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דבר היו"ר
שנת  2009הציבה בפנינו אתגרים לא קלים :המשך המיתון העולמי והמקומי ,המציאות הביטחונית ,האלימות
הגוברת ולאחרונה נוסף גם האיום בשפעת החזירים ותוצאותיה.
אלא שגם במציאות לא קלה זו ,מחלת הסרטן ממשיכה להוות גורם המוות המוביל בקרב מבוגרים .המאבק
במחלות הסרטן הינו מערכה מתמשכת וחסרת פשרות ,המחייבת פעולה במספר חזיתות בו זמנית :בקידום
המחקר ,במניעה ובאבחון מוקדם ,בשיפור דרכי הטיפול והשיקום של חולי הסרטן ובני משפחותיהם בקידום
זכויות החולים ובשיפור איכות חייהם.
האגודה למלחמה בסרטן חתומה על אמנת הסרטן הבינלאומית ,שיזם ארגון הסרטן הבינלאומי ה ,UICC-וממשיכה
לפעול במרץ לקדם את יעדיה בישראל .הישגים רבים כבר נרשמו ,כמו הפחתת שיעורי העישון ,שיפור שיעורי
ההישרדות במחלות הניתנות לאבחון מוקדם ועוד ועוד .

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

אנו ממשיכים להשקיע בקידום המחקר הרפואי ,בבנייה ובשיפוץ מחלקות אונקולוגיות במרכזים הרפואיים
ברחבי הארץ ,ובהקדשת מאמצים רבים בפעילויות הסברה והדרכה להעלאת המודעות לחשיבות המניעה והגילוי
המוקדם .
כך ,למשל ,נחנכו בשנה האחרונה מרכז קרן ראובן לבריאות השד במרפאת לין ,חדר צחוק לרווחת ילדים חולי
סרטן במרכז הרפואי שיבא ,האגודה סייעה ברכישת מכשיר לאיתור סרטן במח עצם עבור המרכז הרפואי בני ציון
וציוד לתפעול מרכז השד במרכז הרפואי קפלן ועוד היד נטויה.

ליאון רקנאטי,
סגן יו"ר האגודה

גם במהלך השנה החולפת ארגנו כנסים וימי עיון לחולים ,לבני משפחותיהם ,לצוותים מקצועיים ולציבור הרחב,
הצלחנו להעלות את המודעות בציבור לחשיבות האבחון המוקדם ,שעשוי להציל חיים ולהשיג הישגים בתחומים
שונים הקשורים במחלות הסרטן .כמו כן ,המשכנו לסייע לחולי סרטן ,מבוגרים ,צעירים וילדים ,בפעילויות שיקום
רבות ומגוונות וכן פעלנו לקידום הכנסת תרופות מצילות חיים ,אשר נמצאות מחוץ לסל הבריאות .
ברצוני להודות לכם על תמיכתכם בפעילותנו .אין כל ספק ,כי הודות לתמיכתכם אנו רואים ברכה בעמלנו .יחד
נוכל לקדם את המאבק במחלות הסרטן ולשפר את איכות חיי החולים ,בתקווה לעתיד בו נצליח למגר את
מחלות הסרטן.

בברכה,
פרופ' אליעזר רובינזון
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
והנשיא היוצא של ארגון הסרטן הבינלאומי (ה)UICC-
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פריסת תקציב המאבק בסרטן
לשנת 2009
שירותים רפואיים
וסוציאליים
8,086

רישום ומעקב
940

17%

מחקר ופרוטוקולים
קליניים
3,780

2%

תוכניות חדשות בדיון
1,946
ארגון ,מינהל וסניפים
5,057
בינוי וציוד
4%
1,000
10%
2%
הדרכה מקצועית
2%
1,000

8%
23%
32%
הסברה והדרכה לציבור
וגילוי מוקדם
10,994

שיקום ורווחה
(כולל הוספיס והוסטל)
15,772

פירוט הסכום באלפי ₪

פירוט באחוזים

שימושים

8,086

17

940

2

מחקר ופרוטוקולים קליניים

3,780

8

שיקום ורווחה (כולל הוספיס והוסטל)

15,772

32

הסברה והדרכה לציבור וגילוי מוקדם

10,994

23

הדרכה מקצועית

1,000

2

בינוי וציוד

1,000

2

ארגון ,מינהל וסניפים

5,057

10

תוכניות חדשות בדיון

1,946

4

סך הכל שימושים

48,575

100

שירותים רפואיים וסוציאליים
רישום ומעקב
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שירותים רפואיים
מתאמות הטיפול בסרטן השד  -האגודה ממשיכה
לממן תקנים מיוחדים לאחיות ולעובדות סוציאליות,
הפועלות כמתאמות טיפול בחולות סרטן שד ,בכל שלבי
האבחון ,הטיפול והמעקב .מטרת הפרויקט שיזמה
האגודה היא ללוות את האישה בכל שלבי האבחון
והטיפול ,להעניק לה מידע ,תמיכה וסיוע ,ובכך להקל
משמעותית על התמודדותה עם מחלתה .שירות זה ניתן
כיום במרכזים ברחבי הארץ .במרכזים אחרים שירות זה
כבר נקלט והאגודה ממשיכה בעדכון הצוותים .בזכות
האגודה נוצרה רשת ארצית של אנשי מקצוע ,הנמצאים
בקשר מתמיד לרווחת חולות סרטן השד.

שירותים פסיכולוגיים  -האגודה ממשיכה במימון
תקנים של פסיכולוגים במכונים האונקולוגיים במרכז
רפואי הדסה ירושלים ,במרכז רפואי רמב"ם ,במרכז רפואי
רבין  -בי"ח בילינסון ,בבי"ח לגליל המערבי  -נהריה,
במרכז רפואי מאיר ובמרכז רפואי אסף הרופא.

בנק הדם הטבורי הארצי  -הוקם בשיתוף שירותי
הדם של מגן דוד אדום ,יחד עם המרכז הרפואי ע"ש
וולפסון וההסתדרות המדיצינית הדסה ,בסיוע תרומה
נכבדה של אגודת הידידים של האגודה למלחמה בסרטן
בלונדון בראשות ורד אהרון ,לזכרה של נטלי שעיה ז"ל .
השירות מופעל ע"י שירותי הדם של מד"א ,המפעיל את
התוכנית הארצית לתרומת דם טבורי ,בסיוע האגודה
למלחמה בסרטן .במסגרת סיוע זה נרכש מקפיא
לשימור דם טבורי וממומן תקן לטכנאית מעבדה .חדרי
הלידה במרכז הרפואי ע"ש וולפסון ,המרכז הרפואי ת"א
ע"ש סוראסקי ,המרכז הרפואי הדסה והמרכז הרפואי
הסהר האדום במזרח ירושלים משמשים כמרכזי איסוף
דם טבורי .במרכז הרפואי הדסה מבצעים את בדיקות
סיווג הרקמות .
תוכניות שירותי רווחה  -האגודה ממשיכה לממן
תקנים של עובדים סוציאליים במרכז שניידר לרפואת
ילדים ,במרכז רפואי רבין  -בי"ח בילינסון ,במרכז רפואי
מאיר ,במרכז רפואי וולפסון ,בבי"ח לגליל המערבי -
נהריה ,במרכז רפואי שערי צדק ,במרכז רפואי העמק,
במרכז רפואי בני ציון ,במרכז רפואי פוריה ,בשירותי
בריאות כללית ,במעגן ,במרכז רפואי לניאדו נתניה,
במרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,במרכז רפואי
הדסה הר הצופים ,במרכז רפואי הדסה עין כרם ,בבי"ח
המשפחה הקדושה נצרת ,במרכז רפואי ברזילי ,במרכז
רפואי רמב"ם ,ובמרכז רפואי רבקה זיו צפת .
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שירותי סיעוד  -האגודה מממנת תקנים לאחיות
לטיפול בבעלי סטומה ,אחיות לטיפול תומך ותקנים
לאחיות המתאמות השתלות מח עצם במרכזים הבאים:
מרכז רפואי קפלן ,מכבי שירותי בריאות ,בי"ח לגליל
המערבי  -נהריה ,מרכז רפואי שערי צדק ,מרכז רפואי
אסף הרופא ,שירותי בריאות כללית ,מרכז רפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי ,מרכז רפואי הדסה הר הצופים,
מרכז רפואי הדסה עין כרם ,בי"ח המשפחה הקדושה
נצרת ,מרכז רפואי רמב"ם ,הוספיס גליל עליון .
שירות דיאטניות  -שירות הדיאטניות ממשיך לפעול,
בסיוע האגודה ,במרכזים הרפואיים :מרכז רפואי רבין -
בי"ח בילינסון ,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 מח עצם
עצמית והשתלת מח עצם מתורם זר ,בילדים חולי סרטן
במרכז לפדיאטריה אונקולוגית במרכז שניידר לרפואת
ילדים .האגודה סייעה במימון הפעלתה של היחידה מאז
הקמתה ,ומסייעת במימון כוח האדם ובהכשרתו.
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סיוע ניתן גם למחלקות לפדיאטריה אונקולוגית במרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,במרכז הרפואי  שיבא בתל
השומר ,במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ובמרכז
הרפואי רמב"ם ,שבו הוקמה המחלקה לפדיאטריה
אונקולוגית בסיוע האגודה .האגודה משתתפת במימון
כוח אדם הדרוש לשם כך.
תוכניות לטיפול תומך בחולי סרטן בשלבים מתקדמים
של המחלה  -האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה
לתמוך בתוכניות המשלבות טיפול רפואי פליאטיבי
וטיפול סיעודי ופסיכו-חברתי ,הניתן על ידי צוות מקצועי
מיומן .מדובר בהוספיסים ובשירותי הוספיס בית ,וכן
ממשיכה להפעיל את הוספיס הבית מתוך ההוספיס
במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר ,שהוקם בסיוע
האגודה .מדובר בשירותים שנועדו להעניק טיפול תומך
בחולי סרטן בשלבי מחלה מתקדמים .התוכניות מופעלות
במרכזים רפואיים ובמרפאות קהילתיות ברחבי הארץ
(עוד בנושא ראו בפרק על הוספיס בית).
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שירותים אונקולוגיים במוסדות
רפואיים בבתי חולים ובקהילה
הנתמכים על ידי האגודה
• מרכז רפואי ע"ש רבקה זיו ,צפת :תחנה לבדיקת
שד ,יח' אונקולוגית ,מרפאה המטו-אונקולוגית.
• מרכז רפואי ממשלתי ,נהריה :יח' אונקולוגית,
תחנה לבדיקת שד ,שירותי סיעוד ,שירות סוציאלי,
שירות פסיכולוגי.
• מרכז רפואי פוריה ,טבריה :מכון אונקולוגי  ,שירות
סוציאלי ,מכון גסטרואנטרולוגי.
• מרכז רפואי העמק ,עפולה :יח' אונקולוגית ,שירותי
תזונה ,שירות סוציאלי ,מח' נשים.
• מרכז רפואי כרמל ,חיפה :מכון המטולוגי ,שירותי
תזונה ,שירות סוציאלי ,מרפאה לייעוץ למשפחות
בסיכון.
• מרכז רפואי רמב"ם ,חיפה :מכון אונקולוגי ,מכון
המטולוגי ,מח' המטו-אונקולוגית ילדים ,מח'
גינקו-אונקולוגיה ,מח' להשתלות מח עצם ,תחנה
לבדיקת שד ,שירותי סיעוד ,שירות סוציאלי ,מח'
נוירואונקולוגית.
• מרפאת לין של 'שירותי בריאות כללית' ,חיפה:
מכון אונקולוגי ,מרכז רפואי זבולון.
• מרפאה מחוזית של 'שירותי בריאות כללית',
חיפה :יח' לטיפול בית.
• מרכז רפואי בני ציון ,חיפה :תחנה לבדיקת שד,
שירות סוציאלי.
• בית חולים 'המשפחה הקדושה' נצרת :המרכז
לבריאות השד.

• מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא :מכון אונקולוגי ,המרכז
לבריאות השד ,יחידת ריאות אונקולוגיה ,מרפאה
המטולוגית ,שירות סוציאלי ,שירות פסיכולוגי.
• מרכז רפואי רבין ,קמפוס בלינסון ,פתח תקוה:
המערך האונקולוגי ,שירות סוציאלי ,מח' המטואונקולוגית,
מכון אורולוגיה ,מכון גסטרו.
• מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל ,פתח תקוה:
מח' להמטו-אונקולוגית ילדים.
• מרכז רפואי רבין ,קמפוס גולדה ,פתח תקוה:
יח' אונקולוגית.
• מרכז רפואי ע"ש שיבא ,תל השומר :מכון אונקולוגי,
מח' המטו-אונקולוגיה ,מח' המטו-אונקולוגית
ילדים.
• מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי :מכון
אונקולוגי ,מכון גסטרואנטרולוגי ,היחידה לאורתופדיה-
אונקולוגית ,מח' להמטו-אונקולוגית ילדים ,מרכז
לבריאות השד ,שירותי סיעוד ,מח' המטולוגית,
יח' כאב ,מרפאה גינקו-אונקולוגית ,אשפוז יום
אונקולוגי ,שירות סוציאלי.
• מעון צ'ארלס קלור ,גבעתיים.
• מרכז רפואי אסף הרופא ,צריפין :מח' אונקולוגית,
שירותי סיעוד ,מכון גסטרואנטרולוגי ,שירות
פסיכולוגי.
• מרכז רפואי קפלן ,רחובות :יח' לאונקולוגיה ,מרכז
לבריאות השד.
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• מרכז רפואי הדסה עין כרם ,ירושלים :מח' אונקולוגית,
יח' לטיפול יום לאונקולוגית ילדים ,מערך כירורגי,
מח' להשתלת מח עצם ,יח' לסיווג רקמות ,מח'
המטולוגית ,שירותי סיעוד ,מרפאת שד ,שירות
סוציאלי ,יח' נוירואונקולוגית ,שירות פסיכולוגי.
• מרכז רפואי הדסה הר הצופים ,ירושלים :הוספיס,
הוספיס טיפולי בית ,תחנה לבדיקת שד ,שירות
סוציאלי ,שירותי סיעוד.
• מרכז רפואי שערי צדק ,ירושלים :יח' אונקולוגית,
תחנה לבדיקת שד ,שירותי דיאטה ,שירותי סיעוד,
מח' המטו-אונקולוגית.
• מרכז רפואי וולפסון ,חולון :מכון אונקולוגי ,תחנה
לבדיקת שד ,מכון המטולוגי .
• מרכז רפואי ברזילי ,אשקלון :יח' אונקולוגית ,יח'
גינקו-אונקולוגיה ,שירות סוציאלי.
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• מרכז רפואי סורוקה ,באר שבע :מכון אונקולוגי,
שירותי סיעוד.
• בי"ח לניאדו :שירות סוציאלי.
• 'שירותי בריאות כללית' :שירותי סיעוד ושירות סוציאלי
בהנהלה ראשית ובמחוזות :המרכז ,צפון ,חיפה וגליל
מערבי ,הדרום ,דן-פתח תקוה ,ירושלים.
• הוספיס גליל עליון.
• הוספיס העמקים ,שירות סוציאלי.
• מרפאות של 'מכבי שירותי בריאות' ,מחוז צפון,
מרכז השפלה ומחוז השרון ,מחוז הנגב ומחוז
ירושלים :שירותי סיעוד.
• בי"ח אסותא :כירורגית ומרפאות :שירותי סיעוד.
• מעגן :מרכז מעגן.
• סניף הדר חיפה :שירות סוציאלי ,שירותי סיעוד.
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הסברה והדרכה לציבור
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים
רבים במטרה לצמצם את התחלואה והתמותה ממחלות
הסרטן .זאת על ידי העברת הידע הקיים כיום לציבור בכל
הקשור למחלות הסרטן ,ובמיוחד לאפשרויות המניעה
והאבחון המוקדם של מחלות סרטן נפוצות כסרטן השד,
סרטן המעי הגס ,סרטן הערמונית ,מניעת נזקי העישון,
מניעת נזקי השמש והאבחון המוקדם של סרטן העור,
תזונה נכונה ואורח חיים בריא .כמו כן ,האגודה פועלת
לאימוץ סגנון חיים השומר על מאזן האנרגיה  -הימנעות
מהשמנה וביצוע סדיר של פעילות גופנית ,העשויים
להפחית את הסיכון לחלות במחלות הסרטן.
הפעילות ההסברתית כוללת מסעות הסברה ,הפקת
חומר הסברה המופץ במאות אלפי עותקים ,בעברית,
בערבית וברוסית ,שימוש באמצעי התקשורת ,תוך
שימת דגש על מגזרים מיוחדים באוכלוסייה וארגון ימי עיון
וכנסים ,סדנאות הדרכה ,הרצאות והכשרות מקצועיות .
פעילויות ההסברה הן מגוונות וניתנות במסגרות שונות,
בתי ספר ,מתנ"סים ,מקומות עבודה ,קופות חולים,
בסיסי צה"ל ,סניפי האגודה למלחמה בסרטן ועוד.

פרסומים חדשים

מסע הסברה חדש לרגל חודש המודעות
לסרטן השד 2008
כמדי שנה ,ציינה האגודה למלחמה בסרטן את חודש
המודעות לסרטן השד  2008באירועים רבים ,כגון "לחגוג
את החיים" ,לנשים המחלימות או מתמודדות עם סרטן
השד ,ימי עיון מיוחדים לנשים הנמצאות בסיכון גבוה
לחלות בסרטן שד ולנשים צעירות חולות סרטן שד .
במקביל ,הופק קמפיין הסברה חדש אשר קיבל חשיפה
בכל אמצעי התקשורת .הקמפיין הופק בהתנדבות על
ידי משרד הפרסום גיתם  ,BBDO SOHOוכלל תשדיר
טלוויזיה ורדיו וכן מודעות בעיתונות הארצית והמקומית,
בכל המגזינים והשבועונים המיועדים לנשים ,בעיתונות
הרוסית והערבית .התשדיר החדש נועד להבהיר כי בדיקת
ממוגרפיה חד פעמית אינה מספיקה ויש לבצעה באופן
סדיר אחת לשנתיים .תשדיר זה הופק על בסיס המידע
כי  80%מהנשים מדווחות על ביצוע בדיקת ממוגרפיה
אי פעם במהלך חייהן ,אך רק כ 65%-מבצעות את

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

חודש המודעות לסרטן השד
חודש המודעות הבינלאומי לסרטן השד מתקיים בכל
שנה בחודש אוקטובר ,במטרה להעלות את המודעות
לחשיבות האבחון המוקדם ,שבכוחו להציל חיים,
ולהתמודדות של נשים רבות עם המחלה .בזכות חשיפת
הנושא נשבר קשר השתיקה והופרכו מיתוסים רבים .
האגודה למלחמה בסרטן יזמה את יישום הפעילויות
של חודש זה בישראל כבר לפני יותר מעשור.
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"רפואה משלימה וסרטן"
חוברת המספקת מידע על רפואה
אלטרנטיבית ,כיצד לשלב בצורה
הטובה ביותר בינה לרפואה
המקובלת ,מידע על תוספי מזון
וצמחי מרפא ,צרכנות נבונה
ברפואה משלימה וסרטן ועוד

הבדיקה באופן סדיר אחת לשנתיים .את התשדיר
קריינה בהתנדבות השחקנית יונה אליאן .התשדיר
הופק בהתנדבות ע"י גיתם  .BDO SOHOהמודעות
הגיעו לשלב הגמר בשתי תחרויות בחו"ל והתשדיר זכה
בפרס קקטוס הזהב בפסטיבל הקקטוס .

פרסומים חדשים

"להאיר בוורוד" 2008

"רדיותרפיה באזור הבטן העליונה,
הושט והקיבה"
חוברת המספקת מידע על הטיפול
הקרינתי (רדיותרפיה) באזור הבטן
העליונה ,הושט והקיבה ותופעות
הלוואי שלו ,וכן מספקת תשובות
על כמה מהשאלות הרווחות בקרב
חולים הנזקקים לטיפול

בתחילת אוקטובר הואר באור ורוד גשר המיתרים
בירושלים ,לציון פתיחת חודש המודעות למלחמה
בסרטן השד ,ביוזמת גב' אוולין לאודר ,יוזמת הפרויקט
העולמי ,סגנית נשיא בכירה של חברות אסתי לאודר
ומייסדת ויו"ר הקרן לחקר סרטן השד ,אירוע המתקיים
בישראל בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן.
טקס הארת גשר המיתרים בירושלים נערך בהשתתפות
אורח הכבוד ,ראש עיריית ירושלים דאז ,מר אורי
לופוליאנסקי ,ומנכ"ל חברת אלקליל ,המייצגת בישראל
את חברת אסתי לאודר ,אורן רווח ,ובברכת מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן בישראל ,גב' מירי זיו .
כמדי שנה ,במקביל להארת גשר המיתרים בירושלים
הוארו באור ורוד יותר מ 200-אתרים בעולם לציון
פתיחת חודש המודעות .נקודות השיא היו בניין טאיפיי
 101בטייוואן (הבניין הגבוה ביותר בעולם) ,הארנה,
איטליה ,מגדל טוקיו ביפן ,הטאג' מאהל בהודו ,גשר צ'יין
בהונגריה ,מגדל  SKYבניו זילנד ,טירת בלוודר באוסטריה,

אנדרטת המילניום בסין ,בית העיריה של פריז בצרפת,
נמל התעופה הבינ"ל של לוס אנג'לס בארה"ב ועוד .
הארת גשר המיתרים באור ורוד ,המסמלת את חשיבות
המודעות למלחמה בסרטן השד ,מתקיימת בישראל זו
השנה התשיעית .בנוסף ,נערכו השנה פעילויות הסברה
מגוונות של האגודה למלחמה בסרטן בישראל וחולקו
סרטים ורודים בכל נקודות המכירה של אסתי לאודר
וקליניק .במהלך אוקטובר  2008הופצו ,במסגרת קמפיין
המודעות לסרטן השד ,יותר מ 80-מיליון סרטים ורודים
ומיליוני חוברות מידע באמצעות דלפקי המותגים של
חברת אלקליל .

מסיכום שנתי של התוכנית הלאומית
לגילוי סרטן השד :עלייה בשיעור הגילוי
המוקדם וצמצום פערים בין מגזרים
פרופ' גד רנרט ,מנהל התוכנית הלאומית לגילוי
מוקדם של סרטן השד של האגודה למלחמה בסרטן
המופעלת בשיתוף משרד הבריאות ,סיכם לרגל חודש
המודעות את הפעילות השנתית של התוכנית הלאומית
לגילוי סרטן השד בישראל .מכלל  61מכוני ממוגרפיה
הפועלים בישראל ,מנוטרים ע"י התוכנית  51מכונים
המבצעים כ 84%-מכלל צילומי השד בישראל .מאז
הפעלת התוכנית ועד היום נוטרו ע"י התוכנית כ3.6-
מיליון בדיקות הדמיית שד בכ 1.2-מיליון נשים ,מהן
 38,000בדיקות בניידת הממוגרפיה .
בשנת  2007זוהו  381,000בדיקות ממוגרפיה (מהן
 257,000למטרת סריקה  ,)71% -עובדה המייצגת
המשך עלייה בשיעור הנשים המבצעות את הבדיקות .
להערכת התוכנית ,כ 75%-מהנשים בישראל בגילאים
 50-74ביצעו את הבדיקה בשנתיים האחרונות וכ54% -
מהנשים בקבוצת היעד ביצעו את הבדיקה לפחות
פעמיים בארבע השנים האחרונות .

המסר של קמפיין המודעות לסרטן השד של "אסתי לאודר"" :עולם
בוורוד .עולם ללא סרטן השד .ענדו סרט ורוד והשפיעו" .הקמפיין התקיים
ביותר מ 60-מדינות מתוך כוונה להגיע לכל פינה בעולם עם המסר על
חשיבות הגילוי המוקדם
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צומצמו פערים בהיענות לסריקה ,שבעבר זוהו בין
תתי אוכלוסיות בישראל ,ושיעורי ההיענות הנוכחיים
באוכלוסיות העולים ,החרדים והלא יהודים נמוכים רק
בכ 5%-משיעורי ההיענות אצל יהודים ותיקים .שיעור
גילוי הממאירויות בנשים הנסרקות בגיל היעד היה
 5.6גידולים לכל  1,000נשים נסרקות .שיעור זה עומד
ביעד הלאומי שנקבע על פי שיעור ההיארעות הצפוי
של סרטן השד בישראל .
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מחקר חדש לרגל חודש המודעות:
סטטינים מפחיתים סיכון גם לסרטן שד
סטטינים הוכחו בעבר כמסייעים להפחתת הסיכון לסוגים
שונים של סרטן ,כגון סרטן הערמונית ,סרטן ריאות וסרטן
המעי הגס ,אולם עדיין לא נמצא מידע על הקשר בין
נטילת סטטינים לסרטן השד .חוקרים בראשות פרופ' גד
רנרט ,בדקו קשר זה .לשם כך נבדקו נתונים מ2,252-
מקרים של סרטן השד שאובחנו באזור הצפון בישראל
בין  2002ל ,2007-כשאוכלוסיית הביקורת כללה 2,252
נשים מהאוכלוסייה הכללית ,בהתאמה לגיל ,למין ולמוצא
של הנבדקות .המקרים שהשתתפו במחקר נבדקו,

בין השאר ,על פי בדיקות לגילוי מוקדם ,ביצוע פעולות
גופנית ,שימוש בתרופות ותזונה .מהנבדקות נלקחה
דגימת דם והן נשאלו אם נטלו סטטינים במשך חמש
שנים לפחות )17.3%( 781 .מכלל הנבדקים במחקר
נטלו סטטינים .מתוצאות המחקר עולה כי הסטטינים
הפחיתו את הסיכון לחלות בסרטן שד ב" .25%-מדובר
בהפחתה משמעותית ביותר" ,מסביר פרופ' רנרט" .זהו
מחקר ראשוני שתוצאותיו מצביעות על הצורך בביצוע
מחקרים נוספים שיבדקו יתרונות אפשריים נוספים של
הסטטינים" .המחקר הוצג במסיבת עיתונאים שקיימה
האגודה למלחמה בסרטן בחודש אוקטובר .

"רוקדות את החיים"
נשים שהחלימו מסרטן השד
רוקדות עם כוכבים
במסגרת יום העיון "לחגוג את החיים" ,שקיימה האגודה
למלחמה בסרטן לנשים המחלימות ומתמודדות עם
סרטן השד ,נערכה בסוף הכנס הופעה ומרגשת,
כאשר רקדנים מתוכנית הטלוויזיה "רוקדים עם
כוכבים' ,דני יוחטמן ודניס בלוצרקובסקי ,רקדו
עם שתי נשים שניצחו את סרטן השד.
דני יוחטמן רקד עם דיצה קציר .בגיל  ,39לאחר
שאמה ,סבתה ושתי דודותיה נפטרו מסרטן שד,
גילתה דיצה גוש בבדיקה עצמית .היא עברה כריתה
חלקית ,הקרנות וכימותרפיה .לאחר שהחלימה וחזרה
לשגרה ,היא חלתה שוב בשנת  2007ועברה סדרת
ניתוחים .היום היא אם לשלושה ילדים ,יודעת להעריך
מחדש את החיים ומגדירה את עצמה כמי שלמדה
לחיות מחדש .דיצה ,מאפרת במקצועה ,מתנדבת
באגודה למלחמה בסרטן בפרויקט Look good Feel
 ,betterוב"יד להחלמה".
דניס בלוצרקוסבקי ,שעלה לארץ כנער ,רקד עם
זהבה משה ,אמו המאמצת מהקיבוץ ,שחלתה
בסרטן שד לפני כשנתיים .שני הזוגות ערכו חזרות
רבות והפגינו בפני מאות חולות שהגיעו ליום העיון,
שהחיים יכולים לנצח את הסרטן .
(עוד על יום העיון בפרק "שיקום ורווחה").

בתמונה למעלה :דניס בלוצרקובסקי עם זהבה משה .בתמונה למטה,
מימין :דניס בלוצרקובסקי ,זהבה משה ,דיצה קציר ודני יוחטמן
צילום :אילן ספירא
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פרסומים חדשים

"רדיותרפיה באזור הראש (מוח)"
חוברת המספקת מידע על הטיפול
הקרינתי (רדיותרפיה) באזור
הראש (מוח) ותופעות הלוואי שלו,
וכן מספקת תשובות על כמה
מהשאלות הרווחות בקרב חולים
הנזקקים לטיפול

צעדת היל"ה בגליל  -להגברת המודעות
לגילוי מוקדם של סרטן השד

פרסומים שעודכנו

צעדת היל"ה בגליל  ,2008יוזמה של פורום נשים כרמיאל
 משגב פיטסבורג והאגודה למלחמה בסרטן ,התקיימה,זו השנה השמינית ,בסוף אוקטובר בכרמיאל ,במטרה
להעלות את המודעות למלחמה בסרטן .

הצעדה .בנוסף ,היו סדנת ריקודי בטן ,מתחם טיפולים,
יוגה צחוק ,טאי צ'י ,בית קפה ,מוסיקה חיה ועוד הפתעות .
בסיום הצעדה הופיעה להקת קונגה אנרג'י.

בלוטת הערמונית  -מתי להיבדק

ניידת הממוגרפיה "מיכל"
ממשיכה את מסעה ברחבי הארץ
הצעדה קיבלה כיסוי תקשורתי נרחב ברדיו ובעיתונות
המקומית והשתתפו בה כ 500-צועדים וצועדות ,בהם
חולות סרטן השד ,נשים שהחלימו ובני משפחותיהן,
תושבי כרמיאל ,הגליל והצפון ,יהודים ,ערבים ,נשים,
גברים וילדים .הצעדה התמקדה השנה בחיזוק הנשים
המתמודדות עם המחלה ובני משפחותיהן וחיזוק נשים
שהוכיחו כי אפשר לנצח את הסרטן.
הצעדה יצאה בשלושה מסלולים ,בדרגות קושי שונות,
ולמשתתפים חולקו צמידי סיליקון ורודים ומטריות לבנות .
בסוף הצעדה התקיים הפנינג ססגוני .
נשאו ברכות עדי אלדר ,ראש עיריית כרמיאל ,רון שני,
ראש מועצה אזורית משגב ובלהה כתר ,נציגת פורום
נשים .לאחר מכן נערכו מופעים של נטשה ולהקתה -
ריקודי בטן ,ועמית אלסר ערך חימום למשתתפים לפני

ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן פועלת
במסגרת התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד,
שהוקמה ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ,בשיתוף
משרד הבריאות וקופות החולים .הניידת מופעלת על
ידי צוות מקצועי של מור  -מאר המתמחה בהפעלת
שירותי הדמיה ניידים.
הניידת מיועדת לנשים ביישובים מרוחקים וממגזרים
באוכלוסייה שבהם נמוכה ההיענות לבדיקת ממוגרפיה .
מטרתה לצמצם פערים בהיענות לבדיקה ,שיכולה להציל
חיים ,גם בקרב עולות חדשות ,נשים המתגוררות בעיירות

בחודש יוני הגיעה ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן
"מיכל" לכנסת ,להעלאת המודעות לנושא גילוי מוקדם של סרטן השד
ברמה הלאומית ,וכן כדי לערוך בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן השד
לחברות הכנסת ולעובדות המשכן .בתמונה :שרת התרבות והספורט,
לימור לבנת (במרכז) ,חברת הכנסת ד"ר רחל אדטו (מימין) ומירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,בניידת הממוגרפיה בכנסת.
צילום :פלאש 90
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פיתוח ובכפרים ערביים ועוד .בכל מקום הניידת נמצאת
מספר ימים או שבועות ,בהתאם למספר הנשים בכל
מקום .הבדיקה הינה ללא תשלום לנשים בגיל המתאים
(כלל הנשים מגיל  50עד  ,74פעם בשנתיים; ולנשים
באוכלוסיית סיכון ,שלהן אם או אחות שחלו בסרטן
השד מגיל  40ומעלה ,פעם בשנה) .הבדיקה בניידת
ניתנת לחברות קופות החולים שירותי בריאות כללית,
מכבי שירותי בריאות וקופת חולים לאומית ,העומדות
בקריטריונים להתאמה לבדיקה .
לקראת סוף אוקטובר  2008סיימה הניידת לעבור ביישובי
המרכז והדרום והגיעה לאילת .בחודשים נובמבר ,דצמבר
וינואר  2009שבה הניידת ליישובי המרכז ,כגון :רמלה,
לוד ,בת ים ,גן יבנה ,רחובות ,אזורי חן ושדרות .בחודשים
הבאים המשיכה הניידת לעבור ביישובים ובערים ברחבי
ישראל ,תוך שהיא שוהה בכל מקום בהתאם לביקוש
ולהיענות הנשים.

יום הסרטן הבינלאומי
יום הסרטן הבינלאומי שצוין בחודש פברואר השנה
עמד בסימן "ילדות בריאה ואקטיבית"

מכל  10בני נוער סובלים מעודף משקל .מתוכם 30-45
מיליון מסווגים כשמנים .כלומר ,כ 2-3%-מכלל ילדי
העולם בגילאי .5-17
הנתונים בישראל דומים :ממחקר שפורסם לאחרונה,
אותו ביצע ד"ר יאיר בן דוד מהמרכז הרפואי סורוקה,
נמצא כי בין  20ל 30%-מבני  6-10בישראל סובלים
מעודף משקל או מהשמנה .מחקרים מראים כי הסיכון
גבוה לכך שהם יהפכו למבוגרים שמנים.
חוקרי הקרן העולמית לחקר הסרטן (ה)2007 WCRF-
מעריכים כי  30-40%ממקרי הסרטן ,או בהקבלה,
 3עד  4מיליון מקרי סרטן חדשים מדי שנה ניתנים
למניעה ע"י תזונה מתאימה ,פעילות גופנית סדירה
והימנעות מהשמנה.
"על מנת להקנות הרגלי חיים נכונים ,היעד הוא ילדים",
אומרת מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן" .אולם
כדי להשפיע עליהם ,על המבוגרים לתת דוגמה נכונה .
הורים או קובעי מדיניות ,האחראים על מקורות האוכל
ועל היקף הפעילות הגופנית הנדרשת בחיי היום יום של
הילדים ,צריכים להתנהג בהתאם ולעודד אכילת מזונות

מנתונים שפרסמה האגודה למלחמה בסרטן ,לרגל יום
הסרטן הבינלאומי ,שציין ה ,UICC-ארגון הסרטן הבינלאומי,
עולה כי אחד מכל  10ילדים בעולם וכ 30%-מהילדים
בישראל ,סובלים מעודף משקל או מהשמנה .
יותר מ 7-מיליון בני אדם מתים מסרטן בכל שנה ברחבי
העולם ,וכ 11-מיליון מקרים חדשים מאובחנים מדי שנה .
על פי התחזית ,המבוססת על המצב כיום ,בשנת 2020
יאובחנו כ 15-מיליון מקרים חדשים של סרטן מדי שנה,
וכ 12-מיליון בני אדם ימותו מהמחלה.
המסר להורים השנה הוא אפוא :מאזן אנרגיה נכון
יפחית את הסיכון של ילדיכם לפתח סרטן בהמשך
חייהם .מאזן אנרגיה הוא האיזון שבין הכנסת אנרגיה
באכילה ובשתייה להוצאתה באמצעות פעילות גופנית .
חוסר איזון חיובי מוביל למשקל עודף ולהשמנה ,שעלולים
להוביל לסרטן .
השכיחות של עודף משקל והשמנה עולה באופן דרמטי
בקרב מבוגרים וילדים ברחבי העולם .על פי ארגון הבריאות
העולמי ,מיליארד מבוגרים סובלים מעודף משקל ולפחות
כ 300-מיליון מהם שמנים ממש .על פי הערכה ,אחד
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פרסומים שעודכנו

ילדים וצעירים חולי סרטן

בריאים ,כגון פירות וירקות ,בשר שאינו מעובד ודגנים
מלאים ,ובמקביל ,לעודד פעילות אקטיבית .בילדים
עדיין קיים חלון ההזדמנויות לנקיטת פעולה דחופה כדי
להפחית את שיעור החולים בעתיד".
בארגון הסרטן הבינלאומי מדגישים כי הפעילות צריכה
להתרחש אצל הפרט ,אך לא פחות בקרב קובעי
המדיניות ברמה הלאומית והבינלאומית :היא מצריכה
מעורבות ושיתוף פעולה של פוליטיקאים ,מחנכים ,בכירי
התעשייה והתקשורת" .חשוב לפעול לקידום מדיניות
שתביא לשינויים סביבתיים שיקלו על האנשים לבחור
באופציות הבריאותיות במקום מגוריהם ,בעבודה ,באזורי
המשחקים .לשינויים כאלה תפקיד חשוב בתמיכה
בהיווצרות שינוי התנהגותי ובקידום שינוי התנהגותי
ארוך טווח" ,נמסר בהודעה שהוציא ה.UICC-
ההמלצות המעשיות:
תזונה
• הגבילו את צריכת המזון עתיר הקלוריות ,והימנעו
משתיית משקאות ממותקים.
• בססו את התזונה בעיקר על ירקות ,פירות ודגנים
מלאים.
• הגבילו צריכת בשר אדום ,והימנעו מאכילת בשר
מעובד (גורמי סיכון לסרטן המעי הגס) .נמצא גם כי
הגבלת צריכת בשר אדום ומעובד עשויה להפחית את
הסיכון לחזרת המחלה בקרב מחלימים מסרטן.
• הגבילו צריכת מזון מלוח וכזה המעובד באמצעות
מלח.
• הגבילו שתיית אלכוהול  -לגבר עד  2מנות ליום,
לאישה מקסימום מנה אחת ליום .על פי מחקרים,
 3.6%ממקרי הסרטן בעולם קשורים לצריכת אלכוהול,
ו 3.5%-מכל מקרי המוות מסרטן נובעים משתיית
אלכוהול.
פעילות גופנית
• באופן כללי ,מומלץ למבוגרים לעסוק בפעילות גופנית
מתונה או נמרצת במשך  30דק' או יותר ליום .לילדים
מומלץ לעסוק בפעילות כזו במשך  60דק' או יותר
ליום .במקביל ,רצוי להגביל פעילות פסיבית ,כגון צפייה
בטלוויזיה או עיסוק ממושך במשחקי מחשב.
מסע ההסברה של ארגוני הסרטן בכל העולם הוא חלק
מתוכנית בת חמש שנים ,שהחלה בשנה שעברה,
במטרה להפחית את התחלואה בסרטן.
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חודש המודעות לסרטן המעי הגס
האגודה למלחמה בסרטן:
אפשר למנוע את המחלה
במרץ  2009נערך "חודש המודעות לסרטן המעי הגס",
שהתקיים בישראל ,במקביל למדינות נוספות בעולם .
סרטן המעי הגס הוא הגידול השני בשכיחותו בארץ ומופיע
בשיעור דומה אצל גברים ונשים ,במיוחד בקרב בני 50
ומעלה .על פי נתוני רישום הסרטן בישראל ,שנמסרו
על ידי ד"ר מיכה ברחנא ,אובחנו בארץ בשנת ,2006
 3,181חולים חדשים בסרטן המעי הגס והחלחולת .שיעור
ההישרדות מהמחלה תלוי בשלב האבחון .אבחון בשלב
ממוקד ומוקדם מוביל לשיעורי ריפוי גבוהים .
במהלך חודש המודעות ערכה האגודה למלחמה בסרטן
מסע הסברה בכלי התקשורת האלקטרוניים ובעיתונות
הכתובה ,שהתמקד בחשיבות הגילוי המוקדם כמציל
חיים .במסיבת עיתונאים  שפתחה את "חודש המודעות
לסרטן המעי הגס" ציינה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן" :ייחודו של סוג סרטן זה שאפשר
למנוע אותו ואפשר גם להבריא ממנו .ניתן להעלות את
שיעורי ההישרדות ל 90%-ויותר .ואכן ,שיעורי ההישרדות
מסרטן המעי הגס הולכים ועולים בזכות הגילוי המוקדם .
מניעת המחלה הובילה למגמת הירידה במספר החולים
החדשים ,אך הדרך עוד ארוכה .אני קוראת למשרד
הבריאות ולקופות החולים להגביר את המאמצים
להפעלת התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם ולניטורה,
ולציבור כולו  -היבדקו והצילו את חייכם" .
גב' מירי זיו הדגישה עוד כי "במקביל לחשיבות הגילוי
המוקדם ,כדאי להזכיר את חשיבות מאזן האנרגיה  -הרגלי
תזונה נכונים וביצוע פעילות גופנית ,כמונעי סרטן בכלל
וסרטן המעי הגס בפרט .על פי ארגון הסרטן הבינלאומי,
 11%ממקרי סרטן המעי הגס קשורים בהשמנה .גם
שתייה מרובה של אלכוהול נמצאה קשורה בעלייה
בסיכון לסרטן המעי הגס .פעילות גופנית יכולה למנוע
כ 30-40%-ממחלות הסרטן".
ד"ר מיכה ברחנא ,מנהל רישום הסרטן הלאומי במשרד
הבריאות" :באוכלוסייה היהודית שיעורי ההיארעות
נמצאים בירידה בשנים האחרונות בשני המינים .קיימים
שני גורמים שהוצעו לאחרונה כהסבר אפשרי לירידה
בהיארעות של סרטן המעי הגס והם :שימוש בקולונוסקופיה
ונטילת תרופות מסוג סטטינים (המשמשים להפחתת
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רמות כולסטרול) .נציין כי מדובר בהשערות בלבד.
"נציין עוד כי בארה"ב קיימת מגמת ירידה בתחלואה
במחלה זו מזה לא מעט שנים ,והחוקרים מציינים סיבות
אלו כמשמעותיות בתרומתן לירידה זו.
"באוכלוסייה הערבית בישראל שיעורי ההיארעות נמוכים
מאלו שביהודית ,וטרם נצפתה מגמת ירידה בתחלואה .
תזונה שונה במקצת מזו של האוכלוסייה היהודית
ושימוש מופחת בבדיקות קולונוסקופיה יכולים להוות
הסבר לממצאים אלו .ההשפעה של שימוש בסטטינים
באוכלוסייה הערבית על שיעורי ההיארעות של סרטן
המעי הגס אינה ידועה".
פרופ' ירון ניב ,יו"ר המערך לגסטרואנטרולוגיה במרכז
הרפואי רבין ויו"ר החוג למחלות ממאירות של דרכי העיכול
באיגוד לגסטרואנטרולוגיה ,הדגיש את חשיבות הגילוי
המוקדם בקולונוסקופיה באוכלוסיות הנמצאות בסיכון
גבוה ,כלומר ,בני משפחה של חולים" .יש מקום לפנות
לאוכלוסיה זו בכל המסגרות ,בקהילה ובבתי החולים,
ולהמליץ באופן חד משמעי לבצע קולונוסקופיה לגילוי
מוקדם ולמניעה .כמובן ,בכל מקרה של בדיקה חיובית
לדם סמוי יש להפנות לקולונוסקופיה ולוודא שהיא
תבוצע בצורה מושלמת" ,אמר פרופ' ניב.
יש לציין כי האגודה למלחמה בסרטן מסייעת ,יותר
מעשור ,למכונים גסטרואנטרולוגיים לפתח וליישם
תוכניות לאיתור אוכלוסיות בסיכון גבוה ,שעבורן
קולונוסקופיה כלולה בסל.
ד"ר ניבה שפירא ,תזונאית קלינית ,אוניברסיטת תל
אביב ,ויועצת האגודה למלחמה בסרטן" :המזון שאנו
צורכים כבר הוכח בעבר כמשפיע על הסיכון לחלות
בסרטן .אחד המזונות שנקשרו בצורה המשמעותית ביותר
עם סרטן המעי הגס הוא הבשר האדום ,בעיקר כאשר
הוא מבושל 'על האש' ,מבושל ומעובד בטמפרטורות
גבוהות ולאורך זמן .כך לדוגמה ,במחקר שנערך בקרב
 47,949גברים ,נמצא כי גברים שאכלו בשר (כגון בקר
או כבש) חמש פעמים בשבוע ויותר ,היו בסיכון של פי
 3.5לחלות בסרטן המעי הגס לעומת גברים שאכלו בשר
פעם בחודש או פחות .הסיבה לכך נקשרה במולקולה
' ,'HEMEהמולקולה האדומה שנושאת את הברזל בדם .
מולקולה זו הוכחה לאחרונה במחקרי מעבדה כבעלת
פוטנציאל להגברת גדילה של תאי מעי ונטייתם להפוך
לסרטניים.

פרסומים שעודכנו

זכויות ושירותים לחולי סרטן

ד"ר ניבה שפירא וגולן ישראלי ,שף מלון "שרתון" ,תל אביב

"תוצאות המחקרים מראים בבירור שניתן להפחית את
הסיכונים מאכילת בשר אדום על ידי אכילה ביחס גבוה
יותר של ירקות ופירות לעומת הבשר .אם בוחרים לאכול
בשר אדום ,מומלץ ביותר לצרוך אותם יחד ,באותה
ארוחה ,ובכך למנוע את ההשפעה המסרטנת.
"בנוסף להמלצה הגורפת על אכילת ירקות ירוקים,
מומלצים גם ירקות ממשפחת הכרוביים ,כגון תרד,
ברוקולי ,כרובית וכרוב; שום ובצל ,וכן ירקות ירוקים
וכתומים המכילים קרטנואידים ,כגון ברוקולי ,כרוב,
מלפפון ,חסה ,סלרי ,בזיליקום ,אגס ,מילון ,קיווי,
כוסברה ופטרוזיליה" .ד"ר שפירא הציגה מספר מתכונים
לארוחות בריאות יותר.

אותר חלבון המהווה סמן לתהליכים
סרטניים
במסגרת מסיבת העיתונאים נחשפו ממצאים ממחקר
חדש ,שנערך במרכז הרפואי תל-אביב ולפיהם אותר
חלבון הנמצא על פני מעטפת התא ,המהווה סמן
לתהליכים סרטניים מרובים ,ובכללם גם גידולים של
המעי הגס ,עוד בשלב האדנומה הטרום סרטני .בבדיקתן
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פרסומים שעודכנו

לדעת יותר על
לוקמיה לימפובלסטית חריפה

של כ 400-דגימות רקמה שנאספו מחולים עם גידולים
ממאירים וטרום ממאירים ,נמצא כי החלבון מתבטא
בכ 90%-מהגידולים.
החוקרים ,בראשות פרופ' נדיר ארבר ,מנהל המרכז
למניעת סרטן במרכז הרפואי תל-אביב ,וד"ר שרה
קראוס ,מנהלת המעבדה ,פיתחו בדיקת דם פשוטה
וחדשנית ,המתבססת על ביטוי החלבון בכדוריות דם
לבנות .מתוצאות ראשוניות של המחקר עולה כי הבדיקה
מאפשרת רמת דיוק של  80%ומבדילה למעשה בין
נבדקים חולים ואפילו בעלי גידול טרום סרטני ,לבין
נבדקים בריאים .
"זו פריצת דרך משמעותית" ,אמר פרופ' ארבר" .אנו
מקווים להשלים את המחקר כבר בתוך שנה ,ואם
הניסויים ימשיכו בכיוון זה ,הבדיקה תהפוך בעתיד לשגרה .
היא תסייע לנו לברור אותם חולים שאינם מודעים לכך
שהם בסיכון ,ובכך תסייע במיגור המחלה".

סיכום הפעילות בשנת  2008של התוכנית
הלאומית לגילוי סרטן המעי הגס
פרופ' גד רנרט ,מנהל התוכנית הלאומית לגילוי סרטן
המעי הגס מטעם משרד הבריאות ,מסר כי חייהם
של מאות ניצלו השנה בזכות הבדיקות לגילוי מוקדם,
אולם רק  60%-70%מאלו שקיבלו תשובה חיובית
לדם סמוי  -המשיכו לקולונוסקופיה .מקרב אלו שלא
המשיכו לבדיקת קולונוסקופיה ,כבר אובחנו  72איש
שלהם סרטן במצב מתקדם.
ראו הרחבה בפרק "גילוי מוקדם".

