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דבר היו"ר
האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה בפעילותה המגוונת ,ללא לאות ,למען החולים ונגד
המחלה ,במטרה לצמצם את התחלואה והתמותה ממחלת הסרטן .הדרך עוד ארוכה לפתרון
שלם בטיפול במחלות הסרטן ,אך העשייה רבה ומועילה .עשרות אלפי חולים ומחלימים
נעזרים בשירותיה הרבים של האגודה ,שמסייעים ומקלים בהתמודדות הקשה עם המחלה,
בהחלמה ובחזרה לשגרת חיים.
לאורך השנים ,הקדשנו מאמצים רבים לפעילויות בתחום ההסברה וקידום בריאות הציבור,
ואכן מאמצינו נושאים פרי ומורגשים בשטח :חלה עלייה במספר הנבדקים בבדיקות לגילוי
מוקדם ,שמאפשרות ריפוי בשיעורים גבוהים .עשייה זו ,יחד עם שיפור דרכי הטיפול ,הביאה
לכך שבשני העשורים האחרונים נרשמה ירידה של כ - 25%-בתמותה מהמחלה ,על פי
נתוני משרד הבריאות.

פרופ' אהרן צ'חנובר,

חתן פרס נובל
נשיא כבוד

מערך ההסברה של האגודה מפיק לאורך השנה מסעות הסברה בתקשורת הארצית וברשתות
החברתיות ,על מנת לעודד את הציבור לבצע בדיקות לגילוי מוקדם ולאמץ אורח חיים בריא.
האגודה מפיקה ,מעדכנת ומפיצה חוברות ועלוני הסברה בשפות עברית ,ערבית ורוסית,
ומקיימת הרצאות בבתי ספר ,מתנ"סים ,קופות חולים ,מקומות עבודה ועוד.
במקביל לפעילות הענפה בתחום ההסברה ,מוקדשים גם משאבים לשיפור הטיפול ואיכות
חיי החולים ,באמצעות פיתוח וקידום פרויקטים ברחבי הארץ ,שיפוץ ושדרוג מרכזים רפואיים,
קידום ותמיכה בחקר הסרטן ומימון פרויקטים ותקנים של אנשי מקצוע לשדרוג מערך
השירות לחולים ובני משפחותיהם.
לאורך השנה ,האגודה למלחמה בסרטן מפעילה תכניות שיקום ארציות ,בסיוע אנשי מקצוע
ומתנדבים ,במרכזי התמיכה 'חזקים ביחד' TMוב 70-סניפי האגודה ברחבי הארץ .הפעילויות
מגוונות וכוללות בין היתר סדנאות במסגרת הפרויקט 'מחלימים לחיים בריאים'® ,שנועד
ללוות מחלימים ממחלת הסרטן בהתמודדות לאחר המחלה ,וסדנאות במסגרת הפרויקט
'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® ,שמטרתו לסייע לחולים ומחלימים בשיקום דימוי הגוף
שנפגע בעקבות הטיפולים והמחלה ,ובשיפור המראה החיצוני שמוביל לשיפור בהרגשה.
מתקיימים חוגים ,פעילויות גוף ונפש ,ימי עיון במגוון נושאים הקשורים למחלות הסרטן
והשלכותיהן ,טיולים ופעילויות נוספות לרווחת החולים והמחלימים.

פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה

ברצוני להביע את הערכתי הרבה בפניכם ,פעילים ותומכים יקרים ,בארץ ובתפוצות ,על
השותפות והסיוע לפעילותינו למען החולים ונגד המחלה .בעזרת תמיכתכם ,נוכל להמשיך
בעשייה הברוכה ולהתקדם כברת דרך נוספת במאבק בסרטן.

בברכה,

ליאון רקנאטי,

סגן יו"ר האגודה

פרופ' אליעזר רובינזון
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן בישראל
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הוקרה
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר
האגודה למלחמה בסרטן נבחר להיכלל
ברשימת  12אונקולוגים וחוקרים מובילים

פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
נבחר להיכלל ברשימת  12אונקולוגים וחוקרים מובילים,
שסיפורם נכלל במהדורה השנתית של כתב העת
מטעם ארגון  ,ASCOלרגל הכנס הבינלאומי השנתי
שנערך בשיקגו .אנו מברכים את פרופ' רובינזון שמקדיש
ימיו ולילותיו לקידום המאבק בסרטן ושיפור חייהם של
חולים ומחלימים .בחירתו לרשימה מכובדת זו היא
גאווה גדולה לכולנו .התברכנו בעשייתו ומאחלים לו
ולנו עוד שנים רבות של עשייה והשפעה.

פרופ' יוסף ירדן ,חבר בחבר הנאמנים
של האגודה למלחמה בסרטן ,זכה בפרס
ישראל בתחום מדעי החיים

פרופ' יוסף ירדן ממכון ויצמן למדע ,מחוקרי הסרטן
החשובים בעולם ,וחבר בחבר הנאמנים של האגודה,
זכה בפרס ישראל בתחום מדעי החיים .פרופ' ירדן
כיהן במשך למעלה מעשור בהתנדבות ,והשקיע
רבות מזמנו וממרצו ,כחבר וכיו"ר ועדת המחקר של
האגודה ,הבוחנת ובוחרת עשרות מחקרים מדי שנה,
ומעניקה מימון למחקרים בקשת רחבה של תחומים.
אנו מברכים את פרופ' ירדן ובטוחים שימשיך להצליח
ולתרום לחקר הסרטן ,עם הישגיו המדעיים שכבר
נרשמו ואלו שעוד יירשמו.

לזכרה של ד"ר פרנסין רובינסון
האגודה למלחמה בסרטן מרכינה ראש בצער רב ובהערכה שאין לה
גבול ,על פטירתה של ד"ר פרנסין רובינסון ,יוזמת ומנהלת בהתנדבות
של פרויקט "להיראות טוב להרגיש טוב יותר"'.
ד"ר פרנסין רובינסון ,בת  68במותה ,אם ל 3-וסבתא לנכדים ,בעלת
תואר שני במדעי המדינה ,בספרות אנגלית ו Ph.D-בניהול חינוכי ,החלה
להתנדב באגודה לפני  21שנים .לאחר שהחלימה מסרטן השד ,היא
התנדבה לסייע לנשים שמתמודדות עם המחלה במסגרת פרויקט
"יד להחלמה" של האגודה.
באחד מביקוריה בארצות הברית ,נחשפה לפרויקט " Look
 ,"Good Feel Betterוהחליטה להקים אותו בישראל ,במסגרת
האגודה למלחמה בסרטן .עם חזרתה לארץ ,החלה בגיוס קוסמטיקאיות,
שהסכימו להתנדב ולהעניק טיפולים קוסמטיים אישיים למטופלות
בעת קבלת הטיפולים בבתי החולים או בקהילה .במקביל ,גייסה
תרומות מחברות קוסמטיקה .פרנסין הצליחה להוביל את הפרויקט
בהתנדבות ,במסירות וללא לאות ,במקביל לעבודתה כראש המחלקה
ללימודיים כלליים במכון הטכנולוגי בחולון.

עם השנים ,ביוזמתה של פרנסין ,התרחב הפרויקט לתחומים נוספים:
איפור ,טיפוח השיער ,שימוש בפאות ,טיפול קוסמטי למתבגרים,
גברים ,וגם לאימהות לילדים חולים .בזכות פועלה וחזונה ,אלפי
חולי סרטן בכל שנה נהנים מפינוק מבורך והפוגה נעימה ,בתוך
שגרת הטיפולים המתישה .הפרויקט פועל כיום בכ 40-מרכזים

רפואיים ברחבי ישראל ,בסניפים
של האגודה למלחמה בסרטן
ובמרכזים קהילתיים ,כאשר
כל הפעילות במסגרת האגודה
ללא תשלום.
פרנסין הקפידה להגיע מדי שבוע,
במסירות ובהתמדה ,בהתנדבות
מלאה ,לאחד המרכזים הפזורים
בארץ .תמיד נשארה חדורת
מוטיבציה וגייסה את היצירתיות
והמעוף שלה לעשייה מתמדת.
לפני מספר שנים חזרה מחלת
הסרטן ,ופרנסין יצאה להתמודדות נוספת .למרות התקופה הקשה
והטיפולים ,היא המשיכה ללא לאות לפתח את הפרויקט ,ליזום,
לגייס ,להתעניין ולקדם .תמיד הסתכלה קדימה ,על הסדנה הבאה,
על המאפרת הבאה שתגייס לשירות.
"אני אומרת תודה לאל על מה שיש לי ,ותודה לאל שאפשר לעזור
לאחרים" ,ענתה פרנסין במסגרת ראיון איתה לאחר זכייתה ב"מגן
שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים" ב.2014-
נזכור אותה כך תמיד .יהי זכרה ברוך.
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פריסת תקציב המאבק בסרטן
לשנת ( 2017באלפי שקלים)
שירותים רפואיים וסוציאליים
3,832
רישום ומעקב
1,138
מחקר ופרוטוקולים קליניים
3,870

2.3%
7.8%

7.7%

ארגון מנהל וסניפים
4,727

9.5%

2.4%
1.7%

בינוי וציוד
1,171

הדרכה מקצועית
855
28.5%

40.1%
הסברה ,הדרכה לציבור
וגילוי מוקדם
14,170

שיקום ורווחה
(כולל הוספיס והוסטל)
19,905

שימושים

6

פרוט באלפי ש"ח פרוט באחוזים

שירותים רפואיים וסוציאליים

3,832

7.7%

רישום ומעקב

1,138

2.3%

מחקר ופרוטוקולים קליניים

3,870

7.8%

שיקום ורווחה (כולל הוספיס והוסטל)

19,905

40.1%

הסברה והדרכה לציבור וגילוי מוקדם

14,170

28.5%

הדרכה מקצועית

855

1.7%

בינוי וציוד

1,171

2.4%

ארגון מנהל וסניפים

4,727

9.5%

סך הכל שימושים

49,666

100%
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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
הבאים :המרכז הרפואי לגליל בנהריה ,המרכז הרפואי
וולפסון בחולון ,הקריה הרפואית לבריאות האדם
רמב"ם בחיפה ,הוספיס גליל עליון ,שירותי בריאות
כללית ,המרכז הרפואי הלל יפה בחדרה והמרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.
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 העמק בעפולה ,הקריה הרפואית

רמב"ם בחיפה ,המרכז הרפואי הלל יפה בחדרה,
המרכז הרפואי וולפסון בחולון ,המרכז הרפואי הדסה
עין כרם בירושלים ,המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע
והמרכז הרפואי פדה פוריה בטבריה.
האגודה ממשיכה גם במימון תקנים לפסיכולוגים
במכונים האונקולוגיים במרכזים הבאים :המרכז
הרפואי העמק בעפולה ,הקריה הרפואית לבריאות
האדם רמב"ם בחיפה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
בצריפין ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר,
המרכז הרפואי הלל יפה בחדרה והמרכז הרפואי
פדה פוריה בטבריה.
שירות דיאטניות – שירות הדיאטניות ממשיך לפעול
בסיוע האגודה ,במרכז הרפואי ברזילי באשקלון.
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 בירושלים.
בנק הדם הטבורי הציבורי הארצי – הוקם בשיתוף
שירותי הדם של מגן דוד אדום ,יחד עם המרכז
הרפואי 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 על ידי האגודה ומופעל כיום בסיוע תרומה
נכבדה מצוואתה של גרטרוד לנדי ז"ל ,שהושגה
באמצעות אגודת הידידים של האגודה בלונדון,
בראשות ורד אהרון.
האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה גם לתמוך
בתכניות המשלבות טיפול רפואי פליאטיבי וטיפול
סיעודי ופסיכו-חברתי ,הניתנים בהוספיסים ובשירותי
הוספיס-בית ברחבי הארץ ,ונועדו להעניק טיפול
תומך בחולי סרטן בשלבי מחלה מתקדמים .התכניות
מופעלות גם במרכזים רפואיים ובמרפאות קהילתיות
ברחבי הארץ ,בסיוע האגודה.

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה בפיתוח
ובקידום תכניות 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:
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•

שיקום קוגנטיבי לילדים ונוער שסיימו טיפול
בלויקמיה  -במרכז הרפואי הדסה עין כרם.

•

תכנית לליווי מטופלים ע"י סטודנטים לרפואה -
במרכז הרפואי הדסה עין כרם.

•

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

•

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

•

'כוחה של יצירה' – בבית אידי מעגן בבאר שבע.

•

פלדנקרייז לשיפור התנועה והיציבה  -בבית אידי
מעגן בבאר שבע.

•

רק לעצמי לספר ידעתי  -לכתוב לעצמי ,לכתוב
לנשמה  -בבית אידי מעגן בבאר שבע.

•

שיפור מיומנות הזיכרון באמצעות משחקי
חשיבה  -בבית אידי מעגן בבאר שבע.

•

סבים ,נכדים ומה שביניהם  -בבית אידי מעגן
בבאר שבע.

•

עו"ס במחלקה לאף אוזן גרון  -מתן מידע והתערבות
רגשית למטופלים המאושפזים במחלקה על רקע
סרטני – במרכז הרפואי מאיר.

•

רצף טיפולי פליאטיבי-אינטגרטיבי מהמכון
האונקולוגי (לין) למטופלים המופנים להוספיס
בית במסגרת השירות האונקולוגי (לין) והוספיס
בית (במרחב חיפה והגליל המערבי) – במרכז
הרפואי לין.

•

הפעלת קבוצת תמיכה לבני משפחה של חולים –
במרכז הרפואי לגליל.
עו"ס למרפאה האונקוגנטית במכון הגנטי  -במרכז
הרפואי לגליל.

•

המשך פעילות וביסוס המערך הרב מקצועי
לטיפול בחולה בסוף החיים – במרכז הרפואי
יצחק שמיר.

•

שילוב טיפול בדיקור סיני למטופלים המקבלים
שטיפות של שלפוחית השתן ב BCG-או בשיטת
סינגרו – במרכז הרפואי בני ציון.

•

עו"ס למחלקה האונקולוגית במרפאה האונקולוגית
אשפוז יום  -במרכז הרפואי בני ציון.

•

•

פסיכולוג במרפאת צעירים באונקולוגיה  -במרכז
דוידוף לחקר הסרטן ,מרכז רפואי רבין-בילינסון.

•

אחיות אונקולוגיות בסניפים  -במכבי שירותי
בריאות.

•

ליווי ותמיכה למשפחות ששכלו ילד למחלת הסרטן
בשנה הראשונה – במרכז הרפואי הדסה עין כרם.

•

•

הערכה גריאטרית לחולים המקבלים טיפול כימי
ו/או קרינתי במכון שרת לאונקולוגיה  -במרכז
הרפואי הדסה עין כרם.

התערבות פרטנית וקבוצתית לנשאיות  BRCAובני
משפחותיהן ,במחלקה לבריאות השד  -במרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.

•

פסיכולוג למרפאת מחלימים  -במרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי.

האגודה למלחמה בסרטן

•

הרחבת פרויקט מרפאת מחלימים המחלקה
האונקולוגית – בקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.

•

הקמת שירות אונקו-גנטי במחלקה להמטו
אונקולוגית ילדים – בקריה הרפואית לבריאות
האדם רמב"ם.

•

טיפול גוף ונפש באמצעות פסיכומוטוריקה
וטכניקות הרפיה – בקריה הרפואית לבריאות
האדם רמב"ם.

•

טיפול פסיכולוגי קבוצתי לחולים אונקולוגים
והמטולוגים דוברי רוסית במערך האונקולוגי –
בקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.

•

תכנית התערבות עם ילדות ונערות לקראת תהליך
שימור הפוריות במערך ההמטו-אונקולוגיה
ילדים – בקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.

•

זיהוי צרכים והתערבות בתחום המיניות בקרב
חולים עם גידולי שד ,מערכת העיכול ומערכת
השתן ושימור פוריות במערך האונקולוגי – בקריה
הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.

•

תכנית התערבות עם הילד המקבל קרינה במערך
ההמטו-אונקולוגיה ילדים – בקריה הרפואית
לבריאות האדם רמב"ם.

דין וחשבון
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•

טיפול בחדר סנוזלן לילדים חולי סרטן במערך
ההמטו-אונקולוגיה ילדים – בקריה הרפואית
לבריאות האדם רמב"ם.

•

פסיכותרפיה קבוצתית לסבים וסבתות שכולים –
במרכז הרפואי שניידר.

•

התערבות בשעת משבר לבני משפחות המטופלים –
במרכז הרפואי ע"ש שיבא.

•

התערבות תזונתית בחולי סרטן ראש-צוואר במכון
לרדיותרפיה אונקולוגית  -במרכז הרפואי ע"ש
שיבא.

•

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

•

אחות מתאמת שד במכון מור ,מחוז דן פתח
תקוה ,מרכז רפואי רבין במרכז רפואי בילינסון
והשרון – בשירותי בריאות כללית מחוז דן פ"ת.

•

מודל מרפאת שיתוף ,אחות מתאמת שד בקהילה,
היחידה לטיפולי בית – בשירותי בריאות כללית
מחוז ת"א-יפו.

•

אחות מתאמת שד בקהילה  -במרפאה מייעצת
באשקלון ,שירותי בריאות כללית מחוז דרום.
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שירותים אונקולוגיים במוסדות
רפואיים ובקהילה בתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה זה שנים רבות בשדרוג מערך הטיפול האונקולוגי ,לשיפור השירות
לחולי הסרטן ולבני משפחותיהם – באמצעות מימון פרויקטים ותקנים של אנשי מקצוע (אחיות ,עובדות
סוציאליות ,דיאטניות ועוד) .בזכות סיוע זה הוקמה תשתית מכובדת וחשובה של שירותים פסיכו-סוציאליים
ושירותי סיעוד ייעודיים בתחום המערך האונקולוגי .כיום ניתנים תקנים רק לשירותים חדשים שהוקמו
לאחרונה .השנה תומכת האגודה במימון תקנים במרכזים הרפואיים ובקהילה ,כמפורט להלן:
•
•
•

•
•

•

•

•
•
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הוספיס גליל עליון :אחות אחראית.
המרכז הרפואי רבקה זיו ,צפת :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי ,עובד סוציאלי במכון הקרינה החדש.
המרכז הרפואי לגליל ,נהריה :אחות מתאמת טיפול
תומך במכון האונקולוגי ובמחלקת אשפוז אונקולוגי;
עובדת סוציאלית מתאמת שד ופקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי פדה פוריה ,טבריה :פסיכו-אונקולוג
לחולים אונקולוגיים; פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
הקריה הרפואית לבריאות האדם 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
לעבודה עם חולים דוברי רוסית ,המשפחה והצוות הרפואי
למכון ההמטולוגי.
המרכז הרפואי הלל יפה ,חדרה :פסיכולוג ועובדת
סוציאלית לטיפול בחולים ובני משפחותיהם באשפוז יום
אונקולוגי ,פסיכולוג למטופלות המחלקה הגינקו-אונקולוגית;
פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי ,פסיכולוג במכון
ההמטולוגי ,אחות מתאמת שד ביחידה האונקולוגית.
המרכז הרפואי מאיר ,כפר סבא :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי :פקידת
רישום ומעקב במכון האונקולוגי ,עובדת סוציאלית
לשירות הפליאטיבי.

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

המרכז הרפואי וולפסון ,חולון :אחות מתאמת שד
למחלקות דימות ,כירורגיה ,ואונקולוגיה; 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 יצחק שמיר ,באר יעקב :ייעוץ מיני
פסיכולוגי במכון האונקולוגי; פקידת רישום ומעקב
במחלקה האונקולוגית.
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר :פקידת
רישום ומעקב במכון האונקולוגי ,פסיכולוג במחלקת
המטואונקולוגיה ילדים ,אחות טיפול תומך אונקולוגי
במרכז הסרטן
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 :מתאמת מחקר
קונסורציום  BRCAבמרכז לייעוץ ואבחון גנטי; פקידת
רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי סורוקה ,באר שבע :עובדת סוציאלית
לשירות סוציאלי לחולים קשישים דוברי רוסית ,פקידת
רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
בית אידי-מעגן ,באר שבע :עובדת סוציאלית.
שירותי בריאות כללית :עובדת סוציאלית במכון השד
בטבריה.

האגודה למלחמה בסרטן
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הסברה וקידום בריאות
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים
רבים בתחומי ההסברה וקידום הבריאות ,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
ללא תשלום במאות אלפי עותקים בשנה בעברית,
בערבית וברוסית ,וכן הפקת מסעות הסברה .לצורך
כך נעשה שימוש מושכל באמצעי התקשורת ,תוך
התמקדות והתאמת מסרים למגזרים מיוחדים
באוכלוסייה ובאזורי פריפריה גיאוגרפית ותרבותית,
וארגון אירועים כמו ימי עיון ,סדנאות הדרכה ,והרצאות
מקצועיות.

פרסומים חדשים

אלפי פעילויות הסברה מגוונות מועברות במסגרות
שונות ,בהן בתי ספר ,גני ילדים ,קייטנות קיץ ,מתנ"סים,
מקומות עבודה ,קופות חולים ,בסיסי צה"ל ,סניפי
האגודה למלחמה בסרטן ועוד.
את מחלקת ההסברה וקידום הבריאות מנהלת
רבקה זלצר-פרייליך ,המשמשת גם בתפקיד דוברת
האגודה למלחמה בסרטן.
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה 'טלמידע'® ,מוקד
טלפוני 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 גם מרכז מידע המאויש במידעניות
האמונות על ספרות מקצועית עכשווית ומקושרות
למאגרי מידע עדכניים בארץ ובעולם (מידע נוסף על
פעילות האגודה בתחום זה בהמשך הפרק).
כל הפעילויות והשירותים מוצעים
ללא תשלום – לציבור הרחב ,לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם.

יום המודעות לסרטן הערמונית
ב 15-בספטמבר ,במסגרת יום המודעות לסרטן
הערמונית ,האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף
משרד הבריאות פרסמו את הנתונים המעודכנים
ביותר של סרטן הערמונית.
האגודה מפיצה חוברות מידע לציבור הרחב:
בלוטת הערמונית – מתי להיבדק ,כמו גם מידע
לחולים ובני משפחותיהם ויום עיון מיוחד לחולים,
שהוקדש לנושא.
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הסיכוי שבסיכון  -חוברת
בעברית ,ערבית ורוסית.
באדיבות תוכנית 'הסיכוי
שבסיכון' וקרן .NCF

חודש המודעות לסרטן השד

פרסומים מחודשים

מעל  20שנה שהאגודה מציינת את אוקטובר
כחודש המודעות לסרטן השד בישראל

חכמים בשמש כיצד?
חוברת  -עברית ,ערבית,
רוסית ,צרפתית .על נזקי
השמש וכיצד להימנע מהם.

חודש המודעות  2016נפתח בהודעה לעיתונות עם
נתונים חדשים מהארץ ומהעולם על סרטן השד,
אותם הציגה פרופ' ליטל קינן בוקר ,סגנית מנהלת
המרכז הלאומי לבקרת מחלות של משרד הבריאות
ויו"ר הועדה לגילוי מוקדם באגודה למלחמה בסרטן.
ע"פ הנתונים ,העשייה הרבה נושאת פרי ,כאשר
בשנים האחרונות ,חלה עלייה בנשים המאובחנות
בשלב המוקדם  -כ 70%-מכלל החולות החדשות,
מאובחנות בשלב זה ,המאפשר סיכויי ריפוי גבוהים
(למידע נוסף ראו פרק 'גילוי מוקדם').

הרצאות קידום בריאות 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 .בשנים  2016ו 2017-התקיימו הרצאות
בכל רחבי הארץ על ידי אחיות מתאמות הטיפול
בסרטן השד ,תחום התמחות אותו יזמה ומימנה
האגודה למלחמה בסרטן :פנינה גבאי ,דיאנה מושייב,
ליאלי אבו-אלהיג'א ,בתיה חיים ,מירה פקר,
עינת ברייננברג ,אפרת לוין וחנה זוהר .ההרצאות
הועברו במרפאות ובמרכזים רפואיים ,במרכזים
קהילתיים ,בארגונים ובחברות ,חלקם בליווי של סיפור
אישי של מתנדבות 'יד להחלמה'®.

מי גאון של אימא בשמש
עלון בעברית ובערבית המיועד
להורים ומציג מידע בנושא
מניעת נזקי שמש לילדים.

ההרצאות בנושא קידום בריאות באגודה מאורגנות
ע"י ד"ר אביטל פאטו בן ארי ,מקדמת הבריאות
של האגודה למלחמה בסרטן (מידע נוסף בהמשך
הפרק).

אחי אחותי – חכם בשמש
זה הכי .עלון בעברית עם מידע
לצעירים ולבני נוער בנושא מניעת
נזקי שמש.
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האגודה למלחמה בסרטן השיקה קמפיין
חדש בשם 'אבא' :גם גברים יכולים
להיות נשאים של מוטציה בגן המהווה גורם
סיכון לסרטן השד והשחלות
האגודה למלחמה בסרטן השיקה קמפיין חדש לקהל
יעד של גברים בישראל שהם אבות לילדים ובעלי
היסטוריה משפחתית של סרטן השד והשחלה .הקמפיין
שעלה תחת הסיסמה 'אבא' ,הופק בהתנדבות על
ידי משרד הפרסום גיתם .BBDO
מטרת הקמפיין היא להעלות את המודעות לכך שלא
רק נשים אלא גם גברים יכולים להיות נשאים של הגן
הגורם לסרטן השד והשחלות וכי ההורשה של הסיכון
לחלות בסרטן אינה תלויה במין ההורה המוריש.
קמפיין זה הנו חלק מתוכנית נרחבת הנקראת
הסיכוי שבסיכון ,העוסק בחשיבות האבחון הגנטי,
כדי שנשאי מוטציה יוכלו לנקוט בצעדים שיפחיתו
את הסיכון של בנות משפחתן לחלות.
התוכנית הוקמה על ידי האגודה למלחמה בסרטן בסיוע
 NCFביסודה של רוזה דמביצר ,ובשיתוף הקונסורציום
הישראלי לאבחון גנטי של סרטן השד ושחלה הפועל
בחסות האגודה למלחמה בסרטן (למידע נוסף על
הקונסורציום ראו פרק 'רישום ומעקב').

האגודה למלחמה בסרטן

להאיר בורוד 2016

מדי חודש אוקטובר מוארים באור ורוד למעלה מ200-
בניינים ברחבי העולם ביוזמת קבוצת החברות
אסתי לאודר וביניהם מגדל אייפל בצרפת ,בניין
טאיפיי  101בטאיוואן ומגדל טוקיו ביפן.
בישראל ,בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,הוארו
עד היום מגדלי עזריאלי ,שדרות רוטשילד בתל אביב,
גשר המיתרים בירושלים ,מגדל דוד בירושלים ,מגדל
שלום בתל אביב ועוד.
בשנת  2016הואר באור ורוד היכל התרבות.

דין וחשבון
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לקמפיין המודעות ,אשר צולם ע"י הצלמת תמר קרוון,
התגייסו ידוענים רבים לקמפיין הדיגיטלי שליווה את
הפרויקט ,בהם :ליא קניג ,גילה אלמגור ,אושרי כהן,
אורנה בנאי ,ליאור רז ,רון שחר ,מגי אזרזר ,טיטי איינאו,
אנה ארונוב ,שביט ויזל ,מירב מילר ,מיכל ינאי,
לירז צ'רכי ,לוסי אהריש ,קסניה טרנטול ,שיר אלמליח,
ליאור נרקיס,אלמה דישי ,טלי אורן ועוד.
זהו חלק מקמפיין עולמי של קבוצת החברות
אסתי לאודר .הקמפיין נוצר לפני  22שנה ע"י
אוולין ה .לאודר המנוחה ,שהייתה שותפה גם ליצירת
®
הסרט הוורוד והקמת הקרן לחקר סרטן השד
( .)BCRFהקמפיין פועל כיום ביותר מ 70-מדינות וגייס
עד כה למעלה מ 50-מיליון דולר לתמיכה במחקר,
חינוך ושירותים רפואיים ברחבי העולם.

פרסומים מחודשים

מסנני קרינה -
עלון בעברית עם מידע על
שימוש נכון במסנני קרינה.
באדיבות סופר פארם.

צילום :לנס הפקות

האגודה למלחמה בסרטן וקבוצת החברות
אסתי לאודר יצאו בקמפיין ''PLANT A NOTE
בשיתוף רשת ZER4U

השנה חברו האגודה למלחמה בסרטן וקבוצת החברות
אסתי לאודר ,לרשת חנויות הפרחים  ,ZER4Uעם
מוצר מכירה ייחודי להעלאת המודעות לסרטן השד.
מדובר בפקעת של פרח האמריליס ,פרח רב שנתי בעל
עלי כותרת ורודים ,הנמצא בתרדמת לאורך כל הקיץ
ופורח כל שנה לקראת הסתיו ,סמוך לחודש המודעות
העולמי לסרטן השד .הפריחה הורודה ,דווקא בחודש
אוקטובר ,סייעה להזכיר לנשים ולגברים ללכת ולהיבדק
בבדיקה הפשוטה והמוקדמת לגילוי סרטן השד.
פקעת הפרח נמכרה בעלות של  ₪ 20בכל סניפי
רשת  ZER4Uברחבי הארץ וכן באתר הרשת שכתובתו:
.www.zer4u.co.il

את החן יש לאבחן –
עלון בעברית ,ערבית ,רוסית וצרפתית
המסביר כיצד לעשות בדיקה עצמית
של השומות שעל הגוף כדי להעלות
את סיכויי הריפוי מסרטן העור.

רשת  ZER4Uנשאה בעלות המשלוחים בעת הזמנת
המוצר ,כך ש 100%-מההכנסות ממכירת המוצר
הועברו כתרומה לפעילות האגודה למלחמה בסרטן.
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מסע אופנועים להגברת המודעות לגילוי מוקדם
של סרטן השד

פרסומים מחודשים

זכויות ושירותים לחולים ומחלימים –
חוברת בעברית ,ערבית ורוסית
הכוללת מידע בנושא זכויותיהם של
חולים ומחלימים מסרטן והשירותים
העומדים לרשותם.
באדיבות רוש.

מסע של נשים חולות ומחלימות מסרטן השד על
אופנועים ,נערך ביוזמת חברות קבוצת הפייסבוק
'גמאני – גם אני חליתי בסרטן השד' ,מועדון רוכבי
הארלי דיווידסון בישראל והאגודה למלחמה בסרטן.
המסע נערך לרגל חודש המודעות הבינלאומי לסרטן
השד ,ויצא לפועל באדיבות אלבר מוטו יבואנית הארלי
בישראל וחברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ
במסגרת פרויקט 'רוש מושיטה יד' .במסע השתתפו
למעלה מ 100-גברים רוכבי הארלי דיווידסון ,אשר
הרכיבו כ 100-נשים שחלו והחלימו מסרטן השד
כשהן לבושות בחולצות ורודות במטרה להגביר את
המודעות לגילוי מוקדם של המחלה.

כולי תקווה שגם המטרה הרשמית תושג והקמפיין
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן יעודד עוד נשים
ללכת להיבדק".

השד לא נורא (כל כך) ,מחזה חדש בצוותא
מאת אביבה רוזן שהתמודדה עם סרטן השד

השד לא נורא (כל כך) ,הוא מחזה חדש מאת
אביבה רוזן שהתמודדה בעצמה עם סרטן השד,
ועלה בברכת האגודה למלחמה בסרטן ובסיוע חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ במסגרת פרויקט
'רוש מושיטה יד' .במחזה משתתפות נועה מימן,
®
ציפור אייזן ליאור ,רונית זיו ,מתנדבת 'יד להחלמה'
שהתמודדה עם סרטן השד ורענן פז.

'אם הייתי ממתינה ,לא הייתי בתמונה' –
קמפיין חברתי להעלאת מודעות לגילוי מוקדם
של סרטן השד

כל מה שרצית לדעת על הסרטן
ולא העזת לשאול -
חוברת בעברית וערבית עם מידע
כללי על מחלות הסרטן.
באדיבות .MSD

קמפיין חברתי בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן,
שבו הצלמת מיכל בנדק ,שהחלימה מסרטן השד,
צילמה כ 40-נשים בעירום חלקי .מטרת הקמפיין
היא להזכיר לנשים כי גילוי מוקדם מציל חיים .לדברי
בנדק" :זה היה סשן צילומים עוצמתי ושמח מאוד.
אמנם המטרה הרשמית הייתה הגברת המודעות
לסרטן השד ,אבל הייתה לי מטרה לא פחות חשובה
והיא לחבר נשים לגופן החדש על ידי התמודדות
עם צילום חושפני .לאור התגובות של המצולמות
אני מרגישה שהמטרה ה'משנית' הושגה ,וכעת,
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המחזה מגולל את סיפורם של שלוש נשים שיוצאות
לטיול 'פנויים-פנויות' ובמהלכו הן מתקרבות אחת לשנייה
ומגלות ששלושתן נלחמות באויב משותף  -סרטן השד.
יחד עם כל השוני ,הן לומדות להכיר את עצמן טוב יותר
דרך חברותיהן ,ומקבלות החלטות שונות לגבי חייהן.

האגודה למלחמה בסרטן

מגזין ביו

לרגל חודש המודעות למחלת סרטן השד ,הופק
מוסף ביו מיוחד שצורף לכלל קוראי עיתון הארץ ,ובו
פורסמו כתבות על פעילות האגודה בתחומים השונים,
חידושים בתחום חקר הסרטן ,סיפורי התמודדות עם
המחלה ועוד תכנים בנושא.

מחקרים חדשים בתחום סרטן השד

•

הנקה ולידה מפחיתות תמותה בקרב נשים עם
סרטן שד  -חוקרים מאוניברסיטאות שונות בנורבגיה
ושבדיה ביקשו לבדוק את הקשר בין הנקה לבין
הארכת חיים בקרב נשים שחלו בסרטן השד.
מתוצאות המחקר ניתן להסיק כי נשים שאובחנו
כחולות בסרטן השד היו בעלות סיכויי הישרדות

דין וחשבון
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טובים יותר ,אם היו בהריון ואם הניקו מעל חצי שנה.
המחקר פורסם במגזין Breastfeeding Medicine
במהדורת יוני  2016ותורגם על ידי מרכז המידע
של האגודה.
•

השמנת יתר וצריכת אלכוהול משנים את הקשר
בין ויטמין  Dלסיכון לחלות בסרטן שד  -במחקר
שנערך בצרפת בין השנים  ,2007-1994ביקשו
החוקרים לבדוק האם לצריכת אלכוהול ולהשמנת
יתר יש השפעה מעכבת על פעולתו של ויטמין
 Dבהקטנת הסיכון לחלות בסרטן השד .ממצאי
המחקר קבעו כי עודף משקל מקטין את ההשפעה
המעכבת של ויטמין  Dעל הסיכון לחלות בסרטן
השד ,ובנוסף נמצא כי גם לצריכת אלכוהול גבוהה
הייתה השפעה דומה.

פרסומים מחודשים

מניעה ואבחון מוקדם של סרטן
המעי הגס  -עלון בעברית ,רוסית
וערבית המפרט את גורמי הסיכון,
התסמינים וההנחיות לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס.

יום הסרטן הבינלאומי
של ארגון הסרטן הבינלאומי ((UICC
יום הסרטן הבינלאומי של ארגון הסרטן הבינלאומי
) (UICCמצוין מדי שנה ברחבי העולם בתאריך ה4-
בפברואר ,במטרה לאחד את העולם סביב העלאת
המודעות למחלות הסרטן ,בדרך חיובית ומעוררת
השראה .ביום זה מונגשים המסרים במטרה להניע
אנשים לפעולה כחלק מחברה או כפרטים ,על מנת
להפחית את נטל תחלואת הסרטן בעולם.

באורח החיים :פעילות גופנית ,הימנעות מעישון,
מהשמנה ואימוץ אורח חיים בריא.
לדעת יותר על סרטן המעי הגס
והחלחולת  -חוברת בעברית
וערבית המכילה מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי ההתמודדות.
באדיבות .MERCK

בישראל מצוין המועד על ידי האגודה למלחמה בסרטן.
המסרים הופצו במגוון דרכים:

קמפיין חדש" :יש כדורים למניעת סרטן?"

לרגל יום הסרטן הבינלאומי ,האגודה למלחמה בסרטן
יצאה בקמפיין שפורסם בעיתונות הכתובה ובמדיה
הדיגיטלית .המודעה ,שהופקה בהתנדבות על ידי
משרד הפרסום גיתם  ,BBDOמתחילה בשאלה:
.
"יש כדורים למניעת
סרטן?" .והתשובה בתמונה:
כדורי משחק (כדורגל ,כדורסל וכדומה) הם 'הכדורים'
שיסייעו להפחית את הסיכון לתחלואה ותמותה מסרטן.
על פי המחקרים העדכניים ביותר ,יותר משליש
ממחלות הסרטן ניתנות למניעה באמצעות שינויים

לדעת יותר על סרטן הקיבה -
חוברת בעברית המכילה מידע
על המחלה ,הטיפולים ודרכי
ההתמודדות .באדיבות רוש.
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פרסומים מחודשים

טיפול בקרינה באזור הבטן
והאגן  -חוברת בעברית
המכילה מידע על הטיפול
ותופעות הלוואי.

מסיבת עיתונאים

במסיבת העיתונאים משותפת של
האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות לרגל יום
הסרטן הבינלאומי ,הוצגו נתונים חדשים על שיעורי
התחלואה והתמותה ממחלות הסרטן .ירידה מרשימה
נרשמה בשיעורי התמותה מהמחלה :ביהודים (גברים
ונשים) חלה מאז  1995מגמת ירידה מובהקת בתמותה
מסרטן  .בחברה הערבית המגמה מעורבת ,כאשר
בקרב הגברים באוכלוסייה הערבית נרשמה מגמה של
יציבות מאז  ,1994ככל הנראה בשל שיעורי העישון
הגבוהים ,המובילים לשיעורי תמותה גבוהים מסרטן
הריאה .בנשים בחברה הערבית חלה ירידה מובהקת
של  10%בתמותה מאז  ,1990בין השאר ,בזכות
ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן,
המגיעה לאזורי מגוריהן.
דוח מיוחד בעריכת פרופ' ליטל קינן-בוקר ,סגנית
מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות ,ויו"ר
הועדה לגילוי מוקדם של האגודה למלחמה בסרטן,
בחן את נתוני התחלואה והתמותה מסרטן ,ביחס
למדד הפריפריאלי בישראל (מדד של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה) .הדוח בחן האם מרחק
גיאוגרפי וחברתי משפיע על הסיכון לחלות בסרטן
ועל סיכויי ההחלמה.

טיפול בקרינה באזור הראש (מוח) -
חוברת בעברית המכילה מידע על
הטיפול ותופעות הלוואי.

מנתוני הדוח עולה כי גברים באזורים הפריפריאליים
היו בסיכון גבוה ב 8%-לחלות בכל סוגי הסרטן ,ביחס
לסיכון הצפוי באוכלוסייה הכללית .באזורים המרכזיים
היו שיעורי התחלואה נמוכים ב 3%-מהצפוי .בקרב
נשים היה הפער נמוך יותר ,אך קיים :באזורים

טיפול בקרינה באזור הראש
והצוואר  -חוברת בעברית
המכילה מידע על הטיפול
ותופעות הלוואי.
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הפריפריאליים היה הסיכון גבוה ב 1-3%-מהצפוי
באוכלוסייה הכללית ,לעומת האזורים המרכזיים,
שם היה הסיכון נמוך ב 2-3%-מהצפוי באוכלוסייה
הכללית.
במסגרת מסיבת העיתונאים ,הוצג גם פרויקט 'צעדים
לאיכות חיים'® של האגודה למלחמה בסרטן .פרויקט
זה הפועל בכל המרכזים האונקולוגיים ברחבי הארץ,
חושף את חולי הסרטן ליתרונות הבריאותיים הגלומים
בפעילות הגופנית ,ומעודדם לשלב פעילות מתוכננת
ומובנית בשגרת חייהם .הוכח כי פעילות גופנית של
חולים מפחיתה את תחושת התשישות שלהם ,ומפחיתה
את הסיכון לחזרת המחלה .פרופ' נעמה קונסטנטיני,
מנהלת המרכז לרפואת ספורט במרכז הרפואי שערי
צדק משמשת כיועצת לפרויקט.

הרצאות קידום בריאות בנושא אורח חיים בריא
בארגונים ובחברות

במסגרת פעילות האגודה להעלאת המודעות לאורח
חיים בריא ,מרצים מטעם האגודה למלחמה בסרטן
הרצו בארגונים ובחברות שונות ,במטרה להעלות את
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 (מידע נוסף
בהמשך הפרק).

האגודה למלחמה בסרטן

דין וחשבון

2 0 1 7

חודש המודעות לסרטן המעי הגס
האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות
הכריזו במרץ  2017על פתיחת חודש המודעות
לסרטן המעי הגס והחלחולת

במסגרת חודש המודעות יצאה האגודה בקמפיין נרחב
בעיתונות הכתובה ,ברדיו ובמדיה הדיגיטלית ,להנעת
אנשים לביצוע בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן המעי
הגס' :הגעתם לגיל  ?50אבחון מוקדם יכול להציל חיים.
כדאי להיבדק' .בעקבות הקמפיין הנרחב ,הציבור נחשף
והתעניין במניעה ובגילוי המוקדם של המחלה :לעמוד
באתר האגודה בנושא גילוי מוקדם של סרטן המעי הגס
נכנסו פי  3.5גולשים ביחס לחודש שקדם לו .לעמוד
בנושא סרטן המעי הגס באתר האגודה נכנסו במרץ
בלבד כ 6,600-גולשים .לקמפיין הפייסבוק נרשמו
 9,000,000חשיפות .כמו כן ,בתקופת הקמפיין עלה
מספר הפונים ל'טלמידע'® ולמרכז המידע בנושא סרטן
המעי הגס וגילויו המוקדם בכ 15%-ועמד על כ900-
פניות ,מתוכן כ 100-בנושא סרטן המעי הגס בלבד.
במקביל לקמפיין פרסמה האגודה הודעה לעיתונות לרגל
חודש המודעות ,עם עדכון נתוני התחלואה והתמותה

מהמחלה (למידע נוסף ראו
פרק 'גילוי מוקדם').
מנתוני תוכנית המדדים
הלאומית עולה כי הודות
למאמצי ההסברה והעלאת
המודעות לביצוע בדיקות
הסקר ,כ 60%-מהישראלים
באוכלוסיית היעד ,ביצעו
בדיקה לגילוי מוקדם של
סרטן המעי הגס בשנה
האחרונה .חל שיפור בשיעורי
הריפוי ,וירידה בשיעורי
התמותה.

המאבק בעישון
'היום הבינלאומי ללא עישון' 2017

'היום הבינלאומי ללא עישון' מצוין ברחבי העולם
ב 31.5-במטרה להעלות על סדר היום העולמי את
המאבק בטבק ,את היקף נזקיו ולשלב כוחות למען
עתידנו .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
והממכר ,ומקיימת מגוון פעילויות הסברה כדי להניע
צעירים ומבוגרים כאחד לעמוד על זכותם לאוויר נקי
ולחיים בריאים .השנה מיקד ארגון הבריאות העולמי
את המאבק בטבק לנושא האיום על פיתוח בר קיימא.

פרסומים מחודשים

האגודה למלחמה בסרטן בקמפיין ראשון
באפליקציית 'מיוזיקלי' ,עם כוכבי ערוץ הילדים:
'מעשנים  -לי זה לא מתאים'

מחקרים הוכיחו כי קמפיינים תקשורתיים המוניים
יכולים להשפיע על נורמות חברתיות נגד השימוש
בטבק ולהפחית את שיעורי העישון .במטרה למנוע
התחלת עישון בקרב בני נוער ,וכדי לחזק את הנורמה
שלעשן זה לא  ,inחברה האגודה למלחמה בסרטן
עם כוכבי ערוץ הילדים ועם מובילים ברשת ,לקמפיין
באפליקציית 'מיוזיקלי' הפופולרית בקרב ילדים ונוער.
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את לא לבד –
עלון בעברית ,ערבית ורוסית
המכיל מידע על מתנדבות
פרויקט 'יד להחלמה'® של
האגודה למלחמה בסרטן.

השיר 'מעשנים  -לי זה לא מתאים' ,של האגודה
וערוץ הילדים ,שכבר צבר למעלה ממיליון צפיות
ברשת ,זכה לחידוש משודרג עם כוכבי ערוץ הילדים:
אלין כהן ,בן קיפריס ,לירון רביבו ,עודד פז ,עמר חזן
וקים אזולאי .בקליפ שרו הכוכבים יחד עם כל ילדי
ישראל' :לעשן  -זה פשוט לא מתאים!'

פרסומים מחודשים

לדעת יותר על
לוקמיה לימפובלסטית
חריפה ( - )ALLחוברת בעברית
המכילה מידע על המחלה,
הטיפולים ודרכי ההתמודדות.
באדיבות נוברטיס.

