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דבר היו"ר
השנה האחרונה הייתה שנה מורכבת לא רק למדינת ישראל ,אלא לעולם כולו ,המתמודד עם משבר
הקורונה המשבש את החיים של כולנו ,ועל אחת כמה וכמה את חייהם של חולי הסרטן ,הנמצאים
בסיכון גבוה יותר לתחלואה וסיבוכים.
פרופ' אהרן צ'חנובר,
חתן פרס נובל
נשיא כבוד

על אף המציאות הקשה ,במאבק בסרטן לא ניתן לקחת פסק זמן ,ופעילותה של האגודה למען חולי
הסרטן ,המחלימים ובני משפחותיהם נמשכה גם בתקופת ההגבלות שהוטלו למניעת התפשטות
הנגיף בישראל:
•מערך השיקום והרווחה עבר למתכונת חירום והציע קבוצות תמיכה און-ליין;
•מוקד 'טלתמיכה' המשיך לפעול כסדרו ולספק תמיכה נפשית ראשונית לחולי סרטן והקרובים
אליהם;
•מוקד 'טלמידע' של האגודה המשיך לפעול  24שעות ביממה בשפות עברית ,ערבית ורוסית
ולספק מידע לפונים;
•שירות הוספיס-בית והמעון לחולי סרטן המשיכו בפעילותם בהתאם להנחיות משרד הבריאות;

פרופ׳ אברהם קוטן,
יו״ר האגודה

•לאתר האגודה למלחמה בסרטן הועלה מידע עדכני ומהימן מרשויות בריאות בארץ ובעולם על
אודות נגיף הקורונה והשפעתו על חולי סרטן.
האגודה משקיעה מאמצים כבירים כדי להפוך את המאבק בסרטן ליעד לאומי בעל חשיבות עליונה
כבר  68שנים .מאבק זה אינו פשוט ודורש עשייה רבה במגוון תחומים ובכל הגזרות ,לרבות תמיכה
בחקר מחלות הסרטן; סיוע בבנייה ובשיפוץ מרכזים רפואיים ברחבי הארץ; פיתוח ומימון תכניות
חדשות לשיפור השירות לחולי סרטן; הפעלת מרכזי התמיכה 'חזקים ביחד'® ותוכניות תמיכה ורווחה
שונות; קידום זכויות החולים והמחלימים ,ועוד ועוד.

ליאון רקנאטי,
סגן יו"ר האגודה

לצד ההתקדמות המדעית ,חלה בשנים האחרונות עלייה בשיעורי הריפוי במחלות השכיחות .עם
זאת ,הכלים היעילים ביותר במאבק לצמצום התחלואה והתמותה מהמחלה הם אבחון מוקדם
והפחתת הסיכון לחלות באמצעות אימוץ אורח חיים בריא .לשם כך ,מתמקדת הפעילות גם בתחום
ההסברה וקידום בריאות הציבור.
חלק בלתי נפרד ממהותה של האגודה למלחמה בסרטן ,הוא מבצע "הקש בדלת" .השנה אנו מציינים
 60שנים למבצע ,אשר מוכר בכל בית בישראל והפך לסמל של נתינה וערבות הדדית .בסיוע ידידנו,
בארץ ובחו"ל ,השותפים למטרה החשובה ,נמשיך עם הפנים קדימה ,בתקווה לעתיד שבו נצליח
להגשים את יעדינו למיגור נגע הסרטן.

בברכה,
מירי זיו,
סגנית יו"ר האגודה
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פרופ' אברהם קוטן
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן

ברכות והוקרה
אירוע פרידה ממירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
בספטמבר  2019התקיים אירוע פרידה ממירי זיו ,לרגל סיום
תפקידה כמנכ״ל האגודה למלחמה בסרטן לאחר  27שנים,
וכניסתה לתפקיד סגנית יו״ר בהתנדבות.
באירוע שהתקיים ב'בית מטי' ,בית האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,ונערך במעמד פרופ' אהרן צ'חנובר ,חתן פרס נובל
ונשיא הכבוד של האגודה למלחמה בסרטן ,השתתפו הנהלת
האגודה למלחמה בסרטן :פרופ' אברהם קוטן ,יו״ר האגודה,
ליאון רקנאטי ,סגן יו״ר האגודה ,משה בר-חיים ,מנכ״ל האגודה
ומנהלי המחלקות ,ובנוסף ,אנשי ציבור ואישים מכובדים נוספים
בהם ,רן קוניק ,ראש עיריית גבעתיים ,משה בר סימן טוב ,מנכ״ל
משרד הבריאות לשעבר ,פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנכ״ל
משרד הבריאות ,פרופ' סיגל סדצקי ,ראש שירותי הבריאות
במשרד הבריאות ,פרופ' יוסי קלאוזנר ,מומחה בכיר בכירורגיה
אונקולוגית ויו״ר המועצה הלאומית לכירורגיה ,הרדמה וטיפול
נמרץ החבר בוועד המנהל של האגודה ,פרופ' שוקי שמר ,יו״ר
אסותא מרכזים רפואיים ,פרופ' שלמה מור-יוסף ,מנכ״ל רשות

האוכלוסין וההגירה ,פרופ' גדי רנרט ,מנהל מחלקת רפואת הקהילה
ואפידמיולוגיה ,המרכז הרפואי כרמל ויועץ האגודה למלחמה בסרטן,
מנהלי בתי חולים ,מנהלי מכונים אונקולוגיים ,חוקרים ממרכזי
מחקר ברחבי הארץ ,אנשי צוות מקצועי מהמרכזים השונים,
אחיות ,פסיכואונקולוגים וכד' ,וכן הגיעו מודי כידון ,מבעלי משרד
הפרסום גיתם  ,BBDOיהודית יובל רקנאטי ,יו״ר ומייסדת העמותה
נט״ל ,אורן רווח ,יו״ר חברת אסתי לאודר ישראל ,הזמר והיוצר
אוהד חיטמן ומכובדים נוספים.
משתתפי האירוע הגיעו להודות למירי לאחר  27שנים בהן כיהנה
כמנכ״ל האגודה והובילה שורת מהלכים חשובים למען בריאות
הציבור בישראל ,כמו קידום המחקר ,יצירת תוכניות לאומיות למניעה
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ולאבחון מוקדם של מחלות סרטן ,מסעות הסברה שהפכו לחלק
בלתי נפרד מהנוף בישראל ,דוגמת 'חכם בשמש' ו'הביישנים',
קידום חקיקת חוקים בנושא הגבלת העישון ,תכניות ייחודיות
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לשיפור דרכי השיקום של החולים והמחלימים ועוד .לרגל האירוע
קיבלה מירי מכתבי ברכה וסרטונים מרגשים מארגונים בינלאומיים
מהעולם כולו ,בהם כיהנה לאורך השנים כחברה.

פרס חתן ישראל
בתחום חקר הרפואה -
לפרופ' גידי רכבי
במארס  2019קיבל פרופ' גידי רכבי
את תואר חתן פרס ישראל בתחום
חקר הרפואה .פרופ' רכבי הינו גם
חבר בחבר הנאמנים של האגודה
למלחמה בסרטן.

פרס יוקרתי לפרופ' אהרן צ'חנובר ,חתן פרס נובל
ונשיא הכבוד של האגודה למלחמה בסרטן
בספטמבר  2019קיבל פרופ' אהרן צ'חנובר ,נשיא הכבוד של האגודה
למלחמה בסרטן וחתן פרס נובל ,פרס מטעם המכון לחקר הסרטן,
האיידס והאימונולוגיה ( )C.A.I.Rע״ש ד״ר טובי קומט-ולרשטיין ז״ל
לשנת  .2019לאחר קבלת הפרס נשא פרופ' צ'חנובר הרצאה
בנושא 'ביואתיקה ומדע  -על השניים ללכת יחדיו' ,שעסקה
בקשר ההדוק והבלתי ניתן לפירוק שבין הביואתיקה והמדע.

ניהול מכון אלה למלבאום
לאימונו-אונקולוגיה  -לפרופ' גל מרקל
במאי  2019קיבל פרופ' גל מרקל מינוי כמנהל מכון אלה
למלבאום .פרופ' מרקל הינו חבר גם בוועדת עדכון בנושא
סרטן העור של האגודה למלחמה בסרטן.
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פריסת תקציב המאבק בסרטן
לשנת ( 2020באלפי שקלים)
ארגון ,מנהל וסניפים

שירותים רפואיים וסוציאליים

5,120

3,267

רישום ומעקב

בינוי וציוד

1,300

6.5%

מחקר ופרוטוקולים קליניים

4,000

2.6%

10.1%

7.9%

1,038

2.1%

הדרכה מקצועית

906

1.8%

סך הכל שימושים

50,442

26.4%

הסברה ,קידום
בריאות וגילוי
מוקדם

13,33

42.6%
שיקום ורווחה
(כולל הוספיס והוסטל)

21,467

שימושים
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פירוט באלפי ש"ח פירוט באחוזים

שירותים רפואיים וסוציאליים

3,267

6.5

רישום ומעקב

1,300

2.6

מחקר ופרוטוקולים קליניים

4,000

7.9

שיקום ורווחה (כולל הוספיס ומעון)

21,467

42.6

הסברה ,קידום בריאות וגילוי מוקדם

13,343

26.4

הדרכה מקצועית

906

1.8

בינוי וציוד

1,038

2.1

ארגון ,מנהל וסניפים

5,120

10.1

סך הכל שימושים

50,442

100%

האגודה למלחמה בסרטן
במספרים
כ 40-מיליון שקלים הוענקו במהלך העשור
האחרון כסיוע חומרי ראשוני לילדים ומבוגרים חולי
סרטן ,הנמצאים במצוקה כלכלית מיוחדת בזמן היותם
בטיפול אקטיבי במכונים האונקולוגיים.
כ 50-מיליון שקלים הוענקו למימון מאות מחקרים
של רופאים וחוקרים ישראלים במהלך העשור האחרון.
כ 19,000-בדיקות בוצעו בשנת  2019בניידת
הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן שנועדה
לצמצם פערים בהיענות לבדיקת הממוגרפיה החשובה
לגילוי מוקדם של סרטן השד.
כ 15,000-שעות פעילות התנדבותית בוצעו
על ידי מתנדבות 'יד להחלמה'® ב.2019-
כ 10-מיליון שקלים השקיעה האגודה במהלך
העשור האחרון במימון והפעלת רשת מרכזי התמיכה
'חזקים ביחד'® שהקימה ,בהם פועלות ללא תשלום
קבוצות תמיכה מגוונות לחולים ולבני משפחתם.
כ 100,000-שעות חונכות ניתנו לילדים חולי
סרטן בשנת  2019במסגרת פרויקט 'השלמת חומר
נלמד'.
כ 27,000-שעות פעילות התנדבותית ניתנו
במסגרת פרויקט ליווי חברתי-לימודי בשנת תשע"ט,

ע"י סטודנטים מלגאים מתוכניות  ,!IMPACTשח"ק
והישג המשובצים במערך התמיכה של האגודה.
מעל  4,000נשים וגברים מרחבי הארץ
השתתפו בשנת  2019בפרויקט 'להיראות טוב,
להרגיש טוב יותר'®.
כ 10,500-מטופלים נטלו חלק בפרויקט 'צעדים
לאיכות חיים'® ב 19-מרכזים רפואיים ברחבי הארץ.
כ 100-משפחות השתתפו בשנת  2019בנופש
המשפחות של האגודה למלחמה בסרטן בכפר
הנופש שפיים.
יותר מ 300,000-ילדי גנים וחטיבות צעירות
נחשפו ב 2019-לפעילויות ‘חכם בשמש׳® ולהרצאות
וחומרי הסברה בנושאי אורח חיים בריא ונזקי העישון.
מעל  2,000,000כניסות בשנת  2019לאתר
האגודה באינטרנט המספק מידע מקיף ,אמין
ומהימן על מחלות הסרטן ,הטיפול ,דרכי המניעה
ואבחון מוקדם.
מעל  70,000עוקבים בעמוד הפייסבוק של
האגודה למלחמה בסרטן ,המשמש במה למסרי
האגודה בנושא מניעת סרטן ואורח חיים בריא ועוד.
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פעילות האגודה בתקופת הקורונה
תקופה מאתגרת עברה על ישראל והעולם כולו עם
התפרצות מחלת הקורונה ,וההתמודדות המורכבת
הורגשה ביתר שאת על ידי חולי הסרטן ,העלולים
להיות בסיכון גבוה יותר לתחלואה ולסיבוכים .עם
היוודע ההשפעה ההולכת ומתרחבת של הנגיף על
כל תחומי החיים ,נערכה האגודה להשלכות על
פעילותה ,כאשר במרכז השיקולים עמדה כמובן
טובת החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם.

היערכות להמשך פעילות
בתקופת הקורונה
פעילות האגודה השוטפת נשקלה ונבדקה על
פי הפרמטרים החדשים של שמירה על בריאות
הציבור הכללי והחולים:
•הנהלת האגודה ביצעה תיעדוף של משימות
על מנת להיערך להמשך העבודה החיונית
בתקופת ההגבלות ,ובראשה מתן שירות מלא
ככל האפשר לחולי סרטן ,בטלפון ,באמצעי
התקשורת האלקטרוניים ובכל אמצעי מורשה
אחר.
•בוטלו אירועים כגון טקסים הקשורים למבצע
'הקש בדלת' ,מסיבות לציון חגים בסניפים,
אירועי התרמה מרכזיים ,ימי עיון לחולים ועוד.

פעילות מחלקת הסברה
•מוקד ׳טלמידע׳ ®  ,המוקד הטלפוני המופעל
בסיוע מתנדבים כל ימות השנה ,המשיך להיות
אמצעי הקשר העיקרי של הציבור עם האגודה גם
בתקופת המשבר ,ופעל כסדרו ,בעבודה מהבית.
צוות המוקד המשיך לספק מענה בהתנדבות
ללא הפסקה .מתאריך  15.3.2020עד 1.5.2020
טופלו  1,000פניות.
•אתר האינטרנט של האגודה פרסם מידע עדכני
ומהימן ככל שהתגלו עובדות חדשות ובדוקות
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לגבי השפעת הקורונה על חולי סרטן ,ההדבקה,
מאפייני המחלה ועוד .הוכנו דפי מידע שונים,
כגון על עישון וקורונה והשמנת יתר וקורונה.
המידעניות במרכז המידע עקבו אחר פרסומים
ומחקרים של ארגוני בריאות בכל העולם ולאחר
סינון קפדני והתייעצות עם מיטב המומחים
בתחום פורסמו המחקרים החדשים באתר
האגודה ,לידיעת הציבור  -חולים ובריאים כאחד.
המידע שעלה קיבל חשיפה של כ 8,000-כניסות.
בתקופת הקורונה זינק גם מספר הכניסות
לעמוד העוסק בגמילה מעישון  -עלייה מכ100-
כניסות ביום ל 500-200-ביום למשך כשבועיים
בסוף מארס.
•פורסמה הודעה לעיתונות בנושא סרטן וקורונה
שמכילה את כל המידע לחולים על ההתנהלות
הנכונה בימים אלו להפחתה ומניעה של הדבקה,
כולל שאלות ותשובות עליהן ענה פרופ' אברהם קוטן,
יו"ר האגודה .כמו כן הופץ ניוזלטר שיידע את
המכותבים על פעילויות המידע והתמיכה שמציעה
האגודה בזמן המשבר.
•התקיימה פעילות מוגברת ברשת החברתית
פייסבוק ופורסם מידע רב על קורונה וסרטן ועל
תמיכה רגשית בתקופה זו לאנשים הזקוקים לה.
פרופ' אברהם קוטן ,יו"ר האגודה ,ענה לשאלות
בפייסבוק ,והפוסטים זכו לחשיפה של מאות
אלפי אנשים ולמאות תגובות.

המעון לחולי סרטן
ע"ש סר צ'ארלס קלור
מספר החולים במעון הופחת למחצית ובכל חדר
שהה חולה אחד בלבד ,בו הוא קיבל את ארוחותיו.
חדר האוכל נסגר ,נאסרו ביקורים מבחוץ ,וכל חולה
הגיע לטיפול בבית החולים במונית אישית ,ולא
בהסעה מרוכזת .בסך הכול כ 20-מוניות הלוך

ושוב .העלויות היו גבוהות מאוד ,אך הוחלט כי
בזמנים קשים אלה זהו צעד נכון מבחינת האגודה
העושה כל שביכולתה למען החולים .בתקופה
קשה זו המעון היה חבל הצלה לחולים ,בעיקר
לאלה המגיעים ממקומות מרוחקים מאוד כמו
אילת ,ואין להם דרך לחזור לביתם במהלך השבוע
כאשר הם מקבלים את הטיפולים למחלת הסרטן
בבתי החולים שבמרכז הארץ.

מחלקת שיקום
מחלקת שיקום ורווחה נערכה להמשך פעילות
גם בתקופת המשבר ,כך שלא ייפגע הקשר עם
החולים והתמיכה בהם:
•למוקד 'טלתמיכה'® ,המספק תמיכה נפשית
ראשונית לחולי סרטן ,מחלימים ובני משפחותיהם,
הגיעו בתקופת המשבר  50-80פניות ביום,
שנענו כולן על ידי אנשי הצוות.
•המחלקה המשיכה לבצע שיחות יזומות לחולים
ולשמור איתם על קשר ,כפי שנעשה בימי שגרה,
ובתקופת המשבר נעשו מעל  1,000שיחות בשבוע.

•נמשכה ההדרכה ומענה על שאלות בפורומים
ובשיחות אישיות ,גם בהפעלת הקו החם ברוסית
ובערבית.
•כל העובדות הסוציאליות המשיכו בפעילות
כמו בתקופת השגרה :קשר טלפוני עם כל
חולה שקיבל תמיכה כלכלית ,קשר טלפוני עם
חולים שהשתתפו בקבוצות תמיכה ופעילויות
אחרות במרכזי התמיכה 'חזקים ביחד'® ברחבי
הארץ; ייעוץ מיני; טיפול טלפוני לילדים עם
גידולי מוח ע"י הנוירו-פסיכואונקולוגית של
האגודה ועוד.
•יושם הרעיון של 'אמץ חולה' עם מתנדבות 'יד
להחלמה' ®.
•ניתנה תמיכה סוציאלית לחולים ,טיפול בבקשות
סיוע ,ונשמר קשר רציף עם העובדות הסוציאליות
במכונים האונקולוגיים.
•התבצעה פעילות רבה באינטרנט ,ויו"ר האגודה,
פרופ' אברהם קוטן ,ענה על שאלות של חולים.
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שירותים רפואיים
ופרויקטים חדשניים לשיפור
השירות והטיפול בחולי סרטן
האגודה למלחמה בסרטן מקדמת תכניות טיפול
חדשניות לשיפור דרכי הטיפול והשיקום בחולים.
האגודה מממנת תקנים לתקופה של חמש שנים,
תוך התחייבות המרכז הרפואי להמשיך במימון
התקן לאחר מכן .בזכות השקעה זו שודרג כל
המערך הרב-מקצועי של הטיפול הפסיכואונקולוגי
בחולי הסרטן ברחבי הארץ .בין השאר הוקמה רשת
של אחיות מתאמות אונקולוגיה בקהילה ,אחיות
סטומה ,אחיות ועובדות סוציאליות לתיאום הטיפול
בסרטן השד ,דיאטניות ,וצוותים פסיכואונקולוגיים
הזוכים גם להכשרה מקצועית מתמשכת ,באמצעות
האגודה למלחמה בסרטן.
בנוסף ,האגודה סייעה במימון כוח אדם שנדרש
לטיפול מורכב של השתלת מח עצם עצמית והשתלת
מח עצם מתורם זר ,בהקמת בנק הדם הטבורי
הציבורי הארצי ובתמיכה בתכניות המשלבות טיפול
רפואי פליאטיבי וטיפול סיעודי ופסיכו-חברתי.
האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה להשקיע בפיתוח
ובקידום תכניות חדשות ופרויקטים חדשניים לשיפור
השירות לחולי סרטן ,תוך מתן עדיפות לפרויקטים
ייחודיים הנוגעים ישירות לטיפול בחולים ,במחלימים
ובבני משפחותיהם.
בשנה זו החלה האגודה לתמוך במימון הפרויקטים
הבאים:
אחות להקמת מערך לייעוץ וליווי מטופלים עם מחלה
אונקולוגית בתחום המיניות  -מטרת הפרויקט:
מתן מענה למטופלים שחלו בסרטן בכל הקשור
לשינויים שהם חווים בחייהם המיניים והאינטימיים
בעקבות המחלה והטיפולים .הפרויקט יתקיים
במערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם.
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אחות מתאמת קלינית לצוות המטפל בגידולי מוח
בילדים  -מטרת הפרויקט :בניית צוות טיפולי
לילדים החולים במחלות אלו .הפרויקט יתקיים
במחלקה להמטו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי
הדסה עין כרם.
ביקורים בבית הספר וניחום אבלים לאחר פטירת
ילד  -מטרת הפרויקט :חיזוק הקשר בין הילד
החולה לבית הספר ,הצוות החינוכי ובני הכיתה.
לאחר פטירת ילד הצוות הרב-מקצועי מלווה את
ההורים ,מתן תמיכה רגשית ,מענה על שאלות
וסוגיות שונות ,סגירת מעגל עם הצוות המוכר.
הפרויקט יתקיים במרכז הרפואי שניידר.
עובדת סוציאלית למרכז הרב-מקצועי לטיפול
בנשים מעל גיל  65עם סרטן שד  -מטרת הפרויקט:
הקמת מרכז רב-מקצועי לטיפול בנשים בגיל
 65ומעלה ,חולות בסרטן שד .המטופלות ובני
משפחותיהן יקבלו טיפול פרטני וקבוצתי תומך,
כולל מיצוי זכויות .הפרויקט יתקיים במרכז ייעודי
חדש במחלקה הכירורגית ,המרכז הרפואי בני ציון.
קבוצת תרפיה באומנות למטופלים דוברי ערבית -
מטרת הפרויקט :שיפור איכות החיים של המטופלים
והמטפלים העיקריים ,שיפור תחושת הביטחון של
המטופלים והמטפלים העיקריים והקניית כלים
להתמודדות עם משברים .לטיפול באומנות יש
ערך מוסף המסייע למטופלים להיפתח ובמקביל
מעניק חוויה אסתטית חיובית המאפשרת תקווה
ויצירה .הפרויקט יתקיים בשפה הערבית ,במחלקה
האונקולוגית ,המרכז הרפואי לגליל ,נהריה.
קבוצת תמיכה למטופלים עם גידולי מוח ולמטפל
עיקרי  -מטרת הפרויקט :שיפור איכות החיים

של המטופלים והמטפלים העיקריים .השתתפות
בקבוצת התמיכה נמצאה כמסייעת בהתמודדות
עם המחלה והטיפולים ,מפחיתה חרדות ומקדמת
תקשורת כנה ויעילה בתוך המשפחה .הפרויקט
יתקיים במחלקה האונקולוגית ,המרכז הרפואי
לגליל ,נהריה.
התערבות פרטנית וקבוצתית למטופלות ברכיתרפיה -
מטרת הפרויקט :ליווי ותמיכה פרטנית וקבוצתית
במטופלות העוברות טיפול ברכיתרפיה .המטופלות
מתמודדות עם קושי רגשי ופיזי וזקוקות לתמיכה
משמעותית גם בתקופת הטיפולים .הפרויקט
יתקיים במכון הקרינה ,המרכז הרפואי תל אביב,
ע"ש סוראסקי.
שיקום רגשי למטופלים נוירו-אונקולוגים ובני
משפחותיהם  -מטרת הפרויקט :להציע טיפול
לשיקום רגשי באמצעות פסיכולוגית לחולים הנמצאים
במצב תפקודי וקוגניטיבי המאפשר להם ולבני
משפחה המלווים אותם שיחה .לחולים הסובלים
מנזק מוחי המונע יכולת דיבור יוצע טיפול באומנות.
הפרויקט יתקיים במכון האונקולוגי ביחידה הנוירו-
אונקולוגית ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר.
מענה פסיכולוגי מידי זמין  -עזרה ראשונה לחולים
אונקולוגים ובני משפחותיהם  -מטרת הפרויקט:
הקצאת שעות פסיכולוג ייעודיות לצורך מענה מיידי
למטופלים המאושפזים מחוץ למכון האונקולוגי
ולבאי המיון האונקולוגי .הפרויקט יתקיים בכל
מחלקות הקריה רפואית רמב"ם.
עובדת סוציאלית במרפאת צעירים  -מטרת
הפרויקט :מתן מענה פסיכו-סוציאלי מקיף הכולל
טיפול מענה רגשי ותמיכה למטופלים ולבני זוגם
לאורך כל שלבי המחלה ,תוך התייחסות לצרכים

ייחודיים לצעירים ,כמו חזרה למעגל העבודה או
ההשכלה ,אינטימיות ומיניות ,שיח עם הילדים
על המחלה .הפרויקט יתקיים במרפאת הצעירים
במערך האונקולוגי ,הקריה הרפואית רמב"ם.
קבוצת חדר משפחות  -מטרת הפרויקט :טיפול
פסיכו-סוציאלי ומתן תמיכה נפשית במסגרת
קבוצת תמיכה חברתית למלווים העיקריים בחדר
המשפחות של היחידה להשתלות מח עצם .הפרויקט
יתקיים ביחידה להשתלת מח עצם ובמחלקה
ההמטולוגית ,הקריה הרפואית רמב"ם.
קבוצת "רכבת" להורים של ילדים הנמצאים
בשלב הטיפול האקטיבי  -מטרת הפרויקט:
עזרה להורים של ילדים הנמצאים בטיפול אקטיבי
בהתמודדות עם מחלת ילדם ,על ידי השתתפות,
לפי רצונם בקבוצת "רכבת" להורים .הפרויקט
יתקיים במערך להמטו-אונקולוגיה ילדים ,הקריה
הרפואית רמב"ם.
הנגשת טיפול תומך בפריפריה הצפונית  -מטרת
הפרויקט :השקת שלוחות טיפול אינטגרטיבי בארבע
מרפאות נוספות בצפון ,בשיתוף פעולה של אחיות
מוסמכות בטיפול תומך ,שירות שיסייע לחולים
המקבלים טיפול כימותרפי במרפאות אלה לקבל
גם טיפול תומך במקום .הפרויקט יתקיים בשירות
האונקולוגי ,במרכז הרפואי זבולון ,לין.
תכנית 'היום שאחרי' ,פעילות ספורטיבית לנשים
במעקב  -מטרת הפרויקט :שירות מעקב לנשים
שסיימו טיפולים בסרטן שד במסגרת בית החולים,
המתמקד בפעילות גופנית ותזונה נכונה ,שהוכחו
כמסייעות בהפחתת תופעות לוואי ומשפרות את
הסיכויים להחלמה מסרטן .הפרויקט יתקיים במרכז
הספורט ,המרכז הרפואי שערי צדק.
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שירותים אונקולוגיים במוסדות
רפואיים ובקהילה בתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה זה שנים רבות בשדרוג מערך הטיפול האונקולוגי ,לשיפור השירות
לחולי הסרטן ולבני משפחותיהם  -באמצעות מימון פרויקטים ותקנים של אנשי מקצוע (אחיות,
עובדות סוציאליות ,דיאטניות ועוד) .בזכות סיוע זה הוקמה תשתית מכובדת וחשובה של שירותים
פסיכו-אונקולוגיים ושירותי סיעוד ייעודיים בתחום המערך האונקולוגי .צוותים רב-מקצועיים אלה
זוכים גם להכשרה מקצועית מתמשכת של האגודה למלחמה בסרטן .כיום מאושרים תקנים רק
לשירותים חדשים שהוקמו לאחרונה.
בשנה זו החלה האגודה לתמוך במימון התקנים
הבאים:
אחות פליאטיבית  -מטרת השירות :מענה מיידי
לאיזון סימפטומים והקלה על סבל גופני ופסיכולוגי,
תיאום בין הגורמים המטפלים בתוך בית החולים.
השירות יכלול את כלל המחלקות במרכז הרפואי
מאיר ,כפר סבא.
פסיכו-אונקולוג  -מטרת השירות מתן מענה טיפולי
בשלבי האבחנה הן למטופל והן לבני משפחתו,
התערבות בשעת חירום .השירות יתקיים במחלקה
האונקולוגית האשפוזית ,המרכז הרפואי שערי צדק.
עובדת סוציאלית ליחידה הגינקו-אונקולוגית -
מטרת השירות :תמיכה נפשית למטופלת ובני
משפחתה בשלבי המחלה השונים ,מהאבחנה עד
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סוף החיים ,טיפול פליאטיבי ,בניית תכנית שחרור
במהלך האשפוז או לאחריו .השירות יתקיים ביחידה
לגינקו-אונקולוגיה ,מרפאת נשים ,מכון הקרינה
ואשפוז יום אונקולוגי ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי.
עובדת סוציאלית לקשישים  -מטרת השירות:
מתן טיפול כוללני לקשיש הסובל ממחלה ממאירה
ולבני משפחתו ,סיוע ותמיכה בקבלת החלטות.
השירות יתקיים במרפאות האונקולוגיות במערך
האונקולוגי ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
פסיכולוג  -מטרת השירות :התמודדות הורים
וילדים עם מתן בשורה קשה ,סיוע בהתמודדות
המטופלים עם כאב ,חרדה ודיכאון .השירות יתקיים
במחלקה להמטו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי
שיבא ,תל השומר.

בנייה ,מכשור ופיתוח
האגודה למלחמה בסרטן מסייעת בהקמה ,בשיפוץ
ובהפעלה של מחלקות אונקולוגיות במרכזים
רפואיים ברחבי הארץ ,ומסייעת במימון רכישת
ציוד חדיש ומשוכלל למרכזים רפואיים ובמכונים
אונקולוגיים.
סיוע זה מתאפשר כאשר מתקבלת באגודה תרומה
ייעודית .האגודה לא לוקחת תקורה ומוודאת שהמוסד
הרפואי אליו מופנית התרומה לא ייקח תקורה,
כך שהתרומה עוברת במלואה.
•האגודה סייעה ברכישת מכשיר  Blue Lazerלמרכז

המולטי-דיסציפלינרי לגידולי ראש-צוואר במרכז
הרפואי לין בחיפה ,המאפשר טיפול בגידולים
מוקדמים של מיתרי הקול בתנאי מרפאה .הסיוע
ניתן מקרן סופי ואברהם סטוצ'ינסקי.
•האגודה סייעה ברכישת מכשיר ברונכוסקופיה עם
 CRYOלמרכז הרפואי כרמל בחיפה .מכשיר זה
מאפשר נטילת ביופסיות מנגעים תוך-סימפוניים,
הורדת נגעים/גידולים תוך-סימפוניים ופתיחת
חסימות של סמפון .הסיוע ניתן מקרן סופי
ואברהם סטוצ'ינסקי.

מחשוב ומערכות מידע
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מדי שנה בשנה
משאבים רבים לטובת שיפור הנגישות למידע
ולשירותים שאותם היא מספקת  -לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם .מחלקת המחשוב באגודה
בהובלת דיוויד מוס-רנדל ,אמונה על פתרונות
מחשוב רבים ,שמאפשרים לממש חזון זה.
במהלך השנה החולפת ,שודרגה מערכת המחשוב
באגודה והותאמה לצרכים ההולכים וגוברים של
קשר דיגיטלי עם החולים ,המחלימים והציבור

הרחב .כמו כן ,בתקופת הקורונה הותאמה
המערכת לעבודה מהבית עבור חלק מהעובדים,
תוך שמירה על דרישות אבטחת המידע שהאגודה
מחויבת להן.
האגודה מוגדרת במשרד הבריאות 'ספק שירותי
בריאות' ,ומחויבת לעמוד בתקני אבטחת מידע:
 ,ISO 27799, ISO 27001המעידים על ניהול תקין
ושמירה על חיסיון מידע רפואי .גם השנה עברה
האגודה בהצלחה את המבדק של מכון התקנים.
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גילוי מוקדם
סרטן הערמונית

מדי שנה מצוין בישראל ב 15 -בספטמבר יום
המודעות הבינלאומי לסרטן הערמונית ,ביוזמת
האגודה למלחמה בסרטן .לקראת יום זה מפרסמת
האגודה בשיתוף משרד הבריאות את הנתונים
המעודכנים ביותר בישראל.
להלן עיקרי הנתונים ,נכון לספטמבר :2019
•סרטן הערמונית הוא הסרטן השכיח ביותר בגברים
בישראל .בשנת  2016חלו  2,040גברים בסרטן
חודרני של הערמונית.
•הסיכון לסרטן הערמונית גבוה יותר בגברים יהודים
ובגברים "אחרים" בהשוואה לגברים ערבים,
ועולה עם הגיל (פחות מ 1%-מהחולים מאובחן
מתחת לגיל  .)50עיקר התחלואה בכל קבוצות
האוכלוסייה היא בבני  65ומעלה.
•שיעור ההישרדות היחסי מהמחלה לחמש

שנים גבוה מאוד ביהודים שאובחנו בין השנים
 2007-2011ועומד על  .97%בגברים ערבים
שאובחנו באותה התקופה ,שיעור ההישרדות
היחסי לחמש שנים הוא .86%
•בהשוואה בינלאומית על פי נתוני ארגון הבריאות
העולמי (  ,( Globocan 2018סרטן הערמונית
הוא הסרטן השני בשכיחותו בגברים בעולם
מבחינת היארעות אחרי סרטן הריאה ,והחמישי
בשכיחותו בעולם כגורם תמותה ,אחרי סרטן
הריאה ,סרטן הכבד ,סרטן הקיבה וסרטן המעי
הגס והחלחולת.
•בהשוואה בינלאומית לשיעורי ההיארעות (מספר
המקרים החדשים) הגבוהים בעולם של סרטן
הערמונית ,ישראל נמצאת במקום ה 36-בתחלואה,
אולם מבחינת שיעורי התמותה במקום - 90
כלומר ,שיעורי הריפוי גבוהים מאוד.

סרטן השד
התוכנית הלאומית
לאבחון סרטן השד
לפני למעלה מ 20-שנה יזמה האגודה למלחמה בסרטן
את התוכנית הלאומית לאבחון מוקדם של סרטן
השד ,המופעלת מאז עם משרד הבריאות ובשיתוף
כל קופות החולים .התוכנית מנוטרת מזה כ20-
שנה בסיוע ובמימון האגודה :החל בבדיקות האבחון
הרדיולוגיות בקבוצת היעד של נשים בגילאי 75-50
דרך הפעולות הכירורגיות והאבחון הפתולוגי וכלה
בניטור במכונים האונקולוגיים של נשים שאובחנו
עם ממאירות .מאז הפעלת התוכנית נוטרו מיליוני
בדיקות הדמיית שד.
ראש התוכנית עד שנת  2013היה פרופ' גד רנרט,
מנהל המחלקה לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה
במרכז הרפואי כרמל ,ויועץ האגודה למלחמה בסרטן
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בנושא בקרת סרטן .את התוכנית הארצית כולה
יזמה וריכזה מטעם האגודה מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן לשעבר ,סגנית יו"ר האגודה
כיום .בשנת  2019אישר הוועד המנהל סיוע לתקופה
נוספת למשרד הבריאות ,בהפעלת מערך רשמים
ייעודיים לבקרת האיכות של התוכנית הלאומית
לגילוי מוקדם של סרטן השד בישראל.
לרגל חודש המודעות לסרטן השד  ,2019פרסמה
האגודה נתונים חדשים על מחלת סרטן השד בארץ
ובעולם .הנתונים הוצגו על ידי פרופ' ליטל קינן-בוקר,
מנהלת המרכז הלאומי של משרד הבריאות לבקרת
מחלות ויו"ר הועדה למניעה וגילוי מוקדם של
האגודה למלחמה בסרטן.
•סרטן השד אחראי לכשליש ממקרי הסרטן
החדשים בכל שנה בכלל הנשים :מדובר במחלה

הממאירה השכיחה ביותר בקרב נשים בכל
קבוצות האוכלוסייה בישראל (יהודיות ,ערביות,
"אחרות") .בשנת  2016אובחנו  5,436חולות
חדשות עם גידול בשד;  4,792אובחנו עם גידול
חודרני ו 644-עם גידול ממוקד.
•עיקר התחלואה הוא בנשים מעל גיל  - 50הן בסרטן
חודרני והן בסרטן ממוקד של השד :הסיכון הגבוה
ביותר נצפה בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות,
והוא בדרך כלל גבוה יותר ביהודיות וב"אחרות"
בהשוואה לערביות.
•ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן השד
בישראל בקרב נשים שאובחנו בתקופה 2011-2007
גבוהה יחסית 89% :בקרב יהודיות ו 84%-בקרב
ערביות.