ענת פלוקסמן ,מחלימה מסרטן המעי
הגס ,במיצג אינטראקטיבי
במסגרת יום עיון של האגודה למלחמה בסרטן לחולי
סרטן המעי הגס העלתה האמנית ענת פלוקסמן את
המיצג "שם" .ענת פלוקסמן ,בת  ,49נשואה ואם ל3-
ילדים בוגרים .עוסקת במשחק ובימוי בתיאטרון .
כשנה קודם החלה לעבוד על הצגת יחיד אוטוביוגרפית .
היא הספיקה להציג רק  6הצגות חשיפה ,כאשר התגלה
בגופה גידול ממאיר במעי הגס .רק בזכות התעקשותה
על בדיקת הסימפטומים  -נשלחה בזמן לבדיקת
קולונוסקופיה וגילתה את המחלה בשלב מוקדם .מאז
נאלצה להופיע על "במה" אחרת...
המיצג שנפתח ביום העיון ,התאפשר באדיבות חברת
"רוש".
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ענת מספרת" :הכל התחיל במהלך החזרות להצגה,
בדצמבר  .2007אז החלו להטריד אותי כאבי בטן
מסוג שלא הכרתי קודם .מיד פניתי לרופא המשפחה .
לצערי הרב ,במשך שבועות רבים נאלצתי להתמודד
עם עקשנותו .הוא הסביר שכנראה מדובר בכאבים
חולפים וש"אין לך שום דבר מסוכן" .למרות דבריו,
חשתי מצוקה גדולה ולא ויתרתי .הגעתי מדי שבוע עם
אותה תלונה וביקשתי שיחשוב מה עוד אפשר לבדוק כי
הכאבים מטרידים .בסופו של דבר הצלחתי להוציא ממנו
הפניה לגסטרואנטרולוג שהורה מיד על ביצוע בדיקת
קולונוסקופיה .ומכאן ההמשך כבר היה ברור.
"פעמים רבות מצאתי את עצמי מתבוננת על הסיטואציה
מהצד ,מפרידה בין אני  -כמטופלת ,ואני  -כצופה .
ניסיתי לא להיגרר למחשבות שליליות ,למרות שחשבתי
אותן .השתמשתי בחוש ההומור ,לפעמים בציניות
כדי להתמודד ולראות את הדברים מזווית אחרת,
הומוריסטית ,עם קריצה .כמובן שהיו רגעים בהם גם
ההומור שלי נכנע לדמעות הפחד ,העצב ואי הוודאות .
במהלך הטיפולים השתדלתי להיות הרבה בתנועה ,לא
לעצור ולא לשקוע".
המיצג ,המאפשר הצצה לעולמה של ענת ,מכיל
תשע יצירות אמנות הקשורות כולן באופן ישיר ,ויזואלי
ומוחשי למחלה ולטיפולים הכימותרפיים .כך לדוגמה
היצירה "זה שעולה או זה שיורד"  -בה נחשף הצופה
למאות אלפי כדורי קלקר קטנים ולבנים המתעופפים
בתוך שלוש מבחנות ענקיות ,על ידי לחיצה על מפוחים .
האובייקט מסמל את המאמץ הרב שצריך להשקיע
בזמן הטיפולים כדי שערכי הכדוריות הלבנות לא ירדו
אל מתחת לגבול שבו ניתן לקבל טיפול .הצופים יכלו
להתנסות בכך בעצמם על ידי הפעלת המפוחים וחשו  
הבדל בעוצמת המאמץ.
יצירה זו ,כמו כל שאר היצירות ,איפשרה למי שלא היה
"שם" לנסות ולחוש מעט ממה שמתחולל בגוף ובעיקר
בנפש בזמן המחלה .
בנוסף ,הוקרן סרט
וידאו הנמשך מספר
דקות ומתאר את מהלך
המחלה והטיפולים ,מתוך
חומר שצולם במשך
אותה תקופה.
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קו פתוח בגלי צה"ל לרגל חודש המודעות
לסרטן המעי הגס
בחודש מרץ פעל בגלי צה"ל קו פתוח בנושא סרטן המעי
הגס ,בו השתתפו מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,דר' איילה הוברט ,אחראית תחום גידולי מערכת
העיכול ,מכון שרת ,הדסה עין כרם ולימור בן חיים,
דיאטנית קלינית ,מרכז רפואי תל אביב ,שירותי בריאות
כללית ,איגוד הדיאטנים .הצוות השיב לשאלות המאזינים
על דרכי המניעה ,האבחון והטיפול במחלה.

סרטן העור
האגודה למלחמה בסרטן החלה לפני כ 20-שנה
בפעילויות הסברה לציבור הרחב ,במטרה לצמצם
את נזקי השמש ולהגביר את המודעות לחשיבות
האבחון המוקדם .במסגרת זו ,נערך ב 17-השנים
האחרונות ,מדי שנה בתחילת הקיץ ,שבוע מודעות
למניעת סרטן העור ואבחונו המוקדם ,לצד פעילויות
הסברה לקהל הרחב ולילדים ,הכוללות ימי עיון,
ימי בריאות ועוד.

מבצע ארצי של בדיקות חינם לגילוי
מוקדם של סרטן העור ביוזמת האגודה
למלחמה בסרטן ובשיתוף כל קופות
החולים
במסגרת "שבוע המודעות
למניעת סרטן העור ולגילויו
המוקדם" ,שחל השנה
ב 10-15 -במאי ,2009
נפתחו כ 300 -תחנות
לגילוי מוקדם של סרטן העור
בכל רחבי הארץ ,מקרית
שמונה ועד אילת ,בשיתוף
כל קופות החולים ,האיגוד
הישראלי לרפואת עור והאיגוד
הישראלי לכירורגיה פלסטית .
בתחנות נערכו בדיקות חינם
לכלל הציבור ,ללא תלות
בחברות באחת מקופות
החולים .
במהלך כל חודשי השנה
האגודה ממשיכה בפעילות

הסברה בבתי הספר ,במסגרות העירוניות ובכלי
התקשורת ,בנוגע לגילוי מוקדם של סרטן העור ומניעת
המחלה .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן:
"מאז יזמנו לראשונה את מבצע שבוע המודעות לסרטן
העור ,לפני  17שנים ,עלה שיעור האבחון של מלנומה
בישראל בשלבים המוקדמים ,בהם ניתן לרפא מחלה
קטלנית זו ,בשיעורים של  90%ויותר .מטרתו של שבוע
המודעות היא לחזק התנהגות 'חכמה בשמש' בנקיטת
כל אמצעי ההגנה הנדרשים" .המידע חשוב במיוחד לבעלי
שומות מרובות ,למנומשים ,למי שסבל מכוויות שמש
מרובות ולמי שבמשפחתו יש קרובים בעלי נקודות חן
מרובות או שחלו בסרטן העור.

פרסומים שעודכנו

רדיותרפיה באזור הבטן והאגן

מסיבת עיתונאים שקיימה האגודה למלחמה
בסרטן בכנס הבינלאומי ה 12-לסרטן העור:

עלה שיעור הגילוי המוקדם של סרטן העור
גדל הפער בין נשים לגברים ,בנוגע
לשיעור התחלואה
במסיבת עיתונאים שקיימה האגודה למלחמה בסרטן
לרגל שבוע מודעות העור ,במסגרת הכנס הבינלאומי
לסרטן העור שהתקיים בישראל ,שנערך ב 10-15.5-הוצגו
חידושים בתחום מניעת המחלה והגילוי המוקדם:
• ד"ר יוסי אלקלעי ,יועץ האגודה בנושא סרטן העור,
יו"ר איגוד רופאי העור בישראל ונשיא ה- WCCS-
הכנס הבינלאומי ה 12-לסרטן העור ,קרא לישראלים
לבחון את התוויות שעל תכשירי ההגנה והקוסמטיקה
ולהעדיף מוצרים המכילים מקדמי הגנה מפני קרינת
 UVAו .UVB-ד"ר אלקלעי התייחס לראשונה לציבור
מושתלי האיברים וציין כי הם נמצאים בסיכון גבוה
משמעותית לחלות בסרטן העור.
• ד"ר מיכה ברחנא ,מנהל רישום הסרטן הלאומי
במשרד הבריאות :שיעור הגילוי המוקדם של סרטן
העור עלה פי  10בהשוואה לתחילת שנות ה .90-גדל
הפער בין נשים לגברים ,בנוגע לשיעור התחלואה .
בגברים ,שיעורי המחלה עדיין בעלייה.
• מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן :שבוע מודעות
העור ,שיזמה האגודה למלחמה בסרטן ומתבצע
בשיתוף כל קופות החולים ,פועל מ .1992-מאז ניתן
לראות את העלייה בשיעורי הגילוי המוקדם .מדובר
בפעולה מצילת חיים! עם זאת ,חשוב להדגיש כי ניתן
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למנוע את המחלה על ידי שמירה על התנהגות חכמה
בשמש :לא להיחשף לשמש בשעות 10:00-16:00
(לפי שעון קיץ) ,כשיוצאים לשמש יש להצטייד בכובע
ובביגוד מלא ,להרכיב משקפי שמש ולהשתמש בקרם
הגנה על פי ההוראות באזורי העור החשופים .

פרסומים שעודכנו

סרטן הגרון

• ד"ר אלן הלפרן ,המשנה לנשיא קרן סרטן העור
האמריקאי ,סקר את החידושים בתחום הגילוי
המוקדם והתייחס לסוגיית ויטמין  .Dזאת לאחר
שמחקרים מצאו כי הציבור עלול להיחשף לשמש
ללא הגנה מתאימה ,כתוצאה ממידע מטעה בנושא
ויטמין  .Dלדברי דר' הלפרן" :על פי המידע הקיים כיום,
לאנשים שבגופם נמצא מחסור בויטמין  ,Dמומלץ
לצרוך תוספים של הויטמין ולא להיחשף לשמש כדי
למלא את החסר".

כל ילד שדירג וחתם על העצומה "גם אני חכם בשמש",
קיבל מדבקת "חכם בשמש" של האגודה למלחמה
בסרטן.
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן" :תוכניות ילדים
מהוות אמצעי חשוב בהעברת מסרים ,בעזרת שימוש
בשפה ובאמצעי התקשורת הרלוונטיים עבורם .מניעה
של המחלה מצילה חיים והחינוך לכך צריך להתחיל כבר
בגיל צעיר ,במיוחד בחופש הגדול ,כשהחשיפה לשמש
גדלה .אנו מצפים להשפעה של כוכבי הערוץ על הצופים
כמודל חיקוי ,למען קיום אורח חיים בריא יותר".
שחר דוידסון ,מנהל השיווק בערוץ ג'טיקס" :אנו גאים
לציין שנה שישית ברציפות בה הערוץ מפיק תכני טלוויזיה
רעננים ,איכותיים ,ומלאי הומור ,להעברת המסר של
התנהגות נכונה בשמש" .

נתונים על תחלואה במלנומה
בקרב יותר מ 1,200-חולים חדשים אובחנה מלנומה
בשנה האחרונה .שיעורי התחלואה במלנומה עורית
ממשיכים להיות גבוהים בישראל .בקרב גברים יהודים
שיעורי התחלואה נמצאים במגמת עלייה בשנים
האחרונות ,ואילו השיעור בקרב נשים הינו יציב .כ400-
מהחולים אובחנו עם מחלה ממוקדת והשאר אובחנו
עם מחלה חודרנית.

האגודה למלחמה בסרטן וערוץ ג'טיקס
בקמפיין משותף:
"חכם בשמש" להגנה מפני נזקי השמש
האגודה למלחמה בסרטן וערוץ ג'טיקס יצאו הקיץ
בקמפיין חינוכי משותף "חכם בשמש" ,שכלל סדרת
מערכונים חדשים ,בכיכובו של "מיקי" (תומר אופנר),
כוכב הסדרה "בילי" .המערכונים ההומוריסטיים עוסקים
בהתנהגות חכמה בשמש והם נמשכים  30-60שניות .
תוכנם הותאם במיוחד לקהל היעד של ערוץ ג'טיקס,
ילדים בני  6עד  .14
במסגרת שיתוף הפעולה עלו בערוץ ג'טיקס גם שידורים
חוזרים של קמפיין "חכם בשמש" ,בהם מככבים
שחקני הסדרה "גור ואוח" (אודי גוטשלק ואביעד
בנטוב) .הקמפיין מורכב מסדרת מעברונים שפונים
אל הצופים בנימה היתולית ומלמדים אותם את חוקי
"חכם בשמש" .
הצופים גם הוזמנו לדרג את המערכון המצחיק ביותר .
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תומר אופנר ,כוכב הסדרה "בילי" מככב כמציל בסדרת מערכונים לילדים
העוסקים בהתנהגות חכמה בשמש

בעקבות פניית האגודה למלחמה בסרטן:

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ומשרד
הבריאות פעלו להורדת תשדיר חסות
מטעה לתחליב הגנה
חברת "פיץ' בוין" יצאה בשידור חסות ,בזמן צפיית
שיא ,לתחליבי הגנה מהשמש .הפרסום הבטיח הגנה
כל היום ,תחת הסיסמה.ONE DAY LONG :

דין וחשבון 2009

בעקבות השידור ,פנתה האגודה למלחמה בסרטן
בדחיפות למשרד הבריאות ולרשות השנייה לטלוויזיה
ולרדיו וציינה בפניהם" :פרסום זה מטעה את הציבור
באופן משמעותי שעלול לפגוע בחיי אדם! הציבור
מתקשה לעשות את ההבחנה בין מריחה נכונה ,סוגי
הקרניים של השמש וכו' .קרם הגנה הינו רק אחד
מאמצעי ההגנה מהשמש ומהווה קו הגנה אחרון ,אחרי
שמירה על השעות הבטוחות ,כובע ,צל וכו' .הוא ודאי לא
מאפשר חשיפה לשמש בבגד ים מינימלי ללא הצללה
מתאימה כפי שמציגה הדמות בפרסום.
"כיום ידוע כי אין תכשיר המסוגל להגן על העור באופן
מלא ומוחלט מפני קרינת  - UVבוודאי שלא לאורך
יום שלם .יתרה מכך ,על פי פרופ' רוני וולף ,מנהל
היחידה למחלות עור ומין במרכז הרפואי קפלן וחבר
ועדת עדכון בנושא סרטן העור של האגודה למלחמה
בסרטן ,מדידת פקטור ההגנה של הקרמים נעשית
בתנאים אופטימליים ,בחדר ממוזג .בתנאים רגילים,
בחוץ ,מוסר קרם ההגנה עם הזמן בשל החום והלחות,
ההזעה ושפשוף הפנים והעיניים .כמו כן ,מסנני קרינה
עוברים שינויים כימיים כאשר הם סופחים קרינה .הוכח
שרוב המסננים מאבדים חלק ניכר מיעילותם אחרי
מספר שעות של פעולה".
בעקבות הפנייה ,נבדק הנושא והתברר כי הודעת
החסות אושרה לשידור בהסתייגות ,על סמך התחייבות
המפרסם לנטען .על פי מכתב התשובה ששלחה גתית
לבנון ,ראש אגף פרסומות ברשות השנייה ,לאגודה
למלחמה בסרטן ,ממידע שהעביר משרד הבריאות
לרשות השנייה ,התברר כי המוצר שפורסם כולל הגבלה
לרשיון ולשיווק :בתנאי שיוסתר הכיתוב 1 DAY LONG
ו.LONG LASTING PROTECTION -
"מידע זה לא עמד בפני אגף פרסומות שברשות בעת
שאושרה הודעת החסות בהסתייגות .לפיכך ,האישור
שניתן בטל לאלתר ואין לשבץ את הודעת החסות
בגירסה הנוכחית יותר" ,קבעה לבנון.

מדבקות לכתמים בטיילת אשדוד
כחלק ממסע הסברה
להעלאת המודעות לאבחון סרטן העור
תושבי אשדוד שהגיעו בתחילת אוגוסט לרחוץ בחוף הים,
הופתעו לגלות כי הטיילת רוצפה במדבקות מיוחדות

של האגודה למלחמה בסרטן .המדבקות מוקמו סביב
כתמים כחלק ממסע הסברה ארצי להעלאת המודעות
לאבחון מוקדם של סרטן העור ,על ידי אבחון נגעים .
מסע ההסברה הופק על ידי גיתם ,BBDO SOHO
שמלווה במשך שנים ,בהתנדבות ,את מהלכי ההסברה
של האגודה .
במסע ההסברה החדש פונה האגודה למלחמה בסרטן
לקהל הרחב הפוקד את חופי הרחצה ,במטרה להגביר
את המודעות לכך שכתמים ונגעים לא מוכרים בגוף
עלולים להיות סימן מוקדם לסרטן העור ,ולהניע אותו
לפנות לרופא עור על מנת לבדוק אותם .סרטן העור
שכיח בישראל :מדי שנה מאובחנת המחלה  בכ1,200-
ישראלים .גילוי מוקדם של המחלה מאפשר סיכויי ריפוי
של יותר מ.90%-
המדבקות הופקו בשלוש שפות :עברית ,רוסית וצרפתית,
להעברת המסר החשוב לכל התושבים באשדוד ובמיוחד
לעולים החדשים ,המהווים חלק נכבד באוכלוסיית
העיר.
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן" :מטרת
הקמפיין הינה לגרום לקהל הרחב להיות מודע יותר לנזקי
השמש ,לחשיבות הגילוי המוקדם ,ולהניע אותו לבדוק
את הכתמים והשומות שהופיעו או השתנו בגופם ,על
ידי בדיקה אצל רופא עור .גילוי מוקדם מציל חיים!"

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

יום ללא עישון
ב 31-במאי  2009ציינו משרד הבריאות והאגודה
למלחמה בסרטן את "יום ללא עישון" .יום זה מתקיים
בישראל בכל שנה ,במקביל ל"יום ללא עישון" המצוין
בכל רחבי העולם מאז שנת  .1987מטרתו של יום זה היא
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פרסומים שעודכנו

סרקומה של הרקמות הרכות

פרסומים שעודכנו

סרטן שניוני בעצמות

להעלות על סדר היום העולמי את נגע העישון ולהגביר
את המודעות למניעת תחלואה ותמותה ממחלות
הנגרמות בעקבות עישון טבק ועישון פסיבי .
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן" :מטרת ה'יום
ללא עישון' ופעילות האגודה בכל ימות השנה ,היא להילחם
בנגע העישון  -גורם המוות מספר אחת בעולם הניתן
למניעה .בנוסף ,יום זה נועד לספר לאנשים  -מבוגרים
ובני נוער  -ברחבי העולם מה ביכולתם לעשות כדי להגן
על עצמם מפני עישון פסיבי ולעמוד על זכותם לאוויר נקי
ולחיים בריאים .המחקרים המפרטים את נזקי העישון
הולכים ורבים .ביום זה אנו גם יוצאים בקריאה למעשנים
רבים המעוניינים להפסיק לעשן :נצלו תאריך מיוחד זה
להפסקת העישון  -סיגריה או נרגילה .בכוחכם להפחית
את הסיכון שלכם לחלות בצורה משמעותית".
לפני כחמש שנים אישררה הממשלה את חתימת משרד
הבריאות על אמנה ,עליה חתמו  168מדינות נאורות,
שהשכילו להבין כי מגיפת הטבק היא בעיה חובקת עולם,
בעלת השלכות חמורות על בריאות הציבור ,המחייבת
שיתוף פעולה בינלאומי נרחב ככל האפשר לצורך תגובה
גלובלית יעילה ומקיפה" .לאור מחויבות המדינה ,אנו
מצפים כי גם בעתיד הקרוב ייחקקו חוקים שיהוו יישום
ממשי של ההתחייבות שקיבלה עליה ממשלת ישראל
באישרור האמנה .המלאכה בעניין זה עוד רבה" ,אמרה
מירי זיו" .השנה עומד 'יום ללא עישון' העולמי בסימן
יישום האזהרות הגראפיות על גבי אריזות הסיגריות,
ואנו מקווים כי יישום האזהרות האלו גם בישראל יהווה
גורם מרתיע נוסף מעישון".
נגע העישון גובה כ 10,000-קורבנות מדי שנה בישראל,
יותר ממספר האנשים המתים בתאונות דרכים,
במלחמות ובפעולות טרור גם יחד .על פי הנתונים ,מדי
שנה מתים כחמישה מיליון בני אדם בעולם כתוצאה
מעישון .זהו המוצר היחיד שהורג על ידי שימוש נכון בו  ,
על פי הוראות היצרן .

וירידה מתונה מדי בשיעור הגברים היהודים המעשנים .
לראשונה הוצגו בדו"ח נתוני ההשקעה בשיווק של
חברות הסיגריות בישראל ,העומדת על כ 37.5-מיליון
שקלים! האגודה למלחמה בסרטן משקיעה משאבים
רבים במלחמה בעישון ,אך לאור נתונים אלה הדגישה
את חשיבות הנושא ברמה הלאומית.

מסע הסברה אינטראקטיבי
לקראת 'יום ללא עישון' הבינלאומי עלה מעברון
אינטראקטיבי ,שנוצר ביוזמת גיתם אינטראקטיב,
באתרים ובפורטלים המרכזיים בישראל,nrg ,ynet :
 ,one ,makoתפוז ,נענע  ,10וואלה! ואתר האגודה
למלחמה בסרטן .מדובר בכלי ייחודי על גבי הפלטפורמה
האינטרנטית ,שאליו נרתמו רוב האתרים הגדולים .
כל גולש שנכנס לאחד מערוצי התוכן ביום ללא עישון
הפעיל ,ללא כל פעולה יזומה מצדו (כלומר ,הקלקה),
את המעברון  -עשן היתמר על המסך והסתיר את התוכן,
כשברקע נשמעו קולות שיעול .מייד לאחר מכן הופיע
המסר של האגודה למלחמה בסרטן " -אל תיתן לעישון
להשתלט לך על החיים! בכל שעה מת בישראל לפחות בן
אדם אחד ממחלה הקשורה לעישון" .לאחר מספר שניות
נעלם המסך והגולש ראה שוב את העמוד המקורי .

דו"ח שר הבריאות על העישון בישראל
לקראת ציון 'יום ללא עישון' ,פורסם דו"ח שר הבריאות
בנושא ,שלו סייעה ,בין השאר ,גם האגודה למלחמה
בסרטן .הוקדש בו פרק מיוחד לנושא המיסוי על
הסיגריות ולסקר בנושא עישון בקרב תושבי עוטף
עזה בתקופת הלחימה בעזה .עוד צוין בו כי מעקב
רב שנתי אחר מגמות העישון בישראל מצביע על
שיעורי עישון גבוהים במיוחד בקרב גברים ערבים,
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"על ישראל ליישם את אמנת ארגון
הבריאות העולמי לפיקוח על הטבק"
מכתב של האגודה למלחמה בסרטן לבנימין נתניהו,
ביום השבעת הממשלה בראשותו ,ובו קריאה לנקיטת
צעדים מעשיים .להלן תוכן המכתב:

דין וחשבון 2009
לכבוד ראש הממשלה
מין נתניהו
מר בני אש הממשלה ,ירושלים
משרד ר
שלום רב.
ביום השבעת הממשלה

החדשה בראשותך ,נפ

תח בברכת הצלחה למ

משלת ישראל החדשה.
שוב לנו להפנות את תשו

לב לבעיה קשה שגורמת
מת ה

ות בסדר היום הציבור ,ח
קא ביום זה ,כשבעיות הביטחון והכלכלה בולט העישון .העובדות חדות:
לים מדי שנה  -קורבנות
דוו
לחמות ,רציחות ,התמכר
תם של כ 10,000-ישרא
תר מתאונות דרכים ,מ
למו
יו
רב
בפועל ,שתשפיע על כל
שון גובה מספר קורבנות
דיניות בצורה מספקת .
חקרים  -היא התמכרות
העי
על ידי קובעי המ
במ
יים שלהם ,בכ 10-שנים
העצום שהוא גורם לא נתפס כל שנה בישראל .ה"בחירה" שלהם  -כבר הוכח משמעותי של תוחלת הח
נוער מתחילים לעשן ב
כון שלהם לחלות וקיצור
אלפי בני
עלייה משמעותית בסי
ת ,הן חברות הסיגריות.
ם :איכות החיים שלהם,
מוו
ו
אה
שנות חייה
שיה זו ,המייצרת תחלו
אה מעישון .בעוד שגיל
המרוויחים היחידים מתע
כתוצ
בממוצע .
הלב גם לנזקים הכלכליים הקשים למשק מור להיות בשיא הקריירה
שוב להפנות את תשומת
 ,)40+כשלכאורה אדם א
אלו של משבר כלכלי ,ח
פך תלותי ,עובר טיפולים
בגילאים מבוגרים יותר (
צאות מתחילות להתבטא
בימים
הו
תו
את הכלכלה  -אדם שחלה כתוצאה מעישון ,ית מוערך הנזק לכלכלה
התחלת העישון הוא צעיר ,ה אך במקום לפרוח ולקדם
את תוצריו .בארצות הבר
לעבוד והמדינה מפסידה
האישיות והמקצועיות .
תים מדי שנה כ10,000-
ות
דר מעבודתו ,או מפסיק
חיר .בישראל ,כאמור ,מ
והיכול מדינה סכומים עצומים ,נע
בחיי אדם ,שאין להם מ
למחיר הכלכלי ישנו מחיר
העולים ל
בר
מיליארד דולר .אבל מע
ערכת הנשימה וכדומה.
בכ193-
לב וכלי דם ,מחלות במ
 )Wלפיקוח על הטבק .
בעיקר מסרטן ,מחלות
הבריאות העולמי (HO
איש,
חתמה על אמנת ארגון
שלא מעשן על ידי חוקים
נת ישראל
מי
בר בגזירה משמים .המצב יכול להשתנות .מדי העישון :העלאת מיסים על מוצרי טבק ,הגנה על מקומות עבודה ומוסדות
לא מדו
ת,
תת
מגדירה את הדרכים המוכחות להביא להפח וטיפול הולם בהתמכרות במסגרת מרכזי בריאו אז החתימה על האמנה,
האמנה
עין ,ועוד ועוד .לצערנו ,מ
ם ,קידום גמילה מעישון
דפי המכירה הבולטים ל
אוויר נקי ,איסור הפרסו
דת חפיסות הסיגריה ממ
ליישום
גור סחר בלתי חוקי ,הור
נה.
חינוך ,מי
אמנה לה מחויבת המדי
שיעורי העישון ,מלמעלה
שום משמעותי במרכיבי ה
אה לירידה מתמשכת ב
לא חל יי
 הביות מוצבות במקום בולט
בבתי הספר ,בקידום חוקים בכנסת ובמחקר בעיתונים ,חפיסות סיגרי
אגודה למלחמה בסרטן:
תר לפרסם מוצרי טבק
איסור עישון במקומות
פעילות ה
ארוכה .בישראל עדיין מו
מופעים פופולריים וחוק
אמצעות מתן חסות ל
מ 40%-לכ ,23%-אך הדרך עוד גריות פונות לבני נוער ב
וב"פיצוציות" ,חברות סי
במרכולים
בוריים אינו נאכף כנדרש.
צי
יונותיו בכלי התקשורת,
ה!
שנ
מדי
ישראלים
זו האישית שלו ,בכל רא
משלה לבצע את תפקידה ולחסוך חיים של אלפי העישון ומשמעותה ,כולל
מיליוני בני אדם .אך יותר
מה ,בחר להתייחס לבעיית
על המ
ובכך נתן דוגמה לעשרות
ית הלבן לבית נקי מעישון
רצות-הברית ,ברק אוב
ריות .על פי הערכת ארגון
נשיא א
אף הכריז על הפיכת הב
הקניה הפדרלי על סיג
מס
הוא
לא יתחילו לעשן .בסכום
בימי כהונתו הראשונים .
העלה משמעותית את
מל וכ 2-מיליון בני נוער
"ב
כבר ההכרזות כבר הפכו למעשים .הממשל בארה אמריקאים ישתכנעו להיג
מכך -
ון" ,כתוצאה מכך כמיליון
מען ילדים נקיים מעיש
"מסע ל
מן ביטוח רפואי לילדים.
דם את המאבק בקידום
לכלה האמריקאית ,ימו
כל החזיתות על מנת לק
שנוסף לכ
למלחמה בסרטן פועלת ב
דה
אגו
וה
הם.
חנו
תי
פת
פחו
ל
מש
ות
מד
בני
עו
פול והשיקום של החולים ו
ות בתחום הבריאות עוד
בעולם הניתן למניעה .
בעיות רב
כגורם המוות מספר 1
מוקדם ושיפור דרכי הטי
העולמי
רכי המניעה ,האבחון ה
המחקר ,ד
בק ומוצריו ,שהוכרזו על ידי ארגון הבריאות קרי המוות מסרטן הריאה.
עם להתמקד בנושא הט
אה מסרטן ול 80%-ממ
כי המפלגה שבראשותך
הפ
ממקרי התמותה כתוצ
גלעד ארדן .אנו מקווים
בחרנו אחראי לכשליש לפחות
הוביל חבר הליכוד  -ח"כ
אותו גורם
קה בנושא העישון הכפוי
המבורך בחקי
חוקים ותקנות חדשים.
חה להציל חיים רבים .כל
את השינוי האחרון פת החוק הנוכחי ותקדם
חתומה .זוהי חובה שבכו
תדאג גם ליישום ואכי
הבינלאומית עליה היא
מבוגר שיזכה לבריאות
מד ,ליישם את האמנה
שלא יתחיל לעשן ,הוא
נה ,בראשותה אתה עו
ותרופות יקרות .כל ילד
חובת המדי
לא יזדקק לטיפול קשה
תדלק היא אדם נוסף ש
סיגריה שלא
ות ותרומה לחברה שלנו.
טובה ,לשנות עבודה פורי
בתודה ובברכת הצלחה,
פרופ' אליעזר רובינזון
יו"ר
מירי זיו
אגודה למלחמה בסרטן
מנכ"ל
ה
אגודה למלחמה בסרטן
ה
ות לסמים ולאלכוהול גם

יחד ,אולם היקף הנזק
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העלאת המיסוי על הסיגריות  -צעד נכון
ביטול המע"מ על ירקות ופירות  -צעד שגוי
האגודה למלחמה בסרטן פועלת גם בכנסת ,במסגרת מאבקה בכל החזיתות לקידום המאבק בסרטן .במכתב
ששלחו ב 28-באפריל  2009לראש הממשלה  ,כתבו יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,פרופ' אליעזר רובינזון,
ומנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,מירי זיו:

לכבוד ראש הממשלה
מר בנימין נתניהו
משרד ראש הממשלה
ירושלים

הכלכלית שאתה מוביל,
מה
שלום רב.
הממשלה בראשותך ,הודעת כי במסגרת הרפור אוי ,שמהווה צעד נוסף
מדובר במהלך חשוב ור
צר לאחר שהחלה לפעול
שציינו במכתבנו הקודם,
טבק ,עליה היא חתומה .
שמחנו לשמוע כי זמן ק
( )WHOלפיקוח על ה
גריות ומוצרי טבק .כפי
ארגון הבריאות העולמי
תיכלל תוספת מס על סי
רון אף התבשרנו כי סגן
אמנה הבינלאומית של
שנה .בסוף השבוע האח
מימוש ה
מדי
בישראל ולהצלת חיים
בהתקדמות ישראל ל רגל מזיק שגובה חיי כ 10,000-אנשים בישראל פחתת שיעור המעשנים
לך שללא ספק יביא לה
למותר לציין שמדובר בה מן ,תומך אף הוא במה
בריאות ,הרב יעקב ליצ
שר ה
רך כיוון שנמצא כי צריכת
ות והאלכוהול (מהלך מבו
ש.
ממ
של
להעלאת המס על הסיגרי
מע"מ על ירקות ופירות.
צערנו לשמוע כי במקביל
כוונה לביטול הפטור מ
ל
מנו
דה
ומחלות נוספות) ,ישנה
אולם ,במקביל נ לה אף היא סיכון לסרטן
רום לירידה בצריכת ירקות
יתר של אלכוהול מע
ריע כי מדובר במהלך שיג
המדינה לעודד צריכתם
ות בפועל ,ברצוננו להת
ידי משרד הבריאות ,על
ריא
הב
שר
כ
כהן
משלת ישראל ,וכמי שמ
לאונקולוגיה שאושרו על
כראש מ
הלאומית
גם במחלות לב וסוכרת.
את הסיכון להתפתחות
ופירות על ידי הציבור .על פי המלצות המועצה הסיכון לחלות בסרטן ,כמו
להפחית או עלול להגביר
את
ית
פח
פירות טריים שבכוחם לה
שוי
יאו מומחים בינלאומיים
של ירקות ו
על חשיבות אכילת ירקות ופירות כאמצעי הע ד .ממצאי המחקרים הב
דע הולך ומצטבר מצביע
ריאות ,שד ,ערמונית ועו
כון להתפתחות מחלות
מי
סרטן המעי הגס ,קיבה,
עשויה להפחית את הסי
חלות סרטן מסוימות כמו
המלצות לתזונה נכונה ה
מ
סם
פר
ל
)U
IC
(C
מארגון הסרטן הבינלאומי
ביום ,ולילדים אף יותר .
ומומחים
לפחות  5מנות ירק ופרי
תוביל להפחתת עישון,
כול
לא
טן .על פי ההמלצות יש
גריות
סר
ות הציבור .כפי שמוכח כי העלאת מחירי הסי רמו בשל כך .אנו קוראים
תיפגע ללא ספק בריא
לנזקים הבריאותיים שייג
אכן תמומש הצעה זו,
פחתת הצריכה שלהם ו
מדינה ומשרד הבריאות
אם
לה
שה
ברור כי העלאת מחירי הירקות והפירות תוביל מע"מ על ירקות ופירות .הפעלתה תגרום לכך בדות על אשפוז ותרופות
פחית תחלואה והוצאות כ
תוכנית לביטול הפטור מ
בר במדיניות בריאות שת
ה
לממשלה לבטל את הם עצמם .מה גם שמדו
יפעלו נגד ההמלצות של
וש תוכנית כלכלית לעת
להתמודדות עמה .
היה לנגד עיניכם ,בעת גיב
כי אכן בריאות הציבור ת
מטרת התוכנית ומקווים
אנו בטוחים כי זאת אינה
קשה זו.
פרופ' אליעזר רובינזון
בתודה ובברכה,
יו"ר
מירי זיו
אגודה למלחמה בסרטן
מנכ"ל
ה
אגודה למלחמה בסרטן
ה
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עתירה לבג"ץ:
להפריד בין אסירים מעשנים ללא
מעשנים
הארגונים "רופאים לזכויות אדם" והאגודה למלחמה
בסרטן עתרו לבג"ץ בדרישה לחייב את שירות בתי
הסוהר להפריד במתקניו בין אסירים מעשנים לאסירים
שאינם מעשנים .העתירה הוגשה בעקבות תלונות של
אסירים רבים ,אשר אולצו לדור בתאים משותפים עם
אסירים מעשנים ,כשהם חשופים לעישון בלתי פוסק
של חבריהם לתא.
מדינות רבות ,בהן בריטניה וחלק מבתי הכלא בארה"ב
אימצו לא מכבר מדיניות ,לפיה אסירים שאינם מעשנים
לא משובצים בתאים עם אסירים מעשנים .
למרות נזקי העישון הידועים ,בבתי הסוהר בישראל לא
קיימת מדיניות הפרדה כזו גם כאשר מדובר באסירים
הסובלים מבעיות בריאותיות וחשיפתם לעשן סיגריות
עלולה להחמיר את מצבם .
ענת לטוין ,מנהלת מחלקת כלואים ב"רופאים לזכויות
אדם"" :שב"ס פוגע בבריאות האסירים שעל שלומם
הוא ממונה .חשוב לזכור כי במצב הנוצר בכלא ,קשה
לאסיר יחיד לפעול נגד עישון בתאו ,אם מטעמי חוסר
מודעות וחוסר יכולת לעמוד על זכויותיו או מתוך החשש
פן יבולע לו בתוך כותלי בית הסוהר" .
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן:
"עשן הסיגריה מכיל כ 4,000-כימיקלים שונים ,שכ43-
מהם הוכחו באופן חד משמעי כמסרטנים .כל אלו נשאפים
לריאותיו של המעשן הפסיבי וגורמים לנזקים בריאותיים
הדומים בחומרתם לנזקי העישון האקטיבי וגורמים לסוגי
סרטן שונים .אחוז המעשנים בקרב אוכלוסיית האסירים
גבוה .האסירים ,החיים ללא הפרדה בין מעשנים ללא
מעשנים ,נחשפים לנזקי העישון".
בעקבות העתירה התחייב שירות בתי הסוהר לעשות
מאמץ ולשבץ אסירים לא מעשנים או חולים בתאים נקיים
מעישון .עתה ממתינים לבחון את יישום ההתחייבות  .

יום בינלאומי ללא עישון -
השנה בסימן האזהרות המצולמות
על חפיסות הסיגריות
חפיסות הסיגריות מהוות קשר ישיר לצרכן ,גם מצד חברות
הסיגריות וגם מצד הממשלות ,המנסות להעביר את
המודעות לנזקים הבריאותיים השונים הקיימים בעישון .
ככל שהאיסורים על פרסום סיגריות מתרחבים ,כך מנסות

חברות הסיגריות להפוך את החפיסה לאטרקטיבית
יותר ואף משתמשות בעיצוב חפיסות כאמצעי פרסום
ומבצעים מיוחדים .לכן ,הכנסת אזהרות מצולמות מהווה
חלק חשוב בתוכנית העבודה של ארגון הסרטן הבינלאומי
למלחמה בעישון ,במסגרת האמנה הבינלאומית נגד
עישון ,עליה חתומה מדינת ישראל (.)FCTC
על פי ארגון הבריאות העולמי ,מחקרים שנערכו בארצות
בהן החלו בפרסום אזהרות מצולמות הוכיחו כי בעלות
נמוכה יחסית לתועלת הגבוהה ,האזהרות משפיעות
מאוד על בני נוער ועל מי שלא התחיל לעשן .האזהרות
המצולמות משפיעות יותר על בעלי השכלה נמוכה
וילדים ,וכי אלו שפונות לרגש יעילות יותר .לא נמצאו
תגובות שליליות לאזהרות מצולמות .
אזהרות הכוללות תמונות על קופסאות הסיגריות
קיימות כיום ב 15-מדינות ברחבי העולם ,ביניהן קנדה,
ברזיל ,רומניה ,בריטניה ,סינגפור ,תאילנד ,ירדן ,איראן,
אוסטרליה ,ניו-זילנד ,אורגוואי ,פנמה ועוד .ארגון הבריאות
העולמי ( )WHOוארגון הבריאות האירופי ממליצים על
אזהרות מצולמות כאפקטיביות יותר בהרתעה מפני
עישון .האיחוד האירופי אף פרסם לאחרונה  10סיבות
טובות לאזהרות מצולמות ,שעיקרן :הן תופסות את
העין; מחקרים הוכיחו כי הזדהות האדם שנחשף
למסר מצולם עם תוכן המסר  -גבוהה פי  3כאשר
מדובר באזהרות מצולמות;  44%מהמעשנים בקנדה
אמרו כי האזהרות המצולמות הגבירו את המוטיבציה
שלהם להפסיק לעשן;  48%מבני הנוער בבלגיה אמרו
כי האזהרות המצולמות גורמות לאריזת הסיגריות
להיראות פחות מושכת.
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן" :האזהרות על
חפיסות הסיגריה בישראל שיפרו את המודעות לנושא ,אך
כפי שמציין ארגון
הבריאות העולמי,
אזהרות על שטח
גדול יותר הכוללות
תמונות מתאימות,
בכוחן להעלות
את ההרתעה,
ובסופו של תהליך
להפחית את
שיעורי העישון".
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סרטן הושט

"אבא יקר  -כשאתה מעשן ליד ילדיך,
אתה פוגע בהם"
מסע הסברה לחברה הערבית

פרסומים שעודכנו

במטרה להעלות את המודעות לנזקי העישון ,בעיקר
בקרב הורים ,החלה האגודה למלחמה בסרטן ,בסיוע
מילגה של ארגון הסרטן הבינלאומי ( ,)UICCבחודש מאי
בקמפיין בקרב המגזר הערבי שפנה אל האבות .זאת
מאחר שלפי נתוני משרד הבריאות ,כ 40%-מהגברים
בחברה הערבית-ישראלית מעשנים ,לעומת פחות
מ 10%-מהנשים הערביות-ישראליות .מסע ההסברה
פנה דרך האב גם לאמהות.
סרטן השחלה

המסר של הקמפיין היה :הורים המעשנים סמוך
לילדיהם ,פוגעים בהם .שכן ,מחקרים הוכיחו כי בגוף
המעשן הפסיבי נספגים חומרים מסרטנים בדומה לאלו
הנספגים בגופם של המעשנים .כמו כן ,הוכח כי ילדים
שהוריהם מעשנים בבית והם חשופים לעישון כפוי,
הינם פגיעים ביותר  .
מסע ההסברה כלל תשדיר רדיו ומודעות בעיתונות
הכתובה .בקמפיין הרדיו שרו ילדים את שיר הילדים
הידוע "באבא" תוך שהם משתעלים ,בשל חשיפתם
לעישון פסיבי .הקריין היה השדר הפופולארי זוהיר
בהלול .בהלול ומשרד הפרסום "אסוואק" ,שהכין את
התשדיר ,עשו זאת בהתנדבות .
בסיום התשדיר הופנו המאזינים לטלמידע של האגודה
למלחמה בסרטן בערבית למידע ולסדנאות גמילה
מעישון בטלפון .1-800-36-36-55 :הציבור גם הוזמן
לפנות לאתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן
בערבית.www.cancer.org.il :
פאתן גאטס ,מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן
בחברה הערבית" :הקמפיין מהווה צעד נוסף בחינוך
לאורח חיים בריא בחברה הערבית ,בה שיעור המעשנים
גבוה במיוחד".
בעקבות הקמפיין הגיעו מאות פניות לאגודה למלחמה
בסרטן ובקרוב ייפתחו  סדנאות גמילה מעישון .

יום המודעות לסרטן הערמונית
האגודה למלחמה בסרטן ציינה בחודש ספטמבר את יום
המודעות לסרטן הערמונית ,מחלת הסרטן השכיחה ביותר
בקרב גברים בישראל .יום זה מצוין בכל העולם בחודש זה
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במטרה להעלות על סדר היום הציבורי נושאים הקשורים
למניעה ,אבחון מוקדם וטיפול בסרטן הערמונית .על
פי נתוני רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות ,מדי
שנה מתגלים בישראל כ 2,500-גברים החולים בסרטן
הערמונית וכ 400-גברים מתים מהמחלה .
הגורמים לסרטן הערמונית אינם ידועים במלואם .עם
זאת ,נמצא כי גברים ,שיש להם בני משפחה קרובים,
אב או אח ,שחלו במחלה לפני גיל  ,70נמצאים בסיכון
מוגבר יותר לפתח סרטן הערמונית ועליהם להיות ערים
לכך ולבצע החל מגיל  50בדיקת  PSAאחת לשנה,
משולבת עם אולטרא סאונד רקטלי .יש שימליצו על
גיל  40כסף לביצוע הבדיקה בקבוצת סיכון זו.
קיימים גורמים נוספים המגבירים את הסיכון לחלות
בסרטן הערמונית ,כמו עישון ,תזונה לא בריאה ,השמנה
וחוסר פעילות גופנית .לאחרונה פורסמו מספר מחקרים
חדשים המצביעים על הקשר בין סרטן הערמונית לסגנון
החיים .סרטן הערמונית נפוץ בעיקר בקרב גברים מעל
גיל  50וגילויו בקרב צעירים יותר פחות שכיח .בניגוד
לסוגי סרטן אחרים ,סרטן הערמונית גדל מאוד לאט,
ולכן פעמים רבות ,בעיקר בקרב מבוגרים ,הוא אינו גורם
לתסמינים .ישנם מקרים בהם תאי סרטן נמצאים בתוך
בלוטת הערמונית בגוף והגידול בערמונית יכול להיוותר
ללא שינוי במשך תקופה ארוכה .על פי עדויות מדעיות
לכשליש מהגברים מעל גיל  ,50ולרוב המוחלט של
הגברים מעל גיל  ,80יש תאים סרטניים בערמונית,
אך כאמור רק אצל חלק קטן מהם יחסית ,למחלה יש
השפעה על תוחלת החיים.

פעילויות לילדים ולנוער
בכל שנה האגודה למלחמה בסרטן פועלת ,בשיתוף
פעולה מלא עם מוסדות חינוך ,לקדם את  המודעות
והאחריות של בני נוער לבריאות ולאורח חיים בריא ,בדגש
על מניעת עישון וחשיפה נכונה לשמש .במסגרת זו
מעבירים מדריכי האגודה אלפי הרצאות וסדנאות בשנה
בבתי ספר ,בגנים ,בקייטנות ,בתנועות נוער במועצות
נוער ועוד ,וכן מחולק חומר הסברה רב .
בנוסף ,נערכים ימי בריאות בשיתוף ילדים ובני נוער
ומתקיימת הכשרה של בני נוער על מנת שישמשו
מדריכים ויעבירו לילדים אחרים את המסרים בדבר
מניעת עישון והתנהגות חכמה בשמש .
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סמינר עמיתים

רשת ערים בריאות

כמדי שנה ,האגודה למלחמה בסרטן משתפת פעולה
עם השירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך (שפ"י)
בתוכנית הכשרה ייחודית לנוער בבתי הספר ובחטיבות
הביניים .במסגרת תוכנית ההכשרה בוחרים מבין
כלל התלמידים את המצטיינים והמובילים חברתית,
ומכשירים אותם לשמש מובילים חברתיים ולהעביר
פעילויות בנושא מניעה בתחום העישון .
מחלקת ההדרכה אחראית להעברת הרצאות בתוכנית
ההכשרה ,על ידי סטודנטים מטעם האגודה למלחמה
בסרטן .הפרויקט התקיים עד כה בעשרות בתי ספר ברחבי
הארץ ,והשנה הוכשרו יותר מ 1,500 -עמיתים .

האגודה למלחמה בסרטן חברה ב"רשת ערים בריאות",
הפעילה מאז שנת  1990לקידום מדיניות של "בריאות
לכל" ,שתשפיע על כלל התושבים במדינת ישראל מבחינת
בריאות ,איכות חיים ,איכות סביבה ,תכנון אורבני ועוד .
בשנה שעברה הוחל בהטמעת המודל של "עיר נקייה
מעישון" ,כלומר ,עיר שבה הרשות מחויבת לצמצום
מימדי העישון ,לאכיפת איסור העישון במקומות ציבור
ועוד ,והאגודה מלווה את הערים והרשויות בתהליך זה .
במסגרת שיתוף פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן
ועיריית כפר סבא ,חתם ראש העיריה ,יהודה בן חמו ,על
אמנה שבה הוא מתחייב למגר את העישון בעיר .

מרכזי למידה "לשאוף אוויר בריא"
ופיתוח תוכניות לבתי הספר
האגודה רכשה השנה  17מרכזי למידה ,המשמשים
לפעילות הסברה חווייתית בנושא העישון ונזקיו ,פרסום
סיגריות ,לחץ חברתי ועוד .בסה"כ פועלים כיום  50מרכזים
כאלה ב 50-חטיבות ביניים בארץ .מדי שנה הערכות
עוברות בין מספר בתי ספר ומאפשרות לאלפי תלמידים
לקחת חלק בחוויית הלמידה .ערכות אלה משמשות את
העמיתים בפעילות בקרב בני הנוער .כמו כן ,האגודה
למלחמה בסרטן יזמה ,כתבה והפיקה תוכניות ומערכי
הדרכה המיועדים לצוותים המקצועיים.

