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האגודה למלחמה בסרטן

דבר המנכ״ל

מתנדבים ומתנדבות יקרים,
לפני כשלושה חודשים הלכה לעולמה בשיבה טובה מרים קליין ז”ל .אישה יקרה ,בעלת
חזון ונחישות שפעלה ללא הרף למען קידום ומינוף פעילותה של האגודה למלחמה
בסרטן בישראל .מרים ז”ל ליוותה את פעילותה של האגודה עוד בתקופת היותה
עמותה קטנה ומצומצמת ,שימשה כמנכ”ל במשך כ 10-שנים ,הקימה את קו המידע
הטלפוני ה’טלמידע’ שהפך ברבות השנים לקו המידע המוביל העדכני והמהימן בישראל
בכל הקשור במחלות הסרטן ודרכי מניעתן ,והמשיכה להוות שותפה נאמנה כמתנדבת
שנים רבות לאחר פרישתה .בהמשך מובא לזכרה ראיון קצר עימה שהתקיים לפני מספר
שנים ,יהי זכרה ברוך.
האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה בתנופת עשייה ופעילות חיונית וענפה ,המורגשת
מבין דפי חדשון זה בכל התחומים:
מינוף ופיתוח הפעילות בכל תחומי העשייה בסניפי האגודה ברחבי הארץ.
שיפוץ מבנים ויחידות רפואיות ורכישת מכשירים רפואיים לרווחת המטופלים.
מימון תקנים של אנשי צוות רב-תחומי המסייעים לחולים ,למחלימים ולבני
משפחותיהם.
פעילות ענפה ומבורכת בתחום השיקום והרווחה ופרויקטים מיוחדים.
פעילות מאומצת בתחום ההסברה להנחלת אורח חיים בריא והימנעות מדפוסי
התנהגות המגבירים את הסיכון לחלות בסרטן ,ולמען העלאת המודעות הציבורית
לחשיבות האבחון המוקדם של מחלות הסרטן השכיחות בישראל.
אתם ,מתנדבים יקרים ,הפרושים בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי הארץ ועושים
עבודת קודש  -מהווים רשת תמיכה חיונית מאין כמותה ,כתובת נאמנה ואמינה לכל
פונה לעזרה או מידע ,עושים ימים כלילות ומקדישים מזמנכם ומכוחכם למען החולים,
המחלימים ,בני משפחותיהם והציבור הרחב – שאו ברכה והערכה מעומק הלב.
בתודה ,בהערכה ובברכת המשך פעילות ברוכה ומוצלחת,

אתם ,מתנדבים יקרים,
הפרושים בסניפי
האגודה למלחמה בסרטן
ברחבי הארץ
ועושים עבודת קודש -
מהווים רשת תמיכה חיונית
מאין כמותה,
כתובת נאמנה ואמינה
לכל פונה לעזרה או מידע

מירי זיו
מנכ”ל
האגודה למלחמה בסרטן
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האגודה למלחמה בסרטן

לזכרה של מרים קליין ז”ל

לזכרה של מרים קליין ז”ל
מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן בין השנים 1977-1985
ממניחי אבן הפינה באגודה למלחמה בסרטן ,שכיהנה במגוון תפקידים בשורותיה

מ

רים קליין ז”ל ,הייתה עובדת האגודה
למלחמה בסרטן במשך כ 35-שנה.
הראשונה שנכנסה לשורות האגודה
למלחמה בסרטן כאשת צוות  -מזכירה
כללית ,שגויסה בשכר ,כיהנה בו כמנכ”ל
במשך כ 10-שנים והקימה וניהלה
בהתנדבות מלאה את קו ה’טלמידע’ של
האגודה למלחמה בסרטן .הריאיון המובא
כאן התקיים לפני כתשע שנים ,בחודש
פברואר.2005 ,

קצת רקע אישי
נולדתי בגרמניה .בגיל  ,12בימיו
הראשונים של היטלר בשלטון ,עליתי
עם הוריי לישראל .הוריי היו ציוניים
וכשהיטלר עלה לשלטון ,ההורים שלי
החליטו שאין לנו מה לעשות שם יותר
וצריך לקחת את הדברים וללכת .בשלב
מאוחר יותר ,עברתי לקיבוץ .למדתי
בגימנסיה בתל אביב כי חליתי בשיתוק
ילדים והייתי צריכה לעבור מהקיבוץ
לתל אביב בגלל הטיפולים במחלה .בזמן
מלחמת השחרור ,הייתי מזכירתו של דוד
הורוביץ ,מנכ”ל משרד האוצר דאז ,שהיה
רוב הזמן בארה”ב .באותו הזמן ,הם
ניהלו התכתבויות מוצפנות וחיפשו בנות
שאפשר לסמוך עליהן לשבת בלילות
ולפענח את המברקים .ואת מי מצאו?
אותי .יחד עם כמה חברות היינו יושבות
בלילות ,במרתף הקריה ,ומפענחות את
המברקים המוצפנים שנציגינו בארה”ב
שלחו לממשלה בישראל .הפעילות הזו
היתה מרתקת ,היינו צריכות לשמור בסוד
כל מה ששמענו או ראינו שם .אחר כך
4

עברתי לבית האדום ששימש כמפקדת
הצבא שלנו דאז ,שעדיין לא היה מאורגן
כפי שהוא היום .בקומה העליונה ישב
קולונל מרכוס ,ממייסדי הצבא שלנו .זו
הייתה תקופת המעבר לצבא מאורגן.
יגאל ידין ישב שם ,היה תוסס ומעניין
בצורה בלתי רגילה .בגלל המחלה
שהייתה לי ,רגלי נותרה פגועה ולא
יכולתי להתגייס לצבא באופן רגיל ,כמו
כל החברות שלי ,אז במקום להתגייס,
פענחתי מברקים במפקדה הצבאית.
לאחר מכן ,ניהלתי יחידה במח’ מטבע זר
בבנק ישראל .הייתי בקשרים מאד טובים
עם משרד האוצר .אליעזר קפלן ,שר
האוצר דאז ,היה הסנדק של הבן שלי.

אז איך הגעת לאגודה
למלחמה בסרטן?
הייתי יחד עם בעלי בשליחות מטעם חברת
השילומים .כשחזרנו מהשליחות ראיתי
מודעה בעיתון .חיפשתי עבודה מעניינת,
בחצי משרה ,כי נולדה לי בת בגרמניה
ולא יכולתי לעבוד במשרה מלאה .פניתי
למפרסמי המודעה .לא ידעתי שמדובר
באגודה למלחמה בסרטן .הוזמנתי
לפגישה עם מר ישראלי ,עדה קמחי,
ועוד כמה אנשים .בפגישה הם התרשמו
והחליטו לקבל אותי לשורותיהם .זה היה
בשנת  .1958הייתי באגודה  38שנה ואני
לא מתחרטת .היה לי מאד מעניין .אמנם,
לא בקלות הסכמתי להיכנס לעבודה כזו,
עבדתי עם אנשים בעלי תפקידי מפתח
בצמרת הכלכלית הישראלית ,והיה לי
מאד קשה להסכים לעבוד בארגון כזה

התנדבותי ,ללא כוח ,שאינו מוכר ונמצא
רק בתחילת דרכו ,אבל עדה שכנעה
אותי .אני זו שנתתי לארגון הזה את הכוח
שלו .עבדתי באגודה בשנים הכי קריטיות
להתפתחותה ,ויום יום אני רואה שעבודתי
נשאה פירות יפים.

איך היה מבצע “הקש בדלת”
הראשון?
המבצע הראשון התקיים כשהייתי
מזכירת האגודה ,ודב בן מאיר היה
המנכ”ל .עבדנו בשיתוף פעולה מלא
ביחד ,כשהוא מכהן במקביל גם כמזכיר
תנועת מפא”י בתל אביב .אני זוכרת
שהגיע לארץ איש ציבור מאוסטרליה,
שהיה קולונל בצבא ,שסיפר לנו על מבצע
דומה ל”הקש בדלת” באוסטרליה למען
חולי לב .כששמענו על הרעיון  -החלטנו
שנעשה מבצע כזה למען האגודה בארץ.

איך נוסד ה’טלמידע’ של
האגודה למלחמה בסרטן?
אני הקמתי את ה’טלמידע’ של האגודה
למלחמה בסרטן .בסוף שנות ה’80 -
קיבלתי את כל חומר ההסברה שהיה קיים
אז בנושא מחלות הסרטן מאגודות שונות
בחו”ל ובארצות הברית .תרגמנו אותו
לשפה העברית ,ואחר כך הקמנו תוכנה
ממוחשבת שעזרה לעקוב ולקבל מידע.
זו הייתה ההתחלה .לאחר שפרשתי,
המשכתי לאייש את מוקד ה’טלמידע’
בהתנדבות מלאה ,יחד עם שלומית ויתקון
(מתנדבת ותיקה נוספת) עד הגיעי לגיל
 .80בגיל  80החלטתי לפרוש.

קבלת תעודת הוקרה על פעילותה בעת פרישתה מידי סוזי אבן ז”ל ,נשיאתה המייסדת של האגודה

העבודה שלך לא הפריעה לך
לחיי המשפחה?
לא .ידעתי לעשות הפרדה בין הבית
לעבודה .בעלי כיבד את עבודתי ,ושני
הילדים שלי גדלו יפה והשיגו הישגים
למרות העבודה שלי .הייתה לי תמיכה
גדולה מהסביבה וזה מה שהיה חשוב.

כיצד פעלתם לקידום
פעילותה של האגודה?
זה לקח זמן .לאט לאט הקמנו סניפים
בחו”ל ,בגרמניה ,בשוויצריה ,נעזרנו בכל
מי שהיה מוכן להתגייס ולאסוף כספים
עבור האגודה .התחלנו לעמוד בקשר
עם ארגון הסרטן הבינלאומי .עם השנים
פעילות האגודה גדלה ,התקציב שלנו
גדל ,העסקנו עוד אנשים ,יצרנו קשר עם
בתי חולים וחברות שונות .לפני למעלה
מעשרים שנה ,קנינו את מכשירי הטיפול
בקרינה הראשונים שהיו בארץ .בתחום זה
גם היום הממשלה לא פועלת כפי שהיא
צריכה לפעול .היא צריכה לשריין תקציב

לטובת רכישת מכשור רפואי מתקדם,
תרופות חדשות ,טיפולים חדישים שיכולים
להציל חיים .המחקר בתחום הסרטן
מתפתח כל הזמן וכל הזמן נוספות שיטות
טיפול חדשות .פה גם האגודה נכנסת
ומנסה לשפר  -אך נדרשת השקעה
ממשלתית משמעותית יותר .כשהתחלתי
לעבוד באגודה לא כל כך ידעתי מה אני
הולכת לעשות ,אבל כל מה שעשיתי תרם
והוכיח את עצמו עם השנים .כשהתחלתי,
היו שתי מרפאות לבדיקת שד בכל הארץ!
בחיפה ובתל אביב .עם הזמן ,בגלל הצורך
הגובר והעלאת המודעות הציבורית אותה
דוחפת האגודה כל העת – נוספו עוד
מרפאות.
במשך כל השנים ,המאבק במחלת סרטן
השד היה נס הדגל של האגודה .המגמה
שהובילה אותנו הייתה לא לקחת אף פעם
כספים מהממשלה ,מגמה שהאגודה
ממשיכה ליישם .כל פעילות האגודה
נעשית על ידי תרומות ומתאפשרת
הודות לרצונם של אנשים טובים להצטרף

מרים בחנוכת המחלקה הראשונה לטיפול יום בארץ
שנחנכה בתל השומר יחד עם התורמת מרים סקר
ידידת האגודה מאנגליה

בהתנדבות לעשייה .תפקיד האגודה
להפיץ את הידע על מחלת הסרטן
ולהעלות את המודעות לכך שהמחלה
הזו ניתנת למניעה ,לאבחון ולטיפול ,בכל
אמצעי אפשרי  -מאמרים בעיתון ,מסעות
פרסום ,מסיבות עיתונאים וכו’ .כיום ,אני
חושבת שהאגודה מאד מצליחה בעשייה
שלה ויודעת לכוון היטב בכדי לפגוע
ולהשיג את מטרותיה.

מה את מאחלת לעצמך?
אני מרגישה שהיה לי את מה שאין
להרבה אנשים .כל יום היה מעניין .אף
פעם לא הייתה שגרה .עבדתי עם אנשים
מיוחדים במינם ,הייתי מיודדת עם כולם,
וזכיתי ללמוד מכולם .איני מצטערת לרגע.
אני עדיין בקשר כל הזמן עם האגודה,
מעודכנת בפעילויות השונות ,ואף מקיימת
מדי שנה אצלי ,בדיור המוגן בכפר סבא בו
אני מתגוררת ,מבצע “הקש בדלת” קטן
משלי ,יחד עם עוד חברה .אני מאחלת
לכולנו שרק נהיה בריאים”.
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חידושים במחקר

פעילות גופנית עשויה להפחית בכ 25%-את הסיכון
לחלות בסרטן שד
ממחקר שפורסם באוקטובר 2013
בכתב העת “אפידמיולוגיה ,ביו מרקרים
ומניעת סרטן” (Cancer Epidemiology,
 )Biomarkers, and Preventionנמצא
כי הליכה במשך שעה ומעלה בכל יום
מפחיתה בכ 14%-את הסיכון לחלות
בסרטן שד ,וכי ביצוע פעילות גופנית
רבה מפחית את הסיכון לחלות בסרטן
בכ 25%-בקרב נשים לאחר גיל המעבר.
ממצאי המחקר תומכים בקשר הידוע זה
מכבר בין פעילות גופנית לבין סרטן שד,
בדגש על תרומתה של פעילות מאומצת
יותר להגנה על הבריאות .המחקר סקר
 73,615נשים שעברו את גיל המעבר
מתוכם  4,760אובחנו עם סרטן שד
במהלך השנים .בעת הגיוס למחקר,
 9.2%מהנשים דיווחו כי לא עסקו כלל
בפעילות גופנית .אצל יתר הנשים
ההוצאה האנרגטית הממוצעת הייתה
מקבילה ל 3.5-שעות בשבוע של הליכה
במהירות מתונה ,כאשר מרביתן עסקו
בעיקר בפעילויות בעצימות מתונה ,כגון
הליכה ,רכיבה ,פעילות אירובית וריקוד.
מעט מהנשים דיווחו על פעילות גופנית
מאומצת (כגון ריצה ,שחייה וטניס).
כמחצית מהנשים ( )47%דיווחו על
הליכה כפעילות היחידה בשעות הפנאי.
נשים פעילות גופנית נטו להיות רזות
יותר ,עם סיכוי גבוה יותר לשמור או לרדת
במשקל במהלך הבגרות ,נטו יותר לשתות
אלכוהול ,אך נטו פחות לעשן סיגריות.
כמו כן ,בקרב נשים אלו תועדו שיעורי
ביצוע בדיקות ממוגרפיה גבוהים יותר
בשנה האחרונה .החוקרים ערכו ניתוח
סטטיסטי להערכת יחסי הסיכון לסרטן
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שד בהתאם לגורמי הסיכון הידועים
לסרטן השד כגון שינוי משקל ,צריכת
אלכוהול ,עישון ,מספר לידות והגיל בעת
הלידה הראשונה ,היסטוריה משפחתית
של סרטן שד ועוד .בהשוואה לקבוצת
הנשים שהיתה הכי פחות פעילה ,בקרב
הנשים שהיו הכי פעילות נצפתה הפחתה
של  25%ברמת הסיכון לחלות בסרטן שד.
בקרב נשים שדיווחו על הליכה כפעילות
היחידה שלהן בשעות הפנאי ובאלו
שהלכו שבע שעות ומעלה בכל שבוע,
נרשמה ירידה של  14%בסיכון ,בהשוואה
לאלו שהלכו עד שלוש שעות בשבוע.

האם צריכת עגבניות
יכולה למנוע
סרטן הערמונית?
בסקירת מחקרים שפורסמה באוגוסט
 2013בחוברת  8של עיתון “הרפואה”
הציגו חוקרים את השפעת הליקופן
ואופן פעילותו על מניעת סרטן בכלל,
וסרטן הערמונית בפרט .קיימים דיווחים
על כך ,שלכ 30%-מהגברים בארה”ב
בגילאי  20-40גידולים זעירים מאד
בערמונית ,העלולים להתפתח עם השנים
לסרטן ערמונית .לפיכך ,חשיבות רבה
להתערבות באמצעות תוספי תזונה ,אשר
יסייעו בהאטת הצמיחה וההתפתחות של
גידולים אלו .ליקופן הינו רכיב טבעי נוגד
חימצון הקיים בעיקר בפירות ובירקות
אדומים ,כגון עגבניות ,אבטיח ומשמש.
במחקרים אפידמיולוגיים וקליניים שונים,
הודגם קשר בין צריכת עגבניות מרובה,
לבין הפחתת הסיכון לגידולים סרטניים
ונמצא קשר הדוק ,בין ריכוז הליקופן
בפלסמה ,לבין מחלות סרטן הלבלב
ושלפוחית השתן .במספר מחקרים נבחן
הקשר בין צריכת מוצרי עגבניות ,צריכת
ליקופן במחזור הדם והסיכון לחלות בסרטן
בכלל ובסרטן הערמונית בפרט .הנתונים
המרשימים ביותר לגבי צריכת עגבניות
ומניעת גידולים סרטניים התקבלו ביחס
לסרטן הערמונית .נמצא קשר הפוך בין
צריכת ליקופן ממוצרי עגבניות שונים,
לבין הסיכון לסרטן הערמונית .הפחתה
של כ 35%-מהסיכון לסרטן הערמונית
נצפתה אצל הצורכים  10מנות ומעלה
של מוצרי עגבניות בשבוע .ההשפעות
המגנות חזקות עוד יותר במקרים של
סרטן ערמונית מתקדם או אלים .בנוסף,
מסייע הליקופן בהפחתת תסמיני המחלה
(בעיקר כאב והקלה בהטלת שתן).

האם יש קשר בין שתיית קפה וחזרה של
מחלת סרטן הערמונית?
במחקר שנערך  בארה”ב על ידי חוקרים
ממרכז מחקר הסרטן פרד הצ’יסון
בארה”ב (Fred Hutchinson Cancer
 )Research Centerבארה”ב ופורסם
באוגוסט  2013בכתב העת “גורמי סרטן
ובקרה” ()Cancer Causes & Control
נערך מעקב אחר הרגלי צריכת קפה ותה
של  630גברים שאובחנו כחולים בסרטן
הערמונית ,בין השנים .2002-2005
החוקרים קבלו נתונים אודות צריכת
הקפה והתה של המשתתפים במשך
שנתיים לפני שאובחנו כחולים בסרטן
הערמונית .הנשאלים לא נתבקשו לדווח
על סוגי הקפה והתה שצרכו .בנוסף
לשאלון ,בדקו החוקרים את האירועים
הבריאותיים של המשתתפים במשך
כשש וחצי שנים לאחר שאובחנו .בשנת
 2011נערך שאלון מעקב ,בו דווחו נתונים
אודות חזרת המחלה ,טיפולים ובדיקות
שבוצעו במהלך תקופת המעקב וכו’.
במהלך שנים אלו דווח על  140חזרות
של המחלה או התקדמות שלה .נתונים
על צריכת הקפה נחלקו ל 5-קטגוריות:
פחות מכוס לשבוע 2-6 ,כוסות לשבוע,
כוס ביום 2-3 ,כוסות ביום ומעל  4כוסות

ביום .כ 61%-מהמטופלים צרכו לפחות
כוס קפה אחת ביום 12% ,צרכו מעל 4
כוסות ליום.
נמצא כי צריכת קפה הייתה קשורה
בהפחתת הסיכון לחזרת המחלה או
להתקדמותה .החולים שצרכו מעל 4
כוסות ביום ,היו בסיכון נמוך ב59%-
לחזרת המחלה או להתקדמותה ,מאשר
אלו שהיו בקטגוריה הנמוכה ביותר שצרכו
כוס בשבוע .החוקרים מצאו ,כי לצריכת
תה לא היה קשר לסיכון לחזרת המחלה,
או להתקדמותה .לאור העובדה שבעבר
מחקרים מצאו כי ישנו קשר בין צריכת
קפה להפחתת הסיכון לחלות במספר
סוגי סרטן ,החוקרים משערים שישנם
מרכיבים מסויימים בקפה האחראים
להשפעה “נוגדת סרטן” .תוצאות מחקר
זה ,מחזקות ממצאים קודמים ביחס
לקשר של בין צריכת קפה למניעת
הישנות סרטן הערמונית ,כמו זה שביצעה
קבוצת חוקרים בהרווארד שמצאו שגברים
ששותים  6או יותר ספלי קפה ליום ,זכו
בהפחתת הסיכון שלהם ב 60%-לחלות
בסרטן ערמונית גרורתי ,בהשוואה
לגברים שלא שותים קפה.

אפליקציה חדשה
לטלפון חכם
(סמארט-פון) תסייע
למחלימים מסרטן
בהמשך המעקב והטיפול
בהם ,בדרך חזרה לשגרת
החיים הרגילה
באמצע נובמבר  2013פורסם בכתב העת
המדעי לאונקולוגיה קלינית ( )JCOדיווח על
ידי חוקרים מהולנד על פיתוח אפליקציה
לטלפון חכם הנקראת “”Survivor Care
המיועדת למחלימים ממחלת הסרטן.
האפליקציה הושקה בהולנד לפני כשנה,
כאשר בשלב הראשון ,נבחנה כחלק
ממחקר להערכת תכנית טיפול במחלימים
מסרטן אשכים גרורתי הזקוקים למעקב
אינטנסיבי לאחר טיפולי הכימותרפיה
שקיבלו .האפליקציה זמינה כעת ברחבי
הולנד והמשתתפים מרוצים מהמעקב
אחר הטיפול בהם הודות לאפליקציה.
החוקרים מציינים כי מחקר שפורסם
לאחרונה תמך בהטמעת האפליקציה
במודלי טיפול ,תהליכי טיפול וטכנולוגיות
חדשות .עם מידע זה ,המועבר באמצעות
הטלפון ,המחלימים יודעים איזה טיפול
נדרש להם ומתי ,היכן ומי הגורם האחראי.
האונקולוג המטפל מכניס את הנתונים
הרלבנטיים מהרשומות הרפואיות של
החולים לתוך יישום מבוסס אינטרנט,
כאשר ההנחיות הקיימות משמשות
אותו לקביעת תכנית טיפול מותאמת
אישית לכל חולה (אבחנה ,מחלות רקע,
טיפול) .היישום סורק את הנתונים ישירות
ממסך המחשב של האונקולוג ,דבר
המאפשר מעבר נתונים נוח ומעבד אותם
לכדי הנחיות עבור המחלים .בשלב זה,
האפליקציה ישימה לשימוש בהולנד בלבד.
עם זאת ,האפליקציה ואתר האינטרנט
נלווה ,זמינים לשימוש ברחבי העולם.
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ציוד ,בינוי ,פרויקטים חדשים ושירותים רפואיים בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן

טקס חגיגי לרגל חידוש המרכז לבריאות השד שנבנה במימון
האגודה למלחמה בסרטן בבית החולים האיטלקי המשפחה הקדושה בנצרת
ביוני  2013התקיים טקס חגיגי לציון
שיפוצו וחידושו של המרכז לבריאות
השד בבית החולים האיטלקי בנצרת,
שהוקם לראשונה ב 2003-בסיוע האגודה
למלחמה בסרטן .המרכז עבר שיפוץ
ואובזר במכשיר ממוגרפיה דיגיטלי חדיש
שנרכש על ידי בית החולים בסיוע האגודה
למלחמה בסרטן .באירוע החגיגי נכחו
ראמז ג’רייסי ראש עיריית נצרת ,איברהים
חרבאז’ה מנהל רפואי של בית החולים,
מירי זיו מנכ”ל האגודה ,פאתן גאטאס
מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית,
ידידי בית החולים ,תורמים ואורחים רבים.

מכון אונקולוגי חדש ע”ש מרים (מורי) בורקיס ז”ל נחנך
במרכז הרפואי גליל מערבי נהריה
העלייה בתוחלת החיים לצד השיפור
ביכולות האבחון והטיפול בחולי סרטן,
הביאו לעלייה משמעותית במספר החולים
הפונים לטיפול במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי לגליל בנהריה .מדי שנה מאובחנים
בגליל המערבי בלבד כ 1,700-מקרי סרטן
חדשים ,והמבנה בו פעל המכון התקשה
לענות על הצרכים ההולכים וגדלים,
ולספק מענה הולם לחולים .בטקס חגיגי
באמצע אוקטובר  2013בהשתתפות
כ 300-איש נחנך המכון האונקולוגי ע”ש
מרים (מורי) בורקיס ז”ל בחלקו הצפוני
של המרכז הרפואי שהותאם לצרכים
הייחודיים הנדרשים לטיפול בחולי סרטן.
המכון החדש כולל גם שירותים נוספים
לרווחתם ,כגון שירות סוציאלי ,פסיכולוגי
ומספרה .מרים ז”ל עבדה במשך כשלושה
עשורים כגננת בנהריה ובמלאת שלוש
שנים לפטירתה ,נחנך המכון שחלקו
הנכבד נבנה בזכות תרומת בני משפחתה.
לפרויקט בעלות כוללת של כ 3-מיליון ₪
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שותפה האגודה למלחמה בסרטן יחד עם
עמותת ידידי ביה”ח גליל מערבי ,עזבון
ד”ר צ’ארלס האריס מבריטניה ותורמים
נוספים מהארץ ומחו”ל .בטקס נכחו בני
משפחת בורקיס ,אשר הודו בהתרגשות
לכל העושים במלאכה ולצוות המכון,

בראשותה של ד”ר הדסה גולדברג
וד”ר מנחם בן שחר מנהל המחלקה
האונקולוגית ,ד”ר מסעד ברהום מנכ”ל
המרכז הרפואי ,פרופ’ אליעזר רובינזון
יו”ר האגודה למלחמה בסרטן ומיכאל
אילוז יו”ר עמותת ידידי בית החולים.

הקמת יחידה לטיפול
יום אונקולוגי חדשה
ע”ש ברוך (בן חיים)
הרשקוביץ ז”ל במרכז
הרפואי רמב”ם
במרכז הרפואי רמב”ם החלה בניית
מבנה “מרכז יוסף פישמן לסרטן” חדש
לטיפול בחולי סרטן .בקומתו השלישית
של המבנה החדש ,תפעל יחידה חדשה
לטיפול יום (כימותרפי ,טיפול תרופתי,
ביולוגי) אשר תשדרג את הטיפול ואת
רווחת המטופלים תושבי חיפה והצפון.
כחלק מפועלה של האגודה למלחמה
בסרטן למען שיפור איכות הטיפול הניתן
לחולים ,מסייעת האגודה באמצעות עזבון
המנוח ברוך (בן חיים) הרשקוביץ ז”ל
בהקמת היחידה לטיפולי יום ,אבזורה
והפעלתה ,ואשר תישא את שמו של
המנוח ותנציח אותו.

המרכז הרפואי רמב”ם
28.10.2013
לכבוד
גב’ מירי זיו
משה בר חיים
אנו מבקשים להביע את רגשי הערכתנו
ותודתנו על התרומה הנדיבה עבור הקמת
היחידה לטיפול יום אונקולוגי ע”ש ברוך
(בן חיים) הרשקוביץ ז”ל .הכרת התודה
וההוקרה לתרומה תהיינה תמיד לנגד
עיניהם של המטופלים ובני משפחותיהם.
אין לנו ספק כי מעורבותכם הברוכה תרמה
רבות לקידום מטרה נעלה זו.
בברכה,
ד”ר אסתר גולן
סגנית מנהלת בית החולים

הקמת יחידה חדשה לטיפול יום בילדים חולי סרטן
ע”ש ארנה פייסט-אלזס ז”ל במרכז מאייר לרפואת
ילדים של המרכז הרפואי רמב”ם
אושר סיוע נכבד להקמתה של יחידה לטיפול יום בילדים חולי סרטן ע”ש ארנה פייסט-
אלזס ז”ל במחלקה ההמטו-אונקולוגית במרכז החדש לטיפול בילדים חולי סרטן שנבנה
בימים אלו במרכז הרפואי רמב”ם בחיפה.

סיוע האגודה בקידום היחידה לרפואה משלימה -
לזכרם של רוברט טורקל ז”ל ופאני קובליו ז”ל
לפני כשנה נחנכה במרכז דוידוף לסרטן
במרכז הרפואי רבין מרפאת המחלימים
ע”ש ד”ר ישראל (רולי) יובל ז”ל.
במרפאה ,שנחשבת לחלוצית בתחום
הטיפול במחלימים ממחלת הסרטן,
מתקיים ביקור אחת לשנה ,במטרה
לשמור על המשכיות רצף הטיפול והמעקב
אחר המחלימים שטופלו במרכז דוידוף.
המרפאה הוקמה בראשותו של פרופ’
עופר שפילברג ומנוהלת כיום על ידי
ד”ר עופר כספי ,המנהל גם את היחידה
לרפואה משלימה במרכז הרפואי רבין.
האגודה רואה חשיבות רבה בקידום נושא
המעקב והתמיכה בקהילה אחר מחלימים

מסרטן ,כמו גם בקידום הכשרתם
המקצועית של הצוותים הרפואיים.
במסגרת זו סייעה האגודה למלחמה
בסרטן בקידום היחידה לרפואה משלימה
שבניהולו של ד”ר עופר כספי מכספי
תרומה שהתקבלו מהעיזבון לזכרם של
פאני קובליו ז”ל ורוברט טורקל ז”ל .טקס
הסרת הלוט התקיים ביוני  2013במעמד
פיני כהן יו”ר הועד המנהל של ידידי מרכז
רפואי רבין ,ד”ר ערן הלפרן מנהל המרכז
הרפואי רבין ,פרופ’ ברוך ברנר מנהל
מרכז דוידוף לסרטן ,ד”ר עופר כספי
מנהל היחידה לרפואה משלימה ,ומירי זיו
מנכ”ל האגודה.
ידידי מרכז רפואי רבין
 6ליוני 2013
לכבוד
מירי זיו
מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן
מירי היקרה,
אנו מודים לך מקרב לב על שיתוף הפעולה
ותרומת האגודה למלחמה בסרטן לטובת
קידום היחידה לרפואה משלימה בניהולו
של ד”ר עופר כספי במרכז הרפואי רבין,
והשתתפותך בטקס חשיפת השלט לזכרם
של פאני קובליו ורוברט טורקל.
יישר כוח על פועלך,
בידידות,
פנחס (פיני) כהן
יו”ר הועד המנהל
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ציוד ,בינוי ,פרויקטים חדשים ושירותים רפואיים בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן

פרויקטים חדשים בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מדי שנה משאבים לטובת פיתוח וקידום תכניות חדשות ופרויקטים חדשניים בשיפור
השירות לחולי סרטן ,תוך מתן עדיפות לפרויקטים ייחודיים הנוגעים ישירות לטיפול בחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם.
להלן הפרויקטים בהם תומכת האגודה השנה ,מהצפון ועד לדרום:
"קשר בין חולים לקהילה"  -ייעוץ
פליאטיבי של הוספיס גליל עליון
למחלקות גריאטריה ,פנימיות
וכירורגיה ,במרכז הרפואי זיו בצפת.
“הקמת שירות פליאטיבי" ,במחלקות
הפנימיות של המרכז הרפואי העמק
בעפולה.
“הפעלת קבוצות תמיכה ומידע לבני
משפחה של חולים במחלה
מתקדמת" ,במח’ האונקולוגית
והאשפוזית של המרכז הרפואי גליל
מערבי בנהריה.
“שירות פסיכולוגי לילדים מחלימים
מסרטן ובני משפחותיהם" ,במח’
המטו-אונקולוגית ילדים במרכז
הרפואי רמב"ם בחיפה.
“מחלימים למען חולים" ,במח’
לאונקולוגית ילדים של המרכז הרפואי
רמב"ם בחיפה.
“ליווי עו"ס לחולות סרטן הרחם
וצוואר הרחם המטופלות בקרינה
פנימית (ברכיתרפיה)" ,במכון
האונקולוגי במרכז הרפואי רמב"ם
בחיפה.
“ליווי בסוף החיים של חולים
אונקולוגיים ובני משפחותיהם"
המאושפזים מחוץ למכון האונקולוגי
במחלקות פנימיות ואחרות ,במרכז
הרפואי רמב"ם בחיפה.
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“התערבות של צוות רב מקצועי
בטיפול בנשים הפונות לניתוח שחזור
שד" ,במרכז דוידוף לסרטן והמח’
כירורגיה פלסטית של המרכז הרפואי
רבין ,קמפוס בילינסון בפתח תקווה.

“שיקום קוגנטיבי של ילדים עם
תסמונות פרה-מליגניות (טרום-
סרטניות) ומחלימים מסרטן" במח’
המטואונקולוגיה ילדים במרכז הרפואי
הדסה עין כרם בירושלים.

“פסיכותרפיה קבוצתית לסבים
וסבתות שאיבדו את נכדיהם ממחלת
הסרטן" ,במח’ לאונקולוגיה ילדים
במרכז הרפואי שניידר בפתח תקווה.

“מרפאת מחלימים  -רפואה
אינטגרטיבית" ,במרכז הרפואי הדסה
עין כרם בירושלים.

“קבוצת תמיכה להורים לילדים חולי
סרטן במגזר הערבי" ,במח’ אונקולוגיה
ילדים במרכז הרפואי שניידר בפתח
תקווה.
“טיפול פליאטיבי במכון האונקולוגי
וההמטולוגי" ,במחלקות האשפוז
וביחידת האשפוז ההמטו-אונקולוגית
של המרכז הרפואי וולפסון בחולון.
“טיפול בחולות שד חדשות דוברות
רוסית" ,במכון האונקולוגי ומרפאת
השד במרכז הרפואי וולפסון בחולון.
“שירות פסיכולוגי במערך א.א.ג.
וניתוחי ראש וצוואר" ,במרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי.
“התערבות סוציאלית בשעת משבר
לחולה המאושפז  -מענה נפשי
ומערכתי לחולים מאושפזים ולחולים
במצב מחלה מתקדם" ,במערך
האונקולוגי של המרכז הרפואי ע"ש
שיבא בתל השומר.

“ליווי ותמיכת חולים" ,בבית נתן,
ירושלים.
“הסיפור שלי"  -סדנת פלייבק
למחלימים מסרטן ,בבית אידי מעגן
בבאר-שבע.
“סוד הזיכרון"  -סדנה לשיפור יכולות
קוגנטיביות ,בבית אידי מעגן
בבאר-שבע.
“מעבר למילים"  -טיפול בהבעה
ויצירה ,בבית אידי מעגן בבאר-שבע.
“יוגה כמסייעת להחלמה של חולי
סרטן" ,בבית אידי מעגן בבאר-שבע.
“מעקב פסיכולוגי אחר מחלימים
מסרטן שד ומעי גס" ,במוקד אחיות
של שירותי בריאות כללית בשילוב
המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
מאיר בכפר סבא.

שירותים רפואיים במרכזים הרפואיים ובקהילה  -בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מזה שנים רבות בשדרוג מערך הטיפול האונקולוגי לשיפור השירות לחולי הסרטן ובני
משפחותיהם ,באמצעות מימון תקנים של אנשי מקצוע (אחיות ,עו"ס ,דיאטניות ,רשמות ועוד) .תודות לסיוע זה הוקמה תשתית
מכובדת וחשובה של שירותים פסיכו-סוציאליים ושירותי סיעוד ייעודיים בתחום המערך האונקולוגי.
השנה תומכת האגודה במימון תקנים במרכזים הרפואיים ובקהילה כמפורט להלן:
מרכז רפואי רבקה זיו ,צפת :עו"ס
לטיפול תומך בחולים אונקולוגיים
במצב מחלה מתקדם ,במרפאה
ההמטו-אונקולוגית ,תקן לרישום
ומעקב ,במחלקה האונקולוגית.
מרכז רפואי העמק ,עפולה :עו"ס
לטיפול תומך בחולי סרטן במצב
מחלה מתקדם ,במכון האונקולוגי,
במכון ההמטולוגי מחלקות פנימיות
ומחלקת נשים ,ופסיכולוג רפואי
לעבודה עם החולים ,בני משפחה
והצוות הרפואי ,במחלקה ההמטולוגית.
הוספיס גליל עליון :אחות אחראית.
מרכז רפואי גליל מערבי ,נהריה:
אחות מתאמת טיפול תומך ,במכון
האונקולוגי ומחלקות אישפוז
אונקולוגיות ,אחות מתאמת שד,
עו"ס למגזר הערבי ,פסיכולוג ,עו"ס
לטיפול פליאטיבי ,עו"ס מתאמת שד,
תקן לרישום ומעקב במכון האונקולוגי
ובמחלקה האונקולוגית.
מרכז רפואי פוריה ,טבריה :אחות
מתאמת שירות טיפול תומך לכלל
מחלקות בית החולים ,תקן לרישום
ומעקב ,במכון האונקולוגי.
מרכז רפואי רמב"ם ,חיפה :אחות
מרכזת תחום מחלימי סרטן ,במערך
האונקולוגי ,עו"ס לשילוב הילד חולה
הסרטן בחזרה במערכת הלימודית,
במח’ להמטו-אונקולוגיה ילדים  ,שרות
פסיכולוגי במרפאת מחלימים ,ורישום

ומעקב במכון האונקולוגי ובמחלקה
האונקולוגית.

לילדים מושתלי מוח עצם ,תקן לרישום
ומעקב במחלקה האונקולוגית.

מרכז רפואי בני ציון ,חיפה :פסיכולוג
לטיפול בחולים ובני משפחה במחלקות
השונות בהן מטופלים חולי סרטן.

מרכז רפואי ברזילי ,אשקלון :עו"ס
להוספיס-בית ,דיאטנית ,ותקן לרישום
ומעקב במחלקה האונקולוגית.

מכבי שירותי בריאות ,יחידה לטיפולי
בית מחוז צפון :עו"ס לטיפול תומך
בחולים אונקולוגיים בשלב הסופני.

מרכז רפואי הדסה עין כרם,
ירושלים :עו"ס מתאמת לשימור
פוריות ושירות גינקולוגי ,עו"ס
הוספיס-בית ילדים ,ועו"ס לשילוב
שרות פסיכוסוציאלי במרכז למחלות
שד ,תקן לרישום ומעקב במחלקה
האונקולוגית.

מרכז רפואי הלל יפה ,חדרה :עו"ס
לטיפול ישיר בחולים ובני משפחותיהם,
במרפאה האונקולוגית.
מרכז רפואי שניידר לילדים ,פתח
תקווה :פסיכולוג במח’ להמטו-
אונקלוגיה ילדים.

מרכז רפואי הדסה הר הצופים,
ירושלים :עו"ס להוספיס האשפוזי.

מרכז רפואי רבין – מרכז דוידוף ,פתח
תקווה :תקן לרישום ומעקב אחר חולי
סרטן.

מרכז רפואי שערי צדק ,ירושלים:
רכזת מרפאת נשאיות -BRCA1,BRCA2
במרכז לייעוץ ואבחון גנטי ,תקן לרישום
ומעקב במחלקה האונקולוגית.

מרכז רפואי אסף הרופא ,צריפין:
פסיכולוג לייעוץ מיני וזוגי ,תזונאית,
אחות מתאמת שד ,ותקן לרישום
ומעקב ,במחלקה האונקולוגית.

מרכז רפואי סורוקה ,באר-שבע:
דיאטנית ,עו"ס לחולים קשישים דוברי
רוסית במכון האונקולוגי ,ותקן לרישום
ומעקב במחלקה האונקולוגית.

מרכז רפואי וולפסון ,חולון :אחות
מתאמת שד במרכז לבריאות השד,
אחות מתאמת טיפול תומך במחלקות
בית החולים ,ועו"ס לשמירת הרצף
הטיפולי בנשים המטופלות ביחידה
הגינקו-אונקולוגית.

בית אידי-מעגן ,באר-שבע :עו"ס.

מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי:
עו"ס להתערבות פרטנית וקבוצתית

שירותי בריאות כללית :עו"ס
להרחבה והעמקה של השירותים
האונקולוגיים באזור הצפון ,אחות
טיפול תומך במוקד טלפוני ארצי
לחולה האונקולוגי ,אחות טיפול תומך
בתל אביב-יפו ועו"ס להוספיס הבית
באזור הדרום.
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אירועים וכנסים מקצועיים

אירועים וכינוסים בארץ
הכינוס השנתי של האיגוד
הישראלי להמטולוגיה
ואונקולוגיה ילדים ()ISPHO

כנס הסדנאות השנתי העשירי
למניעת סרטן לזכרה של ד”ר
אריקה הראל ז”ל

ערב השקה של הספר
“הסרטן כאתגר”
מאת פרופ’ יעקב שהם

התקיים בתחילת מאי  2013במלון רימונים
בצפת בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן.
הכינוס חולק לשמונה מושבים בנושאים
שונים והתקיימו מגוון הרצאות בתחום
אונקולוגית והמטולוגית ילדים ,טיפול
בתסמונות ילדות ועוד .כמו כן ,ניתנו בכינוס
ארבע הרצאות אורח מחו”ל על ידי פרופ’
אוסקר א .האס ()Prof. Oskar A. Haas
מאוסטריה ,פרופ’ דן סטארי (Prof. Jan
 )Star’yמצ’כיה ,פרופ’ אורסולה סרוציג
( )Prof. Ursula Creutzigמגרמניה,
ופרופ’ מיטשל ג’י וייס (Prof. Mitchell J.
 )Weissמארה”ב שהגיע במימון האגודה
למלחמה בסרטן .כמדי שנה ,העניקה
האגודה למלחמה בסרטן שלושה פרסים
למתמחים מצטיינים :לד”ר עמית דותן
מהמרכז הרפואי סורוקה ,ד”ר טל
דוחובני מהמרכז הרפואי רמב”ם וד”ר
שירה עמאר מהמרכז הרפואי שניידר
לילדים.

התקיים באמצע מאי  2013במרכז
האירועים ויטראז’ בנס ציונה ,בהשתתפות
כ 100-רופאי משפחה .הכנס נערך
מדי שנה מטעם איגוד רופאי המשפחה
בישראל והמחלקה לרפואת משפחה
באוניברסיטת תל אביב ,בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן .השנה עסק הכנס
ב”עבר ,הווה ועתיד של מחלת הסרטן”
והתקיימו בו שתי הרצאות ,האחת עסקה
בנושא ההיסטוריה של הסרטן והשנייה
עסקה בעתיד הטיפולי של מחלת הסרטן.
בנוסף ,התקיימה סדנה בה סקרו עדכונים
בתחום הטיפול בסרטן השד .את דוכן
האגודה למלחמה בסרטן בכנס איישו
מתנדבי סניף ראשון לציון ,בראשותה של
רות אברמוביץ.

באמצע יוני  2013התקיים באוניברסיטת
בר אילן ערב השקה של הספר “הסרטן
כאתגר” שנכתב על ידי פרופ’ יעקב שהם
רופא וחוקר הסרטן .הערב נפתח בדברי
ברכה של פרופ’ אורי ניר דיקן הפקולטה
למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן,
פרופ’ מרדכי שני מייסד מכון גרטנר לחקר
אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות וחתן פרס
ישראל ,ומירי זיו מנכ”ל האגודה למלחמה
בסרטן .לאחר מכן ,הרצה פרופ’ יוסי ירדן,
מדען מכון ויצמן למדע ויו”ר ועדת המחקר
של האגודה למלחמה בסרטן לשעבר ,על
גישות חדשניות לטיפול בסרטן ,פרופ’
אסא כשר הפילוסוף וחתן פרס ישראל
הרצה על “משמעות החיים נוכח מחלה
קשה” ,ופרופ’ יעקב שהם סיכם את
המפגש בהרצאתו על “הבסיס המדעי של
גישה משולבת לטיפול בסרטן”.
ברוך ברנר ,מוזיקאי ואיש תיאטרון הנעים
את האירוע בניגוני נשמה.

“תזונה מונעת – איחוד כוחות ,הכנס ה 11-בנושא סרטן ,טיפול ומניעה – מזון ,תזונה ופעילות
גופנית” ,כינוס בינלאומי בתמיכתה ובהשתתפותה של האגודה למלחמה בסרטן
התקיים במשך ארבעה ימים במרכז
הקונגרסים והירידים בתל אביב בסוף מאי
 .2013במהלך הכינוס ,התקיימו עשרות
מושבים וסדנאות שונות העוסקות בקשר
המניעתי והטיפולי של מחלות הסרטן ,לבין
תזונה ופעילות גופנית .במושב המליאה
הראשון ,ברכו את הנוכחים יו”ר הכינוס,
פרופ’ פייר זינגר ,מנהל המחלקה לטיפול
נמרץ נשימתי במרכז הרפואי רבין ,ומירי
זיו מנכ”ל האגודה .לאחר מכן ,פרופ’
פיטר בויל מהארגון הבינלאומי לחקר
הסרטן בצרפת (ה ,)IPRI-שהגיע לכינוס
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במימון האגודה ,הרצה על עדכונים
באפידמיולוגיה תזונתית .בהמשך ,הוקדש
אחד המושבים למחלימים מסרטן,
ומירי זיו מנכ”ל האגודה הרצתה בו על
פעילותה הענפה של האגודה למען
מחלימים מסרטן .בנוסף ,התקיימה סדנת
“תזונה ים תיכונית – אומרת לא לסרטן”
בהשתתפות עו”ס שף אילת ברק נחום
המנחה קבוצות בישול בריא למתמודדים
עם מחלת הסרטן באגודה .ביריד הוצב
דוכן הסברה בסיועה של טובה בר ,רכזת
סניף רמת גן המסורה.

המפגש השנתי החמישי
של הארגון הישראלי לחקר
הסרטן ( )ISCRבתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן
התקיים בסוף מאי  2013באוניברסיטת
בן גוריון בבאר שבע ,בהשתתפות מאות
חוקרים ורופאים ,תחת הכותרת “מסלול
הסרטן  – 2013תאי גזע ,סביבת המיקרו,
בקרת גנים וטיפולים חדשניים” (The
2013 Cancer Route – Stem Cells, The
Microenvironment, Gene Regulation
 .)and Novel Therapiesהכינוס חולק

למספר מושבים שעסקו בהיבטים שונים,
כגון מוח עצם וסרטן ,היבטים חדשניים
בטיפול בסרטן ,היבטים מולקולאריים של
מחלת הסרטן ,סביבת המיקרו של הגידול
ועוד.
במפגש הרצו שני מדענים מארה”ב,
מומחים בתחומם :ד”ר הלן בלאו (Helen
 )M. Blauמאוניברסיטת סטנפורד
וד”ר קרלו קרואק ()Carlo M. Croce
מאוניברסיטת אוהיו .בכינוס מונה פרופ’
יונה קיסרי מאוניברסיטת תל אביב
לנשיא הארגון ,אשר החליף את הנשיאה
היוצאת ,פרופ’ ורדה רוטר ממכון ויצמן.
הארגון הישראלי לחקר הסרטן שם לו
למטרה לאגד את חוקרי הסרטן בישראל
במוסדות האקדמיים ,בבתי החולים,
במכונים ממשלתיים ובסקטור הפרטי,
בכדי לקדם שיתופי פעולה בין חוקרי
סרטן בארץ ובחו”ל .פעילות הארגון מרגע
הקמתו זוכה לחסות וליווי מתמשכים של
האגודה למלחמה בסרטן.

הכנס הפתולוגי
הבינלאומי ה 6-ע”ש
ארקדי מ’ ריבלין ()AMR
התקיים בסוף יוני  2013בתל אביב
בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
ובהשתתפותם של כ 150-אנשי מקצוע
מהארץ ומהעולם .בכינוס ,המתקיים
מדי שנה במטרה לקדם ולפתח דיונים
והעשרה אקדמית בין פתולוגים ברחבי
העולם ,הוצגו כ 100-מקרים לדיון ,בעיקר
בנושאי דילמות אתיות ,בעיות אבחנתיות
וסוגיות כירורגיות שנויות במחלוקת בתחומי
הרפואה השונים ,כגון :מערכת העיכול,
גינקולוגיה ,פתולוגיה אנדוקרינית ועוד.
הכינוס אורגן על ידי החברה הישראלית
לפתולוגיה ( ,)ISPהארגון הבינלאומי
לפתולוגיה ע”ש ארקדי מ’ ריבלין ()AMR
והקולג’ הרפואי של ויסקונסין (.)CME

ברכות למירי זיו ,מנכ”ל
האגודה למלחמה בסרטן,
לרגל מינויה לעמוד בראש
הוועדה לנושא התמודדות עם
מחלת סרטן השד של המועצה
הלאומית לבריאות האישה
המינוי הוכרז באמצע יוני  2013בישיבת
המועצה הלאומית לבריאות האישה
על ידי פרופ’ נעמה קונסטנטיני יו”ר
המועצה .הוועדה תפעל כוועדה קבועה
אשר תייעץ בסוגיות הקשורות לתחומים
הנוגעים להתמודדות עם מחלת סרטן
השד הייחודיים לרווחת האישה ותדון
בבקשות הנהלת משרד הבריאות ,חברי
המועצה והמועצות הלאומיות השונות.

מרכז רפואי רמב”ם
24.7.2013
לכבוד
מירי זיו
מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן
מירי זיו היקרה,
תודה!
בשמי ובשם איגוד הפתולוגים בישראל
רצינו למסור המון תודות על תמיכת
האגודה למלחמה בסרטן בכנס הבינלאומי
בפתולוגיה שהתקיים ב30.6.2013--
 2.7.2013בתל אביב.
לכנס הגיעו מעל  20מרצים מהשורה
הראשונה של הפתולוגים בעולם ,מארה”ב,
אירופה ויפן.
בכנס השתתפו כמעט  100פתולוגים
מהארץ (הרוב הגדול של הפתולוגים
בארץ) .בכנס דנו במגוון גידולים ממאירים
במערכות גוף שונות :שד ,המערכת
הגינקולוגית ,ריאות ,מעי ,עור ,מערכת
דרכי השתן ,בלוטת המגן ,עצמות ורקמות
רכות ,ראש צוואר והמטופתולוגיה.
הכנס היה מוצלח בצורה יוצאת מן הכלל,
ולתמיכה שלכם ,של האגודה ושלך ,היה
חלק מכריע בהצלחת הכנס.
כה לחי!
בכבוד רב,
פרופ’ עופר בן יצחק
מנהל המכון לפתולוגיה
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האגודה למלחמה בסרטן

אירועים וכנסים מקצועיים

הכנס הדו-שנתי הרב-מקצועי
של המרכז לחקר הביולוגיה
של הסרטן
התקיים בסוף יוני  2013בצפת בתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן ,בארגונו של
פרופ’ נדיר ארבר ,מנהל המרכז המשולב
לאבחון ומניעת סרטן במרכז הרפואי
תל אביב ע”ש סוראסקי .הכינוס חולק
לכ 15-מושבים ודיונים שעסקו בהיבטים
שונים הקשורים במחקר סרטן ,כגון :ננו-
רפואה ,מניעת סרטן על בסיס ביולוגי של
התא ,עולם הרנ”א ,פרופיל מולקולארי
של גידולים סרטניים ,פתולוגיה ,זיהומים
וסרטן ,ועוד .כמו כן ,התקיימו דיונים
בנושאים שונים ,כגון פריצת דרך בטיפול
בגידולי מוח ,אתגרים עתידיים בהמטו-
אונקולגיית ילדים ,חידושים בהשתלת מוח
עצם ,אימונותרפיה וסרטן ,ועוד.
לכינוס הגיעו שלושה מרצים אורחים
מחו”ל :פרופ’ דייויד סידרנסקי (David
 )Sidranskyמנהל תחום מחקר סרטן
ראש-צוואר במרכז הרפואי ג’ון הופקינס
מרילנד ארה”ב ,פרופ’ דאגלס חאנחאן
( )Douglas Hanahanראש המכון לחקר
הסרטן השוויצרי ( ,)SIECRופרופ’ סישי
אוגאווה ( )Seishi Ogawaחוקר וגנטיקאי
מאוניברסיטת טוקיו .בין המברכים את
באי הכינוס ,היתה מירי זיו מנכ”ל האגודה
למלחמה בסרטן .את דוכן האגודה
למלחמה בסרטן בכנס איישו נורית
גוטמכר ויפה רוזנבאום ,מתנדבות סניף
צפת ושולמית גנון יו”ר הסניף.
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ההוספיס האונקולוגי “בית פרידמן” במרכז הרפואי ע”ש שיבא
בתל השומר ,שהוקם בסיוע האגודה למלחמה בסרטן -
ציין  30שנות פעילות
בתחילת יולי  2013צויינו באירוע חגיגי
 30שנות פעילות ההוספיס האונקולוגי
“בית פרידמן” שהוקם בסיוע האגודה
למלחמה בסרטן למען חולים בשלבי
מחלה מתקדמים .האירוע נפתח בדברי
ברכה של ח”כ משה פייגלין ,מירי זיו
מנכ”ל האגודה ,פרופ’ א .אדונסקי,
מנהל המערך הגריאטרי במרכז הרפואי
שיבא ,וד”ר ש .גולדברג מנהלת הסיעוד
ומתאמת המקצועות הפרא-רפואיים
במרכז הרפואי שיבא .בהמשך ,הרצה
ד”ר אלכס ולר מנהל “הוספיס בית” של    
האגודה למלחמה בסרטן על פעילות
ההוספיס האונקולוגי ,פרופ’ א .שטינברג
מנהל היחידה לאתיקה רפואית במרכז
הרפואי שערי צדק הרצה על “סוגיות

איטיות וחוקיות בסוף החיים” ,ופרופ’ ש.
נוי מנהל בית החולים השיקומי וסמנכ”ל
מחקר ופיתוח במרכז הרפואי שיבא העניק
מבט מסכם על ההוספיס .לאחר סרט
קצר שסיכם  30שנות פעילות מרגשת
וברוכה ,הרצה פרופ’ ר .קרסו מהחוג
לפסיכולוגיה במכללה למנהל והמרכז
הרפואי הלל יפה על הקשר בין גוף לנפש,
ד”ר מ .ברקוביץ וש .בן טל מההוספיס
האונקולוגי הרצו על “סדציה פליאטיבית:
למה ,מתי איך” .לקראת סיום צופית גרנט
היוצרת והשחקנית ,הרצתה על “חשיבות
כבוד האדם בדרכו האחרונה” ויהורם גאון
האמן וחתן פרס ישראל בזמר עברי ,שיתף
את הקהל בנקודת מבטו האישית על
פעילות ההוספיס.

יום העיון השנתי של העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי בישראל
בתחילת יולי  2013התקיים יום העיון
השנתי של העמותה לקידום הסיעוד
האונקולוגי בישראל ב”אווניו” ,מתחם
שדה התעופה .יום העיון חולק ל6-
מושבים ,שעסקו במגוון תחומים שונים
הקשורים בסיעוד אונקולוגי ,כגון :ניהול
טיפול סיעודי החולה ההמטולוגי ,מודל
טיפול תומך בילדים חולי סרטן ,טיפולים
משלימים באונקולוגיה ,אחיות מתאמות
שד ,ניצולי שואה חולי סרטן ,סרטן שד
בצעירות ,שירות פליאטיבי בהשתלות מוח
עצם ועוד .בפתיחת יום העיון חולק פרס
מצויינות מטעם האגודה למלחמה בסרטן
על ידי ליויה כסלו ,יו”ר העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי בישראל והאחות
הראשית של האגודה למלחמה בסרטן,
לאיריס פורת .הפרס הוענק לה כאות

הערכה והוקרה על פיתוח שירות לחולים
אונקולוגיים ,בבית החולים מאייר לילדים
של המרכז הרפואי רמב”ם.

סדנת מטבח חגיגית בניחוח
חרובים ורימונים לשיפור
איכות החיים ,בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן,
במרכז הרפואי לין

מזה מספר שנים ידועה סגולתם של
חרובים ורימונים ביכולתם להקל ולסייע
על מטופלים להתמודד עם תופעות
הלוואי של הטיפול הכימי .במסגרת זו,
תומכת האגודה למלחמה בסרטן זו השנה
השלישית בפרויקט “סדנאות מטבח”,
במסגרתן נרקחים תכשירים להקלה על
אפטות ופצעים בפה ,במטרה לסייע
למטופלים בהתמודדותם עם תופעות
אלו .כאות הוקרה על תמיכתה של
האגודה למלחמה בסרטן בקיום סדנאות
אלו ,הוזמנה מירי זיו מנכ”ל האגודה
על ידי פרופ’ משנה קליני ערן בן אריה
מנהל התוכנית לרפואה משולבת בשירות
האונקולוגי של המרכז הרפואי לין בחיפה
להשתתף בסוף אוקטובר  2013בסדנת
המטבח המסכמת של הפרויקט.

יום עיון בנושא גידולי שד ושחלה בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן בבית החולים ליס ליולדות בתל אביב
בתחילת נובמבר  2013התקיים יום עיון
בנושא גידולי שד ושחלה בבית החולים
ליס ליולדות ביוזמתן של אופירה גורי
מיילדת וטלי חודק מיילדת ואחות
אחראית חדר לידה בבית החולים .יום
העיון נפתח בברכתן של מירי זיו מנכ”ל
האגודה ודבורה גורן מנהלת הסיעוד של
בית החולים .לאחר מכן התקיימו הרצאות
בנושאי סרטן השחלות ,הקשר בין מוצא
עדתי גנטיקה וסרטן ,קבלת החלטות בזמן
נשאות גנטית ,סרטן שד בהריון ,שימור
פוריות ,התמודדות רגשית ומשפחתית
בקרב חולות סרטן שחלה ועל מרפאת
נשים נשאיות למוטציות גנטיות .לקראת
סיום הרצו ליויה כסלו אחות הראשית
באגודה למלחמה בסרטן ורויטל מוהליבר-
כהן רכזת ארגון “יד להחלמה” באגודה
למלחמה בסרטן ,בליווי מיכל קולט-ארבל
ועדי מרכוס המתנדבות בארגון.

9.10.2013
מירי יקירה,
תודה גדולה על המידע וההכוונה בתכנון
יום העיון שלנו .למדתי את הנושא במהירות
ועל קצת המזלג (ולמרות זו אני מרגישה כי
עוד רבה היריעה) .עזרתך ,הקישור לאנשים
הנכונים והכל  -בזמן תגובה מהיר שאין
כמוהו – היו לי לעזר רב!!! אני חושבת
שיצאה תכנית מעניינת ,מסקרנת ומקיפה.
תודה על הכל!!!
אופירה גורי

כנס העשור של החברה הישראלית לרפואה משלימה
בשיתוף ההסתדרות הרפואית בישראל
התקיים באמצע נובמבר  2013במלון
ליאונרדו סיטי טאואר ברמת גן .בכינוס
דנו בהיבטים השונים בהם נעשה שימוש
ברפואה משלימה ואינטגרטיבית ,כגון
סיעוד החולה ,הפרעות קשב וריכוז
בילדים ,תוספי תזונה וצמחי מרפא ,בעיות
במערכת העיכול ,התמודדות עם כאב
ועוד .בנוסף ,התקיימו מספר מושבים
והרצאות שיוחדו לנושא התמודדות עם
מחלת הסרטן ,כגון :תבלינים ,צמחי מרפא
ותוספי תזונה בטיפול בחולי סרטן ,רפואה
משלימה לשיפור איכות חיים ודיכאון
בחולי סרטן ,וכן סדנת מטבח לחולי
סרטן המופעלת בסיוע האגודה ,בהנחיית

פרופ’ משנה קליני ערן בן אריה מנהל
התוכנית לרפואה משולבת בשירות
האונקולוגי של המרכז הרפואי לין בחיפה
(עוד על סדנאות אלו בידיעה למעלה).
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כנסים וימי עיון של החברה הישראלית למחלות שד בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
יום עיון בנושא סוגיות הקשורות לסריקה
ואבחון מוקדם – התקיים בתחילת יולי
 2013בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים .יום העיון נפתח בדברי
ברכה של ד”ר תניר אלוייס יו”ר החברה
הישראלית למחלות שד ומנהלת המרכז
לבריאות השד במרכז הרפואי קפלן
ומירי זיו מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן.
לאחר-מכן ,הוצגו נתונים אפידמיולוגיים
עדכניים של המחלה ,וניתנו הרצאות
בנושא ,כגון אבחון יתר של סרטן השד,
חינוך לאבחון מוקדם ומניעת סרטן
באוכלוסיות שונות ,ועל הממוגרפיה
כמשל לבדיקות סקר ואופן קבלת
החלטות .לסיום ניתנו עדכונים בתחום,
מכינוסים שונים בעולם  .

מפגש החורף של החברה הישראלית
למחלות שד בנושא “רפואה
אינטגרטיבית בטיפול בסרטן השד” -
התקיים בתחילת נובמבר  2013בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים
בהנחיית ד”ר דפנה ברסוק .לאחר פתיחה
וברכתה של מירי זיו מנכ”ל האגודה ,ניתנו
הרצאות מעשירות בנושא ,כגון :רפואה
אינטגרטיבית ודיקור סיני בסרטן שד,
תזונה וסרטן שד ,היבטים פיזיולוגיים של
תרפיה במוזיקה בסרטן השד ועוד .בסיום
ניתנה סקירה מכנס  ECCעל ידי ד”ר אירנה
ז’בליוק ,הוצג מקרה טיפולי והתקיים דיון
בהנחיית ד”ר יהודית זנדבנק.

הכינוס השנתי של החברה הישראלית
למחלות שד – התקיים באמצע פברואר
 2014במלון דן קיסריה ,במקביל לכינוס
הדו שנתי של החברה הישראלית
לכירורגיה אונקולוגית (בידיעה נפרדת).
הכנס נפתח בדברי ברכה של מירי זיו
מנכ”ל האגודה וד”ר תניר אלוייס
יו”ר החברה (ראה לעיל) וחולק לשני
מושבים שעסקו בגישות חדשות וניסויים
קליניים אצל חולות סרטן שד ,סיכונים
בהדמיית שד ,שחזור השד ,טיפול חדשני
בלימפאדמה ,אתגרים באונקו-פלסטיקה
של השד ועוד .בכינוס השתתפו מרצים
מובילים בתחום מחו”ל ,בהם ד”ר ג’וזף ה.
דיין ( )Joseph H. Dayanמהמרכז הרפואי
בת’ ישראל בניו-יורק ארה”ב שהגיע לכנס
במימון האגודה למלחמה בסרטן.

הכינוס הדו-שנתי של החברה הישראלית לכירורגיה אונקולוגית

מפגשי החוג האורו-אונקולוגי

קוריאה ,שהגיע במימון האגודה למלחמה
בסרטן .בכינוס הוקם דוכן מרשים שאויש
על ידי מתנדבות סניפי חדרה וזיכרון יעקב
באגודה :רבקה קרן יו”ר סניף חדרה
ואורה אריכא מתנדבת הסניף ,שרה
סמסונוב יו”ר סניף זיכרון יעקב ויוכבד
גינדין מתנדבת הסניף.

באמצע יוני  2013התקיים בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן ,מפגש
מדעי של החוג ,שעסק בנושא “שוליים
ניתוחיים חיוביים בניתוחים אורו-
אונקולוגיים – משמעויות קליניות
וטיפוליות” .במפגש עסקו בהיבטים שונים
של נושא זה ,כגון שוליים חיוביים בניתוחי
כריתת כליה חלקית ,כריתת כיס השתן,
וכריתת ערמונית .בסיום המפגש הוצג
מקרה לדיון – האם ומתי יש לתת טיפול
בקרינה לחולים לאחר כריתת ערמונית
נרחבת .המפגש התקיים באדיבות חב’
לילי וסאנופי.

התקיים באמצע פברואר  2014במלון
דן קיסריה בתמיכת האגודה למלחמה
בסרטן .הכינוס נפתח בדברי ברכה של
מירי זיו מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן,
פרופ’ מרדכי גוטמן יו”ר איגוד הכירורגים
בישראל וד”ר אבירם ניסן ,מזכיר החברה
הישראלית לכירורגיה אונקולוגית .בהמשך
התקיימו חמישה מושבים שעסקו
בכירורגיה של גידולים סרטניים במערכת
העיכול ,מלנומה וסרטן רקמות רכות,
קבלת החלטות בכירורגיה אונקולוגית,
דיונים מקצועיים והצגת עבודות מחקר
שונות .ביום השני של הכינוס התקיים דיון
בנושא רפואה מותאמת אישית וחידושים
טכנולוגיים .בכינוס נטלו חלק מומחים
מובילים מאירופה וארה”ב ,בהם פרופ’
קוואנג יאנג ( )Han-Kwang Yangמבית
החולים האוניברסיטאי בסיאול ,דרום
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ימי העיון של החברה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
יום סדנאות בנושא “גישות ומיומנויות
ייחודיות לטיפול בחולי סרטן ובני
משפחותיהם” התקיים בסוף מאי 2013
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .בפתיחת היום ,ברכה את
המשתתפים עו”ס אורית שפירא מנהלת
מח’ השיקום והרווחה באגודה והעניקה
לראשונה את פרסי האגודה לפרויקטים
מצטיינים בתחום הפסיכואונקולוגיה:
לד”ר ליאת גרנק כאות הערכה והוקרה
על מחקרה בנושא השלכות אבלם של
רופאים אונקולוגים על רווחתם הנפשית,
במחלקה
הפסיכואונקולוגי
ולצוות
להמטו-אונקולוגיה ילדים במרכז הרפואי
רמב”ם כאות הערכה והוקרה לפיתוח
והפעלת פרויקט קבוצות טיפוליות במהלך
סופי שבוע במחלקה להמטו-אונקולוגית
ילדים במרכז הרפואי רמב”ם .לאחר מכן,
התקיימו שש סדנאות לבחירת הקהל:
טיפול באמצעות כלים השלכתיים,
ביבליותרפיה ,שיטת אימאגו ,טיפול
מבוסס נרטיב ותרפיה בפגישה אחת .יום

העיון התקיים באדיבות קרן לאה ואליהו
ארבל.
יום עיון נוסף לזכרה של פרופ’
אורה גילבר ז”ל ,מי שהיתה מנהלת
ביה”ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת
חיפה ,מומחית מובילה בתחום הפסיכו-
אונקולוגיה ויו”ר ועדת המחקר לנושאים
פסיכוסוציאליים באגודה למלחמה
בסרטן ,התקיים בסוף ינואר  ,2014בבית
מטי – מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .יום העיון ,שעסק בנושא
“טיפול ממוקד משמעות” התקיים
באדיבות קרן אכפת לי מיסודה של הגב’
אופירה נבון .המפגש נפתח בדברי ברכה
של מירי זיו מנכ”ל האגודה למלחמה
בסרטן ובדברים לזכרה של פרופ’ גילבר
ז”ל מפי בעלה ,גדי גילבר .לאחר מכן,
פרופ’ ביל ברייטברט מנהל השירות
הפסיכיאטרי במרכז הרפואי ממוריאל
סלואן-קיטרינג לסרטן בניו-יורק ,ארה”ב,
העניק סקירה כללית בנושא טיפול
ממוקד משמעות בחולי סרטן והתקיימה
סדנת עבודה בנושא זה.

במסגרת תמיכתה של האגודה
למלחמה בסרטן בפעילותו של
האיגוד ,הופק השנה מידעון
אשר יופץ מדי מספר חודשים
באינטרנט לכלל חברי האיגוד.

פסיכו-אונקולוגיה
עלון האגודה הישראלית
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האגודה מברכת את ד”ר פרנסין רובינסון ( )Phdלרגל זכייתה במגן
שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת תשע”ד 2013
פרנסין החלה את התנדבותה באגודה
למלחמה בסרטן בשנת  1996במסגרת
ארגון “יד להחלמה” במטרה לסייע
לנשים שאובחנו כחולות בסרטן השד
בהתמודדותן עם המחלה ,לאחר שהיא
עצמה חלתה .באחד מביקוריה בארה”ב
נחשפה פרנסין לפרויקט “להיראות טוב -
להרגיש טוב יותר” והחליטה ליזום
ולהוביל פרויקט מעין זה בישראל .היא
החלה בגיוס קוסמטיקאיות שהסכימו
להתנדב פעם בשבוע ,כדי להעניק
טיפולים קוסמטיים אישיים למטופלות
בעת קבלת הטיפול הכימי בבית החולים
או בקהילה ,ובמקביל החלה בגיוס חב’
קוסמטיקה ,והצליחה להוביל יישום של
מודל זה גם בישראל במסגרת האגודה
למלחמה בסרטן .הפרויקט ,תחת ניהולה,
פועל כיום ב 40-בתי חולים ,סניפי
האגודה ומרכזים קהילתיים ,וכ5,000-
חולים נהנים במסגרתו מטיפול קוסמטי
מדי שנה .ביוזמתה של פרנסין התרחב
הפרויקט לתחומים נוספים ,כגון איפור,
טיפוח השיער ,שימוש והדרכה בחבישת
פיאות ,טיפול קוסמטי במתבגרים ובגברים
צילום :ליאור דסקל
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וגם באימהות לילדים חולים .פרנסין
מובילה ומנהלת את הפרויקט בהתנדבות
מלאה ,כשהיא חדורת מוטיבציה ,רצון
טוב ,מעוף ויצירתיות ,הסוחפת אחריה
חברות קוסמטיקה וקוסמטיקאיות נוספות
להתגייס למען הפרויקט הייחודי והמרגש.
מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים
הוענק לפרנסין כאות הוקרה על נחישותה
הבלתי מתפשרת ופעילותה המבורכת
למען אלפי חולי סרטן בתקופת הטיפולים
הקשה – גברים ,נשים ,ילדים ומבוגרים
– שהתרומה לגוף תורמת גם לנפשם.
אות ההצטיינות הוענק לה בטקס חגיגי
ומרגש במיוחד שהתקיים במשכן הכנסת
בתחילת ינואר  2014במעמד יעל גרמן
שרת הבריאות ,עו”ד יורם סגי זקס יו”ר
המועצה הלאומית להתנדבות ,פרופ’
עליזה שנהר יו”ר הועדה המייעצת ,ודב
פסט סמנכ”ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש
במשרד הבריאות .בנוסף ,נכחו בטקס
עו”ס אורית שפירא מנהלת מח’ שיקום
ורווחה ,עדנה פלג-אולבסקי דוברת
האגודה ומנהלת מח’ הסברה והדרכה,
סילבי אלשווילי רכזת פרויקט “להיראות

טוב-להרגיש טוב יותר” באגודה ,בני
משפחתה של פרנסין ,חברים וקרובים.
האגודה למלחמה בסרטן מברכת את
פרנסין היקרה לרגל זכייתה ומאחלת
לה בריאות איתנה והמשך פעילות
מבורכת באגודה למלחמה בסרטן.

אירועים וכינוסים בחו”ל
נילי קידר ,מידענית מרכז
המידע ,השתתפה בסיור
לימודי במרכזי מידע
מתקדמים בנושא סרטן
בגרמניה ובאנגליה
באפריל  2013השתתפה נילי קידר
מידענית מרכז המידע בסיור לימודי
בחמישה מרכזי מידע בנושא סרטן
בגרמניה ובאנגליה .הנסיעה התאפשרה
הודות למלגה מיוחדת המוענקת על ידי
מרכז המידע ( )KIDשל המרכז הגרמני
לחקר הסרטן ( )DKFZבמטרה להעשיר
את הידע של מרכזי המידע השונים בנושא
סרטן (מידע נוסף על הביקור בפרק
“הסברה והדרכה”).

נציגות לאגודה למלחמה
בסרטן בכינוס הרשמי של
“השבוע האירופי
למאבק בסרטן”
בסוף מאי  2013ייצגה מאיה פלדבלום
רכזת הפרסום ועוזרת הדוברת ,את
האגודה למלחמה בסרטן בכינוס הרשמי
לרגל “השבוע האירופי למאבק בסרטן”
שהתקיים במשך יומיים בדבלין ,אירלנד.
לכינוס ,בו נכח שר הבריאות האירי ,כמו
גם מומחים מובילים נוספים רבים בתחום,
היו שותפים איגוד הארגונים האירופים
נגד סרטן ( ,)ECLארגון הבריאות העולמי
( )WHOוהשותפות האירופית למאבק נגד
הסרטן ( .)EPAACהיום הראשון הוקדש
לאורח חיים בריא ומניעת סרטן :השמנת
יתר ,תזונה ,אלכוהול והקשר למחלת
הסרטן .היום השני הוקדש לנושא מניעת
עישון ובקרת סרטן במדינות אירופה.

עו”ס אורית שפירא ,מנהלת מח’ שיקום ורווחה ייצגה את
האגודה למלחמה בסרטן במפגש בנושא מטופלים המתמודדים
עם סרטן שד בשלב מתקדם בבלגיה
המפגש “נשים בלתי נראות? בחינת
השפעת סרטן שד מתקדם על
הנשים והחברה” התקיים באמצע
יוני  2013ביוזמת חטיבת האונקולוגיה
של חב’ נוברטיס האירופאית בבריסל,
בהשתתפות נציגי ארגוני חולים וצוותים
רב תחומיים באירופה .במפגש ניתנה

סקירה קלינית וסוגי הטיפולים בסרטן
שד מתקדם ,הוקרנו עדויות אישיות
של מטופלות ,מחקרים שונים בתחום,
דיונים שעסקו בשיפור ההבנה והמודעות
למחלה ,כמו גם קמפיינים ושיתוף הדדי
של נציגי הארגונים השונים לטובת קידום
הנושא.

הכינוס הבינלאומי המשותף ישראל-ארה”ב בנושא הדמיית שד
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן
התקיים בתחילת אוקטובר  2013במרכז
הרפואי ע”ש שיבא תל השומר ביוזמתן
של ד”ר מירי סקלייר-לוי וד”ר ריי’צל ברם
מנהלת היחידה להדמיית שד במרכז
הרפואי ג’ורג’ וושינגטון ארה”ב ,ובסיוע
האגודה למלחמה בסרטן .הכינוס נפתח
בדברי ברכה של מירי זיו מנכ”ל    האגודה
למלחמה בסרטן וניתנו מגוון הרצאות

מעשירות בתחום ,כגון רכישת טכניקות
חדשניות בהדמיית שד באמצעות ,MRI
השלכות מעשיות של הדמיית שד על ידי
 ,MRIהדמיית שד מולקולארית ,שימוש
באולטרה סאונד כבדיקת סרטן לגילוי
מוקדם ,ממוגרפיה דיגיטלית ,חידושים
בהדמיית שד ועוד .בנוסף ,הוצגו מקרים
שונים לדיון בהשתפות המרצים.

משה בר חיים ,חשב האגודה למלחמה בסרטן ,השתתף
בכינוס בינלאומי לגיוס כספים ()IFC
הכינוס הבינלאומי התקיים באמצע
אוקטובר  2013בהולנד על ידי ארגון
צדקה בינלאומי מוביל (הThe Resource-
 .)Allianceהכינוס מתקיים בקביעות אחת
לשנה וכ 1,000-נציגי עמותות שונות

מכ 60-מדינות ברחבי העולם נוטלים בו
חלק .הכינוס נוסד במטרה לסייע לארגונים
ללא כוונת רווח ברחבי העולם לשפר את
בסיסם הכלכלי באמצעות בניית מיומנויות,
ידע וקידום מצוינות בחברה האזרחית.
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עו”ס אריאלה ליטביץ-שרמן
ייצגה את האגודה למלחמה
בסרטן בסמינר בנושא שיתופי
פעולה וקידום זכויות חולות
סרטן גינקולוגי באירופה
( )ESGOבבריטניה
הסמינר התקיים באמצע אוקטובר
 2013והורכב מחמישה מושבים שעסקו
בנושאים שונים ,בהם אתגרים בטיפול
בחולות סרטן גינקולוגי ,שינויים ואפשרויות
במדיניות בריאותית ,חידושים בטיפול
בחולות בסרטן גינקולוגי ,טיפולים
מכווני מטרה ורפואה מותאמת אישית,
מחקרים קליניים ,שמירה על זכויות
החולה ,התמודדות עם תופעות לוואי
ושמירה על איכות החיים ,שולחן עגול בו
הוזמנו הנוכחים לשתף בקצרה מניסיונם
ועבודתם בשטח ,דיון בנושא שמירה על
קולן של המטופלות ועוד  .

מפגש פסגה של מנהיגים בתחום המאבק בסרטן
התקיים בקייפטאון ,דרום אפריקה

התקיים באמצע נובמבר  2013במטרה
להמשיך ולקדם מדיניות לאומית ביחס
למניעת ובקרת סרטן בפרט ,וNCD’s-
בכלל .במפגש שהתקיים בחסות ארגון
הסרטן הבינלאומי (ה )UICC-וארגוני
בריאות ובקרת סרטן מובילים ,כגון מוסד
הסרטן הלאומי האמריקאי (ה,(NCI-
רשות מחקר הסרטן של ארגון הבריאות
העולמי (ה ,)IARC-ארגון הבריאות
העולמי (ה )WHO-ועוד .במפגש ,אליו
הוזמנה מירי זיו ,מנכ”ל האגודה למלחמה
בסרטן ,התקיימו סדנאות עבודה,

הרצאות ודיונים בתחומים הרלבנטיים,
כגון שולחן עגול בנושא טיפולים במחלת
הסרטן ,מידע על מחלות הסרטן ,נשים
וסרטן ,סרטן בילדים ,קידום זכויות חולים
ומחלימים ,דיון בנושא מדיניות גלובלית
בנושא סרטן ,שולחן עגול בהנחיית
ניקולה רוקסון חברת פרלמנט ושרת
הבריאות האוסטרלי לשעבר ועוד.

כינוס השותפות האירופית נגד סרטן ()EPAAC - European Partnership for Action Against Cancer
ומפגש איגוד ארגוני הסרטן האירופיים ()ECL - Association of European Cancer Leagues
התקיימו בסוף נובמבר  2013בלובליאנה
בהשתתפות עשרות חוקרים ,רופאים,
קובעי מדיניות וראשי האגודות האירופאיות
למאבק בסרטן .את האגודה למלחמה
בסרטן ייצגה דוברת ומנהלת מח’ הסברה
והדרכה עדנה פלג-אולבסקי.
בכינוס השותפות האירופית נגד סרטן,
הוצגו עבודות שונות והועלו נושאים
מרכזיים בתחום המאבק בסרטן ,כגון
מודעות ציבורית ,אבחון מוקדם ובדיקות
סריקה ,תאום המחקר בסרטן ,איסוף מידע
ורישום נתונים .אחד הנושאים עליו דנו
בכינוס היה בניית תכניות לאומיות לאבחון
מוקדם ולבדיקות סקר אחידות במדינות
אירופה .כמו כן ,הוצגה תכנית פעולה
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בשלושה מישורים :פוליטי ,לאומי וחברתי,
ודובר על הקוד האירופי נגד סרטן .נושא
נוסף שנידון בהרחבה בכנס על ידי מדינות
שונות ,היה אי השוויון בנגישות לבדיקות
סקר ,לשירותים רפואיים ולטיפול.
יומו הראשון של מפגש איגוד ארגוני הסרטן
האירופיים ,הוקדש להרצאות מעמיקות
בנושאים שונים הקשורים למחלות
הסרטן ,כגון חיסונים למניעת מחלות
סרטן ,נושאים אתיים ומדיניות ציבורית,
ומגמות חדשות בתחום בדיקות גנטיות.
כמו כן ,ניתנו עדכונים ממדינות שונות כגון
רומניה ,טורקיה וקפריסין .במהלך המפגש
התקיימו בחירות לנשיאות האיגוד.
יומו השני של המפגש הוקדש לעבודה

בקבוצות בנושאי קבוצות תמיכה לחולים,
בהן נדונו נושאים מעשיים ,כגון תעסוקה
וחזרה לעבודה ,בעיות בהן נתקלים חולים
מול חברות הביטוח ועוד .בהזדמנות זו
הציגה עדנה את סדנאות “מחלימים
לחיים בריאים®” של האגודה למלחמה
בסרטן שזכו להתעניינות רבה.

הכינוס העולמי ה 4-של המרכזים לטיפול במחלות שד
(ה :)IBDC-מודל לשיפור הטיפול בחולה
התקיים בתחילת פברואר  2014בפריז
צרפת ,זו השנה הרביעית ,בהשתתפות
עשרות מומחים מובילים בתחום בריאות
השד ממדינות שונות ,כולל ישראל,
ביניהם אונקולוגים ,רדיולוגים ,פתולוגים
ועוד .הכינוס התקיים במשך יומיים,
כאשר היום הראשון הוקדש לסדנאות
עבודה וביום השני התקיימו  12מושבים.
ליויה כסלו האחות הראשית באגודה
למלחמה בסרטן נטלה חלק בסדנא
הראשונה לאחיות ולצוות טיפול מקל,
בנושא הכשרת אחיות שד בהשתתפות
של כעשרים אחיות והציגה את תכנית
הלימודים של אחיות מתאמות בריאות
השד בארץ ואת ופעילויותיה הייחודיות
של קבוצה זו ,הנתמכת מאז הקמתה
על ידי האגודה למלחמה בסרטן .בסדנא
נכללו נושאים מגוונים דוגמת :תכניות
לימודים ,היבטים פסיכוסוציאליים של
נשים שחלו בסרטן שד ,בריאות מינית,
המתת חסד ועוד .בנוסף ,התקיימו שתי
סדנאות עבודה בנושא הדמיית אולטרה

סאונד מתקדמת .ביום השני של הכינוס
התקיימו דיונים ומושבים בתחום סרטן
השד ,כגון שיתוף פעולה גלובלי בטיפול
בסרטן השד ,שיתופי פעולה בין הצוות
רב תחומי ,חידושים בטכנולוגיות הדמיית
שד ,סריקה ואבחון מוקדם ,איכות הטיפול
במרכזי שד ,רדיולוגיה ופתולוגיה ,סרטן
שד מתקדם ,ניסיון מעשי בטיפול בסרטן
שד ובמחלימות מסרטן שד במדינות
שונות .לכינוס שותפים ארגון הסרטן
הבינלאומי (ה ,)UICC-החברה האירופית
לאונקולוגיה קלינית (ה ,)ESMO-החברה
הבינלאומית למחלות שד (ה,)SIS-
והפדרציה הלטינו-אמריקאית למחלות
שד (ה.)FLAM-
בכנס נטלו חלק מומחים מישראל בהם
פרופ’ ראובן אורדע לשעבר יו”ר החברה
הישראלית למחלות שד ,וממארגני הכנס,
פרופ’ עינת אבן ספיר מנהלת המכון
לרפואה גרעינית במרכז הרפואי תל אביב,
וד”ר מירי סקלייר מהיחידה לדימות השד
במרכז הרפואי תל השומר.