בשנים  2015-2017היה בסיוע תרומת קרן עזריאלי
(ישראל) (ע"ר).
בשנת  2019בוצעו כ 19,000-בדיקות ממוגרפיה
בפריפריות חברתיות וגיאוגרפיות ,במסגרת פעילות
הניידת ברחבי הארץ .בנוסף לנתונים המעודדים
בישראל שדווחו בשנים האחרונות באמצעות
האגודה למלחמה בסרטן ,הראה סקר ארגון הבריאות
העולמי כי ישראל עומדת בצמרת הטבלה האירופית
בשיעורי ביצוע הממוגרפיה ,תוך צמצום פערים,
ובטבלה העולמית נמצאת ישראל בין המדינות
המובילות בשיעורי הריפוי של נשים מסרטן השד.

•בשנת  2016נפטרו מסרטן חודרני של השד
 1,038נשים בישראל  -זהו הגורם השכיח ביותר
לתמותה מסרטן בקרב נשים ,האחראי לכחמישית
מכלל התמותה מסרטן בנשים יהודיות ,ערביות
ו"אחרות" .עיקר התמותה הוא בנשים בקבוצות
הגיל המבוגרות .הגיל הממוצע של הנפטרות
מהמחלה היא  70.3והגיל החציוני .70.7

ניידת הממוגרפיה של
האגודה למלחמה בסרטן

התחנות האזוריות לגילוי מוקדם
של סרטן השד

כחלק מתוכנית הסריקה הלאומית ,ובמטרה להעלות
את היענות הנשים לביצוע בדיקות ממוגרפיה
בפריפריות גיאוגרפיות וחברתיות ,רכשה האגודה
בשנת  2001את ניידת הממוגרפיה הראשונה 'מיכל'.
מאז הפעלתה של הניידת הוכחה חשיבות פעילותה
בשטח .בעזרת ניידת 'מיכל' ,צומצמו משמעותית
הפערים בשיעורי ההיענות לבדיקה בין המגזרים
השונים ,כגון נשים חרדיות ועולות חדשות ,והתבטלו
לחלוטין הפערים בין נשים יהודיות לערביות.

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

עקב הביקוש הרב לשירותי הניידת ,החלה לפעול
ב 2011-ניידת חדשה נוספת .שתי הניידות הופעלו
בידי צוות מקצועי של המרכז הרפואי אסותא,
בשיתוף כל קופות החולים ,ובשנת  2015בוצעו
כ 30,000-בדיקות בכ 140-יישובים רחבי הארץ.
בשנת  2016הופסקה פעילותה של הניידת הישנה
בשל בלאי .תפעול מערך ההסברה של הניידת

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

מחלת סרטן במשפחה  -מערכת ייעוץ למשפחות בסיכון גבוה
קרובי משפחה בדרגה ראשונה של חולה סרטן (מעי גס ,שד ,שחלה,
ערמונית ומלנומה) מצויים בסיכון גבוה לחלות במחלה ,וייתכן כי מדובר
במחלת סרטן על רקע תורשתי .במשך  26שנים פעל שירות ייעוץ לסרטן
משפחתי במסגרת המרכז הארצי לבקרת סרטן .שירות זה התבצע בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן ,בניהולו של פרופ' גד רנרט ,מנהל המחלקה
לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה במרכז הרפואי כרמל ,ויועץ האגודה למלחמה
בסרטן בנושא בקרת סרטן ,המהווה יחידה ארצית של שירותי בריאות
כללית בנושא .בתקופה זו עברו דרך השירות למעלה מ 12,958-משפחות,
שקיבלו ייעוץ ברמות עומק שונות .שירות ייעוץ ארצי זה מהווה משאב
מידע משמעותי הן לאוכלוסייה והן למקבלי ההחלטות במערכת הבריאות
העוסקים בתחום הסרטן.

המכונים העוסקים בגנטיקה של הסרטן ,ממשיכים
בקיום המחקר המשותף והרב-מרכזי בנושא
הגנטיקה של סרטן השד והשחלה בישראל,
ביוזמת ובסיוע האגודה למלחמה בסרטן .את
הקונסורציום מרכזת פרופ' אפרת לוי-להד
מהמרכז הרפואי שערי צדק ,ושותפים בו
המרכזים הרפואיים שיבא ,רמב"ם ,רבין ,תל
אביב ,וולפסון ,קפלן ,סורוקה ,שערי צדק,
יצחק שמיר (אסף הרופא) ,מרכז רפואי לגליל,
בני ציון והעמק (מידע נוסף על הקונסורציום
ופעילותו בפרק 'רישום ומעקב').
תכנית 'הסיכוי שבסיכון' ,להעלאת המודעות
של חולות סרטן שד ושחלה לחשיבות
שבקבלת ייעוץ גנטי ,הוקמה בשיתוף עם
פרופ' אפרת לוי-להד וקרן .NCF

סרטן הריאות

סרטן צוואר הרחם

לרגל יום המודעות לסרטן הריאות  ,2019פרסמו
האגודה ומשרד הבריאות נתונים חדשים על מחלת
סרטן הריאות בארץ:

האגודה למלחמה בסרטן הכריזה על יום המודעות
לקידום המאבק בסרטן צוואר הרחם אשר צוין בישראל
בינואר  .2020לקראת יום זה חשפו האגודה ומשרד
הבריאות את הנתונים המעודכנים ביותר של סרטן
צוואר הרחם בישראל:
•בשנת  2016אובחנו  232נשים ישראליות עם סרטן
חודרני של צוואר הרחם 187 :נשים יהודיות (,)81%
 22נשים ערביות ( 23 ,)9%נשים 'אחרות' (.)10%
•בקרב נשים שאובחנו עם סרטן חודרני של צוואר
הרחם בין  ,2011-2016גיל האבחנה הממוצע היה
 54שנים ביהודיות ו 50-שנים בערביות ו'אחרות'.
•שיעור ההיארעות של סרטן חודרני בצוואר הרחם

•בשנת  2016אובחנו בישראל  2,695חולים חדשים
בסרטן הריאות )64.0%( 1,724 ,מהם היו גברים
ו )36.0%( 971-נשים.
•בקרב גברים יהודים ,קבוצה שבה חלה ירידה
בשיעורי העישון ,נצפתה גם ירידה בשיעור החולים
החדשים המאובחנים עם המחלה.
•נצפתה עלייה של כ 2%-בשנה במספר הנשים
היהודיות המאובחנות עם המחלה.
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הקונסורציום הישראלי
לאבחון גנטי בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן

בשנת  2018בישראל הוא מהנמוכים בקרב מדינות
ה :OECD-ישראל ממוקמת במקום ה 33-מ36-
מדינות.
•שיעור הביצוע של בדיקות סריקה לגילוי מוקדם

של סרטן צוואר הרחם בשלוש השנים האחרונות
בקרב בנות  54-35בישראל היה  51.5%בשנת
 ,2018על פי נתוני תכנית המדדים הלאומית
בבריאות הקהילה שפורסמו לאחרונה.

סרטן המעי הגס
במארס  ,2020במסגרת חודש המודעות לסרטן המעי
הגס והחלחולת ,הוצגו על ידי האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף משרד הבריאות נתונים חדשים שדווחו על
ידי פרופ' ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז
לבקרת מחלות במשרד הבריאות ויו"ר הועדה למניעה
וגילוי מוקדם באגודה למלחמה בסרטן.
להלן עיקרי הנתונים ,נכון למארס :2020
•בשנת  2017אובחנו בישראל  2,983מקרים חדשים
של סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת.
•זהו הסרטן השני בשכיחותו בגברים ובנשים בישראל.
•בשנת  2017נפטרו  1,254מתושבי ישראל
מסרטן המעי הגס והחלחולת ,כמחציתם גברים,
ורובם הגדול (כ )90%-יהודים ו'אחרים' .שיעורי
התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת בשנת
 2017היו דומים בין קבוצות האוכלוסייה השונות.
השיעורים הגבוהים ביותר נצפו בקבוצת הגיל
 75ומעלה.
•בהשוואות בינלאומית מול  36ממדינות ה,OECD-
ישראל נמצאת באחד מהמקומות הנמוכים ביותר

( 31מ )36-בשיעור התמותה מסרטן המעי הגס
והחלחולת.

נתוני התוכנית הלאומית לגילוי
מוקדם של סרטן המעי הגס
משרד הבריאות נענה ליוזמת האגודה למלחמה בסרטן
ומפעיל מזה למעלה מעשור את התוכנית הלאומית
לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס .התוכנית ,פועלת
במתכונת דומה לתוכנית סרטן השד ,ומבוססת
על העובדה כי גילוי בשלב מוקדם עשוי להעלות
משמעותית את סיכויי הריפוי וההחלמה .במסגרת
התוכנית מוזמן כל אדם מעל גיל  50על ידי קופת
החולים בה הוא חבר ,לבצע אחת לשנה בדיקת דם
סמוי בצואה .חולים הנמצאים בסיכון גבוה זכאים
לבדיקת קולונוסקופיה בהתאם להמלצות הרופא.
האגודה למלחמה בסרטן מלווה מדי שנה את פעילות
התוכנית הלאומית במסע הסברה נרחב באמצעי
התקשורת בחודש מארס  -חודש המודעות לסרטן
המעי הגס (מידע נוסף על פעילות ההסברה של
האגודה בפרק 'הסברה ,מידע וקידום בריאות').

סרטן העור
לפני  28שנים יזמה האגודה למלחמה בסרטן את
שבוע המודעות לסרטן העור וגילויו המוקדם במטרה
להעלות את מודעות הציבור לחשיבות מניעת נזקי
השמש ואבחון מוקדם של סרטן העור.
בפעילות ניתן דגש על הדרכת הציבור בכל הנוגע
להימנעות משהייה בשמש בשעות המסוכנות ,לשימוש
בכל אמצעי ההגנה המסייעים בצמצום החשיפה
לשמש ולמודעות לחשיבות האבחון המוקדם .במהלך

שבוע העור ,האגודה למלחמה בסרטן יצאה במסע
הסברה לציבור באמצעי התקשורת ,שכולל הפצת
חומרי הסברה במוסדות ציבור וחינוך שונים (גנים,
בתי ספר ,מתנ"סים ועוד) ,ובשיתוף עם כל קופות
החולים ,העמידה לרשות הציבור הרחב מערך ארצי של
כ 300-תחנות בדיקה ,המאוישות על ידי רופאי עור
וכירורגים פלסטיים ברחבי הארץ .השנה ,לאור משבר
נגיף הקורונה ,התורים לבדיקות העור נקבעו מראש.
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דין וחשבון  // 2020האגו דה למלחמה בסרטן

ביוני  ,2020לרגל שבוע העור ,פרסמה האגודה
למלחמה בסרטן הודעה לעיתונות ובה הוצגו נתוני
המחלה העדכניים.
לקראת שבוע המודעות שנערך ביוני  2020פרסמה
האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות
את הנתונים המעודכנים ביותר אשר הוכנו על ידי
ד"ר ברברה סילברמן ,גב' מאיה בן לסן ,גב' ריטה דכטיאר
ופרופ' ליטל קינן-בוקר:

חודרנית ממאירה ו 2,907 -מהם אובחנו עם
מלנומה ממוקדת של העור.
•בשנת  2017נפטרו  186אנשים בישראל ממלנומה
חודרנית ממאירה של העור (כ 15-בממוצע מדי
חודש).

•בשנת  2017אובחנו בישראל  1,798חולים חדשים
עם מלנומה ממארת של העור .שיעורי החולים
בגברים ובנשים דומה בגיל הצעיר ,ומגיל  55עולה
השיעור בגברים בהשוואה לנשים.

•המגמות העתיות בשיעור התמותה ממלנומה
חודרנית ממאירה של העור בגברים יהודים
ו"אחרים" בישראל בשנים  1996-2017מצביעות
על יציבות .בנשים יהודיות ו"אחרות" ,לעומת
זאת ,נצפתה מגמת ירידה מובהקת ,בקצב
של  1.3%בשנה.

•נכון לסוף שנת  2017חיו בישראל כ7,860-
תושבים שאובחנו עם מלנומה של העור בשנים
 4,953 :2013-2017מהם אובחנו עם מלנומה

כמו כן קיימה האגודה מסע הסברה בתקשורת
ויישמה מגוון יוזמות חדשות וייחודיות נוספות (מידע
נוסף בפרק 'הסברה ,מידע וקידום בריאות').

פרויקטים ותוכניות מחקר לגילוי מוקדם
האגודה מעודדת הגשת הצעות לפרויקטים
או למחקרים בתחום הגילוי המוקדם .במסגרת
פעילות הועדה למניעה וגילוי מוקדם ,בראשותה
של פרופ' ליטל קינן-בוקר ,אושרו השנה למימון
הפרויקטים הבאים:
•ד"ר אלברט גרינשפון וד"ר עלז ויינר מהמרכז
הרפואי הדסה ,בנושא :גילוי מוקדם של ממאירות
המעי הגס.
•פרופ' מירי סקלייר-לוי ,מהמרכז הרפואי
שיבא ,תל השומר ,בנושא :הערכת הסיכון
האינדיבידואלית לפתח סרטן שד באוכלוסיית
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נשאיות  BRCAבעזרת אנליזה של הדמיית השד
ע"י בינה מלאכותית.
•ד"ר אסתר טחובר ,מהמרכז הרפואי שערי צדק,
בנושא :סמנים לסיכון מוגבר לסרטן שד בנשאיות
ולא נשאיות של  BRCAע"י מיפוי חלבונים וחוסר
יציבות כרומוזומלית בסרום.
•ד"ר יזיד טוקאן ,מהקריה הרפואית רמב"ם,
בנושא :בדיקת ההשפעה קצרת הטווח של עישון
סיגריות אלקטרוניות במשך  30דקות ,על מדדים
נשימתיים-לבביים ,והמצב הדלקתי הסיסטמי
ובדרכי האוויר.

הסברה ,מידע וקידום בריאות

פרסומים חדשים

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בתחומי ההסברה ,המידע וקידום הבריאות
ומקיימת מגוון פעילויות לקידום הפחתת הסיכון לחלות בסרטן והאבחון המוקדם .בין היתר ,האגודה
מספקת מידע לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם בנושאים הקשורים למחלתם ,לטיפולים ותופעות
הלוואי .בנוסף ,האגודה עוסקת בנושאים כגון נזקי עישון ,לרבות נזקי עישון סיגריות אלקטרוניות,
חשיפה זהירה לשמש ואימוץ אורח חיים בריא הכולל :הימנעות מהשמנה ,הקפדה על תזונה נכונה,
ביצוע פעילות גופנית והגבלת צריכת אלכוהול.
את מחלקת הסברה ,מידע וקידום בריאות ,מנהלת מירב דמארי.
כל הפעילויות והשירותים מוצעים ללא תשלום – לציבור הרחב ,לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם.

'במה'  -חוברת לצוותים
רפואיים ,השנה בנושא סרטן
העור ומלנומה.

חודש המודעות למאבק בסרטן השד
באוקטובר  2019נפתח חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד ,אשר מצוין בישראל ובעולם.

קמפיין הסברה

תשדיר חדש

האגודה למלחמה בסרטן יצאה בחודש אוקטובר 2019
במסע הסברה נרחב ,אשר התמקד בחשיבות הגילוי
המוקדם ודרכי הטיפול בסרטן השד וההתמודדות
עם המחלה .במסגרת מסע ההסברה עלה קמפיין
בטלוויזיה ,בדיגיטל ,ברדיו ,באתרי האינטרנט ובעיתונות
הכתובה בסיוע משרד הפרסום גיתם  BBDOהמסייע
לאגודה בהתנדבות.

האגודה למלחמה בסרטן הפיקה תשדיר חדש
לקראת חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן
השד שכותרתה 'לפעמים גם לתחושה או לשינוי
הקל ביותר יש משמעות .לכי להיבדק' ,באדיבות
גיתם  BBDOשהפיק את התשדיר בהתנדבות .בתמונה
נראית טיפה היוצרת אדוות במים .המסר החשוב
של הסרטון הוא שבכל גיל ובכל מצב ,אם את
מרגישה בגוש או בשינוי בשד ,חשוב לפנות לרופא
ולדרוש לברר את טיבו .התשדיר משלים מודעה,
המעבירה מסר דומה.

מודעה חדשה " -את לא לבד"

סטודיו בילט

מאבק בסרטן השד
את לא לבד ב
רטן ≠ איתך ובשבילך
אגודה למלחמה בס

ה

עם סרטן השד¨ אנו
בסרטן השד¨ ולסייע לנשים המתמודדות הפחתת הסיכון לחלות¨
בקידום הדרכים ל
את הסיכון לחלות
השד¨
לעזור לך להפחית
החולות והמחלימותÆ
בשביל
בכל החזיתות :בתמיכה בחקר סרטן השיקום ובקידום זכויות
מלחמה בסרטן¨ פועלים
בשיפור דרכי הטיפול ו
באגודה ל
חשיבות האבחון המוקדם¨
מאבק בסרטן השד:
העלאת המודעות ל
מלחמה בסרטן לקידום ה
ב
במרכזי 'חזקים
עילויות של האגודה ל
עילויות גוף ונפש
להלן מגוון הפ
והכל ללא תשלום.
קבוצות תמיכה ופ
זוג –

ביחד'® ובסניפי

מענקי מחקר •
ולבני
קבלת הטיפול במכון
מדי שנה עשרות
האגודה  -לחולות ,למחלימות גופנית מודרכת בזמן
האגודה מעניקה
המחלה ,ומשפרת את
לאיכות חיים'® – פעילות
מחקר סרטן השד -
מפחיתת סיכון לחזרת
מסעות • 'צעדים
• קידום
פעילות שהוכחה כ
אמצעות מתן מידע,
וחוקרים בתחום.
האונקולוגי.
לרופאים
הסיכון לחלות – ב
רפואיים ובקהילה,
בריא ופורום באתר
תשישות ומצב הרוח.
בריאות והפחתת
במרכזים ה
הסברה על אורח חיים
תחושת ה
• קידום
למחלימות לחיים בריאים – ניתנות עם סיום הטיפולים.
חומרי
התוכנית • סדנאות
עם החזרה לשגרה
הסברה לציבור ,הפקת הפחתת הסיכון לחלות.
בנושא דימוי גוף,
כלים להתמודדות
מוגרפיה – במסגרת
האגודה בנושא מניעה ו
באגודה מייעצת
ומספקות
לגילוי מוקדם במ
– מומחית בנושא
מוגרפיה לכל אישה
התוכנית הלאומית
ייעוץ בנושא מיניות
מ
לבדיקת
בסרטן נשלח זימון
• ייזום
ונשאיות זכאיות •
נשים המתמודדות
האגודה למלחמה
פרנסין רובינסון –
להיבדק מדי שנה,
שיזמה
פוריות ומיניות.להרגיש טוב יותר'® ע"ש
בסיכון גבוה מומלץ
תשלום.
לנשים
ללא
• 'להיראות טוב
קוסמטי והתאמת פאה.
התרופות והטכנולוגיות,
מגיל  50ומעלה.
הניידת המצמצת
השד זוכות לטיפול
שנתית ,והכל בסל
ובמרכז מידע.
במימונה מופעלת
לבדיקת MRI
עם סרטן
בחוברות הסברה ,באתר האגודה גנטית ונשים בסיכון
ביוזמת האגודה ו
ניידת ממוגרפיה -
מתן מידע מגוון
חברתיות וגיאוגרפיות.
סרטן השד ,נשאות
רכישת מכשור •
•
שונים ובפריפריות
טרנטיים בנושא
במימון
• פורומים אינ
פערים במגזרים
האגודה למלחמה בסרטן,
הטיפול והשיקום – האגודה מסייעת שיעורי הריפוי מסרטן
מומחים בתחום.
בניהול
סרטן השד – באתר
צוותים רפואיים .כך
• שיפור דרכי
גבוה  -מחקרים קליניים בתחום
ערביות.
ועדכון
רפואי ,הקמת יחידות טיפול בעולם –  89.7%ביהודיות ,ו 84.4%-בקרב בסיוע • מאגר של
יטריונים מוגדרים,
הגבוהים
הוקמו ומ ופעלים
מאגר עדכני וידידותי.
סיוע כספי עפ"י קר
השד בישראל הוא מ ללניים – ה מרכזים
האגודה מעניקה
סיוע כספי ראשוני –
הקמת מרכזי שד כו
והמעקב אחר •
עיון לנשים צעירות,
•
ובעיקר כלכליים.
למלחמה בסרטן.
– לתיאום הטיפול
לחולות ומחלימות ,ימי
רפואיים
האגודה
ציאליות
בסרטן.
אחיות ועובדות סו
"לחגוג את החיים"
פועלים במימון ובהדרכת האגודה למלחמהב-מרכזי • ימי עיון –
• הקמת רשת
ולנשאיות.
האגודה למלחמה בסרטן
בסרטן השד .הצוותים
הוקם גוף מחקר ר
לנשים עם מחלה גרורתית החולות בסרטן השד –
מתמיד בעדכון סל
מטופלות סורציום לגנטיקה – ביוזמת האגודה הוקמה תוכנית 'הסיכוי
החקיקה והזכויות של
מדיניות ,לשיפור
והשחלה .כמו כן
קונ
קידום
• הקמת הגנטיקה של סרטן השד
האגודה נמצא שאלון אינטראקטיבי • פועלת מול גופים ממשלתיים וקובעי בביטוח הלאומי וכד'.
בנושא
נולוגיות ,בהנגשת זכויות
גנטית לחלות ובאתר
לספר לילדים ,כיצד
שבסיכון' – לבירור נטייה
חולה בסרטן – איך
התרופות והטכ
הורים שאחד מהם
שעוברת  -ליווי אישי
ופועל פורום בנושא.
• שירות הדרכת
לאחת
משבר וחולי ועוד.
® – שלך ובשבילך ,מאחת שעברה ובסוג הטיפול שעברו.
התמודד עם מצבי
החלמה'
בגיל
• 'יד ל
ל
ומותאמות בשפה,
מתנדבות שהוכשרו
יתנות ללא תשלום°
של

כל

חולות¨ למחלימות

פעילויות האגודה ל

פה ובכתב ע ל
מידע אמין בעל
לקבלת
המניעה ,האבחון
בסרטן השד ,דרכי
המאבק
השיקום התקשרי
הטיפול ,התמיכה ו
המוקדם,
מלחמה בסרטן,
® של האגודה ל
ל' טלמידע'
לטלפון שמספרו
 24שעות ביממה,
המופעל

1 - 8 0 0 - 5 9
9 - 9 9 5

תור לבדיקה לגילוי
להזמנת
של סרטן השד
מוקדם
לגילך התקשרי
בהתאם
לקופת החולים שלך

האגודה למלחמה בסרטן
הפיקה מודעה חדשה -
"את לא לבד במאבק
בסרטן השד -
האגודה למלחמה בסרטן
 איתך ובשבילך" .המודעהמכילה מידע על מגוון
פעילויות האגודה למלחמה
בסרטן לקידום המאבק
בסרטן השד.

ולבני משפחתן – נ

®

מתנדבות 'יד להחלמה'
לסיוע מאחת מ
גרורתי והוכשרו
מתמודדת עם סרטן השד? תמודדות עם סרטן שד
1-800-36-07-07
מסרטן השד או שמ
האנושי  24שעות
שהחלימו
התקשרי למענה
לתמוך בנשים שחלו,

לחיים בריאים
מלחמה בסרטן -
האגודה ל

org .il

כולנו חכמים בשמש –
חוברת הפעלה לילדי כיתות
א'-ב' בנושא חשיפה נכונה
לשמש.

חיי אישות ,זוגיות ופוריות -
מדריך לגבר הדתי שחלה
בסרטן ולאשתו .הופקה
באדיבות חברת .MSD

www .can cer.
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סרטן השד  -חוברת מידע
על המחלה ,הטיפולים ודרכי
ההתמודדות .הופקה באדיבות
חברת .Pfizer

תשדיר בנושא מודעות לגילוי מוקדם
וליום שאחרי
ב 2019-הופק תשדיר חדש של האגודה למלחמה בסרטן
שעסק בנושא הגילוי המוקדם והמודעות ליום שאחרי
גילוי המחלה .בתשדיר השתתפו שלוש נשים בריאות
ושלוש נשים שהתמודדו עם המחלה ,מתנדבות
'יד להחלמה'® של האגודה למלחמה בסרטן .בתשדיר
ניתן דגש על חשיבות הגילוי המוקדם ,המשפר את
סיכויי הריפוי מהמחלה ,ולמודעות ליום שאחרי
גילוי המחלה ,הכולל ביצוע כל הטיפולים הנדרשים
בשלב מוקדם ,תוך בירור פרטים ,כגון סוג המחלה,
קבוצת הסיכון ועוד ,במטרה להפחית את הסיכוי
לחזרת המחלה בעתיד .התשדיר הוגש כשירות
לציבור באדיבות חברת רוש.

'להאיר בוורוד'

אל בן/בת הזוג של אישה
שמתמודדת עם סרטן
השד  -חוברת המסייעת
בהתמודדות של בני הזוג
עם המחלה.

שיתוף הפעולה המסורתי בין קבוצת החברות
אסתי לאודר ישראל והאגודה למלחמה בסרטן
נמשך גם השנה ,במסגרת חודש המודעות לקידום
המאבק בסרטן השד ,תחת הסיסמה 'התקווה לריפוי
מאחדת את כולנו .זה הזמן לסיים את סרטן השד'.
במסגרת הקמפיין עוטר הכדור הפורח בפארק הירקון
במהלך כל חודש אוקטובר ,בסרט ורוד ,המסמל
את המאבק בסרטן השד ובכיתוב 'חשוב להיבדק'.
הכדור הפורח בפארק הירקון ,יחד עם בניין עיריית
תל אביב ,הצטרפו לכ 200-אתרים ברחבי העולם
שהוארו במהלך חודש אוקטובר באור ורוד ,בהם
האמפייר סטייט בילדינג בניו יורק ,מרכז רוקפלר
בניו יורק ,מגדל אייפל בפריז ,הסיטאדל במילאנו,
בית האופרה סידני באוסטרליה ,מגדל טוקיו ביפן,
טירת שונבורן בווינה ועוד.

צלם :גל פרידמן
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צלם :ערן פרץ

שיתוף פעולה עם דואר ישראל
והשירות הבולאי
לרגל חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד,
שחל באוקטובר ,הנפיק השירות הבולאי בחברת
דואר ישראל ,בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן,
בול שמוקדש למאבק בסרטן השד .הבול עוצב בידי
המעצבת מירי ניסטור ומטרתו לעורר את מודעות
הציבור לחשיבות הגילוי המוקדם ואימוץ אורח חיים
בריא ,אשר הוכח מדעית כמפחית משמעותית את
הסיכון לחלות .לבול מתלווה עלון מיוחד המפרט
את הדרכים להיאבק במחלה באמצעות קידום
המחקר ,הפחתת הסיכון לחלות במחלה ,העלאת
המודעות לאבחון מוקדם ,שיפור דרכי הטיפול ועוד.

'משט הוורד'

פרסומים מחודשים

באוקטובר  2019התקיים בהרצליה "משט
הוורד" המסורתי ,בהשתתפות חולות ומחלימות
מסרטן השד ,בהן מתנדבות ׳יד להחלמה׳ ® של
האגודה למלחמה בסרטן ,שהפליגו על גבי יאכטות
לאורך חופי הרצליה ,במטרה להעלות את המודעות
למחלה ולהזכיר לציבור הנשים כי גילוי מוקדם מציל
חיים .המשט נערך ביוזמת מתנדבי סניף הרצליה של
האגודה למלחמה בסרטן ,עיריית הרצליה החברה
העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה ובסיוע סקיפרים
ממועדוני שיט ברחבי הארץ (למידע נוסף ראו
פרק סניפים).

קטלוג הפרסומים -
חוברת המפרטת את כל
חומרי ההסברה של האגודה,
לחולים ולבריאים.

צלם :זיו ברק

פייסבוק לייב

צלם :עופר עמרם

'גמאני עושה רעש'
באוקטובר  2019יצא לדרך מסע האופנועים 'גמאני
עושה רעש' ,להעלאת המודעות למאבק בסרטן
השד .במהלך המסע שנערך ברחבי גוש דן ,רכבו
הנשים שחלו בסרטן השד על אופנועים כשהן
לבושות בחולצות ורודות .האירוע נערך ביוזמת
קבוצת הפייסבוק 'גמאני  -גם אני חליתי בסרטן
השד' בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ומועדון
רוכבי הארלי דיווידסון ובחסות החברות רוש,
נוברטיס ,מדיסון ,אלבר מוטו ,עזריאלי ואסותא
מרכזים רפואיים.

לקראת חודש המודעות לקידום המאבק
בסרטן השד ,קיימה האגודה למלחמה בסרטן
פייסבוק לייב בהנחיית מירי זיו ,סגנית יו"ר
האגודה למלחמה בסרטן ,בהשתתפות מומחים
בכירים בתחום שענו על שאלות הציבור בנושאי
דרכי מניעה ואבחון מוקדם של סרטן השד ,דרכי
הטיפול ,המלצות תזונתיות וקרינה לשד .השתתפו
במשדר המיוחד שנערך בבית מטי בגבעתיים:
פרופ' רינת ירושלמי ,ד"ר מירב בן דוד ,לימור בן חיים,
ד"ר רינת ברנשטיין-מולכו ועו"ס אורית שפירא.

'עץ החזיות'
לקראת חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד,
הוקם בפארק גבעתיים ,ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן
והמתנדבות נעמה עונה ודורית ניצני  -מיצב אומנותי
של עץ חזיות חברתי במטרה לעודד מודעות לגילוי
מוקדם .לטקס שנערך בסמוך לעץ ,הוזמן הציבור
הרחב ,והשתתפו בו רן קוניק ,ראש העיר גבעתיים,
משה בר-חיים ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן

 12כללים לחיים בריאים -
מידע בנושא אורח חיים בריא
ודרכים להפחתת הסיכון
לחלות בסרטן.
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ומירב דמארי ,מנהלת מחלקת
הסברה ,מידע וקידום בריאות .בנוסף,
השתתפו גם עובדי מחלקת הסברה
ומחלקות נוספות באגודה .בזמן האירוע
חולקו בלונים ורודים ממותגים כחלק
מהעלאת המודעות לסרטן השד,
לתושבים שהיו במקום ולילדיהם.

רפואה משלימה וסרטן -
מדריך לצרכן של רפואה
משלימה בעת טיפולים
לסרטן ואחריהם.

מיניות ופוריות הגבר -
מדריך לגבר שחלה בסרטן
ולבן/בת זוגו .הופקה באדיבות
חברת .MSD

יום המודעות למאבק
בסרטן הערמונית

יום המודעות
לסרטן ריאה

מדי שנה מצוין בישראל ובעולם ב 15-בספטמבר,
יום המודעות הבינלאומי למאבק בסרטן הערמונית,
ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן .לקראת יום זה,
מפרסמת האגודה בשיתוף משרד הבריאות ,את
הנתונים המעודכנים ,מהם עולה כי סרטן הערמונית
הוא הסרטן השכיח ביותר בגברים בישראל ,והיא
נמצאת במקום ה 36-בעולם בתחלואה ובמקום
ה 90-בתמותה (פרטים נוספים בפרק 'גילוי מוקדם').

האגודה למלחמה בסרטן קיימה ב 20/11/19-יום
עיון בנושא סרטן הריאה ,בהנחיית ד"ר נטלי מימון,
רופאה בכירה במערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי
מאיר ,ובאדיבות רוש ,מובילת פרויקט "רוש
מושיטה יד".
ההרצאות מיום העיון הוקלטו והועלו לאתר האגודה
כקבצי שמע.

שבוע המודעות למאבק בסרטן צוואר הרחם
לקראת שבוע המודעות לקידום המאבק בסרטן
צוואר הרחם ,יצאה האגודה למלחמה בסרטן עם
קמפיין חדש לעידוד ההתחסנות נגד נגיף הפפילומה
האנושי ,באמצעות גיתם  ,BBDOהמסייע לאגודה
בהתנדבות .במסגרת הקמפיין הופק סרטון בו נשמעים
קולותיהם של ילדים ,שהתבקשו להסביר מהי פפילומה
לדעתם .התשובות של הילדים משעשעות :מפאפי
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(כלבלב) ועד סוג של פסטה .לקראת סיום התשדיר,
מסבירה הקריינית" :פפילומה ,זה רק נשמע חמוד.
על מנת שהילדים שלכם לא ידעו מה זה ,אפשרו להם
להתחסן נגד נגיף הפפילומה ,ועזרו להם להפחית
את הסיכון לחלות בסרטן צוואר הרחם ,בסרטן הפה
והלוע ובמחלות נוספות" .התשדיר הופק באדיבות
חברת .MSD

יום הסרטן הבינלאומי
יום הסרטן הבינלאומי של ארגון הסרטן הבינלאומי
(  )UICCמצוין מדי שנה ברחבי העולם בתאריך 4
בפברואר ,במטרה לאחד את העולם סביב העלאת
המודעות למחלות הסרטן ,בדרך חיובית ומעוררת
השראה .ביום זה מונגשים מסרים של דרכי פעולה
למניעת סרטן ,צמצום גורמי הסיכון ואימוץ אורח
חיים בריא ,במטרה להניע אנשים לפעולה כחלק
מחברה או כפרטים ,על מנת להפחית את נטל
תחלואת הסרטן בעולם.

פעילות בקרב בני נוער לרגל 'יום
הסרטן הבינלאומי' 2020
לרגל יום הסרטן הבינלאומי ,יזמה האגודה למלחמה בסרטן
פעילות ארצית לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים,
בשיתוף פעולה עם אשכולות הפיס ,על מנת להעלות
מודעות בקרב בני הנוער למניעת סרטן ,באמצעות
אימוץ אורח חיים בריא והימנעות מגורמי סיכון.
השנה הפעילות הורחבה והופעלה ב 10-ערים :כפר
סבא ,נהריה ,ירושלים ,אשדוד ,באר שבע ,נתניה,
נצרת ,חיפה ,דימונה ופתח תקווה .התלמידים
והמורים הקשיבו להרצאה על ' 12הכללים לחיים
בריאים' להפחתת הסיכון לחלות בסרטן (המבוססים
על הקוד האירופי) ,שניתנה ע"י צוות ההסברה של
האגודה .בנוסף ,הם שמעו הרצאות מאת חוקרים
ומדענים ונחשפו לסיפור אישי של מחלימים מסרטן.
בחלקה השני של הפעילות ,דנו התלמידים ב'שולחנות
עגולים' כיצד יהיה ניתן להגביר מעורבות חברתית
ולהרחיב את מעגלי ההשפעה.
הפרויקט נערך בשיתוף פעולה עם הסניפים

פרסומים מחודשים

המקומיים וביוזמת המתנדב חזי פנט .מטרת
הפעילות הייתה שכל קבוצת תלמידים תצא עם
תוצר שיגרום לשינוי בקרב בני נוער בעירם.

סקר עולמי :פערים בין קבוצות
סוציו-אקונומיות בכל הנוגע למודעות
לגורמי הסיכון למחלת הסרטן
לרגל יום הסרטן הבינלאומי הזמין ארגון הסרטן
הבינלאומי סקר עולמי כדי לגבש תמונת מצב
עדכנית של חוויות ,דעות והתנהגות הציבור בכל
הנוגע למחלת הסרטן .הסקר בוצע על ידי מכון
המחקר  ,Ipsosוכלל למעלה מ 15-אלף מבוגרים
מ 20-מדינות.
מהסקר עולה כי אנשים בעלי הכנסה נמוכה הם
בעלי סיכוי נמוך יותר לזהות גורמי סיכון לסרטן
מאשר אנשים ממשקי בית עם הכנסה גבוהה.
ללא קשר למוצאם ,משתתפים חסרי השכלה
אקדמית ובעלי הכנסה נמוכה הפגינו מודעות
נמוכה יותר לגורמי הסיכון המרכזיים שקשורים
לסרטן ,ובעלי סיכוי נמוך יותר ליזום בעצמם את
הצעדים הדרושים בכדי להקטין את הסיכון שלהם
לחלות בסרטן ,מאשר בעלי הכנסה גבוהה או בעלי
השכלה אקדמית .עוד עלה מתוצאות הסקר כי
שימוש בטבק ( ,)63%חשיפה לקרינת שמש מזיקה
( ,)54%וחשיפה לעישון טבק בסביבה ( )50%הם
גורמי הסיכון לסרטן המוכרים ביותר .עם זאת,
הימנעות מפעילות גופנית ( ,)28%חשיפה לנגיפים
או בקטריות שונות ( ,)28%ומשקל עודף ()29%
הם גורמי הסיכון לסרטן המוכרים פחות.

המלצות תזונתיות
למתמודדים עם מחלת
הסרטן – חוברת בערבית עם
מידע רב והמלצות לתזונה
מתאימה בזמן הטיפולים
ולאחריהם.

עם הפנים לעתיד -
מדריך למחלימים ממחלת
הסרטן .הופק באדיבות
חברת .Roche
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פרסומים מחודשים

לדעת יותר על סרטן המעי
הגס והחלחולת  -חוברת
מידע על המחלה ,הטיפולים
ודרכי ההתמודדות.