בחודש מאי ערכה עיריית ראשון לציון ,בהנחיית מתאמת הבריאות
העירונית ,הפנינג לילדים תחת הכותרת "חכם בשמש" .כ 300-ילדים
מ 650-גנים והוריהם הגיעו לרחבת העיריה ,שם הוצב דוכן הסברה של
האגודה ,ונהנו ממגוון פעילויות .כך למשל ,מדריכי האגודה שיחקו עם
הילדים "מה לשים בסל כשיוצאים אל חוף הים" ,הפעילו אותם במשחקי
זיכרון ,צבעו בחוברות צביעה והכינו כובעים

בתחילת חודש מאי נערך באור יהודה ערב זיכרון לנער שנפטר ממחלת
הסרטן .את הערב הנחו תלמידים שעברו הכשרה על ידי מדריכי האגודה
למלחמה בסרטן .במקום הוצב דוכן של האגודה ובו חומרי הסברה
בנושא מניעת סרטן ,סכנות העישון וטיפים לאורח חיים בריא .בדוכן
עמדו ילדים מבית הספר שגם הם עברו הכשרה על ידי מדריכי האגודה
וענו על שאלות.
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מלנומה ממאירה של העור

פעילויות נוספות

פרסומים שעודכנו

המלצות לגבי אכילת בשר ביום העצמאות

סרטן ריאה

צליית בשר על האש ,הנפוצה במיוחד ביום העצמאות,
כרוכה בסיכון בריאותי של היווצרות חומרים מסרטנים
כתוצאה מחריכת יתר של הבשר ומספיגת עשן במזון .
תהליך הבישול בטמפרטורות גבוהות לזמן ממושך
וחריכת הבשר על הגריל יוצרים חומרים הפוגעים בDNA-
בתאי גוף .חומרים אלו ,גם בכמויות קטנות ,עלולים
לגרום לתהליכים סרטניים .מחקרים רבים שפורסמו
בשנים האחרונות ,מצאו קשר בין  חומרים אלו לבין
הופעת סוגי סרטן שונים.
האגודה למלחמה בסרטן ,בסיועה של ד"ר ניבה
שפירא ,תזונאית קלינית ,יועצת האגודה למלחמה
בסרטן ומרצה באוניברסיטת ת"א ,פרסמה המלצות
הטובות ליום העצמאות ולכל השנה ,ביניהן :השריה
מוקדמת של הבשר במרינדה ,הפיכתו לעתים קרובות
(כל דקה) ונפנוף ,מגבילים את עליית הטמפרטורה
ומסייעים במניעת היווצרות גורמי סרטן .

טורניר סטריטבול
"שחק ותרום למען המאבק בסרטן"
האגודה למלחמה בסרטן יזמה את "שחק ותרום למען
המאבק בסרטן" ,סטריטבול ארצי ,שהתקיים בחודש
מאי  בספורטק הרצליה ,בשיתוף עיריית הרצליה .מדובר
בטורניר תחרותי הכולל מפגש בין הקהל הרחב (בקבוצות
של שלושה חברים לפחות) וקבוצות מחברות שונות

האגודה למלחמה בסרטן יזמה ,לראשונה ,צעידה חווייתית משותפת
במסלול הליכה בתל חדיד (יער בן שמן) בשיתוף קרן קיימת לישראל .
משפחות והקהל הרחב הוזמנו לצעוד יחדיו ולשלב תרומה בסך ₪ 10
לאגודה למלחמה בסרטן וחינוך לפעילות גופנית והכרת הארץ

מכל ענפי המשק בישראל .כל משתתף קיבל חולצת
ספורט ,שחקני הקבוצות שהגיעו לגמר זכו במדליות,
והקבוצה הזוכה קיבלה גביע וחבריה זכו בנעלי כדורסל
מקצועיות  .AND1דמי ההרשמה לטורניר היו תרומה
לאגודה .ראש עיריית הרצליה ,יעל גרמן ,בירכה את
המשתתפים ואף השתתפה בחבר השופטים באחת
התחרויות.
התקיים גם משחק ראווה חגיגי למען המאבק בסרטן
בהשתתפות כוכבי ליגת העל בכדורסל הישראלי ששיחקו
מול נבחרת סלבריטאי ישראל .בין המשתתפים היו
כוכבי העבר דורון ג'מצ'י ,טל ברודי ואולסי פרי ,כוכב
הכדורגל אלון מזרחי ,השף חיים כהן ,הסטנדאפיסט
אבי ניסבאום ,זוכי "הישרדות  ,"2אריק הלפר ,איגור
ועידן ,זוכה "האח הגדול  "VIPדודי מליץ ועוד .כרוז
המשחק היה שדר הספורט רמי וייץ.
רון מקרין ,מנהל השיווק באגודה למלחמה בסרטן ויוזם
הרעיון" :הטורניר מיועד לגיוס כסף לפעילויות האגודה
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למלחמה בסרטן  -בעד החולים ונגד המחלה  -אשר
בכוחם להציל חיים .יחד עם זאת ,חשיבותו בהגברת
המודעות למחלת הסרטן ולאפשרות המוכחת לצמצם
את הסיכון לחלות בה על ידי שמירה על 'מאזן האנרגיה':
תזונה נכונה וביצוע פעילות גופנית".

יום מחקר הסרטן השני
בפעם השנייה ציינה האגודה למלחמה בסרטן את יום
המחקר ,שיזם פרופ' יוסף ירדן ,יו"ר ועדת המחקר .
כ 120-חוקרי סרטן מכל רחבי הארץ השתתפו ביום
זה ,במסגרתו הציגו חוקרים ישראלים מגוון מחקרים
שנערכו במימון האגודה למלחמה בסרטן והעלו את
המודעות לחשיבותו הרבה של חקר הסרטן.
(הרחבה על היום וההרצאות בפרק :מחקר).

מודעה של האגודה בתחרות

IMPRESS

המודעה שיצר משרד גיתם  BBDOעבור האגודה למלחמה
בסרטן "קמטי עישון הם הבעיה הקטנה שלך .עישון
הורג" ובה תמונת בחורה צעירה שעור פניה מקומט
כולו ,נבחרה להשתתף בתחרות .IMPRESS 2008

נחנך חדר צחוק ב"שיבא"
חדר הצחוק הינו מתחם אינטראקטיבי מיוחד בו יכולים
הילדים ליהנות מפסק זמן מההתמודדות עם מחלתם
ולהיכנס לעולם שכולו חוויה ,הפעלת חושים וצחוק.
חנוכת חדר הצחוק נערכה בעיצומו של מבצע "עופרת
יצוקה" וזכתה לסיקור נרחב מאחר שבמקום זה מטופלים
זה לצד זה יהודים וערבים( .עוד על חדר הצחוק בפרק
"בנייה מכשור ופיתוח").

פרסומים שעודכנו

התערוכה "עולמות הגוף"
מאז חודש אפריל מוצגת במוזיאון הלאומי למדע בחיפה
התערוכה "עולמות הגוף" .זוהי תערוכת " "BODYS
שהוצגה כבר במדינות רבות בעולם ,והיא כוללת 20
מוצגי גוף אותנטיים של גוף האדם בשלמותו ויותר
מ 130-איברים פנימיים שעברו שימור.
האגודה למלחמה בסרטן היא אחד הגופים המשתפים
פעולה עם המוזיאון בתערוכה  -וזאת כדי לחנך את
הציבור לאורח חיים בריא :הפסקת עישון ,ביצוע פעילות
גופנית וכו' .במוזיאון הועברו הרצאות בנושאים אלו ע"י
רופאים מטעם האגודה למלחמה בסרטן ,וחולק חומר
הסברה מתאים לקהל המבקרים.

התערוכה "מתיחת פנים"
המסכות הסטריליות שלובשים הרופאים המטפלים
בחולי סרטן שעברו השתלת מח עצם ,יכולות גם לגרום
חיוך והנאה .החל מחודש יולי מוצגת במכון האונקולוגי
וההמטולוגי במרכז הרפואי שיבא התערוכה "מתיחת
פנים" ,שבה קיבלו המסכות הללו עיצוב הומוריסטי
ואסתטי כיד דמיונם הפורה של סטודנטים לעיצוב .
להשתתפות בתערוכה קדמה תחרות ,שהשופטים בה
היו חולים במחלקה להשתלת מח עצם ,באשפוז יום
ובחדרי הבידוד ,והם שבחרו את המסכות שמצאו חן
בעיניהם .אנשי הצוות הרפואי מצדם לבשו את המסכות
המעוצבות והפכו את הקשר בין החולה לצוות המטפל
יותר אינטימי ופחות רשמי.
בעיצוב המסכות השתתפו תלמידים ממכון אבני בתל-
אביב ,מכללת שנקר ברמת גן ומכללת ויצ"ו בחיפה .
המסכות מיועדות להצחיק ולרגש ,ולהכניס פן אמנותי
וחם למסכות הסטריליות המסמלות את ההפרדה בין
הצוות המטפל לחולה.
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חכמים בשמש כיצד?

פרסומים שעודכנו

התערוכה מציגה את המסכות הזוכות והבולטות שהוגשו
במסגרת הפרויקט ומוסיפה גם מידע על ההיסטוריה של
ההיגיינה ,תפקיד הצחוק בשיפור מצב החולה ופעולות
האגודה למלחמה בסרטן בתמיכה בחולים.
את הפרויקט יזמו מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן,
שחברתם רויטל עובדיה-קנדלר ז"ל נפטרה מסרטן הדם
ואושפזה במהלך הטיפולים במשך ימים ארוכים בחדרי

חלון המידע שלך
קטלוג פרסומים
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הבידוד .יחד עם אפרת ,חולה שהחלימה מהמחלה וד"ר
יוסי אדיר מהמרכז הרפואי שיבא ,הצליחה התערוכה
לקרום עור וגידים .בהמשך תוצג התערוכה גם בבתי
חולים נוספים.
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גילוי מוקדם
סרטן השד
התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד

ניידת הממוגרפיה הארצית  -מיכל

התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד ,שיזמה ומפעילה
האגודה למלחמה בסרטן ,בשיתוף עם משרד הבריאות
וקופות החולים מזה כ 16-שנה ,מופקדת על ניטור כל
הפעילות בתחום בדיקות השד בארץ  -החל בבדיקות
האבחון הרדיולוגיות בכלל האוכלוסייה בישראל ,דרך
הפעולות הכירורגיות ,האבחון הפתולוגי ועד לניטור במכונים
האונקולוגיים של נשים שאובחנו עם ממאירות .בראש
התוכנית עומד פרופ' גד רנרט ,מנהל המח' לרפואת
הקהילה ואפידמיולוגיה במרכז הרפואי כרמל.

ניידת הממוגרפיה 'מיכל' של האגודה למלחמה בסרטן
פועלת זו השנה השמינית ברחבי הארץ .מטרת פעילותה
היא לאפשר לנשים המתגוררות ביישובים מרוחקים,
כמו גם לנשים שאינן מודעות לחשיבות הבדיקה ,לבצע
אותה קרוב לביתן .כל זאת במטרה לשפר את הנגישות
ואת ההיענות לבדיקה שבכוחה להציל חיים .
פרויקט ניידת הממוגרפיה 'מיכל' פועל בשיתוף קופות
החולים "שירותי בריאות כללית"" ,מכבי שירותי בריאות"
וקופת חולים "לאומית" .

מאז הופעלה התוכנית ,עלה מספר יחידות הממוגרפיה
הפועלות בישראל מ 20-ל .61-מכלל היחידות הפועלות
בישראל 51 ,יחידות מנוטרות כיום על ידי התוכנית
הלאומית לגילוי סרטן השד .ניטור זה כולל פעילות תחת
הכללים הלאומיים והבינלאומיים שנקבעו ,הפעלת
אמצעי מחשוב המספקים מידע הכרחי ומאפשרים
ניטור של איכות האבחון .המכונים הנמצאים תחת תהליך
אבטחת האיכות ,כמקובל במערב ,מקבלים מידע מלא
על שיעור הגילוי של נשים שנבדקו בהם ,על מאפייני
הגידולים שהתגלו ועל מדדי כשל אפשריים.

מאז הפעלת הניידת צומצמו משמעותית הפערים
שהיו בעבר בין מגזרים שונים באוכלוסייה ,ועלה שיעור
ההיענות לביצוע בדיקה זו .
הניידת מאוישת ע"י צוות מקצועי של חב' מור-מאר,
האחראית לביצוע בדיקות האבחון ופענוחן .בכל יישוב
שאליו מגיעה הניידת נשלח מכתב זימון אישי לנשים
בגיל המתאים ומתפרסמות מודעות בעיתונות המקומית
על מועד פעילות הניידת באזור (עוד על פעילות הניידת
בפרק "הסברה והדרכה לציבור").

מטרת התוכנית היא להבטיח ירידה בשיעורי התמותה
מסרטן השד בישראל ,כפי שהוכח במחקרי אוכלוסייה,
שמצאו ירידה של כ 30%-בתמותת נשים מעל גיל 50
שנסרקו בממוגרפיה ,בתוכניות מבוקרות .
השנה נמשך זימון מתוכנן לבדיקת ממוגרפיה ,המתבצע
בשיתוף פעולה הדוק עם קופות החולים .הזימון של
כל אוכלוסיית הנשים בגילאים  50-74נעשה אחת
לשנתיים .הפעלת תוכנית הממוגרפיה והזימון הביאו
לעלייה בשיעור ההיענות לבדיקה והוא עומד כיום על
כ .65%-בסך הכל נוטרו בישראל כ 3.6-מיליון בדיקות
ממוגרפיה ,מהן כ 381,000-בשנה האחרונה.
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תוכנית לצמצום פערים
בשירותי בריאות כללית
כדי להעלות את מספר הנבדקות ,בנתה בלה אליגולשוילי,
מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפולי בית מחוז מרכז
בשירותי בריאות כללית ,את תוכנית "מודל שלוש
התחנות לקידום היענות ביצוע ממוגרפיה בקרב נשים
בנות ."50-74
לשם כך נעשה איתור ומיפוי מרפאות שבהן היו שיעורים
נמוכים של היענות לביצוע הבדיקה ,אפיון דמוגרפי
וסוציו-אקונומי של האוכלוסייה במקומות אלה ,וזיהוי
חסמים עיקריים ,הן של הצוות והן של הנשים .
בשלב הבא נבנתה תוכנית שכללה התערבות ,ככל
שניתן ,בכל אחד מהגורמים ,ובניית כלי עבודה ייעודיים:
טופס זימון ,מצגת לצוותי מרפאות ,תסריט שיחה ,שינוי
שיטת הזימונים לניידת ממוגרפיה מזימון ארצי לזימון אישי
והטמעת מודל שלוש התחנות ,המורכב משלוש תחנות
עיקריות :תחנת רופא ,תחנת אחות ומשרד ,כאשר בו כל
אחד מאנשי המקצוע ממשיך את עבודת קודמו :הרופא
ממליץ ומסביר על הבדיקה ,האחות מטפלת בחסמים
ומנטרלת התנגדויות שקשורות לבדיקה והמשרד קובע
מועד לבדיקה על פי בחירת האישה .
התוכנית פועלת כשנה וחצי ב 15-מרפאות שבהן אחוזי
ההיענות לביצוע הבדיקות היו נמוכים ,ומאז עלה בהן
שיעור הנבדקות באופן משמעותי .במרפאות שבהן הופעל
מודל  3התחנות חלה עלייה של  19%בהיענות ,לעומת

שיעור ביצוע ממוגרפיה
65%
2.0%

5.68%

7.46%

כל הארץ

מרפאות
שלא בפרוייקט

מרכז

60%
55%
18.7%

50%
45%

דצמבר 2007
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מרפאות
הפרוייקט

40%

עלייה של  6%במרפאות שבהן לא הופעל המודל .נתונים
אלה מציבים את מחוז מרכז במקום הראשון בבדיקת
ממוגרפיה מכלל שמונת המחוזות של שירותי בריאות
כללית .מעורבות ניידת הממוגרפיה של האגודה ,ללא
ספק ,היוותה מרכיב חשוב בהישגים שנרשמו .
בזכות פעילותה בתוכנית התערבות חשובה זו ,זכתה
בלה אליגולשוילי במענק הצטיינות של האגודה למלחמה
בסרטן במסגרת הכינוס השנתי של העמותה לסיעוד
אונקולוגי.

התחנות האזוריות לגילוי מוקדם
של סרטן השד
האגודה ממשיכה לסייע בהפעלת תחנות אזוריות
לגילוי מוקדם של סרטן השד ברחבי הארץ .תוכנית
ההדרכה הארצית למודעות לבריאות השד ולחשיבות
האבחון המוקדם של סרטן השד נערכת לכלל הנשים
בישראל .מאמצים רבים בנושא מושקעים  במגזרים
שונים באוכלוסיה ,כגון במגזר הערבי ,בקיבוצים ,בקרב
עולות חדשות ,במגזר החרדי ועוד .חומר הסברה מופץ
במאות אלפי עותקים בעברית ,בערבית וברוסית.

סרטן במשפחה  -מערכת ייעוץ
למשפחות בסיכון גבוה
אנשים ,שלהם קרוב משפחה מדרגה ראשונה שחלה
בסוגי סרטן מסוימים ,כמו מעי גס ,שד ,שחלה ,ערמונית,
מלנומה  -מצויים בסיכון גבוה לחלות בסרטן .בבית החולים
כרמל בחיפה ובמרכז הרפואי תל אביב פועלות זה תשע
שנים מרפאות ייעוץ לאוכלוסיה בסיכון גבוה.
פרויקט זה מתבצע בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן,
אשר ממשיכה לסייע במימון הצוות המקצועי המפעיל
את השירות במרכז הרפואי כרמל ,המהווה יחידה
ארצית בנושא.

סרטן המעי הגס
איתור אוכלוסיה בסיכון גבוה
זה יותר מעשר שנים מאמצים באגודה את המלצות ארגון
הבריאות העולמי והארגון הבינלאומי למלחמה בסרטן,
על החשיבות בסריקת אוכלוסיה בסיכון יתר לפתח סרטן
במעי הגס .כדי לקדם את המודעות לחשיבות הגילוי
המוקדם ולהעלות את אחוז הנענים לביצוע הבדיקות,
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האגודה מממנת מדי שנה ,למשך שנתיים ,פעילות
ייעודית בשלושה מרכזים שהציגו תוכנית של מצוינות
לאיתור אוכלוסיה בסיכון גבוה ,תוך קיום הדרכה לאנשי
מקצוע והסברה לציבור הרחב .
המרכזים הרפואיים לשנת  2009הם :מרכז רפואי
הדסה עין כרם ,מרכז רפואי רבין  -בי"ח בלינסון
ומרכז רפואי ע"ש רבקה זיו בצפת.
מרכזים אלה התבקשו לפעול על פי ההמלצות שגובשו
בישיבת קונצנזוס שנערכה בחסות משרד הבריאות,
האגודה למלחמה בסרטן ,ההסתדרות הרפואית,
ובהשתתפות מומחים מחו"ל .ההמלצות ניתנו גם לגבי
הצורך בביצוע סריקה ייעודית לגילוי מוקדם של סרטן
המעי הגס באוכלוסיה בריאה מגיל  ,50ולגבי הצורך לקיים
פעילות הסברה לאנשי המקצוע ולציבור הרחב.

התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס
משרד הבריאות נענה ליוזמת האגודה למלחמה בסרטן
ומפעיל זה ארבע שנים תוכנית לאומית לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס .תוכנית זו דומה לזו הקיימת כבר
לאיתור סרטן השד ,והיא נחוצה לאור העובדה שמחלת
סרטן המעי הגס גורמת לשיעורי תמותה גבוהים .
המחלה ניתנת למניעה וגילוי מוקדם שלה עשוי להעלות
משמעותית את סיכויי הריפוי וההחלמה.
במסגרת התוכנית ,המבוצעת על ידי קופות החולים,
מוזמן כל אדם מעל גיל  50לבצע אחת לשנה בדיקות דם
סמוי בצואה .חולים אחרים ,הנמצאים בסיכון גבוה ,זכאים
לבדיקת קולונסקופיה אחת לשנה ,או בהתאם להמלצות
הרופא .הדיווח והמעקב נעשים על ידי המרכז לגילוי
מוקדם של סרטן המעי הגס (מרכז התוכנית הרפואית,
המחשבים ועובדי מינהל ומחשוב) ,אשר ירכז את כל
המידע המתקבל .בהמלצת האגודה למלחמה בסרטן,
נכנסה בדיקת דם סמוי בצואה למדדי האיכות הנבדקים
על ידי משרד הבריאות בקופות החולים השונות .
לתוכנית לאומית לבדיקת דם סמוי בצואה יכולת מוכחת,
בשורה של מחקרים ,להפחית את התמותה  מסרטן
המעי הגס ב( 30%-כ 1,500-בני אדם בישראל מתים
בשנה מהמחלה) וגם את מספר המקרים החדשים,
באמצעות זיהוי נגעים שפירים והסרתם לפני שיהפכו
ממאירים.

התוכנית הלאומית עוסקת בניטור בדיקות הגילוי המוקדם
המתבצעות בארץ ,ומפתחת מסדי נתונים .אלו כוללים
מידע על הפעולות הקולונוסקופיות המתבצעות בארץ
וממצאיהן ,פעולות האבחון הרדיולוגי ,כולל בדיקות
חוקן בריום וקולונוסקופיה וירטואלית ,כל הדו"חות
ההיסטולוגיים של רקמת המעי (הן נגעים שפירים והן
נגעים ממאירים) ומידע מהמכונים האונקולוגיים .בשלב
זה עדיין מועבר מידע חלקי בלבד מחלק ממוסדות
הבריאות בארץ.
כל המידע מנוטר על מנת להבטיח תהליך לאומי באיכות
גבוהה ,שבסופו צפויה ירידה בשיעור ההיארעות והתמותה
מסרטן המעי הגס בישראל.
פרופ' גד רנרט ,מנהל התוכנית הלאומית לגילוי סרטן
המעי הגס ,משרד הבריאות ,אמר במסיבת עיתונאים
בפתיחת חודש המודעות לסרטן המעי הגס" :חייהם של
מאות ניצלו השנה בזכות הבדיקות לגילוי מוקדם ,אולם
לצערנו רק  60%-70%מאלו שקיבלו תשובה חיובית לדם
סמוי  -המשיכו לבדיקת קולונוסקופיה .מקרב אלו שלא
המשיכו לבדיקת קולונוסקופיה ,כבר אובחנו  72איש עם
סרטן במצב מתקדם ,ואנחנו צופים שאצל רבים נוספים
מביניהם יתגלו בשנים הבאות גידולים שבינתיים יהפכו
מתקדמים יותר ,ולכן הם לא יהנו מהתועלת שבגילוי
המוקדם .לפיכך ,אנו חוזרים וקוראים לציבור :היבדקו
לגילוי מוקדם והצילו את חייכם" (הרחבה בפרק "הסברה
והדרכה" בנושא סרטן המעי הגס).

דיווח הקופות במסגרת התוכנית
הלאומית:
בשנת  2008בוצעו ,במסגרת התוכנית הלאומית לגילוי
מוקדם של סרטן המעי הגס 335,963 ,בדיקות לאיתור
דם סמוי בצואה  -המבטאות בדיקה של  26%מכלל
קהל היעד של נשים וגברים בגיל .50-74
בפועל ,שיעור ההיענות גבוה יותר ,משום שקהל היעד
הנ"ל כולל גם אנשים בסיכון גבוה ,אנשים עם מחלת
מעי דלקתית ומי שאובחן אצלם בעבר סרטן המעי ולהם
אין המלצה לסריקה באמצעות בדיקות לאיתור דם סמוי
בצואה .אם נכונה ההערכה כי גודל האוכלוסייה שאינה
מתאימה לסריקה ע"י בדיקת דם סמוי,הוא כ15%-
מאוכלוסיית היעד ,פירושה שההיענות האמיתית
באוכלוסיית היעד עשויה להגיע ל.31%-
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בדיקות קולונוסקופיות ,המבוצעות כהמשך בירור
של בדיקות חיוביות לנוכחות דם סמוי בצואה ,לחולים
סימפטומטיים ,או כסריקה של קבוצות סיכון גבוה בשל
"סיפור משפחתי" ,בוצעו בכ 85,000-איש במסגרת
הציבורית.
להיענות לבדיקות הגילוי המוקדם ,ע"י בדיקות רגישות
במיוחד לזיהוי דם סמוי בצואה ,יש חשיבות רבה הן
בהורדת הסיכוי לחלות בסרטן דרך גילוי נגעים קדם
ממאירים והרחקתם ,כלומר ,מניעת המחלה ,והן
בהקטנת הסיכון לתמותה ושיפור איכות החיים ,דרך
גילוי נגעים ממאירים בשלב מוקדם ,שלעיתים קרובות
מבטל את הצורך בטיפול כימותרפי.

פרויקטים ותוכניות מחקר
לגילוי מוקדם
האגודה מעודדת הגשת הצעות לפרויקטים או מחקרים
בתחום הגילוי המוקדם .במסגרת פעילות הוועדה לגילוי
מוקדם אושרו השנה למימון הפרויקטים הבאים:
•

•

שבוע המודעות לסרטן העור
זה כ 18-שנה נערך המבצע להגברת המודעות
לחשיבות מניעת נזקי השמש ואבחון מוקדם של סרטן
העור .במבצע ניתן דגש על הדרכת הציבור בכל הנוגע
להימנעות משהייה בשמש בשעות המסוכנות ,לשימוש
באמצעי ההגנה שיאפשרו חשיפה 'חכמה' לשמש,
ומודעות לחשיבות האבחון המוקדם (ראו הרחבה על
המבצע בפרק "הסברה והדרכה") .
במהלך המבצע יוצאת האגודה במסע הסברה לציבור,
מופץ חומר הסברה של האגודה במחנות צה"ל ,בבתי
ספר ועוד ,ועומד לרשות הציבור מערך ארצי של כ300-
תחנות בדיקה המאוישות על ידי רופאי עור וכירורגים
פלסטיים בכל קופות החולים בכל רחבי הארץ .אלפי
ישראלים השתתפו השנה במבצע ונקבעו תורים רבים
לבדיקות גם במשך השנה.
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•
•

ד"ר ליאורה אור ,אוניברסיטת חיפה ,בנושא :הגורמים
המשפיעים על היענות לביצוע בדיקות לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס בקרב האוכלוסיה הערבית
בישראל  -דגש על מרכיבי תרבות מסוג זהות אתנית
ודפוסי אקולטורציה.
גב' אביבה יוסליס ,עמותת בית נתן ,בנושא:
ההשפעות של שימוש ברופאות לביצוע בדיקות שד
קליניות בקרב אוכלוסיות צנועות.
ד"ר ארוין סנטו ,המרכז הרפואי ת"א ,בנושא :הקמת
מרפאה לצורך מעקב וגילוי מוקדם לבני משפחה
שבסיכון לסרטן הלבלב ,והערכת שיתופי פעולה.
פרופ' ירון ניב ,מרכז רפואי רבין  -בי"ח בלינסון,
בנושא :סקר לגילוי מוקדם של סרטן הקיבה באוכלוסיה
בעלת סיכון גבוה  -קרובי משפחה של חולים.

בנוסף ,אושר המשך המימון של תוכניות לאיתור
אוכלוסייה בסיכון גבוה לחלות בסרטן המעי הגס,
במרכזים הבאים:
• מרכז רפואי הדסה עין כרם
• מרכז רפואי רבין  -בי"ח בלינסון
• מרכז רפואי רבקה זיו ,צפת

דין וחשבון 2009

שיקום ורווחה
מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן פועלת
במגוון תחומים ורבדים ,שכל כולם לרווחת חולי הסרטן
ובני משפחותיהם .המחלקה מונה צוות רב-מקצועי
מסור ומיומן של עובדות סוציאליות מחוזיות ,אחות
ראשית ,עובדת סוציאלית בהוספיס ורכזת מתנדבים,
אחות יועצת בתחום המיניות ,קלינאית תקשורת ,עו"ס
מנהלות מרכזי תמיכה בחיפה ובמרכז ,וצוות מסור של
מרכזות נושאים בתחום הסיוע החומרי ,בפרויקטים
לילדים ,יד להחלמה והסיעוד.
בדו"ח זה יובאו עיקרי ההתרחשויות במהלך התקופה
האחרונה ,כך שניתן להתרשם מהקשת הרחבה והמגוונת
של הפעילויות בתחום השיקום והרווחה  .

יד להחלמה
"מאחת שעברה  -לאחת שעוברת" זהו ארגון נשים
מתנדבות שחלו בסרטן השד ,השתקמו והינן נכונות
לחלוק מניסיונן האישי עם נשים שחלו בסרטן שד.
הכנס השנתי של
מתנדבות "יד להחלמה"
התקיים בתחילת חודש
יוני במלון "שרתון-מוריה"
בתל אביב .השתתפו בו
כ 100-מתנדבות מכל רחבי
הארץ .במהלך היום האזינו
המשתתפות להרצאות
על פעילות מח' שיקום,
חידושים בגישה הטיפולית בסרטן השד ,שימושים
רפואיים של קנביס ותקשורת בינאישית .לאחר ארוחת  
הצהריים ,עברו המתנדבות ,בשיתוף "תיאטרון פליי
בק -משחק מהחיים" ,חוויה מרגשת כאשר צוות
השחקנים נתנו ביטוי אמנותי חזק לסיטואציות שהעלו
ארבע מתנדבות מניסיונן האישי .ברגישות ובמיומנות
הצליחו השחקנים לאפיין סיפורים אישיים שתיארו
המתנדבות מהתמודדותן עם סרטן שד.
לקראת סיום חולקו המתנדבות לקבוצות עבודה בנושא
" יד להחלמה  -בין עשייה לחזון" ,במסגרתן ניתנה להן
במה להביע את דעתן ולהעלות הצעות כיצד לשפר

ולקדם את פעילותן במסגרת "יד להחלמה" .הכנס
נערך באדיבות חברת רוש.
בעקבות הסיכומים הוקמה ועדת היגוי מטעם המתנדבות .
פגישתה הראשונה התקיימה בתחילת יולי  ,2009וההדים
מקרב המתנדבות היו חמים ביותר.

מתנדבות "יד להחלמה"
במרפאות השד ובמכונים האונקולוגיים
הפרויקט ,בו מתנדבות "יד להחלמה" מגיעות בתורנות
למרפאת השד או למכון האונקולוגי בבתי חולים ,ותומכות
בנשים המתמודדות עם סרטן השד ,צובר תאוצה ומתרחב .
במסגרת זו ניתן לראות את מתנדבות "יד להחלמה"
פועלות בבתי החולים מרכז רפואי תל אביב (איכילוב),
העמק בעפולה ,מאיר-ספיר בכפר סבא .בקרוב  תחל
פעילות גם במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים ,בבבי"ח
ממשלתי לגליל המערבי בנהריה ובסורוקה בבאר שבע,
וצפויים להיכלל מרכזים רפואיים נוספים.
הפרויקט מלווה מקצועית ,כולל מעקב טלפוני ,ע"י
העובדות הסוציאליות המחוזיות ,אריאלה ליטביץ,
אורית שפירא ורחל אופיר ,ומינהלתית ע"י יונינה
רנדלר ,רכזת "יד להחלמה".

מפגש בעלי סלונים לפרוטזות שד
ביוזמתה ובהנחייתה של יונינה רנדלר ,התקיים בסוף
חודש מרץ ,בבית מטי ,מפגש של כ 30-בעלי סלונים,
בהם גם יבואני פרוטזות שד .
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אורית ק .יועצת למדידת פרוטזה ומתנדבת ב"יד  
להחלמה" ,סיפרה על עבודתה רבת השנים בייעוץ
לרכישת פרוטזה .אורית שפירא ,עו"ס מחוז המרכז,
שוחחה על זכויות חולי הסרטן וניהלה דיון בנושא.

יום כיף למתנדבות "יד להחלמה"
במתחם "סטוקו" בתל אביב
בחודש מרץ ,התכנסו כ 50-מתנדבות ליום כיף ,שבמהלכו
הן השתתפו בסדנת גרפולוגיה בהנחיית מר אילון בן
יוסף .לאחר ארוחת צהריים הן השתתפו בסדנת "ניהול
התלהבות" בהנחיית מר ערן שחר .המפגש היה במסגרת
קרן "כולן מנצחות"  -מדובר בקבוצת כדורסל נשים
"אלקטרה רמת השרון" וחברת "רוש" ,אשר תורמת
כסף על כל סל שהשחקניות קולעות ,כאשר תרומה זו
נזקפת לטובת מתנדבות "יד להחלמה" .

רמת השרון" ,מנכ"ל חברת "רוש פרמצבטיקה ישראל
בע"מ" אבי דנציגר ,ועליזה דולב ,מנהלת מח' שיקום
ורווחה ,יונינה רנדלר ,רכזת "יד להחלמה" וקבוצת
מתנדבות מ"יד להחלמה" ,שהודו על הפעילות הברוכה
שמאפשרת קרן "כולן מנצחות".

מפגש מתנדבות "יד להחלמה"
עם סטודנטים לרפואה
מתנדבות "יד להחלמה" נפגשו עם סטודנטים שנה א'
בבית ספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע .
בחודש אפריל הגיעו המתנדבות ,שון ויעל ,בליווי רחל
אופיר ,עו"ס מחוז הדרום ,למפגש וגוללו בפני הסטודנטים
את סיפוריהן האישים .לאחר מכן התנהל דיון פתוח .
הסטודנטים היו קשובים ושאלו שאלות רבות .
מטרת המפגש היא להמחיש לרופאים לעתיד ,באורח
בלתי אמצעי ,את קשיי ההתמודדות עם המחלה על
כל המשתמע מכך ,בתקווה שבעתיד ,כרופאים ,הם
ישרתו את החולים באמפתיה ובהבנה .
סדנת רענון למתנדבות חיפה והצפון ,בהנחיית עו"ס
מחוז הצפון ,אריאלה ליטביץ ,התקיימה בסוף חודש
מאי ,ב"בית רוזנפלד" ,על שם עימנואל ג' רוזנבלט,
בחיפה.
עשרות מתנדבות מאזור חיפה והצפון הגיעו לסדנה,
במהלכה לובנו מצבים ודילמות שבהם נתקלות המתנדבות
במפגשן עם נשים המתמודדות עם סרטן השד.
במסגרת הקרן נערך בתחילת אוקטובר  2008טקס
שתילת פרחים בכיכר ברמת השרון לרגל חודש המודעות
לסרטן השד .בטקס נכחו ראש עיריית רמת השרון ,מר
יצחק רוכברגר ,שחקני קבוצת הכדורסל "אלקטרה

34

סדנת רענון למתנדבות ירושלים ,בהנחיית פרופ'
לאה ביידר ,ראש היחידה לפסיכואונקולוגיה ,בבי"ח
"הדסה עין כרם" התקיימה בחודש מאי בבית הארחה
"יהודה" בגבעת משואה בירושלים .
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כנס של עמותת הלימפדמה התקיים בפקולטה
לחקלאות ברחובות ,בתחילת חודש מאי ,בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן.
בין ההרצאות :מחלות כלי דם ,לימפוצינטוגרפיה כאמצעי
עזר לאבחון גורמים לבצקת בגפיים ,סיפור אישי בנושא
דימוי גוף לנשים הסובלות מלימפדמה .כמו כן הוצג
חידוש בנושא "ניתוחים לשיפור בזרימה הלימפטית"
הנערכים ע"י פרופ' קמפיזי באיטליה ,כולל סיפור אישי
ומידע אודות הניתוח ,וכן ניתנה הרצאה בנושא "הבנת
הקשר גוף-נפש".

מתנדבות באמנות
מתנדבת "יד להחלמה" ,רבקה ויסבקר ,הציגה את
ציוריה בתערוכה "מתיחת פנים" במוזיאון יפו לעתיקות .
רבקה ויסבקר מציירת כבר שנים רבות והציור מהווה
ציר מרכזי בחייה .
באמצע חודש יוני נפתחה בבית התנ"ך בתל אביב,
לרגל שנת המאה לעיר ,תערוכת ציורים של דנה נחום,
מתנדבת "יד להחלמה"  .בתערוכה הצליחה דנה להמחיש
ולהנציח בתים ידועים בתל אביב .מתנדבות ,חברותיה
של דנה ,הגיעו לטקס הפתיחה.
בבית מעגן באר שבע ,הפועל בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן ,נפתחה תערוכתה של אריאלה רגר ,חולת
סרטן" ,האישה שהולכת על ענני בטון" .בתערוכה
מתעדת האמנית את דרך ההתמודדות האישית שלה
עם המחלה .התערוכה נפתחה בסיוע האגודה למלחמה
בסרטן ובאדיבות חברת "רוש" .

לשם הפקת הפוסטר ,הגיעו  18נשים ,הנמצאות
בטיפולים או בסיומם ,מדימונה לגבעתיים כדי להשתתף
בסדנת טיפוח ואיפור בבית האגודה למלחמה בסרטן  .
מטרת הסדנה היתה להראות לנשים העוברות טיפולים
אונקולוגיים ,כי בעזרת איפור נכון ,טיפוח ועיצוב השיער,
אפשר להיראות טוב ובכך גם להרגיש טוב יותר .
בתחילת המפגש נראה היה שהמשתתפות מאופקות
ורציניות ,וכמה מהן אף היו במצב רוח ירוד ,אולם  מהר
מאוד ניכר היה שינוי במצב רוחן .תחילה הן הפקידו את
ראשן בידי ספרים ופאניות מתנדבות ,שהתאימו להן
פאות וסידרו את שיערן ,אחר כך הגיע שלב טיפוח עור
הפנים ולסיום הן נהנו מאיפור מקצועי .כל הטיפולים
נעשו ברגישות ובמקצועיות .ואז ,כאשר המשתתפות
נראו זוהרות ויפות ,הן צולמו על ידי צלם מקצועי .בסיום
היום הביעו המשתתפות סיפוק מהחוויה שעברו וחיוך
קורן היה נסוך על פניהן.

"להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר"
פרויקט אותו מנהלת בהתנדבות ד"ר פרנסין רובינסון
ומרכזת סילביה אלשוילי ,במסגרתו קוסמטיקאיות,
פאניות ,מאפרות וספרים מעניקים בהתנדבות טיפולי
יופי לנשים חולות סרטן ברחבי הארץ ,בבתי חולים
ובסניפי האגודה.

נשות דימונה כוכבות הפוסטר "להיראות
טוב ...להרגיש טוב יותר"
בתחילת שנת  2009פורסם בבתי החולים ובסניפי
האגודה למלחמה בסרטן פוסטר של נשות דימונה,
שהופק במסגרת הפרויקט "להיראות טוב ...להרגיש
טוב יותר".

מפגש מתנדבות
"להיראות טוב ...להרגיש טוב יותר"
במאי השנה התקיימה פגישת מתנדבי הפרויקט "להיראות
טוב ...להרגיש טוב יותר" בבית מטי ,האגודה למלחמה
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בסרטן .המתנדבים  -קוסמטיקאיות ,מאפרות ,ספרים
ופאניות הגיעו למפגש מכל קצות הארץ .במפגש סיפרו
המתנדבים על הסיפוק מעבודתם ועל הקשיים בעבודה
עם מטופלים במכונים האונקולוגיים ,וקיבלו הדרכה,
כיצד להתמודד איתם .
כמו כן ,נהנו המשתתפים מהרצאה בנושא "תדמית,
אופנה ובחירת צבעים" .

פעילויות נוספות בפרויקט:
סדנת איפור למטופלי מעון קלור ו"חזקים ביחד" התקיימה
בחודש יולי במעון קלור עם מאפרות מתנדבות.
בימים אלה פועלת מנהלת הפרויקט ,ד"ר פרנסין רובינסון,
להרחבת הפרויקט לתחום הפאות והספרות .

סדנאות לצוותים המטפלים
בקידום הבריאות המינית
האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה לקיים סדנאות
לצוותים המטפלים בחולי סרטן במרכזים הרפואיים
ובקהילה בהנחיית ליויה כסלו .הסדנאות כוללות
בדיקת עמדות וקשיים ,הקניית ידע אודות ההשלכות
של המחלה והטיפולים על הבריאות המינית ,ומתן
כלים להתערבות בסיסית ,המשלבים תרגילים עפ"י
מודלים מקצועיים מוכרים .עד כה התקיימו הסדנאות
במרכזים רפואיים רבים בארץ .לאחרונה הסתיימה

סדנת איפור למטופלות במעון ע"ש צ' .קלור
במסגרת הפרויקט
"להיראות טוב ..להרגיש טוב יותר"
הן חלו בסרטן ,התמודדו או עדיין מתמודדות ונלחמות במחלה ,וחשוב להן
להיראות ולהרגיש טוב .בחודש יולי השתתפו נשים ,בנות כל הגילאים ,ממעון
קלור ומ"חזקים ביחד" ,חולות ומחלימות מסרטן ,באירוע של הפרויקט
"להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר" של האגודה למלחמה בסרטן .
בעזרת המאפרות מבית הספר לאיפור "ירין שחף" ,שהתנדבו לאפר את
המטופלות ,הצליחו המשתתפות לשכוח למספר שעות את הטיפולים
וליהנות .כל משתתפת צולמה בגמר הסדנה וקיבלה מתנה .
"היו לי התלבטויות בקשר להשתתפות בסדנה ,אך היום יום הולדתי ואני
שמחה שבאתי ,כי קיבלתי מתנה נפלאה ואני הולכת לחגוג כעת" ,אמרה
א .בת  ,29אם לשני ילדים מרמת גן .
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סדנה כזו במחלקה להשתלות מח עצם בבית החולים
שיבא בתל השומר .התהליך שמתרחש במהלך הסדנה
והשינוי שחל בהתייחסות לנושא בעקבותיה הוצגו
בכנס השתלות מח עצם באירופה ,וזכו להתעניינות
ולתגובות נלהבות .
סדנה נוספת התקיימה בבית חולים "מאיר" בכפר
סבא ,בהשתתפות חברי הצוות הבין-תחומי של  
המחלקה .סדנה נוספת מתקיימת בימים אלה בבית
החולים קפלן.
סדנה בנושא בריאות מינית למטופלים התקיימה
בבית החולים "לניאדו" בנתניה ,בהנחיית לנה קורץ,
אחות אונקולוגית ויועצת בתחום הבריאות המינית,
באגודה למלחמה בסרטן .בסדנה השתתפו נשים שהגיעו
לארבעה מפגשים ,אחת לשבוע ,כל מפגש נמשך
שעתיים .הסדנה כללה שיחה חופשית ,דיונים ,הרצאות,
סימולציות ותרגילים קבוצתיים .מטרות הסדנה היו :לספק
לגיטימציה לתחושות של המשתתפים ,בעקבות השינויים
שחלו בבריאותם המינית בזמן המחלה ואחריה; לתת
מענה לשאלותיהם ולבעיותיהם ולספק מידע רלוונטי
על השינויים בבריאות המינית המתרחשים בעקבות
מחלת הסרטן  -הגורמים הפיזיולוגיים ,הפסיכולוגיים
והסוציאליים לשינויים; דרכי ההתמודדות עם השינויים;
התהליך שחווים בני /בנות הזוג; המשאבים שניתן
להיעזר בהם בקהילה ובבית החולים.
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מפגש בנושא "אינטימיות וזוגיות כחלק מהתמודדות
עם מחלת עם לנה קורץ ,אחות אונקולוגית ויועצת
מיניות באגודה למלחמה בסרטן ,נערך בחודש מאי,
בבית מעגן בבאר שבע .המפגש אורגן ע"י עו"ס רחל
אופיר.
ייעוץ מיני נייד מזה מספר חודשים מתקיים אחת
לחודש ייעוץ מיני בסניף האגודה למלחמה בסרטן
בחיפה .בחודש אוקטובר אמור להתחיל ייעוץ דומה
בסניף האגודה למלחמה בסרטן בבאר שבע .שירות זה,
כמובן ,אינו כרוך בתשלום ונועד לתת מענה למטופלים
הגרים בפריפריה .
ייעוץ מיני ע"י האגודה למלחמה בסרטן ניתן גם ברוסית,
עובדה המרחיבה את מעגל הנהנים מהשירות .
בנוסף ,הוקם פורום בנושא"אל תהס(ק)ס לשאול"
באתר האגודה למלחמה בסרטן .

המיוחדות שחווה ,בקשיים בהם נתקל ,בהתלבטויות,
בהנאה ובסיפוק שחווה .בנוסף ,ניתנו כלים להתמודדות
עם התכנים שעלו .ההדים החמים מהשטח מדגישים
את משמעותו הרבה של פרויקט חשוב זה .

סדנאות ופעילויות
לרווחת חולי הסרטן
פרויקט לאמנות במכונים האונקולוגיים
לקראת פורים יצרו מטופלים ,בהדרכת גב' מרב פולק,
מודלים צבעוניים  של ראשים ,בהתאם לרוח החג .
המשתתפים קישטו וצבעו את הראשים ונתנו ביטוי
יצירתי אישי לעולמם הפנימי בצבע ,ובמגוון חומרים .
פעילות זו נעשתה במסגרת חדר יצירה במכון האונקולוגי,
בבי"ח שיבא ,שהאגודה למלחמה בסרטן מפעילה .
במקום זה יכולים מטופלים ומלוויהם לקחת פסק זמן
מהטיפולים ולזרום למחוזות הדמיון והצירה.

פרויקט "אימפקט"
פרויקט "אימפקט" של האגודה למען החייל בריכוזה של
עו"ס דליה שטרן ,ממשיך את שנת פעילותו החמישית .
זהו פרויקט מתן מלגות ללוחמים שסיימו את שירותם
הצבאי תמורת שעות התנדבות בקהילה .סטודנטים רבים
מבקשים להתנדב במסגרת האגודה למלחמה בסרטן .
במהלך השנה האחרונה התנדבו  140סטודנטים ברחבי
הארץ ותרמו סכום כולל של  18,033שעות פעילות
לקהילת חולי הסרטן ובני משפחותיהם .
הסטודנטים פעלו במספר מסלולים :ליווי ותמיכה בילדים
חולי סרטן ,ליווי ותמיכה בילדים שלהם הורה או אח חולה
סרטן ,סיוע לאנשים בודדים ומבוגרים חולי סרטן ,סיוע
במחלקות ובמכונים האונקולוגיים בבתי החולים .לאורך כל
שנת הפעילות ,אחת לחודש לפחות ,קיים קשר אישי של
רכזת הפרויקט עם כל אחד מהסטודנטים ,כדי להעניק
להם הדרכה מקצועית ,ייעוץ ,ליווי ותמיכה .
בנוסף לקשר האישי עם הסטודנטים התקיימו במהלך
השנה שני מפגשים קבוצתיים בכל המחוזות של
האגודה  .מפגש ראשון נערך בתחילת שנת הפעילות
ההתנדבותית ,והוא התמקד באוריינטציה לפעילות .
המפגש השני נערך לקראת תום שנת הפעילות והוא
התמקד בהכנה לקראת הפרידה הצפויה מהילד /משפחה
/צוות .במפגשים הקבוצתיים ניתנה במה לכל סטודנט
לספר על אופי פעילותו ולשתף את הקבוצה בחוויות

יום כיף בלונה פארק ת"א
מח' האירועים בעיריית ת"א-יפו ממשיכה במסורת
רבת השנים לרווחת ילדים חולי סרטן  מרחבי הארץ
והעבירה לאגודה כ 800-כרטיסי כניסה ללונה פארק
בחול המועד פסח .

מפגש בנושא עיבוד אבל
בחודש פברואר התקיים באגודה למלחמה בסרטן,
בבית מטי ,מפגש בנושא ההתמודדות עם השכול בו
השתתפו עובדות סוציאליות מהמחלקות לאונקולוגית
ילדים מבתי החולים "שניידר"" ,שיבא"" ,עין כרם"" ,דנה",
"מאיר"" ,בני ציון" ו"העמק" .את הסדנה העבירה תמר
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גרנות ,עובדת סוציאלית מומחית בתחום ההתמודדות
עם האובדן .

פרויקט השלמת חומר נלמד
בסוף חודש יוני הסתיים הפרויקט לשנת  ,2009שבו
סטודנטים מסייעים למאות ילדים חולי סרטן ,הנעדרים
מבית הספר בשל מחלתם והטיפולים שעליהם לעבור .
לפי דיווחי הסטודנטים ,חלה התקדמות אצל הילדים
שלימדו .ויותר מכך ,ההשקעה בהם ובעתידם העניקה
להם ולבני משפחתם כוח להמשך ההתמודדות עם
המחלה .בחודש אוקטובר ,ייפתח שוב הפרויקט לשנת
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לשבוע ימים בכפר הילדים בפלורידה ,ארה"ב .במהלך
השהייה הילדים מבקרים בפארקים השונים ונהנים
מכניסה חינם למתקנים ומאטרקציות נוספות .הם
מקבלים מכונית לשימושם ובמידת הצורך מתלווה
אליהם מלווה דובר אנגלית .מדי שנה יוצאות כ20-
משפחות במסגרת זו.