הכינוס ה 9-בנושא סרטן שד
באירופה ()EBCC
התקיים השנה באמצע מרץ  2014בגלזגו,
סקוטלנד בהשתתפות כל בעלי המקצוע
העוסקים בתחום סרטן השד .הכינוס
מתקיים מדי שנה במטרה לפתח דיונים
משותפים בנושאים הרלבנטיים במסגרת
סדנאות עבודה וסימפוזיונים קליניים ,כגון
פתולוגיה ,כירורגיה אונקולוגית ,סרטן
שד מתקדם ,חידושים בהדמיית שד,
אימונולוגיה בסרטן שד ועוד .בכינוס נטלו
חלק מירי זיו ,מנכ”ל האגודה למלחמה
בסרטן המייצגת בישראל את “אירופה
דונה” והיתה ממקימיה לפני  20שנה,
ד”ר אילנה קדמון האחות המתאמת
הראשונה שמומנה על ידי האגודה
למלחמה בסרטן וכיום מנהלת את
השירות אחות מתאמת שד במרכז
הרפואי הדסה עין כרם ומירה פקר מנהלת
החטיבה הכירורגית בסיעוד ומרכזת שירות
אחות מתאמת שד במרכז הרפואי הדסה
הר הצופים .אילנה ומירה הציגו בכינוס
את עבודתן בנושא יעילותן של האחיות
מתאמות הטיפול בסרטן השד.

האגודה למלחמה בסרטן מברכת את פרופ’ אדוארדו קזאפ
( ,)Prof. Eduardo L. Cazapהנשיא היוצא של ארגון הסרטן
הבינלאומי (ה ,)UICC-שזכה בפרס היוקרתי של האיגוד
האמריקאי לאונקולוגיה קלינית ( )ASCOהמציין הישגים יוצאי
דופן בתחום האונקולוגיה ()Distinguished Achievement Award
הפרס ניתן לו על ידי הנשיאה היוצאת של
האיגוד (,)Immediate Past President
ד”ר סנדרה סווין (.)Dr. Sandra M. Swain
לטקס היוקרתי ,שנערך למוזמנים בלבד,
הוזמנה על ידו להשתתף ,מירי זיו מנכ”ל
האגודה ,שפעלה כחברת הועד המנהל
של ארגון הסרטן הבינלאומי (ה)UICC-
בהנהגתו.
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האגודה למלחמה בסרטן מברכת את פרופ' בלה קאופמן ,סגנית נשיא המערך האונקולוגי,
מנהלת המכון לאונקולוגיה של השד במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר
ויועצת האגודה לנושא סרטן שד:

לרגל קבלת פרס על פעילות
הומניטארית מטעם האיגוד האמריקאי
לאונקולוגיה קלינית ( )ASCOשהוענק
לה ביוני  2013במסגרת הכינוס השנתי
של הארגון שהתקיים בשיקגו ארה"ב -
זו פעם ראשונה ,שזוכה פרס זה אינו
אמריקאי .הפרס ההומניטארי של האיגוד
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האמריקאי לאונקולוגיה קלינית ()ASCO
מציין בהערכה אונקולוג הפועל מעבר
לפעילותו היומיומית במסגרת השירות
הניתן על ידו ,ומעניק שירות מסור לחולים
במצוקה כלכלית ומחסור במשאבים.
פרופ' קאופמן נמצאה ראויה לפרס על
השירות שהיא מעניקה לקבוצת חולים
פגיעה במיוחד ,בנוסף לתפקידה כמנהלת
היחידה למחלות שד במרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,והעיסוק האינטנסיבי שלה
במחקר ,עוסקת פרופ' קאופמן בפעילות
התנדבותית ,כגון בוועדת המחקר של
האגודה למלחמה בסרטן ,במתן הרצאות
לחולים ובהדרכת רופאים אונקולוגים
צעירים .לדבריה ,פעילותה ההתנדבותית
מוסיפה תחושת שליחות לרוטינה של
העשייה .במחקר היא מתמקדת במוטציית

 BRCA1/2והקשר שלהן למחלות סרטן
שונות ,ובנוסף ,היא פעילה מאד בבדיקת
יעילותן של תרופות חדשות לטיפול
בסרטן השד .בפעילותה ההתנדבותית,
פועלת פרופ' קאופמן למען זכויות חולים,
בהם אוכלוסיות חלשות ,כגון חולים תושבי
הרשות הפלסטינית ופליטים מאפריקה,
וכן חברה בוועדת המחקר של האגודה
למלחמה בסרטן .לסיכום ,פרופ' קאופמן
מייצגת מקצוענות כרופאה ,כחוקרת,
מחנכת ומעל לכל אדם המושיט יד לחולים
במצוקה.
לרגל בחירתה כנציגתה הרשמית
של מדינת ישראל באיגוד האירופאי
הESMO-
רפואית,
לאונקולוגיה
()ESMO National Represetative
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פתיחת המבצע
מבצע “הקש בדלת” ה 53-של האגודה למלחמה בסרטן התקיים השנה ב 14-לאוקטובר 2013
מבצע ההתרמה השנתי אותו מלווים
עשרות מתנדבי האגודה המסורים
ברחבי הארץ ,מהווה מקור מימון חשוב
לפעילויותיה הרבות של האגודה .על
פי נתוני רישום הסרטן הלאומי במשרד
הבריאות ,חיים כיום בישראל למעלה
מ 200-אלף חולי סרטן ומחלימים,

ומדי שנה מאובחנים כ 28-אלף חולים
חדשים .במבצע השתתפו השנה עשרות
אלפי ילדים ,תלמידי בתי הספר ,חניכי
תנועות הנוער ומתנדבי האגודה ,בהם
עולים חדשים ,מתנדבים מהמגזר הערבי
והבדואי ומחלימים מסרטן ,בשאיפה
לפקוד כל בית בישראל ,כולל שגרירויות
ברחבי העולם.

מסיבת עיתונאים לפתיחת מבצע “הקש בדלת”
האגודה למלחמה בסרטן קיימה מסיבת
עיתונאים ,במהלכה הכריזה רשמית על
פתיחת מבצע ההתרמה השנתי .במסיבת
העיתונאים הוצגו נתונים עדכניים בנוגע
למגמות במחלות הסרטן בישראל בכלל,
ובסרטן השד בפרט ,פורסמו נתוני
התוכנית הלאומית לאבחון מוקדם של
סרטן השד ,מחקרים חדשים בתחום

המאבק בסרטן ,וכן סקר חדש שביצעה
האגודה בקרב נשים אשר בחן את
מודעותן לנושא סרטן שד ,אורח חיים
בריא ואבחון מוקדם (מידע נוסף בפרק
הסברה והדרכה”).
במסיבת העיתונאים השתתפו פרופ’
אליעזר רובינזון יו”ר האגודה ,צבי נטע
יו”ר קבוצת “מכשירי תנועה” ויו”ר מבצע

“הקש בדלת”  ,2013-2014ד”ר ליטל
קינן-בוקר מנהלת הרישום הלאומי לסרטן
וסגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת
מחלות במשרד הבריאות ,ד”ר עידו וולף
מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
תל אביב ע”ש סוראסקי ,ופרופ’ סיגל
סדצקי ,מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה
במכון גרטנר של המרכז הרפואי ע”ש
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שיבא תל השומר .את מסיבת העיתונאים
הנחתה מירי זיו ,מנכ”ל האגודה.
ד”ר ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת
המרכז הלאומי לבקרת מחלות של
משרד הבריאות הציגה נתונים ביחס
למחלות סרטן השד וסרטן הלבלב:
סרטן השד 79% :מהחולות בסרטן השד
הינן מעל גיל  .50שיעורי ההיארעות
המתוקננים לגיל של סרטן שד חודרני
יציבים הן ביהודיות והן בערביות.
שיעורי התמותה בעשור האחרון
נמצאים במגמת ירידה ,הן ביהודיות והן
בערביות .בהשוואה לשיעורים המדווחים
ממדינות ה OECD-לשנת  2009ניתן
לראות כי מבחינת ההיארעות ,ישראל
ממוקמת במקום הרביעי מבין המדינות
בעלות השיעורים הגבוהים (אחרי בלגיה,
צרפת והולנד) .מבחינת שיעורי תמותה
מהמחלה ,ישראל ממוקמת במקום
החמישי (אחרי דנמרק ,בלגיה ,אירלנד
והונגריה).
סרטן הלבלב :מחלת סרטן הלבלב
אמנם אינה נחשבת כשכיחה בישראל
מבחינת ההיארעות( ,שכיחה יותר בגברים
בהשוואה לנשים) ,אך היא מחלת
הסרטן הרביעית בשכיחותה הגורמת
לתמותה בישראל בכלל ,ושלישית
בשכיחותה הגורמת לתמותה בקרב
גברים .שיעור היארעות המחלה יציב
בישראל והיא שכיחה בעיקר בגיל מבוגר,
אך מספר החולים בה עולה בהתמדה,
בשל גידול האוכלוסייה והזדקנותה .על
פי נתוני הסוכנות הבינלאומית לחקר
הסרטן ( )IARCלשנת  2008נמצא כי
שיעור ההיארעות בישראל גבוה ונמצא
במקום הרביעי בעולם ,בגברים ונשים.
בהתאמה ,גם שיעור התמותה הוא בין
הגבוהים בעולם ,בגברים (מקום שני,
אחרי אורוגוואי) ובנשים (מקום רביעי).
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צבי נטע ,יו”ר ‘קבוצת מכשירי
תנועה’ ,פילנתרופ אשר התמודד
בעצמו עם מחלת הסרטן והחלים -
יו”ר מבצע “הקש בדלת” לשנת
 .2013-2014צבי נטע הכריז
במסיבת העיתונאים על פתיחת
מבצע ההתרמה השנתי ה53-
של האגודה ושיתף את הנוכחים
בסיפורו האישי“ :כילד בכיתה ג’
בשנות ה ,60-גויסתי למבצע “הקש
בדלת” על ידי שתי נשים יקרות,
חברותיה של אימי ,שהיו ממייסדות
האגודה למלחמה בסרטן ,מטי
רקנאטי ז”ל וסוזי אבן ז”ל ,ולאורך
השנים המשכתי להיות פעיל במבצע
ההתרמה השנתי גם בהיותי בתנועת
הצופים ובתיכון .באותם ימים ,כילד,
שגדל קרוב לחוף הים ,חשבתי שמחלת
הסרטן היא חיה קטנה ,שחודרת לגוף
וניתנת למיגור .לימים ,חוויתי טרגדיות
במשפחה הקרובה ,וגם באופן אישי,
שלוו בסבל ובהתמודדות לא קלה עם
מחלת הסרטן ,ולצערי הבנתי יותר
את משמעותה של מחלת הסרטן.
אבי ייסד בשנות ה 70-קרן צדקה,
שמטרתה לתרום כספים לרפואה,
לטיפול בחולים ולמחקר רפואי ,ומאז
ועד היום ,לאור העובדה שמחלת
הסרטן היא גורם המוות מספר 1
במדינה ,אני ממשיך את דרכו של אבי.
רוב האנשים חיים בתחושה של “לי זה
לא יקרה” ,אבל ניתן לעשות הרבה
בתחום המניעה ,האבחון המוקדם,
דרכי הטיפול והשיקום .האגודה
למלחמה בסרטן שוקדת על קידום
פעילויות אלה ,שבכוחן להציל חיים,
ולכן ,אני ממליץ לכולכם ,להירתם
ולתרום למען מבצע “הקש בדלת”.

פרופ’ אליעזר רובינזון יו”ר האגודה למלחמה בסרטן ,דיווח
במסיבת העיתונאים על ממצאי סקר חדש שביצע יחד עם
חוקרים נוספים מהמרכז הרפואי רמב”ם ,בנושא התמודדותם
של המחלימים מסרטן:
מספר החולים בסרטן המחלימים
ממחלתם הולך וגדל בשנים האחרונות.
בעולם ,בהתאם לנתוני הרשות לחקר
הסרטן בארגון הבריאות העולמי ()IARC
חיים כיום  30מיליון מחלימים ומספרם
ילך ויעלה ,וצפוי להגיע לכ 70-מיליון
בשנת  .2050סקר קודם שנערך בשנים
 2009-2010בקרב מחלימים מסרטן השד
והמעי הגס ,הראה כי  80%מהמחלימים
דיווחו שרוב צרכיהם הרפואיים הקשורים
ישירות למחלתם סופקו להם ,זאת לעומת
 67%צרכים הקשורים לתפקוד פיזי הנובע

מהמחלה 54% ,מהצרכים הרגשיים ,ורק
 44%מצרכיהם המעשיים סופקו (כגון -
עבודה ,מצב כלכלי וכד’) .בשנת 2012
הוחלט לשוב ולבצע את הסקר במטרה
לבדוק האם הפנייתם לגורמי סיוע שיפרה
את תהליך התמודדותם האישית .מסיכום
הממצאים עלה שבקרב המחלימים
שיישמו את ההמלצה שניתנה להם ,ופנו
לקבלת סיוע מגורמים שונים ,חל שיפור
בהתמודדותם עם תסמינים שונים ,כגון
תשישות פיזית ,כאב ,הפרעות בשינה,
מצוקה רגשית ועוד.

נעמה צורף ,נערה שהתמודדה והחלימה מסרטן
גויסה להסברה מטעם האגודה למלחמה בסרטן

מחקר חדש בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן שפורסם במסיבת העיתונאים מציג:
מוטציה חדשה ,שאותרה ונחקרה ,העשויה להשפיע על יעילות הטיפול בסרטן השד
המחקר הוצג במסיבת העיתונאים
על ידי ד”ר עידו וולף מנהל המכון
האונקולוגי במרכז הרפואי תל אביב
ע”ש סוראסקי ופורסם במהלך אוקטובר
 2013בכתב העת היוקרתי לחקר הסרטן
“ .”Cancer Researchכאשר מאובחן
סרטן שד גרורתי החולה מקבלת טיפול
לכל הגוף ,הנקבע בהתאם לגידול הסרטני
שנמצא .כשמדובר בגידול המבטא
קולטנים להורמונים ,הטיפול הוא טיפול
הורמונלי תרופתי (כגון טמוקסיפן).
לרוב ,טיפול זה יעיל ,אך כעבור תקופה

מסוימת ,הגידול הסרטני מפתח עמידות
אליו ,והחולה תאלץ לקבל טיפול כימי.
לאחרונה ,בסיוע שיטות גנטיות חדישות,
אותרה מוטציה בקולטן לאסטרוגן,
שנחקרה במעבדתו של ד”ר וולף .המחקר
הוביל לכמה מסקנות חשובות :המוטציה
גורמת לחלבון להיות פעיל כל הזמן,
גם ללא אסטרוגן ,ולהיות עמיד לכל
הטיפולים ההורמונליים הקיימים כיום.
בנוכחות המוטציה תאי הגידול הסרטני
הופכים אלימים יותר .המוטציה אינה
נמצאת בגידול הראשוני ,אלא מתפתחת

עם הזמן (הגידול הסרטני משתנה ועובר
“אבולוציה”) .ממצאים דומים מדווחים
בימים אלה גם מקבוצות מחקר נוספות
בעולם .המשמעות העתידית היא כי
בקרוב ניתן יהיה לבדוק אצל החולות
אם הופיעה אצלן מוטציה זו (כמו גם
מוטציות נוספות שהתגלו לאחרונה) וכך
לדעת אם הן יכולות להמשיך בטיפול
הורמונאלי ,או לעבור לטיפול כימי ,כמו
גם לנסות ולפתח תרופות יעילות כנגד
המוטציה.
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השפעות תרבותיות על תחלואה בסרטן :דתיּות וסרטן השד בישראל
מחקר נוסף ביחס לסרטן השד שפורסם
במסיבת העיתונאים של האגודה בוצע
במסגרת עבודת דוקטורט של ד”ר דורית
איזק ,בהנחיית פרופ’ סיגל סדצקי,
מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה במכון
גרטנר .המחקר בחן הבדלים אפשריים של
שכיחות סרטן השד ואופי המחלה בקרב
נשים יהודיות בישראל ,על פי קבוצת
השתייכותן הדתית (חילוניות ,מסורתיות,
דתיות-לאומיות וחרדיות) .קבוצת המחקר
התבססה על נתוני תחלואה ארציים ,וכן
על מדגם של כ 1,500-חולות שאובחנו
בין השנים  .2006-7ממצאי העבודה
העיקריים הראו כי:
כ 88%-מכלל הנשים שבמדגם ביצעו

ממוגרפיה בגילאי  ,50-74בהתאם
להמלצות משרד הבריאות .הפער
שנצפה בעבר בשיעורי ההיענות
לבדיקה זו ,בין נשים חרדיות
לחילוניות צומצם במידה משמעותית,
עובדה הנובעת מפעילותה הענפה
והמאומצת של האגודה למלחמה
בסרטן בתחום זה במשך השנים.
נצפו הבדלים משמעותיים בשיעורי
לקבוצת
בהתאם
ההיארעות
ההשתייכות הדתית .בקרב האוכ׳
החרדית נצפו שיעורים נמוכים
משמעותית בהשוואה לשיעורים
באוכלוסייה החילונית .תוצאות אלו
תומכות בידע הקיים לפיו גורמים

מיילדותיים-הורמונליים ,וביניהם ריבוי
לידות וגיל צעיר בלידה ראשונה ,מגנים
מפני תחלואה בסרטן השד.
בהשוואת מהלך המחלה ,בין חולות
חילוניות לחולות מהמגזר החרדי,
נצפה מהלך חמור יותר בקרב החולות
החרדיות ,שהתבטא בשיעורי הישנות
גבוהים יותר של המחלה ובשיעורי
הישרדות נמוכים יותר.
ניתוח מעמיק של הנתונים הדגים הבדל
מובהק בין שתי האוכלוסיות בשלב המחלה
בעת האבחנה ,במאפיינים מסוימים של
הגידול וכן במאפיינים הקשורים באורח
חיים (פעילות גופנית ומשקל) כמשפיעים
על סיכויי ההחלמה מהמחלה.

פרופ’ סיגל סדצקי מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה במכון גרטנר של המרכז הרפואי ע”ש שיבא תל-
השומר דיווחה על הקמת מרכז חדש לידע ומידע לאומי לנושא קרינה מייננת והשפעתה על הבריאות:
בשלושת העשורים האחרונים חלה
התפתחות רבה בטכנולוגיות המערבות
קרינה אלקטרומגנטית ונצפתה עלייה
דרמטית בכמות המשתמשים במכשירים
הפולטים קרינה .כתוצאה מכך ,חלה
עלייה ניכרת במשך ובכמות החשיפה,
סביבתית ואישית ,של האוכלוסייה לטווח
רחב של תדרים .במקביל ,עלה הדיון
בשאלת ההשפעות הבריאותיות הטמונות
בחשיפה לקרינה בלתי מייננת ,כמו גם
הסיכון לחלות בסרטן .בשנת ,2001
הגדיר הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן

את הקרינה הנפלטת מרשת החשמל
(למשל ,מקווי מתח גבוה) ,כ”מסרטן
אפשרי” .בשנת  ,2011סווגה גם קרינת
רדיו ומיקרוגל (הנפלטת מטלפונים
סלולריים וממקורות נוספים) בקטגוריה
זו .בהתאם לכך ,נוקטים הגופים הרשמיים
בישראל (בדומה לארצות אחרות)
ב”עקרון הזהירות המונעת” ,על פיו ,יש
לנקוט באמצעי זהירות כנגד גורמים אלו,
גם אם טיב השפעתם טרם בוססו מדעית.
במטרה לגבש ראייה כוללת על השפעת
הקרינה האלקטרו-מגנטית על בריאות

הציבור ,ובהחלטת ממשלת ישראל ,הוקם
בינואר  2013מרכז ידע לאומי לנושאים
אלו במכון גרטנר ,בראשותה של פרופ’
סיגל סדצקי בשיתוף המכון הטכנולוגי
חולון ( ,)HITובתמיכת המשרד להגנת
הסביבה ומשרד המדע והטכנולוגיה.
המרכז ירכז מחקרים קיימים ויערוך
חדשים ,יספק מידע אמין והתרעות לציבור
בעת הצורך ,ימליץ בנושא לממשלה ,יפיק
דפי מידע ,יפרסם מאמרים ,יערוך ימי עיון,
ימליץ לגורמים המוסמכים על נושאים כגון
תוכנו של תקן ישראלי מומלץ ועוד.

במסגרת פעילות ההסברה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן במהלך חודש אוקטובר ,התארחה מירי זיו מנכ”ל האגודה
למלחמה בסרטן במשדר מיוחד אישי ומרגש “אחד על אחד” ,שארך שעה ,עם יעל דן ,בתחנת הרדיו ‘גלי צה”ל’ ,במהלכו
חשפה את סיפורה האישי ,מאבקה הבלתי מתפשר של האגודה למלחמה בסרטן למען החולים ונגד המחלה ,וציינה את
חשיבות הירתמותו של הציבור לטובת מבצע ההתרמה השנתי של האגודה המהווה מקור התמיכה העיקרי לפעילותה.
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כמיטב המסורת :טקס מרגש לפתיחת מבצע “הקש בדלת”
במעמד נשיא המדינה ,שמעון פרס

ב

ערב חגיגי ומיוחד של תחילת
אוקטובר  2013התכנסו בבית הנשיא
כמיטב המסורת ,עשרות מתנדבים
ומתנדבות ,ילדים חולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם ,כמו גם מכובדים רבים,
בהם שרת הבריאות יעל גרמן ,פרופ’
אליעזר רובינזון יו”ר האגודה למלחמה
בסרטן ,ליאון רקנאטי סגן יו”ר האגודה,
צבי נטע יו”ר מבצע “הקש בדלת” ויו”ר
‘קבוצת מכשירי תנועה’ .בטקס נכח גם
קרי אדאמס מנכ”ל ארגון הסרטן
הבינלאומי (ה )UICC-בו חברים כ700-
מדינות וארגונים שונים מרחבי העולם.
הטקס נפתח בקטע מוזיקלי נוגע ללב
“ ”always on my mindבביצועו של
אסף גד-חנון ממתמודדי העונה השנייה
של התוכנית “ .”The Voiceבמהלך כל
התחרות ,ליוותה את אסף אמו ,מרים
חנון ז”ל ,שהתמודדה עם מחלת הסרטן
ונפטרה שלושה ימים לאחר הדחתו
מהתחרות .בשיר שילב אסף את ברכתה
של אימו ,המאחלת לו הצלחה בחיים
בכלל ובתחום המוסיקה בפרט וריגש
את כל הנוכחים .אסף יזם את הפנייה

לאגודה למלחמה בסרטן והופיע בטקס
בהתנדבות.
לאחר הפתיחה המוזיקלית ,נשיא המדינה
שמעון פרס נשא דברים אודות אופי
המאבק העיקש והבלתי מתפשר במחלת
הסרטן ,מאבק שאין להיכנע לו .בדבריו
ציין הנשיא את פרס הנובל לכימיה שניתן
באותו הבוקר לקיבוצניק אריה ורשל,
ולחבריו מרטין קרפלוס ומיכאל לויט,
על פיתוח מודלים ממוחשבים המסייעים
בהבנת מערכות כימיות מורכבות,
כ”תגלית המהווה צעד נוסף במסע
הנכבד להדברת המחלה .בישראל
מאובחנים כל שנה  28,000חולים ,בהם
 400ילדים .אלו נתונים קשים המחייבים
את החברה כולה .עלות הטיפולים
והתרופות הנדרשים למלחמה במחלה
יכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים בכל
חודש .אין להשלים עם העובדה שהזכות
לחיים תישאר ביד המקרה ,או ברשותם
של בעלי אמצעים בלבד” .הנשיא
נשא קריאה נרגשת לכל עם ישראל
“לפתוח את הלב למבצע של האגודה
למלחמה בסרטן ולעזור להם להפיח

תקווה חדשה באנשים הזקוקים לכך כל
כך” ,ושוחח עם עשרות הילדים ,החולים
והמחלימים ,שנכחו בטקס ושמע מהם
על התמודדותם עם מחלת הסרטן.
מירי זיו מנכ”ל האגודה ,שהנחתה
את הטקס ,ציינה בדבריה את היוזמות
והתוכניות הרבות אותן יוזמת האגודה
לאורך השנים שהובילו להישגים
מרשימים ,חלקם בשיתוף משרד
הבריאות ,בשיפור שיעורי ההיענות
לביצוע בדיקות לאבחון מוקדם ,בהפחתה
משמעותית בשיעורי התחלואה והתמותה
בחלק ממחלות הסרטן ,תוך העלאת
שיעורי ההישרדות מהמחלה.
פרופ’ אליעזר רובינזון יו”ר האגודה,
התייחס בדבריו לנושא הליווי והתמיכה
במחלימים מסרטן שמספרם עולה מדי
שנה ,הודות לשיפור דרכי הטיפול והאבחון
המוקדם ,ותאר מספר פרויקטים שיזמה
ופיתחה האגודה במטרה לסייע בידם
בתהליך החזרה לשגרת החיים הרגילה,
תוך שיפור איכות חייהם.
לאחר קטע מוזיקלי נוסף ,השיר “שלח
לי מלאך” ,הרצתה פרופ’ בלה קאופמן
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האגודה למלחמה בסרטן

הקש בדלת

מנהלת המכון לאונקולוגיה של השד
במרכז הרפואי שיבא בנושא “הישגים
ואתגרים במאבק בסרטן השד” .לאחר
דבריה ,הוענק לפרופ’ קאופמן מגן הוקרה
על פועלה בתחום סרטן השד .במעמד
זה צויין הפרס היוקרתי על פעילות
הומניטארית שניתן לה מטעם האיגוד
האמריקאי לאונקולוגיה קלינית (מידע
נוסף בפרק “אירועים וכנסים”).
28

יעל גרמן שרת הבריאות נשאה קריאה
לציבור להיות מודעים לעצמם ולבריאותם,
לאמץ אורחות חיים בריאים וללכת
להיבדק בהתאם להמלצות שכן “גילוי
מוקדם מציל חיים”.
גונן כהן בן ה 13-מחולון אשר
החלים שבועיים לפני הטקס ממחלת
הלימפומה לאחר שנתיים וחצי של
מאבק ,פנה לנשיא ואמר לו“ :המודעות

לסרטן חשובה מאוד ,במיוחד מבצע
“הקש בדלת” ,האגודה למלחמה בסרטן
עוזרת לנו להתמודד .אני מקווה שכולם
יתרמו” .גונן השתתף בנופש המשפחות
המסורתי של האגודה למלחמה בסרטן,
השלים את הפערים בלימודיו במסגרת
תכנית “השלמת חומר נלמד” של
האגודה ויצא להתרים למבצע יחד עם
בני כיתתו.

האגודה למלחמה בסרטן

סניפים

דבר מנהלת הסניפים רבקה בליסטרא שפרשה מתפקידה
לאחר כארבע שנות עשייה פורייה:
יו”רים ורכזים יקרים.
אני מסיימת את תפקידי באגודה למלחמה
בסרטן לאחר כ 4-שנים ,במהלכם למדתי
המון על התנדבות ,על מחלת הסרטן ,על
מניעה וגילוי מוקדם ,על הפקת אירועי
התרמה ,על ניהול פרויקטים ברמה
הארצית ,אך יותר מכל למדתי על זן
יחיד ומיוחד של אנשים ,אנשים שבחרו
להקדיש מזמנם למען אחרים  -אתם
המתנדבים.
זכיתי להכיר אנשים מדהימים ,אנשים
שכל כולם לב רחב ,אמפטיה ,אכפתיות,
מעורבות חברתית ועזרה לזולת .פתחתם
בפניי עולם שלם של נתינה .לאחר
שנחשפתי לפעילותכם הענפה בשטח,
ליתרונות ולהזדמנויות הרבות הטמונות
בפעילות המקומית ,הכיוון היה לי ברור.
יש לחזק את הסניפים כגורם משמעותי
בקהילה ,הפועל במהלך כל השנה.
מהלך שיגביר באופן המשמעותי ביותר
את תרומת הסניפים להשגת מטרות
האגודה.
ניסחתי חזון ,קבעתי יעדים ויצאתי לדרך.
יחד אתכם ,מתנדבים יקרים ,הצלחנו
להוביל את השינוי .לחזק את הסניפים,
לחבר אתכם לכל פעילות שהאגודה
מקיימת בעיר/ישוב וליצור סינרגיה ומכפיל
כוח לפעילות האגודה .הכשרנו והדרכנו,
השקענו בתשתיות (מבנה קבוע לסניף,
מחשוב ,חיבור לאינטרנט וכו’) ,העמדנו
לרשותכם את כל הכלים המקצועיים
של האגודה לקידום פעילות ההסברה
בקרב בני נוער ומבוגרים (מרצים ,חומרי
הסברה רול-אפים ועוד) ,חיזקנו את
שיתוף הפעולה בתחום השיקום והרווחה.

דבר מנהל הסניפים הנכנס,
יונתן קרני:
יו”רים ורכזים יקרים,

העברנו לכם את האחריות הכוללת על
מבצע “הקש בדלת” וחיברנו אליכם את
הסטודנטים .ואתם ,מתנדבים יקרים,
לקחתם כל הזדמנות בשתי ידיים .חיזקתם
פעילות קיימת ,יזמתם פעילויות חדשות,
הרחבתם את שיתופי הפעולה ,רתמתם
את הרשויות ואת ראשי הערים לפעילותנו
והעמדתם סניפים לתפארת .אנחנו היינו
כאן בשבילכם ,לייעץ ,להנחות ולסייע.
עשינו הכל באהבה ומתוך הערכה רבה
לכל אחד ואחד מכם על פועלו למען
קידום מטרות האגודה.
זוהי ההזדמנות להודות לצוות המסור
שהיה לצדי שהאמין בדרך ונרתם בכל
מאודו למשימה ,מאירה ,שיר ,יונית,
דור ורז ,לפאתן שמוביל ביד רמה את
כל פעילות האגודה בחברה הערבית
ורושם הישגים מרשימים ,ולעליזה רכזת
סניפי הצפון שנכנסה כרוח סערה וכבר
זוכה להערכה רבה .בימים האחרונים
התרגשתי עד דמעות כשקיבלתי את
הדיווחים שלכם ממבצע “הקש בדלת”
 .2013באופן ברור ניכרת מגמת עלייה.
לא יכולתי לחשוב על “מתנה פרידה”
טובה יותר.
כעת נותר רק לומר תודה .תודה על
ההשקעה הרבה ,האמונה בצדקת הדרך,
העשייה הענפה ,תודה על מי שאתם !
יחד הנחנו תשתית איתנה ,בטוחה
שתמשיכו את הדרך בגאון ובחדווה
ותמשיכו בעבודת הקודש למען מטרה כה
חשובה.
ליונתן מחליפי בתפקיד מאחלת הצלחה!

בנובמבר האחרון נכנסתי לתפקיד מנהל
מחלקת סניפים ומבצע “הקש בדלת”,
כאשר קודם לכן ,הכרתי את האגודה
למלחמה בסרטן כילד שהשתתף במבצע
“הקש בדלת” לפני  25שנה ,וכאזרח
שיודע שמדובר בעמותה גדולה וחשובה.
בחודשים האחרונים צללתי לעומק
הפעילות ,וגיליתי מוסד חברתי אשר
מתפקד כאחד מעמודי התווך של החברה
הישראלית הבריאה .לאגודה הישגים
רבים שלא הכרתי ,הישגים ששינו לטובה
את החברה הישראלית ,אבל אני רוצה
לציין שהגילוי המרגש ביותר מבחינתי
לגבי האגודה ,היה ההיכרות עם האנשים
שמשתייכים אליה :אתם ,נשים וגברים,
אשר בוחרים להקדיש את זמנכם היקר
לטובת האחר.
עבורי זאת זכות גדולה להיות מוקף יום
יום באנשים כמותכם ,אשר מסמלים
במעשיכם את ערכי הסולידריות והעזרה
לזולת.
בעזרת החדשון הזה ניתן להבין קצת
יותר כמה משמעותית העשייה שלכם,
ובכמה אנשים היא נוגעת .מאות רבות
של פעילויות שכל תכליתן שמירה על
בריאותם של אזרחי ישראל ,ומתן סיוע
לכל החולים וקרוביהם.
השנה הרחבתם את פעילות הרווחה
לחולים ולמחלימים ,והוצאתם אל הפועל
חוגים ,פעילויות העשרה וקבוצות תמיכה,
בהובלה ובליווי מקצועי של מחלקת
הרווחה .במקביל ,בזכות יוזמות יצירתיות
ופיתוח של שיתופי פעולה עם גורמים
בקהילה ,הוצאתם אל הפועל פעילויות
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סניפים
הסברה מגוונות ,וסייעתם בתיאום מאות
הרצאות הסברה במסגרות החינוכיות
ברחבי הארץ .הפעילויות הללו ופרויקטים
רבים של האגודה ,לא היו מתקיימים
ללא התרומות שאתם מגייסים .במהלך
השנה האחרונה המשכתם במאמצים
להגדיל את המשאבים העומדים לרשות

האגודה ,במאבק למען החולים ונגד
המחלה.
על חלקכם בפעילותה הברוכה של
האגודה ,אתם בהחלט צריכים להיות
גאים.
תודה על מי שאתם .יישר כוח!
יונתן

פעילות כלל-סניפית
“היום הלאומי להצלת חיים לשנת  ”2013בסימן ממלאים את מאגרי החיים של ישראל
בתחילת מאי  2013חברה האגודה
למלחמה בסרטן לארגון שגרירי
רוטשילד ,מיסודה של קרן רוטשילד
קיסריה ,לפעילות ההסברה וההתרמה
של “היום הלאומי להצלת חיים”,
שלראשונה התקיים בשיתוף משרד
הבריאות .במסגרת יום זה ,המתקיים
בשיתוף ארגוני הצלת חיים נוספים ,כגון
מד”א ,אדי  -המרכז הלאומי להשתלות,
ועמותות נוספות ,נפתחו עשרות מוקדי
התרמה ודוכני הסברה במעל ל 20-ערים
ויישובים ברחבי הארץ במטרה להעלות
את המודעות הציבורית לפעולות מצילות
חיים ,כגון הגדלת מאגר החתומים על
כרטיסי אדי ,הגדלת מאגרי הדם של
ישראל ,והעלאת המודעות לאימוץ אורח
חיים בריא ,הכולל מניעה ואבחון מוקדם
של מחלות הסרטן.

סניף אשדוד

סניף חצור הגלילית
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מתנדבות בדוכן בקניון לב המפרץ

מתנדבי סניף חיפה בדוכן באוניברסיטה

כתבות סניף חצור הגלילית

סניף בית שאן
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סניפים

סניף נהריה

דוכן הסברה סניף מודיעין

סניף נהריה

דוכן הסברה סניף מודיעין

דוכן הסברה סניף קריית חיים

דוכן הסברה סניף קריית חיים
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סניף מעלות

“יום הצלת חיים” בירושלים :גם
בירושלים התקיימה פעילות הסברה
בנושא במסגרתה הועמדו דוכנים בתחנה
המרכזית ובמרכז העיר .ספיר בן שאול
איישה את עמדת ההסברה בתחנה
המרכזית בירושלים ,אליו הגיעה גם שרת
הבריאות ח”כ יעל גרמן (בתמונה).
בנוסף ,התקיים בכנסת ישראל “יום
קידום בריאות” במהלכו ביצעה ד”ר
תניר אלוויס כירורגית שד בדיקות שד
לנשות הכנסת ,והפנתה אותן בהתאם
להמלצות לביצוע בדיקות ממוגרפיה
בניידת הממוגרפיה של האגודה (מידע
נוסף בפרק “הסברה והדרכה”).

סניף מעלות

שרת הבריאות ח”כ יעל גרמן ומתנדבת סניף ירושלים

פעילות מרגשת :פרויקט
המסרגה  -חלוקת מוצרי
סריגה לחולי סרטן
ביוזמתה של מיכל בר ,חולת סרטן
שד שפנתה לאתר של רות האפרתי
וביקשה שתסרוג לה כובע כיוון ששערה
נשר כתוצאה מהטיפולים שעברה ,גובש
במהלך חודשי החורף מבצע ארצי ומרגש
עד מאד במסגרתו קבוצת נשים נרתמו
למען סריגת כובעים ,צעיפים ואפודות
מצמר לחולי סרטן .הפרויקט החל לצבור
תאוצה ונשים סורגות נוספות ברחבי
הארץ הצטרפו למען המטרה המבורכת.
בריכוזה של שיר בוטל צור רכזת
המתנדבים ומתנדבי האגודה בכ15-
יישובים ברחבי הארץ חולקו מוצרי הצמר
האופנתיים במבצע מרגש ומחמם (תרתי
משמע) לילדים ומבוגרים חולי סרטן
בבתי חולים ,במעון ע”ש צ’ארלס קלור,
במרכזי התמיכה “חזקים ביחד” השונים,
ובבתיהם של החולים בקהילה .המבצע
המרגש הכניס אור ,חום ותקווה לחולים
המתמודדים עם מחלתם ואפשר להם
כמה דקות של התעסקות מהנה אופנתית
ומרגשת .חלק מהפעילות מסוקרת
גם בהמשך הפרק ,בהתאם לסניפים
שהשתתפו בה.

פרויקט ‘נובה’
במהלך השנה החולפת התקיים פרויקט ייעוץ ארגוני במחלקת הסניפים .הייעוץ התבצע
על ידי עמותת “נובה” ,המעניקה שרותי יעוץ לארגונים חברתיים ,על בסיס מודלים
עסקיים .בצמתי קבלת החלטות ,התכנס צוות היגוי בראשותה של מירי זיו מנכ”ל האגודה,
ובהשתתפות מנהלי המחלקות להן ממשק עבודה עם מחלקת הסניפים ,יו”רים ורכזי
סניפים שייצגו את השטח .הפרויקט ,שהתקיים בשלושה שלבים מרכזיים ,היה מקצועי,
מעמיק ומשמעותי .בעקבות כך הוחלט להמשיך את התהליך גם לשנת 2013-2014
ולהתמקד ביישום והטמעה של ההחלטות העקרוניות שהתקבלו בשנה הראשונה .גם
בשלב זה מעורבים כל בעלי התפקידים במחלקת הסניפים ,מנהלי המחלקות השותפות
לעשייה ונציגי הסניפים.
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סניפים

סניף באר שבע

סניף באר שבע

סניף חיפה

סניף ירושלים

סניף כפר סבא

סניף כפר סבא

פעילות אזורית – סניפי צפון
פעילות מתנדבי סניפי הצפון ב”יום הצלת חיים”
התגייסות סניפי הצפון ליום הצלת חיים
ראויה להערכה רבה .למעלה מ20-
סניפים ומאות מתנדבי מחוז צפון הרימו
את השרביט ולקחו חלק פעיל בדוכני
“יום הצלת חיים” (מידע אודות הפעילות
בנפרד) .כחלק מההכנות ליום זה ,הרצתה
עליזה שולצר מנהלת סניפי צפון באגודה,
מול עשרות שגרירי רוטשילד ונציגי תנועות
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הנוער במכללות תל חי ,אורט בראודה,
כינרת ,יד נתן ואורנים .לכל הרצאה התלוו
יושבי ראש הסניפים הסמוכים ,ובכך
חיזקו את הפעילות והקשר עם הדור
הצעיר .התוצאות לא אחרו להגיע והשנה
לראשונה ,נרשמו בקשות להקמת דוכני
התרמה למבצע “הקש בדלת” במכללות
אלו.

פורום ראשון של יושבי ראש
ומתנדבי סניפי הצפון
בחודש יולי  2013אירח סניף חיפה את
הכינוס הראשון   של יושבי הראש של
סניפי הצפון באגודה בהשתתפות נציגי
 17סניפים ( 21מתנדבים) לקחו חלק

במפגש החשוב .עליזה שולצר מנהלת
סניפי צפון באגודה הציגה סקירה מסכמת
של פעילות “הקש בדלת”  2012בדגש
על אפיקי ההתרמה השונים שמובילים
הסניפים לאורך השנה .זו הייתה הזדמנות  
להקשבה ,הערכה הדדית ,ועידוד
המוטיבציה של הצוותים בשטח .כל
אחד תרם ושיתף מניסיונו ,כמו גם הועלו
רעיונות ויוזמות חדשות.

כנס “רשת ערים בריאות” בחיפה
בתחילת יולי  2013התקיים כנס ארצי
של רשת ערים בריאות ,בשיתוף משרד
הבריאות ,שעסק בחיבור מנהיגות
עירונית לקידום נושא הבריאות בקהילה
בהשתתפות עליזה שולצר מנהלת סניפי
צפון באגודה ויושבי ראש ,מתנדבים ורכזי
סניפי צפון ,בהם שולמית גנון מצפת,
אבלין דסה מכרמיאל ,סמי בניסטי
מקריית ביאליק ,נעמי כפרי רכזת סניף
חיפה ומתנדבי סניף טירת הכרמל .במפגש
התקיימו הרצאות בתחום קידום הבריאות
בארץ ,סיור בעיר חיפה עם מבט לפיתוח
עתידי של העיר ,וכן סדנאות עבודה בנושא
“מנהיגות ומשילות משותפת לפיתוח
בריאות וקיימות” בהנחיית פרופ׳ אילונה
קיקבוש ,מומחית בין לאומית בתחום.

הרמת כוסית חגיגית לראש השנה לסניפי הקריות בקריית מוצקין
בסוף אוגוסט  2013התקיימה הרמת
כוסית חגיגית לסניפי הקריות בסניף קריית
מוצקין בהשתתפות מתנדבים ומחלימים.
המפגש נפתח בברכות מרגשות של
עומר זוהר סגן ראש עיר שהודה על
שיתוף הפעולה עם הסניף המקומי והובלת
העשייה לאורך כל השנה ,ועליזה שולצר
מנהלת סניפי צפון שאיחלה שנה טובה
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סניפים
לכולם וציינה את מסירותם של מתנדבי
האגודה והדוגמא שהם מהווים ברמה
האזורית והארצית .לאחר מכן ,חגית
שתדלן הרצתה בהתנדבות בנושא ייעוץ
תדמיתי (סטיילינג) והגברים שבחבורה
התנדבו לדגמן באהבה (תמונות).

סיור צוות סניפי צפון בירושלים
בתחילת אוקטובר  ,2013יום פתיחת
מבצע “הקש בדלת” בבית הנשיא ,ניצלו
עשרות מתנדבי סניפי הצפון את האירוע
בירושלים בכדי לקיים סיור מודרך מלמד
ומגבש ברחובות ירושלים מטעם “החוויה
הישראלית” .בסיור ביקרו בתחנת הרכבת
הראשונה ,במזרקת האריות ,קיימו
תצפית מרשימה על משכנות שאננים וכן
צפו בחזיון אור-קולי בתחנת הקמח של
מונטפיורי .ההדרכה והסיור היו מרגשים
ומגבשים כאחד.
צילומים :שרה איקו
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פעילות התרמה בקיבוצים

אבישג ולונה בי"ס שגיא עמק יזרעאל

יום בריאות במתנ”ס מירב  -מועצה אזורית חוף הכרמל
במסגרת שיתוף הפעולה המיוחד שנוצר
בין מחוז צפון באגודה למלחמה בסרטן
לבין המועצה האזורית חוף הכרמל בזמן
מבצע “הקש בדלת” נולדה יוזמה ייחודית:
יום בריאות לבני  50ומעלה הפוקדים את
המתנ”ס .במסגרת האירוע הוקמו דוכני
הסברה ייעודיים לבני הגיל השלישי ,כמו
גם דוכן האגודה למלחמה בסרטן ,אותו
איישו מתנדבות סניף זיכרון יעקב וצוות
מחוז הצפון .למעלה מ 180-משתתפים
לקחו חלק בפעילות וזכו להרצאות

מטעם האגודה :הראשונה בנושא נזקי
השמש ומניעה בהנחיית עליזה שולצר
מנהלת סניפי צפון באגודה ,ושנייה בנושא
אורח חיים בריא בהנחיית חזי ישראלי
פסיכולוג ביחידה לגסטרואנטרולוגיה
ותזונה לילדים ונוער והשירות הפסיכו-
אונקולוגי למבוגרים של המרכז הרפואי
רמב”ם ,המרצה גם במסגרת האגודה
למלחמה בסרטן .האירוע המוצלח היווה
יריית פתיחה לאירועים מוצלחים דומים
גם בעתיד.

ילדי קיבוץ מגידו מתרימים

יום שכולו חוויה ב’ספורט-לי’ בקריית מוצקין – אירוע משותף בארגונם של סניפי ביאליק ומוצקין
באמצע ספטמבר  2013התקיים אירוע
“יום שכולו חוויה”  -בהשתתפות כ130-
איש ,חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם
ב’ספורט-לי’ בקריית מוצקין .את האירוע
יזם ג’וני מקולה שהתייתם מאמו בגיל
 11ממחלת הסרטן .מתנדבי סניף קריית

מוצקין בראשות מוטי דגן יו”ר הסניף
וסאלי כץ רכזת הסניף ,הרימו את
השרביט וקידמו את הרעיון ,בשיתוף סניפי
הקריות הסמוכים :קריית ביאליק ,קריית
חיים ,קריית שמואל וקריית ים ,ובאדיבות
עיריית קריית מוצקין .המשתתפים נהנו

ממגוון הפעילות הספורטיבית שהמתקן
מאפשר כולל בריכות ,ג’קוזי ומתקני
שעשועים ,כמו גם מגוון פעילויות
נוספות שניתנו בתרומה לאירוע .הילדים
השתתפו בפעילויות חווייתיות ,כגון
מצנחי בלונים ,איפור פנים ,בועות סבון

צילומים :שגיא פלקס
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סניפים
ועוד .המבוגרים קיבלו סדנת איפור ויעוץ
קוסמטי והשתתפו בחוגי זומבה ,ריקודי
בטן ופעילויות ספורט לכל המשפחה .כל
הפעילות ,כולל הכיבוד והמתנות שחולקו
למשתתפים ,ניתנו בתרומה על ידי בתי
עסק ומפעלים בצפון ,שבירכו ושמחו
לקחת חלק ביוזמה המרגשת .חיים צורי
ראש עיריית קריית מוצקין ורעייתו דפנה
כיבדו את האירוע בנוכחותם וברכו על
עשייתה של האגודה למלחמה בסרטן.
תודה לבתי העסק שנרתמו לסייע:
מאפיית אריאל ,מפעל “השחר העולה”,
מפעל שמן מרוקאי ,מפעל ת.ב .מדיקל,
מפעל פלסן“ ,בורקס בכר העגלה” ,חב’
“נופך משלכם” ,ג’וני הפקות“ ,תהילה
בעדשה” ומפעל “אפיפית” ,ותודה גדולה
למתנדבי סניפי הקריות שהפכו את
האירוע להצלחה מרגשת ומשמעותית,
בראשם מוטי דגן ואילנה מאור.

“לאגודה למלחמה בסרטן באזור הצפון,
ברצוני להודות על היום הנעים שהענקתם
לנו בספורט לי ,יישר כוחכם”
רותי רגב
“מצטרפת לברכות יחד עם נכדי! נהנינו
מאוד! תודה רבה לכולם!!!!”
קטיה לפיד
“תודה לכולם ,היה ממש כייף ,נעים
ובעיקר טעים!”
לנה בריימן
“חג שמח ותודה על היוזמה נהנינו מאוד,
יישר כח!”
אביבה סאטובי מקדסי
“גם אני מצטרפת לברכות יחד עם בני
משפחתי ,נהנינו מאוד!!!”
נטלי רפפורט
“ברכות וכל הכבוד למארגנים ולתורמים,
ישר כוח ותודה היה כיף”
נומי הראל

מתנדבי סניפי צפון ביקרו במרכז הרפואי גליל מערבי בנר אחרון של חנוכה
והביאו אור ותקווה לחולים
בתחילת דצמבר  2013ולכבוד הדלקת
הנר האחרון בחנוכייה ,התאחדו מתנדבי
סניפי הגליל המערבי להביא אור ושמחה
לחולים המאושפזים במחלקות המרכז
הרפואי בנהריה .ביוזמה נטלו חלק רפי
ויצמן יו”ר סניף מעלות-כפר וורדים
ורעייתו סוזי ,סוניה שקד יו”ר סניף עכו
ומתנדביה ,מרילה וייס יו”ר סניף נהריה
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ומתנדביה ,שחילקו סופגניות לחולים
ולבני המשפחות במחלקות השונות
בבית החולים ,בהם המכון האונקולוגי
והמחלקה האונקולוגית של בית החולים.
פרופ’ מנחם בן שחר ,מנהל המחלקה
אונקולוגית בבית החולים ברך על
הפעילות והעשייה של המתנדבים,
באומרו“ :נתתם את מירב המשמעות

למצוות ביקור חולים .הבאתם חיוך ואור
ובעיקר חילקתם יחד עם הסופגניות,
מילה טובה שמרחיבה את הלב ,ועל
כך תבורכו” .הייתה זו חוויה מיוחדת
ומשמעותית לצוותים הרפואיים ,לנוכחים
במחלקות ובעיקר למתנדבים ,שבירכו גם
הם על המפגש המשותף סביב משימה
נעלה.

הרצאה לסגל מפקדת הצפון של שב”ס
הרצאה לסגל מפקדת הצפון של שב”ס
בהשתתפות קצינים בכירים ניתנה
על ידי פאתן גאטאס מנהל פעילות
האגודה למלחמה בסרטן בשפה הערבית,
ובארגונה של עליזה שולצר מנהלת סניפי
הצפון .עוד על שיתוף הפעולה עם שירות
בתי הסוהר בפרק “הסברה והדרכה”.

מבצע “פרויקט המסרגה” בצפון
בפברואר  2014השתתפו מתנדבי
האגודה במרחב צפון במבצע פרויקט
המסרגה וחילקו כובעי צמר במחלקות
האונקולוגיות של המרכזים הרפואיים זיו
בצפת ,הלל יפה בחדרה ,העמק בעפולה
ורמב״ם בחיפה .המתנדבים המקסימים
של האגודה עברו חדר-חדר ,מיטה-מיטה
וחילקו את הכובעים וברכו את הילדים
באיחולי החלמה שלמה והביאו אור
ושמחה למשפחות ששהו לצד ילדיהם.

סיור מנהל מחלקת הסניפים
הנכנס
במהלך ינואר ופברואר  2014קיימו
יונתן קרני מנהל הסניפים הנכנס
ועליזה שולצר מנהלת סניפי צפון סיורים
משותפים בסניפי הצפון של האגודה
במטרה להכיר את המתנדבים והעשייה
הברוכה בסניפי הצפון ,לשמוע ולהשמיע.
הביקורים היו מרגשים ומלמדים כאחד,
לעיתים כללו גם מפגש עם נציגי הרשויות
השותפים בעשייה .האירוח היה חם ולבבי,
וסייע בחיזוק הקשרים בין הפריפריה
למרכז.

סיכום מבצע הקש בדלת  - 2013קידום שיתוף פעולה ויוזמות אזוריות
הודות לפעילות הענפה והעשייה הברוכה
שקידמו סניפי הצפון בקהילה בה הם
פועלים נרשמה עלייה יפה בתוצאות
מבצע “הקש בדלת”  2013ביחס לשנה
קודמת ,פרי עבודת קודש שעושים

מתנדבי האגודה .הזדמנות נפלאה לומר
לכל מתנדבי האגודה בצפון תודה על
מסירותם להצלחת המבצע ,לתלמידים
המסורים ,לנציגי הרשויות ,רכזי הנוער,
נציגי החברה למתנ”סים ולכל מי שנתן

את ידו .השנה ניתן לציין את הקשר המיוחד
שנרקם ברמה מחוזית עם תנועות הנוער
ועם מפקדת מחוז הצפון של שירות בתי
הסוהר אשר שיתוף הפעולה איתם היה
ראוי לשבח.
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אופקים
סניף אופקים בראשותו של רפי בטיטו
יו”ר הסניף ממשיך בפעילותו המסורה
לרווחת החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם תושבי העיר .בסניף
מתקיימים חוג לחיזוק הגוף ופעילות
טיפוח וקוסמטיקה במסגרת פרויקט
“להראות טוב-להרגיש טוב יותר”.
בנוסף ,מתנדבי הסניף מבקרים חולים
המאושפזים בבתי החולים ובקהילה,
כל פעילויות התמיכה והרווחה בליווי
ובהנחיית מירי מור יוסף עו”ס מחוז דרום
באגודה.

מבצע “הקש בדלת” 2013

מבצע “הקש בדלת”  :2013הענקת תעודות הוקרה
למנהלות בתי ספר
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סדנא לנפגעי טראומה לאומית והתמודדות עם
טראומה שהתקיימה בסניף במסגרתה עסקו
בתרגילים שונים ,בהם יוגה צחוק ושיתופי פעולה

תמונות חלוקת תעודות הוקרה לבתי ספר על עזרתם לאגודה למלחמה בסרטן :בן גוריון ,אולפנה אופקים ,ביה”ס
מקיף דתי אופקים ,ביה”ס מרחבים ובית הספר הכללי אופקים

אשדוד

יפה ואיריס  -סיפור אישי ,מרגש ונוגע ללב

ישנם אנשים טובים באמצע הדרך
ישנם אנשים טובים מאד
ישנה אישה מיוחדת במינה ,יפה שמה
שנלחמה בגבורה במחלת הסרטן
ויכלה לה
לאחר כל התלאות שעברה
החליטה לסייע לאיריס,
הנמצאת בתחילת ההתמודדות
עם מחלת הסרטן.
היא מלווה אותה לטיפולים
סועדת אותה בביתה
ולמרות המרחק הגיאוגרפי ביניהן
(בין מושב ישע לאופקים)
מלווה אותה לטיפולים,
מסיעה אותה לביתה,
ומטפלת בה עד שתשוב לאיתנה.
אישה אצילת נפש – מי ייתן וירבו
כמותה בישראל!

באוקטובר  2013התקיים יום בטיחות
ובריאות בחברת החשמל באשדוד אליו
מוזמן הסניף בקביעות מדי שנה .חמישה
ממתנדבי הסניף איישו ביתן הסברה
מרשים של האגודה למלחמה בסרטן אותו
פקדו מאות מעובדי החברה שהתעניינו
בפעילותה של האגודה למלחמה בסרטן.
שיתופי פעולה עם נמל אשדוד
נציגי סניף אשדוד בראשותו של משה
בנאי יו”ר הסניף ,מקיימים קשר הדוק עם
הנהלת נמל אשדוד במסגרתו נטלו חלק
בשני אירועים שונים שהתקיימו בנמל:
כינוס מתנדבים בארגונו של יגאל בן
זיקרי סמנכ”ל תקשורת תאגידית בנמל
אשדוד בהשתתפות עמותות מקומיות
שונות שגייסו מתנדבים נוספים לשורותיהן.
מתנדבי הסניף בראשותו של יו”ר הסניף
העמידו דוכן הסברה וגייסו שתי מתנדבות
חדשות.
נציגי הסניף נטלו חלק ביום עיון לפורשי
נמל אשדוד שהתקיים בקיבוץ מעלה
החמישה במטרה לגייס מתנדבים חדשים
לשורותיו ,ליידע אותם על פעילותו הענפה
של הסניף ושל האגודה למלחמה בסרטן.
טיולי סניף אשדוד לחולים ולבני
משפחותיהם
במאי  2013התקיים טיול וסיור לימודי
לנצרת והגליל התחתון .הטיול החל בתל
יוקנעם ,שם התקיימה תצפית על עמק
יזרעאל וסיור בשרידי התקופה ,המשיך
בסיור בגן לאומי ציפורי ושרידים מתקופה
הביזנטית והרומית של העיר (רחובות ,בתי
מגורים ,כנסיות וכו’) .לאחר מכן ,ביקרו
המשתתפים בכנסיית הבשורה בנצרת
ובשוק המקומי .לקראת סיום ביקרו
המטיילים בקיבוץ גניגר ובמוזיאון ראשית
ההתיישבות בקיבוץ יפעת .את הטיול
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הדריך בהתנדבות אורי קרמר בליווי נגינה
ושירה בהתאם לתקופות השונות.
בסוף חודש יולי  2013התקיים טיול וסיור
לימודי בעקבות לוחמים בדרך לירושלים
ותל עזקה  -הטיול נפתח בסיור במוזיאון
חוסמסה  -יד להגנה בחולון ,בו התקיימו
אימוני ה”הגנה” לפני מלחמת השחרור.
בהמשך התקיים ביקור בבית קק”ל בצומת
השבעה ,מצפה הראל ודרך בורמה.
לקראת סיום ביקרו המטיילים בגן לאומי
קסטל ,הר הטייסים ותל עזקה ,ערכו
תצפית על עמק האלה ושמעו על סיפורי
הקרב בין דוד לגוליית.
הרמת כוסית לרגל ראש השנה
בסוף אוגוסט  2013התקיימה הרמת
כוסית בסניף במעמד יחיאל לסרי ראש
עיריית אשדוד ,משה ג’ירפי מתאם
חברה וקהילה ,חנה בן איון מנהלת יחידת
ההתנדבות ,ואילנה שמלה-ללום מנהלת
מח’ הבריאות בעירייה .המפגש החגיגי
והמרגש נפתח בדברי ברכה של ראש
העיר ומשה בנאי יו”ר הסניף ,ובהמשך
הנעימו לנוכחים בשירה בציבור ובמוסיקה
לריקודים  DJאורי אטלן ואורי קרמר
מדריך הטיולים הוותיק של הסניף.
נשף ההתרמה השנתי
התקיים באמצע נובמבר  2013באולם
האחוזה באשדוד .בתוכנית האמנותית:
יעל קפיטולניק הסטנדאפיסטית וערב
שירה וריקודים בהנחיית דיג’יי דרורי
והגיטרה .כיבדו בנוכחותם וברכו את
המשתתפים עו”ד גבי כנפו ,מ”מ ראש
העיר ויו”ר מועצת העירייה ,יונתן קרני
מנהל מחלקת הסניפים ומשה בנאי יו”ר
הסניף המסור.
במהלך נובמבר  2013נפתחה באשדוד
קבוצת תמיכה לחולים ובני משפחותיהם,
אחת לשבועיים ,בארגונה של אירית קורן
עו”ס מחוז מרכז באגודה.
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ראש השנה בסניף אשדוד

אשקלון
ערב מבצע “הקש בדלת” הגיעו מתנדבי
הסניף בראשותו של שמעון זיו יו”ר הסניף
המסור ללשכת ראש עיריית אשקלון בני
וקנין ונפגשו עימו ועם פיני בוסקילה
גזבר העירייה .המתנדבים קיבלו לידיהם
את תרומת העירייה למבצע בסך 4,000
 .₪מבצע “הקש בדלת” התקיים השנה
בעשרים ותשעה בתי ספר בעיר ,כולל בתי
הספר של המועצה האזורית חוף אשקלון,
ניצנים ,ברכיה וניצן ,והשתתפו בו כ1,400-
ילדים וכעשרים מתנדבים שהיו אחראים
על איסוף הכסף מבתי הספר והתרמת
מרכזים עירוניים ,קניונים ואזורי התעשייה
בעיר .בנוסף לתרומת העירייה ,יו”ר הסניף
שוחח עם ראש העיר למען מציאת מתחם
פעילות חדש לסניף.

אילת
במסגרת מבצע “הקש בדלת” באילת
התרימו כ 600-תלמידי חטיבת הביניים
“גולדווטר” בעיר למעלה מ 40,000-ש”ח
למען האגודה למלחמה בסרטן .את
התלמידים ליוותה נורה ביטון מתנדבת
האגודה המסורה.

במהלך פברואר-מרץ  2014נפתחה
קבוצת תמיכה חדשה לנשים
המתמודדות עם מחלת הסרטן בארגונה
של מירי מור יוסף עו”ס מחוז דרום
באגודה ,הנפגשת אחת לשבוע בהנחיית
עו”ס חני קאופר מומחית לבריאות
ומנחת קבוצות.
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באר שבע
מתנדבי הסניף התכנסו להרמת כוסית
ראש השנה תשע”ד

סיכום מבצע “הקש בדלת” 2013
וחלוקת תעודות הערכה למתנדבים

בנר ראשון של חנוכה מתנדבות סניף
באר שבע בלוויית יעל קוזיול רכזת הסניף
חילקו סופגניות במחלקות האונקולוגיות
של המרכז הרפואי סורוקה.

אריה קליינמן יו”ר הסניף ,משה ,חיים אדירי ,שושנה
אגאג’ני,יוכי ויוסי ביטון ,רינה קליין ,גולדה נוזברך,
שונה גודקר ,נסטיה ופאול קובין ,מתנדבי הסניף,
אלונה פלג וניצן בן משה מדריכות ההסברה ,ויעל
קוזיול רכזת הסניף

בתמונה מימין לשמאל :יעל קוזיול רכזת הסניף ,רותי
קליינמן ,דליה צלאח ,יוכי ביטון ,מזל נמר ,גולדה
נוזברך ,נסטיה קובין ,שושנה גודקר ,ציפי נפתלוביץ’
מתנדבי הסניף ,ואריה קליינמן יו”ר הסניף

עמדת חומרי הסברה הגיעה למתקן
“חולות” בו שוהים כ 700-מבקשי מקלט,
והתקיימה הרצאה בארגונו של סניף
באר שבע .תודתנו ליעל קוזיול המרכזת
במסירות את מערך ההסברה באזור
הדרום.

רינה קליין ,מתנדבת ותיקה במשך
שנים רבות בסניף האגודה למלחמה
בסרטן בבאר-שבע ובמרכז הרפואי
סורוקה .מדי שנה ,במבצע “הקש
בדלת” רינה מצליחה להגדיל את
סכום ההתרמה שלה ,כאשר כל סכום
שהיא מצליחה לגייס – יעקב צפריר
מנהל בית מוגן “גני יעלים” תורם לה
בחזרה את אותו הסכום וכך מכפיל
את הסכום הכולל ,המוקדש כמובן
לפעילות האגודה למלחמה בסרטן.
יישר כוח!
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בת אל ,דריה ואלמוג שלוש תלמידות
כיתה ה’ 3בבית הספר ‘בארי’ בבאר
שבע יזמו יום מכירת ממתקים כאשר
כל הכנסות המכירה הוקדשו למען
ילדים חולי סרטן .הפעילות המרגשת
סחפה אחריה את תלמידי בית הספר,
המורים והמנהלת .יישר כוח!

תלמידות בי״ס בארי בת אל ,דריה ואלמוג

בית שאן
בתחילת אפריל  2013יצאו מתנדבי
סניף בית שאן בליווי רחל בטיטו יו”ר
הסניף וחנה דדון רכזת הסניף לטיול
גיבוש והנאה .הטיול החל בביקור במרכז
המבקרים החדש במכון וייצמן בהדרכתה
בהתנדבות של נווית קופליס שהעבירה
הדרכה מהנה ומעניינת .בהמשך סיירו
המשתתפים בביתו של חיים ויצמן ז”ל
נשיאה הראשון של מדינת ישראל .היעד
הבא היה מושב ניר-בנים ,בו השתתפו
המתנדבים בסדנת “הארטישוק של
נועם” שניתנה בהתנדבות מלאה .הסדנא
החלה בסיור בשדה הארטישוק ,שם ניתנו
הסברים ,טעימות ,וטיפים מיוחדים לטיפול
בו ,החל מקילוף קל וכלה בהכנת מעדנים.

הקבוצה חזרה מלאת התפעלות ,הנאה
ומלאת מרץ להמשיך ולתמוך בחולים
ובמחלימים תושבי העיר.
בנוסף לפעילותו הברוכה למען החולים,

המחלימים ובני משפחותיהם ,נטל הסניף
חלק גם במבצע “יום הצלת חיים” והעמיד
דוכן הסברה שזכה להתעניינות רבה
(מידע נוסף בתחילת הפרק).

בית שמש
אירוע הרמת כוסית חגיגית התקיים
בסניף בית שמש לרגל ראש השנה וחגי
תשרי .נעמי סמפסון יו”ר הסניף ,ברכה
את כל הנוכחים בברכת שנה מוצלחת
ופורייה וטל תמיר-נגל ובעלה הנעימו
בשירה ובקלידים.
פולטוב תמרה תומכת נדיבה ומסורה
מזה שנים רבות בפעילות האגודה
למלחמה בסרטן – העבירה גם השנה את
תרומתה לצוות הסניף .יישר כוח.
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בת ים
הרמת כוסית לשנה החדשה
לקראת ראש השנה תשע”ד ,התכנסו
מתנדבי הסניף ,בשיתוף מתנדבי “האגודה
למען החייל” בסניף האגודה ,להרמת
כוסית וברכות לשנה חדשה .המקום היה
מלא וגדוש במתנדבים ובכיבוד עשיר.
כיבדו בנוכחותם וברכו את המתנדבים
איציק דריקס סגן ראש העיר ואלי כהן
חבר המועצה .המתנדבים נהנו מהמפגש,
קיבלו שי לחג ויצאו לדרך עם פנקסי
התרמה לקראת מבצע “הקש בדלת”
השנתי.
פתיחת מבצע “הקש בדלת” בלשכת
ראש העיר
לקראת מבצע “הקש בדלת” נפגשו
יהודית מנצור יו”ר הסניף ומשה כהן
ושייקה זהר מתנדבי הסניף עם שלומי
לחיאני ראש העיר בת ים .ראש העיר ברך
בחום את המתנדבים ,שיבח את פועלם
המבורך למען הזולת ,הביע את תקוותו כי
האגודה תצליח במבצע והעניק להם את
תרומת העירייה.

בתי הספר “אורט רמת יוסף” ו”יגאל
אלון” הצטיינו השנה באיסוף תרומות
למבצע “הקש בדלת” .הצוות והתלמידים
עשו את מלאכתם במסירות ובאהבה ,תוך
הבנת חשיבות המבצע .בנוסף ,הועברה
תרומה בסך  100,000₪על ידי חב’ פרטנר
בסיועה של יו”ר הסניף .עם תום המבצע
הסתבר כי סכומי התרמת התלמידים
השנה עלו בכמעט  10אחוזים .יישר כוח!
מתנדבי הסניף השתתפו גם השנה
בכנס המתנדבים השנתי המתקיים על
ידי עיריית בת-ים .מתנדבי הסניף קיבלו
תעודות הוקרה על פעילותם המבורכת
לאורך השנה למען החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם תושבי העיר ,ונהנו
מהופעתו המדהימה “אופרה בלאפה”
של אלי לוזון.
מהמחלקה האונקולוגית בבית
החולים וולפסון התקבלה בקשה לסייע
לחולים דוברי השפה הרוסית ולצוות
הרפואי בתרגום המידע מעברית לרוסית.
יבגני ליפשיץ ,יו”ר ארגון המהנדסים
העולים בבת-ים ,סייע בגיוס שתי מתנדבות
לנושא ,לודמילה טרנופולסקי ואירינה
אייזנברג ,שהביעו את נכונותן להתנדב
והן מסייעות לצוות הרפואי בקשר עם
העולים החדשים דוברי השפה הרוסית.
שהותן במחלקה מסייעת לצוות הרפואי
להתמקד בענייני רפואה בלבד ,והן מהוות
גם גורם מרגיע ותומך עבור החולים
במחלקה.
מתנדבות הסניף ממשיכות לערוך
ביקורי בית לחולים ,יוצרות קשר טלפוני
ודואגות לסייע בפתרון בעיות שונות
של החולים ובני משפחתם .אתי הקטר
מתנדבת הסניף ,לקחה על עצמה
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מתנדבות הסניף בסיום ספירת כספי המבצע :מימין
לשמאל :דינה כהן ,שרה סיטון ,פסיה טמיר ,לבנה
בן צור ז”ל ,מירה ,צילה עוזרי ,יוכבד ליפסקי (יושבת)

לסייע לחולים הפונים לסניף בכל דרך
אפשרית ,בשיחות או במפגשים בבתים
בכדי לעודדם ולחזקם בשעתם הקשה.
צוות סניף בת ים מביע את צערו
על פטירתה של לבנה בן צור ז”ל
מתנדבת הסניף המסורה ושולח
תנחומים למשפחתה.

גבעתיים
סניף גבעתיים ,בראשותה של יו”ר הסניף
דליה סולקין ממשיך בפעילותו המסורה.
בסניף מתקיימות בדיקות שד בהתנדבות
ובהתמדה על ידי רופאים מומחים

לבדיקות שד .השנה אספו מתנדבי הסניף
למעלה מ ₪100,000 -במהלך מבצע
“הקש בדלת” ,הישג יפה בהתחשב בסניף
יחסית קטן ,ובקופות ההתרמה הפזורות

ברחבי העיר נאספו כ .₪ 20,000-מתנדבי
הסניף החליטו לפעול למען גיבוש החברים
ולציין את ימי ההולדת לחבריהם.

דימונה
ערב “חיים שכאלה” ליום הולדתו של
אברהם אזרזר יו”ר הסניף הנמרץ
והמסור  -התקיים בתחילת יוני 2013
בנוכחות בני משפחה ,קרובים ,מכרים
ומתנדבים .הערב הוקדש לפועלו הרב
בשירות הציבורי וכיו”ר הסניף המסור
בשנים האחרונות .באירוע הוקרנה
מצגת מיוחדת בסגנון “חיים שכאלה”
וברכות מרגשות מקרוביו ואוהביו .נורית
קורולוקר המתנדבת נשאה דברים בשם
החולים והמתנדבים והגישה לו תמונת
דיוקן ייחודית המורכבת מ 1,000-תמונות
המציגות את פועלו ועשייתו הרבה באגודה
למלחמה בסרטן.

סגנית ראש העיר אשר מלווה לאורך כל
השנה את פעילותו המבורכת של הסניף.
הקבוצה בילתה בהנאה גדולה במתקני
הספא ובריכת השחייה ובסיום קיבלו כל
המשתתפים שי בריאות צנוע.

5.6.2013
לאברהם אזרזר ונורית קורולוקר
הנדון יום כייף בנווה מדבר
רצינו לומר לכם תודה גדולה על יום הכיף
שארגנתם לנו בנווה מדבר .אתם עושים
עבודת קודש למען חולי הסרטן לאורך
כל השנה ,ועל כך מגיעה לכם כל ההוקרה
וההערכה.
נהנינו מאד מכל רגע ביום זה ואנו
מאחלים לכם בריאות איתנה וחיזוקים
רבים להמשך פעילותכם המבורכת.
בתודה
משתתפות יום הכיף עליזה ,בת שבע,
שרה ,אליזבט ופלורה

יום כיף בנווה מדבר למחלימים
ומתנדבים  -התקיים בתחילת יוני 2013
בהשתתפות כ 50-איש אליהם הצטרפו
אברהם אזרזר יו”ר הסניף המסור ,נורית
קורולוקר מתנדבת הסניף ,ומרינט ועקנין
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סניפים

פעילות מסורה ומרגשת בנושא “חכם
בשמש”
במהלך חודש יוני  2013יצאה המתנדבת
שמחה דדון ליום פעילות בגני הילדים,
וביצעה עימם פעילות יצירתית להמחשת
הנושא.
בבוקר חמים של אמצע אוגוסט 2013
התקיים “יום בריאות ופינוק” למחלימים
מסרטן בהשתתפות עשרות מחלימים
ומחלימות מסרטן .המשתתפים נהנו
מפדיקור ומניקור ,תספורת ושאר פינוקים
באדיבות האגודה למלחמה בסרטן.

פעילות גופנית לחולים ולמחלימים מתקיימת אחת לשבוע
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חוג סריגה יצירתי למבוגרים ולצעירים

בסוף אוקטובר  2013ביקרו מירי
זיו מנכ”ל האגודה ויונתן קרני מנהל
מחלקת הסניפים בסניף דימונה
היצירה
מפעילויות
והתרשמו
והתמיכה המתקיימות בו.

ערב הוקרה והצדעה לסיכום שנת
הפעילות בדימונה – התקיים בתחילת
ספטמבר  2013באולמי דניאל
בהשתתפות מתנדבים ,מחלימים ,אנשי
עשייה ותומכים רבים .האירוע התקיים
במעמד אלי בורנשטיין ראש העיר ,מרינט
ועקנין סגן ראש העיר ,בני ביטון ועופר
טלקר חברי מועצת העיר ,וארמונד לנקרי
יו”ר מפעלי ים המלח התומך בפעילות

הסניף המקומי ,שברכו את הנוכחים.
בתוכנית האמנותית הופיעו מקהלת
ביה”ס רבין ,הלהקה ההודית “אג’ה
נאצ’לה” ולהקת “צלילי סיטאר” .בנוסף,
התקיים מופע ייחודי של תלמידים חרשים-
אילמים מהמגזר הבדואי בהדרכת
מרינה יוסופוב מתנדבת האגודה .בסיום
התקיימה חלוקת תעודות לכל מי שנתן יד
לפעילות האגודה למלחמה בסרטן במהלך
השנה ,בתי הספר ומתנדבים וותיקים
בסניף העושים ימים כלילות למען פעילות
האגודה :דליה פרץ ,רחל חזן ,אליעזר
בן שטרית ,ילנה דרזין ,תמר נידם ,סימי
חלויה ,ראובן אשטמקר ,שלומי סודרי,
חיים מויאל ,מרסל סקורי ,שמחה דדון,
נצח נקדימון ,ונורית קורולוקר המרכזת
את כל הפעילות ההתנדבותית.

בראשית דצמבר  2013התכנסו חברי
ומתנדבי סניף דימונה להדלקת נרות
חנוכה משותפת .בערב זה כיבד את
הנוכחים בני ביטון ראש העיר ואילנה
אזולאי מ”מ ראש העיר וממונה על
תיק הרווחה .הערב נפתח בברכתו של
אברהם אזרזר יו”ר הסניף שבירך את
נציגי העירייה הנבחרים ואיחל להם
הצלחה בתפקידם .כמו כן ,ציין בדבריו
את הצלחת הסניף במבצע “הקש
בדלת” שהצליח לגייס ₪ 120,000
הודות לתלמידים מסורים ומפעלי האזור
אשר פתחו את ליבם ונרתמו לטובת
המבצע .ראש העיר התכבד בהדלקת
הנרות והמשתתפים הצטרפו לשירה
בציבור בהובלת הזמר אמליו שהנעים
בקולו.

49

האגודה למלחמה בסרטן

סניפים
בסוף דצמבר  2013העניק בתרומה
תיאטרון דימונה  25כרטיסים לחולים
ולמתנדבים למופע מחול חדש “רמיסיה”,
שהינו פרי יצירה משותפת של אורן
שהתמודד והחלים ממחלת הסרטן וזוגתו
אור מרין .לאחר התמודדותם האישית
והזוגית עם מחלתו של אורן ,בחרו הזוג
להנציח את התהליך שעברו ביצירת
המחול הבוחנת את כוחה של הזוגיות אל
מול כוחם של החיים ,ההתמודדות עם
המחלה ונושא המוות ובודקת את גבולות
המציאות אותה הנפש מסוגלת להכיל.
2014
פברואר-מרץ
בחודשים
התקיימה סדנת “מחלימים לחיים
בריאים”® של האגודה למלחמה בסרטן
בסניף דימונה בסיועה של מירי מור
יוסף עו”ס מחוז דרום (בתמונה) .בסדנה
השתתפו כ 25-נשים מחלימות שזכו
לשמוע הרצאות בנושאי תזונה נכונה,
חזרה לשגרת החיים לאחר המחלה,
פעילות גופנית ,השפעת הטיפולים על
תפקוד המוח ועוד .המפגש הראשון
נפתח בדברי ברכה של אברהם אזרזר
יו”ר הסניף שהודה למח’ שיקום ורווחה
באגודה ולמירי מור-יוסף עו”ס מחוז
דרום על תרומתה בארגון הסדנא ואיחל
החלמה ובריאות למשתתפים .תודה
מיוחדת לנורית קורולקר מתנדבת הסניף
היקרה המסייעת בקיום פעילות התמיכה
והרווחה בסניף (מידע נוסף על הסדנה
בפרק “שיקום ורווחה”).
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סניף דימונה בראשותו של אברהם
אזרזר ממשיך בפעילותו הנמרצת
והמסורה למען החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם תושבי העיר ,ומקיים
מגוון פעילויות כגון חוגי סריגה ופעילות
גופנית ,יעוץ תזונתי ,חוג תכשיטנות,
פעילות טיפוח במסגרת פרויקט
“להראות טוב להרגיש טוב יותר”.

הוד השרון
חולים ,מחלימים ומתנדבי סניף הוד השרון
בראשותם של אריאלה צדיק יו”ר הסניף
ומיכאל לס רכז הסניף התכנסו לערב
הדלקת נרות חנוכה למתנדבי הסניף
ולמחלימים בקבוצת התמיכה .הערב
כלל ארוחת ערב ושירי חנוכה באווירה
חגיגית ואינטימית ״בקפה קפה" בהוד
השרון .כמו כן ,נפתחה בסניף הוד השרון
קבוצת תמיכה לחולים ,למחלימים ובני
משפחותיהם.

הרצליה
שלמה ברקמן יו”ר הסניף סייע באיוש
דוכן ההסברה של האגודה למלחמה
בסרטן ביום עיון בנושא “רפואה מותאמת
אישית” שהתקיים בסוף יוני  2013במלון
דניאל הרצליה.

זכרון יעקב
הרמת כוסית לרגל השנה החדשה
בסניף המחודש
בסוף אוגוסט  2013התקיימה הרמת
כוסית בסניף בראשותה של שרה
סמסונוב יו”ר הסניף המסורה ,מתנדבי
הסניף היקרים ואלי אבוטבול ראש
המועצה שחנך את שלט הסניף החדש
והעלה על נס את העשייה המבורכת
הנעשית בסניף .עליזה שולצר מנהלת
סניפי צפון סיפרה על תנופת העשייה,
גיוס כספים מול גורמים עסקיים ,ופעילות
הרווחה ותמיכה לחולים ,למחלימים ובני
משפחותיהם תושבי היישוב.
ביולי  2013נפתחה סדנת יוגה צחוק
בהנחיית ניר נבון ,ובספטמבר 2013
נפתחה קבוצת תמיכה לחולים בהנחיית
דבורה רייכר .פעילות הרווחה והתמיכה
בסניף מתבצעת בהנחיית אריאלה
ליטביץ-שרמן עו”ס מחוז צפון באגודה.
בנוסף ,מתנדבות הסניף ממשיכות במרץ
בפעילות למען הקהילה בקופות החולים
וביזום פעילויות תמיכה ורווחה נוספות.
יישר כוח לכל העוסקים במלאכה.

סניף זכרון יעקב מבכה את פטירתה
בטרם עת של דינה אלון ז”ל מתנדבת
הסניף המסורה .דינה הייתה מתנדבת
פעילה מאז הקמתו של הסניף ,אישה
מוכרת ,אהובה ופעילה מאוד בתחומים
רבים בקהילה ,וריכזה את פעילות חוג
היוגה צחוק שנפתח בסניף .באמצע
ינואר  2014במעמד מרגש ביותר

התקיים טקס אזכרה לדינה ז”ל שהלכה
לעולמה באופן פתאומי והותירה את כל
הקהילה הקטנה המומה .במפגש נכחו
בני המשפחה ולמעלה מ 50-איש מוקירי
זכרה ,הוקרנה מצגת מיוחדת ומתנדבות
הסניף נשאו דברים .בסיום ההתכנסות
בני המשפחה הודו על המעמד המרגש
וציינו כי למדו על צדדים אחרים באמם
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האהובה שלא הכירו קודם לכן .בני
המשפחה ביקשו להמשיך ולתמוך בחוג
שקידמה אמם ,ובכך להנציח את זכרה.
הטקס הסתיים במספר תרגילי יוגה צחוק
בהשתתפות כל הנוכחים ולמספר רגעים,
נדמה היה שדינה ז”ל נמצאת עימם,
מתבוננת ומחייכת.

דינה יקרה לנו כל כך,
חלקנו הכירו אותך מקרוב לאורך שנים רבות
וחלקנו הכירו אותך דרך מסגרת העשייה
באגודה ,בהתנדבות אחרת בה לקחת חלק,
או פשוט כתושבת מן השורה במקום בו כל
כך אהבת .מראשית ימי הקמת סניף האגודה
בזכרון יעקב היית שייכת לגרעין המייסד,
שותפה לרצון ולחזון להקים בית חם בקהילה
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
המתמודדים עם מחלת הסרטן.
האנשים שבאו במגע איתך הרגישו את
הצורך שלך לתת ,לתמוך במי שעושה את
הדרך הקשה מכל.
ניחנת ברצון עמוק לתת מכל הלב לכל אלה
שהיו זקוקים לעזרה ,ובראשית דרכו של
הסניף ,התגייסת במלוא המוטיבציה על מנת
ליצור שינוי של ממש למען אלה שהיו זקוקים
לסיוע .דרשת מעצמך מעל ומעבר  ,לא
ויתרת על קידום המטרה הנעלה .במפגשים
דאגת תמיד להביא אנרגיה חיובית ורעיונות
חדשים וחיפשת בכל דרך להגשים אותם.
במקביל לעבודתך בוועדות הביטוח הלאומי,
להיותך אם ורעיה מסורה ,התנדבת בשורות
האגודה למלחמה בסרטן בתפקידים שונים
ומגוונים הכוללים ביקורי חולים ומחלימים,
תמיכה טלפונית למשפחות חולים ובדרך הזו
הבאת אור ברגעי חושך.
בנוסף ,קידמת וליווית את פתיחת החוגים
בשנה האחרונה .אותם חוגים שכל כך רצית
שיתקיימו ,קרוב לבית ,בקהילה.
כל אלה שזכו להכיר אותך ,זכו לתשומת
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ליבך ,לחיוך המקסים שלך .כל מי שהיה
צריך עידוד ועצה קיבל ממך ביד רחבה.
היית פעילה ונלהבת ,המשכת לשאול מה את
יכולה לתת .מסתבר שהנכונות היא שקובעת
ולא הכוחות .אותם תמיד מצאת איך לגייס
שוב ושוב.
ההתנדבות שלך לא הייתה פסיבית .רצית
לדעת ולתרום .תמיד שאלת איך עושים מה,
איך משפרים ,איך מתקדמים .קיבלת הרבה
כוח ממשפחתך ומהעובדה שקיבלו את
הצורך שלך לתמוך באחרים ,במסגרת שלנו
ובמסגרות נוספות.
הנתינה לא רוקנה אותך אלא להיפך.
בדרכך השקטה והענווה ,קנית את לב כולנו.
לא נשכח אותך לעולם.
את תהיי דוגמא לעינינו תמיד.
כמו פרח נקטפת ממשפחתך ומאתנו,
בפתאומיות ,והשארת את כולנו המומים
ושבורי לב.
דרכך הייתה מלאה ברוך ,והיא מסתיימת
עכשיו בפרידה לא צפויה שמותירה את כולנו
ללא מילים לבטא את אהבתינו הרבה אליך.
אנו מאושרות שזכינו להכיר אדם כה יקר
ומיוחד .זכות גדולה הייתה בחלקנו להתנדב
לצדך.
נתגעגע לצניעותך ,לטוב הלב ,לשקט ,לחום,
לאכפתיות ולמעורבות שלך.
מתגעגעים עד מאד.
צוות סניפי צפון ומשפחת האגודה למלחמה
בסרטן בסניף זיכרון יעקב

חדרה
פתיחת מבצע הקש בדלת 2013
שקיים סניף חדרה והרמת כוסית לראש
השנה
מדי חודש מתכנסים מתנדבי הסניף
למפגש חודשי של למידה ,דיווח ותכנון
פעילות .בחודש ספטמבר  2013שוש
קריצ’מן רכזת הסניף הזמינה לביתה
את המתנדבים בהובלתה של רבקה קרן
יו”ר הסניף ופתחה את שנת הפעילות
של האגודה בתפוח ודבש .במפגש נכחו
גם אריאלה ליטביץ-שרמן עו”ס מחוז
צפון ועליזה שולצר מנהלת סניפי צפון
שברכו את המתנדבים לקראת השנה
החדשה .במסגרת המפגש ,חילקו רבקה
ושוש פנקסי התרמת מבוגרים של מבצע
“הקש בדלת” למתנדבים המסורים
הפועלים במרץ רב במסגרת המבצע.

