרמן
מאגר מידע ישראלי על סיבוכים של צנתר
ורידי מרכזי בילדים
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מוסד וחוקרים

נושא המחקר (עברית)

פרופ’ קצב שולמית
האוניברסיטה העברית

מעורבותו של האונקוגן  1 Vavבהתפתחות מתוך קרן החוקרת המצטיינת
לזכרם של פרופ’ דפנה ופרופ’ דב
גידולים אנושיים
יזרעאלי
התפקיד של חלבון קינז סי וקאזין קינז מתוך עיזבון שרה לבנה ז”ל
שניים בבקרה על מיוזין בכימוטקסיס של
תאי גרורה
ביטוי מחודש של חלבון ה  APCבתאי סרטן
המעי בעזרת שימוש באנטביוטיות מסוג

דר’ רביד שושנה
האוניברסיטה העברית
ד”ר רוזין-ארבספלד רינה
אוניברסיטת ת”א

באמצעות

Aminoglycosides

פרופ’ רזין אהוד
האוניברסיטה העברית
ד”ר ריינר אורלי
מכון ויצמן למדע
פרופ’ רנרט גד
הטכניון
ד”ר שבת דורון
אוניברסיטת ת”א
ד”ר שוורץ בטי
פרופ’ בר-תנא יעקב
האוניברסיטה העברית
פרופ’ שושן-ברמץ ורדה
אוניברסיטת בן-גוריון
ד”ר שחר עידית
ד”ר הרן מיכל
מכון ויצמן למדע
פרופ’ שי יחיאל
מכון ויצמן למדע
ד”ר שיאון ורדי נטע
אוניברסיטת בן-גוריון
דר’ שכטר יעקב
ד”ר מרקל גל
מרכז רפואי שיבא
פרופ’ שרדני בנימין
אוניברסיטת בר-אילן

מערכת האינטראקציות בין

-PIAS-STAT3

MITF

תפקיד החלבון  LISבתהליך הגרורתי

תרומת ד”ר אלברט וילנר ,פלורידה
לזכר בלנש וילנר

הגן לארומטאז וגנים אחרים של המטבוליזם
האסטרוגני והשפעתם על הסיכון לסרטן
השד בישראל
מערכות חדישות לשיחרור מבוקר של
תרופות אנטי סרטניות
מולקולת  alpha-HNF4כמטרה למניעת באמצעות קרן “בר-למסדורף”
סרטן מעי גס
החלבון המיטוכונדריאלי  VDACככלי
להשראת תמותה אפופטוטית של תאים
סרטניים
הבטוי והתפקוד של החלבונים  MIFו CD74-תרומת ננסי ופיטר בראון
בלאוקמיה לימפטית כרונית
פפטידים חדשים לעיכוב יצירת צברים
פעילים של רצפטור ה ErbB-הכרוכים
בהתפתחות גידולים
חיוניות יחסי גומלין בין תאי אפיתל
הממאירים לאלה שאינם ממאירים
לתהליכים האונקוגניים בבלוטת הערמונית
אימונומודולציה על ידי  CEACAM1כבסיס
לגישה אימונולוגית חדשנית לטיפול בסרטן
האימונומודולטור  AS101מגביר מוות
מתוכנת בתאים מותמרים ב Ras-Ha-על
ידי עיכוב החלבון AKT
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קרנות מיועדות
שנתרמו לאגודה
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קרן ‘איכפת לי’ לזיכרה של אופירה נבון ז”ל ,למימון
כנסים ,סדנאות וימי עיון בתחום הפסיכו-אונקולוגי.
קרן ע”ש בועז אדר ז”ל הוקמה על ידי שמעון ויעל אדר
לזכר בנם בועז למימון מענקי מחקר.
קרן ע”ש חנה אולדק ז”ל ,לרכישת מחשבים לילדים
חולי סרטן במסגרת מתן תמיכה של שיעורי העזר.
קרן ע”ש לאה ארבל ז”ל למימון תכניות השתלמות
לעובדים במקצועות פרא-רפואיים המטפלים בחולי
סרטן.
קרן ע”ש חיה ונפתלי בלוך ז”ל ,הוקמה מעזבונה של
המנוחה על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
קרן ע”ש בר-למסדורף ,מנוהלת על ידי מנהלי עזבונו
של דר’ בר-למסדורף בשוויץ ,למימון מענקי מחקר.
קרן ע”ש דינה וזלמן גולדברג ז”ל לעידוד המחקר
לסטודנטים ורופאים צעירים בתחום האונקולוגיה
במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי רמב”ם.
קרן ע”ש רעיה (רלה) גולמבו ז”ל ,הוקמה מעזבונה
של רעיה (רלה) גולמבו ז”ל לזכר ראובן ומאיר
גולמבו ואמם סוניה גולמבו ,מרים גרשטר והוריה
רפאל גרשטר ורלה (רעיה) גרשטר-גולמבו לבית
קפלנוביץ ,סוניה לב ,בעלה יוסף ,ובנותיהם כסניה
ואביגיל אשר ניספו בשואה ,יוסף גולמבו ודינה
קפלנוביץ.
קרן לחקר מחלת הסרטן לזכר האחיות שרה קייזר
ונחמה הופמן לבית בורנשטיין ,מהעיר פלוצק ,פולין,
מעזבונה של גירשוביץ רוזה מריה.
קרן מכספי עזבון שמעון ואירמה גרוס ז”ל ,לחקר
הסרטן.
קרן ע”ש רונית גרינפס ז”ל ,לפרוייקטים מיוחדים.
קרן המטה המשותף לבקרת איכות.
קרן מכספי עזבון משה וולף ז”ל ,למימון מלגות לחקר
הסרטן.
קרן לצרכי מחקר מחלת הסרטן ורכישת מכשירים
רפואיים ע”ש רבקה דרור ,אסתר וליאון ארדיטי,
מרים ושלמה חסיד.
קרן ע”ש רוני יודסין ז”ל ,הוקמה על ידי בעלה מאיר
יודסין למתן מלגות מחקר.
קרן מכספי עזבון מינה מרגוט לווה ז”ל לתמיכה
בחקר הסרטן.
קרן מכספי עזבון אתל כהן ז”ל ,למימון מלגות לחקר
הסרטן.
קרן מרים ובנימין סטנטון הוקמה על ידי מרים ובנימין
סטנטון מאנגליה ,לתמיכה בחקר הסרטן.




















קרן ע”ש לאה ויוסף סלומון ז”ל ,מעזבון יוסף סלומון
ז”ל ,למימון מלגות לחקר הסרטן.
קרן ע”ש שרלוטה קולבר ז”ל ,הוקמה מעזבונה 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
המעון ע”ש סר צ’ארלס קלור בגבעתיים.
קרן ע”ש קנטרוביץ שרה (ארנה) ז”ל ,הוקמה
מעזבונה של המנוחה למימון מענקי מחקר.
קרן ע”ש משפחת קסלר ז”ל ,הוקמה מעזבונו של
זיגפרויד קסלר ז”ל ,לזכר משפחת צבי דב קסלר
ז”ל.
קרן ע”ש אברהם רובינשטיין ז”ל ,הוקמה מעזבונו,
להשלמת חומר לימודים לילדים חולי סרטן.
קרן ע”ש תמר רודיך ז”ל ,הוקמה על ידי בנה אילן
רודיך ,למימון תכניות הוספיס והוספיס בית (תכניות
מיוחדות).
קרן ע”ש מטילדה רקנאטי ז”ל ,למימון תכניות
מיוחדות בתחום המאבק במחלת הסרטן.
קרן ע”ש מרים אוה שרוני (שטרן) לבית לנג
ז”ל ,הוקמה על ידי בעלה אברהם שרוני ,לתמיכה
בפעילויותיה של האגודה.
קרן ע”ש סמידודה אלכסנדר ז”ל ,הוקמה מעזבונו,
ומיועדת למימון מענקי מחקר.
קרן ע”ש פרופ’ דפנה יזרעאלי ז”ל ופרופ’ דב יזרעאלי
ז”ל ,למימון מלגת הצטיינות לחוקרת מצטיינת.
קרן רפאל הדר ז”ל ,להקמת אגף המרפאות המערבי
במרכז דוידוף ,בי”ח רבין.
קרן ע”ש אנטה צ’רנה ז”ל ,הקומה מעזבונו למימון
פעילות למען ילדים חולי סרטן.
קרן ע”ש ברטה בס ז”ל ,הוקמה מעזבונה למימון
מענקי מחקר.
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רישום ומעקב
התכנית הלאומית לגילוי סרטן השד
האגודה יזמה וסייעה בהקמת תשתית לבקרת איכות
מכשירי הממוגרפיה וכן במימון רכישתם של מכשירים
חדשים למרכזי הבדיקה ברחבי הארץ .כיום פועלים
בישראל כ 56 -מכונים ,המקבלים את אישור משרד
הבריאות באשר לאיכות המכשור ורמת הקרינה .התנאי
לקבלת אישור הפעלה על ידי משרד הבריאות ,הינו
בצוע בדיקות סדירות לאיכות התמונה ופיתוחה על ידי
המכונים עצמם.
כחלק מהתכנית הלאומית לגילוי סרטן השד של האגודה
למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות ,מצויים  44מכונים
לבדיקות ממוגרפיה גם תחת בקרת איכות קלינית.
במסגרת תכנית זו ,הממומנת על ידי האגודה ,מוחשבו
מכוני הממוגרפיה ,ותוצאות כל בדיקה עוברות השוואת
ביקורת בין רדיולוגים ,כירורגים ואונקולוגים .במאגר
הצטברו נתונים לגבי קרוב לשני מיליון בדיקות .בראש
התכנית עומד פרופ’ גד רנרט.
בעקבות דיון שנערך ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן
במועצה הלאומית לאונקולוגיה ,הוקמה ועדה מצומצמת
שהמליצה על כללי פעולה מהיבטים נוספים ,שיופעלו
מטעם משרד הבריאות( .מידע נוסף על התכנית
הלאומית ופעולות ההסברה בנושא גילוי מוקדם של
סרטן השד בפרקים “גילוי מוקדם” ו”הסברה והדרכה”).

שידרוג פרוטוקול ארצי בלוקמיה לימפטית
חריפה בילדים
האגודה ממשיכה לסייע במימון ,איסוף ועיבוד הנתונים
של ילדים חולים בלוקמיה לימפטית חריפה ,המטופלים
בפרוטוקול ארצי .הפרוטוקול הארצי הינו זרוע ייחודית
של הפרוטוקול הגרמני  .BFMהעיבודים הסטטיסטיים
מבוצעים על ידי המחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטת
תל אביב .מאז תחילת הפעלת הפרוטוקול ,לפני
כ 15-שנים ,התבטלו ההבדלים בשיעורי ההישרדות
של ילדים שחלו בלוקמיה ,וטופלו במרכזים השונים.
כך גם התבטלו ההבדלים שהיו בשעורי ההישרדות,
של ילדים יהודים וערבים .בעשור האחרון פותחו שיטות
לאבחון תת מיקרוסקופי של תאי לוקמיה לפיו ניתן
להפחית באינטנסיביות הטיפול בקבוצת חולים עם סיכון
נמוך להישנות המחלה ולחסוך נזקי טיפול ארוכי טווח
ולאתר את קבוצת החולים בסיכון גבוה להם נדרש טיפול
אינטנסיבי שחיוני להצלת חיים .האגודה קיבלה על עצמה
לסייע בשדרוג הנושא עד שתוכח באופן מוחלט יעילותו.
השנה אישרה האגודה סיוע נוסף כדי לאפשר השלמת

הדרישות המחייבות להצטרפות לפרוטוקול הבינלאומי
בשנת  2007לטיפול בלויקמיה חריפה בילדים .עוד על
כך בפרק בנייה ,מכשור ופיתוח.

רישום סרטן בילדים

שת”פ בין האיגוד הישראלי לאונקולוגית ילדים
לקבוצה האמריקנית לאונקולוגית ילדים,
כמו גם לקבוצות בינלאומיות אחרות
האיגוד הישראלי לאונקולוגית ילדים קיבל את אישור
הקבוצה האמריקאית לאונקולוגית ילדים
 )Cancer Groupלהיות שותף בארגון פרוייקטים טיפוליים
שונים .האגודה מסייעת במימון תקן חלקי של Data
 Managerבמחלקות לאונקולוגית ילדים במרכזים
הרפואיים שניידר לרפואת ילדים בפתח תקוה ,שיבא
בתל השומר ,רמב”ם בחיפה והדסה בירושלים .תקן
זה מאפשר להרחיב את הרישום המרכזי של ילדים
חולי סרטן בישראל ,להרחיב את מסגרת הפרוטוקולים
הארציים עם בקרת איכות מתאימה ולהשתלב במערכת
(הChildren-
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ה .American children’s Oncology Group-הפרוטוקולים
הטיפוליים הקיימים כיום בארץ הם:
 לוקמיה לימפובלסטית חריפה ,יו”ר ד”ר בתיה שטרק
וד”ר שי יזרעאלי
 לימפומה מסוג  ,Bיו”ר פרופ’ מרים בן הרוש
 נוירובלסטומה ,יו”ר ד”ר יצחק יניב וד”ר חנה גולן
 רטינובלסטומה ,יו”ר ד”ר נילי רמו
 רבדומיוסרקומה ,יו”ר ד”ר יעקב גושן
 גידול ע”ש ווילמס ,יו”ר ד”ר יורם נוימן

פרסום בינלאומי למחקר משותף של האיגוד
האונקולוגי ושל הקונסורציום הישראלי
האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה ,והמכונים
הגנטיים העוסקים בגנטיקה של הסרטן ,מקיימים מחקר
משותף בנושא הגנטיקה של סרטן השד בישראל במימון
האגודה למלחמה בסרטן.
המחקר נעשה בשלבים .בשלב הראשון הוערכה רמת
הסיכון לסרטן שד ולסרטן השחלה אצל נשאיות של
מוטציות  BRCA1ו .BRCA2-האגודה מסייעת במימון
המחקר מתוך הכרה בחשיבות שיתוף הפעולה בין
המכונים ,שעשוי להביא לתוצאות ממשיות ,שתהיינה להן
השלכות על שיפור איכות הטיפול .את המחקר מרכזת
פרופ’ א .להד מהמרכז הרפואי שערי צדק ,ושותפים בו
בתי החולים שיבא ,רמב”ם ,רבין סוראסקי וכרמל.
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המחקר המשותף ,שנערך בראשות פרופ’ אפרת לוי-
להד מהיחידה לגנטיקה ,במרכז הרפואי שערי צדק,
כנציגת הקונסורציום הישראלי לסרטן השד הפועל
במימון האגודה למלחמה בסרטן ודר’ מרי קלייר קינג
מאוניברסיטת וושינגטון בסיאטל ,במהלכו נבדקו יותר
מ 660-נשים נשאיות של מוטציות ב BRCA1-ו  BRCA2-
בישראל ובארצות הברית ,הראה כי גורמים משפחתיים
עשויים להשפיע באופן משמעותי על הסיכון לסוג
הממאירות הספציפי בנשאיות של מוטציות בBRCA1-
או  BRCA2וזכה לחשיפה נרחבת בכתב העת המדעי
של האקדמיה הלאומית למדעים בארצות הברית
(Proceedings of the National Academy of Sciences of the
.)United States of America

מערך ישראלי לרישום משתלים לשחזור שד
האגודה למלחמה בסרטן מסייעת בהקמת מערך ישראלי  
לרישום משתלי שד בנשים שעברו כריתת שד ושיחזור
על ידי משתלים ושילובו במערך הרישום הבינלאומי .את
הרישום מרכז דר’ מוריס טופז מנהל המחלקה לכירורגיה
פלסטית בבי”ח הלל יפה בחדרה ויו”ר הInternational-
.Breast Implant Registry
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בניה ,מכשור ופיתוח
אגף המתנה מחודש במרכז הרפואי אסף הרופא

מרכז פעילות ותמיכה ומטה חדש לסניף חיפה

הסתיימו שיפוצי הפטיו במרכזו של המרכז הרפואי אסף
הרופא אשר הפך לאגף המתנה נוח ונעים לרווחת חולי
הסרטן ובני משפחותיהם הממתינים לבדיקת רופא או
לטיפול כימי.

במחציתה השנייה של שנת  2006הסתיימו עבודות
השיפוץ של בית רוזנפלד-שהוגדר כמבנה לשימור ,אותו
קיבלה האגודה בתרומה מעירית חיפה .עבודות השיפוץ
התאפשרו הודות לתרומתה של לינדה ר .קמינוב
מפלורידה לזכר הוריה קלייר ועמנואל ג’ רוזנבלט .בחדש
יולי עברה פעילות סניף חיפה למבנה החדש.