חודש המודעות למאבק בסרטן המעי הגס
האגודה למלחמה בסרטן הפיקה מודעה חדשה ברוח
תקופת הבחירות ,להעלאת המודעות לאבחון מוקדם
של סרטן המעי הגס .המודעה פורסמה בעיתונות
וברשתות החברתיות בסמוך וביום הבחירות לכנסת
( .)2.3במודעה נראית תיבת קלפי שעליה כתוב
'ובחרת בחיים' .מטרת המודעה לעודד את לציבור
מעל גיל  50לבצע בדיקה מצילת חיים לאבחון
מוקדם של סרטן המעי הגס.

על קרובי משפחה מדרגה ראשונה של מי שחלה במחלה ,לבצע קולונוסקופיה.
אם אתם סובלים מתסמינים כלשהם במערכת העיכול שאינם חולפים,
חשוב לפנות לרופא ולהתעקש על בירור טיבם.
בכל גיל ניתן להפחית את הסיכון על ידי תזונה נכונה ,פעילות גופנית
והימנעות מהשמנה ועישון.
“טלמידע“® לקבלת מידע ועלוני הסברה ללא תשלום1-800-599-995 :
“טלתמיכה“® לשירות תמיכה נפשי ראשוני1-800-200-444 :
בקרו אותנו באתר האינטרנט www.cancer.org.il

האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים
פעילות האגודה למלחמה בסרטן מתאפשרת הודות לתרומות הציבור ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו.

המאבק בעישון
'היום הבינלאומי ללא עישון'
ב 31-במאי ציינה בישראל האגודה
למלחמה בסרטן את היום הבינלאומי
לקידום המאבק בעישון במקביל
לארגון הבריאות העולמי ( )WHO
אשר מציין את יום זה בכל העולם.
מטרת יום זה להדגיש את הסיכונים
הבריאותיים הקשורים לעישון ואת
צעדי המדיניות היעילים להפחתת
מספר המעשנים.
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הגעתם לגיל ?50
בצעו בדיקה לאבחון מוקדם של סרטן המעי הגס ,העשויה להציל חיים.
אם התוצאה חיובית אל תוותרו על המשך בירור.

סטודיו בילט

...ובחרת
בחיים
בנוסף הפיקה האגודה מודעה באדיבות גיתם
 BBDOהמסייע לאגודה בהתנדבות .מכיוון שמחלת
סרטן המעי הגס נתפסת בטעות כמחלה 'גברית',
המודעה פונה לאוכלוסיית הנשים מעל גיל ,50
המהווה כ 49% -מהחולים בסרטן המעי הגס,
במטרה לעודדן לבצע בדיקה לגילוי מוקדם של
המחלה .במודעה נכתב" :אל תדאגי רק למה

מניעה ואבחון מוקדם של
סרטן המעי הגס -
מידע על אבחון מוקדם של
סרטן המעי הגס.

שקורה לך ַּב ָּפ נ ִים ,דאגי גם למה שעלול לקרות
לך ִּב ְפ נ ִים .בצעי בדיקה לאבחון מוקדם של סרטן
המעי הגס העשויה להציל את חייך" .המודעה
פורסמה בעיתונים הפונים למגזר הנשי.

סרטון הסברה :ג'יני ושלוש המשאלות
 נזקי עישון לבני נוערלקראת היום הבינלאומי ללא עישון
השיקה האגודה קמפיין חדש ויצירתי
לבני נוער וצעירים ,שמטרתו העלאת
מודעות לנזקי העישון .בקמפיין מופיעים
בהתנדבות השחקנים טל מוסרי
ואייל שיקרצקי (זגורי אימפריה),
ונראה בו השד ג'יני המציע להגשים
שלוש משאלות לנער מעשן .התשדיר
מסביר לנוער כי ההשלכות של העישון
עלולות להיות משאלת מוות .התשדיר
הופק באדיבות משרד הפרסום
ציבלין שמסייע לאגודה בהתנדבות.
התשדיר הופק באדיבות משרד הפרסום גיתם BBDO

פרסומים מחודשים

שמסייע לאגודה בהתנדבות.

סקר בנושא עישון וקורונה :בתקופת
הקורונה צעירים רבים יותר בגילים
 24-18שקלו להפסיק לעשן

קמפיין דיגיטל ורדיו" :מחבואים" -
נגד עישון במקומות ציבוריים
האגודה הפיקה תשדיר חדש לדיגיטל ולרדיו ,הממחיש
את איסור העישון במקומות ציבוריים והשפעת
העישון הפסיבי .בתשדיר נראה ילד בגן שעשועים,
סופר כמו במשחק מחבואים עם היד על העץ,
ואומר" :מי שמעשן מאחוריי ,מצדדיי ומלפניי ,מסכן
את חיי .מי שמעשן מאחוריי ,מצדדיי ומלפניי ,הוא
ה-א-ש-ם!"
מטרת התשדיר להמחיש שהעישון במקומות
ציבוריים אסור לפי חוק" :העישון מזיק לבריאות
שלכם ,ולכן ,אל תוותרו! שלא יעשנו לידכם! זה
לא בריא וזה לא חוקי!"

סקר שיזמה האגודה למלחמה בסרטן לרגל היום
הבינלאומי לקידום המאבק בעישון  2020חושף
תמונת מצב מעניינת על מצב העישון בישראל
בתקופת הקורונה :צעירים רבים יותר בגילים 24-18
שקלו להפסיק לעשן ואף עישנו פחות .הסקר נערך
על ידי מכון איפסוס ,בהשתתפות  629נשים וגברים
בגיל  18ומעלה ,במדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה.
אלה עיקרי הנתונים:
• 51%מהמעשנים בגילים  24-18שקלו להפסיק
לעשן בעקבות הקורונה ,לעומת  30%מהמעשנים
בקרב כלל המדגם.

מעון קלור  -עלון מידע
על המעון ע"ש צ'רלס קלור
בגבעתיים המיועד לחולי
סרטן.

• 49.2%מהמעשנים בגילים  24-18מדווחים כי
עישנו פחות בתקופת הקורונה ,לעומת 30.2%
מהמעשנים בקרב כלל המדגם.
•בחברה הערבית  31%מדווחים כי מישהו מבן
משפחתם החל לעשן בעקבות הקורונה ,לעומת
 8%בחברה היהודית.
•לגבי עישון כפוי נמצא כי כ 26%-מכלל המעשנים
במדגם מדווחים כי עישנו בבית בתקופת הקורונה;
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פרסומים מחודשים

ילדים ומתבגרים
חולי סרטן – חוברת הדרכה
להורים ולמטופלים .הופקה
באדיבות חברת .abbvie

 43.5%מהמעשנים בגילים  24-18מדווחים כי
עישנו בבית;  22.1%מהמעשנים היהודים מדווחים
כי עישנו בבית בתקופת הקורונה ,לעומת 38.3%
מהחברה הערבית;  61%מהמעשנים מדווחים
כי בתקופת הקורונה לא עישנו בבית ,אך עישנו
במרפסת ו/או בחצר ו/או במכונית.

סטוריז ופוסטים כשהם מעשנים ומאיידים סיגריות
אלקטרוניות .נראה לכאורה כי מדובר בפרסום
סמוי ,ועל פי מחקרים ידוע שבני נוער וצעירים
מושפעים מסלבריטאים ,רואים בהם מודל לחיקוי
ונוטים לאמץ מנהגים של כוכבים מתחום הבידור,
הדוגמנות ,התרבות והקולנוע".

חקיקה ופעילות תקשורתית
האגודה למלחמה בסרטן יוזמת ומשתתפת בדיונים
רבים בכנסת ישראל .לדיונים הוכנו ניירות עמדה
המבוססים על שיטות מוכחות להפחתת שיעורי
העישון .ניירות העמדה מפורסמים באתר האגודה
ובאתר הוועדות בכנסת .את פעילות האגודה בכנסת
מלוות הודעות לעיתונות של דובר האגודה ,והפעילות
זוכה לסיקור מכובד באמצעי התקשורת.

•פרסום סמוי בתוכנית 'חי בלילה' :בחודש ספטמבר
פנתה האגודה למלחמה בסרטן לרשות השנייה
בתלונה על פרסום סמוי של מוצר עישון בתוכנית
'חי בלילה' .בתאריך  ,21.9.2019הופיע אצל
הזכיינית 'קשת' אחד ממנחי התוכנית 'מאסטר
שף' ,אייל שני ,ובידו מוצר עישון .במהלך כל
הריאיון ,אייל שני ,הזוכה לפופולריות רבה ,לא
הפסיק לשחק בידיו עם המוצר ,להסב את תשומת
הלב לידיו ואף השתמש במוצר בשידור חי.

דוגמאות לפעילות למניעת הפרות חוק איסור פרסום
והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון:
•פרסום סמוי באינסטגרם :ביולי  2019פנתה
האגודה למלחמה בסרטן ל"פייסבוק ישראל"
בדרישה להסיר פרסומים בהם ידוענים מקדמים
שימוש בסיגריה אלקטרונית .בפנייה שנשלחה על
ידי נאוה עינבר ,דוברת האגודה למלחמה בסרטן
דאז ,נכתב" :אנו פונים בדאגה בעקבות תופעת
הסלבריטאים הישראלים שמעלים לאינסטגרם

מי גאון שלי בשמש? -
חוברת מידע להורים על
מניעת נזקי השמש בילדים.

'חכם בשמש'® ,מניעת סרטן העור
ואבחונו המוקדם
שבוע המודעות לסרטן העור
על אף התפרצות מחלת הקורונה וההגבלות שהוטלו
בעקבות כך ,התקיים ביוני  2020שבוע המודעות
למניעת סרטן העור וגילויו המוקדם ,שיזמה האגודה
למלחמה בסרטן לפני  28שנים .שבוע המודעות
התקיים בשיתוף כל קופות החולים ,ובמהלכו
בוצעו בחינם בסניפי קופות החולים ברחבי הארץ
מאות בדיקות של נגעים בעור.
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•מכתב לשר התחבורה  -איסור עישון בזמן נהיגה:
האגודה למלחמה בסרטן ,איגוד רופאי בריאות
הציבור והחברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון
של ההסתדרות הרפואית ,פנו באוגוסט 2019
לשר התחבורה ,ח״כ בצלאל סמוטריץ׳ ,בבקשה
להפעיל את הסמכות שניתנה לו בחוק ולהוסיף
תקנות בחקיקת משנה לאיסור עישון בזמן נהיגה,
בנוסף לאיסור שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה.

לקראת שבוע המודעות למניעת סרטן העור ,2020
יצאה האגודה למלחמה בסרטן במסע הסברה נרחב,
אשר התמקד בחשיבות הגילוי המוקדם ודרכי המניעה
של סרטן העור ,בשילוב אזהרה מפני שימוש במיטות
שיזוף .במסגרת מסע ההסברה הועלה קמפיין שקורא
לציבור להיבדק ועל חשיבות האבחון המוקדם.
הקמפיין עלה בטלוויזיה ,ברדיו ,בעיתונות ,בפייסבוק,
ביוטיוב ובאינסטגרם ,בסיוע משרד הפרסום גיתם BBDO

המסייע לאגודה בהתנדבות.

תשדירי רדיו חדשים
תשדיר חדש שכותרתו "שלום ,כאן עור" ,קורא
לציבור הישראלי להיבדק" :אם הבחנתם בנקודה
חשודה על העור ,שימרו על עצמכם ,וגשו לבדיקה
חינם במסגרת שבוע המודעות למניעה וגילוי מוקדם
של סרטן העור" .מופץ גם בדיגיטל בפורמט מותאם.

מבצע 'חכם בשמש'
במוסדות החינוך

®

האגודה למלחמה בסרטן פועלת להעלאת
המודעות לחשיבות התנהגות 'חכמה בשמש'
®
כבר מגיל הגן ,ושולחת ערכות 'חכם בשמש'
לגני הילדים ללא תשלום .השנה ,לקראת הקיץ
ועל אף ההתמודדות עם נגיף הקורונה במדינה,
קיבלו אלפי ילדים ערכות שמיועדות לילדים בגן
חובה (גיל  5ומעלה) שהכילו חוברות צביעה לכל
ילדי הגן ,מדבקות 'חכם בשמש'® ,כרזות ועלונים
להורים .כל הערכות הופקו באגודה למלחמה
בסרטן הודות לתרומות הציבור וללא כל מימון
מתקציב של משרד ממשלתי כלשהו.

תשדיר רדיו נוסף של האגודה הוא "מה בוער":
"שום דבר לא בוער כמו השמש ...מאמצים את
כללי חכם בשמש של האגודה למלחמה בסרטן,
חשיפה לא מוגנת לשמש גורמת קמטים ,כתמים
וסרטן העור ".מופץ גם בדיגיטל בפורמט מותאם.
התשדירים הופקו על ידי משרד הפרסום גיתם BBDO

שמסייע לאגודה בהתנדבות.

שיתוף פעולה עם סופר-פארם
גם השנה רשת סופר-פארם הושיטה יד
לאגודה למלחמה בסרטן במאבקה בסרטן העור,
והודיעה כי תתרום שקל לאגודה על כל מכירה של
מסנן קרינה של המותג .Life
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קידום בריאות
הרצאות קידום בריאות
בנושא אורח חיים בריא
במסגרת פעילות האגודה למלחמה בסרטן להעלאת
המודעות לאורח חיים בריא ,מדריכי הסברה מטעם
האגודה פעלו במוסדות חינוך ,בארגונים ובחברות
שונות ,במטרה להעלות את המודעות הציבורית
לחשיבות קיום אורח חיים בריא העשוי להפחית את
הסיכון לחלות בסרטן .בכלל זה הימנעות מעישון,
שמירה על משקל גוף תקין ,תזונה נכונה ,התנהגות
'חכמה בשמש' ® ,צמצום צריכת אלכוהול וקיום
פעילות גופנית סדירה .עם הארגונים והמוסדות שבהם
הועברו הרצאות נמנים צה"ל ,מועצות מקומיות,
עמותות לבריאות הנפש וחברות הייטק .במשך
השנה מתקיימים ימי הדרכה מרוכזים בפריסה
ארצית למדריכי ההסברה של האגודה.
באמצע חודש מרץ ,עם התפרצות נגיף הקורונה,
הוקפאה פעילות מדריכי ההסברה במוסדות החינוך
ובארגונים .על מנת לתת מענה הסברתי לקראת
היום הבינלאומי ללא עישון ולבקשת משרד החינוך,
הוכנה מצגת מצולמת בנושא מניפולציות של חברות
הטבק .המצגת הועלתה ליוטיוב והועברה לנציגות
משרד החינוך לשם הפצתה למוסדות החינוך.

הטיפול בסרטן השד .ההרצאות מלוות בסיפור אישי
של מתנדבות 'יד להחלמה' ®  .במקום גם מוצב
דוכן הסברה של האגודה שמאויש ע"י מתנדבים
מקומיים.

השתתפות בכנסים ובימי בריאות
האגודה למלחמה בסרטן מקימה דוכני הסברה
בעשרות כנסים וימי בריאות שונים לאנשי מקצוע
ולקהל הרחב ,הנערכים ברחבי הארץ ,כגון כנס
החברה למחלות שד ,כנס לחולה האונקולוגי ,מפגשים
בנושא מניעת סרטן לציבור הרחב ,ועידות וכנסים
בנושאי בריאות ותזונה ,אירועי קידום בריאות שונים
במקומות עבודה וברשויות מקומיות ועוד .השנה,
בעקבות התפרצות נגיף הקורונה ,הוקפאה מחודש
מרץ פעילות האגודה בכנסים ומפגשים שכאלו ,על
מנת לשמור על בריאות הצוות והציבור.

במסגרת פעילות בקואליציית הארגונים הפועלים למניעת
עישון ,אשר הוקמה ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן
וד"ר מילכה דונחין ,יו"ר איגוד רשת ערים בריאות
בישראל ,תוכנן והופק כנס אינטרנטי בנושא
המניפולציות של חברות הטבק על בני נוער.
בתחילת יוני חודשה פעילות ההסברה בבתי הספר,
ולמרבה השמחה הביקוש היה רב.
את תחום קידום הבריאות מרכזת דנה פרוסט,
מקדמת הבריאות של האגודה.

הרצאות בנושא הפחתת הסיכון
לחלות בסרטן השד
הרצאות 'מודעות לבריאות השד  -הפחתת הסיכון
לחלות בסרטן השד' מועברות ע"י אחיות מתאמות
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הפצת חומרי הסברה
פעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן
כוללת כתיבה ,עדכון והפקה של חומרי הסברה,
כגון עלונים ,חוברות ,כרזות ומדבקות (הפקנו
מדבקה חדשה "אסור לעשן" וחוברת חדשה בנושא
חכם בשמש לתלמידי כיתות א-ב) המופצות ללא
תשלום במאות אלפי עותקים בשנה בעברית,
ערבית ורוסית.

מערך המידע
'טלמידע'

®

מוקד טלפוני המופעל בעזרת  25מתנדבים,
בראשותה של המתנדבת נורית צין .זהו המוקד
הטלפוני האמין ,המקיף והעדכני ביותר בנושא
מחלות הסרטן ,דרכי מניעתן ואבחונן המוקדם,
דרכי הטיפול והשיקום בארץ ועוד .במשך השנה
מתקיימים ימי עיון למתנדבים ולמתנדבות ,בשיתוף
מרכז המידע ומחלקת השיקום והרווחה באגודה
למלחמה בסרטן ,במטרה לסייע בעדכון ובהעשרת
הידע המקצועי של צוות המתנדבים .ניתן לקבל
מידע גם בשפות ערבית ,אנגלית ורוסית.
יום עיון 'טלמידע'  - 2020בפברואר  2020נערך יום
עיון למתנדבי ה'טלמידע' של האגודה בחדר התרבות
של המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים .בירכו:
משה בר-חיים ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
ומירב דמארי ,מנהלת מחלקת הסברה ,מידע וקידום
בריאות באגודה .ביום העיון ,שעסק בעיקר בנושא
סרטן צוואר הרחם ,לקראת שבוע המודעות למחלה,
הקשיבו המתנדבים להרצאות בנושאים 'סטטיסטיקה
של פניות' מאת מירב דמארי' ,סרטן צוואר הרחם
 חיסון ,מניעה וטיפול' ,מאת ד"ר שרגא וקסלר,גניקולוג ומנתח בכיר' ,שירות נוירופסיכולוגי לילדים
עם גידולי מוח' ,מאת ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית
שיקומית באגודה למלחמה בסרטן.

מרכז מידע
את מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן
מאיישות מידעניות ,המטפלות בפניות של חולים,

מחלימים ובני משפחותיהם ,בנושאים רבים ומורכבים,
בהם הכוונה בנושא אישורי תרופות וטכנולוגיות
הנמצאות בסל הבריאות הממלכתי ,קשר עם
משרד הבריאות וקופות החולים ,סיוע והכוונה
לגורמים פנים-ארגוניים וחוץ-ארגוניים ,חיפושי
מידע מתקדמים במאגרים בינלאומיים ,וניהול
פורומים באתר האגודה בנושא מחלות סרטן
ומניעה ,בהשתתפות מיטב המומחים המובילים
בתחומם .כמו כן ,מרכז המידע מנהל מאגר מעודכן
של מחקרים קליניים המתקיימים בישראל בנושא
מחלות הסרטן ,כמו גם רשימת מומחים בתחומים
שונים לצורך חוות דעת נוספת ,ומסייע בעדכון
חומרי ההסברה של האגודה ועוד.

מוקד סיוע לחולים אונקולוגים
במימוש זכאויות במערכת הבריאות
שירות ארצי שהוקם לטובת חולי הסרטן ,בהובלתה
של מירב דמארי ,מנהלת מחלקת הסברה ,מידע
וקידום בריאות .השירות מיועד לסיוע במימוש
זכאויות במערכת הבריאות .צוות המוקד מספק
מידע וסיוע בנושאים כגון מימוש זכאויות מתוקף
חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,סל השירותים של
הקופות ,הביטוחים המשלימים (שב״ן) ובתי החולים,
בדיקה והכוונה בנושא אישורי תרופות ,החזרים
כספיים ועוד .שירות זה ,הניתן ללא תשלום ,מיועד
לכל חולי הסרטן בישראל ופועל במסגרת מרכז
המידע של האגודה למלחמה בסרטן.
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פעילות האגודה באינטרנט
וברשתות החברתיות
על המדיה הדיגיטלית אחראי זיו דוכן ,מנהל תחום דיגיטל באגודה.

אתר האינטרנט של האגודה:
www.cancer.org.il
אתר האינטרנט של האגודה מתעדכן מדי יום
ומעניק לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
מידע נרחב ומהימן בכל הנוגע למחלות הסרטן
השונות ,לדרכי הטיפול והשיקום ולשמירה על איכות
חיים בזמן המחלה ולאחריה .האתר מספק לציבור
הרחב מידע על הדרכים להפחתת הסיכון לחלות
בסרטן ולשמירה על אורח חיים בריא ,וכן מידע
על דרכים לאבחון מוקדם .האתר מכיל כ13,000-
דפי תוכן ויש לו למעלה מ 2-מיליון כניסות בשנה.
האתר מונגש גם בשפות ערבית ,אנגלית ורוסית.
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העמוד משמש במה למסרי האגודה בנושא מניעת
סרטן ואורח חיים בריא ,קידום אירועי האגודה ,מתן
מידע ומענה על שאלות הגולשים.

עמוד האגודה באינסטגרם:
Israel_Cancer_Association
עמוד האינסטגרם של האגודה כולל טקסטים
בשילוב סרטונים ותמונות ,שמטרתם לחשוף את
קהל המשתמשים הצעיר באפליקציה לפעילותה
הענפה של האגודה ולמסריה ,המתמקדים באורח
חיים בריא' ,התנהגות חכמה בשמש' ® ,מניעת
עישון ועוד.

עמוד האגודה בפייסבוק:
'האגודה למלחמה בסרטן – לחיים בריאים'

שיתופי פעולה ברשתות החברתיות

בעמוד הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן
מתקיימת פעילות ענפה ,עם כ 70,000-עוקבים.

האגודה למלחמה בסרטן מקיימת שיתופי פעולה
מגוונים ברשתות החברתיות .לדוגמה :שיתוף הפעולה

עם אתר כמוני ,רשת חברתית בנושאי בריאות,
שבא לידי ביטוי במענה לשאלות הפונים בנושא
'זכויות ושירותים לחולים ולמחלימים' .האגודה
מקיימת שיתוף פעולה גם עם קבוצת הפייסבוק
׳גמאני  -גם אני חליתי בסרטן שד׳ ,הכוללת אלפי
עוקבות ,חולות ומחלימות מסרטן השד .שיתופי
הפעולה מתקיימים בסיוע עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה.

שיתוף פעולה בין
האגודה למלחמה בסרטן לחברת
מדיוויזור ()Medivizor
שירות אינטרנטי באגודה ,המאפשר לקבל מידע
רפואי עדכני על מחקרים ומאמרים מדעיים בתחום
הסרטן .המחקרים והמאמרים מותאמים לכל

חולה ,בהתאם לסוג מחלתו ,על מנת להנגיש
לו את המידע המדעי המבוסס והרלוונטי ביותר
עבורו .השירות ניתן באנגלית קלה וללא תשלום.
מידעניות האגודה למלחמה בסרטן מסייעות לחולים
המתקשים בקריאת החומר באנגלית.

פורומים מקוונים
מערך פורומים לקהל הרחב באתר האינטרנט
של האגודה למלחמה בסרטן הכולל  21פורומים
מקצועיים בנושאים שונים כגון :מחלות סרטן,
מניעה ,זכויות ושירותים לחולי הסרטן ועוד.
הפונים לפורומים נענים ע"י מיטב המומחים
בארץ ,שנרתמו לטובת הנושא בהתנדבות
ובמחויבות גדולה.

פעילות האגודה בכלי התקשורת
על החשיפה התקשורתית ויחסי הציבור אחראי
יניב בנימיני ,דובר האגודה.
הודות לפעילות יחסי ציבור ודוברות ,זוכה
האגודה למלחמה בסרטן לחשיפה נרחבת
בכלי המדיה הארציים והמקומיים (בעיתונות
הכתובה ,הדיגיטלית ובתחנות הרדיו השונות),
בהם מתקיימים ראיונות עם נציגי האגודה ומוצגים
פעילויות האגודה ותכניה.
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שיקום ורווחה
האגודה יוזמת ומפעילה תוכניות מגוונות לשיקום ותמיכה בחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם.
את מחלקת שיקום ורווחה מנהלת עו"ס אורית שפירא.

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

ימי עיון ארציים
על ארגון ימי העיון הארציים אחראית עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,בסיועה של לימור שרגא,
אחראית 'יד להחלמה'® ופרויקטים .ימי עיון אלה מתקיימים
על פי רוב בבית מטי  -לזכרה של מטילדה רקנאטי -
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
• יום עיון בנושא סרטן ערמונית
התקיים בספטמבר  ,2019באדיבות החברות יאנסן
פרמצבטיקה ואסטלס פארמה.
• יום עיון לנשים המתמודדות עם סרטן השד -
'לחגוג את החיים'
התקיים באוקטובר  ,2019באדיבות חברת רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

• יום עיון בנושא סרטן ריאה
התקיים בנובמבר  ,2019באדיבות חברת רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
• יום עיון לחולים עם גידולים נוירואנדוקריניים
התקיים בנובמבר  ,2019באדיבות חברת נוברטיס
פארמה.
• 'יום שכולו טוב'
התקיים בנובמבר  2019לנשים המתמודדות עם
סרטן שד גרורתי ,באדיבות חברת פייזר פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

ימי עיון אזוריים
אזור הצפון

בארגונה של אריאלה ליטביץ שרמן ,לשעבר עו"ס
מחוזית צפון ,האגודה למלחמה בסרטן .ימי העיון
בשפה הערבית התקיימו בשיתוף פאתן ג'טאס,
מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית.
• יום עיון בנושא התמודדות עם מחלת הסרטן
התקיים במאי  2019בסניף ויצו ,נהריה ,בשיתוף
מכבי שירותי בריאות.
• יום עיון בנושא סרטן שד
התקיים ביוני  2019במתנ"ס בת גלים ,בשיתוף
המרכזים הרפואיים כרמל ,לין וזבולון ,ובאדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

34

• יום עיון בנושא סרטן ערמונית
התקיים בספטמבר  2019בקריה הרפואית לבריאות
האדם רמב"ם ,באדיבות החברות יאנסן פרמצבטיקה,
אסטלס פארמה ,באייר ישראל בע"מ ,פרינג
פרמצוטיקלס ישראל ואיזוטופיה בע"מ.

אזור המרכז
בארגונה של דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז,
האגודה למלחמה בסרטן.
• יום עיון בנושא סרטן ריאה ומעי גס
התקיים בפברואר  2019במרכז הרפואי וולפסון,
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

• יום עיון בנושא סרטן ריאה
התקיים בדצמבר  2019בקריה הרפואית לבריאות
האדם רמב"ם ,באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

• יום עיון למטופלות סרטן שד עד גיל 50
התקיים במאי  2019במרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי ,באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

• יום עיון בנושא סרטן שד
התקיים בדצמבר  2019בנצרת ,באדיבות חברת רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

• יום עיון בנושא סרטן השד
התקיים במאי  2019במרכז הרפואי קפלן ,באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

'יד להחלמה'

®

שירות ארצי המונה מאות מתנדבות ,אשר התמודדו
עם סרטן השד ועומדות לצד מתמודדות חדשות
בכל שלבי הגילוי ,ההתמודדות ושגרת החיים ,וכן
לצד מתמודדות עם סרטן שד גרורתי .מתנדבות 'יד
להחלמה'® מותאמות לנשים שחלו בגיל ,בסוג הטיפול
ובשפה ,ומסייעות להן בהתלבטויות השונות ובמתן
מידע ותמיכה רגשית ומעשית ,מתוך ניסיונן האישי.
המתנדבות עוברות הכשרה מקצועית ,והן יכולות
לכוון את הנשים שחלו לאנשי מקצוע מתאימים
ולפעילויות האגודה למלחמה בסרטן ,בנושאים כגון
זכויות ,קבוצות תמיכה ,סדנאות מחלימים ,התאמת

פאות ועוד .מחלקת השיקום של האגודה מלווה את
המתנדבות לאורך השנה ומארגנת עבורן השתלמויות,
מפגשים מקצועיים וימי גיבוש.
כמו בכל שנה ,מתנדבות 'יד להחלמה'® נפגשות בכנס
'יד להחלמה' שנערך במרכז הכנסים 'ישראל יפה
בפארק' באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל
בע"מ .כ 15,000-שעות פעילות התנדבותית בוצעו
על ידי מתנדבות 'יד להחלמה'® ב.2019-
את פעילות 'יד להחלמה'® מרכזת לימור שרגא ,רכזת
מחלקת שיקום ורווחה ו'יד להחלמה'®.
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סדנאות ,פעילויות ושירותים לרווחתם
של חולי סרטן ומחלימים
'להיראות טוב – להרגיש טוב יותר'
ע"ש ד"ר פרנסין רובינסון

®

פרויקט שיזמה ד"ר פרנסין רובינסון (  )Phdז"ל,
אותו ניהלה בהתנדבות .במסגרת הפרויקט זוכים
חולי סרטן לטיפול של קוסמטיקאיות ,פאניות,
מאפרים וספרים המגיעים בהתנדבות למכונים
האונקולוגיים ,למחלקות אשפוז-יום בבתי החולים,
לסניפי האגודה למלחמה בסרטן ,וכן בקהילה ובמסגרת
שירות הוספיס-בית של האגודה למלחמה בסרטן.
את הפרויקט מובילים בהתנדבות  55אנשי מקצוע
מתחום היופי והטיפוח ,ובכל שנה משתתפים בו
מעל  4,000נשים וגברים מרחבי הארץ .השירות פועל
כיום ב 40-מרכזים רפואיים ובקהילה ברחבי הארץ.
במהלך השנה ,מתקיימות סדנאות למתנדבות
בפרויקט אנושי ומקצועי זה ברחבי הארץ ,במרכזים
רפואיים ובקהילה .כמו כן ,מתקיים שיתוף פעולה
בין האגודה למלחמה בסרטן לבין החברות :אלקליל
בע"מ ,איל מקיאג' ,ירין שחף ולוריאל ישראל אשר
מספקות בהתנדבות הדרכות טיפוח ואיפור בסניפים
על ידי מאפרות החברה.
מרכזת את הפרויקט סילויה אלשוילי.

פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'

®

פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'® פועל משנת 2007
ברמה הארצית ,ומטרתו לחשוף את האנשים שחלו
בסרטן  -מבוגרים ,ילדים ומלוויהם  -ליתרונות
הבריאותיים הגלומים בפעילות הגופנית ,לעודד
פעילות מתוכננת ומובנית בשגרת חייהם ולהעניק
ייעוץ וליווי מקצועי לאלה שיבחרו להשתלב בפרויקט.
מעל  10,000מטופלים השתתפו בתוכנית ב19-
מרכזים רפואיים בארץ ב.2019-
התוכנית כוללת מתן הדרכה קבוצתית ע"י אנשי
מקצוע מתחום הפיזיותרפיה.
הפרויקט 'צעדים לאיכות חיים'® מנוהל ומופעל על ידי
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה של
האגודה ,בסיוע רינה דיכל ,אחות אונקולוגית ומומחית
קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה וליויה כסלו ,האחות
ראשית של האגודה למלחמה בסרטן.
סילויה אלשוילי משמשת כמרכזת האדמיניסטרטיבית
של הפרויקט.
האחראית על 'צעדים לאיכות חיים' ® ,והסמכות
המקצועית בפרויקט זה המייעצת בנושא לאגודה
בהתנדבות ,היא פרופ' נעמה קונסטנטיני ,מומחית
ברפואת משפחה ורופאת ספורט ,מנהלת המרכז
לרפואת ספורט ,המרכז הרפואי שערי צדק.
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סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'

®

סדנה שנועדה ללוות מחלימים ממחלת הסרטן
בהתמודדות לאחר המחלה ,לסייע בשיפור איכות
חייהם ,להדריכם להרגלים בריאים ולעודדם לחזור לחיים
אישיים וקהילתיים פעילים .המשתתפים לוקחים חלק
בסדרת מפגשים ,בהנחיית אנשי מקצוע בנושאים
שונים :חזרה לשגרה ולמשפחה ,לאינטימיות ומיניות,
בריאות שלאחר הטיפולים והתמודדות עם תופעות
לוואי ,ביצוע פעילות גופנית מותאמת למחלימים
מסרטן ,תזונה מותאמת בזמן המחלה ולאחריה,
ורפואה משלימה לחולים ולמחלימים .במשך השנה

מתקיימות עשרות סדנאות ברחבי הארץ ,במרכזי
התמיכה ובסניפים .הפעילות מיועדת לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם ,וההשתתפות בה
היא ללא תשלום .בשנה האחרונה התקיימו עשרות
סדנאות בצפון ,במרכז ובדרום הארץ ,בעברית,
ברוסית ובערבית.
סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים' ® מתנהלות
באחריותה של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה באגודה ,ובסיוע העובדות הסוציאליות
המחוזיות של האגודה למלחמה בסרטן.

פעילויות לילדים ולצעירים חולי סרטן
נופש המשפחות של
האגודה למלחמה בסרטן במלון שפיים
באוגוסט  2019קיימה האגודה ,כמדי שנה ,את נופש
המשפחות המסורתי ,בהשתתפות למעלה מ90-
משפחות .במסגרת הנופש ,מגיעים הילדים והוריהם
למלון בשפיים לשלושה ימים של כיף ,מנוחה וניתוק
מהמחלה והטיפולים ,המאפשרים להם לאגור כוחות
להמשך ההתמודדות הארוכה והמורכבת.
משפחות שאחד מילדיהן מאובחן כחולה סרטן עוברות
פעמים רבות טלטלה ,ושגרת החיים שלהן נפגעת,
בעיקר כשכל בני המשפחה מתמקדים בילד החולה
ובטיפול בו.
נופש המשפחות מזמן לילדים החולים ,לאחיהם
ולהוריהם כמה ימים של רגיעה והנאה בחיק המשפחה.

בנופש משתתפות משפחות יהודיות וערביות ,דתיות
וחילוניות ,עולים חדשים וותיקים ,שמגיעות מיישובי
הפריפריה בדרום ובצפון וממרכז הארץ .הילדים
ומשפחותיהם נהנים מלינה ומכלכלה מלאה במלון,
על כל מתקניו ,למשך שלושה ימים ,שכוללים בילוי
בפארק המים שפיים ותוכנית אמנותית עשירה
ומגוונת .הפעילויות השונות כוללות סדנת הפעלות
אינטראקטיביות ,מופעים ,משחקי חברה ,הופעות
אמנים ,סדנת קרקס ולהטוטים ועוד מגוון פעילויות
לילדים שהשכיחו לרגע את קשיי המחלה.
את הנופש מלוות עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה ,לימור שרגא ,רכזת מחלקת
שיקום ורווחה באגודה ו'יד להחלמה'® ,דנה רכבי הלר,
עו"ס מחוזית מרכז באגודה ,ומלי ויינבך ,אחראית
אדמיניסטרטיבית במחלקת שיקום ורווחה באגודה.

37

דין וחשבון  // 2020האגו דה למלחמה בסרטן

השלמת חומר נלמד -
'ניצוץ של תקווה'®
במסגרת פרויקט זה ,עומדים חונכים סטודנטים בעלי
כישורים מתאימים שהודרכו לנושא ,לרשות הילדים
חולי הסרטן הנעדרים תכופות מבית הספר ,בשל
מחלתם ,ומסייעים להם בהשלמת החומר הנלמד
בבית הספר .מטרתו העיקרית של הפרויקט הינה
לסייע לילד החולה לשמר את ההתקדמות בלימודים
למרות מחלתו.
פרויקט 'השלמת חומר נלמד' נפתח מדי שנה
בספטמבר עם פתיחת שנת הלימודים .העובדות
הסוציאליות של האגודה מקיימות במשך כל שנת
הלימודים קשר שוטף ורציף עם הילדים שמצבם
הבריאותי אינו מאפשר לימודים בפועל ,על מנת
לאפשר סביבה תומכת וחזרה ללימודים ברגע המתאים.
כ 150-סטודנטים ברחבי הארץ פועלים כל השנה
ומסייעים בהשלמת חומר לימוד לילדים הנעדרים
מבית הספר בשל המחלה והטיפולים ,במטרה לאפשר
להם שילוב קל ומהיר כשיחלימו ויחזרו למסגרת בית
הספר .כ 100,000-שעות חונכות ניתנו לילדים חולי
סרטן בשנת  2019במסגרת הפרויקט .הסטודנטים
נמצאים בקשר ישיר עם בית הספר ועוזרים לילדים
בהתמודדות עם חומר הלימוד שנלמד בכיתה ,אותו
הפסידו בשל הטיפולים .תגובות הסטודנטים החונכים
ומשפחותיהם של הילדים חיוביות מאוד ,מחממות
את הלב ונותנות כוח להמשך הדרך.
®

את פרויקט השלמת חומר נלמד ' -ניצוץ' של תקווה'
אותו מממנת האגודה ,מרכזת מיכל קהלני ,רכזת
משאבי אנוש באגודה למלחמה בסרטן.

