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דבר היו"ר
במהלך השנה החולפת התמודדה החברה הישראלית עם קשיים ביטחוניים ,שהשפיעו
גם על מבצע 'הקש בדלת' של  2015ועל פעילותנו החשובה באגודה למלחמה בסרטן.
עם זאת ,אנו ממשיכים לפעול ללא לאות למען החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם,
ורואים כי מאמצינו נושאים פרי  -אמנם רבים עדיין מתמודדים עם המחלה ,אך הודות
למודעות לאבחון מוקדם ולהתקדמות הטכנולוגית והמדעית ,רבים מהחולים זוכים
בהחלמה .על פי נתוני רישום הסרטן של משרד הבריאות ,מאז שנות ה 50-עלה פי 5
מספר החולים במחלת סרטן ,בגלל גידול באוכלוסייה ושיפור בתוחלת החיים ,לעומת
זאת ,מספר המחלימים עלה פי  - 9כלומר ,יותר ויותר מחלימים ממחלות הסרטן.
פרופ' אהרן צ'חנובר,

כמדי שנה בשנה המשיכה האגודה למלחמה בסרטן לקיים פעילויות תמיכה ורווחה למען
חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם ,במרכזי התמיכה לחולים ולמחלימים 'חזקים ביחד',
ובסניפי האגודה ברחבי הארץ .פעילויות אלה כוללות ימי עיון וכנסים ,קבוצות תמיכה,
סדנאות בנושאים שונים וחוגים מגוונים .האגודה גם העניקה מענקי מחקר לעשרות
רופאים וחוקרים העוסקים בחקר הסרטן ,תמכה בהקמתם ובשדרוגם של מרכזי טיפול
אונקולוגיים ברחבי הארץ וסייעה ברכישת מכשור רפואי חדיש ומתוחכם.

חתן פרס נובל
נשיא כבוד

בשנה האחרונה המשכנו גם בעריכת פעילויות הסברה מקיפות בקרב הציבור הרחב,
במטרה להעלות את המודעות לחשיבות השמירה על אורח חיים בריא וההיענות לתוכניות
הסריקה לגילוי המוקדם .נערכו אלפי הרצאות בבתי הספר ובגני הילדים ,במקומות עבודה
ובמוסדות ציבוריים שונים ,והופצו חומרי הסברה רבים בעברית ,ערבית ורוסית.
פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה

העשייה רבה ומועילה ,אך הדרך עוד ארוכה.
ברצוני להודות לכם ,פעילים ותומכים יקרים בארץ ובתפוצות ,על ידכם המושטת והסיוע
הנדיב שמחזק אותנו במאבקנו נגד המחלה ולמען החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם.
בעזרתכם נוכל להמשיך ולפעול לצמצום התחלואה והתמותה מסרטן בישראל.
בברכה,
פרופ' אליעזר רובינזון
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן בישראל

ליאון רקנאטי,

סגן יו"ר האגודה

4

דין וחשבון

פרסים ותעודות
האגודה למלחמה בסרטן זכתה
במענק בסך  20אלף דולר ,מטעם
פרויקט  - SPARCלסיוע במשאבים
הנדרשים לקהילת חולי הסרטן

'אתגר סרטן שד גרורתי' )(SPARC MBC Challenge
הוא מיזם ראשון מסוגו מטעם ארגון הסרטן הבינלאומי
)  (UICCוחברת התרופות פייזר .מטרתו לעסוק
באתגרים הייחודיים העומדים בפני חולות סרטן שד
גרורתי ברחבי העולם .האגודה למלחמה בסרטן
נמנית עם  20ארגונים מ 18-מדינות בעולם שזכו
במימון .בהסתמך על הניסיון שנצבר באגודה בהקמת
קבוצות תמיכה לחולות סרטן שד גרורתי דוברות
עברית ,ובאמצעות המענק הנדיב של  ,SPARCהאגודה
הרחיבה את הפעילות החשובה הזו גם עבור חולות
סרטן שד גרורתי דוברות ערבית ורוסית.

עו"ס אורית שפירא )מימין( ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן ,וקבוצת הזוכים

תעודת הוקרה
לד"ר אלכסנדר ולר,
המנהל הרפואי של שירות
פליאטיבי-ביתי של
האגודה למלחמה בסרטן

בכנס של הוספיס גליל עליון ע"ש
פרופ' ננסי קרוליין שנערך במאי ,2016
קיבל ד"ר אלכסנדר ולר ,המנהל הרפואי
של שירות פליאטיבי ביתי של האגודה
למלחמה בסרטן ,תעודת הוקרה על
תרומתו המשמעותית בהגשמת חזונה של
פרופ' ננסי קרוליין להקמת ההוספיס,
ועל הליווי המקצועי שהעניק לה לכל
אורך הדרך.
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פריסת תקציב המאבק בסרטן
לשנת ( 2016באלפי שקלים)
שירותים רפואיים וסוציאליים
3,462
רישום ומעקב
1,204
מחקר ופרוטוקולים קליניים
3,864

2.5%
8.1%

7.2%

ארגון מנהל וסניפים
4,594

0.8% 9.6%
1.8%

בינוי וציוד
362
הדרכה מקצועית
855

29.8%
40.2%
הסברה ,הדרכה לציבור
וגילוי מוקדם
14,289

שיקום ורווחה
)כולל הוספיס והוסטל(
19,316

שימושים
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פרוט אלפי ש"ח

פרוט אחוזים

שירותים רפואיים וסוציאליים

3,462

7.2%

רישום ומעקב

1,204

2.5%

מחקר ופרוטוקולים קליניים

3,864

8.1%

שיקום ורווחה )כולל הוספיס והוסטל(

19,316

40.2%

הסברה והדרכה לציבור וגילוי מוקדם

14,289

29.8%

הדרכה מקצועית

855

1.8%

בינוי וציוד

362

0.8%

ארגון מנהל וסניפים

4,594

9.6%

סך הכל שימושים

47,946

100%

דין וחשבון

שירותים רפואיים ופרויקטים
חדשניים לשיפור השירות והטיפול
בחולי סרטן
האגודה למלחמה בסרטן מממנת תקנים לתקופה
של חמש שנים ,תוך התחייבות המרכז האונקולוגי
להמשיך במימון התקן לאחר מכן .בזכות השקעה
זו שודרג כל המערך הרב-מקצועי של הטיפול
הפסיכו-אונקולוגי בחולי סרטן ברחבי הארץ .בין
השאר הוקמה רשת של אחיות אונקולוגיה בקהילה,
אחיות סטומה ,אחיות ועובדות סוציאליות לתיאום
הטיפול בסרטן השד ,וצוותים פסיכו אונקולוגיים
הזוכים גם להכשרה מקצועית מתמשכת ,שאותה
מעניקה להם האגודה למלחמה בסרטן.
שירותי סיעוד – האגודה מממנת תקנים לאחיות
מתאמות שד ותקנים לאחיות לטיפול תומך במרכזים
אלה :המרכז הרפואי גליל מערבי בנהריה ,המרכז
הרפואי פוריה בטבריה ,המרכז הרפואי וולפסון
בחולון ,המרכז הרפואי אסף הרופא בצריפין ,המרכז
הרפואי רמב"ם בחיפה ,הוספיס גליל עליון ושירותי
בריאות כללית.
מתאמות הטיפול בסרטן השד – האגודה ממשיכה
לממן תקנים מיוחדים לאחיות ולעובדות סוציאליות,
הפועלות כמתאמות טיפול בחולות סרטן שד ,בכל שלבי
האבחון ,הטיפול והמעקב .מטרת הפרויקט שיזמה
האגודה היא ללוות את הנשים החולות ,להעניק להן מידע,
תמיכה וסיוע ,ובכך להקל משמעותית את התמודדותן
עם המחלה .שירות זה ניתן כיום במרכזים רבים ברחבי
הארץ .בחלק מהמרכזים השירות כבר נקלט ,והאגודה
ממשיכה בעדכון הצוותים ,הנפגשים במטה האגודה לאורך
השנה .בזכות האגודה נוצרה רשת ארצית של נשות
מקצוע הנמצאות בקשר מתמיד עם חולות סרטן השד.
שירותים פסיכואונקולוגיים – האגודה ממשיכה לממן
תקנים של עובדות סוציאליות במרכזים רפואיים
אלה :המרכז הרפואי לגליל המערבי בנהריה ,המרכז
הרפואי העמק בעפולה ,המרכז הרפואי רמב"ם

בחיפה ,המרכז הרפואי הלל יפה בחדרה ,המרכז
הרפואי וולפסון בחולון ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם
בירושלים ,המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע ,מרכז
התמיכה "בית אידי מעגן" בבאר שבע.
האגודה ממשיכה גם במימון תקנים לפסיכולוגים
במכונים האונקולוגיים במרכזים אלה :המרכז הרפואי
העמק בעפולה ,המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה ,המרכז
הרפואי אסף הרופא בצריפין ,המרכז הרפואי וולפסון
בחולון ,המרכז הרפואי הלל יפה בחדרה ,המרכז
הרפואי פוריה בטבריה.
שירות דיאטניות – שירות הדיאטניות ממשיך לפעול
בסיוע האגודה ,במרכזים רפואיים אלה :המרכז הרפואי
ברזילי באשקלון והמרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע.
השתלת מח עצם – האגודה סייעה במימון כוח האדם
הנדרש לטיפול המורכב של השתלת מח עצם עצמית
והשתלת מח עצם מתורם זר ,בילדים חולי סרטן
במרכז לפדיאטריה אונקולוגית במרכז שניידר לרפואת
ילדים בפתח תקווה .האגודה סייעה במימון הפעלתה
של היחידה מאז הקמתה .סיוע ניתן בתחום זה גם
למחלקות לפדיאטריה אונקולוגית במרכז הרפואי
הדסה עין כרם ובמרכז הרפואי תל אביב.
בנק הדם הטבורי הציבורי הארצי – הוקם בשיתוף
שירותי הדם של מגן דוד אדום ,יחד עם המרכז
הרפואי ע"ש וולפסון וההסתדרות המדיצינית הדסה,
בסיוע תרומה נכבדה של אגודת הידידים של האגודה
למלחמה בסרטן בלונדון בראשות ורד אהרון .השירות
הארצי מופעל באמצעות שירותי הדם של מד"א ,בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן .במסגרת סיוע זה נרכש
מקפיא לשימור דם טבורי לזכרה של נטלי שעיה ז"ל,
וכן ממומן חצי מהתקן של טכנאית המעבדה להפעלת
בנק הדם הטבורי.
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שירותים לטיפול תומך בחולי סרטן בשלבים מתקדמים
של המחלה – האגודה ממשיכה להפעיל את השירות
הפליאטיבי הביתי ע"ש רוזלינד )לנדי( שטרן ז"ל
)הוספיס-הבית( הממוקם בבניין ההוספיס האשפוזי
במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר ,שהוקם
בסיוע האגודה .האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה
גם לתמוך בתוכניות המשלבות טיפול רפואי פליאטיבי
וטיפול סיעודי ופסיכו-חברתי ,הניתנים בהוספיסים
ובשירותי הוספיס-בית ברחבי הארץ ,ונועדו להעניק
טיפול תומך בחולי סרטן בשלבי מחלה מתקדמים.
התוכניות מופעלות גם במרכזים רפואיים ובמרפאות
קהילתיות ברחבי הארץ ,בסיוע האגודה.

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה בפיתוח
ובקידום תוכניות חדשות ופרויקטים
חדשניים לשיפור השירות לחולי סרטן ,תוך
מתן עדיפות לפרויקטים ייחודיים הנוגעים
ישירות לטיפול בחולים ,במחלימים ובבני
משפחותיהם .להלן הפרויקטים שבהם
תומכת האגודה השנה:
•

ליווי ותמיכה למשפחות שילדם נפטר ממחלת
הסרטן ,בשנה הראשונה לאחר מותו – במרכז
הרפואי הדסה עין כרם בירושלים.
טיפול תזונתי במסגרת אשפוז-יום לחולים
אונקולוגיים – במרכז הרפואי הלל יפה בחדרה.

•

התערבות עובדת סוציאלית במרפאה האורו-
אונקולוגית – במרכז הרפואי וולפסון בחולון.

•

מתן שירות פסיכו-סוציאלי אונקו-גריאטרי במכון
האונקו-המטולוגי ובמחלקות האשפוז – במרכז
הרפואי וולפסון בחולון.

•

טיפול פסיכו-אונקולוגי ליחידה הגניקו-אונקולוגית,
במכונים האונקולוגיים וההמטולוגיים – במרכז
הרפואי וולפסון בחולון.

•

סרטן כנקודת מפנה :טיפול פרטני וקבוצות תמיכה
לנשים ערביות המטופלות בכימותרפיה – טיפול
פרטני וקבוצות תמיכה – במרכז הרפואי לין בחיפה.

•

תוכנית התערבות עבור חולים שעוברים ניתוח
מעי גס על רקע גידול סרטני – במרכז הרפואי
מאיר בכפר סבא.

•

8

•

העשרה אינסטרומנטלית :סדנה לשיפור יכולות
קוגנטיביות – בבית אידי מעגן בבאר שבע.

•

מילים יוצרות מציאות :טיפול בהבעה ויצירה
באמנות – בבית אידי מעגן בבאר שבע.

•

לנוע במעגלי החיים :יצירה וציור אינטואיטיבי –
בבית אידי מעגן בבאר שבע.

•

הפעלת קבוצת תמיכה לבני משפחה של חולים
– במרכז הרפואי לגליל המערבי בנהריה.

•

שירות עובדת סוציאלית למרפאת מחלימים –
במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה.

•

טיפול פסיכולוגי ייעודי לאוכלוסייה מבוגרת דוברת
ערבית או רוסית – במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה.

•

שירות אחות למעקב ילדים מחלימים מסרטן –
במרכז הרפואי רמב"ם חיפה.

•

טיפול פסיכו-אונקולוגי פרטני וקבוצתי במרפאת
ראש-צוואר – במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה.

•

פסיכותרפיה קבוצתית לסבים וסבתות שכולים
– במרכז הרפואי שניידר בפתח תקווה.

•

טיפול פסיכולוגי לדוברי ערבית במערך ההמטו-
אונקולוגי – במרכז הרפואי שניידר בפתח תקווה.

•

שירות אחות מתאמת שד מחוזית – בשירותי
בריאות כללית במחוז צפון.

דין וחשבון

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 פסיכוסוציאליים ושירותי סיעוד ייעודיים
בתחום המערך האונקולוגי .השנה תומכת האגודה במימון תקנים במרכזים הרפואיים ובקהילה ,כמפורט להלן:
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

הוספיס גליל עליון :אחות אחראית.
המרכז הרפואי רבקה זיו ,צפת :פקידת רישום
ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי גליל מערבי ,נהריה :אחות מתאמת
טיפול תומך במכון האונקולוגי ובמחלקת אשפוז
אונקולוגי; עובדת סוציאלית מתאמת שד ופקידת
רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי פוריה ,טבריה :פסיכו-אונקולוג
לחולים אונקולוגיים; פקידת רישום ומעקב במכון
האונקולוגי.
המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה :פסיכולוג במרפאת
מחלימים במערך האונקולוגי; פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי; אחות מתאמת אונקולוגיה למחלימים
מסרטן שד ומסרטן המעי הגס במערך האונקולוגי.
המרכז הרפואי העמק ,עפולה :עובדת סוציאלית
לטיפול תומך בחולי סרטן במצב מחלה מתקדם
במחלקות :אונקולוגיה ,המטולוגיה ,פנימיות ונשים;
פסיכולוג רפואי למכון ההמטולוגי ולמחלקה האונקולוגית.
המרכז הרפואי הלל יפה ,חדרה :פסיכולוג ועובדת
סוציאלית לטיפול בחולים ובבני משפחותיהם באשפוז
יום אונקולוגי ,פסיכולוג למטופלות המחלקה הגינקו-
אונקולוגית; פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי מאיר ,כפר סבא :פקידת רישום
ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי רבין-קמפוס בילינסון ,פתח תקווה:
פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי :פקידת
רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי וולפסון ,חולון :אחות מתאמת שד

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

למחלקה האונקולוגית; עו"ס רצף טיפולי במחלקה
לגינקו-אונקולוגיה; אחות מתאמת טיפול תומך פליאטיבי
אונקולוגי עם הרחבה למיון; עובדת סוציאלית ביחידה
הפליאטיבית – למכון ההמטולוגי ביחידת האשפוז,
למכון האונקולוגי ולמחלקת האשפוז.
המרכז הרפואי אסף הרופא ,צריפין :ייעוץ מיני
פסיכולוגי ואחות מתאמת שד במכון האונקולוגי;
פקידת רישום ומעקב במחלקה האונקולוגית.
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר :פקידת
רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי ברזילי ,אשקלון :דיאטנית; פקידת
רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי קפלן ,רחובות :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים :פקידת
רישום ומעקב במכון האונקולוגי; עובדת סוציאלית
מתאמת לשימור פוריות ושירות גינקולוגי לחולי סרטן.
המרכז הרפואי שערי צדק ,ירושלים :רכזת מרפאת
נשאיות  BRCA1ו BRCA2-במרכז לייעוץ ואבחון גנטי;
פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי סורוקה ,באר שבע :עובדת סוציאלית
לשירות סוציאלי לחולים קשישים דוברי רוסית ,פקידת
רישום ומעקב ודיאטנית במכון האונקולוגי.
בית אידי-מעגן ,באר שבע :עובדת סוציאלית.
שירותי בריאות כללית :אחות לטיפול תומך טלפוני
לחולה אונקולוגי – במוקד האחיות הארצי של הקופה.
מכבי שירותי בריאות :אחות אונקולוגית בקהילה
וביחידה לטיפולי בית; אחות אונקולוגית במחלקת
טיפולי בית – 'מצפן'.
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הסברה והדרכה לציבור

פרסומים חדשים

חיי אישות וזוגיות לאישה
הדתית  מדריך לאישה הדתית
שחלתה בסרטן ולבעלה ,אשר
נכתב בשיתוף עם מכון פוע"ה
 פוריות ורפואה על פי ההלכה 
והופק באדיבות חברת .MSD

מדריך לאישה שאובחנה עם
ממצא בשד  חוברת בעברית,
ערבית ורוסית ,הכוללת תרשים
זרימה של תהליך האבחון
והטיפול כאשר מתגלה גוש
בשד .החוברת הופקה באדיבות
חברת רוש.

סרטן שד גרורתי  חוברת
שנכתבה על מנת לסייע
לחולות סרטן שד גרורתי
בהתמודדות המורכבת עם
המחלה .החוברת הופקה
באדיבות חברת פייזר.

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים
רבים בתחומי ההדרכה וההסברה לציבור ,בכל הקשור
למחלות הסרטן ולדרכים להפחתת הסיכון לחלות
בהן .בין היתר ,האגודה מספקת מידע על מניעת
נזקי עישון ,חשיפה מבוקרת לשמש ,אימוץ
אורח חיים בריא ,הימנעות מהשמנה ,הקפדה על
תזונה נכונה וביצוע פעילות גופנית – שהוכחו כולם
כמסייעים בהפחתת הסיכון לחלות בסרטן .במקביל
מקיימת האגודה למלחמה בסרטן מגוון פעילויות
הסברה להעלאת המודעות לאבחונן המוקדם של
מחלות הסרטן השכיחות.
פעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן כוללת
כתיבה ,עדכון והפקה של חומרי הסברה ,המופצים
חינם במאות אלפי עותקים בשנה בעברית ,בערבית
וברוסית ,וכן הפקת מסעות הסברה .לצורך כך נעשה
שימוש מושכל באמצעי התקשורת ,תוך התמקדות
במגזרים מיוחדים באוכלוסייה ובאזורי פריפריה
גיאוגרפית ותרבותית; וארגון אירועים כמו ימי עיון,
סדנאות הדרכה ,הרצאות והכשרות מקצועיות.

פעילויות ההסברה מגוונות ומועברות במסגרות שונות,
בהן בתי ספר ,גני ילדים ,קייטנות קיץ ,מתנ"סים,
מקומות עבודה ,קופות חולים ,בסיסי צה"ל ,סניפי
האגודה למלחמה בסרטן ועוד.
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה 'טלמידע' ®,
מוקד טלפוני מיוחד המאויש במתנדבים מסורים
הנותנים מענה מקצועי בעברית ,בערבית וברוסית.
במסגרת השירות ניתן לקבל מידע בכל הקשור
לדרכי מניעת מחלות הסרטן ,אבחונן המוקדם,
הטיפול ,השיקום וזכויות החולים .כמו כן ,האגודה
למלחמה בסרטן מפעילה מרכז מידע המאויש
במידעניות האמונות על ספרות מקצועית עכשווית
ומקושרות למאגרי מידע עדכניים בארץ ובעולם
)מידע נוסף על פעילות האגודה למלחמה בסרטן
בתחום זה בהמשך הפרק(.
כל הפעילויות והשירותים מוצעים ללא
תשלום  -לציבור הרחב ,לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם.

יום המודעות לסרטן הערמונית
האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות ציינו
ב 15.9.2015-את יום המודעות לסרטן הערמונית .בהודעה
משותפת לעיתונות הציגה פרופ' ליטל קינן-בוקר,
סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד
הבריאות ,נתונים עדכניים על סרטן הערמונית:
• סרטן הערמונית הוא הסרטן הראשון בשכיחותו
בקרב גברים יהודיים ) 21%מכלל המקרים החדשים
בשנת  ,(2012והשני בשכיחותו ,אחרי סרטן ריאה,
בקרב גברים ערביים ) 13%מכלל המקרים החדשים
בשנת .(2012
• בישראל חיים כיום למעלה מ 26,000-אלף גברים
שאובחנו עם סרטן חודרני של הערמונית מאז .1990
• בשנת  2012אובחנו  2,484חולים חדשים עם
סרטן חודרני של הערמונית ו 417-גברים נפטרו
כתוצאה מהמחלה.
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•

•

•

•

בשנים האחרונות מגמת התחלואה נמצאת בירידה
בקרב יהודים ושומרת על יציבות בקרב ערבים.
שיעור ההישרדות מהמחלה לחמש שנים גבוה
מאוד – מעל .90%
עיקר התחלואה מסרטן הערמונית נצפה בבני 65
ומעלה .הגיל הממוצע בעת האבחנה בשנת 2012
היה  69.6שנים.
בהשוואה בינלאומית ישראל נמצאת במקום 11
מבין  21מדינות באירופה מבחינת שיעורי התחלואה,
בעוד ששיעור התמותה בישראל הוא הנמוך ביותר
ביחס לכל המדינות המושוות.

כמו בכל שנה ,בספטמבר  2015קיימה האגודה יום עיון
לחולי סרטן הערמונית ,למחלימים ולבני משפחותיהם
)פרטים נוספים בפרק 'גילוי מוקדם'(.

דין וחשבון

חודש המודעות לסרטן השד –
אוקטובר 2015
האגודה למלחמה בסרטן מציינת זה כ 20-שנה את
אוקטובר כחודש המודעות לסרטן השד .בהודעה
לעיתונות שפרסמה האגודה בשיתוף עם משרד
הבריאות ,הציגה פרופ' ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת
המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות,
נתונים חדשים ומעודכנים על סרטן השד בישראל.
•

•

•

•

•

•

בישראל חיות  21,155נשים שאובחנו כחולות
בסרטן השד בשנים  .2012-2008חלקן החלימו
וחלקן עדיין מתמודדות עם המחלה.
בשנת  2012אובחנו  4,396חולות חדשות עם
סרטן חודרני של השד ו 571חולות חדשות עם
סרטן ממוקד בשד.
שיעורי ההיארעות )התחלואה( בסרטן השד
נמצאים במגמת ירידה והתייצבות – בקרב
יהודיות מאז תחילת שנות האלפיים ,ובקרב ערביות
משנת .2007
שיעורי התמותה מסרטן השד נמצאים גם הם
במגמת ירידה .בקרב יהודיות החלה המגמה
באמצע שנות ה '90-של המאה הקודמת ,ובקרב
ערביות – משנת .2001
בשנת  2012נפטרו בישראל  994נשים מסרטן
חודרני של השד .עיקר התחלואה בסרטן השד
הוא בנשים מעל גיל  79% ,50מהחולות החדשות
שאובחנו בשנת  2012היו מעל גיל .50
שיעור ההישרדות היחסית לחמש שנים הוא במגמה של
עלייה ביהודיות ובערביות ,87.2%) .ו 78.4%-בהתאמה(.

פרסומים מחודשים

זכה לסיקור נרחב ביותר בכל אמצעי התקשורת .כמו
כן ,באירוע הושק מיזם חדש של קבוצת אסתי לאודר
בשיתוף עם רשת  – Cofixשבמסגרתו נמכר הקפה
של  Cofixבכוסות קרטון ורודות ,שעליהן הוטבעה
הסיסמה" :קפה טוב מציל את הבוקר – בדיקה
פשוטה מצילה חיים!"
בנוסף ,הרשת מכרה אריזות של צמד עוגיות גרנולה
במחיר של חמישה שקלים ,והסכום שנאסף ממכירתן
הועבר כתרומה לאגודה למלחמה בסרטן.

נשים צעירות וסרטן שד 
חוברת שנועדה לסייע לנשים
צעירות )עד גיל  (50שחלו
בסרטן השד .החוברת הופקה
באדיבות חברת אבווי.

במהלך חודש אוקטובר ציינה האגודה למלחמה
בסרטן את חודש המודעות לסרטן השד בפעילויות
רבות:

מרכז רבין בתל אביב הואר בוורוד בחודש אוקטובר
 ,2015על ידי קבוצת החברות אסתי לאודר
בישראל ,בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן,
לציון חודש המודעות לסרטן השד

קרינה לאזור השד  -מידע
ועצות לנשים המקבלות טיפולי
קרינה )רדיותרפיה(.

באירוע החגיגי השתתפו עשרות מובילי דעה ,רופאות
וחוקרות ,אנשי ציבור ,אנשי תקשורת ,מתנדבות 'יד
להחלמה' ,חולות ומחלימות מסרטן השד ועוד ,והוא
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האגודה למלחמה בסרטן קיימה שיתופי
פעולה עם שני אתרי הנשים הגדולים
בישראל' ,סלונה' ו–'און לייף' ,וכן עם אתר
 ,Ynetלצורך קידום המודעות למאבק
בסרטן השד

פרסומים מחודשים

שיתוף הפעולה עם סלונה כלל יצירת מתחם תוכן
)'מיניסייט'( באתר ,שמותג על פי המסרים של
האגודה למלחמה בסרטן ,תחת השם 'לוקחת
אחריות' .במתחם פורסמו כתבות ותכנים בנושא
סרטן השד ,שמשקפים את הערכים ועולמות התוכן
של האגודה .בכתיבת הכתבות שולבו מומחים
מטעם האגודה למלחמה בסרטן ,חולות ומחלימות,
מתנדבות 'יד להחלמה' ובני זוג של חולות ,ששיתפו
בסיפורים אישיים מרגשים .כמו כן שובצו במתחם
באנרים וקישורים לתכנים של האגודה ,בהם שאלון
'הסיכוי שבסיכון' .בסיכום הפרויקט דווח מ'סלונה'
כי למעלה מ 34-אלף נשים נחשפו לתכנים שעלו
לאתר במסגרתו.

מדריך לרכישת תותב שד 
עלון שנועד לספק מידע לנשים
המעוניינות לרכוש תותב שד
לאחר ניתוח לכריתת שד מלאה
או חלקית..

במסגרת שיתוף הפעולה עם אתר 'און לייף' עלה
באתר מדור של האגודה למלחמה בסרטן העוסק
בקידום המודעות לתוכנית 'הסיכוי שבסיכון'.
במדור זה פורסמו כמה כתבות:
• פורסם בלוג אישי של אישה שבמשפחתה מספר חולות
בקרבה מדרגה ראשונה ,שענתה על השאלון 'הסיכוי
שבסיכון' באתר האגודה ,וגילתה שהיא אכן בקבוצת
סיכון ,ומומלץ כי תפנה לייעוץ גנטי .היא הגיעה לייעוץ
גנטי במרכז הרפואי שערי צדק אצל פרופ' אפרת לוי-
להד ,העומדת בראש התוכנית של האגודה .בבלוג היא
ביטאה בכל אחד מהשלבים את רגשותיה ,מחשבותיה,
התלבטויותיה ,חששותיה ותקוותיה לעתיד.
• ריאיון עם פרופ' אפרת לוי-להד על התוכנית
'הסיכוי שבסיכון'.
• ריאיון באנגלית עם רוזה דמביצר ,יוזמת התוכנית
'הסיכוי שבסיכון' ,שלאחר שעברה ייעוץ גנטי
בחרה להסיר את השחלות .בדיעבד אובחן באחת
השחלות שנכרתו סרטן ראשוני .מדובר במחלה
שאין לה אמצעי יעיל לאבחון מוקדם ,כך שהכריתה
המניעתית למעשה הצילה את חייה.
• אל כל הכתבות והבאנרים נלווה קישור לשאלון
'הסיכוי שבסיכון' באתר האגודה ,שנועד לבדוק
אם האישה נמצאת בקבוצת סיכון.
בסיכום הפרויקט דווח מ'און לייף' על למעלה מ25-
אלף צפיות בכתבות שעלו לאתר במסגרתו.
באתר  Ynetנפתח מתחם תוכן בנושא סרטן שד
גרורתי  -ביוזמת חברת התרופות 'פייזר'  -שכלל
באנרים של האגודה למלחמה בסרטן.

אל בן/בת הזוג של אישה
המתמודדת עם סרטן
השד  חוברת המיועדת לבני
זוג של נשים שחלו בסרטן השד,
במטרה לסייע בהתמודדות עם
המצב החדש ועם השינויים
בעקבותיו.
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דין וחשבון

מפגש עם מובילות דעה מהמגזר החרדי
בנושא גנטיקה
הרבנית עדינה בר-שלום נענתה לבקשת האגודה
למלחמה בסרטן וקיימה מפגש עם רבניות ונשות
ציבור נוספות ,מובילות דעה במגזר החרדי ,שהגיעו
מתוך נכונות לסייע ולייעץ לתוכנית 'הסיכוי שבסיכון'
של האגודה .נושא הייעוץ והאבחון הגנטי הוא מורכב
ורגיש ,ולכן חשוב היה להעביר מסרים ולהתייעץ כיצד
ניתן לעודד פעילות כזו גם במגזר החרדי .במפגש
השתתפו פרופ' אפרת לוי-להד ,שעומדת בראש
הקונסורציום הגנטי שיזמה האגודה; מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה; וכרמית כהן ,רכזת פרויקט 'הסיכוי שבסיכון'.
מאז כבר החלו פעילויות בנושא ופרסומים במדיה
החרדית – שבכוחם להציל חיים.

לקראת חודש המודעות לסרטן השד,
השיקה האגודה למלחמה בסרטן חוברות
הסברה בנושא

פרסומים מחודשים

• 'נשים צעירות וסרטן השד'  -חוברת מעודכנת
לנשים עד גיל  50שחלו בסרטן השד .החוברת
הופקה באדיבות חברת אבווי.
• 'מדריך לאישה שאובחנה עם ממצא בשד' –
חוברת חדשה בעברית ,ערבית ורוסית ,המכילה
נקודות ציון/שלבים בהתמודדות עם ממצא בשד,
בליווי הסברים ומקבצי שאלות לאנשי המקצוע.
החוברת הופקה באדיבות חברת רוש.
• ''סרטן שד גרורתי'  -חוברת חדשה שנכתבה
במטרה לסייע לנשים בהתמודדות המורכבת עם
המחלה .החוברת הופקה באדיבות חברת פייזר.

סרטן השד  -חוברת בעברית,
ערבית ורוסית על סרטן השד,
דרכי האבחון ,הטיפולים השונים
ותופעות הלוואי .החוברות
הופקו באדיבות חברת פייזר.

'לחגוג את החיים' ,יום העיון המסורתי של
האגודה למלחמה בסרטן ,התקיים בסוף
אוקטובר בכפר המכביה
ביום העיון השתתפו מאות חולות ,מחלימות ובני
משפחותיהן ,ומיטב המומחים הציגו את המידע
העדכני בתחום סרטן השד .יום העיון התקיים
באדיבות חברת רוש ,במסגרת פרויקט 'רוש מושיטה
יד לחולה' )מידע נוסף בפרק 'שיקום ורווחה'(.

האגודה הפיקה מודעות חדשות להעברת
המסרים החשובים
• מודעה חדשה תחת הכותרת 'לפעמים גם
לתחושה או לשינוי הקל ביותר יש משמעות.
לכי להיבדק' .המסר החשוב של המודעה הוא:
'בכל גיל ובכל מצב ,אם את מרגישה בגוש או
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בשינוי בשד ,חשוב לפנות לרופא ולדרוש לברר
את טיבו'.

פרסומים מחודשים

מניעה ואבחון מוקדם של
סרטן השד  -חוברת מקיפה
על גורמי הסיכון לסרטן שד,
קבוצות בסיכון ,הדרכים
להפחתת הסיכון לחלות והגילוי
המוקדם של סרטן השד.
החוברת הופקה באדיבות
חברת אסטרהזניקה.

•

מודעה חדשה לתוכנית 'הסיכוי שבסיכון',
שכותרתה' :לכי תדעי מה הגנטיקה תעביר ,אל
תתעלמי מהסיכוי שבסיכון' .המסר של המודעה:
אם יש במשפחה הקרובה חולות בסרטן השד
או השחלות ,חשוב לפנות לייעוץ גנטי .המודעה
מפנה לשאלון אינטראקטיבי באתר האינטרנט
של האגודה ,שיקבע אם הגנטיקה של האישה
מעמידה אותה בסיכון לחלות .אם התשובה לכך
חיובית ,עליה לפנות לייעוץ ולבדיקה ,ולנקוט
פעולות שעשויות להציל את חייה.

באתר האגודה ובעמוד הפייסבוק של האגודה עלו
באנרים ותכנים משותפים לקואליציה האירופית
לסרטן השד )  (Europa Donnaולנציגתה בישראל
– האגודה למלחמה בסרטן .כמו כן תורגם סרטון
של אירופה דונה לעברית והועלה לאתר האגודה
ולעמוד הפייסבוק.

שבוע המודעות למניעת
סרטן צוואר הרחם
האגודה למלחמה בסרטן
ציינה בינואר  2016את שבוע המודעות
למניעת סרטן צוואר הרחם

בהודעה לעיתונות ציינה האגודה למלחמה בסרטן
נתונים עדכניים על סרטן צוואר הרחם בישראל,
השוואה למדינות ה ,OECD -קווים מנחים חדשים
של ארגון הבריאות העולמי בנושא זה ומחקרים
חדשים בתחום.

נתונים עדכניים על היארעות סרטן חודרני
וסרטן ממוקד של צוואר הרחם
הנתונים דווחו בידי פרופ' ליטל קינן-בוקר ,סגנית
מנהלת המרכז לבקרת מחלות של משרד הבריאות.
הנתונים מתייחסים לשנת :2012

מניעה ואבחון מוקדם של
סרטן צוואר הרחם  עלון על
דרכי המניעה והאבחון המוקדם
של סרטן צוואר הרחם.

המודעות הופקו בהתנדבות על ידי גיתם .BBDO
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• בשנת  2012אובחנו  231נשים ישראליות עם
סרטן חודרני של צוואר הרחם ,ו 883-נשים עם

דין וחשבון

סרטן ממוקד )שלב מוקדם של המחלה ,הניתן
לגילוי מוקדם באמצעות בדיקת משטח צוואר
הרחם – פאפ סמיר(.
•

שיעורי ההיארעות )התחלואה( של סרטן ממוקד
)שלב מוקדם( של צוואר הרחם ב 2012-גבוהים פי
 2.3בנשים יהודיות ,ופי  7בנשים ערביות בהשוואה
לשיעורים שנצפו ב ,1990-כלומר חלה מגמת
שיפור באבחון המחלה בשלב המוקדם.

•

עם זאת ,שיעור ביצוע בדיקת פאפ סמיר
בישראל )הבדיקה לגילוי המחלה בשלב מוקדם(
נמוך בהשוואה לשיעור הממוצע במדינות

ה 45%) OECD -לעומת  60%בהתאמה( .זאת
על פי סקר בריאות לאומי  INHIS -2שבוצע על
ידי המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד
הבריאות בשנים  ,2010-2007בקרב נשים
בגיל  21ומעלה.
•

בשנת  2012נפטרו בישראל  76נשים מסרטן
צוואר הרחם.

•

שיעורי התחלואה והתמותה מסרטן צוואר הרחם
נמוכים בישראל בהשוואה למדינות המערב,
והמגמות מצביעות על יציבות הן ביהודיות והן
בערביות.

פרסומים מחודשים

סרטן ,אורח חיים וסביבה 
חוברת העוסקת בקשר שבין
מחלת הסרטן לבין החשיפה
לחומרים רעילים ולגורמים
אחרים בסביבה היכולים
להשפיע על גופנו.

יום הסרטן הבינלאומי
של ארגון הסרטן הבינלאומי )(UICC
במסיבת עיתונאים משותפת שהתקיימה ב4-
בפברואר  2016בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים ,ציינו משרד הבריאות והאגודה
למלחמה בסרטן את יום הסרטן הבינלאומי .בהודעה
לעיתונות דווח כי ב 50-השנים האחרונות עלה
מספר החולים המאובחנים בסרטן פי  5ומספר
המחלימים עלה פי  – 9מדובר בחדשות מעודדות,
אך לאורן נדרשת היערכות מיוחדת.
במסיבת העיתונאים הציגה פרופ' ליטל קינן-בוקר,
סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות של
משרד הבריאות ,נתונים עדכניים של הרישום הלאומי
לסרטן על היארעות ותמותה מסרטן בישראל.
עיקרי הנתונים על היארעות ותמותה מסרטן
בישראל ,כפי שדווחו במסיבת העיתונאים:
• בשנת  2013אובחנו  29,779חולים חדשים
בישראל 25,531 ,אובחנו עם סרטן חודרני.
• בקרב גברים יהודים ,שיעור התחלואה בסרטן
הערמונית גבוה יותר ביחס לשאר מחלות הסרטן,
ואילו בקרב גברים ערבים ,שיעור התחלואה בסרטן
הריאה גבוה יותר.

•

•

•

•

בקרב נשים יהודיות וערביות ,סרטן השד היווה
כשליש מכלל הגידולים.
שיעורי התחלואה גבוהים יותר ביהודים )משני
המינים( ,לעומת ערבים.
המגמה בשיעור התחלואה מראה על ירידה בקרב
יהודים ,החל ממחצית שנות ה ,2000-ובקרב ערבים
נראתה ירידה מסוף העשור ,עם התייצבות בשנים
האחרונות.
בשנת  2013נפטרו מסרטן  10,698חולים9,317 :
יהודים 917 ,ערבים ,ו' 464-אחרים'.

כמו כן ,דווחו מגמות הפוכות בשתי מחלות סרטן:
סרטן האשך  -התחלואה במגמת עלייה ,אך שיעורי
התמותה נמוכים מאוד – הן בשל העובדה שלמעלה
מ 70%-מהחולים מאובחנים בשלב מוקדם ,עם
הופעת גוש באשך ,והן בגלל העובדה שגם בשלבים
מתקדמים יותר המחלה ניתנת לטיפול יעיל מאוד.
בשנת  2013אובחנו  169חולים חדשים 136 :יהודים,
 28ערבים ו 5-אחרים )נוצרים שאינם ערבים ותושבים
ללא סיווג דת( ונפטרו  4חולים יהודים ,ו 0-חולים
ערבים .ד"ר זוהר דותן ,יו"ר החברה לאורואונקולוגיה,
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בדיקה עצמית של האשכים 
עלון המסביר כיצד לערוך בדיקה
עצמית פשוטה היכולה לסייע
באבחון מחלת הסרטן ולהעלות
את סיכויי הריפוי.

פרסומים מחודשים

זכויות ושירותים לחולי סרטן 
מידע לחולים ולמחלימים
מסרטן .החוברת עודכנה בשפות
עברית ,ערבית ורוסית.

ציין במסיבת העיתונאים את גורמי הסיכון הידועים,
והדגיש את חשיבות הפנייה לרופא ברגע שמתגלה
גוש .כמו כן ,הוא הציג נתונים ממחקר בינלאומי
משנת  ,2014ולפיהם בישראל ישנם שיעורי תמותה
מהנמוכים בעולם .עובדה המעידה בין השאר על
יכולת הטיפול הטובה בארץ.
סרטן השחלה  -התחלואה במגמת ירידה ,אך שיעורי
התמותה גבוהים ביחס לשיעורי התחלואה – מכיוון
ששני שלישים מהחולות מאובחנות בשלב מתקדם
)גרורתי( .בשנת  2013אובחנו  361חולות חדשות
עם סרטן השחלה –  316יהודיות 31 ,ערביות ו14-
אחרות )נוצריות שאינן ערביות ותושבות ללא סיווג
דת( .בשנת  2013נפטרו  276נשים –  251יהודיות,
 13ערביות ו 12-אחרות .בין גורמי הסיכון למחלה ניתן
למנות :גיל מבוגר ,השמנה ,היסטוריה מיילדותית,
גורמים הורמונליים ועוד.
כללים לחיים בריאים
והמלצות לאבחון מוקדם
של סרטן  עלון המפרט את
הדרכים בהן ניתן להפחית
את הסיכון לחלות בסרטן
ואת אמצעי האבחון המוקדם
המומלצים.

המסמך היא להבטיח כי כל הנשים תהיינה מצוידות
במידע על אודות סרטן השחלה ,על מנת לאפשר
להן לבצע בחירות מושכלות בנוגע למניעה ,לאבחון
ולטיפול מיטבי.

מחקר :טיפולי פוריות והסיכון לסרטן השחלה
בנשאיות למוטציה בגנים  BRCA1או BRCA2
ד"ר תמר פרי וחוקרים נוספים מהמחלקה
לגינקואונקולוגיה במרכז הרפואי שיבא ,תל השומר,
ביקשו לבדוק אם טיפולי פוריות בקרב נשאיות גנטיות
בישראל ,מעלים עוד יותר את הסיכון של נשים אלו
לחלות בסרטן השחלה ,לעומת נשים נשאיות שלא
קיבלו טיפולי פוריות.
החוקרים מצאו כי נשים הנשאיות למוטציה בגן BRCA1
או  BRCA2אשר עוברות טיפולי פוריות אינן נמצאות
בסיכון גבוה יותר לחלות בסרטן השחלה ,בהשוואה
לנשאיות שאינן עוברות טיפולים אלו.

'עליה לדעת'  מסמך הסכמה מטעם
ENGAGe

ארגון הסרטן הבינלאומי בקמפיין חדש:

פרופ' טליה לוי ,י ו " ר ה ח ב ר ה ה י ש ר א ל י ת
לגינקואונקולוגיה ,הציגה במסיבת העיתונאים מסמך
הסכמה מטעם  ,ENGAGeרשת אירופית של קבוצות
הסברה למחלות סרטן גינקולוגיות.
האגודה למלחמה בסרטן חברה לרשת האירופית,
אשר הפיקה מסמך בשם 'עליה לדעת' .מטרת

לקראת יום הסרטן הבינלאומי ,ציין ארגון הסרטן העולמי
) (UICCכי מחלת הסרטן תגרום השנה למותם של
למעלה מ 8-מיליון בני אדם ברחבי העולם ,מחציתם
בגיל העבודה ) .(69-30ההערכה היא כי ההשלכה
הכלכלית של מחלות הסרטן והמחלות הלא מידבקות
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פרסומים מחודשים

) (NCDעל מדינות העולם יכולה להגיע ל 47טריליון
דולר ,אם לא ייעשה צעד להפחתת הגידול הצפוי
במספר החולים בשני העשורים הבאים.
סיסמת הקמפיין של יום הסרטן הבינלאומי ,2016
'אנחנו יכולים .אני יכול' ,מייצגת הזדמנות ייחודית
להפנות תשומת לב למה שניתן לעשות – ברמה
הגלובלית ,הלאומית והאישית – על מנת להציל
מיליונים ממוות הניתן למניעה ,ובמקביל לתמוך
בצמיחה כלכלית ובקדמה.

לבחור בריא  -בריאות השד
נתונה בידייך  -עלון המעודד
שמירה על אורח חיים בריא
ושימוש באמצעי האבחון
המוקדם כדרך לשמירה על
בריאות השד

נערך פיילוט של קמפיין #NOHAIRSELFIE

לקראת יום הסרטן הבינלאומי הצטרפה האגודה למלחמה
בסרטן בישראל לקמפיין הבינלאומי ,#NOHAIRSELFIE
המשותף לארגון הסרטן הבינלאומי ) (UICCוPMCF-
)  ,(Princess Margaret Cancer Foundationומטרתו
להביע הזדהות עם חולי הסרטן המאבדים את שיער
ראשם במהלך הטיפולים ,באמצעות גילוח אמיתי או
וירטואלי של שיער הראש.

המשתתפים הוזמנו לפתוח דף התרמה ולעודד בני
משפחה וחברים לתמוך בגילוח האמיתי או הווירטואלי
ולהתרים כסף לאגודה למלחמה בסרטן ,לקידום
המחקר בתחום הסרטן.
לקראת יישום הפרויקט בארץ הגיעו שתי נציגות
מובילות בפרויקט  NOHAIRSELFIEהקנדי ,והעבירו
באגודה למלחמה בסרטן השתלמות בת יומיים .האגודה
הפיקה סרטון מרגש שבו ענת מלמד ,מחלימה
מסרטן השד ומתנדבת 'יד להחלמה' ,מדברת על
הפרויקט ועל ההזדהות עם החולים.
לרגל יום הסרטן הבינלאומי ,עובדי ומתנדבי האגודה
למלחמה בסרטן שיתפו בפייסבוק תמונת קולאז'
של האפליקציה המדמה קרחת ,ואילו תלמידי שכבת
הבוגרים של אורט שפירא בכפר סבא הסכימו לגלח
את שיער ראשם ,בעזרת ספרים מתנדבים ממספרת
'אקי נוי' בכפר סבא .בנוסף ,שלושה מתלמידי
השכבה ודוברת האגודה עדנה פלג-אולבסקי
התארחו בתוכנית הבוקר של ערוץ ' 2בוקר בריא'.
שניים מהתלמידים אף גילחו את שיער ראשם לעיני
המצלמות בשידור חי .למרות כל המאמצים ,הפרויקט
לא התקבל בארץ ועורר תגובות מעורבות ,כמו גם
לא לווה בתרומות.
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כל מה שרצית לדעת על
גנטיקה וסרטן  -חוברת
מקיפה על תסמונות סרטן
תורשתיות ועל הקשר הקיים
בין מחלות הסרטן לבין גנטיקה.
החוברת הופקה באדיבות
חברת אונקו-טסט טבע.

חודש המודעות לסרטן המעי הגס

פרסומים מחודשים

האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות
הכריזו במרץ  2016על פתיחת חודש
המודעות לסרטן המעי הגס והחלחולת

מניעה ואבחון מוקדם של
סרטן המעי הגס  עלון לציבור
הרחב ,המפרט את גורמי
הסיכון ,התסמינים וההנחיות
לגילוי מוקדם של סרטן המעי
הגס.

לרגל האירוע פרסמה האגודה למלחמה בסרטן את
עיקרי הממצאים החדשים על מחלת סרטן המעי
הגס בישראל ,שדווחו על ידי פרופ' ליטל קינן-בוקר,
סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות של
משרד הבריאות:
• בשנת  2013אובחנו בישראל  3,224חולים
חדשים עם סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת.
באותה שנה נפטרו  1,366אנשים מסוג סרטן זה.
• סרטן המעי הגס והחלחולת הוא מחלה שאופיינית
לגיל המבוגר .שיעורי התחלואה עולים מאוד מגיל ,60
והשיעורים הגבוהים ביותר הם בקבוצת הגיל .+75
• התחלואה בסרטן המעי הגס והחלחולת במגמת
ירידה ביהודים מאמצע שנות ה .2000-בהשוואה
לשנת  ,1990שיעורי ההיארעות בגברים יהודים
נמוכים כיום ב 27%-ובנשים יהודיות בכ.17%-
באוכלוסייה הערבית ישנה ירידה בהיארעות
בשנים האחרונות והתייצבות.
• חלה ירידה של  33%בשיעור החולים שאובחנו

את החן יש לאבחן  עלון
המסביר כיצד לעשות בדיקה
עצמית של השומות שעל הגוף
כדי להעלות את סיכויי הריפוי
מסרטן העור.

•

יום עיון בנושא סרטן המעי הגס
האגודה למלחמה בסרטן קיימה ב 9.3.16יום עיון
בנושא סרטן המעי הגס ,לחולים ,למחלימים ולבני
משפחותיהם .יום העיון נערך ב'בית מטי' ע"ש מטילדה
רקנאטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
בהנחיית ד"ר איילה הוברט ,מנהלת המרכז לגידולי
מערכת העיכול ,מכון שרת ,המרכז הרפואי הדסה עין
כרם) .מידע נוסף בפרק 'שיקום ורווחה'(.

שבוע המודעות לסרטן העור
האגודה למלחמה בסרטן ציינה במאי  2016את שבוע
המודעות למניעת סרטן העור ואבחונו המוקדם .האגודה
מקיימת את שבוע המודעות זה  24שנה ,בשיתוף עם
כל קופות החולים .ב 23.5.2016-נפתחו בסניפי קופות
החולים ברחבי הארץ מאות תחנות לבדיקה בחינם של
נגעים בעור .האגודה למלחמה בסרטן ליוותה את שבוע
המודעות בקמפיין הסברה מקיף באמצעי התקשורת,
באתר האינטרנט ובעמוד הפייסבוק של האגודה.

לדעת יותר על מלנומה 
החוברת הופקה באדיבות
חברת רוש.

•

לראשונה עם מחלה גרורתית – מ 15%-בשנת
 2000ל 10%-בשנת .2013
שיעור ההישרדות במגמת עלייה .בגברים יהודים
שיעור ההישרדות עומד על  ,67%בנשים יהודיות
 ,66%בגברים ערבים  61%ובנשים ערביות
 .57%עלייה של בין  15%ל 24%-בהשוואה למי
שאובחנו בשנים  .1991-95שיעורי התמותה
בירידה .בהשוואה לשנת  1990חלה ירידה של
 24%בקרב גברים ושל  18%בקרב נשים יהודים.
בקרב צעירים בני  49-20שיעורי התחלואה
נמוכים ביותר ,הן ביהודים והן בערבים ,ובשני
המינים ,ללא מגמת עלייה עם הזמן.

לקראת פתיחת שבוע המודעות חשפה האגודה
למלחמה בסרטן נתונים חדשים על התחלואה
והתמותה מסרטן עור בישראל )מידע נוסף בפרק
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'גילוי מוקדם'( ופרסמה מחקרים העוסקים בחידושים
בטיפול בסרטן העור .בנוסף קיימה האגודה שיתופי
פעולה שונים לקידום המודעות למחלה.
פרופ' ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז
הלאומי לבקרת מחלות של משרד הבריאות ,הציגה
נתונים חדשים ועדכניים על סרטן העור בישראל:
• כשליש מהחולים במלנומה מאובחנים כיום
בשלב מוקדם מאוד – השלב הממוקד  -המאפשר
סיכויי ריפוי גבוהים.
• שיעור המאובחנים בשלב הממוקד עלה מאז שנות
ה 80-פי  7בנשים ופי  4בגברים.

דין וחשבון

•
•
•

•

•

•

•

•

שיעורי ההישרדות עלו משמעותית.
שיעורי התמותה במגמת התייצבות.
בשנת  2013אובחנו בישראל  1,634חולים
חדשים עם מלנומה ממאירה של העור.
מכלל  1,115החולים שאובחנו עם מלנומה
חודרנית בשנת  94% ,2013הם יהודים1% ,
ערבים ,ו' 5%-אחרים' )נוצרים שאינם ערבים
וחולים ללא הגדרת דת(.
משנות ה 90-שיעורי התחלואה בגברים גבוהים
יותר מבנשים.
שיעורי ההישרדות ממלנומה חודרנית לחמש
שנים גבוהים ,ונמצאים במגמת עלייה .שיעור
ההישרדות בגברים עלה ל 88.3% -ובנשים
ל.92.5%-
נכון לשנת  2013חיו בישראל  4,316איש המחלימים
ממלנומה חודרנית ,ו 2,134-מחלימים ממלנומה
ממוקדת.
בשנת  2013נפטרו בישראל  214חולי מלנומה127 :
גברים ,ו 87-נשים .שיעורי התמותה היו במגמת
ירידה והתייצבות מאז תחילת שנות ה.2000-

•

ישראל ירדה מהמקום השלישי למקום ה13-
בגברים ולמקום ה 20-בנשים בשיעורי היארעות
מלנומה ,ביחס ל 20-המדינות בעלות שיעורי
ההיארעות הגבוהים בעולם ,זאת על פי נתוני
הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן ) (IARC
לשנת .2012
פרסומים מחודשים

פעילויות האגודה למלחמה בסרטן להעלאת המודעות לנזקי השמש

בחודשי הקיץ ,החל מחודש מאי ,תגברה האגודה למלחמה בסרטן את מערך ההסברה בנושאי זהירות
בשמש ואבחון מוקדם של סרטן העור .ההסברה נעשתה באמצעות פרסום באמצעי התקשורת,
הרצאות במוסדות חינוך ,בקייטנות ובמקומות עבודה ,קיום ימי עיון והפצת חומרי הסברה
שונים .כל הפעילויות – ללא תשלום.

חכמים בשמש®  -כיצד? 
עלון בעברית ,ערבית ורוסית,
המסביר על נזקי השמש ,סרטן
העור ,בדיקת שומות ואמצעי
הזהירות שיש לנקוט בעת
חשיפה לשמש.

פעילות 'חכם בשמש'® של האגודה ,בגן ילדים בכפר סבא.
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פרסומים מחודשים

מידע שבכוחו להציל חיים 
עלון על פעילויות
האגודה למלחמה בסרטן
לחברות וארגונים.

מי גאון של אימא  עלון
המיועד להורים ,ומפרט את
אמצעי ההגנה שיש לנקוט
כאשר תינוקות וילדים נחשפים
לשמש.

סקר טלפוני חדש בנושא סרטן העור

לקראת שבוע המודעות לסרטן העור ערכה האגודה
למלחמה בסרטן סקר טלפוני שהקיף  600מרואיינים
ובדק עמדות והתנהגויות בנושא סרטן העור .בסקר
שבוצע באמצעות מכון טאק אסטרטגיות צמיחה
בע"מ ,השתתפו  200בני נוער בני  17-15ו400-
בוגרים בני  18ומעלה .מהסקר עולים הממצאים הללו:
• מרבית המרואיינים )כ (90%-לא חשבו שהם
בסיכון לחלות בסרטן העור.
•  16%מהבוגרים ו 10%-מבני הנוער שהשתתפו
בסקר דיווחו כי הסירו שומה חשודה ,ואצל חלקם
הקטן התברר כי היא הייתה סרטנית 70% .מבעלי
שומה שהוסרה ציינו כי הם נזהרים כעת יותר
בשמש ,אך כ 20%-לא שינו התנהגות.
• כמעט כל הנשאלים )כ (80%-יודעים שחשיפה לא
מוגנת לשמש עלולה לגרום לסרטן העור .בני הנוער
מודאגים בעיקר מכוויות )גורם הסיכון המשמעותי
ביותר לחלות( ,בעוד הבוגרים מודאגים מנזקים לעור,
כגון כתמים ,קמטים ,הזדקנות והתייבשות העור.
• כל הנשאלים מודעים לכללי הזהירות של 'חכם
בשמש'® של האגודה למלחמה בסרטן .תכשיר
ההגנה עדיין נתפס כאמצעי החשוב ביותר ,אם כי
בהשוואה לסקרים קודמים עלתה חשיבותם של
אמצעי הגנה נוספים ,כמו כובע ,שעות בטוחות,
שהייה בצל או בגדים ארוכים.
•  75%מהבוגרים מגנים על עצמם מהשמש באמצעות
תכשיר מסנן קרינה .הצעירים שהשתתפו בסקר
נוטים יותר להתגונן מהשמש באמצעות מסנני
קרינה ,בעוד שהבוגרים יותר מעדיפים ללבוש בגדים
ארוכים ולשהות בצל .הטענה "לי זה לא יקרה" ,או
זלזול ורשלנות ,הן הסיבות הבולטות לכך שאנשים
לא מגנים על עצמם מהשמש.
• בהשוואה לסקרים קודמים ,חלה ירידה בהתייחסות
לשיזוף כאל דבר יפה או 'סקסי'.
• למעלה מ 80%-מהמרואיינים ציינו כי הם משתדלים
לשהות בצל .כמו כן חלה עלייה בדיווחים על יציאה
מהבית בשעות הבטוחות – בעיקר אחרי השעה .16:00
• ירידה משמעותית בדיווחים על כוויה מהשמש -
גורם הסיכון המשמעותי ביותר למלנומה .בסקר שנערך
בשנת  2012דיווחו  49%מבני הנוער כי קיבלו כוויה
מהשמש ,בעוד שב 2016-רק  17%דיווחו על כוויה.
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•

 5%בלבד מהמרואיינים דיווחו כי הם משתמשים
במיטות שיזוף ,אבל בין המשתמשים בלטה דווקא
קבוצת הבנים מקרב בני הנוער ) 8%מהבנים ורק
 1%מהבנות(.

לראשונה קוסמטיקאיות הוכשרו לזהות
נגעים חשודים בעור
יוזמה חדשה של האגודה למלחמה בסרטן ,בשיתוף
עם ארגון הקוסמטיקאיות בישראל .הקוסמטיקאיות
נמצאות במעמד ייחודי המאפשר להן לבחון מקרוב
את עור הלקוחות ,ואזורים בעור שלא חשופים לעין.
ההכשרה נועדה להקנות להן כלים לזהות נגעים
חשודים בעור הפנים ,הצוואר ,העורף והידיים ,ולהפנות
את הלקוחות לבדיקת רופא עור ,במידת הצורך.
ההכשרה התקיימה בשבוע העור  ,2016על ידי
פרופ' שלום אבשלום ,יועץ האגודה למלחמה בסרטן
ומנהל היחידה לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי 'מאיר'
בכפר סבא ,אשר הכשיר את הקוסמטיקאיות בהתנדבות.
בשנת  2014התקיימה הכשרה דומה למעצבי
שיער ,שיזמה האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף עם
התאחדות הספרים בישראל.

דין וחשבון

יום עיון בנושא סרטן העור
האגודה למלחמה בסרטן קיימה ב 29.6.16-יום עיון בנושא מלנומה וסרטן העור בזליומה – לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם .יום העיון נערך ב'בית מטי' ע"ש מטילדה רקנאטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,באדיבות חברת 'רוש' מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד' )מידע נוסף בפרק 'שיקום ורווחה'(.

פרסומים מחודשים

משט קיאקים להעלאת המודעות לסרטן העור
בספטמבר נערך בחוף 'גולן' שבכנרת משט
קיאקים ססגוני בסימן קידום המודעות לסרטן
העור ,במטרה להעלות את המודעות לחשיבות
המניעה ,הטיפול והמחקר של מלנומה .באירוע
השתתפו עשרות אנשים ,שהגיעו כדי לתמוך
ולקדם את המטרה החשובה.
את המשט יזם ד"ר חגי קדם ,רופא בכיר
במערכת הבריאות ,חולה במלנומה ,חובב שיט
קיאקים ותושב גמלא – בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן .לקיום המשט חברו איגוד ערים כנרת,
מושב מעלה גמלא ועמותת בוגרי סיירת מטכ"ל.
המשט הססגוני 'צבע' את מימי הכנרת במרחק
של עשרות מטרים מהחוף ושימש אטרקציה
לשוהים ולמתרחצים.

לדבר ,להקשיב ,להבין 
חוברת המעניקה כלים
למתנדבים ,בני משפחה
וחברים ,לתמיכה בחולי סרטן.
החוברת הופקה באדיבות
חברת .MSD

להיראות טוב ,להרגיש טוב
יותר  חוברת הדרכה בנושאי
היגיינה ,טיפוח ואסתטיקה
למתמודדים עם מחלת הסרטן.
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פרסומים מחודשים

סופרפארם נרתמה למאבק בסרטן העור

העור ,קידום הדרכים למניעתו ואבחונו המוקדם.