אגף המרפאות המערבי במרכז רפואי רבין
בחודש מרץ  2006נחנך במרכז דוידוף במרכז הרפואי
רבין אגף המרפאות ע”ש רפאל הדר ז”ל.
בטקס חנוכת האגף נכחו דר’ ד .אופנהיים ,מנהל
המרכז הרפואי רבין ,גב’ סוזי אבן נשיאה מייסדת של
האגודה למלחמה בסרטן ,פרופ’ א .רובינזון יו”ר האגודה,
גב’ מ .זיו מנכ”ל האגודה ,נציגי משפחת המנוח ,מנהלי
העזבון ונציגים נוספים מהמרכז הרפואי ומהאגודה
למלחמה בסרטן.

שיפוץ והרחבת מכון ממוגרפיה
בבי”ח ברזילי באשקלון
באמצע ספטמבר  2006נפתח המכון החדש לממוגרפיה
באגף ההדמיה של מרכז רפואי ברזילי באשקלון .המכון
החדש ממוקם בתוך אגף ההדמיה במרכז הרפואי ,והוא
עבר מתיחת פנים משמעותית ,בנייה ,הרחבה ושיפוץ.
במכון הממוגרפיה ישתמשו בציוד החדיש ביותר לביצוע
סריקות ואבחון לגילוי מוקדם של סרטן השד ,ומתאפשרת
בו אבחנה מדויקת יותר מבעבר של מחלת סרטן השד.
כמו כן ,המכון עומד תחת בקרת האיכות הארצית של
מכוני הממוגרפיה ,בראשה עומד פרופ’ גדי רנרט .שפוץ
והרחבת המכון התאפשרו הודות לתרומתם של משפחות
אלזס ופייסט לזכרה של ארנה פייסט-אלזס ז”ל .בטקס
הפתיחה השתתפו דר’ שמעון שרף ,מנהל בית החולים,
מר איתן כהן המנהל האדמיניסטרטיבי ,דר’ גאורגיו
מנהל המכון לממוגרפיה ,גב’ מירי זיו מנכ”ל האגודה
למלחמה בסרטן ,נציגי משפחות פייסט ואלזס ונציגים
נוספים מהאגודה למלחמה בסרטן ומבית החולים.

חדר לקיחת דמים ומעבדה במרכז דוידוף,
מרכז רפואי רבין

סיוע ברכישת ציוד רפואי לבתי חולים

בחודש מרץ  2006נחנך חדר לקיחת דמים ומעבדה אשר
הוקמו במרכז דוידוף לטיפול   ומחקר במחלות הסרטן,
כאות הוקרה לגב’ סוזי אבן ,נשיאה מייסדת של האגודה
למלחמה בסרטן בתרומה שהשיגה מתוך צוואתה של
ג’ואן טור-קמינגס ז”ל.

האגודה למלחמה בסרטן מימנה רכישת ציוד רפואי
למיקרוסקופ עבור המחלקה ההמטולוגית בבי”ח קפלן
ברחובות בראשותו של פרופ’ א .ברבי .המכשיר נרכש
בסיוע אגודת הידידים בקנדה.

מימין לשמאל 2 :מנציגי המשפחה,
דר’ גאורגיו מנהל מכון הממוגרפיה,
דר’ ש .שרף מנהל מרכז רפואי ברזילי,
 2נציגי משפחה נוספים ,מירי זיו מנכ”ל
האגודה.

רכישת ציוד רפואי למיקרוסקופ לבי”ח קפלן

רכישת מכשיר  Facs Analyserלמרכז רפואי
סורוקה בבאר שבע
Facs

האגודה למלחמה בסרטן מימנה רכישת מכשיר
 Analyserלטיפול בחולים המטואונקולוגים ילדים
ומבוגרים .המכשיר מהווה בסיס לאבחנה מדויקת ומעקב
אחר מחלות המטו-אונקולוגיות שונות ומהווה נדבך
חשוב בקבלת החלטות טיפוליות.

נציגת המשפחה מסירה את הלוט
משלט ההנצחה לזכרה של ארנה
פייסט-אלזס ז”ל.
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מימון בדיקה לזיהוי מוטציות עבור המכון
לחקר הסרטן במרכז רפואי שיבא
האגודה למלחמה בסרטן מממנת עבור המכון לחקר
הסרטן במרכז הרפואי שיבא פיתוח בדיקה חדשנית
לזיהוי מוטציות ב ABL-PCR-המקנות עמידות לטיפול
בגליבק בחולים עם לויקמיה מיאלואידית כרונית .לדברי
החוקרים ,מדובר בפיתוח בעל משמעות טיפולית מיידית
לחולים אשר עשוי להציל חיים.

מימון הטמעת בדיקה חדשה בגידולי מח
ממאירים למעבדה לאיבחון מולקולרי של
גידולי מח בבי”ח הדסה עין כרם
האגודה למלחמה בסרטן מסייעת בהטמעת בדיקה
חדשה בגידולי מוח ממאירים מסוג גליובלסטומה
מולטיפורמה .הבדיקה מאפשרת לזהות את החולים
המגיבים לכימותרפיה או לחילופין את אלו העמידים
לכימותרפיה ואמורה לעזור בהחלטות הטיפוליות של
הרופאים בטיפול בגידול המוחי השכיח.

ציוד לאבחון ומעקב אחר נגעים
פיגמנטריים בעור
האגודה למלחמה בסרטן מימנה עבור מחלקת העור
במרכז רפואי העמק בעפולה רכישת ציוד לאבחון ומעקב
אחר נגעים פיגמנטריים בעור .הציוד מאפשר לסמן נגעים
בעור ,לצלם אותם ולהקליד את החומר המצולם במחשב
לצורך מעקב .הציוד יאפשר לרופא לעקוב אחר הנגעים
ולהחליט על המשך הטיפול והמעקב על ידי השוואת
הצילומים.

האגודה הציבה עמדות מתוחכמות לגלישה
באינטרנט במחלקות האונקולוגיות בבתי
חולים ברחבי הארץ
ביוזמת האגודה הוצבו עמדות לגלישה באינטרנט
במחלקות האונקולוגיות בבתי חולים ברחבי הארץ.
חברת בלמוט ,העוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק מערכות
ועמדות קיוסק לשירות עצמי ,תספק לאגודה למלחמה
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בסרטן את העמדות המתוחכמות לגלישה והן מוצבות
במחלקות האונקולוגיות בבתי חולים ברחבי הארץ
במטרה לספק לחולים מידע רפואי על אודות מחלת
הסרטן שמקורו באתרי בריאות מוסמכים .בשלב ראשון
הוצבו מספר עמדות בבית החולים שיבא בתל השומר
וכיום ישנן עמדות במחלקות האונקולוגיות במרכז
הרפואי סוראסקי ,רמב"ם והדסה.
מדובר בעמדות אינטרנט מנוהלות מרחוק ,מעוצבות,
נוחות לשימוש ,המותאמות גם לנכים .הגלישה דרך
העמדות תתאפשר רק לאתרי אינטרנט מאובטחים ,כגון
אתר האגודה למלחמה בסרטן ואתרים נוספים של ארגוני
בריאות בארץ ובעולם .הקמת עמדות הגלישה הינה חלק
ממגמה זו המאפשרת לחולים במרכזים הרפואיים ברחבי
הארץ לקבל מידע נרחב ומעודכן באתר האגודה ובאתרים
נוספים בתחום הסרטן.

שדרוג פרוטוקול המעקב אחר ילדים
חולי לוקמיה

שימוש בטכנולוגיות חדשות לאבחון שרידים
מינימליים של המחלה
()MRD - Minimal Residual Diseasa
השאיפה כיום בעולם ואצלנו הינה להגיע להחלמת כלל
הילדים מחד ,תוך כדי שמירה על איכות חיים מרבית,
נטולת מגבלות בילד המבריא מאידך והמטרה היא
להצליח “לתפור” לכל ילד את הטיפול המתאים לו
ביותר ע”פ סוג הלוקמיה הייחודית לו ודרגת סיכונה ,וכך
להימנע משימוש בסוגי סרטן בעלי הסיכון הנמוך בטיפולי
כימותרפיה וקרינה ,הכרוכים בנזקים גופניים ונפשיים
מאוחרים ,ולעומת זאת ,להגביר את הטיפול והסיכוי
להחלמה בבעלי הסיכון הגבוה .בסיועה הנדיב של האגודה
למלחמה בסרטן החלה הפעלת וביסוס שיטות המעבדה
החדשות ( )MRDוהתאפשר שילוב הקבוצה הישראלית
בקבוצה הגדולה בעולם למעקב וטיפול בלויקמיה
בילדים .בכך יש לקוות כי הילדים החולים בארץ ימשיכו
לזכות בטיפול המרבי של הרפואה המודרנית כעמיתיהם
בשורה הראשונה בעולם.

מתנדבים ואירועים
באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים ,הפרוסים
בלמעלה מ 70-סניפים בכל רחבי הארץ .המתנדבים בסניפי
האגודה יוזמים במהלך השנה כנסים ,הופעות ואירועים
שונים ,שהכנסותיהם הינן קודש לאגודה למלחמה בסרטן.
חלק מאירועים אלו הפכו ברבות השנים למסורת.

טקס הוקרה למתנדביה הותיקים של
האגודה למלחמה בסרטן
באפריל התקיים אחד הטקסים היותר מרגשים באגודה:
חלוקת תעודות הוקרה למתנדבים ש”הצעיר” ביניהם
מלאו לו  25שנות התנדבות באגודה ו”המבוגר” 50 -
שנים של התנדבות רצופה באגודה למלחמה בסרטן.
למעלה ממאה מתנדבים נרגשים ,מכל רחבי הארץ ,גדשו
את אולם סוזי באגודה ,כשלחלקם תעודות המעידות
על מסלול התנדבותם הארוך .חבורת הזמר “קולות”

מחדרה פתחה את האירוע בשירה אדירה  .פרופ’ רובינזון,
שנבצר ממנו להשתתף בטקס ,שלח את ברכתו הכתובה
שהוקראה ע”י גבי וייס מנהל הסניפים .מירי זיו ,מנכ”ל
האגודה ומאירה גלוסקא ,רכזת המתנדבים ברכו את
המתנדבים והעלו על נס את פעילותם המתמשכת
לאורך שנים לקידום המאבק במחלת הסרטן .למתנדבים
חולקו תעודות הוקרה והערכה ע”י מירי ומאירה .לאורך
כל הטקס המשיכה המקהלה ושרה שירים שסחפו גם
את הקהל לשירה משותפת .זהבה גרמן ,יו”ר סניף רמת
השרון לשעבר ,שקבלה תעודה על  50שנות התנדבות,
ברכה בשם המתנדבים .לאחר ארוחת ערב מהנה הופיע
ליאור סושרד ,אמן הבידור העל-חושי שהדהים את כל
הנוכחים בחושיו העל אנושיים ובהופעתו המדהימה .ימים
רבים לאחר האירוע התקבלו באגודה תודות האנשים על
האירוע הנפלא.

נאום יו”ר האגודה למלחמה בסרטן ,פרופ’ רובינזון,
לערב ההוקרה למתנדביה הוותיקים של האגודה למלחמה בסרטן:
פעילות התנדבותית מוגדרת כ”עזרה ללא תשלום” הניתנת לאוכלוסיות חלשות בחברה ,כגון :זקנים ,ילדים,
חולים וכד’ .ירידת חלקה של המדינה באספקת שירותים חיוניים לאזרחיה הביאה להגברת הצורך במעורבות
מתנדבים רבים בתחומי חיים שונים ותפקידם נעשה מרכזי יותר ויותר בחברה הישראלית.
אתם ,מתנדבי האגודה היקרים ,הפרוסים במעל ל 70-סניפים ברחבי הארץ מחזקים יום-יום את ידיהם של
חולי הסרטן במאבקם היומיומי במחלתם .הנכם ראויים לכל הערכה על פעילותכם הענפה והמבורכת במהלך
השנים הרבות ,על תמיכתכם האישית והנפשית בחולי הסרטן ובני משפחותיהם ,ועל היותכם נושאי הדגל
הנאמנים של האגודה ופעילויותיה לרווחת חולי הסרטן.
אירוע מיוחד זה שנערך היום מוקדש לכולכם ,מתנדבים יקרים ומסורים
אשר הקדישו את מיטב שנותיהם לטובת קידום מטרותיה של האגודה
למלחמה בסרטן ,כאות הוקרה על תרומתכם הרבה לאורך שנים אלו.
ערכה של תרומתכם האישית לא תסולא בפז .הודות לפעילותכם הענפה
והחשובה הצליחה האגודה להתקדם למען הגשמת מטרותיה ,להוביל
יוזמות חדשות לטובת חולי הסרטן ולהפוך לארגון המוביל בישראל הפועל
למען חולי הסרטן.
פעמים רבות אנו ממעיטים בערכו של חיוך ,מילה טובה ,או הפעולה הקטנה של דאגה לזולת .עבורכם ,זוהי
דרך חיים של ממש .כל אחד ואחת מכם מהווה סמל לדוגמא ולמופת לאורח חיים המושתת על עזרה הדדית,
אכפתיות ,הבנה ,חום וחמלה אנושית.
עוצמת הנתינה גדולה מן הקבלה .בעצם הנתינה אנו יוצרים חיים.
בתרומתכם במשך השנים עבור האגודה למלחמה בסרטן סייעתם
להעניק לחולים רבים רגעים מיוחדים של אושר שישמרו לעד.
אין כל ספק כי הודות לתמיכתכם בפעילותנו אנו רואים ברכה
בעמלנו .אני מחזק את ידיכם ,מודה לכם מקרב לב ובטוח כי יחד  את
איכות חיי החולים ,למען הקהילה ,בתקווה לעתיד בו נצליח למגר את
מחלות הסרטן.
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ידידי האגודה בחו"ל
ידידי האגודה למלחמה בסרטן בישראל ,הפרושים ברחבי
העולם ,ממשיכים להעניק לנו תמיכה מרחוק ,במסירות
ובהתמדה רבה ,לקידום המאבק המתמיד והבלתי נלאה
כנגד מחלת הסרטן .מעגל הידידים מעבר לים מסייע לנו
להמשיך ולהרחיב את פעילויות הסיוע והתמיכה לחולי
הסרטן ,ואת המאמץ בקרב הציבור הרחב להגברת
המודעות לאבחון מוקדם .פרוייקטים רבים הוצאו אל
הפועל בתחום המאבק במחלת הסרטן ,למרות ,ואף על
פי המצב הקשה בו שרויה מדינת ישראל ,מבחינה כלכלית
וביטחונית .אנו זקוקים לתמיכה חשובה וחיונית זו על מנת
שנוכל להמשיך ולסייע בקידום המחקר ,דרכי הטיפול
ושיקום החולים ואיכות חייהם .מחלת הסרטן חוצה
גבולות טריטוריאליים ואינה מבחינה בין מדינות ,עמים,
גזע או מין .קידום המאבק במחלת הסרטן ,תמיכה במימון
מחקרים ופיתוח טכנולוגי ,וההישגים יוצאי הדופן המושגים
באמצעות התרומות מחו”ל ראויים לכל הערכה והוקרה.

קנדה
מר דורון עופר נשיא אגודת הידידים בקנדה ממשיך
בפעילותו למען האגודה למלחמה בסרטן.
הודות לתרומה שנתקבלה מדבורה ואנשל זילברמן,
באמצעות ידידי האגודה בקנדה ,ציוד לביצוע ביופסית
בלוטת הזקיף בניתוחי שד נרכש למחלקה הכירורגית
במרכז הרפואי וולפסון .נציג המשפחה מר יוסף וולף
וקרובת המשפחה גב’ רחל ליטמן בלווית גב’ נורית עזרן,
מנהלת פרוייקטים באגודה למלחמה בסרטן ביקרו
במרכז הרפואי וולפסון וזכו להסברים על הערכה ועל
תרומתה הרבה לשיפור איכות הטיפול בניתוחי שד מפי
דר’ צ’רניאק מנהל המחלקה הכירורגית.

דר’ ה .אוילאו ,הוענקה תמיכה המאפשרת לנו לממן
מחקרים שונים לקידום חקר הסרטן בישראל .השנה
העניקו ידידי האגודה בשוויץ את תמיכתם לשני מחקרים:
דר’ עינת אשל ופרופ’ אלה נפרסטק מהמרכז הרפואי
סוראסקי בנושא “פיתוח לימפוציטים ציטוטוקסים כנגד
ממאירויות המטולוגיות תוך שימוש בתאים דנדריטים”.
פרופ’ שי יחיאל ממכון ויצמן למדע בנושא “פפטידים
חדשים לעיכוב יצירת צברים פעילים של רצפטור הErbB-
הכרוכים בהתפתחות גידולים סרטניים”.
אירועים נוספים לגיוס תרומות מתוכננים לקראת סוף
השנה למימון מחקר ומודעות הציבור לחקר הסרטן.
בימים אלו נתבשרנו עי-ידי דר' פריד כי השנה לקחו
על עצמם ידידי האגודה בשוויץ לממן שלושה מחקרים
נוספים.

