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דבר היו¢ר
בדומה לשנים עברו¨ גם השנה החולפת היוותה עבורנו שנה ברוכה בעשייה עשירה ומגוונתÆ
הקדשנו מאמצים מיוחדים למען קידום פעילותנו במגזרים השונים באוכלוסייה¨ ציינו את חודש
המודעות לסרטן השד בשלל אירועים יוצאי דופן וחודש המודעות לסרטן המעי הגס עורר אף
הוא הדים חיוביים רביםÆ
המשכנו לפעול ולהשקיע משאבים לטובת העלאת המודעות הציבורית לחשיבות הגילוי המוקדם
של מחלת סרטן העור במסגרת שבוע המודעות לסרטן העור ולגילויו המוקדם שצוין אף הוא
בפעילויות הסברה רבות ובבדיקות חינם ברחבי הארץ¨ נערכו כנסים וימי עיון רבים לצוותים
מקצועיים¨ לחולים¨ לבני משפחותיהם ולציבור הרחב¨ והושגו הישגים נוספים בתחומים שונים
הקשורים במחלות הסרטןÆ
המשכנו להשקיע רבות בקידום חקר מחלות הסרטן¨ ברכישת ציוד רפואי¨ בשיפוץ מכונים
ומרפאות¨ בעדכון ובתמיכה של המערך המקצועי המתמודד עם חולי הסרטן מדי יום¨ ובשיפור
איכות החיים ורווחת חולי הסרטן ובני משפחותיהםÆ

פרופ ßאליעזר רובינזון¨
יו¢ר האגודה והנשיא
היוצא של ארגון הסרטן
הבינלאומי

השנה נחנך מכון ממוגרפיה חדש על ידי האגודה למלחמה בסרטן באגף ההדמיה במרכז הרפואי
ברזילי¨ סייענו בהצטיידות המכון האונקולוגי שנחנך במרכז הרפואי פוריה בטבריה¨ חנכנו באירוע
חגיגי ורב משתתפים את מרכז התמיכה והרווחה החדש של האגודה למלחמה בסרטן ע¢ש קלייר
ועמנואל ג ßרוזנבלט בבית רוזנפלד בחיפה¨ ואנו ממשיכים לפעול במרץ לקידום פרויקטים חדשים
למען רווחתם של חולי הסרטן¨ המחלימים ובני משפחותיהםÆ
ברצוני להודות לכם על תמיכתכם בפעילותנו Æאין כל ספק¨ כי הודות לתמיכתכם בפעילותנו אנו
רואים ברכה בעמלנו Æיחד נוכל לשפר את איכות חיי החולים בתקווה לעתיד בו נצליח למגר את
מחלות הסרטןÆ

בני גאון¨
נשיא האגודה

בברכה¨
פרופ ßאליעזר רובינזון
יו¢ר האגודה למלחמה בסרטן
והנשיא היוצא של ארגון הסרטן הבינלאומי
ברכת עובדי ומתנדבי האגודה למלחמה בסרטן שלוחה לסגן נשיא
האגודה¨
מר ליאון רקנאטי
על קבלת ¢אות נשיא התאחדות התעשיינים לתעשיין המתנדב¢
שהוענק לו על תרומה ונתינה מתמשכת ומשמעותית¨ על האמונה
בדור הצעיר מתוך תחושת אחריות לחברה Æהאות העונק לו על ידי
שרגא ברוש¨ נשיא התאחדות התעשיינים¨ יואב שלוש¨ יו¢ר עמותת
תעשיידע ואביבה מישאל¨ מנכ¢ל עמותת תעשיידעÆ

ליאון רקנאטי¨
סגן יו“ר האגודה
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שירותים רפואיים
שירותים משלימים בבתי חולים
וסיוע במימון תקנים
השאיפה להעניק טיפול כוללני רב≠מקצועי
לחולי סרטן בבתי החולים ובקהילה¨ הניעה את
האגודה למלחמה בסרטן¨ לסייע במימון שירותים
משלימים ותקנים של אנשי צוות ייעודיים
במסגרת תכניות מיוחדות Æמדיניות האגודה
היא לממן את השירותים והתקנים למשך זמן
מוגבל של מספר שנים ≠ עד שמוכחת יעילותםÆ
בתום תקופה זו מקבל המוסד¨ במסגרתו פועלת
התכנית¨ את האחריות למימונו Æכיום בזכות יוזמה
והשקעה מאסיבית זו¨ זוכים חולי הסרטן לקשת
רחבה ומגוונת של שירותים הניתנים ע¢י אנשי
צוות מיומנים ונעשה שדרוג של ממש בטיפול
הכוללני במערך האונקולוגיÆ
מתאמות הטיפול בחולות סרטן השד ≠ האגודה
ממשיכה לממן תקנים מיוחדים לאחיות ועובדות
סוציאליות¨ הפועלות כמתאמות טיפול בחולות
סרטן שד¨ בכל שלבי האבחון¨ הטיפול והמעקבÆ
מטרת הפרוייקט ללוות את האשה¨ להעניק לה
מידע¨ תמיכה וסיוע¨ ובכך להקל משמעותית
את התמודדות האשה עם מחלתהÆ
שירות זה ניתן כיום ב≠  ±μמרכזים ברחבי הארץÆ
במרכזים אחרים¨ שירות זה כבר נקלט והאגודה
ממשיכה בעדכון הצוותיםÆ
תכניות שירותי רווחה ≠ האגודה ממשיכה
לממן תקנים של עובדים סוציאליים במרכזים
הרפואיים∫ מרכז שניידר לרפואת ילדים¨ מרכז
רפואי רבין ≠ קמפוס בלינסון¨ בי¢ח מאיר¨ מרכז
רפואי וולפסון¨ בי¢ח לגליל מערבי נהריה¨ שערי
צדק¨ מרכז רפואי העמק¨ מרכז רפואי בני ציון¨
מרכז רפואי פוריה¨ שירותי בריאות כללית¨ בי¢ח
לניאדו נתניה¨ מרכז רפואי סוראסקי ת¢א¨ קופת
חולים מאוחדת¨ מרכז רפואי הדסה הר הצופים¨
מרכז רפואי הדסה עין כרם¨ בי¢ח המשפחה
הקדושה בנצרת¨ מרכז רפואי ברזילי¨ מרכז רפואי
רמב¢ם¨ ומרכז רפואי רבקה זיו צפתÆ
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שירותים פסיכולוגיים ≠ האגודה ממשיכה במימון
תקנים של פסיכולוגים במכונים האונקולוגיים
במרכז הרפואי הדסה ירושלים¨ מרכז רפואי
רמב¢ם בחיפה¨ מרכז רפואי רבין¨ קמפוס בלינסון
ובביה¢ח לגליל מערבי נהריהÆ
שירותי סיעוד ≠ האגודה מממנת תקנים לאחיות
לטיפול בבעלי סטומה¨ אחיות לטיפול תומך
ותקנים לאחיות המתאמות השתלות מח עצם
במרכזים הבאים∫ מרכז רפואי קפלן¨ בי¢ח לגליל
מערבי נהריה¨ שערי צדק¨ מרכז רפואי אסף
הרופא¨ שירותי בריאות כללית¨ מרכז רפואי
סוראסקי ת¢א¨ הדסה הר הצופים¨ הדסה עין
כרם¨ בי¢ח משפחה קדושה נצרת¨ מרכז רפואי
רמב¢ם¨ הוספיס גליל עליון¨ נוף הדר חיפהÆ
שרות דיאטניות ≠ שירות הדיאטניות ממשיך
לפעול בסיוע האגודה במרכזים הרפואיים∫
מרכז רפואי רבין ©קמפוס בלינסון®¨ שערי צדק¨
מרכז רפואי העמק¨ מרכז רפואי הדסה עין כרם¨
ומרכז רפואי כרמל
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 Æהאגודה סייעה
במימון הפעלתה של היחידה מאז הקמתה¨
ומסייעת במימון כוח≠האדם ובהכשרתוÆ
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 Æהאגודה משתתפת
במימון כח≠אדם הדרוש לשם כךÆ
בנק הדם הטבורי הארצי ≠ הוקם בשיתוף שירותי
הדם של מגן דוד אדום יחד עם המרכז הרפואי
ע¢ש וולפסון וההסתדרות המדיצינית הדסה¨

∑

תכניות לטיפול פליאטיבי ≠ תומך בחולי סרטן
בשלבים מתקדמים של המחלה ≠ האגודה
ממשיכה לתמוך בתכניות המשלבות טיפול רפואי
פליאטיבי¨ וטיפול סיעודי ופסיכו≠חברתי הניתן
על ידי צוות מקצועי מיומן Æמדובר בהוספיסים¨
שירותי הוספיס בית וממשיכה להפעיל את
הוספיס הבית מתוך ההוספיס במרכז הרפואי
ע¢ש שיבא בתל השומר Æמדובר בשירותים שנועדו
להעניק טיפול תומך בחולי סרטן בשלבי מחלה
מתקדמים Æהתוכניות מופעלות במרכזים רפואיים
ובמרפאות קהילתיות ברחבי הארץÆ
פעילות ליצנים רפואיים
האגודה מסייעת במימון הפעלת שירות של
ליצנים רפואיים במספר מכונים אונקולוגיים
שהביעו את רצונם להפעיל שירות זה לחולי
הסרטן המטופלים אצלםÆ

בסיוע תרומה נכבדה של אגודת הידידים של
האגודה למלחמה בסרטן בלונדון בראשות
ורד אהרוןÆ
השירות מופעל ע¢י שירותי הדם של מד¢א¨
המפעיל את התכנית הארצית לתרומת דם
טבורי¨ בסיוע האגודה למלחמה בסרטן Æבמסגרת
סיוע זה נרכש מקפיא לשימור דם טבורי וממומן
תקן לטכנאית מעבדה Æחדרי הלידה במרכז
הרפואי ע¢ש וולפסון ובמרכז הרפואי ת¢א ע¢ש
סוראסקי משמשים כמרכזי איסוף דם טבוריÆ
במרכז הרפואי הדסה מבצעים את בדיקות
סיווג הרקמותÆ

∏

בשנה האחרונה הצטרפו גם המרכז הרפואי
הדסה והמרכז הרפואי הסהר האדום במזרח
ירושלים לתוכנית בנק הדם הטבורי הארציÆ

שירותים אונקולוגיים
במוסדות רפואיים
הנתמכים על ידי האגודה
· בית חולים ßהמשפחה הקדושה ßנצרת∫ מרכז
לבריאות השדÆ
· הוספיס בית¨ מרכז רפואי ע¢ש שיבא בתל
השומר¨ האגודה למלחמה בסרטןÆ
· הוספיס גליל עליוןÆ
· הוספיס העמקים¨ שירות סוציאליÆ
· מעון צßארלס קלור¨ גבעתייםÆ
· מרכז רפואי אסותא∫ כירורגית ומרפאות∫ שרותי
סיעודÆ
· מרכז רפואי אסף הרופא¨ צריפין∫ מח ßאונקולוגית¨
מכון לבריאות השד¨ שירותי סיעוד¨ מכון
גסטרואנטרולוגיÆ
· מרכז רפואי בני ציון¨ חיפה∫ תחנה לבדיקת
שד¨ שירות סוציאליÆ
· מרכז רפואי ברזילי¨ אשקלון∫ יח ßאונקולוגית¨
שירות סוציאליÆ
· מרכז רפואי הדסה הר הצופים¨ ירושלים∫
הוספיס¨ תחנה לבדיקת שד¨ שירות סוציאלי¨
שירותי סיעודÆ
· מרכז רפואי הדסה עין כרם¨ ירושלים∫ מחß
אונקולוגית¨ יח ßלטיפול יום לאונקולוגית ילדים¨
מערך כירורגי¨ מח ßלהשתלת מח עצם¨ יח ßלסיווג
רקמות¨ מח ßהמטולוגית¨ שירותי סיעוד¨ מרפאת
שד¨ שירות סוציאלי¨ יח ßנוירואונקולוגיתÆ
· מרכז רפואי ßהעמק ¨ßעפולה∫ יח ßאונקולוגית¨
שירותי תזונה¨ שירות סוציאלי¨ מח ßנשיםÆ
· מרכז רפואי וולפסון¨ חולון∫ יח ßאונקולוגית¨
תחנה לבדיקת שד¨ מכון המטולוגי¨ שירות
תזונה ודיאטה¨ יח ßגניקו≠ אונקולוגיהÆ
· מרכז רפואי כרמל¨ חיפה∫ מכון המטולוגי¨ שירות
סוציאלי¨ מרפאה לייעוץ למשפחות בסיכוןÆ
· מרכז רפואי לניאדו∫ שירות סוציאליÆ
· מרכז רפואי מאיר¨ כפר סבא∫ המרכז לבריאות
השד¨ שרות סוציאליÆ
· מרכז רפואי ממשלתי¨ נהריה∫ יח ßאונקולוגית¨
תחנה לבדיקת שד¨ שירותי סיעוד¨ שירות
סוציאליÆ
· מרכז רפואי סורוקה¨ באר שבע∫ מח ßאונקולוגית¨
שירותי סיעודÆ
· מרכז רפואי ע¢ש זיו¨ צפת∫ תחנה לבדיקת
שד¨ יח ßאונקולוגיתÆ
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· מרכז רפואי ע¢ש שיבא¨ תל השומר∫ מכון
אונקולוגי¨ מח ßהמטו≠אונקולוגית ילדיםÆ
· מרכז רפואי פוריה¨ טבריה∫ מכון אונקולוגי¨
שירות סוציאלי¨ מכון גסטרואנטרולוגיÆ
· מרכז רפואי קפלן¨ רחובות∫ יח ßלאונקולוגיה¨
תחנה לבדיקת שד¨ שירותי סיעודÆ
· מרכז רפואי רבין¨ קמפוס בלינסון¨ פתח
תקווה∫ המערך האונקולוגי¨ שרות סוציאלי¨ מחß
המטואונקולוגית¨ מכון אורולוגיה¨ מכון גסטרוÆ
· מרכז רפואי רבין¨ קמפוס גולדה¨ פתח תקווה∫
יח ßאונקולוגית¨ שירותי סיעודÆ
· מרכז רפואי רמב¢ם¨ חיפה∫ מכון אונקולוגי¨ מכון
המטולוגי¨ מח ßהמטו≠אונקולוגית ילדים¨ מחß
להשתלות מח עצם¨ תחנה לבדיקת שד¨ שירותי
סיעוד¨ שירות סוציאלי¨ מח ßנוירואונקולוגיתÆ
· מרכז רפואי שערי צדק¨ ירושלים∫ יח ßאונקולוגית¨
תחנה לבדיקת שד¨ שירותי דיאטה¨ שירותי
סיעוד¨ מח ßהמטו≠אונקולוגיתÆ
· מרכז רפואי תל אביב ע¢ש סוראסקי∫ מכון
אונקולוגי¨ מכון גסטרואנטרולוגי¨ היחידה
לאורטופדיה≠אונקולוגית¨ מח ßלהמטו≠אונקולוגית
ילדים¨ מרכז לבריאות השד¨ שירותי סיעוד¨ מחß
המטולוגית¨ יח ßכאב¨ מרפאה גניקו≠ אונקולוגית¨
אשפוז יום אונקולוגי¨ שירות סוציאליÆ
· מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל¨ פתח
תקווה∫ מח ßלהמטואונקולוגית ילדיםÆ
· מרפאה מחוזית של ßשירותי בריאות כללית¨ß
חיפה∫ יח ßלטיפול ביתÆ
· מרפאות מחוזיות של ßשירותי בריאות כללית∫ß
מחוזות∫ המרכז¨ צפון¨ חיפה וגליל מערבי¨ הדרום¨
דן≠פתח תקוה¨ ירושליםÆ
· מרפאות של ßמכבי שירותי בריאות ¨ßמחוז
צפון¨ מרכז השפלה ומחוז השרון¨ מחוז הנגב
ומחוז ירושלים∫ שירותי סיעודÆ
· מרפאת לין של ßשירותי בריאות כללית¨ß
חיפה∫ מכון אונקולוגי¨ מרכז רפואי זבולוןÆ
· נוף הדר¨ חיפה∫ הוספיסÆ
· קופת חולים מאוחדת∫ שירות סוציאליÆ
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הסברה והדרכה לציבור
פרסומים שעודכנו
האגודה למלחמה בסרטן

חלון המידע שלך
קטלוג פרסומים

ניתן להזמין חומר הסברה בכמויות גדולות
למוסדות וארגונים באמצעות מחלקת
הסברה והדרכה בפקס  037322780

חלון המידע שלך Ø
קטלוג הפרסומים של
האגודה למלחמה בסרטן

עלון את החן יש לאבחן

חוברת חכם בשמש לילדים
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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 Æהפעילות 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 מקצועיותÆ
פעילויות ההסברה מגוונות וניתנות במסגרות
שונות כמו בתי הספר¨ מתנ“סים¨ מקומות עבודה¨
קופות חולים¨ בסיסי צה“ל ועודÆ
בנוסף מפעילה האגודה למלחמה בסרטן שירות
מידע טלפוני מיוחד¨ ’טלמידע‘¨ הפועל בשפות
עברית¨ ערבית ורוסית Æבמסגרת השירות ניתן
לקבל מידע בכל הקשור למחלות הסרטן
ודרכי מניעתן Æכמו 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 לחוליםÆ
במטרה להפחית את התחלואה והתמותה
מסרטן¨ משקיעה האגודה למלחמה בסרטן
מאמצי הסברה מיוחדים במחלות השכיחות
הניתנות למניעה או אבחון מוקדם Æבמסגרת
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 Æכמו כן¨ פועלת
האגודה לאימוץ סגנון חיים¨ תזונה ופעילות
גופנית¨ העשויים להפחית את הסיכון לחלות
במחלות הסרטןÆ

אבחון מוקדם של סרטן השד
סרטן השד הינה המחלה הממארת השכיחה
ביותר בישראל Æהאגודה 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 הניתןÆ

חודש המודעות לסרטן השד
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 Æבזכות
חשיפת הנושא נשבר קשר השתיקה והופרכו
מיתוסים רבים Æהאגודה למלחמה בסרטן יזמה
את ישום הפעילויות של חודש זה בישראל
לפני כ≠ πשניםÆ
מסע הסברה באמצעי התקשורת
לציון חודש המודעות לסרטן השד¨ במקביל
לעולם כולו¨ יצאה האגודה למלחמה בסרטן
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פרסומים שעודכנו
מגדלי עזריאלי הוארו בוורוד לציון חודש
המודעות לסרטן השד
באור זרקורים ורוד בסימן ”ההבטחה הורודה“ ©®Pink Promise
בתחילת חודש אוקטובר הואר באור ורוד מגדל עזריאלי
≠ לציון פתיחת חודש המודעות למלחמה בסרטן השד
לשנת ∂∞∞≤¨ ביוזמת חברת אסתי לאודר בישראל ובשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן בישראל Æהאירוע התקיים
בגג המגדל בהשתתפות יו“ר הכנסת¨ ח“כ דליה איציק
ובהשתתפות הזמרת הפופולארית שרון חזיז Æבמקביל
לטקס בארץ נערך טקס פתיחה עולמי באמפייר סטייט
בארה“ב בהשתתפות הגב‘ אוולין הÆלאודר סגנית נשיא
בכירה של חברות אסתי לאודר ומייסדת ויו“ר הקרן לחקר
סרטן השד¨ ואליזבט הרלי דוברת אסתי לאודר העולמיתÆ
אתרים נוספים שהוארו באור ורוד בעולם¨ כחלק מהמיזם
הבינלאומי להגברת המודעות¨ הם∫ הטאג‘ מאהל בהודו¨
האפייר סטייט בילדינג בניו≠יורק¨ מפלי הניאגרה באונטריו
קנדה¨ מגדל טוקיו ביפן¨ סיטי הול בסיאול קוריאה¨ בניין
האופרה בסידני ועוד רבים אחרים Æמירי זיו¨ מנכ“ל האגודה
למלחמה בסרטן העניקה את הסרט הורוד הראשון
לגב‘ דליה איציק יו“ר הכנסת¨ אורחת הכבוד השנהÆ
באירוע נשאה דברים כאמור גם הזמרת האהובה שרון
חזיז¨ שהתמודדה עם סרטן השדÆ

בקמפיין הסברה להגברת המודעות לנושא
שכלל מודעות ותשדירים¨ ביניהם תשדיר¨
מינימליסטי ומפתיע∫ אקסטרים קלוז≠אפ על
חזה של אישה לבושה בגופיה¨ ומעליו הכיתוב∫
”יש פרסומות שמשתמשות בזה ללא סיבהÆ
לנו יש סיבה מצוינת Æהחיים שלך“Æ
הקמפיין לציון חודש המודעות לסרטן השד
גובש והופק בהתנדבות על ידי משרד הפרסום
גיתם ¨BBDOØוכלל מודעות בעיתונות הארצית
והמקומית¨ בכל המגזינים והשבועונים המיועדים
לנשים¨ בהפצת ”הגלויה של שלי“¨ בעיתונות
הרוסית והערבית¨ בטלוויזיה בערוץ  ¨±∞ ¨≤ ¨±ערוץ
המוסיקה  ≤¥ובערוצי הכבלים של  ÆHOTכמו כן
הופיע בפריסה ארצית על פני מסכי  CTVברשתות

שיווק¨ מכוני כושר¨ והפארמים השונים Æהקמפיין
אף הופיע לראשונה בערוץ ויוה בו ישנם אחוזי
צפייה גבוהים של נשים Æבמסגרת זו היתה האגודה
למלחמה בסרטן הגוף הראשון המפרסם בערוץ
זה Æמטרת הקמפיין היתה להגביר את המודעות
לגילוי מוקדם של סרטן השד ולעודד היענות
לבדיקת ממוגרפיה Æמטרה זו עוברת באמצעות
המסר∫ ”בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן השד
יכולה להציל את החיים שלך Æכדאי לך להיבדק“Æ
הקמפיין הציע לנשים לפנות לקבלת עלון מידע
ללא תשלום ל‘טלמידע‘ או לאתר האינטרנטÆ
לקראת חודש המודעות שייערך באוקטובר
הקרוב¨ מתכננת האגודה למלחמה בסרטן לצאת
בקמפיין הסברה חדש לציבורÆ

עלון ¢חזקים ביחד≠ ¢
מרכז התמיכה של האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים

מילון המונחים באונקולוגיה

זכויות ושירותים לחולי סרטן

±±

בסרטן¨ מפסלת כשנתיים עבודות המבטאות
חיבור עמוק עם הנשיות החדשה ≠ נשיות רכה¨
שורדת¨ עשירה¨ זורמת ומאוד מודעת לעצמהÆ
הפסלים עשויים מעיסת נייר פסיפס ואפוקסיÆ
∏≤ מיצירותיה של דנה הוצגו בתערוכה מיוחדת
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן¨ לרגל חודש
המודעות הבינלאומי לסרטן השד Æדנה זמלר¨
תושבת חיפה¨ גילתה לפני כשלוש שנים¨ בגיל

פרסומים שעודכנו

חוברת שאלות ותשובות
על סרטן השד

חוברת גידולי מוח
בילדים

התכנית הלאומית לאבחון המוקדם של סרטן
השד
פרופ‘ גדי רנרט¨ ראש התכנית הלאומית לגילוי
מוקדם של סרטן השד¨ מנהל המרכז הארצי
לבקרת סרטן ושירות הייעוץ הארצי לסרטן
משפחתי בשירותי בריאות כללית והמחלקה
לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה¨ מרכז רפואי
כרמל והפקולטה לרפואה¨ הטכניון¨ חיפה¨
ויועץ האגודה למלחמה בסרטן דיווח במסיבת
העיתונאים שנערכה לרגל חודש המודעות
לסרטן השד אודות נתוני התכנית הלאומית
לגילוי מוקדם של סרטן השד Æעוד על התכונית
בפרק ”גילוי מוקדם“ ו“רישום ומעקב“Æ
”דנה קמה“≠ תערוכת פסלים מנייר פסיפס
ואפוקסי בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן
של האמנית דנה זמלר¨ שהחלימה מסרטן
השד ועתה מתנדבת בארגון ”יד להחלמה“
של אגודה למלחמה בסרטן
דנה זמלר שהחלימה מסרטן השד ומתנדבת
בארגון ”יד להחלמה“ של האגודה למלחמה

היבטים לימודיים וחברתיים
בהתמודדות עם ילד חולה סרטן
≠ תדריך לצוות החינוכי בבית הספר

≤±

 ≥μכי היא חולה בסרטן השד ונושאת מוטציה
בגן Æבמשך שנה עברה טיפולים וניתוחים ועם
סיומם התעורר בה הרצון לבטא את החוויה¨
המשבר ואת ההזדמנות שעברה באמצעות
האמנות Æמאשת קריירה החליטה להתחבר
לחיים הפנימיים והיצירתיים שבה Æדנה מפסלת
בטכניקה מקורית פסלי נשים ודמויות Æבפיסול
היא מוצאת את היכולת להביע את מגוון הרגשות
והתחושות שחוותה בעת מאבקה במחלת הסרטן
והחלמתה Æדנה הינה מתנדבת פעילה בארגון
”יד להחלמה“ של האגודה Æהתערוכה נשאה
את השם הסמלי ”דנה קמה“ והיא התקיימה
במרכז עינב לתרבות בתל אביב Æבפתיחה

דין וחשבון לשנת

∑∞∞≤
החגיגית שהתקיימה באמצע אוקטובר¨ נכחו
אורחים מכובדים רבים¨ בהם הזמרת שרון חזיז
שהחלימה אף היא מסרטן השד וחגגה עם דנה
את ניצחונה Æהתערוכה ננעלה בסוף נובמבר
והייתה פתוחה לקהל הרחב ללא תשלוםÆ
קמפיין חדש לארגון ”יד להחלמה“ של האגודה
למלחמה בסרטן תחת הסיסמה ”ביחד אפשר
לנצח“
לקראת סוף חודש המודעות לסרטן השד
עלתה האגודה למלחמה בסרטן בקמפיין
עיתונות ייחודי ומקורי בעברית¨ אנגלית¨ רוסית
וערבית¨ לארגון ”יד להחלמה“ Æהקמפיין כלל
מתנדבות שהתמודדו עם סרטן השד וניצחו את
המחלה והשתתפו בו נשים בגילאים ובעלות
מקצועות שונים¨ מכל רחבי הארץ המהוות חלק
מתוך מאות נשים אשר ניצחו את סרטן השד
ומתנדבות לסייע לנשים שזה עתה חלו Æתחת
התמונה שהציגה נשים אמיתיות שניצחו את
הסרטן נכתב∫ ”ארגון ”יד להחלמה“ של האגודה
למלחמה בסרטן Æכולן נשים אמיתיות שניצחו
את סרטן השד ויכולות לעזור לך להתמודד
ולנצח את הסרטן Æבשיחת טלפון¨ פגישה אישית
על כוס קפה¨ שיתוף בקשיים ועידוד“ Æהקמפיין
נמשך באופן מדורג למשך מספר חודשים
בעיתונות הארצית והמקומית וכן בשבועונים
ובמגזינים לנשים ואף לווה בהפצת אלפי עלונים
ופוסטרים שחולקו ונתלו במוקדים שונים ברחבי
הארץ Æהקמפיין עלה לקראת סופו של חודש
אוקטובר¨ חודש המודעות העולמי לסרטן

השד¨ במטרה לתת מענה לנשים שהנושא
עורר בהן את הצורך לקבל עזרה ותמיכה
וכן במטרה לשמר את המודעות שהתעוררה
במהלך חודש אוקטובר ולווה בפעילות יחסי
ציבור נרחבת Æהפקת העלונים והפוסטרים
התאפשרה הודות לתרומתה הנדיבה של
חב‘ רוש פרמצבטיקה ישראל בע“מÆ

פרסומים שעודכנו

אבחון מוקדם של סרטן המעי≠הגס
התכנית לאומית לאבחון מוקדם של סרטן
המעי הגס
תכנית זו¨ החלה לפעול ביוזמת האגודה למלחמה
בסרטן לפני כשנתיים והיא דומה לתכנית
הלאומית לגילוי מוקדם למחלת סרטן השד אצל
נשים Æנחיצות 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 יעלה משמעותית
את סיכויי הריפוי וההחלמה Æבמסגרת התכנית¨
בראשה עומד פרופ‘ גדי רנרט אשר מבוצעת
על ידי קופות החולים¨ מוזמן כל אדם מעל גיל
∞ μלבצע בדיקות דם סמוי בצואה אחת לשנהÆ
חולים אחרים¨ הנמצאים בסיכון גבוה¨ יערכו
בדיקות קולונסקופיה¨ על פי המלצת הרופאÆ
ביצוע המעקב על התכנית הלאומית החדשה
יעשה באמצעות המרכז לגילוי מוקדם של סרטן
המעי הגס אשר יאסוף ויעבד את כל הנתונים
המתקבלים מקופות החולים ©מידע נוסף בפרק
”גילוי מוקדם“®Æ
מסיבת עיתונאים לרגל פתיחת חודש המודעות
לסרטן המעי הגס
פרופ‘ אליעזר רובינזון¨ יו“ר האגודה למלחמה
בסרטן ומירי זיו¨ מנכ“ל האגודה למלחמה
בסרטן הכריזו במסיבת עיתונאים בשיתוף
משרד הבריאות¨ שנערכה לראשונה בבית מטי¨
בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים¨ על
פתיחת ”חודש המודעות לסרטן המעי הגס
∑∞∞≤“ במהלך חודש מרץ בישראל¨ במקביל

עלון כך תורמת התרומה שלך ∑∞∞≤

עלון בדיקה עצמית של האשכים

המדריך לרכישת פרוטזות שד
ובגדי ים

≥±

פרסומים שעודכנו

חוברת לדעת יותר על השתלת
תאי גזע ומוח עצם

לדעת יותר על סרטן
שניוני ©גרורות® בעצמות

לדעת יותר על סרטן השחלה

±¥

למדינות נוספות בעולם Æבאירוע בהנחיית
מירי זיו¨ השתתפו∫ פרופ‘ אליעזר רובינזון¨ יו“ר
האגודה למלחמה בסרטן¨ יאיר עמיקם¨ מנכ“ל
הסברה במשרד הבריאות¨ דר‘ מיכה ברחנא¨
מנהל היחידה לרישום סרטן לאומי¨ משרד
הבריאות¨ פרופ‘ איתן סקפה¨ יו“ר האיגוד
לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד¨ ודר‘ יחיאל זיו¨
יו“ר החברה הישראלית לכירורגיה של הקולון
והרקטום Æבמהלך המסיבה דווח על סקר של
האגודה למלחמה בסרטן¨ הוצגו נתונים על
מספר הפטירות מסרטן המעי הגס¨ נחשף
מחקר ישראלי מקיף חדש של פרופ‘ גדי רנרט
המראה כי תזונה עשירה בגזר¨ שסק ופטרוזיליה
©ושאר ירקות המכילים קרטנואידים®¨ מורידה עד
ל≠•∞∑ מהסיכון לחלות בסרטן המעי הגס וכן
הוצגו נתונים חדשים אודות הקשר הסטטיסטי
בין אבות לבנות ואמהות לבנים¨ בסיכון לתחלואה
בסרטן המעי הגסÆ
פרופ‘ אליעזר רובינזון¨ יו“ר האגודה למלחמה
בסרטן פנה לנציגי התקשורת וביקש את
עזרתם בהעברת המסרים החשובים ליצור
הרחב Æלדבריו∫ ”בכנס הסרטן הבינלאומי ה≠∏±
שנערך לאחרונה בפריז¨ הודגש הצורך בהקטנת
התחלואה בסרטן המעי הגס והחלחולת על
ידי תזונה נכונה ופעילות גופנית¨ גילוי מוקדם
על ידי בדיקת דם סמוי בצואה ובמקרים של
סיכון גבוה למחלה ≠ ביצוע קולונוסקופיהÆ
זאת בנוסף לחידושים שונים באבחון ובטיפול
בסרטן המעי הגס והחלחולת על ידי שיטות
כירורגיות חדשות ועוד Æבשנים האחרונות
פותחו למעלה מ≠ μתרופות כימיות וביולוגיות
מאריכות חייםÆ
מלבד זאת¨ בעקבות פיצוח הצופן הגנטי¨ ניתן
כיום לפתח תרופות המתאימות למבנה גנטי
מסויים של מטופל ספציפי“ Æיש לציין כי על פי
נתונים השוואתיים למדינות מפותחות¨ ישראל
נמצאת במקום הראשון בשיעור התחלואה
בסרטן המעי הגס בקרב נשים ובמקום השלישי
בשיעור התחלואה בקרב גבריםÆ

מחקר חדש שנחשף במסיבת העיתונאים
אישר∫ יהודים ילידי הארץ הפכו ל“מזרח
תיכוניים“ וערבים ישראלים מאמצים אורח
חיים מערבי
מחקר חדש¨ שערך וחשף פרופ‘ פאול רוזן
בשיתוף המחלקה לרישום הסרטן הלאומי במשרד
הבריאות¨ מצא כי מאז שנות ה≠∞∏¨ מיקום סרטן
המעי הגס בקרב יהודים ילידה אירופה נע לצד
הימני של המעי הגס ואצל ערבים ישראלים¨
הגידול נע לצידו השמאלי Æהמשמעות∫ במקרה
של חשד למחלה על הרופאים להקפיד על בדיקת
מדוקדקת ולא להסתפק באזורי הסיכון הידועים¨
לכאורה¨ במגזרים מסויימים Æבמשך שנים ידוע כי
שיעורי התחלואה במחלות הסרטן בכלל וסרטן
המעי הגס בפרט¨ נמוכים בקרב האוכלוסייה
הערבית בישראל ביחס לאוכלוסיה היהודית Æב≠∞≤
השנים האחרונות עלה שיעור הגברים הערבים
החולים בסרטן המעי הגס בישראל ב≠•∏≥±
ושיעור הנשים הערביות החולות בישראל עלה
ביותר מפי שניים ©• Æ®≤∞μכעת מתברר כי מעבר
לשינויים בשיעורי הסרטן ב≠∞≤ השנים האחרונות¨
חלו שינויים גם במיקומו Æהמחקר בדק את מיקום
הסרטן בקרב יהודים וערבים בישראל ובמסגרתו
נסקרו נתונים שנאספו מעשרות אלפי חולים בין
השנים ≠≤∏ ≤∞∞≤ ±πעל ידי דר‘ מיכה ברחנא
ואירנה ליפשיץ מרישום הסרטן הלאומי במשרד
הבריאות Æמתוצאות המחקר עולה כי בקבוצת
הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס נצפתה בשנים
האחרונות נטייה להופעת הגידול בחלקו הימני
של המעי¨ כלומר בצד הרחוק יותר מהחלחולת
של המעי ב≠•≥≥ מהגברים ו≠•∏ μמהנשים Æזאת
לעומת אחוזים בודדים בלבד ב≠∞∏ Æ±πירידה חלה
בשיעור היהודים האשכנזים שחלו בסרטן המעי
הגס בצד השמאלי¨ כלומר בצד הקרוב לחלחולתÆ
במקביל¨ נמצא כי בקרב ערבים ישראלים חלה
עליה בשיעור המקרים של סרטן המעי הגס בצד
השמאלי וכיום למעשה מרבית המקרים של סרטן
המעי הגס באוכלוסיה הערבית¨ מאובחנים בצד
השמאלי Æהמחקר התפרסם בכתב העת של ארגון
הסרטן הבינלאומי¨ ה≠” ÆUICCהנתונים מצביעים
על שינויים חברתיים דמוגראפיים בישראל שיש

דין וחשבון לשנת

∑∞∞≤
ללמוד מהם על חשיבות ביצוע בדיקות באופן מלא
ומדוקדק לצורך אבחון של גידולים ממאירים בגיל
המבוגר“¨ הסביר פרופ‘ רוזן” Æעד לפני מספר שנים
שיעור התחלואה בסרטן המעי הגס בקרב ערבים
ישראלים בכלל¨ היה נמוך Æמיקום המחלה היה בצד
ימין והיה נדיר ביותר בשמאל Æאת השינויים ניתן
להסביר בנישואי קרובים באוכלוסיה זו ומאידך¨
בהסתגלות לאורח חיים ישראלי≠מערבי הכולל
עליה באחוזי השמנת יתר¨ סוכרת¨ מחלות לב¨
עישון וירידה בביצוע פעילות גופנית Æמהצד השני¨
שיעור המחלה בקרב יהודים אשכנזים וילידי הארץ
ירד במשך השנים בעקבות אורח חיים בסביבה
”מזרח תיכונית“ ונישואין בין עדות“Æ
סקר חדש של האגודה למלחמה בסרטן חושף∫
”העצלות הורגת“
לרגל יום המודעות לסרטן המעי הגס¨ ערכה האגודה
למלחמה בסרטן בתרומת מכון ”גיאוקרטוגרפיה“¨
סקר טלפוני בקרב  ≥π¥איש¨ גברים ונשים בני ∞μ
ומעלה המהווים מדגם ארצי ומייצג של הציבור
היהודי בישראל Æלשאלה האם רופא המשפחה
שלהם¨ או קופות החולים יידעו אותם לגבי הצורך
בביצוע הבדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי
הגס¨ מתברר כי לפחות •∞ μמהנשאלים לא
שמעו על הבדיקה מהרופא שלהם Æמבין אלו
שידעו על הצורך בבדיקה לגילוי מוקדם של סרטן
המעי הגס¨ נבדקו בפועל רק •∏ μמהנשאליםÆ
תשובות מפתיעות ענו לשאלה מדוע לא הלכת
להיבדק Æמתברר כי התשובה הפופולארית ביותר
היא ”בגלל עצלות“ ≠ •≤ ≥≥Æמהנשאלים≤∞Æ±• Æ
מהנשאלים ענו כי הם מפחדים מהבדיקה עצמה
או מתוצאותיה ±πÆ¥• Æמהנשאלים סברו שכלל
אין להם צורך בבדיקה ±±Æ¥• Æלא מצאו את
הזמן לערוך את הבדיקה ו≠• ∑Æμאמרו כי לא
היו מודעים לבדיקה Æבין שלל התירוצים הבאים
היו∫ ”אני אעשה בקרוב“¨ ”לא אוהב לעשות
בדיקות“¨ ”לא יודע היכן מבצעים את הבדיקה“
ועוד Æמפירוט הנתונים הדמוגרפים ≠ מתברר¨
כי מבין הנשאלים שלא עשו את הבדיקה בגלל
עצלות¨ היה שיעור גבוה יותר בקרב אקדמאים¨
בעלי הכנסה גבוהה¨ חילונים וילידי הארץÆ

מחקר ישראלי חדש שנחשף במסיבת העיתונאים
מגלה∫ אכילת גזר¨ שסק ופטרוזיליה מורידה עד
•∞∑ מהסיכון לתחלואה בסרטן המעי הגס
החוקרים¨ בראשות פרופ‘ גד רנרט¨ שחשף את
המחקר במסיבת העיתונאים¨ ראיינו כ≠∞∞∂¨≥ איש
במסגרת המחקר על הרגלי התזונה שלהם¨ ומצאו
כי חומר בשם ”קרטנואיד“ הנמצא בירקות אלו
בכמות גדולה¨ מאט תהליכים היוצרים מוטציות
בתאים חדשים ומחזק את המערכת החיסונית
בגוף Æבשורה רעה למעשנים∫ עישון מבטל את
האפקט המגן Æקרטנואידים הם קבוצת פיגמנטים
הנמצאים בירקות פירות ומסייעים ביצירת ויטמין
 Aבגוף Æלקרטנואידים השפעה על תהליכים
שונים בגוף∫ הם פועלים נגד רדיקלים חופשיים
ומשפיעים על התפתחות תאים חדשים ועל
המערכת החיסונית של הגוף Æהקרטנואידים על
 ±±צורותיהם העיקריות¨ נמצאים לרוב ובכמויות
שונות בירקות ירוקים¨ צהובים וכתומים¨ ביניהם
חסה¨ גזר¨ בטטה¨ חומוס¨ מנגו ושסק Æתוצאות
המחקר הצביעו על מגמה אחידה∫ ככל שעלתה
צריכת הקרטנואידים הסיכון לחלות בסרטן המעי
הגס ירד Æנמצא כי אנשים בריאים¨ בעלי אותם
נתונים דמוגרפים של קבוצת החולים בסרטן
המעי הגס¨ צרכו כמות גדולה של קרטנואידים
ביום Æכך לדוגמה¨ נמצא במחקר¨ כי צריכה
של כ≠≥ ∞Æמ“ג קרטנואידים ביום הורידו סיכון
לתחלואה בסרטן המעי הגס בכ≠•∞≥ Æלעומת
זאת¨ צריכה גבוהה של קרטנואידים כ≠ μמ“ג
ביום¨ סיפקו הגנה של כ≠•∞∑ מפני המחלה Æסוג
מסויים של קרטנואיד ©בשם ¨®π≠cis ≠ β≠carotene
נמצא כיעיל ביותר במניעת סרטן המעי הגסÆ
סוג זה נמצא על פי החוקרים בכמויות גבוהות
בפטרוזיליה¨ כוסברה¨ תרד¨ גזר ושסק Æהנתונים
שופכים אור על האפשרויות למניעת סרטן
בכלל וסרטן המעי הגס בפרט Æמדובר בבסיס
נתונים ייחודי לישראל ובהיקף שלא נבדק עד
היום ומסקנותיו מתקשרות להתנהגות מונעות
סרטן של כל גבר ואישה בישראל Æצריכה של
לפחות  μמנות ירק ופירות מומלצים¨ יחד עם
פעילות גופנית¨ יביאו להפחתה משמעותית
בסיכון לחלות בסרטן המעי הגסÆ

פרסומים שעודכנו

לדעת יותר על משטח צוואר הרחם

לדעת יותר על סרטן הפה והלוע

לדעת יותר על סרטן ©רירית® הרחם

±μ

פרסומים שעודכנו

עלון כללים לחיים בריאים

לדעת יותר על סרטן
צינור המרה

∂±

האגודה למלחמה בסרטן עלתה בקמפיין חדש
להעלאת מודעות לחשיבות הגילוי המוקדם
לסרטן המעי הגס ∑∞∞≤∫“בחיים האמיתיים
≠ לא תמיד יש נורת אזהרה“
האגודה למלחמה בסרטן עלתה בתחילת חודש
מרץ בקמפיין חדש להעלאת מודעות לחשיבות
הגילוי המוקדם של סרטן המעי הגס ולהנעת
הציבור הרחב להיבדק ולקבל מידע על המחלהÆ
קהל היעד לקמפיין היה נשים וגברים בני ´∞¨μ
המהווה את קבוצת הסיכון הגבוהה ביותר Æהדגש
היה על נשים¨ לאור העובדה שנשים מודעות
פחות לעובדה שמחלה זו פוגעת באופן שוויוני
בנשים וגברים כאחד Æהסרטון המלווה את
הקמפיין מציג גבר ואישה בני ´∞ μבחדר משרדי¨
כאשר ברקע נשמע צלצול אזהרה שמקורו לא
ברור Æהגבר והאישה מנסים לאתר את מקור
הרעש עליו מתריע הצפצוף בין מכשירי החשמל
השונים ≠ גלאי עשן¨ פקס¨ מכונת צילום Æבסוף
הסרטון מתגלה כי הצפצוף עולה מבטנה של
האישה¨ שם נדלקה נורת אזהרה Æברקע נשמע
קולו של הקריין∫ ”בחיים האמיתיים לא תמיד

נדלקת נורת אזהרה Æהגעתם לגיל ∞ μגשו
להיבדק “°הקמפיין שעלה באמצעות משרד
הפרסום גיתם  ¨BBDOהחל מתחילת חודש
מרץ ונמשך כשלושה שבועות¨ לאורך כל חודש
המודעות Æהקמפיין כלל סרטון טלוויזיה ששודר
בערוצים ∞ ¨±¨≤¨±בסיוע משרד הבריאות¨ האגודה
דאגה גם לפרסמו באמצעות מודעות בעיתונים
ותשדירי רדיו¨ והקריינות נעשתה בהתנדבות על
ידי השחקנית הידועה יונה אליאןÆ

המאבק בעישון
האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה לפעול
בכל החזיתות בכדי לצמצם את היקף העישון
ולהפחית את הנזקים הנגרמים כתוצאה ממנו
בישראלÆ
בשורה משמחת∫ ערים בישראל תתחרינה על
מידת ניקיונן מעישון וכל עיר תקבל ציון°
ארגון ”רשת ערים בריאות ישראל“¨ השיק את
הפרויקט ”עיר נקייה מעישון“ Æבמסגרת הפרויקט¨
שהוכן על ידי צוות רב תחומי¨ הוגדרו צעדים
שעל רשויות מקומיות בישראל לנקוט¨ על מנת
לקבל מעמד של עיר נקייה מעישון Æבין הצעדים
שעל הרשויות לנקוט∫ הצהרה פומבית של ראש
העיר בה הוא מתחייב לפעול בנושא¨ הקמת
צוות משימה עירוני בראשות חבר מועצת העיר
להכנת תוכניות¨ הפעלת צוותי מתנדבים ”נאמני
אוויר נקי מעישון“ שיסייעו לפעילות העירונית¨
הגברת האכיפה לאיסור עישון במקומות ציבוריים
על ידי פקחים¨ הקמת גוף שייתן מענה לתלונות
הציבור בנושא עישון במקומות ציבוריים ועודÆ
בנוסף¨ יעודדו הרשויות המקומיות פעילויות
לגמילה מעישוןÆ
לצורך מימוש המטרה ידורגו כל הערים בישראל
במדד מיוחד¨ לקביעת רמת ”סביבה נקייה
מעישון“ במספר קריטריונים∫
 £מדד התוצאה ≠ יימדד אחוז התושבים בני
≤≤ ומעלה המעשנים והנגמלים מעישון לפי
מגדר ואחוז בני הנוער המעשניםÆ

דין וחשבון לשנת

∑∞∞≤
£

£

£

£

£

£

מדד אחוז המבנים המתופעלים על ידי
העירייה ומוסדות חינוך¨ נוער וקשישים
שמוגדרים כ“סביבה נקייה מעישון“Æ
מדד שביעות רצון התושבים מהשמירה על
מבני ציבור נקיים מעישוןÆ
ייבדק אחוז מבני בילוי¨ קניות¨ בתי קולנוע¨
מסעדות וכדומה¨ הנקיים מעישוןÆ
יבדקו מספר הסעיפים שכבר יושמו ≠ מתוך
מתווה המדיניות שהגדירה ”רשת ערים
בריאות ישראל“Æ
ייבדק שיעור המתנדבים מבין תושבי העיר¨
שהם נאמני אויר נקי מעישון ושיעור הפקחים
העירוניים העוסקים באכיפת עישוןÆ
יבחן התקציב העירוני המוקדש לפעולות
לצמצום העישון והיקף השותפים בצוות
העירוניÆ

שכלול סעיפים אלו יביא למדד אחיד שיעריך
את מימוש המטרות על ידי כל עיר Æהמדד
יתעדכן בכל שנתייםÆ
ארגון ”רשת ערים בריאות ישראל“¨ פועל בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן¨ משרד הבריאות¨
קופות החולים¨ משטרת ישראל¨ צה“ל ומרכז
השלטון המקומי¨ להטמעת חזון עיר נקייה
מעישון Æהתוכנית החדשה הוכנה על ידי צוות
מיוחד של רשת ערים בריאות¨ שכלל את נציגי
האגודה למלחמה בסרטן¨ משרד הבריאות¨ שירותי
בריאות כללית ומכבי שירותי בריאותÆ
קמפיין חדש למגזר הערבי להעלאת המודעות
למניעה וגילוי מוקדם של מחלות הסרטןÆ
עבאס סואן¨ שחקן מכבי חיפה¨ התנדב להוביל
את הקמפיין
האגודה למלחמה בסרטן עלתה בקמפיין חדש
להעלאת מודעות לחשיבות המניעה והגילוי
המוקדם של מחלות הסרטן בקרב אזרחי
ישראל דוברי ערבית Æהמסר∫ ”ניתן למנוע את
מחלת הסרטן וגילוי מוקדם מציל חיים ומעלה
את סיכויי הריפוי ללמעלה מ≠•∞ Æ“πבקמפיין
כיכב בהתנדבות שחקן הכדורגל הפופלארי
עבאס סואן¨ קשר מכבי חיפהÆ

פרסומים שעודכנו

לדעת יותר על סרטן הלבלב

עבאס נרתם לקמפיין בשל קרבתו לנושא
והכרתו בעובדה כי הגברת המודעות בקרב
הקהל הרחב בכלל¨ ובמגזר הערבי בפרט¨
חשובה מעין כמוה” Æבחיים אין דבר יותר קשה
מלאבד אדם יקר Æלכן¨ חשוב לי מאוד להעביר
לציבור שבחיים¨ כמו בכדורגל¨ אסור לחכות
לדקה ה≠∞ Æπהמחלה ההיא ≠ הסרטן ≠ ניתנת
למניעה¨ וניתנת לטיפול“¨ אמר עבאס Æאת
הקמפיין¨ בסיוע חב‘ פייזר¨ הוביל הסלוגן∫ ”אל
תחכו לדקה ה≠∞ ¨πאמצו אורח חיים בריא
ותרוויחו את החיים“ ≠ גולשי האינטרנט¨ קוראי
עיתונאים והמאזינים לרדיו הופנו לטלמידע
של האגודה למלחמה בסרטן בשפה הערבית
ולאתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן
בשפה הערבית Æהקמפיין נמשך  μשבועות
וכלל מודעות בעיתונות בשפה הערבית¨
תשדירים ברדיו בערבית וכן פרסום באתרי
אינטרנט פופולריים בשפה הערבית Æבקמפיין¨
הוצג עבאס סוואן הקורא לקהל הרחב לחיות
אורח חיים בריא על ידי תזונה נכונה¨ פעילות
גופנית¨ הימנעות מעישון סיגריות ונרגילה¨

לדעת יותר על סרקומה של
הרקמות הרכות

חוברת סרטן והסביבה

∑±

פרסומים שעודכנו

חוברת מסטקטומי
בשפה הרוסית

חוברת למפקטומי
בשפה הרוסית

לדעת יותר על סרטן
המעי הגס והחלחולת
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וביצוע בדיקות לגילוי מוקדם של המחלהÆ
תכנון וביצוע הקמפיין באדיבות∫ אורי הוד
וחנא שקור Æביצוע גרפי∫ רשאד דיקÆ
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 Æבין
הגופים החברים במועצה¨ ניתן למנות את משרד
הבריאות¨ קופות החולים¨ האגודה למלחמה
בסרטן¨ משרד החינוך וצה“ל Æבראש המועצה
עומד עו“ד עמוס האוזנר¨ ומחלקת הסברה
והדרכה של האגודה מרכזת את פעילותהÆ
רשת ערים בריאות
האגודה למלחמה בסרטן חברה ב“רשת ערים
בריאות“¨ הפעילה מאז שנת ∞ ±ππלקידום
מדיניות של ”בריאות לכל“¨ שתשפיע על כלל
התושבים במדינת ישראל מבחינת בריאות¨
איכות חיים¨ איכות סביבה¨ תכנון אורבאני
ועוד Æהשנה הוחל בהטמעת ויישום המודל של
”עיר נקייה מעישון“¨ במטרה לסייע למקבלי
ההחלטות ברשויות המקומיות לאמץ ולממש
את חזון ”עיר נקייה מעישון“¨ עיר שבה הרשות
מחויבת לצמצום מימדי העישון¨ לאכיפת איסור
העישון במקומות ציבור ועוד Æהאגודה החלה
ללוות מספר ערים ורשויות בתהליך זה¨ בהן
כפר סבא¨ עיר הכרמל ©דליהØעוספיה® וקריית
ספרØמודיעין עילית מהמגזר החרדיÆ
סדנאות לגמילה מעישון
בבית מטי¨ בית האגודה בגבעתיים התקיימו
במהלך השנה מספר סדנאות לגמילה מעישון¨
וכן בערים נוספות ובמקומות עבודה שונים¨
ביניהם ניתן למצוא את חברת תנובה¨ אינטרנט
זהב¨ ריטליקס¨ חניתה ואחרים Æהביקוש בקרב
הציבור גבוה ובכדי לענות על הביקוש¨ נערכות
במקביל סדנאות לגמילה מעישון בשיתוף מכבי
שירותי בריאות ברחבי הארץ ≠ בחיפה¨ נתניה¨
חדרה¨ כפר סבא¨ רעננה ועודÆ