רשת סופר-פארם והמותג לייף נרתמו גם השנה לסייע
לאגודה למלחמה בסרטן בקידום המאבק בסרטן העור:
הרשת תורמת שקל ממכירת כל אחד ממוצרי ההגנה
מהשמש של מותג לייף – למימון פעילותה הענפה של
האגודה למלחמה בסרטן ,במסגרת המאבק בסרטן

כמו כן ,הרשת מפיצה בחודשי הקיץ עלוני הסברה
שהופקו באדיבותה ,ושהוכנו על ידי האגודה בשיתוף
עם אגף הרוקחות במשרד הבריאות ומומחים בתחום,
ונועדו להדריך את הציבור לשימוש נכון בתכשירי
הגנה מהשמש.

האגודה למלחמה בסרטן קוראת לשר האוצר:
בטל את האפליה ביחס לחולי סרטן
האגודה למלחמה בסרטן פנתה בקריאה לשר
האוצר שיבטל את האפליה ביחס לחולי סרטן
שעבורם תרופות מצילות חיים אינן כלולות
בביטוחים המשלימים.

המעון ע"ש סר צ'ארלס
קלור  עלון על מעון קלור
בגבעתיים המשמש בית לחולי
סרטן בתקופת הטיפולים
האונקולוגיים.

במכתב לשר האוצר ,ח"כ משה כחלון ,ששלחו
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה
בסרטן ,ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,ב 31-במאי
 ,2016קראו השניים למנוע את אפליית חולי
הסרטן.
במכתב צוין כי עלות התרופות שלהם נזקקים
חולי הסרטן גבוהה במיוחד ,ולעתים היא מאלצת
משפחות למכור את רכושן ,להיחשף במצוקתן

ילדים ומתבגרים חולי סרטן 
מדריך להורים ולמטופלים על
ההיבטים השונים שבהתמודדות
עם מחלת הסרטן.

ולהתחנן לעזרה ,או למרבה הצער  -לוותר על
התרופות ועל הסיכוי להחלים.
כידוע ,התרופות לחולי סרטן אינן כלולות בשב"ן,
וגם סל התרופות ,שעלותו לא עודכנה כנדרש
בשנים האחרונות ,מקשה על כניסתן של תרופות
חדשות ויקרות לסל.
במכתב התבקש שר האוצר להתערב בנושא
ולמנוע את אפליית חולי הסרטן ,או לחלופין
לעדכן את הסל בצורה משמעותית ,שתאפשר
הכללת התרופות החדשות המומלצות כחשובות
על ידי האונקולוגים .נציגי האגודה גם משתתפים
בדיונים שנערכים בנושא בכנסת.

המאבק בעישון
'היום הבינלאומי ללא עישון' 2016
כמדי שנה מאז  1987ציינה האגודה למלחמה
בסרטן בישראל את 'היום הבינלאומי ללא עישון'
ב .31.5-יום זה מתקיים ביוזמת ארגון הבריאות
העולמי )  ,(WHOבמטרה להעלות על סדר היום
העולמי את נזקי העישון ולהגביר את המודעות
הציבורית לחשיבות מניעת העישון .ביום זה קוראת
האגודה למעשנים לנצל את התאריך המיוחד
ולהיגמל מההרגל המזיק ,ומקיימת מגוון פעילויות
הסברה כדי להניע צעירים ומבוגרים כאחד לעמוד
על זכותם לאוויר נקי ולחיים בריאים.
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דין וחשבון

סקר על עישון בפייסבוק

לקראת היום הבינלאומי ללא עישון שאלה האגודה
למלחמה בסרטן את הציבור בפייסבוק "איך אתה
מגיב כשמעשנים לידך?"
לשאלה השיבו  786אנשים .מחציתם ) (49.4%ענו כי
הם "זזים מעט או עוזבים את המקום" כשמעשנים
לידם 23% .טענו כי העישון לידם לא מפריע להם,
ו-כ 13%-בלבד מהמשיבים טענו כי הם מעירים למעשן.
 8%כלל אינם מגיבים .אף אחד מהמשיבים לא ציין כי
הוא מצלם את המעשנים ו/או מגיש תלונה לפיקוח.

מ 10%-מהנשים .בין הנושאים שנדונו בתוכנית :מצב
העישון בארץ ,מאפיינים מיוחדים בבעיית העישון
בחברה הערבית ,מהו עישון כפוי ודרכי התמודדות
עמו ,מה יכולים לעשות הורים מעשנים כדי שילדיהם
לא יעשנו נרגילה ,שכידוע מזיקה לא פחות מעישון
סיגריה ,ועוד.

פרסומים מחודשים

תוכנית חדשה לגמילה מעישון בעזרת
מסרונים למשרתים בצה"ל

תוכנית חדשה לגמילה מעישון בעזרת מסרונים
)הודעות טקסט( לטלפון הנייד יצאה לדרך .התוכנית
– 'סמס הפסק' לחיילים  -מותאמת לחיילים ולחיילות
המשרתים בצה"ל ,והיא ניתנת ללא עלות למשתתף
במסגרת מחקר.

נרגילה?! לי זה לא מתאים 
עלון בעברית ובערבית
על הסכנות שקיימות
בעישון נרגילה.

חיילים משרתים בפיזור גיאוגרפי נרחב ,ויש צורך
בפיתוח שיטות חדישות לגמילה מעישון שיכולות
להיות זמינות בכל שעה ובכל מקום .לכן חיל הרפואה,
האגודה למלחמה בסרטן ,בי"ס לבריאות הציבור של
האוניברסיטה העברית-הדסה ומשרד הבריאות,
משתפים פעולה בפיתוח והערכה של תוכנית חדשה
וייעודית המותאמת למשרתים בצה"ל.

הרצאה בערבית על מניעת עישון

ביום הבינלאומי ללא עישון התארח פאתן ג'טאס,
מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה
הערבית ,ב'אקדמיה ברשת'  -תוכנית של משרד
החינוך הכוללת הרצאות וידאו סינכרוניות בשידור חי.
ההרצאה של ג'טאס התמקדה בדרכי מניעת עישון
והתמודדות של הורים עם בני נוער.
על פי נתוני משרד הבריאות ,כ 40%-מהגברים
בחברה הערבית-ישראלית מעשנים ,לעומת פחות

בעת ההרשמה לתוכנית ,המשתתף בוחר תאריך
הפסקת עישון ,שייקבע בטווח שבועיים מיום ההרשמה.
לאחר מכן הוא מקבל הודעות טקסט לטלפון הנייד
שלו ,המכילות תכנים המעודדים גמילה מעישון.
מערכת ההודעות היא דינאמית ומתייחסת לצרכים
שייתכן ויעלו אצל כל משתתף לאורך תהליך הגמילה
)חשק לעשן ,מעידה ,מצב רוח ירוד ועוד( על ידי
שליחת וקבלת הודעות.
ההרשמה לתוכנית מתבצעת מאתר האגודה למלחמה
בסרטן.
התוכנית היא בניהולו של ד"ר חגי לוין ,רופא בריאות
הציבור ,מומחה לגמילה מעישון מבית הספר לבריאות
הציבור ,האוניברסיטה העברית-הדסה ,ויועץ האגודה
למלחמה בסרטן.
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לדעת יותר על סרטן
הריאה  מידע על המחלה,
הטיפולים ותופעות הלוואי
בשפה הערבית.

במחקר חלוץ בקרב אזרחים נמצא כי התוכנית
מתאימה למעשנים בישראל ,וכי  30%ממשתתפי
התוכנית נגמלו מעישון בתקופת מעקב של שלושה
חודשים .ממצא זה תואם תוכניות דומות שנעשו
בעולם ,ושהראו כי תוכנית מסוג זה ,שהיא זולה
ונגישה ,מכפילה את סיכויי הגמילה מעישון.

פרסומים מחודשים

'ישראל נקייה מעישון' –
התאגדות חדשה של הארגונים
העוסקים במניעת עישון

המדריך לגמילה עצמית
מעישון  חוברת בערבית
המסייעת למעשנים לבנות
לעצמם תוכנית לגמילה
מעישון.

ביוזמת רשת ערים בריאות של מרכז השלטון המקומי
והאגודה למלחמה בסרטן ,התאגדו לקראת היום
הבינלאומי ללא עישון מרבית הגורמים העוסקים
במאבק בעישון .יחד הם פעלו להעלאת המודעות
לנזקי העישון והצורך בצמצום ממדי העישון הפעיל
והכפוי בישראל ,תחת הכותרת 'ישראל נקייה מעישון'.
עם הגורמים השותפים לפעילות נמנים משרד הבריאות,
משרד החינוך ,קופות החולים ,ההסתדרות הרפואית,
המועצה הלאומית למניעת עישון ,החברה הרפואית
למניעה וגמילה מעישון ,מועצות מקומיות ועוד.
הפעילות כללה ציון 'יום ללא עישון' בכנסת ב,14.6-
תוך השתתפות במליאה ובוועדות שונות )מפורט
בהמשך( ,קיום התחרות השנתית של בתי הספר
ע"ש ד"ר מרקוס )מפורט בהמשך( ,תחרות בתי
ספר בעיצוב אזהרות על חפיסות סיגריות ופעילויות
ב 20-רשויות מקומיות.
בכל הרשויות המשתתפות התקיימה פעילות הסברתית
וחינוכית ענפה בנושאי נזקי העישון ואפשרויות הגמילה,
הופצו סרטונים ,חומרי הסברה של האגודה למלחמה
בסרטן ושל משרד הבריאות ,והתקיימו הרצאות של
האגודה למלחמה בסרטן בבתי הספר.
כמו כן ,אכיפה מוגברת של החוק למניעת עישון
במקומות ציבוריים התקיימה בערים ,אך במקום
דוחות וקנסות חולקו לציבור בלונים בצירוף עלון מידע
למעשנים על תוכניות הגמילה השונות הקיימות.

שאלות ותשובות על
העישון  סקירה בערבית
על נזקי העישון של סיגריות,
נרגילות ושאר מוצרי הטבק,
וכן על התמכרות וגמילה.

הכנסת ציינה 'יום ללא עישון'
ביוזמת רשת ערים בריאות והאגודה למלחמה בסרטן
גדשו עשרות פעילים העוסקים במניעה וגמילה מעישון
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את כנסת ישראל ,שהקדישה את הדיונים בוועדות
השונות ובמליאה לנושא "ישראל נקייה מעישון" .רופא
הכנסת ,ד"ר יצחק ליפשיץ ,סייע בקידום הפעילות.
הוועדות השונות דנו בהיבטים שונים של העישון
בישראל ובדרכים למאבק בעישון:
•

•

•

•

ועדת החינוך התרבות והספורט התייחסה לתפקיד
מערכת החינוך בצמצום התחלות עישון של בני
נוער והקפדה על סביבה נקייה מעישון.
בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
התייחסו לנושא העישון הכפוי בקרב נשים בכלל
ונשים בחברה הערבית בפרט.
ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים עסקה
בהתמודדות עם נזקי עישון סיגריות.
ועדת הבריאות ,העבודה והרווחה הציגה את דוח
שר הבריאות על העישון בישראל לשנת 2015
וערכה דיון בנושא.

ברחבת הכנסת הוצגו תערוכת מיצגי תלמידים
ודוכני הסברה ,ובמליאה נישאו דברים לקידום
החקיקה בנושא.

דין וחשבון

התחרות הארצית של בתי הספר בנושא
מניעת עישון ע"ש ד"ר מרקוס ז"ל
באחד ביוני התקיימה התחרות השנתית המסורתית
של בתי הספר מרחבי הארץ ע"ש ד"ר מרקוס ז"ל
בבית האגודה למלחמה בסרטן ,בית מטי ,בגבעתיים,
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,שפ"י )שירות
פסיכולוגי של משרד החינוך( והליגה למניעת
מחלות ריאה.
ד"ר מרקוס ז"ל שימש יו"ר הליגה למחלות ריאה,
פעל רבות בתחום מניעת עישון וגמילה ,ויזם את
הפעילות והתחרות בבתי הספר.
את התחרות כיבדו בנוכחותם בני משפחת מרקוס,
שאף העניקו את הפרסים לבתי הספר הזוכים.
בתחרות הוצגו פרויקטים של תלמידי בתי הספר
השונים ,שעלו לשלב הגמר ,בנושא המאבק בעישון.
התחרות היא חלק מפעילות ענפה של האגודה
בבתי הספר בנושא מניעת עישון ואורח חיים בריא,
לאורך כל ימות השנה .הרצאות בתחום ניתנות על
ידי מדריכים מקצועיים ,שעובדים עם התלמידים
ומנחים אותם להיות מובילי דעה בסביבתם הקרובה
בנושא הימנעות מעישון.

מיזם ייחודי – דגם מקופסאות סיגריות ריקות

תלמידי חטיבת הביניים ע"ש מחמוד דרויש במג'ד אל-כרום הציגו פרויקט מיוחד במסגרת תחרות
בתי הספר בנושא מניעת עישון .התלמידים ביקשו להמחיש את עישון הסיגריות בקהילה 1,000 .בני
נוער אספו קופסאות סיגריות ובנו דגם תלת-ממדי שהמחיש את כמות הסיגריות שעישנו בבתיהם
במשך חודש אחד .התוצאה :דגם המכיל
כ 60,000-קופסאות סיגריות ריקות!
התלמידים והמורים חישבו ומצאו שבקהילה
מעשנים סיגריות בכמות של 720,000
חפיסות בשנה ,ושהמעשנים מוציאים
כ 288-מיליוני שקלים בשנה על עישון.
התלמידים גם הציעו אפשרויות אחרות
לשימוש בסכומי העתק האלה ,במקום
קניית סיגריות ,לדוגמה :מימון מוסדות
חינוך וחברה ,מימון השכלה וכו'.
חמישה בתי ספר העפילו לשלב הגמר,
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והתלמידים ,המורים והיועצים החינוכיים הציגו עבודות,
מיזמים וסיפורים אישיים מרתקים .למקום הראשון
הגיעו בית הספר היסודי אשכול בבאר שבע ,וחטיבת
הביניים ע"ש מחמוד דרויש במג'ד אל-כרום.

פרסומים מחודשים

לדעת יותר על לוקמיה
לימפובלסטית חריפה ) (ALL
החוברת הופקה
באדיבות חברת נוברטיס.

דברי ברכה בטקס נשאו ,קרן רוט ,מנהלת היחידה
למניעת אלכוהול ,סמים וטבק בשפ"י במשרד החינוך,
פרופ' אברהם אלירז ,יו"ר הליגה למניעת מחלות
ריאה ושחפת בישראל ,וד"ר אביטל פאטו בן-ארי
) ,(EdDמקדמת הבריאות באגודה למלחמה בסרטן.
האגודה פעילה לאורך כל שנת הלימודים בבתי הספר
בכל רחבי הארץ ,ומעבירה הרצאות ,הפעלות ,מיזמים
וחומרי הסברה בנושאי העישון.

המלחמה בעישון ,וכן בצורך ברגולציה על שימוש
בסיגריות אלקטרוניות ,כולל הטיפול בפסולת שיוצרות
הסיגריות .המועצה דנה בחקיקה המתוכננת בנושא
הגבלת עישון במקומות ציבוריים ,כולל חקיקה של
הפיכת בתי הספר בארץ ל'בתי ספר נקיים מעישון',
וקבלת עדכונים בנושאים נוספים ממשרד הבריאות.
מפגש נוסף התקיים במאי  2016לקראת היום
הבינלאומי ללא עישון .המפגש עסק בעיקרו בפעילויות
המתוכננות ליום זה ,כולל גיבוש נושאי הדיונים שיועלו
בוועדות הכנסת ובמליאה .המועצה דנה בחקיקה
בנושא הגבלת עישון במקומות ציבוריים וכן בחקיקה
להגבלת הפרסום והשיווק של מוצרי טבק.

עידוד אכיפת החוק למניעת עישון
במקומות ציבוריים

תחרות ארצית לעיצוב חפיסות סיגריות

לראשונה בישראל הוכרזה תחרות ארצית בין בתי
ספר לעיצוב חפיסות סיגריות  -מיזם משותף למשרד
הבריאות ,משרד החינוך והאגודה למלחמה בסרטן.
בני הנוער התבקשו להציע עיצובים לחפיסות סיגריות
עבור המותג "סיגרע" ,בהתאם להמלצות העיצוב
של ארגון הבריאות העולמי ,וניתנה להם האפשרות
לבחור את המסר של האזהרה וכן לבחור את האזהרה
עצמה .הרכב שופטים מיוחד ממשרד הבריאות ,משרד
החינוך והאגודה למלחמה בסרטן דירג את העיצובים
השונים בהתאם לקריטריונים שהוגדרו מראש.
ארבעת בתי הספר הזוכים הם בית הספר "קשת"
מאשדוד ,חטיבת הביניים אל אנדלוס מבאקה אל-
גרבייה ,תיכון ברנקו וייס איתן מקיבוץ נען ובית הספר
"אופק" מאשדוד .נציגי ארבעת בתי הספר הזוכים
הציגו את החפיסות המעוצבות במשכן הכנסת,
במסגרת הדיונים בנושא העישון בוועדות השונות.
לדעת יותר על לוקמיה
מיאלואידית כרונית ) (CML
החוברת הופקה
באדיבות חברת נוברטיס.

מפגשי המועצה הלאומית
למניעת עישון

המועצה הלאומית למניעת עישון נפגשה מספר פעמים
במהלך השנה ,בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים ,בראשותו של עו"ד עמוס האוזנר.
בתחילת ספטמבר  2015התקיים מפגש שעסק
בנורמה החברתית בנושא העישון ,בצורך לגייס
תקציבים ציבוריים – בעיקר תקציב ממשלתי – למען
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האגודה נותנת לציבור מענה והדרכה בנושא החוק
האוסר על עישון במקומות ציבוריים והחוק להגבלת
הפרסום והשיווק של מוצרי טבק .כמו כן ,לאור
הפניות הרבות שהתקבלו ,פנתה האגודה לרשויות
מקומיות שונות והתריעה על מקומות שבהם החוק
מופר ,בשיתוף פעולה עם יחידת האכיפה החדשה
במשרד הבריאות.

סדנאות לגמילה מעישון
האגודה למלחמה בסרטן העבירה סדנאות מטעמה
לגמילה מעישון לקבוצות מיוחדות ,בשיתוף פעולה עם
קופות החולים ,המסבסדות למשתתפי הסדנאות טיפול
תרופתי במידת הצורך )הסדנאות והטיפול התרופתי
כלולים כיום בסל הבריאות ,וקופות החולים מתוגמלות
דרכו ,ולכן הן אלה המעניקות את השירות( .שיעורי
ההצלחה בסדנאות חושבו לפי מדד Intention To) ITT
 (Treatונכללו בהם כל המשתתפים שהגיעו למפגש
אחד לפחות .ההצלחה נמדדה בסיום הסדנה )מתוכנן
מעקב ארוך טווח בהמשך( וכללה ביצוע בדיקת פחמן
חד-חמצני ) .(COהשנה התקיימו שתי סדנאות:
•

סדנה ייחודית לגמילה מעישון בעמותת 'אנוש',
העמותה הישראלית לבריאות הנפש :סדנת
גמילה למטופלים המתמודדים עם מגבלה נפשית,
התקיימה בחודשים מאי-אוגוסט .2015
הסדנה הותאמה במבנה ובתכנים למשתתפים .עקב

דין וחשבון

מורכבות הנושא והידע הקיים בספרות המקצועית,
הוגדר מראש שגם הפחתה של למעלה מ50%-
מכמות העישון תוגדר כהצלחה .ארבעה מהם
הפסיקו לעשן ,וארבעה נוספים הפחיתו ב50%-
לפחות מכמות הסיגריות המקורית שעישנו.
•

סדנה לגמילה מעישון לעובדי בית החולים
השיקומי 'שמואל הרופא' :הסדנה התקיימה
בחודשים יוני-יולי  ,2015וכללה שמונה מפגשים.
כ 54%-מהמשתתפים בסדנה הפסיקו לעשן
לחלוטין.

בבתי הספר בחברה דוברת השפה הערבית ברחבי
הארץ .זאת בנוסף ל 530-הערכות בשפה העברית
שהופצו בשנת .2014
ערכות הלמידה הייחודיות בנושא העישון ,מותאמות
לתלמידי כיתות ו' ומהוות חלק מתוכנית 'כישורי חיים'
הנלמדת בבתי הספר היסודיים.

פרסומים מחודשים

לדעת יותר על לוקמיה
מיאלובלסטית חריפה ).(AML

פרויקט ערכות הדרכה בנושא עישון
לבתי הספר – גם בשפה הערבית

 200ערכות הלמידה 'מפזרים את מסך העשן'
בשפה הערבית ,שהופקו במסגרת שיתוף הפעולה
הפורה בין האגודה למלחמה בסרטן ,משרד הבריאות
והשירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך – הופצו

קידום בריאות
הרצאות בנושא מניעה וגילוי מוקדם
של סרטן השד
אחיות מתאמות בריאות השד מטעם האגודה למלחמה
בסרטן מעבירות לציבור הרחב הרצאות – במטרה
להעלות את המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם
של סרטן השד ,לשמירה על אורח חיים בריא העשוי
להפחית את הסיכון לחלות ,וכן לפעילותה של האגודה
בישראל – למען החולות ונגד המחלה .בשנת 2016
התקיימו הרצאות בכל רחבי הארץ על ידי חני פיליפ,
מירה פקר ,עינת ברייננברג ,אפרת לוין וחנה זוהר.
ההרצאות הועברו במרפאות ובמרכזים רפואיים,
במרכזים קהילתיים ,בארגונים ובחברות.

המודעות הציבורית לחשיבות קיום אורח חיים בריא
העשוי להפחית את הסיכון לחלות בסרטן – הכולל
התנהגות חכמה בשמש® ,הימנעות מעישון ,תזונה
נכונה ,שמירה על משקל גוף תקין ,צמצום צריכת
אלכוהול וקיום פעילות גופנית סדירה.
•

•

הרצאות בנושא אורח חיים בריא
בארגונים ובחברות
מרצים מטעם האגודה למלחמה בסרטן הרצו
בארגונים ובחברות שונות ,במטרה להעלות את

•

ד"ר אביטל פאטו-בן ארי ) ,(EdDמקדמת הבריאות
של האגודה למלחמה בסרטן ,הרצתה ב2016-
בחברת  HPרעננה ,קופת חולים מאוחדת ,סטארהום
רעננה HP ,נתניה ,מכון טל )בפני סטודנטיות
לסיעוד( ,עיריית נתניה GE ,טירת הכרמל.
ביולי העבירה עו"ס פאינה צייטלין שתי הרצאות
בנושא אורח חיים בריא :הרצאה בעברית במתנ"ס
'בורטון' והרצאה ברוסית בבית הדיור המוגן
'לב-אגם'.
באוקטובר הרצה פרופ' עופר נתיב בחברת רפאל,
בנושא סרטן הערמונית.
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לדעת יותר על לוקמיה
לימפוציטית כרונית ).(CLL
החוברת הופקה
באדיבות חברת רוש.

• בדצמבר הרצה יובל בן-בסט בפני צוערי שב"ס,
בנושא נזקי העישון.

פרסומים מחודשים

מפגש עם מנהלי בתי ספר
במגזר הדרוזי בפקיעין

לדעת יותר על לימפומה מסוג
הודג'קין  החוברת הופקה
באדיבות חברת רוש.

המפגש התקיים בסוף נובמבר  ,2015בהשתתפות
מפקחת משרד החינוך ,וכלל הרצאה בנושא אורח
חיים בריא מאת פאתן ג'טאס ,מנהל הפעילות
בחברה דוברת הערבית באגודה למלחמה בסרטן,
וד"ר אביטל פאטו-בן ארי ) .(EdDבמפגש נבנתה
תשתית לשיתופי פעולה אפשריים עם האגודה.

הדרכה לבנות המשתתפות בתוכנית
'צל"ש'  הכנה לשירות צבאי ולאומי
המפגש התקיים באשדוד וכלל פעילות בנושא 'כללים
לחיים בריאים' ,בדגש על 'בחירה אישית' ו'האחריות
שלי לנהל את עצמי'.

מפגש בנושא שילוב המגזר החרדי בפעילות
האגודה למלחמה בסרטן
באפריל התקיים בבית האגודה בגבעתיים מפגש
עם נציגי משרד החינוך בנושא שילוב המחוז החרדי
בפעילות האגודה למלחמה בסרטן .בפגישה נכחו
עדנה פלג-אולבסקי ,דוברת האגודה ומנהלת מחלקת
הסברה והדרכה ,ד"ר אביטל-פאטו בן ארי ),(EdD
מקדמת הבריאות של האגודה ,יוכי לוין ,מפקחת
כוללת יסודי בנות ,ואפרת דיין ,מפקחת מדעים
במשרד החינוך.

השתתפות בכנסים ובימי בריאות

לדעת יותר על לימפומה שאינה
הודג'קין  החוברת הופקה
באדיבות חברת רוש.

לאורך השנה האגודה למלחמה בסרטן נוטלת חלק
בעשרות כנסים וימי בריאות שונים לאנשי מקצוע
ולקהל הרחב ,הנערכים ברחבי הארץ ,כגון הוועידה
והתערוכה המדעית לתזונה בישראל ,ועידת ישראל
לרפואת משפחה ,מפגשים בנושא מניעת סרטן
לציבור הרחב ,ועידות וכנסים בנושאי בריאות
ותזונה ,אירועי קידום בריאות שונים במקומות
עבודה וברשויות מקומיות ועוד .השנה התקיימו,
לדוגמה ,התערוכה והוועידה המדעית לתזונה

28

בישראל ,כנס לציון יום הסרטן הבינ"ל בביה"ח
וולפסון ,דוכן הסברה בסמינר לוינסקי וכנס לרופאי
בריאות הציבור בכפר המכביה.

ימי עיון והכשרות למדריכים ולמתנדבים של
האגודה למלחמה בסרטן
לאורך השנה מתקיימים ימי הדרכה מרוכזים בפריסה
ארצית למדריכי ההסברה של האגודה ,בארגונה של
ד"ר אביטל פאטו-בן-ארי ) ,(EdDמקדמת הבריאות
באגודה למלחמה בסרטן:
• בדצמבר  2015קיימה האגודה למלחמה בסרטן
שני ימי הכשרה למדריכי מחלקת הסברה – האחד
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים
והשני בכרמיאל.
• במאי  2016התקיים יום הכשרה בנושא "חכם
בשמש"® למדריכים חדשים באילת.
מלבד ימי ההכשרה ,המדריכים מתעדכנים לאורך
השנה 'אוןליין' ,באמצעות מידעון )ניוזלטר( אינטרנטי
הנשלח אליהם אחת לחודש לערך ,במטרה ליידע
אותם בחידושים ועדכונים בתחומי ההסברה של
האגודה למלחמה בסרטן ובנושאים מנהליים שונים.
מצגות ההסברה מתעדכנות בקביעות ,ובהתאם
לצורך מתורגמות גם לשפות השונות.

שת"פ עם השב"ס בנושא אבחון מוקדם של
סרטן המעי הגס
השנה נערכו בדיקות סקר לאסירים לאבחון מוקדם
של סרטן המעי הגס .שיתוף הפעולה עם האגודה
כלל חלוקת חומרי הסברה ,שידור תשדירים של
האגודה בטלוויזיות במעגל סגור ,וכן הרצאות בנושא
כללים לחיים בריאים והמלצות לאבחון מוקדם של
סרטן המעי הגס ,שהועברו על ידי מדריכי ההסברה
של האגודה.

דין וחשבון

מערך המידע

פרסומים מחודשים

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

אתר האינטרנט של האגודה מתעדכן בכל 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 בדיקות
לאבחון מוקדם.
כמו כן ,האתר מנגיש לגולשים מידע על פעילויות
במטה האגודה למלחמה בסרטן ,בסניפי האגודה
ובמרכזי התמיכה 'חזקים ביחד' ברחבי הארץ .כיום
ניתן להירשם באתר האגודה לפעילויות שונות ולימי
עיון ,או לבקש מידע מגורמים שונים – כל זאת בעזרת
טפסים מקוונים .במסגרת הפעילות באתר ,המשיקה
לפעילותה הענפה של האגודה במשך השנה ,הועלו
לאתר ,בין היתר ,שאלון אינטראקטיבי במסגרת
תוכנית 'הסיכוי שבסיכון' ,מידע על ימי עיון ,הודעות
הדוברת וקידום ימי המודעות לאורך השנה .באתר
קיימת רשימה מעודכנת של המחקרים הקליניים
המבוצעים במרכזים הרפואיים בישראל ,כמו גם מגוון
פורומים ,שבהם ניתן לשאול ולקבל תשובות בכתב
בתחומים השונים הקשורים למחלות הסרטן.
מסיכום הפעילות השנתית של האגודה ברשת בשנת
 ,2016עולה כי האתר זכה ל 120,000-כניסות
בממוצע לחודש – עלייה של  9%לעומת השנה
שעברה – ומהן  72,000כניסות של משתמשים
ייחודיים בממוצע לחודש – עלייה של  11%לעומת
השנה שעברה.
אנו שוקדים כיום על שדרוג אתר האינטרנט של האגודה.
באתר המשודרג יושם דגש על חוויית המשתמש ,הוא
יותאם לשימוש נוח בכל סוגי ה'מסכים' )מחשבים
נייחים ,טלפונים חכמים וטאבלטים( ויהיה נגיש לבעלי

מוגבלויות .כמו כן ,האתר יעבור שינוי עיצובי ויאפשר
חיפוש מתקדם.

פורומים מקוונים

פורומים לקהל הרחב
אזור הפורומים באתר כולל  18פורומים מקצועיים
בנושאים שונים ,בניהול מיטב המומחים ,שנרתמו
לטובת הנושא בהתנדבות ובמחויבות גדולה:
• פורום גידולים אנדוקריניים ונוירו-אנדוקריניים,
בניהולו של פרופ' עידו וולף.
• פורום גינקו-אונקולוגיה ופוריות לנשים ולגברים,
בניהולם של פרופ' דרור מאירוב וד"ר יעקב קורח.
• פורום נשאיות גנטיות ונשים בסיכון גבוה לחלות
בסרטן השד והשחלות ,בניהולן של
פרופ' אפרת לוי-להד וד"ר שלומית פרי.
• פורום ממאירויות המטולוגיות ,בניהולה של
פרופ' דינה בן-יהודה.
• פורום כירורגיה של סרטן ושט ,קיבה ומערכת
העיכול ,בניהולו של פרופ' חנוך קשתן.
• פורום גידולי מוח ,בניהולה של ד"ר צהלה צוק-שינא.
• פורום ייעוץ מיני למתמודדים עם סרטן ,בניהולם
של ד"ר משה מוק ולנה קורץ-אלמוג.
• פורום מלנומה וסרטן העור ,בניהולם של
פרופ' יעקב שכטר ופרופ' אסתר עזיזי.
• פורום מניעת סרטן ,בניהולה של
פרופ' ליטל קינן-בוקר.
• פורום סרקומה ,בניהולה של ד"ר דניאלה כץ.
• פורום סרטן מערכת העיכול  -מעי גס ,לבלב,
קיבה ודרכי מרה ,בניהולה של ד"ר אילה הוברט.
• פורום סרטן הערמונית ,הכליה ושלפוחית השתן,
בניהולו של פרופ' אבישי סלע.
• פורום גידולי ראש וצוואר ,בניהולם של
ד"ר אהרון פופובצר ,פרופ' אילנה דואק
ופרידה קורנברוט.
• פורום סרטן הריאות ,בניהולה של ד"ר מיה גוטפריד.
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לדעת יותר על גידולי מוח 
החוברת הופקה
באדיבות חברת רוש.

לדעת יותר על גידולים
נוירואנדוקריניים  החוברת
הופקה באדיבות חברת רוש.

•

פרסומים מחודשים

•

•

•

פורום רפואה משלימה ,בניהולו של ד"ר עופר כספי.
פורום סרטן השד ,בניהולם של ד"ר רינת ירושלמי,
ד"ר תניר אלוייס ופרופ' אייל וינקלר.
פורום תזונה למתמודדים ולמחלימים מסרטן,
בניהולה של לימור בן חיים.
פורום תמיכה לחולי סרטן ובני משפחה ומידע על
זכויות ושירותים ,בניהולה של עו"ס אורית שפירא.

פורומים לרופאי משפחה
להתייעצות עם מומחים באונקולוגיה ביחס
לחולים ומחלימים

לדעת יותר על סרטן המעי
הגס והחלחולת  -מידע על
המחלה ,הטיפולים ותופעות
הלוואי בשפה הערבית.

באתר האגודה באינטרנט פועלים שבעה פורומים
המיועדים לרופאי משפחה ,במטרה להקל עליהם את
הטיפול והמעקב אחר חולים ומחלימים מסרטן .כל
פורום עוסק בנושא אונקולוגי שונה ומנוהל בהתנדבות
בידי אונקולוג מומחה בתחומו:
• פורום ממאירויות אורולוגיות ,בניהולו של
ד"ר רענן ברגר.
• פורום ממאירויות גינקו אונקולוגיות ,בניהולה
של פרופ' טליה לוי.
• פורום ממאירויות המטולוגיות ,בניהולו של
פרופ' עופר שפילברג.
• פורום ממאירויות מערכת העיכול ,בניהולה של
ד"ר רוית גבע.
• פורום ממאירויות נוירו אונקולוגיה ,בניהולה של
ד"ר צהלה צוק-שינא.
• פורום סרטן ריאות ,בניהולו של פרופ' חובב נחושתן.
• פורום סרטן השד ,בניהולה של פרופ' בלה קאופמן.

לדעת יותר על סרטן
הערמונית  -מידע על המחלה,
הטיפולים ותופעות הלוואי
בשפה הערבית.

שיתוף פעולה ייחודי לאגודה
למלחמה בסרטן ולחברת מדיוויזור
((Medivizor

שירות אינטרנטי חדש שהושק השנה באגודה ,מאפשר
לקבל מידע רפואי עדכני על מחקרים ומאמרים מדעיים
בתחום הסרטן .המחקרים והמאמרים מותאמים
לכל חולה ,בהתאם לסוג מחלתו ,על מנת להנגיש
את המידע המדעי המבוסס והרלוונטי ביותר עבורו.
השירות ניתן באנגלית קלה וללא תשלום .מידעניות
האגודה למלחמה בסרטן מסייעות לחולים המתקשים
בקריאת החומר באנגלית.
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פעילות האגודה למלחמה בסרטן
ברשתות החברתיות
"האגודה למלחמה בסרטן  לחיים בריאים"
 עמוד האגודה ב'פייסבוק'
בעמוד הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן
מתקיימת פעילות ענפה ,ועד חודש יולי  2016הצטרפו
אליו כ 60,000-אוהדים .העמוד משמש במה למסרי
האגודה למלחמה בסרטן ,לקידום אירועיה ,למתן
מידע ולמענה על שאלות הגולשים .כמו כן ,העמוד
סייע לקדם ברשת פרויקטים של האגודה ,כמו
פרויקט הסריגה 'עוטפים בחום את חולי הסרטן',
מרוץ המרתון בירושלים ועוד.

שיתופי פעולה עם רשתות חברתיות
•

האגודה למלחמה בסרטן משתפת פעולה עם
חברת  ,Belongהמעניקה פתרון אפליקטיבי
חדשני ,מותאם אישית ,לניהול יעיל יותר של
המאבק במחלת הסרטן לחולים ובני משפחותיהם.
במסגרת שיתוף הפעולה ,זוכה האגודה למלחמה
בסרטן באזור ייעודי באפליקציה המתקדמת ,שבו
מתנהל קשר ישיר בין האגודה לבין משתמשי
האפליקציה ובינם לבין עצמם תחת הכותרת:
'האגודה למלחמה בסרטן  .'1-800האזור מנוהל על
ידי האגודה ונותן מענה לשאלות חולים באמצעות
צ'טים ,פוסטים והפניה לאתר הרשמי של האגודה.
כמו כן ,הוקם לוח מודעות וירטואלי פומבי בשם:
'אירועי האגודה למלחמה בסרטן' ,ובו מתעדכנים
אירועים ופעילויות של האגודה לטובת החולים.
משתמשי האפליקציה יכולים גם לעשות שימוש
בכל שירותי  Belongהמוצעים.

•

האגודה למלחמה בסרטן משתפת פעולה עם
"כמוני"  -רשת חברתית בנושאי בריאות ,המציעה
קהילה וירטואלית תומכת למתמודדים עם מצבים
רפואיים כרוניים ומאפשרת להם לשתף ,להתעדכן
ולהתייעץ עם אנשי מקצוע .במסגרת שיתוף
הפעולה ,עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה באגודה ,עונה לשאלות הפונים
בקהילות סרטן השד והשחלה ,בכל הנוגע לזכויות
ושירותים המגיעים לחולי הסרטן ולמחלימים.
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•

האגודה למלחמה בסרטן משתפת פעולה עם
קבוצת הפייסבוק "גמאני חליתי בסרטן שד",
בפעילויות ,כנסים ,מידע וקבוצות תמיכה לחולות
ולמחלימות מסרטן השד.

מרכזי המידע של
האגודה למלחמה בסרטן
'טלמידע'

®

המוקד הטלפוני מופעל בעזרת מתנדבים ,בראשותה
של נורית צין ,והוא המוקד הטלפוני האמין ,המקיף
והעדכני ביותר בנושא מחלות הסרטן בישראל ,דרכי
מניעתן ואבחונן המוקדם ,דרכי הטיפול והשיקום
ועוד .במשך השנה מתקיימים ימי עיון למתנדבים
ולמתנדבות ,בשיתוף מחלקת השיקום והרווחה

באגודה ,במטרה לסייע בעדכון ובהעשרת הידע
המקצועי של צוות המתנדבים.

פרסומים מחודשים

מרכז המידע
במרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן עובדות
מידעניות ,המטפלות בפניות של חולים ,מחלימים
ובני משפחותיהם ,בנושאים רבים ומורכבים ,כגון:
מיצוי זכויות המטופלים מול משרד הבריאות וקופות
החולים ,סיוע והכוונה לגורמי תמיכה שונים ,חיפושי
מידע לפונים ולאנשי מקצוע ועוד .מרכז המידע מנהל
מאגר מעודכן של מחקרים קליניים המתקיימים
בישראל בנושא מחלות הסרטן ,כמו גם רשימת
מומחים בתחומים שונים ,ומסייע בעדכון חוברות
המידע וההסברה של האגודה ,עדכון והעלאת תכנים
לאתר האינטרנט ועוד.

טיפול תזונתי תומך  מטרת
החוברת לתת מידע מקצועי
ועדכני ולעזור בהתמודדות עם
בעיות תזונה העלולות להתעורר
עקב המחלה והטיפול בה.
החוברת הופקה באדיבות
חברת אבוט.

בחילות והקאות הנלוות
לטיפול כימי וקרינתי  חוברת
למטופלים הסובלים מבחילות
והקאות בזמן הטיפול הכימי
והקרינתי ,המספקת מידע רב
ודרכי התמודדות עם התופעה.
החוברת הופקה באדיבות
חברת רפא.
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גילוי מוקדם
סרטן השד

התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
לפני למעלה מ 20-שנה יזמה האגודה למלחמה
בסרטן את התוכנית הלאומית לאבחון מוקדם של
סרטן השד ,המופעלת מאז עם משרד הבריאות
ובשיתוף כל קופות החולים .התוכנית נוטרה במשך
כ 20-שנה במימון האגודה :החל בבדיקות האבחון
הרדיולוגיות בקבוצת היעד של נשים בגילי ,75-50
דרך הפעולות הכירורגיות והאבחון הפתולוגי וכלה
בניטור במכונים האונקולוגיים של נשים שאובחנו
עם ממאירות .כראש התוכנית שימש עד שנת 2013
פרופ' גד רנרט ,מנהל המחלקה לרפואת הקהילה
ואפידמיולוגיה במרכז הרפואי כרמל ,ויועץ לאגודה
בנושא בקרת סרטן .את התוכנית יזמה ומרכזת מטעם
האגודה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.

סיכום התוכנית הלאומית לאבחון סרטן
השד בישראל לשנת 2015
מאז הפעלת התוכנית ועד היום נוטרו במסגרתה
למעלה מ 7-מיליון בדיקות הדמיית שד ביותר ממיליון
נשים ,מתוכן כ 200,000-בדיקות שבוצעו בניידת
הממוגרפיה .בשנת  2014בוצעו  477,210בדיקות,
כש 68%-מהנשים שנמצאו ללא סימפטומים כבר
נבדקו בעבר .כלומר ,מדובר בנשים בטווח הגילים
) 74-50גיל הסריקה המומלץ( ,המבצעות את
הבדיקה אחת לשנתיים כנדרש.
בסך הכול זוהו בכלל הנבדקות ב ,2014-במסגרת
התוכנית 5,089 ,מקרי סרטן שד .מספר זה דומה
למספר בשנים קודמות ומבטא התייצבות של שיעורי
התחלואה.
בכלל הנשים שאובחנו דרך תוכנית הסריקה בגיל
 74-50ושעבורן היו נתוני שלב מחלה מלאים,
זוהו  15%מהגידולים בשלב לא פולשני ,ועוד 55%
מהגידולים הפולשניים התגלו בשלב ראשון ,כלומר,
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בסך הכול אובחנו כ 70%-בשלב מוקדם .התפלגות
זו טובה מהתפלגות שלב המחלה בכלל החולות
בסרטן השד בישראל ,אך עדיין נדרש שיפור .ניכרת
עלייה קלה באבחון מחלה מסוג ) DCISסרטן שד
קדם ממאיר(.
לרגל חודש המודעות לסרטן השד  ,2015פרסמה
האגודה נתונים חדשים על מחלת סרטן השד
בארץ ובעולם .הנתונים הוצגו במסיבת העיתונאים
בידי פרופ' ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז
הלאומי של משרד הבריאות לבקרת מחלות ויועצת
האגודה למלחמה בסרטן:
• בישראל חיות למעלה מ 21,000-נשים שאובחנו
כחולות בסרטן השד בשנים .2012-2008
• בשנת  2012אובחנו  4,396חולות חדשות עם
סרטן חודרני של השד ו 571-חולות חדשות עם
סרטן ממוקד בשד.
• שיעורי ההיארעות )המקרים החדשים( של סרטן
השד נמצאים במגמת ירידה והתייצבות – בקרב
יהודיות מאז תחילת שנות האלפיים ,ובקרב ערביות
מסוף עשור זה.
• עיקר התחלואה בסרטן השד הוא בנשים מעל
גיל  79% ,50מהחולות החדשות שאובחנו בשנת
 2012היו מעל גיל .50
• שיעור ההישרדות היחסית לחמש שנים הוא
במגמה של עלייה ביהודיות ובערביות,87.2%) .
ו 78.4%-בהתאמה(.
• שיעורי התמותה מסרטן השד נמצאים גם הם
במגמת ירידה .בקרב יהודיות החלה המגמה
באמצע שנות ה '90-של המאה הקודמת ,ובקרב
ערביות משנת  .2001התמותה ירדה בכ25%-
בקרב יהודיות וערביות.
• בשנת  2012נפטרו בישראל  994נשים מסרטן
חודרני של השד.
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מגמות בתמותה מסרטן השד בישראל2012-1990 ,
שיעור תמותה מתוקנן לגיל ל100,000

ניידת הממוגרפיה של
האגודה למלחמה בסרטן

במטרה 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 ,צומצמו משמעותית הפערים בשיעורי
ההיענות לבדיקה בין המגזרים השונים ,כגון נשים
חרדיות ועולות חדשות ,והתבטלו לחלוטין הפערים
בין נשים יהודיות לערביות.
עקב הביקוש הרב לשירותי הניידת החלה לפעול
ב 2011-ניידת חדשה נוספת .שתי הניידות הופעלו

בידי צוות מקצועי של בית החולים אסותא ,בשיתוף
כל קופות החולים ,ובשנת  2015בוצעו כ30,000-
בדיקות בכ 140-יישובים רחבי הארץ .בשנת 2016
הופסקה פעילותה של הניידת הישנה בשל בלאי.
סבסוד פעילות הניידת ופעילות מערך ההסברה שלה
בשנים  2017-2015הוא בסיוע תרומת קרן עזריאלי
)ישראל( )ע"ר( .בנוסף לנתונים המעודדים בישראל
שדווחו בשנים האחרונות באמצעות האגודה למלחמה
בסרטן ,הראה סקר ארגון הבריאות העולמי כי ישראל
עומדת בראש הטבלה האירופית בשיעורי ביצוע
הממוגרפיה ,תוך כדי צמצום פערים ,ובטבלה
העולמית נמצאת ישראל בין המדינות המובילות
בשיעורי הריפוי.
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התחנות האזוריות לגילוי מוקדם
של סרטן השד

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 .זה  16שנים פועל שירות ייעוץ לסרטן משפחתי במסגרת המרכז הארצי
לבקרת סרטן .שירות זה מתבצע בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,הממשיכה
לסייע במימון הצוות המקצועי שמפעיל את השירות במרכז הרפואי כרמל ,בניהולו
של פרופ' גד רנרט ,המהווה יחידה ארצית של שירותי בריאות כללית בנושא.
בתקופה זו עברו דרך השירות למעלה מ 9,400-משפחות ,שקיבלו ייעוץ ברמות
עומק שונות .שירות ייעוץ ארצי זה מהווה משאב מידע משמעותי הן לאוכלוסייה
והן למקבלי ההחלטות במערכת הבריאות העוסקים בתחום הסרטן.

הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן

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 בתי החולים שיבא ,רמב"ם ,רבין,
סוראסקי ,וולפסון ,קפלן ,סורוקה ,שערי צדק ,אסף הרופא ,גליל מערבי,
בני ציון ו'העמק' )מידע נוסף על הקונסורציום ופעילותו בפרק 'רישום ומעקב'(.
תוכנית 'הסיכוי שבסיכון' ,להעלאת המודעות של חולות סרטן שד ושחלה
לחשיבות שבקבלת ייעוץ גנטי ,הוקמה בשיתוף עם פרופ' אפרת לוי-להד וקרן
) NCFראו בפרק 'הסברה והדרכה לציבור'(.

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

מערך הרצאות אחיות מתאמות בריאות
השד בנושא מניעה וגילוי מוקדם של
סרטן השד ,אורח חיים בריא ופעילות
האגודה למלחמה בסרטן
אחיות מתאמות בריאות השד מעבירות לציבור הרחב
הרצאות מטעם האגודה למלחמה בסרטן – במטרה
להעלות את המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם של
סרטן השד ,לשמירה על אורח חיים בריא העשוי
להפחית את הסיכון לחלות וכן לפעילותה של האגודה
בישראל – למען החולות ונגד המחלה .בשנה החולפת
התקיימו במסגרת זו כ 30-הרצאות.

סרטן צוואר הרחם
באמצע ינואר  2016צוין שבוע המודעות למניעת
סרטן צוואר הרחם ואבחונו המוקדם .בהודעה
לעיתונות שפרסמה האגודה למלחמה בסרטן הוצגו
נתונים מעודכנים אודות סרטן צוואר הרחם בישראל,
המלצות למניעה ראשונית ושניונית ,וכן מחקרים
חדשים בתחום.
נתונים עדכניים על היארעות סרטן חודרני וסרטן ממוקד
של צוואר הרחם דווחו בידי פרופ' ליטל קינן-בוקר,
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות של משרד
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הבריאות ויועצת האגודה למלחמה בסרטן .הנתונים
מתייחסים לשנת :2012
• בשנת  2012אובחנו  231נשים ישראליות עם
סרטן חודרני של צוואר הרחם ,ו 883-נשים עם
סרטן ממוקד )שלב מוקדם של המחלה ,הניתן
לגילוי מוקדם באמצעות בדיקת משטח צוואר
הרחם – פאפ סמיר(.
• שיעורי ההיארעות )התחלואה( של סרטן ממוקד
)שלב מוקדם( של צוואר הרחם ב 2012-גבוהים
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פי  2.3בנשים יהודיות ,ופי  7בנשים ערביות
בהשוואה לשיעורים שנצפו ב ,1990-כלומר חלה
מגמת שיפור באבחון המחלה בשלב המוקדם.
•

עם זאת ,שיעור ביצוע בדיקת פאפ סמיר בישראל
)הבדיקה לגילוי המחלה בשלב מוקדם( נמוך
בהשוואה לשיעור הממוצע במדינות הOECD -
) 45%לעומת  60%בהתאמה( .זאת על פי סקר
בריאות לאומי  INHIS -2שבוצע על ידי המרכז

הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות בשנים
 ,2010-2007בקרב נשים בגיל  21ומעלה.
•

בשנת  2012נפטרו בישראל  76נשים מסרטן
צוואר הרחם.

•

שיעורי התחלואה והתמותה מסרטן צוואר הרחם
החודרני נמוכים בישראל בהשוואה למדינות
המערב ,והמגמות מצביעות על יציבות הן ביהודיות
והן בערביות.

שיעור מתוקנן לגיל ל100,000

שיעורי היארעות של סרטן חודרני בצוואר הרחם במדינות ה,OECD-
נתוני Globcan, 2012

סרטן המעי הגס
במרץ  ,2016חודש המודעות לסרטן המעי הגס
והחלחולת ,הציגו האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף
משרד הבריאות נתונים חדשים ומעודדים ,שדווחו
בידי פרופ' ליטל קינן-בוקר סגנית מנהלת המרכז
לבקרת מחלות במשרד הבריאות ויועצת האגודה
למלחמה בסרטן:
•

סרטן המעי הגס הוא המחלה הממאירה השנייה
בשכיחותה בישראל .עם זאת ,ישראל מובילה בשיעורי
ההישרדות בהשוואה למדינות ה ,OECD-והיא נמצאת
במקום השני בגברים ובמקום הרביעי בנשים.

•

בשנת  2013חלה ירידה של  33%בשיעור החולים
שאובחנו לראשונה עם מחלה גרורתית  -מ15%-
בשנת  2000ל.10%-

•

בשנת  2013אובחנו בישראל  3,224חולים
חדשים עם סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת.
באותה שנה נפטרו  1,366אנשים מסוג סרטן זה.

•

סרטן המעי הגס והחלחולת הוא מחלה שאופיינית
לגיל המבוגר .שיעורי התחלואה עולים מאוד מגיל
 ,60והשיעורים הגבוהים ביותר הם בקבוצת הגיל
שמעל  .75בקרב צעירים בגילים  49-20שיעורי
התחלואה נמוכים ביותר הן ביהודים והן בערבים
ובשני המינים ,ללא מגמת עלייה עם הזמן .שיעורי
התחלואה גבוהים יותר בגברים יהודים בהשוואה
לנשים ) ,32.8בהשוואה ל 27-בהתאמה(.

•

התחלואה בסרטן המעי הגס והחלחולת במגמת
ירידה ביהודים מאמצע שנות ה .2000-בהשוואה
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לשנת  ,1990שיעורי ההיארעות בגברים יהודים נמוכים
ב 27%-ובנשים יהודיות בכ .17%-באוכלוסייה
הערבית ישנה ירידה בהיארעות בשנים האחרונות
והתייצבות.
• שיעור ההישרדות במגמת עלייה .בגברים יהודים
שיעור ההישרדות עומד על  ,67%בנשים יהודיות
 ,66%בגברים ערבים  61%ובנשים ערביות .57%
עלייה של בין  15%ל 24%-בהשוואה למי שאובחנו
בשנים .1991-95
• שיעורי התמותה בירידה .בהשוואה לשנת 1990
חלה ירידה של  24%בקרב גברים ושל  18%בקרב
נשים יהודים.
• על פי נתוני התוכנית הלאומית למדדי איכות ברפואת
הקהילה בישראל ,בשנת  2013ביצעו כ57%-
מאוכלוסיית היעד בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן
המעי הגס )בדיקת דם סמוי בצואה בשנה האחרונה
או קולונוסקופיה ב 9-השנים האחרונות( .שיעור ביצוע
הבדיקה נמצא במגמת עלייה לעומת השנים הקודמות:
 51.2%בשנת  2011ו 54.7%-בשנת .2012

השוואה בינלאומית

על פי נתוני ה ,OECD -שיעור התמותה מסרטן
המעי הגס והחלחולת בישראל בשנת  2013היה
נמוך מהשיעור המקביל בשנת  .2003על פי נתונים

אלה שיעור התמותה בישראל קרוב לממוצע מדינות
ה ,OECD-ומעט מתחת לו.

נתוני התוכנית הלאומית לגילוי
מוקדם של סרטן המעי הגס
משרד הבריאות נענה ליוזמת האגודה למלחמה
בסרטן ומפעיל מזה עשור שנים את התוכנית
הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בשיתוף
כל קופות החולים .התוכנית ,הפועלת במתכונת
דומה לסרטן השד ,נחוצה לאור העובדה שמחלת
סרטן המעי הגס גורמת לשיעורי תמותה גבוהים.
המחלה ניתנת למניעה ,וגילויה בשלב מוקדם עשוי
להעלות משמעותית את סיכויי הריפוי וההחלמה.
במסגרת התוכנית מוזמן כל אדם מעל גיל 50
על ידי קופת החולים בה הוא חבר ,לבצע אחת
לשנה בדיקת דם סמוי בצואה .חולים הנמצאים
בסיכון גבוה זכאים לבדיקת קולונוסקופיה בהתאם
להמלצות הרופא .האגודה למלחמה בסרטן מלווה
מדי שנה את פעילות התוכנית הלאומית במסע
הסברה נרחב באמצעי התקשורת בחודש מרץ,
חודש המודעות לסרטן המעי הגס )מידע נוסף
על פעילות ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן
בפרק 'הסברה והדרכה לציבור'(.

שיעור התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת )מתוקנן לגיל ,ל(100,000-
במדינות ה OECD-בשנים  2003ו2013-

36

דין וחשבון

שבוע המודעות
לסרטן העור

•

זה למעלה מ 20-שנה מקיימת האגודה למלחמה
בסרטן את שבוע המודעות לסרטן העור במטרה
להעלות את המודעות הציבורית 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 השבוע
יוצאת האגודה למלחמה בסרטן במסע הסברה לציבור
באמצעי התקשורת ,מפיצה חומרי הסברה במוסדות
ציבור וחינוך שונים )גנים ,בתי ספר ,מתנ"סים ועוד(,
ובשיתוף עם כל קופות החולים ,מעמידה לרשות
הציבור הרחב מערך ארצי של כ 300-תחנות בדיקה,
המאוישות על ידי רופאי עור וכירורגים פלסטיים
ברחבי הארץ .השנה השתתפו בשבוע המודעות
אלפי ישראלים שביצעו בדיקות עור ,ונקבעו תורים
רבים נוספים במהלך השנה .לציון שבוע המודעות
לסרטן העור שהתקיים באמצע מאי  ,2016פרסמה
האגודה למלחמה בסרטן הודעה לעיתונות ,ובה הוצגו
נתוני המחלה העדכניים ,מחקרים חדשים ועוד .כמו
כן קיימה האגודה מסע הסברה בתקשורת ויישמה
מגוון יוזמות חדשות וייחודיות נוספות )מידע נוסף
בפרק 'הסברה והדרכה'(.

•

•

•

•

מכלל  1,115החולים שאובחנו עם מלנומה חודרנית
בשנת  94% ,2013הם יהודים 1% ,ערבים ,ו' 5%-אחרים'
)נוצרים שאינם ערבים וחולים ללא הגדרת דת(.
משנות ה 90-שיעורי התחלואה בגברים גבוהים
יותר מבנשים.
שיעורי ההישרדות ממלנומה חודרנית לחמש שנים
גבוהים ,ונמצאים במגמת עלייה .שיעור ההישרדות
בגברים עלה ל 88.3%-ובנשים ל.92.5%-
נכון לשנת  2013חיו בישראל  4,316איש המחלימים
ממלנומה חודרנית ,ו 2,134-מחלימים ממלנומה
ממוקדת.
בשנת  2013נפטרו בישראל  214חולי מלנומה127 :
גברים ,ו 87-נשים .שיעורי התמותה היו במגמת
ירידה והתייצבות מאז תחילת שנות ה.2000-

שיעורי היארעות ותמותה ) ,(estimatedמתוקננים לגיל ,ל ,100,000-של מלנומה חודרנית
של העור ב 20-המדינות עם השיעורים הגבוהים בעולם2012 ,

פרופ' ליטל קינן בוקר ,סגנית מנהלת המרכז
הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות ויועצת
האגודה למלחמה בסרטן ,הציגה נתונים עדכניים
לקראת שבוע מודעות העור :2016
• בשנת  2013אובחנו בישראל  1,634חולים חדשים
עם מלנומה ממאירה של העור.
• כשליש מהחולים במלנומה מאובחנים כיום בשלב
מוקדם מאוד – השלב הממוקד  -המאפשר סיכויי
ריפוי גבוהים.
• שיעור המאובחנים בשלב הממוקד עלה מאז
שנות ה 80-פי  7בנשים ופי  4בגברים.
• שיעורי ההישרדות עלו גם הם משמעותית.
• שיעורי התמותה במגמת התייצבות.

Israel
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השוואה בינלאומית

•

ישראל כבר אינה מדורגת בין שלוש המדינות
המובילות בעולם בהיארעות מלנומה
על פי נתוני הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן
) (IARCלשנת ) 2012שחלקם מוערכים ,לא מדודים(,
ישראל ירדה מהמקום השלישי למקום ה 13-בגברים
ולמקום ה 20-בנשים ביחס ל 20-המדינות בעלות
שיעורי ההיארעות הגבוהים בעולם.
באשר לתמותה מהמחלה ,גברים בישראל מדורגים
במקום ה 8-ונשים בישראל מדורגות במקום ה10-
)ביחד עם בריטניה( בקרב  20המדינות עם השיעורים
הגבוהים בעולם לפי נתוני הסוכנות הבינלאומית לחקר
הסרטן ) (IARCלשנת  .2012שיעורי התמותה הגבוהים
ביותר עבור גברים מדווחים מניו זילנד ומאוסטרליה
ועבור נשים ,מניו זילנד ומהולנד.

•

•

•

•

פרויקטים ותוכניות מחקר לגילוי מוקדם

האגודה מעודדת הגשת הצעות לפרויקטים או
למחקרים בתחום הגילוי המוקדם .במסגרת פעילות
הוועדה לגילוי מוקדם אושרו השנה למימון הפרויקטים
הבאים )לפי סדר אלפביתי(:
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•

ד"ר אנדרוץ קארן וד"ר נובל אניטה מבית הספר
לסיעוד ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים,
בנושא' :חקירת והשוואת גורמים הקשורים
להשתתפות בבדיקות סקר לסרטן באוכלוסייה
הישראלית :דוברי אנגלית ,עברית וערבית'.
ד"ר בולטין דורון מהמרכז הרפואי רבין-בילינסון
בפתח תקוה ,בנושא' :תפקידם של סמנים סרטניים
מסוג מיקרו  RNAבגילוי מוקדם של סרטן קיבה'.
ד"ר גרינשפון אלברט מהמרכז הרפואי הדסה עין
כרם ,ירושלים ,בנושא' :דינמיקה רקמתית בנשאיות
מוטציה בגן .'BRCA
ד"ר ליכטנשטיין לב מהמרכז הרפואי רבין ,פתח
תקווה ,בנושא' :ריאיון מוטיבציוני להשגת ההיענות
לביצוע קולונוסקופיה ב"מסרבי קולונוסקופיה" עם
בדיקת דם סמוי חיובית'.
ד"ר קוגן לאוניד מהמרכז הרפואי לגליל ,נהריה,
בנושא' :מידת ההתאמה באבחנת נגעים וגידולים
עוריים בהסתמך על תמונה דיגיטלית ושאלון רפואי
לעומת אבחנה קלינית במרפאה'.
ד"ר רם איתן מהמרכז הרפואי רבין-בילינסון ,פתח
תקווה ,בנושא' :בדיקת סקר לאבחון מוקדם של
סרטן שחלה באמצעות דגימת נוזל מחלל הרחם'.

דין וחשבון

שיקום ורווחה
ימי עיון לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם

החברות באייר ישראל ,יאנסן ישראל ,אסטלס
פארמה ,ואיזוטופיה מולקיולר אימג'ינג בע"מ.

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.

הכנס השנתי של בעלי סטומה

ימי עיון ארציים
על ארגון ימי העיון הארציים אחראית
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה,
בסיוען של דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז באגודה;
רויטל )טולי( מוהליבר-כהן ,רכזת 'יד להחלמה'
ומיכל קהלני ,מזכירת מחלקת שיקום ורווחה .ימי
עיון אלה מתקיימים על פי רוב בבית מטי – לזכרה
של מטילדה רקנאטי – מטה האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים.