לונדון
ידידי האגודה הנאמנים בלונדון ,בראשות ורד אהרון
הנמרצת ,ובעזרת חברות הועד הותיקות והמסורות,
ממשיכים בפעילותם לגיוס כספים ותמיכה בפעילות
האגודה .השנה התקיים אירוע התרמה בחודש ספטמבר
 2005בבית שגריר ישראל בלונדון .הגב’ סיגליה חפץ,
רעית השגריר ,אירחה כ 100-נשים חברות הקהילה
היהודית ,והשף יעל מג’יה בעלת רשת "ביקר אנד ספיס"
למזון אורגני הרצתה על בישול בריא ,הכינה ארוחת גורמה
לנוכחים וציידה אותם במתכונים .האירוע זכה להצלחה
מרובה וזכה להדים רבים חיוביים בקרב המשתתפות כמו
גם בתקשורת.

מימין לשמאל :ורד אהרון ,יו”ר ידיד האגודה בלונדון ,אשת שגריר
ישראל בלונדון ,סיגליה חפץ ,שף יעל מג’יה ובעלה.

שוויץ
דין וחשבון לשנת 2006

במהלך השנה החולפת ,בסיוע ידידי האגודה בשוויץ,
בראשות היו”ר דר’ רונלד פריד ,והיו”ר הקודם

כמיטב המסורת של אגודת הידידים בלונדון התקיים
אירוע ההתרמה השנתי המפואר ורב המשתתפים בחודש
מאי  2006במלון המפואר פורטמן בהשתתפות מאות
אורחים ,ידידים ותומכים .באירוע הופיע הזמר דוד ד’אור
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בלווי נגנים ,במיטב להיטיו .המופע היה מלהיב ומרגש
וזכה לתשואות ובקשות להדרן .פרופ’ מייקל באום
נשא הרצאה מרתקת ,בלווית שקופיות ,במהלכה עידכן
את הנוכחים על החידושים בטיפול במחלות הסרטן.
אורי גלר ניהל מכירה פומבית של יצירות ישראליות,
אשר נתקבלו בתרומת האמנים ,מידידי האגודה וכן
מעזבונות .במהלך המכירה הפומבית תרם אורי גלר
כלי זכוכית בעיצובו למכירה המוצלחת שהניבה הכנסות
נאות .לקראת סוף הערב נערכה הגרלה של פרסים יקרי
ערך .מר דיוויד ראובן ורעיתו דברה ,שהיו הפטרונים של
הערב והינם תומכים נאמנים משך שנים רבות בפעילות
האגודה ,הכריזו בסיום האירוע על מחווה נדיבה להשלמת
המימון לגובה הסכום הדרוש להקמת מרכז בריאות השד
במרכז הקהילתי הייחודי "לין" בחיפה .כזכור ,מש' ראובן
סייעה בתרומה נכבדה להשלמת הסכום הנדרש להקמת
מרכז ננסי ראובן לסרטן השד בבי"ח מאיר.

פרנקפורט
כמדי שנה בחודש נובמבר ,התקיים אירוע ההתרמה
המסורתי במלון פרנקפורט-אינטרקונטיננטל .ראש
העירייה דר’ פטרה רוט נתנה חסותה לאירוע ,והייתה
אורחת הכבוד .האירוע היה מוצלח ביותר .אורי גלר
אשר הוזמן להופיע בפני האורחים ,הביע את התרשמותו
הרבה מפרוייקט “ניצוץ של תקוה” בו תומכת אגודת
הידידים ,ולא חסך כל מאמץ לתרום להצלחת האירוע,
במופע בלתי נשכח של מיטב כישרונו בכיפוף כלי מתכת
ועצירת שעונים ,והנבטת זרעים באופן מיידי שנמצאו
בכף יד של הנוכחים ,והפליא בעוד כהנה וכהנה קסמים
וקריאת מחשבות .במהלך האירוע נערכה הגרלה של
פרסים יקרי ערך ,כגון כרטיסי טיסה לניו יורק וכן תכשיטי
כסף וזהב .גב’ נינה בלודינגר וגב’ ענת בלודינגר בתה,
היו אחראיות על הזמנת האורחים והאירוח במהלך
הערב .גב’ אניה הדה דאגה לרשימות האורחים הדפסת
ומשלוח ההזמנות לאירוע .כבשנה שעברה ,גב’ שניידר
הייתה אחראית לתפאורה המרהיבה .גב’ זנדברג הייתה
אחראית לתרומות שנתקבלו בערב ,ודאגה למשלוח
קבלות באופן מיידי .גב’ ארנסברג וגב’ רות הופמן
דאגו לאורחי הכבוד .אגודת הידידים מבקשת להדגיש

דיוויד ודבורה ראובן בעת ביקורם בארץ ,לרגל טקס "הקש בדלת"
בבית הנשיא ,בשנת  ,2003בו הוענקה להם תעודת הוקרה

מימין לשמאל :גב' זנדברג ,דר' בלודינגר ,גב' קפהזידר ,ראש העירייה
גב' פטרה רוט ,גב' ארנסברג ,גב' שניידר ,גב' הדה וגב' בלודינגר

יו”ר אגודת הידידים בלונדון ,ורד אהרון ,הזמר דוד ד’אור ונציגת האגודה
למלחמה בסרטן בישראל ,נורית עזרן.

ג’יימי ראובן ,בנם של דברה ודיוויד ראובן ,יזם בחודש
מרץ  2005מסיבת דיסקו למאות צעירים .המסיבה
התקיימה בקפה דה פריז  -תחת השם “מולן רוז’”.
האירוע אפשר הזדמנות נפלאה להגביר את המודעות
בקרב המשתתפים לפעילות הקשורה במניעת סרטן.

אורי גלר במהלך המכירה הפומבית של אגודת הידידים בפרנקפורט
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באופן מיוחד את תרומתה של החברה החדשה בקבוצה
גב’ סימונה הופמן אשר לקחה על עצמה את ניהול
האירוע ואת הקשר עם התקשורת ,ובזכות עבודתה
המסורה היה ייצוג נכבד של התקשורת באירוע ,ולמחרת
היום הופיעו כתבות נלהבות על פעילות הקבוצה לטובת
האגודה למלחמה בסרטן בישראל .גב’ פטרה קפהזידר,
יו”ר הקבוצה המסורה משך שנים רבות ,בנאום מרגש,
הודתה לכל הנוכחים ולחברות הועד .בנאומה הדגישה
פטרה כי רק בשל ההזדהות עם גורל הילדים חולי הסרטן
ומחוייבותה של הקבוצה ,ניתן להגיע להצלחה בפעילות,
ולאפשר מימון הפרוייקט ניצוץ של תקווה.
בביקור פרטי שערכה בארץ פטרה קפהזידר ,היא כיבדה
בנוכחותה ,בלווית נורית עזרן ,נציגת האגודה ,את טקס
סיכום מבצע הקש בדלת  2005-2006אשר התקיים
בתיאטרון גבעתיים.

גב’ סימונה הופמן חברת הועד ביקרה אף היא לאחרונה
בארץ בביקור פרטי .במהלך ביקורה בילתה יום במחיצת
נורית עזרן ,בסיור במעון קלור ,שם קיבלה הסברים מאת
מנהלת המעון גב’ רונית בכר ,וערכה ביקור בבית החולים
ע”ש שיבא ,במחלקה האונקולוגית ,שם קיבלה הסברים
מדר’ פפר ,ראש היחידה לרדיותרפיה ,ומדר’ שכטר ,ראש
מרכז אלה .סימונה הביעה את התרשמותה העמוקה
מרמת הטיפול הניתן לחולי הסרטן בישראל.
האירוע הקרוב של ידידי האגודה בפרנקפורט צפוי
להיערך בחודש פברואר .2007

פלורידה ,ארה”ב
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בשנה החולפת ידידי האגודה בארה”ב עברו למשרדים
חדשים מה שמאפשר לארגון גישה ונגישות טובה
יותר לקהילה .כתוצאה מהמעבר למשרדים החדשים
התאפשר אירוח ארגונים מקומיים במטרה להביא
לידיעתם את הפעילות מצילת החיים הנפלאה הנעשית
על ידי האגודה למלחמה בסרטן בישראל.

עונת הפעילות החדשה של ידידי האגודה בפלורידה
נפתחה במפגש שנתי במהלכו נבחרו נציגי הועד המנהל.
פיטר ד .בראון מפאלם ביץ /נבחר שוב לנשיא הועד וזוהי
כהונתו הרביעית בתפקיד .חברי הועד החדשים כוללים
את לס אפל ,מאלבני ניו יורק ,עו”ד עסקי ומשקיע פרטי,
רודה קול ,ממערב פאלם ביץ’ ,סוכנת נדל”ן מכובדת,
פול מישל גלזר מסנטה מוניקה קליפורניה ,שחקן
במאי ומפיק ויו”ר קרן אליזבת גלזר לילדים חולי איידס,
ג’ואל פ .קופל מפאלם ביץ’ פלורידה ,שותף מנהל
במשרד עו”ד של קופל-גוטליב-משס ,ברוס קופל,
פורט לי ניו ג’רזי ,תובע מכובד בניו יורק וניו ג’רזי,
אליסה קופפרברג מבוקה רטון פלורידה ,סגן נשיאה של
בנק מלון ובארי י .סלוטניק ,סקרסדייל ניו יורק ,שותף
במשרד עו”ד בוחננן-אינגרסול-פיסי.
העונה החלה באירוע השקה מיוחד במהלכו נישאה
הרצאה בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן גוריון.
התכנית הונחתה בראשות רודה וסאי קול ופיי סנדל
ובאירוח דר’ יעקב גופס פרופ’ חבר באוניברסיטת בן
גוריון וראש מעבדת המחקר במח’ האונקולוגית במרכז
הרפואי סורוקה בבאר שבע .דר’ גופס קיבל מספר מענקי
מחקר מהאגודה למלחמה בסרטן בישראל ושימש כחבר
בוועדת המחקר של האגודה .נושא הרצאתו היה “מהו
סרטן? ....נקודת מבט של מדען ביולוג”.
בתחילת נובמבר  ,2005נטלו חלק מעל  200איש בצעדה
למען התקווה שהתקיימה באירווין קליפורניה לטובת
מרכז התמיכה ה wellness community-המופעל על ידי
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .אריק ורובל ,שאמו,
רות ורובל ,נפטרה מסרטן לפני חמש שנים ארגן את
האירוע .מרכז התמיכה הוקם לזכרה והתרומות שנאספו
קודש למימון הפעילות לתמיכה בחולי סרטן בישראל
המתמודדים עם מחלתם.
בדצמבר ,ידידי האגודה בארה”ב ערכו את אירוע צירוף
חברים חדשים השנתי במועדון הגולף הבינלאומי ע”ש
טראמפ במערב פאלם ביץ’ .באירוע נערכה מצגת על ידי
דר’ קלאס וולסטדט ,פרופ’ במדעים ביו-רפואיים וראש
תכנית לגילויים מדעיים עצביים במכון המחקר סקריפס
בפלורידה .דר’ וולסטדס דן בנושא “הגנום האנושי
ובריאותנו” .אליסון לה-בוסייר חברת הועד המנהל של
ידידי האגודה בארה”ב שימשה כיו”ר האירוע.
מענקי מחקר ניתנו השנה מטעם ידידי האגודה
בארה”ב על ידי :לינדה ר .קמינוב לזכר הוריה קלייר
ועמנואל ג’י רוזנבלט ולזכר דודתה סאלי גלטזר,
רוי ושרון אפל לזכר אירה ש .אפל ופייגי לייקין,
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הארי ואידה שוסטר לזכר קרל ואנה גרויסמן ופרנק
ודורה שוסטר ,לי והארווי פופל לכבודם של
ננסי ופיטר ד .בראון ,הלגה קופל ,ברוס קופל
והדי שיף קופל לזכר יוג’ין שיף ,גולדי שיף ומיכאל קופל,
קובי ורוברט רפפורט ,מירנה וספנסר פארטריץ’,
תורם אנונימי ,ג’י.בי .הנאוור ,האני וג’ון קסלר ,וננסי
ופיטר ד’ בראון לזכר לסלי סיימון.
כרגיל ,גולת הכותרת של השנה הייתה אירוע הגאלה של
ידידי האגודה בארה”ב שהתקיים במאר-א-לאגו בפאלם
ביץ’ ,פלורידה .האירוע התקיים בראשות רוי אפל,
לי גולדשטיין ,סיליה ג’ייקובס ודינה מורגן .האירוע בא
להוקיר את פיטר ד’ בראון ורעייתו ננסי על מחויבותם
הבלתי נלאית ותמיכתם הנדיבה לטובת חקר הסרטן
בישראל.
השנה הזוכה בפרס ע”ש עמנואל ג’י רוזנבלט להישגים
מדעיים היה דר’ יעקב מיכאל רואו ,ראש המחלקה
להמטולוגיה והשתלת מח עצם במרכז הרפואי רמב”ם
בחיפה .דר’ רואו הוא פרופ’ להמטו-אונקולוגיה בפקולטה
לרפואה ע”ש ברוך רפפורט בטכניון וכן פרופ’ נספח במח’
לרפואה באוניברסיטת נורת’ ווסטרן בשיקאגו אילינוי.
דר’ רואו משתתף באופן פעיל במגוון רחב של תכוניות
מחקר לאומיות ובינלאומיות .בזכות תרומתו יוצאת
הדופן והמוניטין הבינלאומי בטיפול ומחקר בתחום
ההמטואונקולוגיה.
גם השנה ,לקחו חלק ידידי האגודה בארה”ב בכנס
המשותף ישראל  -ארה”ב אשר הודות להצלחתו של
הכנס בשנה שעברה ,התקיים גם השנה וזכה להדים
חיוביים (עוד על הכנס ראה בפרק כינוסים בילאומיים).

ניו יורק
קבוצת הידידים בניו יורק ,בראשות איליין אלגניין-מרפר,
יחד עם טניה קלימיאן וטלין אשגוף ,ממשיכה לתמוך
בפעילויות האגודה למלחמה בסרטן בישראל.

הולנד
אגודת הידידים הנמרצת בהולנד ממשיכה במימון
השתתפות משפחות להן ילד חולה סרטן במחנות קיץ
שמקיימת האגודה מדי חג סוכות .כמו כן ,הודות לתרומות
שמתקבלות ,ממומנות מלגות של  7סטודנטים מישראל,
בקורס קיץ שמתקיים בגרונינגן שבהולנד ,בחסות ארגון
הבריאות העולמי והאיגוד הבינלאומי למלחמה בסרטן.
ידידי האגודה בהולנד מממנים גם השנה את מלגת
המחקר המשותף לישראל ולהולנד הנערך על ידי

פרופ’ יגאל האופט מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
אירוע ההתרמה השנתי של אגודת הידידים בהולנד צפוי
להתקיים בחודש נובמבר .2006

ברלין
אגודת הידידים המשותפת ישראל-גרמניה מוקדשת
למען ילדים חולי סרטן .הקבוצה בראשות גב’
רות גלינסקי ,סגן היו”ר מר מייקל צהדן ומר אלפרד וייס,
והמנהלת ברברה שודנגיס ,העבירו תרומה למימון נופש
משפחות להן ילד חולה סרטן .הנופש מתקיים במהלך
חג סוכות.

מינכן
אירוע ההתרמה השנתי אותו עורכת קבוצת הידידים
במינכן ,בראשות גב’ אניטה קמינסקי האנרגטית,
וחברות הועד המסורות ,התקיים בחודש אוקטובר 2005
במסעדת היוקרה “הבית בגנים האנגלים” .הזמרות-
שחקניות שרון בראונר וויויאן קנר ולהקת “התכשיטים”
הופיעו בתוכניתם החדשה הנקראת “יפה כמו הירח”
והעניקו הופעה מרשימה אשר גרפה תשואות רמות
והתפעלות רב מקהל הנוכחים .בדומה לשנים עברו ,גם
השנה האירוע היה מוצלח ביותר וההכנסות האירוע היו
קודש למימון הפרוטוקול הישראלי למעקב וטיפול בילדים
חולי לויקמיה .בחודש אוקטובר  2006יתקיים אירוע
ההתרמה השנתי ,ואורי גלר הוזמן להופיע במהלכו.
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“הקש בדלת“
מבצע "הקש בדלת" ,יום ההתרמה השנתי של האגודה
למלחמה בסרטן ,התקיים השנה ב 26-לספטמבר .כ70-
אלף תלמידי בתי הספר וחניכי תנועות הנוער הקישו על
דלתות התושבים במטרה לגייס תרומות עבור המלחמה
בסרטן בישראל .אל תלמידי בתי הספר וחניכי תנועות
הנוער הצטרפו כ 5,000-מתנדבי האגודה למלחמה
בסרטן הפרוסים ב 65-סניפים בכל רחבי הארץ ,ביניהם
עולים חדשים ,מתנדבים מהמגזר הערבי ,וחולי סרטן
לשעבר שהחלימו מהמחלה ובחרו לסייע במבצע
ההתרמה .ניתן היה לתרום במהלך החודש ברשתות
השיווק הגדולות :הריבוע הכחול ,קלאב מרקט ,שופרסל,
משביר ,ניו פארם ,אייס קנה ובנה ואיקאה.
במבצע אף השתתפו ילדי שליחי ישראל מעבר לים
שהתרימו ב 100-שגרירויות ברחבי העולם את בני
משפחתם ואת עובדי השגרירות .מתנדבי האגודה
למלחמה בסרטן הגיעו גם אל בתי כלא ובתי מעצר
ברחבי הארץ .ביום ההתרמה נעתרו סניפי הבנקים
לבקשת האגודה ונשארו פתוחים ביום ההתרמה עד
לשעה  22:00על מנת לאפשר את הפקדת התרומות.
התרומות שנאספו ישמשו את האגודה לקידום המאבק
במטרה להפחית את התחלואה והתמותה ממחלות
הסרטן בישראל.
המבצע התנהל השנה באווירה תקשורתית וציבורית
חיובית רחבה ביותר כאשר לקמפיין החדש ,שיתופי
הפעולה הרבים למען המבצע ולחשיפה התקשורתית
הרחבה אליה זכה המבצע תרומה רבה להצלחתו.