בחדרה התקיימה פעילות ענפה
ומבורכת בקרב תלמידי העיר במסגרת
מבצע “הקש בדלת”  2013בראשות
רבקה קרן יו”ר הסניף ושוש קריצ’מן
רכזת הסניף .כך למשל ,בנות בית ספר
“ניצנים” חדרה אלינור ,נויה ,רחל
ודניאל הכינו לכל תורם פתק אישי

ומרגש “תודה על תרומתך” מעשה
ידיהן (בתמונה) ,אלמוג מביה”ס מופת
חופים כתב פתק אישי בו הוא מודה על
ההזדמנות להשתתף במבצע (תמונה),
ואור אברהם תלמידת ביה”ס הרב תחומי
חדרה שלחה מכתב מרגש ביותר נושא
מדבקת המבצע.

אירוע מרגש ביוזמת ‘מכבי צעיר’
בתחילת פברואר  2014התכנסו למעלה
מ 60-חניכי תנועת ‘מכבי צעיר’ של חדרה
ומדריכיהם לפעילות משותפת יחד עם
מתנדבי הסניף ברחבת קניון ‘לב חדרה’.
הצעירים העמידו דוכני פעילות לטובת
ילדי ונערי חדרה בהם עמדות מריחת לק,
איפור ,הכנת מסכות לקראת חג פורים,
מכירת פנקייקים מעשה ידי החניכים ועוד.
כל הכנסות האירוע הוקדשו למען פעילות
האגודה למלחמה בסרטן .במקום הייתה
אווירה מהנה ,תחושת עשייה משותפת
ונתינה מכל הלב עם המון שירה ,מוזיקה
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סניפים
ובלונים ,בצד חומרי הסברה של האגודה
שחולקו על ידי מתנדבי הסניף .תודה
ענקית לתנועת הנוער ‘מכבי צעיר’ על
רוח המנהיגות הקהילתית ועל כך שהרימו
תרומה מכובדת ביותר למען אלה
שזקוקים לכך יותר מכל .הפעילות הניבה
תרומה נאה של למעלה מ₪ 5,000-
למען האגודה למלחמה בסרטן .יישר
כוח!

טלי שבתאי היקרה מתנדבת הסניף
נבחרה לקבל את אות הצטיינות מטעם
ראש העיר חדרה (אות הדומה ל”יקיר
העיר”) .שמונה מתנדבים בלבד מכלל
ארגוני ההתנדבות הפועלים בעיר נבחרו
לקבל אות זה .באולם ההתכנסות
התקיימה תערוכת ציורים מרגשת פרי
ידיהן של חולות ומחלימות המשתתפות
בחוג תרפיה באומנות בסניף ,אותו טלי
מלווה מזה שנים במסירות רבה .מתנדבות
הסניף הכינו שלט הסבר על הפרויקט וכך
אפשרו לקהילה להכיר את העשייה של
הסניף מקרוב יותר.

חולון
בסניף חולון ממשיכה העשייה
המבורכת בראשותה של יונה אלון
יו”ר הסניף המסורה והנמרצת .פעילות
הרווחה הענפה בסניף מתקיימת כרגיל
בהדרכתה בהתנדבות של עו”ס אהובה
אוברשטיין ,כגון ביקורי תמיכה וליווי של
המתנדבים בבתי החולים ובבתיהם של
משפחות חולים ,תורנות “אוזן קשבת” קו
תמיכה טלפוני לחולים (המתמודדים עם
בעיות רפואיות או משפחתיות שונות).
כמו כן ,מגיעים לסניף חולים “לשעה
קלה” של שיחות תמיכה וחיזוק .יונה
רפפורט מתנדבת הסניף המסורה אמונה
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על מעקב וקשר טלפוני קבוע עם החולים
הרשומים בסניף .בנוסף לפעילויות
התמיכה והרווחה“ ,מעשירים את הצד
הרוחני” של באי הסניף בריכוזה של דליה
רודי מתנדבת הסניף הבלתי נלאית.
סדנאות תמיכה ,יצירה ורווחה לחולים,
מחלימים ובני משפחותיהם ממשיכות
את פעילותן הברוכה בסניף:
סדנת יוגה צחוק בהדרכת אדית
קרוננברג
סדנת זומבה בהדרכת איריס קזז
סדנת תכשיטים בהדרכת יונה אלון

יו”ר הסניף (החומרים לסדנא ניתנים
בתרומה על ידי עובדי האגודה וחברים)
חוג התעמלות בהדרכת חגי נדב.

בהשתתפות דגנית דדו שהנעימה
לנוכחים משירי ארץ ישראל היפה
ושירים בשפת הלדינו .בהתאם למסורת,
המשתתפים הביאו כיבוד כיד המלך
ויונה אלון יו”ר הסניף הודתה לכל מתנדבי
הסניף המסורים על עשייתם המבורכת
במלאכת הקודש במשך כל השנה.
מסיבת פתיחת שנת הפעילות
תשע”ד  -התקיימה בתחילת ספטמבר
 2013בהשתתפות חולים ,מחלימים
ומתנדבים .באירוע הופיעה הזמרת מירי
אומידי פולני סולנית להקת חיל האוויר
בשירים בעברית ובלועזית ,והכיבוד כיד
המלך ממעשה ידיהם של המשתתפים.
בערב ראש השנה תשע”ד הוזמנו
כולם להרמת כוסית חגיגית במעמד
מוטי ששון ראש עיריית חולון שהצטרף
לשירה ולזמר של עוזי רוזנבלט שהפליא
לנגן באקורדיון.

נוסף לחוגים והפעילות הקבועה
מתקיימות סדנאות חד-פעמיות שונות,
כגון סריגה ,אומנות בעץ ובמפיות וכד’.
בנוסף ,פרופ’ אבשלום אליצור ידידנו
המרצה בקביעות בסניף ,הרצה הרצאה
מרתקת בנושא פשרן של חלומות.
האולם היה מלא והמשתתפים הביעו
השתתפות פעילה ושאלו שאלות רבות.
מסיבת סיכום פעילות - 2013
התקיימה בתחילת יולי  2013בסניף

מסיבת חנוכה חגיגית ומהנה במיוחד -
התקיימה בתחילת דצמבר  ,2013ערב חג
החנוכה ,בצד כיבוד מסורתי לחג מעשה
ידי המשתתפים .את האירוע פתחו בשירה
ונגינה ממיטב שירי חנוכה וארץ ישראל
אלי לקס באקורדיון ,חנן מהללאל בכלי
נשיפה ,ונינה טלר בשירה .ציונה לינהרט
שהחלימה מסרטן ,הנעימה אף היא
בשירתה לנוכחים .וגולת הכותרת היתה
הרצאתו המעשירה והמרתקת שניתנה
בהתנדבות על ידי חנן מלין מרצה
מוביל בתחום חשיבה יצירתית וניהול
איכות ושירות בנושא “להפוך את הלימון
ללימונדה” .ההרצאה בליווי שקופיות
ומוסיקה היתה חוויה מקסימה ויצירתית
עבור כל הנוכחים.

גם השנה נטל סניף חולון חלק באירוע
לחטיבה הטכנולוגית ליבשה בצה”ל,
שהתקיים בפארק המים ‘ימית ’2000
בחולון בהשתתפות מאות חיילים .הסניף
העמיד דוכן הסברה לחיילים ותיזכר
את החיילים לשמור על כללי הבטיחות
בשמש .בטקס סיום הפעילות תת אלוף
חיים רובין ראש החט”ל העניק ליונה
אלון מגן הוקרה על פעילותה של האגודה
למלחמה בסרטן לקידום אורח חיים בריא
ומניעת סרטן.
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סניפים

צוות סניף חולון מאחל החלמה מהירה
למתנדב יעקב פלינשטיין ,מתנדב
ותיק בסניף שסייע רבות בפעילות
התמיכה ,ומביע את צערו ותנחומיו
למשפחת טרופר עם פטירתו של
מנחם טרופר ז”ל ,מתנדב ותיק ומסור
שזכה אשתקד באות מתנדב מצטיין
ארצי של האגודה למלחמה בסרטן.
שירן ,סטודנטית שנה אחרונה במכון
הטכנולוגי חולון ( )H.I.Tהקדישה את
פרויקט הגמר שלה לילדים חולי סרטן
ולילדים חולים בסניף .בעזרת חבריה
קיימה שירן פעילות כיפית ומשעשעת
לילדים והוריהם .ההיענות הייתה רבה
והילדים נהנו מהפעלה ,משחקים וכיבוד,
שחלקו הכינו שירן וחבריה.

מנחם טרופר ז”ל

בוקר טוב,
בפתח השנה החדשה
אנו מבקשים לברך אותך ,משפחתך וכל
יקיריך בברכת שנה טובה וברוכה,
שנה מלאה בשמחה ,בטוב,
בנתינה ,באושר ,בהצלת חיים,
בבריאות איתנה ,מלאה ושלמה.
בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות לך
מקרב לב על המסירות ,הטיפול ביאיר,
הדאגה ,ההכוונה ,הייעוץ ,העמידה
לצידנו לאורך כל הדרך.
תודה על ה-כ-ל.
אוהבים

ברכת תודה מרגשת מחולה

סניף חולון מודה לשאול הרשטט נשיא
מועדון ‘רוטרי’ בחולון ולבעלי רשת חנויות
‘סבוי’ על הענקת טלוויזיה כתרומה
לסניף.
סניף חולון מבקש להודות לכל המרצים,
מדריכי הסדנאות וכל מי שתורם
ומסייע לפעילות הסניף למען החולים,
המחלימים והמתנדבים .תודה למתנדבי
הקופות בחנויות ,בראשם משה אלון,
תודה למתנדבים המבקרים בבתיהם
של החולים ,במיוחד לאהובה ולדליה,
על העשייה הבלתי נלאית ,תודה למאיר
בז’רנו על תרומתו הקבועה של שלגונים
לרווחת חולי הסרטן המטופלים במרכז
הרפואי וולפסון ,תודה לשרלי שלמה
על הטיפול המסור בחצר הסניף ,וברכת
הצלחה לציפי יפרח מתנדבת חדשה
המצטרפת לשורת המתנדבים התומכים
בחולים בעיר.
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טיול חולות ומחלימות בגן הקקטוסים בחולון

מפגש חולות ומחלימות בקיץ

הרמת כוסית עם ראש העיר

יו״ר סניף חולון ומתנדביו בבית הנשיא

נציגי סניף חולון בבית הנשיא

חיפה
דוכני הסברה
במסגרת מיזם ‘יום הצלת חיים’
הוקמו בחיפה שני דוכני הסברה ,האחד
באוניברסיטת חיפה ,והשני בקניון ‘לב
המפרץ’ בחיפה (מידע נוסף תחת “יום
הצלת חיים” בתחילת הפרק).
בראשית מאי  2013הקים הסניף
דוכן הסברה בכנס רופאי קופת חולים

דוכן הסברה בכנס רופאי קופת חולים מאוחדת

מאוחדת ב”מרכז הקונגרסים” בחיפה
אותו איישו אבי ורדי ונעמי כפרי.
בסוף מאי  2013אייש הסניף דוכן
הסברה בכנס יובל ל DNA-בטכניון.
באמצע יוני  2013תלמידי כתה ט’
בביה”ס עירוני א’ ,התנדבו לאייש דוכן
הסברה שלנו בנושא חשיפה מבוקרת
לשמש בשלוש משמרות מתחלפות,

ב’ספורטן’ ,בכניסה הדרומית לחיפה
(תמונה) .כמו כן ,פעלו שני דוכני הסברה
נוספים ב”גרנד קניון” בכרמל.
כנס חשיפת ארגונים חברתיים
בחיפה – התקיים בתחילת ספטמבר
 2013בבית הגפן בחיפה בהשתתפות
מנהלי בתי ספר ורכזים חברתיים .סניף
חיפה הקים דוכן הסברה לתפארת בו

דוכן הסברה בכנס גנטיקה וסרטן
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סניפים
חולקו חומרי הסברה ומכתב אישי למנהלי
בתי הספר ,על חשיבות השתתפותם
במבצע “הקש בדלת” של האגודה.
בינואר  2014עת הגיעה ניידת
הממוגרפיה של האגודה למלחמה
בסרטן לחיפה ,איישו דינה מנשס וחיה
שמילוביץ מתנדבות הסניף ונעמי
כפרי רכזת הסניף דוכן הסברה שזכה
להתעניינות רבה.

דוכן הסברה לצד ניידת הממוגרפיה

בתחילת פברואר  2014התקיים כנס
למניעת עישון בבתי הספר בחיפה
ביוזמת מחלקת החינוך של עיריית חיפה
ובשיתוף מחוז חיפה במשרד החינוך
ומשרד הבריאות .הכנס הופק במסגרת
הפעילות המשותפת של משרד הבריאות
ומשרד החינוך לקידום אורח חיים בריא.
הכנס התקיים באשכול פיס בביה”ס
‘רעות’ לאמנויות בקריית אליעזר בחיפה,
במעמד רחל מתוקי מנהלת משרד
החינוך במחוז חיפה ופיני וגמן ראש
מערכות החינוך והרווחה בעיריית חיפה.
בכינוס איישו דוכן הסברה של האגודה
חנה סולומון ואלונה לירז מתנדבות
הסניף היקרות יחד עם נעמי כפרי רכזת
הסניף.
פעילות הסברה בנושא סרטן השד
בסניף חיפה
במסגרת קידום המודעות לחשיבות
האבחון המוקדם ומניעת סרטן השד
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דוכן בכנס חשיפת ארגונים חברתיים

כנס חשיפת ארגונים חברתיים

דוכן הסברה בכנס למניעת עישון

התקיימה בסניף בסוף אוגוסט 2013
הרצאתה של מיכל קידר אחות מתאמת
סרטן השד מהמרכז הרפואי לין בנושא
בריאות השד וסמדר לוי ,מתנדבת ‘יד
להחלמה’ שיתפה את הנוכחות בסיפור
התמודדותה האישי עם סרטן השד.
בעקבות המפגש ארבע נשים שמעולם
לא נבדקו  -השתכנעו להיבדק .אחת
מהן אובחנה בשלב ראשוני של המחלה,
התקשרה בהתרגשות לשתף את הסניף

בידיעה ,והודתה לצוות על שתרמו לגילוי
המוקדם ובכך הצילו חייה.
פעילות אתגרית למשפחות
במהלך חודש אוגוסט  2013התקיימה
פעילות ייחודית ,מהנה ואתגרית לחולים
ולבני משפחותיהם בחורשת הבנים
בשכונת רוממה בחיפה בארגונן של ג’ודי
חנן ,מזכירת סניף חיפה ועו”ס אריאלה
ליטביץ-שרמן (עוד על הפעילות בפרק
“חזקים ביחד”).

“אני מכירה אותך  -פרויקט בנות”
באמצע אוגוסט  2013התקיים אירוע
ההתרמה “אני מכירה אותך” בגינת מבנה
הסניף בהשתתפות כ 100-נשים .באירוע
הופיעה חבורת נשים בנות  50+בפרויקט
בנות הנקרא “אני מכירה אותך?” בו הן
מספרות על חייהן האישיים ,כאשר כל
אחת נולדה וגדלה באזור אחר בארץ.
המופע ,שניתן על ידן בהתנדבות נחל
הצלחה רבה והכיבוד כיד המלך היה
מעשה ידי מתנדבות הסניף.
פעילות למען מעורבות קהילתית עם
מתנ”ס מיל”ב בת גלים
במטרה לקדם מעורבות קהילתית ,מקיים
סניף חיפה באגודה שיתוף פעולה פורה
במסגרתו ניתנות הרצאות לציבור הרחב
במתנ”ס השכונתי מיל”ב בת גלים.
בנובמבר  2013התקיימה הרצאה
בנושא סרטן המעי הגס (בעקבות
ההרצאה ,אחת הנוכחות ניגשה להיבדק
לבדיקה וגילתה שהיא חולה).
בדצמבר  2013סיפרה מחלימה מסרטן
שד הפעילה במרכז התמיכה את סיפור
התמודדותה האישי עם המחלה .נעמי
כפרי רכזת הסניף ,פתחה את האירוע
בדברים כלליים אודות סרטן השד ,חשיבות
הגילוי המוקדם וכד’ ,וכן חולקו עלוני
הסברה .בתום המפגש ,התעוררה קבוצת
דיון מעניינת בין המשתתפים ,ושלוש
נשים המשתתפות בפעילויות המתנ”ס
הציעו להתנדב .מפגשים במתכונת דומה
מתוכניים בהמשך השנה.
‘בית גלים  – ’4סניף חיפה מארח יצירות
מקומיות
במהלך חג הסוכות  2013השתתף הסניף
באירועי ‘בית גלים’ בחיפה במסגרת אירועי
התרבות מטעם העירייה בו הציגו אמנים
תושבי שכונת בת גלים (בו שוכן הסניף)
את יצירותיהם .האירוע התקיים זו השנה
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סניפים
השלישית ,וסניף חיפה שמח לארח את
התערוכות ,כפי שעשה בשנים הקודמות.
השנה הוצגו באולמות הסניף תערוכותיהם
של האמנים תמר מסר ,גבי בן חיים ויעקב
פלג .המוני חיפאים ומטיילים שפקדו
את רחובות השכונה ,הגיעו לצפות גם
בתערוכות שהוצגו בסניף .האירוע נפתח
בברכתם של יוליה שטריים סגנית ראש
העיר ,צבי שקולניק יו”ר פורום בת גלים,
מנשה שמש יו”ר ועד בת גלים (בתמונה)
וחיים רז נציג האמנים .כמו כן ,התקיים
מופע מוסיקלי משירי יוון בהפקה מקומית
של תושבי השכונה.
באמצע אוקטובר  ,2013ערב מבצע
“הקש בדלת” התקיים טקס השקת שנת
הפעילות תשע”ד ומבצע “הקש בדלת”
בעיריית חיפה בהשתתפות פרופ’ אליעזר
רובינזון יו”ר האגודה למלחמה בסרטן
ויקיר העיר חיפה ,בני ברנשטוק יו”ר
הסניף ,ברכה סלע מזכירת העיר חיפה,
נעמי כפרי רכזת הסניף ורחל שפירא
נציגת ועדת ההיגוי בסניף.

אירוע חנוכה בסניף
בתחילת דצמבר  2013התקיים בסניף
אירוע לכבוד חג החנוכה בהשתתפות
מתנדבי הסניף וחברי מרכז התמיכה.
האירוע נפתח בדברי ברכה של נעמי
כפרי רכזת הסניף ועו”ס נחי פינגולד
מנהלת מרכז התמיכה שסיפרו על מהותו
של חג החנוכה ,האור במלחמה בחושך,
ועל ההתמודדות עם מחלת הסרטן .בני
ברנשטוק יו”ר הסניף נשא דברים בנושא
ערבי ההתרמה שסניף חיפה יוזם ומתכנן.
לאחר הברכות ,הרצתה מיקה קפטור
בנושא “לגעת בשינוי :למה? מה? ואיך?”.
בנוסף ,נתרם לטובת האירוע כיבוד קל
וסופגניות .תודה לג’ודי ולאבי על הסיוע
בהכנת האירוע.
הפנינג לחולים ומחלימים במכללת
‘תלתן’
בתחילת דצמבר  2013התקיים ערב
למשפחות חולים ומחלימים במכללת
‘תלתן’ בחיפה ,פרי יוזמתו של הצלם
ליאור ליבוביץ שהחלים מסרטן והשתתף

מיר נאוי – שיטת NLP

פרופ’ רובינזון מברך בפתיחת האירוע
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סיגל תדמור מאפרת מקצועית

לשעבר בקבוצת התמיכה ‘בוגרים
צעירים’ של האגודה ,ובשיתוף עם מיכל
וארז ישכרוב בעלי המכללה .ברכו את
המשתתפים פרופ’ אליעזר רובינזון יו”ר
האגודה ,והרב שמואל קפלן ,רב המרכז
הרפואי רמב”ם שקישר בדבריו את רוח
גבורת החנוכה לגבורת המתמודדים עם
מחלת הסרטן ,ודיבר על חיזוק הנפש
כמקדם את תהליך ההחלמה .תמיר נאווי
הרצה על שיטת  NLPהמלמדת שימוש
מושכל ויעיל במוח להנעה לפעולה
ולהצלחה .מנהלת ביה”ס לאיפור סיגל
תדמור הדגימה והרצתה על שיטות איפור
וטיפוח .בזמן ההרצאות הילדים שחקו
במשחקי מדיה של המכללה ,אופרו על ידי

מאפרות ונהנו מיצירות מבלונים והפעלת
ליצנית .לאחר ההרצאות ,גם הנשים
אופרו ,וליאור צילם אותן ואת משפחותיהן
והעניק להן את התצלומים על גבי מגנטים
למזכרת .ברקע היה ליווי מוזיקלי וכיבוד
באדיבות קייטרינג ‘הטעם השישי’ .בנוסף
למגנטים ,קיבלו המשתתפות בושם
באדיבות ד”ר דב קליין .האירוע המרגש
זכה גם לחשיפה תקשורתית במדיה על
ידי גילה חיון וליאור ליבוביץ ששיתפו
את הציבור בסיפור התמודדותם האישית
עם מחלת הסרטן .האירוע אורגן על ידי
אריאלה ליטביץ-שרמן עו”ס מחוז צפון,
נעמי כפרי רכזת הסניף וסנדרה ,מנהלת
יחסי הציבור של המכללה.

בקהל ,שורה ראשונה מימין :הרב שפירא ,מיכל
ישכרוב מבעלי מכללת “תילתן” .שורה שניה מימין:
נעמי כפרי-רכזת סניף חיפה ,פרופ’ רובינזון-יו”ר
האגודה

אריאלה ליטביץ  -עו”ס מחוזית צפון ,ארז ישכרוב –
בעלים ומנכ”ל “מכללת תילתן” מברך

חצור הגלילית
ענת סויסה יו”ר סניף חצור הגלילית
פעלה במרץ רב לקידום נושא ההסברה
בבתי הספר ויזמה פעילות בקרב תלמידי
בתי הספר היסודיים בעיר ,במסגרתה
התקיימו הרצאות לילדי כיתות א’ עד ו’
בבית הספר ‘אורט יסודי’ בנושא נזקי שמש.
פעילות זו התקיימה במקביל להתגייסות
סניפי האגודה למלחמה בסרטן לנושא
“היום הלאומי להצלת חיים” שהשתתפו
בו מתנדבי הסניף המקומי (להלן בתחילת
הפרק) .שני אלבז מדריכת ההסברה של

האגודה שהדריכה את התלמידים סיפרה
על חוויה מיוחדת של חיבור לערכים של
שמירה על הבריאות ומנהיגות קהילתית.
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סניפים

טבריה
ערב הוקרה וסיום שנת הפעילות בסניף
טבריה
ביולי  2013התקיים בסניף מפגש סיכום
הפעילות השנתית של הסניף ב’יד
שיטרית’  -מרכז קהילתי בית גינסבורג
בטבריה בו מתקיימים בקביעות אחת
לשבוע חוגי פילאטיס ועיסת נייר.
במהלך השנה שוקדת דליה קוקוש-
סלוצקי יו”ר הסניף על הרחבת פעילות
הרווחה והתמיכה בעיר לרווחת החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם .המפגש
התקיים באווירה נעימה ומרגשת בצד
תערוכה מובחרת מיצירות המשתתפים
בחוג עיסת הנייר.

דליה קוקוש-סלוצקי יו”ר הסניף ,פנינה טל המדריכה,
אריאלה ליטביץ-שרמן עו”ס מחוז צפון ,מיכל דהן
רכזת פעילות הרווחה בטבריה ,ועליזה שולצר מנהלת
סניפי הצפון

לאה מכפש מתנדבת ותיקה ופעילה בסניף טבריה
בפעילות התרמה במסגרת מבצע “הקש בדלת”
 - 2013מסבירה פנים ומנסה לשכנע עוברים ושבים
בחשיבות ההתרמה .יישר כוח!

טירת כרמל
אירוע התרמה מרגש בטירת הכרמל
באוגוסט  2013התקיים בטירת כרמל
אירוע התרמה מרגש שכל הכנסותיו
קודש לאגודה למלחמה בסרטן פרי
יוזמתה האישית של אלינור בר .אישה
צעירה ואמיצה שהסכימה לחשוף
את סיפורה האישי והכואב על אובדן
בעלה הצעיר לירן ז”ל ממחלת הסרטן,
והחליטה להרים אירוע לזכרו ולהעלאת
המודעות הציבורית למחלה .אריה טל
ראש העיר טירת כרמל כיבד בנוכחותו,
בירך על היוזמה הייחודית וביקש לחזק
את מחויבותה של העיר לסייע לאגודה
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למלחמה בסרטן .רבקה בליסטרא
מנהלת מח’ סניפים היוצאת סקרה את
מגוון הפעילויות שהאגודה מובילה במשך
השנה והדגישה את חשיבות השמירה
על אורח חיים בריא .את האירוע המרגש
הפיקו נשות ארגון מש״י (מה שנשים
יכולות) בראשותה של אינדה פרידלמן,
יו״ר הארגון בטירת הכרמל ,עליזה
שולצר מנהלת סניפי צפון שליוותה את
ארגון האירוע וברכה את המשתתפים,
וסילבי כהן יו״ר הסניף הפועלת במסירות
בקהילה ,כמו גם פוקדת את מחלקת
האונקולוגית ילדים במרכז הרפואי רמב”ם

מזה תשע שנים .למעלה מ 200-איש
שהשתתפו באירוע הפכו לשגרירי רצון
טוב .האומנים האורחים נתנו ביצועים
מרגשים ,ובני משפחה ומכרים סיפרו
על לירן ז”ל ,שטרם הספיק להגשים את
חלומותיו עם משפחתו הצעירה .לירן
דנינו ,הזמר והאורח המרכזי באירוע,
ביקש להישאר עד תום הערב ,והתרגש
גם הוא מעוצמות החיבור שנרקם בין
המציגים על הבמה לבין הקהל באולם.
תודות גדולות לכל מי שלקח חלק בערב
הזה והפך אותו לבלתי נשכח.

במחלקה
צמר
כובעי
חלוקת
האונקולוגית ילדים של המרכז הרפואי
רמב”ם
במסגרת פרויקט המסרגה הארצי (להלן
בתחילת הפרק) סילבי כהן יו”ר הסניף
ורותי מויאל מתנדבת הסניף עברו
חדר-חדר ,מיטה-מיטה ,וחילקו כובעי
צמר מקסימים וברכות החלמה שילדים
בריאים שלחו לילדים החולים .הן הקשיבו
לכל סיפור ,לכל פרט והביאו עימן קרן
אור למחלקה .הורי הילדים התרגשו
מאוד מהרכות והנעימות של המתנדבות
והודו להן מקרב לב על היוזמה ועל השי
הצנוע.
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טקס הרמת כוסית לראש השנה
במעמד ראש העיר ,נשות מש”י וצוות
סניף טירת הכרמל של האגודה למלחמה
בסרטן .אותן נשים מדהימות שהרימו את
אירוע ההתרמה של לירן ז”ל .בעקבות
אירוע זה ,עלה מספר בתי הספר
שהשתתפו במבצע “הקש בדלת” -
כהבטחתו של ראש העיר.

יוקנעם
ערב העלאת המודעות לנושא מניעה
ואבחון מוקדם של סרטן השד בקאנטרי
פארק יוקנעם
בתחילת ינואר  2014התקיים אירוע ייחודי
פרי יוזמתה של מדריכת ספורט שחלתה
בסרטן השד וביקשה לקיים מפגש
להעלאת המודעות בקהילה לנושא.
בלובי המבנה ,הוצב דוכן הסברה ,אותו
איישו מתנדבי סניף יוקנעם בראשותו
של ויקטור מורד יו”ר הסניף ,שגם
פתח את האירוע בדברי ברכה .לאחר
מכן ,התקיימה הרצאתה של אפרת
לוין אחות מתאמת שד במרכז הרפואי

64

רמב”ם בנושא מניעה ואבחון מוקדם של
סרטן השד ,נוגה עפרוני מתנדבת ‘יד
להחלמה’ שיתפה את הנוכחים בסיפור
התמודדותה האישי ,והציגה את ארגון
‘יד להחלמה’ בו היא מתנדבת .נירה
אמרא נטורופתית הרצתה על תזונה
ואורח חיים בריא ,ולסיום ג’וני מקלובה
ושרית אלוש מדריכי זומבה מוסמכים
סגרו את הערב בסדנת התנסות בזומבה
ויצרו אווירה חיובית ומלאת חיוכים .בתום
הערב ,הפריחו המשתתפים זר בלונים
לבנים וורודים כסמל למאבק ולמודעות
הציבורית לסרטן השד.

ירושלים
חילופי תפקידים בסניף ירושלים:
בראשית ספטמבר  2013הודיעה פנינה
צור רכזת הסניף הוותיקה על פרישתה
לגמלאות ,וספיר בן שאול מזכירת
הסניף יצאה לדרך חדשה .אנו מאחלים
להן המשך הצלחה ,בריאות איתנה
ועשייה פורייה .ברכותינו לרותי בן גיאת
רכזת הסניף ואיריס חרמץ מזכירת
הסניף החדשות.

למלחמה בסרטן .במקביל ,התקיימה
הרצאה בנושא תזונה בריאה מטעם קופת
חולים ‘מאוחדת’ ,וד”ר הדר טל כירורגית
שד מטעם “שירותי בריאות כללית”
הגיעה לבצע בדיקות שד למשתתפות.
באירוע נכחו פנינה צור ורותי בן גיאת
רכזות סניף ירושלים המתחלפות ,שצעדו
יחד עם הנשים ואיישו דוכן הסברה של
האגודה באירוע ,שהכנסותיו עמדו על
כ.₪ 2,300-

בתחילת אוקטובר  2013התקיים
כמיטב המסורת טקס פתיחת מבצע
“הקש בדלת” בלשכת ראש עיריית
ירושלים ניר ברקת ,שברך על המבצע
החיוני ופעילותה הענפה של האגודה,
והעניק את תרומת העירייה .בטקס
נכחו רבקה בליסטרא מנהלת הסניפים
היוצאת ,יונתן קרני מנהל הסניפים
הנכנס ,עו”ד אתיה שמחה יו”ר הסניף
המסורה ,מתנדבות וועדת האירועים של
הסניף ונציגי בית הספר ‘תל”י בית חינוך’
שהצטיין במבצע אשתקד.
באמצע דצמבר  2013התקיים “יום
ספורט עממי” במעלה אדומים בחסות
בני כשריאל ראש עיריית מעלה אדומים,
ישראל גולדשיין יו”ר המתנ”ס ,בשיתוף
סטודיו “מדבריא” והאגף לתרבות ופנאי
במתנ”ס .ראש העיר פתח את האירוע
בדברי ברכה בהתכנסות ברחבת העירייה
ולאחר מכן התקיימה צעידה משותפת
עד למרכז הקהילתי בהשתתפות כ100-
נשים שענדו סרט וורוד לחולצתן .עם סיום
הצעידה נפתחו לקהל סדנאות שונות
במתנ”ס ,בבריכה ובבית הספר המקומי,
כגון זומבה ,יוגה ,פילאטיס ,התעמלות
במים ,ספינינג ועוד ,בתשלום סמלי של
 ₪ 10שהוקדשו למען פעילות האגודה

הרפואי הדסה עין כרם .המסיבה
המרגשת התקיימה בהמשך לשיתוף
הפעולה הפורה בין עו”ד אתיה שמחה
יו”ר הסניף לבין פרופ’ מיכאל וינטראוב,
מנהל המחלקה .את הזמן הנעימו בשירה
וריקודים הבנות של מיכל גרינוולד :דינה,
נאוה ,לירז ותמימה ,בליווי צופיה טוויטו
באקורדיון ומשה דוריאב באורגן .במסיבה
השתתפו עו”ס אורית שפירא מנהלת
מח’ שיקום ורווחה באגודה ,יונתן קרני
מנהל מח’ הסניפים ,עו”ס דלית בן רימון
מנהלת מרכז התמיכה “חזקים ביחד”
בירושלים ,רותי בן גיאת רכזת הסניף,
בתיה רקם ואלה בלס מתנדבות הסניף.
תודתנו נתונה לכל המסייעים בהפקת
המסיבה :לרמי לוי איש העסקים ובעלי
רשת המרכולים ‘רמי לוי’ על היוזמה

בסוף נובמבר  2013נפגשו נציגי
הסניף עם מנהלת השיווק של “קבוצת
התיאטרון” הממוקמת בבית מזי”א
בירושלים ,במטרה לקדם שיתופי פעולה
בין הסניף לבין התיאטרון שתרם השנה
כרטיסים להצגות השונות לחולים,
מתנדבים ומחלימים.
בתחילת דצמבר  ,2013ערב חג
החנוכה ,התקיימה מסיבת חנוכה
במחלקת אונקולוגית ילדים במרכז
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סניפים
וההיענות לתרומת  70מארזים חגיגיים
לילדים המאושפזים ,לקיטי שנקר על
הבאת האורגניסט ,לכרמית לוגסי
מזכירתו של פרופ’ וינטראוב ,ולפטימה
סרחאן מורה ואחראית ארגון האירועים
במחלקה על הארגון וההירתמות לטובת
הנושא.
בתחילת דצמבר  2013תרמה חב’
ההפקות ‘שורה ראשונה’  20כרטיסים
להופעתה של רז שמואלי ב’צוללת
הצהובה’ לחולים ,מחלימים ומתנדבי
הסניף.
גם השנה :ביה”ס תל”י בית חינוך
מצטיין מבצע “הקש בדלת” .בית
הספר ,המתעסק באומנות התיאטרון,
גייס למעלה מ ₪ 20,000-והצטלם
לתמונה קבוצתית יחד עם אדר ,רכזת
המבצע בסניף ירושלים.

ואירועי

האגודה

למלחמה

כנסים
בסרטן
ועידת ישראל לרפואה – התקיימה
באוגוסט  2013במרכז הקונגרסים
בבנייני האומה בהנחיית רינה מצליח
ובנוכחות שרת הבריאות ח”כ יעל גרמן
ובכירי הרופאים בארץ .בכנס שעסק
בנושא מגדר ,גנטיקה סרטן אויש דוכן
הסברה על ידי מתנדבי סניף ירושלים.
כנס ירושלים לרוקחות – התקיים
בסוף ספטמבר  2013במלון ענבל
בירושלים .בכנס ,בו הרצה ד”ר אלכס
גורל רופא בכיר במח’ ההמטולוגית במרכז
הרפואי הדסה ,אייש סניף ירושלים דוכן
הסברה של האגודה.
“מירוץ על עקבים” – התקיים
באוקטובר  2013במתחם התחנה
בירושלים בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן .סניף ירושלים ליווה את האירוע
הוורוד בסימן המאבק בסרטן השד (מידע
נוסף בפרק “שיתופי פעולה”).
רותי בן גיאת רכזת הסניף וחנה
קרמר מתנדבת הסניף ,ביקרו בתחילת
ינואר  2014במחלקה האונקולוגית של
המרכז הרפואי הדסה עין כרם וחילקו
את הכובעים מעשה ידיהן של קבוצת
הסריגה הארצית בראשותה של רות
האפרתי .הביקור היה מרגש ומשמח
כאחד (מידע נוסף על הפרויקט בתחילת
הפרק).

היום חילקנו את הכובעים במחלקה
האונקולוגית ילדים בהדסה עין כרם,
ירושלים .זו היתה חוויה מטלטלת ומרגשת
עבורי .ייקח לי זמן לעכל אותה .הילדים
מתוקים מתוקים .כמה מהם מספיק חזקים
ומאוששים ויכלו להביע שמחה ,חלקם
כואבים ומותשים מהטיפולים ,וחלקם כל
כך צעירים שלא בקלות מתקשרים עם
זרים .אבל כולם התלהבו מהכובעים – גם
ההורים והצוות.
עברנו חדר  -חדר ,מיטה  -מיטה ,וגם
באזור ההפעלה של אותם ילדים שאינם
מרותקים למיטות ומסוגלים ליצור
וללמוד .אפשרנו לילדים לבחור בעצמם
מתוך הסלסלות בהן הנחנו את מבחר
הכובעים .תענוג היה לראות ולחוות עד
כמה הם יודעים מה הם רוצים – מבחינת
צבע ,דוגמא וגודל .לא נשאר ילד ללא
כובע ,נותרו גם כובעים שיחולקו ע”י
הצוות לאותם ילדים שנמצאים בבידוד
ואסור היה לנו להיכנס לחדריהם.
הכובעים קבלו המון מחמאות גם על עצם
הנתינה וגם על מגוון הדוגמאות ועבודות
הסריגה.
רות ורות :תודה לשתיכן על שזיכיתן אותי
להשתתף .תשמחו בבריאותכם ושמרו
עליה .זה הדבר הכי חשוב!
חנה קרמר ,מבשרת ציון

כפר יונה
ישראלה רוזן יו”ר הסניף ממשיכה בפיתוח פעילות הרווחה והתמיכה לחולי תושבי כפר יונה .בנובמבר  2013נפתחה קבוצת תמיכה
להתמודדות עם אבל ושכול עקב מחלת הסרטן וקבוצת תמיכה נוספת לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם.
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כפר סבא
חילופי יושבי ראש של הסניף וחנוכת
הסניף החדש
בתחילת יוני  2013נערכו חילופי גברי
בסניף כפר-סבא .יוסי צרויה ,בעלה של
חוה צרויה ,רכזת הסניף הוותיקה ,קיבל
על עצמו את תפקיד יו”ר הסניף והחליף
את מתי פז ,יו”ר הסניף הוותיק שפרש.
טקס החילופין נערך במעמד יהודה בן-
חמו ראש עיריית כפר-סבא ,מירי זיו
מנכ”ל האגודה ,רבקה בליסטרא ראש
מח’ סניפים היוצאת וטובה גלר אם
המתנדבים .ביום החילופין נחנך גם הסניף
המחודש של האגודה למלחמה בסרטן.
שיפוץ הסניף התאפשר בסיוע עיריית
כפר סבא והאגודה למלחמה בסרטן,
ד”ר פרנסין רובינסון מנהלת פרויקט
“להיראות טוב – להרגיש טוב יותר” של
האגודה וגלית פוצ’ינסקי סטודנטית
לעיצוב תעשייתי .צוות סניף כפר סבא
מודה לצוות מח’ משק בראשות אבנר דוד
על כל העזרה והסיוע בביצוע העבודות.

הרמת כוסית לראש השנה אצל טובה
פרלמן (ג’ילדה)
כמיטב המסורת ,גם השנה ערב ראש
השנה התכנסו מתנדבי הסניף אצל טובה
פרלמן מתנדבת הסניף המסורה והוותיקה
להרמת כוסית לכבוד השנה החדשה.
טובה ,כדרכה בקודש ,פינקה את מתנדבי
הסניף במטעמיה.

מבצע “הקש בדלת” בכפר-סבא
כמיטב המסורת גם השנה נפתח מבצע
“הקש בדלת” בכפר סבא בטקס חגיגי
במעמד יהודה בן חמו ראש העיר ,טובה
גלר ‘אם המתנדבים’ בעיר ,ד”ר צביקה
ימי יו”ר מועצת ארגוני המתנדבים בעיר,
יונתן קרני מנהל מח’ הסניפים ,יוסי
צרויה ,יו”ר הסניף ,רעייתו חוה רכזת
הסניף ומתנדבי הסניף המסורים .במהלך
הטקס הושמעו קטעי שירה ונגינה מפי
מיקי רונן המוסיקאי שליווה את עדי
מסילתי זמרת צעירה מבית הספר
התיכון “גלילי”.
השנה הצליח הסניף להגדיל את סכומי
ההתרמה ביחס לאשתקד ,כאשר תלמידי
בתי הספר בהנחיית מתנדבי הסניף
ורכזי המבצע הצליחו לאסוף סכומים
גבוהים בהרבה מאלה שנאספו בשנה
שעברה .בית הספר המצטיין השנה בעיר
היה תיכון ‘גלילי’ שהכפיל ושילש את

67

האגודה למלחמה בסרטן

סניפים
סכומי ההתרמות .לראשונה ,שולבו גם
חניכי תנועות הנוער בהתרמות ,בתקווה
שהשתתפותם תהפוך למסורת.
יישר כוח  -יוזמות מרגשות של תלמידים
תושבי העיר למען האגודה למלחמה
בסרטן:
ארבעה תלמידים מביה”ס ‘ברנר’
בכפר-סבא (בכיתות ב’ ו-ד’) אספו
ביוזמתם סכום נאה למען האגודה
למלחמה בסרטן.
בסוף נובמבר  2013חניכי תנועת
“הנוער העובד” בשיתוף תלמידי ביה”ס
‘ברנר’ בכפר-סבא ארגנו “עוגייאדה”
בקניון ‘ערים’ כאשר כל הכנסות המכירה
הוקדשו למען האגודה למלחמה בסרטן.
תלמידי כיתה ח’  2מ’בית אקשטיין’
בהוד-השרון ארגנו מכירת עוגות ושתייה
במהלך ערב-הורים .כל הכנסות המכירה
הוקדשו למען האגודה למלחמה בסרטן.
בנות כיתה ד’ 2מבית הספר ‘אוסישקין’
בכפר סבא שרצו לתרום ,אך לא יכלו
להשתתף במבצע מפאת גילן הצעיר,
החליטו למכור מיץ ועוגיות ליד ביתן
במהלך “מבצע הקש בדלת”.
ילדי גן ‘אלמוגן’ נרתמו לפרויקט “שקל
לתלמיד” ואספו סכום יפה שהוקדש
למען האגודה למלחמה בסרטן .יישר
כוח!
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פעילויות הסברה ודוכנים במסגרת
הסניף
פעילות הסברה לנהגים חדשים
במשרד הרישוי – בהמשך לפעילות מח’
הסברה במסגרת “יום בינלאומי ללא
עישון” חילקו מתנדבי הסניף את חומרי
ההסברה והמדבקות לנהגים החדשים
שפקדו את סניפי משרד הרישוי בעיר
במטרה להעלות את המודעות לנזקי עישון
במהלך הנהיגה בקרב נהגים חדשים.
סיוע במבצע “שבוע המודעות
למניעת סרטן העור” במרכז הרפואי
‘מאיר’  -השנה סייעו מתנדבות הסניף
המסורות לצוות מח’ העור במרכז הרפואי
מאיר שערכו “מבצע בדיקות לגילוי מוקדם
של סרטן העור” לקהל הרחב .ראשי
המחלקה הודו למתנדבות על פעילותן
במילים חמות .מעבר לכך ,מתנדבי הסניף
ממשיכים לסייע במחלקות הרלוונטיות
ובמכון האונקולוגי של המרכז הרפואי
‘מאיר’ בכפר-סבא.
המתנדבת הוותיקה והנמרצת ,מרים
ללוש ושמעון בעלה ,המלווה אותה
לכל פעילות ,ממשיכה לקיים הרצאות
במערכת החינוך על כל שכבותיה.
בהרצאות אלה מסבירה מרים את הסכנה
שבעישון ובחשיפה לא מבוקרת לשמש,
חשיבות השמירה על אורח חיים בריא,
תזונה מאוזנת וביצוע פעילות גופנית.
יישר כוח!
השנה קיים הסניף מפגשי הסברה

בבתי דיור מוגן “מגדלי הים התיכון”
ו”בית בכפר” בכפר-סבא .במפגשים
הציגו יוסי יו”ר הסניף וחוה רעייתו רכזת
הסניף ,יחד עם בלה אבן-חן מתנדבת
הסניף הוותיקה את פעילותה הענפה
והחיונית של האגודה למלחמה בסרטן.
דוכן הסברה מיוחד במסגרת ‘ערב
הוקרה למתנדבים בכפר סבא’  -הוקם
באמצע ספטמבר  2013בפארק העירוני
בעיר .במסגרת הפעילות אותה יזם
יוסי צרויה יו”ר הסניף בסיוע רעייתו חוה
רכזת הסניף הוותיקה והנמרצת ,הועמד
דוכן מיוחד במינו .מלבד חומרי ההסברה
והרול אפים שהוצבו במקום ,הוקרנו גם
סרטוני ההסברה של האגודה על גבי
מסך מיוחד ,והופעל מכשיר לבדיקת רמת
הפחמן החד-חמצני בגוף שהושאל ממח’
הסברה באגודה .כל אלו הפכו את הדוכן
לעמדה מיוחדת שעוררה עניין ומשכה
תשומת לב רבה של המשתתפים ,בהם
יהודה בן חמו ראש עיריית כפר סבא.
הסברה בנושא אבחון מוקדם
ומניעה של סרטן השד  -ביוזמת הסניף
התקיימה בסוף ינואר  2014הרצאה
ראשונה בנושא מניעה ואבחון מוקדם של
סרטן השד לעובדות עיריית כפר סבא על
ידי פנינה גבאי אחות ומתאמת שד במרכז
הרפואי ‘אסותא’ רמת החייל תל-אביב.
בעקבות ההיענות והתגובות החיוביות
יתוכננו הרצאות נוספות בתיאום עם מח’
הסברה באגודה.

פעילות רווחה ותמיכה בסניף
גם את פעילות הרווחה והתמיכה בסניף
מרכזת במסירות ובהתנדבות מרים ללוש
יחד עם מתנדבות נוספות .הפעילות
לחולים נעשית בתיאום עם מח’ השיקום
והרווחה באגודה .הסיוע כולל העברת
הסיוע החומרי הראשוני של האגודה,
ביקור חולים ,שמירה על הקשר עם
המשפחה ,העברת כרטיסים לאירועים
שונים ,ברכות לחגים ,משלוחי מנות ועוד.
קבוצת תמיכה לחולי סרטן  -מחזור
נוסף של קבוצת תמיכה לחולים ולבני
משפחותיהם נפתח לאחרונה בסניף
בהשתתפות חולים וחולות מכפר-סבא
ומהסביבה .הקבוצה מתכנסת מדי שבוע
וזוכה להדרכה וסיוע של אירית קורן עו”ס
מחוז מרכז באגודה.
פעילות פרויקט “להיראות טוב -
להרגיש טוב יותר”  -זו השנה השנייה
שבסניף מתנדבת פיאנית המייעצת
ומתאימה פיאות לחולות ,כמו גם
קוסמטיקאית המסייעת לחולות בשמירה
וטיפוח המראה בזמן המחלה.

הענקת צעצועים ,ספרים ודיסקים
לילדים חולי סרטן המאושפזים בבית
החולים “שניידר” בפתח-תקווה -
תלמידי בית הספר “אלון” בכפר-סבא
בסיוע צוות המורים ,ההורים ומימי קטן
מתנדבת הסניף הוותיקה אספו סכום
כסף באמצעותו נרכשו צעצועים ,ספרים
ודיסקים לילדים חולי סרטן המאושפזים
בבית החולים “שניידר” בפתח-תקווה.
הילדים ארזו יפה את המתנות ,צרפו
ברכות ,ונציגיהם העבירו אותן בעצמם,
בליווי מבוגרים ,לילדים המאושפזים.
האירוע היה מרגש ביותר ,לנותנים
ולמקבלים כאחד.
סריגת כובעים ואפודות  -גם השנה
אנו מספקים צמר לנשים בבתי אבות
ו”דיור מוגן” ובמועדוני גמלאים שהתנדבו
לסרוג כובעים ואפודות מצמר עבור ילדים
חולי סרטן .התוצרת נאה מאוד ומשמחת
את הילדים החולים .תודתנו לסורגות
המסורות העושות זאת באהבה רבה.

ערבי התרמה
השנה קיים הסניף שני ערבי התרמה
בהשתתפות אמנים:
באמצע נובמבר  ,2013מספר שבועות
לאחר מבצע “הקש בדלת” ובעיצומה
של התרמת המבוגרים ,התקיים אירוע
התרמה למען פעילותה של האגודה
למלחמה בסרטן בבית ‘אשכול פיס’.
התורמים שהגיעו למקום נהנו מקטעי
משחק בביצוע שחקני מגמת התיאטרון
של תיכון ‘כצנלסון’ ומהופעתה של גיזי
הס זמרת ומספרת סיפורים.
בתחילת ינואר  2014התקיים
באודיטוריום העירוני בכפר-סבא אירוע
התרמה נוסף של הסניף .הקהל שמילא
את האולם נהנה מהמופע “חלום לים
התיכון” בהשתתפות שמעון פרנס ,ניצה
טרמין הזמרת ונגנים .הקהל התלהב,
השתתף בשירה ודרש שוב ושוב הדרן.
יהודה בן-חמו ראש העיר ,יוסי צרויה יו”ר
הסניף וירון גולדמן יו”ר מועצת ארגוני

ראיון אישי ומרגש עם פסיה אהרוני
מתנדבת ותיקה של סניף כפר סבא
פסיה אהרוני מתנדבת מסורה וותיקה
בסניף ,המתמודדת עם מחלת הסרטן,
התראיינה ערב מבצע “הקש בדלת”
לעיתון המקומי של כפר-סבא .בריאיון
המרגש שיתפה פסיה את הקוראים
באופן התמודדותה עם המחלה ,תוך כדי
שימוש באופטימיות ובהומור המאפיינים
אותה ,המהווים תקווה ועידוד לחולי סרטן
אחרים .כשנפגשים עם פסיה ,קשה
להאמין שהיא מתמודדת עם מחלת
הסרטן כבר למעלה מ 23-שנה .למרות
הטיפולים שהיא עוברת ,הכימותרפיה,
ההקרנות ,ניתוח הכריתה ,ומחלות
שאובחנו אצל בני משפחתה – היא
ממשיכה לשמור על החיוך ומתעקשת
להישאר אופטימית.
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המתנדבים ברכו את הנוכחים ושיבחו
את פעילות הסניף ואת רוח ההתנדבות
המושרשת בעיר .באירוע נכחו גם יונתן
קרני מנהל מח’ סניפים ,טובה גלר,
יקירת העיר ו’אם המתנדבים’ ומתי פז,
חבר מועצת העיר ויו”ר סניף כפר סבא
לשעבר .בזכות רוח ההתנדבות ונדיבות
תושבי העיר ,הצליח הסניף בגיוס תרומות
השנה בסכום גבוה יותר משנה שעברה.
בקרב הקהל ישבו פעילים רבים ומסורים
של סניף כפר-סבא ,תומכים וידידים,
העושים למען החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם .לחולי הסרטן ולנכים ניתנו
כרטיסים לאירוע בהנחה גדולה.

כרמיאל
הרמת כוסית חגיגית בסניף כרמיאל
בשיתוף סניפי צפת ומעלות-כפר
וורדים
בסוף ספטמבר  2013לקראת מבצע
“הקש בדלת” ומעבר הסניף כרמיאל
למבנה מחודש התקיימה הרמת כוסית
חגיגית כאשר לראשונה וכמחוות אחדות
אזורית ,אבלין דסה יו”ר הסניף ,הזמינה
למפגש גם את שולמית גנון יו”ר סניף
צפת ומתנדביה ,ואת רפי ויצמן יו”ר
סניף מעלות-כפר וורדים .אבלין סיפרה
בפרוטרוט על פעילויות הסניף המקומי
שמתקיימות לאורך כל השנה לרווחת
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם,
וציינה את הפעילות הקבועה המתקיימת
בסניף במהלך השנה ,כגון :יוגה צחוק,
קבוצות תמיכה ,תרפיה באומנות ועוד,
המתקיימת בהנחיית אריאלה ליטביץ-
שרמן עו”ס מחוז צפון באגודה ,שנכחה
אף היא במפגש .עליזה שולצר מנהלת
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סניפי צפון סקרה את פעילות האגודה
והעלתה על נס את העשייה הברוכה
והמוטיבציה הגבוהה של המתנדבים.
בנוסף לברכות ולתדרוך לקראת מבצע
ההתרמה ,התקיימה סדנת קלפי
מודעות בהנחיית ענת שקל ,מנחת
קבוצות לתחום הפסיכולוגיה ההוליסטית
שניתנה
הסדנה
ואנתרופוסופית.
בהתנדבות הפכה את האירוע למפגש
חברתי מרגש ולשיח מעמיק בין מתנדבי
האגודה שלקחו חלק בערב המיוחד.
פעילות לכבוד חג החנוכה
לרגל סיכום מבצע “הקש בדלת” וחג
החנוכה יזמה אבלין דסה יו”ר הסניף
פעילות מהנה ומגבשת למתנדבים
בהוקרה על פעילותם הברוכה .יוסף הלל
וקובי גרין הדליקו נרות חנוכה וברכו את
המשתתפים ,ובהמשך התקיימה סדנת
“אינטליגנציה רגשית למודעות עצמית,

צמיחה ושינוי” בהנחיית יהודית בכור
יועצת ומנחה בתחום עם התמחות
בחינוך מיוחד .ההרצאה והפעילויות היו
מרתקות ,מגבשות ותרמו לאווירה קלילה
ומהנה.
מפגש בוקר לנשות כרמיאל בנושא
אבחון מוקדם ומניעת סרטן שד
במסגרת חודש המודעות לסרטן השד
התקיים בסוף אוקטובר  2013מפגש
בוקר לנשות כרמיאל ביוזמתה של אבלין
דסה ,יו״ר הסניף ובשיתוף ארגון נעמ”ת
כרמיאל (שסניף האגודה שוכן במבנהו).
המפגש נפתח בדברי ברכה של אבלין
דסה יו”ר הסניף ועליזה שולצר מנהלת
סניפי הצפון .לאחר מכן ,התקיימה
הרצאתה המרגשת והמלמדת בנושא
סרטן השד של חנה ביקל עוזרת דובר
המרכז הרפואי ‘זיו’ בצפת ,המתנדבת
בארגון ‘יד להחלמה’ של האגודה .תודות
לגלית הופמן ואידית אבות המקסימות
מארגון נעמ”ת על שיתוף הפעולה וארגון
האירוע.

פעילות לחנוכה
צילומים :צביקה מונר

מפגש בוקר לנשות כרמיאל

אירוע בקהילה בכרמיאל :הרצאה
בנושא חידושים בתחום הסרטן
בינואר  2014התקיימה ביוזמת אבלין
דסה יו”ר הסניף הרצאתה של ד”ר יוליה
שניידר אונקולוגית במרכז הרפואי זיו
בצפת ותושבת כרמיאל בנושא חידושים
בטיפולים כנגד מחלת הסרטן .ההרצאה
הייתה מלמדת ,והתקיימה באווירה נעימה

שאפשרה למשתתפים להיחשף למידע
חשוב ומציל חיים .את המפגש פתחו
בברכות אריאלה ליטביץ-שרמן עו”ס
מחוז צפון ועליזה שולצר מנהלת סניפי
צפון.
משמאל :הרצאה בנושא חידושים בתחום הסרטן
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מגדל העמק
מפגשי חיזוק ותמיכה למתנדבים
מדי חודש מתכנסים מתנדבי הסניף
להרצאות ולסדנאות בנושאים שונים
לטובת הכשרת והעצמת הצוות .באמצע
יולי  2013התקיים מפגש בנושא “התגברות
על עצב ומציאת האור והשמחה כדרך
חיים” בהנחיית שושנה אליהו ,מתנדבת
ותיקה ומוערכת ,גמלאית משרד החינוך
ומחנכת בנשמתה .שושנה העניקה מידע
רב ומלמד ,מלווה בדוגמאות אישיות
מרגשות ,והפעילה את המתנדבים בקהל.
הפתעת הערב היתה ציון יום הולדתו ה75-
של ישראל וקנין יו”ר הסניף .אורנה
אמיתן רכזת הסניף המסורה ,יחד עם
רינה וגבי מתנדבי הסניף ציינו את האיש
ופועלו למען הקהילה וברכו אותו בבריאות
טובה והרבה שנות עשייה ברוכה.
סניף מגדל העמק “עבר דירה” וממשיך
בתנופת פעילות רווחה ותמיכה
באוגוסט  2013עבר צוות סניף מגדל
העמק למבנה גדול ומרווח שיאפשר
את מינוף הפעילות והעשייה למען
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם
תושבי העיר .הסניף המקומי כולל
כיום כ 43-מתנדבים ו 192-חולים
ומחלימים .הפעילויות המגוונות כגון
ספורט ,פילאטיס ,פלדנקרייז ,ריקודי
עם ,ברידג’ ,סריגה ,עבודות יצירה
מנייר ועוד ,מתבצעות חמישה ימים
בשבוע .בנוסף ,ישנה כיתת מחשבים
בה לומדים המטופלים הפעלת סביבה
ממוחשבת ופעילות ברשתות החברתיות
כגון פייסבוק בהדרכת גדי שרון מתנדב
הסניף .הבניין עדיין בשיפוצים על ידי
העירייה ,וצפויים להתווסף לו חדרים כך
שניתן יהיה להוסיף עוד פעילויות בעתיד.
אנו מודים מקרב לב על סיועה המתמשך
של העירייה ,בשיפוץ המבנה כמו גם
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בתמיכה בפעילות במהלך השנה .בנוסף
לפעילות השבועית ,נפתחה בסניף קבוצת
התמודדות לחולים בסרטן בהנחייתה
בהתנדבות של אבישג הנדלר ,ובאמצע

נובמבר  2013התקיימה הרצאה בנושא
זכויות חולים בהנחיית אריאלה ליטביץ-
שרמן עו”ס מחוז צפון לחולים ,מחלימים
ובני משפחותיהם.

מגן ראש העיר מגדל העמק
בטקס חגיגי ,מרגש ומרשים מול כ5,000-
איש תושבי העיר ,הוענק בספטמבר
 2013׳מגן ראש העיר’ על ידי אלי ברדה
ראש העיר לישראל וקנין יו”ר הסניף
המסור ,ובנוסף ,גדי שרון מתנדב הסניף
קיבל תעודת הצטיינות על פועלו לאורך
השנים .עליזה שולצר מנהלת סניפי צפון
נשאה דברים בפתיחת הטקס ,בירכה
על שיתוף הפעולה של הסניף עם הרשות
המקומית וסיפרה על עשייתם הברוכה של
צוות המתנדבים בסניף המהווה דוגמא
ומופת באזור הצפון.
מפגש מהנה לרגל חג החנוכה
ערב נר ראשון של חנוכה התקיים מפגש
מתנדבים מרגש ומשעשע סביב טקס
הדלקת נרות ,הכנת מאפים מסורתיים,
ו’בינגו’ בנושא החג .המפגש נפתח
בברכתם של מומי בן סימון מנהל המח’
לשירותים חברתיים בעירייה ,עליזה
שולצר מנהלת סניפי צפון וישראל וקנין
יו”ר הסניף.
פעילות ט”ו בשבט במגדל העמק
באמצע ינואר  2014התקיים סדר ט”ו
בשבט במשפחת האגודה במגדל העמק
בנוכחות אלי ברדה ראש העיר ,ישראל
וקנין יו”ר הסניף ,אורנה אמיתן רכזת
הסניף ומתנדבי הסניף המסורים .הפעילות
התקיימה סביב שולחנות ערוכים בכיבוד
עשיר ממיטב פירות הארץ ולכל משתתף
הוגשה  הגדת ט”ו בשבט ,שכללה שירים
ודברי טעם אודות החג ,אותם שרו וקראו
המשתתפים במהלך הסדר .ראש העיר
בירך את הנוכחים בברכה חמה ולבבית,
יו”ר הסניף הודה לו על תמיכתו במהלך
השנה.
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יוני 2013
לכבוד
גב’ עליזה שולצר -רכזת סניפי צפון
האגודה למלחמה בסרטן

טיול למערת הנטיפים
כ 50-מתנדבי הסניף יצאו באמצע
ינואר  2014לטיול גיבוש והנאה במערת
הנטיפים לאחר קבלת ברכת הדרך של

אלי ברדה ראש העיר .בהמשך התקיים
סיור במוזיאון ‘יד השריון’ בלטרון בליווי
הסבריו של המדריך טוביה גפן שנווט את
הטיול בצורה יוצאת מן הכלל.

הנדון :מכתב תודה והערכה
בתאריך  28/5/13נערך יום שיא בבית
הספר “גיורא יוספטל”  -מגדל העמק
בנושא :בריאות ,איכות חיים וסביבה.
ברצוני להודות לך על שיתופי הפעולה
בהפעלת יום השיא!
בית ספרינו מוביל פיילוט ישובי בהובלת
התוכנית “מחוז צפון -נקי מעישון”.
בפעילות זו השתתפו הורים וילדי ביה”ס,
הוזמנו גם ילדי הגן והוריהם ונהנו מתצוגת
עבודות תלמידים ומטקס פתיחה מרשים
בנוכחות רופאת המחוז ,מנהל התוכנית,
ראש מנהל החינוך ,מפקח ביה”ס ,מפקחת
משרד החינוך בתחום הבריאות ,נציגי
האגודה למלחמה בסרטן.
התלמידים והוריהם הופעלו בתחנות
כגון :יוגה ,הפרדת פסולת ,הכנת ממתק
בריא ,זומבה ,חכם בשמש ,מניעת עישון,
כדורשת ,אימון כושר.
אני מודה לך על חשיבה משותפת בהוצאת
הפעילות לפועל ,על עזרתך בפנייתנו
אלייך ,על אוזן קשבת ,על הפניית מדריכים
מקצועיים לטובת הפעילות כגון :אורנה
אמיתן -נושא חכם בשמש לילדי הגן,
נטלי -מדריכה לנושא מניעת עישון.
יוזמתינו הראתה את חשיבות איגום
המשאבים ,התכנון המדוקדק והחשיבה
הפדגוגית – כל אלה תרמו להצלחת היום.
הארגון היה מופתי והאווירה הייתה נעימה.
נשמח לשיתוף פעולה גם בשנה הבאה!
בהערכה רבה ובהוקרה,
רינת שפטניצקי
מנהלת ביה”ס
“גיורא יוספטל”
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מודיעין
“בוקר שישי בכיף״ לגברים שהתמודדו
עם מחלת הסרטן
התקיים באמצע מאי  2013ביוזמת שולה
זק יו”ר הסניף במסגרתו ערך חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין סיור מודרך בעיר.
לשכת ראש העיר ארגנה את האוטובוס,
כאשר ראש העיר עצמו סקר בפני
המשתתפים את הפרויקטים הקיימים
והעתידיים בעיר .בתום הסיור הגיעו
המשתתפים למועדון הבריאות והכושר
‘הולמס פלייס’ שם חיכתה להם קבלת
פנים ,שיעור פילאטיס לדוגמא ,ואפשרות
שימוש והנאה בכל מתקני הספורט.
כל משתתף קיבל שי צנוע מהאגודה
למלחמה בסרטן ,שובר מתנה לפדיקור
מפנק תרומת מכון קוסמטיקה ‘לה גוף’
ופרח לבת הזוג .המשובים המרגשים
חיזקו ועודדו בחיוניות קיומם של אירועים
דומים נוספים.

שולה ,שלום רב!
ברצוני להודות לך על היום כיף שהיה
ביום שישי שהיה ממש כיף והסיור עם
ראש העיר מאוד הוסיף לנו על מה שנעשה
וייעשה בעתיד בעיר מודיעין .גם בהולמס
פלייס היה ממש כיף.
אפרים צור

 28למאי 2013
לכבוד
ראש עיריית מודיעין

17.5.2013
לכבוד
שולה זק
יו”ר סניף האגודה למלחמה בסרטן במודיעין

ברצוני להודות לך על היוזמה הברוכה
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,על
שהקדשת מזמנך ומרצך כדי לשתפנו
בתוכניות העתיד של העיר מודיעין בסיור
שנערך ב 17-למאי  .2013המפגש זכה
למעמד נעים וחברי .נאחל לכולנו שוב פעם
מפגשים כאלה המוסיפים טעם לחיים.
כמו כן ,ראויה להערכה מיוחדת גב’ שולה
זקן ,יו”ר סניף מודיעין באגודה למלחמה
בסרטן על פעילותה הברוכה.
בברכה
יגאל גורה
ממשתתפי פעילות “בוקר של כייף”

ברצוני להודות לאגודה למלחמה בסרטן
ולך במיוחד ,על ארגון יום כייף לגברים
המתמודדים עם מחלת הסרטן .בזכותו
של כבוד ראש העיר ,מר חיים ביבס ,זכיתי
לראות ולהכיר את עירנו מחדש ,לאחר
מעל  15שנה בה אני חי במודיעין .בנוסף,
היה לי הכבוד להכיר אישה חמה ומקסימה
שכמוך ,הנותנת מכל הלב והנשמה! אאחל
לך עוד שנים רבות של עשייה ,נתינה
ובריאות לאורך ימים.
בהוקרה,
חיים ארוסי

קיץ  2013למשפחות המתמודדות עם
מחלת הסרטן במודיעין
גם השנה אירח מועדון הכושר ‘הולמס
פלייס’ ללא תשלום כ 30-משפחות
(ילדים ומבוגרים) המתמודדות עם
מחלת הסרטן בחודשי יולי-אוגוסט
 .2013המשפחות קיבלו כרטיס כניסה
חינם והשתתפות בכל פעילויות המועדון
לרווחתן ולהנאתן .במקביל ,גם הבריכה
העירונית במודיעין נענתה לפניית יו”ר
הסניף שולה זק ואגף הרווחה והחברה
הכלכלית בעירייה ואירחה משפחות
המתמודדות עם מחלת הסרטן במחיר
מוזל לחודשי יולי-אוגוסט .2013

פעילות הסברה “חכם בשמש” במסגרת
קייטנות המתנ”ס במודיעין
במהלך יולי  2013ולבקשת יוכי בן מלך
רכזת קייטנות במתנ״ס מודיעין התקיימו
הרצאות וחולקו חומרי הסברה בנושא
״חכם בשמש״ לכ 1,000-ילדים תושבי
מודיעין .יוכי צפתה במדריכי ההסברה
של האגודה למלחמה בסרטן מעבירים
לילדים את הפעילות ומשתמשים
בחומרים והודתה ליו”ר הסניף על עזרתה.
תודה מיוחדת גם למח’ הסברה באגודה
על ארגון ההרצאות וחומרי ההסברה
למופת בתקופת הקיץ .בנוסף למתנ”סים
ניתנו ארבע הרצאות בנושא ״חכם
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בשמש״ על ידי אורית רוזנבלום מדריכת
ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן
בבריכה העירונית .הפעילות המהנה
והמרתקת סחפה גם את הורי הילדים
להצטרף.

26/8/2013
לכבוד
שולה זק
סניף מודיעין ,האגודה למלחמה בסרטן
שמחתי להשתתף בפעילויות הנהדרות
שיזמת והתנעת במהלך חודשי יולי
אוגוסט.
שמחתי להכיר את המתנדבים של סניף
מודיעין שבניהולך ,אנשים נפלאים
שהצלחת לרתום לסדנאות והפעילויות
המבורכות שערכת במרכז מודיעין.
כמה מרגש לעלות מפגשים ויוזמות לטובת
מניעת סרטן ומודעות בקרב ילדים והורים,
חינוך ומתן דגש על חשיבותה של הימנעות
מחשיפה לשמש ודרכי ההגנה.
החיוכים שיצאו מן המפגשים רק ביטאו
עד כמה הקהל היה קשוב בכל מפגש של
האגודה למלחמה בסרטן.
יישר כוח בהמשך הדרך!!!
בידידות
אורית רוזנבלום – הדרכה והסברה

הענקת תעודה הוקרה לחיים ביבס ראש
העיר מודיעין מכבים רעות על תמיכתו
במבצע “הקש בדלת” ופועלו למען סניף
מודיעין של האגודה למלחמה בסרטן
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הרמת כוסית לראש השנה
ערב ראש השנה התקיימה הרמת כוסית
מרגשת במספר בתים של משפחות
תושבות מודיעין המתמודדות עם מחלת
הסרטן .לביקור המרגש התלוו ,בהסכמה
ובתיאום ,חיים ביבס ראש העיר ,הרב דוד
לאו רב העיר ,יעקב אלמוג מנהל מח’
הרווחה בעירייה ושולה זק יו”ר הסניף.
הביקור הסב אווירת חג ,התרגשות רבה
והתרוממות רוח למשפחות היקרות.

יוזמות תרומה מרגשות של ילדי מודיעין
למען האגודה למלחמה בסרטן:
תלמיד מודיעין (שביקש להישאר בעילום
שם) חגג את בר המצווה שלו והחליט
לתרום  ₪ 1,000ממתנות האירוע למען
האגודה למלחמה בסרטן .התלמיד
הנרגש הגיע לסניף מלווה באמו וזכה
לתעודת הוקרה ולהערכה רבה .אותו
שבוע הגיעה עומר סנדלר תלמידה
נוספת בעיר ,מלווה בהוריה הנרגשים,
ובידה  ₪ 1,000תרומה לאגודה למלחמה
בסרטן .עומר החליטה ,בהשראת
חברתה שתרמה את שיערה ,לעשות גם
היא מעשה ,ולאפות עוגות ועוגיות .את
המאפים היא מכרה במרכז המסחרי על
יד ביתה ,כאשר הציבה לעצמה יעד של
 .₪ 1,000כשהגיעה ליעד ,הביאה את
הסכום שגייסה לסניף ,זכתה בתעודת
הערכה והוזמנה עם הוריה לטקס בבית
הנשיא.
אלון קול ,יונתן קדם ,ובן דק שלושה
תלמידים בבית הספר ‘עמית’ בעיר
החליטו ביוזמתם למכור פירות הדר שגדלו
בחצר ביתם באוקטובר  2013ואת הכסף
לתרום לאגודה .הם הגיעו לסניף עם
עיניים נוצצות משמחה והתלהבות רבה
מהסכום שהצליחו לאסוף (כ.)₪ 600-
הילדים היקרים התקבלו בברכה רבה
וקיבלו תעודות הערכה על יוזמתם.

בנובמבר  2013נפתחה קבוצת תמיכה
לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם אחת
לשבוע בהנחיית אירית קורן עו”ס מחוז
מרכז באגודה .בנוסף ,מתקיימים בסניף
אחת לשבוע :חוג טאי צ׳י במתנ”ס וחוג
‘ריו אוביירטו’  -חוויה בתנועה בליווי
מוסיקה המאפשרת הבעה ללא מילים
בסטודיו במבנה החברה הכלכלית.
משתתפות החוג מתכבדות גם בכריך
בריאותי תרומת בית הקפה ‘ריסטרטו’.
“יום הסרטן הבינלאומי” 2014
לציון יום הסרטן הבינלאומי בסניף יזמה
שולה זק הרצאה בנושא “אבחון מוקדם
של סרטן השד” לעובדות הרווחה בעיריית
מודיעין על ידי מירה דמארי אחות
מתאמת שד במרכז הרפואי קפלן .כמו
כן ,הוצב בקניון מודיעין דוכן הסברה של
האגודה למלחמה בסרטן באיוש מתנדבי
הסניף (בתמונה).

בנובמבר  2013הרצתה מיכל דליות
מדריכת הורים ומשפחות בפני כ50-
משפחות שלהן בן משפחה חולה ועובדי
סוציאליים מאגף הרווחה בעיריית מודיעין
בנושא “סוגיות בהתמודדות משפחתית
עם בן משפחה חולה”.

קבוצת הרובוטיקה מתיכון עירוני ב׳
במודיעין בנו רובוט והגיעו להישגים
גבוהים בתחרויות ארציות ובינלאומיות.
התלמידים הביעו את רצונם בפני שולה
זק יו”ר הסניף לפעול למען האגודה
למלחמה בסרטן .בעצה משותפת יחד
איתה ,הציגו בני הנוער בפני תלמידי
בית ספר ״קשת״ בעיר ,בו לומד תלמיד
שהתמודד והחלים ממחלת הסרטן ,את
הקבוצה והרובוט פרי יצירתם .החוויה
היתה מרגשת לחברי הקבוצה כמו גם
לתלמידים שהאזינו וראו מקרוב את
הרובוט בפעולה.
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התלמידה ענבר רצאבי מתיכון מו”ר
במודיעין החליטה במסגרת פרויקט ‘אומץ’
לקדם את נושא מניעת עישון בשכבה
שלה .היא הביעה רצינות רבה בהכנה
ובאיסוף החומר ,התעמקות בתכנים
ובהעברתם לבני שכבתה ,וזכתה לתעודת
הוקרה.
דוכן הסברה “ביום הפנינג בריאות לקהילה” במרכז
הרב תחומי בתמונה :חנה ,אלה וצביה מתנדבי הסניף

דוכני הסברה במודיעין
מתנדבי הסניף ממשיכים להיענות
במרץ לכל פעילות הסברתית .כך
בחודשים האחרונים הוצבו דוכני הסברה
בקניון מודיעין בחודש המודעות לסרטן
העור ,ב’יום הצלת חיים’ (ראה ידיעה
נפרדת בתחילת הפרק) ,ב’יום הסרטן
הבינלאומי’ ,ביריד ‘נותנים באהבה’ של
ארגוני המתנדבים ,כמו גם באירועים וימי
בריאות שהתקיימו במודיעין בשיתוף מח’
קידום בריאות בעירייה ,כגון ‘יום בריאות
האישה’ ,הפנינג לבריאות המשפחה
בנושא ״חכם בשמש” ,אירוע ‘נגיעות של
אושר’ ועוד.

דוכן הסברה “ביום הצלת חיים״

מעלות-כפר ורדים
סניף מעלות-כפר ורדים פועל במספר
מישורים למען הקהילה ועוסק בנתינה
ויצירת קשר בין המתנדבים הוותיקים לבין
חניכי תנועות הנוער הצעירים .הדבר הפך
למסורת רבת שנים ולכל מבצע עליו מכריז
רפי ויצמן יו”ר הסניף מתגייסים עשרות
בני נוער מתנועות הנוער ,שיוצאים עם
המון מוטיבציה ורצון טוב .הודות לקשר
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הייחודי שנרקם במשך השנים עם עיריית
מעלות-כפר ורדים גם השנה התקבלה
תרומתה הנדיבה של עובדי העיריות
למבצע “הקש בדלת” הרואים בפעילות
האגודה עשייה מבורכת .צוות הסניף
מודה לכל העובדים בכל המחלקות
ולעומדים בראשם ,שלמה בוחבוט ראש
עיריית מעלות ,וסיון יחיאלי ראש עיריית

כפר ורדים .השנה מתנדבי הסניף לקחו
חלק פעיל גם בחלוקת סופגניות בחג
החנוכה בבית החולים בנהריה והרימו דוכן
הסברה מרשים ב’יום הצלת חיים’ במרכז
המסחרי החדש ‘צים סנטר’ בעיר שזכה
להתעניינות רבה (מידע נוסף בתחילת
הפרק ,תחת “יום להצלת חיים”).

נהריה
מרילה וייס יו”ר סניף נהריה מקדמת
במרץ רב עשייה מקיפה למען גיוס
התרומות במבצע “הקש בדלת” .יחד עם
מתנדביה פעלה מול בתי עסק וארגונים
רבים בעיר במטרה להעלות את תוצאות
המבצע ביחס לשנה אשתקד .זו השנה
האחרונה בה השתתף צדוק גמליאל סגן
מנהל בית הספר של חט”ב ‘עמל’ נהריה
במבצע .צדוק הוביל מזה למעלה מ15-
שנה את המבצע בעיר במסירות ואדיקות.
המבצע הפך עם השנים ל”בייבי” שלו,
החל מחלוקת התלמידים ,מיפוי העיר,
הכנת המדבקות ,גיוס וחלוקת צוותי
המורים .הוא מעורב בכל שלב ושלב,
מנהיג את המבצע בצורה מרשימה
ומחדיר מוטיבציה ורוח התנדבות בקרב
התלמידים .הודות לפעילות הסנף
המסורה השנה שיעורי ההתרמה בנהריה
הכפילו את עצמם .יישר כוח!

יוזמה אישית מרגשת:
אורלי לליק ,אישה צעירה שהתמודדה
לפני כשנה עם סיפור אישי מטלטל,
החליטה לחשוב אחרת ולתרום למען
הקהילה .היא הקימה את הבוטיק “קצת
אחרת” לנשים ולנערות כאשר חלק
מהכנסות המכירה מוקדשים לאגודה
למלחמה בסרטן .לאירוע המכירה
הראשון ,הגיעה עליזה שולצר מנהלת
סניפי צפון מלווה בחומרי הסברה
וקופת התרמה של האגודה .אורלי ,יחד
עם אחותה המדהימה ,הכינו עוגיות
יפייפות וטעימות ,עטופות בסרט וורוד
(סמל המאבק בסרטן השד) .הפעילות
מתקיימת אחת לשבוע לאורך השנה
בתקווה להעלות את מודעותן של הנשים
הצעירות לנושא האבחון המוקדם של
המחלה .בנוסף לפעילות זו ,אורלי הפכה
למתנדבת פעילה בסניף.

נצרת עלית
בסוף דצמבר  2013התקיים ערב מיוחד
להעלאת המודעות לחשיבות אבחון
מוקדם של מחלת הסרטן .האירוע התקיים
על ידי עיריית נצרת עילית בסיוע מועצת
הנשים העירונית ,האגודה למלחמה
בסרטן ,המרכז הרפואי פורייה בטבריה
ותוכנית הבריאות העירונית .חלקו המרכזי
של הערב כלל את הרצאתו של ד”ר יעקב
ברעם מנהל המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי פורייה והרצאה נוספת ניתנה על
ידי נחום תמיר הנומרולוג .באירוע נכחו
וברכו אלכס גדלקין מ”מ ראש העיר ויו”ר
סניף האגודה למלחמה בסרטן בנצרת
עילית ,ליאורה לורי יועצת ראש העיר
לקידום מעמד האישה ,צילה לוי-שנייר
ראש מינהל חינוך וקהילה ,סבטה שלייב
מקדמת תכנית הבריאות העירונית ואסנת
רווה מנהלת תוכנית “עיר ללא אלימות”.

ביה”ס למדעים ואומנויות עמל נהריה
הצטיין השנה באיסוף התרומות למבצע
“הקש בדלת” .תלמידי שכבת ז’ ו-ח’
יצאו כולם בפעם הראשונה להתרים והיו
בית הספר המוביל בנהריה ובמאמץ כביר
הצליחו להשליש את התרומה ולהגיע לכל
בית בעיר .יישר כוח!
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נתניה
דינה רוטשילד רכזת הסניף ממשיכה
להוביל במסירות יחד עם המתנדבים
הרבים את פעילות האגודה למלחמה
בסרטן בנתניה.
“הקש בדלת” בנתניה
בסוף ספטמבר  2013התקיים אירוע
חגיגי לפתיחת המבצע בהשתתפות
עשרות מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן
בעיר ,ובמעמד מרים פיירברג-איכר

ראש עיריית נתניה ,אלי דלל סגן ראש
העיר ,ורבקה בליסטרא מנהלת הסניפים
לשעבר .בדבריה סיפרה ראש העיר
את סיפורה האישי והמרגש על אימה
שנפטרה ממחלת הסרטן וסגן ראש העיר
שיבח את פעילותם המסורה והמבורכת
של מתנדבי האגודה בעיר.
אדלה שחם ,מתנדבת הסניף שזכתה
בטקס הסיכום אשתקד באות ‘מתנדבת
מצטיינת ארצית’ נרתמה לטובת כתבה
מיוחדת שיצאה בעיתונות לרגל המבצע
וסיפרה את סיפור התמודדותה האישי עם
המחלה.
כמדי שנה ,גם במבצע “הקש בדלת”
 2013פקדה שולה ליברטי מתנדבת
הסניף המסורה ארבעה בתי סוהר:
רימונים ,השרון ,הדרום ואופק .שולה
הרצתה לאסירים ולסוהרים על פעילותה
הענפה של האגודה למלחמה בסרטן
וחיוניות המבצע והתרימה .₪ 23,000
יישר כוח!
מתנדבי סניף נתניה מודים לחב’
גדי מחלב הסעות על ארגון ההסעה
בהתנדבות לטקס פתיחת “הקש בדלת”
בבית הנשיא בירושלים.
בחג החנוכה הכינה דנה שוחט
מתנדבת הסניף המסורה  100שקיות
מלאות ממתקים ,סביבונים ,סוכריות
ועוד ,כולם ניתנו בתרומה למען ילדים
חולי סרטן המאושפזים במרכז הרפואי
‘לניאדו’ .ילדי כיתות ו’ מביה”ס ‘מורשת
זבולון’ הצטרפו לדינה רוטשילד רכזת
הסניף ולאדלה שחם המתנדבת הוותיקה,
חילקו את השקיות לילדים ולהוריהם
והביאו עימם שמחה ,חיוך ואושר.
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כ 30-מתנדבים מסורים הגיעו לסניף במשך שבוע שלם
למען ספירת הכספים שנאספו במבצע .יישר כוח!

מרכז רפואי לניאדו-מח’ יחסי ציבור
דצמבר 2013
לכבוד
האגודה למלחמה בסרטן
שלום רב,
ברצוננו להודות לכם מקרב לב על יוזמתכם
הברוכה בבואכם בחג החנוכה ,לשמח את
הילדים המאושפזים במחלקת הילדים של
החולים לניאדו.
ברוכים הנכם על יוזמתכם זו ,בו העליתם
אור בעיני הילדים אשר נבצר מהם לחגוג
את חג החנוכה לאור הנרות יחד עם בני
משפחותיהם ואתם ,שימחתם את מצב
רוחם אשר כל זיק של עידוד ושמחה מקלה
את סבלם .אמנם הצוות הרפואי עושה
עבודת קודש בטיפולם בילדים החמודים
שנזקקו לאשפוז אך אתם מעצימים את
התקווה לשחרורם המהיר מבית החולים
ועל כך תבורכו.
בשם ההנהלה ,צוות המחלקה וכמובן
הילדים – תודה רבה!
נשמח לראותכם שוב!
בברכת חורף בריא,
מטילדה שוורץ ,דוברת
ד”ר יעקב שכטר ,מנהל מח’ ילדים
איליין קליין ,מורה כיתת ילדים

טקס סיכום מבצע “הקש בדלת”
התקיים באמצע דצמבר  2013בנוכחות
נציגי כל בתי הספר שהשתתפו במבצע.
השנה מבצע ההתרמה היה מוצלח
ביותר ,ונצפתה עלייה של  67%בהתרמה
לעומת השנה אשתקד .אלי דלל סגן ראש
העיר נתניה המאמץ את האגודה ומסייע
בפעילותה השוטפת בעיר ,ושיר בוטל-
צור רכזת המתנדבים באגודה ,ברכו על
הפעילות והעניקו גביעי הוקרה לשכבת
כיתות ו’ בביה”ס ‘מורשת זבולון’ ולשכבת
כיתות י’ בביה”ס ‘אורט גוטמן’ שהצטיינו
בהתרמה .דינה רוטשילד רכזת הסניף
דאגה להפקת האירוע החגיגי.