ילדים ובני הנוער הוזמנו להעלות קטע ליפסינג של
השיר באפליקציית מיוזקלי או לאתר הייעודי לקמפיין
שבערוץ הילדים ,והשתתפו בתחרות לבחירת הביצוע
המוצלח ביותר.
הקליפ זכה לחשיפה רחבה בטלוויזיה וברשתות
החברתיות עם כ 300,000-צפיות ביוטיוב בלבד
ולמעלה מ 1,700-ילדים העלו בעצמם סרטונים
שצילמו למיוזיקלי על רקע השיר וקיבלו במצטבר
מאות אלפי לייקים ,וזאת בתוך כשבועיים בלבד מאז
התחיל הקמפיין.

קמפיין הסברה

מסע ההסברה פורסם בשבוע בו צוין 'היום הבינלאומי
ללא עישון' ,באמצעי מדיה שונים ,כחלק מהמאבק
בטבק :טלוויזיה ,דיגיטל ,עיתונות (עברית ,רוסית,
וערבית) ורדיו .כמו כן ,על מנת להגיע לקהל היעד
של חיילים (שרבים מהם מתחילים לעשן במהלך
שירותם הצבאי) פרסמה האגודה כרזות המכוונות
לקהל יעד צעיר ,בכוורות שבעשרות מבסיסי צה"ל
(לשעבר שקמיות).

התחרות השנתית של בתי הספר בנושא
מניעת עישון ע"ש ד"ר מרקוס ז"ל

התחרות המסורתית למניעת עישון ע"ש ד"ר מרקוס ז"ל,
נערכת מדיי שנה בבית מטי ,בית האגודה בגבעתיים,
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,שפ"י  -שירות
פסיכולוגי של משרד החינוך ,משרד הבריאות והליגה
למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל .ד"ר מרקוס
ז"ל ,שימש כיו"ר הליגה למחלות ריאה ,פעל רבות
בתחום מניעת עישון וגמילה ,ויזם את הפעילות
והתחרות בבתי הספר.
לשלב הגמר בתחרות ,המהווה נקודת שיא לעשייה
בנושא מניעת עישון וכישורי חיים בעשרות בתי ספר
בישראל ,העפילו  6בתי ספר שהציגו פרויקטים בנושא
המאבק בעישון.

לדעת יותר על סרטן הכליה
חוברת בעברית המכילה מידע
על המחלה ,הטיפולים ודרכי
ההתמודדות .באדיבות פייזר.

האגודה למלחמה
בסרטן בפניה למנכ"ל רשת' :מעבר
האח הגדול ל'ר
שת'  -הזדמנות לתכנית ללא עישון'

בעקבות מעבר תכנית ה
ריאליטי הפופולרית לרשת ,פנתה
האגודה למנכ"ל זכיינית
השידור" :נצלו הזדמנות זו של עיצוב
מחדש של פורמט התוכנית
ותפעלו ליצירת פורמט של תוכנית
מצליחה ללא עישון ,ה
תנהגות המהווה פרסומת של ממש
להרגל הקטלני שגובה
מחיר חיי אדם כה גבוה בישראל".
מרשת ענו בתגובה כי הר
עיון הועבר למנכ"ל אנדמול ישראל
(מפיקי התכנית האחראים
על הפורמט) ולבמאי הראשי של
התכנית" .נשמח להיות
בקשר אחרי שנראה את התקדמות
ההפקה" ,נכתב במכתב התשובה.

אנו תקווה כי הנושא אכן
יוטמע בגרסת רשת לאח הגדול
ונמשיך לעקוב.
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בתי הספר הפגינו יצירתיות רבה ,והציגו את נושא
המאבק בעישון באמצעות הצגות ,קליפים ,עבודות,
מיזמים ומיצגים בנושא מניעת עישון.

האגודה למלחמה בסרטן

דין וחשבון

2 0 1 7

רחבה בנושאי נזקי העישון והדרכים להפסקת עישון.
בין הפעילויות שהתקיימו:

בסיום ההצגה ולאחר התייעצות ובחירת חבר השופטים,
הוחלט על זכייתם במקום ה 1-של בתי הספר
נווה במדבר מבאר שבע ,בקטגוריית בתי הספר
היסודיים ובית הספר אלשורוק מטמרה ,בקטגוריית
בתי הספר העל-יסודיים .בני משפחת מרקוס העניקו
לתלמידים ולצוות החינוכי את הפרס.

פעילות הסברה בבתי הספר

לאגודה למלחמה בסרטן פעילות שנתית ענפה בבתי
הספר בנושא מניעת עישון ואורח חיים בריא ,לאורך
כל ימות השנה .למעלה מ 1,000-הרצאות בתחום
ניתנות על-ידי מדריכים מקצועיים ,שעובדים עם
עשרות אלפי התלמידים ומנחים אותם להיות מובילי
דעה ,שישפיעו על הסביבה המקיפה אותם  -חברים
ומשפחה  -להימנע מעישון.

פעילות במסגרת קואליציית הארגונים
העוסקים במאבק בעישון

קואליציית הארגונים שעוסקים במאבק עישון החלה
לפעול בשנה שעברה ביוזמת רשת ערים בריאות של
מרכז השלטון המקומי והאגודה למלחמה בסרטן ,וחברים
בה משרד הבריאות ,ההסתדרות הרפואית ,משרד
החינוך ,קופות החולים ,המועצה הלאומית למניעת
עישון ,החברה הרפואית למניעה וגמילה מעישון,
מועצות מקומיות ועוד .השנה הפיצה הקואליציה
ערכת מסרים ועובדות בנושא 'טבק  -איום על עתידנו'.
הערכה ,כמו גם רולאפים ומדבקות ,הופצו לשימוש
בכל הרשויות המקומיות ,בתנועות נוער ,ארגונים
וחברות  -במטרה לקיים פעילות הסברתית וחינוכית

•

פעילות בבתי הספר  -החלפת מנגינת היציאה
להפסקות בבתי הספר לשיר 'מעשנים  -לי זה לא
מתאים' של האגודה למלחמה בסרטן .הפעילות
משותפת עם שפ"י ומשרד החינוך.

•

פעילות בערים  -סביב 'היום הבינלאומי ללא עישון'
התקיימו פעילויות ,הפנינג ,ודוכנים עירוניים בערים
אום אל פאחם ,באר שבע ,הרצליה ,כפר סבא,
מעלות תרשיחא ,רמלה ,רמת גן ,מבשרת ציון ,גן
יבנה ועוד.

•

פעילות בכנסת ישראל  -בתאריך  11.7צוין יום מיוחד
בכנסת :ישראל בריאה ללא עישון ,בתודה לשיתוף
פעולה עם ח"כ תמר זנדברג ,ח"כ יהודה גליק,
ח"כ יעל גרמן וח"כ דב חנין .היום כלל השתתפות
במליאה ובוועדות שונות ,תוך דגש על ההיבטים
הסביבתיים והחברתיים של נזקי הטבק :פערים
בריאותיים טביעת הרגל האקולוגית של הטבק,
נזקי העישון הפעיל והכפוי ,היבטים כלכליים של
העישון והמפגע הסביבתי שנוצר מבדלי סיגריות.

פרסומים מחודשים

פעילות גופנית -
חוברת בעברית המכילה
תרגילי פעילות גופנית לשמירה
על חיים בריאים.

האגודה למלחמה בסרטן

צעדים לאיכות חיים
קווים מנחים לפעילות גופנית לחולים ולמחלימים

קמפיין 'עישון גורם לאימפוטנציה'

האגודה למלחמה בסרטן העלתה קמפיין בעיתונות נגד
עישון המכוון לגברים והזהירה כי עישון פוגע בתפקוד
המיני ,גורם לאימפוטנציה ,פוגע בכושר הגופני,
גורם לסרטן הריאות ,סרטן שלפוחית השתן ומחלות
נוספות .הקמפיין ,תחת הסיסמה 'עישון גורם
לאימפוטנציה' ,הופק
בהתנדבות על ידי משרד
הפרסום גיתם BBDO
ועלה באמצעות מודעות
בעיתונים הארציים
בשפה הערבית ,הרוסית
והעברית.
הקמפיין עלה באדיבות
רוש פרמצבטיקה ישראל
בע"מ מובילת הפרויקט
'רוש מושיטה יד'.
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'צעדים לאיכות חיים'® -
חוברת בעברית המכילה מידע
והדרכה בנושא פעילות גופנית
לחולים ומחלימים מסרטן.

פרסומים מחודשים

האגודה למלחמה בסרטן חתמה והצטרפה לקואליציה בינלאומית מיוחדת
למלחמה בטבק דרך מיסוי  -אתר הקואליציה הושק ביום הסרטן הבינלאומי
בכינוס ארגון הסרטן הבינלאומי (ה )UICC-שנערך בנובמבר  ,2016נוצרה קואליציה של ארגוני סרטן
תחת השם  ,PREVENT20שנועדה להדגיש את חשיבות המיסוי על מוצרי טבק על מנת להפחית את
שיעור העישון ברמה הגלובלית ובכך להביא למניעת סרטן.
האמצעי הוא שכנוע ממשלות להפחית תמותה מסרטן על ידי העלאת מיסים ,לאחר שהוכח כי יותר
מ 20%-ממקרי המוות בעולם נובעים משימוש במוצרי טבק .מדובר במקרי מוות הניתנים למניעה.
לצורך כך נעשתה פניה לגיוס שותפים מרחבי העולם .האגודה למלחמה בסרטן הוזמנה להשתתף
במפגש ההקמה במהלך הכינוס .האגודה חתמה פורמלית על ההצטרפות לקואליציה ,שהעלתה
אתר מיוחד שהושק ביום הסרטן הבינלאומי .חברו להובלת היוזמה :מוסד הסרטן הלאומי האמריקאי
(ה ,)NCI-האגודה למלחמה בסרטן בנורבגיה והאגודה האמריקאית למלחמה בסרטן (.)ACS

התמודדות עם תשישות
ועייפות בעקבות טיפולים
במחלת הסרטן – חוברת
בעברית ,ערבית ורוסית המכילה
מידע בנושא דרכי התמודדות
עם תשישות ועייפות בקרב חולי
סרטן .באדיבות רוש.

האגודה למלחמה בסרטן פנתה לשר התחבורה ישראל כ"ץ בעקבות המכרז
להפעלת מתחמים מסחריים בשדה התעופה רמון בתמנע:
"אנו קוראים לך לבטל את הטבת המס על מוצרי טבק בטיסות הפנים"
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה פנו בדצמבר 2016
לישראל כ"ץ ,שר התחבורה והבטיחות בדרכים ,בנושא כוונתו לאפשר מכירת סיגריות ללא מיסים,
גם לתושבי ישראל בטיסות פנים ,בעקבות פרסום המכרזים להפעלת המתחמים המסחריים בשדה
התעופה הבינלאומי רמון בתמנע .במכתב ששיגרו כתבו כי:
"אם יש אמת בפרסום ,ואכן בכוונתך לכלול במסגרת המכרז הטבת מס ברכישת סיגריות ,כוונה
זו עומדת בניגוד למחויבותה של מדינת ישראל לצמצום העישון ונזקיו ,ועלולה לעודד את הצריכה
במקום להפחית אותה ,לפגוע בבריאות הציבור ולהעמיס עלויות נוספות על מערכת הבריאות".

מדריך התמודדות עם
נשירת שיער  -חוברת בעברית
ורוסית שיער המכילה מידע
בנושא התמודדות עם נשירת
שיער .באדיבות MSD

תכנית 'סמס הפסק' בשפה הערבית

במרץ  2017הושקה תכנית 'סמס הפסק' לגמילה
מעישון בעזרת מסרונים לטלפון הנייד בשפה הערבית.
התוכנית בשיתוף האוניברסיטה העברית והדסה,
משרד הבריאות והאגודה למלחמה בסרטן .את
התוכנית מרכזת היבה שחאדה ,סטודנטית לרפואה
ולבריאות הציבור ,האוניברסיטה העברית והדסה.
על מנת להתאים את המסרונים לשפה הערבית ולחברה
הערבית בישראל ,בוצעו בתוכנית התאמות שנערכו על
ידי מעשנים ומומחים לגמילה מעישון מהחברה הערבית.
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ההתאמות כללו בין היתר הרחבת ההתייחסות לשימוש
בנרגילה והוספת שיטות מקובלות להתמודדות עם
אכילה במקום עישון .כמו כן ,המסרונים כתובים
בערבית מדוברת ,למעט מילות קוד ומושגים רפואיים
הכתובים בערבית ספרותית.
התוכנית ,בהובלתו של ד"ר חגי לוין ,מביה"ס
לבריאות הציבור ,האוניברסיטה העברית והדסה,
משתמשת במערכת מסרונים לטלפונים הנייד ככלי
לגמילה מעישון.
לאחר ההרשמה ,שמתבצעת דרך אתר האינטרנט של
האגודה למלחמה בסרטן ,מתבקשים המשתתפים
לקבוע תאריך יעד להפסקת עישון .בהמשך ,המשתתף
מקבל הודעות טקסט לטלפון הנייד שמכיל תכנים

האגודה למלחמה בסרטן

המסייעים בשלבים השונים של הגמילה מעישון
ואשר הינן מסונכרנות עם תאריך הגמילה אותו קבע.
"התוכנית פותחה במיוחד עבור המעשן הישראלי ועל
בסיסה התאמנו תכנית בשפה הערבית .במחקרים
מבוקרים בעולם נמצא כי שימוש במסרונים בתהליך
מכפיל את סיכויי הגמילה בהשוואה למי שמפסיקים
לעשן לבד" אמר ד"ר לוין.
במחקר חלוץ של 'סמס הפסק' בעברית ,שבוצע
לפני כשנה ,נרשמו תוצאות מוצלחות :כ 30%-מבין
המשתתפים ,נגמלו מעישון בתקופת מעקב של
שלושה חדשים והתוכנית הייתה ישימה ומקובלת
על המעשנים.

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 .בספטמבר
 2016התקיים מפגש שעסק בעישון במגזר החרדי ,בפסק
הדין במסגרת תביעה ייצוגית נגד רכבת ישראל בסוגיית אי
מניעת עישון ברציפי הרכבת ,במחקר של ד"ר לאה רוזן:
Complying with the framework convention for tobacco
control: an application of the Abridged SimSmoke
 ,model to Israelובחקיקה בנושא עישון.

מפגש נוסף התקיים בפברואר  .2017המפגש הוכרז
ע"י עו"ד האוזנר כמפגש פתוח והוזמנו להשתתף גם
מי שאינו חבר במועצה .המפגש עסק ביישום האמנה
הבינ"ל בישראל ,הרחבת החקיקה של החוק למניעת
עישון במקומות ציבוריים ,בתחקיר של ערוץ  2בנושא
העישון ,בייעול האכיפה ,במוצרי טבק חדשים ובנושא
מימון הסברה בנושא עישון.

עידוד אכיפת החוק למניעת עישון
במקומות ציבוריים

האגודה נותנת לציבור מענה והדרכה בנושא החוק
האוסר על עישון במקומות ציבוריים והחוק להגבלת
הפרסום והשיווק של מוצרי טבק.
לאור הפניות הרבות שהתקבלו ,פנתה האגודה לרשויות
מקומיות שונות והתריעה על מקומות שבהם החוק
מופר ,בשיתוף פעולה עם יחידת האכיפה החדשה
במשרד הבריאות.
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חקיקה

ח"כ תמר זנדברג ,יו"ר הוועדה המיוחדת לקידום
המאבק בנגעי הסמים והאלכוהול ,התגייסה לנושא
המאבק בטבק .האגודה למלחמה בסרטן יחד עם
ההסתדרות הרפואית בישראל ,איגוד רופאי בריאות
הציבור ,החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון
והמועצה הלאומית למניעת עישון ,יזמו והשתתפו
בדיונים שונים בנושא הטבק ,ביניהם :שיווק ופרסום
מוצרי טבק בישראל ,עישון בחברה הערבית ,התמודדות
עם תופעות העישון בצה"ל ועוד .לדיונים הוכנו ניירות
עמדה ובהם תוכניות אסטרטגיות מוכחות להפחתת
שיעורי העישון .ניירות העמדה מפורסמים באתר
האגודה ובאתר הוועדה בכנסת .אנו תקווה כי הפעילות
והמאמצים המצטברים יישאו פרי ויעודדו חקיקה
נוספת ואכיפת חוקים שהוכחו כיעילים במאבק בטבק.

פרסומים מחודשים

כאב והטיפול בו –
חוברת בעברית עם מידע בנושא
כאב למתמודדים עם מחלת
הסרטן ובני משפחותיהם.
באדיבות מדיסון.

פעילות האגודה להחלת רגולציה
על מוצרי טבק חדשים

סיגריה אלקטרונית
בדצמבר  2016פרסמה האגודה למלחמה בסרטן
נייר עמדה בנושא סיגריות אלקטרוניות ,והדגישה כי
על פי הנתונים המחקריים הקיימים היום ,נראה כי
אין הוכחות מדעיות מוצקות ליכולתה של הסיגריה
האלקטרונית לסייע בגמילה ,ויתרה מכך ,היא אף
מהווה שער לצעירים להתחלת עישון.
במרץ  2017הודיע דובר משרד הבריאות כי המשרד
החליט "להחיל על סיגריות אלקטרוניות את המגבלות
הקיימות על מוצרי טבק אחרים ובכלל זה מגבלות
שיווק ופרסום ומגבלות בשימוש במקומות ציבוריים.
כמו כן יתבקשו לדווח על הרכב המוצר .זאת בהתאם
לדירקטיבה האירופית".
מוצר  IQOSהמשווק בישראל
האגודה למלחמה בסרטן ,החברה הרפואית למניעה
ולגמילה מעישון ואיגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
בהסתדרות הרפואית חברו בינואר  2017למאבק
משותף לאחר שחברת 'פיליפ מוריס' החלה בצעדי
שיווק אגרסיביים להחדרתו לארץ של מוצר טבק
חדש ,תחת השם  ,IQOSללא כל מגבלה שהיא.
בשלב ראשון התבצעה פניה לעו"ד מירה היבנר הראל,
היועצת המשפטית של משרד הבריאות ,בבקשה
לפעול בדחיפות על מנת להחיל את כל המגבלות
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ניסויים קליניים -
חוברת בעברית עם מידע
בנושא ניסויים קליניים במחלת
הסרטן .באדיבות רוש.

פרסומים מחודשים

נשים צעירות וסרטן השד
– חוברת בעברית המכילה
מידע לנשים צעירות חולות
סרטן השד.
באדיבות אסטרהזניקה.

החוקיות על המוצר ,בכל הנוגע לפרסום ושיווק" :לא
יתכן שתושבי מדינת ישראל יהפכו ל'עכברי מעבדה'
שעליהם ייערך ניסוי ענק .אנו עלולים למצוא את
עצמנו נסוגים לאחור ומבטלים את כל הישגי מדינת
ישראל בתחום המלחמה בעישון בעשורים האחרונים",
נכתב .במקביל לדיונים בכנסת בנושא ולפניה נוספת,
פרסם דובר משרד הבריאות במרץ  ,2017כי המשרד
ממתין להכרעת ה FDA-בנושא.
בהמשך ,הוגשה עתירה לבג"ץ מצד העמותה לדמוקרטיה
מתקדמת כנגד שר הבריאות יעקב ליצמן וחברת
הטבק פיליפ מוריס ,בדרישה לצו ביניים שיחיל את
חוקי העישון גם על מוצר זה .האגודה למלחמה בסרטן
יחד עם ההסתדרות הרפואית ,פנו בשלב זה גם ליועץ
המשפטי לממשלה להבהיר כי מדובר במוצר טבק לכל
דבר ועניין .בתאריך ה 2-באפריל ,הגיב המשנה ליועץ
המשפטי לממשלה לפניה והודיע כי "הוחלט להחיל
על המוצר  IQOSאת ההוראות החלות על 'עישון' ועל
'מוצרי טבק' ולראות בו כמוצק טבק לכל דבר ועניין".

האגודה למלחמה בסרטן ,איגוד רופאי בריאות
הציבור בישראל והחברה למניעה ולגמילה מעישון
של ההסתדרות הרפואית ,מסרו בתגובה משותפת
כי "הם מברכים על ההודעה של עו"ד רז נזרי,
שתשים סוף לשיווק הפרוץ של מוצר הטבק IQOS
בישראל".
עם זאת ,המלאכה עוד מרובה .ביוני  ,2017פנתה
האגודה יחד עם החברה הרפואית למניעה ולגמילה
מעישון ואיגוד רופאי בריאות הציבור בישראל בהסתדרות
הרפואית ,רשת ערים בריאות והמועצה הישראלית
למניעת עישון ,לשר האוצר בבקשה לפגישה דחופה
בנושא השוואת המיסוי על כל מוצרי הטבק ,כולל
 .IQOSהעלאת מחירים הוכחה כיעילה ביותר בהפחתת
שיעורי העישון .האגודה אף הגישה תלונות למשרד
הבריאות וגופים נוספים כנגד מסע השיווק האגרסיבי
והמטעה של חברת 'פיליפ מוריס'.
ממשיכים במאבק בנגע העישון הממכר והממית.

שבוע המודעות לסרטן העור
ביוני  2017התקיים שבוע המודעות למניעת סרטן העור
ואבחונו המוקדם שיזמה האגודה למלחמה בסרטן
לפני למעלה מ 20-שנה .שבוע המודעות מתקיים
בשיתוף כל קופות החולים .במהלך החודש נפתחו
בסניפי קופות החולים ברחבי הארץ מאות תחנות
לבדיקה חינם של נגעים בעור.

קמפיין הסברה

האגודה למלחמה בסרטן ליוותה את שבוע המודעות
בקמפיין הסברה מקיף באמצעי התקשורת השונים,
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במקביל לאתר
האינטרנט ועמוד
הפייסבוק של
האגודה .הציבור
נקרא לזהות נגעים
חשודים ,לפנות
לרופא העור ולבצע
בדיקה לגילוי מוקדם.
בהודעה לעיתונות
שפרסמה האגודה
במסגרת שבוע
המודעות למניעת
סרטן העור וגילויו
המוקדם ,פורסמו נתונים חדשים מדו"ח רישום
הסרטן הלאומי של משרד הבריאות :שיעורי הריפוי
עלו ל 88%-בגברים ו 91%-בנשים .עוד ע"פ הנתונים,
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במשרד הבריאות ומומחים בתחום ונועדו להדריך
את הציבור לשימוש נכון בתכשירי הגנה מהשמש.

פרסומים מחודשים

מחקרים חדשים בתחום סרטן העור

כשליש מהמאובחנים מתגלים בשלב הממוקד -
המוקדם מאוד ,המאפשר ריפוי של למעלה מ.90%-
ילידי ישראל מובילים באבחנה בשלב מוקדם זה,
והחשוב מכל :ישראל ירדה מהמקום ה 3 -אחרי
אוסטרליה וניו זילנד ,מבין  20המדינות המובילות
במספר החולים המאובחנים ,למקום ה 13-בגברים
וה 20-בנשים (למידע נוסף ראו פרק 'גילוי מוקדם').
®
האגודה ממשיכה להפיץ את מסרי 'חכם בשמש'
במגוון דרכים ,בהן :קמפיינים באמצעי התקשורת
השונים ,כולל קמפיין ייעודי לילדים בערוצים המתאימים,
הפצת מאות אלפי חומרי הסברה ,כרזות ומדבקות
ואלפי הרצאות ופעילויות הסברה וקידום בריאות מגיל
גן ולכל הגילאים.
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן" :הודות למאמצי
ההסברה המתמשכים של האגודה למלחמה בסרטן
להעלאת המודעות ,רואים עלייה עקבית בשלב הגילוי
המוקדם .בהתאם לכך ,ויחד עם שיפור דרכי הטיפול,
חלה עלייה גם בשיעורי ההישרדות .היו חכמים בשמש
וקבעו תור לבדיקה".

שיתוף פעולה עם סופר-פארם

סופר-פארם והמותג לייף נרתמים גם השנה לסייע
לאגודה למלחמה בסרטן בקידום המאבק בסרטן
העור :סופר-פארם תתרום שקל אחד ממכירת כל
מוצרי ההגנה מהשמש של מותג לייף .הכספים
שתגייס סופר-פארם ישמשו לטובת פעילותה הענפה
של האגודה למלחמה בסרטן במאבק בסרטן העור
וקידום הדרכים למניעתו ואבחונו המוקדם.
ברשת גם יופצו עלוני הסברה שהופקו באדיבותה
ושהוכנו על ידי האגודה בשיתוף עם אגף הרוקחות

קרם הגנה או שמשיות חוף? מה יגן עלינו טוב יותר
מפני סרטן עור  -מחקר שפורסם לאחרונה ,בדק
מהו אמצעי ההגנה היעיל יותר מפני השמש – שימוש
בשמשיות חוף או במסנני קרינה .מהממצאים עלה
כי קבוצת המשתתפים ששהו תחת שמשייה נכוו
באופן משמעותי יותר מקבוצת המשתמשים בקרם
הגנה ,ביחס למצבם בתחילת הניסוי .החוקרים מציינים
כי שימוש בלעדי באחד מאמצעי ההגנה מהשמש
שנבדקו ,אינו מספק הגנה טובה דיה מהשמש ,וכי
יש חשיבות רבה להסברה נכונה לציבור על התנהגות
נכונה בשמש ,ושילוב אמצעי הגנה שונים על מנת
להקטין את הסיכון לחלות בסרטן עור .המחקר פורסם
בכתב העת  JAMA Dermatologyבמהדורת מרץ .2017

מסמך חדש על מיטות שיזוף

ארגון הבריאות העולמי הוציא מסמך חדש על מיטות
שיזוף שקבע :שיזוף מלאכותי אחראי על כחצי מיליון
מקרי סרטן בארה"ב ,אירופה ואוסטרליה.
במסמך ,שמירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
היתה שותפה לעריכתו ,מפרט ארגון הבריאות
העולמי אסטרטגיות להגבלת שימוש במיטות שיזוף,
ותוכניות התערבות להעלאת המודעות לסכנות
שבשיזוף מלאכותי ,זאת
במטרה להניע ממשלות
לפעול בתחום.
מיטות שיזוף פולטות קרינה
אולטרה סגולה הגורמת
לנזקים בריאותיים מצטברים,
לטווח ארוך .חשיפת יתר
לקרניים אלה עלולה לגרום
לפגיעה בעיניים או בראייה,
לפריחה ,להתקמטות
מוקדמת של העור ,לריבוי
כתמים על העור ונגעים קדם
סרטניים ,ולסיכון ממשי לחלות
בסרטן העור ומלנומה.
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מה אספר לילדיי על מחלת
הסרטן שלי  -חוברת בעברית
וערבית המכילה מדריך להורה
שחלה בסרטן.

שיתופי פעולה לקידום בריאות

פרסומים מחודשים

השתתפות בכנסים ובימי בריאות

הזנה בעזרת גסטרוסטום (פג)
חוברת הדרכה בעברית על
שימוש בפג.

לאורך השנה האגודה למלחמה בסרטן נוטלת חלק
בעשרות כנסים וימי בריאות שונים לאנשי מקצוע
ולקהל הרחב ,הנערכים ברחבי הארץ ,כגון כנס החברה
למחלות שד ,כנס לחולה האונקולוגי ,מפגשים בנושא
מניעת סרטן לציבור הרחב ,ועידות וכנסים בנושאי
בריאות ותזונה ,אירועי קידום בריאות שונים במקומות
עבודה וברשויות מקומיות ועוד.

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:
•

בינואר ואפריל  2017קיימה האגודה למלחמה בסרטן
יום הכשרה למדריכי מחלקת הסברה וקידום
בריאות – בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים.

•

בדצמבר  2016התקיים יום הכשרה בנושא 'נזקי
העישון' למדריכים באילת.

•

בינואר  2017התקיים יום ריענון ידע למדריכים
ותיקים של האגודה למלחמה בסרטן.

מלבד ימי ההכשרה ,המדריכים מתעדכנים לאורך
השנה 'און-ליין' ,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.
בנוסף ,פועל באתר האינטרנט של האגודה פורום
סגור למדריכי ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן,
בניהולה של ד"ר אביטל פאטו בן ארי ) ,(EdDמקדמת
הבריאות של האגודה.

שיתוף פעולה עם איגוד הכדור-מים בישראל

שיתוף פעולה ייחודי נוצר השנה בין
האגודה למלחמה בסרטן לאיגוד הכדור-מים בישראל,
להעלאת המודעות לחשיבות צמצום הסיכון לחלות,
המניעה והגילוי המוקדם של מחלות הסרטן .במסגרת
משחק הגמר של אליפות המדינה בכדור-מים גברים,
התקשטו השחקנים בפריט ורוד – להעלאת המודעות
לגילוי מוקדם של סרטן השד.
האגודה למלחמה בסרטן מודה לאיגוד הכדור-מים
הישראלי ,על שיתוף הפעולה ומתן ההזדמנות להפצת
מידע מציל חיים ,לקהל ולצופים בבית.

צילם :יוסי לזרוף
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מערך המידע

ה'טלמידע'

®

המוקד הטלפוני מופעל בעזרת  25מתנדבים,
בראשותה של נורית צין ,והוא המוקד הטלפוני
האמין ,המקיף והעדכני ביותר בנושא מחלות הסרטן
בישראל ,דרכי מניעתן ואבחונן המוקדם ,דרכי הטיפול
והשיקום בארץ ועוד .במשך השנה מתקיימים ימי
עיון למתנדבים ולמתנדבות ,בשיתוף מרכז המידע
ומחלקת השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן,
במטרה לסייע בעדכון ובהעשרת הידע המקצועי של
צוות המתנדבים.

מרכז המידע

במרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן ,בראשותה
של מירב דמארי ,עובדות מידעניות ,המטפלות בפניות
של חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם ,בנושאים
רבים ומורכבים בהם הכוונה בנושא אישורי תרופות
וטכנולוגיות אל מול סל הבריאות הממלכתי ,קשר
עם משרד הבריאות וקופות החולים ,סיוע והכוונה
לגורמים פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים ,חיפושי מידע
מתקדמים במאגרים בינלאומיים ,ניהול ומעקב אחר
הפורומים השונים באתר האגודה.
כמו כן ,מרכז המידע מנהל מאגר מעודכן של מחקרים
קליניים המתקיימים בישראל בנושא מחלות הסרטן,
כמו גם רשימת מומחים בתחומים שונים ,ומסייע
בעדכון חומרי ההסברה של האגודה ועוד.
ממוצע הפניות החודשי למרכז המידע עומד על 755
פניות .נצפתה עלייה משמעותית בחודשי המודעות
למחלות הסרטן השונות ,בהם מנהלת האגודה
מסעות הסברה בתקשורת הארצית ,אליהם נחשף
הציבור הרחב.
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חוברות הסברה
לאורך השנה ,מוציאה מחלקת הסברה וקידום
בריאות עלוני מידע וחוברות
חדשות וכן מעדכנת חוברות
ועלוני מידע בשפות שונות ,בכל
הקשור למחלות הסרטן ,דרכי
קטלוג
המניעה והאבחון המוקדם .חומרי
האגודה
מה בסרטן
למלח
ההסברה הינם ללא תשלום.
מרי ההסברה של
חו
הבריאות שלכם
היעד שלנו!

קטלוג פרסומים 2017
עלון  -עברית

כל

תנים ללא תשלום
חומרי ההסברה ני

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 ,בסניפים ובמרכזי
התמיכה 'חזקים ביחד' TMברחבי הארץ .כיום ניתן
להירשם באתר האגודה לפעילויות שונות ולימי עיון,
לבקש מידע מגורמים שונים ואף להזמין הרצאות לבתי
ספר ולמוסדות בנושא אורח חיים בריא – 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 ,שעודכן ושודרג
השנה ,מידע על ימי עיון ,הודעות הדוברת ,עמוד
יצירת קשר עם מתנדבי ארגון בעלי סטומה ,תוכנית
'סמס הפסק' בערבית 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 ממיטב המומחים בארץ ,בתחומים
השונים הקשורים למחלות הסרטן.
מסיכום הפעילות השנתית של האגודה למלחמה בסרטן
ברשת בשנה האחרונה ,עולה כי האתר זכה לכ-
 124,000כניסות בממוצע לחודש (ומהן 74,000
כניסות של משתמשים ייחודיים בממוצע לחודש).
בחודשי המודעות השונים ,בהם האגודה מקיימת
מסעות הסברה ,מתרחשת עלייה במספר הכניסות
לאתר האינטרנט .לדוגמא :בחודש מרץ ,בזמן קמפיין
המודעות לסרטן המעי הגס ,מדד הכניסות לעמוד
'סרטן המעי הגס' באתר עלה פי  8.5ביחס לחודש
פברואר ופי  6.17ביחס לחודש ינואר.
האגודה למלחמה בסרטן שוקדת כיום על שדרוג
אתר האינטרנט .באתר המשודרג יושם דגש על
חוויית המשתמש ,הוא יותאם לשימוש נוח בכל סוגי
הפלטפורמות (מחשבים נייחים ,טלפונים חכמים
וטאבלטים) ויהיה נגיש לבעלי מוגבלויות .כמו כן,
האתר יעבור שינוי עיצובי ויאפשר חיפוש מתקדם.
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האגודה למלחמה בסרטן

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

בעמוד הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן מתקיימת
פעילות ענפה ,עם קרוב ל 60,000-עוקבים .העמוד
משמש במה למסרי האגודה ,לקידום אירועיה ,למתן
מידע ולמענה על שאלות הגולשים .העמוד סייע לקדם
ברשת פרויקטים של האגודה ,כמו לדוגמה קבוצת
הריצה של האגודה במרתון ירושלים.

דין וחשבון

2 0 1 7

גמאני  -גם אני חליתי בסרטן שד  -קבוצת
פייסבוק עם אלפי עוקבות .שיתוף הפעולה בא לידי
ביטוי בפעילויות משותפות כשהאגודה מעניקה
את המידע המקצועי וקבוצות התמיכה לחולות
ולמחלימות מסרטן השד.
•

האגודה למלחמה בסרטן משתפת פעולה עם חברת
מדיוויזור ( - )Medivizorשירות אינטרנטי המאפשר
לקבל מידע רפואי עדכני על מחקרים ומאמרים
מדעיים בתחום הסרטן .המחקרים והמאמרים
מותאמים לכל חולה ,בהתאם לסוג מחלתו ,על
מנת להנגיש לו את המידע המדעי המבוסס
והרלוונטי ביותר עבורו .השירות ניתן באנגלית קלה
וללא תשלום .מידעניות האגודה למלחמה בסרטן
מסייעות לחולים המתקשים בקריאת החומר
באנגלית.

פורומים מקוונים

מערך פורומים לקהל הרחב באתר האינטרנט
של האגודה למלחמה בסרטן הכולל  19פורומים
מקצועיים בנושאים שונים ,בניהול מיטב המומחים,
שנרתמו לטובת הנושא בהתנדבות ובמחויבות
גדולה (הרשימה לפי סדר אלפביתי של נושאי
הפורומים):

שיתופי פעולה ברשתות החברתיות

•

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.

•

האגודה למלחמה בסרטן משתפת פעולה עם

•

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 טיפול תומך בחולי סרטן  -התמודדות עם
תופעות הלוואי בעקבות הטיפולים ,בניהולם
של ד"ר אורה רוזנגרטן ,פרופ' דורון גרפינקל,
עו"ס דנה רכבי הלר ואיריס ספיבק ,אחות.

•

פורום ממאירויות המטולוגיות ,בניהולה של
פרופ' דינה בן-יהודה.

•

פורום כירורגיה של סרטן ושט ,קיבה ומערכת
העיכול ,בניהולו של פרופ' חנוך קשתן.
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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 פרופ' אילנה דואק,
ד"ר אהרון פופובצר ופרידה קורנברוט.
פורום סרטן הריאות ,בניהולה של ד"ר מיה גוטפריד.
פורום רפואה משלימה ,בניהולו של ד"ר עופר כספי.
פורום סרטן השד ,בניהולם של פרופ' רינת ירושלמי,
ד"ר תהילה מנס 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 :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.

האגודה למלחמה בסרטן
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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 מנוטרת מזה כ 20-שנה
במימון האגודה :החל בבדיקות האבחון הרדיולוגיות
בקבוצת היעד של נשים בגילאי  ,75-50דרך הפעולות
הכירורגיות והאבחון הפתולוגי וכלה בניטור במכונים
האונקולוגיים של נשים שאובחנו עם ממאירות .כראש
התוכנית שימש עד שנת  2013פרופ' 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.
בשנת  2017אישר הועד המנהל סיוע למשרד
הבריאות ,בהפעלת מערך רשמים ייעודים לבקרת
האיכות של התכנית הלאומית לגילוי מוקדם של
סרטן השד בישראל.

 15%מהגידולים בשלב לא חודרני ( ,)DCISועוד 55%
מהגידולים החודרניים התגלו בשלב ראשון ,כלומר,
בסך הכול אובחנו כ 70%-בשלב מוקדם.
לרגל חודש המודעות לסרטן השד  ,2016פרסמה
האגודה נתונים חדשים על מחלת סרטן השד בארץ
ובעולם .הנתונים הוצגו על ידי פרופ' ליטל קינן-בוקר,
סגנית מנהלת המרכז הלאומי של משרד הבריאות
לבקרת מחלות ויו"ר הועדה לגילוי מוקדם של
האגודה למלחמה בסרטן.
•

כיום חיות בישראל  28,823נשים שאובחנו עם סרטן
השד בין השנים  2013-2009ושהחלימו או שעדיין
מתמודדות עם המחלה ,מהן  21,266שאובחנו
עם מחלה חודרנית ו 2,557-נשים שאובחנו עם
מחלה ממוקדת.

•

עיקר התחלואה היא בנשים מעל גיל ,)79%( 50
כאשר הסיכון הגבוה ביותר נצפה בנשים בקבוצות
הגיל המבוגרות ,והוא גבוה יותר ביהודיות בהשוואה
לערביות.

•

שיעורי ההיארעות (המקרים החדשים שאובחנו)
המתוקננים לגיל ל 100,000-של סרטן חודרני של
השד מוצגים עבור יהודיות וערביות בלבד ,בשל
המספר הנמוך של ה'אחרות' .ביהודיות ב2013-
היה השיעור  ,100.8ובערביות .65.7

•

שיעורי התמותה מסרטן חודרני בין השנים
 2013-1990בקרב יהודיות נמצאים בירידה מובהקת
מאז  .1994בקרב ערביות המגמה הייתה יציבה עם
תנודתיות בגלל המספרים הקטנים .חשוב לציין כי
למרות העלייה המשמעותית בהיארעות ,שיעורי
התמותה לא עלו אלא נותרו יציבים.

•

בשנת  ,2013נפטרו מסרטן חודרני של השד
כ 1,052-נשים ,מהן  )86.1%( 906יהודיות105 ,
( )10.0%ערביות ו' )3.9%( 41-אחרות' .עיקר
התחלואה בסרטן השד הוא בנשים מעל גיל ,50
כאשר  79%מהחולות החדשות שאובחנו בשנת
 2012היו מעל גיל .50

•

ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן השד בישראל

סיכום התוכנית הלאומית לאבחון סרטן
השד בישראל לשנת 2016

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
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במי שאובחנו במהלך השנים  2013-2008גבוהה
מממוצע מדינות ה .OECD-בהשוואה ל 21-מדינות
ה ,OECD-ישראל נמצאת במקום השביעי אחרי שוודיה,
ארצות הברית ,נורבגיה ,פינלנד ,אוסטריה ופורטוגל .שיעור
ההישרדות היחסי לחמש שנים במי שאובחנו בתקופה
 2013-2008בהשוואה לתקופה  2003-1998עלה ,הן
בישראל והן במדינות  OECDאחרות.

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 .בעזרתה 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 המרכז הרפואי אסותא ,בשיתוף כל
קופות החולים ,ובשנת  2015בוצעו כ 30,000-בדיקות
בכ 140-יישובים רחבי הארץ .בשנת  2016הופסקה
פעילותה של הניידת הישנה בשל בלאי .סבסוד פעילות
הניידת ופעילות מערך ההסברה שלה בשנים -2015
 2017הוא 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
צמצום פערים ,ובטבלה העולמית נמצאת ישראל
בין המדינות המובילות בשיעורי הריפוי.
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האגודה למלחמה בסרטן

התחנות האזורית לגילוי מוקדם של
סרטן השד

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

דין וחשבון
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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.

מחלת סרטן במשפחה – מערכת ייעוץ
למשפחות בסיכון גבוה

הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן

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  18שנים 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 12,059-משפחות ,שקיבלו ייעוץ ברמות עומק
שונות .שירות ייעוץ ארצי זה מהווה משאב מידע משמעותי
הן לאוכלוסייה והן למקבלי ההחלטות במערכת הבריאות
העוסקים בתחום הסרטן.

המכונים העוסקים בגנטיקה של הסרטן ,ממשיכים בקיום
המחקר המשותף והרב-מרכזי בנושא הגנטיקה של סרטן השד
והשחלה בישראל ,ביוזמת ובסיוע האגודה למלחמה בסרטן .את
הקונסורציום מרכזת פרופ' אפרת לוי-להד מהמרכז הרפואי
שערי צדק ,ושותפים בו המרכזים הרפואיים שיבא ,רמב"ם,
רבין ,תל אביב ,וולפסון ,קפלן ,סורוקה ,שערי צדק ,גליל,
יצחק שמיר ,בני ציון והעמק (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 .NCF

סרטן המעי הגס
במרץ  ,2017במסגרת חודש המודעות לסרטן המעי
הגס והחלחולת ,הציגו האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף משרד הבריאות נתונים חדשים שדווחו ע"י
פרופ' ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז לבקרת
מחלות במשרד הבריאות:
•

סרטן המעי הגס הוא הסרטן השני בשכיחותו
בישראל .בקרב גברים הוא שני לסרטן הערמונית
ובקרב נשים הוא השני לסרטן השד.

•

 3,009נשים וגברים מאובחנים בשנה בישראל
עם סרטן המעי הגס והחלחולת ו 1,242-נפטרים
מהמחלה.

•

מגמות התחלואה והתמותה שונות בין האוכלוסיה
היהודית והערבית  :בקרב יהודים ,נשים וגברים ,בין
השנים  2014-2007קיימת מגמת ירידה בתחלואה
מסרטן המעי הגס והחלחולת .בקרב האוכלוסייה
הערבית החלה בגברים מגמת הירידה בתחלואה
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ב ,1999-ובנשים ערביות נבלמה ב 2008-מגמת
העלייה בשיעורי התחלואה והשיעורים התייצבו.
•

בתמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת :בקרב
יהודים ,גברים ונשים ,חלה מגמת ירידה בתמותה
בין השנים  .2014-1995באוכלוסייה הערבית:
בקרב גברים התייצבו שיעורי התמותה משנת
 .1995בנשים ערביות מגמת התמותה מסרטן
המעי הגס והחלחולת נותרה יציבה לאורך 20
השנים האחרונות.

השוואה בינלאומית

בהשוואה למדינות ה ,OECD-שיעורי התחלואה בסרטן
המעי הגס והחלחולת גבוהים יחסית בישראל ,אך
שיעורי התמותה מהמחלה בישראל נמוכים יחסית
לממוצע ה.OECD-

נתוני התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס

משרד הבריאות נענה ליוזמת האגודה למלחמה בסרטן
ומפעיל מזה למעלה מעשור את התוכנית הלאומית
לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס.
התוכנית ,הפועלת במתכונת דומה לסרטן השד,
נחוצה לאור העובדה שמחלת סרטן המעי הגס
גורמת לשיעורי תמותה גבוהים ,כאשר היא מאובחנת

בשלב מאוחר .המחלה ניתנת למניעה ,וגילויה בשלב
מוקדם עשוי להעלות משמעותית את סיכויי הריפוי
וההחלמה .במסגרת התוכנית מוזמן כל אדם מעל
גיל  50על ידי קופת החולים בה הוא חבר ,לבצע
אחת לשנה בדיקת דם סמוי בצואה .חולים הנמצאים
בסיכון גבוה זכאים לבדיקת קולונוסקופיה בהתאם
להמלצות הרופא .האגודה למלחמה בסרטן מלווה
מדי שנה את פעילות התוכנית הלאומית במסע
הסברה נרחב באמצעי התקשורת בחודש מרץ,
חודש המודעות לסרטן המעי הגס (מידע נוסף
על פעילות ההסברה של האגודה בפרק 'הסברה
וקידום בריאות').
על פי נתוני המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד
הבריאות  34.1%מהחולים החדשים בשנת 2014
אובחנו בשלב מחלה מוקדם .שיעור זה גבוה ב71%-
משיעור החולים שאובחנו בשלב מחלה מוקדם
בשנת  .)19.9%( 2000במקביל ,ירדה פרופורציית
החולים שאובחנו לראשונה עם מחלה גרורתית,
מ 14.6%-בשנת  2000ל 9.3%-בשנת - 2014
ירידה של כ.36%-
על פי נתוני התוכנית הלאומית למדדי איכות
ברפואת הקהילה בישראל ,בשנת  2015כ60%-
מהישראלים באוכלוסיית היעד (בני  )74-50ביצעו
בדיקות לגילוי מוקדם.