דין וחשבון לשנת 2006

מסיבת העיתונאים
ב 20-לספטמבר הכריזו פרופ’ אליעזר רובינזון ,יו”ר
האגודה למלחמה בסרטן וישראל מקוב ,יו”ר מבצע
“הקש בדלת” לשנת  ,2005-2006במסיבת עיתונאים
חגיגית על פתיחת מבצע ההתרמה השנתי של האגודה
לשנת  .2005מבצע ההתרמה הארצי של האגודה,
ה 45-במספר ,מעניק לה את הכוח והמשאבים להמשיך
בפעילותה המתמדת לקידום המאבק במחלות הסרטן
בישראל .המבצע החל עם פתיחת מסיבת העיתונאים
ושיאו היה ביום ההתרמה שנערך ב 26-לספטמבר.
לרגל המבצע נערך מסע התרמה ברחבי הארץ שלווה
בקמפיין תקשורתי נרחב בטלוויזיה ,ברדיו ,בשלטי
חוצות ובעיתונות .במסגרת מסע ההתרמה ,עשרות
אלפי תלמידי בתי הספר ,מתנדבים מ 70-סניפי האגודה
הפרוסים ברחבי הארץ וכן חניכי תנועות הנוער ,הקישו על
דלתות התושבים במטרה לגייס תרומות עבור המלחמה
בסרטן בישראל .יעד המבצע שנקבע לשנת  2005היה
 10מליון שקלים  .
במהלך מסיבת העיתונאים פרופ’ אליעזר רובינזון ,יו”ר
האגודה למלחמה בסרטן העניק סקירה קצרה על הישגי
האגודה המרשימים ועל היעדים הבאים שהציבה לעצמה
האגודה למלחמה בסרטן לשנה הקרובה.
ישראל מקוב ,מנכ”ל טבע ,מונה ליו”ר מבצע “הקש
בדלת” של האגודה למלחמה בסרטן לשנת .2005
במעמד פתיחת המבצע ,שהתקיים בבית הנשיא
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(ראה בהמשך) ,הכריז מקוב כי טבע תתרום לאגודה
למלחמה בסרטן מיליון שקלים ,לטובת מחקר הסרטן
בישראל באמצעות מלגות לחוקרים ישראליים שימצאו
מצטיינים על ידי ועדת המחקר של האגודה למלחמה
בסרטן .במהלך מסיבת העיתונאים הוענק סך של מיליון
השקלים למנכ”ל האגודה ,הגב’ מירי זיו ,ומקוב מסר כי:
"ההשקעות שלנו בתחום חקר הסרטן הולכות וגדלות
ויסתכמו בשנה הקרובה בסך של  100-130מיליון
שקלים .המטרה היא לפתח תרופות טובות יותר טיפול
במחלה ,כי המחקר של היום הוא הטיפול של מחר ”.מקוב
קרא למדינה לתת עדיפות להגדלת התמיכה בפרויקטים
של העתיד ובמדענים מצטיינים בישראל בכלל ובתחום
הסרטן בפרט ,על מנת שניתן יהיה להקל על החולים
ובני משפחותיהם ולתרום לחיזוק החוסן המדעי בישראל,
ולחברות עסקיות נוספות ולציבור בישראל להצטרף
למשימה ולתרום ביד רחבה למבצע “הקש בדלת”.

חב’ טבע תרמה לאגודה למלחמה
בסרטן מיליון שקלים לטובת חקר
הסרטן בישראל
תרומת טבע הוענקה באמצעות מלגות
לחוקרים ישראליים שימצאו מצטיינים על ידי
ועדת המחקר של האגודה למלחמה בסרטן.
ישראל מקוב מנכ”ל טבע ויו”ר מבצע “הקש
בדלת” אמר בעת הענקת הצ’ק כי “המחקר
של היום הוא הטיפול של מחר” ,וקרא לחברות
עסקיות נוספות ולציבור בישראל להצטרף
למשימה ולתרום ביד רחבה למבצע“ .אני מאמין
שיחד נוכל לחזק את מצוינות המחקר בישראל
ולהביא מזור למחלה נוראה זו” ,אמר מקוב.

מירי זיו מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן וישראל מקוב,
מנכ”ל טבע ויו”ר מבצע “הקש בדלת” לשנת  2005של
האגודה למלחמה בסרטן.
צילום :ישראל הדרי.

מירי זיו ,מנכ”ל האגודה ,מסרה כי התרומות שיאספו
במבצע “הקש בדלת” ,יאפשרו לאגודה לממן עשרות
מחקרים של רופאים וחוקרים שנועדו להביא למציאת
תרופה למחלה ,לבצע פעילויות הסברה במטרה
להגביר המודעות למחלות הסרטן בקרב הציבור הרחב,
ליזום ולבנות תוכניות לאומיות לאבחון מוקדם של סוגי
מחלות סרטן שונות אשר גילויים המוקדם מביא לאחוזי
ריפוי גבוהים יותר ,לתמוך כספית בחולי סרטן נזקקים,
לסייע לילדים חולים בהשלמת חומר הלימודים ,להפעיל
קייטנות נופש לחולי סרטן ולבני משפחותיהם ,לרכוש
מכשירים רפואיים חדשניים ומתקדמים למרכזים
הרפואיים לטיפול בחולי הסרטן ,להקים מחלקות לחולי
סרטן בבתי החולים ברחבי הארץ ,לממן את העסקתן של
אחיות ועובדות סוציאליות ,המסייעות לחולי הסרטן בבתי
החולים ובמרפאות בקהילה ולפעול לטובת חולי הסרטן
בישראל.
במהלך מסיבת העיתונאים פרסמה האגודה דו”ח שנתי
מיוחד המדווח על סך כל עלות השקעותיה של האגודה
למלחמה בסרטן במהלך השנה ,ופורסמו גילויים ונתוני
מחקרים חדשים בתחום המאבק במלחמה בסרטן:

המלצות האגודה למלחמה בסרטן למניעה
וגילוי מוקדם של סרטן
פרופ’ אליעזר רובינזון ,יו”ר האגודה למלחמה בסרטן
דיווח במסיבת העיתונאים כי  65%ממקרי המוות
ממחלות הסרטן ניתן למנוע על ידי הימנעות מעישון,
מחשיפה בלתי מבוקרת לשמש ,שמירה על תזונה
נכונה ומשקל גוף תקין וביצוע פעילות גופנית סדירה.
לדבריו ,מחקרים רבים מצביעים בוודאות על גורמי סיכון
המעלים את שיעור החולים במחלות הסרטן לעומת
גורמים המגינים על גופנו מפניהן ,מפחיתים את הסיכון
לחלות בהן ,ואף מונעים אותן .ההמלצות שפורסמו על
ידו במהלך המסיבה מבוססות על תכנית הכללים של
אירופה ועל חוזר מנכ”ל משרד הבריאות מחודש מאי
 .2005בנוסף ,פרופ’ רובינזון דיווח על על מגמת הירידה
בתחלואה ממחלות הסרטן ועל הישגים מרשימים
לפעילותה המתמשכת של האגודה במאבק:
 לראשונה ,נרשמה ירידה במספר החולים המאובחנים
עם סרטן העור מסוג מלנומה ועלה מספר החולים
בהם המחלה אובחנה בשלב מוקדם.
 שיעור העישון בשנה האחרונה הינו הנמוך ביותר
שנמדד במדינת ישראל ועומד על כ( 24%-לעומת
 ,42%בשנות השמונים).
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 היענות הנשים לביצוע בדיקת ממוגרפיה הולכת ועולה
משנה לשנה וכך גם שיעור האבחון המוקדם של סרטן
השד.
 מודעות הציבור לחשיבות ביצוע בדיקות לגילוי מוקדם
רבה יותר .היום ,בניגוד לשנים עברו ,מחלות סרטן
השד וסרטן המעי הגס מתגלות בשלבים מוקדמים
הרבה יותר מבעבר וכתוצאה מכך ,רבים יותר הסיכויים
לריפויים  של החולים.

נתונים חדשים על שיעורי התחלואה
בסרטן בישראל
דר’ מיכה בר חנא ,מנהל רישום הסרטן הלאומי במשרד
הבריאות דיווח על ממצאים חדשים בנושא שיעור
התחלואה במחלות הסרטן בישראל .הנתונים הבולטים
היו עלייה בשיעורי התחלואה בסרטן השד ובסרטן
הערמונית ,הודות לביצוע הבדיקות השונות לגילוי מוקדם.
סרטן המעי הגס מהווה את המחלה הממארת השנייה
בהיקפה באוכלוסייה היהודית בישראל .שיעורי התחלואה
נמצאים בעלייה מתמדת בכל מגזרי האוכלוסייה .המחלה
שכיחה יותר בגברים ,אך הפער ביניהם לבין הנשים אינו
גדול.
בשני העשורים האחרונים שיעורי התחלואה בלימפומות
הוכפלו הן בגברים והן בנשים יהודיות .שיעורי התחלואה
בסרטן השחלות בקרב נשים יהודיות נמצאים בירידה
מתמדת בשנים האחרונות .שיעורי התחלואה בסרטן
בלוטת המגן נמצאים בעלייה בישראל ובעולם המערבי.
בנשים יהודיות הוכפלו שיעורי התחלואה לאורך כל
התקופה .בגברים יהודים הייתה עליה של  50%לאורך
התקופה .התחלואה מסרטן הקיבה נמצאת בירידה
בשנים האחרונות במדינות רבות .היכולת לטפל בזיהום
זה הקיימת בעשור האחרון תרמה ,ככל הנראה ,לירידה
בשיעורי התחלואה .לאחרונה גם נצפית ירידה בתחלואה
בסרטן שלפוחית השתן בקרב האוכלוסייה היהודית.

עליה בשיעור ההחלמה ושדרוג באבחון וטיפול
בלויקמיה בקרב ילדים
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פרופ’ בתיה שטרק ,מהמרכז הרפואי שניידר
ודר’ שי יזרעאלי מהמרכז הרפואי שיבא ,המכהנים כיו”ר
משותפים של פרוטוקול הלויקמיה הישראלי והחברים
גם בקבוצה הבינלאומית ה BFM-למעקב ולטיפול
בלויקמיה בילדים ,עומדים בראש מהפכה לאומית אשר
מאפשרת אבחון טוב יותר של הילדים החולים בזכות
מחקר מולקולרי מתוחכם ומתקדם .שיטת טיפול זו

מיושמת לצורך התאמת הטיפול לחומרת מחלתו של
הילד במטרה להביא לריפוי של חלק גדול יותר מהילדים
ולהימנע מנזקים ארוכי טווח .חשוב לזכור שלפני כל ילד
המבריא מסרטן חיים ארוכים כמבוגר פעיל בחברה.
מניעת נזקים ארוכי טווח היא לפיכך מטרה מרכזית
של הטיפול .לאור הצורך במיומנות הייחודית לטיפול
בלוקמיה ,וסה”כ נדירות המחלה ,התארגנו לפני
כ 21-שנה כלל האונקולוגים לילדים ,מכל בתי החולים
המוסמכים בארץ ,למשטר טיפולי לאומי .התארגנות
זו שהתאפשרה בתמיכתה העקבית של האגודה
למלחמה בסרטן ,הביאה לסגירת הפערים בינינו לבין
העולם ,ולשיפור תוצאות הטיפול והתאמתו .עוד על כך
ראה בפרק רישום ומעקב .דר’ יזרעאלי אף הציג את
הנושא בטקס בבית הנשיא.

מחקר חדש מסייע לבחון את יעילות הטיפול
בגידולי מוח
מחקר חדש במימון האגודה למלחמה בסרטן נערך על
ידי דר’ יעל מרדור ופרופ’ רפאל פפר מהמרכז הרפואי
ע”ש שיבא בתל השומר .המחקר התמקד באפיון תכונת
רקמות התא יאפשר בעתיד לצוות הרפואי לבחון את
יעילות הטיפול הניתן כיום כנגד גידולי מוח .טיפול לא
חודרני עם יכולת מהירה של ניבוי מידת התגובה לטיפול,
יסייע לתכנון אישי של אופן הטיפול הניתן לכל חולה.
המחקר החדש יסייע ,כך מקווים ,בהפחתת רעילות
מיותרת של הטיפול בחולי סרטן שאינם מגיבים כראוי
לטיפול ,ובו בזמן יאפשר את היכולת לבחור טיפול
מתאים יותר ,בזמן מוקדם יותר .המחקר בודק את
תכונות רקמות התא באמצעות שיטת הדמיה הרגישה
לאפיון הביו-פיזיקאלי של רקמות התא על בסיס תכונות
הדיפוסיה שלהן במים הנקראת  .DWMRIבאמצעות יישום
העקרונות שלעיל ניתן להגיע לאבחנה מהירה ומדויקת
של יעילות טיפול רדיותרפי ורדיו כירורגי במוח .במחקר
נעשה שימוש בפרמטרים שהוצגו במחקרים מדעיים
והוכחו בעבר כבעלי יכולת לנבא את תגובת הגידולים
במוח לטיפול הקרינתי הרגיל ,כמו גם לטיפול הקרינתי
המשולב בניתוח ( .)radiosurgeryבמהלך המחקר החדש
נבדקו אף משתנים נוספים ,העשויים לחזק את יכולת
הניבוי לתגובת חולה הסרטן לטיפול הניתן לו .התקווה
שנושא עימו המחקר החדש היא שתוצאותיו עשויות
לקדם באופן משמעותי את הטיפול הרפואי הניתן כיום
לחולים בעלי גידולים מוחיים ,לכן חשוב ליישמו בטיפול
הקליני המקובל בעולם הרפואה כיום.
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סקר האגודה למלחמה בסרטן לרגל
“הקש בדלת” 66% :מהציבור חושבים כי
סרטן אינו גזירה משמים!
 66%מהציבור בישראל חושב שסרטן אינו גזרה משמיים,
כך קובע סקר חדש של האגודה למלחמה בסרטן ,אשר
נערך לרגל מבצע “הקש בדלת” על ידי מכון המחקר
מותגים בקרב מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה
בישראל בספטמבר  2005והשתתפו בו  506מרואיינים.
המרואיינים בסקר נשאלו :האם את/ה חושב/ת שסרטן זו
גזרה משמיים ,או שיש אפשרות באמצעות פעולות כמו:
הפסקת עישון ,לא להיחשף לשמש ,תזונה נכונה ועוד,
למנוע סוגים מסוימים של סרטן?.
המרואיינים בסקר גם נשאלו" :אם חס וחלילה תחלה
בסרטן או במחלה קשה אחרת האם את/ה מאמין/ה
שתקבל את הטיפול הראוי?" התפלגות תשובות הציבור
בסקר הייתה כך:
 .1אקבל טיפול ראוי
 .2לא אקבל טיפול ראוי
 .3לא יודע/ת

47%
38%
15%

עוד עולה מהסקר כי 37% ,מהציבור חושב כי עישון
גורם להכי הרבה מקרי סרטן 8% ,מהציבור כי אנטנות
ומכשירים סלולאריים ,גורמים להכי הרבה מקרי סרטן,
 6%חושבים כי זיהום אויר .המרואיינים בסקר נשאלו :מה
לדעתך גורם להכי הרבה מקרי סרטן? (הוקראו תשובות
 ,1-5והמרואיינים התבקשו לציין תשובה אחת בלבד).
התפלגות תשובות הציבור בסקר הייתה כך:
 .1עישון
 .6עישון+תזונה לא בריאה+חוסר פעילות
    גופנית
 .4אנטנות ומכשירים סלולאריים
 .5זיהום אוויר
 .7כל התשובות ( 1עד )7
 .2תזונה לא בריאה
 .3השמנה וחוסר פעילות גופנית
 .8תורשה
 .9גזרה משמים
 .21עצבים /לחץ נפשי

37%
33%
8%
6%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

למותר לציין כי היום ידוע כי ניתן למנוע חלק נכבד

ממחלות הסרטן .אימוץ סגנון חיים בריא יותר מאפשר
להפחית בצורה משמעותית את הסיכון לחלות במחלות
הסרטן השכיחות.