 9בספטמבר 2013
עיריית נתניה
מינהל חינוך וחברה  -אגף חינוך על יסודי
לכבוד
גב’ דינה רוטשילד  -רכזת סניף נתניה
דינה יקרה,
תודה לך על מכתבך ויישר כח על פועלך
המרגש כרכזת סניף האגודה למלחמה
בסרטן בנתניה .אני גאה מאד בבתי הספר
המשתתפים ביום ההתרמה ובטוחה כי
התלמידים יסייעו רבות ואף ילמדו שיעור
חשוב של נתינה ודאגה לזולת.
בהערכה,
גילת סיימון ,מנהלת האגף

בתחילת דצמבר  2013השתתף הסניף
ביריד במדרחוב קראוזה בשיתוף עיריית
נתניה .המתנדבות אלונה טל וחוה מאיר
איישו את דוכן ההסברה של האגודה
והסבירו לעוברים ושבים על חשיבות
אימוץ אורח חיים בריא ,דרכי מניעה
ואבחון מוקדם של מחלת סרטן.
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בדצמבר  2013התקיימו סדנת
העשרה למתנדבי הסניף בנושא “מה
עומד מאחורי המתנדב” בהנחיית חמי
פדהצור ,כמו גם מפגש העצמה מוצלח
בשיתוף עיריית נתניה לכ 50-עמותות
הפועלות בעיר.
מיקי לייבל מתנדב מסור ומצטיין
בסניף קיבל לפני מספר חודשים את ‘אות
המתנדב המצטיין’ בטקס באמפיתאטרון
נתניה בנוכחות מרים פיירברג-איכר
ראש עיריית נתניה ושושנה גורדון
מפקחת מחוזית במשרד הרווחה הארצי.
במסגרת פעילותו הברוכה תומך מיקי
בחולי הסרטן תושבי העיר ,אחראי על
תחזוקת הסניף ומסייע רבות במבצעי
“הקש בדלת” ובאיסוף קופות ההתרמה
הפזורות בעיר .במעמד זה שיבחה ראש
העיר את פעילותו הענפה של הסניף
המקומי .יישר כוח!
איילה זלוצובסקי מתנדבת הסניף
משנת  2003קיבלה את ‘אות יקירת
העיר’ נתניה בטקס מרגש שהתקיים
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בהיכל התרבות בנתניה בנוכחות מרים
פיירברג-איכר ראש העיר נתניה וסגני
ראש העיר .איילה המתנדבת בסניף
במסירות מזה למעלה מעשור מעניקה
תמיכה ,עזרה ועידוד ללא גבולות לחולים
ולבני משפחותיהם ,תורמת ומתרימה
בקביעות במבצעי “הקש בדלת” ונענית
לכל משימה .אישה לתפארת ,חייכנית
מאירה פנים ומסורה ביותר .יישר כוח!
ד”ר אנטולי פרידמן וד”ר שמידט
ברוך הרופאים הכירורגים המתנדבים
בסניף ממשיכים בביצוע בדיקות שד
ארבע פעמים בשנה בסיוע המתנדבות
אלטמן שלהבת שולמית ,רבקה
וילנצ’ק ,דיוולד לאה ,מילר לאה ,אלונה
טל ודינה רוטשילד רכזת הסניף .ד”ר
הילה שומרון שהתנדבה במסירות בסניף
מדי שבוע בביצוע בדיקות שד לתושבות
נתניה והסביבה פרשה לגמלאות .בחודש
ינואר  2014במסיבת סיכום שנת הפעילות
 2013נפרד צוות הסניף מד”ר שומרון
והודה על פעילותה הענפה ומצילת החיים
במשך שנים רבות .ציפי מילר מתנדבת

הסניף שסייעה לד”ר שומרון תמשיך
בפעילותה .זוהי ההזדמנות להודות
לכל הרופאים המתנדבים על פעילותם
המסורה והקבועה לטובת גילוי מוקדם של
סרטן השד בקרב תושבות העיר.
צוות המתנדבים המלווים ותומכים
בחולי הסרטן ובני משפחותיהם תושבי
העיר ממשיך להיפגש אחת לחודש
בקביעות עם ד”ר שלמה הרבט פסיכולוג
המסייע למתנדבים בהתמודדותם עם
החולים ומעניק להם המשך כוחות וכלים
בפעילותם הברוכה והמסורה.
מדי חודש מעניקה דינה רוטשילד
רכזת הסניף תלושי מזון למשפחות חולי
סרטן תושבי העיר הנמצאות במצב
כלכלי קשה בשיתוף עמותת ‘שערי
עזרה’ המסייעים להם ומקלים על
סבלם ומצוקותיהם .במקביל ,ממשיכה
דינה בקיום הרצאות הסברה בבתי ספר
ומוסדות ציבור וחינוך בעיר ,כגון :עירייה,
מוסד נשים מוכות ועוד ,בעיקר בנושא
נזקי שמש ועישון.

טקס סיכום שנת הפעילות 2013
בנתניה
בינואר  2014התקיים טקס הוקרה
למתנדבים וסיכום שנת הפעילות .2013
בטקס קיבלו מתנדבי הסניף המצטיינים
תעודות הערכה והוקרה מידיו של אלי
דלל סגן ראש העיר המלווה את פעילות
האגודה במסירות במשך השנה .בדבריו
שיבח אלי את המתנדבים“ :מדובר
באזרחים לא צעירים כלל ,חלקם מעל גיל
 80ו ,90-התורמים מזמנם למען המטרה
החשובה הזו .הם הולכים ומתרימים עבור
העמותה ,מקדישים מזמנם ומרצם לסייע
לחולים .אני כאן כדי להוקיר ולכבד אותם
ואת מעשיהם ,המהווים דוגמא ומופת
להתנדבות בקהילה .ההתנדבות היא ערך
עליון ואנו מנסים להוסיף לתחושותיהם
הטובות ברמה האישית ,מימד נוסף
של הכרת תודה” .בכנס נכחו יונתן
קרני מנהל מח’ סניפים שאיחל ששנת
 2014תהא מוצלחת כקודמתה ,ואתי
יוזף מנהלת מח’ ההתנדבות בעירייה
שהעניקה שי צנוע למצטיינים .עוד נכחו
בטקס שיר בוטל – צור רכזת המתנדבים
באגודה ,ברוך דורון מוותיקי המתנדבים,
ודינה רוטשילד רכזת הסניף .הטקס היה
מרשים ומרגש ובמסגרתו קיבלו עשרות
מתנדבי העיר נתניה תעודות הוקרה.

צוות הסניף מבקש להודות
לד”ר הילה שומרון ולד”ר סנדלר
מיכאל על פעילותם המסורה במשך
שנים רבות ולאחל להם
ברכת המשך הצלחה
ועשייה ברוכה לרגל פרישתם.
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סניפים

עכו
ניידת הממוגרפיה בעכו
מזה שנים רבות לקחה על עצמה סוניה
שקד יו”ר הסניף המסורה להיערך לקראת
הגעתה של ניידת הממוגרפיה לעכו.
במסגרת זו יושבות מתנדבות הסניף ימים
שלמים ליד הטלפון ומצלצלות להזמין את
נשות העיר בשיתוף קופות החולים בעיר.
מתוך  100נשים שהגיעו להיבדק בניידת,
 11אובחנו עם חשד ונשלחו להמשך בירור
רפואי ,ובכך סייעו בשמירה על בריאותן.
מתנדבות הסניף היו לצדן של הנבדקות
לתת מילה טובה ,לעודד ולחלק מידע
חיוני לעזרת המטופלות .מתנדבות הסניף
דוברות רוסית ,ערבית וצרפתית ומסייעות
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לנבדקות לשאול שאלות בשפתן כמו גם
להבין את דברי ההסבר הנאמרים להן.
בחודש מאי  2014יתקיים סבב נוסף של
צוות הסניף לקראת ביקורה הבא של
הניידת .דניאלה קרפ מזכירת סניפי הצפון
ליוותה את הפעילות של המתנדבות
באותו בוקר ובכך נוצרה הזדמנות נפלאה
להיכרות אישית ומעמיקה של עשיית
הפעילים בשטח.
ערב הוקרה למתנדבי העיר עכו
במאי  2013התקיים ערב הוקרה מרגש
למתנדבי העיר עכו בנוכחות שמעון
לנקרי ראש העיר שהעלה על נס את
עשייתם הענפה של מתנדבי העיר
והעניק תעודות הוקרה לכל מתנדבי
סניף עכו באגודה ,אשר גם העמידו דוכן
הסברה לטובת כלל המשתתפים .במצגת
מרשימה שהוקרנה לנוכחים בטקס
הוצגה עשייתו הברוכה והמשמעותית
של הסניף אותו מובילה מזה כ 19-שנה
סוניה שקד יו”ר הסניף.

פתיחת מבצע “הקש בדלת” בעכו
באמצע אוקטובר  2013אירח כמדי שנה
שמעון לנקרי ראש עיריית עכו בלשכתו
את מתנדבי הסניף ,ברך אותם בברכת
הצלחה במבצע והעניק את תרומת
העירייה .כמו כן ,השתתפו בטקס תלמידי
בתי הספר בעיר ,כולל בית הספר לקציני
ים עכו ותלמידי מיזם ‘יוניסטרים’ ,תכנית
ייעודית המכשירה בני נוער למנהיגות
בעלת מודעות חברתית וקהילתית,
שהצטרפו למבצע זו השנה השנייה .סוניה
שקד יו”ר הסניף ממשיכה להוביל עשייה
משמעותית סביב המבצע ורותמת את
הגורמים השונים בעיר לטובת המבצע.

עפולה
השנה מתנדבי סניף עפולה בהובלת יוסי
אהרון יו”ר הסניף קידמו פעילות התרמת
מבוגרים רחבה וראויה לשבח במסגרת
מבצע “הקש בדלת” .בסיוע הקשרים הבין
אישיים והקהילתיים שפותחו – הצליחו
מתנדבי הסניף להשליש את התרומות
ולהביא כבוד לעיר .במקביל ,גם בקרב
בני הנוער גויסו תלמידים רבים ,חדורי
מוטיבציה לצד תנועת הנוער “בני-עקיבא”
המהווה שותפה נאמנה כבר שנים רבות
לטובת המבצע בעיר .בנות השירות

הלאומי התלוו אף הן לפעילות והיוו דוגמא
בכל הקשור לנתינה ולמוטיבציה גבוהה.
מתנדבי הסניף מקיימים קשר חם עם
מרכז התמיכה “חזקים ביחד” בעפולה,
מלווים חולים בכל שלבי ההתמודדות היום
יומית ומעניקים להם אור ,תקווה ותמיכה.
בנוסף ,השתתפו מתנדבי הסניף בפרויקט
חלוקת כובעי  צמר (ראה בתחילת הפרק)
הן במכון אשפוז יום לטיפול אונקולוגי
בילדים ומבוגרים במרכז הרפואי “העמק”
בעפולה.

ערד
שבוע בריאות בתפוח פיס ערד
זו השנה העשירית בה מתקיים שבוע בריאות עירוני ב’תפוח פיס’ בערד
במסגרתו התקיימו פעילויות חווייתיות בנושא אורח חיים בריא לתלמידי בתי
הספר היסודי וחט”ב בעיר .במהלך השבוע נבנתה תכנית העשרה מרתקת
לתלמידים ובסופה התקיים הפנינג מסכם בנושא בריאות ותרומה לקהילה.
האגודה למלחמה בסרטן העשירה את התלמידים בנושאי נזקי עישון ושמש.
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סניפים
לקראת היציאה לחופש הגדול הכריז בית
הספר ‘חלמיש’ על שבוע בריאות 2013
במסגרתו התקיימו מגוון פעילויות לעידוד
אורח חיים בריא כמו גם חשיפה מבוקרת
לשמש ומניעת עישון .במסגרת זו ובשיתוף
מח’ הסברה באגודה התקיימו הרצאות
לתלמידים בסיוע סניף ערד בראשותו של
דני שור יו”ר הסניף.

פרדס חנה/כרכור
לאחר שנות עשייה ממוקדת בתחום
הקופות ,סניף פרדס חנה כרכור מתחדש
ומרחיב את פועלו למען הקהילה .במשך
 20שנה ,הזוג אסתר מאיר ובעלה דוד
ז”ל ,עשו עבודת קודש בפיזור קופות
בכל המועצה ובישובים הסמוכים ודאגו
לקשר חם עם בתי העסק שתרמו ביד
נדיבה .עם התחדשות הסניף ,התגייסה
למשימה ,אישה מיוחדת במינה ,אורלי
מנג’ם שליוותה שנים את פעילות
האגודה דרך עשייתה שלה בבית הספר
כרכזת תחום פעילות גופנית בה עבדה.
אורלי גם ריכזה את פעילות מבצע “הקש
בדלת” בסניף במשך שנים רבות ,ולכן
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כמעט באופן טבעי ,עם פרישתה לפנסיה,
החליטה להגשים חלום ולהתנדב לאגודה
למלחמה בסרטן .אורלי מספרת שהיא
צועדת בדרכה של אימה ,שהייתה בעבר
יו”ר סניף האגודה בכרכור .אורלי מנג’ם
נכנסה לתפקיד לפני חודשים ספורים
בלבד וכבר מקדמת יחד עם עליזה
שולצר מנהלת סניפי צפון את העשייה
ביישוב ,כמו גם גיוס מתנדבים חדשים.
בחודש ינואר  2014התבשרנו שמבנה
‘יד לבנים’ בישוב יוכל לשמש גם את צוות
הסניף וכך ניתן יהיה לתת מענה לחולים,
מחלימים ובני משפחותיהם תושבי פרדס
חנה-כרכור והסביבה.

סניף פרדס חנה משתתף בצערה
של מש’ מאיר על פטירתו של דוד
מאיר ז”ל ,מתנדב ותיק ומסור אשר
במשך למעלה מ 20-שנה
ריכז יחד עם רעייתו אסתר את
פעילות קופות ההתרמה למען
האגודה למלחמה בסרטן
יהי זכרו ברוך.

פתח תקווה
באוגוסט  2013מונתה יפה גלילי
לתפקיד יו”ר הסניף בפתח תקווה שלקחה
על עצמה את אתגר חידוש ופיתוח
פעילות האגודה למלחמה בסרטן בפתח
תקווה .הסניף ,הממוקם בבניין משרד
הבריאות בעיר ,שופץ וצויד בסיוע האגודה
ומתנדבי הסניף המסורים וכיום ניתן לקיים
בו פגישות צוות ועבודה משרדית.
פתיחת מבצע “הקש בדלת” בפתח
תקווה הוכרזה בישיבה חגיגית של מועצת
העיר בתחילת אוקטובר  2013בנוכחות
יעקב בן שמחון סגן ראש העיר ,אבי בן
חמו מנכ”ל העירייה ,שלמה דורני יו”ר
ועד העובדים ,ערן ילון סגנו ,נציגי מח’
החינוך בעירייה ,יונתן קרני מנהל מחלקת
הסניפים ויפה גלילי יו”ר הסניף שהודתה
לעירייה על שיתוף הפעולה המבורך
ושבחה את צוות המתנדבים המסור
שנכח במקום.

השנה השתתפו במבצע שבעה בתי
ספר בעיר .כהכנה ליציאתם ,קיבלו
התלמידים הרצאות בנושא אורח חיים
בריא וחשיבות תרומתם האישית של
כל אחד מהם להצלחתו על ידי רכזי
המבצע של האגודה למלחמה בסרטן.
בנוסף לבתי הספר ,השתתפו במבצע גם
מתנדבי “צוות”  -ארגון גמלאי צה”ל בעיר
אשר סייעו באיסוף הכספים .התלמידים
אספו  ₪ 100,000ובתי הספר קיבלו
תעודת הוקרה בטקס מרשים בנוכחות
יונתן קרני מנהל הסניפים ,נציגי בתי
הספר ומנהל החינוך בעירייה ,מתנדבי
הסניף וארגון “צוות” .הטקס החגיגי
סיכם את המבצע וחט”ב ‘בן-גוריון’ זכתה
בתעודת הצטיינות .המבצע זכה להד
תקשורתי במקומונים ובאתר העירוני הן
בפתיחתו והן בסיומו.
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סניפים
במסגרת המאמצים לחידוש פעילות
הסניף מתקיימות פגישות לתכנון עבודה
משותפת עם אגפים שונים בעירייה
(כגון במנהל החינוך להטמעת חומרי
ההסברה ,ביחידה להתנדבות ועוד).
במקביל ,מתגבשות קבוצות מתנדבים
חדשות ,האחת לדוברי רוסית והשנייה
דוברי עברית .ישיבות צוות מתקיימות
בסניף אחת לשלושה שבועות בהנחיית
אירית קורן עו”ס מחוז מרכז .אירית
גם מסייעת ומנחה אחת לשבועיים
קבוצת תמיכה לחולים ,מחלימים ולבני
משפחותיהם תושבי העיר.
על הקשר עם חולי הסרטן הזכאים
לסיועה החומרי של האגודה אחראית
שרה דברת מתנדבת ותיקה עם לב חם
ונתינה ,בשיתוף מרינה יגוטובוב פעילה
חברתית בעיר בקרב עולי ברית המועצות
האחראית על הקשר עם חולי הסרטן
דוברי השפה הרוסית.
בחג החנוכה יצאו מתנדבי הסניף
בשיתוף מתנדבי ארגון “צוות” (ארגון
גמלאי צה״ל) להדלקת נרות החג אצל
שתי משפחות ,יוצאי מדינות אתיופיה
ורוסיה ,וההתרגשות בבתיהן הייתה רבה
עד מאד.
ברוך דורון ,ותיק מתנדבי הסניף ובעבר
מנהל סניפי האגודה ,ממשיך באדיקות
רבה את עבודת איסוף הכספים מהקופות
המפוזרות בעיר.
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פיילוט :שיתוף פעולה של האגודה
למלחמה בסרטן בתכנית “נתיב האור”
של חברת החשמל בפתח תקווה
במסגרת שיתוף פעולה שיזמה יפה גלילי
יו”ר הסניף לבין המרכז לחינוך סביבתי
בעיריית פתח תקווה ,בסיוע שולי רינהרץ,
מתאמת הבריאות העירונית בעיריית
פתח-תקווה ואירית מנטש מקדמת
הבריאות באגודה ,האגודה למלחמה
בסרטן נטלה חלק בהכשרת תלמידי כיתות
ו’ מ 26-בתי ספר יסודיים בעיר בתכנית
‘נתיב האור’ של חברת החשמל .בתכנית
לומדים הילדים כיצד לנצל ביעילות את
אנרגית השמש ולהשתמש בחשמל באופן
בטוח ונבון ,ולראשונה בתוכנית ישולב
אלמנט נוסף :התנהגות חכמה בשמש.
מפגשי ההדרכה בהנחיית אירית מנטש
מקדמת הבריאות באגודה התקיימו בסוף
פברואר ( 2014עוד על הפעילות בפרק
“הסברה והדרכה”).

בפברואר – מרץ  2014נפתחה
קבוצת תמיכה לחולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם בסניף.

צפת
דוכני הסברה
במהלך חודש יוני  ,2013שולמית גנון יו”ר
הסניף ומתנדבות הסניף הובילו פעילות
קהילתית ענפה שכללה הקמת דוכני
הסברה של האגודה במספר אירועים
משמעותיים בעיר ,כגון ערב הוקרה
ליחזקאל אמירי ז״ל סופר ועיתונאי
שנפטר לאחר מאבק במחלת הסרטן ,יריד
“שבוע הספר העברי” וכנס “חקר הסרטן”
של אוניברסיטת תל אביב בהשתתפות
מירי זיו מנכ”ל האגודה ובתמיכתה של
האגודה למלחמה בסרטן.

מפגש מתנדבים
התקיים בתחילת ינואר  2014במשכן
סניף צפת החדש בביריה .הודות לקשר
החם וההדדי עם מזכיר הישוב ,בני חורי,
נפתחו דלתות המבנה לפעילות האגודה.
הסניף ימשיך לפעול בכותלי המחלקה
האונקולוגית בבית החולים כמו גם יוכל
לתת מענה לקהילת תושבי צפת והאזור.
רפי אהרון מתנדב חדש ,הציג את עצמו
בפני המתנדבים הוותיקים ושיתף את
הנוכחים בסיפורו האישי של משפחתו.
אין ספק שהמבנה החדש יסייע להגשים
את חזון האגודה לתת מענה הולם ומכבד
לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם
בקהילה ,ויהפוך לבית חם ותומך .לכבוד
האירוע ,שולמית גנון ,יו”ר הסניף הזמינה

את היו”רים ומתנדבי הסניפים הסמוכים
לקחת חלק במפגש .אבלין דסה ,יו”ר
סניף כרמיאל ,סילבי פרטוק יו”ר סניף
קריית שמונה ושוש רייכנטל ,כיבדו את
המפגש בנוכחותן.

לכבוד
פרופ’ זידאן היקר
וצוות המרפאה האונקולוגית
שלום רב.
הרבה תודות על יום נפלא שזכינו להיות
שותפים לו ,יום גיבוש צוות המחלקה,
טיול בעיר עכו העתיקה ,ארוחה מפנקת
מול נוף יום מרגיע ומקסים .יוזמתכם
הברוכה תרמה רבות לקבוצת המתנדבות
של האגודה למלחמה בסרטן שנותנות
יד ונשמה לעזור למטופלים ולצוות
המחלקה המסור והמיוחד ,שעושה
עבודתו במסירות ,בעבודה פיזית קשה,
מכל הלב והנשמה.
יחסכם החם למתנדבות כחלק מצוות
המחלקה מחמם את הלב ומעודד את
עבודתן לבוא ולתרום את חלקן באהבה,
במסירות ובהערכה לעבודתכם.
תודתנו נתונה לך ,פרופ’ זידאן היקר
ולאחות האחראית המקסימה אמירה.
אתם יחד מובילים את הצוות לקבל
אחרים ולשתפם בעשייה ולחלוק עימכם
צער ושמחה גם יחד.
ושוב תודה על הכל .חזקו ואימצו!
שלומית גנון
יו”ר האגודה למלחמה בסרטן ומתנדבות
סניף צפת
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טיול משותף לצוות המכון האונקולוגי
בביה״ח זיו ולמתנדבות סניף צפת
במסגרת הקשר ההדדי והמרגש
בין מתנדבות סניף צפת המבקרות
בקביעות במכון האונקולוגי של המרכז
הרפואי זיו בצפת ,תומכות בחולים ובבני
משפחותיהם ,הזמין הצוות הרפואי
של המכון האונקולוגי את המתנדבות
המסורות לטיול הגיבוש שקיימו באזור עכו
העתיקה.

קריית אתא
“..אנשים שמחו לתת לנו כסף כדי
שבית החולים יקנה דברים לשיפור
מצבכם .מקוות שזה יספיק לכל מה
שתצטרכו ,החלמה מהירה” .כך כתבו
מאיה גרינברג ובר הדר תלמידות מקריית
אתא שהשתתפו במבצע “הקש בדלת”
השנה .השנה שברה קריית אתא שיא אישי
בסכום התרמה של  ,₪ 42,000בהובלתה
של בת שבע יהב יו”ר הסניף המסורה
וצוות מתנדבי הסניף .בת שבע מתנדבת
באגודה כבר למעלה מ 19-שנים ,הובילה
עשרות מבצעי התרמה וקיימה פעילות
שנתית שוטפת לרווחת החולים ולקידום
המודעות לאורח חיים בריא .במסגרת
מבצע “הקש בדלת” עבדה בת שבע צמוד
לנדיה אוסיפוב רכזת המבצע .בת שבע
זכתה  השנה בתואר ‘יקירת העיר’ קריית
אתא על פועלה ,מסירותה ותרומתה
לעיר במשך שנים ,שהוענק לה בטקס
חגיגי על ידי יעקב פרץ ,ראש העיר.

סניף קריית אתא משתתף בצערה
של מש’ שנאן על פטירתה של חנה
שנאן ז”ל ,מתנדבת מסורה במשך
שנים רבות וממייסדות הסניף
בקריית אתא.

סניפי הצפון של האגודה למלחמה
בסרטן מבקשים לברך את תמי פרידמן
רמ”ט “הקש בדלת” בקריית אתא עם
פרישתה לגמלאות ולהודות לה על פועלה
לצידה של בת שבע יהב יו”ר הסניף
במסירות ראויה לשבח .תמי ליוותה את
עשייתה של האגודה בעשרים השנה
האחרונות ,בנתה תשתית ענפה למבצע,
רתמה את כלל מתנדבי העיר למטרה
הנעלה ובהחלט הותירה את חותמה.
בהזדמנות זו ,אנו מבקשים לאחל לטלי
נחמני פיידיש מחליפתה בתפקיד רוב
הצלחה וברכת המשך שיתוף פעולה
פורה.
האגודה למלחמה בסרטן משתתפת
בצערה של בת שבע יהב יו”ר הסניף
על פטירת בעלה.
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דברים לזכרה של
חנה שנאן (שטיינברג) ז”ל
()1922-2014
מאת :ד”ר לאה שמיר שנאן
מהרגע בו נודע על פטירתה של חנה ז”ל
לא פסקו הטלפונים והמיילים המספרים
לנו על מיוחדותה ,חוכמתה ,נדיבות ליבה
וחיוכה המאיר והתמידי .חנה נולדה בשנת
 1922בפראג ,צ’כוסלובקיה .ב,1942-
בהיותה תלמידת ביה”ס למסחר ,נלקחה
למחנה הריכוז טרזינשטאט ,שם שרדה
את כל תקופת המלחמה ( 3שנים) .כל
משפחתה ,הוריה ,אחותה ואחיה ,כמו גם
כ 70-בני משפחה אחרים ,נספו במחנות
ההשמדה .כששבה לפראג ,בתום המלחמה,
נישאה ליהודה שטיינברג ,ולזוג נולדו שני
ילדים :אביגדור ולאה .בשנת  1949עלו
חנה ,יהודה וילדיהם לישראל .תחילה
התגוררו בחיפה ובהמשך עברו לקריית
אתא .יהודה (שעיברת את שם משפחתו
לשנאן) ניהל מיומו הראשון בארץ בתי
ספר באזור :עיר גנים ,קריית בנימין ,צור
שלום ,רכסים ועוד .למרות קשיי העבר
והיותה ניצולת שואה ,ידעה חנה להיאחז
בחיים ולחיות אותם סקרנית ,שמחה
ואופטימית ללא תקנה .אהבת האדם שלה
באשר הוא אדם הייתה ללא גבולות וללא
הבחנה בגיל ,במוצא ,בצבע ובתרבות .לכל
אחד היא העניקה תשומת לב בשמחותיו
כמו במצוקותיו ,תמיד ברצון אמיתי לטפל
ולסייע בכל שביכולתה .כל חייה היו
מוקדשים להתנדבות ,החל מוועדי הורים,
בפעילות נמרצת בעמותת “בני ברית”,
ובניהול מבצעי התרמה למיניהם עד
שהגיעה לסניף “האגודה למלחמה בסרטן”
בקריית אתא אותו ניהלה במסירות במשך
 25שנים .גם כשהגיעה לדיור המוגן
בירושלים ,היא התנדבה מיד לעמותת
“י.ע.ל” הפועלת במרכז הרפואי שערי צדק
כמו גם לפעילויות אחרות בדיור המוגן.
חנה שנאן נפטרה בשיבה טובה בהותירה
אחריה שישה נכדים שמונה נינים ,הלכה
מאיתנו שבעת ימים ומעשים טובים.
יהי זכרה ברוך.

קריית ביאליק
טיול חולים ,מחלימים ומתנדבי סניף
קריית ביאליק
בתחילת מאי  2013יצאו חולים ,מחלימים
ומתנדבי סניף קריית ביאליק לטיול אחר-
צהריים באזור חיפה .הטיול החל בסיור
מודרך במוזיאון המדע המרתק “מדעטק”,
משם המשיך הטיול לשכונת כבביר בה
התוודעו המטיילים לכת האחמדים ,פלג
מוסלמי שמקורו בהודו .התחנה הבאה
הייתה טיילת לואי היפה ,המהווה נקודת
תצפית לנוף היפה .הטיול הסתיים
בכנסיית סטלה מאריס המפורסמת.
צוות הסניף מודה לכל אלו שסייעו בארגון
הטיול :האגודה ההדדית קריית ביאליק
שתרמה את האוטובוס ,לאגודה למלחמה
בסרטן על ארגון הסיור ב”מדעטק”,
למסעדת ‘קאפלו’ שתרמה את הכיבוד,
ולסמי בניסטי יו”ר הסניף הבלתי נלאה
ומתנדביו המסורים.

טקס הוקרה למתנדבי קריית ביאליק
במאי  2013התקיים טקס הוקרה
למתנדבי העיר שהצטיינו בפועלם למען
הקהילה ,פרי יוזמתן של עיריית קריית
ביאליק והאגודה ההדדית בהשתתפות
מתנדבים מארגונים רבים בעיר ,בהם
האגודה למלחמה בסרטן .התרגשות
מיוחדת הייתה כשעדינה פלשר היקרה,
מתנדבת הסניף ,קיבלה את תעודת
ההוקרה שלה ומרוב התרגשות לא יכלה

לקום ולדבר ,ובעלה הודה בשמה .רגע
של גאווה וכבוד רב היה כאשר מוריס
אסולין ,מתנדב וותיק בסניף תיאר את
בנות התנדבותו באגודה עם דמעות
בעיניו .היה זה טקס מרגש ומעצים כאחד,
כאשר ניתנה הזדמנות פומבית להודות
והעלות על נס את פועלם של מתנדבי
האגודה המסורים ועל עשייתם המרגשת
והברוכה ביום יום.
יישר כוח!
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חוגגים ט”ו בשבט באגודה למלחמה
בסרטן קריית ביאליק
אווירה חגיגית וחמה שררה בסניף בחג
ט”ו בשבט תשע”ד .האולם היה מלא
מפה לפה בעשרות חוגגים :חולים,
מחלימים ומתנדבים ,שבאו לחגוג יחדיו.
סמי בניסטי ,יו”ר הסניף הסביר את מהות
החג וערך סדר כהלכתו ,בצד ברכות
החג .נשמעו ברכות לבריאות ,שמחה,
להעמקת השורשים באדמה ,לצמיחה
ולבלוב .הרבה ניצלו את ההזדמנות

להודות בהתרגשות לסניף ,בו הם רואים
בית חם ,למתנדבים ולמנחי החוגים .אחת
המחלימות הגדילה באומרה שקיומו של
הסניף הציל את חייה .שרון חכם הזמרת
הנעימה משירי א”י היפים בליוויו של יוסי
זהר שהופיעו בהתנדבות ,וכולם הצטרפו
לריקודים .תודה מיוחדת לאנשים היקרים
המובילים את הסניף ,סמי בניסטי ,מרים
קלמפנר ובקי שני ,שהיו אחראים גם על
הפקת החגיגה ולציפי כץ מתנדבת הסניף
“שגייסה” את הזמרת.

קריית חיים
טקס פתיחת מבצע “הקש בדלת”
במכללה הטכנולוגית בבית הספר
הטכני חיל האוויר במפרץ חיפה
במסגרת שיתוף הפעולה הפורה הקיים
בין בית הספר הטכני לבין סניף קריית
חיים בראשותה של שרק’ה מורגנשטרן
יו”ר הסניף הבלתי נלאית ,התקיים גם

השנה אירוע חגיגי לציון פתיחת המבצע.
באולם הקולנוע בבסיס התכנסו מפקדים,
מורים ,הרב הצבאי ,תלמידי בית הספר
ואורחים ,בראשם יו”ר הסניף ,המנהלת
את המבצע זו השנה ה 38-בבית הספר
הטכני ,שהשמיעה בפני הנוכחים סקירה
מרגשת על פעילותה הענפה של האגודה

וחיוניות המבצע .את שרק’ה ליוותה חולת
סרטן ששיתפה את הנוכחים בסיפורה
האישי והמרגש .באירוע השתתפו רס”ן
אלי גולן סגן מפקד המכללה ,רס”ן רוני
זהבי מפקד התיכון ,רכזת החברה הילה
דנינו ,מפקדת שכבת כיתות ט’ נטלי
אסיס (שזכתה לתעודת הוקרה על

צילום :שרה איקו
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שיתוף הפעולה במבצע אשתקד) ,רבקה
בליסטרא מנהלת הסניפים היוצאת,
יונתן קרני מנהל הסניפים הנכנס ועליזה
שולצר מנהלת סניפי צפון .לסיום רגשו
והנעימו בשירה ובריקוד הלהקה הייצוגית
“קולות רפאל” בניהולו המוסיקלי של נועם
זלטין וחולקו תעודות הצטיינות לצוות
ולתלמידים שסייעו בהצלחת המבצע
אשתקד.
באירוע התקיימה גם הרמת כוסית לשנה
החדשה עם אל”מ קובי דוידזון מפקד
הבסיס ,שרק’ה מורגנשטרן יו”ר הסניף
וסרן דוד וולך הרב הצבאי שתקע בשופר

טקס חגיגי לפתיחת מבצע “הקש
בדלת” בתיכון קריית חיים
כ 300-תלמידי כיתות י’ בתיכון מקיף
קריית חיים התכנסו בתחילת אוקטובר
 2013באולם ‘אשכול פיס’ לציון פתיחת
המבצע השנתי .שרק’ה מורגנשטרן יו”ר
הסניף המסורה פתחה את האירוע בדברי
ברכה והודתה לצוות ולתלמידים על
עזרתם הברוכה במבצע מדי שנה .ליאור
ישראל ,סטודנטית ממערך ההסברה של
האגודה למלחמה בסרטן הרצתה בפני
התלמידים על חשיבות שמירה על אורח
חיים בריא ,הימנעות מעישון וחשיפה
נכונה לשמש.

יוצאים למבצע “הקש בדלת” - 2013
תמונה משותפת של מתנדבי הסניף
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שרק’ה מורגנשטרן ,מוותיקי תושבי
קריית חיים ויקירת העיר חיפה ,הרצתה
בפני תלמידי כיתות ט’ בחטיבת הביניים
דגן ושיתפה אותם בסיפוריה האישיים
מתקופת היווסדה של קריית חיים.

שרק’ה מעניקה לנשיא המדינה שמעון
פרס מקבץ תמונות מטקסי בית הנשיא
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לכבוד הגב’ שרקה מורגנשטרן
מכתב תודה והערכה
שרקה יקרה שלנו ,לך נאמר המון תודה
והערכה על תרומתך להצלחת יום
השדה בעקבות ראשונים בקריית חיים
שהתקיים במהלך חודש מאי  2013עם
תלמידי כיתות ט’ בחטיבות הביניים שקד
ודגן .כהרגלך ,את תמיד נכונה להתנדב
ולתרום את חלקך באשר תידרשי .את
שרק’ה ,ילידת קריית חיים ומי כמוך
מכירה את סיפור היווסדה של הקריה
ואת האידיאולוגיה שעמדה מאחורי
הקמתה .את חונכת על ברכי התפיסה
הסוציאליסטית השיתופית שהנחתה את
ראשוני בניה של הקריה ואת עדיין פועלת
הלכה למעשה על פי תפיסת העולם
שעליה התחנכת – נתינה ,עזרה הדדית,
תרומה לחברה ולקהילה .שרקה ,את
כבר שנים רבות פעילה באגודה למלחמה
בסרטן ובמסגרת פעילות זו את נמצאת
בקשר מתמיד עם בית הספר וכל מורינו
ותלמידינו מכירים את דמותך ומוקירים
אותה לא ייפלא אפוא שזכית לקבל את
אות יקיר חיפה שאין ראויה ממך להוקרה
זו .ביום השדה זכינו אנו צוות מורי השל”ח
ותלמידי שכבה ט’ לחוות את החיים
בקריה כפי שהיו בשנותיה הראשונות
וזאת הודות לאישיותך וליכולתך לתאר
באופן מוחשי את ילדותך ואת תחושותיך
אז והיום .אין ספק כי למדנו ממך רבות
ועל כך אנו אסירי תודה.
שרקה ,את אדם מלא אנרגיות טובות ,את
דינמית ,תוססת ומצחיקה ,ובעיקר צעירה
ברוחך .נאחל לך מקרב לב בריאות טובה
ואריכות ימים ושדורות רבים יזכו להיחשף
לסיפורייך המרתקים.
על כל אלה ועוד – הברכה וההוקרה.
בהמון אהבה,
תלמידי כיתה ט’ וצוות של”ח

שרק’ה האישה והאגדה
עליזה שולצר ,מנהלת סניפי צפון
את שרק’ה מורגנשטרן יו”ר סניף
האגודה למלחמה בסרטן בקריית
חיים ,כבר לא צריך להציג .שרקה הינה
יושבת ראש הוותיקה ביותר של האגודה
למלחמה בסרטן .מעל ל 50-שנה שהיא
בשליחות האגודה .גם כשהיא מגיעה
לגיל הגבורה היא שמה עדיין בראש
מעייניה את ערכי האגודה והשליחות
שלה במאבק במחלה ולמען החולים ואף
מציינת ,כמו שנכתב בשיר שהיא “עוד
לא נתנה די .”..מעל ל 50-שנה ששרק’ה
פועלת במספר מישורים במקביל,
ומובילה את העשייה הברוכה הן בזירה
החינוכית מול בתי הספר בקריית חיים
בהם היא מרצה ומנחה בחסד עליון
בפני תלמידים רבים ,בכך היא מחנכת
לערכים ולהתנדבות דור חדש מדי שנה,
והן בתמיכה ובפעילות למען החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם תושבי
העיר .שרק’ה מנצחת ביד רמה על כל
הנעשה במהלך מבצע “הקש בדלת”,
מתדרוך הצוותים החינוכיים ועד אחרון
התלמידים ,כולם מגויסים למטרה
הנעלה .שרק’ה הצליחה לרקום לאורך
השנים יחסים חמים עם בעלי העסקים
בקהילה תוך כדי הערכה רבה לפועלה,
ומגייסת תרומות משמעותיות בכל
האזור .מלווה ותומכת ,תמיד עם חיוך
על השפתיים ,מלאת מוטיבציה מדבקת.
אישה יקרה ,מיוחדת במינה שגורמת
אפילו לקצינים להצדיע לה ,לראשי
ערים לברך אותה ולנשיא המדינה לחבק
אותה.

לשרק’ה
לפני שמכבים את הנרות ,לפני שאומרים
“לשנה הבאה” ,לפני שנותנים ,לפני
שקוראים ברכות ,כדאי לחשוב עוד מעט
על החיים ,אך אצלך הם גדולים מכולם.
עזרה ,התחשבות בזולת ,התנדבות בלתי
נלאית ,בגשם ,ברוח ובקור ,את רצה
ללא לאות ,כאשר יום רודף יום ושנה
רודפת שנה .אם תסתכלי מעט אחורה
תראי שההספק הגדול ומלא הגאווה
היא משפחתך הרחבה .לפעמים את
שוכחת שעברת כבר את גיל ה ,70-אך
תעודות וצילומים תמיד ישאירו אותך
ואת צביקה צעירים .את תמיד אוהבת
להיות מעורה בחיי הציבור והחברה,
פשוט לשפר את איכות החיים ושיהיה
יותר נעים ,ונשאלת השאלה מה דוחף
אותך קדימה? אולי זה מבית אימא?
אולי ציונות? כשמציעים לך תפקיד את
תמיד מקבלת ברצון.
מי ייתן ואלוהים יוסיף לך עוד הרבה
חיים ובריאות ולהתנדבויות כוח ייתן.
רק זאת עוד אומר – בחיים הכל עובר
פרט לידיד אמת וחבר ,כי זה נכס יקר –
שתמיד לימיך נשאר.
אוהבים אותך,
רותי רגב
מתנדבת ותיקה מאד בסניף קרית חיים

2.2.2014
חיל האוויר
המכללה הטכנולוגית עמל רמת דוד
אל הנהלת האגודה למלחמה בסרטן
הנדון הגב’ שרק’ה מורגנשטרן
לפני כחצי שנה סיימתי שלוש שנות פיקוד
וניהול על בית הספר להנדסאי תעופה של
חיל האוויר בחיפה.
במהלך תקופה זו זכיתי להכיר אישה
מופלאה אשר הצליחה לעורר בי התרגשות
כפי שמעולם לא חוויתי כיוון שמעולם לא
פגשתי מלאכים בשרותי הצבאי.
הירתמותה למבצעי “הקש בדלת” של
האגודה למלחמה בסרטן היתה מדהימה
והאנרגיה ששידרה לילדים היתה כזו שלא
ניתן היה להישאר אדיש והתלמידים ,רובם
ככולם ,חשו שהם עושים מעשה נאצל אך
הם חשו זאת ,בעיקר כלפי הגב’ שרק’ה.
שרק’ה ,אישה נפלאה ,תורמת בכל רמ”ח
איבריה ,ראויה לכל שבח והדר וכל אשר
פוגש בה מתגאה שעשה זאת.
בנוסף ,בכל פעילות חשובה ,חג שמח או
אירוע בית ספרי ,היתה מתייצבת שרק’ה
בבית הספר והופכת להיות חלק מהצוות.
מעולם לא שכחה להביא מכתב ,הכתוב
בכתב ידה המרהיב ,הקשור לאירוע
הרלוונטי.
זכיתי שהכרתי את שרק’ה!
בתודה ובהערכה,
יואב ברבי ,סא”ל
מנהל מכללת עמל רמת דוד
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הרצאה בתיכון מקיף קריית חיים לרגל
“יום ההתנדבות”
בתחילת פברואר  2014צוין בתיכון קריית
חיים “יום ההתנדבות” .במסגרת זו,
הוזמנו נציגים מובילים מארגוני התנדבות
שונים הפועלים בעיר ,ביניהם שרק’ה
מורגנשטרן יו”ר הסניף המסורה,
שהרצתה לכ 300-תלמידי בית הספר
וצוות המורים על פועלה של האגודה
למלחמה בסרטן .בית הספר שותף מזה
שנים רבות למבצע “הקש בדלת” והשנה
השתתפה והתרימה למבצע כל שכבת י’
בבית הספר.

אוספים כספים
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קריית טבעון
אורי בנגר יו”ר הסניף מלווה את פעילותו
של כפר הנוער “רמת הדסה” במבצעי
“הקש בדלת” מזה  20שנה .כפר הנוער
הוקם בשנת  1949ונקרא על שמה של
הנרייטה סאלד ,ממקימות ארגון נשות
הדסה ועליית הנוער .בשנותיו הראשונות
שימש הכפר בית זמני לילדים ניצולי
שואה ,ובהמשך ,התאים את פניו לצרכי
המדינה המתפתחת .משנות ה 90-הוא
מחנך כ 300-בני נוער בעלי קשיים שונים,
בחסות הסוכנות היהודית .אוכלוסיית

החניכים מורכבת מילדי עולים חדשים
ממדינות חבר העמים ,יוצאי אתיופיה
וילידי הארץ .השנה ,תלמידי הכפר
היו היחידים שיצאו להתרמה מקריית
טבעון .תומר ,מדריך השכבה ואחראי
על המבצע ,מכיר את נושא ההתמודדות
עם מחלת הסרטן מבית ,והוא משקיע
את כל כולו בפעילות חינוכית-ערכית
לקראת המבצע ,כך שהתוצאות הן
בהתאם .כל חניכי הכפר ,כולל הצוות
החינוכי המוביל ,מצדיעים לאגודה

בטקס שהם מקיימים מדי שנה ,סביב
“קבלת שבת” חגיגית ומשותפת לכפר
ולסניף .השנה הוזמנה עליזה שולצר
מנהלת סניפי צפון באגודה יחד עם
אורי בנגר יו”ר הסניף ומתנדביו ,אילנה
ומשה שמואלי היקרים .חשוב להוסיף
ולציין שמדובר בכפר הנוער היחיד
בצפון המשתתף בקביעות ובמסירות
במשך שנים כה רבות במבצע ההתרמה
השנתי של האגודה.
ישר כוח!

קריית ים
סניף האגודה בקריית ים בראשותה של
ברכה ארז יו”ר הסניף ומתנדביה ,פועל
שנים רבות בקרב הקהילה המקומית.
בסניף ישנם מתנדבים שפועלים למען
החולי סרטן אותם הם מבקרים ,מעודדים
ומוסרים להם מידע חשוב על השירותים
להם הם יכולים לפנות בקהילה ודרך
האגודה .במסגרת מבצע “הקש בדלת”
מתקיים שיתוף פעולה הדוק ומבורך עם
העירייה ומח’ החינוך .בתי ספר שהשתתפו
במבצע השנה היו ביה”ס רודמן ורבין.
ביום המבצע ,מתנדבי האגודה מתכנסים
יחד ,לצדם תלמידות מכיתות גבוהות
שמכבדות את המתנדבים בכיבוד חגיגי
וכולם יחד מבצעים את ספירת הכספים

ודואגים להפקדה עוד באותו ערב .בעיר
מפוזרות קופות התרמה רבות ,עליהן
אחראית זהבה גיבור .זהבה עושה מזה

שנים עבודת קודש ,במסירות ובאחראיות
רבה ובכך שומרת ומטפחת את הקשר
עם בתי העסק בעיר.

מבצע “הקש בדלת” בקריית ים :לי חודדה,
יאנה ברים וחושן קמחי שכבה ח’ מבית הספר רבין”
מתרימות למבצע

המתנדבים המבוגרים והמתנדבות הצעירות
(סופרי הכספים) מבית הספר רודמן קריית ים:
רז אוחנה ,טל אנקרי ,אפרת אלמקייס ,משי אבוטבול,
ריף עטיה ,מירב אורון אברמובסקי ,שרה כהן ,ברכה,
נעמי גריידי ,הינדה ויחזקאל זמואלסון
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קריית מוצקין
מפגש לקראת השנה החדשה
לקראת ראש השנה התקיים בסניף
מפגש הרמת כוסית לחולים ,מחלימים
ומתנדבי הסניף .חגית שתדלן מתנדבת
ויועצת תדמית הרצתה על סגנונות לבוש
והפעילה את המשתתפות והמשתתפים.
האירוע התקיים בשיתוף מוטי דגן יו”ר
הסניף ,עליזה שולצר מנהלת סניפי
הצפון ועו”ס אריאלה ליטביץ-שרמן אשר
תיאמה את האירוע.
מבצע “הקש בדלת” בקריית מוצקין:
מתנדבות סניף מוצקין ונאניה אלמו
מאולפנת סגולה כיתה ח׳ התרימה
 500ש״ח
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פעילות בוקר חווייתית לנשים חולות
סרטן בשיתוף סניף קריית מוצקין,
מח’ שיקום ורווחה באגודה ובית הספר
המקצועי ‘עתיד’ בקריית מוצקין
לאחר שהשנה ,לראשונה ,הצליח מוטי
דגן יו”ר הסניף ,לגייס את תלמידי בית
הספר ‘עתיד’ להשתתף במבצע “הקש
בדלת” ,ביקש צוות בית הספר לחזק את
מחויבותם לעשייתה של האגודה והתגייס
לטובת ארגון בוקר חוויתי לכ 27-חולות
ומחלימות .תלמידי מגמת עיצוב שיער
של בית הספר העניקו למשתתפות טיפול
טיפוח ויופי הכולל עיצוב שיער ואיפור
שהעלה חיוך רחב על פני המשתתפות
וזאת באווירה נעימה ומיוחדת .תלמידי
מגמת הקונדיטוריה הפתיעו בהכנת
כיבוד עשיר ומפנק לאירוע ,ושימחו את
כולם .עליזה שולצר מנהלת סניפי צפון
ברכה והודתה לאריאלה ליטביץ-שרמן
עו”ס מחוז צפון ,למוטי דגן יו”ר הסניף,
לבקי שני מתנדבת סניף קריית ביאליק,
ולמרגלית מן מתנדבת סניף קריית מוצקין
שתרמו למען רישום ,פרסום ובעיקר
אנרגיות טובות( .תמונות)

חנוכה במכון האונקולוגי של מרפאת
זבולון
בתחילת דצמבר  2013התקיימה חלוקת
סופגניות במכון האונקולוגי במרפאת
זבולון שבקריות ,פרי יוזמתה של תנועת
הנוער “צופי קריית מוצקין” שביקשו
לתרום מזמנם בחופשת החנוכה .מוטי
דגן ,מרכז הסניף הרים את השרביט ,אליו
הצטרפו בני הנוער מתנועת המד”צים של
החברה למתנ”סים ובנות השרות הלאומי.
תודה גם לליאור ישראל המקסימה,
תושבת קריית מוצקין ,רכזת מבצע “הקש
בדלת” זו השנה השנייה באגודה ,שביקשה
גם היא להגיע למפגש ולתרום את חלקה.
הצוות הרפואי במחלקה התרגש לראות
את הפעילות עם הצעירים שהביאו עימם
אור למטופלים במקום.

סדנאות האגודה למלחמה בסרטן לנוער
פרויקט “פלא” בקריית מוצקין
לקראת “יום המעשים הטובים” בתחילת
חודש מרץ  2013מוטי דגן יו”ר הסניף
יזם פרויקט ייחודי ,פרי שיתוף הפעולה
בין סניף האגודה לבין מח’ הנוער בעירייה
והחברה למתנ”סים .בפעילות התקיימו
סדנאות מטעם האגודה למלחמה בסרטן
בנושא אורח חיים בריא ,נזקי עישון
סיגריות ונרגילה והתנהגות חכמה בשמש

לתלמידי כיתות ז’-י”ב .שלוש הסדנאות
ניתנו על ידי ליאור ישראל מדריכת
ההסברה של האגודה“ .פלא” היא תכנית
להעצמת והכשרת נוער בקהילה ,מובילה
אותם להשכלה חברתית ,מצמצמת
פערים חברתיים ומחזקת את מעמדם
החברתי והערכי .מטרת הסדנאות ליצור
“שגרירים צעירים” של האגודה למלחמה
בסרטן ,בכותלי בית הספר ומעבר לשעות
הלימודים ,בחיי הקהילה.
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סניפים
אירוע פרידה ממלכה שפר
מלכה שפר ליוותה את סניף האגודה
בקרית מוצקין ב 20-השנה האחרונות.
בטקס מקסים ומרגש ,נפרדו מתנדבי
האגודה למלחמה בסרטן מאדם יקר
שפעל רבות לקידום העשייה בקריה.
לטקס הפרידה ,הגיעו ראש העיר חיים
צורי ורעייתו דפנה ,עמיתים וחברים רבים,
כמו גם מוטי דגן יו”ר הסניף ,סלי כץ
רכזת הסניף ,מרגלית מן מתנדבת הסניף
המסורה ,אריאלה ליטביץ-שרמן עו”ס
מחוז צפון ועליזה שולצר מנהלת סניפי
צפון באגודה.

קריית שמואל
בחודש יוני  2013התקיים טקס רשמי
לפתיחת סניף האגודה בקריית שמואל.
עמליה שחף ,מתנדבת מובילה בסניף
הנחתה את האירוע לצד צוות מתנדבים
מסורים שסייעו בידה .הנחיית האירוע
הייתה מרגשת ביותר ,כאשר הובא בפני
הנוכחים הסיפור המיוחד של הקמת
הסניף והועלה זכרה של יהודית צוריאל
ז”ל ,יוזמת ומייסדת הסניף .קהילת
קריית שמואל התגייסה ותושבים רבים
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הגיעו לברך על פתיחת הסניף .לאחר
דברי ברכה של שי בלומנטל סגן ראש
העיר ורבקה בליסטרא מנהלת הסניפים
היוצאת ,התקיימה הרצאה מרתקת
של ד”ר ענבר בן שחר ,מנהל המערך
האונקולוגי במרכז הרפואי גליל מערבי
נהריה בנושא התפתחויות וחידושים
בגילוי וטיפול במחלת הסרטן .בהמשך,
אפרת שטיין בתה של יהודית ז”ל נשאה
דברים מרגשים והודתה על הקמת

הסניף (בהמשך) .בדבריה הדגישה
אפרת עד כמה פעילות האגודה הייתה
משמעותית עבור אמה גם בזמן מאבקה
במחלת הסרטן .האירוע הסתיים בקטע
מוזיקלי מרגש שהגישו נכדיה של יהודית
ז”ל .כיום מונה הסניף כ 27-מתנדבים
ומתנדבות פעילים ומסורים שסיימו
את הכשרתם ומסייעים בכל תחומי
הפעילות.

בס”ד ,יום רביעי ,כ”ז בסיוון ,התשע”ג
דבריה של אפרת שטיין ,בתה של יהודית צוריאל ז”ל ,במעמד פתיחת סניף האגודה למלחמה
בסרטן:
“בפרשת “קורח” עם ישראל מאשים את משה ואהרן במותם של  250נשיאי העדה .בתגובה
להאשמה זו מתחילה מגפה בעם ישראל ואהרן ,בהוראתו של משה רבנו ,משתמש בקטורת
בכדי לכפר על חטאי העם ולהפסיק את המגפה “וייתן את הקטורת ויכפר על-העם :ויעמוד
בין-המתים ובין-החיים ותיעצר המגפה” (במדבר ,י”ז ,י”ב  -י”ג) .השאלה הגדולה היא מדוע
משתמשים דווקא בקטורת ,אותה קטורת שגרמה למותם של  250נשיאי העדה ,כדי להפסיק
את המוות במחנה ישראל? רש”י מביא על כך דרוש מופלא וזה לשונו“ :למה בקטורת? לפי
שהיו ישראל מלעיזין ומרננים אחר הקטורת לומר סם המוות הוא ,על ידו מתו נדב ואביהוא,
על ידו נשרפו חמישים ומאתיים איש .אמר הקדוש ברוך הוא :תראו שעוצר מגפה הוא והחטא
הוא הממית” (מכילתא).
הפעילויות המגוונות והעשירות שהאגודה למלחמה בסרטן מעניקה לחולי הסרטן בזמנים
של חולי ושל החלמה הן ממין הקטורת ,המשמשת סם של חיים ותקווה למטופלים ולבני
משפחותיהם .אמי ,יהודית צוריאל זיכרונה לברכה ,זכתה ליהנות מפעילויותיה המבורכות
של האגודה ,כמו סריגה ,ציור ,סדנת תנועה ועוד ,ולבטא כישורים נפלאים שהיו בה ופשוט
לצמוח .כל המשפחה נהנתה כמובן ממתנות תוצרת סבתא אך לא רק מהן .נכדיה  -ילדינו,
זכו להשתתף לא פעם באחד מן המפגשים ולסרוג ולצייר יחד עם סבתא ,ואנו ילדיה ,זכינו
לשוחח עמה ולשמוע ממנה על התובנות ,על ההעצמה ,על התמיכה ועל הכוח שהפעילויות
הללו נסכו בה .לא אגזים אם אומר שהפעילויות הללו האריכו את ימיה והראו לה ולנו ,שגם אם
נחלשנו וכוחנו אינו כבעבר ,ישנן פעילויות רבות בעלות ערך ומשמעות שבכוחנו לעשות .אמי
ז”ל זיהתה את הפוטנציאל הגלום באגודה ,וכמי שתמיד דאגה לאחר וחיפשה את טובתו ,יזמה
ופעלה למען הקמת סניף של האגודה בקריה.
אני זוכרת אותה אומרת לי“ :כאלה פעילויות מדהימות ,צריך שגם האנשים בקריה ייהנו מהן”.
וכרגיל ,כשהיא הייתה פועלת למען משהו ,במוקדם או במאוחר הוא היה מתהווה .תודה רבה
לאגודה למלחמה בסרטן על שתמכתם ברעיון של אמי והוצאתם אותו לפועל ,וכמובן לכל
הנשים בקריה שגרמו לו להפוך לדבר ממשי ,ביניהן תמימה בוטרמן ועמליה שחל .אילולא
אתן ,הערב הזה וכל מה שיבוא בעקבותיו לא היה בא .יישר כוחכן .שתזכו בעז”ה להיות תמיד
ממין הקטורת שעוצרת את המגפה ומעניקה חיים.

הישיבה התיכונית ‘פרחי אהרון’ בקריית
שמואל מובילה ומצטיינת במבצע
“הקש בדלת”:
זו אומנם השנה הראשונה שהישיבה
מתגייסת למבצע ההתרמה ,אך מדובר
ביוזמה מיוחדת במינה .שמעון רכז
החטיבה של הישיבה ,יוצא יחידה מובחרת
בצה”ל ,לקח את ניהול המבצע כמשימה
אישית וגייס את כל תלמידי הישיבה
למבצע שתוכנן כמבצע צבאי .כל תלמידי
ומורי החטיבה נרתמו למשימה ,יצאו
להתרים והגדילו את סכום התרומה של
הסניף בלמעלה מ .100%-שמעון דאג
לכל הנדרש באופן אישי ,שלח את הילדים
להתרים בתחנת הרכבת הסמוכה לישוב
ועוד .מתנדבות הסניף חיכו לילדים בחדר
המורים בהתרגשות רבה .זו היתה הפעם
הראשונה שהן לוקחות חלק בפעילות
ההתרמה של האגודה למלחמה בסרטן.

תמונה קבוצתית של מתנדבי סניף קריית שמואל
סופרים את כספי התרומות למבצע “הקש בדלת”
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סניפים
פעילות הסברה סרטן עור
מאז הקמתו מתנדבי הסניף פועלים
בסיוע עליזה שולצר מנהלת סניפי צפון
באגודה לקידום נושא ההסברה .למפגש
הראשון הם בחרו להתמקד בחשיבות
המניעה והגילוי מוקדם של מחלת הסרטן.
במסגרת זו בחרו המתנדבים המובילים
את תחום ההסברה בסניף להתמקד
בנושא אבחון מוקדם ומניעת סרטן העור
וגייסו את ד”ר אפרים דביר מנהל המח’

לכירורגיה פלסטית במרפאת זבולון אשר
התנדב להרצות בקהילה .ההרצאה
הייתה מרתקת ומלמדת ,ועודדה את
המשתתפים לשמור על בריאותם וללכת
להיבדק בהתאם להמלצות .תודה לאריה
שנורמכר ,מנהל המתנ”ס הקהילתי על
האירוח והלוגיסטיקה ,כמו גם למתנדבי
סניף קריית שמואל המקסימים על
היוזמה ועל הובלת הפעילות ההסברתית
בקהילה.

קריית שמונה
מבצע “הקש בדלת” בקריית שמונה
מחנכי כיתות ז’ בראשות עדי גור רכז
השכבה בבית ספר ‘דנציגר’ בקריית
שמונה נרתמו לסייע בכל שנדרש:
ברישום ,בחלוקת התלמידים ,בארגון
הפנקסים ומדבקות ,ועוד .ביום ההתרמה
עצמו התארגן חדר המורים ,כשלכל כיתה
חיכה המחנך שלה ,קיבל את הכסף ואת
הפנקס ,ספר ורשם .כך התנהל הערב
בסדר מופתי ובשיתוף פעולה מעורר
כבוד עד להגעתם של אחרוני התלמידים.
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במבצע השתתפו למעלה מ90%-
מתלמידי השכבה אשר גייסו סכום מרשים
ביותר ,גבוה משמעותית מאשר בשנים
קודמות.
סילבי פרטוק יו”ר הסניף המסורה
בקריית שמונה ממשיכה בפעילות
הרווחה והתמיכה הענפה למען החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם .במסגרת
זו נפתח חוג יוגה המתקיים אחת לשבוע
בסטודיו אשכולות הפיס בעיר בהנחיית
אביטל בן ארי-שבטיאל מכפר בלום.
תהליך הקמת הקבוצה הובל על ידי
שוש רייכנטל מתנדבת ורכזת הרווחה
בסניף ,שהשקיעה שעות רבות של נתינה
ומסירות לנושא .תודה למנהל אשכולות
הפיס ,רני שטרן ,על הקצאת הסטודיו.

כתבה מרגשת :פיבי בן שבת ,מתנדבת
מסורה של האגודה למלחמה בסרטן:

ראש העין
בראשית נובמבר  2013נפתחה קבוצת תמיכה לחולים ,למחלימים ובני משפחותיהם בריכוזה של חווה עבדי מתנדבת הסניף ואירית
קורן עו”ס מחוז מרכז באגודה למלחמה בסרטן .הסניף המקומי ,בראשותו של אברהם פורת יו”ר הסניף ,נמצא בימים אלו בתנופת
עשייה ופעילות.

ראשון לציון
בצד חנוכת משכן הסניף החדש בראשון
לציון קיימת תנופת עשייה ופעילות ברוכה
בראשותה של רות אברמוביץ יו”ר הסניף
הפועלת ללא לאות למען חיזוק וקידום
פעילות הסניף בכל התחומים השונים
בהם פועלת האגודה למלחמה בסרטן.
אירוע השקת ספר של חולה שנפטר
ממחלת הסרטן בבית המהנדס בראשון
לציון
באוקטובר  2013השתתפו מתנדבות
הסניף באירוע מרגש של השקת ספר
בשפה הרוסית של סופר ממוצא רוסי
אוהב ישראל שחלה בסרטן ולא הספיק
להוציא את ספרו לאור בעודו בחיים .בתו
אורה יזמה וארגנה את האירוע בסיוע צוות
הסניף ,כאשר מטילדה סולימן ורחל דוד
מתנדבות הסניף המסורות העמידו דוכן
הסברה במקום ,סייעו במכירת הספרים
והתרגשו עד מאד מהאירוע .כל הכנסות
הפעילות הוקדשו למען פעילות האגודה
למלחמה בסרטן.

הרצאה במסגרת חודש המודעות
לסרטן השד
באוקטובר  2013חודש המודעות לסרטן
השד ביוזמת רות אברמוביץ יו”ר הסניף
הרצתה בהתנדבות מירה פקר אחות
מתאמת שד במרכז הרפואי אסותא
בראשון לציון לכ 100-נשים בנושא אבחון
מוקדם ומניעת סרטן השד באולם הדיור
המוגן ב”אחוזת ראשונים” שניתן בתרומה
לטובת הנושא.
דוכני הסברה והשתתפות בכנסים
וימי עיון
צוות סניף ראשון לציון נוטל חלק במהלך
השנה בכנסים שונים ,ימי עיון ואירועי
בריאות לטובת קידום נושא אורח חיים
בריא ומניעת סרטן .כך למשל ,איישו
מתנדבי הסניף דוכן הסברה בקניון
רוטשילד ,כמו גם בכנס רופאי המשפחה
השנתי המתקיים מדי שנה בנס ציונה.
צוות הסניף “ניצל” את הכינוס לטובת
חיזוק הקשר האישי עם הרופאים הבאים
במגע עם החולים וביקש מהם להפנות
אליהם חולים או בני משפחה הנתקלים
בבעיות כלשהן או זקוקים לתמיכה וליווי.
כמובן בתיאום עם אירית קורן עו”ס מחוז
מרכז.

תמיכה וליווי חולי סרטן ובני
משפחותיהם
בתיאום עם אירית קורן עו”ס מחוז מרכז
באגודה ,המלווה את פעילות הסניף,
מתקיימות בסניף שתי קבוצות תמיכה
לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם.
בנוסף לאירית קורן עו”ס מחוז מרכז
באגודה מקיים הסניף קשר צמוד עם
פנינה אסטרו ומרים וילמס עובדות
סוציאליות מאשפוז יום במרכז הרפואי
אסף הרופא.
שתי פאות חדשות וחלקי שיער התקבלו
בתרומה על ידי בני זוג שנשותיהם
נפטרו ממחלת הסרטן והועברו לשימוש
המספרה של “להיראות טוב-להרגיש
טוב יותר” בבית מטי – מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים .מתנדבי
הסניף ממשיכים בחלוקת מזון לחולים
ובני משפחות נזקקים הניתן באדיבות חוג
ידידי חב”ד בעיר.
טקס פתיחת “הקש בדלת” 2013
בעיריית ראשון לציון
כמדי שנה התקיים טקס מכובד ומרשים
לציון פתיחת “הקש בדלת” בלשכתו של
דב צור ראש עיריית ראשון לציון בנוכחות
נציגי העירייה ,נציגי החברות העירוניות
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ניצן פלג מהחברה הכלכלית ,מוטי
נחמני מהחברה לביטחון וסדר ציבורי,
אלי פולק מהחברה העירונית ,וסאלי לוי
מתאגיד מים מניב שעם כניסתו לתפקיד
העלה את סכום תרומת התאגיד פי .5
כמו כן ,נכחו רבקה בליסטרא מנהלת
מח’ סניפים היוצאת ויונתן קרני מנהל
מח’ סניפים הנכנס .רות אברמוביץ יו”ר
הסניף סקרה בפני הנוכחים את פעילות
האגודה בעיר במהלך השנה והודתה
לראש העיר על תמיכתו הרבה לאורך כל
השנה ,כמו גם לנציגי העירייה האדיבים
המסייעים בכל עניין ,ועל תרומתם של
העירייה והחברות העירוניות למבצע.
בנוסף ,השתתפו בטקס עדי ויינשטיין
ונטע שור סטודנטיות רכזות ההסברה
האזוריות ,והילדה המקסימה שקד גרא
שסבה נפטר ממחלת הסרטן והיא בחרה
להתנדב ולסייע לטובת המבצע .מכיוון
שבית ספרה של שקד לא השתתף
במבצע ,היא יזמה פנייה לתנועת ‘הנוער
העובד והלומד’ ורתמה אותם לטובת
הנושא .סיפורה האישי המרגש זכה
לחשיפה תקשורתית רבה (להלן בידיעה
נפרדת) ולהתעניינות מצד כל הנוכחים
בטקס .מבין כלל בתי הספר שהשתתפו
במבצע ,השנה הצטיין במבצע בית הספר
‘יגאל אלון’.
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ילדה עשר
סיפורה של שקד גרא ,המתנדבת הצעירה ביותר של האגודה למלחמה בסרטן
שקד גרא ,תלמידת כיתה ה’ בבית
הספר “נגבה” בראשון לציון איבדה את
סבה האהוב ממחלת הסרטן ארבעה
חודשים לפני מבצע “הקש בדלת”.
בעקבות מותו של סבה האהוב,
החליטה שקד לסייע לאגודה למלחמה
בסרטן באזור מגוריה .במהלך כל
חופשת סוכות בו התקיימה ההיערכות
הסניפית למבצע ,הגיעה שקד לסניף
וביקשה להתנדב .צוות הסניף ,לצד עדי
ויינשטיין רכזת ההסברה של הסניף,

שמחו לכל עזרה ,בייחוד כשהיא מגיעה
מילדה כה צעירה וחדורת מוטיבציה.
מעבר לעזרה המקומית בסניף ,הצליחה
שקד לרתום את חברי תנועת “הנוער
העובד והלומד” לטובת הנושא .סיפורה
המרגש זכה לחשיפה תקשורתית רבה,
היא הוזמנה להשתתף בטקס פתיחת
המבצע בלשכת ראש העיר וריגשה את
כל הנוכחים בסיפורה האישי .היא גם
הופיעה בתכנית בוקר בערוץ  2לצידה
של מירי זיו ,מנכ״ל האגודה למלחמה
בסרטן.

רמלה
חגי ישראל במחלקה האונקולוגית
במרכז הרפואי “אסף הרופא”
לרגל ראש השנה ביקרו כמדי שנה
מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן בסניף
רמלה בראשות רחל הראל וסילבי זרביב
את המטופלים במחלקה האונקולוגית
עם שקיות מלאות כל טוב לכבוד החג
תרומת מפעל בעיר ,וכן דאגו לכיבוד גם
למלווים .המתנדבות נכנסו חדר-חדר
ובירכו את המטופלים שפניהם קרנו
מאושר.
בחג החנוכה ביקרו יו”ר הסניף רחל
הראל והמתנדבת סילבי זרביב במחלקה
האונקולוגית והביאו עימן שי צנוע,
סופגניות וכיבוד קל למאושפזים ולבני
משפחותיהם והעניקו להם קצת אור
ותקווה.
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חלוקת שי מחמם לחולי סרטן
בסוף דצמבר  2013חילקו רחל הראל
יו”ר הסניף עם סילבי זרביב רכזת הסניף
בשיתוף עם ארגון ‘רוטרי’ במרכז הרפואי
אסף הרופא שי מחמם לחודשי החורף:
שמיכות חמות וכוסות תרמיים לשתייה
חמה.

במסגרת יום בריאות מיוחד שהתקיים
לבני הגיל השלישי באזור רמלה-לוד
ביוזמת “מכבי שירותי בריאות” בהיכל
התרבות ברמלה איישו מתנדבי סניף
רמלה דוכן הסברה של האגודה למלחמה
בסרטן.

כנס סיכום פעילות לסניפי דרום ומרכז
בתחילת פברואר  2014אירח סניף
רמלה את כינוס סיכום שנת הפעילות
של סניפי הדרום והמרכז באגודה.
הכינוס התקיים בספריית בלפר בעיר
בהשתתפות עופר תודר מנכ”ל עיריית
רמלה ,שמעון גונן יו”ר ארגוני המתנדבים
ברמלה ,הילה ירושלמי רכזת המתנדבים,
דניאלה לבקוביץ’ מנהלת הספרייה,
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יונתן קרני מנהל מח’ הסניפים ,רז
מזרחי ויונית מגנזי .הכנס ,שנפתח
בדברי ברכה של רחל הראל יו”ר הסניף
המארח ,נערך לצורך הפקת לקחים
וסיכום הפעילות השנתית של צוותי סניפי
דרום ומרכז בשנת  .2013בחלק האמנותי
הופיעה מקהלת התעשייה האווירית ,וכן
התקיים סיור מודרך בבריכת הקשתות
בעיר.

רמת השרון

רמת גן
טובה בר רכזת הסניף המסורה ממשיכה
בפעילותה הנמרצת ונענית לכל משימה
ופעילות של האגודה למלחמה בסרטן.
כך במהלך החודשים האחרונים איישה
טובה יחד עם מתנדבות הסניף הוותיקות
דוכני הסברה רבים של האגודה באזור תל
אביב רבתי (מידע נוסף בפרק “אירועים
וכנסים”).

יוזמה אישית מרגשת :לפני כחמש
שנים ,אימה של פמלה עזריה אובחנה
כחולת בסרטן בשלב מתקדם .לאחר
פטירתה של אימה ,החליטה המשפחה
לעלות לישראל .המעבר לא היה קל עבור
פמלה ,ואחד הדברים שהפריעו לה בארץ
היה תופעת העישון הרווחת בישראל.
היא הזדעזעה לראות הורים מעשנים
לצד ילדיהם ,והרגישה שהישראלים
אינם מודעים מספיק לסיכונים ולנזקים
הבריאותיים שהם גורמים לעצמם
ולילדיהם .כאשר ילדיה החליטו בקיץ
האחרון למכור לימונדה לעוברים ושבים
מחוץ לביתם ברמת השרון (כפי שעשו
מדי קיץ) ,החליטה פמלה לשלב הפעם
את הפעילות בצד העלאת המודעות
הציבורית לנזקי העישון והציעה להם
לחלק לעוברים ושבים מלבד לימונדה

גם חומרי הסברה על נזקי עישון ,והיא
תכפיל את הכסף שירוויחו ותתרום אותו
לאגודה למלחמה בסרטן .ילדיה נרתמו
בשמחה לרעיון וחומרי ההסברה של
האגודה הובילו להתעניינות רבה של
העוברים ושבים .בסוף הקיץ ,תרמה
פמלה  1,000דולר (מכפלת הסכום
שהרוויחו ילדיה) לאגודה למלחמה
בסרטן והילדים היו מאוד גאים בפעילות
למען המטרה הנעלה.
פמלה סיכמה בהתרגשות“ :האנשים
שביקרו בדוכן הלימונדה שלנו לקחו
מדבקות נגד עישון והדביקו אותן על
לוחות המודעות בשדרות המרכזיות של
היישוב .כולי תקווה שהמדבקות שפיזרנו
יגרמו למעשנים לחשוב פעמיים לפני
שהם מדליקים סיגריה ,ואולי אפילו לא
ידליקו אותה כלל”.

בתחילת אוקטובר  2013ביקרו נציגי
כיתות ח’ מחטיבות הביניים ‘עלומים’
ו’קלמן’ מרמת השרון ,בליווי מורותיהם
וחוק’ה נבות יו”ר סניף רמת השרון,
במחלקה האונקולוגית של המרכז הרפואי
שניידר בפתח תקווה .הביקור ,שהתקיים
כהכנה למבצע “הקש בדלת” ,נפתח
בדבריה של מנהלת השירות הסוציאלי
בבית החולים שסיפרה לתלמידים כיצד

מחלת הסרטן משפיעה על כל המשפחה
של החולה ,על תהליך ההתמודדות
האישית שלו ועל ילדים חולי סרטן
בישראל .ד”ר גיל גלעד ,אחד הרופאים
הבכירים במחלקה ,הרצה על מהות
המחלה ,כיצד היא מאובחנת ומטופלת.
בהמשך ,התקיים סיור במחלקות בהם
מאושפזים ילדים חולי סרטן והתלמידים
שוחחו עימם וחילקו להם שי צנוע.
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8.10.2013
“מפגש עם הסרטן”
שלום ,שמי ליאן גלנטי ואני תלמידת
כיתה עתודה מדעית טכנולוגית משכבת
ח’ בבית הספר קלמן .ביום שני ה7-
לאוקטובר  2013יצאתי עם מספר ילדים
מבית ספרי לבית חולים שניידר למפגש
עם ילדים חולי סרטן .בטרם המפגש
חששתי ממנו מאד .חששתי שאראה
ילדים עצובים ,שאינם משתפים פעולה,
במצב רוח עגמומי .חששתי שמדובר
בילדים ממורמרים ושליליים ,ללא
אמביציה לחיות .גם קצת פחדתי לראות
אותם ,אולי יבכו ,אולי יפחדו מהמפגש גם
הם....בקיצור “כל הסטיגמות”.
ואז הגיע יום המפגש .הגענו לבית החולים,
זכינו בהרצאה מאד חיובית שבה נאמר לנו
שלחולי סרטן יש סיכוי מאד גבוה להחלים
ולחיות חיים ארוכים ורגועים .לאחר מכן
נכנסנו למחלקה של הילדים החולים,
ראיתי לפתע ילדים חיוביים ,צוחקים,
שרצו מאד לשתף פעולה .הילדים כל כך
חמודים שפשוט כל הסטיגמות שהיו לי
נמסו בן רגע .שרנו עם הילדים שירים,
דיברנו איתם על החיים .בסופו של דבר
זו היתה חוויה מעצימה .אני חושבת
שכל ילדי חייב להגיע פעם אחת לפחות
למחלקה כזו .ביקור כזה תורם להבנה
שילדים חולים הם בעצם כמו ילדים לא
חולים :יש להם חיים ,רגשות ,חוש הומור
ומלאי שמחה ולפעמים גם קצת קשה
להם .וחוץ מזה ,בביקור כזה מבינים
שהחיים שלנו הם מתנה ושצריך ליהנות
מהם ב 100%-ולמצוא דרך לתת מעצמנו
גם לאחר.
ליאן גלנטי
כיתה ח’ ,תלמידת חטיבת “קלמן” רמת
השרון
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ברכת הצלחה והמשך עשייה פורייה
שלוחה לדרורה אפרת היקרה
הפורשת מתפקידה כרכזת הסניף.
דרורה ליוותה את הסניף עוד מימיו
הראשונים ,השתתפה באחד ממבצעי
“הקש בדלת” הראשונים ,בשנת
 ,1969ושימשה במסירות ובנאמנות
בתפקיד רכזת הסניף משנת 2001
ועד היום .יישר כוח והמשך הצלחה
ובריאות איתנה!

טקס מתנדבים וחילופי רכזים
טקס חגיגי לסיכום שנת הפעילות ולרגל
חילופי רכזי הסניף התקיים באמצע ינואר
 .2014באירוע ,בו נכחו גם יונתן קרני
מנהל מח’ הסניפים ,ושיר בוטל צור רכזת
המתנדבים באגודה ,העבירה דרורה
אפרת רכזת הסניף מזה כ 20-שנה
שפרשה מתפקידה את תפקידה למירה
לביא ואיחלה לה הצלחה ועבודה פורייה,
במקביל ,צוינה באירוע גם פרישתה של
לאה עינב מתפקיד רכזת פעילות מבצע
“הקש בדלת” באפיק הנוער במשך שנים
רבות .במפגש התקיימה הרצאתו של
ד”ר ניר נבות (בנה של חוקה) גנטיקאי
וביולוג בנושא גנטיקה ומחלת הסרטן.
הפורשות הוותיקות הבטיחו שתישארנה
בסניף וימשיכו את פועלן כמתנדבות
כמו גם תהיינה לעזר לבנות החדשות
הנכנסות לנעליהן .יישר כוח ובהצלחה
מרובה.

רעננה

חוק’ה נבות – מתנדבת החודש
חוק’ה נבות יו”ר הסניף מובילה את
פעילותו במשך שנים רבות בנאמנות
ובמסירות .בתקופת התנדבותה התרחב
מעגל המתנדבים כמו גם היקף העשייה
למען קהילת התושבים .רמת השרון
מתגאה בהיקף פעילות המתנדבים בעיר
ולכן בחירתה של חוק’ה למתנדבת העיר
לחודש פברואר  2014מסמלת את מקומה
המיוחד של האגודה בעיני התושבים.
לאחרונה חוק’ה ביקשה לסיים באופן
רשמי את תפקידה כיושבת ראש הסניף,
כשלמעשה היא הובילה את איתורה
והכשרתה של מחליפתה העתידית מירי
ראודניץ .חוק’ה אמנם מסיימת את
תפקידה הרשמית אך נשארת כמתנדבת
מהמניין אשר תמשיך להוות חלק בלתי
נפרד מפעילות הסניף בעיר.

“הקש בדלת” ברעננה
בתחילת אוקטובר  2013לקראת מבצע
ההתרמה השנתי ארח זאב בילסקי
ראש עיריית רעננה את אורה שני יו”ר
הסניף ,ובן זוגה ,אורי שני ,הפעיל אף
הוא בסניף ,ילי קרליך ,רכז ההסברה
האזורי ומיכל פורת ,ממנהל החינוך
בעירייה למפגש היערכות והעניק לה את
תרומת העירייה למבצע .במבצע נטלו
חלק מאות מתלמידי העיר מבתי הספר:
אוסטרובסקי ,חט”ב רימון ,חט”ב
אלון ,ישיבת בני עקיבא ,תיכון רועי
קליין ,אמי”ת רננים ,בי”ס דקל וביה”ס
העצמאי .במהלך המפגש הועלתה על
נס הירתמותם הקבועה של תושבי העיר
רעננה למען פעילות האגודה למלחמה
בסרטן ,המורגשת מדי שנה עם סיכום
המבצע .כמו כן ,צוינה לטובה נכונות
התלמידים ומערכת החינוך בעיר לסייע
במהלך ההתרמה למען עבודת הקודש
שמבצעים העמותה ומתנדביה.
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תל אביב
סניף תל אביב ממשיך בפעילותו הברוכה
בסיוען של שוש שוורץ האחראית על
“הקש בדלת” באפיק המבוגרים וייעוץ מס
לחולי סרטן ,שיר בוטל צור אשר ריכזה
את התרמות המבצע ב 31-בתי ספר
ותנועות הנוער בתל אביב רבתי ,ויונית
מגנזי הממשיכה לשמור על קשר הדוק
עם מתנדבות הסניף המסורות המאיישות
את המחלקות האונקולוגיות במרכז
הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי .

אירוע ההתרמה השנתי של סניף תל
אביב
אירוע ההתרמה השנתי של סניף תל אביב
התקיים בסימן קידום פעילות האגודה
למלחמה בסרטן בתחום סרטן השד בסוף
אוגוסט  2013במרכז יצחק רבין בתל-
אביב .באירוע המרשים נכחו אנשי מדע
ורפואה ,אנשי עסקים מובילים ואנשי
ציבור רבים ,בהם שרת הבריאות ח”כ
יעל גרמן שכיבדה את האירוע בנוכחותה,
פרופ’ אהרון צ’חנובר חתן פרס הנובל
ונשיא הכבוד של האגודה ,שולה וליאון
רקנאטי סגן יו”ר האגודה ,דליה רבין-

פילוסוף מנהלת מרכז יצחק רבין ,צבי
נטע יו”ר קבוצת ‘מכשירי תנועה’ ואורחים
נכבדים נוספים .את האירוע פתחו בדברי
ברכה פרופ’ אהרון צ’חנובר נשיא הכבוד
של האגודה ומירי זיו מנכ”ל האגודה
שציינה את הישגי האגודה המרשימים
במאבק במחלת הסרטן .באירוע הפליא
בשירתו השמימית הזמר דוד ד’אור
שהופיע בהתנדבות וריגש את הנוכחים
כששיתף אותם בנגיעתה האישית של
משפחתו למחלת הסרטן .יש לציין כי
אירוע ההתרמה השנתי רוכז בהתנדבות
מלאה על ידי מלכה צור.
צילום :עמית שיסל
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ירין ,עומר וקובי מבית ספר רוקח
מתרימים ל”הקש בדלת”:

14.10.2013
לאגודה למלחמה בסרטן!
רצינו להגיד שהיה לנו מאד כייף להתרים
במבצע “הקש בדלת” .גילינו בתים חדשים
במושב שלא ידענו עליהם לפני כן .הרגשנו
הרגשה מדהימה שאנחנו באמת עושים
משהו טוב ועוזרים לחולי סרטן.
שמחנו מאד להתרים! אנחנו מאחלים
רפואה שלמה לכל חולי הסרטן.
תודה שנתתם לנו את הזכות לתרום
ולעזור ,אנחנו עשינו את כל המבצע הזה
בחיוך אחד ענק!!
מאיתנו
טל גרניט
אוהד הופמן
גל הראל
אלירן אלוש
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סניף תל אביב בשיתוף תיכון חדש
קידם בשנה האחרונה פרויקט מיוחד
שמטרתו לחשוף בני נוער לחשיבות של
המדע והמחקר וזאת באמצעות מפגש
עם חוקרים בתחום הסרטן .בשנה
האחרונה הרצו בפני תלמידי התיכון
ד”ר גל דובנוב וד”ר תמר רובניק
כשהמטרה היא להמשיך לקיים הרצאות
נוספות בחודשים הקרובים.
 24במרץ 2014
לכבוד ד”ר תמי רובינק
מחלקה אונקולוגית-מרכז רפואי סוראסקי
תודה על קידום המאבק בסרטן בישראל
ד”ר רובינק שלום רב.
כידוע לך ,נרקם שיתוף פעולה מיוחד
בין האגודה למלחמה בסרטן לבין תיכון
חדש שמטרתו חשיפת בני נוער לתחום
המחקר והמדע .במסגרת הפרויקט העברת
לתלמידים הרצאה ,בעקבותיה ארגנת
סיור מודרך ומושקע במרכז הרפואי ע”ש
סוראסקי.
הרצאתך והסיור שנלווה לה ,הותירו
חותם עז על עשרות התלמידים שלקחו
חלק בפעילות ,ואם בעקבות ההשתתפות
בפרויקט ,תלמיד או תלמידה יבחרו ללכת
בדרך המחקר והריפוי ,אזי שמדובר במצווה
גדולה ,שלך חלק גדול בה.
בנוסף ,חשוב לציין שהערך הרב שרואה
הנהלת בית הספר בשיתוף הפעולה
המדובר ,מתורגם לסיוע לאגודה בדמות
התגייסות מוחלטת למבצע ההתרמה
השנתי “הקש בדלת”.
לאור כל האמור לעיל ,אנו מודים מעומק
הלב ומאחלים לך המשך הצלחה בפעילות
המחקרים החשובה.
בברכה,
יונתן קרני
מנהל מחלקת סניפים ומבצע
הקש בדלת -האגודה למלחמה בסרטן
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החברה הערבית בלב העשייה של האגודה
פאתן גאטאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית
בחודשים האחרונים מתרחבת פעילות
האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית
בתחום התמיכה והרווחה למען החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם.
לראשונה :סדנת “מחלימים לחיים
בריאים”® בנצרת  -בהובלת עו”ס חנאן
קאסם מהמרכז הרפואי “העמק” בעפולה
והאגודה למלחמה בסרטן ,בשיתוף
פעולה עם אריאלה ליטביץ-שרמן
עו”ס מחוז צפון באגודה ופאתן גאטאס
מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית
התקיימה סדנה ראשונה למחלימות
בשפה הערבית .בסדנה השתתפו
ד”ר עבד אגבאריה אונקולוג ומנהל המח’
האונקולוגית של “שירותי בריאות כללית”
בנצרת ,לואי אליאס פיזיותרפיסט במרכז
הרפואי זיו בצפת ,איב חורי תזונאית מבית
החולים המשפחה הקדושה ,ואלהאם
סואן אחות במרכז הרפואי רמב”ם.
בנוסף התקיימו בסניף האגודה בנצרת
סדנת בישול בשיתוף “בית דרך חיים”
בנצרת עם השף אמיר סליבא והשפית
אנעאם כסאברי ,בהשתתפות חולות
ומחלימות שזכו לחוויה מרגשת ,מהנה
ומגבשת (תמונה) וסדנת איפור בהנחיית
דיצה קציר מאפרת פרויקט “להיראות
טוב ולהרגיש טוב יותר” ומתנדבת “יד
להחלמה”.