סרטן העור
מזה כ 25-שנה מקיימת האגודה למלחמה בסרטן
את שבוע המודעות לסרטן העור במטרה להעלות
את מודעות הציבור לחשיבות מניעת נזקי השמש
ואבחון מוקדם של סרטן העור.
בפעילות ניתן דגש על הדרכת הציבור בכל הנוגע
להימנעות משהייה בשמש בשעות המסוכנות,
לשימוש בכל אמצעי ההגנה המסייעים בצמצום
החשיפה לשמש ולמודעות לחשיבות האבחון המוקדם.
במהלך 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
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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.
במאי  ,2017לרגל שבוע סרטן העור ,פרסמה
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 וקידום בריאות').
לקראת שבוע המודעות לסרטן העור,

האגודה למלחמה בסרטן
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פרופ' ליטל קינן בוקר ,סגנית מנהלת המרכז לבקרת
מחלות במשרד הבריאות הציגה נתונים עדכניים של
הרישום הלאומי לסרטן לשנת :2014
•

 1,580ישראלים אובחנו עם מלנומה של העור ב.2014-
 856גברים ו 724-נשים  95% -מתוכם יהודים.

•

מבין החולים המאובחנים ,כ 1,095-אובחנו עם
גידול חודרני (כלומר גידול בשלב שכבר חדר את
רקמת העור) ,ו 485-עם גידול ממוקד (כלומר גידול
מקומי שהתגלה בשלב מוקדם מאוד ,לעיתים קדם
סרטני) .חשוב לציין כי רוב המאובחנים שהתגלו
בשלב החודרני ,אובחנו בשלב מוקדם ,שלב
המאפשר שיעורי ריפוי גבוהים מאוד.

•

מגמות במלנומה בשלב הממוקד :בשנים -1980
 1994שיעורי התחלואה במלנומה ממוקדת של
העור היו דומים בין גברים לנשים .מאז סוף שנות
ה 90-שיעורי התחלואה בגברים גבוהים יותר.

•

שיעורי הישרדות במגמת עלייה  -בקרב המאובחנים
בשנים  2001-1997עמדו שיעורי ההישרדות על
 83.1%בגברים ו 86.4%-בנשים .בקרב המאובחנים
בשנים  2011-2007עמדו שיעורי ההישרדות
היחסית ל 5-שנים ,על  88.3%בגברים ו90.6%-
בנשים 196 .ישראלים נפטרו ב 2014-ממלנומה,
רובם מעל גיל .75

•

כ 6,600-מחלימים ממלנומה ממוקדת וחודרנית
חיו בסוף  2014בישראל.

השוואה בינלאומית

על פי ההשוואות הבינלאומיות המעודכנות ביותר,
ישראל ירדה מצמרת המדינות המובילות בהיארעות
מלנומה .בעבר ישראל הייתה במקום השלישי
בעולם ,אחרי אוסטרליה וניו-זילנד ,כעת ,על פי נתוני
הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן ( )IARCלשנת
 ,2012ישראל מדורגת במקום ה 13-עבור גברים
ובמקום ה 20-עבור נשים ,בהתייחס ל 20-המדינות
עם השיעורים הגבוהים ביותר בעולם .כלומר ,פעילויות
האגודה למלחמה בסרטן בנושא ,שאותן יזמה ויישמה
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,הובילו למניעה של ממש.
שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר ,עבור גברים ונשים,
נותרו באוסטרליה ובניו זילנד.

פרויקטים ותוכניות מחקר לגילוי מוקדם

האגודה מעודדת הגשת הצעות לפרויקטים או למחקרים
בתחום הגילוי המוקדם .במסגרת פעילות הועדה לגילוי
מוקדם ,בראשותה של פרופ' ליטל קינן בוקר ,אושרו
השנה למימון הפרויקטים הבאים (לפי סדר אלפביתי):
• ד"ר מילנה פרנקל מורגנשטיין ,מאוניברסיטת בר
אילן ,בנושא' :אבחון מוקדם של גידולים סרטניים
במוח ע"י שימוש בדנ"א החופשי בדם החולה'.

•

ד"ר מעיין סלטון ופרופ' תמר פרץ ,מהמרכז הרפואי
הדסה עין כרם ,בנושא' :שימוש באיזופורמים של
הגן  VEGFברוק כסמנים לדיאגנוזה של סרטן שד'.

•

פרופ' מיקי וינטראוב ,מהמרכז הרפואי הדסה עין
כרם ,בנושא' :השפעות אורליות ודנטליות ארוכות טווח
במתבגרים אשר טופלו במחלת הסרטן בילדותם'.

•

ד"ר נועם ניסן ,מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא ,בנושא:
'גילוי מוקדם של סרטן השד בתקופת הריון והנקה,
באמצעות בדיקת דיפוזיה ללא חומר ניגוד :שיטה
חדשנית בדימות'.
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שיקום ורווחה
מחלקת שיקום ורווחה בהובלת עו"ס אורית שפירא ,מפעילה מערך תמיכה נרחב ללא תשלום לחולים,
מחלימים ובני משפחותיהם.

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

ימי עיון ארציים

על ארגון ימי העיון הארציים אחראית עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,בסיוען של דנה רכבי-הלר,
עו"ס מחוז מרכז באגודה ומיכל קהלני ,רכזת מחלקת
שיקום ורווחה .ימי עיון אלה מתקיימים על פי רוב
בבית מטי – לזכרה של מטילדה רקנאטי – מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ונפתחים בברכתה
של מירי זיו ,מנכ''ל האגודה למלחמה בסרטן.

יום עיון בנושא סרטן הערמונית

התקיים בספטמבר  2016בהנחיית פרופ' עופר נתיב,
מנהל המחלקה האורולוגית ,המרכז הרפואי בני ציון.
הרצו בהתנדבות :ד"ר זוהר דותן ,פרופ' דן ליבוביץ',
פרופ' ניקולא מבג'יש ,ד"ר רן כץ ,פרופ' חבר קליני
רחמים בן יוסף וד"ר אלי רוזנבאום.
באדיבות החברות :יאנסן ישראל ,אסטלס פארמה,
באייר ישראל ואיזטופיה מולקיולר אימג'ינג בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן צוואר הרחם

התקיים בספטמבר  2016בהנחיית ד"ר אילן ברוכים,
יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה-אונקולוגית ומנהל
מחלקת נשים והיחידה לגינקולוגיה אונקולוגית ,המרכז
הרפואי הלל יפה.
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הרצו בהתנדבות :פרופ' דן גריסרו ,פרופ' טלי לוי,
ד"ר אורה רוזנגרטן וד"ר תמר פרי.
באדיבות :חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ,
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון לנשים המתמודדות עם סרטן השד –
לחגוג את החיים
התקיים בספטמבר  2016בכפר המכביה ,רמת
גן ,בהנחיית פרופ' רינת ירושלמי ,מנהלת יחידת
השד ,מרכז דוידוף לחקר הסרטן ,המרכז הרפואי
רבין-בילינסון.
הרצו בהתנדבות :ד"ר אלה עברון ,פרופ' דינה לב,
ד"ר נועה אפרת בן ברוך וד"ר גיאורגיטה פריד.
באדיבות :חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ,
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא נשאות גנטית :סרטן השד,
השחלה ,הערמונית והלבלב
התקיים בספטמבר  2016בהנחיית ד"ר תמר קרני,
מנהלת מכון השד ,המרכז הרפואי אסף הרופא ויו"ר
לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית.
הרצו בהתנדבות :ד"ר רחל מייקלסון-כהן,
ד"ר שולמית פרי ,ד"ר רוני שפירא-פרומר ,התזונאית
לימור בן חיים ופרופ' עידו וולף.
באדיבות :חברת אסטרהזניקה (ישראל) בע"מ.

יום עיון בנושא איכות חיים
התקיים בנובמבר  2016בהנחיית ד״ר אורה רוזנגרטן,
מנהלת היחידה לאונקולוגיה גינקולוגית ,המערך
האונקולוגי ,המרכז הרפואי שערי צדק.
הרצו בהתנדבות :פרופ' גיל בר סלע ,ד"ר עופר כספי,
התזונאית לימור בן חיים וד"ר גל דובנוב-רז.
באדיבות :חברת בריסטול-מאיירס סקוויב בע"מ.

האגודה למלחמה בסרטן

יום עיון בנושא סרטן הריאה
נערך בנובמבר  2016בהנחיית ד"ר עבד אגבריה ,מנהל
המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי בני ציון בחיפה.
הרצו בהתנדבות :פרופ' עידית מרום ,ד"ר מיה גוטפריד,
ד"ר יעל רפאלי וד"ר שושנה קרן-רוזנברג.
באדיבות :חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ,
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון לחולים עם גידולים נוירואנדוקרינים
התקיים בנובמבר  2016בהנחיית פרופ' דוד גרוס,
מנהל היחידה לגידולים נוירואנדוקרינים ,המרכז הרפואי
הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים.
הרצו בהתנדבות :ד"ר אורית טויטו ,פרופ' עידו וולף,
ד"ר סימונה גלסברג וד"ר אריה אריש.
באדיבות :חברת נוברטיס אונקולוגיה בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן המעי הגס
התקיים במרץ  2017בהנחיית פרופ' עופר נתיב,
מנהל המחלקה האורולוגית ,המרכז הרפואי בני ציון.
הרצו בהתנדבות :פרופ' אליזבט הלף ,יעל שפאץ,
דיאטנית קלינית ,ד"ר רונן ברנר ,ד"ר עינת שחם-שמואלי,
ופרופ' אירית בן אהרון.
באדיבות :חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון לנשים צעירות (עד גיל  )50המתמודדות
עם סרטן השד
התקיים במרץ  2017בהנחיית ד"ר גאורגיטה פריד,
מנהלת יחידת השד ,מערך אונקולוגי ,הקריה הרפואית
לבריאות האדם ,רמב"ם.
הרצו בהתנדבות :ד"ר שני פאלוך-שמעון ,ד"ר יואב ברנע,
ד"ר דניאלה כץ ,ד"ר ריטה טוקר ופרופ' פואד עזאם.
באדיבות :חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון לחולי סרטן הכליה ושלפוחית השתן
התקיים באפריל  2017בהנחיית פרופ' אילן ליבוביץ,
מנהל המחלקה האורולוגית ,המרכז הרפואי מאיר.
הרצו בהתנדבות :פרופ' ניקולא מבג'יש ,פרופ' ז'ק בניאל,

דין וחשבון
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פרופ' דן ליבוביץ' ,פרופ' עופר נתיב ,ד"ר רענן טל,
פרופ' אבישי סלע וד"ר רענן ברגר.
באדיבות :חברת פייזר ישראל.

יום עיון בנושא סרטן השחלה

התקיים במאי  2017בהנחיית פרופ' תמר ספרא,
היחידה לאונקולוגיה גינקולוגית ,המרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי.
הרצו בהתנדבות :ד"ר יעל גולדברג ,פרופ' טלי לוי,
ד"ר רוני שפירא פרומר וד"ר יקיר שגב.
באדיבות :חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.
יום עיון לחולי לימפומה וCLL-
התקיים במאי  2017בהנחיית פרופ' משה מיטלמן,
מנהל מחלקה פנימית ,המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
ויו"ר האיגוד הישראלי להמטולוגיה ולרפואת עירויים.
הרצו בהתנדבות :פרופ' דינה בן יהודה ,ד"ר רון רם,
ד"ר אברהם אביגדור ,ד"ר נתנאל הורוביץ
ופרופ' ערן בן אריה.
באדיבות :חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא סרטן שד גרורתי

התקיים ביוני  2017בהנחיית ד״ר אלה עברון ,מנהלת
היחידה לסרטן השד ,המרכז הרפואי תל אביב ע״ש
סוראסקי.
הרצו בהתנדבות :ד״ר קרן דרומאה,
ד״ר נועה אפרת בן ברוך ,ד״ר רינת ברנשטיין
וד״ר עופר כספי.
באדיבות :חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ,
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'
יום עיון בנושא מלנומה וBCC-
התקיים ביוני  2017בהנחיית פרופ' מיכל לוטם,
מנהלת המרכז למלנומה ואימונותרפיה של הסרטן,
המרכז הרפואי הדסה עין כרם.
הרצו בהתנדבות :פרופ׳ גל מרקל ,ד"ר ליאור לייבו,
ד"ר סאלם בלאן וד"ר בתיה דוידוביץ.
באדיבות :חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.
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ימי עיון אזוריים
אזור הצפון

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

יום עיון בנושא סרטן השד בשפה הערבית

התקיים בחודש אוקטובר  2016בנצרת .הרצו בהתנדבות:
ד"ר סמיח יוסף ,ד"ר בותיינה נקד עבוד ,ד"ר רשא חורי,
סוהייר סרייה ,ד"ר סלאם בלאן ,פרופ' עזאם פואד,
עו"ס ואלאא חאכרשה.
באדיבות :חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ,
מובילת הפרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון למטופלים עם סרטן המעי הגס

התקיים בדצמבר  2016בקריה הרפואית לבריאות האדם,
רמב''ם .הרצו בהתנדבות :ד"ר אליזבת הלף-און,
פרופ' דניאל דואק ,ד"ר ולריה סמינסטי ,הדיאטנית
נגה זיו ,ד"ר אלכס בני ,האחות קרן שוורץ ממאן,
והאחות אלאהם סוהן בדרנה.
באדיבות :חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא סרטן הריאה

התקיים בדצמבר  2016בקריה הרפואית לבריאות
האדם ,רמב''ם .הרצו בהתנדבות :ד"ר עמית כץ,
ד"ר ילנה שכטמן ,ד"ר היתם נסראללה ,ד"ר מירה וולנר,
עו"ס סבטלנה אוקין ,האחות עאידה עבאדי ,האחות
חדוה שינמן-יפה ועו"ס יפעת מזרחי.
באדיבות :חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

יום עיון בנושא דרכים לגילוי מוקדם
והתמודדות עם המחלה

התקיים בפברואר  2017במרכז הרפואי הלל יפה ,בהנחיית
ד"ר יקטרינה שולמן ,מנהלת המכון אונקולוגי ,מרכז
רפואי הלל יפה .הרצו בהתנדבות :עו"ס אלינה פישנזון,
ד"ר אורן גל ,ד"ר נטליה קוחונובסקי ,ד"ר מיכאל קוצ'וק,
ד"ר אולגה קזרין והאחות אירנה פולנסקי.
סייעו בארגון האירוע :רבקה קרן ,יו"ר סניף חדרה
באגודה ושוש קריצ'מן ,רכזת הסניף.

יום עיון בנושא סרטן השד

יום עיון בנושא הטיפול בסרטן העור מסוג מלנומה

התקיים בדצמבר  2016בקריה הרפואית לבריאות
האדם ,רמב''ם .הרצו בהתנדבות :פרופ' גיל בר-סלע,
ד"ר אמילי אביטן ,פרופ' ראובן ברגמן ,האחות
דפנה שרמן ,ד"ר אולגה וורניקובה ,פרופ' יהודה אולמן,
עו"ס ליאת קולינס והסטנדאפיסט אייל אלטויל.
באדיבות :חברת בריסטול מאיירס סקוויב.
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התקיים בפברואר  2017בקריה הרפואית
לבריאות האדם ,רמב"ם .הרצו בהתנדבות :האחות
אפרת לוין ,ד"ר קרן דרומאה ,ליאלי אבולהיג'א,
עו"ס ליאורה גרויסמן ,האחות חדוה שיינמן-יופה ,האחות
עאידה עבאדי ,האחות לינדה האשם ,הפיזיותרפיסטית
נעמי גוטליב וד"ר דינה איזן.
באדיבות :חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ,
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

האגודה למלחמה בסרטן

יום עיון למחלימים מלימפומה

התקיים באפריל  2017בבית החולים רות רפפורט
לילדים ,בהנחיית פרופ' אלדד דן ,הקריה הרפואית
לבריאות האדם ,רמב"ם ואריאלה ליטביץ'-שרמן ,עו"ס
מחוזית צפון באגודה .הרצו בהתנדבות :ויטליה ריצ'קוב,
עו"ס עירית קושניר ,האחות אסתרינה טרכטנברג
ועו"ס מרגנית בי שפרלינג.
באדיבות :חברת טקדה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא איכות חיים לחולי הסרטן

התקיים במאי  2017במלון לאונרדו פלאזה בטבריה.
הרצו בהתנדבות :הנטורופתית פרימוורה סלע
ופרופ' גיל בר סלע.
באדיבות :מלון לאונרדו פלאזה .בסיוע :דליה סלוצקי,
יו"ר סניף טבריה באגודה.

יום עיון בנושא סרטן הריאה וסרטן המעי הגס

התקיים במאי  2017בנצרת .הרצו בהתנדבות:
ד"ר סלאם בלאן ,ד"ר עבד אגבריה,
פרופ' אוסמה אבו חאתום ,ד"ר הייתם נסראללה,
עו"ס אלאא חאכרוש וחנה שלם ,מדריכת צ'י קונג.
באדיבות :חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ,
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.
יום עיון בנושא לימפומה וCLL-
התקיים ביוני  2017במרכז הרפואי לגליל .הרצו בהתנדבות:
ד"ר לואיזה עכריה ,האחות אורלי בר אילן ,אלה לוטבק
ודליה וייס ,מנחה בדמיון מודרך.
באדיבות :חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ,
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'

יום עיון בנושא סרטן הריאה

התקיים ביוני  2017במרכז 'חזקים ביחד'
חיפה בשיתוף מרכז רפואי כרמל ולין ובהנחיית
ד"ר שושנה קרן רוזנברג ,מרכז רפואי לין .הרצו
בהתנדבות :פרופ' יוחאי אדיר ,ד"ר אמיר אברמוביץ,
ד"ר רונן גלילי ,ד"ר הייתם נסראללה ,ד"ר יוליה רוביצקי,
עו"ס אולגה עגור ופרופ' ערן בן אריה.
באדיבות :רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,מובילת
פרויקט 'רוש מושיטה יד'.
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אזור המרכז

בארגונה של דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוזית מרכז,
האגודה למלחמה בסרטן ,ובשיתוף הייג'ר אבו שארב,
רכזת פעילות החברה הערבית בדרום.

יום עיון בנושא התמודדות נשים עם סרטן השד

התקיים בדצמבר  2016במרכז הרפואי ע"ש וולפסון,
חולון .ד"ר אריה יודיץ ,מומחה בכירורגיה כללית
וכירורגיה של השד במרכז הרפואי ,הנחה את האירוע.
הרצו בהתנדבות :ד"ר נטליה קרמינסקי ,ד"ר חנה וינקלר,
ולנה קורץ אלמוג ,אחות ויועצת המיניות באגודה.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ,
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

אזור דרום ושפלה

בארגונה של מירי מור-יוסף ,עו"ס מחוזית דרום,
האגודה למלחמה בסרטן.

יום עיון בנושא האגודה למלחמה בסרטן –
רקע ופעילות

התקיים ביולי  .2016הרצו :יעל קוזיול ,רכזת סניף
באר שבע של האגודה ועו"ס מירי מור יוסף.

יום עיון בנושא התמודדות עם תופעות הלוואי
בעקבות טיפולים אונקולוגיים

התקיים בספטמבר 2016
בבית אידי מעגן בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן .הרצו
בהתנדבות :ד"ר מיכל שדה,
פסיכולוגית שיקומית מתחום
הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה
באגודה ,רינה דיכל ,אחות
אונקולוגית ומומחית קלינית
בטיפול פליאטיבי באגודה,
ד"ר שרגית גרינברג וורד גיאת.

יום עיון בנושא זכויות חולי הסרטן

התקיים במאי  2017בבית אידי מעגן בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן .הרצו בהתנדבות :ימית רפילוביץ,
רות בר יוסף ,אייל סעדון ,אורית אביצו ,איילת צוקרמן
וגיל אשד.
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'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 .על הפעילות אחראית לימור שרגא.
במהלך השנה ,מתקיימות הרצאות לאנשי מקצוע
ולציבור הרחב מפי מתנדבות 'יד להחלמה'® ,במסגרות
שונות ,כגון :עיריות ,אוניברסיטאות ומרכזים רפואיים.
בנוסף ,המתנדבות נוטלות חלק בכנסים מקצועיים
ואירועי הסברה ברחבי הארץ ,במטרה לקדם את
המודעות לסרטן השד.
®
מתנדבות 'יד להחלמה'  :אביגיל ימיני ,רותי גיל,

הכנס השנתי של מתנדבות 'יד להחלמה'

®

התקיים במאי  2017במרכז ארץ ישראל היפה 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 התקיימו הרצאות בנושאים:
'חידושים ועדכונים בטיפול בסרטן השד' מפי ד"ר אירנה ז'יבליוק ,מנהלת
השירות לסרטן השד ,אסותא – מרכזים רפואיים' ,השד הרע והשד
הטוב' מפי לנה קורץ אלמוג ,אחות ויועצת מיניות באגודה ו'חידושים
ועדכונים ממרכז המידע' מפי מירב דמארי ,מנהלת מרכז המידע של
האגודה .לקראת סיום התקיימה 'הרצאת הרשימה' של השחקן ואיש
התקשורת יובל אברמוביץ .האירוע נחתם עם ארוחת צהריים חגיגית.
הכנס התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ,
מובילת פרויקט 'רוש מושיטה יד'.

ברכה אדלר וחוה לאופר ,משוחחות אחת לחודש עם
נשים המתמודדות עם סרטן השד ברחבי הארץ ,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.

כנס אירופה דונה
בנובמבר  2016השתתפו יונית היימס וחוה לאופר ,מתנדבות
'יד להחלמה'® ,בכנס השנתי של ארגון אירופה דונה – הקואליציה
האירופית למאבק בסרטן השד במילאנו ,איטליה .הכנס השנתי
של הארגון ,המיוצג בישראל על ידי האגודה למלחמה בסרטן כלל
מגוון הרצאות בנושא
סרטן השד.
בכנס 'אירופה דונה'
לשנת  2017שנערך
ביוני ,השתתפה
רוני זולדן ,מתנדבת
'יד להחלמה'® .הכנס
נערך במילאנו ,איטליה.

®

'להיראות טוב – להרגיש טוב יותר'
האגודה למלחמה בסרטן מייצגת ומפעילה בישראל את
פרויקט ׳להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר׳® .במסגרת
הפרויקט קוסמטיקאיות ,מאפרות ,פאניות וספרים
מטפלים בהתנדבות בחולי סרטן במכונים האונקולוגיים,
בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ,בקהילה ובשירות
פליאטיבי ביתי .המטופלים מקבלים טיפול קוסמטי
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והדרכה כיצד לטפל בפניהם ובשיערם ו/או להתאים
תספורת במטרה לשפר את הרגשתם .מעבר לכך,
ספרים מתנדבים מטפלים בפאות ומתאימים אותן
למטופלים.
בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
ישנו חדר טיפוח להתאמה ולהשאלת פאות ללא

האגודה למלחמה בסרטן

דין וחשבון
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תשלום .מרכזי טיפוח נוספים פועלים בסניפי מגדל העמק ,דימונה,
כפר סבא ויקנעם של האגודה.
את הפרויקט יזמה וניהלה בהתנדבות ד"ר פרנסין רובינסון ז"ל,
ומרכזת אותו סילויה אלשוילי.
לאורך השנה ,מתקיים שיתוף פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן
לבין חברת איל מקיאג' ,שמספקת בהתנדבות הדרכות טיפוח ואיפור
בסניפים ע"י מאפרות החברה .פעילויות בשיתוף איל מקיאג' נערכו
בסניפי האגודה באשדוד ,אופקים ,דימונה ,ובמרכזים הרפואיים
ברזילי וסורוקה .במשך השנה נפגשות המתנדבות למפגשי הדרכה.

®

פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'
הפרויקט 'צעדים לאיכות חיים'® מנוהל ומופעל על
ידי עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום
ורווחה ,האגודה למלחמה בסרטן ,רינה דיכל ,אחות
אונקולוגית ומומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה
וליויה כסלו ,אחות ראשית ,האגודה למלחמה בסרטן.
סילויה אלשווילי משמשת כמרכזת האדמיניסטרטיבית.
האחראית על 'צעדים לאיכות חיים' ® ,והסמכות
המקצועית בפרויקט זה ,המייעצת בנושא לאגודה
בהתנדבות ,היא פרופ' נעמה קונסטנטיני ,מומחית
ברפואת משפחה ורופאת ספורט ,מנהלת המרכז
לרפואת ספורט ,מרכז רפואי שערי צדק .פרויקט
'צעדים לאיכות חיים'® פועל החל משנת  2007ברמה
הארצית ,ומטרתו לחשוף את האנשים שחלו בסרטן -

מבוגרים ,ילדים ומלוויהם ,ליתרונות הבריאותיים הגלומים
בפעילות הגופנית ,עידוד פעילות מתוכננת ומובנית
בשגרת חייהם ובנוסף הענקת ייעוץ וליווי מקצועי
לאלה שיבחרו להשתלב בפרויקט.
התוכנית כוללת מתן הדרכה קבוצתית ע"י אנשי
מקצוע מתחום הפיזיותרפיה .כל משתתף מקבל
חוברת הסבר ,וממתח גומי על מנת שיוכל לבצע
את התרגילים גם בביתו.
הפרויקט מופעל ב 19-מרכזים רפואיים במערך
האונקולוגי וההמטולוגי של בתי החולים ובחלקם גם
במחלקות גניקואונקולוגיה וקרינה וכו' .ב 2016-נטלו
חלק בפרויקט כ 10,000-מטופלים.
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®

סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'
הסדנה נועדה 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.

פעילויות לילדים ולצעירים חולי סרטן
'ניצוץ של תקווה'®  -השלמת חומר נלמד

את פרויקט 'ניצוץ של תקווה'®  -השלמת חומר
נלמד  -אותו מממנת האגודה ,מרכזת מיכל קהלני,
רכזת פרויקטים לילדים במחלקת שיקום ורווחה של
האגודה .במסגרת פרויקט זה ,עומדים חונכים בעלי
כישורים מתאימים שהודרכו לנושא ,לרשות הילדים
חולי הסרטן הנעדרים תכופות מבית הספר ,בגין
מחלתם ,ומסייעים להם בהשלמת החומר הנלמד
בבית הספר .מטרתו העיקרית של הפרויקט הינה
לסייע לילד החולה לא להישאר מאחור למרות מחלתו.
פרויקט 'השלמת חומר נלמד' נפתח מדי שנה ביולי.
השנה נוצר קשר עם כ 407-ילדים (מגיל  5ועד
 )18והוריהם .במשך השנה הצטרפו ילדים חדשים,
בהתאם לזמן גילוי המחלה.
באזור הצפון השתתפו בפרויקט  145ילדים ,באזור
המרכז  174ילדים ,באזור הדרום  42ילדים ובאזור
ירושלים והסביבה  46ילדים.
העובדות הסוציאליות של האגודה מקיימות לאורך
כל שנת הלימודים ,קשר שוטף ורציף עם הילדים
שמצבם הבריאותי אינו מאפשר כרגע לימודים בפועל,
על מנת לאפשר סביבה תומכת והתחלת לימודים
ברגע המתאים.
כ 150-סטודנטים ברחבי הארץ פועלים כל השנה
ומסייעים בהשלמת חומר לימוד לילדים הנעדרים
מבית הספר בשל המחלה והטיפולים ,במטרה לאפשר
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להם שילוב קל ומהיר כשיחלימו ויחזרו למסגרת בית
הספר .הסטודנטים נמצאים בקשר ישיר עם בית הספר
ועוזרים לילדים בהתמודדות עם חומר הלימוד שנלמד
בכיתה ,אותו עליהם להשלים בשל היעדרותם בעקבות
המחלה והטיפולים .תגובות החונכים ומשפחותיהם
של הילדים חיוביות מאוד ,מחממות את הלב ונותנות
כוח להמשך הדרך.

ליווי חברתי -לימודי

סטודנטים מילגאים המשובצים במערך התמיכה של
האגודה למלחמה בסרטן מסייעים לאנשים בודדים
חולי סרטן ,לילדים חולי סרטן ,לילדים בריאים שאחד
מהוריהם חולה בסרטן ,לאחים בריאים לילדים חולי
סרטן ,או במחלקות האונקולוגיות השונות .בפרויקט
משתתפים סטודנטים מתוכניות אימפקט ,שח"ק
והישג .עו"ס דליה שטרן היא הרכזת הארצית של
הפרויקט והוא מתבצע בליווי ובהדרכה מקצועית
של העו"סיות המחוזיות באגודה – דנה רכבי הלר
במרכז ,אריאלה ליטביץ שרמן בצפון ומירי מור יוסף
בדרום ,שמנחות ומלוות את הסטודנטים לאורך
השנה בהתאם לאזור המגורים .בנוסף לקשר האישי
המתקיים עם הסטודנט לאורך השנה ,מתקיימים
שני מפגשים קבוצתיים בכל אחד מהמחוזות בארץ.
המפגשים נותנים לסטודנט הזדמנות לשתף בחוויות,
בהתלבטויות ,בקשיים ,בתחושת הסיפוק ובתרומה
האישית והחברתית הכרוכה בפעילות.

האגודה למלחמה בסרטן

מלגת אימפקט (2017-2016 )IMPACT
השנה ,התנדבו באגודה למלחמה בסרטן  95סטודנטים
מכל רחבי הארץ ,מטעם ארגון ידידי צה"ל בארצות
הברית ובפנמה ( ,)FIDFשהעניקו שעות פעילות למען
הקהילה ,באמצעות האגודה למלחמה בסרטן .גובה
המלגה הוא  4,000$עבור כל שנת לימוד למשך כל
שנות התואר .במסגרת התוכנית ,מבצעים הסטודנטים
שעות התנדבות לקהילה.
בסוף חודש יוני  2017סיימו הסטודנטים את מכסת
שעות הפעילות  130 -שעות פעילות לכל סטודנט.
משמעות הדבר היא ,שבתום שנת הפעילות תרמו
הסטודנטים השנה כ 12,350-שעות לקהילת חולי
הסרטן ובני משפחותיהם בישראל.

מלגת שח"ק 2017-2016

מלגת שח"ק – שירות חברתי-קהילתי ,היא מלגה
המוענקת ממשרד הקליטה לסטודנטים עולים .מטרת
המלגה היא לעזור לסטודנטים לממן את התואר הראשון
ובמקביל להיקלט ולהשתלב בחברה ,באופן של פעילות
ותרומה לקהילה .הסטודנטים נדרשים לתרום 120
שעות פעילות עד סוף חודש מאי מדי שנה .השנה
התנדבו בפרויקט שח"ק כ 35-סטודנטים ,שעד סוף
שנת הפעילות תרמו כ 4,200-שעות לקהילת חולי
הסרטן ובני משפחותיהם.

מלגת הישג 2017-2016

קרן הישג היא קרן מלגות לימודים ,המעניקה מדי
שנה מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים
בודדים בצה"ל .המלגה כוללת מימון שכר הלימוד
לתואר ראשון וכן תמיכה חודשית להוצאות קיום.
במסגרת התוכנית על הסטודנטים לבצע שעות
פעילות בהיקף של  130שעות בכל שנת לימודים.
השנה התנדבו באגודה למלחמה בסרטן  18סטודנטים.
בסוף חודש יוני  2017סיימו הסטודנטים את מכסת
שעות הפעילות ,שעמדו על כ 2,340-שעות לקהילת
חולי הסרטן ובני משפחותיהם.

שירות ייעוץ ,תמיכה והדרכה ארצי
לילדים עם גידולי מוח

ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית בתחום
הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה ,עוסקת במסגרת עבודתה
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במחלקת השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן,
במגוון רחב של פעילויות המסייעות בתהליך השיקום
והשילוב של ילדים המתמודדים עם גידולי מוח :ייעוץ
פסיכולוגי ראשוני לילדים החולים להוריהם ולצוותים
בקהילה ,הדרכת הורים ,אבחונים נוירופסיכולוגיים,
הדרכת סטודנטים להתמחות שיקומית וטיפול רגשי
לילדים מחלימים.

פרויקט 'תנו לילדים את העולם'
לזכרה של מירי שטרית ז"ל

במסגרת הפרויקט ,נסעו השנה חמש משפחות להן
ילד חולה סרטן ,הנמצא בשלבי מחלה מתקדמים,
לשבוע ימים בכפר הילדים תנו לילדים את העולם
באורלנדו שבארה"ב.
האגודה למלחמה בסרטן זוכה להנחה משמעותית
מחברת אל על ברכישת כרטיסי הטיסה לבני המשפחה.
במהלך השהייה ,ביקרו המשפחות בפארקים השונים
ונהנו מכניסה חינם למתקנים ולאטרקציות נוספות.
הפרויקט המרגש וההדים המתקבלים מהמשפחות,
שזו לעתים החוויה המהנה האחרונה שלהם יחד
כמשפחה ,מחממת את הלב ומחזקת את חשיבותו
של הפרויקט הייחודי ,שאותו מרכזת פרידה קורנברוט,
קלינאית תקשורת ארצית באגודה.

פרויקט 'מחשב לילד חולה סרטן'

במסגרת הפרויקט ,מעניקה האגודה במהלך כל
שנת לימודים עשרות מחשבים ניידים אישיים לילדים
חולי סרטן (מגיל תשע ומעלה) ,שאין בביתם מחשב
ושאין באפשרות משפחתם לרכוש עבורם מחשב.
חלוקת המחשבים מתבצעת בכל רחבי הארץ ,כדי
לאפשר לילדים לשחק ,ללמוד ולשמור על קשר עם
חבריהם ועם מוריהם ,גם בהיותם מרותקים למיטת
חולים .מלי ויינבך ,אחראית על הפרויקט ,שהשנה
(תשע"ז) הוענקו במסגרתו כ 50-מחשבים לילדים
חולי סרטן .מחלקת המחשוב באגודה בהובלתו
של דיוויד מוס-רנדל ,דאגה לאספקה והתקנה
של המחשבים .כמו כן ,דואגת מחלקת המחשוב
לילדים מתחת לגיל תשע ,אשר בשל גילם הצעיר
אינם זכאים לקבל מחשב אישי נייד ,ומספקת להם
במקום  -מחשב נייח אישי משודרג.
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מחלקת המשק באגודה בהובלתו של אבנר דוד,
סייעה בחלוקת המחשבים ברחבי הארץ.

לילדים ולבני משפחותיהם רגעי אור ,תקווה והנאה,
ומסייעים בהפגת המתח והחרדה.

פעילות זו מתאפשרת בסיוע קרן אביגדור בן אליעזר ז"ל
וקרן פישל איסר ז"ל.

קבוצת 'בוגרים צעירים יוצאים לחיים'

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 במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים.

ימי כיף ,מופעים ופעילויות
למען ילדים חולי סרטן

בחול המועד פסח נערך מדיי שנה ,יום כיף בלונה
פארק ת"א ,ובחג החנוכה ,צופים הילדים המתמודדים
עם מחלת הסרטן ואחיהם הבריאים ,בהצגות
ומופעי ילדים ברחבי הארץ .הכרטיסים באדיבות
עיריית תל אביב.
שרי ישראלי ,מנהלת טקסים ואירועים בעיריית תל
אביב-יפו ,מלווה את הפעילויות .מטעם האגודה,
מלווה את האירועים מיכל קהלני ,רכזת פרויקטים
לילדים באגודה .אירועים ופעילויות אלו ,מעניקים

®

קבוצת 'בוגרים צעירים יוצאים לחיים' ממשיכה לקיים
את מפגשיה ופעילויותיה בבית מטי ,בהנחייתה של
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה ,ועו"ס ענת זכאי .הקבוצה ,שנועדה לחולים
צעירים בני  30-20לערך ,רווקים ורווקות ,שחלו בנקודת
זמן בעייתית במיוחד ,מהווה את בסיס ההשראה,
הכוח והתמיכה החשובים כל כך בתהליך החזרה
לחיים 'רגילים' של צעירים שחלו בסרטן בתחילת דרכם
העצמאית כבוגרים .הקבוצה ,שאליה מצטרפים כ60-
משתתפים חדשים בכל שנה ,נפגשת עם עובדות
סוציאליות למפגשי תמיכה אחת לשבוע במרכז
'חזקים ביחד' בבית מטי בגבעתיים ,ובנוסף מקיימת
הדרכות והתנדבות הדדית לבוגרים צעירים חדשים.

מפגשי מידע ,עדכון וליווי של עובדות סוציאליות
מחוזיות באגודה

העובדות הסוציאליות המחוזיות באגודה מקיימות
הדרכות בנושא זכויות ושירותים ,במעון צ'ארלס קלור,
®
במרכזי התמיכה ברחבי הארץ ,למתנדבי ה'טלמידע'
ולמתנדבי הסניפים.

ארגון בעלי סטומה בישראל של
האגודה למלחמה בסרטן
ארגון בעלי סטומה בישראל פועל תחת מחלקת
השיקום והרווחה של האגודה .בארגון רשומים חברים
שעברו ניתוחים להטיית השתן או הצואה .חברי הארגון
מקבלים את הביטאון 'פתחון פה' ,המתפרסם אחת
לשנה ומכיל מאמרים בנושאים חשובים לבעלי סטומה
דוגמת תזונה ,טיפול בעור ,מידע בנושא זכויות ,החיים
האינטימיים עם סטומה ועוד.
אחיות סטומה ,הוא מקצוע שהחל ביוזמת האגודה לפני
שנים רבות ע"י עליזה יפה ,לשעבר האחות הראשית
של האגודה .תקנים לאחיות סטומה במרכזים הרפואיים
השונים ברחבי הארץ ,מומנו כולם ע"י האגודה ,במשך
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 5שנים כל אחת .האחיות ממשיכות לקבל עדכון שוטף
מהאחות הראשית של האגודה למלחמה בסרטן.
רשימת אחיות סטומה ,המסייעות למטופלים בדרכם
חזרה לשגרת החיים הרגילה ,מתפרסמת בביטאון
'פתחון פה' ובאתר האגודה.
בארגון פועלת קבוצת 'צעירים עם סטומה' המעניקה
מידע ותמיכה ,ומקיימת מפגשי מידע בנושאים
הרלבנטיים לקבוצת גיל זו .המפגשים מתקיימים
בבית מטי ,בית האגודה בגבעתיים בהנחייתן של
דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז ורינה דיכל ,אחות
אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה.

האגודה למלחמה בסרטן

את תפקיד נשיא ארגון בעלי סטומה בישראל ממלא
במסירות ובמקצועיות מידד גיסין .הכנס הארצי השנתי
של הארגון התקיים בתחילת נובמבר  2016בהשתתפות
עשרות בעלי סטומה מכל קצוות הארץ .האירוע שהתקיים
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בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן ,התקיים
באדיבות החברות :פילטל-קונווטק ,קולפלסט ישראל,
נאופרם-הוליסטר ,ולראשונה השתתפו נציגים של יד
שרה אשר הציגו את פעילות ארגונם לקהל המשתתפים.

מרכזי הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד'
של האגודה למלחמה בסרטן

TM

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

מרכז 'חזקים ביחד' TMבמטה האגודה
'בית מטי' ,בגבעתיים

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' בגבעתיים ,מנוהל בידי
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה למלחמה בסרטן .האחראית האדמיניסטרטיבית
של המרכז היא מלי ויינבך .מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'
הפועל בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים ,הוא בית
בקהילה המציע בכל שנה למעלה מ 1,400-פעילויות
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם .במרכז גם
ספרייה עם מאגר של ספרי קריאה במגוון סגנונות
מהשנים האחרונות .כמו כן ,מתקיימים מגוון קבוצות
תמיכה ,סדנאות ,הרצאות ופעילויות גוף ונפש.

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'
ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט,
בבית אהרון ואולגה רוזנפלד ,בחיפה
TM

על מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' בחיפה ,אחראית
עו"ס נחי פינגולד .המרכז ממשיך בפעילותו הענפה
עבור חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם במגוון
פעילויות :קבוצות תמיכה ,סדנאות פעילויות גוף-נפש
והרצאות .שיתופי הפעולה בין המרכז לבין הצוותים

במרכזים הרפואיים באזור חיפה ממשיכים במטרה
לקדם את העשייה המשותפת ,ולחזק את הקשר בין
הקהילה לפעילויות מרכז התמיכה והסניף.

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'
ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ,בירושלים
TM

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 .מסייעת בפעילות המרכז,
רותי בן גיאת ,רכזת סניף ירושלים של האגודה.

פעילויות מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' TMע"ש
רותי ורובל (שניידר) ,בעפולה

פעילות המרכז באחריותה של דליה פלוזניק ,ובליווי
מקצועי של אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוזית
צפון ,האגודה למלחמה בסרטן.
לאורך השנה ,מתקיימים מפגשי בוקר בו נהנים
המשתתפים מאירועים מהנים הכוללים ארוחות
בוקר ושיח בין הנוכחים .במפגש זה ,נוצרה חוברת
שבה שומרים המטופלים עצות ורעיונות מועילים
לטובת המשתתפים בפעילות זו בעתיד .במהלך
השנה ,נערכים טיולים ברחבי הארץ לחולים ,בליווי
בני משפחותיהם.

פעילויות מרכז התמיכה
בית אידי-מעגן ,בבאר שבע

מרכז תמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם שהוקם
ביוזמת משפחת פרידמן ופרופ' פסח שוורצמן,
שפעלו להקמת מיזם זה בשיתוף אוניברסיטת בן
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גוריון ,עיריית באר שבע והאגודה למלחמה בסרטן.
האגודה שסייעה בהקמת המרכז ובציודו ,מממנת
נסיעות חולים ומחלימים מערד ומבאר שבע ותורמת
למימון אנשי צוות ופעילויות לטובת באי הבית.
שיתוף פעולה פורה מתקיים בין סניף האגודה בבאר
שבע ,ובין מרכז התמיכה ומירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית
דרום ,האגודה למלחמה בסרטן.
סדנאות תקשורת לסטודנטים לרפואה שנה א',
מתקיימות  4פעמים בשנה ומונחות על ידי צוות הבית.
ארבעה סטודנטים לעבודה סוציאלית מבצעים את
ההכשרה המעשית בבית מעגן ליווי חולים ומחלימים.

'חזקים ביחד' TMבסניפים ובקהילה
'חזקים ביחד' באזור הצפון

בארגונה של אריאלה ליטביץ'-שרמן ,עו"ס מחוזית
צפון באגודה .בפיתוח הפעילות בסניפי הצפון ,מסייעים
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן
בחברה הערבית ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי
הצפון.
הפעילויות נערכות בסניפים :בית שאן ,זיכרון יעקב,
חדרה ,חיפה ,טבריה ,יוקנעם עלית ,כפר עארה ,מ.א
גולן ,מ.א זבולון ,פרדס חנה ,כרכור ,בנימינה ,גבעת עדה
והסביבה ,כרמיאל ,מג'דל שמס ,נהריה ,נצרת ,עפולה,
קריית ביאליק ,קריית מוצקין ,קריית שמונה וראמה.

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

קבוצה לנשים צעירות (גילאי  )50-30המתמודדות
עם מחלת הסרטן
קבוצה לזוגות צעירים (גילאי  )50-30שאחד מבני
הזוג חולה בסרטן
קבוצה לנשים חולות סרטן שד גרורתי
קבוצה להורים שכולים שילדיהם הצעירים (עד גיל
 )30נפטרו ממחלת הסרטן
קבוצה להורים שכולים שילדיהם הבוגרים (מעל
גיל  )30נפטרו ממחלת הסרטן
קבוצה לנשים בריאות נשאיות המוטציות ,BRCA 1,2
הנמצאות בסיכון לחלות בסרטן שד או בסרטן
שחלה
קבוצה להורים המתמודדים עם ילד חולה סרטן
(בכל הגילים)
קבוצה למתמודדים עם מחלות סרטן שונות
קבוצה לנשים מבוגרות המתמודדות עם מחלות
סרטן נשיות
קבוצה לבני משפחה של חולי סרטן
קבוצות למתמודדים עם אובדן ושכול
קבוצה לטיפול באמצעים אומנותיים
קבוצה תמיכה למחלימים ובני משפחה
קבוצת תמיכה בנושא חלומות
קבוצת תמיכה לסבים וסבתות להם נכד/ה חולה

פעילויות גוף-נפש

בארגונה של דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה.
הפעילויות נערכות בסניפים :הוד השרון ,כפר סבא ,כפר יונה,
מודיעין ,נתניה ,פתח תקוה ,ראש העין ,ראשון לציון ורחובות.

במרכזי התמיכה ברחבי הארץ מתקיימות פעילויות
אשר שמות את הדגש על הקשר שבין הגוף לנפש,
כגון :יוגה ,צ'י קונג ,פילאטיס ,פלדנקרייז ,סדנת
ניה' ,השמחה שבתנועה' ,ריקודי בטן ,מדיטציה,
קינסיולוגיה ,אימון פונקציונאלי ועוד.

'חזקים ביחד' באזור הדרום

סדנאות

'חזקים ביחד' באזור המרכז

בארגונה של מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה.
הפעילויות נערכות בסניפים :אשדוד ,אשקלון ודימונה.

מפעילויות מרכזי התמיכה
'חזקים ביחד' TMברחבי הארץ
קבוצות תמיכה

במרכזי התמיכה ברחבי הארץ פועלות קבוצות תמיכה
לחולי סרטן ,מחלימים ובני משפחותיהם ,כגון:
• 'בוגרים צעירים יוצאים לחיים'
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במרכזי התמיכה מתקיימות לאורך השנה מבחר
סדנאות בתחומים שונים ,כגון:
סדנת 'תמיכה בתנועה' ,סדנת העצמה בפלייבק,
סדנת 'דרכים למציאת משמעות' ,טיפול קוגניטיבי-
התנהגותי ( ,)C.B.Tסדנת הבעה ויצירה ,סדנת 'בישול,
תזונה ואורח חיים בריא' ,סדנת 'טבע תרפיה' ,סדנת
'הרפיה ודמיון מודרך' ,סדנת תרפיה במוזיקה ,סדנת
כתיבה יוצרת ,סדנה לשיפור יכולות קוגניטיביות וסדנה
ליצירה וציור אינטואיטיבי.