הקמפיין הושק במסיבת עיתונאים
מיוחדת למגזר הערבי שנערכה לרגל
האירוע בסניף האגודה למלחמה בסרטן
בנצרת בהשתתפות מירי זיו¨ מנכ“ל
האגודה למלחמה בסרטן¨ רבקה פרייליך¨
דוברת האגודה¨ פאתן ג‘אטס רכז
המגזר הערבי באגודה ואישי ציבור
מהמגזר הערביÆ
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∑∞∞≤
חקיקה
האגודה למלחמה בסרטן יוזמת ומלווה פעילויות
חקיקה שונות בתחום העישון Æהשנה התמקדה
הפעילות בליווי וקידום תיקון להצעת חוק הגבלת
העישון במקומות ציבוריים¨ שיחייב את ראשי
הרשויות למנות פקחים ולאכוף את החוק¨ יטיל
קנס על בעלי מקום ציבורי המאפשר ללקוחותיו
לעבור על החוק ולעשן במקום ועוד Æחוק חשוב
נוסף שהאגודה שותפה לו ומקדמת הוא איסור
מכירת נרגילה לצעירים¨ האמור להטיל מגבלות
נרחבות על כל נושא עישון הנרגילה על ידי צעיריםÆ
בנוסף¨ האגודה סייעה לתיקון החוק כך שהחל
מהשנה¨ אסור למכור ”סיגריה בשקל“¨ תופעה
שהייתה נפוצה בעיקר בקרב צעירים Æהאגודה
יוזמת ושותפה במאמצים להכניס תיקון לחוק
שיאפשר תוספת קבועה של •≤ לסל התרופות
בכל שנה Æהנושא הועלה על ידי האגודה בדיונים
שונים בכנסת ובהתדיינות מול חברי כנסת ושריםÆ
תודתנו לח“כ גלעד ארדן על מסירותו ועזרתו הרבה
בקידום החקיקה למען קידום המאבק בעישוןÆ
האגודה למלחמה בסרטן וצה“ל נלחמים
בעישון
האגודה למלחמה בסרטן¨ בשיתוף מדור בריאות
הצבא¨ קיימה השתלמות לעשרות רופאים
וחובשים מיחידות צה“ל השונות¨ במתכונת
דומה להכשרת הסטודנטים≠מרצים של האגודה¨
בנושאי מניעה וגמילה מעישון וחשיפה לשמשÆ
לאחר ההשתלמות¨ רופאים וחובשים אלו יחזרו
ליחידות השונות ויעסקו בקידום פעילות הסברה¨
מניעה וגמילה מעישון בתוך יחידותיהם וכן
בקידום המודעות והתנהגות נכונה בשמש Æמדור
בריאות הצבא מרכז את פעילות ההסברה וקידום
הבריאות בתוך צה“ל¨ ומספק חומרי הסברה של
האגודה למלחמה בסרטן בנושאים שוניםÆ
האגודה למלחמה בסרטן ומרכז השלטון המקומי
פועלים לשיפור האכיפה של חוקי העישון
האגודה למלחמה בסרטן מקיימת שיתוף
פעולה הדוק עם היחידה לבריאות הציבור
במרכז השלטון המקומי¨ במטרה לקדם את

המודעות והאכיפה של חוקי העישון השוניםÆ
כחלק מפעילות זו¨ התקיימה פעילות הסברה
מקיפה לנציגים מאגפי פיקוח ברשויות המקומיות¨
במטרה לעודד את פעילות האכיפה שלהם מול
בעלי עסקים והציבור הרחב שאינם מקפידים
על חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים¨ וכן
התחלת אכיפה של החוק האוסר מכירת מוצרי
טבק לקטיניםÆ
הקו החם לסיוע משפטי¨ תלונות הציבור
והסברה בנושאי נזקי העישון
האגודה למלחמה בסרטן הקימה¨ בשיתוף
הקליניקה החברתית≠סביבתית של המכללה
האקדמית למשפטים ברמת גן¨ מוקד סיוע
טלפוני¨ שאוייש על ידי סטודנטים למשפטים
ולווה על ידי עורכי דין¨ במטרה לסייע ולתת
מענה לאזרחים שנחשפו לעישון כפוי במקומות
ציבוריים בניגוד לחוק ומעוניינים לתבוע פיצויים
מבעלי המקום על הפרת חוק זו Æהקו הופעל
השנה במשך שבועיים Æכבר בשבוע הראשון
לפעילות הקו התקבלו למעלה מ≠∞∞ ±פניותÆ
רוב הפניות היו על ידי גברים מאזור מרכז הארץÆ
את ההדרכה והגיבוי המקצועי העניק עו“ד עמוס
האוזנר Æהפניות התקבלו באמצעות הטלמידע¨ או
דרך אתר האינטרנט של האגודה ולאחר בירורים¨
נשלחו לגורמים הרלוונטיים מכתבי אזהרה מטעם
האגודה בבקשה לפעול על פי החוקÆ
סמינר עמיתים
האגודה למלחמה בסרטן פועלת בשיתוף פעולה
הדוק מזה שנים עם השירות הפסיכולוגי היעוצי
במשרד החינוך ושותפה בתכנון והפעלת תוכנית
הכשרה ייחודית לנוער בבתי הספר ובחטיבות
הביניים Æבמסגרת תוכנית ההכשרה בוחרים
מבין כלל התלמידים את המצטיינים והמובילים
חברתית¨ ומכשירים אותם לשמש כמובילים
חברתיים ולהעביר פעילויות בנושא מניעה
בתחום העישון Æמחלקת ההדרכה אחראית
להעברת מספר הרצאות מרכזיות בתוכנית
ההכשרה¨ על ידי מרצים בכירים וסטודנטים
מטעם האגודה למלחמה בסרטן Æהשנה התקיימו
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נשים צעירות וסרטן השד
מחלת סרטן השד אינה
שכיחה בקבוצת הגיל של
נשים מתחת לגיל ∞ Æ¥כ≠∑
עד  μאחוזים מכלל הנשים
החולות בסרטן שד משתייכות
לקבוצה זו Æהנתונים בישראל
מראים שאחוז זה נותר יציב
במשך ∞ ±השנים האחרונות
ולא חלה עלייה משמעותית
בשיעור הנשים הצעירות
החולות בסרטן השד Æחוברת
מידע זו נכתבה בכדי לסייע
לחולות סרטן השד הצעירות¨
לבני משפחתן ולקרוביהן¨
להבין ולדעת יותר על מחלת
סרטן השד Æוהיא מכילה מידע
רב ומקיף בנוגע לאבחנה¨
לטיפול¨ ולתופעות הלוואי
הנובעות לעיתים מהטיפול
ומדרכי השיקום הנוגעות
בעיקר לנשים צעירותÆ
החוברת הופקה בסיוע
חב ßנובארטיסÆ

±π

מדבקה חדשה∫
”בית נקי מעישון“

מעל לעשרה סמינרי עמיתים בכל הארץ¨ בהם
הוכשרו למעלה מאלף תלמידים לפעילות
הסברה בנושא מניעת העישון¨ כולל סמינר
לתלמידים מהחברה הערביתÆ
מדבקה חדשה של האגודה למלחמה בסרטן
נגד עישון בבתי מגורים∫ ”בית נקי מעישון“
בהכירה בחשיבות העלאת המודעות הציבורית
למאבק בעישון¨ הפיקה לאחרונה האגודה
למלחמה בסרטן מדבקה חדשה המזהירה את
המבקרים בבתים פרטיים מפני העישון בבית
אליו הם נכנסים Æהמדבקה מעוצבת בצבעים
בולטים ובסגנון מיוחד וצעיר המפנה את תשומת
הלב של המתבונן בהÆ
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יום ללא עישון

חוברת לשוב לחיים רגילים
עם אילאוסטומיה
חוברת הדרכה לטיפול
באילאוסטומיה לחולי סרטן
שעברו ניתוח מעי

∞≤

כבל שנה¨ היום הבינלאומי ללא עישון צויין
בישראל ב≠ ≥±במאי¨ במקביל ל“יום ללא
עישון“ הבינלאומי המתקיים ברחבי העולם¨
בכל המדינות החברות בארגון הבריאות העולמי
© ®WHOכבר מאז שנת ∑∏ Æ±πמטרת 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 ב“מגיפת
העישון“¨ ולעמוד על זכותנו לבריאות¨ לחיים
בריאים ולהגנה על דור העתידÆ
מסיבת עיתונאים לרגל ”יום ללא עישון“
היום הבינלאומי ללא עישון מתקיים מידי שנה
ב≠ ≥±למאי Æכבכל שנה¨ צוין יום זה במסיבת
עיתונאים משותפת של האגודה למלחמה
בסרטן ושר הבריאות¨ בה הוצגו נתונים על העישון
בישראל ובעולם¨ יוזמות חדשות בתחום זה ועודÆ
במהלך היום ללא עישון ובמשך השבועות שלפניו
ואחריו¨ סטודנטים≠מרצים של מחלקת ההדרכה
ביצעו עשרות הרצאות בבתי ספר ובתיכונים¨
וכן הוקמו דוכני הסברה בכל רחבי הארץ על
ידי מתנדבי האגודה מהסניפים השונים¨ בהם
חולק חומר בנושאי נזקי עישון והגמילה מעישוןÆ
בשנה זו¨ בחלק מהערים הפעילות התקיימה

בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי¨ שאף גייס
את נציגי אגף הפיקוח העירוני לפעילות זו
ופקחים עירוניים הסתובבו וביצעו אכיפה של
חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים בסמוך
לדוכני ההסברה Æלקראת יום זה¨ רכשה האגודה
מספר ערכות בדיקה אישיות לגילוי רמת הגז CO
אצל מעשנים Æגז זה הינו גז רעיל¨ הנוצר בעת
עישון הסיגריות¨ ונספג בדמם של המעשניםÆ
הערכות כוללות גלאי מתקדם¨ המופעל על
סוללות רגילות וכן מספר פיות חד פעמיות¨
המאפשרות למעשנים לנשוף לתוך המכשיר
ולקבל על צג את רמת הגז הרעיל בדמםÆ
הערכות יחולקו למספר סניפים מרכזיים¨ ויהוו
שדרוג משמעותי של דוכני ההסברה¨ וכן יסייעו
לסטודנטים בהרצאות בתיכונים¨ להדגמת נזקי
העישון על מעשנים מקרב התלמידים Æלאחר
שתיבחן יעילות הערכה¨ תישקל רכישה של
מכשירים נוספיםÆ
קמפיין חדש לרגל היום הבינלאומי ללא עישון
לבני נוער∫ ”נרגילה הורגת כמו סיגריה“
האגודה למלחמה בסרטן יצאה במסע הסברה
חדש בטלוויזיה ובעיתונים¨ תוך דגש על קהל יעד
של בני נוער Æצעירים רבים כיום מעשנים נרגילה∫
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∑∞∞≤
על פי סקר ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן
באמצעות חב‘ ”גיאוקרטוגרפיה“ בהתנדבות¨
• ¥¥מהציבור הבוגר בישראל עישן נרגילה
או מכיר מישהו שעישן נרגילה Æקיימת מגמת
עלייה ברורה של עישון הנרגילה אצל בני נוער
עם השנים Æשיעור המעשנים נרגילה בכיתות י‘
גבוה פי  μמשיעור המעשנים בכיתות ז‘ Æהאגודה
למלחמה בסרטן שמה לה למטרה לידע את בני
הנוער המתפתים להכניס חומרים רעילים ומזיקים
לגופם ואת הוריהם על נזקי הנרגילה¨ על מנת
להרתיע ”משתמשים“ פוטנציאליים חדשים
מהתנסות בעישון נרגילה Æנתונים מעניינים נוספים
מהסקר∫ •∑ ∏μÆמהישראלים יהיו מודאגים אם
ילדיהם היו מתחילים לעשן סיגריות¨ לעומת •∑∑Æμ
שהיו מודאגים אילו בנם החל לעשן נרגילה Æרק
כשליש מהנשאלים חשבו כי עישון סגריה ועישון
נרגילה מסוכנים באותה מידה Æכשליש נוסף סבור
כי עישון סיגריה מסוכן יותר מעישון נרגילה Æבעוד
•∏ ∏Æמהציבור לא היה מודאג אם ילדו יתחיל
לעשן סיגריה¨ • ±μמהציבור לא היו מודאגים אם
ילדם יתחיל לעשן נרגילה Æנשים מודאגות יותר
מגברים אם בנם היה מתחיל לעשן נרגילה ©•∑±
מהגברים היו מודאגים לעומת •∂ ∏≤Æמהנשים®Æ
חילוניים התנסו בעישון נרגילה יותר מדתיים
וילידי הארץ דור שני מעשנים יותר מעולים או
ישראלים שנולדו מחוץ לישראל Æבאזור תל אביב
והסביבה שיעור המתנסים בעישון נרגילה הגבוה
ביותר ©•∂ Æ®≤μÆהקמפיין עלה באמצעות משרד
הפרסום גיתם  BBDOשהפיקו בהתנדבות¨ נמשך
כשבועיים¨ וכלל סרטון טלוויזיה שישודר בערוצי
הטלוויזיה ובתוכניות המיועדות לבני נוער בכבלים
ובלווין¨ פרסום באתרי אינטרנט הפונים בעיקר
לבני נוער והיה מלווה במודעות בעיתוני נוער

והעיתונים היומיים Æאת הקמפיין קריין בהתנדבות
איש התקשורצ המפורסם ארז טלÆ
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כל מה שרצית לדעת
על גנטיקה וסרטן

הכי מביך∫ אימפוטנציה בשירותי המועדונים
באגודה למלחמה בסרטן הוחלט השנה¨ בנוסף
לפעילות ההסברה נגד עישון בבתי הספר¨
בכלי התקשורת¨ בכנסים ועוד ≠ לפנות לציבור
הבליינים במקום בו כולם מבקרים Æהמודעות
הופיעו במקומות בולטים בשירותי הגברים
בלמעלה מ≠∞∞ ±מועדונים וברים מובילים ברחבי
הארץ באמצעות חברת ”לעומק התודעה“ Æאת
המודעה עיצב בהתנדבות משרד הפרסום גיתםÆ
מודעות אלו הצטרפו למסע הסברה נרחב
שהאגודה למלחמה בסרטן עורכת בכל ימות
השנה¨ ומתוגבר סביב היום ללא עישוןÆ
תחרות שנתית בין בתי הספר בנושא העישון
ביום ללא עישון נערכה תחרות ארצית בין
קבוצות תלמידים מבתי ספר שונים בארץ¨
שכחלק מהעיסוק השוטף בנושא מניעת
העישון¨ ביצעו עבודות מחקר¨ או יצרו מיצגים
בנושא העישון Æבתחרות זו ובמימונה שותפים

מחלת הסרטן הינה שכיחה ביותר¨
והסיכון של כל אדם ללקות בה
במהלך חייו נע בין •∞≥ ל≠•∞Æμ
רוב מקרי הסרטן הינם אקראיים¨
ובמקרים אלו מופיעה המחלה
מבלי שיש נטייה משפחתית
להתפתחותה Æכ≠• μעד •∞±
ממקרי הסרטן מתפתחים על
רקע נטייה משפחתית המעלה
את הסיכון לחלות בסרטן במהלך
החיים Æבמשפחות בהן קיימת
נטייה מורשת שכזו¨ רבים מבני
המשפחה חלו בסרטן Æחלק מאותם
מקרים משפחתיים¨ נגרמים על ידי
תסמונות סרטן מורשות¨ הניתנות
לאיתור באמצעות בירור הסיפור
המשפחתי ובדיקות מעבדה
מיוחדות Æהאגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף עם חב ßטבע הפיקה
חוברת חדשה המכילה מידע מקיף
ועדכני ביותר בנושא העקרונות
המשותפים לכל תסמונות הסרטן
התורשתיות¨ תוך התמקדות במספר
תסמונות מרכזיות Æהמדריך נכתב
במטרה לסייע למטופלים ולבני
משפחותיהם בהרחבת ידיעותיהם
על תסמונות הסרטן התורשתיות¨
אינו מהווה יעוץ רפואי מקצועי
או בא להחליף את מקומו של
הרופאØה Æהחוברת הופקה באדיבות
חב ßטבעÆ

≤±

פרסומים חדשים

חוברת הזנה באמצעות פג
בשיתוף וביוזמת הצוות הרפואי במרכז
דוידוף¨ בית חולים בלינסון¨ מרכז רפואי
רבין יצאה השנה לאור חוברת חדשה
המכילה מידע מקיף עובר החולים
העוברים טיפולים אונקולוגיים לאזור
הראש ≠ צוואר Æהטיפולים עשויים לגרום
לקשיים בלעיסה ובבליעה ולעיתים לפגיעה
מלאה ביכולת האכילה וØאו השתייה Æמצב
זה עלול להופיע בעת הטיפול ולעיתים
להימשך זמן מה לאחר סיומו Æבזמן הטיפול
חשוב מאוד לספק לגופנו כמות מזון
ונוזלים התואמים את הצרכים התזונתיים¨
על מנת לשמור על מצב תזונתי תקין וכך
לסייע לתפקוד גוף תקין Æמאחר ובתקופת
הטיפול ישנו קושי רב לשמור על משקל
הגוף ולספק לגוף מזון ונוזלים בכמות
מספקת ©באמצעות אכילה ושתייה דרך
הפה® יש הכרח לספקם בצורה אחרתÆ
לצורך זה פותחה שיטה בה מחדירים צינור
הזנה ©פג® לקיבה באמצעותו ניתן להמשיך
לספק לגוף את כל רכיבי המזון והתרופות
הדרושים Æהכנסת הפג מתבצעת לפני
תחילת הטיפולים¨ מאפשרת הסתגלות
אליו ושימוש בו בעת הצורך Æהחוברת
הופקה באדיבות חב ßאבוטÆ

האגודה למלחמה בסרטן¨ משרד החינוך ≠ שפי
≠ שירות פסיכולוגי יעוצי והליגה למחלות ריאה
ושחפת בישראלÆ
כנס לאומי בנושא מניעה וגמילה מעישון
לראשונה בישראל¨ התקיים כנס לאומי בנושא
מניעה וגמילה מעישון¨ בשיתוף פעולה בין משרד
הבריאות¨ האגודה למלחמה בסרטן¨ קופות
החולים והעמותה הרפואית למניעה וגמילה
מעישון Æבכנס נדונו נושאים רבים ומגוונים
הקשורים במצב העישון בארץ¨ בחקיקה בתחום
וכן נערכה השתלמות והכשרה לאנשי מקצוע
בתחום הייעוץ והגמילה מעישון ©פירוט על הכנס
בפרק ”אירועים וכנסים“®Æ

מניעת נזקי שמש ואיבחון מוקדם
של סרטן העור
האגודה למלחמה בסרטן החלה לפני כ≠∞≤ שנה
בפעילויות הסברה לציבור הרחב¨ במטרה לצמצם
את נזקי השמש ולהגביר את המודעות לחשיבות
האבחון המוקדם Æבמסגרת זו¨ נערך ב≠∂ ±השנים
האחרונות¨ מדי שנה¨ שבוע מודעות העור בתחילת
הקיץ¨ לצד פעילויות הסברה הכוללות ימי עיון¨
ימי בריאות ועוד¨ לקהל הרחב ולילדיםÆ

מסיבת עיתונאים
מסיבת העיתונאים לפתיחת שבוע המודעות
לסרטן העור וגילויו המוקדם נערכה באמצע
יוני בבית העיתונאים בתל אביב Æבמהלך מסיבת
העיתונאים ניתנו עדכוני תחלואה של סרטן העור¨
פורסמו מחקרים חדשים בתחום מהארץ ומהעולם¨
סקר בינלאומי חדש בנושא התנהגות בשמש¨
וחולה שניצלה הודות לגילוי מוקדם¨ שיתפה את
המשתתפים בסיפורה האישי Æכמדי שנה¨ הוכרז

קרינה גורן¨ חולת סרטן עור השתתפה בתשדיר האגודה למלחמה בסרטן ברדיו¨ לרגל
שבוע המודעות לסרטן העור
קרינה גורן¨ שהחלימה ממלנומה וחשפה את סיפור החלמתה במסיבת העיתונאים¨
השתתפה בתשדיר רדיו של האגודה למלחמה בסרטן¨ שהופק לרגל שבוע המודעות
לסרטן העור וגילויו המוקדם Æלהלן הטקסט שאמרה בתשדיר∫
“שלום Æשמי קרינה¨ בת ∂≥ מירושליםÆ
לפני זמן מה גיליתי נקודת חן חשודה בירךÆ
בעזרת ניתוח פשוט¨ היא הוסרהÆ
התברר לי שמדובר בנקודה סרטנית ≠
מלנומה

≤≤

חכמים בשמש
שבוע המודעות למניעת סרטן העור ולגילויו
המוקדם
שבוע מודעות סרטן העור התקיים השנה באמצע
חודש יוני¨ זו השנה ה≠∂ Æ±בזכות מבצע זה¨ עלה
שיעור האבחון המוקדם של מלנומה במאות
אחוזים¨ הן בקרב נשים והן בקרב גברים Æבמהלך
השבוע נערך מסע הסברה בנושא סרטן העור
וגילויו המוקדם¨ שכלל קמפיין בטלוויזיה¨ ברדיו
ובעיתונות וכן עשרות דוכני הסברה במקומות
מרכזיים בערים שונות Æכמו כן¨ נפתחו מעל
ל≠∞∞≥ תחנות בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן
העור בכל הארץ¨ בשיתוף קופות החולים ובסיוע
האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין והאיגוד
הישראלי לכירורגיה פלסטיתÆ

תודות לגילוי המוקדם חיי ניצלוÆ
השבוע¨ לרגל שבוע המודעות למניעת
סרטן העור¨
תקיים האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף
כל קופות החולים
מבצע בדיקות חינם ברחבי הארץ

למידע נוסף התקשרו לטלמידע של האגודה למלחמה בסרטן∫ “Æ±∏∞∞≠μππ≠ππμ

דין וחשבון לשנת

∑∞∞≤

פרסומים חדשים
ישראל הצטרפה לסקר אינטרנטי בינלאומי
מקיף בנושא התנהגות בשמש
במסיבת העיתונאים נחשף סקר שבוצע
באמצעות מכון ”גיאוקרטוגרפיה“ בהתנדבות¨
במסגרת סקר אומניבוס טלפוני בקרב ∞∞μ
משיבים בני ∏ ±ומעלה המהווים מדגם
מייצג של האוכלוסייה בישובים היהודים
במדינת ישראל Æהנתונים מישראל הושוו
לנתוני פרויקט בינלאומי למחקר המלנומה
” ¨“GenoMELפרויקט של האיחוד האירופאי¨
אליו חברו חוקרים מרחבי העולם¨ המנוהל
בישראל על ידי דר‘ אסתר עזיזי מבית חולים
תל השומר ודר‘ בראון≠אפל¨ מאוניברסיטת
חיפה Æבאתר הפרוייקט¨ שעלה לראשונה
בשפה העברית לרגל שבוע המודעות¨ באתר
האגודה למלחמה בסרטן¨ מצורפים מידע
על המחלה ושאלון לציבור בנושאים של
סרטן עור והתנהגות בשמש Æלהלן ממצאים
נבחרים מתוך הסקר הישראלי∫
רוב הישראלים לא השתזפו בשנה האחרונה¨
אך השיזוף עדיין נפוץ יותר בקרב צעירים
ילידי הארץ
כ≠•∞ ¥מהישראלים השתזפו בשנה האחרונה¨
כלומר שהו בשמש כמעט ללא בגדים Æאולם¨
מחציתם עשו זאת עד ∞ ±פעמים בלבדÆ
•≤ ¥Æמהישראלים משתזפים באופן קבוע
≠ למעלה מ≠∞∂ פעמים בשנה האחרונהÆ
הצעירים בישראל משתזפים יותר מהמבוגרים∫
• μπÆ±מבני  ±∏≠≥¥השתזפו בשנה האחרונה
לעומת •≤ ≥≥Æמבני  ≥μ≠μ¥ו≠•∑ ≤∂Æמבני
 μμומעלה Æניתן לומר שהצעירים נוטים
להשתזף יותר בהשוואה למבוגרים יותר¨
רק כשליש מהאוכלוסייה בישראל משתזפת
לפחות פעם בשנה לאחר גיל  ≥¥ובגילאים
הצעירים יותר כמחצית מהמרואיינים דיווחו
שהם משתזפים לפחות פעם בשנה Æבשוודיה
וגרמניה אחוז המדווחים על שיזוף הוא

הגבוה ביותר ©מדינות צפוניות יותר®¨ ואילו
בבריטניה וארה“ב שיעורי המשתזפים
קרובים לשיעורים בישראלÆ
כ≠•∞ ¥מהישראלים הפנימו כי השימוש
בקרם הגנה הוא חלק משגרת היום יום
שלהם
בקרב נשים ישראליות קיימת מודעות
גבוהה באופן משמעותי ביחס לגברים∫
• μ±Æμמהנשים הפכו את השימוש בקרם
הגנה לחלק משגרת יומן¨ לעומת •∏≤πÆ
מהגבריםÆ
הצעירים לא חושבים שקרם הגנה יקר¨
המבוגרים היו שמחים להוריד את המחיר
מתוצאות הסקר בישראל עולה כי •∑∂¥Æ
מהישראלים אינם סבורים שקרם הגנה הינו
מצרך יקר∫ •∏∂ מהגברים ו≠•≤∂ מהנשים Æעם
זאת¨ בעלי הכנסה נמוכה מ≠∞∞∞∑  ₪סבורים
כי מחיר קרם ההגנה גבוה Æרוב הציבור אינו
חושב שהמחיר הינו בעיה בשימוש בקרם
הגנה Æיחסית בישראל המחיר אינו מהווה
בעיה בהשוואה למדינות אחרותÆ
האם ישראלים עדיין סבורים שלהשתזף
זה בריאø
כמעט •∞≥ מהירושלמים מזדהים ברמה
כלשהי עם המשפט ”להשתזף זה בריא“¨
זאת לעומת •∂≤ מהחיפאים ותושבי הצפון¨
•∏ ±מתושבי תל אביב והסביבה ו≠•∞±
מתושבי אזור השרון Æבקרב בני  ≥μ≠μ¥רמת
הידע הגבוהה ביותר∫ • ∏±Æ±ידעו שלהשתזף
זה לא בריא¨ לעומת •∏ ∑∑Æמבני  ±∏≠≥¥ו≠
•≥ ∑∂Æמבני  μμומעלה Æהמודעות בישראל
גבוהה מאד לעובדה ששיזוף אינו בריא
באופן כללי וגם בהשוואה למדינות אחרותÆ
בשוודיה המודעות לנזקי השיזוף והשפעתם
על הבריאות הם הנמוכים ביותרÆ

חוברת הדרכה למטופל בנושא
בחילות והקאות
בחילות והקאות הן תופעות לוואי
שכיחות בקרב חולים המקבלים
טיפול כימי וקרינתי Æכ≠•∞∏
מהחולים אשר מקבלים טיפולים
כימיים למחלת הסרטן צפויים לחוות
בחילות והקאות אם לא יקבלו
טיפול מונע Æהיום¨ בזכות תרופות
חדשות ויעילות¨ ניתן להתגבר על
תופעות לוואי אלו ולמנוע אי נוחות
מיותרת Æמטרת החוברת לסייע
לחולים להבין טוב יותר את הסיבות
לבחילות והקאות¨ לצמצם וØאו
למנוע את הסיכון לפיתוח תופעות
לוואי אלו ולהקל עליהם Æהחוברת
מתמקדת בעיקר בבחילות והקאות
הנלוות לטיפול כימי וכוללת דרכי
התמודדות וטיפול Æהחוברת הופקה
בשיתוף העמותה לקידום הסיעוד
האונקולוגי בישראל ובאדיבות
חב ßרפאÆ

≥≤

על מבצע שבוע בדיקות חינם לגילוי מוקדם של
סרטן העור¨ שכלל מאות תחנות בדיקה לציבור
הרחב Æבמסיבת העיתונאים השתתפו ונשאו
דברים∫ דר‘ מיכה ברחנא¨ מנהל רישום הסרטן
הלאומי במשרד הבריאות¨ מירי זיו¨ מנכ“ל האגודה
למלחמה בסרטן¨ דר‘ אורנה בר≠און≠אפל¨ ראש
המגמה לקידום בריאות בבי“ס לבריאות הציבור¨
אוני‘ חיפה¨ וקרינה גורן¨ חולה שניצלה הודות
לגילוי מוקדם ומומחים נוספיםÆ

קמפיין חינוכי משותף לאגודה למלחמה בסרטן
ולערוץ ג‘טיקס ≠ סדרת מערכונים לילדים
העוסקים בהתנהגות חכמה בשמש
ערוץ ג‘טיקס והאגודה למלחמה בסרטן שתפו
פעולה גם השנה במאבק בנזקי השמש ויצאו
החל מאמצע יוני בקמפיין חינוכי משותף ”חכם
בשמש“ Æהקמפיין כלל סדרת מערכונים חדשים
ומיוחדים לילדים¨ העוסקים בנושא התנהגות
חכמה בשמש Æבמסגרת מסע ההסברה הטלוויזיוני¨
הפיקו האגודה למלחמה בסרטן וערוץ ג‘טיקס¨
מעברונים הומוריסטיים באורך של ∞∂≠∞≥ שניות¨
אשר תוכנם הותאם במיוחד לקהל היעד של ערוץ
ג‘טיקס¨ ילדים בגילאי ∂ עד  Æ±¥הקמפיין עלה
לאוויר בערוץ לרגל החופש הגדול ונמשך כל עונת
הקיץ Æכמו כן¨ באתר ג‘טיקס הוקרנו המעברונים
השונים¨ והגולשים הוזמנו לחתום על עצומת
”גם אני חכם בשמש“ ולזכות במדבקות ”חכם
בשמש“ Æבמעברונים כיכבו צוות השחקנים של
”קומי קומי“ בראשותו של דודו ארז¨ ובהשתתפות
לירית בלבן וגיא עמיר והתבססו על ההומור המוכר
והאהוב של תוכנית המצלמה הנסתרת ”קומי
קומי“ Æהקטעים התבססו על המלצות האגודה
למלחמה בסרטן להתנהגות חכמה בשמש∫
חבישת כובע רחב שוליים¨ לבוש מלא¨ שהייה
בצל¨ יציאה מהבית רק בשעות הבטוחות ©≠∞∞∫∞±
∞∞∫∂ ®±ושימוש בקרם הגנה Æשידור המעברונים
לווה בפעילות הסברה בכלי התקשורת השונים
על חשיבות חשיפה נכונה לשמשÆ

פעילויות הסברה נוספות לקידום
המאבק במחלות הסרטן

≤¥

האגודה פרסמה נתונים עולמיים לרגל יום
הסרטן הבינלאומי ∑∞∞≤
בראשית פברואר צוין בכל רחבי העולם יום
הסרטן הבינלאומי Æהנתונים שמציג ארגון הסרטן
הבינלאומי © ®UICCמצביעים על כך כי •≥¥
משיעורי התחלואה בסרטן ניתנים למניעה על
ידי אימוץ סגנון חיים בריא המתחיל בגיל הילדותÆ
לכן¨ הקמפיין התמקד השנה תחת הסיסמא∫
”הילדים של היום ≠ העולם של מחר“ והדגיש
את חשיבות מניעת הסרטן על ידי הפצת המידע
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∑∞∞≤
בדבר התנהגויות בריאות Æארגון הסרטן העולמי
© ¨®UICCאשר בסיסו בג‘נבה¨ המייצג כ≠∞∞≥ ארגונים
מ≠∂∏ מדינות ברחבי העולם¨ העלה מסע הסברה
ביום הסרטן הבינלאומי Æהמסע מכוון להורים¨
אנשי מערכות הבריאות וקובעי מדיניות בריאות¨
ומטרתו עידוד הרגלים בריאים כבר בזמן הילדות¨
על מנת שיסייעו במניעת סרטן בהמשך החייםÆ
הארגון קרא גם למקבלי ההחלטות לקדם את
נושא מחלת הסרטן בסדר היום הציבורי Æהאגודה
למלחמה בסרטן בישראל החברה בארגון הסרטן
הבינלאומי¨ העלתה ביום זה את הנושא לסדר היום
הציבורי באמצעות הסברה ויחסי ציבור Æבהודעה
לעיתונות הבהירה האגודה כי יש דרכים למנוע
את המחלה ובמקרה של התפרצות המחלה ניתן
לגלותה בשלב מוקדם ולהציל חיים Æבעקבות
העלאת המודעות לחשיבותו ולקיומו של יום זה
עלו כתבות בנושא בעיתונות¨ ברדיו¨ בטלוויזיה
ובאינטרנט Æפרופ‘ אליעזר רובינזון מכהן כיו“ר
האגודה למלחמה בסרטן¨ ושימש בעבר כנשיא
הארגון הבינלאומי¨ ומנכ“ל האגודה למלחמה
בסרטן¨ מירי זיו¨ מכהנת גם כחברה בהנהלת
הארגון הבינלאומי Æבמסגרת השידורים שאורגנו
בנושא ע“י ה≠ ¨UICCרואיינה מירי זיו במסגרת
כתבה ששודרה בטלוויזיה הישראלית באנגלית
וב≠ CNNהעולמיÆ
לראשונה∫ קמפיין משודר ל‘טלמידע‘ בתחנות
תדלוק של דור אלון בכביש ∂
בחודש פברואר¨ חברת ”הדיה“ ©החברה לפרסום
בנקודות מכירה® ו“דור אלון“ שתפו פעולה עם
האגודה למלחמה בסרטן ובמהלך החודש
שודר קמפיין המפנה את הציבור לשירותי
ה“טלמידע“ של האגודה¨ לקבלת מידע¨ חוברות
הסברה ולמענה על שאלות על מחלת הסרטן
ללא תשלום Æהפרסומת¨ שאורכה כ≠∞≤ שניות¨
שודרה על משאבות התדלוק במספר תחנות
של דור אלון¨ הממוקמות לאורכו של כביש ∂Æ
חברת הדיה¨ שהיא בעלת הזיכיון לפרסום על
גבי מסכים דיגיטליים בתחנות תדלוק של דור
אלון¨ העמידה לרשות האגודה ≤≥ משאבות
דלק כתרומהÆ

תערוכת צילומים מיוחדת ≠ ”לא הכל שחור“
שירי רוט¨ בת ∂≥ מרמת גן¨ חלתה לראשונה
במחלת הסרטן בשנת ≥∞∞≤ Æבשנת ≤∞∞μ
חזרה המחלה ושירי עברה שוב מסכת טיפולים
והבריאה Æטופז רוזן¨ ילידת אוסטרליה¨ בת ∑≥
מתל אביב¨ חלתה לפני כ≠ μשנים בסרטן צוואר
הרחם והחלימה Æבתהליך ההחלמה לפני כשלוש
שנים הכירו שירי וטופז בקבוצת התמיכה של
”חזקים ביחד“ של האגודה למלחמה בסרטןÆ
קבוצת התמיכה הנשית¨ שלכולן נושא משותף∫
המחלה¨ האובדן¨ החרדה וההתמודדות Æהקבוצה
חיזקה אותן ונתנה להן כלים להשתלב חזרה
בשגרה Æהחיבור ביניהן הלך והעמיק Æהשתיים
מצאו שפה משותפת¨ התחברו בלב ובנפש

≤μ

והחליטו יחדיו לצאת למסע באפריקה Æכשחזרו
לארץ היה ברור שמצילומי המסע תקום תערוכה¨
שאת הכנסותיה יתרמו לאגודה למלחמה
בסרטן ≠ שם נוצר הקשר ביניהן לראשונהÆ
ביום האישה הבינלאומי בראשית מרץ¨ נפתחה
באופן חגיגי תערוכת הצילומים מטנזניה וזנזיבר
תחת השם ”לא הכל שחור“¨ בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן¨ ובאדיבות חב‘ ”ינסן סילג“Æ
אוצר התערוכה היה הצלם זיו קורןÆ
”צדפים מחייכים“ תערוכתו של האמן עודד
דוידוב בחנות הגלריה ”מניפה“
עודד דוידוב¨ אומן חובב המצייר סיפורי צדפיםÆ
במלאכת כפיים עדינה וסבלנית¨ מיישם עודד
טכניקה ייחודית המשלבת מאובנים¨ צדפים
וקונכיות שנסחפו מעומק הים אל חופיו¨ ואבנים
שונות Æבאמצעותם¨ בורא עודד פסלוני דמויות
וחיות דימיוניות Æעבור עודד¨ הצדפים והקונכיות
אינם רק יצירי טבע¨ אלא גם חומרי יצירה שהוא
מפיח בהם חיים Æהוא יוצר בעזרתם פסלים מלאי
תנועה ומעניק להם חיים חדשים Æבמבחר יצירותיו
שהוצגו בתערוכה זו¨ פסלוני צדפים מחייכים
המספרים סיפורים מלאי הומור¨ כשהם מלויים
בכותרות דוגמת∫ ”על ספת הפסיכולוג“¨ ”דוד
וגלית“¨ ”מלכת האמבטיה“ ועוד Æנקודת המוצא לכל
יצירה היא בבחירה הקפדנית בצדף זה או אחר¨
כזה המעורר באמן את ההשראה ליצירה Æצורתו
הייחודית של הצדף וחיבורו המחושב והקפדני
עם חלקי צדפים וקונכיות שונים¨ יוצרים דמויות
ורוקמים סיטואציה Æהתערוכה ”צדפים מחייכים“
של האומן עודד דוידוב התקיימה בגלריה ”מניפה“

∂≤

במהלך חודש אפריל והרווחים מהתערוכה נתרמו
לאגודה למלחמה בסרטןÆ

”עניין של אמונה“ ≠ תערוכה של הצלם דני
ינאי
בסוף מאי תערוכת צילומיו של דני ינאי¨ ”עניין
של אמונה“¨ עלתה לתצוגה בתיאטרון הנרי קראון
בירושלים Æבתערוכת יחיד זו בחר ינאי¨ להציג
צילומים העוסקים במאמינים בני דתות שונות¨
יהודים¨ נוצרים ומוסלמים¨ פרי תיעוד ממושך
שערך במהלך ≥ השנים האחרונות Æדני הוא גם
אב לסיון¨ שחלתה בלוקמיה בגיל  ¥חודשים¨ ומזה
כשנה מתמודדת עם המחלה במאבק על חייהÆ
לאחרונה זכה בפרס הראשון בתחרות ”עדות
מקומית“ על סדרת השנה בקטגוריות חיי יום יוםÆ
הסדרה הזוכה הנה חלק מפרויקט אישי ויוצא דופן
בו תעד את מאבקה לחיים של בתו סיון¨ אשר
לקתה בלוקמיה בגיל  ¥חדשים Æבמצלמתו הוא
עוקב אחר מהלך אשפוזה והטיפול הרפואי בה¨
במרכז שניידר לרפואת ילדים Æתערוכת ”עניין של
אמונה“ הוצגה בחסות האגודה למלחמה בסרטןÆ
כל ההכנסות ממכירת התמונות והקטלוגים היו
קודש לפרויקט ”השלמת חומר נלמד“ באגודה
למלחמה בסרטןÆ
”וידאודאנס“ ≠ התמודדות בריקוד
עדי גרינהולץ יוצר ומפיק¨ בן לאם שנפטרה
ממחלת הסרטן¨ החליט לשקף את הלך רוחה
האופטימי בוידאודאנס מיוחד Æהיצירה הוצגה בסוף
מאי במסגרת פסטיבל הוידאודאנס בסינמטק תל
אביב בסיוע מח‘ הסברה של האגודה למלחמה
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∑∞∞≤
בסרטן בוידאודאנס Æעידו¨ בחור צעיר חולה סרטן
המאושפז בבית חולים¨ מגלה את מיכל¨ חולת
סרטן צעירה אף היא במיטה הסמוכה Æהגורל מוביל
אותם לדיאלוג¨ שזר לא יבין Æרם¨ חולה סרטן ותיק¨
מצטרף אליהם ומוביל אותם לשכלול שפתם
הפרטית Æהמפגש מביא את השלישייה להתעלות
נפשית המסייעת להם ולו רק במעט¨ בהתמודדות
היומיומית עם המחלה¨ ומהווה סימן ברור לניצחון
הנפש על הגוף Æמשפטים אלו מתארים בקצרה את
עלילות סרטון הוידאודאנס הקשור בהתמודדות
עם מחלת הסרטן Æסיפורה של אימו של עדי¨
שהשתדלה להיות במצב רוח שמח¨ רקדה¨ שרה
ונגנה גם תוך כדי ההתמודדות עם מחלתה¨ ליווה
את עשיית הסרטון Æיחד עם שרון מימון¨ בימאית
הוידאודאנס גובשו הרעיון והתסריט Æהפרוייקט
התנדבותי כולו Æבין המשתתפים עוד בפרויקט∫
אנדראס מרק ©כוריאוגרף® הרקדנים נוגה גולן¨
בועז טרון ונחשון שטיין ועודÆ

השכיחה ביותר בקרב גברים בישראל Æכך עלה
מנתוני רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות¨
שפרסמה האגודה למלחמה בסרטן לרגל יום
המודעות לסרטן הערמונית¨ יום אשר מצויין
בישראל וברחבי העולם במהלך חודש ספטמברÆ
בכל שנה מתגלים בישראל כ≠∞ ≤¨≤μמקרים
חדשים של סרטן הערמונית וכ≠∞∏≥ גברים
מתים ממנה Æגיל מבוגר ומוצא מגבירים את
אחוזי השכיחות Æהיסטוריה משפחתית הקובעת
כי גברים שלהם אב שחלה ≠ נמצאים בסיכון
גבוה פי שניים לחלות בסרטן מסוג זה Æכמו כן¨
תזונה לא נכונה¨ שתיית אלכוהול ועישון חשודים
כמגבירי שכיחות אפשריים¨ אולם דרושים עוד
מחקרים נוספים על מנת לחזק קביעה זוÆ
יו“ר האגודה למלחמה בסרטן¨ פרופ‘ אליעזר רובינזון¨
קרא לגברים מעל גיל ∞ μולגברים בקבוצת סיכון¨
”לא למות מבושה“¨ להכיר את המחלה ואת
תסמיניה ולפנות לרופא שלהם לייעוץ” Æסרטן
הערמונית מתפתח בעיקר בקרב גברים מעל
גיל ∞ ¨“μמסביר פרופ‘ רובינזון” Æמדובר בסרטן
שמתפתח במשך שנים Æלכן¨ על כל גבר ישראלי
להיות מודע למחלה ולסימניה Æלשאול ולהתעניין
אצל הרופא שלו ובמקרה הצורך¨ להיבדק Æאסור
להתבייש¨ כי גילוי וטיפול נכון ≠ מצילים חיים“Æ
האגודה למלחמה בסרטן מציינת זו השנה
השנייה את יום המודעות לסרטן הערמוניתÆ
לקראת יום זה עלתה האגודה בקמפיין ברדיו
ובעיתונים¨ אשר קרא לציבור הגברים מעל גיל
∞ μלהתעניין¨ לשאול שאלות¨ ולפנות לרופאÆ
במהלך החודש נערכו הרצאות פתוחות לציבור¨
ללא תשלום¨ בסניפי האגודה למלחמה בסרטן¨
בשיתוף איגוד האורולוגים הישראליÆ

שירותי האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן ציינה זו השנה
השנייה את יום המודעות לסרטן הערמונית∫
∂ חולים חדשים בסרטן הערמונית מאובחנים
בישראל מדי יום
בכל יום נפטר אדם בישראל מסרטן הערמונית
ושישה גברים מאובחנים כלוקים במחלת הסרטן

ה‘טלמידע‘ בשפה הערבית
קו הטלמידע בשפה הערבית הוקם באמצע
שנת ≥∞∞≤¨ ומראשית פעילותו החל להעניק
מענה לפונים  ≤¥שעות ביממה Æהקו פועל בליווי
ובהדרכת מנהל המגזר הערבי מר פאתן ג‘טאס¨
העובדת הסוציאלית של האגודה במחוז הצפון¨
גב‘ אריאלה ליטביץ¨ והעובדת הסוציאלית

∑≤

חגיגות עשרים שנה ל‘טלמידע‘
במלאת עשרים שנות פעילות ב‘טלמידע‘¨
התכנסו  ≤μמתנדבים ומתנדבות ליום חג
ביוזמתה של המנהלת בהתנדבות את המוקד
הטלפוני¨ נורית צין Æהמפגש וההתכנסות
החלו בפארק הירקון¨ בגן הבנים ©האירוע חל
בערב יום הזיכרון לחללי צה“ל ונפגעי פעולות
האיבה® Æהמשתתפים קיבלו הדרכה ממדריכה
מקצועית שספרה להם על תכנונו המיוחד
ועל תהליך הקמתו של פארק חשוב ומכובד
זה Æמשם המשיך הסיור לגן הטרופי המפתיע
בפינות החמד שלו ובחממת הסחלבים
העשירה שבתוכו¨ אל גן הסלעים המעניין
שמאכלס סלעים והצמחייה הטבעית שלידם¨
מכל הארץ Æהיום המיוחד הסתיים בשיטוט
בגן הקקטוסים Æכל היום נערך בהדרכתה
הצמודה והמרתקת של אסתר פז¨ אשר נתנה
מזמנה בהתנדבות Æהאירוע נחתם בארוחת
”גורמה“ בחיק הטבע Æכל היום היה ”חלום“
≠ בתקווה ל≠∞≤ השנים הבאותÆ

∏≤

גב‘ הנד עבאיה Æכיועצים מקצועיים משמשים
פרופ‘ ג‘מאל זידאן¨ מנהל המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי זיו בצפת¨ ודר‘ מנסא רמון¨
כירורג במרכז השד במרכז הרפואי המשפחה
הקדושה בנצרתÆ
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 נוסףÆ
ברוב המקרים חלקם נחשפים בשמם וחלקם
מעדיפים שלא להזדהות Æתכני השיחות נעים
בין שיחות למטרת קבלת מידע על שאלות
בנושאי סוגי מחלות¨ לבין שיחות חמות אשר
מטרתן הענקת תמיכה נפשית לפונים הנמצאים
במצבי ייאוש¨ איבוד תקווה וחוסר אונים Æנושא
הסיוע הכספי ובקשה לעזרה בתרופות יקרות
מהווים אף הם חלק נכבד מהפניות Æפרסום
הקו באמצעי התקשורת מביא לעלייה בכמות
הפניות באופן משמעותי Æכיום מתקיימת פעילות
שיווקית לקידום הקו באמצעות בתי חולים
ולשכות הרווחהÆ
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 Æבמהלך השנים לא נצפתה עלייה
בגילאים הצעירים אך חלה עלייה מתמדת בשיעור
הפונים הנמצאים בגילאי חמישים ומעלה Æמניתוח
הנתונים מסתבר כי ה‘טלמידע‘ בשפה הרוסית
הממוקם בצפון¨ אך הינו בעל מספר ∞∞∏≠ ¨±משרת
באותה המידה פונים מכל רחבי הארץ¨ מנהריה¨
חיפה והקריות בצפון ועד לבאר שבע ואשקלון
בדרום Æסיכום שנות הפעילות נעשה על ידי מנהל
ה‘טלמידע‘ בשפה הרוסית¨ דר‘ סמיון שפירו¨ אשר
דואג גם לערוך ימי עיון ופעילויות הסברה ברחבי
הארץ לטובת חולי הסרטן¨ בני משפחותיהם
והציבור הרחב דוברי הרוסיתÆ
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גילוי מוקדם
סרטן השד
האגודה ממשיכה לסייע בהפעלתן של התחנות
האזוריות לגילוי מוקדם של סרטן השד ברחבי
הארץÆ
תוכנית ההדרכה הארצית למודעות לבריאות השד
ולמודעות לחשיבות האיבחון המוקדם של סרטן
השד נערכת לכלל הנשים בישראל Æמאמצים
רבים מושקעים במגזרים שונים באוכלוסיה¨
כולל במגזר הערבי¨ בקיבוצים¨ בקרב עולות
חדשות¨ המיגזר החרדי וכדו Æßחומר הסברה
בנושא מופץ במאות אלפי עותקים בשפות
עברית¨ ערבית ורוסיתÆ

∑∞∞≤

החולים Æהזימון של כל אוכלוסיית הנשים בגיל
 μ∞≠∑¥נעשה אחת לשנתיים Æפעילות תכנית
הממוגרפיה והזימון הביאו לעליה בשיעור ההיענות
לבדיקה והוא עומד כיום על כ≠•Æ∂μ

ניידת הממוגרפיה הארצית ≠ מיכל

התכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
התכנית הלאומית לאבחון 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≠ ±¥שנה Æבראשה עומד
פרופ ßגד רנרט¨ מנהל המח ßלרפואת הקהילה
ואפידמיולוגיה בבית החולים כרמלÆ
מאז הפעלת התכנית¨ עלה מספר יחידות
הממוגרפיה הפועלות בישראל מ≠∞≤ ל≠∂Æμ
מכלל היחידות הפועלות בישראל¨  ¥¥יחידות
מנוטרות כיום על ידי התכנית הלאומית לגילוי
סרטן השד Æניטור זה כולל פעילות תחת הכללים
הלאומיים והבינלאומיים שנקבעו¨ הפעלת אמצעי
מחשוב המספקים מידע הכרחי ומאפשרים
ניטור איכות האבחון Æהמכונים הנמצאים תחת
תהליך אבטחת האיכות¨ כמקובל במדינות העולם
המערבי¨ מקבלים מידע מלא על שיעור הגילוי
של נשים שנבדקו בהם¨ על מאפייני הגידולים
שהתגלו ועל מדדי כשל אפשרייםÆ
מטרת התכנית הלאומית לאבחון סרטן השד¨ היא
להבטיח ירידה בשיעורי התמותה מסרטן השד
בישראל¨ כפי שהוכח במחקרי אוכלוסייה שמצאו
ירידה של כ≠•∞≥ בתמותה בנשים מעל גיל ∞μ
שנסרקו בממוגרפיה¨ בתוכניות מבוקרותÆ
השנה נמשך זימון מתוכנן לבדיקת ממוגרפיה¨
המתבצע בשיתוף פעולה הדוק עם קופות

ניידת הממוגרפיה ßמיכל ßשל האגודה למלחמה
בסרטן¨ פועלת זו השנה החמישית ברחבי הארץÆ
מטרת פעילות הניידת היא לאפשר לנשים
המתגוררות בישובים מרוחקים כמו גם לנשים
שאינן מודעות לחשיבות הבדיקה¨ לבצע אותה קרוב
לביתן Æכל זאת במטרה לשפר את הנגישות ואת
ההיענות לבדיקה שבכוחה להציל חיים Æבמחצית
השנייה של שנת  ≤∞∞¥הצטרפו גם קופות החולים
לפרויקט ניידת הממוגרפיה ¢מיכל ¢והוא פועל
בשיתוף קופות החולים ¢שרותי בריאות כללית¨¢
¢מכבי ≠ שירותי בריאות ¢ו¢לאומית Æ¢מאז הפעלת
הניידת צומצמו משמעותית הפערים שהיו בעבר
בין מגזרים שונים באוכלוסייהÆ
הניידת מאויישת ע¢י צוות מקצועי של חבß
מור≠מאר¨ האחראית לביצוע בדיקות האבחון
ופענוחן Æבכל ישוב אליו מגיעה הניידת נשלח
מכתב זימון אישי לנשים בגילאים המתאימים
ומתפרסמות מודעות בעיתונות המקומית¨
המודיעות על מועד פעילות הניידת באזורÆ
©עוד על פעילות הניידת ניתן למצוא בפרק
הסברה והדרכה לציבור®
סקר שביעות רצון ממכוני הממוגרפיה בארץ
בשנה החולפת נערך סקר טלפוני של שביעות
רצון ממכוני הממוגרפיה של התכנית הלאומית

≤π

לגילוי מוקדם של סרטן השד אשר הוקמה ביוזמת
האגודה למלחמה בסרטן ומופעלת בשיתוף
משרד הבריאות וקופות החולים¨ בקרב מדגם
של ∞∞≥≥ נשים שנבדקו באחד מ≠∏≥ המכונים
הנכללים בתכנית הלאומית Æהנשים רואיינו
תוך יומיים מביצוע הבדיקה ונתבקשו לדרג
בסולם מ≠ ±עד ∂ את שביעות רצונן מהתנאים
הפיזיים במכון ומיחס הצוות¨ להעריך את הכאב
בעת הבדיקה¨ את מידת שמירת הפרטיות
ואת שביעות רצונן הכוללת מהמכון∑∑• Æ
מהנשים דרגו בציון הגבוה ביותר את שביעות
רצונן הכוללת מהמכון¨ • ±πציינו שביעות רצון
גבוהה ורק • ¥מהנשים הביעו שביעות רצון
בינונית ומטה Æשביעות הרצון הגבוהה הובעה
ביחס לתנאים הפיזיים במכונים¨ ליחס הצוות
ולמידת שמירת הפרטיות לכל אורך התהליךÆ
• ≤μמהנשים ציינו שהבדיקה כאבהπ∞• Æ
מהנשים ציינו שהתקבלו על ידי מזכירת המכון
בתוך ∞ ±דקות מהגעתן Æנמצאו 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 Æאחוז הנשים
שהביעו שביעות רצון כוללת בינונית ומטה נע
בין •∞ ל≠•≥ ±במכונים השונים Æשביעות הרצון
מהשירות בניידת הממוגרפיה ¢מיכל ¢הייתה
גבוהה מאד ≠ • ∏¥מהנשים שנבדקו בניידת
דרגו את שביעות הרצון הכוללת בציון הגבוה
ביותר ורק • ±מהנשים שנבדקו בניידת הביעו
שביעות רצון נמוכה מהשירותÆ

∞≥

בדיקת  M R Iלנשים נשאיות המוטציה
≤¨BRCA ±
בעקבות המלצת המועצה הלאומית לאונקולוגיה¨
בראשותו של פרופ ßאליעזר רובינזון¨ יו¢ר
האגודה למלחמה בסרטן¨ בה חברה ומרכזת
את פעילותה מנכ¢ל האגודה¨ מירי זיו¨ הומלץ
לאפשר גם ביצוע בדיקת  MRIכבדיקת סריקה
לגילוי מוקדם עבור נשים הנושאות את המוטציה

 BRCA1¨2בגן אשר הוכחה כגורמת למחלת
סרטן השדÆ
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 בסרטןÆ
בבית החולים כרמל בחיפה ובמרכז הרפואי
תל אביב¨ פועלות מזה שמונה שנים מרפאות
ייעוץ לאוכלוסייה בסיכון גבוהÆ
פרויקט זה נעשה בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן¨ אשר ממשיכה לסייע במימון הצוות
המקצועי המפעיל את השירותÆ