יום עיון בנושא סרטן הערמונית
התקיים באמצע ספטמבר  ,2015בהנחיית
פרופ' אבישי סלע ,מנהל המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי אסף הרופא .יום העיון נפתח בדברי ברכה
מאת מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
ולאחר מכן התקיימו הרצאות בנושאים :גורמי סיכון
לסרטן בערמונית ,אבחון ומניעה של סרטן הערמונית,
טיפול בקרינה וניתוחים ,חידושים בתחום – טיפולים
כימיים והורמונליים בסרטן הערמונית ,ותפקוד
מיני למרות סרטן הערמונית .הרצו בהתנדבות:
פרופ' אילן ליבוביץ' ,פרופ' עופר יוסיפוביץ',
ד"ר דורית זילברמן ,פרופ' אליהו גז ,ד"ר רענן ברגר
וד"ר רונן רוב .לקראת סיום התכנס פאנל המרצים
להשיב על שאלות .יום העיון התקיים באדיבות

התקיים באוקטובר  2015במטה האגודה למלחמה
בסרטן ,בית מטי ,והשתתפו בו כ 120-בעלי סטומה
ובני משפחותיהם .את הכנס הנחתה רינה דיכל,
אחות אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי
של האגודה למלחמה בסרטן .מידד גיסין ,נשיא
ארגון בעלי סטומה ויו"ר צב"י )צרכני בריאות ישראל(,
דיבר על 'חידושים ועדכונים במערכת הבריאות';
דנה רכבי הלר ,עובדת סוציאלית מחוזית ,מחוז מרכז
של האגודה למלחמה בסרטן ,התמקדה בהתמודדות
הרגשית של החיים עם סטומה; ד"ר דן רוזין ,כירורג
בכיר מהמחלקה לכירורגיה כללית והשתלות במרכז
הרפואי תל השומר ,פירט את הסיבוכים של סטומה,
ורוית אילון ,אחות סטומה מחוזית ,מחוז דן ,פתח
תקווה ,של שירותי בריאות כללית ,נתנה הרצאה
בנושא' :עולם של סטומה  -איך מטפלים בסוגיות
של סטומה בעולם' ,וענתה על שאלות רבות של
המשתתפים ,הנוגעות לבעיות בהן הם נתקלים
בחיי היומיום.
הכנס התקיים באדיבות החברות פילטל-קונווטק,
קולפלסט ישראל ,נאופרם-הוליסטר.

יום עיון ארצי 'לחגוג את החיים' ,לנשים
המתמודדות עם סרטן השד
התקיים בסוף אוקטובר  2015בכפר המכביה בהנחיית
ד"ר שני פאלוך-שמעון ,מנהלת השירות לסרטן שד
בצעירות ,המערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי ע"ש
חיים שיבא תל השומר .יום העיון נפתח בברכתה של
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,ולאחר מכן
התקיימו הרצאות בנושאי רפואה מותאמת אישית
לסוגי סרטן שד שונים ,חידושים ועדכונים בטיפול בסרטן
השד ,השפעות סרטן השד על אורח החיים ,וחידושים
ועדכונים בנושאי זכויות חולים .הרצו בהתנדבות:
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ד"ר נעה אפרת )בן ברוך( ,ד"ר רינת ירושלמי,
ד"ר אירינה קוצ'וק והדיאטנית לימור בן חיים.
לקראת סיום התקיים המופע ההומוריסטי 'הסרטן
מת מצחוק' של הסטנדאפיסט אייל אלטוויל ,ולאחריו
התכנס פאנל המרצות להשיב על שאלות .יום העיון
התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל
בע"מ ,מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא סרטן הריאה
ה ת ק י י ם ב א מ צ ע נ ו ב מ ב ר  ,2 0 1 5ב ה נ ח י י ת
פרופ' עופר מרימסקי ,מנהל המרפאה האונקולוגית,
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי .יום העיון נפתח
בדברי ברכה מאת מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות על שיטות
לאבחון מוקדם של סרטן הריאה ,עדכונים וחידושים
בטיפול בסרטן הריאה ,איכות חיים בזמן המחלה וטיפול
כירורגי בסרטן ריאה .הרצו בהתנדבות :פרופ' ניר פלד,
ד"ר מיה גוטפריד ,ד"ר עבד אגבריה ופרופ' אלון בן נון.
לקראת סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות.
יום העיון התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא גידולים נוירואנדוקריניים
התקיים באמצע דצמבר  ,2015בהנחיית פרופ' דוד גרוס,
מנהל היחידה לגידולים נוירואנדוקריניים ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם .יום העיון נפתח בדברי
ברכה מאת מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות בנושאים:
עדכונים וחידושים בטיפול בגידולים נוירואנדוקריניים,
טיפולים הממוקמים בכבד ,טיפולים כירורגיים ,רפואה
משלימה ועוד .הרצו בהתנדבות :ד"ר אורית טויטו,
פרופ' עידו וולף ,ד"ר סימונה גלסברג ,ד"ר יאיר מימון
ופרופ' פתחיה רייסמן .לקראת סיום התכנס פאנל
המרצים להשיב על שאלות .יום העיון התקיים באדיבות
חברת נוברטיס אונקולוגיה בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן המעי הגס
התקיים בתחילת מרץ  ,2016בהנחיית ד"ר אילה הוברט,
מנהל המרכז לגידולי מערכת העיכול ,מכון שרת ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם .יום העיון נפתח בדברי ברכה
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מאת מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,ולאחר
מכן התקיימו הרצאות בנושאים :גורמי סיכון ,מניעה
וגנטיקה; הטיפול הסרטן מעי גס ממוקם; הטיפול
בסרטן מעי גס מתקדם; התמודדות עם תופעות
הלוואי בעקבות הטיפולים; רפואה משלימה ועוד.
הרצו בהתנדבות :פרופ' משנה קליני אליזבט הלף,
ד"ר רונן ברנר ,פרופ' עידו וולף ,ד"ר עופר פורים
וד"ר משה פרנקל .לקראת סיום התכנס פאנל
המרצים להשיב על שאלות .יום העיון התקיים
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ,
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום העיון לנשים צעירות )עד גיל (50
המתמודדות עם סרטן השד
התקיים באמצע מרץ  2016בהנחיית ד"ר אלה עברון,
מנהלת יחידת השד ,מכון אונקולוגי ,מרכז רפואי אסף
הרופא .יום העיון נפתח בברכתה של מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות
בנושאים :עדכונים וחידושים בסרטן שד ,כירורגיה
משחזרת וכריתה מניעתית ,פוריות בצל המחלה ,תזונה
נכונה בתקופת ההתמודדות עם המחלה ושיטת 'ניה'.
הרצו בהתנדבות :ד"ר אלה עברון ,ד"ר דנה אגוזי,
פרופ' פואד עזאם ,הדיאטנית יעל שפאץ ומדריכת
ה'ניה' לידיה אגיב ממרכז 'חזקים ביחד' .לקראת
סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות .יום
העיון התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון לחולי סרטן הכליה ושלפוחית השתן
התקיים בתחילת אפריל  ,2016בהנחייתו של
פרופ' עופר נתיב ,מנהל המחלקה האורולוגית ,המרכז
הרפואי 'בני ציון' בחיפה .יום העיון נפתח בדברי ברכה
מאת מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,ולאחר
מכן התקיימו הרצאות על הטיפול הניתוחי בסרטן
שלפוחית השתן ,טיפול בסרטן גרורתי של שלפוחית
השתן ,טיפול ניתוחי בסרטן כליה ממוקם ומתקדם
והתמודדות עם בעיות בתפקוד המיני .הרצו בהתנדבות:
פרופ' ניקולא מבגי'ש ,פרופ' עופר יוסיפוביץ',
ד"ר דניאל קייזמן ,פרופ' דן ליבוביץ' ,ד"ר זוהר דותן,
ד"ר רענן טל וד"ר רענן ברגר .לקראת סיום התכנס
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פאנל המרצים להשיב על שאלות .יום העיון התקיים
באדיבות חברת פייזר אונקולוגיה בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן השחלה
התקיים בתחילת מאי  ,2016בהנחיית פרופ' טלי לוי,
מנהלת היחידה לגינקולוגיה-אונקולוגית במרכז הרפואי
וולפסון ,חולון ,ויו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה
אונקולוגית .יום העיון נפתח בדברי ברכה מאת
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,ולאחר
מכן התקיימו הרצאות בנושאים :גורמי סיכון ,הטיפול
בסרטן השחלה )מחלה ראשונית ומחלה חוזרת(,
התמודדות עם תופעות הלוואי בעקבות הטיפולים
ועוד .הרצו בהתנדבות:
ד"ר אילן ברוכים ,ד"ר לימור הלפמן ,ד"ר יעקב קורח
וד"ר אורה רוזנגרטן .לקראת סיום התכנס פאנל
המרצים להשיב על שאלות .יום העיון התקיים
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ,
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון לחולי לימפומה וCLL
התקיים בסוף מאי  ,2016בהנחיית פרופ' משה מיטלמן,
המטולוג ומנהל מחלקה פנימית א' במרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי .יום העיון נפתח בדברי ברכה
מאת מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,ולאחר
מכן התקיימו הרצאות על הטיפול ב ,CLL-חידושים
ועדכונים בטיפול בלימפומות ,השתלת מח עצם
בממאירויות לימפטיות ,רפואה משלימה ועוד .הרצו
בהתנדבות :פרופ' דינה בן יהודה ,ד"ר אברהם אביגדור,
פרופ' משה פרנקל ,ד"ר נתנאל הורוביץ וד"ר רון רם.
לקראת סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות.
יום העיון התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא סרטן שד גרורתי
ה ת ק י י ם ב א מ צ ע י ו נ י  ,2 0 1 6ב ה נ ח י י ת
ד"ר נעה אפרת )בן-ברוך( ,מנהלת המכון האונקולוגי,
מרכז רפואי קפלן וראש קבוצת השד באיגוד הישראלי
לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה .יום העיון נפתח
בדברי ברכה של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות על היבטים

רפואיים בסרטן שד גרורתי ,שיפור איכות החיים –
התמודדות עם תופעות הלוואי בעקבות הטיפולים,
רפואה משלימה ו'המסע המופלא אל הגנום' .הרצו
בהתנדבות :ד"ר לריסה ריבו ,ד"ר אירנה ז'יבליוק,
פרופ' דינה לב וד"ר עופר כספי .לקראת סיום
שיתפה עו"ס אורלי ברזה-צחור את הנוכחים בסיפור
התמודדותה האישי עם מחלת הסרטן ולאחר מכן
התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות .יום העיון
התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל
בע"מ ,מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא מלנומה וBCC
התקיים בסוף יוני  ,2016בהנחיית פרופ' יהודה אולמן,
מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית ,הקריה הרפואית
לבריאות האדם ,רמב"ם .יום העיון נפתח בדברי ברכה
מאת מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
ולאחר מכן התקיימו הרצאות על אפידמיולוגיה וגורמי
סיכון של סרטן העור ,טיפול כירורגי בגידולי עור,
טיפול בגידולי עור מסוג  BCCשאינם נתיחים וטיפול
מכוון מטרה במלנומה גרורתית .הרצו בהתנדבות:
ד"ר אילת רשפון ,פרופ' יהודה אולמן ,ד"ר גיל טאובר
וד"ר שרון מרימס .לקראת סיום התכנס פאנל המרצים
להשיב על שאלות .יום העיון התקיים באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט
'רוש מושיטה יד'.

ימי עיון אזוריים
אזור הצפון

בארגונה של אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון
באגודה למלחמה בסרטן .ימי העיון בשפה הערבית
התקיימו בשיתוף פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה
בחברה הערבית.

יום עיון בנושא לימפומה וCLL
התקיים בסוף יוני  ,2015במרכז הרפואי רמב"ם
בחיפה .יום העיון נפתח בברכתו של ד"ר נתנאל
הורוביץ ,מנהל היחידה לטיפול יום ומרכז תחום
לימפומה ,המערך ההמטולוגי ,רמב"ם .לאחר מכן
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התקיימו הרצאות בנושאים :טיפול בלימפומה ללא
כימותרפיה; שפע המידע באינטרנט – עזרה או
מכשול?' ,התמודדות עם תופעות הלוואי ועוד .הרצו
בהתנדבות :ד"ר לואיזה עכריה ,ד"ר ישי עופרן,
ד"ר ריבה פיינמן והאחות אפרת אבידן-חלמיש .יום
העיון התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

יום עיון למגזר הערבי בנושא סרטן השד
התקיים בתחילת אוקטובר  2015באולם 'סינמאנא'
פרנק סינטרה בנצרת ,בהנחיית פאתן ג'טאס ,מנהל
פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית .יום
העיון נפתח בדברי ברכה של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות
בנושאים :חידושים בטיפול בסרטן השד ,כירורגיה
בסרטן השד וגילוי מוקדם ,טיפולים בקרינה וטיפולים
תרופתיים ,טיפול כולל ופרטני לתמיכה בחולה ועוד.
הרצו בהתנדבות :ד"ר סמיח יוסף ,ד"ר רימון מנסה,
ד"ר ליאנה אבדאח ,מנהל בית המרקחת זוהיר פראג',
ד"ר ג'מאל דג'ש ,האחות לינה נג'אר והמטפלת
המוסיקלית קתי ג'רג'ורה .לקראת סיום שיתפה
ג'ומעאנא זידאן ,מתנדבת 'יד להחלמה' ,את הנוכחים
בסיפורה האישי על התמודדותה עם סרטן השד ולאחר
מכן התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות .יום
העיון התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.
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יום עיון בנושא סרטן השד
התקיים באמצע נובמבר  ,2015במרכז הרפואי
פוריה ע"ש ברוך פדה .יום העיון נפתח בדברי ברכה
מאת ד"ר ארז און ,מנהל המרכז הרפואי פוריה;
ד"ר יעקב ברעם ,מנהל המכון האונקולוגי בבית החולים
ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עובדת סוציאלית מחוז
צפון באגודה למלחמה בסרטן .לאחר מכן התקיימו
הרצאות על מעקב וסימפטומים בסרטן השד ,שיטות
לשחזור שד ,טיפול מוכוון מטרה במחלה ,תופעות
לוואי ,פעילות גופנית מותאמת לחולות וכן הרצאה
בנושא היבטים רגשיים בהתמודדות עם המחלה .הרצו
בהתנדבות :ד"ר משה זילברמן ,ד"ר ערן בר-מאיר,
ד"ר חיים אשכנזי ,האחות האחראית מקסין כהן,
נמרוד נהרדע ועו"ס מיכל רוטשילד-מילוא .לקראת
סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות .יום
העיון התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא סרטן השד
התקיים באמצע נובמבר  ,2015במרכז הרפואי רמב"ם.
יום העיון נפתח בדברי ברכה מאת פרופ' רון אפלבוים,
מנהל המערך האונקולוגי ברמב"ם; ד"ר לירון אלדור,
מנהל המכון לבריאות השד בבית החולים; גילה היימס,
מנהלת הסיעוד ועו"ס מחוז צפון באגודה למלחמה
בסרטן – אריאלה ליטביץ-שרמן .לאחר מכן התקיימו
הרצאות בנושאים :טיפול קרינתי לשד ,תזונה ואורח חיים
בריא למחלימות ,ושיקולים לקביעת הטיפול התרופתי
היעיל ביותר .בהמשך התכנס פאנל המרצים להשיב
על שאלות .הרצו בהתנדבות :ד"ר ליאנה אבדאח,
ד"ר קרן דרומאה ,ד"ר גאורג'טה פריד ,ד"ר רפי קליין,
ד"ר טטיאנה דורפמן ,ד"ר זהבה דלמידי ,ד"ר לירון אלדור,
ניצן שרון ,גנטיקאי ,נגה זיו ,דיאטנית ,אפרת לוין,
אחות מתאמת סרטן שד וליאורה גרויסמן מהשירות
הסוציאלי .היום נחתם במופע קומי בכיכובה של
הסטנדאפיסטית דינה אור .יום העיון התקיים באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן הריאה
המתנדבת ג'ומעאנא זידאן
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התקיים בסוף דצמבר  ,2015במרכז הרפואי רמב"ם.
יום העיון נפתח בדברי ברכה מאת פרופ' רון אפלבוים,
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מנהל המערך האונקולוגי ברמב"ם ,ומאת
אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון באגודה
למלחמה בסרטן .לאחר מכן התקיימו הרצאות
בנושאים :טיפולים וחידושים בקרינה לסרטן הריאה,
האבחון והטיפול הכירורגי בגידולי ריאה ,הרצאה על
תרופות חדשות למחלה זו ועוד.
הרצו בהתנדבות :ד"ר עמית כץ ,ד"ר היתם נסראללה,
ד"ר ילנה שכטמן ,ד"ר מור מושקוביץ ,האחות
טובה שחר אדלר והפסיכולוגים הראל פלד וקרן מיפנו.
יום העיון התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא הטיפול הפליאטיבי
התקיים בפברואר  2016במרכז הרפואי הלל יפה.
פתחו את יום העיון בדברי ברכה ד"ר מיקי דוידוביץ,
מנהל בפועל של המרכז הרפואי; ד"ר אילן ברוכים,
מנהל הגינקולוגיה והיחידה לגינקולוגיה אונקולוגית;
אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון של האגודה
למלחמה בסרטן; וד"ר יקטרינה שולמן ,מנהלת
היחידה האונקולוגית .ביום העיון התקיימו ההרצאות
על הטיפול הפליאטיבי וחקיקה ,איזון כאב בחולה
האונקולוגי ,על כוחה של תרפיה באמנות כאמצעי
להתמודדות עם מחלה ,ויטמינים ,תוספי מזון לחולים
אונקולוגים ,מיניות וזוגיות בזמן מחלת הסרטן ,והיבטים
פסיכו-סוציאליים בטיפול הפליאטיבי.
הרצו בהתנדבות :עו"ס אלינה פישנזון ,השירות
הסוציאלי ,אוקסנה מכלוף ,אחות ,ליאור אילון,

עו"ס אריאלה ליטביץ-שרמן

מטפלת באמנות ,ד"ר אולגה קזרין ,אורין פרנקל,
דיאטנית ,לנה קורץ-אלמוג ,אחות ,יועצת מיניות
באגודה למלחמה בסרטן ,ויעל מלמד .בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן.

יום עיון להורים לילדים מחלימים
התקיים במרץ  ,2016במרכז הרפואי רמב"ם.
פרופ' מרים בן הרוש ,מנהלת אגף הילדים והמערך
להמטו-אונקולוגיה ילדים בי"ח רות רפפורט,
ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון ,ברכו
את ההורים והמחלימים הבוגרים .ההרצאות עסקו
בנושאים :החזרה לשגרה לאחר טיפולים ,החזרה
לבית הספר ,מעקב לטווח ארוך ,פרויקט 'צעדים
לאיכות חיים'® של האגודה למלחמה בסרטן לילדים,
ושמירה על אורח חיים בריא .לאחר מכן נערך דיון
בהשתתפות ההורים.
הרצו בהתנדבות :ד"ר סיוואר מחול חורי ,ראש
צוות עו"ס ,יעל מלמד ,פסיכולוגית ,מוריאל בן דוד,
פסיכולוגית ,ד"ר איילת בן ברק ,ד"ר מוניק פרץ,
דליה נתן ,פיזיותרפיסטית ,ורותי אופיר ,אחות ראשית.
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן.

יום עיון בנושא סרטן הערמונית
התקיים במרץ  2016ברמב"ם ,בהנחיית אסתר פינטו,
מרכזת תחום אורו-אונקולוגיה .יום העיון זכה לתהודה
רבה ומשתתפים רבים הגיעו .יום העיון נפתח בדברי
ברכה :פרופ' רון אפלבוים ,מנהל המערך האונקולוגי,
ארנה בן יעקב ,מנהלת הסיעוד בחטיבה ההמטו-
אונקולוגית ,ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון
של האגודה למלחמה בסרטן .ההרצאות עסקו בנושאים
שונים ,PETPSMA :טיפולים ממוקדים לגידולים בסרטן
הערמונית ,קרינה ממוקדת בסרטן הערמונית ,חידושים
בטיפול והתנהגות המחלה – כיצד מובילים את הטיפול
בסרטן .לסיום ענה פאנל מומחים לשאלות הרבות
שהגיעו מקהל המשתתפים ,וד"ר קרן אור חן הרצתה
על האינטראקציה בין הגוף לנפש  -שינה
וחלומות .הרצו בהתנדבות :ד"ר מיכל ויילר-שגיא,
פרופ' גלעד עמיאל ,ד"ר תומר חרס ,ד"ר אביבית נוימן,
ד"ר אביבית פאר ,פרופ' רחמים בן יוסף .יום העיון
התקיים באדיבות חברת ינסן.

43

יום עיון למגזר הערבי
בנושא סרטן הריאה והמעי הגס
התקיים בתחילת יוני  ,2016באולם 'סינמאנא' פרנק
סינטרה בנצרת ,בהנחיית פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות
האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית .יום העיון
נפתח בדברי ברכה של אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס
מחוז צפון באגודה .בהמשך התקיימו הרצאות על
חידושים בטיפול בסרטן הריאה ובסרטן המעי הגס.
הרצו בהתנדבות :ד"ר סאלם בלאן ,ד"ר עבד אגבריה,
ד"ר היית'ם נסראללה ,ד"ר עזמי שחברי,
חכמיה יאסין ומייסא ח'ליל .לקראת סיום התכנס
פאנל המרצים להשיב על שאלות .יום העיון התקיים
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ,
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא סרטן השחלה
התקיים באמצע יוני  2016במרכז 'חזקים ביחד' ע"ש
קלייר ועמנואל רוזנבלט ,בבית אהרון ואולגה רוזנפלד,
חיפה .את יום העיון הנחה פרופ' עפר לביא ,מנהל
היחידה לגינקולוגיה-אונקולוגית ,המרכז הרפואי
'כרמל' ,חיפה ,והוא נפתח בדברי ברכה מאת
פרופ' עפר לביא ומאת אריאלה ליטביץ-שרמן,
עו"ס מחוז צפון באגודה למלחמה בסרטן .לאחר מכן
התקיימו הרצאות בנושאים :חידושים בטיפול בסרטן
השחלה ,גורמי סיכון ,התמודדות עם תופעות הלוואי
בעקבות הטיפולים ,כלים לשיפור החוסן הנפשי,
שימוש בצמחי מרפא ועוד.
הרצו בהתנדבות :ד"ר אילן אטלס ,עו"ס שגית זאבי,
ד"ר איילת שי ,ד"ר אילן ברוכים ,פרופ' ערן בן אריה
וחני שלם .לקראת סיום התכנס פאנל המרצים להשיב
על שאלות .יום העיון התקיים באדיבות חברת רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט 'רוש
מושיטה יד'.

יום עיון בנושא סרטן המעי הגס
התקיים באמצע יוני  ,2016במלון 'קיסר פרמייר'
בטבריה ,בסיוע סניף האגודה למלחמה בסרטן בעיר.
יום העיון נפתח בדברי ברכה מאת יוסי בן דוד ,ראש
עיריית טבריה; דליה סלוצקי ,יו"ר סניף האגודה
למלחמה בסרטן בעיר; ד"ר ארז און ,מנהל המרכז
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הרפואי פדה-פוריה ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס
מחוז צפון באגודה .בהמשך התקיימו ההרצאות' :זיהוי
אוכלוסייה בסיכון – השלכות הגנטיקה ודרכי מניעה
אפשריות'; 'חידושים ועדכונים בטיפול בסרטן המעי
הגס' ו'תזונה בתבונה'.
הרצו בהתנדבות :ד"ר מאיה פריצקי ,ד"ר יעקב ברעם
והדיאטנית הקלינית לימור מאור .לקראת סיום התכנס
פאנל שאלות ותשובות .יום העיון התקיים באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט
'רוש מושיטה יד' ,ובאדיבות מלון קיסר פרימייר.

יום עיון בנושא לימפומה
התקיים בסוף יוני  ,2016במרכז הרפואי רמב"ם .יום
העיון נפתח בברכתם של פרופ' בנימין ברנר ,מנהל
המערך ההמטולוגי והשתלות מח עצם ,רמב"ם,
ושל אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס האגודה למלחמה
בסרטן ,מחוז הצפון .לאחר מכן התקיימו הרצאות
בנושאים :הטיפול בלימפומה ,היתרונות הגלומים
בהשתתפות במחקר קליני ,גיוס מערכת החיסון
לטיפול ,תזונה ועוד.
הרצו בהתנדבות :פרופ' בנימין ברנר ,ד"ר תמר תדמור,
ד"ר נתנאל הורוביץ ,ד"ר נועה לביא ,הנטורופטית
רונית ליבוביץ ,ומנחת הקבוצות והמלווה רוחנית,
חסיה חומסקי-פורת .יום העיון התקיים באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

אזור המרכז

בארגונה של דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז

יום עיון בנושא לימפומה וCLL
התקיים במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי,
באמצע נובמבר  .2015יום העיון נפתח בדברי ברכה
של פרופ' עירית אביבי ,מנהלת המערך ההמטולוגי
במרכז הרפואי תל אביב ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות
על אבחון והדמיה של לימפומה ,הטיפול בלימפומה היום
וחידושים בתחום ,מיניות בתקופת המחלה ועוד .הרצו,
בנוסף לפרופ' אביבי :ד"ר חדוה לרמן ,ד"ר נדב שריד,
ד"ר חוה פרי ,ד"ר יאיר הרישנו וד"ר אריק שכטר .לקראת
סיום התקיים פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות המרצים.

דין וחשבון

יום העיון התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא סרטן השד
התקיים במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא ,בסוף
דצמבר  .2015הנחתה את יום העיון יהודית שר ,אחות
אחראית ,המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי מאיר.
יום העיון נפתח בדברי ברכה של ד"ר מאיה גוטפריד,
מנהלת המכון האונקולוגי ויהודית שר .לאחר מכן
התקיימו הרצאות במגוון נושאים ,ובהם :הטיפול
בסרטן השד ,התמודדות עם תופעות לוואי וניהולן,
אספקטים פסיכולוגיים הקשורים בהתמודדות עם
המחלה ,גנטיקה וסרטן השד ,רפואה משלימה
ושימור פוריות .הרצו בהתנדבות :ד"ר בלה ניסנבאום,
ד"ר אירנה קוצ'וק ,שירלי אלון ,הדס שטרן,
אסנת וינברג ,טל אלון ,דנה אלעד ,פרופ' מרק לודמן,

נעמי תקווה ,פרופ' כהן אילן וד"ר פטריסיה מלינגר.
יום העיון התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ ,מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

דרום ושפלה

בארגונה של מירי מור-יוסף ,עו"ס מחוז דרום

יום עיון בנושא סרטן השד
התקיים במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע ,בסוף
אוקטובר  .2015יום העיון נפתח בסקירת נתוני התחלואה
בסרטן השד בארץ ובעולם ,מאת ד"ר רוית אגסי,
רופאה בכירה במרכז לבריאות השד במרכז הרפואי
סורוקה .לאחר מכן התקיימה הרצאה בנושא מניעה
וגילוי מוקדם של המחלה מאת חני פיליפ ,אחות
ראשית במרכז לבריאות השד .בהמשך שיתפה
אריאלה רגב ,מתנדבת 'יד להחלמה' ® ,בסיפור
התמודדותה האישית עם המחלה.

'יד להחלמה'® של האגודה למלחמה בסרטן
ב'יד להחלמה'® מתנדבות נשים המתמודדות עם סרטן השד ,שהוכשרו להעניק תמיכה,
מידע וליווי לחולות סרטן השד .מחלקת השיקום של האגודה למלחמה בסרטן מלווה את
המתנדבות לאורך השנה ומארגנת עבורן השתלמויות ,מפגשים מקצועיים וימי גיבוש .את
הפעילות מרכזת ומפעילה רויטל )טולי( מוהליבר-כהן.

הכנס השנתי של מתנדבות 'יד להחלמה'

®

התקיים בסוף מאי  2016במרכז ארץ ישראל היפה
בפארק הירקון ,תל אביב ,בהשתתפות עשרות
מתנדבות 'יד להחלמה' ® .הכנס אורגן בידי עו"ס
אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה,
ונפתח בדברי ברכה מאת מירי זיו ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן .לאחר ההתכנסות התקיימה הרצאה
בנושא 'עדכונים וחידושים בטיפול בסרטן השד' ,מפי
ד"ר רינת ירושלמי ,אונקולוגית בכירה ביחידת השד
במרכז הרפואי רבין-בילינסון .בהמשך התקיימה
הרצאה על 'רפואה משלימה וסרטן השד' ,מאת
ד"ר נח סמואלס ,מנהל רפואי ,מרכז טל לאונקולוגיה
אינטגרטיבית ,מכון אונקולוגי ,מרכז רפואי ע"ש שיבא,
תל השומר .בנוסף התקיימו הרצאות בנושא התמודדות

עם המחלה במסגרת משפחתית ,מאת הפסיכולוגית
השיקומית ד"ר מיכל בראון ,והרצאה הומוריסטית
'בריאות אופטימית' שהעבירה ד"ר דינה אייזן .הכנס
התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל
בע"מ ,מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

מפגשי הדרכה לשנת 2016
מינואר  2016התקיימו מפגשי הדרכה במודל מודולרי
אחת לחודש ,במרכז ובצפון ,בשיתוף אנשי המקצוע
ואחיות מתאמות שד בקהילה בנושאים הבאים :שכול,
אובדן והתמודדות ,סרטן שד ודימוי גוף ,סוגיות העולות
במפגש ייעוץ מיני ,הדרכות הורים  -דגשים ,סוגיות
ומודל השירות ,תפקיד אחות מתאמת השד בקהילה.
מחודש ינואר  2016התקיימו במרכז הארץ ובצפון
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במחלה .כמו כן ,התקיימו סדנאות עבודה בנושאי
שימוש בתקשורת ובשילוב ידוענים ופוליטיקאים
בקידום המאבק בסרטן השד .הכנס מספק למתנדבות
הזדמנות לפגוש מקרוב מתנדבות ממדינות שונות
באירופה המתמודדות עם סרטן השד ,ולשמוע מהן
על התהליך שהן עוברות בקידום נושא סרטן השד
במחוזותיהן.

מעקב טלפוני

מפגשי הדרכה חודשיים למתנדבות 'יד להחלמה'®,
בשיתוף אנשי מקצוע ואחיות מתאמות שד בקהילה.
המפגשים עסקו בנושאים אלה :שכול ,אובדן והתמודדות;
סרטן שד ודימוי גוף; סוגיות העולות במפגש ייעוץ
מיני; 'הדרכות הורים' – דגשים ,סוגיות ומודל השירות;
תפקיד אחות מתאמת שד בקהילה – סיעור מוחות.
השנה גויסו עשרות מתנדבות חדשות.

הרצאות לאנשי מקצוע ולציבור הרחב
מתנדבות 'יד להחלמה'® והרכזת העניקו במהלך השנה
הרצאות במסגרות שונות ,כגון בימי עיון לסטודנטים
לרפואה ,בקורס להכשרת אחיות אונקולוגיות ,בקורס
לפיזיותרפיסטים לימפטיים ,ביום הכשרת עובדים של
חברת רוש ועוד.

השתתפות בימי עיון וכנסים
מתנדבות 'יד להחלמה'® נוטלות חלק בכנסים ואירועי
הסברה שונים בארץ ובחו"ל ,במטרה לקדם את
המודעות לנושא סרטן השד ,ואת פעילותן המבורכת של
המתנדבות .בנובמבר  2015השתתפו מלכה בן משה
ואסתי דודקביץ' ,מתנדבות 'יד להחלמה'® ,בכנס
השנתי של ארגון 'אירופה דונה' ,הקואליציה האירופית
למאבק בסרטן השד ,שהתקיים במילאנו ,איטליה .ארגון
אירופה דונה מיוצג בישראל על ידי האגודה למלחמה
בסרטן .הכנס כלל הרצאות בנושא סרטן השד ,כגון:
חידושים בדרכי האבחון וההדמיה וטיפולים חדשניים
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מתנדבות 'יד להחלמה'® במרכז ובצפון משוחחות אחת
לחודש עם נשים המתמודדות עם סרטן השד ,שיצרו
קשר ראשוני עם 'יד להחלמה'® .המתנדבות דורשות
בשלומן ומחזקות אותן בהמשך תהליך ההתמודדות,
מעדכנות אותן בפעילויות האגודה למלחמה בסרטן
הרלוונטיות עבורן ,ובעת הצורך מפנות להמשך טיפול
לעובדות הסוציאליות המחוזיות.
בנוסף יושמו:
• מעקב בוקר – מתנדבות 'יד להחלמה' מקיימות
אחת לשבוע בשעות הבוקר שיחות טלפון עם
חולות שאובחנו לאחרונה והתקשרו ל'קו החם'
של האגודה למלחמה בסרטן ,או פנו באמצעות
'הכפתור הוורוד' באתר האגודה.
®

• מעקב קבוצות תמיכה – מתנדבות 'יד להחלמה'
עוקבות אחר פניות של חולות ומחלימות שטופלו
במהלך אותו חודש בידי העובדות הסוציאליות
המחוזיות .המתנדבות דורשות בשלומן של החולות
ומזמינות אותן להיעזר בשאר שירותי האגודה.
®

• מעקב חוזר – מתנדבות 'יד להחלמה'® מתקשרות
לנשים אשר פנו בשנה וחצי האחרונות באמצעות
'הכפתור הוורוד' .המתנדבות דורשות בשלומן של
הנשים ומציעות להן להשתתף בסדנאות 'מחלימים
לחיים בריאים'® של האגודה למלחמה בסרטן.

דין וחשבון

סדנאות ופעילויות לרווחתם
של חולי סרטן ומחלימים
מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן מקיימת לאורך השנה עשרות פעילויות ופרויקטים לרווחת
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם ברחבי הארץ.

'להיראות טוב  להרגיש טוב יותר'

®

פרויקט שיזמה ד"ר פרנסין רובינסון )  ,(Phdוהיא
מנהלת אותו בהתנדבות ,בריכוזה של סילויה אלשוילי.
במסגרת הפרויקט זוכים חולי סרטן לטיפול של
קוסמטיקאיות ,פאניות ,מאפרים וספרים המגיעים
בהתנדבות למכונים האונקולוגיים ,למחלקות אשפוז-
יום בבתי החולים ,לסניפי האגודה למלחמה בסרטן ,וכן
בקהילה ובמסגרת שירות הוספיס-בית של האגודה
למלחמה בסרטן .את הפרויקט מובילים בהתנדבות
מעל  50אנשי מקצוע מתחום היופי והטיפוח,
ובכל שנה משתתפות בו אלפי חולות מרחבי הארץ.
השירות פועל כיום ב 34-מרכזים רפואיים ובקהילה
ברחבי הארץ.
לדוגמה ,בפברואר  2016התקיימה סדנת איפור וטיפוח
במרכז הרפואי ברזילי ,בהדרכתן של מאפרות מתנדבות.
במרץ  2016התקיימה סדנה לילדים ואימהות ששהו
באגף האונקולוגיה במרכז הרפואי שניידר לילדים.
הילדים נהנו מציורים על גופם ומפעילויות נוספות.
באפריל  2016התקיימה סדנת טיפוח בסניף באר
שבע של האגודה למלחמה בסרטן ,לחולות ומחלימות
מהחברה הערבית .נוסף על הדרכה בנושא איפור
וטיפוח ,כללה הסדנה שיחה על שיתוף רגשי בעת
ההתמודדות עם המחלה ולאחריה.
במהלך השנה התקיימו גם סדנאות למתנדבות
בפרויקט אנושי ומקצועי זה ברחבי הארץ ,במרכזים
רפואיים ובקהילה.
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חדרי טיפוח
והשאלת פאות בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן
את חדר הטיפוח והשאלת הפאות בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,פוקדות מטופלות
רבות ,המגיעות להתאמת פאה ,או להשאלת פאה
ללא תשלום .התרגשותן ושמחתן של המטופלות
מחממת את הלב כל פעם מחדש .מרכזי טיפוח
נוספים פועלים בסניפי מגדל העמק ויקנעם של
האגודה למלחמה בסרטן.

מפגש מתנדבות ב'פינה הירוקה' בתל אביב
בנובמבר  2015התכנסו כ 30 -מתנדבות
הפרויקט – קוסמטיקאיות ,מאפרות ופאניות מכל
רחבי הארץ – ב'פינה הירוקה' בתל אביב ,לצורך
גיבוש והעצמה.
המפגש כלל שיחה עם דנה
רכבי-הלר ,עו"ס
,
מחוז מרכז באגודה למלחמה בסרטן ,שדיברה
עם המתנדבות על ההתמודדות הרגשית הכרוכה
במתן טיפולים קוסמטיים למטופלים במחלקות
אונקולוגיות ובסניפים של האגודה למלחמה בסרטן.
המתנדבות סיפרו שההתנדבות במסגרת הפרויקט מעשירה את חייהן וגורמת להן לחוש סיפוק ,אושר
ואפילו התעלות נפש – בעקבות תגובותיהן של המטופלות ,לאחר טיפולי הטיפוח שהן מעניקות להן.
בהמשך נהנו המתנדבות מהרצאתה של מיכל דותן ,בנושא עיצוב אישי ואופנה – מגמות באופנה
ושימוש בצבעים.

תערוכת  ,WELL BEINGמרכז דוידוף,
קמפוס רביןבילינסון
בפברואר  2016התקיימה תערוכה המציגה את
הפרויקטים המוצעים למטופלים באונקולוגיה בלובי
של מרכז דוידוף .האגודה למלחמה בסרטן הציגה
את הפרויקטים הפועלים בקמפוס רבין-בילינסון:
'צעדים לאיכות חיים'®' ,להיראות טוב  -להרגיש טוב
יותר'® ו'יד להחלמה'® .אנשי המקצוע המפעילים את
הפרויקטים במחלקות האונקולוגיות הדגימו בעזרת
באי התערוכה את הפעילויות השונות המוצעות
למטופלים .העמדות זכו להתעניינות רבה מאוד של
ציבור המטופלים ובני משפחותיהם ,כמו גם של
אנשי הצוות במרכז.
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פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'

®

הפרויקט 'צעדים לאיכות חיים'® מנוהל ומופעל על
ידי עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום
ורווחה של האגודה למלחמה בסרטן ,רינה דיכל,
אחות אונקולוגית ומומחית קלינית בטיפול פליאטיבי,
וליויה כסלו ,אחות ראשית של האגודה למלחמה בסרטן.
סילויה אלשוילי ,היא המרכזת האדמיניסטרטיבית
של הפרויקט.
האגודה למלחמה בסרטן יזמה ומפעילה תוכנית
כלל-ארצית ייחודית הנקראת 'צעדים לאיכות חיים'®.
התוכנית פועלת החל משנת  ,2007ומטרתה לחשוף
את החולים ,המחלימים והמלווים שלהם ליתרונות
הבריאותיים הגלומים בפעילות הגופנית ,לעודדם
לשלב פעילות מתוכננת ומובנית בשגרת חייהם
ולתת ייעוץ וליווי מקצועי לאלה שיבחרו להשתלב
בתוכנית.
התוכנית כוללת מתן הדרכה קבוצתית על ידי
אנשי מקצוע מתחום הפיזיותרפיה שעברו הכשרה
בתחום .כל משתתף מקבל חוברת הסבר וממתח
גומי ,כדי שיוכל לבצע את התרגילים גם בביתו .ניתן
להשיג את החוברת 'צעדים לאיכות חיים' ® ללא
תשלום ב'טלמידע'® של האגודה למלחמה בסרטן
בטל .1-800-599-995 .האחראית בהתנדבות
על הפרויקט ,והסמכות המקצועית בו ,היא
פרופ' נעמה קונסטנטיני ,מנהלת המרכז לרפואת
ספורט ,המחלקה האורתופדית ,המרכז הרפואי
האוניברסיטאי הדסה .בתפקידה זה היא מהווה
מקור להקניה ולעדכון ידע של הצוותים המטפלים
ומפעילי התוכנית ,ומספקת מענה שוטף לשאלות
הצוותים המפעילים את התוכנית ,הנחייה ופיקוח
מקצועי .הפרויקט פועל ב 18-מרכזים רפואיים
במערך האונקולוגי וההמטולוגי של בתי החולים
וגם בחלק ממחלקות הגניקו-אונקולוגיה והקרינה.
בשנת  2016הורחב הפרויקט לבית החולים בני ציון.

הרחבת הפרויקט לפדיאטריה אונקולוגית
בשנת  2016הוחלט להרחיב את הפרויקט גם לתחום
הפדיאטריה האונקולוגית ,וזאת לאחר הצלחת הפעלת
הפרויקט כפיילוט במערך ההמטו-אונקולוגי ילדים
במרכז הרפואי רמב"ם .השקת הפרויקט בהמטו-

אונקולוגיה ילדים בבית החולים שניידר ובבית החולים
העמק התקיימה בפברואר  .2016ד"ר גל דובנוב הוא
האחראי הארצי המקצועי על הפעלת הפרויקט במערך
הפדיאטרי .הוא נוכח בכל ימי ההשקה ומרצה על
יתרונות וחשיבות הפעילות הגופנית בקרב ילדים שחלו
בסרטן .בשני אירועי ההשקה החגיגיים והמקצועיים
נכחו צוותים רב-מקצועיים מכלל חטיבות הילדים
ומהנהלות בתי החולים.

סדנאות לחולות סרטן שד גרורתי
האגודה למלחמה בסרטן זכתה במענק כספי מטעם
פרויקט  – SPARCלסיוע במשאבים הנדרשים לקהילת
חולי הסרטן' :אתגר סרטן שד גרורתי' )SPARC MBC
.(Challenge

מדובר במיזם ראשון מסוגו מטעם ארגון הסרטן
הבינלאומי ) (UICCוחברת התרופות פייזר ,שמטרתו
לעסוק באתגרים הייחודיים העומדים בפני חולות
סרטן שד גרורתי ברחבי העולם .בזכות המענק הנדיב,
ובהסתמך על הניסיון שנצבר באגודה בהפעלת קבוצות
תמיכה לנשים חולות סרטן שד גרורתי דוברות עברית,
הרחיבה האגודה את קבוצות התמיכה גם עבור חולות
סרטן שד גרורתי דוברות ערבית ורוסית ברחבי הארץ,
לדוגמה :בכאבול ,נצרת ,עוספיה ,דליית אל-כרמל,
מג'דל שמס ורהט מתקיימות קבוצות לדוברות ערבית;
באשדוד ובאשקלון הקבוצות מיועדות לדוברות רוסית.
קבוצות התמיכה מסייעות בהתמודדות עם המחלה
בחיי היומיום ועוסקות בנושאים מגוונים ,כגון :משפחה,
זוגיות ,אינטימיות ,עבודה וכו'.
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סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'

®

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

ארגון בעלי סטומה בישראל של
האגודה למלחמה בסרטן
הכינוס השנתי של הארגון בראשות מידד גיסין,
המכהן בתפקיד בהתנדבות ,התקיים באוקטובר
 2015במטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים
)מידע נוסף בתחילת הפרק( .במסגרת פעילות
הארגון מופק מדי שנה בשנה ביטאון 'פתחון פה',
היוצא בסיוע מחלקת ההסברה וההדרכה באגודה
למלחמה בסרטן ומחולק לכ 1,500-חברי הארגון
ללא תשלום .בגיליון השנה נכללו מגוון כתבות של
אנשי מקצוע ,בהן כתבה על סיבוכי סטומות ,מאת
ד"ר דני רוזין ,כירורג בכיר מהמרכז הרפואי שיבא ,תל
השומר ,כתבה על תזונה מותאמת לבעלי סטומה,
מאת הדיאטנית לימור בן חיים ,שאלות ותשובות
בנושאי אינטימיות וזוגיות מאת לנה קורץ-אלמוג,
אחות אונקולוגית ויועצת מיניות באגודה למלחמה
בסרטן ,סקירה על מרכזי 'חזקים ביחד' של האגודה
למלחמה בסרטן מאת עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן,
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וכן סקירה של עו"ד מידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי
סטומה ויו"ר צב'"י )צרכני בריאות ישראל( ,על מערכת
הבריאות בישראל .כמדי שנה הוקדש בגיליון מקום
מיוחד לבעלי סטומה שביקשו לשתף את הקוראים
בסיפורם ובהתמודדות היומיומית עם הסטומה.

חידוש פעילות קבוצת
'צעירים עם סטומה'
קבוצת "צעירים עם סטומה" נפגשת שלוש פעמים
בשנה במשרדי האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים
בהנחייתן של דנה רכבי-הלר ,עובדת סוציאלית
מחוזית ,מחוז מרכז של האגודה למלחמה בסרטן,
ורינה דיכל ,אחות אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול
פליאטיבי של האגודה למלחמה בסרטן .במפגשים
משתפים הצעירים זה את זה באופני התמודדותם עם
הסטומה בחיי היומיום במסגרת המשפחה ,העבודה
ושעות הפנאי ,מתייעצים ,חולקים "טיפים" ומעודדים
את אלה שההתמודדות עם הסטומה חדשה עבורם.
לעתים מוזמנים מרצים אורחים ומועלים תכנים
ספציפיים .כך לדוגמה ,במרץ  2016הועברה סדנה
בנושא "מיניות וזוגיות" על ידי לנה קורץ-אלמוג,
יועצת המיניות של האגודה למלחמה בסרטן .ביוני
 2016התקיים מפגש נוסף ,אשר מלבד התמיכה
והדיון בעניינים המשותפים ,נערכה בו שיחה בנושא
עתיד ארגון בעלי הסטומה ,בהנחיית מידד גיסין ,יו"ר
ארגון בעלי הסטומה.
מפגשי קבוצת 'צעירים עם סטומה' מתקיימים
באדיבות החברות פילטל-קונווטק ,קולפלסט ישראל,
נאופרם-הוליסטר.
פעילות נוספת שנערכה לקבוצה בספטמבר 2015
היא 'יחד ביאכטה' .הפעילות החווייתית כללה שיט
מהנה ,התנסות בתפעול הספינה וארוחה משותפת
במסעדה .הפעילות התקיימה באדיבות מועדון השיט
'.'Blue Wave
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שירותי ייעוץ ,הדרכה ומידע
ייעוץ והדרכה בנושא שיקום הדיבור
למתמודדים עם גידולי ראשצוואר
שירות הייעוץ וההדרכה הארצי לחולים בגידולי
ראש-צוואר מנוהל בידי פרידה קורנברוט ,קלינאית
התקשורת הארצית באגודה .פרידה מדריכה חולים
ובני משפחותיהם וכן וצוותים רפואיים בבתי החולים,
ומלווה גם את התוכנית לאיתור מוקדם של סרטן
בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
)להלן בהמשך( .פרידה מנהלת את הפורום לחולי
ראש-צוואר באתר האגודה באינטרנט – בשיתוף עם
פרופ' אילנה דואק ,מנהלת מחלקת אף-אוזן-גרון
במרכזים הרפואיים כרמל ולין וד"ר אהרון פופובצר,
אחראי תחום גידולי ראש-צוואר במרכז הרפואי רבין.

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

שירות ייעוץ מיני ארצי לחולי סרטן
ולבני זוגם
שירות הייעוץ המיני ממשיך את פעילותו בראשותן
של לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת המיניות באגודה,
וליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה למלחמה בסרטן.
כמו כל שירותי האגודה ,גם שירות זה אינו כרוך
בתשלום ,והוא ניתן בפריסה ארצית לחולים ולבני

זוגם על פי דרישה .כמו כן ,במשך השנה מתקיימים
ימי עיון בנושאי מיניות ופוריות ,מפגשים להכשרת
אנשי מקצוע בתחום והרצאות למחלימים במסגרת
סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'®.
• בנוסף לפעילות בקהילה ,אתר האינטרנט של
האגודה למלחמה בסרטן מציע פורום בנושא מיניות
ופוריות לחולים ,למחלימים ולבני זוגם – בניהולם
של ד"ר משה מוק ,מנהל המרפאה לטיפול מיני
וזוגי במרכז הרפואי מאיר והיחידה לאונקוסקסולוגיה
במרכז הרפואי לניאדו ,ולנה קורץ-אלמוג.
• נמשך המחקר האיכותני בראשותן של
לנה קורץ-אלמוג אחות ויועצת המיניות באגודה
למלחמה בסרטן ,וליויה כסלו אחות ראשית באגודה,
החוקר מיניות בקרב חולי סרטן במצב מחלה
מתקדם בשיתוף צוות טיפול פליאטיבי ביתי של
האגודה למלחמה בסרטן.
• בפברואר  2016הועברה הרצאה בקורס אחיות
קהילה ובקורס אונקולוגי.
• במרץ הסתיים קורס מיניות במסגרת האגודה
למלחמה בסרטן.
• במרץ נערכה סדנה בנושא מיניות בקרב בעלי
סטומה במפגש של 'צעירים עם סטומה'.
®
• באפריל נערכה סדנה למתנדבות 'טלמידע' של
האגודה למלחמה בסרטן.
• במאי נערכה הרצאה לאחיות מחלקת כירורגיה
בבית חולים וולפסון ,בנושא 'מיניות אצל נשים
לאחר סרטן גניקולוגי'.
• במאי נערכה הרצאה בנושא 'מיניות החולה לאחר
השתלת מח עצם' בבית חולים רמב"ם.

ייעוץ מס ארצי לחולי סרטן,
למחלימים ולבני משפחותיהם
בסניפים המחוזיים של האגודה למלחמה בסרטן
ניתנים שירותי ייעוץ בנושאי מס הנובעים מהמחלה,
בשיתוף לשכת יועצי המס בישראל .הייעוץ ניתן
בתיאום מראש ,בהתנדבות וללא תשלום ,למי שכבר
נקבעו לו אחוזי נכות בוועדה רפואית מטעם המוסד
לביטוח לאומי.
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מוקדי המידע ואתר
האגודה למלחמה בסרטן  למען החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם
באתר האגודה באינטרנט למעלה מ 8,000-דפי
תוכן ,המעניקים מידע נרחב ומהימן לחולים ולבני
משפחותיהם בכל הקשור במחלות הסרטן השונות,
הטיפול בתהליכי הטיפול והשיקום ובאיכות חיי המטופל.
המידע ניתן בצורה נגישה וידידותית בעברית ,ברוסית
ובערבית .כמו כן ,אתר האינטרנט של האגודה כולל
מאגר מפורט ועדכני בנושא מחקרים קליניים ,מידע
על האירועים והמפגשים הנערכים לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם מטעם האגודה ברחבי הארץ ,ומגוון
פורומים שבהם ניתן לשאול ולקבל תשובות בכתב
בכל תחום לגבי כל מחלה )פירוט הפורומים ומידע
נוסף בנושא בפרק 'הסברה והדרכה' תחת 'פעילות
האגודה באינטרנט'(.

הנגשת שירותי השיקום ,התמיכה
והרווחה באינטרנט  לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם
לאחר הצלחת 'הכפתור הוורוד' האלקטרוני ,שעליו לוחצות
הגולשות כדי לפנות ישירות למתנדבות 'יד להחלמה'®,
והעלייה בכמות הפניות ,נוספו באתר האינטרנט של
האגודה למלחמה בסרטן שני 'כפתורים' חדשים:

כפתור כחול  -בקשה למידע על תמיכה בנושא סרטן
ערמונית )קבוצות ,ייעוץ מיני וכדומה(.
כפתור ירוק  -בקשה למידע כללי על תמיכה בחולי
סרטן ובבני משפחותיהם.
כמו כן ,בחוברות החדשות/מחודשות בתחום סרטן
השד מודפס ברקוד לסריקה ) (QRבאמצעות טלפון
חכם .מיד לאחר הסריקה נפתח בטלפון אתר
האגודה למלחמה בסרטן ובו ה'כפתור הוורוד' של
'יד להחלמה'®.

מוקד 'טלתמיכה'® 
תמיכה נפשית ראשונית לחולי סרטן,
למחלימים ולמשפחותיהם
קו ה'טלתמיכה'® של האגודה פועל ישירות ממחלקת
השיקום והרווחה בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים .השיחות המגיעות מנותבות
למחלקה ,הכוללת עובדות סוציאליות ואנשי מקצוע
בתחומים נוספים ,כגון :סיעוד ,שיקום ,מיניות וכד'.
המענה האנושי ניתן לפונים בשפות עברית ,ערבית,
רוסית ואנגלית .באגודה למלחמה בסרטן קיימים גם
מוקדי 'טלמידע'® בשפות עברית ,ערבית ורוסית,
וכן מרכז מידע המעניק מידע וייעוץ בנושאים שונים
)מידע נוסף על מוקדי המידע בפרק 'הסברה והדרכה'(.

פעילויות לילדים ולצעירים חולי סרטן
נופש למשפחות של ילדים חולי סרטן
בשנת   2015בסיוע קרן פישל איסר ז"ל
האגודה למלחמה בסרטן קיימה גם השנה ,לקראת
סוף החופש הגדול ,את נופש המשפחות המסורתי,
המעניק לילדים חולי סרטן ,להוריהם ולאחיהם הזדמנות
לחזור ולבלות יחד כמשפחה.
משפחות שאחד מילדיהן מאובחן כחולה סרטן עוברות
פעמים רבות טלטלה ,ושגרת החיים שלהן נפגעת –
כשכל בני המשפחה מתמקדים בילד החולה ובטיפול
בו .נופש המשפחות שמקיימת האגודה למלחמה
בסרטן מזמן לילדים החולים ,לאחיהם ולהוריהם כמה
ימים של רגיעה והנאה בחיק המשפחה.
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כמדי שנה בשנה ,ארגנה האגודה למלחמה בסרטן
באוגוסט  2015את נופש המשפחות המסורתי,
בהשתתפות כ 100-משפחות .הילדים והוריהם הגיעו
למלון בשפיים לשלושה ימים של כיף ,מנוחה וניתוק
מהמחלה והטיפולים ,שאפשרו להם לאגור כוחות
להמשך ההתמודדות הארוכה והמורכבת.
בנופש השתתפו משפחות יהודיות וערביות ,דתיות
וחילוניות ,עולים חדשים וותיקים ,מיישובי הפריפריה
בדרום ובצפון וממרכז הארץ .הילדים ומשפחותיהם
נהנו מלינה ומכלכלה מלאה במלון ,על כל מתקניו,
למשך שלושה ימים ,כולל בילוי בפארק המים שפיים
ותוכנית אמנותית עשירה ומגוונת .לרשות המשפחות

דין וחשבון

עמדו מתקנים מתנפחים ,סרטים ,הצגות ,תחרות
כישרונות צעירים וסדנאות שונות .בין הפעילויות השונות
התקיימה סדנת 'מהנדסים צעירים' לבניית מודלים
בלגו בהנחיית עומר ששון; סדנאות יצירה בבצק
באדיבות 'הבצק של רוני'; הפעלה אינטראקטיבית
לילדים ולהוריהם בהנחיית ארז משולם – 'מעגלים
שקופים של כוח' ,ולהקת הג'אז של שי ברנר אשר
הופיעה ברחבת הדשא.
דורי לוי וצוות 'הדרים' הפעילו בהתנדבות דוכן שסיפק
לנופשים גלידות ,יוגורטים קפואים ומיצים טבעיים.
צביקה ציטרון טבח מעון קלור ורחלי אוזן ממחלקת
שיתופי פעולה שימחו את הילדים עם כיבוד ב'קפה
האגודה' שהופעל בכל אחד מימי הנופש לרווחת
ההורים והילדים .תמר קרמיזי הפעילה בהתנדבות
עמדה לאפייה עצמית של פיתות בטאבון להנאת
הילדים והוריהם.
במשך שלושת ימי הנופש הוקרנו ברצף סרטי ילדים
בבית התרבות במקום ,אשר הפך זמנית ל'קולנוע
האגודה' .במופע המרכזי הופיע בהתנדבות אוהד חיטמן
שהחלים ממחלת הסרטן .אוהד שר שירים חדשים
וישנים מתוך המופע שלו ,שיתף את הילדים ואת
הוריהם בלהיטים המוכרים של דודו ,עוזי חיטמן ,וזכה
לשיתוף פעולה נלהב מצד הקהל.
לאורך ימי הנופש פעל במקום 'מועדון המתבגרים',
שכלל עמדות משחקי מחשב מקוונות שיזם והפעיל
סביון שמעון ,מנהל מחלקת מחשוב ,וכן משחקי שולחן
ופינות הפעלה .האימהות שהשתתפו בנופש נהנו

מפעילות 'בוקר של אימא' – פעילות מיוחדת שהוקדשה
רק להן וכללה סדנאות איפור ,טיפולי פנים ותספורות.
הפינוקים לאימהות הוענקו בהתנדבות באדיבות חברת
'אסתי לאודר' ,רבקה זהבי פאות ומספרת הכוכב
נתניה .את הנופש ליוו עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה; רויטל )טולי( מוהליבר-כהן
רכזת 'יד להחלמה'®; דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז
מרכז ,ומיכל קהלני ,אחראית פרויקטים בתחום
ילדים וצעירים באגודה למלחמה בסרטן.

השלמת חומר נלמד
פרויקט השלמת חומר נלמד שמממנת האגודה למלחמה
בסרטן ,מחבר בין ילדים חולי סרטן הנאלצים להיעדר
תכופות מבית ספרם ,לבין סטודנטים חונכים בעלי
כישורים מתאימים שהודרכו לנושא ,המסייעים להם
בהשלמת החומר הלימודי .בשנת הלימודים תשע"ו
) (2016-2015נוצר קשר עם מאות ילדים והוריהם.
במשך השנה הצטרפו ילדים חדשים ,בהתאם לזמן
גילוי המחלה .בממוצע מצטרפים ילד אחד או שניים
לשבוע .בפרויקט מסתייעים ילדים מגיל ) 5הכנה
לכיתה א'( ועד גיל ) 18הכנה לבחינות בגרות(216 .
סטודנטים בפריסה ארצית פעילים במסגרת הפרויקט
לאורך השנה ,והם מקיימים קשר ישיר עם בית הספר
ומסייעים לילדים בהשלמת החומר הנלמד בו –
במסגרת ביתית .ההשקעה בעתיד הילדים מעניקה
להם ולהוריהם כוח ותקווה להמשיך ולהיאבק במחלה.
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הן המשפחות והן הסטודנטים המעורבים בפרויקט
מעידים על תחושות חיוביות מאוד .הפרויקט בריכוזה
של מיכל קהלני ,אחראית פרויקטים בתחום ילדים
וצעירים באגודה למלחמה בסרטן.