האגודה למלחמה בסרטן

חוגים

מרכזי התמיכה מציעים שפע של חוגי יצירה והעשרה,
כגון :חוג ציור ,חוג תכשיטנות ,חוג שילוב אומנויות ,חוג
ברידג' ,חוג סריגה ,חיזוק ועיצוב הגוף וחוג אומנות המחט.

אירועים והרצאות

לאורך השנה ,מתקיימות פעילויות לרווחת החולים
והמחלימים ,כגון מפגשי 'חזקים בקפה' במרכז
'חזקים ביחד' – גבעתיים ,הכוללים סדרת הרצאות
ופעילויות בנושאים רלוונטיים שונים.
במסגרת מועדי וחגי ישראל ,נערכות במרכזי התמיכה
מסיבות בהשתתפות חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם.

פרויקטים

'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר' ® – במסגרת

דין וחשבון
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הפרויקט הייחודי של האגודה למלחמה בסרטן ,אותו
יזמה וניהלה בהתנדבות ד"ר פרנסין רובינסון ז"ל,
נערכות סדנאות טיפוח ויופי בסניפים ובקהילה,
שבמהלכן מקבלות המשתתפות טיפולי עיצוב שיער,
טיפולי פנים וחומרים איכותיים לפנים ,שנתרמים על
ידי חברות שונות .הפעילויות מתקיימות בהדרכתן
בהתנדבות של קוסמטיקאיות מוסמכות (דיווח מורחב
על הפרויקט בתחילת הפרק).
'מחלימים לחיים בריאים'®  -במסגרת הפרויקט,
שמטרתו ללוות מחלימים ממחלת הסרטן בהתמודדות
לאחר המחלה ,מתקיימים בסניפים ובקהילה הרצאות
מגוונות בתחומי איכות חיים .הסדנאות מועברות ע"י
אנשי מקצוע (דיווח מורחב על הפרויקט בתחילת
הפרק).

שירותי ייעוץ ,הדרכה ומידע
ייעוץ והדרכה בנושא שיקום הדיבור
למתמודדים עם גידולי ראש-צוואר

שירות הייעוץ וההדרכה הארצי לחולים בגידולי
ראש-צוואר מנוהל בידי פרידה קורנברוט ,קלינאית
התקשורת הארצית באגודה למלחמה בסרטן .פרידה
מדריכה חולים ובני משפחותיהם וכן וצוותים רפואיים
במרכזים הרפואיים ,ומלווה גם את התוכנית לאיתור
מוקדם של סרטן בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית.
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 דוידוף לחקר הסרטן ,המרכז
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
התמודדתם 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.
שירות זה ניתן גם לסבים ולסבתות אשר נכדם
מתמודד עם הורה חולה ,ולצוותים החינוכיים
בבתי הספר.
השירות ניתן על ידי אנשי מקצוע מתחום הפסיכואונקולוגיה
בהנחיית עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום
ורווחה ,ודנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה.

ייעוץ מס ארצי לחולי סרטן,
למחלימים ולבני משפחותיהם

במחלקת שיקום ורווחה של האגודה למלחמה בסרטן
ניתנים שירותי ייעוץ בנושאי מס הנובעים מהמחלה,
בשיתוף לשכת יועצי המס בישראל .הייעוץ מתקיים
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
בסניף חיפה ובסניף נתניה של האגודה.
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הייעוץ ניתן בתיאום מראש ,בהתנדבות וללא תשלום,
למי שכבר נקבעו לו אחוזי נכות בוועדה רפואית מטעם
המוסד לביטוח לאומי.

שירות ייעוץ מיני ארצי לחולי סרטן ולבני זוגם
שירות הייעוץ המיני ממשיך את פעילותו בהנחייתן
של לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת מיניות,
האגודה למלחמה בסרטן 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 .במשך השנה,
מתקיימים ימי עיון בנושאי מיניות ופוריות ,מפגשים
להכשרת אנשי מקצוע והרצאות למחלימים במסגרת
סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'®.

מוקדי המידע ואתר האגודה למלחמה בסרטן –
למען החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם
באתר האגודה באינטרנט כ 13,000 -דפי תוכן ,המעניקים
לציבור הרחב וכן לחולים ולבני משפחותיהם – מידע
מהימן ונרחב בכל הקשור למחלות הסרטן השונות,
לתהליכי הטיפול והשיקום ולאיכות חיי המטופל .באתר
מידע גם בערבית ורוסית .לרשות הציבור עומדים
שירות ה'טלמידע'® ,מידעניות מרכז המידע ,פורומים
בהנחיית אנשי מקצוע ,וכן מידע בנושא מניעה ואבחון
מוקדם ,המתעדכן באופן שוטף בעמוד הפייסבוק של
האגודה למלחמה בסרטן (למידע נוסף על מערך
המידע ראו פרק 'הסברה וקידום בריאות').

הנגשת שירותי השיקום ,התמיכה והרווחה של
האגודה למלחמה בסרטן באינטרנט – לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם

באתר האינטרנט קיימים שלושה כפתורים המשמשים
לניווט יעיל באתר.
'הכפתור הוורוד' מיועד לגולשות המעוניינות לפנות
ישירות לרכזת פרויקט 'יד להחלמה'® .בחוברות החדשות/
מחודשות בתחום סרטן שד מודפס ברקוד לסריקה
באמצעות טלפון חכם  ,QRומיד לאחר הסריקה הפונה
מועברת ישירות ל'כפתור הוורוד'' .הכפתור הכחול'
מיועד למבקשים מידע בנוגע לתמיכה בנושא סרטן
ערמונית (קבוצות ,יעוץ מיני וכדומה) ו'הכפתור הכתום'
מיועד לגולשים אשר מעוניינים במידע כללי על תמיכה
בחולי סרטן ובבני משפחותיהם.

'טלתמיכה'®  -תמיכה נפשית ראשונית לחולי
סרטן ,למחלימים ולבני משפחותיהם

קו ה'טלתמיכה'® של האגודה פועל במסגרת מחלקת
השיקום והרווחה בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,ובהנחייתה של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה באגודה.
השיחות המגיעות ל'טלתמיכה'® ,מנותבות למחלקה
הכוללת מעבר לעובדות הסוציאליות ,גם אנשי מקצוע
בתחומים נוספים ,כגון :סיעוד ,שיקום ,מיניות וכד'.
המענה האנושי ניתן לפונים בשפות עברית ,ערבית,
®
רוסית ואנגלית .באגודה קיימים גם מוקדי 'טלמידע'
בשפות עברית ,ערבית ורוסית וכן מרכז המידע
המעניק מידע וייעוץ בנושאים שונים (מידע נוסף
על מוקדי המידע ראו פרק 'הסברה וקידום בריאות').

השתלמויות ,קורסים ,ימי עיון ומפגשים לאנשי מקצוע
האגודה למלחמה בסרטן מוכרת על ידי משרד החינוך לצורך גמול השתלמות .ההשתלמויות המקצועיות
הן במימון האגודה למלחמה בסרטן ומהוות חלק חשוב מפעילות האגודה להכשרת אנשי מקצוע בתחום
הייחודי של טיפול בחולי סרטן ובני משפחותיהם .מדובר בהכשרה ייעודית לתחום האונקולוגי ,שאינה
ניתנת במסגרת ההכשרה האוניברסיטאית.

בתשע"ז

•
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קורס בסיסי להנחיית קבוצות בשיטת קבוצות
"רכבת" לצוותים מטפלים  -הקורס בהנחיית
ד"ר זהר רובינשטיין ,פסיכולוג קליני וארגוני ,ממקימי
תכנית לניהול מצבי חירום בבית הספר לבריאות

•

הציבור באוניברסיטת תל אביב .מוכר כגמול השתלמות
ולמומחיות בתחום הבריאות בעבודה סוציאלית.
קורס לעובדים סוציאליים מתחילים באונקולוגיה
– הקורס בהנחיית ד"ר שלומית פרי ,לשעבר
מנהלת השירות הסוציאלי במרכז דוידוף לחקר

האגודה למלחמה בסרטן

הסרטן ,המרכז הרפואי רבין-בילינסון ,העבירה
את הקורס המוכר כגמול השתלמות.

קורס מורים ליוגה לתרגול המותאם
להתמודדות עם סרטן

התקיים לראשונה בווינגייט ,ביוזמת האגודה ,קורס
להכשרת מורים ומורות ליוגה ,לאנשים המתמודדים
עם מחלת הסרטן .מדובר בקורס ראשוני וייחודי
בישראל שנבנה על בסיס מחקרים שנערכו בעשור
האחרון בתחום זה .המחקרים הוכיחו כי איכות חייהן
של חולות סרטן השד שהשתתפו בשיעורי היוגה
במהלך תקופת הטיפולים השתפרה ,וכן תופעות
הלוואי אשר נגרמות כתוצאה מהטיפולים פחתו.
מדריכות הקורס הן שירה נהלוני וסיגל ביבר ,אשר
יצרו אותו מתוך החוויה האישית שלהן.
במהלך הקורס ,הועברו סדנאות והרצאות על
ידי דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה,
פדות ביר ,עו"ס שירות פליאטיבי ביתי באגודה,
ד"ר אביטל פאטו בן ארי ,מקדמת הבריאות של
האגודה ,לנה קורץ אלמוג ,אחות ויועצת מיניות
באגודה ורינה דיכל ,אחות אונקולוגית ,מומחית
קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה.

השתלמות לצוותי מכבי שירותי בריאות -
מחוז מרכז

בפברואר  2017התקיימה השתלמות נוספת עבור
צוותי 'לביא' של מכבי שירותי בריאות  -מחוז מרכז.
ההשתלמות התמקדה בתחום האונקוגנטיקה .את
הרצאת המבוא העבירה ד"ר רינת ברנשטיין ,מומחית
לאונקולוגיה וגנטיקה ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי .כמו כן הוצג פרויקט 'הסיכוי שבסיכון' של
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האגודה ,פרויקט שמטרתו להעלות את המודעות
לחשיבות ביצוע בירור גנטי לסרטן שד וסרטן שחלה
תורשתי .בהמשך ,ד"ר שלומית פרי ,עו"ס מתחום
הפסיכו אונקולוגיה ,העבירה הרצאה בנושא 'ההיבטים
הרגשיים של נשאות גנטית' .המפגש הלימודי הסתיים
בהתנסות חווייתית בתנועה ' -להניע את הגוף
בצעדי ניה' בהנחיית עו"ס אורלי צחור ולידיה אגיב,
מדריכת ניה.

מרכז הדרכה לסטודנטים

מרכז ההדרכה לסטודנטים נפתח בנובמבר .2015
הודרכו במרכז ארבע סטודנטיות לעבודה סוציאלית
ע"י דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה
ופדות ביר ,עו"ס שירות פליאטיבי ביתי באגודה.
הסטודנטיות סיימו את הכשרתן ביוני .2016
בנובמבר  2016נפתח מרכז ההדרכה בשנית ,ושולבו
בו שש סטודנטיות ,שנה ג' לתואר בעבודה סוציאלית.
ארבע סטודנטיות הודרכו ע"י עו"ס דנה רכבי-הלר
במחלקת שיקום ורווחה של האגודה ,ושתיים נוספות
הודרכו במסגרת שירות פליאטיבי ביתי של האגודה
על ידי עו"ס פדות ביר .במסגרת הכשרתן שולבו
הסטודנטיות בפרויקטים שונים בתוך המחלקה ויקבלו
חולים ומחלימים לשיחות פרטניות .כמו כן ,מתקיימת
במרכז 'קבוצת הדרכה' חודשית לסטודנטיות לעבודה
סוציאלית ,וכן לסטודנטית לפסיכולוגיה המתמחה גם
במחלקת שיקום ורווחה.
את הקבוצה מנחות עו"ס פדות ביר ועו"ס דנה רכבי הלר.

פרויקטים של מרכז ההדרכה

הסטודנטיות חוה ארני ורחל דויטש ,המודרכות ע"י
עו"ס דנה רכבי הלר ,העבירו סדנת 'בנות ללא אם' ,בת
חמישה מפגשים ,העוסקת בחוויות ובמורכבות שחווה
אישה-בת לאחר מות אימה מסרטן .בסדנה השתתפו
בנות בגילאי  30-20שאימן נפטרה ממחלת הסרטן.
הסטודנטיות רעות צוק ומור דבורי ,המודרכות ע"י
עו"ס פדות ביר ,עבדו בשירות הפליאטיבי הביתי של
האגודה למלחמה בסרטן ,במסגרת שנת הלימודים
האקדמית .הסטודנטיות טיפלו בחולים ,וכן ליוו
משפחות לאחר פטירת יקיריהן.
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השתלמות לאחיות אונקולוגיות בנושא
מחלימים מסרטן

מינואר ועד מרץ  2017התקיימה השתלמות עבור
כחמישים אחיות אונקולוגיות מהמרכזים הרפואיים
ומהקהילה ,בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן,
מטרת ההשתלמות הייתה ללמוד על מגוון תסמינים
פיזיים ,רגשיים ,חברתיים ,רוחניים ופרקטיים מאוחרים
של אנשים שסיימו טיפולים אקטיביים .השתלמות
חלוצית זו נבנתה ורוכזה על ידי נגה סלע ,חברת
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי והאחות האחראית
של מרפאת המחלימים במרכז דוידוף ,המרכז הרפואי
רבין-בלינסון ובסיועה של ליויה כסלו ,האחות הראשית
של האגודה למלחמה בסרטן.
יומיים מתוך ששת ימי ההשתלמות התקיימו
באדיבות חברת טבע ובאדיבות חברת אבוט.
ההשתלמות התקיימה בשיתוף העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי.

דוידוף ,מרכז רפואי רבין-בילינסון ובלה אליגלשוילי,
מנהלת היחידה האונקולוגית הפליאטיבית ,קופת
חולים כללית – מחוז מרכז .במהלך הכנס הוצגו
תוצאות סקר בנושא 'ההכשרה והטיפול של אחות
בישראל בסוף החיים' ע"י ד"ר יפה הארון ,מנהלת
מערך מחקרים וסקרים במנהל הסיעוד .התקיים
באדיבות החברות MSD :ו.BMS-

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 ,האגודה למלחמה בסרטן
ורינה דיכל ,אחות אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול
פליאטיבי ,האגודה למלחמה בסרטן.

מפגשי אחיות סטומה

לאורך השנה מתקיימים מפגשי קבוצת העניין הארצית
של אחיות סטומה ,הכוללים עדכוני ידע ,סדנאות
בנושאים פסיכו חברתיים ו Journal club -בריכוזה
של רינה דיכל ,אחות מומחית קלינית בטיפול תומך
באגודה למלחמה בסרטן.

מפגשי אחיות טיפול תומך

לאורך השנה ,מתקיימים מפגשי קבוצת העניין של אחיות
טיפול תומך בריכוזה של רינה דיכל ,אחות מומחית
קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה למלחמה בסרטן.

יום עיון בנושא אימונותרפיה

במאי  2017התקיים יום עיון בנושא 'פרקטי ודידקטי –
על אימונותרפיה ועוד' ,בבית מטי ,מטה האגודה
בגבעתיים ובשיתוף העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי.
יום העיון כלל את האסיפה הכללית השנתית של
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי .התקיימו
הרצאות בנושאים' :שונה ודומה בין אימונותרפיה
וטיפול ממוקד מטרה' .הרצו :ד"ר דניאל הנדלר ,מרכז
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האגודה למלחמה בסרטן

מפגשי אחיות מתאמות בריאות השד

מפגשי קבוצת העניין של אחיות מתאמות בריאות
השד ממשיכים להתקיים בעקביות ,אחת לחודשיים,
בריכוזה של ליויה כסלו ,האחות הראשית של
האגודה למלחמה בסרטן .בשנת  2017המפגשים
התקיימו באדיבות החברות :מדיסון ,אסטרהזניקה,
ורוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ.
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האחות ראשית של האגודה הרצתה בנושא 'בריאות
מינית וסרטן' ,ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית
מתחום הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה באגודה ,העבירה
הרצאה בנושא 'שיקום ילדים עם גידולי מוח' ,ולקראת
סיום ,דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה,
סיפרה על שירותים ופעילויות באגודה.
יום השתלמות זה באגודה למלחמה בסרטן הוא
אחד מתוך ימי עיון נוספים המתקיימים במסגרות
אקדמאיות שונות .הסטודנטים מגיעים ליום מרוכז
באגודה למלחמה בסרטן ,נפגשים עם הצוות ,ומאזינים
להרצאות מקצועיות ייחודיות במרוכז.

יום עיון לסטודנטים – אוניברסיטת בן גוריון

יום השתלמות לאחיות הלומדות לקורס על
בסיסי באונקולוגיה

בספטמבר  2016התקיים באגודה למלחמה בסרטן
יום השתלמות לכ 30-סטודנטים הלומדים בקורס
על בסיסי באונקולוגיה בבית הספר לסיעוד במרכז
הרפואי יצחק שמיר.
רומא לוריא ,מנהלת מעון קלור של האגודה ,ערכה
למשתלמים סיור היכרות עם המעון .ליויה כסלו,

במאי  2017התקיים בבית מטי ,מטה האגודה
בגבעתיים ,יום עיון לסטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון
בנגב .במסגרת יום העיון התקיימו הרצאות בנושאים:
'עקרונות פעילות של האגודה למלחמה בסרטן',
'שיקום הבליעה והדיבור בחולים עם גידולי ראש –
צוואר'' ,מבט על פרויקטים במחלקת שיקום ורווחה',
'אונקולוגיה -התפתחויות בהווה והתחזיות לעתיד
ופרויקט 'יד להחלמה'® של האגודה' .הרצו :מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה ,פרידה קורנברוט,
קלינאית תקשורת ארצית באגודה ,פרופ' שמואל אריעד,
מנהל המערך האונקולוגי במרכז הרפואי סורוקה,
ומתנדבת 'יד להחלמה'® רוני זולדן ,אשר ריגשה את
הסטודנטים בסיפורה וענתה על שאלותיהם.
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שירות 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 שירות 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
שיבא ,תל השומר) ,ומתאים גם לחולים בטיפול
אונקולוגי פעיל הסובלים מתסמינים קשים וזקוקים
להקלה בסבלם.
ההפניה לקבלת השירות נעשית על ידי רופאים ,אחיות
ועובדים סוציאליים במרכזים הרפואיים או בקהילה –
המכירים את 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 .עבודת הצוות הבינתחומי ,נעשית
בהובלת 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.
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באמצעות אגודת הידידים בלונדון בראשותה של
ורד אהרון ,ובטיפולם המסור של מרטין פייזנר
וג'ונתן מוריס ,גזברי האגודה ,הוקדשה תרומה מכובדת
ונדיבה בצוואתה של גרטרוד לנדי ז"ל לזכרה של
רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל ,לסיוע במימון פעילותו של
שירות טיפול פליאטיבי ביתי של האגודה למלחמה בסרטן,
אשר החל משנת  2015נושא את שמה של המנוחה.
צוות 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.
כמו גם ,קורס לאחיות מומחיות קליניות בסיעוד
פליאטיבי .הודות לניסיון הארוך ביותר בטיפול
פליאטיבי בקהילה ופעילות דידקטית משמעותית
אנו נמצאים בשלבים מתקדמים להכרה בשירות
פליאטיבי ביתי (שפ"ב) והוספיס אונקולוגי אשפוזי
של מרכז רפואי שיבא ,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 ,כמו גם במחקר בנושא ריבוי
תרופות אצל חולים הנמצאים במצב מחלה מתקדם
ומטופלים באמצעות שירות פליאטיבי ביתי ,ביוזמתו
של סגן המנהל הרפואי ,פרופ' דורון גרפינקל.

הרצאות מקצועיות ,ועדות ,סדנאות
והדרכות

•

לאורך השנה ,ד"ר ולר מקיים הרצאות במסגרות
אקדמיות שונות ,בהן מוכשרים צוותים רפואיים

האגודה למלחמה בסרטן

בנושא טיפול פליאטיבי ,בקורסי ( INPACTתוכנית
ישראלית להכשרה בתחום הפליאטיבי) באוניברסיטת
בן גוריון ,ובקורסים הפליאטיביים השונים שמקיימת
האגודה למלחמה בסרטן .ד"ר ולר השתתף באופן
פעיל בישיבה של ועדת הכנסת למלחמה נגד סמים
מסוכנים ואלכוהול בנושא קנאביס רפואי.
•

פרופ' דורון גרפינקל ,סגן המנהל הרפואי ,השתתף
בוועדה של משרד הבריאות לקביעת סטנדרטים
בטיפול פליאטיבי בקהילה.

•

צוות השירות :פדות ביר ,עו"ס ,שרי כהן ,אחות
אחראית ,רינה דיכל ,אחות מומחית קלינית בסיעוד
פליאטיבי וד"ר אלכסנדר ולר ,המנהל הרפואי,
השתתפו פעמיים בסדנאות הכנה לביקורת עמיתים
בשירותים פליאטיביים ביתיים בישראל.

•

במאי  2017השתתף הצוות הבינתחומי בסדנת הכנה
ונבחן לקראת ביקורת  .ISOצוות השירות הפליאטיבי
ביתי ,יחד עם כל מחלקות האגודה למלחמה בסרטן,
קיבל את תעודת  ISOלשנת  .2017השירות ממשיך
להיעזר במחשוב קליני ומנהלי ,במטרה להמשיך
ולשפר את הטיפול בחולים ובמשפחותיהם.

דין וחשבון

2 0 1 7

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.

מתוך הכרה בחשיבות קיומם של
שירותים אלו ,האגודה למלחמה בסרטן
ממשיכה לסייע במימון פעילותם של
שירותי הוספיס-בית ברחבי הארץ.
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המעון לחולי סרטן ע"ש
סר צ'ארלס קלור של
האגודה למלחמה בסרטן
במעון קלור שוהים מיום א' עד יום ה' חולי סרטן המטופלים
במכונים האונקולוגיים של המרכזים הרפואיים באזור
המרכז (מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,מרכז
רפואי ע"ש שיבא ,אסותא – מרכזים רפואיים ,ומרכז
דוידוף לחקר הסרטן ,מרכז רפואי רבין) .המטופלים
המתאכסנים במעון מוסעים לטיפולים במרכזים הרפואיים
ובחזרה ,בליווי מתנדבים .צוות המעון מספק השגחה
מקצועית ,טיפול סיעודי אונקולוגי מקצועי ומסור ,ומגוון
פעילויות פנאי.
בשנת  2016טופלו במעון  734מטופלים .לצוות הסיעודי
של המעון ,בהנהלת רומא לוריא ,ניסיון רב בטיפול
תומך ,ידע מקצועי בתחום הסיעודי־אונקולוגי ומחלות
רקע מגוונות .האחיות מקיימות קשר רצוף עם הרופאים
במכונים האונקולוגיים ובקהילה ,ומגובות בכוננות של
רופאים מיומנים מהוספיס הבית של האגודה.
לרשות השוהים במעון עומדות שתי עמדות
מחשב עם חיבור לאינטרנט ,המאפשרות
להם ליהנות מפעילויות פנאי ,לשמור על קשר
עם הבית ולהתעדכן בנעשה בארץ ובעולם.
כמו כן ,קיימת במקום ספרייה ,לרווחת
המטופלים ,שהולכת וגדלה בזכות תרומות
מגורמים חיצוניים ותרומות של השוהים
במעון .הספרייה כוללת ספרים בעברית,
רוסית ,אנגלית וספרדית.
במהלך השנה הושלם שיפוץ חדרי המעון,
ושל הכניסה למעון .המשתכנים 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 כוללת אזורים נוספים במעון
כמו חדר תרבות ,חדר אוכל וחדרי טיפולים.
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חוגים ומפגשים
•

מפגשים קבוצתיים בנושא זכויות ושירותים
למטופלי המעון ,מתקיימים אחת לחודשיים,
בהנחיית דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוזית מרכז,
האגודה למלחמה בסרטן.

•

שיעורי התעמלות מתקיימים בכל שבוע ,ומועברים
בהתנדבות ע"י חנה גולדברג.

•

שיעורי מלאכה מתקיימים אחת לשבוע ,בהדרכתה
של רחל אוזן ,עובדת האגודה.

פעילויות שונות ואירועים
לרגל חגי ישראל
•

בחנוכה  2016חגגו מטופלי המעון את החג עם מרכז
'חזקים ביחד' של האגודה .הסופגניות באירוע נתרמו על
ידי משפחתו של ב .יעקב אחד ממטופלי המעון ,ששהה
בו בחנוכה תשע"ב ,ומאז תרומה זו הפכה למסורת.

•

בדצמבר  ,2016בעלה של אחת ממטופלות המעון יחד
עם ארבעת ילדיהם ערכו מסיבת הפתעה לאם הנמצאת
במעון לצורך טיפולים .המשפחה חגגה יום הולדת  3לבת
הקטנה ,כשמטופלי המעון עזרו לבעל והילדים לערוך
שולחן יומולדת חגיגי בלובי ,בסיוע עובדי המעון.

•

בינואר  ,2017מטופל במעון ארגן ערב שירה בחדר
התרבות של המעון להנאת כל המטופלים.

•

בינואר  2017נערך יום טיפוח למטופלות המעון אשר
אורגן ע"י כרמית ,שהינה בעלת מכון יופי בתל אביב,
ובתו של אחד מהמטופלים.

הדרכות
מדי שנה ,מגיעות למעון אחיות מקורס על בסיסי
באונקולוגיה להדרכה אודות מעון קלור ופעילותו.

האגודה למלחמה בסרטן

דין וחשבון
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הדרכה מקצועית
מענקים לנסיעות לכנסים
ולהשתלמויות בחו"ל

האגודה למלחמה בסרטן משתתפת במימון מענקים
לנסיעות והשתלמויות בחו"ל ,לרופאים חוקרים
ועובדי בריאות אחרים בתחום הסרטן ,שעבודתם
נבחרה להצגה בכנסים בינלאומיים.
ד"ר רוטנברג יקיר מהמחלקה האונקולוגית ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,עבור נסיעה לכנס גריאטרי
אונקולוגי שהתקיים בחודש נובמבר  2016במילאנו,
איטליה.
ד"ר חנוביץ יקטרינה מהיחידה לאישפוז יום אונקולוגיה,
מרכז רפואי יצחק שמיר ,עבור נסיעה להשתלמות
בנושא מלנומה שהתקיימה בחודש דצמבר ,2016
בלונדון ,אנגליה.
מור פנינה מהמכון לגנטיקה רפואית ,מרכז רפואי
שערי צדק ,עבור נסיעה לכנס בינלאומי בנושא
מעקב ,ניהול ,אבחון הסרטן ותוצאות של נשים עם
מוטציות ב BRCA-שהתקיים בחודש דצמבר 2016
בסן אנטוניו ,ארה"ב.
ד"ר נטע נתנאלה נבו מהמחלקה ההמטו-אונקולוגיה
ילדים ,הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם,
עבור נסיעה לכנס השנתי של האיגוד האמריקאי
להמטולוגיה שהתקיים בחודש דצמבר  2016בסן-דייגו,
קליפורניה ,ארה"ב.
ד"ר שטיין ירמיהו מהמחלקה ההמטו-אונקולוגית,
מרכז שניידר לרפואת ילדים ,עבור נסיעה לכינוס בנושא
השתלות מח עצם בילדים חולי לויקמיה שהתקיים
בחודש ינואר  ,2017במילאנו ,איטליה.
יעקב גרייס מהמערך להמטולוגיה אונקולוגיה ילדים,
הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,עבור נסיעה
לכנס השנתי ה 43-להשתלות מח עצם שהתקיים
בחודש מרץ  2017במרסיי ,צרפת.
ד"ר חייסון מרתה מהמחלקה להמטו-אונקולוגיה ,מרכז
שניידר לרפואת ילדים ,עבור נסיעה למפגש עבודה
במסגרת הפרוטוקול הארצי לטיפול בנוירובלסטומה
שהתקיים בחודש מרץ  ,2017בוינה ,אוסטריה.

דיאמנד יאנה מהמחלקה להמטו-אונקולוגיה ילדים,
הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם ,עבור נסיעה
לכנס השנתי בהשתלות מח עצם בילדים שהתקיים
בחודש מרץ  ,2017בצרפת.
איתן טל מהמעבדה האונקולוגית ,המרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי ,עבור נסיעה לכנס של האגודה
האמריקאית לחקר הסרטן ( (AACRשהתקיים בחודש
אפריל  ,2017בוושינגטון ,ארה"ב.
ד"ר גולדשמיט אורן מהמערך ההמטולוגי אונקולוגי,
מרכז שניידר לרפואת ילדים עבור נסיעה לסדנא בנושא
הכשרה בפליאציה וטיפול סוף החיים בילדים על ידי
מומחים בתחום שהתקיימה בחודש אפריל ,2017
במונטריאול ,קנדה.
ד"ר ורניצקי חלי מהמעבדה ההמטולוגית המרכז רפואי
ע"ש שיבא תל-השומר ,עבור נסיעה להשתלמות
קצרה בנושא הטיפול בלויקמיה בילדים שהתקיים
בחודש אפריל  ,2017באוסלו ,נורבגיה.
קודמן יונה מלה מהמערך ההמטו-אונקולוגי ,מרכז
שניידר לרפואת ילדים ,עבור נסיעה למפגש של נציגי
המעבדות בנושא  AMLבילדים שהתקיים בחודש
אפריל  ,2017באוסלו ,נורבגיה.
ד"ר בן ברק איילת מהמחלקה להמטו-אונקולוגית
ילדים ,הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם,
עבור נסיעה לכנס בנושא לימפומה עם הודג'קין
בילדים ומתבגרים שהתקיים בחודש מאי ,2017
בוושינגטון ,ארה"ב.
מויאל כוכי מהמערך ההמטולוגי-אונקולוגי ,מרכז
שניידר לרפואת ילדים ,עבור נסיעה לכינוס השישי
לרופאי ילדים וצוות סיעודי בנושא השתלות מח
עצם בילדים ומתבגרים שהתקיים בחודש יוני ,2017
בקופנהגן ,דנמרק.
שולמן בלה מהשירות האונקולוגי ,מרכז רפואי לין,
שירותי בריאות כללית ,עבור נסיעה לכנס העולמי
בסיעוד אינטגרטיבי שהתקיים בחודש אפריל ,2017
באריזונה ,ארה"ב.
ד"ר בולוס סלימאן מהמחלקה האונקולוגית ,מרכז
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רפואי שערי צדק ,עבור נסיעה לכנס בנושא מעקב
מול טיפול אדז'ובנטי כימותרפי למטופלים עם גידול
באשכים בשלב  1שהתקיים בחודש יוני  ,2017בסאול,
דרום קוריאה.
ד"ר ניר פייביש ממחלקת א.א.ג .ראש צוואר ,מרכז
רפואי כרמל ,עבור נסיעה לכנס בנושא שינוי מגמה
בהתייצגות של קרצינומה מודולרית של בלוטת התריס
שהתקיים בחודש יולי  ,2017בבוסטון ,ארה"ב.
יפעת עזר כהן ממרכז שניידר לרפואת ילדים ,עבור
נסיעה לכנס בנושא קבוצות תמיכה לאחים שכולים
שהתקיים בחודש אוגוסט  ,2017בברלין ,גרמניה.

תמיכה בהשתלמויות ארוכות

ד"ר אומן שלומציון מהמחלקה ההמטולוגית ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,עבור נסיעה להשתלמות
מחקרית בנושא :שימוש במעכבי האנזים  PARPלטיפול
בלימפומה מסוג  DLBCLשתתקיים במיאמי ,פלורידה
ארה"ב בין התאריכים  .8/2017-7/2019המענק ניתן
במסגרת התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.
ד"ר הוכברג אורי ממכון הכאב ,המרכז רפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי ,עבור נסיעה להשתלמות בנושא
כאב אונקולוגי שתתקיים במונטריאול ,קנדה ,בין
התאריכים .30.6.2017-1.7.2016
ד"ר הסניס ארז מהמכון הגסטרואנטרולוגי ,הקריה
הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ,עבור נסיעה
להשתלמות בנושא ממאירויות הלבלב שתתקיים
בלה-הויה קליפורניה ,ארה"ב ,בין התאריכים -1.7.2017
.31.7.2019
ד"ר פריפלד יובל מהמחלקה האורולוגית ,מרכז רפואי
כרמל ,עבור נסיעה להשתלמות בנושא אורו-אונקולוגיה
שתתקיים בטקסס ,ארה"ב ,בין התאריכים -1.7.2017
 .30.6.2019המענק ניתן במסגרת התוכנית להכשרת
מומחים בתחום האונקולוגיה מקרן רוזנבלט ע"ש
קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.
ד"ר קושניר יגאל מהמערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי ,עבור נסיעה להשתלמות
בנושא אונקולוגיה אורולוגית שתתקיים באוטבה,
קנדה ,בין התאריכים .30.6.2019-1.7.2017
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ד"ר רשפון איילת ממחלקת העור ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי ,עבור נסיעה להשתלמות
בנושא מניעה משנית של סרטן עור בדגש על שיטות
מתקדמות לאבחון שתתקיים בניו-יורק ,ארה"ב ,בין
התאריכים  .30.6.2019-1.7.2017המענק ניתן במסגרת
התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.
ד"ר ערן כהן ברק ממחלקת העור ,המרכז הרפואי
העמק ,עבור נסיעה להשתלמות בנושא מחקר בסיסי
בביולוגיה של העור שתתקיים באילינוי ,ארה"ב ,בין
התאריכים .31.8.2019-1.9.2017
ד"ר אבו עכר פראס ממחלקת כירורגית לב חזה,
המרכז הרפואי שערי צדק ,עבור נסיעה להשתלמות
בכירורגית חזה שהתקיימה בשנחאי ,סין ,בין התאריכים
.1.4.17-1.10.16
ד"ר אפלבוים לימור מהמחלקה לרדיותרפיה ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,עבור נסיעה להשתלמות בנושא
קרינה סטריאוטקטית שהתקיימה בבוסטון ,ארה"ב,
בין התאריכים  .14.9.16-14.8.17המענק ניתן במסגרת
התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.
ד"ר גולדברג חנן מהמחלקה האורולוגית ,המרכז
הרפואי רבין-בילינסון ,עבור נסיעה להשתלמות לתת
התמחות בנושא אורו-אונקולוגיה שתתקיים בטורונטו,
קנדה ,בין התאריכים .30.6.18-1.7.16
ד"ר גולדווסר הדר מהמחלקה האונקולוגית ,המרכז
רפואי רבין ,קמפוס בילינסון ,עבור נסיעה להשתלמות
בנושא סרטן השד שתתקיים בטורונטו ,קנדה ,בין
התאריכים .31.8.18-1.9.16
ד"ר גלר שמיר ממחלקת עור ומין ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי ,עבור נסיעה להשתלמות
בנושא אונקולוגיה דרמטולוגית עם דגש על חקר
האפידמיולוגיה של מלנומה שהתקיימה בניו-יורק,
ארה"ב ,בין התאריכים  .30.6.17-1.7.16המענק ניתן
במסגרת התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.
ד"ר סוייד פורת מהמחלקה הכירורגית ,המרכז הרפואי
בני ציון ,עבור נסיעה להשתלמות בנושא כירורגיה
הפטו-ביליארית עם דגש על ניתוחי לבלב וכירורגיה

האגודה למלחמה בסרטן

זעיר פולשנית שהתקיימה בטמפה ,פלורידה ,ארה"ב,
בין התאריכים .1.8.16-31.7.17
ד"ר שגב ליאור מהמחלקה הכירורגית אונקולוגית ג',
המרכז רפואי ע"ש שיבא ,עבור נסיעה להשתלמות בנושא
כירורגיה של המעי הגס והרקטום שהתקיימה בקליבלנד,
ארה"ב ,בין התאריכים  .30.6.17-1.7.16המענק ניתן
במסגרת התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.
ד"ר שגיב עודד ממכון העיניים ,המרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,עבור נסיעה להשתלמות בנושא אוקולופלסטיקה
ואונקולוגיה ארובתית ופריאוקולרית שתתקיים ביוסטון,
טקסס ,ארה"ב ,בין התאריכים  .30.6.18-1.7.16המענק ניתן
במסגרת התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה
מקרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.
ד"ר שפשלוביץ דניאל מהמחלקה לרפואה פנימית א',
המרכז הרפואי רבין-בילינסון ,עבור נסיעה להשתלמות
בנושא פרמקולוגיה קלינית עם דגש על פרמקו-
אונקולוגיה שתתקיים בטורונטו ,קנדה ,בין התאריכים
.30.8.18-1.9.16
ד"ר אילן גיאלצינסקי מהמחלקה האורולוגית ,המרכז
הרפואי הדסה הר הצופים ,עבור נסיעה להשתלמות
בנושא כירורגיה אונקולוגית אורולוגית רובוטיקה
ולפרוסקופיה שתתקיים בסידני ,אוסטרליה ,בין
התאריכים .1.2018-1.2017

סיוע בהשתלמות ארוכה של רופאים בארה"ב

הודות לתרומה נדיבה שניתנה ע"י ידידת האגודה
המסורה ,הגב' לינדה קמינוב ,האגודה תומכת
במימון השתלמות ארוכה של רופאים בתחום
האונקולוגיה בארה"ב ,מקרן רוזנבלט ע"ש
קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט.

הזמנת מרצה אורח

פרופ' מרים בן הרוש ,מנהלת המערך להמטולוגיה
אונקולוגית ילדים ,ומנהלת בית החולים לילדים ע"ש
רות רפפורט ,הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם,
קיבלה סיוע בהבאת מרצה אורח Dr. Christina Peters
מוינה ,אוסטריה ,להרצות בכנס השנתי להשתלות
מח עצם בילדים ,שהתקיים ב.6.9.16-
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ד"ר פופובצר אהרון ,יו"ר החברה הישראלית לכירורגיה
ואונקולוגיה של הראש צוואר ,קיבל סיוע בהזמנת מרצה
אורח –  Prof. Douglas B. Chepehaמאוניברסיטת
טורונטו ,קנדה בכינוס השנתי של החברה לכירורגיה
ואונקולוגיה של ראש-צוואר ,שהתקיים בין התאריכים
 12-10בנובמבר .2016
ד"ר אורי רוזובסקי קיבל סיוע בהזמנת מרצה אורח –
 Dr. Charles L. Sawyersמממוריאל סלואן קטרינג,
ניו-יורק ,ארה"ב להרצות בכנס 'שפת הסרטן' שעסק
בנושאים שנמצאים בקו התפר שבין אונקולוגיה
ולינגוויסטיקה .הכנס התקיים בחודש ינואר .2017
פרופ' מירי כהן ,קיבלה סיוע להזמנת מרצה אורח -
 Dr. Woet L. Gianottenמהולנד ,להרצות בכנס
בנושא :טיפול משפחתי בחולי סרטן ובני משפחותיהם,
שהתקיים בחודש ינואר  .2017המענק ניתן מקרן
'אכפת לי' ע"ש אופירה נבון.
פרופ' פיה רענני ,מנהלת המערך ההמטולוגי ,המרכז
הרפואי רבין ,קיבלה סיוע בהזמנת מרצה אורח –
 Prof. Achy Yahalomמאוניברסיטת טורונטו ,קנדה,
להרצות בכנס לימפומות ,שהתקיים ב.2.2.17-
פרופ' אברהם קוטן ,קיבל סיוע בהזמנת 2
מרצים אורחים –  Prof. Joseph Glikorovמפריז,
ו Prof. Yazid Belkacemi-מפריז ,להרצות בקורס ESO
בנושא רדיותרפיה ,שהתקיים בין התאריכים .3.3.17-1
אילנה דואק ,מנהלת מח' א.א.ג ,המרכז רפואי כרמל,
קיבלה סיוע בהזמנת מרצה אורח – Dr. Eben Rosental
מניו-יורק ,ארה"ב ,להרצות בכנס של האיגוד – א.א.גרון,
שהתקיים בין התאריכים  4-1במרץ .2017
פרופ' מרים בן הרוש קיבלה סיוע בהבאת מרצה
אורח –  Prof. Hitzler Johannמטורונטו,קנדה,
להרצות בכנס השנתי של המערך להמטו-אונקולוגיה
ילדים ,שהתקיים ב 14-במרץ .2017
פרופ' רמי דון ,מאוניברסיטת בר-אילן ,קיבל סיוע בהבאת
מרצה אורח  Prof. Anindya Duttaמאוניברסיטת
וירג'יניה להרצות בכנס השנתי של הפורום הישראלי
ל Genome Stability-שהתקיים ב 6.4.17-באוניברסיטת
בר-אילן.
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פרופ' זידאן ג'מאל ,מנהל המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי זיו ,קיבל סיוע בתמיכה בכנס האונקולוגי
הבינלאומי השלישי של המרכז הרפואי זיו ,שהתקיים
בקיבוץ הגושרים בין התאריכים .29/4/17-26
פרופ' אירית בן אהרון ,קיבלה סיוע בהבאת מרצה
אורח  Prof. Markus Moehler -מגרמניה ,להרצות
בכנס בנושא גסטרואנטרולוגיה ,שהתקיים ב.4.5.17-
ד"ר מיכאל תורג'מן וד"ר רנה רוזנברג מהמחלקה
לרפואת המשפחה שירותי בריאות כללית ,קיבלו תמיכה
לכנס ה 14-למניעת תחלואה ותמותה מסרטן לזכרה
של ד"ר אריקה הראל ז"ל ,שהתקיים ב.10.5.17-

מלגות קיץ

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

מיכאל צוקרמן שזכה במלגה לעבודת קיץ במכון
האונקולוגי ,המרכז הרפואי שערי צדק.
עמר דאובר שזכה במלגת קיץ במכון שרת ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם.
ליאב ברקוביץ שזכה במלגת קיץ במכון שרת ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם.
יעל וקסלר שזכתה במלגת קיץ במכון שרת ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם.
ראובן ברקוביץ' ,שזכה במלגת קיץ במכון שרת,
המרכז הרפואי הדסה עין כרם.
דוניא זידאן ,שזכתה במלגת קיץ במכון האונקולוגי,
הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.
אשר כהן ,שזכה במלגת קיץ במכון האונקולוגי,
המרכז הרפואי זיו.
לירון בר ,שזכתה במלגת קיץ במכון האונקולוגי,
המרכז הרפואי זיו.

במה
האגודה למלחמה בסרטן מוציאה לאור את כתב
העת 'במה' המיועד לעובדי מערכת הבריאות
בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה.
בכל מהדורה נבחר נושא חדש לכתב העת ,כאשר
המאמרים נכתבים על-ידי מיטב המומחים בתחום,
במטרה להקיף את הסוגיה ולקדם את הידע
בקרב אנשי המקצוע המטפלים בחולי הסרטן.
הביטאון התמקד השנה (ספטמבר )2016
בסקירה מדעית של מחלות סרטן המטולוגיות.
פרופ' דינה בן יהודה ,מנהלת האגף ההמטולוגי
במרכז הרפואי הדסה ולשעבר יו"ר האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ורפואת עירויים ערכה את הביטאון
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בהתנדבות .כתב העת כלל  20מאמרים מקיפים
ומגוונים בנושא.
כתב העת הוקדש לזכרה של פרופ' ברכה רמות ז"ל.

האגודה למלחמה בסרטן
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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 השמיני של הארגון
הישראלי לחקר הסרטן ( ,)ISCRבתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן
מאי  ,2016מכון ויצמן
הארגון הישראלי לחקר הסרטן שם לו למטרה לאגד
את חוקרי הסרטן בישראל – במוסדות האקדמיים,
בבתי החולים ובמכוני המחקר .מרגע הקמת הארגון,
בחסות האגודה למלחמה בסרטן ,זוכה פעילותו לליווי
מתמשך של האגודה ,התומכת גם בכינוסי הארגון
השנתיים .בחודש מאי  2016התקיים במכון ויצמן
הכינוס השנתי השמיני של הארגון ,בהשתתפות מאות
חוקרים ורופאים ,תחת הכותרת 'Breakthroughs in
' – 'Cancer Research: The Future is Nowפריצות
דרך בחקר הסרטן :העתיד הוא עכשיו'.
פרופ' ורדה רוטר ממכון ויצמן שימשה כיו"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' ו'מטבוליזם של סרטן'.

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 מיכל צרפתי,
על היותה קלינאית מוכשרת המפגינה מסירות ואכפתיות,
בעלת גישה אנושית כלפי החולים ובני משפחותיהם.
ד"ר צרפתי משמשת כאחראית מתמחים ומהווה מודל
חיקוי לרופאים צעירים ולד"ר מחמוד אבו-אמנה ,על
גילוי חריצות ומסירות רבה ,תוך רכישת ידע נרחב בתחום
האונקולוגיה .ד"ר אבו-אמנה מפגין יכולת ניתוח מצוינת
של הסיטואציה הקלינית ,מטפל בחולים במקצועיות
ובאמפתיה ומקיים עבודת צוות מצוינת עם הצוות הרב
מקצועי של המערך האונקולוגי.