“לצאת לחיים מחדש”  -קבוצת תמיכה
והעצמה למחלימות מסרטן השד
התקיימה בסניף האגודה בנצרת
בהנחיית חנאן קאסם ,עו”ס במרכז
הרפואי “העמק” ובאגודה למלחמה
בסרטן .הסיכום החגיגי וההדים החיוביים
של הנשים הדגישו את חשיבות המשך
קיומם של מפגשים מעין אלו וחיממו את
הלב.

קבוצת יוגה בהנחיית ימונה קומאר,
מ’סאטיה סנטר’ ,מנחת יוגה טיפולית
ורפואה הודית מתקיימת במרפאה
האונקולוגית של שירותי בריאות כללית.
הרצאה בשפרעם  -ביוזמת עזיזה
ד’יאב מנהלת מרכז התרבות בשפרעם
הרצה פאתן גאטאס בנושא מחלות
הסרטן והחברה הערבית ,לצדו של
פרופ’ זאהר עזאם קרדיולוג ומנהל
מחלקת פנימית ב’ במרכז הרפואי רמב”ם

שהרצה בנושא מחלות לב .כידוע ,מחלות
סרטן ולב גורמות לתמותה של 44%
מהאוכלוסייה בישראל.

המוקדם של המחלה ושמירה על אורח
חיים בריא .בסיום המפגש ,שיתפה אחת
הנוכחות בסיפור אישי מרגש ,כאשר
לפני שנתיים לאחר השתתפותה ביום
עיון דומה ,החליטה להיבדק ולהיות
ערנית לנושא .לפני חודש וחצי הרגישה
בגוש ולא היססה פנתה לרופא והתברר
כי הגוש היה סרטן שד במצב ראשוני.
המודעות שגילתה  -הצילה את חייה.
ערב התרמה בסכנין – ביוזמת עביר
ח’לאילה רכזת ההסברה וצוות סניף
האגודה למלחמה בסרטן בסכנין,
התקיים אירוע התרמה בעיר בנוכחות
ראש המועצה מאזן ג’נאים ,ובהנחיית
מוסטאפא קבלאוי העיתונאי .פאתן
גאטאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה
הערבית ,פתח את האירוע בדברי ברכה,
הודה לכל המשתתפים והיוזמים והרצה

בנושא מחלת הסרטן בחברה הערבית.
אשרף קורטאם מאמן עסקי ואישי העביר
הרצאה מרתקת בנושא הצלחה ,עולא
אסחק הצחיקה את הנוכחים במופע
סטנד אפ סאטירי ,ובנוסף התקיימה
תוכנית אומנותית של תושבי העיר ,כולם
השתתפו באירוע בהתנדבות.
חלוקת מתנות לילדים חולי סרטן
בחגים  -מנהג שהפך למסורת כבר מספר
שנים במסגרתה בכל חג מתאספים רכזי
“הקש בדלת” והסברה ובהתנדבות מלאה
מחלקים מתנות לילדים המאושפזים
במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי
רמב”ם .גם השנה תרם מאהר עבדו
ספר במקצועו משפרעם  300אריזות
“ממתקי סנטה קלאוס” לחג המולד
שחולקו לילדים המאושפזים ברחבי הארץ
על ידי מתנדבי האגודה.

יום עיון בקלנסואה  -ביוזמה משותפת
של האגודה למלחמה בסרטן ו”שירותי
בריאות כללית” בקלנסואה ובהשתתפותן
של כ 300-נשות העיר ,התקיים יום
עיון בנושא סרטן השד באולם המתנ”ס
ביישוב .יום העיון נפתח בהרצאתו של
ד”ר חסן מתאנה כירורג שד ,פאתן
גאטאס מנהל פעילות האגודה בחברה
הערבית הרצה על פעילות האגודה
בתחום ,על חשיבות המניעה ,האבחון
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המאבק בעישון
“היום הבינלאומי ללא עישון”
2013
כמדי שנה ,מאז  ,1987מציינת האגודה
למלחמה בסרטן ב 31-למאי את “היום
הבינלאומי ללא עישון” ,שמטרתו להעלות
על סדר היום העולמי את נגע העישון,
להגביר את המודעות למניעת תחלואה
ותמותה ממחלות הנגרמות בעקבות עישון
טבק ,ולעודד מעשנים לנצל את התאריך
המיוחד להפסקת העישון .השנה קיימה
האגודה מסע הסברה באמצעי התקשורת
השונים ,הציגה מחקרים עדכניים מהעולם
בנושא נזקי עישון ,וציינה כי העלאת
המיסים על מוצרי טבק שאושרו השנה,
במקביל להגברת האכיפה על איסור
עישון במקומות ציבוריים ,הינם צעדים
מבורכים וחיוניים לצמצום שיעורי העישון
בכלל ובבני נוער בפרט.

האגודה במיזם חדש וייחודי בשיתוף משרד התחבורה
“סיגריה הורגת אותך בהמון דרכים”
לקראת היום הבינלאומי ללא עישון יצאה
האגודה במיזם חדש וייחודי ,בשיתוף
משרד התחבורה ,לאלפי הנבחנים
במבחן תיאוריה בנהיגה ברחבי הארץ,
המתחילים את דרכם כנהגים חדשים.
במהלך חודש מאי  2013חילקה האגודה
לנבחני התיאוריה ברחבי הארץ עלון קצר
בעל מסרים ברורים וחשובים בנושא נזקי
עישון ,כגון מעורבות בתאונות דרכים,
פגיעה בריכוז הנהג המעשן והסחת דעתו
מהנהיגה ,שאיפת חומרים רעילים והנזקים
שהנהג המעשן גורם לעצמו ולסביבתו.

העלון ,אשר עוצב על ידי משרד הפרסום
גיתם  BBDOככביש ,כלל מדבקה ייחודית
שנשאה את הסיסמה “סיגריה הורגת
אותך בהמון דרכים”.

קמפיין חדש :כשאת מעשנת – התינוק שלך מעשן
במהלך חודש מאי  2013תוגבר מסע
ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן
באמצעי התקשורת השונים ,תוך שימת
דגש על נזקי העישון  -האקטיבי והפסיבי,
כאחד .במסגרת זו ,יצאה האגודה בקמפיין
פרסומי באמצעי התקשורת השונים השם
דגש על נזקי והשלכות העישון בקרב נשים
בהריון ,לעובר וליילוד .מודעת הקמפיין,
המקורית והיצירתית ,שפנתה לנשים
המעשנות בזמן הריון נשאה את המסר:
“כשאת מעשנת – התינוק שלך מעשן”.
המודעה הופקה ביוזמת משרד הפרסום
גיתם  ,BBDOהוצגה בתחרות ‘דג הזהב’
 2012ונבחרה כ”מודעת היום” בבלוג
הפרסום הגדול והנחשב CREATIVITY
 ,ONLINEהמסקר קמפיינים ועבודות
קריאייטיב איכותיות מרחבי העולם .בנוסף,
פרסמה האגודה מחקרים חדשים בתחום
נזקי עישון ,האחד עסק בסיכון הגבוה של

מעשנים לחלות בלוקמיה והשני עסק
בהשפעותיו המזיקות של עישון בזמן הריון
על סוכרת הריונית והשמנת יתר של בנות
הדור השני של אותן אימהות מעשנות.
26x36

כשאת מעשנת
גם הוא מעשן

כשאת מעשנת בזמן ההיריון את מעבירה לעובר שלך כ 4,000-כימיקלים שונים,
אשר כ 70-מהם הוכחו בוודאות כמסרטנים .עישון במהלך ההיריון פוגע בבריאותך
ובבריאות העובר ,מסכן את חייו ומעלה את הסיכון לסיבוכי הריון ולידה כגון:
היפרדות שלייה ,הפלות ,לידה מוקדמת ,משקל נמוך העלול לפגוע
בהתפתחות ,ופגמים מולדים של התינוק )חיך סדוק ,שפה שסועה ועוד(.

אז בפעם הבאה שאת מדליקה סיגריה ,חשבי גם עליו.

28/01/13 12:11
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פעילות האגודה למלחמה בסרטן מתאפשרת הודות לתרומות
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התחרות השנתית למניעת עישון בין בתי ספר מרחבי הארץ ע”ש ד”ר מרקוס ז”ל בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן ,שפ”י  -שירות פסיכולוגי של משרד החינוך והליגה למניעת מחלות ריאה
בסוף מאי  2013התקיימה לרגל "היום
הבינלאומי ללא עישון” התחרות השנתית
של בתי הספר המציגה עבודות שונות
בנושא מניעת עישון .התחרות השנתית
נקראת ע”ש ד”ר מרקוס ז”ל ,יוזם
התחרות לפני  15שנה ,ששימש יו”ר
הליגה למחלות ריאה ופעל רבות בתחום
מניעת עישון וגמילה .את התחרות כבדו
בנוכחותם בני משפחת מרקוס ,ד”ר זוהר
מור מהליגה למחלות ריאה ,נציגי שפ”י
השירות הפסיכולוגי של משרד החינוך,
קרן רוט מנהלת היחידה למניעת אלכוהול,
סמים וטבק במשרד החינוך ,עדנה פלג-
אולבסקי דוברת האגודה ומנהלת מח’
הסברה והדרכה ,ואירית מנטש מקדמת
הבריאות באגודה .לתחרות ניגשו עשרות
בתי ספר מרחבי הארץ ולשלב הגמר הגיעו
שישה בתי -ספר .התחרות סיכמה שנת
פעילות ענפה בנושא העישון ,נזקי העישון,
גמילה מעישון ובחלק מבתי הספר הורחב
הנושא וכלל גם “אורחות חיים בריאים”:
תזונה נכונה ,פעילות גופנית ועוד .האגודה
פעילה לאורך כל שנת הלימודים בבתי
הספר ברחבי הארץ ,ומעבירה מאות
הרצאות ,הפעלות וחומרי הסברה בנושאי
העישון .בטקס הסיום הציגו בני הנוער
יחד עם מוריהם את פרי יצירתם .במקום
הראשון זכו חט”ב דפנה קריית ביאליק,
ביה”ס יסודי טמרה אל-זהרה ,וביה”ס
היסודי עומר אל חטאב במג’דל כרום.
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פרויקט ערכות הדרכה
בנושאי עישון
בהמשך לשיתוף הפעולה הפורה הקיים
בין האגודה למלחמה בסרטן למשרד
הבריאות והשירות הפסיכולוגי הייעוצי
במשרד החינוך ,הופקו  530ערכות למידה
בנושא עישון “מפזרים את מסך העשן”
המותאמות לתלמידי כיתות ו’ .הערכה
מהווה חלק מתוכנית “כישורי חיים”
הנלמדת בבתי הספר היסודיים ,וכוללת
ששה מוקדי פעילות (ערוצים) :ערוץ
הנוער  -העמקת הידע והגברת המודעות
לנזקי העישון ערוץ הילדים  -בירור
עמדות והתנהגויות ערוץ הכנסת  -עישון
וחקיקה הערוץ הירוק  -מודעות ואחריות
אישית וסביבתית ערוץ הפרסומות -
השפעות המדיה
ערוץ הבריאות -
אזהרות למוצרי טבק ומשמעותן בראי
של קידום הבריאות האישית והציבורית.
הערכות הופצו ישירות לבתי הספר
שנקבעו על ידי משרד החינוך על ידי מח’
המשק של האגודה למלחמה בסרטן.

פיילוט “בתי ספר נקיים מעישון”
משרד החינוך בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן ומשרד הבריאות ,החל ביישום
פיילוט “בתי ספר נקיים מעישון” המהווה
חלק מיישום התכנית הלאומית לצמצום
העישון ונזקיו (במסגרתו גם מתבצעת
פעילות בתחום החקיקה והאכיפה).
מטרת התכנית ליצור סביבה מקדמת
בריאות באקלים הבית ספרי על ידי איסור
מוחלט על עישון בין כותלי בית הספר
על כל מבקריו (תלמידים ,מורים ,הורים
וכו’) ,לרבות ביטול חדרי העישון של
המורים.
מכל מחוז נבחרו כ 30-בתי ספר (כ200-
מוסדות) כאשר הפיילוט מיושם בסמסטר

השני של שנת הלימודים הנוכחית
(תשע”ד) .כל בתי הספר המשתתפים
בפעילות קיבלו את ערכת הלמידה
“מפזרים את מסך העשן” (לעיל בידיעה
נפרדת) וזוכים לליווי מדריכות משרד
החינוך ולהדרכה מחוזית בכל הקשור
לקידום הנושא ,כולל גמילה מעישון
של צוותי בתי הספר והורי התלמידים
הזקוקים לכך .במקביל ,מתגברת האגודה
את ההדרכות בנושא נזקי העישון בבתי
הספר המשתתפים בפיילוט .עם סיום
הפיילוט והפקת לקחים ,ייערך משרד
החינוך ליישום התכנית על כלל בתי הספר
בארץ.

שיתוף פעולה עם שירות בתי הסוהר להעלאת המודעות לנושא נזקי עישון ואורח חיים בריא
תופעת העישון נפוצה מאוד בקרב
אסירים ,והאגודה למלחמה בסרטן
מסייעת לאסירים לא מעשנים שסבלו
מהתופעה .כחלק משיתוף הפעולה בין
שירות בתי הסוהר לאגודה למלחמה
בסרטן ,ביקשו בשב”ס להסתייע במערך
ההסברה של האגודה למען קידום בריאות
העובדים והאסירים בבתי הכלא ברחבי
הארץ .במסגרת זו ,ובשיתוף פעולה
מבורך עם סניפי האגודה ,מתקיימות
הרצאות בבתי הכלא השונים .בינואר
 2014התקיימו שתי הרצאות:
הרצאה בנושא נזקי עישון וגמילה
מעישון לסגל כלא באר שבע
בהשתתפות מפקד בית הסוהר ו40-
אנשי סגל ,על ידי ד”ר יעל בר-זאב,
יועצת האגודה.
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הרצאה לסגל מפקדת הצפון של
שב”ס בהשתתפות קצינים בכירים
ניתנה על ידי פאתן גאטאס מנהל
פעילות האגודה למלחמה בסרטן
בשפה הערבית ,ובארגונה של עליזה
שולצר מנהלת סניפי הצפון ,שנרתמה
לטובת קידום הנושא באזור הצפון
(בתמונות).
עמדת חומרי הסברה הגיעו גם
למתקן חולות בו שוהים כ700-
מבקשי מקלט ,והתקיימה הרצאה
בארגונו של סניף באר שבע.
בחודשים הקרובים יתקיימו הרצאות
נוספות לאסירים על ידי מדריכי מערך
ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן
ברחבי הארץ ,מתוכם כ 40-הרצאות
תתקיימנה באזור הצפון.

פיתוח והערכת תוכנית גמילה מעישון באמצעות הודעות
כתובות ( )SMSבישראל
פיתוח גישות חדשות לסייע בגמילה
מעישון הוא בעדיפות גבוהה מבחינת
בריאות הציבור .תכניות תמיכה בגמילה
מעישון בעזרת מערכת הודעות טקסט
לטלפונים ניידים ,נמצאו ישימות ויעילות
במספר מדינות ,מה גם שישראל נחשבת
כמובילה בשימוש בטלפונים ניידים.
התוכנית ,שפיתוחה ומימונה משותף
לאגודה למלחמה בסרטן ,למשרד
הבריאות ולבי”ס לבריאות הציבור בהדסה,
תכלול מערכת הודעות אינטראקטיבית
ואלמנטים רבים הקיימים בייעוץ אישי
לגמילה מעישון .המשתתפים בתכנית
יצטרפו אליה באמצעות אתר אינטרנט,

כאשר בשלב הראשון הם יתבקשו למלא
פרטים אישיים שיבחנו את התאמתם
לתכנית ואת הרגלי העישון שלהם.
המשתתפים יעברו תהליך הדרגתי
המורכב ממספר שלבים :שלב העלאת
מודעות להרגל ,שלב הכנה (חברתית/
סביבתית/אישית) ושלב הפסקת העישון
והתמודדות עם   קשיי הגמילה .התוכנית
בניהולו של ד”ר חגי לוין רופא בריאות
הציבור ומומחה בגמילה מעישון מביה”ס
לבריאות הציבור ,האוניברסיטה העברית -
הדסה ,תתפרס על פני שלוש שנים בסיוע
צוות סטודנטים ,בתמיכת וועדה מייעצת
של מומחים לנושא.

פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון חייב בעלי פאב שלא
מנעו עישון לשלם פיצוי של למעלה ממיליון ש”ח
האגודה למלחמה בסרטן ברכה על
פסק הדין שניתן בתחילת יוני  2013על
ידי בית המשפט העליון שאישר את
העלאת סכום הפיצוי שמועדון ‘בלה
שלומקינס’ שאינו מנע עישון בתחומו
ל .₪ 1,160,000-התביעה הוגשה
ב 2008-על ידי מרק ליטבין ,ילנה ליטבין
ומקסים טיוטיוניק שביקרו במועדון
באמצעות עו”ד עמוס האוזנר כנגד
המועדון והנהלתו כתובענה ייצוגית .אחר
ערעור התובעים על גובה הפיצוי ,שפסק

האגודה למלחמה בסרטן
ועובדי עיריית ירושלים
אומרים “לא לעישון”
בתחילת פברואר  2014התכנסו
כ 50-עובדי עיריית ירושלים למפגש
שהוקדש לנושא המודעות לנזקי העישון
ולאפשרויות הגמילה .במפגש הרצתה
מטעם ובחסות האגודה למלחמה בסרטן
ד”ר יעל בר זאב יועצת האגודה ורופאת
בריאות הציבור ,מנהלת המרכז למניעה
ולגמילה מעישון באוניברסיטת בן-גוריון
ויו”ר החברה הרפואית למניעה ולגמילה
מעישון בהסתדרות הרפואית.
עובדי העירייה הפתיעו את עמיתיהם
לעבודה כשהציגו סרט מקורי ומרגש בו
סיפרו את סיפור הגמילה האישי שלהם
מעישון בהשתתפות ניר ברקת ראש
עיריית ירושלים ועו”ד ציון מרחב מנכ”ל
העירייה .במקום הוקם דוכן הסברה
באיושה של רותי בן גיאת רכזת סניף
ירושלים.

בית המשפט המחוזי ,החליט בית המשפט
העליון להעלות את סכום הפיצוי שיועבר
לאגודה למלחמה בסרטן לצרכי טיפול
ומניעה של סרטן ריאה .הסכום נקבע על
פי מספר המבקרים במקום כפול 1,000
 ₪לכל מבקר .כמו-כן ,חויבו הבעלים
והנהלת המועדון בתשלום פיצוי אישי
נוסף לתובעים עצמם .האגודה מעריכה
את בית המשפט על פסיקתו התקדימית,
שתסייע בהרתעת בעלי מקומות ציבוריים
בהם לא נאכף איסור העישון.

החל מה 1-לינואר  2014נאסר על הצבת מכונות אוטומטיות לממכר סיגריות
בהמשך לתוכנית הלאומית אותה קיבלה
ממשלת ישראל במאי  2011למיגור נגע
העישון ונזקיו לאוכלוסייה בישראל ,תוקן
חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי

טבק ונקבע כי החל מ 1-בינואר 2014
תיאסר לחלוטין הצבת מכונות אוטומטיות
לממכר סיגריות .משרד הבריאות יאכוף
את החוק ויפעל כנגד בעלי מכונות

שיעברו על חוק זה .האגודה מברכת על
כל צעד חקיקה שיסייע להמשיך ולקדם
את המאבק בעישון.
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מפגשי המועצה הישראלית
למניעת עישון
באמצע מאי  2013התקיים מפגש של
המועצה הישראלית למניעת עישון
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים בראשות יו”ר
המועצה ,עו”ד עמוס האוזנר .במהלך
המפגש ניתנה סקירה משפטית קצרה
על התקדמות תהליכים משפטיים
בתחום עישון במקומות ציבוריים ,כגון
העלאת המס על הסיגריות ,עישון
בבתי מלון ,עישון בבתים משותפים,
אכיפת החוק וכד’ .כמו כן ,ניתנו
עדכונים כלליים אודות פעילות האגודה
למלחמה בסרטן במסגרת “היום
הבינלאומי ללא עישון” .2013
מפגש נוסף התקיים במטה האגודה
באמצע דצמבר  2013ועסק בנושא
סילוק חדרי העישון ממקומות ציבוריים
ואכיפת החוק ,אינטרסים ועמדות סביב
הצעת חוק איסור הפרסומת והגבלת
השיווק ,יישום המלצות ועדת המומחים
של משרד הבריאות בנושא הסיגריות
האלקטרוניות ועוד .במפגש זה ,נכח
פרופ’ רוב שוורץ מומחה בינלאומי
מחו”ל מהיחידה לחקר הטבק בקנדה
( )OTRUהנחשב למומחה מוביל
בנושאי התמכרויות ובריאות הציבור.
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פעילות להגברת המודעות
למניעת סרטן העור 2013
השנה ציינה האגודה  21שנה לקיומו
של שבוע המודעות למניעת סרטן
העור ואבחונו המוקדם שיזמה האגודה
למלחמה בסרטן ומפעילה מדי שנה
בשיתוף כל קופות החולים ,בברכת
משרד הבריאות .במסגרת הפעילות
השנה נפתחו למעלה מ 300-תחנות
לבדיקת נגעים בעור חינם לכל פונה.
מיקומן של התחנות פורסם בקמפיין
הסברה מקיף באמצעי התקשורת
השונים ,באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק
של האגודה.

לקראת פתיחת שבוע המודעות ,פרסמה
האגודה נתונים חדשים אודות התחלואה
והתמותה מסרטן העור בישראל,
מחקרים חדשים בתחום ,וכן קיימה
שיתופי פעולה שונים לקידום הנושא,
להלן בהמשך .בנוסף ,קיימה האגודה
למלחמה בסרטן יום עיון בנושא סרטן
העור מסוג מלנומה לחולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם (מידע נוסף בפרק “שיקום
ורווחה”).

נתונים חדשים שפורסמו לקראת שבוע מודעות העור
הנתונים הוצגו על ידי ד”ר ליטל קינן בוקר,
סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת
מחלות של משרד-הבריאות ,ופורסמו על
ידי האגודה למלחמה בסרטן:
בעוד בעולם מדווח על עלייה בשיעורי
ההיארעות של מלנומה ממאירה של
העור ,בישראל נצפית בקרב יהודים
יציבות בשיעורי ההיארעות של
מלנומה חודרנית של העור בעשור
האחרון ,למעט עליה קלה שנצפתה

בשנה האחרונה.
שיעורי ההיארעות של מלנומה
ממוקדת של העור עלו בעשור
האחרון ,מה שמצביע על עלייה
בשיעור הגילוי המוקדם של המחלה.
המגמות בזמן ,עד לשנת  ,2008מעידות
על עלייה מתמשכת בהיארעות של
מלנומה ממוקדת ,אולם בשנתיים
האחרונות חלה ירידה קלה .מגמת
העלייה בשיעורי מלנומה ממוקדת מאז

שנת  ,1992השנה בה החלה הפעילות
היזומה של האגודה למלחמה בסרטן
בתחום ,מצביעה על עלייה בגילוי
מוקדם של המחלה ,המאפשר סיכויי
ריפוי גבוהים ביותר ועל הצלחתה של
האגודה ביוזמה זו.
שיעורי ההישרדות היחסית ממלנומה
של העור לחמש שנים נמצאת
בעלייה .בגברים השיעור עלה
ל 85.8%-ובנשים ל .89.7%-בקרב
האוכלוסייה הערבית בישראל ,שיעורי
התחלואה והתמותה במלנומה של
העור נמוכים מאד.
בשנת  2010אובחנו  1,370חולים
חדשים עם מלנומה ממאירה של העור.
מגמות בשיעורי התמותה משנת
 ,1992בקרב גברים ונשים ,שנה בה
החלה הפעילות היזומה של האגודה
למלחמה בסרטן לגילוי מוקדם של
המחלה ,מצביעים על יציבות בגברים,
וירידה של  32%בנשים יהודיות.
על פי נתוני הסוכנות הלאומית לחקר
הסרטן ( )IARCלשנת  ,2008ישראל
ממוקמת במקום ה 18-בעולם
בהיארעות מלנומה חודרנית של
העור ,אחרי מדינות כמו אוסטרליה,
סקנדינביה ,מערב אירופה וארה”ב.

מחקרים חדשים שפורסמו לרגל שבוע המודעות לסרטן העור
סיכון כפול לחלות במלנומה לעולים
לארץ מאירופה לפני גיל  - 10מחקר
ישראלי חדש וגדול בהיקפו ,שפורסם
ב 2013-בכתב העת הבינלאומי לסרטן
( )IJCמצא שהסיכון לחלות במלנומה
בקרב עולים חדשים ממדינות אירופה,
שעלו לפני גיל  ,10כמעט כפול
בהשוואה לסיכון הקיים של עולים
מאירופה שעלו לאחר גיל זה .בנוסף,
נמצא הבדל ברמת הסיכון למחלה
על פי המוצא .בקרב משתתפים
ממוצא אירופי הסיכון למלנומה של
העור היה פי  4לעומת משתתפים
ממוצא אפריקה אסיה .המחקר בוצע
על ידי ד”ר חגי לוין ופרופ’ ג’רמי
קרק מבית הספר לבריאות הציבור
של האוניברסיטה העברית-הדסה,
בשיתוף חיל הרפואה והרישום הלאומי
לסרטן במשרד הבריאות .ממצאי
המחקר מדגישים את חשיבות ההגנה
על הילדים מפני חשיפה לשמש,
במיוחד בעלי גוון עור בהיר.

מאובחנים בסרטן עור שאינו מלנומה
נמצאים בסיכון לחלות במחלות סרטן
אחרות  -ממחקר חדש וגדול בהיקפו
שפורסם באפריל  2013בכתב העת
הרפואי “ ”Plos Medicineעלה כי נשים
וגברים שאובחנו כחולים בסרטן עור
שאינו מלנומה ,נמצאים בסיכון לחלות
במחלות סרטן נוספות .המחקר ניתח
את ממצאיהם של שני מחקרים גדולים
שבוצעו בין השנים  1976-2008בקרב
נשים וגברים .מסיכום הנתונים עלה
כי בנוסף למחלה בה אובחנו ,הגברים
נמצאים ב 15%-סיכון מוגבר לחלות
במלנומה   ,והנשים נמצאות בסיכון
מוגבר של כ 26%-לחלות גם בסרטן
שד ,ריאה ומלנומה .החוקרים הסבירו
את הממצאים בסמנים גנטיים שבעבר
נמצאו כקשורים למחלות סרטן אלו.
המחקר פורסם ב 23-באפריל2013 ,
ב.Plos Medicine-
למחקרים חדשים נוספים  -פנו לפרק
“חידושים במחקר”.

פורום חי באתר ‘ ’Ynetבנושא אבחון מוקדם של סרטן העור
באמצע מאי  2013התקיים פורום
חי באתר האינטרנט המוביל ‘’Ynet
בשיתוף חברי ועדת העדכון לנושא
סרטן העור באגודה :פרופ’ יעקב שכטר
מנהל ‘מכון אלה’ במכון האונקולוגי של
המרכז הרפואי ע”ש שיבא בתל השומר,
פרופ׳ שלום אבשלום מנהל היחידה
לכירורגיה פלסטית של המרכז הרפואי
‘מאיר’ בכפר סבא ,ד”ר פליקס פבלוצקי
רופא עור בכיר במרכז הרפואי ע”ש

שיבא בתל השומר ,עו”ס אורית שפירא
מנהלת מח’ שיקום ורווחה באגודה
וחני שטיינברג אחות מתאמת טיפול
במלנומה בהדסה עין כרם.
לפורום האינטרנטי אשר נפתח במיוחד
לרגל חודש המודעות לסרטן העור,
ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ,פנו
עשרות גולשים בשאלות שונות בנושאי
מניעה ואבחון מוקדם של סרטן העור
ונענו באדיבות ובמקצועיות.
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“החכמים בשמש שעשו לנו את השבוע”  -מיזם ייחודי בקרב בני נוער
לחשיבות ההגנה מפני השמש בשיתוף מגזין הנוער “ראש ”1
במהלך מאי-יוני  2013קיימה האגודה
בשיתוף מגזין הנוער ‘ראש  ’1פעילות קיץ
ייחודית .במסגרת הפעילות שפורסמה
בדף הפייסבוק של המגזין כמו גם בגרסתו
המודפסת ,הוזמנו הקוראים להעלות
תמונות בהן הם “חכמים בשמש” .מתוך
התמונות שנשלחו ,נבחרו ארבעה בני
נוער שהוכיחו את ההתנהגות הכי חכמה
בשמש ,וזכו לככב בהפקת אופנה מיוחדת
באדיבות האגודה למלחמה בסרטן,
כשהמסר המוביל הוא שניתן להיות

יפים ואופנתיים גם כשחכמים בשמש.
הפקת האופנה פורסמה בגיליון קיץ
מיוחד של ‘ראש  ’1שיצא לאור באמצע
יוני  2013כאשר הוא נושא את לוגו
האגודה למלחמה בסרטן ,ונכללו בו,
נוסף להפקת האופנה ,גם מגוון כתבות
בנושאים כגון נזקי שמש ,סלבס חכמים
בשמש ,בוחן פתע “האם אתם חכמים
בשמש” ועוד .הפעילות קודמה גם בדף
הפייסבוק ובאתר האגודה למלחמה
בסרטן.

עלון חדש של האגודה למלחמה בסרטן בנושא הגנה מהשמש
מיועד לבני נוער“ :אחי ,אחותי ,חכם בשמש זה הכי”
במסגרת הפעילויות השונות של האגודה
למען קידום המודעות לנזקי שמש בקרב
בני נוער ,הופק עלון חדש ייעודי לקהל
זה בנושא הגנה מפני נזקי שמש .העלון,
פונה לבני הנוער בשפתם ,צבעוני ומזמין
לקריאה .העלון נכתב על ידי אירית
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מנטש מקדמת הבריאות באגודה ,בסיועו
המקצועי של דרור דקל ,אופטומטריסט
( )B.scחב’ ‘אופטיקנה’ .העלון הופק
באדיבות חב’ אופטיקנה ,והופץ בחינם
ברחבי הארץ במסגרת פרסומי האגודה
למלחמה בסרטן לציבור הרחב.

עלון “מידע בנושא מסנני קרינה” הופץ ב 300,000-עותקים
באדיבות רשת ‘סופר-פארם’

ĦđĢĘĚĐ ĦČ đĤėĒ
ěĔĤĝč ĐĚēĘĚĘ ĐďđĎČĐ
:ĥĚĥč ĐĚėē ĦđĎĐĜĦĐĘ

ēđĠĕĔ ĕĤĢđĚ ęĞ čđĘĕĥč ĐĜĕĤģ ěĜĝĚč ĥđĚĕĥ

(ĐĎđĠĦ ĖĕĤČĦ) ğģđĦ

¨ ęđĥĤ ěĚĕĝ

Ğčđ

ĥĚĥ ĕĠģĥ

ďđĎĕ

ĖĕĤČĦ ČĘĘ ęĕĤėĚĜ ĐĜĎĐĐ ĕĤĕĥėĦ ĦĕčĤĚ
ęĐĘĥ ğďĚĐ ĕĕē ĖĤđČĥ ěđđĕė ,ĐĎđĠĦ
ĖĕĤČĦĘ čĘ ęĕĥĘ ĥĕ .ęĕĥďđē 30-Ě ĖđĤČ
ěĦĕĜ ĕĦĚ ďĞ ěĕĕĢĚĐ ,ÂĐēĕĦĠ ĤēČĘ čđĔÃ
Ęĥ ĐēĕĦĠĐ ĞĎĤĚ ĤĕĥėĦč ĥĚĦĥĐĘ
24M
.(Period After Opening) ĐĒĕĤČĐ
ĐĤđĢč ĤĕĥėĦĐ ĕčĎ ĘĞ ĞĕĠđĚ ěđĚĕĝĐ
ęĕĥďđē ĤĠĝĚ ęĞ ĐēđĦĠ ĦĜĢĜĢ Ęĥ
)ĤĕĥėĦĐ ĐēĕĦĠĐ ĞĎĤĚĥ ČĕĐ ĦđĞĚĥĚĐ .(ĤđĕČ đČĤ ,24M ĘĥĚĘ
ęĕčđĔ ęĕĤĕĥėĦĐ ĦĕčĤĚ) ęĕĠĝđĜ ęĕĥďđē 24 -Ę ĥđĚĕĥĘ čđĔ
.(ĐēĕĦĠĐ ęđĕĚ ęĕĥďđē 18-24 Ęĥ ĐĠđģĦĘ ĥđĚĕĥĘ

ĦđēđĔč ĦđĞ

ĐĜĕĤģ ěĜĝ
ĐĕĕĦ

ĐĤčĝĐ ĤĚđēđ ĞďĕĚ ĦĘčģĘđ ĦđĘČĥ ĘĞ ĐĜĞĚĘ
www.cancer.org.il :ęđĘĥĦ ČĘĘ
ęĕČĕĤč ęĕĕēĘ - ěĔĤĝč ĐĚēĘĚĘ ĐďđĎČĐ

ěĝēČĘĚ ĞĜĚĕĐĘ ĥĕ ,đĦđĘĕĞĕ ĘĞ ĤđĚĥĘđ ĤĢđĚĐ ĘĞ ěĎĐĘ ĦĜĚ ĘĞ
čėĤč ěđĎė ,ĦĕĜđĢĕģ ĐĤđĔĤĠĚĔ ęĞ ĤđĎĝ ęđģĚč ĐĜĕĤģĐ ěĜĝĚ ĦČ
.ęđģĚ ĘėĘ ęėĦČ ĐĜĕĤģĐ ěĜĝĚ ĦČ ĦēģĘ ġĘĚđĚ .ĐĜđē

ĦČ ěĕĔģĐĘ ĕđĥĞ ĐĘČ ęĕĤĕĥėĦč ěđėĜ ĥđĚĕĥ
ĦĤģđčĚ ĕĦĘč ĐĠĕĥē ĦđčģĞč ęĕĚĤĎĜĐ ęĕģĒĜĐ
ĖČ ,ĐčĕĤĢĐ ĦĜėĝ ĦČ ďēđĕĚčđ ,ĥĚĥĐ ĦĜĕĤģĘ
ęĕĠĝđĜĐ ĐĜĎĐĐ ĕĞĢĚČč ĥĚĦĥĐĘ ĥĕ ,ĐĤģĚ Ęėč
đģ ĦČ ĐđđĐĚĐ ,ĤĕĥėĦĐ ĦēĕĤĚč ģĤ ģĠĦĝĐĘ ČĘđ
.ĥĚĥĐ ĕģĒĜ ĕĜĠĚ ěđĤēČĐ ĐĜĎĐĐ

ĐĜđĦĜ đĜĦďđĦ
ĕģĢđĘčĠ ĝģĕĘĠ Ĥ"ďđ đČďĜĘ ĐĜĕĤĚ Ĥ"ď ,ěĚĤčđĎ ĤđĤď Ĥ"ďĘ
ĤđĞĐ ěĔĤĝ ČĥđĜĘ ěĔĤĝč ĐĚēĘĚĘ ĐďđĎČĐ ĕĢĞđĕđ ĤđĞ ĦČđĠĤĘ ęĕēĚđĚ
ĦđČĕĤčĐ ďĤĥĚč ęĕģđĤĚĦ ĦģĘēĚ ĦĘĐĜĚ Ĥėč ĦĜĕĤ 'čĎĘđ
ęĐĕĦđĤČĐđ ęĐĕĦđĤĞĐ ĘĞ

Č

ěđĝēČ

ĘĢ ĥđĠĕ

ęĕčđĢĕĞ ĤđĔĎĕĘČ

ęĘđČ ,ĥĚĥĐ ĕĜĠĚ ĐĜĎĐ ĕčĕėĤĚ ęĕĘĕėĚ ęĕčĤ ēđĠĕĔ ĕĤĢđĚ
ēđĤĚĘ ĥĕ ĐĜĕĤģĐ ěĜĝĚ ĦČ .ĦģĠĝĚ ĐĜĎĐ ęĕģĕĜĞĚ ęĜĕČ čđĤĘ
ĐďĕĚč ģĤ ęĕēĤđĚ ĤđĠĕČĐđ ĦđēĘĐ ęĤģ ĦČ ,ĖďĕČĚ .ĦđčĕďĜč
ęĕĕĔĚĝđģ ęĕĤĢđĚč ěĜĝĚĐ ĤĚđēĐ ĦđĚė ,ĖėĚ ĐČĢđĦė ,ĐĕđĢĤĐ
ĦČ ĦĕĥČĤ ēđĤĚĘ ĥĕ ,ěėĘ .ĐĕđĢĤĐ ĐĜĎĐĐ ĦČ ĦģĠĝĚ ĐĜĕČ
ĦČ ēđĤĚĘ ĥĕ ěėĚ ĤēČĘđ ,ĤđĞč đĦĎĕĠĝĘ ěĕĦĚĐĘđ ĦđēĘĐ ęĤģ
ěĜĝĚ ĦēĕĤĚ ĤēČĘ ēđĤĚĘ ĥĕ ĠČ-ģĕĕĚ .ĦđčĕďĜč ĐĜĕĤģĐ ěĜĝĚ
.(ĤđĞč ĎĠĝĜĥ ĤēČĘ) ĐĜĕĤģĐ

¨ ęđĥĤ ěĚĕĝ

Ğ

העלון נכתב ביוזמת האגודה ובשיתופם
המקצועי של רינת בכר מנהלת מחלקת
התמרוקים באגף הרוקחות של משרד
הבריאות ,ד”ר מרינה לנדאו מומחית
ברפואת עור ומין מהמרכז הרפואי וולפסון
וד”ר פליקס פבלוצקי רופא בכיר במח’
עור ומין מהמרכז הרפואי ע”ש שיבא,
יועצי האגודה למלחמה בסרטן לנושא
סרטן העור .העלון ,שהודפס והופץ גם
השנה באדיבות רשת ‘סופרפארם’
ב 300,000-עותקים בסניפי הרשת,

ğĝđĜ ĞďĕĚ

מנחה את הציבור
כיצד להשתמש בצורה
נכונה במסנני הקרינה.
בנוסףēėלשיתוף פעולה
מבורך Ěčזה ,התחייבה
ĥ
הרשת ĥĚלתרום שקל
אחד מכל מכירת
1-800-599-995
Ĝč ĞďĕĚ ěđĘ
ĥđ
מוצר הגנה מהשמש
של מותג ‘ ’LIFEמבית ĐĜĕĤģ ĕĜĜĝĚ
סופר פארם שנמכרו
במהלך חודשי הקיץ.
Ħđđē ,ĦĕČđĠĤ ĐĢĞ ĤďĎč ęĜĕČđ ďčĘč ĞďĕĚ ģĠĝĘ đďĞđĜ ĐĒ ěđĘĞč ęĕĞĕĠđĚĐ ęĕĜėĦĐ
ĦĕČđĠĤ ĐĕĞč Ęĥ ĐĤģĚč .ęđēĦ Ęėč ĐēĚđĚ ęĞ ĦđĢĞĕĕĦĐĘ ğĕĘēĦ đČ ĦĕĞđĢģĚ ĦĞď
.Đ/ČĠđĤĘ ĦđĜĠĘ ĥĕ ĕĐĥĘė
* ěđĚĕĚ ČĘĘ ,ĤđčĕĢĐ ĦđĚđĤĦĘ ĦđďđĐ ĦĤĥĠČĦĚ ěĔĤĝč ĐĚēĘĚĘ ĐďđĎČĐ ĦđĘĕĞĠ
.đĐĥĘė ĕĦĘĥĚĚ ďĤĥĚ čĕĢģĦĚ

:ĦđčĕďČč

פעילויות להגברת המודעות למניעת סרטן עור בקהילה
בשיתוף מקדמת הבריאות של סניפי
“מכבי שירותי בריאות” במודיעין-
עילית לצד בדיקות עור שבוצעו על ידי
ד”ר מיכל נוימרק הוקם דוכן הסברה
בו חולקו חומרי הסברה בנושא “חכם
בשמש” של האגודה למלחמה בסרטן
ומסנני קרינה מטעם קופת החולים.

גם השנה ,בדומה לשנים קודמות,
התקיימה פעילות בחוף ראשון לציון
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן,
המרכז הרפואי אסף הרופא ועיריית
ראשון לציון ,במסגרתה מדריכת

ההסברה תמי שליחוב איישה דוכן
מידע וצוות רפואי מטעם המרכז
הרפואי אסף הרופא קיים בדיקות עור
למבקרים בחוף.
פעילות נוספת התקיימה בשיתוף
סניף בת ים של האגודה למלחמה
בסרטן בהובלת יהודית מנצור יו”ר
הסניף במסגרת אירוע “שומרים ים
לכולם” וצעדת “נשים הולכות בחוף”
בהשתתפות מאות נשים (עוד על
פעילות הסניפים המבורכת בפרק
“סניפים”).
במהלך שבוע מודעות העור 2013
ניתנה הרצאה בחב’  DHLלעובדי החברה
על ידי אירית מנטש מקדמת הבריאות,
במעמד מנכ”ל החברה ,במסגרת
פרוייקט אחריות חברתית של החברה.
בנוסף ,הוקם דוכן הסברה ,נתלו שלטים
ברחבי הבניין ,וכל עובדי ההפצה והשילוח
נתבקשו למסור ללקוחות אליהם הגיעו
את עלוני המידע בנושא נזקי שמש של
האגודה למלחמה בסרטן.

תקנות חדשות ומתקדמות
בנושא מסנני קרינה
במהלך השנה התקיימה ועדה משותפת
לאגודה למלחמה בסרטן ,המחלקה
לתמרוקים באגף הרוקחות ,האגף
לרפואה קהילתית של משרד הבריאות,
רופאים מומחים בכירים יועצי האגודה
לנושא סרטן העור ואנשי מקצוע נוספים,
במטרה לגבש תקנות חדשות ומתקדמות
בנושא מסנני קרינה ,בהתאם להמלצות
שונות הקיימות בעולם ,כמו גם בחינת
הכיתוב על גבי המוצרים (פרסום אזהרות,
הוראות שימוש ,הגבלה על כיתוב אשר
עלול להטעות ,ועוד).

קמפיינים בשיתוף ערוץ
הילדים וערוץ ניקלודיאון
בנושא “חכמים בשמש”
השנה הפיקה האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף ערוץ ‘ניקלודיאון’ מחב’ ענני
תקשורת מעברונים חדשים בהשתתפות
כוכבי הסדרה ‘שטותניק’ הפונים לצעירים
בגילאי  6-14ומלמדים אותם על אמצעי
הזהירות בהם יש לנקוט בעת חשיפה
לשמש וכיצד להישמר מפניה .הסרטונים
שודרו במהלך חודשי הקיץ ,במקביל,
שודר בערוץ הילדים הקליפ המיתולוגי
“חכם בשמש” בכיכובם של מנחי הערוץ,
ובערוץ ‘דיסני’ שודרו מעברוני “חכם
בשמש” בהשתתפות הדמויות המצוירות
של הסדרה ‘פיניאס ופרב’.
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“נתיב האור”  -פיילוט בנושא שמש בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן,
חברת החשמל והמרכז לחינוך סביבתי בעיריית פתח תקווה
האגודה הצטרפה לתוכנית ההדרכה
הייחודית לבתי הספר במסגרת תכנית
“נתיב האור” של חברת החשמל המכשירה
כ 150-תלמידי כיתות ו’ כשגרירים בנושא
ניצול אנרגיית השמש ושמירה על כללי

זהירות בשימוש בחשמל .במסגרת זו,
פותחו על ידי מח’ הסברה של האגודה
למלחמה בסרטן חומרי הדרכה ייחודיים
להכשרת שגרירי “חכמים בשמש” ,ערכות
אישיות ובית ספריות .הפיילוט התקיים

בחודשים ינואר-פברואר  2014בשיתוף
חברת החשמל ,המרכז לחינוך סביבתי
בעיריית פתח תקווה ,אירית מנטש
מקדמת הבריאות באגודה ,ערן ליבני
מדריך הסברה באגודה ,ויפה גלילי יו”ר
סניף פתח תקווה של האגודה.

יום המודעות לסרטן הערמונית
האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות ציינו את יום המודעות לסרטן הערמונית
בהודעה המשותפת הציגה ד”ר ליטל
קינן בוקר סגנית מנהלת המרכז הלאומי
לבקרת מחלות במשרד הבריאות ,נתונים
עדכניים של הרישום הלאומי לסרטן
של משרד-הבריאות ,ביחס לסרטן
הערמונית :סרטן הערמונית הוא הסרטן
השכיח ביותר בגברים בישראל (הראשון
בשכיחותו בגברים יהודים ,והשני
בשכיחותו בגברים ערבים) .כיום חיים
בישראל מעל  22,000גברים שחלו אי
פעם בסרטן הערמונית .בשנת 2010
אובחנו  2,557חולים חדשים עם סרטן
חודרני של הערמונית ,מהם כ90%-
יהודים וכ 5%-ערבים .שיעורי ההיארעות
של סרטן חודרני בערמונית נמצאים
במגמת התייצבות .בשנת  2010עיקר
התחלואה נצפתה בבני  65שנים
ומעלה .שיא התחלואה ביהודים הוא
בקבוצת הגיל  ,70-74ובערבים בגילאי
 75ומעלה .קיימת מגמה של עלייה
בשיעור ההישרדות היחסי ל 5-שנים
העומד כיום על למעלה מ .90%-סרטן
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הערמונית הוא הסרטן הרביעי בשכיחותו
כגורם תמותה בגברים בישראל ,עם
זאת ,שיעורי התמותה במגמת ירידה
בשנים האחרונות .גם בגברים ערבים
ניכרת מגמת ירידה עם התייצבות ,בשנה
האחרונה.
על פי נתוני הסוכנות הבינלאומית לחקר
הסרטן ( )IARCלשנת  ,2008המשווה
את שיעורי ההיארעות ושיעורי התמותה
מסרטן הערמונית המתוקננים לגיל
בישראל ,בהשוואה ל 20-מדינות עם
השיעורים הגבוהים ביותר באירופה ,עולה
כי השיעורים בישראל נמוכים יחסית,
ודומים לאלה שדווחו מאיטליה ומספרד.
בנוסף ,פרסמה האגודה למלחמה בסרטן
קווים מנחים לרופאים בנוגע לבדיקה
לגילוי סרטן הערמונית ( ,)PSAכמו גם
מחקרים חדשים ביחס לסרטן הערמונית
(מידע נוסף תחת “חידושים במחקר”).
כמדי שנה ,קיימה האגודה יום עיון לחולי
סרטן הערמונית ובני משפחותיהם (מידע
נוסף בפרק “שיקום ורווחה”) וכן ליוותה

את יום המודעות במסע הסברה ברדיו
ובעיתונות ,ובו המליצה לגברים מעל גיל
 ,50כמו גם לגברים בקבוצת סיכון ,לפנות
לרופא המטפל לקבלת ייעוץ.

סרטן השד
ניידות הממוגרפיה ,שאת פעילותן יזמה האגודה למלחמה בסרטן ,המופעלות כיום על ידי המרכז הרפואי אסותא,
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן ,סורקות כ 25-אלף נשים בשנה ,בפריפריות גאוגרפיות וחברתיות ברחבי הארץ.

ניידת הממוגרפיה ביקרה בכנסת ישראל
בראשית חודש מאי  2013ביקרה ניידת
הממוגרפיה בכנסת ישראל .במהלך
שהותה קיימה הניידת בדיקות שד
לכ 115-חברות ועובדות הכנסת אותן
ביצעו ד”ר תניר אלוייס ,יו”ר החברה
הישראלית למחלות שד וד”ר עודד
אולשה כירורג שד .בין הנשים שנבדקו
בכנסת ניתן היה למצוא את שרת
הבריאות ח”כ יעל גרמן ,וחברות הכנסת
זהבה גלאון ,מירב מיכאלי ,איילת שקד,
אורלי לוי ,רות קלדרון ,גילה גמליאל,
יפעת קריב ,רינה פרנקל ,חנין זועבי,
אורית סטרוק ועוד .לרגל הגעתה של
הניידת לכנסת ,התקיים באותו שבוע דיון
מיוחד בוועדה לקידום מעמד האישה
תחת הכותרת“ :לסרטן השד אין גיל” .את
האגודה ייצגה בדיון עדנה פלג-אולבסקי
דוברת ומנהלת מח’ הסברה והדרכה.

קמפיין “יד להחלמה” זכה
במדליית זהב בתחרות אפ”י
בחודש יולי  2013זכה הקמפיין של
“יד להחלמה” בפרס זהב בקטגוריית
עמותות ,ארגונים התנדבותיים ,משרדי
ממשלה ומלכ”רים בתחרות השנתית של
איגוד פרסומאי ישראל (אפ”י) .התחרות
הנחשבת מתקיימת זו השנה ה13-
בישראל ומנוהלת על ידי איגוד השיווק,
איגוד הפרסום והמי”ל.

26/36.5

"גם אני התמודדתי עם סרטן השד ,והיום אני כאן בשבילך"

חלית בסרטן השד? ב"יד להחלמה" של האגודה למלחמה בסרטן
מחכה לך מתנדבת בגילך שעברה את מה שאת עוברת.
היא תושיט לך יד עם המון תמיכה ועם גב מקצועי עצום,
ותעזור לך להתמודד עם סרטן השד .אין סיבה שתתמודדי לבד.
פני ל"יד להחלמה"cancer.org.il 1-800-36-07-07 :

יד להחלמה

של האגודה למלחמה בסרטן
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חודש המודעות לסרטן השד 2013
לרגל חודש המודעות לסרטן השד
 2013פרסמה האגודה למלחמה בסרטן
במסיבת עיתונאים נתונים חדשים
של המרכז לבקרת מחלות במשרד
הבריאות על המחלה בישראל .כמו כן,
ניתן עדכון על התוכנית הלאומית לאבחון
מוקדם של סרטן השד בישראל ,שיזמה
האגודה למלחמה בסרטן ומופעלת מאז
על ידי משרד הבריאות בשיתוף כל קופות
החולים .העדכון ניתן על ידי מנהל בקרת
האיכות של התוכנית פרופ’ גד רנרט
שסיים תפקיד חשוב זה בסוף השנה.
(עוד על מסיבת העיתונאים בפרק “הקש
בדלת”).
כמדי חודש אוקטובר ,ציינה האגודה
למלחמה בסרטן את חודש המודעות
לסרטן השד במגוון פעילויות ייחודיות
רבות נוספות ,בהן:
“המנה הוורודה”  -מיזם חדש וייחודי
של קבוצת החברות אסתי לאודר

בישראל בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן.
“קו חם” לשאלות ומידע בנושא
מחלות הסרטן בשיתוף העיתון
‘ישראל היום’.
מיזם “הגלויה הוורודה” בעמוד
הפייסבוק “האגודה למלחמה בסרטן
– לחיים בריאים” ,באדיבות חב’
נוברטיס.
שבוע פעילות ייחודי בתחום סרטן
השד בשיתוף אתר האינטרנט ,YNET
באדיבות חב’ רוש פרמצבטיקה
ישראל בע”מ.
יום העיון המסורתי “לחגוג את
החיים” בהשתתפות מאות נשים
חולות ,מחלימות ובני משפחותיהן
(באדיבות חב’ רוש פרמצבטיקה
ישראל בע”מ).
סדנאות וקבוצות תמיכה לנשים
חולות ומחלימות.
מסע ההסברה לרגל חודש המודעות

לסרטן השד נערך באמצעי המדיה
השונים ,וכן הופק מוסף “ביו” מיוחד
שצורף לכלל קוראי עיתון “הארץ”
בו פורסמו כתבות שונות בנוגע
להתמודדות עם מחלת הסרטן,
כמו גם סיפורן המרגש של רויטל
ליאופולד שחלתה בסרטן השד
ובתה הצלמת חן ,שהנציחה בעדשת
מצלמתה את התהליך שעברה
אמה .הסיפור המרגש והצילומים
הופקו לחוברת קומיקס “תקוה
ודמעה מבעד לעדשה” שהופקה
על ידי האגודה למלחמה בסרטן
בחודש אוקטובר ,באדיבות חב’ רוש
פרמצבטיקה ישראל בע”מ.
במקביל ,ממשיכה ברחבי הארץ
פעילותן הברוכה של האחיות
מתאמות השד המרצות לנשים
בנושאי מניעת סרטן השד וחשיבות
אימוץ אורח חיים בריא (מידע נוסף
בהמשך).

סרטן השד  -נתונים שפרסמה האגודה לרגל חודש המודעות למחלה
הנתונים נמסרו על ידי ד”ר ליטל קינן-
בוקר סגנית מנהלת המרכז הלאומי
לבקרת מחלות של משרד-הבריאות:
כיום חיות בישראל  19,493נשים שאובחנו
עם סרטן השד ,שהחלימו ,או שעדיין
מתמודדות עם המחלה.
היארעות סרטן שד חודרני  -בשנת
   2010אובחנו בישראל  4,036חולות
חדשות עם סרטן שד חודרני ,מהן
 88%יהודיות ו 8%-ערביות .בחמש
השנים האחרונות שיעורי ההיארעות
של סרטן השד מסוג זה יציבים.
המגמות העיתיות לאורך שלושה
עשורים מורות על עלייה בשיעורי
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ההיארעות של סרטן שד חודרני בקרב
יהודיות ,שבולטת יותר בתחילת שנות
ה ,90-עם תחילת פעילות התכנית
הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד
על ידי האגודה למלחמה בסרטן ומשרד
הבריאות .מאז תחילת שנות ה2000-
ניכרת ירידה והתייצבות בשיעורי
ההיארעות .בקרב ערביות נצפתה
עלייה מונוטונית בשיעורי ההיארעות
לאורך השנים ,עם מגמת התייצבות
בשלוש השנים האחרונות.
היארעות סרטן שד ממוקד :בשנת
 2010אובחנו  451חולות חדשות ,מהן
 406יהודיות 26 ,ערביות   ו 19-חולות
נוצריות ,שאינן ערביות .בחמש השנים
האחרונות ,2006-2010 ,שיעורי
ההיארעות של סרטן השד הממוקד
נמצאים במגמת עלייה ,ביהודיות
ובערביות .מגמת העלייה ,בולטת

בעיקר בשנות ה ,90-עם תחילת
פעילותה של התכנית הלאומית.
שלב המחלה בעת האבחנה  -אחוז
הנשים שמאובחנות עם מחלה בשלב
מוקדם (ממוקד ,או בשלב ראשון של
מחלה חודרנית) עלה ל 62%-מכלל
החולות החדשות.
קיימת מגמה עיתית של עלייה
בשיעור ההישרדות היחסי מסרטן
השד .כיום שיעור ההישרדות היחסי
ל 5-שנים הוא מעל  87%בנשים
יהודיות וכמעט  79%בנשים ערביות.
בשנת  2010נפטרו בישראל 963
נשים מסרטן חודרני של השד ,מהן
 90%נשים יהודיות וכ 6.5%-ערביות.
בעשור האחרון ,2001-2010 ,שיעורי
התמותה מסרטן השד נמצאים
במגמת ירידה ,הן ביהודיות והן
בערביות.

סיכום שנתי של התוכנית
הלאומית לגילוי סרטן השד
בישראל2013  
הדיווח הוצג במסיבת העיתונאים של
האגודה שהתקיימה בחודש אוקטובר על
ידי פרופ’ גד רנרט ,במהלך כ 20-השנה
האחרונות ,מנהל התוכניות הלאומיות
לגילוי מוקדם של סרטן השד והמעי
הגס :מאז הפעלת התוכנית ועד היום
נוטרו למעלה מ 5.8-מיליון בדיקות
הדמיית שד ביותר ממיליון נשים שונות.
בשנת  2012בוצעו  493,301בדיקות.
 73%מהנשים שנבדקו ב 2010-נבדקו
כבר בעבר ,כלומר מדובר בנבדקות
חוזרות כנדרש .פערים בהיענות לסריקה
שזוהו בעבר בין תת אוכלוסיות בישראל
צומצמו מאד .שיעור ההיענות שנמדד
כעת באוכלוסייה היהודית הוא כ69%-
והוא נמוך מעט יותר באוכלוסיית העולות
(מי שהגיעו לארץ לאחר 67% - )1989
ובאוכלוסיית החרדיות  .61% -באוכלוסייה
הערבית נמדדו השנה שיעורי היענות
גבוהים יותר מבעבר ,ואף גבוהים מעט
יותר מבאוכלוסייה היהודית .70% -
בשנת  2011זוהו דרך מקורות המידע
של התוכנית הלאומית  4,162מקרים של
סרטן השד (ובכללם חזרת מחלה בשד
בנשים שחלו בעבר) ,מספר זה דומה
למספר בשנים קודמות ומבטא התייצבות
של שיעורי התחלואה 73% .מהנשים
שהשתתפו בתוכנית הסריקה אובחנו
בשלב הראשון של המחלה .השנה
נצפית ירידה מבורכת במספר הנשים
הנבדקות שלהן ממליצים בדיקות נוספות
לאחר בדיקת הממוגרפיה השגרתית
( 9.4%לעומת  12.9%ב .)2010-במקביל,
יש לציין ,שיעורי הגילוי המוקדם גבוהים
אפילו מהיעד (מידע נוסף על מסיבת
העיתונאים  -בפרק “הקש בדלת”).
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סקר טלפוני חדש לקראת חודש המודעות לסרטן שד
ממצאים מעניינים מסקר טלפוני חדש
שערכה האגודה למלחמה בסרטן
לקראת חודש המודעות לסרטן השד
בקרב  600נשים יהודיות חילוניות,
חרדיות וערביות בגילאי  40ומעלה:
מודעות גבוהה מאד והסכמה כמעט
מלאה בכל המגזרים ,לכך שגילוי מוקדם
של סרטן השד ,יכול להציל חיים .קרוב
לשלושה רבעים מנשים חרדיות
וערביות מעל גיל  ,50ו 81%-מהנשים
היהודיות ,דווחו על ביצוע בדיקת
ממוגרפיה סדירה .מבין הנשים בנות
ה 50-ומעלה שהשתתפו בסקר 94%
מהיהודיות ,וקרוב ל 90%-מהנשים
מהמגזר החרדי והערבי ,דווחו על ביצוע
בדיקת ממוגרפיה אי פעם .בקרב
הערביות הצעירות יותר המודעות
גבוהה במיוחד ( 92%מהצעירות
הסכימו עם האמירה המתייחסת
לחשיבות האבחון המוקדם ,בהשוואה
ל 81%-בקרב המבוגרות).

יותר נשים מהמגזר החרדי דיווחו
על הימצאות חולת סרטן שד מקרבה
ראשונית במשפחתן ( 17%בהשוואה
ל 13%-בקרב ערביות ויהודיות) .למרות
זאת ,נשים אלו פנו פחות לייעוץ גנטי
בהשוואה למגזרים אחרים.
עוד עלה מהסקר כי שיעור גבוה יותר
מהנשים החרדיות היו בעלות משקל
עודף ,הנשים היהודיות החילוניות
עישנו יותר וצרכו אלכוהול בכמות
גבוהה יותר ,בהשוואה לנשים
מהמגזרים האחרים (אך שיעורי העישון
והשתייה כשלעצמם ,היו נמוכים).
הנשים הערביות עסקו פחות
בפעילות גופנית ,בהשוואה לנשים
במגזרים האחרים.
רופא המשפחה דווח כגורם משפיע
במיוחד ומקור המידע המרכזי בקרב
נשים ערביות ( )57%וחרדיות (.)25%
נשים חרדיות אף ציינו את העיתונות
כמקור מידע .ביהודיות במגזר הכללי

המדיה מהווה את מקור המידע העיקרי
( 47%רדיו וטלוויזיה ו 30%-עיתונות)
לפני רופא המשפחה ( .)30%בקרב
נשים יהודיות צעירות בולטת המדיה
כמקור עיקרי למידע (רדיו וטלוויזיה  
 ,59%אינטרנט ופייסבוק .)30%
מבין הגורמים העשויים להפחית
את הסיכון לחלות בסרטן השד
בלטה ההתייחסות לאורח חיים
בריא (בעיקר תזונה ומניעת עישון)
( 56%מהיהודיות 41% ,מהחרדיות
וכ 26%-מהערביות) .נשים חרדיות
ציינו תפילות ( )17%כגורם העשוי
להפחית את הסיכון שלהן לחלות .בין
הנשים הערביות שרואיינו ,היו כאלה
שראו במחלה “גזירה משמים” ,וסברו
שאין מה לעשות כדי להפחית את
הסיכון ( .)11%יחד עם זאת ,כאמור,
הממצאים מראים כי בפועל ,בכל
המגזרים ,שיעורי ההיענות לבדיקות
המומלצות גבוהים.

לראשונה בישראל במסגרת חודש המודעות לסרטן השד ,ביוזמת קבוצת החברות “אסתי לאודר”,
הושק פרוייקט “מנה בוורוד” :שפים מובילים התגייסו למען קידום המודעות לסרטן השד
ויצרו מנה בוורוד
במסגרת קמפיין המודעות העולמי
לסרטן השד של קבוצת החברות
“אסתי לאודר” אשר יצא לדרך תחת
הסיסמה “בואו ננצח את סרטן השד .אנו
חזקים יותר יחד” .בישראל ,יזמה קבוצת
החברות אסתי לאודר בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן רעיון חדשני ויוצא דופן:
“מנה בוורוד” .במסגרת הפרויקט ,גויסו
השפים המובילים בארץ להרכיב מנה
מיוחדת בצבע וורוד ,שהוצעה למבקרים
בתפריט מסעדותיהם במהלך חודש
אוקטובר .כל המנות בוורוד תומחרו
בעלות זהה של  48₪בכל המסעדות,
כאשר  15₪ממכירת כל מנה הוקדשו
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למימון פעילותה הענפה של האגודה
למלחמה בסרטן במאבק בסרטן השד.
כך יוכלו הסועדים ליהנות ממנות יצירתיות

וטעימות ובמקביל לתמוך בקידום
פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן.
רשימת השפים שהתגייסו לפרוייקט :אבי

ביטון (אדורה) ,אבי לוי (המוציא) ,אביב
משה (מסה) ,אביבית פריאל (,)OZARIA
אוראל קמחי (פופינה) ,אורן בקר (אורן
בקר בוטיק ומסעדת וילהלמינה) ,אסף
גרניט (מחניודה) ,גיא גמזו (,)ARIA
דיוויד פרנקל (פרונטו) ,ויקטור קלוגר
(קלואליס) ,חיים טיבי (מוסקט ,מלון
מצפה הימים) ,חיים כהן (תל אביב יפו),
יונתן רושפלד (עלמה  /הרברט סמואל
 /טאפאס) ,מאיר אדוני (כתית /מזללה/
 ,)BLUE SKYשאול בן אדרת (התרנגול
הכחול) ,משה שגב (שגב) ,שלום קדוש
(מלון ליאונרדו ירושלים) ,תום פרנץ (מלון
קראון פלאזה תל אביב) ,ותמר כהן צדק
(קוצ’ינה).
במקביל למיזם זה ,פנו לאגודה למלחמה
בסרטן מסעדות נוספות שביקשו
להשתתף ולהירתם למען קידום המודעות
לסרטן השד (ראו בהמשך).
הפרויקט הושק באירוע רב רושם
ומשתתפים במוזיאון תל אביב ,אותו
אירחו אורן רווח מנכ”ל קבוצת החברות
אסתי לאודר בישראל ,מיכל רביד עוזרת
המנכ”ל ,שיזמה והובילה ליישום הפרויקט,
ומירי זיו מנכ”ל האגודה .המוזיאון נצבע
בצבע וורוד ,ומלבד השפים המובילים
שהתגייסו לפרויקט ,השתתפו בהשקה
גם אנשי תרבות ,רופאים אונקולוגים,
שפים מובילים ,אנשי תקשורת וידוענים,
בהם ד”ר רחל אדטו ,חנה לסלאו ,מיכל
אנסקי ,דניאלה פיק ,עינת שרוף ,אופק
קהירי ושלי גפני ,אפרת אנזל ,עופרה
שטראוס ,ניצן הורוביץ ,שונית פרג’י
ותומר חמד ,אילן פיבקו ,יובל כספין,
סיגל פפושדו ,זהר יעקבסון ,נועה מיימן
ועוד .הפרויקט ,כמו גם אירוע ההשקה
זכו לחשיפה תקשורתית רבה.
צילומי מנות :דן לב ,צילומי שפים :אלי
בוטבול לסטודיו דן לב ,סטיילינג :דלית
רוסו.
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האגודה למלחמה בסרטן

הסברה והדרכה

“מנה בוורוד” של רשת
מסעדות ‘פיאנו פיאנו’
במקביל לפעילות “מנה בוורוד” פנו
מסעדות נוספות ,שלא נכללו במיזם
המקורי ,להשתתף גם הן במיזם .כך,
למשל ,רשת מסעדות ‘פיאנו פיאנו’
בקניון  G-6ביוקנעם ובמתחם  Gבכפר
סבא סיכמו על שת”פ מיוחד עם האגודה,
במסגרתו השף הראשי ,רועי חנין ,בנה
מנת ניוקי בוורוד .הפעילות התקיימה
במהלך חודשים אוקטובר  -נובמבר 2013
כאשר במסעדות חולקו ללקוחות סרטים
וורודים וחומרי הסברה של האגודה.
הרשת התחייבה להקדיש אחוז אחד מסך
כל הכנסות מכירת המנה למען פעילות
האגודה למלחמה בסרטן בתחום סרטן
השד.
צילום המנה :דרור כץ.

לקראת חודש המודעות לסרטן השד השיקה
האגודה למלחמה בסרטן חוברת קומיקס חדשה ומרגשת:
“דמעה ותקווה  -מבעד לעדשה”
הקומיקס נכתב על ידי רויטל ליאופולד,
שחלתה בסרטן השד ,ולוותה לאורך
כל ההתמודדות עם המחלה והטיפולים
בבתה הצלמת חן ,שתיעדה את התהליך
בעדשת מצלמתה .רויטל התמודדה
פעמיים עם גידול סרטני בשד והחלימה.
בפעם הראשונה בחרה שלא לשתף את
בני משפחתה .כאשר המחלה שבה,
שיתפה רויטל את   בני המשפחה ,ובתה
חן ,צלמת במקצועה ,בחרה לתעד את
התהליך במצלמה ולהעניק לו נקודת מבט
אחרת ואופטימית .בספר מונצחים דרך
עדשת המצלמה רגעי ההמתנה הארוכים
לבדיקות ,הטיפולים ,ההתמודדות האישית
עם נשירת השיער ,אך יותר מכל  -הרצון
להמשיך בשגרת החיים הרגילה ,למרות  
המחלה .התהליך אותו עוברות האם והבת,
החל מרגע האבחנה ועד לקבלת הבשורה
המרגשת על ההחלמה  -משתקף בצורה
אמנותית בצילומיה היפים והמרגשים  של
חן ,בשילוב הקומיקס אותו כתבה רויטל,
ĘđĠĕĔč
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המעניקים נופך מעט הומוריסטי ואנושי
לתהליך .החוברת הופקה באדיבות
חב’ רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ,
ולוותה בכתבות ויח”צ באמצעי התקשורת
השונים.

דוקטור ,אצלי
זה רק שאלה

ęĕČĤđģĐ ĦđĘČĥĘ ęĕĜđĞ ęĕĜđĥ ęĕĚđēĦč ęĕēĚđĚ

B

ד"ר חגי סלוצקי ,רופא שיניים
ראשי ברשת כללית סמייל :זה לא
מזיק ,אך גם התועלת מוטלת בספק.
בעת השטיפה חלק מהחיידקים מאבדים את
אחיזתם ברקמות הפה ונלכדים בתוך בועיות
השמן .אלא שחלק גדול מהחיידקים שבפה
יוצרים רובד דביק ביותר על בסיס ּפוֹ לִ י־סוכ־
רים  -רובד זה מאפשר להם להיאחז בשיניים
וכך הם אינם נשטפים בכל שטיפה .רק צחצוח נכון יסיר רובד חיידקים זה .חיידקים נוספים
נחבאים בתוך כיסי החניכיים ,וגם אותם קשה לסלק בשטיפת פה בלבד.
הפה הוא לכאורה סביבה "עוינת" עבור החיידקים עקב המזון והשתייה כמו גם בליעת
הרוק ,שמאיימת תמיד להביא חיידקים אל הקיבה ,לכן מצאו החיידקים מנגנונים להימנע
מהשטיפה .שטיפה בלבד ,בחומר שאינו גורם לתמותת חיידקים ,לא תביא לשינוי מהותי
באוכלוסיית החיידקים בפה.

$

להגדיל ולהיניק

אני בת  25ויש לי חזה שטוח .החלטתי לעבור ניתוח להגדלת חזה ,אבל אני חוששת
שזה עלול לפגוע באפשרותי להיניק בעתיד .האם באמת מדובר בהליך מזיק?
ד"ר רונן גלזינגר ,כירורג פלסטי ,חבר האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית:
ניתוח הגדלת חזה ,בכל צורה של הגדלה ,לא אמור לפגוע ביכולתך להיניק בעתיד.
כמו כן ,בדרך כלל בהיריון החזה גדל באופן טבעי ,אולם עד כמה החזה יגדל  -זה
כבר תלוי בגנטיקה של האישה .לרוב ,אם החזה יגדל מאוד בהיריון ,אז גם תהיה צניחה של
השד לאחר ההיריון או ההנקה ,כאשר השד יתכווץ .ניתוח הגדלה יכול להשפיע בהקשר הזה,
לכן תמיד מומלץ להתייעץ עם הרופא מראש ולבדוק את כל היתרונות והחסרונות בקיום
ההליך ובתזמונו.
חשוב לזכור כי גם מבין נשים שלא עברו הגדלת חזה ישנו אחוז סטטיסטי של נשים שלא
יכולות להיניק.

$

B

ĦđďďđĚĦĐ

ĤĘĥĕĔ ĐģĕčĢ :ęđĘĕĢ

שמן מפחיד חיידקים?

הומלץ לי לשטוף את הפה בבקרים
בשמן חמניות לא מזוקק ,לשם חיטוי .האם זה
מועיל או מזיק? ואם זה מועיל ,באיזו תדירות
לעשות זאת?

B

"ĐčĤģĐ ĦČ đĤĥĠĕČ ęĕĚđĘĕĢĐ
ďĘđĠđČĕĘ ĕĘĔđ ěē ."đĜĕĦĥ ěĕč

עין טובה

הקוסמטיקאית שלי המליצה לי
לעשות איפור קבוע בעיניים ,אבל חברה טו־
ענת שזה עלול לפגוע בעצב הראייה .האומנם
זה מסוכן?
ד"ר דניאל בריסקו ,רופא עיניים
ומנתח ,מומחה באוקולופלסטיקה,
ניתוחי עפעפיים ,דרכי דמעות
וארובה ,בית החולים אסותא :עיצוב איפור
קבוע נעשה מחוץ לעין ובדרך כלל חודר רק
לשכבה החיצונית של העפעף ,באזור שמ־
תחת לריסים בעפעף התחתון ומעל לריסים
בעפעף העליון .בעיקרון ,האיפור אינו חודר
לעין ואינו מתפזר לתוכה ,אלא אם הקעקוע נעשה בעין בכוונה תחילה.
מניסיוני ומניסיונם של רופאים אחרים שאיתם התייעצתי ,לא נראו מקרים שסיכנו את
העין או את הראייה .עם זאת ,נתקלתי במקרה שהאיפור התפזר באופן לא אחיד בתוך העפעף
וגרם לתוצאה קוסמטית לא מושלמת.
לסיכום ,חשוב לזכור שמדובר באזור רגיש מאוד ,ובכל פעולה באזור העין והעפעפיים יש
תמיד לנקוט משנה זהירות .לכן יש להקפיד על החלפת מחטים ועל חיטוי באלכוהול של
הכלים ולבדוק את מיומנותו של מבצע הפרוצדורה לקבלת תוצאה קוסמטית מקסימלית.

$

שיר־לי גולן
Ĥčđģ Ĥēĥ :ęĕĤđĕČ
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כשטלי ליאופולד חלתה בפעם השנייה
בסרטן השד ,היא החליטה שהפעם היא
תעשה את זה אחרת .אז ,כשאובחנה
בפעם הראשונה לפני שלוש שנים,
היא לא סיפרה על כך לשלוש בנותיה" .הגוש היה
ראשוני וברמת ממאירות נמוכה יחסית ,אז החל־
טתי לחסוך את זה מהן" ,היא מספרת" .זה לא היה
קשה ,כי בעלי עודד וחיזק אותי .המכשול היחיד
היה העייפות הגדולה שרבצה עליי .בכל פעם
כשהבנות שאלו מה קרה לי ,עניתי שאמא עייפה,
וכולנו חיינו עם חצי האמת הזו בשלום".
לפני שנה חזר הסיוט על עצמו .במסגרת בדי־
קות שגרתיות שעברה ליאופולד בת ה־ 52התגלה
גוש חדש ,הפעם בשד הבריא .מודעים היטב לסיכון
הפוטנציאלי ,מיהרו הרופאים להפנות אותה לביצוע
ביופסיה .התוצאה שהתקבלה לא השאירה מקום
לספק :סרטן שד .הגוש נכרת ,אך ליאופולד נדרשה
לטיפולי כימותרפיה ,ומכאן גם להחלטה הגורלית
 לשתף את בנותיה ,והן הגיבו בהפתעה" .הן ירדועליי  -איך יכולתי לעבור את זה בלעדיהן ,למה
לא שיתפתי אותן בזמן אמת  -וממש כעסו עליי",
משחזרת ליאופולד" .האמת? הבנתי אותן".
אבל מכאן מתרחש סיפור מקסים ומרגש על
דרך יצירתית במיוחד להתמודד עם מחלה איומה.
חן ליאופולד ,אחת משלוש בנותיה של טלי ,היא
צלמת מקצועית .היא התלוותה לאמה במהלך הטי־
פולים ,ויחד הן תיעדו את המסלול המפרך שכלל
אשפוזים ,בדיקות ומפגשים עם הצוות הרפואי,
בדרך אל ההחלמה.
המצלמה של משפחת ליאופולד ראתה הכל ,לא
נרתעה מכלום והנציחה רגעים קשים אך גם אירו־

ĵĭĴıľ
ıłįļŁĶ

עים משעשעים .היא לכדה את הפחד ואת הצחוק,
את הייאוש ואת התקווה .לא ויתרה על כלום ולא
חסכה בכלום .כששלב ההחלמה כבר התקדם ,הח־
ליטו השתיים לצרף לשפע הצילומים גם כיתובים
משעשעים .מה שיצא הוא ספר תיעודי ,שהאגודה
למלחמה בסרטן תפיק במימון חברת התרופות רוש,
והוא יחולק חינם לחולות ,למחלימות ולבני משפחו־
תיהן .במילים אחרות :סרטן השד  -גרסת הקומיקס.

לא מעלימים כיעור
המסע החל בפחד גדול" .ערב אחד אמא הגי־
עה אלינו הביתה לביקור שגרתי" ,מספרת חן,

טלי ליאופולד ובתה ,חן ,ניהלו יחסים מורכבים
במשך שנים † אבל כשהאם חלתה בסרטן השד
בפעם השנייה ,הבת התייצבה עם מצלמה כדי לתעד
בצורה יוצאת דופן את המסע בדרך להחלמה † בסופו
של דבר ,חוץ מספר קומיקס מרגש ,הן קיבלו מתנה
נוספת :זו את זו | אריאלה אילון
ĝģĕĚđģĐ ĤĠĝ ĖđĦĚ .ęĕĞĥĞĥĚ ęĕčđĦĕė ĘĘđė

מחקר :יעילות הניתוחים לתיקון צניחת איברי האגן ולדליפת שתן יורדת עם השנים.
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נשואה ,אם לילדה ובסופו של היריון נוסף" .שו־
תים קפה ,משחקים עם הנכדה ,ופתאום ,בלי שום
הכנה ,היא סיפרה על הסרטן וזרקה לי פצצה
ישר לקרביים .אם זה לא הספיק לטלטל לי את
הצורה  -היא הוסיפה שזאת הפעם השנייה".
הכעס שחשה חן כלפי אמה התערבב בפחד,
בחמלה ובעיקר בתחושה משתקת של חוסר
אונים .לאחר זמן קצר גם היצר האמנותי התעורר.
"כשאמא הודיעה לי היא עוד הייתה עם תחבושת
על השד" ,מספרת חן" ,ומיד התעוררה בי הצלמת
המקצועית שביקשה את רשותה לצלם את הצל־
קת ,את החבישה ,את הנפיחות ,את שטפי הדם.
אמא שלי מיד הסכימה .במעמד הזה .עוד לא יד־

עתי לאן זה ילך וכמה רחוק עוד נצעד ארבעתנו
יחד :אמא ,הסרטן ,אני והמצלמה".
טלי התרגשה מהבקשה ,נענתה מהר וגם הבי־
נה שזו הזדמנות חשובה לתיקון" .אנחנו שונות
מאוד ,וחן לא ידעה לקרוא אותי" ,היא מספרת.
"לכן היא חסמה את עצמה בפניי ואף פעם לא
נתנה לי גישה אל נפשה ,ואני תמיד הסתקרנתי
לגלות אותה.
"עם השנים" ,מוסיפה האם" ,פיתחנו יחסי
אהבה ומחויבות הדדית של אמא ובת .אהבנו
מאוד זו את זו ,אבל היא לא הייתה פתוחה אליי,
ולכן ,בחושים של אמא ,הבנתי שרק באמצעות
המצלמה אוכל סוף־סוף להכיר את הבת שלי.
בנוסף ,אני אדם חשוף ,שחי גלוי ופתוח ובלי צל
של שלד בארון .לכן החשיפה לא הייתה קשה
לי".
גם ברגעים הפחות אסתטיים של המחלה?
"למרות שהאסתטיקה חשובה לי מאוד ואני
מחזיקה מעצמי אישה נאה ,סקסית ומטופחת ,לא
היה ולו רגע אחד שהתניתי או עיכבתי צילום.
הבנתי עד כמה חשובים האותנטיות והדיוק התי־
עודי של שגרת חייה של חולה בסרטן שד".
ההתמסרות של טלי עוברת גם בכניסה לב־
דיקת  ,MRIבווריד שבתוכו ננעצה אינפוזיית
הכימותרפיה ,בשיחות עם הרופאים ,בחיוכים
ובמבט המותש .מחוץ להליך הרפואי תועדה גם
השגרה המבורכת :טלי רוחצת את נכדתה ,מבלה,
מחייכת" .גם זה היה לגמרי אותנטי ,כי בין הטי־
פולים המשכתי לחיות ולעשות מה שאני אוהבת:
לצאת עם בעלי למסעדות ,לרקוד לצלילי מוזי־
קת שנות ה־ ,60להתלבש פרוע".

חן" :הצילום מבחינתי הוא רק אמצעי .המט־
רה היא לתעד ,לרגש ,להביא את הצופה להרגיש
את האווירה ,להריח את הריחות ולשמוע את
הקולות .נשארתי נאמנה ל'אני מאמין' הזה גם
בתיעוד הקשה של אמא שלי .לא ניסיתי לייפות
סיטואציות קשות .למשל ,כשהיא הסירה את
הפאה ,או כששכבה חלשה במיטה".
היו רגעים שהתבלבלת בין תפקיד הבת לתפ־
קיד הצלמת?
"המון פעמים .זכורה לי בעיקר הסיטואציה
שאמא התעלפה בבית החולים .לשבריר שנייה
עוד התלבטתי אם לצעוק לאחות שתגיע מיד או
לצלם אותה".
ומה עשית?
"ברור שהזעקתי אחות ,ובשנייה שהיא ניגשה
למיטה של אמא האירוע צולם והונצח .והיו עוד
מקרים :כשהיא התנפחה מהסטרואידים ,כשהעור
היפה שלה האפיר .גם אז לא ניסיתי לעגל את
פינות הכיעור של המחלה".
איך נוכחות המצלמה השפיעה על אמך?
"הידיעה שאני עומדת לצלם אותה גרמה לה
להתלבש יפה ולהתאפר לבית החולים במיוחד.
אבל בחלק הגדול של התמונות היא מחייכת
וצוחקת ,ורואים שזה טבעי".
למעשה ,שתיהן מודות ,המצלמה הייתה קיר
מגן שאיפשר לחן להתמודד עם מחלת אמה.
"הסתתרתי מאחורי המצלמה ,ורק בחסותה ומא־
חוריה יכולתי לא להירתע ממנה" ,מספרת חן.
"הצילומים איפשרו את הקרבה בין שתינו .התי־
עוד הנכיח אותי לצידה ,ורק דמות הצלמת איפ־
שרה לדמות הבת ,המתקשה ליצור קשר נפשי
עם אמה ,להתקרב".
טלי" :מבוצרת מאחורי המצלמה ,הבת שלי
גילתה אמא אחרת .נחשפתי בפניה ,אדם ואישה
שהיא לא הכירה .המצלמה קירבה בין הקצוות.
בשביל הבונוס הענק הזה לא הייתי צריכה להתח־
פש לליצן הבוכה .הייתי  100%טלי ליאופולד".