פרויקט 'אימפקט' ) (IMPACT
סטודנטים מתנדבים
בשנת  2016השתתפו בפרויקט  96סטודנטים
מלגאים מטעם ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ובפנמה
)  ,(FIDFשהעניקו  12,350שעות פעילות למען
הקהילה ,באמצעות האגודה למלחמה בסרטן.
הסטודנטים מצוותים לחולי סרטן בקהילה ,לילדים
חולים ,או לילדים בריאים המתמודדים עם מחלת
הסרטן בתוך המשפחה .חלק מהסטודנטים
משובצים במחלקות האונקולוגיות ובמכונים
האונקולוגיים ומכוני הקרינה בבתי החולים בארץ,
במטרה לסייע לצוות המחלקה ובלווי ותמיכה
בחולים .ישנם סטודנטים היוצרים קשרים עם
חולים במסגרת ביה"ח ולאחר השחרור ממשיכים
ללוותם בקהילה .העו"סיות המחוזיות באגודה,
דנה רכבי-הלר במרכז ,אריאלה ליטביץ-שרמן
בצפון ומירי מור-יוסף בדרום ,מנחות ומלוות את
הסטודנטים לאורך השנה בהתאם לאזור המגורים.
עו"ס דליה שטרן היא הרכזת הארצית של הפרויקט.
בנוסף לקשר האישי המתקיים עם הסטודנט לאורך
השנה ,התקיימו שני מפגשים קבוצתיים בכל
אחד מהמחוזות בארץ .המפגש הראשון התקיים
כחודשיים לאחר תחילת הפעילות השנתית והמפגש
השני לקראת תום הפעילות .המפגשים נותנים
לסטודנט הזדמנות לשתף בחוויות ,בהתלבטויות,
בקשיים ,בהנאות ובתרומה האישית והחברתית
הכרוכה בפעילות.
בנוסף לפרויקט זה מתנדבים באגודה למלחמה
בסרטן גם  24סטודנטים במסגרת פרויקט 'הישג'
ו 53-סטודנטים במסגרת פרויקט 'שח"ק' ,המשולבים
במערך התמיכה בקהילה .סטודנטים אלה לוקחים
חלק במפגשים הקבוצתיים .המשפחות המקבלות
סיוע והצוותים בבתי החולים מציינים את החשיבות
הרבה של הקשר עם הסטודנטים ושל הנוכחות
שלהם במחלקות ובמכונים האונקולוגיים.
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שירות ייעוץ ,תמיכה והדרכה ארצי
לילדים עם גידולי מוח
ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית בתחום הנוירו-
פסיכו-אונקולוגיה ,עוסקת במסגרת עבודתה במחלקת
השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן ,במגוון
רחב של פעילויות המסייעות בתהליך השיקום והשילוב
של ילדים המתמודדים עם גידולי מוח:
• טיפול אישי-משפחתי :ייעוץ למשפחות המתמודדות
עם קשיי ההשתלבות של הילדים בבתי הספר
ובקהילה.
• האגודה מעניקה ייעוץ וטיפול פסיכולוגי ראשוני
לילדים החולים ולהוריהם .במסגרת זו ניתנות
להורים שיחות הדרכה ראשוניות וסיוע בהתמודדות
עם קשיי השיקום והחזרה לשגרה בעקבות המחלה
והטיפולים.
• האגודה מקיימת אבחונים נוירופסיכולוגיים,
הכוללים אינטייק משפחתי ,התפתחותי וחינוכי.
במסגרת זו נערכות שיחות עם ההורים ,והתערבות
אקטיבית עם צוות בית הספר ,כדי לתכנן לילד
תוכנית שילוב טובה ומתאימה.
• חוק שילוב ילדים חולים בבתי הספר – האגודה
למלחמה בסרטן ,בעבודה משותפת עם משרד
החינוך ,הייתה מיוזמי ניסוחו מחדש של החוק.
מאז אישורו בכנסת נמשך שיתוף הפעולה ליישומו.
מטרתו של החוק לארגן ולכוון את דרכי הלמידה
של הילדים החולים שחוזרים לבית הספר ,לבדוק
את זכאותם להתאמות בבחינות הבגרות ,ולשלב
מחדש את הילדים המחלימים בבתי הספר ,כל זאת
ללא צורך באבחון נוסף .כמו כן ,מתקיימת פעילות
מחקרית הקשורה ליעילות תוכניות למידה ושיקום
המתבצעות במערכת החינוך יחד עם מורות מרכז
הלמידה של הדסה עין כרם.

פרויקט 'תנו לילדים את העולם'
לזכרה של מירי שטרית ז"ל
במסגרת הפרויקט נסעו השנה חמש משפחות,
שאחד מילדיהן חולה בסרטן בשלבי מחלה מתקדמים,
לשבוע ימים בכפר הילדים 'תנו לילדים את העולם'
באורלנדו שבארצות הברית .האגודה למלחמה בסרטן
זוכה להנחה משמעותית מחברת אל-על ברכישת
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כרטיסי הטיסה לבני המשפחה .במהלך השהייה ביקרו
המשפחות בפארקים השונים ,ונהנו מכניסה חינם
למתקנים ולאטרקציות נוספות .הפרויקט המרגש
וההדים החיוביים המתקבלים מהמשפחות ,שזו
לעתים החוויה המהנה האחרונה שלהן יחד כמשפחה,
מחממים את הלב ומחזקים את חשיבותו של הפרויקט
הייחודי ,שאותו מרכזת פרידה קורנברוט.

פרויקט 'מעגלים שקופים של כוח'
דרך משחק ,כתיבת סיפור חיים והפעלות שונות
מנסה צוות תיאטרון הכרכרה ,בהנחיית ארז משולם,
להקל על ילדים חולי סרטן בזמן הטיפולים ולסייע להם
בהתמודדות ובחזרה לשגרת החיים הרגילה .הפרויקט
פועל בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים ,ובמסגרתו
נערכה ,בין היתר ,תערוכת הצילומים 'שקיעות'.

ימי כיף ,מופעים והטבות
למען ילדים חולי סרטן
אירועים ופעילויות אלו מעניקים לילדים ולבני
משפחותיהם רגעי אור ,תקווה והנאה ,ומסייעים
בהפגת המתח והחרדה.
•

•

•

פרויקט 'מחשב לילד חולה סרטן'
במסגרת הפרויקט מעניקה האגודה במהלך כל שנת
לימודים עשרות מחשבים אישיים לילדים חולי סרטן
)מגיל תשע ומעלה( ,שאין 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 חוליים .מלי ויינבך מרכזת את
הפרויקט ,שהשנה הוענקו במסגרתו כ 40-מחשבים
לילדים חולי סרטן .פעילות זו מתאפשרת בסיוע קרן
אביגדור בן אליעזר ז"ל.

ילדים מהוד השרון שהחליטו לתרום את הכסף שהרוויחו
בשטיפת מכוניות בקיץ לפרויקט 'מחשב לילד חולה סרטן'

•

בדצמבר  2015נהנו ילדים חולים ואחיהם ממופעי
חנוכה שונים – באדיבות שרי ישראלי ,מנהלת
טקסים ואירועים בעיריית תל אביב.
לרגל חג פורים התקיים במרץ  2016יום כיף בפארק
קרסו למדע בבאר שבע למשפחות המתמודדות
עם מחלת הסרטן .באירוע הופיע ליצן ,שהפעיל
את הילדים ,ולאחר מכן נערך סיור מודרך בפארק,
פעילות חופשית בכל מתקני הפארק וחלוקת משלוחי
מנות) .פרטים נוספים בפרק 'חזקים ביחד'(.
בפסח  2016העניקה עיריית תל אביב–יפו בתרומה
כ 1,000-כרטיסים ללונה פארק .הילדים ובני
משפחותיהם נהנו מיום כיף בכל מתקני הפארק
וממגוון הפעילויות שנערכו במקום .שרי ישראלי,
מנהלת טקסים ואירועים בעיריית תל אביב ,הייתה
נציגת העירייה.
במסגרת הפרויקט העולמי "Dream Night At The
 "Zooנערך הפנינג גדול בגן החיות הלימודי בחיפה
ביוני  .2016באירוע המרגש השתתפו ילדים חולי
סרטן ובני משפחותיהם ,שנהנו מהופעות של
אמנים ,הפעלות עם בלונים ,איפור וכיבוד בשפע.
צוות האגודה למלחמה בסרטן ארגן את האירוע
יחד עם צוות גן החיות ועיריית חיפה.

נעמי כפרי ,מנהלת סניף חיפה )במרכז( ,ומתנדבים
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קבוצת 'בוגרים צעירים יוצאים לחיים'

®

קבוצת 'הבוגרים הצעירים' ממשיכה לקיים את
מפגשיה ופעילויותיה באגודה למלחמה בסרטן,
בסיוע מתנדבים מסורים .הקבוצה 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 עובדות סוציאליות למפגשי תמיכה
אחת לשבוע במרכז 'חזקים ביחד' בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,ובנוסף מקיימת
פעילויות פנאי וגיבוש.

מפגשי תמיכה ,עדכון וליווי
של עובדות סוציאליות מחוזיות
אחת לחודשיים מתקיימים מפגשים בנושא זכויות
ושירותים ,המיועדים למטופלי המעון ע"ש צ'ארלס
קלור ,בגבעתיים בהנחיית דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז
מרכז באגודה.
פעמיים בחודש מתקיימים מפגשים פרטניים בנושא
זכויות ושירותים ,המיועדים לחברי מרכז התמיכה בית
אידי-מעגן ,בבאר שבע בהנחיית מירי מור יוסף ,עו"ס
מחוז דרום באגודה.

השתלמויות ,קורסים ,ימי עיון ומפגשים לאנשי מקצוע
האגודה למלחמה בסרטן היא מוסד המוכר על ידי משרד החינוך לצורך גמול השתלמות .ההשתלמויות
המקצועיות שבמימון האגודה למלחמה בסרטן מהוות נדבך חשוב בפעילות האגודה להכשרת אנשי מקצוע,
בתחום הייחודי של טיפול בחולי סרטן ובבני משפחותיהם .מדובר בהכשרה ייעודית לתחום האונקולוגי,
שאינה ניתנת במסגרת ההכשרה האוניברסיטאית.

השתלמויות לאנשי מקצוע
במסגרת הדרכות לאנשי מקצוע נפתחו השנה מגוון
קורסים המוכרים לגמול השתלמות:
• קורס להנחיית קבוצות בשיטת 'קבוצות רכבת'
לצוותים מטפלים ,בהנחיית ד"ר זהר רובינשטיין,
פסיכולוג קליני וארגוני ,ממקימי תכנית המוסמך
בניהול מצבי חירום בבית הספר לבריאות הציבור
באוניברסיטת תל אביב.
• קורס לעובדים סוציאליים מתחילים באונקולוגיה,
בהנחיית ד"ר שלומית פרי ,מנהלת השירות
הסוציאלי במרכז הרפואי דוידוף – בילינסון.
• קורס לעובדים סוציאליים מתקדמים באונקולוגיה,
בהנחיית ד"ר שלומית פרי ,מנהלת השירות הסוציאלי
במרכז הרפואי דוידוף – בילינסון ,וד"ר מיכל בראון,
פסיכולוגית שיקומית מתחום הפסיכו-אונקולוגיה.
• קורס לשיקום הבריאות המינית לצוות רב מקצועי,
בריכוזה של לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת המיניות
באגודה .ההשתלמות כללה  11מפגשים ,אחת
לשבועיים.
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• קורס השתלמות בנושא טיפול ושיקום של חולים
עם גידולי ראש צוואר לצוות רב מקצועי ,בריכוזה
של פרידה קורנברוט ,קלינאית תקשורת של
האגודה .ההשתלמות כללה  11מפגשים.
• בית ספר לתסמינים – השתלמות משותפת
של האגודה למלחמה בסרטן והעמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי עבור כ 60-אחיות אונקולוגיות
מבתי החולים ומהקהילה .מטרת ההשתלמות
 -לעדכן את הידע של האחיות בנושא תסמינים
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פיזיים ופסיכו-חברתיים של אנשים שחלו בסרטן.
ההשתלמות מתקיימת במשרדי האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים ,ומתפרשת על פני חמישה ימים,
אחת לחודש ,סך הכול  30שעות לימוד .התוכנית
כוללת ,בין השאר ,התייחסות לנושאים כגון כאב,
בחילות והקאות ,עצירות ושלשול ,דלקת ברירית
הפה ,תזונה והידרציה ,זיהומים פטרייתיים ,חרדה
ודיכאון ,מיניות ,שימוש ברפואה משלימה לטיפול
בתסמינים ועוד .ההשתלמות מתקיימת באדיבותן
של החברות כצט ,MSD ,מדיסון.GSK ,
• קורס ארצי בטיפול בלימפדמה לפיזיותרפיסטים
האגודה הישראלית ללימפדמה ,בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן ,מכשירה פיזיותרפיסטים בתת-
התמחות של פיזיותרפיה לימפטית ,המתאימה
לנשים אשר עברו ניתוחי שד כדי למנוע או להקל
את הניקוז של המערכת הלימפטית .את הקורס
מנחות רותי פלג וג'יל ברכה ,פיזיותרפיסטיות
לימפטיות העומדות בראש האגודה הישראלית.
הקורס התקיים במאי  2016והשתתפו בו 18
פיזיותרפיסטים.
• הכשרת פיזיותרפיסטים  -בשנת  2016התקיימה
הכשרה ארצית ייעודית לפיזיותרפיסטים בנושא
'אונקולוגיה ,כושר ופיזיולוגיה' .לפני חמש שנים נערכה
ההכשרה הראשונה לכ 20-פיזיותרפיסטים המפעילים
את פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'® בבתי החולים
ברחבי הארץ ובקהילה .השנה הוכשרו בתוכנית ייחודית
זו  30פיזיותרפיסטים נוספים .מרכזות ההשתלמות
הן רינה דיכל ,אחות אונקולוגית ומומחית קלינית
בטיפול פליאטיבי ,ופרופ' נעמה קונסטנטיני ,מנהלת
המרכז לרפואת ספורט ,המחלקה האורתופדית,
המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה.

בבית החולים לילדים רות רפפורט שבמרכז הרפואי
רמב"ם .ומאת אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז
צפון באגודה למלחמה בסרטן.
לאחר מכן התקיימו הרצאות במגוון נושאים ,הקשורים
להתמודדות של הילד ומשפחתו עם מחלת הסרטן,
להתמודדות הצוות הרב-מקצועי ,להתמודדות עם אבל
ושכול ועוד .הרצו בהתנדבות :פרופ' שלומית קרייטלר,
ד"ר נעה מנדל-שורר ,שרון טמיר ,ד"ר עוז מרדכי,
ד"ר נועה בן ארויה-מילשטיין ,אלנה קרבוי,
ד"ר מוניק פרץ ,סיואר מחול-חורי ,עידו רוט,
ד"ר ג'רי שטיין ,ד"ר דבי קרמר ,מיכל פרילינג,
ארווא פריג' ,מראם אבו ימן ,מיכל בלוך ,סנא אלחסנאת,
יפעת קורן-ניסני ,סמי ולק ,אנלייה מגן ,שפרה יונתנוב,
ד"ר עופר שמגר ,עו"ד טל אסף ,ד"ר פטרה זקהיים,
ד"ר נירה ארד ,עינת דה גרוט ורותי אופיר.

יום עיון בנושא הילד החולה בסרטן
ושילובו המיטבי בבית הספר
יום העיון התקיים במרכז הרפואי רמב"ם באמצע
נובמבר  ,2015והוא נועד לצוותים מטפלים ולצוותים
חינוכיים מהקהילה ,בשיתוף משרד החינוך .יום העיון
נפתח בדברי ברכה מאת פרופ' מרים בן הרוש ,מנהלת
המערך ההמטו-אונקולוגי ילדים ,אריאלה ליטביץ-שרמן,
עו"ס מחוז צפון באגודה למלחמה בסרטן ,עירית לבנה,
מפקחת על תחום הבריאות וחיה הראל ,ממונה על
יישום חוק ילדים חולים.
לאחר מכן ,נשמעו הרצאות במגוון נושאים כגון:
תופעות לוואי מאוחרות של הטיפולים ,שיקום הלמידה
שנפגעה ,ההתמודדות הרגשית של הילד החולה
ומשפחתו ,מעגלי התמיכה והאחריות המקצועית ועוד.
הרצו בהתנדבות :ד"ר מוניק פרץ ,ד"ר מיכל שדה,

יום עיון לצוותים מטפלים בנושא אספקטים
פסיכוסוציאליים באונקולוגיית ילדים
יום העיון התקיים בבית החולים לילדים במרכז הרפואי
רמב"ם בחיפה בתחילת יוני  ,2015בהשתתפות צוותים
מבתי החולים רמב"ם ,תל השומר ,שניידר ,הדסה עין
כרם ,דנה והמרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
יום העיון נפתח עם דברי ברכה מאת פרופ' מרים בן הרוש,
מנהלת המערך להמטו-אונקולוגיה והשתלות מח עצם
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פסיכולוגית שיקומית מתחום הנוירו-פסיכואונקולוגיה
באגודה למלחמה בסרטן ,אלנה קריבוי ,הפסיכולוגית
הרפואית ואילנה לוי ,מנהלת המסגרת החינוכית
במרכז הרפואי רמב"ם.

יום עיון בנושא אימונותרפיה
בינואר  2016התקיים יום עיון לאחיות אונקולוגיות
באגודה למלחמה בסרטן בשיתוף העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי .פרופ' גל מרקל ,מדען ראשי ,מכון
אלה למלנומה ,המרכז הרפואי שיבא ,פתח את יום
העיון עם הרצאה בנושא 'בסיס לאימונו-אונקולוגיה'.
פרופ' אילן רון ,אונקולוג מומחה מהמרכז הרפואי תל
אביב ,המשיך בהרצאתו' :אימונותרפיה  -מהמחקר
לפרקטיקה .נתונים קליניים בגידולים שונים' .חני שטיינברג,
אחות מלנומה מהמרכז הרפואי הדסה ,סיפרה כיצד
ניתן לנהל את הטיפול באדם המקבל אימונותרפיה.
יום העיון זכה לתגובות נלהבות ,ורבות מהמשתתפות
הביעו רצון להמשיך וללמוד נושא חשוב זה.

הכשרה לצוותי מכבי שירותי בריאות
מחוז מרכז
במסגרת שבעה ימי השתלמות לצוותי 'מכבי שירותי
בריאות' ,מחוז מרכז ,אשר תוכננו בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן ,התקיימו שני ימי הכשרה באגודה
למלחמה בסרטן .ביום ההשתלמות הראשון ,שהתקיים
בפברואר  ,2016השתתפו עשרות אנשי צוות רב-
מקצועיים .בנוסף למגוון נושאים שהועברו ביום זה,
התקיימה סדנה' :כיצד לתקשר עם אדם שחלה בסרטן
ובני משפחתו' .את הסדנה הנחתה פדות ביר ,עו"ס
הוספיס-בית ,האגודה למלחמה בסרטן ,ודנה רכבי-הלר,
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עו"ס מחוז מרכז של האגודה למלחמה בסרטן .יום
ההכשרה השני התקיים במאי  ,2016עבור הצוות הסיעודי
של מחוז מרכז ,והנחה אותו הצוות הבינתחומי של
השירות הפליאטיבי הביתי של האגודה למלחמה בסרטן.
המפגש החל עם הרצאתו של ד"ר אלכסנדר ולר על
עקרונות הטיפול הפליאטיבי .עו"ס פדות ביר ושרי כהן,
אחות אחראית שירות פליאטיבי ביתי ,התמקדו
בהתלבטויות של הצוות הבינתחומי ביחס לאדם
הנוטה למות ולבני משפחתו ,ולבסוף ,מיכל אבידן,
אחות הטיפול הפליאטיבי הבית ,שיתפה את המאזינים
בדרכי התמודדותה בשעותיו האחרונות של המטופל.
ימי ההשתלמות זכו להוקרה ,הערכה ושביעות רצון
גבוהה ,תוך שאיפה לשיתוף פעולה הדוק גם בעתיד.

יום עיון בנושא' :אם תספרו  אין זו אגדה.
גישות והנחיות מקצועיות לטיפול באדם עם
ערכי ספירות דם חריגים'
במאי  2016נערך יום עיון של האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי ואורגן
בידי ליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה למלחמה
בסרטן ויו"ר העמותה .יום העיון התקיים באגודה
למלחמה בסרטן ,והשתתפו בו כ 60-אחיות מבתי
החולים ברחבי הארץ ומהקהילה.
פרופ' מאיר להב ,סגן דיקן הפקולטה לרפואה
באוניברסיטת תל אביב ויו"ר ועדת האתיקה
בבילינסון ,הציג גישות מעודכנות לטיפול בנויטרופניה;
ד"ר שירלי שפירא ,המטולוגית בכירה במכון האונקולוגי
בבית חולים מאיר ,הציגה את הגישות הטיפוליות
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באדם עם אנמיה; ד"ר אלכס גורל ,המטולוג בכיר,
מנהל בנק הדם בהדסה עין כרם ,הרצה על עקרונות
מתן מוצרי דם ,על סוגיו השונים; עידן סטרוביציק,
אח במחלקה להשתלות מח עצם במרכז דוידוף
ואילנה שזר ,אחות אחראית באשפוז יום המטולוגי
ברמב"ם ,הציגו מקרים מורכבים של מטופלים עם
נויטרופניה ואנמיה בהתאמה; ענת פק ,אחות אחראית
המחלקה להמטואונקולוגיה במרכז דוידוף ,הציגה
כיצד ניתן לשלב ליווי רוחני בעבודה הסיעודית; ולסיום,
אבי רט ,סופר ואיש חינוך ,עורך התלמוד הישראלי,
נתן הרצאה בנושא' :כבוד האדם  -קדושת החיים ,על
מעגלי תמיכה של המטופל  -ליווי ,סוגיות ודילמות'.
יום העיון התקיים באדיבות חברת מדיסון.

יום עיון לסטודנטים לרפואה
מאוניברסיטת בן גוריון
ימי העיון לסטודנטים לרפואה נערכים בכל שנה בבית
מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .מדובר
במסורת משותפת של אוניברסיטת בן גוריון בבאר
שבע ,המרכז הרפואי סורוקה והאגודה למלחמה
בסרטן ,שנוסדה בידי פרופ' יורם כהן ,לשעבר מנהל

המכון האונקולוגי בסורוקה ,וממשיך
בה פרופ' שמואל אריעד ,מנהלו
הנוכחי של המכון .ארגון יום העיון:
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה ורביטל )טולי( מוהליבר.
יום העיון התקיים ביוני  .2016מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
הרצתה על עקרונות הפעילות של
האגודה למלחמה בסרטן – מניעה,
אבחון מוקדם וכו' .פרידה קורנברוט
הרצתה על שיקום הדיבור .בהמשך
סקרה עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת השיקום והרווחה באגודה,
את הפרויקטים של המחלקה ואת
פעילות 'יד להחלמה' ® ,לתמיכה
בנשים המתמודדות עם סרטן השד.
פרופ' שמואל אריעד סקר את
ההתפתחויות בתחום האונקולוגיה
ואת התחזיות לעתיד ,וחתם את יום
העיון בשיחת סיכום עם הסטודנטים.

קבוצות עניין
במסגרת פעילות מחלקת השיקום מתקיימים מפגשים תקופתיים של אנשי מקצוע ,להם 'קבוצות עניין'
הדנות בתחום טיפולי ספציפי .על ארגון קבוצות העניין אמונות ליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה למלחמה
בסרטן ,ורינה דיכל ,אחות אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה למלחמה בסרטן.

מפגשי אחיות טיפול תומך וסטומה
במשך השנה מקיימות אחיות טיפול תומך
וסטומה מפגשים וסדנאות להעשרה מקצועית
והתעדכנות .במפגש שהתקיים בנובמבר 2015
עסקו בהרחבה בנושא 'רב-תרבותיות בטיפול
פליאטיבי' .יונת למד-סלע ,מנהלת תחום סיעוד
פליאטיבי אונקולוגי במחוז ירושלים ,שירותי בריאות
כללית ,הנחתה שיחה בנושא 'המשאלות שלי  -כיצד
להתכונן לשיחה עם מטופלים בנושא' .לאחר מכן
התקיים פאנל בנושא 'פליאציה בחברה רב-תרבותית'
בהשתתפות חנאן רפיק מרג'יה ,אחות רכזת טיפול
פליאטיבי ,בית החולים האנגלי ,נצרת ,קציעה כהן,
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אחות מתאמת שירותי רפואה פליאטיבית ,בית חולים
העמק ,נוהאד שחאדה ,אחות אחראית ,מרפאה
המטו-אונקולוגית ,בית החולים לגליל המערבי,
איריס ספיבק ,אחות הוספיס בית ,האגודה למלחמה
בסרטן ,יעל בן גל ,מרכזת תחום טיפול תומך ,מרכז
שניידר לרפואת ילדים .לאחר שכל אחת מחברות
הפאנל הציגה מקרים מהשדות הקליניים השונים,
נערך דיון בסוגיות תרבותיות ,דתיות ואתיות .הועלו
שאלות דוגמת :מהי ההתייחסות התרבותית לסבל,
כולל טיפול הרגעתי פליאטיבי ,עד כמה מומלץ לערב
ילדים בתהליך )אם הילדים עצמם חולים או אם אחד
מבני משפחתם חולה( ועוד.

מפגשי אחיות מתאמות בריאות השד
המפגשים מתקיימים מספר פעמים בשנה באגודה
למלחמה בסרטן ,ובמסגרתם דנות ומתייעצות
האחיות זו עם זו בנושאים משותפים ,מתעדכנות
בחידושים בתחום ומתכננות פרויקטים ומחקרים
רב-מרכזיים משותפים .לדוגמה ,באחד המפגשים
התמקדה שרי ליברמן ,יועצת גנטית מבית החולים

שערי צדק ,בהמלצות העדכניות לביצוע בדיקות
גנטיות למעקב ולמניעה .במפגש אחר הציגה
ד"ר אהובה גרובשטיין ,מנהלת היחידה לדימות השד
מהמרכז הרפואי רבין ,חידושים ועדכונים בדימות
השד .כמו כן ,יאנה דרום מתנדבת 'יד להחלמה'®,
התמקדה באופנה למתמודדות עם סרטן השד,
והציגה פריטי אופנה מגוונים ,דוגמת גופיות ספורט
עם כיסים לנשים שעברו כריתת שד ,מגוון חזיות
צבעוניות ,בגדי ים ועוד.

מפגש אחיות  קורס עלבסיסי
כמדי שנה בנובמבר ,התקיים באגודה למלחמה בסרטן
יום השתלמות לכ 30-סטודנטיות הלומדות בקורס
על-בסיסי באונקולוגיה בבית הספר לסיעוד במרכז
הרפואי שיבא ,תל השומר .רומא לוריא ,מנהלת
מעון קלור של האגודה למלחמה בסרטן ,ערכה
למשתלמות סיור היכרות עם המעון; ד"ר מיכל שדה,
נוירופסיכולוגית באגודה למלחמה בסרטן ,הרצתה
על שיקום נוירופסיכולוגי לאחר טיפול בגידולי ראש;
פרידה קורנברוט ,קלינאית תקשורת באגודה למלחמה
בסרטן ,התמקדה בשיקום הדיבור והבליעה לאחר
טיפול בגידולי ראש צוואר; ודנה רכבי-הלר ,עובדת
סוציאלית ,מחוז מרכז של האגודה למלחמה בסרטן,
סיפרה על פעילויות האגודה למלחמה בסרטן.

מפגש קלינאי תקשורת
פרידה קורנברוט קלינאית התקשורת באגודה
למלחמה בסרטן מרכזת קבוצת הדרכה דו-חודשית
לקלינאי תקשורת מכלל בתי החולים בארץ .הקבוצה
משמשת זה עשר שנים מסגרת תומכת בעבודת
קלינאי התקשורת ומאפשרת להם לשתף זה את
זה בידע ובניסיון הטיפולי.
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'חזקים ביחד'
פעילויות מרכזי התמיכה
של האגודה למלחמה בסרטן ופעילויות רווחה
ותמיכה בסניפים ובקהילה
כל הפעילויות במרכזי התמיכה 'חזקים ביחד' הן ללא תשלום

מרכז 'חזקים ביחד'
במטה האגודה ,בית מטי,
גבעתיים

•

בניהולה של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן.
•

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' הפועל בבית מטי
בגבעתיים ,הוא בית בקהילה המציע לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם מגוון קבוצות תמיכה ,סדנאות,
הרצאות ופעילויות גוף ונפש .בכל שנה מתקיימות
למעלה מ 1,400-פעילויות במרכז ההדרכה ,התמיכה
והשיקום של האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים –
לחולים ,למחלימים ,לבני משפחותיהם ולהכשרת
אנשי מקצוע.

•

קבוצות תמיכה

•

במרכז התמיכה פועלות קבוצות תמיכה בהנחייתה
של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום
ורווחה באגודה ,ועו"ס ענת זכאי .להלן רשימת
הקבוצות המפורטת:
• 'בוגרים צעירים יוצאים לחיים'® – קבוצת תמיכה
המלווה צעירים וצעירות רווקים ורווקות ,בני ,30-20
המתמודדים עם מחלת הסרטן.
• קבוצה לנשים צעירות )בטווח הגילים (50-30
המתמודדות עם מחלת הסרטן – לקבוצה מגיעות
נשים בשלבי טיפול שונים וכן מחלימות .פעילות
הקבוצה מתקיימת באדיבות חברת נוברטיס.
• קבוצה לזוגות צעירים )בטווח הגילים (50-30
שאחד מבני הזוג חולה בסרטן – הקבוצה מאפשרת

•

לבן הזוג הבריא לשתף ולחלוק את רגשותיו ,וכן
מסייעת בהתמודדות של שני בני הזוג עם המצב
המשפיע על המשפחה.
קבוצה לנשים חולות סרטן שד גרורתי – קבוצת
התמיכה מיועדת לנשים בכל הגילים מכל רחבי
הארץ שמתמודדות עם סרטן שד גרורתי.
קבוצה להורים שכולים שילדיהם הצעירים )עד
גיל  (21נפטרו ממחלת הסרטן – בקבוצה מקבלים
ההורים כלים המסייעים להם בהתמודדות עם אובדן
של ילד בגיל צעיר.
קבוצה להורים שכולים שילדיהם הבוגרים )מעל
גיל  (21נפטרו ממחלת הסרטן – הקבוצה מסייעת
להורים בתהליך ההתמודדות עם האובדן והשכול
של ילד בוגר ,המותיר אחריו לעתים בן/בת זוג
וילדים.
קבוצה לנשים בריאות נשאיות המוטציות BRCA
 ,1,2הנמצאות בסיכון לחלות בסרטן שד או בסרטן
שחלה.
קבוצה להורים המתמודדים עם ילד חולה סרטן
)בכל הגילים( – בקבוצה מקבלים ההורים כלים
המסייעים להם בתהליך ההתמודדות הקשה
והמורכב עם ילד חולה סרטן.

בנוסף ,פועלות במרכז התמיכה באופן קבוע :קבוצה
למתמודדים עם מחלות סרטן שונות ,קבוצה לנשים
מבוגרות המתמודדות עם מחלות סרטן נשיות ,קבוצה
לבני משפחה של חולי סרטן ,וקבוצות למתמודדים
עם אובדן ושכול – בהנחיית עו"ס ורד אשבורן-נוטי,
אריק שפירא ,פסיכולוג קליני וריבה ציפרשטיין,
אחות אונקולוגית.
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פעילויות גוףנפש וחוגים
מרכז התמיכה מציע לחולים ולמחלימים מגוון פעילויות
המתמקדות בקשר שבין הגוף לנפש ,כגון :יוגה,
פלדנקרייז ,צ'י קונג ,פילאטיס ,חוג ציור ,חוג 'ניה'.

סדנאות
במרכז התמיכה מתקיימות לאורך השנה מבחר
סדנאות בתחומים שונים ,בהן :סדנת העצמה
בפלייבק ,סדנת 'דרכים למציאת משמעות' ,סדנת
) C.B.Tטיפול קוגניטיבי-התנהגותי( להתמודדות
עם חרדה וסדנת הבעה ויצירה.
כמו כן ,מתקיימות במרכז התמיכה סדנאות 'בישול,
תזונה ואורח חיים בריא' ו'טבע תרפיה' ,שתיהן
מתקיימות בתמיכת חברת נוברטיס.

•

בתחילת יולי  2015התקיימה 'מסיבת סיום  -חזקים
בקפה' .במסגרת הפעילות הנחתה רחל פורס
מנהלת מחלקת פיזיותרפיה במרכז הרפואי
מאיר ,סדנת 'צעדים לאיכות חיים'® ,המעודדת
שילוב פעילות גופנית מובנית בתקופת הטיפולים
ולאחריהם .כמו כן התקיימה סדנת 'להיראות
טוב  -להרגיש טוב יותר'® ,ומשתתפותיה אופרו
בידי מאפרות מקצועיות מתנדבות מבית הספר
לאיפור של ירין שחף

•

בדצמבר  2015נערכה מסיבה וניתנה הרצאה על
"מנהיגים מהסרטים" – מנהיגות והובלת אנשים,
בהנחיית ענת שפרן-אור .בחלק השני היה מפגש
"העצמה בפלייבק" בהנחיית המדריכה גילי שטגר.

•

בפורים  2016נערכה מסיבה בהשתתפות חניכים
מקורס סוהרי קבע מבי"ס נירים ,שבאו לשמח את
המשתתפים בריקודים ,שירים ותחפושות.

מפגשי 'חזקים בקפה'
סדרה של הרצאות ופעילויות בנושאים רלוונטיים
שונים ,הנערכים 'על כוס קפה' ,לרווחתם ולהעשרתם
של חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם .באמצעות
המפגשים מתוודעים המשתתפים למרכז התמיכה,
לפעילויות האגודה למלחמה בסרטן ולאמצעים שבהם
יכולה האגודה לסייע להם.
•
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באפריל  2015התקיים מפגש שנפתח בהרצאתה
של ד"ר שלאין מרגלית ,היסטוריונית וחוקרת
שואה על המורה לאמנות בגטו טרייזנשטאט
ואמנית הבאוהאוס פרידל דיקר-ברנדייס .לאחר
מכן התקיים שיעור התנסות בפלדנקרייז בהנחיית
נעמי נוף.

דין וחשבון

•

בסוף יולי  2016נערכה 'מסיבת סיום  -חזקים
בקפה' .במסגרת הפעילות התקיימה סדנת 'להיראות
טוב – להרגיש טוב יותר'® ,ומשתתפותיה אופרו בידי
מאפרות מקצועיות מתנדבות מחברת איל מקיאג'.
כמו כן ,להנאת המשתתפות נערכה סדנת ריקודי
בטן ,שהעבירה בהתנדבות אביבה ז'ילברט-עברי.

ספרייה
בספריית המרכז ,המופעלת בהתנדבות בידי לאה ברוקר,
קיים מאגר של ספרי קריאה במגוון סגנונות מהשנים
האחרונות.

מרכז הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד'
ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט,
בבית אהרון ואולגה רוזנפלד ,חיפה
מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' בחיפה ,שמרכזת עו"ס נחי פינגולד ,ממשיך בפעילותו הענפה עבור חולים,
מחלימים ובני משפחותיהם .השנה נוצרו שיתופי פעולה בין המרכז לבין צוותים רפואיים באזור חיפה 
במטרה לקדם את העשייה המשותפת ,וכן להציג את הפעילות הברוכה המתבצעת בסניף.
חיים שליליים או גורמי מצוקה ,כמו התמודדות
עם מחלת הסרטן .בהנחיית סשה גלר ,מטפלת
באמנויות ו EMDR-ועו"ס נחי פינגולד.

קבוצות תמיכה
•

קבוצת התמודדות לתומכים עיקריים 'ביחד
נתמודד טוב יותר'  -קבוצה המיועדת לתומכים
העיקריים בבן המשפחה שחלה בסרטן .בהנחיית
אולגה עגור ,מנהלת השירות הסוציאלי ,לין ,חיפה,
ועו"ס נחי פינגולד.

•

קבוצת התמודדות עם שכול – התמודדות עם אבל
ואובדן היא תהליך מורכב ,אשר אם עוברים אותו
יחד ,ניתן להתמודד טוב יותר .הקבוצה בהנחיית
מרק שרמן ,פסיכולוג רפואי ,ועו"ס נחי פינגולד.

•

קבוצת תמיכה לחולים ומחלימים "מעיין הלב"
 קבוצת תמיכה בהנחיית מיה לזר-שלםועו"ס נחי פינגולד.

•

קבוצת  EMDRבשילוב אמנות לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם  -שיטת הטיפול מתייחסת
לסימפטומים ולסבל הנובעים מחשיפה לאירועי

•

קבוצת טיפול באמצעות מוסיקה  -העבודה
בקבוצה מבוססת על מרכיבי המוסיקה השונים:
מקצבים ,שירים ,טקסטים ,האזנה למוסיקה,
אלתורים ,עבודה על הקול וכדומה .כל זאת בדרך
חווייתית ,המערבת את החושים והגוף ,ועל בסיס
של שחרור והנאה.

•

התבוננות ומודעות  -קבוצת תמיכה לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם ,המשלבת לימוד
מיומנויות מדיטציה )כגון הרפיה ,נשימה ,התמקדות,
דמיון מודרך ועוד(.

•

קבוצת תמיכה להורים שכולים ,בהנחיית
הפסיכולוגית מוריאל בן דוד ,ואריאלה ליטביץ-שרמן,
עו"ס מחוז צפון ,האגודה למלחמה בסרטן.
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פעילויות גוףנפש וחוגים
•

קינסיולוגיה  -פעילות חדשה .תרגילי תנועה
הנקראים "תרגילי מוח" ,באמצעותם ניתן להפעיל
ולשפר מגוון של תפקודים במישור הפיזי ,כגון
קואורדינציה או מוטוריקה גסה ועדינה ,וגם במישור
השכלי-קוגניטיבי כגון תפישה חושית ,קשב וריכוז.

•

תרגול מיומנויות זיכרון  -פעילות חדשה .משחקי
חשיבה וריכוז לתרגול שימור ושיפור כישורי זיכרון
וחשיבה.

•

במרכז קיים מגוון פעילויות המתמקדות בקשר
שבין הגוף לנפש ,בהן :חוג צ'י קונג ,חוג תרפיה
בתנועה ,חוג ריקודי בטן ,חוג לחיזוק ועיצוב הגוף
וחוג ניה .כמו כן ,מתקיימים במרכז מפגשי יוגה
ופלדנקרייז על בסיס שבועי.

•

במרכז מתקיימים חוגי יצירה לרווחת החולים
והמחלימים ,ובהם :חוג סריגה ,חוג רישום וציור,
חוג פיסול בעיסת נייר וחוג אמנויות המחט.

סדנאות
המרכז מציע מבחר סדנאות ,בהן :סדנת ביבליותרפיה
 כתיבה אסוציאטיבית ,סדנה למודעות והתפתחותעצמית וסדנת מדיטציה.

סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'

®

התקיימה במרכז התמיכה בחודשים מרץ -אפריל
 .2016הסדנה כללה חמישה מפגשים בנושאים
שונים' :ממשיכים קדימה'; 'תזונה למחלימים מסרטן'
בהנחיית הדיאטנית הקלינית נוגה זיו; 'בחזרה לשגרה...
כשמחשבה ומציאות נפגשים' ,בהנחיית רונית ניצן
וורד סגל ,מאמנות רפואיות; סדנת 'סטיילינג – הסודות',
ליצירת הופעה אופנתית בקלות בהדרכת הסטייליסטית
ליאת שאף; 'תרומתה של הפעילות הגופנית לאיכות
חיים' ,בהנחיית ציפי שרל ,פיזיותרפיסטית בכירה;
' NLPודמיון מודרך – כלים לשיפור ההתמודדות לחולים
ומחלימים' ,בהנחיית אורנה בן יעקב ,מנהלת הסיעוד
בחטיבה ההמטו-אונקולוגית ,הקריה הרפואית רמב"ם.

תערוכה ויריד מכירות במרכז התמיכה בחיפה
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•

תערוכה מיצירותיהם של החולים והמחלימים ,המשתתפים בסדנאות הציור במרכז התמיכה
בחיפה ,התקיימה בינואר  2016בהדרכת חגית בוטנר וקרן עזר .המשתתפים בתערוכה צירפו
ליצירותיהם טקסטים מרגשים המאפשרים הצצה אל התהליך אותם הם חווים במסגרת הסדנאות
באגודה ,וכיצד תהליך זה
משפיע על התמודדותם
עם המחלה.

•

לקראת יריד ההתרמה
השנתי של האגודה בחיפה,
הצטרפו קבוצת הסריגה
והאומנויות בהנחיית
שירה בנגד לתורמים.
בנות הקבוצה סרגו פריטים
מקסימים ,עיצבו תכשיטים
מיוחדים ,והכל תרומה כאות
הוקרה ותודה לאגודה
למלחמה בסרטן.

דין וחשבון

מפגשי עבודה עם צוותים מקצועיים במרכז
התמיכה בחיפה
•

•

בחודש מרץ התקיים מפגש עם יחידת ההוספיס-
בית של שירותי בריאות כללית והחוג לרפואת
המשפחה מלימודי רפואה בטכניון .מטרת המפגש
הייתה להציג את פעילויות האגודה ,להכיר את דרכי
הפנייה וליצור ערוצי תקשורת הדדיים.
בחודש מרץ נערכה במרכז התמיכה השתלמות
לעובדים סוציאליים במערכות בריאות בנושא
'מיצוי זכויות' ,בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי
בחיפה .ההשתלמות ,בהנחיית עו"ס מחוז צפון,

•

אריאלה ליטביץ-שרמן ,כללה הרצאות על פעילות
האגודה למלחמה בסרטן בקהילה ,מיצוי זכויות
בנכות כללית ושירותים מיוחדים ,זכאות לשיקום
מקצועי ,והדרכה והכוונה להגשת בקשה.
בחודש מאי התקיים המפגש הראשון בסדרת
מפגשים אשר נועדו לבניית מערך שיתוף פעולה
מקצועי של מתנדבי האגודה במסגרת המערך
האונקולוגי ברמב"ם .ליוזמה שותפים צוות הקריה
הרפואית -רמב"ם :שלומית קציר ,רכזת מתנדבים,
אורנה בן יעקב ,מנהלת הסיעוד ,ואורנה קרן,
מנהלת תפעול מערך אונקולוגי.

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 .את פעילות המרכז מרכזת עו"ס דלית בן רימון.

קבוצות תמיכה
•

•

•

•

קבוצת תמיכה לאנשים החולים בסרטן ,בהנחיית
עו"ס לבנת וידר.
קבוצת תמיכה להתמודדות עם אובדן ושכול,
בהנחיית עו"ס ליאורה גוב-ארי דה וריס.
קבוצת תמיכה לבני משפחה  -בהנחיית
עו"ס ליאורה גוב-ארי דה וריס.
קבוצת תמיכה בנושא חלומות ,בהנחיית
עו"ס עידו רוט.

סדנאות
•

פעילויות גוףנפש וחוגים
המרכז מציע פעילויות שונות ומגוונות ,תוך קשב
רב לרצון של האנשים המבקרים בו .במרכז מוצעות
פעילויות גופניות הקשורות לגוף-נפש ,כגון :יוגה,
צ'י קונג ,פילאטיס ,פלדנקרייז ,ניה ,בבליותרפיה,
'תנועה בשמחה' וריקודי בטן.
המרכז מציע חוגי אמנות שונים ,כגון :תכשיטנות,
שילוב אומנויות ,חוג פלייבק המבוסס על משחק
ואלתור ,אנגלית מדוברת וברידג'.

•

סדנת 'מחלימים לחיים בריאים' ® התקיימה
במהלך החודשים ינואר-פברואר  ,2016ובמסגרתה
הועברו הרצאות בנושאים שונים ומגוונים :תקשורת
רופא-חולה בהנחיית ד"ר שרה אילן; שינויים
בזיכרון אחרי כימותרפיה ,בהנחיית נחמה זילברמן,
נוירו-פסיכולוגית ממכון שרת ,הדסה עין כרם;
מידע ,זכויות ושירותים לחולי סרטן ,בהנחיית
אריאלה ליטביץ-שרמן ,עובדת סוציאלית מחוזית
באגודה למלחמה בסרטן; בריאות ,מיניות ומה
שבניהן ,בהנחיית לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת
מיניות באגודה; התמודדות עם תופעות לוואי
כתוצאה מטיפולים במחלת הסרטן ,בהנחיית
רינה רייכל ,אחות מומחית קלינית ואחות טיפול
תומך ,האגודה למלחמה בסרטן; תזונה מותאמת
בזמן המחלה ולאחריה ,בהנחיית הדיאטנית
אודליה ששון ,דיאטנית קלינית מוסמכת ממכון
שרת ,הדסה עין כרם.
בתחילת פברואר  2016התקיימה במרכז התמיכה
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•

סדנת איפור בהדרכתן האדיבה של מאפרות מחברת
האיפור איל מקיאג'.
לאור ההצלחה של סדנת בישול ואורח חיים בריא,
נפתח מחזור נוסף בהנחייתן של נועה לביא,
דיאטנית קלינית ,ומיכל אבישי ,עובדת סוציאלית.
במסגרת פרויקט 'להיראות טוב  -להרגיש
טוב יותר'® של האגודה למלחמה בסרטן,
מגיעות למרכז התמיכה הספרית תמי חכמוף
והקוסמטיקאית אילנה לרר.
במרכז מגוון רחב של פאות הניתנות
בהשאלה לנשים הזקוקות להן.

פעילויות נוספות לרווחת החולים והמחלימים
•

•
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בראש השנה נערכה הרמת כוסית חגיגית במרכז
התמיכה ,בהשתתפות ורדית קהלני ,מאפרת
מקצועית ,שהנחתה בהתנדבות סדנת איפור,
הדגימה סוגי איפור שונים ונתנה טיפים מקצועיים.
מסיבת חנוכה בהשתתפות כ 60-הורים וילדים
חולים התקיימה במרכז התמיכה בסיוע חברת
'המתוקים של אודל' .בעלי החברה תרמו כיבוד
ומערכת קריוקי שעמדה לרשות הילדים ,ואלה
שרו בהנאה רבה ושימחו את הנוכחים.

•

•

•

מסיבת פורים גדולה ,מפוארת ועשירה בסימן יום
המעשים הטובים נערכה במרץ  .2016מתנדבים
ומתנדבות רבים הגיעו למרכז והביאו אושר רב
ושמחה למשתתפים.
במטרה להרחיב את הפעילויות גם לפריפריות ,נוצר
קשר עם עיריית מעלה אדומים אשר הצטרפה
ליוזמה למען רווחת החולים בעיר.
מסיבת סיום שנה ופרידה מהמשתתפות הוותיקות
התקיימה ביולי  .2016המסיבה כללה הרצאה
מרתקת של ד"ר פנינה-פלר בנושא 'השיער
 פאר הראש בתרבויות שונות' ,והופעה שלדורית ייני ולהקתה בליווי משתתפות המסיבה.
לבסוף נפרדנו בעצב ובשמחה מהבנות הוותיקות,
וכל אחת מהן בחרה אבן עם כיתוב המאפיין
את מה שהיא קיבלה מהמקום .המסיבה רבת
המשתתפות הייתה שמחה ,ומלווה בריקודים,
אוכל והכרת הטוב.

דין וחשבון

פעילויות מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'
ע"ש רותי ורובל (שניידר) בעפולה
הפעילות בריכוזה של דליה פלוזניק ,ובליווי אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון באגודה למלחמה בסרטן.

פעילויות גוףנפש
במרכז התמיכה מגוון של פעילויות גוף-נפש ,בהן :חוג
יוגה בשילוב קערות טיבטיות ,פלדנקרייז ,פילאטיס,
הידרותרפיה וחוג ניה.

סדנאות וחוגים
לרשותם של באי מרכז התמיכה סדנאות וחוגים
בתחומים רבים ליצירה ולהעשרה ,הכוללים :סדנת
אינטליגנציה רגשית ,סדנת אימון והעצמה ,סדנת
תרפיה בבישול ,סדנת 'הצבעים שבתוכי' ,סדנת
מוזיקה ,חוגי אמנות ,תכשיטנות וקרמיקה ,סדנת
בצק סוכר ,סדנת דמיון מודרך ,סדנת 'מעגלים
מבפנים' להכנת מנדלות וחוג סריגה.

הרצאות ואירועים ייחודים
לאורך השנה מתקיימות במרכז התמיכה הרצאות
רלוונטיות בנושאים שונים ,בהנחיית מרצים ממגוון
תחומים ,כגון:
• סדנת  – BARSשיטת טיפול מבית Access
 ,Consciousnessבהנחיית חגית קידר ,פיזיותרפיסטית,
רפלקסולוגית וקינסיולוגית בכירה.

•

•

•

•

•

•

סדנת סטיילינג 'לאהוב את עצמך קצת יותר' ,עם
חגית שתדלן )מתנדבת(.
סדנת סטיילינג – 'שולחן החג' – חגית שתדלן
)מתנדבת(.
הרצאה – 'הזיכרון  -איך הוא עובד ואיך הוא מטעה
אותנו?' ,ד"ר מיכל שדה.
ייעוץ בנושא זכויות ושירותים לחולי סרטן –
עו"ס אריאלה ליטביץ-שרמן.
הרצאה בנושא סגנונות תקשורת -
עו"ס אריאלה ליטביץ-שרמן.
'מסע אל הזיכרון האישי' – טלי גורן ספיר )מתנדבת,
כותבת ביוגרפיות(.

פעילויות נוספות לרווחת החולים
והמחלימים
סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'
התקיימה בחודשים אפריליוני  2016בשיתוף
עם המרכז הרפואי פדהפוריה ,וכללה הרצאות
בנושאי מעקב אחר ההבראה ,אינטימיות ומיניות,
פעילות גופנית ,שינה ועוד )מידע נוסף בפרק
'שיקום ורווחה'(.
®
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טיולים

מסיבות וערבי שירה

פעמים אחדות בשנה יוצאים חברי המרכז ובני
משפחותיהם לטיולים ברחבי הארץ ,המסייעים להם
'למלא מצברים' ולאגור כוח להמשך ההתמודדות
האישית .את הטיולים מארגנים ,מתכננים
ומלווים בהתנדבות מדריכי הטיולים ניסים אטיאס
ודני שמעוני.
מרכז התמיכה בעפולה קיים טיול לאזור הכרמל – יקב
מורד ,המוחרקה ,שוק דליית אל-כרמל ,אוניברסיטת
חיפה ,מוזיאון הכט וגן הפסלים בעין כרמל; טיול
לאזור רמת הגולן ,שכלל ביקור בקהילת בית אל בבני
יהודה ,סיור בכפר האמנים אניעם ובמרכז המבקרים
'קסם הגולן' בקצרין וסיום ב'קופי ענאן' ,וטיול לחולון,
ראשון לציון ויפו – שכלל ביקור בגן הפסלים בראשון
לציון ,במוזיאון הילדים 'דיאלוג בחשכה' בחולון וסיור
בשוק הפשפשים ביפו.

לרגל ערבי חג ומועדי ישראל מתקיימים מפגשים
חגיגיים לחברי מרכז התמיכה .המשתתפים מביאים
מטעמים מעשה ידיהם ,רוקדים יחד ושרים בציבור
בליווי נגינתם של שמוליק זוהר ושל אוכמה שפרן,
מנהלת הקונסרבטוריון האזורי ,שמגיעים להנעים
למשתתפים את זמנם בהתנדבות.

ייעוץ בנושא כלכלה וצרכנות
חברי המרכז מתכנסים כל שבועיים למפגשים בנושאי
כלכלה וצרכנות )כגון :כיצד להימנע ממשיכת יתר
בבנק ,כיצד לבחור משכנתה ועוד( .למפגש מוזמנים
אנשי מקצוע מתחומים שונים – בהם ביטוח ,ראיית
חשבון ומס הכנסה – המסייעים למשתתפים
בהתנדבות .חלקו השני של המפגש מוקדש לפגישות
ייעוץ אישיות עם המומחים.

בית אידי-מעגן ,באר שבע
מרכז תמיכה שהוקם ביוזמת פרופ' פסח שוורצמן ,ופועל בשיתוף אוניברסיטת באר שבע והאגודה למלחמה
בסרטן .האגודה שסייעה בהקמת המרכז ובציודו ,מממנת נסיעות חולים ומחלימים מערד ומבאר שבע
לפעילויות ותורמת להפעלת המרכז ולמימון העסקת אנשי צוות .מרכז התמיכה פועל תוך שיתוף פעולה
פורה עם סניף האגודה למלחמה בסרטן בבאר שבע.

קבוצות תמיכה
•

•

•
•

קבוצה לחולים המתמודדים עם מחלת הסרטן
ולבני זוגם;
קבוצה לחולים חדשים המתמודדים עם מחלת
הסרטן ולבני זוגם;
קבוצה לבני משפחה של חולים;
קבוצה למחלימים לאחר סיום הטיפולים.

פעילויות גוףנפש
במרכז התמיכה מתקיימים מגוון חוגים ופעילויות
המתמקדים בקשר בין גוף לנפש ,ובהם :דמיון
מודרך ,צ'י קונג ,טאי צ'י ,פלדנקרייז ,מדיטציה
)ויפאסנה( ,סדנת ניה ,התעמלות בונה עצם ,פילאטיס
והתעמלות בתנועה.
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סדנאות וחוגים שונים
מרכז התמיכה מציע לבאים סדנאות במגוון נושאים,
כגון סדנת תזונה ,פסיכודרמה ,זומבה ,ריקודי
בטן ,תקשורת בינאישית ,פסיפס ,מוסיקה ,ציור,
מחשבים ,אנגלית ,קרמיקה ,יצירה מאטבים ועיסת
נייר .האגודה למלחמה בסרטן מממנת עבור מרכז
התמיכה סדנאות בנושאים :שיפור יכולות קוגנטיביות,
יצירה וציור אינטואיטיבי וסדנת כתיבה יוצרת ' -מילים
יוצרות מציאות'.

הרצאות
במרכז התמיכה מתקיימות בכל חודש הרצאות
בנושאים שונים ,כגון 'פנג שווי'.

דין וחשבון

פעילויות נוספות
לרווחת החולים והמחלימים
•

•

•

במסגרת פרויקט 'להיראות טוב  להרגיש
טוב יותר'® של האגודה למלחמה בסרטן

במסגרת פרויקט 'מחלימים לחיים בריאים'® של
האגודה למלחמה בסרטן ,מירי מוריוסף ,עו"ס
מחוז דרום באגודה ,מעניקה פעמיים בחודש שירות
ייעוץ בנושא זכויות ושירותים.
בחג פורים נערכה מסיבה במרכז התמיכה ,וחולקו
משלוחי מנות שאותם ארגנה יעל קוזיול ,רכזת
סניף באר שבע של האגודה למלחמה בסרטן.
השנה נוצר קשר בין בית אידי-מעגן לבין סטודנטים
המשתתפים בפרויקט המלגות פר"ח – בתיווכה
של מירי מור יוסף ,עו"ס מחוז דרום באגודה ,שובצו
הסטודנטים כחונכים לילדים חולי סרטן או לילדים
ממשפחות שבהן אחד מבני המשפחה חולה בסרטן.

הקוסמטיקאית טלי אסייג ,מגיעה בהתנדבות
למרכז התמיכה ,במטרה לסייע לחברי המרכז
בשיקום דימוי הגוף שנפגע בעקבות הטיפולים
והמחלה ,ובשיפור המראה החיצוני .טלי מעניקה
שעה של פינוק וטיפוח הגוף והפנים ,בשימוש
בחומרים טבעיים ובפיקוח מקצועי של האגודה
למלחמה בסרטן .כמו כן ,מתקיימים במסגרת
מרכז התמיכה ,התאמת פאות )בהשאלה וללא
תשלום( ,תספורת ,טיפול בשיער שמתחיל
לצמוח ועוד  כל אלה בידי אסי בדלי ואווה אביב,
ספרים מתנדבי האגודה.

קבוצות תמיכה ופעילויות לחולים
ולמחלימים בסניפים ובקהילה
פעילויות תמיכה ורווחה באזור הצפון
בארגון ,הדרכה וליווי של אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון.
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית,
מסייע בפיתוח פעילות סניפי המגזר הערבי בצפון
•

•

•

ביוקנעם עילית נפתחו פעילויות 'בבית המתנדב':
חוג ציור ויוגה .יו"ר הסניף ,ויקטור מורד ,מלווה את
המשתתפים.
בכרמיאל הורחבו הפעילויות והן כוללות עתה קבוצת
תרפיה באמנות ,קבוצת ביבליותרפיה ,יוגה וציור.
בסניף ניתן להשאיל פאות וליהנות מטיפול קוסמטי.
יו"ר הסניף ,אבלין דסה ,מובילה צוות מתנדבים
העוסקים במענה טלפוני לחולים ,בני משפחותיהם
ולקהל הרחב ,ובביקורי בית .המתנדבים מלווים בהדרכה
בתחומים מגוונים כגון :תקשורת ,אתיקה מקצועית,
חוק זכויות החולה והחולה הנוטה למות וכו'.
בטבריה הורחבה הפעילות ונפתחו קבוצות תמיכה
נוספות :קבוצת תמיכה המיועדת לחולים ומחלימים
בהנחיית עו"ס טובה שוהם ועו"ס מחוז צפון,

•

•

אריאלה ליטביץ-שרמן ,וקבוצת תרפיה באמנות
בהנחיית פיקי גרוס ,יוגה ,ציור ואמנות שימושית.
בחיפה הוכשרו מתנדבי הסניף בנושאים שונים כגון:
אתיקה מקצועית של המתנדב ,זכויות החולה וחוק
זכויות החולה הנוטה למות ,תקשורת והתמודדות
החולה ומשפחתו עם מחלת הסרטן והשלכותיה.
בנוסף ,המתנדבים הפועלים במערך האונקולוגי
ברמב"ם עברו הכשרה נוספת בנושאים של אתיקה
במערך בית החולים ,שמירה על היגיינה ועוד.
במסגרת הפרויקט העולמי "Dream Night At The
 ,"ZOOנערך הפנינג גדול בגן החיות הלימודי בחיפה
ביוני  .2016באירוע המרגש השתתפו משפחות
של ילדים חולי סרטן ,שנהנו מהופעות של אמנים,
הפעלות וכיבוד )פירוט בפרק שיקום(.
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בכפר עארה נערך יום חשיפת שירותי האגודה.
יום העיון נועד לאנשי מקצוע ופעילים חברתיים,
ונערך בשיתוף עם וג'יה סידאוי ,מנהל עמותת נור.
פאתן ג'טאס הרחיב בנושא פעילות האגודה למלחמה
בסרטן ונתוני היארעות מחלת הסרטן בארץ.
בראמה נפתחה סדנת אינטליגנציה רגשית .הסדנה,
באדיבות  ,SPARCבהנחיית בדר ח'אזן נסייר ,מנחת
קבוצות ,ובליווי צמוד של המתנדבת עו"ס פאתנה חנא,
מנהלת לשעבר של המחלקה לשירותים חברתיים
במג'אר.
בנצרת מתקיימת קבוצת תמיכה רגשית בהנחיית
עו"ס חנאן קאסם ,בליווי עו"ס אלאא חאכרשה,
מרכזת הקו החם בערבית; וקבוצת תרפיה במוסיקה,
בהנחיית קתי ג'רג'ורה ,מטפלת במוסיקה .שתי
הקבוצות מופעלות באדיבות .SPARC
במכללת עמק יזרעאל מתקיים פרויקט ליווי ילדים להורים
חולים ולאחים חולים על ידי סטודנטים ,במסגרת היחידה
למעורבות חברתית .הפרויקט התרחב וניתן בכל אזור
העמקים ,נצרת והכפרים הסובבים .הסטודנטים עוברים
הכשרה ע"י עו"ס מחוז צפון ,אריאלה ליטביץ-שרמן
ומרכזת הפרויקט ,מרווה קפורה.
בקריית מוצקין התקיימה סדנת הכשרה
למתנדבים חדשים וותיקים על היבטים פסיכו-
סוציאליים בהתמודדות של החולה ומשפחתו,
זכויות ושירותים ,אתיקה ,חוק זכויות החולה ועוד,
בהנחיית אריאלה ליטביץ-שרמן .הסניף הרחיב
את פעילותו ומציע עתה :סדנת אינטליגנציה
רגשית ,חוג סריגה ,חוג ריקודי בטן ,חוג פלדנקרייז,
חוג קינסיולוגיה וקבוצת תרפיה באמנות .בסניף
מתקיימת גם פעילות במסגרת פרויקט' :להיראות
טוב להרגיש טוב יותר'.
בסניף קריית ביאליק מתקיימות סדנאות חד-
פעמיות בנושאים מגוונים אחת לחודש בנוסף
לפעילות הקבועה :תרפיה באמנות ,יוגה-פילאטיס,
ציור ,לימוד ספרדית ,יוגה ,סדנת אימון ,ולאחרונה
נפתחה סדנת שיפור מיומנות זיכרון.
במגדל העמק הורחבה הפעילות ,ומתקיימת סדנת
'אבן דרך'  -אימון למחלימים ,בשיתוף עם חברת
המתנ"סים ,סדנת התמודדות עם תופעות לוואי,
חוג פלדנקרייז ,חוג מחשבים ,סריגה וסימפטיה,
אולפן עברית ,יוגה ופילאטיס .בסניף מתקיימת גם

•

•

•

•

•

•

פעילות במסגרת פרויקט' :להיראות טוב להרגיש
טוב יותר'®.
בזיכרון יעקב מתקיימות קבוצת תמיכה לחולים
ומחלימים ויוגה צחוק ,המיועד לחולים ובני משפחותיהם.
בסניף פרדס חנה ,כרכור ,בנימינה ,גבעת עדה
והסביבה מתקיימת קבוצת תמיכה 'תרפיה באמנות',
המלמדת שימוש בכלים מתחום האמנות ככלי
לביטוי והעצמה.
בנהריה נפתחה סדנת צ'י קונג בהנחיית שלמה בונומו,
ובאדיבות ויצ"ו נהריה .משתתפי הקבוצה נהנו גם
מסדנת תרפיה באמנות בהנחיית מיכל דרור.
בבית שאן הורחבה הפעילות .הפעילות הקבועה
כוללת יוגה ,קערות טיבטיות ואמנות שימושית.
בנוסף התקיימה סדנת אימון על ידי המנחות ורד סגל
ורונית ניצן ,וקבוצת תרפיה במוסיקה ,בהנחיית
אסנת כהן.
בקריית שמונה מתקיימות הפעילויות :קבוצת
תרפיה באמנות וחוג יוגה.
בחדרה מתקיימת פעילות מגוונת :תרפיה באמנות,
חוג פלדנקרייז וחוג לציור.
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בהתנדבות של מאפרות חברת איל מקיאג' ובסיוע
צוות המכון האונקולוגי.