בכינוס השתתפו והרצו שני מדענים מומחים מחו"ל,
בעלי שם עולמי בתחומם:
ד"ר ג'ד ד .וולצ'וק (Memorial,)Dr. Jedd D. Welchok
 ,Sloan Kettering Cancer Center New Yorkשהגיע
לארץ באדיבות ארגון AACR (American Association
( ,for Cancer Researchופרופ' ריצ'רד מראיס
( Cancer Research UK, )Prof. Richard Marais
 ,Manchester Universityשייצג את ה - EACR-הארגון

האירופאי לחקר הסרטן.

הכינוס השנתי של האיגוד לאונקולוגיה קלינית
ורדיותרפיה ISCORT -
ינואר  ,2017אילת
הכינוס השנתי ה 16-של האיגוד עסק בשינויים המהותיים
שעבר הטיפול האונקולוגי המודרני בסרטן ,ובמרכזם הטיפול

כנס מחלימים מסרטן
של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף המועצה
הלאומית למניעה ,אבחון וטיפול במחלות ממאירויות
פברואר  ,2017בית האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף המועצה הלאומית
למניעה ,אבחון וטיפול במחלות ממאירות ,קיימה יום
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עיון – סדנא בנושא המחלימים ,בהשתתפות מרצה
אורח מניו-יורק  .D.R Kevin Charles Oefﬁngerמטרת
הכינוס הייתה לדון בצעדים האפשריים למניעת
תחלואה ולנקיטת צעדים העשויים לסייע להתמודדות
טובה יותר של המחלימים.
פרופ' אליעזר רובינזון ,,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן,
שיזם והוביל את הכנס ,העביר הרצאה בנושא 'מחלימים
מסרטן  -עבר ,הווה ועתיד' .הרצאות נוספות שהועברו
בכנס' :מחלימים מסרטן בישראל :נתונים מרישום
הסרטן הלאומי'' ,מה ניתן ללמוד מילדים מחלימים
לגבי מבוגרים'' ,טיפול פסיכוסוציאלי במחלימים',
'מצב בריאות ,התנהגויות מקדמות בריאות ואיכות
חיים של נשים שורדות סרטן שד בישראל'' ,פוריות
של מחלימים'' ,שירות קרדיו-אונקולוגי'' ,האתגר
בטיפול בקשישים מחלימים מסרטן' ,מודל מרפאת
אחות למחלימים מסרטן'' ,מצבים אונקולוגיים
המחייבים שיקום'' ,הניסיון במרפאת המחלימים
ע"ש ד"ר ישראל (רולי) יובל ז"ל'' ,המלצות תזונתיות
למחלימים מסרטן' ,ועוד .המשתתפים נחשפו לפעילויות
האגודה למלחמה בסרטן למחלימים ,לפרויקט
'צעדים לאיכות חיים'® של האגודה ולמוקד הטלפוני
לחולים ולמחלימים בסיוע האגודה למלחמה בסרטן.

הכנס השנתי של האגודה למלחמה בסרטן
לרופאי המשפחה
מאי  ,2017מלון כפר המכביה ,רמת גן.
חברי הוועדה המדעית :ד"ר רונן ברנד ,ד"ר רענן ברגר
ומירי זיו.
הכנס נפתח בדברי ברכה של פרופ' שלמה וינקר,
יו"ר איגוד רופאי המשפחה ,ד"ר וילמוש מרמרשטיין,
י ו " ר א י ג ו ד ה א ו נ ק ו ל ו ג י ם ו מירי זיו ,מ נ כ " ל
האגודה למלחמה בסרטן .בכנס זה ,הוענקו לראשונה
פרסי האגודה למלחמה בסרטן למתמחים מצטיינים
ברפואת המשפחה :ד"ר היילי רוס ,קיבלה פרס
על טיפול מסור ,מקצוענות בעבודה ,נועם הליכות,
תפקוד והשתלבות מצוינים .ד"ר רוס ,בעלת ידע
רפואי נרחב ויכולת תקשורת מצוינת עם מטופליה
ועמיתיה ,מגלה עניין בהוראה ובמחקר ,ומהווה מודל
לחיקוי למתמחים וסטודנטים.
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לד"ר מוחמד ח'טיב הוענקה תעודה על פועלו,
מעורבותו ותרומתו ,ובזכות עיסוקו במחקר ,מנהיגותו,
השתלבותו בעבודת הצוות ונועם הליכותיו.
הכינוס חולק לשלושה מושבים :המושב הראשון
עסק בחידושים בהמטו-אונקולוגיה ,בחידושים
באונקולוגיה של סרטן הריאה ועוד .המושב השני
עסק באימונואונקולוגיה ,וכלל הרצאות בנושאים
כגון סוגיות עיקריות במעקב הנדרש לאחר טיפול
אימונואונקולוגי וביומרקרים מנבאים בתחום
האימונואונקולוגיה .המושב השלישי עסק בנושא
זכויות חולי הסרטן בביטוח הלאומי ,וברשלנות
רפואית ורפואה מתגוננת.
בסיום הכנס התקיים 'שולחן עגול' בהנחיית
ד"ר רענן ברגר ,מנהל המערך האונקולוגי ,המרכז
הרפואי ע"ש שיבא ,ופרופ' אמנון להד ,ראש החוג
לרפואת משפחה באוניברסיטה העברית ,ויו"ר המועצה
הלאומית לבריאות הקהילה.
האגודה למלחמה בסרטן רואה חשיבות רבה בקיום
הכנס השנתי לרופאי המשפחה ,המסייע בעדכון
הצוותים המקצועיים המטפלים בחולי הסרטן
ובמחלימים בקהילה.

הכנס הבינלאומי השני לקרדיו-אונקולוגיה
יוני  ,2017מלון דן פנורמה ,תל אביב
ביוני  2017התקיים הכנס הקרדיו-אונקולוגי הבינלאומי
השני ,במלון דן פנורמה ,ת"א .בכנס נטלו חלק

האגודה למלחמה בסרטן

מומחים מחו"ל ומהארץ ,והתקיימו דיונים בפאנל
בהשתתפות הקהל .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,בירכה
את המשתתפים בפתיחתו של הכנס.

הכנס השנתי של העמותה לקידום הסיעוד
האונקולוגי
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מנהלת הסיעוד במחלקה האונקולוגית ,המרכז
הרפואי שניידר לרפואת ילדים ,זכתה בתעודת הוקרה
על מחקרה בנושא' :הקשר בין דחק ,תקווה ותמיכה
חברתית של הורים לילדים חולי סרטן לבין תקוותו
ורווחתו הסובייקטיבית של הילד החולה'.

יולי  ,2017קריית שדה התעופה
את הכנס השנתי פתחה בדברי ברכה ליויה כסלו,
יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי ,והאחות
הראשית של האגודה למלחמה בסרטן .מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן העניקה פרסי הצטיינות
מטעם האגודה למלחמה בסרטן לאחיות אונקולוגיות:
מלי קושא ,מנהלת הסיעוד של קופת חולים מאוחדת,
זכתה בפרס הוקרה על פועלה הנרחב בפיתוח מגוון
שירותים לחולי סרטן ,בעת שפעלה במסגרת שירותי
בריאות כללית .מלי עזרה בהקמת מוקד האחיות
האונקולוגי הראשון למטופלים בשירותי בריאות
כללית ומוקד אונקולוגי למחלימים מסרטן ,בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן .עירית שוורץ אטיאס,

מפגשי איגודים מקצועיים –
בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
מפגש החברה הישראלית
לגינקואונקולוגיה

התקיים בדצמבר  2016בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן .המפגש עסק בנושא:
'טיפולי קרינה בסרטן גינקולוגי' ונפתח בדברי
ברכה של ד"ר אילן ברוכים ,יו"ר החברה הישראלית
לגינקולוגיה-אונקולוגית ופרופ' עפר גמר ,היחידה
לגינקולוגיה אונקולוגית ,המרכז הרפואי ברזילי .באירוע
הרצו ד"ר אנקה מיכאלוביץ ,ד"ר מירב שמידט,
ד"ר עמית מאיר ,ד"ר יעל נעמן ,פרופ' צבי סיימון,
ד"ר שירה לפדר ,ד"ר עמיחי מאירוביץ,
ד"ר טניה רבין ,ד"ר גיל לוי ואלישבע ג'אן.

מפגש החברה הישראלית למחלות השד

התקיים בנובמבר  2016בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .יום העיון עסק
בנושא' :עדכונים באבחון וטיפול בסרטן שד בהריון
ובנשים צעירות' .הכינוס נפתח עם דברי פתיחה
וברכה של מירי זיו ,מנכ''ל האגודה למלחמה בסרטן
ופרופ' שלמה שניבאום ,יו"ר החברה הישראלית
למחלות שד .באירוע הרצו ד"ר שני פאלוך,
מרכז רפואי ע"ש שיבא ,ד"ר יעל אדלר ,מרכז
רפואי הדסה ,ד"ר הילה רענני ,מרכז רפואי תל
השומר ,ד"ר ערן בר מאיר ,מרכז רפואי פדה פוריה
וד"ר ערן נזרי ,מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
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ימי העיון של האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה
בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
במסגרת תמיכתה של האגודה למלחמה בסרטן בפעילותה
של האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה ,מתקיימים ימי
עיון מקצועיים בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,וכמו כן מוענקים פרסי האגודה למלחמה בסרטן
ומופק מידעון הנשלח לכל חברי האגודה.

סדנא ייחודית לחברות העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי בשיתוף האגודה
הישראלית לפסיכואונקולוגיה

בנובמבר  2016התקיימה בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,סדנא בהנחייתו
של פרופ' סימון צ'לי מאיטליה ,בה השתתפו כ70-
חברות העמותה לקידום סיעוד האונקולוגי וחברי האגודה
לפסיכואונקולוגיה .הסדנא עסקה בנושא הMindfulness-
(מודעות קשובה).
בסדנא ,הציג פרופ' צ'לי את תאוריית ה– ,Mindfulness
יישומה ,וכיצד לפעול 'כאן ועכשיו' וליישם שיטה זו
בתחום הסרטן.
פרופ' צ'לי ,הינו מומחה בפסיכותרפיה וחוקר בשנים
האחרונות את נושא ה ,Mindfulness-במחקריו ובעשייתו
המקצועית בתחום הפסיכואונקולוגיה .הוא משמש כחבר
בוועדה המייעצת לביטאון המוכר – .Psychooncology

יום עיון משותף לחברי האגודה
לפסיכואונקולוגיה והעמותה לקידום הסיעוד
האונקולוגי – 'רפואה אינטגרטיבית וסרטן:
הטוב ,הרע והמכוער'

התקיים ביוני  2017בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .פרופ' מירי כהן ,,יו"ר האגודה לפסיכואונקולוגיה
בירכה והעניקה את פרסי האגודה לפסיכואונקולוגיה
הניתנים באדיבות האגודה למלחמה בסרטן ,ביחד עם
מירי זיו ,,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,עבור מחקר
ופרויקט מצטיינים.
פרופ' דינה בן יהודה ,,מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם,
העבירה הרצאה בפתח הכנס על 'השילוב הנכון בין
רפואה קונבנציונלית לרפואה משלימה'.
בהמשך ,התקיימו שני פאנלים :קליני ומחקרי.
נטלו חלק בפאנלים :ד"ר עופר כספי ,מרכז דוידוף
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לחקר הסרטן ,ד"ר משה פרנקל ,מרכז רפואי מאיר,
עו"ס לבנת וידר ,מכון שרת ,פרופ' דינה בן יהודה ,מרכז
רפואי הדסה עין כרם ,ד"ר נח סמואלוס ,מרכז רפואי
ע"ש שיבא ,ד"ר יאיר מימון ,מרכז רפואי ע"ש שיבא,
אסנת שר ,אחות ,מרכז רפואי מאיר וטלי חרותי סובר,
עיתונאית.TheMarker ,
פרס הפרויקט המצטיין לשנת  2017הוענק לבטי כהן וצוות
העובדות הסוציאליות מהשירות לעבודה סוציאלית במרכז
הרפואי סורוקה .הפרס הוענק כאות הערכה והוקרה על
פרויקט פרייס הנעשה בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן,
המקדם טיפול פסיכוסוציאלי בנשים המתמודדות עם
סרטן שד בנגב ועל בניית מערך תמיכה רציף וקבוע עבורן.
פרס מחקר מצטיין לשנת  2017הוענק לרעות ורטהיים,
פסיכולוגית במכון האונקולוגי ,במרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,תל השומר ,על מחקרה בנושא 'התנהגות
הסתרה עצמית בקרב בני זוג אשר אחד מהם מתמודד
עם מחלת הסרטן' .פרס על מחקר מצטיין הוענק
לסואר מחול חורי ,מהמחלקה להמטו-אונקולוגיה
ילדים ,הקריה הרפואית לבריאות האדם ברמב"ם ,על
מחקרה בנושא 'הקשר בין משאבים אישיים וחברתיים
ואסטרטגיות התמודדות לבין איכות חיים ,מצוקה
ותפיסת עתיד :השוואה בין אימהות לילדים חולי סרטן
במגזר היהודי והערבי'.
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כינוסים בינלאומיים
ד"ר אביטל פאטו בן-ארי ,מקדמת הבריאות
של האגודה למלחמה בסרטן ,השתתפה
בסדנה של קואליציית האגודות האירופיות
למלחמה בסרטן ( )ECLבליון ,צרפת.
בספטמבר  2016התקיימה הסדנה של קואליציית
האגודות האירופאיות למלחמה בסרטן ,במרכז המחקר
של ארגון הבריאות העולמי  .IARC -הסדנה התמקדה
בקידום הקוד האירופי למניעה ואבחון מוקדם של
מחלות הסרטן.

עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה באגודה ,השתתפה בכנס
העולמי העוסק הסרטן  WCC -של ארגון
הסרטן הבינלאומי – ה ,UICC-בפריז,
צרפת.
באוקטובר  ,2016התקיים בפריז ,צרפת ,כנס - WCC
הכנס העולמי לסרטן שמאורגן ע"י ארגון הסרטן
הבינלאומי  .UICC -עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה ,האגודה למלחמה בסרטן,
הוזמנה להשתתף בכנס לסיכום פרויקט  ,Sparcעבורו

קיבלה האגודה מענק כספי .מדובר במיזם ראשון
מסוגו של ארגון הסרטן הבינלאומי וחברת התרופות
פייזר .העבודות זיכו את יוצריהן במענקים כספיים,
שנועדו לסיוע לקהילת החולות בסרטן שד גרורתי.
האגודה למלחמה בסרטן בישראל נמנתה עם הזוכים
במענק .את האגודה ייצגה אורית שפירא ,שהציגה
פרויקט שבמרכזו קבוצות תמיכה ייעודיות וליווי של
נשים המתמודדות עם סרטן שד גרורתי .המענק
באדיבות חברת פייזר ,יאפשר לאגודה להקים קבוצות
תמיכה עבור חולות סרטן שד גרורתי ,גם לחולות
דוברות ערבית ורוסית ,על סמך הניסיון שצברנו
מהקבוצות הקיימות לדוברות עברית.
בכנס בפריז ,הוקרן סרט ששמו FACING LIFE -

Voices of Metastatic Breast Cancer Patients

אשר תיעד את מסען של נשים המתמודדות עם סרטן שד גרורתי ,ב40-
®
מדינות ברחבי העולם ,וביניהן סיפורן של שלוש מתנדבות 'יד להחלמה'
של האגודה למלחמה בסרטן:
מור נקר ,אתי קמחי ומיכל מלמד-כהן אשר מתמודדות עם סרטן שד
גרורתי .המתנדבות נפגשו לראיון וצילומים באגודה למלחמה בסרטן עם
הצלמת קרוליין טיילור ,אשר הגיעה במיוחד מארצות הברית לפגוש אותן.
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דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוזית מרכז,
האגודה למלחמה בסרטן וורד יוהל,
מחלימה מסרטן ,השתתפו במפגש ארגוני
חולים בינלאומי במדריד ,ספרד

רוני זולדן ,מתנדבת 'יד להחלמה'
השתתפה בסדנה של ארגון 'אירופה דונה' -
הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן
השד במילאנו ,איטליה.

במרץ  2017נערך מפגש ארגוני חולים בינלאומי
במדריד ,ספרד ,באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
(ישראל) בע"מ .המפגש מסייע לעמותות למלא
את ייעודן ע"י למידה והפרייה הדדית ,כמו גם מתן
הזדמנות להיכרות עמותות מכל רחבי העולם ,ומתחומי
מחלה שונים .את האגודה ייצגו דנה רכבי הלר,
עו"ס מחוזית מרכז באגודה ,וורד יוהל ,מחלימה
מסרטן העור.

ביוני  2017התקיים הכנס השנתי של ארגון 'אירופה
דונה' – הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן,
המיוצג בישראל על ידי האגודה למלחמה בסרטן.
בכנס ,שכלל הרצאות בתחום סרטן השד ,השתתפו
נציגות מעשרות מדינות ברחבי היבשת.

®

מירב דמארי ,מנהלת מרכז המידע של
האגודה ,השתתפה בכנס ארגוני חולים
בנושא סרטן שד בווינה ,אוסטריה.
ביוני  2017התקיים כנס ארגוני חולים ,בנושא סרטן שד,
של ארגון 'אירופה דונה' בווינה ,אוסטריה .מירב דמארי,
מנהלת מרכז המידע באגודה ,השתתפה בכנס והעבירה
הרצאה בנושא 'השפעה על קובעי מדיניות הבריאות'.
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מחקר
האגודה למלחמה בסרטן בישראל ממלאת תפקיד
מרכזי בתמיכה במחקר מחלות הסרטן .האגודה מעניקה
בכל שנה עשרות מלגות מחקר לרופאים במרכזים
רפואיים ולחוקרים במכוני המחקר ובאוניברסיטאות
ברחבי הארץ .מדובר במחקר בסיסי ,קליני ,אפידמיולוגי,
כמו גם במחקרים העוסקים בהיבטים פסיכו-
סוציאליים של מחלת הסרטן ובדפוסי ההתמודדות של
החולה ומשפחתו .בוועדת המחקר ,שבראשה עומד
פרופ' אלי פיקרסקי מהאוניברסיטה העברית ,חברים
מיטב החוקרים והקלינאים ממוסדות המחקר והרפואה
בארץ .את ועדת המחקר מרכזת לילי בילר-לב.

מלגות לחוקרים

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

ד"ר שלומית יוסט-כץ ,ממרכז דוידוף לחקר הסרטן,
המרכז הרפואי רבין-בילינסון ,בנושא' :זיהוי גורמי
סיכון לגידולים מוחיים בקרב אוכלוסיית מתגייסים
המונה כ 2.5-מיליון איש בגילאי .'16-19

פרופ' יהודית ברגמן ,מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ,בנושא 'גורמים סביבתיים מעצבים את
הדגם האפיגנטי ומסייעים להתמרה סרטנית'.

מענקי מחקר למצטיינים הוענקו ל:

פרופ' עידו עמית ,ממכון ויצמן למדע ,בנושא 'ניתוח
תא בודד של המערכת האקולוגית חיסונית-גידולים
בתוך סרטניים אנושיים :ביתור הדינמיקה של גידולים
אימוניים בתוך מחסום'.
ד"ר רן אלקון ,מאוניברסיטת תל אביב ,בנושא 'זיהוי
אתרי בקרה בדנ"א בעלי תפקיד קריטי בהתפתחות
סרטן באמצעות סקירות גנומיות המתבססות על
טכנולוגיית ה.'CRISPR-
פרופ' רון שמיר ,מאוניברסיטת תל אביב ,בנושא
'ניתוח אינטגרטיבי חישובי של מידע מולקולארי על
חולי סרטן'.
פרופ' גיל אסט ,מאוניברסיטת תל אביב ,בנושא
'ניתוח מסלולי הבקרה המובילים לאברציות שחבור
חליפי בסרטני שחלה ומעי'.

להלן רשימת מענקי המחקר שהעניקה האגודה בשנת :2017
נושא המחקר

שם החוקר

מוסד

פרופ' אביר ,רונית

מרכז רפואי רבין גידול זקיקי שחלת אדם בתרבית עם גורמי גדילה
קמפוס בילינסון עצביים להחזרת פוריות לאחר טיפולים נוגדי סרטן

באמצעות

אגודת הידידים
בארה"ב

דר' און ,איתי

אוניברסיטת
בר-אילן

פענוח מנגנוני אי-יציבות גנומית ברקע חסר
של הגן  CHD1בסרטן הערמונית

דר' אורבך ,אחיה

אוניברסיטת
בר-אילן

יצירת מודלים לגידולים מסוג  Rhabdoid Tumorבאמצעות קרן ע"ש
פרופ' נתן טריינין
ע”י תאי גזע פלוריפוטנטיים

פרופ' איוב ,נביה

הטכניון

פענוח התפקיד של החלבון  RBM6בתגובה
התאית לנזקי דנ״א

דר' אליצור ,שרה

מרכז רפואי שניידר הערכה של פוריות ורזרבה שחלתית בנשים לאחר
לרפואת ילדים טיפול בלאוקמיה לימפובלאסטית חריפה בילדות
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שם החוקר

מוסד

נושא המחקר

דר' אלקבץ ,משה

אוניברסיטת
בן-גוריון

הפעלת מסלול  MET/HGFגורמת לעמידות
מפני  CETUXIMABבסרטן הראש והצוואר

דר' אלקון ,רן

אוניברסיטת
תל-אביב

פרופ' אסט ,גיל

אוניברסיטת
תל-אביב

זיהוי אתרי בקרה בדנ"א בעלי תפקיד קריטי
בהתפתחות סרטן באמצעות סקירות גנומיות
המתבססות על טכנולוגיית הCRISPR-
ניתוח מסלולי הבקרה המובילים לאברציות
שחבור חליפי בסרטני שחלה ומעי

פרופ' ברגמן ,יהודית האוניברסיטה
העברית
דר' ברגר ,רענן

מרכז רפואי
שיבא

פרופ' גוטהלף ,דורון מרכז רפואי
שיבא

אגודת הידידים
בהולנד

גורמים סביבתיים מעצבים את הדגם האפיגנטי קרן ישראל יעקב
ולילה אלתר ז"ל
ומסייעים להתמרה סרטנית
מציאת הקשר בין כמות תאי ה T-התוך
גידוליים ,מידת השבטיות שלהם וההישרדות
הכוללת בסרטן כליה גרורתי

לינדה קמינוב,
פלורידה ,לזכר
אמה קלייר רוזנבלט

סקר שיטתי לאיתור דיכאון וחרדה בקרב ילדים
ומתבגרים חולי סרטן :מחקר אורך

דר' גל ,מעין

מיגל-מכון
למחקר מדעי
בגליל

פיתוח תרופה חדשנית לסרטן ע"י אבולוציה של ברוס יונגמן  -אגודת
הידידים בארה"ב,
החלבונים  PD-L1ו PD-1-לתרופה ביולוגית
לזכרם של קני
ומיכאל אדלר ז"ל

דר' דואק ,אדריאן

מרכז רפואי
שיבא

חקר מסלול מעבר האותות JAK2-V617F/
 STAT1כמפתח לשיפור הטיפול במחלות

אגודת הידידים
בארה"ב

דר ויינר ,גלעד

מרכז רפואי
סוראסקי

חשיבותו של הקינאז  S6K1בסרטן שד חיובי
לHER2 -

אגודת הידידים
בארה"ב

פרופ' ורנר ,חיים

אוניברסיטת
תל-אביב

זיהוי חלבון תיורדוקסין-אינטראקטינג כגן
מטבולי מדכא גידולים

דר' זוננבליק ,אמיר

מרכז רפואי
הדסה עין כרם

איפיון התפקיד של שחבור חלופי של STAT3
בפיתוח עמידות לטיפולים ביולוגיים בגידולי שד
מסוג  HER2חיובי

אגודת הידידים
בארה"ב

פרופ' חובב ,אבי-חי האוניברסיטה
העברית

השפעת האונקוגנים  E6/7של נגיף הפפילומה
( )HPV16על תאי לנגרהנס אוראליים
בהתפתחות סרטן הפה והלוע

אגודת הידידים
בארה"ב .לכבודו ולזכרו
של אברהם לוין ז"ל

קריה רפואית
רמב"ם

תפקיד תאי התשתית במח העצם ביצירת תאי
לוקמיה מיילואידית חריפה ובהישנות המחלה

דר' יהודאי-רשף,
שלומית

דר' יוסט-כץ ,שלומית מרכז דוידוף
דר' לבנון ,קרן
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באמצעות

מרכז רפואי
שיבא

מיאלופרוליפרטיביות

זיהוי גורמי סיכון לגידולים מוחיים בקרב אוכלוסיית קרן ישראל יעקב
מתגיסים המונה כ 2.5-מיליון איש בגילאי  16-19ולילה אלתר ז"ל
תגובה לטיפול ניאואדג'ובנטי כביומרקר לקביעת אגודת הידידים
בארה"ב
טיפול מותאם אישית בסרטן שחלה

האגודה למלחמה בסרטן

דין וחשבון

שם החוקר

מוסד

נושא המחקר

דר' לורנס ,יעקב

מרכז רפואי
שיבא

רדיו-כירורגיה למקלעת הצליאק לטיפול בכאב,
במטופלים עם סרטן גרורתי מחקר פאזה II

דר' מזאה ,איתי

קריה רפואית
רמב"ם

שינויים דינאמיים של מתילציה במהלך התפתחות
ממאירות מעי גס מנגע טרום ממאיר לסרטן

פרופ' מיכאלי ,שולמית אוניברסיטת
בר-אילן

2 0 1 7

באמצעות

פיתוח נשאים ננו-מטריים להכוונה והשתקה
של סרטן השחלה

פרופ' מלמד ,דורון

הטכניון

פגיעה מכוונת ביצירת מולקולת מיקרו-רנא
לאימונוטרפיה של סרטן בתאי B

פרופ' מרקל ,גל

מרכז רפואי
שיבא

תפקידו של האנזים אדאר 2בבקרת השגשוג
של תאי מלנומה

קרן מלנומה

דר' נילי גל ים ,עינב

מרכז רפואי
שיבא

זיהוי מוטציות בגן לאסטרוגן בחזרת מחלת
סרטן שד מקומית/איזורית

לינדה קמינוב,
פלורידה ,לזכר
חברתה ג'ודית צ'ייסון

פרופ' סאצ'י פיינרו,
רונית

אוניברסיטת
תל-אביב

תכנון וסינתזת ננו-תרופות מכוונות לסלקטין
המבוטא ביתר על גליובלסטומה

פיטר וננסי בראון-
אגודת הידידים
בארה"ב ,לזכרם של
קני ומיכאל אדלר ז"ל

דר' סגל ,מיכאל

מרכז רפואי
שיבא

אבחון מוקדם וטיפול מקדים במחלת דרכי
האוויר במושתלי מח-עצם במטרה למנוע

אגודת הידידים
בארה"ב

דר' סטרולוב שחר,
שלומית

קריה רפואית
רמב"ם

הערכה גריאטרית ומדדי שריר כגורמים מנבאים
לרעילות הטיפול האונקולוגי וזמן להתקדמות מחלה
בחולים מבוגרים עם סרטן ריאה או שד מתקדם

דר' סלטון ,מעיין

האוניברסיטה
העברית

בקרה אפיגנטית של שחבור חליפי בסרטן שד
על ידי p300

פרופ' עמית ,עידו

מכון ויצמן למדע ניתוח תא בודד של המערכת האקולוגית
חיסונית-גידולים בתוך סרטניים אנושיים :ביתור
הדינמיקה של גידולים אימוניים בתוך מחסום

פרופ' פרברי ,רותי

אוניברסיטת
בן-גוריון

דר' פרץ ,רות

קריה רפואית
רמב"ם

פרופ' קצב-שפירא ,האוניברסיטה
העברית
שולמית

bronchiolitis obliterans

לימוד הבסיס המולקולרי לסרטן טירואיד לא
מדולרי באמצעות זיהוי ואיפיון הפעולה של
הגן שמוטציה בו גורמת לסרטן מישפחתי
ומעורבותו במיקרי הסרטן המבודדים.
הפוטנציאל הטיפולי של עיכוב  PAX8בגידולים
גניקולוגיים

קרן מלנומה

אגודת הידידים
בארה"ב

פענוח המנגנונים לאפקט הסינרגיסטי בין  Vav1אגודת הידידים
ו Kras-מוטנטי בהאצת התפתחות סרטן לבלב בארה"ב .לכבודם
של לורנס הולצמן
ופליסיה נידלמן
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שם החוקר

מוסד

נושא המחקר

באמצעות

פרופ' קרני ,רותם

האוניברסיטה
העברית

מעורבות הקינאז  S6K1בתיקון נזקי ד.נ.א
ובעמידות לטיפולים כימותרפים בסרטן השד

אגודת הידידים
בארה"ב

דר' רוטנברג ,יקיר

מרכז רפואי
הדסה עין כרם

סיכון לאבטלה ושינוי בהכנסה בקרב השורדים מסרטן:
מחקר מבוסס אוכלוסיה עם מעקב ארוך-טווח.

דר' שאוליאן ,איתן

האוניברסיטה
העברית

חקר פעילות  lncRNAהמבוקר על ידי UV
ומשפיע על ביטוי האונקופרוטאין c-Jun

דר' שורוק ,נערה

קריה רפואית
רמב"ם

מנגנוני עמידות לטיפול ביוד רדיואקטיבי בגידולי
בלוטת התריס מסוג פפילרי

פרופ' שחר ,גיא

מכון ויצמן למדע כיצד מסלול ה 1-PD-משפיע על פעילות,
מטבוליזם ותנועה של תאי  CTLבתוך גידול

דר' שחר ,טל

מרכז רפואי
שערי צדק

שימוש בפרוטיאומיקה לזיהוי סמנים ביולוגיים
המבדילים בין מנינגיומות אטיפיות המגיבות
לקרינה לכאלו שאינן מגיבות לקרינה

פרופ' שמיר ,רון

אוניברסיטת
תל-אביב

ניתוח אינטגרטיבי חישובי של מידע מולקולארי
על חולי סרטן

פרופ' תירוש ,בועז

האוניברסיטה
העברית

ויסות ביטוי  MICAע"י התגובה לחלבונים בלתי
מקופלים

סטיבן מלמן-אגודת
הידידים בארה"ב

אגודת הידידים
בארה"ב
באמצעות קרן
יודסין

קרן מלנומה

האגודה למלחמה בסרטן

דין וחשבון

2 0 1 7

קרנות מיועדות שנתרמו
לאגודה למלחמה בסרטן
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

קרן 'אכפת לי' לזכרה של אופירה נבון ז"ל ,למימון
כנסים ,סדנאות וימי עיון בתחום הפסיכו-אונקולוגי.
קרן ע"ש 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 בקריה הרפואית רמב"ם.
קרן ע"ש רעיה (רלה) גולומבו ז"ל ,הוקמה מעיזבונה של
רעיה (רלה) גולמבו ז"ל – לזכר ראובן ומאיר גולמבו
ואמם סוניה גולמבו; לזכר מרים גרשטר והוריה
רפאל גרשטר ורעיה (רלה) גרשטר-גולמבו לבית
קפלנוביץ; לזכר סוניה לב ,בעלה יוסף ובנותיהם
כסניה ואביגיל אשר נספו בשואה ולזכר יוסף גולמבו
ודינה קפלנוביץ.
קרן מכספי עיזבון שמעון ואירמה גרוס ז"ל ,לחקר הסרטן.
קרן 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.
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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.
הקרן ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט לתוכנית להכשרת
אונקולוגים.
קרן ע"ש מרים אורקיו ז"ל למימון מענקי מחקר .
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רישום ומעקב
שדרוג פרוטוקול ארצי בלוקמיה לימפטית
חריפה בילדים

בישראל כמו בעולם חותרים להגיע להחלמה של כלל
הילדים ולמצוא לכל ילד את הטיפול המתאים לו ,על
פי סוג הלוקמיה הייחודי לו ודרגת הסיכון שלו ,כדי
לאפשר סיכויי ריפוי מרביים.
האגודה ממשיכה לסייע במימון ,באיסוף ובעיבוד
נתונים של ילדים חולים בלוקמיה לימפטית חריפה,
המטופלים בפרוטוקול ארצי .הפרוטוקול הארצי
הנו זרוע ייחודית של הפרוטוקול הגרמני .BFM
העיבודים 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
ביוזמתה של פרופ' רינה זייצוב ז"ל ,התבטלו ההבדלים
בשיעורי ההישרדות של ילדים חולי לוקמיה שטופלו
במרכזים השונים .כך גם התבטלו ההבדלים בשיעורי
ההישרדות של ילדים יהודים וערבים.
בעשור האחרון פותחו שיטות לאבחון מדויק יותר של
תאי לוקמיה ,המאפשרות להפחית מאינטנסיביות
הטיפול בקבוצת חולים עם סיכון נמוך להישנות
המחלה ולחסוך מהם סיכון של נזקי טיפול ארוכי
טווח ,ובמקביל ,לאתר את קבוצת הילדים החולים
בסיכון גבוה ,שלהם נדרש טיפול אינטנסיבי החיוני
להצלת חייהם .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.
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השתתפות מחלקות לאונקולוגיית ילדים
בישראל בטיפול בילדים עם רבדומיוסרקומה
וסרקומות אחרות ,על פי פרוטוקול אירופי

האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים
נוטל משנת  2006חלק פעיל בפרוטוקול האירופי
ברבדומיוסרקומה ,בריכוזה של פרופ' מרים בן הרוש,
מנהלת מערך ההמטולוגיה אונקולוגיה והשתלות
מח עצם בילדים ,מבית החולים ע"ש רות רפפורט
לילדים ,רמב"ם.
האגודה למלחמה בסרטן מממנת לנציגים הישראלים
המשתתפים ביישום פרוטוקול זה שתי נסיעות בשנה
וסייעה 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 BRCA1/2
באוכלוסיה 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  12מרכזים רפואיים:
שיבא ,רמב"ם ,רבין ,תל אביב ,וולפסון ,קפלן ,סורוקה,
גליל ,יצחק שמיר ,שערי צדק ,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.
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האגודה למלחמה בסרטן

Feldman D, Helpman L, Gitly M, Paluch Shimon
S, Berger R, Cohen L, Narod SA, Friedman E.
Clin Genet. 2014 Jan;85(1):68-71
8. FMR1 CGG allele length in Israeli BRCA1/BRCA2
mutation carriers and the general population
display distinct distribution patterns. Laitman Y,
Ries-Levavi L, Berkensdadt M, Korach J, Perri T,
Pras E, Friedman E. Genet Res (Camb). 2014 Oct
8;96:e11. doi: 10.1017/S0016672314000147

למסד הנתונים הישראלי הוכנסו כבר נתוניהן של
 האגודה תומכת. נשאים ונשאיות6,000-למעלה מ
 סייעה במימון רכישת תוכנה,בפעילות הקונסורציום
ומסייעת במימון תקן למתאמות מחקר המרכזות
.את הפעילות
בשנים האחרונות בעזרת מסד הנתונים שנצבר
 פורסמו כמה מחקרים,במסגרת הקונסורציום
: ובהם,חשובים נוספים
1. Cancer risk in Jewish BRCA1 and BRCA2 mutation

9. Gabai-Kapara E , Lahad A , Kaufman B , Friedman

carriers: effects of oral contraceptive use and

E , Segev S , Paul Renbaum P , Beeri R , Gal M ,

parental origin of mutation. Bernholtz S, Laitman

Grinshpun-Cohen J , Djemal K , Mandell JB , Lee

Y, Kaufman B, Paluch Shimon S, Friedman

MK , Beller U , Catane R , King MC , Levy-Lahad
E . Population-based screening for breast and
ovarian cancer risk due to BRCA1 and BRCA2.

3. Phenocopy breast cancer rates in Israeli BRCA1

(2014) Proc Natl Acad USA 111(39):14205-10.

BRCA2 mutation carrier families: is the risk

10. Levy-Lahad E, Lahad A, King MC. Precision Medicine
meets Public Health: Population screening for
BRCA1 and BRCA2 (Invited Editorial). J Natl Cancer
Inst (2015)107 (1): 420-421. Invited Editorial
11. Cancer risks in Jewish male BRCA1 and BRCA2
mutation carriers.Laitman Y, Keinan Boker L,
Liphsitz I, Weissglas-Volkov D, Litz-Philipsborn
S, Schayek H, Friedman E. Breast Cancer Res
Treat. 2015 Apr;150(3):631-5. doi: 10.1007/
s10549-015-3340-4. Epub 2015 Mar 19
12. Fertility treatments and invasive epithelial ovarian
cancer risk in Jewish Israeli BRCA1 or BRCA2
mutation carriers. Perri T, Lifshitz D, Sadetzki S,
Oberman B, Meirow D, Ben-Baruch G, Friedman
E, Korach J. Fertil Steril. 2015 May;103(5):130512.doi: 10.1016/j.fertnstert.2015.02.01112.
13. An international survey of surveillance schemes
for unaffected BRCA1 and BRCA2 mutation
carriers. Madorsky-Feldman D, Sklair-Levy M,
Perri T, Laitman Y, Paluch-Shimon S, Schmutzler
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2. E. Breast Cancer Res Treat. 2011 Sep;129(2):557-63.

increased in non-carriers? Bernholtz S, Laitman
Y, Kaufman B, Shimon-Paluch S, Friedman E.
Breast Cancer Res Treat. 2012 Apr;132(2):66973. Epub 2011 Nov 24.
4. Appendectomy and cancer risk in Jewish BRCA1
and BRCA2 mutation carriers. Bernholtz S,
Jakobson-Setton A, Korach J, Ben Baruch G,
Laitman Y, Friedman E. Breast Cancer Res Treat.
2012 Feb;131(3):981-5. Epub 2011 Oct 9.
5. Recurrent germline mutations in BRCA1 and
BRCA2 genes in high risk families in Israel.
Laitman Y, Simeonov M, Herskovitz L, Kushnir
A, Shimon-Paluch S, Kaufman B, Zidan J,
Friedman E. Breast Cancer Res Treat. 2012
Jun;133(3):1153-7.
6. Laitman Y, Simeonov M, Keinan-Boker L, Liphshitz
I, Friedman E Breast cancer risk prediction
accuracy in Jewish Israeli high risk women using
the BOADICEA and IBIS risk models. Genet Res
(Camb). 2013 Dec;95(6):174-.

R, Rhiem K, Lester J, Karlan BY, Singer CF, Van

7. Rates of risk-reducing surgery in Israeli BRCA1 and

Maerken T, Claes K, Brunet J, Izquierdo A,

BRCA2 mutation carriers Laitman Y, Vaisman Y,

Teulé A, Lee JW, Kim SW, Arun B, Jakubowska
A, Lubinski J, Tucker K, Poplawski NK, Varesco
L, Bonelli LA, Buys SS, Mitchell G, Tischkowitz
M, Gerdes AM, Seynaeve C, Robson M, Kwong
A, Tung N, Tessa N, Domchek SM, Godwin AK,
Rantala J, Arver B, Friedman E. Breast Cancer Res
Treat. 2016 Jun;157(2):319-27. doi: 10.1007/
s10549- 016-3805-0

בשנה האחרונה החל פרויקט חדש בהובלתו של
פרופ' איתן פרידמן ,מנהל היחידה לאונקוגנטיקה,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,במסגרתו מתבצע איסוף
נתונים על הסיכון לסרטן רחם לאחר כריתת שחלות
מקטינת סיכון.

שת"פ עם רישום הסרטן הלאומי הפועל
במסגרת המרכז הלאומי לבקרת מחלות של
משרד הבריאות

רישום סרטן לאומי הוא גורם חשוב המאפשר הערכת
תוכניות התערבות ותכנון מערך אונקולוגי .מאז הקמתו
בשנות ה ,60-בסיוע האגודה למלחמה בסרטן ,קיים
שיתוף פעולה פורה בין המרכז לבין האגודה ,ובכל שנה
נרשמים חולים חדשים המתווספים למאגר .לבקשת
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פרופ' תמי שוחט ,מנהלת המרכז לבקרת מחלות של
משרד-הבריאות ,מסייעת האגודה למלחמה בסרטן
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
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 14-מרכזים אונקולוגיים
ברחבי הארץ :פוריה ,ברזילי ,רבקה זיו ,גליל ,קפלן,
שערי צדק ,מאיר ,יצחק שמיר ,סורוקה ,הדסה עין
כרם ,שיבא ,רמב"ם ,תל אביב והלל יפה.

האגודה למלחמה בסרטן

דין וחשבון
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בנייה ,מכשור ופיתוח
האגודה למלחמה בסרטן מסייעת בהקמה ,בשיפוץ ובהפעלה של מחלקות אונקולוגיות במרכזים
רפואיים ברחבי הארץ ,ומסייעת במימון רכישת ציוד חדיש ומשוכלל למרכזים רפואיים ובמכונים
אונקולוגיים.
סיוע זה מתאפשר רק כאשר מתקבלת באגודה תרומה מיועדת ,ממנה האגודה לא לוקחת תקורה וגם
דואגת לכך שהמוסד הרפואי אליו מופנית התרומה לא ייקח תקורה ,כך שהתרומה עוברת במלואה.

מכון הקרינה החדש
במרכז רפואי
ע"ש רבקה זיו בצפת

האגודה למלחמה בסרטן אישרה סיוע במימון
להעסקת עובד סוציאלי במכון הקרינה החדש
שנחנך ביוני .2017

רכישת מכשיר  USלמכון דימות השד
במרכז הרפואי יוספטל באילת

האגודה למלחמה בסרטן אישרה סיוע לרכישת מכשיר
 USלמכון החדש לדימות השד .מכשיר האולטרסאונד

משלים את בדיקת הממוגרפיה ,כאשר הרדיולוג סבור
שיש בכך צורך.

רכישת מכשיר ממו-טומוסינטזיס
למרכז בריאות השד
במרכז הרפואי העמק בעפולה

האגודה למלחמה בסרטן סייעה ברכישת מכשיר
ממוגרפיה חדשני  -ממו-טומוסינטזיס ,למרכז
בריאות השד החדש במרכז הרפואי העמק בעפולה.
רכישת המכשיר התאפשרה הודות לתרומה מהקרן
ע"ש סופי ואברהם סטוצ'ינסקי למלחמה בסרטן.
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שיתופי פעולה
מחלקת שיתופי פעולה וגיוס משאבים ,מקיימת לאורך השנה פעילויות חווייתיות ואירועים לגיוס
תרומות ,בנוסף לשיתופי פעולה עם חברות וארגונים .את הפעילות מרכזת שני שהם ,מנהלת המחלקה.

ערב הגאלה השנתי
בספטמבר  2016התקיים במרכז ע"ש יצחק רבין בתל
אביב ,ערב הגאלה השנתי של האגודה למלחמה בסרטן,
שהופק בהתנדבות על ידי המפיקה מירית צ'רנילוב.
הערב נפתח בקבלת פנים שבמהלכה הוגשה ארוחת
קוקטייל חגיגית של השף ברק יחזקאלי ולאחר מכן,
ידידי ותומכי האגודה נהנו מהופעתו המרגשת של
הזמר והיוצר יוני רכטר.
באירוע המכובד נכחו רבים מידידי האגודה ובכירי
התעשייה והמשק הישראלי וביניהם :ליאון רקנאטי,
סגן יו"ר האגודה המסור ,מאיר שטרית ,שר הפנים
לשעבר ורעייתו רותי שטרית ,אשת עסקים וחברת
חבר הנאמנים של האגודה ,עו"ד דליה רבין ,בני הזוג
מיכל זאבי ורוני בנדר ,יוכי שאמן ,עו"ד אבי פילוסוף ועוד.

האירוע החל בהתכנסות חגיגית שכללה מכירת
תכשיטים ,אקססוריז ואביזרי עיצוב ונוי לבית וארוחת ערב.
תכנית הערב נפתחה בדברי ברכה של מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה ,שהציגה את החידושים והעדכונים בטיפול
בסרטן השד ואת פעילות האגודה למען החולות ולקידום
המאבק בסרטן השד .התכנית האומנותית של הערב
כללה את הרצאתה המעצימה והמרגשת של העיתונאית
והסופרת ליהיא לפיד ' -להיות אישה בעידן הזה ,כמו
שמתאים לך' ולאחריה ,צמד השחקניות הפופולריות

אחותי בוורוד – אירוע העצמה נשי בסימן קידום
המודעות למאבק במחלת סרטן השד

בפברואר  2017התקיים בתיאטרון רמת גן  -ערב
נשים מרגש וחווייתי שכל הכנסותיו קודש להעלאת
המודעות למאבק בסרטן השד ולקידום בריאות
האישה .באירוע השתתפו כ 400-נשים ,שהגיעו
מכל רחבי הארץ.
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אורנה בנאי וליטל שוורץ ,סחפו את הקהל במופע
הסטנד אפ 'אורנה וליטל על במה אחת'.
כל אחת מהמשתתפות באירוע קיבלה במתנה בושם
מפנק מתנת חברת .Body Shop
אירוע 'אחותי בוורוד' אורגן באמצעות והודות לתרומות
מכלל ספקי המזון ,המעצבים והאמנים שהופיעו בו.
מאות הנשים שנכחו בערב סיכמו את האירוע כאירוע
מקסים ומעצים.