סרטן המעי הגס
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 Æהתכנית משלבת הדרכה
לציבור במסגרת הקהילה ובמקומות עבודהÆ
במטרה לקדם את המודעות לחשיבות הגילוי
המוקדם ולהעלות את אחוז הנענים לביצוע
הבדיקות¨ מממנת האגודה למשך שנתיים כל
פעם פעילות ייעודית בשלושה מרכזים אשר
הציגו תכנית של מצויינות לאיתור אוכלוסייה
בסיכון גבוה¨ תוך קיום פעילות הדרכה לאנשי
מקצוע והסברה לציבור הרחבÆ
המרכזים הרפואיים לשנים ∑∞∞≤≠∂∞∞≤ הם∫ מרכז
רפואי אסף הרופא בצריפין¨ מרכז רפואי מאיר
בכפר סבא והמרכז הרפואי פוריה בטבריהÆ
מרכזים אלה נתבקשו לפעול על פי ההמלצות
שגובשו בישיבת קונצנזוס שנערכה בחסות משרד
הבריאות¨ האגודה למלחמה בסרטן¨ ההסתדרות
הרפואית¨ ובהשתתפות מומחים מחו¢ל Æההמלצות
ניתנו גם ביחס לצורך בביצוע סריקה ייעודית לגילוי
מוקדם של סרטן המעי הגס באוכלוסיה בריאה
מגיל ∞ ¨μוביחס לצורך לקיים פעילות הסברה
לציבור המקצועי ולציבור הרחבÆ
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∑∞∞≤
חודש המודעות לסרטן המעי הגס
מדי שנה בשנה בתחילת חודש מרץ¨ מכריזה
האגודה למלחמה בסרטן על פתיחתו של חודש
המודעות לסרטן המעי הגס Æאירוע זה¨ הנערך
בישראל¨ ובמקביל נפתח אף ברחבי העולם¨
מוכרז באופן רשמי במסגרת מסיבת עיתונאים
מיוחדת¨ בהשתתפותם של מיטב המומחים
בתחום מערכת העיכול ונציגי משרד הבריאותÆ
במהלך החודש עורכת האגודה למלחמה
בסרטן מסע הסברה נרחב ומקיף בכל אמצעי
התקשורת והמדיה הציבוריים Æמסע הסברה
זה כולל תשדירי טלוויזיה¨ המיוחדים לנושא¨
תשדירי רדיו שונים להעברת חשיבות המסר
לגילוי מוקדם¨ מופעלקו מומחים פתוח בגלי
צה¢ל¨ וכן מודעות בעיתונות¨ בהיקף ארצי ומקומי¨
בשפה העברית¨ הרוסית¨ והערביתÆ
הסיסמה שנבחרה להוביל השנה את מסע
ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן הינה
¢בחיים האמיתיים ≠ לא תמיד יש נורת אזהרהÆ
הגעת לגיל ∞ øμאבחון מוקדם יכול להציל
חיים¨ כדאי להיבדק¢°

האגודה למלחמה בסרטן מאמינה כי הבאת
הנושא לסדר היום הציבורי תשפיע על ציבור
הנשים והגברים מעל גיל ∞ μלבצע בדיקה
לאבחון מוקדם של סרטן המעי הגס Æבדיקה
שבכוחה למנוע את המחלה ולאתר אותה בשלב
המאפשר ריפויÆ

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 Æתכנית 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 עשוי להעלותמשמעותית את סיכויי
הריפוי וההחלמהÆ
במסגרת התכנית¨ המבוצעת על ידי קופות
החולים¨ מוזמן כל אדם מעל גיל ∞ μלבצע
בדיקות דם סמוי בצואה אחת לשנה Æחולים
אחרים¨ הנמצאים בסיכון גבוה¨ זכאים לבדיקת
קולונסקופיה אחת לשנה בהתאם להמלצות
הרופא Æהדיווח והמעקב נעשים 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¨ כיו¢ר ועדת ההיגוי¨ מונה פרופß
גדי רנרט Æבהמלצת האגודה למלחמה בסרטן
נכנסה בדיקת דם סמוי בצואה למדדי האיכות
הנבדקים על ידי משרד הבריאות בקופות
החולים השונותÆ

שבוע המודעות לסרטן העור
כבר למעלה מחמש עשרה שנה נערך המבצע
להגברת המודעות לחשיבות מניעת נזקי השמש
ואיבחון מוקדם של סרטן העור Æבמבצע ניתן
דגש על הדרכת הציבור בכל הנוגע להימנעות
משהיה בשמש בשעות המסוכנות¨ בשימוש

≥±

באמצעי ההגנה שיאפשרו חשיפה ßחכמהß
לשמש¨ ומודעות לחשיבות האבחון המוקדם
©ראו הרחבה על המבצע בפרק הסברה והדרכה
לציבור® Æבמהלך המבצע יוצאת האגודה במסע
הסברה לציבור¨ מופץ חומר הסברה של האגודה
במחנות צה¢ל¨ בבתי ספר וכדומה¨ ועומד לרשות
הציבור מערך ארצי של כ≠∞∞≥ תחנות בדיקה
המאויישות על ידי רופאי עור וכירורגים פלסטיים
בכל קופות החולים בכל רחבי הארץ Æמאז
תחילת המבצע עלו שיעורי האבחון המוקדם
של מלנומה¨ מחלת סרטן העור הממאיר פי
חמישה°

תכנית גילוי מוקדם
האגודה מעודדת הגשת הצעות בתחום הגילוי
המוקדם Æבמסגרת פעילות הועדה לגילוי מוקדם
אושרו השנה למימון התכניות שלהלן∫

≤≥

דר ßתלמה הנדלר¨ מכון ווהאל להדמיה מתקדמת¨
המרכז הרפואי תל≠אביב ע¢ש סוראסקי ≠
שיפור מדרג מח באמצעות מיפוי כמותי של
סוספטיביליות מהדמיית ÆMRI
פרופ ßאריאל יפו¨ דר ßדני גריסרו ופרופ ßדוד אלעד¨
מבי¢ח ליס ליולדות¨ מרכז רפואי ת¢א ≠
זיהוי סימנים של כוחות גזירה על פני תאי
אפיתל בשחלה¨ כמנבאים לגילוי מוקדם של
סרטןÆ
בנוסף¨ אושר המשך מימונן של פרויקטים לגילוי
מוקדם סרטן המעי הגס∫
 £דר ßבוריס ספוזßניקוב¨ המרכז הרפואי ע¢ש
ברוך פדה¨ פוריה
 £פרופ ßאיתן סקפה¨ מרכז רפואי אסף הרופא
 £פרופ ßפרד קוניקוף¨ מרכז רפואי מאיר
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שיקום ורווחה
ימי עיון לציבור הרחב

יום עיון לנשים צעירות וסרטן השד

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 Æההדים החיוביים שקיבלנו בתום ימי
העיון¨ מחזקים את החשיבות והצורך להמשיך
ולקיים מדי שנה ימי עיון לקהל חולי הסרטן ובני
משפחותיהםÆ

לקראת חודש המודעות לסרטן השד שצוין
בישראל ובעולם בחודש אוקטובר¨ ערכה האגודה
למלחמה בסרטן יום עיון שהפך למסורת לנשים
צעירות¨ עד גיל ∞ ¥המתמודדות עם סרטן השדÆ
מטרת יום העיון להעביר לחולות הצעירות
מידע על החידושים והעדכונים בנושא ונערכו
בו הרצאות מגוונות בנושאים הבאים∫
¢ £חידושים ועדכונים בגנטיקה וסרטן השד ¢מאת
פרופ ßאיתן פרידמן¨ מנהל היח ßהאונקוגנטית
במרכז הרפואי ע¢ש שיבא בתל השומרÆ
¢ £שנינו ביחד וכל אחד לחוד ≠ ¢על סרטן השד
וזוגיות ≠ ¢מאת דר ßמיכל בראון¨ פסיכואונקולוגית
במכון האונקולוגי במרכז הרפואי הדסה עין
כרםÆ
¢ £שיחזור שד כחלק מהטיפול אצל נשים צעירות¢
מאת דר ßדין עד≠אל¨ מנהל המח ßלכירורגיה
פלסטית¨ מרכזים רפואיים רבין≠שניידרÆ
¢ £בריאות מיניות ואינטימיות בזמן ההתמודדות
עם המחלה ¢מאת גב ßליויה כסלו¨ אחות
יעוץ שיקום בריאות מינית באגודה למלחמה
בסרטןÆ
¢ £טיפולי פוריות ושימור הפוריות אצל נשים
עם סרטן השד ¢מאת דר ßפואד עזאם¨ מנהל
השירות לשימור ופוריות ©יח ßלהח¢ג®¨ מרכז
רפואי ת¢א ע¢ש סוראסקיÆ
בנוסף בחלקו האחרון של יום העיון נערך
פנל מומחים מורחב לשאלות ותשובות
בהשתתפות כל המרצים מיום העיון וכן דיאטנית
ופיזיותרפיסטית Æיום העיון התקיים באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע¢מ בבית
מטי¨ בית האגודה למלחמה בסרטןÆ

יום העיון המסורתי ¢לחגוג את החיים¢
בחודש אוקטובר¨ חודש המודעות למחלת סרטן
השד בישראל ובעולם¨ נערך יום העיון החגיגי
המסורתי לנשים המתמודדות עם סרטן השד
בכפר המכביה ברמת גן בהשתתפותן של מאות
נשים ובני משפחותיהן Æיום העיון נפתח בברכתה
של מירי זיו¨ מנכ¢ל האגודה למלחמה בסרטןÆ
לאחר מכן נערכו ההרצאות הבאות∫
¢ £עדכונים וחידושים בטיפול בסרטן השד¢
מאת דר ßנעה אפרת ©בן ברוך®¨ מנהלת
המכון האונקולוגי במרכז הרפואי קפלןÆ
¢ £חידושים בטיפולים הורמונליים ¢מאת
דר ßהדסה גולדברג¨ מרכזת תחום סרטן
השד במרכז הרפואי רמב¢םÆ
¢ £חידושים בגנטיקה של סרטן השד ¢מאת
דר ßבלה קאופמן¨ מנהלת יחידת השד במרכז
הרפואי שיבא
¢ £כיצד לשמור על תפקוד היד ¢מאת רותי פלג¨
פיזיותרפיסטית¨ מרכזת השירות ללימפדמה
במרכז הרפואי תל אביבÆ
¢ £השד לא נורא כל כך ≠ ¢על שיקום הזוגיות
והמיניות מאת דר ßצחי בן ציון¨ פסיכיאטר
וסקסולוג¨ מנהל המרפאה לתפקוד מיני וזוגי
במרכז הרפואי סורוקהÆ
לקראת סיום נערך המופע האמנותי ¢מה שלומך
את ¢עם הצמד רינה פדוה ועדינה טל¨ נערכה במה
לשאלות ותשובות ודיון פורה עם המשתתפים
והמרצים ביום העיון Æיום העיון התקיים באדיבות
חב ßרוש פרמצבטיקה ישראל בע¢מÆ

∑∞∞≤

יום עיון לנשים הנמצאות בסיכון
לחלות בסרטן השד
נערך בראשית נובמבר בבית מטי¨ בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים Æביום העיון השתתפו
עשרות נשים ונערכו בו ההרצאות הבאות∫
¢ £תורשה של סיכון לסרטן השד ¢על ידי
דר ßמיכל שגיא¨ מרכזת השירות לייעוץ
אונקוגנטי במרכז הרפואי הדסה עין כרםÆ

≥≥

¢ £גורמי סיכון¨ מניעה וגילוי מוקדם של סרטן
השד ¢על ידי פרופ ßגדי רנרט¨ מנהל המרכז
הארצי לבקרת סרטן שרותי בריאות כללית
והמרכז הרפואי כרמלÆ
¢ £להיות בסיכון ≠ תועלת ו¢מחיר ¢הידיעה ¢על
ידי פרופ ßשושנה שילה¨ החוג לפסיכולוגיה
באוניברסיטת תל אביבÆ
לקראת סיום נערך דיון פורה עם המשתתפות
וניתנה במה לשאלות ותשובות Æיום העיון
נערך באדיבות חב ßרוש פרמצבטיקה ישראל
בע¢מÆ

כנס לחולי סרטן הפה והלוע∫
¢עקרונות הטיפול והשיקום¢

≥¥

בראשית נובמבר התקיים הכנס השנתי של
חולי סרטן הפה והלוע ובני משפחותיהם¨ בבית
מטי¨ בית האגודה למלחמה בסרטן¨ במטרה
להעניק להם כלים ומידע על דרכי השיקום
הייחודיים של חולים אלו לאחר הטיפולים
האונקולוגיים שעברו Æאת הכנס הנחתה וארגנה
הגב ßפרידה קורנברוט¨ קלינאית תקשורת ארצית
של האגודה למלחמה בסרטן¨ המנחה¨ מדריכה
ומייעצת למטפלים בתחום ולחולי הסרטן Æאת
הכנס פתחה מירי זיו¨ מנכ¢ל האגודה למלחמה
בסרטן Æלאחר מכן¨ הרצתה גב ßיעל שפאץ¨
תזונאית מהמכון האונקולוגי במרכז הרפואי
ע¢ש שיבא בנושא ¢עקרונות התזונה לחולי
סרטן הראש צוואר ¨¢לאחר מכן הרצה דרß
דורון הלפרין¨ מנהל מח ßאף≠אוזן≠גרון במרכז
הרפואי קפלן על ¢מאפייני המחלה¨ הטיפול
והשיקום בסרטן הפה והלוע ¢ודר ßאלי רונן¨
מומחה לכירורגיה של הפה והלסתות¨ רופא
ראשי ¢כללית סמייל ≠ ¢שÆלÆח רשמת מרפאות
השיניים של שירותי בריאות כללית הרצה בנושא
¢שיקום הפה והמנשך לאחר טיפול בסרטן הפה
והלוע Æ¢לאחר הפסקת צהריים¨ הרצתה גבß
שרה גרדין¨ אחות קרינה מהמרכז הרפואי רבין¨
קמפוס בילינסון על ¢השפעת הקרינה לטווח
ארוך על הפה והלוע ¨¢גב ßפרידה קורנברוט¨
קלינאית התקשורת באגודה הרצתה על ¢שיקום
הבליעה והדיבור לאחר טיפול בגידול בפה ובלוע¨¢

וגב ßליויה כסלו¨ אחות יעוץ שיקום בריאות
מינית של חולי סרטן באגודה ומרכזת פרוייקט
¢להיראות טוב ≠ להרגיש טוב יותר ¢הרצתה על
¢קוסמטיקה וטיפול בצלקות בפניםÆ¢

יום עיון לחולי סרטן הריאות ובני משפחתם
יום עיון לחולי סרטן הריאות התקיים בסוף נובמבר
בבית האגודה למלחמה בסרטן והשתתפו בו כ≠∞≤±
חולים ובני משפחותיהם אשר שמעו הרצאות
מפי המומחים המובילים בתחום∫ ¢עדכונים
בטיפול בסרטן הריאות¨ מאת דר ßמיה גוטפריד¨
מנהלת היח ßלאונקולוגיה של הריאות במרכז
רפואי ¢ספיר ¨¢כפר סבא¨ ¢איך לשמור על איכות
החיים ¢מאת פרופ ßעפר מרימסקי¨ מנהל היחß
לאונקולוגיה של השלד ורקמה רכה¨ מרכז
רפואי תל אביב ע¢ש סוראסקי¨ ¢סרטן הריאה
≠ אבחון וטיפול כירורגי ¢מאת דר ßאילן בר¨
מנהל המח ßלכירורגית חזה במרכז הרפואי
¢אסף הרופא Æ¢לאחר ארוחת הצהריים התקיים
פאנל מומחים לשאלות ותשובות בשיתוף
המרצים מיום העיון Æיום העיון התקיים באדיבות
חב ßרוש פרמצבטיקה ישראל בע¢מÆ

יום עיון משותף לאגודה למלחמה בסרטן
ולמרכז הרפואי זיו בנושא סרטן השד
בתחילת דצמבר ∂∞∞≤ במלון כנען ספא בצפת
נערך יום עיון משותף לאגודה למלחמה בסרטן
ולמרכז הרפואי זיו בצפת בנושא סרטן השדÆ
נשאו ברכות דר ßאוסקר אמבון¨ מנהל המרכז
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∑∞∞≤
הרפואי הדסה עין כרם¨ ¢הטיפול בלימפומות
≠ הווה ועתיד ¨¢פרופ ßאלה נפרסטק מהמרכז
הרפואי תל אביב ע¢ש סוראסקי¨ ¢השתלת מח
עצם בממאירויות לימפטיות ¢מאת דר ßיזהר הרדן
מהמרכז הרפואי ע¢ש שיבא בתל השומר¨ ¢מעבר
לכימותרפיה ≠ הטיפול התומך∫ טיפול כוללני
בחולה ההמטולוגי ¢מאת דר ßפיה רענני מהמרכז
הרפואי דוידוף Æיום העיון נערך באדיבות חבß
רוש פרמצבטיקה ישראל בע¢מÆ

יום עיון לחולי סרטן המעי הגס ומערכת
העיכול ובני משפחותיהם בירושלים
הרפואי זיו בצפת¨ פרופ ßגßמאל זידאן ≠ מנהל
המכון לאונקולוגיה¨ מרכז רפואי זיו בצפת ומירי זיו¨
מנכ¢ל האגודה למלחמה בסרטן Æנשאו דברים∫
פרופ ßגßמאל זידאן בנושא ¢עבר¨ הווה ועתיד
בגילוי וטיפול בסרטן השד ¨¢דר ßקסיס שוקרי¨
יועץ לכירורגיה פלסטית¨ מרכז רפואי זיו בצפת
בנושא ¢שחזור השד Æ¢בנושא ¢גנטיקה וסרטן
השד ¢הרצה פרופ ßאיתן פרידמן¨ מנהל היחידה
לאונקוגנטיקה¨ מרכז רפואי ע¢ש שיבא¨ תל השומרÆ
לקראת סיום סיפרה לאה ביקל¨ חולת סרטן
שד את סיפורה האישי¨ נערך פאנל לשאלות
ותשובות בהשתתפות המרצים מיום העיון וכן
מופע ¢הומור וצחוקים ¢עם שרה שמיר Æיום
העיון התקיים באדיבות חב ßרוש פרמצבטיקה
ישראל בע¢מÆ

יום עיון לחולי לימפומות ולוקמיות
בחודש מאי התקיים בכפר המכביה יום עיון לחולי
לימפומות ולויקמיות בהנחיית פרופ ßזßיל לוגסי¨
יו¢ר האיגוד הישראלי להמטולוגיה ועירויי דםÆ
ביום העיון השתתפו כ≠∞∞ ¥איש¨ ניתנו בו
הרצאות מפי מומחים ולאחר ארוחת הצהריים¨
התקיים פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות
המרצים Æההרצאות שניתנו ביום העיון היו∫
¢גורמי סיכון להתפתחות לימפומות¨ לוקמיות
חריפות ולוקמיה לימפוציטית כרונית ©¢®CLL
מאת פרופ ßזßיל לוגסי¨ יו¢ר האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ועירויי דם¨ ¢הטיפול בלוקמיות ≠
הווה ועתיד ¢מאת פרופ ßדינה בן יהודה מהמרכז

בחודש מאי התקיים במרכז הרפואי הדסה עין
כרם יום עיון בנושא סרטן המעי הגס ומערכת
העיכול בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן Æבמהלך
יום העיון ניתנה הרצאתה של דר ßיעל גולדברג¨
מומחית ברפואה פנימית וגנטיקה במכון שרת¨
בנושא ¢גנטיקה בסרטן המעי הגס Æ¢לאחריה ניתנה
הרצאתה של דר ßליאת אפלבאום¨ רדיולוגית
מומחית באגף הדימות בהדסה עין כרם בנושא
¢שימוש בגלי רדיו כטיפול מוקדי בסרטן המעי
הגס הגרורתי Æ¢ניתנה הרצאתו של דר ßרן כץ¨
אורולוג בכיר במחלקה האורולוגית בהדסה עין
כרם בנושא ¢מיניות ואינטימיות בחולי סרטן
מערכת העיכול ¢ועל ¢חידושים בטיפול בחולי
סרטן מערכת העיכול ¢דיווחה דר ßאיילה הוברט¨
אונקולוגית בכירה¨ אחראית תחום גידולי דרכי
העיכול במכון שרת Æבסיום ההרצאות נערך דיון
בהשתתפות המרצים מיום העיון Æהמפגש נערך
ביוזמת דר ßאיילה הוברט¨ ובאדיבות חב ßרוש
פרמצבטיקה ישראל בע¢מÆ

יום עיון משותף לאגודה
למלחמה בסרטן ולמרכז הרפואי זיו
בצפת בנושא סרטן המעי הגס
באמצע מאי ∑∞∞≤ נערך יום עיון משותף לאגודה
למלחמה בסרטן ולמרכז הרפואי זיו בצפת
בנושא סרטן המעי הגס Æיום העיון נערך במלון
כנען ספא בצפת Æביום העיון ניתנו ההרצאות
המעשירות בנושאים הבאים∫ ¢עבר¨ הווה
ועתיד בגילוי וטיפול בסרטן המעי הגס ¢על ידי

≥μ

פרופ ßגßמאל זידאן¨ מנהל המכון לאונקולוגיה
במרכז הרפואי זיו¨ ¢חידושים בניתוחים בסרטן
המעי הגס על ידי דר ßקרלוס קוזקוב¨ מנהל
המחלקה לכירורגיה במרכז הרפואי זיו¨ ¢גנטיקה
בסרטן המעי הגס ¢על ידי פרופ ßאיתן פרידמן¨
מנהל היחידה לאונקוגנטיקה במרכז הרפואי
ע¢ש שיבא בתל השומר¨ ¢הטיפול בקולוסטומיה
בסרטן המעי הגס ¢על ידי כרמית וולסטר¨ אחות
מוסמכת במחלקה הכירורגית במרכז הרפואי
זיו¨ ¢תזונה מומלצת לחולי סרטן המעי הגס
במהלך הטיפול ולאחריו ¢על ידי שרון גויכמן¨
דיאטן קליני במרכז הרפואי כרמל חיפה¨ ¢טיפול
קבוצתי לחולי סרטן במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי זיו בצפת ¢על ידי טטיאנה גלייסר¨
עו¢ס במרכז הרפואי זיו Æלקראת סיום יום העיון
שיתפה שוש קליין¨ חולת סרטן המעי הגס את
הנוכחים בסיפורה האישי ונערך פאנל לשאלות
ותשובות בהשתתפות המרצים מיום העיוןÆ
את האגודה למלחמה בסרטן ייצגה אריאלה
ליטביץ¨ עו¢ס מחוז הצפון של האגודה Æיום
העיון נערך באדיבות חב ßרוש פרמצבטיקה
ישראל בע¢מÆ

לראשונה∫ יום עיון לחולי גידולים
נוירו≠אנדוקרינים

∂≥

בחודש יוני התקיים בבית מטי¨ בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים יום עיון לחולי
גידולים אנדו≠קריניים ובני משפחותיהם Æביום
העיון השתתפו למעלה מ≠∞ ±μחולים ובני
משפחותיהם אשר האזינו להרצאות מפי
פרופ ßדוד גרוס¨ מתאם המערך לטיפול בחולים
עם גידולים נוירואנדוקריניים במרכז הרפואי הדסה
עין כרם ¢החולה עם הגידול הנוירואנדוקריני
≠ הגדרות ואבחון ¨¢דר ßאשר שלמון¨ אונקולוג
ממכון שרת במרכז הרפואי הדסה עין כרם∫
¢על הגידול הנוירואנדוקריני≠ הגדרות¨ אבחון
וטיפול ¨¢פרופ ßעינת אבן≠ספיר מן המרכז
הרפואי תל אביב ע¢ש סוראסקי הרצתה בנושא∫
¢הדמייה של גידולים ברפואה גרעינית SPECT
ו≠ Æ¢PET CTאת נושא ¢הבסיס הגנטי לגידולים
נוירואנדוקרינים ¨¢הביאה דר ßליאורה גßארד מן

המרכז הרפואי שערי צדק ודר ßיצחק שנירר
מהמרכז הרפואי פוריה נשא הרצאה ביחס
ל¢טיפול במחלות נוירואנדוקריניות Æ¢בהמשך
התקיים פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות
המומחים מיום העיון Æיום העיון נערך באדיבות
חב ßנובארטיסÆ

יום עיון בנושא ¢איכות חיים לחולי סרטן¢
התקיים במחצית יוני בכפר המכביה¨ השתתפו בו
עשרות חולים ובני משפחותיהם Æיום העיון התקיים
בהנחיית פרופ ßמשה מיטלמן מהמרכז הרפואי
תל אביב ע¢ש סוראסקי Æהמשתתפים ביום העיון
האזינו להרצאות מרתקות∫ ¢על איכות חיים אצל
חולי סרטן ¢מפי פרופ ßעופר מרימסקי¨ מהמרכז
הרפואי תל אביב ע¢ש סוראסקי¨ ¢רפואה משלימה
בסרטן∫ דיעות קדומות ועובדות קיימות ¢מפי
דר ßעופר כספי מהמרכז הרפואי רבין≠בילינסון¨
¢הנחיות יישומיות לפעילות גופנית לחולי סרטן
ולאוכלוסיה עם דרגת סיכון למחלה ¢מפי דרß
איתי זיו¨ מאוניברסיטת תל אביב¨ ועל ¢השינה
כאיכות חיים ¢מפי דר ßירון דגן מהמרכז הרפואי
אסותא Æלאחר המופע האמנותי ¢זה ייגמר
בצחוק גדול ¢עם דינה אור וארוחת הצהריים
התקיים פאנל מומחים לשאלות ותשובות Æיום
העיון נערך באדיבות חב ßרוש פרמצבטיקה
ישראל בע¢מÆ

יום עיון לחולי סרטן ובני משפחותיהם
בקרית שמונה בנושא איכות חיים
בתקופת הטיפולים
באמצע יוני קיימה האגודה למלחמה בסרטן
בקרית שמונה יום עיון בנושא השמירה על
איכות החיים בזמן הטיפולים כנגד מחלת
הסרטן Æיום העיון נערך בסיוע ובהשתתפות גבß
רות שוורץ יו¢ר סניף האגודה למלחמה בסרטן
בקרית שמונה וגב ßאריאלה ליטביץ עו¢ס מחוז
צפון Æביום העיון ניתנו ההרצאות בנושא ¢החיים
האינטימיים במהלך הטיפולים ובסיומם ¢מאת
גב ßליוויה כסלו¨ אחות יעוץ שיקום בריאות מינית
באגודה¨ ¢עייפות והפרעות שינה בזמן הטיפולים
הכימותרפיים ¢מאת דר ßתמר שוחט¨ החוג

דין וחשבון לשנת
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לסיעוד¨ אוניברסיטת חיפה ו¢טיפול קבוצתי¢
מאת גב ßטטיאנה גלייסר¨ עו¢ס¨ המרכז הרפואי
זיו¨ צפתÆ

כנס מנותחי גרון ארצי ≠ חצי שנתי
לאנשים שעברו כריתת גרון שלמה
באמצע יוני נערך הכנס הארצי של מנותחי גרון¨
במתכונת של ¢מפגש חברים והרצאות ¢ולווה
בדיון בין משתתפי הכנס וצוות המרצים Æבתחילת
המפגש נערכה שיחה חופשית והחלפת דעות
בין המשתתפים Æהכנס נערך בבית מטי¨ בית
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים Æבמפגש
ניתנו ההרצאות הבאות∫ ¢טראכאוסטומיה
קבועה ושחיה¨ האם וכיצד øעקרונות הטיפול
במים ושחיה למנותחי גרון ¢מאת קרוליין ברמץ¨
מומחית בהידרותרפיה¨ מנהלת בריכת השיקום¨
במרכז רפואי שיבא¨ תל השומר¨ ¢האם וכיצד
אתה שומע øשינויים בתפקוד השמיעה ושיקומה¢
מאת תלמה הרצנו¨ קלינאית תקשורת ארצית
במשרד הבריאות Æבסוף הכנס נערך דיון וניתנו
דברי סיכום מפי פרידה קורנברוט¨ קלינאית
תקשורת ארצית באגודה למלחמה בסרטןÆ

לראשונה∫ יום עיון בשפה הרוסית
לנשים חולות סרטן שד בחיפה
בתחילת יוני התקיים יום עיון לנשים חולות סרטן
שד בשפה הרוסית במלון הר הכרמל שבחיפה¨
בהנחיית דר ßסמיון שפירו¨ מנהל המרכז הארצי
לבריאות העולים ומנהל הטלמידע בשפה
הרוסית באגודה למלחמה בסרטן Æביום העיון
נשאו דברים∫ דר ßבלה ניסנבאום¨ אונקולוגית

בכירה¨ המרכז הרפואי¨ כפר סבא על ¢התפתחות
וחידושים בטיפול והדרכים להתמודדות עם
המחלה ¨¢דר ßלריסה לייצין¨ אונקולוגית¨ המרכז
הרפואי לין¨ שירותי בריאות כללית¨ חיפה על
¢השפעות טיפולי כימותרפיה ותופעות הלוואי
שלהן ¨¢וגב ßפיאנה גיטמן¨ דיאטנית קלינית¨
המרכז הרפואי רמב¢ם¨ חיפה על ¢תזונה מתאימה
בתקופת הטיפולים ואחריהם Æ¢בסוף יום העיון
נערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות
המרצים מיום העיון Æיום התקיים באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע¢מÆ
כמדי שנה¨ גם בשנה הקרובה מתוכננים ימי
עיון רבים ומעשירים¨ לטובת חולי הסרטן ובני
משפחותיהם¨ הציבור הרחב והצוות הרפואי
המטפל בחולי הסרטןÆ

∑≥

השתלמויות לאנשי מקצוע
האגודה למלחמה בסרטן¨ הינה מוסד מוכר
ע¢י משרד החינוך לצורך גמול השתלמותÆ
ההשתלמויות המקצועיות הן חלק חשוב
מפעילות האגודה למלחמה בסרטן להכשרת
אנשי מקצוע בתחום הייחודי של טיפול בחולי
סרטן ובני משפחותיהם Æמדובר בהכשרה ייעודית
לתחום האונקולוגי שאינה ניתנת במסגרת
ההכשרה האוניברסיטאיתÆ

השתלמויות לעובדים סוציאליים
ואחיות אונקולוגיות
בחודש יוני הסתיימו השתלמויות לעובדים
סוציאלים מתחילים¨ בהנחיית דר ßשלומית פרי
ממרכז ¢דוידוף ¨¢כמו גם שתי השתלמויות נוספות
בהנחיית פרופ ßלאה ביידר מבי¢ח הדסה עין
כרם∫ השתלמות לעובדים סוציאלים מתקדמים
והשתלמות לאחיות אונקולוגיות Æהשתלמויות אלה
מוכרות במשרד החינוך לצורך גמול השתלמות
ובביקורת אקראית מטעם האגף להשתלמויות¨
זכתה האגודה לביקורת טובהÆ

סדנה למטפלים ≠ להיות הורה
ולהתמודד עם מחלת הסרטן
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ביזמת דר ßמיכל בראון מן היחידה לפסיכואונקולוגיה¨
בי¢ח הדסה עין כרם¨ התקיימה בתחילת חודש
מאי¨ בבית האגודה למלחמה בסרטן¨ סדנה
למטפלים בנושא∫ ¢להיות הורה ולהתמודד
עם מחלת הסרטן ¢שפותחה בסיוע האגודה
למלחמה בסרטן Æהשתתפו כ≠ ≤μעובדים
סוציאלים≠אונקולוגים¨ מבתי החולים ברחבי
הארץ Æבמסגרת הסדנה¨ הרצתה דר מיכל
בראון על ¢תגובות של ילדים למחלת ההורה
בהתאם לקבוצת גיל Æ¢דר ßאילנית חסון¨ גם
היא מן היחידה לפסיכואונקולוגיה בי¢ח הדסה
עין כרם¨ הציגה את תכנית ההתערבות ¢להיות
הורה ולהתמודד עם מחלת הסרטן Æ¢בהמשך
הסדנה התקיימה עבודה בקבוצות על מפגשי
ההתערבות Æבשל ההצלחה וההיענות הרבה¨
יישקל קיום מועד נוסף של פורום כזהÆ

השתלמות קלינאיות תקשורת
מזה  μשנים¨ מתקיימת באופן קבוע ©אחת
לחודשיים® בבית האגודה למלחמה בסרטן¨
השתלמות לקלינאיות תקשורת המטפלות
בחולים לאחר כריתת גרון¨ לשיקום הדיבורÆ
במפגש משתתפות כ≠∞ ±קלינאיות תקשורת
מבתי החולים ברחבי הארץ Æהסדנה מונחית על
ידי פרידה קורנברוט¨ קלינאית תקשורת ארצית
באגודה Æבמהלך המפגשים¨ הן פוגשות חולים
ובני משפחותיהם המקבלים יעוץ ובאמצעותו
משיגות המשתתפות ניסיון מעשי בטיפול
ובשיקום Æנכונות המשפחות למפגש ייעוצי≠חינוכי
תורם רבות למיומנויות הטיפול והידע של קלינאי
התקשורת שהתמחותם בקשיים בדיבור ובבליעה¨
בחולים עם גידולי ראש≠צוואר Æהמשתתפות
מתעדכנות בשאלות העולות בספרות ובמחקר
המקצועי וניתנת להן במה להעלות שאלות
ולדון במקריםÆ

פורום עו¢סים אונקו≠פדיאטרים
הפורום של העובדים הסוציאליים האונקו≠
פדיאטריים¨ ממשיך בפעילותו מחודש נובמבר
∂∞∞≤ Æבפורום משתתפים כ≠∞≥ עובדים סוציאליים
המטפלים בילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם¨
מבתי החולים ברחבי הארץ Æבמפגשים מקבלים
המשתתפים כלים טיפוליים יחודיים לטיפול
בילדים החולים ובבני משפחותיהם Æהפורום
באחריות המקצועית של מחלקת השיקום
באגודה למלחמה בסרטןÆ

פורום עובדות סוציאליות מתאמות
הטיפול בסרטן השד
פורום העובדות הסוציאליות מתאמות הטיפול
בסרטן השד ממשיך את פעילותו Æמפגש אחד
התקיים בחודש אפריל בבית האגודה למלחמה
בסרטן ובו השתתפו כ≠ ±μעו¢סיות מקרב
קבוצת העניין Æבמפגש התארח דר ßבק¨ המנהל
לשעבר של המחלקה הגינקו≠אונקולוגית
במרכז רפואי רמב¢ם אשר הרצה בנושא∫ ¢יחסי
רופא≠חולה Æ¢הוא שיתף את המשתתפות ב¢אני
מאמין ¢שלו לגבי התקשורת רופא≠חולה וחשף

דין וחשבון לשנת
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את המשתתפות למקרים של חולים סופנים
ודרך הטיפול האנושית המאפיינת את הגישה
הטיפולית שלו ושל המחלקה שעמד בראשהÆ
מפגש נוסף התקיים לאחרונה¨ בחודש יוניÆ

הדרכות סטודנטים לעבודה סוציאלית
הסטודנטים המודרכים על ידי עו¢ס אורית שפירא¨
סיימו עבודתם במסגרת האגודה Æהסטודנטים
ביקרו במשך השנה בבתיהם של חולים לצורך
תמיכה וליווי Æבנוסף¨ הנחו הסטודנטים¨ בפיקוח
עו¢ס אורית שפירא¨ קבוצת תמיכה וליווי¨
לסטודנטים המלמדים ילדים חולי סרטן במסגרת
פרוייקט ¢השלמת חומר נלמדÆ¢

השתלמות בנושא ¢סרטן השד על
רצף הטיפול ¢לאחים ואחיות מוסמכים
במרכז הרפואי ע¢ש שיבא בתל השומר
בראשית ספטמבר נפתחה השתלמות לאחים
ואחיות מוסמכים במרכז הרפואי ע¢ש שיבא בתל
השומר בנושא ¢סרטן השד על רצף הטיפולÆ¢
ההשתלמות כוללת ∞ ±מפגשים ומטרתה לקדם
את הידע והמיומנות משלב האבחון¨ הטיפול
והמעקב לאורך כל התהליך∫ מתן מידע¨ הדרכה¨
ייעוץ¨ ליווי ותמיכה¨ איזון תסמינים במטופלת¨
רכישת ידע במניעה¨ גילוי מוקדם¨ אבחון¨
שיטות טיפול¨ שיקום וטיפול תומך¨ הכרה וניצול
משאבי הטיפול והתמיכה הקיימים Æמרכזות את
ההשתלמות גב ßתמי מודיאנו¨ אחות מתאמת
הטיפול בנשים עם סרטן השד וגב ßמלכה כהן¨
אחות מתאמת מרכז מירב לבריאות השד Æהליווי
המקצועי נעשה ע¢י גב ßשרה בן עמי¨ מומחית
קלינית באונקולוגיה והגב ßעליזה יפה¨ אחות
ראשית באגודה למלחמה בסרטןÆ

סדנאות הכשרה למתנדבים

אריאלה ליטביץ¨ עו¢ס מחוז הצפון של האגודה
וצבי בירן¨ מנהל סניפי הצפוןÆ

סדנה למתנדבים בכרמיאל
בחודש מרץ הסתיימה סדנת הכשרה למתנדבים
חדשים שהצטרפו לקבוצת מתנדבים ותיקה
וגדולה Æסדנה זו הונחתה ע¢י אריאלה ליטביץ
≠עו¢ס מחוז הצפון וצבי בירן¨ מנהל סניפי
הצפוןÆ

ßיד להחלמהß
קמפיין חדש לארגון ¢יד להחלמה ¢תחת
הסיסמה ¢ביחד אפשר לנצח¢
במהלך חודש אוקטובר¨ חודש המודעות לסרטן
השד¨ עלתה האגודה למלחמה בסרטן בקמפיין
עיתונות ייחודי ומקורי בעברית¨ אנגלית¨ רוסית
וערבית לארגון ¢יד להחלמה Æ¢בקמפיין השתתפו
נשים בגילאים ומקצועות שונים מכל רחבי
הארץ המהוות חלק מתוך מאות נשים אשר
ניצחו את סרטן השד ומתנדבות לסייע לנשים
חדשות שזה עתה חלו Æתחת התמונה שהציגה
נשים אמיתיות שניצחו את הסרטן נכתב∫
¢ארגון ¢יד להחלמה ¢של האגודה למלחמה
בסרטן Æכולן נשים אמיתיות שניצחו את סרטן
השד ויכולות לעזור לך להתמודד ולנצח את
הסרטן Æבשיחת טלפון¨ פגישה אישית על כוס
קפה¨ שיתוף בקשיים ועידוד Æ¢הקמפיין נמשך
באופן מדורג למשך מספר חודשים בעיתונות
הארצית והמקומית וכן בשבועונים ובמגזינים
לנשים ואף לווה בהפצת אלפי עלונים ופוסטרים
שחולקו ונתלו במוקדים שונים ברחבי הארץÆ
הפקת העלונים והפוסטרים התאפשרה הודות
לתרומתה הנדיבה של חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע¢מ© Æעוד על הקמפיין בפרק ¢הסברה
והדרכהÆ®¢

סדנת מתנדבים חדשים בעפולה
בימים אלה מתקיימת סדנת הכשרה למתנדבים
חדשים שיהוו אוזן קשבת¨ ידריכו וילוו חולים
ובני משפחותיהם Æהמתנדבים יערכו ביקורי
בית לתמיכה בחולים Æהסדנה מועברת ע¢י

נשמה¨ צליל ורוח≠ ¢
יום כייף למתנדבות ¢יד להחלמה¢
בסוף ינואר התכנסו מתנדבות ¢יד להחלמה¢
בבית שמיים בארץ בקיבוץ העוגן ליום כייף שכולו
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טקס מרגש לעדי גרינבאום¨ מתנדבת ¢יד להחלמה¢
בערב המשחק של אנדה רמת השרון מול מוסקבה
בתחילת אוקטובר נערך טקס מרגש לפני
המשחק של אנדה רמת השרון עם מוסקבה
ריגßיון בגביע אירופה Æעדי גרינבאום¨ מתנדבת
¢יד להחלמה ¢באגודה למלחמה בסרטן¨ עברה
כריתה דו צדדית של שדייה ושיחזור בהיותה
בת  Æ≤¥לאחר החלמתה¨ הצטרפה עדי למאות
המתנדבות של ארגון ¢יד להחלמה Æ¢כששתי
הקבוצות אנדה רמת השרון והאורחות מרוסיה
עמדו על הפרקט אחרי הצגתן¨ עדי הוזמנה למרכז
המגרש וקיבלה כדורסל חתום בידי שחקניות
אנדה רמת השרון Æהקהל עמד על הרגליים והריע
לעדי גרינבאום שלא הסתירה את התרגשותה
מהמחווה Æבעת הענקת הכדור לעדי הכריז הכרוז∫
¢גבירותי ורבותי¨ חברת התרופות רוש מעניקת
החסות המשנית של אנדה רמת השרון¨ שותפה
בימים אלה¨ לקמפיין מיוחד למודעות לסרטן
השד של ארגון ¢יד להחלמה ¢בו משתתפות
נשים שהחלימו מהמחלה ומתנדבות לטובת
נשים חולות במסגרת האגודה למלחמה בסרטן Æאיתנו הערב עדי גרינבאום משפטנית
במקצועה¨ יועצת פרלמנטרית של לשכת רואי החשבון¨ שחלתה לפני מספר שנים בסרטן
השד¨ וניצחה את המחלה Æהיום היא מסייעת לנשים חולות כמתנדבת מטעם האגודה
למלחמה בסרטן Æעדי¨ תקבל מידי קפטן אנדה רמת השרון תמר פלמון≠מעוז כדורסל
חתום על ידי שחקניות הקבוצה Æעדי¨ רק בריאות¢°°°
חוויה והתרגעות Æבמהלך היום נהנו המתנדבות
מסדנאות טיפולים¨ דמיון מודרך¨ מדיטציה¨ סדנת
לחם אופטימי בריאותי בהנחיית אבנר שי וכן מארוחת
צהריים עשירה Æהחוויות היו מרתקות ומעשירותÆ
האירוע התאפשר על ידי הקרן ¢כולן מנצחות¢
המשותפת לקבוצת הכדורסל נשים אנדה רמת
השרון ולחברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע¢מÆ
הכדורסלניות נכחו במפגש והייתה אינטראקציה
מרתקת ביניהן לבין המתנדבות בנושא התמודדות
עם קשיים ומשברים Æמפגש נוסף במתכונת דומה
מתוכנן בתחילת ספטמברÆ
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סדנה למתנדבות חדשות ב¢יד להחלמה¢
בחודש מרץ הסתיימה סדנה למתנדבות חדשות

ב¢יד להחלמה ¢בהנחיית פרופ ßלאה ביידר¨
מומחית בעלת שם בינלאומי בתחום
הפסיכואונקולוגיה ולבנה כהן¨ מנהלת אגף
השיקום והרווחה Æבסדנה השתתפו מתנדבות
חדשות מכל רחבי הארץÆ

מתנדבות ¢יד להחלמה ¢ייצגו את ארגון
יד להחלמה הישראלי בכנס הארגון
העולמי שהתקיים בשבדיה
פנינה בק וסילביה אביטל¨ מתנדבות ארגון ¢יד
להחלמה ¢של האגודה למלחמה בסרטן ייצגו
את ארגון ¢יד להחלמה ¢הישראלי בכנס ארגון
¢ ≠ ¢Reach to Recovery¢יד להחלמה ¢של ארגון
הסרטן הבינלאומי¨ ה≠ ¨UICCבכנס ה≠ ±¥של
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הארגון שנערך בסוף מאי ≠ תחילת יוני במשך
ארבעה ימים בשטוקהולם שבשבדיה Æבכנס
נערכו הרצאות רבות ומעשירות בתחום המאבק
בסרטן השד¨ כגון∫ ¢שיפור איכות החיים¢ ¨¢גישות
חדשות בטיפול תומך¢ ¨¢כאשר מאובחנים
כחולים במחלה ≠ איך מתמודדים¢ ¨¢øהיום
שאחרי ההחלמה ¢ועוד Æכמו כן נערכו סדנאות
אינטראקטיביות בנושאים שוניםÆ

כנס המתנדבות השנתי של ¢יד להחלמה¢
כמיטב המסורת של ארגון ¢יד להחלמה ¢התקיים
בחודש מאי הכנס השנתי של מתנדבות הארגון
במשך יומיים במלון ¢רמת רחל ¢מדרום לירושליםÆ
בכנס השתתפו עשרות מתנדבות מכל רחבי
הארץ יחד עם מספר אחיות ועו¢סיות מתאמות
הטיפול בסרטן השד Æהכנס נפתח ב¢אירובי≠
אירוטי ¢עם אפי אפשטיין¨ מורה לריקוד Æכדי
לעדכנן¨ הן שמעו הרצאות∫ ¢טיפולי פוריות
וטיפולים הורמונלים בנשים עם סרטן השד  ¢מפי
דר ßפואד עזאם מהמרכז הרפואי תל אביב ע¢ש
סוראסקי¨ ¢תופעות לוואי ארוכות טווח כתוצאה
מהכימותרפיה ¢מפי דר ßאורה רוזנגרטן מהמרכז
הרפואי שערי צדק¨ ¢אינטגרציה ¢גוף≠נפש ¢מפי
דר ßקורנליוס גרופ מהמרכז הרפואי שערי צדק¨
הגב ßליויה כסלו¨ אחות ייעוץ שיקום בריאות
מינית באגודה למלחמה בסרטן הרצתה בנושא
¢גופי והחושניות שלי¢ ¨¢חידושים בטיפול בסרטן
השד ¢הביאה דר ßאלה עברון מהמרכז הרפואי
אסף הרופא¨ דר ßשלומית פרי מהמרכז הרפואי
¢דוידוף ¢חשפה בפניהן ¢היבטים אתיים בחוק
החולה הנוטה למות ¨¢והרצאה מרתקת ¢לשדר או
לא ≠ מחשבות מאחורי הקלעים על התקשורת¢

הציגה בפני המשתתפות טובה ביאלה¨ מפיקת
¢רואים עולם ¢ומתנדבת ב¢יד להחלמה Æ¢חתם
את הכנס ¢שיח נשים ≠ סיפור חיים∫ המשמעות
והחוויה ¢בהנחיית פרופ ßלאה ביידר¨ מהמרכז
הרפואי הדסה עין כרם Æבמהלך הכנס¨ הוצגה
תערוכה ובה יצירות אמנות מיצירותיהן של
מתנדבות ¢יד להחלמה Æ¢לאחר ארוחת הערב¨
פיזזו המתנדבות בערב אמריקאי עם יוני ווידיא
וקטיה זבילוב Æכנס המתנדבות נערך באדיבות
חברת ¢טבע Æ¢המשתתפות הביעו את שביעות
רצונן מן הכנס המעניין ורבות מהן התקשרו
להביע את הוקרתן ותודתן על הכנסÆ

מפגשים¨ הרצאות ופעילויות
לרווחת חולי הסרטן
¢להיראות טוב ≠ להרגיש טוב יותר≠ ¢
סדנאות
יופי לנשים הנמצאות
בשלבי ההתמודדות
שונים של מחלת הסרטן
ממשיכות להתקיים
בעשרות מרכזים רפואיים
ברחבי הארץ ובבית מטי¨
בית האגודה למלחמה בסרטן Æהסדנאות כוללות
לימוד איפור מעשי של כל אחת ואחת מהנשים
וכל זאת במסגרת האגודה למלחמה בסרטן
ותרומה של חברת האיפור והקוסמטיקה איל
מקיאג Æßחברת איל מקיאג ßנרתמה לפנק את
קבוצת הנשים במסגרת פרויקט ¢להיראות
טוב ≠ להרגיש טוב יותר ¢בכך שהיא תורמת
את המוצרים לסדנאות ומאפרות מקצועיות
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מטעם החברה המעבירות את הסדנאות באופן
מקצועי¨ לבבי ויוצרות סביבה מפנקת ותומכתÆ
האווירה מאפשרת לנשים להתנסות בתחושה
לפיה בכל שלב ניתן ואפילו רצוי להיראות טוב¨
כי זה מאפשר לחוש טוב הרבה יותר Æפרויקט
¢להראות טוב ÆÆÆלהרגיש טוב יותר ¢מתקיים
במרכזים רפואיים וקהילתיים רבים ברחבי
הארץ Æיזמה ומפעילה בהתנדבות את הפרויקט
דר ßפרנסין רובינסון ומטעם האגודה מסייעות
לה ליויה כסלו וסילביה אלשויליÆ

סדנת הדרכה למשתתפות
¢להיראות טוב ÆÆלהרגיש טוב יותר¢
סדנה נפלאה נוספת מפרויקט ¢להיראות טוב
≠ להרגיש טוב יותר ¢התקיימה בתחילת חודש
מאי בבית מטי¨ בית האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים Æבמסגרת הסדנה קיבלו המשתתפות¨
נשים חולות סרטן¨ הדרכה ואיפור ע¢י מאפרות¨
נפגשו עם ספר ולאחר ארוחת הצהריים¨ נערכה
סדרת צילומים לתערוכה מיוחדת שהונצח על ידי
לוח שנה באדיבות חב ßמדיליין ©בתמונה® Æבסדנה
השתתפו ∂ ±נשים Æהמאפרות∫ הגב ßהלן סוקולוב¨
גב ßמיכל אברהמי¨ גב ßזהבית זייף וגב ßמלי לוי¨ איפרו
והדריכו את החולות¨ בהפגינן מקצועיות עם גישה
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אישית ונעימה לכל אחת ואחת מן המשתתפותÆ
הפאניות והספריות¨ הגב ßאוקסנה סצßקוב
וגב ßאוקסנה זובנין¨ הקרינו יחס חם ואנושי
למטופלות Æנשים אשר הסתייגו בתחילת המפגש¨
נסחפו אחר התלהבותן שתרמה ללא ספק¨
להעצמת דימויין העצמי ולשיפור בתחושתן
הכללית Æהאירוע נערך על טהרת ההתנדבותÆ
הסדנה אורגנה ע¢י דר ßפרנסין רובינסון¨ הפועלת
בהתנדבות ובמסירות ללא לאות ומשקיעה
זמן רב בפיתוח פרוייקט חשוב זה¨ אותו יזמה
במסגרת האגודהÆ

צעדת היל¢ה בגליל
צעדת היל¢ה ≠ הולכים יחד לבריאות האישה ≠
ביוזמת פורום הנשים כרמיאל≠משגב¨ פיטסבורג
ובשיתוף האגודה למלחמה בסרטן¨ התקיימה
בגליל ביום שישי חמים בתחילת מאי¨ להגברת
המודעות לגילוי מקודם של סרטן השד Æכ≠∞∞∞¨≤
נשים השתתפו בצעדה זו שנה שביעית ברציפותÆ
מתנדבות עמותת פורום הנשים של כרמיאל¨
משגב¨ פיטסבורג ומתנדבות האגודה למלחמה
בסרטן¨ מארגנים את צעדת היל¢ה בגליל לזכרה
של קארן שפירא¨ שנפטרה מסרטן השד ויזמה
פרויקטים רבים בתחום הבריאות והקהילה Æמטרת
הצעדה היא הגברת המודעות לגילוי מוקדם של
סרטן השד והבעת תמיכה וחיזוק נשים שחלוÆ
דוגמה לתמיכה והחיזוק העצום שניתן לקבל
מהקהילה היא המורה אהובה אלפסי ©∞®μ
מכרמיאל¨ אשר חלתה בסרטן השד Æאהובה

דין וחשבון לשנת
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אלפסי פגשה ביום הצעדה את תלמידיה¨
אבל לא בין כותלי בית הספר Æהמורה אהובה¨
החליטה לאחרונה בצעד יוצא דופן¨ לשתף את
תלמידיה מכיתה ו ¨ßבהתמודדותה עם מחלת
סרטן השד בה חלתה והטיפולים שהיא עוברתÆ
מאז הם מלווים אותה בטלפונים ואי≠מייליםÆ
ביום הצעדה בה השתתפה גם אהובה צעדו
תלמידיה יחד עם מורתם האהובה והביעו את
תמיכתם בהÆ
אריאלה ליטביץ¨ עובדת סוציאלית של מחוז
הצפון¨ באגודה למלחמה בסרטן¨ הצטרפה לצעדה
יחד עם מתנדבות האגודה Æדוכן ההסברה של
האגודה עורר התעניינות רבה והצעדה זכתה
לתהודה תקשורתית חיובית Æלצד הצעדה שאורכה
 ≥Æμק¢מ¨ התקיימו פעילויות והפתעות לכל אורך
המסלול∫ מוסיקה¨ הפעלות ויצירה¨ פעילויות
ספורטיביות¨ יריד טבע ובריאות¨ להקת מחול¨
טיפולים הוליסטיים¨ סדנא והדגמות לקליעת
סלי נצרים ועוד Æההכנסות ממכירת הכרטיסים
נתרמו למרכז היל¢ה בגליל המופעל בהתנדבות
על ידי פורום הנשים המעניק בין השאר¨ במסגרת
פרוייקט ¢להראות טוב להרגיש טוב יותר ¢של
האגודה למלחמה בסרטן טיפולים קוסמטיים
לנשים חולות המגיעות למרכז ומקבלות יחס
אישי חם ומפנק ופעילויות נוספותÆ

קבוצות התמיכה
של האגודה למלחמה בסרטן
קבוצת תמיכה לחולי סרטן המעי ממשיכה להיפגש
אחת לחודש ומונחית ע¢י פרופ ßשולמית קרייטלר¨
עו¢ס ארזה אשכנזי מהמרכז הרפואי תל אביב
ע¢ש סוראסקי ועו¢ס אורית שפירא מהאגודה
למלחמה בסרטןÆ

קבוצת נשים צעירות שחלו במחלת הסרטן
ממשיכה להיפגש אחת לחודש¨ בהנחיית העובדות
הסוציאליות אורית שפירא ורחל אופירÆ