ליווי חברתי-לימודי
סטודנטים מלגאים המשובצים במערך התמיכה של
האגודה למלחמה בסרטן מסייעים לאנשים בודדים
חולי סרטן ,לילדים חולי סרטן ,לילדים בריאים שאחד
מהוריהם חולה בסרטן ,לאחים בריאים לילדים חולי
סרטן ,או במחלקות האונקולוגיות השונות .בפרויקט
משתתפים סטודנטים מתוכניות  ,!IMPACTשח"ק
והישג.
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בנוסף לקשר האישי המתקיים עם הסטודנט לאורך
השנה ,מתקיימים שני מפגשים קבוצתיים בכל
אחד מהמחוזות בארץ .המפגשים נותנים לסטודנט
הזדמנות לשתף בחוויות ,בהתלבטויות ,בקשיים,
בתחושת הסיפוק ובתרומה האישית והחברתית
הכרוכה בפעילות .הפרויקטים מתנהלים בין החודשים
ספטמבר-יוני .כ 27,000-שעות פעילות התנדבותית
ניתנו במסגרת בפרויקט בשנת הלימודים תשע"ט.
עו"ס דליה שטרן היא הרכזת הארצית של הפרויקט
והוא מתבצע בליווי ובהדרכה מקצועית של העובדות
הסוציאליות המחוזיות באגודה  -דנה רכבי הלר במרכז,
אריאלה ליטביץ שרמן בצפון ומירי מור יוסף בדרום,
שמנחות ומלוות את הסטודנטים לאורך השנה בהתאם
לאזור המגורים.
מלגת !IMPACT
פרויקט של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף
ובהתנדבות מלגאי תכנית המלגות  !IMPACTשל
ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ובפנמה (.)FIDF
גובה המלגה הוא  $ 4,000עבור כל שנת לימוד למשך כל
שנות התואר .במסגרת התוכנית ,מבצעים הסטודנטים
התנדבות בקהילה ,בליווי ובהדרכה צמודה של עובדת
סוציאלית מטעם האגודה .הפעילות נעשית בתיאום
אישי בין המלגאי ובין משפחת החולה ,על פי צורכי
המשפחה ותוכנית הלימודים של המלגאי .מלגאים
רבים של התוכנית מתארים את תקופת ההתנדבות
באגודה למלחמה בסרטן כתהליך של התבגרות,
העצמה אישית ,קבלת פרופורציות לחיים ותחושה
של סיפוק והגשמה .רבים ציינו כי חשו הצלחה על כך
שלא רק הצליחו ליצור קשר עם חולה סרטן ולסייע
לו ,אלא גם התמודדו עם חששותיהם האישיים בנוגע
לקרבה למחלת הסרטן.
מלגת שח"ק
מלגת שח"ק (שירות חברתי-קהילתי) ,היא מלגה
המוענקת ממשרד הקליטה לסטודנטים עולים .מטרת
המלגה היא לעזור לסטודנטים לממן את התואר
הראשון ובמקביל להיקלט ולהשתלב בחברה ,באופן
של פעילות ותרומה לקהילה .הסטודנטים נדרשים
לתרום  120שעות פעילות עד סוף חודש מאי מדי שנה.

מלגת הישג
קרן הישג היא קרן מלגות לימודים ,המעניקה מדי שנה
מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים
בצה"ל .המלגה כוללת מימון שכר הלימוד לתואר
ראשון וכן תמיכה חודשית להוצאות קיום .במסגרת
התוכנית על הסטודנטים לבצע שעות פעילות בהיקף
של  130שעות בכל שנת לימודים.

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

פרויקט 'תנו לילדים את העולם'
לזכרה של מירי שטרית

את פרויקט 'תנו לילדים את העולם' מרכזת
פרידה קורנברוט ,קלינאית תקשורת ארצית באגודה
לשעבר.

פרויקט 'מחשב לילד חולה סרטן'
במסגרת הפרויקט ,מעניקה האגודה במהלך כל שנת
לימודים עשרות מחשבים ניידים אישיים לילדים חולי
סרטן (מגיל תשע ומעלה) ,שאין בביתם מחשב ושאין
באפשרות משפחתם לרכוש עבורם מחשב .חלוקת
המחשבים מתבצעת בכל רחבי הארץ ,כדי לאפשר
לילדים לשחק ,ללמוד ולשמור על קשר עם חבריהם ועם
מוריהם ,גם בהיותם מרותקים למיטת חולים .השנה
(תשע"ט) הוענקו במסגרתו  42מחשבים לילדים חולי
סרטן .דיוויד מוס-רנדל ,מנהל מחלקת המחשוב באגודה,
בסיועו של קוסטיה פסטרנק ,ממחלקת המחשוב,
דאגו להתקנה של המחשבים .כמו כן ,דואגת מחלקת
המחשוב לילדים מתחת לגיל תשע ,אשר בשל גילם
הצעיר אינם זכאים לקבל מחשב אישי נייד ,ומספקת
להם במקום זאת מחשב נייח אישי משודרג.
אבנר דוד ,מנהל מחלקת המשק באגודה ,מסייע
בחלוקת המחשבים ברחבי הארץ.
פעילות זו מתאפשרת בסיוע קרן אביגדור בן אליעזר ז"ל
וקרן פישל איסר ז"ל.
את פרויקט 'מחשב לילד חולה סרטן' מרכזת מלי ויינבך,
אחראית אדמיניסטרטיבית במחלקת שיקום ורווחה
באגודה.

במסגרת הפרויקט ,טסות משפחות להן ילד חולה
סרטן ,הנמצא בשלבי מחלה מתקדמים ,לשבוע
ימים בכפר הילדים תנו לילדים את העולם באורלנדו
שבארה"ב.

פרויקט 'מעגלים שקופים של כוח'

האגודה למלחמה בסרטן מודה לחברת אל על על
אדיבותה ברכישת כרטיסי הטיסה לבני המשפחה.
במהלך השהייה ,ביקרו המשפחות בפארקים השונים
ונהנו מכניסה חינם למתקנים ולאטרקציות נוספות
באדיבות כפר הילדים .Give Kids The World

דרך משחק ,כתיבת סיפור חיים והפעלות שונות
מנסה צוות תיאטרון הכרכרה ,בהנחיית ארז משולם,
להקל על ילדים חולי סרטן בזמן הטיפולים ולסייע להם
בהתמודדות ובחזרה לשגרת החיים הרגילה .הפרויקט
פועל במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים.

תודתנו נתונה לנציגות הכפר בארץ ולחברת נסיעות
פלסקוב על הליווי והעזרה בקיום הפרויקט ,מעל
ל 20-שנה ברציפות.
הפרויקט המרגש וההדים המתקבלים מהמשפחות,
שזו לעתים החוויה המהנה האחרונה שלהם יחד
כמשפחה ,מחממת את הלב ומחזקת את חשיבותו
של הפרויקט הייחודי.

ימי כיף ופעילויות לילדים חולי סרטן
ולילדים שאחד מהוריהם מתמודד עם
מחלת הסרטן
במשך השנה מתקיימות פעילויות לילדים חולי סרטן ו/או
לילדים שאחד מהוריהם מתמודד עם מחלת הסרטן,
לדוגמה ,אירוח בפארקי שעשועים ,מופע הפסטיגל
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ועוד .הפעילויות נערכות בריכוזה של לימור שרגא,
רכזת מחלקת שיקום ורווחה ו'יד להחלמה'®.
יום כיף בלונה פארק
באפריל  ,2019במהלך חול המועד פסח ,הוענקו
לילדים חולי סרטן כרטיסים ללונה פארק תל
אביב ,באדיבות רון חולדאי ,ראש עיריית תל אביב,
סמי יחיא ,מנכ"ל לונה פארק תל אביב .תודות על
שיתוף הפעולה לשרי ישראלי ,מנהלת מחלקת
טקסים ואירועים ,עיריית תל אביב.
פסטיגל 2019
בדצמבר  ,2019במהלך ימי החנוכה ,נהנו ילדים
חולי סרטן ממופע הפסטיגל באדיבות עיריית תל
אביב שתרמה את הכרטיסים .תודות על שיתוף
הפעולה לשרי ישראלי ,מנהלת מחלקת טקסים
ואירועים ,עיריית תל אביב.

קבוצת 'בוגרים צעירים
יוצאים לחיים'®
קבוצת 'בוגרים צעירים יוצאים לחיים'® ממשיכה
לקיים את מפגשיה ופעילויותיה בבית מטי ,בהנחייתה
של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום
ורווחה באגודה ,ועו"ס דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית
באגודה .הקבוצה ,שנועדה לחולים צעירים בני ,35-20
רווקים ורווקות ,מהווה את בסיס ההשראה ,הכוח
והתמיכה החשובים כל כך בתהליך החזרה לחיים
'רגילים' של צעירים שחלו בסרטן בתחילת דרכם
העצמאית כבוגרים .הקבוצה ,שאליה מצטרפים
כ 60-משתתפים חדשים בכל שנה ,נפגשת עם
העובדות הסוציאליות למפגשי תמיכה אחת לשבוע
במרכז 'חזקים ביחד'® בבית מטי בגבעתיים ,ובנוסף
מתקיימות הדרכות אישיות ,וכן תמיכה של חברי
הקבוצה במשתתפים חדשים.

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

שירותי ייעוץ ,הדרכה ומידע
שירות ארצי להדרכת הורים
(או סבים וסבתות) שאחד מהם
חולה בסרטן
כאשר אחד מההורים חולה בסרטן ,כל המשפחה
נכנסת לתקופת התמודדות ארוכה ומורכבת ,כולל
הילדים .לעיתים ,מתוך רצון להגן על ילדיהם ,בוחרים
ההורים להסתיר מהם מידע ,חרדות וקשיים .כדי
להקל על ההורים בתקופה זו ולסייע להם במידע,
בתמיכה ובכלים מעשיים ,מפעילה האגודה למלחמה
בסרטן שירות הדרכה וסיוע בהתמודדות עם שאלות,
כגון כיצד לספר לילדים ,כיצד להתמודד עם תקופת
הטיפולים ,עם מצבי משבר וחולי ועוד .השירות ניתן על
ידי אנשי מקצוע מתחום הפסיכואונקולוגיה בהנחיית
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
ודנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה .השירות
ניתן במרכז 'חזקים ביחד'® בגבעתיים ,ובסניפי האגודה
ברחבי הארץ.

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

סיוע חומרי ראשוני

הלאומי מתחילים לסייע .המענק מתאפשר בזכות
תרומות הציבור.

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

מוקדי המידע ואתר
האגודה למלחמה בסרטן –
למען החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם
באתר האינטרנט של האגודה כ 13,000-דפי תוכן,
המעניקים לציבור הרחב וכן לחולים ולבני משפחותיהם
מידע מהימן ונרחב בכל הקשור למחלות הסרטן,
הטיפול ,השיקום ואיכות חיי המטופל .לאתר נרשמות
מעל  2מיליון כניסות בשנה ,והמידע מוצג בצורה נגישה
וידידותית בעברית ,באנגלית ברוסית ובערבית .לרשות
הציבור עומדים שירות ה'טלמידע'® ,מידעניות מרכז
המידע ,כ 20-פורומים בהנחיית אנשי מקצוע ,וכן
מידע בנושא מניעה ואבחון מוקדם ,המתעדכן באופן
שוטף בעמוד הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן.
לאחרונה ,נוסף מוקד ארצי חדש לכל חולי הסרטן
המיועד לסיוע במימוש זכאות במערכת הבריאות
(למידע נוסף ראו פרק 'הסברה וקידום בריאות').

האגודה למלחמה בסרטן מעניקה סיוע כספי ראשוני
לחולה הסרטן הנמצא במצוקה כלכלית בזמן היותו
מטופל על ידי המכון האונקולוגי בטיפולים אקטיביים,
כגון כימותרפיה.

הנגשת שירותי השיקום ,התמיכה
והרווחה באינטרנט

הסיוע הינו חד פעמי ,על פי קריטריונים מוגדרים:
רפואיים וכלכליים ,עד ששירותי הקהילה והביטוח

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

'טלתמיכה'® -
תמיכה נפשית ראשונית
קו ה'טלתמיכה' ® של האגודה מנוהל על ידי
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה .ה'טלתמיכה' ® פועל ממחלקת השיקום
והרווחה בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .השיחות המגיעות ל'טלתמיכה'® מנותבות
לעובדות הסוציאליות וגם לאנשי המקצוע בתחומים
נוספים ,במחלקה ,כמו סיעוד ,פסיכולוגים ,קלינאי
תקשורת וכו' .המענה האנושי ניתן לפונים בשפות
עברית ,ערבית ,רוסית ואנגלית.

מרכזי הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד'

®

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

מרכז 'חזקים ביחד'® במטה האגודה,
'בית מטי' ,גבעתיים
מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® הפועל בבית מטי ,מטה
האגודה בגבעתיים ,הוא בית בקהילה המציע בכל שנה
למעלה מ 1,400-פעילויות לחולים ,למחלימים ולבני
משפחותיהם .במרכז קיימת גם ספרייה עם מאגר
של ספרי קריאה .כמו כן ,מתקיימים מגוון קבוצות
תמיכה ,סדנאות ,הרצאות ופעילויות גוף ונפש.
מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® בגבעתיים ,מנוהל בידי
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה למלחמה בסרטן .האחראית האדמיניסטרטיבית
של המרכז היא מלי ויינבך.
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מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'
ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט ,בבית
אהרון ואולגה רוזנפלד ,חיפה
®

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® בחיפה מציע פעילות
ענפה לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם :קבוצות
תמיכה ,סדנאות פעילויות גוף-נפש והרצאות .שיתופי
הפעולה בין המרכז ובין הצוותים במרכזים הרפואיים
באזור חיפה ממשיכים במטרה לקדם את העשייה
המשותפת ,ולחזק את הקשר בין הקהילה לפעילויות
מרכז התמיכה והסניף.
על מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® בחיפה ,אחראית
עו"ס נחי פינגולד.

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

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® בירושלים ממשיך
בקידום פעילותו למען החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם בעיר ובסביבותיה .מההדים החיוביים
הרבים שמתקבלים ניכרת תרומתו הרבה והמשמעותית
של המרכז לפוקדים את שעריו ,ביצירת רשת תמיכה
איתנה וחברות אמיצה.

עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה,
אחראית על הפעילויות במרכז התמיכה בסיועה של
רותי בן גיאת ,רכזת סניף ירושלים של האגודה.

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

במשך השנה מתקיימים מפגשי בוקר בהם נהנים
המשתתפים מאירועים הכוללים ארוחת בוקר ושיח
בין הנוכחים .במהלך פגישות אלה יצרו המשתתפים
חוברת של עצות ורעיונות לטובת המשתתפים בפעילות
זו בעתיד .במהלך השנה נערכים טיולים ברחבי הארץ,
בליווי החולים ובני משפחותיהם.
פעילות המרכז באחריותה של דליה פלוזניק ,ובליווי
מקצועי של אריאלה ליטביץ שרמן ,לשעבר עו"ס
מחוזית צפון באגודה.

מרכז התמיכה בית אידי-מעגן,
באר שבע
מרכז תמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם שהוקם
ביוזמת משפחת פרידמן ופרופ' פסח שוורצמן,
שפעלו להקמת מיזם זה בשיתוף אוניברסיטת בן
גוריון ,עיריית באר שבע והאגודה למלחמה בסרטן.

•'בוגרים צעירים יוצאים לחיים'®  -קבוצת תמיכה
ארצית לרווקים ורווקות ,בני/בנות 35-20
•קבוצה לנשים צעירות (גיל  )50-30המתמודדות
עם מחלת הסרטן
•קבוצה לזוגות צעירים (גיל  )50-30שאחד מבני
הזוג חולה בסרטן
•קבוצה לנשים חולות סרטן שד גרורתי
•קבוצה להורים שכולים שילדיהם הצעירים (עד גיל
 )30נפטרו ממחלת הסרטן
•קבוצה להורים שכולים שילדיהם הבוגרים (מעל
גיל  )30נפטרו ממחלת הסרטן
•קבוצה להורים המתמודדים עם ילד חולה סרטן
(בכל הגילים)
•קבוצה למתמודדים עם מחלות סרטן שונות.
במרכזי התמיכה ברחבי הארץ פועלות קבוצות
תמיכה ,כגון:
•קבוצה לנשים מבוגרות המתמודדות עם מחלות
סרטן נשיות
•קבוצה לבני משפחה של חולי סרטן
•קבוצות למתמודדים עם אובדן ושכול
•קבוצה לטיפול באמצעים אומנותיים
•קבוצה תמיכה למחלימים ובני משפחה

האגודה ,שסייעה בהקמת המרכז ובציודו ,מממנת
נסיעות חולים ומחלימים מערד ומבאר שבע ,תורמת
למימון אנשי צוות ופעילויות לטובת באי הבית ,מפעילה
חוגים ,סדנאות וקבוצות תמיכה.

•קבוצת תמיכה לצעירים בני  35-20אשר איבדו
את אחד מהוריהם.

שיתוף פעולה פורה מתקיים בין סניף
האגודה למלחמה בסרטן בבאר שבע ,ובין מרכז
התמיכה ומירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה.

קבוצות תמיכה חדשות

קבוצות תמיכה
קבוצות המתקיימות במרכז התמיכה בגבעתיים,
בהנחיית עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום
ורווחה ,יחד עם ורד עצמון ,פסיכולוגית ,דנה רכבי הלר,
עו"ס ,ענת קליין ,עו"ס ,אריק שפירא ,פסיכולוג,
דפנה שדה-טסה ,עו"ס:

•קבוצת

תמיכה לסבים וסבתות להם נכד/ה חולה

•ב 2019-נפתחה קבוצת תמיכה לנשים
המתמודדות עם מחלת הסרטן בקרית גת
בהנחיית עו"ס ילנה גולדן.
•באשקלון נפתחה קבוצת תמיכה לנשים
המתמודדות עם מחלת הסרטן בהנחיית
עו"ס חני קאופר.
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פעילויות גוף-נפש
במרכזי התמיכה ברחבי הארץ מתקיימות פעילויות
אשר שמות את הדגש על הקשר שבין הגוף לנפש,
כגון יוגה ,צ'י קונג ,פילטיס ,פלדנקרייז ,ניה ,ריקודי
בטן ,מדיטציה ,קינסיולוגיה ,אימון פונקציונאלי ועוד.

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי (  ,)C.B.Tסדנת הבעה
ויצירה ,סדנת 'בישול ,תזונה ואורח חיים בריא' ,סדנת
'טבע תרפיה' ,סדנת 'הרפיה ודמיון מודרך' ,סדנת
תרפיה במוזיקה ,סדנת כתיבה יוצרת ,סדנה לשיפור
יכולות קוגניטיביות וסדנה ליצירה וציור אינטואיטיבי.

סדנאות
במרכזי התמיכה מתקיימות לאורך השנה מבחר סדנאות
בתחומים שונים ,כגון סדנת 'תמיכה בתנועה' ,סדנת
העצמה בפלייבק ,סדנת 'דרכים למציאת משמעות',

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

מרכז למידה :קורסים והשתלמויות
לאנשי מקצוע
מר כ ז ה ל מ יד ה ב א ח ר י ו ת ה ה מ ק צ ו ע י ת ש ל
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה .ליויה כסלו ,האחות הראשית של האגודה,
מסייעת בליווי המקצועי בכל הקורסים וההכשרות
לצוות הסיעודי והפרה-מקצועי :פיזיותרפיסטים,
קלינאיות תקשורת וכו'.
קורסים
האגודה למלחמה בסרטן מוכרת על ידי משרד החינוך
לצורך גמול השתלמות .הקורסים המקצועיים הם
במימון האגודה למלחמה בסרטן ומהווים חלק חשוב
מפעילות האגודה להכשרת אנשי מקצוע בתחום
הייחודי של טיפול בחולי סרטן ובני משפחותיהם.
מדובר בהכשרה ייעודית בתחום האונקולוגי ,שאינה
ניתנת במסגרת ההכשרה האוניברסיטאית.
השתלמויות קצרות מועד
הכשרות קצרות מועד בנושא האונקולוגיה במימון
האגודה למלחמה בסרטן ניתנות לאורך כל ימות
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השנה ,לצוותים רב מקצועיים במרכזים הרפואיים
ובקופות החולים.
ימי עיון וכנסים
ימי עיון וכנסים חד-יומיים המעניקים מידע והכשרה
רלוונטיים לאנשי מקצוע ,סטודנטים ,מתאמי בריאות
ועוד בנושאי האונקולוגיה.
מרכז הדרכה לסטודנטים
במרכז ההדרכה לסטודנטים הודרכו ארבע סטודנטיות
לעבודה סוציאלית ע"י דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית
מרכז באגודה ופדות ביר ,עו"ס שירות פליאטיבי ביתי
באגודה .הסטודנטיות סיימו את הכשרתן ביוני .2019
קבוצות עניין
במסגרת פעילות מחלקת השיקום מתקיימים מפגשים
תקופתיים של אחיות בתחום מסוים ,הדנות בתחום
טיפולי ספציפי .על ארגון הקבוצות אמונות ליויה כסלו,
האחות הראשית של האגודה ,ורינה דיכל ,אחות
אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה.

שיתופי פעולה
האגודה למלחמה בסרטן מקיימת שיתופי פעולה וגיוס משאבים במשך השנה באמצעות ארגון פעילויות
חווייתיות ואירועים לגיוס תרומות ,בנוסף לשיתופי פעולה עם חברות וארגונים.
את מחלקת שיתופי פעולה וגיוס משאבים מנהלת נעם פוזן.

פרויקט 'שותפים מבחירה'
ג ם ה ש נ ה  ,ל ק ו ח ו ת מ זר ח י ט פ ח ו ת ב ח ר ו
באגודה למלחמה בסרטן כאחת מבין העמותות
הראויות לתרומה במסגרת פרויקט 'שותפים
מבחירה' .בטקס שהתקיים במשרדי הנהלת הבנק,
קיבלו משה בר-חיים ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ונעם פוזן ,מנהלת מחלקת שיתופי פעולה
את תרומת הבנק ,והודו למשה וידמן ,יו"ר הבנק
וריטה רובינשטיין ,סמנכ"ל ,מנהלת חטיבת משאבי
אנוש ומנהל ,על תרומתם העקבית והמסורה ,למען
המאבק בסרטן בישראל.

חודש המודעות הבינלאומי במסגרת פרויקט 'להאיר
בוורוד' השנתי (למידע נוסף ראו פרק 'הסברה,
מידע וקידום בריאות').

שיתוף פעולה עם חברת אל על
חברת התעופה הלאומית אל על ממשיכה לסייע
ולתמוך בקידום פעילותה של האגודה ,ומזמינה את
קהל הנוסעים בטיסותיה לרכוש פריט ייחודי ' -מפתח
קטן ללב  -שער גדול לנשמה'  -מחזיק מפתחות
מעוצב ,וזאת בעבור תרומה לאגודה למלחמה בסרטן.
הפריט מוצע לרכישה לנוסעי אל על בלבד ,בשירותי
הדיוטי פרי במטוסי החברה ובמחיר מיוחד של
עשרה דולרים.

שיתוף פעולה עם קבוצת החברות
אסתי לאודר ישראל
שיתוף הפעולה המסורתי בין קבוצת החברות
אסתי לאודר ישראל ובין האגודה למלחמה בסרטן
נמשך גם השנה .במסגרתו עוטר במהלך כל חודש
אוקטובר הכדור הפורח בפארק הירקון בתל אביב
בסרט הוורוד ובכיתוב 'חשוב להיבדק' המסמל את
המאבק בסרטן השד ,כחלק מקמפיין העלאת מודעות
למאבק בסרטן השד ,המשותף לקבוצת החברות
אסתי לאודר ישראל ולאגודה למלחמה בסרטן .גם
בניין עיריית תל אביב הואר באור ורוד לציון פתיחת

מירי זיו ,סגנית יו״ר האגודה ,מעניקה תעודת הוקרה
לאורן רווח ,יו"ר אסתי לאודר

שיתוף פעולה עם דואר ישראל
והשירות הבולאי
לרגל חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד,
שחל באוקטובר ,הנפיק השירות הבולאי בחברת
דואר ישראל ,בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן,
בול שמוקדש למאבק בסרטן השד .הבול עוצב
בידי המעצבת מירי ניסטור וערכו הנקוב .₪ 2.50
את הבול הראשון העניקו מנכ"ל דואר ישראל,
דני גולדשטיין ,ומנהל השירות הבולאי ,אלחנן שפירא,
לסגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,מירי זיו,
ולמנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,משה בר-חיים,
בנוכחות מעצבת הבול מירי ניסטור.
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מימין לשמאל ,דני גולדשטיין ,משה בר-חיים ,מירי זיו ,מירי ניסטור ,אלחנן שפירא .צילם :אייל קרן

שיתוף פעולה עם רשת טיב טעם
רשת טיב טעם קיימה באוגוסט  2019ב40 -
סניפיה ברחבי הארץ פעילות מיוחדת למען
האגודה למלחמה בסרטן עבור גיוס תרומות לפרויקט
השלמת חומר נלמד ' -ניצוץ של תקווה' (למידע
נוסף על הפרויקט ראו פרק 'שיקום
ורווחה') .הפעילות התקיימה
בסניפי הרשת במשך כל החודש,
במסגרתה הוצע ללקוחות טיב
טעם לתרום  5שקלים בכל קנייה
לטובת האגודה למלחמה בסרטן.
בתום הפעילות העניק שלום חגי,
בעלי טיב טעם ,את צ'ק התרומה
למשה בר-חיים ,מנכ"ל האגודה.
נטלו חלק במעמד :יוסי שליו,
סמנכ"ל סחר ושיווק בטיב טעם,
ורוני גרין ,מנהל המכירות ומועדון
מימין לשמאל ,שלום חגי ,משה בר-חיים ,יוסי שליו
הלקוחות בטיב טעם.
ורוני גרין .צלם :אסף לב
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שיתוף פעולה
עם רשת סופר-פארם
גם השנה הושיטה רשת סופר-פארם יד
לאגודה למלחמה בסרטן במאבקה בסרטן העור,
ותרמה לאגודה שקל אחד על כל מסנן קרינה של
המותג 'לייף' שנמכר בסניפיה .בנוסף ,הופצו בסניפי
הרשת עלוני מידע בנושא מסנני קרינה שהופקו
באדיבותה והוכנו על ידי האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף מחלקת התמרוקים במשרד הבריאות
ומומחים בתחום ,ונועדו להדריך את הציבור לשימוש
נכון בתכשירי הגנה מהשמש.

כרטיסים לתחרות האירוויזיון
בשיתוף פעולה מיוחד בין תאגיד השידור הציבורי
כאן והאגודה למלחמה בסרטן ,חולקו במאי 2019
כ 1,000-כרטיסים ללא עלות לחולי סרטן ובני
משפחותיהם ,למופעי האירוויזיון השונים.

 - Shevaערב להקות צעירות ותרומה
לאגודה למלחמה בסרטן

ערב הגאלה של
האגודה למלחמה בסרטן

ביולי  2019יזמו נועם לניס ,מלהקת הרוק Junk

בספטמבר  2019התקיים במתחם אביגדור בתל אביב
ערב הגאלה של האגודה למלחמה בסרטן .האירוע
נערך במעמד פרופ' אהרן צ'חנובר ,זוכה פרס נובל
לכימיה ונשיא הכבוד של האגודה למלחמה בסרטן.
עוד נטלו חלק באירוע :האונקולוג פרופ' אברהם קוטן,
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,מירי זיו ,סגנית
יו"ר האגודה ,ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה,
ומשה בר-חיים ,מנכ"ל האגודה .באירוע הוגשה
ארוחת קוקטייל חגיגית של השפים ארז קומרובסקי
וחנן עזרן .בתוכנית האמנותית הופיעו הזמר והמוזיקאי
פבלו רוזנברג ואמן החושים דניאל הראל .ערב
הגאלה הופק באדיבות תרומתם של אביגדור מתחם
אירועים ,חברת שירותי הבר  ,647החברה המרכזית
לייצור משקאות קלים ,נספרסו ,אורנת שוקולטרי
ישראלי ,מאנצ'יס.

ואורי להב ,מהרכב הנוער בלוברי ,אירוע התרמה
מוסיקלי וצעיר לטובת פעילות האגודה למלחמה בסרטן,
שכלל מופע סולו אקוסטי של הזמר אלישע בנאי.
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,משה בר-חיים,
שמנגן בעצמו על גיטרה חשמלית ,הודה לבאי
האירוע ואף הצטרף ללהקת  Junkלשיר אחד על
הבמה .המופע נערך בטרמינל  4במתחם התחנה
בתל אביב ,וכלל מגוון סגנונות מוסיקליים כמו
ג'אז ,פאנק ,אינדי וגראנג' .עוד הופיעו גם הלהקות
 ,Afterbirthאבני חוקוק ,Ring The Bell ,רון
ואנשי הצפון.

צלם :ישראל הדרי
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יריד המתנות של
האגודה למלחמה בסרטן

נמכרו למגוון חברות במשק הישראלי ,בתי ספר
וגני ילדים.

בספטמבר  2019התקיים בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,יריד המתנות
של האגודה לפני החגים ,שכל הכנסותיו קודש
למאבק בסרטן .באירוע שנמשך יומיים ,ואותו פקד
קהל רב ,נמכרו בגדי מעצבים ונעליים ,אביזרים וכלים
לבית ומגוון מתנות לחגים ,כלי מטבח ,משחקים
וצעצועים ,יצירות אמנות ,מטעמים ,חלות ועוגות
לשבת ועוד.

ספר החיים

מכירת משלוחי מנות בחג הפורים
במרץ  ,2020לרגל חג הפורים ,התקיימה כמיטב
המסורת מכירת משלוחי מנות ,תרומה לפעילותה
הענפה של האגודה למלחמה בסרטן .המארזים
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ביוני  2020עיצבה מירה גיטר דף בספר החיים
של האגודה למלחמה בסרטן עבור בתה שירלי,
שנפטרה ממחלת הסרטן בגיל  .30כמו כל רישום
בספר החיים ,גם דף זה נחקק למשמרת לעולם
ועד ,כחלק בלתי נפרד מהמאבק בסרטן בישראל.

הדרכה מקצועית
מענקים לנסיעות לכנסים
ולהשתלמויות קצרות בחו"ל

תמיכה בהשתלמויות ארוכות

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

•ד"ר בן יעקב אלמוג ,מח' כירורגית ג' מרכז
רפואי שיבא ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה
בכירורגיה אונקולוגית שתתקיים בניו יורק ,ארה"ב,
בין התאריכים  ,1.8.2019-30.7.2020מקרן רוזנבלט
ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט.

•ד"ר מיכל בראון ,מרכז טליה לטיפול בנשים
צעירות עם סרטן שד ,מרכז רפואי שערי צדק,
עבור נסיעה לכנס פסיכו-אונקולוגיה בינלאומי
שהתקיים בבאנף ,קנדה ,בספטמבר .2019

•ד"ר גלזר יאיר ,מח' כירורגית א' מרכז רפואי
סורוקה ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
רדיולוגיה פולשנית שתתקיים בטורונטו ,קנדה,
בין התאריכים .1.7.2019-30.6.2020

•בותיינה אלטאונה ,מח' אונקולוגית ילדים ,מרכז
רפואי סורוקה ,עבור נסיעה לכנס פסיכו-אונקולוגיה
עולמי שהתקיים בבאנף ,קנדה ,בספטמבר .2019

•ד"ר נבו יהונתן ,מח' כירורגית ג' מרכז רפואי
שיבא ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
ניתוחים אונקולוגיים של מערכת העיכול העליונה
ושט-קיבה ובנוסף מחקר מעבדתי שיתקיים
במונטריאול ,קנדה ,בין התאריכים .8.2019-7.2022

•אביטל קאפח ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי סורוקה,
עבור נסיעה לכנס סרטן ריאה עולמי שהתקיים
בברצלונה ,ספרד ,בספטמבר .2019
•ד"ר ליאת אורן-מלק ,מח' להמטו-אונקולוגיה ילדים,
מרכז רפואי רמב"ם ,עבור נסיעה לכנס השנתי של
 SIOPשהתקיים בליון ,צרפת ,באוקטובר .2019
•ד"ר דורון שגיב ,מח' אא"ג וניתוחי ראש צוואר,
מרכז רפואי שיבא ,עבור נסיעה להשתלמות
בנושא רדיו-כירורגיה לגידולי בסיס הגולגולת
שהתקיים בפיטסבורג ,ארה"ב ,בנובמבר .2019
•ד"ר מקסימיליאנו קלוג ,מכון דימות ,מרכז רפואי
שיבא ,עבור נסיעה לכנס האונקולוגי השנתי ITMIG
שהתקיים באונטריו ,קנדה ,באוקטובר .2019
•ד " ר ד ו ד י ב י ט ו ן  ,ר כ ז ה ס ב ר ה ב כ י ר ,
האגודה למלחמה בסרטן ,עבור נסיעה לכנס
האירופי בנושא טבק ובריאות שהתקיים בברלין,
גרמניה ,בפברואר .2020
•ד"ר מיקי הייפלר ,מח' אורולוגיה ,מרכז רפואי
שמיר ,עבור נסיעה לכנס  GU ASCOשהתקיים
בסן פרנסיסקו ,ארה"ב ,בפברואר .2020

•ד"ר סתוי ורד ,מח' המטולוגית מרכז רפואי סורוקה,
עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא השתלות
מח עצם שתתקיים בטורונטו ,קנדה ,בין התאריכים
.1.2020-1.2022
•ד"ר קליין דורון ,מח' לכירורגיה פלסטית ,מרכז
רפואי שמיר (אסף הרופא) ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא מיקרוכירורגיה משחזרת שתתקיים
בוושינגטון ,ארה"ב ,בין התאריכים .1.8.19-31.7.20
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט.
•ד"ר גלעד שרמן ,מח' ילדים ב' בי"ח ספרא תל
השומר ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
זיהומים בילדים מדוכאי חיסון שתתקיים בבוסטון,
ארה"ב ,בין התאריכים .1.7.2020-30.6.2022
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט.
•ד"ר עודד כהן ,מח' א.א.ג .ניתוחי ראש צוואר
בי"ח קפלן ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא אונקולוגיה כירורגית של ראש-צוואר
וכירורגיה שחזור של הראש והצוואר שתתקיים
באוניברסיטת ייל בקונטיקט ,ארה"ב ,בין התאריכים
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 .1.7.19-30.6.2020מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר
ועמנואל רוזנבלט.
•ד"ר מיכל יפה אורנשטיין ,מח' להמטו-אונקולוגיה
ילדים בי"ח דנה המרכז הרפואי ת"א ,עבור נסיעה
להשתלמות ארוכה בנושא טיפולים חדשניים
לנוירובלסטומה וגידולים סולידיים אחרים שתתקיים
באוהיו ,ארה"ב ,בין התאריכים .8/2020-8/2021
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט.

•ד"ר אסף מור ,מכון דוידוף לסרטן מרכז רפואי רבין,
עבור השתלמות ארוכה בתחום הבראכיתרפיה -
כולל סרטן ערמונית ,גידולים גניקולוגיים ,סרטני
מערכת העיכול ,ריאות שתתקיים בניו-יורק,
ארה"ב בין התאריכים .1.7.2020-30.6.2021
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט.

•ד"ר רואי ויזר ,החטיבה הכירורגית מרכז רפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא התמחות-על בכירורגיית שד,
שתתקיים בטקסס ,ארה"ב ,בין התאריכים
 .1.4.2020-31.3.2021מקרן רוזנבלט ע"ש
קלייר ועמנואל רוזנבלט.

•ד"ר רון פרי ,מח' כירורגית ב' מרכז רפואי שיבא,
עבור השתלמות ארוכה בכירורגיה של הכבד,
לבלב ודרכי מרה שתתקיים במינסוטה ,ארה"ב בין
התאריכים  .1.8.2020-31.7.2022מקרן רוזנבלט
ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט.

•ד"ר גל וסטריך ,מח' כירורגית ג' מרכז רפואי שיבא,
תל השומר ,עבור השתלמות ארוכה בנושא תת-
התמחות בכירורגיה של המעי הגס והחלחולת,
שתתקיים בקליבלנד ,אוהיו ,ארה"ב ,בין התאריכים
 .1.8.2020-31.8.2021מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר
ועמנואל רוזנבלט.

•ד"ר ברק רינגל ,מח' אא"ג וניתוחי ראש-צוואר ,מרכז
רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,עבור השתלמות
ארוכה בכירורגיה אונקולוגית של גידולי ראש-צוואר
ובסיס גולגולת ,שתתקיים בניו יורק ,ארה"ב ,בין
התאריכים  .1.7.2020 31.7.2021-מקרן רוזנבלט
ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט.