פרויקט תיאטרון הכרכרה
דרך משחק ,כתיבת סיפור חיים והפעלות שונות מנסה
צוות התיאטרון להקל על הילדים בזמן הטיפולים ולסייע
בהתמודדות ובחזרה לשגרת החיים .הפרויקט מופעל
מתוך בית החולים הדסה עין כרם בירושלים ,בהנחיית
מר ארז משולם ,לרווחת כל הילדים באזור .

פרויקט "מחשב לכל ילד"
האגודה מעניקה במהלך כל שנת לימודים עשרות
מחשבים אישיים לילדים חולי סרטן ברחבי הארץ ,שאין
באפשרות משפחתם לרכוש עבורם .חלוקת המחשבים
מתבצעת מתוך כוונה לאפשר לילדים החולים לשחק,
ללמוד ולהיות בקשר עם חבריהם ומוריהם ,גם כאשר
הם מרותקים למיטת חוליים .מתחילת השנה חולקו
כ 50-מחשבים .

פרויקט "בוגרים צעירים  -יוצאים לחיים"  -הקבוצה
נולדה ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן בשל הצורך
לתת מענה לצרכים של צעירים בני עשרים-שלושים,
רווקים ורווקות ,שהחלימו ממחלת הסרטן .מתקיימים
מפגשים עם המתנדבים סביב הפעילויות וטיול בספינה
להולנד ,אחת לשנה .

הנופש השנתי המסורתי למשפחות שלהן ילד חולה
סרטן מתוכנן לסוכות תש"ע בקיבוץ שפיים .העובדות
הסוציאליות מכינות בימים אלה רשימה של המשפחות
שתשתתפנה .הנופש מאפשר למשפחה כולה מנוחה
משגרת המחלה ,הלחץ והטיפולים.

צליחת הכנרת  -כ 30-צעירים המחלימים מסרטן
צלחו בחודש יולי את הכנרת .הצעירים ,בני ,20-30
חברים בקבוצת "יוצאים לחיים" של האגודה למלחמה
בסרטן ובשיתוף עם חברי "רוח טובה" בנו רפסודות
ויחד חצו את הכנרת.
קבוצת "יוצאים לחיים" קמה באגודה למלחמה בסרטן
כקבוצת תמיכה לצעירים וצעירות ,שחלו בסרטן ויחד
מתמודדים עם היום-יום שאחרי היציאה מבתי החולים
ותהליך ההחלמה .הקבוצה מהווה את בסיס ההשראה,
הכוח והתמיכה החשובים כל כך בתהליך החזרה לחיים

פרויקט "תנו לילדים את העולם" ,לזכרה של מירי
שטרית ז"ל  -במסגרת הפרויקט האגודה ,בסיוע קרן
משפחת שטרית ,מממנת נסיעת משפחות שלהן
ילד חולה סרטן ,הנמצא בשלבי מחלה מתקדמים,
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"רגילים" של צעירים ,שהסרטן פגע בהם בתחילת חייהם
הבוגרים .בקיץ נפגשו חברי הקבוצה בחוף חוקוק למה
שהפך כבר חוויה מסורתית :בניית רפסודות בשילוב
ארוחה משותפת ושירה בציבור עד לשעות הקטנות
של הלילה .למחרת הם סיימו את בניית הרפסודות
וכשהרוח המערבית החלה לנשוב ,יצאו להפלגה לכיוון
חוף דוגית וצלחו את הכנרת .
שיט הרפסודה התאפשר באדיבות חברת "פרטנר
תקשורת" ,שעובדיה אף מתנדבים בתפעול האירוע.
הפעלת פורום תמיכה וזכויות באינטרנט  -פורום
תמיכה וזכויות נפתח באתר האגודה כחלק מהפורומים
החדשים .
יום סיכום פרויקטים של סטודנטים במכללת תל
חי  -במסגרת היום הזה מתקיימת ,זו השנה השלישית,
פעילות משותפת עם הקהילה בחוג לעבודה סוציאלית
במכללת תל חי .השנה עסקו הסטודנטים באיתור
מתנדבים פוטנציאלים לסניף של האגודה למלחמה
בסרטן בקרית שמונה .עם סיום האיתור ,יוכשרו
המתנדבים וישולבו במאגר המתנדבים העורכים ביקורי
בית ,מקדמים נושאים לגילוי מוקדם ,נותנים מענה
טלפוני לחולים ועוד .
פאנל זכויות חולי סרטן  -במסגרת שיתוף הפעולה
הפורה בין האגודה למלחמה בסרטן ובית מעגן באר
שבע ,נערך בחודש מרץ פאנל בנושא זכויות חולי סרטן .
במפגש השתתפו נציגי המוסד לביטוח לאומי בבאר
שבע ,המטפלים בכל הפניות של אזור הדרום .הם
השיבו לשאלות החולים שהשתתפו במפגש וסיפקו
להם מידע חשוב .
מפגשים חודשיים לחולות סרטן בדימונה  -מטרת
המפגשים לתת במה לנשים המתמודדות עם מחלת
הסרטן ולדון עימן על הקשיים ,על דרכי ההתמודדות
ועל אמצעי תמיכה שונים .המפגשים מתקיימים בסניף
האגודה למלחמה בסרטן בדימונה ,בראשות אברהם
אזרזר יו"ר הסניף ,הנותן את כל הסיוע הנדרש.

קבוצת תמיכה לגברים שרעייתם חלתה בסרטן
הוקמה ,לראשונה השנה.
קבוצת תמיכה לנשים צעירות וסרטן.
קבוצת תמיכה ל"בוגרים צעירים" .
קבוצת הורים שכולים לילדים בוגרים .
בנוסף ,פועלות בנתניה קבוצת תמיכה "נשים וסרטן"
והדרכת מתנדבים ,אחת לחודש.
מפגשי הדרכה מקצועיים בקהילה:
ביחידה להמשך טיפול  -מכבי שירותי בריאות ברמת גן,
במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,במרכז הרפואי
הדסה הר הצופים ועין כרם ,במרכז הרפואי שערי צדק,
במרכז הרפואי קפלן .
הדרכה של מתנדבי שח"ק ואימפקט באזור המרכז.

ימי עיון לחולים ולבני משפחותיהם
מחלקת שיקום מארגנת ימי עיון רבים ,המתמקדים
במגוון נושאים הקשורים למחלות הסרטן והשלכותיהן,
כגון :דרכי הטיפול ,תופעות לוואי והיבטים שונים ביחס
להתמודדות החולה ובני המשפחה עם המחלה.
מאות המשתתפים ,המשובים החיוביים והתגובות
החמות שאנו מקבלים בתום ימי העיון ממחישים את
חשיבותם ומחזקים את הצורך להמשיך לקיים מדי שנה  
ימי עיון לחולי הסרטן ולבני משפחותיהם.

כנסים ארציים של האגודה למלחמה
בסרטן:
יום עיון לחולי סרטן הערמונית ובני זוגם נערך
בסוף חודש ספטמבר  2008בכפר המכביה ברמת גן,
בהשתתפות כ 900-איש .את יום העיון הנחה פרופ'
יעקב רמון ,מנהל המחלקה האורולוגית במרכז הרפואי
ע"ש שיבא תל השומר .הנוכחים האזינו להרצאות על:
סרטן הערמונית  -מניעה ,אבחון וגורמי סיכון ,הטיפול
הכירורגי בחולי סרטן הערמונית ,טכנולוגיות עדכניות

קבוצות תמיכה לחולי סרטן
בבית מטי ,ע"ש מטילדה רקנאטי ז"ל ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,הוקמו מספר קבוצות
תמיכה:
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בטיפול בסרטן הערמונית ,עדכונים וחידושים בטיפול בחולי
סרטן הערמונית ,הטיפול הקרינתי בסרטן הערמונית,
טיפול תזונתי תומך בחולי סרטן הערמונית  ,התמודדות
עם תפקוד מיני לנוכח סרטן הערמונית .בסוף יום העיון
נערך פאנל מומחים לשאלות ותשובות .הרצו :ד"ר
אילן ליבוביץ ,פרופ' עופר נתיב ,ד"ר מנחם לאופר,
ד"ר אלי רוזנבאום ,ד"ר מרק ויגודה ,גב' לימור בן
חיים ,ליויה כסלו .פרופ' אבישי סלע ,מנהל המכון
האונקולוגי במרכז הרפואי אסף הרופא ,הנחה את
פאנל המומחים ,בו השתתפה נוסף על המרצים גם גב'
אמירה שטנגר ,אחות אונקולוגית מתאמת אורולוגיה .
יום העיון נערך באדיבות חב' נובארטיס אונקולוגיה
וחב' סאנופי-אוונטיס.
יום עיון לנשים צעירות (מתחת לגיל  )40שחלו
בסרטן השד התקיים בסוף חודש ספטמבר בבית
מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .את יום
העיון הנחתה ד"ר אלה עברון ,מנהלת שירות סרטן
השד במרכז הרפואי אסף הרופא .פתחה בברכה מירי
זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן .לאחר מכן נישאו
ההרצאות הבאות :חידושים ועדכונים בטיפול בסרטן
השד בצעירות" ,כי ממני באת" על הורות למתבגרים
והתמודדות עם סרטן ,שחזורי שד בגיל צעיר  -מגמות
וחידושים ,אופציות לשימור פוריות אצל חולות סרטן
השד ,סרטן השד ומיניות האישה  ,תורשה של סרטן
השד  -האם כדאי לדעת על כך בגיל צעיר? הרצו :ד"ר
בלה קאופמן ,ד"ר ענבר כהן ,ד"ר דין עד-אל ,ד"ר
פואד עזאם ,ד"ר ליאורה אברמוב וד"ר מיכל שגיא,
יום העיון נערך באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.
יום העיון "לחגוג את החיים" נערך בסוף חודש אוקטובר
בכפר המכביה ברמת גן ויועד לנשים המתמודדות עם
סרטן השד ,את יום העיון הנחתה ד"ר בלה קאופמן,
מנהלת יחידת השד במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל
השומר ובמסגרתו ניתנו למאות המשתתפות ההרצאות
הבאות :חידושים בטיפול בסרטן השד ,תופעות לוואי
מאוחרות של טיפולים ,החידושים בשחזורי השד ,פעילות
גופנית ותזונה ,בטיחות השימוש בצמחי מרפא ותוספי
תזונה ,זוגיות ,אינטימיות ומיניות  -להפוך את הבלתי
אפשרי לאפשרי .הרצו :ד"ר נעה אפרת (בן ברוך) ,ד"ר
נאוה זיגלמן-דניאלי ,ד"ר יואב ברנע ,ד"ר יוני ירום,
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ד"ר לי גולדשטיין וגב' גילה ברונר .בפאנל המומחים
השתתפו נוסף על המרצים הפיזיותרפיסטית ז'יל
ברכה וסיגל פרישמן ,מנהלת שירותי הרווחה הקלינית
במרכז הרפואי רבין .

לאחר ההרצאות ,נערכה הופעה ייחודית ומרגשת -
מתנדבות "יד להחלמה" ,יחד עם נשים שניצחו את
המחלה הצטרפו לרקדני תוכנית הטלוויזיה "רוקדים
עם כוכבים" במופע ריקוד .בסוף יום העיון נערך פאנל
מומחים לשאלות ותשובות .יום העיון נערך באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

"רוקדות את החיים"
נשים שהחלימו מסרטן השד
רוקדות עם כוכבים
במסגרת יום העיון לחגוג את החיים ,שקיימה האגודה
למלחמה בסרטן לנשים המחלימות ומתמודדות עם
סרטן השד נערכה בסוף הכנס הופעה מרגשת כאשר  
רקדנים מתוכנית הטלוויזיה "רוקדים עם כוכבים' ,דני
יוחטמן ודניס בלוצרקובסקי ,רקדו עם שתי נשים
שניצחו את סרטן השד ,אחת מהן היא אמו המאמצת
של דניס בלוצרקובסקי.
(הרחבה ותמונות בפרק "הסברה והדרכה").
הכנס הארצי של ארגון בעלי הסטומה בישראל נערך
בבית מטי בתחילת חודש נובמבר .הכנס נפתח בצפייה
בתערוכה ולאחר מכן ישבו המשתתפים סביב שולחנות
עגולים עם אחיות הסטומה והאזינו להרצאות על הגוף
והסטומה  -מאי שלמות אל השלמה ופיוס ,צרכנות נבונה
ברפואה משלימה ,עדכונים וחדשות ממערכת הבריאות
ומכנס אירופי של ארגוני בעלי סטומה ,שהתקיים בצ'כיה .
ליויה כסלו ,האחות ראשית באגודה למלחמה בסרטן,
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ערכה טקס הוקרה לגב' עליזה יפה ,האחות הראשית
של האגודה למלחמה בסרטן שפרשה לגימלאות .הרצו:
גב' אביבה אייזנברג ,ד"ר עופר כספי ,גב' יפית נאור
ומר מידד גיסין.
יום עיון לחולי סרטן הריאות נערך באמצע חודש
נובמבר בבית מטי .מחוץ לבית האגודה ,בדשא בכניסה,
הוקם מיצג ריאות ירוקות שהורכב ע"י המשתתפים .
את יום העיון הנחה פרופ' עופר מרימסקי ,מנהל
היחידה לאונקולוגיה של שלד ורקמה רכה ,במרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקע ובמהלכו ניתנו הרצאות
על עדכונים וחידושים בטיפול בסרטן הריאותPET CT ,
בסרטן הריאות ,הטיפול הכירורגי בסרטן הריאות ושיפור
איכות החיים לחולי סרטן הריאה .לאחר ההרצאות נערך
פאנל לשאלות ותשובות .הרצו :ד"ר מאיה גוטפריד,
פרופ' עינת אבן-ספיר ,ד"ר מאיה גיפס וד"ר אלון
בן נון .יום העיון נערך באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

מיצג "ריאות ירוקות"
כסמל של תקווה
במסגרת יום העיון לחולי סרטן הריאה הרכיבו המשתתפים
יחד פאזל ,ובו תמונה של ריאות ירוקות כסמל התקווה .
כל משתתף התבקש להניח חלק פאזל ממוספר על
משטח וכך הורכבה התמונה כולה .הפאזל הוצב במהלך
יום העיון באולם ההרצאות.

יוסי פרנקל ,מקרית מוצקין ,מסיים את הרכבת המיצג

יום עיון לנשים בריאות הנמצאות בסיכון לחלות
בסרטן השד והשחלות נערך בתחילת נובמבר בבית
מטי .את יום העיון הנחה פרופ' רפי קטן ,מנהל המכון
האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש שיבא  ,תל השומר ובמהלכו

האזינו המשתתפים להרצאות בנושאים הבאים :גורמי
סיכון ,מניעה וגילוי מוקדם ,עדכונים וחידושים בטיפול
בסרטן השד (כולל טיפול תרופתי מונע) ,גנטיקה,
משפחה וסרטן השד ,פעילות גופנית ותזונה ,גורמים
תזונתיים ,השמנה ומחלת הסרטן אצל נשים ,החיים
בצל נשאות גנטית .הרצו :ד"ר שולמית ריזל ,ד"ר
הדסה גולדברג ,ד"ר מיכל שגיא ,ד"ר איתי זיו ,גב'
פלורה לובין וד"ר פנינה מור .יום העיון נערך באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ .
יום עיון לחולי סרטן המעי הגס נערך בתחילת חודש
מרץ בכפר המכביה .מאות החולים האזינו להרצאות על:
גורמי סיכון ,מניעה ,גנטיקה ומנגנון התהוות המחלה,
הטיפול התרופתי העדכני בסרטן מעי גס מתקדם,
הטיפול המקומי בסרטן מעי גס מתקדם ,המלצות
לתזונה מתאימה בעת מחלה והרצאת העצמה בנושא
"ממשבר לצמיחה" .בסיום יום העיון התקיים פאנל
שאלות ותשובות .הרצו :פרופ' דן אדרקה ,ד"ר ברוך
ברנר ,ד"ר אילה הוברט ,גב' לימור בן חיים ,ד"ר
שירלי שפירא .בפאנל השתתפה ,נוסף על המרצים
מיום העיון ,גם גב' יהודית מנדל ,אחות מתאמת טיפול
סטומה בקהילה.
במסגרת יום העיון הועלה המיצג "שם" ע"י האמנית ענת
פלוקסמן ,שחלתה בסרטן המעי הגס (הרחבה בפרק
"הסברה והדרכה לציבור") .יום העיון נערך באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
יום עיון לחולים עם גידולים נוירואנדוקריניים נערך
בבית מטי בחודש אפריל .פרופ' דוד גרוס ,מתאם
המערך לטיפול בחולים עם גידולים נוירואנדוקריניים,
מרכז רפואי הדסה עין כרם ,הנחה את יום העיון במהלכו
האזינו הנוכחים להרצאות בנושאים הבאים :חולה עם
הגידול הנוירואנדוקריני  -אבחון ,טיפול וגנטיקה ,אופקים
חדשים בטיפול בחולים עם גידולים אנדוקריניים ,הטיפול
הניתוחי בגידולים אנדוקריניים ,התמודדות עם כאב כרוני,
זכויות ושירותים לחולים עם גידולים נוירואנדוקריניים .
בסיום יום העיון נערך פאנל שאלות ותשובות .הרצו:
פרופ' דוד גרוס ,ד"ר אשר שלמון ,פרופ' אברהם
צ'רניאק ,ד"ר איתי גור-אריה ,גב' אורית שפירא .יום
העיון נערך באדיבות חברת נוברטיס אונקולוגי.
יום עיון לחולים עם גידולי ראש-צוואר נערך בבית
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,בתחילת חודש
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מאי .ד"ר גדעון מהרשק ,מנהל השירות לגידולי ראש-
צוואר ,מרכז דוידוף ,מרכז רפואי רבין ,הנחה את יום העיון
במהלכו האזינו הנוכחים להרצאות על פתו-פיזיולוגיה
של גידולי ראש-צוואר ,חידושים ועדכונים בטיפול ובטיפול
הקרינתי בגידולי ראש-צוואר ,בריאות הפה של חולה
אונקולוגי ,שיקום הבליעה ,הדיבור והפקת הקול לאחר
טיפול בגידולי ראש-צוואר .הרצו :פרופ' דן פליס ,פרופ'
אברהפ קוטן ,ד"ר רפאל פפר ,פרופ' מרק לייטנר,
ד"ר שירי בן נאים וגב' פרידה קורנברוט.
בסוף יום העיון התקיים פאנל בו הועלו שאלות רבות
שעסקו בעקרונות הטיפול ובאפשרויות התפקוד מבחינת
הבליעה ,הדיבור ,השתלות שיניים וכו' .משאלוני המשוב
עלה כי היתה שביעות רצון מהנושאים ומהמרצים.
יום העיון התקיים באדיבות חברת מרק סרנו.
יום עיון לחולי לימפומות CLL ,ולוקמיות חריפות
נערך בסוף חודש מאי בכפר המכביה ,בהנחיית פרופ'
עופר שפילברג ,מנהל המערך ההמטולוגי ,מרכז
הסרטן ע"ש דוידוף ,מרכז רפואי רבין-בלינסון ,ויו"ר
האיגוד להמטולוגיה ולעירוי דם .לאחר התכנסות וכיבוד
האזינו הנוכחים להרצאות על :הטיפול ב CLL-ולוקמיות
חריפות ,הטיפול בלימפומות  -הווה ועתיד ,השתלת
לשד עצם :תקווה חדשה לחולים עם לימפומה וCLL-
וקו טיפולי נוסף לחולי לוקמיה ,הגישה לטיפול התומך
הכוללני בחולה המטו-אונקולוגי" ,ממשבר לצמיחה" .
בסיום יום העיון נערך פאנל שאלות ותשובות .הרצו:
פרופ' דינה בן יהודה ,ד"ר אברהם אביגדור ,ד"ר
צילה צוקרמן ,ד"ר דינה אטיאס וד"ר שירלי שפירא .
יום העיון נערך באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.
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יום עיון לחולות סרטן השחלות נערך בחודש יוני בבית
האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף החברה הישראלית
לגינקולוגיה אונקולוגית ,בראשות ד"ר עפר לביא ,מנהל
היחידה לגינקולוגיה אונקולוגית ,מרכז רפואי כרמל,
שהנחה את היום .עשרות משתתפות האזינו להרצאות
על פרספקטיבה של  30שנות טיפול בסרטן השחלות
וגם על החידושים בטיפול במחלה ,שיקום מיני בצל סרטן
השחלה ,תורשה וגנטיקה בסרטן השחלות ,הטיפולים
בדליפת שתן ,שילוב רפואה משלימה בטיפול האונקולוגי
בסרטן השחלות ,והיבטים פסיכו-סוציאליים בהתמודדות
נשים ובני משפחתן עם סרטן השחלות .
בסוף יום העיון התקיים פאנל מומחים לשאלות ותשובות .
הרצו :פרופ' עוזי בלר ,פרופ' עמי פישמן ,ד"ר מיכל
לוריא ,ד"ר יעקב קורח ,ד"ר ליאור לבנשטיין ,ד"ר
ערן בן אריה ועו"ס מיכל יזרעאלי .יום העיון התקיים
באדיבות החברות :ינסן סילאג ,GSK ,ולילי.
יום עיון לחולי סרטן הכליה וסרטן שלפוחית השתן
התקיים בתחילת חודש יולי ,ב"כפר המכביה" בהשתתפות
מאות חולים .פרופ' אבישי סלע ,מנהל המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי אסף הרופא ,הנחה את יום העיון במהלכו
האזינו הנוכחים להרצאות על עדכונים וחידושים בטיפול
בסרטן הכליה ובסרטן שלפוחית השתן ודרכי השתן,
טיפולים ניתוחיים למחלות אלו ,ועל החיים האינטימיים
בצל המחלה.
בסוף יום העיון התקיים פאנל מומחים לשאלות ותשובות .
הרצו :ד"ר וילמוש מרמרשטיין ,ד"ר אלי רוזנבאום,
ד"ר מיקי כהן וגב' ליויה כסלו.
יום העיון התקיים באדיבות חברת פייזר.
יום עיון בנושא גידול ראשוני בכבד נערך בחודש יוני
בבית האגודה למלחמה בסרטן .ד"ר אפרים אידילביץ,
מנהל היחידה לגידולי מערכת העיכול ,מרכז רפואי קפלן,
הנחה את יום העיון במהלכו האזינו הנוכחים להרצאות
על הפטומה  -ממחלת חשוכת מרפא לבעיה פתירה .
חשיבות הגילוי המוקדם ,טיפול כירורגי והשתלה בסרטן
הכבד ,טיפולים פולשניים באמצעות הדמיה בכבד וטיפול
אונקולוגי של הפטומות.
בסוף יום העיון התקיים פאנל מומחים .הרצו :פרופ' רן
אורן ,פרופ' איתן מור ,פרופ' אלן בלום וד"ר אפרים
אידילביץ.
יום העיון התקיים באדיבות חברת באייר שרינג
פארמה.
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כנסים אזוריים:
יום עיון בנושא לימפומה ולוקמיה לימפוציטית
כרונית ( - )CLLבסוף נובמבר  2008ערכה האגודה
למלחמה בסרטן במרכז הרפואי סורוקה באר שבע
יום עיון לחולי סרטן ובני משפחותיהם בנושא לימפומה
ולוקמיה לימפוציטית כרונית ( .)CLL
ביום העיון נערכו ההרצאות הבאות :לימפומה שאינה
הודג'קין ( )NHLוהטיפול בה ,לימפומה מסוג הודג'קין
והטיפול בה ,לוקמיה לימפוציטית כרונית ( ,)CLLמעבר
לכימותרפיה  /הטיפול התומך .בסוף היום נערך פאנל
לשאלות ותשובות .הרצו :ד"ר איתי לוי ,ד"ר אורי רוביו,
ד"ר יום טוב גל וד"ר ענת רבינוביץ .יום העיון נערך
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
יום עיון משותף למרכז הרפואי רמב"ם ולאגודה
למלחמה בסרטן  -בסוף חודש נובמבר נערך יום עיון
לחולי לימפומה ולוקמיה לימפוציטית כרונית ( )CLL
במרכז הרפואי רמב"ם בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן .ההרצאות ביום זה כללו את הנושאים הבאים:
מהי לימפומה וכיצד מטפלים בה? לימפומה מסוג
הודג'קין כמודל לטיפול חדשני CLL ,במאה ה,21-
השתלות מוח עצם בלימפומה ,תקווה חדשה לחולים
שמחלתם נשנתה ,טיפולים תומכים בחולי לימפומה.
בסוף היום נערך פאנל שאלות ותשובות .הרצו :ד"ר
עירית אביבי ,ד"ר אלדד דן ,ד"ר דינה אטיאס וד"ר
צילה צוקרמן .יום העיון נערך באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
יום עיון לחולי סרטן ובני משפחותיהם נערך בחודש
ינואר  2009במרכז נעמ"ת בחדרה .ביום העיון נכללו
הרצאות בנושאים כגון :חידושים בטיפולים ,אינטימיות
ומיניות בתקופת הטיפולים ,פעילות במכון האונקולוגי
ברמב"ם ,במסגרת פרויקט "צעדים לבריאות" מטעם
האגודה למלחמה בסרטן .הרצו :ד"ר אורית סופר ,גב'
נעמה שניצר ,וגב' לנה קורץ .מתנדבי הסניף ,בראשות
אילנה דותן ,נתנו יד להצלחת האירוע.
יום עיון לנשים חולות סרטן השד ובני משפחותיהן
התקיים בחודש פברואר  ,2009במתנ"ס ע"ש יגאל אלון
בצפת .הנוכחים האזינו להרצאות :בטיחות השימוש
בצמחי מרפא ובתוספי תזונה ,חידושים באבחון ובטיפול
סרטן השד ,חידושים בטיפול הכירורגי וכירורגיה פלסטית
בסרטן השד ,טיפול תומך לשיפור איכות החיים .בסיום

התנהל פאנל מומחים .הרצו :ד"ר לי גולדשטיין ,פרופ'
ג'מאל זידאן ,ד"ר איגור וקסמן ,וגב' אמירה אבזח .
יום העיון התקיים באדיבות חברת רוש.
בחודש פברואר נערך במלון גני מוריה בטבריה יום
עיון בו האזינו הנוכחים להרצאות על "עייפות והפרעות
שינה במהלך הטיפולים"" ,חידושים באבחון ובטיפולים
כירורגיים בסרטן השד" ו"ליצנות בשירות הרפואה" .מיכל
דהן ,מתנדבת הסניף ,סייעה בארגון האירוע.
יום עיון בנושא סרטן המעי הגס התקיים בתחילת
חודש יוני ,במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה .ד"ר אלכס
בני ,אחראי תחום מערכת העיכול ,הנחה את יום העיון,
במהלכו האזינו המשתתפים להרצאות בנושאים הבאים:
הגישה הניתוחית בסרטן המעי הגס ,להיות בריא -מהגילוי
המוקדם ועד מניעת החזרה של סרטן המעי הגס ,חידושים
בטיפול במחלה מתקדמת ,מחלת הסרטן והמערכת
המשפחתית -היבטים פסיכו-סוציאליים ,אינטימיות
ומיניות בתקופת הטיפולים .הרצו :ד"ר דניאל דואק,
ד"ר יקתרינה שולמן ,גב' נטע זיו ,עו"ס ליאורה
גרוסמן ,האחות אלהם בדראנה .יום העיון התקיים
באדיבות חברת רוש.
יום עיון בנושא סרטן המעי הגס נערך בתחילת חודש
יולי ב"מעגן" באר שבע ובו האזינו הנוכחים להרצאות על
דרכי המניעה של סרטן המעי הגס ,חידושים בטיפול,
טיפול בכאבים ובתסמינים אחרים .הרצו :פרופ' אלכס
פיש ,ד"ר אלכס גלוזמן ,ופרופ' פסח שוורצמן .יום
העיון התקיים באדיבות חברת מרק סרנו.
יום עיון בנושא גילוי מוקדם מציל חיים :על הטיפול
בסרטן השד בגליל העליון ,נערך בחודש יולי בבית חב"ד
בקרית שמונה .הרצה :ד"ר עמרם הדרי.
יום עיון לחולות סרטן השד נערך בחודש יולי במרכז
הרפואי רמב"ם בחיפה .לאחר התכנסות וברכות האזינו
הנוכחים להרצאות בנושאי "עקוב אחרי  -המעקב,
הגילוי והטיפול הכירורגי בסרטן השד ,גילוי מוקדם של
סרטן השד ע"י אמצעי ניתוח ,חידושים ועדכונים בטיפול
בסרטן השד ,ממחלה להחלמה ,להגשמת חלומות
ולמימוש עצמי באמצעות אימון אישי .יום העיון הסתיים
בפאנל שאלות ותשובות .הרצו :פרופ' אברהם קוטן,
ד"ר דן הרשקו ,ד"ר זהבה גלימידי ,ד"ר ג'אורג'טה
פריד וגב' ליאורה גרויסמן .את הפאנל הנחתה גב'
חנה זהר ,אחות מתאמת שד.
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מפגש בנושא חשיבות מודעות הגילוי המוקדם
של סרטן השד להצלת חיים נערך בחודש אוגוסט
במושב אביטל .הנוכחים האזינו להרצאות על הגישה
האבחונית והניתוחית הבסרטן השד ,ועל סרטן השד-
כיצד להפחית סיכונים ,תורשה וטיפולים .הרצו :ד"ר לב
קולטון וד"ר בלה קאופמן .

השתלמויות לאנשי מקצוע
ההשתלמויות המקצועיות הן חלק חשוב מפעילות
האגודה למלחמה בסרטן להכשרת אנשי מקצוע
בטיפול בחולי סרטן ובבני משפחותיהם .מדובר
בהכשרה ייעודית לתחום האונקולוגי שאינה ניתנת
במסגרת ההכשרה האוניברסיטאית .האגודה
למלחמה בסרטן היא מוסד מוכר ע"י משרד החינוך
לצורך גמול השתלמות.
יום עיון של האגודה לפסיכואונקולוגיה בנושא:
"הטיפול בחולה הסרטן הקשיש" ,נערך בסיוע קרן
לאה ואליהו ארבל ז"ל ,בבית מטי ,בתחילת נובמבר
 .2008המשתתפים האזינו להרצאות בנושאים הבאים:
מאפייני הטיפול הפסיכו-סוציאלי בחולי סרטן זקנים,
אונקולוגיה גריאטרית :האם חולי סרטן גריאטריים צריכים
לקבל טיפול שונה מצעירים בעלי אותן מחלות? ,לוחות
ושברי לוחות :הקשיש והחולה ביהדות ,להיות זקן ולהיות
חולה סרטן :סוגיות חוקיות ואתיות בטיפול בחולי סרטן,
טיפול רפואי בסוף החיים :מה רוצים החולים ומה חושבים
ועושים הרופאים .בסוף יום העיון נערך פאנל מומחים בו
הוצג מקרה ונערך דיון פורה בין המשתתפים .
דר' שלומית פרי ,יו"ר האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה
ומנהלת היחידה לפסיכואונקולוגיה ,במרכז "דוידוף"
ויועצת מתנדבת באגודה למלחמה בסרטן ,ארגנה
את יום העיון.
פורום עובדות סוציאליות מתאמות הטיפול בסרטן
השד  -מתכנס ארבע פעמים בשנה באגודה למלחמה
בסרטן .משתתפות בו גם העובדות הסוציאליות
המחוזיות.
חידוש מפגשי אחיות לקידום הבריאות המינית
של חולי סרטן  -בחודש דצמבר חודשו מפגשי קבוצת
העניין של אחיות אונקולוגיות לקידום הבריאות המינית
של חולי סרטן ,בהנחייתן של לנה קורץ וליויה כסלו .
במפגש הראשון השתתפו  22אחיות מיותר מעשרה
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מרכזים רפואיים .נושא המפגש היה בניית אבחנה
סיעודית לאחיות נאמנות הנושא .ההרצאה במפגש
הייתה בנושא מיניות האישה .
השתלמות לאחיות אונקולוגיות בנושא "היבטים
פסיכו סוציאליים בהתמודדות עם מחלת הסרטן",
בהנחיית פרופ' לאה ביידר (עשרה מפגשים).
השתלמות משולבת לעובדות סוציאליות ואחיות מתאמות
שד התקיימה באביב שעבר בהנחיית פרופ' לאה ביידר
וכללה שישה מפגשים .מטרת ההשתלמות :להעמיק
את שיתוף הפעולה בין האחיות והעו"סיות בבתי החולים
לרווחת החולות .ההשתלמות נערכה באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
השתלמות לעובדות סוציאליות מתחילות במחלקות
האונקולוגיות בהנחיית ד"ר שולמית פרי.

מפגשי קבוצות עניין לאחיות
קבוצת מתאמות השד
נמשכים מפגשי אחיות מתאמות בריאות השד ,אותם
מרכזת ליויה כסלו ,האחות הראשית של האגודה ,לשם
עדכון ידע ,שיתוף בבעיות ובהתנסויות בעבודה השוטפת
וייעוץ הדדי .בנוסף ,האחיות עובדות על מספר נושאים,
על פי העדפתן .שתי תתי קבוצות עבודה עורכות מחקרים
סיעודיים .האחד בנושא "תרומתן של אחיות מתאמות
בריאות השד לפי תפיסת המטופלות" .הסתיים שלב
כתיבת הצעת המחקר .המחקר השני בתחום בריאותן
המינית של הנשים נמצא בשלביו הראשונים.

קבוצת מתאמות סטומה
חודשו מפגשי מתאמות הסטומה בריכוזה של ליויה
כסלו ,בדומה לקבוצת מתאמות השד .לאחרונה התקיימו
שני מפגשים .הוחלט על תוכנית עבודה להמשך שנה
זו ולשנת  .2010

אחיות לקידום הבריאות המינית.
נמשכו מפגשי הקבוצה ,אותם מרכזת לנה קורץ,
יועצת האגודה בנושא .למפגשים הוזמנו מרצים אורחים
לעדכון ידע ,הועלו הצגות מקרה ,נעשו סימולציות והועלו
רעיונות לביצוע מחקר משותף  .
הוגשה בקשה להכליל תרופות לשיפור התפקוד המיני
לחולי סרטן הערמונית בסל הבריאות.
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כתיבה ועדכון חוברות האגודה
בנושאים הבאים:
הסתיימה כתיבת דף מידע על צנתרים מרכזיים ,בשיתוף
אמירה מורג ממרכז דוידוף במרכז הרפואי רבין .נכתבה
טיוטה בנושא כימותרפיה,בשיתוף עם דפנה אחיטוב
וברוריה יכיני .חוברת על בריאות מינית לגבר נמצאת
בשלבי עריכה ובדיקה ,וחוברת בנושא בריאות מינית
למגזר החרדי ,בשיתוף ד"ר אנה רובל ממרכז רפואי
הדסה ומכון פועה בירושלים ,נמצאת בשלבי כתיבה.

פעילויות ארגון בעלי סטומה
הפעילויות מרוכזות בידי ליויה כסלו ,סילביה אלשווילי
ומידד גיסין.
• "צעירים עם סטומה" .בשנה החולפת נערכו שלושה
מפגשים בבתיהם של חברי הקבוצה .יפית נאור ורן
רובינשטיין ,אשר הקימו את הקבוצה עם עליזה
יפה ,מרכזים כיום את פעילותה .
• אתר "צעירים עם סטומה" הוקם בחסות אתר
האגודה למלחמה בסרטן.

אחות אחראית של הוספיס בית .הסטודנטיות מתלוות
לביקורי בית ,משתתפות בישיבות צוות רב תחומיות
ובדיונים קליניים  .

סיכום פעילות במרכז התמיכה
"חזקים ביחד"
The Wellness Community

בית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים
מרכז "חזקים ביחד" ,ה ,Wellness Community-הינו
מרכז תמיכה לחולי סרטן ולבני משפחותיהם אשר
הוקם לפני כ 7-שנים על פי מודל אמריקאי ופועל
בבית מטי ,ע"ש מטילדה רקנאטי ז"ל ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים .המרכז מופעל על ידי
האגודה למלחמה בסרטן .
ביה"ס לעבודה סוציאלית וביה"ס למקצועות הבריאות
באוניברסיטת תל אביב נותנים חסות מקצועית
לפרויקטים ולפעילויות המחקר" .חזקים ביחד" משמש
בית בקהילה המציע לחולה ולבני משפחתו מגוון
פעילויות המסייעות בהתמודדות הנפשית עם המחלה
כהשלמה לטיפול הניתן על ידי המערכת הרפואית .
כל המפגשים לחולים ולבני משפחותיהם ניתנים ללא
תשלום .כיום משתתפים בפעילויות המרכז כ700-
חולים ובני משפחה.
ממגוון הפעילויות בעונה החולפת:
קבוצות תמיכה  -מחלת הסרטן הינה מסע אישי ,זוגי
ומשפחתי .קבוצות התמיכה מאפשרות הרחבת דרכי
ההתמודדות של החולה ומשפחתו .במרכז פועלות
קבוצות תמיכה לסיוע במגוון תחומים:
• קבוצות למחלות סרטן מגוונות  -קבוצה מעורבת
(גברים ונשים) המתמודדים עם הטיפול במחלה בד בבד
עם מגוון הרגשות ,כגון פחד מהישנות המחלה ,דימוי
גוף ,יחסים עם בני המשפחה והחזרה לשגרה.
• קבוצה לנשים צעירות עם מחלת סרטן נשית
 מתמקדת בבירור הרגשות המלווים את המחלהוההתמודדות עימה ,ההתמודדות עם בני המשפחה,
המערכת הרפואית ,מקום העבודה והחברים.

הדרכה קלינית לאחיות במסגרת
הוספיס בית
ליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה למלחמה בסרטן,
משמשת מדריכה קלינית בהוספיס בית לאחיות הלומדות
בקורסים על בסיסיים באונקולוגיה ,יחד עם שרי כהן,

• קבוצה להורים חולים לילדים בגיל בי"ס  -נותנת
מענה לשאלות של הורים המתמודדים עם מחלת
הסרטן .בקבוצה עולות שאלות ,כגון :מה לספר לילד
ואיך? איך ילדים מתמודדים עם מחלת ההורה? איך
נזהה סימני מצוקה?
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• קבוצה לבני משפחה  -מתמקדת בטכניקות
התמודדות של בני המשפחה המלווים את החולה .
הקבוצה עוסקת בנושאים כגון :שיתוף ,התגייסות,
מעורבות ,פתיחות בין בני זוג ועוד.

טיולים  -התקיימו שלושה טיולים למקומות שונים
בארץ :אזור זכרון יעקב ,אזור חדרה וקיסריה ואזור
ירושלים .שניים מהם היו טיולים מזמרים בליווי מדריך
עם אקורדיון.

• קבוצות לאובדן ושכול  -מתמקדות בתהליכי עיבוד
האבל על אדם יקר שנפטר ממחלת הסרטן ,הסתגלות
למציאות החדשה ומציאת איזון ומשמעות לחיים.

מפגשי קריאה  -נערכו שני מפגשי קריאה על סיפורים
של אידה פינק (סופרת שואה).

סדנאות  -במרכז פועלות סדנאות רבות בהן :תרפיה
בהבעה ויצירה ,בישול ,תזונה ואורח חיים בריא" ,ליצור
מגע עם הלב"" ,דרכים למציאת משמעות" ,קבוצות
אימון ,הומור וצחוק ,ציור ,צילום.
פעילויות גוף-נפש  -מתקיימות פעילויות במגוון
תחומים ,כגון :יוגה ,פלדנקרייז ,צ'י קונג ,פילאטיס  -
אימון השם דגש על חיזוק השרירים ,טיפוח היציבה,
שיווי המשקל ,גמישות ומתיחות .הוא משפר יכולת
תפקודית ,סיבולת כוח ושריר ומאזן גוף ונפש.
הרצאות  -מתקיימות שתיים-שלוש הרצאות בחודש
של "וולנס קפה" .התקיימו הרצאות במגוון נושאים,
כגון" :כלים בודהיסטים משפרי חיים -לא לבודהיסטים
בלבד"" ,דרכים למציאת משמעות"",על נתינה וקבלה",
"רחל ולאה"" ,תרבות וחולי ביפן העכשווית"" ,תרבות
השפע וצרכנות מול בעיות איכות הסביבה".

ספריה  -הספריה פתוחה להחלפת ספרים .ישנו מאגר
של ספרי קריאה מהשנים האחרונות.
קבוצת מתנדבים  -התגבשה קבוצת מתנדבים,
מהמשתתפים הוותיקים בוולנס ,שמטרתה לקדם את
המרכז במרפאות ובבתי החולים ע"י העברת עלונים
וחומרים .כדי שחולים נוספים יוכלו לדעת על הפעילויות
ולהשתתף בהן.
קבוצות תמיכה בקהילה  -בשנת  2008התקיימו
קבוצות ברמת אביב ,יפו ושכונת שפירא .התקיימה
סדרת פגישות עם שירותי הרווחה בת"א ,גבעתיים
ורמת גן ועם עו"סים אחראים על קופות החולים .
המטרה  -הפניית חולים למרכז ובניית תוכנית של
הרצאות ומפגשים במרפאות השונות בשיתוף עם
עו"סים של המרפאה בהדרכתנו.

סיכום פעילויות במרכז התמיכה
ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט,
בבית אולגה ואהרון רוזנפלד -
בבת גלים ,חיפה
במרכז הסיוע והתמיכה בחיפה ,מתקיימות פעילויות
במגוון נושאים ותחומים:
פעילויות גוף -נפש  -פעילויות קבועות המתקיימות
אחת לשבוע כיוגה ,ריקודי בטן ,פילאטיס ,צ'י-קונג,
פלדנקרייז וחוג אמנות שימושית .עם הרחבת הפעילויות
נוסף חוג פיסול בפימו בשעות אחה"צ.
הרצאות  -ניתנות הרצאות בנושאים רבים כגון :אימון
אישי "ממשבר לצמיחה" ,החיים האינטימיים בעקבות
מחלת הסרטן.
"קפה תרבות" מטרת הפעילות הינה העשרה ומסגרת
למפגש חברתי שאינו ממוקד במחלת הסרטן .ההרצאה
שפתחה את סדרת המפגשים עסקה ב"שמות משפחה
יהודיים לאורך ההיסטוריה" .
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"קבוצת בריאות"  -בה רכשו המשתתפים מיומנויות
גוף-נפש כגון מדיטציה ,תנועה ,דמיון מונחה ופעיל,
נשימות נכונות ,שימוש באמנויות ,צ'י-קונג ועוד.
שיתוף פעולה מבורך נרקם בין מרכז הסיוע והתמיכה
בחיפה והחוג לריפוי באמנויות (תואר שני) של אוניברסיטת
חיפה .סטודנטים מהחוג מתנסים במסגרת לימודי השדה
בטיפולים פרטניים הניתנים לחולים ו/או לבני משפחתם
בהדרכה של מרפאה באמנות מטעם האוניברסיטה.

סיכום פעילויות במרכז התמיכה
בעפולה Wellness Community
ע"ש רותי ורובל (שניידר)
קבוצות תמיכה  -לחולי סרטן ,בהנחיית עובדות
סוציאליות בתחום האונקולוגי ,פעם בשבועיים .קבוצת
התמיכה מהווה כלי טיפולי יעיל ,המשפר את מנגנוני
ההתמודדות וההסתגלות במצבי דחק .הקבוצה מאפשרת
לחוות שותפות עם אנשים המתמודדים עם נושאים
דומים הקשורים למצב בריאותי .
סדנאות  -חוג יוגה ,תרפיה במוזיקה ,תרפיה באומנות  ,
שילוב בישול בטיפול  -תרפיה בבישול ,חוג תיאטרון
בובות ,סדנת קערות טיבטיות ,ריקודי בטן  -מחול
מזרחי ,שילוב אמנויות",על אמנות".

טיולים  -השנה התקיימו טיולים בירושלים ,במסגרתם
סיירו המשתתפים בשכונות ,בכותל ,בשוק ובטיילת ארמון
הנציב ואף נערך להם שיעור יוגה .סיור נוסף היה במושב
שדמות דבורה במהלכו התקיים ביקור ב"דבורת התבור"
בו היו שותפים לבבחירת מלכת היופי של הדבורים ,למדו
איך מגיע הדבש לביתנו וקיבלו הדרכה על "דרך המשי"
 איך יוצרים בד משי (מהתולעת עד הבגד).הרצאות  -בנושאים שונים כגון :פרחי בך ,כאב ,בטיחות
בשימוש בתוספי תזונה וצמחי מרפא ,איך להתמודד
עם כאבים.
"שעת קפה"  -פעם בשבוע יושבים בנחת ,שותים
תה/קפה ,מתכבדים בכיבוד קל ומשוחחים באווירה
נעימה על כל נושא שרוצים .מדי פעם מצטרפים נציגים
ממקומות שונים (מהאגודה למלחמה בסרטן ,מביטוח
לאומי ,מנחי קבוצות וכד') מספרים על פעילותם ועונים
לשאלות.
"יש לי עצה קטנה" ,מחברת עצות וטיפים .המחברת
נוצרה ב"שעת קפה" ,תוך כדי שיחות וסיפורים על
מה שעובר על המשתתפים והתמודדותם עם מצבים
מסוימים ,עלה הצורך להעלות על הכתב את העצות
הקטנות והטיפים שניתנו .מדי פעם לוקח/ת משתתף/ת
את החוברת ומוסיף/פה בה כמה עצות טובות ,או
מתכון טעים ובריא.
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הוספיס בית  -טיפול ביתי תומך
שירות הוספיס בית הוקם ע"י האגודה למלחמה בסרטן
בשנת 1989במטרה לתת מענה לחולים שמחלתם נמצאת
בשלב מתקדם והם מעוניינים להישאר בבתיהם .בדרך
זו מאפשר השירות איכות חיים טובה יותר לחולים .
את השירות מפעיל צוות בין-תחומי ,המיומן בהתמודדות
עם בעיות מורכבות הנובעות מהמחלה עצמה ומהטיפולים
בה .צוות טיפול ביתי תומך כולל אחיות אונקולוגיות,
רופאים ועובדת סוציאלית ,בראשות שרי כהן ,אחות
אחראית ,ומנהל רפואי ,ד"ר אלכסנדר ולר .
הטיפול זמין  24שעות ביממה 365 ,יום בשנה .השירות
מופעל ע"י האגודה למלחמה בסרטן כשירות לחולי
הסרטן ובני משפחותיהם .מאז  2006חלה עלייה של
כ 60-אחוז במספר הפונים .
השירות מספק לחולים הקלה בתופעות הלוואי הכרוכות
במחלה ,כגון כאבים ,בחילות ,הקאות ,עצירות ,הפרעות
בשינה ,וכן מסייע להם ולבני משפחותיהם בקשיי
ההתמודדות ,הפיזיים והנפשיים ,עם המחלה וכן עם
תחושות של חרדה ,חוסר אונים ועוד.
האחיות תומכות בחולה ובמשפחתו ע"י מתן ייעוץ
והדרכה שוטפים לגבי הטיפול ,הקשור למצב הפיזי
והרגשי של החולה .האחיות עורכות ביקורי בית יזומים
ועל פי קריאת החולה ומשפחתו .האחיות זמינות 24
שעות ביממה ,כולל שבתות וחגים  .
הרופאים עורכים ביקורי בית עם האחיות ,כדי להעריך
את מצב החולה ולהחליט בנוגע לטיפול המתאים ביותר
עבורו בתופעות הנובעות מהמחלה .
עובדת סוציאלית מסייעת במתן תמיכה רגשית ובעזרה
בשעת משבר לחולה ולבני משפחתו .היא מיידעת את
החולה ומשפחתו בדבר הזכויות הסוציאליות המגיעות
להם על פי החוק ומסייעת במימושן .מתווכת בין
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החולה והמשפחה לגורמים מטפלים נוספים במסגרת
הקהילה .
השירות פועל ממשרדי "הוספיס בית" ,הממוקמים
בהוספיס בבית פרידמן ,במרכז הרפואי שיבא ,שגם
הוא הוקם בסיוע האגודה למלחמה בסרטן .השירות
נותן מענה למטופלים המתגוררים במרכז ,במרחק
של עד  30ק"מ מב"ח תל השומר  .הטיפול מתאים
גם לחולים המקבלים טיפול אונקולוגי פעיל ,סובלים
מתסמינים קשים וזקוקים לאיזון .
הפנייה לקבלת השירות היא באמצעות רופאים ,אחיות
ועובדים סוציאליים בבתי החולים או בקהילה ,המכירים
את החולה ומשפחתו .
הצוות הבין תחומי נפגש מדי שבוע לישיבת צוות,
במהלכה מתקיים דיון בנושאים הקשורים למטופלים
ולהמשך הטיפול .כמן כן ,בישיבות הצוות ניתנות הרצאות
ע"י המנהל הרפואי ,ד"ר ולר ,ומרצים נוספים בנושאי
הטיפול התומך .במסגרת הוספיס בית גם מתקיימת
הדרכה קלינית לאחיות ,ואנשי הצוות משתתפים בימי
עיון ובקורסים ,ומתעדכנים בנושאים הקשורים לטיפול
התומך  .כמו כן ,ההוספיס נבחר להעביר הדרכה מעשית
ועיונית לסטודנטים שנה ב' בפקולטה לרפואה ע"ש
סאקלר ,באוניברסיטת ת"א.
מאוגוסט  2008עד יולי  2009טופלו במסגרת הוספיס
בית  261חולים ,שהופנו מכל קופות החולים.