טקס פתיחת מבצע “הקש בדלת”
בבית הנשיא
ב 8.9.2005-נערך כמיטב המסורת של האגודה למלחמה
בסרטן טקס הכרזת פתיחת מבצע “הקש בדלת” לשנת
 2005במעמד נשיא המדינה מר משה קצב ,בבית הנשיא
בירושלים .נשיא המדינה ,מר משה קצב ,קרא בנאומו
לכל אזרחי ישראל לפתוח את הדלת את הלב ואת הכיס.
ישראל מקוב ,מנכ”ל טבע ,מונה ליו”ר מבצע “הקש
בדלת” של האגודה למלחמה בסרטן לשנת  ,2005ויכהן
בתפקיד במהלך השנה הקרובה .מקוב החליף בתפקיד
את מוזי ורטהיים אשר כיהן בתפקיד זה בשנת .2004
במהלך הטקס ,הועבר נס המבצע לישראל מקוב ,מנכ”ל
טבע .בנאומו במעמד החגיגי אמר יו”ר המבצע החדש כי
הוא רואה במשימתו דוגמא אישית לשירות בקהילה ,ונדבך
נוסף וחשוב במכלול הפעילויות של המעורבות החברתית
והתרומה לקהילה שהם כחברה מובילים ב”טבע” .בנאומו
שיבח ישראל מקוב את פעילותה רבת השנים של האגודה,
ואת אופייה ההתנדבותי ,המושתתות על ערכים הדוגלים
בלקיחת אחריות חברתית לגורלה של החברה במדינת
ישראל .הוא קרא למדינת ישראל לתת עדיפות להגדלת
התמיכה בפרויקטי המחקר ובמדענים המצטיינים,
והכריז על תרומתה של חברת “טבע” באמצעות האגודה
למלחמה בסרטן ,בסך מליון שקלים ,למימון מלגות מחקר
מחלת הסרטן (ראה הרחבה בנפרד).
במהלך הטקס דיווח דר’ שי יזרעאלי ,ראש יחידת
המחקר במחלקה להמטולוגית ילדים במרכז הרפואי  
שיבא ,אודות אבחון וטיפול בלויקמיה בקרב ילדים
בישראל ,הדגיש כי בזכות פעילות האגודה למלחמה
בסרטן ,ילדים חולי סרטן בישראל ,מקבלים היום טיפול
הדומה לטיפול הניתן במרכזים הרפואיים הטובים בעולם.
כיום ,מצליחים במרכזים הרפואיים לרפא  7מתוך כל 10
ילדים החולים בלויקמיה ,להשיר מבט להורי הילד החולה
ולומר להם כי לילדם החולה ניתן הטיפול הטוב ביותר.
מירי זיו ,מנכ”ל האגודה ,בישרה בטקס על אישור מימון
תרופת ההרצפטין לחולות סרטן השד המוקדם בתקדים
עולמי על ידי ממשלת צרפת וקראה לממשלת ישראל
לפעול להכנסת התרופה גם לסל התרופות בישראל.
דר’ יצחק ברלוביץ ,המשנה למנכ”ל משרד הבריאות
נשא דברים בשם שר הבריאות.
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בהמשך חולקו תעודות הוקרה על ידי כבוד נשיא המדינה
לפעילויות לקידום המאבק במחלות הסרטן ליקיר יותם,
דובר חב’ בזק על מבצע התרומות של כל  20בחודש
אשר הוקדשו להפעלת ניידת הממוגרפיה ולרפי שדה,
מנכ”ל רשת ישרוטל וידיד ותיק של האגודה למלחמה
בסרטן על תרומתה המתמשכת של הרשת לסיוע
בקידום המחקר שישפר את סיכויי הריפוי ואיכות החיים
של ילדים חולי סרטן .דר’ פרנסין רובינסון ,מתנדבת
מסורה ב”יד להחלמה” של האגודה למלחמה בסרטן
זכתה בתעודת הוקרה על פעילותה בהקמת והפעלת
הפרוייקט “להיראות טוב להרגיש טוב יותר” בארץ .מנכ”ל
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בית הנשיא ,משה גורל העניק את התרומה הראשונה
למבצע “הקש בדלת” לשנת  ,2005תרומת בית הנשיא
על סך  5,000שקלים לידי התלמידים המשתתפים
במבצע ,דנה גל יו”ר מועצת התלמידים של רמת השרון,
דוד יעקובוביץ מישיבת שעלבים ,ואיהם סמרה ,מתיכון
עמל  1בטירה .הנעימה את הטקס בשירה של נעמי
שמר “לו יהי” ושיר הנושא “מעבר לקשת בענן” מתוך
המחזמר “הקוסם מארץ עוץ” בנגינה מרשימה על נבל,
סוניטה סטניסלו ,עולה חדשה מארה”ב שהחלימה
ממחלת סרטן השד.
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נאום נשיא המדינה משה קצב בטקס הכרזת פתיחת מבצע “הקש בדלת”
 2005של האגודה למלחמה בסרטן ,שנערך בבית הנשיא בירושלים
“כמדי שנה ,עלינו לעצור לרגע קט את קצב החיים הרגיל ,כדי לפתוח את הלב
לגיוס תרומות לטובת מבצע “הקש בדלת” וגם כדי להגביר את המּודעּות לנושא.
המלחמה ּבַסרטן היא המלחמה של האנושות כולה .בישראל מתגלים בכל שנה
כ 23-אלף חולים חדשים  -ילדים ,נשים ּוגברים .בזכות הפעילות המבורכת של
חכמים וטובים רבים הגיעה מדינת ישראל להישגים מרשימים בתחום המניעה
והטיפול במחלה .אך לצערנו ,עדיין יותר ממאה ועשרים אלף איש בישראל
חולים בה .כספי התרומות לאגודה ל ְמלחמה ּבַסרטן חיוניות לפעילות ל ִמניעת
מסְעות הסברה ,ל ְמימון מחקרים ,לגילוי גורמי
המחלה ּולגילויה המוקדם ,ל ְ ַ
המחלה ,למימון התרופות ,לטיפול וסיוע לחולים .כל עוד לא נמצאה התרופה ,היעד הוא הקטנת התחלואה
והתמותה ושיפור איכות חייהם של החולים בה.
אני משבח את הציבור בישראל אשר מגלה יותר מודעות למחלה ,ומסייע גם באמצעות כספי התרומות.
לצערנו  -עדיין רבה מלאכת המחקר והפיתוח של תרופות ומִכשּור ,ו ַעדיין לא נמצא מזור .עדיין ארוכה הדרך
וככל הידוע ,עדיין לא פוצחו המנגנונים המביאים להתפרצות המחלה או להתגוננות מפניה .עדיין ,המין האנושי
לא נרפא מן המחלה ויש צורך במשאבים  -רבים מאוד  -כדי לחקור את נבכי המחלה ,את דרכי התפתחותה
ואת היכולות שלנו להילחם בה ולנצח אותה.
ּבְיובל השנים האחרונות ,התחולל שינוי גדול ו ָרב .מאמציה של האגודה למען הסרטן הביאו לדפוסי התנהגות
אשר יש בהם כדי להציל חיים .הגילוי המוקדם הוכח כמַציל חיים .המהפכה הזאת במודעות היא תוצאה של
עבודה מתמשכת .דפוסי התנהגות אינם משתנים באחת ,אלא בדרך של תהליך מתמשך ובזכות ההתמדה
של הלוחמים במחלה ,והודות לכך ניצלו חיים רבים .גם משום כך ,אסור לנו להרפות מהמאבק הזה וחובה על
כל אחד מתושבי ישראל לפתוח את הדלת ולתרום.
בזכות התרומה האישית של כל אחד מתושבי ישראל ,יש בידי בתי החולים יכולת להפעיל מכשור חדשני יותר,
שיכול לחדור אל תוככי מערכות הגוף ולגלות את מה שלא ידענו עד לפני שנה.
בזכות כספי התרומות ,מדינת ישראל הצליחה להגיע להישגים רבים ,אולם על אף פריצת הדרך והרצון העז,
יש עדיין צורך בהשקעה רבה .מדי שנה בשנה – מגלים אנשי המחקר עוד מקור ,עוד גורם ועוד סיבה למחלה.
נתפלל ונקווה כי הגילויים האחרונים מקרבים אותנו אל האור בקצה המנהרה למניעת התפרצות המחלה,
כדי לנצחה.
אני מאמין כי אכן הדבר בידי האנושות .טובי החוקרים בעבר הצליחו להביא להיעלמותן של מחלות שהפילו
אלפי חללים .אנשי המדע והטכנולוגיה הביאו פלאים למחקר הרפואי ולדרכי הריפוי .יש בחברה הישראלית
מעיין בלתי נדלה של אנשי מדע ,רופאים וסגל רפואי שיש ביכולתם להביא לפריצת דרך כדי לנצח את אחד
מגורמי התמותה ,אחד ה”רוצחים” הגדולים ביותר באנושות.
אני מבקש לשבח את האגודה למלחמה ,את הרופאים ,המתנדבים ,החוקרים על פעילותם הקדושה להקטנת
התחלואה ומאבקם בכל החזיתות .מבצע הקש בדלת הוא אחד הנתיבים העיקריים ,המחברים אותנו עם כל
המחקרים והלימוד שנעשים במוסדות להשכלה גבוהה ובבתי חולים.
אני מאחל לחולים החלמה מהירה ורפואה שלמה .אני מאחל לאנושות שבמהלך השנה תבוא פריצת דרך
במלחמה הקשה הזו .אני קורא מעל הבמה הזאת לכל אזרחי ישראל לפתוח את הדלת .את הלב .את הכיס.
זו תרומתנו הצנועה במאמץ האנושי הכלל עולמי”.
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רשתות הרבוע הכחול נרתמו לסייע לאגודה למלחמה בסרטן
בדגש על סיוע לתלמידים חולי סרטן
רשתות שופרסל ,המשביר לצרכן ,ניו פארם ,הרבוע הכחול  -סופר סנטר ,ומגה ,יצאו במבצע התרמה
במסגרת הפעילות השנתית של האגודה למלחמה בסרטן למען חולי סרטן בישראל .ההתרמה התקיימה
בכ 140-סניפי הרשתות ואפשרה ללקוחות לתרום לאגודה שקל אחד בקופה בתום תשלום הקנייה
שביצעו .המבצע נמשך במהלך השבועיים הראשונים של חודש נובמבר  .2005הפרויקט החינוכי בו
התמקד המבצע ,הנו פרוייקט “השלמת חומר נלמד” אותו מממנת האגודה.

קמפיין חדש לרגל מבצע “הקש בדלת” תחת הסיסמא:
“ 120,000חולי סרטן מאמינים שתפתחו להם את הדלת”
קמפיין נרחב לרגל פתיחת מבצע “הקש בדלת” עלה לאוויר בסוף ספטמבר  .2005הקמפיין עלה
בהתנדבות באמצעות גיתם ,BBDO/תחת הסיסמא 120,000“ :חולי סרטן מאמינים שתפתחו להם את
הדלת” .מטרת הקמפיין הייתה להגדיל את המודעות לחשיבות פעילות האגודה במאבק במחלת הסרטן,
ולעודד תרומות לפעילויות אלה .הקמפיין הציג בין השאר את פעילות האגודה המתאפשרת בזכות תרומות
הציבור הרחב ,כגון מימון עשרות מחקרים של רופאים וחוקרים שנועדו להביא למציאת תרופה למחלה,
ביצוע פעילויות הסברה במטרה להגביר המודעות למחלות הסרטן בקרב הציבור הרחב ועוד .הקמפיין עלה
בערוץ  ,1ערוץ  ,2ערוץ  ,10ערוץ המוסיקה , 24ערוץ הספורט ,ערוץ ישראל פלוס ,ערוצי הלוויין  ,YESערוצי
הלוויין והכבלים של ענני תקשורת ,וכלל שילוט חוצות ,כנען( ,פרסום על גבי אוטובוסים) זוהר חוצות ,אפי-
שילוט על גבי תחנות אוטובוס ושילוט של עיריית ת”א .בנוסף ,פורסמו מודעות בעיתונות היומית ועל גלויות
של שלי ,ושודרו ג’ינגלים בגל”צ ,בגלגל”צ ,ובתחנות הרדיו המקומיות .סרט הטלוויזיה שלווה את הקמפיין
הציג סיטואציות ביתיות בחיינו -אב שמשחק
עם בנו הקטן ,אישה הנמצאת בחדר השינה
ושומעת את צלצול הפעמון ,זוג סטודנטים
שמשפצים דירה חדשה ,כאשר המשותף
לכל הסיטואציות הוא צלצול הפעמון בדלת.
הצלצול מושך את תשומת ליבם של הנוכחים
בכל רגע וגורם להם לעצור לרגע מעיסוקם.
בכל פעם שמושמע הצלצול ,מהלך הסרט
נעצר ועובר לסיטואציה הבאה.לקראת
סוף הסרט מתגלה משמעות הצלצול-
הסיטואציה האחרונה היא של נער מחלים
מסרטן כשהוא שוכב במיטה בבית החולים
ופעמון הקריאה לאחות הינו בעצם הצליל
ששמענו לאורך כל הסרט .הסרט קורא
לצרכן לתרום במבצע הקש בדלת ומציג
את פעילויות האגודה המתאפשרות הודות
לתרומות הציבור .משרד גיתם BBDO/הפיק
בהתנדבות את הקמפיין.
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שיתופי פעולה מיוחדים לטובת מבצע “הקש בדלת”
זו השנה הראשונה בה נערך שיתוף פעולה בין האגודה לחברת צ’רלטון (שידורי שלם וצפה) וקבוצות ליגת העל.
במהלך שידור משחקי השבת של הליגה הישראלית נערכו בשידור חי מפגשים בין ילדים חולי סרטן עם הכוכבים
האהובים עליהם ,כאשר המפגש תועד בשידור חי יחד עם השדרנים .גולת הכותרת הייתה ראיון עם יוסי בניון
במחצית המשחק בין ווסטהם לארסנל במסגרת הליגה האנגלית במסגרתו הדגיש בניון את חשיבות מבצע “הקש
בדלת” והתרומות.

“הקש בדלת” בשחקים  -שיתוף פעולה מיוחד בין האגודה למלחמה בסרטן
לחברת “ישראייר”
“הקש בדלת” בשחקים ,הוא פרויקט ראשון מסוגו ,פרי שיתוף פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן לחברת
התעופה “ישראייר” .במסגרת הפרויקט ,התרימו צוותי האוויר של “ישראייר” את נוסעי קווי התעופה הבינלאומיים
והפנים ארציים של החברה במהלך חודש אוקטובר ,בעזרת מעטפות מיוחדות שהנפיקה האגודה למלחמה
בסרטן .סבינה בירן ,מנכ”ל “ישראייר” סיפרה כי חב’ ישראייר התגייסה לראשונה בארץ ,למבצע “הקש בדלת”
במטוסים ,מתוך רצון לסייע לאגודה בהשגת המטרה החשובה של המבצע .שיתוף פעולה זה ,הוא פעילות אחת
מתוך מגוון פעילויות שהחברה מקיימת כחלק ממדיניותה לסייע לקהילה ככל שניתן.