מפגשי תמיכה בשיתוף העו¢ס של מחוז
המרכז באגודה למלחמה בסרטן
£

£

במפגש עמותת  CMLשהתקיים בבית
מטי¨ בית האגודה למלחמה בסרטן¨ נתנה
עו¢ס אורית שפירא הרצאה בנושא∫ ¢זכויות
ושירותים לחולי הסרטן Æ¢הקבוצה הנוהגת
כקבוצה לעזרה עצמית¨ נפגשת באופן קבוע
והרצאתה של אורית¨ נתנה מענה להרבה
שאלות שהועלו במהלך המפגשÆ
במפגש עמותת ¢אמ¢ן ¢עמותה המאגדת את
חולי המיאלומה הנפוצה שהתקיים באגודה
למלחמה בסרטן¨ עו¢ס אורית שפירא הרצתה
בנושא∫¢זכויות ושירותים ובעיית ההתמודדות
של החולים עם המחלה בחיי היומיוםÆ¢

מפגש תמיכה מרגש ביוזמת המרכז
הרפואי ע¢ש שיבא להורים שכולים
שאיבדו את ילדיהם
המערך ההמטו≠אונקולוגי ילדים במרכז הרפואי
תל השומר¨ ארגן באמצע יוני בבית מטי¨ בית
האגודה למלחמה בסרטן¨ מפגש להורים ששכלו
את ילדיהם במרכז הרפואי ע¢ש שיבא בתל
השומר Æבמפגש השתתפו כ≠∞∂ איש¨ הורים¨
אחים ואחיות Æדר ßעמוס תורן¨ מנהל המערך
ההמטו≠אונקולוגי במרכז הרפואי שיבא ברך והודה
למשתתפים¨ ציין את הקושי של המפגש ואת
תחושת הכישלון של הרופאים Æאב שכול¨ נתן
הרצאה מרגשת ומקיפה שהתייחסה להתמודדותו
והתמודדות משפחתו עם השכולÆ
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מפגשים לחולות סרטן השד
בשפה הרוסית
בחודש יולי נערכו מפגשים לנשים שחלו
בסרטן השד בשפה הרוסית Æמפגש אחד
נערך בבית מטי¨ בית האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים והשני נערך בסניף האגודה למלחמה
בסרטן בחולון Æבמפגש בגבעתיים הרצתה
דר ßאירנה זיבליוק¨ אונקולוגית מהמרכז הרפואי
סוראסקי בתל אביב ובמפגש בחולון הרצתה
דר ßנטליה קרמינסקי¨ אונקולוגית מהמכון
האונקולוגי במרכז הרפואי וולפסון בחולון Æבסיום
ההרצאות ניתנה במה לשאלות ותשובות ונערך
דיון פורה עם המשתתפותÆ

נפתח∫ חוג יוגה בכרמיאל
לרווחת חולי הסרטן
מזה מספר חודשים מתקיים חוג יוגה למחלימים
ממחלת הסרטן על ידי חיים פיינגולד¨ מדריך
מוסמך הפועל בהתנדבות Æהמשתתפים מקפידים
להגיע בקביעות וההדים החיוביים מחזקים את
חשיבות קיומו של החוגÆ

פעילות למען ילדים חולי סרטן
נופש המשפחות המסורתי של האגודה
למלחמה בסרטן
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כ≠∞≥ ±משפחות להן ילד או ילדה החולים בסרטן¨
השתתפו בנופש המשפחות המסורתי של האגודה
למלחמה בסרטן שהתקיים בשפיים במהלך חג
הסוכות Æהמשפחות של הילדים החולים התארחו
במלון יחד עם כל בני משפחתם¨ האחים וההורים¨
מכל רחבי הארץ Æבנופש השתתפו משפחות של
יהודים וערבים¨ דתיים וחילוניים¨ עולים חדשים
וילידי הארץ¨ רבות מהן משפחות ברוכות ילדים¨
אשר מנו בסך הכל כ≠∞∂ ¥ילדים ובני משפחהÆ
הילדים ובני המשפחה השתתפו בבילוי בפארק
המים ובפארק המוטורי¨ נסעו לטיול בקיסריה
ונהנו מתכנית אמנותית ומלינה וכלכלה מלאה
במלון שפיים למשך  ¥ימים Æבנופש של האגודה
למלחמה בסרטן¨ התארחו אומנים¨ בדרנים וכן
נערכות מגוון פעילויות לילדים ולבני משפחתם

לאורך כל היום¨ המאורגנות בסיוע חברת
החשמל וביוזמת מוטי וגנר¨ מנהל מחלקת
הרווחה של חברת החשמל בצפון¨ בשיתוף עם
המפיק אהרßלה גלעדי Æבמהלך הנופש קיבלו
הילדים החולים¨ ההורים ואף האחים והאחיות
מגוון רחב של מתנות אשר נתרמו לפרויקט
באדיבות מפעל הפיס¨ שטראוס עלית¨ אגיס
הפצה¨ תשר בע¢מ¨ סליק רוד סלסלות קש¨
חלבלין קוסמטיקה¨ וקסמן ממתקים¨ חברת
אינטרקוסמא¨ כÆצÆט נוביס¨ מדיה דיירקט¨ חברת
מינוס ∑ ¨¥±צופית¨  ¨FRSHONEטרקלין חשמל
וועד עובדי חברת חשמלÆ

מפגשי הורים לילדים המתמודדים עם
גידולי מוח
מפגשי הורים לילדים הסובלים מגידול בראש
בהנחיית דר ßמיכל שדה¨ נוירופסיכואונקולוגית
של האגודה¨ ממשיכים להתקיים בבית מטי¨
בית האגודה למלחמה בסרטן¨ ופתוחים להורים
שילדם אובחן לאחרונה עם גידול בראש¨ כמו
גם להורים ¢ותיקים Æ¢ההתערבות בבית הספר
נעשית אחר מפגש של הצוות הפסיכו≠סוציאלי
מבית החולים שבו מטופל הילד עם צוות בית
הספר ובתיאום עימו Æכחלק 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 Æעבודתה בכל הארץ¨ בכל
בתי החולים בהם מטפלים בילדים עם גידולים
סרטניים במוח¨ נעשית כשירות מטעם האגודה
למלחמה בסרטןÆ
פרוייקט IMPACT

פרוייקט ¢אימפקט לקהילה ¨¢בריכוזה של
עו¢ס דליה שטרן¨ ממשיך את שנת פעילותו
השלישית Æקרן  IMPACTהינה קרן מלגות של
האגודה למען החייל הניתנת לחיילים משוחררים
מהמערך הלוחם בצה¢ל Æבמסגרת שיתוף פעולה
המתקיים בין מח ßהשיקום והרווחה של האגודה
למלחמה בסרטן לבין האגודה למען החייל
בישראל¨ מוענקת מלגת  ¨IMPACTלסטודנט או
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אגם רודברג נרתמת למען הילדים
החולים
אגם רודברג¨ ביקרה בנופש המשפחות
המסורתי של האגודה למלחמה בסרטן
בשפיים שוחחה עם הילדים חולי הסרטן
וחיזקה את רוחםÆ

צילום∫ יוסי וייס
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סטודנטית¨ ששירתו בצה¢ל הנושאים תעודת
לוחם¨ המתחייבים לבצע פעילות התנדבותית
בקהילה Æלאחר קבלת אישור על ידי האגודה
למען החייל בישראל שיזמה ומממנת את
הפרויקט פונה הסטודנט למקום ההתנדבות
על פי בחירתו Æמחלקת 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 Æמחלקת השיקום והרווחה
דואגת לקיום הפעילות באופן שוטף¨ שמירה
על קשר מול הסטודנט והגורמים הנוספים¨ מתן
דיווח ל≠ IMPACTומעניקה ¢אוזן קשבת ¢לכל
בעיה שמתעוררת במהלך הפעילות Æבנוסף
לליווי השוטף של רכזת הפרויקט¨ מתקיימים
מספר מפגשים קבוצתיים¨ מפגש בכל מחוז¨
בהם ניתנת ¢במה ¢לכל סטודנט לספר על אופי
פעילותו ולשתף את הקבוצה בחוויות המיוחדות
שחווה¨ בקשיים בהם נתקל¨ בהתלבטויות¨
בהנאה ובסיפוק שחווה Æההדים החמים מן
השטח מדגישים את משמעותו הרבה של
פרויקט חשוב זהÆ

פעילות פסח למען ילדים חולי סרטן
כבכל שנה¨ מזה שנים רבות¨ תרמה מחלקת
האירועים בעירית תל אביב≠יפו¨ כ≠∞∞∞ ±כרטיסים
ללונה פארק בתל אביב לילדים חולי סרטן
ובני משפחותיהם Æגם השנה הגיעו משפחות
רבות ליום כיף בלונה פארק¨ בחוה¢מ פסח Æאת
המשפחות קיבלו לבנה כהן מנהלת מחלקת
השיקום וזהבה כץ מזכירת המחלקהÆ

השתתפות ילדים ישראלים במחנה קיץ
בארה¢ב מטעם ארגון הסרטן האמריקאי
ו≠YMCA & JCC of Greater Toledo
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באוגוסט השנה השתתפו ארבעה ילדים ישראלים
המתמודדים עם מחלת הסרטן¨ ניב קורן¨
אבישג שירזיאן¨ דינה גוטמן והלה חלבי ומלוויהם
במחנה קיץ יוצא דופן¨ ¢World Oncology Camp¢

שנערך במשך שבוע בארה¢ב מטעם ארגון
הסרטן האמריקאי וה≠  ÆYMCA&JCCבאותו
מחנה קיץ¨ אשר העניק שלל חוויות מיוחדות
לילדים¨ כגון ריקודים¨ טיפוס קירות¨ צלילה
ושייט¨ השתתפו ילדים רבים חולי סרטן מרחבי
העולם אשר פוזרו וחולקו לקבוצות חדשות¨ בהן
היה נציג אחד מכל מדינה ובין הקבוצות נערכו
תחרויות שונות Æהמדינות שהשתתפו במחנה
היו צßילה¨ מצרים¨ גאנה¨ קפריסין¨ בלה רוסיה¨
קוסטה ריקה¨ ירדן¨ הודו¨ צפון קוריאה¨ מקסיקו¨
אירלנד¨ ספרד וארה¢בÆ

¢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 Æלקבוצה מגיעים צעירים וצעירות שהמחלה
פגשה בהם בתחילת חייהם הבוגרים Æהתכנית
עוצבה כחממה הכוללת קבוצת תמיכה במסגרת
האגודה למלחמה בסרטן במהלכה נערכת סדרת
פגישות שבועיות בהנחיית העובדות הסוציאליות
אורית שפירא ורחל אופיר ומתבצע ליווי שוטף
של הצעירים ותמיכה¨ או סיוע¨ על פי צרכיהם
המיוחדים Æהקבוצות נפתחות בזו אחר זו במהלך
השנה Æבסיום המפגשים נפתח מעגל פעילות
חברתית הכולל מסעות¨ מסיבות ואירועים
שונים Æהפעילויות החברתיות מתבצעות על ידי
מתנדבים המסורים לעניין¨ כשבראשם עומד
אילן ליאור¨ אשר הודיע על פרישתו לאחרונה¨
וכן באמצעות תמיכת האגודה למלחמה בסרטן¨
עמותת ¢רוח טובה ¨¢ותרומות ייעודיות הנאספות
על ידי המתנדבים בפרוייקט Æשתי קבוצות תמיכה
של ¢בוגרים צעירים ≠ יוצאים לחיים ¨¢הסתיימו
וקבוצה שלישית עומדת בפתחÆ

טיול ¢בוגרים צעירים¢
מתנדבי הפרוייקט ערכו גם השנה טיולי גßיפים
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן ו¢הרוח הטובהÆ¢
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לראשונה נפתחה קבוצת הורים שכולים לבוגרים
צעירים Æאת הקבוצה מנחות עו¢ס אורית שפירא
והאחות ליויה כסלו Æבקבוצה משתתפים זוגות
הורים שילדיהם בגילאי ∞≥≠∞≤ נפטרו ממחלת
הסרטן וקבוצת התמיכה פותחת בפניהם עולם
חדש של תמיכה¨ סיוע וחיזוק הנחוצים להם
בהתמודדותם הקשה והכואבתÆ

לחוויה מיוחדת∫ הם בנו רפסודות בעצמם
ויחד ≠ חצו את הכנרת Æחברי הקבוצה נפגשו
בחוף חוקוק והחלו בבניית רפסודות Æביום
שישי¨ אחרי לילה של שירה בציבור¨ יצאו
להפלגה לכיוון חוף דוגית וצלחו את הכנרתÆ
הפעילות המשותפת מעניקה סוג של תמיכה
הדדית שרק ßמי שהיה שם ßיכול להעניקÆ
שייט הרפסודיה התאפשר בשיתוף פעולה
של האגודה למלחמה בסרטן¨ עמותת ¢רוח
טובה ¢ובאדיבות חברת ¢פרטנר תקשורת¢
שסייעה במימון האירוע והפעלתוÆ

התקיימו טיולים למדבר יהודה¨ טיול לצפון וטיול
למנהרות הכותל בירושליםÆ

ה¢בוגרים הצעירים ¢חצו את הכנרת
בשייט רפסודיות

ה¢בוגרים הצעירים ¢יצאו למסע אתגרי
לאורך חופי הולנד

כ≠∞≥ צעירים¨ בני ∞≥≠∞≤¨ חברי קבוצת ¢בוגרים
צעירים יוצאים לחיים ¢של האגודה למלחמה
בסרטן חברו בסוף שבוע קייצי של חודש יולי

בסוף אוגוסט יצאה קבוצת הבוגרים הצעירים
בלוויית העו¢ס של מחוז המרכז¨ אורית שפירא¨
דר ßאורי עבדי¨ רופא המטולוג מהמרכז הרפואי
תל אביב¨ והמתנדבים גב ßנילי קורש¨ ומר אורגד
עזר ובוגרת צעירה מלווה גב ßלירון סקוק
לשיט אתגרי מול חופי הולנד Æעל פי המסורת¨
מסע השיט נערך בספינת מפרשים אותנטית
בים הצפוני מול חופי הולנד הקסומים Æבמסע
השיט השיטו המשתתפים את הספינה¨ הרימו
מפרשים¨ הכינו אוכל¨ ניקו ותחזקו את הספינה¨
ויצאו לטיול באיים הציוריים של הולנד Æהמסע
התאפשר בזכות המשאבים שגייסו למטרה זו
המתנדבים המסוריםÆ

קבוצת הורים שכולים ל¢בוגרים צעירים¢

פעילות שוטפת של העובדות
הסוציאליות המחוזיות
סיוע חומרי ראשוני לחולי סרטן

צילום∫ אהרון טל

פעילות מתן סיוע חומרי ראשוני לחולי סרטן
שזה עתה נתגלתה אצלם המחלה נמשכת כמדי
שנה לעשרות אלפי משפחות Æהסיוע ניתן בדרך
כלל עד כניסתם של שירותי הקהילה והביטוח
הלאומי לבתי המשפחותÆ

∑¥

¢באים מאהבה¢
ערב התרמה בהשתתפות אמנים
לטובת פרויקט
¢תנו לילדים את העולם¢
לזכרה של מירי שטרית ז¢ל

יהורם גאון¨ דוד דאור¨ שרון חזיז¨ עידו תדמור¨ רונה≠לי שמעון¨ דודו שטרית ועוד
אמנים הופיע בהתנדבות באירוע התרמה השנתי של ¢תנו לילדים את העולם ¢של
האגודה למלחמה בסרטן ומשפחת שטרית Æהאירוע נערך במלון הילטון תל אביב
בהנחייתם בהתנדבות של אייל קיציס וטל פרידמן Æעשרות מוזמנים ומכובדים גדשו
את האולם¨ הערב היה מהנה ומרגש ונחל הצלחה רבה¨ והדים חיוביים ביותרÆ

∏¥

קרן ¢תנו לילדים את העולם ¢הוקמה בישראל לפני כחמש עשרה שנה לזכרה של
מירי שטרית¨ בתם של רותי ומאיר שטרית¨ שר הפנים Æבמסגרת הקרן יוצאים
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∑∞∞≤
ילדים חולי סרטן במצב מחלה מתקדם לשבוע נופש עם בני משפחתם בכפר הילדים
באורלנדו Æהכפר המיוחד מותאם לצרכי הילדים וכולל סיוע רפואי של צוות אחיות
ורופאים¨ בצד מתקני שעשועים ודמויות מסרטים מצוירים Æעד היום¨ השתתפו בפרויקט
הישראלי כ≠∞∞ ¥משפחות Æהקרן הינה חלק מקרן עולמית אשר יוזמת פעילות מקבילה
בכל העולם Æבזכות הקרן¨ ישראל מובילה במספר המשפחות הרב ביותר הזוכות בחוויה
המשמעותית הזו לכל המשפחה Æנסיעה זו מהווה חוויה מלכדת ביותר למשפחה והיא
אף לעיתים החוויה היחידה החיובית ולעיתים האחרונה¨ המשותפת של הילדים החולים
עם בני משפחותיהם¨ שכן במהלך כל השנה עסוקים בני המשפחה בהתמודדות
יומיומית עם המחלה Æמאמצי הגיוס נועדו לאפשר לכל משפחה המופנית על ידי הקרן
להיות חלק ממפעל ייחודי זה ולהימנע מהמתנה ממושכת שלעיתים אינה אפשרית
לילדים אלה¨ בגלל מצב מחלתם המתקדם Æהתרומות הנכבדות מאד שנאספו לקראת
האירוע יאפשרו את המשך קיומו של הפרויקט החשוב ויסייעו לקדם את המטרות
אשר לשמן קמה האגודה למלחמה בסרטן¨ בעד החולים ונגד המחלהÆ

¥π

המעון ע¢ש
סר צßארלס קלור
מעון קלור הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן
©בשנת ∂∑ ®±πבעזרת תרומתו הנדיבה של סר
צßארלס קלור ז¢ל Æהבית ממוקם בגבעתיים¨
צמוד לבית האגודה למלחמה בסרטן¨ בית מטי¨
במבנה המוקף גינה מטופחת ומופעל על ידי
האגודה למלחמה בסרטן Æלאחרונה עבר בנין
המעון שיפוץ כללי לרווחת המטופלים השוהים
בו Æהמעון קולט לתוכו חולי סרטן¨ המקבלים
טיפולים במכונים האונקולוגיים של בתי החולים
הגדולים באזור המרכזÆ

הצוות המטפל במעון קלור מורכב מאחיות
אונקולוגיה מוסמכות¨ שיש להן ניסיון ויכולת
לסייע במגוון רחב של בעיות בתחום הסיעודי≠
האונקולוגי Æהאחיות מקיימות קשר רצוף עם
הרופאים המטפלים במכונים האונקולוגיים
ומטפל בכל התופעות הנגרמות עקב הטיפולים¨
כמו גם במחלות הרקע של המטופלים¨ כגון יתר
לחץ דם¨ מחלות לב¨ הפרעות בתפקודי קרישה¨
סכרת¨ אסטמה ועוד Æבשעות הערב והלילה
מתקיימת כוננות≠על של אונקולוגים בכירים
מהמרכז הרפואי תל אביב ע¢ש סוראסקי Æלצוות
הסיעודי ניסיון רב בטיפול בחולים¨ שמצבם
מחייב השגחה מקצועית¨ בהתמודדות עם
תופעות הלוואי של הטיפול הכימי או הקרינתי¨
ועם מחלות רקע שונותÆ
מינואר ∑∞∞≤ ועד היום¨ טופלו במעון כ≠∞≤μ
חולים¨ רובם ככולם מתגוררים במרחק רב
מהמרכז בו הם מטופלים Æבמעון ניתן לטפל
בארבעים חולים בו≠זמנית Æמתוך החולים ששהו
במעון¨ ∏≥ ±טופלו בבלינסון¨  ∏¥בתל השומר¨
∏ ±באיכילוב¨ ו≠∏ באסף הרופא ±∂¥ Æחולים היו
שייכים לשירותי בריאות כללית¨ ≤≥ בלאומית¨ ∑¥
במכבי וחמישה במאוחדת Æתופעות הלוואי מהן
סבלו המטופלים היו שייכות בחלקן למחלתם
הבסיסית¨ ובחלקן היו משותפות לכל המחלות¨
ללא קשר למיקומן Æהתופעות השכיחות ביותר
הן כאבים¨ תשישות¨ בחילות והקאות¨ שינויים
בעור ©כגון כוויות קרינה®¨ הפרעות במתן שתן
ושלשול או עצירות אצל חולים המקבלים
טיפול קרינתי לאגן¨ וקשיי בליעה וכאבים בעת
הבליעה אצל חולים המקבלים טיפול קרינתי
לאזור ראש≠צווארÆ

∞μ
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∑∞∞≤
הטיפול הסיעודי כולל∫
£
£

£
£
£
£

£

סיוע בתפקוד יום≠יומי
טיפול בתופעות הלוואי של הטיפולים
האונקולוגיים
איזון כאבים
הדרכת מטופלים
תמיכה נפשית וחברתית
המשכיות טיפול תוך קיום קשר עם הצוות
במכונים האונקולוגיים ובקהילה
מנוי לשח¢ל לשימוש בעת הצורך

מעון קלור מציע∫
£

£

£

£

£

£

£

שהייה של חמישה ימים בשבוע¨ מיום אß
בבוקר עד יום ה ßבצהריים Æבסופי שבוע
המעון סגורÆ
חדרים מרווחים¨ אותם חולקים שני מטופליםÆ
בחדרים ישנם שירותים צמודים¨ מיזוג אוויר
ומערכת תקשורת אחות≠חולהÆ
חדר תרבות¨ חדרי טלוויזיה¨ חדר אמנות
ועבודת ידÆ
שלוש ארוחות ביום¨ הכוללות מזון טרי ומגוון¨
המבושל במקום ומותאם לצרכים הדיאטטיים
של המטופליםÆ
הסעות יום≠יומיות לטיפולים בבתי החולים
ובחזרה למעון¨ בליווי מתנדבים מיומניםÆ
מגוון רחב של פעילויות פנאי∫ התעמלות¨
מלאכת≠יד¨ בינגו¨ אוריגמי¨ קוסמטיקה¨ עמדת
אינטרנטÆ
קבוצות תמיכה והרצאות בהשתתפות מנחים
מקצועייםÆ

μ±

ימי עיון
וכנסים מקצועיים
ימי העיון של החברה הישראלית
למחלות שד בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן
בתחילת פברואר התקיים יום עיון ראשון
של החברה למחלות שד Æביום העיון הוצגו
מספר נושאים∫ פרופ ßפפא מהמרכז הרפואי
ע¢ש שיבא בתל השומר¨ הנחה מושב בנושא
חידושים בכירורגיה Æדר ßמשה כרמון ממרכז
רפואי שערי צדק¨ דר ßאייל וינקלר ממרכז
רפואי שיבא ודר ßמיכאל שפלן ממרכז רפואי
עתידים הרצו על נושא ¢אונקופלסטיקה Æ¢פרופß
מרדכי גוטמן מהמרכז הרפואי מאיר הרצה על
¢חידושים בנושא בלוטת הזקיף Æ¢לאחר מכן¨
התקיימו שתי הרצאות בנושא אורח חיים
וסרטן שד ≠ דר ßבלה קאופמן ממרכז רפואי
שיבא ודר ßנעמה קונסטנטיני¨ ממכון וינגייטÆ
בסיומו של יום העיון התקיים דיון פורה עם
המשתתפיםÆ
באמצע יוני התקיים יום עיון נוסף של החברה
הישראלית למחלות שד בבית מטי¨ בית האגודה
למלחמה בסרטן Æאת יום העיון פתח פרופ ßאורדע¨
יו¢ר החברה הישראלית למחלות שד Æלאחריו
הרצה פרופ ßגדי רנרט¨ ראש התוכנית הלאומית
לאבחון מוקדם של סרטן השד בנושא ¢נתונים
ארציים∫ התפלגות התערבויות כירורגיות בישראלÆ¢
דר ßבלה קאופמן¨ מנהלת יחידת השד במרכז
הרפואי שיבא תל השומר הציגה חידושים
מכנס  ¨ASCOדר ßיהודית זנדבנק¨ מנהלת
המכון הפתולוגי במרכז הרפואי אסף הרופא
הציגה סטנדרטים חדשים לבדיקת ≤≠¨HER
ודר ßמיכאל קורץ¨ מנהל היחידה לכירורגית שד
במרכז הרפואי סורוקה הציג מקרה ולאחריו נערך
דיון פורה בין המשתתפים Æבתחילת ספטמבר
מתוכנן יום עיון נוסף של החברה למחלות שד
בנושא הורמונים נקביים וסרטן שדÆ

≤μ

הכנס הלאומי השנתי על חינוך וקידום
בריאות בישראל בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן
בסוף נובמבר נערך הכנס הלאומי ה≠≤ ±על
חינוך וקידום בריאות בישראל במלון מגדלי

הכנסת בירושלים Æבין חברי הוועדה המדעית של
הכנס¨ השתתף חיים גבע≠הספיל¨ נציג האגודה
למלחמה בסרטן Æהאגודה סייעה בהבאת המרצה
האורחת שהגיעה מאוניברסיטת אמורי¨ ארה¢ב¨
פרופ ßקארן גלנץ¨ שהרצתה בנושא ¢התאמת
תכניות קידום בריאות לחברה רב≠תרבותיתÆ¢
הכנס חולק לשישה מושבים¨ במהלכם ניתנו
הרצאות מרתקות ומעשירות ורובו ככולו עסק
בנושא קידום בריאות והתמקד בהתאמה תרבותית
של תוכניות קידום בריאות ושיתופי פעולה עם
קבוצות אוכלוסייה ייחודיות Æאת המושב השישי
חתמה מירי זיו¨ מנכ¢ל האגודה למלחמה בסרטן
בהרצאתה על ¢התאמה תרבותית של תוכניות
למניעת סרטןÆ¢

יום עיון בחיפה בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן בנושא∫התנהגויות
מונעות סרטן
מפגש מיוחד נערך בסוף נובמבר ביוזמת
דר ßאורנה בראון≠אפל¨ באוניברסיטת חיפה
בחסות המגמה לקידום בריאות¨ בית הספר
לבריאות הציבור¨ אוניברסיטת חיפה והאגודה
למלחמה בסרטן תחת הכותרת ¢התנהגויות
מונעות סרטן Æ¢ביום העיון ניתנה הרצאתה של
פרופ ßקארן גלנץ ¢שינוי סביבות חברתיות
לקידום בריאות¨ אפשרויות ואתגרים ¨¢נערכה
סדנא בנושאים הבאים∫ שינוי חברתי ככלי
למניעת עישון ולגמילה מעישון בבני נוער
בהנחיית ליאורה ולינסקי¨ קידום בריאות מכבי
שירותי בריאות¨ גילוי מוקדם של סרטן המעי
הגס¨ מחסומים ומסרים בהנחיית דר ßלאה
הגואל מרכזת התכונית לגילוי מוקדם של
סרטן המעי הגס במרכז הארצי לבקרת סרטן
שירותי בריאות כללית והפקולטה לרפואה
בטכניון¨ ¢כיצד להתגבר על מחסומים תרבותיים
וחברתיים לביצוע בדיקות גילוי מוקדם של
סרטן השד ¢בהנחיית מירי זיו¨ מנכ¢ל האגודה
למלחמה בסרטן Æבתום הסדנאות¨ כל קבוצה
הציגה את הנושא בו דנה ונערך דיון עם
פרופ ßקארן גלנץ Æלסיכום יום העיון ניתנה
הרצאתה של פרופ ßגלנץ על ¢שינוי התנהגויות
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∑∞∞≤
בריאותיות עם מסרים מרגיעים באמצעות
טכנולוגיות תקשורת חדשותÆ¢

יום עיון משותף לאגודה למלחמה
בסרטן ולמרכז הרפואי שניידר
לרפואת ילדים בנושא טיפול כוללני
בילדים חולי סרטן
בתחילת ינואר נערך יום עיון משותף לאגודה
למלחמה בסרטן ולמרכז שניידר לרפואת ילדים
בנושא טיפול כוללני בילדים חולי סרטן Æביום
העיון הרצה דר ßיצחק יניב¨ מנהל המחלקה
ההמטואונקולוגית במרכז הרפואי שניידר
בנושא∫ ¢המטולוגיה ≠ אונקולוגיה ילדים ≠
בפתחו של עידן חדש ¨¢פרופ ßפמלה הינדס¨
מנהלת היחידה למחקר סיעודי בבית החולים
המחקרי לילדים סנט גßוד הרצתה על ¢תקוות¨
משאלות ובחירות של ילדים ומתבגרים חולי
סרטן בסוף החיים ¨¢עדי ניב ויגודה¨ משפטן
ומגשר¨ הרצה בנושא ¢מקומו של הילד עם
מחלה מאיימת על החיים ≠ היבטים רפואיים
ומשפטיים Æ¢אילנה בוכוול¨ רכזת הסיעוד
ההמטו≠אונקולוגי במרכז שניידר הרצתה בנושא
¢כמו אביב בסתיו ¢ולסיום ניתנה הרצאתו של
דר ßחיים שפירא¨ מרצה לגנטיקה מתמטית
ולפילוסופיית האינסוף בנושא ¢חוכמה מהי
≠ פו הדב פוגש את וודי אלןÆ¢

מפגשי החוג לאורולוגיה אונקולוגית
בחסות האגודה למלחמה בסרטן
בסוף ינואר התקיים מפגש של החוג לאורולוגיה
אונקולוגית בבית מטי¨ בית האגודה למלחמה
בסרטן Æבמהלך המפגש ניתנו ההרצאות
הבאות∫
¢ £מדע ואורולוגיה∫ שיעורים בביולוגיה מולקולרית
©בסרטן שלפוחית השתן® ¢מפי פרופ ßא Æהוכברג
מהאוניברסיטה העבריתÆ
¢ £שאת הכליה∫ הגישה לגידולים בחולה
הקשיש ¢מפי דר ßז Æדותן מהמרכז הרפואי
ע¢ש שיבאÆ
¢ £שאת הכליה∫ טיפולים זעיר≠פולשניים ¢מפי
ש Æציטרון ודר ßל Æלוביק מהמרכז הרפואי

ברזילי ודר ßא Æבלינקי מהמרכז הרפואי רביןÆ
דר ßא Æזיסמן מהמרכז הרפואי אסף הרופא
הנחה את הדיוןÆ
¢ £שאת האשך∫ הגישה לגידולים לא
נמושים וכריתה חלקית¨ למי øאיך¢ø
מפי דר ßמ Æכהן מהמרכז הרפואי כרמל¨
דר ßא Æליבוביץ¨ דר ßמ Æורנר מהמרכז הרפואי
מאיר ודר ßא Æפרידמן מהמרכז הרפואי שיבאÆ
פרופ ßג Æבניאל מהמרכז הרפואי רבין הנחה
את הדיוןÆ
¢ £שאת האשך∫ סמינומה טהורה¨ תת חלוקה
לקבוצות סיכון וטיפול בהתאם מפי דר ßד Æשריד
מהמרכז הרפואי סוראסקיÆ
דר ßא Æסטפנסקי ודר ßר Æבר יוסף מהמרכז
הרפואי סוראסקי הציגו מקרה לדיון Æבסיום כל
נושא נערך דיון בהשתתפות הקהל¨ בו התייחסו
לנושאים והביעו דעתם Æהמפגש נערך באדיבות
חב ßטבעÆ
בסוף יולי נערכה בבית מטי פגישה נוספת של
החוג לאורולוגיה אונקולוגית במהלכה נערכו
ההרצאות הבאות∫
¢ £מדע ואורולוגיה∫ שיעורים בביולוגיה מולקולרית
©בסרטן שלפוחית השתן®¨ חלק  ¢IIמפי
פרופ ßא Æהוכברג מהאוניברסיטה העברית
בירושליםÆ
¢ £שאת הערמונית∫ תפקיד ה≠≥≠ PCAבאבחון
סרטן הערמונית ¢מפי דר ßה ßג ßריטנהאוס
מקליפורניהÆ
¢ £שאת האשך∫ סמינומה טהורה ≠ תת חלוקה
לקבוצות סיכון וטיפול בהתאם ¢מפי דר ßד Æשריד
מהמרכז הרפואי רמב¢םÆ
¢ £שאת הכליה∫ מקום הכירורגיה בטיפול
המודרני במחלה מתקדמת וגרורתית ¢מפי
דר ßמ Æכהן מהמרכז הרפואי כרמלÆ
 £מקרה לדיון הוצג על ידי דר ßא Æסטפנסקי
ודר ßר Æבר יוסף מהמרכז הרפואי סוראסקיÆ
בסיום כל נושא התקיים דיון פורה בהשתתפות
הקהל Æהמפגש נערך באדיבות חב¢ ßאבוט ¢וחבß
 Æ¢ILEX¢מפגשים נוספים במתכונת דומה צפויים
להתקיים באמצע אוקטובר וינוארÆ

≥μ

כנס האתיקה השנתי הרביעי של האיגוד
הישראלי להמטולוגיה ≠ אונקולוגית
ילדים נערך בבית מטי¨ בית האגודה
למלחמה בסרטן

μ¥

בתחילת פברואר נערך ביוזמתה של
פרופ ßמרים בן הרוש¨ מנהלת המכון ההמטואונקולוגי
במרכז הרפואי רמב¢ם¨ כנס האתיקה השנתי
של האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגית
ילדים בבית מטי¨ בית האגודה למלחמה בסרטןÆ
במהלך הכנס נערכו שלושה מושבים Æבתחילת
הכנס נאמרו דברים לזכרה של פרופ ßברכה רמות
על ידי דר ßמתי מנדל¨ מנהלת בנק הדם במרכז
הרפואי תל השומר Æאת המושב הראשון פתחו
דר ßגד בר יוסף¨ יו¢ר ועדת האתיקה במרכז הרפואי
רמב¢ם¨ חיפה¨ ודר ßעמוס תורן¨ מנהל המחלקה
ההמטו≠אונקולוגית ילדים במרכז הרפואי תל
השומר בנושא סירוב טיפול Æדר ßאיילת בן ברק¨
מהמחלקה ההמטואונקולגית במרכז הרפואי
מאייר לרפואת ילדים הציגה מקרים Æעו¢ד
עפרה גולן¨ מוסמכת באתיקה רפואית ביחידה
למדיניות גנטית וביואתיקה במכון גרטנר הציגה
את עמדת החוק בנושא זה ולאחר מכן נערך דיוןÆ
במושב השני השתתפו פרופ ßיוסי קפלושניק¨
מנהל המחלקה להמטואונקולוגית ילדים
במרכז הרפואי סורוקה¨ פרופ ßמרים בן הרושÆ
פרופ ßמישל רבל¨ זוכה פרס ישראל לרפואה
מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן נשא
דברים בנושא ¢הזכות להחליט אם לקבל מידע
גנטי¨ לפי ההצהרה הבינלאומית של אונסקו¨¢
פרופ ßגידי רכבי מנהל המרכז לחקר הסרטן
במרכז הרפואי תל השומר בנושא דילמות
חדשות בהמטולוגיה אונקולוגית ילדים Æבמושב
השלישי השתתפו דר ßיצחק יניב¨ מנהל המערך
ההמטולוגי אונקולוגי במרכז שניידר לרפואת
ילדים¨ דר ßמיקי ויינטראוב¨ מנהל המחלקה
ההמטואונקולוגית ילדים במרכז הרפואי הדסה
ופרופ ßאבינועם רכס¨ יו¢ר האיגוד הנוירולוגי ויו¢ר
הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית
בנושא∫ ¢אמת ושקר במחקר רפואי Æ¢בסיום הכנס
נערך דיון Æהכנס נערך באדיבות חב ßנובארטיס¨
ינסן≠סילג ובסיוע האגודה למלחמה בסרטןÆ

כנס האיגוד הישראלי להמטולוגיה
ואונקולוגיה ילדים בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן
במהלך סוף שבוע באמצע מרץ¨ נערך כנס האיגוד
הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים במלון
הגושרים בצפון Æהכנס חולק לארבע מושבים
מדעיים¨ כאשר כל אחד מהם הוקדש לתחום
שונה ובכל תחום נישאו הרצאות מרתקות
ומעשירות Æהראשון עסק ב¢זיהומים וסיבוכים¢
ב¢המטולוגיית ואונקולוגיית ילדים ¨¢השני עסק
בנוירובלסטומה וכל הקשור בה ובסופו ניתן
פרס בשם האגודה למלחמה בסרטן Æהמושב
השלישי עסק ב¢המטולוגיית ילדים ¢והרביעי עסק
ב¢לוקמיות ילדים חמורות Æ¢בסיום הכנס נערכה
האספה השנתית של האיגוד Æהאגודה למלחמה
בסרטן סייעה בהשתתפות המתמחיםÆ

יום עיון בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן בנושא סרטן השד
בחברה רב≠תרבותית
באמצע מרץ נערך יום עיון ביוזמת המכללה
האקדמית עמק יזרעאל והחוג למנהל מערכות
בריאות בנושא סרטן השד בחברה רב תרבותיתÆ
דר ßרימון מנסא¨ מנהל מרכז השד במרכז הרפואי
המשפחה הקדושה בנצרת¨ נתן הרצאה בנושא
¢סרטן השד ≠ סקירה כללית ומגמות אתניות
בישראל Æ¢לאחר מכן נערך פאנל ≠ ¢כיצד ניתן
לשפר את הגילוי המוקדם של סרטן השד¢
בהנחיית עליזה יפה¨ האחות הראשית באגודה
למלחמה בסרטן¨ בו נשאו דברים∫ דורית איזק¨
דוקטורנטית באפידמיולוגיה במכון גרטנר¨ בנושא
¢היענות לגילוי מוקדם בקרב נשים מהמגזר הדתי
והחרדי ¨¢חנה זוהר¨ אחות מתאמת בריאות השד
במרכז הרפואי רמב¢ם בנושא ¢נשים עולות מחבר
העמים והיענות לביצוע ממוגרפיה ¨¢ולינה נגßאר¨
אחות אחראית במרכז בריאות השד במרכז הרפואי
המשפחה הקדושה בנצרת סקרה את פעילות
המרכז בבית החולים בנצרת Æלאחר מכן נערך
רב≠שיח בין נשים פלסטינאיות ונשים ישראליות
¢גם אני הרגשתי כך Æ¢ÆÆÆפרופ ßלריסה רמניק¨
ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

דין וחשבון לשנת

∑∞∞≤
באוני ßבר אילן הרצתה בנושא∫ ¢תרבות¨ סרטן
השד והתנהגות בריאותית ¢ולסיום מלי שלייפר¨
מנהלת הוספיס בית בעמקים¨ הרצתה בנושא
¢טיפול תומך ברצף הטיפולÆ¢

יום עיון של המרכז הרפואי רמב¢ם
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן בנושא
סרקומות בילדים ונערים
באמצע מרץ נערך ביוזמתה של פרופ ßמרים בן הרוש¨
מנהלת המכון לפדיאטריה אונקולוגית במרכז
הרפואי רמב¢ם בחיפה¨ יום עיון בסיוע האגודה
למלחמה בסרטן בנושא ¢סרקומות בגיל הילדות
ובקרב נערים Æ¢בין המברכים¨ מירי זיו¨ מנכ¢ל
האגודה למלחמה בסרטן Æליום העיון הוזמנו
מומחים בעלי שם עולמי ונישאו הרצאות
מעשירות Æהפאנל הראשון נפתח בעדכון לגבי
פרוטוקול אירופאי מפי דר ßאודיל אוברלין ממכון
גוסטב רוסי בפאריז¨ צרפת Æפרופ ßיצחק מלר
מהמרכז הרפואי סוראסקי תל אביב¨ הרצה על
¢עקרונות ניתוחי אגן בקרב ילדים עם גידולים
בעצם ¨¢מדובר על סקירה של  ±±μילדים במשך
∏ ±שנה Æפרופ ßמרים בן הרוש הרצתה על
 PET-FDG/CT¢בילדים עם סרקומות חוזרותÆ¢
דר ßשפרה אש מהמרכז הרפואי שניידר הרצתה
בנושא ¢שינויים ודפוסים חוזרים בסרקומה
ע¢ש יואינג Æ¢הדיון השני נפתח בהרצאה בנושא
¢ברכיתרפיה בילדים ¢מפי דר ßכריסטיאן האיי
ממכון גוסטב רוסי בפאריז¨ צרפת Æעל הצד
האתי של הטיפול בסרקומות בילדים הרצה
פרופ ßאדוארד הלפרין מאוניברסיטת לואיסוויל
בארה¢ב Æבפאנל השלישי נערכו דיונים בנושא
חשיבות המעקב¨ יעילותן של תרופות חדישות
לטיפול בסרקומה וכן בנושא שימור הפוריות
בקרב חולות צעירותÆ

מפגש ∑∞∞≤ של המרכז לחקר ביולוגי
של הסרטן מטעם אוניברסיטת תל אביב
ובשיתוף האגודה למלחמה בסרטן
בסוף אפריל¨ במשך שלושה ימים¨ נערך מפגש
במעלות שאורגן על ידי אוניברסיטת תל אביב
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן¨ בו עסקו

בעדכונים וחידושים בנושא המחקר הביולוגי
של מחלות הסרטן Æהכנס חולק לחמישה מושבים
בהם ניתנו הרצאות רבות ומעשירות בנושא
הטיפול במחלת הסרטן¨ המנגנון של אונקוגנטיקה¨
אפידמיולוגיה¨ אבחנה ומניעה¨ בקרה על קצב
הגדילה ותכנון הטיפול¨ ובנושא התפתחות
גידולים וגדילה סרטנית Æפרופ ßאינה פאביאן
קיבלה את פרס נורית קדצקי וניתנה הרצאת
אורח מאת דר ßדורון ג ßלוואר בנושא ¢זיוף
באמנות Æ¢האגודה למלחמה בסרטן אפשרה
את השתתפות המתמחים ביום העיון Æמטרת
יום העיון הייתה לאפשר מפגש פורה ושיתוף
פעולה בין חוקרים וקלינאיםÆ

הכינוס השנתי של החברה הישראלית
לגינקולוגיה אונקולוגית והאיגוד
הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
בסוף אפריל נערך במלון דן אכדיה בהרצליה
הכינוס השנתי של החברה הישראלית לגינקולוגיה
אונקולוגית בראשות דר ßעמי פישמן ובשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן Æבמושב הפתיחה
ברכו פרופ ßאליעזר שלו¨ יו¢ר האיגוד הישראלי
לגינקולוגיה ומיילדות ומירי זיו¨ מנכ¢ל האגודה
למלחמה בסרטן Æבכנס ניתנו שלוש הרצאות אורח
מיוחדות∫ פרופ ßרוברט בריסטו מהמרכז הרפואי
גßון הופקינס בארה¢ב נשא הרצאה בנושא ¢תפקיד
הסרת רקמה במקרי סרטן שחלה אפיתליאלי חוזר¨¢
פרופ ßגßון דורבר נשא הרצאה בנושא ¢הביולוגיה
של זיהום בנגיף  ¨¢HPVופרופ ßמיכאל בוקמן ממרכז
פוקס צßייס לסרטן בארה¢ב¨ נשא הרצאה בנושא
¢נקודות מבט חדשניות בכימותרפיה לטיפול בסרטן
גינקואונקולוגי Æ¢לקראת סיום נערך שולחן עגול
בנושא ¢הטיפול בגיל מבוגר ≠ שיקולים מיוחדים
שיש לקחת בחשבון ¨¢הוצגו עבודות מקוריות
ונערכה קבלת פנים חגיגיתÆ

כנס טיפול פליאטיבי במרכז כוללני
לטיפול בסרטן במרכז הרפואי רמב¢ם
ובשיתוף האגודה למלחמה בסרטן
בתחילת חודש מאי נערך כנס שהתמקד בייחודו
של הטיפול הפליאטיבי במרכז הכוללני לטיפול

μμ

במחלות הסרטן Æהכנס התקיים במרכז הרפואי
רמב¢ם וחולק לשלושה מושבים שהתמקדו
בתחומים שונים הקשורים לטיפול הפליאטיביÆ
בפתיחת הכנס נשאו ברכות פרופ ßרפאל באייר¨
מנהל המרכז הרפואי רמב¢ם¨ פרופ ßרפאל קטן¨
מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי שיבא¨
מירי זיו¨ מנכ¢ל האגודה למלחמה בסרטן
ופרופ ßאברהם קוטן¨ יוזם הכינוס ומנהל המכון
האונקולוגי במרכז הרפואי רמב¢ם Æבכנס נכחו
ארבע מומחים ידועי שם מהמובילים בתחום
מחו¢ל¨ פרופ ßמיכאל ברדה¨ מהמכון לחקר
הסרטן ובית החולים רויאל מרסדן בבריטניה¨
פרופ ßבארי ר Æקסילט¨ יו¢ר ועדה לרפואה
אינטגרטיבית המרכז הרפואי ממוריאל סלואן≠
קיטרינג בניו≠יורק¨ פרופ ßנסה קויל¨ שירות
פליאטיבי וכאב¨ מחלקה נוירולוגית¨ המרכז הרפואי
ממוריאל סלואן קיטרינג בניו יורק ודר ßפיטר
האסר¨ פרופ ßלרפואה אנתרופוסופית המוסד
לרפואה משלימה  KIKOMהאוניברסיטה של ברן¨
שוויץ Æהכנס נערך באדיבות חב ßינסן≠סילגÆ

לראשונה∫ כנס לאומי למניעה ולגמילה
מעישון בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן ובשיתוף משרד הבריאות¨ קופות
החולים והעמותה הרפואית למניעה
וגמילה מעישון בישראל

∂μ

בסוף מאי בכפר המכביה ברמת גן נערך לראשונה
כנס לאומי למניעה ולגמילה מעישון במעמד שר
הבריאות¨ ח¢כ יעקב בן יזרי וח¢כ גלעד ארדןÆ
בפתיחת הכנס נשאו ברכות שר הבריאות¨
ח¢כ יעקב בן יזרי¨ ח¢כ גלעד ארדן¨ הגב ßמירי זיו¨
מנכ¢ל האגודה למלחמה בסרטן¨ דר ßאהוד קוקיה
מנכ¢ל מכבי שירותי בריאות¨ דר ßדורית וייס¨ מנהלת
אגף הסיעוד בחטיבת הקהילה שירותי בריאות
כללית ומר שמואל מועלם¨ המשנה למנכ¢ל
בקופת חולים מאוחדת Æדר ßיוסי עזורי¨ מהעמותה
הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראל
הרצה על ¢חשיבות הלכידות הלאומית במלחמה
בעישון ¢ופרופ ßפיטר האייק מאוניברסיטת
לונדון¨ אשר הגיע לכנס בסיוע האגודה למלחמה
בסרטן¨ העביר סדנה ¢על מרכזיות העישון אצל

חולה Æ¢לאחר הפסקה קצרה¨ הרצה פרופ ßמנפרד
גרין ראש המרכז לבקרת מחלות בהנחיית מר
יאיר עמיקם¨ סמנכ¢ל הסברה ויחסים בין לאומיים
במשרד הבריאות על אפידמיולוגיה של הרגלי
העישון בישראל Æבמקביל¨ ערכו משרד הבריאות
ומחלקת הסברה של האגודה למלחמה בסרטן
את מסיבת העיתונאים לרגל ¢יום ללא עישון¢
שצויין באותו היום והוגש דו¢ח שר הבריאות על
העישון בישראל Æלאחר מכן פוצלו המשתתפים
בכנס לשלושה מושבים¨ בהם נערכו סדנאות
מעשירות ומגוונות בנושאים שונים הקשורים
לעישון¨ למאבק בעישון ודרכי מניעה וגמילהÆ

יום עיון מטעם האגודה הישראלית
לפסיכואונקולוגיה
באמצע יוני התקיים בבית מטי¨ בית האגודה למלחמה
בסרטן יום עיון של האגודה לפסיכואונקולוגיה תחת
הכותרת∫ ¢אמנות וסרטן Æ¢גב ßרננה שוקרון≠גרין
ראש המרכז לספרות ילדים במכללת דוד ילין
הרצתה בנושא∫ ¢חברות¨ תקווה וסוף טוב ≠ ספרי
ילדים ונוער בנושא מחלת הסרטן ¨¢גב ßענת שפרן¨
מרצה לקולנוע¨ הרצתה על ¢משמעות החיים
לנוכח המוות ≠ הסרטן בראי הקולנוע על פי קטעי
סרטים מתוך ¢החיים בלעדי ¢ו¢שיחות נפש¢
והגב ßזיוה קורט מרצה ומדריכה בכירה במחלקת
החינוך במוזיאון ת¢א לאמנות הרצתה על ¢סרטן
≠ מבט אמנותי Æ¢בסיום יום העיון נערך פאנל
יוצרים על הסיפור האישי שביצירה¨ בהשתתפות
פרופ ßבועז טל¨ האמנית דנה זמלר והזמר
אוהד חיטמן ובהנחיית פרופ ßלאה ביידר מנהלת
השירות הפסיכואונקולוגי במכון שרת בהדסה עין
כרם ויו¢ר האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיהÆ
ביום העיון השתתפו מאות אנשי מקצוע מתחום
הפסיכואונקולוגיה¨ מכל רחבי הארץÆ

הכנס השנתי הרביעי למניעת סרטן של
המחלקה לרפואת המשפחה שרותי
בריאות כללית
באמצע יוני נערך ביוזמת דר ßיצחק דרזנר הכנס
השנתי הרביעי למניעת סרטן במתכונת ייחודית
של סדנאות אינטראקטיביות והוקדש לזכרה

דין וחשבון לשנת

∑∞∞≤
של דר ßאריקה הראל ז¢ל Æהכנס נערך ביוזמת
המחלקה לרפואת משפחה במחוז מרכז של
שירותי בריאות כללית¨ בחסות איגוד רופאי
המשפחה בישראל ובסיוע האגודה למלחמה
בסרטן Æבמהלך הכנס נערכו הסדנאות הבאות∫
¢האם יש גבולות לעבודת רופא המשפחה
ברפואה מונעת ¢øבהנחיית פרופ ßמÆוינגרטן¨ החוג
לרפואת המשפחה אוני ßתל אביב¨ ודר ßי Æיפה¨
המח ßלרפואת המשפחה המרכז הרפואי רבין¨
¢הפסקת עישון∫ גמילה על ידי רופא המשפחה
בעידן הטיפול התרופתי החדש ¢בהנחיית
דר ßי Æעזורי¨ היח ßלמחקרים קליניים במכבי
שירותי בריאות¨ ¢מקומה של הרפואה המשלימה
בטיפול בחולי סרטן ¢בהנחיית דר ßג Æעירון¨
רופא פנימי¨ הומיאופת ונטורופת¨ ¢איך לענות
לשאלות הקשות של חולי סרטן ומשפחותיהם¢ø
בהנחיית דר ßנ Æצßרני¨ המח ßהאונקולוגית¨ המרכז
הרפואי שערי צדק¨ ¢עדכון באמצעי הדמיה
במחלות ממאירות ¢בהנחיית דר ßמ Æפייבל¨ מכון
ההדמיה¨ היח ßהנוירולוגית המרכז הרפואי שיבא¨
¢פרידות ¨¢בהנחיית דר ßבÆפרלא¨ פסיכולוגית
קלינית¨ ¢כריתת שחלות בנשים נשאיות ≠ פתרון
פשוט ¢°øבהנחיית דר ßד Æקופרניק¨ מח ßנשים
המרכז הרפואי קפלן ופרופ ßא Æפרידמן¨ היחß
האונקוגנטית המרכז הרפואי שיבא¨ ¢המרקר¨
המקרה והרופא Æמקרים שמדגימים שימוש
מעודכן בסמני סרטן בהנחיית פרופ ßע Æשני¨
היח ßלגידולי מערכת העיכול¨ המרכז הרפואי
שיבא¨ ¢התמודדות הרופא עם מצוקת המטופל
והחולה בסרטן ומשפחתו ¢בהנחיית דר ßא Æמטלון¨
המח ßלרפואת המשפחה¨ המרכז הרפואי רבין¨
¢כאבים קשים מסרטן∫ האם רופא המשפחה יכול
בעצמו להתגבר על כאב מטופליו ¢øבהנחיית
דר ßי Æעולמי¨ המח ßלרפואת המשפחה שירותי
בריאות כללית¨ מ Æתורגßמן¨ שירותי בריאות כללית¨
מחוז מרכז¨ הוספיס בית אשדוד וב Æאוליגשוילי¨
היח ßהאונקולוגית¨ שירותי בריאות כללית מחוז
מרכז¨ ¢נגעי עור חשודים∫ איך להבדיל בין נגע
חשוד שצריך להפנות¨ לנגע שפיר ¢øבהנחיית
דר ßע Æפרומקין¨ לשעבר מנהל יח ßדרמטולוגית¨
המרכז הרפואי קפלן¨ ¢החולה הסופני בבית øכן

או לא ומתי ¢øכלים לרופא המשפחה ≠ החלטה
וטיפול ¢בהנחיית דר ßא Æאוברמן¨ המח ßלגריאטריה
שיקומית¨ המרכז הרפואי ע¢ש ברוך פדה¨ פוריה¨
הוספיס בית בעמקים¨ שירותי בריאות כללית¨
מחוז צפון Æבסיום הכנס נערך דיון פאנל בנושא
כריתת שד מניעתית בחולים נשאים∫ הקשיים¨
הדילמות והפתרונות בהנחיית דר ßי Æבר יוחאי¨
שרותי בריאות כללית מחוז מרכז ובהשתתפות∫
דר ßנÆאפרת ©בן ברוך®¨ מנהלת המכון האונקולוגי¨
המרכז הרפואי קפלן¨ דר ßמ Æשפלן¨ כירורג
פלסטי¨ המרכז הרפואי עתידים¨ א Æאיזנברג¨
אונקופסיכולוגית¨ המרכז הרפואי קפלן Æבשם
האגודה נשאה דברי ברכה הגב ßמירי זיו¨ מנכ¢ל
האגודה למלחמה בסרטןÆ