פורים  – 2017מכירת משלוחי מנות כתרומה
לפעילות האגודה

לרגל חג הפורים ,התקיים זו השנה השנייה פרויקט
מכירת משלוחי מנות ,כתרומה לפעילותה הענפה
של האגודה למלחמה בסרטן .השנה ,הוצעו שני
סוגי מארזים בגדלים שונים ,שמותגו בלוגו ובתקציר
על פעילויות האגודה למלחמה בסרטן ומולאו במגוון
חטיפים בריאים וטעימים .המארזים נמכרו למגוון
חברות במשק הישראלי ,בתי ספר וגני ילדים ,שנהנו
מהחוויה המתוקה שמשלבת תרומה לפעילות האגודה.
תודות :תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון
באגודה ,אורלי מנג'ם ,מנהלת סניף פרדס חנה כרכור
ומתנדבי הסניף ,ואלעזר נאמן ,מתנדב ותיק באגודה,
שסייעו באריזת מארזי משלוחי המנות.

היפ הופ ,ג'אז לירי וסגנונות נוספים .עשרות ילדות,
בנות נוער ונשים שהשתתפו באירוע ,הגיעו לקופת
ההתרמה של האגודה במתחם הסטודיו ,ותרמו
ברוחב לב לפעילותה של האגודה למלחמה בסרטן.

שיתוף הפעולה עם בנק מזרחי טפחות

האגודה למלחמה בסרטן ובנק מזרחי טפחות עובדים
בשיתוף פעולה פורה מזה כעשור .במסגרת שיתוף
פעולה זה ,בנק מזרחי טפחות תומך בפעילות האגודה
ומעניק מדי שנה ,תרומה נכבדת להמשך קידום
המאבק במחלת הסרטן.
גם השנה האגודה ממשיכה בשיתוף הפעולה ותקיים
את שני האירועים השנתיים המשותפים לה ולבנק:
קבוצת ריצה במרתון ירושלים הבינלאומי בחודש מרץ
ומסלול משפחות בחול המועד פסח.

קבוצת הריצה 'ביחד  -רצים למען המאבק
בסרטן' של האגודה למלחמה בסרטן ,במסגרת
מרתון ירושלים

יום התרמה בסטודיו למחול Dancity DS

בדצמבר  2016נערך יום התרמה בסטודיו Dancity
 Dance Studiosבהרצליה ,בהנהלתו של הכוריאוגרף
והרקדן עומר שטייר .ביום ההתרמה הסטודיו נפתח
לקהל הרחב ,בכל הגילאים  -לרקדנים מתחילים,
מתקדמים ,ואף לכאלו ללא ניסיון במחול בכלל ,והציע
מגוון רחב של שיעורים כגון :בלט קלאסי ,בלט מודרני,

במרץ  2017נערך מרתון 'ווינר' ירושלים הבינלאומי,
בו האגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק פעיל מזה
שבע שנים .קבוצת הריצה של האגודה מנתה השנה
כ 450-רצים ורצות ,מכלל הגילים ובכל מקצי המרוץ.
הקבוצה הורכבה מעובדי בנק מזרחי טפחות ,חולים
ומחלימים מסרטן ובני משפחותיהם והציבור הרחב
שבחרו להצטרף לקבוצה ולרוץ יחד עם האגודה –
למען העלאת המודעות לחשיבות פעילות האגודה
וגיוס תרומות לקידום המאבק בסרטן .השנה ,לקראת
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המרוץ ,שיתפו הרצים את פעילותם ברשתות
החברתיות וקראו לגולשים נוספים לחבור אליהם,
לתרום ולהירתם למען החולים ונגד המחלה .משה וידמן,
יו"ר דירקטוריון בנק מזרחי טפחות ומירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,הזניקו את משתתפי
מקצה החמישה ק"מ .שני שהם ,מנהלת מחלקת
שיתופי פעולה ,ורבקה זלצר-פרייליך ,דוברת ומנהלת
מחלקת הסברה וקידום בריאות באגודה ,העניקו את
הגביעים לזוכי המרתון הישראליים במקצה הנשים
והגברים .קבוצת הריצה של האגודה הינה באדיבות
ובשיתוף בנק מזרחי טפחות ,בהובלת משה גוטמן
וצביה לרר מהמערך לקשרי קהילה בבנק.

הנשימה של הרי ירושלים והשפלה .המסלול כלל
מערות קבורה ,בורות מים קדומים ומערות זחילה
להנאתם של המטיילים .בתום ההליכה התקיים
הפנינג ססגוני ,שכלל פינות יצירה לילדים ומופע לכל
המשפחה בכיכובה של חגית הליצנית.
האירוע התקיים באדיבות בנק מזרחי טפחות ,בשיתוף
קק"ל ובסיוע רחל הראל ,יו"ר סניף רמלה לשעבר
ובתה שרית ישעיה ,עו"ד רונן רוטשטיין ובני נוער
מתנדבי מועדון אינטראקט רמלה.

דיוור האגודה למלחמה בסרטן לתורמים

האגודה למלחמה בסרטן מפיקה בכל שנה דיוור
לתורמים – לקראת החגים ראש השנה ופסח.
לשני הדיוורים מצורף עלון ובו ברכה אישית של
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ומגוון מפעילותיה
של האגודה למען החולים והמחלימים.
לדיוור שהופץ לרגל ראש השנה  2016צורף לוח
שנה ,שהופק בשיתוף משתתפי חוגי הציור,
במרכזי 'חזקים ביחד'  TMלחולים ומחלימים של
האגודה למלחמה בסרטן ,כאשר בכל חודש בלוח
השנה הוצגה יצירה של אחד מהאמנים וצוינה
חשיבותה של האגודה למלחמה בסרטן עבור ובעיני
אותו האמן .בנוסף לכך ,פורטו על גבי חודשי לוח
השנה ,מגוון פעילויות שונות המתקיימות במרכזי
'חזקים ביחד' ,לרווחת החולים והמחלימים.

מסלול משפחות – חורבת בורגין

בתחילת חול המועד פסח ,קיימה האגודה למלחמה בסרטן
את טיול המשפחות המסורתי ,במסלול יפיפה ,נעים
ונוח להליכה ,בחורבת בורגין ,הנמצאת בנוף עוצר
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לדיוור שהופץ לרגל חג הפסח  2017צורפה חוברת
המתכונים ' -לאכול בריא  -עם השף ברק יחזקאלי',
הכוללת את המלצות האגודה לשמירה על תזונה ואורח
חיים בריאים ועשרה מתכונים בריאים ,המחולקים
עפ"י קבוצות צבעים שונות של ירקות ופירות.

האגודה למלחמה בסרטן

אירוע יריד המעצבים '– 'Spring Love
קונים ותורמים למאבק בסרטן

במרץ  ,2017התקיים זו השנה השישית ,יריד
המעצבים של האגודה למלחמה בסרטן ,שכל
הכנסותיו הינן תרומה מבורכת לפעילותה הענפה
של האגודה .השנה ,בפעם הראשונה ולאור הביקוש
הגדול ,היריד נמשך יומיים .מאות אנשים פקדו את
האירוע ונהנו מחוויית קנייה של מותגים יוקרתיים
במחירים אטרקטיביים ,שכללו אלפי פריטים ,בהם
בגדי מעצבים ,נעליים ותיקים ,מגוון מתנות לחגים,
צעצועים לילדים ,ריהוט ואקססוריז לבית ,יצירות
אומנות ,שוק מזון ,ספרי ילדים ,כלי כתיבה ומוצרים
לבית הספר ,מגוון צעצועים ומשחקים ועוד .כל
הפריטים שנאספו ונמכרו ביריד נתרמו לאגודה ע"י
מיטב המעצבים המובילים בארץ.
יריד המעצבים נערך בסיוע מתנדבים וידידי האגודה
ובסיוע קבוצות מתנדבים מחברות שהגיעו להושיט
יד לאגודה כחלק מפרויקט 'יום המעשים הטובים'
של עמותת רוח טובה .הגיעו מתנדבים מצ'ק פוינט,
אנדמול ישראל ,עמותת שלומית ומלם מכירות.
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וייחודי לפרויקט זה – 'מפתח
לתקווה' ,פרי עיצובה של
המעצבת מיכל נגרין.
מחזיק המפתחות נמכר
באופן בלעדי ,לנוסעי טיסות
'אל על' ,כחלק ממכירות הדיוטי
פרי במטוסי החברה ,במחיר מיוחד
של  10דולרים.
את הפרויקט מלווה סרטון פרסומת מרגש,
בהשתתפותה של תבל ארגנטל ,בת  11הנתמכת
בשירותי האגודה ,בעקבות התמודדותה מגיל  3עם
גידול סרטני במוח .כתוצאה מניתוח קשה שעברה,
נשארה תבל עם שיתוק בצד ימין ,איתו היא מתמודדת
בגבורה בזכות היותה ילדה ספורטיבית ,חייכנית
ומלאת שמחת חיים.
חברת אל על מסייעת לאגודה למלחמה בסרטן,
ומעניקה כרטיסי טיסה מוזלים משמעותית למשפחות
להן ילד עם מחלה מתקדמת ,הנוסעות עם כל בני
המשפחה לאורלנדו ,במסגרת פרויקט 'תנו לילדים
את העולם' לזכרה של מירי שטרית ז"ל (למידע נוסף
ראו פרק 'שיקום ורווחה').

ספר החיים של האגודה למלחמה בסרטן

האגודה למלחמה בסרטן קיבלה תרומה ממר משה
עדני שהוקדשה לכבודו של רופאו פרופ' עפר גפרית,
מנהל המחלקה לאורולוגיה במרכז הרפואי הדסה וחבר
וועדת המחקר של האגודה משנת .2010

'מפתח לתקווה' – שיתוף פעולה
בין חברת 'אל על' והאגודה למלחמה בסרטן

הוקרת פועלו וטיפולו המסור של פרופ' גפרית
נרשמה בקליגרפיה מהודרת ב'ספר החיים' המכובד
של האגודה למלחמה בסרטן ,רישום שנשמר לעד
ומהווה מתנה ייחודית וערכית שניתן לכבד בה בני
משפחה ,קרובים וידידים.

חברת התעופה הלאומית אל על ממשיכה לסייע
ולתמוך בקידום פעילותה של האגודה ומזמינה את
קהל הנוסעים בטיסותיה לרכוש פריט ייחודי  -מחזיק
מפתחות מעוצב ,צבעוני ומרהיב ביופיו וזאת בעבור
תרומה לאגודה למלחמה בסרטן.
באוקטובר  ,2016הושק מחזיק מפתחות בעיצוב חדש
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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
בהובלת דיוויד מוס-רנדל ,אמונה על פתרונות מחשוב רבים ,שמאפשרים לממש חזון זה.

פרויקטים שיושמו בשנה החולפת
מחלקת שיקום ורווחה

הקמת תוכנה לניהול בקשות בפרויקט 'השלמת
חומר נלמד'  -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 הסברה וקידום בריאות

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 למלחמה בסרטן ,במוסדות שונים כגון
בתי ספר ,מתנ"סים ,בתי סוהר ,מרכזים רפואיים,
חברות וארגונים .בשנה החולפת הוטמעה תוכנה זו
המאפשרת לנהל את כל הבקשות להרצאות באופן
מקוון .התוכנה סייעה לכלל ציבור הפונים ,בעיקר
במוסדות חינוך ברחבי הארץ ,בהזמנת ותיאום
הרצאות בנושאים שונים :חכם בשמש® ,נזקי עישון,
אורח חיים בריא וסרטן השד.
תוכנת ניהול פניות לטלמידע®  -במהלך השנה
הוטמעה 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 מאפשרת להעריך את הפעילות

76

ההסברתית ולתעד את כמות השיחות ואת טיבן
בזמנים שונים ,למשל לאחר עליית קמפיין חדש לאוויר.

שירות פליאטיבי ביתי
ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן

תוכנה לניהול מטופלים  -בשנה החולפת נמשכה
הטמעת התוכנה לניהול מטופלי שירות פליאטיבי
ביתי ושיפורה.

מעון קלור ע"ש סר צ'ארלס קלור

תוכנה לניהול נתוני השוהים במעון  -בשנה החולפת
נמשכה הטמעת התוכנה לניהול נתוני החולים
השוהים במעון.

סניפי האגודה למלחמה בסרטן

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.

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 בפעם השנייה ,ובהצלחה,
מבדק של מכון התקנים ,והיא אף הוסמכה לתקינה
שעיקרה התנהלות ,שמירה וחיסיון מידע בכלל
מחלקות האגודה ,ובהן מעון קלור ע"ש סר צ'ארלס
קלור ושירות פליאטיבי ביתי ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן.
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.

האגודה למלחמה בסרטן

דין וחשבון
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מתנדבים ואירועים
באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים בכ 70-סניפים הפרוסים ברחבי הארץ .מתנדבי
האגודה המסורים והנמרצים יוזמים במשך השנה פעילויות רבות לטובת חולי הסרטן ,המחלימים ,ובני
משפחותיהם ולקידום מטרות האגודה למלחמה בסרטן .בין הפעילויות :כנסים ,ימי עיון ,הרצאות ,דוכני
הסברה ,יוזמות לקידום הבריאות בקהילה ,פרויקטים לתמיכה וסיוע לחולים ולמחלימים ומגוון מופעים
ואירועים שהכנסותיהם קודש למאבק במחלת הסרטן .חלק מאירועים אלה הפכו ברבות השנים למסורת.

מקבץ ממגוון הפעילויות שהתקיימו השנה בסניפי
האגודה למלחמה בסרטן
אירועים ,שיתופי פעולה ויוזמות ברחבי הארץ
ה'מרוץ לחיים ולתקווה' Relay For Life -

הפרויקט הקהילתי ,הבינלאומי של האגודה האמריקנית
למלחמה בסרטן  ,ACS -שהאגודה למלחמה בסרטן
קיבלה את הזכות להובילו בישראל ,התקיים לראשונה
באוקטובר ונערך בעיר מודיעין .מטרות הפרויקט לקדם את
המאבק במחלות הסרטן ,לזכור ולהנציח את הנפטרים,
לתמוך בחולים המתמודדים עם המחלה ,ולחגוג ולהעצים
את חייהם של אלו שהחלימו .במסגרת הפרויקט מגויסים
גם משאבים ,על מנת שהאגודה תוכל להמשיך לפעול
למען ציבור הבריאים ,החולים והמחלימים.

כך שהמשתתפים שהגיעו עברו בין המתחמים ונטלו
חלק בהפעלות שאורגנו על ידי מתנדבים .במקום נערכה
הופעה של האמן אוהד חיטמן ,ששיתף את הקהל הנוכח
בסיפורו האישי .כ 2,000-איש נטלו חלק באירוע המרגש.
שולה זק ,יו"ר סניף מודיעין-מכבים-רעות הנמרצת,
הובילה את הפרויקט בפעם הראשונה בישראל .שולה
עבדה בשיתוף פעולה מלא מצד עיריית מודיעין,
בראשותו של חיים ביבס ,ראש העיר .ראוי לציין
את ההירתמות מצד תושבי מודיעין והסביבה אשר

האירוע נמשך כ 18-שעות רצופות ,במהלכו צעדו
סביב אגם ענבה בעיר ,ארגונים ,בתי ספר ,קבוצות
חברתיות ,חוגים ,עמותות ,קהילות ,קבוצות ספורט
וכמובן קבוצת חולים ומחלימים ממחלת הסרטן.
לצד מסלול ההליכה ,פוזרו בפארק כ 18-מתחמים
של קבוצות שונות ,אשר שהו במקום לאורך כל שעות
האירוע .בכל מתחם התקיימה פעילות אחרת ,כגון:
הרצאות ,סדנאות ,מעגלי שיח ,קריאת סיפורים ועוד,
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התגייסו לטובת הצלחת האירוע ובייחוד מיכל פרפרי,
משנה למנכ"ל העירייה ,אשר נטלה חלק משמעותי
בקידום והעלאת המודעות לקיום המרוץ ברחבי העיר.
צעדות  ,Relay For Lifeמתקיימות ברחבי העולם מזה
כ 30-שנה .כעת גם ישראל הצטרפה למשפחת
המדינות בהן הפרויקט נערך ,ובכוונתנו לבססו
במודיעין ולקיימו במקומות נוספים.

דוגמאות לפעילויות ההסברה ,הרווחה
והתמיכה של הסניפים ברחבי הארץ
יום הוקרת תודה למתנדבי הצפון

בינואר  2017נערך כנס עבור מתנדבי סניפי הצפון
של האגודה כאות תודה והערכה על העשייה במבצע
'הקש בדלת'  .2016המפגש התקיים בשיתוף פעולה
הדוק בין סניפי הצפון ,סניפי המגזר הערבי וסניף
חיפה ,ובמהלכו הוצגו נתוני המבצע ונעשתה חשיבה
משותפת לקראת מבצע 'הקש בדלת' .2017

כנס סניפי המרכז והדרום

בינואר  2017נערך כנס סיכום מבצע 'הקש בדלת'
 2016של סניפי הדרום והמרכז באגודה ,בהשתתפות
כ 40-יושבי ראש ,רכזים ומתנדבים שפעלו במסגרת
המבצע .סניף באר שבע ,בהובלתה של יעל קוזיול,
רכזת הסניף ,אירח את הכנס בבית אידי-מעגן ,הפועל
בסיוע ובשיתוף האגודה ,ובאדיבות ד"ר טלי סמסון,
מנהלת הבית.
בכנס הועלו לדיון נקודות לשימור ולשיפור מבצע
ההתרמה ובניית תהליכי עבודה לשנה הבאה.
תרמו להצלחת הכנס :אראלה פרידמן ,מדריכת יוגה-
צחוק ומתנדבת 'יד להחלמה'® ,להקת נוער ישראלי,
להקת קסם הגוף ,איש ההגברה דביר טסלר ,הצלם
דיאגו מיטלברג ,סילבי קנטורק ,רכזת אירועים בעירייה
ובתי העסק פרי הדמיון באר שבע ,וניל וקינמון ,זר
מעדנים ואווז הזהב.

יום הוקרת התודה שכלל גם טיול חווייתי ,אורגן ע"י
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות החברה הערבית באגודה,
נעמי כפרי ,רכזת סניף חיפה ותמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי הצפון.
תודות :עיריית חיפה וברכה סלע ,מזכירת העיר על
תרומת האוטובוסים והמדריכים ,אסף רון ,מנכ"ל
בית הגפן על האירוח ,מסעדת מקסים על הכיבוד,
קונדיטוריית שמו על תרומת הקישים ורשת ארומה
על תרומת הקינוחים.

סניף באר שבע
פעילות חג החנוכה

בדצמבר  2016חולקו כ 160-חבילות שי במחלקות
האונקולוגיות לילדים ומבוגרים שבמרכז הרפואי סורוקה.
החבילות נתרמו על ידי בנק הפועלים  -סניף אשל.
צילם :צביקה מונר

חלוקת השי נעשתה בליווי יעל קוזיול ,רכזת הסניף,
מעיין מאור ,דולב וענונו ,דוד ששון ,מתנדבי הסניף,
ומירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה.
תודות :שרול ישי ,אחראית ההפעלות במרכז הרפואי,
אסתי בן זקן ,מזכירת המחלקה האונקולוגית,
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האגודה למלחמה בסרטן

פרופ' יוסף קפילושניק ,ד"ר עבד אבו קוידר,
ופבל ולקין ,אח ראשי.

סניף בית שאן
מבצע 'הקש בדלת' בעיר

כמדי שנה ,לקראת מבצע 'הקש בדלת' ,נפגשו
מתנדבי סניף אזורי בית שאן -עמק המעיינות עם
רפאל בן שטרית ,ראש העיר בית שאן ומנשה מוסאי,
מנהל מחלקת החינוך בעירייה ,לקבלת תמיכתם
וברכת הדרך לקיום מבצע 'הקש בדלת' ולהצלחתו.
בטקס השתתפו גם נציגים ותלמידים של בתי הספר
השונים בעיר.
ערב המבצע ,נערכה פגישה מקדימה בין בן שטרית,
ויורם קרין ,ראש המועצה האזורית עמק המעיינות
לקבלת עדכון ,תמיכה וסיוע .מבצע 'הקש בדלת' בבתי
ספר רוכז ולווה ע"י אהוד אסגלי ,רכז 'הקש בדלת'
נוער .ביום ההתרמה השתתפו כ 20-מתנדבים בוגרים
שהתרימו בכל בתי העסק בעיר ובאזורי התעשייה.
בדצמבר  ,2016בתום מבצע 'הקש בדלת' ,נפגשו
כל מתנדבות הסניף להדלקת נרות חגיגית שכללה
ברכות ,שירה וסיכום המבצע .המתנדבות הקשיבו
לדברי סיכום המבצע מפי רחל דדון ,יו"ר הסניף היקרה
ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה,
ולאחר מכן קיימו דיון בנושא.

ניידת ממוגרפיה בבית שאן

בינואר  2017הגיעה ניידת הממוגרפיה של
האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף בית החולים
אסותא לבית שאן .דוכן הסברה של האגודה שאויש
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ע"י מתנדבות מסניף בית שאן ,הוצב בסמוך לניידת
במטרה לסייע לצוות בכל שעות הפעילות .רחל דדון,
יו"ר הסניף ופנינה לוינס ,רכזת הסניף ,היו אחראיות
על הארגון ויצירת הקשר עם הניידת וקופות החולים
ובנוסף חילקו חומרי הסברה לנשות האזור.

סניף בת ים
תרומה לאגודה דרך סניף בת ים

רובי כהן ,לוחם צדק ומתנדב האגודה בסניף בת ים,
הקדיש את סכום התשלומים שנפסקו לו בתביעה
ייצוגית שהגיש ,למען האגודה.
על פי פסיקת בית המשפט בעניין תובענה ייצוגית
שהוגשה נגד חברת סלקום ע"י רובי ,פסק בית
המשפט על תרומה בסה"כ  ₪ 440,000לטובת
הציבור שהועברה לאגודה ביוזמת יהודית מנצור,
יו"ר הסניף ,עבור המשך המאבק במחלת הסרטן.

מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'

במסגרת המבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן',
המנוהל ע"י טלי עדן ,מתנדבת הסניף ,גמלאיות
ממרכז היום לקשיש השלושה בבת ים ,סרגו כובעי
צמר צבעוניים עבור חולי סרטן ,המטופלים במחלקה
האונקולוגית במרכז הרפואי וולפסון .סניף בת ים של
האגודה בהובלת יהודית מנצור ,יו"ר הסניף המסורה,
נרתם לטובת המשימה .במהלך השנתיים האחרונות
נסרגו כ 200-כובעים במסגרות שונות קהילתיות בעיר
והועברו למחלקה האונקולוגית .חברת מנופי אבי
מהמועצה האזורית אזור ,התגייסה גם היא למבצע,
עם תרומה של כ 100-כובעים .גם חברי המועדון
במתנ"ס עופר ,בניהולה של שמחה מוסטקי ,נרתמו
וסרגו קרוב ל 100-כובעים לילדים ולמבוגרים.

סניף חולון
פעילות הסניף

סניף האגודה למלחמה בסרטן בחולון ,בראשותה
של יונה אלון המסורה והנמרצת ,מקיים לאורך
השנה מגוון פעילויות וסדנאות לחולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם .בין הפעילויות הרבות :סדנת יוגה-צחוק
שהתקיימה השנה ,בהדרכתה של אדית ,המשלבת
תרגילי נשימה וצחוק ,וסדנאות חווייתיות שונות כגון
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סדנת יצירת תכשיטים בהדרכתה של יונה אלון ובסיוע
תרומתם של עובדי האגודה וחנויות שונות בעיר,
סדנת יצירה בחומרים בהדרכת עדן שקורי ,וסדנת
סריגה בהדרכת דליה ורינה ,מתנדבות הסניף ועוד.

נפתח במקום האירוע דוכן מכירה של מוצרי נוי שכל
הכנסותיו קודש לאגודה למלחמה בסרטן .את מוצרי
הנוי שנמכרו בדוכן יצרו מחלימות ומחלימים ממחלת
הסרטן .סייעו בדוכן :אורה דשל ,חנה משעלי ורינה מצה.

בנוסף לסדנאות ,נערכים בסניף גם ימי תרבות
והרצאות ,כמו לדוגמא הרצאתה של מתי ניר פרימק,
מנחת קבוצות ומאמנת אישית ,אשר העבירה הרצאה
בנושא 'תפקודי חשיבה ומוח להפחתת מתח ושינוי
זווית ראיה' ,מפגש מוזיקלי עם הכנרית חיה לבני,
והרצאה בנושא 'הקסמים בארמונות ובגנים' בהנחיית
בת חן בירנצוייג ,מדריכת טיולים.
תודות :דליה רודי ,מתנדבת הסניף ,על הפקת האירועים
המתקיימים בסניף ולמתנדבת אהובה אוברשטיין
על העזרה ,ההדרכה והתמיכה.

יום מודעות לסרטן במרכז רפואי וולפסון

בפברואר  ,2016לרגל יום הסרטן הבינלאומי ,התקיים
יום עיון ביוזמת המרכז הרפואי וולפסון ,חולון .סניף
האגודה המקומי סייע בהצלחת האירוע ,כאשר צוות
המתנדבים ,בהובלתה של יונה אלון ,יו"ר הסניף,
חילק במקום עלונים וחומרי הסברה לציבור הרחב.

סניף טבריה
יריד סוכות

באוקטובר  ,2016במהלך חול המועד סוכות ,התקיים
בפארק הארכיאולוגי בטבריה ,יריד 'המור הטוב' לזכרה
של מוריה עברי ז"ל ,בתן של רחל ואמנון עברי מטבריה,
שנפטרה בגיל  16ממחלת הסרטן .האירוע ,נפתח בדברי
ברכה של דליה סלוצקי קוקוש ,יו"ר הסניף הנהדרת,
ובמסגרתו הוצבו דוכני הסברה בנושאי סרטן השד
ונזקי עישון אשר אוישו ע"י המתנדבות מיכל דהאן,
שושנה מילשטיין ,רחל גולני ומרים גבאי .בנוסף,
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יריד בריאות המשפחה

ביוני  2016התקיים בעיר יריד בריאות לכל המשפחה,
מילדים ועד קשישים .היריד ביוזמת מרכז רפואי פדה
פוריה ,ובשיתוף קניון ביג פוריה ,עיריית טבריה וסניף
האגודה בטבריה.
ליריד הגיעו מאות מתושבי טבריה והסביבה ,אשר
קיבלו ייעוץ במספר עמדות מידע והסברה במגוון
נושאי בריאות :מדידת לחץ דם ,הדרכת החייאה
ותפעול דפיברילטור ,הדרכה בנושא סימנים לשבץ
מוחי ,ייעוץ לתזונה נכונה ,ייעוץ של מוקד הזכויות
הרפואיות לאזרחים הוותיקים ,ריפוי בעיסוק ,הדרכה
בנושא היגיינת הפה ,בדיקות דם לאיזון סוכר בדם,
כרטיס אדי  -תרומת איברים והדגמה של טיפולי
רפלקסולוגיה ורפואה סינית.
ביריד הועברה פעילות לילדים בנושא 'חכם בשמש'
אשר כללה חלוקת חוברות צביעה והפעלה חווייתית.
את דוכן ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן איישו
מתנדבות האגודה בסניף טבריה בהובלת יו"ר הסניף
דליה סלוצקי קוקוש ,מירב פרומר ,מדריכת הסברה
וצוות המתנדבות בתיה רוזנר וגאולה ברזילי.
®

סניף ירושלים
מסיבת חנוכה

בדצמבר  2016התקיימה מסיבת חנוכה במחלקת
המטו-אונקולוגית ילדים ,מרכז רפואי הדסה עין
כרם ,בהשתתפות מתנדבי סניף האגודה בירושלים
בהובלתה של עו"ד אתיה שמחה ,יו"ר הסניף הנפלאה,
רותי בן גיאת ,רכזת הסניף ,ושוטרים ממשטרת ישראל
שהגיעו לשמח את הילדים במחלקה .המתנדבים

האגודה למלחמה בסרטן

חילקו לילדים סופגניות שנתרמו על ידי מאפה נאמן
– סניף קניון מלחה .צופיה טויטו ניגנה באקורדיון
במהלך האירוע ושימחה את הנוכחים.
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סניף מגדל העמק

פעילות ב'יום המעשים הטובים'

במרץ  2017ארגנו מתנדבי סניף מגדל העמק,
בראשותו של ישראל ואקנין ,יו"ר הסניף הנמרץ
ואורנה אמיתן ,רכזת הסניף ,יום בריאות במסגרת
'יום המעשים הטובים' .יום הבריאות כלל ארוחת
בוקר בריאה ,פעילות ספורט בשילוב בקבוקי מים,
דוכן מכירות של עבודות חוג הסריגה בסניף מגדל
העמק והרצאה בנושא אורח חיים בריא .סייע בארגון:
המתנדב יוסי אמיתן.

סניף מודיעין

חוויה וכיף ביער – יום אטרקציות למשפחות

סניף כרמיאל
יריד בריאות

במרץ  2017התקיים במרכז  BIGבכרמיאל יריד
בריאות בשיתוף עמותת ידידי בית החולים נהריה
ועיריית כרמיאל.
מתנדבי סניף האגודה בכרמיאל ,בהובלתה של
אבלין דסה ,יו"ר הסניף ,הפעילו את דוכן האגודה
ביריד במשך כל שעות הפעילות .הדוכן כלל חוברות
מידע והסברה מכל הסוגים ,פינת צביעה ויצירה בנושא
'חכם בשמש'® ומכשיר למדידת כמות  COבריאות.
מדריכת ההסברה סמאח סואעד סייעה בהסברה
למשתתפים ביריד .כיבד בנוכחותו :עדי אלדר ,ראש
עיריית כרמיאל.

באוגוסט  2016התקיים ביער בן שמן ,סמוך למודיעין,
יום כיף שאורגן בהתנדבות מלאה על ידי הזוג רוית
ואבשלום פיומי ממודיעין ,בשיתוף פעולה עם שולה זק,
לשעבר יו"ר סניף מודיעין .המתנדבים לקחו על עצמם
את ארגון האירוע עבור כ 30-משפחות המתמודדות
עם מחלת הסרטן של אחד מבני המשפחה .כ50-
מתנדבים איישו את הדוכנים ועזרו בתפעול האטרקציות
שכללו ריינג'רים ,מתנפחים ,סוסי רכיבה ,כרכרה
רתומה לסוס ,מאפרת מקצועית וקולעת צמות,
ודוכני מזון בהם :טאבון לפיתות ,שיערות סבתא,
ברד ,דוכן פלאפל ,ארטיקים ושתייה .עם תום האירוע
כל משפחה קיבלה מטקות ומאוורר ידני במתנה .בין
המבקרים באירוע היו חיים ביבס ,ראש העיר מודיעין,
אילן בן סעדון ,סגן ראש העיר וחברי המועצה.
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סניף נצרת עילית

סניף עכו

באוקטובר  2016התקיים בעיריית נצרת עילית
יום בריאות ,שאורגן ע"י סניף האגודה המקומי
בהובלתה של בלוריה לאופר ,רכזת הסניף .האירוע
כלל הרצאה של האגודה בנושא 'אורח חיים בריא'
עם ד"ר אביטל פאטו בן ארי ,מקדמת
הבריאות של האגודה .הרצאה נוספת
בנושא 'חשיבות גילוי מוקדם של סרטן השד'
הועברה על ידי האחות ,מתאמת הטיפול
בסרטן השד ,חנה זוהר .במקום האירוע
הוצב דוכן האגודה עם מידע בנושא נזקי
עישון ,סגנון חיים וכדומה .כיבדו בנוכחותם:
אלכס גדלקין ,סגן ראש העיר ויו"ר סניף
האגודה המקומי וחוה בכר ,מנכ"ל העירייה.

במרץ  2017נפתחה בריכת המשאלות בקניון עזריאלי
בעכו ,בטקס חגיגי בנוכחות שמעון לנקרי ,ראש
העיר עכו ,רפאל בולניק ,מנכ"ל קניון עזריאלי עכו,
מיטל אבוחצירא ,לשעבר מנהלת השיווק של הקניון,
יוסף ישר ,רב העיר עכו ,סוניה שקד ,יו"ר סניף עכו,
סוזי פרץ ,רכזת הסניף ,מתנדבים ותמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי הצפון באגודה .העוברים והשבים בקניון
השליכו מטבעות לבריכה וביקשו משאלה .בקניון
הוצב דוכן מידע גדול של האגודה שכלל עמדה של
חוברות צביעה בנושא 'חכם בשמש'® לילדים .חברת
קרביץ תרמה את הצבעים .בסיום הפרויקט ,תרם
הקניון לאגודה את כל המטבעות שהושלכו לבריכה,
בצירוף תרומה נוספת מטעמו.

יום בריאות

פתיחת בריכה המשאלות

סניף נתניה

פעילות הסניף

מדיי שבוע ,פוקדות את סניף האגודה בנתניה,
בהובלתה של סיגל אקל ,רכזת הסניף הפעילה,
מתנדבות שיוצרות בובות באמצעות סריגה ,כמו גם
מחזיקי מפתחות ,כובעי צמר ,צעיפים ,מחממי ידיים,
וכל מה שאפשר להכין עם חוט לטובת באי הסניף.
הסריגה מתאפשרת תודות ליריד מיוחד לרווחת
הקהילה שהתקיים במהלך הקיץ ,בו נמכרו תכשיטים,
בגדים לתינוקות ,ילדים ונשים ,וצמר לסריגת הבובות
בסניף – הכול תרומת בתי עסק עירוניים.

אירוע התרמה 'מסיזומבה'

במאי  2017נערך במתנ"ס בית היימן ,אירוע ההתרמה
'המסיזומבה של ג'וני מחולה' ,שכל הכנסותיו הוקדשו
למאבק בסרטן.
האירוע המסורתי אורגן בהתנדבות ע"י ג'וני מחולה,
מדריך באגודה ,שאיבד את אימו בגיל  11ממחלת
הסרטן ,ומאז הקדיש את חייו להעלאת מודעות
למחלה ולעשיית הטוב.
עשרות מתאמנות ,תושבות האזור ,הגיעו למתנ"ס ונהנו
מאירוע מוצלח ששילב מוזיקה ,ספורט ,ריקוד ותנועה
יחד עם ג'וני והמדריכות אינה צ'רטוק ,טלי מחליס,
אתי באזוב ,שרית אלוש ,רונה פישמן ואילנית אושר.
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האגודה למלחמה בסרטן
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כיבדו בנוכחותם :שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו
ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה.
תודה והערכה :לג'ורג' סבאג ,צלם ,לטכנו מנוע הצפון
בע"מ ,למסעדת קנטרה ,למסעדת אבו כריסטו,
ל ,Happy casa-למארי סאלם עיצוב גרפי ,לדפוס
דני ,לעיריית עכו ולכל מתנדבות סניף עכו בהובלתם
של סוניה שקד ,יו"ר הסניף וסוזי פרץ ,רכזת הסניף,
שסייעו בהפקת האירוע ואיישו את דוכן המידע.

שמיפה את המקום לזכרה .מקהלת תלמידי מגמת
המוסיקה מבית הספר גוונים הופיעו במהלך הטקס.
כיבדו בנוכחותם :ד"ר אלדד בר כוכבא ,סגן ראש
המועצה ,אפרים מעודה ,הגר פרי וחיה בן צבי ,חברי
המועצה ,שיר בוטל-צור ,מנהלת הסניפים באגודה,
תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה
ואבנר דוד ,מנהל מחלקת המשק באגודה שסייע רבות
בשיפוץ המקום .בסניף האזורי פעילה כיום קבוצת
פלדנקרייז וקבוצת תמיכה בנושא תרפיה באומנות.

הרצאה לשוטרות העיר

סניף פתח תקווה

סניף עפולה

בנובמבר  2016התקיימה הרצאה בפני שוטרות,
בנושא סרטן השד וחשיבות הגילוי המוקדם .ההרצאה
ניתנה במסגרת פעילויות ההסברה של האגודה
והתקיימה במועדון גמלאי סניף עפולה שמנוהל ע"י
פנינה אלמקייס ,רכזת הסניף המסורה.
תודות :חנה זוהר וזוהר אסף על קיום ההרצאה,
ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון על אספקת
חומרי ההסברה.

סניף אזורי פרדס חנה-כרכור
פתיחת סניף האגודה

סניף פתח תקווה של האגודה ,ממשיך לפעול במרץ
לרווחת חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם בעיר.
במאי  2017נערך טקס פתיחת מועדון לחולי סרטן,
בשיתוף סניף האגודה למלחמה בסרטן ,בהובלתו
של חיים אליהו ,יו"ר הסניף הנמרץ .נשאו דברים
באירוע :איציק ברוורמן ,ראש העיר ,אורנה דוידאי,
סגנית ראש העיר ,ורבקה זלצר-פרייליך ,דוברת
ומנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות באגודה.
איריס ארונין ,מנהלת יחידת מרכזי נוער בעירייה,
שיתפה את הנוכחים עם סיפורה האישי.

בפברואר  2017התקיים טקס לציון פתיחת פעילות סניף
האגודה פרדס חנה-כרכור בהובלתה של אורלי מנג'ם,
יו"ר הסניף .הטקס נערך לאחר שיפוץ נרחב במקלט
שנתרם ע"י המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור
ובעזרתם של מתנדבים .בטקס נחנכה ספרייה ע"ש
דרורה סנדורי ז"ל ,שהייתה מתנדבת האגודה במשך
שנים והשקיעה את כל מרצה במציאת בית שיתאים
לצרכי פעילות האגודה .משפחתה של דרורה החליטה
לתרום את ספריה של דרורה ,כמו גם שטיח מרהיב

סניף קריית אתא
ביקור חברתי באסותא לקראת ט"ו בשבט

לקראת חג הט"ו בשבט ,וכחלק משיתוף פעולה
פורה בין סניף קריית אתא בהובלת בת שבע יהב,
יו"ר הסניף ומתנדבות הסניף לבין בית החולים
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אסותא ,הגיעו מתנדבות הסניף
למכון האונקולוגי של אסותא לב
המפרץ ,שם חילקו פירות יבשים
לחולים ,למלוויהם ולצוות הרפואי
המסור שבמקום .הפירות נתרמו
על ידי חיידר – דוכן פירות יבשים
בשוק קריית אתא.

אירועי התרמה והוקרה
סניף אשדוד

נשף התרמה שנתי

בדצמבר  2016נערך נשף ההתרמה השנתי באולם
האחוזה באשדוד .בתוכנית האמנותית :האחים צנחני
וחברים .כיבדו בנוכחותם :ד"ר יחיאל לסרי ,ראש
העיר אשדוד ,משה בנאי ,יו"ר סניף האגודה באשדוד,
ושיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת הסניפים באגודה.

סניף גבעתיים

במרץ  2017נערך אירוע סיכום מבצע 'הקש בדלת' של
סניף גבעתיים ,בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים,
בהשתתפות מחלקת החינוך ,נציגי העירייה ,מורים
ותלמידים מבתי הספר בעיר שהשתתפו במבצע
ההתרמה השנתי .נשאו דברים באירוע :רן קוניק,
ראש העיר גבעתיים ,יוני רובינשטיין ,סגן ראש מנהל
החינוך ודליה סולקין ,יו"ר סניף גבעתיים של האגודה.
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סניף דימונה

מגן שר הבריאות ליו"ר סניף דימונה
אברהם אזרזר

במסגרת טקס הענקת 'מגן שר הבריאות' ,העניק
ח"כ הרב יעקב ליצמן ,שר הבריאות ,מגנים למתנדבים
מצטיינים במערכת הבריאות בישראל .בין המצטיינים
נכלל גם אברהם אזרזר ,יו"ר סניף האגודה בדימונה,
שהפך את הסניף לאחד מסניפי הדגל של האגודה,
וזאת בנוסף לתמיכתו האישית בכל חולה וחולה .אברהם
אזרזר אמר לרגל זכייתו בפרס" :אני מתנדב למעלה

האגודה למלחמה בסרטן

מ 54-שנים באגודה .יותר ממה שאני נותן ,ההתנדבות
נותנת לי .אני רואה בה משימה להעלות חיוך על פני
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם .בשבילי זה
ייעוד .זו שליחות .אשרי שזכיתי לתת ולו מעט אושר".

ערב הוקרה למערכת החינוך בעיר

באוקטובר  2016נערך ערב הצדעה והוקרה למערכת
החינוך בדימונה במעמד בני ביטון ,ראש העיר ,מירי זיו,
מנכ''ל האגודה למלחמה בסרטן ,אילנה אזולאי,
מ"מ ראש העיר והממונה על תחום החינוך והרווחה,
משה נחום ,מנהל אגף החינוך ,שמעון אסולין ,יו"ר
ועד ההורים העירוני ,אברהם אזרזר ,יו"ר סניף האגודה
המסור ,מתנדבים ,מחלימים ,מנהלי בתי הספר
ומחנכים .במהלך ערב ההוקרה ,העביר ראש העיר
תרומה בסך  ₪ 15,000כפתיחה למבצע 'הקש בדלת'.
אילנה אזולאי ,נאמנת האגודה למלחמה בסרטן,
שיתפה את הנוכחים בהצטרפותה ל'מועדון החולים'
לאחר שבעלה חלה בסרטן .באירוע חולקו תעודות
הוקרה למנהלי בתי הספר.
עוד הופיעו באירוע :מקהלת בית הספר עמי אסף,
והזמרים נועם דדון וענווה אמויאל.

סניף חיפה

ערב גאלה 'תנו יד למלחמה בסרטן'

בספטמבר  2016נערך באודיטוריום חיפה ערב
גאלה 'תנו יד למלחמה בסרטן' שאורגן ע"י סניף
האגודה למלחמה בסרטן בעיר ,בהובלת בני ברנשטוק,
יו"ר הסניף הנמרץ ונעמי כפרי ,רכזת הסניף .הערב
כלל הופעה של סולני האופרה הישראלית והחזן
דוד אולמן .כיבדו בנוכחותם :פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה ,חדוה אלמוג ,סגן ראש העיר חיפה,
ישראל סביון ,חבר מועצת העיר חיפה ונחי פינגולד,
אחראית מרכז 'חזקים ביחד' חיפה.
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סניף רמת השרון

אירוע התרמה למען האגודה

במאי  2017התקיים בבית יד לבנים ברמת השרון,
מופע 'כטוב בעיניהם' בהשתתפות 'הגדוד העיוורי'
המפגיש בין ארבעה אומנים עיוורים ושני אומנים
רואים ,למופע צבעוני והומוריסטי.
קרוב ל 300-איש פקדו את האירוע ,שנערך בשיתוף
פעולה בין סניף רמת השרון של האגודה לבין יאצק –
מועדון יוצר תרבות.
כל ההכנסות מהערב המרגש הועברו כתרומה
לאגודה למלחמה בסרטן.
כיבדו בנוכחותם :אבי גרובר ,ראש העיר רמת השרון
מירי ראודניץ' ,יו"ר סניף רמת השרון וחווק'ה נבות,
יו"ר של כבוד של סניף רמת השרון.

סניף קריית ביאליק

אירוע התרמה לסיכום מבצע 'הקש בדלת'

בדצמבר  2016נערך בקריית ביאליק אירוע התרמה
לסיכום מבצע 'הקש בדלת' בעיר .הערב כלל קטעי
מוזיקה של רפי דוידוב ,חצוצרן מקצועי ,שירים של
מקהלת בתי הספר מהקריות ,ולסיום שירה בציבור
עם הזמרת אילנה טובים ובן זוגה דורון.
בכניסה לאירוע הועמד דוכן הסברה של האגודה
ודוכנים למכירת תכשיטים ואביזרי אמנות שחלק
מהכנסותיהם הוקדשו למען יעדי האגודה ,בהובלתם של
סמי בניסטי ,יו"ר הסניף הנמרץ ומירי קלמפנר ,רכזת
הסניף .כיבדו בנוכחותם :עזרא חכם ,מנכ"ל העירייה
ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה.

סניף כפר סבא
אירוע התרמה

בינואר  2017נערך אירוע התרמה באשכול פיס כפר
סבא .את האירוע ארגנה בלה אבן חן ,מתנדבת סניף
כפר סבא ובהובלת חזי פנט ,יו"ר סניף כפר סבא .הופיעו
בהתנדבות :אסף סלומון ,אמן טלפתיה ולהקת כלייזמרים.
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סניף קריית חיים

טקס פתיחת מבצע 'הקש בדלת' בבית הספר
הטכני חיל האוויר

במסגרת שיתוף הפעולה המסורתי והפורה בין בית
הספר הטכני לבין סניף קריית חיים של האגודה,
התקיים גם השנה אירוע חגיגי לציון פתיחת המבצע.
באולם הבסיס התכנסו מפקדים ,מורים ,הרב הצבאי,
תלמידים ואורחים רבים .שרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר סניף
קריית חיים המסורה ,המנהלת את המבצע זו השנה
ה 43-בבית הספר הטכני ,השמיעה בפני הנוכחים
סקירה מרגשת על פעילותה הענפה והחיונית של
האגודה והסבירה את חיוניות המבצע .באירוע השתתפו
רס"ן אלי גולן ,סגן מפקד המכללה ,רס"ן רוני זהבי,
מפקד התיכון ,הילה דנינו ,רכזת החברה ,נטלי אסיס,
מפקדת שכבת כיתות ט' ,רחל גולדווג ,לשעבר
מנהלת הסניפים באגודה ותמר פינקלשטיין ,מנהלת
סניפי צפון באגודה.