סיום מבצע “הקש בדלת”
ושנת הפעילות 2005
בראשית חודש מרץ התקיים הכנס השנתי לסיכום שנת
הפעילות  2005בתיאטרון גבעתיים .מאות מתנדבים
ונציגי סניפים נרגשים ,הגיעו ובאו מכל רחבי הארץ
למפגש המסורתי .את הבוקר פתחו צלילים ענוגים
שנוגנו בחלילית ע”י האומן הבינלאומי עמוס מלר .מר
בני גאון ,נשיא האגודה ,שנבצר ממנו להגיע ,שלח את
ברכתו החמה למתנדבים  .יו”ר האגודה פרופ’ רובינזון,
סגן יו”ר האגודה מר ליאון רקנאטי ,יו”ר מבצע “הקש
בדלת”  2005מר ישראל מקוב נשאו דברי ברכה
אשר הדגישו את פועלם המבורך של מתנדבי האגודה
ותרומתם הרבה לקידום המאבק במחלת הסרטן.
מירי זיו ,מנכ”ל האגודה ברכה בחום את הנוכחים ונתנה
סקירה על פעילות האגודה בשנת  .2005גבי וייס ,מנהל
הסניפים ומבצע “הקש בדלת” ציין ושיבח את עבודתם
המסורה של המתנדבים ,המסייעים ללא לאות בקידום
המטרות החשובות במאבק במחלת הסרטן .גבי סקר
את ההערכות למבצע ,התחזיות והתוצאות בפועל והציב
את היעדים המרכזיים לשנת הפעילות  :2006הרחבת
פעילותם של הסניפים בעדיפות גבוהה יותר מאשר הקמת
סניפים חדשים   .ההרחבה בשני מישורים  -העמקת
הפעילות הקיימת וכניסה לתחומי פעילות חדשים.
בראש סולם העדיפויות הוצבה פעילות הרווחה לתמיכה
וסיוע לחולי הסרטן .בסדר עדיפות גבוה הוצב לכל סניף

היעד ליזום אירוע התרמה אחד בשנה .פרופ’ יוסי ירדן,
מנהל המחלקה לבקרה ביולוגית במכון וייצמן ויו”ר ועדת
המחקר של האגודה ,סקר בפני המשתתפים את חשיבות
המחקר וחילק בשם האגודה מענקי מחקר לחוקרים
מצטיינים .השנה הוענקה גם מילגת מחקר מקרן מרפי
ע”י פרופ’ רובינזון .במהלך הטקס הוענקו גביעים ,מגינים
ותעודות למצטייני “הקש בדלת” וחולקו מגיני הוקרה
בקטגוריות השונות .לשיאו הגיע האירוע עם הופעתו
של יניב פז-לוי ,ילד שחלה במחלת הסרטן והבריא,
ששר ורקד לצלילי שיר מיוחד שחיבר .קהל הנוכחים
התרגש עד דמעות ויניב זכה למחיאות כפיים רועמות .מר
אברהם אזרזר נשא את דברי הברכה כנציג המתנדבים.
הופעתו של הבדרן אדיר מילר ,שאף זכה בתעודת הוקרה
מידי גבי וייס ,חתמה את הטקס ולאחריה יצאו המתנדבים
לארוחת צהריים שכרגיל הייתה מצוינת.
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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 שמילאו באותה עת.
 - 1962רב אלוף (מיל ).חיים לסקוב ז”ל ,מנכ”ל רשות
הנמלים
 - 1963עו”ד גדעון האוזנר ז”ל ,יועץ משפטי לממשלה
 - 1964דוד בן גוריון ז”ל ,ראש ממשלת ישראל הראשון
וחבר כנסת
 - 1965קדיש לוז ז”ל ,יושב ראש הכנסת
 - 1966ישראל ברזילי ז”ל ,שר הבריאות
 - 1967יגאל אלון ז”ל ,שר העבודה
 - 1968טדי קולק ,ראש עיריית ירושלים
 - 1969דוד הורביץ ז”ל ,נגיד בנק ישראל
 - 1970פרופ’ אלברט סייבין ז”ל ,נשיא מכון וייצמן
למדע
 - 1971ויקטור שם טוב ,שר הבריאות
 - 1972יוסף אלמוגי ז”ל ,שר העבודה

 - 1985מרדכי גור ז”ל ,שר הבריאות
 - 1986שלמה להט ,ראש עיריית תל אביב
 - 1987ישראל קיסר ,מזכ”ל ההסתדרות
 - 1988דני גילרמן ,נשיא איגוד לשכות המסחר
 - 1989ליאון רקנאטי ,מנהל חברות באי.די.בי
 - 1990אהוד אולמרט ,שר הבריאות
 - 1991שמחה דיניץ ז”ל ,יו”ר הסוכנות היהודית
 - 1992אלי הורוביץ ,מנכ”ל חברת “טבע” תעשיות
פרמצבטיות
 - 1993בני גאון ,מנכ”ל כור תעשיות
 - 1994עמנואל גיל ,נשיא אלביט
 - 1995דוד וינשל ,מנכ”ל חברת מגדל ,חברה לביטוח
 - 1996יאיר המבורגר ,מנכ”ל חברת ביטוח שילוח
הראל

 - 1973שמעון פרס ,שר הבטחון

 - 1997יעקב פרי ,נשיא ומנכ”ל סלקום

 - 1974אשר ידלין ,יו”ר מרכז קופת החולים הכללית

 - 1998גליה מאור ,מנכ”ל בנק לאומי

 - 1975דר’ יוסף בורג ז”ל ,שר הפנים

 - 1999שלמה נחמה ,מנכ”ל חברת אריסון השקעות,
ויו”ר דירקטוריון בנק פועלים

 - 1976מרק מושביץ ז”ל ,נשיא התאחדות התעשיינים
 - 1977גדעון פת ,שר הבינוי והשיכון

 - 2000קובי אלכסנדר ,יו”ר דירקטוריון והנשיא העולמי
של חברת ‘קומברס טכנולוגי’

 - 1978ישראל פולק ז”ל ,תעשיין ,בעל מפעלי תשלובת
טקסטיל

 - 2001לב לבייב ,יו”ר אפריקה ישראל

 - 1979בנו גיטר ז”ל ,כלכלן ואיש עסקים

 - 2002יוסי מימן ,נשיא חברת מרחב ויו”ר דירקטוריון
ערוץ 10

 - 1980משה שניצר ,נשיא בורסת היהלומים
 - 1981דוד חכמי ז”ל ,יו”ר איגוד חברות הביטוח
 - 1982יקותיאל פדרמן ז”ל ,מלונאי ואיש עסקים

 - 2003שרגא בירן ,עורך דין ואיש עסקים
 - 2004מוזי ורטהיים ,יו”ר חברת קוקה קולה ישראל

 - 1983אהרון מאיר ז”ל ,מנכ”ל בנק המזרחי המאוחד

 - 2005ישראל מקוב ,מנכ”ל חברת “טבע” תעשיות
פרמצבטיות

 - 1984אברהם אגמון ז”ל ,מנכ”ל חברת דלק

 - 2006אביגדור קפלן ,מנכ”ל חב’ כלל ביטוח
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עזבונות
האגודה למלחמה בסרטן מוקירה את ידידיה ומתנדביה אשר בעודם בחיים תרמו בצוואתם לאגודה ,ובדרך זו עוזרים
להמשך פעולותיה למען חולי הסרטן ובני משפחותיהם.
 עזבון זרה ריטובה ז”ל

תל אביב

 עזבון אבן שושנה ז”ל

 עזבון חפץ אפרת ז”ל

תל אביב

 עזבון אפריאסקי ברטה ז”ל

ירושלים

 עזבון טנקוס אסתר ז”ל

תל אביב

 עזבון ארנהיים הילדגרד מינה ז”ל

כפר סבא

 עזבון לובינסקי רפאל ז”ל

רעננה

 עזבון בן יוסף חוה ז”ל

ראשון לציון

 עזבון עטון קלימה באבי ז”ל

הרצליה

 עזבון גלוגובסקי חוה ז”ל

בת ים

 עזבון פויוס בונצה אווה ז”ל

חולון

 עזבון גנץ יצחק ז”ל

חיפה

 עזבון קורנר לאונטה ז”ל

בת ים

 עזבון דוף דבורה ז”ל

חיפה

 עזבון קליין ארווין ז”ל

רעננה

 עזבון וולף הלן ז”ל

צרפת

 עזבון רובין שצ’פניק לודביקה ז”ל

כפר סבא

 עזבון זילברשטיין אורית ז”ל

באר שבע

באר שבע

 עזבון אברמוביץ יצחק ז”ל

הנצחות:
תרומות מיוחדות להנצחות
במסגרת האגודה למלחמה
בסרטן בישראל ניתנות בכמה
דרכים :על הלוח המהודר ,המוצב
בגינת המעון ע”ש צ’רלס קלור,
במשרדי האגודה וכן במחלקות
השונות בבתי החולים ברחבי
הארץ.

לוח ההנצחה בגינת המעון ע”ש צ’רלס קלור בגבעתיים

דין וחשבון לשנת 2006

חברי ועדות לשנת 2005
וועד מנהל
פרופ’ א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
מר ב .גאון
פרופ’ א .דורסט
מר י .פלדשו
פרופ’ מ .מיטלמן
פרופ’ ו .רוטר
גב’ ר .שטרית
פרופ’ ג .רנרט
דר’ י .אלקלעי
פרופ’ ר .שפיר

חבר נאמנים
מר ב .גאון
גב’ ס .אבן
פרופ’ א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
פרופ’ א .אבירם 	
מר ד .אגמון 	
השופט מר ס .אדלר
				
דר’ ד .אופנהיים
פרופ’ י .אורגלר
השופט אילון
פרופ’ י .אינסלר
גב’ י .אלון  	
גב’ ג .אלמגור
דר’ א .אמבון
גב’ י .אפרון
גב’ ש .אקרשטיין
מר ש .בירן
דר’ י .בלשר
גב’ נ .בן אלישר
פרופ’ ג .בן ארי
פרופ’ מ .בן-הרוש
פרופ’ י .בן בסט
מר א .בן נון
מר ר .בן-שאול
פרופ’ ח .בן-שחר

גב’ אורנה בנאי
דר’ ש .בציא
יו”ר
פרופ’ ר .בר
ס .יו”ר
דר’ י .בראל
נשיא
פרופ’ ג .ברבש
פרופ’ ה .ברנר
גב’ ת .גבע
גב’ ת .גוז’נסקי
מר ע .גיל
יו”ר האגף לקשרי חו”ל
מר י .גינזבורג
יועץ האגודה לאפידמיולוגיה
מר ג .דוידי
ובקרת סרטן  -אפידמיולוג
גב’ א .דולצ’ין
יועץ האגודה לגילוי מוקדם
פרופ’ א .דורסט
סרטן העור  -דרמטולוג
מר ב .דותן
יועץ האגודה בענייני הסברה
מר י .דורי
בבתי הספר – כירורג פלסטי
פרופ’ י .דנון
מר א .דר
מר י .דר		
נשיא ,מנהל חברות
				
נשיאה מייסדת ,אשת ציבור
מר א .הורוביץ
יו”ר
פרופ’ א .הלוי
ס .יו”ר ,מנהל חברות
פרופ’ י .הלוי 	
מכון גרטנר
מר ד .ויינשל
איש ציבור
פרופ’ י .ויץ
נשיא בית הדין הארצי
דר’ ג’ .זידאן
לעבודה
דר’ י .זילברג
מנהל בי”ח
עו”ד ש .זיסמן
יו”ר דירקטוריון הבורסה
פרופ’ א .זליגסון
שופט בדימוס
דר’ א .חי-עם
גניקולוג
פרופ’ ס .חייצ’יק
יו”ר סניף חולון
גב’ נ .חילו
יו”ר סניף ת”א
פרופ’ ח .טבנקין
מנהל בי”ח
מנכ”ל אוקיאנה 				
מר ד .טל
מנכ”ל אקרשטיין
פרופ’ י .יודפת 	
עו”ד
פרופ' י .יצחק
יו”ר הר”י
פרופ’ א .ישראלי
יו”ר סניף י-ם
פרופ’ י .כהן
כירורג
השופט מר א .כרמי
אונקולוגית ילדים
מר ל .לבייב
המטולוג
פרופ’ ש .לביא
איש ציבור
מר ד .לאוטמן
מנהל חברות
פרופ’ א .לובין
איש ציבור

שחקנית
איש ציבור
רפואה פנימית טכניון
מנהל בי”ח
מנהל בי”ח
אונקולוג
אשת ציבור
אשת ציבור
איש עסקים
מנכ”ל חברה
אשת ציבור
כירורג
איש ציבור
נשיא קבוצת דורי
מנהל בי”ח לשעבר
שחקן
מנכ”ל קו-אופ הריבוע
הכחול
יו”ר טבע
כירורג
מנהל בי”ח
איש ציבור
מדען
אונקולוג
מנהל בי”ח
אשת ציבור
המטולוג
מנהל בי”ח
אונקולוג
אוצר השלטון המקומי
מנהלת המח’ לרפואת
המשפחה בעמק
חבר כנסת
רופא משפחה
רדיולוג
מנכ”ל משרד הבריאות
אונקולוג
איש עסקים
מדענית
יו”ר דלתא
רפואה גרעינית
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מר ג .להב
דר’ מ .ליפשיץ  	
פרופ’ ש .ללצ’וק
מר ד .לויתן
גב’ ג .מאור
דר’ מ .מודעי 	
פרופ’ ש .מור יוסף
פרופ’ מ .מיטלמן
פרופ’ ז .מישל
גב’ א .מנוח
פרופ’ י .מנצ’ר
דר’ מ .משיח
גב’ ל .מרידור
פרופ’ א .נובוגרודצקי
מר ש .נחמה
				
מר י .נמרודי 	
פרופ’ א .סולקס
פרופ’ י .סקורניק
פרופ’ ש .סלוין
מר ע .ספיר
גב’ ע .סרוג’י
גב’ ר .סקר
דר’ א .עזיזי
פרופ’ מ .ענבר
מר ע .ערן
דר’ י .פטרבורג 	
פרופ’ ב .פיורה
מר י .פלדשו
פרופ’ ש .פנחס
דר’ י .פרבשטיין
פרופ’ ב .פרוינד
מר י .פרי
פרופ’ ת .פרץ
מר י .צ’חנובר
דר’ ד .צ’רניחובסקי
				

דין וחשבון לשנת 2006

פרופ’ א .קוטן  	
איש ציבור
פרופ’ ר .קטן  	
שירותי בריאות כללית
גב’ מ .קליין
כירורג
גב’ ע .קמחי
איש ציבור
גב’ ל .קניג
מנכ”ל בל”ל
מר א .קפלן
מנכ”ל חברת שראל
פרופ’ י .קלאוזנר
מנהל בי”ח
פרופ’ י .קידר
פנימאי
פרופ’ מ .רביד
מנהל בי”ח
גב’ ד .רבין-פילוסוף
אשת ציבור
פרופ’ י .רואו
גניקו-אונקולוג
גב’ ת .רווה
מנהל בי”ח
פרופ’ פ .רוזן
יו”ר בזק בינלאומי
פרופ’ מ .רוח
חוקר סרטן
פרופ’ ו .רוטר
מנכ”ל אריסון השקעות ויו”ר
פרופ’ א .רחמילביץ
דירקטוריון בנק הפועלים
דר’ מ .רימון
איש ציבור
פרופ’ ג .רכבי
אונקולוג
פרופ’ ב .רמות ז"ל
כירורג
פרופ’ ג .רנרט
המטולוג
פרופ’ י .שינפלד
איש ציבור
מר א .שדה
אשת ציבור
פרופ’ פ .שוורצמן
אשת ציבור
				
דרמטולוגית
גב’ מ .שזיפי
אונקולוג
מר מ .שטרית
איש ציבור
ר .שטרית  	
מנכ”ל סלקום
גניקולוג אונקולוג 				
גב’ ד .שטרן
איש ציבור
פרופ’ מ .שלזינגר
מנהל בי”ח לשעבר
פרופ’ מ .שני
מנהל בי”ח
פרופ’ ש .שמר
כירורג
יו”ר בנק המזרחי 				
דר’ ש .שרף
אונקולוגית
פרופ’ ע .שני
איש ציבור
יועץ אד-הוק לכלכלה
רפואית

אונקולוג
אונקולוג
מנכ”ל האגודה לשעבר
מחנכת לבריאות
שחקנית
מנכ”ל “כלל ביטוח”
כירורג
מדענית
רופא פנימי
אשת ציבור
המטולוג
עו”ד
גסטרואנטרולוג
מנהל בי”ח
מדענית
המטולוג
כירורג
המטולוג
המטולוגית
אפידמיולוג
פנימאי
איש ציבור
מנהל המח’ לרפואת
המשפחה בבאר שבע
יו”ר סניף חיפה
שר המשפטים
אשת יח”צ  -יו”ר האגף
לקשרי חו”ל
אשת ציבור
מדען
מכון גרטנר
מנהל רפואי מכבי שירותי
בריאות
מנהל בי”ח
אונקולוג
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ועדה לגילוי מוקדם
פרופ’ מ .גרין 	
ד”ר ד .גפן
ד”ר י .דרזנר
ד”ר ג' .זידאן
ד”ר מ .חאג’
ד”ר ח .לבבי
פרופ’ ח .מצקין
פרופ’ י .ניב
ד”ר ס .סדצקי
ד”ר מ .סקלייר-לוי
פרופ’ א .פרידמן
ד”ר ש .ציטרון
פרופ’ מ .קראוס
ד”ר ת .קרני
פרופ’ ג .רנרט

חבר ועדה משנת
יו”ר  -מרכז לבקרת מחלות  -תה”ש
אונקולוג  -סורוקה
רפואת המשפחה
אונקולוג  -רבקה זיו
מרכז השד  -נהריה
גניקולוג אונקולוג  -בילינסון
אורולוג  -איכילוב
גסטרואנטרולוג  -בלינסון
אפידמיולוגית  -תל השומר
הדמיה  -הדסה עין כרם
גנטיקה  -שיבא
אורולוג  -ברזילי
כירורג  -רמב”ם
כירורגית ,בי”ח אסף הרופא
יועץ האגודה לגילוי מוקדם

ועדה לשירותים רפואיים וסוציאליים
פרופ’ א .דורסט
גב’ א .בן-שחר
ד”ר מ .גוטפריד
ד”ר א .הוברט
ד”ר ש .וינקר
ד”ר א .גז
ד”ר י .יניב
ד”ר מ .כהן
ד”ר ע .מרימסקי
ד”ר א .פניג
גב’ ס .רייכר
גב’ צ .שדה