•ד"ר רוני שרבט חסידים ,מח' עור ,מרכז רפואי
הדסה עין כרם ,עבור השתלמות ארוכה בדרמטו-
אונקולוגיה שתתקיים בניו-יורק ,ארה"ב ,בין
התאריכים  .7/20-7/21מקרן רוזנבלט ע"ש
קלייר ועמנואל רוזנבלט.

•ד"ר אריק רמר ,מח' אא"ג וניתוחי ראש-צוואר ,מרכז
רפואי מאיר ,עבור השתלמות ארוכה בניתוחי ראש
צוואר אונקולוגיים ומשחזרים שיתקיים בניו-יורק,
ארה"ב בין התאריכים .1.7.2020-30.6.2022
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט.

•ד"ר ילון טל ,מח' לכירורגיה כללית ואונקולוגיה,
מרכז רפואי שיבא ,תל השומר ,עבור השתלמות
ארוכה בנושא תת-התמחות בכירורגיה אנדוקרינית,
שתתקיים במינסוטה ,ארה"ב ,בין התאריכים
 .1.8.20-31.7.21מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר
ועמנואל רוזנבלט.

•ד"ר שרמן שירה ,מרכז דוידוף ,מרכז רפואי
רבין ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
שימוש במערכת החיסון בטיפול בסרטן שד חיובי
לרצפטור לאסטרוגן שתתקיים בבוסטון ,ארה"ב
בין התאריכים  .1.9.2020-31.8.2022מקרן
רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט.

•ד"ר אחמד טאהה ,מח' אא"ג וניתוחי ראש-צוואר ,מרכז
רפואי שמיר ,אסף הרופא ,עבור השתלמות ארוכה
בנושא ניתוחי אונקולוגיים ראש צוואר שתתקיים
בבוסטון ,ארה"ב בין התאריכים .1.7.20-30.6.21
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט.

•ד"ר ענת בהט דינור ,מח' אא"ג ,מרכז רפואי רבין,
עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בכירורגיה אונקולוגית
של ראש-צוואר ושחזורים מיקרווסקולרים ,שתתקיים
בוונקובר ,קנדה בין התאריכים .1.9.20-31.8.21

•ד"ר שקד לב-ארי ,מכון אלה למלבאום ,מרכז
רפואי שיבא ,תל השומר ,עבור השתלמות ארוכה
בחו"ל בנושא טיפול תאי בממאירויות סולידיות,
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שתתקיים בוושינגטון ,ארה"ב בין התאריכים
 .1.8.2020-1.9.2022מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר
ועמנואל רוזנבלט.

•ד"ר קורין מוריס דרור ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי
רמב"ם ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
סרטן דרכי השתן ,שתתקיים בוונקובר ,קנדה ,בין
התאריכים .1.9.2020-31.8.2022

•ד"ר דניאל הלסטוך ,המערך האורולוגי מרכז
רפואי רבין ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא תת-התמחות באורולוגיה אונקולוגית,
שתתקיים באונטריו ,קנדה ,בין התאריכים
.30.6.2020-30.6.2022
•ד"ר רון רבינוביץ ,מח' להמטו-אונקולוגיה
ילדים מרכז שניידר לרפואת ילדים ,עבור נסיעה
להשתלמות ארוכה באונקו-גנטיקה בשילוב
לוקמיה ולימפומה בילדים ,שתתקיים בטורונטו,
קנדה ,בין התאריכים .1.7.2020-30.7.2023

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

תמיכה בכנסים והזמנת מרצה אורח
•פרופ' צבי סיימון ,מנהל המכון לרדיותרפיה ,מרכז רפואי
שיבא ,קיבל סיוע בתמיכה בקורס קצר ברדיוביולוגיה
שהתקיים בין התאריכים .1.12.19-5.12.19
•ד"ר תהילה מנס ,מנהלת יחידת השד ,מרכז רפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי ,קיבלה סיוע בתמיכה
ביום עיון לרופאים בקהילה בנושא בריאות השד
שהתקיים ב.18.12.19-
•פרופ' אבירם ניסן ,מנהל המח' לכירורגיה כללית
ואונקולוגיה ,מרכז רפואי שיבא ,קיבל סיוע בהזמנת
מרצה אורח  Prof. Bartlett David -מאוניברסטית
פיטסבורג ,ארה"ב ,להרצות בכנס של החברה
לכירורגיה אונקולוגית רב-תחומית שהתקיים
בין התאריכים .19-21.2.20
•פרופ' פיה רענני ,מנהלת מח' המטולוגית ,מרכז

רפואי רבין ,קיבלה סיוע בהזמנת מרצה אורח -
 Prof. Richard Stoneמארה"ב ,להרצות בכנס
המטולוגיה שהתקיים ב.27.2.20-
•פרופ' מרים בן הרוש ,מנהלת המערך להמטולוגיה
ואונקולוגיה ילדים ,מרכז רפואי רמב"ם ,קיבלה סיוע
בהזמנת מרצה אורחת Prof. Anne Tierens -
מטורונטו ,קנדה ,להרצות בפגישת עבודה להדרכה
של המעבדות בפרוטוקול לוקמיה מיאלואידית
חריפה ( )AMLבילדים ,שהתקיימה בין התאריכים
.27-29.1.2020
•פרופ' דן פאר ,קיבל סיוע לתמיכה בכנס של
המרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן ,שיתקיים
בין התאריכים  18-19.11.2020באוניברסיטת
תל-אביב.

במה
האגודה למלחמה בסרטן מוציאה לאור את
כתב העת 'במה' המיועד לעובדי מערכת
הבריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה.
כל מהדורה מתרכזת בנושא מסוים הקשור
למחלות הסרטן ,והמאמרים נכתבים על ידי
מיטב המומחים בתחום ,במטרה להקיף את
הסוגיה ולקדם את הידע בקרב אנשי המקצוע
המטפלים בחולי הסרטן.
השנה ביטאון 'במה' התמקד בסרטן העור
ומלנומה.

מלגות קיץ
האגודה ממשיכה בפרויקט מלגות קיץ לסטודנטים
לרפואה במסגרת המכונים האונקולוגיים .מקבלי
המלגות לשנה זו הם:
1 .1נדב קדוש ,המכון האונקולוגי ,מכון שרת ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם.
2 .2עמית ריגלר ,המכון האונקולוגי ,מכון שרת,
המרכז הרפואי הדסה עין כרם.
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ימי עיון וכנסים מקצועיים
האגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק בקיומם של עשרות כנסים וימי עיון מקצועיים המתקיימים במשך
השנה ברחבי הארץ .מתנדבי הסניפים של האגודה מאיישים דוכני הסברה בכנסים וימי עיון אלו.

כנס אימונולוגיה של העמותה
לאימונולוגיה והארגון הישראלי
לחקר הסרטן ()ISCR
ספטמבר  ,2019דן פנורמה ,תל אביב
הכנס בנושא אימונולוגיה נפתח בדברי ברכה של
פרופ' אנג'ל פרוגדור ,נשיא הארגון לחקר הסרטן
(  )ISCRוהשתתפו בו מרצים מהארץ ומחו"ל.
האגודה למלחמה בסרטן סייעה בתמיכה בכנס.

סדנה בנושא 'שחיקה בקרב מטפלים
בתחום האונקולוגי'

הכינוס השנתי של החברה
הישראלית לכירורגיה ואונקולוגיה
של ראש-צוואר

נובמבר  ,2019בית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן ,גבעתיים

נובמבר  ,2019מלון ענבל ,ירושלים
הכינוס השנתי נפתח בדברי ברכה של ד"ר יהושע בן ציון,
יו"ר החברה לכירורגיה ואונקולוגיה של ראש-צוואר.
האגודה למלחמה בסרטן סייעה בהבאת מרצה אורח:
 Dr. A. Dimitrios Colevasמארצות הברית .הכנס ,בו
השתתפו רופאי אא"ג ואונקולוגים ,עסק בהעמקת
ועדכון הידע ,לצורך טיפול טוב יותר בחולי סרטן.

הסדנה שעסקה בהבנת תהליכי השחיקה ומיפוי
הסוגיות הרגשיות הקשורות בטיפול בחולי הסרטן
ובני משפחותיהם ,יצירת מרחב הבעה וונטילציה
לעיבוד התגובות הרגשיות הכרוכות בהתמודדות זו,
היכרות עם כלים להתמודדות אישית וצוותית לשם
שמירה על הרווחה הנפשית ( )well-beingשל הצוות.

יום עיון של החברה הישראלית
למחלות שד
דצמבר  ,2019בית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן ,גבעתיים
יום העיון עסק בנושא בדיקות סקר לסרטן שד
והשתתפו בו מיטב המומחים בתחום .פרופ' שלמה
שניבאום ,יו"ר החברה הישראלית למחלות שד ,בירך
בתחילת הכינוס.

האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה
בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
במסגרת תמיכתה של האגודה למלחמה בסרטן
בפעילותה של האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה,
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מתקיימים ימי עיון וסדנאות לאנשי מקצוע בבית
מטי ,מטה האגודה בגבעתיים .אחת לשנה ,מעניקה
האגודה למלחמה בסרטן פרס במסגרת האגודה
הישראלית לפסיכואונקולוגיה למחקר מצטיין ופרויקט
מצטיין ,ומסייעת בהפקת מידעון הנשלח לכל חברי
האגודה.

הסדנה הועברה על ידי ד"ר זהר רובינשטיין ,פסיכולוג
קליני וארגוני ,מרצה וממקימי תוכנית המוסמך
בניהול מצבי חירום ואסון ,בית הספר לבריאות
הציבור ,הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב.
בירכו :משה בר-חיים ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,פרופ' מירי כהן ,יו"ר האגודה לפסיכו-
אונקולוגיה וליויה כסלו ,יו"ר העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי .הסדנה התקיימה באדיבות
קרן 'אכפת לי' לזכרה של אופירה נבון ,רעיית נשיא
המדינה החמישי ,פסיכולוגית במקצועה ,ופעילת
ציבור בנושאי חברה ,חינוך ורווחה .הקרן ,בחסות
האגודה למלחמה בסרטן ,נועדה למימון כנסים,
סדנאות וימי עיון בתחום הפסיכואונקולוגי.

כינוסים בינלאומיים
כנס 'טבק או בריאות'
אוגוסט  ,2019מיניאפוליס ,ארצות הברית
בכנס 'טבק או בריאות' הועברו הרצאות של מיטב
המומחים בתחום מניעת עישון ,שעסקו בהיבטים
של מיסוי ,פנייה לבני נוער ,סיגריות אלקטרוניות,
נתונים עדכניים ועוד .את האגודה למלחמה בסרטן
ייצגה דנה פרוסט ,מקדמת הבריאות של האגודה.

הכנס האירופי השנתי ה 14-של
הקואליציה האירופית למאבק
בסרטן השד ()Europa Donna
אוקטובר  ,2019וינה ,אוסטריה
בכנס האירופי השנתי ה 14-של הקואליציה האירופית
למאבק בסרטן השד (  )Europa Donnaהשתתפו
נציגות מעשרות מדינות באירופה ,והועברו בו הרצאות

בנושא מחקר ,הדמיית שד ,ניתוחי שד ,גנטיקה
וסרטן שד ועוד .את האגודה למלחמה בסרטן ייצגה
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה.

מפגש פסגה של מנהיגים בתחום
המאבק בסרטן של ארגון הסרטן
הבינלאומי ()UICC
אוקטובר  ,2019אסטנה ,קזחסטן
כ 350-מנהיגים מובילים בעולם בתחום המאבק
בסרטן התכנסו למפגש בתחום המאבק בסרטן
מטעם ארגון הסרטן הבינלאומי (  .)UICCהכנס
התמקד בשאלה 'כיצד ניתן להשפיע על ההחלטות
הגלובליות למניעת סרטן ,ברמת הלאומית והעולמית?
'את האגודה למלחמה בסרטן ייצגה מירי זיו ,סגנית
יו"ר האגודה.
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מחקר
האגודה למלחמה בסרטן בישראל ממלאת תפקיד
מרכזי בתמיכה במחקר מחלות הסרטן .האגודה
מעניקה בכל שנה עשרות מלגות מחקר לרופאים
במרכזים רפואיים ולחוקרים במכוני המחקר
ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ .מדובר במחקר
בסיסי ,קליני ,אפידמיולוגי ,כמו גם במחקרים
העוסקים בהיבטים פסיכו-סוציאליים של מחלת
הסרטן ובדפוסי ההתמודדות של החולה ומשפחתו.
בוועדת המחקר ,שבראשה עומד פרופ' אלי פיקרסקי
מהאוניברסיטה העברית ,חברים מיטב החוקרים
והקלינאים ממוסדות המחקר והרפואה בארץ.
את ועדת המחקר מרכזת לילי בילר-לב ,מנהלת
ועדות ופרויקטים באגודה.

קרן למחקר בתחום איכות הסביבה
ו/או אפידמיולוגיה ע"ש ישראל יעקב
ולילה אלתר ז"ל
ד"ר כהן שנהב ,הטכניון ,על מחקרו בנושא 'פיתוח
גישות תזונה חדשניות למניעת אטרופיה של שריר
והארכת שרידות של חולי סרטן'.

מענקי מחקר למצטיינים
פרופ' בועז תירוש ,מהאוניברסיטה העברית ,שזכה
במענק על מחקרו בנושא' :שיפור היעילות של
חוסמי טירוזין קינאזות באמצעות לכידה סלקטיבית
של חלבונים ברשתית האנדופלסמטית'.
ד"ר אריאל סטנהיל ,מהאוניברסיטה הפתוחה,
שזכה במענק על מחקרו בנושא' :תפקוד תאי
ופתולוגי של החלבון  RNF149ביצירת ניאופלזיות
מייאלופרוליפרטיביות'.
פרופ' מורן בנהר ,מהטכניון ,שזכה במענק על
מחקרו בנושא' :בקרת אפופטוזיס של תאי סרטן
מעי על ידי מימן גופרתי'.
פרופ' איוב נביה ,מהטכניון ,שזכה במענק על
מחקרו בנושא' :ניצול התפקיד של הגן RBM6

בתיקון נזקי דנ׳׳א לפיתוח תרופות מותאמות
אישית לסרטן'.

להלן רשימת מענקי המחקר שהעניקה האגודה בשנת
:2020
באמצעות

שם החוקר

שם המוסד

נושא המחקר

ד"ר דרוקר ליאת

בית חולים מאיר

העברת חלבונים ריבוזומליים מתאי גזע א ג וד ת ה י ד י ד י ם
מזנכימאליים שבמח העצם של חולי מיאלומה ארה"ב
לתוך תאי מיאלומה :סמן להתקדמות
הממאירות ומטרה טיפולית חדשה

ד"ר בלנק מיכאל

אוניברסיטת בר-אילן

חקר מעורבות הציר Smurf2/lamin A

פרופ' גיבסון דן

האוניברסיטה העברית תרופות אנטי-סרטניות משולבות חדשניות ברוס יונגמן ,אגודת
ידידים ארה"ב

פרופ' חובב אבי-חי

האוניברסיטה העברית חשיפת המנגנון בו תאי לנגרהנס מעכבים אגודת ידידים ארה"ב
התפתחות קרצינומה בחלל הפה

בביולוגיה של סרטן

פרופ' בן הרוש מרים קריה רפואית רמב"ם
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הכאב שלך ,הסבל שלי :שיפור איכות החיים
של הורים בסמוך לאבחנת ממאירות בילדים
באמצעות ייעוץ ברפואה משולבת :מחקר
בחירה מבוקר

שם החוקר

שם המוסד

פרופ' תירוש בועז

האוניברסיטה העברית שיפור היעילות של חוסמי טירוזין קינאזות
באמצעות לכידה סלקטיבית של חלבונים
ברשתית האנדופלסמטית

פרופ' רוזין-ארבספלד אוניברסיטת תל-אביב
רינה

נושא המחקר

באמצעות

קידום רפואה מותאמת אישית לחולי FAP
עם מוטציית פסק בגן המקודד לAPC-

ד"ר כהן עידן

מרכז רפואי העמק

פרופ' אסט גיל

אוניברסיטת תל-אביב ניתוח מסלולי הבקרה המובילים לאברציות אסתי לאודר
שחבור חליפי בסרטן השד

פרופ' חסון-אוחיון אוניברסיטת בר אילן
אילנית

אפיון מוטציות חוזרות בווריאנטים של אגודת ידידים ארה"ב
ההיסטון  H2Bכמנגנון סרטני חדש השולט
בגנים קופצים הומניים

תקשורת זוגית על נושאים שקשורים לחוויית
הסרטן ,קבלה ומתן תמיכה והשפעתם על
משתני תוצאה פסיכולוגיים שונים :מחקר
יומנים אלקטרוניים

ד"ר חייטין יוני

אוניברסיטת תל-אביב זיהוי מעכבי  GGPPSכטיפול לסרטן ע"י גישה
מולקולרית בתפוקה גבוהה

ד"ר פנקוביץ ניב

מרכז רפואי תל אביב דפוס הביטוי הגנטי בתאים מיילואידים אגודת ידידים ארה"ב
סופרסוריים בדם ההיקפי של חולי קרצינומה
ע"ש סוראסקי
של המעי הגס,כסמן לעומס המחלה

פרופ' בן-ארי זיו

מרכז רפואי שיבא

ההשפעה הישירה של שינויים בהרכב ל י נד ה ק מ י נ ו ב ,
המיקרוביום על התפתחות סרטן ראשוני בכבד אגודת ידידים ארה"ב

פרופ' הרישנו יאיר

מרכז רפואי תל אביב השינוי המרחבי והדינמיקה של האותות
ע"ש סוראסקי
המוקדמים של קולטן תאי ה B-והציטוסלקטון
בתאי לויקמיה לימפוציטית כרונית

ד"ר לב ארי שחר

אוניברסיטת תל-אביב השפעת התערבות באמצעות שיטת העבודה
של ביירון קייטי מול היעדר טיפול ,על רווחה
נפשית ,אופטימיות והתנהגות בריאותית של
נשים הנושאות את אחת המוטציות הפתוגניות
בגנים  ,BRCA1/2ניסוי מבוקר אקראי

פרופ' ברנר ברוך

מרכז רפואי רבין קמפוס מחקר פאזה  2להערכת הוספת ניבולומאב
בשילוב אוקסליפלטין ופלואורופירימידין
בילינסון
לטיפול כימו-קרינתי טרום ניתוחי בחולי
סרטן רקטום מקומי מתקדם

ד"ר סטנהיל אריאל

האוניברסיטה הפתוחה תפקוד תאי ופתולוגי של החלבון  RNF149קרן ארנולד ואנט
ביצירת ניאופלזיות מייאלופרוליפרטיביות פרייס ,אגודת ידידים
ארה"ב
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באמצעות

שם החוקר

שם המוסד

נושא המחקר

פרופ' בנהר מורן

הטכניון

בקרת אפופטוזיס של תאי סרטן מעי על לינדה קמינוב,
אגודת ידידים ארה"ב
ידי מימן גופרתי

ד"ר אש שפרה

בית חולים לילדים שניידר אנליזה גנטית של גידול בלוטת המגן כגישה ננסי ופיטר בראון,
חדשנית לטיפול ופרוגנוזה  -השוואה בין אגודת ידידים ארה"ב
ילדים למבוגרים

פרופ' ישראלי יואל

האוניברסיטה העברית מעכבים קטנים של החלבון האונקופיטלי
VICKZ1

פרופ' איוב נביה

הטכניון

ניצול התפקיד של הגן  RBM6בתיקון נזקי
דנ"א לפיתוח תרופות מותאמות אישית לסרטן

ד"ר יעקבי אלעד

מרכז רפואי שיבא

מדדים ליעילות ,רעילות ופיזור תאי טי אגודת ידידים ארה"ב
מהונדנסים בקולטן כימרי לטיפול בלוקמיה
המערבת את מערכת העצבים המרכזית

ד"ר גל תנעמי מיטל אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' קוטלר משה

האוניברסיטה העברית האפובק  3Gמשרה יציבות תאים לקרינה
מייננת ומונע הופעת תאים פרה-סרטניים
בעכברים

פרופ' כהן מירי

אוניברסיטת חיפה

ד"ר סלטון מעיין

האוניברסיטה העברית בעקבות אינדוקציה עם סרום  CD44בקרה
אפיגנטית של שחבור חליפי של הגן

תפקיד גורמים פסיכלוגיים וביו-מרקרים אגודת ידידים ארה"ב
של דחק בתגובה לאימונותרפיה (חוסמי
 )PD1/PDL1בחולים עם סרטן מתקדם

פרופ' ברודי חיה

אוניברסיטת בר-אילן

מולקולות רנ"א שאינן מקודדות המופרשות אגודת ידידים ארה"ב
באקסוזומים כסמנים ביולוגיים בגידולי
מנינגיומה

ד"ר בסטר אסף

הטכניון

פיתוח גישות טיפוליות באמצעות גנים לא
מקודדים בעלי תפקיד בסרטן דם

פרופ' הרן טלי

הטכניון

מחקרים לאישוש מודל חדש של מנגנון אסתי לאודר
"תוספת פעולה" של פ 53בסרטן

ד"ר כהן שנהב

הטכניון

פיתוח גישות תזונה חדשניות למניעת קרן ישראל יעקב
אטרופיה של שריר והארכת שרידות של ולילה אלתר ז"ל
חולי סרטן

פרופ' פורגדור אנג'ל אוניברסיטת בן-גוריון
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המעורבות של מסלול ה EGFR-בהתפשטות
של סרטן כבד המופעל ע"י נגיף הפטיטיס
 Cלפני ואחרי ריפוי הדבקה

צ׳יפ עבור התאמה אישית של אימונותרפיה
מבוססת נקודות ביקורת חיסונית

נושא המחקר

באמצעות

שם החוקר

שם המוסד

פרופ' וולף עידו

מרכז רפואי תל אביב מוטציות משפעלות בקולטן לאסטרוגן בסרטן אסתי לאודר
השד :שחקן חדש בהתפתחות גרורות בכבד
ע"ש סוראסקי

ד"ר ישי רונן דנה

מרכז רפואי שיבא

פיתוח בדיקה להערכת היעילות של טיפול
חדשני ההופך תאי סרטן לתאי שומן מבוססת
על פלטפורמת תרבית מרקמה פתולוגית
לרפואה מותאמת אישית

ד"ר בן-דוד אורי

אוניברסיטת תל אביב

זיהוי נקודות התורפה התאיות שנגרמות אגודת ידידים ארה"ב
עקב השינוי הכרומוזומלי השכיח ביותר
בסרטן השד

ד"ר תבור ראם טלי

ע ז ר י א ל י  -מ כ ל ל ה תפקיד ביוליפידים בתהליך הפרשת אקסוזומים
וביצירת הנישה המטאסטטית של סרטן
אקדמית
השחלה

פרופ' נוימן דרורית

אוניברסיטת תל אביב

עלייה ברמות המוגלובין בתגובה לטיפול
באגוניסט קנבינואידי  -השלכות לטיפול
באנמיה על רקע של סרטן

ד"ר זיגדון גילעדי הדר קריה רפואית רמב"ם

הקשר בין אוסטאוסרקומה ותאי אנדותל
פרוגינטוריים

קריה רפואית רמב"ם

הבנת התפקיד של מוטציות בCHD4 -

ד"ר ויס קארין

בהתפתחות סרטן רחם מסוג serous
carcinoma

פרופ' ארליך מרסלו אוניברסיטת תל אביב

הגנה פגומה :השתקה אפיגנטית של גנים אגודת ידידים ארה"ב
הקשורים לתגובה האימונית מווסתים את
הפעילות של נגיפים אונקוליטיים :פתח
מבטיח לתרפיה שילובית

ד"ר שאולוב אדיר

בית חולים הדסה עין כרם טיפול פליאטיבי אינטגרטיבי מוקדם בחולי
מיאלומה

פרופ' בן ארויה שי

הבנת המנגנון המוביל לחוסר יציבות
כרומוזומים בתאי סרטן המעי המבטאים
ביתר את תת היחידה הקטליטית APC11
של קומפלקס הAPC/C-

אוניברסיטת בר אילן
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דין וחשבון  // 2020האגו דה למלחמה בסרטן

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

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

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

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

•קרן ע"ש ישראל יעקב אלתר ז"ל למימון מענק מחקר שנתי
למחקר מצטיין בתחום איכות הסביבה ו/או אפידמיולוגיה.

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

•קרן ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל ,להפעלת מרכז תמיכה
לחולי הסרטן ולבני משפחותיהם.
•קרן ע"ש לאה ואליהו ארבל ז"ל ,למימון תכניות השתלמות
לעובדים במקצועות פרא-רפואיים המטפלים בחולי סרטן.
•קרן ע"ש חיה ונפתלי בלוך ז"ל ,הוקמה מעיזבונה של המנוחה
על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
•קרן ע"ש בר-למסדורף ,מנוהלת בידי מנהלי עיזבונו של
ד"ר בר-למסדורף בשוויץ ,למימון מענקי מחקר.
•קרן ע"ש דינה וזלמן גולדברג ז"ל ,לעידוד המחקר לסטודנטים
ולרופאים צעירים בתחום האונקולוגיה ,במחלקה האונקולוגית,
הקריה הרפואית רמב"ם.
•קרן ע"ש רעיה (רלה) גולומבו ז"ל ,הוקמה מעיזבונה של
רעיה (רלה) גולמבו ז"ל  -לזכר ראובן ומאיר גולמבו ואמם
סוניה גולמבו; לזכר מרים גרשטר והוריה רפאל גרשטר
ורעיה (רלה) גרשטר-גולמבו לבית קפלנוביץ; לזכר סוניה לב,
בעלה יוסף ובנותיהם כסניה ואביגיל אשר נספו בשואה ולזכר
יוסף גולמבו ודינה קפלנוביץ.
•קרן מכספי עיזבון שמעון ואירמה גרוס ז"ל ,לחקר הסרטן.

•קרן מכספי עיזבון לווה מינה מרגוט ז"ל ,לתמיכה בחקר הסרטן.
•קרן ע"ש לנדי גרטרוד ז"ל ,באמצעות אגודת הידידים בלונדון,
לתמיכה בפעילות טיפול פליאטיבי ביתי תומך (הוספיס-בית),
לזכרה של לנדי (שטרן) רוזלינד ז"ל.
•קרן מרים ובנימין סטנטון ,הוקמה בידי מרים ובנימין סטנטון
מאנגליה ,לתמיכה בחקר הסרטן.
ע"ש לאה ויוסף סלומון ז"ל ,מעיזבון יוסף סלומון ז"ל ,למימון
מלגות לחקר הסרטן.

•קרן

•קרן ע"ש שרלוטה קולבר ז"ל ,הוקמה מעיזבונה של המנוחה
על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
•קרן

ע"ש יהודית קליינברגר ז"ל ממינכן ,למימון מענקי מחקר.

•קרן 'קלור' ע"ש צ'ארלס קלור ז"ל ,לסיוע בתחזוקת ושדרוג
המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור בגבעתיים.
•קרן ע"ש תמר רודיך ז"ל ,הוקמה בידי בנה אילן רודיך ,למימון
תכניות הוספיס והוספיס בית (תכניות מיוחדות).
•קרן ע"ש מטילדה רקנאטי ז"ל ,למימון תכניות וסיוע מיוחדים
בתחום המאבק במחלת הסרטן.
•קרן ע"ש מרים אווה שרוני (שטרן) לבית לנג ז"ל ,הוקמה בידי
בעלה אברהם שרוני ,לתמיכה בפעילויותיה של האגודה.

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

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

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

•קרן ע"ש מרים שער שלזינגר ז"ל ,למען ציבור חולי הסרטן.
•הקרן ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט לתוכנית להכשרת אונקולוגים.

•קרן המטה המשותף לבקרת איכות.

•קרן ע"ש רוטשטיין אברהם ז"ל ,למימון מענקי מחקר.

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

•קרן ע"ש שטייר לאוניד ,למימון מענקי השתלמות באנגליה.

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

•קרן ע"ש קדרון יוסף ויהושע ,עבור ספרות מקצועית בתחום
מחלת הסרטן.
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רישום ומעקב
הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן

במסגרת הקונסורציום ,נעשו שיתופי פעולה שונים,
בהם:

שיעורי התחלואה בסרטן השד ובסרטן השחלה
בישראל הם מהגבוהים בעולם ,ונובעים בחלקם
משכיחות גבוהה של מוטציות בגנים BRCA1/2
באוכלוסייה בארץ.

1 .1שיתוף פעולה עם פרופ' דוד קלסן ,לשעבר
מנהל השירות לממאירויות של מערכת העיכול,
מרכז הסרטן סלואן קטרינג (  )SKMCCבארה"ב,
שבמסגרתו אושרה למימון בקשת מחקר שהוגשה
ל Lustgarten Foundation -למחקר משותף
הכולל את הקונסורציום עם  ,SKMCCמרכז באסר
ל .BRCA1/2-המחקר מתבצע ע"י ד"ר טליה גולן,
המערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא
ופרופ' אפרת לוי-להד ,המרכז הרפואי שערי
צדק .בנוסף הוגשה כבר בקשת המשך למחקר
ל.NCI -

המכונים הגנטיים העוסקים בגנטיקה של מחלות
הסרטן ממשיכים בקיום המחקר המשותף והרב-מרכזי
בנושא הגנטיקה של סרטן השד והשחלה בישראל .את
הקונסורציום מרכזת פרופ' אפרת לוי-להד מהמרכז
הרפואי שערי צדק ,ושותפים בו  12מרכזים רפואיים:
שיבא ,רמב"ם ,רבין-בילינסון ,תל אביב ע"ש סוראסקי,
וולפסון ,קפלן ,סורוקה ,שערי צדק ,יצחק שמיר
(אסף הרופא) ,גליל ,בני ציון והעמק.
במסגרת הקונסורציום נערך מחקר בראשות
פרופ' לוי-להד ופרופ' מארי קלייר-קינג מאוניברסיטת
וושינגטון בסיאטל .במהלך המחקר נבדקו יותר
מ 660-נשים נשאיות של מוטציות בגנים BRCA1/2
בישראל ובארצות הברית .המחקר ,שזכה לפרסום
מדעי בכתב עת יוקרתי ,הראה כי גורמים משפחתיים
עשויים להשפיע באופן משמעותי על הסיכון לסוג
הממאירות הספציפי בנשאיות של המוטציות.
על מנת לאפשר איסוף נתונים אחיד ,הוקם
בחסות האגודה למלחמה בסרטן מסד נתונים
ייעודי (  )databaseממחושב המאפשר מעקב
רציף ואחיד אחר כל הפרמטרים הקליניים והגנטיים
של נשאיות בישראל .המסד הוקם בהשתתפות
פרופ' איתן פרידמן ,פרופ' בלה קאופמן ,פרופ' עוזי בלר,
פרופ' מירי סקלייר-לוי ,פרופ' אפרת לוי-להד
וגב' עינת לוי.
למסד הנתונים הישראלי הוכנסו כבר נתוניהן של
למעלה מ 8,600-נשאים ונשאיות ,מדובר באחד
המאגרים הגדולים בעולם .האגודה תומכת בפעילות
הקונסורציום ,סייעה במימון רכישת תוכנה ומסייעת
במימון תקן למתאמות מחקר המרכזות את הפעילות.
בשנים האחרונות ,בעזרת מסד הנתונים שנצבר

2 .2תוכנית 'הסיכוי שבסיכון' ממשיכה בפעילותה .תוכנית
זו הוקמה בעזרת תרומה של משפחת דמביצר וקרן
 NCFלהעלאת המודעות לנשאות ל.BRCA1/2-
כחלק מהתוכנית ,ניתן למצוא באתר האגודה את
שאלון 'סיפור משפחתי' ,שנועד לסייע בבירור
נטייה תורשתית לסרטן שד ושחלה במשפחה.
בהתאם לתפישה שהתגבשה בתוכנית ׳הסיכוי
שבסיכון׳ בשיתוף פעולה של פרופ' איתן פרידמן
עם בית חולים אוניברסיטאי באורוגוואי בוצעו
 408בדיקות גנטיות לחברי הקהילה היהודית
במונטבידאו .הצעה לשיתוף פעולה דומה יזם
פרופ' פרידמן גם לקהילה היהודית בוורשה בפולין
ולקהילה היהודית בבלו הוריזונטה ברזיל .בהתאם
לתפישה שהתגבשה בתוכנית זו בין פרופ' לוי-להד
לד"ר רינה גיטלר ממקסיקו סיטי ,מקסיקו ,הוקמה
תוכנית לבדיקת סקר של בני הקהילה היהודית
במקסיקו סיטי .במסגרת הפעילות ,האגודה הפיקה
עלונים בנושא חשיבות הבירור הגנטי לסרטן שד
ושחלה תורשתי ,ובנושא חשיבות הבירור הגנטי
עבור גברים לתסמונת סרטן שד ושחלה תורשתית
ומחלות אחרות .את העלונים ניתן למצוא בשפות
עברית ,ערבית ,אנגלית ורוסית.
3 .3ביוזמת פרופ' איתן פרידמן יתחיל מחקר פאזה
ראשונה של ניסיון לבדוק את היעילות של מתן
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נוגדן מונוקלונאלי  - Denosumab -וריכוז הנוגדן
בשחלות לנשים טרם ביצוע כריתת שחלות מקטינת
סיכון .גיוס נשאיות למחקר יתחיל כבר בשנת
 2020והוא חלק ממחקר בינלאומי המשותף
ל.MD Anderson Cancer Center -
4 .4ביוזמת ד"ר שני פאלוך-שמעון ,מנהלת המכון
האונקולוגי ,המרכז הרפואי שערי צדק ,מדינת
ישראל תהיה אחד מהאתרים של המחקר למניעת
סרטן בנשאיות  - BRCA1מחקר  ,BRCA-Pהכולל
חוקרים ממספר אתרים באירופה ובארצות הברית.
המחקר צפוי להתחיל במהלך .2020

שדרוג פרוטוקול ארצי בלוקמיה
לימפטית חריפה בילדים
בישראל כמו בעולם ,שואפים להגיע להחלמה של
כלל הילדים החולים ,ולמצוא לכל ילד את הטיפול
המתאים לו ,על פי סוג הלוקמיה הייחודי לו ודרגת
הסיכון שלו ,כדי לאפשר סיכויי החלמה מרביים.
האגודה ממשיכה לסייע במימון ,באיסוף ובעיבוד
נתונים של ילדים חולים בלוקמיה לימפטית
חריפה ,המטופלים בפרוטוקול ארצי .הפרוטוקול
הארצי הנו זרוע ייחודית של הפרוטוקול הגרמני
 .BFMהעיבודים הסטטיסטיים מבוצעים באמצעות
המחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית ,במימון
האגודה .את הפרוטוקול מרכזים ד"ר שרה אליצור
ופרופ' שי יזרעאלי.
מאז תחילת הפעלת הפרוטוקול ,לפני יותר מ20-
שנה ,ביוזמתה של פרופ' רינה זייצוב ז"ל,
התבטלו ההבדלים בשיעורי ההישרדות של ילדים
חולי לוקמיה שטופלו במרכזים השונים .כך גם
התבטלו ההבדלים בשיעורי ההישרדות של
ילדים יהודים וערבים.
בעשור האחרון פותחו שיטות לאבחון מדויק יותר של
תאי לוקמיה ,המאפשרות להפחית מאינטנסיביות
הטיפול בקבוצת חולים עם סיכון נמוך להישנות
המחלה ולחסוך מהם סיכון של נזקי טיפול ארוכי
טווח ,ובמקביל ,לאתר את קבוצת הילדים החולים
בסיכון גבוה ,שלהם נדרש טיפול אינטנסיבי החיוני
להצלת חייהם .מזה למעלה מעשור ,האגודה למלחמה
בסרטן קיבלה על עצמה לסייע בקידום הנושא עד
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שיעילותו הוכחה .האגודה סייעה בשדרוגו העדכני
של הפרוטוקול הישראלי ומימנה תקני טכנאים
לבדיקות בטכנולוגיות חדשות לאבחון שרידים
מינימליים של המחלה ( Minimal Residual )MRD
 ,Diseaseולקליטת דגימות מח עצם .שדרוג זה
מאפשר להעניק לילדים החולים בישראל את הטיפול
המתקדם והעדכני ביותר .כיום ,הודות להשקעה
משמעותית זו ,הטכניקה התבססה וכלולה בסל
התרופות והטכנולוגיות בישראל.

טיפול בילדים עם רבדומיוסרקומה
וסרקומות אחרות על פי פרוטוקול אירופי
האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים
נוטל משנת  2006חלק פעיל בפרוטוקול האירופי
ברבדומיוסרקומה ,בריכוזה של ד"ר שפרה אש,
מנהלת המערך להמטו-אונקולוגיה ילדים והשתלות
מח עצם בביה"ח לילדים ע"ש רות רפפורט,
המרכז הרפואי רמב"ם ,ויו"ר האיגוד הישראלי
להמטו-אונקולוגיה ילדים.
האגודה למלחמה בסרטן מממנת לנציגים הישראלים
המשתתפים ביישום פרוטוקול זה שתי נסיעות
בשנה להשתתפות בישיבות של האיגוד .השנה
סייעה האגודה בנסיעה נוספת לפתולוג וחצי תקן
מתאמת מחקר לפרויקט זה .במשך שנים סייעה
האגודה במימון חלקי למשרה של טכנאי ,אשר ביצע
את בדיקות הביולוגיה המולקולרית במרכז הרפואי
שניידר ,עבור שאר המרכזים בארץ.