•
•
•
•

הוספיס בית מציע לחולים:
הדרכה וייעוץ
מענה  24שעות
ביקורי בית
תמיכה נפשית לחולה ולבני משפחתו
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המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור
מעון קלור הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן (בשנת
 )1976בעזרת תרומתו הנדיבה של סר צ'ארלס קלור
ז"ל .הבית ממוקם בגבעתיים ,צמוד לבית האגודה
למלחמה בסרטן ,בית מטי ,במבנה המוקף גינה
מטופחת ומופעל על ידי האגודה למלחמה בסרטן .
בשנים האחרונות עבר בניין המעון שיפוץ כללי לרווחת
המטופלים השוהים בו ,בסיוע קרן קלור .המעון קולט
חולי סרטן ,המקבלים טיפולים במכונים האונקולוגיים
של בתי החולים הגדולים באזור המרכז .במעון ניתן
לטפל בארבעים חולים בו-זמנית.
הצוות המטפל במעון קלור כולל אחיות אונקולוגיה
מוסמכות ,בראשותה של רומא לוריא ,שיש להן ניסיון
ויכולת לסייע במגוון רחב של בעיות בתחום הסיעודי-
האונקולוגי .האחיות מקיימות קשר רצוף עם הרופאים
המטפלים במכונים האונקולוגיים ומטפלות בכל התופעות
הנגרמות עקב הטיפולים .
לצוות הסיעודי ניסיון רב בטיפול בחולים ,שמצבם מחייב
השגחה מקצועית ,ובהתמודדות עם תופעות הלוואי של
הטיפול הכימי או הקרינתי ,ועם מחלות רקע שונות .
בנוסף ,פועל במקום צוות מטבח ,המבשל מדי יום
ארוחות חמות ,כאשר התפריט נקבע על פי צרכיו של
כל חולה ,וצוות חדרניות הדואג לניקיון ולסידור החדרים,
ומעניק אווירה ביתית וחמה לשוהים במעון.

• הסעות יומיומיות לטיפולים בבתי החולים וחזרה
למעון ,בליווי מתנדבים מיומנים.
• מגוון רחב של פעילויות פנאי :התעמלות ,מלאכת
יד ,סיור בעיר בליווי מתנדב ,קוסמטיקה ,עמדת
אינטרנט.
• הרצאות וקבוצות תמיכה בהשתתפות מנחים
מקצועיים.
בנוסף ,המטופלים נהנים מהאווירה ומהמאפיינים של
חגי ישראל .כך למשל בחנוכה הגיעו למעון מתנדבים
מ"מבני עקיבא'' ת"א ,בית חב"ד גבעתיים ו"שכן טוב"
ת"א חילקו למטופלים סופגניות ,תרומת מאפיית "בית
הצבי" מבני ברק  והדליקו איתם נרות; בט"ו בשבט
השוהים במקום נהנו מפירות יבשים ובפורים הם קראו
במגילה וקיבלו משלוח מנות .
בחודש יולי התקיימה במעון סדנה של "להיראות טוב,
להרגיש טוב יותר" ,במהלכה הגיעו למקום קוסמטיקאיות
וספרים וטיפלו בפניהן ובשיערן של המטופלות .חולים
מוזמנים גם להשתתף בפעילויות המגוונות של מרכז
התמיכה "חזקים ביחד" הנמצא בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן ,צמוד למעון .

מאוגוסט  2008ועד סוף חודש יולי  2009טופלו
במעון  678חולים ,רובם מתגוררים במרחק רב
מהמרכז שבו הם מטופלים.
מעון קלור מציע:
• שהייה של חמישה ימים בשבוע ,מיום א' בבוקר עד
יום ה' בצהריים .בסופי שבוע המעון סגור.
• חדרים מרווחים ,אותם חולקים שני מטופלים .בחדרים
יש שירותים צמודים ,מיזוג אוויר ומערכת תקשורת
אחות-חולה.
• חדר תרבות ,חדרי טלוויזיה ,חדר אמנות ועבודת יד.
• שלוש ארוחות ביום ,הכוללות מזון טרי ומגוון,
המבושל במקום ומותאם לצרכים הדיאטטיים של
המטופלים.
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ימי עיון וכנסים מקצועיים
כנס היובל של ארגון ה( AACR-הארגון האמריקאי
לחקר הסרטן) ,בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן
בנושא" :מהמעבדה למרפאה ברפואת הסרטן".
בתחילת נובמבר התקיים במרכז הקונגרסים בירושלים
כנס היובל של ה ,AACR-בראשותה של ד"ר מרגרט
פוטי הנמרצת ,בשיתוף עם האגודה למלחמה בסרטן,
בנושא "מהמעבדה למרפאה ברפואת הסרטן"  .
ארגון ה AACR-הוא מהיוקרתיים בעולם בתחומו ,וקיום
כנס היובל שלו בישראל מבטא תמיכה בישראל והכרה
בחשיבות תרומתה למחקר בתחום הסרטן.
כ 300-המשתתפים בכנס ,בהם אונקולוגים ,המטולוגים,
כירורגים אונקולוגים וחוקרים מישראל ומהעולם ,האזינו
להרצאות במגוון רחב של נושאים :ניסויים קליניים,
אסטרטגיות בפיתוח תרופות ,רכיבים ביולוגיים בטיפול
בסרטן ,טיפולים מתקדמים בסוגי סרטן שונים ,תגובות
גידולים לטיפול כימי ,נושאים אימונולוגיים שונים הקשורים
בסרטן ,אנגיוגנזיס וסביבת המיקרו של הגידולים ,תגובות
בין תאיות ,פאנל פתוח בנושא "אתגרים בחקר הסרטן
בישראל" ,עקרונות הטיפול בסרטן השד ,איתור מכניזם
שיוכל לסייע בהערכת סיכון ואבחון מוקדם של סרטן
הריאה ,הדמיה מולקולרית בזמן אמת ,טיפול קליני
בסרטן השחלה וסרטן השד ,הדמיית ביומרקרים חדשה
באונקולוגיה ,סרטן ואפיגנטיקה .

הכנס למניעה ולאיתור מוקדם של מחלות
ממאירות :חידושים ומחלוקות
בחודש נובמבר  2008התקיים בכפר המכבייה הכנס
המשותף לאיגודי רופאי בריאות הציבור ,רופאי המשפחה
והאונקולוגים .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
נשאה דברים בפתיחת הכנס .
בכנס התנהלו מושבים בנושאי מניעת סרטן ,בריאות
הציבור וכן בנושאים המצויים במחלוקת :איתור מוקדם
של סרטן המעי הגס וחיסון למניעה של סרטן צוואר
הרחם .במהלך הכנס תיארה ד"ר שוורצמן ,רופאת
משפחה ממחוז ת"א של שב"ס ,כיצד הצליחו באמצעות
ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן ,לבטל
לחלוטין את פערי ההיענות לבדיקה בין נשים מאזורים
של פריפריה חברתית לנשים מסטטוס סוציו-אקונומי
גבוה .

כנסים של החברה הישראלית למחלות שד
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בסוף נובמבר נערך יום עיון של החברה הישראלית למחלות
שד בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן.
את יום העיון פתח בברכות פרופ' ראובן אורדע ,יו"ר
החברה למחלות שד ,ולאחר מכן נערך דיון בנושא "טיפול
יתר OVER TREATMENT,בסרטן שד (או מתי לא)".
ניתנו הרצאות נוספות על ההיבט הכירורגי ,על ההיבט
הסיסטמי ועל ההיבט הקרינתי; מקום ה MRI-באבחנה
ובטיפול ב ;DCIS-נקודת מבט הרדיולוג; נקודת מבט
הכירורג; נקודת מבט הפתולוג .בהמשך הוצג מקרה
ונערך דיון עם המשתתפים.
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בחודש פברואר התקיים בבית האגודה ,יום עיון נוסף
של החברה הישראלית למחלות שד .במהלכו התנהל
מיני סימפוזיון בנושא :גידולים פפילאריים בהיבט כירורגי,
רדיולוגי ופתולוגי ,ןכן נשמעו הרצאות על עדכונים
מכנס בסן-אנטוניו ,ה MRI-בסרטן השד :יותר מדי או
פחות מדי?.

יום עיון של החברה הישראלית לכירורגיה
אונקולוגית ואיגוד הכירורגים

במרכז הרפואי רמב"ם ,מהווה גם דוגמה לקליטה
מוצלחת בישראל :לאחר קריירה של כירורג בכיר בברה"מ
לשעבר ,הוא נאלץ להתחיל את דרכו בארץ כמתדלק
בתחנת בנזין ושומר באתר בנייה .עם זאת ,תוך זמן
קצר ולמרות כל הקשיים האישיים ,הוא עמד בבחינות
הרישוי של משרד הבריאות והמועצה המקצועית של
ההסתדרות הרפואית והתקבל לעבודה במחלקה
האונקולוגית במרכז הרפואי רמב"ם.

בסוף נובמבר נערך בבית מטי יום עיון של החברה
הישראלית לכירורגיה אונקולוגית ואיגוד הכירורגים,
שעסק בנושא "תגובה מלאה לאחר טיפול ניאואדג'וונטי
 לנתח?" תוך התמקדות בסרטן הוושט ,בסרטן הכבדבסרטן הרקטום ובסרטן השד .
בסיום יום העיון הוצגו מקרים לדיון.

בבית החולים הגיע ד"ר ברנשטיין להישגים מרשימים .
הוא עוסק בתחום הרדיותרפיה (הקרנות) ובפיתוח תחום
הברכיתרפיה (קרינה ממקור פנימי) ותרם רבות לפיתוח
בקרת האיכות ברדיותרפיה .לאחרונה ניסח קווים מנחים
בתכנון טיפול תלת ממדי של גידולי הקיבה .עבודתו
תפורסם בקרוב כקווים מנחים של האיגוד האירופי
למחקר וטיפול בסרטן (.)EORTC

פורום לחולי MDS
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן

מפגשי החוג לאורולוגיה אונקולוגית

בתחילת ינואר ,התקיים במלון דיוויד אינטרקונטיננטל
בת"א ,פורום לחולי  MDSובני משפחותיהם ,בהנחיית
פרופ' משה מיטלמן .המפגש היה פתוח לחולים
בתסמונת המיאלודיספלסטית ( Myelodysplastic
 ,)Syndrome, MDSלבני משפחה ולמתעניינים ,ובמהלכו
נישאו הרצאות על המחלה ,נערך דיון על הבעיות וניתנה
במה לשאלות ותשובות .המפגש נערך בחסות הקרן
העולמית ל,)International MDS Foundation( MDS -
האיגוד הישראלי להמטולוגיה ועירויי דם ,והאגודה
למלחמה בסרטן.

כנס

ISCORT

בחודש ינואר התקיים הכנס השנתי השמיני של האיגוד
הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה  .ISCORT -
בכנס נדונו נושאים מגוונים מכל קצות הקשת של
האונקולוגיה תוך שימת דגש על היבטים קליניים וכן
מחקריים עדכניים ,שיש להם השלכות על קבלת
החלטות קליניות ועל הגישה הכוללנית בטיפול בחולה .
גב' מירי זיו ,נשאה דברים בערב הפתיחה והעניקה את
פרס המתמחה המצטיין לד"ר צבי ברנשטיין מהמרכז
הרפואי רמב"ם על תרומתו ,מסירותו ומקצועיותו בתחום
האונקולוגיה.
ד"ר ברנשטיין ,העובד  16שנה במחלקה האונקולוגית

בחודש ינואר התקיים בבית מטי מפגש של החוג
האורו-אונקולוגי שעסק בנושא :גידולי שלפוחית השתן .
ההרצאות עסקו בנושאים הבאים :סרטן שלפוחית
שטחי  - HIGH RISK -הגדרות ,אבחנה ואופציות טיפול;
הערכה טרום ניתוחית של סרטן שלפוחית חודרני -
 STAGINGמעבר ל ;CT-כימותרפיה פרי-אופרטיבית
לסרטן שלפוחית חודרני  -מתי ,כמה ולמי; הטיפול
האופטימלי בסרטן השלפוחית החודרני; שחזור מערכת
השתן התחתונה לאחר כריתה רדיקלית של השלפוחית .
בהמשך הוצגו מקרים לדיון .המפגש נערך באדיבות
חברת "אבוט".
בסוף חודש יולי התקיים מפגש נוסף של החוג האורו-
אונקולוגי שעסק בנושא" :גידולי מערכת מאספת
עליונה" .
ההרצאות עסקו בנושאים הבאים :אפידמיולוגיה  -אבחנה
והערכה טרום ניתוחית של גידולי מערכת התוספת
העליונה ,טיפול כירורגי משמר בגידולי מערכת מאספת
עליונה ,טיפול משלים לאחר כריתה אנדוסקופית של
גידולי מערכת מאספת עליונה ,תוצאות אונקולוגיות של
טיפול כירורגי משמר בגידולי מערכת מאספת עליונה וכן
הצגת מקרים והצגת הצעות למחקרים פרוספקטיביים .
המפגש נערך באדיבות החברות "אבוט" ו"מדיקל
אנטרפרייז".
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הEORTC-

כנס היסוד של החברה הישראלית לחקר הסרטן

פגישת קבוצת הרדיותרפיה של

בחודש פברואר התקיים באוניברסיטת ת"א כנס היסוד
של החברה לחקר הסרטן ,בחסות האגודה למלחמה
בסרטן .בכנס נטלו חלק כ 600-חוקרים ורופאים והרצו
כ 18-מדענים מן השורה הראשונה של חוקרי הסרטן
בישראל ,כמו גם נשיאת החברה האירופית לחקר הסרטן,
גב' אן-ליס בורסן דל .בנוסף ,הוצגו כ 120-עבודות
מחקר במתכונת של פוסטרים מדעיים.
האגודה סייעה במימון השתתפותם של סטודנטים
ובתמיכה לוגיסטית בארגון הכנס.

בחודש מאי התקיים בחיפה מפגש של קבוצת הרדיותרפיה
של ה EORTC -שיוחד לדימוי המולקולרי באונקולוגיה
קרינתית ,בהשתתפות מרצים מהארץ ומחו"ל .לכינוס
הגיעו כ 280-משתתפים :אונקולוגים ,אנשי רפואה
גרעינית ,רופאים מדיסיפלינות אחרות ,פיזיקאים,
טכנאים ואחיות .

המפגש הצפוני השנתי באונקולוגיית
ילדים
בחודש מרץ נערך בטכניון בחיפה הכינוס השנתי
באונקולוגיית ילדים ,שהוקדש לנושא "מחקרים קליניים
בילדים" .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
נשאה דברים במושב הפתיחה .
בהמשך ניתנו הרצאות על :מאפיינים והשלכות על ילדים
חולי סרטן המשתתפים במחקרים קליניים בסרטן בפאזה
ראשונה; הצגת מקרה :הדילמה של השתתפות ילדים
חולי סרטן במחקרים קליניים; הצורך בקיום מחקרים
רנדומליים פרוספקטיביים לטכנולוגיות קרינה חדשות;
היבטים אתיים במחקרים קליניים שבהם משתתפים
ילדים; פיתוח פרוטוקול טיפול לילדים שהגידול הסרטני
אצלם עמיד לטיפולים או על רקע נטייה גנטית.

כנס בנושא סרטן המעי הגס
בחודש אפריל נערך בבית מטי כנס של האיגוד הישראלי
לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד והחוג למחלות ממאירות
של דרכי העיכול בראשותו של פרופ' ירון ניב ,ועסק
בנושא "סרטן המעי הגס יכול להימנע" .בכנס נישאו
הרצאות עלthe colonic capsule, CD24 - a marker for :
CRC, new technologies, preparation for colonoscopy,
the small polyp," excellent colonoscopy" and the CORI
.data base

בסיום הכנס נערך דיון על נתוני קולונוסקופיה
בישראל.
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בחודש יוני נערך בבית מטי יום עיון בנושא עדכונים בטיפול
פליאטיבי .ההרצאות שנשמעו ביום העיון" :חזקים ביחד",
מרכז תמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם  -מה חדש
אצלנו?; טיפול תומך במחלת פרקינסון מתקדמת;
לוגותרפיה כתפיסת עולם וככלי טיפולי בעבודה עם
חולים כרוניים.

כינוס להדמיה של השד
בסוף חודש יוני התקיים במלון שרתון פלאזה ירושלים
קורס בנושא :עדכונים בדימות השד ,2009-ביוזמתם של
פרופ' מייקל לינבר ,מומחה לרדיולוגיה מאוניברסיטת
ניו-מקסיקו ופרופ' רייצ'ל ברם ,מומחית לרדיולוגיה
ממרכז רפואי ג'ורג' וושינגטון בארה"ב .מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה ,נשאה דברי ברכה.
הקורס היה מיועד לעוסקים באבחון ובניהול הטיפול
בחולי סרטן השד בכלל ,ולרדיולוגים טכנאים העוסקים
בדימות השד בפרט .במסגרת הקורס התקיימה סדנה
ייחודית לטכנאים ,כאשר הדרכתם נעשתה על המכשור
בניידת הממוגרפיה "מיכל" של האגודה.

יום מחקר הסרטן השני
של האגודה למלחמה בסרטן
ב 8-ביולי ציינה האגודה למלחמה בסרטן ,בפעם
השנייה ,את יום המחקר ,שהוא פרי יוזמתו של פרופ'
יוסף ירדן ,יו"ר ועדת המחקר של האגודה .כ120 -
חוקרי סרטן מכל רחבי הארץ השתתפו ביום זה בו
הציגו חוקרים ישראלים מגוון מחקרים שנערכו במימון
האגודה למלחמה בסרטן (הרחבה על ההרצאות ביום
זה בפרק "מחקר").

דין וחשבון 2009

הדרכה מקצועית
•

•

•
•

•

עידוד השתתפות מחלקות אונקולוגיות במחקרים
קליניים של ה - EORTC -לאור העובדה שנתונים
מדויקים ומסקנות ראויות מתקבלים ממחקרים
הנעשים בהיקפים גדולים ,האגודה מעודדת השתתפות
של מרכזים בארץ במחקרים קליניים בינלאומיים,
הנעשים בחסות ה( EORTC-ארגון אירופי העוסק
במחקר ובטיפול בסרטן) .
כזרוע של פרויקט גדול ,חלות על המרכזים המשתתפים
במחקרים הקליניים ביקורת ובקרת איכות ברמה
גבוהה .פרופ' א .קוטן הינו חבר ועדת ההיגוי של
קבוצת רדיותרפיה ב .EORTC-גם השנה ,האגודה
ממשיכה לתמוך בהשתתפות המחלקות האונקולוגיות
בקבוצת הרדיותרפיה של ה EROTC-במטרה לעודד
את השתתפותן במחקרים קליניים כלל אירופיים .
האגודה תומכת בהשתתפות תלמידי מחקר ומתמחים
בכינוס השנתי של המרכז לחקר הביולוגיה של
הסרטן.
האגודה מממנת רכישה של ספרות מקצועית וכתבי
עת מדעיים למכונים האונקולוגיים במרכזים הרפואיים
ברחבי הארץ .בזכות פרויקט זה ,עומד לרשות אנשי
המקצוע המידע החדש והמעודכן ביותר .כמו כן ,עומד
לרשות אנשי המקצוע מרכז המידע של האגודה,
בו ניתן לערוך חיפוש במאגרי מידע בינלאומיים
ממוחשבים.
בבית מטי של האגודה למלחמה בסרטן מתקיימים
בשנה יותר מ 1,000-מפגשים להדרכת צוותים
רב-מקצועיים ,כמו גם למפגשי תמיכה  והדרכה
לחולים ולבני משפחותיהם.

פרויקט קליני
האגודה ממשיכה להעניק מענקים לביצוע פרויקט
מחקר בסיסי ,או קליני ,למתמחים באונקולוגיה,
במסגרת המכונים האונקולוגיים ,כדי לעודד פעילות
מחקרית במחלקה.
מקבלי המלגות לשנה זו הם:
• ד"ר אירנה לזרב ,המרכז הרפואי סורוקה ,להשתלמות
בתחום סרטן השד בבוסטון ,ארה"ב בחודש יולי
.2009

•
•

•
•
•

ד"ר רוית גבע ,המרכז הרפואי תל אביב ,להשתלמות
באוניברסיטת אוקספורד ,אנגליה.
ד"ר אופיר מורג ,ד"ר שני פאלוך ,ד"ר איריס גלוק,
המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר( ,בהמשך למחקרו
של ד"ר יעקב לורנס) במסגרת פרויקט קליני בנושא:
"אפידמיולוגיה של סרטן הערמונית" (ראו מסגרת).
ד"ר ריינס-כרמל רנת ,המרכז הרפואי שערי צדק,
פרויקט מחקרי הבודק טיפול ממוקד במודל של גידול
שחלה הומני ,ע"י הכוונת ליזוזומים לקולטן לפולט  .
ד"ר דוד גפן ,המרכז הרפואי סורוקה ,פרויקט קליני
בנושא" :בדיקות אונקוטייפ על החלטות קליניות".
ד"ר אלונה זר ,המרכז הרפואי רבין-מכון דוידוף,
פרויקט קליני בנושאPro-malignancy chemokines :
in breast cancer: Regulation by genetic and signaling
.determinants

מענקי נסיעה להשתלמויות ארוכות
• ד"ר נתנאל אברהם הורוביץ ,המכון להמטולוגיה
והשתלות מח עצם ,מרכז רפואי רמב"ם נסיעה
ל Post doc research fellowship -בנושא" :קשרי גומלין
בין מרכיבי מערכת הקרישה וגידולים סרטניים",
שתתקיים בסינסינטי אוהיו ,ארה"ב לתקופה שבין
.1.5.08-1.5.11
• ד"ר צבי ואקנין ,מחלקת נשים ,מרכז רפואי
אסף הרופא נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא:
גינקואונקולוגיה שתתקיים במונטריאול ,קנדה
לתקופה שבין .1.7.08-30.6.11
• קטיה ווסקובוניק ,מכון פתולוגי ,מרכז רפואי בני
ציון נסיעה ללימודים בSchool of Cytotechnology -
לתקופה שבין אוגוסט  - 2008אוגוסט  2009בלוס-
אנג'לס ,קליפורניה.
• ד"ר דניאלה כץ ,מח' אונקולוגית ,מרכז רפואי
הדסה עין כרם נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
גידולי סרקומה ב M.D. Anderson-טקסס ,ארה"ב
לתקופה שבין ספטמבר  - 2008אוגוסט .2010
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פרס למחקר שקיבל מהאגודה מילגה במסגרת
פרויקט קליני :סוכרת וסינדרום מטאבולי
מפחיתים סיכון לסרטן הערמונית
יותר מ 400-ישראלים מתים כל שנה מסרטן הערמונית ,ואצל כ 2,200-ישראלים
מאובחנת המחלה מדי שנה .על פי הנתונים בארה"ב ,כ 11%-מהאוכלוסייה
המבוגרת בארה"ב סובלת מסוכרת ו 22%-מאוכלוסיה זו סובלת מסינדרום
מטבולי (קבוצה של גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם).
ישנם מספר קריטריונים :מידת היקף המותניים ,לחץ דם מעל  135על ,85
רמה גבוהה של סוכר בדם לאחר צום של  8שעות  ,100 -כמות נמוכה של
כולסטרול טוב ( .)HDLדי שיימצאו שלושה מהקריטריונים הללו והאדם ייחשב
בעל תסמונת מטבולית .זו נפוצה בעיקר בקרב בני  .60-50כ 40%-מהאנשים
בגיל הזה מאובחנים כסובלים מהתסמונת.
במחקר שנערך במרכז הרפואי שיבא ,וזכה בפרס היוקרתי של איגוד ,ASCO
בדקו חוקרים ,בראשות ד"ר יעקב לורנס ,את הקשר בין המחלות .המחקר
התאפשר באמצעות מלגת מחקר של האגודה למלחמה בסרטן .במסגרת
המחקר עקבו החוקרים אחרי כ 13,000-איש הסובלים ממחלת לב לאורך
 12שנה והצליבו את הנתונים עם רישום סרטן הלאומי של משרד הבריאות
הישראלי .מתוצאות המחקר עולה כי סוכרת או סינדרום מטאבולי מפחיתים
סיכון לסרטן הערמונית .
ד"ר לורנס" :המחקר  -פרי שיתוף פעולה בין חוקרי המשנה ד"ר אופיר מורג
מהמכון האונקולוגי בשיבא ,הסטטיסטיקאית ד"ר ולנטינה בויקו מהעמותה
הישראלית למנע התקפי לב שליד המכון לחקר הלב ע"ש נויפלד בתל-השומר
והאגודה למלחמה בסרטן  -מהווה דוגמה למחקר איכותי וזוכה להערכה
בין לאומית".
"מדובר במחקר ראשוני שתוצאותיו מעניינות" ,מסבירה ד"ר מורג" ,בהמשך
העבודה המחקרית נרצה לבדוק את הקשר בין כל אחד ממאפייני הסינדרום
המטבולי לסרטן הערמונית .לתוצאות יכולות להיות השלכות על דרכי פעולה
רפואיים בעתיד ,ואולי לגלות אמצעים למניעת סרטן הערמונית".
ד"ר לורנס זכה ב MERIT AWARD -מטעם האיגוד האונקולוגי האמריקאי ()ASCO
על המחקר וקיבל הכרה על כך בכנס השנתי של הארגון באורלנדו פלורידה .מדובר
בכינוס ,בהשתתפות כ 25,000-אונקולוגים מרחבי העולם.
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן" :מדובר בכבוד גדול
לחוקרים ,למרכז הרפואי שיבא ולאגודה למלחמה בסרטן ,שגאה על חלקה
במחקר ,ופועלת לקידום חקר מחלות הסרטן ומניעתן בישראל".
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• ד"ר אהוד מילר ,מח' לכירורגיה פלסטית ,מרכז
רפואי ת"א ע"ש סוראסקי נסיעה להשתלמות
ארוכה בניתוחי מוס לתקופה שבין 30.1.10 - 15.1.09
בהולנד.
• ד"ר הלנה מרטינז דה מורנטין ,מח' עור ,המרכז
הרפואי תל אביב מענק למילגת לימודים בקורס
הבינלאומי  לדרמוסקופיה .
• מירון תקווה ,מח' לרדיותרפיה ,מרכז רפואי
רמב"ם נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא טיפול תומך
בחולי סרטן במצב מתקדם באוניברסיטת נוטינגהם
באנגליה לתקופה שבין ספטמבר  - 2008ספטמבר
.2009
• ד"ר עינת שלום-פז ,מח' נשים ויולדות ,מרכז
רפואי הלל יפה נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
שימור פוריות במונטריאול ,קנדה לתקופה שבין
אוגוסט  - 2008אוגוסט .2010
• ד"ר יהודית חבר קראוס ,מכון פתולוגי ,מרכז רפואי
העמק עפולה נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
כווית שמש כגורם להתפתחות מלנומה בניו-יורק,
ארה"ב לתקופה שבין .1.10.08-31.3.09
• ד"ר שני פאלוך-שמעון ,מערך אונקולוגי ,מרכז
רפואי שיבא לימודי תואר שני באפידמיולוגיה שיתקיימו
בהתכתבות עם אוניברסיטת לונדון החל מאוקטובר
.2008
• ד"ר אברג'ל אברהם ,מח' א.א.ג .המרכז הרפואי
תל-אביב נסיעה להשתלמות ארוכה  בנושא כירורגיה
אנדוסקופית אונקולוגית של בסיס הגולגולת ,כירורגיה
אנדוסקופית אונקולוגית של הלרינקס וניתוחי גרון
משמרים אונקולוגיים ,בביה"ח אדולף רוטשילד בפריז,
צרפת בין התאריכים .1.5.09-30.4.10
• ד"ר אלמוג בני ,יחידה להפריה חוץ גופית ,המרכז
הרפואי תל-אביב נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
אנדוקרינולוגיה של הפריון ושימור פריון במונטריאול,
קנדה בין התאריכים .8.2008-8.2010
• ד"ר גבריאל חיים ,מחלקת א.א.ג .מרכז רפואי
אסף הרופא נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
ניתוחי סרטן ראש וצוואר במלבורן ,אוסטרליה בין
התאריכים .9.09-9.10
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• ד"ר קוניאבסקי גנאדי ,מח' לכירורגיה כללית
ואונקולוגית ,מרכז רפואי שיבא נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא כירורגיה וחקר גידולים של המערכת
האנדוקרינית בבולטימור ,מרילנד ארה"ב בין התאריכים
.26.1.09-31.1.10
• ד"ר ניר יצחק ,כירורגית א' ,מרכז רפואי הדסה
נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא כירורגיה אונקולוגית
בממוריאל סלואן קטרינג בניו-יורק ,ארה"ב לתקופה
שבין .1.7.09-30.6.10

הזמנת מרצה אורח
• ביוזמתה של ד"ר סיגל סדצקי ,מנהלת היחידה
לאפידמיולוגיה של סרטן וקרינה ,המרכז הרפואי
שיבא ,הוזמנה ד"ר ז'יל סוזן ברנהולץ-סלואן
מאוניברסיטת קליבלנד ,אוהיו ארה"ב לסייע בביצוע  
אנליזה סטטיסטית בנושא "הקשר בין נשאות
מוטציות בגן  ATMלבין התפתחות גידולים המושרים
ע"י קרינה" .כמו כן היא הרצתה בנושאUsing genetic :
?ancestry estimates in cancer epidemiology studies
בתאריכים  17-20במאי .2009
• ביוזמתו של ד"ר טומס שפיצר ,יו"ר האיגוד לכירורגיה
ואונקולוגיה של הראש והצוואר ,הוזמן פרופ' ר .גילברט
מטורונטו קנדה ,להרצות בכנס החברה הישראלית
לכירורגיה ואונקולוגיה של הראש והצוואר במלון כנען
ספא בצפת ,ב 6-8-בנובמבר .2008

השלישי בדרמוסקופיה שהתקיים ב6-7.12.08-
באווניו ,איירפורט סיטי.
• ביוזמתם של פרופ' פסח שורצמן וד"ר דורון
גרפינקל ,האגודה הישראלית לטיפול תומך ,הוזמנה
ד"ר לורן שיובה ,מנהלת המח' לכאב וטיפול
פליאטיבי ,בי"ח מטרופוליטן ,ניו-יורק ארה"ב להרצות
בכנס השנתי ה 14-של עמותת תמיכה שהתקיים
ב( 4.2.09 -בשל מבצע "עופרת יצוקה" ,המרצה לא
הגיעה).
• ביוזמתה של פרופ' מרים בן-הרוש ,יו"ר האיגוד
להמטו-אונקולוגיה ילדים ,הוזמן ד"ר ג'פרי ס .דום,
אונקולוג ילדים מוושינגטון ,להרצות בכינוס השנתי
של האיגוד הישראלי להמטולוגיה-אונקולוגיה ילדים
שהתקיים ב 23-25-באפריל  2009במושב רמות
ברמת הגולן.
• ביוזמת פרופ' מרים בן-הרוש ,מנהלת המח'
להמטו-אונקולוגיה ילדים בי"ח רמב"ם הוזמנה ד"ר
בריגיט ווידמן מ ,NCI-בטסדה ארה"ב ,להרצות בכנס
השנתי באונקולוגית ילדים בצפון הארץ שהתקיים
ב 3-במרץ .2009
• ביוזמת פרופ' שלמה ולפיש ,יו"ר החברה הישראלית
לכירורגיה של הקולון והרקטום ,הוזמן פרופ' תומס
סקריקה מצ'כיה להרצות בכנס השנתי של החברה
הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום שהתקיים
ב 11-12-בספטמבר .2008

• ביוזמתו של ד"ר רן בליצר ,איגוד רופאי בריאות הציבור,
הוזמן פרופ' פול ברנדט ראוף ,דיקן ביה"ס לבריאות
הציבור באוניברסיטת שיקגו ,ארה"ב ,להרצות בכנס
מניעה ואיתור מוקדם של מחלות ממאירות  -חידושים
ומחלוקות ,ב 24.11.08-בכפר-המכביה.

• ביוזמתה של ד"ר מיירה שפירא ,החוג לדימות השד,
הוזמן פרופ' וורנר קייזר מגרמניה להרצות בקורס
תהודה מגנטית של השד שנערך בחודש פברואר
.2009

• ביוזמתו של ד"ר רון אפלבוים ,מכון אונקולוגי מרכז
רפואי רמב"ם ,הוזמנו שני מרצים אורחים ,ד"ר וו.
בודך מדיסלדורף ,גרמניה וד"ר ד .עזריה ממרכז
הסרטן שבמונופליה ,צרפת ,להרצות בכנס האונקולוגי
השנתי ה 11-בצפון הארץ בפברואר ( 2009בשל
מבצע "עופרת יצוקה" ,הכנס לא התקיים).

• ביוזמת פרופ' אברהם קוטן ,מנהל המכון האונקולוגי,
מרכז רפואי רמב"ם ,הוזמנו שני מרצים אורחים,
פרופ' פרי גריסבי מאוניברסיטת וושינגטון ,ארה"ב
ופרופ' ריק וואהל מארה"ב ,לפגישת קבוצת הרדיותרפיה
של ה EORTC-בחיפה בין התאריכים  14-15במאי
.2009

• ביוזמתו של ד"ר ניר נתנזון ,מנהל מרפאת נגעים
פיגמנטריים ,מרכז רפואי שיבא ,הוזמן ד"ר הרולד
רבינוביץ מפלורידה ,ארה"ב להרצות בקורס הישראלי

• ביוזמתם של פרופ' שלמה קונסטנטיני
ופרופ' שאול הראל הוזמן פרופ' פרידריך א .בופ
מאוניברסיטת טנסי ,ארה"ב להרצות בכנס הבינלאומי
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הרביעי  -אופקים חדשים בנוירולוגיה ,נוירוכירורגיה
ונוירופיברומטוזיס של הילד בין התאריכים 16-19
במרץ  ,2009במלון ישרוטל רויאל ביץ' ,אילת.
• ביוזמת פרופ' ירון ניב ,מנהל המערך לגסטרואנטרולוגיה,
מרכז רפואי רבין ,הוזמן פרופ' דויד ליברמן מפורטלנד,
ארה"ב להרצות בכנס החוג למחלות ממאירות של
דרכי העיכול ב 30.4.09 -באולם סוזי בבית האגודה
למלחמה בסרטן.

תמיכה בכנסים מקצועיים
• לבקשת ד"ר רוברטו איינבינדר ,ניתן סיוע לכנס
הסדנאות השנתי השישי למניעת תחלואה
ותמותה מסרטן ע"ש ד"ר אריקה הראל ,שנערך
ב.11.5.09-
• לבקשת פרופ' עדית בן ברוך ,ניתן סיוע לכנס המרכז
לחקר הביולוגיה של הסרטן בין התאריכים 7-9.5.09
במלון "אסיינדה ביער" ,מעלות .
• לבקשת ד"ר מונל רורליך ,מזכיר האיגוד לרפואה
תעסוקתית ,ניתן סיוע במימון סדנאות למניעת
עישון במסגרת הכנס השנתי של האגוד לרפואה
תעסוקתית שהתקיים בחודש מאי  .2009

מענקים לנסיעות לכנסים
ולהשתלמויות בחו"ל
• פרופ' ביקלס יעקב ,מח' אורתופדית אונקולוגית,
המרכז הרפואי תל אביב סיוע בנסיעה להשתלמות
בנושא חידושים באורתופדיה אונקולוגית בין התאריכים  
 1.6.09-30.9.09בקליפורניה ,ארה"ב.
• בלייך יעל ,הוספיס גליל עליון סיוע בנסיעה
להשתלמות מתקדמת למומחיות בסיעוד אונקולוגי
בפורטוגל ,בין התאריכים  .20.3.09-27.3.09

• ד"ר חצובי יששכר ,מח' כירורגית א' מרכז רפואי
קפלן סיוע בנסיעה להשתלמות בתחום ניתוחי סרטן
השד  -טכניקות וגישות טיפוליות חדשות  במילנו,
איטליה ,לתקופה שבין .1.2.09-30.4.09
• טרנטיאב מרינה ,מח' לרדיותרפיה ,מרכז רפואי
הדסה עין-כרם סיוע בנסיעה לקורס  IGRTאשר
מאורגן ע"י  ESTROבחודש דצמבר  2008בבריסל,
בלגיה.
• יהל ענת ,מח' אונקולוגית ילדים ,מרכז שניידר
לרפואת ילדים סיוע בנסיעה לקורס בנושא השתלות
מח עצם בילדים באיטליה בחודש יוני .2009
* כהן גניה ,מכון אונקולוגי ,מרכז רפואי קפלן סיוע
בנסיעה לכנס פליאטיבי אירופי  EAPC -בוינה ,אוסטריה
בחודש מאי .2009
• כהן רבקה ,מכון המטולוגי ,מרכז רפואי רמב"ם
סיוע בנסיעה לכנס  EBMTבנושא טיפול בתא לחץ
למצבים של שלפוחית מדממת לאחר השתלות
בשבדיה ,בחודש מרץ .2009
• ליבוביץ ירון ,מכון אונקולוגי ,מרכז רפואי סורוקה
סיוע בנסיעה לקורס  IMRTבמילנו ,איטליה בחודש
מאי .2009
• ליבנה ג'סיקה ,אשפוז יום מכון אונקולוגי ,מרכז
רפואי שיבא סיוע בנסיעה להשתלמות בבי"ח
אונקולוגי לילדים בממפיס טנסי ארה"ב בחודש מאי
.2009
• ד"ר מצייבסקי דיאנה ,מח' אונקולוגית המרכז
הרפואי תל אביב סיוע בנסיעה להשתלמות בנושא
טיפול קרינתי מתקדם בסרטן השד במישיגן ,ארה"ב
בחודש דצמבר .2008

• הר-ציון ליטל ,מח' להשתלות מח-עצם ,מרכז
שניידר לרפואת ילדים סיוע בנסיעה לכנס EBMT
בשבדיה בנושא טיפול בתא לחץ למצבים של שלפוחית
מדממת לאחר השתלות ,בחודש מרץ .2009

• ד"ר מריאלה תמר ברנשטיין ,מח' אורתופדית,
מרכז רפואי הדסה עין כרם נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא גידולים בביה"ח ריצולי בולוניה ,איטליה
בין התאריכים .2.2.09-30.4.09

• ד"ר וולף עדו ,מכון אונקולוגי ,מרכז רפואי שיבא
סיוע בנסיעה לכנס  AACRבדנוור קולורדו ,ארה"ב
בנושא תפקיד ההורמון קלוטו כמעכב שגשוג תאי
סרטן הלבלב ,בחודש אפריל .2009

• ד"ר סמיונוב ולנטינה ,הוספיס בית ,מחוז דרום
באר-שבע סיוע בנסיעה להשתלמות בנושא רפואה
פליאטיבית וטיפול בכאב אצל חולים אונקולוגים
בגרמניה ,בחודשים מאי-יוני .2009
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• ד"ר אוריאלי-שובל שמחה ,מח' המטולוגית,
מרכז רפואי הדסה הר-הצופים סיוע בנסיעה לכנס
בינלאומי בסרטן בחודש יוני  2009בביג'ין ,סין.
• ד"ר קובל סבטלנה ,מכון אונקולוגי ,מרכז רפואי
אסף הרופא סיוע בנסיעה למפגש EORTC GU GROUP
בנושא גידולים אורולוגיים ברומא ,איטליה בחודש מאי
.2009
• קאסם בדארנה ,מנהל עמותת אל-תאג' סיוע
בנסיעה לכנס העולמי בטיפול תומך ברומא ,איטליה
בחודש נובמבר .2008

כנסים בינלאומיים
• לבקשת ד"ר יוסי אלקלעי ניתן סיוע לכנס העולמי
ה 12-בנושא סרטן העור ,שנערך במאי השנה
בישראל.

מלגות קיץ
האגודה ממשיכה בפרויקט מלגות קיץ לסטודנטים
לרפואה במסגרת המכונים האונקולוגיים .מקבלי
המלגות לשנה זו הם:
• שרה אבו-גאנם לעבודת קיץ במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי סורוקה ,באר שבע .
• גלי יעקובזון לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי סורוקה ,באר שבע.
• נור מפרע לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם ,חיפה  .
• קרין אביטן לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם ,חיפה .
• יסמין אבו-גנאם לעבודת קיץ במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי שיבא ,תל השומר

מלגות קיץ  -וינה אוסטריה
ארגון הבריאות העולמי ה ,WHO-מארגן זו השנה ה,13-
בחסות ארגון הסרטן הבינלאומי ה ,UICC -קורס בינלאומי
לסטודנטים לרפואה בתחום האונקולוגיה .הקורס מתקיים
באוניברסיטת גרונינגן ,בהולנד ולחילופין בוינה ,ונמשך
שבועיים .בקורס נלמדים נושאים הקשורים ללימודי
האונקולוגיה ,תוך שימת דגש על עקרונות המניעה,
האבחון המוקדם והטיפול הפליאטיבי .האגודה מייחסת
חשיבות רבה למעורבות הרופאים בתחומים אלה ,ולכן
הוחלט להעניק גם השנה שתי מילגות לסטודנטים
לרפואה ,במוסדות ההשכלה בארץ ,כדי שיוכלו להשתתף
בקורס זה בוינה ,אוסטריה.
השנה זכו במילגות:
• ליאת צברגל  -הטכניון ,חיפה
• אוהד גליק  -אוניברסיטת תל אביב

פרסים
האגודה למלחמה בסרטן העניקה גם השנה פרסים
שנתיים לרופאים/ות ולאחים/ות המטפלים בחולי סרטן
תוך גילוי מקצועיות והצטיינות ביחסי אנוש .בחירת
הזוכים נעשית על ידי האיגודים המקצועיים הרלוונטיים,
והפרס מוענק בכינוס השנתי של האיגוד.
להלן שמות הזוכים בפרסי האגודה לשנת :2009
• האיגוד להמטו-אונקולוגיה ילדים:
פרס המתמחה המצטיין הוענק ל:
ד"ר גד קמפינו ,המרכז הרפואי שיבא
• האיגוד האונקולוגי:
פרס המתמחה המצטיין הוענק ל:
ד"ר צבי ברנשטיין ,המרכז הרפואי רמב"ם .
ראו הרחבה בפרק "הסברה והדרכה".

• חגי ליגומסקי לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי שיבא ,תל השומר

• העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל:
פרס לפיתוח השירות לקבוצות חולי סרטן הוענק ל:
גב' בלה אליגולשוילי ,שירותי בריאות כללית מחוז
מרכז

• אלברט גרינשפון לעבודת קיץ במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי הדסה ,עין כרם

• פרס לקידום הסיעוד באמצעות מחקר הוענק ל:
גב' ענת פלס בורץ ,מרכז שניידר לרפואת ילדים.

• דנה בוכבוט לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי תל אביב
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כינוסים ואירועים בינלאומיים
כנס מחקר בסיעוד באוסטריה
בכנס שהתקיים בוינה ,בספטמבר  ,2008בנושא מחקר
בסיעוד ,הציגה ליויה כסלו ,האחות הראשית במחלקת
שיקום ורווחה ,את עבודת התיזה שלה בנושא שקרים
לבנים שמספרים זה לזה בני זוג ,שאחד מהם חולה
בסרטן במצב מתקדם והיא עוררה עניין רב .אחד הנושאים
שנידונו במסגרת כנס זה היה שיטות מחקר בסיעוד,
תוך דגש על  ,Mix Methodologyמתודולוגיה המשלבת
שיטות מחקר כמותיות עם איכותניות  .

סדנה למרכזי מידע בגרמניה
נירה תמוז ,מנהלת מרכז המידע של האגודה ,השתתפה
בחודש פברואר בסדנה בת יומיים אותה אירח מרכז
למחקר הסרטן בהיידלברג ,גרמניה .נושא הסדנה:
"מרכזי המידע לסרטן באירופה היום  -סדרי עדיפויות
ואתגרים" ,והשתתפו בה נציגים ממרכזי מידע ב20 -
מדינות באירופה.
ביום הראשון הרצו המשתתפים על ניסיונם ,הישגיהם
והאתגרים העומדים בפניהם ,ונירה תמוז הציגה את
עבודת המרכז באגודה למלחמה בסרטן .ביום השני
נערך דיון פתוח לגבי שיתוף פעולה אפשרי בין המרכזים
כדי להעשיר ולפתח את שירותי המידע לפונים .הוקמו
קבוצות עבודה בנושאים השונים כדי לפתח ולהשיג
את מטרות הסדנה .

כינוס ארגון הבריאות העולמי ה:14-
טבק או בריאות?
במרץ  ,2009התקיים במומבאי ,הודו ,כנס ארגון הבריאות
העולמי ה 14-בנושא המלחמה בטבק בהשתתפות נציגי
למעלה מ 100-מדינות בעולם .רבקה פרייליך-זלצר,
מנהלת הסברה והדרכה ודוברת האגודה למלחמה בסרטן,
השתתפה בכנס מטעם האגודה למלחמה בסרטן .
עשרות הרצאות ומחקרים הוצגו במהלך חמשת ימי
הכנס במטרה לבנות תמונה רחבה יותר ,עולמית ,של
המלחמה בטבק ולהביא לצמצום התחלואה והתמותה
מהמחלה.
החוקר ריצ'ארד פיטו מבריטניה הציג נתונים קשים,
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לפיהם אם עד שנת  2050המדיניות בעולם לא תשתנה,
יגיע מספר המתים ברחבי העולם מנזקי הטבק בלבד,
ליותר מ 300-מיליון בני אדם .חוקרים מגרמניה ומלבנון
הדגימו את נזקי הנרגילה והשפעתה על בריאות
האוכלוסיה והרגלי העישון .ברברה זולטי מארגון הבריאות
העולמי העבירה סדנה מרתקת לבניית מסעות הסברה
אפקטיביים ועוד.
מדינת ישראל חתומה על ה - FCTC-תוכנית מסגרת
לפיקוח על הטבק שנכתבה על ידי ארגון הבריאות
העולמי ,ובה פירוט של המהלכים הנדרשים על מנת
לצמצם באופן משמעותי את נזקי הטבק .ניתן לומר
כי החקיקה בישראל מתקדמת באופן יחסי לשכנינו
מעבר לגבול ולחלק מהמדינות המתפתחות ,אך הדרך
עוד ארוכה בחקיקה ובעיקר באכיפה על מנת להגיע
ליעדי ה .FCTC-
איאן גריי,מנהל מדיניות במרכז לבריאות סביבתית
בלונדון ,תיאר בהרצאתו את תהליך ההכנה היסודי של
אנגליה לכניסת החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים .
על ידי התארגנות נכונה במשך חודשים מראש ,מינוי
פקחים ייעודיים ,מסעות הסברה ממשלתיים  -הצליחה
המדינה להוביל יישום מלא של החוק ביום אחד .
ההצהרה שנעלה את הכנס קראה למנהיגי העולם כולו
להתגייס למטרה וליישם את סעיפי האמנה.
Reach to Recovery

הכנס ה 15-של
באוסטרליה

בחודש מאי נערך בבריסבין ,אוסטרליה ,הכנס הבינלאומי
לסרטן השד ,שעסק ביחסי הגומלין בין הארגון ,המתנדבות
והחולות המצטרפות למעגל ,תחת הכותרת " one
 ."journey-many peopleמטעם האגודה למלחמה בסרטן
השתתפו בכנס מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,ועליזה דולב,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה .כל אחד משלושת ימי
הכנס התמקד בנושא הקשור להתמודדות עם המחלה:
היום הראשון עסק ברובו במחלימות ,היום השני בבניית
היכולת להקים ולשמר מסגרות לקידום הטיפול והמחקר,
והיום השלישי  -בתמיכה הדדית.
פרופ' אנט סטנטון מארה"ב התמקדה בהרחבת המוקד
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להתערבות בתחום הפסיכוסוציאלי בתקופה שלאחר
הטיפולים ,והדגישה היבטים הקשורים לאיכות החיים
של המחלימות .פרופ' סטנטון תיארה מחקר שהקיף
 48,000נשים ,לאורך  30שנה ,ועקב אחר ההתמודדות
של חולות ויכולתן למצוא את הכוח לכך .