יו”ר  -כירורג ביקור חולים
עו”ס  -משרד הבריאות
אונקולוגית  -מאיר
אונקולוגית  -הדסה עין-כרם
רפואת משפחה ??? -
אונקולוג  -רמב”ם
המטו-אונקולוגית ילדים  -שניידר
עו”ס ,אוניברסיטת חיפה
אונקולוג  -איכילוב
רדיולוג אונקולוג  -בילינסון
אחות  -משרד הבריאות
קופ”ח כללית

ועדה לרישום ומעקב
ד”ר י .רוזנבלום
פרופ’ ד .אדרקה
ד”ר נ .בן-ברוך
ד”ר מ .ברחנא
ד”ר ה .גולדברג
ד”ר ב .עוזיאלי

 - 1992יו”ר משנת 2001
1998
2003
2006
2002
2000
1998
2006
2000
2006
2006
1998
2005
2003

חבר ועדה משנת
 - 1995יו”ר משנת 1999
1996
2006
2002
2006
2000
2000
2005
1999
2000
2002
1997/8

חבר ועדה משנת
אגף הרפואה  -קופ”ח מאוחדת
אונקולוג  -תל השומר
אונקולוגית  -קפלן
אפידמיולוג  -רישום סרטן
אונקולוגיה  -רמב”ם
אונקולוגיה  -הדסה ע”כ

 - 1999יו”ר
2000
1998
1995
1998
1998
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ועדה להדרכה מקצועית

חבר ועדה משנת

פרופ’ א .סולקס
פרופ’ ש .אריעד
פרופ’ מ .גוטמן
פרופ’ א .גוליק
ד”ר ש .יזרעאלי
ד”ר ש .נקר
ד”ר ש .ריזל
ד”ר ש .רייס
פרופ’ ש .שניבאום

יו”ר  -אונקולוג  -בילינסון
אונקולוג  -סורוקה
כירורג  -בי”ח מאיר
פנימאית  -אסף הרופא
המטו-אונקולוגית ילדים  -שיבא
רפואת המשפחה  -שירותי בריאות כללית
אונקולוגית  -בילינסון
רפואת המשפחה  -חיפה
כירורג  -איכילוב

פרופ’ ש .סגל ז”ל
פרופ’ י .ירדן
פרופ’ ר .אפטה
פרופ’ נ .ארבר
פרופ’ ע .באלין
פרופ’ מ .הורביץ
פרופ’ י .ולודבסקי
ד”ר י .זנדבנק
פרופ’ נ .חיים
ד”ר ב .לשם
פרופ’ ז .סלומון
פרופ’ ת .פרץ
פרופ’ ר .קטן
פרופ’ ע .קפלן
פרופ’ א .שוהמי
פרופ’ ע .שפילברג

מדען  -אונ’ בן-גוריון  -יו”ר
מדען  -יו"ר
מדען  -אונ’ בן-גוריון
גסטרואנטרולוג  -איכילוב
המטו-אונקולוג ילדים  -וולפסון
מדענית  -אונ’ ת”א
אונקולוג  -הדסה עין-כרם  /טכניון
פתולוגיה  -אסף הרופא 	
אונקולוג  -רמב”ם
לשכת המדען הראשי  -משרד הבריאות
ביה”ס לעבודה סוציאלית  -אונ’ ת”א
אונקולוגית  -הדסה ע”כ
אונקולוג  -תל השומר
כירורג  -איכילוב
פרמקולוגית  -אונ’ עברית
המטולוג  -מרכז רפואי רבין

ועדת מחקר

 - 1999יו”ר משנת 1999
1996
2005
1998
1999
2005
1999
2001
2005

חבר ועדה משנת
יו”ר משנת 2006-2003
2006
2000
1999
2005
2002
2003
2002
1998
2005
2001
1999
2005
2000
9991
5002

תת-ועדת מחקר לנושאים פסיכו-אונקולוגים
פרופ’ נ .חיים
ד”ר מ .כהן
ד”ר נחשוני
פרופ’ ז .סלומון
ד”ר ש .פרי
פרופ’ א .שוהמי

אונקולוג  -רמב”ם
עבודה סוציאלית  -אונ’ חיפה
פסיכיאטר  -מרכז רפואי רבין
ביה”ס לעבודה סוציאלית  -אונ’ ת”א
עובדת סוציאלית ,מרכז רפואי רבין
פרמקולוגית  -אונ’ עברית

ועדת השתלמויות חו”ל

דין וחשבון לשנת 2006

ד”ר ר .אפלבוים
פרופ’ ע .בלר 	
ד”ר מ .ויגודה
פרופ’ ל .ורדימון
גב’ א .יעקובסון

חבר ועדה משנת
יו”ר  -אונקולוג רמב”ם
גינקולוג אונקולוג  -שערי צדק
רדיותרפיה  -הדסה עין-כרם
חוקרת סרטן אונ’ ת”א
אחות  -קופ”ח כללית

 - 1994יו”ר משנת 1999
2000
2002
1999
1996
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אונקולוג  -אסף הרופא
אונקולוג  -איכילוב
כירורג שד  -תל השומר
עו”ס  -בילינסון
אונקולוגית ילדים  -הדסה ע”כ

פרופ’ א .סלע
פרופ’ א .פיגר
פרופ’ מ .פפא
ד”ר ש .פרי
ד”ר נ .רמו

ועדת ביקורת

חבר ועדה משנת

יו”ר -יו”ר דירקטוריון הבורסה
פרופ’ י .אורגלר
מנהל חברות
מר ד .לויתן
		
מר ג .נעמן
		
		

ועדת כספים

1993
2002
2001

חבר ועדה משנת

יו”ר -יו”ר דירקטוריון הבורסה
פרופ’ י .אורגלר
רו”ח ,מנכ”ל חברה
גב’ א .זוכוביצקי
אי .די .בי.
ד”ר ז .יוסף
בנק ישראל
ד”ר ד .יריב
מנהל חברות
מר ד .לויתן
		
מר ג .נעמן
אוני’ ת”א
פרופ’ א .עופר
איש ציבור
מר ע .ספיר
רו”ח
מר י .שחק

ועדת השקעות

1993
2003
2001
2005
2002
2001
2006
1994
2005

חבר ועדה משנת

יו”ר 	
ד”ר ר .אלדור
		
מר י .טויטש
אי .די .בי	 .
ד”ר ז .יוסף
בנק ישראל
ד”ר ד .יריב
יו”ר מהדרין פריאור (לשעבר)
מר צ .קינן
איש ציבור
מר ע .ספיר
אונ’ ת”א		
פרופ’ א .עופר
יו”ר בנק איגוד
מר ד .פרידמן

ועדה מייעצת למסרטנים
ד”ר י .שחם
א .אורטנברג
ד”ר מ .ברחנא
ד”ר ש .ברנר
ד”ר א .וינר
ד”ר ר .ורסנו
ד”ר א .זיו
גב’ ד .כהן
פרופ’ י .כהן

2002
1999
1999
2002
1995/6

מומחית למסרטנים  -מכון לבריאות העובד
המשרד לאיכות הסביבה
יח’ לרישום סרטן ,מ .הבריאות
פיזיקאי  -משרד לאיכות הסביבה
רמב”ם
שירותי מזון ותזונה ,מ .הבריאות
שירותי מזון  -משרד הבריאות
משרד הבריאות
אונקולוג  -סורוקה

2000
2005
2002
2005
2000
2000
2005
2000

חבר ועדה משנת
 - 1994יו”ר משנת 2002
2002
1990

1998
1999
2003
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רוקח מחוזי ,מחוז השפלה
ד”ר י .כץ
פיזיקאי  -איכילוב
מר מ .לויטה
פיזיקאי ,בי”ח הדסה ע”כ
ד”ר ע .לוינגר
רופא תעסוקתי-שרותי בריאות כללית
פרופ’ י .לרמן
המכון לאיכות הסביבה
ד”ר א .נאמן
רוקחת ,מרכז רפואי שערי-צדק
גב’ ר .ספיר
משרד הבריאות
אינג’ צ .ענבי
מרכז לאיכות הסביבה
מר א .פרדו
משרד החקלאות
ד”ר מ .פרוינד
אונ’ בן-גוריון
ד”ר א .פריאל
		
ד”ר ש .קנדל
		
איכילוב
פרופ’ י .ריבק
אפידמיולוג  -בי”ח כרמל
פרופ’ ג .רנרט
פיזיקה גרענית  -נחל שורק
פרופ’ ט .שלזינגר
ו .לאנרגיה אטומית
ד”ר א .שטרן 	

דין וחשבון לשנת 2006

1995
2002
1995
1998
1998
1996

1991
1987
1998
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וועדות עדכון
עור:

ד”ר א .בני

אונקולוגיה ,רמב”ם

ד”ר ב .ברנר

בילינסון

ד”ר א .אבינוח

פתולוגיה וולפסון

פרופ’ פ .גרייף

כירורגיה בילינסון

ד”ר י .אלקלעי

דרמטולוגיה קופ”ח מכבי

ד”ר א .הוברט

אונקולוגיה הדסה ע”כ

פרופ’ ר .ברגמן

דרמטולוגיה רמב”ם

ד”ר נ .וולך

אסף הרופא

ד”ר י .הרשי

יו”ר האיגוד לכירורגיה

ד”ר י .זיו		

גסטרואנטרולוגיה

פרופ’ ר .שפיר

				

פלסטיקה סוראסקי ת”א

פלסטית

מתאם

				

אסף הרופא

פרופ’ י .ניב

גסטרואנטרולוגיה בילינסון

ד”ר א .חודק

דרמטולוגיה בילינסון

פרופ’ צ .פיירמן

גסטרואנטרולוגיה הלל יפה

ד”ר מ .לוטם

דרמטולוגיה  הדסה ע”כ

פרופ’ א .פרידמן

אונקו גנטיקה תל השומר

ד”ר ד .מימוני

בילינסון

גב’ ר .ציפרשטיין

אחות סטומה סוראסקי ת”א

מג’ א .מרום

ע .בכיר למנהלת אגף

פרופ’ ב .קליין

אונקולוג ,מאיר

הרוקחות

פרופ’ ח .קשתן

כירורג ,קפלן

רופא עור ,צה”ל

פרופ’ מ .רבאו

כירורגיה סוראסקי ת”א

ד”ר פבלוצקי

דרמטולוג ,מרכז רפואי שיבא

פרופ’ א .ריבקינד

כירורגיה הדסה ע”כ

ד”ר פ .פלדמן

דרמטולוגית ,שירותי בריאות

פרופ’ ע .שני

אונקולוגיה קפלן

פרופ’ ש .שניבאום

כירורגיה סוראסקי ת”א

ד”ר ר .וולף

				
ד”רנ  .נתנזון

				
ד”ר י .פפו

קפלן

כללית
כירורגיה אסף הרופא

ד”ר י .צילינסקי

פלסטיקה תל השומר

פרופ’ ל .רוזנברג

פלסטיקה סורוקה

ד”ר י .שכטר

אונקולוגיה תל השומר

ד”ר מ .קרופסקי

מכון ריאות  -תל השומר

שד:

ריאות:
פרופ’ א .אלירז

מכון ריאות קפלן

ד”ר י .בן-דב

מכון ריאות תל השומר

ד”ר מ .גוטפריד

אונקולוגיה ,מאיר

ד”ר ב .ע .סלע

מכון לכימיה פתולוגית,

				
ד”ר בסט		

מתאם

תל השומר
ריאות רמב”ם

ד”ר ד .גפן

אונקולוגיה סורוקה

ד”ר א .סיחון

אונקולוגיה אסף הרופא

ד”ר מ .קרמר

ריאות בילינסון

ד”ר ד .שחם

הדמיה הדסה ע”כ

ד”ר א .פיגר
ד”ר י .אילן

פנימית הדסה ע”כ

פרופ’ נ .ארבר
סוראסקי ת”א

גסטרואנטרולוגיה,

ד”ר נ .בן-ברוך

אונקולוגיה קפלן

ד”ר ח .גוטמן

כירורגיה בילינסון

ד”ר ה .גולדברג

אונקולוגיה רמב”ם

מתאם

מתאמת

ד”ר נאורה יעל החושן אונקולוגיה סוראסקי ת”א
ד”ר א .ניסן

אונקולוגיה הדסה ע”כ

ד”ר פ .ספרבר

מרכז שד סוראסקי ת”א

ד”ר א .עברון

אונקולוגיה אסף הרופא

גב’ ר .פלג

פיזיותרפיסטית ,סוראסקי ת”א

פרופ’ מ .פפא

כירורגיה תל השומר

פרופ’ ת .פרץ

אונקולוגיה הדסה ע”כ

ד”ר ב .קאופמן

אונקולוגיה תל השומר

ד”ר א .קדמון	 אחות שד הדסה ע”כ

מערכת העיכול:
אונקולוגיה סוראסקי ת”א

ד”ר ת .אלוויס

כירורגיה ,הדסה הר הצופים

ד”ר מ .קורץ

כירורגיה סורוקה

פרופ’ ב .קליין

אונקולוגיה מאיר

ד”ר ח .קפלן

כירורגיה פלסטית תל השומר

פרופ’ מ .קרנר

פתולוגיה רמב”ם

גב’ ד .שדה-טסה

עו”ס סוראסקי ת”א

ד”ר י .שטדלר

כירורגיה סוראסקי ת”א
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אורולוגיה:

ד”ר ש .קונסטנטיני

נוירולוגיה סוראסקי ת”א

ד”ר י .קפלושניק

אונקולוגית ילדים סורוקה
אנקולוגית ילדים תל השומר

פרופ’ ע .נתיב

אורולוגיה בני ציון

ד”ר א .גז		

אונקולוגיה רמב”ם

ד”ר ע .תורן

ד”ר י .חן		

אורולוגיה סוראסקי ת”א

ד”ר נ .רמו

אונקולוגיה הדסה ע”כ

ד”ר מ .שדה

נוירופסיכולוגיה ילדים

ד”ר א .ליבוביץ

אורולוגיה בי”ח מאיר

פרופ’ א .לינדנר

אורולוגיה אסף הרופא

גב’ א .מורג

אחות תל השומר

פרופ’ ח .מצקין

אורולוגיה סוראסקי ת”א

מתאם

				

אגודה למלחמה בסרטן

טיפול פליאטיבי:

ד”ר א .נוימן

אונקולוגיה מאיר

גב’ ש .בן-עמי

אחות שירותי בריאות כללית

פרופ’ א .סלע

אונקולוגיה אסף הרופא

מחוז ת”א

מתאמת

פרופ’ י .רמון

אורולוגיה תל השומר

ד”ר א .איזנברג

מרפאת כאב רמב”ם

דר’ מנחם לאופר

אורלוגיה תל השומר

ד”ר ג .בר סלע

אונקולוגיה רמב”ם

לני הירש		

חולה סרטן הערמונית

ד”ר פ .ברק

אונקולוגיה ברזילי

ד”ר א .ולר

הוספיס תל השומר

ד”ר י .זינגר

הוספיס בית באר שבע

ד”ר ש .פרי

עו”ס בילינסון

ד”ר ד .לובן

אונקולוגיה העמק

ד”ר נ .צ’רני

מרפ’ כאב שערי צדק

ד”ר ש .מימון

נוירולוגיה בילינסון

פרופ’ ר .קטן

אונקולוגיה תל השומר 	

פרופ’ ט .סיגל

נוירואונקולוגיה הדסה ע”כ

ד”ר י .זינגר

רפואת המשפחה

גב’ ר .סיט

עו”ס תל השומר

גב’ א .פרידמן

נוירוכירורגיה ילדים

נוירואונקולוגיה:

				

גניקו אונקולוגיה:

סוראסקי ת”א

ד”ר ר .פפר

אונקולוגיה תל השומר

ד”ר ש .ריזל

אונקולוגיה בילינסון

ד”ר צ .צוק-שינה

נוירואונקולוגיה רמב”ם

ד”ר ד .בק

גניקו אונקולוגה רמב”ם

ד”ר קונסטנטיני

נוירולוגיה סוראסקי ת”א

פרופ’ ג .בן-ברוך

גניקו אונקולוגיה תל השומר

פרופ’ צ .רם

נוירו-כירורגיה סוראסקי ת”א

גב’ ז .דובדבני

גימלאית

ד”ר מ .שדה

נוירופסיכולוגיה

פרופ’ א .כהן

גניקולוג ,מאיר

האגודה למלחמה בסרטן

ד”ר ח .לבבי

גניקו אונקולוגיה בילינסון

נוירולוגיה תל השומר

ד”ר ט .לוי

גניקואונקולוגיה וולפסון

פרופ’ א .לוי-להד

גנטיקה שערי צדק

				
ד”ר ר .שפיגלמן

ילדים:
ד”ר י .יניב

אונקולוגית ילדים שניידר

גב’ א .בוכוול

אחות שניידר

פרופ’ מ .בן-הרוש

אונקולוגית ילדים רמב”ם

גב’ ד .גרבלר

אחות אחראית טיפול

				