שת"פ עם הרישום הלאומי לסרטן
הפועל במסגרת המרכז הלאומי
לבקרת מחלות של משרד הבריאות
הרישום הלאומי לסרטן הוא גורם חשוב המאפשר
הערכת תוכניות התערבות ותכנון מערך אונקולוגי .מאז
הקמתו בשנות ה ,60-בסיוע האגודה למלחמה בסרטן,
מתקיים שיתוף פעולה פורה בין המרכז הלאומי
לבין האגודה ,ובכל שנה מתווספים חולים חדשים
למאגר חשוב זה.
לבקשת פרופ' תמי שוחט ,מנהלת המרכז
הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות ,מסייעת
האגודה למלחמה בסרטן גם השנה במימון תקן

לבקרת האיכות של הרישום הלאומי לסרטן הלאומי
ולתגבורו.
האגודה למלחמה בסרטן התקינה בעבר מערכות
מחשוב במכונים האונקולוגיים ,במטרה לשפר את
איכות הנתונים ומאגרי רישום הסרטן .נתוני החולים
מהמכונים האונקולוגיים מועברים בכל שנה ליחידה
לרישום סרטן במשרד הבריאות ,בהתאם לפורמט
שהוגדר וגובש על ידי הוועדה לרישום ומעקב של
האגודה .במסגרת הדיווחים השוטפים ,המכונים
נדרשים לדווח את נתוני שלב המחלה בעת האבחון,
וכן מידע ביחס לתאריך פטירת החולים ולסיבת המוות.
רשמות הסרטן משתתפות בפעילויות ההכשרה
השנתיות בנושא הרישום והמידע הרפואי בתחום
מחלות הסרטן.
למימוש הפרויקט ,האגודה מממנת תקני רשמות
סרטן ומעקב ב 16-מרכזים אונקולוגיים ברחבי
הארץ :פוריה ,ברזילי ,רבקה זיו ,גליל מערבי ,העמק,
קפלן ,שערי צדק ,מאיר ,יצחק שמיר (אסף הרופא),
סורוקה ,הדסה עין כרם ,שיבא ,רמב"ם ,תל אביב
ע"ש סוראסקי ,וולפסון והלל יפה.

פרויקט הקמת מאגר מוטציות
ישראלי  -מאמ"י
האגודה למלחמה בסרטן סייעה במימון פיילוט
לפרויקט מאמ"י  -מאגר מוטציות ישראלי.

לאור הצורך באיסוף מידע ולימוד על המתרחש
בישראל בתחום הטיפול המותאם אישית והחשיבות
הרבה לאיסוף המידע הנ"ל ,הוקם מסד נתונים בין
מחלקתי ורב-מרכזי בישראל ,על פי מודל דומה
שהוקם לאחרונה ב - ASCO -האיגוד האמריקאי
לאונקולוגיה.
מסד הנתונים מכיל את נתוני הריצוף הגנומי ,פרטי
הטיפול והתוצאות הקליניות .מאגר הנתונים מסייע
והינו כלי בלמידה והבנת הקשר בין הפרופיל הגנטי
לטיפול המותאם אישית .הכוונה היא שהבנה זו
תקדם ותשפיע מהר ככל הניתן על איכות הטיפול
בחולי הסרטן בישראל ובעולם כולו ,באמצעות למידת
עמיתים ,שיתוף פעולה והפצת מידע.
עבור יישום הפרויקט הוקמה המערכת האוטונומית,
שיודעת לקבל באמצעות דוא"ל תוצאות של בדיקות
גנטיות שונות ,ובאופן עצמאי מכניסה אותן למאגר
נתונים ממוחשב .באמצעות שליחת הדוא"ל ,יודעת
המערכת להזין את הנתונים למאגר המידע.
הפרויקט עתיד לכלול מרכזים רפואיים ורופאים
אשר יהיו מעוניינים להצטרף לפרויקט ,שהנתונים
שיתקבלו בו יהיו שקופים לכל.
את הפרויקט יזמו ומובילים פרופ' תמר פרץ,
מנהלת מכון שרת ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם
וד"ר אלברט גרינשפון ,מכון שרת ,המרכז הרפואי
הדסה עין כרם.
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מתנדבים ואירועים
באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים
מסורים ונמרצים בכ 70-סניפים הפרוסים ברחבי
הארץ .מתנדבי האגודה פועלים ויוזמים במהלך
השנה פעילויות בקהילה המקומית לטובת חולי
הסרטן ,המחלימים ,ובני משפחותיהם ולקידום
מטרות האגודה למלחמה בסרטן .הפעילויות כוללות
כנסים ,ימי עיון ,הרצאות ,דוכני הסברה ,יוזמות
לקידום הבריאות בקהילה ,פרויקטים לתמיכה וסיוע
לחולים ולמחלימים ,גיוס משאבים והפקת מגוון
מופעים ואירועים שהכנסותיהם קודש למאבק
במחלת הסרטן .חלק מאירועים אלה הפכו ברבות
השנים למסורת.
את מחלקת הסניפים של האגודה מנהלת שיר בוטל-צור.

יום הסרטן הבינלאומי
ב 4-בפברואר מצוין בישראל וברחבי העולם יום
הסרטן הבינלאומי .סניפי האגודה ברחבי הארץ יזמו
אירועים ופעילויות לציון המאורע ,שמטרתו לאחד את
העולם סביב קידום המאבק במחלות הסרטן ,בדרך
חיובית ומעוררת השראה .במסגרת האירועים נערכה
פעילות ארצית לתלמידי חטיבת הביניים והתיכונים,
כחלק משיתוף פעולה בין אשכולות הפיס לסניפי
האגודה ,בה המתנדבים חילקו חומרי הסברה לציבור
הרחב והשיבו על שאלות הקהל .מטרת הפעילות
הינה להעלות מודעות בקרב בני הנוער למניעת
סרטן ,באמצעות אימוץ אורח חיים בריא והימנעות
מגורמי סיכון .הפעילות ,המתוכננת להתרחב בשנה
הבאה ,התקיימה בעשר ערים שונות ברחבי הארץ.

מכירה וחלוקת משלוחי מנות
לקראת חג הפורים ,האגודה למלחמה בסרטן מזמינה
ארגונים ,מוסדות ואת הציבור הרחב לרכוש משלוחי
מנות כתרומה למאבק במחלת הסרטן .מתנדבי
הסניפים מסייעים במכירת משלוחי המנות ,ובנוסף,
יוזמים חלוקת משלוחי המנות ,אותם גייסו באמצעות
תרומות ,במחלקות האונקולוגיות ,במטרה לשמח
את החולים בשמחת החג.
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'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
לאורך השנה ,מתנדבים רבים משתתפים במבצע
'עוטפים בחום את חולי הסרטן'  -פרויקט אותו
מקיימת האגודה מדי שנה ,לקראת ימי החורף הקרים,
במטרה לחמם את אלפי חולי הסרטן המתמודדים
עם המחלה והטיפולים .הפרויקט נערך במרכזים
®
רפואיים ,במרכזי התמיכה והפעילות 'חזקים ביחד'
של האגודה ובמעון ע"ש צ'ארלס קלור .במסגרת
המבצע השנתי ,נקרא הציבור הרחב לסרוג פריטי
לבוש ולהעביר אותן כתרומה לחולים.
בד בבד ,מתקיימים במתחמי הסניפים השונים
חוגי סריגה ,בהשתתפות מחלימות ומתנדבות אשר
סורגות כובעים וצעיפי צמר המחולקים לחולים
במחלקות האונקולוגיות.

הרצאות ,ימי עיון וכנסים
לאורך כל ימות השנה ,מתקיימים ברחבי הארץ ימי
עיון ,ירידי קידום בריאות ,כנסים מקצועיים והרצאות
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן .במהלך אירועים
אלו ,מעמידים מתנדבי הסניפים דוכני הסברה ומידע,
משיבים על שאלות ומחלקים לקהל המשתתפים
חומרי הסברה בשפות שונות ,בכל הקשור למחלות
הסרטן ,דרכי המניעה והאבחון המוקדם.
במטרה לרענן את הידע ולהקנות כלים מקצועיים
למתנדבים ,עורכת האגודה מספר ימי עיון מקצועיים
בשנה עבור המתנדבים בסניפים ,בהם מועברות
הרצאות העוסקות בכל תחומי ההתנדבות.

פעילויות ואירועים להעלאת
המודעות למחלת הסרטן
במשך השנה ,מציינת האגודה למלחמה בסרטן חודשים
וימים מיוחדים להעלאת המודעות למחלות הסרטן
השכיחות .מתנדבי הסניפים לוקחים חלק פעיל במהלך
האירועים להעלאת המודעות ,לדוגמה ארגון והפקת
'משט הוורד' שנערך בחודש המודעות למאבק בסרטן
השד ,בהשתתפות חולות ומחלימות ,ויוזמות נוספות.

אירועים בחגים ומועדים
לקראת החגים ,מגיעים מתנדבי האגודה למלחמה
בסרטן לביקורים במחלקות האונקולוגיות בכל
הארץ ,במטרה להעלות חיוך על פניהם של החולים
המאושפזים .החגים והמועדים מצוינים באמצעות
אירועים חגיגיים במתחמי הסניפים ,בהשתתפות
חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם ,במהלכם נערכות
הרמת כוסית ,ברכות ושירים וחלוקת תעודות הוקרה
למתנדבים מצטיינים.

'הקש

בדלת'®

באוקטובר  2019קיימה האגודה למלחמה בסרטן
את מבצע 'הקש בדלת' ®  ,בשיתוף בתי הספר,
תנועות הנוער ,הרשויות המקומיות וארגונים נוספים
המסייעים להתרמה הארצית .במסגרת המבצע,
הנערך השנה בפעם ה 59-במספר ,יצאו עשרות
אלפי תלמידים ומתנדבים לבתי התושבים במטרה
לגייס תרומות למען החולים ונגד המחלה .בסיום
המבצע ,התקיימו אירועים עירוניים לסיכום 'הקש
בדלת' ® בהן חולקו תעודות הצטיינות לתלמידים
שנטלו חלק בעשייה המבורכת.

קופות התרמה
מתנדבי האגודה מעודדים בתי עסק רבים ברחבי
ישראל להציב אצלם קופת התרמה של
האגודה למלחמה בסרטן ,אליהן תורמים הלקוחות
המגיעים לבצע רכישה במקום .מתנדבי האגודה
מקפידים לאסוף ולרוקן את תרומות הציבור מקופות
אלו ,לאורך כל השנה.

פעילויות וערבי התרמה
במשך השנה נערכים ברחבי הארץ אירועי התרמה
למען פעילות האגודה למלחמה בסרטן .האירועים,

המתקיימים ביוזמת מתנדבים ,רשויות מקומיות,
ארגונים ומוסדות שתומכים במטרות האגודה ,כוללים
כיבוד ,דוכני מכירה ,תערוכות ,הופעות מוזיקליות,
הרצאות ,מופעי סטנדאפ ועוד.

תמיכה בחולים
במסגרת פעילות הסניף ,המתנדבים מפנים חולים
לאנשי מקצוע רלוונטיים ,ובנוסף ,תומכים ומסייעים
להצלחת פעילויות ,חוגים וסדנאות הנערכות בסניפים
לאורך השנה.

'חכם

בשמש'®

מדי שנה בחודש יוני ,מצוין בישראל שבוע המודעות
לסרטן העור וגילויו המוקדם .בשבוע זה ,מקימה
האגודה דוכני הסברה בשיתוף המתנדבים ,שמסבירים
לתושבים על חשיבות הבדיקה לגילוי מוקדם .במהלך
החודש ,נערכות פעילויות 'חכם בשמש'® לילדים ובני
נוער ,בליווי חומרי הסברה רלוונטיים ופינות יצירה,
במטרה להעניק להם מידע הכרחי על התנהגות
'חכמה בשמש'® לקראת הקיץ.

מתנדבים במרכזים רפואיים
מתנדבי האגודה מסייעים לחולי סרטן הפונים למרפאה
האונקולוגית ,בכל הקשור להתמודדות עם קשיי
הבירוקרטיה ,המהווים חלק משגרת ההתמודדות
עם המחלה .במסגרת ההתנדבות ,קולט המתנדב
את החולה החדש ומסייע לו בהכוונה ליחידתו .לאורך
התהליך ,המתנדב שומר על קשר עם החולה ומהווה
אוזן קשבת עבורו ועבור משפחתו בשעתם הקשה.
לפרטי קשר של סניפי
האגודה למלחמה בסרטן ברחבי הארץ
ראו עמ' 90
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מבצע 'הקש בדלת'® 2019
מבצע ההתרמה השנתי שאותו מובילים אלפי מתנדבי האגודה המסורים בסניפים ובקהילה ברחבי
הארץ ,מהווה מקור מימון חשוב לפעילויות הרבות של האגודה למלחמה בסרטן.
גם השנה ,יצאו עשרות אלפי בני נוער ,תלמידי בית הספר ,חניכי תנועות הנוער יחד עם מתנדבי
האגודה לפקוד את בתי תושבי ישראל.

טקס פתיחת מבצע 'הקש בדלת'® ה59-
בבית הנשיא
באוקטובר  2019נערך בבית הנשיא
בירושלים האירוע המסורתי לציון פתיחת
שנת הפעילות של האגודה למלחמה
בסרטן ומבצע 'הקש בדלת' ®  ,במעמד
נשיא המדינה ,ראובן ריבלין ,סגן שר
הבריאות ,יעקב ליצמן ,יו"ר האגודה למלחמה
בסרטן ,האונקולוג פרופ' אברהם קוטן,
סגן יו"ר האגודה ,ליאון רקנאטי ,מנכ"ל
האגודה ,משה בר-חיים ,היו"ר היוצא של
האגודה ,פרופ' אליעזר רובינזון ,סגנית
מנהל המערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי ,ד"ר רוית גבע,
ילדים המתמודדים עם מחלת הסרטן ובני
משפחתם ,וכן מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן
מכל רחבי הארץ .הטקס נערך בהנחיית
סגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן,
מירי זיו שסקרה את פעילותה הענפה
של האגודה לצמצום התחלואה והתמותה
מסרטן בישראל ולשיפור איכות החיים של
החולים והמחלימים מהמחלה .בתוכנית
האומנותית הופיע האמן דורון רפאלי,
שהתמודד בעבר עם מחלת הסרטן.
נשיא המדינה ריבלין אמר בטקס" :העבודה
המבורכת והחשובה שעושה האגודה
למלחמה בסרטן היא הגב התומך .האגודה
היא תחנת הכוח האדירה של המתמודדים
והמתמודדות עם מחלת הסרטן ושל המשפחות
שלהם .הפעילות של האגודה למען החולים
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ומשפחותיהם מאפשרת ,ולו לזמן קצר ,להפוך את
החיים בהמתנה ,המתנה לטיפול הבא ,המתנה
לתוצאות הקרובות ,לחיים בזמן הווה .עכשיו לנשום,
עכשיו לנוח ,לנפוש ,לצחוק .לשכוח לרגע את
הדבר הבא שממתינים לו .העכשיו הזה הוא רגע
יקר מפז בתוך המאבק .ואנחנו מודים לכם ,אנשי
ונשות האגודה ,על העבודה הקשה והמקצועית
שלכם למען הרגע הזה .מעבר לסיוע המקצועי,
לתמיכה במחקר ,לפעולות החינוך וההסברה,
אתם נותנים לחולות ולחולים מרחב של תקווה.
זה הרבה מאוד ,זה המון בתהליך ההתמודדות,
ההחלמה והריפוי .הלוואי שתהיה לכולנו שנה של
תקווה ,של כוח ושל בריאות".
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מסיבת עיתונאים לרגל פתיחת מבצע
'הקש בדלת'® ה59-
במסיבת עיתונאים שהתקיימה לקראת
מבצע 'הקש בדלת' ,פרסמה האגודה למלחמה
בסרטן ,בשיתוף משרד הבריאות ,את הנתונים
המעודכנים ביותר על מחלת הסרטן ,לרגל מבצע
ההתרמה 'הקש בדלת' שנערך כעבור שבוע בכל
רחבי הארץ.

האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,השתתפו
האונקולוג פרופ' אברהם קוטן ,יו"ר האגודה
ויו"ר מבצע 'הקש בדלת'  ,2019מירי זיו ,סגנית
יו"ר האגודה ,משה בר-חיים ,מנכ"ל האגודה,
ופרופ' ליטל קינן-בוקר ,מנהלת המרכז לבקרת
מחלות במשרד הבריאות שדיווחה על הנתונים
המעודכנים של הרישום הלאומי לסרטן.

קמפיין חדש לרגל מבצע
'הקש בדלת'®

בטלוויזיה ,בעיתונות ובערוצי הדיגיטל :פייסבוק,
יוטיוב ואינסטגרם ,והופק בהתנדבות בסיוע צוות
נרחב מגיתם  -מנכ"לים משותפים :קרן בכר אמיתי
ויובל ויינגסט; מנהל קריאייטיב ראשי :ערן ניר;
סמנכ''ל קריאייטיב :עדו קריב; צוות קריאייטיב:
שירי בר-לב ,שובל דר ,גילי שחק ובועז חפצדי;
סמנכ"ל לקוחות :אורית שצברג; תקציבאית:
ספיר וייס; מפיק :ערן הראל; סמנכ"ל אסטרטגיה:
גיא ויינגסט; אסטרטגיה :לילי אהרון; מנהלת מחלקת
עיצוב וביצוע :מירב פלד; מנהלת מחלקת דיגיטל:

במסיבת העיתונאים ,שנערכה בבית מטי ,מטה

לרגל מבצע 'הקש בדלת' ,העלתה האגודה למלחמה בסרטן
קמפיין חדש אשר כולל תשדיר שהופק בהתנדבות
על ידי משרד הפרסום גיתם  ,BBDOשהציג שני
נערים ,בן ובת ,שמתרימים למבצע 'הקש בדלת',
דופקים על דלתות ולבסוף נפתחת דלת ממנה מציצה
אישה .המסר המוביל של התשדיר הוא" :כל דלת
שנפתחת מצילה חיים" .לתשדיר מתלווה מודעה
שסיסמתה" :לתת זה באופי שלנו" .הקמפיין עלה
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עידן ג'רבי; סופרוויזרית דיגיטל :תמר רידנר; מדיה:
 ;TMFחברת הפקה :מיאלמה; במאי :עדו קריב;
צלם :בנג'י כהן; בית פוסט :גוטמן סטודיוס; בית
סאונד :סאונד האוס; קריין :קובי מידן.

לראשונה' :הקש בדלת'® באפליקציית

PayBox

מבצע 'הקש בדלת' ® ה 59-הגיע ל- PayBox -
הארנק הדיגיטלי ,בשיתוף פעולה ראשון מסוגו בין
האגודה למלחמה בסרטן לבין אפליקציית איסוף
הכספים הפופולרית.
במסגרת שיתוף הפעולה ,נפתחה בתום המבצע,
האפשרות לתרומה דרך אפליקציית  PayBoxשם
המשתמשים יכלו לתרום בקלות וביעילות למען
המשך פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן.
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ידידי האגודה בחו"ל
ידידי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי העולם  -בארצות
הברית ,גרמניה ,שווייץ ,הולנד ובריטניה  -ממשיכים
בתמיכתם המסורה באגודה למלחמה בסרטן ומקדמים
בהתמדה ובנחישות את המאבק העיקש בסרטן.
אנו מוקירים ומעריכים סיוע זה עד מאוד ,שכן
תרומות מהתפוצות מאפשרות לאגודה לרשום
הישגים משמעותיים בקידום המחקר ,בתמיכה
בחולים ,בפיתוח אמצעי טיפול ,בשיקום ובשיפור
איכות החיים ובקידום המלחמה במחלות הסרטן
בישראל ,בכל החזיתות.

גם השנה :דירוג ארבעה כוכבים
לאגודת הידידים בארצות הברית
אגודת הידידים בארצות הברית גאה בקבלת תואר
"ארבעת הכוכבים" של  ,Charity Navigatorהגוף
העצמאי הגדול ביותר להערכת עמותות בארה"ב,
המנוהל כעמותה ללא מטרות רווח ואינו מקבל פרסום
או תרומות מהעמותות אותן הוא מעריך .אנו גאים
באגודת הידידים ומברכים אותה על קבלת הדירוג
הגבוה ביותר של גוף זה.

ארצות הברית
משחק הגולף השנתי ה11-
בפגישה השנתית של אגודת הידידים בארצות הברית
( )ICA-USAב ,2019-נבחר מחדש מר ברוס קופל
( )Bruce Koppelלכהונה תשיעית כיו"ר הדירקטוריון,
מר פיטר ד' בראון ) )Mr. Peter D. Brownנבחר
שוב לתפקיד גזבר ומזכיר הדירקטוריון ,וחברי
הוועד המנהל הבכירים רוי נ' אפל (,)Roy N. Apple
לקסי אוורסה ( ,)Lexye Aversaארתור א' בנג'מין
( ,)Arthur E. Benjaminדינה פרימן (,)Deena Freeman
פיליס מלמן (  )Phyllis Melmanוסטיבן מלמן
( )Steven Melmanנבחרו גם הם שוב.

עדכון מענקי המחקר במימון ICA-USA
אגודת הידידים בארצות הברית מימנה השנה
מחקרים בנושאים שונים ,בהם אימונותרפיה,
תרופות כימיות ,סרטן שד ,גליובלסטומה ,סרטן
גרון ,סרטן ריאות ,מלנומה ,מיאלומה נפוצה ,סרטן
הלבלב ואוסטאוסרקומה .חברת הוועדה המייעצת,
גב' לינדה ר' קמינוב ,ממשיכה לתמוך באגודה בנדיבות
במימון מענקי מחקר כל שנה ,כמו גם להושיט יד
לתמיכה בפרויקטים רבים נוספים.
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משחק הגולף השנתי ה 11-של אגודת הידידים
בארה"ב נערך בפברואר  2020בBoca Rio Golf -
 Clubשבבוקה רטון .למעלה מ 100-משתתפים
התכנסו לאירוע שכלל טורניר ,ארוחת צהריים ,מכירה
פומבית וארוחת ערב עטורת פרסים.
ד"ר סטיב מלמן ואשתו פיליס ,תושבי סנט אנדריוז ,יחד
עם ננסי ופיטר בראון מפאלם ביץ' ,כיהנו כיו"ר אירוע
הגולף ,שבמסגרתו גויסו קרוב ל 100,000-דולרים.
הספונסרים כללו את Excell Auto Group, G Wealth

 ,Strategiesגולדמן סאקס ( ,)Goldman Sachsקרן
משפחת קרטיס ( )Curtis Family Foundationורבים
אחרים ,ובאירוע נכחו שחקנים מאזור פאלם ביץ'.
המנצחים ברוטו עם  76נקודות היו הווארד הלפרין
( ,)Howard Halpernג'ואי גלסינו (,)Joey Gelsino
גלן מיצ'יאוטה ( )Glen Miciottaוריצ'ארד שטיינברג
( .)Richard Steinbergהמנצחים נטו עם  58נקודות
היו ג'ים אורלינס (  ,)Jim Orleansלס רותנבאום

(  ,)Les Rothenbaumג'ון זאהן ( ,)John Sahn
וקרלוס רומרו ( . )Carlos Romeroהזוכים בתחרות 'הכי
קרוב לדגל' היו ריצ'ארד שטיינברג ()Richard Steinberg
בגברים וג'ואן שיי ( )Joanne Chaeבנשים .הזוכים
בתחרות 'הנסיעה הארוכה ביותר' היו איירה קנט
( )Ira Kentוואל פולנר (.)Val Pollner
הודות לטורניר הגולף נתרם מענק מחקר ,ורון גלטין
( )Ron Gallatinתרם סכום בשווי חצי מחקר מהקרן שלו.

הונג שיי ,ג'ואן שיי והארווי פופל

יו"ר אירוע גולף סטיבן ופיליס מלמן

ארוחת ערב חגיגית עם אורחת הכבוד
איימי רובאך
איימי רובאך ( )Amy Robachמערוץ הטלוויזיה ABC
 ,TV Newsהביאה את ידידי האגודה לידי צחוק ודמעות
בארוחת ערב חגיגית שהתקיימה בBreakers Palm-
 Beachבמארס  .2020באירוע גויסו כ 300,000-דולרים
למחקר המשנה את האופן שבו מדענים מתייחסים

יו"ר אירוע הגולף ננסי ופיטר בראון עם בילי וברני מרקוס

לגנים המנבאים סרטן וכיצד הם קשורים לאבחון
ולטיפול במחלה .הכספים שגויסו ייתרמו לחקר סרטן
השד ,הכבד ,המעי הגס ,לוקמיה ועוד.
רובאך ,שגילתה בבדיקת ממוגרפיה בשידור חי בתוכנית
'בוקר טוב אמריקה' ( )Good Morning Americaכי
חלתה בסרטן השד ,חלקה רגשות ,פחדים ורגעים
אישיים שהביאו את האורחים לידי דמעות ,צחוק
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ותשואות .בדברים שנשאה אמרה" :מחקר הוא בעל
חשיבות עליונה לא רק במציאת ריפוי אלא גם ביכולת
לאפשר לחולים בשלב מתקדם להשיג הפוגה ולנהל
חיים פוריים" .אל איימי התלווה בעלה השחקן אנדרו שו
הידוע בתפקידו בסדרת הטלוויזיה 'מלרוז פלייס' .אנדרו

אליזבת תומפסון ,איימי רובאך ,אדם בראון
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גם נמנה עם מייסדי הרשת החברתית .Café Mom
יושבי הראש של האירוע ,שלכולם קשר ישיר לסרטן
השד ,היו ננסי ופיטר בראון ,דייוויד גסנר ,בת
ומרק גולדברג ,סנדרה וג'רי פיינברג ודייוויד ברודצקי,
עם פאטסי ספרו כיו"ר ראשית.

הרמי דה ווימן מירו ,ארתור בנג'מין ,מארה שיינוק

ג'ואן ודייוויד גסנר

צ'רלס ווילמה מוני

הארייט וברני שביץ

ד"ר ג'ון ודייזי מריי

דייוויד גסנר ,הדי קופל ואנדרו שו

ננסי בראון ,איימי רובאך ,פיטר בראון

רוי ושרון אפל

מענקי נסיעה
הגב' לינדה ר' קמינוב ,תומכת מסורה ונאמנה של
האגודה ,תרמה למימון מענקי נסיעה להשתלמויות
ארוכות בארה"ב מקרן רוזנבלט ( Rosenblatt
 )Foundationללימודים מתקדמים ארוכי-טווח
בארה"ב ,כחלק מתוכנית להכשרת מומחים בתחום
האונקולוגיהThe Claire and E.G. Rosenblatt :
.Oncologist Exchange Program
אלה מענקי נסיעות להשתלמויות ארוכות שהוענקו
לשנים :2021-2020
•ד"ר בן יעקב אלמוג ,מח' כירורגית ג' מרכז רפואי
שיבא ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בכירורגיה
אונקולוגית שתתקיים בניו יורק ,ארה"ב ,בין התאריכים

 ,1.8.2019-30.7.2020מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר
ועמנואל רוזנבלט.
•ד"ר גלזר יאיר ,מח' כירורגית א' מרכז רפואי סורוקה,
עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא רדיולוגיה
פולשנית שתתקיים בטורונטו ,קנדה ,בין התאריכים
.1.7.2019-30.6.2020
•ד"ר נבו יהונתן ,מח' כירורגית ג' מרכז רפואי שיבא,
עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא ניתוחים
אונקולוגיים של מערכת העיכול העליונה ושט-קיבה
ובנוסף מחקר מעבדתי שיתקיים במונטריאול,
קנדה ,בין התאריכים .8/2019-7/2022
•ד"ר סתוי ורד ,מח' המטולוגית מרכז רפואי סורוקה,
עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא השתלות
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מח עצם שתתקיים בטורונטו ,קנדה ,בין התאריכים
.1/2020-1/2022
•ד"ר קליין דורון ,מח' לכירורגיה פלסטית מרכז רפואי
שמיר (אסף הרופא) ,עבור נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא מיקרוכירורגיה משחזרת שתתקיים
בוושינגטון ,ארה"ב בין התאריכים ,1.8.19-31.7.20
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט.

•ה מ ע נ ק ה ש נ י ה ו ע נ ק ב ה צ ט י י נ ו ת י תר ה
לפרופ' מורן בנהר ,הטכניון ,עבור מחקר בנושא:
בקרת אפופטוזיס של תאי סרטן מעי על ידי מימן
גופרתי.

•ד"ר גלעד שרמן ,מח' ילדים ב' בי"ח ספרא תל
השומר ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
זיהומים בילדים מדוכאי חיסון שתתקיים בבוסטון,
ארה"ב ,בין התאריכים  ,1.7.2020-30.6.2022מקרן
רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט.
•ד"ר עודד כהן ,מח' אא"ג ניתוחי ראש-צוואר בי"ח
קפלן ,עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
אונקולוגיה כירורגית של ראש-צוואר וכירורגיה שחזור
של הראש והצוואר שתתקיים באוניברסיטת ייל
בקונטיקט ,ארה"ב בין התאריכים 1.7.19-30.6.2020
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט.
בנוסף ,האגודה קיבלה תרומה מיוחדת לשני מענקי
מחקר מהגברת לינדה ר' קמינוב:
•המענק הראשון הוענק לפרופ' זיו בן-ארי ,המרכז
הרפואי שיבא ,תל השומר ,עבור מחקר בנושא:
ההשפעה הישירה של שינויים בהרכב המיקרוביום
על התפתחות סרטן ראשוני בכבד.

גרמניה
ברלין

אגודת הידידים בברלין ,בהובלת מר מייקל זיידן
(  ,)Michael Zehdenממשיכה להשקיע מאמצים
רבים למען רווחתם של ילדים החולים בסרטן.
האגודה ממשיכה במאמצים להשיג תרומות כדי
להמשיך ולתמוך בפרויקט 'ניצוץ של תקווה'® ,יוזמה
ייחודית במסגרתה מעמידה האגודה לרשות כל ילד
חולה סרטן ,סטודנטים וחונכים מוסמכים המסייעים
לתלמידי בית הספר בהשלמת החומר אותו הם
מחסירים .החונכים מסייעים לילדים להישאר מעודכנים
בחומר הלימוד ובאותה רמה של חבריהם לכיתה על
אף המחלה (למידע נוסף על 'השלמת חומר נלמד'
ראו פרק 'שיקום ורווחה').

מינכן
במשך למעלה מעשור ,ידידי האגודה במינכן ,בהובלתה
של הגברת אניטה קמינסקי ( )Anita Kaminski
המסורה ,רושמים לזכותם הישגים המסייעים בשינוי
חייהם של אנשים המאובחנים עם סרטן.
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פרנקפורט
ידידי האגודה בפרנקפורט ,בראשות יושבת הראש
המסורה ,הגברת אורנה קנוך ( ,)Orna Knoch
ממשיכים להעניק את תמיכתם באמצעות ארגון
אירועים ,המיועדים לסייע לחולי סרטן בישראל.
האגודה ממשיכה לגייס כספים לסיוע בפרויקט 'ניצוץ
של תקווה' ,הפועל למען מאות ילדים והוריהם יחד
עם חונכים שמצטרפים לפרויקט במהלך כל השנה.
(למידע נוסף על 'השלמת חומר נלמד' ראו פרק
'שיקום ורווחה').

פרידה מרות הופמן ז"ל
האגודה למלחמה בסרטן קיבלה בצער רב את
ההודעה בדבר פטירתה של רות הופמן .רות
הייתה חברה נאמנה ומסורה של האגודה ,אישה
נדירה וצנועה שמעולם לא הפסיקה לתמוך
באגודה וראתה בה מטרה חשובה כל חייה .בפן
האישי ,רות נגעה בלבבות רבים ותמיד נזכור
ונוקיר את רוחה הנפלאה והמיוחדת.
מי ייתן ותרומתה הנכבדת ופועלה המבורך יביאו
נחמה למשפחתה ,בידיעה שהיא חיה חיים
נפלאים ועשירים מוקפת באוהביה ומוערכת
על ידי רבים .אנו נישא אותה בליבנו ובהקדשת
שמה בספר עץ החיים של האגודה.
מי ייתן ועוד נשים מדהימות תלכנה בעקבותיה.

בריטניה
אגודת הידידים בלונדון ,בראשות הגברת ורד אהרון
הנמרצת ,ממשיכים להעניק את תמיכתם הבלתי
מסויגת באמצעות ארגון אירועים המיועדים לתמוך
בחולי סרטן בישראל .גזברי האגודה ,מר מרטין פייזנר
ומר מרק טראוב ,מטפלים בתרומה מצוואתה של
גרטרוד לנדי ז"ל .התרומה מיועדת למימון פעילותו
של השירות הפליאטיבי הביתי של האגודה (הוספיס
בית) ,אשר נושא את שמה של המנוחה  -שירות
פליאטיבי ביתי ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן.

הולנד
אגודת הידידים בהולנד ,בראשותו של מר בוב דרייק
(  )Bob Drakeהמסור ,ממשיכה לסייע במאמצים
לממן מענקי מחקר שיעניקו תקווה לחולי סרטן
בישראל ומסביב לעולם.

שוויץ
אגודת הידידים בשוויץ ,בראשותו של
ד"ר רונלד פריד ( )Ronald Friedהמסור ,ממשיכים
בהתמדה במאמציהם לסייע במימון מענקי מחקר
הסרטן של האגודה ,שיעניקו תקווה לחולי סרטן
בישראל וגם ברחבי העולם .במאי  2020קיבלה
האגודה למלחמה בסרטן תרומה נכבדה בעזרתם
של ידידי האגודה בשוויץ למען רווחתם ותמיכתם של
חולי הסרטן בישראל.
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המעון לחולי סרטן
ע"ש סר צ'ארלס קלור
למנוחה ,ארוחות ופעילויות תרבות ותמיכה .צוות
המעון מספק השגחה מקצועית לצד טיפול סיעודי
אונקולוגי מקצועי ומסור ,והשהייה במקום כוללת
גם השתתפות במגוון פעילויות פנאי .בשנת 2019
טופלו במעון  677מטופלים.
לרשות השוהים במעון עומדות שתי עמדות מחשב
עם חיבור לאינטרנט ,המאפשרות להם לשמור על
קשר עם הבית ולהתעדכן בנעשה בארץ ובעולם.
כמו כן ,קיימת במקום ספרייה ,לרווחת המטופלים,
שהולכת וגדלה בזכות תרומות מגורמים חיצוניים
ותרומות של השוהים במעון .הספרייה כוללת ספרים
בעברית ,רוסית ,אנגלית וספרדית .בשנים 2018-
 2019שופצו חדרי המעון ,השירותים ,המקלחות וחדר
התרבות של המעון .בתחילת שנת  2020הסתיים
שיפוץ המטבח המשמש את מטופלי המעון לצד
חדר האוכל .השדרוג נעשה באדיבות קרן קלור.

מעון קלור הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן
בשנת  ,1976הודות לתרומתו הנדיבה של
סר צ'ארלס קלור ז"ל ,ומתוחזק בסיוע קרן קלור.
המעון ממוקם בגבעתיים ,בצמוד ל'בית מטי' ,בית
האגודה ,במבנה מוקף גינה מטופחת ,ומופעל על
ידי האגודה למלחמה בסרטן.
במעון קלור שוהים במהלך השבוע חולי סרטן המתגוררים
בפריפריה אך מטופלים במכונים האונקולוגיים של
המרכזים הרפואיים הגדולים באזור המרכז .המטופלים
המתאכסנים במעון מוסעים בכל בוקר לטיפולים
במרכזים הרפואיים ובחזרה ,וחוזרים לקראת הצהריים
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מדי שנה ,מגיעות למעון אחיות מקורס על בסיסי
באונקולוגיה שעוברות במקום הדרכה על פעילות
מעון קלור.
בעקבות התפרצות הקורונה בחודש מארס ,2020
המעון פעל בהתאם להנחיות משרד הבריאות:
 20מטופלים בלבד במעון ,כל מטופל בחדר משלו,
ההסעה לבתי החולים התבצעה במוניות ,תחילה
מטופל אחד במונית ובהמשך עם הינתן ההקלות
בהיסעים שני מטופלים במונית .חדר האוכל נסגר
והמטופלים קיבלו את הארוחות ,בחמגשיות לחדריהם.
הפעילויות החברתיות שבד"כ מועברות ע"י צוות
מתחלף של מתנדבים הופסקו ,כמו גם ביקורים
של משפחות וחברים.