להרחיק את האיום
גם כשהגיעו בשורות משמחות ,היה מעט
עצב .טלי התקדמה לעבר החלמה ,אבל המצלמה
הפכה למיותרת" .הרגשתי ריקנות גדולה ,אבל
גם תחושה נהדרת של הקלה ושל קרבה חדשה
ומפתיעה אליה" ,מספרת חן.
ואז ,כשחזרה הבריאות ואחרי שהקשר ביניהן
התחזק משמעותית ,הן בילו יחד שעות ארוכות,
עברו על החומר שהנציח את התקופה ,ויחד הפכו
אותו למסמך קומיקס" .אחת ממטרות הספר
היא להרחיק מאנשים חולים ובריאים את הדמו־
ניזציה של המפלצת הגדולה ,הסרטן" ,מספרת
חן" .באופן פרדוקסלי ,ככל שהתקרבתי לאיום,
כך גם הרחקתי אותו .הראיתי מציאות על כל
גווניה ,ובסופו של דבר יצא מסמך חיים ,שיש בו
הכל  -מר ומתוק ,נעים וכואב ,קשה וקל ,ייאוש
אבל גם תקווה .בעיקר הרבה תקווה"† .
האגודה למלחמה בסרטן מלווה נשים שחלו
בסרטן שד והחלימו ממנו ובבני משפחו־
תיהן ,ותומכת בהם בדרכים שונות ומג־
וונות .כל פעילויות האגודה ניתנות חינם
בכל רחבי הארץ והן כוללות בין השאר קבו־
צות תמיכה ,מרכזי פעילות ,ייעוץ בנושאים
שונים ועוד.
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“הגלויה הוורודה”  -מיזם מחודש לרגל חודש המודעות לסרטן השד
לרגל חודש המודעות לסרטן השד הפיקה
האגודה למלחמה בסרטן באדיבות
חב’ נוברטיס אונקולוגיה גלויה וירטואלית,
שמטרתה להישלח לכמה שיותר נשים
בגילאי  50ומעלה ,על מנת לעורר את
המודעות למאבק בסרטן השד ,ובעיקר
לחשיבות הטמונה באבחון מוקדם .פרויקט

“הגלויה הוורודה” עלה לעמוד הפייסבוק
של האגודה במהלך חודש אוקטובר,
כאשר המשתמשים ניסחו מסרים אישיים
ושלחו גלויות באמצעות האינטרנט,
במטרה להזמין אישה יקרה לליבם מעל
גיל  50ללכת להיבדק ולהעביר את הגלויה
הלאה ,וכך להפיץ את המסר לכמה שיותר
נשים בגילאי  50ומעלה.

מאות פונים ל”קו החם” של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף עיתון ‘ישראל היום’ לרגל חודש
המודעות לסרטן השד ומבצע “הקש בדלת”
ערב מבצע “הקש בדלת” של האגודה,
יצאה מח’ הסברה בפעילות משותפת
עם העיתון המוביל ‘ישראל היום’ ,ומיטל
יסעור כתבת הבריאות שלו ,במסגרתו
הוזמנו מאות אלפי קוראי העיתון לפנות
למומחי האגודה למלחמה בסרטן
בשאלות בנושאי סרטן השד .מאות פונים
נענו לקריאת העיתון והציפו את קו המידע
של האגודה בשאלות רבות .במקביל,
תוגברו קווי התמיכה והמידע של האגודה
למלחמה בסרטן .לפניות הקוראים ענו
המומחים (סדר א”ב) :ד”ר תניר אלוייס
מנהלת המרכז לבריאות השד במרכז
הרפואי קפלן ,ד”ר נעה אפרת (בן-
ברוך) מנהלת המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי קפלן ,ד”ר מירב בן דוד מנהלת
שירות הקרינה לשד במכון לרדיותרפיה

אונקולוגית במרכז הרפואי ע”ש שיבא
בתל השומר ,ד”ר יואב ברנע מנהל
השירות לשחזורי שד במחלקה לכירורגיה
פלסטית במרכז הרפואי תל אביב,
מירי זיו מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן,
ד”ר מירי סקלייר מנהלת המרכז לדימות
השד במרכז הרפואי ע”ש שיבא בתל
השומר ,ד”ר מיכל שגיא מרכזת הייעוץ
הגנטי למשפחות סרטן השד והשחלות
במרכז הרפואי הדסה ,עו”ס אורית
שפירא מנהלת מח’ שיקום ורווחה
באגודה למלחמה בסרטן וד”ר ניבה
שפירא תזונאית קלינית ,חוקרת ומרצה,
מהמכון לחקר התזונה במרכז הרפואי
רבין קמפוס בילינסון .למחרת הפעילות,
פורסמו מבחר שאלות ותשובות ככתבה
בעיתון.
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לסיכום חודש המודעות לסרטן השד :פעילות ייחודית של
האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף אתר האינטרנט ׳YNET׳
לסיכום חודש המודעות לסרטן השד
יצאה האגודה למלחמה בסרטן בפעילות
משותפת עם אתר האינטרנט ׳YNET׳
במסגרתו שולבו מגוון כתבות וידאו
וטקסט ,בנושאים שונים הקשורים בסרטן
השד ,בהם סיפורי התמודדות אישיים
בהשתתפות מתנדבות “יד להחלמה”,
כתבה על רשת האחיות מתאמות סרטן
השד שנוסדה ביוזמת ובמימון האגודה
למלחמה בסרטן ,כתבות רפואיות של
יועצי האגודה למלחמה בסרטן ,וכן
כתבה בנושא זכויות חולים בהשתתפות
עו”ס אורית שפירא מנהלת מח’
שיקום ורווחה .הפעילות לוותה בפרסום
נרחב באתר מטעם האגודה למלחמה
בסרטן ,והתקיימה באדיבות חב’ רוש
פרמצבטיקה ישראל בע”מ .מסיכום
הפעילות והנתונים נמצא כי בדפי
הפעילות באתר ביקרו למעלה מ60,000-
משתמשים.
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לראשונה :האגודה
למלחמה בסרטן
ציינה את שבוע
המודעות למניעת
סרטן צוואר הרחם
בהמשך להכרזתו של האיגוד האירופי
למניעת סרטן צוואר הרחם ( )ECCAעל
השבוע של ה 19-עד ה 25-בינואר 2014
כעל שבוע עידוד המודעות למניעת סרטן
צוואר הרחם באירופה ,החליטה האגודה
למלחמה בסרטן להצטרף ליוזמה זו
וציינה את הנושא בהודעה לעיתונות ,אשר
כללה מידע חיוני אודות סרטן צוואר הרחם.
לפני התפתחות סרטן צוואר הרחם ,חלים
שינויים מוקדמים בתאים אלו הנקראים
ניאופלזיה תוך-אפיתלית של צוואר הרחם
(.)CIN-cervical intra-epithelial neoplasia
חלק מהרופאים מכנים שינויים אלה
“שינויים טרום-סרטניים” משום שהם
עלולים לגרום להתפתחות סרטן צוואר
הרחם אם לא יטופלו כראוי .שינויים
אלו נגרמים לרוב כתוצאה מזיהום וירוס
הפפילומה האנושי ( .)HPVוירוס נפוץ
מאוד המועבר בדרך כלל בעת קיום יחסי
מין ,אך לרוב מושמד על ידי המערכת
החיסונית .קיימים  80עד  90סוגים של
 ,HPVאך נראה שרק סוגים ,31 ,18 ,16
 33קשורים להתפתחות סרטן צוואר
הרחם .סרטן צוואר הרחם ניתן למניעה
של כ .95%-המניעה מתחלקת למניעה
ראשונית :חיסון  -להפחתת הסיכון
להדבקות בנגיף  HPVהעלול לגרום
לנגעים טרום סרטניים ולמחלת סרטן
צוואר הרחם (החיסון כלול בסל התרופות
בישראל) ,ולמניעה שניונית :בדיקת
משטח צוואר הרחם (פאפ) לגילוי מוקדם
ולטיפול בנגעים טרום סרטניים ,שחלקם

עלולים להיהפך לסרטן בצוואר הרחם .על
פי חוק בריאות ממלכתי ,בדיקת משטח
צוואר הרחם מומלצת וניתנת חינם
אחת ל 3-שנים לנשים מגיל  35עד 54
הנמצאות בסיכון רגיל (אישה המוגדרת
על ידי הרופא כשייכת לקבוצת סיכון גבוה,
תתייעץ עמו לגבי גיל התחלה ותדירות
הבדיקות) .מדי שנה מאובחנות בישראל
כ 200-נשים עם סרטן צוואר הרחם
וכ 80-נשים נפטרות מהמחלה.

שיעורי היארעות סרטן צוואר הרחם
מנתוני הרישום הלאומי לסרטן של משרד
הבריאות עולה ,כי שיעורי ההיארעות
מהמחלה בישראל (מתוקנן לגיל) לשנת
 2010הינם  5.0למאה אלף נשים .שיעורי
ההיארעות למחלה בישראל נמוכים
משיעורי ההיארעות המוערכים לשנת

 2012במרבית מדינות אירופה :בארה”ב
 ,7.9ביוון  ,6.2בגרמניה  9.8למאה אלף
נשים ,ודומים לאלו של קפריסין 5.2
ופינלנד  .4.9השיעור הממוצע של
התחלואה באירופה  13.4למאה אלף
(ראה טבלה).

שיעורי ביצוע בדיקת משטח
צוואר הרחם
מנתוני סקר הבריאות הלאומי של המרכז
הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות
( ,)INHIS 2 2007-2010המבוססים על
דיווח עצמי ,מעידים כי  44.7%מכלל
הנשים בישראל דיווחו על ביצוע בדיקת
פאפ ב 3-השנים שקדמו לסקר .בקבוצות
הגיל המומלצות לסקירה ,השיעור היה
גבוה יותר 55.4% :בגילאי ,35-44
ו 60.3%-בגילאי .45-54
היענות לבדיקת משטח צוואר הרחם
לפי גיל (באחוזים):
גיל

35-44

45-54

כלל האוכלוסייה

55.4

60.3

יהודיות

60.1

66.3

ערביות

35.3

21.3

בנוסף למידע אודות סרטן צוואר הרחם ,פרסמה האגודה מחקרים שונים הקשורים בסרטן צוואר הרחם ,כגון השפעת העישון על
התפתחות סרטן צוואר הרחם והקשר בין משקל גוף ופעילות גופנית למחלה.
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פעילויות נוספות
נציגות למח’ הסברה בקורס
ההכשרה “מדריכי ומובילי
קידום בריאות בארגון
ובקהילה”
מאיה פלדבלום רכזת הפרסום ועוזרת
הדוברת ,התקבלה לאחר מיון קפדני
למחזור החמישי של קורס הכשרת מדריכי
ומובילי קידום בריאות בארגון ובקהילה
של משרד הבריאות ,שהתקיים בחודשים
אוקטובר  2013ועד ליוני  .2013הקורס
התמקד בהעשרת הידע בנושאי תהליכים
וגורמים המשפיעים על הבריאות ,מושגי
יסוד ויסודות בבריאות הציבור ,מודלים
ותיאוריות בקידום בריאות ,פיתוח תוכניות
קידום בריאות ,הפעלתן והערכתן .במקביל
לקורס ההכשרה ,ייצגה מאיה את האגודה
למלחמה בסרטן בכינוס הרשמי לרגל
“השבוע האירופי נגד סרטן” של ארגון
הסרטן האירי (Official Conference for
)the European Week Against Cancer
בשיתוף איגוד הארגונים האירופים נגד
סרטן ( ,)ECLארגון הבריאות העולמי
( ,)WHOוהשותפות האירופית למאבק נגד
הסרטן ( .)EPAACבכינוס שהתקיים בסוף
מאי  2013בדבלין ,אירלנד ,השתתפו שר
הבריאות של אירלנד כמו גם מומחים
מובילים נוספים בתחום סרטן ואורח חיים
בריא ובמניעת עישון (מידע נוסף בפרק
“אירועים וכנסים”).

“שבוע זכויות החולה האונקולוגי” בערוץ הבריאות של YNET

בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן והאגודה לזכויות החולה

בחודש יולי  2013צוין בערוץ הבריאות
של אתר האינטרנט ‘ YNETשבוע זכויות
החולה האונקולוגי’ בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן והאגודה לזכויות החולה.
במסגרת הפעילות ,שנועדה לסייע לחולים
ולבני משפחותיהם לקבל מידע מקיף
ועדכני ולמצות את זכויותיהם ,שודרו
ראיונות וכתבות ביחס לזכות לקבל מידע

רפואי ,על חידושים וטיפולים במחלת
הסרטן ,הזכויות בביטוח לאומי ובקופות
החולים ועוד .בנוסף ,התקיים פורום חי
באתר בנושא זכויות חולים בשיתוף עו”ס
אורית שפירא מנהלת מח’ שיקום ורווחה
באגודה .הפעילות התקיימה באדיבות
חב’ מרק סרונו וסאנופי .מדו”ח סיכום
הפעילות נצפו למעלה מ 70,000-ביקורים.

אירוע התרמה והרצאה על אורח חיים בריא במכון הכושר ‘בודי שייפ’ באשקלון
באמצע אוקטובר  2013התקיים ביוזמת מכון הכושר ‘בודי שייפ’ באשקלון אירוע התרמה והרצאה במכון הכושר מטעם פרויקט ‘צעדים
לאיכות חיים’® של האגודה שניתנה על ידי הפיזיותרפיסטית קרן בוקובזה מהמרכז הרפואי “ברזילי” בנושא חשיבות הפעילות הגופנית
לבריאות בכלל ולמניעת מחלות הסרטן בפרט.
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“להיות בכושר  -להיות בריא”  -האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף פעולה עם הועד האולימפי
על גבי חולצות המשלחת הישראלית למכביה
ביולי  2013התקיימה בישראל המכביה
ה .19-הועד האולימפי ,האחראי על
משלחת ישראל למכביה ,פנה לאגודה
למלחמה בסרטן והציע לה לקחת חלק
בעיצוב מדיה הרשמיים של המשלחת.
במטרה לעודד את הציבור הרחב לאמץ
אורח חיים בריא ,הכולל ביצוע פעילות
גופנית כחלק משגרת החיים ,עוצבו
חולצות ספורט נושאות לוגו האגודה,
סמל המכביה ,והמשפט “להיות בכושר
– להיות בריא” .בהשקת מדי הנבחרת
שהתקיימה במרכז הספורט הלאומי בתל
אביב השתתפה מירי זיו מנכ”ל האגודה
ונציגי הנבחרת רון אטיאס ,נמרוד קפלן,
רוגל נחום ,אולגה ואירנה לנסקי .בטקס
המרשים של פתיחת המכביה לבשו
הספורטאים של נבחרת ישראל את
החולצות המעוצבות.

135

האגודה למלחמה בסרטן

הסברה והדרכה

מערך הרצאות אחיות מתאמות בריאות השד בנושא מניעה וגילוי מוקדם של סרטן השד,
אורח חיים בריא ופעילות האגודה למלחמה בסרטן
בתיאום של מקדמת הבריאות אירית
מנטש ובשיתוף מח’ השיקום והרווחה
באגודה ,נמשכות ההרצאות מטעם
האגודה למלחמה בסרטן ,על ידי אחיות
מתאמות בריאות השד .האחיות מקיימות
הרצאות לציבור הרחב ברחבי בארץ
להעלאת המודעות לחשיבות הגילוי
המוקדם של מחלת סרטן השד ,שמירה
על אורח חיים בריא העשוי להפחית את
הסיכון לחלות בסרטן בכלל ובסרטן השד
בפרט ,וכן שופכות אור על פעילותה
הברוכה של האגודה בישראל  -למען
החולות ונגד המחלה .במסגרת זו התקיימו
ההרצאות הבאות:
ברכה מייזלס אחות מתאמת שד
במרכז הרפואי הדסה הר הצופים,
הרצתה בסוף מאי  2013לנשים
במתנ”ס גילה במסגרת “קידום בריאות
האישה בגיל השלישי” .באוקטובר
 2013לנשים במתנ”ס מבשרת ציון.
בסוף נובמבר  2013לעובדות בנק
ירושלים ,ובינואר  2014לעובדות חב’
אקס ליברס וחב’ אורידיון מדיקל.
מירה דמארי אחות מתאמת שד
במרכז הרפואי קפלן ,הרצתה ביוני
 2013במתנ”ס אושיות ברחובות
ובפברואר  2014במסגרת “יום הסרטן
הבינלאומי” לעובדות סוציאליות
בעיריית מודיעין ,ביוזמת שולה זק יו”ר
סניף מודיעין באגודה.
מיכל קידר אחות מתאמת שד במרכז
הרפואי לין ,הרצתה בהתנדבות
במתנ”ס בת גלים בחיפה ביוני .2013
חני פיליפ אחות מתאמת שד במרכז
הרפואי סורוקה ,הרצתה באוגוסט
 2013לנשים בקופת חולים “כללית”
בבאר שבע .באמצע אוקטובר 2013
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במרכז הרפואי ‘סורוקה’ בבאר שבע
במסגרת “שבוע מודעות השד” ,בו
הוקם גם דוכן הסברה בנושא סרטן
השד (בתמונות) .בפברואר 2014
לאחיות מעשיות במרכז התמיכה
בית אידי מעגן בבאר שבע ולסגל
אוניברסיטת בן גוריון.
מירה פקר אחות מתאמת בריאות
השד במרכז הרפואי אסותא בראשון
לציון ,הרצתה בהתנדבות באוקטובר
 2013ב”אחוזת ראשונים” בראשון
לציון ביוזמת רות אברמוביץ יו”ר סניף
ראשון לציון ,ובפברואר  2014לעובדות
חב’ “הכרם” במודיעין.
חנה ביקל מתנדבת “יד להחלמה”
הרצתה בהתנדבות לנשים בנעמ”ת
כרמיאל באוקטובר  ,2013בארגונה של
עליזה שולצר יו”ר סניפי צפון.
בתיה חיים אחות מאמת שד במרכז
הרפואי אסותא בתל אביב ,הרצתה
באוקטובר  2013לעובדות בנק ירושלים

בקרית שדה התעופה ,ובחודש מרץ
 2014לעובדות חב’  IDOMOOוחב’
פוינטגראב.
אפרת לוין אחות מתאמת שד במרכז
הרפואי רמב”ם ,הרצתה במתחם
הספורט יוקנעם בינואר  2014במסגרת
אירוע סניפי הצפון (מידע נוסף על
הפעילות תחת פרק “סניפים”),
ובתחילת מרץ  2014לעובדות חב’
 XMPIEבהרצליה.
חנה זהר אחות מתאמת שד במרכז
הרפואי גליל מערבי נהריה ,הרצתה
בינואר  2014במסגרת אירוע של
סניף חיפה באגודה במתנ”ס נווה יוסף
בחיפה ,ובחודש אפריל  2014לעובדות
חב’ מיטרוניקס בצפון (בתיאום סניפי
צפון באגודה).
פנינה גבאי אחות מתאמת שד במרכז
הרפואי אסותא תל אביב ,הרצתה
בינואר  2014לעובדות עיריית כפר
סבא.

סדרת הרצאות לבריאות השד
לעובדות חב’ החשמל :האגודה
למלחמה בסרטן נרתמה לבקשת חב’
החשמל והעבירה סדרת הרצאות
למאות עובדות החברה ברחבי הארץ.
ההרצאות התקיימו במהלך חודשים
אוקטובר – נובמבר  2013בתחנות
חב’ חשמל ברחבי הארץ על ידי ברכה
מייזלס ,בתיה חיים ,חני פיליפ ועינת
ברייננברג ,מהמרכז הרפואי ע”ש
שיבא בתל השומר.

השתתפות בכנסים וימי בריאות
בנוסף לכנסים המקצועיים להם שותפה
האגודה (בפרק “כנסים וימי עיון”) במהלך
השנה ,מח’ הסברה באגודה למלחמה
בסרטן נוטלת חלק במגוון כנסים ,ירידים
וימי בריאות שונים לאנשי מקצוע ולקהל
הרחב ,מציבה בהם דוכני הסברה ומחלקת
חומרי הסברה ,כגון:
פסטיבל פתח תקווה לכל המשפחה
“הכדור שלנו לובש לבן”  -יריד ענק
בנושא חשיבות שמירה על הסביבה
והבריאות ,שהתקיים באמצע מאי
 2013בהשתתפות מאות משפחות,
צעירים וילדים בשיתוף שלי ריינהרץ
מתאמת הבריאות העירונית .דוכן
האגודה אויש על ידי מדריכת ההסברה
תמי שליחוב.
כנס היובל לגילויו של ה- DNA-
שהתקיים בסוף מאי  2013בטכניון

בחיפה בחסות האגודה למלחמה
בסרטן ובהשתתפות של כ 200-איש,
חוקרים ואנשי מקצוע בתחום הגנטיקה
מהארץ ומחו”ל .הדוכן אויש על ידי
אביבה מאור וחיה שמילביץ מתנדבות
סניף חיפה ונעמי כפרי רכזת הסניף.
יריד עמותות באוניברסיטת תל
אביב  -שהתקיים באמצע יוני 2013
בו הקימה האגודה עמדת הסברה
באיושה של מדריכת ההסברה תמי
שליחוב ובהשתתפות מח’ הסניפים
שנרתמו לטובת גיוס מתנדבים ורכזי
“הקש בדלת” חדשים.
הכנס השנתי ה 21-של רשת ערים
בריאות בישראל  -שהתקיים בתחילת
יולי  2013בחיפה תחת הכותרת
“מנהיגות ומשילות משתפת לקידום
בריאות וקיימות” בהשתתפות אירית

מנטש מקדמת הבריאות באגודה,
השותפה לפעילות הרשת במהלך
השנה ,ונציגי סניפי הצפון של האגודה
למלחמה בסרטן.
אירוע שנתי “ספורטק חצות”
בהרצליה  -שהתקיים באמצע יולי
 2013בהשתתפות עשרות בני נוער
תושבי הרצליה בשיתוף העירייה .את
הדוכן אייש שלמה ברקמן יו”ר סניף
הרצליה.
ועידת ישראל לרפואה - 2013
שהתקיימה בתחילת אוגוסט 2013
בבנייני האומה בירושלים בהשתתפות
עשרות רופאים וקובעי מדיניות
בריאות ,ודנה בסוגיות “בוערות”,
כגון מצב מערכת הבריאות והרפואה
הציבורית בישראל ,טיפולים חדשניים
במחלות חשוכות מרפא ועוד .את
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הדוכן איישו אירנה מילבסקי מתנדבת
סניף ירושלים יחד עם פנינה צור
רכזת הסניף וספיר בן שאול מזכירת
הסניף.
כנס ירושלים לרוקחות  -שהתקיים
בסוף ספטמבר  2013במלון ענבל
בירושלים ועסק בנושאים פרמקולוגיים

שונים .את הדוכן איישו אריה אלזרקי
ליפובצקי מתנדב סניף ירושלים יחד
עם פנינה צור רכזת הסניף וספיר בן
שאול מזכירת הסניף.
כנס העשור של החברה הישראלית
לרפואה משלימה שהתקיים באמצע
נובמבר  2013במלון ליאונרדו סיטי

טאואר ברמת גן .בכינוס התקיימו
מספר מושבים ייחודיים והרצאות
שהתמקדו בקשר של רפואה משלימה
לבין מחלת הסרטן (מידע נוסף
בפרק “כנסים ואירועים”) .את הדוכן
איישה טובה בר רכזת סניף רמת גן
המסורה.

ימי עיון והכשרות למדריכי הסברה וותיקים ,מתנדבים ומדריכים חדשים באזור הצפון
של האגודה למלחמה בסרטן
לאורך השנה מתקיימים מספר ימי
הדרכה מרוכזים בפריסה ארצית למדריכי
ההסברה של האגודה בארגונה של
אירית מנטש ,מקדמת הבריאות באגודה
למלחמה בסרטן:
באמצע אפריל  2013התקיים יום עיון
מרוכז ומשותף למדריכי הסברה
חדשים ,ותיקים ומתנדבי האגודה
למלחמה בסרטן באזור הצפון
(בתמונות).
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באמצע אוגוסט  2013קיימה האגודה
סדנת הכשרה למדריכי הסברה
ורכזים חדשים במסגרת שבוע
ההכשרה של מח’ הסניפים לרכזי
מבצע “הקש בדלת” .בסדנה לקחו
חלק מומחים ויועצי האגודה למלחמה
בסרטן בתחומים השונים :פרופ’
בן עמי סלע מנהל המכון לכימיה
פתולוגית במרכז הרפואי ע”ש שיבא
בתל השומר ,הרצה על מחלת הסרטן
ונזקי העישון ,ד”ר ניבה שפירא

תזונאית קלינית וחוקרת במכון לחקר
התזונה במרכז הרפואי רבין ,הרצתה
על תזונה ופעילות גופנית ,ד”ר מרינה
לנדאו רופאת עור בכירה במרכז
הרפואי וולפסון ,הרצתה על מניעה
וגילוי מוקדם של סרטן העור ועדי
גרינבאום מתנדבת “יד להחלמה”,
שיתפה את הסטודנטים בסיפורה
האישי .ביום ההכשרה השני הרצה
ד”ר יוסי בר מאוניברסיטת חיפה על
מיומנויות עמידה מול קהל.

לקראת שנת הלימודים תשע”ד קיימה
מחלקת ההסברה סדנת ריענון ועדכון
ידע למדריכי האגודה הוותיקים במטרה
לעדכן בחידושים בתחום אורח חיים
בריא ,חשיפה מבוקרת לשמש ונזקי
עישון .בנוסף ,שימשה הסדנה לשיתוף
וללימוד חוויתי מתוך ניסיון העבודה
בשטח.
בדצמבר  2013התקיים יום הכשרה
בצפון בהשתתפות  21מדריכים ,בהם

האגודה למלחמה בסרטן
נטלה חלק באירועי
“חודש הזקן” בסימן
“מנהיגות פורצת דרך” ,מטעם
האגף לשירותים חברתיים
ואישיים ,השירות לזקן של
משרד הרווחה
במסגרת אירועי “חודש הזקן” שהתקיים
בחודשים אוקטובר-נובמבר 2013
השתתפה האגודה למלחמה בסרטן
בהפקת חוברת ייחודית עבור אוכלוסיית
הגיל השלישי בישראל ,שהופצה על ידי
האגף ברחבי הארץ .בחוברת ניתן מידע
כללי בנושאים הרלבנטיים בחלוקה לאזורי
הארץ השונים ,כגון מוקדי סיוע ,אתרי
מורשת ודת ,בריאות והתנדבות וכד’ ,כמו
גם המידע המקיף אודות תחומי פעילותה
של האגודה.

מדריכים חדשים ורכזי “הקש בדלת”
לשעבר המועמדים להצטרף למערך
ההסברה באגודה ,וכן מספר מדריכים
וותיקים שבאו לעדכון ידע מקצועי.
באמצע פברואר  2014התקיים יום
הכשרה למדריכי ההסברה של
האגודה באזור ירושלים והסביבה,
במשרדי האגודה ע”ש יצחק קוקיא
במתחם האגודה למלחמה בסרטן
בירושלים.

מעבר לימי ההכשרה במהלך השנה
מתעדכנים המדריכים און-ליין באמצעות
מידעון (ניוזלטר) אינטרנטי הנשלח
אליהם מדי מספר חודשים ,במטרה
ליידע אותם בחידושים ועדכונים בתחומי
ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן
ובנושאים מנהליים שונים .מצגות
ההסברה מתעדכנות בקביעות ,ובימים
אלו מתורגמות גם לשפה הערבית .כמו כן,
באתר האגודה ישנו פורום סגור בניהולה
של מקדמת הבריאות לעדכונים ולשאלות
המדריכים.

פעילות האגודה באינטרנט ,בפייסבוק
וברשתות החברתיות
האגודה ממשיכה בפעילותה הענפה
ברשת האינטרנט ורואה בה כלי חשוב
להעברת מידע ,תכנים ,מסרים וקשר
עם הציבור .אתר האינטרנט מתעדכן
על בסיס יומי ומעניק לכלל הציבור מידע
נרחב ומהימן בכל הנוגע למניעת סרטן,
אבחון מוקדם ושמירה על אורח חיים
בריא .לציבור החולים ,המחלימים ובני
המשפחות מעניק האתר מידע על מחלות
הסרטן השונות ,דרכי הטיפול ,השיקום
ואיכות חיים בזמן מחלה ולאחריה .כמו
כן ,הורחב השימוש בטפסים מקוונים,
ברישום לקורסים מקצועיים שהאגודה
מארגנת ,פניות של חולים ועוד .הודות
לפעילות ענפה לקידום האתר ,כמות
הגולשים ממשיכה לעלות ,והשנה מדובר
בעלייה מרשימה של כ .40%-על תחום
האינטרנט באגודה אחראי זיו דוכן.
אזור הפורומים באתר גדל במהלך
השנה החולפת כאשר נכון להיום ישנם
 18פורומים בנושאים שונים ,בניהול
מיטב המומחים אשר עושים זאת
בהתנדבות ובמחויבות גדולה (הרשימה
לפי סדר א”ב של נושאי הפורומים):

פורום חדש :גידולים אנדוקריניים
ונוירואנדוקריניים ,בהנהלת ד”ר עידו
וולף.
פורום גידולי ראש וצוואר,
בניהולם של ד”ר אהרון פופוביצר,
פרופ’ אילנה דואק ופרידה קורנברוט.
פורום גינקו-אונקולוגיה ופוריות
לנשים ולגברים ,בניהולם של
פרופ’ דרור מאירוב וד”ר יעקב קורח.
פורום המטולוגיה ,בניהולה של
פרופ’ דינה בן יהודה.
פורום הורים לילדים עם גידולי מוח,
בניהולן של ד”ר מיכל שדה
ועו”ס אירית קורן.
פורום כירורגיה של סרטן ושט ,קיבה
ומערכת העיכול ,בניהולו של
פרופ’ חנוך קשתן.
פורום יעוץ מיני למתמודדים עם
סרטן ,בניהולם של ד”ר משה מוק
ולנה קורץ-אלמוג.
פורום חדש :מלנומה וסרטן העור
בניהולו של פרופ’ יעקב שכטר.
פורום מניעת סרטן בניהולה של
ד”ר ליטל קינן-בוקר.
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פורום סרטן מערכת העיכול  -מעי
גס ,לבלב ,קיבה ודרכי מרה ,בניהולה
של ד”ר אילה הוברט.
פורום נשאיות גנטיות ונשים בסיכון
גבוה לחלות בסרטן השד והשחלות,
בניהולן של פרופ’ אפרת לוי-להד
וד”ר שלומית פרי.
פורום סרקומה ,בניהולה של
ד”ר דניאלה כץ.
פורום סרטן הערמונית ,הכליה
ושלפוחית השתן ,בניהולו של
פרופ’ אבישי סלע.
פורום סרטן הריאות ,בניהולה של
ד”ר מיה גוטפריד.
פורום רפואה משלימה ,בניהולו של
ד”ר עופר כספי.
פורום סרטן השד ,בניהולם של
ד”ר תניר אלוייס ,ד”ר רינת ירושלמי
ופרופ’ אייל וינקלר.
פורום חדש :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.

חדש :פורום לרופאי משפחה להתייעצות עם מומחים
באונקולוגיה ביחס לחולים ומחלימים
לאור העובדה שהטיפול והמעקב בקהילה
אחר חולים ומחלימים מסרטן מהווה
אתגר לרופאי המשפחה ,השיקה האגודה
למלחמה בסרטן שירות חדש בשיתוף
איגוד רופאי המשפחה .השירות ניתן
לשימושם הבלעדי של רופאי הקהילה
במטרה להקל על הטיפול והמעקב של
חולים ומחלימים מסרטן .בשלב ראשון,
נפתחו באתר האגודה באינטרנט שבעה
פורומים בנושאים אונקולוגיים שונים
כאשר כל פורום מנוהל בהתנדבות על
ידי אונקולוג מומחה בתחומו .הפורומים
מיועדים לרופאי משפחה בלבד ונועדו
לאפשר להם לשאול ולהתייעץ עם
המומחים בתחום הרלבנטי (לפי סדר
הא”ב):
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.

בנוסף ,פועלים באתר שני פורומים
סגורים לאנשי מקצוע המאפשרים להם
לקיים דיונים פנימיים:
פורום לאנשי מקצוע בנושא סרטן
שד בניהולה של ד”ר תניר אלוייס.
פורום סגור למדריכי ההסברה של
האגודה למלחמה בסרטן ,בניהולה של
אירית מנטש מקדמת הבריאות.

פעילות דף האגודה למלחמה בסרטן ברשת החברתית “פייסבוק”
הפעילות בעמוד הפייסבוק של האגודה
ענפה ,ונכון להיום חברים בו כ50,000-
חברים ,מדובר בעלייה של  30%לעומת
שנה קודמת .העמוד ממשיך לקדם את
מסרי האגודה כמו גם להוות במה לקידום
אירועי האגודה השונים ומתן מענה
לשאלות הגולשים .במסגרת הפעילות,
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מקיימת האגודה שיתופי פעולה עם עמודי
פייסבוק אחרים ,המכוונים בעיקר לדור
הצעיר ,כגון הפעילות בשיתוף מגזין הנוער
‘ראש  ’1שיתוף פעולה עם חב’ נוברטיס
במסגרת “הגלויה הוורודה” ,שינויי “טיים
ליין” (תמונות הנושא בעמוד) בהתאם
לחודשי המודעות והפעילות השנתית של
האגודה ועוד.

מוקדי המידע של האגודה למלחמה בסרטן
’טלמידע’®
ה’טלמידע’® המופעל בעזרת כ25-
מתנדבים בראשותה של נורית צין ,מציין
השנה  25שנות פעילות מסורות ומהווה
את המוקד הטלפוני האמין והעדכני ביותר
בנושא מחלות הסרטן ,דרכי מניעתן
ואבחונן המוקדם ,דרכי הטיפול והשיקום
בארץ ועוד .ה’טלמידע’® מגובה על ידי
מרכז המידע של האגודה למלחמה
בסרטן ,שהתרחב לאחרונה ,וכולל ארבע
מידעניות .המרכז מטפל בפניות בעיקר
של חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם,
בנושאים רבים ומורכבים (בהם קשר מול
משרד הבריאות וקופות החולים ,סיוע
והכוונה לגורמי תמיכה שונים ,חיפושי
מידע נוספים ועוד) .מרכז המידע מעדכן
מאגר מידע מחקרים קליניים לחולי סרטן
המתקיימים בישראל ,רשימות מומחים
שונים ,מסייע בעדכון חומרי ההסברה של
האגודה ועוד.

יוזמה מרגשת :תרומה אישית
למוקד ה’טלמידע’® של
האגודה למלחמה בסרטן
אדריאן ופיטר ברנשטיין ,חברים קרובים
של נורית צין ,מנהלת ה’טלמידע’® פנו
אליה וביקשו לתרום סכום נאה ולייעד
אותו למען פעילותו הברוכה של מוקד
ה’טלמידע’® בראשותה .יישר כוח!

נילי קידר ,מידענית מרכז המידע ,השתתפה בסיור לימודי
במרכזי מידע מתקדמים בנושא סרטן בגרמניה ובאנגליה
באפריל  2013השתתפה נילי קידר
מידענית מרכז המידע בסיור לימודי
בחמישה מרכזי מידע בנושא סרטן
בגרמניה ובאנגליה .הנסיעה התאפשרה
הודות למלגה מיוחדת המוענקת על ידי
מרכז המידע ( )KIDשל המרכז הגרמני
לחקר הסרטן ( )DKFZבמטרה להעשיר
את הידע של מרכזי המידע השונים בנושא
סרטן .במהלך הסיור ,התעדכנה נילי

בנעשה במרכזי המידע באירופה והכירה
את אופי פעילותם ,בדגש על שלבי עיבוד
ואיסוף הנתונים .במסגרת הנסיעה ביקרה
נילי במרכז המידע לסרטן ( )KIDבגרמניה
ובארגונים :מקמילן (Macmillan Cancer
 )Supportהארגון לחקר הסרטן (Cancer
 ,)Research UKארגון סרטן הערמונית
( ,)Prostate Cancer UKוארגון סרטן השד
( )Breast Cancer Careבבריטניה.

קמפיין הסברה חדש ל’טלמידע’® ולשירותי המידע של
האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן יזמה בתחילת
השנה קמפיין הסברה חדש שהופק
בהתנדבות על ידי גיתם  BBDOלקידום
המודעות הציבורית לקיומם של שירותי
המידע המקצועיים והאמינים ,אותם
מעניקה האגודה חינם לכל פונה
באמצעות ה’טלמידע’® .סיסמת הקמפיין
היתה“ :יש מידע אינסופי על מחלת
הסרטן .אנחנו נעשה לך סדר”.
סרט ההסברה של הקמפיין שודר
בטלוויזיה במהלך נובמבר  2013במסגרת
“זמן קהילה”.

יש מידע אינסופי על מחלת הסרטן .אנחנו נעשה לך סדר.

קשה להתמודד עם עודף המידע על מחלת הסרטן

האגודה למלחמה בסרטן מעמידה לרשות הציבור הרחב
שירות מידע מקצועי ואמין ללא תשלום בכל הקשור למחלת הסרטן

טלמידע של האגודה למלחמה בסרטן

1-800-599-995

www.cancer.org.il
האגודה למלחמה בסרטן-לחיים בריאים.
פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו.
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ימי עיון למתנדבי ה’טלמידע’®
בתחילת ינואר  2014התקיים יום עיון
במסגרת עדכון הידע של מתנדבי
ה’טלמידע’® של האגודה למלחמה
בסרטן .במהלך יום העיון הרצתה
ד”ר מיכל שדה פסיכולוגית המובילה
באגודה את תחום הנוירו-פסיכו-
אונקולוגיה ,בנושא המוח והשפעות
הטיפול במחלת הסרטן על תפקודו,
פרידה קורנברוט קלינאית התקשורת
באגודה שהרצתה בנושא שיקום הדיבור
והבליעה בקרב חולי סרטן הגרון ,ומיכל
קהלני רכזת פרויקטים הקשורים בילדים
חולי סרטן ,שהרצתה על פעילותה הענפה
והמרגשת של האגודה בתחום זה.
באפריל  2014יתקיים יום עיון נוסף
במסגרת עדכון הידע של מתנדבי הקו,
בהשתתפות לנה קורץ-אלמוג ,אחות
ויועצת המיניות באגודה ,שתרצה בנושא
מיניות לחולים ולמחלימים ,עו”ס דליה
שטרן ופדות ביר תספרנה על פעילותו של
השירות הפליאטיבי הביתי של האגודה,
ולקראת סיום יתקיים דיון בהנחיית עו”ס
אורית שפירא מנהלת מח’ שיקום ורווחה
ונירה תמוז מנהלת מרכז המידע בנושא
התמודדות החולים עם בעיות שונות.
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במסגרת “יום המעשים הטובים”  2014העלתה על הכתב
נחמה בר ניסן ,מתנדבת ותיקה ב’טלמידע’®
את סיפור התמודדותה האישי.
סיפורה המרגש פורסם באתר האינטרנט ׳YNET׳:
״בערב יום העצמאות
בשנת  2000קיבלתי
את תוצאת הביופסיה
– חיובי!!! כמעט
אוקסימורון :הביופסיה
מאשרת שיש לי סרטן
שד ,וזה נקרא חיובי.
ארבע שנים קודם לכן התאלמנתי.
בשנה הראשונה הכל היה אפוף אבק,
ערפל ,תהייה ,כעס ותסכול .בשנה
השנייה שקע האבק ,וניסיתי להחזיר
את חיי למסלול מוכר ,גם אם זה נעשה
על “טייס אוטומטי” .בשנה השלישית
בניתי לי שגרה מטמטמת שתעסיק אותי
בכל זמן ערות ,ולא תשאיר לי “חורים
שחורים” בהם ניתן לשקוע במחשבות
ורחמים עצמיים .ובשנה הרביעית
חליתי .ובכן ,אשררתי את התזה ,שסרטן
יכול להופיע אחרי טראומה .אני ממש
הכוהנת הגדולה של התזה.
הצטרפתי למועדון מכובד שאינו עושה
סלקציה  -הכל הולך .נשים ,גברים ,ילדים.
בכל צבע ובכל דת .כולם טובים לסרטן.
לא נכנסתי לשוק .את “מכסת השוקים”
שלי בזבזתי ארבע שנים קודם ,ובינינו,
מה זה סרטן לעומת אובדן של בעל?
התייחסתי לכך כאל פרויקט שצריך
לעבור ,ועוררתי את התפעלות הסביבה
באיזה גבורה אני עומדת ב”אסון” .יכולתי
לעבור את “האסון” בגבורה ,כי בעצם,
חשבתי שמקסימום ,אפגש עם בעלי
יותר מוקדם מהצפוי .נו ,טוב ,הייתי די
מטורללת בימים ההם .בשנת הסרטן
שלי נשאבתי לעולם פנימי ,סמוי מן העין
של רופאים ,אחיות ,עובדות סוציאליות,
ועוד ,שלרובם שרידי כנפיים על גבם.

מלאכים צחורים עם פנים נוהרות ולב
רחב .טוב ,היו גם אחרים ,אבל לאלה
לא אתן כאן מקום ובמה .כשסיימתי
את ה”פרויקט” והתפניתי לחשוב גם
על דברים אחרים ,ראיתי מודעה בעיתון
המחפשת מתנדבים ל’טלמידע’® של
האגודה .אולי תצחקו עליי ,אבל הייתי
בטוחה שהמודעה הופיעה שם בשבילי.
היה לי ברור שאני רוצה להיות עכשיו
בצד הנותן ,העוזר ,המעודד ,הצד שיכול
להראות שיש חיים גם אחרי הסרטן.
ההתנדבות ב’טלמידע’® ממלאת את
חיי ומעשירה אותם ברמות שלא צפיתי
אותן .אם לא הייתי חוששת לדיסוננס
של המילים ,הייתי אומרת ,שהתברכתי
ואני מאושרת ממקום ההתנדבות שלי.
היכולת להרגיע ,להסביר ,להאיר חשכה
ולגרש פחדים .לפרק את האימה
ולהביאה למקום שניתן לעכל אותה,
“לעשות סדר” בכאוס שנפל על מי שחלה
ועל בני משפחתו; מה עוד אפשר לבקש?
ההתנדבות שמה אותי במקום שאיני
יודעת אם משכורת ,מעמד ,תפקיד
או חשיבות היו מעניקים לי את אותה
התחושה של “זה הדבר הנכון לעשותו”
ולהעניק ערך מוסף וטעם אחר לחיים.
אני חלק מצוות מתנדבים אותם
מאפיינת מסירות ותחושת יעוד .חלקם
כבר “משופשפים במקצוע” כבר למעלה
מ 20-שנה ,אחרים פחות.
אני מאושרת להיות חלק מהצוות הזה,
ושזוהי קבוצת ההתייחסות שלי .איני
יכולה לסיים בלי לצטט את הקלישאה,
שאני כל כך מסכימה לה ,במקרה שלי:
״אני לא בטוחה שאני לא מקבלת יותר
מהמקבל ,על ידי הנתינה״.

פרסומים חדשים/מעודכנים
ÏÚ ¯˙ÂÈ ˙Ú„Ï
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Ò‚‰ ÈÚÓ‰ ÔË¯Ò
˙ÏÂÁÏÁ‰Â

∫ÌÈÓ„˜˙Ó Ú„ÈÓ È˙Â¯È˘Ï
∞≥≠µ∑≤±∂∞∏ ∫Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ó
info@cancer.org.il
∫ÈÂ˘‡¯ È˘Ù ‰ÎÈÓ˙ ˙Â¯È˘Ï
±≠∏∞∞≠≤∞∞≠¥¥¥ ∫ß‰ÎÈÓ˙ÏËß

זכויות ושירותים

∫„˘‰ ÔË¯Ò ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙Ó‰ ÌÈ˘Ï
±≠∏∞∞≠≥∂≠∞∑≠∞∑ ∫ß‰ÓÏÁ‰Ï „Èß

מידע לחולים ולמחלימים מסרטן

·˜¯∫Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· Â˙Â‡ Â
www.cancer.org.il
ÌÈ‡È¯· ÌÈÈÁÏ≠ÔË¯Ò· ‰ÓÁÏÓÏ ‰„Â‚‡‰

2014
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Ï¢Ê Ô„ „¯Â ∫·ÂˆÈÚ

·ÈË‡˜¯ ‰„ÏÈËÓ Ï˘ ‰¯ÎÊÏ ¨ÈËÓ ˙È
¯µ≥±∞≥ ÌÈÈ˙Ú·‚ ¥≥∑ Æ„Æ˙ ¨∑ ÌÈ·È·¯ ßÁ
Â‰˘ÏÎ È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó ·Èˆ˜˙Ó ÔÂÓÈÓ ‡ÏÏ ¨¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÓÂ¯˙Ï ˙Â„Â‰ ˙¯˘Ù‡˙Ó ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ
™ ˙¯‰ÒÎ‰ ÒÓ ˙„Â˜ÙÏ ¥∂ ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ¨ÒÓ· ÈÂÎÈÊ ÈÎ¯ˆÏ ˙Â¯ÎÂÓ ÔË¯Ò· ‰ÓÁÏÓÏ ‰„Â‚‡Ï ˙ÂÓÂ

‰ÏÁÓ‰ „‚Â ÌÈÏÂÁ‰ ÔÚÓÏ
האגודה למלחמה בסרטן

קטלוג הפרסומים של האגודה
למלחמה בסרטן  -עודכן
לשנת .2013

עודכן עלון “איתך ובשבילך”,
המכיל מידע על פעילותה
הענפה של האגודה בנושא
סרטן שד.

חדש בשפה הערבית :עלון
מרכז התמיכה “חזקים ביחד”
בחיפה.

חוברת שאלות ותשובות על
העישון .2013

חוברת לדעת יותר על סרטן
המעי הגס והחלחולת
לשנת  - 2014עודכנה
באדיבות חב’ מרק סרונו.

חוברת זכויות ושירותים לחולים
ולמחלימים לשנת - 2014
עודכנה באדיבות חב’ רוש
פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

להראות טוב ...להרגיש טוב יותר.

כך תורמת
התרומה שלך

קוסמטיקה מהטבע
«¯¦¢© ¢¡¥¦¢©¤³§³
«¢«¡ª¢ª¥

עודכן עלון לתורמים
“כך תורמת התרומה שלך”
לשנת .2013

עודכנה חוברת ‘קוסמטיקה
טבעית’ של פרויקט “להיראות
טוב – להרגיש טוב יותר”

מרכז התמיכה
"חזקים ביחד"  -עפולה
לחולי סרטן ,מחלימים ובני משפחותיהם
ע"ש רות ורובל )שניידר(

אבחון מוקדם
ודרכי מניעה

לשוב לחיים רגילים עם

של סרטן המעי הגס

חוברת הדרכה
לטיפול בקולוסטומיה

'בית פוזנק'
רח' עליית הנוער 12
גבעת המורה ,עפולה
טל6591004-04 :
נייד6597241-054 :

חדש :עלון מרכז התמיכה
“חזקים ביחד” בעפולה.

חוברת ‘אבחון מוקדם של
סרטן השד’ ,חודשה באדיבות
חב’ אסטרה זניקה ישראל.

עודכן עלון ‘אבחון מוקדם
ודרכי מניעה של סרטן המעי
הגס’ – .2013

חוברת הדרכה לבעלי
קולוסטומיה ,עודכנה לשנת
.2013
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∫ÌÈÓ„˜˙Ó Ú„ÈÓ È˙Â¯È˘Ï
∞≥≠µ∑≤±∂∞∏ ∫Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ó
info@cancer.org.il

∫ÈÂ˘‡¯ È˘Ù ‰ÎÈÓ˙ ˙Â¯È˘Ï
±≠∏∞∞≠≤∞∞≠¥¥¥ ∫ß‰ÎÈÓ˙ÏËß

הטיפול התזונתי התומך

ני הסברה חינם∫
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בחולה הסרטן

·˜¯∫Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· Â˙Â‡ Â

ע מתקדמים
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www.cancer.org.il

info@can

נפשי ראשוני
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www.ca
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תר האינטרנט∫

billet.co.il

פלות עקב סרטן שד
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™±≠∏∞∞≠≥µ≠¥∂≠¥∂ ∫˙ÂÓÂ¯˙Ï
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הטיפול ההורמונלי בסרטן השד

·ÈË‡˜¯ ‰„ÏÈËÓ Ï˘ ‰¯ÎÊÏ ¨ÈËÓ ˙È
¯µ≥±∞≥ ÌÈÈ˙Ú·‚ ¥≥∑ Æ„Æ˙ ¨∑ ÌÈ·È·¯ ßÁ
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© ≤∞±≥ ¯·Ó·Â ¨˙Â¯ÂÓ˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÏÎ

רטן מוכרות לצרכי זיכוי במס¨
קודת מס הכנסהÆ

Â‰˘ÏÎ È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó ·Èˆ˜˙Ó ÔÂÓÈÓ ‡ÏÏ ¨¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÓÂ¯˙Ï ˙Â„Â‰ ˙¯˘Ù‡˙Ó ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ
™ ˙¯‰ÒÎ‰ ÒÓ ˙„Â˜ÙÏ ¥∂ ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ¨ÒÓ· ÈÂÎÈÊ ÈÎ¯ˆÏ ˙Â¯ÎÂÓ ÔË¯Ò· ‰ÓÁÏÓÏ ‰„Â‚‡Ï ˙ÂÓÂ

חוברת “הטיפול התזונתי
התומך בחולה הסרטן”,
עודכנה השנה בסיועה
המקצועי של יעל שפאץ,
דיאטנית קלינית במכון
האונקולוגי של המרכז הרפואי
ע”ש שיבא בתל השומר,
ובאדיבות חב’ אבוט.

‰ÏÁÓ‰ „‚Â ÌÈÏÂÁ‰ ÔÚÓÏ

חוברת “לדעת יותר על
סרטן הריאה” עודכנה השנה
בסיועה המקצועי של ד”ר
מיה גוטפריד ,מנהלת היחידה
לגידולי ריאה ומנהלת המכון
האונקולוגי במרכז הרפואי
מאיר בכפר סבא ,ובאדיבות
חב’ רוש פרמצבטיקה
ישראל בע”מ.

חוברת ״הטיפול ההורמונלי
בסרטן השד  -מהדורת 2013״
עודכנה על ידי פרופ’ אילן
כהן ,מנהל מרפאת המעקב
אחר חולות סרטן השד
במחלקת נשים של המרכז
רפואי מאיר ,וד”ר אלה עברון,
מנהלת יחידת סרטן השד -
אונקולוגיה ,במרכז הרפואי
אסף הרופא ,ובאדיבות חב’
אסטרה זניקה ישראל.

חוברת ״נשים וצעירות וסרטן
השד״ עודכנה באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

כל מה
שרצית לדעת

על הסרטן
ולא העזת לשאול

האגודה למלחמה בסרטן

חוברת “עם הפנים לעתיד
 מדריך למחלימים מסרטן”עודכנה באדיבות חב’ רוש
פרמצבטיקה ישראל בע”מ.
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עודכנה חוברת “כל מה
שרצית לדעת על הסרטן”
לשנת .2014

חוברת ״לימפאדמה״ עודכנה
באדיבות חב' א.מ.י.

עודכנה חוברת התדמית
הסוקרת את פעילות האגודה
למלחמה בסרטן לתורמים
דוברי השפה האנגלית.

האגודה למלחמה בסרטן

שיתופי פעולה

משחק הסטריט בול המסורתי “שחק ותרום” לקידום המאבק במחלות הסרטן
ביום שישי בסוף מאי  2013קיימה
האגודה למלחמה בסרטן את משחק
הראווה “שחק ותרום” בספורטק
הרצליה בשיתוף עיריית הרצליה ,בסיועו
של טל ברודי נשיא עמותת בני הרצליה
ובאדיבות חב’ הספורט  .AND1אירוע
זה מתקיים זו השנה החמישית ,במטרה
לחזק את המודעות בקרב הציבור
למחלת הסרטן ולהדגיש את חשיבות
הפעילות הגופנית בכל גיל ,כמונעת

תחלואה .למשחק הראווה קדם טורניר
אשר כל הכנסותיו הוקדשו למען קידום
פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן.
במשחק ה”סטריטבול” השתתפו כוכבי
הילדים והנוער מתוך סדרת הדרמה
“החממה” :תמיר גינצבורג ,דר זוזובסקי,
שיר מורנו ,לי בירן ,לירן כוהנר ,ידין
גולדמן ,ליאור שבתאי ,ג’וי ריגר ,גאיה
שליטא כץ ,סמדר חייט ודניאל ליטמן,
הסלבריטאים :אלון גל ,אורי חזקיה,

עקיבא שמואלי ,אודי גוטשלק ,אביעד
בנטוב וכוכב הכדורסל המיתולוגי מכל
הזמנים טל ברודי .המשתתפים חולקו
לשתי נבחרות ,כחולים וצהובים ,ולבשו
חולצות נושאות לוגו האגודה .עשרות
הצופים שליוו את המשחק בקריאות
עידוד ,זכו במהלכו ובסופו של המשחק
להצטלם ולקבל חתימות מהמפורסמים
המותשים.

צילום :ג’קי רבינוביץ

2013

טורניר סטריטבול
לחברות ,ארגונים ועסקים
למען המאבק בסרטן
גם השנה ייצא לדרך טורניר "שחק ותרום למען המאבק בסרטן" של
האגודה למלחמה בסרטן.
טורניר הסטריטבול הארצי הגדול בישראל יתקיים ב 24-במאי,
יום ו' ,החל מ 8:30-ועד  13:30בספורטק הרצליה ,בשיתוף עיריית
הרצליה ואיגוד הכדורסל בישראל.
מדובר בטורניר יוקרתי ,חוויתי ,ייחודי ותחרותי ,בשיפוט מקצועי של
איגוד הכדורסל ,הכולל מפגש מרתק של חברות וגופים עסקיים
מכל ענפי המשק בישראל.
הטורניר יסוקר וישודר על-ידי ערוץ הספורט במהלך חודש מאי ויוני.
מדליות ופרסים יינתנו לקבוצות הזוכות.
דמי ההרשמה לטורניר יוקדשו כתרומה למאבק במחלות הסרטן
שבכוחה להציל חיים ובגינה תינתן קבלה המוכרת לצרכי מס.
הצטרפו לחברות שכבר הבטיחו את מקומן :פלאפון ,לאומי
קארד ,מזרחי טפחות ,EMC ,ECI ,ישרכארט ,טמפו ,רדווד ועוד.

לפרטים ולהרשמה לטורניר החברות:
אלון בן שושן 054-4896762
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בזאר “חזרה לביה”ס” של האגודה למלחמה בסרטן
ליהיא לפיד ,לירז צ’רכי ,מאמא שרונה
(אימא של ריטה) ועוד מאות אנשים -
פקדו את האירוע ,קנו ותרמו לאגודה
למלחמה בסרטן
אירוע מכירה נוסף ,במסגרת הבזאר
שכבר הפך למסורת של האגודה,
התקיים בסוף אוגוסט  .2013בבוקרו
של יום שישי ,הגיעו מאות אנשים לבזאר
המיוחד שהתקיים במטה האגודה

למלחמה בסרטן בבית מטי בגבעתיים.
הבזאר התקיים בסימן חזרה לבית הספר
ותקופת חגי תשרי ,וכלל מאות פריטים,
בהם בגדי מעצבים ,נעליים ,ילקוטים
ואביזרים לבי”ס ,מתנות לחג ,דברי מאפה
ומזון ועוד .כולם הוענקו בתרומה לטובת
האירוע וכל הכנסות המכירה הוקדשו
למען פעילותה הענפה של האגודה
למלחמה בסרטן.
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האגודה למלחמה בסרטן בפסטיבל אוכל כשר ויריד “יוצרים מהלב למען הקהילה”
במסגרת אירועי הקיץ של העיר נתניה
התקיים בסוף יולי “ 2013פסטיבל אוכל
כשר” .האגודה למלחמה בסרטן השתתפה
באירוע שהתקיים בשעות הערב בפארק
“השלולית” .לצד המסעדות ,דוכני
האמנויות והמופעים שונים ,הועמד דוכן
מכירה עשיר שכל ההכנסות ממכירת
הפריטים הוקדשו למען פעילות האגודה
למלחמה בסרטן .בימי חול-המועד
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סוכות  2013האגודה למלחמה בסרטן
נטלה חלק ביריד “יוצרים מהלב למען
הקהילה” אותו יזם בנק מזרחי-טפחות,
אשר התקיים בשדרות ממילא בירושלים,
בהשתתפות  30עמותות חברתיות.
בסוכת האגודה למלחמה בסרטן שריכזה
רחל אוזון (בתמונה) ,הוזמן הציבור
לרכוש מגוון מוצרים בעלות סמלית ,כאשר
כל ההכנסות קודש לפעילות האגודה
למלחמה בסרטן.

אירוע התרמה לאגודה למלחמה בסרטן בבר ״הצעצוע” הירושלמי
בתחילת אוקטובר  ,2013ערב מבצע
“הקש בדלת” של האגודה למלחמה
בסרטן ,התקיים אירוע התרמה למען
האגודה למלחמה בסרטן בבר “הצעצוע”
בירושלים במעמד ניר ברקת ראש עיריית
ירושלים המלווה את פעילות האגודה
למלחמה בסרטן בעיר .את באי האירוע
קידם דוכן הסברה של האגודה ורול אפ
בנושא אורח חיים בריא.

שיתוף פעולה עם חב’ הקוסמטיקה “מינוס ”417
לרגל חודש המודעות לסרטן השד 2013
החליטה ,חב’ הקוסמטיקה היוקרתית
“מינוס  ”417שמוצרי הטיפוח שלה
מבוססים על מקורות ים המלח ,להירתם
למען קידום המודעות למחלת סרטן
השד והשיקה שלושה תיקים וורודים בהם
מבחר ממוצריה בגודל מיוחד ובמחיר
השקה מיוחד .החברה התחייבה להעביר
סכום חלקי מהכנסות מכירת התיקים
ולהקדישו למען קידום פעילותה של
האגודה למלחמה בסרטן בתחום סרטן
השד.

טקס חלוקת תרומת בנק מזרחי-טפחות במסגרת פרויקט “שותפים מבחירה”
במטרה לקדם מיזמים חברתיים
משותפים לרווחת הקהילה ,מקיים
בשנים האחרונות בנק מזרחי-טפחות
את פרויקט “שותפים מבחירה”,
במסגרתו מתקיים משאל פומבי בקרב
עשרות אלפי לקוחות הבנק ,המוזמנים
לבחור עמותות וארגונים חברתיים
הראויים בעיניהם לתרומתו הייעודית של
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שיתופי פעולה
צילום רפי דלויה

הבנק (בסך  .)₪ 500,000זוהי השנה
ה 7-לפרויקט ומספר חסר תקדים של
כ 20-אלף לקוחות לקחו חלק בפעילות
ובחרו את תשע העמותות הזוכות ,בהן
האגודה למלחמה בסרטן .בתחילת
ספטמבר  2013התקיים במשרדי הנהלת
הבנק טקס חגיגי לרגל הענקת התרומה
המיוחדת ,בהשתתפות מנכ”ל הבנק
הנכנס אלדד פרשר וראשי העמותות
הזוכות .את האגודה ייצגו מירי זיו מנכ”ל
האגודה ,ורויטל קלמפרר מנהלת שיתופי
פעולה באגודה.

לראשונה בישראל“ :מירוץ על עקבים” להעלאת המודעות לסרטן השד
באמצע חודש אוקטובר  ,2013חודש
המודעות לסרטן השד ,התקיים אירוע
ראשון מסוגו בישראל “ -מירוץ על
עקבים” בוורוד .המירוץ ,פרי יוזמת חב’
הפקות אירועי הספורט ""Realtiming
ובחסותה של חב’ הספורט סאקוני,
התקיים בערב חגיגי ומרגש במתחם
“התחנה הראשונה” בירושלים“ .מרוץ
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על עקבים” מתקיים מזה מספר שנים
בערי בירה שונות בעולם ,כאשר השנה,
לראשונה ,הצטרפה גם בירת ישראל
לערים אלו .כל הכנסות האירוע הוקדשו
לקידום פעילות האגודה למלחמה
בסרטן .מסלול המירוץ ,מסלול כביש
מישורי של  60מ’ ,לבש חג כאשר אוייש
על ידי עשרות משתתפות נלהבות,

לובשות חולצות ,חצאיות טוטו ופיאות
וורודות תרומת פאות רבקה זהבי.

את האירוע הובילה בתקשורת וכיבדה
בנוכחותה האצנית דיאנה כהן כוכבת
הסדרה “המרתון” ,שהתמודדה והחלימה
מסרטן השד וכיום משתתפת במרתונים
מובילים בעולם.

“מפיצים את האור” אירוע התרמה מרגש במיוחד לאגודה למלחמה בסרטן
לזכרה של מאירה דורון ז”ל שנפטרה ממחלת הסרטן
מורן דורון ,בחור צעיר ששכל את רעייתו
מאירה דורון ז”ל ממחלת הסרטן כחצי
שנה בלבד לאחר האבחנה ,כשהיא
מותירה מאחוריה בעל מסור וכואב,
ופעוט כבן שנה בלבד ,ביקש להנציח את
זכרה של רעייתו האהובה ,שהייתה דמות
ציבורית מוכרת בעסקי הפקת האירועים.
האירוע “מפיצים את האור” בהשתתפות
של כ 1,000-מוזמנים ,שתמכו וליוו
אותם בשעתם הקשה ,התקיים בתחילת

ספטמבר  2013במועדון “קומפורט ”13
בתל אביב .כל המשאבים להפקתו ,כמו
גם האולם ,ניתנו בהתנדבות .האירוע
המרגש נפתח בטקס קצר לזכרה של
מאירה ז”ל ,ולאחריו התקיימה מסיבת
ריקודים בשיתוף מיטב התקליטנים
בישראל ,חבריהם של בני הזוג .מורן בחר
להקדיש את כל הכנסות האירוע לטובת
פרויקט “תנו לילדים את העולם” לזכרה
של מירי שטרית ז”ל.

“אחותי ,בוורוד!”  -אירוע העצמה נשי בסימן המודעות לסרטן השד
בסוף ינואר  2014התקיים לראשונה
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים ,אירוע העצמה נשי
בסימן קידום המודעות לסרטן השד
ולבריאות האישה .האולם ,אליו התכנסו
ובאו כ 150-משתתפות מכל רחבי
הארץ ,קושט באווירת “אלף לילה ולילה”
קסומה ,אליה נלוו מוסיקה קצבית,
דוכני מכירה ומגוון מטעמים מפנקים.
לאחר דברי פתיחה של רויטל קלמפרר
מנהלת שיתופי פעולה ,הרצתה
בהתנדבות מיטרה יהאן פירוז על
“האומץ לחיות” ושיתפה את הנוכחות
במוטו שלה שבא לידי ביטוי בדרך חיים

מעצימה וחיובית .לאחר הפסקה קלה,
הגשת עוגות ועוגיות מאפה ביתי בסגנון
חינה מרוקאית ,נכנסה אביגיל קליין
סטנדאפיסטית ורקדנית בטן ,שהצחיקה
את המשתתפות עד דמעות בסיפורי
נוסטלגיה ,נשים וזוגיות בשילוב הקהל,
בצד ריקודי בטן ייחודיים וחושניים.
הופעתה של אביגיל ניתנה בהתנדבות,
כמו גם הפינוקים בצד הקולינרי של
‘חומוסים’ ו’פיאצה גבעתיים’ ,והתפאורה
של ‘סילבי בל’ וענת מ’חוויה הפעלות
חינוכיות וערכיות’ .באירוע המרגש
נכחו גם נשים שהתמודדו עם סרטן
שד מקבוצת הפייסבוק “גמאני – חליתי
בסרטן שד” הפועלת בחסות האגודה.

אחותי,
אירוע התרמה – נשי חוויתי
בוורוד!

הנכן מוזמנות לקחת חלק בערב מיוחד מלא ריגושים,
של נשים למען נשים.
אז מה באירוע?
מופע חוויתי של רקדנית הבטן והסטנדאפיסטית
אביגיל קליין בחגיגת מוסיקה וקצב מעוררת חושים
הרצאה מעצימה ומרגשת של מיטרה יהאן פרוז -
״האומץ לחיות״
כיבוד כיד המלכה ממטבחה של מאמא שרונה
תפאורה ייחודית ,מוסיקה חגיגית ,ומתנה אישית לכל מוזמנת.

יום רביעי 29.1.14 ,פתיחת שערים19:30 :
מטה האגודה למלחמה בסרטן ,רח׳ רביבים  7גבעתיים
עלות כרטיס  ₪ 100שכולו קצב הנאה ותרומה למאבק בסרטן השד

יז באווירת
מגוון אקססורלילה ולילה״
״בזאר אלף

באדיבות

מטה האגודה למלחמה בסרטן ,בית מטי ,רביבים  7גבעתיים  -קומה ג׳ אולם סוזי
צמוד לבית הספר שמעוני | חנייה חינם בשפע
ניתן להרשם עד ה | 22.1.14-מספר מקומות מוגבל

מהרי להירשם03-5721603 :
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צילום :נטשה ניורוק  -שטרן

“הי רויטל ,רק רציתי להגיד תודה על ערב
מקסים ,על ההשקעה ועל המחשבה על
כל פרט ופרט .האהבה בה הדברים נעשו
הורגשה לאורך כל הערב -החל מהחיוך
החם והלבבי בו קיבלת את פנינו ולאורך
כל הערב כולו ,עם כל החום והאהבה שהיו
שם  -המאכלים של אמא שלך ,ההרצאה
המקסימה והמעניינת של אחותך  -הרגשנו
ממש חלק מהמשפחה!
סיום הערב כחגיגה אחת גדולה וריקודים
של כולן יחד רק חיזקו את ההרגשה הזאת.
אז באמת תודה .לצערי ,אבי נפטר ממחלת
הסרטן והאגודה עזרה רבות למשפחה שלי
כשהיינו זקוקים.
אני גרה ליד יוקנעם ,אבל אשמח לעזור
בכל דבר שרק אוכל.
אל תהססי .שוב תודה !!
מאיה

רשת ׳ג’יימס ריצ’רדסון ספורט׳ ממשיכה לתמוך בפעילותה של
האגודה למלחמה בסרטן
במסגרת מבצע “מוצר קופה” שהתקיים
בחודשים נובמבר-דצמבר  2013הוזמנו
קופאי רשת ׳ג’יימס ריצ’רדסון ספורט׳
למכור את מחזיק המפתחות המוכסף
של האגודה למלחמה בסרטן ללקוחות
הרשת .הקופאים נענו במסירות להירתם
לטובת הנושא ,בהובלתו של שחר דיין
סמנכ”ל שיווק ומנהל קופות ברשת.
בפברואר  2014חולקו הפרסים לזוכים
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על ידי רויטל קלמפרר מנהלת שיתופי
פעולה באגודה למלחמה בסרטן .במקום
הראשון זכתה סופי יוסף מרדכי בזוג
כרטיסים למופע של ריטה ,במקום השני
זכה אלכס פונומרב בזוג כרטיסים למופע
הבידור של צביקה הדר ,במקום השלישי
זכתה מישל בר בזוג כרטיסים לסרט
באולם  VIPובמקום הרביעי זכה עופר
אליז’ה בבושם.

האגודה למלחמה בסרטן

שיקום ורווחה

ימי עיון לחולים ,מחלימים ובני זוגם
מחלקת שיקום ורווחה מארגנת מדי שנה כ 17-ימי עיון ,המתמקדים במגוון נושאים הקשורים למחלות הסרטן והשלכותיהן ,כגון:
דרכי הטיפול ,תופעות הלוואי והיבטים שונים ביחס להתמודדות החולה ובני המשפחה עם המחלה .ימי העיון מתקיימים במקביל
לחודשי המודעות של האגודה למלחמה בסרטן ,כך שבחודש המודעות לסרטן השד מתקיים יום העיון “לחגוג את החיים”
ובחודש המודעות לגילוי מוקדם לסרטן המעי הגס מתקיים יום עיון בנושא סרטן המעי הגס .השנה ,בנוסף לימי העיון הקבועים,
התקיים יום עיון בנושא איכות חיים לחולים ולמחלימים .המשובים החיוביים והתגובות החמות שאנו מקבלים בתום ימי העיון,
ממחישים את חשיבותם ומחזקים את הצורך להמשיך לקיימם מדי שנה.

ימי עיון ארציים
יום עיון לחולי סרטן בנושא
סרטן העור (מלנומה ו)BCC-

יום עיון לחולי סרטן הכליה
ושלפוחית השתן

יום עיון בנושא
סרטן שד גרורתי

התקיים באמצע יוני  2013בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים
בהנחיית פרופ’ מיכל לוטם ,מנהלת
המרכז למלנומה ואימונותרפיה של הסרטן
במרכז הרפואי הדסה עין כרם .היום נפתח
בדברי ברכה של מירי זיו מנכ”ל האגודה,
ולאחר מכן התקיימו הרצאות על גורמי
סיכון ,אבחון וטיפול בסרטן עור מסוג ,BCC
מנגנון התהוות מלנומה ,הטיפול הכירורגי
וטיפול חדשני מכוון מטרה במלנומה
גרורתית .הרצו בהתנדבות :פרופ’ דניאל
מימוני ,פרופ’ אייל פניג ,ד”ר מרינה
לנדאו פרופ’ שלמה שניבאום ופרופ’
יעקב שכטר .יום העיון התקיים באדיבות
חב’ רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

התקיים בסוף יוני  2013בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים
בהנחיית פרופ’ אילן לייבוביץ ,מנהל
המחלקה האורולוגית במרכז הרפואי
מאיר .היום נפתח בדברי ברכה של
עו”ס אורית שפירא מנהלת מח’ שיקום
ורווחה ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות על
עדכונים וחידושים בטיפול בסרטן הכליה
ושלפוחית השתן ,הטיפולים הניתוחיים,
טיפול תומך והתמודדות עם תפקוד מיני.
הרצו בהתנדבות :ד”ר רענן ברגר ,ד”ר
ניקולא מבג’יש ,פרופ’ עופר נתיב ,ד”ר
אביבית פאר ולנה קורץ-אלמוג אחות
ויועצת המיניות באגודה למלחמה בסרטן.
יום העיון התקיים באדיבות חב’ פייזר
אונקולוגיה.

התקיים בתחילת יולי  2013בבית
מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,בהנחיית ד”ר גיאורגיטה פריד
מנהלת שירות השד במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי רמב”ם .היום נפתח בדברי
ברכה של עו”ס אורית שפירא מנהלת
מח’ שיקום ורווחה ,ולאחר מכן התקיימו
הרצאות על היבטים רפואיים ,התמודדות
עם תופעות לוואי בעקבות הטיפולים,
מיניות וזוגיות ורפואה משלימה .הרצו
בהתנדבות :פרופ’ בלה קאופמן ,ד”ר
אירנה ז’יבליוק ,ד”ר יאיר מימון ,ולנה
קורץ-אלמוג אחות ויועצת המיניות
באגודה .לקראת סיום נערך פאנל
לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים.
יום העיון התקיים באדיבות חב’ רוש
פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

יום עיון בנושא סרטן הערמונית
התקיים בתחילת ספטמבר  2013בכפר
המכביה ברמת גן בהנחיית ד”ר וילמוש
מרמרשטיין ,סגן מנהל המח’ האונקולוגית,
מרכז תחום אונקו-אורולוגיה במרכז
הרפואי סורוקה ,ויו”ר האיגוד הישראלי
לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה .היום
נפתח בדברי ברכה של מירי זיו מנכ”ל

האגודה ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות
על גורמי סיכון ,מניעה ואבחון מוקדם של
סרטן הערמונית ,בדיקות  ,PSAהטיפול
הניתוחי ,עדכונים וחידושים בטיפול
הורמונלי ,כימי וקרינתי ,ותפקוד מיני.
הרצו בהתנדבות :ד”ר עופר יוספוביץ,
פרופ’ חיים מצקין ,פרופ’ יעקב רמון,

ד”ר מרק ויגודה ,ד”ר רענן ברגר וד”ר רונן
רוב .לקראת סיום נערך פאנל לשאלות
ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון
התקיים באדיבות חב’ פרינג ,סאנופי
אונקולוגיה ,ינסן ואסטרה זניקה.
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שלום רב ושבוע טוב,
השתתפתי ביום העיון בנושא סרטן
הערמונית בכפר-המכביה ,למעט בפאנל.
אני מבקש לשבח את הארגון היעיל  -החל
מהשילוט ,המשך בקבלת הפנים בכניסה,
בכיבוד ,בארגון השאלות ובניהול הכנס
בכלל .הבחירה המוצלחת של המרצים -
מדובר בטובים במקצועם .ההנחייה הייתה
מעולה .ההרצאות המעניינות  -היו ברמה
אבל התכנים היו מובנים גם ללא רופאים.
הקהל קיבל מידע רב ומועיל .אין לי ספק
שרבים הפיקו תועלת מעשית מהכנס הזה.
הקהל הרב שמילא את האולם העביר את
שאלותיו בפתקים רבים והדבר מצביע על
העניין הרב ביום העיון.
כל הכבוד!
יוסי צרויה ,יו”ר סניף כפר-סבא

יום עיון בנושא איכות חיים
התקיים באמצע אוקטובר  2013בבית
מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים בהנחיית פרופ’ רפאל קטן
נשיא המערך האונקולוגי במרכז הרפואי
ע”ש שיבא בתל השומר .יום העיון נפתח
בברכתה של מירי זיו מנכ”ל האגודה,
ולאחר מכן התקיימו הרצאות על איכות
חיים בכימותרפיה ,כיצד הסרטן משפיע
על איכות החיים ,רפואה משלימה
וחשיבות הפעילות הגופנית .הרצו
בהתנדבות :פרופ’ ניסים חיים ,ד”ר
ג’סיקה ליבנה ,ד”ר עופר כספי ופרופ’
נעמה קונסטנטיני .בסיום נערך פאנל
לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים.
יום העיון התקיים באדיבות חב’ סאנופי
וחב’ .MSD
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יום העיון “לחגוג את החיים” לנשים המתמודדות עם סרטן השד
התקיים בסוף אוקטובר  2013בכפר
המכביה בהנחיית פרופ’ בלה קאופמן
מנהלת המכון לאונקולוגיה של השד
במרכז הרפואי ע”ש שיבא תל השומר.
יום העיון נפתח בדברי ברכה של מירי
זיו מנכ”ל האגודה ,ולאחר מכן התקיימו
הרצאות על רפואה מותאמת אישית,
חידושים ועדכונים בטיפול בסרטן שד,
שחזור השד ,פעילות גופנית ותזונה.
הרצו בהתנדבות :ד”ר רינת ירושלמי,
ד”ר נעה אפרת (בן ברוך) ,ד”ר לירון
אלדור ,ד”ר יוני ירום ,ולימור בן חיים.
לקראת סיום התקיימה בהתנדבות
הופעת הסטנד אפ “כפוף לשינויים” של
השחקן והקומיקאי דרור קרן .בסיום נערך
פאנל לשאלות ולתשובות בהשתתפות
המרצים .יום העיון התקיים באדיבות חב’
רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ .מאות

מתנדבות ‘יד להחלמה’ שנכחו ביום
העיון לבשו חולצות וורודות נושאות לוגו
האגודה ו’יד להחלמה’ ,וורדים ריחניים
וורודים שהוענקו באדיבות חב’ “הריח
האמיתי” ואת חוברת הקומיקס החדשה
“דמעה ותקווה מבעד העדשה” של
האגודה למלחמה בסרטן (למידע נוסף
על החוברת ופרסומים נוספים בפרק
“הסברה והדרכה”).

הכנס הארצי השנתי של ארגון
בעלי סטומה בישראל

יום עיון לחולים עם גידולים
נוירואנדוקריניים

התקיים בסוף אוקטובר  2013בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
הכנס נפתח בברכת עו”ס אורית שפירא
מנהלת מח’ שיקום ורווחה ,ולאחריה מידד
גיסין ,נשיא ארגון בעלי סטומה ויו”ר
צ.ב.י( .צרכני בריאות ישראל) נתן סקירה
קצרה על חידושים ועדכונים ממערכת
הבריאות ,בדגש על זכויות ,ביטוח ופנסיה.
שלומית תמיר בן ארי יועצת תדמית
הרצתה על סגנונות לבוש והופעה ,ולימור
בירן המידענית הרצתה על “מיצוי מידע
מהאינטרנט” .לקראת סיום ,הרצתה
נטליה פרסל ,מתאמת טיפול בבעלי
סטומה במרכז הרפואי ע”ש שיבא בתל
השומר ,בנושא הגנה וטיפול בעור סביב
הסטומה .יום העיון התקיים באדיבות
חב’ פילטל -קונווטק ,קולפלסט ישראל,
ונאופרם-הוליסטר.

התקיים בתחילת נובמבר  2013בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים
בהנחיית פרופ’ דוד גרוס מנהל היחידה
לגידולים נוירואנדוקריניים במרכז הרפואי
הדסה .יום העיון נפתח בברכתה של
מירי זיו מנכ”ל האגודה ,ולאחר
מכן התקיימו הרצאות על גידולים
נוירואנדוקריניים ,חידושים ועדכונים
בטיפול האונקולוגי ,טיפולים איזוטופיים
וניתוחיים ,מחקרים ועדכונים ברפואה
משלימה ועוד .הרצו בהתנדבות:
ד”ר סימונה גלסברג ,ד”ר עידו וולף,
ד”ר אשר שלמון ,פרופ’ פתחיה רייסמן,
וד”ר יאיר מימון .בסיום נערך פאנל
לשאלות ולתשובות בהשתתפות המרצים.
יום העיון התקיים באדיבות חב’ נוברטיס
אונקולוגיה.

יום עיון בנושא סרטן הריאה

יום עיון בנושא גידולי מוח

התקיים באמצע נובמבר  2013בבית מטי -
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים
בהנחיית פרופ’ עופר מרימסקי מנהל
היחידה לאונקולוגיה של שלד ורקמה
רכה ,אחראי תחום סרטן ריאה במרכז
הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי .יום העיון
נפתח בדברי ברכה של מירי זיו מנכ”ל
האגודה ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות
בנושא אבחון ,גורמי סיכון ,הטיפול הכירורגי
וחידושים בטיפול ,איכות חיים ורפואה
משלימה .הרצו בהתנדבות :ד”ר אמיר און,
ד”ר דן לוי פבר ,ד”ר מיה גוטפריד,
ד”ר אורה רוזנגרטן ,וד”ר עופר כספי.
לקראת סיום נערך פאנל לשאלות
ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון
התקיים באדיבות חב’ רוש פרמצבטיקה
ישראל בע”מ.

התקיים בתחילת דצמבר  2013בבית
מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים בהנחיית ד”ר צהלה צוק שינא
מנהלת היחידה לנוירו-אונקולוגיה במכון
האונקולוגי של המרכז הרפואי רמב”ם .יום
העיון נפתח בברכתה של מירי זיו מנכ”ל
האגודה ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות על
אפידמיולוגיה ,אופציות טיפוליות בגידולי
מוח ושימור התפקוד לאחר ניתוחי מוח.
הרצו בהתנדבות :ד”ר אליסיה טליאנסקי,
ד”ר פליקס בוקשטיין וד”ר רחל גרוסמן.
לקראת סיום נערך פאנל לשאלות
ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון
התקיים באדיבות חב’ רוש פרמצבטיקה
ישראל בע”מ.

יום עיון לחולי סרטן המעי הגס
ובני משפחותיהם
התקיים בתחילת מרץ  2014בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים
בהנחיית ד”ר אילה הוברט ,מנהלת
המרכז לגידולים במערכת העיכול של
מכון שרת במרכז הרפואי הדסה עין כרם.
יום העיון נפתח בדברי ברכה של מירי
זיו מנכ”ל האגודה ,ולאחר מכן התקיימו
הרצאות על גורמי סיכון ,מניעה וגנטיקה,
הטיפול בסרטן מעי גס ממוקם ומתקדם,
והתמודדות עם תופעות הלוואי של
הטיפולים .הרצו בהתנדבות :ד”ר עינת
שחם-שמואלי ,ד”ר רוית גבע ,ד”ר לימור
עמית וד”ר אלכס בני .בסיום נערך פאנל
לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים
מיום העיון .יום העיון התקיים באדיבות
חב’ רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

יום עיון לנשים בריאות :נשאיות ונשים בסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה ובני משפחותיהן
התקיים בסוף מרץ  2014בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים
בהנחיית ד”ר תניר אלוייס ,מנהלת המרכז
לבריאות השד במרכז הרפואי קפלן ויו”ר
החברה הישראלית למחלות שד .יום העיון
נפתח בדברי ברכה של מירי זיו מנכ”ל

האגודה ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות
על גילוי מוקדם ,אבחון ודילמות ביחס
לטיפול מונע ,ברור גנטי ,תזונה ואורח
חיים בריא ועל “חיים בצל הנשאות”.
הרצו בהתנדבות :ד”ר רינת ירושלמי,
ד”ר רחל מייקלסון – כהן ,לימור בן חיים

וד”ר שלומית פרי .בסיום נערך פאנל
לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים
מיום העיון .יום העיון התקיים באדיבות
חב’ רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

ימי עיון אזוריים
צפון
ימי העיון בארגונה של אריאלה ליטביץ-שרמן עו”ס מחוז צפון

ימי עיון במרכז הרפואי רמב”ם
בחיפה ,מנהג שהפך למסורת רבת
שנים ,מתקיימים מספר ימי עיון לחולים,
מחלימים ובני משפחותיהם תושבי חיפה
והצפון ,בשיתוף המרכז הרפואי רמב”ם
והצוות הרפואי של המערך האונקולוגי
בבית החולים:
בתחילת יולי  2013התקיים יום עיון

בנושא לימפומה ו CLL-בברכתו של
פרופ’ בנימין ברנר ,מנהל המערך
ההמטולוגי והשתלות מוח עצם .לאחר-מכן
התקיימו הרצאות על הטיפול בלימפומה -
עבר ,הווה ועתיד ,חידושים בטיפול בCLL-
ועוד .הרצו בהתנדבות :ד”ר נעם בנימיני,
ד”ר תמר תדמור ,ד”ר עירית אביבי וד”ר

ריבה פיינמן .בסיום נערך פאנל לשאלות
ותשובות בהשתתפות המרצים ושירי
בן ארצי שיתפה את הנוכחים בסיפורה
האישי .יום העיון התקיים באדיבות חב’
רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.
באמצע נובמבר  2013התקיים יום
עיון בנושא סרטן השד בהשתתפות
153

האגודה למלחמה בסרטן

שיקום ורווחה
כ 200-איש .יום העיון נפתח בברכתם
של פרופ’ רון אפלבוים מנהל המערך
האונקולוגי ,ד”ר לירון-אלדור מנהל
מרפאת השד וד”ר חנה אדמי מנהלת
הסיעוד ,ולאחריהן התקיימו הרצאות על
שחזור שד ,השמנה וסרטן שד ,רפואה
מותאמת אישית ומיניות בזמן מחלה .הרצו
בהתנדבות :ד”ר גאורגיטה פריד ,ד”ר קרן
דרומאה ,ולנה קורץ-אלמוג אחות ויועצת
המיניות באגודה .לקראת סיום שמרית
אהרונוביץ הנחתה סדנת יוגה ,ופיליס
גלזר עיתונאית ,מרצה וממובילי הבישול
הבריא בארץ ,הרצתה על סודות המטבח
הבריא .יום העיון התקיים באדיבות חב’
רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.
בסוף דצמבר  2013התקיים יום עיון
בנושא סרטן ריאה שנפתח בברכתו
של פרופ’ רון אפלבוים מנהל המערך
האונקולוגי ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות
על בדיקות הדמייה ,טיפול כירורגי,
חידושים בטיפול תרופתי ,התמודדות עם
תופעות לוואי ועוד .הרצו בהתנדבות:

ד”ר אולגה קגנה ,ד”ר דן לוי-פבר
וד”ר עבד אגבריה ,ד”ר מור מושקוביץ,
ד”ר היתם נסראללה ,ד”ר מריאנה וולנר,
טובה שחר ועו”ס מיכל הברר-ברזילי.
בסיום היום הרצתה ד”ר דינה אייזן
על בריאות ,אופטימיות ושמחת חיים.
יום העיון התקיים באדיבות חב’ רוש
פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

יום עיון ראשון במרכז הרפואי
“כרמל” בנושא לימפומה וCLL-
בשיתוף הצוות הרפואי
התקיים בתחילת ספטמבר  2013ונפתח
בברכתה של ד”ר מרים קוויט מנהלת
המכון האונקולוגי .לאחר מכן ,התקיימו
הרצאות על “מהי לימפומה?” ,עדכונים
וחידושים בטיפול בלימפומות ועוד .הרצו
בהתנדבות :ד”ר מונא בלאן ,ד”ר אולגה
וולקובסקי ,ד”ר אוולין שבד וסלים
חביבאללה .לקראת סיום ד”ר לאה
אונגר ,עו”ס המכון ההמטו-אונקולוגי,

שוחחה עם המשתתפים והדגימה סגנונות
תקשורת שונים בין מטופל ובני משפחתו
לבין הצוות הרפואי .יום העיון התקיים
באדיבות חב’ רוש פרמצבטיקה ישראל
בע”מ.