סניף קריית מוצקין
אירוע התרמה 'מצטלמים חיים'

בדצמבר  2016התקיים אירוע התרמה מיוחד ביוזמת
עיריית קריית מוצקין ,סניף האגודה בעיר בהובלת
מוטי דגן ,יו"ר הסניף והצלמת מירב שדה .במהלך
האירוע ,שכל הכנסותיו הועברו לטובת קידום פעילות
האגודה למלחמה בסרטן ,נערכו צילומי משפחות
מקצועיים עם מירב ,באמצעות ציוד צילום שהובא
במיוחד מהסטודיו שבבעלותה .בעלי דוכנים אדיבים
מכרו ותרמו במקום ,ובנוסף הועמדה באירוע פינת
יצירה אשר כל תכולתה הותרמה גם היא לטובת
האגודה .מתנדבות סניף קריית מוצקין איישו דוכן
מידע במקום .תודות :לליצנית יונית מוש ,לאמן
פרופסור פוקס ,ולנורית לוי ,מנהלת סטודיו אקשן
לריקוד ,ששימחו והפעילו את הילדים באירוע
בהתנדבות מלאה.

סניף אזורי רמת הגולן
יריד אוכל

ביולי  2016התקיים יריד אוכל בקצרין ,שכל הכנסותיו
קודש לפעילות האגודה .היריד התקיים בשיתוף פעולה
בין מתנדבי האגודה בהובלת מיכל נאור ,יו"ר סניף
רמת הגולן של האגודה ומנהלת יחידת הבריאות
במועצה אזורית גולן ,עמותת חינוך לפסגות בקצרין
ומרכז צעירים .במקום הוצב דוכן הסברה לטובת ציבור
המבקרים .תומר אנג'ל ,מנהל יחידת חינוך לפסגות,
ואביטל וייס ,רכזת התוכנית ,היו אחראים על ארגון
האירוע המוצלח.
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סיכום פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית
בסניפי החברה הערבית של האגודה למלחמה בסרטן מתקיימות פעילויות ,ימי עיון רבים ,ומפגשי הסברה
לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם וכן לכלל האוכלוסייה דוברת הערבית .האגודה מפעילה אתר אינטרנט
בשפה הערבית המתעדכן על ידי פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות החברה הערבית באגודה .האתר מתעדכן
מעת לעת בפעילויות השונות ובמידע הרלבנטי ,בנוסף ,פועל קו 'טלמידע'® המעניק את כל המידע והסיוע
לפונים בשפה הערבית.1-800-36-36-55 :

פרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'

®

לאורך השנה ,בכל יום שבת ,מתקיימת בסניף
סכנין של האגודה פעילות במסגרת הפרויקט
'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® .הפעילות נערכת
בסיוע תאופיק חלאילה ,יו"ר סניף סכנין.

אירועי גיוס תרומות בבתי ספר

קבוצות תמיכה ,מידע ותרפיה

במהלך השנה ,נערכו מספר אירועי גיוס תרומות בבתי
ספר .בבית הספר היסודי שבלי ,במועצה המקומית
שבלי ,קיימו התלמידים בזאר תרומות ,כאשר בסופו
הועברו למעלה מ ₪ 10,000תרומה למען פעילות
האגודה .גם בבית הספר מג'אר שבמועצה מקומית
מע'אר התקיים השנה בזאר התרמה מוצלח אותו
פקדו עשרות תושבים שתרמו ברוחב לב למען
המאבק בסרטן.

ברמת הגולן התקיימו שתי קבוצת תמיכה ,לגברים
ולנשים ,בהנחיית עו"ס ח'יזראן ספדי .הקבוצות
מיועדות לתושבי הכפרים הערביים ברמת הגולן
המתמודדים עם מחלת הסרטן .הפעילות התקיימה
בשיתוף מחלקות הרווחה המקומיות.

פעילויות וימי כיף

ב א ו ק ט ו ב ר  2 0 1 6ה ת ק י י ם ב נצרת י ו ם ע י ו ן
בנושא סרטן השד המיועד לחולים ולמחלימים.
יום העיון אורגן ע"י פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות
החברה הערבית באגודה .הרצו באירוע:
עו"ס אריאלה ליטביץ-שרמן ,ד"ר יוסף סמיח,
ד"ר רשא חורי ,ד"ר בות'יינה נכד עבוד ,פרופ' פואד עאזם,
ד"ר סאלם בלאן ,עו"ס אלאא חכרוש עיסא וסוהיר סרייה.

כיבד בנוכחותו :טאלב אבו עראר ,ראש המועצה
מקומית ערערה.

יום עיון בנושא סרטן שד לחולים ולמחלימים

לכבוד יום האם ובמסגרת שיתוף פעולה עם מתנ"ס
ערערה נערך יום בריאות לנשים במתנ"ס ערערה
בנגב .הייג'ר אבו שארב ,רכזת פעילות האגודה
בחברה הערבית בנגב העבירה הרצאה בנושא
'גילוי מוקדם מציל חיים' .בהמשך התקיימה פעילות
חווייתית משותפת עם האימהות ובנותיהן ,ובנוסף
חולקו חוברות הסברה של האגודה.
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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 לאות 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.
 95%מהכנסות האגודה מגיעות מישראל.

ארצות הברית
הכינוס השנתי

בפגישה השנתית של אגודת הידידים בארצות
הברית (  ,)ICA-USAנבחר מחדש מר ברוס קופל
( ,)Bruce Koppelלכהונה שישית כנשיא הדירקטוריון.
מר פיטר ד .בראון ) ,)Mr. Peter D. Brownנבחר
לתפקיד גזבר ומזכיר הדירקטוריון .האגודה מברכת
את הנבחרים ומודה לחברי הוועדה המסורים על שנים
של עבודה התנדבותית אלטרואיסטית.
כמדי שנה ,אגודת הידידים בארה"ב נרתמה במסירות
לסייע לאגודה ,וגייסה תרומות למימון מענקי מחקר.
השנה תמכה האגודה בארה"ב ב 14-מענקי מחקר.
תמיכה זו הינה חיונית ליצירת פריצות דרך מדעיות,
שישמשו אבני בניין לפיתוחים רפואיים בעתיד .למחלת
הסרטן אין גבולות של גיאוגרפיה ,ולכל תגלית מדעית
יש השפעה גלובלית .הודות למלגות מחקר אלו ,נרשמו
הישגים בעלי השלכות חובקות עולם.
 100%מהמימון עובר ישירות אל המדענים המבצעים
את המחקר ,וללא יכולת של המרכז הרפואי או המוסד
האקדמי אליו הם שייכים לגבות הוצאות תקורה ,כפי
שמתבקש מהנוהל הנהוג באגודה למלחמה בסרטן (למידע
נוסף על מענקי המחקר של האגודה ,ראו פרק 'מחקר').

( (Steve Melmanוגב' פיליס ליס ( )Phyllis Lissנערך
במשך יממה שלמה וכלל מספר רב של אירועי כיף
עבור המשתתפים ,לרבות ארוחת צהריים וערב,
פרסים ,הגרלה סינית ומכירה פומבית של קרוניות גולף.
הזוכים ברוטו כללו את הרביעייה :גלן גוליש
( ,)Glen Golishאנטוני האריס (,)Anthony Harris
סטיב כהן ( )Steve Cohenוג'ים אורלינס (,)Jim Orleans
ואת הרביעייה :ג'ון גנסר ( ,)Joan Genserדייויד גנסר
( ,)David Genserלורן שניידר ()Lauren Schneider
וג'רמי שניידר (.)Jeremy Schneider

יושבי ראש משותפים של משחק הגולף פיליס ליס וד"ר סטיב מלמן

משחק הגולף השנתי השביעי

ב 11-באפריל  2016בבוקה רטון פלורידה ,נפגשו
יותר מ 90-שחקני גולף נלהבים המתגוררים בפאלם
ביץ' ,למשחק הגולף השנתי השביעי של אגודת
הידידים בארה"ב ,שהתקיים בBoca Grove Golf-
 and Tennis Clubבבוקה ראטון.
אירוע גיוס הכספים ,שבראשו עמדו ד"ר סטיב מלמן
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לורן שניידר ,ג'רמי שניידר ,ג'ואן גנסר ,דייויד גנסר
ושחקן גולף מקצועי ,בבוקה גרוב.
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ארוחת צהריים שנתית לחברי
האגודה למלחמה בסרטן בארה"ב

ברני שביץ ,לי קרוז ,גרסיאנו דוארטה והרווי ל .פופל

אגודת הידידים בארה"ב קיימה את ארוחת הצהריים
השנתית ,ב Eau Palm Beach-ב 23-בינואר .2017
יו"ר האירוע ,וסגנית נשיאה בכירה של האגודה
בארה"ב ,הגב' לקסי אברסה ( Luncheon Chair,
 ,)Lexye Aversaקיבלה את פני האורחים המכובדים,
והודתה להם שהצטרפו למסע ה'Hope & Heroes'-
באמצעות עבודתם המופלאה של המדענים הישראלים.
האמנים ברט קאר (  )Bret Carrולורן ליבוביץ'
( (Lauren Leibowitzשרו את המנון ישראל וארה"ב.
הנואמים המרכזיים באירוע ,יוצרי המחזה 'ולנברג',
לורנס הולצמן ופליסיה נידלמן (Lawrence Holzman
 ,)and Felicia Needlemanשיתפו את הנוכחים בהחלטה
להעלות את סיפורו של ראול ולנברג לבימת ברודווי.

דייוויד גריי ,רובין מורגנסרטן ,פיטר בראון וננסי בראון

הזוכים נטו כללו את הרביעייה :לרי הלפנט (,)Larry Helfant
גארי לפרטס (  ,)Gary Leffertsמרשל רומנץ
( )Marshall Romanzוג'וש גרסיה (,)Josh Garcia
ואת הרביעייה :ג'ף בלושטיין ( ,)Jeff Bleustein
הווארד שנול (  ,)Howard Schnollהארווי בוק
( )Harvey Bockוקווין פלאווניק (.)Kevin Plavnick

יו"ר ארוחת הצהריים ,לקסי אברסה עם הנואמים המרכזיים
לורנס הולצמן ופליסיה נידלמן

"כולם התאספו עבור יום מהנה של גולף ותחושה
של משמעות בנתינה ,במטרה לתמוך במוחות
המובילים בישראל ,החוקרים דרכים יעילות וחדשות
העשויות להביא לריפוי הסרטן" ,אמר ד"ר סטיב מלמן
( ,)Steve Melmanהיו"ר המשותף ,שרכש קרונית
גולף במכירה הפומבית.
כל הכרטיסים לאירוע זה נמכרו ,כאשר כל ההכנסות
ממשחק הגולף קלאסיק הינן קודש לזוכים האמיתיים:
מדענים ישראלים המבצעים מחקר על כל סוגי
מחלות הסרטן.

גזבר ומזכיר הדירקטוריון של האגודה בארה"ב ,פיטר בראון
וחברת הוועדה המייעצת של האגודה בארה"ב ,ננסי בראון
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בהמשך ,נהנו האורחים מאתנחתא מוזיקלית מתוך
ההצגה .במקום הוגשו ארוחה קלה ויין ,וניתנה לאורחים
אפשרות לקנות תכשיטים ,תיקי יד וצעיפים מאמנים
שתרמו חלק מההכנסות לאגודת הידידים בארה"ב.
ההכנסות מארוחת הצהריים מאפשרות סיוע במימון
שני מענקי מחקר ,שנתרמו האחד לכבודו של יו"ר
ארוחת הצהריים ,והשני לכבוד הנואמים המרכזיים.
יושבי הראש המשותפים של האירוע ,ננסי ופיטר בראון
(  ,)Nancy and Peter Brownתרמו מענק מחקר
לזכרם של קני ומיכאל אדלר .את המענק קיבלה
פרופ' רונית סצ'י פאינרו ,מאוניברסיטת תל אביב,
על מחקרה 'תכנון וסינתזת ננו-תרופות מכוונות
לסלקטין המבוטא ביתר על גליובלסטומה'.
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דיאן מקלר וחברת הועד של האגודה בארה"ב ווילמה מוני

גב' איריס אפפל ושרון אפל

ברוס קופל ,נשיא הדירקטוריון של האגודה בארה"ב וסיליה ג'קובס

קמרון נת' ,ארי ריפקין ,טובה ליידסדורף וריצ'רד גף

חברת הועד של האגודה בארה"ב גייל וורת' ופרנק אורנשטיין

האגודה למלחמה בסרטן
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האגודה נתמכה בצורה נדיבה ע"י תורמי ולנברג ,קרן
המשפחה של דייויד ורודה צ'ייס וגב' קלייר לוין,
((The David & Rhoda Chase Family Foundation
 and Mrs. Claire Levineוע"י מירנה וברני הולצמן,
(  ) Myrna and Bernie Holzmanברוס והדי קופל
( ,(Bruce & Heddy Koppelארי ריפקין (,(Ari Rifkin
ג'אן וילינגר ( ,(Jan Willingerבוב ספיגל (,(Bob Spiegel
הרמה דה וימן מירו ( (Herme de Wyman Miroוהחברה
הבינלאומית של פאלם ביץ' ((The International
 ,Society of Palm Beachאיליין פלאם ((Elayne Flamm
ובראמן מוטורקארס (.(Braman Motorcars

חבר הועד של האגודה בארה"ב הרווי ל .פופל עם אשתו ,לי

תודה מיוחדת לתומך האגודה ברוס יונגמן
(  ,(Bruce Youngmanשתרם מענק מחקר לזכרם
של קני ומיכאל אדלר .את המענק קיבל ד"ר מעיין גל,
המכון למחקר מדעי בגליל ,מרכז ידע גליל עליון ,על
מחקרו 'פיתוח תרופה חדשנית לסרטן ע"י אבולוציה
של החלבונים  PD-L1ו PD-1-לתרופה ביולוגית'.
לינדה קמינוב ,תומכת נאמנה ומסורה של האגודה,
תרמה כ 250,000$-למימון מענקי נסיעה להשתלמויות
ארוכות בארה"ב מקרן רוזנבלט ,כחלק מתוכנית
להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה מקרן רוזנבלט
ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט (The Claire and E.G.
.)Rosenblatt Oncologist Exchange Program

בוב ספיגל וג'אן ווילינגר

מקבלי המענקים לשנת  2017-2016הם:
• ד"ר גלר שמיר מהמרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי ,תל אביב ,להשתלמות בת שנה במרכז
לחקר הסרטן ממוריאל סלואן קטרינג ,ניו יורק,
ארה"ב ,בנושא :אונקולוגיה דרמטולוגית עם דגש
על חקר האפידמיולוגיה של מלנומה – Cutaneous
oncology fellowship with emphasis on the

.epidemiology of melanoma

אליזבט גילס מר וארתור בנג'מין ,סגן נשיא בכיר באגודה בארה"ב

•

ד"ר לימור אפלבום מהמרכז הרפואי הדסה עין
כרם ,ירושלים ,להשתלמות בת שנה בBeth Israel-
 Deaconess Medical Centerבבוסטון ,מסצ'וסטס,
( )BIDMCבנושא :קרינה סטריאוטקטית (Stereostatic
 )Radiosurgery – SRSוקרינה סטריאוטקטית לגוף
(.)Stereostatic Body Radiotherapy-SBRT

•

ד"ר שגב ליאור מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל
השומר ,עבור השתלמות בת שנה בביה"ח קליבלנד
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קליניק (  )Cleveland Clinic Hospitalבקליבלנד,
ארה"ב בנושא :כירורגיה של המעי הגס והרקטום
(.)Colorectal Surgery
•

ד"ר שגיב עודד מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא,
תל השומר ,עבור השתלמות בת שנתיים בMD-
 Anderson Cancer Centerביוסטון ,טקסס ,ארה"ב,
בנושא :אוקולופלסטיקה ואונקולוגיה ארובתית
ופריאוקולרית ( Opthalmic Plastic and Eyelid
.)Oncology

•

ד"ר שלומציון אומן מהמרכז הרפואי הדסה עין
כרם ,ירושלים ,להשתלמות מחקרית ארוכה בת
שנתיים במיאמי פלורידה בנושא :שימוש במעכבי
האנזים  PARPלטיפול בלימפומה מסוג .DLBCL

•

ד"ר פריפלד יובל מהמרכז הרפואי כרמל ,חיפה,
עבור השתלמות בת שנתיים בטקסס ארה"ב,
בנושא :אורו-אונקולוגיה.

•

ד"ר איילת רשפון מהמרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי ,תל אביב ,עבור השתלמות בת שנתיים
בניו יורק ,ארה"ב ,בנושא :מניעה משנית של סרטן
עור בדגש על שיטות מתקדמות לאבחון.

בנוסף ,האגודה למלחמה בסרטן קיבלה
מגב' לינדה קמינוב (  )Linda Kaminowהמסורה
והנאמנה ,תרומה מיוחדת לשני מענקי מחקר .האחד
הוקדש לזכרה של אמה האהובה ,קלייר רוזנבלט
( ,)Claire Rosenblattוניתן לד"ר רענן ברגר ,מהמרכז
הרפואי ע"ש שיבא בנושא' ,מציאת הקשר בין כמות
תאי ה T -התוך-גידוליים ,מידת השבטיות שלהם
וההישרדות הכוללת בסרטן כליה גרורתי' .השני הוקדש
לזכרה של חברתה היקרה והטובה ביותר ג'ודית צ'ייסון
( ,)Judith Chasonוניתן לד"ר עינב נילי גל-ים ,מהמרכז
הרפואי ע"ש שיבא בנושא' ,זיהוי מוטציות בגן לאסטרוגן
בחזרת מחלת סרטן שד מקומית/אזורית'.
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גרמניה
ברלין

אגודת הידידים בברלין ,בהובלת 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
לתלמידי בית הספר ,שנעדרים מהלימודים לעתים
קרובות ,עקב הטיפולים.
בשל ההיעדרויות הארוכות ,התלמידים נמצאים בפיגור
בלימודיהם ,דבר המקשה עליהם לסיים את המשימות
היומיומיות שלהם .החונכים מסייעים לילדים להשלים
את החומר אותו הם מחסירים במהלך הלימודים,
ובתוך כך ,לשמור על הערכה העצמית( .למידע נוסף
על 'ניצוץ של תקווה'® ,ראו פרק 'שיקום ורווחה').

מינכן

במשך יותר מעשור ,ידידי האגודה במינכן ,בהובלתה של
הגברת אניטה קמינסקי ( )Anita Kaminskiהמסורה,
רושמים לזכותם הישגים מרשימים המסייעים בשינוי
חייהם של אנשים המאובחנים עם סרטן.

פרנקפורט

ידידי האגודה בפרנקפורט ,בראשות יושבת הראש
הנאמנה ,הגב' אורנה קנוך ( ,)Orna Knochממשיכים
להעניק את תמיכתם הבלתי מסויגת באמצעות ארגון
אירועים ,המיועדים לסייע לאגודה להושיט יד לחולי
סרטן בישראל .בנובמבר  2017יתקיים אירוע הגאלה
השנתי של קבוצת הידידים.
לאחרונה ,הושק אתר אינטרנט חדש ע"י ידידי האגודה
בפרנקפורט .

האגודה למלחמה בסרטן

אגודת הידידים תומכת בפרויקט הייחודי 'ניצוץ של
תקווה'® ,המכשיר סטודנטים וחונכים ,המסייעים
לילדים חולי סרטן להשלים את לימודיהם בבית הספר,
בזמן שלבי הטיפולים וההתמודדות עם המחלה.
(למידע נוסף על פרויקט 'ניצוץ של תקווה'® ראו
פרק 'שיקום ורווחה').

בריטניה

ידידי האגודה בלונדון ,בראשות הגב' ורד אהרון
הנמרצת ,ממשיכים להעניק את תמיכתם הבלתי
מסויגת .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

דין וחשבון
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רוזלינד (לנדי) שטרן( .למידע נוסף ראו פרק 'שירות
פליאטיבי ביתי')

שוויץ

ידידי האגודה בשוויץ ,בראשותו של ד"ר רונלד פריד
(  )Dr. Ronald Friedהמסור ,ממשיכים בהתמדה
במאמציהם לסייע במימון מענקי מחקר הסרטן של
האגודה ,שעשויים להעניק תקווה למטופלי סרטן
בישראל וברחבי העולם.

הולנד

אגודת הידידים בהולנד ,בראשותו של מר בוב דרייק
(  ,)Bob Drakeסייעה השנה במימון מענק מחקר
מצטיין שאושר לד"ר רן אלקון ,אוניברסיטת תל אביב,
על מחקרו בנושא' :זיהוי אתרי בקרה בדנ"א בעלי
תפקיד קריטי בהתפתחות סרטן באמצעות סקירות
גנומיות המתבססות על טכנולוגיית ה.'CRISPR-
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מבצע 'הקש בדלת' 2016
מבצע 'הקש בדלת' ה 56-של האגודה למלחמה בסרטן
יצא לדרך באוקטובר 2016
מבצע ההתרמה השנתי שאותו מובילים אלפי מתנדבי האגודה המסורים ברחבי הארץ ,מהווה מקור
מימון חשוב לפעילותיה הרבות של האגודה למלחמה בסרטן .על פי נתוני רישום הסרטן הלאומי
במשרד הבריאות בישראל חיים כיום כ 300-אלף חולי סרטן ומחלימים ,ובכל שנה מאובחנים כ30-
אלף חולים חדשים .גם השנה ,יצאו עשרות אלפי בני נוער – תלמידי בית הספר ,חניכי תנועות הנוער
ומתנדבי האגודה למלחמה בסרטן לפקוד את בתי תושבי ישראל.

מסיבת עיתונאים לפתיחת מבצע 'הקש בדלת' ה 56-של
האגודה למלחמה בסרטן
באוקטובר  2016קיימה האגודה למלחמה בסרטן
מסיבת עיתונאים ,בשיתוף משרד הבריאות ,ובה
הכריזה על פתיחתו של מבצע ההתרמה השנתי,
'הקש בדלת' ה.56-
מסיבת העיתונאים נערכה כמיטב המסורת בבית
מטי ,מטה האגודה בגבעתיים ,בהנחייתה של
מירי זיו ,מנכ''ל האגודה למלחמה בסרטן .השתתפו:
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן

ויו"ר מבצע 'הקש בדלת'; פרופ' ליטל קינן-בוקר,
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות
ויו"ר הועדה לגילוי מוקדם באגודה למלחמה בסרטן
וד"ר אלה עברון ,מנהלת יחידת סרטן השד במערך
האונקולוגי ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
פרופ' רובינזון ,שכיהן בעבר כנשיא ארגון הסרטן
הבינלאומי ( ,)UICCשימש כיו"ר מבצע 'הקש בדלת'
ה 56-בזכות תרומה שהאגודה קיבלה לכבודו ,מקרן
מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי ז"ל ,שהייתה סגנית
נשיאת האגודה .פרופ' רובינזון קרא לציבור ליטול חלק
במבצע ולפתוח את היד ,הלב והדלת ,כדי לגייס משאבים
לפעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן -
למען החולים ונגד המחלה.
פרופ' ליטל קינן בוקר ,סגנית מנהלת המרכז לבקרת
מחלות במשרד הבריאות ,הציגה את הנתונים המעודכנים
בישראל לקראת פתיחת מבצע 'הקש בדלת' ודיווחה
על ממצאים חדשים של רישום הסרטן הלאומי בתחום
מחלות הסרטן הנגרמות כתוצאה מעישון .פרופ' קינן
בוקר ציינה כי" :טבק ומוצריו ,בפרט סיגריות ,נחשבים
לגורם הסרטן בר המניעה החשוב ביותר".
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ציינה כי:
"הנתונים מצביעים על קשר ישיר וחזק בין עישון כבד
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למחלות סרטן הניתנות למניעה ומוכיחים כי שווה
להפסיק לעשן .ידענו כי עישון גורם לרוב מקרי סרטן
הריאה ,אותם ניתן למנוע אולם הנתונים מצביעים
גם על קשר ישיר לסוגי סרטן ,נוספים ביניהם סרטן
הלוע ,סרטן כיס השתן ,סרטן חלל האף והפה ,סרטן
הגרון ,סרטן הלבלב ,סרטן הכליה ,סרטן הוושט וסרטן
הדם .מדובר בתחלואה שכ 40%-ממנה ניתן למנוע.
יחד עם זאת ,על אף צמצום שיעורי העישון ,גברים
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ערבים רבים עדיין מעשנים כבדים והם אלו שחולים
יותר במחלות סרטן הקשורות בעישון".
פרופ' אליעזר רובינזון ,הוסיף כי ":מחקר ארוך
ומקיף שנערך באוניברסיטת הרווארד שעקב במשך
 30שנה אחר הנבדקים הוכיח באופן חד משמעי כי
ניתן להשפיע באופן מכריע על הפחתת התחלואה
והתמותה ממחלות הסרטן השונות על ידי אימוץ
אורח חיים בריא".
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טקס פתיחת מבצע 'הקש בדלת' ה56-
במשכן נשיא המדינה
ב 25-באוקטובר  ,2016התקיים כמיטב המסורת,
הטקס הרשמי לפתיחת מבצע ההתרמה 'הקש
בדלת' – במעמד נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין
ורעייתו נחמה .הנשיא הודיע על פתיחתו של מבצע
ההתרמה השנתי בטקס מרגש שכלל הופעה
של הזמר אדם וסיפור התמודדות יוצא דופן של
נועם אוטולנגי ,אשר חלה פעמיים בסרטן ועבר
השתלת מח עצם מדם טבורי שנתרם על ידי אחיו.
באירוע אשר נערך בבית הנשיא ,השתתפו
הרב יעקב ליצמן ,שר הבריאות ,פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,ליאון רקנאטי,
סגן יו"ר האגודה ,הנהלת האגודה ,ילדים חולים
ומחלימים ,בני משפחותיהם ועשרות מתנדבי
האגודה .את הטקס הנחתה מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן.
נשיא המדינה מר ראובן ריבלין אמר כי" :כבר
שנים ארוכות שבית הנשיא פותח את דלתותיו
לאגודה למלחמה בסרטן במסורת ארוכה שהחלה
עם קודמיי בתפקיד .מאז שנות החמישים ,עת
הוקמה האגודה ,עלה מספר החולים בסרטן פי
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חמישה .לצד זה ,מספר המחלימים עלה פי תשעה.
יש לנו יותר חולים אבל גם יותר מחלימים ,ולצערנו
לרבים עדיין קצרה ידנו מלהושיע" .עוד הוסיף
הנשיא ריבלין" :כשהסרטן פוגע זה כואב ואף על
פי כן ,אל מול הכאב והשבר אני בטוח שיש תקווה.
התקווה היא אתם .התקווה היא החולים האמיצים
המתמודדים עם הכאבים והטיפולים .התקווה
היא אתן ,המשפחות היקרות אשר תומכות ללא
הרף מחבקות ומתפללות .התקווה היא הצוותים

האגודה למלחמה בסרטן

הרפואיים ,אנשי המחקר והמתנדבים .התקווה
היא אנשי ונשות האגודה למלחמה בסרטן שלא
ממתינים לכותרות או לתוצאות להכתיב להם את
העשייה ,אלא מקדימים תרופה למכה".
בטקס השתתף גם נועם אוטולנגי ,אשר חלה
פעמיים בסרטן כילד ועבר השתלת מח עצם
מדם טבורי שנתרמה על ידי אחיו עם היוולדו,
בזכות מאגר דם טבורי שהאגודה סייעה בהקמתו
וממשיכה לתמוך בהפעלתו .נועם ,שנעזר באגודה
באמצעות חונך בפרויקט 'השלמת חומר נלמד'
וכן השתתף עם משפחתו בנופש המשפחות של
האגודה ,הוא כיום בן  ,21מתנדב בחיל המודיעין,
וזכה בפרס בינלאומי שתועד במפגש  ,Tedשנערך
במכון ויצמן.
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סרטון לקראת מבצע 'הקש בדלת'– 'דמיינו
שיום אחד נוכל למנוע את מחלת הסרטן'

ל ר ג ל מ ב צ ע ' ה ק ש ב ד ל ת ' ה  ,5 6 -פ ר ס מ ה
האגודה למלחמה בסרטן סרטון חדש ועתידני אשר
הופק בהתנדבות על ידי משרד הפרסום גיתם ,BBDO
ומתאר עולם שבו קיים חיסון מותאם אישית שבעזרתו
ניתן למנוע את מחלת הסרטן .בסרטון ,המדגיש את
פעילויות האגודה לקידום חקר הסרטן ועדכון דרכי המניעה,
השתתפו בהתנדבות הקריין והשדרן קובי מידן והשחקן
אלי ריינמן .הסרטון הופיע בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית.

הזמר אדם ,שנרתם בהתנדבות לשיר בטקס ,איבד
קרובי משפחה רבים למחלת הסרטן ובכללם את
אמו .אדם ביצע באופן מרגש את השיר 'ונתנה
תוקף' בליווי זאב זוהר על הפסנתר.

קמפיין ייעודי ביוטיוב
'עושים  SKIPעל הסרטן'

לרגל מבצע 'הקש בדלת' ,משרד הפרסום גיתם BBDO

הפיק בהתנדבות סרטון ייעודי ביוטיוב ,בו הופיעה
בהתנדבות ורוניקה סולומון ,חולת סרטן השד .ורוניקה
פנתה לצופים" :אתם יכולים לבחור לעשות  skipעכשיו,
או ללחוץ כאן ולעזור לנו לעשות  skipעל הסרטן".
בסיום התשדיר קראה האגודה למלחמה בסרטן לציבור
לפתוח את הלב ולתרום למען המאבק במחלת הסרטן.
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טקס חגיגי לסיכום מבצע 'הקש בדלת'
ושנת הפעילות 2016

במרץ  2017התקיים בתיאטרון גבעתיים טקס סיכום
מבצע 'הקש בדלת' ה ,56-לעיני  400משתתפים,
במעמד רן קוניק ,ראש העיר גבעתיים ,שותפים
לעשייה מסניפי האגודה הפזורים ברחבי הארץ,
חוקרים ,נציגי מערכת החינוך ,מורים ,תלמידים
ומתנדבי האגודה .את האירוע החגיגי הנחתה
שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת הסניפים ורמ"ט
מבצע 'הקש בדלת' באגודה.
נשאו דברים :רן קוניק ,ראש העיר גבעתיים,
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן,
ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן שסקרה
את פעילות האגודה במהלך השנה החולפת.
במהלך הטקס ,נערכה חלוקת גביעי ההצטיינות
לשנת  2016שבה הוזמנו לבמה ,נציגי בתי הספר
המצטיינים במבצע 'הקש בדלת' ,לקבל את הפרסים
מחברי הנשיאות הנכבדים – פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה ,ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה ומירי זיו,
מנכ"ל האגודה .בהמשך ,נערכה חלוקת מענקי
המחקר של האגודה למלחמה בסרטן ,במטרה
לפתח כלים ישימים שישמשו את החברה והקהילה
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הרפואית במיגור המחלה ,שיפור דרכי הטיפול
ואיכות החיים של החולים .פרופ' אבישי סלע,
מהמרכז הרפואי יצחק שמיר ,החבר בוועדת
המחקר של האגודה ,העניק את המלגות לחוקרים
ופרופ' גיל אסט ,הודה בשם החוקרים על תמיכתה
המתמשכת של האגודה בחקר הסרטן.
בחלק האומנותי של האירוע ,הופיעה להקת הנוער
הייצוגית של תיכון בליך ,רמת גן ,שביצעה את
ריקוד הפנתר הורוד והכובסות.

האגודה למלחמה בסרטן
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תעודות הוקרה הוענקו לבנק מזרחי טפחות
וחברת אל-על על שיתוף פעולה ראוי להערכה עם
האגודה ,ולרובי כהן ,מתנדב האגודה בסניף בת
ים ,שתובע תביעות ייצוגיות ואת סכום התשלומים
שנפסקו ,תורם לאגודה.
בטקס הוצג פרויקט 'המרוץ לחיים ולתקווה' -
פרויקט בינלאומי של האגודה האמריקנית למלחמה
בסרטן ,שהאגודה למלחמה בסרטן קיבלה את
הזכות להובילו בישראל ונערך לראשונה ,בשנת
 ,2016בעיר מודיעין.
במהלך האירוע ,נערכה פרידה
משולה זק ,יו"ר סניף מודיעין ,שהודיעה
על פרישתה לאחר  17שנות התנדבות.
שולה קיבלה מגן הוקרה על עשייה
עשירה ופעילות ענפה למען החולים
ונגד המחלה ,לאורך כל תקופתה
באגודה למלחמה בסרטן.
יונה אלון ,יו"ר סניף חולון ,נשאה את
ברכת המתנדב ולסיום התקיימה
הרצאה חווייתית של רונית טוירמן
מחברת ד"ר התלהבות.
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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
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רב אלוף (מיל ).חיים לסקוב ז"ל ,מנכ"ל רשות
הנמלים
עו"ד גדעון האוזנר ז"ל ,יועץ משפטי לממשלה
דוד בן גוריון ז"ל ,ראש ממשלת ישראל הראשון
וחבר כנסת
קדיש לוז ז"ל ,יושב ראש הכנסת
ישראל ברזילי ז"ל ,שר הבריאות
יגאל אלון ז"ל ,שר העבודה
טדי קולק ז"ל ,ראש עיריית ירושלים
דוד הורביץ ז"ל ,נגיד בנק ישראל
פרופ' אלברט סייבין ז"ל ,נשיא מכון ויצמן למדע
ויקטור שם טוב ז"ל ,שר הבריאות
יוסף אלמוגי ז"ל ,שר העבודה
שמעון פרס ז"ל ,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

- 1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

-

- 2000
- 2001
- 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

-

- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
– 2016
- 2017

אלי הורוביץ ז"ל ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות
פרמצבטיות
בני גאון ז"ל ,מנכ"ל כור תעשיות
עמנואל גיל ,נשיא אלביט
דוד וינשל ,מנכ"ל חברת מגדל ,חברה לביטוח
יאיר המבורגר ,מנכ"ל חברת ביטוח שילוח הראל
יעקב פרי ,נשיא ומנכ"ל סלקום
גליה מאור ,מנכ"ל בנק לאומי
שלמה נחמה ,מנכ"ל חברת אריסון השקעות,
ויו"ר דירקטוריון בנק פועלים
קובי אלכסנדר ,יו"ר דירקטוריון והנשיא העולמי
של חברת 'קומברס טכנולוגי'
לב לבייב ,יו"ר אפריקה ישראל
יוסי מימן ,נשיא חברת מרחב ויו"ר דירקטוריון
ערוץ 10
שרגא בירן ,עורך דין ואיש עסקים
מוזי ורטהיים ,יו"ר חב' קוקה קולה ישראל
ישראל מקוב ,מנכ"ל חב' טבע תעשיות פרמצבטיות
אביגדור קפלן ,יו"ר דירקטוריון חב' כלל ביטוח
בני שטינמץ ,איש עסקים
חיים כצמן ,יו"ר חב' הנדל"ן המניב גזית-גלוב
דיוויד פרנקלין ,יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל
סוגת תעשיות בע"מ
אפי רוזנהויז ,נשיא ומנכ"ל חב' שופרסל
הוברט לאוואן ,נשיא קרן רש"י וסגן נשיא ארגון
כי"ח העולמי
דוד ויסמן ,יו"ר ונשיא קבוצת 'אלון'
צבי נטע ,יו"ר 'קבוצת מכשירי תנועה'
יהודית יובל רקנאטי ,יו"ר קבוצת גנדיר ,נט"ל,
יזמית ופעילה חברתית
פרופ' אהרון צ'חנובר ,חתן פרס נובל ונשיא
הכבוד של האגודה למלחמה בסרטן
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן,
נשיא ארגון הסרטן הבינלאומי לשעבר
ליאורה עופר ,יו"ר מליסרון
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עיזבונות והנצחות
האגודה למלחמה בסרטן מוקירה את ידידיה ומתנדביה אשר בעודם בחיים תרמו בצוואתם לאגודה ,ובדרך
זו עוזרים בהמשך פעולותיה – למען חולי הסרטן ומשפחותיהם.
•
•
•
•
•
•
•

עיזבון אדרי רחל ז"ל – תל אביב
עיזבון אייכלר בל ז"ל – תל אביב
עיזבון אקסלרד אדית ז"ל – תל אביב
עיזבון בז'רנו ששון ז"ל – בני ברק
עיזבון גרינברג אלישבע ז"ל  -ירושלים
עיזבון הופין סופיה סרינה ז"ל
עיזבון חולין אליעזר ז"ל – כפר סבא

•

עיזבון לסלי נורמן אלכסנדר ז"ל  -נתניה

•

עיזבון מימרן אמיל ז"ל

•

עיזבון פטמן יוסף ז"ל – רמת גן

•

עיזבון קושוקרו איציק ז"ל

•

עיזבון קלצל קרי ז"ל  -ירושלים

•

עיזבון קשטן מלכה 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 .מתרומה מיועדת לא נלקחת תקורה כלשהי.

לוח ההנצחה בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים
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רשימת חברי ועדות - 2017
האגודה למלחמה בסרטן
חבר חדש מסומן ב *-חבר שמסיים את תפקידו מסומן ב**-
הרשימה מעודכנת לתאריך 1.8.2017

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

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

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
נשיא כבוד וחתן פרס נובל
יו"ר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,איש ציבור
אשת ציבור
אונקולוג ,הקריה הרפואית רמב"ם
אונקולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
יו"ר הר"י לשעבר
המטו-אונקולוגית ילדים ,הקריה הרפואית 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 ,חתן פרס ישראל ,יו"ר ועדת
המחקר לשעבר
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המדען הראשי של משרד הבריאות
פרופ' א .ישראלי
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 לשעבר ,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

נשיא כבוד ,חתן פרס נובל
יו"ר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,איש ציבור
איש ציבור

האגודה למלחמה בסרטן

השופט ס .אדלר
פרופ' ר .אורדע
פרופ' י .אורגלר
מר א .אזרזר
גב' י .אלון
פרופ' א .אמבון
גב' י .אפרון
פרופ' ר .אפלבוים
גב' ש .אקרשטיין
פרופ' 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 א .דר
פרופ' א .הלוי
פרופ' י .הלוי
ד"ר ע .הלפרן
פרופ' ע .וולף

נשיא בית הדין הארצי לעבודה לשעבר
יו"ר החברה למחלות שד לשעבר
יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר
יו"ר סניף דימונה
יו"ר סניף חולון
מנהל המרכז הרפואי זיו לשעבר
אשת עסקים
אונקולוג ,הקריה הרפואית רמב"ם
אשת עסקים
אונקולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
מנהל הקריה הרפואית רמב"ם
עו"ד
יו"ר הר"י לשעבר
כירורג
מנהלת ביה"ח לילדים והמטו-אונקולוגית ילדים,
הקריה הרפואית 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 ,אוני' חיפה
כירורג
איש ציבור
יועץ רפואי ראשי ,משרד הבריאות
שחקן
כירורג ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
מנהל המרכז הרפואי שערי-צדק
מנהל המרכז הרפואי רבין
אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב

דין וחשבון

2 0 1 7

איש ציבור
מר ד .ויינשל
מדען
פרופ' י .ויץ
אונקולוג ,המרכז הרפואי זיו
פרופ' ג' .זידאן
המטולוג ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' א .זליגסון
מנהל המרכז הרפואי זיו
ד"ר ס.זרקא
אונקולוג
פרופ' ס .חייצ'וק
גב' נ .חילו-מונייר* יו"ר ועדות תכנון טיפול בילד ומשפחתו
רופאת משפחה
פרופ' ח .טבנקין
ח"כ לשעבר
מר ד .טל
רופא משפחה
פרופ' י .יודפת
מדען ,מכון ויצמן ,חתן פרס ישראל ,יו"ר ועדת
פרופ' י .ירדן
המחקר לשעבר
המדען הראשי של משרד הבריאות
פרופ' א .ישראלי
אונקולוג
פרופ' י .כהן
השופט מר א .כרמי איש ציבור
איש עסקים
מר ל .לבייב
מדענית
פרופ' ש .לביא
רפואה גרעינית
פרופ' א .לובין
מנהל בית חולים ברזילי
ד"ר ח .לוי
מדען
פרופ' א.לויצקי
כירורג
פרופ' ש .ללצ'וק
איש ציבור
מר ד .לויתן
מנכ"ל בנק לאומי לשעבר
גב' ג .מאור
איש ציבור
ד"ר מ .מודעי
פרופ' ש .מור יוסף מנכ"ל הביטוח הלאומי
פנימאי ,המטולוג
פרופ' מ .מיטלמן
יו"ר ועדת הלסינקי לשעבר ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' ז' .מישל
גינקו-אונקולוג
פרופ' י .מנצ'ר
איש ציבור
מר י .מקוב
אשת ציבור
גב' ל .מרידור
אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
פרופ' ע.מרימסקי
איש ציבור
מר ש .נחמה
איש ציבור
מר צ .נטע
אונקולוג
פרופ' א .סולקס
כירורג
פרופ' י .סקורניק
המטולוג
פרופ' ש .סלוין
אונקולוג ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
פרופ' א .סלע
איש ציבור
מר ע .ספיר
אשת ציבור
גב' ע .סרוג'י
נשיאת כבוד סניף חיפה
גב' ר .סקר
דרמטולוגית
פרופ' א .עזיזי
אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
פרופ' מ .ענבר
איש ציבור
מר ע .ערן
איש ציבור
ד"ר י .פטרבורג
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חבר ועדה
משנת

פרופ' ב .פיורה
פרופ' ש .פנחס
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

גינקו-אונקולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
מנהל המרכז הרפואי הדסה לשעבר
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 הקריה הרפואית 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 לשעבר
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ועדה למניעה וגילוי מוקדם
פרופ' ל .קינן-בוקר סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות,
המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי ברזילי
ד"ר פ .ברק**
ד"ר א .אבו-חאטום* קולון ורקטום ,המרכז הרפואי העמק
כירורגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק
פרופ' מ .כרמון
גניקואונקולוג ,המרכז הרפואי כרמל
פרופ' ע .לביא
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז רפואי רבין
פרופ' ז .לוי*
אורולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
פרופ' נ .מבג'יש**
אורו-אונקו' ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
ד"ר ד .מרגל
אורולוג ,המרכז הרפואי בני ציון ,חיפה
פרופ' ע .נתיב**
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר ט .סלע*
דימות שד ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר ת .סלע
קופת חולים לאומית
ד"ר י .פוגלמן
כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' ח .קשתן
כירורגיה המרכז הרפואי כרמל
ד"ר ח .ריאד
אפידמיולוג ,המרכז הרפואי כרמל ,יועץ
פרופ' ג .רנרט
האגודה לגילוי מוקדם
פרופ' ש .שניבאום כירורג ,המרכז הרפואי תל אביב

חברה  2010יו"ר 2014

ועדה לשירותים רפואיים וסוציאליים
פרופ' א .דורסט
ד"ר א .גרובשטיין
ד"ר ד .וייס
פרופ' נ .חיים
גב' א .מולר*
פרופ' ב .עוזיאלי
ד"ר ש .פרי
ד"ר ר .פפר
פרופ' ר .קטן*
פרופ' א .קיטאי
פרופ' ס .שטמר

2014

כירורגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק יו"ר
דימות השד ,המרכז הרפואי רבין
ראש אגף סיעוד בקהילה ,שירותי בריאות כללית
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
אחות מפקחת אונקולוגיה ,מרכז רפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פסיכו-אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,אסותא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא ,המרכז
הרפואי שערי צדק
חטיבת רפואה ,לאומית שירותי בריאות 2015
2010
אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

ועדה לרישום ומעקב
ד"ר ב .סילברמן
פרופ' ש .אריעד
פרופ' ת .ספרא
פרופ' ל .קינן-בוקר

2007
2016
2009
2010
2017
2007
2014
2007
2016
2010
2015
2013
2013

2013
2013
2009
2010
2017
2013
2013
2010
2016

יו"ר 2014
מנהלת רישום סרטן לאומי
2008
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
2008
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
2014
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות,
המרכז הרפואי שיבא

האגודה למלחמה בסרטן

דין וחשבון

2 0 1 7

חבר ועדה
משנת

א .קרן
ד"ר א .שלמון

מנהלת תפעול מערך אונקולוגי ,הקריה
הרפואית רמב"ם
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

2014

פרופ' מ .ברחנא

2008

ד"ר ש .ברנר
ד"ר ס .גלברג

ועדת מחקר
פרופ' א .פיקרסקי
פרופ' ש .אריעד**
פרופ' ע .בן ברוך
ד"ר ע .בן-יהודה
פרופ' ח .גוטמן
פרופ' מ .גולדברג*
פרופ' ע .גפרית
פרופ' א .דן
פרופ' ש .יזרעאלי*
פרופ' מ .כהן
פרופ' ס .כהן*
פרופ' ד .לב
ד"ר א .לבנון*
פרופ' א .ליבנה
פרופ' א .סלע
פרופ' ר .עקילאן
פרופ' א .פרידמן*
פרופ' ב .קאופמן
ד"ר א .רובין *
פרופ' ג .רנרט
ד"ר ר .שטראוסמן