בסוף יוני בטקס חגיגי של האגודה
לרפואה ומשפט הוענק לפרופ ßיורם כהן¨
מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
סורוקה לשעבר ויו¢ר האיגוד האונקולוגי
בטקס רב רושם בסוף יוני הוענק לפרופ ßיורם כהן¨
יו¢ר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה ומנהל המכון
האונקולוגי לשעבר במרכז הרפואי סורוקה
בבאר שבע¨ שותף לדרך וחבר ועדה נאמן של
האגודה למלחמה בסרטן¨ פרס ¢אות המופת
לרופא ∑∞∞≤ ¢של האגודה לרפואה ומשפטÆ
¢אות המופת לרופא ¢מוענק זו השנה ה≠∞≤
במטרה לעודד קשר ייחודי בין הרופא לחולים
ולבני המשפחה¨ קשר המושתת על יחס אישי¨
אנושי וייחודי מעבר לרמה המקצועיתÆ
פרופ ßכהן נולד בשנת ∑≥ ±πלאב פעיל בארגונים
חברתיים¨ שירת בצה¢ל בנח¢ל ולאחר מכן בחיל
הרפואה Æבעת לימודי הרפואה הושפע עמוקות
מתחום האונקולוגיה והחל להתעניין במחלת
הסרטן Æלאחר סיום לימודיו נשא לאישה את חנה¨
שליוותה אותו במשך  ¥±שנה¨ ונפטרה ממחלת
הסרטן Æב≠ ¨±π∏μכאשר נפתח המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי רמב¢ם בהנהלת פרופ ßרובינזון
©כיום יו¢ר האגודה למלחמה בסרטן®¨ היה פרופß
כהן סגן מנהל המחלקה¨ מנהל יחידה לטיפול
יום וכן הקים את שרות הלימפומה ושימש יועץ
למספר בתי חולים בצפון הארץ Æב≠ ±π∏μעבר

∑μ

עם משפחתו לצורך הקמת המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי סורוקה Æכאות הוקרה על הקמת
שרות הסרטן בדרום קיבל פרופ ßכהן את אות
יקיר העיר באר שבע בשנת ∂Æ±ππ
פרופ ßכהן¨ יו¢ר האיגוד לאונקולוגיה קלינית
ורדיותרפיה מזה שבע שנים¨ כיהן באגודה
למלחמה בסרטן כיו¢ר ועדת מחשוב ומעקב
במשך ∞ ±שנים¨ במסגרתה סייע בהטמעת
טופס קבלה אחיד ברוב היחידות והמכונים
לאונקולוגיה בארץ וכן חבר קבע בוועדות העדכון
שלה¨ כגון גילוי מוקדם והועדה המייעצת לנושא
מסרטנים סביבתיים Æפרופ ßיורם כהן חבר גם
בחבר הנאמנים של האגודה למלחמה בסרטןÆ
ברכותינו על קבלת הפרסÆ

הועידה השנתית הראשונה לאתגרים
טיפוליים במחלת הסרטן

∏μ

ביוני התקיימה הועידה השנתית הראשונה
לאתגרים טיפוליים במחלת הסרטן שאורגנה
על ידי  Medical Expoמבית מגזין ÆMedical
הועידה עסקה במגוון נושאים והיבטים בתחום
אתגרי הטיפול במחלת הסרטן¨ תוך שימת
הדגש על אפשרויות מניעה¨ התאמת הטיפול
למטופל בצורה מיטבית וחידושים ועדכונים
בטיפול הרפואי Æדר ßאילון אייזנברג¨ מנהל
היחידה לשיכוך כאב במרכז הרפואי רמב¢ם
הרצה על ¢כאבים עצביים בחולי סרטן¨¢
דר ßליאור שושן≠גוטמן¨ מנהלת טבע≠טסט
הרצתה על ¢התאמת טיפול אישי לחולה¨¢
דר ßיצחק ברלוביץ¨ מנהל המרכז הרפואי
וולפסון הרצה על ¢היבטים בכלכלה רפואית¢
ופרופ ßדן אדרקה¨ מנהל היחידה לגידולי
דרכי העיכול במרכז הרפואי שיבא הרצה על
¢עדכונים בטיפולים ביולוגיים בסרטן המעי
הגס Æ¢לאחר מכן חולק הכינוס לשני מושבים
בהם ניתנו הרצאות נבחרות בתחומים שונים
של הטיפול במחלות הסרטן Æלאחר מכן¨
השתתפה מירי זיו¨ מנכ¢ל האגודה למלחמה
בסרטן¨ בפאנל משותף בהנחיית פרופ ßברוך
קליין¨ מנהל המכון האונקולוגי מאיר בכפר סבא
ויו¢ר הכינוס¨ יחד עם פרופ ßמשה ענבר¨ מנהל

המערך האונקולוגי במרכז הרפואי סוראסקי¨
פרופ ßרפאל קטן¨ מנהל המערך האונקולוגי
במרכז הרפואי ע¢ש שיבא¨ ופרופ ßעדי שני¨
היחידה לגידולי מערכת העיכול במרכז הרפואי
שיבא שעסק בנושא ¢האם יש לתת לחולה
תרופות יקרות שאינן מצילות¨ אך מאריכות
חייםÆ¢ø

מפגש הקיץ של החברה הישראלית
לגינקולוגיה אונקולוגית והאיגוד
הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
בסוף יוני התקיים בבית מטי¨ בית האגודה למלחמה
בסרטן¨ מפגש הקיץ של החברה הישראלית
לגינקולוגיה אונקולוגית והאיגוד הישראלי
למיילדות וגינקולוגיה Æהמפגש התמקד בנושא
¢הטיפול הגינקו≠אונקולוגי∫ סיבוכים אפשריים¢
בהנחיית דר ßאילן ברוכים¨ מהמרכז הרפואי מאירÆ
את המושב הראשון פתחה דר ßתמר ספרא¨
מהמרכז הרפואי תל אביב¨ שהרצתה על
¢נאוטרופניה ≠ מתי לטפל בגורמי גדילה¨¢
לאחריה דר ßמרטין אליס על ¢הגישה לאנמיה
בעקבות טיפול כימי ¨¢ופרופ ßעוזי בלר הרצה על
¢סיבוכים של לימפדנקטומיה אגנית Æ¢במושב
השני הרצו פרופ ßאמנון בזßזßינסקי על ¢טיפול
הורמונלי חליפי לאחר טיפול בממאירויות הרחם¨
השחלות¨ השד וצוואר הרחם ¢ודר ßצחי בן ציון
הרצה על ¢הפרעות בתפקוד מיני אצל חולות
גינקואונקולוגיות Æ¢המפגש נערך באדיבות חבß
רוש פרמצבטיקה ישראל בע¢מÆ

יום עיון בנושא ¢מניעה מחלות
אונקולוגיות ¢עבור עולים חדשים
בשפה רוסית
בסוף יוני נערך יום עיון בנושא ¢מניעת מחלות
אונקולוגיות ¢עבור עולים חדשים בשפה הרוסיתÆ
כ≠•∞≥ מתושבי קרית גת הינם עולים חדשים
מבריה¢מ לשעבר Æביום העיון נדונו הנושאים
הבאים∫ מניעה וגילוי מוקדם של סרטן השד¨
מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס¨
בעיות אורולוגיות ≠ סרטן הערמונית¨ ארגון
של מערכת הבריאות בישראל ובעיות עם

דין וחשבון לשנת

∑∞∞≤
הבריאות של עולים Æהרצו דר ßאלכס אסטרלית¨
דר ßיורם חייטר¨ דר ßולרי טימנר¨ דר ßסמיון
שפירו ודר ßלאוניד קרצßון Æבנאום ברכה פנה
לבאי יום עיון מ¢מ ראש העיר קרית גת¨ מר
יעקב אפרימוב Æאת הפגישה פתח מנהל של
מרכז לבריאות העולים דר ßסמיון שפירו Æהוא
הציג את מומחים וסיפר על עבודה משותפת
של מרכז בריאות לעולים והאגודה למלחמה
בסרטן בפרויקט ¢מניעה וגילוי מוקדם של
מחלות סרטן למען עולים מבריה¢מ לשעברÆ¢
לאחר הרצאות¨ הרופאים הקדישו תשומת לב
רבה לכל מי שרצה לדון בבעיותיו באופן פרטיÆ
המתכנסים בפגישה עולים חדשים ביקשו
להמשיך פגישות אלו עם רופאים בנושאים
אלו ובנושאים נוספיםÆ

יום עיון לרופאי המשפחה בישראל
בנושא חידושים ועדכונים בנושא סרטן
השד וסרטן הערמונית
באמצע אוקטובר מתוכנן יום עיון במתכונת
מיוחדת¨ המיועד לרופאי משפחה בנושא עדכונים
בסרטן השד וסרטן הערמונית ובדומה להצלחת
יום העיון שנערך לפני כשנתיים באותה מתכונת¨
צפויים להשתתף בו מאות רופאי משפחהÆ
יום העיון יתקיים ביוזמת האגודה למלחמה
בסרטן ובחסות האיגוד לאונקולוגיה קלינית
ורדיותרפיה¨ האיגוד לרפואת משפחה¨ החברה
הישראלית למחלות שד¨ האיגוד לכירורגיה
אונקולוגית ואיגוד האורולוגים הישראלי Æאת
יום העיון מארגנת חב Medical Expo ßמבית
מגזין ÆMedical

μπ

הדרכה מקצועית
£

£

£

לאור העובדה שנתונים מדויקים ומסקנות
ראויות מתקבלים ממחקרים הנעשים בהיקפים
גדולים¨ מעודדת האגודה השתתפות מרכזים
בארץ במחקרים קליניים בינלאומיים¨ הנעשים
בחסות ה≠ ®EORTCארגון אירופאי העוסק
במחקר וטיפול בסרטן® Æכזרוע של פרוייקט
גדול¨ חלה על המרכזים המשתתפים במחקרים
הקליניים ביקורת ובקרת איכות ברמה גבוההÆ
פרופ ßא Æקוטן הינו חבר ועדת ההיגוי של קבוצת
רדיותרפיה ב≠ ÆEORTCגם השנה¨ האגודה
ממשיכה לתמוך בהשתתפות המחלקות
האונקולוגיות בקבוצת הרדיותרפיה של
ה≠ EROTCבמטרה לעודד את השתתפותם
במחקרים קליניים כלל אירופאייםÆ
האגודה תומכת בהשתתפות תלמידי מחקר
ומתמחים בכינוס השנתי של המרכז לחקר
הביולוגיה של הסרטןÆ
האגודה מממנת רכישה של ספרות מקצועית
וכתבי עת מדעיים למכונים האונקולוגיים
במרכזים הרפואיים ברחבי הארץ Æבזכות
פרויקט זה¨ עומד לרשות אנשי המקצוע המידע
החדש והמעודכן ביותר Æכמו כן¨ עומד לרשות
אנשי המקצוע מרכז המידע של האגודה בו
ניתן לערוך חיפוש במאגרי מידע ממוחשבים
בינלאומייםÆ

£

£

מענק נסיעה להשתלמויות ארוכות
£

£

£

£

פרויקט קליני ∑∞∞≤
האגודה ממשיכה לממן גם השנה מענקים
לביצוע פרוייקט מחקר בסיסי¨ או קליני¨
למתמחים באונקולוגיה¨ במסגרת המכונים
האונקולוגיים¨ כדי לעודד פעילות מחקרית
במחלקהÆ

∞∂

מקבלי המלגות לשנה זו הם∫
 £דר ßגרדנר טל¨ המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי שערי צדק בירושלים¨ אשר יסקור
במסגרת הפרוייקט את התוצאות בטיפול
הכימי בהישנות של סרטן השחלה על בסיס
התרופה ÆDoxil

דר ßנועה צßוררו¨ המכון האונקולוגי מרכז
רפואי רבין קמפוס בילינסון פתח תקווה¨
למימון מחקר קליני בחולים עם סרטן גרורתי
לכבדÆ
לדר ßיעקב לורנס¨ המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי ע¢ש שיבא בתל השומר¨ בנושא∫
ה≠Æ¢Metabolic Syndrome¢

£

£

דר ßאריה גולדין מח ßאÆאÆג Æמרכז רפואי
רמב¢ם נסיעה להשתלמות ארוכה במחלות
אÆאÆג Æובמיוחד בגידולי ראש וצוואר בטורונטו¨
קנדה לתקופה שבין יולי ∑∞∞≤ ≠ יוני Æ≤∞∞π
דר ßישי עופרן מח ßהמטולוגית והשתלת מח≠
עצם בי¢ח רמב¢ם נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא השתלות מח≠עצם ביחידת השתלות
מח≠עצם של אוניברסיטת הרווארד במרכז
הסרטן ע¢ש דנה≠פרבר בבוסטון¨ ארה¢ב לתקופה
שבין פברואר ∑∞∞≤ ≠ פברואר Æ≤∞∞π
דר ßשי אליצור מח ßנשים ויולדות מרכז
רפואי שיבא נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא שימור פריון בחולות סרטן ביחידת
הפריון של אוניברסיטת מקגיל מונטריאול¨
קנדה לתקופה שבין ספטמבר ∂∞∞≤ ≠ אוגוסט
∏∞∞≤Æ
דר ßברק בר זכאי מח ßכירורגית ב ßוהשתלות
מרכז רפואי שיבא נסיעה להשתלמות ארוכה
להתמחות בתחום כירורגיה הפטובילארית
קונבנציונאלית ולפרסקופית¨ בפריז לתקופה
שבין מאי ∑∞∞≤ ≠ מאי ∏∞∞≤Æ
דר ßמשה גת מח ßלהמטולוגיה בי¢ח הדסה
עין כרם נסיעה להשתלמות ארוכה בעבודת
מעבדה בביולוגיה מולקולארית שמתקיימת
בבוסטון¨ ארה¢ב מאוגוסט ∑∞∞≤ ≠ אוגוסט
Æ≤∞∞π
דר ßמיכל מקל מח ßכירורגית א ßבי¢ח רמב¢ם
נסיעה להשתלמות ארוכה בכירורגיה אנדוקרינית
שמתקיימת בבוסטון¨ ארה¢ב מיולי ∑∞∞≤ ≠ יוני
∏∞∞≤Æ

דין וחשבון לשנת

∑∞∞≤
£

דר ßירון ארליך מח ßאורולוגית מרכז רפואי
רבין מרכז דוידוף נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא אורולוגיה אונקולוגית באינדיאנה
ארה¢ב¨ מיולי ∑∞∞≤ ≠ יוני Æ≤∞∞π

הזמנת מרצה אורח
£

£

£

£

£

ביוזמת דר ßיחיאל זיו¨ יו¢ר החברה
הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום¨
ופרופ ßש Æשניבאום¨ יו¢ר החברה הישראלית
לכירורגיה אונקולוגית הוזמן פרופ ßויקטור פזיו
מקליבלנד קליניק¨ ארה¢ב להרצות בכנס
המשותף של החברה הישראלית לכירורגיה
של הקולון והרקטום¨ החברה הישראלית
לכירורגיה אונקולוגית והחברה לאורוגניקולוגיה
שהתקיים בדצמבר ∂∞∞≤Æ
ביוזמתו של דר ßיצחק יניב¨ מנהל המערך
ההמטו≠אונקולוגי במרכז שניידר לרפואת
ילדים הוזמנה פרופ ßפמלה הינדס מארה¢ב
להרצות בכנס של טיפול כוללני בילדים חולי
סרטן שהתקיים במרכז שניידר לרפואת ילדים
בינואר ∑∞∞≤Æ
ביוזמת פרופ ßביאטריס ליפשיץ≠מרסר¨
מנהלת המח ßלפתולוגיה מרכז רפואי סוראסקי¨
הוזמן פרופ ßאלברט סינגר מאנגליה להרצות
בסדנא בנושא ציטולוגיה שהתקיים בפברואר
∑∞∞≤Æ
ביוזמתו של דר ßשי יזרעאלי¨ הוזמנו
פרופ ßמייק קשטן¨ מנהל ביה¢ח למחלות
ממאירות של ילדים בממפיס¨ טנסי
ופרופ ßטוני גרין¨ מנהל המח ßההמטולוגית
באוניברסיטת קיימברידג ßבאנגליה להרצות
ביום עיון לזכרה של פרופ ßברכה רמות
שהתקיים בפברואר במרכז הרפואי שיבאÆ
ביוזמת דר ßנילי רמו¨ יו¢ר האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ואונקולוגית ילדים הוזמנו דר ßסוזן כהן¨
מאוניברסיטת שיקגו ודר ßוון סטקלברג מגרמניה¨
ראש הפרוטוקול האירופאי לרלפס לויקמיה
בילדים להרצות בכנס השנתי של האיגוד
הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגית ילדים
שהתקיים בקיבוץ הגושרים במרץ ∑∞∞≤Æ

£

£

£

£

£

ביוזמתו של פרופ ßברוך שפיץ¨ מח ßכירורגית בß
מרכז רפואי מאיר הוזמן דר ßמרקו מריה ליריסי
מאיטליה להרצות בכנס השנתי של כירורגיה
לפרסקופית שהתקיים במרץ ∑∞∞≤Æ
ביוזמת דר ßניר נתנזון מנהל מרפאת נגעים
פיגמנטרים ודר ßהנרי טראו¨ מנהל מח ßעור
במרכז הרפואי שיבא¨ הוזמן דר ßסקוט מנזיס
מסידני אוסטרליה להרצות בקורס בנושא
דרמוסקופיה שהתקיים במלון דניאל בהרצליה
באפריל ∑∞∞≤Æ
ביוזמתו של דר ßעמית רותם¨ מהעמותה
למניעה וגמילה מעישון בישראל ומנהל המרכז
למניעה וגמילה מעישון¨ החטיבה לבריאות
בקהילה הפקולטה למדעי הבריאות באוני ßבן
גוריון בנגב¨ הוזמן פרופ ßפטר האגßק¨ פרופß
לפסיכולוגיה ומנהל המרכז להגנה בפני נזקי
הטבק באוני ßלונדון להרצות בכנס הלאומי
לגמילה מעישון שהתקיים בסוף מאי ∑∞∞≤
בכפר המכביה ©עוד על הכנס בפרק ¢ימי עיון
וכנסים מקצועייםÆ®¢
ביוזמתם של פרופ ßשמואל שפירא¨ מנהל ביה¢ס
לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית
והדסה וסמנכ¢ל הדסה¨ וד¢ר רוני שטרקשל
הוזמן דר ßגלן קול האחראי על האסטרטגיה
של קידום בריאות במשרד לעישון ובריאות
של המרכז לבקרת מחלות ומניעתן באטלנטה¨
ארה¢ב להעברת סדנה בנושא תוכנה לפיתוח
תוכניות למניעת עישון שהתקיים בסוף יוני
∑∞∞≤Æ
ביוזמתו של פרופ ßא Æמלברגר הוזמן פרופß
לוקאס בובנדורף משוויצריה להרצות בקורס
מתקדם לציטולוגיה שהתקיים בחודש ספטמבר
∑∞∞≤

תמיכה בכנסים מקצועיים
£

לבקשתו של דר ßיצחק דרזנר סייעה האגודה
במימון הכנסים השנתיים השלישי והרביעי
לסדנאות למניעת תחלואה ותמותה מסרטן
לרופאי משפחה Æהשלישי התקיים במאי
∑∞∞≤ במכון ויצמן והרביעי התקיים בסוף יוני

∂±

£

£

בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה בנס ציונה
©פירוט בפרק ¢ימי עיון וכנסים מקצועייםÆ®¢
לבקשתה של פרופ ßעדית בן ברוך¨ ראש המרכז
לחקר הביולוגיה של הסרטן¨ אוניברסיטת
תל≠אביב סייעה האגודה במימון הכנס של המרכז
לחקר הביולוגיה של הסרטן שהתקיים ביוני
∑∞∞≤ במלון ¢הסיינדה ביער ¢הסמוך למעלות
©פירוט בפרק ¢ימי עיון וכנסים מקצועייםÆ®¢
לבקשתו של דר ßתומס שפיצר¨ החברה
הישראלית לכירורגיה ואונקולוגיה של הראש
והצוואר¨ מח ßלניתוחי צוואר וראש¨ מרכז
רפואי רבין בפתח תקווה תמכה האגודה בכנס
החברה הישראלית לכירורגיה ואונקולוגיה של
הראש והצוואר שיתקיים בנובמבר ∑∞∞≤Æ

מענקים לנסיעות לכנסים
והשתלמויות בחו¢ל
£

£

£

£

£

דר ßמרק שילקרודט¨ מכון אונקולוגי המרכז
הרפואי רמב¢ם¨ נסיעה להשתלמות במחקר
בסיסי קליניÆ
דר ßאביגד סמדר מח ßלהמטו≠אונקולוגיה
מרכז שניידר לרפואת ילדים¨ נסיעה לכנס
בנושא טיפול  BFMבלויקמיה שהתקיים בחודש
מאי ∑∞∞≤ בבלגיהÆ
דר ßאונגר לאה¨ המח ßלרפואת המשפחה
מכון אונקולוגי מרכז רפואי לין¨ נסיעה לכנס
בנושא רפואה פליאטיבית שיתקיים בבודפשט¨
הונגריה בחודש יוני ∑∞∞≤Æ
דר ßבר≠דרומא רחל¨ לסדנא בנושא ברכיתרפיה
בתלת מימד לסרטן צוואר הרחם ´ כנס ESTRO
לברכיתרפיה שהתקיים בצרפת בחודש מאי
∑∞∞≤Æ
הורן גלית¨ המח ßלחקר התא ואימונולוגיה
אוניברסיטת ת¢א¨ נסיעה לכנס בנושא∫ Tumor
Microenvironment Progression, Therapy
 and Preventionשהתקיים בפירנצה¨ איטליה

≤∂

£

בחודש מרץ ∑∞∞≤Æ
יום טוב גולן אורלי¨ היחידה להשתלות
מח עצם מרכז רפואי שיבא¨ נסיעה לכנס

£

£

 EBMTשהתקיים בליאון¨ צרפת בחודש מרץ
∑∞∞≤Æ
ווין שרון¨ שירותי בריאות כללית מחוז שרון≠
שומרון¨ נסיעה לכנס  EAPCבנושא טיפול
תומך ≠ פליאטיבי שיתקיים בהונגריה בחודש
יוני ∑∞∞≤Æ
דר ßיוסיפוביץ עדי¨ המכון לפתולוגיה מרכז
רפואי שיבא¨ נסיעה לקורס בנושא עידכונים
ובעיות בפתולוגיה של השד שיתקיים בחודש
יוני ∑∞∞≤ בשיקגו¨ ארה¢בÆ

£

דר ßילון מיכל¨ מח ßהמטו≠אונקולוגיה ילדים
מרכז רפואי שיבא¨ נסיעה להשתלמות בנושא
גידולי מוח שהתקיימה בטורונטו¨ קנדה ביולי≠
אוגוסט ∑∞∞≤Æ
מנחל זßאנה¨ מח ßאונקולוגית מרכז רפואי
שיבא¨ נסיעה לכנס בנושא רדיוכירורגיה
שהתקיים בחודש יולי ∑∞∞≤ בסן≠פרנסיסקו¨
ארה¢בÆ

£

מקסימובה אנה¨ מח ßלהשתלות מח עצם
מרכז רפואי רמב¢ם¨ נסיעה לכנס
שהתקיים בצרפת בחודש מרץ ∑∞∞≤Æ

£

משמן דוד¨ מח ßאורולוגית מרכז רפואי רבין
קמפוס בילינסון¨ נסיעה לכנס מדעי של
ה≠Society of Urologic Nurses and Associates
) of USA (SUNAשהתקיים בחודש אפריל
∑∞∞≤ בקולורדו¨ ארה¢בÆ

£

דר ßפוד דורית¨ החוג לסיעוד אוניברסיטת
חיפה¨ בקשה לקבלת מענק נסיעה לכנס
חוקרים של ה≠ Oncology Nursing Society
שהתקיים בהוליווד¨ ארה¢ב בחודש פברואר
∑∞∞≤Æ
קודמן יונה¨ מח ßהמטו≠אונקולוגית מרכז
שניידר לרפואת ילדים¨ נסיעה לכנס EBMT
שהתקיים בצרפת בחודש מרץ ∑∞∞≤Æ

£

דר ßקרוטמן ינאי¨ מח ßלרדיותרפיה מרכז
דוידוף מרכז רפואי רבין¨ נסיעה לקורס
בפיזיקה של רדיותרפיה שהתקיים בבודפשט¨
הונגריה בחודש מאי ∑∞∞≤Æ

£

EBMT

£
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∑∞∞≤
£

£

£

£

דר ßרובינק תמי¨ מכון אונקולוגי מרכז רפואי
שיבא¨ נסיעה לכנס השנתי של האיגוד
האמריקאי לחקר הסרטן  AACRשהתקיים
בחודש אפריל בלוס≠אנגßלס ארה¢בÆ
רווה יפעת¨ שירותי בריאות כללית מחוז
שרון≠שומרון¨ נסיעה לכנס  EAPCבנושא
טיפול תומך ≠ פליאטיבי שיתקיים בהונגריה
בחודש יוני ∑∞∞≤Æ
דר ßרויזמן יצחק¨ חיפה¨ נסיעה לכנס בנושא
עידכונים בטיפול בסרטן שד דלקתי שיתקיים
בחודש אוקטובר ∑∞∞≤ באיטליהÆ
דר ßשטיין ירמיהו מנהל יחידת השתלות מח
עצם מרכז שניידר לרפואת ילדים¨ נסיעה
לכנס  BFMעל לויקמיות בילדים שהתקיים
בחודש מאי ∑∞∞≤ בבלגיהÆ

מלגות קיץ
האגודה ממשיכה בפרויקט מלגות קיץ לסטודנטים
לרפואה במסגרת המכונים האונקולוגיים Æמקבלי
המלגות לשנה זו הם∫

£

£

£

£

חגי ליגומסקי¨ המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי ע¢ש שיבא בתל השומר
דועא עכאשה¨ המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב¢ם
קורנית רשפון¨ המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב¢ם
תמר שמש¨ המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
שערי צדק

קורס קיץ בוינה
מלגות קיץ למטרת השתתפות בקורס קיץ
לסטודנטים לרפואה בתחום האונקולוגיה¨ שהתקיים
בוינה¨ אוסטריה ביולי ∑∞∞≤ מטעם ארגון הבריאות
הבינלאומי¨ ה≠ ¨WHOהוענקו מטעם האגודה
למלחמה בסרטן לאדם דלאל¨ מהאוניברסיטה
העברית בירושלים¨ אמיר הדני¨ מאוניברסיטת תל
אביב¨ יגאל קושניר¨ מהטכניון בחיפה¨ ועמית שלו¨
מאוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע Æהקורס המיוחד
נערך במטרה לחשוף את הסטודנטים לרפואה
לתחום האונקולוגיה ולהעניק חיזוק נוסף להוראת
האונקולוגיה במסגרת בתי הספר לרפואהÆ

רשמים מפי אדם דלאל¨ אחד המתמחים שנסעו מטעם האגודה למלחמה
בסרטן לקורס קיץ למתמחים בוינה
¢קורס הקיץ בו השתתפנו היה מעניין
מאוד מבחינה לימודית¨ מושקע ומתוכנן¨
וסבין¨ הרופאה האחראית ©מומחית
לרדיותרפיה®¨ ללא ספק השקיעה הרבה כדי
ליצור תוכנית איכותית עם מיטב המרצים
שיש בנושאים האונקולוגיים ב≠© AKHבית
החולים בו התארחנו בוינה®Æ
הנושאים היו מגוונים ומקיפים¨ החל
מהאספקטים הרפואיים הכי חדישים ועד
לפסיכו≠אונקולוגיה¨ משחקי תפקידים¨
הצגות מקרים אונקולוגיים¨ ואפילו מעט
מחקר בסיסי באונקולוגיה ≠ בהחלט

דר ßסבין פרום¨ אחת המארגנות¨ מנהל מחלקת רדיותרפיה
©המחלקה שאירחה את הסטודנטים® ב≠≠ AKH
פרופ ßריכרד פוטר¨ והסטודנטים הישראלים

≥∂

השאיר טעם של עוד לרצות לדעת
ולהתעסק עם אונקולוגיה ועם חולים
אונקולוגיים בעתיד°
גם מבחינת התוכנית החברתית הושקעה
לא פחות מחשבה¨ החל מהפרטים
הכי קטנים¨ כדי להבטיח שנבלה¨ וכאן
מגיעה התודה לסבין ולכל העוזרים שלה¨
הסטודנטים האוסטרים המארחים¨ שעשו
עבודה פנטסטית°°°°
לכל זה מתווספת העובדה שהמשלחת שלנו
≠ אמיר¨יגאל¨ עמית ואני¨ ללא ספק ייצגנו
את ישראל בכבוד רב Æאמיר זכה בפרס
הפוסטר שהם מעניקים שם על עבודתו
שעסקה בהשפעות ארוכות התווך של
הטיפול הקרינתי שניתן לחולי גזזת ¨
ומעבר לזה כל המעורבות האקדמית
של המשתתפים הישראלים הייתה
מכובדת מאוד Æגם בצד החברתי אפשר
לומר שהיינו די בולטים¨ וזכינו ללא מעט
שבחים מסבין על מעורבותנו הפעילהÆ
גם המשתתפים האחרים¨ שהגיעו מרחבי
העולם¨ היו נחמדים מאוד וכיף היה לבלות
איתם את הזמן הזה ביחדÆ
זו ללא ספק חוויה ייחודית וזכות יוצאת
דופן להשתתף בפורום שכזה Æזה המקום
להודות לכם¨ האגודה למלחמה בסרטן¨
על הזכות שהעניקה לנו ©ואני בטוח
שאני מדבר גם בשם שאר החברים שלי®
להשתתף בקורס הקיץ שתרם לי אישית

חברי המשלחת לצד הצגות הפוסטרים שלהם

לא מעט¨ מבחינה מקצועית רפואית וללא
ספק פתח כיוונים חדשים של מחשבה
בקשר להתמחות עתידית באונקולוגיה¨
ובכל מקרה¨ הסיר הרבה חששות קיימים
וטבעיים בטיפול בחולים אונקולוגייםÆ
תודה על כל העזרה¨ על היחס החם¨ ועל
הזכות הגדולה שנתתם לנו¨ אני מקווה
שהפורום המצויין הזה ימשיך לפעול
ושהאגודה תמשיך לתמוך בו Æיש לי אפילו
מחשבות על אולי באחד הימים לקיים
אותו בישראל© ÆÆÆÆמחשבות משותפות לי
ולמארגנים האוסטרים ¨®ÆÆÆמי יודע¢ÆÆÆ

∂¥

אמיר מקבל את הפרס

אדם דלאל
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∑∞∞≤
פרסים
האגודה למלחמה בסרטן העניקה גם השנה
פרסים שנתיים לרופאיםØות ולאחיות המטפלים
בחולי סרטן והמגלים מקצועיות בתחום
הטיפול בחולים¨ תוך הצטיינות ביחסי אנוש
עם מטופליהם Æבחירת הזוכים נעשית על ידי
האיגודים המקצועיים הרלוונטיים והפרס מוענק
להם במסגרת הכינוס השנתי של האיגודÆ
להלן שמות הזוכים בפרסי האגודה לשנת
∑∞∞≤∫
£

האיגוד הישראלי להמטו≠אונקולוגית ילדים∫
דר ßגיל גלעד¨ מרכז שניידר לרפואת ילדים

£

האיגוד הישראלי להמטולוגיה ועירויי דם∫
דר ßילנה ריבקובסקי¨ מרכז רפואי שיבא¨
תל השומר

£

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי
בישראל∫
שני פרסים לקידום הסיעוד באמצעות מחקר
הוענקו ל∫
™ גב ßנינה שקליאר¨ מרכז רפואי שיבא¨
תל השומר
™ גב ßאלומה סקעת¨ מרכז רפואי שיבא¨
תל השומר

פרס לפיתוח השירות לקבוצות חולי סרטן
הוענק ל∫
 £גב ßרונית וינטראוב¨ מחלקה המטואונקולוגית
ילדיםÆ

∂μ

כינוסים בינלאומיים
מפגש ה≠ C Changeוטקס החלפת
ראש ה≠ NCIבארה“ב
באוקטובר ∂∞∞≤ הוזמנה מירי זיו¨ מנכ“ל האגודה
למלחמה בסרטן לוושינגטון¨ לטקס החלפת התפקיד
של ראש ה≠© NCIארגון הסרטן האמריקאי® בארה“בÆ
בטקס התקיימה השבעת ראש ה≠ NCIהחדש
דר‘ נידרהוברט על ידי שר הבריאות האמריקאי¨
שהתחלף עם דר‘ אנדי אשנבך המכהן כיום כראש
ה≠ ÆFDAלמחרת הוזמנה מירי למפגש ה≠ C Change
בהשתתפותם ובראשותם של נשיא ארה“ב לשעבר¨
ג‘ורג‘ בוש האב ורעייתו ברברה Æבמפגש זה נכחו
כ≠∞∞ ±אישי ציבור¨ חוקרים¨ רופאים¨ אנשי מקצוע
מכובדים ונציגי אגודות מובילות בארה“ב¨ הפועלים
יחד לקידום המאבק במחלות הסרטןÆ

קורס הכשרה לעידוד והעצמה
בתחום סרטן השד באירופה
מטעם הקואליציה האירופאית
למאבק בסרטן השד
בתחילת נובמבר ∂∞∞≤ התקיים במילאנו
שבאיטליה קורס הכשרה מיוחד בתחום
סרטן השד מטעם אירופה דונה¨ הקואליציה
האירופאית למאבק בסרטן השד את האגודה
למלחמה בסרטן ייצגו מתנדבות ¢יד להחלמה¢
אורנה קלרון ונורית גיל Æבקורס נכחו נציגות
רבות מכל רחבי אירופה אשר זכו להשתתף
בסדנאות מקצועיות¨ מעשירות ומרתקות רבות
בנושא מחלת סרטן השדÆ

רשמים מהשתתפותה של מירי זיו¨ מנכ“ל האגודה למלחמה בסרטן בישראל
בכינוס ה≠ Centennialשל האגודה האמריקאית לחקר הסרטן¨ ה≠ ¨AACR
ותוכנית ה≠ Scientist-Survivorשהתקיימה במסגרתוÆ

∂∂

”במהלך  ≤¥שנות פעילותי במאבק במחלות
הסרטן במסגרת האגודה למלחמה בסרטן
בישראל¨ השתתפתי בכינוסים רבים מאד Æכינוס
ה≠ Centennialשל ה≠ AACRשהייתה לי הזכות
להשתתף בו¨ באפריל ∑∞∞≤ בלוס≠אנג‘לס¨
היה הראשון בו השתתפתי במסגרת ארגון
חשוב ומרשים זה Æזכות מיוחדת הייתה
לי להשתתף במסגרתו בתוכנית מיוחדתÆ
 Scientist-Survivorהתוכנית נועדה לחולים¨ בני
משפחה של חולים ופעילים השותפים למאבק
במחלות הסרטן Æהתוכנית¨ שאורגנה ביעילות
ומקצועיות רבה ע“י  Gwen Darienוצוותה¨
ו≠ ¨Dr. Anna Barkerשלמרות תפקידה הרם
והחשוב כסגנית ראש ה≠ ¨NCIמהווה דמות
דומיננטית בתוכנית¨ וניכר שהיא משקיעה
מחשבה¨ זמן ואנרגיה בתוכנית ובהפעלתהÆ
במסגרת התוכנית ניתנה הכוונה ע“י צוות
המורכב מאנשי מחקר מנוסים ומעולים¨ שהנחו
איך לנווט בכינוס העצום¨ ניתנו הרצאות של

מיטב אנשי המקצוע בפורום המצומצם של
המשתתפים בתוכנית¨ המאפשר אינטראקציה
אמיתית ודיון עם המומחים Æבכינוס עצמו¨
ההרצאות במליאה היו מעולות¨ מרתקות
ומעוררות מחשבה Æכך למשל¨ Dr. R. DePinho
הדגיש את חשיבות הקשר בין הזדקנות לבין
התפתחות מחלות הסרטן Æלדעתו¨ העתיד
מבטיח¨ אך יש צורך לשנות ולשפר כדי
להפוך את הסרטן ”להיסטוריה“ Æלשם כך יש
לפעול ברמה הקונספטואלית ©®conceptual
והארגונית כאחד © ®organizationalולהתגבר
על מכשולים ברמה הפוליטיתÆ
 ¨Dr. F. Collinsהדגיש את הטעות הנפוצה של
”חיפוש הפתרון מתחת לפנס“ Æהוא סבור כי
ב≠∑ ≤∞±רוב גורמי הסיכון התורשתיים לסרטן
יהיו ידועים Æתהיה גם טכנולוגיה מפותחת
ויעילה יותר להערכת הגורמים הסביבתיים
והשפעתם על הגנים ©מדובר בגורמים כגון∫
תזונה¨ פעילות גופנית¨ חשיפה סביבתית¨ דחק

דין וחשבון לשנת

∑∞∞≤
וכד‘® ויתאפשר ניתוח מולקולרי מפורט של
סרטן¨ שיאפשר טיפול מותאם ספציפיתÆ
 ¨Dr. Mary Claire Kingהתייחסה להתפתחויות
באבחון הפרעות העוברות בתורשה ואסטרטגיות
למניעה של אנשים בסיכון גנטי גבוה Æהיא
הדגישה כי ל≠•∞ μמנשאיות המוטציות ≤BRCA±Ø
¨ אין סיפור משפחתי של סרטן שד או שחלה¨
ומאידך¨ ל≠• ¥μמהנשים עם סיפור משפחתי
אין מוטציות ≤ ÆBRCA±Øבמחקר שאושש גם
בישראל¨ ע“י הקונסורציום הישראלי לגנטיקה
של שדØשחלה¨ הפועל במימון האגודה
בראשותה של פרופ‘ אפרת לוי≠להד נמצא¨
כי הסיכון עולה בהתאם לתקופת הלידה Æנשים
שנולדו לפני שנת ∞ ±π¥היו בסיכון נמוך יותר
ביחס לנשים שנולדו לאחר שנת ∞ Æ±π¥כלומר¨
משתמע מכך¨ שישנן גם השפעות שאינן גנטיות
וחל שינוי במאפייני התקופה בה חיות הנשיםÆ
©כגון∫ גיל לידה ראשון¨ תזונה וכד‘®Æ
 ≠ Dr. Lehard H. Hartwellהבהיר כיצד
ניתן לנצל את המידע הקיים¨ כדי לשפר את
הטיפול בחולים ולהציל חיים Æלדבריו¨ מצוי
המון מידע בדם האדם¨ אך יש אפשרות לטפל
רק במה שאנחנו יכולים למדוד Æשאלות רבות
עדיין לא נענות בצורה נאותה∫ האם הגידול
יגיב לטיפול¨ האם מחלה תחזור וכד‘ Æסבור
כי החלבונים מהווים גורם חשוב המכיל מידע
חשוב Æציין כי תאי הסרטן משחררים כמויות
גדולות יותר של חלבונים לדם¨ והם נשמרים
בדם לזמן ממושך ±∑¨∞∞∞ Æחלבונים כבר
אותרו ויש להמשיך לפתח טכנולוגיות כדי
שניתן יהיה לכמת אותם בריכוזים נמוכיםÆ
מדובר בבדיקות שבשלב  Iניתן יהיה לעשות
בהן שימוש למעקב ולבדיקת תגובה לטיפול¨
ובשלב  IIלאבחון מוקדם שיאפשר גם טיפול
מונע Æבאחת מההרצאות הבוקר¨ התרשמתי
מאד מהדיווח על הפעילות החשובה במסגרת
ה≠ NCIביחס לקידום פיתוח אמצעים לאבחון
מוקדם¨ שכאמור לחברות תרופות מסחריות
יש פחות מוטיבציה להשקיע בהן Æמדובר

ב≠ÆEarly Detection Research Network – EDRN
דווח כי כרגע נמצאות  ¥טכניקות אבחון
בתהליך של אישור∫ אבחון מוקדם לסרטן
שלפוחית השתן¨ לסרטן הריאה¨ השחלה
וסרטן בכבד ©Æ®HCC
הרצאה מעוררת מחשבה נוספת בנושא
החם הנקרא אפיגנטיקה © ®Epigenetic
ניתנה ע“י ÆD r. J e a n - P i e r r e I s s a
מ≠ÆM.D. ANDERSON CANCER CENTER
סרטן הינה מחלה של המידע של הגנום¨
ובגנום האנושי מצויים בין ∞≤ ל≠∞≥ אלף גניםÆ
ה≠ DNAמורכב ביותר ומשולב בפרוטאיניםÆ
לכל המרכיבים באדם יש אותו  ∫DNAבשיער¨
בעיניים¨ בעור וכד‘¨ אך התאים עצמם הם תאים
שונים המיוצרים באמצעות אותו  ¨DNAולכן¨
יש צבע וצורת שיער ועיניים שונים וכד‘ Æהוא
הציג ≤ עכברים¨ שהם תאומים זהים ≠ אבל
שונים¨ למרות שהגנים זהים¨ אחד צהוב והשני
חום Æמשמעות התופעה היא כי ישנה מערכת
גנטית ומערכת אפיגנטית¨ כלומר מדובר בתהליך
שהוא מעבר לגנטיקה Æלדבריו¨ לעיתים¨ אם
משנים את הדיאטה לעכברה ≠ האם בזמן
ההיריון¨ זה ישפיע¨ האם העכברונים יהיו יותר
צהובים או חומים Æובהקבלה¨ התזונה של האם
בזמן ההיריון¨ יכולה להשפיע על הסיכון לפתח
סרטן בצאצאיה Æכלומר הגנטיקה ≠ מתייחסת
למידע¨ והאפיגנטיקה ≠ מתייחסת לכיצד ולמתי
להשתמש במידע זה Æהוא דיווח כי עד כה אושרו
ע“י ה≠ FDAשלוש תרופות אפיגנטיות¨ ולדבריו¨
בכל גידול סרטני ישנם מאות גנים הנמצאים
בהיפר מטילציה ) ¨®methylation Hyperיותר
מאשר גנים בעלי מוטציה Æידוע כי העלייה
בהיארעות מחלות הסרטן קשורה לגילÆ
בארה“ב¨ הגיל הממוצע של חולי הסרטן הוא
∞∑ Æבגילאים הצעירים יותר המחלה נובעת
מבעיות בהתפתחות¨ עוד בשלב העובריÆ
חלק מהמוטציות הן משפחתיות מורשות¨
אך יש גם השפעות אפיגנטיות בכל גילÆ
הוא הבהיר כי הנזקיצריכים הצטבר כדי ºº

∑∂

∏∂

ººלהביא להתפתחות של סרטן¨ ולכן הסיכוי
רב יותר שהמחלה תתרחש כאשר האדם
כבר בגיל מבוגר Æגם מוטציה מתפתחת עם
הגיל Æכשנולדים התאים כולם זהים ונורמלייםÆ
אבל כאמור¨ עם ההזדקנות¨ סוג התזונה¨
חשיפות שונות וכד‘¨ כמה תאים רוכשים
שינויים אפיגנטיים שמובילים להיווצרות
”שדות“ © Æ®patchesעל פי גישה זו¨ הסרטן
מתחיל להתפתח מאותם ”שדות“ אפיגנטיים
לא נורמליים¨ כך שניתן יהיה לעשות הערכת
סיכון על בסיס מדידת ”השדות“¨ שמספרם
וריכוזם יכול לנבא את הסיכון לפתח מחלה
ולאפשר התערבויות מוקדמות¨ גם אם אין
סיפור משפחתי או מוטציה שהועברה בתורשהÆ
לדעתו¨ ברפואה הציבורית¨ חשוב להבין את
המשמעות האפיגנטית של תזונה כזו או
אחרת¨ או גורמים אחרים¨ כדי שניתן יהיה
לפעול למניעה Æלמשל¨ מתן תזונה אחרת¨
או שימוש בתרופות אנטי≠דלקתיות שיכולות
להפחית את כמות השדות¨ כלומר¨ להפחית
את הסיכון לסרטן Æהשאיפה היא לפתח
יכולות ל“תכנות מחודש“ של האפיגנטיקה
© ®Epigenetic Reprogramingלא רק בתהליך
ההתפתחות התקינה ©ביצירת תינוק® אלא
גם מתוך תאי האב ©ה≠  Æ®Stem Cellכיום
מתגבשות אפשרויות לטיפול¨ למשל¨ ע“י
עיכוב מטילציה  Æ®®Methylationהדרך אמנם
עדיין ארוכה¨ אך מבטיחה Æלדעתו¨ המידע
האפיגנטי שינה את ההבנה של האטיולוגיה
והטיפול בסרטן¨ העיקרון הוא שכאשר מנגנונים
אימונולוגיים מופרעים ע“י תהליכים אפיגנטיים¨
ניתן יהיה למנוע הפרעה כזו¨ ולהביא לכך
שהמנגנונים האימונולוגיים הטבעיים יפעלו
ויטפלו בהשתנות הממאירהÆ
 ¨Dr. Anna Barkerדיווחה על פיתוח ”אטלס
גנים לטיפול מכוון“ ≠ המגמה היא רפואה
מותאמת למאפיינים הגנטיים של החולה
©Æ®Personalized Medicineהיעד הוא איתור
חתימות מולקולריות שיש להן השלכה

קלינית Æמדובר באמצעים שעשויים להיות
רלוונטיים לאבחון¨ הערכת פרוגנוזה¨ בדיקת
תגובה לטיפול ולמעקב אחר תגובה טיפוליתÆ
הוקם צוות רב≠מקצועי שמעריך את היעילות
הקלינית של ”החתימות המולקולריות“Æ
באמצעות המידע ניתן יהיה לערוך סיווג
גידולים שיאפשר לפתח אמצעי אבחון של
ביומרקרים פתולוגיים¨ ואמצעים מיוחדים
ומותאמים לטיפול בחולים השונים Æכיום
כבר הצטבר ידע רב של שינויים ברמה
המולקולרית¨ המובילים להתפתחות סרטן ויש
פיתוח מואץ של טכנולוגיות מולקולריותÆ
 ¨Dr. Monica Bertagnolliהתייחסה למניעת
סרטן Æמסכימה שיש אינטראקציה חשובה
בין הגן לבין הסביבה Æהבנת הביולוגיה של
המחלה הקדם≠ממאירה¨ הינה גורם מפתח
לפיתוח שיטות מניעתיות¨ באמצעותן ניתן
יהיה לאבחן מי בסיכון לאיזו מחלה¨ ובהקבלה
מהן השיטות לאבחון אפקטיבי¨ ולמעקב של
גורמים קדם ממאירים Æיש להתייחס לסיפור
משפחתי¨ לאיבחון גנטי¨ להשפעות הסביבה¨
לסגנון החיים והרגלים שונים ולהיסטוריה
האישית של האדםÆ
מבין הפוסטרים שהצלחתי להציץ בהם¨
שמחתי להיווכח בפעילות המחקרית הנמרצת
בתרומת מיץ רימונים להפחתת הסיכון
לחלות בסרטן Æפרי שאהוב עלי אישית¨
ומצוי בשפע בישראל Æהכינוס¨ טכס הפתיחה
המרשים שלו¨ הפרסים שחולקו למדענים
מובילים ובמיוחד ל≠ Dr. Margaret Foti
האחת והיחידה¨ שללא ספק הובילה את
ה≠ AACRלהישגים מרשימים ביותר¨ וזכתה
על כך¨ ובצדק¨ להוקרה מיוחדת¨ במסגרת
ציון ה≠  Centennialשל ה≠  AACRוכאמור
ההרצאות המעולות העשירו את הידע שלי¨
סיפקו חומר למחשבה¨ ונתנו תקווה למימוש
הקביעה שאנו קרובים יותר מתמיד למיגור
של מחלות הסרטן¨ אם כי המלאכה עדיין
מרובה“Æ
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כנס בנושא סרטן במזרח התיכון
בשיתוף © ®MECCו≠ACS-U
בסוף מרץ השתתפו מירי זיו¨ מנכ“ל האגודה
למלחמה בסרטן ועליזה יפה¨ האחות הראשית
של האגודה במפגש ה≠© ACSUהאוניברסיטה
של האגודה האמריקאית למלחמה בסרטן®
בראשותו של עומר שפי¨ בשיתוף עם MECC
©הקונסורציום של המזרח התיכון בנושא
סרטן® בראשותו של פרופ‘ זילברמן Æבמפגש
ובסדנאות האינטנסיביות שנערכו השתתפו
שלושה נציגים נוספים מישראל∫ שרה בן עמי¨
יו“ר עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי¨ דר‘
אמיתי אוברמן מהמרכז הרפואי ברוך פדה¨
ודר‘ מרים הירשפלד ממכללת עמק יזרעאלÆ
בכינוס השתתפו נציגים מטורקיה¨ מצרים¨
לבנון¨ עיראק¨ הרשות הפלשתינית¨ ארמניה¨
אסטוניה וקפריסיןÆ

מתנדב האגודה למלחמה בסרטן
בנצרת¨ אלכס גדלקין¨ השתתף והרצה
בכנס מתנדבים בינלאומי במוסקבה
כבר כמעט שנתיים שאלכס גדלקין משמש
כיו“ר סניף נצרת עילית של האגודה למלחמה
בסרטן Æעוד לפני מינויו ליו“ר בלט אלכס כאחד
המתנדבים הפעילים והנמרצים ביותר בסניף
≠ פעילות שהתעצמה לאחר שעמד בראשוÆ
במסגרת פעילותו משמש אלכס אוזן קשבת
ומקור תמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם
מכלל הציבור בעיר נצרת≠עילית והסביבה Æבהיותו
יוצא מדינות חבר העמים¨ אלכס מטפל בחולי
סרטן מאוכלוסיית העולים בעיר ובאזורÆ
לאחרונה¨ פורסמה על אלכס כתבה באתר
אינטרנט ברוסית Æאת המאמר קראו במדינות
חבר≠העמים ובעקבותיו פנו אליו מטעם ארגון
המתנדבים הבינלאומי ”מעשה חשוב“ והזמינו
אותו להשתתף בפסטיבל הבינלאומי השני של
מתנדבים ”כוכבי לכת של מעשים חשובים“¨
ברוסיה Æאלכס נענה להזמנה ובעידוד וסיוע
האגודה למלחמה בסרטן¨ יצא ב≠∑ ±במאי
להשתתף בכנס החשוב¨ בחסות נשיא רוסיה

וחברי הפרלמנט הרוסי Æאלכס שימש כנציג
האגודה למלחמה בסרטן בכנס והציג את
פעילותו ההתנדבותית בארץ Æאלכס פועל ללא
לאות ועושה עבודת קודש בפעילות רווחה עבור
חולי הסרטן Æהוא מוצא תמיד זמן לטפל בכל
דבר הנוגע לרווחתם וזכויותיהם∫ הדבר אמור
לגבי ליווי חולים לטיפולים¨ ביקורי בית ולמעשה¨
כל פעילות שעשויה לעזור ולסייע Æזאת בנוסף
לעיסוקיו היומיומיים וגם בשעות שהן לעתים לא
קונבנציונאליות Æבנוסף¨ אלכס מרכז בהצלחה
את מבצע ההתרמה ”הקש בדלת“ בנצרת≠
עילית והסניף בניהולו מתפקד ביעילות רבהÆ
לאחרונה הקצתה עיריית נצרת≠עילית מבנה
לטובת הסניף המקומי¨ בו מתנהלת פעילות
המתנדביםÆ

מפגש הנהלת המועצה הבינלאומית
לבריאות הערמונית © ®IPHCבישראל
בתחילת יוני התקיים בישראל מפגש הנהלת
המועצה הבינלאומית לבריאות הערמונית
©ה≠ ®International Prostate Health Council

∂π

בישראל Æבהנהלת ארגון מכובד זה¨ בראשו
עומד פרופ‘ לואי דני¨ יו“ר  ¨IPHCשהינו בעל
שם בינלאומי בתחום¨ חבר פרופ‘ קובי רמון¨
מנהל המחלקה האורולוגית במרכז הרפואי
ע“ש שיבא¨ שארגן את המפגש של המועצה
בארץ Æלמפגש הוזמנה מירי זיו¨ מנכ“ל האגודה
למלחמה בסרטן לשאת הרצאה ביחס לפעילויות
האגודה למלחמה בסרטן Æבישיבה השתתפו
גם חברי הנהלת הארגון משבדיה¨ מאיטליה
מצרפת ומצ‘כיה Æבמהלך הישיבה נדונה גם
הצטרפות ישראל באמצעות האגודה למלחמה
בסרטן לקואליציה האירופאית למאבק בסרטן
הערמוניתÆ

פרס סרג‘יו לומברוסו לחקר הסרטן
הוענק לפרופ‘ סטיבן רוזנברג¨ ראש
מערך הכירורגיה ב≠ NCIהאמריקאי
בטקס חגיגי¨ בחודש יוני¨ הוענק במכון
ויצמן פרס סרג‘יו לומרוסו לחקר הסרטן
לפרופ‘ סטיבן רוזנברג¨ ראש מערך הכירורגיה
ב≠ NCIהאמריקאי Æהפרס ניתן לפרופ‘ רוזנברג
על תרומתו המתמשכת לקידום הטיפול
האימונותרפי במחלות הסרטן Æמירי זיו¨ מנכ“ל
האגודה למלחמה בסרטן¨ הוזמנה לטקס הענקת
הפרס¨ להרצאתו של זוכה הפרס ולארוחת
הצהריים האינטימית איתו ועם דניאלה די≠
סגני¨ נציגת המשפחה Æהמנהלת המדעית של
ה≠ NCIהאיטלקי ברומא¨ פרופ‘ פאולה מוטי
ומדענים בכירים ממכון ויצמן בראשותו של
פרופ‘ חיים גרטי המכהן כיו“ר ועדת פרס
לומברוסוÆ