יום עיון בנושא סרטן המעי הגס
והריאה בשפה הערבית בנצרת
התקיים בחודש מרץ  2014במלון רימונים
בנצרת ונפתח בברכתו של פאתן גאטאס
מנהל הפעילות בחברה הערבית אשר יזם
וסייע בארגון האירוע .לאחר מכן התקיימו
הרצאות בנושאי סרטן המעי הגס וסרטן
הריאה ,חידושים בטיפול ,התמודדות עם
תופעות הלוואי ופעילות גופנית מותאמת
לחולים .הרצו בהתנדבות :ד”ר עבד
אגבריה ,ד”ר בלאן סלאם ,ד”ר היתם
נסראללה ,ד”ר אחמד כבהא ונחאש
נחאש הפיזיותרפיסט .יום העיון התקיים
באדיבות חב’ רוש פרמצבטיקה ישראל
בע”מ.

מרכז
ימי העיון בארגונה של אירית קורן עו”ס מחוז מרכז

יום עיון למטופלי המכון האונקולוגי אסותא תל אביב
התקיים באמצע נובמבר  2013בהנחיית
אביטל רנד אחות אחראית אונקולוגיה של
בית החולים ,ובברכתו של ד”ר רפי פפר,
מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
‘אסותא’ .לאחר מכן התקיימו הרצאות
על תופעות לוואי ואיזון תסמיני מחלה,
פעילות גופנית בזמן מחלה ,ליווי פסיכולוגי
וסוציאלי ,רפואה מותאמת אישית ועוד.
הרצו בהתנדבות :יאנה אידלביץ ,יעל
קלמוס ,אירנה רוזנברג ,עו”ס תרזה
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קנת ,נעמה הירשברגר ,ד”ר אירנה
זבליוק ,ד”ר סבטלנה זלמנוב ופרופ’
אהוד קליין .בסיום נערך פאנל לשאלות

ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון
התקיים באדיבות חב’ רוש פרמצבטיקה
ישראל בע”מ.

דרום והשפלה
ימי העיון בארגונה של מירי מור יוסף עו”ס מחוז דרום

ימי עיון במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע בשיתוף הצוות הרפואי
יום עיון לנשים המתמודדות עם סרטן
השד  -התקיים בסוף דצמבר 2013
בהנחיית ד”ר דוד גפן ,מנהל היחידה
במערך האונקולוגי ומרכז תחום סרטן
השד במרכז הרפואי סורוקה ,שגם פתח
את יום העיון בדברי ברכה ,יחד עם מירי
מור יוסף עו”ס מחוז דרום באגודה .לאחר
מכן ,התקיימו הרצאות על חידושים
בכירורגיית שד ,טיפול קרינתי ,לימפאדמה,
רפואה מותאמת אישית ,מיניות ועוד .הרצו
בהתנדבות :ד”ר אגסי רווית ,ד”ר אולגה
בלושיצקי ,חני פיליפ ,עדי פאוקר,
ד”ר דוד גפן ,שירה כהן בירנשטוק,
וליויה כסלו .בסיום נערך פאנל לשאלות
ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון
התקיים באדיבות חב’ רוש פרמצבטיקה

ישראל בע”מ .האירוע ,אותו ליוו מתנדבי
סניף באר שבע באגודה ,זכה לחשיפה
מוצלחת בתקשורת המקומית והוביל
לגיוס מתנדבות חדשות לארגון ‘יד
להחלמה’ באזור הדרום.
יום עיון לחולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם בנושא סרטן המעי הגס
התקיים בסוף מרץ  2014בהנחיית
ד”ר אלכסנדר גלוזמן ,רופא בכיר במכון
האונקולוגי .יום העיון נפתח בברכתם
של ד”ר גלוזמן ומירי מור יוסף עו”ס
מחוז דרום באגודה ,ולאחר מכן התקיימו
הרצאות בנושא גורמי סיכון ,מניעה
וגנטיקה של סרטן המעי הגס ,חידושים
ועדכונים בטיפול במחלה ,התמודדות
רגשית ומשפחתית ,התמודדות עם
תופעות הלוואי ותזונה נכונה .הרצו
בהתנדבות :ד”ר סופיה מן ,ד”ר אלכסנדר
גלוזמן ,ד”ר איליה פינסק ,עו”ס יסמין

אלהוזייל ,מירה אואקרט וימית יעקובי.
בסוף יום העיון נערך פאנל שאלות
תשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון
התקיים באדיבות חב’ רוש פרמצבטיקה
ישראל בע”מ.
יום עיון לחולי לימפומה ו CLL-ובני
משפחותיהם  -התקיים בסוף מרץ 2013
בברכתו של ד”ר איתי לוי מנהל המערך
ההמטולוגי .לאחר מכן ,התקיימו הרצאות
על לימפומה ,כימותרפיה וטיפולים
חדשניים בלימפומה ו CLL-ועוד .הרצו
בהתנדבות :ד”ר אורי גרינבוים ,ד”ר
איתי לוי ,ריקי בוקובזה ואילנה גוטהרץ.
לקראת סיום ,התקיימה הרצאתה של
ד”ר דליה רזניצקי מרצה המתמחה
בטיפוח השמחה ,הבריאות והשקט הנפשי
בנושא “איך להשתמש בקשר גוף-נפש
לעזרתנו” .יום העיון התקיים באדיבות
חב’ רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.
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יום עיון בנושא איכות חיים לחולות ומחלימות מסרטן שד ושחלה במרכז הרפואי ברזילי באשקלון
התקיים באמצע פברואר  2014בברכתן
של ד”ר פרידה ברק מנהלת המכון
האונקולוגי ומירי מור יוסף עו”ס מחוז
דרום באגודה .לאחר מכן ,התקיימו
הרצאות על חידושים ועדכונים בטיפולים
והשפעתם על איכות החיים ,נשיות ודימוי
גוף ,רפואה אינטגרטיבית ,פעילות גופנית
והתמודדות רגשית .הרצו בהתנדבות:
ד”ר פרידה ברק ,פרופ’ שולמית
קרייטלר ,ויולטה לוייב ,מרינה טישמן
ועו”ס סופי ליבשיץ .יום העיון התקיים
באדיבות חב’ רוש פרמצבטיקה ישראל
בע”מ.

‘יד להחלמה’ של האגודה למלחמה בסרטן
ארגון “יד להחלמה” הינו ארגון המורכב מנשים מתנדבות שחלו בסרטן השד ,התמודדו והחלימו .המתנדבות עוברות הכשרה
ייחודית ומעניקות תמיכה ,מידע וליווי לנשים המאובחנות עם המחלה .מחלקת השיקום של האגודה למלחמה בסרטן מלווה את
המתנדבות לאורך השנה ,מארגנת עבורן השתלמויות ,מפגשים מקצועיים וימי גיבוש.

מפגשי הדרכה למתנדבות ‘יד להחלמה’
תוכנית ההדרכה של  ארגון ‘יד להחלמה’
מתמקדת השנה בהקניית כלים לתמיכה
בנשים הנמצאות בסיום הטיפולים,
ובחשיפת המתנדבות לקיומו של פרויקט
“מחלימים לחיים בריאים”® המלווה
מחלימות בדרכן חזרה לשגרת חיים בריאה.
במסגרת זו התקיים מפגש התנסות ושיח
חופשי בין נשים מחלימות לבין מתנדבות
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‘יד להחלמה’ בהנחיית רויטל (טולי)
מוהליבר-כהן רכזת יד להחלמה ועו”ס
אורית שפירא מנהלת מחלקת שיקום
ורווחה באגודה .בהמשך יתקיימו מפגשי
הדרכה למתנדבות ,אשר יפרשו בפניהן
את כל פעילות מחלקת השיקום ,אנשי
המקצוע הספציפיים ואפשרויות התמיכה
במחלימים.

גיוס מתנדבות חדשות
ארגון ‘יד להחלמה’ גייס כ 15-מתנדבות
חדשות באזור הדרום והחל בהכשרתן
בשיתוף מירי מור יוסף ,עו”ס מחוז דרום.
באזור צפת והסביבה גויסו כ 20-מתנדבות
חדשות והכשרתן מתקיימת בשיתוף
אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו”ס מחוז צפון
והצוות הסוציאלי של המרכז הרפואי זיו
בצפת .בהמשך מתוכנן גיוס מתנדבות
חדשות דוברות השפה הערבית ,במטרה
להכשירן כמתנדבות הארגון ,שתוכלנה
לתת מענה לחולות דוברות השפה
הערבית.

מפגשי הדרכה מקצועיים
מפגש למתנדבות אזור הצפון בנושא דימוי
גוף ,התקיים בתחילת ינואר  2014בסניף
חיפה של האגודה בהנחיית רויטל (טולי)
מוהליבר-כהן רכזת ארגון ‘יד להחלמה’,

עו”ס אורית שפירא מנהלת מח’ שיקום
ורווחה ,אריאלה ליטביץ-שרמן עו”ס מחוז
צפון באגודה ,לנה קורץ-אלמוג אחות
ויועצת המיניות באגודה וחגית שתדלן

הסטייליסטית .מפגש למתנדבות אזור
המרכז וירושלים במתכונת דומה התקיים
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .בעתיד ,מתוכננת סדנת במודל
תיאטרון “פלייבק” למתנדבות הארגון.

קידום אורח חיים בריא :הקבוצות הספורטיביות של ארגון ‘יד להחלמה’
האגודה למלחמה בסרטן רואה חשיבות
רבה בפעילות לקידום אורח חיים בריא
ובהצגת מתנדבות הארגון כמודל לחיקוי
לנשים המתמודדות עם סרטן השד.
במסגרת זו התבצעו מספר פעילויות
מתוקשרות ופורסמו בתקשורת כתבות
שונות המשיקות לפעילות מתנדבות ‘יד
להחלמה’.

“הקבוצה הספורטיבית” שהוקמה
בשנה שעברה במסגרת הדרכת הבריאות
ממשיכה לקחת חלק בפעילויות ספורט
ובריאות שונות במהלך השנה ,במסגרת
זו השתתפה הקבוצה בפעילות הספורט
“בוקר של גולף” למען סרטן השד
בשיתוף הועד האולימפי ובאדיבות חב’
רוש פרמצבטיקה ישראל שהתקיימה
באוקטובר  ,2013בהשתתפות ספורטאיות
ישראליות מובילות.

קבוצת החתירה בסירות דרקון  -קבוצת
החתירה השתתפה בשתי תחרויות,
בכנרת ובתל אביב .פסטיבל סירות
הדרקון בכנרת התקיים בתחילת מאי
 2013וגם השנה ,ביוני  ,2014תשתתף
הקבוצה ,המורכבת ממתנדבות ‘יד
להחלמה’ ,חולות ומחלימות מסרטן שד,
בפסטיבל .האירוע מרגש ומשלב בתוכו
הנאה וגיבוש בצד פעילות ספורטיבית
מהנה ומלכדת .את הפעילות מרכזת
רויטל (טולי) מוהליבר-כהן בסיועה של
מיכל קהלני.
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‘יד להחלמה’ באינטרנט

השתתפות בימי עיון וכנסים

מזה מספר חודשים מתנהלת קבוצת
פייסבוק סגורה למתנדבות ‘יד להחלמה’
בלבד ,שם מתקיים שיח מקצועי וחברי בין
המתנדבות.
השנה החל שיתוף פעולה מוצלח של
האגודה למלחמה בסרטן עם קבוצת
הפייסבוק “גמאני” חליתי בסרטן השד,
בהנהלת מיכל כהן-מלמד מתנדבת “יד
להחלמה” ואורטל דרי.

במהלך השנה מתנדבות ‘יד להחלמה’
נוטלות חלק בכנסים ואירועי הסברה
שונים בארץ ובחו”ל במטרה ללמוד
ולהתעדכן .במסגרת זו השתתפו:
חנה ביקל ואירנה קריין השתתפו
בכנס השנתי של ארגון ‘אירופה דונה’
באיטליה בנובמבר  2013שהתמקד
בלובינג ,קידום התמיכה והמודעות
הציבורית בנשים חולות סרטן שד (להלן
בהמשך).
נילי הררי מתנדבת צעירה בארגון,
השתתפה בכנס ייעודי לחולות סרטן
שד צעירות שהתקיים באוקטובר 2013
בפראג.
שרק’ה ירון ומיכל כהן-מלמד השתתפו
בכנס לחולים ולמחלימים שהתקיים
בחודש מרץ  2014בווינה אוסטריה.

מעקב טלפוני
נמשך המעקב הטלפוני במרכז ובצפון של
מתנדבות ‘יד להחלמה’ אחת לחודשיים
עם נשים המתמודדות עם סרטן השד,
שיצרו קשר ראשוני עם מתנדבות הארגון.
המתנדבות דורשות בשלומן ומחזקות
אותן בהמשך תהליך ההתמודדות.

הרצאות לאנשי מקצוע
ולציבור הרחב
מתנדבות ‘יד להחלמה’ נוטלות חלק
במהלך השנה גם בהדרכות ובהרצאות
במסגרות שונות:
במאי  2013הרצו מיכל קולט-ארבל
ונילי הררי בבתי ספר לפיזיותרפיסטים.
בדצמבר  2013הרצתה חנה ביקל בבית
ספר לרפואה בצפת.
במאי  2013הרצתה בבית הספר
לרפואה בבאר שבע רויטל מוהליבר-
כהן רכזת "יד להחלמה" על פעילות
הארגון ונילי הררי ,שון הראל וענת מלמד
מתנדבות הארגון ,שיתפו את התלמידים
בסיפור התמודדותן האישי עם סרטן השד.
בנובמבר  2013במסגרת יום עיון
למיילדות שהתקיים במרכז הרפואי תל
אביב ע”ש סוראסקי ,הרצתה רויטל
מוהליבר-כהן רכזת ‘יד להחלמה’ על
פעילות הארגון ומיכל קולט-ארבל ועדי
מרכוס מתנדבות הארגון שיתפו את
הנוכחים בסיפורן האישי.

הכנס השנתי של מתנדבות ‘יד להחלמה’
בתחילת יולי  2013התכנסו עשרות
מתנדבות ‘יד להחלמה’ במרכז לארץ
ישראל יפה בגני יהושע בתל-אביב ,לכנס
השנתי של הארגון .בפתיחת הכנס ,לאחר
דברי הברכה של מנכ”ל האגודה מירי זיו
התקיימה סדנת ריקודי בטן בהנחיית
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יסמין בר און ,סטודנטית לטיפול
באומנות .לאחר מכן ,ד”ר נועה אפרת
(בן ברוך) מנהלת המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי קפלן ,הרצתה על רפואה
מותאמת אישית בסרטן השד ,וד”ר יאיר
מימון ,מנהל מרכז ‘רפואות’ לרפואה

משולבת ,הרצה על תמיכת רפואה
סינית ורפואה טבעית במחלימות מסרטן.
לקראת סיום נהנו המשתתפות מהופעתו
של הסטנדאפיסט אלי גלפרין .הכנס
התקיים באדיבות חב’ רוש פרמצבטיקה
ישראל בע”מ.

נציגות ‘יד להחלמה’ השתתפו בכנס השנתי של ארגון ‘אירופה דונה’ -
הקואליציה האירופית למאבק בסרטן השד במילאנו ,איטליה
חנה ביקל ואירנה קריין ייצגו את
ישראל ואת האגודה למלחמה בסרטן
בכנס השנתי של ארגון אירופה דונה’
הקואליציה האירופית למאבק בסרטן
השד שהתקיים באמצע נובמבר 2013
באיטליה .בכנס בהשתתפות של כ36-
מדינות אירופה ,הושמעו מגוון הרצאות
בתחום סרטן השד ,כגון דרכי האבחון,
ההדמיה ,והטיפולים השונים .בנוסף,
התקיימו סדנאות עבודה בנושאים
שונים ,כגון שימוש בתקשורת ,בידוענים
ובפוליטיקה לקידום המסרים בנושא
סרטן השד .המתנדבות שמעו סיפורי
התמודדות אישיים מרגשים ,כגון אישה
מבלגיה שהחליטה להוציא את חבריה
ובני משפחתה למצעד המוני במנהטן
לקידום המאבק סרטן השד ,או שתי נשים

מעצבות גרפיות מפינלנד שעיצבו אתר
עם צילומיהן ושל חברותיהן המתמודדות
עם סרטן השד ,המדגימות מצד אחד
את אובדן השד ,הטיפולים וההתקרחות,
ומאידך לבוש סקסי עם תחרה שחורה.
החיבור בין משתתפות הכנס ,המהווה
התלכדות סביב הנושא המשותף לכולן,
היה מרגש ,ומלא עוצמה.

: ʩʬʩʡʹʡ ʤʮʬʧʤʬ ʣʩ , ʺʥʸʴʱʮ ʤʮʬʧʤʬ ʣʩ ʯʥʢʸʠ ʺʥʡʣʰʺʮ



x

.ʤʧʮʹʥ ʸʥʡʩʧ, ʤʰʩʺʰ ,ʯʥʧʨʩʡ ,ʤʸʡʧ

x

ʤʰʩʺʰ ʬʹ ʭʥʷʮ

x

.ʤʥʥʷʺʥ ʷʥʡʩʧ ,ʺʥʩʧʬ ,ʭʩʩʧ

x

.ʩʺʬʡʩʷʹ ʤʮʮ ʺʶʷ ʸʩʦʧʤʬ ʺʥʰʮʣʦʤ ʥʦ

x

.ʤʬʩʮ ʸʮʥʬ ʩʬʡʮ ʤʩʩʰʹʤ ʺʠ ʺʧʠ ʺʥʰʩʡʮ ʥʰʬʥʫ ʥʡʹ ʭʥʷʮʤ

x

.ʺʥʣʥʸʥʥʤ ʩʩʺʥʩʧʠ ʯʲʮʬ ʩʺʬʥʫʩʡʹ ʬʫ ʺʠ ʷʩʰʲʤʬ ʩʬ ʯʺʥʰʹ ʭʥʷʮʤ ʤʦ

x

.ʤʸʦʧ ʺʺʬ ʺʥʸʹʴʠ

x

.ʩʸʧʠʹ ʭʩʩʧʤ ʤʦ

x

ʤʸʤʰʮʤ ʤʶʷʡ ʸʥʠ

x

.ʤʫʩʮʺʬ ʣʩ ʣʥʲ

x

.ʷʥʡʩʧ ʤʦ

x

.ʺʩʡʤ ʤʦ

x

.ʩʬʹ ʯʥʩʱʩʰʤʮʥ ʩʮʶʲʮ ʭʥʸʺʬ ʤʬʥʫʩ ʩʰʠ ʥʡ ʭʥʷʮʥ ʯʥʧʨʩʡ ʺʹʸ

x

,ʺʰʥʥʫʮ ʣʩʬ ʭʩʷʥʷʦʥ ʤʩʲʡ ʺʸʸʥʲʺʮ ʸʹʠʫ ,ʤʬʧʺʤʡ ʭʩʸʦʥʲʹ, ʭʩʹʰʠ ʹʩ ʥʡ ʭʥʷʮ ʤʦ
.ʤʡʤʠʡʥ ʯʥʶʸʡ ʤʸʩʦʧʮ ,ʤʬʡʩʷʹ ʣʩʤ ʥʡ ʭʥʷʮʬ ʪʴʥʤ ʤʦ ʪʫ ʸʧʠ .ʤʰʩʡʮ ʸʹʠ

x

.ʧʥʺʴ ʡʬʥ ʺʡʹʷ ʯʦʥʠ

x

.ʸʺʥʩ ʡʥʨ ʥʬʩʴʠ ,ʭʩʫʩʹʮʮ ʭʩʩʧʤʹ ʸʥʹʩʠ

x

.ʣʡʬ ʺʥʩʤʬ ʠʬ ʤʦ

x

.ʺʰʢʥʮʥ ʤʩʹʴʥʧ ,ʧʰ ʹʩʢʸʤʬ

x

.ʭʩʩʧʬ ʤʶʴʷʮ

x

.ʩʮʥʷʩʹʡ ʸʦʥʲʥ ʩʺʥʠ ʯʩʡʮʹ (ʩʺʧʴʹʮ ʣʡʬʮ) ʥʤʹʩʮ ʹʩʹ ʺʲʣʬ

x

.ʩʡʹ ʺʥʧʥʫʬ ʸʡʧʺʤʬ ʪʸʣʤ

x

.ʸʲʥʱ ʡʩʡʱ ʬʫʤʹʫ ʧʥʨʡʥ ʨʷʹ ʭʥʷʮ

x

ʺ.ʧʥʫ ,ʺʩʡ ,ʤʥʥʷ

סדנאות ופעילויות לרווחת חולים ומחלימים מסרטן
במסגרת מח’ שיקום ורווחה מתקיימות במהלך השנה עשרות פעילויות מגוונות ופרויקטים לרווחת חולים,
מחלימים ובני משפחותיהם ברחבי הארץ:

“להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר”
להראות טוב ...להרגיש טוב יותר.

פרויקט אותו יזמה ומנהלת בהתנדבות ד”ר פרנסין רובינסון בריכוזה של הגב’ סילויה אלשוילי ,במסגרתו קוסמטיקאיות ,פאניות,
מאפרים וספרים מעניקים ,בהתנדבות ,טיפולי יופי לנשים חולות סרטן ,ולאימהות של ילדים חולים ברחבי הארץ ,בבתי חולים
ובסניפי האגודה:
סדנאות במרכזים הרפואיים:
“בוקר של כיף” במח’ ההמטואנקולוגית
בבית החולים דנה לילדים של המרכז
הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי,
התקיים באמצע נובמבר  ,2013ערב

חג החנוכה .בין הילדים ,המתמודדים
עם מחלות סרטן שונות ,סבבו רלי
אמרוסי ,מור אקוע ,ובתיה צוקר
מאפרות מתנדבות מטעם הפרויקט
המתמחות באיפור גוף צבעו את הילדים

בצבעים לבחירתם ,ופינקו באיפור גם
את אימהותיהם ששהו לצידם .שקיות
ממתקים חולקו לילדים ,ואיש הבלונים
אלעד וחבריו השלימו את האווירה העליזה
במחלקה שבה ממעטים לראות חיוכים.
159

האגודה למלחמה בסרטן

שיקום ורווחה

סדנאות פרויקט “להיראות טוב – להרגיש טוב יותר” במעון ע”ש צ’ארלס קלור
שתי סדנאות איפור וטיפוח התקיימו במעון
ע”ש צ’ארלס קלור בהשתתפות חולות
ומחלימות השוהות במעון .הראשונה
התקיימה בספטמבר  2013והשנייה
באמצע מרץ  .2014בעזרת מאפרות בית
הספר לאיפור ‘ירין שחף’ ,שהתנדבו לאפר
את המטופלות ,הן הצליחו לשים את
הדאגות בצד ,לשכוח למספר שעות את
הטיפולים ,וליהנות .כל משתתפת צולמה
בגמר הסדנא וקיבלה קרם פנים לטיפוח
העור במתנה .אחת המטופלות (בת )50
ציינה“ :עשיתם לי חשק לצאת למסיבה,
אני מרגישה שאני נראית יפה ומטופחת”.
בסיום הסדנא המטופלות הודו בחום
ובהתרגשות למארגנות האירוע.
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סדנאות בקהילה

פרויקט ‘צעדים לאיכות חיים’®
של האגודה למלחמה בסרטן

במהלך השנה מתקיימות סדנאות
רבות בקהילה במסגרת סניפי האגודה
למלחמה בסרטן ומרכזי התמיכה של
האגודה ,כגון סדנת איפור וטיפוח
שהתקיימה באוקטובר  2013בסניף
האגודה בנצרת ,בהשתתפות כ20-
נשים בהנחיית דיצה קציר קוסמטיקאית
ומתנדבת ‘יד להחלמה’ ,הפעילה גם
בפרויקט “להראות טוב  -להרגיש טוב
יותר” .בנוסף ,במכון האונקולוגי ‘כוכב
הצפון’ של שירותי בריאות כללית בנצרת
החלה בינואר  2014לבקר בקביעות
קוסמטיקאית
שחאדה
אינתסאר
מתנדבת מטעם הפרויקט.

האגודה למלחמה בסרטן פועלת
לקידום שיקומם ואיכות חייהם של
חולים באמצעות פרויקטים שונים .אחד
הפרויקטים הוא “צעדים לאיכות חיים”,
שמטרתו לחשוף את חולי הסרטן ליתרונות
הבריאותיים הגלומים בפעילות הגופנית,
לעודדם לשלב פעילות מתוכננת ומובנית
בשגרת חייהם ולתת יעוץ וליווי מקצועי
לחולים שיבחרו לאמץ ולהשתלב בתכנית.
התכנית כוללת מתן הדרכה קבוצתית
בבתי החולים על ידי אנשי מקצוע מתחום
הפיזיותרפיה .פרופ’ נעמה קונסטנטיני,
מנהלת המרכז לרפואת ספורט של
המחלקה האורטופדית במרכז הרפואי
הדסה עין כרם ,מעניקה את הסמכות
המקצועית לפרויקט ומהווה מקור להקניית
ועדכון ידע ,מענה שוטף לשאלות ,הנחייה
ופיקוח מקצועי .הפרויקט מנוהל ומופעל
על ידי עו”ס אורית שפירא ,מנהלת
מח’ שיקום ורווחה באגודה בשיתוף
ליויה כסלו ,האחות הראשית באגודה,
וסילביה אלשווילי המשמשת ,בין השאר,
כמרכזת האדמיניסטרטיבית .בשנת
 2013השתתפו בפרויקט מעל 12,000
חולי סרטן ב 22-מרכזים רפואיים ברחבי
הארץ ,כאשר בחלק מהם הפרויקט
מתבצע ביותר ממחלקה אחת.

חדר הטיפוח והשאלת הפיאות בבית
מטי ,בית האגודה בגבעתיים ממשיך
את פעילותו .פוקדות את המקום חולות
סרטן המגיעות להתאמת או השאלת
פיאה ללא תשלום.

ברכות לד”ר פרנסין רובינסון (,)Phd
יוזמת ומנהלת פרויקט “להיראות
טוב – להרגיש טוב יותר” שזכתה
בתחילת ינואר  2014באות ‘מגן
שרת הבריאות’ (מידע נוסף בפרק
“אירועים וכנסים”).

סדנאות ‘מחלימים לחיים בריאים’®
סדנא שנועדה ללוות מחלימים מסרטן
בהתמודדות לאחר המחלה ,לשפר את
איכות חייהם ,להדריכם לחיים בריאים
ולעודדם לחזור לחיים אישיים וקהילתיים
פעילים .המשתתפים לוקחים חלק בסדרת
מפגשים בהנחיית אנשי מקצוע בנושאים
שונים :חזרה לשגרה ולמשפחה ,מיניות,
בריאות שלאחר הטיפולים והתמודדות עם
תופעות לוואי ארוכות טווח ,ביצוע פעילות
גופנית מותאמת למחלימים מסרטן ,תזונה

מותאמת בזמן המחלה ולאחריה ,רפואה
משלימה לחולים ומחלימים .ההשתתפות
בסדנאות הינה ללא תשלום .במסגרת
הפרויקט התקיימו בחודשים האחרונים
הסדנאות הבאות:
סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים’®
לדוברי רוסית במרכז הרפואי ברזילי
באשקלון  -התקיימה בתחילת מאי
 2013בנוכחות ד”ר פרידה ברק מנהלת
המכון האונקולוגי וד”ר אשי שלמון סגן
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מנהל בית החולים .במפגש הרצו אנה
טרטוקובסקי הדיאטנית בנושא אורח
חיים בריא ,לנה קורץ-אלמוג אחות ויועצת
המיניות באגודה על מיניות וזוגיות ,מרינה
טישמן הפיזיותרפיסטית על פעילות
גופנית למחלימים ,ועו”ס סופי ליפשיץ
על חזרה לשגרת החיים לאחר המחלה.
במסגרת הפעילות התקיימה במקום גם
סדנת איפור וטיפוח במסגרת פרויקט
“להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר”
באדיבות מאפרות מחברת “ירין שחף”.
הסדנה אורגנה על ידי מירי מור יוסף עו”ס
מחוז דרום.
סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים’®
בשפה הערבית בסניף האגודה בנצרת -
התקיימה לראשונה בחודשים מאי-יוני
 .2013במפגש הרצו ד”ר עבד אגבריה
מנהל המכון האונקולוגי של שרותי
בריאות כללית על היבטים פיזיולוגיים
ומעקב ,לואי אליאס פיזיותרפיסט הרצה
על חשיבות הפעילות הגופנית בתהליך
ההחלמה ,איב חורי דיאטנית קלינית,
הרצתה על תזונה נכונה ,אלהם סואן
בדארנה האחות הרצתה על אינטימיות
ומיניות ,ועו”ס חנאן קאסם הרצתה על
היבטים פסיכו-סוציאליים .בסיום הסדנא
התקיימה סדנת התנסות בבישול בריא
למשתתפות באדיבות חב’ ‘דרך חיים’
של שרותי בריאות כללית .הפעילות,
שאורגנה על ידי פאתן גאטאס מנהל
הפעילות בחברה הערבית ,סברין בחוס
מזכירתו ,אריאלה ליטביץ-שרמן עו”ס
מחוז צפון באגודה ,ועו”ס חנאן קאסם
אחראית הקו החם בשפה הערבית של
האגודה  -זכתה להערכה רבה בקרב
המשתתפות.
סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים’®
לבעלי סטומה התקיימה בחודשים
נובמבר-דצמבר  2013בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
בסדנה התקיימו מפגשים בנושאי
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התמודדות עם תופעות לוואי ,תזונה
נכונה ,פעילות גופנית מתאימה ,מיניות
והתמודדות אישית ,זוגית ומשפחתית.
הסדנה אורגנה על ידי אירית קורן עו”ס
מחוז מרכז באגודה ,ליוויה כסלו אחות
ראשית באגודה ובלה אליגולשווילי
מומחית קלינית בטיפול תומך ומתאמת
הטיפול בבעלי סטומה של שירותי בריאות
כללית מחוז מרכז  .
סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים’®
בסניף דימונה של האגודה למלחמה
בסרטן התקיימה בחודשים פברואר –
מרץ  .2014במפגש ,בארגונה של מירי
מור יוסף עו”ס מחוז דרום ,השתתפו
כ 25-נשים ,והתקיימו הרצאות בנושאי
תזונה מותאמת למחלימים ,חזרה לשגרת
חיים ,פעילות גופנית לשיפור איכות
החיים ,התמודדות עם תופעות הלוואי,
מיניות וזוגיות .כמו כן ,התקיימה הרצאתה
של ד”ר מיכל שדה פסיכולוגית שיקומית
מתחום הפסיכו-נוירו-אונקולוגיה באגודה
למלחמה בסרטן ,בנושא התפתחות
תקינה של תפקודי המוח והשפעת
הטיפולים הכימותרפיים על הזיכרון.

סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים’®
בסניף ערד של האגודה למלחמה
בסרטן התקיימה בתחילת אפריל .2014
במפגש ,בארגונה של מירי מור יוסף עו”ס
מחוז דרום באגודה ,התקיימו הרצאות
בנושא תפקודי המוח בהנחיית ד”ר מיכל
שדה פסיכולוגית שיקומית מתחום
הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה באגודה“ ,רפואה
אינטגרטיבית לאיזון תופעות הלוואי
בעקבות הטיפולים” בהנחיית ויולטה לוייב
מטפלת ברפואה סינית ,והרצאה בנושא
“התמודדות רגשית ומשפחתית חזרה
לשגרת החיים” בהנחיית עו”ס שירה
בירנשטוק-כהן מהמרכז הרפואי סורוקה.
סדנאות ‘מחלימים לחיים בריאים’® בבית
אידי מעגן בבאר שבע בארגונה של מירי
מור יוסף עו"ס מחוז דרום באגודה:
סדנת ‘מחלימות לחיים בריאים’® לנשים
המתמודדות עם סרטן השד התקיימה
בנובמבר  2013וכללה טיפול חוויתי
בדמיון מודרך בהנחיית בת שבע רבי,
שיחה בנושא התמודדות רגשית ,זוגית
ומשפחתית וחזרה לשגרת חיים ,בהנחיית
עו”ס שירה בירנשטוק-כהן מהמרכז
הרפואי “סורוקה” ,לנה קורץ-אלמוג
אחות ויועצת המיניות באגודה הרצתה
בנושא מיניות ,אינטימיות וזוגיות לאחר
המחלה ,ולנה קושנר פיזיותרפיסטית
הרצתה על חשיבות פעילות גופנית לאחר
המחלה.

סדנה נוספת במתכונה דומה התקיימה
בבית אידי מעגן בחודש מרץ 2014
כאשר להרצאות הרגילות ,נוספו גם שתי
הרצאות חווייתיות ,האחת בנושא “צלילים
נוגעים בך” בהנחיית איילה גרבר סנפיר
מטפלת במוסיקה ,והשנייה בנושא דימוי
גוף ומיניות ,בהנחיית לנה קורץ-אלמוג
אחות ויועצת המיניות באגודה.

שירות ייעוץ מיני ארצי של
האגודה למלחמה בסרטן לחולי סרטן ובני זוגם
שירות הייעוץ המיני ממשיך את פעילותו
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים על ידי ליויה כסלו ,האחות
הראשית באגודה למלחמה בסרטן ולנה
קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת המיניות
באגודה .שרות זה אינו כרוך בתשלום וניתן
בפריסה ארצית לחולים ולבני זוגם על פי
דרישה .בנוסף ,משתתפת יועצת המיניות
במהלך השנה בימי העיון של האגודה ,בימי
עיון ומפגשים בנושאי מיניות ,במפגשים

מקצועיים והרצאות למחלימים במסגרת
סדנאות ‘מחלימים לחיים בריאים’®.
בסוף יולי  2013התקיימה בסניף
חדרה של האגודה למלחמה בסרטן
הרצאתה של לנה לחולים ולמחלימים,
המשתתפים לקחו חלק פעיל ,שאלו
שאלות ונעזרו בתשובותיה של לנה.
האירוע אורגן על ידי רבקה קרן יו”ר
הסניף ואריאלה ליטביץ-שרמן עו”ס
מחוז צפון באגודה.

שירות ייעוץ ארצי והדרכה בנושא שיקום הדיבור
לחולי סרטן
ניתנים שירותי יעוץ ,הדרכה והכוונה
של חולים ובני משפחותיהם לשירותים
מקצועיים בקהילה .כמו כן ,ניתן ייעוץ
והדרכה לאנשי מקצוע המטפלים בחולים
בקהילה בתחומים שונים ,כגון :הפרעות
בליעה – אבחון ושיקום ,שיקום הדיבור
והקול ,וכן התאמה והתנסות במכשור
שיקומי .מדובר בשיקום הדיבור והבליעה

‘טלתמיכה’

תמיכה נפשית ראשונית
לחולי סרטן ,מחלימים
ובני משפחותיהם
קו ה”טלתמיכה” של האגודה פועל ישירות
ממח’ השיקום והרווחה בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
השיחות המגיעות מנותבות למחלקה
המונה עובדות סוציאליות ואנשי מקצוע
בתחומים נוספים ,כגון :סיעוד ,שיקום,
מיניות וכד’ .המענה האנושי ניתן לפונים
בשפות עברית ,ערבית ,רוסית ואנגלית.
חשוב לציין את מוקדי ה’טלמידע’ בשפות
עברית ,ערבית ורוסית הקיימים באגודה
למלחמה בסרטן ,וכן את מרכז המידע של
האגודה המעניק מידע מקצועי ותמיכה
בנושאים שונים (מידע נוסף על מוקדי
המידע בפרק “הסברה והדרכה”).

לאחר ניתוחי חלל הפה ,הלוע והגרון.
השירות ניתן על ידי קלינאית התקשורת
של האגודה למלחמה בסרטן ,פרידה
קורנברוט.
בתחילת נובמבר  2013התקיים מפגש
לחולי ראש-צוואר במרכז התמיכה
“חזקים ביחד” בחיפה ,בהנחיית פרידה
קורנברוט ואריאלה ליטביץ-שרמן עו”ס
מחוז צפון.
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האגודה למלחמה בסרטן ביוזמה חדשה במטרה להקל על חולי סרטן
במימוש זכאותם לגמלת שירותים מיוחדים (שר”מ)
מח’ השיקום והרווחה יזמה מהלך נוסף
בכדי להקל על חולי סרטן בדרכם למימוש
זכויותיהם וזכאותם .המהלך החדש
בא להקל על החולים הזכאים לגמלת
שירותים מיוחדים (שר”מ) ,הניתנת
כתוספת לגמלת נכות .הזכאות לגמלת

שר”מ נבחנת על פי הזדקקותו של החולה
לעזרה בתפקוד יומיומי והתלות שלו
בזולת .המהלך הנוכחי ,במסגרתו הופק
טופס רפואי אחד ,הנמצא באתר האגודה
למלחמה בסרטן ,זכה לשיתוף פעולה מצד
הגורמים בביטוח הלאומי .רופא המחלקה

ממלא את הטופס ,ובעת מתן הזכאות
לנכות נבחנת גם זכאות החולה לגמלת
שר”מ ,מבלי לטלטלו לוועדה הרפואית.
זהו צעד נוסף וחשוב הבא לקראת החולה,
במטרה להקל עליו את מימוש זכויותיו.

פעילויות לילדים ולצעירים חולי סרטן
נופש משפחות להן ילד חולה סרטן בסיוע קרן פישל איסר ז”ל – אוגוסט 2013
משפחות שאחד מילדיהן חלה בסרטן
מתמודדות עם מצב חדש ,קשה ולא פשוט:
שגרת חייהם מטלטלת ,מסגרות החיים
והתא המשפחתי עוברים שינוי משמעותי,
כאשר כולם מתמקדים סביב הילד
החולה ,הטיפול בו ,השהייה הממושכת
בבית החולים וכו’ .המצב שנוצר קשה לא
רק לילד החולה ולהוריו ,אלא גם לאחיו
הבריאים המרגישים לעיתים ,מוזנחים
מחד וחרדים מאידך .לאור זאת יזמה
האגודה את ‘נופש המשפחות’ המסורתי
המתקיים מדי שנה לילדים חולי סרטן
ולבני משפחתם ,במטרה להעניק להם
מספר ימי רגיעה ,מילוי מצברים ואגירת
כוחות שיסייעו להם בהמשך ההתמודדות
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הארוכה והמורכבת .מח’ השיקום
והרווחה באגודה מקיימת קשר קבוע עם
העובדים הסוציאליים במח’ לאונקולוגית
ילדים בבתי החולים  -המפנות לנופש
את המשפחות המתאימות .השנה יצאו
לנופש בקיבוץ שפיים כ 100-משפחות.
כמדי שנה זכו הילדים והמשפחות לשלל
פעילויות והנאות ,שכללו :הופעה מרגשת
של הזמר נתן גושן ,שהופיע בהתנדבות
בפני הילדים והמשפחות הנלהבות,
סדנת בישול ייחודית לילדים שהונחתה
על ידי עו”ס איילת ברק-נחום השפית,
עמדות מחשבים ומשחקים ,מתנפחים,
הופעה של ויטאלי הקוסם ,הצגות ילדים,
סדנאות יצירה ,סדנת איפור לאימהות

“אני מאד מאד מודה לכם מכל הלב
על הכייף שהענקתם לנו .אנחנו מאד
מאד שמחים .כולנו מרוצים וכל הכבוד
לכם .אני לבדי לא יכולתי לקחת את בני
משפחתי לבית מלון כי קשה לנו מאד
מבחינה כלכלית ,לכן זה היה משהו שמח
ומהנה גם בשבילי .הקלתם עלינו מאד
מאד ,וגם הילד החולה במשפחתנו כל כך
נהנה ושיחק עם חברים עד ששכח לרגע
אפילו שהוא חולה”.
מש’ דהאמשה

באדיבות חב’ ‘אסתי לאודר’ ,הופעה
בהתנדבות של להקת הרוקנרול ‘עגיל
זהב’ ,שהייה בפארק המים ויתר מתקני
הקיבוץ .הפעילויות המגוונות והמהנות
נמשכו ברציפות במשך כל ימי הנופש
אותו ליוו עו”ס אורית שפירא מנהלת מח’
שיקום ורווחה ,טולי מוהליבר-כהן רכזת
“יד להחלמה” ומיכל קהלני אחראית
פרויקטים שונים בתחום ילדים וצעירים
באגודה למלחמה בסרטן.

“אנו רוצים להביע הערכה ותודה רבה על
הנופש המקסים ומלא בפעילויות לילדים,
האווירה האופטימית והשמחה השורה
במקום.
תודה רבה .אתם אדירים!!”
לימור ע.

השלמת חומר נלמד
במסגרת פרויקט ‘השלמת חומר נלמד’
אותו מממנת האגודה ,עומדים חונכים
בעלי כישורים מתאימים שהודרכו
לנושא ,לרשות הילדים חולי הסרטן
הנעדרים תכופות מבית הספר בגין
מחלתם ומסייעים להם בהשלמת
החומר הנלמד בבית הספר .השנה נוצר
קשר עם כ 375-ילדים והוריהם ,כאשר
במהלכה מצטרפים ילדים חדשים,
בהתאם לזמן גילוי המחלה .בממוצע
מצטרפים ילד אחד או שניים לשבוע.
באזור הצפון ישנם  133ילדים ,באזור
המרכז  208ובאזור הדרום  31ילדים .גיל
הילדים נע מ( 5-הכנה לכיתה א’) עד
 18כולל הכנה לבגרות .חלק מהילדים
שמצבם הבריאותי אינו מאפשר כרגע
לימודים במסגרת הפרויקט ,נכללים בו
במטרה להמשיך את הקשר לכשיוכלו.
העו”סיות המחוזיות מקיימות קשר שוטף
עם המשפחות ,בכדי שבמידת הצורך
ניתן יהיה לצרף את הילדים מיידית.
מטרת הפרויקט לסייע לילד החולה לא
להישאר מאחור למרות מחלתו .ישנם
 173סטודנטים בפריסה ארצית הפעילים
כל השנה ומשלימים חומר לימוד לילדים
הנעדרים מבית הספר בשל המחלה

והטיפולים .החונכים מקיימים קשר ישיר
עם בית הספר ומשלימים לילדים את
כל חומר הלימודים הנלמד בבית ספרם
במסגרת הביתית .ההשקעה בעתיד
הילדים מעניקה להם ולהוריהם כוח
ותקווה להמשיך ולהיאבק במחלה .מצד
המשפחות ומצד הסטודנטים המעורבים
בפרויקט מגיעים הדים חיוביים מאוד.
הפרויקט בריכוזה של מיכל קהלני,

אחראית פרויקט ילדים באגודה .השנה,
בשל מגפת הפוליו שפרצה לקראת
תחילת שנת הלימודים ,ילדים חולים
בשלבים שונים של המחלה לא יכלו
לחזור ולהשתלב בכיתות בהם ילדים
שהתחסנו נגד הנגיף ,ולכן תגברה
האגודה את מערך החונכים בבית,
לטובת הילדים שלא יכלו להתחיל את
שנת הלימודים.
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פרויקט ‘אימפקט’ – סטודנטים מתנדבים
בשנת  2013השתתפו בפרויקט כ150-
מלגאים מטעם ארגון ידידי צה”ל בארה”ב
( )FIDFשהעניקו  18,630שעות פעילות
למען הקהילה .הסטודנטים מעניקים
שעות עבודה בקהילה עבור קבלת
מלגת לימודים ומצוותים לחולי סרטן
בקהילה ,לילדים ,או למשפחות בהן יש
ילד חולה .בנוסף ,חלק מהסטודנטים
משובצים במחלקות אונקולוגיות שונות
בבתי חולים ,במטרה לסייע לצוות
המחלקה ולקשר ישיר עם החולים.

העו”סיות המחוזיות באגודה ,אירית קורן
במרכז ,אריאלה ליטביץ-שרמן בצפון,
ומירי מור יוסף בדרום ,מנחות ומלוות
את הסטודנטים לאורך השנה בהתאם
לאזור המגורים .עו”ס דליה שטרן ,רכזת
הפרוייקט ,ממשיכה בקשר עם הסטודנט
והמשפחה .השנה ( )2014הצטרפו עד
כה לפרויקט כ 130-מלגאים .מפגשי
ההכנה הקבוצתיים לקראת פתיחת
הפעילות השנתית התקיימו בכל אחד
מהמחוזות בארץ.

בנוסף לפרויקט זה ,מתנדבים באגודה למלחמה בסרטן  25סטודנטים
במסגרת פרויקט “הישג” ,כמו גם  50סטודנטים שנרשמו עד כה במסגרת
פרויקט “שחק” המשולבים במערך התמיכה בקהילה.
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מכללת עמק יזרעאל
נמשך שיתוף הפעולה הפורה בין המכללה
לבין האגודה למלחמה בסרטן המאפשר
שילוב סטודנטים מהאזור כחונכים לילדים
להורים חולים .הסטודנטים מלווים על
ידי רכזת מעורבות חברתית נטע לי-שלו
ואריאלה ליטביץ-שרמן עו”ס מחוז צפון.
בתחילת יולי  2013התקיים טקס במכללה
לסטודנטים המצטיינים ,ביניהם ענאן יונס
ומאיה חזן ,אשר הקדישו ותמכו באופן
מיוחד בילדים וגם ביתר בני המשפחה.
האגודה למלחמה בסרטן מקיימת שיתוף
פעולה במהלך השנה עם המכללה
במסגרתו מוקמים דוכני הסברה בימי
ביראות וימי עיון שמתקיימים בה .בנוסף,
סטודנטיות מהמחלקה לשירותי אנוש
במכללה מלוות את פאתן גאטאס מנהל
פעילות האגודה בחברה הערבית ועליזה
שולצר מנהלת סניפי צפון במסגרת
עבודת הגמר שלהן.

שירות ייעוץ ,תמיכה והדרכה ארצי
לילדים עם גידולי מוח
ד”ר מיכל שדה פסיכולוגית שיקומית
מתחום הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה ,מרכזת
את השירות במסגרתו החל זימון הורים
לילדים עם גידולי ראש לפגישה ,בכדי
לדון בקשיי השילוב של ילדיהם בקהילה.
המפגש מתקיים בכל סניפי האגודה
ברחבי הארץ לנוחות ההורים .ההורים
מוזמנים להעלות נושאים המעניינים
אותם ,אך עיקר הדגש הוא על שילוב הילד
חזרה לחיי השגרה ,הלימודים ופעילויות
אחה”צ .במקביל ,ממשיכה ד”ר שדה
בקשר עם משרד החינוך במטרה לארגן
פרוטוקול עבודה ,שיתמוך ויכוון את בתי
הספר והגנים בתהליך קבלת הילד חזרה
למסגרת החינוכית .בנוסף ,מתקיימת
עבודה עם בתי החולים הפדיאטריים ,בהם
יש מחלקות אונקולוגיות ,להם תורמת ד”ר

אירוע משפחות מרגש
ב’ספורט לי’ בקרית מוצקין

שדה את ההיבט הנוירופסיכולוגי לתהליך
הריפוי והשיקום של המטופלים .פעם
בחודש נפגשת קבוצת הורים לילדים
עם גידולי ראש בבית מטי ,בית האגודה
בגבעתיים ,בה מקבלים ההורים תמיכה
וליווי בנוגע להתמודדותם המשפחתית
עם גידול הראש של ילדם ,ומידע רלוונטי
להמשך תהליך ההתמודדות .מפגשים
דומים נערכים גם בחיפה ,ירושלים ובאר
שבע .בנוסף ,מקיימת ד”ר שדה הרצאות
בנושא התמחותה בקהילה ומנהלת
במשותף עם אירית קורן עו”ס מחוז מרכז
באגודה פורום אינטרנטי באתר האגודה
למלחמה בסרטן להורים לילדים עם
גידולי ראש בו ניתן לקבל תמיכה ,מידע
וייעוץ און-ליין (עוד על מערך הפורומים של
האגודה בפרק “הסברה והדרכה לציבור”).

בחול המועד סוכות התקיים אירוע מרגש
למען משפחות בהם ילדים ומבוגרים
חולי סרטן במתחם ‘ספורט לי’ ,שניתן
בהתנדבות לאירוע באדיבות עיריית קרית
מוצקין .באירוע השתתפו כ 120-איש
(ילדים ומבוגרים) שהופעלו על ידי ג’וני
מחולה ,מתנדב צעיר ,מאפרות איפרו
בהתנדבות את הנשים והילדים שהגיעו,
וכל הנוכחים נהנו ממתקני המרכז .האירוע
אורגן למופת על ידי מוטי דגן יו”ר סניף
האגודה בקרית מוצקין ,עליזה שולצר
מנהלת סניפי צפון ,מזכירתה דניאלה
קרפ ,ואריאלה ליטביץ -שרמן עו”ס מחוז
צפון באגודה (עוד על הפעילות בקרית
מוצקין בפרק “סניפים”).

פרויקט ‘תנו לילדים את העולם’ לזכרה של מירי שטרית ז”ל
במסגרת הפרויקט נסעו השנה שבע
משפחות להן ילד חולה סרטן ,הנמצא
בשלבי מחלה מתקדמים ,לשבוע
ימים בכפר הילדים “תנו לילדים את
העולם” באורלנדו שבארה”ב .במהלך
השהייה מבקרים הילדים בפארקים
שונים ,נהנים מכניסה חינם למתקנים
ולאטרקציות נוספות .הפרויקט המרגש
וההדים המתקבלים מהמשפחות ,שזו
לעיתים החוויה המהנה האחרונה שלהם
כמשפחה ,מחממת את הלב ומחזקת
את חשיבותו של הפרויקט הייחודי ,אותו
מרכזת פרידה קורנברוט.

פרידה היקרה,
בשמי ובשם משפחתי היינו רוצים להודות
לך ,לעמוס ,ולאגודה למלחמה בסרטן על
טיול מהחלומות .לא דמיינו בכלל אפשרות
להגיע למקומות אליהם הבאתם אותנו,
ובהם הרגשנו על גג העולם.
החוויה הייתה מדהימה לכולנו ,הייתה לנו
הזדמנות לחוות מקומות מיוחדים כמשפחה,
וזהו ערך מוסף שהוא כל כך חשוב והכרחי
בשבילנו.
תודה על הכל ,עשיתם עמנו חסד גדול ,זוהי
חוויה שלעולם לא נוכל לשכוח.
משפחת קלמנוביץ
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שבוע שעבר חזרנו מהטיול המדהים שעשינו
בזכותכם בארה”ב .את השהות באורלנדו לא
ניתן להגדיר אלא כקסומה ומרגשת.
צוות הכפר  Give Kids the Worldיצאו
מגידרם על מנת להנעים את שהותנו ,וכולנו
חזרנו משם מחוזקים ומאוששים.
סיסמת הכפר where Happiness Inspires
 Hopeאכן מדברת בעד עצמה.
המון תודה ,ושתהיה שנה טובה ,שקטה
ובריאה.
משפחת ישראלי

פרויקט ‘מעגלים שקופים
של כח’

פרויקט ‘מחשב לילד
חולה סרטן’

ימי כייף ,מופעים ופינוק
לילדים חולי סרטן

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

במסגרת הפרויקט מעניקה האגודה
במהלך כל שנת לימודים עשרות מחשבים
אישיים לילדים חולי סרטן (מגיל  9ומעלה)
שאין באפשרות משפחתם לרכוש עבורם
מחשב .חלוקת המחשבים מתבצעת בכל
רחבי הארץ ,בכדי לאפשר להם לשחק,
ללמוד ולשמור על קשר עם חבריהם
ומוריהם ,גם בהיותם מרותקים למיטת
חוליים .הפרויקט בריכוזה של עו”ס דליה
שטרן .השנה הוענקו כ 40-מחשבים
לילדים חולי סרטן במסגרת הפרויקט,
על ידי מח׳ המשק באגודה למלחמה
בסרטן.

בחג החנוכה תרמה מחלקת האירועים
של עיריית תל אביב יפו  400כרטיסים
עבור ילדים חולי סרטן ,למופעי ה’פסטיגל’
ו’מותק של פסטיבל’ אשר חולקו במחלקות
לאונקולוגית ילדים בבתי החולים השונים.
כמו כן ,חולקו כ 500-כרטיסים של הצגת
הילדים ‘אלאדין ויסמין’ שהתקיימה בהיכל
התרבות תל אביב בתרומתם הנדיבה של
משרדי ‘לאן’.
חב’ אלוניאל בע”מ ק .געש תרמה
 600כרטיסי “ ”Be Our Guestהמעניקים
לבעליהם ארוחה חינם בסניפי מקדונלד’ס
ברחבי הארץ .הכרטיסים נשלחו למחלקות
האונקולוגיות בבתי החולים ברחבי הארץ.
אירועים ופעילויות אלו ,בריכוזה של
מיכל קהלני ,מעניקים לילדים ולבני
משפחותיהם רגעי אור ,תקווה והנאה,
ומסייעים בהפגת המתח וחרדה.
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קבוצת ‘בוגרים צעירים – יוצאים לחיים’®
קבוצת “הבוגרים הצעירים” ממשיכה
לקיים את מפגשיה ופעילויותיה בסיוע
מתנדבים מסורים והאגודה למלחמה
בסרטן .הקבוצה מהווה את בסיס
ההשראה ,הכוח והתמיכה החשובים כל
כך בתהליך החזרה לחיים “רגילים” של
צעירים שחלו בסרטן בתחילת חייהם
העצמאיים כבוגרים .הקבוצה ,המונה כ50-
משתתפים ,נפגשת אחת לשבוע במרכז
“חזקים ביחד” בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ומקיימת
פעילויות פנאי וגיבוש .בחודשים האחרונים
התקיימו שלושה טיולים לחברי הקבוצה:
באמצע יוני  2013התקיים טיול
לצפון רמת הגולן .ביום הראשון ביקרו

המשתתפים בהר החרמון ,טיפסו וצפו
על הגבול הסורי ,תוך שמיעת ההפצצות
בסוריה .בהמשך ,ביקרו בעין מוקש.
את ארוחת הערב סביב המדורה ארגנו
המשתתפים בעצמם במשק לוי במושב
שעל .למחרת יצאו המשתתפים להליכה
במסלול המים בעין טינה .למרות הקושי
הפיזי שחוו חלק מחברי הקבוצה ,כולם
דיווחו על הנאה רבה מהאתגר הפיזי של
ההליכה ,מהחברה וממסלול המים עצמו.
את הטיול ליוו עו”ס מחוז מרכז אירית
קורן ,מאור זוהר החובש וערן ברסלר
מעמותת ‘אתגרים’.
בסוף נובמבר  2013התקיים טיול באזור
הדרום .מסלול הטיול כלל את ‘חוות

הבודדים של פיליפ’ ,שמורת הטבע פורה,
אנדרטת הנגב וביקור בכפר הנוקדים
לחוויית אירוח בדואי .הטיול אורגן על ידי
זיו תיירות עם המדריך אריק בן חורין,
בליווי מאור זוהר החובש ,רויטל (טולי)
מוהליבר-כהן ומיכל קהלני.
באמצע ינואר  ,2014חג ט”ו בשבט,
התקיים טיול נוסף בסימן חג האילנות
לאזור צפון הארץ ,בו ביקרו המשתתפים
בחממות תבלינים וירקות ובחוות
ביולוגיות ,שם שמעו את סיפור התנשמת
המדבירה הביולוגית ,נטעו עצי משאלות
והכינו פיקניק מעשה ידיהם .את הקבוצה
ליוו מאור זוהר החובש ,רויטל (טולי)
מוהליבר-כהן ומיכל קהלני.
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מפגשי תמיכה ,עדכון וליווי של עו”ס מחוזיות
באמצע נובמבר  2013התקיימה בסניף
מגדל העמק הרצאה לחולים ,מחלימים
ומתנדבים בנושא זכויות ושירותים על ידי
אריאלה ליטביץ-שרמן עו”ס מחוז צפון
ביוזמתם הברוכה של ארנה אמיתן מרכזת
הרווחה בסניף וישראל וקנין יו”ר הסניף.

בסניף פתח תקווה התקיימו הדרכות
למתנדבות דוברות רוסית על ידי אירית
קורן עו”ס מחוז מרכז.

אחת לחודשיים מתקיים מפגש
למטופלי המעון ע”ש צ’ארלס קלור
בנושא זכויות ושירותים ,בהנחיית אירית
קורן עו”ס מחוז מרכז.

השתלמויות ,קורסים ומפגשים לאנשי מקצוע
האגודה למלחמה בסרטן הינה מוסד מוכר ע”י משרד החינוך לצורך גמול השתלמות .ההשתלמויות המקצועיות הינן 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.

השתלמויות לאנשי מקצוע
במסגרת הדרכות לאנשי מקצוע נפתחו
השנה מגוון קורסים המוכרים לגמול
השתלמות.
קורס בסיסי להנחיית קבוצות
בשיטת קבוצות רכבת ,בהנחיית ד”ר
זהר רובינשטיין פסיכולוג קליני וארגוני,
ממקימי תכנית המוסמך בניהול מצבי
חירום בבית הספר לבריאות הציבור
באוניברסיטת תל אביב.
קורס מתקדם להנחיית קבוצות
בשיטת קבוצות רכבת ,בהנחיית ד”ר זהר
רובינשטיין ועו”ס ענת זכאי עו”ס מרפאת
השד במכון האונקולוגי של המרכז הרפואי
אסף הרופא.
קורס לעובדים סוציאליים מתחילים
באונקולוגיה ,בהנחיית ד”ר שלומית פרי
מנהלת השירות הסוציאלי במרכז הרפואי
דוידוף – בילינסון.
קורס לעובדים סוציאליים מתקדמים
באונקולוגיה ,בהנחיית ד”ר מיכל בראון,
פסיכולוגית שיקומית מתחום הנוירו-
פסיכו-אונקולוגיה.
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קורס לשיקום הבריאות המינית
לצוות רב מקצועי ,בהנחיית ליויה
כסלו אחות ראשית באגודה ולנה קורץ-
אלמוג אחות ויועצת המיניות באגודה.
ההשתלמות כללה אחד עשר מפגשים,
אחת לשבועיים ,במטרה לפתח בטחון
ויכולת בקרב המטפלים ,לסייע לחולים
ולבני זוגם בנושא בריאותם המינית ,כחלק
אינטגראלי של הטיפול הכולל בהם.
קורס טיפול ושיקום של חולים עם
גידול ראש -צוואר ,בהנחיית ליויה כסלו
אחות ראשית באגודה ופרידה קורנברוט
קלינאית התקשורת באגודה .בהשתלמות
השתתפו במשך עשרה מפגשים
שלושים אנשי מקצוע שונים :אחיות,
קלינאיות תקשורת ,עובדות סוציאליות
ופיזיותרפיסטים .אחד הימים הוקדש לסיור
ולימוד במכון הקרינה והמכון האונקולוגי
במרכז הרפואי ע”ש שיבא בתל השומר
ומפגש עם חולה סרטן.
בכדי לקדם נושא זה הופעלה השנה
בהצלחה רבה מערכת רישום ודיווח
אינטרנטית דרך אתר האגודה.

יום עיון לסטודנטים לרפואה
מאוניברסיטת בן גוריון
בהמשך למסורת הנהוגה בין אוניברסיטת
בן גוריון בבאר שבע ,אותה יזם פרופ’ יורם
כהן ,לשעבר מנהל המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי סורוקה ,וממשיך ביוזמה
מנהל המכון האונקולוגי הנוכחי ,פרופ’
שמואל אריעד ,התקיים יום עיון מרוכז
לסטודנטים לרפואה בתחילת חודש יולי
 2013בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים .היום נפתח בברכתה
והרצאתה של מירי זיו מנכ”ל האגודה
שהציגה את פעילותה הענפה של האגודה
למלחמה בסרטן ,עו”ס אורית שפירא,
מנהלת מח’ שיקום ורווחה סקרה את
פעילות המחלקה והפרויקטים המופעלים
על ידה ,ד”ר מיכל שדה ,פסיכולוגית
שיקומית מתחום הנוירופסיכואונקולוגיה
באגודה ,הרצתה על שיקום ילדים עם
גידולים נוירולוגים ,פרידה קורנברוט,
קלינאית התקשורת באגודה ,על שיקום
הבליעה והדיבור בחולים עם גידולי
ראש-צוואר .בסיום ,הרצתה רכזת “יד

להחלמה” רויטל (טולי) מוהליבר-כהן
על ארגון ‘יד להחלמה’ ופעילותו הענפה,
בליווי שתי מתנדבות צעירות נילי ולינוי
מקבוצת ה’בוגרים הצעירים’ ששיתפו את
הקהל בסיפורן האישי.

9.7.2013
לכבוד
מירי זיו
מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן
הנדון :יום האגודה למלחמה בסרטן
עבור סטודנטים לרפואה אוניברסיטת בן
גוריון בנגב
מירי שלום רב,
אבקש להודות לך אישית ולכל הצוות
שהשתתף בהכנות לאירוח הסטודנטים
לרפואה שנה ב’ ממוסדנו בבית מטי ,ביום
חמישי ה.4.7.2013-
יום האגודה למלחמה בסרטן מתקיים
במסגרת שבוע קליני של הכרת עולם
האונקולוגיה בשנה השנייה של הלימודים.
מדובר במסורת חשובה בת שנים בקשר
שבין שני המוסדות ,עם משמעות
לימודית עמוקה עבור הסטודנטים להכיר
מקרוב את מגוון הפעילויות של האגודה,
מפעל היסטורי שחשיבותו רק מתעצמת
עם השנים.
בתקווה להמשך שיתוף פעולה פורה,
פרופ’ שמואל אריעד
מנהל המערך האונקולוגי

יום עיון לאנשי מקצוע במועצה
האזורית מנשה לזכרה של נירה שפירא
ז”ל
בתחילת נובמבר  2013התקיים יום עיון
לאנשי מקצוע במועצה האזורית מנשה
לזכרה של נירה שפירא ז”ל ,מנהלת
המחלקה לשירותים חברתיים במועצה,
שנפטרה ממחלת הסרטן .ביום העיון
השתתפו עובדות סוציאליות ואחיות
מהמועצה ומרשויות מקומיות בסביבה.
ד”ר אורית סופר מנהלת המכון ההמטו-
אונקולוגי במרכז הרפואי הלל יפה ,הרצתה
על מגמות וגישות חדשות בטיפול בחולה

האונקולוגי ,ד”ר אייל גולדנברגר ,מנהל
רפואי בהוספיס גליל מערבי הרצה על
טיפול פליאטיבי ,ורוניקה רזיזייב ,אחות
אחראית במכון האונקולוגי של המרכז
הרפואי הלל יפה ,הרצתה על התמודדות
עם תופעות לוואי שכיחות של מחלת
הסרטן ,לנה קורץ-אלמוג אחות ויועצת
המיניות באגודה הרצתה על אינטימיות
ומיניות ,ואריאלה ליטביץ-שרמן עו”ס
מחוז צפון באגודה ,שסייעה בארגון
האירוע ,הרצתה על התמודדות רגשית
אישית ומשפחתית של החולה בסרטן
ובני משפחתו.

קבוצות עניין
במסגרת פעילות מחלקת שיקום
מתקיימים מפגשים תקופתיים של אנשי
מקצוע ,להן “קבוצות עניין” הדנות בתחום
טיפולי ספציפי:
מפגשי אחיות מתאמות בריאות השד
האגודה למלחמה יזמה את פעילותן
ומימנה רשת של אחיות ועו”ס לתיאום
הטיפול בסרטן השד .בנוסף לתמיכתה
בהקמת הרשת ,האגודה מקיימת מפגשי
עדכון ודיון במהלך השנה ,כמו גם מקיימת
מערך הרצאות בנושא אבחון מוקדם
של סרטן השד בקהילה במהלך השנה,
בארגונה של אירית מנטש מקדמת
הבריאות באגודה.
באמצע יולי  2013התקיים מפגש
אחיות מתאמות בריאות השד ,שהוקדש
לדיון בנושא“ :פורום מתאמות בריאות
השד -לאן פנינו מועדות?” כמו כן ,הוצגו
תוצאות המחקר הרב מרכזי של הקבוצה
בנושא“ :תרומתן של אחיות מתאמות
בריאות השד על פי תפיסת המטופלות”.
תוצאות המחקר הצביעו על תרומה ניכרת

ומשמעותית בתחומים השונים המגדירים
את תפקידה של האחות המתאמת .יש
לציין ,שתפקיד האחות המתאמת בארץ
התחיל ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן
ותקני האחיות מומנו על ידי האגודה
במשך שנים רבות .גם כיום ,חלק מתקני
המתאמות החדשות ממומנות על ידי
האגודה .המחקר חיזק את הדעה,
התומכת בתרומה הקריטית של האחיות
מתאמות בריאות השד להתמודדותן של
נשים שחלו בסרטן השד ומשפחותיהן.
באמצע דצמבר  2013התקיים מפגש
נוסף שהתמקד בנושא “מקומה של אחות
מתאמת בריאות השד בתהליך קבלת
החלטות” בהנחיית ד”ר אורית קרניאל
מילר ,עובדת סוציאלית בחוג לחינוך רפואי
של אוניברסיטת תל אביב.
מפגשי אחיות טיפול תומך
בסוף מאי  2013התקיים מפגש
שעסק בניהול סיכונים בהוספיס בית,
תוך הצגת מקרה קליני בנושא טיפול
הרגעתי פליאטיבי ,בהשתתפות הצוות
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שיקום ורווחה
הבין תחומי של הוספיס הבית של
האגודה למלחמה בסרטן :ד”ר אירית
זלץ הציגה את ההיבט הרפואי ,שרי כהן
את ההיבט הסיעודי ועו”ס דליה שטרן
את הסוציאלי .ד”ר אלכס וולר הנחה את
הדיון .הועלו סוגיות שונות ,כגון הקושי
לנהל את הטיפול ההרגעתי-הפליאטיבי
בבית החולה ועוד .בהמשך ,יונת למד
אחות אחראית ביחידה לטיפול תומך של
שירותי בריאות כללית במחוז ירושלים
הרצתה על תפיסת מושג המוות .בין

היתר ,סקרה יונת את מושג המוות
בספרות ,והציגה את מאמרה של פרופ’
מריאן אמיר ז”ל ,פסיכולוגית וחוקרת
מאוניברסיטת בן גוריון ,שחלתה בסרטן
ונפטרה .פרופ’ אמיר חקרה את התהליך
שחוותה ואת תגובות אנשי המקצוע
כלפיה .לבסוף נותח השיר “כל הלילה
בכיתי” של זלדה המשוררת.
באמצע נובמבר  2013התקיים מפגש
נוסף שהתמקד בארגון התכנים לשנת
 2014וסדנא בנושא “לאחר מות חולה”

בהנחיית עו”ס ענת זכאי .לאחר מכן,
התקיים דיון בנושא התמודדות עם
תסמיני מטופלים ומחלימים באמצעות
רפואה משלימה בשיתוף ד”ר עופר כספי
מומחה לרפואה משלימה ומנהל מרפאת
מחלימים מסרטן ע”ש ד”ר ישראל
(רולי) יובל ז”ל שהוקמה בסיוע האגודה
למלחמה בסרטן ,במרכז דוידוף לסרטן
של המרכז הרפואי רבין ,וחיבה רכס,
מתאמת קלינית ביחידה לרפואה משלימה
במרכז הרפואי רבין.

מפגשי אחיות סטומה
בתחילת יוני  2013התקיים מפגש
נוסף בהנחיית עו”ס ענת זכאי בנושא
“עבודה עם חולים קשים וחולים שקשה
לעבוד איתם” .בהמשך היה דיון על עדכון
הגדרת תפקיד אחות הסטומה והוחלט
על הקמת צוות היגוי ,אשר ידון בנושאים
הרלוונטיים לאחיות הסטומה ,ויגבש
המלצות לעבודה השוטפת ולשיפור
התקשורת בין בתי החולים והקהילה.

באמצע נובמבר  2013התקיים
מפגש נוסף בו התקיימה סדנא בנושא:
“מטופלים שקשה לטפל בהם עם דגש
על הפרעות אישיות” בהנחיית עו”ס
ענת זכאי .לאחר מכן ,התקיימה הרצאה
ושיחה בנושא “פיזיותרפיה של רצפת אגן
לבעלי סטומה” בהנחיית נורית זבולון,
מומחית בשיקום רצפת אגן במרכז
הרפואי תל השומר .בנוסף ,מידד גיסין
יו”ר ארגון בעלי סטומה נתן סקירה בנושא
זכויות בעלי הסטומה.

מפגש קלינאי תקשורת
קבוצת הדרכה דו-חודשית לקלינאי תקשורת מכלל בתי החולים בארץ בריכוזה של
פרידה קורנברוט קלינאית התקשורת באגודה .הקבוצה מהווה כבר  10שנים מסגרת
תומכת בעבודת הקלינאים ומאפשרת לחלוק מידע ,בניסיון ויעוץ לחולים ,מכל הארץ.
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דצמבר 2013
לכבוד האגודה למלחמה בסרטן
עו”ס אירית קורן ,מח’ שיקום ורווחה
מבקשת להודות לך באופן אישי!!!!
על העזרה האדיבה ,על הרצון להקשיב
והרצון לסייע בכל דרך!!
הפגנת סובלנות רבה ,מקצועיות ,ובעיקר
לב חם וענק!!
את דוגמא ומופת לנתינת שירות!!
על כך תודתי הגדולה
תמר ח’  ,חולון

15.5.2014
לכל הנוגעים בדבר ,שלום רב!
אתמול השתתפתי ביום עיון לחולי
לימפומה.
אין מילים להודות כמובן למרצים בנושא,
אך גם לכם ,המארגנים ,מח' שיקום
ורווחה ,מגיעה התודה וההערכה בבחירת
הטובים ביותר.
תודה מיוחדת לכם ,מיכל ואורית ,על
הארגון למופת של המפגש (הדבר לא
מובן מאליו) ,הדיוק בלוח הזמנים ,הכיבוד
שהיה מעל למצופה,
מאחלת לכולנו – רק בריאות!
נחמה אייל

חוויה שירית
א׳ ,תושבת חיפה הנמצאת בשלב הטיפולים במחלת הסרטן ומבקשת להישאר בעילום שם,
פנתה לאגודה למלחמה בסרטן בבקשה לפרסם מפרי עטה:

אודה
אודה ,ועד כה לא קראתי אף ספר מאת
המחברת בתיה גור .אך כשנפל מבטי
עליו בין ערימת הספרים בעגלה ,שעמדה
לרשות המטופלים בחדר הכימותרפיה
ב”אסותא” ,ונאמר לי ,שהאגודה למלחמה
בסרטן תרמה אותם לטובת המטופלים,
וניתן לקחתם הביתה ,חשבתי בלבי ,למה
לא .אני עכשיו זקוקה למשהו קריא ,וקליל,
ואני בהחלט מתאימה וזכאית לעשות זאת.
(בעברי היו לי תקופות של קריאת ספרי
מתח ובלשים ,מה גם ששמעתי עליה
וכו’) .הכותרת משכה אותי “מוות בחוג
לספרות” והחזירה אותי לעברי הרחוק
כסטודנטית צעירה בחוג לספרות עברית
בירושלים.
בתחילה ,כשהתוודעתי לבלש מיכאל
אוחיון ,היו לי רגשות מעורבים .מצד אחד,
חשבתי ,שוב איזה סטריאוטיפ בנאלי
של בלש משטרתי ,וסיפור שבלוני נדוש
ושטחי .אך ככל שהמשכתי בקריאה,
גיליתי תיאורים ,כלל לא שטחיים ,ושפה
עשירה ותיאורי נפש ואפיון המעידים
על עומק וידע ,חשיבה ויכולת ספרותית
מרשימה (כפי שלימדני מרצי המהולל
ד”ר יוסף אבן ז”ל) .ככל שהתמדתי
בקריאה ונשאבתי פנימה ,הבנתי שמדובר
בכותבת רצינית ובקיאה ,החושפת לא

רק ידע והבנה בתחומים אלה ,אלא גם
מאירה ומעירה את נפש הקורא/ת לנבכי
הנפש והמוסר ,הידע והכרת כל התחומים
המתוארים בפרשת הרצח בחוג לספרות.
היא עוררה בי געגועים לימי נעוריי,
בהיותי בת עשרים ומשהו ,באוניברסיטת
גבעת רם על מבניה ,מדשאותיה ומרציה,
המתוארים אף הם בגעגועים.
בתיה גור ז”ל ,בכתיבתה המעולה
ודמיונה המלומד ,אוהב המוסיקה,
הספרות והפילוסופיה ,ובאמצעות
מיכאל אוחיון ,כוכב הספר (כאבי ,מיכאל
ז”ל) מעבירה לקורא בנוסף לאהבה
ולחום ולמנוחה ,גם את הגעגועים לימי
הנעורים ,ולתקופת האוניברסיטה.
גם אני נחשפתי ,בבגרותי המאוחרת,
לא רק ל”מנעמי” הכימותרפיה ,אלא,
בתרופת-הנגד לרעלים המוזרמים בדמי,
וקיבלתי מנת סם מרפא בכתיבתה של
בתיה גור ,המביאה גם היא ,בדרכה ,רפוי
ומזור ,הרבה יותר מושכים ומענגים.
תודה לבתיה גור ז”ל ,ולאנשי האגודה
למלחמה בסרטן ,שנלחמים עבורנו .חבל
מאד ,שבמלחמתה האישית שלה ,לא
הצליחה לגבור .ואז אנו היינו מחוזקים
יותר.
יהי זכרה ברוך.
א’

חוויה שירית
פס התפר האדמדם מעל החזה
וגם זה מתחתיו
מעידים על החלמה
די מהירה וקלה.
גם שאריות הרעלים
הזורמים בוורידים
לא מרבים לתת
אותות בגוף המותקף.
רק בלב
אי-אלו פרפורים ודקירות
תמיהות וספקות:
ההיה? או חלמתי חלום?
רע .עם סוף טוב.

האשכולות הסגלגלים
האשכולות הסגלגלים שוב הנצו בצמרות
האזדרכת.
גם העלווה הרעננה הוריקה לפניהם
כמרפדת מצעם ,ניחוח עדין של פריחה
והתחדשות מופץ סביב.
רק אשכולות מצומקים של פרי דאשתקד,
תלויים בינותם ,כמשתאים:
איך זה ,שהם עדיין כאן ועכשיו,
עם כל ההתחדשות והלבלוב,
נאחזים בשארית גבעוליהם הדקים,
מחכים לגזר דינם
להיטמן בקרקע המוריקה מתחת,
ולפנות מקומם לפירות צעירים,
שיעלו מתוך הפריחה הסגולה,
ממש כמותם באביב שעבר ,ואיננו עוד....
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מרכז “חזקים ביחד” בית מטי ,גבעתיים
מרכז התמיכה “חזקים ביחד” הפועל בבית מטי בגבעתיים ,הינו בית בקהילה המציע לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
מגוון קבוצות תמיכה ,סדנאות ,הרצאות ופעילויות גוף ונפש.

קבוצות תמיכה במרכז “חזקים ביחד” ,בית מטי  -מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים
ממשיכות להיפגש בהנחיית עו”ס אורית
שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה ועו”ס ענת זכאי ממרפאת השד
במרכז הרפואי אסף הרופא:
“בוגרים צעירים יוצאים לחיים” -
קבוצת תמיכה המלווה צעירים
וצעירות ,רווקים ורווקות ,בני 20-30
המתמודדים עם מחלת הסרטן.
קבוצת תמיכה לנשים צעירות
(בגילאי  )30-50המתמודדות עם
מחלת הסרטן.
קבוצת תמיכה לזוגות צעירים
(בגילאי  )30-50שאחד מבני הזוג
חולה בסרטן.
קבוצת תמיכה לנשים חולות סרטן
שד גרורותי.

קבוצת תמיכה להורים שכולים
לילדים צעירים (עד גיל  )18שנפטרו
ממחלת הסרטן.
קבוצת תמיכה להורים שכולים
לילדים בוגרים (מעל גיל  )18שנפטרו
ממחלת הסרטן.
קבוצת תמיכה לנשים בריאות
נשאיות המוטציות בגן ,BRCA1-2
הנמצאות בסיכון לחלות בסרטן
בשד/השחלה.
קבוצת תמיכה להורים המתמודדים
עם ילד חולה סרטן.
בנוסף ,פועלות במרכז התמיכה באופן
קבוע :קבוצת תמיכה למתמודדים עם
מחלות סרטן שונות ,קבוצת תמיכה
לנשים מבוגרות המתמודדות עם

מחלות סרטן נשיות ,קבוצת תמיכה
לבני משפחה של חולי סרטן ,וקבוצות
תמיכה למתמודדים עם אובדן ושכול
בהנחיית עו”ס ורד אשבורן-נוטי ,אריק
שפירא פסיכולוג קליני וריבה ציפרשטיין
אחות אונקולוגית.

לחולים ומחלימים ממחלת הסרטן,
באמצעות הכנת תבשילים ולמידת ערכם
התזונתי .הפעילות משלבת מפגש,
שיחה ,קבלת מידע והרבה הנאה .הסדנה
בהנחיית נעמה מילמן עו”ס ושף וסיגל
פארן הדיאטנית.

סדנת צילום  -צילום הינו כלי ליצירתיות
ולביטוי עצמי באמצעותו החולים
והמחלימים מתמודדים עם תהליך ביטוי
של כוחותיהם הפנימיים .הסדנה בהנחיית
אילה גמליאל-הוכמן.

סדנאות
הבעה ויצירה  -סדנה המתמקדת
בשימוש בציור ,פיסול ,קולאז’ ,ריקוד
ותנועה ,כתיבה וסיפור כדרך להבעה
אישית .הסדנה בהנחיית נילי קוזלובסקי
מטפלת באומנות.
“דרכים למציאת משמעות” – סדנה בה
נפגשים המשתתפים עם מקורותיהם
הפנימיים ומאתרים את המשאבים
הנגזרים מתוך הזהות האישית ,ניסיון
החיים ,צמתים ונקודות מפנה בחייהם.
הסדנה בהנחיית עו”ס דפנה שדה – טסה.
בישול ,תזונה ואורח חיים בריא – סדנה
העוסקת בשיפור התזונה ובישול בריא
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טבע תרפיה  -סדנה המאפשרת מפגש
של העצמי בטבע .הסדנה פועלת באופן
חווייתי תוך התייחסות לקשר ולדיאלוג
עם הטבע כשותף פעיל .היציאה אל
הטבע משרתת את הצורך לצאת למרחב
פתוח ודינאמי ,שבו אפשר להתאוורר,
להשתחרר ולעורר חושים .הסדנה
בהנחיית עו”ס דפנה שדה-טסה.

סדנת פלייבק  -סדנה המאפשרת לגלות
ולהעצים את כוחותיהם של המשתתפים
באמצעות משחק ,אלתור ,ספונטניות,
הקשבה ותקשורת .הסדנה בהנחיית רותי
דיוויס ואמיר ריבלין.
סדנת אומנות  -בסדנה זו יוצרים
המשתתפים פריטים שונים מעשה
ידיהם ,כגון מגנטים ,פרחים מנייר ,מחזיקי
עץ לבקבוקי יין ועוד .הסדנה בהנחיית
רחלי אוזון.

פעילויות גוף  -נפש
בנוסף לסדנאות המיוחדות ולקבוצות
התמיכה ,מעניק מרכז התמיכה לחבריו
פעילויות המתמקדות בקשר שבין הגוף
לנפש ,כגון:
יוגה בהנחיית שירלי מן.
פלדנקרייז בהנחיית זיוה פלד.
צ’י קונג בהנחיית סיני הראל ואילן
הורוביץ.
ריקודי בטן בהנחיית אביבה עברי
גילברט.
ציור בהנחיית קרן עובדיה.

פעילות “חזקים בקפה”  -מפגשי חברה ושיח
בתחילת יוני  2013התקיים מפגש
אותו פתחה קרן מינטוס אחראית
המרכז במספר מילים אודות המרכז
והפעילות הנעשית בו .לאחר מכן
התקיים שיעור התנסות בצ’י קונג עם
אילן הורוביץ והרצאה חוויתית בנושא
תרפיה באומנות שכללה התנסות
אישית וצפייה ביצירות בהנחיית נילי
קוזלובסקי.
בסוף אוקטובר  2013התקיים מפגש
אותו פתחו עו”ס דפנה שדה – טסה
והאחות ריבה ציפרשטיין ,המנחות
קבוצות תמיכה במרכז ,בשיח אודות
מרכז התמיכה והפעילויות המתקיימות
בו .לאחר מכן ,התקיים שיעור התנסות
ביוגה בהנחיית שירלי מן.
בראשית ינואר  2014התקיים מפגש
במהלכו התקיים קונצרט ממיטב
מחזות הזמר ,האופרה והשירה
הישראלית-היהודית ,בביצועה של
מקהלת “צלילי גבעתיים” בניצוחו של
יענקל’ה רוטנר.
בסוף ינואר  2014התקיים מפגש
במסגרתו התקיימה ההצגה המרגשת

“מניין נשים” ,בבימויו של ג’וש שגיא,
אודות מאבקה של אם חרדית ל12-
ילדים ,שעברה מסכת התעללות מצד
בעלה.
בסוף פברואר  2014התקיים מפגש
במסגרתו התקיימה הרצאתו של רו”ח

אלון ברוידא ,בנושא “בניית תוכנית
כלכלית עסקית למשפחה בתקופת
משבר רפואי” ולאחריה התקיים שיעור
התנסות בצ’י קונג עם המורה סיני
הראל.
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טיולים
בסוף מאי  2013יצאו חברי מרכז
התמיכה לחוף “ביאנקיני” בצפון ים
המלח .המשתתפים טבלו בבריכה,
וסעדו את ליבם באוכל אותנטי מסורתי.
טיול נוסף התקיים באמצע נובמבר
 2013לאזור חיפה ,במהלכו התקיים
ביקור ב”מערת אליהו הנביא” ,הגנים
הבהאיים ,וואדי ניסנאס ובשוק
המקומי .לקראת סיום התקיים סיור
בכפר האומנים הציורי עין הוד ובגלריות
הצבעוניות.