שירות פליאטיבי ביתי ע"ש
רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל –
הוספיס בית
שירות פליאטיבי ביתי הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן
בשנת  ,1989כשירות הפליאטיבי הביתי הממוסד הראשון
בישראל .מטרת השירות להעניק מענה מיטבי ולאפשר
איכות חיים טובה ככל האפשר ,לחולים שמחלתם
נמצאת בשלב מתקדם ומעוניינים להישאר בבתיהם,
יחד עם משפחתם בסביבתם התומכת .השירות מהווה
גם מקום הדרכה לצוותים רב/בין-מקצועיים בתחום.
השירות פועל ממשרדי שירות טיפול פליאטיבי ביתי
הממוקמים בהוספיס האשפוזי ב'בית פרידמן' ,שהוקם
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן במרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,תל השומר .השירות נותן מענה למטופלים
המתגוררים באזור המרכז (במרחק של עד  30ק"מ
מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר) ,ומתאים גם
לחולים בטיפול אונקולוגי פעיל הסובלים מתסמינים
קשים וזקוקים להקלה בסבלם.
ההפניה לקבלת השירות נעשית על ידי רופאים ,אחיות
ועובדים סוציאליים במרכזים הרפואיים או בקהילה –
המכירים את החולים ואת בני משפחתם – ובתיאום
עם קופות החולים .השירות מופעל בידי צוות בינתחומי,
המיומן בהתמודדות עם בעיות מורכבות הנובעות
מהמחלה עצמה ומהטיפולים בה.
הצוות כולל את המספר הרב ביותר של עובדי המקצוע,
ביחס למסגרות דומות ,המוכרים רשמית כמומחים
בתחום הפליאטיבי .עבודת הצוות הבינתחומי ,נעשית
בהובלת המנהל הרפואי ,ד"ר אלכסנדר ולר ,והאחות
האחראית ,שרי כהן .בצוות גם פועלות שתי עובדות
סוציאליות בתחום הפסיכואונקולוגיה :פדות ביר
ודליה שטרן ,המלוות את החולים ובני המשפחה .יש לציין
את תרומתם החשובה של מתנדבי השירות הפליאטיבי
הביתי ,המלווים את החולים ואת בני משפחותיהם.
באמצעות אגודת הידידים בלונדון בראשותה של ורד אהרון,
ובטיפולם המסור של מרטין פייזנר וג'ונתן מוריס,
גזברי הכבוד של האגודה ,הוקדשה תרומה מכובדת

ונדיבה בצוואתה של גרטרוד לנדי ז"ל לזכרה של
רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל ,לסיוע במימון פעילותו של
שירות טיפול פליאטיבי ביתי של האגודה למלחמה בסרטן,
אשר החל משנת  2015נושא את שמה של המנוחה.
צוות השירות הפליאטיבי ביתי ממשיך בפעילותו
להדרכת אנשי מקצוע בטיפול הפליאטיבי .הצוות
מקיים הדרכות והרצאות בקורסים לאחיות קהילה
העוסקות בטיפול פליאטיבי ומהווה שדה קליני עבור
אחיות הלומדות בקורס על-בסיסי באונקולוגיה .וגם,
קורס לאחיות מומחיות קליניות בסיעוד פליאטיבי.
כמו כן ,צוות העובדות הסוציאליות מכשיר סטודנטים
לעבודה סוציאלית במרכז הלמידה לסטודנטים ,הפועל
במחלקת שיקום ורווחה של האגודה למלחמה בסרטן.
בנוסף ,המשפחות מופנות למרכזי התמיכה "חזקים
ביחד"® של האגודה למלחמה בסרטן ,לקבוצות התמיכה
ולסדנאות השונות הניתנות בהם.
חלק מהצוות משולב בעבודה מחקרית בנושא 'מיניות
בקרב חולים הנמצאים במצב מחלה מתקדם' ,בשיתוף
מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן.
בנוסף ,מקיים הצוות הבינתחומי פרויקט מוסרט
המלווה חולים הנוטים למות ,בשיתוף ליויה כסלו,
האחות הראשית של האגודה.
השירות הפליאטיבי הביתי של האגודה למלחמה בסרטן ממשיך להיות
הגורם המוביל בארץ בתחום זה .מדובר במצוינות המתבטאת ברמת
הטיפול המקצועי בחולי הסרטן ובבני משפחותיהם בביתם ,כמו גם בהדרכת
הגורמים המקצועיים מכל תחומי מקצועות הבריאות ,המעוניינים בהעשרת
הידע בתחום הפליאטיבי.

מתוך הכרה בחשיבות קיומם של שירותים אלו ,האגודה למלחמה בסרטן
ממשיכה לסייע במימון פעילותם של שירותי הוספיס-בית ברחבי הארץ.
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יושבי ראש 'הקש בדלת'

®

להלן רשימת האישים שכיהנו בתפקיד יושב ראש 'הקש בדלת'® מטעם האגודה למלחמה בסרטן בישראל.
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
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רב אלוף (מיל ).חיים לסקוב ז"ל ,מנכ"ל רשות הנמלים
עו"ד גדעון האוזנר ז"ל ,יועץ משפטי לממשלה
דוד בן גוריון ז"ל ,ראש ממשלת ישראל הראשון וחבר כנסת
קדיש לוז ז"ל ,יושב ראש הכנסת
ישראל ברזילי ז"ל ,שר הבריאות
יגאל אלון ז"ל ,שר העבודה
טדי קולק ז"ל ,ראש עיריית ירושלים
דוד הורביץ ז"ל ,נגיד בנק ישראל
פרופ' אלברט סייבין ז"ל ,נשיא מכון ויצמן למדע
ויקטור שם טוב ז"ל ,שר הבריאות
יוסף אלמוגי ז"ל ,שר העבודה
שמעון פרס ז"ל ,ראש הממשלה ונשיא מדינת ישראל לשעבר
אשר ידלין ז"ל ,יו"ר מרכז קופת החולים הכללית
ד"ר יוסף בורג ז"ל ,שר הפנים
מרק מושביץ ז"ל ,נשיא התאחדות התעשיינים
גדעון פת ז״ל ,שר הבינוי והשיכון
ישראל פולק ז"ל ,תעשיין ,בעל מפעלי תשלובת טקסטיל
בנו גיטר ז"ל ,כלכלן ואיש עסקים
משה שניצר ז"ל ,נשיא בורסת היהלומים
דוד חכמי ז"ל ,יו"ר איגוד חברות הביטוח
יקותיאל פדרמן ז"ל ,מלונאי ואיש עסקים
אהרון מאיר ז"ל ,מנכ"ל בנק המזרחי המאוחד
אברהם אגמון ז"ל ,מנכ"ל חברת דלק
מרדכי גור ז"ל ,שר הבריאות
שלמה להט ז"ל ,ראש עיריית תל אביב
ישראל קיסר ז"ל ,מזכ"ל ההסתדרות
דני גילרמן ,נשיא איגוד לשכות המסחר
ליאון רקנאטי ,מנהל חברות באי.די.בי ,סגן יו"ר האגודה
למלחמה בסרטן
אהוד אולמרט ,שר הבריאות וראש ממשלת ישראל לשעבר
שמחה דיניץ ז"ל ,יו"ר הסוכנות היהודית
אלי הורוביץ ז"ל ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות פרמצבטיות
בני גאון ז"ל ,מנכ"ל כור תעשיות
עמנואל גיל ,נשיא אלביט

- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

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 פועלים
קובי אלכסנדר ,יו"ר דירקטוריון והנשיא העולמי של חברת
'קומברס טכנולוגי'
לב לבייב ,יו"ר אפריקה ישראל
יוסי מימן ,נשיא חברת מרחב ויו"ר דירקטוריון ערוץ 10
שרגא בירן ,עורך דין ואיש עסקים
מוזי ורטהיים ז"ל ,יו"ר חב' קוקה קולה ישראל
ישראל מקוב ,מנכ"ל חב' טבע תעשיות פרמצבטיות
אביגדור קפלן ,יו"ר דירקטוריון חב' כלל ביטוח
בני שטינמץ ,איש עסקים
חיים כצמן ,יו"ר חב' הנדל"ן המניב גזית-גלוב
דיוויד פרנקלין ,יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל סוגת תעשיות
בע"מ
אפי רוזנהויז ,נשיא ומנכ"ל חב' שופרסל
הוברט לאוואן ,נשיא קרן רש"י וסגן נשיא ארגון כי"ח העולמי
דוד ויסמן ,יו"ר ונשיא קבוצת 'אלון'
צבי נטע ,יו"ר 'קבוצת מכשירי תנועה'
יהודית יובל רקנאטי ,יו"ר קבוצת גנדיר ,נט"ל ,יזמית ופעילה
חברתית
פרופ' אהרון צ'חנובר ,חתן פרס נובל ונשיא הכבוד של
האגודה למלחמה בסרטן
פרופ' אליעזר רובינזון ,לשעבר יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
ונשיא ארגון הסרטן הבינלאומי
ליאורה עופר ,יו"ר מליסרון
סר רונלד כהן ,מייסד משותף ויו"ר לשעבר של Apax Partners
 Worldwideויו"ר  Social Finance Israelוקרן פורטלנד
( )Portland Trust
פרופ' אברהם קוטן ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,אונקולוג,
רדיותרפיסט
פרופ' אלכסנדר לויצקי ,מדען ,חתן פרס ישראל

עיזבונות והנצחות
האגודה למלחמה בסרטן מוקירה את ידידיה ומתנדביה אשר בעודם בחיים תרמו בצוואתם לאגודה ,ובדרך
זו עוזרים בהמשך פעולותיה  -למען חולי הסרטן ובני משפחותיהם.
•עיזבון בר דב גרצברג לילה ז"ל ,אשדוד
•עיזבון ד"ר גוטמן ז'אן ז"ל ,חיפה
•עיזבון דניאלי עמי ז"ל ,קרית אונו
•עיזבון הלברשטם מרגלית ז"ל ,חיפה
•עיזבון קרני מייקל ז"ל ,אנגליה
•עיזבון רינטל עדנה ז"ל ,כפר סבא

•עיזבון
•עיזבון
•עיזבון
•עיזבון
•עיזבון

ג'יקובס ג'ון יונה ז"ל ,ירושלים
כוכב תמר ז"ל ,ירושלים
מדמון מזל ז"ל ,חדרה
מיכאלי מרגה ז"ל ,תל אביב
סטרואסקו רוזה ז"ל ,חיפה

הנצחות
ניתן להנציח אדם באמצעות תרומה לאגודה למלחמה בסרטן על ידי אזכור שמו על הלוח המהודר המוצב
בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור במטה האגודה בגבעתיים ,או על ידי הצבת לוח הנצחה במרכזים
הרפואיים ברחבי הארץ .מתרומה מיועדת לא נלקחת תקורה כלשהי.
למידע נוסף ניתן לפנות לדפנה דריהם ,רכזת עיזבונות והנצחות :טל׳  ,03-5721677פקס,03-5719578 :
דואר אלקטרוניDafnad@cancer.org.il :

לוח ההנצחה בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים
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רשימת חברי ועדות - 2020
האגודה למלחמה בסרטן
חבר חדש מסומן ב*-

חבר שמסיים את תפקידו מסומן ב**-

ועד מנהל
פרופ' א .צ'חנובר נשיא כבוד ,חתן פרס נובל
יו"ר ,אונקולוג ,רדיותרפיסט
פרופ' א .קוטן
יו"ר לשעבר ,אונקולוג
פרופ' א .רובינזון
ס .יו"ר ,איש ציבור
מר ל .רקנאטי
ס .יו"ר ,סוציולוגית של הרפואה ,מנכ"ל לשעבר
גב' מ .זיו
פרופ' מ .בן הרוש* אונקולוגית ,המטו-אונקולוגית ילדים
מדען ,חתן פרס ישראל ,יו"ר ועדת המחקר
פרופ' י .ירדן *
לשעבר
מדען ,חתן פרס ישראל
פרופ' א.לויצקי**
איש ציבור
עו"ד מ .מטלון
פרופ' מ .מיטלמן פנימאי ,המטולוג
איש ציבור
מר צ .נטע
כירורג  -אונקולוג
פרופ' י .קלאוזנר
מדענית
פרופ' ב .רגר

מועצה מייעצת
פרופ' א .צ'חנובר
פרופ' א .קוטן
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
גב' מ .זיו
גב' ר .שטרית
פרופ' ר .אפלבוים
ד"ר י .בלשר
פרופ' מ .בן-הרוש
פרופ' ד .בן-יהודה
פרופ' ר .ברגר
ד"ר מ .ברהום
פרופ' ב .ברנר
פרופ' מ .גוטמן
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נשיא כבוד ,חתן פרס נובל
יו"ר ,אונקולוג ,רדיותרפיסט
יו"ר לשעבר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,איש ציבור
ס .יו"ר ,סוציולוגית של הרפואה,
מנכ"ל לשעבר
אשת ציבור
אונקולוג
יו"ר הר"י לשעבר
המטו-אונקולוגית ילדים ,הקריה הרפואית רמב"ם
דיקאן הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה
העברית,המטולוגית ,המרכז הרפואי הדסה
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
מנהל המרכז הרפואי לגליל
אונקולוג ,דוידוף  -המרכז הרפואי רבין
כירורג ,המרכז הרפואי שיבא

ד"ר מ .דור
פרופ' ע .וולף
פרופ' י .ויץ
פרופ' ג .זידאן
פרופ' א .זליגסון
ד"ר ס .זרקא
פרופ' ח .טבנקין
פרופ' י .יצחק
פרופ' י .ירדן
פרופ' א .ישראלי
פרופ' י .כהן
פרופ' ש .לביא
פרופ' א .לובין
פרופ' א .לויצקי
פרופ' ש .ללצ'וק
פרופ' מ .מיטלמן
מר צ .נטע
פרופ' ש .סלוין
פרופ' י .סקורניק
פרופ' א .עזיזי
פרופ' מ .ענבר
פרופ' ר .קטן
פרופ' י .קלאוזנר
פרופ' ב.רגר
פרופ' ו .רוטר
פרופ' ג .רכבי
ד"ר מ .רימון
מר מ .שטרית
פרופ' י .שיינפלד
ד"ר מ .שטיינר
פרופ' מ .שלזינגר

יועץ רפואי ראשי ,משרד הבריאות
אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
מדען
אונקולוג ,המרכז הרפואי זיו
המטולוג
מנהל המרכז הרפואי זיו
רופאת משפחה
רדיולוג
מדען ,מכון ויצמן ,חתן פרס ישראל ,יו"ר ועדת
המחקר לשעבר
המדען הראשי של משרד הבריאות
אונקולוג
מדענית
רפואה גרעינית
מדען
כירורג
פנימאי ,המטולוג
איש ציבור
המטולוג
כירורג
דרמטולוגית
אונקולוג
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא ,המרכז הרפואי
שערי-צדק
כירורג ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
אונקולוגית ,מדענית
מדענית
המטולוג ,המרכז הרפואי שיבא
כירורג ,המרכז הרפואי המשפחה הקדושה
ח"כ ושר לשעבר
פנימאי ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,מרפאת לין
מדען

פרופ' ש .שניבאום
פרופ' מ .שני
ד"ר י .אלקלעי
פרופ' ג .רנרט

יו"ר החברה הישראלית למחלות שד לשעבר,
כירורג
מומחה מדיניות בריאות ,גרטנר
יועץ האגודה לגילוי מוקדם סרטן העור ,דרמטולוג
חבר ויועץ האגודה לאפידמיולוגיה ובקרת
סרטן ,אפידמיולוג

חבר נאמנים
פרופ' א .צ'חנובר
פרופ' א .קוטן
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
גב' מ .זיו*
מר ד .אגמון
השופט ס .אדלר
פרופ' ר .אורדע
פרופ' י .אורגלר
מר א .אזרזר
גב' י .אלון
פרופ' א .אמבון
גב' י .אפרון
פרופ' ר .אפלבוים
גב' ש .אקרשטיין
פרופ' ר .ביאר
מר ש .בירן
ד"ר י .בלשר
פרופ' ג .בן ארי
פרופ' מ .בן-הרוש
פרופ' ד .בן-יהודה
מר ר .בן-שאול
פרופ' ח .בן-שחר
ד"ר ש .בציא
פרופ' ר .בר
פרופ' ר .ברגר
ד"ר מ .ברהום
פרופ' ב .ברנר
ד"ר י .ברלוביץ
גב' ע .בר-שלום

נשיא כבוד ,חתן פרס נובל
יו"ר ,אונקולוג ,רדיותרפיסט
יו"ר לשעבר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,איש ציבור
ס .יו"ר ,סוציולוגית של הרפואה ,מנכ"ל לשעבר
איש ציבור
נשיא בית הדין הארצי לעבודה לשעבר
יו"ר החברה למחלות שד לשעבר
יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר
יו"ר סניף דימונה
יו"ר סניף חולון
מנהל המרכז הרפואי זיו לשעבר
אשת עסקים
אונקולוג
אשת עסקים
מנהל הקריה הרפואית רמב"ם ,לשעבר
עו"ד
יו"ר הר"י לשעבר
כירורג
מנהלת ביה"ח לילדים והמטו-אונקולוגית ילדים
לשעבר ,הקריה הרפואית רמב"ם
דיקאן הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה
העברית ,המטולוגית ,המרכז הרפואי הדסה
מנהל חברות
איש ציבור
איש עסקים
רפואה פנימית ,טכניון
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
מנהל המרכז הרפואי לגליל
אונקולוג ,דוידוף  -המרכז הרפואי רבין
מנהל המרכז הרפואי וולפסון ,לשעבר
אשת ציבור

איש עסקים
מר מ .גאון
כירורג ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' מ .גוטמן
איש עסקים
מר ע .גיל
מנהל המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
פרופ' ר .גמזו
מנהל בית הספר לבריאות הציבור ,אוני' חיפה
פרופ' מ .גרין
איש ציבור
מר ב .דותן
יועץ רפואי ראשי ,משרד הבריאות
ד"ר מ .דור
שחקן
מר א .דר
כירורג ,המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)
פרופ' א .הלוי
מנהל המרכז הרפואי רבין ,לשעבר
ד"ר ע .הלפרן
אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
פרופ' ע .וולף
איש ציבור
מר ד .ויינשל
מדען
פרופ' י .ויץ
אונקולוג ,המרכז הרפואי זיו
פרופ' ג' .זידאן
המטולוג ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' א .זליגסון
מנהל המרכז הרפואי זיו
ד"ר ס.זרקא
אונקולוג
פרופ' ס .חייצ'וק
גב' נ .חילו -מונייר יו"ר ועדות תכנון טיפול בילד ומשפחתו
רופאת משפחה
פרופ' ח .טבנקין
רופא משפחה
פרופ' י .יודפת
מדען ,מכון ויצמן ,חתן פרס ישראל ,יו"ר
פרופ' י .ירדן
ועדת המחקר לשעבר
המדען הראשי
פרופ' א .ישראלי
אונקולוג
פרופ' י .כהן
השופט מר א .כרמי איש ציבור
מדענית
פרופ' ש .לביא
מדען
פרופ' א.לויצקי
כירורג
פרופ' ש .ללצ'וק
איש ציבור
מר ד .לויתן
מנכ"ל בנק לאומי לשעבר
גב' ג .מאור
איש ציבור
ד"ר מ .מודעי
פרופ' ש .מור יוסף מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה
איש ציבור
עו"ד מ .מטלון
פרופ' מ .מיטלמן פנימאי ,המטולוג
יו"ר ועדת הלסינקי לשעבר ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' ז' .מישל
איש ציבור
מר י .מקוב
אשת ציבור
גב' ל .מרידור
פרופ' ע.מרימסקי אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
איש ציבור
מר ש .נחמה
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איש ציבור
מר צ .נטע
אונקולוג
פרופ' א .סולקס
כירורג
פרופ' י .סקורניק
אונקולוג
פרופ' א .סלע
איש ציבור
מר ע .ספיר
אשת ציבור
גב' ע .סרוג'י
נשיאת כבוד סניף חיפה
גב' ר .סקר
דרמטולוגית
פרופ' א .עזיזי
אונקולוג
פרופ' מ .ענבר
איש ציבור
מר ע .ערן
איש ציבור
ד"ר י .פטרבורג
גינקו-אונקולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
פרופ' ב .פיורה
מנכ"ל גאון אחזקות לשעבר
מר ש .פרמינגר
מנהל המרכז הרפואי פוריה לשעבר
ד"ר י .פרבשטיין
כירורג
פרופ' ב .פרוינד
שר המדע והטכנולוגיה לשעבר
מר י .פרי
אונקולוגית ,מרכז רפואי הדסה
פרופ' ת .פרץ
ד"ר ד .צ'רניחובסקי כלכלן רפואי
אונקולוגית
פרופ' ב .קאופמן
מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה לשעבר
פרופ' א .קוקיה
אונקולוג
פרופ' ר .קטן
שחקנית
גב' ל .קניג
מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה לשעבר
מר א .קפלן
כירורג
פרופ' י .קלאוזנר
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מנהל רפואי ,המרכז הרפואי מעייני הישועה
פרופ' מ .רביד
גב' ד .רבין-פילוסוף אשת ציבור
מדענית
פרופ' ב .רגר
המטולוג
פרופ' י .רואו
עו"ד ,אשת ציבור
עו"ד ת .רווה
מנהל הקריה הרפואית רמב"ם לשעבר
פרופ' מ .רווח
מדענית
פרופ' ו .רוטר
כירורג-שד ,המרכז הרפואי המשפחה הקדושה
ד"ר מ .רימון
המטולוג
פרופ' ג .רכבי
אפידמיולוג ,המרכז הרפואי כרמל
פרופ' ג .רנרט
פנימאי ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' י .שינפלד
פרופ' פ .שוורצמן רפואת המשפחה בבאר שבע
אונקולוגית ,מרפאת לין
ד"ר מ .שטיינר
ח"כ ,שר לשעבר
מר מ .שטרית
אשת ציבור
גב' ר .שטרית
אשת ציבור
גב' ד .שטרן
יו"ר מועצת המנהלים ,אסותא מרכזים רפואיים
פרופ' י.שמר
פרופ' מ .שלזינגר מדען
יו"ר סניף ירושלים
עו"ד א .שמחה
מכון גרטנר
פרופ' מ .שני
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ע .שני
פרופ' ש .שניבאום כירורג ,יו"ר החברה הישראלית למחלות שד לשעבר

חבר ועדה
משנת

ועדה למניעה וגילוי מוקדם

חבר ועדה
משנת

ועדה לרישום ומעקב

פרופ' ל .קינן-בוקר מנהלת המרכז לבקרת מחלות,
משרד הבריאות

יו"ר-
2010

ד"ר ב .סילברמן

מנהלת הרישום הלאומי לסרטן

יו"ר -
2014

אונקולוג ,המרכז הרפואי וולפסון

2017

פרופ' ד .גפן

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה

2019

2016

פרופ' ל .קינן-בוקר מנהלת המרכז לבקרת מחלות,
משרד הבריאות

2014

מנהלת תפעול מערך אונקולוגי,
הקריה הרפואית רמב"ם

2014

ד"ר ר .ברנר

ד"ר א .אבו-חאטום קולון ורקטום ,המרכז הרפואי העמק
פרופ' נ .דוידוביץ

ניהול מערכות בריאות ,אוניברסיטת בן גוריון 2019

ד"ר יוסי ולפיש

רופא משפחה ,שירותי בריאות כללית

2019

פרופ' ע .לביא**

גניקואונקולוג ,המרכז הרפואי כרמל

2010

ד"ר ר.ליבוביץ-עמית אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שמיר
פרופ' ז .לוי

גסטרואנטרולוגיה ,המרכז רפואי רבין

א .קרן

2017

ועדת מחקר

2017

פרופ' א .פיקרסקי קלינאי ,מדען ,המרכז הרפואי הדסה

יו"ר -
2013

פרופ' ד .מרגל

אורו-אונקו' ,דוידוף  -המרכז הרפואי רבין 2014

ד"ר ת .סלע**

דימות שד ,המרכז הרפואי הדסה

2010

פרופ' א .נביה*

מדען ,מוסד הטכניון

פרופ' ג .עמיאל

אורולוג ,הקריה הרפואית רמב"ם

2017

ד"ר ע .אלון

משרד הבריאות ,לשכת המדען הראשי 2018

ד"ר ח .ריאד

כירורגיה המרכז הרפואי כרמל

2013

ד"ר מ .אלקבץ

פרופ' ג .רנרט

אפידמיולוג ,המרכז הרפואי כרמל,
יועץ האגודה לגילוי מוקדם

פרופ' ש .שניבאום כירורג ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי

2014

מדען ,אוניברסיטת בן גוריון

2021
2019

פרופ' ע .בן ברוך** חוקרת סרטן ,אוניברסיטת תל אביב

2013

פרופ' מ .גולדברג** מדענית ,האוניברסיטה העברית

2016

פרופ' א .דן

המטולוג ,הקריה הרפואית רמב"ם

2015

פרופ' ש .יזרעאלי

המטו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז
הרפואי שניידר

2016

גב' מ .זיו

ס.יו"ר ,סוציולוגית של הרפואה,
מנכ"ל לשעבר

יו"ר -
2019

פרופ' ס .כהן

מדעי החיים ,אוניברסיטת בר אילן

2016

ד"ר א .לבנון

מדען ,אוניברסיטת בר אילן

2016

ד"ר א .גרובשטיין

דימות השד ,המרכז הרפואי רבין

2013

פרופ' מ .לוטם

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2018

ד"ר ד .וייס

ראש אגף סיעוד בקהילה לשעבר,
שירותי בריאות כללית

2010

פרופ' א .סלע

אונקולוגית ,המרכז הרפואי יצחק שמיר 2015

גב' א .מולר

אחות מפקחת אונקולוגיה,
מרכז רפואי שיבא

2017

פרופ' ב .עוזיאלי

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2013

ד"ר ש .פרי

פסיכו-אונקולוגיה ,דוידוף  -המרכז
הרפואי רבין

2013

ד"ר ר .פפר**

אונקולוגיה ,אסותא מרכזים רפואיים

2010

פרופ' ר .קטן

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא,
המרכז הרפואי שערי צדק

2016

ועדה לשירותים רפואיים וסוציאליים

פרופ' ר .עקילאן

חוקר סרטן ,האוניברסיטה העברית

פרופ' ר.סצ'י-פאינרו מדענית ,אוניברסיטת תל אביב

פרופ' ס .שטמר** אונקולוגיה ,דוידוף  -המרכז הרפואי רבין 2010

2015
2018

פרופ' א .פלטיאל

המטולוגיה ,בריאות הציבור,
המרכז הרפואי הדסה

2020

פרופ' א .פרידמן

אונקוגנטיקה ,המרכז הרפואי שיבא

2016

פרופ' ב .קאופמן

אונקולוגית ,המרכז הרפואי שיבא
ונציגת ציבור החולים

2007

ד"ר א .רובין

מיקרוביולוגיה ,אימונולוגיה וגנטיקה
אוניברסיטת בן גוריון

2016
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חבר ועדה
משנת

חבר ועדה
משנת

2015

ד"ר ר .שטראוסמן מדען ,מכון ויצמן

תת-ועדת מחקר לנושאים פסיכו-אונקולוגיים
2019
 -יו"ר

פרופ' ג .גולדצוויג

מדעי ההתנהגות ,המכללה
האקדמית ת"א-יפו

גב' ש .אלון**

פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר 2017

ד"ר מ .בראון*

פסיכואונקולוגית ,מרכז רפואי שערי צדק 2021

ד"ר ו .דילבר**

2015

סיעוד אונקולוגי ,אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר ס .חורי מחול* עבודה סוציאלית ,קריה רפואית רמב"ם 2021
ד"ר תקוה מירון*

מר א .פרדו

המרכז לאיכות הסביבה

1998

ד"ר א .פריאל

מדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן-גוריון

2004

פרופ' ל .קינן-בוקר מנהלת המרכז לבקרת מחלות,
משרד הבריאות

2013

ד"ר א .נחשוני
ד"ר א .רוזנגרטן

אונקולוגית ,המרכז הרפואי שערי-צדק 2015

ועדה מייעצת למסרטנים סביבתיים
חבר 1998
יו"ר 2014 -

ד"ר א .שטרן

מנהל המרכז להערכות סיכונים,
מכון גרטנר

פרופ' מ .ברחנא

יח' לרישום סרטן במשרד הבריאות,
לשעבר

2003

ד"ר ש .ברנר

יועץ בנושא איכות ובריאות הסביבה

1990

ד"ר ת .ברמן

שירותי בריאות הציבור ,משרד הבריאות 2018

ד"ר ס .גלברג

ראש אגף קרינה ורעש ,המשרד
להגנת הסביבה

2008

פרופ' א .גרוטו

משנה למנכ"ל משרד הבריאות

2008

ד"ר א .וינר

הקריה הרפואית רמב"ם

2004

גב' ל.חאג יחיא

כימיה ותכשירי הדברה ,משרד החקלאות 2017

גב' ד .כהן

משרד הבריאות

1999

פרופ' י .כהן

אונקולוג

2003

מר מ .לויטה

פיזיקאי ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
ראש המרכז לרפואה תעסוקתית,
שירותי בריאות כללית

1995
2002

ד"ר א .מצנר

ראש תחום מדע ,לשכת מדען,
המשרד להגנת הסביבה

2010

ד"ר א .נאמן

מומחה קרינה

1995

ד"ר ש .קנדל

שדות אלקטרו-מגנטיים ,נחל שורק

ד"ר ש .רייכר

מנהל תחום הערכת סיכונים,
משרד הבריאות

2018

ד"ר י .שחם

מומחית למסרטנים ,רופאה ראשית
של שירות עובדי המדינה

1994

פרופ' ט .שלזינגר

פיזיקה גרעינית ,נחל שורק

1987

ועדה להדרכה מקצועית
פרופ' ע .וולף

אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי

יו"ר -
2013

ד"ר ר .ברנר

אונקולוג ,המרכז הרפואי וולפסון

2017

פרופ' ג .בר-סלע

אונקולוג ,מרכז רפואי העמק

2017

ד"ר ה .גולדברג**

אונקולוגית ,אסותא מרכזים רפואיים ,חיפה 2010

פרופ' א .דואק

כירורגית ראש צוואר ,מרפאת לין

פרופ' א .ניסן

כירורג-אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא 2019

2015

ד"ר י .עופרן

המטולוג ,הקריה הרפואית רמב"ם

ד"ר ר .רוזנברג

רפואת המשפחה ,שירותי בריאות כללית 2013

ד"ר ע .שרון

יחידת השד ,מרכז רפואי רבין

2015
2017

ועדת השתלמויות חו"ל וכינוסים
פרופ' ר .ברגר

יו"ר -
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
2013
בריאות השד ,הקריה הרפואית רמב"ם 2013

ד"ר ת .אלוייס

כירורגית שד ,המרכז הרפואי קפלן

2013

ד"ר ש .אש

אונקולוגיה ילדים ,הקריה הרפואית רמב"ם 2017

ד"ר מ .בראון

פסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה 2015

ד"ר ל .אלדור

ד"ר ע .גבר

רפואת משפחה ,המרכז הרפואי רבין

גב' י .דרייר

מנהלת הסיעוד ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2017

פרופ' ט .לוי
82

2010
2002

סיעוד אונקולוגי ,המרכז הרפואי שיבא 2021
פסיכואונקולוג ,בית חולים גהה

פרופ' י .לרמן

ד"ר ל .פושנוי

רופאה ראשית ,משרד התמ"ת

2006

גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי וולפסון

2015
2019

חבר ועדה
משנת

חבר ועדה
משנת

פרופ' א .סולקס

אונקולוגיה

2013

ד"ר ר .וולף

דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי קפלן

פרופ' ע .פישמן

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר

2015

פרופ' א .וינקלר

כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא 2007

ד"ר א .שלמון**

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2010

ועדת ביקורת ומאזן
פרופ' י .אורגלר

יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר

יו"ר -
1993

מר נ .גור

איש ציבור

2001

גב' נ .דרור

מנכ"ל בריטיש אירופה לשעבר

2014

מר ד .לויתן

איש ציבור

2002

מר י .שחק

רו"ח

2005

ועדת השקעות
פרופ' א .עפר

יו"ר אוניברסיטת תל אביב

פרופ' ר .אלדור

המרכז הבינתחומי הרצליה

מר צ .הופמן

כלכלן

יו"ר -
2018
יו"ר -
2000
2009

מר י .טויטש**

אי.בי.אי

2005

מר ע .ספיר

דירקטור בחברות

2000

פרופ' ר .עופר

אוניברסיטת תל אביב

2005

מר ש .פרמינגר

מנכ"ל חברת ERN

2010

2005

פרופ' א .חודק

דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2001

ד"ר ג .טאובר

עור ,המרכז הרפואי רבין

2019

פרופ' מ .לוטם

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2001

ד"ר מ .לנדאו

עור ,המרכז הרפואי וולפסון

2012

ד"ר ד .מימוני

המרכז הרפואי רבין

2006

ד"ר א .מילר

עור ,אסותא מרכזים רפואיים

2019

מגר' א .מרום

ע .בכיר למנהלת אגף הרוקחות,
משרד הבריאות

2004

פרופ' ג .מרקל

מדען ,המרכז הרפואי שיבא

2019

ד"ר נ .נתנזון

דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2005

ד"ר א .סקופ

עור ,המרכז הרפואי שיבא

2012

ד"ר ד .עדאל

דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2009

ד"ר פ .פבלוצקי

דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2004

ד"ר י .פפו

כירורגיה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר

2001

ד"ר י .צילינסקי

פלסטיקה ,המרכז הרפואי שיבא

2001

פרופ' ל .רוזנברג

פלסטיקה ,המרכז הרפואי סורוקה

2002

ד"ר א .רשפון

גילוי מוקדם סרטן העור ,המרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

2014

פרופ' י .שכטר

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2001

ועדות עדכון

ריאות
ד"ר א .אלון

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2009

עתודת מומחים לעדכון חומר הסברה ,למתן הרצאות ,למענה
בתקשורת וכדומה

ד"ר א.און

מכון ריאות ,המרכז הרפואי שיבא

2015

פרופ' א .אלירז

מכון ריאות ,המרכז הרפואי קפלן

2001

ד"ר י .בן-דב

מכון ריאות ,המרכז הרפואי שיבא

2001

ד"ר א .בן-נון

כירורגית חזה ,המרכז הרפואי שיבא

2014

ד"ר ל .בסט

ריאות ,הקריה הרפואית רמב"ם

2001

ד"ר י .בר

יחידת הריאה ,המרכז הרפואי שיבא

2013

פרופ' ר .ברגמן

דרמטולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם

2001

ד"ר מ .גוטפריד

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר

2005

ד"ר ל .גלעד

דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה ע"כ

2007

ד"ר ע .יזהר

כירורגית חזה ,המרכז הרפואי הדסה

2009

ד"ר א .הרמן

כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי וולפסון

2014

ד"ר אירנה לזרב

מומחית ריאות ,המרכז הרפואי סורוקה 2015

עור
2001

ד"ר א .אבינוח

פתולוגיה ,המרכז הרפואי וולפסון

פרופ' א .אינגבר

דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה ע"כ

ד"ר י .אלקלעי

דרמטולוגיה ,מכבי שירותי בריאות

ד"ר א .אמיתי

דרמטואונקולוגיה ,דוידוף-המרכז רפואי רבין 2014

2001
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חבר ועדה
משנת

פרופ' ע .מרימסקי אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי

2008

חבר ועדה
משנת

פרופ' י .ניב

גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי רבין 2001

פרופ' צ .פיירמן

גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי הלל יפה 2001

פרופ' א .פרידמן

אונקו-גנטיקה ,המרכז הרפואי שיבא

2001

ד"ר ב .פרסון

כירורג מעי גס ,המרכז הרפואי כרמל

2014

גב' ר .ציפרשטיין

אחות סטומה ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי

2001

פרופ' נ.פלד

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה

2014

פרופ' ח .קשתן

כירורג ,המרכז הרפואי רבין

2005

ד"ר מ .קרופסקי

מכון ריאות ,המרכז הרפואי שיבא

2003

פרופ' א .ריבקינד

כירורגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2005

פרופ' מ .קרמר

ריאות ,המרכז הרפואי רבין

2001

ד"ר ע .שחם-שמואלי אונקולוגית ,המרכז הרפואי שיבא

ד"ר ר .קרמר

כירורגית חזה ,הקריה הרפואית רמב"ם 2016

פרופ' ח .נחושתן

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2014

ד"ר מ .סאוטה

כירורגית חזה ,המרכז הרפואי רבין

2009

ד"ר א .סיחון

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר 2001

פרופ' ב .סלע

כימיה פתולוגית ,המרכז הרפואי שיבא 2004

2014

פרופ' ס .שטמר

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2014

פרופ' י .שוורץ

ריאות ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי

2014

פרופ' ע .שני

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2006

ד"ר ד .שחם

הדמיה ,המרכז הרפואי הדסה

2001

פרופ' ש .שניבאום כירורגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי

2001

שד

מערכת העיכול
פרופ' ד .אדרקה

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2013

ד"ר ד .אגוזי

כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי קפלן

ד"ר א .אידלביץ

גסטרו ,המרכז הרפואי קפלן

2013

ד"ר ת .אלוייס

כירורגית ,מרכז השד ,המרכז הרפואי קפלן 2006

ד"ר י .אילן

פנימית ,המרכז הרפואי הדסה

2001

ד"ר נ .בן-ברוך

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי קפלן

2001

פרופ' ג .אמיר

פתולוגיה דרכי העיכול ,המרכז הרפואי 2009
הדסה

ד"ר מ .בן דוד

אונקולוגית רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא 2012

פרופ' ר .אפלבוים

אונקולוגיה

2015

פרופ' נ .ארבר

גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי

2005

ד"ר א .בני

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2001

ד"ר ע .בנימינוב

הדמיית מערכת עיכול ,המרכז הרפואי מאיר 2009

פרופ' ב .ברנר

אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

2005

ד"ר ר .גבע

גסטרו ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי

2014

ד"ר ט .גולן

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2014

פרופ' פ .גרייף

כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין

2001

פרופ' א .גרלנק

גסטרו ,המרכז הרפואי העמק

2015

ד"ר א .הוברט

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2001

2017

2012

ד"ר י .ברנע

כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי

פרופ' מ .גוטמן

כירורגיה ,המרכז הרפואי שיבא

ד"ר ה .גולדברג

אונקולוגיה ,אסותא מרכזים רפואיים ,חיפה 2004

2001

פרופ' ד .הרשקו

כירורגיה ,המרכז הרפואי העמק

פרופ' א .וינקלר

כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא 2007

ד"ר א .זוננבליק

2018

אונקולוגיה ,יחידת השד ,המרכז
הרפואי תל אביב

ד"ר נ .זיגלמן-דניאלי אונקולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
פרופ' ר .ירושלמי