∞∑

הכשרה משלימה ברישום ומידע רפואי
בתחום מחלות הסרטן ≠ השתלמות בנושא
סרטן המעי הגס והחלחולת בשיתוף
התאגיד המזרח תיכוני לסרטן ©®MECC
בסוף יוני נערכה בבית מטי¨ בית האגודה למלחמה
בסרטן¨ השתלמות בנושא סרטן המעי הגס והחלחולת
במסגרת הכשרה משלימה ברישום ומידע רפואי
בתחום מחלות הסרטן ובשיתוף התאגיד המזרח
תיכוני לסרטן ©Middle East Cancer Consortium
 Æ®–MECCאת ההשתלמות ארגנה כמיטב המסורת¨
יהודית פישלר Æבפתיחת ההשתלמות ברכו מירי
זיו¨ מנכ“ל האגודה למלחמה בסרטן¨ דר‘ מיכה
ברחנא¨ מנהל רישום הסרטן הלאומי וחבר וועדת
ההיגוי¨ גב‘ ש Æצ‘ונה¨ מרכזת הדרכה והשתלמויות¨
תחום הדרכה ופיתוח במשרד הבריאות¨ וגב‘ ר Æהכט¨
מנהלת תחום רישום ומידע רפואי במשרד הבריאות¨
את הנוכחים Æלאחר מכן¨ הרצה פרופ‘ מ Æזילברמן¨
מנכ“ל ה≠ MECCעל ”התאגיד המזרח תיכוני
לסרטן“ Æדר‘ מיכה ברחנא¨ מנהל רישום הסרטן
הלאומי במשרד הבריאות הרצה על ”אפידמיולוגיה¨
גורמי סיכון¨ מניעה וגילוי מוקדם“ Æגב‘ יעל שפאץ¨
דיאטנית אונקולוגית מהמרכז הרפואי ע“ש שיבא
בתל השומר הרצתה על ”תזונה וסרטן המעי הגס
והחלחולת“¨ דר‘ ש Æמורגנשטרן¨ מהמכון הפתולוגי
במרכז הרפואי רבין¨ קמפוס בילינסון¨ הרצה על
”פתולוגיה“¨ דר‘ ר Æברנר מהמכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רבין ≠ קמפוס בילינסון הרצה על ”אבחנה
וטיפול“¨ דר‘ נ Æחננאל מהמחלקה הכירורגית
במרכז הרפואי רבין ≠ קמפוס בילינסון הרצה על
”כירורגיה“ ודר‘ ג Æעירון¨ רופא ונטורפאת¨ הרצה
על ”רפואה אלטרנטיבית וסרטן“Æ

דין וחשבון לשנת

מחקר
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה מדי שנה עשרות
מענקי מחקר לרופאים במרכזים רפואיים ולחוקרים
במכוני המחקר ובאוניברסיטאות ברחבי הארץÆ
מדובר במחקר בסיסי¨ קליני¨ אפידימיולוגי¨ כמו גם
במחקרים העוסקים בהיבטים פסיכו≠סוציאליים
של מחלת הסרטן ובדפוסי ההתמודדות של
החולה ומשפחתו Æאת ועדת המחקר מרכזת
ורדית דנציגר עוזרת המנכ“ל Æ

קרן החוקרת המצטיינת
בשנת ∑∞∞≤ הוענקה מלגת מחקר מוגדלת בנוסף
למלגה הרגילה לדר‘ רחל בר שביט מהמחלקה

מוסד וחוקרים
פרופ‘ הניס יואב
אוניברסיטת ת“א
ד“ר שריד רונית
אוניברסיטת בר≠אילן
™ דר‘ גינזברג דורון
אוניברסיטת בר≠אילן
ד“ר שב≠טל ירון
אוניברסיטת בר≠אילן
ד“ר וינטראוב מיכאל
בי“ח הדסה¨ עין כרם
ד“ר הרשקו דן
מרכז רפואי רמב“ם
ד“ר חאיק חוסאם
הטכניון
ד“ר פריי
מרכז רפואי אסף הרופא
פרופ‘ לביא שרה
אוניברסיטת ת“א

האונקולוגית¨ במרכז רפואי הדסה עין כרם¨ על
מחקרה בנושא מנגנונים מולקולריים בבקרת
ביטוי הגן ל≠ hPar1והשתקתו ע“י  ¨SiRNAמתוך
קרן החוקרת המצטיינת שהקימו ילדיהם של
פרופ‘ דפנה יזרעאלי ז“ל ופרופ‘ דב יזרעאלי ז“ל
קרן לזכר הוריהם Æמעבר למלגת קרן החוקרת
המצטיינת זכו השנה חמישה מחקרים במענקי
מחקר מוגדלים ©מסומנים ב≠™®
להלן רשימת מענקי המחקר שקיבלו מימון
בשנת ∑∞∞≤∫

באמצעות
נושא המחקר
תלות הדדית בין אינטרנליזציה¨ העברת קרן סטוצ‘ינסקי
אותות ופוטנציאל אונקוגני ברצפטורים
ל≠TGF≠beta
תפקיד חלבונים תאיים מצמדי אוביקוויטין קרן סטוצ‘ינסקי
במחזור ההדבקה של נגיף סארקומת
הקאפושי
תפקיד פקטור השיעתוק  E2Fברגישות מתוך עזבון המנוחה חפץ
יתר של תאים סרטניים לכמותרפיה אפרת ז“ל
אנליזה קינטית של פעילות הפרוטו≠ לזכרו של ג‘ון פורמן
אונקוגן ציקלין די≠ ±בשיטות הדמיה
בתאים חיים
הערכת איכות החיים בילדים שהבריאו
מגידולי עיניים מסוג רטינובלסטומה
מנגנוני הבקרה של חלבון החלוקה תרומת לינדה ר Æקמינוב
התאית  p27בגידולים מתקדמים של לזכר קלייר ועמנואל גÆ
רוזנבלט
סרטן השד
אבחון מוקדם של סרטן ריאות באמצעות
דגימות נשימה
סמנים מולקולרים בדם לניטור תגובה
לכמוטרפיה אצל חולות סרטן שד
בקרתו של הפוספטז על ידי פוספורילציה¨ קרן סטוצ‘ינסקי
PP2C

∑∞∞≤

∑±

מוסד וחוקרים
™ד“ר ברנהיים≠גרוסווסר
אוניברסיטת בן≠גוריון
דר וורונוב ילנה
אוניברסיטת בן≠גוריון

נושא המחקר
מערכת מודל לחקר תנועת תאים

באמצעות

תפקידם של ≤ TLRו  TLR¥בתהליך
הממאירות

תרומת ה“ה אידה והארי
שוסטר לזכר פרנק ודורה
שוסטר וקרל ואנה גרוסמן
תרומת אידה והארי שוסטר
לזכר קרל ואנה גרוסמן
ופרנק ודורה שוסטר

מעורבות של חלבוני  Shcבהיווצרות גידולים
ד“ר פרייפלד ואדים
במוח∫ קשר לממאירות פוטנציאלים של
פרופ‘ וולפסון מרינה
אסטרוציטומות ונוירובלסטומות בדרגת
אוניברסיטת בן≠גוריון
התמיינות נמוכה
איכות חיים של שורדי מלנומה של
פרופ‘ פאר יעקב
הענבייה ובני משפחותיהם
בי“ח הדסה¨ עין כרם
תפקיד אלסטאז בהתפתחות לויקמיה לזכרו של
ד“ר תבור סיגל
פרופ‘ נתן טריינין
מרכז רפואי ע“ש סוראסקי מיאלואידית חריפה
הפרעות שינה בילדים עם גידולי
פרופ‘ סיון יעקב
פרופ‘ קונסטנטיני שלומי מערכת העצבים המרכזית
ד“ר בן≠ארי יוסף
ד“ר טאובמן אורית
מרכז רפואי ע“ש סוראסקי
אפיון תבניות עריכת הרנ“א ומנגנוני
פרופ רכבי גדעון
העריכה בגידולים במערכת העצבים
פרופ‘ ברודי חיה
המרכזית
ד“ר ספרן מיכל
מרכז רפואי שיבא
השרית תגובת שתל כנגד גידול על ידי קרן סטוצ‘ינסקי
ד“ר אש שפרה
מרכז שניידר לרפואת כימריזם ותאים דנדריטים המרוגשים
≠ טיפול אימוני בנוירובלסטומה
ילדים
ד“ר מבג‘יש ניקולא
תפקיד המוטציה  P582Sשל HIF-1
ד“ר אור≠אורטרגר אבי
בסרטן הערמונית
מרכז רפואי ע“ש סוראסקי
קישור בין  kitל≠ CD300aול≠∫CDw328
דר‘ לוי≠שפר פרנצ‘סקה
גישה חדשנית לעיכוב של לויקמיות
האוניברסיטה העברית
מיאלואידיות
הגנה על מערכת המין הזכרית מנזקי
ד“ר מאירוב דרור
טיפולים כמוטרפיים ע“י האימונומודולטור
מרכז רפואי שיבא
AS101

≤∑

הערכת טיפול משולב של נוגדן חד
ד“ר סטר אלכס
מרכז רפואי ע“ש סוראסקי שבטי ל≠ ErbB-4וכמותרפיה במודל
חיה אורטוטופי של סרטן

דין וחשבון לשנת

∑∞∞≤
מוסד וחוקרים
ד“ר בר≠שביט רחל
בי“ח הדסה¨ עין כרם
ד“ר עזיזי אסתר
אוניברסיטת ת“א
דר‘ לדרקרמר חררדו
אוניברסיטת ת“א

פרופ‘ ורדימון לילי ™
אוניברסיטת ת“א
פרופ‘ אורון יורם
פרופ‘ רופין איתן
ד“ר שרן רודד
אוניברסיטת ת“א
פרופ‘ סגל דניאל
פרופ‘ גזית אהוד
אוניברסיטת ת“א
פרופ‘ ברסקין עמוס
פרופ‘ רמון יעקב
ד“ר דותן זוהר
ד“ר פרידמן אדוארד
מכון ויצמן למדע
ד“ר אילן שמעון
ד“ר שטרן יורם
אוניברסיטת ת“א
ד“ר ארליך מרסלו
אוניברסיטת ת“א

פרופ‘ רווה דינה
אוניברסיטת בן≠גוריון

באמצעות
נושא המחקר
מנגנונים מולקולריים בבקרת ביטוי הגן מתוך קרן החוקרת המצטיינת
לזכרם של פרופ‘ דפנה
ל≠ 1hParוהשתקתו ע“י SiRNA
ופרופ‘ דב יזרעאלי
אפיון גנטי ותפקודי של הגן MC1R
בחולי מלנומה ממאירה ביהודים
בחינת ההשפעה המשולבת של עיכוב
הפרוטאזום וחסימת התגובה להצטברות
חלבונים בלתי מקופלים על תאים
היפוקסיים
מנגנון חדש לבקרת ביטוי  Jun-cבתאי מתוך עזבון סוחובולסקי
אריה
סרטן
זהוי מסלולים מולקולריים המערבים תרומת שרון ורוי אפל
לזכרם של
בסרטן הלבלב
אירה סÆאפל ופגי לייקן
שיקום פעילות של דכאן≠גידולים מוטנטי תרומת דיק וג‘ן קרפ
ע“י מניפולציה של קיפול חלבונים
בדיקת הערך האבחוני לגילוי סרטן של
רכוזי אבץ בערמונית ≠ מיפוי האבץ
בפרוסטטות שלמות ©כריתה®

קורטיסטטין ואנלוגים של סומטוסטטין
כטפול אפשרי בקרצינומה מדולרית
של בלוטת התריס
פענוח תפקידם של קלטרין והקולטן קרן ע“ש בועז אדר ז“ל
לויטרונקטין בתהליכי היצמדות
והתפשטות של תאים ובמוות התאי
הנובע ממניעת התהליכים האלו
סיוג פונקציונלי בתאי שמר של
פולימורפיסם בגן  1DS Sהקושר
2BRCA

ד“ר ירדן רונית ™
פרופ‘ פפא משה
מרכז רפואי שיבא

ת פ קיד פעי לו ת  3 Eלי גא ז ש ל
 1BRCAבתגובת תאי סרטן לקרינה
וכימותרפיה

≥∑

מוסד וחוקרים
ד“ר פלטיאל אורה
ד“ר ברחנא מיכה
פרופ‘ מנור אורלי
בי“ח הדסה¨ עין כרם
פרופ‘ כרם בת≠שבע
האוניברסיטה העברית
™ ד“ר פרידלר אסף
האוניברסיטה העברית
ד“ר דגן אפרת
ד“ר גיל שרון
פרופ‘ גרשוני≠ברוך רות
אוניברסיטת חיפה
ד“ר וולף עידו
דר‘ קאופמן בלה
מרכז רפואי שיבא
ד“ר שחר עידית
דר‘ הרן טלי
מכון ויצמן למדע
ד“ר אסט גיל
אוניברסיטת ת“א
דר אופיר רבקה
פרופ וינשטיין יעקב
אוניברסיטת בן≠גוריון
פרופ‘ אהרונהיים עמי
הטכניון
דר‘ הולנדר נורית
אוניברסיטת ת“א
פרופ‘ קצב שולמית
האוניברסיטה העברית
דר‘ רביד שושנה
האוניברסיטה העברית

∑¥

ד“ר אנגלברג דוד
האוניברסיטה העברית

באמצעות

נושא המחקר
הקשר בין נישואין¨ רשתות חברתיות
ופעילות התנדבותית על היארעות
סרטן ותמותה במבוגרים∫ מחקר מבוסס
אוכלוסיה
סרטן וחוסר יציבות כרומוסומלית תרומת לינדה קמינוב
לכבודו של אד פוקס
באתרים שבירים
בקרה של אפופטוזיס המתווך ע“י
החלבון  ∫P53בסיס לתכנון תרופות
אנטי≠סרטניות
מדוע נשים ישראליות נשאיות למוטאציות
בגנים  BRCA 1/2בוחרות לבצע כריתה
מונעת של השדיים והשחלות
שפעול מסלול ההדג‘הוג∫ מנגנון חדש ת ר ו מ ת א ד ל ה ו פ מ ן
לכבודם של ג‘יין הופמן
בפתוגנזה של סרטן השד
וג‘ין הופמן
הבטוי והתפקוד של החלבונים MIF
ו≠ CD74בלאוקמיה לימפטית כרונית

אקסוניזציה של רצף ’אלו‘ בגן
טיפ≠±א
איפיון פרה קליני של הפעילות האנטי
סרטנית של ציטרל
תפקיד מעכב גורם השעתוק ממשפחת
ה≠  AP-1במודל עכבר לסרטן כבד
תלוי דלקת
נוגדנים דו≠יחודיים 44CD-X anti20CD-
 antiלטיפול בלימפומה מסוג B
מעורבותו של האונקוגן  1Vavבהתפתחות
גידולים אנושיים
התפקיד של חלבון קינז סי וקאזין קינז
שניים בבקרה על מיוזין בכימוטקסיס
של תאי גרורה
פיתוח וריאנטים פעילים של קינאזות
ממשפחת ה≠ ERKובדיקת הפוטנציאל
האונקוגני שלהםÆ

תרומת ננסי ופיטר בראון

דין וחשבון לשנת

∑∞∞≤
באמצעות

נושא המחקר
בידוד וריבוי לימפוציטים הורגים כנגד
תאי מלנומה למטרת אימונותרפיה
חקר הפוטנציאל האנטי≠סרטני של ננסי ופיטר בראון לזכר
בקטריופאג‘ים מוכוונים נושאי תרופות לסלי סימון
גנים המבוקרים על ידי  1Mathכאתר
מטרה לטיפול במדולובלסטומה
התפקיד של מסלול ה≠ JNKבאובדן שריר
השלד הנגרם ע“י גידולים סרטניים
התפקיד של  BIDבתגובה התאית
לנזק בדנ“א
איפיון שאת ראשונית של הכבד עפ“י
מדדים היסטו≠פתולוגיים תוך קורילציה
עם פרוגנוזה

מוסד וחוקרים
ד“ר פרנקנבורג שושנה
בי“ח הדסה¨ עין כרם
דר‘ בנהר איתי
אוניברסיטת ת“א
ד“ר בן≠אריה נסים
האוניברסיטה העברית
פרופ‘ בנגל איל
הטכניון
ד“ר גרוס איתן
מכון ויצמן למדע
ד“ר בן≠ארי זיו
ד“ר שמילוביץ וייס חמדה
ד“ר תובר אנה
מרכז רפואי רבין¨ קמפוס
טיפול חדשני לגידולי ראש צוואר ע“י
ד“ר בן≠יוסף
מרכז רפואי ע“ש סוראסקי שילוב של מעכב ה≠Cyclooxygenase-2
וקרינה קורקומין הטבעי
פיתוח תרכיבי חיסון רב תכליתיים תרומת הרווי ולי פופל
ד“ר גרוס גדעון
לכבוד ננסי ופיטר בראון
חדשים כנגד סרטן
ד“ר לוטם מיכל
ד“ר מרגלית אלון
מיגל¨ מרכז ידע גליל עליון
אימונומודולציה על ידי CEACAM±
דר‘ שכטר יעקב
כבסיס לגישה אימונולוגית חדשנית
ד“ר מרקל גל
לטיפול בסרטן
מרכז רפואי שיבא
הגברת יעילות הטיפול ב≠©Paclitaxel
דר‘ חליחל מחמוד
 (taxolכנגד סרטן השחלה¨ ע“י נוגדנים
פרופ‘ פיורה בנימין
כנגד TNF
אוניברסיטת בן≠גוריון
 ≠ MEIG1מתווך פוטנציאלי בתהליכים Æ
דר‘ דון ירמיהו
המעורבים בשמירה על שלמות הגנום
אוניברסיטת בר≠אילן
תפקיד האצטילציה בבקרת הבחירה
ד“ר כן חיים
התאית בין מוות אפופטוטי
אוניברסיטת בר≠אילן
להשרדות
מניעת מחלת השתל כנגד המאכסן
ד“ר אביבי עירית
בחולים המטופלים בהשתלת מח
ד“ר כץ תמר
עצם מתורם כטיפול בממאירות
מרכז רפואי רמב“ם
המטולוגיות¨ באמצעות החזר סלקטיבי
של לימפוציטים שמקורם בתורם

∑μ

מוסד וחוקרים
דר‘ גיבסון דן
האוניברסיטה העברית
פרופ‘ גביש משה
ד“ר וינמן יהודה אריה
הטכניון
∂∑פרופ‘ פישלזון צבי
אוניברסיטת ת“א
ד“ר ברגר רענן
מרכז רפואי שיבא
ד“ר יזרעאלי שי
מרכז רפואי שיבא
ד“ר פלד אמנון
בי“ח הדסה¨ עין כרם
דר‘ פפר רפאל
ד“ר בר יאיר
ד“ר גלוק איריס
מרכז רפואי שיבא
פרופ‘ סיגל טלי
ד“ר לבון איריס
בי“ח הדסה¨ עין כרם
דר‘ פישמן דניאל
ד“ר קצ‘קו לאוניד
אוניברסיטת בן≠גוריון
פרופ‘ יפה≠נוף איתן
האוניברסיטה העברית
פרופ‘ האופט יגאל
האוניברסיטה העברית

∂∑

נושא המחקר
פלטינומיקה תאית∫ חקירת עמידות תאי
סרטן הומניים לציספלטינה בשיטות
פרוטיאומיות
המעורבות התפקודית של הקולטן
הבנזודיאזפיני ההקפי באפקטים
אפופטוטיים של חומרים אנטי≠סרטניים
על סרטן המוח
מעורבות החלבון מורטלין בהגנה של
תאים סרטניים בפני המשלים
מנגנון התלות של סרטן הערמונית
ברצפטור לאנדרוגן
זיהוי גנים המנבאים התפשטות גרורתית
בכלל ולמוח בפרט בגידולי ריאה
ראשוניים
גיוס תאי הרג מהטחול ומח העצם
למחזור הדם ולתוך גידולים¨ גישה
חדשה לאימונותרפיה של סרטן
איפיון הקשר בין פולימורפיזם של
מד“מ≠≤¨ הפעלה של פי≠≥ μברקמות
בריאות של חולות סרטן שד ותגובה
קלינית של הגידול לטיפול כמותרפי
איפיון שינויים גנטיים ואפיגנטיים בגידול
מוח על ידי מיצוי דÆנÆא Æשל הגידול
ממחזור הדם∫ כלי איבחוני עתידיø
השפעות תאי סרטן הערמונית על תאי
אנדותל∫ מניעת הסננת תאי מערכת
החיסון לגידולø
בקרת שינוע של הקולטן
הגלוקוקורטיקואידי למיטוכונדריה
בתאי לאוקמיה ולימפומה
השפעתו של  c≠Ablעל פעילותו
האונקוגנית של Hdmx

באמצעות

תרומת לינדה ר Æקמינוב
לזכר דודתה סאלי גלצר
ולכבוד ג‘פרי חסון

תרומת בילי וברני מרקוס
לכבודה של חברתם
ג‘ניס מתיה

£

קרנות מיועדות
שנתרמו לאגודה
£

קרן ßאיכפת לי ßלזיכרה של אופירה נבון
ז¢ל¨ למימון כנסים¨ סדנאות וימי עיון בתחום
הפסיכו≠אונקולוגיÆ

£

קרן ע¢ש בועז אדר ז¢ל הוקמה על ידי שמעון
ויעל אדר לזכר בנם בועז למימון מענקי
מחקרÆ

£

קרן ע¢ש חנה אולדק ז¢ל¨ לרכישת מחשבים
לילדים חולי סרטן במסגרת מתן תמיכה של
שיעורי העזרÆ

£

קרן ע¢ש לאה ארבל ז¢ל למימון תכניות
השתלמות לעובדים במקצועות פרא≠רפואיים
המטפלים בחולי סרטןÆ

£

קרן ע¢ש חיה ונפתלי בלוך ז¢ל¨ הוקמה
מעזבונה של המנוחה על פי בקשתה¨ למימון
מענקי מחקרÆ

£

קרן ע¢ש בר≠למסדורף¨ מנוהלת על ידי מנהלי
עזבונו של דר ßבר≠למסדורף בשוויץ¨ למימון
מענקי מחקרÆ

£

קרן ע¢ש דינה וזלמן גולדברג ז¢ל לעידוד
המחקר לסטודנטים ורופאים צעירים בתחום
האונקולוגיה במחלקה האונקולוגית במרכז
הרפואי רמב¢םÆ

£

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 קפלנוביץÆ

£

קרן לחקר מחלת הסרטן לזכר האחיות שרה
קייזר ונחמה הופמן לבית בורנשטיין¨ מהעיר
פלוצק¨ פולין¨ מעזבונה של גירשוביץ רוזה
מריהÆ

£

קרן מכספי עזבון שמעון ואירמה גרוס ז¢ל¨
לחקר הסרטןÆ

£

קרן ע¢ש רונית גרינפס ז¢ל¨ לפרוייקטים
מיוחדיםÆ

£

קרן המטה המשותף לבקרת איכותÆ

£

קרן מכספי עזבון משה וולף ז¢ל¨ למימון
מלגות לחקר הסרטןÆ

£

קרן לצרכי מחקר מחלת הסרטן ורכישת
מכשירים רפואיים ע¢ש רבקה דרור¨ אסתר
וליאון ארדיטי¨ מרים ושלמה חסידÆ

£

קרן ע¢ש רוני יודסין ז¢ל¨ הוקמה על ידי בעלה
מאיר יודסין למתן מלגות מחקרÆ

£

קרן מכספי עזבון מינה מרגוט לווה ז¢ל
לתמיכה בחקר הסרטןÆ

£

קרן מכספי עזבון אתל כהן ז¢ל¨ למימון מלגות
לחקר הסרטןÆ

£

קרן מרים ובנימין סטנטון הוקמה על ידי מרים
ובנימין סטנטון מאנגליה¨ לתמיכה בחקר
הסרטןÆ

£

קרן ע¢ש לאה ויוסף סלומון ז¢ל¨ מעזבון יוסף
סלומון ז¢ל¨ למימון מלגות לחקר הסרטןÆ

£

קרן ע¢ש שרלוטה קולבר ז¢ל¨ הוקמה מעזבונה
של המנוחה על פי בקשתה¨ למימון מענקי
מחקרÆ

£

קרן ע¢ש יהודית קליינברגר ז¢ל ממינכן¨
למימון מענקי מחקרÆ

£

קרן ßקלור ßע¢ש צßארלס קלור ז¢ל¨ לסיוע
בתחזוקת המעון ע¢ש סר צßארלס קלור
בגבעתייםÆ

£

קרן ע¢ש קנטרוביץ שרה ©ארנה® ז¢ל¨
הוקמה מעזבונה של המנוחה למימון מענקי
מחקרÆ

דין וחשבון לשנת
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£

קרן ע¢ש משפחת קסלר ז¢ל¨ הוקמה מעזבונו
של זיגפרויד קסלר ז¢ל¨ לזכר משפחת
צבי דב קסלר ז¢לÆ

£

קרן ע¢ש פרופ ßדפנה יזרעאלי ז¢ל
ופרופ ßדב יזרעאלי ז¢ל¨ למימון מלגת הצטיינות
לחוקרת מצטיינתÆ

£

קרן ע¢ש אברהם רובינשטיין ז¢ל¨ הוקמה
מעזבונו¨ להשלמת חומר לימודים לילדים
חולי סרטןÆ

£

קרן רפאל הדר ז¢ל¨ להנצחת המנוח
רפאל הדר ז¢ל¨ במרכז הרפואי שערי צדק
במחלקה לאשפוז יום אונקולוגיÆ

£

קרן ע¢ש תמר רודיך ז¢ל¨ הוקמה על ידי בנה
אילן רודיך¨ למימון תכניות הוספיס והוספיס
בית ©תכניות מיוחדות®Æ

£

£

£

קרן ע¢ש מטילדה רקנאטי ז¢ל¨ למימון תכניות
מיוחדות בתחום המאבק במחלת הסרטןÆ

קרן ע¢ש אנטה צßרנה ז¢ל¨ הקומה מעזבונו
למימון פעילות למען ילדים חולי סרטןÆ
קרן ע¢ש ברטה בס ז¢ל¨ הוקמה מעזבונה
למימון מענקי מחקרÆ

£

£

קרן ע¢ש מרים אוה שרוני ©שטרן® לבית
לנג ז¢ל¨ הוקמה על ידי בעלה אברהם שרוני¨
לתמיכה בפעילויותיה של האגודהÆ

קרן ע¢ש ישראל יעקב אלתר ז¢ל למימון
מענק מחקר שנתי למחקר מצטיין בתחום
איכות הסביבה וØאו אפידמיולוגיהÆ

£

£

קרן ע¢ש סמידודה אלכסנדר ז¢ל¨ הוקמה
מעזבונו¨ ומיועדת למימון מענקי מחקרÆ

קרן ע¢ש מרקוביץ שרה ז“ל להנצחת זכרם של
ידיה מיקי ושמעון סלפטר ז“ל שנספו בשואה¨
אשר תממן טיפול ושיקום חולי סרטן נזקקים
באזור רחובות ותקנים של עובדות סוציאליותÆ

דין וחשבון לשנת

רישום ומעקב
התכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
האגודה סייעה בהקמת תשתית לבקרת איכות
מכשירי הממוגרפיה וכן במימון רכישתם של
מכשירים חדשים למרכזי הבדיקה ברחבי הארץÆ
כיום פועלים בישראל כ≠∂ μמכונים¨ המקבלים
את אישור משרד הבריאות באשר לאיכות
המכשור ורמת הקרינה Æהתנאי לקבלת אישור
הפעלה על ידי משרד הבריאות¨ הינו בצוע
בדיקות סדירות לאיכות התמונה ופיתוחה על
ידי המכונים עצמםÆ
כחלק מהתכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
של האגודה למלחמה בסרטן המופעלת בשיתוף
עם משרד הבריאות¨ מצויים  ¥¥מכונים לבדיקות
ממוגרפיה גם תחת בקרת איכות קליניתÆ
במסגרת תכנית זו¨ הממומנת על ידי האגודה¨
ישנו ריכוז ובקרה של נתוני ההדמייה¨ הכירורגיה
והאונקולוגיה Æבמאגר הצטברו נתונים לגבי
למעלה משני מיליון בדיקות ובראש התכנית
עומד פרופ ßגד רנרטÆ
בעקבות דיון שנערך ביוזמת האגודה למלחמה
בסרטן במועצה הלאומית לאונקולוגיה¨ הוקמה
ועדה מצומצמת שהמליצה על כללי פעולה
מהיבטים נוספים¨ שיופעלו מטעם משרד
הבריאות© Æמידע נוסף על התכנית הלאומית
ופעולות ההסברה בנושא אבחון מוקדם של
סרטן השד בפרקים ¢גילוי מוקדם ¢ו¢הסברה
והדרכהÆ®¢

שדרוג פרוטוקול ארצי בלוקמיה
לימפטית חריפה בילדים
האגודה ממשיכה לסייע במימון¨ איסוף ועיבוד
הנתונים של ילדים חולים בלוקמיה לימפטית
חריפה¨ המטופלים בפרוטוקול ארצי Æהפרוטוקול
הארצי הינו זרוע ייחודית של הפרוטוקול הגרמני
 ÆBFMהעיבודים הסטטיסטיים מבוצעים על
ידי המחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה
העברית Æמאז תחילת הפעלת הפרוטוקול¨
לפני כ≠∂ ±שנים¨ התבטלו ההבדלים בשיעורי
ההישרדות של ילדים שחלו בלוקמיה¨ וטופלו
במרכזים השונים Æכך גם התבטלו ההבדלים
שהיו בשעורי ההישרדות¨ של ילדים יהודים

∑∞∞≤

וערבים Æבעשור 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 Æבנוסף¨ לאתר את קבוצת
החולים בסיכון גבוה להם נדרש טיפול אינטנסיבי
שחיוני להצלת חייהם Æהאגודה קיבלה על
עצמה לסייע בשדרוג הנושא עד שיעילותו
תוכח באופן מוחלט Æהשנה אישרה האגודה
סיוע נוסף כדי לאפשר השלמת הדרישות
המחייבות להצטרפות לפרוטוקול הבינלאומי
לטיפול בלוקמיה חריפה בילדים והפרוצדורות
הוכנסו לסל התרופות ©עוד על הפרוטוקול
בפרק ¢בנייה¨ מכשור ופיתוחÆ®¢

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 ©ה≠ ®Children Cancer Groupלהיות שותף
בארגון פרוייקטים טיפוליים שונים Æהאגודה
מסייעת במימון תקן חלקי של Data Manager
במחלקות לאונקולוגית ילדים במרכזים הרפואיים
שניידר לרפואת ילדים בפתח תקוה¨ שיבא בתל
השומר¨ רמב¢ם בחיפה והדסה בירושלים Æתקן
זה מאפשר להרחיב את הרישום המרכזי של
ילדים חולי סרטן בישראל¨ להרחיב את מסגרת
הפרוטוקולים הארציים עם בקרת איכות מתאימה
ולהשתלב במערכת ה≠ American Children's
 ÆOncology Groupהפרוטוקולים הטיפוליים
הקיימים כיום בארץ הם∫
 £לוקמיה לימפובלסטית חריפה¨ יו¢ר
ד¢ר בתיה שטרק וד¢ר שי יזרעאלי
 £לימפומה מסוג  ¨Bיו¢ר פרופ ßמרים 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

∑π

∞∏

מחקר משותף של האיגוד האונקולוגי
ושל הקונסורציום הישראלי

מערך ישראלי לרישום משתלים
לשחזור שד

האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה¨
והמכונים הגנטיים העוסקים בגנטיקה של הסרטן¨
ממשיכים בקיום המחקר המשותף בנושא הגנטיקה
של סרטן השד בישראל Æאת המחקר מרכזת
פרופ ßאפרת לוי≠להד מהמרכז הרפואי שערי
צדק¨ ושותפים בו בתי החולים שיבא¨ רמב¢ם¨
רבין סוראסקי וכרמל Æבמסגרת הקונסורציום
נערך גם מחקר בראשות פרופ ßאפרת לוי≠להד
מהיחידה לגנטיקה¨ במרכז הרפואי שערי צדק¨
כנציגת הקונסורציום הישראלי לסרטן השד
ופרופ ßמרי קלייר קינג מאוניברסיטת וושינגטון
בסיאטל Æבמהלך המחקר נבדקו למעלה מ≠∞∂∂
נשים נשאיות של מוטציות ב≠ BRCA1ו≠BRCA2
בישראל ובארצות הברית¨ שזכה לחשיפה
תקשורתית נרחבת¨ כאשר הראה כי גורמים
משפחתיים עשויים להשפיע באופן משמעותי
על הסיכון לסוג הממאירות הספציפי בנשאיות
של מוטציות ב≠  BRCA1או  ÆBRCA2בשנת
∑∞∞≤ אושר המשך פעילות הקונסורציום של
 ¨BRCA 1/2והאגודה מסייעת גם במימון תוכנה
ואחות מחקר המרכזת את הפעילותÆ

האגודה למלחמה בסרטן סייעה בהקמת
מערך ישראלי לרישום משתלי שד בנשים
שעברו כריתת שד ושיחזור על ידי משתלים
ושילובו במערך הרישום הבינלאומי Æאת
הרישום מרכז דר ßמוריס טופז מנהל המחלקה
לכירורגיה פלסטית בבי¢ח הלל יפה בחדרה ויו¢ר
ה≠International Breast Implant Registry

מערכות ממוחשבות לרישום חולי סרטן
בעבר¨ התקינה האגודה למלחמה בסרטן מערכות
מחשוב במכונים האונקולוגיים Æבמטרה לשפר
את איכות הנתונים ומאגרי רישום הסרטן¨
גיבשה תת ועדה מבנה נתונים מצומצם אשר
ניתן לשלבו בכל מערכת מידע שהתקיימה עם
מנהלי המכונים האונקולוגיים הוחלט לאפשר את
קליטת הטופס החדש בשלבים Æנתוני החולים
מהמכונים האונקולוגיים מועברים מדי שנה
ליחידה לרישום סרטן במשרד הבריאות על גבי
הפורמט שהוגדר וגובש על ידי תת ועדה מתוך
חברי הועדה לרישום ומעקב Æלמימוש הפרוייקט
מממנת האגודה רשמות חולים חדשים ומעקב
במרכזים אונקולוגיים רבים ברחבי הארץÆ
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בניה מכשור ופיתוח
חדר צחוק לרווחת ילדים חולי סרטן ≠
במערך להמטו≠אונקולוגיה מרכז רפואי
שיבא תל השומר
הודות לסיועה של האגודה למלחמה בסרטן¨
במהלך שנת ∑∞∞≤ תושלם הקמתו של חדר
צחוק חדש ומיוחד לרווחתם של הילדים חולי
הסרטן Æחדר הצחוק הינו מתחם מיוחד בו יוכלו
הילדים השוהים במרכז הרפואי להנות מפסק
זמן מההתמודדות הממושכת עם מחלתם
ולהיכנס לעולם שכולו חוויה¨ הפעלת חושים
וצחוק Æחדר הצחוק הוקם הודות לתרומה
מעזבונם של בורנשטיין דורה ז¢ל וצßרניה
אנטה ז¢לÆ

חדר טיפולים המיועד לרופא ומפרץ
טיפולים המיועד לילד חולה סרטן
במחלקה ההמטו≠אונקולוגית ילדים
במרכז הרפואי הדסה עין כרם
במהלך שנת ∑∞∞≤ במחלקה ההמטו≠אונקולוגית
ילדים במרכז הרפואי הדסה עין כרם יוקם
חדר טיפולים המיועד לרופא ומפרץ טיפולים
המיועד לילד חולה סרטן בסיוע האגודה¨
תרומתם של סימון קוגוס והילדים לזכרה של
מרסל קוגוס © ¨®Marcelle Cogosאם המשפחה¨
שהועברה אלינו על ידי עתידה וחיים עילם
מרמת השרוןÆ

מרכז השד ע¢ש שרה מרקוביץ ז¢ל
במרכז רפואי קפלן
בשנת ∑∞∞≤ הוחל בבניית מרכז השד ע¢ש
שרה מרקוביץ ז¢ל לזכר ילדיה שנספו בשואה
מיקי ושמעון סלפטר ז¢ל Æהמרכז נועד להעניק
טיפול כוללני לאישה שאובחנה בסרטן השד
כדי לסייע לה בהתמודדותה המורכבת עם
המחלה ולאפשר לה לווי ותמיכה אישית החל
מרגע האבחנה ועד לסיום הטיפולים ותהליך
השיקוםÆ

∑∞∞≤

שדרוג מחלקה המטו≠אונקולוגית ילדים¨
מרכז רפואי ת¢א
האגודה מסייעת בשדרוג מח ßאשפוז המטו≠
אונקולוגית ילדים במרכז הרפואי סוראסקי
ת¢א Æהפרויקט נמצא בתהליכי בניה וטרם
הושלםÆ

מרכז ננסי ראובן לבריאות השד
במרפאת לין
בסיוע תרומתם של דיויד וסימון ראובן ובני
משפחתם¨ ואירוע שערכה אגודת הידידים
בלונדון¨ בראשותה של ורד אהרון¨ החלה בשנת
∑∞∞≤ הקמת מרכז ננסי ראובן לבריאות השד
במרפאת לין בחיפה Æמרכז רפואי ¢לין ¢הינו
מרכז רפואי קהילתי מקצועי המעניק שרות
אמבולטורי למבוטחי שרותי בריאות כללית
במחוז חיפה ואזור הצפון Æהמרכז החדש יהווה
מקצועי ואיכותי אשר יעניק לנשות אזור חיפה
והצפון שירות רפואי¨ ליווי ותמיכה אישית החל
מרגע האבחנה ועד לסוף תהליך ההתמודדות
והשיקום עם מחלת סרטן השדÆ

שדרוג פרוטוקול המעקב אחר ילדים
חולי לוקמיה
השאיפה כיום בעולם ואצלנו הינה להגיע
להחלמת כלל הילדים¨ תוך כדי שמירה על
איכות חיים מרבית ונטולת מגבלות של הילד
המבריא Æהמטרה היא להצליח ¢לתפור ¢לכל
ילד את הטיפול המתאים לו ביותר ע¢פ סוג
הלוקמיה הייחודית לו ודרגת הסיכון¨ וכך ניתן
להימנע משימוש בטיפולי כימותרפיה וקרינה
אגרסיביים בסוגי סרטן בעלי סיכון נמוך¨ הכרוכים
בנזקים גופניים ונפשיים מאוחרים Æלעומת זאת¨
להגביר את הטיפול והסיכוי להחלמה בבעלי
הסיכון הגבוה Æבסיועה הנדיב של האגודה
למלחמה בסרטן החלה הפעלת וביסוס שיטות
המעבדה החדשות לאיתורם © ¨®MRDהתאפשר

∏±

שילוב הקבוצה הישראלית בקבוצה בינלאומית
למעקב וטיפול בלויקמיה בילדים¨ והפרוצדורה
הוכנסה לסל הבריאות Æבזכות תמיכה זו של
האגודה¨ הילדים החולים בארץ ימשיכו לזכות
בטיפול המיטבי של הרפואה המודרנית Æעוד
על הפרוטוקול בפרק ¢רישום ומעקבÆ¢

סיוע ברכישת ציוד רפואי לבתי
חולים
רכישת מכשיר  PCRלמעבדה
האונקולוגית במרכז הרפואי אסף הרופא
האגודה למלחמה בסרטן רכשה עבור המרכז
הרפואי אסף הרופא מכשיר  PCRשהינו מכשיר
חדשני המאפשר ביצוע בדיקות גנטיותÆ

רכישת מכשיר לביופסיות שד באמצעות
ואקום ≠ מרכז רפואי הדסה עין כרם
האגודה למלחמה בסרטן רכשה עבור המרכז
הרפואי הדסה עין כרם מכשיר לביצוע ביופסיות
שד באמצעות ואקום Æהמכשיר הייחודי מאפשר
ביצוע ביופסיות בהנחיית ÆMRI, US

הצטיידות המכון אונקולוגי במרכז רפואי
ע¢ש ברוך פדה¨ פוריה
האגודה סייעה השנה בהצטיידות המכון האונקולוגי
שנחנך במרכז הרפואי ע¢ש ברוך פדה¨ פוריה
בטבריה Æהמרכז פועל בשיתוף פעולה עם מרכז
אונקולוגי וחוסך לחולים את הצורך להטלטל לקבלת
טיפול¨ שכיום יוכלו לקבל סמוך למקום מגוריהםÆ
המכון נחנך במעמד שר הבריאות¨ ח¢כ יעקב בן יזרי
ובהשתתפות פרופ ßאליעזר רובינזון¨ יו¢ר האגודה
למלחמה בסרטןÆ

≤∏

תרומות ייעודיות לבניית מחלקות
ולרכישת ציוד רפואי
האגודה למלחמה בסרטן פועלת לסיוע בבניית
מחלקות ומרפאות¨ ולרכישת ציוד רפואי חדשני
לטיפול בחולי סרטן Æהאגודה מגייסת תרומות
ייעודיות בכדי לממן את העלויות הכרוכות
בפעילות זוÆ
צוואת ישראל אלתר ז¢ל ≠ בשנת ∑∞∞≤ התקבלה
צוואתו של ישראל אלתר ז¢ל Æבפרוייקט ראשון
מעיזבונו של ישראל אלתר ז¢ל יוענק מדי שנה¨
החל משנת  ≤∞∞πמענק מחקר שנתי למחקר
מצטיין בתחום איכות הסביבה וØאו אפידמיולוגיהÆ
בנוסף¨ הוחל בפעילות נמרצת למציאת מבנה
הולם לשדרוגו של סניף ירושלים של האגודה
למלחמה בסרטן במתכונת דומה לשדרוגו
של סניף חיפה שהושלם השנה ©הרחבה על
כך בפרק ¢מתנדבים ואירועים ®¢ויוחלט על
פרוייקטים מוסכמים נוספיםÆ
פרופ ßיחיעם ימיני החליט בנדיבותו ליעד את
כספי חתונתו שהתקיימה בקיץ ולתורמם לאגודה
לסיוע למרכז הרפואי רבין ברכישת מכשיר
Uptraoperative Ultrasonography Device with
 ÆLaparoscopic Transducerמדובר במכשיר

סונאר תוך ניתוחי המהווה חלק בלתי נפרד
מהערכה התוך ניתוחית של החולה עם
סרטן ראשוני¨ או משני בכבד וסרטן דרכי
מרה ולבלבÆ
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מתנדבים ואירועים
באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים¨
הפרוסים בלמעלה מ≠ ∞∑ סניפים בכל רחבי הארץÆ
המתנדבים בסניפי האגודה יוזמים במהלך השנה
כנסים¨ הופעות ואירועים שונים¨ שהכנסותיהם
קודש לאגודה למלחמה בסרטן Æחלק מאירועים
אלו הפכו ברבות השנים למסורת Æשנת ∑∞∞≤
התאפיינה בתנופת אירועים ובמרכזם אירוע
התרמה לקרן ßתנו לילדים את העולם ¨ßעליו
מפורט בפרק ¢שיקום ורווחה ¨¢אירוע מסיבת
יום העצמאות של עליזה יפו ©פירוט בהמשך®¨
ואירועים רבים נוספים Æבספטמבר השנה מתוכנן
אירוע מיוחד של סניף ת¢א בחצר חברת מרחב
של יוסי מימן ובמרכזו תופיע הזמרת ריטהÆ

מבחר אירועים מרכזיים שנערכו השנה

אירועי סניף חולון
¢נוער למען ילדים חולי סרטן¢
בתחילת חודש מאי נערך ערב התרמה ענק
שארגנה מועצת התלמידים של בית הספר
תיכון קרית שרת בחולון יחד עם יונה אלון¨
יו¢ר סניף האגודה למלחמה בסרטן בחולון Æכל
ההכנסות היו קודש לאגודה למלחמה בסרטןÆ
מועצת התלמידים בשיתוף עם האגודה למלחמה

∑∞∞≤

בסרטן חברו יחד לערב משותף ומרגש¨ ערב
התרמה ענק לילדים חולי סרטן בהנחיית
תום אבני ובהשתתפות∫ עברי לידר¨ אוהד חיטמן¨
גßקו אייזנברג¨ טל שגב¨ נדב יהלומי¨ הרקדנים
שוקו וגיתית ומיטב הכישרונות הצעירים של
מגמת המוסיקה בתיכון קריית שרת Æלי קופרמן¨
בת  ±∑Æμתלמידת כיתה י¢א בתיכון קריית שרת
בחולון וחברת מועצת התלמידים בעיר¨ היא
אחת מיוזמי אירוע ההתרמה המיוחד הזהÆ

≥∏

ממחלת הסרטן¨ נענתה לבקשת יונה אלון
©יו¢ר סניף האגודה בחולון® והתגייסה לנהל את
ההפקה והניהול המוסיקלי בה הופיעו בהתנדבות∫
שלומית אהרון¨ משה בקר¨ מיקי גבריאלוב¨
אורה זיטנר¨ רמה מסינגר ועוד Æגילה גייסה
לצידה את צוות ¢דולסה דה לדינו ¢איתם היא
מופיעה ברחבי הארץ¨ את מרגלית טובי¨ סופרת
מחוננת ומספרת סיפורים בשפות לדינו¨ ספרדית
ועברית¨ אשר איבדה את מאור עיניה בינקותה¨
והתגייסה במלוא המרץ לכתיבת הטקסטים של
האירוע ולספר על החיים והתרבות של יהדות
ספרד העתיקה ותפוצותיה¨ ואת קובי זרקו
≠ סטנד≠אפיסט בשפת הלדינו Æכל הסיפורים

האירוע הפך להפנינג אדיר ומרגש Æהאומנים
שהופיעו הביעו בפני יונה אלון את התרגשותם
על הרעיון וההופעה בפני מאות בני נוער Æכתב
וצלם מערכת  YNETכמו גם מקומונים באזור
סיקרו את האירוע וראיינו את חברי מועצת
התלמידים ואת האומנים שהופיעו Æתום אבני¨
שהנחה את האירוע¨ חזר והדגיש בדברי הקישור
שבין הופעות האומנים¨ את חשיבות התרומה
לאגודה למלחמה בסרטן Æמחלקת ההסברה של
האגודה ידעה את אמצעי התקשורת על האירועÆ
אמה של אחת מחברות מועצת התלמידים
השיגה בתרומה ∞ ¥חבילות שי לילדים חולי
סרטן¨ שהועברו לבית חולים וולפסון Æיישר כח
ללי ולחבריה על פועלם המבורךÆ

¢חולמים בספרדית ושרים בעברית¢
≠ הפקה מיוחדת בתיאטרון חולון

∏¥

הפקה מיוחדת של שירים בשלוש השפות¨ לדינו¨
ספרדית ועברית הוקדשה לאגודה למלחמה
בסרטן Æגילה חסיד¨ בתה של נינה חסיד שנפטרה

דין וחשבון לשנת
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סופרו בשפת הלדינו ותורגמו במהלך הערב
לשפה העברית Æחברי אומן הבוזוקי לזר בואנו
ונגן האקורדיון עוזי רוזנבלט¨ חברי דולסה דה
לדינו¨ הנעימו בהתנדבות את הערב Æיונה אלון¨
יו¢ר סניף חולון¨ גייסה את האומנים אשר הביעו
את הסכמתם להופיע בערב זה בהתנדבות ללא
תמורה Æבמהלך ההופעות הודו האומנים ליונה
אלון על הזכות שנפלה בחלקם להופיע בערב
חשוב זה כהוקרה לפעילותה הענפה של האגודה
למלחמה בסרטן Æמוטי ששון¨ ראש העיר חולון¨
כיבד את הערב בנוכחותו Æאולם התיאטרון היה
מלא מפה לפה¨ בשורות הראשונות הוזמנו חולי
הסרטן המשתתפים בפעילות הסניף ומקבלים
תמיכה צמודה ממתנדביו Æאירוע מיוחד זה זכה
לתשבחות רבות בקרב הקהל הרחב ובקרב
ארגוני המתנדביםÆ

דוגמה הראויה לחיקוי
עליזה יפו¨ ידידה מסורה ותומכת ותיקה
של האגודה למלחמה בסרטן קיימה בביתה
מסיבת יום העצמאות המסורתית לחבריהÆ
השנה ביקשה שחבריה המוזמנים ירימו
תרומה שתסייע להפעלת ניידת הממוגרפיה
≠ מיכל¨ שהצליחה כבר בהפחתת הפערים
שהיו קיימים בין נשים המתגוררות בעיירות
פיתוח וכפרים ערביים לבין נשים המתגוררות
במרכזי הערים הגדולות ומודעות יותר
לחשיבות הבדיקה שבכוחה להציל חייםÆ
האורחים נהנו ממסיבה מרגשת ומהנה¨ וחשו
סיפוק מהתרומה הנכבדה מאד שנאספה¨
שתסייע לנשים רבות ברחבי ישראלÆ

∏μ

הוד השרון
בערב קיץ נעים של תחילת יוני התאספו
ברחבת הדשא הגדולה של הספורטן בהוד
השרון מאות אנשים שבאו לאירוע ההתרמה
≠ ¢אהבה יוונית ¢שארגן סניף הוד השרון Æסביב
שולחנות עם כיבוד כמסורת הטברנות היווניות¨
כשמשקה ה¢אוזו ¢מרווה את צמאונם של
המשתתפים¨ ישב קהל עליז¨ ססגוני ומתלהב
שליווה במחיאות כפיים ובשירה אדירה את
שמעון פרנס שספר סיפורים מרתקים על
השירה היוונית וזמריה כשאליו מתלווים
עליזה אביב בשירה¨ אביקו עובד בשירה
ובנגינה וירטואוזית על הבוזוקי וצוות הנגניםÆ
את הערב המיוחד הזה ארגנו אריאלה צדיק
יו¢ר הסניף וחיה אלישע רכזת הסניף בעזרת
מתנדבי הסניף Æהזוג המיוחד הזה שמוביל את
סניף הוד השרון אחראי ללא מעט אירועים
מרתקים שהאחרון שבהם מהווה את השיאÆ
לאחר ההתכנסות שלוותה בקפה שנתרם¨
כמסורת רבת שנים¨ ע¢י ¢ארומה ¨¢נפתח הערב

בדבריה הנרגשים של אריאלה יו¢ר הסניף
שהודתה לכל מי שנתנו יד ועזרו Æגבי וייס מנהל
הסניפים וראש העיר¨ שנתן חסותו לאירוע
ברכו את הנוכחים Æאת מסכת הברכות סיימה
חיה אלישע בהענקת תעודות ופרחים לנותני
החסות ולתורמים לאירועÆ

חיפה
סופגניות וגיטרה ≠ האגודה למלחמה
בסרטן בבתי החולים בחיפה
מתנדבי סניף חיפה של האגודה למלחמה
בסרטן¨ ביקרו בחנוכה יחד עם סופגניות וגיטרה
מלווה¨ ביחידות האונקולוגיות ברחבי חיפה∫
במרכז הרפואי רמב¢ם¨ בבית החולים מאייר
לילדים¨ בתי החולים כרמל¨ בני ציון¨ לין¨ בית
החולים האיטלקי והוספיס נוף הדר Æיחד עם
עורכי הדין שלמה ואלון בוקעי¨ יחידת הפרשים
והכלבנים ממחוז הצפון של המשטרה ועוד¨ הם
חילקו סופגניות למטופלים¨ לבני המשפחה¨
ולצוותים תוך כדי שירה ונגינהÆ

אריאלה ליטביץ ©ראשונה משמאל® עובדת סוציאלית מחוז צפון של
האגודה למלחמה בסרטן¨ עובדי הסניף ומתנדביםÆ

טקס חנוכת מרכז תמיכה ורווחה ע¢ש
קלייר ועמנואל ג ßרוזנבלט בבית אהרון
ואולגה רוזנפלד ז¢ל

∂∏

ראש העיר חיפה¨ עו¢ד יונה יהב¨ הרב הראשי
לחיפה הרב שאר ישוב כהן¨ יו¢ר האגודה
פרופ ßאליעזר רובינזון¨ מירי זיו מנכ¢ל האגודה¨
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מרים שזיפי היו¢ר הפורשת ועו¢ד מאיר הפלר
היו¢ר הנכנס¨ משפחת רוזנפלד¨ רות סקר¨
נשיאת הכבוד של סניף חיפה¨ אורחים ומתנדבים
השתתפו בטקס החגיגי בו נחנך מרכז סיוע ותמיכה
לחולי סרטן ע¢ש קלייר ועמנואל ג ßרוזנבלט
שנערך בסוף חודש מאי Æפרופ ßרובינזון¨ יו¢ר
האגודה¨ עו¢ד יונה יהב¨ ראש העיר חיפה¨ הרב
שאר ישוב הכהן¨ הרב הראשי לחיפה¨ ומירי זיו¨
מנכ¢ל האגודה¨ ברכו את הנוכחים והודו לכל אלו
שנטלו חלק בהקמת המרכז החדש Æבדבריה של
מרים שזיפי¨ היו¢ר היוצאת של הסניף¨ ניכרה
התרגשות רבה על שזכתה להגשים את חלומה
ולהשתתף בפתיחתו של המרכז לסיוע ותמיכה
לחולי סרטן שבמשך שש שנות כהונתה כיו¢ר
הסניף חלמה וסייעה להקמתו Æהיא הודתה
לכל מי שסייעו בהקמת המרכז החשוב ונשאה

תפילה שהמרכז יהיה קרן אור לחולי הסרטן
ומשפחותיהם Æהיו¢ר החדש של הסניף¨ עו¢ד
מאיר הפלר סיפר על אמו ואחותו שנפטרו
ממחלת הסרטן ועל רצונו העז לתרום ולתת
למען החולים והמאבק במחלה Æאלוף אוראל
סיפר על היכרותו את אהרון רוזנפלד המנוח
וגילה כי אביו בנימין אוראל ביחד עם שותפו¨
יחזקאל זוהר¨ הם האדריכלים שבנו את בית
רוזנפלד Æמירי אבקסיס¨ קריינית מקצועית
המחלימה ממחלת הסרטן הנחתה את האירוע
בהתנדבות ובכישרון רב Æבתכנית האמנותית
הופיעה הזמרת הצעירה והנפלאה כרמל תדמור
זמרת בזכות עצמה ובתה של הזמרת רונית
תדמור Æהנוכחים נהנו מכיבוד עשיר ומשובח
ומזרי הפרחים היפים והמיוחדים שנתרמו על
ידי פרחי ¢לה וליÆ¢