קלינאי ,מדען ,המרכז הרפואי הדסה יו"ר 2013
2013
אונקולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
2013
חוקרת סרטן ,אוניברסיטת תל אביב
משרד הבריאות ,לשכת המדען הראשי 2014
2010
כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
2016
מדענית ,האוניברסיטה העברית
2010
אורולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
2015
המטולוג ,הקריה הרפואית רמב"ם
המטו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי שיבא 2016
2013
עבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה
2016
מדעי החיים ,אוניברסיטת בר אילן
2015
כירורגית שד ,המרכז הרפואי שיבא
2016
מדען ,אוניברסיטת בר אילן
מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה ,אוניברסיטת 2010
בן-גוריון
אונקולוגית ,המרכז הרפואי יצחק שמיר 2015
2015
חוקר סרטן ,האוניברסיטה העברית
2016
אונקוגנטיקה ,המרכז הרפואי שיבא
2007
אונקולוגית ,המרכז הרפואי שיבא
ונציגת ציבור
2016
מיקרוביולוגיה ,אימונולוגיה וגנטיקה
אוניברסיטת בן גוריון
2009
אפידמיולוג ,המרכז הרפואי כרמל
2015
מדען ,מכון ויצמן

תת-ועדת מחקר לנושאים פסיכו-אונקולוגים
פרופ' מ .כהן
גב' ש .אלון*
ד"ר ו .דילבר
ד"ר א .נחשוני
ד"ר א .רוזנגרטן

פסיכואונקולוגיה ,אוניברסיטת חיפה יו"ר 2013
2017
פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
2015
סיעוד אונקולוגי ,אוניברסיטת בן גוריון
2013
פסיכואונקולוג ,בית חולים גהה
אונקולוגית ,המרכז הרפואי שערי-צדק 2015

ועדה מייעצת למסרטנים סביבתיים
ד"ר א .שטרן

חבר ועדה
משנת

מנהל המרכז להערכות סיכונים ,מכון גרטנר
חבר  / 1998יו"ר 2014

פרופ' א .גרוטו
ד"ר א .וינר
ד"ר ר .ורסנו
גב' ל.חאג יחיא*
גב' ד .כהן
פרופ' י .כהן
מגר' י .כץ
מר מ .לויטה
ד"ר ע .לוינגר
פרופ' י .לרמן
ד"ר א .מצנר
ד"ר ס .נתניהו
אינג' צ .ענבי
ד"ר ל .פושנוי
מר א .פרדו
ד"ר א .פריאל
פרופ' ל .קינן-בוקר
ד"ר ש .קנדל
פרופ' ת .שוחט
ד"ר י .שחם
פרופ' ט .שלזינגר

יח' לרישום סרטן במשרד הבריאות,
לשעבר
יועץ בנושא איכות ובריאות הסביבה
ראש אגף קרינה ורעש,
המשרד להגנת הסביבה
משנה למנכ"ל משרד הבריאות
הקריה הרפואית רמב"ם
שירותי מזון ותזונה ,משרד הבריאות
כימיה ותכשירי הדברה ,משרד החקלאות
משרד הבריאות
אונקולוג
רוקח מחוזי ,מחוז השפלה,
משרד הבריאות
פיזיקאי ,המרכז הרפואי תל אביב
פיזיקאי ,המרכז הרפואי הדסה
ראש המרכז לרפואה תעסוקתית,
שירותי בריאות כללית
ראש תחום מדע ,לשכת מדען,
המשרד להגנת הסביבה
מדענית ראשית ,המשרד להגנת הסביבה
מומחית לאבק מזיק
רופאה ראשית ,משרד התמ"ת
המרכז לאיכות הסביבה
מדעי הבריאות ,אוניברסיטת בן-גוריון
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות,
משרד הבריאות
שדות אלקטרו-מגנטיים ,נחל שורק
מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות
מומחית למסרטנים ,רופאה ראשית של
שירות עובדי המדינה
פיזיקה גרעינית ,נחל שורק

2003
1990
2008
2008
2004
2004
2017
1999
2003
2004
1995
2004
2002
2010
2012
1998
2006
1998
2004
2010
2002
2010
1994
1987

ועדה להדרכה מקצועית
פרופ' ע .וולף
ד"ר ר .ברנר*
פרופ' ג .בר-סלע*
פרופ' ח .גוטמן
ד"ר ה .גולדברג
פרופ' א .דואק
פרופ' א .סלע

אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב יו"ר 2013
2017
אונקולוג ,המרכז הרפואי וולפסון
2017
אונקולוג ,מרכז רפואי רמב"ם
2010
כירורג-אונקולוג ,המרכז הרפואי רבין
אונקולוגית ,המרכז הרפואי גליל מערבי 2010
2015
כירורגית ראש צוואר ,מרפאת לין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר 2008
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חבר ועדה
משנת

ד"ר י .עופרן
ד"ר ר .רוזנברג
ד"ר ע .שרון*

2015
המטולוג ,הקריה הרפואית רמב"ם
רפואת המשפחה ,שירותי בריאות כללית 2013
2017
יחידת השד ,מרכז רפואי רבין

ועדת השתלמויות חו"ל וכינוסים
ד"ר ר .ברגר
ד"ר ל .אלדור
ד"ר ת .אלוייס
ד"ר ש .אש*
פרופ' ג' .בניאל
ד"ר מ .בראון
ד"ר ע .גבר
גב' י .דרייר*
פרופ' א .סולקס
פרופ' ע .פישמן
ד"ר א .שלמון

יו"ר 2013
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
בריאות השד ,הקריה הרפואית רמב"ם 2013
2013
כירורגית שד ,המרכז הרפואי קפלן
2017
אונקולוגיה ילדים ,בית החולים שניידר
2009
אורולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
פסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה 2015
2015
רפואת משפחה ,המרכז הרפואי רבין
מנהלת הסיעוד ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2017
2013
2015
2010

אונקולוגיה
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

ועדת ביקורת ומאזן
פרופ' י .אורגלר
מר נ .גור
גב' נ .דרור
מר ד .לויתן
מר י .שחק

יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר
איש ציבור
מנכ"ל בריטיש אירופה לשעבר
איש ציבור
רו"ח

יו"ר 1993
2001
2014
2002
2005

המרכז הבינתחומי הרצליה
כלכלן
אי.בי.אי
דירקטור בחברות
אוניברסיטת ת"א
מנכ"ל חברת ERN

יו"ר 2000
2009
2005
2000
2005
2010

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

עור
ד"ר א .אבינוח
פרופ' א .אינגבר
ד"ר י .אלקלעי

ד"ר א .אמיתי
פרופ' ר .ברגמן
ד"ר ל .גלעד
ד"ר א .הרמן
ד"ר ר .וולף
פרופ' א .וינקלר
פרופ' א .חודק
פרופ' מ .לוטם
ד"ר מ .לנדאו
ד"ר ד .מימוני
מגר' א .מרום
ד"ר נ .נתנזון
ד"ר א .סקופ
ד"ר ד .עדאל
ד"ר פ .פבלוצקי
ד"ר י .פפו
ד"ר י .צילינסקי
פרופ' ל .רוזנברג
ד"ר א .רשפון
פרופ' י .שכטר

דרמטואונקולוגיה ,דוידוף-המרכז רפואי רבין 2014
2001
דרמטולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה ע"כ 2007
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי וולפסון 2014
2005
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי קפלן
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא 2007
2001
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
2012
עור ,המרכז הרפואי וולפסון
2006
המרכז הרפואי רבין
2004
ע .בכיר למנהלת אגף הרוקחות,
משרד הבריאות
2005
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
2012
עור ,המרכז הרפואי שיבא
2009
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
2004
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
2001
כירורגיה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
2001
פלסטיקה ,המרכז הרפואי שיבא
2002
פלסטיקה ,המרכז הרפואי סורוקה
2014
גילוי מוקדם סרטן העור,
המרכז הרפואי תל אביב
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

ריאות

ועדת השקעות
פרופ' ר .אלדור
מר צ .הופמן
מר י .טויטש
מר ע .ספיר
פרופ' ר .עופר
מר ש .פרמינגר

חבר ועדה
משנת

פתולוגיה ,המרכז הרפואי וולפסון
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה ע"כ
דרמטולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
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2001
2001

ד"ר א .אלון
ד"ר א.און
פרופ' א .אלירז
ד"ר י .בן-דב
ד"ר א .בן-נון
ד"ר ל .בסט
ד"ר י .בר
ד"ר מ .גוטפריד
ד"ר ע .יזהר
ד"ר אירנה לזרב
פרופ' ע .מרימסקי
פרופ' ח .נחושתן
ד"ר מ .סאוטה
ד"ר א .סיחון
פרופ' ב .סלע

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
מכון ריאות ,המרכז הרפואי שיבא
מכון ריאות ,המרכז הרפואי קפלן
מכון ריאות ,המרכז הרפואי שיבא
כירורגית חזה ,המרכז הרפואי שיבא
ריאות ,הקריה הרפואית רמב"ם
יחידת הריאה ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
כירורגית חזה ,המרכז הרפואי הדסה
מומחית ריאות ,המרכז הרפואי סורוקה
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
כירורגית חזה ,המרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
כימיה פתולוגית ,המרכז הרפואי שיבא

2009
2015
2001
2001
2014
2001
2013
2005
2009
2015
2008
2014
2009
2001
2004

האגודה למלחמה בסרטן

דין וחשבון

2 0 1 7

חבר ועדה
משנת

פרופ' נ.פלד
ד"ר מ .קרופסקי
פרופ' מ .קרמר
ד"ר ר .קרמר
פרופ' י .שוורץ
ד"ר ד .שחם

דוידוף המרכז הרפואי רבין
מכון ריאות ,המרכז הרפואי שיבא
ריאות ,המרכז הרפואי רבין
כירורגית חזה ,הקריה הרפואית רמב"ם
ריאות ,המרכז הרפואי תל אביב
הדמיה ,המרכז הרפואי הדסה

2014
2003
2001
2016
2014
2001

מערכת העיכול
2013
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ד .אדרקה
2013
גסטרו ,המרכז הרפואי קפלן
ד"ר א .אידלביץ
2001
פנימית ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר י .אילן
פתולוגיה דרכי העיכול ,המרכז הרפואי הדסה 2009
פרופ' ג .אמיר
2015
מנהל המכון האונקולוגי,
פרופ' ר .אפלבוים
הקריה הרפואית רמב"ם
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב 2005
פרופ' נ .ארבר
2001
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
ד"ר א .בני
2009
הדמיית מערכת עיכול,
ד"ר ע .בנימינוב
המרכז הרפואי מאיר
2005
אונקולוגיה ,דוידוף ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' ב .ברנר
2014
גסטרו ,המרכז הרפואי תל אביב
ד"ר ר .גבע
2014
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר ט .גולן
2001
כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' פ .גרייף
2015
גסטרו ,המרכז הרפואי העמק
פרופ' א .גרלנק
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר א .הוברט
2015
כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר נ .וסרברג
2004
גסטרואנטרולוגיה,
ד"ר י .זיו
המרכז הרפואי יצחק שמיר
2001
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' י .ניב
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי הלל יפה 2001
פרופ' צ .פיירמן
2001
אונקו-גנטיקה ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' א .פרידמן
2014
כירורג מעי גס ,המרכז הרפואי כרמל
ד"ר ב .פרסון
אחות סטומה ,המרכז הרפואי תל אביב 2001
גב' ר .ציפרשטיין
2005
כירורג ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' ח .קשתן
2005
כירורגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' א .ריבקינד
2014
ד"רע.שחם-שמואלי אונקולוגית ,המרכז הרפואי שיבא
2014
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' ס .שטמר
2006
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ע .שני
2001
פרופ' ש .שניבאום כירורגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

חבר ועדה
משנת

שד
כירורגית ,מרכז השד ,המרכז הרפואי קפלן 2006
ד"ר ת .אלוייס
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי קפלן
ד"ר נ .בן-ברוך
אונקולוגית רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא 2012
ד"ר מ .בן דוד
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי תל אביב 2012
ד"ר י .ברנע
2001
כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' ח .גוטמן
2004
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי לגליל
ד"ר ה .גולדברג
2008
כירורגיה ,המרכז הרפואי העמק
פרופ' ד .הרשקו
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא 2007
פרופ' א .וינקלר
2003
ד"ר נ .זיגלמן-דניאלי אונקולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
אונקולוגית ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין 2012
פרופ' ר .ירושלמי
2014
עו"ס ,המרכז הרפואי קפלן
גב' ג .כהן
2007
כירורגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר ו .כץ
וקופ"ח לאומית
2012
כירורגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק
ד"ר ע .כרמון
2015
מומחית שד ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר אירנה לזרב
2004
כירורג ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר א .ניסן
2001
יחידת השד ,המרכז הרפואי תל אביב
ד"ר א .עברון
2014
יחידת השד ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר ש.פאלוך
2004
כירורגיה ,אסותא
פרופ' מ .פפא
2008
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
ד"ר ג' .פריד
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' ת .פרץ
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ב .קאופמן
2001
אחות שד ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר א .קדמון
2001
כירורגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר מ .קורץ
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא 2002
ד"ר ח .קפלן
בריאות השד ,המרכז הרפואי יצחק שמיר 2014
ד"ר ת .קרני
2002
פתולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
פרופ' מ .קרנר
2009
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר ש .ריזל
2014
פרופ' ש .שניבאום כירורג ,המרכז הרפואי תל אביב,
יו"ר החברה למחלות שד לשעבר

אורולוגיה
פרופ' ג' .בניאל
ד"ר ר .ברגר
פרופ' א .גז
ד"ר מ .ויגודה
ד"ר י .חן
פרופ' א .ליבוביץ

אורולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי הדסה
אורולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אורולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
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2008
2002
2009
2001
2001

פרופ' א .לינדנר
גב' א .מורג
פרופ' ח .מצקין
ד"ר א .נוימן
ד"ר ו.ניימן
פרופ' ע .נתיב
פרופ' צ .סיימון
פרופ' א .סלע
ד"ר א .פאר
פרופ' ד .פודה
פרופ' א .קוטן
ד"ר ד .קייזמן
ד"ר א .רוזנבאום
פרופ' י .רמון

אורולוגיה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
סיעוד
אורולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
אורולוגיה ,המרכז הרפואי בני ציון
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
אורולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
רדיותרפיה ,בית החולים האיטלקי
אורולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
אורולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

חבר ועדה
משנת

חבר ועדה
משנת

2001
2001
2001
2001
2015
2001
2014
2001
2015
2009
2001
2013

2001

2004

נוירו-אונקולוגיה
נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב 2008
ד"ר פ .בוקשטיין
נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב 2008
ד"ר ד .בלומנטל
2014
נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר א .טליאנסקי
2015
נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר צ .כהן
2014
המטו-אונקולוגיה ילדים ,דנה ילדים
ד"ר ד .לוין
נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה 2014
פרופ' א .לוסוס
2002
נוירולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר ש .מימון
נוירו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה 2001
פרופ' ט .סיגל
עבודה סוציאלית ,המרכז הרפואי שיבא 2001
גב' ר .סיט
2002
רדיותרפיה ,אסותא
ד"ר ר .פפר
נוירו-אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם 2001
ד"ר צ .צוק-שינא
2001
פרופ' ש .קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ילדים,
המרכז הרפואי תל אביב
נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי תל אביב 2001
פרופ' צ .רם
2009
נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' צ .רפפורט
נוירופסיכולוגיה ,האגודה למלחמה בסרטן 2002
ד"ר מ .שדה
2001
נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר ר .שפיגלמן
עבודה סוציאלית ,המרכז הרפואי שניידר 2014
גב' מ .שרעבי-דיין

ילדים
פרופ' י .יניב
ד"ר ר .אלחסיד

המטו-אונקולוגית ילדים,
המרכז הרפואי שניידר לילדים
המטו-אונקולוגית ילדים,
המרכז הרפואי תל אביב
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2001
2009

פרופ' מ .בן-הרוש המטו-אונקולוגית ילדים,
הקריה הרפואית רמב"ם
המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר מ .וינטרוב
המטו-אונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי הדסה
גב' פ .חוסיין
נוירו-כירורגיה ,המרכז הרפואי שניידר לילדים
ד"ר מ .מיכוביץ'
פרופ' ס .פוסטובסקי המטו-אונקולוגית ילדים,
הקריה הרפואית רמב"ם
רדיותרפיה דוידוף  -המרכז הרפואי רבין
פרופ' א .פניג
אורתופדיה אונקולוגית,
ד"ר י .קולנדר
המרכז הרפואי תל אביב
פרופ' ש .קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ילדים,
המרכז הרפואי תל אביב
פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי
גב' ע .קליין
שניידר לילדים
פרופ' י .קפלושניק המטו-אונקולוגית ילדים,
המרכז הרפואי סורוקה
חוקר סרטן ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ג .רכבי
המטו-אנקולוגית ילדים,
פרופ' ע .תורן
המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,קופת חולים מאוחדת
ד"ר נ .רמו
נוירו-פסיכולוגיה ילדים,
ד"ר מ .שדה
אגודה למלחמה בסרטן

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

טיפול פליאטיבי
גב' ש .בן-עמי
ד"ר א .איזנברג
ד"ר ג .בר סלע
ד"ר פ .ברק
ד"ר ש .ויין
ד"ר א .ולר
ד"ר י .זינגר
*גב' ל.לוי
ד"ר ש .פרי
*ד"ר א .פלכטר
ד"ר נ .צ'רני
גב' א .מולר
פרופ' ר .קטן
ד"ר א .רוזנגרטן
פרופ' פ .שוורצמן

2001
סיעוד אונקולוגי ,המרכז הרפואי שיבא
מרפאת כאב ,הקריה הרפואית רמב"ם 2004
2004
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי ברזילי
שירות פליאטיבי ,דוידוף,המרכז הרפואי רבין 2009
הוספיס בית ,האגודה למלחמה בסרטן 2001
2002
הוספיס בית ,באר-שבע
2014
אחות ,דוידוף  -המרכז הרפואי רבין
פסיכואונקולוגיה ,דוידוף ,המרכז הרפואי רבין 2001
2014
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
שירות פליאטיבי ,המרכז הרפואי שערי צדק 2001
2014
סיעוד אונקולוגי ,המרכז הרפואי שיבא
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא,
המרכז הרפואי שערי צדק
2015
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שערי צדק
רפואת המשפחה אוניברסיטת בן-גוריון 2001

האגודה למלחמה בסרטן

דין וחשבון

2 0 1 7

חבר ועדה
משנת

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

2013
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק 2008
2001
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
2007
גינקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
2005
גינקולוג ,המרכז הרפואי מאיר
2004
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
2007
גינקואונקולוג ,המרכז הרפואי כרמל
גינקואונקולוגיה המרכז הרפואי וולפסון2001 ,
יו"ר החברה לגינקואונקולוגיה לשעבר
2001
גנטיקה ,המרכז הרפואי שערי-צדק
2001
גינקולוגיה ופריון ,המרכז הרפואי שיבא
2007
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
גינקואונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם 2014
2001
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
2001
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי רבין
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי העמק 2015
2001
אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין

גנטיקה וביומרקרים
ד"ר א .אור-אורטרגר גנטיקה ,המרכז הרפואי תל אביב
פתולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר ש .ארגוב
גנטיקה ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר א .בירק
אונקולוגיה ,גנטיקה,
ד"ר ר .ברנשטיין-
המרכז הרפואי תל אביב
מולכו*
מעב' אונקולוגית ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר ו .ברק
ד"ר ר .גרשוני-ברוך גנטיקה ,הקריה הרפואית רמב"ם
גנטיקה ,המרכז הרפואי שערי-צדק
פרופ' א .לוי-להד
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר א .פידר
פתולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר מ .פיינמסר
גנטיקה ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' א .פרידמן
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ר .קטן
גנטיקה ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר מ .שגיא
גנטיקה
פרופ' מ .שוחט

2001
2001
2001
2016
2001
2001
2004
2002
2009
2004
2005
2001
2001

תרופות
פרופ' ד .אדרקה
פרופ' א .גביזון
ד"ר ר .גולדשטיין*
פרופ' ע .וולף

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק
אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

2004
2001
2017
2014

חבר ועדה
משנת

פרופ' נ .חיים
ד"ר ט .טישלר
פרופ' א .ליבנה
פרופ' א .סולקס
פרופ' מ .ענבר
פרופ' ס .שטמר
פרופ' ע .שני

אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
אונקולוגיה
מיקרוביולוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון
אונקולוגיה
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

2001
2001
2001
2001
2001
2009
2001

המטו-אונקולוגיה
פרופ' ר .אור
פרופ' ע .אביבי
פרופ' ר .אפלבוים
פרופ' ע .באלין
פרופ' ד .בן-יהודה
פרופ' א .דן
ד"ר ע .כהן
ד"ר מ .ישורון
ד"ר א .לוי
פרופ' מ .מיטלמן
פרופ' א .נגלר
פרופ' א .נפרסטק
ד"ר צ .צוקרמן
פרופ' י .רואו
פרופ' פ .רענני
פרופ' ע .שפילברג

המטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
המטולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
המטו-אונקולוגית ילדים,
המרכז הרפואי וולפסון
המטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
בנק הדם ,הקריה הרפואית רמב"ם
לימפומה ,דוידוף ,המרכז הרפואי רבין
המטולוגיה ,דוידוף ,המרכז הרפואי רבין
המטולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
המטולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
המטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
המטולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
השתלות ,הקריה הרפואית רמב"ם
המטולוגיה ,המרכז הרפואי שערי-צדק
המטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
המטולוגיה ,אסותא

2008
2014
2001
2001
2001
2014
2014
2014
2007
2003
2004
2014
2001
2007
2001

רדיותרפיה
פרופ' א .קוטן
ד"ר ר .בר-דרומא
פרופ' א .גז
ד"ר מ .ויגודה
ד"ר ק .לברנקוף
פרופ' צ .סיימון
ד"ר ס .פיירמן
פרופ' א .פניג
ד"ר ר .פפר
ד"ר ל .צח
פרופ' ב .קורן

רדיותרפיה ,בית החולים האיטלקי
רדיותרפיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי תל אביב
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי הדסה
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי סורוקה
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי סורוקה
רדיותרפיה ,דוידוף-המרכז הרפואי רבין
רדיותרפיה ,אסותא
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי תל אביב
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2001
2001
2009
2001
2009
2009
2001
2001
2001
2015
2004

חבר ועדה
משנת

ד"ר נ .אוחנה
פרופ' י .ביקלס
ד"ר ד .כץ
ד"ר ד .לוין
ד"ר ב .ליברמן
ד"ר נ .מאושר
ד"ר ג .מוזס
פרופ' ע .מרימסקי
פרופ' מ .סלעי
ד"ר ע .פייזר
ד"ר י .קולנדר
פרופ' ד .אופיר
ד"ר ס .בלאן
ד"ר א .גוטפלד
ד"ר א .גלוק
פרופ' א .דואק
פרופ' ג .זיו
ד"ר א .חפץ
ד"ר א .חפץ
ד"ר ג .מהרשק
ד"ר ה .סלע
ד"ר א .פופוביצר
פרופ' ר .פיינמסר
פרופ' ד .פליס
גב' פ .קורנברוט
ד"ר א .רונן

אורתופדיה

אורתופדיה ,המרכז הרפואי רבין
אורותופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אורתופדיה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
גידולי עצם ורקמה רכה,
המרכז הרפואי דנה לילדים
אורתופדיה ,המרכז הרפואי שיבא
אורתופדיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
אורתופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אורתופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אורתופדיה ,המרכז הרפואי הדסה
אורתופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי מאיר
ראש-צוואר ,הקריה הרפואית רמב"ם
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי תל אביב
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי שיבא
ראש-צוואר ,מרפאת לין
ראש-צוואר ,הקריה הרפואית רמב"ם
ראש -צוואר ,המרכז הרפואי אסותא
אוניברסיטת תל אביב
אונקולוגיה
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי הדסה
ראש-צוואר ,דוידוף ,המרכז הרפואי רבין
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי רבין
ראש-צוואר ,המרכז הרפואי תל אביב
שיקום הדיבור ,האגודה למלחמה בסרטן
שירות ראש-צוואר ,המרכז הרפואי לגליל

ד"ר ש .פרי
2009
2007
2014
2014
2014
2002
2002
2002
2002
2009
2014
2002
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2005
2002
2002
2013
2002
2002
2001
2014

פסיכו-אונקולוגיה
ד"ר ש .אלון
פרופ' ל .ביידר
ד"ר מ .בראון
פרופ' ר .יעקובי
פרופ' מ .כהן
פרופ' ש .כרמל
גב' ד .לולב
ד"ר א .נחשוני

2014
2002
2007
2002
2004
2002

פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי אסותא
פסיכואונקולוגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
החוג לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
החוג לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה
המרכז הרב-תחומי לחקר הזקנה,
אוניברסיטת בן-גוריון
פסיכואונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם 2014
2014
פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
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חבר ועדה
משנת

פסיכואונקולוגיה ,דוידוף,
המרכז הרפואי רבין

2002

הדמיה
פרופ' ע .אבן-ספיר
ד"ר א .אנג'ל
ד"ר י .בר-זיו
פרופ' מ .גומורי
ד"ר א .גורפשטיין
ד"ר ד .גרושר
פרופ' מ .גרייף
פרופ' א .ישראל
ד"ר מ .כהן
ד"ר א .משעני
ד"ר ת .סלע
ד"ר מ .סקלייר-לוי
ד"ר י .קראוס
ד"ר מ .רוזין
ד"ר מ .שפירא

רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי תל אביב 2002
2004
הדמיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
2008
הדמיה ,מכון מור מאר
2002
הדמיה ,המרכז הרפואי הדסה
2009
הדמיה ,המרכז הרפואי רבין
2009
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי רבין
2004
הדמיה ,המרכז הרפואי תל אביב
רפואה גרעינית ,הקריה הרפואית רמב"ם 2002
2009
הדמיה ,המרכז הרפואי רבין
2009
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי הדסה
2009
הדמית שד ,המרכז הרפואי הדסה
2008
הדמית שד ,המרכז הרפואי שיבא
2002
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי הדסה
2009
הדמיה ,מכבי שירותי בריאות
2004
הדמיה

רפואה משלימה
פרופ' א .רובינזון
פרופ' ד .אדרקה
ד"ר נ .אסנה
פרופ' ע .בן-אריה
ד"ר ג .בר-סלע
ד"ר ל .גולדשטיין
ד"ר י .זיו-נר
ד"ר ע .כספי
ד"ר ש .לב-ארי
ד"ר י .מיימון
פרופ' ש .פינטוב
ד"ר מ .פרנקל
פרופ' א .קוטן
פרופ' ר .קטן
ד"ר א .שיף
ד"ר ל .שכטר

יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
2002
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
רפואה משלימה ,מנהל המרכז הרפואי ברזילי
2014
רפואת משפחה ,מרכז לין
2004
אונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב"ם
2008
פרמקולוגיה ,המרכז הרפואי העמק
רפואה משלימה ,המרכז הרפואי שיבא 2002
2006
רפואה משלימה ,דוידוף,
המרכז הרפואי רבין
2008
מחקרים ברפואה משלימה ,המרכז
הרפואי תל אביב
רפואה משלימה ,המרכז הרפואי שיבא 2008
רפואה משלימה ,המרכז הרפואי יצחק שמיר 2002
2012
רפואה משלימה ,קופ"ח כללית
2002
רדיותרפיה ,בית החולים האיטלקי
2002
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא,
המרכז הרפואי שערי-צדק
2007
פנימית ,המרכז הרפואי בני ציון
2002
מכבי טבעי' ,מכבי שירותי בריאות

האגודה למלחמה בסרטן
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חבר ועדה
משנת

מניעת סרטן

גסטרואנטרולוגיה,
פרופ' נ .ארבר
המרכז הרפואי תל אביב
רפואת ספורט ,קופת חולים מאוחדת
ד"ר י .ירום
דיאטן ,מכון וינגייט
מר י .להב
בריאות הציבור ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר ח .לוין
פרופ' נ .קונסטנטיני רפואת ספורט ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' ל .קינן-בוקר סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות
רפואת ספורט ותזונה
מר י .קרני
רפואת הקהילה ואפידמיולוגיה,
פרופ' ג .רנרט
המרכז הרפואי כרמל
מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות
פרופ' ת.שוחט
דיאטנית
ד"ר נ .שפירא

2004
2004
2004
2017
2008
2009
2008
2004
2009
2004

אנדוקרינולוגיה
ד"ר א .בר-און
ד"ר ס .גרוזינסקי
ד"ר ח .גולן
פרופ' ד .גרוס
פרופ' צ .דיקשטיין
ד"ר ת .הורן
ד"ר מ .וויס
פרופ' ע .וולף
פרופ' ג' .זידאן
ד"ר א .כהן
ד"ר י .ליאל
ד"ר ש .מכליס
ד"ר מ .מלול
פרופ' ב .עוזיאלי
ד"ר א .רובינשטוק
פרופ' נ .שטרן
ד"ר א .שלמון

אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי כרמל
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי בני ציון
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי יצחק שמיר
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי זיו
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי רבין
איזוטופים ,המרכז הרפואי מאיר
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
אנדוקרינולוג ,לין
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
ומשרד הבריאות

2014
2008
2014
2008
2005
2005
2005
2014
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2014
2005
2008

חבר ועדה
משנת

עו"ד י .חורש
קסלמן & קסלמן
ח .ריקה
נ .ענבר

יועצים

יועץ משפטי ,ש .הורוביץ ושות'
רואי חשבון
מבקר פנים
יועצת תקשורת

יועצים בהתנדבות
יועץ מחשוב
מאיר ניסנסון
מ .כידון ,מ .תאומים ייעוץ ויישום קשרי תקשורת ,פרסום ומדיה BBDO

הנהלה ומנהלי מחלקות
מ .זיו
מ .בר חיים
א .דוד
ר .עידן
ר .זלצר-פרייליך
ל .בילר-לב
ש .בוטל-צור
ש .שהם
ד .מוס-רנדל
עו"ס א .שפירא

מנכ"ל
חשב
מנהל מחלקת משק
מנהלת מחלקת משאבי אנוש
דוברת ומנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות
מנהלת ועדות ופרויקטים
מנהלת מחלקת סניפים ורמ"ט הקש בדלת
מנהלת מחלקת שיווק ושיתופי פעולה
אחראי שירות מערכות מידע
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
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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
טל ,03-5721616 :פקס03-5719578 :
שעות וימי פעילות :ימים א'-ה'16:00-7:30 ,
מטה הסניפים ו"הקש בדלת"
מנהלת מחלקת סניפים ומבצע "הקש בדלת" – גב' שיר בוטל-צור
שעות פעילות :ימים א'-ה  7:30עד 16:00
טלפון ,03-5721699 :פקס03-5732327 :
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 וימי פעילות :ימים ב'-ו'14:30-8:30 ,
טל ,04-6550655 .פקס04-6467507 .
נייד פאתן גטאס050-5366762 :
מייל sabrenb@cancer.org.il
רכזת פעילות חברה ערבית בדרום – גב' הייג'ר אבו-שארב
בית אביסרור ,בן צבי  7באר שבע
נייד :היי'גר אבו שארב 054-2320849
מייל Heigeras@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 וימי פעילות :ימים א'-ה' 16:00-8:00
טל ,04-8511712 :נייד ,050-2099418 :פקס153-4-8511712 :
מייל tamarf@cancer.org.il
אילת
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מתנדבת  -גב' נורה ביטון
נייד 050-4442144
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אבן יהודה

יו"ר – גב' שוש גרנות
השומרון  32ת.ד  1083אבן יהודה ,טל09-8997430 :

אופקים

יו"ר – מר רפי בטיטו
רח' הרב קוק ,מקלט מס' 13
שעות וימי פעילות :יום א' אחה"צ .19:00-15:00
יום ג'  12:00-10:00אחה"צ 19:00-16:00
נייד רפי בטיטו 052-2965604

אשדוד

יו"ר  -מר משה בנאי
ת.ד 5061 .רח' ויצמן פינת בן צבי ,רובע ב'
שעות וימי פעילות :ימים א' וד' 13:00-10:00 :אחה"צ 19:00-17:00
טל ,08-8563863 :נייד משה בנאי 050-7813625 :

אשקלון

יו"ר – מר שמעון זיו
מתנ"ס ברנע ,הר כנען 20
טל ,08-6842838 .נייד שמעון זיו 052-5590400

באר שבע

יו"ר – מר משה קליינמן ,רכזת – גב' יעל קוזיול
בית אביסרור ,רח' בן צבי 7
שעות וימי פעילות :ימים א'-ה' 16:00-8:00
טל ,08-6271228 :פקס08-6286003 :
נייד משה קליינמן 052-4709009
snif_beer7@cancer.org.il

בית שאן

יו"ר – גב' רחל דדון ,רכזת – גב' פנינה לוינס
עמותת הגיל השלישי ,רח' ירושלים הבירה  2בית שאן
שעות וימי פעילות :יום א'  ,18:00-16:00יום ג' 12:00-10:00
טל,04-6060338 .
נייד רחל דדון  ,050-6264485נייד פנינה לוינס 050-7350267

בית שמש

רכזת  -גב' נטליה בוצ'כניקוב ,מתנדבת גב' שולה אלבליה
בית דיור לקשיש המשלט  39בית שמש
נייד נטליה בוצכניקוב ,054-5799834:נייד שולה אלבליה054-4629252 :

בת ים

יו"ר – גב' יהודית מנצור ,נייד054-6203660 :
שד' העצמאות  51א' דירה נייד054-6203660 :

גבעתיים

יו"ר – גב' דליה סולקין
רח' ויצמן  ,47מיקוד ,5337209
שעות וימי פעילות :יום ג' 14:00-10:00
טל03-5712606 :

113

דימונה

יו"ר – מר אברהם אזרזר
ת.ד 429 .ליד קופת חולים ד' דימונה
טל08-6551658 :
שעות וימי פעילות :ימים א'-ה'  ,13:30-9:00יום ג' 19:00-16:00
מייל ica-dimona@cancer.org.il

הוד השרון

יו"ר  -גב' אלישע חיה ,נייד052-7497744 :
נטעים  23פינת התבור הוד השרון

הרצליה

מתנדב  -אפי פדלון
טל ;09-9512706:נייד אפי פדלון054-3324743 :
שעות מענה טלפוני :יום א'  ,12:00-10:00יום ג' 12:00-10:00

זיכרון יעקב

יו"ר  -גב' שרה סמסונוב ,נייד050-7751426 :
רכזת -גב' דבורה פלדש ,נייד050-6896767 :
מתנ"ס זאמרין זכרון יעקב – בתיאום מראש

חדרה

יו"ר – גב' רבקה קרן ,נייד054-2471168 :
רכזת – גב' שוש קריצ'מן ,נייד 052-3337999
מתנ"ס בית אליעזר ,השיזף  7חדרה (בתיאום מראש)

חולון

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

מתחם האגודה למלחמה בסרטן בחיפה
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.
טל ,04-8511715/7 .פקס04-8511716 :
שעות וימי פעילות :ימים א'-ה' 16:00-8:00
מייל snif_haifajr@cancer.org.il
TM

טייבה

רכזת  -גב' פדוא עבד אלקאדר
טל09-7685480 ,

טבריה

יו"ר – גב' דליה קוקוש סלוצקי
לשכת הבריאות המחוזית ,רח' אלחדיף ( 40ת.ד )639.טבריה
שעות וימי פעילות :יום ב' 12:00-10:00
טל ;04-6792579 .נייד דליה סלוצקי052-281853:
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טירת כרמל

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

יקנעם עלית

יו"ר  -מר ויקטור מורד ,רכזת – גב' ורד רוזלס
בנין המועצה המקומית ,רח' הנרקיסים  2יקנעם עילית
ימים ושעות פעילות :יום ב' ( 18:00-16:30בתיאום מראש)
טל04-9596041 :
נייד ויקטור מורד ,052-8744866 :נייד ורד רוזלס 052-5413679

2 0 1 7

מתחם האגודה למלחמה בסרטן בירושלים
מרכז הפעילות והתמיכה "חזקים ביחד" TMע"ש ישראל יעקוב ולילה אלתר
משרדי האגודה ע"ש יצחק קוקיא
יו"ר  -עו"ד אתיה שמחה ,רכזת – גב' רותי בן גיאת
רח' יד חרוצים  ,3תלפיות
שעות ימי פעילות :ימים א'-ה' 16:00-8:00
טל ,02-6256721,02-6233599 :פקס02-6256497 :
מייל aguda_jeru@cancer.org.il
כפר יונה

יו"ר  -גב' ישראלה רוזן
רח' רמב"ם  ,9בניין פיקוח ומשטרה
טל ,09-8942499 .נייד ישראלה רוזן 052-4455005

כפר סבא

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

כרמיאל

יו"ר  -גב' אבלין דסה
בניין נעמת חבצלת  1כרמיאל
טל04-4611516 ,04-9081491 :
נייד אבלין דסה054-4611516 :
מייל evelyn.dassa6@gmail.com

מג'אר

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

מ.א זבולון

יו"ר רונית שפטינצקי
נייד 052-5812121
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מגדל העמק

יו"ר – מר ישראל ועקנין ,רכזת  -גב' אורנה אמיתן
רח' חיל האוויר  2מגדל העמק
מרכז טיפוח וחן "להראות טוב ולהרגיש טוב יותר" מרכז פאות אזורי
שעות וימי פעילות (בתיאום מראש) :יום ג' 17:00-19:00
טל04-6440254 .
נייד ישראל וקנין  ,054-4641111נייד אורנה אמיתן 050-6717000

מודיעין

קניון עזריאלי מודיעין לב העיר 2
טל 03-5721626 ,08-6495389

מעלות כפר ורדים

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

נצרת

טל04-6550655 :

נצרת עלית

יו"ר – מר אלכס גדלקין ,רכזת -גב' בלוריה לאופר
שעות וימי פעילות :ימים א'-ה' 12:00-9:00
נייד בלוריה לאופר 052-8271400

נתניה

רכזת – גב' סיגל אקל
רח' רמז  13קומה 8
שעות וימי פעילות :ימים א'-ה' 16:00-8:00
טל ,09-8344268 :פקס09-8846279 :
מייל sigale@cancer.org.il

סחנין

רכז  -מר תופיק חלאילה
שכ' צפונית ת.ד  4057סחנין מיקוד 3081000
טל ,04-6743496 .נייד תופיק חלאילה 054-7602230

עילבון

טל ,04-6782562 .בתוך המועצה המקומית.

עכו

יו"ר  -גב' סוניה שקד ,רכזת – גב' סוזי פרץ
מתנ"ס – בית קדם רח' פנקס  12עכו
שעות וימי פעילות :ימים ב' ו-ד' 18.30-16.00
טלפון , 04-9916698 :
נייד סוניה שקד ,052-2819979 :נייד סוזי פרץ052-8860643:
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עפולה

יו"ר  -מר אהרון יוסף ,רכזת -גב' פנינה אלמקייס
מתחם בית פוזנק ,עליית הנוער  ,12גבעת המורה
שעות וימי פעילות :יום ב' 12:00-10:00
טל04-6401545 .נייד אהרון יוסף 050-5544246
נייד פנינה אלמקייס 050-7324075

ערד

יו"ר – ד"ר דני שור ,רכזת  -גב' תרצה גולדמן מרגליות
רח' חן  12/6ת.ד 523 .ערד
טל ,08-9958810 :נייד ד"ר דני שור 052-3595925

פרדס חנה  -כרכור

יו"ר – גב' אורלי מנג'ם
זכריה  1פרדס חנה
שעות וימי פעילות :יום א' 12:30-9:00
נייד אורלי מגנם054-5654360 :

פתח תקוה

יו"ר  -מר חיים אליהו ,רכז  -מר אריה שילה
לשכת הבריאות ,רח' אחד העם  31קומה ב'
טל03-9346196 :
נייד חיים אליהו  ,052-3516091נייד אריה שילה 050-7509060

צפת

יו"ר  -גב' שולמית גנון ,רכזת  -גב' שוש אלפנדרי
בית חולים זיו מכון אונקולוגי צפת
סניף בקהילה  :מועדון הפיס בגיל הזהב ,התבור  25צפת
שעות וימי פעילות :יום א' 12:00-10:00
טל073-3202051 .
נייד שולמית גנון ,052-3738762:נייד שוש אלפנדרי 054-7766585

קריית אונו

מתנדבת  -גב' צביה האוז ,נייד054-3050356 :

קריית אתא

יו"ר – גב' בת שבע יהב ,טל052-2375804 .

קריית ביאליק

יו"ר – מר סמי בניסטי ,רכזת – גב' מירי קלמפנר
בית המתנדב רח' הפלמ"ח 51
שעות וימי פעילות :ימים א'-ה' 18:30-16:30
בימי ד' בתיאום מראש 19:30-16:30
טל' 04-8691437

קריית חיים

יו"ר – גב' שרה מורגנשטרן
טל04-8726903 .
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קריית טבעון

יו"ר גב' שמואלי אילנה
מתנ"ס רח' דגניות  12קרית טבעון
בתיאום מראש
טל ,04-9038100 ,נייד אילנה שמואלי 050-2849756

קריית ים

יו"ר – גב' ברכה ארז ,נייד 052-3901846

קריית מוצקין

יו"ר– מר' מוטי דגן
מתנ"ס בן גוריון ,שד' בן גוריון 76
שעות וימי פעילות :יום א' 19:00-18:00
טל ,04-8732161 .נייד מוטי דגן 052-4869861

קריית שמואל

יו"ר  -שמעון בן ישי ,רכזת  -גב' צילה שנורמכר
מרכז פיס קהילתי ,שד' הרא"ה  19קרית שמואל
שעות וימי פעילות :יום ב'  ,18:00-16:30יום ג' 12:00-10:00
ניתן להשאיר הודעה בטל04-6201031 :

קריית שמונה

רכזת  -שושנה ריכנטל
מרכז "תקוותנו" – רח' טרומפלדור 32
שעות וימי פעילות :יום א' 18:00-16:00

ראש העין

יו"ר -מר אברהם פורת
מתנ"ס לב אפק אפיקים  2ראש העין
נייד אברהם פורת052-6060497:

ראשון לציון

יו"ר – גב' רות אברמוביץ
רח' בית העולה אגוזי 1
טל03-9565506 :
שעות וימי פעילות :יום ב' 12:00-10:00

רחובות

יו"ר – מר מוטי ברק
רח' סירני  40רחובות
טל ,08-9495806 :נייד מוטי ברק 052-4238341

רמלה

טל03-5726199 :

רמת גן

רכזת – גב' טובה בר
נייד טובה בר 054-4682957
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רמת הגולן

יו"ר – גב' מיכל נאור
מועצה מקומית קצרין ,מחלקה לשירותים חברתיים – בתיאום מראש
טל0505341738 :
שעות וימי פעילות :יום ד' 13:00-09:00
מיילMichalN@megolan.org.il :

רמת השרון

יו"ר  -גב' מירי ראודניץ ,רכזת – גב' מירה לביא
נייד מירי ראודניץ 0506-611897
נייד מירה לביא 054-6663774

רעננה

יו"ר – גב' אורה שני ,רכז -מר ילי קרליך
טל09-7745992 :
נייד אורה שני 052-8656505 :

שערי תקווה

מתנדבת  -ציפי סלם ערקובי
נייד ציפי סלם ערקובי052-2502554 :

תל אביב

יונית מגנזי
טל03-5721699 :
נייד יונית מגנזי 054-4898187
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פעילויות האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
למען החולים ונגד המחלה
• תמיכה ומימון מחקרים בתחום הסרטן

מחלקת שיקום ורווחה
בית מטי ,לזכרה של
מטילדה רקנאטי
גבעתיים ,רח‘ רביבים 7
טל03-5721678 :
מעון קלור
גבעתיים ,רח‘ רביבים 7
מיקוד 5310302
טל03-5721623/4/7 :
‘ניצוץ של תקווה’
גבעתיים ,רח‘ טייבר 12
מיקוד 5341802
טל03-5732166/7 :
®

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

• 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

2017

מטה הסניפים ו‘הקש בדלת‘
מנהלת מחלקת סניפים
ומבצע ‘הקש בדלת‘
שיר בוטל-צור
טלפון03-5721699 :
פקס03-5732327 :

• מתן שירותים רפואיים בבתי חולים ובקהילה
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משרד ראשי
גבעתיים ,רח‘ רביבים 7
ת.ד ,437 .מיקוד 5310302
טל03-5721616 :
פקס03-5719578 :

• ייזום והפעלת תוכניות לגילוי מוקדם

• הסברה לציבור הרחב לגבי חשיבות המניעה והגילוי המוקדם
• קידום זכויות חולים ומחלימים מסרטן ,לשיפור איכות חייהם ולרווחתם

®

טלמידע

שירות מידע טלפוני
1-800-599-995
®

טלמידע

בשפה הרוסית
1-800-34-33-44

®

טלמידע

בשפה הערבית
1-800-36-36-55
®

טלתמיכה

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

האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים
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.
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