בצבעים קודרים את המצב העגום בארצה ובארצות
שכנות באפריקה .דבריה לוו בממצאים מחקריים שנערכו
באפריקה ,ועיקרם :שרידות נמוכה ביותר לנשים שחלו .
כך למשל ,סרטן השד הוא גורם התמותה מספר אחת
של נשים מעל גיל .15

פרופ' צ'אנג האר ייפ ממלזיה (שזכתה בסוף הכנס
לאות הערכה מיוחד על פועלה בחקר הסרטן) הציגה
ממצאים עגומים ממדינות העולם השלישי ,בהן
המחלה אמנם נפוצה פחות מאשר במערב ,אך אחוזי
התמותה בהן גבוהים בהרבה .היא זקפה זאת לחוסר
במערך שיטתי של איתור מוקדם לזיהוי המחלה ,לקושי
בנגישות למסגרת טיפולית ולאי הקצאת משאבים
לטיפול בסרטן השד .

ההרצאות בהמשך דנו בהרחבה בחשיבות השמירה
על רציפות הטיפול ,הצורך לאתר בקיעים אפשריים
ברציפות ולאחותם .כמו כן הוצגה תוכנית העוקבת אחר
התפלגות המחלה באזורים גיאוגרפיים ופורטו קווים
מנחים להתערבות ,שעיקרם העברת ידע ,העצמה,
ייצוג ואיחוד כוחות.

גב' סטלה קיריאקידס ,נשיאת ,EUROPA DONNA
העלתה את הצורך הדחוף לייצג ולקדם את צורכי החולות
בכל הארצות ובקרב כל הגורמים המטפלים והמלווים .
היא קראה למשתתפות לבנות שותפויות שירחיבו את
האפשרות לשנות ברמה הקולקטיבית .מרי אוניינגו,
נשיאת התוכנית לטיפול בסרטן השד בקניה ,תיארה

פרופ' סוזן צ'אנג ,מנהלת יחידת המחקר של ארגון
הסרטן בקווינסלנד ,אוסטרליה ,התייחסה לדיכאון
ולחרדה בקרב חולות סרטן .ג'יין טרנר ,מרצה במחלקה
לפסיכיאטריה באוניברסיטת קווינסלנד ,שמה דגש על
הצורך להגיש עזרה לבני הזוג ולילדי החולה ,בהתחשב
בצרכים השונים של ילדים בכל אחד משלבי ההתפתחות .
אן שטיין ,נשיאת ארגון  ,Reach to recoveryהרחיבה
בנושא קבוצות התמיכה ותפקיד המתנדבת.
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מחקר
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה מדי שנה עשרות
מענקי מחקר לרופאים במרכזים רפואיים ולחוקרים
במכוני המחקר ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ .מדובר
במחקרים בסיסיים ,קליניים ,אפידמיולוגיים ,כמו גם
במחקרים העוסקים בהיבטים פסיכו-סוציאליים של
מחלת הסרטן ובדפוסי ההתמודדות של החולה ומשפחתו .
האגודה למלחמה בסרטן מהווה גורם משמעותי ומוביל
בהיקף התמיכה במחקר הסרטן בישראל ,ובסיוע
תמיכתה נרשמו הישגים חשובים ע"י מיטב החוקרים
בתחום .את ועדת המחקר מרכזת ורדית דנציגר,
עוזרת המנכ"ל.

יום מחקר הסרטן השני
של האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן ציינה בבית מטי את יום המחקר
השני ,אותו יזם פרופ' יוסף ירדן ,יו"ר ועדת המחקר,
בתמיכתם הנלהבת של חברי ועדת המחקר.
כ 120-חוקרי סרטן השתתפו ביום זה ,במסגרתו הציגו
מקבלי מענקי מחקר מהאגודה מחקרים נבחרים שנערכו
במימון האגודה .בנוסף ,הוצגו על ידי החוקרים פוסטרים
מדעיים מתוכם נבחרו פוסטרים מצטיינים.
יום המחקר נפתח בברכתו של פרופ' יוסף ירדן (ראו
מסגרת נפרדת) .גב' מירי זיו בירכה את המשתתפים
וסקרה את פעילותה הענפה של האגודה למלחמה
בסרטן .
בהמשך ניתנו ההרצאות הבאות:
ד"ר בלה קאופמן מהמרכז הרפואי שיבא ,בנושא:
Breast Cancer - from bench to bedside

ד"ר איתמר סימון מהאוניברסיטה העברית בנושא:
Chromatin Immunoprecipitation-on-Chip Reveals StressDependent p53 Occupancy in Primary Normal Cells but
Not in Established Cell Lines

ד"ר עדה רפאלי מהמרכז הרפואי רבין ,בנושא:
Enhancement of anticancer efficacy and reduction
in therapy associated toxicity in breast carcinoma
overexpressing Her-2/neu receptor by AN-7, the HDAC
inhibitory prodrug
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ד"ר דן אלדד מהמרכז הרפואי רמב"ם ,בנושאRisk :
adapted BEACOPP based on early interim scintigraphy can
be used for reduction of cumulative dose of chemotherapy
and preservation of fertility in patients with standard
and high risk Hodgkin lymphoma HD
ד"ר זיו גיל מהמרכז הרפואי תל אביב ,בנושאImaging :
of lymph node micrometastases using an oncolytic herpes
virus and [18f]feau pet

ד"ר אלה עברון מהמרכז הרפואי אסף הרופא ,בנושא:
A Similar Cell Specific Pattern of HoxA Methylation in
Normal and in Cancer Tissues
ד"ר עידו וולף מהמרכז הרפואי שיבא ,בנושאThe :
hormone klotho: a novel tumor suppressor in breast
cancer
ד"ר דן משמר מאוניברסיטת בן-גוריון בנושאmtDNA :
genetic landscapes formed in tumors and during human
evolution are shaped by similar selective constraints

ד"ר אפרת דגן מאוניברסיטת חיפה והמרכז הרפואי
רמב"ם ,בנושאPrevention or Surveillance - a study :
among BRCA1/2 mutation carriers

ד"ר רונית פנקס-קרמרסקי מאוניברסיטת ת"א בנושא:
Mechanism of Beclin 1 mediated autophagy
פרופ' חיים אזהרי מהטכניון בנושאFeasibility study :
of breast tumor detection and characterization using
computerized ultrasonic mammography and contrast
materials

פרופ' חיים סידר מהאוניברסיטה העברית בנושא:
Gene silencing in Cancer

עליזה דולב ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,סקרה
בפני המשתתפים את פעילות מחלקתה וד"ר פרנסין
רובינסון ,הציגה את הפרויקט "להיראות טוב ,להרגיש
טוב יותר".
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ברכתו של פרופ' יוסף ירדן ,יו"ר ועדת המחקר של האגודה למלחמה בסרטן ,למשתתפי יום המחקר:

חוקרים יקרים,
קר השני של האגודה למלחמה

מלין בתוך קהילת חוקרי מחלת

בסרטן נועד להגביר את יחסי הגו

יום המח
הסרטן בישראל.
שנה קיימנו את יום המחקר הרא
לפני כ
מולקולרית של תהליכי יסוד ,דרך
עה.
קבו
נת
תכו
למ
המחקר
של מחקרים ,החל מביולוגיה
האגודה תומכת בקשת רחבה
מארח את מגוון החוקרים ,מתוך
כידוע,
ההתנהגות .לפיכך ,יום המחקר
קליניים ,ועד למחקרים במדעי
דינמי לשיתופי פעולה חדשים,
מחקרים
דע ומתוך תקווה כי ייווצר פורום
צור הפריה הדדית של חילופי מי
מטרה לי
בעיקר בין אונקולוגים לביוכימאים.
היא העמקת הקשר עם האגודה .
רטן בגבעתיים יש מטרה נוספת ,ו
תנו בבית האגודה למלחמה בס
הפעילות ,נפחה היחסי והתמיכה
לפגיש
בנוף הישראלי ,הן מבחינת מגוון
למלחמה בסרטן היא גוף ייחודי
קורת הבית של האגודה יהפוך
האגודה
ווה כי המחקר אותו נקיים תחת
שאין דומה לה בארץ .הנני מק
למלחמה בסרטן למניעה ולריפוי
הציבורית,
בפעילותה הענפה של האגודה
רת ברוכה ,כמו גם לנדבך חשוב
למסו
של המחלה.
שון .ההדים החיוביים אותם קיב

לנו עודדו אותנו להפוך את יום

בברכה,
פרופ' יוסף ירדן
יו"ר ועדת המחקר
של האגודה למלחמה בסרטן

השנה ,לראשונה ,הוענקו מלגות מקרן שהוקמה מעזבונם
של ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל המיועדת למענקי
מחקר בנושא של גורמים סביבתיים ו/או אפדימיולוגים
והשפעתם על התפתחות מחלת הסרטן .
המלגות הוענקו לד"ר איציק לוי מהמרכז הרפואי
שניידר ,לפרופ' דן אנגלהרד ,מהמרכז הרפואי הדסה
ולד"ר קסיס עימאד מהמרכז הרפואי העמק ,על
מחקרם בנושא :זיהומים בילדים חולי סרטן המקבלים
כימותרפיה :מחקר פרוספקטיבי רב-מרכזי בישראל;
ולד"ר אפרתי עדנה ,פרופ' קריבוי נוברטו וד"ר
אלחסיד רונית ,מהמרכז הרפואי רמב"ם על מחקרם
בנושא :היבטים אפידמיולוגיים ופארמקוגנטיים של
השתלות מח עצם בילדים.
השנה ,לראשונה ,הוענקה מלגת מחקר לד"ר ברשק
איריס וד"ר רמית מר על מחקרן בנושא :אבולוציה
קלונלית של תאי  Bהומניים בתהליכים זיהומיים

ונאופלסטיים בקיבה ,הנצפית ע"י אנליזת עצי שושלת
של גנים לאימונוגלובולינים  .
המלגה ממומנת באמצעות קרן שהוקמה ע"י משפחתה
וחבריה של המנוחה ,רואת החשבון רונית זילברפרב
(מר) ז"ל.

קרן החוקרת המצטיינת
בשנת  2009הוענקה מלגת מחקר מוגדלת,
בנוסף למלגה הרגילה ,לפרופ' אורלי ריינר ,ממכון
ויצמן על מחקרה בנושא :תפקידים יחודיים של
חבר במשפחת הגנים של דובל-קורטין במהלך
חלוקת התא.
המלגה הוענקה מקרן החוקרת המצטיינת שהקימו
ילדיהם של פרופ' דפנה יזרעאלי ז"ל ופרופ' דב
יזרעאלי ז"ל ,לזכר הוריהם .
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להלן רשימת מענקי המחקר שהעניקה האגודה בשנת 2009
מוסד וחוקרים

נושא המחקר

פרופ' ליבוביץ לאונרד
ד"ר פאול מיכל
מרכז רפואי רבין
פרופ' גלון איתן
ד"ר זוננבליק אמיר
בי"ח הדסה ,עין כרם
ד"ר אליס מרטין
ד"ר אשור-פביאן אסנת
בי"ח מאיר
פרופ' יפה-נוף איתן
האוניברסיטה העברית

אבחון וטיפול מיטביים לזיהומים בחולי
סרטן ניוטרופנים :שילוב שיטת PCR
ומערכת תומכת החלטה ממוחשבת
תפקיד מסלול  IL6/STAT3בתהליך
התפתחות סרטן כבד בעקבות דלקת
כרונית
הקשר בין טיפולים כימותרפיים שונים
והמסלול הקושר את  P53לשומנים

ד"ר לוי יצחק
פרופ' אנגלהרד דן
ד"ר קסיס עימאד
ד"ר אברבוך דינה
מרכז שניידר לרפואת ילדים
ד"ר אילון יבין
ד"ר תירוש בעז
האוניברסיטה העברית
ד"ר ברשק איריס
פרופ' רמית מר
מרכז רפואי שיבא
ד"ר רביד שושנה
האוניברסיטה העברית
ד"ר ארואטי בנימין
האוניברסיטה העברית

ד"ר וולף עידו
מרכז רפואי שיבא

באמצעות

קרן בר-למסדורף

תובנה חדשה לתגובת המוות
של תאי לימפומה המטופלים
בגלוקוקורטיקואידים
תפקידו של גליקוגן סינתאז קינאז 3
זיהומים בילדים חולי סרטן המקבלים
כימותרפיה :מחקר פרוספקטיבי
רב-מרכזי בישראל

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

הכוונת תרופות למיטוכונדריה כטיפול
חדשני לסרטן

תרומת  ICA-USAלכבודו של צ'רלס
ברונפמן

אבולוציה קלונלית של תאי  Bהומניים
בתהליכים זיהומיים ונאופלסטיים
בקיבה הנצפית ע"י אנליזת עצי
שושלת של גנים לאימונוגלובולינים
התפקיד של מעכב הגידולים LgI
בתהליך הגרורתי
חלבוני נגיף ההפטיטיס סי משנים את
הרכב כופיפי השומן בתאי כבד :בסיס
אפשרי להבנת תהליכי ההתמרה
הסרטנית בכבד
הקשר בין מבנה ותפקוד קלוטו
כמעכב סרטן שד

קרן שהוקמה ע"י משפחתה
וחבריה של המנוחה רואת החשבון
רונית זילברפרב (מר) ז"ל

תרומת לינדה קמינוב לכבודו
של אלכס ווקסלמן באמצעות
ICA-USA

קרן ע"ש בועז אדר ז"ל
קרן לואיס ומרסיה שניידר
באמצעות ICA-USA

תרומת ננסי ופיטר בראון לזכרו
של אריק ומלווין בראון באמצעות
ICA-USA
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מוסד וחוקרים

נושא המחקר

ד"ר נילי גל-ים עינב
מרכז רפואי שיבא

אפיון מקיף של השינויים האפיגנטיים
במערכת טרנספורמציה סרטנית של
תאי פרוסטטה
מנגנונים הגורמים להגברת הריגתם של
תאי גידולי מוח מטיפוס גליובלסטומה
על ידי גורם האלקילציה  -טמוזולומיד
בעזרת שילוב עם היפריצין
צירופי מוטציות בדנ"א המיטוכונדרי
ברקמות סרטניות באדם  -גישה
גנטית חדשה לחקר הסרטן
 IVIGכטיפול תומך לסרטן גרורתי

ד"ר לביא גד
מרכז רפואי שיבא

ד"ר מישמר דן
אוניברסיטת בן-גוריון
פרופ' שינפלד יהודה
ד"ר דמינוביץ מאיה
מרכז רפואי שיבא
ד"ר אור ראובן
בי"ח הדסה ,עין כרם

פרופ' קופייק מרטין
אוניברסיטת ת"א

שימוש בתאים מזנכמאלים מופעלים
ובקינורינין כטיפול למחלת השתל נגד
המאכסן בעכברים לאחר השתלת
מח עצם
טלומרים ויציבות הגנום

באמצעות

אגודת הידידים בלונדון

תרומת הארוי ולי פופל לזכרה
של פריצי פופל ומארי דיינולט
באמצעות ICA-USA
קרן לואיס ומרסיה שניידר
באמצעות ICA-USA

ד"ר רוזין-ארבספלד רינה
אוניברסיטת ת"א

מעורבותו של חלבון היוביקויטניזציה
 EDDבמסלול סיגנל ה WNT-ובסרטן
המעי הגס
פעילותם של פקטורי שעתוק
המבקרים תכונות תאי גזע בסרטני
שד אגרסיבים מטיפוס בזאלי

ד"ר גרוס איתן
מכון ויצמן למדע
פרופ' לפידות צבי
מכון ויצמן למדע

התפקיד של  BIDבעיכוב ממאירויות
של תאי הדם
בקרת נדידה ,ריבוי ואכלוס מח עצם
תרומת דיויד ורודה צ'ייס לזכרה של
עם תאים לוקמיים הומניים מסוג  AMLמרלן אפטר קיטרייג' באמצעות
ICA-USA
באמצעות הפרוטאזה  MTI-MMPע"י
כתקולאמינים וציטוקינים מיילואידים
השפעת עצבים על פלישה וגדילה של
תאי סרטן הראש והצואר

ד"ר בן-פורת איתי
האוניברסיטה העברית

ד"ר זיו גיל
אוניברסיטת ת"א

תרומת ידידי האגודה בארה"ב
לכבוד יו"ר הגאלה :קובי רפפורט,
ננסי בראון ,ג'אן וילנגר ואליזבט
תומפסון באמצעות ICA-USA
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מוסד וחוקרים

נושא המחקר

ד"ר אפרתי עדנה
פרופ' קריבוי נוברטו
ד"ר אלחסיד רונית
מרכז רפואי רמב"ם
ד"ר דקל בנימין
מרכז רפואי שיבא
ד"ר ריינר אורלי
מכון ויצמן למדע

היבטים אפידמיולוגיים ופארמקוגנטיים קרן למחקר בתחום איכות
הסביבה ו/או אפידימיולוגיה ע"ש
של השתלות מח עצם בילדים
ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל

פרופ' גליקמן מיכאל
הטכניון
פרופ' ישראל אורה
מרכז רפואי רמב"ם

ד"ר אבני דרור
פרופ' סידי יחזקאל
מרכז רפואי שיבא
ד"ר אזהרי חיים
גלימידי זהבה
הטכניון
ד"ר לייסר יואב
מרכז רפואי רמב"ם

ד"ר דובנוב-רז גל
בי"ח הדסה ,עין כרם
ד"ר אושרוב ניר
אוניברסיטת ת"א
ד"ר ברזילי אביב
ד"ר חודק אמיליה
מרכז רפואי שיבא
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טיפול מוכוון מטרה בתאי גזע כליתיים
סרטניים
תפקידים יחודיים של חבר במשפחת
הגנים של דובל-קורטין במהלך
חלוקת התא
השתתפות מערכת היוביקוויטין-
פרוטאזום בפירוק חלבונים
מהמיטוכונדריה
הערכה השוואתית של יכולת
אבחנתית של 18F-Fluoride Bone PET/
 CT, F18-FDG PET/CTבאבחון והערכת
תגובה לטיפול גרורות בשלד בחולות
עם סרטן שד מתקדם או הישנות
השתקת ביטוי אונקוגנים בעזרת
 siRANAהמכוון לרצפי הפרומטורים
ממוגרפיה אולטראסונית ממוחשבת
מתוגברת על ידי חומר ניגוד

באמצעות

קרן עזיז (פלורידה) באמצעות
ICA-USA

מתוך קרן החוקרת המצטיינת
לזכרם של פרופ' דפנה ופרופ' דב
יזרעאלי
ידידי האגודה למלחמה בסרטן
בהולנד
תרומת חברת נשר מלט
ישראליים בע"מ

קרן בר למסדורף לזכרו של ג'ון
פורמן ז"ל
אגודת הידידים בלונדון

כימותו ומיקומו של גן ההפרנאז
בגידולי פה פנים ולסתות ומידת
מעורבותו של גן ההפרנאז בהתמיינות
תאית תוך שימוש במודל הנוירונאלי
של תאי התרבית pc12
השפעת תוכנית פעילות גופנית על
מדדים גופניים ונפשיים של ילדים
הנמצאים בהפוגה מלוקמיה
קרן בר-למסדורף לזכרו של פרופ'
זיהוי תרכובות אנטי-פטרייתיות
נתן טריינין ז"ל
הפוגעות בדופן הפטרייה
מוטציות ב BRAF-בחולים המטופלים
בפוטותרפיה
קרן בר-למסדורף
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מוסד וחוקרים

נושא המחקר

פרופ' פישלזון צבי
אוניברסיטת ת"א

אנליזה של שפעול מערכת המשלים
בחולים עם לוקמיה לימפטית כרונית
מתקדמת ויציבה לאחר טיפול משולב
בפלזמה טריה קפואה Rituximab/

באמצעות

Mabthera

ד"ר דן אלדד
ד"ר בארי אסנת
ד"ר פלטיאל אורה
מרכז רפואי רמב"ם
ד"ר וירונוב ילנה
אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר כספי עופר
פרופ' שמר יהושע
מרכז רפואי רבין
ד"ר מאירוב דרור
מרכז רפואי שיבא
ד"ר רפאלי עדה
ד"ר קסלר-אצקסון גניה
אוניברסיטת ת"א
מירה ברדה-סעד
אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר קריב רויטל
פרופ' ברוק רפאל
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי
ד"ר סצ'י-פאינרו רונית
אוניברסיטת ת"א
ד"ר פלשר אליעזר
אוניברסיטת ת"א

טיפול מדורג לפי קבוצת הסיכון
ובהתאם למהירות התגובה בחולי
מחלת הודג'קין תוך שימוש בPET CT -
לצורך הערכה לתגובה interim
מעורבות  IL-1ו IL-17-ממקור מאכסן
בבקרת טומוריגניות ופולשנות של
סרטן המעי הגס בעכברים
האם תוספת רפואה אינטגרטיבית
בחולי סרטן ריאה מסוג תאים שאינם
קטנים יעילה כלכלית?
הגנה על מערכת המין הזכרית
מנזקי טיפולים כימותרפיים ע"י
האימונומודולטור AS101
הגברת היעילות האנטי-סרטנית
וצמצום רעילות הנובעת מטיפולים
נוגדי סרטן באמצעות הקדם-תרופה
"אנ ,"7-השלכות לסרטן השד
חקר שימוש במולקולות שלד היחודיות
לתאים המופייטים כ"מטרות מוכוונות"
לצורך בקרה והתפשטות של לימפומה
גילוי מוקדם של שינויים ממאירים
במערכת העיכול בעזרת טכנולוגית
"קונפוקל אנדומיקרוסקופי"
באוכלוסיות בסיכון גבוה
תרומת דיויד מרקין לכבוד רעייתו
הכוונת קוניוגטים של פולימרים
טרייסי באמצעות ICA-USA
וחומרים אנטי-אנגיוגניים לכלי הדם
בגידולי לבלב
פוטנציאל שיתוף הפעולה הריפויי
בין  metahyl jasmonateומשריי עקת
endoplasmic reticulum tunicamycin

ו thapsigargin-בתאי סרטן המעי הגס
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מוסד וחוקרים

נושא המחקר

באמצעות

פרופ' איסקוב נח
ד"ר שטרקר איגנציו
אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר פנקס-קרמרסקי
אוניברסיטת ת"א
ד"ר גלעד גל
מרכז רפואי שיבא

איפיון סמן חדש לתאי לוקמיה /
לימפומה

תרומת הארי ואידה שוסטר
באמצעות ICA-USA

בר-נוי צביה
גילבר רועי
אוניברסיטת ת"א
ד"ר סימון איתמר
האוניברסיטה העברית
ד"ר הוכהאוזר עדית
מרכז רפואי רבין
ליבנה עודד
האוניברסיטה העברית
פרופ' שרדני בנימין
ד"ר קלכמן יונה
אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' פיש בנימין
ד"ר אביר רונית
מרכז רפואי רבין
פרופ' רזין אהוד
האוניברסיטה העברית
שרון עדן
האוניברסיטה העברית
כהן יהודית
מרכז רפואי שיבא
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חקר מנגנון תהליך האוטופאגי
המתווך על ידי החלבון בקלין 1
סיכון לסרטן בקרב תת קבוצות של
חולי סכיזופרניה וקרובי משפחה
ראשוניים
מסירת מידע גנטי לבני המשפחה של
חולי סרטן בישראל:
פרקטיקה ,משפט ואתיקה בישראל
בקרה דיפרנציאלית של גנים על
ידי  - P53תפקיד מודיפיקציות
וקופקטורים
השפעת אריטרטפואטין על רגנרציה
של כבד לאחר מתן אוקסליפלטין/
אירינוטקן לאחר כריתה תת שלמה
מחקר מבני של וריאנטים פעילים של
אר"ק  :2בסיס לתכנון תרופות אנטי
סרטניות
שיבוש האינטראקציה בין האינטגרין וי
אל איי 4-על תאי לוקמיה מיאלואילית
חריפה ע"י תרכובת הטלור איי
אס  101מביא לריגוש התאים
לכימותרפיה
תרומת  ICA-USAלכבודם של הארי
החזרת פוריות לחולות סרטן
ואידה שוסטר
באמצעות גורמי צמיחה שונים
פיתוח מעכב חדשני לטיפול במלנומה
ובסרטן הפרוסטטה
עיכוב פילמור אקטין תלוי  ,RACתהליך
מפתח בנדידת תאים וביצירת גרורות
תפקיד גורמי השעתוק ממשפחת
אי.טי.אס בהתפתחות סרטן
הפרוסטטה ההומני
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מוסד וחוקרים

נושא המחקר

פרופ' שושן-ברמץ ורדה
אוניברסיטת בן-גוריון

החלבוןהמיטוכנדריאלי  VDACככלי
להשראת תמותה אפופטוטית של
תאים סרטניים
מנגנון עיכוב "נפ-קב" והשראל
אפופטוזיס ע"י נופרידין בתאי לימפומה
מסוג הודג'קין
תרומת הארי ואידה שוסטר,
הבנת תפקודו של החלבון CHK2
בהשריית אפופטוזיס ספציפי לרקמה פלורידה באמצעות ICA-USA
במהלך המיוזה
תפקידו של חלבון מדכא גידול P53
בדגרדציה של AREmRNA
טיפול מוכוון מטרה בלימפוציטים
הורגים נגד אנטיגן החודרנות אנטיגן
החודרנות של מלנומה HMW-MAA
התמרה מסוג אצטיל גלוקוז אמין
בתאים סרטניים
מטילציה בפרומוטור כמשנה ביטוי
פנוטיפי של נשאיות של מוטציות
בגנים
תפיסות ,תגובות רגשיות ודרכי
התמודדות של נשים ערביות עם
מחלת סרטן השד

פרופ' גופס יעקב
ד"ר גולן אבי
מרכז רפואי סורוקה
ד"ר עבדו אורי
אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר בחנאשוילי מרי
מרכז רפואי שיבא
ד"ר מכלנקין ארטור
בי"ח הדסה ,עין כרם
חלאילה עסאם
אוניברסיטת בן-גוריון
פרופ' פרידמן איתן
מרכז רפואי שיבא
ד"ר כהן מירי
פייסל עזאיזה
ד"ר גולדבלט הדס
אוניברסיטת חיפה
ד"ר ניסן אבירם
בי"ח הדסה ,עין כרם
מרגל דוד
ד"ר בניאל ג'ק
פרופ' כהן ירון
דומני איתן
מרכז רפואי רבין
ליבוביץ-עמית רעיה
ד"ר אבני דרור
מרכז רפואי שיבא

שימוש במקטעי מיקרו רנ"א יחודיים
לגילוי מחלה שיירית סמויה בחולות
סרטן שד
פרופיל נוגדנים עצמיים לשם אבחון
שאת אפיתל המעבר של כיס השתן

באמצעות

תרומת ננסי ופיטר בראון
באמצעות ICA-USA

אפיון דפוס הביטוי התאי של מיקרו-
רנ"א במהלך התפתחות מלנומה
ממאירה  -השלכות לאבחון ,פרוגנוזה
וטיפול
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מוסד וחוקרים

נושא המחקר

באמצעות

ד"ר בן-ברוך עדית
אוניברסיטת ת"א

ציטוקינים וכמוקינים דלקתיים בסרטן
שד :תפקידים אפשריים בEpithelial--

תרומת לינדה ר .קמינוב לזכר
קלייר ועמנואל ג .רוזנבלט
באמצעות ICA-USA

to-Mesenchymal Transition

פרופ' קליינברגר תמר
הטכניון
ד"ר יבלונסקי דבורה
הטכניון
פרופ' רון דינה
הטכניון
ד"ר לריש שרית
אוניברסיטת חיפה
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חקר השריית אפופטוזיס ספציפי
לתאי סרטן ע"י  E4ORF4במערכת
מודל של דרוזופיליה
מנגנונים מולקולריים של מטסטזה:
זיהוי גנים הדרושים לנדידה תאית
מושרית ע"י כימוקינים
הקשר בין דיכוי ביטוי  SEFלהתקדמות
התהליך הסרטני
חקר תפקידו של החלבון הפרו-
אפפטוטי  ARTSבהתפתחות לימפומה,
כביסיס לפיתוח תרופה אנטי-סרטנית
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קרנות מיועדות שנתרמו לאגודה
• קרן 'איכפת לי' לזיכרה של אופירה נבון ז"ל,
למימון כנסים ,סדנאות וימי עיון בתחום הפסיכו-
אונקולוגי.

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

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

• קרן ע"ש רוני יודסין ז"ל ,הוקמה על ידי בעלה מאיר
יודסין למתן מלגות מחקר.

• קרן ע"ש חנה אולדק ז"ל ,לרכישת מחשבים לילדים
חולי סרטן במסגרת מתן תמיכה של שיעורי העזר.

• קרן מכספי עזבון מינה מרגוט לווה ז"ל לתמיכה
בחקר הסרטן.

• קרן ע"ש לאה ארבל ז"ל למימון תוכניות השתלמות
לעובדים במקצועות פרא-רפואיים המטפלים בחולי
סרטן.

• קרן מכספי עזבון אתל כהן ז"ל ,למימון מלגות לחקר
הסרטן.

• קרן ע"ש חיה ונפתלי בלוך ז"ל ,הוקמה מעזבונה
של המנוחה על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
• קרן ע"ש בר-למסדורף ,מנוהלת על ידי מנהלי
עזבונו של ד"ר בר-למסדורף בשוויץ ,למימון מענקי
מחקר.
• קרן ע"ש דינה וזלמן גולדברג ז"ל לעידוד המחקר
לסטודנטים ורופאים צעירים בתחום האונקולוגיה
במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי רמב"ם.
• קרן ע"ש רעיה (רלה) גולמבו ז"ל ,הוקמה מעזבונה
של רעיה (רלה) גולמבו ז"ל לזכר ראובן ומאיר
גולמבו ואמם סוניה גולמבו ,מרים גרשטר והוריה
רפאל גרשטר ורלה (רעיה) גרשטר-גולמבו לבית
קפלנוביץ ,סוניה לב ,בעלה יוסף ,ובנותיהם כסניה
ואביגיל אשר ניספו בשואה ,יוסף גולמבו ודינה
קפלנוביץ.
• קרן מכספי עזבון שמעון ואירמה גרוס ז"ל ,לחקר
הסרטן.
• קרן ע"ש רונית גרינפס ז"ל ,לפרויקטים מיוחדים.
• קרן המטה המשותף לבקרת איכות.
• קרן מכספי עזבון משה וולף ז"ל ,למימון מלגות
לחקר הסרטן.

• קרן מרים ובנימין סטנטון הוקמה על ידי מרים
ובנימין סטנטון מאנגליה ,לתמיכה בחקר הסרטן.
• קרן ע"ש לאה ויוסף סלומון ז"ל ,מעזבון יוסף סלומון
ז"ל ,למימון מלגות לחקר הסרטן.
• קרן ע"ש שרלוטה קולבר ז"ל ,הוקמה מעזבונה של
המנוחה ,על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
• קרן ע"ש יהודית קליינברגר ז"ל ממינכן ,למימון
מענקי מחקר.
• קרן 'קלור' ע"ש צ'ארלס קלור ז"ל ,לסיוע בתחזוקת
המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור בגבעתיים.
• קרן ע"ש אברהם רובינשטיין ז"ל ,הוקמה מעזבונו,
להשלמת חומר לימודים לילדים חולי סרטן.
• קרן ע"ש תמר רודיך ז"ל ,הוקמה על ידי בנה אילן
רודיך ,למימון תוכניות הוספיס והוספיס בית (תוכניות
מיוחדות).
• קרן ע"ש מטילדה רקנאטי ז"ל ,למימון תוכניות
מיוחדות בתחום המאבק במחלת הסרטן.
• קרן ע"ש מרים אוה שרוני (שטרן) לבית לנג
ז"ל ,הוקמה על ידי בעלה אברהם שרוני ,לתמיכה
בפעילויותיה של האגודה.
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• קרן ע"ש סמידודה אלכסנדר ז"ל ,הוקמה מעזבונו,
ומיועדת למימון מענקי מחקר.

• קרן ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל להפעלת
מרכז תמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם.

• קרן ע"ש פרופ' דפנה יזרעאלי ז"ל ופרופ' דב יזרעאלי
ז"ל ,למימון מלגת הצטיינות לחוקרת מצטיינת.

• קרן ע"ש מרקוביץ שרה ז"ל להנצחת זכרם של
ילדיה מיקי ושמעון סלפטר ז"ל שנספו בשואה,
אשר תממן טיפול ושיקום חולי סרטן נזקקים באזור
רחובות ותקנים של עובדות סוציאליות  .

• קרן רפאל הדר ז"ל ,להנצחת המנוח רפאל הדר
ז"ל ,במרכז הרפואי שערי צדק במחלקה לאשפוז
יום אונקולוגי  .
• קרן ע"ש אנטה צ'רנה ז"ל ,הוקמה מעזבונה למימון
פעילות למען ילדים חולי סרטן.
• קרן ע"ש ישראל יעקב אלתר ז"ל למימון מענק
מחקר שנתי למחקר מצטיין בתחום איכות הסביבה
ו/או אפידמיולוגיה.
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• קרן לזכרה של רונית זילברפרב (מר) ז"ל למימון
מענק מחקר בתחום סרטן הקיבה.
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רישום ומעקב
התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
האגודה סייעה בהקמת תשתית לבקרת האיכות של
מכשירי הממוגרפיה וכן במימון רכישתם של מכשירים
חדשים למרכזי הבדיקה ברחבי הארץ .כיום פועלים
בישראל כ 61-מכונים ,המקבלים את אישור משרד
הבריאות לגבי איכות המכשור ורמת הקרינה .התנאי
לקבלת אישור הפעלה על ידי משרד הבריאות ,הינו
ביצוע בדיקות סדירות לאיכות התמונה ופיתוחה על
ידי המכונים עצמם.
כחלק מהתוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד של
האגודה למלחמה בסרטן ,המופעלת בשיתוף עם
משרד הבריאות ,מצויים  51מכונים לבדיקות ממוגרפיה
גם תחת בקרת איכות קלינית .במסגרת תוכנית זו,
הממומנת על ידי האגודה ,יש ריכוז ובקרה של נתוני
ההדמיה ,הכירורגיה והאונקולוגיה .
במאגר הצטברו נתונים לגבי  3.6מיליון בדיקות ובראש
התוכנית עומד פרופ' גד רנרט ,מהמרכז הרפואי
כרמל .את בקרת האיכות של הנתונים מממנת מדי
שנה האגודה למלחמה בסרטן.
בעקבות דיון שנערך ,ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן,
במועצה הלאומית לאונקולוגיה ,הוקמה ועדה מצומצמת
שהמליצה על כללי פעולה מהיבטים נוספים ,שיופעלו
מטעם משרד הבריאות (עוד על התוכנית הלאומית
בפרק "הסברה והדרכה") .

שדרוג פרוטוקול ארצי
בלוקמיה לימפטית חריפה בילדים
השאיפה כיום בעולם ובישראל היא להגיע להחלמה של
כלל הילדים ,תוך שמירה על איכות חיים מרבית ונטולת
מגבלות של הילד המבריא .המטרה היא "לתפור" לכל
ילד את הטיפול המתאים לו ביותר עפ"י סוג הלוקמיה
הייחודית לו ודרגת הסיכון ,וכך להימנע משימוש בטיפולי
כימותרפיה וקרינה אגרסיביים בסוגי סרטן בעלי סיכון
נמוך ,ולהגביר את הטיפול והסיכוי להחלמה בבעלי
הסיכון הגבוה .
האגודה ממשיכה לסייע במימון ,איסוף ועיבוד הנתונים
של ילדים חולים בלוקמיה לימפטית חריפה ,המטופלים

בפרוטוקול ארצי .הפרוטוקול הארצי הינו זרוע ייחודית
של הפרוטוקול הגרמני  .BFMהעיבודים הסטטיסטיים
מבוצעים על ידי המחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה
העברית ,במימון האגודה .את הפרוטוקול מרכזים פרופ'
בתיה שטרק ופרופ' שי יזרעאלי.
מאז תחילת הפעלת הפרוטוקול ,לפני כ 17-שנים,
התבטלו ההבדלים בשיעורי ההישרדות של ילדים
שחלו בלוקמיה וטופלו במרכזים השונים .כך גם
התבטלו ההבדלים שהיו בשיעורי ההישרדות של
ילדים יהודים וערבים .
בעשור האחרון פותחו שיטות לאבחון תת מיקרוסקופי
של תאי לוקמיה ,לפיו ניתן להפחית באינטנסיביות הטיפול
בקבוצת חולים עם סיכון נמוך להישנות המחלה ולחסוך
נזקי טיפול ארוכי טווח .ובמקביל ,לאתר את קבוצת
החולים בסיכון גבוה ,שלהם נדרש טיפול אינטנסיבי
החיוני להצלת חייהם .האגודה קיבלה על עצמה לסייע
בשדרוג הנושא עד שיעילותו תוכח באופן מוחלט .
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן הוחל בהפעלה ובביסוס
של שיטות מעבדה חדשות לאיתורם ( ,)MRDשימוש
בטכנולוגיות חדשות לאבחון שרידים מינימליים של
המחלה והתאפשר שילוב הקבוצה הישראלית בקבוצה
בינלאומית למעקב וטיפול בלוקמיה בילדים ,והנושא  
הוכנס לסל הבריאות.

השתתפות מחלקות לאונקולוגיית
ילדים בישראל בטיפול בילדים עם
רבדומיוסרקומה וסרקומות אחרות עפ"י
פרוטוקול אירופי
מזה שנתיים משתתפת ישראל בפרוטוקול אירופי
בטיפול בילדים עם סרקומות ברקמות רכות ,אותו
מרכזת פרופ' מרים בן הרוש .האגודה למלחמה בסרטן
מממנת שתי נסיעות בשנה של הנציגים הישראלים
בפרוטוקול זה ומסייעת במימון חלקיות משרה של
טכנאי ,אשר מבצע את בדיקות הביולוגיה המולקולרית
במרכזים הרפואיים שיבא בתל השומר ושניידר ,עבור
שאר המרכזים בארץ.
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רישום מרכזי של סרטן בילדים בישראל
האגודה ממשיכה במימון תקני  ,Data Managerאותם
מרכזת ד"ר נילי רמו ,לרישום מרכזי של הטיפול בילדים
שנועדו לאפשר את ריכוז הנתונים הארציים ,הרחבת
מסגרת הפרוטוקולים הארציים והידוק הקשרים
הבינלאומיים עם אירופה וארה"ב.

הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן
האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה,
והמכונים הגנטיים העוסקים בגנטיקה של הסרטן,
ממשיכים בקיום המחקר המשותף בנושא הגנטיקה
של סרטן השד בישראל .
את הקונסורציום מרכזת פרופ' אפרת לוי-להד
מהמרכז הרפואי שערי צדק ,ושותפים בו בתי החולים
שיבא ,רמב"ם ,רבין ,סוראסקי ,וולפסון ,קפלן ,סורוקה,
רבקה זיו ,שערי צדק וכרמל .במסגרת הקונסורציום
נערך מחקר בראשות פרופ' אפרת לוי-להד ,כנציגת
הקונסורציום הישראלי לסרטן השד ופרופ' מרי קלייר-
קינג מאוניברסיטת וושינגטון בסיאטל.
במהלך המחקר נבדקו יותר מ 660 -נשים נשאיות
של מוטציות ב BRCA1 -ו BRCA2-בישראל ובארצות
הברית .המחקר ,שזכה לפרסום מדעי ,הראה כי
גורמים משפחתיים עשויים להשפיע באופן משמעותי
על הסיכון לסוג הממאירות הספציפי בנשאיות של
מוטציות ב BRCA1-או  .BRCA2האגודה תומכת בפעילות
הקונסורציום וסייעה במימון רכישת תוכנה ותקן לאחות
מחקר המרכזת את הפעילות .

מערך ישראלי לרישום
משתלים לשחזור שד
האגודה למלחמה בסרטן סייעה בהקמת מערך בינלאומי
לרישום משתלי שד בנשים שעברו כריתת שד ושיחזור
על ידי משתלים ושילובו במערך הרישום הבינלאומי .את
הרישום מרכז דר' מוריס טופז מנהל המחלקה לכירורגיה
פלסטית בבי"ח הלל יפה בחדרה ויו"ר הInternational-
.Breast Implant Registry

מערכות ממוחשבות לרישום חולי סרטן
בעבר ,התקינה האגודה למלחמה בסרטן מערכות
מחשוב במכונים האונקולוגיים ,במטרה לשפר את
איכות הנתונים ומאגרי רישום הסרטן ,כאשר תת ועדה
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גיבשה מבנה נתונים מצומצם אשר ניתן לשלבו בכל
מערכת מידע.
נתוני החולים מהמכונים האונקולוגיים מועברים מדי
שנה ליחידה לרישום סרטן במשרד הבריאות ,על גבי
הפורמט שהוגדר וגובש על ידי תת ועדה מתוך חברי
הוועדה לרישום ומעקב .למימוש הפרויקט מממנת
האגודה רשימות של חולים חדשים ומעקב במרכזים
אונקולוגיים רבים ברחבי הארץ .בשנה האחרונה ,בהמלצת
הוועדה לרישום ולמעקב של האגודה ,נדרשו המכונים
לכלול בדיווח החצי שנתי את נתוני שלב המחלה בעת
האבחון (בשיטה בה משתמשים המכונים שהינה על פי
רוב  ,TNMאו אחרת) במסגרת הדיווחים השוטפים.

מחקר קליני רב מרכזי ,כחלק משיתוף
פעולה אנגלו-ישראלי בחולות סרטן שד
נושאות גן BRCA
מספר מרכזים בארץ הביעו את הסכמתם העקרונית
להשתתף במחקר בינלאומי רב-מרכזי כחלק משיתוף
פעולה אנגלי -ישראלי ,שהחל לפני שלוש שנים במפגש
בין חוקרים שאורגן ע"י האגודה למלחמה בסרטן ,ביוזמתו
של פרופ' מייקל באום מלונדון.
מאחר שהמוטציה ב BRCA 1/2 -נפוצה יותר בקרב
יוצאות אשכנז ,תקוות רבות תלויות בהצטרפות ישראל
למחקר וביכולתם של החוקרים הישראלים לקדם את
המחקר.
מטרתו של המחקר הינה לערוך ניסוי בפאזה שנייה,
שישווה מתן טיפול כימותרפי של ( docetaxaleדוסטקסל)
בהשוואה ל( carboplatine -קרבופלטין) בחולות סרטן
שד גנטי שפיתחו גרורות .במסגרת המחקר יגויסו חולות
נשאיות  BRCA 1ו BRCA 2 -אשר תעבורנה רנדומיזציה
לקבלת טיפול של  docetaxaleאו  carboplatineביחס של
 2:1לטובת .carboplatine
בשנת  2009החל המחקר והוחל בגיוס בפועל של
חולות למחקר  -במרכז הרפואי שיבא ,בבית החולים
הגליל המערבי נהריה ,ובמרכז הרפואי סורוקה .לריכוז
המחקר גויסה מתאמת מחקר ,גב' לנה חלילי ,אשר
פועלת במשרדי האגודה למלחמה בסרטן ומתאמת
בין המרכזים השונים לבין המרכז באנגליה.
בניסוי במרכז הרפואי שיבא בתל השומר ובמרכזים
האחרים פועלים נמרצות להשיג את כל האישורים
הנדרשים ,על פי הנוהל המתוקן של משרד הבריאות
מ ,2006-ולהתחיל בגיוס בפועל של חולות למחקר.
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בנייה מכשור ופיתוח
חנוכת מרכז קרן ראובן לבריאות השד
במרפאת לין

נחנך חדר צחוק לרווחת ילדים חולי סרטן
במרכז הרפואי שיבא ,תל השומר

באוקטובר  2008נחנך מרכז קרן ראובן לבריאות השד
במרפאת לין בחיפה .זהו מרכז רפואי משוכלל ,המספק
שירותים אמבולטוריים חדשניים למבוטחות שירותי
בריאות כללית באזור חיפה והצפון .הקמת המרכז
התאפשרה בסיוע תרומתם של דיויד וסימון ראובן
ובני משפחתם ,ואירוע שערכה אגודת הידידים בלונדון,
בראשותה של גב' ורד אהרון.

הודות ליוזמתה ולסיועה של האגודה למלחמה בסרטן,
הושלמה בנייתו של חדר צחוק לרווחתם של ילדים
חולי סרטן .
חדר הצחוק הינו מתחם אינטראקטיבי מיוחד בו יכולים
הילדים השוהים במערך ההמטו-אונקולוגי במרכז הרפואי
שיבא תל השומר ,ליהנות מפסק זמן בהתמודדות
הממושכת עם מחלתם ולהיכנס לעולם שכולו חוויה,
הפעלת חושים וצחוק .
חדר הצחוק הוקם הודות לתרומה מעיזבונן של דורה
בורנשטיין ז"ל ואנטה צ'רנה ז"ל .

הרחבת היחידה לאונקולוגיה ע"ש סוזי
אבן במרכז הרפואי רבקה זיו בצפת,
באמצעות קרן קלור
בשנת  2008הוחל בהרחבת היחידה לאונקולוגיה במרכז
הרפואי רבקה זיו בצפת לרווחת המטופלים ביחידה .
היחידה המוקדשת לכבודה של גב' סוזי אבן ,הנשיאה
המייסדת של האגודה למלחמה בסרטן ,צפויה להיחנך
בחודשים הקרובים.

מרכז השד ע"ש שרה מרקוביץ ז"ל
במרכז רפואי קפלן
עבודות הקמת מרכז השד במרכז הרפואי קפלן ע"ש
שרה מרקוביץ ז"ל לזכר ילדיה שנספו בשואה ,מיקי
ושמעון סלפטר ז"ל ,נמצאות לקראת סיומן .חנוכת
המרכז צפויה להתקיים בחודשים הקרובים .מדובר במרכז
כוללני ,מקצועי ואיכותי אשר נועד להעניק טיפול כוללני,
שירות רפואי ,וליווי ותמיכה אישית החל מזמן האבחנה
ועד לסיום הטיפולים ותהליך השיקום.
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בחולי סרטן .האגודה מגייסת תרומות ייעודיות כדי לממן
את העלויות הכרוכות בפעילות זו .לא נלקחת תקורה
כלשהי מתרומה מיועדת .

צוואת רפאל הדר ז"ל
במהלך שנת  2009מתוכננת העברת תרומה כספית
להנצחת רפאל הדר ז"ל ומיועדת להפעלת יחידת פיקוח
אונקולוגית מחלקתית במרכז הרפואי שערי צדק.

צוואת ישראל יעקב אלתר ז"ל

סיוע ברכישת ציוד רפואי לבתי חולים
האגודה סייעה ברכישת המכשור הבא:

רכישת מכשיר לאיתור סרטן במח עצם
במרכז הרפואי בני ציון
בסיוע תרומתם של סוניה ואברהם ליס ז"ל נרכש
מכשיר לאיתור סרטן במוח עצם במרכז הרפואי בני ציון .
מכשיר זה נועד לשמש את המרכז לאבחון סרטן במוח
העצם ,עבור כלל אוכלוסיית צפון הארץ .