∑∏

ידידי האגודה בחו¢ל
פאלם ביץ ¨ßפלורידה
עונת הפעילות החלה במפגש השנתי ובחירת
נשיא חדש לסניף מר רוי נ Æאפל Æרוי פעיל מזה
שנים רבות כסגן נשיא במועצת המנהלים ויו¢ר
הגאלה השנתית ומשמש כמנהל הדויטשה
בנק בפאלם ביץÆßיחד עם רוי נבחרו חברי
ההנהלה¨ דוד גסנר מבוסטון¨ גßין ה Æהופמן
ממוריסטאון¨ ניו≠גßרזי¨ ד Æלואיס רוגוב מביין
בניו גßרזי¨ שון ג Æמקßגולד מפאלם ביץ ßגרדנס
שבפלורידה¨ ולינדה סקוטלנד מבוקה רטון
שבפלורידה Æהרווי פופל מונה לסגן נשיא הסניף¨
יחד עם דינה מורגן¨ יואל לוין כגזבר¨ אליסון
לה≠בוסייר עוזר גזבר וריצßרד קרפ¨ מזכירÆ
אות מתנדב השנה הוענק לברניס ויינשטיין
ואירב ברנרדÆ
בחודש נובמבר נערכה קבלת פנים בגלריה
הכחולה בחוף דלריי בפלורידה בהשתתפות
האמן הישראלי הנודע דוד שלוס Æמר שלוס
הסביר את הטכניקה בה הוא משתמש בעבודותיוÆ
אליסה קופרברג וגודי מידנבאום שימשו כיו¢ר
האירוע¨ בו השתתפו אורחים רביםÆ
ב≠ ±μØ±±איגוד מגייסי תרומות המקצוענים שהוא
ארגון לאומי שמייצג את רוב ארגוני הצדקה
בארה¢ב כיבד את לינדה ר Æקמינוב באות
נדבן השנה של מחוז פאלם ביץ ßעל תרומתה
היוצאת דופן לאגודה למלחמה בסרטן בישראל
ולמספר רב של ארגוני צדקה ברחבי ארה¢ב
וישראל Æידידי האגודה למלחמה בסרטן אשר
בארה¢ב המליצו עליה לקבלת פרס זה והצוות
וההנהלה נכחו באירוע לכבודהÆ

∏∏

לינדה ר Æקמינוב גדלה בניו≠יורק והייתה עדה
לנדיבות הוריה Æבמהלך השניים לינדה הפכה
לנדבנית בזכות עצמה Æמעורבותה בסניף האגודה
למלחמה בסרטן בפלורידה החלה מאז יסוד
הסניף Æלינדה תמכה בנדיבות בחקר הסרטן
ובניית מבנים לעזרת חולי סרטן ומשפחותיהםÆ
בנוסף לתמיכתה במחקר היא אפשרה בניית
מחלקות בבתי חולים בישראל וסניף חדש

האומן דיוויד שלוס מסביר על טכניקת עבודתו

של האגודה עבור תושבי צפון מדינת ישראלÆ
נדיבותה של לינדה השפיעה על חולי הסרטן
ברחבי העולם¨ ומפריצות הדרך שהושגו בדרכי
הטיפול במחלת הסרטן בישראל נהנים כולם¨
בישראל ובחו¢לÆ
בדצמבר הסניף בפלורידה ערך אירוע מאוד
מוצלח במלון ארבע עונות בפלאם ביץ ßלגיוס
חברים חדשים Æדברה ונט שטיינארט מבוקה
רטון שימשו כיו¢ר של האירוע Æמרצה אורח
באירוע היה ברני מרקוס מייסד משותף
של הום דיפו בעירבון מוקבל והנשיא קרן
מרקוס אשר בעיקר תומכת בסרטן Æמר מרקוס
אמר כי תשעה מתוך המחקרים הטובים ביותר
בסרטן בעולם מגיעים מישראל Æננסי ופיטר
בראון ערכו קבלת פנים מפוארת בביתם
לכבוד התורמים ותוכנית המעגל של תקווהÆ
פיטר הודה לכולם על התרומות לחקר הסרטן
בישראלÆ
סרט חדש שהופק על ידי האגודה למלחמה
בסרטן בישראל≠פלורידה הוצג במהלך הערבÆ
בסרט ראו את הפעילות הענפה והעבודה
הנפלאה שנעשית בישראל כתוצאה מהתמיכה
שניתנת למדענים לחקור בישראל Æבינואר
התקיימה הרצאה ראשונה לעונה¨ על ידי
דר ßוויליאם ג Æקאר מאוניברסיטת דרום
פלורידה שבטייפהÆ
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תרומתה להקמת ופיתוח מחלקות אונקולוגיות
בבתי החולים בישראל¨ מימון רכישת ציוד למכונים
אונקולוגיים¨ הפקת החדשון ¢תקוה ¢של הסניף
בפלורידה¨ מימון הפקת הסרט ¢לסרטן אין
גבולות ¢ותמיכה נדיבה במימון מענקי מחקר
רבים Æפרחים הוענקו ללינדה מטעם מירי זיו¨
מנכ¢ל האגודה למלחמה בסרטן בישראלÆ

רוי נ Æאפל¨ נשיא אגודת הידידים בפלורידה מעניק אות כבוד
ללינדה ר Æקמינוב על פועלה המבורך

בחודש פברואר התקיימה מסיבת הגאלה השנתית
במועדון מאר≠א≠לארגו שבפאלם ביץ ßפלורידה¨
במהלכה העניקה לינדה ר Æקמינוב פרס הוקרה
על הישגים מדעיים לד¢ר דוד פ Æקלסן מנהל
השירותים הגסטרו אונקולוגיים במרכז הסרטן
סלואן קיטרינג Æיו¢ר הכבוד של האירוע היו דונה
ובארי סלוטניק ויו¢ר משותף היו סיליה גßייקובס¨
אליסון לה≠בוסייר ודינה מורגן Æאורח מיוחד
באירוע היה פול מישל גלזר¨ שחקן נודע במאי
ומפיק ויו¢ר קרן אליזבט גלזר לילדים חולי איידסÆ
נותני החסות העיקריים הם דויטשה בנק¨ הבנק
למסחר וסיטי גרופ לבנקאות פרטיתÆ
רוי אפל נשיא סניף פלורידה העניק תעודת כבוד
ללינדה ר Æקמינוב כהוקרה על פועלה ותרומתה
להקמת סניף חיפה של האגודה למלחמה בסרטן
בישראל על שם קלייר ועמנואל ג Æרוזנבלט¨

רוי נ Æאפל מגיש פרס לדורה ובארי סלוטניק על תרומתם

מענקי מחקר התקבלו מלינדה ר Æקמינוב
לזכר הוריה קלייר ועמנואל ג Æרוזנבלט
ולכבוד חבריה אד פוקס¨ גßיין וריצßרד קרפ¨
לכבוד לאו ובלאנש האוסמן ומרגרט האוסמן
סרסון¨ דוד וטרייסי מרקין¨ אידה והרי שוסטר¨
לזכר פרנק ודורה שוסטר¨ קרל ואנה גרוסמן
ואדל ה Æהופמן לכבוד גßין ורונלד הופמן
ויאן סוזן הופמן¨ ושרון ורוי אפל לזכרם של
אירה ס Æאפל ופגי לייקןÆ

קנדה
בסיוע אגודת הידידים בקנדה¨ בראשות דורון עופר¨
נרכשו מרכיבים למיקרוסקופ הקיים במכון
ההמטולוגי בבית החולים קפלן שברחובותÆ
מרכיבים אלו מאפשרים הסתכלות והדרכה בו
זמנית¨ לטפול במחלות דם ממאירות ≠ לוקמיה¨
לימפומה¨ מילומה ומיולדיספלסיהÆ

שוויץ
בשנה החולפת¨ אגודת הידידים בשוויץ¨ בראשות
דר ßרונלד פריד והיו¢ר לשעבר דר ßאוילאו¨
מימנו ≥ מענקי מחקר בנושאים שונים לקידום
המחקר במחלות הסרטן בישראלÆ
דר ßעמי ארונהיים בנושא∫ תפקיד מעכב גורם
השעתוק ממשפחת ה≠  AP-1במודל עכבר
לסרטן כבד תלוי דלקתÆ
דר ßצבי פישלזון בנושא∫ מעורבות החלבון מורטלין
בהגנה של תאים סרטיים בפני המשליםÆ
דר ßאמנון פלד בנושא∫ גיוס תאי הרג מהטחול
ומח העצם למחזור הדם ולתוך גידולים¨ גישה
חדשה לאימונותרפיה של סרטן Æבימים אלו
נתבשרנו כי בקרוב יועבר מימון ל≠≥ מחקרים
נוספיםÆ

∏π

ברלין

הולנד

אגודת הידידים המשותפת ישראל≠גרמניה בראשות
היו¢ר רות גלינסקי וסגני היו¢ר מר מייק צהדן
ומר אלפרד וייס¨ והמנהלת ברברה גרוט¨ הזמינו
השנה ילדים חולי סרטן מישראל להשתתף
למשך שבוע ימים¨ במחנה נופש שהתקיים
בחודש אוגוסט Æהמחנה נמצא ביער ליד העיר
היידלברג בדרום מערב גרמניה Æשלושה זוגות
תאומים מישראל¨ אשר אחד מהם חלה בסרטן¨
השתתפו בקייטנה Æהילדים והמלווה חזרו עמוסי
חוויות ורשמים והגדירו את הנופש ¢כחלומיÆ¢

תרומה שנתקבלה מאגודת הידידים בהולנד סייעה
במימון הפעילות השנתית של מרכז התמיכה
והרווחה לחולי סרטן ובני משפחותיהם בחיפהÆ
כמו כן¨ מומנה נסיעתו ושהייתו בהולנד למטרת
מחקר¨ של חוקר הסרטן שלומי מדר¨ סטודנט
של פרופ ßורדה רוטר ממכון ויצמן Æהמחקר
נערך במעבדה של דר ßגברי ואן דר פלוגßים
בליידןÆ

מינכן
אירוע ההתרמה השנתי של אגודת הידידים
במינכן¨ בראשות אניטה קמינסקי וחבורת
הועד המסורות¨ ערכו אירוע התרמה ¢בגנים
האנגליים שעל האגם Æ¢אורח הכבוד בארוע
היה פרופ ßא Æבורקהארט Æבחלק האמנותי של
הערב¨ אורי גלר אמן העל≠חושי הופיע במופע
בלתי נשכח והדהים את הקהל¨ וגרם להנאה
רבה ולאווירה מיוחדת באירוע Æכל ההכנסות
מאירוע התרמה זה קודש למימון פרוטוקול
לוקמיה המשותף לישראל ולגרמניהÆ

מימין לשמאל∫ רות הופמן¨ ד“ר פטרה רוט¨ רוזל ארנסברג¨
ארנסט ג‘רהרד ופטרה קפהזידר

פרנקפורט
אירוע ההתרמה השנתי של אגודת הידידים
בפרנקפורט¨ בראשות פטרה קפהזידר¨ וחברות
הועד הנאמנות¨ התקיים בחודש פברואר ∑∞∞≤
©נדחה מנובמבר ∂∞∞≤®Æ

תמונה משותפת של אניטה קמינסקי¨ אורי גלר וחברות הוועד המסורות∫
ג‘וליה אנדרס≠קייזר¨ רנטה דובינין¨ הלגה פרנצ‘סי¨ לילי גיטבוד¨ הולי הס¨
נירה שניידר וכריסטה וולק

∞π

האירוע האלגנטי נערך במלון אינטרקונטיננטל
המפואר¨ ואת העיצוב המרשים עיצבה יוטה
שניידר¨ חברת הועדÆ

דין וחשבון לשנת

∑∞∞≤
היה מוצלח ביותר Æהגרלה עם פרסים יקרי
ערך נערכה והוגרלו תכשיטים וכרטיסי טיסה
שנתקבלו בתרומהÆ

מימין לשמאל∫ סימון הופמן אניה הדר¨ גוטה שניידר¨ רוזל ארנסברג¨
פטרה קפהזידר ואווה זנדברג

דוניה רייטר¨ זמרת נודעה בגרמניה¨ התרשמה
עמוקות מפעילות אגודת הידידים¨ והופיעה
בהתנדבות בחלק האמנותי של הערב Æלהקת
מתופפים מסנגל הקפיצה והליבה את האורחים
וסחפה את הנוכחים לרחבת הריקודים Æהאירוע

מימין לשמאל∫ דיוויד ודברה ראובן¨ וורד אהרון¨
יו“ר אגודת הידידים בלונדון

אורחת הכבוד באירוע הייתה דר ßפטרה רוט¨ ראש
העיר של פרנקפורט Æפרופ ßפליקס סמלרוט
האחראי על התרבות בעיריית פרנקפורט¨
דר ßארנסט גרהרט¨ לשעבר הממונה על האוצר
ופרופ ßבירקנפלד חבר מועצת העיר פרנקפורט¨
פרופ ßסלומון קורן¨ נשיא הקהילה היהודית
בפרנקפורט¨ והנריק ברודר עיתונאי וסופר ידוע
בגרמניה¨ זוכה פרס ומדליית בורנה ∑∞∞≤Æ

אנגליה
אגודת הידידים שלנו בלונדון¨ בראשות ורד אהרון
הנמרצת וחברות הועד המסורות¨ קיימה אירוע
התרמה שנתי מפואר¨ במלון רדיסון פורטמן
היוקרתי¨ בהשתתפות מאות אורחיםÆ
הזמר הישראלי דוד דßאור הופיע בלווית
נגנים¨ במיטב להיטיו Æהמופע היה מרגש וגרם
לאורחים לבקש הדרן¨ וזכה לתשואות רמותÆ
פרופ ßמיכאל באום הרצה על חידושים בטיפול
במחלת הסרטןÆ
אורי גלר אמן העל≠חושי ניהל מכירה פומבית
של יצירות אמנות ישראליות¨ וכן תרם למכירה
קערת זכוכית בעיצובו Æלקראת סוף הערב
התקיימה הגרלה של פרסים יקרי ערךÆ
דברה ודייויד ראובן תומכים נדיבים משך שנים
רבות בפעילות האגודה¨ נתנו חסותם לאירועÆ
לקראת תום הערב¨ הכריז דייויד במחווה נדיבה
כי ישלים את הסכום הדרוש במלואו לצורך
הקמת מרכז בריאות שד חדש במרכז הקהילתי
לין בחיפהÆ

π±

הקש בדלת
למרות מלחמת לבנון השנייה שפרצה ערב המבצע
היו תוצאות המבצע השנה טובות והייתה עלייה
יפה¨ והצלחנו לעמוד ביעד שנקבע Æבכלל זה
בסניפי הצפון¨ היו התוצאות מרשימות במיוחדÆ
נרשמה עליה יפה בכל האפיקים של המבצע
כאשר העלייה המרשימה ביותר ©•∞∞≥ בהשוואה
למבצע  ®≤∞∞μהייתה באפיק רשתות השיווק
וזאת על רקע גיוס רשתות חדשות ובעיקר על
ידי הגברת המחויבות והמוטיבציה של הגורמים
השונים ברשתות Æסך הכל נאספו במבצע ¢הקש
בדלת ¢לשנת ∂∞∞≤ כ≠∞ ±מליון שקליםÆ

מסיבת עיתונאים לפתיחת מבצע
¢הקש בדלת ¢לשנת ∂∞∞≤
כמדי שנה¨ נפתח מבצע ¢הקש בדלת ¢של
האגודה למלחמה בסרטן לשנת ∂∞∞≤ במסיבת
עיתונאים חגיגית בבית סוקולוב Æבמהלך המסיבה
השתתפו מומחים רבים¨ נחשפו מחקרים חדשים
וכן סקרים מרתקים Æפרופ ßאליעזר רובינזון¨
יו¢ר האגודה למלחמה בסרטן ואביגדור קפלן
יו¢ר מבצע הקש בדלת לשנת ∂∞∞≤¨ הכריזו
במסיבה על פתיחת מבצע ההתרמה השנתי
של האגודה למלחמה בסרטן ואורח הכבוד היה
פרופ ßפיטר בויל¨ ראש הסוכנות הבינלאומית
לחקר הסרטן¨ של ארגון הבריאות העולמי
ה≠ ÆWHOהמבצע נמשך שבוע ושיאו היה יום
¢הקש בדלת ¨¢שהתקיים ביום שני ≥≤ באוקטובר
∂∞∞≤ Æלרגל המבצע נערך מסע התרמה ברחבי
הארץ שלווה בקמפיין תקשורתי Æיעד המבצע
היה ∞ ±מליון שקלים Æאביגדור קפלן מנכ¢ל
כלל ביטוח ויו¢ר מבצע ¢הקש בדלת ¢לשנת
∂∞∞≤ של האגודה למלחמה בסרטן הודיע על
תרומתו לפתיחת המבצע במהלך המסיבה
©הרחבה במסגרת®Æ

≤π

מירי זיו מנכ¢ל האגודה למלחמה בסרטן מסרה
כי∫ ¢במאבק במחלת הסרטן אין הפסקת אש¨
המלחמה בסרטן היא מערכה מתמשכת וחסרת
פשרות המנוהלת במספר חזיתות בו זמניתÆ
בקידום המחקר¨ במניעה¨ באבחון מוקדם ובסיוע

לחולים Æהתרומות שיאספו במבצע ¢הקש בדלת¨¢
יאפשרו לאגודה להמשיך ולממן עשרות מחקרים
של רופאים וחוקרים שנועדו להביא למציאת
תרופה למחלה¨ לתמוך כספית בחולי סרטן
נזקקים¨ לסייע לילדים חולים בהשלמת חומר
הלימודים¨ 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 ועוד
מגוון פעילויות Æהמשאבים שאנו מגייסים במהלך
מבצע הקש בדלת חיוניים למימון פעילותינו
שבכוחה להציל חיים Æאנו מודעים לעובדה כי
הציבור בישראל נדרש לסייע לתושבי הצפון¨
מברכים על רוח ההתנדבות ומבקשים שתושבי
ישראל יושיטו יד למלחמה בסרטן¨ שהיא
המלחמה של כולנו ≠ בריאים וחולים¨ מלחמה
שלא ניתן לקחת בה פסק זמן¨ או לערוך בה
שביתת נשק¢ Æ
דר ßמיכה בר חנא¨ מנהל רישום הסרטן הלאומי
במשרד הבריאות דיווח על הישג משמעותי
לפיו∫ ¢בקרב הנשים היהודיות חל שיפור
בשיעורי ההישרדות מסרטן השד¨ בכל נקודות
הזמן שנבדקו ©לאחר שנה מהאבחון¨ שנתיים
וכו ®ßלאורך התקופה ∞ ±ππעד ∞∞∞≤ Æשיפור
מרשים חל בהישרדות לאחר חמש שנים
מאבחון המחלה כאשר •≤∑ מנשים שאובחנו
בסרטן השד החודרני בשנת ∞ ±ππהיו בחיים
לאחר  μשנים ©מעקב עד תום  ®±ππμואילו
בין המאובחנות בשנת ∞∞∞≤ חיו •∞∏ עד תום
שנת  Æ≤∞∞μמספר החולות באוכלוסייה הערבית
נמוך באופן משמעותי מזו של היהודית ועל כן
נבדקו שיעורי ההישרדות באוכלוסייה זו על
פני קבוצת שנים ולא שנה בודדת Æהנתונים
מצביעים על שיפור משמעותי בהישרדות
בתום חמש שנות מעקב גם בחולות סרטן השד
המשתייכות לאוכלוסייה הערבית¨ כאשר בשתי
התקופות הראשונות שעורי ההישרדות עמדו
על •≥∂≠≤∂ בתום חמש שנים מהאבחנה ואילו

דין וחשבון לשנת

∑∞∞≤
דברי מנכ¢ל כלל ביטוח פנסיה ופיננסים¨ אביגדור קפלן¨ במסיבת עיתונאים
שנערכה בבית סוקולוב בתל אביב∫
¢קיבלתי בהוקרה¨ מתוך
אחריות רבה¨ את תפקיד
יושב ראש מבצע ¢הקש
בדלת ¨¢מבצע ההתרמה
השנתי של האגודה למלחמה
בסרטןÆ
בחיי היום יום אנו נוטים
לעיתים להקל ראש בחשיבות
מעשי ההתנדבות והתרומה
לקהילה Æעל חשיבותם אנו
לומדים¨ לצערנו¨ באירועים קשים או מצבי
חירום¨ כפי שחווינו במהלך הלחימה בצפון
הארץ בקיץ האחרון Æימי המבחן האלה
הוכיחו¨ כי הציבור בישראל¨ הן אנשים
פרטיים והן עסקים וארגונים¨ יודע להתגייס
למען הקהילה ולהקדיש זמן¨ עבודה אישית
ומשאבים כספיים כדי לסייע לאוכלוסייה
שנמצאת במצוקהÆ
ההתגייסות הזו בימי חירום רק מחזקת את
ההערכה העמוקה שעלינו להביע לאותם
מתנדבים¨ שהפכו את ההתנדבות לשגרת
חייהם לאורך שנים רבותÆ
האגודה למלחמה בסרטן היא העמותה
ההתנדבותית הגדולה בישראל Æהעמותה¨
שמהווה מופת לכל פעילות התנדבותית¨
מובילה למעלה מ≠∞ μשנה את המאבק במחלת
הסרטן בישראל Æהמאבק הזה מתנהל בכל
החזיתות¨ החל מהחולה ומשפחתו הקרובה¨
שמתמודדים עם הסבל והקשיים הרבים
שגורמת המחלה¨ וכלה במוסדות הבריאות
והמחקר הרפואי שמתמודדים עם הצורך
לטפל בחולים ולפתח כלים חדשים לריפוי
המחלה ומניעתה Æבישראל חיים כיום כ≠∞≤±
אלף חולי סרטן ומדי שנה נוספים למעלה
מ≠≥≤ אלף חולי סרטן חדשים Æקידום המחקר
הרפואי ושיפור אמצעי הגילוי המוקדם
והריפוי מסייעים להפחתת מספר החולים

ולשיפור איכות החיים של
המטופליםÆ
אני מלווה מקרוב את
ההתמודדות הציבורית עם
מחלת הסרטן שנים רבות¨
הן בתפקידים שמילאתי
בעבר¨ ביניהם כמנכ¢ל
שירותי בריאות כללית¨ והן
כיום¨ כמנכ¢ל קבוצת כלל
ביטוח פנסיה ופיננסים¨
שרואה חשיבות רבה במעורבות חברתית
ובתרומה לקהילה Æבמהלך השנים נחשפתי
לעדויות מרגשות של חולים¨ בתוכם ילדים¨
שניצחו את המחלה בזכות מאבקם העיקש
ובסיוע האגודה למלחמה בסרטן Æאנו יכולים
לשאוב עידוד מסיפורי הניצחון האלה¨
שמדגישים את מעמדה המרכזי וחשיבותה
של האגודה למלחמה בסרטן במאבק הקשה
של החוליםÆ
הצורך בהתגייסות ציבורית למען התמודדות
עם מחלת הסרטן אינו פוטר את המדינה
מהחובה להגדיל את התמיכה במחקר
המדעי שיקדם מניעה¨ גילוי וריפוי של
המחלה Æהמלחמה בסרטן מחייבת הקצאת
משאבים כספיים רבים¨ והמדינה חייבת
לראות בתחום זה יעד מועדףÆ
אני שמח להודיע¨ כי קבוצת איÆדיÆבי ¨Æשכלל
ביטוח פנסיה ופיננסים מהווה את הזרוע
הפיננסית שלה¨ החליטה לתרום סכום
של מיליון שקל לאגודה למלחמה בסרטן
במסגרת מבצע ¢הקש בדלת ¢לשנת תשס¢זÆ
אני קורא לחברות מכל ענפי המשק ולכל
אזרחי ישראל להירתם למאמץ המשותף
ולתרום בנדיבות לאגודה למלחמה בסרטןÆ
כל תרומה חשובה Æכל תרומה מסייעת
להמשך הפעילות המסורה של האגודהÆ
כל תרומה מסייעת להציל חייםÆ¢

≥π

נשים שאובחנו בשנים ∏ ±ππועד ∞∞∞≤ שעורי
ההישרדות שלהן לאחר חמש שנות מעקב
עמדו על •¢Æ∑μ

פרופ ßפיטר בויל¨ אורח כבוד של
האגודה וראש הסוכנות של ארגון
הבריאות העולמי∫ ¢מיליון איש ברחבי
העולם יאובחנו בשנת ∂∞∞≤ כחולים
בסרטן¨ מתוכם כ≠• ±∞Æμתאובחנה
כחולות בסרטן השד¢
במסיבת העיתונאים לרגל פתיחת המבצע מסר
פרופ ßפיטר בויל¨ ראש הסוכנות הבינלאומית
לחקר הסרטן של ארגון הבריאות העולמי
ה≠ ¨WHOתחזית קודרת לשנת ∂∞∞≤∫  ±±מיליון
איש ברחבי העולם יאובחנו כחולים בסרטן¨
מתוכם כ≠• ±∞Æμתאובחנה כחולות בסרטן השדÆ
עוד הוא הוסיף כי למעשה¨ רוב הנשים נמצאות
בסיכון לחלות בסרטן השד במיוחד מעל גיל ∞¨μ
אך רק • ±μנמצאות בקבוצת הסיכון הגבוהה
לחלות בסרטן השד Æלמרות שחלה עלייה
בשיעור ההיארעות¨ בחלק מהמדינות מתחילה
להסתמן ירידה בתמותה מסרטן השד¨ כתוצאה
משילוב של אבחון מוקדם¨ ומתן טיפול יעיל

π¥

לחולות¨ ועל כן רצוי להתרכז במניעת סרטן
השד על מנת להגיע להפחתת התחלואהÆ¢
לדברי פרופ ßבויל¨ בניגוד לפרסומים המקבלים
ביטוי לבקרים ביחס לצריכת אומגה ≥¨ ויטמין
 Dוסטטינים¨ נכון להיום רק לצריכת אלכוהול¨
כמרכיב בודד בתזונה¨ נמצא קשר סיבתי עם
סרטן השד Æהוא ציין כי ישנם צעדים שנשים
יכולות לנקוט בהם¨ על מנת להפחית את
הסיכון לחלות בסרטן השד ולשפר את בריאותן
הכללית Æישנה הסכמה אוניברסאלית כמעט¨
שלדיאטה ≠ לתזונה תפקיד חשוב בקביעת
מידת הסיכון לחלות בסרטן Æכמו כן¨ פעילות
גופנית מפחיתה את הסיכון לסרטן השד בקרב
נשים בכל הגילאים והימנעות ממשקל עודף
מפחיתה את הסיכון לסרטן השד בגיל המעברÆ
לכן יש לייעץ לציבור הנשים להימנע מהשמנה¨
ולאמץ סגנון חיים הכולל פעילות פיזית נמרצת¨
כל יום Æחשוב במיוחד שנשים תימנענה מלעשן
ולא תאמצנה הרגל קטלני מזיק זה¨ כאמצעי
לשמירה על המשקלÆ

דין וחשבון לשנת

≤∞∞∑
≤∞∞∂ ≠ דרוג הסרטן בעולם
Æשיעורי כל סוגי מחלות הסרטן למאה אלף¨ נשים ´ גברים במדינות המפותחות

שעורי סרטן המעי הגס ≠ גברים למאה
אלף במדינות המפותחות
Colon Cancer - Males

ASR

Developed regions

40.0

1

Northern America

44.4

2

Western Europe

3

Israel

4

Northern Europe

¨שעורי כל סוגי מחלות הסרטן למאה אלף
Æנשים ´ גברים במדינות המפותחות
All sites

ASR

Developed regions

314.1

1

Northern America

398.4

42.9

2

Western Europe

326.4

41.9

3

Southern Europe

299.4

37.5

4

Israel

295.6

5

Southern Europe

35.9

5

Northern Europe

283.1

6

Central and Eastern Europe

30.1

6

Central and Eastern Europe

257.7

שעורי סרטן הערמונית למאה אלף
במדינות המפותחות
Prostate Cancer

ASR

שעורי סרטן השד למאה אלף במדינות
המפותחות
Breast Cancer

ASR

Developed regions

56.2

Developed regions

67.8

1

Northern America

119.9

1

Northern America

99.4

2

Western Europe

61.6

2

Israel

90.8

Western Europe

84.6
82.5

3

Northern Europe

57.5

3

4

Israel

46.8

4

Northern Europe

5

Southern Europe

35.5

5

Southern Europe

62.4

17.4

6

Central and Eastern Europe

42.6

6

Central and Eastern Europe

שעורי סרטן המעי הגס ≠ נשים למאה
אלף במדינות המפותחות

πμ

מקור∫ הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן של ארגון הבריאות העולמי
®WHO©

Colon Cancer - Females

ASR

Developed regions

26.6

1

Israel

34.9

2

Northern America

32.9

3

Western Europe

29.8

4

Northern Europe

26.4

5

Southern Europe

23.5

6

Central and Eastern Europe

20.1

מחקר חדש במימון האגודה למלחמה
בסרטן בדק את הקשר בין התמודדות
עם מחלת הסרטן לבין דתיות¨ תחושת
תקווה ורווחה נפשית
מחקר חדש שנערך במימון האגודה למלחמה
בסרטן¨ במכון שרת¨ במרכז הרפואי הדסה עין
כרם¨ בדק את הקשר בין התמודדות עם מחלת
הסרטן לבין דתיות¨ תקווה ורווחה נפשית Æהשאלה
אשר עמדה במרכז המחקר בניהולן של פרופß
לאה ביידר¨ מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם ודרß
אילנית חסון≠אוחיון מהמחלקה לפסיכולוגיה
באוניברסיטת בר אילן¨ הייתה האם דתיות ותחושת
תקווה קשורה לרווחה נפשית ולהתמודדות טובה
יותר עם מחלת הסרטן Æהמחקר נערך בקרב ≥≥≤
נשים יהודיות עם סרטן שד במצב מתקדם Æבמחקר
נמצא כי רק בקרב נשים חילוניות¨ תקווה קשורה
לפחות תחושת חרדה¨ פחות תחושת דיכאון¨
פחות מצוקה נפשית כללית¨ פחות התמודדות
עם תחושת חוסר אונים וליותר התמודדות
אקטיבית של רוח לחימה Æמסקנות המחקר
הן כי התקווה אצל הנשים החילוניות משחקת
תפקיד חשוב בהתמודדות עם סרטן שד¨ בעוד
שאצל הנשים הדתיות התקווה כשלעצמה¨
כגורם נפרד היא פחות משמעותית¨ כנראה כיוון

שהדת מעניקה להן כוחות של תקווה מיוחדת¨
המסייעת להתמודדותןÆ

סקר מעורר מחשבה פורסם במהלך
מסיבת העיתונאים של האגודה
מסקר שערך ¢המרכז לכירורגיה ¢נמצא כי שני
שלישים ©•≥∂® מהנשים בישראל חושבות¨
בטעות¨ כי לרוב חולות סרטן השד יש היסטוריה
משפחתית ©כמו אם שחלתה או אחות שלקתה
במחלה® ≠ בעוד שבפועל¨ למרבית ©•∞∑® הנשים
שאובחנו עם סרטן בשד¨ אין כל גורמי סיכון
ידועים Æכך עלה מסקר שביצע המרכז לרגל
חודש המודעות לסרטן השד Æהסקר נערך על
ידי מכון המחקר ¢שילוב ¨¢ובוצע בקרב  ±π¥נשים¨
המהוות מדגם מייצג של אוכלוסיית הנשים
היהודית דוברת עברית ©בגילאי ∞≥ ומעלה®
בישראל Æדר ßמשה כרמון¨ כירורג מומחה לסרטן
שד ב¢מרכז לכירורגיה ¢בבית החולים ¢אסותא¢
ומנהל מרכז בריאות השד במרכז הרפואי ¢שערי
צדק ¢בירושלים¨ שהציג את הנתונים במסיבת
העיתונאים השנתית של האגודה למלחמה
בסרטן אמר בתגובה לממצאים¨ כי ¢תפיסה
שגויה זו עלולה לגרום לנשים שלא לערוך
בדיקות ממוגרפיה לגילוי מוקדם של המחלהÆ¢

גם השנה רשתות מסחריות רבות נרתמו לסייע לאגודה למלחמה בסרטן
במסגרת מבצע ¢הקש בדלת¢

∂π

רשתות הרבוע הכחול¨ השופרסל¨ אייס קנה
ובנה¨ קואופ ישראל¨ המשביר החדש לצרכן¨
מקדונלדßס וניו פארם¨ יצאו גם השנה במבצע
התרמה במסגרת הפעילות השנתית של האגודה
למלחמה בסרטן למען חולי סרטן בישראלÆ
ההתרמה התקיימה בכל סניפי הרשתות
המשתתפות במבצע ואפשרה ללקוחות לתרום
לאגודה בתום תשלום הקנייה בקופה Æהמבצע
התקיים מ≠ ≤¥באוקטובר ועד  ≤¥בנובמבר ∂∞∞≤ Æסה¢כ התרימו הרשתות סכום של מליון
וחצי  ¨₪סכום גבוה פי שלושה מהמבצע הקודם Æשיתוף הפעולה עם הרשתות כבר הפך
למסורת וחלק מהן משתתפות עמנו כבר מספר שנים Æהודות להירתמותן של החברות
הרבות זכה המבצע לתהודה ציבורית רחבה והיענות חיובית רבהÆ

דין וחשבון לשנת

∑∞∞≤
מהסקר עולה כי •∞∏ מהנשים בשנות ה≠∞μ
לחייהן ו≠•∂∏ מהנשים בגיל ∞∂ ומעלה מבצעות
בדיקות תקופתיות לגילוי מוקדם של סרטן
השד Æרובן ©• μ¥בשנות ה≠∞ μו≠•≥∂ בגילאי ∞∂

ומעלה® מבצעות בדיקת ממוגרפיה ªכשישית
מהן ©•∑ ±ו≠• ¨±¥בהתאמה® נוהגות להיבדק
על ידי רופא ªוהשאר נוהגות לבדוק את עצמן
או לבצע בדיקת אולטרא סאונדºº Æ

סקר של האגודה למלחמה בסרטן שנערך לרגל מבצע ¢הקש בדלת ¢קבע כי
• ∏±מהציבור חושבים כי חשיפת מחלתם של מפורסמים בתקשורת ראוי ומבורך°
הסקר בוצע עבור האגודה למלחמה בסרטן באמצעות מכון מותגים באמצע חודש אוקטובר ∂∞∞≤ בקרב
מדגם ארצי ומייצג של האוכלוסייה בישראל Æתשובות המשתתפים התפלגו על פי הטבלה הבאה∫
ראוי ומבורך¨נותן כוח לחולי הסרטן האחרים להתמודד
•∞∏±Æ
לא מתאים
•∞±πÆ
עוד עלה מהסקר כי¨ •≤ ¥מהישראלים מקפידים על תזונה מאוזנת ועושים פעילות גופניתÆ
המשתתפים בסקר נשאלו¨ ¢איזה מהפעולות הבאות אתØה עושה באופן קבוע כדי לשמור על
הבריאות שלך Æ¢øתשובות המשתתפים התפלגו על פי הטבלה הבאה∫
מקפידØה גם על תזונה וגם על פעילות גופנית קבועה
•¥±Æπ
מקפיד על תזונה מאוזנת
•∑±πÆ
עושה פעילות גופנית באופן קבוע
•±¥Æπ
אף אחת מהן
•≤≥Æμ
כאשר נשאלו בני ∞ μומעלה מתוך אלו אשר השתתפו בסקר¨ אודות בדיקות ממוגרפיה סדירות
לנשים ובדיקות לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס לגברים ולנשים¨ התגלו הממצאים שלהלןÆ
המשתתפות בסקר נשאלו¨ ¢האם את עושה ¢בדיקת שד ¢או ¢דם סמוי בצואה ¢באופן סדיר¢ø
והמשתתפים בסקר נשאלו האם אתה עושה ¢בדיקת דם סמוי בצואה ¢באופן סדיר ¢øתשובות
המשתתפים התפלגו על פי הטבלה הבאה∫
מין
גברים
נשים
כן
•≤μ∑Æ
•∂∑±Æ
לא
•¥±Æμ
•≤∂Æ¥
מסרב
•≥±Æ
•∞≤Æ
בנוסף נשאלו המשתתפים בסקר¨ אודות מחלת בן משפחה או חבר במחלת הסרטן¨ בשאלה
זו נמצא כי ל≠• ¥≥Æ¥מהציבור יש בן משפחה שחלה בסרטן¨ ל≠•∑ ±∞Æיש חבר שחלה Æתשובות
המשתתפים התפלגו על פי הטבלה הבאה∫
•≤≥Æμ
•±πÆπ
•∑±∞Æ
•∏¥μÆ

כן במשפחה הקרובה בן¨ אח¨ הורה ≠אבא או אמא
כן במשפחה המורחבת נכד¨ דוד¨ בן דוד¨ סבא
לא בן משפחה¨ אבל חבר
אין כזה

∑π

 ººלדברי דר ßכרמון∫ ¢המצב בישראל טוב
מאשר במדינות מערביות רבות אחרות ¨¢והוסיף
¢אני ממליץ לנשים להיבדק במרכזים ייעודיים
לבדיקות סקר לגילוי מוקדם ולטיפול עם צוותים
רב≠תחומיים Æמרכזי שד קיימים במקומות רבים
בארץ והם נגישים לציבורÆ

מחקר חדש במימון האגודה למלחמה
בסרטן בדק את הקשר בין מצוקה
נפשית¨ אופטימיות ואירועי חיים לבין
סרטן השד בקרב נשים צעירות

∏π

המחקר בדק את הקשר בין מצוקה נפשית¨
אופטימיות ואירועי חיים לבין סרטן השד
בקרב נשים צעירות בישראל Æהמחקר נערך
ע¢י דר ßרונית פלד ואורלי סיבוני שמוחה¨
מהפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן
גוריון בנגב ודר ßדבורה כרמיל מהמרכז לחקר
לחץ פסיכולוגי באוניברסיטת חיפה Æמטרת
המחקר הייתה לבדוק האם לאירועי חיים¨ מצבי
מצוקה נפשית ולחילופין שמחת חיים ואופטימיות
כללית¨ יש קשר עם המחלה Æבמחקר השתתפו
שתי קבוצות של נשים עד גיל  ≤μμ Æ¥μנשים
שחלו בסרטן השד ו≠∑∂≥ נשים בריאות Æהנשים
ענו על שאלון מובנה לבדיקת חרדה¨ דיכאון¨
שמחת חיים ואופטימיות כללית¨ ושאלון על
אירועי חיים משמעותיים כגון אובדן וגירושי
הורים בגיל צעיר ותמורות בחיים כגון פרידה
מבן זוג¨ משברים כלכליים ופיטורין מעבודהÆ
הנשים החולות נשאלו על תקופת חייהן עד
לאבחון המחלהÆ
על פי תוצאות המחקר ניתן לומר במידת
הזהירות המתבקשת¨ כי קיים קשר אפשרי בין
מצבי דחק כתוצאה מהצטברות של אירועי חיים
משמעותיים ותחלואה בסרטן השד Æכמו כן ניתן
לומר כי שמחת חיים ואופטימיות כללית מהווים
גורם הגנה Æממצאי המחקר מצביעים על הצורך
באיתור נשים צעירות אשר סבלו מאובדנים
משמעותיים בגיל צעיר ומהצטברות של תמורות
בחיים ולראות בהן קבוצת סיכון Æלנשים אלו יש
לספק טיפול¨ תמיכה ומעקב מתאימים Æכמו כן
ממליצות החוקרות להעמיק את הידע אודות

הקשרים המסובכים והבלתי מפוענחים באשר
ליחסי הגומלין שבין הגוף והנפשÆ

טקס פתיחת מבצע ¢הקש הדלת¢
בבית הנשיא
כמיטב המסורת מדי שנה¨ התכנסו מכובדים
ואורחים רבים לרגל פתיחת מבצע ¢הקש בדלת¢
המסורתי שנערך בבית הנשיא Æבטקס נכחו נשיא
המדינה¨ מר משה קצב ורעייתו גילה¨ נשיא
האגודה מר בני גאון¨ סגן נשיא האגודה מר ליאון
רקנאטי¨ יו¢ר האגודה פרופ ßאליעזר רובינזון¨
יו¢ר מבצע ¢הקש בדלת ¢לשנת ∑∞∞≤≠∂∞∞≤¨
מר אביגדור קפלן¨ פרופ ßפיטר בויל¨ העומד
בראש הרשות למחקר הסרטן של ארגון הבריאות
העולמי¨  ¨IARCדר ßיצחק ברלוביץ¨ המשנה למנכ¢ל
משרד הבריאות¨ מתנדבים ואורחים רבים Æהאירוע
נערך בהנחייתה של מנכ¢ל האגודה למלחמה
בסרטן¨ מירי זיו Æבמהלך הטקס נשאו דברים
אורחי הכבוד¨ הועבר נס המבצע על ידי מר בני
גאון לידיו של יו¢ר המבצע הנכנס¨ מר אביגדור
קפלן¨ ניתנה תעודת הוקרה מיוחדת ל¢חברה
לישראל© ¢במסגרת® וכן נערך מופע שירה
בביצועה של הזמרת רצßי גוטמן¨ עולה חדשה
מארגנטינה שהחלימה מסרטן השד Æבסיום הטקס
הוענקה תרומת בית הנשיא על ידי מנכ¢ל בית
הנשיא¨ משה גורל לשלושה תלמידים נציגי ביה¢ס
המסורתי בירושלים¨ ביה¢ס המקיף בבאר שבע
וביה¢ס הפטריארכלי הלטיני ריינהÆ

טקס סיכום מבצע ¢הקש בדלת¢
ושנת הפעילות ∂∞∞≤
בראשית חודש מרץ ∑∞∞≤¨ התקיים הכנס השנתי
לסיכום שנת הפעילות ∂∞∞≤ בתיאטרון גבעתייםÆ
מכל רחבי הארץ התקבצו ובאו מתנדבים ותיקים
וחדשים¨ למפגש המסורתי השנתי Æתזמורת
צה¢ל ריגשה את הקהל לאורך האירוע בעוצמת
נגינתה וביפי הצלילים Æנשיא האגודה מר בני גאון¨
שנבצר ממנו להגיע¨ שלח את ברכתו החמה
למתנדבים Æיו¢ר האגודה פרופ ßרובינזון¨ סגן
יו¢ר האגודה מר ליאון רקאנטי¨ ויו¢ר מבצע
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∑∞∞≤
האגודה למלחמה בסרטן העניקה תעודת הוקרה ל¢חברה לישראל ¨¢על
תרומתה למימון תרופות לחולי סרטן Æהתעודה הוענקה לידי אשר רפפורט¨
סמנכ¢ל בכיר בחברה לישראל¨ עבור סמי עופר ו¢החברה לישראל ¢בטקס
פתיחת מבצע הקש בדלת שהתקיים במשכן נשיא המדינה
בעת הענקת התעודה ברכה מירי
זיו¨ מנכ¢ל האגודה למלחמה בסרטן∫
¢בספטמבר  ≤∞∞μהושקה קרן התרופות
של קבוצת החברה לישראל למען
הבריאות בישראל¨ מיסודם של סמי
עופר¨ החברה לישראל¨ כימיקלים
לישראל וצים שירותי ספנות משולביםÆ
מטרתה מימון ביניים של תרופות
חיוניות הנמצאות מחוץ לסל התרופות
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,אשר רפפורט,
הממלכתי עבור חולים שידם אינה
סמנכ"ל בכיר בחברה לישראל ונשיא המדינה משה קצב.
כספי
משגת את רכישתן¨ בהיקף
צילום :אבי חיון
כולל של  ≥μמליון שקלים Æהמנהלים
בקבוצת החברה לישראל¨ ראו לנגד עיניהם מציאות חברתית קשה¨ בה נדונים חולים
להידרדרות ולעיתים אף למוות¨ בשל חוסר יכולתם לממן רכישת תרופות חיוניות
ויקרותÆ
האתגר הגדול היה לבנות תהליך שהוא מחד גיסא הומני ורגיש¨ ומאידך גיסא יעיל
ומהיר¨ ואשר בעזרתו ניתן יהיה לסייע לכמה שיותר פונים Æההכרעה לגבי הפניות
נעשית על≠ידי רופאים מומחים בתחומים הרלבנטיים¨ העובדים בשיתוף פעולה עם
הקרן ובהתנדבות מלאה Æהנוסחה אשר גובשה¨ הייתה פתיחת הקרן לפניות ישירות
של חולים¨ לצד פרסומה בקרב רופאים ועובדים סוציאליים Æלצורך כך¨ הקימה קבוצת
החברה לישראל מועצה ציבורית¨ בראשותו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון¨
השופט ©בדימוס® תיאודור אור Æבמועצה הציבורית חברים רופאים¨ משפטנים¨ אנשי
פילוסופיה ורואי חשבון בכירים ומטרתה היא קביעת עקרונות הפעילות של הקרןÆ
את מדיניות המועצה הציבורית מיישם בפועל ארגון ¢מתן ≠ הדרך שלך לתת ¨¢אשר
נבחר להיות הגורם המקצועי לניהול פעילות הקרןÆ
מאז החלה לפעול¨ סייעה הקרן ל≠∞ ≥¥חולים לרכוש תרופות חיוניות∫ ל≠ ≤μ±נשים
חולות סרטן את תרופת ההרצפטין שמפחיתה ב≠•∞ μאת הסיכון שלהן לחזרת
המחלה¨ תרופת האוקסליפלטין ל≠∂≥ חולי סרטן המעי הגס¨ מבטרה ל≠≤ μחולי
לויקמיה ולימפומה¨ וטקסול לחולה בסוג נדיר של סרטן האשכים Æאין ספק כי ראוי
שסל התרופות יעודכן כראוי מדי שנה Æיחד עם זאת תמיד נזדקק לקרן למימון ביניים
לאותן תרופות חשובות שיעילותן המדעית הוכחה¨ אך עדיין לא נכנסו לסל התרופותÆ
למצוקה ולחוסר≠האונים של החולים כתוצאה ממצב זה¨ נמצא מושיע ומר סמי עופר
נענה גם למצוקת חולי סרטן המעי הגס והוסיף תרומה אישית נוספת של  Æ≥Æ¥מיליון
שקלים שאפשרה סיוע ל≠∑∂ ±חולים נוספיםÆ

ππ

¢הקש בדלת ≤∞∞∂ ¢מר אביגדור קפלן נשאו
דברי ברכה אשר הדגישו את פועלם המבורך
של מתנדבי האגודה ותרומתם הרבה לקידום
המאבק במחלת הסרטן Æמירי זיו¨ מנכ¢ל האגודה¨
ברכה בחום את הנוכחים וסקרה את פעילות
האגודה בשנת ∂∞∞≤Æ
גבי וייס¨ מנהל הסניפים ומבצע ¢הקש בדלת¢
ציין ושיבח את עבודתם המסורה של מתנדבי
הסניפים המסייעים ללא לאות בקידום המטרות
החשובות לקידום המאבק במחלת הסרטן Æגבי
נתן סקירה על ההערכות למבצע¨ התחזיות
והתוצאות בפועל∫ תוצאות המבצע היו טובות
מהתחזיות על רקע מלחמת לבנון¨ ונרשמה
עליה יפה בתרומות¨ אף בסניפי הצפון Æעיקר
העלייה ©פי שלוש® היתה באפיק רשתות השיווקÆ
סה¢כ נאספו במבצע כ≠∞ ±מיליון שקלים Æגבי
התווה את היעדים המרכזיים לשנת הפעילות
הקרובה∫

∞∞±

£

המשך הרחבה והעמקה של פעילות הסניפים
בדגש על פעילות תמיכה בחולי הסרטן
בקהילהÆ

£

העמקת הפעילות של סניפים קיימים¨ עומדת
בעדיפות גבוהה יותר מהקמה של סניפים
חדשיםÆ

£

על רקע שפל חסר תקדים בקיום אירועי
התרמה במהלך ∂∞∞≤ ©בעקבות מלחמת
לבנון השניה® יתוכננו אירועי התרמה כבר
באביב¨ על מנת לתת מרווח זמן מספיק
גדול שיאפשר קיום אירועים נוספים בסוף
השנהÆ

£

הקפדה על נהלי עבודה בהפעלת קופות
ההתרמה¨ על מנת לשמר את תדמיתה
החיובית של האגודה ולמקסם את איסוף
התרומותÆ

פרופ ßיוסי ירדן¨ מנהל המחלקה לבקרה ביולוגית
במכון וייצמן ויו¢ר ועדת המחקר של האגודה¨
העניק בשם האגודה מענקי מחקר לחוקרים
מצטיינים Æבמהלך הטקס הוענקו גביעים¨ מגינים

ותעודות למצטייני ¢הקש בדלת ¢וחולקו מגיני
הוקרה בקטגוריות השונות Æתזמורת צה¢ל¨ בליווי
שני זמרים מקסימים¨ שבה ורגשה את הקהל
בנגינתה ובמחרוזות השירים שהושרו Æאת דבר
המתנדבים שלחה בכתב הגב ßבת שבע יהב¨
רכזת סניף קרית אתא¨ שנבצר ממנה להגיע
עקב מחלתה Æדבריה של בת שבע שהוקראו
ע¢י גבי היו מרגשים ביותר¨ והמסר העיקרי
שלהם היה שעל כולם ללכת ולהיבדק לגילוי
מוקדם ולהמשיך ולפעול ללא לאות כמתנדבי
האגודה להשגת מטרותיה החשובות Æהזמר
דיוויד ברוזה חתם את היום הנפלא בהופעה
תוססת וסוחפת שלאחריה יצאו המתנדבים
לארוחת צהריים¨ שכמסורת רבת שנים¨ גם
היא הייתה מעולהÆ

במהלך טקס סיכום מבצע ¢הקש
בדלת ¢לשנת ∂∞∞≤ הוענקה תעודת
הוקרה מיוחדת לנורית צין¨ מנהלת
הßטלמידע ßשל האגודה למלחמה
בסרטן¨ ממייסדות הקו וממתנדבי
האגודה למלחמה בסרטן הותיקים¨
למעלה משלושים שנהÆ
בסיוע פעילותה המסורה¨ הפך הקו
הטלפוני לקו המידע הישראלי המעודכן
והאמין ביותר בנושא מחלות הסרטן
ודרכי מניעתןÆ

יושבי ראש
ßהקש בדלתß
להלן רשימת האישים שכיהנו בתפקיד יושב
ראש ßהקש בדלת ßמטעם האגודה למלחמה
בסרטן בישראל Æלצד שמם מופיע התפקיד
הציבורי שמילאו באותה עתÆ
≤∂ ≠ ±πרב אלוף ©מיל ®Æחיים לסקוב ז¢ל¨ מנכ¢ל
רשות הנמלים
≥∂ ≠ ±πעו¢ד גדעון האוזנר ז¢ל¨ יועץ משפטי
לממשלה
 ≠ ±π∂¥דוד בן גוריון ז¢ל¨ ראש ממשלת ישראל
הראשון וחבר כנסת
 ≠ ±π∂μקדיש לוז ז¢ל¨ יושב ראש הכנסת
∂∂ ≠ ±πישראל ברזילי ז¢ל¨ שר הבריאות
∑∂ ≠ ±πיגאל אלון ז¢ל¨ שר העבודה
∏∂ ≠ ±πטדי קולק¨ ראש עיריית ירושלים
 ≠ ±π∂πדוד הורביץ ז¢ל¨ נגיד בנק ישראל
∞∑ ≠ ±πפרופ ßאלברט סייבין ז¢ל¨ נשיא מכון
וייצמן למדע
 ≠ ±π∑±ויקטור שם טוב¨ שר הבריאות
≤∑ ≠ ±πיוסף אלמוגי ז¢ל¨ שר העבודה
≥∑ ≠ ±πשמעון פרס¨ שר הבטחון
 ≠ ±π∑¥אשר ידלין¨ יו¢ר מרכז קופת החולים
הכללית
 ≠ ±π∑μדר ßיוסף בורג ז¢ל¨ שר הפנים
∂∑ ≠ ±πמרק מושביץ ז¢ל¨ נשיא התאחדות
התעשיינים
∑∑ ≠ ±πגדעון פת¨ שר הבינוי והשיכון
∏∑ ≠ ±πישראל פולק ז¢ל¨ תעשיין¨ בעל מפעלי
תשלובת טקסטיל
 ≠ ±π∑πבנו גיטר ז¢ל¨ כלכלן ואיש עסקים
∞∏ ≠ ±πמשה שניצר¨ נשיא בורסת היהלומים
 ≠ ±π∏±דוד חכמי ז¢ל¨ יו¢ר איגוד חברות הביטוח
≤∏ ≠ ±πיקותיאל פדרמן ז¢ל¨ מלונאי ואיש
עסקים
≥∏ ≠ ±πאהרון מאיר ז¢ל¨ מנכ¢ל בנק המזרחי
המאוחד