מסיבת סיום וסיכום שנת הפעילות במרכז התמיכה בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים
בתחילת אוגוסט  2013התקיימה
מסיבת הסיום החגיגית של משתתפי
מרכז התמיכה ‘חזקים ביחד’ בגבעתיים
בהשתתפות של כ 80-איש .בפתיחת
האירוע הוצגה תערוכת יצירות ממגוון
החוגים האמנותיים ,ולאחר מכן התקיימה
הופעה בהתנדבות של הזמר אריאל
זילבר .בסיום שירלי מן ,המנחה את
שיעורי היוגה במרכז התמיכה ,קיימה
שיעור היכרות בשילוב מדיטציה .את
מסיבת הסיום ארגנה וליוותה אחראית
מרכז התמיכה ,קרן מינטוס.
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ספריה
ספריית מרכז התמיכה הפתוחה להחלפת
ספרים מופעלת במסירות ובהתנדבות על
ידי לאה ברוקר.

שיתופי פעולה
השנה מתקיים שיתוף פעולה הדדי ומרגש
בין מרכז התמיכה לבין תיאטרון היהלום
ברמת גן ,במסגרתו הוענקו בתרומה
לחברי המרכז כרטיסים למופעים ולערבי
שירה שהתקיימו בתיאטרון .יישר כוח!

פעילות חוג ציור במרכז התמיכה בגבעתיים

מרכז הפעילות והתמיכה “חזקים ביחד”
ע”ש קלייר ועמנואל ג’ רוזנבלט בבית רוזנפלד ,חיפה
קבוצות תמיכה
קבוצת תמיכה למתמודדים עם סרטן
הערמונית  -במטרה לסייע בתמיכה
הדדית והעשרת הידע ,חיזוק הדימוי
ותחושת הביטחון העצמי ,הפחתת
חרדות ,התמודדות עם מצבי לחץ
ובעיות בתפקוד המשפחתי ,הזוגי ועוד.
הקבוצה בהנחיית מרק שרמן .M.A
פסיכולוג רפואי מומחה ,מנחה קבוצות
ועו”ס נחי פינגולד מנהלת מרכז
התמיכה בחיפה.
קבוצת התמודדות לתומכים עיקריים
“ביחד  -נתמודד טוב יותר”  -קבוצה
מתמשכת אשר ניתן להצטרף אליה
בכל עת ומיועדת לתומכים העיקריים
בבן משפחה שחלה בסרטן .הקבוצה
בהנחיית עו”ס ליאורה גרויסמן ,ראש
צוות פסיכואונקולוגיה במרכז הרפואי
רמב”ם ועו”ס נחי פינגולד ,מנהלת
מרכז התמיכה בחיפה.

קבוצת התמודדות עם שכול -
בהתמודדות עם אבל ואובדן מדובר
בתהליך מורכב אותו ניתן לעבור יחד
בצורה טובה יותר .בתקופה זו נפרדים
מאדם אהוב ,לומדים לחיות באופן
שונה ,מתמודדים עם הזיכרונות ,ההווה
והעתיד ללא האדם הקרוב .הקבוצה
בהנחיית חזי יזרעאלי ,פסיכולוג רפואי
במרכז הרפואי רמב״ם.
קבוצת התמודדות לחולים -
מתמודדים עם מחלת הסרטן מוזמנים
לשתף ,לתרום ולהיתרם בקבוצה,
בה חולקים ומחזקים את דרכי
ההתמודדות יחד .הקבוצה בהנחיית
עו”ס חיה וינטל ,מנחה מתחום
הפסיכואונקולוגיה ומנהלת השרות
הסוציאלי במרכז הרפואי לין ,ועו”ס
נחי פינגולד ,מנהלת מרכז התמיכה
בחיפה.

סדנאות ופעילויות גוף – נפש
סדנת אימון למחלימים מסרטן
( - )Coachingמחלימים מסרטן חשים
שעברו תהליך שממנו הם רוצים לצאת
מחוזקים ,לשדרג את חייהם ,ושזוהי
הזדמנות עבורם לעשות שינוי כלשהו:
בחיים האישיים (זוגיות ,משפחה) ,בתחומי
העבודה והקריירה ,בתחום הפנאי ובעיקר
באיזון בין תחומי החיים השונים .הסדנא
בהנחיית עו”ס ליאורה גרויסמן ,ראש
צוות פסיכואונקולוגיה במרכז הרפואי
רמב”ם ,ועו”ס נחי פינגולד ,מנהלת מרכז
התמיכה בחיפה.
סדנת אינטליגנציה רגשית לדוברי
רוסית  -בת  5מפגשים למתמודדים
עם מחלת הסרטן ובני משפחותיהם
דוברי רוסית המתמקדת בפיתוח
מודעות עצמית ,ניהול רגשות ובמציאת
כוחות להתמודדות .הסדנה בהנחיית

177

האגודה למלחמה בסרטן

״חזקים ביחד״  -פעילויות מרכזי התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן ופעילויות רווחה ותמיכה בסניפים ובקהילה
גב’ שרה ויינשטיין ,בוגרת קורס
אינטליגנציה רגשית מאוניברסיטת חיפה,
מלווה רוחנית במחלקה האונקולוגית
במרכז הרפואי רמב”ם.
סדנת מוסיקה  -המוסיקה מגרה עולם
פנימי ,מאפשרת לאדם לצבור כוחות
ולהעריך את עצמו באופן חיובי ,ובכך
להתמודד ולצמוח .העבודה בקבוצה
מבוססת על מרכיבי המוסיקה השונים
– מקצבים ,שירים ,טקסטים ,האזנה
למוסיקה ,אלתורים ועוד ,בדרך חווייתית
המערבת את החושים והגוף ,על בסיס
שחרור והנאה .הסדנה בהנחיית אסנת
במוסיקה
תרפיסטית
שולדר-כהן,
ומנצחת מקהלות.
סדנת ביבליותרפיה  -הכתיבה
האסוציאטיבית מאפשרת “להניח” על
הדף מילים המבטאות מחשבות ורגשות,
מבלי לדאוג מה יחשבו אחרים על הכתוב.
סדנה המסייעת בשחרור רגשי ,מעניקה
הנאה ולפעמים הפתעה .הסדנה בהנחיית
טלי סדנאי ,MA ,ביבליותרפיסטית,
פסיכותרפיסטית גוף-נפש-רוח ומדריכה.
סדנת בישול ואורח חיים בריא  -קבוצה
העוסקת בשיפור התזונה ,בישול בריא
ותחושות הגוף יחד עם  התובנות הרגשיות.
הפעילות חווייתית ומשלבת שיחה ,מתן
מידע ,ובישול בצוותא .הסדנה בהנחיית
טל שריאל עו”ס ומנחת קבוצות ונגה זיו
דיאטנית קלינית.
סדנת לימוד בשיטת E.F.T
()Emotional Freedom Therapy

בסדנה זו מתמקדים באיזון וזרימה של
המערכת האנרגטית בגוף .הסדנא
מיועדת לחולים ,מחלימים ובני
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משפחותיהם ובנויה משלושה מפגשים
במהלכם לומדים ומתרגלים המשתתפים
טכניקה להתמודדות ושליטה ברגשות על
ידי תיפוף קל בקצות האצבעות על 13
נקודות אנרגטיות בפנים ובגוף .הסדנה
בהנחיית עירית גונן ,מטפלת באמנות
מוסמכת להעברת סדנאות בשיטה זו.
מודעות והתפתחות עצמית  -תחושות
גוף הן ערוץ תמידי ליצירת קשר עם
החוכמה הפנימית שישנה בכל אחד
מאתנו .בעזרת ההתמקדות לומדים לתת
אמון בתחושות ,ומבינים שבכל תחושה
ישנו מסר מדויק וחשוב עבורנו .התמקדות
מעניקה כלים יישומיים להקלה ולרווחה
פנימית ומאפשרת להמשיך להתמודד
עם העתיד .מרבית המפגשים מוקדשים
לתהליכי מדיטציה מונחים בקבוצה.
הסדנא בהנחיית מיה לזר שלם בעלת
תואר ראשון בפסיכולוגיה ומנחה מוסמכת
להתמקדות ודמיון מודרך.
יוגה צחוק  -יוגה צחוק הינה פעילות
המורכבת מתרגילי צחוק ,מדיטציית צחוק
והרפיה .כשאדם צוחק ,הגוף משחרר
אנדורפינים וסרוטונין (חומרים כימיים
מעוררים המצויים בגופנו) המחזקים את
המערכת החיסונית ,משככים כאבים
ומשפרים את מצב הרוח .הסדנה בהנחיית
ניר נבון מנחה יוגה צחוק מוסמך.
צ’י קונג  -צ’י קונג הינה פרקטיקה רפואית
סינית ,המאפשרת למתרגל לשנות
תפיסות חיים ומסייעת בהתמודדות עם
אתגרי החיים .תרגול צ’י קונג מסייע
בשמירה וחיזוק הגוף ,הנפש והחשיבה,
מקדמת בריאות וחיוניות תוך העצמה
אישית .בהדרכת גור קריינדלר Dip. Ac
 & Herbalist LIC. A.Cמטפל ברפואה
סינית.

סדנת תנועה  -תרפיה בתנועה בשיטת
אלבאום ,בשילוב תנועה טיפולית בשיטת
שין סאן דו ( .(shin sen doהשיטות
הוליסטיות ומיועדות לשפר את התפקוד
של המתרגל/ת בארבעה תחומים:
גופני ,רגשי ,חשיבתי ואנרגטי .התרגול
מביא לשיפור היכולות הגופניות ותפקודי
המוח ,כמו גם לחיזוק כח הרצון והגברת
המוטיבציה לשינוי .הסדנה בהנחיית
ענת רוזנפלד מוסמכת וינגייט לתנועה
טיפולית ,מטפלת ומדריכה בתנועה
בשיטת אלבאום ,מטפלת בפסיכותרפיה
גופנית.
ריקודי בטן  -בריקודי בטן קיימות יכולות
טיפול פיזיות ורגשיות .הריקוד מחזק את
המערכות הפנימיות והשרירים ,ומסייע
בשיפור מצב הרוח ,העלאת הדימוי הגופני
והביטחון העצמי .בהדרכת יערית שרל
רקדנית ומורה למחול מזרחי ,בוגרת מכון
וינגייט וסטודנטית למחול טיפולי בסמינר
הקיבוצים.
25.6.2013
שלום ,שמי אדית .רציתי להביע את
תחושותיי בנוגע לחוג טבע בו השתתפתי,
מאחר והוא העניק לי סוג של חוויה
יוצאת דופן ,מה שלא חשבתי שיקרה.
בהקשר לביטחון העצמי ,ליכולת העצמית,
להתמודדות בחברה עצמה ,ולהישרדות.
החוג נתן לי ביטחון לסמוך על בן הזוג שלי
ובעיקר על עצמי ,העניק לי שחרור ותרפיה.
זה היה המקום האולטימטיבי לפרוק את
מה שבאמת עבר עליי .אני קוראת לכל
האנשים שעדיין לא עברו סוג של חוויה כזו
לבוא בהמוניהם כי מילים לא יוכלו לתאר
את מה שבאמת מעבירים אז תודה על
השקעה וכמובן לערן שהיה מדהים בדרך
שבה נתן לי ולעוד רבים השראה!!

 – DRUMS ALIVEאימון קצבי בתנועות
תיפוף ,משחרר ומחטב .האימון בנוי
ממספר חלקים ,ומשלב בתוכו משחקי
קצב ,ריקודי זומבה ,תיפוף בשילוב מוסיקה
והרפיה מלווה במוסיקה קלאסית .מאחר
והאימון מפעיל גם את הגוף וגם את
המוח ,נשרפות  30%יותר קלוריות מאשר
בשיעור אירובי רגיל .פעילות זו מותאמת
לגברים ונשים בכל הגילאים ,משחררת
לחצים ותורמת לתחושת כייף ולתענוג
חושים .הסדנה בהנחיית אסיה בסקין,
מדריכת ” “drums aliveמוסמכת.
לערן ונחי היקרים,
תודה על חוג הטבע שהיה עבורי חוויה
מדהימה ,מעשירה ומעצימה! היה ממש
כייף וקצר מדי!....
לערן ,תודה על כל ההשקעה ,התכנון בפרטי
פרטים והמקצועיות .בכל מפגש הטלת
על הקבוצה משימות חכמות ומדוייקות,
ובכל פעם חוויתי חוויה מוחשית בעלת
עוצמה ששיקפה לי את עצמי ,חוזקותיי
וחולשותיי .זה נתן לי הרבה תובנות על
עצמי ,שאני לוקחת איתי להמשך דרכי כדי
לחולל בחיי את השינויים הנדרשים על מנת
להבטיח לעצמי חיים איכותיים ,מאושרים
ובריאים יותר! אני יכולה להעיד שכולנו
בקבוצה הערכנו את המקצועיות והרגישות
שלך .תמשיך בפעילותך המבורכת למען
מחלימים ומחלימים נוספים .תודה על הכל.
לנחי ,תודה על הליווי ההקשבה וההכוונה:
בשיחות שניהלנו אחרי כל משימה ידעת
תמיד למקד אותנו ברגשותינו ולהוסיף
חידוד ועומק לדברים ,מה שאפשר מיצוי
מלא של החוויה ,להפנים את התובנות
טוב יותר .חיזקת אותי מאד ,ואני מאחלת
לך שתמיד יהיה לך כח ושמחה בלב כדי
להמשיך ולתמוך בכל מי שזקוק לעזרה.
את מדהימה אותי ביכולת שלך להכיל
כל כך הרבה אנשים ,לעודד ולכוון אותם
לפיתוח אישי וחיים מאושרים יותר ,ועל כך
תבורכי!

סדנה קבוצתית בטבע  -ביוני 2013
התקיימה סדנה ייחודית בטבע במסגרתה
יצאה הקבוצה למסע של העצמה ,פיתוח
וגילוי יכולות חדשות דרך הטבע ,קבלת
כלים של תקשורת בין אישית ,תקשורת
בקבוצה ,ופיתוח אישי בצורה חדשה
ומרעננת   .הסדנה בהנחיית ערן ברסלר
מורה דרך ,מדריך פעילות אתגרית מוסמך
בעמותת “אתגרים”.

בנוסף ,ממשיכים לפעול במרכז מפגשי
יוגה ופלדנקרייז על בסיס שבועי.

 20ביוני 2013
אתמול הסתיימה פעילות סדנא בטבע
ואני מבקשת לחלוק את רשמיי מהפעילות
ולהמליץ בחום רב להרשמה עבור
משתתפים פוטנציאליים עתידיים .הסדנא
נערכה בחיק הטבע ,אחת לשבוע ,בפארק
הכרמלי ,בשעות הבוקר.
ראשית ,מבקשת לציין את הדרכתם של
עו"ס נחי פינגולד והמדריך ערן ברסלר על
הכנת הפעילות באיכות גבוהה עם חשיבה
כללית בשילוב תכנון והשקעה בפרטים
ותמיכה במשתתפים .אופי הפעילות
היה משימתי חוויתי ,אישי וקבוצתי ,עם
שיחה קבוצתית עוקבת להבנה מנטלית
של התהליכים שבאו לידי ביטוי בחוויה,
להגברת המודעות ויכולת ההתמודדות.
הפעילות אינה אתגרית ,נערכת בניחותא,
ומתאימה לאנשים שאינם בעלי כושר גבוה,
כמוני לדוגמא ,בשעות הבוקר המוקדמות
בחורשות מוצלות .באחד המפגשים ,ערן
הגיש לנו מפות צילום לווייני של האזור עם
נקודות מסומנות לניווט ,אותן עלינו למצוא
על ידי רמזים בהם היו סרטים אדומים עם
שאלות למחשבה על החיים .התחלקנו
לזוגות .במבט ראשון ,התמונה ממבט העל
עוררה חשש ,כי מדובר באזור רחב מימדים
ופחדתי שלא אצליח להתמצא בו .השיחה
לאחר מכן ,בהנחייתה של נחי ,חיזקה
לי את התודעה לתובנה ממה שחוויתי
במשימה .ההתמודדות עם חששות של
דברים הנדמים מרחוק מאיימים וקשים,
ולהתמודד עימם על ידי חלוקה לתתי
משימות וכך להתקדם למטרה .מעבר
לכך ,התמיכה שבעבודת הצוות ,הנוף
הפסטורלי ופעילות משימתית בקבוצה
נעימה ,עם הדרכה מקצועית ,הפכו את
הפעילות לחוויה מעצימה ,נעימה וייחודית.
לי ,באופן אישי ,תרמה החוויה לקבלת
פרספקטיבה על דברים ,מציאת נקודות
ראייה חדשות ,ובאופן כללי להרגשה טובה
יותר ולהתפתחות רגשית חיובית.
בהוקרה ובתודה,
ענת
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האגודה למלחמה בסרטן

״חזקים ביחד״  -פעילויות מרכזי התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן ופעילויות רווחה ותמיכה בסניפים ובקהילה

חוגים
חוג סריגה “ -הצד האמנותי של
ההתמודדות”  -כניסה לעולם היצירה
והצבעים ,לשקט ורוגע .פעילות הסריגה
מסייעת גם לסובלות מנוירופתיה בידיים
(בעיה עצבית הנגרמת כתוצאה מטיפולים
במחלת הסרטן) .החוג בהנחיית שירה
בנגד ,מעצבת סריגים ומוצרי אופנה
מגוונים.

חוג צילום  -הכרות עם סודות עולם
הצילום ,לימוד עקרונות האור,
הקומפוזיציה ושימוש במצלמה ככלי
לביטוי אישי .החוג בהנחיית אריק יודקביץ’
בוגר המכללה לעיצוב וחינוך ויצ”ו.
פיסול בעיסת נייר  -סדנה בה מייצרים
ומפסלים דמויות מעיסת נייר .הסדנה

מונחית בהתנדבות על ידי אירית קורץ
ורוני בן דוד.
אומנות המחט  -סדנת יצירה והתנסות
במגוון רקמות אומנות המקרמה ,יצירת
בובות ,כריות תכשיטים ותמונות מיוחדות,
חידוש ורענון בגדים שהתיישנו .הסדנה
בהנחיית שירה בנגד.

שיתופי פעולה במרכז התמיכה בחיפה
לאורך השנה מתקיים שיתוף פעולה
עם צוות היחידה לטיפול תומך ברמב”ם
(רופאים ,פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים
ומטפלים רוחניים) במרכז התמיכה
בחיפה .במסגרת זו התקיימו השנה:
מפגש פתיחת הפעילות  2014של
היחידה לטיפול תומך  -בו התכבדו
המשתתפים ממעשה ידיהם ,התקיימה
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הרצאתו של ד”ר טל בן שחר ,E.F.T
בנושא טיפול ממוקד רגשות בדיכאון,
חרדה ,טראומה ועוד.
מפגש נוסף של צוות היחידה לטיפול
תומך מהמרכז רפואי רמב”ם וצוותים
משירותי הוספיס בית ואשפוז בקהילה
בחסות חברת התרופות “רפא”  -במפגש
ניתנה למשתתפים סקירה על פעילות

האגודה למלחמה בסרטן באזור חיפה
והצפון והתקיים דיון בנושאי הכנסת חולה
המקבל טיפול אונקולוגי פעיל למסגרת
הוספיס בית/אשפוז ,וטיפול וליווי בבית
המטופל .לסיום הופיעה עופרה לזרוביץ
בהצגת היחיד שלה “איבלע וורק”  -בה
היא הציגה את סיפור התמודדותה האישי
עם מחלת הסרטן.

סדנת איפור וטיפוח במסגרת “להיראות טוב – להרגיש טוב יותר”
סדנת איפור וטיפוח מהנה וחוויתית
התקיימה בקיץ  2013למשתתפות
מרכז התמיכה בחיפה .בסדנה קיבלו
המשתתפות הדרכה בנושאי טיפוח
ואיפור יומיומי על ידי יעל יפה .בהמשך
מתוכננות סדנאות ללימוד איפור לשעות
הערב.

9.6.13

7.3.14

לאריאלה ולנחי!
חשבתי על ברכה
שתוכל להעביר הרגשה
שתתאר את התחושה שאני חשה
רוצה להביע את רגשי תודתי והערכתי הרבה
על תשומת הלב וההקשבה
על התמיכה ,העידוד וההכוונה
על המקצועיות והאכפתיות
למדתן אותנו להתמודד ולהפנים
את מה שאנו עוברים
וגם אם נתקל בקשיים
נדע כי אין מצב שעליהם
(עם אמונה ונחישות)
אנו לא מתגברים
למדתן אותנו להאמין ביכולות שלנו
לאהוב את החיים
לחשוב על הטוב והנעים
על האנשים האהובים
ולצאת מחוזקים
הייתם לצידנו,
מכוונים אותנו וגם אם מהדרך סטינו
דאגתן אל התלם להחזירנו
גרמתן לנו להתפתח ,לשתף ולחשוב
ואני אישית מוקירה לכן תודה
על הדרך שהראיתן לי ,על מי שאני
על שהצלחתן לראות בתוך תוכי
את האני האמיתי.
תודה מקרב לב,
פנינה ז"ל

לנחי ,שלום רב!
סיימתי לאחרונה  3שנות פעילות במרכז
שלכם ,וזו הייתה חוויה מחממת לב.
הפעילויות השונות ,האווירה החמה ,המפגש
עם המדריכים ועם המשתתפים האחרים,
השיתוף ,תרמו וחזקו בתקופה הקשה של חיי.
נחי ,את היית קשובה ,המלצת וכיוונת
בהרבה רגישות לפעילויות השונות וניסית
לעזור .במסגרת פעילויות המרכז השתתפתי
בחוגים שונים ,בהם תרפיה במוזיקה ,תרפיה
בתנועה ,סדנת בישול בריא ,יוגה צחוק,
אומנויות ועוד.
במיוחד התחברתי לחוג עיסת נייר בהנחייתן
של אירית קורץ ורוני בן דוד .העבודה בחוג
גרמה לי להנאה רבה ולסיפוק ,ובזכותה
גיליתי בעצמי כישרון יצירתי חבוי .ברצוני
לציין את המדריכות המקסימות ,את אירית
שהיא אישיות מדהימה יוצאת דופן ,מלאת
נתינה ושמחת חיים ,פצצת אנרגיה המפיצה
אנרגיות חיוביות לכל עבר .היא כישרונית כל
כך ,חרוצה וזריזה ,תמיד עבדה עם כל הלב,
בלי לשים לב ששרפה ידיה או לכלכה בגדיה
היפים והאופנתיים ,וגילתה התלהבות אדירה
מכל עבודה שיצרנו .אסתטית וחיננית ,שיתפה
אותנו בחוויות חיי משפחתה המתרחבת,
אהבה אותנו באמת ותמיד חיבקה ונישקה
את כולם .תודה מיוחדת גם לרוני הנהדרת,
שעמלה ועזרה לכולם ,תמיד עם התלהבות
וחיוך על השפתיים .תודה לכל צוות המרכז
שעשה הכל כדי שנרגיש טוב יותר.
דינה נדל

זכינו פה להשתתף בסדנא
בה בישלנו עם הלב וגם בתבונה
חשבנו שמתכונים כאן נקבל
אך לא! העיקר היה בצוותא לבשל
בכל יום רביעי – נגה וטל
הגעתן אלינו עם מלוא הסל:
ביצים ,גבינה ,טונה ,אגוזים
טחינה ,שמן ,דגים ושקדים
קינואה ,קטניות ,רימון
ולימון – ברור – מוסיף המון
לא נשכח לעולם
את המשפט החכם:
"בבוקר נאכל כמלך ובערב כאביון"
וכדאי לכלול את כל אבות המזון
ולעבודה :האחד מטגן ,השני חותך
השלישי מבשל
והרביעי – את השולחן עורך
ואז אוכלים מעמל כפינו
ומצב רוח טוב – נוחת עלינו
כך בפינו נשאר טעם טוב
עם רצון עז של עוד ועוד
ומי אחראי?! במלוא המרץ
טל ונוגה – בחורות כארז
כי פרט לבריאות ואוכל טרי
דאגתן ל"נפש בריאה בגוף בריא"
המחלה נחתה ללא הזמנה
אך הצלחתן להקטין את העננה
לכן סיפרנו מרחשי הלב
מה טוב ,מה רע ומה כואב
עזרתן – ולו במעט – לקוות
שיום המחר יהיה יותר טוב
קבלנה מאיתנו את מלוא ההערכה
ושאו סל מלא של ברכה
המשכנה והצלחנה בדרכיכן
וחלקנה לאחרים מטובכן
בשם כולם רוצה להודות
ולומר לכן – רוב תודות
ואנחנו רבותי נרימה ידיים
ונאמר תודה במחיאות כפיים
קבוצת מבשלים  /בית רוזנפלד
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מרכז התמיכה “חזקים ביחד” ע”ש ישראל יעקב ולילה אלתר ,ירושלים
מרכז התמיכה “חזקים ביחד” לתושבי ירושלים והסביבה ממשיך לקדם את פעילותו הענפה לטובת החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם ,ולהוסיף פעילויות וקבוצות תמיכה חדשות ,על מנת לאפשר לכל המעוניינים בכך לקחת חלק בהן .מההדים החיוביים
הרבים ,ניכרת תרומתו הרבה והמשמעותית של המרכז לפוקדים את שעריו ,וכן ביצירת רשת תמיכה איתנה וחברות אמיצה.

קבוצות תמיכה
קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות
עם מחלת הסרטן ,בהנחיית ד”ר ענבר
כהן פסיכולוגית במרכז הרפואי הדסה
עין כרם.
קבוצת תמיכה להתמודדות עם
אובדן ושכול ,בהנחיית עו”ס עירית
סלה מהמח’ האונקולוגית במרכז
הרפואי הדסה עין כרם.
קבוצת תמיכה לבני משפחה
בהנחיית עו”ס ליבנת וידר ,אחראית
פסיכואונקולוגיה במרכז הרפואי הדסה
עין כרם.
בקרוב מתוכננת קבוצת תמיכה לגברים
המתמודדים עם מחלת הסרטן.

חוגים שונים
קרמיקה ,בהנחיית תמר פורמן.
תכשיטנות ,בהנחיית רחל שורק.
שילוב אומנויות ,בהנחיית שרית
שניאור.
“פלייבק”  -סדנה המבוססת על
משחק ואילתור ,בהנחיית רות דיוויס
ואמיר ריבלין.
מחשבים למתקדמים ,בהנחיית אמיר
ריבלין.
סריגה – סדנה חדשה ומרגשת
שנפתחה ביוזמתה של אילנה בריינס,
משתתפת מרכז התמיכה ,המנחה את
הקבוצה ,הנפגשת וסורגת להנאתה
מגוון מוצרים כגון כובעים ,צעיפים,
סוודרים ועוד.
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יוגה ,בהנחיית יעל אגם.
צ’י קונג ,בהנחיית אבי הירש.
פילאטיס ,בהנחיית יעל בירן.
פלדנקרייז ,בהנחיית חגית שפיר.
סדנת “ניה” ,בהנחיית דפנה שמן.
תנועה בהתחדשות ,בהנחיית דפנה
שמן.
תרפיה במוסיקה ,בהנחיית צביה
חורש.

סדנאות יצירתיות
שהתקיימו במרכז
לפני מספר שבועות התקיימו שתי
סדנאות יצירתיות במרכז התמיכה
בהנחיית מירי כהן :סדנת סריגה
בבדי טריקו ,בה סרגו המשתתפות
סלים מדהימים מחוטי טריקו ,וסדנת
סריגה מרצועות ניילון במהלכה גזרו
המשתתפות רצועות משקיות ניילון וסרגו
בעזרתן סלים מקסימים.
בקרוב מתוכננות סדנאות ריקודי בטן,
ביבליותרפיה וסדנת בישול בריא.

אירועים ומפגשים נוספים
סדנת בצק סוכר מיוחדת ומרגשת
של סבתות ונכדים ,התקיימה בחג
חנוכה במרכז התמיכה .הנכדים בשיתוף
הסבתות קישטו מאפינס וסופגניות בבצק
סוכר ,פיסלו יצירות מהבצק ,הדליקו נרות
חנוכה יחדיו ועוד .הפעילות המשותפת
גרמה התרגשות ,שמחה והנאה רבה לכל
המשתתפים ,הקטנים והבוגרים.

במסגרת פרויקט “להיראות טוב -
להרגיש טוב יותר” של האגודה
למלחמה בסרטן :פוקדות בהתנדבות
ובאהבה תמי חכמוף ,ספרית ומעצבת
שיער ושרה צור-אילוז קוסמטיקאית,
המעניקות טיפולי עיצוב שיער וטיפוח
בחום ובאהבה לנשות המרכז.

במסגרת סדנאות “מחלימים לחיים
בריאים”® של האגודה למלחמה בסרטן:
התקיימה בחודשי נובמבר – דצמבר 2013
סדנת “מחלימים לחיים בריאים” בארגונה
של מנהלת המרכז עו”ס דלית בן רימון.
במהלכה התקיימו ההרצאות:
“השפעת הטיפולים הכימותרפיים
על תפקודי המוח והזיכרון” ,בהנחיית
ד”ר מיכל שדה פסיכולוגית שיקומית
הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה
מתחום
באגודה למלחמה בסרטן.
“רפואה משולבת ואיכות חיים לחולי
סרטן” ,בהנחיית ויקי לפלמן מורה
בכירה לאיזון גוף ונפש.
מפגש הכרות עם עולם המזונות
והשפעתם על הגוף ותזונה בריאה,
בהנחיית עדי זוסמן דיאטנית קלינית.
“שמחה אמיתית יוצאת מהבטן” –
מפגש ריקודי בטן בדגש על פעילות
גופנית כמשפרת את ההחלמה,
בהנחיית רונית נעמד מדריכת מחול
מזרחי ,אירובי ועיצוב.
“העצמה וסיוע לחולים ולמחלימים
במפגשם עם הרופא – זכויות
והזדמנויות” ,בהנחיית ד”ר חיה אילן.
“היכולת לאהוב ולהיות נאהב” –
חשיבות הרשת החברתית והתמיכה
בליווי קטעי סרטים ,בהנחיית ד”ר תמר
שיינבוים ,תרפיסטית באומנות ומנחת
סדנאות.

מסיבת סיום לסיכום שנת הפעילות במרכז התמיכה בירושלים
בסוף יולי  2013התקיימה במרכז
התמיכה מסיבת סיום שנה בהשתתפות
כ 30-חברי מרכז התמיכה .באירוע
התקיימה תערוכה ממגוון העבודות
שהכינו משתתפי החוגים השונים -
קרמיקה ,שילוב אומנויות ותכשיטנות,
וכן מופע אומנתי קצר של משתתפי
סדנת הפלייבק .המשתתפים הביעו את
שביעות רצונם מהתרומה האדירה שיש
למרכז התמיכה עבורם ,המהווה מקור
תמיכה וכוח להמשיך ולהתמודד עם
מחלתם ,מקום בו מתייעצים ומייעצים,
מכניסים הומור בנוגע למחלה ובכלל.
עו”ד אתיה שמחה יו”ר סניף ירושלים
המסורה פתחה את האירוע בדברי
ברכה ,הודתה לצוות המקצועי המיומן

ודיברה על הפעילות הענפה במרכז.
עו”ס דלית בן רימון נשאה דברי ברכה
ונפרדה בצער משלוש נשים יקרות
חברות מרכז התמיכה שנפטרו במהלך
השנה ,בהן רותי מזרחי ז”ל ( )70שהיתה
מגיעה מיד לאחר הטיפולים שעברה,
מעולם לא וויתרה על אף פעילות,
סיפרה כמה השהות במקום מעניקה
לה שמחה וכוח ,ותחושת ניתוק משגרת
המחלה .במקביל ,דלית ציינה בהערכה
ובאיחולי בריאות איתנה נשים שסיימו
את הטיפולים והחלימו שהביעו צער
קושי לעזוב את המרכז אשר היווה עבורן
בית במשך תקופה ארוכה .לקראת סיום,
הרצתה עליזה רובינשטיין על טיפוס הר
האוורסט בליווי שקופיות.
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פעילויות מרכז התמיכה “חזקים ביחד” ע”ש רותי וורובל (שניידר) בעפולה
פעילויות גוף-נפש
יוגה  -בחוג היוגה מחזקים המשתתפים
את המערכת החיסונית ומשפרים את
יכולותיהם הפיזיות והנפשיות באמצעות
תרגילים לחיזוק והארכת שרירים ,שיפור
הגמישות ושיווי המשקל ,תרגילי נשימה
והרפיה .החוג בהנחיית אפרת בן אור.
פלדנקרייז  -באמצעות תנועות עדינות
והדרגתיות ,מחזקים ומשפרים טווח
תנועה של איברים שונים בגוף.
בפלדנקרייז ,לומדים להיות מודעים יותר
לגוף ,דבר המאפשר לשלוט טוב יותר
ולהרחיב את התנועה של חלקים בגוף
(במיוחד לאחר טיפולים ו/או ניתוחים
שהגבילו תנועה באברים השונים) .החוג
בהנחיית דרורה מן.

פילאטיס – בשיעורי הפילאטיס מאמנים
את הגוף לבצע מטלות יומיומיות
במינימום מאמץ ,ללא שחיקה ופגיעות
גופניות על ידי סדרת תרגילים המפעילים
את השרירים המייצבים את הגוף .על
ידי גיוס השרירים הנכונים לכל תנועה,
מתאפשרים טווחי תנועה גדולים יותר
במפרקים ,לאורך עמוד השדרה המונעים
לחץ על חוליות ומפרקים .החוג בהנחיית
רעות מיכאלי-בן דוד.
הידרותרפיה  -בעזרת התכונות הפיזיות
של המים (חום המים ,תחושת נעימות
מרגיעה ומשחררת ,לחץ הידרוסטטי
והפחתת משקל המטופל) ,ניתן לטפל
בבעיות שונות .מטרת הטיפול למנוע
פגיעות גופניות ,להפחית כאב ולבסס
את מערכת השרירים שתתמוך ותסייע
בעתיד .הפעילות מתבצעת בבריכה
הטיפולית המחוממת בגן נר בהנחיית
יניב בן שימול.

סדנאות וחוגים שונים
סדנת אימון אישי (קואצ’ינג)  -המעניקה
למשתתפים הכוונה והדרכה לחיים טובים
יותר ,כלים להתמודדות נכונה ויעילה
יותר עם המציאות ,כפי שרוצים שתהיה.
הסדנה בהנחיית המאמנים תמר מייזל
וד”ר חנא מועלם.
סדנת תרפיה במוזיקה  -באמצעות
מוזיקה מבטאים תחושות ,רגשות ומצבים
שונים מהעולם הפנימי .המוזיקה מאפשרת
להפחית חרדות ולקבל העצמה רגשית,
לצבור כוחות ולהתמודד עם הקשיים תוך
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עשייה והנאה ,פיתוח היצירתיות והדמיון,
נגינה ,אלתור ,קצב ,תנועה ושירה .הסדנה
בהנחיית אסנת כהן.
סדנת תרפיה באמנות  -בטכניקות שונות
באמנות ,נחשפים לחוויות חדשות ולא
מוכרות ולביטוי עצמי המשוחרר מביקורת
ושיפוטיות ומעודד התנסות ולמידה
חושית ורגשית .זהו תהליך צמיחה וגילוי,
התחזקות ופיתוח יכולות התמודדות של
גמישות מחשבתית ורגשית .הסדנה
בהנחיית סילביה מאור.

דמיון מודרך  -הסדנא נועדה לחזק את
המשאבים הפנימיים ,כגון בטחון עצמי,
אומץ ,נחישות ,קבלה עצמית ,אהבה,
התמדה ועוד .המנחה מתארת למטופלים
דימוי המרמז באופן מטפורי על תהליך
חיזוק ,ביסוס וכד’ .למשל :דימוי עץ
ששורשיו מחפשים מקורות הזנה תת
קרקעיים ,המכוון את המונחה לחפש
בתוכו את מקורות ההזנה הפנימיים
הקיימים בו .הסדנה בהנחיית עו”ס חנאן
קאסם.

סדנת קערות טיבטיות  -קערות טיבטיות
הן כלי נגינה עתיק יומין ששימש את
הטיבטים למדיטציות ,שינוי מצבי תודעה.
באמצעות הפעלה נכונה ,צליל הקערות
חודר ומתפשט בגוף ובמוח ,משחרר
כאבים וחסימות רגשיות ונועד לאפשר
להתמודד טוב יותר עם קשיים שונים.
הסדנה בהנחיית אברהם בן אור.

תכשיטנות  -בחוג נלמדות טכניקות
לשזירת חרוזים ובניית קולקציית תכשיטים
אישית ,כמתנה מקורית ומיוחדת .הקורס
מעצים את היכולת היצירתית ,משפר את
יכולת הריכוז והדיוק ,מעצים את הביטחון
העצמי ואת ההערכה העצמית .החוג
בהנחיית עמירה דוד.

קרמיקה  -בחימר שנוצר מהאדמה יש
ניחוח של התחלה ולכן קל להתחבר אליו.
בחוג יוצרים יצירות הנובעות מעולמנו
הפנימי ,מניקיון ותמימות .המשתתפים
מוצאים פתרונות יצירתיים בעבודתם ,דבר
המקדם יכולת מציאת פתרונות יצירתיים
בכל תחום בחיים .היצירה בחימר מקדמת
את פעילות מוטורית עדינה ,מעניקה
תרפיה נפשית ועוד .העיסוק בחימר
תורם לשקט ,להתנתקות מחיי היומיום
ולשלווה .הסדנה בהנחיית שושנה
סבטליט.
בצק סוכר  -בסדנה לומדים לעבוד
עם בצק סוכר ,ליצור ממנו קישוטים
לעוגות ,לעצב צורות ודמויות ,ובמקביל
מנהלים שיחה ומעלים בעיות ותחושות
אישיות .הפיסול מעניק אפשרות “לגעת”
בתחושות ,גם אם הן חבויות .העבודה
בבצק הסוכר הינה תלת מימדית ,אפשר
“לפשל” ואפשר לתקן ,וכן לשפר את
התקשורת הבינאישית (תמונה) .הסדנה
בהנחיית נטע זפרן.

מפגשים ושיחות
בנושאי כלכלה
פעם בשבועיים נפגשים חברי מרכז
התמיכה לשיחה תומכת בנושאי כלכלה
וצרכנות ,וכן מקבלים מענה לשאלות
בתחומים אלו ,כגון כיצד להימנע ממצב
משיכת יתר בבנק ,כיצד לבחור משכנתא,
כיצד לשמור בדרך הטובה ביותר על ערך
כספנו ועוד .חלקו השני של המפגש,
המתקיים בהתנדבות על ידי פטר פלוזניק
יועץ כלכלי ,מוקדש לייעוץ אישי.

הרצאות
במרכז מתקיימות הרצאות בנושאים
שונים ורלוונטיים:
בחודש ינואר  2014התקיימה הרצאה
משולבת עם סדנה קולינארית בנושא
בישול ותזונה בהנחיית יורם ברזל ,שף
שהכין סעודה לתפארת ,על טהרת
מזונות הבריאות ,כאשר במקביל
לעבודתו במטבח ,הרצתה אדווה היימן
דיאטנית קלינית על חשיבותו וערכו
התזונתי של כל אחד מהמרכיבים בהם
הוא השתמש ,כמו גם בנושא שימוש
בוויטמינים ותוספי תזונה .הסדנה היתה
מעניינת ,מרתקת ומעשירה.
בתחילת מרץ  2014התקיימה הרצאה
בנושא “אורח חיים בריא ותזונה
מותאמת” לחולים ולמחלימים על ידי
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רונית ליבוביץ ,נטורופתית מהמרפאה
האינטגרטיבית של המרכז הרפואי לין
בנושא .רונית התייחסה להתמודדות
במהלך ולאחר סיום הטיפולים ,בדגש
על התמודדות עם תופעות הלוואי של
הטיפולים .ההרצאה הייתה מרתקת
והמשתתפים היו פעילים מאד במהלך
ההרצאה.

טיולים
מספר פעמים בשנה יוצאים חברי המרכז
בליווי בני משפחותיהם לטיולים ברחבי
הארץ ,המהווים “אויר לנשימה” ,מילוי
מצברים וכוח להמשך ההתמודדות
האישית .את הטיולים מלווה בהתנדבות
בארגון ובתכנון ניסים אטיאס מדריך
טיולים .לאחרונה התקיימו שני טיולים
לחברי מרכז התמיכה לאזור ירושלים:
הטיול הראשון התמקד בעיר וכלל סיור
תיאטרלי מרתק במשכנות שאננים

בהדרכת אמיר צבי ,שסיפר אודות
ההיסטוריה של השכונה ותחילת
ההתיישבות ,תוך כדי הצגת דמויות שונות
מתקופה זו.
הטיול השני עסק בנושא “שואה ותקומה”
והחל בסיור מודרך ומרתק באתר
ההנצחה והתקומה “יד ושם” .לאחר מכן,
קיימו המשתתפים סיור בכנסת ישראל.
המשתתפים קיבלו הסברים על עבודת
הכנסת ,והקשיבו לדיון במליאה .הטיול
היה מרגש ,ערכי ומעורר מחשבה.

מסיבות וערבי שירה
סמוך לערבי חג ומועדי ישראל מתקיימים
מפגשים חגיגיים לחברי מרכז התמיכה,
המביאים מטעמים מעשה ידיהם ,רוקדים

יחדיו ושרים בציבור באווירת החג .את
המפגשים מנחה בהתנדבות ובנגינה
אוכמה שפרן מנהלת הקונסרבטוריון
האזורי בקבוץ מזרע.

בית אידי  -מעגן ,באר-שבע

מרכז הפועל בשיתוף אוניברסיטת באר-שבע והאגודה למלחמה בסרטן
האגודה ,שסייעה בהקמת המרכז וציודו ,מממנת נסיעות חולים ומחלימים לפעילויות השונות מערד ובאר שבע,
במימון אנשי צוות ומסייעת בהפעלת המרכז.

קבוצות תמיכה
קבוצת תמיכה לחולים ובני/בנות
זוגם :בקבוצה מדברים על תפקידים
שמשתנים בבית ,קשר עם רופאים,
בניית אמון ,קשר עם המשפחה
המורחבת ועם חברים כרשת תמיכה,
התמודדות עם פחדים ,חרדות ,כעס,
מתח ועוד.
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קבוצת תמיכה לחולים המתמודדים
עם מחלה כרונית ,המיועדת לחולים
ובני זוגם המתמודדים עם מחלה
ממושכת.
קבוצת תמיכה לחולים חדשים ובני
זוגם המתמודדים עם מחלת הסרטן.
קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות
עם סרטן השד במימון האגודה
למלחמה בסרטן.

סדנאות תנועה ונפש
דמיון מודרך  -סדנה שמטרתה לקבל
כלים להעצמה אישית ,שיעזרו להתמודד
עם קשיים יומיומיים שמתעוררים בעקבות
ההתמודדות עם מחלת הסרטן לחולה
ולמלווה אותו .הסדנה בהנחיית ד”ר
גאולה בציר.
יוגה  -שיטה הודית עתיקה שמטרתה
לשפר את בריאות הגוף והנפש ,המסייעת
בחיזוק והגמשת הגוף והתמודדות עם
לחצים פיסיים ונפשיים .הסדנה בהנחיית
דורון אופק.

צ’י קונג  -הדגש בסדנה הוא על הרפיה
ושחרור .תרגילי הצ’י קונג משלבים תנועה,
נשימות ,דמיון מודרך ומדיטציה .התרגילים
מעמיקים את השקט הפנימי ,מחזקים
את זרימת האנרגיה בגוף ומשפרים את
הבריאות הכללית .הסדנה בהנחיית
אביטל אהרוני.
טאי צ’י  -תנועת הטאי צ’י מבוצעת
באיטיות ובריכוז פנימי ,במטרה לסייע
בשמירה על הבריאות ולהשיג שלווה
עמוקה ורוחנית .הסדנה בהנחיית פרנסיס
זהבי.
פלדנקרייז  -ברצף של תנועות עדינות,
בדומה לדרך הלמידה הטבעית של
התינוק ,לומדים המשתתפים לגלות את
יכולת התנועה ולעשות את מה שנראה
כבלתי אפשרי  -אפשרי .הסדנה בהנחיית
ארי בורשטיין.
מדיטציה (ויפאסנה)  -תרגול מדיטציית
הוויפאסנה מאפשר שחרור של דפוסי
חשיבה והתנהגות .באמצעות התבוננות
רגועה וערנית בתהליכי הגוף ,מתפתחת

ההבנה ,הקבלה ,השלווה והחמלה בחיינו.
הסדנה בהנחיית עמי מנקיטה.
התעמלות בונה עצם  -בריחת סידן
(אוסטיאופורוזיס) מאופיינת בירידה
מואצת בצפיפות עצם עד שהעצמות
נעשות שבירות .שיטת האימון למניעת
מתרגילים
בנויה
אוסטיאופורוזיס
המפעילים עומס והתנגדות נקודתית
לסירוגין ולפרקי זמן קצרים ,כוללים
כפיפות ומתיחות ,ומסתיימים בגמישות
והרפיה .הסדנה בהנחיית אדה פייביש.
“מעבר למילים”  -סדנת כתיבה יוצרת –
סדנה המאפשרת פתיחת דרכים חדשות
לחוויית הכתיבה ופרוזה ,ובמקביל בונה
קבוצה יוצרת ותומכת .הסדנה בהנחיית
ד”ר עדנה אהרונסון ובמימון האגודה
למלחמה בסרטן.
“סוד הזיכרון”  -סדנת שיפור יכולות
המוח (על פי שיטת פוירשטיין)  -המוח
והחשיבה ,כמו הגוף ,זקוקים לתרגולת
יומיומית בכדי להשאיר אותנו ערניים ובעלי
יכולת זיכרון משופרת .הסדנה ,המורכבת

מתרגילים של נייר ועיפרון ,בהנחיית שרה
בית הלחמי ובמימון האגודה למלחמה
בסרטן.
פסיכודרמה  -סדנה במסגרתה משחזרים
חוויות ,מעבדים מאורעות ופורקים
רגשות .הפעולה הפיזית והמילולית,
מאפשרת למשתתף למצוא חלופות
יצירתיים וספונטניים .הסדנה בהנחיית
כוכי ישראלי.
קבוצת ביבליותרפיה  -סדנה הנוגעת
בתכנים רגשיים באמצעות הספרות
הכתובה .הסדנה בהנחיית עינת ארנן
מנחת קבוצות ביבליותרפיה ופסיכודרמה.
ריקודי בטן  -הפעלה ושחרור של הגוף
במקצבים מזרחיים בהנחיית אילנה רוזן.
סדנת פלייבק במימון האגודה למלחמה
בסרטן “ -הסיפור שלי” למחלימים מסרטן
בהנחיית שרית נאמן-נחמיה עו”ס ומנחת
קבוצות פלייבק.
בנוסף מתקיימים במרכז בתיאום מראש
חוגי פילאטיס והתעמלות בתנועה.

חוגים
חדש :חוג דמיון מודרך וסיפור – חוג חדש
במסגרתו חברו יחד חנה מילס המספרת
וסטפי גאייר מנחת דימיון מודרך .במהלך
הסדנא ,חווים המשתתפים הרפייה,
שלווה ורגיעה בשילוב סיפורי אגדות
היוצרת חוויה מיוחדת ,מחזקת ומחוזקת.
חדש :סדנת תקשורת בינאישית – סדנה
חדשה בה נלמדות טכניקות תקשורת
שונות בהנחיית יעל נועם.
חדש :פסיפס – חוג אומנות שיבוץ
האבנים היוצרות תמונה מושלמת
בהנחיית עדנה לזר.
מוסיקה  -האזנה למוסיקה ממקורות
שונים ,למידה על מלחינים שונים והאזנה

ליצירותיהם ,צפייה בסרטים הקשורים
במוסיקה וריקודים .הסדנה בהנחיית
מרינה שץ.
ציור  -לימוד יסודות הציור וטכניקות
שונות בו .מדובר בסדנא בה כל אחד יכול
לצייר ,גם אלה שמעולם לא נגעו במכחול.
הסדנה בהנחיית סבטלנה אנטונוב.
אנגלית מדוברת  -הזדמנות לשפר את
הדיבור והשיח בשפה האנגלית בהנחיית
מריל דווידי.
קרמיקה  -עבודה בחימר ,פיסול ,בניית
כלי בית ,תמונות ועוד .הסדנה בהנחיית
סבטלנה אנטונוב ומשה יוסף.
מחשבים  -לגלוש באינטרנט ,לשלוח

דואר אלקטרוני ,להתכתב עם המשפחה
והחברים בחו”ל בזמן אמת .כל אחד
בקצב שלו ובתיאום אישי עם המנחה,
דבורה מטיאס.
יצירה ועיסת נייר  -עבודות יצירה עם
חומרים שונים בהנחיית שונטל בנבו
ודבורה בן יהודה.
סדנת טיסה (אווירונאוטיקה)  -בסדנא
נלמדים נושאים כגון :התפתחות התעופה,
ידע טכני כללי ,מטאורולוגיה ,תא הטייס,
ניווט ,קשר ועוד .כמו-כן ,לומדים על
פיקוח התעבורה האווירית בישראל ,מבנה
שדה התעופה ,ומתקיימים סיורים .הסדנה
בהנחיית איציק פייר.
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פעילויות נוספות בבית אידי לרווחת החולים והמחלימים
במסגרת “מחלימים לחיים בריאים”®
של האגודה למלחמה בסרטן התקיימו
שתי סדנאות למחלימים בארגונה של
מירי מור יוסף עו”ס מחוז דרום:
בסוף נובמבר  2013התקיימה סדנה
בהשתתפות בת שבע רבי מטפלת
בדמיון מודרך ושיטת  N.L.Pשהנחתה
מפגש חוויתי ,עו”ס שירה בירנשטוק-
כהן מהמרכז הרפואי הדסה הרצתה
בנושא התמודדות רגשית וחזרה
לשגרת החיים ,מירב דקל-דהרי
דיאטנית קלינית הרצתה בנושא
תזונה ,לנה קורץ-אלמוג אחות ויועצת
המיניות באגודה הרצתה על מיניות
וזוגיות ולנה קושנר פיזיותרפיסטית
במרכז הרפואי סורוקה הרצתה על
חשיבות הפעילות הגופנית למחלימים
(מידע נוסף על הפרויקט בפרק
“שיקום ורווחה”).
בחודש מרץ  2014התקיימה סדנה
נוספת למחלימים במתכונת דומה,
כאשר בנוסף להרצאות הקבועות,
התקיימה סדנת “לגעת בצלילים”
בהנחיית אילה גרבר סנפיר מטפלת
במוסיקה ,ולנה קורץ-אלמוג אחות
ויועצת המיניות באגודה הנחתה סדנה
חוויתית בנושא דימוי גוף.

במסגרת פרויקט “להיראות טוב –
להרגיש טוב יותר” של האגודה למלחמה
בסרטן:
מתנדבת במרכז הקוסמטיקאית טלי
אסייג מגיעה לפי הצורך ,במטרה לסייע
בפגיעה בדימוי הגוף ושיפור המראה
החיצוני לרווחת חולי הסרטן .טלי
הקוסמטיקאית מעניקה שעה של פינוק
וטיפוח הגוף והפנים ,בשימוש עם חומרים
טבעיים ובפיקוח האגודה למלחמה
בסרטן .בנוסף ,במרכז מבצעים התאמת
פאות (בהשאלה וללא תשלום) ,טיפול
בשיער שנשר ,תספורת וטיפול בשיער
שמתחיל לצמוח ועוד  -על ידי ספרים
מתנדבי האגודה אסי בדלי ואווה אביב.
מדי חודש מתקיימות הרצאות בנושאים
שונים .בחודש ינואר  2014התקיימו שתי
הרצאות“ :צמחי מדבר ותבלין כמקור
לחומרי מרפא” על ידי ד”ר רבקה אופיר,
חוקרת צמחי מרפא ממרכז המדע ים
המלח והערבה ,ו”התפתחות תקינה
של תפקודי המוח והשפעת הטיפולים
הכימותרפיים על הזיכרון” על ידי
ד”ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית
מתחום הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה באגודה
למלחמה בסרטן.

פרויקט “המסרגה” בבית אידי מעגן
במסגרת פרויקט “המסרגה” בהובלת מח’
הסניפים של האגודה למלחמה בסרטן
חולקו במרכז התמיכה כובעי צמר ,צעיפים
ואפודות לחולים ולמחלימים מבקרי מרכז
התמיכה ,בשיתוף מתנדבי סניף באר שבע
וד”ר גלי זהר רכזת המרכז (בתמונות).
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דימיון מודרך פרטני  -קבלת כלים
להעצמה אישית המאפשרים להתמודד
עם קשיים יומיומיים שמתעוררים בעקבות
התמודדות עם מחלת הסרטן והטיפולים
הנלווים .הפעילות בהנחיית בת שבע רבי.
הילינג – טיפול פרטני  -שיטת טיפול
בעזרת אנרגיה המסייעת בחיזוק המערכת
החיסונית כנגד השפעות תופעות הלוואי
של טיפולי קרינה וטיפולים כימיים ,ועשויה
לסייע בתהליך ההתאוששות מהטיפולים.
בהנחיית נעה צלה.
פעילות לילדים בדואים על ידי מתנדבים
ממסגרות שונות מתבצעת עבור ילדים
חולים בגילאי א’-ו’ ,אחים של חולים ובנים
של חולים .אחת לשבוע בשעות הצהרים
נפגשים לפעילות ספורט ,משחקים,
אמנות ,מחשבים ופעילויות שונות.
הפעילות בהנחיית עודה אלסמענה.

קבוצות תמיכה ופעילויות לחולים ולמחלימים בסניפים ובקהילה
פעילויות תמיכה ורווחה בסניפים ובקהילה באזור הצפון:
בארגונה של אריאלה ליטביץ-שרמן עו”ס מחוז צפון
במג’דל שמס  -נפתחה קבוצת
תמיכה לחולים ולמחלימים בהנחיית
עו”ס חייזראן ספדי .הקבוצה מלווה
על ידי פאתן גאטאס מנהל פעילות
האגודה בחברה הערבית ועו”ס
אריאלה ליטביץ-שרמן.
בנהריה  -מתארחת בקביעות קבוצת
תרפיה באומנות בהנחיית מיכל דרור
בסניף ויצ”ו המסייע בפעילות הסניף
המקומי.
בקרית שמונה  -נפתח חוג יוגה
לחולים ולמחלימים בהנחיית אביטל
שבטיאל בן ארי .את הפעילות מלוות
סילבי פרטוק יו”ר הסניף ושוש
רייכנטל רכזת הסניף.
במגדל העמק  -נפתחה קבוצת
התמודדות עם תסמיני המחלה
בהדרכתה בהתנדבות של אבישג
הנדלר.
במרכז הקהילתי בית גינסבורג
בטבריה  -התקיים טקס לציון סיום
שנת הפעילות ותערוכה מרגשת
מיצירותיהם של משתתפי החוג
לעיסת נייר .בנוסף לחוג זה ,מתקיימים
במרכז חוגי פילאטיס ,ציור ותרפיה
באומנות לחולים ולמחלימים .הפעילות
מתקיימת בשיתוף פעולה מיוחד עם
מנהלת המרכז אליס דהן ,בסיוען של
דליה סלוצקי יו”ר סניף טבריה ומיכל
דהן מתנדבת הסניף הוותיקה.
בכרמיאל  -התקיימה הרצאתה של
ד”ר יוליה שניידר מהמרכז הרפואי
זיו בצפת בנושא חידושים בטיפולים
במחלת הסרטן והתמודדות עם
תופעות הלוואי .צוות המתנדבים
בראשות אבלין דסה יו”ר הסניף

מדבריה של משתתפת בקבוצת תרפיה
באומנות:
לפני כשנתיים חליתי בסרטן .עברתי
תקופה קשה של התמודדות אך הצלחתי
להתגבר ,וכיום אני מחלימה מהמחלה .כבר
בתחילת הדרך הצטרפתי לקבוצת התמיכה
של האגודה למלחמה בסרטן בתרפיה
באומנות בהנחיית מיכל דרור .במסגרת זו
עברתי חוויה של עיבוד הרגשות באמצעות
ציור,פיסול ועוד .הקבוצה קטנה ומגובשת
ואנו משתפים אחד את השני בקשיים שאנו
חווים ,תומכים ונתמכים .בכל מפגש אנו
מתנסים בדברים חדשים ,ולומדים גם תוך
כדי כך על עצמנו .האומנות והקבוצה סייעו
לי רבות בדרך להחלמה ,ואני ממשיכה
להשתתף בפעילות זו וממליצה גם לחולים
ומחלימים אחרים להצטרף.
ש.ס.
סייעו רבות להצלחת האירוע .בנוסף,
התקיימה סדנת אינטליגנציה רגשית
בהנחיית עידית ברמניס.
בנצרת  -התקיימה לראשונה בחודשים
מאי-יוני  2013סדנת “מחלימים
לחיים בריאים”® בשפה הערבית
בסניף האגודה למלחמה בסרטן בעיר.
בסיומה התקיימה סדנת התנסות
בבישול בריא למשתתפות באדיבות
חב’ ‘דרך חיים’ של שרותי בריאות
כללית (עוד על הפרויקט בפרק “שיקום
ורווחה”) .באוקטובר  2013התקיימה
סדנת איפור במסגרת פרויקט “להראות
טוב  -להרגיש טוב יותר” ,ובינואר 2014
נפתחה סדנת יוגה בהדרכת ימונה
קומאר .הפעילות בסיועו וארגונו של
פאתן גאטאס מנהל פעילות האגודה

בחברה הערבית .בנוסף ,הסתיימה
קבוצת תמיכה למחלימות מסרטן
בהנחיית עו”ס חנאן קאסם מנהלת
הקו החם בשפה הערבית.
במועצה האזורית מנשה  -נפתחה
בינואר  2014קבוצת תרפיה באומנות
בהנחיית ליאור אילון ,תושבת המועצה
ומנחת סדנאות תרפיה באומנות.
בחיפה  -התקיימה באוגוסט 2013
פעילות מהנה ואתגרית לחולים
ולבני משפחותיהם בחורשת הבנים
בשכונת רוממה ,בארגונן של ג’ודי חנן
מזכירת סניף חיפה ואריאלה ליטביץ-
שרמן עו”ס מחוז צפון .בחנוכה חולקו
סופגניות במחלקות האונקולוגיות
בחיפה ,בשיתוף מתנדבי סניף חיפה,
נעמי כפרי רכזת הסניף ,וסטודנטיות
מהמכללה האקדמית ויצ”ו בחיפה,
ששימחו את החולים המאושפזים,
בני משפחותיהם והצוותים .בדצמבר
 2013התקיים ערב לחולים ,מחלימים
ובני משפחותיהם במכללת “תלתן”
בחיפה ,פרי יוזמתו של הצלם ליאור
ליבוביץ “בוגר צעיר” שהחלים מסרטן,
בשיתוף המכללה בה למד .באירוע
התקיימו הרצאות לחולים ולמחלימים
וכן התקיימה פעילות מהנה לילדים.
בקרית ביאליק  -נפתחו סדנאות
ביבליוגרפיה ותרפיה באומנות
בהנחיית צפנת בן דוד.
בקרית מוצקין  -התקיימו אירוע
מרגש למשפחות ב”ספורט לי”,
כמו גם יום טיפוח והנאה לחולות
טכנולוגי
בתיכון
ולמחלימות
לאומנויות “עתיד” .בנוסף לפעילות
הרווחה והתמיכה הענפה הקיימת
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״חזקים ביחד״  -פעילויות מרכזי התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן ופעילויות רווחה ותמיכה בסניפים ובקהילה
בסניף ,בראשותו של מוטי דגן יו”ר
הסניף ,נפתחו לאחר חג הפסח קבוצת
“אינטליגנציה רגשית” בהנחיית אירית
שרון וקבוצת קינסיולוגיה בהנחיית
חגית קידר.
בסניף זיכרון יעקב  -החל קידום
פעילות רווחה ותמיכה ענפה לתושבי
זיכרון יעקב והסביבה ,במסגרתה
מתקיימות קבוצת יוגה צחוק וקבוצת

תמיכה הוליסטית ,ובקרוב גם חוג
אומנות .הפעילות בהנחיית עו”ס
אריאלה ליטביץ-שרמן ,בסיוען של
שרה סמסונוב יו”ר הסניף המסורה
ועליזה שולצר מנהלת סניפי הצפון.
בחדרה  -התקיימה באמצע יולי 2013
הרצאתה של לנה קורץ-אלמוג ,אחות
ויועצת המיניות באגודה לחולים
ולמחלימים בנושא אינטימיות ומיניות.

המשתתפים לקחו חלק פעיל ,שאלו
שאלות ונעזרו בתשובותיה .המפגש
אורגן בסיועה של רבקה קרן יו”ר
הסניף (מידע נוסף על פעילות שירות
ייעוץ מיני ארצי בפרק “שיקום ורווחה”).
בנוסף ,נפתחו חוג פלדנקרייז בהדרכת
ורד אמיצי וקבוצת תרפיה באומנות
נוספת המתקיימים בקביעות במתנ”ס
בית אליעזר.

פעילויות תמיכה ורווחה בסניפים ובקהילה באזור המרכז:
בארגונה של אירית קורן עו”ס מחוז מרכז
בהוד השרון התקיימה קבוצת
תמיכה לחולים ובני משפחותיהם
בהנחיית אירית קורן עו”ס מחוז מרכז.
בכפר סבא נפגשת אחת לשבוע
קבוצת תמיכה לחולים ולבני
משפחותיהם בהנחיית ורד עצמון
פסיכולוגית מהמרכז הרפואי תל אביב
ע”ש סוראסקי.
בכפר יונה מתקיימות קבוצת תמיכה
משפחותיהם
ולבני
לחולים
בהנחיית עו”ס ריטה דרבקין מקופת
חולים “מאוחדת” וקבוצת תמיכה
להתמודדות עם אבל ושכול לבני
משפחה שאיבדו את יקיריהם
בהנחיית אירית קורן עו”ס מחוז מרכז

ועו”ס ריטה דרבקין.
בפתח תקווה נפתחה קבוצת תמיכה
לחולים ולבני משפחותיהם אחת
לשבועיים בהנחיית אירית קורן עו”ס
מחוז מרכז.
בראש העין נפתחה קבוצת תמיכה
לחולים ולבני משפחותיהם הנפגשת
אחת לשבועיים בהנחיית עו”ס מיכל
יזרעאלי מהמרכז הרפואי רבין -
קמפוס בילינסון.
בראשון לציון נפגשת אחת לשבועיים
קבוצת תמיכה לחולים ובני
משפחותיהם בהנחיית אירית קורן
עו”ס מחוז מרכז.
במודיעין נפגשת אחת לשבוע קבוצת

תמיכה לחולים ובני משפחה בהנחיית
עו”ס פדות ביר.
מפגשי חולי מעון קלור בנושא מיצוי
זכויות ושירותים נמשכים אחת
לחודשיים בהנחיית אירית קורן עו”ס
מחוז מרכז.
באשדוד נפתחה קבוצת תמיכה
לחולות סרטן דוברות רוסית בהנחיית
עו”ס ילנה בראושר ממרפאת אפ”ק
אשדוד ורימה פלדמן עו”ס שירותי
בריאות כללית בעיר .בנוסף ,נפתחה
בסניף קבוצת תמיכה לחולים ולבני
משפחותיהם בהנחיית עו”ס נוגה
גורביץ הנפגשת אחת לשבועיים.

פעילויות תמיכה ורווחה

בסניפים ובקהילה באזור הדרום:
בארגונה של מירי מור יוסף עו”ס מחוז דרום
סדנת “מחלימים לחיים בריאים”®
התקיימה בסניף דימונה ואופקים,
במרכז הרפואי ברזילי באשקלון
לדוברי רוסית ,ובבית איזי מעגן
בבאר שבע (מידע נוסף בפרק “שיקום
ורווחה”).
בקרוב תיפתח באשקלון קבוצת
תמיכה חדשה לנשים המתמודדות

עם מחלת הסרטן ,בסיוע הסניף
המקומי.
באופקים ובדימונה מתקיימות
פעילויות על בסיס שבועי לחולים,
מחלימים ובני משפחותיהם ,בהנחיית
עו”ס מירי מור יוסף (מידע נוסף בפרק
“סניפים”).
מדי חודש מתקיים מפגש עם חולי

סרטן בנושא מיצוי זכויותיהם בבית
אידי מעגן בבאר שבע.
במהלך פברואר-מרץ  2014נפתחה
קבוצת תמיכה חדשה לנשים
המתמודדות עם מחלת הסרטן,
הנפגשת אחת לשבוע בארגונה
של מירי מור יוסף עו”ס מחוז דרום
באגודה ,ובהנחיית עו”ס חני קאופר
מומחית לבריאות ומנחת קבוצות.

מידע נוסף על פעילות הרווחה והתמיכה הענפה של האגודה למלחמה בקהילה בפרק “סניפים”
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המעון ע״ש צ׳ארלס קלור

פעילויות לרגל חגי ישראל
חגי תשרי  -כמדי שנה ,נרתמה
מש’ ציטרון והעניקה תפוח בדבש
אישי לכל מטופל ,בצרוף מגנט נושא
ברכת “שנה טובה” מתנת שרי ושלומי
בוצר ,בת וחתנו של צביקה ציטרון
טבח המעון .בחג הסוכות הוקמה
בחצר המעון סוכה על ידי מח’ המשק
של האגודה לרווחתם של המטופלים
שומרי המסורת אשר ישבו וסעדו בה
במהלך ימות חג הסוכות.

פעילות בחג החנוכה  -משפחתו
של ב’ יעקב מחדרה ,אשר שהה במעון
בשנת  ,2010שמו להם למנהג לפנק
מאז את שוהי המעון וצוותו בסופגניות
חמות ומתוקות לחג החנוכה מדי שנה
ועל כך תודתנו מעומק הלב .במהלך
החג ארגנה יפעת אתירם הופעה
מוסיקלית מיוחדת בהתנדבות יחד עם
חבריה למטופלי המעון וחברי מרכז
התמיכה “חזקים ביחד”.

סדנאות
סדנת שוקולד  -בחודש יוני 2013
התקיים יום גיבוש מהנה לצוות
המעון ,החולים והמתנדבים במסגרתו
התקיימה סדנת שוקולד.

סדנאות איפור וטיפוח  -התקיימו
במסגרת פרויקט “להיראות טוב
 להרגיש טוב יותר” של האגודהלמלחמה בסרטן בספטמבר 2013
ובאמצע מרץ ( 2014מידע נוסף בפרק
“שיקום ורווחה”).
סדנאות מוסיקה  -בחודש אוקטובר
שהה במעון מר פנחס אופק מורה
למוסיקה בהשכלתו ,אשר העשיר את
ידיעותיהם המוסיקליות של דיירי המעון
וחברי מרכז התמיכה “חזקים ביחד”.
מפגשים קבוצתיים בנושא זכויות
ושירותים למטופלי המעון ,מתקיימים
אחת לחודשיים בהנחיית אירית קורן
עו”ס מחוז מרכז.

בס”ד ,חשוון תשע”ד
לכל צוות צ’ארלס קלור!
אינני מדמה אתכם ל”מלאכים בלבן” כי
מבחינתי אתם הרבה יותר!
מלאכים נבראו כמלאכים הם חיים בגן
עדן שכולו טוב ,אין להם יצר רע הם כולם
עשויים מטוב! (ולכן ההקבלה הזו שנוצרה)
ואילו אנו אנושיים וכאנשים יש לנו את
הטוב ואת הפחות טוב .בכם אני רואה
אנשים בעלי תכונות מלאכיות ,מי יותר ומי
עוד יותר! וזו “תכונת החסד” שלכם!
מעטים הם האנשים שיש בהם כל כך הרבה
חסד ואכפתיות מהזולת .זה לא רק לבוא
ולעשות את העבודה .זה לחיות אותה
בטוב לב אין סופי ורחב .חסד במלוא מובן
המילה.
בכתבינו (תורתנו) כתוב “טוב המלבין
שיניים לחברו (מחייך) ממשקהו חלב”
ואתם ממש חיים את זה .היחס שלכם,
החיוך שלכם ,ההבחנה הדקה במצבו של
כל שוהה ושוהה .הטיפול האוהד ,המסור
והמיידי בכל אחד מהשוהים במעון הופך
אתכם לצדיקים.
“צדיק” זה לא שטריימל ,מעיל וזקן .הרב
שלנו נוהג לומר :המעיל – לא מועיל,
המגבעת – לא קובעת והזקן גדל לבד.
וכתוב“ :עם ישראל צדיקים בני צדיקים”!!
ואפילו הפחותים שבהם מלאים מצוות
כרימון ומפה ההערכה הגדולה שלי אליכם.
אנשים שמוציאים את הטוב האבסולוטי
מעצמם ומשליטים וממשילים את הטוב
בכל.
חזקו ואמצו!
יישלם השם לכם עשרת מונים וזכות
מצוותיכם הרבות יהיו סנגור לכם בעת
צורככם לעוד הרבה שנים של מצוות מתוך
בריאות ונחת.
בהערכה רבה ואהבה גדולה,
א’
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המעון ע״ש צ׳ארלס קלור

14.7.2013

נובמבר 2013

לכבוד
מירי זיו
מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן

לכבוד
מירי זיו
מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן

שלום,
שהיתי במעון צ’ארלס קלור חדשיים וחצי.
קיבלתי טיפול מסור מכל הצוות ,תוך
הקשבה לקשיים הפיזיים והנפשיים שלי.
לא הייתי צריכה לפנות לאחיות ,הן פנו
אליי ,בדקו וטיפלו בי באהבה ובמסירות.
עובדות הניקיון ,עובדות חדר האוכל
והמנהלת  -כל דבר בכל זמן ,כשפניתי
אליהן הן נענו ,ובסבלנות.
נהניתי מהחוגים ופעילות הפנאי שהתקיימו
אחר הצהריים ,ובבקרים אפשרו לי לעזור
במזכירות המעון.
אני רוצה להודות לך ולכל העובדים
שאפשרו לי לעבור את הזמן הקשה של
הטיפולים בנינוחות ובהרגשה של בית!

שלום רב!
בחודשים אוקטובר-נובמבר  2013שהיתי
במעון ע”ש צ’ארלס קלור בגבעתיים.
אני מבקש להודות על שהותי שם לאגודה
ולכל צוות המעון.
המעון היה לי בית במשך חודש וחצי,
בו אכלתי ,ביליתי ,ישנתי ומשם נסעתי
לטיפולים.
בית חם ,נעים ,תומך ונפלא בזכות הצוות
המצויין :המנהלת רומא ,המזכירות,
האחיות ,המנקות ,השף וצוות המטבח,
הרגשתי ששומרים עליי ,שדואגים לי
וחרדים לשלומי .המעון נקי ומטופח ,האוכל
טעים ומשובח ,האווירה שקטה ונעימה.
כל הכבוד לכל העושים במלאכה!! ברכותיי
ושבחיי לצוות הנפלא,
בברכה
פנחס אופק

תודה
ברכה ז .מטבעון

18.2.2014
לכבוד
האגודה למלחמה בסרטן
הנדון :מכתב תודה
ברצוני להביע את הערכתי ותודתי מעומק
ליבי לכל עובדי המלונית בצ’ארלס קלור.
החל מאחיות ,אם הבית ,צוות המטבח,
ובקיצור לכל העובדים .צוות מסור איכפתי
וחם!!!
גיליתי פה יחס חם ,מעל ומעבר .אכפתיות,
התייחסות אישית ,דאגה אמיתית וחום
אנושי.
יש לי רק מילים טובות לומר על כל
הצוות פה ,שבזכותם התקופה הקשה של
הטיפולים היא יותר נסבלת ,וזה לא מובן
מאליו.
תודה לאגודה שיש מקום כזה ותודה ענקית
לצוות שהוא כזה מיוחד.
בהערכה גדולה,
מלי ברק

שיר ההוסטל
במרכז העיר גבעתיים
ישנו מקום נחמד ואהוב
וכל חולה יוצא ממנו במתק שפתיים
למרות שהוא תשוש וכאוב
המקום נחקק בליבו כאהוב.
המקום נקרא הוסטל צ׳ארלס קלור
וכל חולה מוצא בו חדוה ודרור
בגלל הצוות המדהים זה ברור
בטיפול בחולים מסור
הצוות של ההנהלה והאחיות
שעובד יומם וליל
איתם חיש מהר חולפות השעות
אותם נוקיר ונהלל
בעזרת האל
נברך אותם יום וליל
בתודה
א.יצחק
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טיפול פליאטיבי ביתי (טב״ת)

שירות טיפול פליאטיבי ביתי (הוספיס-בית) הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת  1989כשירות
הפליאטיבי הביתי הראשון בישראל .מטרתו להעניק מענה מיטבי ולאפשר איכות חיים טובה ככל הניתן לחולים
שמחלתם נמצאת בשלב מתקדם ומעוניינים להישאר בבתיהם ,יחד עם משפחתם בסביבתם התומכת .האגודה
למלחמה בסרטן ממשיכה לסייע במימון פעילותם של שירותי הוספיס-הבית ברחבי הארץ.
השירות פועל ממשרדי טיפול
פליאטיבי ביתי-הוספיס בית הממוקמים
בהוספיס האשפוזי ב”בית פרידמן”
תל השומר ,שהוקם בסיוע האגודה
למלחמה בסרטן .טיפול פליאטיבי
ביתי נותן מענה למטופלים המתגוררים
במרכז ,במרחק של עד  30ק”מ מבית
החולים תל השומר ומתאים גם לחולים
המקבלים טיפול אונקולוגי פעיל,
הסובלים מתסמינים קשים וזקוקים
להקלה על סבלם.
הפנייה לקבלת השירות מבוצעת על
ידי רופאים ,אחיות ועובדים סוציאליים
בבתי החולים או בקהילה ,המכירים
את החולה ומשפחתו .הפנייה לקבלת
השירות מועברת בתיאום עם קופת
החולים.
את השירות מפעיל צוות בין-תחומי,
המיומן בהתמודדות עם בעיות מורכבות
הנובעות מהמחלה עצמה ומהטיפולים
בה.
פרופ’ דורון גרפינקל שהצטרף לצוות
בחודש מאי  2013כסגנו של ד”ר
ולר ,הינו פרופ’ משנה קליני ,מומחה
למחלות פנימיות וגריאטריה ,מוביל
בנושא שיפור טיפול תרופתי במבוגרים
וקשישים והיה שנים רבות מנהל
מחלקה גריאטרית-פליאטיבית במרכז
גריאטרי שהם בפרדס חנה .בנוסף,
פרופ’ גרפינקל חבר בוועד “תמיכה” –
האגודה הישראלית לטיפול פליאטיבי
וכיהן כיו”ר של מספר כנסים ארציים
מטעם העמותה.
בתחילת יולי  2013נערכה ישיבת
תיאום בהנהלת מחוז מרכז של “שירותי
בריאות מכבי” ברמת גן עם צוות

הוספיס הבית של האגודה למלחמה
בסרטן .בישיבה נכחו מטעם “מכבי
שירותי בריאות” האח המחוזי ריאד אבו
רקיה ,התזונאית המחוזית שלי משל
ותזונאית היחידה לטיפולי בית ראומה
קורץ .מצוות ההוספיס-בית נכחו מנהלו
הרפואי ד”ר אלכסנדר ולר ,סגנו פרופ’
דורון גרפינקל והאחות האחראית שרי
כהן .בישיבה סוכם על מתן שרות ייעוץ
תזונתי לחולים השייכים ל”מכבי שירותי
בריאות” המטופלים במסגרת הוספיס
הבית של האגודה למלחמה בסרטן על
ידי התזונאית ראומה קורץ שהצטרפה
החל מחודש יולי לצוות ההוספיס-בית.
הצטרפותה של ראומה יוכל לאפשר
לצוות ולחולים להתמודד טוב יותר
עם סוגיות קשות של שיפור התיאבון,
השכיחות בקרב חולים הנוטים למות.

ראומה קורץ ושרי כהן

במהלך השנה הצטרפו לצוות
סוציאלית
לעבודה
סטודנטיות
מאוניברסיטת בר אילן להתנסות
מעשית ,בהדרכתה של עו”ס פדות
ביר.
צוות טיפול פליאטיבי ביתי ממשיך
בפעילותו להדרכת אנשי מקצוע
בטיפול הפליאטיבי בכל שלבי

ההתמקצעות ,וממשיך להדריך
ולהרצות באופן פעיל בקורסים לאחיות
קהילה העוסקות בטיפול פליאטיבי,
ובקורס לאחיות מומחיות בפליאציה.
חלק מהצוות מעורב בצוות ההיגוי של
המחקר בנושא “מיניות בקרב חולים
הנוטים למות”.
מנהלו הרפואי של הוספיס הבית,
ד”ר אלכסנדר ולר ,מעניק הרצאות
במסגרות אקדמיות שונות ,בהן
מוכשרים צוותים רפואיים בנושא טיפול
תומך ,וכן מרצה אורח בכיר בקורס
של הרפואה הפליאטיבית במסגרת
לימודי המשך בפקולטה לרפואה
ע”ש “סאקלר” בתל אביב ובמסגרות
אחרות.
הצוות הבינתחומי של הוספיס הבית
הציג בהצלחה מרובה את הסדנא
“ישיבת משפחה פליאטיבית בקהילה”
בכנס השנתי של החברה לרפואה
פליאטיבית בישראל ובפורום אחיות
מתאמות הטיפול הפליאטיבי של
האגודה למלחמה בסרטן.
בימים אלו נמצא לקראת סיום תהליך
מחשוב כל הפעילות הקלינית
והארגונית של צוות טיפול פליאטיבי
ביתי (מפעל הראשון מסוגו בישראל)
בראשותו של סביון שמעון מנהל
המחשוב באגודה.
הוספיס בית של האגודה למלחמה
בסרטן ממשיך להוות את הגורם
המוביל בארץ בנושא הטיפול
הפליאטיבי בבית .מצוינות המתבטאת
גם ברמת הטיפול המקצועי בחולי
הסרטן ובני משפחותיהם בבית וגם
בהדרכה ,העשרה ולימוד הגורמים
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טיפול פליאטיבי ביתי (טב״ת)
המקצועיים מכל תחומי מקצועות
הבריאות המעוניינים בהעשרת הידע
בתחום הפליאטיבי.
הצוות כולל את המספר הרב ביותר
של עובדי המקצוע המוכרים רשמית
כמומחים בתחום הפליאטיבי:
ד”ר אלכסנדר ולר מנהל רפואי,
פרופ’ דורון גרפינקל סגן מנהל רפואי,
ד”ר ולדימיר צ’סנין ,איריס ספיבק
ומרגלית דן עזרא.

במסגרת האירוע לציון  30שנות
פעילות של ההוספיס האונקולוגי
ב”בית פרידמן” ,שהוקם בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן למען חולים
בשלבי מחלה מתקדמים ,התכנס
הצוות הבינתחומי של הוספיס-הבית
לתמונה קבוצתית ,יחד עם מירי זיו,
מנכ”ל האגודה.

 19בנובמבר 2013
לצוות ההוספיס בית
ברצוני להודות לכם על הסבלנות אין קץ והטיפול המקצועי והמסור באימי (ו.ג ).זכרונה לברכה.
מי דמיין שבתקופה כה קשה ונואשת נגלה שיש לנו כאלו מלאכים ששומרים עלינו.
הכרותינו עם שירותי ההוספיס החלה כשנה לפני שנזקקנו אליהם בפועל .עם קבלת הידיעה
על מחלתה של אימי ,הוריי נכנסו לסבב התייעצויות עם מומחים .כולם דנו באפשרויות הטיפול
ומפגישה לפגישה אימי שקעה בדיכאון .הפחד מהסבל העתידי שיתק אותה.
הרגשנו שאנחנו מאבדים אותה עוד לפני שהתחילה להרגיש את הסימפטומים הראשונים של
המחלה .בזמן קריטי זה ,נפגשה אימי לראשונה עם ד”ר וולר ,שהחזיר לה את התקווה ואת הרצון
לחיות .הוא הבטיח לה שלא ייתן לה לסבול והעניק לה את הביטחון להמשיך ולהתמודד .הוא
החזיר לנו את אימא שלנו ,ואנו אסירי תודה לו על כך.
עם התקדמותה של המחלה נזקקנו לשירותכם ,ומהרגע הראשון היה ברור שאתם פועלים מתוך
שליחות גדולה .הצלחתם לשדר אופטימיות ותקווה בכל פעם שנכנסתם אלינו הביתה; תמיד עם
אנרגיות חיוביות ,חיוך והרבה הרבה סבלנות ומקצועיות.
תודה לצוות האחיות המקסימות ,מיכל ושרי במיוחד ,שנתנו לנו תמיכה טלפונית  24שעות
ביממה  7ימים בשבוע.
תודה לפדות ,העו”ס ,שליוותה אותנו ונתנה לכל אחד מאיתנו את המקום שלו להביע את עצמו.
בתקופה בה הגוף בוגד בנפש תחושת העצמי של האדם נעשית שברירית .ברגישות רבה ידעתם
לטפל גם בגוף וגם בנפש .להקל על הסימפטומים של המחלה ולחזק את הנפש ולתת לאימי את
הכבוד המגיע לה.
תודה מיוחדת לפרופ’ גרפינקל אשר עמד לצידה ובסבלנות ובנחישות נתן לה את המקום להביע
את עצמה ואת הכבוד שהגיע לה.
נוכח נסיבות משפחתיות מורכבות עזרתם לא רק לאימי אלא לכל המשפחה.
מההתנסות שלנו ,אתם עושים עבודת קודש .מביאים מזור ורגיעה לאנשים במצבים חסרי
תקווה .בתוך כל הסופניות והמרה השחורה אתם לימדתם אותנו שהסופניות שבמחלה אינה דרך
ללא מוצא ,אלא עוד דרך בחיים שצריך לעבור.
בברכה
ע.א.ג
ובני משפחתה
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לכבוד האגודה למלחמה בסרטן
יחידה לטיפול בית תומך
בית פרידמן תל השומר
שלום רב.
הנדון  :תודה
חלפו ארבעה חודשים מפטירתה של אשתי
ר’ ז”ל .אני בטוח כי לא אוכל לבטח במילים
את תודתי העמוקה לצוות המופלא אשר
סייע לי בשבועות האחרונים לחייה של
רעייתי.
הסיטואציה הקשה של טיפול באדם
אהוב הנוטה למות מעלה חדשות לבקרים
שאלות ומצבים אשר לאדם שאינו בקיא
בכך אין כל יכולת להתמודד איתם.
הידיעה כי בכל שעה – ביום ,בלילה ובסופי
שבוע ,יש עם מי להתייעץ ,מהווה הקלה
רבה במצב מורכב זה .למקצועיות להבנה
ולידע שלכם – אין תחליף.
בכל עת קיבלתי מענה מקצועי ,אנושי
וסבלני ,ועל כך אני מודה לכן מקרב לב.
הידיעה כי הקלתי על אשתי הודות לעצות
הפרקטיות שקיבלתי מכם – בתחילה,
דרך אתר היחידה ולאחר שעברנו להיות
מטופלים ביחידה באופן בלתי אמצעי,
מהווה עבורי מקור נחמה בימים קשים אלה.
תודה לכם על שסייעתם לי ביעילות לסייע
לרעייתי בשבועות האחרונים לחייה.
בהערכה רבה,
א.ע.
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1-800-36-07-07

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