פעילויות תמיכה ורווחה
באזור המרכז

בארגון ,הדרכה וליווי של דנה הרכבי-הלר,
עו"ס מחוז מרכז
•

•

•

•

•

•

•

•

בנתניה נפגשת קבוצת תמיכה לחולים המתמודדים
עם מחלת הסרטן ,אחת לשבועיים ,בהנחיית
דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז באגודה.
במודיעין נפגשת קבוצת תמיכה לחולים המתמודדים
עם מחלת הסרטן ,אחת לשבועיים ,בהנחיית
דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז באגודה.
בכפר סבא מתקיימות שתי קבוצות תמיכה לחולים
ולבני משפחותיהם בהנחיית ורד עצמון ,פסיכולוגית.
בכפר יונה מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים ולבני
משפחותיהם בהנחיית עו"ס ריטה דרפקין מקופת
חולים "מאוחדת".
בפתח תקווה מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים
ולבני משפחותיהם אחת לשבועיים בהנחיית
עו"ס מיכל יזרעאלי מהמרכז הרפואי רבין-קמפוס
בילינסון.
בראש העין מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים
ולבני משפחותיהם אחת לשבועיים ,בהנחיית
עו"ס מיכל יזרעאלי מהמרכז הרפואי רבין-קמפוס
בילינסון.
בראשון לציון מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים
ולבני משפחותיהם אחת לשבועיים ,בהנחיית
עו"ס נוגה גורביץ.
ברחובות מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים
ולבני משפחותיהם אחת לשבועיים ,בהנחיית
עו"ס נוגה גורביץ.

•

•

כנס זכויות החולה האונקולוגי לעובדים סוציאליים
בקהילה נערך במרץ בבית אידי-מעגן .בכנס
השתתפו עו"ס מכל מחוז הדרום ,והוא כלל
הרצאה בנושא זכויות הביטוח הלאומי בהנחיית
נציגי הביטוח הלאומי ,הרצאה בנושא פעילות
מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן
והרצאה בנושא טיפול ביו-פסיכו-סוציאלי בחולה
האונקולוגי.
במרץ התקיים יום כיף בפארק קרסו למדע בבאר
שבע למשפחות המתמודדות עם מחלת הסרטן.
יום הכיף כלל ליצן שהפעיל את הילדים ,לאחר

פעילויות תמיכה ורווחה
באזור הדרום

בארגון ,הדרכה וליווי של מירי מור יוסף ,עו"ס מחוז דרום
•

•

סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'® התקיימו
בסניפי דימונה ,אופקים ,אשקלון ,אשדוד ,רהט
ומועצה האזורית יואב )מידע נוסף על הסדנאות
בפרק 'שיקום ורווחה'(.
במרכז הרפואי ברזילי התקיימה בפברואר  2016סדנת
איפור וטיפוח לנשים חולות ולמחלימות ,בהדרכתן
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•

•

•

•
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מכן נערך סיור מודרך בפארק ופעילות חופשית
בכל מתקני הפארק .לסיום ,חולקו משלוחי מנות.
הפעילות התקיימה בסיוע מירי מור יוסף ,עו"ס
מחוז דרום ,יעל קוזיול ,רכזת סניף באר שבע,
והייג'ר אבו-שארב ,רכזת החברה הערבית בדרום.
ביולי התקיים יום כיף לילדים ערבים בדואים
שבמשפחתם ילד או הורה המתמודד עם מחלת
הסרטן .האירוע התקיים לרגל עיד אל-פיטר בפארק
קרסו שבבאר שבע )פרטים נוספים בפרק 'מתנדבים
ואירועים'(.
בסניף באר שבע התקיימה באפריל סדנת איפור
וטיפוח לנשים חולות ולמחלימות מהחברה הערבית,
בהדרכתן בהתנדבות של מאפרות חברת איל
מקיאג' .בנוסף התקיימה שיחת הדרכה ושיתוף
רגשי להתמודדות בזמן המחלה ואחריה בשיתוף
מירי מור יוסף ,עו"ס מחוז דרום ,והייג'ר אבו שארב,
רכזת החברה הערבית בדרום.
במאי התקיים פאנל באוניברסיטת בן גוריון בבאר
שבע מול כ 90-סטודנטים לרפואה בשנה א'.
למפגש הגיעו שתי מתנדבות יד להחלמה ממחוז
הדרום ,חגית מאיר וסאוסה אלעוברה ,ושיתפו את
הסטודנטים בסיפור התמודדותן האישי עם מחלת
הסרטן .בסוף המפגש התקיים פאנל פתוח לשאלות
הסטודנטים.
בהוספיס-בית ברהט התקיימה ביוני סדנה בנושא
מיניות בסוף החיים .בסדנה השתתף צוות רב-
מקצועי )רופאים ,אחיות ועו"ס( של הוספיס-בית
קופ"ח כללית במחוז הדרום .את הסדנה הנחתה
לנה קורץ-אלמוג ,יועצת מיניות באגודה למלחמה
בסרטן.

•

•

•

•

•

בסניף דימונה מתקיימת פעילות ענפה יומיומית :חוג
פעילות גופנית ,סדנת יוגה ,חוג סריגה ,ייעוץ אישי
לתזונה נבונה ,חוג תכשיטנות ופרויקט 'להיראות
טוב  -להרגיש טוב יותר'® .במסגרת חוג ציור בסניף
דימונה ,שבו משתתפות  12נשים חולות ומחלימות
מסרטן ,התקיים שיתוף פעולה עם מופע המחול
מארגה – 'הדרך'  -מושג מהבודהיזם שמשמעותו
'האמת בדבר הדרך לשחרור הסבל' .במסגרת
הפרויקט עיצבו הנשים בובות חלון ראווה המבטאות
את הדרך שלהן להתמודדות עם מחלת הסרטן
)פירוט בפרק 'מתנדבים ואירועים'(.
באופקים מתקיים פרויקט 'להיראות טוב  -להרגיש
טוב יותר'® ,וכן חוג עיצוב וחיזוק הגוף .מדי שבוע יו"ר
הסניף ומתנדבים נוסעים לבקר חולים המאושפזים
במרכז הרפואי סורוקה.
באשדוד מתקיימים חוג צ'יקונג ,קבוצת תמיכה
לחולות דוברות רוסית באדיבות  ,SPARCוכן קבוצת
תמיכה לחולים ולבני משפחה.
באשקלון נפתחה קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות
עם מחלת הסרטן.
ביולי  2016התקיימה פגישת היכרות למחלקת
הרווחה של קבוצת מפעלי כי"ל )מפעלי ים המלח,
רותם( .יעל קוזיול ,רכזת סניף באר שבע ,הרצתה
על פעילויות מחלקת שיקום ורווחה של האגודה
למלחמה בסרטן ,ומירי מור יוסף ,עו"ס מחוז דרום
של האגודה ,שארגנה את המפגש ,ערכה לנוכחים
היכרות עם סניפי האגודה בדרום ושלל פעילויות
הרווחה במרכזי התמיכה ,והרצתה על מיצוי זכויות
לחולי סרטן והתמודדות החולה ומשפחתו בתקופת
המחלה ולאחריה.
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טיפול פליאטיבי ביתי
ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל
שירות טיפול פליאטיבי ביתי הוקם בידי האגודה
למלחמה בסרטן בשנת  ,1989כשירות הפליאטיבי
הביתי הראשון בישראל .מטרת השירות להעניק
מענה מיטבי ולאפשר איכות חיים טובה ככל האפשר,
לחולים שמחלתם נמצאת בשלב מתקדם ומעוניינים
להישאר בבתיהם ,יחד עם משפחתם בסביבתם
התומכת .השירות מהווה גם מקום הדרכה לצוותים
רב-מקצועיים בתחום.
השירות פועל ממשרדי טיפול פליאטיבי ביתי הממוקמים
בהוספיס האשפוזי ב'בית פרידמן' ,שהוקם בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן במרכז הרפואי תל השומר.
השירות נותן מענה למטופלים המתגוררים באזור
המרכז )במרחק של עד  30ק"מ מהמרכז הרפואי תל
השומר( ,ומתאים גם לחולים בטיפול אונקולוגי פעיל
הסובלים מתסמינים קשים וזקוקים להקלה בסבלם.
ההפניה לקבלת השירות נעשית על ידי רופאים ,אחיות
ועובדים סוציאליים בבתי החולים או בקהילה – המכירים
את החולה ואת בני משפחתו – 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 .כחלק אינטגרלי של עבודת הצוות
הבינתחומי ,בניהולו של המנהל הרפואי ,ד"ר אלכסנדר ולר,
והאחות האחראית ,שרי כהן ,יש לציין את תרומתם
החשובה של מתנדבי הטיפול הפליאטיבי הביתי,
המלווים את החולים ואת בני משפחותיהם.
באמצעות אגודת הידידים בלונדון ,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 שירות טיפול פליאטיבי ביתי ממשיך בפעילותו
להדרכת אנשי מקצוע בטיפול הפליאטיבי .הצוות
מקיים הדרכות והרצאות בקורסים לאחיות קהילה
העוסקות בטיפול פליאטיבי ומהווה שדה קליני עבור
אחיות הלומדות בקורס על-בסיסי באונקולוגיה.
הודות לניסיון הארוך ביותר בטיפול פליאטיבי בקהילה
ופעילות דידקטית משמעותית אנו נמצאים בשלבים
מתקדמים להכרה בשירות פליאטיבי ביתי )שפ"ב( על
ידי המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית כמקום
להתמחות לרופאים ברפואה פליאטיבית .חלק מהצוות
משולב בעבודה מחקרית בנושא 'מיניות בקרב חולים
הנמצאים במצב מחלה מתקדם' ,בשיתוף מחלקת
השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן ,וכן במחקר
בנושא ריבוי תרופות אצל חולים הנמצאים במצב מחלה
מתקדם ומטופלים באמצעות שירות פליאטיבי ביתי.
ד"ר ולר מקיים הרצאות במסגרות אקדמיות שונות,
שבמסגרתן מוכשרים צוותים רפואיים בנושא טיפול
פליאטיבי ,וכן מרצה בקביעות בקורס בנושא רפואה
פליאטיבית במסגרת לימודי המשך בפקולטה לרפואה
ע"ש סאקלר בתל אביב ,בקורסי ) INPACTתוכנית
ישראלית להכשרה בתחום הפליאטיבי( באוניברסיטת
בן גוריון ,ובקורסים הפליאטיביים השונים שמקיימת
האגודה למלחמה בסרטן .
השנה החל השירות להיעזר במחשוב קליני ומנהלי,
במטרה להמשיך ולשפר את הטיפול בחולים
ובמשפחותיהם.
שירות הטיפול 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:
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הרצאות בכנסים בינלאומיים

הוראה והדרכה שמעניק הצוות הבינתחומי

פרופ' דורון גרפינקל ,סגן המנהל הרפואי ,הרצה
בשנה האחרונה על ריבוי תרופות בכלל ,ובחולים
אונקולוגיים הנוטים למות בפרט ,בכנסים בחוץ לארץ:
ביוני  2015באדינבורו ,בספטמבר  2015באוסלו ,ביוני
 2016בקופנהגן .נטלי אילין ,אחות בצוות השירות,
הרצתה גם היא באדינבורו ביוני .2015

במהלך השנה מעבירים אנשי הצוות הרצאות
והדרכות במסגרות שונות .כך ,למשל ,נערכו יום עיון
לפורום אחיות אונקולוגי ממכבי שירותי בריאות ,מחוז
ירושלים והשפלה; הרצאה לקורס אחיות אף ,אוזן
גרון; הרצאה בקורס של טיפול ושיקום חולי סרטן
במחלקות אף ,אוזן גרון; יום עיון לאחיות ורופאים
של מכבי מחוז מרכז; סדנה לסטודנטים לעבודה
סוציאלית באוניברסיטה העברית.

הרצאות מקצועיות בכנסים בישראל
•

•

•
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בספטמבר  2015הרצה פרופ' גרפינקל בכנס
השנתי של האגודה הפליאטיבית הישראלית
בנושאים :ריבוי תרופות בסוף החיים ,ואתגרים של
הצוות הבינתחומי בהתמודדות עם טיפול בחולים
הנוטים למות/משפחות עם היענות ברמה ירודה.
בדצמבר  2015היה ד"ר ולר אורח בישיבת המועצות
הלאומיות באונקולוגיה של האגודה למלחמה בסרטן,
בית מטי בגבעתיים ,בדיון בנושא קנביס רפואי.
במאי  2016הרצה פרופ' גרפינקל בכנס הבינלאומי
השישי על מדיניות הבריאות בנושא 'ריבוי תרופות
בחולים עם סרטן מתקדם  -השפעות שליליות
משמעותיות על האיכות הטיפול והעלות' ,שזכה
להד תקשורתי נרחב.

השירות הפליאטיבי הביתי של האגודה למלחמה
בסרטן ממשיך להיות גורם מוביל בארץ בנושא הטיפול
הפליאטיבי בבית .מצוינותו מתבטאת בשיפור הטיפול
המקצועי ,איכות החיים והפחתת סבלם של החולים
ככל האפשר ,וכן בהדרכת הגורמים המקצועיים
המעוניינים בהעשרת הידע בתחום הפליאטיבי.
מתוך הכרה בחשיבות קיומם של שירותים
אלו ,האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה לסייע
במימון פעילותם של שירותי הוספיסבית
ברחבי הארץ.

דין וחשבון

המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור
של האגודה למלחמה בסרטן
מעון 'קלור' הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת
 ,1976הודות לתרומתו הנדיבה של סר צ'ארלס קלור ז"ל.
המעון ממוקם בגבעתיים – צמוד לבית מטי ע"ש
מטילדה רקנאטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
– שוכן במבנה מוקף גינה מטופחת ומופעל בידי
האגודה למלחמה בסרטן.
במעון שוהים במשך כל ימות השבוע חולי סרטן
המטופלים במכונים האונקולוגיים של בתי החולים
באזור המרכז )המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש
סוראסקי; המרכז הרפואי ע''ש חיים שיבא ,תל השומר;
אסותא רמת החייל ,ומרכז דוידוף לסרטן ,בית חולים
רבין )בילינסון( .המעון מספק לחולים הסעות בליווי
מתנדבים לבתי החולים ובחזרה ,וכן טיפול סיעודי
אונקולוגי מקצועי ומסור ומגוון פעילויות פנאי.
לצוות המעון ,בהנהלת רומא לוריא ,ניסיון רב בטיפול
תומך וידע מקצועי במגוון רחב של בעיות בתחום
הסיעודי-אונקולוגי .האחיות מקיימות קשר רצוף עם
הרופאים במכונים האונקולוגיים ובקהילה ,ומסייעות
למטופלים בהתאם לצורך.
לרשות השוהים במעון עומדות שתי עמדות מחשב עם
חיבור לאינטרנט ,המאפשרות להם ליהנות הן מפעילויות
פנאי והן מתקשורת ישירה עם הבית .במרחבים
הציבוריים ישנן ארבע עמדות טלוויזיה ,המופעלות

בשפות שונות ,לשביעות רצונם של המטופלים .כמו כן,
קיימת במקום ספרייה ,שהולכת וגדלה בזכות תרומות
של השוהים במעון ושל תורמים בכלל .הספרייה כוללת
ספרים בעברית ,רוסית ,אנגלית וספרדית.
לאחרונה הושלם שיפוץ חדרי המעון שהחל ביוני
 .2015המשתכנים בחדרים המחודשים מביעים
שביעות רצון וסיפוק מהחידוש המרענן ,ששיפר
בצורה משמעותית את תנאי החיים במעון .השיפוץ
התאפשר בזכות תרומתה הנדיבה של קרן קלור,
בראשות דיים ויויאן דאפילד ,בתו של סר צ'ארלס
ז"ל .תוכנית השיפוץ תכלול גם את הכניסה ואזורים
נוספים במעון.

חוגים ומפגשים
•

•

•

•

מפגשים קבוצתיים בנושא זכויות ושירותים
למטופלי המעון ,מתקיימים אחת לחודשיים,
בהנחיית דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז של
האגודה למלחמה בסרטן.
שיעורי התעמלות מתקיימים בכל שבוע ,בהנחייתה
של חנה גולדברג בהתנדבות.
שיעורי מלאכה מתקיימים אחת לשבוע ,בהנחייתה
של רחל אוזן מהאגודה למלחמה בסרטן.
פעילויות מרגשות לרגל חגי ישראל.
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הדרכה מקצועית
מענקים לנסיעות לכנסים
ולהשתלמויות בחו"ל

ד"ר אופק פאולה מהמחלקה לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה
בביה"ס לרפואה אוניברסיטת תל אביב ,עבור נסיעה
לכנס מודלים לחקר סרטן שמקורם מחולים ,שהתקיים
בפברואר  2016בניו-אורלינס ,ארה"ב.
ד"ר ברנדסקי אולגה מהמכון לפתולוגיה ,מרכז
רפואי וולפסון ,עבור נסיעה לקורס בנושא פתולוגיה
של מערכת העיכול ,כבד ולבלב ,שהתקיים בבוסטון,
ארה"ב ,בין התאריכים .5.5.16-30.4.16
גדסי סמדר ,מהמכון האונקולוגי מכון שרת ,במרכז
רפואי הדסה עין כרם ,ירושלים ,עבור נסיעה להשתלמות
וחניכה בסיעוד באשפוז יום אונקולוגי שהתקיימה
באפריל  2016בפנסילבניה ,ארצות הברית.
גלייסר טטיאנה מהמכון האונקולוגי במרכז הרפואי זיו,
צפת ,עבור נסיעה לכנס בינלאומי לעבודה סוציאלית
שהתקיים באפריל  2016במוסקבה ,רוסיה.
ד"ר גפן אהרון )רוני( מהמחלקה האונקולוגית לילדים
במרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה ,עבור נסיעה לכנס
השנתי של האיגוד האירופי להשתלות מח עצם,
שהתקיים באפריל  2016בוולנסיה ,ספרד.
ד"ר גרינפלד יונתן מהמכון האונקולוגי מרכז רפואי
אסף הרופא ,עבור נסיעה לכנס בנושא טיפול תומך
אונקולוגי שהתקיים באדלייד ,אוסטרליה ביוני .2016
זהר חנה מהמכון האונקולוגי המרכז הרפואי לגליל,
נהריה ,עבור נסיעה לכנס הסיעוד האונקולוגי העולמי
שהתקיים בהונג קונג ,סין ,בספטמבר .2016
ד"ר לוצק מירוסלב מהמכון האונקולוגי מרכז רפואי
רמב"ם ,עבור נסיעה להשתלמות במח' לרדיותרפיה
בברצלונה ,ספרד ,בין התאריכים .1.10.16-31.3.16
מאיר מעיין מהמכון האונקולוגי מרכז רפואי שיבא,
עבור נסיעה לקורס בנושא תכנון טיפול מתקדם
שהתקיים בקיימברידג' ,אנגליה ,בספטמבר .2016
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ד"ר עוז מרדכי מהמחלקה ההמטו-אונקולוגית
לילדים במרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה ,עבור נסיעה
לכנס בנושא גנומיקה וסרטן שהתקיים בנובמבר
 2015בהיידלברג ,גרמניה.
ד"ר קרבצוב ולדימיר ,מהמכון לפתולוגיה מרכז
רפואי מאיר ,עבור נסיעה לכנס בינלאומי לציטולוגיה
שהתקיים ביוקוהמה ,יפן ,במאי .2016
ד"ר רביבי-סבח אני מהמחלקה להמטולוגיה ,המרכז
הרפואי רמב"ם ,חיפה ,עבור נסיעה לכנס  ISEVבנושא
של מיקרו-חלקיקים בממאירויות המטולוגיות שהתקיים
במאי  2016ברוטרדם ,הולנד ,בסיוע ידידי האגודה בהולנד.
ד"ר רוזן הדס מהמחלקה לעבודה סוציאלית ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים ,עבור נסיעה לכנס
בנושא עבודה סוציאלית בבריאות ובבריאות הנפש
שהתקיים ביוני  2016בסינגפור.
ד"ר רויטמן אריאל ,ממחלקת אף ,אוזן ,גרון וניתוחי
ראש-צוואר ,מרכז רפואי כרמל ,עבור נסיעה לכנס
השנתי של האגודה האמריקנית לחקר הסרטן
שהתקיים בסיאטל ,ארה"ב ,ביולי .2016
ד"ר שורוק נערה ממחלקת אף ,אוזן ,גרון וניתוחי
ראש-צוואר ,מרכז רפואי רמב"ם ,עבור נסיעה לכנס
השנתי של האגודה האמריקנית לחקר הסרטן שהתקיים
בניו-אורלינס ,ארה"ב ,באפריל .2016

תמיכה בהשתלמויות ארוכות

ד"ר מורן עמית ממחלקת אף ,אוזן ,גרון וניתוחי
ראש-צוואר במרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה ,עבור
נסיעה להשתלמות בנושא כירורגיה אונקולוגית של
ראש-צוואר שמתקיימת ביוסטון ,טקסס ,ארצות
הברית ,בתאריכים .30.6.2017-1.7.2016
ד"ר תומר חרס ,מיחידת הקרינה במערך האונקולוגי
מרכז רפואי רמב"ם ,חיפה ,עבור השתלמות
בנושאMalignancies Radiation in Genitourinary :

דין וחשבון

 Oncologyשמתקיימת בניו יורק ,ארצות הברית,
בתאריכים .6.2017-7.2016

הזמנת מרצה אורח

האגודה נענתה לבקשתה של פרופ' מרים בן הרוש
לסיוע בהבאת מרצה אורח ,ד"ר מארק קיירה
) (Dr. Mark Kieraמאוניברסיטת הארוורד ,להרצות
בכנס השנתי של המערך להמטולוגיה-אונקולוגיה
ילדים שהתקיים ב.4.4.16-
האגודה נענתה לבקשתה של פרופ' מרים בן הרוש,
לקבלת סיוע בכנס בנושאCommunication in Pediatric :

 Oncologyשהתקיים ב.4.5.16 -
האגודה נענתה לבקשתה של פרופ' מיכל גולדברג,
לסיוע בהבאת מרצה אורח ,פרופ' וילהלם א' בור
)  (Prof. Vilhelm A. Bohrמארגון  NIHבמרילנד,
ארצות הברית ,להרצות בכנס השנתי של הפורום
ליציבות גנומית שהתקיים ב.19.4.2016-
האגודה נענתה לבקשתה של פרופ' מירי כהן,
לסיוע בהבאת מרצה אורח ,פרופ' דיוויד קיסאן
) (Prof. David Kissaneמאוניברסיטת מלבורן ,אוסטרליה,
להרצות בהשתלמות וסדנה על טיפול משפחתי בחולי
סרטן ובני משפחותיהם ,שהתקיים ב .14.1.16-המענק
ניתן מקרן "אכפת לי" ע"ש אופירה נבון.
האגודה נענתה לבקשתו של פרופ' חיים גוטמן,
לסיוע במימון הבאת מרצה אורחת ,ד"ר סוואלו קרול
) (Dr. Swallow Carolמהמרכז הרפואי מאונט סיני,
טורונטו ,קנדה ,להרצות בכנס של החברה הישראלית
לכירורגיה אונקולוגית שהתקיים בדן קיסריה בין
התאריכים  12-10בפברואר .2016
האגודה נענתה לבקשתו של פרופ' דן פאר ,לקבלת
סיוע בהבאת מרצה אורח ,פרופ' פיליפ ס' לואו
) (Prof. Philip S. Lowמארצות הברית ,להרצות בכנס
 ICRSשהתקיים בין התאריכים  16-14בספטמבר .2016
האגודה נענתה לבקשתה של ד"ר מיכאלה ברקוביץ,
להבאת מרצה אורח ,פרופ' רובין פיינסינגר
) (Prof. Robin Feinsingerמקנדה ,להרצות בכינוס
הפליאטיבי שיתקיים באוקטובר .2016

האגודה נענתה לבקשתו של פרופ' גד רנרט ,להזמנת
מרצה אורח ,ד"ר ג'פרי נ' וויטזל )(Dr. Jeffry N. Weitzel
מקליפורניה ,להרצות בכנס בינלאומי בגנטיקה,
שהתקיים ביולי .2016
האגודה נענתה לבקשתה של ד"ר שפרה אש ,להזמנת
מרצה אורחת ,ד"ר ליליאן סונג )(Dr. Lillian Sung
מטורונטו ,קנדה ,להרצות בכינוס של האיגוד הישראלי
להמטולוגיה שהתקיים במאי .2016
האגודה נענתה לבקשתו של פרופ' נדב דוידוביץ,
להענקת מענק לעבודה מצטיינת שהוצגה בכנס
השנתי לבריאות הציבור ביוני .2016
האגודה נענתה לבקשתם של ד"ר מיכאל תורג'מן
וד"ר רנה רוזנבלום לקבלת תמיכה בכנס הסדנאות
השנתי ה 13-למניעת תחלואה ותמותה מסרטן
ע"ש ד"ר אריקה הראל ז"ל ,שהתקיים במאי .2016
האגודה נענתה לבקשתה של פרופ' ורדה רוטר
לתמיכה בכנס של הארגון הישראלי לחקר הסרטן
שהתקיים במאי .2016

תמיכה בכנסים מקצועיים
האגודה נענתה לבקשתם של ד"ר מיכאל תורג'מן
וד"ר רנה רוזנברג ,לתמיכה בכנס הסדנאות השנתי
ה 13 -למניעת תחלואה ותמותה מסרטן ע"ש
ד"ר אריקה הראל ,שהתקיים ב.18.5.16-
האגודה נענתה לבקשתה של פרופ' ורדה רוטר,
לתמיכה בכנס של הארגון הישראלי לחקר הסרטן
שהתקיים במכון ויצמן ב.19.5.16-

מלגות קיץ
האגודה ממשיכה בפרויקט מלגות קיץ לסטודנטים
לרפואה במסגרת המכונים האונקולוגיים .מקבלי
המלגות לשנה זו הם:
•

תמי רובינשטיין ,טל איתן וענבל גרינברג מהמרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי – עבודה על
פרויקטים של מחקר בסיסי במעבדה האונקולוגית.
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•

אמנדה שיטרית מהמרכז הרפואי זיו ,צפת – מחקר
על ביומרקרים בסרטן שד ,בגידול הראשוני ובגרורות
של אותו גידול.

•

ניצן טהר מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים
 מחקר על נשים נשאיות  BRCAשחלו בסרטן שדוהרו לאחר המחלה והטיפול.

פרסים

האגודה למלחמה בסרטן העניקה גם השנה פרסים
לרופאים/ות ולאחים/ות המטפלים החולי סרטן ,תוך
גילוי מקצועיות והצטיינות ביחסי אנוש .בחירת הזוכים
נעשית על ידי האיגודים המקצועיים הרלוונטיים,
והפרסים מוענקים בכינוסים השנתיים של האיגודים.
שמות הזוכים בפרסי האגודה לשנת :2016

האיגוד לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה
)(ISCORT
פרסי האגודה הוענקו לשני מתמחים מצטיינים:
ד"ר אולגה וורניקובה וד"ר יגאל קושניר.
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העמותה לקידום הסיעוד
האונקולוגי בישראל
פרסי הצטיינות של האגודה למלחמה בסרטן הוענקו
לאחיות האונקולוגיות שרה גרדין ,גזברית העמותה,
חברת ועד העמותה ואחות אונקולוגית מהמרכז
הרפואי דוידוף ,ורונית גולד ,עורכת משנה של ביטאון
הסיעוד האונקולוגי ואחות אונקולוגית במרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי.

האיגוד הישראלי
להמטואונקולוגיה ילדים
האגודה למלחמה בסרטן העניקה השנה פרסים
לארבעה מתמחים מצטיינים :ד"ר גיא בק ,מהמרכז
הרפואי סורוקה ,ד"ר עדי שפירא ,מבית החולים רות
רפפורט לילדים ,רמב"ם ,ד"ר הדסה טרואן ,מבית
החולים הדסה עין כרם ,וד"ר סיגל וינרב ,ממרכז
שניידר לרפואת ילדים.
מידע נוסף על פרסים אלה בפרק 'ימי עיון וכנסים
מקצועיים'.

דין וחשבון

ימי עיון וכנסים מקצועיים
האגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק בקיומם של עשרות כנסים וימי עיון מקצועיים המתקיימים לאורך
השנה ברחבי הארץ .מתנדבי הסניפים מסייעים באיוש דוכני ההסברה של האגודה באירועים.

הכינוס השנתי השביעי
של הארגון הישראלי לחקר הסרטן ),(ISCR
בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
יוני  ,2015אוניברסיטת תל אביב
בכינוס השתתפו מאות חוקרים ורופאים ,תחת
הכותרת 'מיעדים לגישות קליניות' ) From Targets
.(to Clinical Approaches
כמו כן השתתפו והרצו בכינוס שלושה מדענים מומחים
בתחומם מחו"ל :פרופ' קסיאן יי )(Prof. Cassian Yee
מ MD Anderson Cancer Center-שביוסטון טקסס,
פרופ' פיטר פרידל ) (Prof. Peter FriedlמRadboud-
 Universityשבהולנד ,ופרופ' דיוויד סידרנסקי מJohns-
 Hopkins Cancer Centerשבבולטימור .הארגון הישראלי
לחקר הסרטן שם לו למטרה לאגד את חוקרי הסרטן
בישראל במוסדות האקדמיים ובבתי החולים .זאת
כדי לקדם שיתופי פעולה בין חוקרי סרטן בישראל,
ובינם לבין עמיתיהם בחו"ל ,וכדי שתתקיים הפריה
הדדית ותקודם המטרה הכוללת :שיפור דרכי המניעה,
האבחון והטיפול של מחלת הסרטן .פעילות הארגון,
מרגע הקמתו ,כמו גם כינוסי הארגון השנתיים ,זוכים
לחסות וליווי מתמשכים של האגודה למלחמה בסרטן
)פרטים נוספים על הכינוס בפרק 'מחקר'(.
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הכינוס הבינלאומי השלישי
ישראלארה"ב בנושא הדמיית שד,
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן
ספטמבר  ,2015המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
הכינוס התקיים זו השנה השלישית ביוזמתן של
פרופ' ריי'צל ברם ,מנהלת היחידה לדימות שד במרכז
הרפואי ג'ורג' וושינגטון בארה"ב ,וד"ר מירי סקלייר-לוי,
מנהלת היחידה לדימות השד במרכז מירב לבריאות
השד של המרכז הרפואי שיבא ,בסיוע האגודה למלחמה
בסרטן .בכינוס השתתפו מאות רופאים ורדיולוגים
מובילים מהארץ ומארה"ב ,והוא נפתח בדברי ברכה
של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ושל
מארגנות הכנס .לאחר מכן ,התקיימו מגוון הרצאות
בתחום ,כגון :הדמיית נגעים בסיכון גבוה ,טכניקות
חדשניות בהדמיית  ,MRIמשמעות המונח 'צפיפות השד'
והשפעותיו על הדמיית השד ,המחלוקת סביב סריקה
באמצעות ממוגרפיה ,הישנות מחלה ,חידושים בהדמיית
שד ועוד .בנוסף ,הוצגו מקרים שונים לדיון בהשתתפות
המרצים .בכינוס השתתף פרופ' דניאל קופאנס
) (Prof. Daniel Kopansרדיולוג מוביל בתחום סרטן
השד מאוניברסיטת הרווארד ,ארה"ב ,שהגיע במימון
האגודה למלחמה בסרטן.

הכינוס השנתי של האיגוד לאונקולוגיה
קלינית ורדיותרפיה )(ISCORT-15
ינואר  ,2016אילת
הכינוס השנתי ה 15-של האיגוד עסק בשינויים
המהותיים שעבר הטיפול האונקולוגי המודרני
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בסרטן ,ובמרכזם הטיפול האימונותרפי ,ונידונו
התפתחויות בנושא סרטן שד ,סרטן הריאה ,סרטן
מערכת העיכול ,מלנומה ,רדיותרפיה ועוד .בכינוס
השתתפו מומחים מובילים מהארץ ומהעולם ,והוא
שימש במה להצגת עבודות מחקריות מובילות
והזדמנות לשיתוף ועדכון הידע המקצועי .הכנס
נפתח בדברי ברכה של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן ,שהעניקה את פרסי האגודה לשני
מתמחים מצטיינים :לד"ר אולגה וורניקובה על
הטיפול המקצועי והאמפטי בחולים ,תוך יצירת קשרי
עבודה מצוינים עם הצוות .ד"ר וורניקובה לוקחת
חלק פעיל בהוראת סטודנטים בתחום האונקולוגיה
והרפואה הפליאטיבית ,ומובילה מחקר בתחום
גידולי המלנומה והסרקומה; לד"ר יגאל קושניר,
על חריצותו ,עבודתו היסודית ,נועם הליכותיו ויחסו
הרגיש והמסור לחולים ולבני משפחותיהם .ד"ר
קושניר מהווה חלק משמעותי מצוות המערך
האונקולוגי ,מרצה מוכשר ,עוסק בכתיבה מדעית,
משתתף במחקרים ברמה הלאומית והבינלאומית.

הכנס השנתי של המערך להמטו
אונקולוגיה ילדים
אפריל ,2016
בית החולים רות רפפורט לילדים ,רמב"ם
הכנס עסק בגישות טיפוליות חדשות באונקולוגיית
ילדים .פרופ' אהרון צ'חנובר ,חתן פרס נובל לכימיה,
הרצה על הדרך מהמחקר הבסיסי ועד לטיפולים
המכווננים )ממוקדי המטרה(; פרופ' מיצ'ל קיירו,
)  (Prof. Mitchell Cairoהרצה על גישות בטיפולים
מכווננים וטיפולים באמצעות תאי גזע ותאים
חיים לטיפול בלימפומות של ילדים ומתבגרים;
פרופ' מארק קייראן )  (Prof. Mark Kieranהרצה
על טיפולים מכווננים בגידולי מוח ועל גישות חדשות
בטיפול בגליומה של גזע המוח; ד"ר בריג'יט גיאורגר
) (Dr. Brigit Geoergerהרצתה על ניסויים קליניים
בטיפולים מכווננים .כמו כן ,נערכו הרצאות על מחקרים
חדשים בתחום .האגודה למלחמה בסרטן השתתפה
במימון הגעתו של פרופ' מארק קייראן לכנס.

דין וחשבון

הכנס השנתי בנושא מניעת סרטן,
לזכרה של ד"ר אריקה הראל ז"ל
מאי  ,2016נס ציונה ,בארגון המחלקה לרפואת
המשפחה ,קופ"ח כללית ,מחוז מרכז
הכנס ,שעסק בשאלה האם ניתן למנוע סרטן ריאה,
נפתח בדברי ברכה של עדנה פלג-אולבסקי ,דוברת
האגודה למלחמה בסרטן ומנהלת מחלקת הסברה
והדרכה באגודה .הנושאים המרכזיים שנידונו היו הסיבות
לכך שצעירים מתחילים לעשן" ,הפסקת עישון" על
ידי היפנוזה ,והאם  CTריאות בחשיפה נמוכה מועיל.
כמו כן ,ניתנה סקירה על סרטן הריאה – מהאבחון
ועד לטיפול בהתאמה אישית.

הכנס הפסיכוסוציאלי של המערך
להמטואונקולוגיה בנושא תקשורת
באונקולוגיית ילדים
מאי  ,2016בית החולים רות רפפורט לילדים ,רמב"ם
הכנס ,שנערך בסיוע האגודה למלחמה בסרטן,
התמקד בחשיבות התקשורת בעת הטיפול בילדים
חולי סרטן .נשאו דברי ברכה :ז'אן פייר גרונפלד,
יועץ תקשורת מצרפת שהגיע לכנס בסיוע האגודה
למלחמה בסרטן ,פרופ' רפאל ביאר ,מנהל המרכז
הרפואי רמב"ם ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,ופרופ' מרים בן הרוש ,מנהלת המערך
להמטולוגיה-אונקולוגית ילדים ומנהלת בית החולים
רות רפפורט לילדים ,ברמב"ם .ההרצאות השונות
עסקו בתקשורת מילולית ,חשיבות התרפיה באמנות,
התמודדות של משפחות ערביות ,תפקיד האינטרנט
והרשתות החברתיות ,ליצנות רפואית ועוד.

הכנס השנתי של האגודה למלחמה בסרטן
לרופאי המשפחה

ובני משפחותיהם ללינץ סינדרום ,בעדכונים חדשים
בתחום מחלת הסרטן ,בהם חידושים בסרטן השד,
חידושים באונקולוגיה של דרכי השתן ועוד .המושב
השני עסק באונקוגנטיקה ורפואה מותאמת אישית,
וכלל הרצאות בנושאים כגון מעקב אחר משפחות
בסיכון ,מוטציות גנטיות ,טיפול אונקולוגי מותאם
למוטציות שעוברות בתורשה בחולים אונקולוגים,
ורפואה מותאמת אישית  -בדיקות גנומיות וטכנולוגיות
חדשות .המושב השלישי כלל הרצאות על תופעות
לוואי בטיפול ביולוגי ואימונותרפי ,בדיקות מעקב
שלא מומלץ לבצע עפ"י  ASCOומודל ייחודי לטיפול
פליאטיבי בחדר מיון .בסיום הכנס התקיים 'שולחן
עגול' בהנחיית ד"ר גילי עופר ביאלר ,מנהלת תוכנית
להתמחות ברפואת המשפחה ,מכבי שירותי בריאות
מחוז מרכז ,וד"ר נעה אפרת בן ברוך ,מנהלת המכון
האונקולוגי ,המרכז הרפואי קפלן ,רחובות .האגודה
למלחמה בסרטן רואה חשיבות רבה בקיום הכנס
השנתי לרופאי המשפחה ,המסייע בעדכון הצוותים
המקצועיים המטפלים בחולי הסרטן ובמחלימים בקהילה.

הכנס השנתי של העמותה
לקידום הסיעוד האונקולוגי

יוני  ,2016מלון כפר המכביה ,רמת גן.
חברי הוועדה המדעית :פרופ' שלמה וינקר,
מירי זיו ,ד"ר רונן ברנד וד"ר רענן ברגר

יולי  ,2016קריית שדה התעופה

הכנס נפתח בדברי ברכה של פרופ' שלמה וינקר,
יו"ר איגוד רופאי המשפחה ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן ,וד"ר וילמוש מרמרשטיין ,יו"ר איגוד
האונקולוגים .הכינוס חולק לשלושה מושבים .המושב
הראשון עסק בחשיבות הסריקה של חולי מעי גס

את הכנס השנתי ,שעמד בסימן חגיגות ה30-
לעמותה ,פתחה בדברי ברכה ליויה כסלו ,יו"ר העמותה
לקידום הסיעוד האונקולוגי .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן ,הרצתה על נקודות ציון בולטות
בקידום המאבק במחלת הסרטן בישראל .כמדי שנה
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חולקו פרסי הצטיינות על ידי האגודה למלחמה בסרטן
לאחיות אונקולוגיות .שרה גרדין ,גזברית העמותה,
חברת ועד העמותה ואחות אונקולוגית המרכז הרפואי
דוידוף ,זכתה בפרס הוקרה על קידום הידע המקצועי
של אחיות הקרינה ,הצוות והמטופלים ,לשיפור איכות
הטיפול וחיי החולים .שרה כתבה והפיקה חוברות מידע
והדרכה למטופלים בטיפול קרינתי וייצגה את הסיעוד
בוועדה לבחינת מצב הרדיותרפיה בישראל .רונית גולד,

עורכת משנה של ביטאון הסיעוד האונקולוגי ואחות
אונקולוגית במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי,
זכתה בתעודת הוקרה על חריצותה ומקצועיותה,
תוך הפגנת חמלה וסבלנות כלפי המטופלים ובני
משפחותיהם ,כמו גם על השתתפותה הפעילה
בקיום ימי עיון והשתלמויות לצוות ,עריכת ביטאון
העמותה ותרומתה המשמעותית לרמה המקצועית
הגבוהה שלו.

מפגשי איגודים מקצועיים –
בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
מפגשי החוג האורואונקולוגי
•

•
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באוקטובר  2015התקיים מפגש בנושא ניתוחים
רובוטיים באורו-אונקולוגיה .המפגש נערך בהנחיית
ד"ר זוהר דותן ,בחסות האגודה למלחמה בסרטן.
המפגש כלל מגוון הרצאות בנושאים הקשורים
לשימוש בטכניקה הרובוטית עבור גידולים אורולוגיים:
סרטן הערמונית ,סרטן הכליה וסרטן השלפוחית.
השימוש בטכניקה הרובוטית מתרחב ,הן מבחינת
מספר הניתוחים המבוצעים והן מבחינת מגוון
הפעולות הנערכות בטכניקה זו ,ומכאן חשיבותה
הרבה של הצגתה לכלל הקהילה האורולוגית
והאונקולוגית .לאחר תום ההרצאות התקיימה
ישיבת 'שולחן עגול' ,ובה הוצגו תיאורי מקרה
ודילמות טיפוליות.
במרץ  2016התקיים מפגש נוסף של החוג,
בנושא מדדים פרוגנוסטיים בסרטן ערמונית
וריענון הטיפול התרופתי בסרטן הערמונית.
המפגש התקיים בבית האגודה למלחמה בסרטן
)בית מטי( בחסות החברות יאנסן ופרינג ישראל.
פרופ' דוד מרגל ,מהמחלקה לאורולוגיה ,מרכז
רפואי על שם רבין-בילינסון ,פתח תקווה ,הרצה
על מדדים פרוגנוסטיים מולקולריים טרום טיפול,
למטרת ריפוי בסרטן הערמונית .ד"ר אורית רז,
מהמחלקה לאורולוגיה ,מרכז רפואי ע"ש שיבא ,תל
השומר ,הרצתה על מדדים פרוגנוסטיים מולקולריים

לאחר טיפול למטרת ריפוי בסרטן הערמונית.
ד"ר נעמה לב-כהן ,מהמחלקה לרדיולוגיה ,הדסה
עין כרם ,ירושלים ,הרצתה על חידושים בהדמיה
עבור גידול ערמונית –  STAGINGלמטופלים בסיכון
גבוה ,כישלון ביוכימי והערכת התגובה לטיפול
סיסטמי בחולים גרורתיים .ד"ר רעיה ליבוביץ,
מהמכון האונקולוגי ,מרכז רפואי ע"ש שיבא,
תל השומר ,הרצתה על גידול ערמונית עמיד
לסירוס –  :CRPCהגדרה ,בחירת טיפול תרופתי
ומעקב אחר תגובה לטיפול .ד"ר מנחם לאופר,
מהמחלקה לאורולוגיה ,המרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,תל השומר ,הרצה על אבירטרון  -התוויות
לטיפול ,התוויות נגד ,אופן המתן והמעקב במהלך
הטיפול התרופתי .פרופ' עופר נתיב ,מהמחלקה
לאורולוגיה ,המרכז הרפואי בני ציון ,חיפה ,הרצה
על אנזלוטמיד -התוויות לטיפול ,התוויות נגד,
אופן המתן והמעקב במהלך הטיפול התרופתי.

יום עיון של האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים בנושא
טיפול פליאטיבי בילדים
נובמבר  ,2015מרכז שניידר לרפואת ילדים,
פתח תקווה
יום העיון נפתח בדברי ברכה של ד"ר שפרה אש,
יו"ר האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה

דין וחשבון

ילדים ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
ופרופ' פסח שוורצמן ,מנהל השירות הפליאטיבי
ושירות שיכוך הכאב באוניברסיטת בן גוריון .לאחר
דברי הפתיחה התקיים המושב הראשון ,ובו הרצה
ד"ר סטפן פרידריכסדורף )(Dr. Stefan Fridrichsdorf
ממיניאפוליס ,ארה"ב ,על נושא הטיפול הפליאטיבי
בילדים במאה ה ,21-ופרופ' פסח שוורצמן הרצה
על סדציה פליאטיבית .בהמשך התקיימו עוד שני
מושבי בוקר שעסקו במגוון נושאים ,כגון :שימוש
באופיואידים בילדים ,רפואה אינטגרטיבית ברפואה
פליאטיבית ,טיפולי שיאצו בילדים פליאטיביים ,טיפול
פליאטיבי במתבגרים ,ביקורי תנחומים במשפחות
שכולות וקבוצות תמיכה לאחים שכולים.

מפגש החברה הישראלית לגינקולוגיה
אונקולוגית
נובמבר  ,2015בית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן
המפגש נפתח בברכתה של פרופ' טלי לוי ,מנהלת
היחידה לגינקולוגיה אונקולוגית במרכז הרפואי וולפסון
ויו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית .לאחר
מכן הרצה פרופ' אריאל רבל ,מנהל תוכנית תרומת
ביצית במרכז הרפואי הדסה עין כרם ,בנושא שימור
פריון בילדות ונערות המקבלות טיפול במחלת הסרטן.
בהמשך ,נערכה הרצאתו של פרופ' חננאל הולצר,
מנהל המחלקה לפריון והפריה חוץ-גופית ,המרכזים
הרפואיים שערי צדק – ביקור חולים ,בנושא בניית
גשרים בין קהילות הגינקולוגיה ,האונקולוגיה והפוריות.
פרופ' ליאת לרנר-גבע ,מנהלת היחידה לחקר בריאות
האישה והילד ,מכון גרטנר ,המרכז הרפואי שיבא,
הציגה את הקשר האפשרי בין אי-פריון ,טיפולי
פוריות והתפתחות סרטן .חלקו השני של המפגש
לבש אופי משפטי ,וכלל הרצאה מאת עילית רפאל,
עו"ד ונוטריון ,בנושא חוק זכויות החולה ומקום הרופא
בעידן הטיפולים הביולוגיים והטכנולוגיות החדישות,
והרצאה מאת עו"ד לימור כהן-אשכנזי שעסקה
בחוק החולה הנוטה למות .לקראת סיום הוצגו מקרים
ונערך דיון בהם.

יום עיון של החברה הישראלית למחלות שד
נובמבר  ,2015בית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן
יום העיון ,בהנחיית ד"ר מירי סקלייר-לוי ,מנהלת היחידה
לדימות השד ,המרכז הרפואי שיבא ,וד"ר ערן בר-מאיר,
מומחה לכירורגיה פלסטית שחזורית ואסתטית,
נפתח בדברי ברכה מאת פרופ' שלמה שניבאום,
יו"ר החברה הישראלית למחלות שד ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי ,ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן .לאחר מכן התקיימו הרצאות במגוון
נושאים .ד"ר שני פאלוך-שמעון ,מנהלת יחידת השד
במרכז הרפואי שיבא ,הרצתה על הנחיות לטיפול בנשים
צעירות חולות סרטן שד ,על פי המלצות הקונצנזוס של
הכינוס האירופי השני לטיפול בחולות סרטן שד צעירות;
כרמל קרתי הרצתה בנושא סרטן שד והומיאופתיה,
וד"ר סאמר מטר ערתול מהמחלקה האונקולוגית במרכז
הרפואי רמב"ם ,הרצתה על הקשר בין סרטן שד והשמנה.
בחלקו השני של היום התקיימו שלוש הרצאות:
ד"ר אהובה גרובשטיין ,היחידה לדימות השד ,המרכז
הרפואי רבין-בילינסון ,הרצתה בנושא טומוסינתזיס,
ד"ר מירי סקלייר-לוי הרצתה על ממוגרפיה עם חומר
ניגוד ,וד"ר אירנה ז'בליוק ,מנהלת היחידה לאשפוז
יום אונקולוגי ,המרכז הרפואי אסותא ,הרצתה על
התועלת של חתימה גנטית מהדור החדש לאבחון
סרטן השד ולטיפול בו.

כנס 'מקום בלב' לציון יום הנכה הבינלאומי
נובמבר  ,2015בנייני האומה בירושלים ,במסגרת
שיתופי הפעולה של האגודה למלחמה בסרטן עם
המוסד לביטוח לאומי
הכנס נפתח בדברי פתיחה מאת חיים כץ ,שר
הרווחה; ח"כ אלי אלאלוף ,יו"ר ועדת העבודה;
ח"כ מאיר כהן וחזקיה ישראל ,יו"ר ועדת הכספים
במוסד לביטוח לאומי.
פרופ' שלמה מור-יוסף ,מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי,
נשא דברים בנושא 'חזון ועשייה בביטוח הלאומי'.
בהמשך התקיים דיון בנושא שיתופי פעולה,
בהשתתפותה של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן,
שסקרה את שיתופי הפעולה של האגודה עם המוסד
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לביטוח לאומי ואת תוצריהם .במהלך היום התקיימו
הרצאות נוספות ,בין היתר בנושא 'מדיניות רפואית
והתנהלות הוועדות הרפואיות' ,וכן התקיימו דיונים
ב'שולחנות עגולים' ,שכללו דיאלוג בין נציגי עמותות
שונות ,אנשי ציבור והמוסד לביטוח לאומי.

מפגש החברה הישראלית לקולפוסקופיה
ופתולוגיה של צוואר הרחם והעריה
מרץ  ,2016בית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
במפגש האביב של החברה הישראלית לקולפוסקופיה
ופתולוגיה של צוואר הרחם והעריה התקיימו שני מושבים
בראשותם של ד"ר יעקב סגל ,ד"ר אבינועם צברי,
פרופ' יעקב בורנשטיין וד"ר צבי ואקנין .הדיונים עסקו
בנושאים כגון טיפולים חדשים בסרטן וטרום-סרטן
של צוואר הרחם ,קלסיפיקציה חדשה של ,VIN-VAIN
המלצות החברה הבריטית לקולפוסקופיה לבקרת
איכות במרפאת צוואר הרחם ,חידושים ועוד.

הכנס השנתי של האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים
מאי  ,2016מלון חוף גיא ,טבריה
הכנס ה 28-של האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה
ילדים נפתח בדברי ברכה של ד"ר שפרה אש ,יו"ר

האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים,
ושל אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון של
האגודה למלחמה בסרטן .שלושה מרצים אורחים
מהמובילים בתחום הגיעו לכנס :פרופ' שרלוטה נימאייר
)  (Prof. Charlotte Niemeyerמפרייבורג ,גרמניה,
פרופ' רופרט הנדגרטינגר ),(Prof. Rupert Handgretinger
מטובינגן ,גרמניה ,וד"ר ליליאן סונג )(Dr. Lillian Sung
מטורונטו ,קנדה ,שהאגודה למלחמה בסרטן סייעה
בהגעתה לארץ .כמדי שנה ,העניקה האגודה פרסים
למתמחים מצטיינים .השנה קיבלו את הפרס ארבעה
מתמחים :ד"ר גיא בק ,מהמרכז הרפואי סורוקה,
על היותו בעל חוש קליני מעולה ,ידע רחב ועדכני,
משלב רפואה וטכנולוגיה ,מעמיק ידיעותיו בתחום
הגנטיקה האונקולוגית-מולקולרית ועוסק בכתיבה
מחקרית מעמיקה; ד"ר עדי שפירא ,מבית החולים
רות רפפורט לילדים ,רמב"ם ,על היותה מקצועית
ומסורה לילדים המטופלים ובני משפחותיהם,
מפגינה ידע רב ומקוריות בפן המקצועי ,הן בתחום
ההמטולוגיה והן באונקולוגיה; ד"ר הדסה טרואן,
מבית החולים הדסה עין כרם ,על היותה בעלת ידע
נרחב בתחום ההמטו-אונקולוגי וחוש קליני מצוין;
ד"ר סיגל וינרב ממרכז שניידר לרפואת ילדים ,על
היותה רופאה מסורה ,בעלת ידע רב ברפואת ילדים,
יצירתית בגישתה לבעיות ואתגרים בעבודתה.

ימי העיון של האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה
בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
במסגרת תמיכתה של האגודה למלחמה בסרטן בפעילותה של האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה,
מתקיימים ימי עיון מקצועיים בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,וכמו כן מוענקים פרסי
האגודה למלחמה בסרטן ומופק מידעון הנשלח לכל חברי האגודה.
• יום עיון באדיבות קרן אופירה נבון  -אכפת לי
נערך בינואר  .2016המפגש נפתח בברכתה של
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן .בהמשך
התקיימה סדנה בנושא טיפול במשפחה אבלה
)' ,('Family Grief Therapyבהנחיית פרופ' דיוויד קיסן
) (Prof. David Kissaneמאוסטרליה ,ממובילי תחום
הטיפול המשפחתי בפסיכו-אונקולוגיה בעולם.
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•

יום הסדנאות השנתי של האגודה לפסיכו-אונקולוגיה,
ובאדיבות קרן לאה ואליהו ארבל ,התקיים ביוני
 .2016המפגש עסק בגישות ייחודיות לטיפול
בחולי סרטן ובני משפחותיהם ,נפתח בברכתה
של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
אשר העניקה את פרסי האגודה למלחמה בסרטן
לפרויקטים מצטיינים :פרס הפרויקט המצטיין
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לשנת  2016הוענק לצוות מרפאת משפחות
במערך האונקולוגי במרכז הרפואי שיבא ,תל
השומר :ד"ר ליה עשת ,רופאת משפחה ומנהלת
המרפאה ,דנה קאהן ,פסיכולוגית שיקומית,
עירית ענבר ,פסיכותרפיסטית ועו"ס ליעד שרמן.
הפרס הוענק כאות הערכה והוקרה לפיתוח והפעלת
פרויקט ייחודי  -טיפול תמיכתי במשפחות חולי
סרטן ובמטפלים עיקריים .פרס המחקר המצטיין
לשנת  2016הוענק לצוות השירות הסוציאלי,
מרכז דוידוף לסרטן ,מרכז רפואי רבין ,בי"ח
בלינסון :לעובדות הסוציאליות והשירות לעבודה
סוציאלית ,מרכז דוידוף ,בשיתוף עם החוקרות
פרופ' יאירה חממה-רז ופרופ' רות פת-הורנצ'יק,
כאות הערכה והוקרה על מחקרן" :קבוצה לבניית
חוסן למחלימות מסרטן השד  -התערבות משולבת
במחקר אורך".
פרס מפעל חיים הוענק לד"ר שלומית פרי ,מנהלת

השירות לעבודה סוציאלית )לשעבר( מרכז דוידוף
לסרטן ,מרכז רפואי רבין ,בי"ח בילינסון ,כאות
הערכה והוקרה על פועלה להעלאת המודעות
בתחום הפסיכו-אונקולוגיה ועל עבודתה יוצאת
הדופן ,הייחודית והמקצועית ,בטיפול בחולי הסרטן
ובבני משפחותיהם.
בהמשך התקיימו מגוון סדנאות :ד"ר נינה קורן-קריא
הנחתה סדנה על תקשורת רגשית בין הורים לילדיהם
וחשיבותה להתמודדות הילד עם מצבי לחץ; עו"ס
חיים כהן הרצה על מבנה תיאורטי וטכניקות ריאיון
בטיפול משפחתי ,ועו"ס מרים טימסיט הנחתה
את תרגול הטכניקות והרצתה על טיפול בראייה
משפחתית; יהושע זיו ,פסיכואנליטיקאי ,הרצה על
החשיבה הסימבולית בגישתו של יונג כפי שהיא באה
לידי ביטוי בהתייחסות לטקסטים מיתולוגיים ובעבודה
על חלומות; סמדר יהודה ,פסיכולוגית קלינית הנחתה
סדנה על מיינדפולנס :התנסות ומושגי יסוד.
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כינוסים בינלאומיים
הכינוס הבינלאומי לסרטן שד גרורתי
נובמבר  ,2015ליסבון ,פורטוגל
הכינוס כלל הרצאות במגוון נושאים ,ובהם :טיפולים
חדשים ותופעות הלוואי הכרוכות בהם ,החיים עם
סרטן שד גרורתי בעצמות ,טיפולי ה'פארפ' ,טיפול
פליאטיבי בסרטן שד גרורתי ,ופאנל שהנחתה
פרופ' בלה קאופמן בנושא דילמות קליניות בטיפול
בחולות סרטן שד גרורתי.
לפני הכנס נערך מפגש מטעם ארגון הסרטן הבינלאומי
),(UICC – Union for International Cancer Control
ובו הוצגו  20עבודות שנעשו בארגונים ברחבי העולם
במסגרת פרויקט  .SPARCמדובר במיזם ראשון
מסוגו של ארגון הסרטן הבינלאומי וחברת התרופות
פייזר .העבודות זיכו את יוצריהן במענקים כספיים,
שנועדו לסייע לקהילת החולות בסרטן שד גרורתי.
האגודה למלחמה בסרטן בישראל נמנתה עם הזוכים
במענק )פירוט בפרק פרסים( .את האגודה ייצגה
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עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה למלחמה בסרטן ,שהציגה פרויקט שבמרכזו
קבוצות תמיכה וליווי של נשים המתמודדות עם סרטן
שד גרורתי .המענק ,באדיבות חברת פייזר ,איפשר
לאגודה להקים קבוצות תמיכה עבור חולות סרטן
שד גרורתי דוברות ערבית ורוסית ,על סמך הניסיון
שצברה האגודה מהקבוצות הקיימות לדוברות עברית.

הכינוס השנתי של קואליציית האגודות
האירופיות למלחמה בסרטן )(ECL
נובמבר  ,2015בלפסט ,צפון אירלנד
הכינוס כלל שתי סדנאות עיקריות – סדנה בנושא
תמיכה בחולים ושיפור איכות חייהם ,וסדנה נוספת
שעסקה בקידום הקוד האירופי למניעה ואבחון מוקדם
של מחלות הסרטן .כמו כן ,נערכה הישיבה השנתית
של קואליציית האגודות האירופיות למלחמה בסרטן
),(Association of European Cancer Leagues - ECL
שבה דיווחו קבוצות העבודה על פעילותן בשנת
 2015ועל תוכניותיהן לשנת  .2016ביום האחרון
התקיימו הרצאות במגוון נושאים ,כולל סקירה
של הנעשה באירופה בתחומי המחקר ,המניעה,
האבחון והטיפול .את האגודה למלחמה בסרטן ייצגה
ד"ר אביטל פאטו בן-ארי ) ,(EdDמקדמת הבריאות
של האגודה.

דין וחשבון

הכינוס ה 10בנושא סרטן שד באירופה
)(EBCC-10

Empowering Breast Cancer Patients through their
.Trajectory – The Israeli Experience

מרץ  ,2016אמסטרדם ,הולנד

מירי זיו נבחרה השנה לשמש חברה בוועד המנהל
של ארגון בינלאומי זה.

כינוס בהשתתפות אנשי מקצוע מתחום סרטן השד,
המתקיים מדי שנה במטרה לפתח דיונים משותפים
בנושאים הרלוונטיים .בכינוס נערכים סימפוזיונים
קליניים וסדנאות עבודה בנושאים כגון :פתולוגיה,
כירורגיה אונקולוגית ,סרטן שד מתקדם ,חידושים
בהדמיית שד ,אימונולוגיה בסרטן שד ועוד.
בכינוס נטלו חלק מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,אשר מייצגת בישראל את ארגון 'אירופה דונה'
והייתה ממקימיו לפני  20שנה ,ושרה בן עמי ,אחות
מתאמת הטיפול בשד ,במרכז מירב לבריאות השד
במרכז הרפואי שיבא.