2008

2003

אונקולוגית ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2012

גב' ג .כהן

עו"ס ,המרכז הרפואי קפלן

2014

ד"ר ו .כץ

כירורגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
ושירותי בריאות לאומית

2007

ד"ר נ .וולך

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר

2006

ד"ר ע .כרמון

כירורגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק

2012

ד"ר נ .וסרברג

כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין

2015

ד"ר אירנה לזרב

מומחית שד ,המרכז הרפואי סורוקה

2015
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חבר ועדה
משנת

חבר ועדה
משנת

פרופ' א .ניסן

כירורג ,המרכז הרפואי שיבא

2004

פרופ' א .סלע

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר

2001

ד"ר א .עברון

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי קפלן

2001

ד"ר א .פאר

אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם

2015

ד"ר ש.פאלוך

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שערי צדק 2014

פרופ' ד .פודה

אורולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2009

פרופ' מ .פפא

כירורגיה ,אסותא מרכזים רפואיים

2004

פרופ' א .קוטן

יו"ר ,אונקולוג ,רדיותרפיסט

2001

ד"ר ג' .פריד

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2008

ד"ר ד .קייזמן

אורולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר

2013

פרופ' ת .פרץ

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2001

ד"ר א .רוזנבאום

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

פרופ' ב .קאופמן

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2001

פרופ' י .רמון

אורולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

ד"ר א .קדמון

אחות שד ,המרכז הרפואי הדסה

2001

ד"ר מ .קורץ

כירורגיה ,המרכז הרפואי סורוקה

2001

ד"ר ח .קפלן

כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא 2002

2004

נוירו-אונקולוגיה
2008

ד"ר פ .בוקשטיין

נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי

ד"ר ת .קרני

בריאות השד ,המרכז הרפואי
יצחק שמיר

2014

ד"ר ד .בלומנטל

נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי

פרופ' מ .קרנר

פתולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם

2002

ד"ר א .טליאנסקי

נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא 2014

ד"ר ש .ריזל

2008

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2009

ד"ר צ .כהן

נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2015

פרופ' ש .שניבאום כירורג ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי

2014

ד"ר ד .לוין

המטו-אונקולוגיה ילדים,
בית החולים דנה לילדים

2014

פרופ' א .לוסוס

נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה 2014

אורולוגיה
פרופ' ג' .בניאל

אורולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

פרופ' ר .ברגר

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2008

פרופ' א .גז

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי זיו

2002

ד"ר מ .ויגודה

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי הדסה

2009

ד"ר י .חן

אורולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי

2001

פרופ' א .ליבוביץ

אורולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר

2001

פרופ' א .לינדנר

אורולוגיה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר 2001

ד"ר ש .מימון

נוירולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2002

פרופ' ט .סיגל

נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2001

גב' ר .סיט

עבודה סוציאלית ,המרכז הרפואי שיבא

2001

ד"ר ר .פפר

רדיותרפיה ,אסותא מרכזים רפואיים

2002

ד"ר צ .צוק-שינא

נוירו-אונקולוגיה ,הקריה הרפואית
רמב"ם

2001

פרופ' ש .קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי 2001
תל אביב ע"ש סוראסקי
פרופ' צ .רם

נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי

פרופ' צ .רפפורט

נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין

2009

ד"ר מ .שדה

נוירו-פסיכואונקולוגיה,
האגודה למלחמה בסרטן

2002

נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי שיבא

עבודה סוציאלית ,המרכז הרפואי שניידר 2014

גב' א .מורג

סיעוד

2001

פרופ' ח .מצקין

אורולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי

2001

ד"ר א .נוימן

אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם

2001

ד"ר ו.ניימן

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2015

ד"ר ר .שפיגלמן

פרופ' ע .נתיב

אורולוגיה ,המרכז הרפואי בני ציון

2001

גב' מ .שרעבי-דיין

פרופ' צ .סיימון

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא

2014

2001

2001

ילדים
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חבר ועדה
משנת

פרופ' י .יניב
ד"ר ר .אלחסיד
פרופ' מ .בן-הרוש
גב' פ .חוסיין
ד"ר מ .מיכוביץ'
פרופ' ס .פוסטובסקי
פרופ' א .פניג
ד"ר י .קולנדר
פרופ' ש .קונסטנטיני
גב' ע .קליין
פרופ' י .קפלושניק
פרופ' ג .רכבי
פרופ' ע .תורן
ד"ר נ .רמו
ד"ר מ .שדה

המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז
הרפואי שניידר
המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי
המטו-אונקולוגית ילדים ,הקריה
הרפואית רמב"ם
המטו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז
הרפואי הדסה
נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי שניידר לילדים
המטו-אונקולוגית ילדים,
הקריה הרפואית רמב"ם
רדיותרפיה ,דוידוף  -המרכז הרפואי רבין
אורתופדיה אונקולוגית ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי
נוירו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי
פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי
שניידר לילדים
המטו-אונקולוגית ילדים,
המרכז הרפואי סורוקה
חוקר סרטן ,המרכז הרפואי שיבא
המטו-אנקולוגית ילדים,
המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,קופת חולים מאוחדת
נוירו-פסיכואונקולוגיה ילדים,
האגודה למלחמה בסרטן

2001
2009
2001
2014
2001
2014
2009
2014
2001
2015
2002
2001
2004
2002
2001

טיפול פליאטיבי
גב' ש .בן-עמי

סיעוד אונקולוגי ,המרכז הרפואי שיבא 2001

ד"ר א .איזנברג

מרפאת כאב ,הקריה הרפואית רמב"ם 2004

פרופ' ג .בר-סלע
ד"ר פ .ברק

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי העמק
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי ברזילי

ד"ר ש .ויין

שירות פליאטיבי ,דוידוף  -המרכז הרפואי רבין 2009

ד"ר א .ולר

הוספיס בית ,האגודה למלחמה בסרטן 2001

ד"ר י .זינגר

הוספיס בית ,באר-שבע

2002

גב' ל.לוי

אחות ,דוידוף  -המרכז הרפואי רבין

2014

ד"ר ש .פרי

פסיכואונקולוגיה ,דוידוף  -המרכז
הרפואי רבין

2001
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2004
2001

חבר ועדה
משנת

ד"ר א .פלכטר
ד"ר נ .צ'רני
גב' א .מולר
פרופ' ר .קטן
ד"ר א .רוזנגרטן
פרופ' פ .שוורצמן

אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם 2014
שירות פליאטיבי ,המרכז הרפואי שערי צדק 2001
סיעוד אונקולוגי ,המרכז הרפואי שיבא 2014
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא,
המרכז הרפואי שערי צדק
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שערי צדק 2015
רפואת המשפחה ,אוניברסיטת בן-גוריון 2001
גינקואונקולוגיה

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

גינקואונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי
שערי-צדק
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
גינקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
גינקולוג ,המרכז הרפואי מאיר
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
גינקואונקולוג ,המרכז הרפואי כרמל
גינקואונקולוגיה המרכז הרפואי וולפסון,
יו"ר החברה לגינקואונקולוגיה לשעבר
גנטיקה ,המרכז הרפואי שערי-צדק
גינקולוגיה ופריון ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
גינקואונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי העמק
אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

2013
2008
2001
2007
2005
2004
2007
2001
2001
2001
2007
2014
2001
2001
2001
2015
2001

גנטיקה וביומרקרים
ד"ר א .אור-אורטרגר גנטיקה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי

2001

ד"ר ש .ארגוב

פתולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה

2001

ד"ר א .בירק

גנטיקה ,המרכז הרפואי סורוקה

2001

חבר ועדה
משנת

חבר ועדה
משנת

2016

2014
2014
2007
2003

ד"ר ר .ברנשטיין-מולכו אונקולוגיה ,גנטיקה ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי
מעב' אונקולוגית ,המרכז הרפואי הדסה 2001
ד"ר ו .ברק
2001
ד"ר ר .גרשוני-ברוך גנטיקה ,הקריה הרפואית רמב"ם
2004
פרופ' א .לוי-להד גנטיקה ,המרכז הרפואי שערי-צדק
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא 2002
ד"ר א .פידר
2009
פתולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר מ .פיינמסר
2004
גנטיקה ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' א .פרידמן
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא ,שערי צדק 2005
פרופ' ר .קטן
2001
גנטיקה ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר מ .שגיא
2001
גנטיקה
פרופ' מ .שוחט
תרופות
פרופ' ד .אדרקה
פרופ' א .גביזון
ד"ר ד .גולדשטיין
פרופ' ע .וולף
פרופ' נ .חיים
ד"ר ט .טישלר
פרופ' א .ליבנה
פרופ' א .סולקס
פרופ' מ .ענבר
פרופ' ס .שטמר
פרופ' ע .שני

2004
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
2001
אונקולוגיה
אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2017
2014
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם 2001
2001
אונקולוגיה
2001
מיקרוביולוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון
2001
אונקולוגיה
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב 2001
ע"ש סוראסקי
אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2009
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

לימפומה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
ד"ר ע .כהן
המטולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
ד"ר מ .ישורון
המטולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר א .לוי
פרופ' מ .מיטלמן המטולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
המטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' א .נגלר
פרופ' א .נפרסטק המטולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
השתלות ,הקריה הרפואית רמב"ם
ד"ר צ .צוקרמן
המטולוגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק
פרופ' י .רואו
המטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' פ .רענני
פרופ' ע .שפילברג המטולוגיה ,אסותא מרכזים רפואיים

פרופ' ר .אור
פרופ' ע .אביבי
פרופ' ר .אפלבוים
פרופ' ע .באלין
פרופ' ד .בן-יהודה
פרופ' א .דן

המטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
המטולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
אונקולוגיה
המטו-אונקולוגית ילדים,
המרכז הרפואי וולפסון
דיקאן הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה
העברית ,המטולוגית ,המרכז הרפואי הדסה
בנק הדם ,הקריה הרפואית רמב"ם

2001
2001
2001
2014

2014
2001
2007
2001

רדיותרפיה
פרופ' א .קוטן

יו"ר ,אונקולוג ,רדיותרפיסט

2001

ד"ר ר .בר-דרומא

רדיותרפיה ,הקריה הרפואית רמב"ם

2001

פרופ' א .גז

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי זיו

2009

ד"ר מ .ויגודה

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי הדסה

2001

ד"ר ק .לברנקוף

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי סורוקה

2009

פרופ' צ .סיימון

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא

2009

ד"ר ס .פיירמן

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי סורוקה

2001

פרופ' א .פניג

רדיותרפיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2001

ד"ר ר .פפר

רדיותרפיה ,אסותא מרכזים רפואיים

2001

ד"ר ל .צח

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא

2015

פרופ' ב .קורן

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי

2004

המטו-אונקולוגיה
2008
2014

2004

אורתופדיה
ד"ר נ .אוחנה

אורתופדיה ,המרכז הרפואי רבין

פרופ' י .ביקלס

אורותופדיה ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי
אורתופדיה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר 2014

ד"ר ד .כץ
ד"ר ד .לוין

2009
2007

2014

ד"ר ב .ליברמן

גידולי עצם ורקמה רכה,
המרכז הרפואי דנה לילדים
אורתופדיה ,המרכז הרפואי שיבא

2014

ד"ר נ .מאושר

אורתופדיה ,הקריה הרפואית רמב"ם

2002
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חבר ועדה
משנת

אורתופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ד"ר ג .מוזס
ע"ש סוראסקי
פרופ' ע .מרימסקי אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי
אורתופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב
פרופ' מ .סלעי
ע"ש סוראסקי
אורתופדיה ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר ע .פייזר
אורתופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ד"ר י .קולנדר
ע"ש סוראסקי

2002

פרופ' ש .כרמל

2002

גב' ד .לולב

2002

ד"ר א .נחשוני

2009
2014

ד"ר ש .פרי

המרכז הרב-תחומי לחקר הזקנה,
אוניברסיטת בן-גוריון
פסיכואונקולוגיה ,הקריה הרפואית
רמב"ם
פסיכואונקולוגיה ,דוידוף-המרכז
הרפואי רבין
פסיכואונקולוגיה ,דוידוף-המרכז
הרפואי רבין

2002
2014
2014
2002

הדמיה

גידולי ראש-צוואר
2002
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי מאיר
פרופ' ד .אופיר
ראש-צוואר ,הקריה הרפואית רמב"ם 2014
ד"ר ס .בלאן
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי תל אביב 2015
ד"ר א .גוטפלד
ע"ש סוראסקי
2014
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר א .גלוק
2015
ראש-צוואר ,מרפאת לין
פרופ' א .דואק
ראש-צוואר ,הקריה הרפואית רמב"ם 2014
פרופ' ג .זיו
ראש -צוואר ,אסותא מרכזים רפואיים 2015
ד"ר א .חפץ
2005
אוניברסיטת תל אביב
ד"ר א .חפץ
2002
אונקולוגיה
ד"ר ג .מהרשק
2002
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר ה .סלע
2013
פרופ' א .פופוביצר ראש-צוואר ,מכון שרת,
המרכז הרפואי הדסה
2002
פרופ' ר .פיינמסר ראש-צוואר ,המרכז הרפואי רבין
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי תל אביב 2002
פרופ' ד .פליס
ע"ש סוראסקי
שיקום הדיבור ,האגודה למלחמה בסרטן 2001
גב' פ .קורנברוט
שירות ראש-צוואר ,המרכז הרפואי לגליל 2014
ד"ר א .רונן
פסיכו-אונקולוגיה
ד"ר ש .אלון

פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר

פרופ' ל .ביידר

פסיכואונקולוגיה ,אסותא מרכזים רפואיים 2002

ד"ר מ .בראון

פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי שערי צדק 2007

2014

פרופ' ר .יעקובי

החוג לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מ .כהן

החוג לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה 2004
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חבר ועדה
משנת

2002

פרופ' ע .אבן-ספיר רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי
הדמיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
ד"ר א .אנג'ל
הדמיה ,מכון מור מאר
ד"ר י .בר-זיו
הדמיה ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' מ .גומורי
ד"ר א .גורפשטיין הדמיה ,המרכז הרפואי רבין
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר ד .גרושר
הדמיה ,המרכז הרפואי תל אביב
פרופ' מ .גרייף
ע"ש סוראסקי
רפואה גרעינית ,הקריה הרפואית רמב"ם
פרופ' א .ישראל
הדמיה ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר מ .כהן
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר א .משעני
הדמית שד ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר ת .סלע
פרופ' מ .סקלייר-לוי הדמית שד ,המרכז הרפואי שיבא
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר י .קראוס
הדמיה ,מכבי שירותי בריאות
ד"ר מ .רוזין
הדמיה
ד"ר מ .שפירא

2002
2004
2008
2002
2009
2009
2004
2002
2009
2009
2009
2008
2002
2009
2004

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

יו"ר לשעבר
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי ברזילי
רפואת משפחה ,מרכז לין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי העמק
פרמקולוגיה ,המרכז הרפואי העמק
רפואה משלימה ,המרכז הרפואי שיבא
רפואה משלימה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

2002
2009
2014
2004
2008
2002
2006

ד"ר ש .לב-ארי
ד"ר י .מיימון
פרופ' ש .פינטוב
ד"ר מ .פרנקל
פרופ' א .קוטן
פרופ' ר .קטן
ד"ר א .שיף
ד"ר ל .שכטר

חבר ועדה
משנת

חבר ועדה
משנת

2008

2014

מחקרים ברפואה משלימה ,המרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
רפואה משלימה ,המרכז הרפואי שיבא
רפואה משלימה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
רפואה משלימה ,כללית שירותי בריאות
יו"ר ,אונקולוג ,רדיותרפיסט
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא,
המרכז הרפואי שערי-צדק
פנימית ,המרכז הרפואי בני ציון
מכבי טבעי ,מכבי שירותי בריאות

2008
2002
2012
2002
2002
2007
2002

מניעת סרטן
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי
פרופ' נ .ארבר
תל אביב ע"ש סוראסקי
רפואת ספורט ,קופת חולים מאוחדת
ד"ר י .ירום
אפידמיולוגיה ,בריאות הציבור,
פרופ' כ .שלום
אוניברסיטת חיפה
דיאטן ,מכון וינגייט
מר י .להב
בריאות הציבור ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר ח.לוין
פרופ' נ .קונסטנטיני רפואת ספורט ,המרכז הרפואי שערי צדק
פרופ' ל .קינן-בוקר מנהלת המרכז לבקרת מחלות,
משרד הבריאות
רפואת ספורט ותזונה
מר י .קרני
רפואת הקהילה ואפידמיולוגיה,
פרופ' ג .רנרט
המרכז הרפואי כרמל
מנהלת המרכז הארצי לבקרת
פרופ' ת.שוחט
מחלות ,לשעבר
דיאטנית
ד"ר נ .שפירא

2004
2004
2019
2004
2017
2008
2009
2008
2004
2009
2004

אנדוקרינולוגיה
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי כרמל
ד"ר א .בר-און
ד"ר ס .גרוזינסקי אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
ד"ר ח .גולן
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' ד .גרוס
פרופ' צ .דיקשטיין אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי בני ציון
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
ד"ר ת .הורן
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
ד"ר מ .וויס

2014
2008
2014
2008
2005
2005
2005

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
פרופ' ע .וולף
ע"ש סוראסקי
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי זיו
פרופ' ג' .זידאן
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר א .כהן
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
פרופ' י .ליאל
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר ש .מכליס
איזוטופים ,המרכז הרפואי מאיר
ד"ר מ .מלול
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' ב .עוזיאלי
ד"ר א .רובינשטוק אנדוקרינולוג ,המרכז הרפואי לין
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי
פרופ' נ .שטרן
תל אביב ע"ש סוראסקי
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר א .שלמון
ומשרד הבריאות

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2014
2005
2008

יועצים
עו"ד י .חורש
קסלמן & קסלמן
י .בנימיני
ח .ריקה

יועץ משפטי ,ש .הורוביץ ושות'
רואי חשבון
דובר האגודה ויועץ תקשורת
מבקר פנים
יועצים בהתנדבות

יועץ מחשוב
מאיר ניסנסון
מ .כידון ,מ .תאומים ייעוץ ויישום קשרי תקשורת ,פרסום ומדיה BBDO
הנהלה ומנהלי מחלקות
מ .זיו

מנכ"ל עד תאריך 30.6.2019

מ .בר חיים

מנכ"ל מתאריך 1.7.2019

ש .אלבוים

חשבת

ש .בוטל-צור

מנהלת מחלקת סניפים ורמ"ט הקש בדלת

ל .בילר-לב

מנהלת ועדות ופרויקטים

א .דוד

מנהל מחלקת משק

מ .דמארי

מנהלת מחלקת הסברה ,מידע וקידום בריאות

ר .עידן

מנהלת מחלקת משאבי אנוש

נ .פוזן

מנהלת מחלקת שיווק ושיתופי פעולה

ד .מוס-רנדל

אחראי שירות מערכות מידע

עו"ס א .שפירא

מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
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רשימת סניפי
האגודה למלחמה בסרטן
משרד ראשי ומטה האגודה למלחמה בסרטן ,בית מטי  -לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח' רביבים  ,7גבעתיים ,ת.ד , 437 .מיקוד 5310302
טל ,03-5721616 :פקס03-5719578 :
שעות וימי פעילות :א'-ה' 7:30 ,עד 16:00
מטה הסניפים ו"הקש בדלת"

®

מנהלת מחלקת סניפים ומבצע "הקש בדלת"  -גב' שיר בוטל-צור
שעות וימי פעילות :א'-ה  7:30עד 16:00
טל ,03-5721699 :פקס ;03-5732327 :מיילhagite@cancer.org.il :

מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית  -מר פאתן ג'טאס
המרכז לבריאות האישה בבית החולים האיטלקי ,ת.ד  20064נצרת 1615001
שעות וימי פעילות :ב' עד ו'  8:30עד 14:30
טל ,04-6550655 :פקס ;04-6467507 :מיילsabrenb@cancer.org.il :

נייד פאתן ג'טאס050-5366762 :
מנהלת סניפי צפון  -גב' תמר פינקלשטיין-הדר
מתחם האגודה למלחמה בסרטן בחיפה  -מרכז הפעילות והתמיכה ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט בבית
אהרון ואולגה רוזנפלד ,רח' אהרון רוזנפלד  25בת גלים חיפה
שעות וימי פעילות :א'-ה' 8:00-16:00
טל ,04-8511712 :נייד ,050-2099418 :פקס ;153-4-8511712 :מיילtamarf@cancer.org.il :

אילת
מתנדבת  -גב' נורה ביטון ,נייד ,050-4442144 :מתנדבת  -גב' חנה דדון ,נייד050-4343442 :
אבן יהודה  -טל09-8344268 :
אום אל פאחם
המרכז הבריאותי אום אל פאחם ,שכונת אלג'בארין; טל04-6889784 :
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אופקים
יו"ר  -מר רפי בטיטו
רח' הרב קוק ,מקלט מס' 42
שעות וימי פעילות :א' אחה"צ  ;15:00-19:00ג'  10:00-12:00אחה"צ 16:00-19:00
נייד רפי בטיטו052-2965604 :
אשדוד
יו"ר  -מר משה בנאי
רח' ויצמן פינת יצחק הנשיא ,רובע ב'
שעות וימי פעילות :ימים א' ,ד' ,10:00-13:00 :אחה"צ17:00-19:00 :
טל 08-8563863 :פקס ;08-6498650 :נייד משה בנאי050-7813625 :
אשקלון יו"ר  -מר שמעון זיו
נייד052-5590400 :
באר שבע
יו"ר  -מר משה קליינמן ,רכזת  -גב' יעל קוזיול
המחלקה האונקולוגית ,המרכז הרפואי סורוקה ,באר שבע
שעות וימי פעילות :א' עד ה' 8:00-16:00
טל ,08-6271228 :פקסsnif_beer7@cancer.org.il ,08-6286003 :

נייד משה קליינמן052-4709009 :
בית שאן
יו"ר  -גב' רחל דדון ,רכזת  -גב' פנינה לוינס
מועדון לב אל לב ,רח' יעקב מכלוף  ,55בית שאן
שעות וימי פעילות :יום א'  ,16:00-18:00יום ג' 10:00-12:00
טל ,04-6060338 :נייד רחל דדון050-6264485 :
בית שמש
מתנדבת  -גב' שולה אלבליה ,נייד שולה אלבליה054-4629252 :
בת ים
יו"ר  -גב' יהודית מנצור ,נייד ,054-6203660 :מיילsimba1001@walla.co.il :

גבעתיים יו"ר  -גב' דליה סולקין
רח' ויצמן  , 47מיקוד 5337209
טל03-5712699 :
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דימונה
יו"ר  -מר אברהם אזרזר
יציאת אירופה  ,1דימונה ,ת.ד , 429 .ליד קופת חולים ד'
טל ,08-6551658 :מיילica-dimona@cancer.org.il :
שעות וימי פעילות :א' עד ה'  , 9:00-13:30יום ג' 16:00-19:00
הרצליה
יו"ר  -ד"ר פיליפ חלאבין ,מתנדבת  -גב' שוש אידסיס
ז'בוטינסקי  , 3-5הרצליה
נייד פיליפ חלאבין ,052-3896103 :נייד שוש אידסיס052-6032087 :
טל ,09-8953097 :מיילICA-Hertzlia@cancer.org.il :
שעות מענה טלפוני :יום ג' 09:00-10:00
הוד השרון
יו"ר  -גב' אלישע חיה
נייד052-7497744 :
זכרון יעקב
יו"ר  -גב' דבורה פלדש
מרכז קהילתי ,דרך שרה  ,3זכרון יעקב
נייד050-6896767 :
חדרה
יו"ר  -גב' רבקה קרן ,נייד054-2471168 :
מתנ"ס בית אליעזר ,השיזף  7חדרה (בתיאום מראש)
חולון
יו"ר  -גב' יונה אלון
רח' עין יהב  4חולון
טל ,03-5033122 :נייד050-5808080 :
חיפה
מתחם האגודה למלחמה בסרטן ,מרכז הפעילות והתמיכה ׳חזקים ביחד׳® ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט
יו"ר  -מר בני ברנשטוק
בית אהרון ואולגה רוזנפלד ,רחוב אהרון רוזנפלד  , 25בת גלים ,חיפה.
טל ,04-8511715/7 :פקס ,04-8511716 :מיילlioram@cancer.org.il :

שעות וימי פעילות :יום א' עד ה' 8:00-16:00
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טבריה
יו"ר  -גב' דליה קוקוש סלוצקי
לשכת הבריאות המחוזית ,רח' אלחדיף ( 40ת.ד )639 .טבריה
טל ,04-6792579 :נייד050-2819533 :
שעות וימי פעילות (בתאום מראש) :ב' 10:00-12:00
טירת כרמל
יו"ר  -גב' סילבי כהן ,רכזת  -גב' רותי מויאל
אלמוג  ,2טירת הכרמל
נייד סילבי כהן ,052-5273311 :נייד רותי מויאל052-6800908 :
יקנעם עלית
יו"ר  -מר ויקטור מורד ,רכזת  -גב' ורד רוזלס
נייד ויקטור מורד ,052-8744866 :נייד ורד רוזלס052-5413679 :
ירוחם

טל08-6551658 :

ירושלים
מתחם האגודה למלחמה בסרטן
®

מרכז הפעילות והתמיכה ׳חזקים ביחד׳ ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר
משרדי האגודה ע"ש יצחק קוקיא
יו"ר  -עו"ד אתיה שמחה ,רכזת  -גב' רותי בן גיאת
רח' יד חרוצים  ,3תלפיות ירושלים
שעות וימי פעילות :יום א' עד ה' 8:00-16:00
טל ,02-6233599 ,02-6256721 :פקס ,02-6256497 :מייל aguda_jeru@cancer.org.il

כפר יונה
יו"ר  -גב' ישראלה רוזן
נייד ,052-4455005 :מיילisraela@gmail.com.rozen :

כפר סבא
רכזת  -גב' מרים ללוש
רח' זאב גלר 4
טל ,09-7603795 :פקס ,09-7453284 :נייד ,054-4429441 :מיילIca-kfarsaba@cancer.org.il :
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כרמיאל
יו"ר  -גב' אבלין דסה
בניין נעמת חבצלת  1כרמיאל ,טל04-9081491 :
ימי א' ,ג' ,11:00-12.30 :יום ב'( 12:00-13:00 :ברוסית) ,יום ד'( 11:00-12:30 :ברוסית)
נייד אבלין דסה ,054-4611516 :מיילevelyn.dassa6@gmail.com :

מג'אר
רכז  -מר עאטף עבד (אבו בסאם)
כביש ראשי ,בניין מחלקת תברואה ת.ד  419מג'אר ,מיקוד 2012800
טל04-6782442 :
מ.א ,זבולון
מתנדבת :גב' רונית שפטניצקי
נייד052-5812121 :
מגדל העמק
יו"ר  -מר שלום פרץ
רח' חיל האוויר  2מגדל העמק
מרכז טיפוח וחן "להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר" מרכז פאות אזורי
שעות וימי פעילות (בתיאום מראש) :ימים א' ו-ב '
טל ,04-6440254 :נייד054-7911281 :
מעלות-כפר ורדים
יו"ר  -מר רפי ויצמן
נייד052-7633300 :
מצפה רמון  -טל08-6551658 :
נצרת  -טל04-6550655 :
נהריה  -טל04-8511712 :
נוף הגליל
יו"ר  -מר אלכס גדלקין
טל ,04-6478814 :מיילagadalkin@nallit.org.il :
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נתניה
רכזת  -גב' חן אלקיים
רח' רמז  , 13קומה 8
טל 09-8344268 :פקס ,09-8846279 :מיילhen@cancer.org.il :

שעות וימי פעילות :א'-ה' 8:00-16:00
סחנין
רכז  -מר תאופיק חלאילה
שכ' צפונית ת.ד  4057סחנין מיקוד 3081000
נייד054-7602230 :
עכו
יו"ר  -גב' סוניה שקד ,רכזת  -גב' סוזי פרץ
מתנ"ס  -בית קדם רח' פנקס  12עכו
שעות וימי פעילות :ב' ,ד' 16:00-18:30
טל04-9916698 :ף נייד סוניה שקד ,052-2819979 :נייד סוזי פרץ052-8860643 :
עפולה
יו"ר  -גב' חן סדן ,רכזת  -גב' פנינה אלמקייס
מתחם בית פוזנק ,עליית הנוער  ,12גבעת המורה
שעות וימי פעילות (בתיאום מראש) :יום ב' 10:00-12:00
טל ,04-6401545 :נייד חן סדן052-3303728 :
נייד פנינה אלמקייס050-7324075 :
ערד
יו"ר  -ד"ר דני שור ,רכזת  -גב' תרצה גולדמן מרגליות
רח' חן  12/6ת.ד 523 .ערד
טל ,08-9958810 :נייד ד"ר דני שור052-3595925 :
פרדס חנה-כרכור
יו"ר  -גב' אורלי מנג'ם
זכריה  17פרדס חנה
שעות וימי פעילות (בתיאום מראש) :ב'  08:00-12:00ג'  ,17:00-18:00ה' 08:00-12:00
נייד אורלי מנג'ם ,054-5654360 :מיילica_phana@cancer.org.il :
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פתח תקוה
יו"ר  -מר חיים אליהו ,רכז  -מר אריה שילה
לשכת הבריאות ,רח' אחד העם  31קומה ג'טל03-9346196 :
שעות וימי פעילות :א-ה 10:00-12:00
נייד חיים אליהו ,052-3516091 :נייד אריה שילה050-7509060 :
צפת
יו"ר  -גב' שולמית גנון ,רכזת  -גב' שוש אלפנדרי
נייד שולמית גנון052-3738762 :
קדימה-צורן
מתנדבת  -גב' פאני אשר ,נייד052-2216957 :
קריית אונו
מתנדבת -גב' צביה האוז ,נייד054-3050356 :
קריית אתא
יו"ר  -גב' בת שבע יהב ,נייד052-2375804 :
קריית ביאליק
יו"ר  -מר סמי בניסטי ,רכזת  -גב' מירי קלמפנר ,רכזת חוגים  -גב' בקי שני
בית חן ,קרן היסוד  , 66קרית ביאליק
טל ,04-8659269/270 :פקס04-7743217 :
נייד סמי בניסטי ,052-2692752 :נייד מירי קלמפנר ,052-2617140 :נייד בקי שני052-2791933 :
שעות וימי פעילות (בתיאום מראש) :א'-ה' 16:30-18:30
קריית חיים
מתנדבת :גב' יפה פלג ,נייד054-4804634 :
קריית טבעון
יו"ר  -גב' אילנה שמואלי ,נייד050-2849756 :
קריית ים
יו"ר  -גב' ברכה ארז ,נייד052-3901846 :
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קריית מוצקין
יו"ר  -מר מוטי דגן ,רכזת  -גב' אילנה מאור ,רכזת רווחה  -גב' מרגלית מן
מתנ"ס בן גוריון ,שד' בן גוריון 76
טל04-8732161 :
נייד מוטי דגן ,052-4869861 :מיילm.r.dagan123@gmail.com :

קריית שמואל  -טל04-8511715 :
קריית שמונה
רכזת  -גב' שוש רייכנטל
שעות וימי פעילות :יום א' ,17:00-18:00 ,יום ד' 17:00-19:00
טל04-8511712/5 :
ראש העין
יו"ר  -גב' חוה שיקיאר ,רכזת  -גב' גליה מיטל
האירוס  4ראש העין
שעות וימי פעילות (בתיאום מראש) :א-ד אחה"צ
נייד גליה מיטל ,052-4042066 :נייד חוה שיקיאר052-2781324 :
ראשון לציון
יו"ר  -מר מתי רוזנטל
טרכטנברג  18ראשון לציון
טל ,03-9565506 :נייד מתי רוזנטל050-7753093 :
שעות וימי פעילות :יום ב' 10:00-12:00 ,יום ד'  10:00-13:30יום ה' 16:30-19:00
רחובות
יו"ר  -מר מוטי ברק
רח' קרוננברג  1רחובות החדשה (מרכז חוויות שוויץ)
טל , 08-9495806 :נייד :מוטי ברק 052-4238341
רמלה
יו"ר  -גב' חן צרפתי
מתחם הידידות ,אברהם הלל  ,6רמלה
נייד חן צרפתי054-8157815 :
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רמת גן רכזת  -גב' מירי בניטה
נייד054-6542800 :
רמת הגולן
יו"ר  -גב' מיכל נאור ,רכזת  -גב' ורד משעלי
יחידת הבריאות מ.א .גולן
שעות וימי פעילות :בתיאום מראש
נייד מיכל נאור ,050-5341738 :מיילMichalN@megolan.org.il :

רמת השרון
רכזת  -גב' מירה לביא ,מתנדבת  -גב' מורן גדליהו
נייד מירה לביא054-6663774 :
רעננה
יו"ר  -גב' אורה שני ,רכז  -מר ילי קרליך
טל ,09-7745942 :נייד אורה שני052-8656505 :
שערי תקווה
מתנדבת  -גב' ציפי עורקבי
נייד052-2502554 :
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פעילויות האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
למען החולים ונגד המחלה
תמיכה ומימון מחקרים בתחום הסרטן
ייזום והפעלת תוכניות לגילוי מוקדם
מתן שירותים רפואיים בבתי חולים ובקהילה
רכישת ציוד רפואי חדשני ומתוחכם לאבחון מוקדם ולטיפול
סיוע בהקמה ,בהרחבה ובשיפוץ מחלקות לאבחון ,טיפול ,אשפוז ורווחה
הפעלת מגוון תוכניות לשיקום ולרווחת חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם
הפעלת תוכניות הדרכה לצוות המקצועי המטפל בחולי סרטן
הסברה לציבור הרחב לגבי חשיבות המניעה והגילוי המוקדם
קידום זכויות חולים ומחלימים מסרטן ,לשיפור איכות חייהם ולרווחתם

טלמידע

®

שירות מידע טלפוני
1-800-599-995

טלמידע

®

בשפה הרוסית
1-800-34-33-44

טלמידע

®

בשפה הערבית
1-800-36-36-55

סיוע נפשי ראשוני לחולי סרטן
1-800-200-444

משרד ראשי
גבעתיים ,רח‘ רביבים 7
ת.ד ,437 .מיקוד 5310302
טל03-5721616 :
פקס03-5719578 :
מטה הסניפים ו‘הקש בדלת‘
מנהלת מחלקת סניפים
ומבצע ‘הקש בדלת‘®
שיר בוטל-צור
טלפון03-5721699 :
פקס03-5732327 :

®

מעון קלור
גבעתיים ,רח‘ רביבים 7
מיקוד 5310302
טל03-5721623/4/7 :

מחלקת תרומות
גבעתיים ,רח‘ רביבים 7
טל1-800-35-46-46 :

לתרומות1-800-35-46-46 :
ניתן לתרום גם דרך אתר האינטרנט בכתובתwww.cancer.org.il :
*תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס ,על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה.

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

עיצוב :סטודיו בילט

טלתמיכה

®

מחלקת שיקום ורווחה
בית מטי ,לזכרה של
מטילדה רקנאטי
גבעתיים ,רח‘ רביבים 7
טל03-5721678 :

‘ניצוץ של תקווה’
גבעתיים ,רח‘ טייבר 12
מיקוד 5341802
טל03-5732166/7 :
®