ציוד לתפעול מרכז השד
במרכז הרפואי קפלן
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן ,יירכש הציוד הנדרש
לתפעולו של מרכז השד הכוללני במרכז הרפואי קפלן
ע"ש שרה מרקוביץ ז"ל .

תרומות ייעודיות לבניית מחלקות
ולרכישת ציוד רפואי
האגודה למלחמה בסרטן פועלת במטרה לסייע בבניית
מחלקות ומרפאות וברכישת ציוד רפואי חדשני לטיפול
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• נרכש מבנה שישמש מרכז תמיכה לחולים ובני
משפחותיהם ,וכסניף האגודה בירושלים .המבנה
נרכש בסיוע עזבון לזכרם של ישראל יעקב ולילה
אלתר ז"ל.
• האגודה סייעה למרכז הרפואי רבין במימון רכישת
תוכנות במטרה לשפר את השירות הניתן למטופלים  
במכון הקרינה החדש במרכז דוידוף ,ביחידה להמתנה
והתאוששות לילדים חולי סרטן העוברים טיפול
רדיותרפיה .סיוע זה נעשה באמצעות עזבון ישראל
יעקב ולילה אלתר ז"ל.
התוכנות הן:
 - ARIAתוכנה ,שרתים ועמדות לניהול התיק הרפואי של
החולה במטרה לעקוב אחרי הקרינה והשפעותיה.
 - IGRTחומרה ותוכנה למאיץ הקווי המסייע בקביעת
המיקום האופטימלי של החולה לפני מתן הטיפול
הקרינתי.
 D4סימולאטור  -שרת ותוכנות המנטרלות את
התנודתיות של האיברים על מנת למקסם את רמת
הדיוק של הקרינה.

צוואת אברהם סטוצ'ינסקי ז"ל

• בשנת  2008הותקן מעלון במרכז הסיוע והתמיכה
לחולי הסרטן ובני משפחותיהם ע"ש קלייר ועמנואל
ג' רוזנבלט ,בבית רוזנפלד בחיפה ,תרומת קרן סופי
ואברהם סטוצ'ינסקי.
• בשנת  2009נרכש מכשיר לייזר לטיפולים פוטו דינמיים
בגידולים סולידיים עבור המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי אסף הרופא ,תרומת קרן סופי ואברהם
סטוצ'ינסקי.
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מתנדבים ואירועים
באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים ,הפרוסים
ביותר מ 70-סניפים בכל רחבי הארץ .המתנדבים בסניפי
האגודה יוזמים במהלך השנה כנסים ,הופעות ואירועים
שונים ,שהכנסותיהם קודש לאגודה למלחמה בסרטן .
חלק מאירועים אלו הפכו למסורת ברבות השנים .

מבחר אירועים מרכזיים
שנערכו השנה
סניף נתניה
לבנים של תקווה
באוקטובר  1996אובחנה אלן גאנסון כחולה בסרטן
השד .היא אמרה לאמה" :אני מרגישה כאילו מישהו
היכה בי עם טונה של לבנים .אני רוצה להשיב מלחמה ...
ולגרום לשינוי  -אם לא למעני הרי למען בתי ,אחייניותי
וכל בנותיהן".
קישוט צבעוני בגינה ,העשוי מלבנה שבורה ,עורר בה
השראה ליצור יצירות אמנות מלבנים כדי לגייס כסף
עבור מחקר בתחום סרטן השד.
היא ודודתה מרשיה לוויטס ,אמנית שאף היא חלתה
בסרטן השד לפני יותר משלושים שנה ,בחנו את הרעיון
להניח במקומות שונים את הלבנים שמרשיה ציירה ,ואת
ההכנסות לתרום לעמותה לסרטן השד בסינסנטי .כך
נולדה "המכירה הפומבית של לבני סרטן השד" .השמועה
בנוגע לגיוס הכספים המיוחד הזה פשטה בכל רחבי
סינסנטי והרבה חברים ,בני משפחה ואמנים התנדבו
להשקיע מזמנם וממרצם בהכנת האירוע .אלן גאנסון
ז"ל נפטרה כשהיא רק בת  ,49אך משפחתה וחבריה

המשיכו את מורשתה במכירת הלבנים.
את יישום הפרויקט בארץ יזמה וסייעה במרץ למימושו,
גב' בת' גולדפרב מסינסנטי ,אשר הגיעה לערב הפתיחה
ונשאה דברים מרגשים.
האגודה למלחמה בסרטן סניף נתניה ,בראשותה של
הרכזת הנמרצת דינה רוטשילד ,בשיתוף עם העיר
סינסנטי הרימה את הכפפה ויזמה ,ארגנה וביצעה את
פרויקט הלבנים בישראל בשיתוף עם שותפות 2000
נתניה סינסנטי ,עמותת אמני נתניה ועיריית נתניה .ערב
המכירה הפומבית החגיגי התקיים בגלריה על הצוק
בנתניה ,שניתנה בתרומה ,באדיבות  ובהשתתפות
ראש העיר נתניה גב' מרים פיירברג איכר ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן גב' מירי זיו ויו"ר שותפות
 2000נתניה סינסנטי מר דוד קראוס .את המכירה
הפומבית הנחה בהתנדבות מר מנחם נאמן ,המנחה
את טקס יקירי העיר בנתניה .כל הלבנים נתרמו ע"י

75

האירוע הן קודש לפרויקט מחקר ,חינוך ותמיכה בחולות
סרטן השד .

סניף חיפה
מכירה פומבית ובזאר
המרכז לתמיכה ולרווחה לחולי סרטן ובני משפחותיהם
ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט בבית אולגה ואהרון
רוזנפלד ,סניף חיפה של האגודה למלחמה בסרטן ,ערך
מכירה פומבית ובזאר בבית מכללת "תלתן" שבחיפה
שכל הכנסותיה קודש למלחמה בסרטן.
במכירה הפומבית נמכרו יצירות אמנות ,יודאיקה,
כלי כסף ,תכשיטים וציורים של אמנים ישראלים .בין
הפריטים בלטו חנוכיית כסף וכן זוג פמוטי כסף מפולין
משנת .1864

חברת אקרשטיין מהרצליה וחברי עמותת הציירים
בנתניה ,יחד עם ציירים מחוץ לנתניה ,ציירו בהתנדבות
את ציוריהם על הלבנים .
את האירוע פתחה מקהלת בית הילדים ע"ש אלעזרקי
מנתניה .נישאו ברכות ע"י ראש העיר ,מנכ"ל האגודה
ויו"ר שותפות  2000נתניה סינסנטי .במהלך הטקס
ניתנו תעודות הוקרה לבת' גולדפרב מסינסנטי ולשאר
שהרימו תרומתם לאירוע .תרומה מיוחדת התקבלה
מקניון הדרים בנתניה ,סיוע לפרויקט שלשמו נערך
הערב .כל הפרסומים בעיתונות ,בשלטי חוצות ,בטלויזיה
המקומית ובאינטרנט וההזמנות ניתנו כתרומה ע"י
עיריית נתניה .גם רדיו  FM 90נרתם למשימה ושידר
במשך מספר ימים תשדיר מיוחד לאירוע .כל הכנסות
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מאות האורחים שהגיעו נהנו מיין וכיבוד .ברכות נישאו
על ידי פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ,גב' מירי
זיו מנכ"ל האגודה ,ומר ארז יששכרוב מנכ"ל מכללת
"תלתן" ,שתרמה את המקום שהפך לבזאר ססגוני
ומיוחד .צוות המכללה וחלק מתלמידיה עיצבו וצילמו
את הקטלוג שהופק לקראת המכירה.
את המכירה יזם וניהל בהצלחה רבה עו"ד מאיר הפלר,
יו"ר הסניף שהוא הכוח המניע מאחורי האירוע ,בשיתוף
עם רכזת הסניף יפה קורן ומזכירת הסניף הבלתי
נלאית ג'ודי רבינוביץ.
סניף האגודה בחיפה הינו מרכז לפעילויות ,סדנאות ,חוגים,
הרצאות ותמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם.
הפריטים שנותרו מהמכירה ופריטים נוספים נמכרו
בדוכנים שפעלו בימי שישי ,במסגרת אירועי "קלבת
שבת" שעורכת עיריית חיפה .
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סניף ירושלים
נשף פורים באדום שחור

סניף דימונה
"חכמים" כבר מהגן

בחודש מרץ התקיים נשף פורים המסורתי של סניף
ירושלים ,בראשות היו"ר הנמרצת ,עו"ד אתיה שמחה,
במוזיאון ארצות המקרא ,בהשתתפות ראש העיר החדש
מר ניר ברקת .נושא הנשף השנה היה "טנגו באדום
שחור" ,וברוח זו עוצבו האולם וההזמנות .את האולם,
שנתרם ע"י המוזיאון ,עיצבה בהתנדבות ניצה נווה,
המעצבת הקבועה של הסניף.
יותר מ 350-האורחים שהגיעו לאירוע קיבלו בכניסה ורד
ממתנדב הסניף ,וצמד נגנים-זמרים דרום אמריקאים
הכניסו את הבאים לאווירה .בהמשך נהנו המשתתפים
מכיבוד עשיר ה על טהרת המטבח הדרום אמריקאי שהוגש
ע"י "שיק אירועים" .מוסיקת טנגו חושנית ,עליה הופקד
השופט הבינלאומי אלי מזרחי וסטודיו המחול שלו,
סחפה את הנוכחים ,כשמזרחי עצמו מרקיד ומשלהב
את הרוקדים .המוסיקה והתאורה נתרמו ע"י "ורטיגו" .
הערב הסתיים בהגרלת פרסים בהנחייתו של מנחם
פרי .אחד האורחים זכה בפרס הראשון  -זוג כרטיסי
טיסה לטורקיה ,תרומת ה"שטיח המעופף" .

ילדי גן "רעות" בדימונה התארחו בסניף האגודה למלחמה
בסרטן בעיר לרגל פעילות במסגרת "להיות חכמים
בשמש" והתקבלו בחום .היו"ר המסור של הסניף,
אברהם אזרזר ,שוחח איתם והסביר להם אילו סכנות
כרוכות בחשיפה לא מבוקרת לשמש .נורית ,מתנדבת
הסניף ,נתנה לכל ילד מדבקה עם הלוגו "חכם בשמש"
וחוברת צביעה בנושא .
סניף דימונה פועל רבות בקרב ילדים ומעורר אצלם כבר
בגיל הגן את המודעות לסכנות הכרוכות בחשיפה לא
מבוקרת לשמש .זאת כדי שהם יפנימו את האזהרות
וגם יעבירו להוריהם את המסר החשוב.

* בנוסף ,התקיימו אירועים בסניפים נוספים ברחבי
הארץ .יש לציין את סניף רמת השרון שקיים אירוע
התרמה עם הזמרת רקדנית גלית גיאת והאנסמבל
לטין אמריקנו ,וסניף אשדוד שחזר וערך את הנשף
המסורתי בהשתתפות ראש העיר מר יחיאל לסרי,
שגם בירך ,ובהשתתפות האמנים אדם ודפנה דקל,
שהופיעו בהתנדבות וסיפרו בהתרגשות על אמותיהם
שנפטרו מסרטן ועוד ועוד .
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ידידי האגודה בחו"ל
ידידי האגודה למלחמה בסרטן בישראל ברחבי העולם
ממשיכים ,במסירות ובהתמדה ,להעניק תמיכה בקידום
המאבק המתמיד והבלתי נלאה במחלת הסרטן ,להרחיב
את פעילויות הסיוע והתמיכה בחולי הסרטן ,ולהגביר
את המאמץ בקרב הציבור הרחב להעלאת המודעות
לחשיבות האבחון המוקדם .
למרות המצב הביטחוני והכלכלי הקשה שבו שרויה
מדינת ישראל ,הצליחה האגודה להוציא לפועל פרויקטים
רבים במסגרת המאבק בסרטן .לכן ,האגודה זקוקה
לתמיכה חשובה וחיונית זו במטרה להמשיך ולסייע
לקידום המחקר ,לשיפור דרכי הטיפול בחולים ושיקומם,
וכן לפעול לשיפור איכות חייהם .מחלת הסרטן חוצה
גבולות טריטוריאליים ואינה מבחינה בין מדינות ,גזעים
או דתות .לפיכך ,קידום המאבק במחלת הסרטן ,תמיכה
במימון מחקרים ובפיתוח טכנולוגי והישגים יוצאי דופן
המושגים באמצעות התרומות מחו"ל ,ראויים לכל
הערכה והוקרה.

ארה"ב
האירוע השנתי של אגודת הידידים בארה"ב נערך בחודש
דצמבר במלון "פור סיזנס" בפאלם ביץ' .המרצה האורח
היה מר צ'ארלס ברונפמן ,שנודע במחויבותו לנושאים
חינוכיים וחברתיים בארץ ובעולם ופועל לחיזוק אחדות
העם היהודי .בדבריו התייחס מר ברונפמן ,בין השאר,
למחקרי סרטן השד וסיפר על מסירותו לתחום זה .מר
יאן וויליגר מפאלם ביץ' ,ששימש יו"ר האירוע ,ניהל את
המכירה הפומבית בה הוצגו יצירות של אמנים מטעם
האגודה לאמנות דקורטיבית בישראל.
ד"ר עידו וולף ,אונקולוג וחוקר במרכז חקר הסרטן של
המרכז הרפואי שיבא בתל השומר ,הוזמן ע"י אגודת
הידידים בארה"ב ,ונפגש עם מנהליה ועם תורמים
פוטנציאלים .ד"ר וולף ,שקיבל מענק מחקר מהאגודה
למלחמה בסרטן ,התארח בביתם של חברי האגודה
ג'ואן ודיוויד גנסר .הוא הציג בפניהם ממצאים ייחודיים
ממחקרו בנושא "תגלית חדשה המוצאת קשר בין
הזדקנות וסרטן השד  -הורמון קלוטו" ,שכאמור מומן ע"י
האגודה למלחמה בסרטן באמצעות תרומתם הנדיבה
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ד"ר עידו וולף (משמאל) ומר רוג'ר בנג'מין ,יו"ר חברת מ.ה .האוסמן

של אדל הופמן ,לכבודם של ג'יין וג'ין הופמן ,ובשנה
זו באמצעות תרומתם של ננסי ופיטר בראון לזכרם
של אריק ומלווין בראון.
הוצאות שהייתו של ד"ר וולף מומנו ע"י חבר האגודה
למלחמה בסרטן ארה"ב ,מר ריצ'רד סטון .
בחודש אפריל הוזמן פרופ' יוסף ירדן ממכון ויצמן למדע,
יו"ר ועדת המחקר של האגודה למלחמה בסרטן ומדען
בעל שם בינלאומי ,להיות אורח אגודת הידידים .במסגרת
ביקורו נפגש פרופ' ירדן עם הנהלת אגודת הידידים,
תורמים ותורמים פוטנציאליים .פרופ' ירדן הרצה על
פעילות האגודה למלחמה בסרטן וכן על טיפול בסרטן
"סיבות לאופטימיות זהירה" .בנוסף ,נפגש עם חוקרים
במרכז סרטן מקומי.

פרופ' ירדן (משמאל) וד"ר ניל רוטשילד

דין וחשבון 2009

בחודש פברואר התקיים ערב התרמה בבית משפחת
ברייקר בפאלם ביץ' .בערב זה נכחו רודה ודייויד צ'ייס,
ננסי בראון וג'אן וויליגר ,מרים ואלק פלם ,ולקסיה
אברסה ועימם חברים נוספים ותורמים.
תרומות ידידי האגודה בארה"ב לטובת קידום חקר הסרטן
ניתנו ע"י לינדה ר .קמינוב לזכרו של אלכס ווקסלמן .
ננסי ופיטר בראון לזכרם של אריק ומלווין בראון .הרווי
ולי פופל לזכרם של פריצי פופל ומרי דייגנולט .קובי
רפפורט ,ננסי בראון ,ג'אן וויליג'ר ואליזבט טומפסון .
דייויד ורודה צ'ייס לזכרה של מרלין אפטר קיטריג' .
קרן מרשיה ולואיס שניידר ,קרן עזיז ותרומת
 ICA-USAלכבוד מר צ'ארלס ברונפמן.
בנוסף ,בסיוע תרומתם הנדיבה של ג'יין וג'ין הופמן
מומן סיוע לשישה ילדים חולי סרטן במסגרת פרויקט
"השלמת חומר נלמד".

פרנקפורט
בחודש פברואר חגגו בפרנקפורט  25שנה להקמת
אגודת הידידים של האגודה בעיר .הנשיאה הראשונה ,גב'
רות הופמן ,שהקימה את אגודת הידידים פרנקפורט,
והנשיאה הנמרצת ,המכהנת זה עשר שנים ,גב'
פטרה קפיסיידר התאחדו לחגוג יחד .הערב כלל גם
הופעה של זמרת הסופרן דליה שכטר שהשמיעה
שירים ביידיש.
מזה שלוש שנים תומך מכון הכושר "וויב" שבמלון הילטון
בפרנקפורט ,בראשות המנהל מר מוזבי בפעילות אגודת
הידידים .השנה ,מאחר שהאירוע חל ביום האהבה (ולנטיין
דיי) ,קיבל כל אורח מהמלון ורד וזאת בנוסף לשימוש
חופשי במתקני המכון בסוף שבוע .הערב נחתם בנאום
של הנשיאה גב' פטרה קפיסיידר על פעילות האגודה
למען ילדים חולי סרטן .

נשיאת אגודת הידידים בפרנקפורט ,גב' פטרה קפיסיידר ,והנשיאה
הראשונה גב' רות הופמן

זמרת הסופרן דליה שכטר באירוע התרמה בפרנקפורט

ברלין
אגודת הידידים המשותפת ישראל גרמניה ,בראשות היו"ר
מר צהדן ,גב' גרוט וגב' לאוב ,ממשיכים בפעילותם
המסורה למען ילדים חולי סרטן .

קנדה
מר דורון עופר ,נשיא אגודת הידידים בקנדה ,ממשיך
בפעילותו למען האגודה למלחמה בסרטן.
ב 14-ביוני ,ערכה אגודת הידידים ערב טעימות של יינות
ישראליים בביתה של גב' אידה טיליס בטורונטו בסיועה
של גב' סימונה שניידר .מר אמיר גיסין ,קונסול ישראל
בקנדה ,נשא בערב דברים על פעילות האגודה למלחמה
בסרטן ועל פרויקט ניידת הממוגרפיה "מיכל" .כל היינות
נתרמו על ידי מר גבריאל רגב  .

מר אמיר גיסין ,קונסול ישראל בקנדה ,עם גב' אידה טיליס וגב' סימונה שניידר
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מר דורון עופר ,יו"ר אגודת הידידים
בקנדה ,ורעייתו

הולנד
אגודת הידידים בהולנד ,בראשותו של מר בוב דרייק,
ממשיכה בתמיכתה המסורה בפעילות האגודה.
השנה סייעה אגודת הידידים בהולנד במימון מחקר
בנושא :מערכת היוביקוויטין-פרוטאוזום ,המבקרת
חלוקה תקינה של תאים ומפריעה להתפתחות של
תאים סרטניים .המחקר נערך ע"י ד"ר מיכאל גליקמן
מהטכניון בחיפה ,ובשיתוף פעולה עם החוקרת ההולנדית,
ד"ר וויב אווה ממכון הסרטן בהולנד .
בנוסף ,מסייעת אגודת הידידים בהולנד לד"ר אהוד
מילר מהמרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי בשנת
ההשתלמות שלו בטכניקת מוס (הסרה של גידולי סרטן
בעור) ,בעיר רוטרדם בהולנד .
מר בוב דרייק ,במהלך שהותו בישראל לרגל משחקי
המכבייה ,ביקר במשרדי האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ונפגש עם גב' מירי זיו ,מנכ"ל האגודה.

שוויץ
אגודת הידידים בשוויץ ,בראשותו של ד"ר רונלד פריד,
ארגנה בשיתוף עם הקהילה היהודית בבאזל את ביקורו
של זוכה פרס נובל ,פרופ' רוברט ישראל אומן,
מהאוניברסיטה העברית בירושלים .במהלך ביקורו נשא
פרופ' אומן שתי הרצאות" :תורת המשחקים" וכן "תורת
המשחקים ומלחמה ושלום במזרח התיכון" .בנוסף,
נערכה ארוחת ערב במרכז הקהילה בהשתתפות חברי
הקהילה היהודית ואורחים רבים .כל ההכנסות מהערבים
הללו נתרמו למלחמה בסרטן  .

מינכן
האירוע השנתי של אגודת הידידים במינכן ,בראשות
הנשיאה המכהנת של אגודת הידידים גב' אניטה
קמינסקי ,וחברות הוועד המסורות ,נערך בבית הכנסת
החדש בעיר .אחריו נערכה ארוחה במסעדת אינשטיין .
האורחים התקבלו ע"י גב' שרלוט קנובלוך ,נשיאת
הקהילה היהודית בגרמניה ,וגב' אניטה קמינסקי .הערב
כלל תחרות בינגו נושאת פרסים ,הופעה של הקומיקאי
הגרמני ווילי אסטור ונאום מסכם מרגש של גב' קמינסקי
על פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן .
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פרופ' רוברט ישראל אומן (מימין) וד"ר רונלד פריד

לונדון-אנגליה
בינואר ערכה אגודת הידידים בלונדון ,בראשות גב'
ורד אהרון ,אירוע התרמה .הזמר שגיא ,שהופיע
בפני מלכת אנגליה ביום הולדתה ,שר ולאחר מכן
נערכה מכירה פומבית של יצירות של אמנים ישראלים .
כל ההכנסות מהערב היו קודש למימון המלחמה בסרטן .
הערב המהנה הסתיים בהרצאתה של ד"ר סיגל סדצקי
מהמרכז הרפואי שיבא בתל השומר ,על מחקרה בנושא
השפעת הטכנולוגיה הישנה והחדשה של הטלפונים
הסלולריים ,מערכות רנטגן וקרינתם.
באמצעות התרומות שגויסו באירוע ניתן סיוע אגודת
הידידים בלונדון לטובת קידום מחקר הסרטן:
מימון מחקרו של פרופ' חיים אזהרי מהטכניון בנושא:
ממוגרפיה אולטראסונית ממוחשבת מתוגברת על
ידי חומר ניגוד ,ומימון מחקרו של פרופ' ראובן אור,
מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם ,בנושא :שימוש בתאים
מזנכמאלים מופעלים ובקינורינין כטיפול למחלת השתל
נגד המאכסן בעכברים לאחר השתלת מוח עצם.
בסיוע תרומתם הנדיבה של מר דיוויד וסימון ראובן
ובני משפחתם מלונדון ובסיוע אגודת הידידים בלונדון,
נחנך באוקטובר  2008מרכז קרן ראובן לבריאות השד
במרפאת לין בחיפה .זהו מרכז רפואי משוכלל ,המספק
שירותים אמבולטוריים חדשניים למבוטחות של שירותי
בריאות כללית באזור חיפה והצפון .
בנוסף ,בסיוע אגודת הידידים בלונדון נרכשה עבור המרכז
הרפואי סורוקה בבאר שבע מערכת להקפאת ביציות
עבור נשים לא נשואות ,אשר עומדות לפני תחילת
טיפולים כימותרפיים  .
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"הקש בדלת"
פתיחת מבצע "הקש בדלת"
2008/2009
בחודש אוקטובר ערכה האגודה למלחמה בסרטן
מסיבת עיתונאים לרגל פתיחת מבצע "הקש בדלת"
לשנת  ,2008-2009בה פורסמו נתונים עדכניים על
התחלואה בישראל :מגמות בתחלואה על פי סוגי סרטן,
התקדמות התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן
השד ,הוצגה אמנת הסרטן הבינלאומית ודווח על סקר
מיוחד שערכה האגודה למלחמה בסרטן ועל מחקרים
חדשים ,וכאמור ,הוכרז על תחילתו של מבצע "הקש
בדלת"  -מסע התרמה נרחב שנערך ב .27.10-
במסיבת העיתונאים השתתפו פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,ד"ר מיכה ברחנא,
מנהל רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות ,פרופ'
גד רנרט ,מנהל התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של
סרטן השד ,ויו"ר מבצע הקש בדלת לשנת  ,2008מר
חיים כצמן ,יו"ר חברת הנדל"ן גזית גלוב .הנחתה מירי
זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.
ד"ר מיכה ברחנא הציג את המגמות בתחלואה ב20-
השנים האחרונות .על פי הנתונים הללו ניתן לראות בשנים
האחרונות מגמת ירידה במחלות שבהן מתאפשרים מניעה
ואבחון מוקדם ,שהם בין הנושאים המרכזיים שהאגודה
עוסקת בהם :סרטן הריאות (צמצום העישון) ,סרטן שד
חודרני (ממוגרפיה ומודעות לחשיבות הגילוי המוקדם),
סרטן המעי הגס (בדיקת דם סמוי וקולונוסקופיה) ועוד .
"שיעורי התחלואה באוכלוסיה היהודית בישראל בכלל
המחלות הממאירות עלו בצורה מתונה מתחילת שנות
התשעים ,ונשארו יציבים במהלכן" ,ציין דר' ברחנא .
"משנת  2002נצפתה מגמת ירידה עקבית בשיעורי
התחלואה בסך המחלות הממאירות בנשים .בגברים
נמשכה העלייה המתונה בשיעורי התחלואה עד ,2004
ולאחריה חלה ירידה בתחלואה .מגמה זו של ירידה בשיעורי
התחלואה מובלת בעיקר על ידי הירידה שנצפתה בסרטן
השד בנשים ,בסרטן המעי הגס בשני המינים ובירידה
בשיעורי התחלואה בסרטן הגרון והריאה".

פרופ' גד רנרט דיווח על נתוני התוכנית הלאומית לאבחון
מוקדם של סרטן השד ,מהם עולה כי יש עלייה בשיעור
הנבדקות ובשיעור הגילוי המוקדם וצמצום פערים בין
מגזרים בהיענות לסריקה .כמו כן הוא התייחס למחקר
חדש ,שבו חוקרים בראשותו בדקו את הקשר בין נטילת
סטטינים לסרטן השד .לשם כך נבדקו נתונים מ2,252-
מקרים של סרטן השד שאובחנו באזור הצפון בישראל
בין השנים  2002ל ,2007-כשאוכלוסיית הביקורת
כללה  2,252נשים מהאוכלוסיה הכללית ,בהתאמה
לגיל ,למין ולמוצא של הנבדקות .
הנבדקים נשאלו אם נטלו סטטינים במשך חמש שנים
לפחות )17.3%( 781 .מכלל הנבדקים במחקר נטלו
סטטינים .מתוצאות המחקר עולה כי הסטטינים
הפחיתו ב 25%-את הסיכון לחלות בסרטן שד" .מדובר
בהפחתה משמעותית ביותר" ,אמר פרופ' רנרט" .זהו
מחקר ראשוני שתוצאותיו מצביעות על הצורך בביצוע
מחקרים נוספים שיבדקו יתרונות אפשריים נוספים
של הסטטינים".
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן,
דיווח כי "בכינוס של ארגון הסרטן הבינ"ל ,שהתקיים בז'נבה
בחודש אוגוסט ,פורסמה הצהרה הכוללת תמונת מצב
עדכנית לגבי מחלות הסרטן וקריאה לפעולה בינלאומית
להפחתת התחלואה והתמותה מהמחלה .יותר מ60-
מבכירי המומחים והפעילים בעולם בנושא הסרטן חתמו
על הצהרה הפונה לכל הממשלות ,המומחים ונציגי
המתנדבים ,מתייחסת לבעייתיות בהיקף התחלואה
בסרטן וקובעת דרכים וסדרי עדיפויות שיש לנקוט כדי
להפחית את התחלואה והתמותה מהמחלה .על פי
האמנה ,מדי שנה מתים כיום ממחלות הסרטן כ7-
מיליון בני אדם ברחבי העולם .אם לא ייושמו האמצעים
הידועים למניעת המחלה ואבחונה המוקדם ,ימותו
מהמחלה ב 2030-כ 12-מיליון בני אדם ,יותר מהמתים
מאיידס ,משחפת וממלריה יחד .
סרטן הוא גורם תמותה מוביל בעולם ,והגורם המוביל
הניתן למניעה הוא העישון ,הוסיף פרופ' רובינזון.
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הימנעות ממנו ,יכולה להפחית בצורה המשמעותית
ביותר את התחלואה והתמותה מסרטן בכלל ומסרטן
הריאה בפרט .גורמים מובילים נוספים הם :תזונה
המובילה להשמנת יתר ,חוסר פעילות גופנית ,צריכת
אלכוהול מרובה ,וירוסים וחשיפה תעסוקתית לחומרים
מסרטנים .בניסוח האמנה הוחלט על קו פעולה לפיו ינהגו
המדינות על מנת להפחית את התחלואה והתמותה
מסרטן" .בסיפוק אני יכול לומר שהקווים שנוסחו תואמים
את סדרי העדיפויות שהאגודה למלחמה בסרטן פועלת
לפיהם" ,סיכם פרופ' רובינזון .

השתתפות בתוכניות סריקה לגילוי מוקדם והחלטות
אישיות לגבי טיפול במקרה של התמודדות עם המחלה .
בשנה האחרונה ביצע ארגון הסרטן הבינלאומי ,בשיתוף
ארגוני סרטן ,סקר רחב היקף ב 29-מדינות ובו נבדקו
אמונות והתנהגויות הנוגעות למחלת הסרטן .בסך
הכל נסקרו  29,925איש .האגודה השתתפה במחקר
זה ,שתוצאותיו הראשוניות התפרסמו סמוך למבצע
"הקש בדלת" ,וביצעה בנוסף סקר אומניבוס בישראל .
מתוצאות הסקר עולה כי  82.2%מהישראלים מאמינים
שניתן להשפיע על סיכויי הריפוי מהמחלה .

חיים כצמן ,יו"ר מבצע הקש בדלת לשנת  ,2008נשא
דברים" :קבוצת גזית שמה לה למטרה לסייע בין השאר
במאבק במלחמה בסרטן .אין ספק שהאגודה למלחמה
בסרטן נושאת בעול הכבד של המלחמה בסרטן ,באמצעים
שונים ומגוונים .החל מסיוע לחולים ועד לקידום מחקר
במטרה למצוא תרופה למחלה .זו לא תקופה קלה
למגזר העסקי ,והחשיכה שמעל ראשינו טרם התפוגגה,
וגם לא תתפוגג בזמן הקרוב .דווקא בזמנים קשים אלו
עלינו ,חברי קהיליית העסקים ,לזכור שחובתנו וזכותנו
היא להמשיך ולסייע לאותם גופים שהמצב הכלכלי אינו
מפחית את מידת ההזדקקות להם .

על פי סקר של ארגון הסרטן הבינלאומי 83% ,מהתושבים
במדינות שבהן ההכנסה לנפש היא גבוהה סברו כי יש
אפשרות להשפיע על סיכויי הריפוי מהמחלה ,לעומת
 61%מהתושבים במדינות שבהן ההכנסה לנפש היא
בינונית ו 52%-בלבד במדינות שבהן ההכנסה לנפש
נמוכה .נתונים אלו משקפים את הציפיות מהמערכת
הרפואית .במדינות שבהן ההכנסה נמוכה ,הטכנולוגיה
מפותחת פחות וכמעט אין תוכניות המאפשרות גילוי
מוקדם,כלומר ,המחלה מתגלה בשלב מאוחר כשאפשרויות
הטיפול מועטות יחסית .במדינות שבהן ההכנסה לנפש
גבוהה ,אנשים מאמינים יותר ביכולת הריפוי מהמחלה .
עוד עלה מהסקר כי  18.2%מהישראלים אמנם סבורים
כי סרטן הוא גזרה משמים ולא ניתן למנוע אותו ,אך
 70.3%סבורים כי ניתן למנוע סוגים מסוימים של סרטן
ע"י אימוץ אורח חיים בריא .

"הסרטן אינו מבחין בין גאות ושפל ,בין ילד לקשיש",
הוסיף מר כצמן" .הזקוקים לטיפול אינם יכולים להמתין
לזמנים שבהם הכלכלה תשתפר .הם זקוקים לטיפול
עכשיו! גם המחקר לא יכול להמתין .הוא זקוק לכספי
המימון עכשיו! הרשו לי לקרוא מכאן לעמיתי בקהיליית
העסקים להירתם למסע הזה ולתרום בעין יפה לאגודה
למלחמה בסרטן .ברצוני לשלוח ברכת רפואה שלמה
לכל חולי הסרטן ובריאות טובה לכל עם ישראל .תודה
לכל הפעילים והמתנדבים העוסקים במלאכת הקודש
הזו ותודה לאגודה למלחמה בסרטן על שנתנה לי
הזדמנות לסייע במפעל כה חשוב".

 70.3%מהציבור סבורים
כי סרטן אינו גזירה משמים
סקר אמונות ותפיסות בנוגע למחלת
הסרטן ,שערכה האגודה לרגל פתיחת
"הקש בדלת"
אמונות ותפיסות בנוגע למניעת סרטן ,גילוי מוקדם
וטיפול במחלה ,משפיעות באופן ישיר על אורח החיים,
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מדובר בשיפור בנתונים בישראל .בסקר שביצעה
האגודה לפני שלוש שנים נמצא כי  23%סברו שסרטן
הוא גזרה משמים ורק  66%סברו כי בחלק מהמקרים
ניתן למנוע את המחלה" .הסקר מצביע על כך שלמרות
השיפור שחל בהתייחסות של הציבור ,עדיין קיימות
תפיסות מוטעות בנוגע לגורמים לסרטן" ,אמרה מירי
זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,והוסיפה כי "אחד
היעדים שהגדירה האמנה הבינלאומית של ארגון הסרטן
הבינלאומי ( )UICCהוא שינוי תפיסות מוטעות בנוגע
למחלת הסרטן וההתמודדות עימה .
"האגודה קיימה השנה מסע הסברה בתחום זה ,הקורא
לאימוץ אורח חיים בריא .תוכניות ברמה הלאומית יכולה
לשנות אמונות ואורח חיים ובכך להציל חיים .אנו נמשיך
ונקדם פעילות זו שבכוחה להציל חיים".
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טקס פתיחת מבצע "הקש בדלת" לשנת  2008-2009בבית הנשיא
בטקס חגיגי ורב רושם התכנסו בבית נשיא המדינה ,מר שמעון פרס ,מכובדים ומתנדבים
רבים לרגל פתיחת מבצע "הקש בדלת" לשנת  .2008-2009בין האישים שנכחו בטקס
היו כבוד נשיא המדינה ופטרון האגודה ,מר שמעון פרס ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
פרופ' אליעזר רובינזון ,סגן יו"ר האגודה ,מר ליאון רקנאטי ,יו"ר מבצע "הקש בדלת"
לשנה זו ,מר חיים כצמן ,תומכי האגודה מלונדון ,מש' רובין ,פרופ' דניאל קופנס
ופרופ' ורדה רוטר .
את הטקס הנחתה ,כמיטב המסורת ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,הגב' מירי זיו,
וליווה בשירים מרגשים טל בורנשטיין ,הנוטל חלק בקבוצת ה"בוגרים צעירים" של האגודה,
המיועדת לצעירים שחלו והתמודדו עם מחלת הסרטן בתחילת חייהם העצמאיים.
במהלך הטקס הוענקו תעודות הוקרה לפרופ' דניאל קופנס ,רדיולוג ומנהל המחלקה
להדמיה של השד בביה"ח המסונף לביה"ס לרפואה של הארוורד בבוסטון ,אשר סייע
יחד עם פרופ' סיקלס ,לערוך סדנאות אינטנסיביות שסייעו בהכשרת צוותי הרדיולוגים
בארץ ,ולפרופ' ורדה רוטר ,מנהלת המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא וחוקרת
בכירה במכון ויצמן למדע ,שכיהנה במשך שנים כחברת הוועד המנהל של האגודה וקיבלה
תעודת הוקרה על תרומתה .פרופ' רוטר עוסקת בחקר התהליכים המעורבים בהתפתחות
גידולים סרטניים ובזיהוי תהליכים המשפיעים על עמידותם של גידולים בפני תרופות אנטי
סרטניות ,והייתה אחראית לממצאים חדשים בעלי חשיבות רבה .
יום לפני הטקס בבית הנשיא ,הודות לתרומתם הנכבדה של דיוויד ,דברה ,סיימון וג'ויס
ראובן ,ואירוע שערכה אגודת הידידים בלונדון בראשותה של ורד אהרון ,נחנך מרכז קרן ראובן לבריאות השד במרכז הרפואי לין
בחיפה .בתרומתם אפשרו בני משפחת ראובן לאגודה למלחמה בסרטן להקים לפני כארבע שנים את מרכז ננסי ראובן לבריאות
השד בביה"ח מאיר .עתה ,כאמור שוב בזכותם ,הוקם מרכז חדש ,מקצועי ואיכותי אשר יעניק לנשות אזור חיפה והצפון שירות רפואי
כוללני עדכני בנושא סרטן השד ,כולל ליווי ותמיכה אישית החל מרגע האבחנה ובכל שלבי תהליך ההתמודדות והשיקום .על פעילותם
הראויה לציון מיוחד בתרומתה לקידום המאבק בסרטן בישראל ,העניק נשיא המדינה ,מר שמעון פרס ,תעודת הוקרה מיוחדת לדיוויד
וסיימון ראובן ולרעיותיהם דבי וג'ויס.
כמדי שנה ,הועבר בטקס נס המבצע לשנת  2008-2009למר חיים כצמן ,היו"ר הנכנס של המבצע ,על ידי מר ליאון רקנאטי ,סגן
היו"ר המסור והנמרץ של האגודה ,ונשיא המדינה ,מר שמעון פרס העניק את תרומת בית הנשיא למבצע "הקש בדלת" לשלושה
תלמידים מצטיינים :עדן לוי ,תלמידת כיתה ו' בביה"ס היסודי "אשלים" בחולון ,ווהיל עתמאנה וטדי ממו ,תלמידי כיתה ט' בביה"ס
הניסויי בירושלים .
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טקס סיכום מבצע "הקש בדלת"
ושנת פעילות 2008
אולם מקושט בפרחים ובשלטים קיבל את פניהם של
מתנדבי האגודה שהגיעו לטקס סיכום מבצע "הקש
בדלת" וסיכום שנת הפעילות של  ,2008שהתקיים
בחודש מרץ בתיאטרון גבעתיים .ברקע נשמע שירו
המרגש של בועז שרעבי "לתת" ,ועל הקיר הוקרנו
שקופיות מתחלפות ,שתיארו את מגוון הפעילויות של
סניפי האגודה במהלך השנה .
הטקס נפתח בנגינתה בפסנתר של עובד האגודה,
אדי שפירא ,ואשתו גניה .לאחר ברכתו של ראש העיר
המארחת ,מר ראובן בן שחר ,נישאו דברים לזכר מר
בני גאון ז"ל ,נשיא האגודה ,ופעילותו ההתנדבותית
הברוכה לקידום המאבק במחלות הסרטן.
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יו"ר האגודה ,פרופ' אליעזר רובינזון ,וסגן יו"ר האגודה,
מר ליאון רקנאטי ,נשאו דברי ברכה שבהם הדגישו את
פועלם המבורך של מתנדבי האגודה ותרומתם הרבה
למלחמה בסרטן .מר רקנאטי בירך את גב' רבקה
בליסטרא ,מנהלת הסניפים ומבצע "הקש בדלת",
עם היכנסה לתפקידה במקום מר גבי וייס .
לאחר סקירה קצרה על מבצע "הקש בדלת" ע"י
מאירה גלוסקא ,רכזת המתנדבים אשר הופקדה על
עריכת הטקס ,עלו לבמה נציגים נרגשים של  11בתי
ספר מצטיינים מכל רחבי הארץ שקיבלו גביעים על
הצטיינותם במבצע .בשם התלמידים הודה אדיר חנוני,
תלמיד כיתה ו' מביה"ס "אופירה נבון" בכפר סבא.
דליה סלוצקי ,יו"ר סניף טבריה ,ובתה דפנה ריגשו
את הקהל כאשר שרו את השיר "אמן" וקצרו תשואות
נלהבות.
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המוטיב העיקרי שליווה השנה את הטקס היה שיתוף
פעולה בין סניפי האגודה ועובדיה .באי הטקס גם עודכנו
לגבי שיתוף הפעולה בין האגודה לגורמי חוץ :רשתות
שיווק ,חב' אל על ושירות בתי הסוהר ,כמו כן ,הוקרן
הסרטון שהופק לקראת הפרויקט המשותף עם חברת
אל על .
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,בירכה בחום את המתנדבים
וסקרה את פעילות האגודה בשנה החולפת .חלוקת
מלגות המחקר נוהלה ע"י פרופ' יוסף ירדן ,יו"ר ועדת
המחקר .
בחלקו השני של הטקס שמעו הנוכחים סקירה נרחבת
על פעילות הסניפים באפיקי הפעילות השונים בשנת
 ,2008הוזכרו המתנדבים שהלכו לעולמם ,ולהבדיל,
צוינו כל המתנדבים שזכו באותות הצטיינות ביישוביהם
על פעילותם ההתנדבותית הברוכה .בהמשך חולקו
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תעודות לסניפים מצטיינים בכל אפיקי הפעילות .בשם
המתנדבים בירכה גב' חוה צרויה ,הרכזת הוותיקה
של סניף כפר סבא.
הוענקו שלוש תעודות למתנדבים מצטיינים :רינה
ברקוביץ ,יו"ר סניף בית שמש ומתנדבת באגודה יותר
מ 35-שנים ,הנאא חילו ,מנכ"ל מועצת יפיע ומתנדבת
באגודה יותר מ 40-שנה ,ונעמי מאיר מתנדבת באיסוף
קופות ופעילויות נוספות בסניף חיפה יותר מ 35-שנה .
השנה ,לראשונה ,הוענקה תעודה על מפעל חיים לגב'
חוה וטרמן מסניף נתניה ,המתנדבת באגודה  53שנים .
חוה ,בת  90ממשיכה להתנדב ומסייעת בליווי ובתמיכה
בחולים וגם במבצע "הקש בדלת" בסניף .
הצמד אבי רוסו ואדית חתמו את הטקס בשירי ארץ
ישראל ושנות השישים ,שהלהיבו את הקהל שהצטרף
בשירה ובמחיאות כפיים.
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יושבי ראש 'הקש בדלת'
להלן רשימת האישים שכיהנו בתפקיד יושב ראש 'הקש בדלת' מטעם האגודה למלחמה בסרטן בישראל .לצד
שמם מופיע התפקיד הציבורי שמילאו באותה עת.
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986

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

- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009

ישראל קיסר ,מזכ"ל ההסתדרות
דני גילרמן ,נשיא איגוד לשכות המסחר
ליאון רקנאטי ,מנהל חברות באי.די.בי
אהוד אולמרט ,שר הבריאות
שמחה דיניץ ז"ל ,יו"ר הסוכנות היהודית
אלי הורוביץ ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות
פרמצבטיות
בני גאון ז"ל ,מנכ"ל כור תעשיות
עמנואל גיל ,נשיא אלביט
דוד וינשל ,מנכ"ל חברת מגדל ,חברה
לביטוח
יאיר המבורגר ,מנכ"ל חברת ביטוח שילוח
הראל
יעקב פרי ,נשיא ומנכ"ל סלקום
גליה מאור ,מנכ"ל בנק לאומי
שלמה נחמה ,מנכ"ל חברת אריסון השקעות,
ויו"ר דירקטוריון בנק הפועלים
קובי אלכסנדר ,יו"ר דירקטוריון והנשיא
העולמי של חברת 'קומברס טכנולוגי'
לב לבייב ,יו"ר אפריקה ישראל
יוסי מימן ,נשיא חברת מרחב ויו"ר דירקטוריון
ערוץ 10
שרגא בירן ,עורך דין ואיש עסקים
מוזי ורטהיים ,יו"ר חברת קוקה קולה
ישראל
ישראל מקוב ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות
פרמצבטיות
אביגדור קפלן ,מנכ"ל חב' כלל ביטוח
בני שטינמץ ,איש עסקים
חיים כצמן ,יו"ר חב' הנדל"ן המניב גזית-
גלוב
דויד פרנקלין ,יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל
סוגת תעשיות בע"מ
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עזבונות
האגודה למלחמה בסרטן מוקירה את ידידיה ומתנדביה אשר בעודם בחיים תרמו בצוואתם לאגודה ,ובדרך זו
עוזרים להמשך פעולותיה למען חולי הסרטן ובני משפחותיהם.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

עזבון איסר פישל ז"ל
עזבון בן אליעזר אביגדור ז"ל
עזבון ברגר אדלה ז"ל
עזבון ברטל אדלה ז"ל
עזבון גורביץ אליהו ז"ל
עזבון גיבלי בנימין ז"ל
עזבון גלעדי שמחה ז"ל
עזבון גרימברג פאולינה ז"ל
עזבון דרור הלינה ז"ל
עזבון הריס אשר פליקס ז"ל
עזבון וולף חוה ז"ל
עזבון זיסר רחה ז"ל

חדרה
ירושלים
יבנאל
תל אביב
פתח-תקוה
תל אביב
תל אביב
ירושלים
חיפה
תל אביב

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

עזבון לבל גיטה ז"ל
עזבון לובובסקי אראלה ז"ל
עזבון לוי גרטרוד ז"ל
עזבון לוינגר אריקה ז"ל
עזבון ליברמן סטפניה ז"ל
עזבון ליס סוניה ז"ל
עזבון סר דורין ז"ל
עזבון פולקנר ז"ל
עזבון פישל איסר ז"ל
עזבון פנסטר צבי ז"ל
עזבון קליינמן חוה ז"ל
עזבון שלום יצחק ז"ל

אשדוד
חיפה
הרצליה
תל אביב
חיפה
קיראון
תל אביב
גרמניה
קרית אתא
חולון
קרית טבעון
ירושלים

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

לוח ההנצחה בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים
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המבנה הארגוני של ועדות העמותה
לשנת 2008
ועד מנהל
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
פרופ' א .דורסט
מר י .פלדשו
פרופ' מ .מיטלמן
פרופ' א.לויצקי
יו"ר האגף לקשרי חו"ל

גב' ר .שטרית

מועצה מייעצת
גב' ס .אבן
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
ד"ר י .בלשר
ד"ר ש .בציא
פרופ' ה .ברנר
פרופ' א .דורסט
פרופ' י .ויץ
פרופ' א .זליגסון
פרופ' ס .חייצ'יק
פרופ' י .כהן
פרופ' י .יצחק  
פרופ' א .לובין
פרופ' ש .ללצ'וק
פרופ' מ .מיטלמן
פרופ' ש .סלוין
פרופ' א .סולקס
ד"ר א .עזיזי
פרופ' מ .ענבר
פרופ' י .סקורניק
מר י .פלדשו
פרופ' ת .פרץ
פרופ' א .קוטן
פרופ' ר .קטן

נשיאה מייסדת -אשת
ציבור
יו"ר -אונקולוג
ס .יו"ר -מנהל חברות
יו"ר הר"י
איש ציבור
אונקולוג
כירורג
מדען
המטולוג
אונקולוג
אונקולוג
רדיולוג
רפואה גרעינית
כירורג
פנימאי
המטולוג
אונקולוג
דרמטולוגית
אונקולוג
כירורג
איש ציבור
אונקולוגית
אונקולוג
אונקולוג

פרופ' י .קלאוזנר
גב' מ .קליין
פרופ' י .קידר
גב' ע .קמחי
פרופ' ו .רוטר
פרופ' א .רחמילביץ
פרופ' ג .רנרט
מר מ .שטרית
פרופ' מ .שלזינגר
פרופ' מ .שני
פרופ' ג .רנרט

ד"ר י .אלקלעי

פרופ' ר .שפיר

כירורג
מנכ"לית האגודה
לשעבר
מדענית
מחנכת לבריאות
מדענית
המטולוג
אפידמיולוג
שר לשעבר וח"כ
מדען
מומחה למערכות
בריאות
יועץ האגודה
לאפידמיולוגיה ובקרת
סרטן  -אפידמיולוג
יועץ האגודה לגילוי
מוקדם סרטן העור -
דרמטולוג
יועץ האגודה בענייני
הסברה בבתי הספר -
כירורג פלסטי

חבר נאמנים
גב' ס .אבן
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
פרופ' א .אבירם
מר ד .אגמון
השופט ס .אדלר
פרופ' ר .אורדע
פרופ' י .אורגלר

נשיאה מייסדת -אשת
ציבור
יו"ר
ס .יו"ר -מנהל חברות
מכון גרטנר
איש ציבור
נשיא בית הדין הארצי
לעבודה
יו"ר החברה למחלות
שד
יו"ר דירקטוריון הבורסה
לשעבר
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מר א .אזרזר
השופט אילון
פרופ' ו .אינסלר
גב' י .אלון
גב' ג .אלמגור
ד"ר א .אמבון
גב' י .אפרון
גב' ש .אקרשטיין
* פרופ' ש.אריעד
פרופ' ר .ביאר
מר ש .בירן
ד"ר י .בלשר
פרופ' ג .בן ארי
פרופ' מ .בן-הרוש
פרופ' י .בן בסט
מר א .בן נון
מר ר .בן-שאול
פרופ' ח .בן-שחר
גב' א .בנאי
ד"ר ש .בציא
פרופ' ר .בר
פרופ' ג .ברבש
פרופ' ה .ברנר
ד"ר י .ברלוביץ
מר מ.גאון
מר ע .גיל
פרופ' מ.גרין
פרופ' א .דורסט
מר ב .דותן
מר י .דורי
מר א .דר
מר א .הורוביץ
פרופ' א .הלוי
פרופ' י .הלוי
ד"ר ע .הלפרין
מר ד .ויינשל
פרופ' י .ויץ
פרופ' ג' .זידאן
ד"ר י .זילברג
פרופ' א .זליגסון
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יו"ר סניף דימונה
שופט בדימוס
גינקולוג
יו"ר סניף חולון
יו"ר סניף ת"א לשעבר
מנהל בי"ח
מנכ"ל אוקיאנה
מנכ"ל אקרשטיין
אונקולוג ,מרכז רפואי
סורוקה
מנכ"ל בי"ח רמב"ם
עו"ד
יו"ר הר"י
כירורג
אונקולוגית ילדים
המטולוג
איש ציבור
מנהל חברות
איש ציבור
שחקנית
איש ציבור
רפואה פנימית טכניון
מנהל בי"ח
אונקולוג
מנהל בי"ח
איש עסקים
איש עסקים
יו"ר המרכז הלאומי
לבקרת מחלות
כירורג
איש ציבור
נשיא קבוצת דורי
שחקן
יו"ר טבע
כירורג
מנהל בי"ח
מנהל מרכז רפואי רבין
איש ציבור
מדען
אונקולוג
מנהל בי"ח
המטולוג

פרופ' ס .חייצ'יק
גב' נ .חילו
פרופ' ח .טבנקין
מר ד .טל
פרופ' י .יודפת
פרופ' א .ישראלי
פרופ' י .כהן
השופט מר א .כרמי
מר ל .לבייב
פרופ' ש .לביא
מר ד .לאוטמן
פרופ' א .לובין
מר ג .להב
* פרופ' א.לויצקי
פרופ' ש .ללצ'וק
מר ד .לויתן
גב' ג .מאור
ד"ר מ.מודעי
פרופ' ש .מור יוסף
פרופ' מ .מיטלמן
פרופ' ז .מישל
גב' א .מנוח
פרופ' י .מנצ'ר
מר י .מקוב
גב' ל .מרידור
* פרופ' ע.מרימסקי
פרופ' א .נובוגרודצקי
מר ש .נחמה
מר י .נמרודי
פרופ' א .סולקס
פרופ' י .סקורניק
פרופ' ש .סלוין
מר ע .ספיר
גב' ע .סרוג'י
גב' ר .סקר
ד"ר א .עזיזי
* עו"ד א .שמחה
פרופ' מ .ענבר
מר ע .ערן
ד"ר י .פטרבורג

אונקולוג
ח"כ לשעבר
מנהלת המח' לרפואת
המשפחה -העמק
חבר כנסת לשעבר
רופא משפחה
מנכ"ל משרד הבריאות
אונקולוג
איש עסקים
מדענית
איש ציבור
רפואה גרעינית
איש ציבור
מדען
כירורג
איש ציבור
מנכ"ל בל"ל
איש ציבור
מנהל בי"ח
פנימאי
מנהל בי"ח
אשת ציבור
גינקו-אונקולוג
איש ציבור
אשת ציבור
אונקולוג ,סוראסקי
ת"א
חוקר סרטן
איש ציבור
איש ציבור
אונקולוג
כירורג
המטולוג
איש ציבור
אשת ציבור
נשיאת כבוד סניף חיפה
דרמטולוגית
יו"ר סניף ירושלים
אונקולוג
איש ציבור
איש ציבור
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פרופ' ב .פיורה
מר י .פלדשו
פרופ' ש .פנחס
ד"ר י .פרבשטיין
פרופ' ב .פרוינד
מר י .פרי
פרופ' ת .פרץ
מר י .צ'חנובר
ד"ר ד .צ'רניחובסקי
פרופ' א .קוטן
פרופ' ר .קטן
גב' מ .קליין
גב' ע .קמחי
גב' ל .קניג
מר א .קפלן
פרופ' י .קלאוזנר
פרופ' י .קידר
פרופ' מ .רביד
גב' ד .רבין-פילוסוף
פרופ' י .רואו
גב' ת .רווה
פרופ' פ .רוזן
פרופ' מ .רוח
פרופ' ו .רוטר
פרופ' א .רחמילביץ
ד"ר מ .רימון
פרופ' ג .רכבי
פרופ' ג .רנרט
פרופ' י .שינפלד
מר א .שדה
פרופ' פ .שוורצמן
גב' מ .שזיפי
ד"ר מ .שטיינר
מר מ .שטרית
גב' ר .שטרית  
גב' ד .שטרן
פרופ' מ .שלזינגר
פרופ' י.שמר
פרופ' מ .שני

גינקולוג אונקולוג
איש ציבור
מנהל בי"ח לשעבר
מנהל בי"ח
כירורג
יו"ר בנק המזרחי
אונקולוגית
איש ציבור
יועץ אד-הוק לכלכלה
רפואית
אונקולוג
אונקולוג
מנכ"ל לשעבר
מחנכת לבריאות
שחקנית
מנכ"ל "כלל ביטוח"
כירורג
מדענית
רופא פנימי
אשת ציבור
המטולוג
עו"ד
גסטרואנטרולוג
מנהל בי"ח לשעבר
מדענית
המטולוג
כירורג
המטולוג
אפידמיולוג
פנימאי
איש ציבור
מנהל המח' לרפואת
המשפחה בבאר שבע
יו"ר סניף חיפה לשעבר
אונקולוגית
שר לשעבר וח"כ
אשת יח"צ  -יו"ר האגף
לקשרי חו"ל
אשת ציבור
מדען
איש ציבור
מכון גרטנר

ד"ר ש .שרף
פרופ' ע .שני

מנהל בי"ח
אונקולוג

ועדה לגילוי מוקדם
פרופ' י.סקורניק
ד"ר פ .ברק
ד"ר י .דרזנר
ד"ר ג' .זידאן
ד"ר מ .חאג'
פרופ' מ.כרמון
ד"ר ח .לבבי
ד"ר נ .מבג'יש
פרופ' י .ניב
פרופ' ע.נתיב
ד"ר ס .סדצקי
ד"ר מ .סקלייר-לוי
פרופ' א .פרידמן
פרופ' מ .קראוס
ד"ר ת .קרני
ד"ר מ .רמון
פרופ' ג .רנרט

יו"ר  -כירורג -סוראסקי
ת"א
אונקולוגית  -ברזילי
רפואת המשפחה -
שירותי בריאות כללית
אונקולוגיה  -רבקה זיו
מרכז השד  -נהריה
כירורג ,מרכז רפואי שערי
צדק
גינקולוג אונקולוג -
מרכז רפואי רבין
אורולוג  -סוראסקי ת"א
גסטרואנטרולוגיה -
מרכז רפואי רבין
אורולוג  -בני ציון
מכון גרטנר  -מרכז רפואי
שיבא
מכון הדמיה  -הדסה
ע"כ
גנטיקה אונקולוגית -
מרכז רפואי שיבא
כירורג  -רמב"ם
כירורגית -בי"ח אסף
הרופא
כירורג -בי"ח המשפחה
הקדושה
יועץ האגודה לגילוי
מוקדם

ועדה לשירותים רפואיים וסוציאליים
פרופ' מ .מיטלמן
ד"ר מ .גוטפריד
ד"ר א .הוברט

יו"ר  -פנימאי -סוראסקי
ת"א
אונקולוגית  -בי"ח
מאיר
אונקולוגית  -הדסה
עין-כרם
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ד"ר ד.וייס
ד"ר ש .וינקר
ד"ר א .גז
ד"ר י .יניב
ד"ר מ .כהן
ד"ר א .פניג
גב' נ .פסח
גב' ס .רייכר

ראש אגף סיעוד בקהילה,
שב"כ
רפואת משפחה  -שב"כ
מחוז מרכז
אונקולוג  -רמב"ם
המטו-אונקולוגית ילדים
 שניידרעו"ס -אוניברסיטת
חיפה
רדיולוג אונקולוג  -מרכז
רפואי רבין
עו"ס -משרד הבריאות
אחות  -משרד הבריאות

ד"ר ש .רייס
פרופ' ש .שניבאום

ועדת מחקר
פרופ' י .ירדן
ד"ר ד.אנגלברג
פרופ' ר .אפטה
ד"ר נ.בן-ברוך
פרופ' מ.בן-הרוש
פרופ' א.גילבר

ועדה לרישום ומעקב
ד"ר מ .ברחנא
פרופ' ד .אדרקה
פרופ' ש.אריעד
ד"ר א.סלומון
ד"ר ת.ספרא
ד"ר ל .פרידמן

יו"ר  -רישום סרטן
אונקולוג  -מרכז רפואי
שיבא
אונקולוג  -סורוקה
אונקולוגיה  -הדסה
אונקולוגיה  -סוראסקי
ת"א
אוניברסיטת בר אילן

ועדה להדרכה מקצועית
פרופ' א .קוטן
ד"ר ת .אלוייס
פרופ' מ .גוטמן
ד"ר נ.זיגלמן
פרופ' ש .יזרעאלי
ד"ר א.לוי
ד"ר ש .נקר
פרופ' א .סלע
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יו"ר  -אונקולוג -
רמב"ם
כירורגית -הדסה
כירורג  -בי"ח מאיר
אונקולוגית ,מכבי
שירותי בריאות
המטו-אונקולוגיה ילדים
 מרכז רפואי שיבאהמטולוג  -סורוקה
רפואת המשפחה -
שירותי בריאות כללית
אונקולוג  -אסף
הרופא

רפואת המשפחה -
חיפה
כירורג  -סוראסקי ת"א

פרופ' מ .הורביץ
פרופ' י .וולדבסקי
פרופ' א .לוי-להד
ד"ר ב .לשם
פרופ' א.ניר
ד"ר א.פיקרסקי
ד"ר ב .קאופמן
פרופ' ר .קטן
פרופ' ג.רנרט
פרופ' ע .שפילברג

מדען  -מכון ויצמן
מדען-האוניברסיטה
העברית
מדען  -אונ' בן-גוריון
אונקולוגית -קפלן
אונקולוגית ילדים ,מרכז
רפואי רמב"ם
פסיכואונקולוגית ,מרפאת
לין חיפה ,שירותי בריאות
כללית
מדענית  -אונ' ת"א
אונקולוג  -הדסה עין-
כרם  /טכניון
גנטיקאית -שערי צדק
לשכת המדען הראשי
 משרד הבריאותמדען-אונ' בר-אילן
קלינאי -מדען -מרכז
רפואי הדסה ע"כ
אונקולוגית -מרכז רפואי
שיבא ונציגת ציבור
אונקולוג  -מרכז רפואי
שיבא
אפידימיולוג ,מרכז רפואי
כרמל
המטולוג  -מרכז רפואי
רבין

תת-ועדת מחקר לנושאים
פסיכו-אונקולוגיים
ד"ר נ.בן-ברוך
פרופ' א.גילבר

אונקולוגית  -קפלן
פסיכואונקולוגית,
מרפאת לין חיפה,
שירותי בריאות כללית
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עבודה סוציאלית  -אונ'
חיפה
פסיכיאטר  -מרכז רפואי
רבין
עובדת סוציאלית -מרכז
רפואי רבין
אונקולוגית -מרכז רפואי
שיבא ונציגת ציבור

ד"ר מ .כהן
ד"ר א .נחשוני
ד"ר ש .פרי
ד"ר ב .קאופמן

ועדת השתלמויות חו"ל
פרופ' ב .קליין
פרופ' ע .בלר
גב' ש .בן עמי
ד"ר ד.הרשקו
ד"ר מ .ויגודה
פרופ' ע.מרימסקי
פרופ' א .סלע
ד"ר ש .פרי
פרופ' י .קפלושניק

יו"ר  -אונקולוג -מאיר
גינקולוג אונקולוג  -שערי
צדק
אחות אונקולוגית -
שיבא
חוקר ,כירורג ,מרכז רפואי
רמב"ם
רדיותרפיה  -הדסה
ע"כ
אונקולוג  -סוראסקי ת"א,
יו"ר האיגוד לאונקולוגיה
אונקולוג  -אסף
הרופא
עו"ס  -מרכז רפואי
רבין
אונקולוג ילדים-
סורוקה

ועדת ביקורת
פרופ' י .אורגלר
מר ד .לויתן
מר נ .גור

יו"ר -יו"ר דירקטוריון
הבורסה לשעבר
מנהל חברות
איש ציבור

ועדת כספים
פרופ' י .אורגלר
גב' א .זוכוביצקי

יו"ר -יו"ר דירקטוריון
הבורסה לשעבר
רו"ח -מנכ"ל חברה

ד"ר ז .יוסף
ד"ר ד .יריב
מר ד .לויתן
מר נ .גור
פרופ' א .עופר
מר י .שחק

אייפקס
בנק ישראל
מנהל חברות
איש ציבור
אונ' ת"א
רו"ח

ועדת השקעות
פרופ' ר .אלדור
מר י .טויטש
מר י.כץ
ד"ר ז .יוסף
מר ע .ספיר
פרופ' א .עופר
מר ד .פרידמן

יו"ר  -מרכז בינתחומי
אי.בי.אי
כלכלן
אייפקס
יו"ר מעלות
אונ' ת"א
יו"ר בנק איגוד לשעבר

ועדה מייעצת למסרטנים
ד"ר י .שחם

גב' ר.אשכנזי
ד"ר י.בראור
ד"ר מ .ברחנא
ד"ר ש .ברנר
ד"ר ס .גלברג

ד"ר א.גרוטו
ד"ר א .וינר
ד"ר ר .ורסנו
גב' ד .כהן
פרופ' י .כהן
ד"ר י .כץ

מומחית למסרטנים
 רופאה ראשית שלשירות עובדי המדינה
משרד החקלאות
מדען ראשי ,משרד להגנת
הסביבה
יח' לרישום סרטן-
מ .הבריאות
יועץ פרטי בנושא איכות
ובריאות הסביבה
ראש אגף קרינה
ורעש ,המשרד להגנת
הסביבה
ראש שירותי בריאות
הציבור ,משרד הבריאות
רמב"ם
שירותי מזון ותזונה-
מ .הבריאות
משרד הבריאות
אונקולוג
רוקח מחוזי -מחוז
השפלה
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פיזיקאי  -סוראסקי
ת"א
פיזיקאי -בי"ח הדסה
ע"כ
ראש המרכז לרפואה
תעסוקתית  -שירותי
בריאות כללית
המכון לאיכות הסביבה
רוקחת -מרכז רפואי
שערי-צדק
מומחית לאבק מזיק
רופאה ראשית ,תמ"ת
מרכז לאיכות הסביבה
משרד החקלאות
אונ' בן-גוריון
המשרד להגנת
הסביבה
נחל שורק
ראש המכון הארצי
לבריאות תעסוקתית
פיזיקה גרענית  -נחל
שורק
מכון גרטנר

מר מ .לויטה
ד"ר ע .לוינגר
פרופ' י .לרמן

ד"ר א .נאמן
גב' ר .ספיר
אינג' צ .ענבי
ד"ר ל .פושנוי
מר א .פרדו
ד"ר מ .פרוינד
ד"ר א .פריאל
ד"ר ל.קורדובה
ד"ר ש .קנדל
פרופ' י .ריבק
פרופ' ט .שלזינגר
ד"ר א .שטרן

ועדות עדכון
עור:

ד"ר פ .פבלוצקי
ד"ר א .אבינוח
פרופ' א .אינגבר
ד"ר י .אלקלעי

פרופ' ר .ברגמן
ד"ר ל .גלעד
ד"ר ר .וולף
ד"ר א.וינקלר
ד"ר א .חודק
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דרמטולוג -מרכז רפואי
שיבא
פתולוגיה -וולפסון
דרמטולוגיה ,הדסה
ע"כ
דרמטולוגיה -קופ"ח
מכבי ,יו"ר האיגוד
לדרמטולוגיה
דרמטולוגיה -רמב"ם
דרמטולוג -הדסה
דרמטולוג ,בי"ח קפלן
יו"ר האיגוד לכירורגיה
פלסטית
דרמטולוגיה  -מרכז רפואי
רבין

ד"ר מ .לוטם
ד"ר ד .מימוני
מג' א .מרום

ד"ר נ.נתנזון
ד"ר פ .פלדמן
ד"ר י .פפו
ד"ר י .צילינסקי
פרופ' ל .רוזנברג
ד"ר י .שכטר

דרמטולוגיה  -הדסה
ע"כ
מרכז רפואי רבין
ע .בכיר למנהלת אגף
הרוקחות ,משרד
הבריאות
דרמטולוג -צה"ל
דרמטולוגית -שירותי
בריאות כללית
כירורגיה -אסף הרופא
פלסטיקה -מרכז רפואי
שיבא
פלסטיקה -סורוקה
אונקולוגיה -מרכז רפואי
שיבא

ריאות:
ד"ר מ .קרופסקי
פרופ' א .אלירז
ד"ר י .בן-דב
ד"ר מ .גוטפריד
ד"ר ב .ע .סלע
ד"  ל .בסט
ד"ר ע.מרימסקי
ד"ר א .סיחון
פרופ' מ .קרמר
ד"ר ד .שחם

מכון ריאות  -מרכז רפואי
שיבא
מכון ריאות -קפלן
מכון ריאות -מרכז רפואי
שיבא
אונקולוגיה -מאיר
מכון לכימיה פתולוגית-
מרכז רפואי שיבא
ריאות -רמב"ם
אונקולוגיה,סוראסקי
ת"א
אונקולוגיה -אסף
הרופא
ריאות -מרכז רפואי
רבין
הדמיה -הדסה ע"כ

מערכת העיכול:
ד"ר א .בני
ד"ר י .אילן
פרופ' נ .ארבר

אונקולוגיה -רמב"ם
פנימית -הדסה ע"כ
גסטרואנטרולוגיה-
סוראסקי ת"א
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אונקולוגיה  -מרכז רפואי
רבין
כירורגיה -מרכז רפואי
רבין
אונקולוגיה -הדסה
ע"כ
אונקולוגיה  -אסף
הרופא
גסטרואנטרולוגיה -אסף
הרופא
גסטרואנטרולוגיה -מרכז
רפואי רבין
גסטרואנטרולוגיה -הלל
יפה
אונקו גנטיקה -מרכז
רפואי שיבא
אחות סטומה -סוראסקי
ת"א
אונקולוג -מאיר
כירורג -קפלן
כירורגיה -סוראסקי
ת"א
כירורגיה -הדסה ע"כ
אונקולוגיה -שיבא
כירורגיה -סוראסקי ת"א,
יו"ר האיגוד לכירורגיה
אונקולוגית

ד"ר ב .ברנר
פרופ' פ .גרייף
ד"ר א .הוברט
ד"ר נ .וולך
ד"ר י .זיו
פרופ' י .ניב
פרופ' צ .פיירמן
פרופ' א .פרידמן
גב' ר .ציפרשטיין
פרופ' ב .קליין
פרופ' ח .קשתן
פרופ' מ .רבאו
פרופ' א .ריבקינד
פרופ' ע .שני
פרופ' ש .שניבאום

ד"ר זינגלמן-דניאלי
ד"ר א .ניסן
ד"ר ו .כץ
ד"ר פ .ספרבר
ד"ר א .עברון
גב' ר .פלג
פרופ' מ .פפא
ד"ר ז .פריד
פרופ' ת .פרץ
ד"ר ב .קאופמן
ד"ר א .קדמון
ד"ר מ .קורץ
פרופ' ב .קליין
ד"ר ח .קפלן
פרופ' מ .קרנר
גב' ד .שדה-טסה
ד"ר י .שטדלר

אונקולוגיה -מכבי שירותי
בריאות
אונקולוגיה  -הדסה
ע"כ
כירורגית שד -סורוקה
וקופ"ח לאומית
רדיולוגיה סוראסקי
ת"א
אונקולוגיה -אסף
הרופא
פיזיותרפיסטית-
סוראסקי ת"א
כירורגיה מרכז רפואי
שיבא
אונקולוגית -רמב"ם
אונקולוגיה -הדסה
ע"כ
אונקולוגיה-מרכז רפואי
שיבא
אחות שד -הדסה ע"כ
כירורגיה -סורוקה
אונקולוגיה -מאיר
כירורגיה פלסטית -מרכז
רפואי שיבא
פתולוגיה -רמב"ם
עו"ס -סוראסקי ת"א
כירורגיה -סוראסקי
ת"א

שד:
ד"ר נ .בן-ברוך
ד"ר ת .אלוייס
פרופ' ח .גוטמן
ד"ר ה .גולדברג
ד"ר נ .ברק
ד"ר ד .הרשקו
ד"ר א .וינקלר

אונקולוגיה -קפלן
כירורגיה -הדסה הר
הצופים
כירורגיה -מרכז רפואי
רבין
אונקולוגיה -נהריה
אונקולוגיה -סוראסקי
ת"א
כירורג -רמב"ם
כירורג -מרכז רפואי
שיבא

אורולוגיה:
פרופ' ע .נתיב
פרופ' ג' .בניאל
ד"ר ב.רענן
ד"ר א .גז
ד"ר י .חן
ד"ר א .ליבוביץ
פרופ' א .לינדנר

אורולוגיה -בני ציון
אורולוגיה -בלינסון
(דוידוף)
אונקולוגיה ,מרכז רפואי
שיבא
אונקולוגיה -רמב"ם
אורולוגיה -סוראסקי
ת"א
אורולוגיה -בי"ח מאיר
אורולוגיה -אסף
הרופא
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אחות  -מרכז רפואי
שיבא
אורולוגיה  -סוראסקי
ת"א
אונקולוגיה  -מאיר
אונקולוגיה -אסף
הרופא
אונקולוגיה  -מרכז רפואי
רבין
אורולוגיה  -מרכז רפואי
שיבא
אונקולוגיה  -רמב"ם

גב' א .מורג
פרופ' ח .מצקין
ד"ר א .נוימן
פרופ' א .סלע
ד"ר א .רוזנבאום
פרופ' י .רמון
פרופ' א .קוטן

נוירואונקולוגיה:
ד"ר פ .בוקשטיין
ד"ר ד .בלומנטל
ד"ר ד .לובן
ד"ר ש .מימון
פרופ' ט .סיגל
גב' ר .סיט
גב' א .פרידמן
ד"ר ר .פפר
ד"ר צ .צוק-שינה
ד"ר ש .קונסטנטיני
פרופ' צ .רם
ד"ר מ .שדה
ד"ר ר .שפיגלמן

נוירו-אונקולוגיה,
סוראסקי ת"א
נוירו-אונקולוגיה,
סוראסקי ת"א
אונקולוגיה  -העמק
נוירולוגיה  -מרכז רפואי
רבין
נוירואונקולוגיה  -הדסה
ע"כ
עו"ס  -מרכז רפואי
שיבא
נוירוכירורגיה ילדים-
סוראסקי ת"א
אונקולוגיה -מרכז רפואי
שיבא
נוירואונקולוגיה -רמב"ם
נוירואונקולוגיה ילדים-
סוראסקי ת"א
נוירו-כירורגיה  -סוראסקי
ת"א
נוירולוגיה  -מרכז רפואי
שיבא

גב' א .בוכוול
פרופ' מ .בן-הרוש
גב' ד .גרבלר

ד"ר מ .וינטרוב
ד"ר מ .מיכוביץ'
פרופ' י .מלר
פרופ' ש.קונסטנטיני
פרופ' י .קפלושניק
פרופ' ג .רכבי
ד"ר ע .תורן
ד"ר נ .רמו
ד"ר מ .שדה

טיפול פליאטיבי:
גב' ש .בן-עמי
ד"ר א .איזנברג
ד"ר ג .בר סלע
ד"ר פ .ברק
ד"ר א .ולר
ד"ר י .זינגר
ד"ר ש .פרי
ד"ר נ .צ'רני
פרופ' ר .קטן

ילדים:
ד"ר י .יניב
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אונקולוגית -ילדים
שניידר

אחות  -שניידר
אונקולוגית ילדים-
רמב"ם
אחות אחראית טיפול
פליאטיבי  -מרכז רפואי
שיבא
אונקולוגית ילדים -
הדסה ע"כ
נוירוכירורגיה  -שניידר
אורתופדיה אונקולוגית-
סוראסקי ת"א
נוירואונקולוגיה-
סוראסקי ת"א
אונקולוגית ילדים-
סורוקה
אונקולוגית ילדים-
שיבא
אנקולוגית ילדים  -תל-
השומר
אונקולוגיה -הדסה
ע"כ
נוירופסיכולוגיה ילדים-
האגודה למלחמה
בסרטן

פרופ' פ .שוורצמן

אחות אונקולוגית -
שיבא
מרפאת כאב  -רמב"ם
אונקולוגיה  -רמב"ם
אונקולוגיה  -ברזילי
הוספיס בית ,האגודה
למלחמה בסרטן
הוספיס בית  -ב"ש
עו"ס -מרכז רפואי רבין
מרפ' כאב  -שערי
צדק
אונקולוגיה  -מרכז רפואי
שיבא
רפואת המשפחה -
אונ' בן-גוריון
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גינקו-אונקולוגיה:
ד"ר ש .ריזל
פרופ' ע.בלר
פרופ' ג .בן-ברוך
ד"ר ד.גריסרו
גב' ז .דובדבני
פרופ' א .כהן
ד"ר ח .לבבי
ד"ר ע.לביא
ד"ר ט .לוי
פרופ' א .לוי-להד
ד"ר ד .מאירוב
ד"ר ת.ספרא
ד"ר ר .פפר
ד"ר ע .פישמן
ד"ר א .פניג

אונקולוגיה -מרכז רפואי
רבין
גניקו אונקולוגיה  -שערי
צדק
גינקו אונקולוגיה-
מרכז רפואי שיבא
גינקולוג -סוראסקי
ת"א
אחות ,שירותי בריאות
כללית
גינקולוג  -מאיר
גינקו אונקולוגיה  -מרכז
רפואי רבין
יו"ר האיגוד לגינקו-
אונקולוגיה
גינקואונקולוגיה-
וולפסון
גנטיקה  -שערי צדק
גינקולוגיה  -שיבא
אונקולוגית  -סוראסקי
ת"א
אונקולוגיה -שיבא
יו"ר האיגוד לגינקו-
אונקולוגיה לשעבר
אונקולוגיה -מרכז רפואי
רבין

גנטיקה וביומרקרים:
ד"ר ש .ארגוב
ד"ר א.אור-אורטרגר
ד"ר א .בירק
ד"ר ו .ברק
ד"ר ר .גרשוני-ברוך
פרופ' א .לוי-להד
ד"ר א .פידר
פרופ' א .פרידמן

פתולוגיה -סורוקה
גנטיקה  -סוראסקי
ת"א
גנטיקה  -סורוקה
מעב' אונקולוגית-
הדסה ע"כ
גנטיקה  -רמב"ם
גנטיקה  -שערי צדק
גסטרואנטרולוגיה -
מרכז רפואי שיבא
גנטיקה  -מרכז רפואי
שיבא

אונקולוג -מרכז רפואי
שיבא
גנטיקה -הדסה ע"כ
גנטיקה -מרכז רפואי
רבין

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

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

אונקולוגיה -שערי-צדק
אונקולוגיה -מרכז רפואי
שיבא
אונקולוגיה  -רמב"ם
אונקולוגיה  -מרכז רפואי
שיבא
מיקרוביולוגיה  -אונ'
בן-גוריון
אונקולוגיה  -מרכז רפואי
רבין
אונקולוגיה  -סוראסקי
ת"א
אונקולוגיה  -מרכז רפואי
שיבא

המטו אונקולוגיה:
פרופ' ד .בן-יהודה
פרופ' י .אור
ד"ר ר .אפלבוים
פרופ' ע .באלין
פרופ' י .כהן
ד"ר א .לוי
פרופ' מ .מיטלמן
פרופ' א .נגלר
פרופ' מ .פרוקוצ'ימר
פרופ' א .נפרסטק
פרופ' י .רואו

המטולוגיה  -הדסה
ע"כ
המטולוגיה ,הדסה
ע"כ
אונקולוגיה  -רמב"ם
המטואונקולוגית ילדים
 וולפסוןאונקולוגיה  -סורוקה
המטולוג  -סורוקה
פנימית -סוראסקי ת"א
המטולוגיה -מרכז רפואי
שיבא
המטולוגיה  -מרכז רפואי
רבין
המטולוגיה  -סוראסקי
ת"א
השתלת מח עצם -
רמב"ם
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ד"ר ר .פיה
פרופ' ע .שפילברג

המטולוגיה  -בלינסון
המטולוגיה -בלינסון

רדיותרפיה :
פרופ' א .קוטן
ד"ר ר .בר-דרומא
ד"ר מ .ויגודה
פרופ' י .כהן
פרופ'  ב .קורן
ד"ר ס .פיירמן
פרופ'  א .פניג
ד"ר ר .פפר

אונקולוגיה -רמב"ם
אונקולוגיה -רמב"ם
אונקולוגיה -הדסה
ע"כ
אונקולוגיה  -סורוקה
אונקולוגיה  -סוראסקי
ת"א
אונקולוגיה  -סורוקה
אונקולוגיה  -מרכז רפואי
רבין
אונקולוגיה  -מרכז רפואי
שיבא

אורתופדיה:
פרופ'  י.ביקלס
ד"ר נ .מאושר
ד"ר ג .מוזס
פרופ' י .מלר
פרופ' ע .מרימסקי
פרופ' מ .סלעי

אורותופדיה  -סוראסקי
ת"א
אורתופדיה  -רמב"ם
אורתופדיה  -סוראסקי
ת"א
אורתופדיה אונקולוגית
סוראסקי ת"א
אונקולוגיה  -סוראסקי
ת"א
אורתופדיה  -מרכז רפואי
רבין

אף אוזן גרון:
פרופ' ד .אופיר
ד"ר מ .ליטנר
ד"ר מהרשק
ד"ר ה .סלע
פרופ' ר .פיינמסר
פרופ' ד .פליס
גב' פ .קורנברוט
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א .א .ג - .מאיר
אונ' ת"א
אונקולוגיה -מרכז רפואי
רבין (השרון)
א .א .ג -.הדסה ע"כ
א .א .ג - .מרכז רפואי
רבין
א.א.ג - .סוראסקי ת"א
שיקום הדיבור האגודה
למלחמה בסרטן

פסיכואונקולוגיה :
שירות סוציאלי  -הדסה
ע"כ
פסיכואונקולוגיה  -הדסה
ע"כ
פסיכואונקולוגיה  -הדסה
ע"כ
החוג לפסיכולוגיה  -אונ'
ת"א
אונקולוגיה  -רמב"ם
המרכז הרב-תחומי
לחקר הזקנה ,אונ'
בן-גוריון
אונקולוגיה  -מרכז רפואי
רבין

גב' ר .אברמוב
פרופ' ל .ביידר
ד"ר מ .בראון
פרופ' ר .יעקובי
ד"ר מ .כהן
פרופ' ש .כרמל

ד"ר ש .פרי

הדמיה:
פרופ'  א .ישראל
פרופ' ע .אבן ספיר
ד"ר א .אנג'ל
ד"ר י .בר-זיו
פרופ' מ .גומורי
פרופ' מ .גרייף
ד"ר פ .ספרבר
ד"ר מ .סקלייר-לוי
ד"ר י .קראוס
ד"ר מ .שפירא

רפואה גרעינית-
רמב"ם
רפואה גרעינית-
סוראסקי ת"א
הדמיה  -רמב"ם
הדמיה ,מכון מור מאר
הדמיה  -הדסה ע"כ
הדמיה  -סוראסקי
ת"א
יח' ממוגרפיה  -סוראסקי
ת"א
הדמיה  -הדסה ע"כ
רפואה גרעינית  -הדסה
ע"כ
הדמיה  -מאיר

רפואה משלימה:
ד"ר ע .כספי
פרופ' א .רובינזון
ד"ר נ .אסנה
פרופ' ד .אדרקה

רפואה משלימה -מרכז
דוידוף
האגודה למלחמה
בסרטן
רפואה משלימה -
סוראסקי ת"א
אונקולוגיה -שיבא
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אונקולוגיה  -רמב"ם
פרמקולוגיה ,מרכז רפואי
העמק
רפואה משלימה -
שיבא
מחקרים ברפואה
משלימה ,סוראסקי
ת"א
רפואה משלימה,
סוראסקי ת"א
רפואה משלימה  -אסף
הרופא
אונקולוגיה  -רמב"ם
אונקולוגיה  -שיבא
רפואה משלימה
פנימית  -מרכז רפואי
בני ציון
"מכבי טבעי"

ד"ר ג .בר-סלע
ד"ר ל .גולדשטיין
ד"ר י .זיו-נר
ד"ר ש .לב-ארי

ד"ר י .מיימון
פרופ' ש .פינטוב
פרופ' א .קוטן
פרופ' ר .קטן
ד"ר נ .שיינמן
ד"ר א .שיף
ד"ר ל .שכטר

פרופ' ד .גרוס
פרופ' צ .דיקשטיין
ד"ר ת .הורן
ד"ר מ .וויס
ד"ר ג' .זידאן
ד"ר א .כהן
ד"ר ליאל
ד"ר ש .מכליס
ד"ר מ .מלול
ד"ר ב .עוזיאלי
פרופ' נ .שטרן

אנדוקרינולוג ,הדסה
ע"כ
אנדוקרינולוג  -בני ציון
רפואה גרעינית  -אסף
הרופא
אנדוקרינולוג  -אסף
הרופא
אונקולוג  -רבקה זיו
אנדוקרינולוג  -מרכז
רפואי שיבא
אנדוקרינולוג  -סורוקה
רפואה גרעינית  -מרכז
רפואי רבין
איזוטופים  -מאיר
אונקולוגיה -הדסה
ע"כ
אנדוקרינולוג  -סוראסקי
ת"א

מניעת סרטן:
פרופ' נ .ארבר
ד"ר א .בר-זיו
ד"ר י .ירום
מר י .קרני
מר י .להב
ד"ר נ .קונסטנטיני
גב' א .רז
פרופ' ג .רנרט
ד"ר נ .שפירא

גסטרואנטרולוגיה-
סוראסקי ת"א
מומחה לרפואת ספורט,
אוניברסיטת ת"א
ספורט ,קופ"ח מאוחדת
מומחה לרפואת ספורט
ותזונה
דיאטן -מכון וינגייט
רפואת ספורט ,הדסה
ע"כ
דיאטנית -סוראסקי
ת"א
רפואת הקהילה
ואפידמיולוגיה -כרמל
דיאטנית

אנדוקרינולוגיה:
ד"ר א.שלמון
ד"ר ס .גרוזינסקי

אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
אנדוקרינולוגית ,מרכז
רפואי רבין

יועצים
עו"ד י .חורש,יועץ משפטי
משרד ש.הורביץ ושות'
ליבושיץ' קסירר  Ernst&Youngרו"ח
ע.בן כוכב ,יועץ מחשוב

הנהלה ומנהלי מחלקות
גב' מ .זיו ,מנכ"ל
גב' ו .דנציגר ,עוזרת מנכ"ל
מר .מ .בן חיים ,מנהל מחלקת כספים
גב' ר .פרייליך  -זלצר ,דוברת ומנהלת מחלקת הסברה
והדרכה
גב .ר .בליסטרא ,מנהלת מחלקת סניפים ורמ"ט
'הקש בדלת'
מר ר .מקרין ,מנהל מחלקת שיווק
גב' ע .דולב ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
גב' ר .עידן ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש
מר א .דוד ,מנהל מחלקת רכש ואספקה
מר ש .דולינסקי ,מבקר פנים
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רשימת הסניפים
משרד ראשי
מטה הסניפים
ו"הקש בדלת"
המגזר הערבי בצפון

סניפי הצפון
אבן יהודה
אום אל פאחם

אופקים
אור עקיבא
אילת
אשדוד
אשקלון
באר שבע
בית שאן
בת ים
גבעתיים
גדרה
גן יבנה
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בית מטי ,גבעתיים ,רח' רביבים  ,7ת.ד 437 .מיקוד 53103
טל ,03-5721616 :פקס03-5719578 :
מנהלת מחלקת סניפים ומבצע הקש בדלת  -גב' רבקה בליסטרא
גבעתיים ,רח' רביבים  7ת.ד 437 .מיקוד 53103
טלפון ,03-5721699 :פקס03-5732327 :
מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית  -מר פאתן גטאס
בית החולים האיטלקי מרכז בריאות האישה ת.ד 20064 .נצרת 16410
טל ,04-6550655 .פקס04-6467507 .
מנהל הסניפים בצפון  -מר צביקה בירן ,חיפה
טל ,04-8511717 ,04-8511715 ,04-8511712 :פקס04-8511716 :
יו"ר  -גב' שוש גרנות
יו"ר  -מר מחאמיד תופיק
עיריית אום אל פאחם ,שכונת מחאג'נה ליד שירותי הרווחה ,ת.ד1112 :
טלפקס04-6310128 :
יו"ר  -מר רפי בטיטו
רח' הרב קוק ,מקלט מס'  ,13טל08-9925560 .
יו"ר  -גב' רעיה בכר
טל050-2199889 .
יו"ר  -גב' שלי קיסל
יו"ר  -מר אריה קלנג ,רכז  -מר משה בנאי
ת.ד 5061 .רח' ויצמן פינת בן צבי ,רובע ד' ,טל08-8563863 :
יו"ר  -מר שמעון זיו
מתנ"ס ברנע ,הר כנען  ,20טל08-6842838 .
רכזת  -גב' הגר שלו
בית אביסרור ,רח' בן צבי  ,7טל ,08-6271228 :פקס08-6286003 :
יו"ר  -גב' חזיזה לינה ,רכזת  -גב' חנה דדון
עמותת הגיל השלישי ,רח' ירושלים הבירה  2ת.ד643 .
יו"ר  -גב' יהודית מנצור
שד' העצמאות  51א' דירה  ,2טל03-5082458 :
יו"ר  -גב' דליה סולקין
רח' ויצמן  , 47מיקוד  , 53372טל03-5712606 :
רכזת  -גב' שרה ארקין
יו"ר דוד לוי
מועדון רוטרי בי"ס סיני ,שעות וימי פעילות :יום א' 16:00-19:00
טל052-3663197 :
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גני תקווה
דימונה
הוד השרון

הרצליה
זכרון יעקב

חדרה
חולון
חיפה

חצור הגלילית
טבריה

טירת כרמל
יבנה
יקנעם עלית
ירושלים

כפר יאסיף
כפר סבא
כרמיאל

לוד

רכזת  -גב' נחמה בק
יו"ר  -מר אברהם אזרזר
ת.ד 429 .ליד קופת חולים ד' ,טל08-6551658 :
יו"ר -גב' אריאלה צדיק ,רכזת  -גב' חיה אלישע
בית ספר שילה ,רח' אסירי ציון  .1שעות וימי פעילות :יום ג' 17:00-19:00
טל09-7423055 .
יו"ר  -מר שלמה ברקמן
רח' פינסקר  ,5טל  09-9542168 .
יו"ר  -גב' שרה סמסנוב
בית התשבי ,רח' הנדיב מרכז המושבה .שעות וימי פעילות :יום ג' 17:00-19:00
טל04-6398958 .
יו"ר  -גב' רבקה קרן
הגיבורים ( 84מחלקת קליטה) ,טלפון04-6345375 ,04-6345975 :
יו"ר  -גב' יונה אלון
רח' עין יהב  ,4טל03-5033122 :
יו"ר  -עו"ד מאיר הפלר ,רכזת  -גב' יפה קורן
בית אהרון רוזנפלד ,רחוב אהרון רוזנפלד  ,25בת גלים ,חיפה.
טל ,04-8511717 ,04-8511715 ,04-8511712 :פקס04-8511716 :
יו"ר  -גב' חנה אלול
טל050-7462021 :
יו"ר  -גב' דליה קוקוש סלוצקי
לשכת הבריאות המחוזית ,רח' אלחדיף ( 40ת.ד)639.
שעות וימי פעילות :יום ב'  ,10:00-12:00טל04-6792579 .
יו"ר  -גב' עדנה לביא
יו"ר  -גב' רונית גולדמן
רח' האמוראים  ,1מרכז רייך ,טל052-2578879 ,08-9430318 :
יו"ר  -ויקטור מורד ,רכזת  -גב' שולמית רומם
בניין המועצה המקומית,יקנעם עילית ,טל04-9596041 :
יו"ר  -עו"ד אתיה שמחה ,רכזת  -גב' פנינה צור
בית קוקיא ,רח' הלל  ,18בית אורגיל ת.ד 2813 .מיקוד 91027
טל ,02-6256721,02-6233599 :פקס02-6256497 :
רכזת  -גב' מרים קריאני
יו"ר  -מתי פז ,רכזת  -גב' חוה צרויה
רח' זאב גלר  ,4טל ,09-7603795 .פקס09-7453284 .
יו"ר -גב' דסה אבלין
מרכז הבריאות לאשה ,רח' הגליל 63
שעות וימי פעילות :יום א'  ,17:00-19:00יום ג' 10:00-12:00
טל04-9081491 :
רכזת  -גב' רות אקהויז
מועדון בני ברית ,רח' חנה סנש  ,2טל08-9223737 :
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מג'אר
מגדל העמק

מודיעין
מעלה אדומים
מעלות כפר ורדים

נהריה
נוה מונוסון
נס ציונה
נצרת
נצרת עלית

נתניה
סביון
סחנין
עכו

עפולה

ערד
פרדס חנה/כרכור

פתח תקוה
צפת
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רכז  -מר עאטף עבד
בניין משרד הרווחה ,ת.ד  782442 ,419טל04-6782442 :
יו"ר  -מר ישראל ועקנין ,רכזת  -גב' אורנה אמיתן
המרכז לקשיש ,בית סמוכה רח' יזרעאל 1
שעות וימי פעילות :יום ד'  .16:00-18:00טל04-6440254 .
יו"ר  -גב' בתיה רותם ,רכזת  -גב' שולה זק
יו"ר  -גב' גילה שמואלי
כיכר קדם ,טל02-5902643 .
יו"ר  -מר רפי ויצמן
המועצה המקומית כפר ורדים ,מחלקת רווחה ,הלוטם 3
שעות וימי פעילות :יום ד'  .17:00-19:00טל 04-9977143 .שלוחה 112
יו"ר  -גב' ויס מרילה
רכזת -גב' עליזה טימור
יו"ר  -גב' חגית בוקסר
רכז  -מר מחמוד אבו אחמד
שכונה מזרחית רח'  4055/5מאחורי בי"ס אורט ,טל04-6014991 :
יו"ר  -מר אלכס גדלקין
שעות וימי פעילות :יום ג'  ,16:00-18:00 , 09:00-12:00יום ה' 16:30-18:00
דרך העמק ( 4גן ילדים "ליבנה לשעבר") ,טל052-4732331 :
רכזת  -גב' דינה רוטשילד
רח' רמז  13קומה  ,8טל ,09-8344268 :פקס09-8846278 :
יו"ר  -גב' רות מנדל
רכז  -מר תופיק חלאילה
בעמותת אלאמל כביש ראשי ליד האנדרטה ,טל04-6743496 .
רכזת  -גב' סוניה שקד
בניין העיריה .שעות וימי פעילות :יום א'  ,09:00-12:00יום ד' 09:00-12:00
טל052-2919979 ,04-9956137 .
יו"ר  -מר אהרון יוסף
בית פוזנק ,עליית הנוער  ,12גבעת המורה
שעות וימי פעילות :יום ב'  ,10:00-12:00טל04-6401545 .
יו"ר  -דר' דני שור
רח' חן  12/6ת.ד ,523 .טל08-9958810 , 052-3595925 :
יו"ר  -מר משה בן חנן
רח' גלעד  1פרדס חנה
שעות וימי פעילות :יום א'  ,09:00-12:00יום ב'  ,17:00-19:00יום ג' 09:00-12:00
טל077-2005428 .
יו"ר -גב' רבקה הלר
לשכת הבריאות ,רח' אחד העם  31קומה ב' ,טל03-9319964 :
יו"ר  -גב' נירה רוקח
מתנ"ס ע"ש בלום אלפסה ,רח' הרצל ,טל04-6827947 .
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קריית אונו
קריית אתא
קריית ביאליק

קריית גת
קריית חיים
קריית טבעון

קריית ים
קריית מוצקין

קריית שמונה

ראש העין
ראשון לציון
רחובות
רמלה
רמת גן
רמת הגולן-קצרין
רמת השרון
רעננה
שוהם
תל אביב

מתנדבת  -גב' צביה האוז
יו"ר  -גב' בת שבע יהב
רכז  -מר סמי בניסטי
בית מינה ,רח' האלונים קומה ב' ,טלפקס04-8706753 :
נייד052-2692752 :
יו"ר  -מר שלום מלכה
עיריית קרית גת ,המח' להתנדבות כיכר פז ,טל08-6874611 .
יו"ר  -גב' שרה מורגנשטרן
יו"ר  -מר אורי בנגר ,רכזים  -משה ואילנה שמואלי
בניין המועצה המקומית-מח' הרווחה ,כיכר בן גוריון
שעות וימי פעילות :ימים ב' ו-ד'  .17:00-19:00טל04-9539286 .
יו"ר  -גב' ברכה ארז
יו"ר  -גב' סאלי כץ
מתנ"ס בן גוריון ,שד' בן גוריון 76
שעות וימי פעילות :יום ג'  .17:00-20:00טל04-8732161 :
יו"ר  -הרב יגאל ציפורי
קרן היסוד  ,10מרפאת שיניים קהילתית" ,בית בתיה"
שעות וימי פעילות :יום ד'  .16:30-18:30טל077-3277014 .
יו"ר -מר אברהם פורת
יו"ר  -גב' רות אברמוביץ
רח' צלליכין  ,7טל03-9565506 :
יו"ר  -מר מוטי ברק
רח' סמילנסקי  ,7טל08-9495806 :
יו"ר  -גב' רחל הראל
בי"ס בר אילן לשעבר ,רח' אברהם הילל 6
רכזת  -גב' טובה בר
רח' קריניצי  5מיקוד  ,52543טל03-6724727 :
רכזת  -גב' ליאורה חיסתוי
יו"ר  -גב' חוה נבות ,רכזת  -גב' דרורה אפרת
טל( 03-5475640 :גב' חוה נבות)( 09-9547913 ,גב' דרורה אפרת)
יו"ר  -גב' אורה שני ,רכז  -מר מאיר אדלר
טל( 09-7745992 :גב' אורה שני)( 09-7420331 ,מר מאיר אדלר)
יו"ר  -גב' שרה רוזנר
טל052-6611402 :
רכזת  -גב' מלכה צור
טל ,03-5721642 :פקס03-5717100 :

למידע ומספרי טלפון נוספים ניתן לפנות למחלקת סניפים 03-5721699
© כל הזכויות שמורות לאגודה למלחמה בסרטן בישראל
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