כינוס  40שנה לחברה הבינלאומית
למחלות שד )(SIS
מאי  ,2016שטרסבורג ,צרפת

הכינוס של החברה הבינלאומית למחלות שד
) (Senologic International Society – SISנמשך יומיים,
והיה מבוסס על מושב מדעי שכלל הרצאות ,מצגות,
דיונים וסדנאות ,כמו גם מושב מיוחד שהיה פתוח
לחולים .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
הוזמנה להרצות בכינוס בנושאSupporting and :

סדנת הקוד האירופי למניעה ואבחון מוקדם
של מחלות הסרטן
מאי  ,2016בריסל ,בלגיה
במסגרת שבוע המאבק בסרטן באירופה התקיימה
סדנה מטעם קואליציית האגודות האירופיות למלחמה
בסרטן ) ECL – Association of European Cancer
 (Leaguesבמימון הקהילה האירופית ) ,(EUובהשתתפות
 21נציגים מאגודות שונות באירופה.
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,הוזמנה
להעביר סדנה בנושאMedia as a tool for a Social :
 . Marketingהסדנה התמקדה בסוגיות של שיווק
חברתי ,כטכניקה לחולל שינוי חברתי ,תוך כדי גיוס
יצירתי של המדיה .בנוסף ,התקיימו הרצאות על
נושאים הקשורים ליישום תובנות התנהגותיות כדי
להביא לשינוי ההתנהגותי הרצוי.
מירי זיו מונתה לעמיתת מחקר של מוסד מניעת
הסרטן הבינלאומי ) International Prevention
.(Research Institute - IPRI
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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 סברינה קסוטו.

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

•

פרופ' יריב גרבר ,מאוניברסיטת תל אביב ,בנושא
'הקשר בין חשיפה סביבתית כרונית לזיהום אוויר
לבין היארעות סרטן בקרב אוכלוסייה בסיכון גבוה'.
ד"ר אביעד זיק ,מהמרכז הרפואי הדסה עין-כרם,
בנושא 'אפיון ההיארעות העודפת של סרטן בנפת
חיפה ,בתקנון להיסטוריית מגורים ועישון'.

מענקי מחקר למצטיינים הוענקו ל:
•

•

•

•
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ד"ר ניר לונדון ,ממכון ויצמן למדע ,בנושא 'גישה
חדשה לטיפול כימי ממוקד במוטציות סרטניות'.
פרופ' חמוטל גור ,מהמרכז הרפואי הדסה עין
כרם ,בנושא 'טיפול אימונותרפי בחיידקים לגידולי
כיס השתן'.
פרופ' ערן בכרך ,מאוניברסיטת תל אביב ,בנושא
'פענוח המנגנונים המולקולריים של פגיעות תאי
סרטן לנגיפים אונקוליטים'.
ד"ר אלה עברון ,מהמרכז הרפואי אסף הרופא,

•

בנושא 'תפקידו של הגן  deltaNp73בסיכון הגבוה
לסרטן השד אצל נשאיות מוטציה ב.'BRCA1/2-
פרופ' עידו וולף ,מהמרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי ,בנושא 'חקר מנגנוני הפעולה של מוטציות
משפעלות בקולטן לאסטרוגן בסרטן שד עמיד
לטיפול הורמונלי'.

הכינוס השנתי השמיני של הארגון
הישראלי לחקר הסרטן (,)ISCR
בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
הארגון הישראלי לחקר הסרטן שם לו למטרה לאגד
את חוקרי הסרטן בישראל – במוסדות האקדמיים,
בבתי החולים ובמכוני המחקר .מיום הקמת הארגון
זוכה פעילותו לחסות וליווי מתמשכים של האגודה,
התומכת גם בכינוסי הארגון השנתיים .בחודש מאי
 2016התקיים במכון ויצמן הכינוס השנתי השמיני
של הארגון ,בהשתתפות מאות חוקרים ורופאים,
תחת הכותרת 'פריצות דרך בחקר הסרטן :העתיד
הוא עכשיו' )' Breakthroughs in Cancer Research:
.('The Future is Now
פרופ' ורדה רוטר ממכון ויצמן הייתה יו"ר הוועדה
המארגנת של הכנס ,שחולק לארבעה מושבים,
שהוקדשו להיבטים השונים של חקר הסרטן :מיקרו-
סביבה של סרטן ומיקרוביום ,גנומיקה וחקר חלבונים
של סרטן ,חידושים באונקולוגיה ומטבוליזם של סרטן.
כמו כן ,בכינוס השתתפו והרצו שני מדענים מומחים
מחו"ל ,בעלי שם עולמי בתחומם:
ד"ר ג'ד ד' וולצ'וק ) (Dr. Jedd D. Welchok
Memorial Sloan Kettering Cancer Center ,
 ,New Yorkשהגיע לארץ באדיבות ארגון AACR
) ,(American Association for Cancer Research
ופרופ' ריצ'רד מראיס ) ,(Prof. Richard Marais
.Cancer Research UK, Manchester University

דין וחשבון

להלן רשימת מענקי המחקר שהעניקה האגודה בשנת :2016
חוקר

מוסד

נושא המחקר

אבני ,דרור

מרכז רפואי
שיבא

אפיון תפקיד מיקרו רנ”א בהתפתחות הממארת
של סרטן התאים הקשקשיים של העור

אפלבום ,ליאת

כמה חומר באמת צריך בביופסיה? יעילות
בית חולים
הדסה עין כרם אבחנתית ומולקולרית של ביופסיות מילעוריות
מונחות דימות

אפרמיאן ,דורון

בחינת ההגנה מפני נזק קרינתי של חלקיקים
בית חולים
הדסה עין כרם דמויי פולרינים מסוג  IF-WS2במוקרני סרטן ראש
צואר במודל תאי בלוטות רוק

באמצעות

בכרך ,ערן

אוניברסיטת
תל-אביב

פענוח המנגנונים המולקולארים של פגיעות תאי
סרטן לנגיפים אונקוליטים

בלנק ,מיכאל

אוניברסיטת
בר-אילן

מעורבות  Smurf2במסלול העברת האותות
 p38 MAPKובעמידות לכמותרפיה

בן-אהרון ,אירית

מרכז רפואי
רבין קמפוס
בילינסון

מיר  125משרה שינוי צלולרי בתאי סרטן הגורם
לתגובה לטיפול נוגד הקולטן לHER2-

אגודת הידידים
בארה”ב

בר ,יאיר

מרכז רפואי
שיבא

זיהוי מיקרו-ר.נ.א מופרשים מתאי סרטן ריאה
המביאים לאקטיבצייה של מסלול  mTORועליית
 Hdm2בסטרומה ולעידוד תמיכת הסטרומה
בפלישה של הגידול

אגודת הידידים
בארה”ב

גביזון ,אלברטו

בית חולים
שערי צדק

מחקר בפאזה  :1bשילוב כימו-אימונותרפי של אגודת הידידים
דוקסורוביצין ליפוזומאלי ופמברוליזומב בסרטן שד בארה”ב
ושחלה גרורתי.

גולדבלט ,הדס

אוניברסיטת
חיפה

תפיסות ודרכי התמודדות בהקשר לחזרה
לעבודה של מחלימים מסרטן :נקודות המבט של
מחלימים ומעסיקיהם בשתי נקודות זמן

גולדברג ,מיכל

האוניברסיטה אפיון של התרופה ספירנולקטון כחומר המונע
גדילה של תאי גזע סרטניים
העברית

גופנא ,אורי

אוניברסיטת
תל-אביב

דפוסים חיידקיים לגילוי מוקדם של חולי סרטן
הלבלב

גור ,חמוטל

בית חולים
הדסה עין כרם

טיפול אימונוטרפי בחידקים לגידולי כיס השתן

גל-תנעמי ,מיטל

אוניברסיטת
בר-אילן

חקר המנגנונים האחראים על התפשטות סרטן
כבד המתווך על ידי נגיפי הפטיטיס

ננסי ופיטר בראון,
אגודת הידידים
בארה”ב
אגודת הידידים
בארה”ב
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חוקר

מוסד

נושא המחקר

גל ,גלעד

המכללה
האקדמית
ת”א-יפו

גילוי מוקדם ותמותה מסרטן בקרב אנשים
הסובלים מתחלואה פסיכיאטרית חמורה

גלסברג ,סימונה

בדיקת ההשפעה של שילוב מעכבי אוטופגי
בית חולים
הדסה עין כרם עם מעכבי  mTORעל התפתחות גידולים
נוירואנדוקרינים בשתי מערכות .in vivo

גרבר ,יריב

אוניברסיטת
תל-אביב

באמצעות

הקשר בין חשיפה סביבתית כרונית לזיהום אוויר קרן ישראל יעקב
לבין הארעות סרטן בקרב אוכלוסייה בסיכון גבוה :ולילה אלתר ז”ל
מחקר עוקבה

גרושר ,דוד

אסותא
מרכזים
רפואיים

ההשפעה האבחנתית והקלינית של פט/מרי על
חולות בסרטן צוואר הרחם

אגודת הידידים
בארה”ב ,לזכר
ברניס ויינשטיין

גריסרו-סואן ,גליה

מרכז רפואי
סוראסקי

חיסון מחדש של ילדים שסיימו טיפול כמוטרפי
בלוקמיה חריפה :מחקר ישראלי רב מרכזי
פרוספקטיבי

אגודת הידידים
במינכן

וולף ,עידו

מרכז רפואי
סוראסקי

חקר מנגנוני הפעולה של מוטציות משפעלות אגודת הידידים
בקולטן לאסטרוגן בסרטן שד עמיד לטיפול הורמונלי בארה”ב

וילנר ,איתמר

האוניברסיטה חלקיקים ננו-מטרים ’חכמים‘ של סליקה כמערכת
הובלה ייחודית וספציפית של תרופות אנטי-סרטניות
העברית

זיק ,אביעד

אפיון ההיארעות העודפת של סרטן בנפת חיפה
בית חולים
הדסה עין כרם בתקנון להיסטורית מגורים ועישון
בדיקת ההשפעה של שינה מקוטעת על
התפשטות סרטן גרורתי

חכים ,פהד

קריה רפואית
רמב”ם

טבח ,יובל

האוניברסיטה אנליזה ביואינפורמטית לזיהוי גנים שהתפתחו
באבולציה להגנה מפני סרטן
העברית

כהן ,חיים

אוניברסיטת
בר-אילן

בקרה משותפת על מסלולים מטבולים על ידי
 SIRT6ו p53-בעקבות נזקי DNA

כהן ,סיריל

אוניברסיטת
בר-אילן

השפעת מוטציות ב p53-על התגובה האנטי-
סרטנית של תאי T

לביא ,שרה

אוניברסיטת
תל-אביב

 ,PPM1Aשומר הסף של המיקרוסביבה ,אויב או
ידיד במלחמה למיגור הסרטן?

לונדון ,ניר

מכון ויצמן
למדע

גישה חדשה לטיפול כימי ממוקד במוטציות
סרטניות

קרן ישראל יעקב
ולילה אלתר ז”ל

דין וחשבון

חוקר

מוסד

ליבוביץ-עמית ,רעיה מרכז רפואי
שיבא

נושא המחקר

באמצעות

יחסי הגומלין בין ביטוי מיקרו-רנ”א ורגישות/
עמידות לכמותרפיה בסרטן אורותליאלי של
שלפוחית השתן
אנליזה גנטית המשווה בין הישנות של גידולים
סולידים בילדים לעומת מחלה ראשונית

מרדכי ,עוז

קריה רפואית
רמב”ם

מתוק ,אילן

האוניברסיטה חוסמי תעלות סידן והסיכון לסרטן ריאות
העברית

נוימן ,דרורית

אוניברסיטת
תל-אביב

טיפול באריתרופואיטין במיאלומה נפוצה  -שיפור
תגובה חיסונית ללא פגיעה בעצם

נויפלד ,גרא

הטכניון

תפקידו של ) Semaphorin-3A (sema3Aבבקרת
התפתחות של מיאלומה נפוצה.

סלע ,טל

מרכז רפואי
שיבא

היענות והתמדה בטיפול הורמוני משלים בקרב
מטופלים עם סרטן שד שבשלב מוקדם – מחקר
עוקבה רטרוספקטיבי מבוסס אוכלוסיה בישראל

עברון ,אלה

מרכז רפואי
אסף הרופא

תפקידו של הגן  deltaNp73בסיכון הגבוה לסרטן
השד אצל נשאיות מוטציה בBRCA1/2-

עדן ,אמיר

האוניברסיטה גורמים המאפשרים התמרה הנגרמת עקב חוסר
של SmarcB1
העברית

עמית ,מורן

קריה רפואית
רמב”ם

תפקידן של מולקולות אדהזיה בפתוגנזה של
סרטן לבלב

פאלוך-שמעון ,שני

מרכז רפואי
שיבא

שינוי בבקרה של הסיגנל ההורמונלי ברקמת

רייך ,ראובן

האוניברסיטה תפקיד  MALAT1בסרטן השחלה
העברית

השד הנורמלית של נשאיות למוטציה בגן BRCA1

ומשמעותו הקליניות

אגודת הידידים
בארה”ב
לינדה ר .קמינוב,
פלורידה ,לזכר
אמה קלייר רוזנבלט

שוגול ,מירז

מרכז רפואי
שיבא

קטמין כנוגד דיכאון בחולי סרטן :מחקר תוסף
כפול סמיות בחלוקה אקראית

שופרו ,יואל

מרכז רפואי
רבין קמפוס
בילינסון

בחינת השפעת החשיפה לנוניל-פנול אתוקסילט
 10על הנזק שגורם ציקלופוספמיד לשחלה

שושן-ברמץ ,ורדה

אוניברסיטת
בן-גוריון

אגודת הידידים
טיפול בגליובלסטומה ע”י מניעת ביטוי החלבון
המיטוכונדריאלי  VDAC1שגורם להיפוך התכונות בארה”ב ,לזכר
הסרטניות של הגידול
ברניס ויינשטיין
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קרנות מיועדות שנתרמו
לאגודה למלחמה בסרטן
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
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קרן 'אכפת לי' לזכרה של אופירה נבון ז"ל ,למימון
כנסים ,סדנאות וימי עיון בתחום הפסיכו-אונקולוגי.
קרן ע"ש בועז אדר ז"ל הוקמה בידי שמעון ויעל אדר,
לזכר בנם בועז ,למימון מענקי מחקר.
קרן ע"ש ישראל יעקב אלתר ז"ל למימון מענק
מחקר שנתי למחקר מצטיין בתחום איכות הסביבה
ו/או אפידמיולוגיה.
קרן ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל ,להפעלת
מרכז תמיכה לחולי הסרטן ולבני משפחותיהם.
קרן ע"ש לאה ואליהו ארבל ז"ל ,למימון תכניות
השתלמות לעובדים במקצועות פרא-רפואיים
המטפלים בחולי סרטן.
הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון )ישראל( ,חברה
לתועלת הציבור בע"מ ,למימון שכר כוח האדם
המקצועי של צוות טיפול ביתי תומך )הוספיס-בית(.
קרן ע"ש חיה ונפתלי בלוך ז"ל ,הוקמה מעיזבונה
של המנוחה על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
קרן מעיזבונו של אביגדור בן אליעזר ז"ל ,למימון
פעילות למען ילדים חולי סרטן.
קרן ע"ש בר-למסדורף ,מנוהלת בידי מנהלי עיזבונו
של ד"ר בר-למסדורף בשוויץ ,למימון מענקי מחקר.
קרן ע"ש דינה וזלמן גולדברג ז"ל ,לעידוד המחקר
לסטודנטים ולרופאים צעירים בתחום האונקולוגיה,
במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי רמב"ם.
קרן ע"ש רעיה )רלה( גולומבו ז"ל ,הוקמה מעיזבונה של
רעיה )רלה( גולמבו ז"ל – לזכר ראובן ומאיר גולמבו
ואמם סוניה גולמבו; לזכר מרים גרשטר והוריה רפאל
גרשטר ורעיה )רלה( גרשטר-גולמבו לבית קפלנוביץ;
לזכר סוניה לב ,בעלה יוסף ובנותיהם כסניה ואביגיל
אשר נספו בשואה ולזכר יוסף גולמבו ודינה קפלנוביץ.
קרן מכספי עיזבון שמעון ואירמה גרוס ז"ל ,לחקר
הסרטן.
קרן ע"ש רונית גרינפס ז"ל ,לפרויקטים מיוחדים.
קרן ע"ש רבקה דרור ,אסתר וליאון ארדיטי ומרים
ושלמה חסיד ,לצרכי מחקר מחלת הסרטן ורכישת
מכשירים רפואיים.
קרן ע"ש ברוך הרשקוביץ ז"ל ,למען מימון ציוד ובינוי
עבור מרכזים רפואיים המטפלים בחולי הסרטן.
קרן המטה המשותף לבקרת איכות.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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

דין וחשבון

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

השתתפות מחלקות לאונקולוגיית ילדים
בישראל בטיפול בילדים עם רבדומיוסרקומה
וסרקומות אחרות ,על פי פרוטוקול אירופי
האיגוד הישראלי להמטולוגיה אונקולוגית נוטל משנת
 2006חלק פעיל בפרוטוקול האירופי ברבדומיוסרקומה,

בריכוזה של פרופ' מרים בן הרוש .האגודה למלחמה
בסרטן מממנת לנציגים הישראלים המשתתפים
ביישום פרוטוקול זה שתי נסיעות בשנה ומסייעת
במימון חלקי למשרה של טכנאי ,אשר מבצע את
בדיקות הביולוגיה המולקולרית במרכז הרפואי שניידר,
עבור שאר המרכזים בארץ.

הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן
שיעורי התחלואה בסרטן השד ובסרטן השחלה בישראל
הם מהגבוהים בעולם ,ונובעים בחלקם משכיחות
גבוהה של מוטציות בגנים  BRCA1/2באוכלוסייה בארץ.
המכונים הגנטיים העוסקים בגנטיקה של מחלות
הסרטן ממשיכים בקיום המחקר המשותף והרב-מרכזי
בנושא הגנטיקה של סרטן השד והשחלה בישראל .את
הקונסורציום מרכזת פרופ' אפרת לוי-להד מהמרכז
הרפואי שערי צדק ,ושותפים בו  12בתי חולים :שיבא,
רמב"ם ,רבין ,סוראסקי ,וולפסון ,קפלן ,סורוקה ,שערי
צדק ,אסף הרופא ,נהריה ,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  BRCA1ו BRCA2-בישראל
ובארצות הברית .המחקר ,שזכה לפרסום מדעי בכתב
עת יוקרתי ביותר ,הראה כי גורמים משפחתיים עשויים
להשפיע באופן משמעותי על הסיכון לסוג הממאירות
הספציפי בנשאיות של המוטציות.
למסד הנתונים הישראלי הוכנסו כבר נתוניהם של
כ 5,000-נשאים ונשאיות .האגודה תומכת בפעילות
הקונסורציום וסייעה במימון רכישת תוכנה ובמימון
תקן לאחות מחקר המרכזת את הפעילות.
בשנים האחרונות פורסמו כמה מחקרים חשובים
נוספים ,כתוצאה מפעילות הקונסורציום ושיתוף
הפעולה שלו עם פרופ' קלייר-קינג ,ובהם:
Levy-Lahad E et al., Familial clustering of site-specific

•
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mutations in the Ashkenazi Jewish population.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 Mar 7.
Levy-Lahad E et al., Population-based screening
for breast and ovarian cancer risk due to BRCA1
and BRCA2, Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Sep
30.
Levy-Lahad E et al., Precision medicine meets
public health: population screening for BRCA1
and BRCA2, J Natl Cancer Inst. 2014 Dec 30.

•
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שת"פ עם רישום הסרטן הלאומי במסגרת
המרכז הלאומי לבקרת מחלות
של משרד הבריאות
רישום סרטן לאומי הוא גורם חשוב המאפשר הערכת
תוכניות התערבות ותכנון מערך אונקולוגי .מאז הקמתו
של המרכז הלאומי לבקרת מחלות בישראל בשנות
ה ,60-בסיוע האגודה למלחמה בסרטן ,קיים שיתוף
פעולה פורה בין המרכז לבין האגודה ,ובכל שנה
נרשמים חולים חדשים המתווספים למאגר .לבקשת
פרופ' תמי שוחט ,מנהלת המרכז ,סייעה בעבר האגודה
למלחמה בסרטן גם במימון תקן לבקרת האיכות של
רישום הסרטן 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
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לרישום סרטן במשרד הבריאות ,על גבי פורמט 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 15-מרכזים אונקולוגיים ברחבי הארץ:
פוריה ,ברזילי ,רבקה זיו ,גליל מערבי נהריה ,קפלן,
שערי צדק ,מאיר ,אסף הרופא ,סורוקה ,הדסה עין
כרם ,שיבא תל השומר ,רבין-בילינסון ,רמב"ם ,תל
אביב ע"ש סוראסקי והלל יפה.

סיוע בהפעלת המוקד הטלפוני האונקולוגי
התומך של שירותי בריאות כללית
בשנים האחרונות פועלים בעולם מרכזי מידע בנושאי
מחלת הסרטן ,בהם מוקדים טלפוניים אונקולוגיים-
תומכים המטפלים באיזון תסמינים .החל מפברואר
 2009מפעילה קופת חולים כללית מוקד טלפוני
אונקולוגי-תומך בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן.
השירות מבוסס על פרוטוקולים מאושרים ,מופעל
בידי אחיות אונקולוגיות ופתוח לכלל חולי הסרטן
והמחלימים בישראל .האגודה למלחמה בסרטן
מסייעת גם השנה במימון תקן אחות לטיפול תומך
טלפוני במוקד זה.

דין וחשבון

בנייה ,מכשור ופיתוח
האגודה למלחמה בסרטן מסייעת בהקמה ,בשיפוץ ובהפעלה של מחלקות אונקולוגיות במרכזים רפואיים
ברחבי הארץ .כמו כן ,האגודה מממנת רכישת ציוד חדיש ומשוכלל והחלפת ציוד ישן ומתבלה במרכזים
רפואיים ובמכונים אונקולוגיים.

הקמת חדר לטיפול פליאטיבי
במחלקה לרפואה דחופה
במרכז הרפואי וולפסון בחולון
האגודה למלחמה בסרטן אישרה סיוע לבינוי
ולרכישת ציוד ,לצורך הקמת חדר לטיפול פליאטיבי
במחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי וולפסון,
וכן מימון להעסקתן של אחות מומחית בתחום
ועובדת סוציאלית .מדובר במודל חדשני ,שעל פיו
יוקצה במיון חדר נפרד לחולים אונקולוגיים ,במטרה
לאפשר טיפול מותאם והולם לצרכים של חולים
בשלבים מתקדמים של המחלה ,הדורשים התייחסות
שונה מרגע כניסתם לבית החולים .השירות החדש
מספק טיפול רפואי ייחודי ,שמשלב תמיכה רפואית
ופסיכו-סוציאלית.

החדש במרכז הרפואי העמק בעפולה ,שבנייתו
מתוכננת להסתיים במרוצת השנה .רכישת המכשיר
התאפשרה הודות לתרומה מהקרן ע"ש סופי
ואברהם סטוצ'ינסקי למלחמה בסרטן.

נחנכה יחידה לטיפול קרינתי בסרטן בבית
החולים האיטלקי בחיפה
במעמד שגריר איטליה בישראל ,פרנציסקו טאלו ,נציג
הוותיקן ,הארכיבישוף מרקוצו ,יו"ר האגודה למלחמה
בסרטן ,פרופ' אליעזר רובינזון ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,מירי זיו ,ובכירים נוספים מעיריית חיפה והמרכז
הרפואי בני ציון ,נחנכה בתחילת יוני  2016יחידה לטיפול
בקרינה בבית החולים האיטלקי בחיפה .היחידה לטיפול
קרינתי בחולי סרטן במחלקה האונקולוגית בבית החולים
האיטלקי בחיפה כוללת מכשור חדיש בעלות כוללת של
כשלושה מיליון שקל ,והיא מטפלת במבוטחי כל קופות
החולים בחיפה ובצפון הארץ.

רכישת מכשיר ממוטומוסינטזיס
למרכז בריאות השד
במרכז הרפואי העמק בעפולה
ביוני  2016נרכש בסיוע האגודה מכשיר ממוגרפיה
חדשני – ממו-טומוסינטזיס ,למרכז בריאות השד

פתיחת המרכז האונקולוגי החדש
ע"ש יוסף פישמן במרכז רפואי רמב"ם
הסתיימה בנייתו של המרכז האונקולוגי החדש
ע"ש יוסף פישמן במרכז הרפואי רמב"ם ,בו
סייעה האגודה להקמת היחידה לטיפול יום ע"ש
ברוך )בן חיים( הרשקוביץ ז"ל ,באמצעות עזבונו.
בסוף יולי  2016התקיים טקס פתיחת המרכז החדש
בהשתתפות הנהלת בית החולים ,נציגי התורמים
והאגודה למלחמה בסרטן .כחלק מפועלה של האגודה
למלחמה בסרטן למען שיפור איכות הטיפול הניתן
לחולים ,סייעה האגודה בהקמת היחידה ,אבזורה
והפעלתה .היחידה החדשה לטיפול יום )כימותרפי,
תרופתי ,ביולוגי( הפועלת במרכז החדש ,נועדה
לשדרג את הטיפול ולשפר את רווחת המטופלים
תושבי חיפה והצפון.
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שיתופי פעולה
יריד המעצבים 'בוקר של כיף' 
קונים ותורמים למאבק בסרטן
בסוף אוגוסט  2015התקיים זו השנה הרביעית אירוע
'בוקר של כיף' – יריד מעצבים שכולו תרומה לפעילות
האגודה .בבוקרו של יום שישי הגיעו מאות אנשים
לאירוע המכירה המיוחד ,שהתקיים בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן ,בגבעתיים.
ביריד נמכרו אלפי פריטים ,בהם בגדי מעצבים
יוקרתיים ,נעליים ,תיקים ,מגוון מתנות לחגים,
יצירות אמנות ,שוק מזון אתני ,מגנטים מעוצבים,
ספרי ילדים ,מגוון צעצועים ומשחקים ודברי מאפה,
אשר הוענקו בתרומה למען האירוע .כל ההכנסות
מהמכירה הוקדשו לפעילותה הענפה של האגודה
למלחמה בסרטן.

טקס חלוקת תרומות
של בנק מזרחי טפחות,
במסגרת פרויקט 'שותפים מבחירה'
בנק מזרחי טפחות מקיים בתשע השנים האחרונות
את פרויקט 'שותפים מבחירה' ,במטרה לקדם מיזמים
חברתיים משותפים לרווחת הקהילה .במסגרת
הפרויקט נערך משאל פומבי בקרב עשרות אלפי
לקוחות הבנק ,שהתבקשו לבחור אילו עמותות
וארגונים חברתיים ראויים בעיניהם לתרומתו הייעודית
של הבנק )בסך כולל של  500,000שקלים( .הלקוחות
בחרו בשמונה ארגונים ,בהם האגודה למלחמה
בסרטן ,ובתחילת דצמבר  2015התקיים במשרדי
הנהלת הבנק טקס חגיגי לרגל הענקת התרומה
המיוחדת ,בהשתתפות מנכ"ל הבנק אלדד פרשר,
יו"ר הדירקטוריון משה וידמן וראשי העמותות הזוכות.
את האגודה ייצגו שני שהם ,מנהלת מחלקת שיתופי
הפעולה באגודה ,ומשה בר חיים חשב האגודה.

אחותי בוורוד  אירוע העצמה נשי בסימן
קידום המודעות למאבק במחלת סרטן השד
בתחילת חודש פברואר  2016נערך ערב ההתרמה
'אחותי בוורוד' – ערב נשים חווייתי וססגוני ,שכל
הכנסותיו תרומה לקידום המודעות למאבק בסרטן
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פורים   2016מכירת משלוחי
מנות למימון פעילות האגודה
השד ולבריאות האישה .האירוע ,שבו השתתפו למעלה
מ 200-נשים מרחבי הארץ ,נערך באולם הכנסים
בהיכל הפיס 'אהל שם' ברמת גן ,שניתן כתרומה
לפעילות האגודה.
האולם והמבואה עוצבו וקושטו באווירה חגיגית
ואלגנטית .במהלך הערב הוגשה למשתתפות ארוחה
עשירה ונערכה מכירת פרטי אקססוריז ומתנות לבית,
שנתרמו על ידי מיטב המעצבים הישראלים .כמו כן
הוצגה במבואה תערוכת ציורים של חולים ומחלימים
מסרטן ,שמשתתפים בחוגי הציור במרכזי 'חזקים
ביחד' .שני שהם ,מנהלת מחלקת שיתופי הפעולה
של האגודה למלחמה בסרטן ,נשאה דברי פתיחה,
ולנה קורץאלמוג ,יועצת המיניות של האגודה ,העבירה
הרצאה ששמה '- 'Keep calm, let's talk about sex
הרצאה מקצועית המשלבת הומור על 'ההבדלים שבינו
לבינה' .אחרי נציגות האגודה עלתה לבמה השחקנית
והסטנדאפיסטית רותם אבוהב ,שסחפה את הקהל
במופע הבידור החדש שלה ,ולסיומו של הערב דאג
ההרכב המוסיקלי 'האחים צנחני' ,שהקימו את
קהל הנשים על הרגליים ועודדו אותן לשיר ולרקוד.
כל משתתפת קיבלה במתנה תיק איפור מהודר ובו
מוצרים קוסמטיים של חברת  ,AVENמתנת חברת
.Mediline

לרגל חג הפורים  ,2016יזמו השנה לראשונה מחלקת
שיתופי פעולה ומחלקת סניפים באגודה למלחמה
בסרטן פרויקט של מכירת משלוחי מנות ,תרומה
לפעילות האגודה .המארזים שמותגו בלוגו האגודה
מולאו במגוון חטיפים בריאים .חלק נכבד מתכולת
המארזים נתרם באדיבות צבי ציטרון ,עובד האגודה,
לזכרו של בנו ,מתן דוד ז"ל ,שנפטר ממחלת הסרטן.
על מלאכת האריזה שקדו משתתפי קורס צוערים של
שירות בתי הסוהר ,שהגיעו לסייע בהתנדבות והכינו
כ 3,200מארזי משלוחי מנות .המארזים נמכרו למגוון
חברות במשק הישראלי ,שנהנו מהחוויה המתוקה
שמשלבת תרומה לאגודה.
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דיוור האגודה למלחמה בסרטן לתורמים
האגודה למלחמה בסרטן מפיקה בכל שנה דיוור
לתורמים – לקראת ראש השנה ופסח .הדיוור לחג
הפסח  2016כלל עלון ייחודי ובו ברכת יו"ר האגודה
למלחמה בסרטן פרופ' אליעזר רובינזון וכן חוברת
טיולים ססגונית ,המציעה את מיטב מסלולי הטיול
היפים בארץ ,בהתאם לחודשי השנה.
לדיוור שהופץ לרגל ראש השנה  2016צורף לוח
שנה מרהיב ,שהופק בשיתוף משתתפי חוגי הציור
במרכזי 'חזקים ביחד' לחולים ומחלימים ,של האגודה
למלחמה בסרטן .כל חודש בלוח השנה מלווה ביצירה
של אמן אחר.

קבוצת הריצה 'רצים ביחד למען
המאבק במחלות הסרטן' של
האגודה למלחמה בסרטן במסגרת מרתון
ירושלים הבינלאומי 2016
זה שש שנים שהאגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק
באירועי מרתון ירושלים הבינלאומי ,שנערך באדיבות
בנק מזרחי-טפחות .בחודש מרץ  2016הוזמנו הקהל
הרחב ,עובדי בנק מזרחי-טפחות ,חולים ומחלימים
להצטרף למרתון ולרוץ בקבוצת הריצה 'רצים ביחד
למען המאבק בסרטן' של האגודה למלחמה בסרטן.
השנה הקבוצה מנתה כ 520-רצים ורצות ,מכלל
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הגילים ובכל מקצי המרוץ .חלק מההכנסות הוקדשו
למען פעילות האגודה למלחמה בסרטן.
לאחר ההרשמה שיתפו הרצים את פעילותם ברשתות
החברתיות וקראו לגולשים נוספים לחבור אליהם ,לתרום
ולהירתם למען החולים ונגד המחלה .משה וידמן,
יו"ר הדירקטוריון של בנק מזרחי טפחות ,ומירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,הזניקו את משתתפי
מקצה החמישה קילומטר .האירוע נערך בשיתוף
עם בנק מזרחי טפחות ,בהובלת משה גוטמן
וצביה לרר מהמערך לקשרי קהילה בבנק.

צעדת משפחות  נחל שופט
בחול המועד פסח  2016קיימה האגודה למלחמה בסרטן
טיול בחיק הטבע במסלול חווייתי ונעים ,נוח להליכה
ומותאם למשפחות עם ילדים .המסלול עבר לאורכו
של נחל שופט ,שבו זורמים מים כל השנה ,באזור
היפהפה של יערות מנשה.
הטיול נערך בשני מסלולים לבחירה :מסלול קצר
שאורכו  1.5ק"מ ,ומסלול ארוך יותר שנמשך לאורך
 5ק"מ .בתום ההליכה התקיים הפנינג ססגוני ,שכלל
פינות יצירה לילדים ומופע לכל המשפחה – 'עולמו
של קוצ'י' ,במה פעילה ,קריוקי קידס ,משחקי
טריוויה ומופע סטנד-אפ מיוחד לקטנטנים ולגדולים.
האירוע התקיים באדיבות בנק מזרחי-טפחות
ובשיתוף קק"ל.
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אירוע 'האח הגדול' 
עומרי בן נתן וקסניה טרנטול
הזוג המוכר עומרי בן נתן וקסניה טרנטול ,מתוכנית
'האח הגדול'  ,2016חגגו בחודש אפריל עם מעריציהם
את סיום התוכנית ואת היציאה מבית 'האח הגדול'
לאחר השהייה הממושכת בו .במסגרת האירוע
שערכו ביקשו בני הזוג מקהל המעריצים לתרום
עבור פעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן.

ערב הוקרה להעלאת המודעות
למאבק בסרטן השד
כחלק מהפעילות הענפה של האגודה למלחמה
בסרטן להעלאת המודעות למאבק בסרטן השד,
התקיים בחודש יוני  2016ערב הוקרה לנשות מקצוע
העוסקות בטיפול בסרטן השד ולמתנדבות המעניקות
תמיכה לחולות .באירוע הוקרן הסרט ' ,'MA MA
העוסק באישה המתמודדת עם סרטן שד גרורתי.
את הערב פתחה מנכ"ל האגודה מירי זיו ,שתיארה
את פעילות האגודה למען החולות ונגד המחלה.
לאחר מכן הרצתה ד"ר מירב בן דוד על החידושים
והעדכונים בטיפול בסרטן השד .הערב נערך באדיבות
החברות ,Pfizer :סרטי נחשון ,משרד יחסי הציבור
'שאולי בסקינד' וסינמטק תל אביב.

'מפתח קטן ללב  פתח גדול לנשמה' 
מכירת מחזיקי מפתחות בטיסות חברת
התעופה הלאומית 'אל על' ,שהכנסותיה
קודש לפעילות האגודה למלחמה בסרטן
חברת התעופה 'אל על' ממשיכה לסייע בקידום
פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן ומזמינה
את הנוסעים לרכוש פריט ייחודי – 'מפתח ללב
שלך' – מחזיק מפתחות מעוצב ,צבעוני ומרהיב
ביופיו .מחזיק המפתחות הנו עבודת יד מבית היוצר
של מיכל נגרין ,והוא מוצע לרכישה לנוסעי 'אל-על'
בלבד ,בשירות הדיוטי פרי במטוסי החברה ,במחיר
מיוחד של עשרה דולרים .את ההתרמה מלווה תשדיר
הסברה מרגש בהשתתפותה של מיקה ליפסקר
בת ה ,16-שמחלימה ממחלת הסרטן שבה חלתה
לראשונה כשהייתה בת שש .מיקה נעזרת בפרויקט
'השלמת חומר נלמד' של האגודה.

אילן אבישי ,מנהל אגף שירות באל על ,מקבל תעודת הוקרה
של האגודה משני שהם ,מנהלת מחלקת שיתופי פעולה

ספר החיים של האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן מאפשרת הנצחת רגעים
משמעותיים בחיים ,בדרך מקורית ,ערכית וייחודית.
לשם כך נועד 'ספר החיים' של האגודה .ב'ספר החיים'
ניתן להירשם או לרשום לאות הוקרה את שמו של
בן/בת משפחה או אדם קרוב שהתורם רוצה להוקיר,
וכך לציין אירועים חשובים ובעלי משמעות בחייו או
בחיי יקיריו .הרישום נחקק למזכרת עולם ומקנה
לתורם או לכל אדם אחר שהתורם מעוניין להוקיר,
תעודה מיוחדת בכריכה מהודרת.
השנה הקדישה האגודה עמודי הוקרה לידידיה
המכובדים ,מר יוסף פרץ ועו"ד אילן שרקון ,וזאת
עבור תרומתם הנדיבה למאבק בסרטן.
•

אירוע היובל לעו"ד אילן שרקון
עו"ד אילן שרקון ,ידיד ותיק של האגודה למלחמה
בסרטן ומשתתף קבוע בקבוצת הריצה של האגודה
במסגרת מרתון ירושלים ,חגג  50אביבים בספטמבר
 .2015אילן ציין את התאריך באירוע שערך בתל
אביב ,וביקש מאורחיו שלא להביא מתנות ובמקום
זאת לתרום לטובת פועלה של האגודה .האורחים
שיתפו פעולה ותרמו ברוחב יד.

•

יום הולדת  90ליוסף פרץ
יוסף פרץ ,ידיד ותיק ויקר של האגודה למלחמה
בסרטן ,חגג באוקטובר  2015יום הולדת  .90הגיל
המכובד צוין באירוע חגיגי שנערך בבית המשפחה
בסביון .יוסף ביקש מחבריו ומבני משפחתו שלא
להביא מתנות ,ובמקום זאת לתרום לטובת פועלה
של האגודה .האורחים הסכימו ברצון ותרמו ביד נדיבה.
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מחשוב ומערכות מידע
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מדי שנה בשנה משאבים רבים לטובת שיפור הנגישות למידע ולשירותים
שאותם היא מספקת  לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם .מחלקת המחשוב באגודה למלחמה בסרטן
אמונה על פתרונות מחשוב רבים ,שמאפשרים לממש חזון זה .פרויקטים שיושמו בשנה החולפת:

מחלקת שיקום

הקמת תוכנה לניהול בקשות להשלמת חומר
נלמד של ילדים חולים
התוכנה מנהלת הן את רשימת המועמדים לחונכות
מטעם האגודה למלחמה בסרטן והן את בקשות
התלמידים )חולים או בני משפחה( ,שמוגשות באמצעות
טופס מקוון ומאובטח על ידי עובדים סוציאליים
במרכזים רפואיים ברחבי הארץ .באמצעות התוכנה,
עובדים סוציאליים מטעם האגודה יכולים לבחון כל
בקשה לגופה ולטפל בה .התוכנה מאפשרת לטפל
בבקשות לסיוע לימודי שמוגשות במחוזות השונים,
באופן אחיד ומאובטח.
•

מחלקת מחשוב

האגודה למלחמה
בסרטן מוגדרת
במשרד הבריאות
'ספק שירותי
בריאות' .בשל כך,
אנו נדרשים לעמוד
בתקן אבטחת
המידע  ,ISO 27799תקן המעיד על ניהול תקין
ושמירה על חיסיון מידע רפואי.
לאחרונה עברה האגודה בהצלחה מבדק של
מכון התקנים ,והיא אף הוסמכה לתקינה שעיקרה
התנהלות ,שמירה וחיסיון מידע בכלל מחלקות האגודה,
ובהן מעון קלור ושירות פליאטיבי ביתי .התקן מחייב
את כלל עובדי ומתנדבי האגודה לפעול בהלימה אחת
עם החוק להגנת הפרטיות בכלל ופרטי חולים בפרט.
מעתה ,מדי שנה ,תעבור האגודה מבדק דומה ,כדי
להציג התקדמות ושיפור מתמיד.

מחלקת הסברה

•
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תוכנת ניהול הרצאות  -האגודה למלחמה בסרטן
מקיימת לכל אורך השנה הרצאות בנושאי מניעה
ואבחון מוקדם של מחלות הסרטן ושמירה על

אורח חיים בריא .ההרצאות מועברות על ידי מדריכי
הסברה מטעם האגודה ,במוסדות שונים כגון בתי
ספר ,מתנ"סים ,בתי סוהר ,מרכזים רפואיים ,חברות
וארגונים .בשנה החולפת הוטמעה תוכנה זו וסייעה
לכלל ציבור הפונים ,בעיקר במוסדות חינוך ברחבי
הארץ ,בהזמנת הרצאות בנושאים שונים :חכם
בשמש® ,נזקי עישון ואורח חיים בריא .התהליך
כולל בחירת מרצה מרשימת מרצים אפשריים,
קבלת תזכורות לקיום ההרצאה וכן קבלת משוב על
הפעילות .התוכנה אף תאפשר למחלקת הסברה
לנהל את מערך ההרצאות השנתי וליזום התערבות
ופעילות באזורים ובמוסדות חינוך שאינם פעילים.
תוכנת ניהול פניות לטלמידע®  -בימים אלה
מוטמעת תוכנה לניהול פניות לטלמידע® של האגודה
למלחמה בסרטן .התוכנה מאפשרת להעביר את
הפניות בזמן אמת לכל עמדות הטלמידע® ,לנהל
אותן וללמוד על מאפייני הפונים ומהות הפניות,
תוך שמירה על חיסיון הפונים ועל רמת אבטחת
מידע הנדרשת .התוכנה אף תאפשר להעריך את
הפעילות ההסברתית ולתעד את כמות השיחות
ואת טיבן בזמנים שונים ,למשל לאחר עליית קמפיין
חדש לאוויר.

טיפול פליאטיביביתי )הוספיס בית(

תוכנה לניהול מטופלים  -בשנה החולפת נמשכה
הטמעת התוכנה לניהול מטופלי הוספיס בית ושיפורה.

מעון קלור

תוכנה לניהול שוהים במעון  -בשנה החולפת
נמשכה הטמעת התוכנה לניהול השוהים במעון.

סניפים

מחשוב סניפי האגודה  -בשנה החולפת שודרגו
מחשבים ומדפסות בסניפי האגודה למלחמה בסרטן
ברחבי הארץ .בסניפים חדשים שנפתחו הותקנו עמדות
מחשב ומדפסות והסניפים חוברו לרשת האינטרנט.

דין וחשבון

מתנדבים ואירועים
באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים בכ– 70סניפים הפרוסים ברחבי הארץ .מתנדבי האגודה
המסורים והנמרצים יוזמים במשך השנה פעילויות רבות לטובת חולי הסרטן ובני משפחותיהם ולקידום
מטרות האגודה למלחמה בסרטן .בין הפעילויות :כנסים ,ימי עיון ,הרצאות ,דוכני הסברה ויוזמות לקידום
בריאות הקהילה ,מפגשי תמיכה ומגוון מופעים ואירועים ,שהכנסותיהם קודש למאבק במחלת הסרטן.
חלק מאירועים אלה הפכו ברבות השנים למסורת.

מקבץ ממגוון הפעילויות שהתקיימו השנה בסניפי
האגודה למלחמה בסרטן
פעילות כלל-סניפית
האגודה למלחמה בסרטן
מאמצת את פרויקט ה'מירוץ לחיים
ולתקווה' )(Relay For Life

יו"ר סניף קריית חיים ,שבירכה אותה על קבלת פרס
מהאגודה האמריקנית לחקר הסרטן )ה ,(AACR-על
תרומה גלובלית לקידום המאבק בסרטן.

הפרויקט החל ב 1985-כיוזמה של רופא אמריקני
שניסה לגייס משאבים לפעילות למען חולים ,ומאז
התרחב האירוע ,והוא מתקיים ב 25-מדינות בעולם
ובכ 6,000-קהילות .בהמשך לביקור של משלחת מטעם
האגודה האמריקנית לסרטן )ACS - American Cancer
 (Societyבתחילת מרץ  ,2015התקיימה בינואר 2016
הכשרה לצוות האגודה ולמתנדבי סניף מודיעין ,אשר
נבחר להוביל את האירוע הראשון בישראל .שולה זק,
יו"ר הסניף המסורה ,יחד עם מתנדבים ותיקים וחדשים,
פועלת בשיתוף פעולה עם עיריית מודיעין-מכבים-
רעות לקראת קיום האירוע בתחילת אוקטובר .2016

כנס הכנה ארצי
למבצע 'הקש בדלת' 2015
בתחילת ספטמבר  2015התקיים במטה האגודה
בגבעתיים הכנס הארצי של יושבי הראש ורכזי סניפי
האגודה למלחמה בסרטן ,לקראת מבצע 'הקש בדלת'
 .2015במסגרת הכנס הוצגו למתנדבים מגוון של
כלים ותוכניות למינוף פעילות הסניפים בכלל ,עם
דגש על הוצאה לפועל של מבצע 'הקש בדלת' .בחלק
האחרון של הכנס בירכה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה,
את המתנדבים והרימה כוסית לכבוד השנה החדשה.
רגע לפני כן הפתיעה את מירי שרק'ה מורגנשטרן,
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צעדת בריאות במטה אשר

בחודש אוקטובר  2015התקיימה לראשונה צעדת
הבריאות של המועצה האזורית מטה אשר ,בהפקת
מחלקת הספורט במועצה ,בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן – בהובלה של עליזה שולצר מנהלת סניפי
הצפון .בצעדה ,שמטרתה הייתה העלאת המודעות
לשמירה על אורח חיים בריא ,השתתפו קבוצות
של גמלאים ,נשים וילדים .מסלול הצעדה השתרע
מפארק אכזיב ועד לראש הנקרה ,והצעידה הסתיימה
בבדיקות בריאות שנערכו במנהרת הרכבת של ראש
הנקרה ובמופע מוזיקלי אל מול שקיעה מרהיבה.
לקיום הצעדה היו שותפים גם המרכז הרפואי לגליל
ועמותת ידידי המרכז הרפואי.

מבחר מפעילויות ההסברה,
הרווחה והתמיכה של הסניפים
סניף באר שבע
'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
במרכז הרפואי סורוקה
בדצמבר  2015הגיעו מתנדבי סניף באר שבע למרכז
הרפואי סורוקה ,וחילקו לחולים כובעי צמר ,צעיפים
ובובות שנסרגו או נתפרו במיוחד – בידי קבוצת נשים
סורגות ובידי אימהות שכולות מ'יד לבנים' בבאר שבע.
יום כיף בפארק קרסו בבאר שבע למשפחות
המתמודדות עם מחלת הסרטן
בפורים  2016התקיים בפארק קרסו למדע יום כיף
למשפחות המתמודדות עם מחלת הסרטן .הנהלת
הפארק תרמה את המקום ,ובתי עסק מקומיים
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דין וחשבון

נידבו  100משלוחי מנות וכיבוד נוסף .המשפחות
נהנו מסיורים מודרכים בפינות ההפעלה השונות
ומשימוש חופשי במתקנים ,ודודי הליצן התנדב
לשמח בקבלת הפנים בליווי מוזיקה וקסמים לילדים.

סניף בית שאן ועמק המעיינות
המפגש השנתי של מתנדבי מחוז צפון
במאי נערך בבית שאן כנס סניפי מחוז הצפון ,שכלל
את סיכום מבצע 'הקש בדלת' .הבוקר נפתח בסיור
מודרך בפארק הלאומי בית שאן ,ולאחר מכן התכנסו
המשתתפים באולם מופת בבית שאן ,לברכת ראש
העירייה ,רפי בן שטרית .בהמשך התקיימו מפגשי
חשיבה ורב-שיח בקבוצות עבודה .את הכנס הובילה
יו"ר הסניף הנמרצת ,רחל דדון ,בסיוע מתנדבי הסניף.

סניף דימונה
סדנת תכשיטנות
ביוזמתם של אברהם אזרזר ,יו"ר הסניף המסור,
ונורית קורולקר ,רכזת הסניף ,נמשך גם השנה
הפרויקט הייחודי והמרגש ,שבמסגרתו מתקיימות
בסניף סדנאות תכשיטנות למחלימות מסרטן .ביוני
 2015נערך יום כיף למשתתפות ,שכלל סדנת העשרה
באקדמיה לתכשיטנות בתל אביב.

מדימונה ,שחלו בסרטן ,ובמסגרת פעילויות סניף
דימונה של האגודה בהדרכת האמן רועי זנטי ,יצרו
יצירות ייחודיות על גבי בובות חלון ראווה .הבובות הוצגו
באירוע המחול שהתקיים בסוף יוני באולם ההופעות
'בסקולה' בתל אביב.
אות ראש העיר למתנדבים
הוענק למתנדבי הסניף
בטקס חגיגי ומיוחד שנערך בדצמבר  2015הוענק
אות ראש העיר למתנדבים ,ע"ש שוש ביטן ז"ל.
הטקס התקיים במתנ"ס העירוני ,ובין  22המתנדבים
שקיבלו את האות היה גם המתנדב המסור של הסניף,
ראובן אשטמקר .יתרה מכך ,סניף האגודה למלחמה
בסרטן בעיר קיבל אות מיוחד לארגון מתנדבים – אות
ראש העיר למתנדב  .2015אברהם אזרזר ,היו"ר
הנמרץ של הסניף ,והרכזת נורית קורולקר קיבלו
את האות בשם הסניף.

Express your MARGA

בסוף יוני  2016התקיים אירוע ייחודי וחווייתי בשם
" - Express your MARGAמופע לתוך עצמנו ,ובחזרה".
 MARGAהיא מילה בסנסקריט ,שמשמעותה ,האמת
בדבר הדרך לשחרור מסבל ,הדרך להארה .באירוע
ניתנה במה לתערוכת יצירות של קבוצת נשים
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תמיכה פרלמנטרית
על רקע הוויכוח הציבורי בעניין העלאת שכרם של
חברי הכנסת ,הודיע ח"כ מאיר כהן ,לשעבר ראש
עיריית דימונה ,על החלטתו לתרום את סכום ההעלאה
לסניף האגודה למלחמה בסרטן בעיר .את החלטתו
נימק בהיכרות העמוקה שיש לו עם העשייה שמוביל
הסניף ובחשיבות שלה לקהילת דימונה.

סניף חולון
הסניף ,הפועל בראשותה של יונה אלון ,יו"ר הסניף
הנמרצת ,המשיך בפעילותו הענפה למען החולים
והמחלימים.
הרצאה על עולם הפשע
בחודש דצמבר  2015התקיימה בסניף ההרצאה
המרתקת 'סמים ופשעים אחרים' מאת חנן שיף,
חוקר בכיר לשעבר ביחידה ללוחמה בטרור .ההרצאה
כללה 'סיפורים חמים מהשטח' ולוותה בסרטונים –
להנאת המשתתפים.
מסיבת פורים לחולים ולמחלימים
במרץ  2016יזמה יונה אלון ,יו"ר סניף חולון ,פעילות
חגיגית ומשמחת לחולים ,מחלימים ומתנדבים .כולם
הגיעו לסניף מחופשים וחגגו יחד את חג הפורים.
יום בריאות במרכז הרפואי וולפסון
כחלק מהפעילות ביום הסרטן הבינלאומי ,הוצבו
במרכז הרפואי וולפסון דוכנים שאוישו על ידי אנשי
מקצוע ,ומתנדבי סניף חולון חילקו עלונים וחומרי
הסברה על מניעה ואבחון מוקדם.
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סניף חיפה
הצי השישי בשירות האגודה למלחמה בסרטן
 20מלחי הצי השישי מהספינה ' 'PORTERהעוגנת
בנמל חיפה ,הגיעו למתחם סניף חיפה של האגודה
למלחמה בסרטן ,וביצעו בהתנדבות עבודות צביעה
וארגון .המלחים הגיעו למתחם האגודה בחיפה
כשהם לבושים בחולצות של האגודה ובכובעי 'חכם
בשמש' .הם גירדו צבע ישן וחלודה ולאחר מכן צבעו
את המתחם .הנספח הצבאי של חיל הים האמריקני,
סא"ל שון מקסוול ,והצ'פליין לוק ווילסון הגיעו לפגוש
את החיילים ולברך אותם על עבודות ההתנדבות והעזרה
לקהילה .עיריית חיפה דאגה לכיבוד קל ,וחברת 'סאן
דק' תרמה את הצבעים המיוחדים לצביעת המתחם .
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הפנינג בגן החיות בחיפה
במסגרת הפרויקט העולמי " Dream Night At The
 ,"ZOOנערך הפנינג גדול בגן החיות בחיפה ביוני
 .2016באירוע המרגש השתתפו ילדים חולי סרטן
ובני משפחותיהם ,שנהנו מהופעות של אמנים,
הפעלות עם בלונים ,איפור וכיבוד בשפע .צוות האגודה
למלחמה בסרטן :נעמי כפרי ,מרכזת סניף חיפה,
אבי ורדי ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון,
ארגנו את האירוע יחד עם צוות גן החיות ועיריית חיפה.

כשבאמתחתם צעצועים והרבה מאוד חיוכים ,כדי
לשמח את הילדים המאושפזים.
הפועל לבשה ורוד -
להעלאת המודעות לסרטן השד
באמצע ספטמבר קיימה קבוצת הפועל ירושלים
משחק ידידותי ,שבו לבשו כל שחקני הקבוצה חולצות
ורודות ,כמחווה לכבוד חודש המודעות לסרטן השד.
סניף ירושלים העמיד דוכן הסברה בכניסה ליציעים,
לעיון הבאים למשחק.

סניף ירושלים
צוערי השב"ס ביקרו במחלקה אונקולוגית
בסוף אוגוסט ביקרה מחלקה של צוערי שב"ס
במחלקה האונקולוגית לילדים בהדסה עין כרם.
במסגרת התנדבותם למען הקהילה ,הגיעו הצוערים

מסיבת פורים במתחם התחנה
ירושלים ומתחם התחנה לבשו חג לכבוד מסיבת פורים
של האגודה למלחמה בסרטן .האוהל המרכזי נסגר
וקושט לכבוד החגיגה בבלונים ,מסכות ,סרטים וכדורים
שנתרמו על ידי חברת בלו ואופיר מהבלון השמח.
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ולקיים מסיבת פורים למען ילדים חולים .השניים
הגיעו לבית החולים רמב"ם עם תחפושות והפיקו
עבור הילדים את המופע 'בונו גיבור על' .שחקני
קבוצת הכדורגל הפועל חיפה הגיעו אף הם לשמח
את הילדים המאושפזים.

סניף קריית מוצקין

למסיבה הגיעו כ 250-ירושלמים ,חלקם מחופשים
בתחפושות מקוריות ואחרים מאובזרים באביזרי פורים
שנתרמו על ידי חנות המתנות שלי .חברת השטיח
המעופף תרמה נופש וטיסה זוגית לבורגס.

מוטי דגן יקיר העיר
באוקטובר  2015התקיים בקרית מוצקין טקס
הענקת אותות יקירי העיר .מוטי דגן ,יו"ר סניף
האגודה המסור ,שקיבל את האות המיוחד בגין פועלו
הרב למען תושבי העיר ,נבחר לשאת דברים בשם
הזוכים .הענקת האותות התקיימה במעמד ראש
העיר חיים צורי ורעייתו דפנה ,שמלווים את מוטי
ואת פעילות הסניף בכל דבר אפשרי.

סניף פתח תקווה
אלפי ילדים בגיל  11-5השתתפו בפעילות חכם בשמש
בקייטנות של מתנ"סים בפתח תקווה .הפעילות
הענפה והמבורכת נעשתה בהובלתם של יו"ר סניף
פתח תקווה ,חיים אליהו ,ורכז הסניף ,אריה שילה.

סניף קרית חיים
הפנינג פורים ענק לילדים חולים
במרכז הרפואי רמב"ם
דקלה ויצמן ושלומי סמוכה מ'גרנות הפקות'
שבני משפחתם חלו במחלת הסרטן פנו
לשרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר סניף האגודה למלחמה
בסרטן בקרית חיים ,וביקשו לשתף פעולה עם הסניף

צעדת הבריאות של קריית מוצקין
בחודש נובמבר התקיימה בקרית מוצקין צעדה
ייחודית ,בהשתתפות כ 1,000איש – הורים וילדים,
בוגרים וצעירים – להעלאת המודעות לאורח חיים
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בריא .מתנדבי הסניף ,בראשות מוטי דגן ,איישו
באירוע דוכן לחלוקת חומרי הסברה של האגודה
למלחמה בסרטן.

סניף רמת השרון

הרצאה בקורס קצינות
בחודש דצמבר העבירה פרופ' ברכה רגר ,חברת
הוועד המנהל באגודה למלחמה בסרטן ,הרצאה
ל 120-צוערות קורס קצינות בגלילות ,בנושא 'מחלת
הסרטן מהי?' ההרצאה היא פרי יוזמה של בתה של
מירי ראודניץ ,יו"ר סניף רמת השרון ,המשרתת
כאחת הצוערות בקורס .החניכות והסגל הביעו עניין
רב בהרצאה וחלקן הגדול נשארו לשוחח עם פרופ'
רגר עם סיומה.

אירועי התרמה והוקרה
סניף אשדוד

נשף ההתרמה השנתי
כמיטב המסורת המכובדת שנהוגה בסניף זה שנים
ארוכות ,התקיים בדצמבר  2015נשף ההתרמה
השנתי של סניף אשדוד ,בניצוחו של משה בנאי,
היו"ר הבלתי נלאה של הסניף .באירוע ,שנערך באולמי
'האחוזה' ,חוף הקשתות באשדוד ,השתתפו מכובדי
העיר ותומכים רבים של פעילות האגודה.

סניף באר שבע

מסיבת שפם במועדון הבארקה
במסגרת חודש המודעות לסרטן הערמונית ומבצע
'הקש בדלת' התקיימה בחודש דצמבר מסיבת
התרמה מיוחדת – בשיתוף עם מועדון הבארקה בבאר

שבע ,סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון וסניף באר
שבע של האגודה .מועדון הבארקה בבאר שבע יוזם
מדי שנה בשנה מסיבה
בסמוך למבצע 'הקש
בדלת' ותורם מהכנסותיה
לאגודה למלחמה בסרטן.
השנה נערכה המסיבה
בסימן חודש המודעות
לסרטן הערמונית ,ומכאן
השם ' -מסיבת שפם'.
את המסיבה ליוותה
מעיין פיינגולד ,מדריכת
הסברה מהדרום ,וחלק
מההכנסות נתרמו לאגודה.
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סניף כפר סבא

אירוע התרמה  -טובים השניים
בתחילת דצמבר התקיים באולם אשכול פיס אירוע
ההתרמה השנתי של סניף כפר סבא .האולם היה צר
מלהכיל את כל האורחים שהשתתפו בערב הססגוני
והייחודי .באירוע שאורגן בידי צוות סניף כפר סבא הופיעו
בהתנדבות ערן שחר – ד"ר התלהבות – והזמרת
והיוצרת חני דינור ,בליוויו של הפסנתרן רמי הראל.
כל הכרטיסים נמכרו עד האחרון שבהם ,וההכנסות
הוקדשו למימון פעילויות התמיכה של האגודה בילדים
חולי סרטן .את המופע הנחתה בלה אבן חן ,שגם
יזמה והפיקה את האירוע.

סניף מודיעין

שיא חדש בגיוס תרומות לטובת
האגודה למלחמה בסרטן
דווקא בשנה הקשה ביותר ,שבמהלכה התבטל מבצע
ההתרמה 'הקש בדלת' בשל המצב הביטחוני החמור,
הצליח סניף מודיעין לקבוע שיא חדש בגיוס תרומות:
 120אלף שקלים .סניף זה הוא אחד המובילים בארץ
בגיוס תרומות לשנת הפעילות הנוכחית .מאחורי
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ההצלחה הכבירה עומדת יו"ר הסניף הנמרצת ,שולה זק,
שפנתה לעזרתו של חבר המועצה אלעד שמעונוביץ.
שיתוף הפעולה הוליד שני אירועים:
אירוע ספורט ייחודי להצלת מבצע 'הקש בדלת'
בחודש דצמבר 2015
התקיים במודיעין אירוע
חגיגי בשיתוף סטודיו 'get
 .'fitלהצלחת האירוע תרמו
בעלי עסקים מקומיים רבים,
שחברו יחד בהתנדבות
לערב ספורט מיוחד .עם
התורמים להצלחת האירוע
נמנים :ראש העירייה
חיים ביבס והרב הראשי
של העיר ,שהגיעו והדליקו נרות חנוכה; סטודיו 'get
 'fitשהפעיל עמדות ספורט בהדרכת מאמניו; שבט
הצופים 'יובל' שגייס מדריכים שהפעילו את הילדים,
השחקנית לילך ברקת שהגיעה להופיע ,והמאפרת
תדמור כהן-אדרת שאיפרה את הילדים.
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צילום האירוע :אילן ספירא

מסיבת 'מצילים את מבצע הקש בדלת' בבלנקה
בסוף דצמבר התקיימה באולמי 'בלנקה' במודיעין
מסיבה חגיגית ,שכל הכנסותיה נתרמו לסניף המקומי
של האגודה למלחמה בסרטן .האירוע נחל הצלחה
רבה :כל  350הכרטיסים נמכרו ,וההכנסות הועברו
לאגודה למלחמה בסרטן.

מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,סקרה את
פעילותה הענפה של האגודה ואת הישגיה הרבים
למען החולים ונגד המחלה.

מירי זיו עם פרופ' דניאל קופאנס,
רדיולוג בכיר מאוניברסיטת הרווארד

צילם :אדיר פרנקו

סניף תל אביב

אירוע ההתרמה השנתי  -מופע של קרן פלס
אירוע ההתרמה השנתי התקיים בתחילת ספטמבר
 2015במרכז אלכסנדר שבמוזיאון ארץ ישראל בתל
אביב .האירוח במוזיאון התאפשר הודות לנדיבות
משפחת אלכסנדר ,וכל ההכנסות מהאירוע נתרמו
לקידום המחקר ולשיפור איכות חייהם ורווחתם של
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם.
באירוע החגיגי נכחו רופאים ואנשי מדע בעלי שם,
אנשי עסקים ומכובדים רבים .במרכז הערב עמדה
הופעתה של הזמרת קרן פלס ,אשר סחפה את
הקהל הרב בהופעה מרגשת .השף עידן הלפרין
עינג את האורחים בתבשיליו בהתנדבות ,בשיתוף
עם חמישה שפים מעמותת 'שפים למען השלום'.

מירי זיו מעניקה לשפים תעודות הוקרה

בתמונה )מימין לשמאל( :רוזה ואלכס דמביצר ,ג'קי פריד,
ליאון רקנאטי ,מירי זיו ,יהודית יובל רקנאטי ,דוד שמחה
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חילופי תפקידים בסניפי האגודה למלחמה בסרטן
סניף בית שאן ועמק המעיינות

ערב פרידה מחנה דדון
מתנדבי הסניף נפרדו מחנה דדון היקרה ,רכזת הסניף
הפורשת )שכיהנה בעבר כיושבת ראש הסניף(,
לרגל המעבר שלה לעיר אילת .חנה התרגשה מאוד,
הודתה למתנדבים על העזרה והתמיכה שקיבלה
מהם לאורך השנים ,ואיחלה הצלחה לרחל ולפנינה
שנכנסו לתפקידיהן.

סניף הוד השרון

לאחר  20שנים שבהן הובילה אריאלה צדיק את
סניף הוד השרון ביד רמה ,היא מסיימת את תפקידה.
חיה אלישע ,שהתנדבה בסניף ,קיבלה על עצמה
להמשיך את הפעילות החשובה.

סניף פתח תקווה

בשנת  2015עבר סניף פתח תקווה שינוי ,בעקבות
חילופים בתפקיד יו"ר הסניף .יפה גלילי ,אשר מילאה
את התפקיד במסירות במשך שנתיים נאלצה לפרוש
מסיבות אישיות לאחר תקופה משמעותית של פיתוח
הסניף .במקומה נכנס לתפקיד חיים אליהו ,אשר החל
בפעילות לחיזוק בסיס המתנדבים והשותפים לדרך.

סניף קריית שמואל

השנה התקיימו בסניף קרית שמואל חילופי תפקידים
ונבחר יור חדש ,שמעון בן ישי ,שמצטרף לצוות
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המתנדבים המסורים בהובלתה של עמליה שחל הבלתי
נלאית .שמעון בן ה 27-הוא היור הצעיר ביותר בארץ,
והוא לקח על עצמו להצעיד קדימה את המתנדבים
המקסימים של הסניף .סניף קריית שמואל המשיך גם
השנה בעשייה מגוונת ,ורתם את כל מוסדות החינוך
בקריה – מגני הילדים ועד לישיבת 'פרחי אהרון' –
להשתתף במבצע ההתרמה 'הקש בדלת'.
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סיכום פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית
על פעילות סניפי החברה הערבית של האגודה למלחמה בסרטן אחראי פאתן ג'טאס .בנוסף לפעילות
בסניפים ,מתקיימים ימי עיון רבים בחברה הערבית ומפגשי הסברה לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם,
וכן לכלל האוכלוסייה דוברת הערבית.
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה אתר אינטרנט בשפה הערבית המתעדכן על ידי פאתן ג'טאס מעת לעת
בפעילויות השונות ובמידע הרלבנטי .בנוסף ,פועל קו 'טלמידע'® המעניק את כל המידע והסיוע לפונים
בשפה הערבית.1800363655 :

טקס סיכום הקש בדלת ברהט

במרץ התקיים ברהט בפעם הראשונה טקס לסיכום
מבצע 'הקש בדלת' .הטקס התקיים במתנ"ס המקומי,
בהשתתפות נציגי  12בתי ספר שהשתתפו במבצע
ב .2015-ברכו ד"ר עאמר אלהוזייל ,סגן ראש העיר
והממונה על החינוך ,עטיה אבו טאהא ,מפקח אזורי
ממשרד החינוך ,פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה
בחברה הערבית ,ויונתן קרני ,מנהל מחלקת סניפים
לשעבר באגודה .הנחתה את הטקס הודא אבו סוויסה,
רכזת המבצע בעיר .בשנת  2015סכום התרומות
שגייסו התלמידים הוכפל.

שהוקמה בדרום ,והנשים נהנו והביעו סיפוק רב
מהקבוצה .המפגשים נערכו בעמותת תמקין ברהט,
אשר העמידו את המקום לטובת האירוע.

קבוצות תמיכה ,מידע ותרפיה

בשנת  2016נמשכה הקמתן של עוד ועוד קבוצות
לחולי סרטן .בנצרת התקיימו קבוצת תרפיה במוסיקה,
קבוצות לעדכוני מידע וקבוצת תמיכה .בעוספיה
ודליית אל-כרמל התקיימו קבוצת אינטליגנציה
רגשית וקבוצת תרפיה באמנות.

יום עיון בשפה הערבית בנושא התמודדות
עם סרטן ריאה ומעי גס

ביוני  2016נערך יום עיון באולם 'סינמאנא' פרנק
סינטרה ,בנצרת ,בהנחיית פאתן ג'טאס ,מנהל
פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית.
)עוד על יום העיון בפרק 'שיקום ורווחה'(.

פעילויות בחודש המודעות לסרטן השד

•

בנצרת נערך יום עיון בנושא סרטן השד ,בהשתתפות
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,שבירכה
את באי הכנס ,ובהנחיית פאתן ג'טאס ,מנהל
פעילות האגודה בחברה הערבית )מידע מפורט
בפרק 'שיקום ורווחה'(.

'מחלימים לחיים בריאים' בנגב

במרץ-אפריל  2016נערכו מפגשים עם נשים מחלימות
וחולות סרטן מרהט במסגרת פעילות 'מחלימים לחיים
בריאים' .הנושאים שהועברו בסדנאות על ידי נשות
מקצוע :התמודדות רגשית ,חברתית וזוגית בזמן
הטיפול והחזרה לשגרה ,התמודדות עם תופעות
הלוואי ,צעדים לאיכות חיים ,תזונה נכונה ואורח
חיים בריא .זו הקבוצה הראשונה מהחברה הערבית
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מבצע 'הקש בדלת'

מבצע ההתרמה השנתי של האגודה למלחמה
בסרטן התקיים בכל היישובים בחברה הערבית בכל
הארץ ,ולמרות האירועים הביטחוניים יעד ההתרמה
הושג .בלטה לטובה ההשתתפות הנמרצת של בתי
הספר בנגב ,בהובלתה של הייג'ר אבו שארב ,רכזת
הפעילות בחברה הערבית בדרום.
•

לרגל חודש המודעות לסרטן השד נערך מסע פרסום
בשיתוף עם בוקרא תקשורת בע"מ ,המפעילה
פורטל אינטרנט ישראלי-ערבי.

•

בטמרה התקיים יום עיון בנושא סרטן השד ,בשיתוף
עם שירותי בריאות כללית וביוזמת המחנך האזורי
לבריאות ד"ר מוחמד נג'מי .יום העיון כלל הרצאות
מפי רופאי הקופה וכן הרצאה מאת פאתן ג'טאס,
מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית ,במהלכו
סיפרו חולות על התמודדותן האישית.

יום כיף לילדים לכבוד עיד אלפיטר

לכבוד החג נערך ביולי  2016יום כיף לילדים ערבים
בדואים ,שבמשפחתם ילד או הורה המתמודד עם
מחלת הסרטן .האירוע נערך בפארק קרסו למדע
בבאר שבע ,וכלל הופעת קוסם ,סיור מודרך בפארק
ובכל מתקניו בלוויית מדריכה דוברת ערבית ,ארוחה
קלה ושי .באירוע השתתפו  24ילדים ,רובם מהכפרים
הלא מוכרים ,שנהנו מאוד מהפעילות.
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ידידי האגודה בחו"ל
ידידי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי העולם  בארצות הברית ,גרמניה ,שווייץ ,הולנד ובריטניה  ממשיכים
בתמיכתם המסורה ומקדמים בהתמדה וללא הרף את המאבק העיקש בסרטן.
אנו מוקירים ומעריכים סיוע זה עד מאוד ,שכן תרומות מחו"ל מאפשרות לאגודה להגיע להישגים משמעותיים
בקידום המחקר ,בתמיכה בחולים ובמחלימים ,בפיתוח חלופות טיפוליות ,בשיקום ובשיפור איכות החיים
ובקידום המלחמה במחלות הסרטן בישראל ,בכל החזיתות.

ארצות הברית
הכינוס השנתי

בפגישה השנתית של אגודת הידידים בארצות
הברית )  ,(ICA-USAנבחר מחדש מר ברוס קופל
) (Bruce Koppelלכהונה חמישית כנשיא הדירקטוריון.
הגברת ווילמה מוני ) (Wilma Mooneyנבחרה מחדש
לתפקיד גזברית ומזכירת הדירקטוריון .האגודה מברכת
את הנבחרים ומודה לחברי הוועדה המסורים על שנים
של עבודה התנדבותית אלטרואיסטית.
 ICA-USAמתמקדת בעיקר בגיוס כספים לסיוע
במענקי מחקר שנבחרו כראויים לתמיכה על ידי ועדת
המחקר של האגודה .השקעה במחקר היא חיונית
ליצירת פריצות דרך מדעיות אשר ישמשו אבני בניין
לפיתוחים רפואיים בעתיד .המחקר המהפכני של היום
מוביל לטיפולים של מחר  -תרופות העשויות להציל
חיים .לסרטן אין גבולות של גיאוגרפיה ,מקור אתני או
גזע ,ולכל תגלית מדעית יש השפעה גלובלית .הודות
למלגות מחקר אלו ,נרשמו הישגים בעלי השלכות
חובקות עולם.
בשל האירועים הביטחוניים שאירעו בישראל בתקופת
מבצע "הקש בדלת"  ,2015מבצע בו תלמידים עוברים
מבית לבית ומתרימים עבור האגודה למלחמה בסרטן,
חששו הורים רבים מסיבות מובנות לאפשר לילדיהם
להשתתף במבצע .בעקבות זאת נפגעו קשות
ההכנסות מהמבצע ,המהוות מקור חשוב לפעילותה
של האגודה ,המתבססת על תרומות הציבור בלבד.
אגודת הידידים בארה"ב נרתמה במסירות ובמרץ
לסייע לאגודה ,וגייסה תרומות נוספות למימון מענקי
מחקר .בסך הכול גויס בשנה שעברה באמצעות
אגודת הידידים ,מספר מרשים מאוד של  14מענקי
מחקר ,מתוכם מענק מוגדל למחקר מצטיין במיוחד.

משחק הגולף השנתי השישי
ב 23-במרס  2015נפגשו יותר מ 70-שחקני גולף
נלהבים המתגוררים בפאלם ביץ' ובוקה ראטון
למשחק הגולף השנתי השישי של אגודת הידידים
בארה"ב ,שהתקיים בMayacoo Lakes Country Club-
שאותו עיצב שחקן הגולף האגדי ,מר ג'ק ניקלאוס
).(Jack Nicklaus

משמאל לימין :פיטר ודיאן מקלר ,ווילמה וצ'ארלס מוני

משמאל לימין :מר ג'ק לרנר ,מר הרווי פופל,
מר דן פלורשיימר ומר רוברט קיטס
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משמאל לימין :ג'רמי ולוריין שניידר ,סוזן ומרווין קרבץ

דינה וסימור פרימן

אירוע גיוס הכספים ,אשר בראשו עמדו ד"ר סטיב מלמן
) (Dr. Steve Melmanוהגברת פיליס ליס ),(Phyllis Liss
היה גדוש באירועים מהנים עבור המשתתפים ,כולל
בראנץ' ,מכירות פומביות ,שקיות הפתעה עם חולצות
גולף ופרסים על תחרויות ,כגון תחרות החבטות 'חבוט
ושגר את סירת ההצלה אל מחקר הסרטן' ,תחרויות
'הכי קרוב לדגל'' ,הנסיעה הארוכה ביותר'' ,ניסיון שני',
'חבטות ברוטו/נטו' .ההכנסות ממשחק הגולף הפופולרי
של האג ודה מופנות אל המנצחים האמיתיים :מדענים
ישראלים המבצעים מחקר על כל סוגי הסרטן.

על תאי גזע סרטניים והטכנולוגיות שבהן הוא
משתמש במטרה לזהות אותם ,וקינח בסיפור
הצלחה – צוות המחקר שלו זיהה פאנל גנים חדש
שבו הם מעוניינים להשתמש לגילוי מוקדם וטיפול
גנטי ממוקד בסרטן בילדים.

ערב אלגנטי של חברה ומדע

ההכנסות מהאירוע מאפשרות סיוע במימון מלגות
למדענים ישראלים המבצעים מחקר על כל סוגי הסרטן.
 100%מכספי המלגות עוברים ללא תקורה מצד האגודה,
ישירות אל המדען המבצע את המחקר – וללא יכולת
של המוסד אליו הוא שייך לקחת תקורה )למידע נוסף
על מענקי מחקר של האגודה ,פנו לפרק 'מחקר(.

ב 9-בינואר  2016קיימה אגודת הידידים 'ערב אלגנטי
של חברה ומדע' לכבודו
של המדען הישראלי,
ד"ר תומר קליסקי,
אשר מחקרו 'אפיון גנומי
של תא בודד עבור תאי
גזע של סרטן הכליה
בילדים' מומן באמצעות
מלגה שהעניקה הגברת
גב' לואיס פופ
לואיס פופ ).(Lois Pope
גברת פופ פתחה בנדיבות את ביתה לקבוצה של
 50תורמי אגודת הידידים ,שזכו להיפגש עם ד"ר
קליסקי ולשמוע על אודות המחקר שלו ממקור
ראשון .ד"ר קליסקי דיבר בקצרה על הרקע שלו,
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משמאל לימין :מר פיטר בראון ,גב' סיליה ג'קובס
וד"ר תומר קליסקי
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פרויקט המלגות השנתי הרביעי
בבוקהגרוב
ב 8-בפברואר  ,2016ד"ר סטיבן מלמן והגברת פיליס ליס
עמדו בראש מסיבת קוקטייל של פרויקט המלגות
השנתי הרביעי בבוקה-גרוב ,בביתם של שרון
וצ'ארלס טראורינג )(Sharon and Charles Trauring
וארחו כ 80-מוזמנים.

האירוע בשנה שעברה בבוקה-גרוב מימן שתי מלגות:
מלגה שניתנה לחוקר פרופ' אהוד רזין מהאוניברסיטה
העברית בירושלים ,על מחקרו' :סקירת התפקיד של
חלבון  Hint-1כמעכב  MITFבמלנומה' ,ומלגת הצטיינות
לפרופ' ילנה וורונוב ,מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ,על
מחקרה' :אינטרלוקין 1a-הקשור לתא ,מתאי אפיתל
של המעי ,כמתווך חשוב של סרטן המעי הגס המושרה
על ידי דלקת'.

ארוחת צהריים שנתית לחברי האגודה
למלחמה בסרטן בארה"ב
אגודת הידידים בארה"ב קיימה את ארוחת הצהריים
השנתית ב Club Colette-ב 22-בפברואר .2016

גב' פיליס ליס וד"ר סטיבן מלמן

האורחים צפו במצגת קצרה של ד"ר ג'וזף פוריטה
) (Joseph Puritaמ'מרכז תאי הגזע של אמריקה'.
לאחר המצגת ,מר אבי הופמן היה אחראי על הבידור.

משמאל לימין :מר פיטר בראון ,גב' איריס אפפל וגב' ננסי בראון

'אני נהנה להפגיש בין פילנתרופים הרוצים לתמוך
במוחות הגדולים בישראל המחפשים מרפא לסרטן',
אמר ד"ר מלמן .הכסף שגויס יממן מלגה לשנים
 2017-2016עבור מחקר סרטן של מדען ישראלי,
שנמצא ראוי ע"י ועדת המחקר של האגודה.

משמאל לימין :ד"ר ג'וזף פוריטה ,קתי ואלן ברודי

גב' גייל וורת' ומר ארתור א' בנג'מין
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גב' טובה ליידסדורף וגב' ארי ריפקין

הגברת גייל וורת' ) ,(Gail Worthיו"ר משותפת של
האירוע וחברת הדירקטוריון של האגודה בארה"ב,
קיבלה את פני האורחים המכובדים ,והרב משה שיינר
) (Moshe Scheinerמבית הכנסת של פאלם ביץ',
נתן את ברכתו .המעצבת ואייקון האופנה ,הגברת
איריס אפפל ) ,(Iris Apfelשיתפה את הקהל בסיפור
חייה המרתק.
מר ארתור א .בנג'מין )  ,(Arthur E. Benjaminיו"ר
משותף של האירוע וסגן נשיא בכיר באגודה בארה"ב,
בליווי כלב השירות שלו ,באנדיט ,סיפר על הקורלציה
בין סרטן של בני אדם ושל כלבים ועל התפקיד החשוב
של חברו הטוב של האדם בסיוע למטופלי סרטן
במהלך הטיפולים.

תרומה מיוחדת לזכרה של המנוחה
ברניס ל .ויינשטיין

'ספר החיים' של האגודה

האגודה קיבלה תרומה נדיבה מננסי ופיטר בראון
)  ,(Nancy and Peter Brownחברי הדירקטוריון
המסורים של אגודת הידידים ,מצוואתה של
האימא והחמות האהובה ,ברניס ל .ויינשטיין
)  (Bernice L. Weinsteinהמנוחה .ננסי ופיטר
החליטו להקצות את התרומה לשלושה מענקי מחקר
אותם בחרה ועדת המחקר של האגודה למלחמה
בסרטן ,המורכבת מהחוקרים והקלינאים המובילים
בישראל .המחקרים הם' :השפעה אבחנתית וקלינית
של הדמיית טומוגרפיית פליטת פוזיטרונים/תהודה
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עמוד ההקדשה ב'ספר החיים'

מגנטית )  (PET/MRבנשים עם סרטן צוואר הרחם'
בהנחייתו של פרופ' דוד גרושר מהמרכז הרפואי
אסותא; 'טיפול בגליובלסטומה באמצעות ירידה
בתאים מהחלבון המיטוכונדריאלי  VDAC1גורם להיפוך
המאפיינים האונקוגניים של תאי סרטן' ,בהנחייתה
של פרופ' ורדה שושן-ברמץ ,מאוניברסיטת בן-גוריון
בנגב; ו'אפיון של ספירונולקטון כמעכב חזק של תאי
גזע סרטניים' ,בהנחייתה של פרופ' מיכל גולדברג
מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
האגודה למלחמה בסרטן מבקשת להביע את תודתה
העמוקה על התרומה הנדיבה שהתקבלה ,והקדישה
עמוד ב'ספר החיים' של האגודה למלחמה בסרטן
לזכרה של ברניס המנוחה.

תרומה מיוחדת
לזכרה של המנוחה קלייר רוזנבלט
האגודה למלחמה בסרטן קיבלה מגב' לינדה קמינוב
)  (Linda Kaminowהמסורה והנאמנה תרומה
מיוחדת למענק מחקר ,אשר הוקדשה לזכרה של
אמה קלייר רוזנבלט ) .(Claire Rosenblattלדברי גב'
קמינוב" :התרומה מוקדשת לזכרה של אמי היקרה
והנערצת ,שאותה אני אוהבת ואוהב לנצח".
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גרמניה
ברלין
אגודת הידידים בברלין ,ברשות מר מייקל זיידן
) ,(Michael Zehdenממשיכה להשקיע מאמצים למען
רווחתם של ילדים החולים בסרטן .האגודה החליטה לתמוך
בפרויקט 'ניצוץ של תקווה' ,יוזמה ייחודית המכשירה
סטודנטים וחונכים לסייע לילדי בית ספר אשר מפסידים
ימי לימודים לעתים קרובות עקב מחלתם .המורים
מסייעים לילדים הללו להדביק את הקצב של חבריהם
לכיתה .הפרויקט כלל השנה מאות ילדים חולים.

) (Peter Machacומוניקה סטראוך ),(Monika Strauch
יצירות ספרותיות חשובות .הם דיברו על שירה,
פרוזה ותקופות משמעותיות שפעלו בהן סופרים,
כגון פרידריך טורברג ,אפרים קישון ,אלפרד פולגר,
אנטון קו ,יוהאן וולפגאנג גתה ,וילהלם בוש ואחרים.
הם סיפרו אנקדוטות מעניינות ומצחיקות ,אשר
הקסימו את האורחים.

ההשקעה בעתידם של הילדים מפיחה בהם ובהוריהם
את הכוח והתקווה להתמיד במאבקם המורכב
במחלה )למידע נוסף על אודות הפרויקט ,ראו פרק
'שיקום ורווחה'(.

מינכן
במשך יותר מעשור ,ידידי האגודה במינכן ,בהובלתה של
הגברת אניטה קמינסקי ) (Anita Kaminskiהנאמנה,
רושמים לזכותם הישגים מרשימים המסייעים בשינוי
חייהם של אנשים המאובחנים עם סרטן .ידידי האגודה
תמכו בעבר בקונסורציום הגנטיקה הישראלי לסרטן
השד התורשתי ,ובפרוטוקול הארצי לטיפול בלוקמיה
בילדים ,והשנה בחרו לתמוך בחקר הסרטן בסיוע
הכספים שגויסו באירוע המוצלח שהתקיים במאי.
באירוע זה ,שנקרא 'ספרות קונפטי' ,הציגו שני
שחקנים אוסטרים מפורסמים  -פיטר מקאק

משמאל לימין :גב' מוניקה סטראוך ,מר פיטר מקאק,
ד"ר שרלוט נובלוך ,נשיא הקהילה במינכן,
גונטר ומרגו סטיינברג

הכספים שגויסו במהלך האירוע יממנו את המחקר:
'חיסון חוזר של ילדים לאחר השלמת הכימותרפיה
המקובלת עבור לוקמיה חריפה – מחקר ישראלי ,עתידי,
רב-מרכזי' ,בהנחייתה של ד"ר גליה גריסרו-סואן,
מהמרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.

פרנקפורט

משמאל לימין :גב' רנטה דובינין ,גב' אניטה קמינסקי,
גב' קריסטה וולק ,גב' מוניקה סטראוך ומר פיטר מקאק.
יושבת – גב' ליילי גיטבוד

ידידי האגודה בפרנקפורט ,בראשות יושבת הראש
המסורה ,הגברת אורנה קנוך ) ,(Orna Knochממשיכים
להעניק את תמיכתם הבלתי מסויגת באמצעות ארגון
אירועים המיועדים לסייע לאגודה להושיט יד לחולי
סרטן בישראל .אירוע הגאלה השנתי של קבוצת
הידידים יתקיים במהלך השנה הקרובה.
אגודת הידידים תומכת בפרויקט 'ניצוץ של תקווה',
המכשיר מורים פרטיים שמסייעים לילדים להדביק את
הקצב בלימודי בית הספר כאשר הם מתמודדים עם
המחלה .ההשקעה של האגודה בעתידם של הילדים
נותנת להם ולהוריהם את התקווה והכוח להתמיד
במאבקם המורכב במחלה.
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בריטניה
ידידי האגודה בלונדון ,בראשות הגברת ורד אהרון
הנמרצת ,ממשיכים להעניק את תמיכתם הבלתי
מסויגת באמצעות תיאום אירועים המיועדים לסייע
למטופלי סרטן בישראל .אירוע הגאלה השנתי של
קבוצת הידידים יתקיים במהלך השנה הקרובה .גזברי
האגודה ,מר מרטין פייזנר ומר ג'ונתן מוריס ,מטפלים
בתרומה נדיבה מצוואתה של גרטרוד לנדי ז"ל.
התרומה ,לזכרה של רוזלינד )לנדי( שטרן ז"ל ,מיועדת
למימון פעילותו של השירות הפליאטיבי הביתי של
האגודה )הוספיס בית( ,אשר מהשנה שעברה נושא
את שמה של המנוחה – שירות פליאטיבי ביתי ע"ש
רוזלינד )לנדי( שטרן.

שוויץ
ידידי האגודה בשוויץ ,בראשותו של ד"ר רונלד פריד
) (Ronald Friedהמסור ,ממשיכים בהתמדה וללא הרף
במאמציהם לסייע במימון מענקי מחקר הסרטן של
האגודה ,שכן כל תגלית מדעית נותנת תקווה למטופלים.
השנה ,שהייתה קשה במיוחד לאגודה ,קבוצת הידידים
המסורה הרימה תרומה משמעותית ,ומימנה ארבע
מלגות מחקר' :מחקר יחסי הגומלין בין חלבון אדנו-
וירוס  E4orf4וחיישן נזקי דנ"א  ,'PARP-1בהנחייתה של
פרופ' תמר קליינברגר מהטכניון; 'הגברת ריאקטיביות
של תאי  Tבטיפול העברת תאים ) Adoptive Cell
 (Therapyלסרטן' ,בהנחייתו של פרופ' גדעון גרוס
ממיג"ל – מכון מחקר לגליל; 'הכוונת קומפלקסים
של שעתוק מסוג  P-TEFbו SEC -לטיפול בMLL -
) ,'(Mixed Lineage Leukemiaבהנחייתו של ד"ר רן טאובה
מאוניברסיטת בן גוריון בנגב; ו'תפקידם של מפעילי
מסלול  Hippo – YAPו – TAZ-ביצירת גידולים מסוג
אוסטאוסרקומה' ,בהנחייתו של פרופ' רמי עקילאן
מהאוניברסיטה העברית בירושלים )למידע נוסף
על מענקי מחקר של האגודה ,פנו לפרק 'מחקר'(.

תרומה מיוחדת מקרן אירמה וז'ק ברלמסדורף
האגודה קיבלה תרומה נדיבה מקרן אירמה
וז'ק בר-למסדורף ),(Irma and Jacques Ber-Lehmsdorf
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מציריך ,שווייץ .בהתבסס על ההכרה כי המחקר של
היום מבשר על היכולת שתהיה בידינו מחר למניעה,
לאבחון ,ובסופו של דבר ,לריפוי  -האגודה מעניקה
מלגות מחקר לחוקרים ואונקולוגים המבצעים מחקר
סרטן בבתי חולים ,מרפאות ,ומכוני רפואה ומחקר
מוכרים ברחבי ישראל.
קרן אירמה וז'ק בר-למסדורף ,שמטרתה לתמוך
בחקר הסרטן ,בעיקר בישראל ,החליטה להקצות
תרומה לארבעה מענקי מחקר של האגודה ,אשר
נבחרו בקפידה על ידי ועדת המחקר של האגודה,
המורכבת מהחוקרים והקלינאים המובילים של
ישראל' :השתקת גנים תרפויטית במיאלומה נפוצה
באמצעות ננו-רפואה' ,בהנחייתו של פרופ' דן פאר
מאוניברסיטת תל אביב; 'סמנים ביולוגיים לזיהוי אקסוזום
הנגזר מלוקמיה לימפוציטית כרונית' ,בהנחייתו של
פרופ' מיכאל פירר מאוניברסיטת אריאל; 'החזרה
פיזורית ,שיטה ננופוטונית חדשה לגילוי מוקדם של
סרטן הפה' ,בהנחייתו של פרופ' אברהם הירשברג
מאוניברסיטת תל אביב; ו'הערכת היעילות של מערכת
חדשה למתן סירולימוס פומי מקומי בשחרור מושהה
על טרום-ממאירות של הפה כטיפול כימי מניעתי',
בהנחייתה של ד"ר רקפת צ'רנינסקי מבית הספר
לרפואת שיניים הדסה.
האגודה מבקשת להודות לקרן אירמה וז'ק בר-למסדורף
על תרומתה החשובה לחקר הסרטן ,ועל נכונותה
להמשיך במסורת של נתינה נדיבה) .למידע נוסף
על מענקי מחקר של האגודה ,פנו לפרק 'מחקר'(.

הולנד
האגודה מממנת מענקי נסיעה של אנשי מקצוע
בתחום האונקולוגיה לכנסים והשתלמויות בחו"ל
ומענקי מחקר .אגודת הידידים בהולנד ,בראשותו של
מר בוב דרייק ) ,(Bob Drakeסייעה השנה במימון מענק
נסיעה שאושר לד"ר אנני רביבו-סבאח מן המרכז
הרפואי רמב"ם ,עבור הכנס השנתי  ISEV2016בנושא
'תאי שלפוחית' ,שנערך בהולנד .כנס זה אפשר לד"ר
רביבו-סבאח לקשור קשרים מקצועיים עם חברות
שונות וחוקרים מהולנד ,ומחו"ל בכלל .קשרים אלה
עשויים להוביל לשיתופי פעולה מדעיים בעתיד.

דין וחשבון

מבצע 'הקש בדלת' 2015
מבצע 'הקש בדלת' ה 55-של האגודה למלחמה בסרטן
יצא לדרך באוקטובר 2015
מבצע ההתרמה השנתי שאותו מובילים אלפי מתנדבי האגודה המסורים ברחבי הארץ ,מהווה מקור מימון
חשוב לפעילויותיה הרבות של האגודה למלחמה בסרטן .על פי נתוני רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות,
בישראל חיים כיום כ 300אלף חולי סרטן ומחלימים ,ובכל שנה מאובחנים כ 30אלף חולים חדשים .מאז
היווסדה לפני  64שנה ,מקיימת האגודה למלחמה בסרטן מגוון רחב של פעילויות מצילות חיים ,בעתות
שלום וגם בצל מלחמות ,משברים כלכליים ותקופות קשות .גל הטרור שפקד את ארצנו בתקופת 'הקש
בדלת' השנה פגע אמנם במבצע ההתרמה ,אך בכל זאת ,עשרות אלפי בני נוער  תלמידי בתי הספר ,חניכי
תנועות הנוער ומתנדבי האגודה למלחמה בסרטן  יצאו לפקוד את בתי תושבי ישראל.

מסיבת עיתונאים לפתיחת מבצע 'הקש בדלת' ה55-
האגודה למלחמה בסרטן קיימה מסיבת עיתונאים
בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים ,ובה הכריזה
רשמית על פתיחת מבצע ההתרמה השנתי .במסיבת
העיתונאים ,שהנחתה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,השתתפו פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה
למלחמה בסרטן ,פרופ' אהרון צ'חנובר ,חתן פרס
נובל ,נשיא כבוד של האגודה למלחמה בסרטן ויו"ר
מבצע 'הקש בדלת' הנכנס ,פרופ' ליטל קינן-בוקר,
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות
ויועצת האגודה למלחמה בסרטן ,ד"ר שפרה אש,
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יו"ר החברה לפדיאטריה אונקולוגית ,וכן החוקרות
ד"ר ליאורה פינדלר ומיכל דיין-שרעבי.
•

עיקרי הנתונים שהוצגו במסיבת העיתונאים

פרופ' ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז הארצי
לבקרת מחלות במשרד הבריאות ויועצת האגודה למלחמה
בסרטן ,הציגה נתונים חדשים על מחלת הסרטן.
נתונים כלליים:
• בשנת  2013אובחנו  29,779חולים חדשים בישראל,
 25,531אובחנו עם סרטן חודרני.
• בשנת  2013נפטרו מסרטן  10,698חולים9,317 :
יהודים 917 ,ערבים ,ו' 464-אחרים'.
• שיעורי התמותה מצביעים על מגמת ירידה ביהודים
ובנשים ערביות .בגברים ערבים השיעורים יציבים.
סרטן בילדים:
• בשנת  2012אובחנו בישראל  417חולי סרטן
חדשים עד גיל  ,19ונפטרו  54ילדים ובני נוער.
• בשנות ה 70-רק כ 50%-מהילדים שאובחנו
בישראל עם סרטן שרדו חמש שנים ,בשנות
האלפיים  -מעל  80%שורדים חמש שנים ויותר.
• המגמות בהיארעות סרטן בקרב ילדים מורות על

•

•

יציבות בשיעורים מאז שנות ה ,90-בשני המינים
ובשתי קבוצות האוכלוסייה – יהודים וערבים.
המגמות בתמותה מסרטן בקרב ילדים מורות על
ירידה מתמשכת בשיעורים בשני המינים ובשתי
קבוצות האוכלוסייה .שיעור התמותה מסרטן בילדים
בישראל דומה לשיעור המדווח ממדינות מפותחות
אחרות.
היארעות גידול ראשוני נוסף במחלימים מסרטן
ילדות )עד גיל  (19גבוהה פי שלושה וחצי עד פי
שמונה מאשר באוכלוסייה הכללית ,לכן חשובה
תכנית המעקב אחר המחלימים.
הגידולים השכיחים ביותר בילדים הם לוקמיות,
גידולים ממאירים של המוח ומערכת העצבים
המרכזית ולימפומות.

י ו " ר מ ב צ ע ' ה ק ש ב ד ל ת ' ל ש נ ת ,2 0 1 5
פרופ' אהרון צ'חנובר ,התייחס בדבריו לעתיד המבטיח,
שכבר נותן אותותיו בתרגום הישגי המחקר בסרטן,
וקרא לציבור לפתוח את הדלת ואת הכיס ולתרום
למען המשך קידום המאבק במחלות הסרטן – מאבק
שבכוחו להציל חיים .תרומת היו"ר הוענקה לאגודה
על ידי תורם אנונימי ,לכבודו של פרופ' צ'חנובר.

סיבות התמותה השכיחות ) %מכלל הפטירות( של בני  19-0בישראל2012 ,
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מדברי פרופ' צ'חנובר במסיבת העיתונאים:
"מבצע ההתרמה השנתי של האגודה למלחמה
בסרטן בישראל ,המתנהל תמיד קרוב לפרוס השנה
החדשה ,הוא מסורת ברוכה .על פיה ,עומד בראשו
מי שתרם את התרומה המשמעותית הראשונה
למבצע באותה שנה .השנה עומד מאחוריה איש
מופלא וצנוע ,החפץ בעילום שמו .אינני מתיימר
לייצגו ,גם לא אוכל לעשות כן ,שכן מתן בסתר
היא מן הנעלה שבמצוות.
השנה האחרונה ראתה התקדמות עצומה בחקר
ובפיתוח תרופות להדברת הסרטן .הקיר הבלתי
עביר של השאלה  'מדוע הגידול הסרטני איננו
נדחה על ידי המערכת החיסונית?' נפרץ סופסוף,
ותרופות מצילות חיים הצילו והאריכו את חייהם של
רבים בשנה האחרונה ,וזו רק ההתחלה .שחרורה
של המערכת החיסונית לדחיית הסרטן ולפיתוח
תרופות חדשות יפרוץ אל מעבר למלנומה ,ויכסה
ממאירויות נוספות רבות.
אנו בישראל מהווים חלק מן המאבק העולמי

מחקר חדש בישראל:
התנהגויות סיכון והתנהגויות בריאות
בקרב מחלימים שחלו בילדותם בסרטן,
בהשוואה לצעירים ללא חולי
החוקרים :מיכל דיין-שרעבי ,ד"ר ליאורה פינדלר
ופרופ' יצחק יניב
מחקרים שנעשו ב 15-השנים האחרונות במדינות
מערביות )ארה"ב ,קנדה ,בריטניה ושוויץ( ובקוריאה,
מציגים ממצאים סותרים באשר להתנהגויות סיכון
והתנהגויות בריאות בקרב צעירים שהחלימו מסרטן
בילדות .חלק מן המחקרים מצביעים על התנהגות
סיכונית גבוהה יותר במדדי עישון ,צריכת אלכוהול
שימוש בסמים ,ורמות נמוכות של התנהגויות מקדמות
בריאות בקרב צעירים שהחלימו מסרטן ילדות ,בהשוואה
לצעירים שלא חלו בסרטן מעולם .מנגד ,מחקרים אחרים
מתארים שיעורים נמוכים יותר של התנהגויות סיכון.
בישראל ,על פי ממצאי המחקר ,אין הבדלים בין
קבוצת המחקר )מחלימים( לקבוצת הביקורת

במחלה .חוקרינו ורופאינו מצויים בחזית הקדמה
של פיתוח התרופות והטיפולים.
במשולש מחלת הסרטן מצויים שלושה הקשורים
זה בזה בקשר הדדי .בראש וראשונה החולים
ומשפחותיהם ,המתמודדים עם המחלה בגבורה
רבה .בקודקוד השני ניצבים המטפלים  הצוות
הרפואי :האחיות ,הרופאים ,הטכנאים ,העובדים
הסוציאליים ,כל מי שנלחם אישית על ריפויו
של כל חולה וחולה ועל הטבת מצבו .בקודקוד
השלישי עומדים החוקרים ,אלו המנסים להבין
את מנגנוני המחלה ,מה היא ההפרעה שגורמת
לה ,ואשר פיצוחה יביא לפיתוח תרופות למיגורה.
האגודה למלחמה בסרטן היא היסוד שעליו מונח
המשולש החשוב הזה ,והיא מתקיימת כולה
מתמיכתו רחבת הלב של הציבור.
עזרו לחולים ,למטפלים ולחוקרים להתרפא,
להדביר את המחלה ולחיות בעולם החופשי ממנה,
מטרה זו אפשרית היא ובת השגה".
)כאלה שלא חלו בילדות( ,ברמת התנהגות הסיכון
ובהתנהגויות הבריאות.

מחלימים בישראל
פרופ' אליעזר רובינזון ציין כי נושא המחלימים
מסרטן הוגדר 'כפצצת זמן' בכינוס ESMO ECCO

שהתקיים בווינה.
ב 2013-החלה את פעילותה ועדת מומחים בנושא
מחלימים בישראל ,במסגרת המועצה הלאומית
לאונקולוגיה ,וקבעה את המרכיבים המינימליים ש'תוכנית
לסיכום ומעקב' למחלים אמורה לכלול .חשוב שכל
מחלים יקבל סיכום קצר ביחס לטיפול שקיבל ,עם
עותק לרופא המשפחה ,תוך כדי ציון תופעות הלוואי
המאוחרות שעלולות לנבוע ממנו ,והמלצות לנקיטת
צעדים שבכוחם להפחית את הסיכון לחזרת המחלה,
ו/או לפיתוח מחלת סרטן נוספת.
מדובר בכלי חשוב לתקשורת ותיאום של הטיפול
במחלים ,בעיקר בין האונקולוג לרופא המשפחה בקהילה.
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מחקר :מניעה ראשונית ושניונית בקרב
מחלימות סרטן שד בישראל
פרופ' סיגל סדצקי ,מנהלת היחידה
לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה ,מכון גרטנר,
תל השומר
מטרת המחקר הייתה לבחון את ביצוע הפעולות
הקשורות למניעה ראשונית ושניונית בקרב קבוצה
של שורדות סרטן שד בהשוואה לקבוצת נשים דומה
שלא אובחנו כחולות בסרטן.
אוכלוסיית המחקר כללה  250מחלימות מסרטן השד,
 12-8שנים אחרי האבחנה ,וקבוצת השוואה של
 250נשים ללא היסטוריה של סרטן .כל המשתתפות
במחקר היו חברות 'מכבי שירותי בריאות' ממרכז
הארץ ,שגילן הממוצע עמד על  65שנים.
תוצאות המחקר הראו כי שיעורי השתתפות המחלימות
בפרוצדורות הקשורות לגילוי מוקדם של סרטן שד
)ממוגרפיה ,אולטרה-סאונד של השד ,ובדיקת שד
ידנית( היו גבוהים בהרבה ביחס לשיעורים בקבוצת
ההשוואה.

מדבריה של ד"ר שפרה אש,
יו"ר האיגוד לפדיאטריה אונקולוגית,
במסיבת העיתונאים
"ישראל ממוקמת בין המדינות המובילות בעולם
מבחינת החלמת ילדים מסרטן ,ושיעורי הריפוי עומדים
כיום על כ.80%-
במסגרת הטיפול בילדים חולי הסרטן ,אנו משתדלים
להתאים את הטיפול למחלה הספציפית ,לשלב
המסוים שלה ולדרגת הסיכון שאובחנה ,כדי לשפר
את סיכויי ההחלמה ולהימנע ככל האפשר ממתן
טיפול עודף ומתופעות לוואי ארוכות טווח".
ד"ר אש דיווחה בקצרה על מחקרים חדשים שלפיהם
ניתן להימנע מהקרנה לראש במחלות מסוימות ,או
ממתן תרופה שידועה כמסוכנת ללב במחלות אחרות.
כמו כן ,דיווחה ד"ר אש על מחקר שמצא כי ילדים שקיבלו
קרינה לראש כחלק מהטיפול במחלת הסרטן ,עלולים לסבול
ממחסור בהורמונים שנים רבות לאחר סיום הטיפול ,דבר
העלול לגרום להם להשמנה ,לחולשה ,לדיכאון וכדומה.
ולכן ,היא סיכמה כי היעד הוא לא רק לרפא את הילדים,
אלא גם לשמור על איכות חייהם בהווה ובעתיד.

סקר חדש של האגודה למלחמה בסרטן  בתחום ההסברה
הסקר נעשה בקרב ארבע קבוצות יעד :יהודים,
ערבים ,נבדקים מגיל  18ומעלה ונבדקים בגילים
.17-15
תוצאות הסקר חידדו דברים שכבר היו ידועים
לציבור ,הודות למאמצי ההסברה של האגודה
למלחמה בסרטן לאורך השנים .כמו למשל:
• מחלת הסרטן איננה 'גזירה משמים' והיא
ניתנת למניעה.
• משאובחנה המחלה ,יש מה לעשות כדי לאפשר
ריפוי.
• עישון הוא גורם הסיכון העיקרי למחלת הסרטן.
עוד עולים מהסקר דברים שיש לחדד בתודעת
הציבור ,כמו למשל:
• הקשר בין גורמי סיכון כמו השמנה ,חוסר
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•

•

•

בפעילות גופנית ואלכוהול ,לבין הסיכון לחלות
במחלות הסרטן.
הקשר שבין השמנת ילדים לתחלואה בגיל
מבוגר יותר.
חשיבות העיסוק בפעילות גופנית בצורה קבועה
בכל גיל.
מזהמים סביבתיים אינם גורמי הסיכון העיקריים
לתחלואה בסרטן ,אלא אורח החיים אשר נמצא
בשליטתנו .הקפדה על אורח חיים בריא – תזונה
מאוזנת ,פעילות גופנית ,הימנעות מעישון ,צריכת
אלכוהול מוגבלת וכד'  -תפחית את הסיכון לתחלואה
ותמותה.

כמו כן ,הסקר אפשר לראות מגמות ושינויים
בתפישות ,בעמדות ובהתנהגויות ,בהשוואה
לסקרים קודמים שביצעה האגודה למלחמה בסרטן.

דין וחשבון

טקס פתיחת מבצע 'הקש בדלת' ה55-
במשכן נשיא המדינה
באמצע אוקטובר  2015התקיים כמיטב המסורת ,הטקס
הרשמי לפתיחת מבצע 'הקש בדלת' – במעמד נשיא
המדינה ראובן )רובי( ריבלין ,פטרון המבצע ,ורעייתו
נחמה .הטקס המרגש ,שבו מוענק נס 'הקש בדלת'
ליו"ר המבצע ,מתקיים מדי שנה בשנה במעמד נשיא
המדינה ובמשכנו ,זה למעלה מ 50-שנה.
באירוע המסורתי השתתפו מלבד הנשיא :שר הבריאות
יעקב ליצמן ,יו"ר האגודה פרופ' אליעזר רובינזון,
סגן יו"ר האגודה ליאון רקנאטי ,הנהלת האגודה,
ילדים חולים ומחלימים ובני משפחותיהם ,ועשרות
מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן .את הטקס
הנחתה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.
הנשיא ריבלין התייחס בדבריו למסורת מימי הנשיא
השני של מדינת ישראל ,יצחק בן צבי ז"ל ,שיזמה
סוזי אבן ז"ל ,הנשיאה המייסדת של האגודה ,ולפיה

נשיא המדינה הוא הפותח באופן רשמי את שנת
פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן ואת מבצע
'הקש בדלת' .כמו כן ,דיבר הנשיא על התמודדותם
הקשה של החולים ובני משפחותיהם עם מחלת
הסרטן ועם הטיפולים .עוד הוסיף הנשיא ריבלין:
"אני מקווה ומתפלל שהשנה ,כל אישה ואיש
במדינה שלנו יפתחו את דלת לבם ודלת ביתם
לדפיקותיהם של מתנדביה הנפלאים של האגודה
למלחמה בסרטן .כל אחד יתרום משהו ,ואף סכום
סמלי ,למאבק מציל החיים ולמלחמה שאתם ,אנשי
האגודה ,מנהלים בשם כולנו".
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן והנשיא לשעבר של
ארגון הסרטן הבינלאומי ,פרופ' אליעזר רובינזון,
ציין את פעילויות התמיכה והרווחה של האגודה
למלחמה בסרטן למען החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם ,למען התמיכה במחקר ולמען העלאת
מודעות הציבור לחשיבותו של אימוץ אורח חיים בריא
מגיל צעיר ,על מנת להפחית את הסיכון לחלות.
פרופ' רובינזון ייחל להצלחת מבצע ההתרמה 'הקש
בדלת' ה ,55-שהנו מקור מימון חשוב ,המאפשר
את המשך פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן,
המתבססת על תרומות הציבור בלבד.
שר הבריאות יעקב ליצמן התייחס בדבריו לשתי
תוכניות חשובות שמשרד הבריאות מוביל :רפורמת
ה MRI-וקיצור דרמטי של התורים לבדיקה ,והכנסת
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תרופות מצילות חיים לשירותי הבריאות הנוספים,
לכלל אזרחי המדינה.
פרופ' זליג אשחר ,זוכה פרס ישראל לשנת ,2015
שקיבל בתחילת דרכו מענקי מחקר מהאגודה ,ושנים
לאחר מכן שימש כחבר בוועדת המחקר שלה ,נשא
נאום שכותרתו 'ממחקר בעכבר – לתרופה של מחר',
ובו סיפר על פיתוחו המדעי :גישה חדשנית ופורצת דרך
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לגיוס המערכת החיסונית למלחמה ממוקדת בגידולים
סרטניים .במעמד החגיגי הציג פרופ' אשחר בהתרגשות
את הנער יובל אביב ,שהחלים ממחלת הסרטן בזכות
פיתוח טיפול המבוסס על מחקרו .הזמר עברי לידר
הפליא בשירתו וריגש את הקהל בדבריו ,כשסיפר על
ההיכרות האישית שלו עם מחלת הסרטן ,בעקבות
מחלתה של אמו והתמודדותה עמה.

דין וחשבון

שיר האמנים – 'תן לנו כוח'

פרויקט ייחודי ומרגש של האגודה למלחמה בסרטן,
ביוזמת מחלקת ההסברה של האגודה.
 13אמנים ו 15-ילדים ממקהלת הילדים 'קולות
הבמה' בניהולו של שלמה גרוניך ,התנדבו לבצע
ולהקליט שיר חדש – לקראת מבצע 'הקש בדלת
ה '55-של האגודה.
מילות השיר 'תן לנו כוח' נכתבו בידי איריס מור ,שאביה
נפטר מסרטן ,והשיר הולחן ועובד בידי עידן חיים דוד.
השיר הוקלט וצולם כקליפ ,והוקרן לראשונה בטקס
פתיחת מבצע 'הקש בדלת' בבית הנשיא ,בנוכחות
נשיא המדינה ראובן ריבלין ורעייתו נחמה .הקליפ
אף הופץ באמצעי התקשורת ועלה ל'יוטיוב' ,שם
זכה עד סוף  2015לכ 12,000-צפיות.
בהקלטת השיר השתתפו בהתנדבות הזמרים:
דיאנה גולבי ,רוחמה רז ,חגית יאסו ,מלי לוי
ושמעון גרשון ,קובי פרץ ,לידור סולטן ,מישל כהן,

בנאל תבורי ,שיר לוי ,סיון בהנם ,רעות יהודאי
ועידן-חיים דוד; הנגנים :נועם ליבסקינד )תופים(,
אדם טל ואיל שטיינברכר )גיטרות( ,יאיר פוזניאק
)בס( ,ועידן חיים דוד )פסנתר ותכנותים( .את הקליפ
צילמו וערכו בהתנדבות קובי אשכנזי ואלכס צ'רביאק
מהחוג לתקשורת במכללה למינהל בראשון לציון.

מסע הסברה בהשתתפותו של
אוהד חיטמן

לרגל מבצע הקש בדלת ה ,55התנדב הזמר והמלחין
אוהד חיטמן ,שחלה בילדותו בסרטן והחלים ,להשתתף
במסע הסברה חדש של האגודה .מסע ההסברה כלל
מודעות בעיתונות ,תשדירים בטלוויזיה וברדיו ,כרזות
ועוד .בתשדיר שר אוהד את שירו 'השנה החדשה שלי'.
גרסה מקוצרת של התשדיר שודרה גם באמצעות
סלקום  TVעל גבי מסכי ענק אלקטרוניים ,בצמתים
מרכזיים ברחבי הארץ.
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סיכום המבצע
טקס חגיגי לסיכום מבצע 'הקש בדלת' ושנת הפעילות 2015
באווירה חגיגית התכנסו בתיאטרון גבעתיים
במרץ  2016מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן,
שותפים לעשייה ,תורמים ,חוקרים ,תלמידי ומורי
בתי ספר שנטלו חלק במבצע ההתרמה השנתי,
לציון סיכום מבצע 'הקש בדלת' ושנת הפעילות
 ,2015בהנחיית יונתן קרני ,לשעבר מנהל מחלקת
סניפים ומבצע 'הקש בדלת' .בפתיחת הטקס ביצע
האמן עידן חיים דוד את שירו של אמיר דדון 'אור
גדול' .לאחר מכן עלו חברי הנשיאות הנכבדים -
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ,ליאון רקנאטי,
סגן יו"ר האגודה ,ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה  -לחלוקת
הגביעים לנציגי בתי הספר המצטיינים לשנת :2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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בית הספר כצנלסון ,גבעתיים
בית הספר רבין ,דימונה
בית הספר שיקמה ,מועצה אזורית חוף אשקלון
ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר ,ירושלים
חטיבת ביניים אורט למדעים וטכנולוגיה ,חולון
בית הספר עירוני ה' ,מודיעין
תיכון מיתרים ברנקו וייס ,מיתר
קרית חינוך גרוס ,קריית גת
בית הספר קורצ'אק ,רמת גן
נוער טירת צבי ,מועצה אזורית עמק המעיינות
תיכון טכנולוגי לאומנויות עתיד ,קריית מוצקין
תיכון מקיף שיפמן ,טירת הכרמל
תיכון אורט בנימינה בנימינה ,גבעת עדה
תיכון אורט מעלות ,מעלות-תרשיחא

•
•
•
•

בית הספר אל באטן ,אום אל-פאחם
בית הספר קהילתי אלג'דיר ,סח'נין
חטיבת הביניים מג'דל שמס ,מג'דל שמס רמת הגולן
חטיבת הביניים לקייה ,לקייה.

עם סיום חלוקת הגביעים ,צוין לשבח שיתוף
הפעולה הפורה בין האגודה למלחמה בסרטן לבין
שירות בתי הסוהר ,במסגרת מבצע 'הקש בדלת',
ובפעילות הסברתית לקידום אורח חיים בריא ואבחון
מוקדם .כלאי מאיה בן סימון ,קצינת חינוך בבית
כלא אוהלי קידר ,הוזמנה לבמה לקבל מגן הוקרה
בשם ענף חינוך בשב"ס.
לאחר מכן הוזמן יואב חלביה ,תושב טירת הכרמל
ותלמיד תיכון שיפמן בעיר ,לברך את הנוכחים בשם
התלמידים שהשתתפו במבצע 'הקש בדלת'.
החלק השני של הטקס הוקדש לחלוקת מענקי
המחקר של האגודה למלחמה בסרטן ,במטרה לפתח
כלים ישימים ,אשר ישמשו את החברה והקהילה
הרפואית במיגור המחלה ,שיפור דרכי הטיפול
ואיכות החיים של החולים .פרופ' אלי פיקרסקי
מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,יו"ר ועדת
המחקר של האגודה ,העניק את המלגות לחוקרים,
ופרופ' עידו וולף הודה בשם החוקרים על תמיכתה
המתמשכת של האגודה בחקר הסרטן.
בהמשך ריגש את הקהל בדבריו מתן גור-ארי,
כשסיפר את סיפורו האישי על ההתמודדות עם
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לאודר ,בהובלת אורן רווח ,המנכ"ל ,ובניצוחה של
מיכל רביד הנמרצת ,להעלאת המודעות לסרטן
השד נעשית מדי שנה בדרך יצירתית וייחודית
המשתפת גורמים רבים ומשפיעים בארץ ,זוכה
להדים רבים באמצעי התקשורת והופכת את
הנושא החשוב לחלק נכבד מהשיח הציבורי.

מחלת הסרטן ועל תפקידה של האגודה בתהליך
ההתמודדות והשיקום.
עידן חיים דוד שב לבמה וביצע את השיר שהלחין,
"תן לנו כוח" ,למילותיה של איריס מור ,ואשר בוצע
כשיר אמנים לקראת מבצע הקש בדלת ה.55-
לקראת סיום ,סקרה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,את פעילותה הענפה של האגודה בשנה
החולפת ,וציינה את שיתופי הפעולה הייחודיים של
האגודה עם המגזר העסקי:
•

שיתוף הפעולה הפורה והחשוב בין האגודה למלחמה
בסרטן ובין סופרפארם .הפעילות המשותפת
ממצבת את סופרפארם כחברה התורמת ומסייעת
להעלאת מודעות הציבור לנזקי השמש ולחשיבות
ההגנה מפני השמש.

•

שיתוף הפעולה של האגודה למלחמה בסרטן עם
קבוצת החברות אסתי לאודר בישראל נמשך שנים
רבות והפך למסורת חשובה ,ולחלק בלתי נפרד
מחודש המודעות לסרטן השד .תרומת חברת אסתי

•

שיתוף פעולה ייחודי נוצר השנה בין האגודה למלחמה
בסרטן לחברת קופיקס ,בבעלות אבי כץ ,ובניהולו
של חיים אהרון .את השיתוף יצרה מיכל רביד
מחברת אסתי לאודר ,שרתמה את קופיקס לחודש
המודעות לסרטן השד .במהלך חודש אוקטובר
 2015מכרה קופיקס קפה בכוסות ורודות שעליהן
הוטבעה הססמה" :קפה טוב מציל את הבוקר -
בדיקה פשוטה מצילה חיים"! ותרמה כסף שנאסף
ממכירת עוגיות גרנולה לטובת פעילויות האגודה.

•

שחר גינוסר הוא עיתונאי 'בידיעות אחרונות' העוסק
בכתיבת תחקירים בנושאים שונים ,שהביאו לדיונים
בכנסת ולהתערבות רשויות החוק ,וזכו לא אחת לתהודה
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ציבורית רבה ולשיפור המצב הקיים .תחקיר עמלות
הבנקים שפורסם ב'ידיעות אחרונות' ב ,2008-הוביל
לתביעה ייצוגית נגד הבנקים הגדולים והסתיים ,ביוזמת
שחר גינוסר ,בתרומה של רבע מיליון שקלים לאגודה
למלחמה בסרטן ,תרומה מרגשת שבכוחה להציל
חיים .בריאיון שקיים שחר גינוסר עם מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה ,סיפר שהמחשבה לתרום לאגודה 'צצה' במוחו
במהלך סיוריו הרבים בבתי חולים ,לצורך תחקיריו ,עת
נוכח לראות את התרומות הרבות של האגודה בציוד,
ברכוש ובתקנים לאנשי צוות במחלקות השונות.
•

עו"ד רם דקל ,הוא עורך דין בעל מוניטין בתחום
התביעות הייצוגיות .ב ,2008-כאשר שחר גינוסר
פנה בהצעה להגשת תביעה ייצוגית נגד הבנקים,
הסכים עו"ד רם דקל לבקשתו של גינוסר לתרום
חלק משכר הטרחה שלו לטובת פעילויות האגודה
למלחמה בסרטן .ההליך המשפטי הארוך אל
מול ארבעת הבנקים הגדולים הסתיים לאחרונה,
ובמסגרתו העביר עו"ד דקל ,כפי שהתחייב ,סכום
של רבע מיליון שקלים ,תרומה לאגודה למלחמה
בסרטן לפעילותה למען החולים ונגד המחלה.
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•

שיתוף פעולה מסור וראוי להערכה מתקיים זה למעלה
מעשור עם חברת אל-על ,הנרתמת באהבה לקידום
פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן ,ומציעה
למכירה לנוסעים בטיסותיה מחזיק מפתחות בעיצוב
ייחודי של האמנית מיכל נגרין ובמחיר סמלי ,אשר
כל ההכנסות ממכירתו מוקדשות למען פעילותה
של האגודה למלחמה בסרטן .על פעילות זו הוענקה
לאילן אבישי ,ראש אגף שירות בטיסה ,תעודת הוקרה.

•

שיתוף פעולה נוסף קיים זה שש שנים עם בנק
מזרחי-טפחות ,המסייע בקידום פרויקטים למען
הקהילה ולקידום אורח חיים בריא :בתמיכה בצעדת
המשפחות המתקיימת מדי שנה בחול המועד
פסח ,ובפעילות האגודה באירועי מרתון ירושלים
הבינלאומי .על תמיכתו של בנק מזרחי הוענקו
תעודות לצביה לרר ומשה גוטמן מהמערך לקשרי
קהילה בבנק.