פליאטיבי תל השומר

ד”ר מ .וינטרוב

אונקולוגית ילדים הדסה ע”כ

מתאם

ד”ר ד .מאירוב

גניקולוגיה שיבא

ד”ר ע .פישמן

גניקו אונקולוגיה מאיר

ד”ר א .פניג

אונקולוגיה בילינסון

ד”ר א .רוזנבלט

אונקולוגיה רמב”ם

גנטיקה וביומרקרים:
ד”ר ש .ארגוב

פתולוגיה סורוקה

ד”ר א .אור-אורטרגר גנטיקה סוראסקי ת”א

ד”ר מ .מיכוביץ’

נוירו-כירורגיה שניידר

פרופ’ י .מלר

אורטופדיה אונקולוגית

ד”ר א .בירק

גנטיקה סורוקה

סוראסקי ת”א

ד”ר ו .ברק

מעב’ אונקולוגית הדסה ע”כ
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מתאמת

מתאם
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ד”ר ר .גרשוני-ברוך

גנטיקה רמב”ם

ד“ר מ .ויגודה

אונקולוגיה ,הדסה ע”כ

פרופ’ א .לוי-להד

גנטיקה שערי-צדק

פרופ‘ י .כהן

אונקולוגיה סורוקה

ד”ר א .פידר

גסטרואנטרולוגיה תל השומר

ד“ר ב .קורן

אונקולוגיה סוראסקי ת”א

פרופ’ א .פרידמן

גנטיקה תל השומר

ד“ר ס .פיירמן

אונקולוגיה ,סורוקה

פרופ’ ר .קטן

אונקולוג ,תל השומר

ד“ר א .פניג

אונקולוגיה בילינסון

ד”ר מ .שגיא

גנטיקה הדסה ע”כ

ד“ר ר .פפר

אונקולוגיה תל השומר

פרופ’ מ .שוחט

גנטיקה בילינסון

פרופ’ א .גביזון

אונקולוגיה שערי-צדק

פרופ’ ד .אדרקה

אונקולוגיה תל השומר

פרופ’ נ .חיים

אונקולוגיה רמב”ם

אורתופדיה :

תרופות

ד“ר מאושר
מתאם

ד“ר מ .מוזס

פתולוגיה ,סוראסקי ת”א

פרופ‘ י .מלר

אורתופדיה אונקולוגית

				

ד”ר ט .טישלר

אונקולוגיה תל השומר

ד“ר ע .מרימסקי

פרופ’ א .ליבנה

מקרוביולוגיה אונ’ בן-גוריון

פרופ‘ מ .סלעי

פרופ’ א .סולקס

אונקולוגיה בילינסון

פרופ’ מ .ענבר

אונקולוגיה סוראסקי ת”א

פרופ’ ע .שני

אונקולוגיה קפלן

פרופ ’ד .בן-יהודה

סוראסקי ת”א
כירורגית סוראסקי ת”א
אורתופדיה תל השומר

אף אוזן גרון:

המטו אונקולוגיה:
המטולוגיה הדסה ע”כ

אורתופדיה ,הדסה ע”כ

מתאמת

ד“ר אופיר

א .א .ג .מאיר

ד“ר מ .ליטנר

אונ’ ת”א

ד“ר מהרשק

אונקולוגיה ,בילינסון

ד“ר ה .סלע

א .א .ג ,.הדסה ע”כ

ד”ר ר .אפלבוים

אונקולוגיה רמב”ם

פרופ‘ ר .פיינמסר

א .א .ג .בילינסון

פרופ’ ע .באלין

המטואונקולוגית

ד“ר ד .פליס

א.א.ג .סוראסקי ת”א

גב‘ פ .קורנברוט

שיקום הדיבור

				

ילדים וולפסון

פרופ’ י .כהן

אונקולוגיה סורוקה

פרופ’ מ .מיטלמן

פנימית ,סוראסקי ת”א

פרופ’ א .נגלר

המטולוגיה ,תל השומר

				
ד“ר א .רוזנבלט

האגודה למלחמה בסרטן
אונקולוגיה ,רמב”ם

פרופ’ מ .פרוקוצ’ימר המטולוגיה בילינסון
פרופ’ י .רואו

השתלת מח עצם רמב”ם

פסיכואונקולוגיה:

פרופ’ ע .שפילברג

המטולוגיה בלינסון

גב ‘ר .אברמוב

שירות סוציאלי ,הדסה ע“כ

פרופ’ מ .שקלאי

המטולוגיה בילינסון

פרופ‘ ל .ביידר

פסיכואונקולוגיה הדסה ע”כ

רדיותרפיה :
פרופ ‘א .קוטן

אונקולוגיה רמב”ם

ד“ר ר .בר-דרומא

אונקולוגיה ,רמב”ם

מתאם

פרופ‘ א .הניג

סורוקה

פרופ‘ ר .יעקובי

חוג לפסיכולוגיה אונ’ ת”א

ד“ר מ .כהן

אונקולוגיה רמב”ם

גב‘ ש .כרמל

אונ’ בן-גוריון

ד“ר ש .פרי

אונקולוגיה בילינסון
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הדמיה:
ד“ר א .ישראל
				
ד“ר ע .אבן ספיר
				
ד“ר א .אנג‘ל

מניעת סרטן:
רפואה גרעינית,
רמב”ם
רפואה גרעינית,

ד“ר י .ירום

סוראסקי ת”א

מר י .להב

תזונאי קליני ,מכון וינגייט

רנטגן רמב”ם

גב‘ א .רז דיאטנית סוראסקי ת”א

פרופ‘ גומורי
ד“ר גורנשטיין

רבקה זיו

פרופ‘ מ .גרייף

רנטגן סוראסקי ת”א

ד“ר פ .ספרבר

יח’ ממוגרפיה

				
				
ד“ר מ .שפירא

				

פרופ‘ ג .רנרט
				
ד“ר נ .שפירא

רפואת הקהילה
ואפידמיולוגיה כרמל
דיאטנית מוסמכת

סוראסקי ת”א

סרטן בלוטת התריס:

רפואה גרעינית

פרופ‘ צ .דיקשטיין

הדסה ע”כ
רנטגן מאיר

				
ד“ר ת .הורן
				

רפואה משלימה:
פרופ ‘א .רובינזון

אגודה למלחמה בסרטן

פרופ‘ ד .אדרקה

אונקולוגיה ,שיבא

מתאם

אנדוקרינולוג,
בני ציון
רפואה גרעינית,
אסף הרופא

ד“ר מ .וויס

אנדוקרינולוג ,אסף הרופא

ד“ר ג‘ .זידאן

אונקולוג ,רבקה זיו

ד“ר א .כהן

אנדוקרינולוג ,תל השומר

ד“ר ג .בר-סלע

אונקולוגיה רמב”ם

ד“ר ליאל

אנדוקרינולוג ,סורוקה

ד“ר י .זיו-נר

רפואה משלימה ,שיבא

ד“ר ש .מכליס

רפואה גרעינית ,בילינסון

ד“ר ע .כספי

אונקולוגיה ,מרכז דוידוף

ד“ר מ .מלול

איזוטופים ,מאיר

פרופ‘ ש .פינטוב

רפואה משלימה,

ד“ר ב .עוזיאלי

אונקולוגיה ,הדסה ע”כ

פרופ‘ נ .שטרן

אנדוקרינולוג,

				
פרופ‘ א .קוטן

אסף הרופא
אונקולוגיה ,רמב”ם

פרופ‘ ר .קטן

אונקולוגיה ,שיבא

ד“ר נ .שיינמן

מרכז לרפואת גוף נפש

				
ד“ר ל .שכטר
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סוראסקי ת”א
מאוחדת ספורט

רנטגן הדסה ע”כ

ד“ר י .קראוס

פרופ‘ נ .ארבר

גסטרואנטרולוגיה

רמת השרון
“מכבי טבעי”,
קופ”ח מכבי

				

סוראסקי ת”א

האגודה למלחמה בסרטן
סניפי האגודה
גבעתיים ,רח’ רביבים  ,7ת.ד 437 .מיקוד 53103
משרד ראשי
טל ,03-5721616 .פקסימיליה 03-5719578
מנהל הסניפים ומבצע “הקש בדלת” ,גבי וייס
מטה הסניפים
טל ,03-5719573 .פקס03-5732327 .
ו”הקש בדלת”
המגזר הערבי בצפון מנהל המגזר הערבי פאתן גטאס
בית החולים האיטלקי מרכז בריאות האישה ת.ד 20064 .נצרת 16410
טל 04-6550655 .פקס04-6467507 .
סניפי הצפון
אבן יהודה
אום אל פחם
אופקים
אור עקיבא
אילת
אשדוד
אשקלון
באר-שבע
בית שאן
בית שמש
בני ברק
בת ים
גבעתיים
גדרה
גני תקוה
דימונה
הוד השרון
הרצליה
זכרון יעקב
חדרה
חולון
חיפה
חצור הגלילית
טבריה
טירת הכרמל
ירושלים
יוקנעם
כפר יאסיף
כפר סבא
כרמיאל
לוד

מנהל סניפי הצפון ,צביקה בירן ,סניף חיפה ,טל04-8381411 .
יו”ר פרידה מורגנשטרן *
יו”ר מחאמיד תופיק ,בעיריית אום אל פחם ,מח’ תברואה ,ת.ד ,1112 .טלפקס04-6310128 .
יו”ר רפי בטיטו ,רח’ הרב קוק ,מקלט מס’  ,13טל08-9925560 .
יו”ר רעיה בכר ,מבנה אגף השפע ,רח’ הרוגי מלכות ,טל04-6100487 .
יו”ר שלי קיסל *
רכזת בטי הובר ,ת.ד ,5061 .רח’ ויצמן פינת בן צבי ,רובע ד’ טל08-8563863 .
יו”ר נלי לוי *
רכזת הגר שלו ,בית אביסרור ,רח’ בן צבי  ,7טל 08-6271228 .פקסימיליה 08-6286003
יו”ר פנחס פולומבו ,רכזת חנה דדון ,עמותת הגיל השלישי ,רח’ ירושלים הבירה  2ת.ד643 .
טל04-6060338 .
יו”ר רינה ברקוביץ *
יו”ר נעמי לץ ,רח’ גוטליב  ,6מיקוד  ,51100טל03-5705662 .
יו”ר יהודית מנצור ,שד’ העצמאות  51א’ דירה  ,2טל03-5082458 .
יו”ר דליה סולקין ,רח’ ויצמן  ,47מיקוד  53372טל ,03-5712606 .פקס03-7319663 .
רכזת שרה ארקין *
יו”ר דנה בילדנר ,רכזת נחמה בק *
יו”ר אברהם אזרזר ,ת.ד ,429 .ליד קופת חולים ד’ ,טל    08-6551658 .
יו”ר אריאלה צדיק ,רכזת חיה אלישע * ,רח’ הבנים  ,14כניסה א’ קומה  ,6טל09-7466843 .
רכז שלמה ברקמן *
יו”ר שרה סמסנוב ,בית התשבי ,רח’ הנדיב ,מרכז המושבה ,טל04-6398958 .
רכזת עדי שיטה ,לשכת שרותי רווחה ,מדור לקשיש ,רח’ המגינים  ,59טל04-6303367 .
יו”ר יונה אלון ,רח’ עין יהב  ,4טל03-5033122 .
נשיאת כבוד רות סקר ,יו”ר מרים שזיפי ,רכזת יפה קורן ,רח’ אהרון רוזנפלד 25
טל ,04-8381411 .פקס04-8381412 .
יו”ר חנה אלול ,בניין המתנ”ס המקומי ,טל04-6930213 .
יו”ר יעל צנעני ,לשכת הבריאות המחוזית ,רח’ אלחדיף  ,40טל04-6792579 .
יו”ר עדנה לביא ,רח’ האלה  ,8טל04-8583313 .
יו”ר ניצה בן אלישר ,רכזת פנינה צור ,בית קוקיא ,רח’ הלל  ,18בית אורגיל ת.ד2813 .
מיקוד  ,91027טל 02-6256721,02-6233599 .פקס02-6256497 .
יו”ר שולמית רומם ,בניין המועצה המקומית ,טל04-9596041 .
רכזת מרים קריאני *
יו”ר מתי פז ,רכזת חוה צרויה ,רח’ ויצמן  ,136ת.ד 194 .טל 09-7662724 .פקס09-7663592 .
יו”ר רוחמה פחימה ,מרכז הבריאות לאישה ,רח’ הגליל  ,63טל04-9081491 .
רכזת רות אקהויז ,מועדון בני ברית ,רח’ חנה סנש  ,2טל08-9223737 .
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רכז עאטף עבד ,בניין משרד הרווחה ,ת.ד ,419 .טל04-6782442 .
מג’אר
רכז סעדיה בן לולו ,המרכז לקשיש ,בית סמוכה ,רח’ יזרעאל  ,1טל04-6440927 .
מגדל העמק
יו”ר בתיה רותם ,רכזת שולה זק *
מודיעין
יו”ר נורית לוינסקי *
מטולה
יו”ר אתי גורן ,כיכר קדם ,טל02-5902643 .
מעלה אדומים
מעלות-כפר ורדים יו”ר רפי ויצמן ,המועצה המקומית כפר ורדים ,מח’ רווחה ,רח’ הלוטם ,3
טל 04-9977143 .שלוחה 112
רכזת ציפי כהן *
נהריה
רכזת עליזה טימור *
נוה מונוסון
יו”ר חגית בוקסר *
נס ציונה
רכז מחמוד אבו אחמד ,שכונה מזרחית רח’  4055/5אחרי בי”ס אורט ,טל  04-6014991 .
נצרת
יו”ר אלכס גדלקין *
נצרת עילית
יו”ר ד”ר אלכס מאור ,רכזת דינה רוטשילד ,רח’ רמז  ,13טל ,09-8344268 .פקס09-8846279 .
נתניה
יו”ר רות מנדל *
סביון
רכז תופיק חלאילה ,עמותת אל אמל ,כביש ראשי ליד האנדרטה ,טל04-6743496 .
סחנין
רכזת סוניה שקד ,בניין העיריה ,טל04-9956137 .
עכו
יו”ר טובה שחורי ,בניין עטרת ,משרדי פנינת השיקום ,רח’ יהושע פינת קינמון ,טל04-6401545 .
עפולה
יו”ר דר’ דני שור ,רכז יצחק לב ,רח’ חן  ,12/6ת.ד ,523 .טל  08-9958810 .
ערד
פרדס חנה-כרכור יו”ר עדנה וולף ,רח’ הגלעד  ,1טל04-6372632 .
יו”ר רבקה הלר ,לשכת הבריאות ,רח’ אחד העם  31קומה ב’ ,טל03-9319964 .
פתח תקוה
יו”ר נירה רוקח ,מתנ”ס ע”ש בלום אלפסה ,רח’ הרצל ,טל04-6827947 .
צפת
יו”ר חדוה מלניק ,רכזת חוה פונטש *
קרית אונו
יו”ר בת שבע יהב *
קרית אתא
רכז סמי בניסטי *
קרית ביאליק
יו”ר שלום מלכה ,עירית קרית גת ,המח’ להתנדבות ,כיכר פז ,טל08-6874611 .
קרית גת
יו”ר שרה מורגנשטרן *
קרית חיים
רכז אורי בנגר *
קרית טבעון
יו”ר ברכה ארז *
קרית ים
יו”ר סאלי כץ ,מתנ”ס גושן ,שד’ גושן ( 62בית התזמורת הישן) ,טל04-8732161 .
קרית מוצקין
יו”ר רות שוורץ ,מרכז תקוותנו ,רח’ טרומפלדור  .32טל04-6959778 .
קרית שמונה
יו”ר מוטי ראיף ,רכז אברהם פורת *
ראש העין
יו”ר רות אברמוביץ ,רח’ צלל יכין  ,7טל03-9565506 .
ראשון לציון
יו”ר מוטי ברק ,רכזת ירדנה כהן ,רח’ סמילנסקי  ,7טל08-9495806 .
רחובות
רח’ גורדון  ,7בניין מועצת הפועלים ,טל08-9295696 .
רמלה
רכזת טובה בר ,רח’ קריניצי  5מיקוד  ,52543טל03-6724727 .
רמת גן
רמת הגולן-קצרין חנה דיל ,מרפאת בריאות כללית ,מרכז מסחרי קצרין קומה ב’ ,טל04-6851228 .
יו”ר חוה נבות ,רכזת דרורה אפרת ,מתנ”ס לוי ,רח’  ארלוזורוב  20טל03-5475640 .
רמת השרון
יו”ר רות חיים *
רמת ישי
יו”ר אורה שני ,רכז מאיר אדלר *
רעננה
יו”ר רינה פטיגרו ,כותר פיס (מול המרכז המסחרי) ,טל03-9723015 .
שוהם 	
יו”ר גילה אלמגור ,רכזת אילת גרא ,בית האיכרים ,רח’ קפלן  ,8מיקוד 64734
תל אביב
טל ,03-6912232/4/ 5 .פקס03-6912231 .
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* למידע ומספרי טלפון נוספים ,מחלקת סניפים 03-5719573