 ≠ ±π∏¥אברהם אגמון ז¢ל¨ מנכ¢ל חברת דלק
 ≠ ±π∏μמרדכי גור ז¢ל¨ שר הבריאות
∂∏ ≠ ±πשלמה להט¨ ראש עיריית תל אביב
∑∏ ≠ ±πישראל קיסר¨ מזכ¢ל ההסתדרות
∏∏ ≠ ±πדני גילרמן¨ נשיא איגוד לשכות
המסחר
 ≠ ±π∏πליאון רקנאטי¨ מנהל חברות באיÆדיÆבי
∞ ≠ ±ππאהוד אולמרט¨ שר הבריאות
 ≠ ±ππ±שמחה דיניץ ז¢ל¨ יו¢ר הסוכנות
היהודית
≤ ≠ ±ππאלי הורוביץ¨ מנכ¢ל חברת ¢טבע¢
תעשיות פרמצבטיות
≥ ≠ ±ππבני גאון¨ מנכ¢ל כור תעשיות
 ≠ ±ππ¥עמנואל גיל¨ נשיא אלביט
 ≠ ±ππμדוד וינשל¨ מנכ¢ל חברת מגדל¨ חברה
לביטוח
∂ ≠ ±ππיאיר המבורגר¨ מנכ¢ל חברת ביטוח
שילוח הראל
∑ ≠ ±ππיעקב פרי¨ נשיא ומנכ¢ל סלקום
∏ ≠ ±ππגליה מאור¨ מנכ¢ל בנק לאומי
 ≠ ±πππשלמה נחמה¨ מנכ¢ל חברת אריסון השקעות¨
ויו¢ר דירקטוריון בנק פועלים
∞∞∞≤ ≠ קובי אלכסנדר¨ יו¢ר דירקטוריון והנשיא
העולמי של חברת ßקומברס טכנולוגיß
 ≠ ≤∞∞±לב לבייב¨ יו¢ר אפריקה ישראל
≤∞∞≤ ≠ יוסי מימן¨ נשיא חברת מרחב ויו¢ר
דירקטוריון ערוץ ∞±
≥∞∞≤ ≠ שרגא בירן¨ עורך דין ואיש עסקים
 ≠ ≤∞∞¥מוזי ורטהיים¨ יו¢ר חברת קוקה קולה
ישראל
 ≠ ≤∞∞μישראל מקוב¨ מנכ“ל חברת ”טבע“
תעשיות פרמצבטיות
∂∞∞≤ ≠ אביגדור קפלן¨ מנכ“ל חב‘ כלל ביטוח
∑∞∞≤ ≠ בני שטינמץ¨ איש עסקים
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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 משפחותיהםÆ
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

עזבון אלתר ישראל יעקב ז“ל תל אביב
דרום אפריקה
עזבון באך יוליוס ז“ל
חיפה
עזבון גרינברג מרגריט ז“ל
באר שבע
עזבון זילברשטיין נורית ז“ל
פתח תקווה
עזבון זלמן גיזלה ז“ל
ירושלים
עזבון יצקן חנה ז“ל
עזבון למבק אליעזר ©לזר® ז“ל יפו
חיפה
עזבון מושל אידה ז“ל
רמת גן
עזבון מיטניק גולדה ז“ל
חיפה
עזבון מייזלס יוסף ז“ל
הרצליה
עזבון מרכס חיים ז“ל
גבעתיים
עזבון פישרמן רחל ז“ל
ראשון לציון
עזבון צפרירי רחל ז“ל
כפר סבא
עזבון רובינס קטלן ז“ל
תל אביב
עזבון רעני רחל ז“ל
עזבון שולוביץ אנה ז“ל
תל אביב
עזבון שטרן ברוך ברק 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 הארץÆ
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לוח ההנצחה בגינת המעון ע“ש צ‘רלס קלור בגבעתיים

חברי ועדות
לשנת ∑∞∞≤
ועד מנהל
פרופ‘ א Æרובינזון
מר ל Æרקנאטי
מר ב Æגאון
פרופ‘ א Æדורסט
מר י Æפלדשו
פרופ‘ מ Æמיטלמן
פרופ‘ ו Æרוטר
גב‘ ר Æשטרית

יו“ר
ס Æיו“ר
נשיא

יו“ר האגף לקשרי חו“ל

מועצה מייעצת
גב‘ ס Æאבן
מר ב Æגאון
פרופ‘ א Æרובינזון
מר ל Æרקנאטי
ד“ר י Æבלשר
ד“ר ש Æבציא
פרופ‘ ה Æברנר
פרופ‘ א Æדורס
פרופ‘ י Æהורן
פרופ‘ י Æויץ
פרופ‘ א Æזליגסון
פרופ‘ ס Æחייצ‘יק
פרופ‘ י Æכהן
פרופ‘ י Æיצחק
פרופ‘ א Æלובין
פרופ‘ ש Æללצ‘וק
פרופ‘ מ Æמיטלמן
פרופ‘ ש Æסלוין
פרופ‘ א Æסולקס
ד“ר א Æעזיזי
פרופ‘ מ Æענבר
פרופ‘ י Æסקורניק
מר י Æפלדשו
פרופ‘ ת Æפרץ
פרופ‘ א Æקוטן
פרופ‘ ר Æקטן
פרופ‘ י Æקלאוזנר

נשיאה מייסדת¨ אשת ציבור
נשיא¨ מנהל חברות
יו“ר¨ אונקולוג
ס Æיו“ר¨ מנהל חברות
יו“ר הר“י
איש ציבור
אונקולוג
כירורג
אונקולוג
מדען
המטולוג
אונקולוג
אונקולוג
רדיולוג
רפואה גרעינית
כירורג
פנימאי
המטולוג
אונקולוג
דרמטולוגית
אונקולוג
כירורג
איש ציבור
אונקולוגית
אונקולוג
אונקולוג
כירורג

דין וחשבון לשנת
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מנכ“לית האגודה לשעבר
גב‘ מ Æקליין
מדענית
פרופ‘ י Æקידר
מחנכת לבריאות
גב‘ ע Æקמחי
מדענית
פרופ‘ ו Æרוטר
פרופ‘ א Æרחמילביץ המטולוג
אפידמיולוג
פרופ‘ ג Æרנרט
שר התחבורה
מר מ Æשטרית
פרופ‘ מ Æשלזינגר מדען
מנהל בי“ח
פרופ‘ מ Æשני
יועץ האגודה לאפידמיולוגיה
פרופ‘ ג Æרנרט
ובקרת סרטן ≠ אפידמיולוג
יועץ האגודה לגילוי מוקדם
ד“ר י Æאלקלעי
סרטן העור ≠ דרמטולוג
יועץ האגודה בענייני הסברה
פרופ‘ ר Æשפיר
בבתי הספר ≠ כירורג פלסטי

חבר נאמנים
נשיאה מייסדת¨ אשת
גב‘ ס Æאבן
ציבור
נשיא¨ מנהל חברות
מר ב Æגאון
יו“ר
פרופ‘ א Æרובינזון
ס Æיו“ר¨ מנהל חברות
מר ל Æרקנאטי
מכון גרטנר
פרופ‘ א Æאבירם
איש ציבור
מר ד Æאגמון
השופט מר ס Æאדלר נשיא בית הדין הארצי
לעבודה
מנהל בי“ח
ד“ר ד Æאופנהיים
יו“ר דירקטוריון הבורסה
פרופ‘ י Æאורגלר
שופט בדימוס
השופט אילון
גניקולוג
פרופ‘ י Æאינסלר
יו“ר סניף חולון
גב‘ י Æאלון
יו“ר סניף ת“א
גב‘ ג Æאלמגור
מנהל בי“ח
ד“ר א Æאמבון
מנכ“ל אוקיאנה
גב‘ י Æאפרון
מנכ“ל אקרשטיין
גב‘ ש Æאקרשטיין
מנכ“ל בי“ח רמב“ם
פרופ‘ ר Æביאר
עו“ד
מר ש Æבירן
יו“ר הר“י
ד“ר י Æבלשר
יו“ר סניף י≠ם
גב‘ נ Æבן אלישר
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פרופ‘ ג Æבן ארי כירורג
פרופ‘ מ Æבן≠הרוש אונקולוגית ילדים
פרופ‘ י Æבן בסט המטולוג
איש ציבור
מר א Æבן נון
מר ר Æבן≠שאול מנהל חברות
פרופ‘ ח Æבן≠שחר איש ציבור
גב‘ אורנה בנאי שחקנית
איש ציבור
ד“ר ש Æבציא
רפואה פנימית טכניון
פרופ‘ ר Æבר
מנהל בי“ח
ד“ר י Æבראל
פרופ‘ ג Æברבש מנהל בי“ח
אונקולוג
פרופ‘ ה Æברנר
אשת ציבור
גב‘ ת Æגבע
אשת ציבור
גב‘ ת Æגוז‘נסק
איש עסקים
מר ע Æגיל
מנכ“ל חברה
מר י Æגינזבורג
מר ג Æדוידי
אשת ציבור
גב‘ א Æדולצ‘ין
פרופ‘ א Æדורסט כירורג
איש ציבור
מר ב Æדותן
נשיא קבוצת דורי
מר י Æדורי
מנהל בי“ח לשעבר
פרופ‘ י Æדנון
שחקן
מר א Æדר
מנכ“ל קו≠אופ הריבוע הכחול
מר י Æדר
יו“ר טבע
מר א Æהורוביץ
כירורג
פרופ‘ א Æהלוי
מנהל בי“ח
פרופ‘ י Æהלוי
איש ציבור
מר ד Æויינשל
מדען
פרופ‘ י Æויץ
אונקולוג
ד“ר ג‘ Æזידאן
מנהל בי“ח
ד“ר י Æזילברג
אשת ציבור
עו“ד ש Æזיסמן
פרופ‘ א Æזליגסון המטולוג
מנהל בי“ח
ד“ר א Æחי≠עם
פרופ‘ ס Æחייצ‘יק אונקולוג
אוצר השלטון המקומי
גב‘ נ Æחילו
פרופ‘ ח Æטבנקין מנהלת המח‘ לרפואת
המשפחה בעמק
חבר כנסת
מר ד Æטל
רופא משפחה
פרופ‘ י Æיודפת

פרופ‘ א Æישראלי
פרופ‘ י Æכהן
השופט מר א Æכרמי
מר ל Æלבייב
פרופ‘ ש Æלביא
מר ד Æלאוטמן
פרופ‘ א Æלובין
מר ג Æלהב
ד“ר מ Æליפשיץ
פרופ‘ ש Æללצ‘וק
מר ד Æלוית
גב‘ ג Æמאור
ד“ר מ Æמודעי
פרופ‘ ש Æמור יוסף
פרופ‘ מ Æמיטלמן
פרופ‘ ז Æמישל
גב‘ א Æמנוח
פרופ‘ י Æמנצ‘ר
ד“ר מ Æמשיח
מר י Æמקוב
גב‘ ל Æמרידור
פרופ‘ א Æנובוגרודצקי
מר ש Æנחמה

מר י Æנמרודי
פרופ‘ א Æסולקס
פרופ‘ י Æסקורניק
פרופ‘ ש Æסלוין
מר ע Æספיר
גב‘ ע Æסרוג‘י
גב‘ ר Æסקר
ד“ר א Æעזיזי
פרופ‘ מ Æענבר
מר ע Æערן
ד“ר י Æפטרבורג
פרופ‘ ב Æפיורה
מר י Æפלדשו
פרופ‘ ש Æפנחס

מנכ“ל משרד הבריאות
אונקולוג
איש עסקים
מדענית
יו“ר דלתא
רפואה גרעינית
איש ציבור
שירותי בריאות כללית
כירורג
איש ציבור
מנכ“ל בל“ל
מנכ“ל חברת שראל
מנהל בי“ח
פנימאי
מנהל בי“ח
אשת ציבור
גניקו≠אונקולוג
מנהל בי“ח
מנכ“ל טבע
יו“ר בזק בינלאומי
חוקר סרטן
מנכ“ל אריסון השקעות
ויו“ר דריקטוריון בבנק
הפועלים
איש ציבור
אונקולוג
כירורג
המטולוג
איש ציבור
אשת ציבור
אשת ציבור
דרמטולוגית
אונקולוג
איש ציבור
נשיא ומנכ“ל סלקום
ישראל בע“מ
גניקולוג אונקולוג
איש ציבור
מנהל בי“ח לשעבר

דין וחשבון לשנת
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ד“ר י Æפרבשטיין מנהל בי“ח
כירורג
פרופ‘ ב Æפרוינד
יו“ר בנק המזרחי
מר י Æפרי
אונקולוגית
פרופ‘ ת Æפרץ
איש ציבור
מר י Æצ‘חנובר
ד“ר ד Æצ‘רניחובסקי יועץ אד≠הוק לכלכלה
רפואית
אונקולוג
פרופ‘ א Æקוטן
אונקולוג
פרופ‘ ר Æקטן
מנכ“ל לשעבר
גב‘ מ Æקליין
מחנכת לבריאות
גב‘ ע Æקמחי
שחקנית
גב‘ ל Æקניג
מנכ“ל ”כלל ביטוח“
מר א Æקפלן
פרופ‘ י Æקלאוזנר כירורג
מדענית
פרופ‘ י Æקידר
רופא פנימי
פרופ‘ מ Æרביד
גב‘ ד Æרבין≠פילוסוף אשת ציבור
המטולוג
פרופ‘ י Æרואו
עו“ד
גב‘ ת Æרווה
גסטרואנטרולוג
פרופ‘ פ Æרוזן
מנהל בי“ח
פרופ‘ מ Æרוח
מדענית
פרופ‘ ו Æרוטר
פרופ‘ א Æרחמילביץ המטולוג
כירורג
ד“ר מ Æרימון
המטולוג
פרופ‘ ג Æרכבי
אפידמיולוג
פרופ‘ ג Æרנרט
פרופ‘ י Æשינפלד פנימאי
איש ציבור
מר א Æשדה
פרופ‘ פ Æשוורצמן מנהל המח‘ לרפואת
המשפחה בבאר שבע
יו“ר סניף חיפה
גב‘ מ Æשזיפי
אונקולוגית
ד“ר מ Æשטיינר
שר התחבורה
מר מ Æשטרית
אשת יח“צ ≠ יו“ר האגף
גב‘ ר Æשטרית
לקשרי חו“ל
אשת ציבור
גב‘ ד Æשטרן
פרופ‘ מ Æשלזינגר מדען
מכון גרטנר
פרופ‘ מ Æשני
מנהל רפואי מכבי שירותי
פרופ‘ ש Æשמר
בריאות

ד“ר ש Æשרף
פרופ‘ ע Æשני

מנהל בי“ח
אונקולוג

ועדה לגילוי מוקדם
יו“ר ≠ מרכז לבקרת מחלות
פרופ‘ מ Æגרין
≠ תה“ש
אונקולוג ≠ סורוקה
ד“ר ד Æגפן
רפואת המשפחה
ד“ר י Æדרזנר
אונקולוגיה ≠ רבקה זיו
ד“ר ג‘ Æזידאן
מרכז השד ≠ נהריה
ד“ר מ Æחאג‘
גניקולוג אונקולוג ≠בילינסון
ד“ר ח Æלבבי
פרופ‘ ח Æמצקין אורולוג ≠ איכילוב
גסטרואנטרולוגיה ≠ בילינסון
פרופ‘ י Æניב
מכון גרטנר ≠ תל השומר
ד“ר ס Æסדצקי
ד“ר מ Æסקלייר≠לוי מכון הדמיה ≠ הדסה ע“כ
פרופ‘ א Æפרידמן גנטיקה אונקולוגית ≠ תל
השומר
אורולוג ≠ ברזילי
ד“ר ש Æציטרון
פרופ‘ מ Æקראוס כירורג ≠ רמב“ם
כירורגית¨ בי“ח אסף הרופא
ד“ר ת Æקרני
כירורג¨ בי“ח המשפחה
ד“ר מ Æרמון
הקדושה
יועץ האגודה לגילוי מוקדם
פרופ‘ ג Æרנרט

ועדה לשירותים רפואיים
וסוציאליים
פרופ‘ א Æדורסט יו“ר ≠ כירורג ביקור חולים
פרופ‘ מ Æמיטלמן יו“ר ≠ פנימאי¨ איכילוב
ד“ר מ Æגוטפריד אונקולוגית ≠ בי“ח מאיר
אונקולוגית ≠ הדסה עין≠כרם
ד“ר א Æהוברט
רפואת משפחה ≠ שב“כ
ד“ר ש Æוינקר
מחוז מרכז
אונקולוג ≠ רמב“ם
ד“ר א Æגז
המטו≠אונקולוגית ילדים
ד“ר י Æיניב
≠ שניידר
עו“ס¨ אוניברסיטת חיפה
ד“ר מ Æכהן
ד“ר ע Æמרימסקי אונקולוג ≠ איכילוב
רדיולוג אונקולוג ≠ בילינסון
ד“ר א Æפניג
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גב‘ נ Æפסח
גב‘ ס Æרייכר
גב‘ צ Æשדה

עו“ס¨ משרד הבריאות
אחות ≠ משרד הבריאות
קופ“ח כללית

ועדה לרישום ומעקב
יו“ר ≠ רישום סרטן
ד“ר מ Æברחנא
פרופ‘ ד Æאדרקה אונקולוג ≠ תל השומר
אונקולוגית ≠ קפלן
ד“ר נ Æבן≠ברוך
אונקולוג¨ איכילוב
ד“ר ר Æבן יוסף
ד“ר ה Æגולדברג אונקולוגיה ≠ רמב“ם
אונקולוגיה ≠ הדסה ע“כ
ד“ר ב Æעוזיאלי
אוניברסיטת בר אילן
ד“ר ל Æפרידמן

ועדה להדרכה מקצועית
יו“ר ≠ אונקולוג ≠ רמב“ם
פרופ‘ א Æקוטן
כירורגית¨ הדסה
ד“ר ת Æאלוייס
פרופ‘ ש Æאריעד אונקולוג ≠ סורוקה
כירורג ≠ בי“ח מאיר
פרופ‘ מ Æגוטמן
פנימאית ≠ אסף הרופא
פרופ‘ א Æגוליק
המטו≠אונקולוגיה ילדים ≠
ד“ר ש Æיזרעאלי
תל השומר
רפואת המשפחה ≠
ד“ר ש Æנקר
שירותי בריאות כללית
אונקולוגית ≠ בילינסון
ד“ר ש Æריזל
רפואת המשפחה ≠ חיפה
ד“ר ש Æרייס
פרופ‘ ש Æשניבאום כירורג ≠ איכילוב

ועדת מחקר
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חוקר סרטן ≠ מכון ויצמן
פרופ‘ י Æירדן
פרופ‘ ר Æאפטה מדען ≠ אונ‘ בן≠גוריון
גסטרואנטרולוג ≠ איכילוב
פרופ‘ נ Æארבר
פרופ‘ ע Æבאלין המטו≠אונקולוג ילדים ≠
וולפסון
פרופ‘ מ Æהורביץ מדענית ≠ אונ‘ ת“א
פרופ‘ י Æולודבסקי אונקולוג ≠ הדסה עין≠כרם Ø
טכניון
פתולוגיה ≠ אסף הרופא
ד“ר י Æזנדבנק
אונקולוג ≠ רמב“ם
פרופ‘ נ Æחיים
גנטיקאית¨ שערי צדק
פרופ‘ א Æלהד
לשכת המדען הראשי ≠
ד“ר ב Æלשם
משרד הבריאות

ביה“ס לעבודה סוציאלית ≠
פרופ‘ ז Æסלומון
אונ‘ ת“א
אונקולוג ≠ תל השומר
פרופ‘ ר Æקטן
כירורג ≠ איכילוב
פרופ‘ ע Æקפלן
פרמקולוגית ≠ אונ‘ עברית
פרופ‘ א Æשוהמי
פרופ‘ ע Æשפילברג המטולוג ≠ מרכז רפואי רבין

תת≠ועדת מחקר לנושאים פסיכו≠
אונקולוגים
פרופ‘ נ Æחיים אונקולוג ≠ רמב“ם
עבודה סוציאלית ≠ אונ‘ חיפה
ד“ר מ Æכהן
פסיכיאטר ≠ מרכז רפואי רבין
ד“ר נחשוני
פרופ‘ ז Æסלומון ביה“ס לעבודה סוציאלית ≠
אונ‘ ת“א
עובדת סוציאלית¨
ד“ר ש Æפרי
מרכז רפואי רבין
פרופ‘ א Æשוהמי פרמקולוגית ≠ אונ‘ עברית

ועדת השתלמויות חו“ל
יו“ר ≠ אונקולוג¨ מאיר
פרופ‘ ב Æקליין
גינקולוג אונקולוג ≠
פרופ‘ ע Æבלר
שערי צדק
אחות אונקולוגית ≠ שיבא
גב‘ ש Æבן עמי
רדיותרפיה ≠
ד“ר מ Æויגודה
הדסה עין≠כרם
פרופ‘ ל Æורדימון חוקרת סרטן אונ‘ ת“א
אונקולוג ≠ אסף הרופא
פרופ‘ א Æסלע
אונקולוג ≠ איכילוב
פרופ‘ א Æפיגר
כירורג שד ≠ תל השומר
פרופ‘ מ Æפפא
עו“ס ≠ בילינסון
ד“ר ש Æפרי
פרופ‘ י Æקפיטולנק אונקולוג ילדים¨ סורוקה

ועדת ביקורת
פרופ‘ י Æאורגלר יו“ר≠ לשעבר יו“ר דירקטוריון
הבורסה
מנהל חברות
מר ד Æלויתן
מר נ Æגור

דין וחשבון לשנת
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ועדת כספים
פרופ‘ י Æאורגלר יו“ר≠ יו“ר דירקטוריון הבורסה
גב‘ א Æזוכוביצקי רו“ח¨ מנכ“ל חברה
אי Æדי ÆביÆ
ד“ר ז Æיוסף
בנק ישראל
ד“ר ד Æיריב
מנהל חברות
מר ד Æלויתן
מר נ Æגור
איש ציבור
מר ע Æספיר
פרופ‘ א Æעופר אונ‘ ת“א
רו“ח
מר י Æשחק

ועדת השקעות
ד“ר ר Æאלדור
מר י Æטויטש
ד“ר ז Æיוסף
ד“ר ד Æיריב
מר צ Æקינן
מר ע Æספיר
פרופ‘ א Æעופר
מר ד Æפרידמן

יו“ר
אי Æדי ÆביÆ
בנק ישראל
יו“ר מהדרין פריאור ©לשעבר®
איש ציבור
אונ‘ ת“א
יו“ר בנק איגוד

יועצים
יועץ משפטי

עו“ד י Æחורש
משרד שÆהורביץ ושו“ת
 ≠ Ernst&Youngרו“ח
ליבושיץ‘ קסירר
יועץ מחשוב
ר Æאהרונוביץ
יועץ מחשוב
ע Æבן כוכב

הנהלה ומנהלי מחלקות
מנכ“ל
גב‘ מ Æזיו
עוזרת מנכ“ל
גב‘ ו Æדנציגר
חשב
מר מ Æבר חיים
גב‘ רבקה פרייליך≠זלצר דוברת ומנהלת
מח‘ הסברה והדרכה
מנהל מחלקת סניפים
מר ג Æוייס
ורמ“ט הקש בדלת

מר ר Æמקרין
גב‘ ל Æכהן
גב‘ ר Æעידן
מר א Æדוד
מר ש Æדולינסקי

מנהל מחלקת שיווק
ותפעול
מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה
מנהלת מחלקת
משאבי אנוש
מנהל מחלקת משק
מבקר פנים

ועדה מייעצת למסרטנים
ד“ר י Æשחם מומחית למסרטנים ≠
מכון לבריאות העובד
א Æאורטנברג המשרד לאיכות הסביבה
ד“ר מ Æברחנא יח‘ לרישום סרטן¨ מ Æהבריאות
ד“ר ש Æברנר פיזיקאי ≠
משרד לאיכות הסביבה
ד“ר א Æוינר רמב“ם
ד“ר ר Æורסנו שירותי מזון ותזונה¨ מ Æהבריאות
שירותי מזון ≠ משרד הבריאות
ד“ר א Æזיו
משרד הבריאות
גב‘ ד Æכהן
פרופ‘ י Æכהן אונקולוג ≠ סורוקה
רוקח מחוזי¨ מחוז השפלה
ד“ר י Æכץ
מר מ Æלויטה פיזיקאי ≠ איכילוב
ד“ר ע Æלוינגר פיזיקאי¨ בי“ח הדסה ע“כ
פרופ‘ י Æלרמן רופא תעסוקתי ≠
שרותי בריאות כללית
ד“ר א Æנאמן המכון לאיכות הסביבה
גב‘ ר Æספיר רוקחת¨ מרכז רפואי שערי≠צדק
אינג‘ צ Æענבי משרד הבריאות
ד“ר ל Æפושנוי תמ“ת
מר א Æפרדו מרכז לאיכות הסביבה
ד“ר מ Æפרוינד
ד“ר א Æפריאל
ד“ר ש Æקנדל
פרופ‘ י Æריבק
פרופ‘ ג Æרנרט
פרופ‘ ט Æשלזינגר
ד“ר א Æשטרן

משרד החקלאות
אונ‘ בן≠גוריון
איכילוב
אפידמיולוג ≠ בי“ח כרמל
פיזיקה גרענית ≠ נחל שורק
ו Æלאנרגיה אטומית
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ועדות עדכון
עור
פרופ‘ ר Æשפיר פלסטיקה סוראסקי ת“א
ד“ר א Æאבינוח פתולוגיה וולפסון
ד“ר י Æאלקלעי דרמטולוגיה קופ“ח מכבי
פרופ‘ ר Æברגמן דרמטולוגיה רמב“ם
יו“ר האיגוד לכירורגיה פלסטית
ד“ר י Æהרשי
קפלן
ד“ר ר Æוולף
דרמטולוגיה בילינסון
ד“ר א Æחודק
דרמטולוגיה¨ הדסה ע“כ
ד“ר מ Æלוטם
בילינסון
ד“ר ד Æמימוני
ע Æבכיר למנהלת
מג‘ א Æמרום
אגף הרוקחות
רופא עור¨ צה“ל
ד“ר נ Æנתנזון
דרמטולוג¨ מרכז רפואי שיבא
ד“ר פבלוצקי
ד“ר פ Æפלדמן דרמטולוגית¨
שירותי בריאות כללית
כירורגיה אסף הרופא
ד“ר י Æפפו
ד“ר י Æצילינסקי פלסטיקה תל השומר
פרופ‘ ל Æרוזנברג פלסטיקה סורוקה
אונקולוגיה תל השומר
ד“ר י Æשכטר

ריאות
ד“ר מ Æקרופסקי מכון ריאות ≠ תל השומר
פרופ‘ א Æאלירז מכון ריאות קפלן
מכון ריאות תל השומר
ד“ר י Æבן≠דב
ד“ר מ Æגוטפריד אונקולוגיה¨ מאיר
ד“ר ב Æע Æסלע מכון לכימיה פתולוגית¨
תל השומר
ריאות רמב“ם
ד“ר בסט
אונקולוגיה סורוקה
ד“ר ד Æגפן
ד“ר נ Æויגלר
ד“ר א Æסיחון
ד“ר מ Æקרמר
ד“ר ד Æשחם

אונקולוגיה¨ איכילוב
אונקולוגיה אסף הרופא
ריאות בילינסון
הדמיה הדסה ע“כ

מערכת העיכול
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ד“ר א Æפיגר
ד“ר י Æאילן
פרופ‘ נ Æארבר

אונקולוגיה סוראסקי ת“א
פנימית הדסה ע“כ

אונקולוגיה¨ רמב“ם
ד“ר א Æבני
בילינסון
ד“ר ב Æברנר
כירורגיה בילינסון
פרופ‘ פ Æגרייף
אונקולוגיה הדסה ע“כ
ד“ר א Æהוברט
אסף הרופא
ד“ר נ Æוולך
גסטרואנטרולוגיה
ד“ר י Æזיו
אסף הרופא
גסטרואנטרולוגיה בילינסון
פרופ‘ י Æניב
גסטרואנטרולוגיה הלל יפה
פרופ‘ צ Æפיירמן
פרופ‘ א Æפרידמן אונקו גנטיקה תל השומר
גב‘ ר Æציפרשטיין אחות סטומה
סוראסקי ת“א
אונקולוג¨ מאיר
פרופ‘ ב Æקליין
כירורג¨ קפלן
פרופ‘ ח Æקשתן
כירורגיה סוראסקי ת“א
פרופ‘ מ Æרבאו
פרופ‘ א Æריבקינד כירורגיה הדסה ע“כ
אונקולוגיה¨ קפלן
פרופ‘ ע Æשני
פרופ‘ ש Æשניבאום כירורגיה סוראסקי ת“א

שד
אונקולוגיה קפלן
ד“ר נ Æבן≠ברוך
כירורגיה¨ הדסה הר הצופים
ד“ר ת Æאלוייס
כירורגיה בילינסון
ד“ר ח Æגוטמן
אונקולוגיה רמב“ם
ד“ר ה Æגולדברג
אונקולוגיה סוראסקי ת“א
ד“ר נ Æברק
ד“ר זינגלמן≠דניאלי אונקולוגיה¨ אסף הרופא
אונקולוגיה הדסה ע“כ
ד“ר א Æניסן
מרכז שד סוראסקי ת“א
ד“ר פ Æספרבר
אונקולוגיה אסף הרופא
ד“ר א Æעברון
פיזיותרפיסטית¨
גב‘ ר Æפלג
סוראסקי ת“א
כירורגיה תל השומר
פרופ‘ מ Æפפא
אונקולוגיה הדסה ע“כ
פרופ‘ ת Æפרץ
אונקולוגיה תל השומר
ד“ר ב Æקאופמן
אחות שד הדסה ע“כ
ד“ר א Æקדמון
כירורגיה סורוקה
ד“ר מ Æקורץ
אונקולוגיה מאיר
פרופ‘ ב Æקליין
כירורגיה פלסטית
ד“ר ח Æקפלן
תל השומר
פתולוגיה רמב“ם
פרופ‘ מ Æקרנר
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גב‘ ד Æשדה≠טסה עו“ס סוראסקי ת“א
כירורגיה סוראסקי ת“א
ד“ר י Æשטדלר

אורולוגיה
פרופ‘ ע Æנתיב
ד“ר א Æגז
ד“ר י Æחן
ד“ר א Æליבוביץ
פרופ‘ א Æלינדנר
גב‘ א Æמורג
פרופ‘ ח Æמצקין
ד“ר א Æנוימן
פרופ‘ א Æסלע
ד“ר א Æרוזנבאום
פרופ‘ י Æרמון
פרופ‘ א Æקוטן

אורולוגיה בני ציון
אונקולוגיה רמב“ם
אורולוגיה סוראסקי ת“א
אורולוגיה בי“ח מאיר
אורולוגיה אסף הרופא
אחות תל השומר
אורולוגיה סוראסקי ת“א
אונקולוגיה בילינסון
אונקולוגיה אסף הרופא
אונקולוגיה בילינסון
אורולוגיה תל השומר
אונקולוגיה¨ רמב“ם

נוירואונקולוגיה
ד“ר ד Æלובן
ד“ר ש Æמימון
פרופ‘ ט Æסיגל
גב‘ ר Æסיט
גב‘ א Æפרידמן
ד“ר ר Æפפר
ד“ר צ Æצוק≠שינה
ד“ר קונסטנטיני
פרופ‘ צ Æרם
ד“ר מ Æשדה
ד“ר ר Æשפיגלמן

אונקולוגיה העמק
נוירולוגיה בילינסון
נוירואונקולוגיה הדסה ע“כ
עו“ס תל השומר
נוירוכירורגיה ילדים
סוראסקי ת“א
אונקולוגיה תל השומר
נוירואונקולוגיה רמב“ם
נוירולוגיה סוראסקי ת“א
נוירו≠כירורגיה
סוראסקי ת“א
נוירולוגיה תל השומר

ילדים
אונקולוגית ילדים שניידר
ד“ר י Æיניב
אחות שניידר
גב‘ א Æבוכוול
פרופ‘ מ Æבן≠הרוש אונקולוגית ילדים רמב“ם
גב‘ ד Æגרבלר
אונקולוגית ילדים
ד“ר מ Æוינטרוב
הדסה ע“כ

ד“ר מ Æמיכוביץ‘
פרופ‘ י Æמלר
ד“ר ש Æקונסטנטיני
ד“ר י Æקפלושניק
פרופ‘ ג Æרכבי
ד“ר ע Æתורן
ד“ר נ Æרמו
ד“ר מ Æשדה

נוירו≠כירורגיה שניידר
נוירולוגיה סוראסקי ת“א
אונקולוגית ילדים סורוקה
אונקולוגית ילדים¨ שיבא
אנקולוגית ילדים
תל השומר
אונקולוגיה הדסה ע“כ

טיפול פליאטיבי
אחות אונקולוגית ≠ שיבא
גב‘ ש Æבן≠עמי
מרפאת כאב רמב“ם
ד“ר א Æאיזנברג
אונקולוגיה רמב“ם
ד“ר ג Æבר סלע
אונקולוגיה ברזילי
ד“ר פ Æברק
הוספיס תל השומר
ד“ר א Æולר
הוספיס בית באר שבע
ד“ר י Æזינגר
עו“ס בילינסון
ד“ר ש Æפרי
מרפ‘ כאב שערי צדק
ד“ר נ Æצ‘רני
אונקולוגיה תל השומר
פרופ‘ ר Æקטן
פרופ‘ פ Æשוורצמן רפואת המשפחה
אונ‘ בן≠גוריון

גניקו אונקולוגיה
אונקולוגיה בילינסון
ד“ר ש Æריזל
גניקו אונקולוגה רמב“ם
ד“ר ד Æבק
פרופ‘ ג Æבן≠ברוך גניקו אונקולוגיה
תל השומר
גימלאית
גב‘ ז Æדובדבני
גניקולוג¨ מאיר
פרופ‘ א Æכהן
גניקו אונקולוגיה בילינסון
ד“ר ח Æלבבי
גניקואונקולוגיה וולפסון
ד“ר ט Æלוי
פרופ‘ א Æלוי≠להד גנטיקה שערי צדק
גניקולוגיה שיבא
ד“ר ד Æמאירוב
אונקולוגיה שיבא
ד“ר ר Æפפר
גניקו אונקולוגיה מאיר
ד“ר ע Æפישמן
אונקולוגיה בילינסון
ד“ר א Æפניג
אונקולוגיה רמב“ם
ד“ר א Æרוזנבלט

±∞π

גנטיקה וביומרקרים

רדיותרפיה

פתולוגיה סורוקה
ד“ר ש Æארגוב
ד“רא Æאור≠אורטרגר גנטיקה סוראסקי ת“א
גנטיקה סורוקה
ד“ר א Æבירק
מעב‘ אונקולוגית
ד“ר ו Æברק
הדסה ע“כ
ד“ר ר Æגרשוני≠ברוך גנטיקה רמב“ם
פרופ‘ א Æלוי≠להד גנטיקה שערי≠צדק
גסטרואנטרולוגיה
ד“ר א Æפידר
תל השומר
גנטיקה תל השומר
פרופ‘ א Æפרידמן
אונקולוג¨ תל השומר
פרופ‘ ר Æקטן
גנטיקה הדסה ע“כ
ד“ר מ Æשגיא
גנטיקה בילינסון
פרופ‘ מ Æשוחט

אונקולוגיה רמב“ם
פרופ‘ א Æקוטן
ד“ר ר Æבר≠דרומא אונקולוגיה¨ רמב“ם
אונקולוגיה¨ הדסה ע“כ
ד“ר מ Æויגודה
אונקולוגיה סורוקה
פרופ‘ י Æכהן
אונקולוגיה סוראסקי ת“א
ד“ר ב Æקורן
אונקולוגיה¨ סורוקה
ד“ר ס Æפיירמן
אונקולוגיה בילינסון
ד“ר א Æפניג
אונקולוגיה תל השומר
ד“ר ר Æפפר

תרופות
אונקולוגיה שערי≠צדק
פרופ‘ א Æגביזון
פרופ‘ ד Æאדרקה אונקולוגיה תל השומר
אונקולוגיה רמב“ם
פרופ‘ נ Æחיים
אונקולוגיה תל השומר
ד“ר ט Æטישלר
פרופ‘ א Æליבנה מקרוביולוגיה אונ‘ בן≠גוריון
פרופ‘ א Æסולקס אונקולוגיה בילינסון
אונקולוגיה סוראסקי ת“א
פרופ‘ מ Æענבר
אונקולוגיה קפלן
פרופ‘ ע Æשני

המטו אונקולוגיה
פרופ‘ ד Æבן≠יהודה
ד“ר ר Æאפלבוים
פרופ‘ ע Æבאלין
וולפסון
פרופ‘ י Æכהן
פרופ‘ מ Æמיטלמן
פרופ‘ א Æנגלר
פרופ‘ מ Æפרוקוצ‘ימר
פרופ‘ י Æרואו
פרופ‘ ע Æשפילברג
פרופ‘ מ Æשקלאי
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המטולוגיה הדסה ע“כ
אונקולוגיה רמב“ם
המטואונקולוגית ילדים
אונקולוגיה סורוקה
פנימית¨ סוראסקי ת“א
המטולוגיה¨ תל השומר
המטולוגיה בילינסון
השתלת מח עצם
רמב“ם
המטולוגיה סורוקה
המטולוגיה בילינסון

אורתופדיה
אורתופדיה¨ הדסה ע“כ
ד“ר מאושר
פתולוגיה¨ סוראסקי ת“א
ד“ר מ Æמוזס
אורתופדיה אונקולוגית
פרופ‘ י Æמלר
סוראסקי ת“א
ד“ר ע Æמרימסקי כירורגית סוראסקי ת“א
אורתופדיה תל השומר
פרופ‘ מ Æסלעי

אף אוזן גרון
א Æא Æג Æמאיר
ד“ר אופיר
אונ‘ ת“א
ד“ר מ Æליטנר
אונקולוגיה¨ בילינסון
ד“ר מהרשק
א Æא Æג ¨Æהדסה ע“כ
ד“ר ה Æסלע
פרופ‘ ר Æפיינמסר א Æא Æג Æבילינסון
אÆאÆג Æסוראסקי ת“א
ד“ר ד Æפליס
גב‘ פ Æקורנברוט שיקום הדיבור האגודה
למלחמה בסרטן
ד“ר א Æרוזנבלט אונקולוגיה¨ רמב“ם

פסיכואונקולוגיה
גב‘ ר Æאברמוב
פרופ‘ ל Æביידר
פרופ‘ א Æהניג
פרופ‘ ר Æיעקובי
ד“ר מ Æכהן
גב‘ ש Æכרמל
ד“ר ש Æפרי

שירות סוציאלי¨ הדסה ע“כ
פסיכואונקולוגיה הדסה ע“כ
סורוקה
חוג לפסיכולוגיה אונ‘ ת“א
אונקולוגיה רמב“ם
אונ‘ בן≠גוריון
אונקולוגיה בילינסון

דין וחשבון לשנת

∑∞∞≤
הדמיה

סרטן בלוטת התריס

ד“ר א Æישראל רפואה גרעינית¨ רמב“ם
ד“ר ע Æאבן ספיר רפואה גרעינית¨
סוראסקי ת“א
רנטגן רמב“ם
ד“ר א Æאנג‘ל
רנטגן הדסה ע“כ
פרופ‘ גומורי
ד“ר גורנשטיין רבקה זיו
פרופ‘ מ Æגרייף רנטגן סוראסקי ת“א
ד“ר פ Æספרבר יח‘ ממוגרפיה סוראסקי ת“א
רפואה גרעינית הדסה ע“כ
ד“ר י Æקראוס
ד“ר מ Æשפירא רנטגן מאיר

פרופ‘ צ Æדיקשטיין אנדוקרינולוג¨ בני ציון
רפואה גרעינית¨
ד“ר ת Æהורן
אסף הרופא
אנדוקרינולוג¨ אסף הרופא
ד“ר מ Æוויס
אונקולוג¨ רבקה זיו
ד“ר ג‘ Æזידאן
אנדוקרינולוג¨ תל השומר
ד“ר א Æכהן
אנדוקרינולוג¨ סורוקה
ד“ר ליאל
רפואה גרעינית¨ בילינסון
ד“ר ש Æמכליס
איזוטופים¨ מאיר
ד“ר מ Æמלול
אונקולוגיה¨ הדסה ע“כ
ד“ר ב Æעוזיאלי
אנדוקרינולוג¨
פרופ‘ נ Æשטרן
סוראסקי ת“א

רפואה משלימה
פרופ‘ א Æרובינזון אגודה למלחמה בסרטן
פרופ‘ ד Æאדרקה אונקולוגיה¨ שיבא
ד“ר ג Æבר≠סלע אונקולוגיה רמב“ם
רפואה משלימה¨ שיבא
ד“ר י Æזיו≠נר
אונקולוגיה מרכז דוידוף
ד“ר ע Æכספי
פרופ‘ ש Æפינטוב רפואה משלימה¨
אסף הרופא
אונקולוגיה¨ רמב“ם
פרופ‘ א Æקוטן
אונקולוגיה¨ שיבא
פרופ‘ ר Æקטן
מרכז לרפואת גוף נפש
ד“ר נ Æשיינמן
רמת השרון
”מכבי טבעי“¨ קופ“ח מכבי
ד“ר ל Æשכטר

מניעת סרטן
פרופ‘ נ Æארבר
ד“ר י Æירום
מר י Æלהב
גב‘ א Æרז
פרופ‘ ג Æרנרט
ד“ר נ Æשפירא

גסטרואנטרולוגיה
סוראסקי ת“א
מאוחדת ספורט
תזונאי קליני¨ מכון וינגייט
דיאטנית סוראסקי ת“א
רפואת הקהילה
ואפידמיולוגיה כרמל
דיאטנית מוסמכת

±±±

סניפי האגודה
משרד ראשי
מטה הסניפים
ו¢הקש בדלת¢

גבעתיים¨ רח ßרביבים ∑¨ תÆד ¥≥∑ Æמיקוד ≥∞μ≥±
טל ¨∞≥≠μ∑≤±∂±∂ Æפקסימיליה ∏∑∞≥≠μ∑±πμ
מנהל הסניפים ומבצע ¢הקש בדלת ¨¢גבי וייס
טל ¨∞≥≠μ∑±πμ∑≥ Æפקס∞≥≠μ∑≥≤≥≤∑ Æ

המגזר הערבי בצפון מנהל המגזר הערבי פאתן גטאס
בית החולים האיטלקי מרכז בריאות האישה תÆד ≤∞∞∂¥ Æנצרת ∞±∂¥±
טל ∞¥≠∂μμ∞∂μμ Æפקס∞¥≠∂¥∂∑μ∞∑ Æ
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
גן יבנה
גני תקוה
דימונה
הוד השרון
הרצליה
זכרון יעקב

≤±±

חדרה
חולון
חיפה

מנהל סניפי הצפון¨ צביקה בירן¨ סניף חיפה¨ טל∞¥≠∏μ±±∑±≤ Æ
יו¢ר פרידה מורגנשטרן™
יו¢ר מחאמיד תופיק¨ בעיריית אום אל פחם¨
שכונת מחאגßנה ליד שרותיי הרווחה ¨ תÆד ¨±±±≤ Æטלפקס∞¥≠∂≥±∞±≤∏ Æ
יו¢ר רפי בטיטו¨ רח ßהרב קוק¨ מקלט מס ¨±≥ ßטל∞∏≠ππ≤μμ∂∞ Æ
יו¢ר רעיה בכר¨ מבנה אגף השפע¨ רח ßהרוגי מלכות¨ טל∞¥≠∂±∞∞¥∏∑ Æ
יו¢ר שלי קיסל™
יו¢ר אריה קלנג¨ רכזת בטי הובר¨ תÆד¨μ∞∂± Æ
רח ßויצמן פינת בן צבי¨ רובע ד ßטל∞∏≠∏μ∂≥∏∂≥ Æ
יו¢ר נלי לוי™
רכזת הגר שלו¨ בית אביסרור¨ רח ßבן צבי ∑¨
טל ∞∏≠∂≤∑±≤≤∏ Æפקסימיליה ≥∞∞∂∏≤∂≠∏∞
יו¢ר פנחס פולומבו¨ רכזת חנה דדון¨ עמותת הגיל השלישי¨
רח ßירושלים הבירה ≤ תÆד ∂¥≥ Æטל∞¥≠∂∞∂∞≥≥∏ Æ
יו¢ר רינה ברקוביץ¨ דיור בית גיל הזהב טל∞μ∞≠≤±≤≤±±∞ Æ
יו¢ר נעמי לץ¨ רח ßגוטליב ∂¨ מיקוד ∞∞ ¨μ±±טל∞≥≠μ∑∞μ∂∂≤ Æ
יו¢ר יהודית מנצור¨ שד ßהעצמאות  μ±א ßדירה ≤¨ טל∞≥≠μ∞∏≤¥μ∏ Æ
יו¢ר דליה סולקין¨ רח ßויצמן ∑ ¨¥מיקוד ≤∑≥≥μ
טל ¨∞≥≠μ∑±≤∂∞∂ Æפקס∞≥≠∑≥±π∂∂≥ Æ
רכזת שרה ארקין™
יו¢ר דוד לוי™
יו¢ר דנה בילדנר¨ רכזת נחמה בק ™
יו¢ר אברהם אזרזר¨ תÆד ¨¥≤π Æליד קופת חולים ד ¨ßטל∞∏≠∂μμ±∂μ∏ Æ
יו¢ר אריאלה צדיק¨ רכזת חיה אלישע ™¨
רח ßיהושע בן גמלא ∂≤¨ טל∞π≠∑¥≤≥∞μμ Æ
רכז שלמה ברקמן ™
יו¢ר שרה סמסנוב¨ בית התשבי¨ רח ßהנדיב¨ מרכז המושבה¨
טל∞¥≠∂≥π∏πμ∏ Æ
רכזת עדי שיטה¨ הגיבורים © ∏¥מח ßקליטה®¨ טל∞¥≠∂≥¥μ≥∑μ Æ
יו¢ר יונה אלון¨ רח ßעין יהב  ¨¥טל∞≥≠μ∞≥≥±≤≤ Æ
נשיאת כבוד רות סקר¨ יו¢ר עו¢ד מאיר הפלר¨ רכזת יפה קורן
רח ßאהרון רוזנפלד  ¨≤μטל ¨∞¥≠∏μ±±∑±≤ Æפקס∞¥≠∏μ±±∑±∂ Æ

דין וחשבון לשנת

∑∞∞≤
יו¢ר חנה אלול¨ בניין המתנ¢ס המקומי
חצור הגלילית
רחוב תש¢ח תÆד ≥≤ ¨ ¥±טל∞¥≠∂π≥∞≤±≥ Æ
יו¢ר דליה קוקוש סלוצקי¨ לשכת הבריאות המחוזית¨
טבריה
רח ßאלחדיף ∞ ¨¥טל∞¥≠∂∑π≤μ∑π Æ
יו¢ר עדנה לביא¨ רח ßהאלה ∏¨ טל∞¥≠∏μ∏≥≥±≥ Æ
טירת הכרמל
יו¢ר רונית גולדמן™
יבנה
יו¢ר עו¢ד אתיה שמחה¨ רכזת פנינה צור¨ בית קוקיא¨ רח ßהלל ∏¨±
ירושלים
בית אורגיל תÆד ≤∏±≥ Æמיקוד ∑≤∞¨π±
טל ∞≤≠∂≤μ∂∑≤±¨∞≤≠∂≤≥≥μππ Æפקס∞≤≠∂≤μ∂¥π∑ Æ
יו¢ר ויקטור מורד¨ רכזת שולמית רומם¨
יוקנעם
בניין המועצה המקומית¨ טל∞¥≠πμπ∂∞¥± Æ
רכזת מרים קריאני ™
כפר יאסיף
יו¢ר מתי פז¨ רכזת חוה צרויה¨
כפר סבא
רח ßזאב גלר  ¨¥טל ∞π≠∑∂∞≥∑πμ Æפקס∞π≠∑¥μ≥≤∏¥ Æ
יו¢ר רוחמה פחימה¨ מרכז הבריאות לאישה¨ רח ßהגליל ≥∂¨ טל∞¥≠π∞∏±¥π± Æ
כרמיאל
רכזת רות אקהויז¨ מועדון בני ברית¨ רח ßחנה סנש ≤¨ טל∞∏≠π≤≤≥∑≥∑ Æ
לוד
רכז עאטף עבד¨ בניין משרד הרווחה¨ תÆד ¨¥±π Æטל∞¥≠∂∑∏≤¥¥ Æ
מגßאר
רכז סעדיה בן לולו¨
מגדל העמק
המרכז לקשיש¨ בית סמוכה¨ רח ßיזרעאל  ¨±טל∞¥≠∂¥¥∞π≤∑ Æ
יו¢ר בתיה רותם¨ רכזת שולה זק ™
מודיעין
יו¢ר נורית לוינסקי ™
מטולה
יו¢ר אתי גורן¨ כיכר קדם¨ טל∞≤≠μπ∞≤∂¥≥ Æ
מעלה אדומים
מעלות ≠ כפר ורדים יו¢ר רפי ויצמן¨ המועצה המקומית כפר ורדים¨ מח ßרווחה¨
רח ßהלוטם ≥¨ טל ∞¥≠ππ∑∑±¥≥ Æשלוחה ≤±±
רכזת ציפי כהן ™
נהריה
רכזת עליזה טימור ™
נוה מונוסון
יו¢ר חגית בוקסר™
נס ציונה
רכז מחמוד אבו אחמד¨ שכונה מזרחית
נצרת
רח ¥∞μμØμ ßאחרי בי¢ס אורט¨ טל∞¥≠∂∞±¥ππ± Æ
יו¢ר אלכס גדלקין¨ בית הקשיש רח ßגלעד  ¨≥¥טל∞¥≠∂¥∑∞∞≤∞ Æ
נצרת עילית
יו¢ר ד¢ר אלכס מאור¨ רכזת דינה רוטשילד¨
נתניה
רח ßרמז ≥ ¨±טל ¨∞π≠∏≥¥¥≤∂∏ Æפקס∞π≠∏∏¥∂≤∑π Æ
יו¢ר רות מנדל™
סביון
רכז תופיק חלאילה¨ עמותת אל אמל¨
סחנין
כביש ראשי ליד האנדרטה¨ טל∞¥≠∂∑¥≥¥π∂ Æ
רכזת סוניה שקד¨ בניין העיריה¨ טל∞¥≠ππμ∂±≥∑ Æ
עכו
יו¢ר בלי לאה¨ בניין עטרת¨
עפולה
משרדי פנינת השיקום¨ רח ßיהושע פינת קינמון¨ טל∞¥≠∂¥∞±μ¥μ Æ
יו¢ר דר ßדני שור¨ רכז יצחק לב¨ רח ßחן ∂ ¨±≤ØתÆד ¨μ≤≥ Æטל∞∏≠ππμ∏∏±∞ Æ
ערד
פרדס חנה ≠ כרכור יו¢ר משה בן חנן¨ רח ßהגלעד  ¨±טל∞¥≠∂≥∑≤∂≥≤ Æ

≥±±

פתח תקוה
צפת
קרית אונו
קרית אתא
קרית ביאליק
קרית גת
∞∏≠∂∏∑¥∂±±
קרית חיים
קרית טבעון
קרית ים
קרית מוצקין
קרית שמונה
ראש העין
ראשון לציון
רחובות
רמלה
רמת גן
רמת הגולן ≠ קצרין
רמת השרון
רמת ישי
רעננה
שוהם
תל אביב

יו¢ר רבקה הלר¨ לשכת הבריאות¨
רח ßאחד העם  ≥±קומה ב ¨ßטל∞≥≠π≥±ππ∂¥ Æ
יו¢ר נירה רוקח¨ מתנ¢ס ע¢ש בלום אלפסה¨ רח ßהרצל¨ טל∞¥≠∂∏≤∑π¥∑ Æ
יו¢ר חדוה מלניק¨ רכזת חוה פונטש ™
יו¢ר בת שבע יהב ™
רכז סמי בניסטי ™
יו¢ר שלום מלכה¨ עירית קרית גת¨ המחלקה להתנדבות¨ כיכר פז¨ טלÆ
יו¢ר שרה מורגנשטרן ™
רכז אורי בנגר ™
יו¢ר ברכה ארז ™
יו¢ר סאלי כץ¨ מתנ¢ס גושן¨
שד ßגושן ≤∂ ©בית התזמורת הישן®¨ טל∞¥≠∏∑≥≤±∂± Æ
יו¢ר רות שוורץ¨ מרכז תקוותנו¨ רח ßטרומפלדור ≤≥ Æטל∞¥≠∂πμπ∑∑∏ Æ
יו¢ר מוטי ראיף¨ רכז אברהם פורת ™
יו¢ר רות אברמוביץ¨ רח ßצלל יכין ∑¨ טל∞≥≠πμ∂μμ∞∂ Æ
יו¢ר מוטי ברק¨ רח ßסמילנסקי ∑¨ טל∞∏≠π¥πμ∏∞∂ Æ
יו¢ר רחל הראל™
רכזת טובה בר¨ רח ßקריניצי  μמיקוד ≥ ¨μ≤μ¥טל∞≥≠∂∑≤¥∑≤∑ Æ
חנה דיל¨ מרפאת בריאות כללית¨
מרכז מסחרי קצרין קומה ב ¨ßטל∞¥≠∂∏μ±≤≤∏ Æ
יו¢ר חוה נבות¨ רכזת דרורה אפרת¨
מתנ¢ס לוי¨ רח ßארלוזורוב ∞≤ טל∞≥≠μ¥∑μ∂¥∞ Æ
יו¢ר רות חיים ™
יו¢ר אורה שני¨ רכז מאיר אדלר ™
יו¢ר שרה רוזנר¨ כותר פיס ©מול המרכז המסחרי®¨ טל∞≥≠π∑≤≥∞±μ Æ
רכזת מלכה צור¨ טל∞≥≠μ∑≤±∂¥≤ Æ

™ למידע ומספרי טלפון נוספים¨ מחלקת סניפים ≥∑∞≥≠μ∑±πμ

±±¥

דין וחשבון לשנת

∑∞∞≤

±±μ