בסיום חלקו השני של הטקס ,נשאה דברים מרגשים
בשם המתנדבים דליה סלוצקי ,יו"ר סניף טבריה,
והאחים צנחני ,הרכב מוזיקלי משפחתי ,שרו והרקידו
את המתנדבים והתלמידים מבתי הספר המצטיינים.
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יושבי ראש 'הקש בדלת'

להלן רשימת האישים שכיהנו בתפקיד יושב ראש 'הקש בדלת' מטעם האגודה למלחמה בסרטן בישראל .לצד
שמם מופיע התפקיד הציבורי אותו מילאו באותה עת.
- 1962
- 1963
- 1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

-

1974
1975
1976
1977
1978

-

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

-

- 1990
- 1991
- 1992
- 1993

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 ,שר הביטחון ונשיא מדינת ישראל
לשעבר
אשר ידלין ז"ל ,יו"ר מרכז קופת החולים הכללית
ד"ר יוסף בורג ז"ל ,שר הפנים
מרק מושביץ ז"ל ,נשיא התאחדות התעשיינים
גדעון פת ,שר הבינוי והשיכון
ישראל פולק ז"ל ,תעשיין ,בעל מפעלי
תשלובת טקסטיל
בנו גיטר ז"ל ,כלכלן ואיש עסקים
משה שניצר ז"ל ,נשיא בורסת היהלומים
דוד חכמי ז"ל ,יו"ר איגוד חברות הביטוח
יקותיאל פדרמן ז"ל ,מלונאי ואיש עסקים
אהרון מאיר ז"ל ,מנכ"ל בנק המזרחי המאוחד
אברהם אגמון ז"ל ,מנכ"ל חברת דלק
מרדכי גור ז"ל ,שר הבריאות
שלמה להט ז"ל ,ראש עיריית תל אביב
ישראל קיסר ,מזכ"ל ההסתדרות
דני גילרמן ,נשיא איגוד לשכות המסחר
ליאון רקנאטי ,מנהל חברות באי.די.בי ,סגן
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
אהוד אולמרט ,שר הבריאות
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

 - 1994עמנואל גיל ,נשיא אלביט
 - 1995דוד וינשל ,מנכ"ל חברת מגדל ,חברה לביטוח
 - 1996יאיר המבורגר ,מנכ"ל חברת ביטוח שילוח
הראל
 - 1997יעקב פרי ,נשיא ומנכ"ל סלקום
 - 1998גליה מאור ,מנכ"ל בנק לאומי
 - 1999שלמה נחמה ,מנכ"ל חברת אריסון השקעות,
ויו"ר דירקטוריון בנק פועלים
 - 2000קובי אלכסנדר ,יו"ר דירקטוריון והנשיא העולמי
של חברת 'קומברס טכנולוגי'
 - 2001לב לבייב ,יו"ר אפריקה ישראל
 - 2002יוסי מימן ,נשיא חברת מרחב ויו"ר דירקטוריון
ערוץ 10
 - 2003שרגא בירן ,עורך דין ואיש עסקים
 - 2004מוזי ורטהיים ,יו"ר חב' קוקה קולה ישראל
 - 2005ישראל מקוב ,מנכ"ל חב' טבע תעשיות
פרמצבטיות
 - 2006אביגדור קפלן ,יו"ר דירקטוריון חב' כלל ביטוח
 - 2007בני שטינמץ ,איש עסקים
 - 2008חיים כצמן ,יו"ר חב' הנדל"ן המניב גזית-גלוב
 - 2009דיוויד פרנקלין ,יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל
סוגת תעשיות בע"מ
 - 2010אפי רוזנהויז ,נשיא ומנכ"ל חב' שופרסל
 - 2011הוברט לאוואן ,נשיא קרן רש"י וסגן נשיא
ארגון כי"ח העולמי
 - 2012דוד ויסמן ,יו"ר ונשיא קבוצת 'אלון'
 - 2013צבי נטע ,יו"ר 'קבוצת מכשירי תנועה'
 - 2014יהודית יובל רקנאטי ,יו"ר קבוצת גנדיר,
נט"ל ,יזמית ופעילה חברתית
 - 2015פרופ' אהרון צ'חנובר ,חתן פרס נובל ונשיא
הכבוד של האגודה למלחמה בסרטן
 – 2016פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה
בסרטן ,נשיא ארגון הסרטן הבינלאומי לשעבר
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עיזבונות והנצחות

האגודה למלחמה בסרטן מוקירה את ידידיה ומתנדביה ,אשר בעודם בחיים תרמו בצוואתם לאגודה למלחמה
בסרטן ובדרך זו מסייעים בקידום פעילותה הענפה של האגודה למען חולי הסרטן ,המחלימים ובני משפחותיהם
• עיזבון אן קרלין ז"ל ,הרצליה
• עיזבון אפלמן חוה )אוה( ז"ל
• עיזבון וייזר ליזל ז"ל ,בת ים
• עיזבון חטב הלן ז"ל ,חדרה
• עיזבון כהן אוגניה ז"ל ,תל אביב
• עיזבון נעמי שקלאר ז"ל
• עיזבון סמבירה יעקב ז"ל ,פתח תקווה
• עיזבון ראובן נחום ז"ל ,כפר רות
• עיזבון רוזן צילה ז"ל ,רמת גן
• עיזבון רכן סטפניה ז"ל ,תל אביב

• עיזבון שוורצברג לולה ז"ל
• עיזבון שטיימברג לוני ז"ל ,עפולה
• עיזבון שלם ויקטוריה ז"ל
• עיזבון ביטון אסתר ז"ל
• עיזבון בכור אורית ז"ל ,ירושלים
• עיזבון בן יוסף מלכה ז"ל ,ירושלים
• עיזבון ולדמן קלרה חיה ז"ל
• עיזבון טל פנינה חיה ז"ל ,ירושלים
• עיזבון ישכיל מאיר ז"ל
• עיזבון עיסאוי סלוא ז"ל ,חיפה

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

לוח ההנצחה בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים
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רשימת חברי ועדות - 2016
האגודה למלחמה בסרטן
חבר חדש מסומן ב *-חבר שמסיים את תפקידו מסומן ב**-
הרשימה מעודכנת לתאריך 1.9.2016

ועד מנהל

פרופ' א .צ'חנובר
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
פרופ' א .דורסט
פרופ' א .לויצקי
פרופ' מ .מיטלמן
מר צ .נטע
פרופ' א .קוטן
פרופ' ב .רגר

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

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

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

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

חבר נאמנים
פרופ' א .צ'חנובר
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
מר ד .אגמון
השופט ס .אדלר
פרופ' ר .אורדע

נשיא כבוד ,חתן פרס נובל
יו"ר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,איש ציבור
איש ציבור
נשיא בית הדין הארצי לעבודה לשעבר
יו"ר החברה למחלות שד לשעבר
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פרופ' י .אורגלר
מר א .אזרזר
גב' י .אלון
פרופ' א .אמבון
גב' י .אפרון
פרופ' ר .אפלבוים
גב' ש .אקרשטיין
פרופ' ש .אריעד
פרופ' ר .ביאר
מר ש .בירן
ד"ר י .בלשר
פרופ' ג .בן ארי
פרופ' מ .בן-הרוש
פרופ' י .בן -בסט
פרופ' ד .בן-יהודה
מר א .בן-נון
מר ר .בן-שאול
פרופ' ח .בן-שחר
גב' א .בנאי
ד"ר ש .בציא
פרופ' ר .בר
ד"ר ר .ברגר
ד"ר מ .ברהום
פרופ' ה .ברנר
פרופ' ב .ברנר
ד"ר י .ברלוביץ
גב' ע .בר-שלום
מר מ .גאון
פרופ' מ .גוטמן
מר ע .גיל
פרופ' ר .גמזו
פרופ' מ .גרין
פרופ' א .דורסט
מר ב .דותן
ד"ר מ .דור
מר י .דורי
מר א .דר
פרופ' א .הלוי
פרופ' י .הלוי
ד"ר ע .הלפרן
פרופ' ע .וולף
מר ד .ויינשל

יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר
יו"ר סניף דימונה
יו"ר סניף חולון
מנהל המרכז הרפואי זיו לשעבר
אשת עסקים
אונקולוג ,המרכז הרפואי רמב"ם
אשת עסקים
אונקולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
מנהל המרכז הרפואי רמב"ם
עו"ד
יו"ר הר"י לשעבר
כירורג
מנהלת ביה"ח לילדים והמטו-אונקולוגית ילדים,
המרכז הרפואי רמב"ם
המטולוג
המטולוגית ,המרכז הרפואי הדסה
איש ציבור
מנהל חברות
איש ציבור
שחקנית
איש עסקים
רפואה פנימית ,טכניון
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
מנהל המרכז הרפואי לגליל
אונקולוג
אונקולוג ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
מנהל המרכז הרפואי וולפסון
אשת ציבור
איש עסקים
כירורג ,המרכז הרפואי שיבא
איש עסקים
מנהל המרכז הרפואי תל אביב
מנהל בית הספר לבריאות הציבור ,אונ' חיפה
כירורג
איש ציבור
יועץ רפואי ראשי ,משרד הבריאות
נשיא קבוצת דורי
שחקן
כירורג ,המרכז הרפואי אסף הרופא
מנהל המרכז הרפואי שערי-צדק
מנהל המרכז הרפואי רבין
אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
איש ציבור
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פרופ' י .ויץ
פרופ' ג' .זידאן
פרופ' א .זליגסון
ד"ר ס .זרקא
פרופ' ס .חייצ'וק
פרופ' ח .טבנקין
מר ד .טל
פרופ' י .יודפת
פרופ' י .ירדן
פרופ' א .ישראלי
פרופ' י .כהן
השופט א .כרמי
מר ל .לבייב
פרופ' ש .לביא
פרופ' א .לובין
ד"ר ח .לוי
פרופ' א .לויצקי
פרופ' ש .ללצ'וק
מר ד .לויתן
גב' ג .מאור
ד"ר מ .מודעי
פרופ' ש .מור יוסף
פרופ' מ .מיטלמן
פרופ' ז' .מישל
פרופ' י .מנצ'ר
מר י .מקוב
גב' ל .מרידור
פרופ' ע .מרימסקי
מר ש .נחמה
מר צ .נטע
פרופ' א .סולקס
פרופ' י .סקורניק
פרופ' ש .סלוין
פרופ' א .סלע
מר ע .ספיר
גב' ע .סרוג'י
גב' ר .סקר
פרופ' א .עזיזי
פרופ' מ .ענבר
מר ע .ערן
ד"ר י .פטרבורג
פרופ' ב .פיורה
פרופ' ש .פנחס

מדען
אונקולוג ,המרכז הרפואי זיו
המטולוג ,המרכז הרפואי שיבא
מנהל המרכז הרפואי זיו
אונקולוג
רופאת משפחה
ח"כ לשעבר
רופא משפחה
מדען ,מכון ויצמן ,יו"ר ועדת המחקר לשעבר
המדען הראשי לשעבר
אונקולוג
איש ציבור
איש עסקים
מדענית
רפואה גרעינית
מנהל בית החולים ברזילי
מדען
כירורג
איש ציבור
מנכ"ל בנק לאומי לשעבר
איש ציבור
מנכ"ל הביטוח הלאומי
פנימאי ,המטולוג
יו"ר ועדת הלסינקי לשעבר ,המרכז הרפואי הדסה
גינקו-אונקולוג
איש ציבור
אשת ציבור
אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
איש ציבור
איש ציבור
אונקולוג
כירורג
המטולוג
אונקולוג ,המרכז הרפואי אסף הרופא
איש ציבור
אשת ציבור
נשיאת כבוד סניף חיפה
דרמטולוגית
אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
איש ציבור
איש ציבור
גינקו-אונקולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
מנהל המרכז הרפואי הדסה לשעבר

דין וחשבון
חבר ועדה
משנת

מר ש .פרמינגר
ד"ר י .פרבשטיין
פרופ' ב .פרוינד
מר י .פרי
פרופ' ת .פרץ
מר י .צ'חנובר
ד"ר ד .צ'רניחובסקי
פרופ' ב .קאופמן
פרופ' א .קוטן
פרופ' א .קוקיה
פרופ' ר .קטן
גב' ל .קניג
מר א .קפלן
פרופ' י .קלאוזנר
פרופ' מ .רביד
גב' ד .רבין-פילוסוף
פרופ' ב .רגר
פרופ' י .רואו
עו"ד ת .רווה
פרופ' מ .רווח
פרופ' ו .רוטר
פרופ' א .רחמילביץ
ד"ר מ .רימון
פרופ' ג .רכבי
פרופ' ג .רנרט
פרופ' י .שינפלד
מר א .שדה
פרופ' פ .שוורצמן
גב' מ .שזיפי
ד"ר מ .שטיינר
מר מ .שטרית
גב' ר .שטרית
גב' ד .שטרן
פרופ' י .שמר
פרופ' מ .שלזינגר
עו"ד א .שמחה
פרופ' מ .שני
פרופ' ע .שני
פרופ' ש .שניבאום

מנכ"ל גאון אחזקות לשעבר
מנהל המרכז הרפואי פוריה לשעבר
כירורג
שר המדע והטכנולוגיה לשעבר
אונקולוגית ,מנהלת המרכז הרפואי הדסה
איש ציבור
כלכלן רפואי
אונקולוגית
אונקולוג ,רדיותרפיסט
מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה לשעבר
אונקולוג
שחקנית
מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה לשעבר
כירורג
מנהל רפואי ,מעייני הישועה
אשת ציבור
מדענית
המטולוג
עו"ד ,אשת ציבור
מנהל המרכז הרפואי רמב"ם לשעבר
מדענית
המטולוג
כירורג-שד ,המרכז הרפואי המשפחה הקדושה
המטולוג ,המרכז הרפואי שיבא
אפידמיולוג ,המרכז הרפואי כרמל
פנימאי ,המרכז הרפואי שיבא
איש ציבור
רפואת המשפחה בבאר שבע
יו"ר סניף חיפה לשעבר באגודה למלחמה בסרטן
אונקולוגית ,מרפאת לין
ח"כ ,שר לשעבר
אשת ציבור
אשת ציבור
יו"ר מועצת המנהלים ,אסותא
מדען
יו"ר סניף ירושלים
מכון גרטנר
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
יו"ר החברה הישראלית למחלות שד

ועדה למניעה וגילוי מוקדם
פרופ' ל .קינן-בוקר

סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות ,המרכז
חברה  ,2010יו"ר 2014
הרפואי שיבא

ד"ר פ .ברק

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי ברזילי

2007

פרופ' ג' .זידאן**

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי זיו

2006

פרופ' מ .כרמון

כירורגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק

2009

פרופ' ע .לביא

גניקואונקולוג ,המרכז הרפואי כרמל

2010

פרופ' נ .מבג'יש

אורולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2007

ד"ר ד .מרגל

אורו-אונקו' ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2014

פרופ' ע .נתיב

אורולוג ,המרכז הרפואי בני ציון ,חיפה

2007

פרופ' י .ניב**

גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2006

ד"ר מ .סקלייר-לוי** דימות שד ,המרכז הרפואי שיבא

2006

ד"ר ת .סלע

דימות שד ,המרכז הרפואי הדסה

2010

ד"ר י .פוגלמן

קופת חולים לאומית

2015

פרופ' א .פרידמן **

גנטיקה אונקולוגית ,המרכז הרפואי שיבא 2006

פרופ' ח .קשתן

כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין

2013

ד"ר ח .ריאד

כירורגיה המרכז הרפואי כרמל

2013

ד"ר מ .רימון**
פרופ' ג .רנרט

כירורג ,המשפחה הקדושה
אפידמיולוג ,המרכז הרפואי כרמל,
יועץ האגודה לגילוי מוקדם

2006

פרופ' ש .שניבאום

כירורג ,המרכז הרפואי תל אביב

2014

ועדה לשירותים רפואיים וסוציאליים

יו"ר
2013
2006
2013
2009

פרופ' א .דורסט

כירורגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק

ד"ר מ .גוטפריד**
ד"ר א .גרובשטיין
ד"ר ד .וייס

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
דימות השד ,המרכז הרפואי רבין
ראש אגף סיעוד בקהילה,
שירותי בריאות כללית
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2010

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

2010

פרופ' א .קיטאי

חטיבת רפואה ,לאומית שירותי בריאות

2015

פרופ' ס .שטמר

אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

2010

פרופ' נ .חיים
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חבר ועדה
משנת

ועדה לרישום ומעקב

חבר ועדה
משנת

תת-ועדת מחקר לנושאים פסיכו-אונקולוגים

ד"ר ב .סילברמן

מנהלת רישום סרטן לאומי

יו"ר
2014

פרופ' ש .אריעד

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה

2008

פרופ' ת .ספרא

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2008

ד"ר ו .דילבר
ד"ר ש .ויין

פרופ' ל .קינן-בוקר

2014

סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות,
המרכז הרפואי שיבא
מנהלת תפעול מערך אונקולוגי ,המרכז 2014
הרפואי רמב"ם
2008
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

ד"ר א .נחשוני

א .קרן
ד"ר א .שלמון

ועדת מחקר
פרופ' א .פיקרסקי

קלינאי ,מדען ,המרכז הרפואי הדסה

פרופ' ד .אנגלברג** מדען ,האוניברסיטה העברית
פרופ' ש .אריעד

אונקולוג ,המרכז הרפואי סורוקה

חוקרת סרטן ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' ע .בן ברוך
פרופ' מ .בן-הרוש** המטו-אונקולוגית ילדים,
המרכז הרפואי רמב"ם

יו"ר
2013

פרופ' מ .כהן

פסיכואונקולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
סיעוד אונקולוגי ,אוניברסיטת בן גוריון
פסיכואונקולוגיה ,טיפול פליאטיבי,
דוידוף-המרכז הרפואי רבין

פסיכואונקולוג ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2013

ד"ר א .רוזנגרטן

אונקולוגית ,המרכז הרפואי שערי-צדק

2015
2010

2015

ועדה מייעצת למסרטנים סביבתיים
גב' ר .אשכנזי**

מנהל המרכז להערכות סיכונים ,מכון גרטנר
חבר  1998יו"ר 2014
2003
משרד החקלאות

ד"ר א .שטרן

פרופ' מ .ברחנא

יח' לרישום סרטן במשרד הבריאות ,לשעבר 2003

יו"ר
2013
2006

ד"ר ש .ברנר

יועץ בנושא איכות ובריאות הסביבה

2013

ד"ר ס .גלברג

ראש אגף קרינה ורעש ,המשרד להגנת הסביבה 2008

2013
2008

1990

פרופ' א .גרוטו

סגן מנכ"ל משרד הבריאות

2008

ד"ר א .וינר

המרכז הרפואי רמב"ם

2004

ד"ר ר .ורסנו

שירותי מזון ותזונה ,משרד הבריאות

2004

גב' ד .כהן

משרד הבריאות

1999

פרופ' י .כהן

אונקולוג

2003

מגר' י .כץ

רוקח מחוזי ,מחוז השפלה ,משרד הבריאות 2004

ד"ר ע .בן-יהודה

משרד הבריאות ,לשכת המדען הראשי

2014

פרופ' ח .גוטמן

כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין

2010

פרופ' ע .גפרית

אורולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2010

פרופ' א .דן

המטולוג ,המרכז הרפואי רמב"ם

2015

פרופ' מ .כהן

עבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה

2013

פרופ' ד .לב

כירורגית שד ,המרכז הרפואי שיבא

2015

פרופ' א .לוי-להד** גנטיקה ,המרכז הרפואי שערי-צדק
מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה,
פרופ' א .ליבנה
אוניברסיטת בן-גוריון

2006
2010

ד"ר א .מצנר

פרופ' א .ניר**

מדען ,אוניברסיטת בר-אילן

2006

ד"ר ס .נתניהו

1995

מר מ .לויטה

פיזיקאי ,המרכז הרפואי תל אביב

ד"ר ע .לוינגר
פרופ' י .לרמן

פיזיקאי ,המרכז הרפואי הדסה
ראש המרכז לרפואה תעסוקתית,
שירותי בריאות כללית
2010
ראש תחום מדע ,לשכת מדען,
המשרד להגנת הסביבה
מדענית ראשית ,המשרד להגנת הסביבה 2012

2004
2002

פרופ' א .סלע

אונקולוגית ,המרכז הרפואי אסף הרופא

2015

אינג' צ .ענבי

מומחית לאבק מזיק

1998

פרופ' ר .עקילאן

חוקר סרטן ,האוניברסיטה העברית

2015

ד"ר ל .פושנוי

רופאה ראשית ,משרד התמ"ת

2006

פרופ' ב .קאופמן

אונקולוגית ,המרכז הרפואי שיבא
ונציגת ציבור
אפידמיולוג ,המרכז הרפואי כרמל

2007

מר א .פרדו

המרכז לאיכות הסביבה

1998

2009

ד"ר ר .שטראוסמן

מדען ,מכון ויצמן

2015

ד"ר א .פריאל
פרופ' ל .קינן-בוקר

מדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן-גוריון
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות,
משרד הבריאות

2004
2010

פרופ' ג .רנרט
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חבר ועדה
משנת

ד"ר ש .קנדל

שדות אלקטרו-מגנטיים ,נחל שורק

2002

פרופ' ת .שוחט

מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות

2010

ד"ר י .שחם

מומחית למסרטנים ,רופאה ראשית
של שירות עובדי המדינה

1994

פרופ' ט .שלזינגר

פיזיקה גרעינית ,נחל שורק

1987

ועדה להדרכה מקצועית

יו"ר
2013

פרופ' ע .וולף

אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב

ד"ר ת .אלוייס**

כירורגית ,מרכז השד ,המרכז הרפואי קפלן 2006

פרופ' ב .ברנר**

אונקולוג ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

2013

פרופ' ח .גוטמן

כירורג-אונקולוג ,המרכז הרפואי רבין

2010

ד"ר ה .גולדברג

אונקולוגית ,המרכז הרפואי גליל מערבי

2010

פרופ' א .דואק

כירורגית ראש צוואר ,מרפאת לין

2015

ד"ר נ .זיגלמן-דניאלי אונקולוגית ,מכבי שירותי בריאות

2008

פרופ' ש .יזרעאלי** המטו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז
הרפואי שיבא

2006

פרופ' א .סלע

חבר ועדה
משנת

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' ר .אלדור

המרכז הבינתחומי הרצליה

מר צ .הופמן

כלכלן

מר י .טויטש

אי.בי.אי

2005

מר ע .ספיר

דירקטור בחברות

2000

פרופ' ר .עופר

אוניברסיטת ת"א

2005

מר ש .פרמינגר

מנכ"ל חברת ERN

2010

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא 2008
2015

ד"ר י .עופרן

המטולוג ,המרכז הרפואי רמב"ם

ד"ר ר .רוזנברג

רפואת המשפחה ,שירותי בריאות כללית 2013

ועדות עדכון
עתודת מומחים לעדכון חומר הסברה ,למתן הרצאות,
למענה בתקשורת וכדומה.

עור:

ועדת השתלמויות חו"ל וכינוסים

יו"ר
2000
2009

הצטרפות

ד"ר ר .ברגר

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

יו"ר
2013

ד"ר א .אבינוח

פתולוגיה ,המרכז הרפואי וולפסון

פרופ' א .אינגבר

דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה ע"כ

ד"ר ל .אלדור

בריאות השד ,המרכז הרפואי רמב"ם

2013

ד"ר י .אלקלעי

דרמטולוגיה ,מכבי שירותי בריאות

2001

ד"ר ת .אלוייס

כירורגית שד ,המרכז הרפואי קפלן

2013

ד"ר א .אמיתי

דרמטואונקולוגיה ,דוידוף-המרכז רפואי רבין

2014

פרופ' ג' .בניאל

אורולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2009

פרופ' ר .ברגמן

דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2001

גב' ש .בן עמי**

סיעוד ,מרכז מירב ,המרכז הרפואי שיבא 2006

ד"ר ל .גלעד

דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה ע"כ

2007

ד"ר מ .בראון

פסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה 2015

ד"ר א .הרמן

כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי וולפסון

2014

ד"ר ע .גבר

רפואת משפחה ,המרכז הרפואי רבין

2015

ד"ר ר .וולף

דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי קפלן

2005

פרופ' א .סולקס

אונקולוגיה

2013

ד"ר א .וינקלר

כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא

2007

פרופ' ע .פישמן

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר

2015

פרופ' א .חודק

דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2001

פרופ' י .קפלושניק** אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי סורוקה 2006

פרופ' מ .לוטם

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2001

ד"ר מ .לנדאו

עור ,המרכז הרפואי וולפסון

2012

ד"ר א .שלמון

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2010
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הצטרפות

ד"ר ד .מימוני

המרכז הרפואי רבין

2006

הצטרפות

מערכת העיכול:

מגר' א .מרום

ע .בכיר למנהלת אגף הרוקחות ,משרד הבריאות

2004

פרופ' ד .אדרקה

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2013

ד"ר נ .נתנזון

דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2005

ד"ר א .אידלביץ

גסטרו ,המרכז הרפואי קפלן

2013

ד"ר א .סקופ

עור ,המרכז הרפואי שיבא

2012

ד"ר י .אילן

פנימית ,המרכז הרפואי הדסה

2001

ד"ר ד .עדאל

דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2009

פרופ' ג .אמיר

פתולוגיה דרכי העיכול ,המרכז הרפואי הדסה

2009

ד"ר פ .פבלוצקי

דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2004

פרופ' ר .אפלבוים מנהל המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי רמב"ם

2015

ד"ר י .פפו

כירורגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא

2001

פרופ' נ .ארבר

גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2005

ד"ר י .צילינסקי

פלסטיקה ,המרכז הרפואי שיבא

2001

ד"ר א .בני

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2001

פרופ' ל .רוזנברג

פלסטיקה ,המרכז הרפואי סורוקה

2002

ד"ר ע .בנימינוב

הדמיית מערכת עיכול ,המרכז הרפואי מאיר

2009

ד"ר א .רשפון

גילוי מוקדם סרטן העור ,המרכז הרפואי תל אביב

2014

פרופ' ב .ברנר

אונקולוגיה ,דוידוף ,המרכז הרפואי רבין

2005

פרופ' י .שכטר

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2001

ד"ר ר .גבע

גסטרו ,המרכז הרפואי תל אביב

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

ד"ר נ .וסרברג

כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין

2015

ד"ר י .זיו

גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא

2004

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

2001

פרופ' ח .קשתן

כירורג ,המרכז הרפואי רבין

2005

פרופ' א .ריבקינד

כירורגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2005

ריאות:
ד"ר א .אלון

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2009

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 ,המרכז הרפואי רמב"ם

2001

ד"ר י .בר

יחידת הריאה ,המרכז הרפואי שיבא

2013

ד"ר מ .גוטפריד

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר

2005

ד"ר ע .יזהר

כירורגית חזה ,המרכז הרפואי הדסה

2009

ד"ר אירנה לזרב

מומחית ריאות ,המרכז הרפואי סורוקה

2015

פרופ' ע .מרימסקי אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2008

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 אסף הרופא

2001

פרופ' ב .סלע

כימיה פתולוגית ,המרכז הרפואי שיבא

2004

פרופ' נ.פלד

דוידוף המרכז הרפואי רבין

2014

ד"ר מ .קרופסקי

מכון ריאות ,המרכז הרפואי שיבא

2003

פרופ' מ .קרמר

ריאות ,המרכז הרפואי רבין

2001

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

2014

פרופ' ס .שטמר*

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2014

פרופ' ע .שני

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2006

פרופ' ש .שניבאום כירורגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2001

שד:

פרופ' י .שוורץ

ריאות ,המרכז הרפואי תל אביב

2014

ד"ר ת .אלוייס

כירורגית ,מרכז השד ,המרכז הרפואי קפלן

2006

ד"ר ד .שחם

הדמיה ,המרכז הרפואי הדסה

2001

ד"ר נ .בן-ברוך

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי קפלן

2001
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הצטרפות

ד"ר מ .בן דוד

אונקולוגית רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא

2012

ד"ר י .חן

אורולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2001

ד"ר י .ברנע

כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי תל אביב

2012

פרופ' א .ליבוביץ

אורולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר

2001

פרופ' ח .גוטמן

כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין

2001

פרופ' א .לינדנר

אורולוגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא

2001

ד"ר ה .גולדברג

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי לגליל

2004

גב' א .מורג

סיעוד

2001

פרופ' ד .הרשקו

כירורגיה ,המרכז הרפואי העמק

2008

פרופ' ח .מצקין

אורולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2001

ד"ר א .וינקלר

כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא

2007

ד"ר א .נוימן

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2001

2003

ד"ר ו .ניימן*

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2015

ד"ר ר .ירושלמי

אונקולוגית ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

2012

פרופ' ע .נתיב

אורולוגיה ,המרכז הרפואי בני ציון

2001

גב' ג .כהן

עו"ס ,המרכז הרפואי קפלן

2014

ד"ר צ .סיימון*

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא

2014

ד"ר ו .כץ

כירורגיה ,המרכז הרפואי סורוקה וקופ"ח לאומית

2007

פרופ' א .סלע

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא

2001

ד"ר ע .כרמון

כירורגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק

2012

ד"ר א .פאר

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2015

ד"ר אירנה לזרב

מומחית שד ,המרכז הרפואי סורוקה

2015

פרופ' ד .פודה

אורולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2009

ד"ר א .ניסן

כירורג ,המרכז הרפואי שיבא

2004

פרופ' א .קוטן

רדיותרפיה ,בית החולים האיטלקי

2001

ד"ר א .עברון

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא

2001

ד"ר ד .קייזמן

אורולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר

2013

ד"ר ש .פאלוך

יחידת השד ,המרכז הרפואי שיבא

2014

ד"ר א .רוזנבאום

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

פרופ' מ .פפא

כירורגיה ,אסותא

2004

פרופ' י .רמון

אורולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

ד"ר ג' .פריד

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2008

פרופ' ת .פרץ

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2001

פרופ' ב .קאופמן

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2001

ד"ר א .קדמון

אחות שד ,המרכז הרפואי הדסה

2001

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

2004

נוירו-אונקולוגיה:
ד"ר פ .בוקשטיין

נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2008

ד"ר ד .בלומנטל

נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2008

ד"ר מ .קורץ

כירורגיה ,המרכז הרפואי סורוקה

2001

ד"ר א .טליאנסקי

נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2014

ד"ר ח .קפלן

כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא

2002

ד"ר צ .כהן

נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2015

ד"ר ת .קרני

בריאות השד ,המרכז הרפואי אסף הרופא

2014

ד"ר ד .לוין

המטו-אונקולוגיה ילדים ,דנה ילדים

2014

פרופ' מ .קרנר

פתולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2002

פרופ' א .לוסוס*

נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2014

ד"ר ש .ריזל

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2009

ד"ר ש .מימון

נוירולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2002

2014

פרופ' ט .סיגל

נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2001

גב' ר .סיט

עבודה סוציאלית ,המרכז הרפואי שיבא

2001

ד"ר ר .פפר

רדיותרפיה ,אסותא

2002

ד"ר צ .צוק-שינא נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2001

פרופ' ש .קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי תל אביב

2001

פרופ' ש .שניבאום כירורג ,המרכז הרפואי תל אביב,
יו"ר החברה למחלות שד

אורולוגיה:
פרופ' ג' .בניאל

אורולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

ד"ר ר .ברגר

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2008

פרופ' א .גז

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2002

פרופ' צ .רם

נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2001

ד"ר מ .ויגודה

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי הדסה

2009

פרופ' צ .רפפורט

נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין

2009
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ד"ר מ .שדה

נוירופסיכולוגיה ,האגודה למלחמה בסרטן

2002

ד"ר א .פלכטר

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2014

ד"ר ר .שפיגלמן

נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2001

ד"ר ש .פרי

פסיכואונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

2001

2014

ד"ר נ .צ'רני

שירות פליאטיבי ,המרכז הרפואי שערי-צדק

2001

פרופ' ר .קטן

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא,
המרכז הרפואי שערי-צדק

2001

גב' מ .שרעבי-דיין* עבודה סוציאלית ,המרכז הרפואי שניידר

ילדים:
המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי תל אביב

2009

ד"ר ר .אלחסיד

פרופ' מ .בן-הרוש המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי רמב"ם

2001

ד"ר מ .וינטרוב

המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי הדסה

2002

גב' פ .חוסיין*

המטו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי הדסה

2014

פרופ' י .יניב

המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי
שניידר לילדים

2001

ד"ר מ .מיכוביץ'

נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי שניידר לילדים

פרופ' פ .שוורצמן רפואת המשפחה אוניברסיטת בן-גוריון

2001

גינקואונקולוגיה:
ד"ר א .בן אהרון

גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2013

פרופ' ע .בלר

גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק

2008

פרופ' ג .בן-ברוך

גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2001

2001

ד"ר ד .גריסרו

גינקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב

2007

2014

פרופ' א .כהן

גינקולוג ,המרכז הרפואי מאיר

2005

פרופ' א .פניג

רדיותרפיה דוידוף-המרכז הרפואי רבין

2009

ד"ר ח .לבבי

גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2004

ד"ר י .קולנדר*

אורתופדיה אונקולוגית ,המרכז הרפואי תל אביב

2014

ד"ר ע .לביא

גינקואונקולוג ,המרכז הרפואי כרמל

2007

פרופ' ש .קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי תל אביב

2001

פרופ' ט .לוי

פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי שניידר לילדים

2015

גינקואונקולוגיה המרכז הרפואי וולפסון,
יו"ר החברה לגינקואונקולוגיה

2001

פרופ' י .קפלושניק המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי סורוקה

2002

פרופ' א .לוי-להד

גנטיקה ,המרכז הרפואי שערי-צדק

2001

פרופ' ד .מאירוב

גינקולוגיה ופריון ,המרכז הרפואי שיבא

2001

פרופ' ת .ספרא

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2007

גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2014
2001

פרופ' ס .פוסטובסקי* המטו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי רמב"ם

גב' ע .קליין*
פרופ' ג .רכבי

חוקר סרטן ,המרכז הרפואי שיבא

2001

ד"ר נ .רמו

אונקולוגיה ,קופת חולים מאוחדת

2002

ד"ר א .עמית

ד"ר מ .שדה

נוירו-פסיכולוגיה ילדים ,האגודה למלחמה בסרטן

2001

פרופ' ע .פישמן

גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר

פרופ' ע .תורן

המטו-אנקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי שיבא

2004

פרופ' א .פניג

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי רבין

2001

ד"ר ר .פפר

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2001

גב' א .קחתא*

גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי העמק

2015

ד"ר ש .ריזל

אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

2001

טיפול פליאטיבי:
ד"ר א .איזנברג

מרפאת כאב ,המרכז הרפואי רמב"ם

2004

גב' ש .בן-עמי

סיעוד אונקולוגי ,המרכז הרפואי שיבא

2001

ד"ר ג .בר סלע

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2004

גנטיקה וביומרקרים:

ד"ר פ .ברק

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי ברזילי

2001

ד"ר א .אור-אורטרגר גנטיקה ,המרכז הרפואי תל אביב

2001

ד"ר ש .ויין

שירות פליאטיבי ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

2009

ד"ר ש .ארגוב

פתולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה

2001

ד"ר א .ולר

הוספיס-בית ,האגודה למלחמה בסרטן

2001

ד"ר י .זינגר

הוספיס-בית ,באר-שבע

2002

ד"ר א .בירק
ד"ר ו .ברק

גנטיקה ,המרכז הרפואי סורוקה
מעב' אונקולוגית ,המרכז הרפואי הדסה

2001
2001

גב' ל .לוי

אחות ,דוידוף -המרכז הרפואי רבין

2014

ד"ר ר .גרשוני-ברוך גנטיקה ,המרכז הרפואי רמב"ם

גב' א .מולר*

סיעוד אונקולוגי ,המרכז הרפואי שיבא

2014
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ד"ר א .פידר

גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2002

פרופ' י .רואו

המטולוגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק

2001

ד"ר מ .פיינמסר

פתולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2009

פרופ' פ .רענני

המטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2007

פרופ' א .פרידמן

גנטיקה ,המרכז הרפואי שיבא

2004

פרופ' ע .שפילברג המטולוגיה ,אסותא

פרופ' ר .קטן

אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא

2005

ד"ר מ .שגיא

גנטיקה ,המרכז הרפואי הדסה

2001

פרופ' מ .שוחט

גנטיקה

2001

2001

רדיותרפיה:
פרופ' א .קוטן

רדיותרפיה ,בית החולים האיטלקי

ד"ר ר .בר-דרומא רדיותרפיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2001
2001

פרופ' א .גז

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2009

פרופ' ד .אדרקה

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2004

ד"ר מ .ויגודה

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי הדסה

2001

פרופ' א .גביזון

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק

2001

ד"ר ק .לברנקוף

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי סורוקה

2009

פרופ' ע .וולף

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2014

ד"ר צ .סיימון

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא

2009

פרופ' נ .חיים

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2001

ד"ר ס .פיירמן

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי סורוקה

2001

ד"ר ט .טישלר

אונקולוגיה

2001

פרופ' א .פניג

רדיותרפיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

2001

פרופ' א .ליבנה

מיקרוביולוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון

2001

ד"ר ר .פפר

רדיותרפיה ,אסותא

2001

פרופ' א .סולקס

אונקולוגיה

2001

ד"ר ל .צח

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא

2015

פרופ' מ .ענבר

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2001

פרופ' ב .קורן

רדיותרפיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2004

פרופ' ס .שטמר

אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

2009

פרופ' ע .שני

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2001

תרופות:

אורתופדיה:
ד"ר נ .אוחנה

אורתופדיה ,המרכז הרפואי רבין

2009

פרופ' י .ביקלס

אורותופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2007

פרופ' ר .אור

המטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2008

ד"ר ד .כץ

אורתופדיה ,המרכז הרפואי הדסה

2014

פרופ' ע .אביבי

המטולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2014

ד"ר ד .לוין

גידולי עצם ורקמה רכה ,המרכז הרפואי דנה לילדים

2014

2001

ד"ר ב .ליברמן

אורתופדיה ,המרכז הרפואי שיבא

2014

ד"ר נ .מאושר

אורתופדיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2002

ד"ר ג .מוזס

אורתופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2002

פרופ' ע .מרימסקי אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2002

פרופ' מ .סלעי

אורתופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2002

ד"ר ע .פייזר

אורתופדיה ,המרכז הרפואי הדסה

2009

ד"ר י .קולנדר*

אורתופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2014

המטו-אונקולוגיה:

פרופ' ר .אפלבוים אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
פרופ' ע .באלין

המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי וולפסון

2001

פרופ' ד .בן-יהודה המטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2001

פרופ' א .דן*

בנק הדם ,המרכז הרפואי רמב"ם

2014

ד"ר ע .כהן

לימפומה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

2014

ד"ר מ .ישורון*

המטולוגיה ,דוידוף -המרכז הרפואי רבין

2014

ד"ר א .לוי

המטולוג ,המרכז הרפואי סורוקה

2007

פרופ' מ .מיטלמן

המטולוג ,המרכז הרפואי תל אביב

2003

פרופ' א .נגלר

המטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2004

פרופ' א .נפרסטק המטולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ד"ר צ .צוקרמן

השתלות ,המרכז הרפואי רמב"ם

2014

גידולי ראש-צוואר:
פרופ' ד .אופיר

ראש-צוואר ,המרכז הרפואי מאיר

2002

ד"ר ס .בלאן*

ראש-צוואר ,המרכז הרפואי רמב"ם

2014
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ד"ר א .גוטפלד*

ראש-צוואר ,המרכז הרפואי תל אביב

2015

פרופ' מ .גרייף

הדמיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2004

ד"ר א .גלוק

ראש-צוואר ,המרכז הרפואי שיבא

2014

פרופ' א .ישראל

רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי רמב"ם

2002

פרופ' א .דואק

ראש-צוואר ,מרפאת לין

2015

ד"ר מ .כהן

הדמיה ,המרכז הרפואי רבין

2009

פרופ' ג .זיו

ראש-צוואר ,המרכז הרפואי רמב"ם

2014

ד"ר א .משעני

רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי הדסה

2009

ד"ר א .חפץ*

ראש -צוואר ,המרכז הרפואי אסותא

2015

ד"ר ת .סלע

הדמית שד ,המרכז הרפואי הדסה

2009

ד"ר מ .ליטנר

אוניברסיטת תל אביב

2005

ד"ר מ .סקלייר-לוי הדמית שד ,המרכז הרפואי שיבא

2008

ד"ר ג .מהרשק

אונקולוגיה

2002

ד"ר י .קראוס

רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי הדסה

2002

ד"ר ה .סלע

ראש-צוואר ,המרכז הרפואי הדסה

2002

ד"ר מ .רוזין

הדמיה ,מכבי שירותי בריאות

2009

ד"ר א .פופוביצר

ראש-צוואר ,דוידוף ,המרכז הרפואי רבין

2013

ד"ר מ .שפירא

הדמיה

2004

פרופ' ר .פיינמסר

ראש-צוואר ,המרכז הרפואי רבין

2002

פרופ' ד .פליס

ראש-צוואר ,המרכז הרפואי תל אביב

2002

גב' פ .קורנברוט

שיקום הדיבור ,האגודה למלחמה בסרטן

2001

ד"ר א .רונן

שירות ראש-צוואר ,המרכז הרפואי לגליל

2014

רפואה משלימה:
פרופ' א .רובינזון

יו"ר האגודה למלחמה בסרטן

פרופ' ד .אדרקה

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

ד"ר נ .אסנה

רפואה משלימה ,מנהל המרכז הרפואי ברזילי

פרופ' ע .בן-אריה רפואת משפחה ,מרכז לין

פסיכו-אונקולוגיה:

2002
2014

ד"ר ש .אלון*

פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר

2014

ד"ר ג .בר-סלע

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2004

פרופ' ל .ביידר

פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי אסותא

2002

ד"ר ל .גולדשטיין

פרמקולוגיה ,המרכז הרפואי העמק

2008

ד"ר מ .בראון

פסיכואונקולוגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה

2007

ד"ר י .זיו-נר

רפואה משלימה ,המרכז הרפואי שיבא

2002

פרופ' ר .יעקובי

החוג לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב

2002

ד"ר ע .כספי

רפואה משלימה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

2006

פרופ' מ .כהן

החוג לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה

2004

ד"ר ש .לב-ארי

פרופ' ש .כרמל

המרכז הרב-תחומי לחקר הזקנה,
אוניברסיטת בן-גוריון

2002

מחקרים ברפואה משלימה,
המרכז הרפואי תל אביב

2008

ד"ר י .מיימון

רפואה משלימה ,המרכז הרפואי שיבא

2008

גב' ד .לולב

פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2014

פרופ' ש .פינטוב

רפואה משלימה ,המרכז הרפואי אסף הרופא

2002

ד"ר א .נחשוני*

פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2014

ד"ר מ .פרנקל

רפואה משלימה ,קופ"ח כללית

2012

ד"ר ש .פרי

פסיכואונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

2002

פרופ' א .קוטן

רדיותרפיה ,בית החולים האיטלקי

2002

פרופ' ר .קטן

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא ,המרכז הרפואי
שערי-צדק
פנימית ,המרכז הרפואי בני ציון

2002
2007

ד"ר ל .שכטר

'מכבי טבעי' ,מכבי שירותי בריאות

2002

הדמיה:
פרופ' ע .אבן-ספיר רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי תל אביב

2002

ד"ר א .אנג'ל

הדמיה ,המרכז הרפואי רמב"ם

2004

ד"ר י .בר-זיו

הדמיה ,מכון מור מאר

2008

ד"ר א .שיף

מניעת סרטן

פרופ' מ .גומורי

הדמיה ,המרכז הרפואי הדסה

2002

פרופ' נ .ארבר

גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2004

ד"ר א .גורפשטיין

הדמיה ,המרכז הרפואי רבין

2009

ד"ר י .ירום

רפואת ספורט ,קופת חולים מאוחדת

2004

ד"ר ד .גרושר

רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי רבין

2009

מר י .להב

דיאטן ,מכון וינגייט

2004
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הצטרפות

הצטרפות

פרופ' נ .קונסטנטיני רפואת ספורט ,המרכז הרפואי הדסה

2008

פרופ' ל .קינן-בוקר סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות

2009

עו"ד י .חורש

מר י .קרני

רפואת ספורט ותזונה

2008

קסלמן & קסלמן רואי חשבון

פרופ' ג .רנרט

רפואת הקהילה ואפידמיולוגיה ,המרכז הרפואי
כרמל

2004

מבקר פנים

פרופ' ת .שוחט

מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות

2009

ד"ר נ .שפירא

דיאטנית

2004

יועצים

ח .ריקה

יועץ משפטי ,ש .הורוביץ ושות'

יועצים בהתנדבות
מאיר ניסנסון

יועץ מחשוב

מ .כידון ,מ .תאומים ייעוץ ויישום קשרי תקשורת ,פרסום ומדיה BBDO

אנדוקרינולוגיה:
ד"ר א .בר-און

אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי כרמל

2014

ד"ר ס .גרוזינסקי

אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי רבין

2008

ד"ר ח .גולן

רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי אסף הרופא

2014

פרופ' ד .גרוס

אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2008

פרופ' צ .דיקשטיין אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי בני ציון

2005

הנהלה ומנהלי מחלקות
מ .זיו

מנכ"ל

מ .בר חיים

חשב

א .דוד

מנהל מחלקת משק

ר .עידן

מנהלת מחלקת משאבי אנוש

ע .פלג-אולבסקי

דוברת ומנהלת מחלקת הסברה והדרכה באגודה
)מינואר  :2017ר .פרייליך(
רכזת ועדות ופרויקטים

ד"ר ת .הורן

רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי אסף הרופא

2005

ד"ר מ .וויס

אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא

2005

פרופ' ע .וולף

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2014

ס .קסוטו

פרופ' ג' .זידאן

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי זיו

2005

ד"ר א .כהן

אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2005

ר .גולדווג
)מיולי (2016

מנהלת מחלקת סניפים ורמ"ט הקש בדלת

ד"ר י .ליאל

אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה

2005

ש .שהם

מנהלת מחלקת שיווק ושיתופי פעולה

ד"ר ש .מכליס

רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי רבין

2005

ס .שמעון

אחראי שירות מערכות מידע

ד"ר מ .מלול

איזוטופים ,המרכז הרפואי מאיר

2005

עו"ס א .שפירא

מנהלת מחלקת שיקום ורווחה

פרופ' ב .עוזיאלי

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2005

ד"ר א .רובינשטוק אנדוקרינולוג ,לין

2014

פרופ' נ .שטרן

אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2005

ד"ר א .שלמון

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה ומשרד הבריאות

2008
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סניפי האגודה למלחמה בסרטן
(ע"ר)
משרד ראשי ומטה האגודה למלחמה בסרטן בית מטי  -לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח' רביבים  ,7גבעתיים ,ת.ד ,437 .מיקוד 5310302
שעות פעילות :א'-ה' 7:30 ,עד 16:00
טלפון ,03-5721616 :פקס03-5719578 :
מטה הסניפים ומבצע "הקש בדלת"
מנהלת מחלקת סניפים ומבצע "הקש בדלת"  -רחל גולדווג
שעות פעילות :א'-ה' 7:30 ,עד 16:00
טלפון 03-5721699 :פקס ,03-5732327 :מייל yonitm@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 פעילות :ב'-ו'  8:30עד 14:30
טלפון ,04-6550655 :פקס04-6467507 :
נייד פאתן ג'טאס ,050-5366762 :מיילsabrenb@cancer.org.il :
רכזת פעילות חברה ערבית בדרום  -גב' הייג'ר אבו-שארב
טלפון ,08-6271228 :פקס08-6286003 :
נייד הייג'ר אבו-שארב ,054-2320849 :מיילheigeras@cancer.org.il :
מנהלת סניפי צפון  -גב' תמר פינקלשטיין
מתחם האגודה למלחמה בסרטן בחיפה  -מרכז הפעילות והתמיכה ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט בבית אהרון ואולגה
רוזנפלד
רח' אהרון רוזנפלד  ,25בת גלים ,חיפה
שעות פעילות :א'-ה'  8:00עד 16:00
טלפון 04-8511712 :נייד 050-2099418 :פקס1-153-48511712 :
מיילica-tzafon@cancer.org.il :
אבן יהודה

יו"ר – גב' שוש גרנות ,טלפון09-8997430 :

אום אל פאחם

תחנת דלק אלשאג'ור
ת.ד 1112 :מיקוד 3001012
טלפון04-6310128 :

אופקים

יו"ר – מר רפי בטיטו ,רח' הרב קוק ,מקלט מס' 13
ימי פעילות :א'  ,19:00-15:00ג'  12:00-10:00ו19:00-16:00-
נייד רפי בטיטו ,052-2965604 :מיילrafibetito1@gmail.com :
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אילת

מתנדבת  -גב' נורה ביטון
נייד050-4442144 :

אשדוד

יו"ר  -מר משה בנאי
ת.ד 5061 .רח' ויצמן פינת בן צבי ,רובע ב'
ימי פעילות :א' ,ד' 13:00-10:00 ,אחה"צ 19:00-17:00
טלפון ,08-8563863 :נייד משה בנאי050-7813625 :
מיילica-ashdod@cancer.org.il :

אשקלון

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

באר שבע

יו"ר – מר אריה קליינמן ,רכזת – גב' יעל קוזיול
בית אביסרור ,רח' בן צבי 7
ימי פעילות א' עד ה' 16:00-8:00
טלפון ,08-6271228 :פקס ,08-6286003 :מייל snif_beer7@cancer.org.il

בית שאן

יו"ר – גב' רחל דדון ,רכזת – גב' פנינה לוינס
עמותת הגיל השלישי ,רח' ירושלים הבירה  2ת.ד643 .
שעות וימי פעילות :יום א'  ,16:00-18:00יום ג' 10:00-12:00
טלפון04-6060338 :
נייד רחל דדון ,050-6264485 :נייד פנינה לוינס050-7350267 :

בית שמש

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

בת ים

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

גבעתיים

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

דימונה

יו"ר – מר אברהם אזרזר
ת.ד 429 .ליד קופת חולים ד' דימונה
שעות פעילות :א' עד ה'  9:00-13:30יום ג' 16:00-19:00
טלפון ,08-6551658 :מיילica-dimona@cancer.org.il :

הוד השרון

יו"ר  -גב' אריאלה צדיק
רכז -מר מיכאל לס
נייד אריאלה צדיק054-4490535 :
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הרצליה

יו"ר  -מיכל רוה
נייד מיכל רוה052-2740376 :

זכרון יעקב

יו"ר  -גב' שרה סמסונוב
בית התשבי ,רח' הנדיב ,מרכז המושבה
שעות וימי פעילות :יום ג' 17:00-19:00
טלפון ,04-6398958 :נייד שרה סמסונוב050-7751426 :

חדרה

יו"ר – גב' רבקה קרן ,רכזת – גב' שוש קריצ'מן
מתנ"ס בית אליעזר ,השיזף  ,7חדרה
טלפון ,04-6303810/1 :ניתן להשאיר הודעה
נייד רבקה קרן ,054-2471168 :נייד שוש קריצ'מן052-3337999 :

חולון

יו"ר – גב' יונה אלון
רח' עין יהב  ,4חולון
טלפון ,03-5033122 :נייד יונה אלון050-5808080 :

חיפה

מתחם האגודה למלחמה בסרטן
מרכז הפעילות והתמיכה "חזקים ביחד" ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט
יו"ר  -מר בני ברנשטוק ,רכזת – גב' נעמי כפרי
בית אהרון רוזנפלד ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט
רחוב אהרון רוזנפלד  ,25בת גלים ,חיפה.
שעות פעילות :יום א' עד ה' 8:00-16:00
טלפון ,04-8511715/7 :פקס04-8511716 :
מייל snif_haifajr@cancer.org.il

טבריה

יו"ר – גב' דליה קוקוש סלוצקי ,רכזת -גב' מיכל דהאן
לשכת הבריאות המחוזית ,רח' אלחדיף ) 40ת.ד (639.טבריה
שעות פעילות :יום ב' 10:00-12:00
טלפון04-6792579 :
נייד דליה סלוצקי ,050-2819533 :נייד מיכל דהאן052-2254333 :

טירת כרמל

יו"ר– גב' סילבי כהן ,רכזת – גב' רותי מויאל
בית המתנדב האלה  ,8טירת הכרמל
טלפון ,04-8711789 :נייד סלבי כהן052-5273311 :

יקנעם עלית

יו"ר  -מר ויקטור מורד ,רכזת – גב' ורד רוזלס
האירוסים  ,2יוקנעם
מרכז טיפוח וחן "להיראות טוב ולהרגיש טוב יותר"
בניין המתנ"ס ,רח' יפה נוף ,יוקנעם עילית
שעות פעילות :יום ב'  18:00 - 16:30בתיאום מראש
טלפון04-9596041 :
נייד ויקטור מורד ,052-8744866:נייד ורד רוזלס052-5413679 :

ירוחם

יו"ר – עליזה דיין
נייד עליזה דיין052-2889929 :
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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
ימי פעילות :יום א' עד ה'8:00-16:00 ,
טלפון ,02-6256721,02-6233599 :פקס02-6256497 :
מיילaguda_jeru@cancer.org.il :

כפר יונה

יו"ר  -גב' ישראלה רוזן
נייד ישראלה רוזן052-4455005 :

כפר סבא

יו"ר -מר חזי פנט ,רכזת  -גב' מרים ללוש
רח זאב גלר 4
טלפון ,09-7603795 :פקס09-7453284 :
נייד חזי פנט ,052-3818338 :נייד מרים ללוש054-4429441 :

כרמיאל

יו"ר  -גב' אבלין דסה ,רכזת  -גב' שרה שרון
בניין נעמ"ת חבצלת  1פינת נשיאי ישראל ,כרמיאל
מרכז טיפוח וחן "להיראות טוב ולהרגיש טוב יותר" ומרכז פאות אזורי
שעות פעילות :יום א'  ,13:00-15:00יום ב' ,ג' ,10:00-12:00
יום ג'  13:00-15:00בשפה רוסית
טלפון04-9081491 :
נייד אבלין דסה ,054-4611516 :מיילevelyn.dassa6@gmail.com :

מג'אר

רכז  -מר עאטף עבד )אבו בסאם(
כביש ראשי ,בבנין מחלקת תברואה ,ת.ד  419מג'אר ,מיקוד 2012800
טלפון 04-6782442

מגדל העמק

יו"ר – מר ישראל ועקנין ,רכזת  -גב' אורנה אמיתן
מרכז טיפוח וחן "להיראות טוב ולהרגיש טוב יותר" ,מרכז פאות אזורי
רח' חיל האוויר  ,2מגדל העמק
שעות וימי פעילות )בתאום מראש( :יום ג' 19:00-17:00
טלפון04-6440254 :
נייד ישראל וקנין ,054-4641111 :נייד אורנה אמיתן050-6717000 :
מיילisraelva@netvision.net.il :

מודיעין

יו"ר – גב' שולה זק
קניון עזריאלי ,מודיעין ,לב העיר 2
שעות וימי פעילות :יום א' 10:00-12:00
טלפון ,08-6495389 :נייד שולה זק054-8044694 :

מעלות כפר ורדים

יו"ר  -מר רפי ויצמן
המועצה המקומית כפר ורדים ,מחלקת רווחה ,הלוטם 3
שעות וימי פעילות :יום ב' 17:00-19:00
טלפון 04-9977143 :שלוחה  ,112נייד רפי ויצמן054-7633300 :
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נהריה

יו"ר – אורלי ללקי

נצרת עלית

יו"ר – מר אלכס גדלקין ,רכזת  -גב' בלוריה לאופר
ליבנה  ,2נצרת עילית
שעות פעילות :א'-ה' 9:00-12:00
טלפון ,04-6362724 :נייד בלוריה לאופר052-8271400 :
מיילIca-Natzrat_Eillit@cancer.org.il :

נתניה

רכזת – גב' סיגל אקל
רח' רמז  13קומה 8
שעות פעילות :א' עד ה' 8:00-16:00
טלפון ,09-8344268 :פקס ,09-8846279 :מיילsigale@cancer.org.il :

סחנין

רכז  -מר תופיק חלאילה
שכ' אלרויס ת.ד  4057סחנין ,מיקוד 3081000
טלפון ,04-6743496 :נייד תופיק חלאילה054-7602230 :

עילבון

בניין המועצה המקומית
טלפון04-6782562 :

עכו

יו"ר  -גב' סוניה שקד
רכזת – גב' סוזי פרץ
מתנ"ס – בית קדם רח' פנקס  12עכו
שעות וימי פעילות :ב' ו-ד' בין השעות  16.00עד 18.30
טלפון , 04-9916698 :נייד סוניה שקד052-2819979 :

עפולה

יו"ר  -מר אהרון יוסף
מתחם בית פוזנק ,עליית הנוער  ,12גבעת המורה
שעות וימי פעילות :יום ב' 10:00-12:00
טלפון ,04-6401545 :נייד אהרון יוסף050-5544246 :

ערד

יו"ר – ד"ר דני שור ,רכזת  -גב' תרצה גולדמן מרגליות
רח' חן  12/6ת.ד 523 .ערד
טלפון ,08-9958810 :נייד ד"ר דני שור052-3595925 :

פרדס חנה  -כרכור

יו"ר – גב' אורלי מנג'ם
רח' זכריה ) 17מקלט( פרדס חנה-כרכור
שעות פעילות :א'-ה' בתיאום מראש
נייד אורלי מנג'ם054-5654360 :

פתח תקוה

יו"ר חיים אליהו
לשכת הבריאות ,רח' אחד העם  31קומה ב'
טלפון ,03-9346196 :נייד חיים אליהו052-3516091 :
מיילICA-PetachTikva@cancer.org.il :
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נייד אורלי ללקי ,054-7377723 :מיילs_lalki@012.net.il :

דין וחשבון

צפת

יו"ר – גב' שולמית גנון ,רכזת  -שוש אלפנדרי
בית חולים זיו מכון אונקולוגי צפת
סניף בקהילה  :מועדון הפיס בגיל הזהב רח' התבור  25צפת
שעות וימי פעילות :יום א' 10:00-12:00
טלפון בקהילה ,073-3202051 :נייד שולמית גנון052-3738762 :

קריית אונו

מתנדבת -גב' צביה האוז
טלפון054-3050356 :

קריית אתא

יו"ר – גב' בת שבע יהב
נייד בת שבע052-2375804 :

קריית ביאליק

יו"ר – מר סמי בניסטי
רכזת – גב' מרים קלמפנר
בית "מקום בלב" ) -בית המתנדב( רח' הפלמ"ח 51
שעות פעילות :א'-ה'  ,16:30-18:30בימי ד' בתיאום מראש 16:30-19:30
טלפון ,04-8691437 :נייד סמי בנסטי052-2692752 :

קריית חיים

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

קריית טבעון

רכזת – אילנה שמואלי
מתנ"ס ,רח' דגניות  12קרית טבעון
ימים ושעות פעילות בתיאום מראש
טלפון ,04-9833220 :נייד אילנה שמואלי050-2849756 :

קריית ים

יו"ר – גב' ברכה ארז
נייד052-3901846 :

קריית מוצקין

יו"ר – מר' מוטי דגן
מתנ"ס בן גוריון ,שד' בן גוריון 76
שעות פעילות :יום א' 18:00-19:00
טלפון ,04-8732161 :מיילica-mutzkin@cancer.org.il :

קריית שמואל

יו"ר  -שמעון בן ישי ,רכזת  -גב' צילה שנורמכר
מרכז פיס קהילתי ,שד' הרא"ה  19,קרית שמואל
שעות וימי פעילות :יום ב'  ,16:30-18:00יום ג' 10:00-10:00
טלפון) 04-6201031 :ניתן להשאיר הודעה(
נייד שמעון בן ישי054-6394753 :

קריית שמונה

יו"ר – גב' סילבי פרטוק
מרכז "תקוותנו" ,רח' טרומפלדור 32
שעות פעילות :יום א' 16:00-18:00
נייד סלבי פרטוק050-7496710 :
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ראש העין

יו"ר  -מר אברהם פורת
מתנדבת – חווי עבדי ,מתנדבת  -גליה מיטל
האירוס  ,4ראש העין
נייד אברהם פורת052-6060497:

ראשון לציון

יו"ר – גב' רות אברמוביץ
רח' בית העולה אגוזי 1
שעות פעילות :יום ב' 10:00-12:00
טלפון03-9565506 :

רחובות

יו"ר – מר מוטי ברק
רח' חשמונאים  1רחובות
טלפון08-9495806 :
נייד מוטי ברק052-4238341 :

רמלה

יו"ר  -גב' רחל הראל ,רכזת  -גב' סילבי זרביב
נייד רחל הראל052-2210420 :

רמת גן

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

רמת הגולן

יו"ר – מיכל נאור

רמת השרון

יו"ר  -גב' מירי ראודניץ
רכזת – גב' מירה לביא
נייד מירי ראודניץ050-6611897 :

רעננה

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

תל אביב

שעות פעילות :א' עד ה' 8:00-16:00
טלפון03-5721642 :
פקס03-5717100 :
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נייד מיכל נאור ,050-5341738 :מיילmichaln@golan.org.il :

משרד ראשי
גבעתיים ,רח’ רביבים 7
ת.ד ,437 .מיקוד 5310302
טל035721616 :
פקס035719578 :
מטה הסניפים ו’הקש בדלת’
מנהלת מחלקת סניפים
ומבצע ’הקש בדלת’
רחל גולדווג
טלפון035721699 :
פקס035732327 :
מחלקת שיקום ורווחה
בית מטי ,לזכרה של
מטילדה רקנאטי
גבעתיים ,רח’ רביבים 7
טל035721678 :
מעון קלור
גבעתיים ,רח’ רביבים 7
מיקוד 5310302
טל035721623/4/7 :
ניצוץ של תקווה
גבעתיים ,רח’ טייבר 12
מיקוד 5341802
טל035732166/7 :
מחלקת תרומות
גבעתיים ,רח’ רביבים 7
טל1800354646 :

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 הערבית
1-800-36-36-55
®

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

טלמידע
בשפה הרוסית
1-800-34-33-44
®

אתר האגודה למלחמה בסרטן
www.cancer.org.il

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.

עיצובbillet.co.il :

האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים

