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מתנדבים ומתנדבות יקרים,
עם סיכומה של שנת הפעילות  ,2014אנו יכולים לציין בסיפוק ,שעל אף השנה המאתגרת
שהיתה לנו ,תנופת העשייה והפעילות המבורכת שלכם ,מתנדבים ומתנדבות יקרים ,מורגשת
מבין דפי חדשון זה.
מזה שנים ידוע ,כי המאבק במחלות הסרטן אינו מתמקד רק בשיפור דרכי האבחון והטיפול
בחולים ,אלא גם בקידום מודעות הציבור לחשיבות מניעתה של המחלה ועידוד אימוץ אורח
חיים בריא ,החל מגיל צעיר.
אכן ,אנו רואים ברכה בעמלנו :הודות למאמצי ההסברה לקידום סגנון חיים בריא ,שיעורי העישון
בישראל פחתו ,מ 45%-בשנות השמונים ,ל 18.7%-בשנת  ,2013ישראל ירדה למקום ה18-
בעולם בשיעורי התחלואה בסרטן העור מסוג מלנומה ,לאחר שבשנת  2000מוקמה במקום
השלישי ,ישראל נמצאת בין ששת המדינות המובילות בשיעורי ההישרדות ממחלת הסרטן
(מתוך  85מדינות) ,נתון מעודד המושפע משיעורי הגילוי המוקדם ושיפור דרכי הטיפול בחולים.
אתם ,שליחי האגודה למלחמה בסרטן הנאמנים ,העושים ימים כלילות למען החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם ,מנחילים את המסרים החשובים למען בריאות האוכלוסייה ,ומקדמים את
תכניות השיקום והרווחה של האגודה למלחמה בסרטן – ראויים לכל ההערכה וההוקרה.
במהלך השנה האחרונה התקיימה פעילות ענפה ונמרצת בכל רחבי הארץ ,בהובלתם של
סניפי האגודה ,הנענים לכל משימה ואתגר ,ועושים זאת תמיד באהבה ובמסירות של ממש:
• פרויקט "עוטפים בחום את חולי הסרטן"  -פרויקט מרגש ,אשר החל לפני כשנה ,וצבר תאוצה
ואהדה אדירה בכל סניפי האגודה למלחמה בסרטן ,חיבר עשרות נשים סורגות בהובלתם של
המתנדבים ,לסרוג כובעים וצעיפים ,ולחלקם לחולים המאושפזים במכונים האונקולוגיים.
• פרויקט "מחלימים לחיים בריאים"®  -במסגרתו התקיימו עשרות סדנאות ברחבי הארץ ,המלוות
את המחלימים מסרטן בדרכם חזרה לשגרת החיים הבריאה ,לאחר סיום הטיפולים.
• במסגרת פרויקט "להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר" נפתחו מרכזי טיפוח והשאלת פיאות
נוספים למען החולים ,ובמשך כל השנה התקיימו סדנאות טיפוח ויופי בסניפים ,כמו גם
במרכזים הרפואיים ובמרכזי התמיכה.
• במסגרת פעילות ההסברה המאומצת להנחלת אורח חיים בריא והימנעות מדפוסי התנהגות
המגבירים את הסיכון לחלות בסרטן – קיימתם עשרות מפגשי הסברה ,איישתם דוכני הסברה,
והובלתם פעילות מרשימה בתקופת הקיץ במסגרת קייטנות "החופש הגדול" והמתנ"סים.
ברצוני לשבח את הסניפים הקיימים על אירועי ההתרמה המוצלחים ,והעשייה המרשימה
והמבורכת ,אותה הובילו במשך כל השנה .אני מאחלת הצלחה רבה לסניפים החדשים שנפתחו
במהלך השנה ,כמו גם לקבוצות המתנדבים החדשים שגויסו ,עברו הכשרה ,והצטרפו במרץ
וברוח חדשה לפעילות מסורה ,יחד עם חבריהם הוותיקים.
כולכם מהווים רשת תמיכה חיונית מאין כמותה ,כתובת נאמנה ואמינה לכל פונה לעזרה ,או
מידע ומקדישים ללא לאות מזמנכם ומכוחכם למען החולים ,המחלימים ,בני משפחותיהם
והציבור הרחב – שאו ברכה והערכה מעומק הלב.
בתודה ,בהערכה ,ובברכת המשך פעילות ברוכה ומוצלחת ,והעיקר בריאות טובה.

מירי זיו
מנכ"ל ,האגודה למלחמה בסרטן

3

"אתם ,שליחי האגודה למלחמה
בסרטן הנאמנים ,העושים ימים
כלילות למען החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם ,מנחילים
את המסרים החשובים למען
בריאות האוכלוסייה ,ומקדמים
את תכניות השיקום והרווחה
של האגודה למלחמה בסרטן –
ראויים לכל ההערכה וההוקרה".

חידושים במחקר
האגודה למלחמה בסרטן

שתיית אלכוהול עלולה להגביר את הסיכון למלנומה של העור
בסקירת מחקרים ,מציגים חוקרים מאיטליה
ושבדיה ,נתונים המחזקים את הקשר בין צריכת
אלכוהול יומיומית לבין הסיכון להתפתחות
מלנומה של העור .קיימים דיווחים על כך שצריכת
אלכוהול מגבירה את החומרה של כוויות שמש
המהוות גורם סיכון עיקרי למלנומה של העור,
אך מחקרים אפידמיולוגיים שונים ,שבדקו את
הקשר בין אלכוהול למלנומה של העור ,העלו
ממצאים שאינם חד-משמעיים.
במחקר הנוכחי החוקרים ערכו סקירה שיטתית
(מטה-אנאליזה) של  16מחקרים במטרה להעריך
טוב יותר את הקשר בין צריכת אלכוהול והסיכון
למלנומה .נבחרו מחקרים רלוונטיים הכוללים
סך של  6,251מקרי מלנומה 6 .מתוך המחקרים
שנבחרו נערכו באירופה 3 ,באוסטרליה 6 ,בצפון
אמריקה ו 1-בדרום אמריקה .לצורך שקלול
הנתונים ולהשוואה בין המחקרים השונים
נערכו התאמות ביחידות של צריכת האלכוהול
המדווחת :צריכת אלכוהול יומית ברמה קלה
הוגדרה כמשקה אחד ,או פחות מ 12.5-גרם
אלכוהול ,וצריכה ברמה בינונית-גבוהה ,כיותר
ממשקה אחד או יותר מ 12.5-גרם אלכוהול.
על פי תוצאות המחקר ,הסיכון היחסי הכולל
למלנומה של העור נמצא גבוה ב 20%-בקרב

אנשים שצרכו אלכוהול על בסיס יומי ,לעומת
אלו שלא צרכו אלכוהול כלל ,או צרכו אלכוהול
מדי פעם .עבור צריכת אלכוהול קלה הסיכון
היחסי גבוה ב ,10% -ואילו בקרב צרכני אלכוהול
ברמה בינונית-גבוהה הסיכון היחסי גבוה
ב ,18%-לעומת אלו שלא צורכים אלכוהול
כלל ,או צורכים מדי פעם .החוקרים מציינים,
כי ב 10-מחקרים נוטרל גורם החשיפה לשמש,
וכי הסיכון הכולל שנמצא במחקרים אלו עומד
על  ,15%זאת לעומת סיכון של  27%בממצאים
של  6מחקרים בהם לא נערכו התאמות .מניתוח

נוסף של ממצאי המחקר עולים הבדלים בהתאם
לאזורים הגיאוגרפיים בהם נערכו ,לדוגמא:
בכל המחקרים שנערכו באוסטרליה נמצא,
כי הסיכון הכולל למלנומה של העור בקרב
צרכני אלכוהול ,שצרכו אלכוהול על בסיס
יומי ,גבוה ב 20%-לעומת אלו שאינם צורכים
אלכוהול כלל ,או צורכים מדי פעם .באירופה,
נמצא שהסיכון גבוה ב ,4%-וביבשת אמריקה
(צפונית ודרומית) נמצא הסיכון של צרכני
אלכוהול ,שצרכו אלכוהול על בסיס יומי גבוה
ב 41%-לעומת אלו שאינם צורכים אלכוהול
כלל ,או צורכים מדי פעם.
לסיכום ,החוקרים מצאו קשר בין צריכת אלכוהול
וסיכון לחלות במלנומה ,ואף טוענים כי השילוב
של צריכת אלכוהול ,וקרינת  UVשל השמש
עלול לקדם תהליכים סרטניים באופן משולב.
יחד עם זאת ,החוקרים מציינים כי היות ולא בכל
המחקרים שנבדקו ,נוטרל גורם החשיפה לשמש,
לא מן הנמנע שתוצאות המחקר הושפעו מכך.
מחקר זה מתווסף למחקרים רבים המעידים על
השפעתה המזיקה לבריאות של צריכת אלכוהול
ברמה בינונית-גבוהה .המחקר פורסם באופן
מקוון ,במהדורת ינואר  2014של כתב-העת
המדעי "."British Journal of Dermatology

הקשר בין צריכה גבוהה של בשר אדום לסיכון לחלות בסרטן שד
במחקר גדול שנערך בארצות הברית " -מחקר
האחיות  ,"IIשהחל בשנת  ,1989בו עקבו אחרי
 116,000אחיות צעירות בגילאי  ,24-43נאספו
נתונים אודות הרגלי התזונה שלהן באמצעות
שאלונים מפורטים .במעקב של  12שנה נמצא
קשר בין צריכת בשר אדום בגיל צעיר ,לבין
הסיכון לפתח סרטן שד בגיל מאוחר יותר ,אך
הקשר לא נמצא מובהק סטטיסטית .עתה,
חוקרים ממרכזים שונים בעולם ,לרבות בית
הספר לתזונה של אוניברסיטת הרווארד,
והמכון לסרטן של בית החולים דנה פרבר
בארצות הברית ,ניתחו נתוני מעקב ממושך

יותר של "מחקר האחיות  ,"IIובו ביקשו לבדוק
את הקשר בין צריכה כוללת של בשר אדום,
מעובד ולא-מעובד ,בגיל צעיר ,לבין הסיכון לפתח
סרטן שד .כמו כן ,נבחנה השפעת הצריכה של
מזונות אחרים העשירים בחלבון ,דוגמת דגים,
עוף ,ביצים ,אגוזים וירקות ,על התחלואה בסרטן
השד .גודל סטנדרטי של מנת בשר הוא 70-85
גרם .במחקר זה ,צריכה של  120גרם בשר אדום
בשבוע נחשבת כצריכה מועטה ,וצריכה של
מעל  950גרם לשבוע נחשבת לצריכה גבוהה
ביותר .חשוב לציין ,שארגונים חשובים בעולם
ביניהם ארגון הסרטן האמריקאי ,ממליצים על
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צריכה מתונה של בשר אדום ,שאינה עולה על
 500-600גר' לשבוע .במשך  20שנות המעקב
של מחקר זה ,תועדו בקרב האחיות שהשתתפו
במחקר 2,830 ,מקרים של סרטן שד חודרני.
לאחר שעובד המידע ,התקבלו הנתונים הבאים:
• נשים שצרכו כמות גבוהה יותר של בשר
אדום ,בגיל הצעיר ,היו בסיכון גבוה יותר
ב 22%-לפתח סרטן שד ,לעומת נשים שצרכו
מעט בשר אדום.
• כל מנה נוספת ליום של בשר אדום העלתה
את הסיכון ב.13%-
• צריכה מוגברת של עוף קשורה בסיכון
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מופחת לחלות בסרטן שד ,אצל נשים לאחר
גיל המעבר.
• החלפה של מנת בשר אדום ביום ,במנת
עוף ,הפחיתה את הסיכון לחלות בסרטן שד
ב 17%-בכל הגילאים ,וב 24%-בקרב נשים
לאחר גיל המעבר.
• החלפה של מנת בשר אדום אחת ביום,

בחלבון שמקורו בקטניות ,הפחיתה את
הסיכון ב 15%-בקרב כלל הנשים ,וב19%-
בקרב נשים לפני גיל המעבר.
• החלפה של מנת בשר אדום אחת ביום במנה
משולבת של קטניות ,אגוזים ,עוף ודגים,
הפחיתה את הסיכון לחלות בסרטן השד
ב 14%-בכל קבוצות הגיל.

החוקרים מסכמים שצריכה מוגברת של בשר
אדום בגיל הצעיר ,עלולה להגביר את הסיכון
לחלות בסרטן השד .החלפה של מנת בשר
אדום ביום ,במנת חלבון שמקורה בעוף ,או
במנת חלבון המשלבת קטניות ,אגוזים ,עוף
ודגים ,עשויה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן
השד .המחקר פורסם בכתב העת ""The BMJ
במהדורת יוני .2014

האם צפייה מרובה במשך שעות רבות מעלה את הסיכון לחלות בסרטן?
הקשר בין אורח חיים יושבני (סגנון חיים הקשור
בישיבה ממושכת ואי-פעילות גופנית) ,לסיכון
גבוה לחלות במחלות כרוניות שונות ,הוכח
משכבר .במחקר זה בדקו חוקרים מאוניברסיטת
רגנסבורג בגרמניה את הקשר בין צפייה
בטלוויזיה והתנהגויות יושבניות נוספות ,לבין
הסיכון לחלות במחלות סרטן שונות .החוקרים
סרקו  43מחקרים שכללו כ 67,000 -נבדקים.
פעילות הנבדקים חולקה ל 3-סוגי פעילות
יושבנית :צפייה בטלוויזיה ,ישיבה תעסוקתית
(ישיבה בשעות העבודה) וזמן ישיבה כולל.
רמת הפעילות היושבנית חולקה ל 2-רמות:
גבוהה ונמוכה .ערכים ממוצעים לרמות אלו,
שנבדקו במחקרים השונים הם:
• לגבי צפייה בטלוויזיה :כ 7-שעות ומעלה
ביום ,נחשבת לרמה הגבוהה ,ופחות משעה
אחת ביום ,נחשבת לרמה הנמוכה ,של
פעילות יושבנית.
• לגבי ישיבה תעסוקתית :כ 6-שעות ישיבה
ומעלה ביום ,נחשבת לרמה הגבוהה ,ופחות
מ 2 -שעות ביום ,נחשבת לרמה הנמוכה ,של
פעילות יושבנית.
• לגבי זמן ישיבה כולל :כ 7-שעות ישיבה
ומעלה ביום ,נחשבת לרמה הגבוהה ,ופחות
מ 3-שעות ביום נחשבת לרמה הנמוכה ,של
פעילות יושבנית.
מהנתונים עלה שבקבוצה עם דרגת היושבניות
הגבוהה ,הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס היה
גבוה ,בהשוואה לאלו עם דרגת יושבניות נמוכה.
אלו שצפו בטלוויזיה זמן ארוך במיוחד ,היו בסיכון
גבוה של כ .54%-אלו שנוהגים לשבת בעבודתם
לאורך זמן רב ,ואלו שזמן הישיבה הכולל שלהם

ארוך במיוחד ,היו בסיכון גבוה ב 24%-בהשוואה
לקבוצה ברמת היושבניות הנמוכה.
נצפה סיכון גבוה יותר לחלות גם בסרטן הרחם:
הצופות בטלוויזיה זמן ארוך במיוחד היו בסיכון
גבוה ב 66%-לחלות במחלה זו ,ואלו שבאופן
כולל זמן הישיבה שלהן ארוך במיוחד ,היו
בסיכון גבוה ב ,32%-בהשוואה לאלו עם דרגת
יושבניות נמוכה .בנוסף ,נמצא כי אלו שבאופן
כולל זמן הישיבה שלהם ארוך במיוחד ,היו
בסיכון גבוה ב 21%-לחלות בסרטן הריאה,
בהשוואה לנבדקים באותה קבוצה עם דרגת
יושבניות נמוכה.
החוקרים גם מצאו כי תוספת של  2שעות
בזמן ישיבה כולל ביום ,העלתה את הסיכון
לחלות בסרטן המעי הגס ב ,8%-ב10%-
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בסרטן הרחם ,ובאופן גבולי (סטטיסטית)
ב 6%-בסרטן הריאה .לא נמצא קשר דומה
בין תוספת שעות היושבנות למחלות סרטן
אחרות .במאמרם הסיקו החוקרים ,כי ישיבה
ממושכת מול הטלוויזיה ,הכרוכה לעיתים קרובות
גם באכילה עתירת מלח וסוכר ("נישנושים"),
ואורח חיים הכולל התנהגויות יושבניות נוספות,
מעלים את הסיכון לחלות בעיקר בסרטן המעי
הגס ,הרחם והריאה .במחקר זה לא נמצא קשר
ישיר בין דרגות יושבניות אלו ,לסיכון לחלות
במחלות סרטן אחרות ,אך במספר מחקרים
אחרים נמצא כי אורח חיים יושבני מעלה את
הסיכון לחלות גם בסרטן השד .המחקר פורסם
במהדורת יוני  2014של כתב העת המדעי
"."Journal of National Cancer Institute

ציוד ,בינוי ,פרויקטים חדשים ושירותים רפואיים בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן

בנייה ,מכשור ופיתוח
האגודה מסייעת בהקמה ובשיפוץ מחלקות אונקולוגיות במרכזים רפואיים ,וכן מסייעת למרכזים רפואיים ולמכונים
אונקולוגיים ברחבי הארץ ברכישת ציוד חדיש ומשוכלל ,ובהחלפת הציוד הישן המתבלה בציוד מודרני ומתוחכם יותר.

הקמת יחידה חדשה לטיפול יום
אונקולוגי ע"ש ברוך (בן חיים)
הרשקוביץ ז"ל במרכז הרפואי רמב"ם

במרכז הרפואי רמב"ם מסתיימת בניית מבנה
"מרכז יוסף פישמן לסרטן" לטיפול בחולי סרטן.
בקומה השלישית של המבנה החדש ,תפעל
יחידה חדשה לטיפול יום (כימותרפי ,תרופתי,
ביולוגי) ,שתשדרג את הטיפול ואת רווחת
המטופלים תושבי חיפה והצפון .כחלק מפועלה
של האגודה למלחמה בסרטן למען שיפור איכות
הטיפול הניתן לחולים ,סייעה האגודה בהקמת
היחידה לטיפול יום אונקולוגי ,אבזורה והפעלתה,
באמצעות עזבון המנוח אשר תישא את שמו
ותנציח אותו.

יחידה חדשה לטיפול יום בילדים
חולי סרטן ע"ש אסתר מרים (ארנה)
פייסט-אלזס ז"ל בבית החולים
החדש לילדים ע"ש רות רפפורט
במרכז הרפואי רמב"ם

ממש לאחרונה הסתיימה בנייתה של
היחידה לטיפול יום בילדים חולי סרטן ע"ש
אסתר מרים (ארנה) פייסט-אלזס ז"ל ,כחלק
ממערך ההמטולוגיה-אונקולוגיה ילדים בבית
החולים החדש לילדים ע"ש רות רפפורט במרכז
הרפואי רמב"ם בחיפה .בסוף פברואר 2015
התקיים טקס חגיגי ורב רושם לרגל חנוכת
היחידה בהשתתפות מכובדים ,נציגי התורמים
והאגודה למלחמה בסרטן ,בהם ח"כ מאיר שטרית,
פרופ' אליעזר רובינזון יו"ר האגודה למלחמה בסרטן,
שייסד את המכון האונקולוגי ברמב"ם ,מירי זיו מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,ופרופ' מרים בן הרוש
מנהלת המערך המטולוגיה-אונקולוגיה ילדים
במרכז הרפואי רמב"ם.

מדבריו של פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן בטקס:
"תורמים נכבדים ,הנהלת המרכז הרפואי
רמב"ם ,הצוותים הרב מקצועיים המטפלים
בילדים חולי סרטן ,מכובדי ,שלום רב.
כמי שייסד ועמד בראש המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם ,אני נרגש היום במיוחד לעמוד
כאן אתכם בטקס חגיגי ונכבד זה.
מזה שנים רבות ,מלווה האגודה למלחמה בסרטן
את המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה ,כמו גם את
המערך להמטו-אונקולוגית ילדים .אזכיר בקצרה
מספר מתרומותיה של האגודה בתחום זה:
• ב 1995-ניתן סיוע על ידי האגודה להקמתה של
מחלקת אשפוז ילדים ע"ש מירי שטרית ז"ל.
• ב 1999-תמכנו בהקמת חדר משחקים,
ובהקמת המחלקה להשתלת מח עצם.
• ב 2000-סייענו בהרחבת היחידה להמטו-
אונקולוגית ילדים ובהקמת מעון לילדים חולי
סרטן והוריהם.
• השנה ,הודות לתרומתה הנדיבה של
מש' פייסט-אלזס היקרה ,הוקמה היחידה לטיפול
ט-א ְלזָ ס ז"ל,
ייס ֶ
יום בילדים חולי סרטן ע"ש אֹרנה ָפ ְ
המהווה חלק מהמערך להמטו-אונקולוגיה
ילדים במבנה המקסים החדש.
• במהלך השנים מימנה האגודה עשרות תקנים
של אנשי צוות פסיכוסוציאלי ,דוברי עברית
וערבית ,המסייעים לילדים ולבני המשפחה
להתמודד עם המחלה .האגודה מלווה את הצוות
הרב-תחומי ודואגת להכשרתם המקצועית,
לעדכון הידע ולהעשרתו באופן שוטף.
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• האגודה יזמה ומסייעת בהפעלת פרוטוקולים
ארציים לטיפול בילדים חולי סרטן .הודות
לפרוטוקול הלוקמיה הארצי ,בוטלו
ההבדלים בשיעורי ההישרדות בין ילדים
שטופלו במרכזים השונים ,ובין ילדים
ממגזרים שונים באוכלוסייה.
• השנה מסייעת האגודה בפעילות קבוצת
"מחלימים למען חולים" ,בה מחלימים
מסרטן מעניקים ליווי ,תמיכה וסיוע לילדים
חולים הנמצאים בתחילת ההתמודדות,
ולקבוצת טיפול באמצעות מוזיקה.
בעשרים השנים האחרונות ,היקף תרומתה
של האגודה למלחמה בסרטן למרכז הרפואי
רמב"ם עלה על  20מיליון  ,₪והכל מכספי
תרומות ,אני מניח שידוע לכולכם כי פעילותה
של האגודה למלחמה בסרטן המתאפשרות
הודות לתרומות הציבור בלבד ,ללא מימון
ממשלתי כלשהו .אנו עומדים כאן היום ,עם
הידיעה כי בניגוד לימים עברו ,העתיד מלא
תקווה עבור ילדים חולי סרטן .כיום ,כ80%-
מהילדים מחלימים.
בשמי ובשם כולנו באגודה למלחמה
ט-א ְלזָ ס,
ייס ֶ
בסרטן ,אני מודה למשפחת ָפ ְ
ולכל התורמים הנכבדים האחרים שנתנו
יד להקמת המרכז החדש לפדיאטריה
אונקולוגית ,לפרופ' בן הרוש הנמרצת
והמסורה ,ולכל אנשי הצוות שלה ,על
עבודתם יום-יום ,כל השנה".

גליון  | 59אפריל 2015

רכישת מכשיר קולונוסקופיה למכון
הגסטרו-אונקולוגיה של המרכז
הרפואי גליל מערבי בנהריה

האגודה אישרה סיוע לרכישת מכשיר קולונוסקופיה
עבור מכון הגסטרו-אונקולוגיה במרכז הרפואי
גליל מערבי .רכישת המכשיר החדש התאפשרה
בסיועה תרומתה של משפחת ביסמוט ,שהקדישה
את התרומה להנצחת זכרו של אב המשפחה
המנוח ג'ורג' ביסמוט ז"ל.

חידוש ציוד המכון האונקולוגי של
המרכז הרפואי פוריה בטבריה

בסיוע תרומתה של קרן סטוצ'ינסקי נרכשו

כורסאות ושולחנות צד לנוחיות המטופלים
השוהים בזמן הטיפול במכון האונקולוגי של
המרכז הרפואי פוריה בטבריה ,בראשותו של
ד"ר יעקב ברעם.

סיוע ברכישת תוכנה וציוד
צילום למרפאה לאבחון נגעים
פיגמנטריים במרכז רפואי מאיר
בכפר סבא

סייעה ברכישת תוכנת הפעלה וציוד צילום
עבור המרפאה ,המופעלת על ידי צוות המיומן
בביצוע בדיקות דרמוסקופיה ובתיעוד נגעים
פגמנטריים ,בהנהלתו של פרופ' אבשלום שלום,
מומחה לכירורגיה פלסטית וקוסמטית ,כוויות
ומיקרוכירורגיה.

במטרה לאבחן ולתעד נגעי עור פיגמנטריים
ולאתר מלנומות בשלב הטרום סרטני ,הקצה
מרכז רפואי 'מאיר' חדר מיוחד ומושקע לביצוע
הבדיקה ביחידה לכירורגיה פלסטית .האגודה

פרויקטים חדשים בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה ,מדי שנה משאבים רבים לטובת פיתוח וקידום פרויקטים חדשניים בשיפור השירות
לחולי סרטן ,תוך מתן עדיפות לפרויקטים ייחודיים הנוגעים ישירות לטיפול בחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם.
להלן הפרויקטים בהם תומכת השנה האגודה למלחמה בסרטן ,מהצפון ועד לדרום:
• אחות למעקב אחר מחלימים מסרטן שד
ומעי גס  -מוקד אחיות בשילוב מכון אונקולוגי
"העמק" ושירותי בריאות כללית מחוז צפון,
למוקד "שירותי בריאות כללית" ארצי.
• אחות מתאמת שד מחוזית ,לשירותי בריאות
כללית ,מחוז צפון.
• אחות מתאמת שירות פליאטיבי ,למכון
האונקו-המטולוגי במרכז הרפואי העמק,
עפולה.
• קבוצת תמיכה ומידע לבני משפחותיהם
של חולי סרטן  -במכון האונקולוגי של
המרכז הרפואי גליל מערבי ,נהריה.
• שירות פסיכולוגי לילדים מחלימים מסרטן
ולבני משפחותיהם ,במערך המטו-אונקולוגי
ילדים של המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה.
• "מחלימים למען חולים" – מחלימים צעירים
המעניקים ליווי ,תמיכה וסיוע לילדים חולי
סרטן ,במערך להמטו-אונקולוגיה ילדים,
של המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה.

• טיפול במוזיקה לילדים חולי סרטן ,במערך
להמטו-אונקולוגיה ילדים ,של המרכז הרפואי
רמב"ם ,חיפה.

• "סרטן כנקודת מפנה"  -שינוי אורח החיים
של נשים ערביות המטופלות בכימותרפיה,
במרכז הרפואי לין ,חיפה.

• פיתוח אפליקציה לשיפור המעקב ,וההיענות
לטיפול של ילדים ומתבגרים שהחלימו
מסרטן ,במערך להמטו-אונקולוגיה ילדים
של המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה.

• "טיפול תזונתי ,במסגרת אשפוז יום לחולים
אונקולוגים במח' אשפוז יום אונקולוגי ,של
המרכז הרפואי הלל יפה ,בחדרה.

• עו"ס למרפאת המחלימים של המכון האונקולוגי,
במרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה.
• טיפול פסיכולוגי ייעודי לדוברי ערבית ורוסית
באוכלוסייה מבוגרת ,במכון האונקולוגי של
המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה.
• אחות למעקב אחר ילדים מחלימים מסרטן,
במערך להמטו-אונקולוגיה ילדים ,של המרכז
הרפואי רמב"ם ,חיפה.
• טיפול פרטני וקבוצתי במרפאת ראש צוואר,
במכון האונקולוגי של המרכז הרפואי רמב"ם,
חיפה.
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• אחות מתאמת שד בקהילה ,לשירותי בריאות
כללית ,מחוז שרון-שומרון.
• תכנית התערבות טיפולית ,לחולים שעברו ניתוחי
מעי בעקבות גידול סרטני ,במח' כירורגית ב'
של המרכז הרפואי מאיר ,כפר סבא.
• נוירופסיכולוג ליחידה לנוירו-אונקולוגיה ,במכון
דוידוף לסרטן – עבור החולים המטופלים
במכונים לאונקולוגיה ,המטולוגיה והשתלת
מח עצם ,במרכז הרפואי רבין – קמפוס
בילינסון ,פתח תקווה.
• קבוצת פסיכותרפיה לסבים וסבתות שאיבדו
את נכדיהם ממחלת הסרטן ,במח' לאונקולוגית
ילדים ,של המרכז הרפואי שניידר לילדים,
פתח תקווה.

ציוד ,בינוי ,פרויקטים חדשים ושירותים רפואיים בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן

• קבוצת תמיכה להורים לילדים חולי סרטן
בחברה הערבית ,במח' לאונקולוגית ילדים ,של
המרכז הרפואי שניידר לילדים ,פתח תקווה.
• הקמת מערך רב מקצועי לטיפול בחולים
בסוף חייהם ,למחלקה האונקולוגית של
המרכז הרפואי אסף הרופא ,צריפין.
• אחות מתאמת טיפול פליאטיבי ,למח'
האונקולוגית של המרכז הרפואי אסף הרופא,
צריפין.
• תכנית התערבות טיפולית של עו"ס ,במרפאה
האורו-אונקולוגית ,של המרכז הרפואי וולפסון,
חולון.
• מתן שירות פסיכוסוציאלי אונקו-גריאטרי
למכון האונקולוגי ,ההמטולוגי ולמח' האשפוז,
של המרכז הרפואי וולפסון ,חולון.
• תכנית ליווי על ידי פסיכולוגית למחלימות
מסרטן השד ,למח' לטיפול בסרטן שד
בצעירות במכון לאונקולוגיה של השד ,במרכז
הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר.

• קבוצה להעצמת ילדים מחלימים מסרטן
והכנתם לחזרה לשגרת החיים הבריאה,
למח' להמטו-אונקולוגיה ילדים ,בית חולים
ספרא לילדים ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא,
תל השומר.
• התערבות טיפולית בשעת משבר למטופלים
ובני משפחותיהם במח' המטו-אונקולוגיה,
של המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר.
• התערבות טיפולית ,פרטנית וקבוצתית ,לחולי
ראש צוואר ביחידה למטופלי ראש צוואר ,של
המערך האונקולוגי במרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי.

• "שמחת חיה"  -תכנית תמיכה לבנות שחוו
אובדן הורה ממחלת הסרטן ,במרכז בית נתן,
ירושלים.
• "לנוע במעגלי החיים"  -חוג ליצירה וציור
אינטואיטיבי ,בבית אידי-מעגן ,באר שבע.
• "העשרה אינסטרומנטאלית" – סדנת שיפור
יכולות קוגנטיביות ,בבית אידי-מעגן ,באר שבע.
• "מילים יוצרות מציאות" -טיפול בהבעה ויצירה
באומנות ,בבית אידי-מעגן ,באר שבע.
• "יוגה ,כמסייעת בתהליך ההחלמה של חולי
סרטן"  -בבית אידי-מעגן ,באר שבע.

• ליווי ותמיכה במשפחות ששכלו ילד ממחלת
הסרטן ,בשנה הראשונה לאחר פטירת הילד,
במח' להמטו-אונקולוגיה והשתלת מח עצם
ילדים ,של המרכז הרפואי הדסה עין כרם,
ירושלים.
• אחות מתאמת השתלות מח עצם ,למח'
להמטו-אונקולוגיה של המרכז הרפואי
שערי צדק ,ירושלים.

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 סרטן ועוד) .הודות לסיוע זה
הוקמה תשתית מכובדת וחשובה של שירותים פסיכו-סוציאליים ושירותי סיעוד ייעודיים בתחום המערך האונקולוגי .השנה
תומכת האגודה במימון תקנים במרכזים הרפואיים ובקהילה (מהצפון ועד לדרום) כמפורט להלן:
• מרכז רפואי רבקה זיו ,צפת :תקן לרישום
ומעקב במכון האונקולוגי.

• מרכז רפואי גליל מערבי ,נהריה :אחות מתאמת
טיפול תומך במכון האונקולוגי ומחלקות אישפוז
אונקולוגיות ,עו"ס למגזר הערבי ,עו"ס מתאמת
שד ,תקן לרישום ומעקב במכון האונקולוגי.

• מרכז רפואי פוריה ,טבריה :אחות מתאמת
שירות טיפול תומך לכלל מחלקות בית
החולים ,ותקן לרישום ולמעקב במכון
האונקולוגי.

• מרכז רפואי העמק ,עפולה :עו"ס לטיפול תומך
בחולי סרטן במצב מחלה מתקדם במכון
האונקולוגי ,במכון ההמטולוגי ,במחלקות
הפנימיות ובמחלקת נשים.

• הוספיס גליל עליון :אחות אחראית.
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• פסיכולוג רפואי לעבודה עם החולים ,בני
משפחה והצוות הרפואי במחלקה ההמטולוגית
והאונקולוגית.
• מרכז רפואי רמב"ם ,חיפה :אחות מתאמת
למחלימים מסרטן שד ומעי גס ,במערך
האונקולוגי ,שרות פסיכולוגי במרפאת
מחלימים ,תקן לרישום ומעקב במכון
האונקולוגי.
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• מרכז רפואי הלל יפה ,חדרה :עו"ס לטיפול בחולים
ובבני משפחותיהם במרפאה האונקולוגית,
טיפול פסיכולוגי למטופלים ביחידה לאשפוז
יום אונקולוגי ,טיפול פסיכולוגי למטופלות
במחלקה הגינקו-אונקולוגית ,ותקן לרישום
ומעקב במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא :תקן לרישום
ולמעקב במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי רבין – מרכז דוידוף לחולי סרטן,
פתח תקווה :תקן לרישום ומעקב אחר חולי
סרטן.
• מרכז רפואי שיבא ,תל השומר :תקן לרישום
ומעקב במכון האונקולוגי.

• מרכז רפואי וולפסון ,חולון :אחות מתאמת שד
לכלל מחלקות בית החולים ,אחות מתאמת
טיפול תומך לחולים פליאטיבים אונקולוגים,
עו"ס ביחידה הפליאטיבית למכון ההמטולוגי,
האונקולוגי וליחידות האשפוז שלהן ,ועו"ס
לשמירת הרצף הטיפולי בנשים המטופלות
ביחידה הגינקו-אונקולוגית ,מחלקות אשפוז
נשים ומרפאת נשים אונקולוגית.
• מרכז רפואי קפלן ,רחובות :תקן לרישום
ולמעקב במכון האונקולוגי.
• מרכז רפואי הדסה עין כרם ,ירושלים :עו"ס
מתאמת לשימור פוריות ושירות גינקולוגי,
עו"ס הוספיס-בית ילדים ,עו"ס לשילוב שרות
פסיכוסוציאלי במרכז למחלות שד ,ותקן
לרישום ומעקב במכון האונקולוגי.

• מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי :עו"ס
להתערבות פרטנית וקבוצתית לילדים
מושתלי מוח עצם ,תקן לרישום ולמעקב
במכון האונקולוגי.

• מרכז רפואי שערי צדק ,ירושלים :רכזת
מרפאת נשאיות  - BRCA 1, 2מרפאת נג"ה
(נשים בסיכון גבוה) ,ותקן לרישום ולמעקב
במכון האונקולוגי.

• מרכז רפואי אסף הרופא ,צריפין :פסיכולוג
לייעוץ מיני וזוגי ,תזונאית ,אחות מתאמת
שד ,ותקן לרישום ומעקב במכון האונקולוגי.

• מרכז רפואי ברזילי ,אשקלון :עו"ס להוספיס-
בית ,דיאטנית ותקן לרישום ומעקב במכון
האונקולוגי.
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• מרכז רפואי סורוקה ,באר-שבע :דיאטנית,
עו"ס לחולים קשישים ,דוברי השפה הרוסית,
ותקן לרישום ולמעקב במכון האונקולוגי.
• בית אידי-מעגן ,באר-שבע :עו"ס.
• שירותי בריאות כללית :עו"ס להרחבה והעמקה
של השירותים האונקולוגיים באזור הצפון,
אחות טיפול תומך במוקד האחיות הארצי,
אחות טיפול תומך במחוז תל אביב-יפו ,ועו"ס
להוספיס בית באזור הדרום.
• מכבי שירותי בריאות :אחות אונקולוגית
מחוזית קהילה וביקורי בית ,אחות אונקולוגית
מחוזית היחידה לטיפולי בית ,ואחות למרפאה
אונקוגנטית-מרפאת נאות  -מחוז מרכז.

אירועים וכנסים מקצועיים
האגודה למלחמה בסרטן

האגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק בעשרות כנסים וימי עיון מקצועיים המתקיימים ברחבי הארץ במשך השנה .מתנדבי
הסניפים המקומיים המסורים מסייעים באיוש דוכני ההסברה של האגודה בכל האירועים האלו (מידע נרחב על פעילות
המתנדבים המסורים ברחבי הארץ בפרק "סניפים").

ביקור משלחת רופאות משוודיה
במרכז לבריאות השד של בית
החולים האיטלקי המשפחה
הקדושה ,בנצרת

באמצע מרץ  2014הגיעה משלחת רופאות
משוודיה לביקור והתרשמות מהפעילות
המתקיימת במרכז לבריאות השד בנצרת.
המרכז ,שנבנה בסיוע האגודה למלחמה בסרטן,
עבר בשנה שעברה שיפוץ נוסף ונרכש עבורו
מכשיר דיגיטלי חדשני להדמיית שד ,בסיוע
תורמים והאגודה למלחמה בסרטן .לביקור,
בהדרכתה של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,התלוותה ד"ר רחל אדטו ח"כ ויו"ר
המועצה לבריאות האישה לשעבר .את הביקור
פתח ד"ר איברהים חארבז'ה בדברי ברכה
והסבר אודות המרכז הרפואי .אמאל שליאן
הרצתה על פעילות מרכז השד ,מירי זיו מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן הרצתה על פעילות
האגודה למלחמה בסרטן לקידום המאבק
בסרטן השד ,וד"ר ניקולא פרח מנהל מח'
היולדות בבית החולים הרצה על הייחודיות
שבמעקב ובטיפול באישה הערבייה בישראל.

הכנס הארצי החמישי על שמירת
יציבות הגנום – IGSM2014

)(Israel Genomic Stability Meeting 2014

התקיים בתחילת אפריל  2014בפקולטה
לרפואה באוניברסיטת תל אביב ,בהשתתפות
עשרות מקהילת החוקרים הישראלים העוסקים
בחקר מנגנוני יציבות הגנום (מכלול המידע
התורשתי הקיים בתאי הגוף) .ליקויים בגנום
גורמים להתפתחותן של מחלות כרוניות
וניווניות רבות ,בהן סרטן .הבנתם של
מנגנוני התגובה לנזקי דנ"א חיונית לשיפור
דרכי הטיפול במחלת הסרטן ,שכן תרופות
כימיות וטיפולים בקרינה גורמים לנזקים
בדנ"א התאי .הכנס ,התקיים בתמיכתה
של האגודה למלחמה בסרטן ,ובנוכחותם
של כ 150-חוקרים ומדענים .במהלך הכנס
התקיימו מגוון הרצאות בתחום זה ,בהן
הרצאתו המרתקת של האורח המרכזי בכנס,

פרופ' דניאל דורצ'ר ()Daniel Durocher
מאוניברסיטת טורונטו ,קנדה (בתמונה),
שהגיע במימון האגודה למלחמה בסרטן.

מירי ,שלום רב.
אני מבקש שוב להודות לך על תרומתה
של האגודה להבאתו לארץ של המרצה
המרכזי בכנס על שמירת יציבות הגנום,
פרופ' דניאל דורצ'ר ()Daniel Durocher
מאוניברסיטת טורונטו.
הכנס היה מוצלח מאוד ,והרצאתו של האורח
התקבלה בהתלהבות רבה.
תודה מקרב לב על תרומתכם הגדולה
להצלחת הכנס,
פרופ' יוסי שילה

הכנס הבינלאומי בגליל,
בנושא טיפולים מכווני מטרה
(תרופות ביולוגיות)

התקיים בסוף אפריל  -תחילת מאי 2014
בקיבוץ הגושרים שבצפון ,בתמיכתה של
האגודה למלחמה בסרטן .הכינוס נפתח בדברי
ברכה של ד"ר אוסקר אמבון מנהל המרכז
הרפואי זיו בצפת ,פרופ' אליעזר רובינזון יו"ר
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האגודה למלחמה בסרטן ופרופ' ג'מאל זידאן
מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי זיו.
בכנס התקיימו כ 40-הרצאות ודיונים ,שעסקו
בחידושים האחרונים בטיפול בתרופות מכוונות
מטרה הפוגעות במולקולות ייחודיות לתאי
הגידול הסרטני ,קודמו שיתופי פעולה שונים,
והוצגו מחקרים חדשים .כמו כן ,השתתפו
והרצו בכנס  13חוקרים מובילים מחו"ל ,בהם
פרופ' ג'וזף שלזינגר (,)prof. Joseph Schlessinger
ופרופ' ג'וזף רוזנבלט (,)prof. Joseph Rosenblatt
מארה''ב ,פרופ' ג'ונתן לדרמן (prof. Jonathan
 )Ledermannמבריטניה ,פרופ' דניאל הוכהאוזר
(  )Prof. Daniel Hochhauserמבריטניה,
פרופ' בוגוסלאו מסג'ווסקי (Prof. Boguslaw
 )Maciejewskiמפולין ,פרופ' קרל סולטר סטלב (Prof.
 )Karl Sotlar Stellvמגרמניה ,פרופ' ג'וזף טברנרו
( )Prof. Joseph Taberneroמספרד ועוד.

כינוס בינלאומי משותף לישראל
וצרפת בנושא "חידושים בנושא
סרטן השד :מניעה ,אבחון מוקדם
וטיפול – גישה רב תחומית"

התקיים בסוף אפריל  -תחילת מאי 2014
במלון "קינג דיוויד" בירושלים בהשתתפות
עשרות אנשי צוות רב מקצועי העוסקים בטיפול
בסרטן השד .הכינוס חולק לארבעה מושבים,
שעסקו בהיבטים בגישה רב תחומית לטיפול
בסרטן השד .נדונו נושאים כגון :ביופסיות טרום
ניתוחיות – השפעות הטיפול והמלצותMRI,
של השד ככלי ניבוי לתגובת יעילות הטיפול
(מרקרים) ,כימותרפיה ניאו אדג'ובנטית :הווה
ועתיד ,תפקיד המנתח ,טכניקות משמרות שד,
משמעות נשאות למוטציה ( )BRCAבתכנון
הטיפול ,הערכה וטיפול בנגעים טרום סרטניים
ועוד .מירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
השתתפה בכינוס במושב שעסק בנושא
"סריקות ואבחון מוקדם של סרטן השד" והנחתה
שולחן עגול יחד עם ד"ר מרק אספי (Dr. Marc
 ,)Espieד"ר ג'ין-איבס ( )Dr. Jean-Yvesמצרפת,
ופרופ' זהבה גלמידי רדיולוגית במרכז הרפואי
רמב"ם בחיפה.
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הכינוס השנתי ה 26-של האיגוד
הישראלי להמטו-אונקולוגיה ילדים
()ISPHO

התקיים בתחילת מאי  2014במלון אחוזת אסיינדה
במעלות ,בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן.
הכינוס ,בן השלושה ימים ,חולק לשמונה מושבים
בנושאים שונים ,והתקיימו בו מגוון הרצאות
בתחום אונקולוגית והמטולוגית ילדים ,טיפול
בתסמונות ילדות ועוד .את הכינוס כיבדו בנוכחותם
ד"ר דומיניק ולטאו-קאונט (Dr. Dominique
 )Valteau-Couanetמנהלת המח' לפדיאטריה
אונקולוגית במוסד גוסטב רוסי ווילג'וף בצרפת,
שהגיעה במימון האגודה למלחמה בסרטן,
ופרופ' שריל סליצ'ר ()Prof. Sheriill Slichter
מהיחידה ההמטולוגית באוניברסיטת וושינגטון
ומנהלת יחידת מחקר עירויי טסיות דם במרכז
הדם פוג'ט סונד בסיאטל ארה"ב .כמדי שנה,
העניקה האגודה בכינוס ארבעה פרסים למתמחים
מצטיינים :ד"ר אורלי מיכאלי ,ד"ר אסף יניר,
ד"ר הילה רוזנפלד-קידר ,וד"ר נועה מנדל-שורר.

עסקה בנושא "מניעת סרטן המעי הגס בחולים
הנמצאים בסיכון גבוה" .בפתיחת הכנס ברכה
את הנוכחים עדנה פלג-אולבסקי דוברת ומנהלת
מח' הסברה והדרכה באגודה למלחמה בסרטן.

הכנס השנתי של האגודה למלחמה
בסרטן לרופאי המשפחה :הטיפול
בקהילה בחולה האונקולוגי הפעיל"

התקיים באמצע מאי  2014במלון ליאונרדו סיטי
טאואר ברמת גן .הכנס נפתח בדברי ברכה
של מירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
פרופ' שלמה וינקר יו"ר איגוד רופאי המשפחה,
וד"ר וילמוש מרמרשטיין יו"ר איגוד האונקולוגים.
בכנס ,התקיימו שלושה מושבים :המושב
הראשון עסק בעדכונים חדשים בתחום מחלת
הסרטן ,בהם טיפולים חדשים באימונותרפיה,
חידושים בסרטן השד ועוד .המושב השני עסק
בטיפול תומך וכלל הרצאות בנושאים כגון

כנס הסדנאות השנתי ה 11-למניעת
סרטן לזכרה של ד"ר אריקה הראל ז"ל

התקיים בתחילת מאי  2014בהיכל התרבות
בנס ציונה בהשתתפות עשרות רופאי משפחה.
הכנס מתקיים זו השנה ה 11-בשיתוף איגוד
רופאי המשפחה והמחלקה לרפואת משפחה
מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית ,ובתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן .השנה התמקד הכנס
בנושא "תפקידו של רופא המשפחה בליווי חולים
בסיכון גבוה למחלות ממאירות ובהחלטותיהם".
לאחר הרצאת הפתיחה בנושא "אתה לא לבד,
תפקיד רופא המשפחה כשהמטופל מקבל החלטות
קשות" של פרופ' טליה מירון ש"ץ ,מנהלת המכון
לקבלת החלטות רפואיות במכללה האקדמית
קריית אונו ,התקיימו שתי סדנאות מקבילות.
הסדנא הראשונה ,בהנחייתן של ד"ר תמי קרני
מנהלת המכון לבריאות השד במרכז הרפואי
אסף הרופא ,וד"ר אורנה שטטר רופאת משפחה
בשירותי בריאות כללית מחוז מרכז ,עסקה
בנושא "כיצד לעזור לנשאיות לקבל החלטות
לגבי כריתת שד מניעתית" .הסדנא השנייה,
בהנחייתם של פרופ' נדיר ארבר מנהל המרכז
המשולב לאבחון ולמניעת סרטן במרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי ,וד"ר יהודית בר יוחאי
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טיפול בכאב ,טיפול סיעודי פליאטיבי ,הגישה
לחולה סרטן מבוגר ועוד .המושב השלישי
עסק בטיפולים אונקולוגיים בבית החולה או
במרפאה הראשונית ,וכלל הרצאות בנושאים
כגון הכרות עם התרופות הביולוגיות ,טיפולי עצם
וטיפולים אנטי הורמונליים .לקראת סיום התקיים
שולחן עגול בהנחיית פרופ' אבישי סלע מנהל
המכון האונקולוגי במרכז הרפואי אסף הרופא
ופרופ' אמנון להד ראש החוג לרפואת משפחה,
ביה"ס לבריאות הציבור של האוני' עברית,
מנהל המח' לרפואת משפחה בשירותי בריאות
כללית מחוז ירושלים ,ויו"ר המועצה הלאומית
לבריאות בקהילה .האגודה למלחמה בסרטן
רואה חשיבות רבה בשמירה על הקשר עם
רופאי המשפחה ובקיום כנס שנתי זה ,בו
משתתפים עשרות רופאים מדי שנה ,הזוכים
להרצאות מעשירות בתחום האבחון והטיפול
במחלות הסרטן.

אירועים וכנסים מקצועיים
האגודה למלחמה בסרטן

הכנס השנתי השישי של הארגון הישראלי לחקר הסרטן ()ISCR

בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן

התקיים באמצע מאי  2014בטכניון בחיפה,
בהשתתפות מאות חוקרים ורופאים תחת הכותרת
"ממכניזם לטיפולים" (From Mechanisms to
 .)Therapiesהכינוס נפתח בדברי ברכה של
מירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,ובמהלכו
התקיימו שמונה מושבים שעסקו בהיבטים
השונים של חקר הסרטן ,כגון גנטיקה ומכנזימים
אפיגנטיים ( )epigenetic mechanismsבהתפתחות
גידולים ,גישות חדשות באבחון מוקדם ,הדמייה
וטיפול במחלות סרטן ,התפתחויות בממאירויות
המטו-פתולוגיות ,מסלולים מטבוליים של גידולים
סרטניים ועוד .בכינוס הרצו והשתתפו שני מדענים
מומחים בתחומם מחו"ל :פרופ' מיכאל נ .הול

( )Michael N. Hallמאוניברסיטת באזל בשוויץ,
וד"ר רוברט ס .כאבל ( )Robert S. Kebelמהמח'
לביופיזיקה רפואית במוסד המחקר סוניברוק
בטורונטו ,קנדה .הארגון הישראלי לחקר הסרטן
שם לו למטרה לאגד את חוקרי הסרטן בישראל
במוסדות האקדמיים ובבתי החולים .זאת,
בכדי לקדם שיתופי פעולה בין חוקרי סרטן
בישראל ,כמו גם בינם לבין עמיתיהם בחו"ל,
כדי שתתקיים הפריה הדדית ,ותקודם המטרה
הכוללת :שיפור דרכי המניעה ,האבחון והטיפול
של מחלת הסרטן .פעילות הארגון ,מרגע הקמתו,
כמו גם כינוסי הארגון השנתיים ,זוכים לחסות
וליווי מתמשכים של האגודה למלחמה בסרטן.

מירי זיו מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,הרצתה
בקורס של משרד החוץ בנושא "מדיה
ככלי לשינוי חברתי"
במרכז הבינלאומי כרמל בחיפה

בתחילת יוני  2014הוזמנה מירי זיו מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן להרצות בקורס
שיועד למשתלמים נציגי התקשורת מממשלות
של מדינות מרחבי העולם ,במסגרת מש"ב –
סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל במשרד
החוץ .הקורס בנושא "מדיה ככלי לשינוי חברתי"
התקיים במרכז הבינלאומי להכשרה כרמל
ע"ש גולדה מאיר בחיפה .בהרצאתה סיפקה
מירי הצצה לשימוש המושכל והיצירתי אותו
עושה האגודה למלחמה בסרטן בקמפיינים
תקשורתיים כדי להעביר את מסריה החיוניים
לציבור ,והצלחתה בשינוי התנהגות ושיפור
שיעורי התחלואה וההישרדות מסרטן בארץ.

כרמל – המרכז הבינלאומי להכשרה ע"ש
גולדה מאיר
מש"ב – סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל
משרד החוץ
 17ביוני 2014
גב' מירי זיו ,שלום רב.
עם סיום הקורס בנושא "מדיה ככלי לשינוי
חברתי" ברצוננו להודות לך בשם "כרמל"
– המרכז הבינלאומי להכשרה ע"ש גולדה
מאיר ובשם המשתלמים על תרומתך
בהצלחת הקורס .ההרצאה שנתת במסגרת
הקורס השאירה רושם רב על המשתתפים
וענתה על ציפיותינו בהיותה מעניינת מאוד
ומלמדת .מתגובות המשתלמים ,אותן רשמו
בשאלון הערכה הניתן להם בסוף הקורס,
עלה כי הרצאתך היתה בנויה היטב ,מעוררת
השראה וחשובה וכי היא סיפקה להם דוגמאות
אמיתיות ואפקטיביות לקמפיינים מוצלחים
הביאים לשינוי חברתי.
אנו שבות ומודות לך על הזמן והמאמץ
שהשקעת לטובת הקורס ,ומאחלות לנו
המשך שיתוף פעולה פורה גם בעתיד.
תודה רבה ובברכה,
צוות הקורס
שחר ראם ,אנה אנדרוצ'ניק והילה אינדיג
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כנס מניעת סרטן 2014

יום העיון השנתי של העמותה
לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

(Cancer Prevention And
)Intervention 2014

התקיים באמצע יוני  2014בבית התפוצות בתל
אביב .הכנס ,שציין יובל שנים להיווסדה של
הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב,
התקיים בשיתוף המרכז לחקר הביולוגיה של
הסרטן ,המרכז לחקר המטואונקולוגי ע"ש
ורדה ובעז דותן ,הארגון לאונקולוגיה ומחקר
( )OOTRוהאגודה למלחמה בסרטן .את הכינוס
פתחו בדברי ברכה יוסף קלפטר נשיא אוניברסיטת
ת"א ,מסאקוזו טואי ( )Masakazu Toiנשיא
הארגון לאונקולוגיה ומחקר מאוני' קיוטו
ביפן ,לואיס צ'ואו ( (Louis Chowיו"ר הארגון
לאונקולוגיה ומחקר מהונג-קונג ,מירי זיו מנכ"ל
האגודה ,ופרופ' נדיר ארבר מנהל המרכז
לחקר הביולוגיה של הסרטן .לאחר הפתיחה,
התקיימו במשך יומיים  11מושבים ,כאשר כל
מושב הוקדש למחלת סרטן אחרת ,כגון סרטן
השד ,גידולי מערכת העיכול ,מושב שהוקדש
לחקר הסרטן ולחידושים בתחום ,ממאירויות
המטולוגיות ,השפעת מחלת הסרטן ברמה
הלאומית ,ננו-רפואה ,גנטיקה ועוד.

יום המחקר השישי של
האגודה למלחמה בסרטן

התקיים בסוף יוני  2014בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים בהשתתפות
חוקרים ואנשי מדע מובילים בתחום הסרטן .המפגש
נפתח בדברי ברכה של פרופ' אלי פיקרסקי,
יו"ר ועדת המחקר של האגודה למלחמה
בסרטן ,ומירי זיו מנכ"ל האגודה ,שהציגה בפני
הנוכחים את פעילותה הענפה של האגודה
בכל התחומים ,כמו גם את הפרויקט 'עוטפים
בחום את חולי הסרטן' (מידע נוסף בנושא זה
בפרק "סניפים") .הרצאת הפתיחה ניתנה על-
ידי ד"ר שני פאלוך-שמעון מהמכון האונקולוגי
במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,שסקרה את העדכונים
האחרונים בתחום סרטן השד .מושב הבוקר
הונחה על-ידי פרופ' דודי אנגלברג מהמחלקה
לכימיה ביולוגית באוניברסיטה העברית ,והרצו
בו ד"ר דב הרשקוביץ ,פרופ' בת שבע כרם,
ד"ר עינב נילי גל-ים ופרופ' ניר פלד – ממקבלי
מענקי המחקר של האגודה.

בהפסקה הוזמנו המשתתפים לצפות
בפוסטרים ,שהציגו מחקרים שמומנו בסיועה
של האגודה למלחמה בסרטן .מושב הצהריים
הונחה על-ידי פרופ' רפי קטן לשעבר נשיא
המערך האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,ופרופ' מיכל לוטם מהמרכז למלנומה
ואימונותרפיה של הסרטן במרכז הרפואי הדסה
עין כרם ,שהרצתה בנושא "חידושים בתחום
אימונותרפיה במלנומה" .לאחר מכן התקיימו
הרצאות נבחרות של ד"ר עופרה בני ,ד"ר יצחק חביב,
ד"ר אריאל מוניץ ,ד"ר שירן גרסאי-ויינברג,
ד"ר דניאלה פרי – גם הם ממקבלי מענקי
המחקר של האגודה.
בסוף היום הוכרזו שלושת הפוסטרים המצטיינים
והוענקו לחוקרים תעודות ופרסים כספיים:
• ד"ר גאולה קלורין מהמרכז הרפואי רמב"ם,
בנושא "הערכת שינויים מיקרוסקופיים ברקמות
שחלה וחצוצרה בקרב נשים נשאיות ()BRCA
על ידי מדידה מורפומטרית ממוחשבת של
פרמטרים היסטולוגיים".
• ד"ר יעל מייזלס מאוניברסיטת אריאל ,בנושא
"חשיבות דחיסת הכרומטין לנדידת תאים
סרטניים".
• ד"ר דלית ברקן מאוניברסיטת חיפה ,בנושא
"חלבון  :LOXL2חלבון חדש בבקרת תרדמת
גרורות ,פלסטיות תאית ועמידות לטיפול
כימותרפי".
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התקיים בסוף יוני  2014במתחם "אווניו" בקריית
שדה התעופה .יום העיון חולק ל 6-מושבים,
שעסקו במגוון תחומים שונים הקשורים בסיעוד
אונקולוגי ,כגון :סיעוד אונקולוגי בילדים ,רב
תרבותיות בסיעוד אונקולוגי ,פתולוגיה אונקולוגית,
אתגרים וקשיים בטיפול בילדים ומתבגרים,
חשיבות תמיכת הצוות האונקולוגי במשפחות
שכולות ,התמודדות עם תופעות הלוואי של
הטיפולים ועוד .יום העיון נפתח בדברי ברכה
של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
שסקרה את פעילות האגודה והעניקה את
פרסי האגודה למלחמה בסרטן .לאחר מכן,
ברכה את הנוכחים ליויה כסלו ,יו"ר העמותה
לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל ,ואחות
ראשית באגודה למלחמה בסרטן .פרס אחד
הוענק לגב' פאטמה חוסיין אחות אונקולוגית
למעלה מ 30-שנה במרכז הרפואי הדסה עין-
כרם בירושלים ,שפעלה להקמת מערך הסיעוד
במחלקה לאונקולוגית ילדים .הפרס השני הוענק
לאביטל ראנד אחות אונקולוגית ותיקה במרכז
הרפואי אסותא תל אביב ,שסייעה בפיתוח
סטנדרט טיפולי חדש ,והפכה מרפאה קטנה
למח' אשפוז יום הפועלת על-פי סטנדרטים
מחמירים של בטיחות איכות ויעילות טיפולית.

אירועים וכנסים מקצועיים
האגודה למלחמה בסרטן

הכינוס השנתי ה 19-של עמותת
"תמיכה" – האגודה הישראלית
לטיפול תומך

התקיים בתחילת יולי  2014במתחם "אווניו",
קריית שדה התעופה .הכינוס חולק לשלושה
מושבים ,כאשר בכל מושב התקיימו ארבע
סדנאות במקביל .בפתיחת הכינוס ברכו את
המשתתפים ד"ר גילי פלג יו"ר העמותה ,מירי זיו
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,וד"ר איל יעקובסון
מ"מ סגן ראש מנהל רפואה ,וממונה על יישום חוק
החולה הנוטה למות במשרד הבריאות .לאחר
הפתיחה התקיימו מגוון סדנאות בתחום הטיפול
התומך ,כגון :עדכונים בטיפול בתסמינים ,היבטים
פסיכו-סוציאליים ,תקשורת בנושא מחלה ומוות,
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בוגרים צעירים שחוו אובדן של הורה ממחלת
הסרטן ,שילוב רפואה משלימה בטיפול פליאטיבי,
סדנת אתיקה ועוד .מבין ההרצאות שהתקיימו
בכינוס ,בלטו בהרצאותיהם צוות טיפול פליאטיבי
ביתי של האגודה למלחמה בסרטן.

"חדשנות עם רגישות"  -יום עיון
לציון עשרים שנה למכון האונקולוגי
במרכז הרפואי שערי צדק

התקיים בתחילת ספטמבר  2014במרכז
הרפואי שערי צדק ,בהשתתפותם של כ150-
איש ,חולי סרטן ,בני משפחות ואנשי מקצוע .יום
העיון נפתח בדברי ברכה של פרופ' יונתן הלוי,
מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק .לאחר

מכן ,התקיימו שני מושבים .המושב הראשון,
בהנחיית פרופ' רפאל קטן ,לשעבר נשיא המערך
האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל
השומר ,עסק בגישה אישית לטיפול בחולה
אונקולוגי ופיתוח תרופות חדשות לסרטן.
לאחר מכן ,התקיים דיון בשולחן עגול בנושא
"גילוי מוקדם של סריקה – האם יש עדיין מקום
לתוכנית סריקה?" בהשתתפות מירי זיו מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן .המושב השני ,בהנחיית
ד"ר עמיאל סגל ,מהמכון האונקולוגי של המרכז
הרפואי שערי צדק ,הוקדש להרצאת אורח של
פרופ' קליפורד א .הודיס ()Clifford A. Hudis
מנהל היחידה לרפואת השד במרכז הרפואי
לסרטן ממוריאל סלואן-קיטרינג בניו-יורק ,ארה"ב.

הכינוס השנתי השני בנושא סרטן השד ואירוע השקת תכנית "הסיכוי שבסיכון"

התקיימו במחצית ספטמבר  2014במרכז
הרפואי שערי צדק ,בירושלים .בכינוס ,שעסק
בנושא "מניעה וגילוי מוקדם של סרטן השד"
נכחו מומחים מובילים בתחומם מארה"ב:
פרופ' מרי קלייר-קינג מאוניברסיטת וושינגטון,
חוקרת מובילה בתחום הגנטיקה של סרטן שד,
פרופ' לורה אסרמן וד"ר מרטין אקלונד מאוניברסיטת
קליפורניה ,ופרופ' אפרת לוי-להד העומדת
בראש הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי של
סרטן השד והשחלה ,הפועל בחסות ובמימון
האגודה למלחמה בסרטן .בכינוס התקיימו
הרצאות בתחום סרטן השד ,כגון :הזווית
הגינקולוגית במניעת סרטן השחלה אצל
נשאיות  ,BRCAנגעים אפיתליאליים גבוליים
ומעקב אחריהם ,הגנטיקה של סרטן השד
בישראל ,סרטן שד ושחלה תורשתי בעתיד
ועוד .בסיום יום העיון התקיים דיון בשיתוף
המומחים והשקה חגיגית של תכנית "הסיכוי
שבסיכון" .התכנית הושקה על ידי מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,רוזה דמביצר ,מנהלת
קרן  NCFופרופ' אפרת לוי-להד העומדת בראשה.

נוספות בנבדקת ובבני משפחתה .התוכנית
הוקמה על ידי האגודה למלחמה בסרטן
בסיוע (The Northern Charitable, )NCF
 Foundationובשיתוף הקונסורציום הישראלי
לאבחון גנטי של סרטן שד ושחלה הפועל
בחסות האגודה למלחמה בסרטן .במסגרת
הפעילות ,הפיקה האגודה למלחמה בסרטן
עלוני מידע בנושא בשפות עברית ,אנגלית
ורוסית ,רול אפים בנושא הוצבו בבתי החולים,
וכן נבנה שאלון אינטראקטיבי ,שעלה לאתר
האגודה למלחמה בסרטן במדור הנושא את
שם התוכנית.www.cancer.org.il/prev-gene :
השאלון סוקר את ההיסטוריה הרפואית של
האישה ,מדרג את רמת הסיכון שלה ,ומפנה
אותה במידת הצורך לרופא מטפל לקבלת
יעוץ ואבחון גנטי.

מהי תכנית "הסיכוי שבסיכון"?
תכנית "הסיכוי שבסיכון" נוסדה במטרה להעלות
את חשיבות המודעות של חולות סרטן שד
ושחלה לצורך בקבלת יעוץ גנטי .קיומו של
גורם תורשתי למחלה הוא אמנם גורם סיכון ,אך
גילוי גורם זה מעניק סיכוי למניעת מחלות סרטן
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יום עיון בנושא חידושים בטיפול
בסרטן השד

התקיים באמצע ספטמבר  2014במרכז הרפואי
ע"ש שיבא בתל השומר .יום העיון נפתח בדברי
ברכה של פרופ' ארי שמיס ,מנכ"ל בית החולים,
ד"ר שושי גולדברג ,מנהלת הסיעוד ומתאמת
המקצועות הפרא-רפואיים ,פרופ' משה שבתאי,
מנהל מרכז מירב לבריאות השד ,ומירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,שהודתה למלכה כהן
על פעילותה המקצועית המסורה כאחות מתאמת
הטיפול בסרטן השד של מרכז מירב ,תפקיד
אותו יזמה האגודה למלחמה בסרטן וסייעה
במימונו .לאחר הפתיחה התקיימו הרצאות
בנושאי גנטיקה של סרטן השד ,חידושים
בהדמייה ובאיתור גושים בשד ,סרטן שד בנשים
צעירות ,מקום הכירורג בקבלת ההחלטות על
ניתוח שד ,שיטות שונות לשחזורי שד ,טיפולים
חדשניים בסרטן השד ,אימהות לאחר סרטן
שד ועוד .לקראת סיום ,הרצתה מלכה כהן,
שארגנה את יום העיון לרגל יציאתה לגימלאות,
על עבודתה לצד החולות.

רפואה פליאטיבית בעידן החדש:
הכנס השנתי של האיגוד לרפואה
פליאטיבית בישראל

התקיים בתחילת אוקטובר  2014במרכז הכנסים
של כפר המכביה ברמת גן .מליאת הבוקר נפתחה
בדברי ברכה של פרופ' ארנון אפק ,מנכ"ל משרד
הבריאות ,מירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן וד"ר ליאוניד אידלמן ,יו"ר ההסתדרות
הרפואי בישראל .לאחר הפתיחה ,הרצה
ד"ר אלכסנדר ולר ,מנהלו הרפואי של שירות
טיפול פליאטיבי ביתי באגודה למלחמה בסרטן
על פעילות ההוספיס כמודל למצויינות במשך
 30שנה .ד"ר מיכאלה ברקוביץ ,יו"ר האיגוד

לרפואה פליאטיבית ,ומנהלת ההוספיס בתל
השומר ,הרצתה על הצורך בקיומה של רפואה
פליאטיבית ,וד"ר אייל יעקובסון ,מ"מ ראש מנהל
רפואה ,וממונה על יישום חוק החולה הנוטה
למות במשרד הבריאות סיכם את פעילות וועדת
משרד הבריאות בנושא זה .בהמשך ,התקיימו
שלושה מושבי בוקר שעסקו במגוון נושאים ,כגון
זיהוי העדפות מטופלים בסוף החיים ,סדציה
פליאטיבית ,טיפול תומך באי ספיקת לב ,אנמיה
וטיפול בכאב .חלקו השני חולק לשני מושבים
שעסקו בנושאים כגון חשיבות תמיכת הצוות
האונקולוגי במשפחות שכולות ,ליווי חולה
ומשפחה כבדי שמיעה ,גלים מגנטים לטיפול
בחולים פליאטיביים ,פיזיותרפיה ועוד.

כנס אסותא בנושא גישה רב תחומית
לטיפול בסרטן

התקיים במשך יומיים בסוף אוקטובר 2014
במלון כרמים ,הרי ירושלים .הכנס נפתח בדברי
ברכה של פינו צוריה מנכ"ל אסותא מרכזים
רפואיים ומירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן .בכנס ,אותו יזם והנחה ד"ר רפי פפר
מנהל הרדיותרפיה ,התקיימו הרצאות בנושאים
כגון :חזון המכון האונקולוגי באסותא :מצוינות
בטיפול יחד עם מעטפת אנושית ואינטגרטיבית
לרווחת המטופל ,חשיבות הטיפול הרב תחומי
בטיפול בסרטן ,טיפול קרינתי מותאם אישית
בסרטן השד ,שילוב טיפול קרינתי עם טיפול
כירורגי ועוד .בנוסף ,התקיימו דיונים במקרים
רב-תחומיים בסרטן השד ,סרטן המעי ודרכי
עיכול ,ובנושא ניהול הטיפול הרב תחומי בחולה
הסרטן ,בתקופת הטיפול ולאחריו.

"אונקולוגיה – העשור הבא":
כינוס מדעי בינלאומי לרגל עשור
למרכז דוידוף לסרטן

התקיים באמצע נובמבר  2014בהשתתפות
רופאים רבים וחוקרים בעלי שם עולמי מחו"ל,
שהציגו את חזונם לעשור הבא בשטח התמחותם.
הכינוס ,במעמד יעקב פרי שר המדע והטכנולוגיה,
חולק לשלושה מושבים שעסקו בתחזית עתידית
לעשור הקרוב של הטיפולים במחלת הסרטן.
בכינוס התקיימו מגוון הרצאות על ידי רופאים
מובילים בתחומם ,כגון :חידושים בטיפול
בסרטן הלבלב ,עתיד הטיפול בלימפומה,
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טיפול קרינתי חדשני ,התפתחות וחזון רפואה
מותאמת אישית לחולות בסרטן השד ,תפקידה
של האחות האונקולוגית ,סקירה בנושא סרטן
צוואר הרחם ,אפיון גידולים סרטניים על פי
הפרופיל הגנטי ועוד .לכינוס הוזמנה מירי זיו
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.

מפגש פסגה של מנהיגים בתחום
המאבק בסרטן של ארגון הסרטן
הבינלאומי (ה )UICC-התקיים
באוסטרליה

בתחילת דצמבר  ,2014במקביל לכינוס הדו-
שנתי של ארגון הסרטן הבינלאומי (,)UICC
התקיים במלבורן ,אוסטרליה ,מפגש פסגה
בהשתתפות של כ 250-נציגי ארגונים המובילים
את המאבק במחלת הסרטן ברמה הגלובלית.
המפגש התמקד בהיבט הכלכלי העולמי
של בקרת סרטן ,ובמהלכו דנו המשתתפים
בהשקעותיהן של המדינות השונות בתחום זה.
כמו כן ,פורסמו במהלך המפגש קווים מנחים
חדשים לשנת  ,2015הקוראים למדינות העולם
להקדיש את תשומת הלב הראויה לתחום
זה ,ולהכניסו לתוכנית הבריאות הלאומית
שלהן .במפגש ,אליו הוזמנה מירי זיו מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,לוקחים חלק נציגי
הארגונים המובילים בעולם בתחום המאבק
בסרטן ,כגון :הסוכנות הבינלאומית לחקר
הסרטן ( ,)IARCארגון הבריאות העולמי (,)WHO
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (,)IAEA
וארגון הסרטן הבינלאומי (.)UICC

הכינוס הדו-שנתי ה 21-של ארגון
הסרטן הבינלאומי ,הUICC-

התקיים בתחילת דצמבר  2014במלבורן,
אוסטרליה ,תחת הכותרת" :איחוד כוחות – מאיצים
את התהליך" (Joining forces-Accelerating
 )progressבהשתתפות של כ 2,700-נציגים
מ 115-מדינות ברחבי העולם .הכינוס הבינלאומי
מתקיים אחת לשנתיים בכדי לסייע בשיתוף
ועדכון הידע הקיים בתחום המאבק בסרטן
בין חברות הארגון .הכינוס התמקד בארבעה
מסלולים מרכזיים :מניעה ואבחון מוקדם ,הטיפול
במחלת הסרטן ,מחלימים מסרטן וטיפול תומך,
ומערכות בקרת סרטן .בכל מסלול התקיימו
עשרות הרצאות מרתקות ,כגון התמודדות

אירועים וכנסים מקצועיים
האגודה למלחמה בסרטן

הרפואה הפליאטיבית באוסטרליה מזה  15שנה,
שהגיעה לכנס במימון האגודה למלחמה בסרטן.
בהמשך ,צוות הוספיס גליל עליון הרצה בנושא
קשיים בתהליך הטיפול ,שירלי רזניצקי חוקרת
בכירה במכון ברוקדייל ,הרצתה בנושא דפוסי
קבלת החלטות משפחתיים ,והתקיים פאנל
בנושא אמירת אמת לחולה חשוך מרפא בשיתוף
המרצים .למחרת התקיימה פגישת עבודה
בהשתתפות של כ 60-אנשי מקצוע מתחום
הטיפול התומך בארץ בבית מטי-מטה באגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים (מידע נוסף בפרק
"שיקום ורווחה" ,תחת "השתלמויות ,קורסים
ומפגשים לאנשי מקצוע").

הכינוס השנתי של האיגוד
לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה
()ISCORT-14

ותמיכה רגשית בבני נוער וצעירים המחלימים
מסרטן ,שימוש במדיה החברתית בתחום הסרטן,
העצמת מחלימים מסרטן ובני משפחותיהם,
תיעוד אנשים המתמודדים עם מחלת הסרטן
ועוד .בנוסף למירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,החברה בארגון הסרטן הבינלאומי,
השתתפה בכינוס גם לנה קורץ-אלמוג ,אחות
אונקולוגית ויועצת המיניות באגודה למלחמה
בסרטן ,שלקחה חלק בקורס מתקדם בנושא
מיניות וסרטן (Master course on sexuality and
 )cancerבהשתתפות אנשי מקצוע מרחבי העולם
העוסקים בתחום שיקום המיניות אצל אנשים
המתמודדים עם מחלת הסרטן .בקורס הציגה
לנה את פעילותה הענפה של האגודה בתחום
זה ,והתמקדה בתוצאות סקר שנעשה על אנשי
מקצוע,לפני ואחרי קורס במיניות מטעם האגודה
למלחמה בסרטן .בארגון הסרטן הבינלאומי
חברים למעלה מ 770-ארגונים מ 155-מדינות
מכל רחבי העולם ,הפועלים במשותף במטרה
לקדם את המאבק בסרטן באופן גלובלי .מירי זיו
מנכ"ל האגודה ,כיהנה כחברת הוועד המנהל

של הארגון עד לסוף שנת  ,2012בה סיימה את
הקדנציה המרבית ,לאחר שמונה שנות פעילות.
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ,כיהן כנשיא
הארגון בין השנים .1998 - 1996

תהיות ותובנות על טיפול תומך בסוף
החיים – כנס לציון עשרים שנה
להוספיס גליל עליון ולזכרה של פרופ'
ננסי קרוליין

התקיים באמצע דצמבר  ,2014נר ראשון של
חנוכה ,בכפר נהר הירדן .הוספיס גליל עליון ,בדומה
לשירותי הוספיס נוספים הקיימים ברחבי הארץ,
אשר בהפעלתם מסייעת האגודה למלחמה בסרטן,
מלווה את חולי הסרטן הנמצאים בשלב מחלה
מתקדם ואת בני משפחותיהם .הכנס נפתח
בדברי ברכה של ד"ר איל גולדברגר ,מנהלו
הרפואי של הוספיס גליל עליון ,ומירי זיו
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן .לאחר מכן,
התקיימו הרצאותיהם של פרופ' אריק קאסל
מארה"ב ,ממייסדי תחום הטיפול בסבל אנושי,
וד"ר ג'ודי לייסי מאוסטרליה ,ממובילות תחום
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התקיים בסוף ינואר  ,2015באילת .הכינוס
מעניק הזדמנות לצוות הרפואי המטפל
בחולי הסרטן להתעדכן בחידושים הרבים,
שחלו בתחומי האונקולוגיה השונים ,כמו גם
במחקרים חדשים בתחום הטיפול בסרטן.
הכינוס ,בו השתתפו מומחים מובילים מהארץ
ומהעולם ,חולק לשלושה מושבים עיקריים
שדנו בהתפתחויות בנושאי סרטן הריאה,
מערכת העיכול והשד .מושב רביעי נוסף דן
בהתמודדות וטיפול בגידולים סרטניים אחרים.
במקביל ,התקיימו מושבים בנושאי גנומיקה,
אימונותרפיה ורדיותרפיה .הכינוס ,בו משתתפים
מאות אונקולוגים ,מומחים ומתמחים ,מהווה
במה להצגת עבודות מחקריות מובילות,
והזדמנות לשיתוף ועדכון הידע המקצועי.
כמדי שנה ,פתחה את הכנס בדברי ברכה
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
והעניקה את פרס האגודה למתמחה המצטיין.
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השנה הוענק הפרס לד"ר עידו בן חורין,
על הישגיו במחקר בסיסי וקליני ,בהוראת
סטודנטים ,בכתיבה מדעית ,כמו גם על היחס
האנושי ,החם והסבלני שהוא מגלה כלפי
החולים ובני משפחותיהם.

כנסים וימי עיון של החברה
הישראלית למחלות שד בתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן

• יום עיון של החברה הישראלית למחלות שד -
התקיים באמצע מאי  2014בבניין ההסתדרות
הרפואית ברמת גן בהנחיית ד"ר תניר אלוייס,
מנהלת המרכז לבריאות השד במרכז הרפואי
קפלן ,ויו"ר החברה הישראלית למחלות שד
היוצאת .לאחר דברי הברכה של מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,דברי
סיכום קדנציה שהשמיעה ד"ר אלוייס ודו"ח
ד"ר יצחק פפו גזבר החברה ,התקיימו הרצאות
בתחום סרטן השד .ד"ר עדה רוזן מ"מכבי
שירותי בריאות" הרצתה על תכנית מחקר
ארצית בגידולי שד ,פרופ' שלמה שניבאום
מהמרכז הרפואי תל אביב הרצה על חידושים
בטיפול הניתוחי של סרטן שד מסוג ,DCIS
ד"ר מירי סקלייר-לוי וד"ר עדי יוסיפוביץ
מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא הרצו בנושא
קורלציה ,ד"ר שלי טרטקובר-מטלון ורנה כהן
מאוניברסיטת תל אביב הרצו על סרטן שד
בהריון ,ד"ר ערן בר-מאיר ,מבית החולים
פוריה והמרכז הרפואי "אסותא לב המפרץ"
בחיפה ,הרצה על למפקטומי ואונקופלסטיקה
וד"ר עודד אולשה מהמרכז הרפואי שערי
צדק הרצה על ניתוח באזור בית השחי בעידן
 ZOO11ו .AMOROS-בסוף יום העיון הוכרז
על בחירתו של פרופ' שלמה שניבאום כיו"ר
החדש של החברה.
• יום עיון בנושא "התמודדות עם תגובה מלאה
לטיפול קדם ניתוחי" – התקיים באמצע נובמבר
 2014בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים .יום העיון נפתח בדברי
ברכה של פרופ' שלמה שניבאום ,יו"ר החברה
הנכנס ,ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,המארחת
בקביעות את מפגשי החברה ומסייעת
בפעילותה השנתית .לאחר הפתיחה ,הרצו
ד"ר מרגריטה טוקר ,מהמרכז הרפואי סורוקה
על תגובת הגידול לאחר טיפול ניאו-אדג'וונטי,

פרופ' דן הרשקו ,מהמרכז הרפואי העמק
הרצה על מעקב לאחר סיום טיפול קליני
ורדיולוגי ,וד"ר משה כרמון ,מהמרכז הרפואי
שערי צדק הרצה על מעקב אחר בלוטות
הלימפה לאחר סיום הטיפול .לקראת סיום
התקיים דיון והרצאה בנושא שיטות חדשות
לאבחון סרטן השד.
• הכנס השלישי הדו-שנתי של החברה הישראלית
למחלות שד  -התקיים בתחילת פברואר 2015
במלון דן קיסריה .הכנס נפתח בדברי ברכה של
מירי זיו מנכ"ל האגודה ,ופרופ' שלמה שניבאום
יו"ר החברה .הכינוס ,שהתקיים במשך יומיים,
הורכב ממגוון מושבים ודיונים ,שעסקו בגישות
חדשות בטיפול בסרטן השד ,אונקופלסטיקה,
התמודדות עם ניתוח שד כאשר בלוטות הלימפה
בבית השחי נמצאו חיוביות ,חידושים בהדמיית
שד ,שיחזור השד לפני טיפול בקרינה ,נגעים
ראשוניים ועוד .בכינוס השתתפו מרצים מובילים
בתחום מחו"ל ,בהם פרופ' סאמנר ה .סלאבין
( )A. Slavin Prof. Sumnerמהמרכז הרפואי
לילדים בבוסטון ,ארה"ב ,מומחה באסתטיקה
ושיחזור השד ,שהגיע לכנס במימון האגודה
למלחמה בסרטן.

מפגשי החוג האורו-אונקולוגי

באמצע יולי  2014התקיים בבית מטי-מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,מפגש
מדעי של החוג .המפגש נפתח בדברי ברכה של
ד"ר עופר יוספוביץ מנהל השירות לאורולוגיה-
אונקולוגית במרכז הרפואי רבין .לאחר מכן,
התקיימה הרצאתו של ד"ר דוד מרגל מהמרכז
הרפואי רבין בנושא "רפואה מותאמת אישית
בסרטן הערמונית" .בהמשך התקיים פאנל בנושא
שיטות אבחון מתקדמות לסרטן הערמונית,
בהשתתפות ד"ר מיקי כהן מהמרכז הרפואי העמק,
פרופ' חיים מצקין מהמרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי ,פרופ' אמנון זיסמן מהמרכז הרפואי
אסף הרופא ופרופ' גיל רביב מהמרכז הרפואי תל
השומר .לקראת סיום ,ד"ר דניאל קייזמן מהמרכז
הרפואי מאיר ,עדכן על הטיפול התרופתי בסרטן
כליה גרורתי ,וד"ר אנדרי נוילנדר מהמרכז הרפואי
סורוקה הרצה על "מעקב לגוש כלייתי  -מדוע,
למי וכיצד?" .המפגש התקיים באדיבות חב'
באייר ואונקוטסט-טבע.
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מפגשי החברה הישראלית
לגינקולוגיה אונקולוגית

בסוף דצמבר  2014התקיים בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן ,מפגש מדעי של החוג,
שנפתח בברכתה של פרופ' טלי לוי ,מנהלת היחידה
לגינקולוגיה אונקולוגית במרכז הרפואי וולפסון,
ויו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית.
במפגש התקיימו הרצאתם של פרופ' גידי רכבי
מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא על רפואה מותאמת
אישית  ,2015ד"ר נעה אפרת (בן ברוך) מהמרכז
הרפואי קפלן ,הרצתה על מוטציות סומטיות
בגידולים ממאירים והשפעתם על אבחון וטיפול,
פרופ' עפר גמר מהמרכז הרפואי ברזילי הציג
את הקבוצה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית,
וד"ר יעקב קורח מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא,
דיווח על עדכונים מהארגון האירופי לגינקולוגיה
אונקולוגית (ה .)ENGOT-לקראת סיום ,הרצתה
ד"ר רוני שפירא-פרומר מהמרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,על אימונותרפיה בנגעים גינקולוגיים,
הוצגו שני מקרים קליניים ,והתקיים דיון בנושא.

ימי העיון של האגודה הישראלית
לפסיכו-אונקולוגיה
בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן

במסגרת תמיכתה של האגודה למלחמה
בסרטן בפעילותה של האגודה הישראלית
לפסיכו-אונקולוגיה ,מתקיימים בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן ימי עיון מקצועיים,
מוענקים פרסי האגודה למלחמה בסרטן ,וכן
מופק ניוזלטר הנשלח לכל חברי האגודה.

יום הסדנאות השנתי של האגודה
הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה
התקיים באמצע מאי  2014בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .המפגש
נפתח בברכתה של עו"ס אורית שפירא מנהלת מח'
שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן ,שהעניקה
את פרסי האגודה לפרויקטים מצטיינים .הפרס
הראשון הוענק לגב' מיכל בלוך ,במרכז הרפואי
הדסה ,כאות הערכה והוקרה על פיתוח והפעלת
שני פרויקטים ייחודיים במרכז הרפואי הדסה:
ליווי משפחות בתהליך שימור פריון של ילדות
ונערות המתמודדות עם מחלת הסרטן ,ותכנית
התערבות במשפחות בהן נפטר ילד ממחלת

אירועים וכנסים מקצועיים
האגודה למלחמה בסרטן

"פוריות על אף הכל :סוגיות רפואיות,
אתיות ,דתיות ,תרבותיות ופסיכו-
חברתיות של פוריות וסרטן"  -יום עיון
משותף לעמותה לקידום הסיעוד
האונקולוגי ,והאגודה הישראלית
לפסיכו-אונקולוגיה
יום העיון ,אשר התמקד בהיבטים שונים של
פוריות וסרטן ,התקיים באמצע פברואר 2015
בבית מטי-מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,בהשתתפות של כ 100-אנשי מקצוע.
יום העיון נפתח בברכתן של פרופ' מירי כהן ,יו"ר
האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה ,ומירי זיו
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.
ד"ר כרמל שלו ,מהמחלקה לפריון וחברה של
המרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה באוני'
חיפה ,הרצתה בנושא "שימור פריון  -על צורך,

הסרטן .הפרס השני ,פרס המחקר המצטיין
לשנת  2014הוענק לד"ר ג'וליה גוזמן כאות
הערכה והוקרה על מחקרה בנושא "חוסן
נפשי ,צמיחה פוסט-טראומטית ,תסמונת דחק
פוסט-טראומטית והסתגלות פסיכו-סוציאלית
בקרב חולי סרטן עם גידולים במערכת העיכול".
בהמשך ,התקיימו חמש סדנאות טיפוליות:
אורית אדמון-שיפר הנחתה סדנה בשיטת
אימאגו ,רעיה צור הנחתה סדנת שילוב קלפים
מטאפוריים-השלכתיים בעבודה הטיפולית,
ד"ר ענבר כהן הרצתה בנושא "לצאת מתוך
הפרוטוקול CBT:עם חולי סרטן כשאי אפשר
לעבוד לפי הספר" ,הדסה נאמן הרצתה בנושא
"ללמוד עם המטופל :הדרכה על מקרה טיפולי",
ולנה קורץ-אלמוג אחות ויועצת המיניות באגודה
למלחמה בסרטן הרצתה על נושאי מיניות אצל
מתמודדים עם מחלת הסרטן.
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מחיר ובחירה" .הרצאתה נגעה בהיבטים של עלויות
כלכליות של שימור פריון ,סוגיות אתיות של שימור
פריון בילדות ועוד .עו"ד אירית רוזנבלום הרצתה
בנושא "המוות אינו סוף פסוק" ונגעה בסוגיית
הצוואה בחיים ושאלת המוסריות בתרומת זרע.
בהמשך הציג פרופ' אריאל רבל ,אחראי תחום
שימור פוריות במרכז הרפואי הדסה ,היבטים
רפואיים בשימור פוריות .תוך כדי סיפורי מקרה,
נלמדו אפשרויות שונות לשימור פוריות ,חידושים
טכניים המאפשרים הקפאת ביציות ועוד.
עו"ס מיכל בלוך הדגימה מקרים מהשטח בהן
יושמו שיטות אלו .הרב דוד בנימין ממכון פוע"ה
בירושלים הציג סוגיות הלכתיות במציאות של
רפואה מתקדמת ,והתייחס לבעיות ולפתרונות
הלכתיים בנושא שימור פוריות.
הרב שיתף את הנוכחים גם בסוגיית מציאת
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בן/בת זוג של אדם דתי שחלה בסרטן ובפעילותו
של מכון פוע"ה בנושא זה .ראיד בדיר ,חבר
בכיר במועצת העולמה בירושלים וטוען-מומחה
בנושא משפחה ,הציג את נושא שימור הפריון
בראי האסלאם .טל גרנות ,אחות ביחידה
לאונקולוגיה של השד במרכז דוידוף ,סקרה את
התפקיד הסיעודי בתהליך שימור הפריון .בסוף
יום העיון הוצגו שני מקרים :רותי אופיר אחות
אחראית ועו"ס סיואר מחול מהמערך ההמטו-
אונקולוגי ילדים בבית החולים רמב"ם ,הציגו
מקרה שימור פוריות אצל ילד דתי בן  ,13חולה
לוקמיה .אפרת לוין ,אחות מתאמת בריאות השד
ועו"ס ליאורה גרויסמן ממכון השד ברמב"ם,
הציגו דילמות בשימור פוריות אצל אישה
מוסלמית רווקה בת  40שחלתה בסרטן .בפנל
המומחים השתתפה ,בנוסף למרצים מיום
העיון ,גם פרופ' תמר ספרא אחראית השירות
האונקו-גינקולוגי ,במרכז הרפואי תל אביב

ע"ש סוראסקי .יום העיון היה פורה ומעשיר,
והיווה פתח לפעילויות משותפות נוספות בין
האגודה לפסיכו-אונקולוגיה והעמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי.

תעודת "תורם מעגל הזהב" של
המרכז הרפואי רמב"ם ניתנה
לאגודה למלחמה בסרטן

הודות לתמיכתה רבת השנים של האגודה למלחמה
בסרטן במרכז הרפואי רמב"ם ,במסגרתה
נתרמו למעלה מ 20-מיליון שקלים ,בעשרים
השנה האחרונות למרכז הרפואי ,הוענקה
בטקס חגיגי על ידי פרופ' רפאל ביאר מנהל
המרכז הרפואי רמב"ם ,למירי זיו מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,תעודת הוקרה
המשייכת את האגודה למעגל הזהב היוקרתי
ביותר של תורמי המרכז הרפואי רמב"ם,
ה."The Rambam Maimonides Friendship Award"-

אות הוקרה על פעילות לצמצום מימדי העישון בישראל
הוענק לאגודה למלחמה בסרטן
אות ההוקרה הוענק על ידי ד"ר יעל בר זאב
יו"ר החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון
בישראל ,למירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,במסגרת הכנס השנתי התשיעי
של החברה הרפואית למניעה ולגמילה
מעישון בישראל ,שהתקיים באמצע פברואר
 2015באילת .אות ההוקרה ניתן לאגודה
למלחמה בסרטן על פעילותה הבלתי
מתפשרת למיגור נגע העישון בישראל,
בכל החזיתות :באמצעות הסברה למניעת
עישון ולגמילה מעישון; קידום החקיקה
והאכיפה בתחום; תמיכה במחקר; פיתוח
תכניות ייחודיות; הפצת חומרי הסברה;
הדרכות למניעת עישון בקרב הדור הצעיר
ועוד .פעילותה של האגודה תרמה רבות
להורדת שיעורי העישון בישראל מ45%-

בשנת  ,83במהלכה הובילה האגודה לחקיקת
איסור עישון במקומות ציבוריים ,כך שהיתה
בין  10המדינות הראשונות שחוקקו חוק זה,
ל 18.7%-בלבד כיום.
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אירועים וכנסים מקצועיים
האגודה למלחמה בסרטן

ברכות לפרופ' יורם כהן על זכייתו באות הוקרה על פעילות למען הקהילה מטעם עמותת אומ"ץ
(עמותת אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי)
לראשונה השנה ,העניקה תנועת אומ"ץ אותות הוקרה ועיטורים בתחום הרפואה והמדע .מדובר במיזם
ראשון מסוגו של העמותה ,בשיתוף ההסתדרות הרפואית (הר"י) ועמותת צרכני בריאות ישראל (צ.ב.י).
מקבלי האותות והעיטורים נבחרו על ידי ועדה ציבורית ,מבין  120מועמדים מומלצים .פרופ' יורם כהן,
שהקים וניהל את השירות האונקולוגי במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע ,ובעבודתו המקצועית שילב
דאגה לקהילה תוך מתן עדיפות לפרקטיקה הציבורית על פני זו הפרטית .בנוסף לפרופ' כהן ,זכה באות
הוקרה גם צוות הוספיס גליל עליון בראש פינה ,שציין השנה עשרים שנה להיווסדו (מידע בתחילת הפרק),
פרופ' אייל גור ,מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,שבתחילת
דרכו הרצה מטעם האגודה בבתי ספר כיצד להיות "חכמים בשמש" ,ופרופ' פייר זינגר מנהל המחלקה
לטיפול נמרץ כללי ומנהל המכון לחקר התזונה במרכז הרפואי רבין ,המתמקד בטיפול תזונתי בחולי
סרטן ,וזוכים נוספים .הטקס התקיים בתחילת פברואר  2015במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב .מירי זיו
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן השתתפה באירוע המרגש ,כדי לכבד את הזוכים ולהעניק להם פרח.

האגודה למלחמה בסרטן מציינת בצער רב ובכאב ,את פטירתה בטרם עת ,בגיל  ,61ממחלת
סרטן השד של ח"כ לשעבר נאדיה חילו ז"ל ,שכיהנה כחברה בחבר הנאמנים של האגודה
למלחמה בסרטן.
נאדיה חילו ז"ל ,שכיהנה בכנסת מטעם מפלגת העבודה ,היתה סגנית יו"ר נעמ"ת לשעבר,
וחברה במועצות נשים רבות ,בין היתר ,ייסדה את עמותת "מנארה"  -לפיתוח חברתי ולהובלת
פרויקטים לקידום זכויותיהן של נשים בישראל בכלל ,ונשים ערביות בפרט .נאדיה ,עובדת
סוציאלית במקצועה ,היתה האישה הערבייה-נוצרייה הראשונה שכיהנה כחברת כנסת,
כיו"ר הוועדה לזכויות הילד ,ולאחרונה שימשה כחוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי.
נאדיה היתה עד רגעיה האחרונים אישה חזקה ,אמיצה ,שניפצה תקרות זכוכית בחברה,
לוחמת מסורה כנגד אי-שוויון חברתי ,אשר בראש מעייניה עמדו תמיד השלום והדו-קיום
המשותף בישראל.
יהי זכרה ברוך.
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הקש בדלת
האגודה למלחמה בסרטן

טקס סיכום מבצע "הקש בדלת" ושנת הפעילות 2013
בחודש מרץ  ,2014באווירה חגיגית ומרשימה,
התכנסו מאות מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן
מרחבי הארץ ,ידידים ואורחים נכבדים ,לציון
סיכום מבצע "הקש בדלת" ושנת הפעילות .2013
לאחר פתיחה מוזיקלית של להקת "הנינים של
טוני" ,להקת הנוער הייצוגית של "תיכון חדש"
תל אביב ,יונתן קרני מנהל מח' הסניפים ומבצע
"הקש בדלת" ,נשא דברי ברכה למתנדבים
המסורים על פעילותם הענפה במהלך השנה,
וציין כי נצפתה עלייה יפה בתרומות שגויסו
על ידי בני הנוער ,של למעלה מ 20%-ביחס
לשנה שעברה.
במעמד הפתיחה הוזכרו מתנדבי הסניפים
שהיו שותפים לדרך והלכו לעולמם:
לבנה בן-צור ז"ל מתנדבת סניף בת-ים.
דינה אלון ז"ל מתנדבת סניף זיכרון יעקב.
מנחם טרופר ז"ל מתנדב סניף חולון.
חנה שנאן ז"ל מתנדבת סניף קריית אתא.

דוד מאיר ז"ל מתנדב סניף פרדס חנה-כרכור.
חנה שטגמן ז"ל מתנדבת 'יד להחלמה'.
יהי זכרם ברוך.
לאחר דברי הברכה של רן קוניק ,ראש העיר
גבעתיים ,המארחת מדי שנה את טקס הסיכום,
כמו גם דבריו של פרופ' אליעזר רובינזון יו"ר
האגודה למלחמה בסרטן ,הוזמנו נציגי 17
בתי ספר  -מצטייני "הקש בדלת" לקבל את
גביעי ההוקרה על פעילותם במבצע ,מלווים
במתנדבי סניפי האגודה המקומיים.
גביעי ההוקרה ניתנו על ידי חברי הנשיאות
הנכבדים פרופ' אליעזר רובינזון יו"ר האגודה,
רן קוניק ראש העיר גבעתיים ,צבי נטע יו"ר
קבוצת מכשירי תנועה ויו"ר מבצע "הקש בדלת"
 ,2013ומירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.
בתי הספר המצטיינים לשנת  2013היו :מקיף
ט' (אשדוד) ,תיכון עירוני מקיף א' (באר שבע),
ביה"ס בורכוב (גבעתיים) ,ביה"ס עמי אסף
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(דימונה) ,חטיבת ביניים ארן ,תיכון שש שנתי,
קריית שרת (חולון) ,ביה"ס אחוזת ילדים ויצו
(חיפה) ,תיכון המסורתי (ירושלים) ,חטיבת ביניים
אבן סינא (כפר קרע) ,חטיבת ביניים אל-לקייה
(לקייה) ,חטיבת ביניים אלון (נהריה) ,בי"ס סנט
ג'וזף (נצרת) ,חטיבת אחד העם (פתח תקווה),
כפר הנוער רמת הדסה (קריית טבעון) ,אולפנת
סגולה (קריית מוצקין) ,חטיבת ביניים עלומים
(רמת השרון) ,ביה"ס המתמיד (רמת גן) ,ותיכון
עמל ליידי דיוויס (תל אביב).
לאחר חלוקת הגביעים ,עלתה התלמידה
שקד גרא לשאת דברים בשם התלמידים .שקד,
בת ה ,10-ביקשה להצטרף למבצע "הקש בדלת",
למרות גילה הצעיר ,בכדי להנציח את זכרו של
סבה שנפטר ממחלת הסרטן .רות אברמוביץ,
יו"ר סניף ראשון לציון אימצה אותה באהבה,
ופעילותה המרגשת במהלך המבצע בסניף
לוותה בחשיפה תקשורתית רבה.

הקש בדלת
האגודה למלחמה בסרטן

במהלך הטקס ,הוזכרו מגוון פרויקטים חדשים
ומרגשים בהם נוטלת חלק האגודה למלחמה
בסרטן ,כגון:
• פרויקט חינוכי בשיתוף תיכון חדש ,במסגרתו
מדענים חוקרים הפועלים בתחום הסרטן,
מרצים בפני התלמידים במטרה להרחיב את
ידיעותיהם בתחום המדעים ,וחושפים את
בני הנוער לתחום המחקר ,בשאיפה שאותם
צעירים מוכשרים יכוונו עצמם בעתיד לעסוק
בתחום חשוב זה.

• פרויקט "המסרגה" -של רות האפרתי ,שנענתה
לבקשת מנכ"ל האגודה ,ובאמצעות פורום הסריגה
שלה ,רתמה עשרות נשים ,בכל רחבי הארץ ,אשר
סרגו כובעים ,צעיפים ואפודות בהתנדבות לחולי
סרטן .הפריטים חולקו בסיועם של מתנדבי סניפי
האגודה למלחמה בסרטן במחלקות האונקולוגיות
ובמרכזי התמיכה ברחבי הארץ ,והעניקו עימם
חום ושמחה לחולים .דורית בק ,אחת מהנשים
הסורגות שהייתה שותפה לפרויקט ,שיתפה את
הנוכחים בחוויית העשייה והחלוקה.
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מאז הקמתה תומכת האגודה למלחמה
בסרטן ומשקיעה משאבים רבים בקידום
חקר הסרטן ,מתוך אמונה כי ההשקעה
במחקר של היום  -היא התרופה של
המחר .לכן ,מדי שנה במהלך טקס הסיכום,
מוענקות מלגות האגודה למלחמה בסרטן
לחוקרים מבטיחים ומצטיינים .את המלגות
העניק השנה בטקס פרופ' אלי פיקרסקי,
מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,יו"ר
ועדת המחקר של האגודה.

גליון  | 59אפריל 2015

השנה הוענקו במהלך הטקס מלגות
האגודה למלחמה בסרטן לחוקרים:
ד"ר אורית קרניאלי-מילר ,ד"ר אילנה יצחקוב,
פרופ' זיו בן ארי ,ד"ר שרה אליצור ,ד"ר משה גת,
ד"ר אריאל מיניץ ,ד"ר גיא שחר ,ופרופ' אורה פלטיאל,
שהודתה לאגודה למלחמה בסרטן ולתמיכתה
בחקר הסרטן (מדי שנה מוענקים כ 45-מענקי
מחקר על ידי האגודה למלחמה בסרטן).
לאחר דבריה של מירי זיו מנכ"ל האגודה,
שסקרה את פעילותה הענפה של האגודה

במהלך השנה ,צוינו  25שנה לפעילותו של
'הטלמידע'  -קו המידע של האגודה למלחמה
בסרטן ,המאויש על ידי מתנדבים מסורים
ואדיבים ,בראשותה של נורית צין ,המנהלת
אותו בנאמנות ובהתנדבות מלאה מזה שנים
רבות .נחמה בר ניסן ,מתנדבת ותיקה ומסורה,
נשאה דברים בשם מתנדבי ה'טלמידע'.
רויטל קלמפפר ,מנהלת שיתופי פעולה וגיוס
משאבים באגודה ,סקרה מספר שיתופי פעולה
מובילים ,שהתקיימו במהלך השנה .במעמד זה
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היא הודתה לצוות בנק מזרחי-טפחות המלווה
את פעילותה הענפה של האגודה ,והעניקה
תעודות הוקרה למשה גוטמן ,ממונה על פניות
העובדים והקשר עם הקהילה ,וצביה לרר רכזת
קשרי קהילה בבנק.
כמו כן ,הועלה על נס שיתוף הפעולה ההדדי
והנאמן עם חב' אסתי לאודר במסגרת חודש
המודעות לסרטן השד ,וניתנה תעודת הוקרה
למיכל רביד עוזרת המנכ"ל של חב' אלקליל
ישראל ,נציגת אסתי לאודר בישראל.

הקש בדלת
האגודה למלחמה בסרטן

לקראת סיום ,הציג יונתן קרני את הפעילות
המתוכננת לשנה הקרובה ,שתבוא לידי ביטוי
בהמשך קידום הפעילות בכל התחומים:
בהסברה ,ברווחה ,בתמיכה בחולים ,ובגיוס
התרומות .כמו כן ,הוקרא מכתב תודה מרגש
ונוגע ללב של אדם ,שאיבד את בתו למחלת

הסרטן והגיע מלווה בנכדתו ,היתומה מאם,
להפנינג שקיים סניף האגודה למלחמה בסרטן
במסגרת "יום המעשים הטובים" בחג הפורים
במודיעין ,בניצוחה של שולה זק ,יושבת ראש
הסניף בעיר .יוסי צרויה יו"ר סניף כפר סבא,
הוזמן לשאת דברים בשם המתנדבים (להלן

בידיעה נפרדת) .את הטקס חתמה להקת הרוק
"עגיל זהב" ,להקה חובבת המנגנת כבר שלוש
שנים להיטי רוק מגוונים (בין חברי הלהקה נמנה
משה בר חיים חשב האגודה).

קטעים מתוך דבר נציג המתנדבים ,יוסי צרויה יו"ר סניף כפר סבא:
"התנדבות היא דרך חיים ,מעין קוד פנימי
שמדריך אדם לראות את האחר ,ולהיות מוכן
לתת מעצמו כשהוא נדרש לעזור .זו תופעה
אנושית עתיקת יומין .גם בקרב עמנו ,בכל
הדורות ,היו מתנדבים שעסקו בצורכי ציבור
באמונה .בימינו ,המתנדבים מעשירים את
החברה בישראל והופכים אותה לטובה יותר,
על-ידי נתינה ,אחווה אנושית וערבות הדדית.
ההתנדבות ,כך הראו מחקרים רבים ,מוסיפה

גם למתנדב אושר ,סיפוק ומשמעות לחיים".
"מתנדבי האגודה לוקחים חלק חשוב במערכה
נגד המחלה .אלה היושבים כאן ,ורבים נוספים
הפועלים במסגרת כ 70-סניפים ,הם החיילים
המשתתפים במערכה .הם מפיצים את המסרים
הכלליים של האגודה ,ובמקביל  -דואגים לחולה
המסוים ,שיש לו שם ,כתובת וצרכים ייחודיים.
יש מתנדב שמתרים; יש מי שמסייע במבצעי
גילוי מוקדם ומתנדב במחלקות ובמכונים; מי
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שמרצה ,מאייש דוכנים ומפיץ חומרי הסברה; מי
שמבקר חולים ,מטה אוזן קשבת ומעודד; מעביר
המחאה ,מביא משלוח מנות ,ספרים וצעצועים
ואפילו דואג למזרן ולמזון לחולה דלת אמצעים;
מעניק סריגים וכובעים לחולים ששיערם נשר;
מציב קופות בבתי-עסק; מתאים פאה ומאפר
חולה ,כדי ש"תיראה טוב ותרגיש טוב יותר".
ויש רגעים מרגשים לרוב :חיוך של הכרת-תודה
על פני ילד חולה שחבש כובע סרוג שניתן
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לו; אישה חולה שפניה אורו כשחבשה פאה
שהותאמה לה ,או חולה שהתחזקה כי השתתפה
בקבוצת תמיכה; הפעלה של מכשור חדיש
במכון אונקולוגי או הישג מחקרי שהתאפשרו
בזכות האגודה; נבדק שהמחלה נתגלתה אצלו
מוקדם  -והחלים; חולה שזכה לביקור ,לשיחת
טלפון או שהתוודע לראשונה לזכויותיו; מבצע
"הקש" מוצלח ,או אולם מלא בערב התרמה;
ילדים שפגשו קבוצת חולים ,הביאו להם משלוחי
מנות לפורים ,ופצחו בשירה עליזה שסחפה
מתנדבים וחולים; ילדים שמכרו עוגות ושתייה
ביום-הורים ותרמו את הכסף לחברים חולים,
והם לוחשים  -בביישנות  -שעכשיו הם מבינים
מה פירוש המילה "ביחד"; מתנדבים קשישים,
שלכאורה תש כוחם ,והם מתמידים בעשייה;
ועוד ביטויים נפלאים לטוב שבאדם.
חברי המתנדבים! אי-שם בהמשך הדרך,
האדם ינצח את המחלה .כשיגיע יום זה ,כל
אחד מהיושבים כאן יהיה זכאי לומר" :במעשה

שלי לא שיניתי את העולם ,אבל לקחתי חלק
במערכה חשובה .לא הייתי אדיש .הייתי שותף
להצלת חיים ,ואין מצווה גדולה מזו" .מה מייחד
את האגודה?
למרות גילה ,כבר בת  ,62היא אינה מתעייפת.
אין זה ארגון של אופנה חולפת .זהו גוף ציבורי
בעל ראייה ארצית ואוניברסאלית; היא ממומנת
מתרומות הציבור וכל פעולותיה נעשות על-פי
כללי ניהול תקין ומפוקחות על-ידי רשם העמותות.
היא נשענת על מתנדבים ,פועלת לטובת כלל
הציבור – חולים ובריאים – ולא למען אדם זה
או אחר .היא גם אינה מתמקדת בסוג מסוים
של המחלה .הפעילות מגוונת ודי במבט חטוף
באתר של האגודה כדי להיווכח בכך".
"נעמי שמר כתבה" :אנשים טובים באמצע הדרך,
אנשים טובים מאוד ,אנשים טובים יודעים את
הדרך ואיתם אפשר לצעוד" .חברי המתנדבים,
אין בדרך אנשים טובים מכם ואתכם בהחלט
אפשר לצעוד".

מבצע "הקש בדלת" 2014-2015
מסיבת עיתונאים לפתיחת המבצע

האגודה למלחמה בסרטן קיימה מסיבת
עיתונאים בבית מטי-מטה האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים ,בה הכריזה רשמית על
פתיחת מבצע ההתרמה השנתי.
במסיבת העיתונאים ,אותה הנחתה מירי זיו
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,השתתפו
יהודית יובל-רקנאטי יו"ר מבצע "הקש בדלת"
הנכנסת ,ד"ר ליטל קינן-בוקר סגנית מנהלת
הרישום הלאומי לסרטן במשרד הבריאות,
ופרופ' אליעזר רובינזון יו"ר האגודה למלחמה
בסרטן.

היכן חולים יותר בסרטן? סקירה חדשה
על שיעורי התחלואה והתמותה על פי
נפות בישראל
ד"ר ליטל קינן-בוקר סגנית מנהלת הרישום
הלאומי לסרטן במשרד הבריאות הציגה במסיבת
העיתונאים סקירה חדשה על שיעורי ההיארעות
והתמותה מסרטן על פי נפות בישראל לשנים
 .2001-2011הסקירה זכתה לפרסום נרחב
בכלי התקשורת:
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•

•

•

•

בנפת חיפה וחדרה לאורך כל שנות הסקר,
בנפת תל-אביב בשנים  ,2005 – 2001ובנפת
עכו ואשקלון בשנים  ,2006-2011נצפתה
בגברים תחלואת כלל סוגי סרטן חודרני,
גבוהה במובהק מהצפוי.
בנפת חיפה ועכו לאורך כל שנות הסקר,
ובנפת יזרעאל ותל-אביב בתקופת הזמן
 ,2006-2011נצפתה בנשים תחלואת כלל
סוגי סרטן חודרני ,גבוהה במובהק מהצפוי.
בנפת ירושלים והשרון לאורך כל שנות הסקר,
ובנפת רמלה בשנים  ,2011- 2006נצפתה
בגברים תחלואת כלל סוגי סרטן חודרני,
נמוכה במובהק מהצפוי.
בנפת ירושלים לאורך כל שנות הסקר,
בנפת באר-שבע בשנים  ,2001-2005ובנפת
רמלה בשנים  ,2006-2011נצפתה בנשים
תחלואת כלל סוגי סרטן חודרני ,נמוכה
במובהק מהצפוי.
בנפת חדרה ,באר-שבע ,צפת ,חיפה ,ותל-
אביב ,בשנים  ,2006-2010נצפו שיעורי
תמותה גבוהים במובהק בהשוואה לממוצע
הארצי.
בנפות ירושלים ,פתח-תקוה ,רחובות והשרון,
וביהודה ושומרון בשנים  ,2010 - 2006נצפו
שיעורי תמותה נמוכים במובהק ,בהשוואה
לממוצע הארצי.

פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר
האגודה למלחמה בסרטן דיווח
אודות ההתקדמות במאבק במחלת
הסרטן והציג פרסום חדש בו ישראל
ממוקמת במקום ה 6-מתוך 85
מדינות בעולם בשיעורי ההישרדות.

מאמר חדש שפורסם ב 2014-הציג את המאבק
העולמי בסרטן כפי שנצפה במדינות שונות,
בעלות מערכות בריאות שונות ,תוך שימת דגש
על פערים משמעותיים בין מדינות מתפתחות
למדינות מפותחות .אחת הדרכים למדוד
את שיעורי ההצלחה בטיפול בסרטן ובמיגור
המחלה ,היא בעזרת מדידת שיעורי ההישרדות
מהמחלה .בטבלה המפרטת נתוני הישרדות
של חולים מסרטן ב 85 -מדינות בעולם ,כפי
שנלקחו ממאגר מידע בינלאומי ,ממוקמת
ישראל במקום ה ,6-כאשר לפניה נמצאות
אוסטרליה ,לוקסמבורג ,ארצות הברית ,ניו-זילנד

ואירלנד .המאמר פורסם במהדורת יוני 2014
של כתב העת לאפידמיולוגיה ורפואה עולמית
(.(Journal of Epidemiology and Global Health

נייר עמדה חדש של האיגוד
האמריקאי לאונקולוגיה קלינית
( )ASCOקובע :חולי סרטן בעלי
משקל עודף  -בעלי סיכויי החלמה
גרועים ביותר.

בנייר העמדה ,העוסק בקשר שבין השמנת-יתר
לסרטן שפורסם באוקטובר  ,2014הודגש כי
משקל יתר משפיע משמעותית על ההתמודדות
וההחלמה של חולי סרטן .חוקרים ממספר
מרכזים רפואיים מובילים בתחום הסרטן
בארצות הברית ,חברו לעריכת נייר עמדה זה,
בו הבהירו ,כי קיימת גם סכנה לסיכויי החלמה
גרועים יותר (פרוגנוזה גרועה) אצל חולי סרטן
בעלי השמנת-יתר .החוקרים ציינו ,כי יעילות
הטיפולים האונקולוגים בחולים שאובחנו
כשהם במצב של השמנת-יתר ,פחותה ,שכן
משקל-יתר פוגע בזרימת התרופות האנטי-
סרטניות בגוף .בנוסף ,ציינו החוקרים כי אצל
מטופלים בעלי משקל-יתר ,גובר הסיכון לחלות
במחלות נלוות ,עקב החלמה איטית של פצעים,
היווצרות זיהומים לאחר ניתוח ,לימפאדמה
ומחלות נוספות ,כגון מחלות לב וסוכרת .כמו כן,
הודגש כי משקל-יתר בעת אבחון סרטן ,מעלה
את הסיכון לתחלואה במחלת סרטן נוספת.
בנייר העמדה הובאו סימוכים מדעיים עליהם
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התבססו הכותבים ,כגון :עיבוד נתוני  82מחקרים
שכללו  200,000חולות סרטן שד ,שהראו סיכון
גבוה של  75%לתמותה בקרב נשים לפני גיל
המעבר ,ועליה של  34%בסיכון לתמותה בקרב
נשים לאחר גיל המעבר .פרופ' רובינזון הדגיש
בדבריו כי חשוב להמליץ ולעודד את המטופלים
הסובלים מהשמנת-יתר בעת אבחון מחלת
הסרטן ,להפחית במשקל ולאמץ אורח חיים
בריא .מדובר בחלון זמן חשוב ,בו הצוות הרפואי
נמצא במגע הדוק עם המטופל שאובחן ,ויכול
לכלול את ההמלצות לירידה במשקל ,כחלק
מתכנית הטיפול .נייר העמדה פורסם במהדורת
אוקטובר  ,2014בכתב העת הבינלאומי בנושא
אונקולוגיה (.)Journal of Clinical Oncology

מחקר חדש ,בהובלתה של
פרופ' סיגל סדצקי מנהלת היחידה
לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה,
מכון גרטנר ,תה"ש ,מעריך את
הצרכים הבריאותיים של מחלימות
(שורדות) סרטן השד בישראל.

המחקר בחן את מידת התאמת שירותי הבריאות
בישראל לצרכים המיוחדים של נשים שהחלימו
ממחלת סרטן השד .במחקר נעשתה השוואה
של שיעור ביצוע התנהגויות מקדמות בריאות,
המצב הבריאותי ,מידת השימוש בשירותי בריאות
ומידת שביעות הרצון משירותי הבריאות ,בין
נשים שהחלימו ממחלת סרטן השד ,לנשים
שלא חלו בסרטן שד (הקבוצות הותאמו בגיל
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ובאזור המגורים) .המחקר אשר העריך את
התנהגותן של הנשים ,גילה כי שתי קבוצות
המחקר (החולות וקבוצת הביקורת) הקפידו
על אורח חיים דומה ,אך בקרב המחלימות
מסרטן שד חל שיפור מרשים באימוץ אורח
החיים הבריא .המחקר בוצע ע"י צוות החוקרים
ד"ר לורי מנדלצוייג ,אנג'לה שטרית ,טובה אמיתי
וברניס אוברמן ,מהיחידה לאפידמיולוגיה
של סרטן ושל קרינה במכון גרטנר בשיתוף
"מכבי שרותי בריאות".

האגודה למלחמה בסרטן פרסמה
במסיבת העיתונאים את אזהרת
משרד הבריאות מפני שימוש
במסכות שיער לשם החלקה ,עם
תוספות חומרים ,יחד עם נייר עמדה
של איגוד מעצבי השיער.

לאור פניות רבות לאגודה למלחמה בסרטן ,ביחס
לבטיחות השימוש בחומרים שונים להחלקת

שיער במספרות ,הועלה הנושא בפני הוועדה
למסרטנים סביבתיים של האגודה למלחמה
בסרטן בראשות ד"ר אלי שטרן ,ובהשתתפות
רינת בכר ,מנהלת מחלקת התמרוקים של
משרד הבריאות .ההמלצה הייתה ליידע את
ציבור הנשים והמספרות בנושא ,ולכן התקיים
דיון נוסף בהשתתפות מישל מרסייה יו"ר
התאחדות מעצבי השיער בישראל .לבקשת
האגודה למלחמה בסרטן פרסם משרד
הבריאות אזהרה מפורשת לציבור הלקוחות
ולמעצבי השיער ,בדבר הסיכון שבהוספת
חומר ה'פורמאלדהיד' לחומרי החלקת השיער,
חומר הרשום כמסרטן ודאי בבני אדם .מה
גם שבתהליך החלקת השיער ,כשמחממים
את החומר משתחררים אדים המגבירים את
הסיכון .במסיבת העיתונאים קראה האגודה
לציבור לבדוק היטב את הטיפול המוצע לו
במספרות ,ולוודא כי החומרים המשמשים
לצורך הטיפול הם מוצרים מאושרים בלבד,

ללא תוספות חיצוניות למוצר המקורי .כמו כן,
יצאה קריאה לכלל הספרים/יות שלא להשתמש
בפורמאלדהיד המסכן את בריאותם ,ואת
בריאות לקוחותיהם ,ולהקפיד כי התכשירים
שבשימושם מאושרים על ידי משרד הבריאות,
ולא עורבבו עם חומרים נוספים.

יו"ר מבצע 'הקש בדלת' לשנת  2014-2015היא יהודית יובל-רקנאטי ,מייסדת ויו"ר קבוצת גנדיר,
יזמית ופעילה חברתית :מייסדת ויו"ר נט"ל ,חברה ב"יכולים נותנים" ,וב"שיתופים":
"אני נרגשת להיות יו"ר המבצע לשנה זו .מאז ילדותי
בתל אביב ,האגודה למלחמה בסרטן ,היא חלק
מחיי .אמי מטי ז"ל ,הייתה פעילה כסגניתה של
סוזי אבן הנשיאה ,ועזרה לבסס את מקומה של
האגודה כגוף משפיע המקדם את נושא המודעות,
המחקר והסיוע לחולים ולבני משפחותיהם.
אמי אף פעלה רבות להקמת ההוספיס לחולים
סופניים בתל השומר  -לצערי ,לא זכתה להיות

נוכחת בטקס הפתיחה .אימא נפטרה מסרטן
המעי הגס ,והיא בת  59שנים.
מאז המשכנו ללוות ולתמוך באגודה ובעשייתה
החשובה; אחי ליאון רקנאטי הוא סגן יו"ר האגודה
מזה שנים רבות .לפני כ 3 -שנים שוב הכתה בנו
המחלה הארורה .בעלי ,רולי (ד"ר ישראל יובל),
חלה בלוקמיה ,החלים  -וכעבור כשנה נפטר
מסיבוך של המחלה.
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לצערי ,כמוני נפגעו ממחלת הסרטן אלפים
רבים ,וכמעט ואין בית בישראל שאינו מנפגעי
המחלה".
יהודית יובל-רקנאטי קראה בדבריה לציבור
בישראל בכלל ולקהילה העסקית בפרט,
לפתוח את הלב ,ולתרום ביד רחבה למבצע
"הקש בדלת" -למען עתיד טוב ובריא יותר.

הקש בדלת
האגודה למלחמה בסרטן
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כמיטב המסורת :טקס מרגש לפתיחת מבצע "הקש בדלת"
במעמד נשיא המדינה הנכנס ,מר ראובן (רובי) ריבלין ,ורעייתו נחמה
באמצע אוקטובר  2014התקיים כמיטב המסורת
הטקס הרשמי לפתיחת מבצע "הקש בדלת"
במעמד נשיא המדינה ,פטרון המבצע .הטקס
המרגש ,בו מוענק נס "הקש בדלת" ליו"ר
המבצע ,מתקיים מדי שנה במעמד נשיא המדינה
ובמשכנו ,מזה למעלה מ 50-שנה.
בנוסף לנשיא ורעייתו ,נכחו באירוע החגיגי
ח"כ יעל גרמן שרת הבריאות ,פרופ' אליעזר רובינזון
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,יהודית יובל-רקנאטי יו"ר
מבצע "הקש בדלת" ,פרופ' רונית סצ'י-פאינרו מדענית

מובילה בחקר הסרטן באוני' תל אביב ,עשרות
מתנדבות ומתנדבים ,ילדים חולים ,מחלימים
ובני משפחותיהם .הטקס ,בהנחיית מירי זיו
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,נפתח בקטע
מוזיקלי בביצועו של אוהד חיטמן אשר ריגש את
הקהל בשירתו ,ושיתף בסיפורו האישי .אוהד
כחולה סרטן הסתייע באגודה למלחמה בסרטן,
הופיע בבית הנשיא לפני שנים ,וביום הטקס,
סגר מעגל והופיע כמחלים .לאחר הפתיחה
המוזיקלית ,נשיא המדינה נשא דברים ,וריגש
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את קהל הנוכחים (להלן בהמשך).
מירי זיו מנכ"ל האגודה ,שהנחתה את הטקס,
ציינה בדבריה את היוזמות והתוכניות הרבות
אותן יזמה האגודה ,שהובילו להישגים מרשימים.
בדבריה היא הדגישה את המסורת רבת
השנים והקשר האמיץ של כל נשיאי ישראל,
עם האגודה למלחמה בסרטן ,ועם פעילויותיה
הייחודיות ,והחיוניות ברמה הלאומית ,לכלל
האוכלוסייה ,בריאים וחולים ,ילדים ומבוגרים,
נשים וגברים.

הקש בדלת
האגודה למלחמה בסרטן

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
אותם יזמה ופיתחה האגודה ,במטרה לסייע
להם בתהליך החזרה לשגרת החיים הרגילה.
לדבריו ,במהלך  14השנים האחרונות ,למרות
שמספר החולים החדשים גדל רק ב ,5%-שיעור
המחלימים גדל ב .13%-כלומר ,בזכות האבחון
המוקדם במחלות השכיחות ,והשיפור בדרכי
הטיפול ותוצאותיו ,מספר המחלימים עולה
בצורה משמעותית ,וישראל דורגה לאחרונה בין

ששת המדינות המובילות בשיעורי ההישרדות
מבין  85מדינות בעולם.
לאחר השיר "מודה אני" בביצועו של אוהד חיטמן,
נשאה דברים פרופ' רונית סצ'י-פאינרו מדענית
מובילה בתחום חקר הסרטן ,העומדת בראש
קבוצת מחקר רב-תחומית באוניברסיטת תל-
אביב ,ומשמשת בין השאר ,כראש המעבדה
לחקר אנגיוגנזה בסרטן וננו-ביו-רפואה .בדבריה
ציינה ,כי האגודה למלחמה בסרטן היתה זו
שתמכה במעבדה בשלביה הראשונים ,ואפשרה
את קיומו של המחקר ,שנועד לפתח תרופות
ננומטריות לטיפול בסרטן .פרופ' סצ'י-פאינרו
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אף לקחה חלק בתשדירי הרדיו החדשים
שהפיקה האגודה למלחמה בסרטן לקראת
מבצע ההתרמה (להלן בידיעה נפרדת).
לאחר הרצאתה ,הוקרן קליפ מרגש בהשתתפות
של כעשרים חולות סרטן ,שלקחו חלק בפעילות
ייחודית במסגרת פרויקט "להיראות טוב-להרגיש
טוב יותר" של האגודה למלחמה בסרטן .בפעילות
הייחודית ,ביוזמתם של מעצב שיער ומאפר,
תועדה הפתעתן של הנשים לאחר שעברו מהפך
תדמיתי .הפעילות תועדה ושודרה בכתבת מגזין
החדשות בערוץ ( 10מידע נוסף על הפעילות
בפרק "שיקום ורווחה").

גליון  | 59אפריל 2015

שרת הבריאות יעל גרמן נשאה דברים,
וציינה אף היא את פעילותה המבורכת של
האגודה למלחמה בסרטן בתחומי המניעה,
האבחון המוקדם ,הטיפול והשיקום ,ואיחלה
הצלחה במבצע "הקש בדלת".
לקראת סיום ,הוזמנו עשרות ילדים ,חולים
ומחלימים ,לעלות לבמה לתמונה קבוצתית.
הילדים התרגשו לשוחח עם הנשיא ,שהתעניין
בשלומם ,ואף הפתיע ובירך את אורי חיון בן
ה 9-ליום הולדתו .אורי סיפר לנשיא ,על כך
שהאגודה למלחמה בסרטן דאגה שחונך יגיע
לביתו ,ויסייע לו בהשלמת חומר הלימודים
אותו הפסיד בשל היעדרותו מבית הספר .לכן,
כשחזר השנה לבית ספרו ,הוא השתלב ללא
כל קושי בלימודיו .אורי גם נהנה יחד עם כל
בני משפחתו בנופש המשפחות המסורתי אותו
מארגנת מדי קיץ האגודה למלחמה בסרטן,
בקיבוץ שפיים.

צילומים :יוסי זמיר

מדברי נשיא המדינה בטקס
"למעלה משישה עשורים של פעילות שינו
את מפת המאבק בסרטן ,ובחזית המאבק
ניצבת האגודה למלחמה בסרטן הנותנת
מענה מקצה לקצה ,בתהליך ההתמודדות עם
המחלה .פעילותה האינטנסיבית של האגודה
למניעת המחלה ,המידע והסיוע השוטף,
שהיא מעניקה לחולים לצד המעקב והליווי
גם לאחר ההחלמה ,מהווים משענת יציבה
ומקנים תמיכה שהיא הכרחית לחולים ולבני
משפחותיהם .בפעילותה של האגודה באה

לידי ביטוי הסולידריות החברתית ,תעצומות
הנפש האנושית ,שותפות הגורל ,האחדות
והדאגה לאחר -שמאפיינים את האגודה ואת
פעילותה ,ומהווים מגדלור ערכי לאופי החברה
שבה אנו רוצים לחיות ,שירבו כמותכם לעשייה
ברוכה בישראל" .עוד ציין הנשיא "אני מתכבד
לפתוח הערב את "מבצע הקש בדלת" השנתי.
כולי תקווה שאזרחי ישראל כולם יפתחו את
דלתותיהם ,ואת ליבם ויעניקו תקווה ומזור
לחולים ולבני משפחותיהם".
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לרגל מבצע "הקש בדלת" הפיקה האגודה למלחמה בסרטן תשעה תשדירי רדיו במבט אישי
המוקדשים למגוון תחומי פעילותה של האגודה
לקראת מבצע "הקש בדלת" ,העניקה
האגודה למלחמה בסרטן זווית אישית ייחודית
לפעילותה הענפה והמבורכת בכל התחומים.
במסגרת הפעילות הוקלטו תשעה תשדירי
רדיו אשר שודרו במהלך חודש אוקטובר ,2014
בשפות עברית ,ערבית ורוסית .בתשדירים
בשפה העברית השתתפו:
• פרופ' רונית סצ'י-פאינרו ,שתיארה את
תמיכתה של האגודה בחקר הסרטן.
• מירה פקר ,אחות מתאמת שד ,שתיארה
את חשיבות הקמת רשת האחיות והעו"ס
מתאמות הטיפול בחולות סרטן השד ,אותה
יזמה האגודה ,ואת דאגתה לעדכון הידע

השוטף של הצוות הרב-המקצועי.
• יונה אלון ,יו"ר סניף חולון של
האגודה למלחמה בסרטן ,שסיפרה על
מערך ההסברה מציל החיים של האגודה,
נגיעתה האישית למחלת הסרטן ,ועל פעילותו
של הסניף אותו היא מובילה.
• מיכל כהן-מלמד ,המתמודדת עם
סרטן שד ומתנדבת ב'יד להחלמה' של
האגודה למלחמה בסרטן.
• אורי חיון ,בן ה ,9-שחלה בסרטן ,סיפר על
תמיכתה ופעילותה של האגודה למלחמה בסרטן
למען ילדים חולי סרטן.
בתשדירים בשפה הרוסית השתתפו:
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• אלכס גדלקין ,ראש עיריית נצרת-עילית ,ויו"ר
הסניף המקומי של האגודה בעיר ,שסיפר
בשפה הרוסית על פעילותו של הסניף.
• זינה יוספוב ,המתמודדת עם מחלת הסרטן,
ומשתתפת בקביעות בפעילויות מרכז התמיכה
"חזקים ביחד" בבית מטי בגבעתיים.
• ד"ר אירינה ז'בליוק ,אונקולוגית ,מנהלת
המרכז לטיפול בסרטן השד ב"אסותא",
שסיפרה על מערך התמיכה והמידע של
האגודה המסייע לחולות בהן היא מטפלת.
בנוסף ,הופק תשדיר בשפה הערבית בהשתתפותו
של פאתן גאטאס מנהל פעילות האגודה
בחברה הערבית.
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"עם המבט לעתיד טוב יותר" – איפור ייחודי
לרגל מבצע "הקש בדלת"

לקראת מבצע "הקש בדלת" נרתמה בהתנדבות טל פלג אמנית הציור על העין ,אשר
הקדישה ציור מיוחד למען הצלחת מבצע "הקש בדלת" .בציור המביע תקווה להיענות
הציבור למבצע ,מופיעה יד קטנה המקישה על הדלת ,כאשר מאחוריה מציצה קשת צבעונית.

מבין הכתבות הרבות והמרגשות שיצאו לאור
במהלך חודש אוקטובר ,פורסם גם סיפור
התמודדותה האישי של ג'ודי חצרוני ,מדריכת
הסברה באגודה למלחמה בסרטן ,עם סרטן
הלשון .ג'ודי ,אם לשניים ,שגדלה כל חייה בבית
שדגל באורח חיים בריא והקפידה בעצמה על
כך ,גילתה לתדהמתה ,בטרם מלאו לה  30והיא
מניקה את בתה הקטנה ,כי מתפתח גידול סרטני
בלשונה .לאחר הניתוח שעברה ,שחזור הלשון,
הטיפולים הכימיים והקרינתיים – היא החליטה
להירתם להעלאת המודעות לחשיבות שמירה
על אורח חיים בריא והצטרפה למערך ההסברה
של האגודה למלחמה בסרטן .סיפורה פורסם
ב'ידיעות אחרונות' בעיתונות הכתובה ובאתר
האינטרנט  .YNETיישר כוח!
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סניפים
האגודה למלחמה בסרטן

פתיח – דבר מנהל מח' סניפים:
יו"רים ,רכזים וכלל מתנדבי הסניפים.
אנשים יקרים.
אם הייתה לי משאלה אחת שנוגעת לחדשון
שאתם מחזיקים בידכם ,היא הייתה שהוא ייקרא
על ידי כל תושב בישראל .אלפי הפעילויות
המתועדות בחוברת המושקעת הזאת ,מוכיחות
איזה תפקיד משמעותי יש לאגודה למלחמה
בסרטן ,בזכותכם ,בשמירה על בריאותה של
החברה הישראלית .הלוואי שכולם היו יכולים
ללמוד על המסירות ,המקצועיות והענווה,
שמאפיינים את התנדבותכם במסגרת פעילויות
סניפי האגודה למלחמה בסרטן ,ועל הקשר

הסיבתי הישיר שבין פעילותכם לבין העובדה,
שהחיים במדינתנו המורכבת טובים יותר מכפי
שיכלו להיות.
החדשון הזה הוא גדול מאי פעם ,כי אתם עושים
יותר מאי פעם .שנת  2014הייתה שנה עמוסה
בפעילויות מגוונות בכל זרועות הפעילות :רווחה,
הסברה וגיוס תרומות .השכלתם לאמץ פרויקטים
ארציים וליישמם באופן מקצועי ועמוק בקהילות
בהן אתם פועלים ,ובמקביל יזמתם פעילויות
חדשניות ,אשר נתנו מענה מדויק לצרכים של
מי שזקוק לנו ,באופן אופטימאלי .את כל אלה
ידעתם לשווק בקהילה ,כך שיותר אנשים יידעו

על הפעילות ,ייקחו בה חלק ,וישמחו לתמוך בה.
אני חש גאווה גדולה להיות מוקף באופן יומיומי
באנשים כמותכם ,שבכל אתגר רואים הזדמנות,
שבכל קושי מזהים תקווה ,ושלא מחכים שמישהו
אחר יעשה את מה שצריך להיעשות.
מהטמה גנדי אמר "היה השינוי שאתה רוצה
לראות בעולם" .וזה מה שאתם עושים ,יום יום.
מסמלים את הדרך לעולם קצת יותר טוב .ועל
כך אני רוצה להודות לכם בשמי ,בשם הנהלת
האגודה ,ובשם מאות האלפים שאת חייהם
אתם משנים לטובה.
תודה.
יונתן

פעילות כלל-סניפית

סיכום "יום המעשים הטובים"  2014בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי הארץ
זו השנה השנייה בה שותפים מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן המסורים ברחבי הארץ לפעילות
"יום המעשים הטובים" .מדובר באירוע שנתי ,המצוין מדי חודש מרץ ,בו מאות אלפים ברחבי הארץ מציינים
יחד את רוח הנתינה ועשיית הטוב .במסגרת זו ,הגיעו מתנדבים רבים לסניפי האגודה למלחמה בסרטן
ברחבי הארץ ,וסייעו להם בפעילותם הברוכה .להלן מקבץ מהפעילויות השונות שהתקיימו (על פי סדר א"ב):
• בסניף דימונה ,בראשותו של אברהם אזרזר
יו"ר הסניף הבלתי נלאה ,התקיימה פעילות
משותפת לסוהרי כלא קציעות ומתנדבי
האגודה למלחמה בסרטן ,במסגרתה חודשה
ושודרגה גינת הסניף .במקביל ,מתנדבות
פרויקט "להראות טוב-להרגיש טוב יותר" של
האגודה למלחמה בסרטן ביקרו בכ 50-בתים

סניף דימונה

של חולות ומחלימות ,והעניקו להן טיפולי
יופי .הפעילות רוכזה על ידי נורית קורולקר,
מתנדבת הסניף המסורה.
• בסניף טבריה ,בראשותה של דליה קוקוש-סלוצקי
יו"ר הסניף המסורה ,התארחו כ 50-חולות
ומחלימות ליום פינוק במלון קיסר בטבריה,
שכלל אירוח מלא ,הרצאות בנושא טיפוח,

סניף דימונה

תצוגת אופנה ומסיבת ריקודים  -בתרומתו
של בית המלון.
• בסניף ירושלים ,בראשותה של עו"ד אתיה שמחה
יו"ר הסניף הוותיקה ,ורותי בן-גיאת רכזת
הסניף ,התקיימו שתי פעילויות מרגשות
במסגרת "יום המעשים הטובים" וחג הפורים
 :2014הפנינג מרגש במרכז הרפואי הדסה

סניף דימונה

34
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סניף דימונה

סניף דימונה

סניף טבריה

סניף דימונה

סניף ירושלים

סניף טבריה

סניף ירושלים

עין כרם לזכרו של קובי צמח ז"ל ,שנפטר
ממחלת הסרטן ,בהשתתפות  50חיילות מחיל
האיסוף הקרבי בצה"ל ,שסבבו במחלקות
האונקולוגיות של מכון שרת ,ושימחו ילדים
ומבוגרים .במחלקות הילדים הייתה פעילות
הכנת מסיכות ,רעשנים ,ואיפור פנים .בסיום
האירוע התקיים טקס זיכרון לקובי ז"ל ,ידידה
של ספיר איבגי ,יוזמת האירוע ומפקדת
החיילות .במקביל ,התקיימה מסיבת פורים

סניף ירושלים

מרגשת לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם
במרכז התמיכה בסניף (מידע נוסף בפרק
"מרכזי תמיכה").
• בסניף כפר סבא ,בראשותם של יוסי צרויה
יו"ר הסניף ,ורעייתו חוה צרויה רכזת הסניף,
התקיימה פעילות משמחת בסניף לקראת חג
הפורים ,כאשר עשרות תלמידי ביה"ס "נוף
צורים" בצור יגאל הגיעו לסניף מחופשים,
שמחים ונושאי משלוחי מנות לחולים .התלמידים

35

ברכו את משתתפי קבוצת התמיכה ואיחלו
להם החלמה מהירה ובריאות טובה ,ופצחו
בשירי חג שמחים .ההתרגשות הייתה רבה
ופה ושם צצה דמעה סוררת בזווית העין.
הפעילות המשותפת לתלמידים ,לסגל המורים,
ולמתנדבים ,הפכה למסורת בסניף אותה
מובילה מרים ללוש מתנדבת הסניף הוותיקה.
בנוסף ,קיים הסניף מכירת צעצועים ופריטים
שונים כאשר כל ההכנסות קודש לרכישת

סניפים
האגודה למלחמה בסרטן

סניף ירושלים

סניף כפר-סבא

סניף ירושלים

סניף כפר-סבא

סניף כרמיאל

סניף כפר-סבא

סניף כרמיאל

צמר לסריגת כובעים לילדים ולמבוגרים חולי
סרטן .בניצוחה של גב' מימי קטן ,התקיים
איסוף כספים בבית-הספר ע"ש יגאל אלון
בעיר לרכישת משחקי לגו לילדים חולים.
• בסניף כרמיאל ,בהובלתה של אבלין דסה ,ציינו
מתנדבי הסניף את "יום המעשים הטובים"
בהרצאה לקהל הרחב ,בשיתוף סניף נעמ"ת
בעיר ,המלווה את פעילות הסניף המקומי
במהלך השנה .בערב המרגש השתתפו עשרות

סניף כרמיאל

תושבי העיר אשר זכו להרצאה מרתקת
בנושא "כוח הרצון" בהנחיית איתן ארבל,
מנכ"ל מפעל "מפעל שמן מרוקאי" המתמחה
במוצרי קוסמטיקה.
• בסניף מגדל העמק ,בראשותו של ישראל וקנין
יו"ר הסניף הנמרץ ,ואורנה אמיתן רכזת
הסניף ,המובילים פעילות תמיכה ורווחה
ענפה במשך השנה ,חודשה גינת הסניף.
בנוסף ,התקיימה תערוכה ממגוון עבודות
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חוג הסריגה בסניף ועמנואלה ויטוק ,מתנדבת
הסניף העניקה טיפולי קוסמטיקה.
• בסניף מודיעין בראשותה של שולה זק יו"ר
הסניף המסורה ,התקיים הפנינג לחולי
סרטן ובני משפחותיהם בהשתתפות עשרות
משפחות וילדים ,שהתמודדו או שמתמודדים
עם מחלת הסרטן ,בהם ארבע משפחות אשר
התייתמו מאם בשנה האחרונה .ההפנינג
כלל עמדות יצירה והפעלה ,ליצנים ,רקדנים,
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סניף כרמיאל

סניף כרמיאל

סניף מגדל העמק

סניף מגדל העמק

סניף מגדל העמק

סניף מגדל העמק

סניף מגדל העמק

סניף מגדל העמק

פיסול בלונים ,נגני מועדון ג'אז "הג'ק" ,עמדת
איפור וכיבוד בריא .באירוע הופיע בהתנדבות
עומר לביא הקוסם וחולקו משלוחי מנות
אישיים שניתנו בתרומה לילדים שהשתתפו
באירוע על ידי תלמידי כיתה ט' של ביה"ס
עירוני ג' .ההפנינג התקיים בסיוע מיכל יפרח
רכזת תחום התנדבות נוער במתנ"ס סחלבים,
רון ברזני מנכ"ל החברה הכלכלית (בתמונה)
שתרם את המקום" ,פלורוז" ,רמי לוי סניף

שילת ,מתנדבי הסניף שהכינו כדורי שוקולד,
טל הצלמת שסיקרה את האירוע .מירב ושירלי
שתי אימהות יקרות לילדים שהחלימו מסרטן
סייעו רבות בארגון האירוע.
• בסניף פתח תקווה בראשותה של יפה גלילי
יו"ר הסניף הבלתי נלאית ,חילקו בנות תכנית
"עוצמה" בחט"ב פיינשטיין ,בניהולה של
תמי סגל ,משלוחי מנות לחולי סרטן תושבי
העיר .הפעילות התקיימה ביוזמת מזל צומעי
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מנהלת היחידה להתנדבות אישית ואזרחות
פעילה באגף לחינוך ערכי בעירייה .הבנות
נרתמו לנושא וסחפו אחריהן את כלל בית
הספר ,תלו כרזות ,שיתפו את התלמידים,
פנו לבעלי עסקים ,ומילאו עשרות משלוחים
בכל טוב שחולקו לעשרות חולי סרטן תושבי
העיר .ההתרגשות וההפתעה של החולים
ריגשה את כל השותפים בעשייה וחיממה
את הלב.

סניפים
האגודה למלחמה בסרטן

סניף מודיעין

סניף מודיעין

סניף קריית מוצקין

סניף מודיעין

סניף מודיעין

סניף קריית מוצקין

סניף קריית מוצקין

סניף קריית מוצקין

סניף קריית מוצקין

תודות והערכה
לכבוד תמי סגל ,מנהלת חטיבת הביינים פיינשטיין ,שרית עתמי ,רכזת שכבת ט' ,ודפנה טיברגר ,מדריכת קבוצת "עוצמה"
ברצוננו להביע את הוקרתנו והערכתנו הכנה על משלוח המנות בפורים לחולי הסרטן במסגרת "יום המעשים הטובים" .ההתגייסות ,ההתלהבות
והנכונות לביצוע המשימה של בנות קבוצת "עוצמה" – היתה מעוררת התפעלות .גיוס כל כיתות בית הספר ,הכנת המשלוחים העשירים במגוון
מוצרים ,והשותפות בחלוקה לחולים  -הניבה פעילות מרשימה .אין לנו ספק כי משלוח המנות ,תרם את תרומתו ,שימח את החולים ,וחימם
את ליבם ,בידיעה כי חושבים ודואגים להם ,לא רק בני משפחותיהם ,אלא גם הקהילה כולה .יישר כוח!
יפה גלילי
יו"ר סניף האגודה למלחמה בסרטן ,פתח תקוה

38

גליון  | 59אפריל 2015

סניף קריית שמואל

סניף קריית שמואל

סניף קריית שמואל

• בסניף קריית מוצקין  -תלמידי פרויקט "פלא"
קיימו יריד תחפושות למשפחות חולים עם
תחנות יצירה רבות ,תחרויות ספורט ,חידונים
ועוד .פרויקט "פלא" הוא פרי שיתוף פעולה
של סניף האגודה עם מחלקת הנוער בעיר,
אותו יזם מוטי דגן יו"ר הסניף הנמרץ ,יחד
עם החברה למתנ"סים .במסגרת הפרויקט
הוכשרו נערים ונערות כ"שגרירים" של
האגודה בקהילה .בנוסף להפנינג ,בו השתתפו
מאות תושבי העיר ,סייעו התלמידים בשיפוץ

סניף רמלה

סניף רמלה

בתי חולים ומחלימים בעיר .תודה מיוחדת
לשירלי למפל מנהלת יחידת הנוער העירונית
• בסניף קריית שמואל אפו מתנדבי הסניף
מאפים שונים ,שחולקו למטופלי המכון
האונקולוגי של המרכז הרפואי "אסותא לב
המפרץ".
• בסניף רמלה בראשותה של רחל הראל
יו"ר הסניף ,ובסיוע סילבי זרביב ,כוכי ורחל
מתנדבות הסניף ,חולקו משלוחי מנות
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לחולים המאושפזים במחלקה האונקולוגית
של המרכז הרפואי אסף הרופא ,לביקור נלוו
מתנדבי משטרת רמלה.
• מתנדבי סניף נתניה ביקרו חולי סרטן,
מתנדבי סניפי גבעתיים והוד השרון העמידו
דוכני הסברה של האגודה למלחמה בסרטן
לקהל התושבים ,מתנדבי סניף קריית שמונה
קיימו פעילות משותפת לחולים ומחלימים
יחד עם תלמידי בית הספר המקומי ועוד.

סניפים
האגודה למלחמה בסרטן

פרויקט ארצי מרגש בהובלת מתנדבי הסניפים' :עוטפים בחום את חולי הסרטן'
הפרויקט אותו הובילו לראשונה מתנדבי הסניפים
בחורף אשתקד ,בריכוזה של שיר בוטל-צור
רכזת המתנדבים ,יצא לדרך גם השנה ,וזכה
להיענות סוחפת ומרשימה ,בארץ ובחו"ל .מאות
נשים סורגות ,נענו לפניית האגודה באמצעות
המדיה החברתית ,התגייסו וסרגו כובעים וצעיפים
לחולי סרטן ,המאבדים את שיער ראשם בשל
הטיפולים .הסורגות ,שחלקן סרגו עצמאית בביתן,
או בקבוצות סריגה בסניפי האגודה למלחמה
בסרטן ,העבירו אלפי כובעים ומוצרי סריגה לסניפי
האגודה ברחבי הארץ ,חלקם אף הגיעו ממדינות
אירופה .חלוקת הכובעים והצעיפים התקיימה
בחודשים ינואר-פברואר  2015במחלקות
האונקולוגיות בבתי החולים על ידי מתנדבות
האגודה והסורגות עצמן ,וההתרגשות הרבה

בקרב החולים ,בני משפחותיהם והצוות הרפואי
במחלקות האונקולוגיות ,במרכזי התמיכה של
האגודה ובמעון ע"ש סר צ'ארלס קלור ,חיממה
את ליבם של כל הנוטלים חלק בפרויקט( .מידע
נוסף ותמונות על הפרויקט המרגש תחת סניפי
האגודה השונים) .מח' הסברה והדרכה באגודה
נרתמה לטובת קידום הפרויקט בתקשורת ,ויזמה
כתבות מרגשות שהובילו לחשיפה ולהיענות
הציבורית הרבה ,בהן:
• סיפורה של אתי דרור ,שאיבדה את אביה
ושתי סבתותיה ממחלת הסרטן ,יזמה פרויקט
סריגה אורבנית בו נעטפו אתרים שונים בתל
אביב ונרתמה לסרוג למען חולי הסרטן.
• סיפורה המרגש של תרצה אבו-חנין ,תושבת
אשקלון בת  ,60שנולדה עם יד אחת .בצעירותה,
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בגלל נכותה ,לא שיתפו אותה בשיעורי
הסריגה ,ומאז גמלה בליבה ההחלטה
להצליח לסרוג למרות המגבלה .לפני
כחמש שנים ,התמודדה תרצה עם סרטן
השד ,עברה כריתת שד ,טיפולי כימותרפיה
וקרינה .חברה ,בעלת בית ספר לסריגה,
פנתה אליה בפייסבוק ,והציעה לה להשתתף
בפרויקט של האגודה למלחמה בסרטן .היא
נענתה מיד לאתגר וסרגה עשרות כובעים
למען החולים.
• סיפורה של מירי סגל ,תושבת מודיעין ,מורה
במקצועה ,שהתמודדה ארבע פעמים עם
מחלת הסרטן ,הרואה בנתינה לקהילה
ובדאגה לזולת שליחות של ממש ,וכך
חינכה את תלמידיה.
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פעילות מחוזית – סניפי צפון
כנס סניפי צפון

בתחילת מרץ  2014אירח סניף זיכרון יעקב,
בראשותה של שרה סמסונוב יו"ר הסניף ,את
כנס סניפי מחוז הצפון ,בהשתתפות מתנדבי
סניפי עכו ,עפולה ,הקריות ,יקנעם ,נהריה ועוד.
לאחר דבריו של אלי אבוטבול ,ראש עיריית
זיכרון יעקב ,שהעניקה את חסותה למפגש,
הוצגה סקירה ארצית מסכמת של מבצע
"הקש בדלת" על ידי יונתן קרני מנהל הסניפים.
פאתן גאטאס מנהל פעילות האגודה בחברה
הערבית סיכם את המבצע בחברה הערבית,
ועליזה שולצר מנהלת סניפי צפון הציגה סיכום
של שנת הפעילות במחוז הצפון .בהמשך,
התקיים דיון בנושא "מנהיגות" ,ופעילות חווייתית
ומגבשת במפעל "בית אל" וביקב כרמל.

חלוקת משלוחי מנות לחולים על ידי
סניפי קריית מוצקין וקריית שמואל

לכבוד חג הפורים  2014יצאו מתנדבי קריית
מוצקין וקריית שמואל ,יחד עם בני נוער מתנועת
המד"צים של קריית מוצקין ,לחלק משלוחי מנות
לחולים המאושפזים במכונים האונקולוגיים של
מרפאת זבולון בקריית ביאליק ,בית החולים
'גליל מערבי' בנהריה ,ו'אסותא לב המפרץ'.
תודה למתנדבי האגודה יעל אורבך ,מוטי דגן,
מרגלית מאן ,רותם רחמים רכזת הנוער של
קריית מוצקין ,ועשרות בני הנוער שהשתתפו
בפעילות .תודה מיוחדת לתורמי משלוחי המנות:
רותי נחום יושבת ראש ועד העובדים של עיריית
נהריה ,מעיין אשכנזי ,ג׳וני מחולה ורווית כהן.
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סניפים
האגודה למלחמה בסרטן

ישיבת סיכום פעילות מחוז צפון

בתחילת יולי  2014התכנס פורום יושבי ראש
ורכזי סניפי הצפון בחיפה .מוטי וגנר ,יו"ר מח'
הרווחה בחברת חשמל ,ולאון בן מרגי בעלי חב'
יזמות צפון כיבדו בנוכחותם .החלק הראשון
בפגישה התמקד בנושא מעורבות המתנדבים
בקהילה ,והוצגו יוזמות נבחרות ומיוחדות
שהתקיימו במהלך השנה במחוז הצפון ,כמנוף
לרעיונות חדשים לעתיד לבוא .המשך המפגש
הוקדש לנושא ההיערכות למבצע "הקש בדלת"
והתקיים דיון בסוגיות הקשורות למבצע .תודה
אישית לאתי וולי-נעמת ,מתנדבת מובילה בסניף
בית שאן ,שדאגה לכיבוד.

אירוע ההתרמה של מחוז הצפון -
שירי מימון נרתמת למאבק בסרטן

באמצע יולי  2014התקיים בהיכל התיאטרון
בקריית מוצקין אירוע התרמה של סניפי הצפון
בחסות חיים צורי ראש עיריית קריית מוצקין,
ורעייתו דפנה ,מנכ"לית היכל התיאטרון .עוד
כיבדו בנוכחותם דוד אבן צור ראש עיריית קריית
ים ,אלי דוברובסקי ראש עיריית קריית ביאליק,
וראש עיריית נצרת עילית אלכס גדלקין ,המכהן
גם כיו"ר סניף האגודה בעירו .בנוסף לתורמים,
הוזמנו לאירוע חולי סרטן ומחלימים ,משפחות
המתגוררות בדרום הארץ אשר התארחו בצפון

בעקבות מבצע "צוק איתן" ,כמו גם עשרות חיילים
המשרתים באזור הצפון .שרק'ה מורגנשטרן יו"ר
סניף קריית חיים ,הגיעה מלווה בבעלי צרכים
מיוחדים מבית קסלר ,בתמיכתו הנדיבה של
תורם אנונימי .באולם הכניסה הוצגו ציוריהן
של חולות ומחלימות ,המשתתפות בחוג תרפיה
בציור בסניף קריית ביאליק .עמי כברי שהנחה
את האירוע בהתנדבות ,ריגש את הנוכחים
כאשר סיפר על אביו שנפטר ממחלת הסרטן.
עוד ברכו את הנוכחים חיים צורי ראש עיריית
קריית מוצקין ,ומירי זיו מנכ"ל האגודה .לאחר
הברכות ,הופיעה להקתה הייצוגית של קריית
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מוצקין "כובע טמבל" ,ולאחריה הזמרת שירי מימון
במופע סוחף ,מושקע ומרגש .במהלך ההופעה,
הוזמנה לבמה אור שרון לדני ,בת ה 19-שהחלימה
מסרטן ,ונעזרה באגודה למלחמה בסרטן בתקופת
מחלתה בפרויקט 'השלמת חומר נלמד' .אור שרה
יחד עם שירי מימון את שירה "תקווה" ,שיר אשר
ליווה אותה במהלך התמודדותה עם המחלה.
בהפקת האירוע סייעו עשרות מתנדבי אזור
הצפון של האגודה ,בראשם מוטי דגן רכז סניף
קריית מוצקין ,עליזה שולצר מנהלת סניפי הצפון,
ותורמים אדיבים שהעניקו את חסותם על עלויות
ההפקה .האירוע זכה לחשיפה תקשורתית רבה.
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צילומים :יפית בשבקין

הכשרת מתנדבים בצפון

לאחר תהליך הכשרה ,למידה ורכישת כלים
מקצועיים ,גויס מערך מתנדבים אשר ישולב
במכון ובמחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי
גליל מערבי בנהריה .המתנדבים יסייעו לצוותים
הרפואיים ,ויעניקו רגעי אור ותמיכה לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם .ההכשרה
בוצעה על ידי אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס
מחוז צפון באגודה ,עליזה שולצר מנהלת סניפי
צפון ,והצוות הרפואי המסור במרכז הרפואי
גליל מערבי :ניהד שחאדה אחות המחלקה,
אלכסנדרה בלין עו"ס המערך האונקולוגי,
וד"ר הדסה גולדברג מנהלת המכון האונקולוגי,
אשר ברכה את המתנדבים ואת היוזמה המבורכת
של האגודה למלחמה בסרטן .לפעילות הגיעו גם
מתנדבי סניף נהריה ,סניף עכו ,וסניף כרמיאל,
שתרמו מניסיונם בפעילות הקהילתית.

43

סניפים
האגודה למלחמה בסרטן

קידום בריאות בחב' רפאל בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן מחוז צפון

במסגרת שיתוף פעולה עם חב' רפאל התקיים
בחודש יולי  2014הפנינג לילדי כיתות א' בנושא
"חכמים בשמש" ,ובחודשים נובמבר-דצמבר
 2014הרצתה אפרת לוין אחות מתאמת שד
במרכז הרפואי רמב"ם ,בנושא מניעה וגילוי
מוקדם של סרטן השד.

עליזה צהריים טובים,
ראשית ,ברצוננו להודות לאגודה על
שיתוף פעולה נהדר הן במשלוח החומרים
להפנינג כיתה א' והן על הערב למניעה
וטיפול מוקדם בסרטן השד.
בתקווה שגם בשנה הבאה תיקחו חלק
פעיל בפעילות של כיתה א' בעזרת
מתנדבים שהפעילו את הילדים.
מצרפת מצגת עם מספר תמונות ומשוב
יפה על ההרצאה בנוגע לסרטן השד.
בתקווה לשיתוף פעולה פורה גם בעתיד,
מוריה הלברשטיין
מרכז פרט רפאל

שיתופי פעולה עם מכללת
עמק יזרעאל

מדי שנה ,יוזמת המחלקה לשירותי אנוש במכללת
עמק יזרעאל שיתופי פעולה עם עמותות ,גופים
וארגונים משמעותיים בקהילה .השנה ,לקחו חלק
ביוזמה צופנית בן מוחה וסמירה אבו איסמאל,
סטודנטיות שבחרו את האגודה למלחמה
בסרטן כארגון לבצע בו את התנסותן המעשית.
במשך חודשים ,ליוו הסטודנטיות את העשייה
של האגודה בתחומים השונים ,ואת הסיכום
שלהן מההתנסות ,התובנות והלמידה הן הציגו
בפוסטר ענק .פעילות ברוכה שחיברה בין אנשים
ובין קהילה לאקדמיה.
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טיול מתנדבי סניפי מחוז צפון

כמסורת שנתית ביום הטקס בבית הנשיא,
מתנדבי סניפי מחוז הצפון קיימו מפגש חוויתי
ומגבש בפארק "מיני ישראל".
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אבן יהודה

מתנדבי הסניף המסורים ,בראשותה של שוש גרנות יו"ר הסניף ,ממשיכים להוביל את פעילותה של האגודה ביישוב ,כשבין השאר הם דואגים
להציב קופות התרמה בבתי העסק .השנה בזכות עבודתם היסודית של המתנדבים ,וההתגייסות המרשימה של התלמידים ,נרשמה עלייה בהיקף
התרומות ,שנאספו במסגרת מבצע "הקש בדלת".

אופקים
מקבץ תמונות ממבצע "הקש בדלת" באופקים

מפגש עם ראש העיר לקראת המבצע

פעילות הסניף בביה"ס מרחבים

יום כייף למתנדבי הסניף בים המלח
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ערב נר שביעי של חנוכה ,התאספו בסניף
מתנדבים ,חולים ומחלימים להדלקת נרות
חנוכה משותפת בהובלתו של רפי בטיטו יו"ר
הסניף הנמרץ.

בסוף דצמבר התקיימה בסניף פעילות טיפוח
ויופי ביוזמת "להיראות טוב-להרגיש טוב יותר"
בהשתתפותן של כ 30-חולות ומחלימות ,שקיבלו
טיפולי טיפוח ואיפור בהתנדבות על ידי חמש
מאפרות חב' איל מקיאג'.

אשדוד
"הקש בדלת" באשדוד
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בערב ראש השנה התקיימה בסניף אשדוד הרמת כוסית חגיגית
לשנה החדשה .יונתן קרני מנהל מח' סניפים ,ברך את עשרות
המתנדבים ,אשר נהנו בהמשך מהופעה של הזמר אלי קורן.

יחיאל לסרי ראש העיר אשדוד הצטרף ליוזמת האגודה למלחמה בסרטן
והאיר בוורוד ,סמל המודעות לאבחון מוקדם של סרטן השד ,מספר מבנים
מרכזיים בעיר.

נציגי העירייה ,מכובדי העיר ותומכים רבים
של פעילות האגודה .מטעם האגודה למלחמה
בסרטן ברך יונתן קרני מנהל מח' סניפים ,שהודה
לאורחים על תמיכתם בפעילותה של האגודה.

פעילויות רווחה בסניף
מתנדבי הסניף ממשיכים ללוות חולים ומחלימים.
במסגרת פעילות הסניף ,ובליווי מירי מור-יוסף
עו"ס מחוז דרום באגודה ,מתקיימות קבוצות
תמיכה לחולים.

טיול לצפון לחולים ולמחלימים
בחודש יוני  2014התקיים טיול לצפון בהשתתפות
חולים ,מחלימים ומתנדבי סניף אשדוד בראשות
משה בנאי ,יו"ר הסניף .הטיול כלל סיור לכפרי
הדרוזים והצ'רקסים ,ולמידת התרבויות המאפיינות
את הישובים בהם ביקרו.
מתנדבי סניף אשדוד ,בראשותו
של משה בנאי יו"ר הסניף המסור ,איישו דוכן
הסברה של האגודה למלחמה בסרטן ביום
העיון של "רשת ערים בריאות" שהתקיים
בנובמבר .2014

במסגרת פרויקט "עוטפים בחום את חולי הסרטן"
 מתנדבי הסניף חילקו כובעים וצעיפים בביתהחולים קפלן ,שם נרשמה התרגשות גדולה
בקרב המטופלים והצוות הרפואי.

נשף ההתרמה השנתי של הסניף
בהמשך למסורת המכובדת שנוסדה בסניף,
התקיים בדצמבר  2014נשף ההתרמה המסורתי
של סניף אשדוד ,בניצוחו של משה בנאי ,היו"ר
הבלתי נלאה של הסניף .באירוע ,שנערך
באדיבות "אגם אירועים על הים" ,השתתפו
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אשקלון
פעילות הסניף ב"הקש בדלת"

מכירת תמונות שמן -
קודש לפעילות האגודה

בחודשים ינואר-פברואר  2015התקיימה סדנת
'מחלימים לחיים בריאים'® בסניף ,בסיועו של
שמעון זיו יו"ר הסניף ,ומירי מור-יוסף עו"ס מחוז
דרום באגודה (מידע נוסף על פרויקט זה בפרק
"שיקום ורווחה").

האמנית אורלי קיי ,אשר חיה בשנים האחרונות
בלונדון ,החליטה לקיים בקיבוץ גברעם בו
נולדה ,מכירת תמונות שמן פרי יצירתה .את
כל הכנסות המכירה היא הקדישה למען
פעילות האגודה למלחמה בסרטן ,ולזכרה
של דגנית מדינה ז"ל ,חברת הקיבוץ שנפטרה
מסרטן השד .סניף אשקלון סייע ליוזמה ,ובמהלך
חודש ספטמבר  2014התקיימה תערוכת
היצירות במועדון הקיבוץ .במסגרת האירוע
נאספו כ.₪ 8,000-

אילת

אירוע התרמה לאגודה למלחמה בסרטן בקיבוץ אילות

ענבר כהן ,בעלת בית ספר מקצועי לריקוד בעיר ,החליטה להקדיש
את אירוע הסיום של בית הספר לאגודה למלחמה בסרטן .מדי
שנה בוחר בית הספר עמותה כלשהי ,אליה מוקדשים כל הכנסות
מכירת הכרטיסים לאירוע ,כך בצד חגיגות הסיום ,קיים ערך מוסף
של תרומה לקהילה .הפעילות המרגשת התקיימה בסוף מרץ ,2014
בליווי נורה ביטון יו"ר הסניף בעיר ,אשר הודתה לענבר ולכל מי שתרם
לאירוע .הפעילות זכתה לסיקור בעיתונות המקומית.
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מופע מיוחד "על החיים ועל המוות" –
אירוע שכל הכנסותיו הוקדשו למען
פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן:
בסוף ספטמבר  2014התקיים מופע ייחודי
ומרגש" ,על החיים ועל המוות" בהנחייתו של
רוברטו סורקין .במופע משתף רוברטו את
הנוכחים בסיפורו האישי ,המורכב ,והבלתי
ייאמן ,כאשר הכוח המניע הוא לשרוד ,ולשמור
על אופטימיות ושמחת חיים ,בצל כל הקשיים
והמכאובים אותם חווה בחייו ,בהם רצח
בתו הבכורה ,והתמודדות כפולה עם מחלת
הסרטן .באירוע נאספו כ ₪ 2,000-תרומה
לאגודה למלחמה בסרטן.

באר שבע
פורים  2014בסניף באר שבע
ערב התרמה והסברה במכון הכושר "סטודיו פוזיטיב"
לרגל חג הפורים  2014חולקו על ידי רינה קליין ,עמית סעד ,שגיא פייבסקי ,באוני' בן-גוריון בשיתוף סניף האגודה בבאר שבע

מתנדבי הסניף ,ויעל קוזיול רכזת הסניף ,משלוחי מנות למאושפזים
במכון האונקולוגי של המרכז הרפואי סורוקה .משלוחי המנות נתרמו
על ידי בנק הפועלים סניף אשל ,וילדי כיתות ד' מבית הספר "מצפה".
בשבוע לאחר מכן חולקו משלוחי מנות לחולים ,מחלימים ,ובני משפחותיהם,
חברי מרכז התמיכה בית אידי-מעגן ,במסגרת שיתוף הפעולה ההדדי
הקיים בין בית אידי לבין הסניף.

באמצע מאי  2014התקיים ערב מיוחד לקידום אורח חיים בריא ומניעת
סרטן ,בצד תרומה לאגודה למלחמה בסרטן וגיוס מתנדבים .האירוע
הופק ביוזמת אלעד הרשקוביץ ,מנהל הסטודיו ,עמית סעד סטודנטית
באוני' המתנדבת באגודה ,ויעל קוזיול רכזת הסניף .במסגרת הפעילות,

ערב קהילתי בביה"ס "רבין" – כל התרומות קודש לפעילות
האגודה למלחמה בסרטן
בסוף אפריל  2014התקיים בבית הספר רבין בעיר ערב קהילתי לזכרה
של תלמידת בית הספר ,מיתר בריינס ז"ל שנפטרה ממחלת הסרטן .הערב
נפתח בטקס קצר לזכרה ,ולאחריו התקיימו יריד מכירת פריטים מגוונים,
הפעלת הליצן "במבי" ,מתנפחים לילדים ,הפעלות של קבוצות מנהיגות
בבית הספר ,והרצאות שונות .רבים מתושבי השכונה ובני משפחותיהם
לקחו חלק פעיל בערב זה .כל התרומות שנאספו באירוע – הוקדשו למען
פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן.
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שפורסמה ברחבי הקמפוס ,הוצב דוכן הסברה בסטודיו ,כאשר כל
באי המכון (סטודנטים ומנויים) קיבלו מידע וחומרי הסברה ,תרמו ביד
רחבה וצפו בתשדירי האגודה אשר שודרו במסכי הסטודיו .באירוע
נאספו כ ₪ 2,000-למען פעילותה של האגודה ,ונוצרו קשרים הדוקים
בין הסניף לבין הצעירים.

דוכנים ופעילויות הסברה
• מרוץ לילה זוהר  -באמצע מאי  2014התקיים מרוץ "לילה זוהר" בעיר,
בנוכחות רוביק דנילוביץ ראש העיר באר שבע .בין מאות הדוכנים ,הוצב
גם דוכן הסברה של האגודה למלחמה בסרטן ,אותו איישו המתנדבים
עמית סעד ויונתן ,ומדריכות ההסברה שלומית שמחון וענבר ורטמן.

ראש העיר רוביק דנילוביץ באירוע
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• פעילות הסברה לרגל חג השבועות  2014במסגרת "שבוע בריאות"
במועצה המקומית להבים  -במסגרת שבוע הבריאות התקיימו חוגים,
סדנאות בישול בריא ,שעת סיפור ועוד .ביומו האחרון של אותו שבוע,
התקיים יריד בסימן בריאות ,בו הוצב דוכן הסברה של האגודה למלחמה
בסרטן .מועצת להבים משתפת פעולה עם הסניף המקומי שנים
רבות ,גם במבצע "הקש בדלת" ,וכן באירועי קידום אורח חיים בריא
מסוג זה.

• דוכן האגודה ביריד המתנדבים והארגונים החברתיים של עיריית
באר שבע בשיתוף חברת כיוונים וארגון רא"ם (ארגון על לכלל ארגוני
המתנדבים) – ביריד מוזמנים ארגונים התנדבותיים הפועלים בעיר
להציג את פעילותם ולגייס מתנדבים חדשים.
בתמונה :שלוש מדריכות ההסברה עדינה ברנשטיין ,קרן זורסקי
ואביגל אייכן-פורת ,שאיישו את הדוכן באירוע.
• דוכן הסברה ביריד פתיחת שנת הלימודים באוניברסיטת בן גוריון אויש
על ידי רון רשף ,מדריך ההסברה של האגודה בבאר שבע.
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פתיחת מבצע "הקש בדלת" בעיריית באר שבע
עם פתיחת מבצע ההתרמה השנתי נפגשו רוביק דנילוביץ ראש העיר,
וד"ר חפצי זוהר סגנית ראש העיר ומחזיקת תיקי הרווחה והחינוך בעירייה,
עם אריה קליינמן יו"ר הסניף ,יעל קוזיול רכזת הסניף ,וענבר ורטמן רכזת
המבצע ,והעניקו להם את תרומת העירייה.

התרמות מרגשות למען חולי הסרטן
תלמידי בתי הספר היסודיים 'רמב"ם' ו'מענית',
שתלמידיו אינם יכולים להשתתף במבצע
"הקש בדלת" בשל גילם הצעיר ,החליטו לבצע
התרמה פנימית משל עצמם בבית הספר.
כל אחד תרם במעטפה כפי יכולתו ובנוסף
שלחו הילדים ברכות החלמה וציורים מרגשים
לחולים .יישר כוח!
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טקס סיכום "הקש בדלת" בבאר שבע
באמצע דצמבר  2014התקיים טקס באולם
מועצת העיר באר שבע ,במעמד ד"ר חפצי זוהר
סגנית ראש העיר ומחזיקת תיקי הרווחה
והחינוך בעירייה ,צוות מנהל חינוך בעירייה,
יונתן קרני מנהל מח' סניפים ,אריה קליינמן
יו"ר הסניף ,יעל קוזיול רכזת הסניף ,מתנדבי
הסניף המסורים ,ונציגי בתי הספר ,שלקחו
חלק במבצע השנה .טקס זה הוא מסורת
שנתית בבאר שבע ,אותו מפיקה מדי שנה
מח' האירועים בעירייה ,בהערכה ובהוקרה
לכל תלמידי בתי הספר אשר לקחו חלק
בימי ההתרמות.

חלוקת חבילות שי בחנוכה במחלקה
ההמטו-אונקולוגית ילדים של
המרכז הרפואי סורוקה

מסיבת סטודנטים במועדון "הבארקה"
הודות לשיתוף הפעולה הקיים בין אגודת
הסטודנטים ,מועדון הבארקה והסניף המקומי
של האגודה ,התקיימה בנובמבר  2014מסיבת
סטודנטים אשר חלק מהכנסותיה הוקדשו
לאגודה למלחמה בסרטן .בנוסף ,הוצב באירוע
דוכן הסברה של האגודה למלחמה בסרטן,
אותו איישה אלינור בוסידאן מדריכת ההסברה
של הסניף.

לרגל חג החנוכה  2014יצאו יעל קוזיול רכזת
הסניף ,ורותי קליינמן מתנדבת הסניף ,לחלק
חבילות שי לילדים חולי סרטן המאושפזים
במח' המטו-אונקולוגית ילדים במרכז הרפואי
סורוקה ,שניתנו באדיבות בנק הפועלים סניף
אשל .את המבקרים ליוו פבל האח האחראי
ובת השירות הלאומי של המחלקה.
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שיתופי פעולה עם בית אידי מעגן
• הפנינג פורים בשיתוף בית אידי מעגן באר
שבע  -בחג הפורים התקיים ביוזמת הסניף
הפנינג בשיתוף ילדי בית הספר 'עומרים'
בעומר ,וסניף אשל של בנק הפועלים.
• לאירוע הרמת כוסית לרגל ראש השנה ,נתרמו
 100אריזות שי לחג שחולקו לחברי מרכז
התמיכה ,חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם.
הפעילות התקיימה בסיוע יעל קוזיול רכזת

הסניף וסניף 'אשל' של בנק הפועלים בעיר,
המסייע במשך השנה ברוחב לב לפעילותו
של הסניף המקומי.
פרויקט "עוטפים בחום את חולי הסרטן"
במסגרת הפרויקט אסף הסניף כובעים וצעיפים
רבים ,וחילק אותם במח' אשפוז יום אונקולוגית
ילדים במרכז הרפואי סורוקה .מעיין מאור ומזל נמר
מתנדבות הסניף ,התלוו ליעל קוזיול רכזת הסניף,
ויחד הם העניקו לילדים את הכובעים הצבעוניים.

ספטמבר 2014

לכבוד
יעל קוזיול – רכזת סניף האגודה למלחמה בסרטן
סניף באר שבע
אנו רוצים להביע הערכתנו הרבה על השותפות,
האכפתיות ושתמיד את חושבת עלינו .
חבילות השי שהעביר בזכותך מר אבי ליזרוביץ למעגן,
הוסיפו תרומה לכייף שהיה בהרמת הכוסית שלנו.
מי ייתן וירבו כמוך למרכז.
אביבה שגב וצוות "מעגן"

בית שאן
במסגרת חודש המודעות לסרטן העור ,מתנדבות
סניף בית שאן הכינו דוכן הסברה בקופות
חולים ברחבי העיר ועודדו את הקהל הרחב
לבוא ולהיבדק.
בתמונות :חנה דדון ,ואתי וולי-נעמת מתנדבת
ותיקה של הסניף שהתגייסו במרץ למטרה הנעלה.
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בסוף יולי  2014התקיים מפגש מרגש לסיכום
שנת הפעילות בסניף עם החולים ,המחלימים,
מנחי הסדנאות ומתנדבי הסניף .רחל בטיטו
יו"ר הסניף המסורה ,חנה דדון רכזת הסניף,
אתי וולי-נעמת ,מתנדבת הסניף ,יחד עם
עליזה שולצר מנהלת סניפי מחוז צפון ,בירכו על
ההזדמנות להודות על פעילות הסניף המבורכת,
וציינו את התהליכים שהובילו להעצמה בקרב
הקבוצה כולה.

מבצע "הקש בדלת" בבית שאן
מתנדבי סניף בית שאן ,יחד עם שיר אסולין
רכזת המבצע ,יזמו התרמה במתחם הקניות
ביג הגדול בעיר .לשם כך ,בשיתוף פעולה עם
הרשות ,הופק פלייר המעודד את קהל הקונים
להגיע לדוכן אותו העמידו המתנדבים יחד עם
תנועת הנוער "בני עקיבא" בעיר ולהרים תרומה
למען האגודה .יופי של יוזמה!

היי! שלוום .אני מבית שאן והתנדבתי היום להתרים לחולי סרטן .היה ממש ממש כייף ,ואנחנו רוצים
לעשות את זה עוד פעם • הכי כייף להתרים ,לעזור לילדים ולמבוגרים להתמודד עם המחלה ,ולתת
להם כל מה שחסר .אני ,יחד עם שני ילדים נוספים ,אספנו  700שקל ,ואיתנו היו עוד המון ילדים
בבית שאן שאספו כספים .אני שמחה שעזרתי והתנדבתי ונתתי את הכל .אם תצטרכו עוד עזרה –
תודיעו לי .אני אשמח מאד מאד לעזור .באמת!

חן אסולין ,מתנדבת שמתרימה בתי עסק בבית שאן

פעילות תמיכה ורווחה
אחת לשבוע מתקיים בסניף מפגש לחולות
ולמחלימות תושבות בית שאן ,במסגרתו
מתקיימים חוגי יוגה וקערות טיבטיות בהנחיית
אפרת ואברהם בן אור .לאחר מכן ,מתקיים חוג
אומנות בהנחיית רחל שועי ,שהתמודדה בעצמה
עם מחלת הסרטן.

אתי וולי-נעמת ,מתנדבת ומחלימה מסרטן השד ,מטילדה אלבז מתמודדת עם גידול סרטני בראשה ,נמצאת
עדיין בטיפולים ,ורחל רוזיו ,מחלימה מסרטן השד.
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בית שמש
מסיבת פורים 2014
מתנדבי סניף בית שמש התכנסו ערב חג
הפורים  2014וחגגו יחד עם ליצן שהגיע לשמח
בהתנדבות .תלמידי ביה"ס 'ברנקו וייס' הפתיעו
את המתנדבים במשלוחי מנות מכל הלב.

לזכרה של רינה ברקוביץ ז"ל ,יו"ר הסניף המסורה והיקרה
האגודה למלחמה בסרטן מרכינה ראש ומשתתפת בצערה של משפחת
ברקוביץ על פטירתה של רינה ברקוביץ ז"ל יו"ר סניף בית שמש הוותיקה
והמסורה .רינה ז"ל ,אישה יקרה משכמה ומעלה ,שהיתה מתושביה
הוותיקים של העיר בית שמש ,התנדבה עשרות שנים בארגונים רבים
בעיר ,והיוותה סמל לנתינה ללא גבולות ,אכפתיות ,ודאגה לזולת .את
כל חייה ,וגם במותה ,בו ציוותה את גופה למדע ,הקדישה רינה לטובת
החולים ובני משפחותיהם ,חסרי היכולת והנזקקים תושבי העיר .על
מפעל ההתנדבות שהובילה בעיר קיבלה רינה לפני כשנתיים את "מגן
סגנית השר לאזרחים ותיקים-מתנדבים מצטיינים" .יהי זכרה ברוך.
מתנדבי הסניף קיימו מפגש לזכרה של רינה ז"ל ,בו כל משתתף שיתף
בחוויותיו האישיות ,סופר בשבחה ובתרומתה הגדולה לקהילת העיר
בית שמש .למפגש הוזמן דוד ,בעלה ,וניתנה לו חוברת שהופקה לזכרה.
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בת ים
בסניף בת ים ממשיכה הפעילות הענפה והמסורה בהובלתה של
יהודית מנצור יו"ר הסניף .במהלך השנה קיבלו מתנדבי הסניף בתרומה
כרטיסים למופעי שירה וסטנד אפ ,בהם המופע של ישראל קטורזה,
המופע של רשף לוי ,ומופע מוזיקה מרגש וייחודי משירי סשה ארגוב.

לקראת ראש השנה ,התכנסו מתנדבי הסניף ,להרמת כוסית וברכות
לשנה חדשה וטובה .הפעם העיב על האירוע לכתה בטרם עת של
יוכבד ליפסקי ז"ל מתנדבת הסניף המסורה ,שבמפגש צוין פועלה
וסופר בשבחה.

מתנדבות הסניף המסורות ממשיכות לבקר חולי סרטן תושבי העיר
בבתיהם ,יוצרות עימם קשר טלפוני ,ומסייעות ככל הניתן בפתרון
בעיותיהם של החולים ובני משפחתם .אתי הקטר מתנדבת הסניף,
לקחה על עצמה לסייע לחולי סרטן ,אם בשיחות או במפגשים בבית
החולה ,והכל כדי לעודד ולחזק את החולים בהתמודדות הקשה שלהם.

לזכרה של יוכבד ליפסקי ז"ל ,מתנדבת מסורה ואהובה
בסניף
יוכבד ז"ל היתה הרוח החיה בסניף האגודה בבת ים במשך שנים
רבות .אישה נמרצת וחייכנית ,אשר הקדישה את כל ימיה לפעילות
התנדבותית .תמיד נענתה לכל בקשה ,ביצעה כל משימה בחיוך
ובאהבה ,ללא טרוניה וטענה ,ובאחריות מלאה .שמחת החיים
הבלתי נגמרת שלה ,תמיד עם חיוך על השפתיים ,שרה ,מחייכת,
צוחקת ,מחבקת ,אוהבת ומנחמת – יצרה סביבה עשרות חברות
שכואבות את לכתה .יהי זכרה ברוך.

3.12.2014

לכבוד גב' יהודית מנצור היקרה ,שלום רב.
ברצוננו להודות לכם ,באגודה למלחמה בסרטן ,על הסיוע החומרי
שניתן לנו על ידי מתנדבי האגודה המסורים שנליק מניה וקולברון יצחק,
אשר הגיעו אלינו ביום קר וגשום .המון תודה על החום ,הרגישות,
והשותפות לכאבינו .ברכות חמות ,כל טוב והרבה בריאות!
ס' ופ' מיכיילוב

מבצע "הקש בדלת"  2014נפתח בלשכת ראש
העיר יוסי בכר ,אשר ברך בחום את המתנדבים,
והעניק את תרומתו בסך  5,000ש"ח למבצע.
בית הספר "יגאל אלון" הצטיין השנה באיסוף
תרומות למבצע .הצוות והתלמידים עשו את
מלאכתם בנחת רוח ובאהבה ,תוך הבנת
מטרות המבצע.
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פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בבת ים
בבת ים הובילה את הפרויקט טלי עדן מתנדבת
הסניף החדשה ,ובזכות מעורבותה הפעילות
נחלה הצלחה רבה .טלי חברה בקבוצת סריגה
ופרסמה בין חברותיה חובבות הסריגה את
הפרויקט וכך נאספו כובעים וצעיפים למכביר
(מידע על הפרויקט  -בתחילת הפרק) .בנוסף,
סייעה טלי בהעברת תרומת כובעים גדולה
מ"מנופי אבי" ,מקום עבודתה .תושבים רבים
בעיר נרתמו לנושא ,כמו גם קבוצת משפחות
חד-הוריות בעיר.
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גבעתיים
סניף גבעתיים ,בראשותה של דליה סולקין
יו"ר הסניף ,ממשיך בפעילותו המסורה .בסניף
מתקיימות בדיקות שד בהתנדבות ובהתמדה
על ידי רופאים מומחים לבדיקות שד מהמרכז
הרפואי ע"ש שיבא .הסניף פתוח כל השנה
לפניותיהם של תושבי העיר.

טקס הענקת תעודות הוקרה
לרופאים מתנדבים
באפריל  2014יזמה האגודה טקס הוקרה
לרופאים המתנדבים בתחנה לבדיקות שד
של סניף גבעתיים .במהלך הטקס הודתה
דליה סולקין יו"ר הסניף לפרופ' משה שבתאי,
סגן מנהל המח' לכירורגיה כללית ,ומנהל
היחידה לכירורגיה אנדוקרינית ,במרכז הרפואי
ע"ש שיבא בתל השומר ,על הובלת הפעילות
מצילת החיים .מירי זיו מנכ"ל האגודה הודתה
לרופאים על התנדבותם החשובה ,והעניקה להם
תעודות הוקרה של האגודה למלחמה בסרטן.
בתמונות :פרופ' משה שבתאי ,מירי זיו ,דליה סולקין,
ד"ר ברק בר זכאי ,ד"ר דני רוזין ,וד"ר אביעד הופמן.

באמצע ספטמבר  2014התקיים בתיאטרון
גבעתיים טקס הענקת תואר "יקיר העיר
גבעתיים" לשנת  2014במעמד רן קוניק ראש
העיר ,בו הוענק לדליה סולקין יו"ר הסניף ,התואר
"יקיר העיר גבעתיים" .דליה ,המתגוררת בעיר
משנת  ,1958מתנדבת מזה כ 20-שנה באגודה
למלחמה בסרטן .בטקס סופר בשבחה של
דליה ,המסמלת חינוך ועידוד למעשים טובים,
נתינה ללא גבולות עם רגישות ,דוגמא אישית
ליושרה ולצניעות.

שמדובר בעיר קטנה יחסית ,שרוב תושביה
גמלאים ,נאספו כ .₪ 80,000-בנוסף ,התקיימו
מחוות מיוחדות ומרגשות של בני נוער תושבי
העיר (להלן בהמשך) .סניף גבעתיים ממשיך
בפעילות הצבת קופות ההתרמה ברחבי העיר,
בהן נאספו כ.₪ 25,000-

פעילויות מרגשות בעיר למען
האגודה למלחמה בסרטן
• במסגרת מבצע "הקש בדלת"  -ילדי תנועת
"הנוער העובד והלומד" מכרו עוגות ומיצים
מעשה ידיהם .כל כספי המכירה ,בסך של
כ ,₪ 2,000-נתרמו לאגודה למלחמה בסרטן.
• בדצמבר  2014ביקשו תלמידות כיתות ד'
בתנועת "צופי גבעתיים" ,יחד עם מדריכותיהן,
נגה וספיר ,לבצע פעילות תרומה לקהילה.
במסגרת זו ,כל תלמידה אפתה עוגות
ועוגיות ,אותן מכרו לעוברים ושבים ,ולחברי
השבט ובני משפחותיהן .את הכסף שאספו
הן הביאו בהתרגשות רבה למטה האגודה,
וזכו לתעודות הוקרה.

פתיחת מבצע "הקש בדלת" בגבעתיים
ביום המבצע אירח בלשכתו רן קוניק ראש העיר
את נציגי כל בתי הספר ,שהשתתפו במבצע.
דליה סולקין יו"ר הסניף ,הודתה לבתי הספר
ולעירייה על שיתוף הפעולה ,ויונתן קרני מנהל
מח' סניפים הזכיר שבשנה קודמת בית ספר
"בורוכוב" זכה כמצטיין ארצי ,מבין כלל בתי
הספר שלקחו חלק במבצע .השנה ,למרות
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דימונה
פעילות הרווחה והתמיכה הענפה במרכז
האגודה בדימונה ממשיכה את פעילותה במרץ
בראשותו של אברהם אזרזר יו"ר הסניף הבלתי
נלאה ,בסיועה של מירי מור-יוסף עו"ס מחוז
דרום באגודה.

פרויקט "להיראות טוב – להרגיש טוב יותר"
ממשיך את פעילותו המבורכת בסניף ,במסגרת
זו יצאה נורית קורולקר להעניק טיפל טיפוח
קוסמטי לחולה בביתה.

נורית קורולקר ,מתנדבת הסניף המסורה ,זכתה
באות "ראש העיר למתנדב" .האות הוענק לה
בטקס חגיגי בסוף מרץ  2014במתנ"ס העיר.
בחג הפורים התפרסו מתנדבי האגודה
וחילקו משלוח מנות ל 150 -ילדים למשפחות
חולים ומבריאים המתנדבים התקבלו בברכה
ובהוקרה רבה.

פרויקט ייחודי בסניף דימונה למחלימות מסרטן  -סדנאות תכשיטנות
ביוזמתו של אברהם אזרזר יו"ר הסניף,
ונורית קורולקר ,החל פרויקט ייחודי ומרגש
במסגרתו מתקיימות בסניף סדנאות תכשיטנות
למחלימות מסרטן .במסגרת הפרויקט,
שהחל לראשונה באפריל  ,2014מתקיימים
קורסי תכשיטנות למחלימות מסרטן במשך
עשרה מפגשים ,בתרומת יפעת זיו וצוות
"חרוז שכזה" .בסוף מאי  2014התקיים
בסניף המפגש האחרון של הקורס הראשון,
ולרגל סיומו יצאו המשתתפות ליום כייף
וסדנת העשרה באקדמיה לתכשיטנות בתל
אביב בחסות פריקלאס ים המלח .הקבוצה
זכתה ליום מלא הנאות ו"פסק זמן" מרענן
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מההתמודדות הארוכה עם שגרת המחלה
והטיפולים .צוות הסניף מודה לאילנה אזולאי,
מ"מ ראש העיר ,על ארגון ההסעה לפעילות.
בסיוע מח' הסברה והדרכה באגודה ,הפעילות
זכתה לחשיפה תקשורתית.
במסגרת הסדנאות ,הנמשכות מזה כשישה
חודשים ,נהנות המשתתפות לייצר תכשיטים
מרהיבים שונים ,כגון :עגילים ,צמידים,
שרשראות ועוד ,בהנחייתה ובהדרכתה
של נורית קורולקר ,העושה זאת במסירות
ובחדווה רבה .בסיום כל קורס ,בו זוכות
המשתתפות לרגעי הנאה ונחת ,מוענקות
להן תעודות הערכה.
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פעילות קיץ לילדי קייטנות "החופש
הגדול" בבתי הספר בדימונה
כ 1000-תלמידי בתי ספר יסודיים לקחו חלק
בפעילות הסברה ענפה ומבורכת בנושא "חכם
בשמש" ,בהובלתה של נצח נקדימון ,מתנדבת
הסניף המסורה ,בבתי הספר "עמי אסף"" ,נועם
חיים"" ,נווה" ו"גבריאל".

פעילות "חכם בשמש" בחוף הים
מתנדבי האגודה בדימונה יצאו לחוף הים
באשקלון לעודד את הרוחצים בים להקפיד
על חשיפה מבוקרת לשמש ,לאמץ כללי "חכם
בשמש" ,ולהימנע מנזקי שמש וסרטן עור.
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ערב הצדעה לתורמים ולמתרימים 2014 -
ביולי  2014התקיים באולמי דניאל ערב ההצדעה
השנתי לאגודה למלחמה בסרטן במעמד בני ביטון
ראש עיריית דימונה ,ואילנה אזולאי מ"מ ראש
העיר ,שברכו את הנוכחים .כמו כן ,נכחו באירוע
יונתן קרני מנהל מח' הסניפים ,רז מזרחי אחראי
לוגיסטיקה באגודה ,פעילי ומתנדבי האגודה,
נציגי ועדי עובדים ,מנהלי בתי ספר ,צוותים
חינוכיים ,תורמים ומתרימים .אברהם אזרזר יו"ר
הסניף הנחה את הערב ,הודה לנורית קורולקר
רכזת החוגים והרווחה ,העושה עבודת קודש
לצידו בסניף ,וכן העלה על נס את פעילותם
הברוכה של מתנדבי ותומכי האגודה ,והעניק
להם תעודות הוקרה .את הערב ליוותה להקת
"אמליו ובניו" בשירי ארץ ישראל ,בנעימות,
ובאווירה מיוחדת במינה.

יום כייף ב"נווה מדבר"
באוגוסט  2014יצאו כ 60-מחלימים ומתנדבים
ליום כייף בנווה מדבר באדיבות מפעל כ"יל
ים המלח .היום המהנה העניק להם פסק זמן
להנאה ורוגע.

13.8.2014

בס"ד

לכבוד האגודה למלחמה בסרטן
רצינו להודות על יום הכיף בנווה מדבר ,יום שכולו היה כיף והנאה לאנשים החיים יום יום עם
קשייהם האישיים .יום כזה מעניק לנו ביטחון והשראה שאפשר גם אחרת....
ברצוננו לשבח את אברהם אזרזר ונורית קורולקר על היכולת הבלתי נדלית ,העזרה ,התמיכה,
ועשייתם המורחבת – המעניקים לנו את האפשרות לחייך תמיד.
בתודה
לילי במנולקר ובנותיה

הדלקת נר שמיני של חנוכה בסניף
בערב נר שמיני של חנוכה התכנסו כ 50-מתנדבי הסניף סביב לשולחנות עמוסי כל טוב ,מעשה
ידיהן של המתנדבות .ראובן אשטמקר מתנדב הסניף הדליק את החנוכייה ,לקול שירתם של
הנוכחים ,ומרינה יוסופוב מתנדבת הסניף הפליאה בנגינתה .אילנה אזולאי מ"מ ראש העיר וממונה
על אגף הרווחה והחינוך ,בירכה את המשתתפים.
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את פעילותה הברוכה של האגודה במישור
הארצי והמקומי ,למען החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם ,כמו גם למען בריאותו של
הציבור הרחב .אברהם אזרזר יו"ר הסניף ברך
את היוזמים והעושים במלאכה להצלחת הערב
החשוב הזה ,ובמיוחד את נורית קורולקר ,יוצאת
הקהילה ומיוזמי האירוע .בחלק האומנותי הופיעו
בהתנדבות מלאה להקת "דוסטנה" עם מיטב
הזמרים ,ובנות להקת "רנגילה" ,שהופיעו יחד
עם בנותיהן הקטנות ,בהופעה ייחודית ומרגשת

יוזמה מרגשת של ילדי הגנים בדימונה לרגל
ראש השנה :תפוח בדבש וברכה לשנה טובה
ובריאה ,לכל מבקרי הסניף.

מבצע "הקש בדלת"  2014בדימונה
תלמידים מורות ומתנדבי האגודה בפעולה בערב
המבצע ,ספירת כספים ,טיפול בפנקסים ועוד.

פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' מתקיים
בקביעות גם בסניף דימונה ,כאשר מתנדבות
הסניף המוכשרות סורגות כובעים ,צעיפים
ואפודות ,ומחלקות אותם לחולים.

ערב הצדעה של הקהילה ההודית
בדימונה לאגודה למלחמה בסרטן
באמצע דצמבר  2014התכנסו במתנ"ס דימונה
כ 250-איש מיוצאי קהילה ההודית לערב הצדעה
לאגודה למלחמה בסרטן ,במעמד בני ביטון
ראש העיר ,אשר ציין לשבח את התגייסות
הקהילה למען האגודה ובשביל החולים ,והתכבד
בהדלקת נר שני של חנוכה .אילנה אזולאי
מ"מ ראש העיר והממונה על הרווחה והחינוך
בעיר ,ציינה את חשיבות פעילות האגודה למען
הקהילה .בנוסף נכחו אלברט לוי יו"ר המתנ"ס,
ואלברט בן לולו מ"מ יו"ר סניף האגודה בדימונה.
את הערב הנחתה לילך בן חור ,אשר ציינה
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הוד השרון

בחודשים אפריל-מאי  2014התקיימה סדנת
'מחלימים לחיים בריאים'® בסניף ,ביוזמתה
ובארגונה של אריאלה צדיק יו"ר הסניף (למידע
נוסף על הסדנה והפרויקט בפרק "שיקום ורווחה").

הרצליה

גם השנה ממשיך הסניף ,בהובלת שלמה ברקמן
יו"ר הסניף ,בסיוע ותמיכה במשפחות לחולי
סרטן .בשיתוף עם מחלקת הרווחה של העיר,
מחלק הסניף חבילות מזון למשפחות מעוטות
יכולת ,כולן ניתנות בתרומה מזה מספר שנים
על ידי תורם אחד ,תושב העיר.

זיכרון יעקב

בהמשך לפעילות "יום המעשים הטובים" ,2014
התקיים ביוזמתה של שרה סמסונוב יו"ר הסניף,
מפגש מרגש של מתנדבות הסניף ,יחד עם חולות
ומחלימות ,המשתתפות בסדנאות גוף-נפש,
יוגה צחוק ואומנות .במפגש התקיימה שירה
משותפת בשפות שונות ,בליווי הכליזמרים
של זיכרון ,ואחת החולות הודתה על הפעילות
המגוונת שהאגודה מקיימת בעיר .תודה
מיוחדת לרונן ממסעדת " "bravivעל האירוח,
ולדוד ויינקרנץ מ"הכליזמרים של זיכרון".

דוכן הסברה משותף לסניפי חדרה וזיכרון יעקב בכנס קיסריה
בפברואר  ,2014במסגרת הכנס
הדו שנתי של החברה הישראלית
למחלות השד ,איישו מתנדבי
סניף חדרה וסניף זיכרון יעקב
את דוכן ההסברה של האגודה.
תודה לרבקה קרן יו"ר סניף
חדרה ,לאורה אריכא מתנדבת
סניף חדרה ,לשרה סמסונוב יו"ר
סניף זיכרון יעקב ,וליוכבד גינדין,
מתנדבת סניף זיכרון יעקב.
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חדרה
לרגל פתיחת מבצע "הקש בדלת"  2014קיימו
מתנדבי הסניף בראשותה של רבקה קרן יו"ר
הסניף מפגש היערכות לקראת המבצע וזכו
לטעימות מכיבוד מושקע מעשה ידיה של
שוש קריצ'מן רכזת הסניף לרגל הולדת נכדיה.

"מתרימות ברגליים"
כתבה :עדי שיטה ,לשעבר יו"ר הסניף ומתנדבת מסורה עד היום

לא להאמין .השנה אנו מציינות  22שנות התרמה באזור התעשייה בחדרה .אין לתאר את
החוויות העוברות עלינו .תמיד אנו מתקבלות במאור פנים אצל בעלי העסקים ,כאשר אנו
באות ומכריזות" :הגיע חודש אוקטובר" ,ונענות בתשובה" :כבר חיכינו לכן ,התחלנו לדאוג".
חוויה בלתי נשכחת חווינו לפני מספר שנים ,כאשר הגענו לנגריה גדולה .התלבטנו
אם להיכנס למפעל החדש ,בו טרם התרמנו .עוד אנו עומדות בפתח ,נגלה לנו בקצה
המפעל אדם .אמרתי" :תראי ,רבקה ,הוא דומה ליענק'לה ששר אתנו במקהלה" .רבקה
אישרה את דבריי .האיש התקדם לעברנו" :מה אתן עושות כאן?"...לא יכולנו לענות לו
מרוב צחוק .אכן ,זה היה הוא בכבודו ובעצמו .יענק'לה מהמקהלה .קיבלנו צ'ק "שמן".
לאחר חילופי ברכות ,לעתים גם חיבוק ונשיקה (חלק מבעלי מפעלים אלו היו תלמידים
שלנו) ,נשלפים פנקסי הצ'קים ,והתרומות תמיד נדיבות .גם אם בעל המפעל נעדר ,אנו
לא מוותרות ,וחוזרות שוב ושוב .נעלי הספורט שלנו כבר בלו והוחלפו מספר פעמים.
שמש ,גשם ,רוח וסערה אינם מפחידים אותנו .המאמץ אף פעם עוד לא הכזיב .השנים
עוברות .גם עלינו .נקווה שתמיד יהיה לנו את הכוח להמשיך בהתרמה .אנו לא סתם
מטרידניות עקשניות ,הפכנו כבר למותג.
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חולון
מתנדבי סניף חולון בראשותה של יונה אלון יו"ר
הסניף המסורה והנמרצת ,ממשיכים בפעילותם
הענפה בכל תחומי העשייה.
עו"ס אהובה אוברשטיין מלווה את מתנדבי
הסניף בנאמנות ובמסירות ,ובסניף ממשיכים
לפעול חוגים ,אירועי העשרה ופנאי לחולים
ומחלימים .במסגרת זו התקיימו סדנת יוגה
צחוק בהדרכת אדית קרוננברג ,סדנת זומבה
בהדרכת איריס קזז ,סדנת תכשיטים בהנחיית
יונה אלון יו"ר הסניף ,וחוג התעמלות בהדרכת
חגי נדב.
נוסף לחוגים והפעילות הקבועה מתקיימות
בסניף סדנאות חד-פעמיות שונות ,כגון סריגה,
אומנות בעץ ובמפיות וכד'.

הסניף המקומי ממשיך בפעילותו המסורה בראשותה של יונה אלון יו"ר הסניף הוותיקה .בסוף
אפריל  2014התקיים טקס מרגש לסיכום מבצע "הקש בדלת" באשכול הפיס קציר ,במעמד
ראש העיר מוטי ששון ,ובהשתתפות יונתן קרני ,מנהל מחלקת סניפים .במבצע השתתפו 24
בתי ספר שאספו כ.₪ 300,000-

בחודש מרץ  2014התקיימה בסניף הופעת
מחול הודי מרגשת לחולים ,מחלימים ומתנדבי
הסניף במעמד יונתן קרני ,מנהל מח' הסניפים.
הרקדנית יעל טל ,הפנטה את המשתתפים
בריקוד ססגוני ומרהיב ,ושיתפה את הנוכחים
בסיפורים מהתרבות ההודית העשירה.

בחודש אוקטובר  2014יזמו ואיישו חברי מועצת הנוער בחולון ,דוכן הסברה של האגודה בקניון
חולון ,במטרה להעלות את המודעות לסרטן השד .הם חילקו חוברות הסברה וסרטים ורודים
לציבור הרחב.
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חיפה
חלוקת משלוחי מנות לחג הפורים 2014
בתחילת מרץ  2014חולקו על ידי סטודנטיות
מתנדבות משלוחי מנות לחג הפורים לחולים
המאושפזים במחלקות האונקולוגיות של המרכז
הרפואי רמב"ם בחיפה .משלוחי המנות ניתנו
באדיבות חב' "פילסברי" ורשת הסופרמרקטים
"חמו" בחיפה .במקביל ,חולקו משלוחי מנות
באדיבות חב' "שולחן עגול מס "3 .לחולים
אונקולוגיים המאושפזים במרכז הרפואי "בני ציון" .

ראש העיר חיפה ,בני ברנשטוק יו"ר סניף חיפה
ומשה מנו בעלי חב' מנו ספנות .כמו כן ,כיבדה
בנוכחותה מירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.
את האירוע יזמו והפיקו בהתנדבות חברי ועדת
ההיגוי של הסניף ,בהם בני ברנשטוק יו"ר הסניף,

"עוגנים ותורמים"  -מופע התרמה על
סיפון האוניה "גולדן איריס"
באפריל  2014התקיים אירוע גאלה של סניף
חיפה על סיפון האוניה "גולדן איריס" בנמל חיפה
באדיבות חב' "מנו ספנות" .כ 400-אורחים גדשו
את האוניה ,נהנו מקוקטייל ומארוחת גורמה
עשירה .בהמשך ,הוזמנו התורמים לאולם
ההופעות ,בו התקיים מופע צוות הבידור של
האוניה ומופעו המרגש של אבי טולדנו "הכל
בשבילך" ,שהופיע בהתנדבות .את הערב
הנחתה ברכה סלע ,מזכירת העיר חיפה,
ובין המברכים היו פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר
האגודה למלחמה בסרטן ,ד"ר סוהיל אסעד סגן
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רות סקר נשיאת הכבוד של האגודה בחיפה,
נעמי שחר יקירת העיר חיפה ,ציפי מנדלמן
נשיאת ארגון בני ברית כרמל ,חנה שרודק
יועצת ראש העיר לענייני נשים ועוד ,בסיוע
נעמי כפרי רכזת הסניף.
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דוכני הסברה
• באפריל  2014השתתף הסניף בימי בריאות
שהתקיימו במרכז הרפואי רמב"ם.
ד"ר איתי פורשנר ,מח' נוירולוגית במרכז הרפואי
רמב"ם ,ומנחה סדנאות גמילה מעישון ,טוניה
סטודנטית מתנדבת ,נעמי כפרי רכזת הסניף,
וחנה סולומון מתנדבת ותיקה.

• באמצע מאי  2014אייש הסניף דוכן הסברה
בכנס ארגון חקר הסרטן בטכניון בחיפה:

• בסוף מאי  2014צוות סניף חיפה אייש דוכן
הסברה של האגודה במרוץ חיפה ,מרוץ
שהפך למסורת בו השתתפו אלפי רצים ,בהם
סטודנטים מהטכניון ומאוניברסיטת חיפה,
שרצו כשכובעי האגודה למלחמה בסרטן
לראשיהם .את הדוכן איישו אור שאלתיאל
וריבי מוסקל הסטודנטיות.

• בסוף מאי-תחילת יוני  2014לרגל "היום
הבינלאומי ללא עישון" הקים הסניף דוכני
הסברה לעידוד מניעת נזקי עישון בקניון
"חורב" ו"בגרנד קניון" בכרמל ,ובקניון "סגול"
של המרכז הרפואי רמב"ם .את הדוכנים
איישו נעמי כפרי רכזת הסניף ,נחמה נתן,
דורית אלדר ,ואירית בן צבי מתנדבות הסניף,
ואנטונינה ,ריבי ,ניצן וטוניה מדריכות ההסברה.
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• באמצע ספטמבר  2014הוקם דוכן מרשים של
האגודה באירוע "ליל המדענים" באוניברסיטת
חיפה .האירוע ,המתרחש אחת לשנה בשיתוף
האיחוד האירופי ,הוקדש לנושא "ים" והשתתפו
בו עשרות משפחות.

את הפרויקט ,מובילה מטעם משרד החינוך
בטי דנון ממחוז חיפה.
בתמונות :פוסטרים שהכינו התלמידים בנושא
עישון ,אותם תלו בבתי הספר ,ובמקביל ,העבירו
הרצאות בנושא נזקי עישון בבית-ספרם.

• בתחילת אוקטובר  2014השתתף הסניף ביום
"חשיפת ארגוני מתנדבים" בבית הספר הריאלי
בחיפה ,במטרה לגייס מתנדבים במסגרת
מעורבות חברתית .רבים מהתלמידים נרשמו,
וקיבלו חומרי הסברה של האגודה.

פרויקט מחויבות אישית לתלמידי תיכון
בשיתוף משרד החינוך במחוז חיפה
סניף חיפה מוביל יוזמה חדשה" :מחויבות אישית
לתלמידי תיכון" ,במסגרתה יינתנו  60שעות
התנדבות בשנה על ידי תלמידים שישמשו
שגרירי בריאות בביה"ס ובקהילה מטעם האגודה
למלחמה בסרטן .בפרויקט משתתפים  12תלמידי
כתות י' מבתי הספר 'חוגים' ו'שיזף אלמותנבי'.
כל תלמיד משתתף בהכשרה שעתיים בשבוע,
המתמקדת בשלושה תחומים ,בני חודשיים כל
אחד ,החל מדצמבר  :2014נזקי עישון ,חכם
בשמש ,ואורח חיים בריא .המפגש הראשון
התקיים באמצע נובמבר  2014בסניף חיפה,
כאשר את ההרצאה הראשונה ,בנושא נזקי
עישון ,העבירה אירית מנטש ,מקדמת הבריאות
באגודה .אחת לשבוע תתקיים פגישת הכוונה
של השגרירים עם סמאח מדריכת הסברה
של האגודה ,אליהם תצטרף נעמי כפרי רכזת
הסניף .התלמידים יפעלו בבתי הספר ובסניף
חיפה ,במסגרת ימי פעילות מובילים של האגודה
(כגון יום הסרטן הבינלאומי ,חודש המודעות
לסרטן המעי הגס ,יום בינלאומי ללא עישון,
שבוע המודעות לסרטן העור וכד') ,ויאיישו
דוכני הסברה בקניונים ,בתי הורים ומתנ"סים.

'פרויקט המתמחים' באוניברסיטת חיפה
 בניית תכנית פעילות למרכז התמיכהבחיפה
באמצע מאי  2014התקיים טקס באוניברסיטת
חיפה בו הוצג פרויקט משותף לסניף חיפה,
מרכז התמיכה ,והחוג ליחסי אנוש באוניברסיטה.
במסגרת הפרוייקט ,בהנחיית נעמי כפרי
רכזת הסניף ,בנו הסטודנטיות ערין סלאמנה
ומנאל אבואלהיג'א ,תכנית להעלאת המודעות
של חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם דוברי
השפה הערבית ,לפעילותו של מתחם האגודה
בחיפה .הפרויקט החל ב 2013-ונמשך גם
השנה ,בליוויו של פאתן גאטאס ,מנהל פעילות
האגודה בחברה הערבית.
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כנס פורום "עיר פעילה ובריאה" בחיפה
בתחילת יוני  2014התקיים כנס פורום "עיר
פעילה ובריאה" בעיריית חיפה ,במסגרת
התכנית הלאומית לשיפור אורחות חיים של
מנהל הספורט בנוכחות ברכה סלע מזכירת
העיר ,מילכה דונחין מייסדת ויו"ר פורום "עיר
פעילה ובריאה" ,רונית גבריאלי סגנית מנהלת
המחלקה לחינוך ערכי ,ועוד .בפורום הוצגו
יישומים לתכניות המגוונות של התכנית הלאומית
של עיר פעילה ובריאה בחיפה .בכנס נכחה
נעמי כפרי רכזת הסניף.

השקת תערוכה מפרי יצירותיהם של חולי סרטן במתחם הסניף
בתחילת ספטמבר  2014התקיים במתחם חיפה אירוע השקת התערוכה השנתית מיצירות
החולים והמחלימים מסרטן ,המשתתפים בסדנאות היצירה במרכז התמיכה של האגודה
למלחמה בסרטן בבת גלים .בתערוכה הוצגו יצירות של משתתפים בחוג סריגה ואומנויות
במחט בהדרכת שירה בנגד ,ובחוג אמנות עיסת נייר בהדרכת אירית קורץ .את האירוע הנחתה
ברכה סלע מזכירת העיר חיפה ,ובין המברכים היו יונתן קרני מנהל מח' הסניפים ,נעמי כפרי
רכזת הסניף ,ואריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס מחוז צפון באגודה.

חדש בסניף :פינת מציאות למכירה
ג'ודי חנן מזכירת הסניף ,גילתה יוזמה והעמידה
פינת מציאות ומתנות למכירה בכניסה לסניף.
כל הכנסות המכירה מוקדשים למען פעילותה
של האגודה למלחמה בסרטן.

70

גליון  | 59אפריל 2015

פתיחת מבצע "הקש בדלת"
בעיריית חיפה
באמצע אוקטובר  2014התקיים טקס לפתיחת
מבצע "הקש בדלת" בהיכל העירוני חיפה
במעמד ברכה סלע מזכירת העיר חיפה,
פיני וגמן מנהל תחום החינוך בעיריית חיפה,
פרופ' אליעזר רובינזון יו"ר האגודה ויקיר העיר,
ונעמי כפרי רכזת הסניף.

אמנות הציור לתהליך ההתמודדות עם מחלת
הסרטן ,בשיתוף האמנית רוני רות פלמר ,אשר
ליוותה בסטודיו במשך חצי שנה  18מטופלים
המתמודדים עם סרטן ריאה .המטופלים נתנו
ביטוי אמנותי חופשי לתחושותיהם ,ובסוף
הפרויקט יצירותיהם הושקו בתערוכה מרגשת
במרכז קסטרא בחיפה .בהשקה החגיגית נכחו
נציגי עיריית חיפה ,פרופ' אליעזר רובינזון יו"ר
האגודה ,יונתן קרני מנהל מח' הסניפים ,ונציגי
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,אשר
ליוותה את הפרויקט והעניקה את חסותה
לאירוע .מאיר פורטל ,המתמודד עם סרטן
ריאה כשלוש שנים והשתתף בפרויקט ,נשא
דברים ,ושיתף את הנוכחים בסיפור התמודדותו
האישי עם המחלה ,ובתרומתו הייחודית של
הפרויקט עבורו.

השקת תערוכת "ציוריאה"  -תערוכת
ציורים ייחודית מעשה ידיהם של חולות
וחולי סרטן ריאה הושקה בתחילת חודש
נובמבר  ,2014לרגל חודש המודעות
למחלה
הפרויקט "ציוריאה" החל ביוזמתו של ד"ר עבד אגבריה
מנהל יח' הכימותרפיה במרכז הרפואי "אסותא"
בחיפה ,אשר נחשף בחו"ל לתרומתה הרבה של

חלוקת סופגניות לחולי סרטן בחג החנוכה
לרגל חג החנוכה חולקו כ 400-סופגניות
לחולי הסרטן המאושפזים במרכזים הרפואיים
לין ורמב"ם על ידי נאורה עדן ,ספיה איכלס,
חוה אלברט ורותי בירנבוים מתנדבות הסניף,
נעמי כפרי רכזת הסניף ,ואריאלה ליטביץ-שרמן
עו"ס מחוז צפון באגודה .הביקור שימח את
לב המאושפזים והעניק להם רגעי הנאה,
שמחה ואושר.
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טבריה
בחודש אפריל  ,2014במסגרת פרויקט ההתרמה
״שקל לתלמיד״ פגשו דליה קוקוש-סלוצקי
יו"ר הסניף ומתנדביה ,בכיתה מיוחדת במינה:
תלמידי כיתה ה 2/בביה"ס 'הר נוף' ומחנכת
הכיתה רוית כוגן ,שהתגייסו לטובת הפעילות
ומכרו פריטים רבים של האגודה למלחמה
בסרטן .צוות הסניף שיבח את התלמידים על
פעילותם והעניק להם תעודות הוקרה על
תרומתם בסך .₪ 1,000

כללית-מחוז הצפון .אושרה ומאיר שושה
מתנדבי הסניף איישו את דוכן ההסברה של
האגודה באירוע.

בתחילת מאי  2014התקיים אירוע השקת מרכז
לבריאות השד בטבריה .בטקס נכחו יוסי בן דוד
ראש העיר טבריה ,ד"ר אורית יעקבסון מנכ"ל
מכון מור ,ויורם סגל מנהל שירותי בריאות

בסוף מאי  2014התקיים יום עיון בנושא איכות
חיים ואורח חיים בריא במלון לאונרדו פלאזה
בעיר .ביום העיון הרצו ד"ר דינה אייזן על "בריאות
אופטימית ושמחת חיים" ,ונורית ליבוביץ
נטורופתית ,הרצתה על אורח חיים בריא.
כיבדו את האירוע בנוכחותם יוסי בן דוד ראש
העיר ,עליזה שולצר מנהלת סניפי צפון באגודה
ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון באגודה.
מתנדבי סניף טבריה המסורים איישו את דוכן
ההסברה של האגודה (עוד על ימי העיון שמקיימת
האגודה בפרק "שיקום ורווחה").
באמצע יוני  2014התקיימה פעילות משותפת
לצוות הסניף עם בתי הספר בטבריה .במסגרת
הפעילות התקיימה מכירת פריטים בסגנון "שוק
איכרים" ,כאשר תלמידי ומורי בתי הספר עמדו
לצד מתנדבי האגודה בעיר ,ואיישו דוכן מכירה.
כל הכנסות האירוע הוקדשו למען פעילותה של
האגודה למלחמה בסרטן.
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חוג תרפיה לאומנות
לרגל סיכום הפעילות השנתית של החוג היצירתי
בו משתתפות חולות ומחלימות ,הנותנות דרור
אומנותי לתחושותיהן ,התקיים מפגש סיכום
מיוחד .במפגש יצרו יחד המשתתפות תמונת
ציפור דרור המסמלת חופש ,ומתארת את
התהליך המעצים והמרגש אותו הן עברו בחוג.
כל חלק בציפור צויר על ידי משתתפת אחרת.

רחל כץ ,מתנדבת מסורה בסניף טבריה,
החליטה לרתום גם את בתה פזית ,המשמשת
כמורה בביה"ס 'הר נוף' בטבריה .מתוך אמונה
כי מעורבות חברתית ואכפתיות יש להטמיע כבר
בגיל צעיר ,הן מובילות יחד מגוון יוזמות ,בהן :יריד
"חגיגה בלבן" בחג השבועות ,בו נמכרו בגדים
ואביזרי אופנה שונים ,ופעילות נוספת יחד עם
תלמידי כיתה ה' ,2שהכינו צמידים ומכרו אותם
בקהילה .יוזמות אלו הניבו  ₪3,000שהוקדשו
למען פעילות האגודה למלחמה בסרטן עבור
ילדים חולי סרטן.

בתמונה :משה אליהו ,מנהל ביה"ס "הר נוף"
בטבריה ,המתנדבת רחל כץ וילדי ביה"ס).

בתחילת ספטמבר  2014חודשה פעילות התמיכה
והרווחה במתנ"ס בית גינסבורג .פעילות הרווחה
והתמיכה בסניף מלווה על ידי אריאלה ליטביץ-שרמן
עו"ס מחוז צפון באגודה ,ומתקיימת במתנ"ס
באדיבותה של אליס דהאן מנהלת המתנ"ס.

משתתפות החוג יחד עם פיקי מנחת הקבוצה ,אליס
מנהלת המתנ"ס בית חם לפעילות האגודה ומטפחת את
הקשר עם הסניף המקומי לאורך כל השנה ,מיכל דהאן
רכזת סניף טבריה ,דליה סלוצקי יו"ר סניף טבריה
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מלבד חוג תרפיה באומנות ,מתקיימים במתנ"ס
חוגים נוספים וקבוצות תמיכה לרווחת החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם.

סניפים
האגודה למלחמה בסרטן

מבצע "הקש בדלת" בטבריה
בסוף אוקטובר  2014התקיים טקס פתיחת
המבצע בלשכתו של יוסי בן דוד ראש העיר
טבריה ,אשר העניק את תרומת העירייה למבצע
למתנדבי הסניף המסורים.
סניף האגודה למלחמה בסרטן בטבריה מתאפיין
במתנדבים מסורים היוצאים מגדרם למען
מבצע "הקש בדלת" שנה בשנה .גם השנה
עברו מתנדבי האגודה ברחבי העיר ,התרימו
בעלי עסקים ואנשים פרטיים ,תוך כדי הסבר
אודות חשיבות פעילותה של האגודה בכלל,
ובסניף המקומי בפרט .במבצע לקחו חלק
תנועות הנוער המקומיות ,ובשיאו של המבצע
פקדו מאות מתלמידי בתי הספר בטבריה בתים
רבים .מתנדבי האגודה הוותיקים קיבלו את פני
התלמידים המתרימים ,ספרו את כספי התרומות,
העניקו להם תעודות השתתפות וכיבוד קל.

מפגש הרמת כוסית לשנה החדשה
ערב ראש השנה  2014התקיים במתנ"ס בית
גינסבורג בטבריה מפגש מסורתי לפתיחת
שנת הפעילות בהשתתפות חולים ,מחלימים
ומתנדבי הסניף .עליזה שולצר ,מנהלת סניפי
צפון ,ברכה את המשתתפים בשם האגודה,
ושיבחה את הפעילות הענפה הנעשית בסניף.
לאחר מכן ,הנעים פיוטר בשירה ובנגינה על
כינור .הרב שאול דימרי הרצה בנושאי יהדות
וחגי תשרי ,תקע בשופר ,וריגש את כל הנוכחים.
דליה קוקוש-סלוצקי יו"ר הסניף עדכנה בנושאים
שוטפים ודגשים לקראת מבצע "הקש בדלת",
ומיכל דהאן רכזת הסניף ,שיתפה את הנוכחים
בפעילויות הרווחה והשיקום המתקיימות בסניף.

בתמונה :מתנדבי האגודה בערב ספירת כספי מבצע
"הקש בדלת"( .אייבי מאיר ,יוני ברזילי ,שושנה מילשטיין,
מרים גבאי ,אילנה עופר ,רחל גולני,
עומרי כהן-רכז ההסברה ,דליה סלוצקי-יו"ר סניף טבריה)
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טירת הכרמל
הרמת כוסית לראש השנה בסניף
באמצע ספטמבר  2014התקיים בסניף מפגש
מרגש בהשתתפות יונתן קרני מנהל מח'
סניפים ,עליזה שולצר ,מנהלת סניפי צפון,
סילבי כהן יו"ר הסניף ,רותי מואיל רכזת הסניף,
סימי ושמעון בר-אב מתנדבי הרווחה המלווים

את החולים בעיר ,דניאל בן עשור ויעקב אמסלם
מתנדבי הסניף האחראיים על קופות ההתרמה
וגיוס הכספים ,ושרה איקו ,המתעדת בכתובים
ובתמונות את פעילות הסניף .במפגש היתה
הזדמנות לשמוע ולהשמיע על הפעילות
המבורכת המתקיימת בסניף.

ערב התרמה בטירת הכרמל
בסוף דצמבר  2014התקיים ערב גאלה בטירת
הכרמל במעמד אריה טל ראש העיר ,ובהשתתפות
של כ 200-תושבים ,אשר הושיטו יד והגיעו למופע
המקסים של הזמר רון שובל ,שהופיע בהתנדבות.
עוד נכחו באירוע עליזה שולצר מנהלת סניפי צפון,
סילבי כהן יו"ר הסניף ,והנדה פרידלמן ,יושבת ראש
מש"י (ארגון "מה שנשים יכולות") ,וחברת מועצת
העיר ,אשר פעלה לצד מתנדבי האגודה בארגון
הערב .ראש העיר שיבח בדבריו את ארגון מש"י
ואת סניף האגודה המקומי על שיתוף הפעולה
והירתמותם להצלחת הערב .את הערב הנחה עמי
כברי ,שדרן בכיר ,שדיווח לאחר האירוע" :על פניו
זה נראה שאני תורם מזמני ומיכולותיי ,אבל האמת
היא שאני מגיע לאירועים המדהימים של האגודה
למלחמה בסרטן בעיקר כדי להיתרם ,לשאוב כוח
והשראה .יש משהו מרפא בשהייה במחיצתם של
אנשים שמעניקים מכל הלב ,שלא על מנת לקבל
בחזרה .קוראים לזה אהבה שאינה תלויה בדבר".
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סניפים
האגודה למלחמה בסרטן

יקנעם
"חוגגים ותורמים"  -יריד שבועות בביה"ס
דליות ,שכל הכנסותיו הוקדשו למען
פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן
בתחילת יוני  2014התקיים יריד חג השבועות
בביה"ס "דליות" בעיר .היריד ,בו נכחו סימון אלפסי
ראש העיר ,סימה ניסלבאום מנהלת אגף החינוך,
ותושבים רבים ,נפתח בטקס מרגש ,ולאחריו
הוקמו מגוון דוכני מכירה .כל הכנסות האירוע
הוקדשו לטובת פעילותה המבורכת של האגודה
למלחמה בסרטן.

העירונית ,העומד בראש הצוות ,יזם את המפגש
בו השתתפה גם עליזה שולצר מנהלת סניפי
צפון .כמו כן ,נכחה במפגש ורד רוזאלס ,נציגת
התושבים בוועדת הבריאות עירונית ,שהבטיחה
לסייע ככל הניתן לקידום פעילותה של האגודה
בעיר ,והתנדבה בעצמה לאגודה.

קורס הכשרת מערך מתנדבים חדש לסניף

התחדשות הסניף
באמצע אוגוסט  2014התקיימה ישיבה בסניף,
לתכנון הרחבת פעילות האגודה ביישוב ,בראשותו
של ויקטור מורד ,יו"ר הסניף מזה  8שנים.
העירייה נענתה לבקשת הסניף ,והקימה צוות
עירוני ,שתפקידו לדון בסוגיות שונות בתחום
הבריאות ,ובמציאת פתרונות בקהילה למען
החולים ,המחלימים ,והקהל הרחב .רונן שפירא,
חבר מועצת העיר ויו"ר ראש ועדת הבריאות

בחודשים דצמבר -2014ינואר  2015התקיים
קורס הכשרת מערך מתנדבים חדש לסניף.
במפגש הראשון ברך את הקבוצה רונן שפירא
נציג העירייה המוביל את נושא קידום הבריאות
בעיר .הקורס הורכב משישה מפגשים ,כאשר
כל מפגש הוקדש לנושא אחר רלבנטי ,כגון:
הרצאתו של ד"ר הרצל גבריאל מנהל המערך
האונקולוגי ילדים במרכז רפואי העמק בעפולה,
בנושא "החולה ,המשפחה ,התמודדויות לפי
שלבי התפתחות וחיים" ,מפגש בנושא זכויות
חולים ,נהלים ואתיקה ועוד .את הקורס ריכזה
ורד רוזאלס ,מתנדבת הסניף החדשה .בהמשך,
יתקיים סקר משוב מול החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם ,ובהתאם לתוצאותיו יורחב סל
השירותים העירוני לרווחת התושבים.
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ערב גיבוש – מעגל העצמה למתנדבות
האגודה למלחמה בסרטן
בינואר  2015התקיים ערב גיבוש מהנה
וייחודי ,בביתה של סופיה פטר ,יועצת רוחנית
להעצמה וניקוי אנרגטי ,שאירחה את המפגש
בהתנדבות .סופיה קראה בקלפים מיוחדים,
והמשתתפות קלעו בצמות מיוחדות ,ואיחלו
לעצמן משאלות לשנה החדשה .עליזה שולצר,
מנהלת סניפי מחוז צפון ברכה על היוזמה
ועל פעילות הסניף המתחדש .תודה ענקית
לורד רוזאלס מתנדבת הסניף על ארגון האירוע.
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ירושלים
פעילויות תמיכה ורווחה
באמצע ינואר  2014חילק צוות הסניף יחד עם
המתנדבות מישל גורדון וחנה קרמר לילדים
חולי סרטן כובעים מרהיבים שנסרגו באהבה
ובמיוחד על ידי נשים מכל רחבי הארץ .הפרויקט
שהחל שנה שעברה ,צבר תאוצה רבה השנה
(מידע נוסף בתחילת הפרק).

• באמצע מרץ  2014איישו רינת ידעי ,מישל גורדון,
אירנה מילבסקי וסימה עוז מתנדבי הסניף
את דוכן האגודה בתערוכת ה"אקספו" של
מרתון ירושלים הבינלאומי בבנייני האומה
בעיר .במרתון השתתפו כ 20-תלמידים
מחט"ב היובל במבשרת ציון ,אשר רצו עם
הילדים החולים במסלול הקצר ,הניפו את
דגלי האגודה ועודדו את הרצים (עוד על
המרתון בפרק "שיתופי פעולה").

כובעים לנשים דתיות .הכובעים ניתנו בתרומה
לאגודה על ידי מרים נחמני ,ונשים רבות הגיעו
למכירה ורכשו כובעים ססגוניים .בתחילת מרץ
 2014הוקם דוכן דומה למכירת כובעים במתנ"ס
בשכונת בית וגן .כל הכנסות המכירה הוקדשו
לאגודה למלחמה בסרטן.

• באמצע מאי  2014איישה אירנה מילבסקי
מתנדבת הסניף את דוכן ההסברה של
האגודה ביום עיון לחולי לימפומה ,שהתקיים
במרכז הרפואי שערי צדק.
• בתחילת יוני  2014איישה איריס חרמץ את
דוכן האגודה בכנס ירושלים החמישי לרפואת
משפחה וקהילה במלון ענבל.
• באמצע אוגוסט  2014איישה אירנה מילבסקי
מתנדבת הסניף את דוכן ההסברה של
האגודה ב"ועידת ישראל לרפואה" במרכז
הקונגרסים בירושלים .בכנס ,אשר דן בנושאי
חברה ורפואה ,השתתפו מכובדים רבים,
בהם חברי כנסת ובכירים מבתי החולים
המובילים בארץ.

הסברה  -הכשרת מדריכים ואיוש דוכני
האגודה בכנסים וימי עיון
• באמצע פברואר  2014התקיימה סדנת הכשרה
למדריכי ההסברה של אזור ירושלים בהנחייתה
של אירית מנטש מקדמת הבריאות באגודה.
ההדרכה הייתה מקצועית מאוד ,ותרמה רבות
גם לעדכון הידע של צוות הסניף.

• בתחילת ספטמבר  2014איישה אירינה מילבסקי
מתנדבת הסניף את דוכן ההסברה של
האגודה ביום העיון לרגל עשרים שנה
למכון האונקולוגי של המרכז הרפואי שערי
צדק .מספר ימים לאחר מכן ,התקיים כנס
נוסף במרכז הרפואי שערי צדק בנושא
סרטן השד בהשתתפות חוקרים ומומחים
מובילים בתחום מארה"ב ,גם בכנס זה
מתנדבי הסניף איישו דוכן הסברה (מידע
נוסף בפרק "אירועים וכנסים").

יוזמות ואירועי התרמה
בתחילת פברואר  2014הגיע צוות הסניף יחד
עם מישל גורדון מתנדבת הסניף ,למתנ"ס
בשכונת שמואל הנביא ,להקמת בזאר מכירת
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יום בריאות השד במרפאת הכנסת
באמצע מרץ  2014התקיים במרפאת הכנסת
"יום קידום המודעות לבריאות השד" .במהלך
היום התקיימו עשרות בדיקות שד על ידי
ד"ר תניר אלוויס כירורגית שד מהמרכז הרפואי
קפלן ,ד"ר טל הדר כירורגית שד מהמרכז
הרפואי שערי צדק ,וד"ר עינת כרמון כירורגית
שד מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם .חלק
מהנשים הופנו לבדיקת ממוגרפיה ,בהתאם
לצורך הרפואי .רותי בן גיאת רכזת הסניף ,סייעה
לרופאות במשך הפעילות ובארגון התיקים
הרפואיים של הנבדקות.

מפגשים בסניף לרגל חגי ישראל
ופעילות משותפת עם מרכז התמיכה
"חזקים ביחד"
• בתחילת אפריל  2014התקיימה הרמת כוסית
חגיגית בסניף לרגל חג הפסח ,בנוכחותן של
עו"ד אתיה שמחה יו"ר הסניף ,מתנדבות
ומחלימות.

סניפים
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• בתחילת אוגוסט  2014התקיימה במרכז
התמיכה מסיבת סוף שנה למחלימות ,אשר
הכינו כיבוד מעשי ידיהן .במסיבה התקיימה
הופעתן של משתתפות החוג לריקודי בטן
במופע סוחף ומלהיב.
הפעילות המשותפת של צוות מרכז התמיכה
עם צוות הסניף ,הובילה לקיומה של תערוכה
מרשימה מיצירותיהם של משתתפי חוגי
האמנות באירוע ההתרמה השנתי של הסניף.
(עוד על פעילות מרכז התמיכה בפרק "מרכזי
תמיכה").

מסיבת חנוכה לילדים ומבוגרים חולי
סרטן המאושפזים במרכז הרפואי
הדסה עין כרם
באמצע דצמבר  2014התקיימה מסיבת חנוכה
מרגשת במח' אונקולוגית ילדים של המרכז
הרפואי הדסה עין כרם עם מתנדבות הסניף,
ואקורדיוניסטית ששימחו את הילדים וחילקו
להם מתנות באדיבות רשת "צעצועי עידן ,"2000
רשת צעצועי "הפיראט האדום" ,ו"רמי לוי שיווק
השקמה" .למבוגרים ששהו ביחידה לאשפוז
יום חולקו סופגניות באדיבות "מאפיית תופיני".

מבצע "הקש בדלת"
באמצע אוקטובר  2014התקיים טקס לפתיחת
מבצע "הקש בדלת" במעמד ניר ברקת ראש
עיריית ירושלים ,אשר העניק לצוות הסניף,
בראשותה של עו"ד אתיה שמחה יו"ר הסניף,
את תרומת העירייה למבצע בסך .₪3,000

שיתופי פעולה עם גורמי חוץ
• במהלך השנה התקיים שיתוף פעולה בין
סניף האגודה בירושלים לבין מועדון ה"זאפה"
בירושלים .במסגרת זו הוענקו בתרומה
כרטיסים למחלימות ולמתנדבים למופעיהם
של דיוויד ברוזה ,ארקדי דוכין ,ריף כהן ,רד
בנד ,דקלון/שגיב כהן ,אסף אמדורסקי/
אביתר בנאי ,עינת שרוף ועוד.
• אסיה פסיפיק ,נציגת ארגון "אוהבי ישראל"
הזמינה מחלימות מסרטן לקחת חלק ללא
תשלום ב"ערב הוקרה למייסדי מדינת ישראל"
בהשתתפות אומנים רבים ,בהם שירי מימון,
אברהם טל ועוד .האירוע התקיים בתחילת
נובמבר  2014באולם הארנה החדש בירושלים.
• שיתוף פעולה נוסף מתקיים בין הסניף לבין
קבוצת התיאטרון בבית מזי"א ,המעניקה
למחלימות מסרטן כרטיסי כניסה מוזלים
להצגותיה.
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אירועי התרמה
• באמצע מאי  2014ארחו עו"ד חיליק גוטמן
ורעייתו תמי בביתם עשרות חברים למפגש
שכל הכנסותיו קודש לפעילות האגודה
למלחמה בסרטן .עמוס ידלין (אלוף במיל'
וראש אמ"ן לשעבר) ראש המכון למחקרי

ביטחון לאומי העביר בהתנדבות הרצאה
מרתקת בנושאי ביטחון ,כמו גם שיתף את
הנוכחים בהתמודדותו האישית עם מחלת
הסרטן של אמו .בין המוזמנים הרבים
שהגיעו ותרמו :עדינה בר שלום כלת פרס
ישראל על מפעל חיים ,עו"ד יעקב נאמן שר
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המשפטים לשעבר ,גדעון רייכר העיתונאי,
פרופ' אליעזר רחמילביץ' ,פרופ' אריה דורסט,
פרופ' יוסף שנקר ,מירי זיו מנכ"ל האגודה,
עו"ד אתיה שמחה יו"ר הסניף ומתנדביה
הנאמנים ,יונתן קרני מנהל מח' הסניפים,
ועוד.
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• "עיניים שלי"  -מופע ייחודי ממיטב השירים
והסיפורים של איי יוון  -התקיים באמצע
יוני  2014בבנייני האומה בראשותן של
עו"ד אתיה שמחה יו"ר הסניף המסורה,
רותי בן גיאת רכזת הסניף ,וחברות ועדת
האירועים של הסניף ,העושות פעילותן זו
בהתנדבות ובמסירות רבה שנה בשנה .בכניסה
לאירוע הוצעו יצירות מרשימות למכירה,
חלקן מעשה ידיהן של חולות ומחלימות,

שהשתתפו בסדנאות מרכז התמיכה "חזקים
ביחד" בריכוזה של עו"ס דלית בן רימון (עוד
על פעילות מרכז התמיכה בירושלים בפרק
"חזקים ביחד") .האווירה ,השירים ,והסיפורים
מאיי יוון ,סחפו את המשתתפים הרבים
בריקודים .ניר ברקת ראש עיריית ירושלים
ורעייתו כיבדו את האירוע בנוכחותם .ראש
העיר ברך את פעילות הסניף המקומי ,ציין
את מחויבות העיר ירושלים ,ומחויבותו

שלו לסייע בפעילות האגודה ,ושיתף את
הקהל באובדן אישי שחווה ,עת נפטר נער
בן משפחתו ממחלת הסרטן .באירוע נכחו
מירי זיו מנכ"ל האגודה ,ויונתן קרני מנהל מח'
הסניפים .ירון אנוש ,יוצר המופע ,הנחה אותו
בהתנדבות ,בליווי דורית פרקש (בשירה),
לזר בואנו ודיוניסיס תיאודורו (בבוזוקי ובשירה),
ברק פרוכט (קלידים ושירה) וגלעד אמסלם
(כלי הקשה).

באמצע ספטמבר 2014
התקיים קונצרט מיוחד
באווירת תפילות לקראת
החגים של התזמורת
הסימפונית ירושלים
בתיאטרון ירושלים בניצוחו
של אלי יפה ובהשתתפות
מקהלת בית הכנסת הגדול
ו"זמרת י-ה".
האירוע מומן על ידי המלחין ד"ר ברוך ברלינר,
אשר הקדיש את כל הכנסות מכירת הכרטיסים
למען פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן.

צילום :נורית יהלומי
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כפר יונה
בסניף כפר יונה ,בראשותה של ישראלה רוזן
יו"ר הסניף ,פועלות שתי קבוצות תמיכה :קבוצת
תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם ,וקבוצת
תמיכה להתמודדות עם אבל ושכול לבני משפחה
שאיבדו את יקיריהם ממחלת הסרטן .את שתי
הקבוצות מנחה עו"ס ריטה דרפקין מקופת
חולים "מאוחדת".

בסוף  2014גייסה ישראלה רוזן תרומת מוצרים
מחב' "שטראוס-עלית" ו"ממה" .חלק מהמוצרים
חולקו לחולים ומחלימים ,וחלקם נמכרו על ידי
טליה מגנזי ,נערה מראשון לציון ,אשר גייסה
יחד עם חבריה  ₪ 3,000ממכירות המוצרים
למען האגודה למלחמה בסרטן.

כפר סבא
משלוח מנות לחולים בחג הפורים
קבוצת תלמידי בית-הספר "נוף צורים" בצור
יגאל הגיעו לסניף האגודה למלחמה בסרטן
בכפר-סבא כשהם מחופשים ,שמחים ונושאים
בידיהם עשרות רבות של משלוחי מנות לפורים.
המשלוחים נמסרו לחולים המשתתפים
בקבוצת התמיכה של הסניף ,אך התלמידים
הגדילו לעשות והעבירו משלוחי מנות גם לבני
משפחותיהם של החולים ,בנדיבות ,בחום
אנושי ובהמון אהבה.
התלמידים ביקרו יחד עם הוריהם ונציגי
מתנדבי הסניף בכל בית בו יש חולה ,כאשר
הביקור תואם מראש עם משפחות החולים.
הילדים שהגיעו עם משלוחי המנות התקבלו
בשמחה ,כובדו ,שוחחו מעט והמשיכו הלאה
בהרגשת סיפוק על שזכו לאירוע מרגש שכזה.
בית-הספר "נוף צורים" מתמיד במנהג יפה זה
כבר מספר שנים ,כאשר כל צוות בית הספר,
התלמידים ,ההורים והמורים לוקחים בו חלק.
הרוח החיה המניעה את המפעל המבורך היא
מרים ללוש ,מתנדבת הסניף הוותיקה ,יחד עם
שמעון בעלה .אחת התלמידות הצעירות יעצה
לחולים "להשתדל להמשיך בחייהם הרגילים
למרות המחלה ,לראות גם את נקודות האור
ולמצות אותן" .לאחר מכן ,הילדים שרו שירים
שמחים של חג הפורים והשירה סחפה ,בהדרגה,
את המבוגרים שליוו את הילדים ,את מתנדבי
הסניף ואת החולים.

פעילות ההסברה של מרים ללוש
במערכת החינוך
מרים ללוש מתנדבת הסניף הוותיקה רואה
בפעילותה הבלתי נלאית במערכת החינוך
שליחות של ממש .מרים עוברת במשך השנה
בעשרות גנים ובתי ספר ומנחילה להם ,בהתאמה
לגילם ,את הנושאים החיוניים בהם עוסקת
האגודה למלחמה בסרטן :הגנה מפני חשיפה
לא מבוקרת לשמש ("חכם בשמש") ,נזקי עישון
ועידוד ביצוע פעילות גופנית ותזונה בריאה.
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לאחר שנות פעילות רבות בשטח ,זוכה מרים
לקצור את הפירות .קיימת היענות רבה מאד
והתייחסות חיובית מצד התלמידים ,ההורים,
המורים ,והגננות .חלק מהשאלות הנשאלות
ע"י הילדים ,הן בסיסיות ביותר ,אבל חשובות:
מהי "סרטן"? האם זו חיה או מחלה? לצערנו,
רבים הם בעלי קשר אישי למחלה (בני משפחה
וקרובים) ,ולא פעם נשאלת השאלה האם
המחלה מדבקת .בעקבות ההסברים ,רבים
מביעים את רצונם להירתם לפעילות למען
הזולת ,ילדים ובני נוער שואלים כיצד הם יכולים
לסייע לחולים ,ומתנדבי הסניף רותמים אותם
לפעילות :אחד שולח ציור ,ואחר מעניק צעצוע
או ספר ,המחולקים בבתי-החולים.
במהלך ההסברה והפעילות הילדים מתוודעים
לערכי הנתינה לזולת ,העזרה ההדדית והחברות.
מרים מתארת ברמה המתאימה לגילאים השונים,
כיצד נראה ילד חולה ,את התקרחות בעקבות
הטיפולים ,החולשה ,החיוורון.
היא מרגיעה בדבריה את הילדים והצעירים,
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ומדגישה כי מדובר בתקופה מוגבלת ,וכאשר
הילד יחלים ממחלתו  -הוא ישוב להיראות
ולהרגיש כמו כל ילד בריא .בכך היא מצמצמת
את החששות ,ואת אי-הוודאות הקיימת אצל
הילדים באשר לדרך בה יש להתייחס לחבר
חולה ,נכה או שונה .פעילותה תורמת לבריאות
הילדים וגם מקנה ערכים חשובים.

מבצע לגילוי מוקדם של נגעי עור
בשיתוף המרכז הרפואי 'מאיר'
ועיריית כפר-סבא
באמצע יוני  ,2014במסגרת חודש המודעות
לסרטן העור ולגילויו המוקדם ,הגיעו רבים מתושבי
העיר לבית התרבות לצעירים בכדי להיבדק.
הבדיקות נעשו על-ידי פרופ' אבשלום שלום,
מנהל היחידה לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי
מאיר ,ויועץ האגודה למלחמה בסרטן ,שהנחה

יולי 2014

הרצאה מלמדת ומועילה מאוד בנושא זה.
הפעילות התקיימה בארגונה של חוה צרויה רכזת
הסניף ,בסיוע עיריית כפר-סבא .יהודה בן-חמו
ראש העיר נכח באירוע ,וברך בשם העירייה על
היוזמה .הביקוש לבדיקות ,שנעשו לכל פונה
וללא קביעת תור ,היה רב .חלק מהפונים שלא
הספיקו להיבדק  -זומנו לבית החולים לביצוע
הבדיקה במועד אחר .במקום חולקו עלוני
הסברה של האגודה למלחמה בסרטן אשר
קראו לא לזלזל בנגעים בעור ,ובכל ספק –
לגשת להיבדק.
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לכבוד יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
סניף כפר סבא
תודות על שיתוף הפעולה
בשבוע המודעות לסרטן העור –
המרכז הרפואי מאיר
במהלך חודש יוני בוצעו מספר פעילויות
במסגרת זו .התקיים יום אבחון נגעים לציבור
עובדי בית חולים מאיר ובני משפחותיהם.
במהלך היום נבדקו כ 70-איש והיתה היענות
מדהימה .להצלחת היום תרמו רבות המתנדבים
שנשלחו על ידיכם ועשו את עבודתם נאמנה:
חוה צרויה ,שירה דגן ,מרים ללוש וטובה
פרלמן .ביום זה אובחן עובד בית החולים
כחולה במלנומה.
בבית התרבות בכפר סבא התקיים יום אבחון
נגעים לציבור התושבים יחד עם הרצאה
בנושא אבחון נגעים מסוג מלנומה בחסות
יהודה בן חמו ראש עיריית כפר סבא .במהלך
היום נבדקו כ 40-איש .להצלחת האירוע
תרמו עיריית כפר סבא והעומד בראשה מר
יהודה בן חמו ,מנהלת בית התרבות רייזל
תמר פארן גת ,ומתנדבי האגודה למלחמה
בסרטן (חוה ויוסי צרויה ,מרים ושמעון ללוש,
ושירה דגן) ,אשר עשו עבודתם במסירות רבה.
תודה על השירות החשוב ובתקווה להמשך
שיתוף פעולה פורה גם בעתיד,
פרופ' אבשלום שלום
מנהל היחידה לכירורגיה פלסטית
המרכז הרפואי מאיר ,כפר סבא
דורית אביב
אחות היחידה לכירורגיה פלסטית
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פעילות קבוצות תמיכה לחולי סרטן,
למחלימים ולבני המשפחות
בסניף כפר-סבא פועלות שתי קבוצות תמיכה,
אחת נפתחה בשנת  2013וממשיכה בפעילותה,
והשנייה נפתחה בדצמבר  .2014הקבוצות
מסייעות למשתתפים בהתמודדות עם המחלה
ולאחריה ,מספקות תמיכה רגשית ,משפרות
את הדימוי העצמי ,ומספקות מידע חשוב
למשתתפים .הקבוצות מונחות על-ידי אשת
מקצוע ,וההשתתפות בהן ללא תשלום .כאשר
מנחת הקבוצה יצאה לחופשת לידה ,חברי
קבוצת התמיכה ארגנו בסיוע מתנדבי הסניף
פעילות עצמאית ,בכדי לשמר את הקשר ואת
האווירה הטובה .לקראת ראש השנה העניקו
מתנדבי הסניף צנצנות דבש למשתתפי קבוצות
התמיכה שנתרמו על-ידי משק "דבש ארצנו".

אוגוסט 2014
לכבוד אורית שפירא
מנהלת אגף שיקום ורווחה ,האגודה למלחמה
בסרטן
הנדון :הבעת הערכה – ורד עצמון
אנחנו חברים בקבוצת תמיכה שפועלת
בכפר סבא מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
הפעילות שלנו נמשכה במהלך כל השנה,
והיינו מאד מרוצים.
התגבשה קבוצה מיוחדת מאד .בהנחייתה
הנהדרת של ורד ,נוצרו קשרים טובים
ותמיכה אמיתית בין החברים ,כאשר לורד
חלק משמעותי בהיווצרות הדינמיקה הזו.
ורד מנחה מקצועית מאד ,רגישה לכל חבר
וחברה ,יודעת להקשיב ,ולתת אפשרות
לבטא מחשבות ,רגשות ,מצוקות .תמיד
עם אוזן קשבת לכל אחד ,באנושיות רבה,
תבונה וסבלנות.
ורד יודעת לתת מקום לכל חבר ,גם לאלה
הפתוחים לשתף ,וגם לאלה הסגורים יותר .יש
בה היכולת למצוא את האיזון הנכון .תמיכתה,
וכן תמיכת החברים אחד בשני ,יצרו קבוצה
מגובשת ,אשר נפגשה בהתמדה מדי שבוע.
אנו שמחים שנפל בחלקנו לקבל את ורד
כמנחה שלנו ,וכמובן מחכים לשנות הפעילות
הבאה ,בה ורד תחזור אלינו מחופשת הלידה
ותמשיך בהובלת הקבוצה.
אנו מאחלים לאגודה שתתברך במנחים
נוספים כמו ורד.
בברכה ,כל חברי קבוצת התמיכה בכפר סבא

מכתב של משתתפת בקבוצת התמיכה
המודה על בניית מתקן לנכים בסניף:
16.6.2014
לכבוד יונתן קרני
מנהל סניפי האגודה למלחמה בסרטן
ברצוני להודות מקרב הלב על דאגתכם
לנגישות לנכים למפגשי קבוצת התמיכה
של חולי הסרטן בכפר-סבא.
הביצוע בטוב טעם ,והנגישות ,מאפשרת
לנו כניסה רציפה לחדר הקבוצה ,עם עזרי
ההליכה בהם אנו עושים שימוש.
יישר כוח!
א.מ .בת שבע

ומציעים את חומרי ההסברה של האגודה
לחולים ולבני משפחותיהם .אחרים מסייעים
בקביעות בפעילויות שונות במכון ,וארבע
מתנדבות נוספות מבקרות ומסייעות לחולות
ולצוות במח' האונקו-גניקולוגית.
• בבית החולים התקיימו השנה שני ימי עיון
בנושא סרטן הריאה (מאי  )2014וסרטן השד
(דצמבר  .)2014הסניף שולב בימי עיון אלה
וסייע בארגון ובהפקה (מידע נוסף בפרק
"שיקום ורווחה").
• מתנדבות הסניף לקחו חלק פעיל במבצע
"גילוי מוקדם של סרטן העור" שנערך במרכז
הרפואי 'מאיר' לעובדי בית החולים.

פעילות תמיכה ורווחה בסניף
את פעילות הרווחה והתמיכה בסניף מרכזת
מרים ללוש יחד עם מספר מתנדבות (חלקן
חדשות) .חלק מהמקרים בהן נתקלות המתנדבות
קשים ,פיזית ונפשית ,והצוות עושה ככל הניתן
בכדי להקל ולסייע ,זאת כמובן ,בתיאום מלא
עם מח' השיקום והרווחה באגודה .פעילות
התמיכה והרווחה כוללת העברת הסיוע החומרי
הראשוני של האגודה ,ביקור חולים ,שמירת
הקשר עם החולה ובני משפחתו ,והעברת
כרטיסים לאירועים שונים.

חדש בסניף :פינת טיפוח במסגרת
פרויקט 'להיראות טוב-להרגיש טוב יותר'
פרויקט 'להיראות טוב-להרגיש טוב יותר'
מתקיים בפריסה ארצית בעשרות מרכזים
רפואיים ובסניפי האגודה .בסניף נפתחה פינת
טיפוח בו ניתנים הדרכה וייעוץ כיצד להתמודד
עם נשירות השיער והשינויים בעור בעקבות
הטיפול במחלת הסרטן .טניה שילב הפיאנית
פוקדת בקביעות את הסניף ,ומסייעת לפונות
בפיאות והטיפול בהן( .מידע נוסף על הפרויקט
בפרק "שיקום ורווחה").

התנדבות במרכז הרפואי 'מאיר' בכפר-סבא
• מתנדבי הסניף ממשיכים לבקר בקביעות
במכון האונקולוגי של המרכז הרפואי 'מאיר',
ולסייע לצוות ולמאושפזים .המתנדבים
מאיישים עמדת מידע ,מייעצים ,מסבירים
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הענקת משחקי לגו לילדים חולים
בבית-החולים שניידר
תלמידי בית-הספר ע"ש יגאל אלון בכפר-
סבא אספו סכום כסף נאה באמצעותו נרכשו
משחקי לגו ,בסיוען של מימי קטן ובלה אבן-חן,
מתנדבות הסניף .המשחקים החדשים שחולקו
לילדים גרמו להתרגשות רבה אצל המעניקים
כמו אצל המקבלים.

הרמת כוסית לראש השנה
באמצע ספטמבר  ,2014ערב השנה החדשה,
התכנסו מתנדבי הסניף בביתה של טובה פרלמן
מתנדבת הסניף להרמת כוסית וברכות .טובה
מקיימת את המפגש במסירות מדי שנה בשנה,
ומכינה כיבוד נפלא מעשה ידיה .באירוע כיבדו

סניפים
האגודה למלחמה בסרטן

בנוכחותם צביקה צרפתי ,סגן ומ"מ ראש עיריית
כפר-סבא ,ירון גולדמן יו"ר ארגוני המתנדבים,
ויונתן קרני מנהל מח' הסניפים.

מבצע "הקש בדלת" בכפר סבא
במבצע השנה שהתקיים באוקטובר 2014
לקחו חלק תלמידי חט"ב 'יגאל אלון' וחניכים
רבים מתנועות הנוער 'הצופים'' ,בני עקיבא',
ו'אמנה' .המבצע נפתח בטקס מרגש באמצע
אוקטובר  2014בנוכחות יהודה בן-חמו ראש
העיר כפר סבא ,טובה גלר ,יקירת העיר ואם
המתנדבים ,יונתן קרני מנהל מח' הסניפים,
ירון גולדמן יו"ר מועצת ארגוני המתנדבים
ויו"ר מבצע "הקש בדלת" בעיר ,וחוה צרויה,
רכזת הסניף המסורה ,המתמידה בפעילותה
כבר למעלה מ 25-שנים .יוסי צרויה יו"ר הסניף
הודה לעירייה על תמיכתה במבצע ,הדגיש את
ההתמדה ואת מסירותם של המתנדבים ,והביע
תקווה לעתיד בו ננצח את מחלת הסרטן .כדי
להוקיר את פועלם של התלמידים והחניכים
במבצע התקיים בינואר  2015טקס הענקת
תעודות למצטיינים במעמד ראש העיר ומתנדבי
הסניף .בנוסף ,מתקיימת באופן שוטף במשך
השנה עבודת ריכוז ואיסוף קופות ההתרמה,
הצבתן בבתי עסק ובאתרים ציבוריים ופרטיים.

אירוע התרמה בסניף עם יורם טהרלב
ודנית כהנא
בסוף נובמבר  2014התקיים אירוע ההתרמה
של הסניף באולם אשכול פיס (שניתן כתרומה)
בכפר סבא .האולם היה צר מלהכיל את הבאים
בשעריו לערב ססגוני ,ייחודי ומרגש .באירוע,
בארגונו של צוות הסניף ,הופיעו בהתנדבות
יורם טהרלב ודלית כהנא ,במופעם המשותף
"קום והתעלף בארץ" .כל הכנסות האירוע
הוקדשו למען תמיכה בילדים חולי סרטן .יורם
טהרלב ריתק את הקהל בסיפורים ובחידודי
לשון ,בהומור ייחודי וב"חן טהרלבי" ,כשלצידו
מנעימה בקולה דלית כהנא .את הערב פתחו
בדברי ברכה צביקה צרפתי מ"מ וסגן ראש העיר,
ויונתן קרני מנהל מחלקת הסניפים ,ששיבח את
פעילות המתנדבים המסורים של הסניף המקומי.
בנוסף נכחו שמשון ממיליה ,ראש המחלקה
למורשת ישראל בעירייה ,וירון גולדמן ,יו"ר
ארגוני המתנדבים בעיר ,שתרמו וסייעו בארגון
המופע .המופע הונחה על ידי בלה אבן חן ,אשר
יזמה והפיקה את האירוע ,בסיועה המסור של
חוה צרויה רכזת הסניף הוותיקה.

תשע"ה – 2014

מבצע "הקש בדלת" -
הצופים בשכונות הירוקות
לחווה ויוסי שלום רב!
ברצוננו לציין לשבח את התנהלות הצופים
ביום ההתרמה .הרכזים דניאל ואריאל
הרשג"דים (ראשי גדוד) ,והמדריכים עשו
הכל להצלחת המבצע ,החל בהכנת חדר
וריהוט לצוות עבור חלוקה וקבלת השקיות,
ארגון רישום הפנקסים וחלוקתם לחניכים,
ועד לסיום המבצע.
החניכים עשו מלאכתם נאמנה והצליחו
להתרים סכום של ( ₪ 12,075ספירה שלנו,
לא רשמית).
שיתוף הפעולה היה מרשים ואנו נהנינו מאד.

פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
מתקיים בקביעות גם בסניף כפר סבא ,כאשר
מזה מספר שנים נפגשת קבוצת נשים המייצרות
במסרגותיהן יצירות צמר נפלאות ,כובעים,
צעיפים ואפודות ,המחולקים בקביעות לילדים
חולי סרטן בבית החולים "שניידר".
צוות הסניף מגייס כל העת מתנדבים חדשים
לשורותיו ,חלקם כבר השתלבו בפעילות הסניף.

בברכה
רחל ריבק ,שרה וגדעון שירן,
אושרית ושניאור אמציה
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כרמיאל
הרצאה לציון פתיחת שנת הפעילות בסניף

'יום הנערה' בכרמיאל

הקש בדלת

בסוף ינואר  2014לציון תחילת שנת הפעילות של
האגודה בקהילה ,ביוזמת אבלין דסה יו"ר הסניף,
התקיימה הרצאת רופא ,פתוחה לקהל הרחב.
ד"ר יוליה שניידר ,אונקולוגית במרכז הרפואי
זיו בצפת ,ותושבת כרמיאל ,התנדבה להרצות
בנושא "חידושים בטיפולי הסרטן" .ההרצאה
הייתה מלמדת ,אינטימית ,והתקיימה באווירה
נעימה ,שאפשרה למשתתפים להיחשף למידע
חשוב ומציל חיים .אריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס
מחוז צפון באגודה ,פתחה את המפגש והציגה
את המרצה .עליזה שולצר מנהלת סניפי צפון,
ברכה על היוזמה הייחודית ,המסייעת בקידום
ההסברה בקהילה בפריפריה ,ומעלה את
המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם.

באמצע מרץ  2014התקיימה פעילות "יום
הנערה" בנעמ"ת כרמיאל .בפעילות ,בה
התקיימו הרצאות בנושא "מעמד האישה,
מנהיגות ובריאות האישה" ,השתתפו מאות
נערות תושבות העיר .הודות לשיתוף הפעולה
הייחודי שהאגודה מקיימת במהלך השנה עם
ארגון נעמ"ת בכרמיאל ,הוקם באירוע דוכן עם
חומרי הסברה הרלבנטיים לבריאותה של האישה
הצעירה ,באיוש מתנדבי הסניף ,בראשותה של
אבלין דסה יו"ר הסניף .הייתה התעניינות רבה
בפועלה של האגודה והנערות ציינו לשבח את
עשייתם הברוכה של המתנדבים בעיר.

כמדי שנה ,מתנדבי סניף כרמיאל בהובלתה
של אבלין דסה יו"ר הסניף ,ספרו את כספי
התרומות בערב המבצע ,וקיבלו את פניהם
של ילדי בתי הספר שהתרימו ,באהבה גדולה.
אנסטסיה וושיבנקו רכזת המבצע האזורית ,זו
השנה השנייה ,התרגשה במיוחד כשהוזמנה
על ידי מתנדבי הסניף להגיע להרמת הכוסית
לראש השנה וקיבלה שבחים על שיתוף הפעולה
עם המתנדבים.

בשעה טובה נקבעה מזוזה למבנה הסניף על
ידי חיים שרון ,בעלה של שרה שרון רכזת הסניף.
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סניפים
האגודה למלחמה בסרטן

מפגש העצמה למתנדבי הסניף

החל מינואר  2015פועלת בסניף סדנת תרפיה
באומנות בהנחיית יסמין אריאל.

אבלין דסה יו"ר הסניף המסורה ,ארגנה מפגש
העצמה מגבש למתנדבי הסניף ,בהנחיית
יהודית בכור מנחה בתחום האינטליגנציה
הרגשית .הסדנה שהתקיימה במשך שעתיים
סייעה בידי המשתתפים לגלות יכולות
אישיות ולהעצים אותן ,לחפש הזדמנויות
חדשות ולנצלן ,וללמוד להסתכל "מחוץ
לקופסא" .הפעילות ניתנה באהבה גדולה
ובהתנדבות מלאה.

מגדל העמק
מבנה חדש לסניף מגדל העמק
בתחילת  2014עבר הסניף למשכנו החדש
הודות לשיתוף הפעולה עם המועצה המקומית,
בראשותו של אלי ברדה ,אשר העניק את ברכתו
לסניף ,והבטיח להמשיך לתמוך בפעילותו ככל
שיידרש .תוך כדי העבודה על חידוש המבנה,

מתנדבי הסניף ביקשו להקים "פינת טיפוח וחן"
להשאלת פיאות וטיפול קוסמטיקה לחולים
ולמחלימים .ייעוץ והשאלת פיאות יינתן על ידי
מתנדבת ספרית במקצועה ,מומחית לנושא,
וטיפולי הקוסמטיקה יינתנו על ידי קוסמטיקאית
ותיקה ,שהתנדבה בעבר במסגרת הסניף .לשם
הקמת המרכז נדרשו שיפוצים משמעותיים
והתאמות בחדר המיועד לפעילות .כל השיפוצים
בוצעו בהתנדבות על ידי חיים אוחיון ,שגם העניק
את כל חומרי הבנייה בתרומה מלאה לסניף.

סדר ט"ו בשבט
ישראל וקנין יו"ר הסניף ,ואורנה אמיתן רכזת
הסניף ,אירחו מתנדבים ,חולים ומחלימים לסדר
ט"ו בשבט חגיגי ומרגש .אלי ברדה ראש העיר
העלה על נס את מגוון הפעילויות והקשר החם
של הסניף עם התושבים המעניקים אור ברגעי
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חושך קשים .עליזה שולצר מנהלת סניפי צפון
הודתה לראש העיר על שיתוף הפעולה ,ועל
הקצאת המשכן החדש לפעילותו המבורכת.

מסיבת פורים לחולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם
במרץ  2014התקיימה בסניף מסיבת פורים
בסניף בהשתתפות עשרות חולים ,מחלימים
ובני משפחותיהם ,תושבי העיר .באירוע נהנו
המשתתפים מכיבוד מעשה ידי מתנדבי הסניף,
בראשותה של אורנה אמיתן רכזת הסניף,
וממסיבת ריקודים עם  ,DJאשר העניקה רגעי
שמחה והפוגה משגרת המחלה.

תערוכת פסלי עיסת נייר של חולות ומחלימות
בחודש מאי  2014התקיימה תערוכת פסלים מעיסת נייר פרי עשייתן של חולות ומחלימות,
המשתתפות בסניף בחוג בהנחיית מיכל דורון .מיכל מדריכה ומתנדבת הסניף ,מלווה את קבוצת
הנשים בתהליך יצירה ,העצמה ותמיכה הדדית .יצירותיהם הנפלאות הוצגו בלובי מלון נוף הרים
במועצה האזורית עמק יזרעאל ,באדיבות מנהל המלון וצוותו .בפתיחת התערוכה שיתפו היוצרות
בחוויות אישיות ובתהליך שעבר עליהן בחוג .בתום השיח הפורה ,מתנדבים ומשתתפים כאחד,
בירכו את אורנה אמיתן רכזת הסניף ליום הולדתה ה .70 -עליזה שולצר מנהלת סניפי צפון ברכה
את המשתתפים ומובילי העשייה בסניף.

טיול לירושלים
באמצע יוני  2014התקיים טיול לירושלים
בהשתתפות של כ 50-חולים ומתנדבים .הטיול
כלל ביקור בכותל ,במנהרות מורשת ישראל,
ובאתר הזיכרון "יד ושם" .המשתתפים הביעו
את שביעות רצונם מהארגון ומהנושאים בהם
התמקד הטיול ,והביעו את רצונם להמשיך
ולקחת חלק בפעילותו הברוכה של הסניף.
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איוש דוכן הסברה בכנס עשרים שנה
להוספיס גליל עליון
באמצע דצמבר  2014התקיים יום עיון לציון
עשרים שנה להוספיס גליל עליון בכפר נהר
הירדן (ליד גבעת אבני) .בכנס שעסק בסיעוד
ובטיפול בחולים סופניים ,השתתפו אנשי צוות
רב-מקצועי כגון רופאים ,עו"סים ואחיות.
פרחיה ליפקין-מידן מתנדבת הסניף ,ואורנה אמיתן
רכזת הסניף איישו את דוכן ההסברה של האגודה
בכנס ,אשר זכה להתעניינות רבה מצד הנוכחים
(עוד על הכנס בפרק "אירועים וכנסים").

מבצע "הקש בדלת"
כבכל שנה נפתח מבצע "הקש בדלת" בברכתו של אלי ברדה ראש העיר ,שקרא לתושבים
לתרום ברוחב לב וכפי יכולתם למען המבצע .בסיום המבצע מתנדבי הסניף העניקו לו תעודת
הוקרה על הצלחת המבצע בעירו ,ובעיקר על תמיכתה היומיומית של העירייה בפעילות הסניף.

ביקור בבית החולים העמק בעפולה
בספטמבר  2014מתנדבי סניף מגדל העמק קיימו
חלוקת מתנות וכובעי צמר לילדים המאושפזים
ביחידה לאונקולוגית ילדים של המרכז הרפואי
העמק .לביקור נלווה ויקטור בן נעים יו"ר עמותת
הידידים של בית החולים ,שסיפר למתנדבים
על העמותה המסייעת בקידום פעילותו של
בית החולים .ד"ר הרצל גבריאל מנהל היחידה
קיבל את פניהם של המתנדבים וברך אותם
על פועלם ושיתוף הפעולה עם בית החולים.

מסיבת חנוכה בסניף
ערב נר שני של חנוכה התקיימה מסיבת חנוכה
מלאת אור ושמחה בסניף .אלי בקסיס סגן ראש
העיר ,יחד עם אלברט בר-ניב מתנדב הסניף,
וישראל וקנין יו"ר הסניף ,הדליקו נרות ושרו שירי
חנוכה .באירוע נשאו דברים אריאלה ליטביץ-שרמן
עו"ס מחוז צפון באגודה ,סגן ראש העיר ויו"ר
הסניף .תודה מיוחדת למנגנת רותי דומני,
שהגיעה בהתנדבות לשיר ולנגן באקורדיון
את שירי החג .בהמשך ,התקיימה פעילות
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בנושא חנוכה בליווי כיבוד ממאכלי החג .תודה
לגד שרון על ארגון הכיבוד ,ולבתיה ברקוביץ על
השי הנאה שהכינה לכל מתנדב.
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חדש :מרכז לטיפוח החן של פרויקט "להיראות טוב-להרגיש טוב יותר" במגדל העמק
בסוף דצמבר  2014התקיים בסניף טקס חנוכת
מרכז לטיפוח החן לחולים ולמחלימים ,המהווה
חלק בלתי נפרד מפעילותו הארצית של פרויקט
״להיראות טוב-להרגיש טוב יותר״ של האגודה
למלחמה בסרטן .המרכז נחנך לאחר חודשים
רבים של תכנון ,קבלת אישורים ,שיפוצים ויוזמה
משותפת עם הרשות המקומית ,בהובלתם של
ישראל וקנין יו"ר הסניף ,אורנה אמיתן רכזת
הסניף ,ומתנדביו המסורים .את המרכז יפעילו
בהתנדבות קוסמטיקאית וספרית ,בהדרכתה
הצמודה של אריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס מחוז
צפון באגודה .אלי ברדה ראש העיר הגיע לאירוע

הפתיחה ,בירך על עשייתו הברוכה של הסניף,
והודה לאגודה למלחמה בסרטן על ראייתה
בסניף המקומי כמרכז אזורי לתושבי הפריפריה.

מודיעין
פעילות קיץ למשפחות חולי הסרטן:
בחודשים יולי-אוגוסט  2014ניתנה לכ160-
חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם ,כניסה
חינם למרכז "הולמס פלייס" בעיר (כולל שימוש
במתקני המקום ואירועי הקיץ המיוחדים),
וכניסה מוזלת לבריכה העירונית .פעילות זו
מתקיימת זו השנה השנייה הודות לשיתוף
פעולה מתמשך בין הסניף המקומי לבין
ורד אגסי מנהלת ה"הולמס פלייס" ,ומורן מימון
מנהלת הבריכה העירונית.

פעילות "חכם בשמש" בקייטנות הקיץ
לילדי כיתות א'-ב'
השנה השתתפו  3,100ילדי כיתות א'-ב'
בקייטנות קיץ ב 25-בתי ספר בעיר .סניף
מודיעין ,בשיתוף עם שרון רוטשילד ,מנהלת
קייטנות הקיץ מטעם מתנ"ס סחלבים ,ומח'
הסברה והדרכה באגודה למלחמה בסרטן,
יזם וארגן הדרכות בקייטנות בנושא "חכם
בשמש" וחלוקת חומרי הסברה מותאמים
לגילאי המשתתפים .במשך שלושת השבועות
בהן התקיימו הקייטנות הועברו  50הרצאות
על ידי חמשת מדריכי הסברה של האגודה,
ופקדו כל בית ספר/קייטנה.

הרמת כוסית מרגשת לשנה החדשה
בבתיהם של חולי סרטן תושבי מודיעין
באמצע ספטמבר  ,2014בשעות הערב ,יצאה
שולה זק יו"ר הסניף ,להרמת כוסית לכבוד
החג ,יחד עם חיים ביבס ראש העיר מודיעין,
והרב דוד לאו הרב הראשי לישראל ,אשר
התפנו למצוות ביקור חולים מרגשת .הביקורים
תואמו מראש עם החולים ,אשר הביעו את
התרגשותם הרבה מגודל המעמד .בכל בית
חיכו לאורחים בני משפחות החולים ,ילדיהם
ונכדיהם ,וכיבוד מעשה ידיהם .האורחים הביעו
התעניינות רבה במארחיהם ,וכולם יחד הרימו
כוסית לשנה החדשה.

קבוצת שחקניות הכדורסל
"עוצמה" מודיעין – לובשות וורוד
רגע לפני פתיחת עונת הכדורסל שחקניות
קבוצת הנשים של מועדון הכדורסל 'עוצמה
מודיעין' החליטו להירתם להעלאת המודעות
לנושא האבחון המוקדם של סרטן השד ,יחד עם
שולה זק יו"ר הסניף המסורה ,והנהלת המועדון
הצטרפו לקמפיין החולצות הוורודות .קבוצת
הנשים של המועדון ,המורכבת מנשים ונערות
תושבות מודיעין והוקמה רק בתחילת העונה
שעברה ,נפגשה על מגרש הכדורסל ,כשכולן
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לבשו וורוד ובלונים וורודים סביבן .אחת משחקניות
הקבוצה ,החוקרת ד"ר גליה בלום (בתמונה
שנייה מימין ,בשורה העליונה) ,מנהלת מחקר
שמומן על ידי האגודה למלחמה בסרטן ,העוסק
בפיתוח חומרי זיהוי וריפוי של גידולים סרטניים.

עוצמה' מודיעין

סניפים
האגודה למלחמה בסרטן

הפנינג סוכות למשפחות וילדים בתחנת כיבוי אש מודיעין
כבאי תחנת כיבוי-אש איילון קיימו הפנינג חגיגי ומרשים בחג הסוכות למשפחות וילדים תושבי
מודיעין המתמודדים עם מחלת הסרטן .בהפנינג זכו הילדים והמשפחות לשמוע על פעילותם
של הכבאים ,ללבוש את מדיהם ,ולהכיר את הכבאיות .כל המשתתפים התרגשו מאד מקבלת
הפנים החמה לה זכו ,ושלחו מכתבי תודה רבים לכבאים הנפלאים.

פעילות להעלאת המודעות לסרטן העור
כחלק מהפעילות הארצית להעלאת המודעות
לסרטן העור ,הקימו ואיישו מתנדבי הסניף דוכן
הסברה בקניון עזריאלי שבמודיעין .המתנדבים
שוחחו עם העוברים והשבים ,ענו על שאלותיהם
וחילקו חומרי הסברה.

רחל אידלמן ושולה זק מאיישות את דוכן
ההסברה של האגודה

פרויקט "עוטפים בחום את חולי הסרטן"
שולה זק יו"ר הסניף הנמרצת ,נרתמה לטובת
הפרויקט וגייסה קבוצת סורגות מהעיר והסביבה.

בתמונה :מירי סגל ,שהתמודדה עם מחלת הסרטן
ונרתמה למען הפרוייקט( .מידע נוסף בתחילת הפרק).
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מעלות-כפר וורדים
בחודש מאי  2014התקיים הכנס השנתי של
האיגוד הישראלי להמטו-אונקולוגית ילדים
במלון אחוזת אסיינדה במעלות-תרשיחא
בגליל עם מיטב המומחים בתחום .רפי ויצמן
יו"ר הסניף ,יחד עם רעייתו סוזי ,איישו את דוכן
ההסברה בכנס.

במסגרת שבוע המודעות לסרטן העור ,2014
יזמה מקדמת הבריאות של עיריית מעלות
תרשיחא ,גלינה אמדור שבוע בריאות וקיימות
לתושבי העיר ,בשיתוף רפי ויצמן יו"ר הסניף
ומתנדביו .במסגרת הפעילות התקיימו בדיקות
שונות ,כגון בדיקות עור ,תפקודי ריאות ,מעקב
תזונתי ועוד ,במרכז "צים" החדש .בנוסף,
התקיימה פעילות הסברה של האגודה בנושא
חשיפה מבוקרת לשמש וסרטן העור בכל בתי
הספר היסודיים בעיר.

מרגש :פרויקט "עוטפים בחום
את חולי הסרטן" בסניף
בכפר וורדים הכינו המתנדבות כ 20-שקיות
הפתעה עם כובע סרוג יפיפה ,פקק צמר לבקבוק
מי שתייה ,וברכה אישית להחלמה מהירה לכל
אחד ואחת מהחולים שיקבלו את פריטי הצמר.

נהריה
ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה
בסרטן ביקרה בנהריה
בחודש מרץ  2014ביקרה ניידת הממוגרפיה
של האגודה למלחמה בסרטן המופעלת על
ידי המרכז הרפואי "אסותא" בנהריה .מתנדבי
הסניף איישו עמדת הסברה במקום ועודדו את
הנשים ללכת להיבדק.

הכשרת מערך מתנדבים חדש בנהריה
בחודש אוקטובר  2014הסתיימה הכשרת
מתנדבים חדשים מטעם האגודה לבית החולים
'גליל מערבי' בנהריה .מתנדבי סניף נהריה
בראשותה של מרילה וייס יו"ר הסניף ,מתנדבי
סניף עכו בראשותה של סוניה שקד יו"ר
הסניף ,ומתנדבי סניף כרמיאל בראשותה של
אבלין דסה יו"ר הסניף ,הוזמנו להרחיב את
הידע בהרצאות ,שניתנו על ידי צוות המכון
האונקולוגי של בית החולים .בהכשרה לקחו

חלק אריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס מחוז צפון
באגודה ,עליזה שולצר מנהלת סניפי צפון,
והצוות המסור של המכון האונקולוגי של
המרכז הרפואי גליל מערבי :ד"ר הדסה גולדברג
מנהלת המכון האונקולוגי ,עו"ס אלכסנדרה בלין
ראש צוות עו"ס ,אביה קאופמן אחות אחראית
טיפול תומך ,ניהאד שחאדה אחות ראשית
במח' המטו-אונקולוגיה ,ואורלי בר אילן אחות
אחראית במכון האונקולוגי.
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נצרת עילית
משכן חדש לפעילות הסניף בנצרת עילית
בתחילת מאי  2014התקיים טקס חנוכת המבנה
החדש לסניף האגודה בנצרת עילית .באירוע
נכחו נציגי מחלקת הרווחה בעיר ,מנהלי קופות
החולים ,מקדמת הבריאות העירונית ומנהלת
מערך המתנדבים בעיר ,לצד מתנדבי האגודה
הוותיקים והחדשים של הסניף ,עליזה שולצר
מנהלת סניפי צפון ,אריאלה ליטביץ-שרמן
עו"ס מחוז צפון באגודה ,אלכס גדלקין ,ראש
העיר נצרת עילית ויו"ר הסניף מזה שנים רבות.
תודה מיוחדת לחנה מאירסון רכזת הסניף על
הובלת הפרויקט לאיתור מקום חדש לפעילות
הסניף ,לחוה לנזרר מנהלת מרכז יום לקשיש,
ולחיה אזולאי ,מנהלת קשרי קהילה של עמותת
"עלמה"  -על שפתחו את דלתות המקום
ואת הלב ,והפכו לחלק ממשפחת מתנדבי
האגודה בצפון.

כתבה מרגשת על פעילותה של חנה
מאירסון ,רכזת הסניף:

באמצע ספטמבר  2014קיים הסניף מפגש
והרמת כוסית לרגל השנה החדשה:

לרגל מבצע "הקש בדלת" נפגש
אלכס גדלקין ראש העיר ,עם
חנה מאירסון רכזת הסניף ,וקבוצת נציגי
מתנדבות הסניף והעניק להן את תרומת
העירייה למבצע:
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אירוע התרמה מרשים ומרגש:
נשים שהחלימו מסרטן השתתפו
בתצוגת אופנה
סניף נצרת עילית קיים אירוע התרמה מרגש,
אשר כל הכנסותיו קודש לקידום המאבק במחלות
הסרטן ,בנוכחות מרשימה של למעלה משש
מאות איש .באירוע ,בחסותו של אלכס גדלקין
ראש העיר ויו"ר הסניף ,התקיימה תצוגת אופנה
מרגשת ,בה שולבו נשים מחלימות כדוגמניות,
אשר חשפו את עוצמתן וסיפורן האישי ,במטרה
להעניק אור ותקווה למתמודדות עם המחלה.
כל הקהל עמד על רגליו ומחא כפיים דקות
ארוכות ,כאשר הנשים המחלימות עלו למסלול
התצוגה ודיגמנו בגדי ערב .תודה ענקית ליוזם
האירוע ,חבר המועצה אלון חלפון ,מחזיק תיק
עסקים קטנים בנצרת עילית ,ולמתנדבי האגודה
למלחמה בסרטן בעיר .הצלחתו המרשימה של
הערב מחממת את הלב ומעצימה את תחושת
"גאוות יחידה" אותה נושאים מתנדבי האגודה.
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בחודשים דצמבר -2014ינואר  2015התקיימה
בסניף סדנת "אינטליגנציה רגשית" לחולים,
מחלימים ובני משפחותיהם ,בהנחיית
חגית קידר .הסדנה מסייעת בפיתוח דרכים
לניהול מנגנוני הרגש האישיים ,ובהתמודדות
טובה יותר עם מחלת הסרטן והשלכותיה.
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נתניה
לאחר  17שנות עשייה מבורכת ,דינה רוטשילד,
רכזת הסניף פרשה לגמלאות .לרגל פרישתה,
התכנסו מתנדבי הסניף בתחילת יולי 2014
וברכו אותה באיחולי הצלחה בהמשך דרכה .את
דינה מחליפה סיגל אקל רכזת הסניף החדשה.

תלמידי ישיבת בני עקיבא בנתניה –
נלחמים בעישון
בימים שקדמו למבצע "הקש בדלת" התקיימה
פעילות הסברה בנושא נזקי עישון לתלמידי
ישיבת בני עקיבא בנתניה .בעקבות פעילות זו,
יצאו התלמידים לרחבת בית הספר והתמקמו
בכתובת האנושית" :אין עשן  -אין סרטן" .לאחר
מכן ,כשהם מצוידים במגוון חומרי ההסברה
של האגודה למלחמה בסרטן ,יצאו התלמידים
לשכונת מגוריהם ,חילקו לעוברים ושבים את
חומרי ההסברה וקראו להם להימנע מעישון
ולאמץ אורח חיים בריא.

תנועת הצופים נרתמת למען פעילותה
של האגודה למלחמה בסרטן
לרגל מבצע "הקש בדלת" קיים הסניף
הרצאות הכנה בכל בתי הספר לקראת
המבצע

בתנועת הצופים ממשיכים להניף את דגל התרומה
והנתינה ,והפעם קבוצת גדוד "כרמל" ,תלמידות
כיתות ד' ,משבט רמון בקריית השרון ,החליטה
באחד מימי שלישי אחה"צ ,סמוך למבצע "הקש
בדלת" ,להכין כדורי שוקולד בגן תשרי ,להנאת
המשפחות והילדים המבלים בגן .התלמידות ,יחד
עם לידור ועדי מדריכי הקבוצה ,הכינו את הכדורים
יחד עם בני משפחותיהן ,קנו עוגות ,שתייה קלה
וכלי הגשה חד פעמיים ,הכינו שלטים ,והרימו דוכן
מכירה לתפארת .כל הכנסות המכירה – הוקדשו
למען פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן.
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פרויקט "יזמים צעירים"
בתיכון טשרניחובסקי  -מכירת עציצים
בתרומה לאגודה למלחמה בסרטן
במסגרת פרויקט "יזמים צעירים" החליטו
שבעה תלמידים לפתח ערכה לתמיכה בצמחים
מטפסים .הם רכשו עציצים ,אדמה ,זרעים וחוטי
ברזל ,אריזות ניילון לעטיפה ,ויצרו בידיהם
רשתות "שתי וערב" מחוטי ברזל בצורות שונות
(לב ,גליל ומלבן) .הערכה שהוצעה למכירה
כללה עציץ ,שקית אדמה ,זרעים של צמח
מטפס ,רשת ברזל ודף הוראות .כל הערכות
נמכרו ,והם החליטו לתרום מהכנסותיהם
לאגודה למלחמה בסרטן.

פעילות הסניף במסגרת פרויקט "עוטפים בחום את חולי הסרטן"
כרמלה כהן ,מורה לסריגה בת  ,83מתנדבת
ותיקה בסניף נתניה .כרמלה מגיעה לסניף
אחת לשבוע עם שקית מלאה בפריטי צמר
אותם סרגה לחולי הסרטן .כרמלה מספרת
שבעבר הרחוק ,בתקופה בה קולנוע "שרון" היה
מקום הבילוי העיקרי בעיר ,היא היתה יוצאת
עם בעלה לסרט ,ובתיקה מסרגות וצמר ,כך
שבסיום הערב היתה שבה לביתה עם צעיף
וחווית צפייה.

מעגל סריגה מרגש בנתניה :באמצע דצמבר
 2014התקבצו  21נשים נפלאות ,מגיל  14ועד
 ,70תושבות נתניה וכפר יונה ,למעגל סריגה
אותו יזם הסניף .את מעגל הסריגה ליוותה
שרית גרינברג מדריכת סריגה ,שאירחה את
כולן בביתה באהבה ורצון טוב .במעגל לקחו
חלק נשים מנוסות בסריגה ,אך גם כאלו עבורן
זו היתה התנסות ראשונה .במרכז המעגל ,ניצב
שק צמר ענק ,ובמשך  5שעות סרגו כולן במרץ
כובעים ,צעיפים ,מחממי ידיים ועוד .במעגל
שררה אווירת "ביחד" מופלאה ועוצמתית,
שכולה עשייה מבורכת למען מי שבאמת זקוק.
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חב' 'ויטלגו' נרתמה למען מיזם הסריגה בסניף
והעניקה תרומה נכבדה של חוטי צמר בכדי
להיטיב ,לחמם ולשמח את המטופלים.

בנר ראשון של חג החנוכה יצאו סיגל אקל רכזת
הסניף יחד עם  4מתנדבות יקרות ,שחלקן לקח
חלק במעגל הסריגה ,לבית החולים לניאדו .הן
חילקו למטופלים את פריטי הצמר הרבים ,יחד
עם סופגניות שנתרמו באהבה רבה מ"מאפה
נאמן" בקניון עיר ימים ,ומאפיית "הנביאים" ,וקיבלו
תגובות נרגשות מצד החולים והצוות הרפואי.

עכו
שבוע בריאות באשכול פיס לחט"ב רוז ועלייה שנייה

"מסיזומבה" למען האגודה למלחמה בסרטן

בתחילת אפריל  2014התקיים באשכול פיס בעיר שבוע בריאות לתלמידי חטיבות הביניים
"רוז" ו"עלייה שנייה" בעכו .השבוע המיוחד עסק בהעלאת המודעות לתזונה נבונה ,אורח חיים
בריא ועידוד ביצוע פעילות גופנית .במסגרת הפעילות התקיימה הרצאה מטעם מדריך ממערך
ההסברה וההדרכה של האגודה בנושא נזקי עישון.

באמצע מאי  2014התקיימה פעילות מסיזומבה
מרגשת במרכז הקהילתי בית היימן בהובלת
סוניה שקד יו"ר הסניף ומתנדביה .הפעילות
התקיימה ביוזמתו של ג'וני מחולה מדריך זומבה,
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שגייס צוות של כ 10-מדריכות מאזור הצפון
לטובת האירוע ,ומרגריטה מזור ,שהפעילה
עמדת איפור בהתנדבות מלאה .האירוע בו
השתתפו עשרות צעירים בגילאי  20עד 50
התקיים בסיוע ובתרומת מחלקות עיריית עכו:
דוברות ,מחלקת אירועים ושיטור קהילתי ,חב'
"עולם ההדפסות" ,אורלי ללקי שסייעה בארגון
הכיבוד ,ושגיא פלקס מ"תהילה שבעדשה"
שצילם את האירוע בהתנדבות .מתנדבי הסניף
איישו את דוכן ההסברה של האגודה וחילקו
חומרי הסברה בנושא אורח חיים בריא .כל
הכנסות האירוע הוקדשו למען פעילותה של
האגודה למלחמה בסרטן.

"הקש בדלת" בעכו
שמעון לנקרי ראש העיר עכו ,ארח בלשכתו
את מתנדבי הסניף ,בראשותה של סוניה שקד,
והעניק להם את תרומת העירייה למבצע .
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עפולה
אירוע הסברה בנושא גילוי מוקדם של
סרטן השד
זיו כהן ,סטודנטית בחוג למדעי ההתנהגות בעמק
יזרעאל ,בחרה במסגרת פרויקט "מיזם חברתי" לקיים
מפגש להעלאת המודעות לנושא אבחון מוקדם
של סרטן השד במכללה .במסגרת זו ,התקיימה
בחודש מאי  2014הרצאתה של אפרת לוין ,אחות
מתאמת שד ברמב"ם ,המרצה במערך ההסברה של
האגודה למלחמה בסרטן (עוד על מערך ההרצאות
בפרק "הסברה והדרכה") .לאפרת הצטרפה
נעמה צורף ,בחורה צעירה ששיתפה את הנוכחים

בסיפור התמודדותה האישי עם מחלת הסרטן,
אשר הוביל אותה להחלטה להפוך לרכזת מבצע
"הקש בדלת" ,מתוך שליחות והערכה לסיוע אותו
קיבלה מטעם האגודה למלחמה בסרטן בתקופת
מחלתה .סיפורה המרגש פורסם בתקשורת
במהלך מבצע "הקש בדלת" (עוד בנושא בפרק
"הקש בדלת") .מתנדבי סניף עפולה איישו את
דוכן ההסברה באירוע.

השנה מתנדבי סניף עפולה בהובלת יוסי אהרון
יו"ר הסניף קידמו פעילות התרמת מבוגרים רחבה
וראויה לשבח במסגרת מבצע "הקש בדלת".
הסניף ביקש ממחלקת החינוך אישור לפנות
לכל בית אב באמצעות בתי הספר בעיר,
ולעודד את התושבים להירתם לטובת המבצע.
אכן ,בסיוע הקשרים הבין אישיים והקהילתיים
שפותחו  -הצליחו מתנדבי הסניף להשליש
את התרומות למבצע .במקביל ,גם בקרב בני
הנוער גויסו תלמידים רבים ,חדורי מוטיבציה,
לצד תנועת הנוער 'בני עקיבא' ,המהווה שותפה
נאמנה שנים רבות למבצע בעיר ,ובנות השירות
הלאומי .בנוסף לפעילות המאומצת סביב
המבצע ,מקיימים מתנדבי הסניף קשר חם עם
מרכז התמיכה "חזקים ביחד" בעפולה ,מלווים
חולים בכל שלבי ההתמודדות היום-יומית
ומעניקים להם אור ,תקווה ותמיכה.
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ערד
סניף ערד בראשות ד"ר דני שור יו"ר הסניף ,ותרצה גולדמן-מרגליות רכזת הסניף ,ממשיכים יחד
עם המתנדבים בפעילות נרחבת למען החולים והמחלימים ,ולקידום מטרות האגודה בעיר ערד.
במסגרת מבצע "הקש בדלת" נמשכת המסורת של שיתוף הפעולה עם חיילי צה"ל אשר מלווים
את המתרימים ומסייעים להם בפעילות .בתמונות – קבלת הילדים אשר חוזרים מההתרמה.

פרדס חנה-כרכור
פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בסניף

הכשרת מתנדבים חדשים לסניף
בחודשים האחרונים החל מאמץ להרחיב את
הפעילות המקומית באזור פרדס חנה-כרכור,
בראשותה של אורלי מנג'ם רכזת הסניף החדשה
ולגייס מתנדבים חדשים.

אורלי מנג'ם יו"ר הסניף ,גייסה למען הפרויקט
יחד עם מתנדבי הסניף כובעים באמצעות
סורגות מפורום "תפוז" באינטרנט.

ערב הוקרה למתנדבי אזור
פרדס חנה-כרכור
בתחילת ספטמבר  2014קיימה מועצת פרדס
חנה-כרכור ערב הוקרה מרגש למתנדביה,
בהשתתפות מאות מתנדבים במרכז לאומנויות
הבמה במתנ"ס ,ובנוכחות חיים געש ראש
מועצת פרדס חנה-כרכור .המתנדבים החדשים
שהצטרפו לסניף לקחו חלק בערב ההצדעה
שאורגן על ידי לימור אקאוס ,מרכזת תחום
ההתנדבות במועצה ויועצת למעמד האישה.
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פתח תקוה
פעילות תמיכה ורווחה לחולים ,מחלימים
ובני משפחותיהם:
• בתחילת פברואר  2014נפתחה קבוצת
תמיכה לחולים ובני משפחותיהם בבניין משרד
הבריאות בעיר ,בתיאום עם מח' שיקום ורווחה
באגודה ,ובהנחיית עו"ס מיכל יזרעאלי מהמכון
האונקולוגי של המרכז הרפואי בילינסון.
• בחודשים יוני-יולי  2014התקיימה סדנת
'מחלימים לחיים בריאים'® בסניף ,כחלק
מפרויקט המלווה את המחלימים בדרכם
חזרה לשגרת החיים הבריאה.

מבצע "הקש בדלת" בפתח תקווה:
ביום פתיחת המבצע ,נפגשו מתנדבי הסניף,
נציגי מנהל החינוך ומועצת המתנדבים עם
איציק ברוורמן ראש העיר ,אשר ברך את
המתנדבים והתעניין בפעילויות הסניף המקומי.
עשרות אלפי תלמידים מחטיבות הביניים
והתיכונים פקדו את בתי התושבים ,לאחר
שקיבלו הדרכה מרכזי המבצע של האגודה
והתרימו את תושבי העיר .גם השנה תרמו תושבי
העיר תרומה כוללת בסך של כ.₪ 100,000-
במסורת הנהוגה מזה שנים בסניף 50 ,מתנדבי
"צוות" פתח תקווה אספו את הכספים ,והעניקו
תעודות אישיות לתלמידים המתרימים.

• מפעל איסוף הקופות בעיר נמשך הודות
לפעילותו הבלתי נלאית של ברוך דורון
מתנדב ותיק ונמרץ בסניף ,המתמיד שנים
בפיזור הקופות לאסוף ולמנות ולהפקיד את
האגורות והמעות המצטרפות בסופה של
שנת הפעילות לסכום מכובד.
• מתנדבי הסניף מודים למתנדבי "צוות"  -ארגון
גימלאי צה"ל בעיר ,על תמיכתם המסורה
בפעילויות הסניף המקומי .חברי "צוות"
לוקחים חלק לאורך השנה ביוזמות ובפעילויות
הסניף למען החולים ובני משפחותיהם,
בארגון ובאיסוף כספי התרומות במבצע
"הקש בדלת" .את הפעילות מובילים אלי איבגי
סגן יו"ר הסניף ורכז מתנדבים ב"צוות",
ובני פרידמן יו"ר סניף "צוות".

אירועים לרגל חגי ישראל:

בתמונה :לפי סדר מימין לשמאל :אלי אבגי מתנדב,
שרה פרידמן מנהלת אגף שירותי חינוך  ,נאוה משה
ראש מטה באגף לשירותי חינוך במנהל החינוך,
איציק ברוורמן ראש העיר  ,יפה גלילי ,יהודית משה
ממונה על בתי הספר במנהל החינוך ,שמוליק סנדלר
יו"ר ארגוני המתנדבים בפתח תקווה.

• פרויקט "השלמת חומר נלמד"  -שתי סטודנטיות
שפנו לסניף ,וביקשו להתנדב ולסייע לילדים
חולים ,שובצו בסיועה של דנה רכבי-הלר עו"ס
מחוז מרכז באגודה ,בבית החולים לילדים
"שניידר" ,בו הן מסייעות לילדים ובני נוער
המאושפזים בהשלמת החומר הנלמד.
• מתנדבות הסניף המסורות ,בהובלת שרה דוברת,
ממשיכות בחלוקת הסיוע החומרי הראשוני
של האגודה למלחמה בסרטן ,הניתן לחולים
תושבי העיר .במהלך החודשים האחרונים
קיבלו את המענק כשמונים חולים ,כאשר
הקשר הנוצר בין הסניף למשפחות נמשך
במהלך השנה.

יוזמה אישית מרגשת במסגרת
"הקש בדלת"
תהל הירש תלמידת ביה"ס היסודי "עין גנים",
שהתרגשה למראה תשדיר הטלוויזיה של
האגודה ,החליטה להירתם למען החולים על
אף גילה הצעיר .יחד עם אמה ליאת ,וחברי
וועד הכיתה ,הם יזמו יריד מכירת צעצועים
בגן הציבורי ליד בית ספרם ,בו לקחו חלק
כל תלמידי הכיתה .היריד נחל הצלחה רבה,
וכל הכנסותיו הוקדשו לטובת פעילותה של
האגודה .מתנדבי הסניף ,יחד עם מיכל מוזיקנט,
ובר שלום ,רכזות המבצע ,הגיעו לבקרם
בכיתה .כל הנוכחים התרגשו מהמעמד,
וכל תלמיד ותלמידה קיבלו תעודת הוקרה
של האגודה למלחמה בסרטן.
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• בחג הפורים  2014יזמה חט"ב 'פיינשטיין'
יחד עם מתנדבי הסניף חלוקת משלוחי
מנות לחולים ובני משפחותיהם.
את הפעילות הובילו בנות תכנית "עוצמה"
(תכנית קידום נוער בחינוך העל-יסודי) ,אשר
רתמו לנושא את כל תלמידי בית הספר.
הבנות פנו לבעלי עסקים בסביבה ,והכינו
משלוחי מנות עשירים ומגוונים ,אשר חולקו
למשתתפי קבוצת התמיכה ולמשפחות
החולים ,בהתאם למאגר השמות בסניף.
הפעילות העניקה להן חווית סיפוק ו"גאוות
יחידה" על תרומתן לקהילה.
בנוסף ,התקיים הפנינג פורים בחטיבת 'גולדה'
ביוזמת תלמידי החטיבה ,שכל הכנסות
האירוע הוקדשו למען פעילותה של האגודה
למלחמה בסרטן.
• בחג החנוכה ביקרו מתנדבי הסניף ,יחד
עם מתנדבי ארגון "צוות" בבתיהם של חולי
סרטן תושבי העיר ,וקיימו איתם את מצוות
הדלקת נרות החנוכה .החולים ומשפחותיהם
התרגשו מאוד מהמחווה ,נהנו מהאווירה
הנעימה ומהסופגניות הטעימות.
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חינוך והסברה:
סיכום תכנית "נתיב האור" בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן וחברת החשמל
ביוזמת יפה גלילי יו"ר הסניף השתתפה האגודה
למלחמה בסרטן בפעילות "נתיב האור" המעודדת
שינוי התנהגותי בסביבה צורכת חשמל ,ושימוש
מושכל באנרגיית השמש .בתוכנית שולב
מערך ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן
להתנהגות חכמה בשמש ,ובמהלך השנה
מאות תלמידי כיתות ה' מ 35-בתי ספר בעיר
השתתפו בפרויקט .על פעילות ייחודית זו קיבלה
עיריית פתח תקווה פרס ארצי מטעם השלטון
המקומי ,משרד החינוך וחברת החשמל ,בטקס

מרשים ורב משתתפים ,בחודש מאי 2014
(בו ציון חודש איכות הסביבה בפתח תקווה
מחד ,ושבוע המודעות לסרטן העור מאידך).
לאור הצלחת שיתוף הפעולה הייחודי ,הביעו
רשויות נוספות את רצונם לאמץ דגם ייחודי
זה .החיבור לתכנית "חכם בשמש" ,פותח על
ידי אירית מנטש מקדמת הבריאות באגודה.
בנוסף לטקס הארצי ,התקיים טקס מרשים
במרכז לחינוך סביבתי בעיר .בתי הספר
שהשתתפו בפרויקט קיבלו תעודות הוקרה

והערכה על ידי איציק ישראל ראש מנהל החינוך,
סיגלית הלל-יאראק מנהלת האגף לחינוך יסודי,
אהוד שטיין מנהל האגף לאיכות הסביבה,
סיגל שפי מנהלת המרכז לחינוך סביבתי,
יפה יחזקאל ממכון יעדים ,ויפה גלילי יו"ר הסניף.
קודם לטקס התקיים יריד מיצגים מעשה ידי
התלמידים שהשתתפו בתכנית בנושא חסכון
בחשמל ,והוקם דוכן חומרי הסברה של האגודה
בנושא "חכם בשמש" באיושם של מתנדבי
הסניף ותלמידי בית ספר "יובלים".

השנה הלך לעולמו מנשה עובדיה ז"ל מתנדב נאמן ומסור של הסניף ,אשר
על אף מחלתו הקשה ,נרתם ברצון לכל משימה ,וסייע מכל הלב בפעילותו
השוטפת של הסניף .יהי זכרו ברוך!
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צפת
במסגרת סיורו בצפון של יונתן קרני מנהל
הסניפים ,יחד עם עליזה שולצר מנהלת סניפי
צפון ,הוענקה תעודת הוקרה לאילן שוחט ראש
עיריית צפת .התעודה הוענקה לו כאות תודה על
שיתוף הפעולה עם הסניף המקומי ,בהובלתה
של שולמית גנון יו"ר הסניף ,והסיוע המתמיד
במסגרת מבצע "הקש בדלת".

באפריל  2014צוין יום הבריאות העולמי במכללת
צפת .במסגרת הפעילות לקידום בריאות בקהילה
התקיים הפנינג במשך שבוע ביוזמת סטודנטים
לסיעוד ופיזיותרפיה ,בו קראו לתושבים לבצע
בדיקות כלליות והדרכות לשמירה על אורח
חיים בריא ופעיל .בהפנינג אויש דוכן הסברה
על ידי מתנדבי הסניף.

בסוף אפריל-תחילת מאי  ,2014התקיים הכינוס
האונקולוגי השני של המרכז הרפואי זיו בצפת.
במשך ארבעת ימי הכנס איישו שולמית גנון יו"ר
הסניף ,רחל כהן ,יפה רוזנבאום ונורית גודמכר
מתנדבות הסניף ,יחד עם מתנדבי סניף קריית
שמונה את דוכן ההסברה של האגודה.

ביולי  2014התקיים מפגש מתנדבי של"מ
(שירות לאומי למבוגר) במכללת צפת .במפגש
בלטה נוכחותם של מתנדבי סניף האגודה
בצפת בראשותה של שולמית גנון .המפגש,
המתקיים מדי שנה ביוזמתה של אידה קדוש
מנהלת תנועת של"מ ,מהווה הזדמנות להכיר
ולשמוע על פועלם המבורך של מתנדבי העיר.

משמאל לימין :פרופ' אוסקר אמבון מנהל המרכז הרפואי
זיו בצפת (לשעבר) ,פרופ' ג'מאל זידאן ,מנהל המכון
האונקולוגי במרכז הרפואי זיו ,פרופ' רן טור-כספא ,דיקן
הפקולטה לרפואה בצפת.

מפגש בנושא "חידושים בטיפול בחולות
סרטן השד" בבית יגאל אלון בצפת
משמאל לימין :נורית גודמכר ,מתנדבת סניף צפת
בבית החולים זיו ,פרופ' אוסקר אמבון מנהל המרכז
הרפואי זיו בצפת (לשעבר) ,ושולמית גנון יו"ר סניף
האגודה בצפת

מתנדבות הסניף רחל כהן ויפה רוזנבאום
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בתחילת ינואר  2015התקיימה הרצאתו
בהתנדבות של פרופ' ג'מאל זידאן מנהל
המכון האונקולוגי במרכז הרפואי זיו בצפת,
בנושא "חידושים בטיפול בחולות סרטן השד".
ההרצאה ,בה לקחו חלק עשרות מתושבי העיר,
מהווה חלק מסדרת הרצאות אותן מקדמת
שולמית גנון יו"ר הסניף ,במטרה להרחיב את
המודעות לשמירה על הבריאות ,ולפתח את
הידע הקיים בנושא מחלות הסרטן .מזה מספר
שנים מקיימות מתנדבות סניף צפת קשר הדוק
עם המכון האונקולוגי בהנהלתו של פרופ' זידאן,
מבקרות את החולים המאושפזים ,ומסייעות
לצוות הרפואי בכל הנדרש .במפגש נכחה גם
אבלין דסה ,יו״ר סניף כרמיאל.
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קריית אונו

קריית אתא

דנה ועדי יעקובוביץ ,סתיו בן יקר ותום שכטר ,בנות דודות תושבות קריית אונו ורמת גן ,החליטו
לסייע לילדים חולי סרטן ולתרום לאגודה למלחמה בסרטן .הן הקימו דוכן ,סחטו לימונים ,והכינו
משקה לימונדה ,אותו מכרו לעוברי אורח .את הכספים שצברו ממכירת המשקה הן אספו בקופסא
מיוחדת אותה הביאו יחד עם משה בן יקר ,סבם ,למשרדי האגודה למלחמה בסרטן .על פעילותם
המרגשת הוענקו להן תעודות הוקרה.

כמדי שנה ,התגייס סניף קריית אתא בראשותה של
בת-שבע יהב יו"ר הסניף ,למבצע "הקש בדלת" ,יחד
עם נדיה אוסיפוב רכזת המבצע .שיתוף הפעולה
ביניהן ראוי לשבח ולהערכה ,ומוכיח שכאשר
הקשר כה מיוחד התוצאות בהתאם .חשוב לציין,
כי בת-שבע דואגת לפרגן לסניפים הסמוכים
לה ,ומגיעה לכל אירוע שהם מארגנים.

יוזמה אישית מרגשת :לימונדה למען המלחמה בסרטן

מתנדבת הסניף היקרה צביה האוז ,ממשיכה בפעילות הנמרצת של איסוף קופות ההתרמה
מבתי העסק בעיר ,וניהול מבצע "הקש בדלת" במסירות ובמקצועיות.
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קריית ביאליק
מסיבת סיכום שנת הפעילות בסניף
בסוף יוני  2014התקיימה בבית המתנדב
בקריית ביאליק מסיבת סיכום שנת הפעילות
תשע"ד למחלימים ולמתנדבי הסניף .האירוע
נפתח בתרגילי ספורט לגוף ולנשמה בהנחיית
עדינה אייזן ,שהצליחה להלהיב את המשתתפים.
לאחר מכן ,ברכה מירי קלמפנר רכזת הסניף
את הנוכחים ,וסקרה את הפעילות הענפה אותה
מוביל הסניף המקומי .סמדר שופן נשאה דברים
בשם מתנדבות הסניף ,ועליזה שולצר מנהלת
סניפי צפון הודתה בשם האגודה למתנדבים,
ואיחלה בריאות איתנה למחלימים .ריגשה
ביותר אחת מבאי הבית ,שהחלימה ממחלתה
והודתה בחום לכל מי שהפך את המקום לבית
עבורה ,והעניקה שי "חמסה" למזל וברכה לכל
אחד מהנוכחים .מירב שם טוב שרה את "שיר
התקווה" ,ובקי שני מתנדבת הסניף ריתקה
את המשתתפים בהרצאה בנושא קריאה
בקלפים ומיסטיקה.

הרמת כוסית לראש השנה ומפגש
היערכות לפתיחת מבצע ״הקש בדלת״
בתחילת ספטמבר  2014התקיים מפגש היערכות
למבצע ״הקש בדלת״לשנת  2014בהובלת
סמי בניסטי יו״ר הסניף ,ומירי קלמפנר רכזת
הסניף ,יחד עם מתנדבים ותיקים וחדשים,
אריאלה ליטביץ-שרמן עו״ס מחוז צפון באגודה,
ועליזה שולצר מנהלת סניפי צפון ,שברכה את
הנוכחים .במפגש תוכננה הפעילות הסניפית
והתקיימה הרמת כוסית לשנה החדשה.

יוזמה אישית מרגשת :מיץ תפוזים למען
המלחמה בסרטן
תלמידי כיתה ה' בביה"ס "הבונים" החליטו
להקים דוכן למכירת מיץ תפוזים סחוט במרכז
המסחרי בשכונתם .מתנדבי הסניף התרגשו
מהיוזמה ומהתלמידים המסורים והעניקו להם
תעודות הוקרה על פעילותם המרגשת באירוע
ההתרמה לציון חמש שנים לפעילותו של הסניף.
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אירוע לציון חמש שנים לסניף
קריית ביאליק
בסוף דצמבר  2014התקיים במתנ"ס אשכול
פיס אירוע מוזיקלי מרשים ומרגש שכל הכנסותיו
קודש לאגודה למלחמה בסרטן .במבואה הוצגה
תערוכת ציורים פרי יצירתם של המחלימים
בהדרכתה של רות לונדיסקי ,ובארגונה של
מיכל רייכלר ,מתנדבת חדשה בסניף .באירוע
נכחו עזרא חכם מנכ"ל העירייה ,משה לוזון
מנכ"ל רשת המתנ"סים ,יונתן קרני מנהל מח'
הסניפים ,יו"ר ורכזי סניפי הקריות של האגודה.
סמי בניסטי ,רכז המתנדבים העירוני ויו"ר הסניף
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פתח את האירוע בדברי ברכה .לאחר מכן,
הוקרן סרט בהפקתו של מיכה פרלמוטר ,רכז
הטלוויזיה הקהילתית בקריית ביאליק ,אודות
פעילותו החשובה והמבורכת של הסניף המקומי,
בשיתוף מתנדבי הסניף ,חולים ומחלימים,
שהסכימו לחשוף את סיפורם האישי מול
המצלמה .בחלקו האומנותי של הערב הופיעו

צעירי הקונסרבטוריון העירוני של קריית ביאליק,
בניהולה של אנה אסף ,שריגשו את הקהל
בשירה ובנגינה .כמו כן ,התקיים מופע ייחודי
של בעז דוידוף זמר הטנור ,וגיל נאור הפסנתרן
בחמש שפות (איטלקית ,לדינו ,אידיש ,עברית
ואנגלית) ,אשר שיתפו את הקהל בסיפורים
שמאחורי היצירות שביצעו .בשיאו של המופע,

קריית חיים
חילופי נשיאים במשכן נשיאי ישראל
עם פרישתו של שמעון פרס מנשיאות ישראל ,הכינה
שרק'ה מורגנשטרן יו"ר הסניף הנמרצת ,ברכה מרגשת לרגל
פרישתו ,ואיחלה לו המשך בריאות טובה ,ועשייה מבורכת למען
הציבור .שמעון פרס התרגש מהמחווה והודה לה במילים חמות .
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הצטרף הקהל בשירה לפיוט המרגש והעוצמתי
"אנא בכוח" .בהזדמנות זו ,הוענקו תעודות
הוקרה לתלמידי כיתה ה' 3מבית הספר 'הבונים'
על יוזמתם הייחודית לגיוס תרומות במסגרת
מבצע "הקש בדלת".

סניפים
האגודה למלחמה בסרטן

"אנשים טובים באמצע הדרך"  -ערב הוקרה מרגש למתנדבי הסניף ופתיחת "הקש בדלת"
בספטמבר 2014התכנסו סניפי הצפון ,וסניפי החברה
הערבית בבית נגלר בקריית חיים לערב מרגש,
שכולו הוקרה למתנדבים המסורים על פעילותם
המבורכת .באירוע ,אותו פתחה שרק'ה מורגנשטרן
יו"ר הסניף המסורה והיקרה ,בדברי ברכה
ובהתרגשות רבה ,נכחו פרופ' אליעזר רובינזון
יו"ר האגודה ,ורעייתו טובה ,נציגי ביה"ס הטכני
חיל האוויר ,מתנדבים רבים ונציגי האגודה
למלחמה בסרטן .הרב משה וולך מרכז תכנית
כנפי שחר בישיבת בני עקיבא מירון ,דיבר על
חשיבותו של ראש השנה ותקע בשופר .לאחר
מכן ,פרופ' רובינזון דיווח על חידושים בחקר
הסרטן ,מניעת סרטן ועידוד אורח חיים בריא.
בהמשך ברכו יונתן קרני ,מנהל מח' הסניפים,
ועליזה שולצר מנהלת סניפי הצפון ,והנעימו
בשירתם מקהלת 'צלילי הקרייה' בניצוחו
של רונן ויליאמס .באירוע התקיים טקס לרגל
פרישתה של רבקה בליסטרא ,והוענקו תעודות
הוקרה למתנדבים .את פני הבאים קיבלו כיבוד
טעים מעשה ידיה של שרק'ה ,ומתנדבי הסניף,
ושילוט מרגש הנושא את הכותרת "אנשים
טובים באמצע הדרך".

המאבטחים ששמרו על בית הספר במבצע
"הקש בדלת" מקבלים תעודת הוקרה על פעילותם

17.10.2014

לשרק'ה היקרה שלומות.
זכות גדולה היא להודות לך על הערב הנפלא והמהנה שארגנת "הצדעה למתנדבים"
שהתקיים בערב ראש השנה בבית נגלר קריית חיים .האירוע היה מושקע מהפרט הקטן
ביותר ועד אחרון הפרטים ,מקבלת הפנים החמה לכל אחד ואחת ,ארגון הכיבוד על ידך ועל
ידי המתנדבים ,והתכנית האמנותית .הכל במידה ובמינון הנכון כשאת כמובן גם מנחה את
הערב ,כשבסיומו חלוקת תעודות למתנדבים .בנימה אישית ,ברצוננו להודות לך על תעודת
הערכה וההוקרה על שנות העשייה וההתנדבות שלנו באגודה .כמי שעבדו איתך בצמוד
במשך שנים וסייעו לך ,ראינו וידענו את יכולתך לנהל ולארגן ,את הדבקות במטרה והכושר
שצעירים יכולים רק להתקנא בך .לא הופתענו מארגון הערב ,ובכל זאת ,אנו מצדיעים לך
ומורידים בפנייך את הכובע וחוזרים ומציינים – יש לך היכולת לעמוד בראש ולהוביל ,לנצח
על התזמורת ,להיות קשובה לכל צליל.
מי ייתן ותמשיכי במפעל חייך באגודה בבריאות טובה עוד הרבה שנים עם העזר שכנגדך,
צביקה היקר .אנשים טובים באמצע הדרך,
טובה ומוטי גוטפריד

צוות מתנדבות הסניף לקראת איסוף התרומות
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 40שנים של שותפות :טקס הצדעה לשוחרי ביה"ס הטכני חיל האוויר המשתתפים ב"הקש בדלת"
כמיטב המסורת מדי שנה ,התקיים במכללת הטכני
חיל האוויר ,טקס הצדעה לשוחרים הצעירים,
טרם יציאתם למבצע "הקש בדלת" וסיכום
השנה שחלפה .הטקס נפתח בדבריה של
הילה דנינו רכזת חינוך חברתי במכללה ומנחת
הטקס .שרק'ה מורגנשטרן יו"ר הסניף ,ברכה

את הנוכחים והודתה במילים חמות על שיתוף
הפעולה המסור עם המכללה מזה  40שנה
ברציפות .רס"ן רוני זהבי מפקד ביה"ס הטכני
נשא דברים ,ולאחר מכן הצטרפו כל הנוכחים
לשירה מרגשת למילים שחיברה שרק'ה במנגינת
"עוד לא אהבתי די".
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לקראת סיום ,חולקו תעודות הצטיינות לשוחרים
שהשתתפו במבצע .תיכון הטכני זכה בפרסים
ארציים על השתתפותו למען הקהילה ,והוא
מסייע שנה בשנה בידיה של שרק'ה להצלחת
המבצע.
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 40שנות פעילות של
הגב' שרק'ה מורגנשטרן – מכתב הוקרה
הגברת שרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר סניף קריית
חיים ,מלווה את ביה"ס הטכני של חיל אוויר
בחיפה במשך  40שנים ,בפעילות הקשורה
באגודה למלחמה בסרטן.
שרק' ה הפכה לחלק ממשפחת חיל האוויר,
בשל אישיותה המקסימה והכובשת ,והקשר
שנרקם עם ביה"ס במהלך  40השנים
האחרונות.
במשך השנים הללו ,שרק'ה פועלת לכך
שרוב התלמידים יתרימו כסף לחולי הסרטן,
ומסבירה לנו את חשיבות העניין.
ישנן שנים בהן זכינו בגביע אליפות בהתרמה
עבור האגודה למלחמה בסרטן ,ישנן שנים
בהן הפדיון בבית ספרנו היה הגבוה ביותר
בהשוואה לבתי ספר אחרים .כל זאת ,בזכות
פועלה של שרק'ה.
מדי שנה ,טרם המבצע ,שרק'ה עורכת
בבית ספרנו טקס מרשים ,ודואגת לחלוקת
תעודות לתלמידים המצטיינים ,שהתרימו
את הסכום הגבוה ביותר במבצע ההתרמה
בשנה הקודמת.
הטקס השנה ,נערך בסימן  40שנות פעילות
של שרק'ה עם ביה"ס הטכני בפעילות
ההתנדבותית למען חולי הסרטן.
במעמד זה ,הפתיעה שרק'ה וריגשה מאוד
בשיר שכתבה .המילים החמות ,הפרגון
והאכפתיות ריגשו אותנו מאוד.
ברצוננו לאחל לשרק'ה עוד שנים רבות של
עשייה ,בריאות טובה ואריכות ימים.
אוהבים ומעריכים
משפחת "המכללה הטכנולוגית של
חיל האוויר חיפה"
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הרצאה בחט"ב "דגן"
בסוף אוקטובר  ,2014יומיים לפני תחילת מבצע
"הקש בדלת" ,הרצתה שרק'ה מורגנשטרן בחט"ב
דגן לכ 100-תלמידים .בהרצאתה שיתפה
שרק'ה את התלמידים בפעילותה הענפה של
האגודה למלחמה בסרטן ,ועודדה אותם לצאת
למבצע ולסייע בהצלחתו.

"הקש בדלת"

נטלי אסיס מפקדת שכבה ט' בטכני חיל האויר,
והשוחרת יפעת ,מעניקות לשרק'ה את כספי התרומות
שאספו במהלך המבצע

מילות פרידה בשבחו של גיורא פישר ז"ל ,מתנדב הסניף שהלך לעולמו בדצמבר 2014
גיורא ,זכרך לא ימוש מאיתנו לעולם .איש
הקריה ,מאבני היסוד של קריית חיים ,שריף
אמיתי של הקריה.
נולדת וגדלת בקריית חיים ,ועד יומך האחרון
לא נפרדת ממנה ומתושביה.
איש ציבור למופת ,אשר הוביל דרך ערכית ,עם
נתינה ונשמה יתרה.
חבר ואדם לכל נזקק :לחולה ,לקשיש ,החיוך,
הצניעות ,השקט ,מעולם לא הרמת את קולך.
גדלנו יחד פעילות משותפת ההתנדבות – חלק
מחייך ,לילות כימים פעלת בכל רמ"ח איבריך.
 30שנה היית יושב ראש ועד קריית חיים ,סגן
ומ"מ ראש העיר חיפה ,חבר מועצת העיר .זכית
להיות ראש העיר חיפה כמעט שנה ,ותמיד היית
רגיש ומסור מאד לפעילות הסניף ,ולכל הקשור
בפעילותה של האגודה למלחמה בסרטן.
לא החסרת שום פעילות :ערבי מתנדבים בגינת
ביתנו בפתיחת מבצע "הקש בדלת" ,סיורים
בבתי הספר .תמיד היית עם התרומה הראשונה
למבצע של האגודה מטעם הוועד שבראשותך.
בכל שנה העמדת אוטובוס לרשותם של מקהלת
ניצנים הייצוגית שהופיעו בטקס בטכני חיל האוויר

פרויקט "עוטפים בחום את חולי הסרטן"
בסניף

מחויבות אישית בקריית חיים

גלית ירושנסקי ושיר שולמן ,תלמידות כיתה י"א בקריית
חיים ,סייעו להצלחת מבצע "הקש בדלת" וסייעו לסניף
בכל תחומי פעילותו במשך השנה

שרק'ה מורגנשטרן יו"ר הסניף הבלתי נלאית ,נרתמה
לטובת הפרויקט במסירות ראויה להערכה .היא
סרגה פריטים רבים בעצמה ,ואספה מרחבי העיר
ומהיישוב הסמוך עדי ,כ 200-כובעים וצעיפים.
כל המוצרים שנאספו במסגרת הפעילות ,חולקו
יחד עם מתנדבי הסניף ,לחולים המאושפזים
במרכז הרפואי רמב"ם והעניקו להם רגעי אושר.
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במכללה הטכנולוגית בפתיחת המבצע ,וכל
פעם היית עולה לבמה לברך את הנוכחים.
במסירות ,מכל הלב ,תמיד התייצבת לקריאתנו
לדגל .לא נשכח מה היית לכולנו .קשה
להשלים עם הפרידה של מישהו שהיה כה
נוכח עבורנו .המעגל שלנו הולך וקטן ,הכאב
הולך וגדל ,וגיורא אינו עוד איתנו.
תנחומינו למיכל רעייתו ,לבתו חגית ,לנכדים,
ולכל המשפחה ,שתיבדלו לחיים ארוכים.
רק הדמעה נמצא נחמה,
שרק'ה וצביקה מורגנשטרן
וכל מתנדבי סניף קריית חיים
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קריית טבעון
ערב הוקרה למתנדבי קריית טבעון

פעילות הסברה בנושא "חכם בשמש"
בבית הספר היסודי בקריית טבעון

באמצע ספטמבר  2014התקיים ערב הוקרה
למתנדבי קריית טבעון באולם צוותא ביישוב,
בהשתתפות של כ 800-מתנדבים בוגרים
וכ 230-בני נוער .השנה ,בעקבות המלחמה,
התמקד הערב בהוקרתם של המתנדבים בתחום
הבריאות ,בהם מתנדבי סניף האגודה למלחמה
בסרטן .בפתיחת האירוע הודה דוד אריאלי ראש
המועצה לכל הנוכחים ,על תרומתם ,ועל הסיוע
הרב אותו העניקו לתושבי האזור במהלך השנה.
באירוע הופיעה לאה שטייר במופעה "אחד
לאהבה ואחד לתפאורה" ,בה היא מתארת את
תהליך התמודדותה האישי עם מחלת הסרטן.

במסגרת הרחבת הפעילות ההסברתית בקהילה,
סניף קריית טבעון קיים פעילות ייחודית למען
ילדי בית הספר היסודי .את הפעילות יזמה
נטע אליה ,כיום מחנכת כיתה ג' בבית הספר,
ובעבר רכזת הסברה של האגודה למלחמה
בסרטן .באירוע התקיים טקס "חכם בשמש",
במהלכו העבירו הילדים בצורה יצירתית ודידקטית
את המסר להתנהגות חכמה בשמש לכל ילדי
בית הספר ,בהנחייתה של נטע ,המהווה גם
היום שגרירה של רצון טוב ,המקדמת בקרב
תלמידי בית הספר את מסרי האגודה .באותו
שבוע התקיימו בבית הספר גם הרצאות בנושא
נזקי עישון לתלמידי כיתות ו'.

• ציון לשבח לכפר הנוער רמת הדסה-סאלד
על שיתוף הפעולה המסור והנאמן במסגרת
מבצע "הקש בדלת"  -הכפר פועל תחת
אחריותה של הסוכנות היהודית ומתחנכים
בו כ 300-בני נוער ,המגיעים בעיקר מצפון
הארץ .מזה  19שנה חניכי הכפר ,כמסורת,
מתרימים במבצע "הקש בדלת" .תומר,
מדריך השכבה ואחראי המבצע ,מכיר
את נושא ההתמודדות עם מחלת הסרטן
באופן אישי ,ומשקיע את כל כולו בפעילות
החינוכית-ערכית לקראת המבצע .כל חניכי
הכפר לוקחים חלק בפעילות ,ומצדיעים
לאגודה בטקס אותו הם מקיימים מדי שנה,
סביב קבלת שבת ,יחד עם מתנדבי הסניף.

מבצע "הקש בדלת"
• כמדי שנה ,פתח דוד אריאלי ראש מועצת
קריית טבעון את המבצע ,העניק את תרומתו
למתנדבי הסניף וקרא לתושבים לפתוח את
ליבם לטובת המבצע.

עם פתיחת הסניף במשכן החדש וסיום כהונתו
של אורי בנגר יו"ר הסניף המסור  -אנו תקווה
שתימשך העשייה הברוכה שהתקיימה עד כה.
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קריית ים
פיילוט התרמה בגנים:
ילדים למען ילדים"

פתיחת מבצע "הקש בדלת"
כמדי שנה ,התקיים טקס לפתיחת המבצע
בלשכתו של דוד צור ראש עיריית קריית ים,
אשר העניק את תרומת העירייה ,וברך על מבצע
ההתרמה השנתי המסייע בהצלת חיים .בטקס
נכחו ברכה ארז יו"ר הסניף ,זהבה גיבור מוותיקי
המתנדבים ,ותלמידי חט"ב 'רודמן' ו'רבין' ,לפני
יציאתם להתרמה.

במסגרת מבצע "הקש בדלת" החליטו מתנדבי
הסניף להרים יוזמה מיוחדת בשיתוף גני
הילדים בעיר ,כאשר בכל גן הוצבה קופת
נייר קטנה וצנועה ,ומכתב אישי נשלח להורי
הילדים בבקשה להירתם למען המבצע ,עם
עלוני "כך תורמת התרומה" .הילדים הקטנים
הביאו את תרומתם הצנועה לאגודה ,ושלשלו
אותם לקופות בהתרגשות רבה.

סניף האגודה בקריית ים הפועל שנים רבות
בקהילה ומלווה את החולים והמחלימים מורכב
ממספר מתנדבים מסורים בראשותה של
ברכה ארז יו"ר הסניף .המתנדבים מבקרים,
מעודדים ,מוסרים מידע חשוב ורלוונטי
למשפחות ,ומלווים אותם לאורך השנה.

כמדי שנה ,מתנדבי האגודה
ממתינים בבתי הספר
לתלמידים החוזרים מהמבצע,
מקבלים את פניהם בברכה,
חיבוק ,מילה טובה ,ובאותו
הערב ,דואגים להפקדת
כספי התרומות יחד עם יו"ר
של סניפי הקריות.
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קריית מוצקין
משלוחי מנות לחולים במכון האונקולוגי
במרפאת כללית-זבולון
באמצע מרץ  2014חילקו מתנדבי הסניף
המסורים בראשותו של מוטי דגן יו"ר הסניף
הנמרץ ,משלוחי מנות יחד עם בנות אולפנת
סגולה .הבנות שרו שירי פורים ,נכנסו בריקוד
למחלקה ,וחילקו משלוחי מנות שהכינו בעצמן.
הפעילות העלתה חיוכים רבים על פני המטופלים
ובני המשפחות ,שהתרגשו מהיוזמה המקסימה.
לפעילות היו שותפים גם מתנדבי קריית שמואל
ואריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס מחוז צפון באגודה.

הרמת כוסית לראש השנה
בתחילת ספטמבר  2014התקיים מפגש רב משתתפים למתנדבי סניף קריית מוצקין לרגל ראש
השנה במתנ"ס בן גוריון ,בהשתתפות נציגי סניפי קריית מוצקין ,כרמיאל ,קריית ים וקריית אתא,
עומר זוהר נציג הרשות המקומית ,נציגי בתי הספר המסייעים בפעילותה של האגודה ,ושמעון בן ישי
נציג החברה למתנ״סים ,הפותחת את שעריה לפעילות האגודה למלחמה בסרטן.כל הנוכחים
הודו למתנדבים על פעילותם הברוכה במשך השנה ,ואיחלו שנה טובה ובריאה לכל עם ישראל.
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סופגניות בחנוכה 2014
בחג החנוכה ביקרו מתנדבי האגודה בסניף יחד עם תלמידי כיתה י' 4בביה"ס אורט מוצקין
ואורלי ניימרק רכזת השכבה במכון האונקולוגי במרפאת זבולון .הביקור המרגש העניק אור
ושמחה לחולים ולמחלימים ,ויחד עם ג'וני מחולה ,ליצן רפואי מוסמך ,הם סבבו במחלקות ,שרו
שירי חג וחילקו סופגניות.

ימי פינוק לחולים ולמחלימים בשיתוף
ביה"ס "עתיד" תיכון טכנולוגי לאומנויות

מבצע "הקש בדלת"
כמדי שנה ,פתח את המבצע חיים צורי ראש
העיר ,אשר העניק למתנדבי הסניף ונציגי בתי
הספר ותנועות הנוער את תרומת העירייה.

ביוזמתו של מוטי דגן
יו"ר הסניף הנמרץ,
הפועל ללא לאות
לשיתוף הדור הצעיר
בפעילותו של הסניף,
מתקיים זו השנה השנייה
שיתוף פעולה מרגש עם
ביה"ס "עתיד" .במסגרת
הפעילות ,מתקיימות
במהלך השנה סדנאות איפור ,תסרוקות,
אפייה ,וציור לחולים ומחלימים תושבי העיר.
הפעילות בחסות עיריית קריית מוצקין ובליוויה
של אריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס מחוז צפון
באגודה( .מידע נוסף בפרק "חזקים ביחד").
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קריית שמואל
מעגל נשים

מבצע "הקש בדלת" בקריית שמואל

בפברואר  2014התקיימה בסניף פעילות
"מעגל נשים  -סיפור אישי" בהשתתפות של
כ 60-נשים .המארגנות הופתעו מההיענות
המרשימה ומהתגובות המרגשות מהקהילה.
בפעילות ,אותה הנחתה איזבלה לייבקוביץ,
השתתפה גם עליזה שולצר מנהלת סניפי צפון,
שהודתה בשם האגודה למתנדבות המסורות
של הסניף ,למארגנות ולמשתתפות.

• תרומה יוצאת דופן :מתנדבי הסניף הגיעו
לסייע לתלמידי הישיבה התיכונית "פרחי
אהרון" באיסוף התרומות למבצע ,ומצאו
בנוסף לתרומות הכספיות הנדיבות ,גם
משחות שיניים ומברשות אותן תרם רופא
שיניים לחולים ומחלימים.

עצמאות במכון האונקולוגי
"אסותא לב המפרץ"

חלוקת משלוחי מנות משותפת לסניפי
מוצקין וקריית שמואל

מתנדבות סניף קריית שמואל רצו לפנק את
מטופלי המחלקה האונקולוגית ,ובני משפחותיהם
השוהים לצדם בזמן הטיפולים ,לרגל יום
העצמאות .הן הביאו פיתות ,הכינו פלאפל ,וחילקו
לכל הנוכחים ,כולל הצוות הרפואי .בפעילותן
המרגשת הן הכניסו שמחה ותחושת חג.
• ביוזמת מתנדבי הסניף הוקם דוכן הסברה
ביום המבצע .המתנדבות הסבירו לתושבים
אודות פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן,
ועודדו אותם לתרום למען קידום המאבק
במחלות הסרטן.

לכבוד חג הפורים  2014ארגנו מתנדבי סניפי
קריית מוצקין וקריית שמואל חלוקת משלוחי
מנות ,יחד עם בני נוער מתנועת המד"צים של
קריית מוצקין ואולפנת קריית שמואל .בני הנוער
והמתנדבים ביקרו במכונים האונקולוגים של
מרפאת זבולון בקריית ביאליק ,במכון האונקולוגי
של המרכז הרפואי גליל מערבי בנהריה ,ובמרכז
הרפואי "אסותא לב המפרץ" .תודה לכל מי
שסייע בפעילות הייחודית :מתנדבי האגודה
המסורים ,רותם רחמים רכזת נוער קריית מוצקין
ועשרות בני הנוער שהגיעו עימה ,רותי נחום
יו"ר וועד עובדי עיריית נהריה ,מעיין אשכנזי,
ג׳וני מחולה ,ורווית כהן שסייעו בארגון משלוחי
המנות והכיבוד.
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ראש העין

קריית שמונה
בחודשים אפריל-מאי  2014התקיים הכינוס
האונקולוגי השני של המרכז הרפואי זיו בצפת
בקיבוץ הגושרים .סילבי פרטוק יו"ר הסניף יחד
עם שוש רייכנטל רכזת הסניף איישו את דוכן
ההסברה של האגודה במשך ארבעת ימי הכנס.

• באחד הביקורים ,אחת החולות סיפרה כי
מעבר להתמודדות עם מחלת הסרטן ,היא
אינה יכולה לרכוש נעל מיוחדת ,לה היא
זקוקה בשל מחלת הסוכרת והפגיעה בכפות
רגליה .סילבי פנתה לחנות "טבע נאות"
בבקשה לסייע לחולה ,וקיבלה בתרומה את
הנעליים להן היתה זקוקה.
• בעקבות חולים נזקקים פנתה סילבי לארגון
גמ"ח (ארגון חסד) המסייע לחולים נזקקים
במשלוחי מזון אחת לשבועיים.

מבצע "הקש בדלת"

פעילויות תמיכה ורווחה בסניף
בסניף פועל זו השנה השנייה חוג יוגה בהשתתפות
של כ 15-מחלימים ,בארגונה של שוש רייכנטל
רכזת הרווחה של הסניף.

סיפורים אישיים
• בביקוריה בבתיהם של החולים מתוודעת
סילבי פרטוק יו"ר הסניף ,למשפחות ,מלווה
אותן במשך השנה ,מעניקה להם אור ואהבה,
ובעיקר אוזן קשבת .לאחרונה ,קיבלה סילבי
כאות תודה ציור מאחד הילדים אותם היא
הכירה ,דניאל בן ה ,6-המתמודד עם מחלת
הלוקמיה.

גם השנה התנהל המבצע בהצלחה רבה ,אליו
נרתמו כל מחנכי שכבת ז' ,בניצוחן של סמדר
בלום ושירה בוכריס .כ 91%-מכלל התלמידים
יצאו למבצע ,ונאסף סכום גבוה ומשמעותי ,גם
במסגרת התרמת בתי העסק .בהצלחה רבה
לרפי לויפור אחראי הקופות החדש.

פתיחת מבצע "הקש בדלת" בעיריית ראש העין
כמיטב המסורת ,פתח שלום בן משה ראש עיריית
ראש העין את מבצע "הקש בדלת" בלשכתו,
והעניק את תרומת העירייה לאברהם פורת יו"ר
הסניף .ראש העיר פנה לתושבים לפתוח את
ליבם ולתרום למטרה החשובה אותה מקדמת
האגודה למלחמה בסרטן ,הודה לאברהם פורת
על פעילותו החשובה של הסניף המקומי ,והביע
את תקוותו להצלחת המבצע .השנה לקחו חלק
במבצע מאות מתלמידי העיר ,אשר פקדו את
בתי התושבים והעסקים ואספו תרומות .איתי ונה,
יו"ר העמותה לעסקים מצליחים בראש העין,
פנה אף הוא לכל בעלי העסקים בעיר לפתוח
את הלב במסגרת המבצע.

פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' בסניף
בסניף קריית שמונה נרתמו לטובת הפרויקט
ואספו עשרות מוצרי סריגה ,אשר חולקו לחולים
בסיוע תלמידי כיתות ז' שהובילו את מבצע
"הקש בדלת" השנה.

הרחבת פעילות הרווחה ,התמיכה והשיקום בסניף
לפעילות הסניף הצטרפו בשנה האחרונה גליה מיטל
וחווי שיקיאר ,שתי מתנדבות נמרצות ,אשר לקחו
על עצמן לפתח את פעילות הרווחה ,התמיכה
והשיקום בסניף ,לרווחת החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם .תוך מספר חודשים נפתחה
קבוצת תמיכה ,ובמקביל ,החל הסניף בקיום
פעילויות גוף-נפש ,כגון ציור וריקוד ניה.
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ראשון לציון
סניף ראשון לציון ,בראשותה של רות אברמוביץ יו"ר הסניף הבלתי
נלאית ,ממשיך בפעילותיו השוטפות .קבוצות התמיכה ממשיכות את
פעילותן בסניף ,וכן נמשכת פעילות ההסברה להעלאת המודעות
לאבחון המוקדם של מחלות הסרטן.
לרגל חג החנוכה  2014קיבל הסניף תרומת סופגניות ,אותן חילקו
מתנדבי הסניף לחולי סרטן הנמצאים במועדון כבדי הראיה והעיוורים.
במבצע "הקש בדלת" השנה לקחו חלק כ 3,000-תלמידי בתי הספר
העל-יסודיים בעיר.
זו השנה השנייה בה שותף הסניף לפעילות סריגת כובעים וחלוקתם
במכון האונקולוגי של המרכז הרפואי 'אסף הרופא'.

רחובות
לראשונה ברחובות" :מטבע לחיים"

במסגרת המבצע נאספו השנה בעיר כ,₪ 75,000-
עלייה של למעלה מ ,50%-הנובעת מתרומותיהם
האישיות של תלמידי בתי הספר בעיר (במסגרת
פעילות "מטבע לחיים") .יו"ר הסניף הודה
לכל מי שלקח חלק במבצע ,להורים ולילדים
תושבי העיר.

לראשונה ,וביוזמתם של מתן דיל סגן ראש
העיר ,וזוהר בלום סגן ראש העיר ומחזיק תיק
החינוך ,התבקשו כלל תלמידי העיר בשיתוף
ועד ההורים העירוני ,להעניק מטבע אחד (מ10-
אג' ועד  2שקלים) לטובת מבצע "הקש בדלת",
כאשר הסכום שנאסף התווסף לתרומות כלל
התושבים .מתן דיל ארח את מוטי ברק יו"ר
הסניף בלשכת ראש העיר ,והעניק לו את
תרומת העירייה למבצע.
השנה לקחו חלק במבצע בתי הספר קציר-
חט"ב א' ,קציר-חט"ב ב' ,קציר-חט"ע ,דה-
שליט-חט"ב א' ,דה שליט-חט"ב ב' ,אורט
וישיבת הדרום .המבצע נפתח בברכתו של
רחמים מלול ראש העיר ,שקרא לכל התושבים
להירתם למען המבצע מציל החיים של האגודה
למלחמה בסרטן.
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רמלה
פסטיבל האביב בלוד
באמצע אפריל  2014התקיים פסטיבל האביב
בעיר לוד .בפסטיבל ,פרי יוזמתו של גרעין
הצעירים "שנת שירות" יחד עם מרכז מעשה,
מורות חיילות ויחידת הנוער העירונית ,התקיים
הפנינג מכירות יד-שנייה בהשתתפות מאות בני
נוער ומשפחות .כל הכנסות האירוע הוקדשו
למען פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן.
צוות סניף רמלה בראשותה של רחל הראל
יו"ר הסניף המסורה סייע ללא לאות בארגון
והפקת האירוע.

העלו על נס את פועלם של המתנדבים ,הופיעה
מקהלת התעשייה האווירית בשירי חג ,וקהל
המתנדבים הצטרפו בשירה .רחל הראל יו"ר
הסניף הודתה לכל מי שנתן ידו להצלחת האירוע.

פעילות בדוכני הסברה
בחודש יולי  2014התקיים יום הסיעוד האונקולוגי
במתחם "אווניו" בקריית שדה התעופה בהשתתפות
מאות אחיות אונקולוגיות .רחל הראל יו"ר הסניף,
וסילבי זרביב מתנדבת הסניף המסורות איישו
את דוכן ההסברה באירוע.

הרמת כוסית לראש השנה
באמצע ספטמבר  2014נפגשו מתנדבי הסניף
בספריה העירונית ברמלה לטקס הרמת כוסית,
בנוכחות עו"ד מוטי יצחקי מ"מ ראש העיר,
יונתן קרני מנהל מח' הסניפים ,ושמעון גונן יו"ר
ארגוני המתנדבים .בתום דברי הברכה ,אשר

118

גליון  | 59אפריל 2015

בחג החנוכה הגיעו מתנדבי הסניף עם סופגניות,
סביבונים וכיבוד קל .הסיור היה מרגש והעלה
חיוך על פני החולים.

פעילות מרגשת של סניף רמלה בכלא
נווה תרצה
בתחילת נובמבר  2014הגיעה ניידת הממוגרפיה
של האגודה למלחמה בסרטן לכלא נווה
תרצה וערכה בדיקות שד לאסירות .הפעילות
התקיימה בשיתוף מח' הסברה והדרכה באגודה
עם ד"ר לאוניד גפט ראש ענף רפואת אסירים
בשב"ס ,אשר הכריזה על שנת  2014כ"שנת
בריאות הסוהר והאסיר" .לביקור הניידת קדמה
הרצאת הכנה של פנינה גבאי אחות מתאמת
שד במרכז הרפואי 'אסותא' רמת החייל בנושא
אבחון מוקדם של סרטן השד .הפעילות סוקרה
באמצעי התקשורת ,שציינו לשבח את פעילותן
של רחל הראל יו"ר הסניף ,וסילבי זרביב מתנדבת
הסניף המסורה ,שאיישו את דוכן ההסברה
של האגודה ,ועודדו את האסירות לבצע את
הבדיקה מצילת החיים.

חגי ישראל במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי אסף הרופא
לרגל חג הפורים  2014ביקרו מתנדבות הסניף
בראשותה של רחל הראל במכון האונקולוגי
כשהן מחופשות ,עם משלוחי מנות ,בשירה
ובברכות חג שמח.

חלוקת שמיכות לחולי סרטן בחודשי
החורף
בדצמבר  2014חילקו מתנדבי הסניף לחולי
סרטן תושבי העיר שמיכות חמות שניתנו
באדיבות מועדון רוטרי .הפעילות המרגשת
העלתה חיוך על פניהם של החולים שגילו שיש
מישהו שדואג וחושב עליהם.

לרגל חג הפסח  2014ביקרו המתנדבות את
החולים והעניקו להם שי צנוע וכיבוד כשר לחג.

פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בסניף
רחל הראל יו"ר הסניף הנמרצת,
וסילבי זרביב מתנדבת הסניף המסורה,
ריכזו את תרומות הכובעים והצעיפים שניתנו
באהבה ובלב רחב על ידי תושבי העיר והסביבה,
וחילקו אותם לחולים המאושפזים במרכז
הרפואי 'אסף הרופא'.
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סניפים
האגודה למלחמה בסרטן

רמת גן
טובה בר רכזת הסניף המסורה ממשיכה
בפעילותה הנמרצת ונענית לכל משימה
ופעילות של האגודה למלחמה בסרטן .בחודשים
האחרונים איישה טובה יחד עם מתנדבות הסניף
הוותיקות דוכני הסברה רבים של האגודה באזור
תל אביב רבתי.

רמת הגולן
מועצה אזורית
בהמשך לבניית שיתופי פעולה במועצה
האזורית גולן ,סייע מחוז סניפי צפון במספר
יוזמות במהלך השנה:

פעילות בנושא "חכם בשמש" למטפלות
ולהורים
במאי  2014התקיימה פעילות מיוחדת
בנושא חשיפה מבוקרת לשמש בשיתוף
ד"ר אילנה שכטמן ,מפקחת ומדריכה פדגוגית
לגיל רך עד גיל שלוש במועצה האזורית גולן.
במסגרת הפעילות ,התקיימו הרצאות בנושא
למטפלות גיל-הרך ולהורי הפעוטות ,על ידי
שני אלבז ,מדריכת הסברה של האגודה.

תודה רבה על העזרה ושיתוף הפעולה במסגרת פרויקט "נקודה טובה".
המאהל שלנו היה מקום בטוח ומוגן לבני הנוער אשר למדו על הגנה בפני השמש .אין ספק
שההסברים וחלוקת העלונים לימדה את הנוער לגלות אחריות לבריאותם ,וכי העזרה שניתנה
הייתה לאותו הרגע ,אך גם לעתיד ,בחינוך להגנה מפני השמש.
יעל גלמור
רכזת היחידה להתנדבות
מ.א גולן

יום קידום בריאות לעובדי המועצה
האזורית גולן
בתחילת ספטמבר  2014התקיים יום קידום
בריאות במסגרתו ניתנה הרצאה בנושא אורח
חיים בריא וצעדה מרשימה .תודה מיוחדת
למיכל נאור רכזת הבריאות במועצה ,העומדת
בקשר עם הנהלת מחוז צפון באגודה ,ומסייעת
בקידום יוזמות חדשות נוספות לשיתופי פעולה.

פרויקט "נקודה טובה"
לבקשת יעל גלמור רכזת היחידה להתנדבות
במועצה האזורית גולן ,המפעילה יחד עם
מתנדביה את מאהל "נקודה טובה" לבני נוער,
הממוקם בחופי טבריה ,הוקם דוכן הסברה של
האגודה במאהל וחולקו חומרי הסברה בנושאי
חשיפה מבוקרת לשמש ,סרטן עור ,ונזקי עישון.

120

גליון  | 59אפריל 2015

רמת השרון
אירוע חילופי יו"ר בסניף
בסוף מאי  2014התקיים אירוע מרשים באחוזת
צהלה ,לציון חילופי יו"ר סניף רמת השרון .באירוע,
אותו אירחה חגית פינטו מנכ"לית אחוזת צהלה,
נכחו מירי זיו מנכ"ל האגודה ,יונתן קרני מנהל
הסניפים ,שיר בוטל-צור רכזת המתנדבים,
וצוות המתנדבים המסור של הסניף .בתוכנית
האמנותית הנעים בפריטה על סיטאר פרסי
אלי ששון .לאחר מכן ,נפרדו הנוכחים מחווה נבות,
לאחר  37שנות התנדבות ענפה ופורייה ,וקיבלו
באיחולי הצלחה את מירי ראודניץ יו"ר הסניף
הנכנסת ,שהכניסה רוח חדשה לפעילות הסניף.

מילות פרידה מחווק'ה נבות/לאה עינב
חווק'ה היקרה.
התכנסנו כאן באחוזת צהלה לציין את  37שנות
התנדבותך בסניף רמת השרון של האגודה
למלחמה בסרטן .תפקידך הראשון בסניף
היה עובדת סוציאלית ,הדואגת לחולי הסרטן
במושבה .עד מהרה גילו את כישוריך והתמנית
לרכזת הסניף .בשנת  1983נעמי אילת ז"ל מכרה
לי כרטיס לקונצרט בבית הנוער ,כאשר זהבה
גרמן ,יו"ר הסניף דאז ,סיפרה לי על פעילות
האגודה והסניף.
התפעמתי .בו במקום החלטתי להצטרף
לפעילותה של האגודה .חווק'ה ,את היא זו
שקיבלה אותי ,וזה הרגיש לי כאילו נכנסתי
למשפחה חמה .מאז ועד היום 32 ,שנה ,אני
איתך ולצידך בפעילות הענפה של הסניף .זכור
לי שלקראת "הקש בדלת"  1983זהבה גרמן
פתנה אלי בכדי שאארגן את המבצע .מאחר
ו"המומחה" שארגן אותו שנים נקרא למילואים.
כמובן שהסכמתי .לא ידעתי כלל מה לקחתי
על עצמי .מזל שהיה לי אותך חווק'ה כמובילת
המבצע .ההצלחה הייתה גדולה .לקראת המבצע
ארגנת את כולנו לתדריכים ולעשייה בביתך.
במשך  31שנה שולחן האוכל שלך היה עמוס
ב 250-פנקסי התרמה ,מהן הכנו ערכות התרמה
לזוגות המתרימים ,ספרנו את הכספים בסיום
ההתרמה ,וערכנו ביקורת למאזנים לסיכום
המבצע .שולחן האוכל המפורסם שלך היה
קודש לאגודה ומנוטרל מבני משפחה במשך
כחודש מדי שנה .ביתך הפתוח היה המרכז
של פעילות הסניף ,התקיימו בו הרצאות ,פקדו
אותו אנשים שגייסו כספים ,התקיימו בו ישיבות
ומפגשים עם נציגי האגודה ,ואף לכנסים אזוריים.
לפני  14שנה קיבלת על עצמך את תפקיד יו"ר
הסניף .די מהר שדרגת את הפעילות בנמרצות
ובמסירות ,כשדרורה אפרת לצידך כרכזת
הסניף .יצרת גם צוות היגוי שהתכנס אצלך
במטבח (כמו אצל גולדה מאיר) .במטבחון
הזה רקמנו ורקחנו תכניות באינטנסיביות,
והתמסרנו לפעילות שוב ושוב .כולנו הלכנו
שבי אחרייך ,אחר אישיותך הממגנטת ,וברוב
חוכמה הצלחת להוביל את הסניף ,כשכולנו
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מעריכים ,אוהבים ומתמסרים לפעילות .יעידו
על כך תעודות ההצטיינות הרבות הנמצאות כאן
באולם ,על הקיר ועל השולחן .הנהגת בביתך
חגיגות יום הולדת לחברות הסניף (המסעדה
הטובה בעיר) ,ביצעת ישיבות עבודה ,וסיכומי
מופעים ,אירועים" ,הקש בדלת" וכו' .כל מפגש
בביתך היה גיבושון .נוצרו חברויות אמיתיות,
כמעט כמו משפחה.
בשנת אלפיים עברנו להפעיל את מבצעי
"הקש בדלת" בחטיבות הביניים  -כיתות ח',
גם זה היה רעיון שלך .אומנם נדרשנו להשקיע
בילדים הצעירים ,אך התוצאה לשמחתנו ,היתה
עלייה משמעותית במוטיבציה ובפדיון .מתוך 15
התרמות ,רמת השרון זכתה  5פעמים בתואר
"בית ספר מצטיין".
כמכורה לצילום ,אספתי במשך  15שנה תמונות
לאלבום שביקשת בזמנו (כמו האלבום של
זהבה גרמן) .שמחתי שהוטל עליי להכין את
אלבום התמונות עבורך .אומנם השקעתי ימים
כלילות בבחירת  300תמונות ,חלקם קולאז'ים,
אך בידייך מזכרת ראויה למפעל חיים בבניית
הסניף ,לתפארת עשייה ולקידום המאבק
במלחמה בסרטן.
לסיום ,אני מודה לך בשמי ובשם כולנו ,על
השנים הנפלאות ומרוממות הנפש ,בהן הובלת
אותנו בתחושת שליחות למען החולים ולמלחמה
במחלת הסרטן .החברות כתבו לך מכל הלב
אחת אחת ,אך מכולן הטיבה רוממה אמיר
לכתוב לך" :חווק'ה ,ידידתי האהובה והיקרה.
נתבקשתי להודות לך על הרבה שנות שרות
וניהול לאגודה למלחמה בסרטן .תודה שנתת
מזמנך ומכספך ללא חשבון וללא לאות .תודה
שפתחת את ביתך לכל פעילויות האגודה ,וערכת
לכבודנו שולחנות עם כיבד מהודר וטעים.
תודה שהענקת יחס חם ומקרב לכולנו .תודה
על מנהיגות חיובית שהצליח להביאנו לקבוצה
מצטיינת מקבלת פרסים .תודה שצירפת את
נחיק לעבוד עבור מטרתנו הנעלה.
על כל אלה אנו מברכות אותך בבריאות ,הצלחה
בדרכך החדשה ,והתגשמות חלומותיך".
לאה עינב ,רמ"ט "הקש בדלת"  32שנה.

סניפים
האגודה למלחמה בסרטן

פתיחת "הקש בדלת" בעיריית
רמת-השרון
טקס לציון פתיחת מבצע "הקש בדלת"
התקיים בבית העירייה ברמת השרון בנוכחות
שירה אבין מ"מ וסגן ראש העיר ,מירי ראודניץ
יו"ר הסניף ,חוק'ה נבות יו"ר של כבוד מתנדבי
הסניף ,נציגי בתי הספר 'קלמן' ו'עלומים',
ושיר בוטל-צור רכזת המתנדבים.
במעמד זה העניקה מ"מ ראש העיר את תרומת
העירייה למבצע ,והעלתה על נס את חשיבות
השתתפותם של ילדי רמת השרון בפעילות

למען הקהילה כפי שמתקיימת מדי שנה בעיר.
תלמידי בתי הספר שיתפו את הנוכחים בסיור

רעננה
פעילות "חכמים בשמש" בגני הילדים
באמצע מאי  ,2014רגע לפני חופשת הקיץ,
חולקו בגני הילדים ברעננה ערכות ההסברה
של "חכם בשמש" ,כחלק מיוזמה משותפת
של הוועדה לקידום מעמד הילד במועצת העיר
והאגודה למלחמה בסרטן .בפגישה שקיימו
אורה שני יו״ר סניף רעננה ,ילי קלריך רכז הסניף,
ויונתן קרני מנהל מח' הסניפים ,עם זאב בילסקי
ראש עיריית רעננה ,סוכם על הגברת שיתוף
הפעולה בין האגודה לבין העירייה ,והשקעת
משאבים לקידום חינוך לאורח חיים בריא כבר
מגיל צעיר ,בפרויקט משותף לאגודה ולוועדה
לקידום הילד בראשות מיכל ברם חברת המועצה.

סניף רעננה נמצא בתנופת עשייה מבורכת,
ונוטל חלק במגוון פעילויות לציבור הרחב
לעידוד אורח חיים בריא .כך ,לראשונה ,בסוף
מרץ  2014התקיים אירוע הסברה מרשים
בנושא אורח חיים בריא ,במסגרת "מרוץ רעננה"
ובשיתוף עיריית רעננה ,בו חולקו כ10,000-
חומרי הסברה לאלפי רצים ומבקרים .בנוסף,
בחודשי הקיץ התקיימה פעילות הסברה נרחבת
בנושא "חכם בשמש" לכ 3,000-ילדי קייטנות
העירייה בהובלתו של ילי.
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אותו קיימו במרכז הרפואי שניידר ,כמו גם
במוטיבציה הגבוהה עימה הם יוצאים להתרמה.
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פתיחת מבצע "הקש בדלת"
באמצע אוקטובר  2014נפגשו אורה שני יו"ר הסניף,
ילי קלריך רכז הסניף ,אירית מרקל-לוי רכזת
המבצע ברעננה ,ונציגי בתי הספר המשתתפים
במבצע עם זאב בילסקי ראש העיר .השנה
השתתפו במבצע תלמידי כיתות י' בתיכון
'אוסטרובסקי' ,תלמידי כיתות ח' בחט"ב 'רימון',
תלמידי כיתות ח' בחט"ב 'אלון' ,תלמידי כיתות
ח' ב'אמי"ת רננים' ,תלמידי כיתות ט' ב'אמי"ת
כפר בתיה' ,ותלמידי כיתות ז' בישיבת בני
עקיבא רעננה .בתי הספר היסודיים 'ברטוב'
ו'ביל"ו' קיימו התרמה עצמאית ,והעמידו
דוכני התרמה בבתי הספר .נוסף על פעילות
ההתרמה של התלמידים ,הוקם דוכן התרמה
בקניון רננים במשך יומיים .מטעם העירייה
ריכזה את הפעילות מיכל פורת מנהלת מדור
רישום במנהל חינוך.

תל אביב
התנדבות במרכז הרפואי תל-אביב
ע"ש סוראסקי (איכילוב)
מתנדבי סניף תל אביב של האגודה למלחמה
בסרטן מלווים במסירות כבר שנים רבות את
המערך האונקולוגי בבית החולים .בכל יום
מתייצב צוות מתנדבים אשר מכין ומחלק
כיבוד למטופלים במחלקת אשפוז יום ,מסייע
לצוות הרפואי בכל הנדרש  ,תומך בחולים ובבני
המשפחות ,ומספר להם על פעילותה הענפה
של האגודה .את פעילות המתנדבים מלווה
יונית מגנזי מזכירת מח' סניפים.

מימין :פרנסיס מנדל וריבה ברקאי

מימין :ציפורה משה ופרנסיס מנדל
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לילי יעקובסון

סניפים
האגודה למלחמה בסרטן

פרויקט "עוטפים בחום את חולי הסרטן"
במסגרת הפרויקט אסף הסניף כובעים וצעיפים
רבים ,וחילק אותם במספר מועדים במחלקות
אשפוז יום אונקולוגי ,ובמחלקת אונקולוגית
ילדים של המרכז הרפואי תל אביב.

הסורגת אתי דרור (ראו כתבה בתחילת הפרק) ,הצטרפה לחלוקה במחלקת הילדים.

אירוע ההתרמה השנתי  -ריטה במופע פסנתר
אירוע ההתרמה השנתי התקיים בתחילת
ספטמבר  2014במתחם האירועים הייחודי
"קסטיאל" ,שהעמיד את המקום בהתנדבות
עבור האגודה למלחמה בסרטן .באירוע
החגיגי ,בו נכחו אנשי עסקים ומכובדים רבים,
בהם משפחת קסטיאל ,ליאון רקנאטי ס .יו"ר
האגודה ורעייתו שולה ,צבי נטע יו"ר מבצע
"הקש בדלת" היוצא ,יהודית יובל-רקנאטי יו"ר

המבצע הנכנסת ,ובן זוגה .באירוע הופיעה
בהתנדבות הזמרת ריטה ,אשר סחפה את
הקהל הרב בקולה החם והמרגש ,תוך שהיא
משתפת בסיפורים אישיים ויפים ,ובקשר
האמיץ והמיוחד שיש לה עם האגודה למלחמה
בסרטן .השף עידן הלפרין התנדב לבשל
לאורחים ,והפליא במיטב התבשילים שלו,
כשלצידו חמישה שפים מעמותת 'שפים למען
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השלום" .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,תיארה את
פעילותה הענפה של האגודה בצד הישגיה
הרבים למען החולים ונגד המחלה .דבריה
לוו בסרטונים מרגשים ,שתעדו את העשייה
של האגודה במגוון תחומים .בסיום הערב
הוענק שי למאות משתתפי האירוע ,ספרו
של דב סיידמן ,פילוסוף והוגה דעות 'איך  -זה
הכל' בהוצאת מטר.
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רויטל קלמפרר ,מנהלת שיתופי פעולה באגודה ,מעניקה
תעודת הוקרה לריטה ,על השתתפותה בהתנדבות באירוע

מירי זיו מעניקה זר פרחים למתנדב המסור אלי הרץ,
על סיועו הראוי להערכה בהפקת האירוע

יהודית יובל-רקנאטי ,דוד שמחה ,מירי זיו ואלון קסטיאל

מירי זיו מברכת את הנוכחים

מירי זיו ,ריטה וליאון רקנאטי

קבוצת השפים מעמותת 'שפים למען שלום' ,מירי זיו
והשף עידן הלפרין

יהושע קסטיאל ,ליאון רקנאטי ,צבי נטע ובתו,
ענת קסטיאל ,שולה רקנאטי ומירי זיו
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סניפים
האגודה למלחמה בסרטן

שיתוף פעולה עם ביה"ס תיכון חדש
לפני כשנתיים ,החל שיתוף פעולה בין האגודה
למלחמה בסרטן לבין הנהלת ביה"ס תיכון חדש
בתל אביב ,שהביעה את רצונה לקחת חלק
בפעילותה המבורכת של האגודה .במסגרת
זו ,התקיים סיור של כ 30-תלמידים מצטיינים,
המעוניינים לחקור בעתיד את מחלת הסרטן,
במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי .בביקור
נחשפו התלמידים לחקר הסרטן במעבדתה של
ד"ר תמי רובינק ,שמעו הרצאות בנושא מחלת
הסרטן והטיפול בה ,ביקרו במכון הרדיואקטיבי,
צפו בסרט על צנתור ,שמעו הסברים בנושא
חסימות עורקיות ועוד .התלמידים הושפעו
רבות מהביקור והיו מרותקים .חשוב לציין ,כי
מעבר לפעילות זו ,תלמידי ביה"ס לוקחים חלק
מדי שנה במבצע "הקש בדלת" של האגודה.

יוסף וייסלר ,מתנדב משנת  2002מטעם האגודה
למלחמה בסרטן בארכיון המחלקה האונקולוגית
באיכילוב .יוסף ,ניצול שואה שחגג לאחרונה את
יום הולדתו ה 90-אינו מחסיר אף יום התנדבות.
בחודש דצמבר  2014הוענק לו פרס מתנדב
מצטיין באיכילוב בטקס שהתקיים בבית החולים.
בשם האגודה למלחמה בסרטן נכחה וברכה
יונית מגנזי ,שגם העניקה לו זר פרחים ,וגרמה
לו להתרגשות רבה .יישר כוח ובברכת המשך
בריאות איתנה ואריכות ימים!
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סיכום פעילות האגודה בחברה הערבית
פאתן גאטאס ,מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית
ימי עיון והרצאות בשפה הערבית
ימי עיון לחברה הערבית במלון רימונים בנצרת
• יום עיון בנושא סרטן מעי גס וריאה התקיים
בסוף מרץ  2014לחולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם .יום העיון נפתח בברכתו של
פאתן גאטאס מנהל פעילות האגודה 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.

• יום עיון בנושא סרטן השד בגליל התקיים
באמצע נובמבר  2014בבניין המועצה המקומית
בירכא ,בהשתתפות נשים רבות ,תושבות
האזור .פאתן גאטאס הרצה בנושא אבחון
מוקדם של סרטן השד וחשיבות המודעות
לבריאות ,ושלוש נשים שהתמודדו עם סרטן
השד שיתפו את הנוכחות בסיפורן האישי.

קבוצות תמיכה

• יום עיון בנושא סרטן השד התקיים בתחילת מאי
 2014בהנחיית פאתן גאטאס מנהל פעילות
האגודה בחברה הערבית.
ביום העיון הרצו בהתנדבות :ד"ר סמיח יוסף,
ד"ר מנסא רמון ,ד"ר סאלם בלאן ,וד"ר עיסא מטאנס
הרצו בתחום הרפואי ,עו"ס חנאן קאסם
מהאגודה למלחמה בסרטן סיפרה על פעילות
התמיכה והרווחה של האגודה לנשות החברה
הערבית ,ליאלי אבו אל היג'א אחות מתאמת שד
מרכז רפואי רמב"ם הרצתה בנושא הסיעודי,
וג'ומאנא זידאן שיתפה את הנוכחים בסיפור
התמודדותה האישי עם מחלת הסרטן.

• ברמת הגולן התקיימה קבוצת תמיכה
בהנחיית העו"ס ח'יזראן ספדי ,לשתי קבוצות,
גברים ונשים ,מכפרים ערביים ברמת הגולן,
המתמודדים עם מחלת הסרטן .הפעילות
התקיימה בשיתוף מחלקות הרווחה המקומיות.
• הרצאה בח'ורה לתושבי הפזורה הבדואית
בנושא אורח חיים בריא ואבחון מוקדם של
סרטן התקיימה בתחילת דצמבר  2014על
ידי פאתן גאטאס ,שהרצה בנושא חשיבות
הגילוי המוקדם של מחלות הסרטן וחינוך
לבריאות .הפעילות התקיימה בשיתוף
שירותי בריאות כללית ,והייג'ר אבו שארב
רכזת פעילות שירותי בריאות כללית מחוז
דרום.
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• בראמה התקיימה קבוצת תמיכה לנשים
בהנחייתה בהתנדבות של עו"ס פאתנה חנא.
בסדנה נכללו גם מפגשי פעילות גופנית
בהתנדבות על ידי איזאביל נכלה ,מאמנת
כושר מקומית.
• בכאבול התקיימה קבוצת תמיכה בשיתוף
מח' הרווחה במועצה המקומית כאבול,
ובהשתתפות אנשי מקצוע ד"ר היית'ם נסראללה
ונחאש נחאש הפיזיותרפיסט.

סניפים
האגודה למלחמה בסרטן

אירועי התרמה
• באמצע יוני  2014התקיים בערערה ערב
התרמה לאגודה למלחמה בסרטן ביוזמת
רכזות ההסברה של האגודה וקבוצת צעירים
תושבי הכפר .את האירוע ,בו השתתפו מאות
צעירים וצעירות ,הנחה מוסטפא קבלאוי
עיתונאי ואיש תקשורת ,וכיבד בנוכחותו
עו"ד מודר יונס ראש המועצה .פאתן גאטאס
מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית הרצה
על פעילותה של האגודה ,מג'די ותד מאמן
אישי הרצה על כוחו של האדם ,ובתכנית
האמנותית הופיעה הזמרת נאנסי חוא,
והסטנדאפיסטית עולא אסחק.

• בסוף ספטמבר  2014התקיים בטמרה ערב
התרמה לאגודה למלחמה בסרטן בשיתוף
הארגון האקטיביסטי "מהפך-תעיי'ר" ועיריית
טמרה .האירוע נפתח בדברי ברכה של
ד"ר סוהיל ד'יאב ראש העיר ,וסוהאד עואד,
רכזת פעילות "מהפך-תע'ייר" בטמרה.
לאחר מכן ,פאתן גאטאס מנהל פעילות
האגודה בחברה הערבית הרצה על פעילותה
הענפה של האגודה ,וד"ר מירי תותרי ,מורה
תושבת הכפר שיתפה את הקהל בסיפור
התמודדותה האישי עם מחלת הסרטן.
בתוכנית האומנותית הופיעו האומנים והזמרים
לוטוף נויסר ,סנאא להב ,דלאל אבו אמנה,
בהנחיית היאם ד'יאב המשוררת.

• ישיבה באום-אל פאחם באמצע אפריל 2014
התקיימה ישיבה משותפת בעיריית אום-אל
פאחם במטרה לקדם את מתן השירותים
הנחוצים לחולי הסרטן בעיר ובסביבתה.
בישיבה נכחו ,בין היתר ,יונתן קרני מנהל
הסניפים ,פאתן גאטאס מנהל פעילות האגודה
בחברה הערבית ,אחמד פהמי אגברייה מנהל
לשכת התעסוקה ,ומחמוד קרמן מנהל שירותי
בריאות כללית בעיר.

סניף חדש בכרמל לאגודה למלחמה
בסרטן :עוספיא ודליית אל-כרמל
בסוף אוקטובר  2014התקיים אירוע לפתיחת
סניף הכרמל בהשתתפות של למעלה מ250-
איש .סניף האגודה החדש ישרת את שני
יישובי הכרמל הערביים עוספיא ודליית אל-
כרמל .באירוע נכחו וג'יה כיוף ראש המועצה
המקומית עוספיא ,רפיק חלבי ראש מועצת
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דליית אל-כרמל ,יונתן קרני מנהל מח' הסניפים,
ופאתן גאטאס מנהל פעילות האגודה בחברה
הערבית .הקמת הסניף באה ביוזמתו של
האני מנסור ,אשר נבחר ליו"ר הסניף החדש.

יוזמות מרגשות
• תלמידי בית ספר אלכרמה בחיפה החליטו
להרים יוזמה פרטית והובילו התרמה משלהם
לילדים חולי סרטן.
• פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בגליל  -קבוצת נשים תושבות הכפר איכסאל,
החליטו להצטרף לפרויקט המרגש.

• מתנדבי הסניף החדש עוספיא-דליית אל-
כרמל הצטרפו אף הם לפעילות ,אספו וחילקו
מתנות לחג מולד לכל משפחות החולים
תושבי שני הכפרים.

במסגרת פעילות לקראת מבצע "הקש בדלת"
התקיימו עשרות הרצאות בבתי הספר בחברה
הערבית ברחבי הארץ.

חלוקת מתנות לרגל חג המולד
• כמדי שנה ,מחלקים מתנדבי האגודה בחברה
הערבית מתנות חג מולד לילדים חולי סרטן
המאושפזים בכל מחלקות הילדים האונקולוגים
בארץ ,מהמרכז הרפואי רמב"ם בצפון ועד
למרכז הרפואי סורוקה בדרום .הפעילות
מתקיימת בתמיכתו ותרומתו של מאהר עבדו,
ספר ומעצב שיער תושב שפרעם.

לוחות שוקולד למען ילדים חולי סרטן
קבוצת "יזמים צעירים" מביה"ס 'אלאוסקופיה'
בשפרעם זכתה במקום ראשון בצפון בתחרות
ארצית בין בתי הספר .הקבוצה יצרה לוחות
שוקולד " "Choco Loveמיוחדים ומכרה אותם
לקהל הרחב .התלמידים החליטו להקדיש
את כל הכנסות המכירה למען פעילות
האגודה למלחמה בסרטן עבור ילדים חולי
סרטן .את הקבוצה הנחתה חנאן סמרה.
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הדרכה והסברה לציבור
האגודה למלחמה בסרטן

המאבק בעישון
סמינר עמיתים

כמדי שנה ,האגודה למלחמה בסרטן והשירות
הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך (שפ"י) שותפים
בתוכנית הכשרה ייחודית לנוער בבתי הספר
ובחטיבות הביניים .לתכנית מצטרפים תלמידים
מצטיינים ומובילים חברתית ,העוברים הכשרה
והופכים ל"שגרירים" להעברת פעילויות בנושא
מניעת עישון ,כמו גם לוקחים חלק ב"משפטים
מבוימים" אותם הם מנהלים נגד חברות הסיגריות.
מח' הסברה באגודה למלחמה בסרטן ,כמו גם
משרד הבריאות ,שותפים להעברת ההרצאות
בתוכנית ההכשרה.

פרויקט ערכות הדרכה בנושאי עישון

בהמשך לשיתוף הפעולה הפורה הקיים בין
האגודה למלחמה בסרטן ,משרד הבריאות
והשירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך
הופקו  530ערכות למידה ייחודיות בנושא עישון,
"מפזרים את מסך העשן" המותאמות לתלמידי
כיתות ו' .הערכה מהווה חלק מתוכנית "כישורי
חיים" הנלמדת בבתי הספר היסודיים ,וכוללת
שישה 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 ,וערוץ הבריאות  -אזהרותלמוצרי טבק ומשמעותן בראי של קידום הבריאות
האישית והציבורית .לאחרונה הסתיימה חלוקת
הערכות והפצתן על ידי נציגי האגודה ישירות
לבתי הספר שנקבעו על ידי משרד החינוך.
במהלך השנה הנוכחית כ 200-ערכות הדרכה
יופקו גם לבתי ספר בשפה הערבית.

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
השרות הפסיכולוגי ייעוצי
רח' דבורה הנביאה  ,2ירושלים

 11בינואר 2015
כ' בטבת,תשע"ה

לכבוד
הגב' מירי זיו-מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן
הנדון  :הבעת תודה והערכה
ברצוננו להביע את תודתנו ואת הערכתנו לאגודה למלחמה בסרטן על שיתוף הפעולה
המתמשך ורב השנים עם משרד החינוך.
שיתוף פעולה משמעותי זה בא לידי ביטוי בהפקה המשותפת  ,יחד עם משרד הבריאות ,של
מרכז הלמידה "מפזרים את מסך העשן" ,והפצתו על ידכם לכ 500-בתי"ס ברחבי הארץ.
אנו רוצות לציין את העבודה המקצועית ,המלווה בדיאלוג נינוח וקשוב של מר אבנר דויד,
אשר סייע רבות בתהליך ההפצה של המרכז.
מקוות להמשך עבודה משותפת ועשייה חשובה ומשמעותית בתחום קידום הבריאות,ומניעת
העישון בקרב תלמידים ואנשי צוות.
בברכה,
קרן רוט איטח
מנהלת היחידה למניעת סמים,אלכוהול וטבק

סדנאות לגמילה מעישון

האגודה למלחמה בסרטן מעבירה מטעמה
סדנאות לגמילה מעישון ,לקבוצות מיוחדות,
בשיתוף פעולה עם הקופות ,המסבסדות טיפול
תרופתי למשתתפי הסדנאות ,במידת הצורך.
שיעורי ההצלחה בסדנאות חושבו לפי מדד ITT
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אבינועם אורלי
מדריכה ארצית,מרכזת תחום עישון

(  ,)Intention to Treatונכללו בהם כל
המשתתפים שהגיעו למפגש אחד לפחות.
ההצלחה נמדדה בסיום הסדנה (מתוכנן
מעקב ארוך טווח בהמשך) ,וכללה ביצוע
בדיקת פחמן חד חמצני ( .)COהשנה ניתנו
מטעם האגודה למלחמה בסרטן שתי סדנאות
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לגמילה מעישון (מאז שהסדנאות והטיפול
התרופתי כלולים בסל הבריאות ,קופות החולים
מעניקות שירות זה):
• סדנה ייחודית לגמילה מעישון בעמותת "אנוש",
העמותה הישראלית לבריאות הנפש :סדנת
גמילה למטופלים המתמודדים עם מגבלה
נפשית .הסדנה התאמה במבנה ובתכנים
למשתתפים ,מספר המפגשים הוכפל (16
בהשוואה ל ,)8-וזמן המפגש קוצר (שעה
במקום שעה וחצי-שעתיים) .עקב מורכבות
הנושא והידע הקיים בספרות המקצועית,
הוגדר מראש שגם הפחתה של למעלה
מ 50%-מכמות העישון תוגדר כהצלחה.
כ 7%-הפסיקו לחלוטין לעשן ,וכ30%-
הפחיתו מעל  50%מכמות העישון.
• סדנה לגמילה מעישון לעובדי בית החולים
השיקומי "שמואל הרופא" :הסדנה כללה
 8מפגשים .כ 30%-מהמשתתפים בסדנה
הפסיקו לחלוטין לעשן.

"היום הבינלאומי ללא עישון" 2014
מאז  ,1987מציינת האגודה למלחמה בסרטן את "היום הבינלאומי ללא עישון" ,המתקיים
ביוזמת ארגון הבריאות העולמי (ה ,)WHO-במטרה להעלות על סדר היום העולמי את
נזקי העישון ולהגביר את המודעות הציבורית למניעת
עישון .ביום זה קוראת האגודה למעשנים לנצל את
התאריך המיוחד ולהפסיק לעשן ,ומקיימת מגוון
פעילויות הסברה בכדי להניע ,צעירים ומבוגרים
כאחד ,לעמוד על זכותם לאוויר נקי ולחיים בריאים.
האגודה קיימה 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.

"מעשנים? לי זה לא מתאים!" -
קליפ חדש לאגודה למלחמה בסרטן
שהופק על ידי ערוץ הילדים לציון
"היום הבינלאומי ללא עישון"

במטרה להעלות את המודעות לנזקי העישון
בקרב בני הנוער ,חברה האגודה למלחמה
בסרטן לתכנית הריאליטי "פרויקט הלהקה
 "2של ערוץ הילדים .במסגרת התוכנית חיברו
והלחינו המשתתפים שיר ייעודי המתייחס
לנזקי העישון ,בשפה ובסגנון המדברים אל בני
הנוער ,בהשתתפות חברי הלהקה ומנחי הערוץ
טל מוסרי ,עודד פז ודנה פרידר .הקליפ ,שעלה
לערוץ "יוטיוב" וזוכה לצפיות ושיתופים רבים
ברשתות החברתיות ,משובץ ברצף השידורים
הטלוויזיוני של ערוץ הילדים .נכון לאפריל 2015
נרשמו בערוץ ה"יוטיוב" למעלה מ620,000-
צפיות לקליפ.
במקביל ,התקיימה פעילות דיגיטאלית באתר
האינטרנט של הערוץ מלווה בחידונים שחוברו על
ידי האגודה למלחמה בסרטן .שם השיר "מעשנים?
לי זה לא מתאים" משמש כלוגו חדש וייחודי ,המוביל
את הקמפיינים של האגודה בנושא מניעת עישון.
במקביל ,הופקו מדבקות חדשות הנושאות את
שם השיר ,בעברית ובערבית ,אשר הצטרפו למגוון
פרסומי האגודה בנושא מניעת עישון.

בתמונה :מנחי ערוץ הילדים וצוות
'פרויקט הלהקה  '2בצילומי הקליפ
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הדרכה והסברה לציבור
האגודה למלחמה בסרטן

"עישון מיד שלישית" – מודעה
חדשה של האגודה למלחמה בסרטן
לרגל "היום הבינלאומי ללא עישון"

עישון מ"יד שלישית" הוא מושג חדש יחסית
בתחום מחקר נזקי העישון ,אותו הגדיר החוקר
ויניקוף ( )Winickoffבשנת  .2009המושג מתייחס
לחשיפה לשיירי חלקיקים רעילים ומסרטנים
ולתרכובות נדיפות הנשארים לאחר כיבוי
מוצרי טבק שונים ,הנספגים במשטחים שונים
ומשתחררים בהדרגה חזרה לאוויר .מחקרים
מראים כי החומרים המסוכנים נצמדים לבגדים,
לשיער ,לאבק ,לרהיטים ,לווילונות ,לקירות,
למצעים ,לריפודי מושבים ברכב ועוד ,ומצויים
שם זמן רב לאחר העישון עצמו .עצם העישון
בחללים משותפים ,חושף את השוהים בהם
לחומרים רעילים מאוחר יותר ומסכן את בריאותם.
ידוע כי תינוקות וילדים ,רגישים יותר ממבוגרים
לנזקי עישון כפוי (סביל/פסיבי/יד שניה) ועישון
"מיד שלישית" ,מאחר שקצב תחלופת האוויר
אצלם גבוה יותר ,והם שואפים יותר מזהמים
ביחס למשקל גופם ,לעומת מבוגרים .ילדים
מבלים שעות ארוכות בבית ,נוהגים להכניס
את הידיים לפה ,ואינם יכולים לבחור לעזוב
סביבה שמעשנים בה ,או להעיר למבוגרים
שלא לעשן על ידם .לאור זאת ,יצאה האגודה
למלחמה בסרטן במודעה חדשה בנושא זה,
בכדי להעלות את המודעות הציבורית לסכנות
הטמונות ב"עישון מיד שלישית" ,ולחשיבות
השמירה על סביבה נקייה לחלוטין מעישון.
המודעה הופקה באדיבות משרד הפרסום
גיתם .BBDO

האגודה למלחמה בסרטן פרסמה
טבלה המבהירה אלו מבין סעיפי
אמנת המסגרת הבינלאומית של
ארגון הבריאות העולמי בנושא פיקוח
בתחום הטבק (FCTC- Framework
)Convention on Tobacco Control
בוצעו בישראל

אמנת המסגרת הבינלאומית בנושא פיקוח
בתחום הטבק אושררה על ידי ממשלת ישראל
בשנת  2005במטרה לצמצם באופן משמעותי
והדרגתי את שכיחות השימוש בטבק ,את
החשיפה לעשן טבק ,ולמנוע את הנזקים
הבריאותיים העצומים הנגרמים לציבור כתוצאה
ממנו .ההערכה היא שכיום למעלה מ8,000-
בני אדם מתים מדי שנה בישראל כתוצאה
ממחלות הקשורות בעישון (כגון סרטן ריאות,
מחלות לב ,דרכי הנשימה ועוד) .נתון מזעזע,
שהינו גבוה בהרבה ממספר האנשים המתים
כתוצאה מתאונות דרכים ,איידס ופעולות איבה
ביחד .האגודה למלחמה בסרטן פרסמה טבלה
המתארת אלו מהסעיפים יושמו בישראל ,ואלו
מהם נמצאים עדיין בשלבי חקיקה .בין הסעיפים
שיושמו :העלאת מחירי מוצרי הטבק והמיסוי,
צמצום הפטור ממכס על טבק ומוצריו ,אזהרות
כתובות על כל מוצרי הטבק ,עידוד גמילה מעישון
ועוד .למרות ההצלחות ,עדיין נותרו צעדים
נוספים לחוקק ולקדם ,בהם ייזום העלאות
מחיר משמעותיות יותר ,איסור פרסום גורף
של מוצרי טבק ,כולל מאבק בפרסום הסמוי,
הגדלת שטח האזהרות על חפיסות הסיגריות,
הוספת תצלומים של נזקי עישון ,ביטול הפטור
ממכס על מוצרי טבק ,הגברת האכיפה על
בעלי מקומות ציבוריים ועוד.

שיתוף פעולה עם אגודות
הסטודנטים במכללות לרגל
"היום הבינלאומי ללא עישון"

האגודה למלחמה בסרטן העבירה כרזות בנושא
נזקי עישון בצעירים לאגודות הסטודנטים
ברחבי הארץ אשר נתלו במקומות אסטרטגיים
בקמפוסים (המכללה האקדמית בווינגייט ,המכללה
האקדמית עמק יזרעאל ,המרכז האקדמי רופין,
המסלול האקדמי המכללה למנהל בראשל"צ
ועוד) .בשירותי הבנות בקמפוסים נתלתה כרזה
המזהירה נשים צעירות מעשנות מפני קמטים,
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ומבהירה שזו הבעיה הקטנה שלהן ,כי עישון
הורג .בשירותי הגברים נתלתה כרזה המזהירה
גברים מעשנים מבעיות של זקפה כתוצאה
מעישון (בתמונה למעלה).

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

בתחילת יוני  2014התקיימה לרגל "היום
הבינלאומי ללא עישון" התחרות השנתית של
בתי הספר ע"ש ד"ר מרקוס ז"ל בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן ,שפ"י  -השירות הפסיכולוגי
הייעוצי של משרד החינוך והליגה למניעת
מחלות ריאה .ד"ר מרקוס ז"ל שימש כיו"ר
הליגה למחלות ריאה ,פעל רבות בתחום מניעת
עישון וגמילה ,ויזם את התחרות לפני כ 15-שנה.
בתחרות נכחו בני משפחת מרקוס ,ד"ר זוהר מור
מהליגה למחלות ריאה ,נציגי שפ"י  -השירות
הפסיכולוגי של משרד החינוך ,ונציגי האגודה
למלחמה בסרטן .עשרות בתי ספר מרחבי הארץ
הגישו את עבודותיהם ,ולשלב הגמר ,שהתקיים
בבית מטי – מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,הגיעו שמונה בתי ספר .התחרות
הינה גולת הכותרת של שנת פעילות ענפה בבתי
הספר בנושא נזקי עישון ,מניעת עישון ועידוד
גמילה מעישון .בחלק מבתי הספר הורחבה
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הפעילות וכללה גם את הנושא "אורחות חיים
בריאים" :תזונה נכונה ,פעילות גופנית ועוד.
בטקס הסיום הציגו בני הנוער יחד עם הצוות
החינוכי עבודות שכללו ציורים ,מיצגים ,וסרטונים,
שהושקעו בהם חשיבה ,יצירתיות וזמן .במקום
הראשון זכו השנה :חט"ב דאר אל חכימה מלוד,
ישיבת "אור עציון" מקרית מלאכי ,ביה"ס היסודי
"אל-סייד" מבאר-שבע ,ביה"ס היסודי "יחדיו"
מבאר-שבע וביה"ס היסודי "נטעים" מרמת-גן.

25.06.2014

מדינת ישראל
משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
השרות הפסיכולוגי ייעוצי
ירושלים

חדש :פיילוט תכנית גמילה מעישון
באמצעות מסרונים ( )SMSבישראל

לכב' גב' אירית מנטש,
האגודה למלחמה בסרטן
הבעת תודה
ברצוננו להביע את הערכתנו לתרומתך
הרבה להצלחת האירוע "תחרות ארצית
למניעת עישון".
הארגון המופתי לקראת התחרות ,יצירתיות
בפתרון בעיות ,מעורבותך המוחלטת במהלך
האירוע ,ובמיוחד תחושת האיכפתיות
שניכרת לאורך כל הדרך.
אנו מוקירות את שיתוף הפעולה בין האגודה
למלחמה בסרטן לבין שפ"י-משרד החינוך,
לאורך כל הדרך.
אין לנו ספק,ששיתוף הפעולה הפורה
והמפרה יביא להגברת המודעות בקרב
תלמידים ומבוגרים לסיכונים הכרוכים
בעישון,ולקידום אורח חיים בריא.
בתודה ובהערכה,
קרן רוט ,מנהלת היחידה למניעת שימוש
בסמים ,אלכוהול וטבק,שפ"י
אורלי אבינועם ,מדריכה ארצית,שפ"י

תכניות תמיכה בגמילה מעישון באמצעות
הודעות טקסט לטלפונים ניידים נמצאו ישימות
ויעילות במספר מדינות ,ומתאימות ליישום
בישראל ,הנחשבת למדינה מובילה בשימוש
בטלפונים ניידים .התכנית ,שפיתוחה ומימונה
משותף לאגודה למלחמה בסרטן ,למשרד
הבריאות ולבי"ס לבריאות הציבור בהדסה,
כוללת מערכת הודעות אינטראקטיבית,
ואלמנטים רבים הקיימים בייעוץ אישי לגמילה
מעישון .לאחרונה ,החל גיוס  50משתתפים
לפיילוט ראשוני באמצעות אתר האינטרנט
של האגודה למלחמה בסרטן .בסיום הפיילוט,
סיכום והפקת לקחים ,תחל לפעול התכנית
החדשה .לאחר התאמה והצטרפות לתכנית,
המשתתפים בה יעברו תהליך הדרגתי של
גמילה מעישון המורכב ממספר שלבים:
שלב העלאת מודעות להרגל ,שלב הכנה
(חברתית/סביבתית/אישית) ושלב הפסקת
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העישון והתמודדות עם קשיי הגמילה .התכנית,
אשר תתבצע במשך שלוש שנים ,בניהולו של
ד"ר חגי לוין רופא בריאות הציבור ,מומחה
בגמילה מעישון מביה"ס לבריאות הציבור,
האוניברסיטה העברית  -הדסה ויועץ האגודה
למלחמה בסרטן ,בסיוע צוות סטודנטים
ובתמיכת וועדה מייעצת של מומחים לנושא.

הדרכה והסברה לציבור
האגודה למלחמה בסרטן

מפגשי המועצה הלאומית
למניעת עישון

המועצה הלאומית למניעת עישון ממשיכה בקיום
מפגשיה בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,בראשותו של עו"ד עמוס האוזנר.
• באמצע ספטמבר  2014התקיים מפגש שעסק
בנושא סיגריות אלקטרוניות ,חקיקה מתוכננת
בנושא הגבלת עישון במקומות ציבוריים ,דיווח
על תובענות ייצוגיות למניעת עישון במקומות
ציבוריים ,הוספת אזהרות בתמונות על מוצרי
עישון; קשיים באכיפת עישון בארץ ,העדר
תקנות בנושא שילוט במקומות פתוחים,
ועדכונים כלליים נוספים ממשרד הבריאות.
• בתחילת פברואר  2015התקיים מפגש
נוסף ,בו ניתנו עדכונים ממשרד הבריאות
בנושאים שונים הנוגעים למניעת עישון,
לרבות הליכי החקיקה ,דיווח בנושא חקיקה
כנגד שימוש בסיגריות אלקטרוניות ,ובנושא
עישון במקומות ציבוריים בארץ ,ניתן דיווח
על פעילותה של האגודה כנגד אירוע לגיוס
סטודנטים לעבודה בחב' פיליפ מוריס (להלן
בידיעה נפרדת) .בסיום ,התקיים דיון בנושא
איסור פרסום סיגריות.

להגבלת הפרסום והשיווק של מוצרי טבק .כמו
כן ,במהלך השנה ולאור פניות רבות ,פנתה
האגודה לרשויות מקומיות שונות והתריעה על
מקומות שבהם החוק מופר ,בשיתוף פעולה
עם יחידת האכיפה החדשה במשרד הבריאות.

עישון בבתי הסוהר

במהלך שנת  2013העבירה האגודה למלחמה
בסרטן למעלה מ 100-הרצאות בנושא נזקי
העישון ,לסגל שירות בתי הסוהר ולאסירים ברחבי
הארץ .מח' ההסברה וההדרכה באגודה למלחמה
בסרטן פועלת בשיתוף פעולה במשך השנה עם
ד"ר ליאוניד גפט מנהל האגף בריאות האסיר.
בסוף אפריל  2014התקיים ערב בנושא בריאות
במרכז ההכשרה של שירות בתי הסוהר

עידוד אכיפת החוק למניעת עישון
במקומות ציבוריים

האגודה נותנת מענה לציבור בהדרכה בנושא
החוק האוסר על עישון במקומות ציבוריים והחוק

ביטול אירוע גיוס סטודנטים לשיווק
מוצרי חברת הטבק "פיליפ מוריס"

האגודה למלחמה בסרטן פנתה להנהלת
אוניברסיטת תל אביב בדרישה לבטל אירוע
שתכננה לקיים ,שנועד לגיוס סטודנטים לניהול
בתואר ראשון ושני מטעם מערך השיווק של חב'
הטבק "פיליפ מוריס" .במכתב ששיגרה האגודה
להנהלת האוניברסיטה ,ולדיקני הפקולטות לרפואה,
למדעי החיים ולניהול ,נכתב כי אם לא יבוטל
האירוע – האגודה תשקול הקפאת מלגות מחקר
חדשות אותה היא מעניקה לחוקרים מאוניברסיטת
תל-אביב מדי שנה .פרופ' אליעזר רובינזון יו"ר
האגודה ,כתב במכתבו לאוניברסיטה" :לא יתכן
שביד אחת נסייע לחוקרים המצוינים והמסורים
שלכם ,להיאבק בסרטן ,וביד השנייה אתם

תעצימו ותעודדו תעשייה הרסנית ומחוללת
סרטן" .בשנת  2014העניקה האגודה למלחמה
בסרטן מענקי מחקר לחוקרים באוניברסיטת
תל-אביב בסדר גודל של למעלה מ.₪ 600,000-
כאמור ,בעקבות דרישת האגודה והפרסום
באמצעי התקשורת ,ביטלה אוניברסיטת
תל-אביב את האירוע.
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לכ 100-קצינים ,אנשי קבע וחניכי שב"ס .במקום
הוגשה ארוחת בריאות ,בוצעו בדיקות רפואיות
כלליות מטעם מח' הרפואה של שב"ס.
אירית מנטש מקדמת הבריאות באגודה הרצתה
בנושא נזקי עישון ,וחולקו עלוני הסברה.
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נכנס לתוקף :חוק איסור עישון
באצטדיונים ובמגרשי כדורגל

הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה ושלישית
בכנסת תחילת יולי  .2014על פי החוק ,ייאסר
העישון באצטדיוני ספורט ,למעט במקומות שהוקצו
לכך .מי שיעשן במקום אסור באצטדיון – ייקנס
ב .₪ 1,000-אם יוגש נגדו כתב אישום – הקנס עשוי
לעמוד על  .₪ 14,400בעלי אצטדיונים שבתחומן
יתבצע עישון בניגוד לחוק – ייקנסו ב.₪ 75,300-

מחנכים למלחמה בעישון  -פרויקט
"יום חוויה בנושא ריאות ומניעת עישון"
לתלמידי תיכון במכון למחלות ריאה
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן
ומשרד החינוך

השנה יצא לדרך פרויקט חווייתי ייחודי ביוזמת
המכון למחלות ריאה במרכז הרפואי ע"ש שיבא,
בשיתוף משרד החינוך והאגודה למלחמה
בסרטן ,האחראיים על הבסיס העיוני של
התוכנית .בנוסף לתכנים העיוניים מתקיימת
הדרכה חווייתית לבני הנוער ,תוך שימוש בעזרי
טכנולוגיה מתקדמת והדמיה וירטואלית של
מערכת הנשימה ,דרכי אבחון וזיהוי מחלות
ריאה .יום ההדרכה הראשון התקיים במאי 2014
לתלמידי כיתה ט' מבית הספר 'בליך' ברמת
גן .הפעילות ביוזמת ד"ר הקטור רויזין ראש
מרכז למחקרים קליניים ועישון ,ד"ר אמיר און
מנהל המכון למחלות ריאה ,ודפנה סומך אחות
אחראית במכון .מח' הסברה והדרכה מלווה
את הפעילות בחומרי ההסברה וההדרכה
העדכניים (עלונים ,כרזות ,מצגות ,תרגילים
וכו') עבור הצוות המקצועי המנחה הפרויקט.

חוברת חדשה :מדריך לגמילה
עצמית מעישון

האגודה למלחמה בסרטן הפיקה חוברת חדשה
ועדכנית ,שמטרתה לסייע ולהקנות כלים בגמילה
עצמית מעישון .החוברת בנויה ועוצבה כך שתתאים
לכל מגזרי האוכלוסייה ,וכוללת הדרכה לגמילה
בשלבים ,מידע על שירותי הגמילה בישראל,
עזרים תרופתיים ועוד .החוברת נכתבה על ידי
ד"ר טוביה לרר מוסמך ברפואה חברתית ,מומחה
להתמכרויות ומייסד השיטה האינטגרטיבית
לגמילה מעישון ,ד"ר יעל בר-זאב רופאת בריאות
הציבור ,יו"ר החברה הרפואית למניעה ולגמילה
מעישון בישראל ,מנהלת המרכז למניעה ולגמילה
מעישון באוניברסיטת בן גוריון ,ויועצת האגודה
למלחמה בסרטן ,ואירית מנטש מקדמת הבריאות
באגודה למלחמה בסרטן .בהתאמת התכנים
למגזר הדתי-חרדי סייע הרב יחזקאל אסחייק.
בימים אלו מתורגמת החוברת לשפה הערבית.
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הדרכה והסברה לציבור
האגודה למלחמה בסרטן

שבוע המודעות לסרטן העור

השנה ציינה האגודה  22שנה לקיומו של שבוע המודעות למניעת סרטן העור ואבחונו המוקדם ,אותו יזמה האגודה למלחמה
בסרטן ,ומפעילה מדי שנה בשיתוף כל קופות החולים ,בברכת משרד הבריאות .בסוף חודש מאי–תחילת חודש יוני 2014
נפתחו למעלה מ 300-מרפאות לבדיקת נגעים בעור ,חינם לכל פונה ,בשיתוף כל קופות החולים .מיקומן של התחנות
פורסם בקמפיין הסברה מקיף באמצעי התקשורת השונים ,באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק של האגודה.

מסיבת עיתונאים משותפת לאגודה למלחמה
בסרטן ומשרד הבריאות :ד"ר ליטל קינן בוקר,
סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות
של משרד הבריאות ,הציגה נתונים עדכניים
לקראת שבוע מודעות העור :2014
• בעוד בעולם מדווחים על עלייה בשיעורי
ההיארעות של מלנומה ממאירה של העור,
בישראל נצפית יציבות בשיעורי ההיארעות
(המקרים החדשים) ,ומסתמנת ירידה בשיעורי
התמותה של כ 30%-בגברים וכ 20%-בנשים.
• בשנת  2011אובחנו בישראל  1,469חולים
חדשים עם מלנומה ממאירה של העור .נכון
לסוף שנת  ,2011חיו בישראל  4,200מחלימים
ממלנומה חודרנית ממאירה ,ו 2,205-מחלימים
ממלנומה ממוקדת ממאירה של העור.
• התחלואה במלנומה חודרנית של העור
במגמה יציבה ,עם ירידה בתחלואה בשני

המינים ,המתרחשת ממש בשנים האחרונות.
• שיעורי ההיארעות של מלנומה ממוקדת
(מחלה בשלב מוקדם) היו במגמת עלייה
והתייצבו בשנים האחרונות ,כלומר נגעים
מתגלים בשלב מוקדם – וניצלים חייהם של
הנבדקים.
• מגמה זו ניתן לייחס לפעילות ההסברה
הציבורית הנרחבת של האגודה למלחמה
בסרטן המניעה את הציבור לבצע בדיקות
לאבחון מוקדם של סרטן העור מדי שנה.
• שיעורי ההישרדות היחסית ממלנומה ממאירה
חודרנית של העור לחמש שנים גבוהים
( 85.8%בגברים ,ו 89.7%-בנשים שאובחנו
בתקופה  .)2003-2006נתון זה מעיד על
עלייה משמעותית בשיעורי ההישרדות ביחס
לשיעורי ההישרדות של חולים שאובחנו
בשנים קודמות.
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• במקביל לנתונים לעיל ,וכפועל יוצא מכך,
ממשיכה להסתמן מגמת הירידה בשיעורי
התמותה ,כ 30%-בגברים וכ 20%-בנשים.
• בשנת  2011נפטרו  188אנשים בישראל
ממלנומה ממאירה של העור ( 96גברים,
 92נשים).

חיסון מונע לחולי מלנומה הנמצאים
בסיכון גבוה לחזרת המחלה

פרופ' מיכל לוטם ,מנהלת המרכז למלנומה
ואימונותרפיה של סרטן במכון שרת ,המרכז
הרפואי הדסה ירושלים ,דיווחה במסיבת
העיתונאים על חיסון חדש המעניק תקווה לחולי
מלנומה .למרות ההתקדמות הרבה בטיפול
במלנומה גרורתית ,האפשרות למנוע את הסיכון
להישנות המחלה  -עדיין אינו מוחלט .מצב זה
בעייתי במיוחד עבור המטופלים אצלם הוסרו
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גרורות בניתוח ,משום שלמרות שהם נחשבים
"נקיים" מהמחלה ,הם עדיין נמצאים בסיכון של
למעלה מ 50%-להישנות המחלה.
ב 15-השנים האחרונות נהגו הרופאים לחסן
מטופלים אלו בתאים הסרטניים שסולקו מגופם,
בכדי לעורר תגובה חיסונית חזקה בגופם ולשפר
את הישרדותם .לאחרונה ,פותח בהנדסה
גנטית גן מקודד לחלבון ( )4-1 BB Ligand
הגורם לתאים לפעול כנגד הגידול הסרטני
ומגביר את יעילות המערכת החיסונית .בשנה
האחרונה חוסנו בשיטה זו  16חולים שגופם עורר
תגובה עוצמתית כנגד התאים הסרטניים ,והם
נמצאים במעקב הבוחן האם אכן מופחת הסיכון
שלהם להישנות המחלה .העניין בחיסונים גובר
בשנתיים האחרונות ,לאור ההוכחות החדשות
אודות עוצמתה ויכולתה של המערכת החיסונית
לפעול כנגד גידולים סרטניים שונים .המחקר
מומן על ידי המרכז הרפואי הדסה ,קרן אידלסון,
ונתמך במשך שנים על ידי מענקי המחקר של
האגודה למלחמה בסרטן.

חידושים בטיפול במלנומה גרורתית

במסיבת העיתונאים דיווח פרופ' יעקב שכטר ,מנהל
מכון אלה ומכון מלנומה במרכז הרפואי ע"ש
שיבא בתל-השומר על ההתקדמות המחקרית
בטיפול בחולי מלנומה גרורתית :תרופה חדשה
הנקראת  , Anti PD-1המבוססת על הפעלת
המערכת החיסונית של החולה ,נכנסה השנה
לסל התרופות בישראל .התרופה מאופיינת
במיעוט תופעות לוואי וביעילות גבוהה ביותר על
החולים .טכנולוגיה נוספת משופרת לטיפול תאי
במלנומה ובסוגי סרטן אחרים ,נמצאת בפיתוח
ומבוססת על איתור המוטציות הספציפיות
לכל חולה (בדומה למוטציות המוכרות בגידולי
סרטניים אחרים).

סקר טלפוני חדש בקרב צעירים ובני
נוער בנושא התנהגות חכמה בשמש
ומודעות לסרטן העור:

האגודה למלחמה בסרטן ביצעה סקר טלפוני
בנושא התנהגות צעירים ובני נוער בנושא חשיפה
לשמש ונזקיה .הסקר בוצע על ידי מכון המחקר
"מותגים יפעת גת בע"מ" והשתתפו בו 600
מרואיינים בשתי קבוצות גיל :גילאי  18ומעלה,
וגילאי  .15-17התוצאות הושוו לסקרים שקיימה

האגודה בעבר ,ופורסמו במסיבת העיתונאים של
האגודה למלחמה בסרטן בנושא סרטן העור:

מודעות:
• מרבית הנשאלים טענו כי הנזק העיקרי הנגרם
לעור מחשיפה לא מבוקרת לשמש הוא סרטן
עור .בנוסף ,הוזכרו כוויות ,כתמים וקמטים
בעור .בהשוואה לסקרים קודמים ,נמצאה
עלייה משמעותית במהלך השנים במודעות
לכוויות כגורם הסיכון העיקרי להתפתחות
מלנומה.
• מרבית הנשאלים ציינו את תכשירי ההגנה
כאמצעי הגנה הראשון מפני השמש .לאחריהם,
צוינו כובע ,ביגוד ארוך ,צל ,ואי-יציאה מהבית
בשעות החמות .בהשוואה לסקרים קודמים,
קיימת יציבות במודעות לצורך בתכשירי הגנה,
אך עלייה משמעותית במודעות לאמצעי
ההגנה הנוספים.
• בעשור האחרון עלתה המודעות לסכנות
שבשימוש במיטות שיזוף ,ושליש מהמרואיינים
ציינו ששימוש במיטת שיזוף ושמש מסוכנים
באותה מידה .בקרב גילאי  15-17קיימת
עלייה באחוז הטוענים ששמש ומיטות שיזוף
מסוכנים באותה מידה.

התנהגות:
• אמצעי ההגנה הנפוץ ביותר שדווח היה
שהייה בצל.
• לשאלה מה באופן אישי יגרום לכם להגן על
עצמכם מפני חשיפה לא מבוקרת לשמש?
התייחסו הבוגרים לסבל מנזקים ,או ממחלות
הנגרמות מהשמש ,ולמידע רפואי מבוסס.
הצעירים יותר התייחסו למידע על נזקים
אפשריים ,ולהכרות עם מישהו קרוב הסובל
ממחלת הסרטן.
• בהשוואה לסקרים בשנים קודמות :נצפתה
ירידה משמעותית של הצעירים המבקרים
בחוף הים בשעות "הלא בטוחות" ,כמו גם
ירידה משמעותית באחוזי המרואיינים
הצעירים שקיבלו כוויות עור.

חשיפה למידע של
האגודה למלחמה בסרטן:
למעלה משני שליש מהמרואיינים נחשפו למידע
של האגודה למלחמה בסרטן בנושא התנהגות
חכמה בשמש .אמצעי המדיה הבולטים באמצעותם
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לכבוד
האגודה למלחמה בסרטן
עדי שלום,
ברצוני להודות לכם בשמי ובשם תלמידי
חט"ב בעיר על הרצאות העשרה הייחודים
שצוות המרצים של האגודה למלחמה
בסרטן העביר באשכול הפיס במסגרת
שבוע בריאות וחינוך לאורח חיים בריא.
אין ספק שהסדנאות העשירו את התלמידים,
הוסיפו להם מידע והגבירו את המודעות
לנושאים שונים מתחומי הבריאות.
אנא מסרי את תודתי המיוחדת לאדיק,
ילי ,ג'ודי וניצן שתרמו רבות להצלחת
השבוע ולסדרת המפגשים עבור תלמידי
חט"ב בעיר .תודה מיוחדת לך שריכזת
את המרצים בצורה יעילה ומבורכת
ועזרת לנו מאוד.
ברצוני לציין את אדיק במיוחד שהיה
מדהים ,מדויק וגם ריתק את התלמידים.
אשמח לעמוד אתכם בקשר ולהמשיך
בימי מוקד נוספים לטובת בריאות תלמידי
העיר רעננה.
יישר כוח.
בברכה,
רודי בוקסנבאום
מנהלת אשכול פיס

נחשפים הצעירים (בגילאי  )15-17למידע של
האגודה למלחמה בסרטן הם :הרצאות בבתי
הספר ,תשדירים בטלוויזיה ,ואתר האינטרנט
של האגודה .הבוגרים נחשפים יותר לתשדירי
טלוויזיה ,פרסום בעיתונות וברדיו ,אתר האינטרנט
של האגודה ,וחומרי ההסברה של האגודה.

הדרכה והסברה לציבור
האגודה למלחמה בסרטן

על התנהגות "חכמה בשמש" .מח' הסברה
והדרכה נטלה חלק פעיל בתוכנית במהלך
השנה ביוזמת יפה גלילי ,יו"ר הסניף ומתנדביה.
באירוע הועמד דוכן הסברה מרשים על ידי
מתנדבי הסניף ויו"ר הסניף( .מידע נוסף על
הפעילות ואפיקי פעילות נוספים של הסניף
בפרק "סניפים").

נוהל חדש משותף למשרד הבריאות
ולאגודה למלחמה בסרטן בנושא
מוצרי הגנה מהשמש

רינת בכר ,מנהלת המדור לרישום תמרוקים
באגף הרוקחות של משרד הבריאות ,דיווחה
במסיבת העיתונאים על הנוהל החדש ,שפורסם
על ידי משרד הבריאות ,וגובש בוועדת מומחים
משותפת למשרד הבריאות ,ולאגודה למלחמה
בסרטן .הנוהל נכתב במטרה לאפשר ייצור ,ייבוא
ושיווק של מוצרי הגנה מפני קרינת השמש,
בכפוף לשמירה על בריאות הציבור ורווחתו,
ובהתאם לרגולציות המשתנות והמתפתחות
ברחבי העולם .הנוהל נכנס לתוקף מידית עם
פרסומו ,כאשר עד לסוף אוגוסט  2015ניתן
יהיה להגיש תמרוקים לרישוי על פי הנוהל
החדש .החל מאפריל  2017לא ניתן יהיה
לשווק תמרוקים שלא עומדים בנוהל שנקבע.

שיתופי פעולה ייחודיים לאגודה
למלחמה בסרטן ורשת
"סופר-פארם"

רשת "סופר-פארם" והמותג לייף נרתמו ביוזמה
מיוחדת ,כדי לסייע לאגודה למלחמה בסרטן
בקידום המאבק בסרטן העור :תרומת
שקל אחד ממכירת כל מוצרי ההגנה
מהשמש של המותג '  'Lifeזו
השנה השנייה .הכספים שגייסה
רשת 'סופר-פארם' הוקדשו
למען פעילותה הענפה של
האגודה למלחמה בסרטן,
במאבק בסרטן העור ,ובקידום
הדרכים למניעתו ואבחונו
המוקדם .בנוסף ,שיווקה
רשת 'סופר-פארם' בסניפיה
בקבוקי מים מינרלים נושאי
לוגו "חכם בשמש"® ,כאשר
כל ההכנסות ממכירתם
נתרמו לאגודה .ברשת גם
הופצו עלוני ההסברה בנושא
מסנני קרינה ,שהוכנו על ידי
האגודה בשיתוף עם אגף
צילום :יח"צ
סופר-פארם
הרוקחות במשרד הבריאות
ומומחים בתחום ,והופקו באדיבות "סופר-פארם".
העלונים נועדו להדריך את הציבור לשימוש נכון
בתכשירי הגנה מהשמש.

"מאי ,גיא ונמש חכמים בשמש" -
חוברת קומיקס חדשה ומרהיבה
לילדי הגן והכיתות הנמוכות בנושא
התנהגות חכמה בשמש

לקראת קיץ  2014הפיקה האגודה למלחמה
בסרטן חוברת הפעלה חדשה לילדי הגן והחטיבה
הצעירה בשם "מאי ,גיא ונמש חכמים בשמש".
החוברת ,באיורו של אורי פינק ,היא חוברת
צביעה המשלבת מדבקות צבעוניות ועלילה
קצרה ,ידידותית ומשעשעת על החייזר נמש,
שהגיע לכדור הארץ בכדי ללמד את מאי וגיא
לשמור על התנהגות חכמה בשמש .בסיפור
משולבים מסרי האגודה למלחמה בסרטן
והחוברת מופצת ללא תשלום במהלך השנה
לגני ילדים ,בתי ספר ,קייטנות ,ובאמצעות
ה'טלמידע' של האגודה למלחמה בסרטן.

"נתיב האור"  -פעילות משותפת
לאגודה למלחמה בסרטן ועיריית
פתח תקווה ,בהובלתה של יפה גלילי
יו"ר סניף האגודה בעיר

באמצע מאי  2014התקיים בפתח תקווה אירוע
במסגרת פעילותה של תכנית "נתיב האור" של
חברת החשמל .תכנית "נתיב האור" המיושמת
בבתי הספר בעיר ,מדריכה את הילדים כיצד
לעשות שימוש מושכל באנרגיית השמש,
אך במקביל ,כיצד להיזהר ממנה ולהקפיד
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יוזמה חדשה של האגודה למלחמה
בסרטן בשיתוף התאחדות מעצבי
השיער להעלאת המודעות לחשיבות
האבחון המוקדם של סרטן
העור

מח' הסברה והדרכה יזמה
הכשרה ייחודית למעצבי שיער,
אשר ציידה אותם בכלים ובמידע
שיאפשרו להם להבחין בנגעים
חשודים בקרקפת ובצוואר של
לקוחותיהם ,ויעודדו אותם לגשת לרופא עור
ולהיבדק .מעצבי השיער נמצאים בעמדה
ייחודית המאפשרת להם לבחון מקרוב את
הקרקפת והצוואר של לקוחותיהם ,שלא תמיד
ערים להימצאות נגעים באזורים אלו .ההכשרה
התקיימה באמצע יולי  2014בבית מטי ,מטה

גליון  | 59אפריל 2015

האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .בפתיחה
ברכו מירי זיו מנכ"ל האגודה ,ומישל מרסייה,
יו"ר התאחדות מעצבי השיער .לאחר מכן,
הרצה פרופ' שלום אבשלום ,יועץ האגודה
למלחמה בסרטן ,מנהל היחידה לכירורגיה
פלסטית במרכז הרפואי "מאיר" בכפר סבא
ומרצה בכיר באוניברסיטת תל-אביב ,בנושא
אבחון מוקדם של סרטן העור .לקראת סיום,
התקיימה סדנת אמן של הדגמת תסרוקות
בהנחיית אבי פדידה ועוזי בטיש ממספרת "גזוז".

יום המודעות לסרטן הערמונית
האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות ציינו את יום המודעות לסרטן הערמונית 2014
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 ,שהינו הסרטן השכיח ביותר
בגברים בישראל.
בישראל חיים כיום למעלה מ 16,000-גברים
שאובחנו עם סרטן חודרני בערמונית .בשנת
 2011אובחנו  2,407חולים חדשים במחלה זו,
ונפטרו  432גברים כתוצאה ממנה.

גברים ערבים הוא הסרטן השישי בשכיחותו.
בשנת  2011נפטרו בישראל  432גברים
מסרטן הערמונית.
מגמות בשיעורי התמותה מצביעים על ירידה
בקרב גברים יהודים והן בגברים ערבים.
השוואה בינלאומית :השוואת שיעורי ההיארעות
ושיעורי התמותה בישראל לאלה של  20המדינות
עם השעורים הגבוהים ביותר באירופה ,על
פי נתוני הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן

( )IARCלשנת  ,2012מראים כי שיעור ההיארעות
בישראל ,נמצא במקום ה( 11-באמצע) ,בעוד
ששיעור התמותה מהמחלה נמוך ביותר בהשוואה
לכל המדינות שהושוו.
כמדי שנה ,קיימה האגודה יום עיון לחולי סרטן
הערמונית ובני משפחותיהם (מידע נוסף בפרק
"שיקום ורווחה") ,וליוותה את יום המודעות,
המצוין ב 15-לספטמבר ,במסע הסברה ברדיו
ובעיתונות בשפות עברית ,ערבית ורוסית.

מגמות של סרטן חודרני של הערמונית ביהודים ובערבים בישראל בשנים 1990-2011

תחלואה לפי גיל :שיעורי ההיארעות עולים
באופן ברור החל מגיל  ,50ועיקר התחלואה
נצפתה בבני  65שנים ומעלה .שיא התחלואה
ביהודים ובערבים הוא בקבוצת הגיל .70-74
שיעורי הישרדות מסרטן הערמונית :ההישרדות
היחסית מסרטן הערמונית ל 5-שנים בקרב
גברים שאובחנו בשנים  ,2001-2006עומדת על
 .93.3%בהשוואה לשיעור של  85.2%בקרב מי
שאובחנו ב 1996-2000-כלומר ,קיימת מגמה
של עלייה בשיעור ההישרדות.
שיעורי התמותה מסרטן הערמונית :סרטן
הערמונית הוא השלישי בשכיחותו מכלל התמותה
בסרטן בקרב גברים יהודים בישראל .בקרב
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הדרכה והסברה לציבור
האגודה למלחמה בסרטן

חודש המודעות לסרטן השד – 2014
האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד
הבריאות ,הכריזו באוקטובר  2014על פתיחת
חודש המודעות לסרטן השד:

חדשות עם סרטן חודרני של השד ,ו 520-חולות
חדשות עם סרטן ממוקד של השד .כ1,000-
נשים נפטרו מהמחלה בשנת .2011

ד"ר ליטל קינן-בוקר סגנית מנהלת המרכז
הלאומי לבקרת מחלות של משרד הבריאות,
דיווחה לרגל חודש המודעות לסרטן השד על
הנתונים החדשים והמעודכנים ביחס לסרטן
השד בישראל:

שיעורי ההיארעות (המקרים החדשים) של
סרטן השד נמצאים במגמת ירידה והתייצבות
ביהודיות מאז תחילת שנות ה ,2000-ובערביות
מסוף עשור זה.

בישראל חיות למעלה מ 20,000-חולות שאובחנו
עם סרטן השד בשנים  2007-2011שהחלימו,
או שעדיין מתמודדות עם המחלה .סרטן השד
מהווה  31%מכלל הגידולים החודרניים בנשים
בישראל (לשנת  ,)2011וכחמישית מכלל
התמותה מסרטן בקרב נשים.
בשנת  2011אובחנו בישראל  4,106חולות

שיעורי ההישרדות נמצאים במגמת עלייה
בנשים יהודיות וערביות .שיעור ההישרדות
מושפע משלב המחלה בעת האבחנה .נשים
יהודיות עם גידול ממוקד ( ,)in situשאובחנו
עם המחלה בשנים  2001-6שרדו חמש שנים
מהאבחנה בשיעור של  .100%אצל נשים שאובחנו
עם גידול חודרני בשלבים ( 2-5גידול חודרני
עם התפשטות אזורית לרקמות סמוכות ו/או

לבלוטות לימפה סמוכות) – שיעורי ההישרדות
היו  .85%אצל נשים בשלב מתקדם יותר (גידול
עם גרורות מרוחקות) שיעורי ההישרדות היו
של .21%
שיעורי התמותה מסרטן השד נמצאים גם
כן במגמת ירידה ,ביהודיות המגמה החלה
מאמצע שנות ה 90-ובערביות מסוף העשור
של שנות ה.2000-
עיקר שיעורי התחלואה והתמותה הם בנשים
מעל גיל  78%( 50מהחולות הן מעל גיל ,50
 12.5%מהנפטרות הן מתחת לגיל .)50
סיכום שנתי של התכנית הלאומית לגילוי
סרטן השד בישראל ( ,)2013שנוהלה על ידי
פרופ' גד רנרט
מאז הפעלתה ועד היום נוטרו על ידי
התוכנית למעלה מ 6 -מיליון בדיקות
הדמיית שד (!) בלמעלה ממיליון נשים
שונות .סה"כ זוהו בכלל הנבדקות
ב ,2012-במסגרת תכנית הסריקה,
 4,020מקרי סרטן ,ש 92%-מהם
התגלו על ידי בדיקת הממוגרפיה.
שיעור הגילוי הכולל בגילאי  50-74הוא
 5.2למאה אלף ,נתון טוב יותר מהיעד
שהוגדר בזמנו ,של  4.5למאה אלף.
מהנתונים של התכנית הלאומית עולה,
כי  20%מהחולות שאובחנו במסגרת
תכנית הסריקה ,התגלו בשלב DCIS
ועוד  58%בשלב חודרני מוקדם (מחלה
מקומית) ,כלומר כ 80%-התגלו בשלבים
המוקדמים מאד של המחלה.
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חודש המודעות לסרטן השד לווה בפרסום נרחב באמצעי התקשורת השונים ,כמו גם בכתבות ייחודיות אודות נשים המתמודדות עם המחלה:
• הכתבה "מגילת רות" :כתבה שפורסמה במגזין "סופשבוע" של "ידיעות אחרונות" על ידי סמדר שיר ,המתארת את סיפור אהבתן האמיצה
של שתי נשים ,שאחת מהן מתמודדת עם סרטן השד .שתי הנשים משתתפות בקבוצת התמיכה לזוגות הפועלת באגודה למלחמה בסרטן.
• כתבתה של אריאלה איילון ,שפורסמה במגזין "זמנים בריאים" של "ידיעות אחרונות" ,המתארת את סיפורה האישי של דניאל גוטמן ,בחורה
צעירה שהתמודדה עם סרטן השד בגיל  .20דניאל משתתפת בקבוצת התמיכה "בוגרים צעירים-יוצאים לחיים" של האגודה למלחמה
בסרטן ,המלווה צעירים בגילאי  20עד  30המתמודדים עם מחלת הסרטן.
• בנוסף ,הופק בחודש אוקטובר  2014מגזין "ביו" ,אשר הוקדש לנושא סרטן השד ופעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן בתחום.

במהלך חודש אוקטובר ציינה האגודה
למלחמה בסרטן את חודש המודעות לסרטן
השד במגוון פעילויות ומיזמים להעלאת
המודעות לנושא סרטן השד ולאבחונה
המוקדם של המחלה ,כגון השקת תכנית
"הסיכוי שבסיכון" להעלאת המודעות לצורך
בבדיקה גנטית לסרטן השד והשחלה ,מיזם
"החולצה הוורודה" ,פרויקט אינטרנטי בשיתוף
אתר התוכן "און לייף" ,קבוצת הרכיבה בסובב
תל-אביב במסגרת "יום המודעות לשחזור
השד" ועוד .בנוסף ,התקיים בסוף אוקטובר
 2014יום העיון המסורתי "לחגוג את החיים"
בהשתתפות עשרות נשים המתמודדות עם
סרטן שד ובני משפחותיהן (מידע נוסף בפרק
"שיקום ורווחה").
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תכנית "הסיכוי שבסיכון"

בתחילת ספטמבר  2014הושקה במרכז הרפואי
שערי צדק בירושלים תכנית "הסיכוי שבסיכון",
שמטרתה להעלות את המודעות של חולות סרטן
שד ושחלה לצורך בקבלת יעוץ גנטי .קיומו של
גורם תורשתי למחלה הוא אמנם גורם סיכון ,אך
גילוי גורם זה מעניק סיכוי למניעת מחלות סרטן
נוספות ,בנבדקת ובבני משפחתה .התוכנית הוקמה
על ידי האגודה למלחמה בסרטן ,בסיוע קרן
(,)NCF- The Northern Charitable Foundation
ביוזמת גב' רוזה דמביצר ,שחלתה בסרטן
שד ושחלה ,ובשיתוף הקונסורציום הישראלי
לאבחון גנטי של סרטן שד ושחלה ,בניהולה של
פרופ' אפרת לוי-להד ,הפועל בסיוע האגודה.
במסגרת הפעילות ,הפיקה האגודה למלחמה
בסרטן עלוני מידע בנושא בשפות עברית ,רוסית
ואנגלית ,רול אפים הוצבו בבתי החולים ,ובאתר
האגודה עלה שאלון אינטראקטיבי המסייע לנשים
בבירור האם יש במשפחתן נטייה תורשתית
לסרטן שד ושחלה ,ומפנה אותן במידת הצורך
לייעוץ עם הרופא המטפל.

במקביל ,הופקה מודעה חדשה באדיבות
גיתם  BBDOהקוראת לנשים להיות מודעות
לנושא" :לכי תדעי מה הגנטיקה תעביר,
אל תתעלמי מהסיכוי שבסיכון" .במסיבת
העיתונאים לרגל מבצע "הקש בדלת" הוכרז
על השקת התוכנית ,וכן הוצבו חמש עמדות
מחשב לשימושם של העיתונאים ,אשר מילאו
את השאלון האינטראקטיבי וצפו במידע אודות
התוכנית (מידע נוסף על התוכנית בפרק
"אירועים וכנסים").

מיזם "החולצה הוורודה" של קבוצת
אסתי לאודר בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן

תכנית "הסיכוי שבסיכון" השיקה
אפליקציה חדשה וחינמית לנייד
אפליקציית 'הסיכוי שבסיכון' מאפשרת ליצור תמונה
המורכבת מתווי הפנים של מוריד האפליקציה
ושל קרוב משפחה מדרגה ראשונה ,ולראות
את הדמיון בין בני המשפחה ,תחת הכותרת:
'לכו תדעו מה הגנטיקה תעביר' .לאחר הרכבת
התמונה ,האפליקציה מפנה לשאלון האינטרנטי
של התכנית באתר האגודה למלחמה בסרטן.
האפליקציה הופקה באדיבות גיתם BBDO
ופותחה על ידי חב' "מונולית".
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קבוצת החברות אסתי לאודר בישראל בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן בישראל ,השיקו מיזם חדש
לרגל חודש המודעות לסרטן השד .במסגרת המיזם
עוצבה חולצה שחורה ,לגברים ולנשים ,שנשאה
את הכיתוב באנגלית ''( 'This Is A Pink Shirtזוהי
חולצה וורודה') .הכיתוב נרשם במגוון צבעים:
לבן ,וורוד ,זהב וכסף .החולצה הושקה בסוף
ספטמבר  2014באירוע חגיגי ורב רושם במרכז
פרס לשלום ביפו .באירוע נכחו שמעון פרס נשיא
המדינה לשעבר ,אשר בלחיצת כפתור האיר את
הבניין בוורוד ,איתי זמיר מנהל מותג אסתי לאודר,
מירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,עשרות
מובילי דעה ,חברות כנסת ,רופאות אונקולוגיות,
מתנדבות 'יד להחלמה' ,חולות ומחלימות מסרטן
השד ועוד .האירוע זכה לסיקור נרחב ביותר בכל
אמצעי המדיה.
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"תפתחי את העיניים"  -מיזם משותף
לאגודה למלחמה בסרטן ולאתר האינטרנט
"און לייף"

במהלך חודש אוקטובר  2014קיימה האגודה
למלחמה בסרטן שיתוף פעולה ייחודי עם אתר
התוכן והאקטואליה לנשים 'און לייף' .במסגרת
שיתוף הפעולה 13 ,נשים מובילות דעה וידועניות
בישראל ,בהן צופית גרנט ,עדי אשכנזי ,טל נבארו,
מיקי קם ,עדן הראל ועוד ,הצטלמו בעיניים עצומות,
וכשהן פתחו את עיניהן ,הועבר המסר" :תפתחי
את העיניים  -בכל גיל ,ובכל מצב ,אם מרגישים
שינוי או גוש בשד ,יש לפנות לרופא ולדרוש
לברר את טיבו" .לתמונות המפורסמות התלוו
טקסטים בנושא הקמפיין ,וכן פורסמו כתבות
מקצועיות וסיפורים אישיים .מסיכום הפעילות
והנתונים ,נמצא כי כ 50,000-גולשים נחשפו
לקמפיין באתר 'און לייף' וכ 300,000-נחשפו
לקמפיין באמצעות הרשת החברתית פייסבוק.

היצירה האופטימית והמשעשעת מלווה במלל
אודות כל דמות ,תוך התמקדות בחזה הנשי
המוצג שלם על ידי עשרות כפתורים צבעוניים.
התערוכה ,שכללה מגוון יצירות צבעוניות
ומלאות אופטימיות ,הוצגה בגלריית עמליה
ארבל .מיכל הסתייעה במהלך ההתמודדות
עם המחלה וההחלמה במתאמת השד,
ובצוות הרב מקצועי ,שפועל ביוזמת ובסיוע
האגודה למלחמה בסרטן במרכז השד ברמב"ם,
ששופץ בסיוע ובתמיכת האגודה.

קבוצת רכיבה ב'סובב תל-אביב'
במסגרת "יום המודעות הבינלאומי
לנושא שיחזורי שד"

כיום ,רק כרבע מהנשים העוברות כריתת שד
בעקבות מחלת הסרטן ,עוברות שיחזור שד.
במקרים רבים ,הסיבה לכך נובעת מחוסר
מודעות לנושא ,הן של המטופלות והן של
הרפואה בקהילה .שיחזור השד אינו ניתוח
קוסמטי ,אלא ניתוח המסייע בשיקום התדמית
הגופנית ובשיפור איכות החיים .בכדי להעלות
את המודעות לנושא בקרב נשים המתמודדות
עם סרטן השד ,הוכרז על ה 15-באוקטובר כיום
המודעות הבינלאומי לשיחזור השד .במסגרת
הפעילות ,שהתקיימה ביוזמת האיגוד הישראלי
לכירורגיה פלסטית ואסתטית ,בראשותו של
פרופ' אייל גור ,ובשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן ,השתתפה קבוצת רכיבה וורודה במרוץ
האופניים הגדול בישראל "סובב תל אביב",
במסלול של  8ק"מ .בנוסף ,במתחם חלוקת
הערכות בכיכר רבין הוקמה עמדת הסברה
של האגודה למלחמה בסרטן.

"מסיבת החיים" – תערוכת רקמות
ייחודית של מיכל יערי שהתמודדה
עם סרטן השד

במסע החלמתה של מיכל יערי ,גילתה האמנית
עולם עשיר בנשים מרתקות המגיעות מעולמות
שונים ,כאשר המכנה המשותף לכולן הוא הרצון
לחיות .מעת לעת ,בין בדיקה לבדיקה ,ניתוח
לניתוח ,היא האזינה לכולן ויצרה אותן בידיה
באומנות הרקמה אשר סייעה לה בהתמודדות.

144

גליון  | 59אפריל 2015

מסע הסברה חדש לרגל חודש
המודעות לסרטן השד

פעילות "אירופה דונה"  -הקואליציה
האירופית למאבק בסרטן השד
()Europa Donna

לרגל חודש המודעות לסרטן השד יצאה האגודה
למלחמה בסרטן במסע הסברה ברדיו ,בטלוויזיה
ובעיתונות ,להעלאת המודעות לסרטן השד.
במסגרת הפעילות הופקה מודעה חדשה תחת
הכותרת 'לפעמים לכמה גרמים יש משקל יותר
כבד מכל דבר אחר' .המודעה מדגישה את
המלצת האגודה' ,כי בכל גיל ובכל מצב (גם
בהריון או כשמניקים)  -אם מרגישים שינוי או
גוש בשד ,חשוב לפנות לרופא ולדרוש לברר את
טיבו' .המודעה הופקה באדיבות גיתם ,BBDO
בשפות עברית ,ערבית ורוסית .לראשונה הפיקה
האגודה למלחמה בסרטן תשדיר רדיו בערבית
בו קרא בהתנדבות ד"ר מנסא רימון ,מנהל
המרכז לבריאות השד בבית החולים המשפחה
הקדושה בנצרת ,לנשים להיות ערניות לגופן,
וכשחל שינוי לפנות בהקדם לרופא.

כנציגתה בישראל של "אירופה דונה" ,הקואליציה
האירופית למאבק בסרטן השד ,תרגמה והפיקה
האגודה למלחמה בסרטן את התכנים אותם
פרסם הארגון לרגל חודש המודעות לסרטן השד
 2014והעלתה אותם באתר האגודה למלחמה
בסרטן באינטרנט ובדף האגודה בפייסבוק.

לראשונה :ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן הגיעה לכלא נווה תרצה

צילום :ד"ר לאוניד גפט

ניידת הממוגרפיה ,שאת פעילותה יזמה
האגודה למלחמה בסרטן ,המופעלת על ידי
צוות בתי החולים "אסותא" ,הגיעה לראשונה
בתחילת חודש נובמבר  2014לכלא הנשים
נווה תרצה ,בתיאום עם ד"ר לאוניד גפט,
ראש ענף בריאות האסיר בשב"ס .במסגרת
הפעילות ,בוצעה סריקה יזומה לאבחון מוקדם
של סרטן השד לאסירות הנמצאות בקבוצת
היעד .הפעילות מהווה חלק משיתוף פעולה
בין האגודה למלחמה בסרטן לבין שירות בתי
הסוהר ,אשר הכריז על שנת  2014כ"שנת

בריאות הסוהר והאסיר" .לקראת הגעת הניידת
קיימה האגודה למלחמה בסרטן הרצאת הכנה
לאסירות ,בנושא מניעה ואבחון מוקדם של
סרטן השד ,אותה העבירה פנינה גבאי ,אחות
מתאמת בריאות השד במרכז הרפואי "אסותא"
רמת החייל .בהרצאתה הדגישה פנינה
את חשיבות ביצוע הבדיקה ,ואת הדרכים
להפחתת הסיכון לחלות .הבדיקות דרשו
היערכות מיוחדת של שירות בתי הסוהר ,ולכן,
הובאה הניידת לכלא מספר ימים קודם לכן
בשעות הלילה ,לצורך תאום והכנה .מסיבות
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ביטחוניות הבדיקות ארכו יותר מהרגיל .סך
הכל נבדקו בניידת  30אסירות .כאשר חלקן
הביעו חשש להיבדק ,רחל הראל יו"ר סניף
רמלה ,וסילבי זרביב מתנדבת הסניף ,אשר
איישו את דוכן ההסברה במקום ,שכנעו
ועודדו אותן לבצע את הבדיקה.
כיום ,לאור הביקוש הרב לפעילותה מצילת
החיים של הניידת ,פועלות שתי ניידות
ברחבי הארץ בשיתוף כל קופות החולים,
כאשר במשך השנה מתבצעות בהן למעלה
מ 25,000-בדיקות.

הדרכה והסברה לציבור
האגודה למלחמה בסרטן

האגודה למלחמה בסרטן הצטרפה ליוזמה הבינלאומית במהלכה הוכרז על
ה 12.12.2014-כיום 'בריאות לכל  -בכל מקום'
קואליציה חובקת עולם יצאה לראשונה בקריאה
להחלת כיסוי בריאותי לכל אדם ,בכל מקום
בעולם ,ולהעלאת נושא זה לראש סדר העדיפויות
הלאומי .כיסוי בריאותי עולמי משמע שלכל אדם
בכל מקום בעולם ,תהיה גישה לטיפול בריאות
איכותי ,מבלי שיאלץ לסבול ממצוקה כספית
עקב כך .שנתיים קודם לכן ,ב,12.12.2012-
במסגרת האמנה לקידום המאבק במחלות
שאינן מדבקות ( )NCD'Sובכללן מחלת הסרטן,
תמך האו"ם בקידום נושא זה .בעקבות זאת,
הוחלט כי מדי שנה ,החל משנת  ,2014יצוין
בעולם כולו ,על ידי השותפים לאמנה זו ,היעד
'בריאות לכל' בכדי להבטיח את מחויבות
המנהיגים למימוש תכנית זו .כאמור ,האגודה
למלחמה בסרטן הצטרפה ליוזמה זו ,פרסמה
נתונים עולמיים ומקומיים בתחום זה ,כמו גם
סקר מיוחד שבדק את עמדות הציבור:
• אף חולה אינו צריך לרדת מנכסיו ולפשוט יד,
בכדי לזכות בטיפול רפואי :למיליארד איש
בעולם אין טיפול רפואי בסיסי ,ו 100-מיליון
מתדרדרים מדי שנה למעגל העוני ,בניסיון
להשיג שירותי בריאות וטיפולים חיוניים.
• כיסוי בריאותי עולמי צריך להיות בר השגה:
למעלה מ 70-מדינות ,מכל רמות ההכנסה,
נקטו צעדים להבטיח גישה לטיפול רפואי
איכותי ,ללא גרימת נזק לכלכלתן.
• כיסוי בריאותי עולמי יסייע בעצירת גורמי
המוות המשמעותיים ביותר בעולם :כשלכל
אדם יש גישה לשירותי בריאות איכותיים,
אנחנו יכולים למנוע ולטפל במחלות הגורמות
לתמותה ולהציל חיים.
• בריאות משנה קהילות ,כלכלות ואומות :כל
דולר המושקע בבריאות היום ,יניב תועלת פי
 20ב 20-השנים הבאות .מדיניות של כיסוי

בריאותי עולמי ,מייצרת מערכות בריאות יציבות,
אשר להן  2יתרונות מהותיים :בעתות משבר,
הן בולמות זעזועים בחייהם ובמחייתם של
אנשים ,והן משפרות את הלכידות החברתית
של הקהילה ואת תפוקתה הכלכלית.
• בריאות היא זכות ,לא חסד :לעולם אין
להתנות את זכות הנגישות לטיפול בריאותי
באזור מגוריו של אדם ,במצבו הכלכלי,
בגילו ,בגזע ,או במין החולה .אמנת ארגון
הבריאות העולמי מצהירה ,שקבלת סטנדרט
הבריאות הטובה ביותר הניתנת להשגה -היא
זכות אנושית בסיסית ,וכי למעלה ממחצית
מדינות העולם כבר כללו באמנות הלאומיות
שלהן ,את הזכות לבריאות ולטיפול רפואי
הולם.

סקירת מצב הכיסוי הביטוחי המוענק
במדינת ישראל:

חוק ביטוח בריאות שאושר ב ,1995-קבע את
זכותו הבסיסית של כל אזרח בישראל ,לקבל
שירותי בריאות על פי הסל שהוגדר בחוק .אך
מאז סל התרופות והטכנולוגיות אינו מתעדכן
בקביעות ,ויש צורך להיאבק כל פעם מחדש
על כך .במשך השנים נוצר מצב בו הסל נשחק,
האזרחים נאלצים לשלם יותר מכיסם ,הממשלה
נותנת פחות ,והשוויון נפגע .הצעות חוק רבות
עלו מכל קצוות הקשת הפוליטית ,ביחס לקביעת
מנגנון מוסדר ,שידאג לעדכון הסל ,אך כולן לא
צלחו את תהליך החקיקה .כשמדובר בחולי
סרטן ,עלויות התרופות הביולוגיות נאמדות
באלפי שקלים בחודש ,בהן גם חולים בני
המעמד הבינוני-גבוה ,אינם מסוגלים לעמוד.
כאשר קיימת תרופה ,או פרוצדורה ,שעשויה
להקל משמעותית ,או לעצור את התפתחות
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מחלתם ,החולה ומשפחתו ,נאלצים להיחשף
במצוקתם ,לבקש עזרה ,למכור נכסים ועוד.
חשוב להדגיש ,כי במועצה הלאומית לאונקולוגיה,
בשיתוף האיגוד האונקולוגי ,נעשית עבודת הכנה
מעמיקה ומאומצת ,כדי להצביע על התרופות
בעלות הצדקה מדעית להיכנס לסל .האגודה
למלחמה בסרטן יחד עם האגודה לזכויות
החולה ,פועלת כל העת במטרה לקדם את
נושא העדכון הקבוע של הסל.

האגודה פרסמה סקר חדש בנושא
עמדות הציבור בנושא 'בריאות לכל'

הסקר הטלפוני שכלל מדגם מייצג של 500
גברים ונשים גילאי  ,18+בוצע בדצמבר  2014על
ידי מכון גיאוקרטוגרפיה ,ובדק נכונות עקרונית
של הציבור לתשלום תוספות חודשיות לביטוח
המשלים (שב"ן) בקופת החולים עבור תרופות
מצילות חיים .בנוסף ,נבחנה תמיכת הציבור
בהעלאת מס הבריאות הבסיסי ,שיחליף את
היטל ההשתתפות העצמית על רכישת תרופות,
וכך יאפשר למעוטי יכולת לרכוש את התרופות
להן הם זקוקים:
• כמחצית ( )51.7%מהציבור העידו על נכונות
עקרונית לתוספת תשלום חודשית לביטוח
המשלים עבור תרופות מצילות חיים ,שאינן
כלולות בסל הבריאות הממלכתי ,בכדי לאפשר
גם למיעוטי יכולת כלכלית להיות מבוטחים.
גובה הסכום הממוצע אותו יהיו מוכנים
להוסיף בחודש עלה עם גיל המרואיינים,
וירד עם העלייה ברמת ההכנסה.
• כ 60%-מהציבור תמכו בתוספת של  1%למס
הבריאות ,שתאפשר ביטול היטל ההשתתפות
העצמית ברכישת תרופות.
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שבוע המודעות למניעת סרטן צוואר הרחם
האגודה למלחמה בסרטן ציינה באמצע ינואר  2015את שבוע המודעות למניעת סרטן צוואר הרחם.
בהודעה לעיתונות ציינה האגודה למלחמה בסרטן נתונים חדשים אודות סרטן צוואר הרחם בישראל ,השוואה למצב
מדינות ה ,OECD-קווים חדשים של ארגון הבריאות העולמי בנושא זה ,וכן מחקרים חדשים בתחום.

נתונים עדכניים אודות היארעות סרטן
חודרני וסרטן ממוקד של צוואר הרחם

דווחו על ידי ד"ר ליטל קינן-בוקר סגנית מנהלת
המרכז לבקרת מחלות של משרד הבריאות
ופורסמו על ידי האגודה למלחמה בסרטן:
סרטן צוואר הרחם אינו סרטן נפוץ בישראל
ושיעורי ההיארעות של המחלה הם בין הנמוכים
במדינות המערב.
בשנת  2011אובחנו בישראל  244נשים עם סרטן

האגודה למלחמה בסרטן חברה ליוזמה של
 .Cervical Cancer Actionכחלק מיוזמה זו
הוזמנה האגודה להשתתף בדיון בינלאומי
שהתקיים ב 20.1.15-יחד עם מספר רב של
נציגי מדינות מהעולם ,ופרסמה את הקווים
המנחים החדשים של ארגון הבריאות העולמי
(ה )WHO-בנושא מניעה ואבחון מוקדם של
סרטן צוואר הרחם ,להלן עיקרי הדברים:

מניעה:

• סרטן צוואר הרחם היא מחלה הניתנת
למניעה ,אך ברחבי העולם ,בעיקר במדינות
מתפתחות ,היא אחת מסיבות המוות
השכיחות בקרב נשים .חינוך לבריאות
בנוגע לסרטן צוואר הרחם חייב להיות

חודרני בצוואר הרחם 195 :יהודיות (21 ,)80%
ערביות ( ,)9%ו" 28-אחרות" (.)11%

השוואה בינלאומית לנתוני מדינות
ה:OECD-

שיעורי ההיארעות (מקרים חדשים) :שיעורי
ההיארעות של סרטן חודרני בצוואר הרחם
בישראל הוא בין הנמוכים בעולם :שיעור
ההיארעות בישראל הוא  5.0למאה אלף ,נמוך

חלק ממדיניות בריאות לאומית ,ומותאם
לגיל ולתרבות של האוכלוסייה .מטרת
התכנית להפחית את הנטל של סרטן
צוואר הרחם על ידי:
• צמצום זיהומים הנגרמים מנגיף הפפילומה
האנושי .
• אבחון וטיפול בשינויים טרום-סרטניים
בצוואר הרחם.
• מתן טיפול מיידי ותומך לחולות סרטן
צוואר הרחם.
• חיסון נערות נגד נגיף ה HPV-לפני קיום
פעילות מינית  -היא המניעה הראשונית
החשובה .ארגון הבריאות העולמי ממליץ
לחסן נערות בגילאים  ,9-13מפני שבמרבית
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יותר מארה"ב ורוב מדינות אירופה.
הישרדות :ממוצע ההישרדות היחסית לחמש
שנים בנשים שאובחנו בשנים  2006-2011עם
סרטן חודרני בצוואר הרחם גבוה בישראל:
 71.5%לעומת  66%בממוצע ב.OECD-
תמותה :בשנת  2011נפטרו  79נשים בישראל
מסרטן צוואר הרחם .שיעור התמותה המתוקנן
לגיל בסרטן צוואר הרחם בישראל ב 2011-נמוך
בכ 38%-מממוצע מדינות ה.OECD-

המדינות בגילאים אלו הן עדיין לא פעילות
מינית.

אבחון מוקדם:

• היות והחיסון אינו מגן מכל סוגי נגיף
הפפילומה ,העלולים לגרום לסרטן צוואר
הרחם ,אין להסתפק בחיסון נגד הנגיף
בלבד ,אלא יש לבצע בדיקת פאפ סמיר
לגילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם.
• בדיקה אחת לשלוש-חמש שנים ,לאבחון
מוקדם של סרטן צוואר הרחם ,מומלצת
בגילאי  ,30-49גילאים בהם הבדיקה יכולה
להפחית תמותה.
• בישראל הבדיקה כלולה בסל הבריאות
לנשים מגיל  35עד  ,54אחת לשלוש שנים.

הדרכה והסברה לציבור
האגודה למלחמה בסרטן

חוברת חדשה בנושא
"מניעה ואבחון מוקדם של
סרטן צוואר הרחם"

האגודה למלחמה בסרטן הפיקה חוברת
חדשה בנושא מניעה ואבחון מוקדם של
סרטן צוואר הרחם .החוברת החדשה
הופקה בסיועם של פרופ' טליה לוי מנהלת
היחידה לגינקולוגיה אונקולוגית ,המרכז
הרפואי וולפסון ויו"ר החברה הישראלית
לגינקולוגיה אונקולוגית ,וד"ר יעקב קורח
סגן מנהל המחלקה לגינקולוגיה אונקולוגית
במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.
החוברת החדשה מתורגמת בימים אלו
גם לשפות רוסית וערבית.

יום הסרטן הבינלאומי של ארגון הסרטן הבינלאומי
(ה)UICC-
במסיבת עיתונאים משותפת שהתקיימה בפברואר  2015בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,ציינו משרד הבריאות והאגודה למלחמה בסרטן
את יום הסרטן הבינלאומי ,בה דווח כי ישראל במקום הראשון בתחלואה בסרטן
לימפומה שאינה הודג'קין ()NHL
במסיבת העיתונאים השתתפו ד"ר ליטל קינן-בוקר,
סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות
של משרד הבריאות שהציגה נתונים חדשים של
הרישום הלאומי לסרטן על היארעות ותמותה
מסרטן בישראל ,פרופ' אורה פלטיאל ,המטולוגית
בכירה במרכז הרפואי הדסה ופרופ' לאפידמיולוגיה
באוניברסיטה העברית בירושלים ,ומירי זיו מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן.

עיקרי הנתונים על היארעות ותמותה
מסרטן בישראל כפי שדווחו במסיבת
העיתונאים:
•

•

•

•

בשנת  ,2012אובחנו בישראל  28,709אנשים
עם גידולים ממאירים ,ונפטרו  10,640אנשים.
סוגי הסרטן העיקריים האחראים ל50%-
מכלל התחלואה בגברים :ערמונית ,ריאה,
מעי גס ,כיס השתן ולימפומה שאינה הודג'קין.
בנשים :שד ,מעי גס ,רחם ולימפומה שאינה
הודג'קין.
סוגי הסרטן העיקריים האחראים ליותר
מ 50%-מכלל התמותה דומים
ביהודים וערבים ,בגברים:
ריאה ,מעי גס ,לבלב ,בנשים:
שד ,מעי גס ,ריאה.
ישראל נמצאת במקום הראשון
בתחלואה בסרטן לימפומה
שאינה הודג'קין ( )NHLמבין 20
מדינות עם שיעורי התחלואה
הגבוהים בעולם ,ובמקום השני
בשיעורי התמותה.
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•
•
•

•

•

שיעורי התחלואה של  NHLבעלייה ,בעיקר
בגברים יהודים ,עם מגמת התייצבות בעשור
האחרון.
ירידה בשיעורי ההיארעות (המקרים החדשים)
ממחלות הסרטן בכלל :ביהודים משנת ,2008
ובקרב ערבים מ.2010-
מגמת ירידה בשיעורי התמותה ממחלות
הסרטן בכלל ,נצפית מאז  1995ביהודים
(גברים ונשים) .בערבים מגמת הירידה החלה
ב.2007-8-
השוואה בינלאומית שפורסמה באתר Globocan
בקרב  20מדינות המובילות בשיעורי ההיארעות
והתמותה מסרטן ,מראה כי מיקומה של ישראל
נמוך יחסית .גברים ישראליים נמצאים במקום
ה ,19-ונשים ישראליות נמצאות במקום ה,15-
הן בהיארעות והן בתמותה.
בהשוואת התמותה מסרטן בישראל עם
מדינות ה ,OECD -לשנת  ,2011ישראל
ממוקמת מתחת לממוצע ,עם שיעור תמותה
נמוך יחסית (מקום שמיני מלמטה).
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במסיבת העיתונאים פורסם הקוד האירופאי החדש נגד מחלת
הסרטן 12 :דרכים להפחית את הסיכון שלכם לחלות בסרטן

פרופ' אורה פלטיאל ,המטולוגית בכירה
מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ופרופ'
לאפידמיולוגיה באוניברסיטה העברית,
דיווחה על מחקר אותו היא עורכת המנסה
לעקוב אחר הסיבות לעלייה בשכיחות
לימפומה שאינה הודג'קין (:)NHL
מאז שנות ה ,70-בכל העולם ובמדינות המנהלות
רישומי סרטן מסודרים בפרט ,נצפתה עלייה
מרשימה עד כדי הכפלה ,או השלשה ,של שיעורי
ההיארעות של לימפומה שאינה הודג'קין (.)NHL
במחקר ,שבוצע בראשות פרופ' פלטיאל בקרב
כ 17,000-ילודים ירושלמים ,שנולדו בין השנים
 1964-1976נמצא כי תינוקות שאושפזו בשנה
הראשונה לחייהם בעקבות זיהום ,נמצאים בסיכון
גבוה פי  3לחלות ב NHL.-כיום מבוצע מחקר
מעמיק בקרב האוכלוסייה היהודית והערבית,
בישראל ובגדה המערבית ,בכדי לבחון לעומק
את המנגנון שיסביר את הממצאים הנ"ל .המחקר
הרב-מרכזי הוא פרי שיתוף פעולה של חוקרים
ישראלים ופלסטינאים ,וממומן על ידי הקרן
הלאומית למדע בישראל וה MERC -במימון
ממשלת ארצות הברית .השערת החוקרים
והממצאים הראשוניים מצביעים על כך שייתכן
שלימפומה מסוג תאי  ,Bקשורה להתפתחות
ולהתקדמות האנושות ,שהובילה לכך שכיום
תינוקות שבעבר לא היו שורדים בגלל זיהומים,
שורדים כיום עד בגרותם ,אך מצויים בסיכון גבוה
יותר לחלות ב .NHL-עם זאת ,חשוב לציין כי
כיום ניתן לטפל ולרפא חולי לימפומה ,גם חולי
לימפומה שאינה הודג'קין ,ולכן העלייה בתחלואה
אינה מלווה בעלייה בתמותה ,ברוב המדינות.

הקוד האירופי נכתב ביוזמת ,European Commission
ופותח על ידי הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן
של ארגון הבריאות העולמי (ה .)IARC-בקוד
נכללו  12המלצות מבוססות מחקר להפחתת
הסיכון לחלות בסרטן ,בהם:
• להימנע מעישון ,ולהקפיד על סביבה נקייה
מעישון.
• לשמור על משקל גוף תקין.
• לבצע פעילות גופנית יומיומית.
• להקפיד על תזונה נכונה ובריאה.
• להגביל את צריכה האלכוהול.
• להימנע משהייה ממושכת בשמש ,בייחוד עם
ילדים .להשתמש במסנני קרינה ,ולהימנע
משימוש במיטות שיזוף.
בנוסף ,נכללו הנחיות ייחודיות לנשים ולגברים.
כל הנחיות הקוד האירופי נכללו בעלון החדש
"כללים לחיים בריאים" של האגודה למלחמה
בסרטן (להלן בהמשך).
"אל תתפתו לזוגיות קטלנית"  -מהלך הסברתי
ייחודי של האגודה למלחמה בסרטן
לקראת יום הסרטן הבינלאומי  2015יצאה
האגודה למלחמה במהלך הסברתי ייחודי ,מבוסס
מקום וזמן ,בשם 'אל תתפתו לזוגיות קטלנית'.
המסר "אל תתפתו לזוגיות קטלנית" מזהיר את
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הבליינים בברים בשעות הלילה מפני שילוב
של צריכת אלכוהול ועישון .המהלך ההסברתי
הופיע על גבי מסכי הטלפונים הניידים של בעלי
אפליקציית 'וואלה!' בסלולר.

עלון "כללים לחיים בריאים"  -עלון חדש
של האגודה למלחמה בסרטן
בעלון מצוינים גורמי הסיכון לחלות בסרטן,
לעומת גורמים המעניקים הגנה ומסייעים
בהפחתת הסיכון לחלות בסרטן ,או אף מונעים
אותה .בעלון נכללו העדכונים החדשים של
הקוד האירופאי -הקווים המנחים של הקהילה
האירופאית למניעה ולאבחון סרטן .העלון הופק
בסיועו של פרופ' גד רנרט מנהל המרכז הארצי
לבקרת סרטן בשירותי בריאות כללית ,מנהל
המחלקה לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה
במרכז הרפואי כרמל והפקולטה לרפואה
בטכניון חיפה ,ויועץ האגודה למלחמה בסרטן
לנושא מניעת סרטן .העלון מתורגם בימים אלו
לשפות רוסית וערבית.

הדרכה והסברה לציבור
האגודה למלחמה בסרטן

חודש המודעות לסרטן המעי הגס – 2015
האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות הכריזו על פתיחת חודש המודעות לסרטן המעי הגס והחלחולת 2015

עיקרי הממצאים החדשים על מחלת
סרטן המעי הגס בישראל שדווחו
על ידי ד"ר ליטל קינן-בוקר סגנית
מנהלת המרכז הלאומי לבקרת
מחלות של משרד הבריאות:
•

•

•

•

•

•

בשנת  2012אובחנו בישראל  3,139חולים
חדשים עם סרטן חודרני של המעי הגס
והחלחולת .באותה שנה נפטרו  1,355אנשים
מסוג סרטן זה.
ביהודים (נשים וגברים) נצפתה ירידה בשיעורי
ההיארעות בשני העשורים האחרונים ,שעיקרה
בשנים האחרונות; בערבים (נשים וגברים),
נצפתה עלייה בהיארעות המחלה במהלך
התקופה ,אולם מאז  2010נצפתה ירידה
בשיעורים.
שיעור המאובחנים בשלב מחלה מוקדם עלה
מ 20%-ל 34%-בשני העשורים האחרונים ,ככל
הנראה כפועל יוצא של עליית ההשתתפות
בתכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן
המעי הגס והחלחולת ,שיזמה האגודה
למלחמה בסרטן.
שיעורי ההישרדות היחסית מהמחלה לחמש
שנים נמצאים במגמת עלייה ,בשני המינים
ובשתי קבוצות האוכלוסייה ,בהשוואות
בינלאומיות ישראל ממוקמת במקום גבוה.
שיעורי התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת
בשנת  2012גבוהים ביהודים בהשוואה לערבים
ובגברים בהשוואה לנשים .עיקר התמותה
חל בגיל המבוגר.
מגמות עיתיות בתמותה  -ביהודים נצפתה
ירידה בתמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת
בשני העשורים האחרונים .בערבים מגמת

התמותה העולה מהמחלה התייצבה ,ומאז
 2005אף ניכרת ירידה איטית.

השוואה בינלאומית :ישראל
ממוקמת במקום גבוה בשיעורי
ההיארעות ,נמוך בשיעורי התמותה,
ובמקום השלישי בשיעורי ההישרדות

• על פי נתוני ה Globocan-לשנת  2012של
הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן ( )IARCלגבי
 20המדינות עם השיעורים הגבוהים בעולם,
גברים בישראל נמצאים במקום ה 14-מתוך
 20מבחינת שיעור ההיארעות ,ובמקום ה19-
מתוך  20מבחינת שיעור התמותה מהמחלה.
נשים בישראל נמצאות במקום ה 8-מתוך 20
מבחינת שיעור ההיארעות ,ובמקום ה10-
מתוך  20מבחינת שיעור התמותה מהמחלה.
• בשיעורי ההישרדות היחסית מהמחלה ישראל
נמצאת הרבה מעל ממוצע מדינות ה:OECD-
במקום השלישי.
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• מחקר ה ,Concord-2-שהתפרסם בנובמבר
 2014וסקר את שיעורי ההישרדות היחסית
מסרטן ב 67-מדינות שונות בעולם ,הראה כי
ישראל ממוקמת גבוה ביחס למדינות רבות
אחרות בעולם הן עבור סרטן המעי הגס והן
עבור סרטן החלחולת.

סקר חדש של האגודה למלחמה
בסרטן מראה :עלייה במודעות בצורך
לבצע בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן
המעי הגס ,ועלייה בביצוע הבדיקה
בפועל

סקר הטלפוני כלל מדגם מייצג של  300גברים
ונשים יהודים ,ו 100-גברים ונשים ערבים ,בגילאי
 ,50+ובוצע על ידי מכון המחקר מותגים יפעת
גת בע"מ .להלן עיקרי הממצאים:
• מרבית המרואיינים היהודים ( )95%מודעים
לכך שמעל גיל  50יש לבצע בדיקות לגילוי
מוקדם לסרטן המעי הגס .בקרב המרואיינים
הערבים קיימת מודעות נמוכה יותר63% .
ידעו על הצורך בביצוע בדיקה לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס ,מעל לגיל  .50שליש
מהמרואיינים ( )33%ציינו כי אינם יודעים על
הצורך לבצע בדיקה.
• כשני שליש מהנשאלים היהודים (,)65%
וכשליש מהנשאלים הערבים ,סבורים שסרטן
המעי הגס ניתן למניעה .אחוז ניכר (,)37%
בעיקר גברים ( ,46%לעומת  28%נשים) ,לא
ידעו שהמחלה ניתנת למניעה.
• הדרך העיקרית בה ניתן למנוע את סרטן
המעי הגס ,לדעת הנשאלים היהודים ,היא
ביצוע בדיקה לגילוי מוקדם ( 61%מכלל
הנשאלים) .דרכים נוספות שצוינו היו תזונה
נכונה ( )20%ופעילות גופנית (.)9%
•  34%מהמרואיינים היהודים השיבו שסרטן המעי
הגס שכיח יותר בקרב גברים ,למרות שבפועל
שיעור התחלואה גבוה רק ב 14%-בקרב גברים.
•  72%מהנשאלים היהודים היו מודעים לצורך
להיבדק ,ואכן ביצעו את הבדיקה ,בהשוואה
לשנת  ,2007בה  48%בלבד היו מודעים
לצורך וביצעו את הבדיקה .בקרב המרואיינים
הערבים 43% ,שמעו על הבדיקה וביצעו
אותה בפועל 57% .מהמרואיינים הערבים
לא ביצעו בדיקה כלשהי לגילוי מוקדם של
סרטן המעי הגס.

• מקור המידע העיקרי אודות הבדיקה הן ביהודים
( )62%והן בערבים ( ,)74%בשני המינים ובכל
קבוצות הגיל ,הוא רופא המשפחה .מקור
המידע השני שצוין ( )14%בקרב המרואיינים
היהודים ,היה תשדירי האגודה למלחמה
בסרטן בטלוויזיה (בלט יותר בקרב נשים).
מקורות נוספים שצוינו :משפחה וחברים
( ,)8%עיתונות ( ,)8%אנשי צוות רפואיים,
רדיו וכו'.
• החסמים העיקריים לבדיקה אצל הנשאלים
היהודים היו :עצלות ,מחסור בזמן" ,לא מאמין
בזה"" ,לא עושה בדיקות"" ,לא קיבלתי הפנייה".
בשונה משנת  ,2010שם בלטו חסמים של
פחד מתוצאות הבדיקה ופחד מהבדיקה
עצמה .בקרב המרואיינים הערבים שלא
ביצעו את הבדיקה בלטו הסיבות" :לא קיבלתי
הפנייה"" ,לא המליצו לי לבצע את הבדיקה",
"אני טבעוני/עוסק ברפואה אלטרנטיבית".

דיווח נתוני התוכנית הלאומית לגילוי
מוקדם של סרטן המעי הגס

על פי דוח משרד הבריאות ביחס למדדי האיכות,
שסיכם את שנת  ,2013נמשכת מגמת השיפור
ונרשם גידול בשיעור הביצוע של הבדיקות
לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס ,אותה ניתן
לזקוף לטובת התוכנית הלאומית ,שיזמו משרד
הבריאות והאגודה למלחמה בסרטן .על פי
הדיווח בשנת  57% ,2013מכלל האוכלוסייה
בגילאי  ,50-74עברו בדיקה לגילוי מוקדם
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של סרטן המעי הגס ,בעוד שעם תחילתה של
התכנית הלאומית בשנת  ,2002רק  12%נענו
לבדיקות הסקר.

מחקר חדש במימון האגודה למלחמה
בסרטן פורסם לרגל חודש המודעות
של סרטן המעי הגס :השפעת
מסרונים לטלפון סלולרי של מוזמנים
לבדיקת דם סמוי בצואה

המחקר ,שבוצע על ידי ד"ר לאה הגואל,
ד"ר אפרת נטר ,ד"ר נילי שטיין ופרופ' גד רנרט,
כלל  50,000מבוטחי שירותי בריאות כללית,
גברים ונשים בני  ,50-74שהוזמנו בעבר מספר
פעמים להיבדק לגילוי מוקדם של סרטן המעי
הגס ,אך לא ביצעו את הבדיקות .המחקר בחן
את היענות המוזמנים לביצוע הבדיקה ,על
ידי משלוח מסרונים לטלפונים הסלולריים
שלהם ,לאחר שקיבלו מכתב הזמנה לקבלת
ערכת בדיקה .המסרון הכיל הודעת טקסט
קצרה ,שמטרתה לעודד את מקבלי המכתב
להזמין ערכה לביתם ,ולבצע את הבדיקה.
הערכת ביצוע בדיקת דם סמוי נערכה כעבור 6
חודשים משליחת המסרונים .תוצאות המחקר
הראו היענות גבוהה יותר לביצוע הבדיקה,
בקבוצות שקיבלו מסרונים ,בהשוואה לקבוצת
הביקורת .נשים ,ומשתתפים מעל גיל  ,60נטו
להיבדק יותר מאחרים .מסקנת החוקרים
היתה כי למשלוח המסרונים השפעה חיובית,
שהובילה להיענות גבוהה ,יותר מזו שהייתה
מושגת ללא ההתערבות.

הדרכה והסברה לציבור
האגודה למלחמה בסרטן

קידום בריאות
הרצאות אחיות מתאמות בריאות
השד בנושא מניעה וגילוי מוקדם של
סרטן השד ,אורח חיים בריא ופעילות
האגודה למלחמה בסרטן

אחיות מתאמות בריאות השד ממשיכות להעביר
הרצאות לציבור הרחב מטעם האגודה למלחמה
בסרטן ,במטרה להעלות את המודעות הציבורית
לחשיבות גילוייה המוקדם של מחלת סרטן
השד ,ושמירה על אורח חיים בריא .במסגרת זו
התקיימו בחודשים האחרונים ההרצאות הבאות:
• אבו אלהיג'א ליאלי אחות מתאמת שד במרכז
הרפואי רמב"ם ,הרצתה בתחילת דצמבר
 2014בקופת חולים מאוחדת ,ובפברואר
 2015במועצה המקומית כפר כמא.
• ביקל חנה מתנדבת 'יד להחלמה' הרצתה
בתחילת נובמבר  2014לכ 150-עובדות
חב' ( SCDסמיקונדקטור) ,ושיתפה את
העובדות בסיפור התמודדותה האישי עם
סרטן השד .בתחילת נובמבר  2014הרצתה
חנה בהתנדבות בארגון רפא"ל.
• ברייננברג עינת אחות מתאמת שד במרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר ,הרצתה
בתחילת דצמבר  2014לעובדות חב' קרגו
אמרפורד.

•

•
•

•
•

•

גבאי פנינה אחות מתאמת שד במרכז הרפואי
אסותא רמת החייל ,הרצתה בתחילת אפריל
 2014בחב'  YITידיעות טכנולוגיות ,ובאמצע
יולי  2014לעובדות חב' הפניקס .בסוף
אוקטובר  2014התקיימה הרצאתה של
פנינה בכלא נווה תרצה ,קודם לביקורה של
ניידת הממוגרפיה בבית הסוהר (מידע נוסף
בתחילת הפרק) .בסוף מרץ  2015הרצתה
פנינה לעובדי חב' אל-על בנתב"ג.
דמארי מירה אחות מתאמת שד במרכז
הרפואי קפלן ,הרצתה בסוף נובמבר 2014
בחברת .ATt&t
זהר חנה אחות מתאמת שד במרכז הרפואי
גליל מערבי ,הרצתה בתחילת אפריל 2014
בחב' מיטרוניקס ,ובסוף יולי  2014העבירה
שתי הרצאות :האחת לעובדות חב' KLA
 tencorבמגדל העמק ,והשנייה בארגון רפא"ל.
חיים בתיה אחות מתאמת שד מהמרכז
הרפואי אסותא תל אביב ,הרצתה בתחילת
מרץ  2014בחב' פוינגראב הוד השרון.
לוין אפרת אחות מתאמת שד במרכז
הרפואי רמב"ם ,הרצתה באמצע מאי 2014
לסטודנטיות במכללת עמק יזרעאל ,בתחילת
אוקטובר  2014לעובדות המוסד לביטוח
לאומי בחיפה ,ובחודשים נובמבר-דצמבר
העבירה שתי הרצאות בארגון רפא"ל.
מושייב דיאנה אחות מתאמת שד במרכז
הרפואי וולפסון בחולון ,הרצתה בתחילת

ינואר  2015לסגל ההוראה של בית הספר
"עתידים" בחולון.
• פיליפ חני אחות מתאמת שד במרכז
הרפואי סורוקה הרצתה בתחילת מרץ
 2014באוניברסיטת בן גוריון ,באמצע יוני
 2014במרפאת שירותי בריאות כללית בבאר
שבע ,ובתחילת ספטמבר  2014בבית אבות
"בית יונה" בבאר שבע.
• צייטלין פאינה עו"ס ומנחת קבוצות ,הרצתה
בתחילת דצמבר  2014לעובדות המוסד
לביטוח לאומי באשקלון ,בינואר  2015לגיל
הזהב במתנ"ס אבן שמואל ,ולעובדות המכללה
האקדמית ספיר ,ובסוף פברואר  2015במרכז
לבריאות הנפש בבאר שבע .בחודש מרץ 2015
הרצתה פאינה במתנ"ס נווה דקלים באשקלון,
ופעמיים במתנ"ס ולדנברג באשקלון ,אחת
ההרצאות התקיימה בשפה הרוסית.

הרצאות לאחיות מעשיות חרדיות
בקורס קידום בריאות

באמצע נובמבר  2014הרצתה אירית מנטש
מקדמת הבריאות באגודה למלחמה בסרטן,
במסגרת קורס קידום בריאות לכ 60-אחיות
מעשיות חרדיות ,המשלימות תואר אקדמי
במכון טל .ההרצאה עסקה בפעילות האגודה
למלחמה בסרטן ,בדגש על תכניות למניעה
ולאבחון מוקדם של מחלות הסרטן .הרצאה
נוספת במתכונת דומה מתוכננת לאפריל .2015
29/1/15

לכב'  הגב' אירית מנטש ,שלום רב.
ברצוננו להודות לך על ההרצאה שהעברת לקורס השלמה לתואר בסיעוד במכון טל.
ההרצאה בנושא קידום בריאות באגודה למלחמה בסרטן הייתה מעניינת והעשירה הן
אותנו והן את הסטודנטיות.
קיבלנו משובים חיוביים מהסטודנטיות על כך שההרצאה סייעה להן להבין טוב יותר את
החשיבות של  פעילויות האגודה למלחמה בסרטן .למדנו אלו שירותים קיימים על ידי האגודה
ומה נוכל להציע לחולים בהווה ובעתיד .כמו כן ,למדנו גם על החשיבה שעומדת מאחורי
צורת הפניה בנושאים שונים ,לקהלי יעד שונים -בקמפיינים שהעליתם בשנים האחרונות.
תודה רבה על המאמץ וההשקעה בהגעה לבית הספר לסיעוד במכון טל .החכמנו  ,נהנינו,
והיום גם ברור לנו שהרצאה כזו צריכה להגיע לכל איש סיעוד.
בברכה,
מיה לוי ואודליה סעד ,מרכזות קורס בקידום בריאות ,קורס השלמה לתואר בסיעוד
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ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן
כ 30-מדריכים חדשים.
• בדצמבר  2014התקיימה סדנת הכשרה
בצפון לכ 10-מדריכי הסברה חדשים ,חלקם
דוברי ערבית ,שהצטרפו למערך ההסברה
הארצי של האגודה למלחמה בסרטן.
מעבר לימי ההכשרה במהלך השנה מתעדכנים
המדריכים און-ליין באמצעות מידעון (ניוזלטר)
אינטרנטי ,הנשלח אליהם כאחת לחודש,
במטרה ליידע אותם בחידושים ועדכונים
בתחומי ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן
ובנושאים מנהליים שונים .מצגות ההסברה
מתעדכנות בקביעות ,ובהתאם לצורך מתורגמות
גם לשפות השונות .כמו כן ,באתר האגודה ישנו
פורום סגור בניהולה של מקדמת הבריאות
לעדכונים ולשאלות המדריכים.

הדרכות לצוות מוקד התרומות של
האגודה למלחמה בסרטן

באמצע אוקטובר  ,2014לקראת מבצע
"הקש בדלת" ,העבירה אירית מנטש מקדמת
הבריאות שתי הדרכות לכ 30-אנשי צוות מוקד
התרומות של האגודה ,במסגרתן הוצגה פעילות
האגודה .לדברי המשתתפות ההרצאה העניקה
להן מידע ,ביטחון עצמי והבנה מעמיקה יותר
של כל תחומי הפעילות בהן עוסקת האגודה.

השתתפות בכנסים וימי בריאות

במהלך השנה האגודה למלחמה בסרטן נוטלת
חלק בעשרות כנסים וימי בריאות שונים לאנשי
מקצוע ולקהל הרחב ,הנערכים ברחבי הארץ,
כגון :הועידה והתערוכה המדעית לתזונה
בישראל ,ועידת ישראל לרפואת משפחה,
מפגשים בנושא מניעת סרטן לציבור הרחב,
ועידות וכנסים בנושאי בריאות ותזונה ,אירועי
קידום בריאות שונים במקומות עבודה וברשויות
מקומיות ועוד .במהלך החודשים האחרונים
השתתפה האגודה למלחמה בסרטן בכ80-
כנסים וימי עיון לאנשי מקצוע והציבור הרחב,
בהם פעילות הסברה בשגרירות האמריקאית,
השתתפות בירידי בריאות בחג השבועות ,בכנס
רופאי המשפחה השנתי ועוד.

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 פברואר  2014התקיים יום הכשרה
למדריכי ההסברה של האגודה באזור ירושלים
והסביבה ,במשרדי האגודה ע"ש יצחק קוקיא
במתחם האגודה למלחמה בסרטן ע"ש ישראל
ולילה אלתר בירושלים.
• באוגוסט  2014במסגרת ההדרכה השנתית
ועדכון הידע למדריכים הצטרפו למערך
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הדרכה והסברה לציבור
האגודה למלחמה בסרטן

פעילות האגודה באינטרנט ,בפייסבוק וברשתות החברתיות:
האגודה ממשיכה בפעילותה הענפה ברשת
האינטרנט ורואה בה כלי חשוב להעברת מידע
עדכני ,תכנים ,מסרים אמינים ושמירת קשר עם
הציבור .אתר האינטרנט מתעדכן על בסיס יומי.
לציבור הרחב ישנו מידע על הדרכים להפחתת
הסיכון לחלות בסרטן ,שמירה על אורח חיים
בריא ובדיקות לגילוי מוקדם .לציבור החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם ,מעניק האתר
מידע מעודכן על מחלות הסרטן השונות ועל
דרכי הטיפול ,ההתמודדות והשיקום בזמן מחלה
ולאחריה .לאתר הועלו בשנה האחרונה ,בין
היתר ,שאלון "הסיכוי שבסיכון" לבירור נטייה
גנטית לחלות בסרטן שד ושחלה ,ומידע אודות
פרויקט הגמילה מעישון באמצעות הודעות טקסט
(מידע על כך בתחילת הפרק) .השנה נרשמה
עלייה נוספת של כ 10%-במספר המשתמשים
באתר ביחס לשנה שעברה ,ועלייה של כ20%-
בכמות הפעולות שמבוצעות באתר.
אזור הפורומים באתר גדל במהלך השנה
החולפת .נכון לפברואר  ,2015ישנם  18פורומים
בנושאים שונים ,בניהול מיטב המומחים ,שנרתמו
לטובת הנושא בהתנדבות ובמחויבות גדולה
(הרשימה לפי סדר א"ב של נושאי הפורומים):
• פורום גידולים אנדוקריניים ונוירואנדוקריניים,
בהנהלת ד"ר עידו וולף.
• פורום חדש :פורום גידולי מוח בניהולה של
ד"ר צהלה צוק-שינא.
•פורום גידולי ראש וצוואר,
בניהולם של ד"ר אהרון פופובצר,
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 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 מלנומה וסרטן העור ,בניהולו
של פרופ' יעקב שכטר.
• פורום מניעת סרטן ,בניהולה של
ד"ר ליטל קינן-בוקר.
• פורום סרטן מערכת העיכול  -מעי גס ,לבלב,
קיבה ודרכי מרה ,בניהולה של ד"ר אילה הוברט.

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 אונקולוגיות ,בניהולה
של ד"ר צהלה צוק-שינא.
פורום סרטן ריאות ,בניהולו של פרופ' חובב נחושתן.
פורום סרטן השד ,בניהולה של פרופ' בלה קאופמן.

• 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 תזונה למתמודדים ולמחלימים מסרטן,
פעילות האגודה למלחמה בסרטן
בניהולה של לימור בן חיים.
• פורום תמיכה לחולי סרטן ובני משפחה ומידע על ברשת החברתית "פייסבוק"
זכויות ושירותים ,בניהולה של עו"ס אורית שפירא .הפעילות בעמוד הפייסבוק של האגודה ("האגודה
למלחמה בסרטן – לחיים בריאים") ענפה ,ונכון
לפברואר  2015חברים בו למעלה מ52,000-
פורום לרופאי משפחה להתייעצות עם חברים .העמוד ממשיך לקדם את מסרי האגודה,
כמו גם להוות במה לקידום אירועי האגודה
מומחים באונקולוגיה ביחס לחולים
השונים ,ומתן מענה לשאלות הגולשים .במהלך
ומחלימים
לאור העובדה שהטיפול והמעקב בקהילה אחר השנה קיימה האגודה פעילויות שונות ,כגון שיתוף
חולים ומחלימים מסרטן מהווה אתגר לרופאי הפעולה עם דף הפייסבוק של "אונלייף" בקמפיין
המשפחה ,השיקה האגודה למלחמה בסרטן "תפתחי את העיניים" במסגרת חודש המודעות
שירות בשיתוף איגוד רופאי המשפחה .השירות לסרטן השד (מידע נוסף "תחת סרטן השד"),
ניתן לשימושם הבלעדי של רופאי המשפחה ,פעילות קידום השאלון האינטרנטי של תכנית
במטרה לסייע בטיפול ובמעקב אחר חולים "הסיכוי שבסיכון" ,פרויקט "עוטפים בחום את
ומחלימים מסרטן .כל פורום מנוהל בהתנדבות על חולי הסרטן" ועוד .פעילות האגודה באינטרנט
ידי אונקולוג מומחה בתחומו ,ומאפשר התייעצות וברשתות החברתית המתקיימת לאורך השנה,
משיקה לכל תחומי העשייה ,ומסייעת בקידום
בהתאם לתחום הרלבנטי:
• פורום ממאירויות אורולוגיות ,בניהולו של הפעילות והעלאת המודעות לחשיבות הנושאים
אותם מקדמת האגודה למלחמה בסרטן.
ד"ר רענן ברגר.
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מוקדי המידע של האגודה למלחמה בסרטן
ה'טלמידע'® המופעל בעזרת כ 25-מתנדבים
בראשותה של נורית צין ,מציין השנה  25שנות
פעילות מסורות ומהווה את המוקד הטלפוני
האמין והעדכני ביותר בישראל ,בנושא מחלות
הסרטן ,דרכי מניעתן ואבחונן המוקדם ,דרכי
הטיפול והשיקום בארץ ועוד .ה'טלמידע'® מגובה
על ידי מרכז המידע של האגודה למלחמה
בסרטן ,המטפל בפניות 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 את מאגר
המידע בנושא מחקרים קליניים לחולי סרטן
המתקיימים בישראל ,רשימות מומחים שונים,
מסייע בעדכון חומרי ההסברה של האגודה ועוד.

ימי עיון למתנדבי ה'טלמידע'

®

באפריל  2014התקיים יום עיון במסגרת
תהליך עדכון הידע של מתנדבי הקו .במפגש
הרצתה בנושא מיניות לחולים ולמחלימים
לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת המיניות
באגודה ,ועל פעילות שירות טיפול פליאטיבי
ביתי של האגודה למלחמה בסרטן הרצו
עו"ס דליה שטרן ועו"ס פדות ביר .לקראת סיום

התקיים דיון בנושא התמודדות עם בעיותיהם
השונות של החולים והמחלימים ,בהנחיית
עו"ס אורית שפירא מנהלת מח' שיקום ורווחה,
ונירה תמוז מנהלת מרכז המידע .יום עיון נוסף
התקיים בתחילת מרץ  ,2015במסגרתו הרצה
ד"ר רענן ברגר מנהל המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי ע"ש שיבא תל השומר ,בנושא "חידושים
בטיפול במחלות הסרטן".

מתנדבי ה'טלמידע' ציינו  25שנות פעילות ביום כייף מגבש ומעשיר

בתחילת נובמבר  2014התקיים יום כייף נפלא ומעשיר למתנדבות קו ה'טלמידע' העושות
זאת במסירות ובנאמנות מזה  25שנה .במסגרת הפעילות התקיים ביקור במרכז המבקרים
של האמנית מיכל נגרין ,בו התקיימה הדרכה על אופי העבודה ויצירת התכשיטים .הביקור
וההדרכה הוענקו לאגודה בהתנדבות .לאחר מכן ,התקיים ביקור במוזיאון הקומיקס בתל
אביב ,בו קיבלו המשתתפות הדרכה על תולדות הקומיקס הישראלי ,כיצד הרעיונות
הופכים ליצירת קומיקס ועוד .היום היה מלא חוויות והנאה לכל המשתתפות.

תגבור מוקדי המידע של האגודה
למלחמה בסרטן במבצע "צוק איתן"

עם פרוץ מבצע "צוק איתן" ובעקבות פניות
רבות של חולים ובני משפחותיהם ,תגברה
האגודה למלחמה בסרטן את קווי המידע שלה
ופרסמה את קווי המידע באמצעי התקשורת
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קבוצת הריצה “רצים ביחד למען המאבק במחלות הסרטן" של האגודה
למלחמה בסרטן במסגרת מרתון ירושלים הבינלאומי 2014
מזה ארבע שנים שהאגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק באירועי מרתון ירושלים הבינלאומי
באדיבות בנק מזרחי-טפחות .השנה הקימה האגודה פלטפורמה וירטואלית מיוחדת להצטרפות
למרתון הבינלאומי ,בדומה למרתונים המתקיימים בחו"ל .במסגרת זו ,הוזמנו הקהל הרחב ,חולים
ומחלימים ,להצטרף לקבוצת הריצה “רצים ביחד למען המאבק בסרטן" של האגודה למלחמה
בסרטן .לאחר ההצטרפות וההרשמה ,סיפרו על כך הרצים באינטרנט ,ברשתות החברתיות
וב"יו-טיוב" ,וקראו לגולשים נוספים להירתם לנושא .במהלך הפעילות נחשפו סיפורים אישיים
מרגשים ,כמו סיפורה של יהודית אלקובי שבחרה לרוץ בקבוצה ,יחד עם אחייניה ,למען גיסתה
ז"ל שהתמודדה ונפטרה ממחלת הסרטן .את קבוצת הריצה של האגודה למלחמה בסרטן
הזניק פרופ’ אריה דורסט כירורג בכיר וחבר הועד המנהל באגודה למלחמה בסרטן ,יחד עם
משה וידמן יו"ר הדירקטוריון של בנק מזרחי-טפחות .האירוע מתקיים מזה ארבע שנים בשיתוף
בנק מזרחי-טפחות ,ובהובלת משה גוטמן וצביה לרר מהמערך לקשרי קהילה בבנק.
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צעדה חווייתית ומהנה בצפון הארץ
של האגודה למלחמה בסרטן במסלול
מיוחד למשפחות ,שכל הכנסותיה
הוקדשו למאבק במחלת הסרטן

כמדי שנה בחול המועד פסח (אמצע אפריל
 )2014התקיימה הצעדה המסורתית של
האגודה למלחמה בסרטן .השנה התקיימה
הצעדה במסלול פורח ומרהיב ביופיו של יער
הקיבוצים שביערות מנשה .הצעדה ,התקיימה
באדיבות בנק מזרחי-טפחות ,והקרן הקיימת
לישראל ,שמדריכים מטעמה ליוו את הצועדים
בהסברים על האזור .באווירת החג ,דוכני הפעלה
הפעילו וריתקו את המוני הילדים וההורים
שפקדו את המקום.
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“שחק ותרום למען המאבק בסרטן" –
אירועי הסטריט-בול המסורתי של
האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף
סלבריטאים ומובילי דעת קהל

באמצע מאי  2014התקיים בספורטק בהרצליה
אירוע הסטריט-בול שהופק בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן ,עיריית הרצליה ,בני הרצליה,
ואיגוד הכדורסל ובאדיבות חב’ “ .AND1סטריט-
בול" הוא משחק כדורסל הנפוץ בערים רבות
בעולם ,כאשר סגנון וחוקי המשחק שלו נוקשים
פחות ממשחק הכדורסל המסורתי .שיתוף
הפעולה מתקיים זו השנה החמישית ,במטרה
להעלות את המודעות בקרב הציבור למחלת
הסרטן ולהדגיש את חשיבות הפעילות הגופנית
בכל גיל כמונעת תחלואה .הטורניר התקיים
בסימן “שחק ותרום" ,וההכנסות הוקדשו למען
פעילותה של האגודה .משחק הראווה נפתח
בחגיגיות על ידי לימור לבנת שרת התרבות
והספורט ,משה פדלון ראש עיריית הרצליה,
ומירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.
עמירם טובים ,הסטנדאפיסט ,שגם חגג את יום
הולדתו באותו היום ,הוכתר למצטיין המשחק .בין
המפורסמים ששיחקו בהתנדבות :בן-אל תבורי,
שימי אטיאס ,ג’קי מנחם ,איציק פינטו ,עופר טלקר,
יריב נתי ,ישראל אזולאי ,עמירם טובים ,ג’פרי ישי,
עקיבא שמואלי ,אורי חזקיה ,אמיר גולדברג,
צחי נוי ,דוד חיים ,אסף דותן ,קרן דה ויה ועוד.
צילומים :עמוס בן יעקב
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חגיגות העשור למסעדת “סיטארה"–
כל הכנסות הפעילות למען ילדים
חולי סרטן

בחודשים יוני-יולי  2014ציינה מסעדת “סיטארה"
היוקרתית ,ממתחם “סי אנד סאן" בתל אביב,
עשור שנים לפעילותה .במסגרת הפעילות ,הושק
תפריט פתיחה מיוחד של עשר מנות קיץ מיוחדות
שתוכנן על ידי  10שפים מהמובילים בישראל,
בהם אביב משה (מסה ,יאסו) ,אייל לביא (רוקח
 ,73רוקח ים) ,שאול בן אדרת (קימל ,התרנגול
הכחול ,)Mr&Mrs Lee ,אורי נבון (מחניודה,
מונא) ,עומר מילר (השולחן ,חדר האוכל),
וערן שוורצברד (קייטרינג בוטיק) .כל ההכנסות
ממכירתן של מנות השפים הוקדשו למען
פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן ,עבור
פרויקטים לרווחת ילדים חולי סרטן.

טקס חלוקת תרומת
בנק מזרחי  -טפחות במסגרת
פרויקט “שותפים מבחירה"

במטרה לקדם מיזמים חברתיים משותפים לרווחת
הקהילה ,מקיים בשמונה השנים 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 הבנק (בסך כולל של
 .)₪ 500,000בתחילת נובמבר  2014התקיים
במשרדי הנהלת הבנק טקס חגיגי לרגל הענקת
התרומה המיוחדת ,בהשתתפות מנכ"ל הבנק
הנכנס אלדד פרשר ,וראשי העמותות הזוכות.
את האגודה ייצגו רויטל קלמפרר מנהלת שיתופי
פעולה באגודה ,ומשה בר חיים חשב האגודה.

“מפיצים את האור" 2014 -

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 .זהו האירוע השני בסדרת
אירועי “מפיצים את האור" להנצחתה של
רעייתו .באירוע ,שהתקיים בספטמבר 2014
במועדון ה’קומפורט  ’13בתל אביב השתתפו
כ 1,000-מוזמנים .כל המשאבים להפקתו
ניתנו בהתנדבות .האירוע נפתח בטקס קצר
לזכרה של מאירה ז"ל ,ולאחריו התקיימה
מסיבת ריקודים בשיתוף מיטב התקליטנים
בישראל ,חבריהם של בני הזוג .גם השנה בחר
מורן להקדיש את כל הכנסות האירוע לטובת
פרויקט “תנו לילדים את העולם" לזכרה של
מירי שטרית ז"ל .בנובמבר  2014הוענקה לו
תעודת הוקרה מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
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פרויקט “רצים ביחד למען המאבק בסרטן" במרתונים
פרוייקט חדש וייחודי של האגודה המציע
למשתתפים במרוצי מרתון שונים בארץ
לחוות אתגר כפול :לרוץ ולתרום .המשתתפים
פותחים דף התרמה אישי בפייסבוק ,ומגייסים
את המשפחה ,החברים ,וכל מי שמעוניין
לתמוך בריצתם ,לתרום לטובת הפרויקטים
השונים של האגודה למלחמה בסרטן .במסגרת
הפלטפורמה הווירטואלית החדשה שהקימה
האגודה (להלן במרתון ירושלים) ,רבים נענו
לקריאה ,והתגייסו לרוץ במסגרת הפעילות
במרתונים נוספים ,וכך חשפו את הציבור
לסיפורם האישי ונגיעתם לנושא:
• בתחילת דצמבר  2014השתתפה קבוצת
ריצה של האגודה למלחמה בסרטן בחצי-
מרתון המעיינות .הקבוצה המדהימה הקדישה
את הריצה למאבק בסרטן ,פתחה עמוד
התרמה אישי ,שיתפה את פעילותה ברשתות
החברתיות ,וסייעה בגיוס כספים לפעילויות
האגודה למען חולי הסרטן.

• מעיין בוסיבא-מאור ,שאיבדה את אימה ממחלת
הסרטן ,ויויאן בוסיבא ז"ל ,אשת חינוך רבת
פעלים ומתנדבת מצטיינת באגודה למלחמה
בסרטן ,הקדישה את ריצת המרתון הראשונה
שלה במרתון טבריה לזכר אימה .בדף שפתחה
כתבה מעיין“ :הרבה זמן אני מחפשת אתגר,
שיגרום לי לבטא את הדרך שבה היא חינכה
אותי ,להציב לעצמי מטרות ולשאוף הכי גבוה
שאפשר ,ויחד עם זה לשלב עזרה והתנדבות
לאנשים הזקוקים לכך .אז החלטתי-ב9.1.15-
אני מתכננת לרוץ את המרתון הראשון שלי ,אותו
אקדיש לזכר אמי ,למען המאבק הארצי במחלת
הסרטן ,ובשאיפה להעלות את מודעות הנשים
לבדיקה ואבחון מוקדם של סרטן השד .החלטתי
לרוץ מרתון ולעזור בגיוס כספי תרומה ,אשמח
אם תלחצו ותשתפו את הקישור ,ותעזרו כפי
יכולתכם בתרומה כספית לאגודה למלחמה
בסרטן ,ובמיוחד לסניף באר שבע ,שתורם
רבות למען מאבק חשוב זה .אם גם אתם
רצים במרתון טבריה  -תרימו את הכפפה
ותקימו עמוד התרמה כמוני ,נראה מי מגיע
ראשון ליעד" .סיפורה המרגש של מעיין זכה
לחשיפה תקשורתית רבה.
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אירוע “בוקר של כייף" –
קונים ותורמים למאבק בסרטן

בתחילת ספטמבר  2014התקיים אירוע “בוקר
של כייף" ,במסגרת בזאר המכירות שהפך
למסורת באגודה .בבוקרו של יום שישי ,הגיעו
מאות אנשים לאירוע המכירה המיוחד שהתקיים
במטה האגודה למלחמה בסרטן ,בבית מטי
בגבעתיים .הבזאר התקיים בסימן “מותגים
יוקרתיים במחירים עממיים" ,וכלל מאות פריטים,
בהם בגדי מעצבים ,נעליים ואקססוריז ,מגוון
מתנות לחגים ,יצירות אומנות ,שוק מזון אתני,
מגנטים מעוצבים ,ספרי ילדים ,דברי מאפה
ועוד ,אשר הוענקו בתרומה למען האירוע .כל
הכנסות המכירה הוקדשו לפעילותה הענפה
של האגודה למלחמה בסרטן.

חברת “תמה" וחברות ההפצה של גלילי
רפיה נרתמים למאבק בסרטן השד

חברת “תמה" המספקת ציוד חקלאי ,הפיקה
גרסה מיוחדת במהדורה מוגבלת של גלילי רפייה
בצבע הוורוד ,להעלאת המודעות לסרטן השד.
בפנייה לחקלאים ציינה חברת “תמה" כי היא
וחברות ההפצה בערבה מתחייבות לתרום 10
ש"ח מכל גליל רפיה שיירכש למען פרויקט ‘יד
להחלמה’ של האגודה למלחמה בסרטן .גליל
הרפייה הוורוד הוצג לראשונה בסוף ינואר 2015
בתערוכה החקלאית  2015שהתקיימה בערבה.
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“מפתח קטן ללב – פתח גדול
לנשמה"  -חברת ‘אל-על’ נרתמה
למען האגודה למלחמה בסרטן,
ומוכרת מחזיק מפתחות בטיסותיה -
כל ההכנסות קודש לפעילות האגודה

חב’ התעופה ‘אל על’ ממשיכה לסייע בקידום
פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן ,ומזמינה
את נוסעי ‘אל על’ לרכוש פריט ייחודי  -מחזיק
מפתחות מעוצב ,צבעוני ומרהיב ביופיו “מפתח
ללב שלך" .מחזיק המפתחות הינו עבודת יד
מבית היוצר של מיכל נגרין ,ומוצע לרכישה
לנוסעי ‘אל-על’ בלבד ,בדיוטי פרי של מטוסי
החברה ,במחיר מיוחד של  .$10את ההתרמה
מלווה תשדיר הסברה מרגש בהשתתפותה
של מיקה ליפסקר ,בת ה ,13-שחלתה בסרטן
בגיל  ,6נעזרה בפרויקט “השלמת חומר נלמד"
של האגודה במהלך התמודדותה עם המחלה,
והחלימה .במהלך התשדיר ,המשודר בטיסות
‘אל-על’ ,מצולם חדר הצחוק לילדים חולי סרטן,
שהוקם בסיוע האגודה למלחמה בסרטן במרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.

שיקום ורווחה
האגודה למלחמה בסרטן

ימי עיון לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם
מחלקת שיקום ורווחה מארגנת ימי עיון רבים ,המתמקדים במגוון נושאים הקשורים למחלות הסרטן והשלכותיהן ,כגון :דרכי
הטיפול ,תופעות לוואי והיבטים שונים ביחס להתמודדות החולה ובני המשפחה עם המחלה .המשובים החיוביים והתגובות
החמות המתקבלים בתום ימי העיון ממחישים את חשיבותם ומחזקים את הצורך להמשיך לקיים מדי שנה פעילות חשובה זו.

ימי עיון ארציים

בארגון ימי העיון הארציים מסייעות לעו“ס אורית שפירא
מנהלת מח‘ שיקום ורווחה ,דנה רכבי-הלר עו“ס
מחוז מרכז באגודה ,רויטל (טולי) מוהליבר-כהן
רכזת "יד להחלמה" ,ומיכל קהלני מזכירת מח‘
שיקום ורווחה.

ימי העיון שהתקיימו בבית מטי –
לזכרה של מטילדה רקנאטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים:
יום עיון לחולי סרטן המעי הגס ובני
משפחותיהם
התקיים בתחילת מרץ  2014בהנחיית
ד"ר אילה הוברט ,מנהלת המרכז לגידולים
במערכת העיכול של מכון שרת במרכז הרפואי
הדסה עין כרם .יום העיון נפתח בדברי ברכה
של עו“ס אורית שפירא מנהלת מח‘ שיקום
ורווחה ,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  2014בהנחיית ד“ר תניר אלוייס,
מנהלת המרכז לבריאות השד במרכז הרפואי קפלן
ויו“ר החברה הישראלית למחלות שד .יום העיון
נפתח בדברי ברכה של עו“ס אורית שפירא מנהלת
מח‘ שיקום ורווחה ,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.

יום עיון בנושא סרטן השחלה
התקיים בתחילת אפריל  2014בהנחיית
פרופ‘ טלי לוי ,מנהלת היחידה לגינקולוגיה-
אונקולוגית במרכז רפואי וולפסון ויו“ר
החברה הישראלית לגינקולוגיה-אונקולוגית.
יום העיון נפתח בדברי ברכה של מירי זיו
מנכ“ל האגודה ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות
בנושאי חידושים ועדכונים בטיפול בסרטן
שחלה ,תורשה וגנטיקה ,התמודדות עם
תופעות לוואי בעקבות הטיפולים ,רפואה
משלימה והתמודדות אישית ומשפחתית .הרצו
בהתנדבות :פרופ‘ עמי פישמן ,פרופ‘ איתן פרידמן,
ד“ר עופר כספי ועו“ס מיכל יזרעאלי .בסיום
נערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות
המרצים מיום העיון ולנה קורץ-אלמוג אחות
ויועצת המיניות באגודה .יום העיון התקיים
באדיבות חב‘ רוש פרמצבטיקה ישראל בע“מ.
יום עיון לחולי לימפומה וCLL-

התקיים באמצע מאי  2014בהנחיית
פרופ‘ משה מיטלמן ,מנהל המח‘ הפנימית א‘,
במרכז הרפואי תל אביב ע“ש סוראסקי .יום
העיון נפתח בדברי ברכה של עו“ס אורית שפירא
מנהלת מח‘ שיקום ורווחה ,ולאחר מכן התקיימו
הרצאות בנושאי חידושים ועדכונים בטיפול
בלוקמיות ולימפומות ,השתלת מח עצם
בממאירויות לימפטיות ,והמעקב והטיפול
בחולים המטו-אונקולוגיים .הרצו בהתנדבות:

162

פרופ‘ דינה בן יהודה ,ד“ר אברהם אביגדור,
פרופ' משנה קליני צילה צוקרמן ,ופרופ‘ פיה רענני.
בסיום נערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות
המרצים מיום העיון .יום העיון התקיים באדיבות
חב‘ רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא גידולי עור מסוג
מלנומה וBCC-
התקיים באמצע יוני 2014בהנחיית פרופ‘ יעקב שכטר,
ממכון אלה במרכז רפואי ע“ש שיבא תל השומר.
יום העיון נפתח בדברי ברכה של עו“ס אורית שפירא
מנהלת מח‘ שיקום ורווחה ,ולאחר מכן התקיימו
הרצאות בנושאי אפידמיולוגיה וגורמי סיכון של
סרטן העור ,טיפול בגידולי עור מסוג  ,BCCטיפול
כירורגי בגידולי עור ,אימונותרפיה וטיפול מכוון
מטרה במלנומה גרורתית .הרצו בהתנדבות:
ד“ר אלון סקופ ,ד“ר אהרון פופובצר ,ד“ר שרון מרימס
וד“ר אוסקר הרמן .בסיום נערך פאנל לשאלות
ותשובות בהשתתפות המרצים מיום העיון .יום
העיון התקיים באדיבות חב‘ רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

יום עיון לחולי סרטן הכליה
ושלפוחית השתן
התקיים בסוף יוני  2014בהנחיית פרופ‘ יעקב רמון,
מנהל המחלקה האורולוגית במרכז הרופא ע“ש
שיבא בתל השומר .יום העיון נפתח בדברי ברכה
של מירי זיו מנכ“ל האגודה ,ולאחר מכן התקיימו
הרצאות בנושאי הטיפול הניתוחי בסרטן שלפוחית
השתן מקומי וחודרני ,הטיפול הניתוחי בסוגי
סרטן הכליה והתמודדות עם תפקוד מיני .הרצו
בהתנדבות :ד“ר ניקולא מבג‘יש ,ד“ר עופר יוספוביץ,
ד“ר דניאל קייזמן ,פרופ‘ עופר נתיב ,פרופ‘ דן ליבוביץ,
ד“ר וילמוש מרמרשטיין וד“ר רענן טל .בסיום
נערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות
המרצים מיום העיון .יום העיון התקיים באדיבות
חב‘ פייזר אונקולוגיה.
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יום עיון בנושא סרטן שד גרורתי
התקיים בתחילת יולי  2014בהנחיית
ד“ר אירנה ז‘יבליוק ,מנהלת יחידת השד במרכז
הרפואי אסותא .יום העיון נפתח בדברי ברכה של
עו“ס אורית שפירא מנהלת מח‘ שיקום ורווחה,
ולאחר מכן התקיימו הרצאות בנושאי רפואה
משלימה לחולות סרטן שד גרורתי ,היבטים
רפואיים של המחלה ושיפור איכות החיים .לקראת
סיום התקיים שיעור צ‘י קונג בהנחיית נגה טובי
מדריכת צ‘י קונג באגודה למלחמה בסרטן .הרצו
בהתנדבות :פרופ‘ משנה קליני ערן בן אריה,
ד“ר גאורגיטה פריד וד“ר שולמית ריזל .בסיום
נערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות
המרצים מיום העיון .יום העיון התקיים באדיבות
חב‘ רוש פרמצבטיקה ישראל בע“מ.

יום עיון לחולי סרטן הערמונית
ובני משפחותיהם
התקיים בתחילת ספטמבר  2014בהנחיית
ד“ר רענן ברגר ,מנהל המערך האונקולוגי במרכז
הרפואי ע“ש שיבא .יום העיון נפתח בדברי
ברכה של מירי זיו מנכ“ל האגודה ,ולאחר מכן
התקיימו הרצאות על גורמי סיכון ,אבחון ומניעה,
בדיקות חדשות ,עדכונים בסוגי הטיפול השונים
ותפקוד מיני .הרצו בהתנדבות :פרופ‘ עופר נתיב,
פרופ‘ אילן ליבוביץ ,פרופ‘ ג‘ק בניאל ,ד“ר צבי סימון
וד“ר רענן טל .לקראת סיום נערך פאנל לשאלות
ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון התקיים
באדיבות חב‘ ינסן וחב‘ באייר.

הכנס הארצי השנתי של ארגון בעלי
סטומה בישראל
התקיים בתחילת נובמבר  2014בהשתתפות של
כ 120-איש .יום העיון נפתח בדברי ברכה של
עו“ס אורית שפירא מנהלת מח‘ שיקום ורווחה
באגודה ,וליויה כסלו האחות ראשית באגודה
למלחמה בסרטן .לאחר מכן ,מידד גיסין נשיא
ארגון בעלי סטומה ויו“ר צ.ב.י (צרכני בריאות
ישראל) עדכן על חידושים ועדכונים ממערכת
הבריאות ,ענת שפרן-אור מרצה לקולנוע הנחתה
סדנה חוויתית בנושא אושר בסרטי קולנוע,
ולקראת סיום ,בלה אליגולשוילי אחות סטומה,
ומנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול ביתי תומך
בשירותי בריאות כללית מחוז מרכז ,הנחתה
פאנל שאלות ותשובות הקשורות בהתמודדות

עם סטומה .במסגרת הכנס השנתי חולק
למשתתפים ביטאון הארגון ‘פתחון פה‘ היוצא
אחת לשנה על ידי האגודה למלחמה בסרטן
(מידע נוסף על פעילות הארגון בהמשך).

יום עיון לחולים עם גידולים
נוירואנדוקריניים
התקיים בתחילת נובמבר  2014בהנחיית
פרופ‘ דוד גרוס ,מנהל היחידה לגידולים
נוירואנדוקריניים במרכז הרפואי הדסה והאוניברסיטה
העברית בירושלים .יום העיון נפתח בדברי ברכה
של מירי זיו מנכ“ל האגודה למלחמה בסרטן,
ולאחר מכן התקיימו הרצאות בנושאי סוגי
גידולים נוירואנדוקריניים ,חידושים ועדכונים
בטיפול האונקולוגי ,טיפולים איזוטופיים
וטיפולים הממוקמים בכבד ,הטיפול הניתוחי,
מחקרים ועדכונים ברפואה משלימה .הרצו
בהתנדבות :ד“ר סימונה גלסברג ,ד“ר עידו וולף,
ד“ר אשר שלמון ,ד“ר עידו נחמני וד“ר יאיר מימון.
לקראת סיום נערך פאנל לשאלות ותשובות
בהשתתפות המרצים .יום העיון התקיים באדיבות
חב‘ רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן הריאה
התקיים בתחילת נובמבר  2014בהנחיית
פרופ‘ חובב נחושתן ,אונקולוג בכיר במכון שרת,
המרכז הרפואי הדסה עין כרם .יום העיון נפתח בדברי
ברכה של מירי זיו מנכ“ל האגודה למלחמה בסרטן,
ולאחר מכן התקיימו הרצאות בנושאי מבט
קדימה בטיפול בסרטן הריאה ,איכות חיים בקרב
חולי סרטן ריאה ,שיטות לאבחון מוקדם של
המחלה ,ורפואה משלימה .הרצו בהתנדבות:
ד“ר מיה גוטפריד ,ד“ר יעל רפאלי ,ד“ר אמיר און,
פרופ‘ ניר פלד וד“ר עופר כספי .בסיום נערך
פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים
מיום העיון .יום העיון התקיים באדיבות חב‘ רוש
פרמצבטיקה ישראל בע“מ.

יום עיון בנושא גידולי מוח
התקיים באמצע דצמבר  2014בהנחיית
פרופ‘ טלי סיגל ,מנהלת המרכז לנוירו-
אונקולוגיה במרכז דוידוף של המרכז הרפואי
רבין .יום העיון נפתח בדברי ברכה של מירי זיו
מנכ“ל האגודה למלחמה בסרטן ,ולאחר מכן
התקיימו הרצאות בנושאי אפידמיולוגיה ,אבחון וסוגי
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גידולים ,טכנולוגיות חדשות בניתוחי מוח ,הטיפול
בחולי גליובלסטומה ,ובחולים להם גידולי מוח
אחרים ,והקלה על התסמינים ותופעות הלוואי של
הטיפולים .הרצו בהתנדבות :ד“ר דבורה בלומנטל,
ד“ר רחל גרוסמן ,פרופ‘ אלכסנדר לוסוס,
ד“ר שלומית כץ-יוסט ,וד“ר ליואר צח .בסיום
נערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות
המרצים מיום העיון .יום העיון התקיים באדיבות
חב‘ רוש פרמצבטיקה ישראל בע“מ.

יום עיון לנשים צעירות (עד גיל )50
המתמודדות עם סרטן השד
התקיים בתחילת פברואר  2015בהנחיית
ד“ר שני פאלוך-שמעון ,מנהלת השירות לסרטן השד
בצעירות במערך האונקולוגי של המרכז הרפואי
ע“ש שיבא בתל השומר .יום העיון נפתח בדברי
ברכה של מירי זיו מנכ“ל האגודה למלחמה בסרטן,
ולאחר מכן התקיימו הרצאות על עדכונים וחידושים
בסרטן השד בנשים צעירות ,כירורגיה משחזרת
בסרטן השד ובכריתה מניעתית ,רפואה משלימה,
תורשה וגנטיקה של סרטן השד .הרצו בהתנדבות,
בנוסף לד“ר שני פאלוך-שמעון ,שגם הנחתה
את יום העיון ,ד“ר ערן בר מאיר ,ד“ר עופר כספי
ופרופ‘ אפרת לוי-להד .במהלך יום העיון סיפרה
מיכל קולט-ארבל מתנדבת ‘יד להחלמה‘ את
סיפור התמודדותה האישי עם מחלת הסרטן.
לקראת סיום נערך פאנל לשאלות ותשובות
בהשתתפות המרצים .יום העיון התקיים באדיבות
חב‘ רוש פרמצבטיקה ישראל בע“מ.

יום עיון ארצי שהתקיים בכפר
המכביה ברמת גן:
יום העיון “לחגוג את החיים“ לנשים
המתמודדות עם סרטן השד
התקיים בסוף אוקטובר  2014בהנחיית
ד“ר נאוה זיגלמן-דניאלי מנהלת תחום אונקולוגיה
ב‘מכבי‘ שירותי בריאות .יום העיון נפתח בברכתה
של מירי זיו מנכ“ל האגודה למלחמה בסרטן ,ולאחר
מכן התקיימו הרצאות בנושאי רפואה מותאמת
אישית לסוגי סרטן שד שונים ,חידושים ועדכונים
בטיפול בסרטן השד ,השפעות סרטן השד על
אורח החיים ,וחידושים ועדכונים בנושאי זכויות
חולים .הרצו בהתנדבות :ד“ר שני פאלוך-שמעון,
ד“ר נועה אפרת (בן ברוך) ,ד“ר רינת ירושלמי,

שיקום ורווחה
האגודה למלחמה בסרטן

ולימור לוריא .לקראת סיום התקיים המופע
ההומוריסטי “חוזרת בתשוקה“ של הדר גלרון,
שחקנית ויוצרת .לקראת סיום נערך פאנל
לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים .יום
העיון התקיים באדיבות חב‘ רוש פרמצבטיקה
ישראל בע“מ.

ימי עיון אזוריים
צפון

בארגונה של אריאלה ליטביץ-שרמן עו“ס מחוז
צפון באגודה:

תושבות חיפה והצפון .יום העיון נפתח
בברכתם של פרופ‘ רוני אפלבוים מנהל המערך
האונקולוגי ,ד“ר חנה אדמי מנהלת הסיעוד,
וד“ר לירון אלדור מנהל מערך בריאות השד.
הנחתה אותו אפרת לוין מרכזת תחום מתאמות
סרטן השד .הרצו בהתנדבות :ד“ר זהבה גלמידי,
ד“ר רפי קליין ,ד“ר טטיאנה דורפמן,
ד“ר קרן דרומאה ,ד“ר גיאורגיטה פריד,
פרופ‘ משנה קליני חגית בריס-פלדמן,
פרופ‘ משנה קליני שחר קול וד“ר קרן אור-חן.
לקראת סיום ,המתנדבת יאנה דרום שיתפה
את הקהל בסיפור התמודדותה האישי עם
סרטן השד ,והתקיימה תצוגת אופנה לביגוד
מותאם למנותחות .יום העיון התקיים באדיבות
חב‘ רוש פרמצבטיקה ישראל בע“מ.
• באמצע ינואר  2015התקיים יום עיון בנושא
סרטן הריאה בהנחייתן של ד“ר מריאנה וולנר,
רופאה בכירה ומנהלת שירות סרטן הריאה
במערך האונקולוגי רמב“ם ,וטובה שחר אחות
מתאמת הטיפול בסרטן הריאה .יום העיון
נפתח בברכתם של פרופ‘ רון אפלבוים מנהל
המערך האונקולוגי במרכז הרפואי רמב“ם,
וד“ר מריאנה וולנר ,מנחת יום העיון .לאחר מכן,
התקיימו הרצאות בנושא אבחון וטיפול בגידולי
ריאה ,טיפול תרופתי בסרטן הריאה ,חידושים
בטיפול קרינתי לריאה ,תקווה ומשמעות
בהתמודדות עם מחלת הסרטן ,תרפיה

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:
• יום עיון בנושא לימפומה ו CLL -התקיים
בתחילת יולי  .2014יום העיון נפתח בברכתו של
פרופ‘ בנימין ברנר ,מנהל המערך ההמטולוגי
והשתלות מוח עצם ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות
בנושאי חידושים וטיפולים בלימפומה וב,CLL-
תזונה מותאמת לחולי לימפומה ועוד .הרצו
בהתנדבות :ד“ר תמר תדמור ,ד“ר נועה לביא,
ד“ר שמרית רינגלשטיין ,ד“ר נתנאל הורוביץ,
איריס אלעד ומירי חנגה .יום העיון התקיים
באדיבות חב‘ רוש פרמצבטיקה ישראל בע“מ.
• יום עיון בנושא סרטן השד – התקיים בחודש
נובמבר  2014בהשתתפות עשרות נשים,
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נשימתית ופעילות גופנית בזמן מחלה .הרצו
בהתנדבות :ד“ר עמית כץ ,ד“ר עבד אגבריה,
ד“ר מור מושקוביץ ,ד“ר הייתם נסראללה,
עו“ס מיכל הברר-ברזילי ,וסער יהלומי .בסיום,
סיפר מאיר פורטל את סיפור התמודדותו
האישית עם סרטן הריאה .יום העיון התקיים
באדיבות חב‘ רוש פרמצבטיקה ישראל בע“מ.
צוות סניף חיפה סייע בארגון האירוע ואייש
את דוכן ההסברה של האגודה.

ימי עיון בשפה הערבית במלון רימונים,
נצרת:
• יום עיון בנושא סרטן המעי הגס והריאה -
התקיים בחודש מרץ  ,2014ונפתח 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.
• יום עיון בנושא סרטן השד  -התקיים בתחילת
מאי  2014בהנחיית פאתן גאטאס .ביום העיון,
שהתמקד בחידושים ועדכונים בטיפול בסרטן
שד ,הרצו ד“ר סמיח יוסף ,ד“ר מנסא רמון,
ד“ר סאלם בלאן ,וד“ר עיסא מטאנס.
עו“ס חנאן קאסם ,עו“ס החברה הערבית
באגודה למלחמה בסרטן ,הרצתה על
עוצמתה של קבוצות התמיכה ,וג‘ומאנא זידאן
שיתפה את הנוכחים בסיפור התמודדותה
האישי עם המחלה( .עוד על פעילות האגודה
בחברה הערבית – בפרק “סניפים“).
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יום עיון בנושא איכות חיים לחולים,
מחלימים ובני משפחותיהם בטבריה
התקיים באמצע מאי  2014במלון ליאונרדו
פלאזה בטבריה שתרם את המקום והאירוח,
בהתנדבות .במפגש הרצתה ד“ר דינה אייזן בנושא
“אופטימיות לחיים“ ,ורונית ליבוביץ הרצתה
בנושא שמירה על אורח חיים בריא .סניף
טבריה בראשותה של דליה קוקוש-סלוצקי
סייע בארגון האירוע.

“מחלה ממארת :טיפולים ,תרופות
והשלכות“  -יום עיון ראשון לחולים
ובני משפחותיהם במרכז הרפואי
הלל יפה בחדרה
בפברואר  2015התקיים ביוזמת היחידה
לאונקולוגיה בראשותה של ד““ר יקטרינה שולמן,
יום עיון ראשון בנושא מחלת הסרטן ,במרכז
הרפואי הלל יפה .יום העיון נפתח בדברי ברכה
של פרופ‘ מאיר אורן מנהל המרכז הרפואי
הלל יפה ,אריאלה ליטביץ-שרמן עו“ס מחוז
צפון באגודה וד“ר שולמן .לאחר מכן התקיימו
הרצאות בנושאי השפעת הטיפול הכימי,
התמודדות עם תופעות הלוואי ,התמודדות
רגשית עם מחלת הסרטן ,טיפולים ביולוגיים
– העידן החדש ,הקשר בין פעילות גופנית
למחלת הסרטן ,ותזונה נכונה במהלך הטיפולים
האונקולוגיים .הרצו בהתנדבות :ד“ר אולגה קזרין,
נדיה בלאו ,עו“ס אלינה פישנזון ,ד“ר ירון ריבר,
ד“ר יקטרינה שולמן ,יעל קרבס כהן ,אלינה רויזיס,
ושרה שטרן-קטיעי .בסיום התקיים פאנל
לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים.

מרכז
בארגונה של דנה רכבי-הלר עו“ס מחוז
מרכז באגודה:

ימי עיון במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא:
• יום עיון בנושא סרטן הריאה  -התקיים באמצע
מאי  2014בהנחיית ד“ר נטלי מימון-רבינוביץ,
אונקולוגית בכירה במרכז הרפואי מאיר .יום
העיון נפתח בדברי ברכה של ד“ר מיה גוטפריד
מנהלת המכון האונקולוגי במרכז הרפואי מאיר,
ומירי זיו מנכ“ל האגודה למלחמה בסרטן .ביום
העיון התקיימו הרצאות בנושאי אפידמיולוגיה
של סרטן הריאה ,חידושים ,עדכונים וטיפולים

בשלבי המחלה השונים ,אבחון סרטן הריאה,
רפואה משלימה ,התמודדות נפשית עם
המחלה ותזונה מומלצת לחולי סרטן .הרצו
בהתנדבות ,בנוסף למנחה :ד“ר משה משאלי,
ד“ר מיה גוטפריד ,ד“ר דני יפה ,ד“ר בוריס גנדל,
ד“ר משה פרנקל ,ד“ר שירלי אלון ודויד ברוכים.
בסיום נערך פאנל לשאלות ותשובות
בהשתתפות המרצים .יום העיון התקיים
באדיבות חב‘ רוש פרמצבטיקה ישראל בע“מ.
• יום עיון בנושא סרטן השד  -התקיים בסוף
דצמבר  2014בהנחיית יהודית שר מנהלת
שירותי הסיעוד-אונקולוגיה .יום העיון נפתח
בדברי ברכה של ד“ר מיה גוטפריד ,מנהלת
המכון האונקולוגי במרכז הרפואי מאיר,
ודנה רכבי-הלר עו“ס מחוז מרכז באגודה.
ביום העיון התקיימו הרצאות בנושאי
עדכונים בכירורגיית שד ,עדכונים בטיפול
בסרטן שד ממוקד ומתקדם ,התמודדות
עם תופעות הלוואי ,תזונה נכונה ועוד .הרצו
בהתנדבות :ד“ר צבי קויפמן ,ד“ר בלה ניסנבאום,
ד“ר אירנה קוצ‘וק ,ד“ר שירלי אלון,
מיה לב-טפר ודוד ברוכי .לקראת סיום
התקיימה הרצאה פעילה של אבי לבבי
הפיזיותרפיסט בנושא פעילות גופנית לחולות
®
סרטן מטעם פרויקט “צעדים לאיכות חיים“
של האגודה למלחמה בסרטן .יום העיון
התקיים באדיבות חב‘ רוש פרמצבטיקה
ישראל בע“מ.

יום עיון בנושא לימפומה ו CLL-במרכז
הרפואי תל אביב ע“ש סוראסקי
התקיים באמצע נובמבר  2014ונפתח בדברי
ברכה של ד“ר עירית אביבי ,מנהלת המערך
ההמטולוגי של בית החולים .לאחר מכן התקיימו
הרצאות בנושאי הטיפול בלימפומה ,חידושים
בטיפול בלימפומה ,מהו  - CLLאבחון וטיפול,
והשתלת מוח עצם .הרצו בהתנדבות ,בנוסף
לד“ר אביבי ,ד“ר נדב שריד ,ד“ר חוה פרי,
ד“ר יאיר הרישנו ,וד“ר רון רם .לקראת סיום,
שיתף גיא תבורי את הנוכחים בסיפורו האישי
על מחלת הסרטן עימה התמודד שלוש פעמים,
והתקיים פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות
המרצים .יום העיון התקיים באדיבות חב‘ רוש
פרמצבטיקה ישראל בע“מ.
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ירושלים
בארגונה של עו“ס דלית בן רימון ,רכזת פעילות
מרכז התמיכה “חזקים ביחד“ ירושלים:

יום עיון לחולי לימפומה ו CLL-במרכז
הרפואי שערי צדק
התקיים באמצע מאי  .2014יום העיון נפתח
בדברי ברכה של פרופ‘ יעקב רואו מנהל
המערך ההמטולוגי במרכז הרפואי שערי צדק,
ודורית רגב אחות אחראית במחלקת אשפוז
יום המטולוגי .לאחר מכן ,התקיימו הרצאות
בנושאי הטיפול בלימפומות ,העצמה בזמן
משבר ,טיפולים חדשניים ועוד .הרצו בהתנדבות:
ד“ר יעקב אשכנזי ,ד“ר אהרון רונסון ,ד“ר חזי גנזל,
ד“ר שושנה רוכלמר ,עו“ס ליאורה גוב-ארי דה-וריס
ונורית אברהם .בסיום נערך פאנל לשאלות
ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון התקיים
באדיבות חב‘ רוש פרמצבטיקה ישראל בע“מ.

דרום והשפלה
בארגונה של מירי מור-יוסף עו“ס מחוז דרום
באגודה:

ימי עיון במרכז הרפואי סורוקה
בבאר שבע:
• יום עיון לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם
בנושא סרטן המעי הגס  -התקיים בסוף מרץ
 ,2014בהנחיית ד“ר אלכסנדר גלוזמן ,רופא
בכיר במכון האונקולוגי ,שפתח אותו בדברי
ברכה יחד עם מירי מור יוסף עו“ס מחוז
דרום .לאחר מכן ,התקיימו הרצאות בנושאי
סיכון ,מניעה וגנטיקה של סרטן המעי הגס,
חידושים ועדכונים בטיפול במחלה ,התמודדות
רגשית ומשפחתית ,תזונה נכונה ועוד .הרצו
בהתנדבות :ד“ר סופיה מן ,ד“ר אלכסנדר גלוזמן,
ד“ר איליה פינסק ,עו“ס יסמין אלהוזייל,
מירה אואקרט וימית יעקובי .בסיום נערך פאנל
לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים .יום
העיון התקיים באדיבות חב‘ רוש פרמצבטיקה
ישראל בע“מ.
• יום עיון לחולי לימפומה ו CLL -ובני
משפחותיהם -התקיים בסוף מרץ 2014
בברכתו של ד“ר איתי לוי מנהל המערך
ההמטולוגי .לאחר מכן ,התקיימו הרצאות
בנושאי לימפומה ,כימותרפיה ,טיפולים

שיקום ורווחה
האגודה למלחמה בסרטן

חדשניים בלימפומה ו CLL -ועוד .הרצו
בהתנדבות :ד“ר אורי גרינבוים ,ד“ר איתי לוי,
ריקי בוקובזה ואילנה גוטהרץ .לקראת סיום,
התקיימה הרצאה בנושא “איך להשתמש בקשר
גוף-נפש לעזרתנו“ של ד“ר דליה רזניצקי
מרצה המתמחה בטיפוח השמחה ,הבריאות
והשקט הנפשי .יום העיון התקיים באדיבות
חב‘ רוש פרמצבטיקה ישראל בע“מ.
• יום עיון לחולי סרטן הריאה  -התקיים באמצע
פברואר  .2015ביום העיון התקיימו הרצאות
בנושאי הטיפול בסרטן הריאה ,כיצד לחיות
עם סרטן הריאה וטיפולים חדשניים בסרטן
הריאה .הרצו בהתנדבות :פרופ‘ שמואל אריעד,
ד“ר אירנה לזרב ,עו“ס אביטל קאפח
וד“ר יוליה דודניק .יום העיון התקיים באדיבות
חב‘ רוש פרמצבטיקה ישראל בע“מ.

‘יד להחלמה‘ של האגודה למלחמה בסרטן
נשים מתנדבות המתמודדות עם סרטן השד ,אשר עברו הכשרה ייחודית
ומעניקות תמיכה ,מידע וליווי לנשים המאובחנות עם המחלה .מחלקת השיקום
של האגודה למלחמה בסרטן מלווה את המתנדבות במהלך השנה ,מארגנת
עבורן השתלמויות ,מפגשים מקצועיים וימי גיבוש.
הכנס השנתי של מתנדבות ‘יד להחלמה‘

הדרכה וגיוס מתנדבות

התקיים בסוף מאי  2014במרכז 'ארץ ישראל יפה'
בגני יהושע פארק הירקון ,בהשתתפות עשרות
מתנדבות ‘יד להחלמה‘ .הכנס נפתח בשיח
מתנדבות חדשות וותיקות סביב שולחנות עגולים,
ולאחר מכן התקיימה ההרצאה “להיות אישה
בעידן הזה כמו שמתאים לך“ של ליהיא לפיד,
סופרת ועיתונאית .בנושא “רפואה מותאמת
אישית“ הרצתה ד“ר אלה עברון מנהלת יח‘
הכימותרפיה ,ומרכזת הטיפול בסרטן השד
במרכז הרפואי אסף הרופא ,ובנושא התפתחות
המוח ,תפקודיו והשפעות הכימותרפיה הרצתה
ד“ר מיכל שדה פסיכולוגית שיקומית מתחום
הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה באגודה למלחמה
בסרטן .לקראת סיום ,הרצתה בנושא תזונה
ואורח חיים בריא לימור מרדי-טילבור דיאטנית
מהמרכז הרפואי אסותא .הכנס התקיים
באדיבות חב‘ רוש פרמצבטיקה ישראל בע“מ.

השנה גויסו ל‘יד להחלמה‘ כארבעים מתנדבות
חדשות ,רובן מהפריפריה ,שעברו הכשרה לקראת
התנדבותן .תהליך ההכשרה התקיים בשיתוף
אנשי מקצוע ובפיקוח מקומי של העו“סיות
המחוזיות :מירי מור-יוסף לקבוצת מתנדבות
באר שבע והסביבה ,אריאלה ליטביץ-שרמן עו“ס
מחוז צפון ,טטיאנה גלייסר ועירית בן חיים עו“ס
המכון האונקולוגי במרכז הרפואי זיו לקבוצת
מתנדבות צפת והסביבה ,ועו“ס חנאן קאסם
לקבוצת מתנדבות בחברה הערבית בנצרת.

166

מפגשי הדרכה לשנת  2015יתקיימו
בשיתוף עם רשת מועדוני הכושר
‘הולמס פלייס‘
השנה מקיימת ‘יד להחלמה‘ שיתוף פעולה עם
רשת מועדוני הכושר הארצית ‘הולמס פלייס‘
במסגרתו משולבות במפגשי ההדרכה של
המתנדבות גם הרצאות בנושאי בריאות וכושר
בסניפי הרשת ,כולל שימוש במתקנים.
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נוכחות מתנדבות ‘יד להחלמה‘ בימי עיון
העוסקים בתחום סרטן שד
מתנדבות ‘יד להחלמה‘ מגיעות לכל יום עיון
העוסק בנושא סרטן שד ,לבושות בחולצה
הוורודה המזהה אותן כמתנדבות ,ומאפשרות
למתמודדות חדשות לפנות אליהן באופן
אישי .השנה השתתפו המתנדבות ביום העיון
“לחגוג את החיים“ וביום העיון שהתקיים בבית
חולים מאיר.

‘יד להחלמה‘ בתקשורת
ביוזמת מח‘ הסברה והדרכה לרגל חודש המודעות
לסרטן השד פורסמו באתר “און לייף“ כתבות
בהשתתפות מתנדבות ‘יד להחלמה‘ ענת מלמד
ומלכה בן משה .בכתבות אלו חלקו מתנדבות ‘יד
להחלמה‘ עם הקוראים את סיפור התמודדותן
האישי עם סרטן השד ,את השינויים שחוו בחייהן
בעקבות המחלה ואת התנדבותן ב‘יד להחלמה“‘.

פעילות מתנדבות ‘יד להחלמה‘ מחוז דרום

פעילות ‘יד להחלמה‘ במסגרת חודש
המודעות לסרטן השד
• מתנדבות ‘יד להחלמה‘ מחוז דרום בשיתוף
מכון השד במרכז הרפואי סורוקה ,בהובלתה
של חני פיליפ אחות האחראית במכון השד,
קיימו פעילות לקידום המודעות לסרטן השד
במכון האונקולוגי (מידע נוסף בהמשך).
• מתנדבות ‘יד להחלמה‘ אזור מרכז נכחו
באירוע השקת “החולצה הוורודה“ במרכז
פרס לשלום (מידע נוסף בפרק "הסברה
והדרכה" תחת "חודש המודעות לסרטן
השד").
• ברמה הארצית :נציגות ‘יד להחלמה‘ שלחו
ציורים לתחרות בינלאומית לחולים ומחלימים,
ונרתמו לטובת פרויקט “רצים יחד למען
המאבק בסרטן“ ,חלקן פתחו עמוד התרמה
אישי (מידע נוסף בפרק “שיתופי פעולה“).

בתמונה :אחד הציורים שנשלחו לתחרות
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• בתחילת אפריל  2014התקיימה בסניף באר שבע
הרמת כוסית למתנדבות ‘יד להחלמה‘ במחוז
הדרום .בערב זה חולקו תעודות סיום הכשרה
למתנדבות החדשות ,נערכה שיחה לרענון
נהלים בהתנדבות ,וחולקו שי אישי וברכות
לשנה החדשה.
• פעילות ייחודית של ‘יד להחלמה‘ מחוז דרום
במרכז הרפואי ‘סורוקה‘ בהובלת חני פיליפ,
אחות אחראית מכון השד  -לרגל חודש
המודעות לסרטן השד הובילו מתנדבות
‘יד להחלמה‘ מחוז דרום פעילות ייחודית
במרכז הרפואי סורוקה .במשך כשבוע הן סבבו
במכון האונקולוגי ,אשפוז יום ,ומכון הקרינה,
וחילקו כרטיסי ביקור ועלוני הסברה אודות
‘יד להחלמה‘ .המתנדבות לבשו את החולצה
הוורודה ,הציגו את עצמן ,ו“שיווקו“ את השרות
אותו מעניקה האגודה למלחמה בסרטן לנשים
המתמודדות עם סרטן השד .בנוסף ,בשבוע
לאחר מכן ,הוקם מיצג ברחבי המרכז הרפואי
סורוקה ,להעלאת המודעות לחשיבות האבחון
המוקדם של סרטן שד .במיצג הוצגו פוסטרים
בגודל מיוחד של נשים מפורסמות בגילאים
שונים שהתמודדו עם סרטן השד ,וביניהם
סימני שאלה .במקום הוצב דוכן ,ובו רולר
הכולל מידע אודות חשיבות ביצוע ממוגרפיה.
בדוכן ,שאויש על ידי מתנדבות ‘יד להחלמה‘,
חולקו גם עלוני ההסברה המגוונים בנושא
סרטן השד ,של האגודה למלחמה בסרטן.

שיקום ורווחה
האגודה למלחמה בסרטן

הרצאות לאנשי מקצוע ולציבור הרחב
• במרץ 2014השתתפו שרק‘ה ירון ומיכל כהן-מלמד
(בתמונה) בכנס בינלאומי להעצמת חולים
ולמחלימים ,שהתקיים בווינה אוסטריה.
נסיעתן לכינוס התאפשרה באדיבות
חב‘ רוש פרמצבטיקה ישראל בע“מ.

• בנובמבר  2014הרצתה חנה ביקל מתנדבת
‘יד להחלמה‘ בהתנדבות בפני  100עובדי
ארגון “רפאל“ .בהרצאתה שיתפה חנה
את הנוכחים בסיפור התמודדותה האישי
עם סרטן השד( .מידע נוסף על מערך
ההרצאות של האגודה למלחמה בסרטן
בנושא מניעה ואבחון מוקדם של סרטן
השד בפרק “הסברה והדרכה“).
• בינואר 2015הרצו רויטל (טולי) מוהליבר-כהן רכזת
‘יד להחלמה‘ ומיכל קולט-ארבל מתנדבת
'יד להחלמה' בבתי ספר לפיזיותרפיסטים
במרכז הרפואי אסף הרופא.
• במרץ  ,2015במסגרת לימודי דימות במרכז
הרפואי קפלן ,הרצתה נירה תמוז מנהלת
מרכז המידע באגודה על פעילותה הענפה
של האגודה ,רויטל (טולי) מוהליבר-כהן רכזת
‘יד להחלמה‘ סקרה את פעילות פרויקט
יד להחלמה' ,ומיכל קולט-ארבל ולינוי לוי
מתנדבות ‘יד להחלמה‘ שיתפו את הנוכחים
בסיפורן האישי.

השתתפות בימי עיון וכנסים
במהלך השנה מתנדבות ‘יד להחלמה‘ נוטלות
חלק בכנסים ואירועי הסברה שונים ,בארץ
ובחו“ל ,במטרה לקדם את המודעות לנושא סרטן
השד ,ואת פעילותן המבורכת של המתנדבות:
• אורלי ברזה ,מתנדבת ‘יד להחלמה‘ המתמודדת
עם סרטן שד גרורתי ,השתתפה בוועידת פסגה
לנשים המתמודדות עם סרטן שד גרורתי של
ארגון “אירופה דונה“  -הקואליציה האירופית
למאבק בסרטן השד במילאנו ,איטליה:

הכינוס התקיים באמצע ספטמבר 2014
בהשתתפות נציגי  32מדינות החברות בארגון,
ומירי זיו מנכ“ל האגודה למלחמה בסרטן.
בכינוס התקיימו הרצאות ודיונים בנושאי
חידושים בחקר סרטן שד גרורתי ,קידום
שיתופי פעולה בינלאומיים עם מדינות שונות,
שיטות לובינג לקידום חקיקה בתחום סרטן
השד ,קידום הטיפול והתמיכה בחולות סרטן
שד גרורתי ועוד.

למאבק בסרטן השד במילאנו ,איטליה:
הכנס השנתי של הארגון ,המיוצג בישראל
על ידי האגודה למלחמה בסרטן ,התקיים
באמצע נובמבר  2014באיטליה .בכנס ,בו
משתתפות מדי שנה נציגות מ 36-מדינות
ברחבי אירופה ,התקיימו מגוון הרצאות בתחום
סרטן השד ,כגון :חידושים בדרכי האבחון
וההדמיה ,טיפולים חדשניים ,וכן סדנאות
עבודה בנושאי שימוש בתקשורת ,בידוענים
ובפוליטיקאים לקידום המאבק בסרטן השד.
הכנס מהווה הזדמנות למתנדבות לפגוש
מקרוב נשים המתמודדות עם סרטן השד
ממדינות שונות באירופה ,ולשמוע מהן על
התהליך אותו הן עוברות.

מעקב טלפוני
• ענת מלמד ומיכל קולט-ארבל מתנדבות
‘יד להחלמה‘ השתתפו בכנס השנתי של
ארגון “אירופה דונה“  -הקואליציה האירופית

“הי מירי ,אורית ורויטל.
היה מרגש מאוד לפגוש נשים בעלות תעצומות
נפש גדולות מכל רחבי העולם ,ובעיקר לגלות
כמה ברות מזל אנחנו ,שאנו חיות בישראל,
בה קיימת האגודה למלחמה בסרטן העושה
כל כך הרבה למען החולות ,המחלימות
ובני משפחותיהן.
היה מרגש לראות עיניים פעורות במבטי
השתאות כאשר סיפרנו על הדברים אותם
האגודה הצליחה להשיג לחולות סרטן השד
בארץ .בעיקר על מרכזי השד הרבים ,פעילותן
של מתנדבות ‘יד להחלמה‘ ,המידע הרב
הזמין ופעילותן של ניידות הממוגרפיה.
הצטערנו לגלות כי ישנן מדינות בהן זהו גזר
דין מוות לחיות עם סרטן שד.
אנו מלאות גאווה וכבוד!!! והכל בזכות
העבודה המאומצת שלכן! שאפו!!
אם תצטרכו לקדם פעילות בכנסת – בכדי
להשיג דברים לחולות  -אני מבטיחה להיות
לוביסטית מצטיינת.
המון המון המון תודה על ההזדמנות שנתתם לי!!
שלכם – כ“חיילת“ לכל עניין שתצטרכו,
מיכל קולט-ארבל
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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.

26.3.2015

למנכ"לית האגודה למלחמה בסרטן ,מירי זיו,
שלום רב.
במסגרת קורס הממוגרפיה שהסתיים
ב 23.3.2015-קיבלנו הרצאות מעניינות
שריתקו את כל משתתפות הקורס .הגב'
נירה תמוז פתחה בהסבר כללי על מבנה
ופעילותה של האגודה למלחמה בסרטן.
בהמשך ,רויטל מ'יד להחלמה' נתנה הקדמה
לסיפורה האישי של המתנדבת מיכל.
ההרצאות המרשימות מהוות נדבך חשוב
ומועיל בהכשרתם של המשתלמות בתחום
הממוגרפיה.
תחום מיוחדת גם לך ,ומקווה להמשך
המסורת הברוכה גם בעתיד.
בתודה ,מיכה סאבו
רכז השתלמויות
ביה"ס הארצי לרנטגנאות ודימות
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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“

פרויקט אותו יזמה ומנהלת בהתנדבות
ד“ר פרנסין רובינסון (  )Phdבריכוזה של
הגב‘ סילויה אלשוילי .במסגרת הפרויקט
קוסמטיקאיות ,פאניות ,מאפרים וספרים
מטפלים בהתנדבות בחולי סרטן במכונים
האונקולוגיים ,במסגרת אשפוז-יום בבתי
החולים ,בסניפי האגודה למלחמה בסרטן,
במסגרת שירות הוספיס בית-טיפול פליאטיבי
ביתי של האגודה למלחמה בסרטן ובקהילה.
את הפרויקט מובילים בהתנדבות כ 50-אנשי
מקצוע מתחום היופי והטיפוח ,ומשתתפות בו
במהלך השנה כ 5,000-נשים ברחבי הארץ:

סדנאות במרכזים רפואיים:
“בוקר של כיף“  -איפור והנאה לילדים ולאימהות
במרכז הרפואי שניידר
באמצע יוני  2014התקיימה סדנת איפור לילדים
מטופלי האגף האונקולוגי במרכז הרפואי
שניידר ולאימהותיהם ,באדיבות ובהתנדבות
מאפרות חב‘ ‘ירין שחף‘ ובתיה צוקר ,מאפרת
ילדים .הפעילות התרכזה בשלושה מוקדים :מח‘
אונקולוגית ,אשפוז יום אונקולוגי ,ולובי האגף
האונקולוגי .הילדים נהנו מציורים על גופם,
שקיות ממתקים ומשחקי בלונים .הפעילות
המהנה ומרגשת סייעה בהסחת דעתם של
הילדים והאימהות משגרת המחלה ,תופעות
הלוואי הפיזיות והרגשיות ,והעניק להם מספר
דקות של אושר ,חיוך ותקווה.

במרכז הרפואי שניידר פועלת במסירות לאה כורש
קוסמטיקאית מתנדבת ,העוברת מדי שבוע בין
חדרי האשפוז ,ומעניקה לאימהות השוהות
במשך שעות לצד מיטת ילדיהן המאושפזים
שעה של פינוק וטיפוח .מכתבי התודה המרגשים
מחזקים את חשיבותו של הפרויקט המעניק
קצת נחת ורגעי הנאה להורים השקועים בשגרת
ההתמודדות עם מחלת ילדם .יישר כוח!

לאה המקסימה
זכיתי לפגישה שנייה עימך ,לאחר זמן כה רב
בו בני מטופל במחלקה האונקולוגית בשניידר.
את כל כך נעימה ,מרגיעה ,משרה שלווה.
הענקת לי כמה דקות של תשומת לב
ייחודית ,המחייה את הנפש והפנים כאחד,
ועל כך המון תודה!!!
כמובן בל נשכח שיצאתי מחדרך אף עם
שי המתאים בדיוק לי ולפניי.
שתזכי לשמוח ולשמח תמיד .בהערכה רבה,
ימית ,אימא של מתן חיים
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לאה יקרה,
אין מילים לתאר את ההרגשה – פשוט
התחדשות .היה מאד מהנה ומרענן .תודה רבה!
מיכל ,אימא של נבו
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לאה היקרה
תודה רבה על הטיפול המסור שהענקת
לי .הגעת אליי ,לאה ,לאחר שעות רבות
של עייפות וחוסר שינה בעקבות האשפוז
של הבן שלי.
הפגישה איתך העניקה לי הרבה אושר,
הרגשה טובה ונפלאה.
אני מודה לך מכל הלב.
אימא של מוחמד שיבלי

חדש במרכז הרפואי הלל יפה בחדרה:
שעת פינוק מטעם פרויקט “להיראות
טוב – להרגיש טוב יותר“
החל מאוגוסט  2014זוכות הנשים המקבלות
טיפולי כימותרפיה במח‘ לאשפוז יום אונקולוגי
במרכז הרפואי ‘‘הלל יפה‘‘ לשעת טיפוח ויופי
במסגרת הפרויקט .ביוזמתה של עובדת בית
החולים ,אירנה אברמוב ,שהתמודדה עם מחלת

הסרטן ,פרופ‘ מאיר אורן מנהל בית החולים,
ומירי זיו מנכ‘‘ל האגודה למלחמה בסרטן ,החל
הפרויקט לפעול בבית החולים בסיוע השירות
הסוציאלי ביחידה לאונקולוגיה .דיצה קציר,
קוסמטיקאית ,מתנדבת ‘יד להחלמה‘ ובפרויקט
“להראות טוב  -להרגיש טוב יותר“ פוקדת
את המחלקה ומעניקה תקווה ,צבע וחיוך
לנשים החולות.
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“בוקר של כיף“ – סדנת איפור והנאה
לילדים ולאימהות במרכז הרפואי סורוקה
התקיימה בתחילת אוקטובר  2014לילדים
מטופלי האגף האונקולוגי במרכז הרפואי
סורוקה ,ולאימהותיהם השוהות לצידן ,באדיבות
ובהתנדבות מאפרות חב‘ ‘ירין שחף‘ .הפעילות
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התרכזה בשני מוקדים :מח‘ המטו-אונקולוגית
ילדים ואשפוז יום המטו-אונקולוגי .הילדים
נהנו מציורים על גופם ,שקיות ממתקים
ויצירות בלונים .במקצועיות ,אמפתיה ועדינות,
העניק צוות המתנדבים רגעי הנאה ואושר
לילדים ולאימהותיהם.

סדנת איפור באשפוז יום אונקולוגי
במרכז הרפואי מאיר
התקיימה בסוף ינואר  2015בהשתתפות של
כ 20-נשים שעברו טיפולי כימותרפיה במרכז
הרפואי מאיר .הנשים קיבלו הדרכה מקצועית
ממאפרות חב‘ ירין שחף ,ובהמשך כל אחת
מהן אופרה באופן אישי ,וקיבלה הדרכה
בנושאים כגון התאמת צבעי האיפור ומרקמים
המתאימים לה .במהלך הסדנה ניכר היה שיפור
במצב רוחן של המשתתפות ,תהליך האיפור
והתוצאות היו נפלאות ומהנות מאד .בסיום
הסדנה חולקו שי ,ועלוני מידע בנושא איפור
וטיפוח מטעם האגודה למלחמה בסרטן על
ידי מתנדבי סניף כפר סבא.

סדנאות בקהילה:

בנוסף לפעילות במרכזים הרפואיים ברחבי
הארץ ,מתקיימות במהלך השנה סדנאות רבות
בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ,במרכזי
התמיכה של האגודה ,ובמעון ע“ש סר צ‘ארלס
קלור בגבעתיים.
• בסוף דצמבר  2014התקיימה סדנת איפור
וטיפוח בסניף אופקים לחולות ומחלימות
בהדרכתן בהתנדבות של מאפרות חב‘ איל
מקיאג‘ (מידע נוסף על הפעילות והסניף
בפרק “סניפים“).

חדרי טיפוח והשאלת פיאות
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן:
• את חדר הטיפוח והשאלת הפאות בבית מטי
 מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,פוקדות מדי חודש מטופלות רבות ,המגיעות
להתאמת ,או השאלת פיאה ללא תשלום.
שמחתן של המטופלות  -מרגשת כל פעם
מחדש.

• בחודשים אוגוסט-ספטמבר  2014נפתח
מרכז נוסף להשאלה ולהתאמת פיאות בסניף
מגדל העמק של האגודה למלחמה בסרטן.
בהמשך ,יתקיימו בו גם טיפולי קוסמטיקה
מטעם הפרויקט (מידע נוסף על פעילות
הסניף בפרק “סניפים“).
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פינוק בהפתעה לחולות סרטן בשיתוף פרויקט “להיראות טוב -להרגיש טוב יותר“
אבי מלכה מעצב שיער ,ודודי מלכה מאפר ,פנו לאגודה למלחמה בסרטן והפיקו אירוע
מרגש ,בו תועדו  16נשים חולות סרטן ,שעברו בהפתעה “מהפך“ במראה החיצוני .רגע
החשיפה ל“מהפך“ ,ההפתעה והשמחה ,צולמו ונערכו לקליפ יפה ומרגש .התהליך כולו
כלל ראיונות אישיים ,התאמות עיצובי שיער ,ביגוד ואיפור במשך שלושה מפגשים ,וסוקר
בכתבת מגזין של ערוץ  .10הקליפ עלה לאתר האגודה למלחמה בסרטן ,הופץ ברשתות
החברתיות וב“יוטיוב“.
תודות לכל השותפים לפעילות אשר נרתמו בהתנדבות ,ברגישות ובמסירות הראויים לשמם:
דודי מלכה המאפר ,אבי מלכה וצוות המספרה על עיצוב השיער ,רבקה ואמיר זהבי על הפיאות,
אלון שפרנסקי הצלם ,מזל חסון הסטייליסטית ,נמרוד פלד מפיק הקליפ ,טל פלג וסוניה סאפדל
המאפרות ,ולכל כוכבות הקליפ :מיכל ,ברנדה ,בת שבע ,קרן ,מאיה ,מילי ,אלה ,סימה ,נטע,
אסנת ,יפעת ,יעל ,ירדנה ,חנה ,מיכל ,רחלי ,אורית ואדית.
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מפגש מתנדבי “להיראות טוב-להרגיש טוב יותר“ לרגל ראש השנה
בתחילת ספטמבר  ,2014לקראת ראש השנה תשע“ה ,התקיים מפגש בקפה “הפינה הירוקה“
בפארק הירקון בתל אביב לכ 30-מתנדבי ועובדי הפרויקט ,בהובלתה של ד“ר פרנסין רובינסון.
במפגש הרצתה לנה קורץ-אלמוג יועצת המיניות של האגודה למלחמה בסרטן ,בנושא חשיבות
השמירה על אינטימיות וזוגיות.

פרויקט ‘צעדים לאיכות חיים‘
של האגודה למלחמה בסרטן

®

האגודה למלחמה בסרטן יזמה ומפעילה את התכנית
הייחודית הכלל-ארצית ‘צעדים לאיכות חיים‘®.
התכנית פועלת החל משנת  ,2007ומטרתה
לחשוף חולי סרטן ומלוויהם ליתרונות הבריאותיים
הגלומים בפעילות הגופנית ,לעודדם לשלב
פעילות מתוכננת ומובנית בשגרת חייהם ,ולתת
יעוץ וליווי מקצועי לאלה שיבחרו להשתלב
בתכנית .התכנית כוללת הדרכה קבוצתית על
ידי אנשי מקצוע מתחום הפיזיותרפיה ,כאשר
כל משתתף מקבל חוברת הסבר ורצועת גומי
למתיחה ,כדי שיוכל לבצע את התרגילים גם
בביתו .בשנת  2014השתתפו בפרויקט 18
מרכזים רפואיים :תל השומר ,הדסה עין כרם,
בלינסון ,סוראסקי (איכילוב) ,רמב“ם ,סורוקה,
מאיר ,קפלן ,אסף הרופא ,לניאדו ,העמק ,גליל
מערבי (נהריה) ,שערי צדק ,אסותא תל אביב,
לין ,זיו ,ברזילי ,והלל יפה .בחלק מהמרכזים

הרפואיים משתתפות מספר יחידות בו זמנית,
כגון אונקולוגיה ,המטולוגיה וגינקו-אונקולוגיה.
מסיכום הנתונים השנתי נצפתה עלייה במספר
המטופלים המשתתפים בפרויקט .בשנת 2014
השתתפו כ 12,300-חולים (חלקן מטופלים
חוזרים) ,לעומת  11,944ב ,2013-ו9,156-
ב.2012-
האחריות והסמכות המקצועית של הפרויקט
הינה של פרופ‘ נעמה קונסטנטיני מנהלת
המרכז לרפואת ספורט ,מחלקה אורטופדית,
המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה .היא
מהווה מקור להקניה ולעדכון ידע של הצוותים
המטפלים ומפעילי התכנית ,מענה שוטף
לשאלות הצוותים המפעילים את התכנית ,הנחייה
ופיקוח מקצועי .הפרויקט מנוהל ומופעל על ידי
עו“ס אורית שפירא ,מנהלת מח‘ שיקום ורווחה
באגודה ,ליויה כסלו אחות ראשית באגודה,
וסילביה אלשווילי רכזת אדמיניסטרטיבית
של הפרויקט.
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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 ,ביצוע פעילות גופנית מותאמת למחלימים
מסרטן ,תזונה מותאמת בזמן המחלה ולאחריה,
רפואה משלימה לחולים ומחלימים .במהלך
השנה מתקיימות עשרות סדנאות ברחבי
הארץ ,במרכזי התמיכה ובסניפים ,בארגונן של
מנהלות מרכזי התמיכה והעו“סיות המחוזיות
באגודה .הפעילות מתקיימת בכל רחבי הארץ
וההשתתפות היא ללא תשלום .במסגרת הפרויקט
התקיימו בחודשים האחרונים הסדנאות הבאות:
• סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים‘ בסניף ערד
של האגודה למלחמה בסרטן התקיימה
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בתחילת אפריל  .2014בסדנה התקיימו
הרצאות בנושאי “התפתחות תקינה של המוח
והשפעת הכימותרפיה על הזיכרון“ על ידי
ד“ר מיכל שדה פסיכולוגית שיקומית מתחום
הנוירו-פסיכולוגיה באגודה למלחמה בסרטן,
“רפואה אינטגרטיבית לאיזון תופעות הלוואי
בעקבות הטיפולים“ על ידי ויולטה לוייב מטפלת
ברפואה סינית ,ו“התמודדות רגשית ,זוגית
ומשפחתית“ בהנחיית עו“ס שירה בירנשטוק-כהן,
מהמרכז הרפואי ‘סורוקה‘.
®
• סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים‘ בסניף הוד
השרון של האגודה למלחמה בסרטן התקיימה
בחודשים אפריל-מאי  ,2014וכללה הרצאות
בנושאים“ :בריאות ,מיניות ומה שביניהם“
בהנחיית לנה קורץ-אלמוג אחות ויועצת
המיניות באגודה למלחמה בסרטן“ ,מגבירים
את הקצב לחיים“ בהנחיית עו“ס ריטה דרפקין
מקופ“ח מאוחדת“ ,המלצות תזונה למחלימים
מסרטן“ בהנחיית לימור מרדי-טילבור ,דיאטנית
במרכז הרפואי אסותא ,ו“צעדים לאיכות חיים“
בהנחיית רחל פורס פיזיותרפיסטית ,מנהלת
המחלקה לפיזיותרפיה במרכז הרפואי מאיר.
הסדנה אורגנה בסיוע אריאלה צדיק רכזת
סניף הוד השרון באגודה למלחמה בסרטן.
• סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים‘ ® בסניף
כפר יונה של האגודה למלחמה בסרטן
התקיימה בחודש מאי  2014וכללה הרצאות
בנושאים“ :תזונה למחלימים מסרטן“ בהנחיית
לימור מרדי-טילבור דיאטנית במרכז הרפואי
אסותא“ ,צעדים לאיכות חיים“ בהנחיית
רחל פורס פיזיותרפיסטית מנהלת המח‘
לפיזיותרפיה במרכז הרפואי מאיר“ ,בריאות,
מיניות ומה שביניהם“ בהנחיית לנה קורץ-אלמוג
אחות ויועצת מיניות באגודה למלחמה
בסרטן ,ו“מגבירים קצב לחיים“ בהנחיית
עו“ס ריטה דרפקין מקופת חולים מאוחדת.
הפעילות התקיימה בסיוע ישראלה רוזן רכזת
סניף כפר יונה באגודה למלחמה בסרטן.
• סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים‘® במרכז
התמיכה “חזקים ביחד“ בבית מטי-
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים
התקיימה באמצע מאי  ,2014וכללה הרצאות
בנושאים“ :מטפלים בגופי ומה איתי?“ בהנחיית
עו“ס ורד אשבורן“ ,תזונה למחלימים מסרטן“

בהנחיית סיגל פארן דיאטנית קלינית“ ,בריאות,
מיניות ומה שביניהם“ בהנחיית ליויה כסלו אחות
ראשית באגודה למלחמה בסרטן ,ו“צעדים
לאיכות חיים“ בהנחיית רחל פורס ,פיזיותרפיסטית
ומנהלת מח‘ פיזיותרפיה במרכז הרפואי מאיר.
• סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים‘® במרכז
התמיכה “חזקים ביחד“ בירושלים ,בארגונה
של עו“ס דלית בן רימון ,התקיימה בחודשים
מאי-יוני  2014וכללה מפגשים בנושאים:
“לחיות את הרגע“ – כלים להרפייה ודמיון
מודרך בהנחיית ענת לרון פסיכולוגית רפואית
בקופת חולים מאוחדת“ ,היבטים כלכליים-
פיננסיים כחלק מניהול המחלה“ בהנחיית
רו“ח אלון ברוידא ,מיניות ודימוי גוף בזמן
החלמה בהנחיית לנה קורץ-אלמוג אחות
ויועצת מיניות באגודה למלחמה בסרטן,
“צעדים לאיכות חיים“ בהנחיית שחר נייס,
המרכז לרפואת ספורט ‘הדסה אופטימל‘,
המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה ,ומפגש
“אוכלים לבריאות  -על תזונה מותאמת ומחזקת
למחלימים מסרטן“ בהנחיית איילת שטיין
דיאטנית קלינית.
• סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים‘® בשיתוף
המרכז הרפואי ברזילי באשקלון התקיימה
בסוף יוני  ,2014וכללה הרצאות בנושאים:
“התמודדות עם תופעות הלוואי לאחר
הטיפולים“ בהנחיית ד“ר פרידה ברק מנהלת
המכון האונקולוגי“ ,התפתחות תקינה של
תפקודי המוח והשפעת הטיפולים על הזיכרון“
בהנחיית ד“ר מיכל שדה פסיכולוגית שיקומית
באגודה למלחמה בסרטן ,וסדנת יוגה צחוק
בהנחיית גלית סיטבון ,מדריכת יוגה .הסדנה
התקיימה בסיוע שמעון זיו יו“ר סניף אשקלון
באגודה למלחמה בסרטן.
• סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים‘® בסניף
פתח תקווה של האגודה למלחמה בסרטן
התקיימה בחודשים יוני-יולי  ,2014וכללה
הרצאות בנושאים“ :בריאות מינית“ בהנחיית
לנה קורץ-אלמוג אחות ויועצת המיניות
באגודה למלחמה בסרטן“ ,צמיחה מתוך
משבר“ בהנחיית עו“ס מיכל יזרעאלי מהמרכז
הרפואי רבין“ ,המלצות תזונתיות למחלימים
מסרטן“ בהנחיית לימור מרדי-טילבור
דיאטנית במרכז הרפואי אסותא ,ו“צעדים
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לאיכות חיים®  -פעילות גופנית מותאמת
למחלימים“ בהנחיית עדי עטרות ודנה איטח,
פיזיותרפיסטיות במרכז הרפואי רבין.
הסדנה אורגנה ביוזמת יפה גלילי יו“ר סניף
פתח תקווה באגודה למלחמה בסרטן.
• סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים‘® במרכז התמיכה
“חזקים ביחד“ של האגודה למלחמה בסרטן
בחיפה התקיימה בחודשים יוני-יולי  ,2014וכללה
הרצאות בנושאים“ :מודלים להתמודדות עם
מצבי חולי ומשבר“ בהנחיית ד“ר רחל פרידמן,
מומחית בתחום הבריאות במרכז הרפואי
כרמל“ ,הטיפול בהפרעות זיכרון ובתפקוד
השכלי לאחר טיפולי כימותרפיה“ בהנחיית
ד“ר שושנה קרן-רוזנברג אונקולוגית בכירה במכון
האונקולוגי לין והמרכז רפואי כרמל“ ,ממחלה
לעבר ההחלמה בעזרת תזונה נכונה ואורח
חיים נכון“ בהנחיית רונית ליבוביץ נטורופתית
במכון האונקולוגי לין“ ,מיניות ואינטימיות
בזמן מחלה“ בהנחיית לנה קורץ-אלמוג
אחות ויועצת המיניות באגודה למלחמה
בסרטן ,ו“דרכים לשיפור איכות החיים בקרב
מחלימים“ בהנחיית שרה גפני ,אחות מרפאת
מחלימים במערך האונקולוגי של המרכז
הרפואי רמב“ם.
®
• סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים‘ בסניף אשדוד
של האגודה למלחמה בסרטן התקיימה
בחודש יולי  ,2014וכללה הרצאות בנושאים:
“המוח התקין והשפעת הטיפולים על תפקודו“
בהנחיית ד“ר מיכל שדה פסיכולוגית שיקומית
מתחום הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה באגודה
למלחמה בסרטן“ ,התמודדות רגשית וחזרה
לשגרת החיים לאחר תקופת הטיפולים“
בהנחיית מירי מור-יוסף עו“ס מחוז דרום,
“פעילות גופנית כמשפרת איכות החיים“
בהנחיית מרינה טישמן פיזיותרפיסטית במרכז
הרפואי ברזילי ,ו“אינטימיות ומיניות“ בהנחיית
ליויה כסלו אחות ראשית באגודה למלחמה
בסרטן .הפעילות התקיימה בסיוע משה בנאי
יו“ר סניף אשדוד באגודה למלחמה בסרטן.
• סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים‘® בשיתוף
המועצה האזורית רמת הנגב התקיימה
בחודשים דצמבר  -2014ינואר  2015וכללה
שלושה מפגשים :בתחילת דצמבר 2014
הרצתה בקיבוץ משאבי שדה בנושא “השפעת
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הכימותרפיה על תפקוד המוח“ ד“ר מיכל שדה
פסיכולוגית שיקומית מתחום הנוירו-פסיכו-
אונקולוגיה באגודה למלחמה בסרטן ,בסוף
דצמבר  2014הרצתה בקיבוץ רביבים בנושא
“מיניות ,דימוי גוף והתמודדות עם תופעות
הלוואי“ ליויה כסלו אחות ראשית באגודה
למלחמה בסרטן ,ובתחילת ינואר 2015
הרצתה בקיבוץ שדה בוקר בנושא “התמודדות
רגשית וחזרה לשגרת חיים לאחר הטיפולים“
עו“ס אביטל קאפח מהמכון האונקולוגי במרכז
הרפואי סורוקה .הסדנה אורגנה בסיועה של
ענת לב-רן מנהלת המח‘ לשירותים חברתיים
במועצה האזורית רמת נגב.

• סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים‘® בסניף
אשקלון של האגודה למלחמה בסרטן
התקיימה בחודשים ינואר-פברואר 2015

וכללה סדנא חווייתית רגשית בנושא “חזרה
לשגרת חיים לאחר המחלה“ בהנחיית
עו“ס פאינה צייטלין מנחת קבוצות ,סדנת
“צעדים לאיכות חיים“® בהנחיית קרן בוקובזה
פיזיותרפיסטית במרכז הרפואי ברזילי ,הרצאה
בנושא “השפעת הכימותרפיה על תפקוד
המוח“ ,על ידי ד“ר מיכל שדה פסיכולוגית
שיקומית מתחום הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה
באגודה למלחמה בסרטן ,והרצאה בנושא
“התמודדות עם תופעות הלוואי לאחר סיום
טיפולים ,אינטימיות ומיניות“ על ידי ליויה כסלו
אחות ראשית באגודה למלחמה בסרטן.
• סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים‘® בבית אידי מעגן
בבאר שבע התקיימה במהלך חודש פברואר
 .2015הסדנה כללה מפגש חווייתי-רגשי
בנושא “חזרה לשגרת חיים לאחר המחלה“
בהנחיית עו“ס פאינה צייטלין מנחת קבוצות,
סדנה חווייתית בנושא “דימוי גוף ומיניות“,
בהנחיית לנה קורץ-אלמוג אחות ויועצת
המיניות באגודה למלחמה בסרטן ,הרצאה
בנושא “השפעת הכימותרפיה על תפקוד
המוח“ על ידי ד“ר מיכל שדה פסיכולוגית
שיקומית מתחום הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה
באגודה למלחמה בסרטן ,והרצאה בנושא
“תזונה נכונה לאחר הטיפולים במחלת הסרטן“,
על ידי מירב דקל-דהרי דיאטנית קלינית.
• סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'® בסניף
נתניה של האגודה למלחמה בסרטן התקיימה
בחודשים פברואר-מרץ  2015וכללה הרצאות
בנושאי “השפעות הכימותרפיה על תפקוד
המוח“ על ידי ד“ר מיכל שדה פסיכולוגית
שיקומית מתחום הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה
באגודה למלחמה בסרטן“ ,בריאות ,מיניות
ומה שביניהם“ על ידי לנה קורץ-אלמוג אחות
ויועצת המיניות באגודה למלחמה בסרטן,
“התמודדות רגשית וחזרה לשגרת החיים
לאחר הטיפולים“ על ידי דנה רכבי-הלר,
עו“ס מחוז מרכז באגודה למלחמה בסרטן,
“התמודדות רגשית בזמן הטיפול בכימותרפיה“
על ידי עו“ס מעיין צדוק מהמכון האונקולוגי
במרכז הרפואי לניאדו ,ו“צעדים לאיכות
חיים®  -פעילות גופנית מותאמת למחלימים“
בהנחיית נעמי טוביה ,פיזיותרפיסטית אחראית
במרכז הרפואי לניאדו.
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• סדנת ‘מחלימים ל חיי ם ברי אי ם ‘ ® ‘
בסניף האגודה למלחמה בסרטן בטבריה
נפתחה בפברואר  ,2015ותימשך עד לחודש יולי
 .2015הפעילות נפתחה בסדנת איפור וטיפוח
בהנחיית דיצה קציר קוסמטיקאית מתנדבת
באגודה למלחמה בסרטן ,בהשתתפות כ20-
נשים ,שזכו להדרכה בנושא “עקרונות הטיפוח
ושמירה על בריאות העור“ (בתמונות) .בהמשך
יתקיימו מפגשים בנושאי “אורח חיים בריא“
בהנחיית רונית ליבוביץ נטורופתית במרפאה
האינטגרטיבית במרכז הרפואי לין“ ,בריאות,
מיניות ומה שביניהם“ בהנחיית לנה קורץ-אלמוג,
אחות ויועצת המיניות באגודה למלחמה
בסרטן“ ,התמודדות עם תופעות הלוואי בזמן
הטיפולים“ בהנחיית ד“ר יעקב ברעם ,מנהל
המערך האונקולוגי במרכז הרפואי פוריה
בטבריה“ ,השפעת הטיפולים על תפקוד
המוח“ בהנחיית ד“ר מיכל שדה פסיכולוגית
שיקומית מתחום הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה
באגודה למלחמה בסרטן ,ומפגש בנושא
זכויות ושירותים לחולים ולמחלימים בהנחיית
אריאלה ליטביץ-שרמן עו“ס מחוז צפון.
הפעילות בסיוע ובארגון דליה קוקוש-סלוצקי
יו“ר סניף טבריה ,ומיכל דאהן רכזת פעילות
הרווחה בסניף.

שיקום ורווחה
האגודה למלחמה בסרטן

שירות חדש :הדרכת הורים שאחד
מהם חולה בסרטן

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

פעילות ארגון בעלי סטומה בישראל
של האגודה למלחמה בסרטן

בתחילת נובמבר  2014התקיים הכנס השנתי של
הארגון בהשתתפות כ 120-איש .מידד גיסין נשיא
הארגון מכהן בתפקיד בהתנדבות ,ומדי שנה
פותח את הכנס בסקירה אודות החידושים
והעדכונים הרלבנטיים למתמודדים עם סטומה.
במסגרת פעילות הארגון ,מופק מדי שנה בסיוע
מח‘ הסברה והדרכה באגודה למלחמה בסרטן,
ביטאון ‘פתחון פה‘ המחולק לכ 1,500-חברי
הארגון ללא תשלום .בגיליון השנה נכללו מגוון
כתבות של אנשי המקצוע :בנושא ההתמודדות
עם טיפולים באמצעות קרינה לרקטום ,כתבה
רותי אלקיים אחות אחראית במכון הקרינה
במרכז הרפואי ע“ש שיבא ,בנושא כיצד לספר
לילדים ולבני המשפחה על הסטומה ומחלת
הסרטן כתבו עו“ס אורית שפירא מנהלת מח‘
שיקום ורווחה באגודה ,ודנה רכבי-הלר עו“ס
מחוז מרכז באגודה ,שאלות נפוצות ותשובות
נסקרו על ידי בלה אליגולשוילי אחות סטומה,
על סוגיות ושאלות הלכתיות בהם עשויים
להתחבט אנשים עם סטומה כתבו רבני מכון
פוע“ה ,הרב אריה כץ והרב גבריאל גולדמן,
וסקירה על מצב מערכת הבריאות ניתנה על
ידי מידד גיסין נשיא הארגון .בגיליון הוקדשה

פינה אישית לבעלי הסטומה ששיתפו את
הקוראים בסיפורם ודרכי ההתמודדות היומיומית
עם הסטומה.
• חידוש פעילות קבוצת “צעירים עם סטומה“ -
בסוף ינואר  2015התקיים המפגש הראשון
של הקבוצה ,מתוך שלושה מתוכננים לשנת
 .2015לאחר תקופה ארוכה בה לא נפגשו חברי
הקבוצה ,המפגש הראשון נועד להיכרות ,ולדיון
פתוח בנושאים שהועלו על ידי המשתתפים,
כמו גם תכנון פעילות למפגשים הבאים .את
הדיון הנחתה דנה רכבי-הלר עו“ס מחוז מרכז
באגודה .בהמשך השנה מתוכננים מפגשים
נוספים ,וכן פעילות חווייתית ,כפי שהיה נהוג
בשנים קודמות.

ייעוץ ארצי בנושאי שיקום הדיבור
והדרכה לחולי גידולי ראש  -צוואר

שירות הייעוץ וההדרכה לחולים בגידולי ראש-
צוואר מתקיים בריכוזה של פרידה קורנברוט,
קלינאית התקשורת הארצית באגודה .פרידה
מדריכה משפחות וצוותים רפואיים בבתי
החולים ,ומלווה את התוכנית לאיתור מוקדם
של סרטן בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית (להלן בהמשך) .השנה השתתפה
פרידה בקורס מתקדם בנושא שיקום חולים
לאחר כריתת גרון שלמה ,בארה“ב .עם שובה
החלה בפעילות לפתיחת קבוצות הדרכה
ותמיכה לחולים לאחר כריתת גרון שלמה,
בכמה ערים בארץ ,בשיתוף דנה רכבי-הלר
עו“ס מחוז מרכז באגודה .בנוסף ,שותפה
פרידה ,יחד עם פרופ‘ אילנה דואק מנהלת מח‘
אף-אוזן-גרון במרכזים הרפואיים כרמל ולין,
וד“ר אהרן פופובצר אחראי תחום גידולי ראש-
צוואר במרכז הרפואי רבין ,לניהול פורום לחולי
ראש-צוואר באתר האגודה באינטרנט.

שירות ייעוץ מיני ארצי
של האגודה למלחמה בסרטן לחולי
סרטן ובני זוגם

שירות הייעוץ המיני ממשיך את פעילותו
על ידי לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת
המיניות באגודה ,וליויה כסלו אחות ראשית
באגודה למלחמה בסרטן .שרות זה ,אינו
כרוך בתשלום וניתן בפריסה ארצית לחולים
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ולבני זוגם על פי דרישה .בנוסף ,מתקיימים
במהלך השנה ימי עיון בנושאי מיניות ופוריות
ביוזמת ובהשתתפות יועצת המיניות ,מפגשים
מקצועיים והרצאות למחלימים במסגרת
סדנאות ‘מחלימים לחיים בריאים‘®.
• בסוף יולי  2014התקיימה בסניף חדרה
של האגודה למלחמה בסרטן הרצאתה
של לנה קורץ-אלמוג לחולים ולמחלימים,
שאורגנה על ידי רבקה קרן יו“ר הסניף,
ואריאלה ליטביץ-שרמן עו“ס מחוז צפון
באגודה.
• בנוסף לפעילות בקהילה ,פועל באתר
האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן
פורום בנושא מיניות ופוריות לחולים ,מחלימים
ובני זוגם בניהולם של ד“ר משה מוק מנהל
המרפאה לטיפול מיני וזוגי במרכז הרפואי
מאיר והיחידה לאונקוסקסולוגיה במרכז
הרפואי לניאדו ולנה קורץ-אלמוג.
• לפני כחצי שנה החל מחקר איכותני
בראשותן של לנה קורץ-אלמוג אחות
ויועצת המיניות באגודה ,וליויה כסלו אחות
ראשית באגודה ,החוקר מיניות בקרב חולי
סרטן במצב מחלה מתקדם בשיתוף צוות
טיפול פליאטיבי ביתי.

לראשונה :סדנת מיניות לגברים
המתמודדים עם סרטן הערמונית
בדצמבר  2014התקיימה במרכז הרפואי ע“ש
שיבא בתל השומר ,סדנת מיניות ואינטימיות
לגברים המתמודדים עם סרטן ערמונית .הסדנה
התקיימה בשיתוף תמרה קושניר אחות קרינה.
בסדנה ,שנמשכה חמישה מפגשים ,הנוכחים
שיתפו ברגשותיהם האישיים ובקשיים אותם
הם חווים בעקבות מחלתם ,וקיבלו ידע וכלים
להמשך ההתמודדות עם המחלה ,תוך שמירה
על חייהם האינטימיים.

ייעוץ מס ארצי לחולי סרטן,
מחלימים ובני משפחותיהם

בסניפים המחוזיים של האגודה למלחמה בסרטן
ניתנים שירותי ייעוץ בנושאי מס הנובעים
מהמחלה ,בשיתוף לשכת יועצי המס בישראל.
הייעוץ ניתן בתיאום מראש ,בהתנדבות וללא
תשלום ,למי שכבר נקבעו לו אחוזי נכות בוועדה
רפואית בביטוח לאומי.
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מוקדי המידע
ואתר האגודה למלחמה בסרטן
 למען החולים ,המחלימים ובנימשפחותיהם

הנגשת שירותי השיקום ,התמיכה והרווחה
של האגודה למלחמה בסרטן לחולים,
מחלימים ובני משפחותיהם באינטרנט

באתר האגודה באינטרנט ,למעלה מ 8,000-דפי
תוכן המעניקים מידע נרחב ומהימן לחולים ולבני
משפחותיהם בכל הקשור במחלות הסרטן השונות,
הטיפול ,השיקום ואיכות חיי המטופל בשפות עברית,
אנגלית ,רוסית וערבית .בנוסף למידע המקצועי
הרב המצוי בו ,ניתן למצוא באתר מאגר מפורט
ועדכני בנושא מחקרים קליניים ,מידע על האירועים
והמפגשים הנערכים לחולים ,למחלימים ולבני
משפחותיהם מטעם האגודה ברחבי הארץ ,וניתן
לשאול ולקבל תשובות בכתב בכל תחום לגבי
כל מחלה ,באמצעות הפורומים השונים (פירוט
הפורומים ומידע נוסף בנושא בפרק “הסברה
והדרכה“ תחת “פעילות האגודה באינטרנט“).

לאחר הצלחת ה‘כפתור הוורוד‘ האלקטרוני ,עליו
לוחצות הגולשות בכדי לפנות ישירות למתנדבות
‘יד להחלמה‘ ,והעלייה בכמות הפניות ,נוספו
באתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן
שני ‘כפתורים‘ חדשים:
כפתור כחול  -בקשה למידע על תמיכה בנושא
סרטן ערמונית (קבוצות ,יעוץ מיני וכד‘)
כפתור ירוק  -בקשה למידע כללי על תמיכה
בחולי סרטן ובבני משפחותיהם.
כמו כן ,מודפס ברקוד לסריקה באמצעות טלפון
חכם ( )QRבחוברות החדשות/מחודשות בתחום
סרטן שד .הקוד העובר סריקה באמצעות הטלפון
מעביר ישירות את המשתמש/ת ל‘כפתור הורוד‘
האלקטרוני של מתנדבות ‘יד להחלמה‘.

‘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
מעבר לעובדות הסוציאליות ,גם אנשי 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
ותמיכה בנושאים שונים (מידע נוסף על מוקדי
המידע בפרק “הסברה והדרכה“).

פעילויות לילדים ולצעירים חולי סרטן
נופש המשפחות להן ילד חולה סרטן
בסיוע קרן פישל איסר ז“ל

כמדי שנה לקראת סוף החופש הגדול
קיימה האגודה למלחמה בסרטן את נופש
המשפחות המסורתי ,המעניק לילדים חולי סרטן,
יחד עם הוריהם ואחיהם ,הזדמנות לחזור ולהיות
יחד כמשפחה .שגרת החיים המשפחתית לאחר
שהילד מאובחן מטלטלת וכולם מתמקדים בילד
החולה ובטיפול בו ,נאלצים לשהות ממושכות
בבית החולים וכו‘ .המצב שנוצר קשה לא רק לילד
החולה ולהוריו ,אלא גם לאחיו הבריאים ,החשים
לעיתים כי הם נותרים לבדם ,עם תחושותיהם
וחששותיהם .הנופש מעניק לכל בני המשפחה
מספר ימים של רגיעה ,הנאה משפחתית ואגירת
כוחות ,ובכך מסייע להם בהמשך ההתמודדות
המשפחתית הארוכה והמורכבת .למעלה מ80-
משפחות הגיעו למלון בשפיים לשלושה ימים
של הנאה ,מנוחה וניתוק מהמחלה והטיפולים.
השנה ,התקיים הנופש במהלך מבצע “צוק
איתן“ ,ולהשתתפות בנופש היה ערך מוסף
של פסק זמן לא רק משגרת המחלה ,אלא גם
משגרת המלחמה .בנופש השתתפו משפחות
יהודיות וערביות ,דתיות וחילוניות ,עולים חדשים
וותיקים ,מאשדוד ,מנתיבות ,מבאר שבע,

מיישובי הדרום ,כמו גם מהצפון וממרכז הארץ.
המשפחות השתתפו בבילוי בפארק המים,
ונהנו מתכנית אמנותית ,לינה וכלכלה מלאה
במלון למשך  3ימים .לרשות המשפחות עמדו
מתקנים מתנפחים ,סרטים ,הצגות ,עמדות
מחשבים ומשחקים ,הופעות אמנים ,תחרות
כישרונות צעירים וסדנאות שונות ומגוונות .בין
הפעילויות השונות התקיימה סדנת יוגה צחוק
עם סרור חלבי ,סדנאות יצירה בבצק באדיבות
“הבצק של רוני“ ,הפעלה אינטראקטיבית לילדים
עם שלומפי “החבר הכי אחי“ וסדנת “מודלים“
בלגו .להקת מ.ב  161של רשות המיסים ולהקת
הרוקנרול " "5 rock serverהופיעו בהתנדבות .כמו
כן ,התקיימו תחרות כישרונות צעירים ,ופעילות
“בוקר של אימא“ – פעילות מיוחדת שהוקדשה
לאימהות בלבד ,במהלכה התקיימו סדנאות
איפור ,טיפולי פנים ותספורות .הפינוקים לאימהות
ניתנו בהתנדבות ובאדיבות חב‘ ‘אסתי לאודר‘,
רבקה זהבי פאות ומספרת הכוכב נתניה .את
הנופש ליוו עו“ס אורית שפירא מנהלת מח‘
שיקום ורווחה ,רויטל (טולי) מוהליבר-כהן רכזת
‘יד להחלמה‘ ,דנה רכבי –הלר עו“ס מחוז מרכז,
ומיכל קהלני אחראית פרויקטים בתחום ילדים
וצעירים באגודה למלחמה בסרטן.
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מיכל היקרה שלום!
רצינו לומר לך ולצוות המ ד ה י ם תודה
מכל הלב.
אפרופו לב ,יש לומר ,שהרגשנו כמה כוונות
ולב היו לאנשים שממש ניסו והצליחו לתת
לנו את ההרגשה הטובה ביותר!
אז שוב-תודה מכל הלב!
אביבה ,גיא ,שירה ,נועה ויפתח שם טוב

שיקום ורווחה
האגודה למלחמה בסרטן

27.08.14

לכבוד כל צוות "האגודה למלחמה בסרטן" שלום!
אני ,תמר צ'רני ,אימא של יונתן ודנה ,כותבת לכם ואומרת  -תודה מכל הלב!
בתאריכים  23.8 – 21.8התארחנו בקיבוץ שפיים וזכינו להכיר את הצוות המקסים של
האגודה .לראות ולקבל את החיוך החם שלכם ,את הדאגה והאמפטיה לכל משפחה ,את
הנכונות לעזור ,את הכוונה להבין באמת ,ולהיות אתנו בימים לא הכי קלים ,מתוך רצון
להעניק חיבוק ,אהבה ושמחה .כל משפחה מגיעה אליכם עם סיפור אישי משלה.
כך גם אנחנו .לנו יש את הסיפור של יונתן ,שנלחם עם נוירובלסטומה מיום הראשון בו הוא
נולד .היום הוא בן  6חודשים ,תינוק שמח ,חזק ומקסים.
אבל בהזדמנות זו אני רוצה שתכירו את הסיפור של אחותו ,דנה .כשיונתן נולד ,דנה
הייתה בת שנתיים וחמישה חודשים .כמו לכל ילדה אחרת בגילה ,גם לה לא היה קל
לקבל את העובדה שיש תינוק חדש במשפחה .אבל לה היה קשה יותר מלכל ילדה
אחרת ,כי מרגע שנודע לנו על האבחנה של יונתן ,כולנו התגייסנו למאבק שלו .אף
אחד לא שכח את דנה ,אך המציאות חזקה יותר מהכוונות הטובות .דנה הייתה צריכה
להישאר אצל הסבים באשקלון חודש וחצי לאחר שאחיה נולד ,כי ההורים רצו עם יונתן
לבדיקות ,היו נשארים איתו באשפוזים ,היו משתגעים משאלות "למה?" ו"איך ממשיכים
לחיות במציאות החדשה?" .דנה חזרה הביתה לבת ים כשיונתן היה כבר בן חודש וחצי,
אך היא חזרה לחיים אחרים.
כולם עדיין אוהבים אותה מאוד ,ואף יותר ,אך לרובנו ,כולל אותי ,קשה כל כך למצוא את
הזמן בשבילה ,להראות ולהביע את החום והאהבה אליה ,בין כל הריצות לבית החולים עם
האח הקטן ,הסידורים של השגרה ודאגות המלחמה שנפלה עלינו בקיץ האחרון .בחיים
החדשים אנחנו משתדלים לא לכשכוח שיש עדיין שמחה בחיים ,שאפשר ורצוי לצאת
לבלות עם כל המשפחה ,לצחוק ,ליהנות ,להשתולל וכו'.
רק בעזרתכם באמת הצלחנו להיות משפחה "נורמלית" לפחות לכמה ימים – זוג הורים
ושני ילדים בנופש מהחלום! בדיוק כך!! ולא פחות!! לדנה היו  3ימים מלאי אושר .ביום
הראשון היא לא הפסיקה להתפלא ,לצחוק ,לרוץ אלינו מדי פעם בין הפעילויות בשביל
לחבק ולנשק את אבא ואימא ,כי היה לה כל כך טוב!!!
אני מצרפת למכתב שלי כמה תמונות שצילמנו בימים היפים האלה  -שזכינו להם בזכותכם!
בשם דנה וכל המשפחה שלנו ,אני מאחלת
ושוב תודה על החוויה המדהימה שחווינו עם הילדים שלנו בשפיים!!!
עם הרבה חיוך ותקווה,
משפחת צ'רני :אבא איגור ,אימא תמר ,דנה ויונתן.
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ברצוננו להודות לכם מכל הלב על ההזדמנות
להיות נוכחים בנופש המשפחות בשפיים.
לנו ,כדרומיים ,הייתה הפעם אפשרות של
ממש לנוח ולאגור כוחות חדשים ,ולברוח
למקום שקט יותר ,בגלל מצב הביטחוני
שהתרחש הקיץ.
ראשית ,אנו מעריצים אתכם על הנעשה
מטעם האגודה ,ושנית ,מודים לכל הבנות
המקסימות שליוו אותנו שלושה ימים ,דאגו,
הביאו מתנדבים והפעילו ילדים ,ועשו הכול
בכדי שהנופש יצליח.
תודה על כל רגע שהייתם עמנו.
תמשיכו לפעול למען ילדים חולי הסרטן
ולקדם זכויותיהם.
מעריכים ומעריצים
משפחת צ'רניאק ,באר שבע

לאגודה למלחמה בסרטן ולצוות המקסים
שליווה אותנו
אני ,יעל שבו ,ובתי נויה שתחי' ,מבקשות
להודות לכל מי שלקח חלק בנופש המשפחות
בשפיים בשבוע האחרון.
האירוע היה מתוכנן להפליא ,וללא ספק
מחדש כוחות וכה חשוב לי ולמשפחתי.
אני מבקשת להודות על המחשבה הנכונה,
ולצוות עצמו שנכח ,ובהם גם הגברת
מיכל קהלני.
תודה רבה מקרב הלב !
יש עם מי לדבר!
יעל שבו
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שיקום ורווחה
האגודה למלחמה בסרטן

‘השלמת חומר נלמד‘

במסגרת פרויקט ‘השלמת חומר נלמד‘ אותו
מממנת האגודה ,עומדים לרשות ילדים חולי
סרטן ,הנאלצים להיעדר תכופות מבית ספרם,
סטודנטים חונכים בעלי כישורים מתאימים
שהודרכו לנושא ,המסייעים להם בהשלמת
החומר הנלמד .השנה נוצר קשר עם כ400-
ילדים והוריהם ,כאשר במהלך השנה מצטרפים
ילדים חולים חדשים ,בהתאם לזמן אבחון
מחלתם .גיל הילדים נע מ( 5-הכנה לכיתה
א‘) עד ל( 18-הכנה לבחינות בגרות) .חלק
מהילדים שמצבם הבריאותי אינו מאפשר
לימודים בפרויקט ,נכללים בו במטרה לצרפם
אליו לכשיוכלו .כ 180-סטודנטים בפריסה
ארצית פעילים בפרויקט כל השנה ,מקיימים
קשר ישיר עם בית הספר ,ומסייעים לילדים
בהשלמת החומר הנלמד בבית הספר במסגרת
ביתית .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 פרויקטים
שונים בתחום ילדים וצעירים באגודה למלחמה
בסרטן.

הנדון :הבעת תודה והמלצה
ברצוני להודות ,להמליץ ולהביע את הערכתי לאגודה למלחמה בסרטן ,ובמיוחד לסטודנט
יוני הררי שהגיע לביתנו מטעמכם כדי ללוות ,ללמד ,לתמוך ולהכין את בני ,בר ,לבחינות
הבגרות במתמטיקה ובפיזיקה.
בשנת  2009בר חלה במחלת הסרטן ,שחזרה במהלך השנים  3פעמים .באותה תקופה
קיבל בר טיפולי כימותרפיה ועבר השתלת מח עצם מתורם זר .בשל מצבו הרפואי ,בר
ניאלץ להיעדר מבית הספר תקופות ממושכות ,בהן שהה בבית בבידוד ,וכן בבית החולים
באשפוזים ובמעקבים.
בר תלמיד עם הישגים מצוינים ובעל מוטיבציה גבוהה ללימודים .יוני ,הגיע לביתנו לפני
כשנתיים במסגרת פרויקט "השלמת חומר נלמד" ,וביקר אצלנו בקביעות פעמיים בשבוע,
כשהוא יושב עם בר בחדרו משך שעות ארוכות.
יוני יצר קשר מיידי ומיוחד עם בר ,עם המורים בבית הספר ואיתנו .הכל בכדי לתמוך בבר,
ללמד אותו ,לסייע לו בהשלמת החומר החסר שנלמד בכיתה בהעדרו ,כמו גם להכין אותו
לבחינות בבית הספר ,לבחינות המגן ולבחינות הבגרות .מיד לאחר סיום השנה הראשונה,
ביקשנו מהאגודה למלחמה בסרטן להמשיך עם יוני שנה נוספת ,והבנו שיוני ביקש בקשה
זהה (שכאמור אושרה בהמשך).
חשוב לי גם לציין שלפני כל בחינה יוני היה מתקשר לעודד את בר ,ולאחריהן היה מתעניין
היה לו.
מעבר לביקורים בבית ,יוני גילה אחריות ורצינות ,שמר על קשר טלפוני רציף עם בר ,והתעניין
במצבו הבריאותי ,החברתי והנפשי ,לא רק בתחום הלימודי .בר המתין לשעות עם יוני ,ששיפרו
את מצב רוחו ,העניקו לו תמיכה ,תקווה וכוח להמשיך ולהשתלב בחברה כבוגר בריא.
מילים לא יספיקו בכדי להודות ליוני על כל הדרך אותה עשה עם בר .הוא הפך לבן בית
אצלנו בשנתיים אלה ,וכמובן שהוא מוזמן תמיד לחזור לבקר.
אני מאחלת לו הצלחה רבה ,במיוחד בלימודי הרפואה ,ומודה לאגודה למלחמה בסרטן
המאפשרת את קיומו של פרויקט חשוב זה.
בברכה ,תמר שמע (אימא של בר)

לכבוד
האגודה למלחמה בסרטן
הנדון :פרויקט ״השלמת החומר הנלמד״ עבור הודיה וינטראוב
ברצוני להודות לכם מקרב הלב על העזרה העצומה שהענקתם לבתי ,הודיה וינטראוב ,בשעות הלימודים שבפרויקט.
עזרתכם בתגבור יכולותיה בתחום הלימודי סייע לה להשלים את רמת הלימודים הנדרשת בכיתה ,העניק לה מוטיבציה רבה יותר ללימודים,
וממילא סייע לה בהתקדמות גדולה יותר בלימודים.
הקשר של הודיה עם החונכת של האגודה למלחמה בסרטן היה מעולה .נוצרה כימיה נפלאה ביניהן ,מה שהעלה את איכות תועלת הלימוד.
החונכת התעדכנה מול המחנכת ומולי בכל פעם בנושא החומר הנלמד ,וכשהיה צורך הותאם הנושא הנלמד .הודיה אמנם מתקדמת בקצב
החומר הנלמד בכיתה ,אולם זקוקה עדיין לתמיכה בכדי להישאר בקצב הנכון ,ולא לרדת מהרמה בה היא צריכה להיות.
ד"ר מיכל בגין מהמרפאה הרב תחומית של נוירופיברומטוזיס בהדסה עין כרם ,הסבירה במכתב את מצבה של הודיה ואת הצורך הרציף
בתמיכה ובעזרה בלימודים .אני מבקש מכם להמשיך בעזרתכם המבורכת במסגרת הפרויקט גם בשנת הלימודים הבאה.
בתודה ובהערכה רבה,
אריה וינטראוב
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לכבוד מיכל קהלני ,שלום רב.
מכתב מסכם של פרויקט השלמת חומר נלמד
הפרויקט היה מעניין ומלמד מאוד מבחינתי .קודם כל ישנה הרגשת סיפוק גדולה מאד ,בכך שהצלחתי לעזור לילדה אותה חנכתי בפרויקט,
לקדם אותה לימודית ולתמוך בה ,גם בזמנים שאינם פשוטים עבורה .מעבר לכך ,נוצר קשר טוב עימה ,היא שיתפה אותי בנושאים אישיים
וביקשה את דעתי ,אני שיתפתי אותה בלימודיי .נוצר קשר אמיתי וקרוב ,הרבה מעבר למורה ותלמידה.
הפרויקט אפשר לי היכרות מעט יותר מעמיקה עם מחלת הסרטן ועם ההתמודדות היומיומית עימה ,ומצד שני נוכחתי לדעת שאפשר להילחם
במחלה הזאת ,ולהמשיך לחיות תוך כדי .היה לי חשוב לתמוך בילדונת שלי מבלי להתמקד כל הזמן במחלתה ,להתעניין בה ולדאוג לה מעצם
היותה אדם ,ולא לשים דגש על המחלה ,אלא עליה .אני סבורה שגם הילדה נתרמה רבות מהפרוייקט:
• מבחינה לימודית ,כיוון שלאורך כל התקופה הייתי בקשר עם מוריה ,כדי לוודא שאנחנו לא בפיגור .השיעורים שקיימנו ,אחד על אחד,
מאפשרים הבנה עמוקה יותר ושימת דגש על הצרכים הספציפיים שלה.
• מבחינה אישית ,אני סבורה שהיא נהנתה בחברתי ,שקיבלה ממני חיזוקים ותשומת לב שאינה קשורה למחלתה ,ושבאמת נהנינו מהזמן
שלנו יחד.
פרויקט זה חשוב ומשמעותי מאד ,לדעתי ,משום שהוא מעניק תמיכה לימודית מהבית לילדים הזקוקים לכך ,בשעתם הקשה ביותר .הוא
מאפשר להם תעסוקה ,ועניין מעט אחר מלבד ההתעסקות וההתמודדות עם שגרת המחלה.
במקביל ,הפרויקט מעורר מודעות אצל הסטודנט ואצל קרוביו למחלת הסרטן ,אך יותר חשוב  -לאנשים הנלחמים בה וחיים איתה יום-יום.
אני גאה להשתתף בפרוייקט זה .תודה על ההזדמנות,
לילך לבני ,סטודנטית להפרעות בתקשורת באוניברסיטת חיפה

לכבוד
גב׳ מיכל קהלני אחראית הפרויקט
גב׳ אריאלה ליטביץ  -עו״ס מחוז צפון
גב׳ אורית שפירא  -עו״ס מנהלת מחלקת שיקום ורווחה האגודה למלחמה בסרטן־ סניף חיפה ומחוז הצפון
הנדון :פרויקט ״השלמת חומר נלמד״ -מכתב תודה והערכה לסטודנט אמיר באר
ראשית נבקש בזאת להודות מכל הלב לסטודנט לפיזיקה מהטכניון ,אמיד באר ,על עזרתו הרבה לבננו איתן שקד בכל מקצועות המתמטיקה
(אלגברה ,חשבון דיפרנציאלי ,גיאומטריה וכו').
אמיר הוא אדם בעל אישיות תומכת ואוהדת ,ואיתן שאב כוח ,ולו רק מעצם השהייה בחברתו של אמיר .השיעורים עזרו לאיתן להשלים חומר
רב במתמטיקה לכיתה י׳ ,וחיזקו מאוד את ביטחונו העצמי ביכולותיו במקצוע זה ,ביחס לחבריו ובני כיתתו ,שהמשיכו את הלימודים כסדרם
בבית הספר.
אמיר באישיותו היה קשוב מאוד לקשייו ולצרכיו של איתן ,אשר חיכה לשעות הלימוד עם אמיר ,ושמח מאוד לקראתן.
הפרויקט חשוב מאוד ,וייחודיותו בכך ,שאת התלמיד הצעיר מלמד סטודנט צעיר ,ולא מורה .פער הגילאים ביניהם קטן ,והדבר מאפשר קשר
חברי בלתי אמצעי ,מעבר להעברת החומר הנלמד.
אין ספק שהקשר ורמת החומר הנלמד תלויה מאוד באישיותו של הסטודנט ,והדבר הוא קריטי להצלחת הקשר החיובי עם הילד החולה
והיכולת לתמוך בו .במקרה שלנו ,זכינו לסטודנט רציני צנוע ,נחוש ומקצועי ,אשר היה לאיתן לסמכות לימודית מחד ,ותומך ודוחף מאידך .אמיר
לא היסס ונאות להגיע ללמד גם בשעות לא שגרתיות ,כמו ימי חג ושעות מאוחרות ,בעקבות הטיפולים אותם עבר איתן בבית החולים רמב״ם.
יישר כוח לאמיר על כל מעשיו למען איתן ,ונאחל לו המון הצלחה בדרכו ובכול מעשה ידיו!
אנא העבירו לאמיר את תודתנו מעומק הלב ,והערכתנו הרבה על כל עזרתו ופועלו למען איתן בננו .יש לבחון בחיוב את האפשרות להרחיב
את הפרויקט ,ולהקצות יותר מחונך אחד לחולה למקצועות נוספים.
בהזדמנות זו ,אנו מודים לכם מכל הלב על נכונותכם לעזור לאיתן ומצרפים למכתבנו זה תרומה לאגודה למלחמה בסרטן .יישר כוח!
רות ויוסף שקד ,חיפה
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שיקום ורווחה
האגודה למלחמה בסרטן

לכבוד מיכל קהלני
מחלקת שיקום ורווחה ,שלום רב.
הנדון :סיכום שנה בפרויקט השלמת חומר נלמד
מיכל ,שלום רב!
שנת לימודים זו היתה שנתי השנייה בפרויקט "השלמת חומר נלמד" לילדים חולי
סרטן .אני אסירת תודה על ההזדמנות שנפלה בחלקי לעבור את החוויה המאתגרת
והמדהימה הזאת פעם נוספת .הפגישה הראשונה עם ילד חולה תמיד קשה ,אך מהר
מאוד לומדים לראות את כל מה שמעבר למחלה ,ובדברים אלו להתמקד :ביכולותיו
האישיות של הילד ,באופטימיות המדבקת שלו ,בחוסן הנפשי ,בסקרנות ,ברצון לחיות
וליהנות מכל רגע.
להגר בת ה ,11-הילדה שקיבלתי השנה ,לא היה פשוט בלימודים עוד לפני שאובחנה
כחולת סרטן .היא ילדה חכמה ומוכשרת ,אך מתקשה מאוד באנגלית ,וחוותה לא מעט
קשיים גם בחשבון .כששהתה בביתה בעקבות הטיפולים שפגעו במערכת החיסונית
שלה ,היה לה קל יותר ,על אף שהכוח והסבלנות שלה היו נגמרים מהר.
רוב היום היא היתה נחה .כשהייתי מגיעה  -היא נאלצה לאסוף את עצמה ואת שארית
כוחותיה בכדי לשבת ללמוד .כשהטיפולים הסתיימו ,והגר שבה לבית הספר (שתינו
היינו מאושרות עד הגג כשזה קרה ,וכדי לחגוג את המאורע המשמח ,הכנו יחד עוגת
גבינה עם עוגיות אוריאו (ממתכון באנגלית ,כמובן©)  -המפגשים שלנו הפכו לקשים
יותר עבורה.
זמן רב הייתי משקיעה בעידוד ובתמיכה ,בשכנועים יצירתיים כי חשוב ללמוד ולהשלים
את הפערים בחומר .לפעמים היא היתה נשברת ,מסתגרת בתוך עצמה או ממש
מגיעה לדמעות....
הבנתי לליבה .אין היא אשמה בכך שחלתה במחלה קשה שהסבה לה סבל רב ,ואין
היא מבינה מדוע היא צריכה לסבול עכשיו מכ 15-שעות שבועיות נוספות של לימודים
(שיעורי עזר והוראה מתקנת בבית הספר ,ועוד  6שעות איתי)  -בנוסף לאלה שבכיתה,
על מנת להשלים את החומר שהפסידה בעקבות מחלתה .למרות הכל ,הייתי נחושה
להמשיך וללמד אותה.
לא וויתרתי לה ,על אף מצבה ,והאמנתי בכל ליבי שהיא יכולה .כשהגיעו תוצאות מבחני
סוף השנה באנגלית ובחשבון  -הרגשתי הכי מאושרת שרק אפשר .הגר הוכיחה לעצמה
ולכולם שצדקתי :אם היא מתמידה ומשקיעה  -היא אכן יכולה ,והיא עשתה את זה
בגדול .היא קיבלה  100בשני המבחנים!!!
מובן שאין דבר חשוב יותר מאשר לנצח את המחלה ,אך גם לניצחון הקטן הזה יש טעם
מתוק להפליא והשפעה מכרעת על המוטיבציה של הגר להמשיך וללמוד.
הייתי רוצה להמשיך בפרויקט גם בשנה הבאה .אני מרגישה שהוא מעניק המון לא רק
לילדים החולים ,אלא גם לחונכים עצמם .לראות את הגר המתוקה הקטנה נלחמת
בקשיים ובכאבים ,באומץ לב מעורר הערצה ,מבלי לשקוע ברחמים עצמיים ,תוך שהיא
שומרת על חיוך ,על חוש ההומור ,ועל התאווה לחיים  -זאת חוויה מעצימה עבורי ,ממנה
למדתי המון ,בעיקר על עצמי.
הילדה הזאת היא גיבורה אמיתית ,והצלחתה שלה היא גם (קצת) ההצלחה והגאווה שלי.

מכתב מסכם/דולב ע.
החונכות שלי עם דולב לא היתה פשוטה.
מדובר בילד המגיע ממשפחה קשת יום ,מאוד
היפראקטיבי ולא ממושמע כלל .כל פגישה שלנו
היתה צריכה להתחיל במשא ומתן על כמה זמן
נלמד וכמה זמן נשחק כדורגל .לצערי ,דולב כל
הזמן מסתבך בצרות .אם זה מכות בבית ספר,
ריבים עם המורים ,ריבים עם הוריו ,השעיות
מבית הספר וחרם חברתי.
חוויותיי עם דולב היו רוב הזמן שיחות על איך
אפשר לשפר את המצב .אני מאמין שהצלחתי
לעזור לו ,ונתתי לו טיפה כוח להמשיך הלאה .על
ידי הצבת גבולות קניתי את אמונתו והערכתו אלי,
ומאמצע החונכות הוא הקשיב לי הרבה יותר,
סמך על המילה שלי ולקח את עצותיי ברצינות.
החונכות נתנה לי רבות והוציאה אותי מהבועה
בה חייתי .הבנתי שחיי טובים למדי לעומתו
ולעומת הרקע שהוא מגיע ממנו ,כולל מחלת
הסרטן עימה נלחם וניצח .החונכות נתנה לי
פרופורציה לחיים ,וסיפוק רב .הצלחתי לשנות
את דולב ,לגרום לו לנסות לחשוב קדימה .לא
להיות אימפולסיבי ולהתעצבן מכל שטות.
אני חושב שהחונכות לדולב הייתה משמעותית,
כיוון שהוציאה אותו מהשגרה בה היה ,ומסביבתו
הלא כל-כך תומכת .האמנתי כי הוא מסוגל לעבור
לכיתה רגילה ,ולא להיות בכיתה המקדמת ,אך
לצערי זה לא קרה.
בתחום הלימודי הוריו לא לחצו עליו מספיק.
לדעתי ,הוא ילד חכם עם פוטנציאל ,אך אינו
יכול לממש אותו כרגע .אולי כשיתבגר קצת,
ויבין כי לימודים הם דבר חשוב  -הוא יהיה מוכן
להוציא תעודת בגרות.
אני חושב שהצלחתי לסייע לו ,לא רק בתחום
הלימודי אלא גם בתמיכה הנפשית .הייתי מישהו
חיצוני לדבר איתו ,מבלי לשפוט ולומר לו כמה
הוא אינו בסדר.
חווינו הרבה רגעים של צחוק והנאה ,החונכות
היתה חוויה טובה בשביל שנינו ,והפקתי ממנה
לקחים רבים.
אני מקווה שגם דולב למד דבר או שתיים מלבד
שיעורי האנגלית שעשינו לרוב .תודה על הכל,
שחר פרידמן.

בתודה ובכבוד רב ,שרון נוביקוב
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פרויקט ‘אימפקט‘ –
סטודנטים מתנדבים

בשנת  2014השתתפו בפרויקט  112סטודנטים
מלגאים מטעם ארגון ידידי צה“ל בארה“ב
(  )FIDFוהאגודה למלחמה בסרטן שהעניקו
 14,560שעות פעילות למען הקהילה.
הסטודנטים מצוותים לחולי סרטן בקהילה,
לילדים חולים ,או לילדים בריאים המתמודדים
עם מחלת הסרטן בתוך המשפחה .חלקם
משובצים במחלקות האונקולוגיות ובמכונים
האונקולוגיים ומכוני הקרינה בבתי החולים
בארץ ,במטרה לסייע לצוות המחלקה ובליווי
ותמיכה בחולים .ישנם סטודנטים היוצרים
קשרים עם חולים במסגרת ביה“ח ולאחר
השחרור ממשיכים ללוותם בקהילה .העו“סיות
המחוזיות באגודה ,דנה רכבי-הלר במרכז,
אריאלה ליטביץ-שרמן בצפון ,ומירי מור-יוסף
בדרום ,מנחות ומלוות את הסטודנטים לאורך
השנה בהתאם לאזור המגורים .עו“ס דליה שטרן
היא הרכזת הארצית של הפרוייקט .בנוסף
לקשר האישי המתקיים עם הסטודנט לאורך
השנה ,התקיימו שני מפגשים קבוצתיים בכל
אחד מהמחוזות בארץ .המפגש הראשון התקיים
כחודשיים לאחר תחילת הפעילות השנתית
והמפגש השני לקראת תום הפעילות .המפגשים
נותנים לסטודנט הזדמנות לשתף בחוויות,
בהתלבטויות ,בקשיים ,בהנאות ובתרומה
האישית והחברתית הכרוכה בפעילות.
בנוסף לפרויקט זה ,מתנדבים באגודה למלחמה
בסרטן  25סטודנטים במסגרת פרויקט “הישג“,
כמו גם  55סטודנטים במסגרת פרויקט “שחק“
המשולבים במערך התמיכה בקהילה .גם
סטודנטים אלה לוקחים חלק במפגשים
הקבוצתיים .המשפחות מביעות שביעות
רצון גבוהה מכניסת הסטודנט לביתן .הן
רואות בסטודנט חלק בלתי נפרד מהגורמים
המסייעים להם בהתמודדות עם המשבר אותו
הם חווים .הצוותים בבתי החולים מציינים
את חשיבות נוכחות הסטודנטים במחלקות
ובמכונים האונקולוגיים .נוכחותם מאפשרת
להם לתת מענה לחולים הבודדים ,לחולים
מבוגרים שעד כה לא היה מי שיישב איתם,
יעניק להם אוזן קשבת ,ויאפשר לצוות לעסוק
בפעילויות אחרות.

שירות ייעוץ ,תמיכה והדרכה ארצי
לילדים עם גידולי מוח

ד“ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית בתחום
הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה ,עוסקת במסגרת
עבודתה באגודה למלחמה בסרטן ,במגוון
רחב של פעילויות המסייעות בתהליך השיקום
והשילוב של ילדים המתמודדים עם גידולי מוח.
• טיפול אישי-משפחתי :מדי שבוע מתקבלות
כחמש פניות בממוצע על ידי משפחות
המשתפות בקשיי ההשתלבות בבית הספר
של ילדים המתמודדים עם גידולי מוח .הטיפול
בפניות אלה לרוב כולל שיחות עם מנהל/ת
בית הספר ,היועצ/ת ,וברוב המקרים גם נוצר
קשר עם המפקח/ת הארצי על החינוך באזור
מגורי הילד.
• האגודה מעניקה טיפולים פסיכולוגיים לילדים
חולים ולהוריהם .השנה קיבלו טיפול פרטני
שבע משפחות ,ואשה צעירה שחלתה בילדותה.
• האגודה מקיימת אבחונים נוירופסיכולוגיים
מלאים בשיתוף דפנה בלייך ,הנמצאת
בטרום-התמחות (פרקטיקנטית) לפסיכולוגיה
שיקומית במכללה האקדמית תל-אביב יפו.
פרויקט זה החל במרץ  ,2014ועד כה אובחנו
כ 10-ילדים.
• עבודה משותפת מערכתית עם משרד החינוך,
ביישום חוק שילוב ילדים חולים בבתי הספר
נמשכת .בשלב הראשון ,נוצר תפקיד מתאמת
תחום החולי במרכזי המתי“א (מרכז תמיכה
אזורי) ברחבי הארץ .תפקיד המתאמת הוא
לארגן ולכוון את דרכי הלמידה וההיבחנות
של הילדים החולים שחוזרים לבית הספר,
כולל בחינות בגרות .המתאמת היא הכתובת
להורים ולמורי בית הספר בתהליך השילוב
מחדש ,לימודית וחברתית של הילד .שלב
נוסף בארגון השילוב מחדש של ילדים
חולים ,היא העבודה על ההתאמות שהילדים
זכאים להם בבחינות הבגרות ,בלא צורך
באבחון נוסף.
כמו כן ,מתקיימת פעילות מחקרית הקשורה
להשפעות הכימותרפיה על המוח במבוגרים,
יחד עם ליוויה כסלו ,אחות ראשית באגודה .השנה
התקיימו גם שני כנסים באגודה הקשורים בנושא חוק
הילד החולה ,למטפלים רגשיים בקהילה ,העובדים
עם ילדים חולי סרטן ,ולמנהלי מתי“אות בארץ.
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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 .האגודה למלחמה בסרטן
זוכה להנחה משמעותית מחב‘ אל-על ברכישת
כרטיסי הטיסה לבני המשפחה .במהלך השהייה
ביקרו המשפחות בפארקים השונים ,ונהנו מכניסה
חינם למתקנים ולאטרקציות נוספות .הפרויקט
המרגש וההדים המתקבלים מהמשפחות,
שזו לעיתים החוויה המהנה האחרונה שלהם
יחד כמשפחה ,מחממת את הלב ומחזקת את
חשיבותו של הפרויקט הייחודי ,אותו מרכזת
פרידה קורנברוט.

שיקום ורווחה
האגודה למלחמה בסרטן

בס"ד
לכבוד האגודה למלחמה בסרטן!
אתם אגודה מאוד מיוחדת ,שעוזרת ומסייעת להרבה משפחות להתמודד במצבן הקשה,
כמו שאנו עוברים עם ילדנו ,ביום יום ,שצריכים לרוץ לטיפולים ,לביקורות ועוד ועוד בדיקות.
כל  3פעמיים בשבוע לרוץ לבדיקות דם ,וכל  3שבועות לאשפוז של שבוע בבתי חולים ,אין
לנו מנוח ביום יום .אתם ,מיוזמתכם ,התקשרתם והצעתם לנו לצאת לטיול נופש באורלנדו,
שזה מקום מדהים עם הרבה פעילויות לילדים ומבוגרים כאחד ,שהשאירו הרבה חוויות,
מהן אפשר לשאוב הרבה כוחות להמשך הטיפולים .הטיול היה מאורגן למופת ,בלי יוצא
מן הכלל ,כולל כרטיס טיסה גם לאחים שהיו מתחת לגיל  ,18מקום מגורים נקי ומסודר,
רכב צמוד במשך כל הטיול.
אין לנו מילים איך להודות לכם על התרומה הנכבדה הזו.
שהשם ישלם לכם שכרכם וגמולכם בטוב ובנעימים ,שלא תצטרכו לקבל ,אלא רק לתת
ולתת .תודה מיוחדת לפרידה על השרות המסור מכל הלב ,והיחס החם שהעניקה לנו.
בתודה וברכה:
משפחת משה ההורים והאחים של אביה משה,

פרויקט ‘מעגלים שקופים של כח‘

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.

פרויקט ‘מחשב לילד חולה סרטן‘

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 ,ומאפשרת לילדים
לשחק ,ללמוד ולשמור על קשר עם חבריהם

ומוריהם ,גם בהיותם מרותקים למיטת חוליים.
הפרויקט בריכוזה של עו“ס דליה שטרן .השנה
במסגרת הפרויקט הוענקו כ 40-מחשבים לילדים
חולי סרטן .פעילות פרויקט זה מתאפשרת בסיוע
קרן אביגדור בן אליעזר ז“ל.

ימי כייף ,מופעים והטבות למען
ילדים חולי סרטן

• במהלך פסח  2014העניקה עיריית ת“א-יפו
בתרומה כ 1000-כרטיסים ללונה פארק .הילדים
ובני משפחותיהם נהנו מיום כיף בכל מתקני
הפארק וממגוון הפעילויות שנערכו במקום.
את הפעילות ליוו שרי ישראלי מנהלת טכסים
ואירועים בעיריית תל –אביב ,ומיכל קהלני אחראית
פרויקטים לילדים חולי סרטן באגודה.
• בחג החנוכה  2014תרמה מח‘ האירועים של
עיריית תל אביב יפו כ 500-כרטיסים לילדים
חולי סרטן למופעי ה“פסטיגל“ ,אשר חולקו
במחלקות האונקולוגיות בבתי החולים ברחבי
הארץ .בנוסף ,ניקול ראידמן העניקה  50כרטיסים
למופע החנוכה בכיכובה “עמי ותמי“ לילדים
חולי סרטן.
אירועים ופעילויות אלו 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 כ 60-משתתפים,
נפגשת אחת לשבוע במרכז “חזקים ביחד“
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,ומקיימת פעילויות פנאי וגיבוש.
הטיולים מלווים על ידי מאור זוהר החובש,
רויטל (טולי) מוהליבר-כהן ,ומיכל קהלני ,ממחלקת
השיקום והרווחה.
• בתחילת יולי  2014התארחה הקבוצה בחוות
הסוסים ברטמן בבית יהושע ,לפעילות מהנה
ומגבשת .המפגש נפתח בהדרכה בנושא
תקשורת אדם וסוס ,ולאחר מכן חברי הקבוצה
התנסו בטיפול בסוסים ורכשו מיומנויות רכיבה.

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
לצוותים מטפלים ,בהנחיית ד“ר זהר רובינשטיין
פסיכולוג קליני וארגוני ,ממקימי תכנית המוסמך
בניהול מצבי חירום בבית הספר לבריאות
הציבור באוניברסיטת תל אביב.
• קורס לעובדים סוציאליים מתחילים באונקולוגיה,
בהנחיית ד“ר שלומית פרי ,מנהלת השירות
הסוציאלי במרכז הרפואי דוידוף – בילינסון.
• קורס לעובדים סוציאליים מתקדמים באונקולוגיה,
בהנחיית ד“ר שלומית פרי ,מנהלת השירות
הסוציאלי במרכז הרפואי דוידוף – בילינסון,
וד“ר מיכל בראון ,פסיכולוגית שיקומית מתחום
הפסיכו-אונקולוגיה.
• קורס לשיקום הבריאות המינית לצוות רב
מקצועי ,בריכוזה של לנה קורץ-אלמוג ,אחות

מפגשי תמיכה ,עדכון וליווי של
עו“ס מחוזיות

• אחת לחודשיים מתקיימים מפגשים למטופלי
המעון ע“ש סר צ‘ארלס קלור בנושא זכויות
ושירותים ,בהנחיית דנה רכבי-הלר עו“ס
מחוז מרכז באגודה.
• פעמיים בחודש מתקיימים מפגשים פרטניים
לחברי מרכז התמיכה בית אידי-מעגן בנושא
זכויות ושירותים עם מירי מור-יוסף עו“ס מחוז
דרום באגודה.
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ויועצת המיניות באגודה .ההשתלמות כללה
אחד עשר מפגשים ,אחת לשבועיים.

יום עיון לסטודנטים לרפואה
מאוניברסיטת בן גוריון

ימי העיון לסטודנטים לרפואה מתקיימים מדי
שנה בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,בהמשך למסורת הנהוגה בין
אוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע ,המרכז
הרפואי סורוקה והאגודה למלחמה בסרטן.
מסורת אותה יזם פרופ‘ יורם כהן ,לשעבר
מנהל המכון האונקולוגי בסורוקה ,וממשיך
אותה פרופ‘ שמואל אריעד מנהלו הנוכחי.
יום העיון לסטודנטים לרפואה התקיים השנה
בתחילת חודש מאי  ,2014ונפתח בדברי ברכה
של עו“ס אורית שפירא מנהלת מח‘ השיקום
והרווחה באגודה .לאחר מכן ,שרונה פלדמן
רכזת בתי אבות ומוסדות שירותי בריאות
כללית מחוז ת“א-יפו ,ופרופ‘ שפרה שוורץ
חוקרת ההיסטוריה של שרותי הרפואה
בישראל במרכז משה פריבס לחינוך רפואי
באוניברסיטת בן גוריון בנגב ,הרצו בנושא
“ההיסטוריה של האגודה למלחמה בסרטן“.
נירה תמוז ,מנהלת מרכז המידע באגודה
למלחמה בסרטן הרצתה על “עקרונות הפעילות
של האגודה למלחמה בסרטן“ ,ליויה כסלו
אחות ראשית באגודה ,ועו“ס אורית שפירא
מנהלת המחלקה ,שיתפו את הנוכחים במגוון
הפרויקטים השונים אותם מובילה האגודה,
וד“ר לילך דולב משירותי בריאות כללית
הרצתה בנושא סל התרופות .לקראת סיום,
עו“ס אורית שפירא ,בליווי מתנדבות ‘יד להחלמה‘
ו‘הבוגרות הצעירות‘ לינוי לוי ,מיה שני וסיון נחשון,
שיתפו את הנוכחים בסיפור התמודדותן האישי
והתנדבותן במסגרת האגודה למלחמה בסרטן.
ההדים שהתקבלו מהמפגש היו מרגשים
ומחממים את הלב.

שיקום ורווחה
האגודה למלחמה בסרטן

יום עיון למטפלים רגשיים
העובדים עם ילדים חולי סרטן ובני
משפחותיהם בנושא “מערכות
תמיכה בילד חולה סרטן ובמשפחתו“

התקיים בתחילת מאי  2014בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
בהנחיית ד“ר מיכל שדה פסיכולוגית שיקומית
מתחום הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה באגודה
למלחמה בסרטן ,ואלנה קריבוי פסיכולוגית
קלינית ורפואית בכירה מביה“ח מאייר לילדים,
המרכז הרפואי רמב“ם .יום העיון נפתח בדברי
ברכה של עו“ס אורית שפירא מנהלת מח‘ שיקום
ורווחה .לאחר מכן ,ניתנה סקירה על מכלול הסיוע
והתמיכה של האגודה למלחמה בסרטן והרצאה
בנושא “מוח וחשיבה ,השפעת גידולי מוח על
הלמידה“ על ידי ד“ר מיכל שדה ,פסיכולוגית
שיקומית מתחום הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה
באגודה .לאחריה הרצתה בנושא “גידולי מוח
בילדים – טיפולים ואתגרים“ ד“ר הלן טולדנו
אחראית תחום גידולי ראש בילדים בבית חולים
שניידר .כמו כן ,התקיימו הרצאות בנושאי “היבטים
פסיכולוגים בילד חולה סרטן ובמשפחתו“,
“התערבות העו“ס במסע להבראתו של הילד
החולה בסרטן““ ,התערבויות טיפוליות של הצוות
הפסיכולוגי בילד ומשפחתו“ ,ו“סיבוכים לטווח
ארוך של טיפולי סרטן בילדות“ .לקראת סיום
הרצתה על “חוק ילדים חולים“ והשלכותיו על
ילדים חולי סרטן ענת ברטמן ,מדריכה ארצית
– יישום חוק ילדים חולים באגף לחינוך מיוחד
במשרד החינוך ,ועל “השילוב בין עבודה קלינית
להתערבות קהילתית אצל ילד שחלה בסרטן“
הרצתה עפרה מירון-ליכטר ,פסיכולוגית קלינית
ומומחית לטיפול קוגניטיבי התנהגותי.

הרצאות בנושאי מבוא על מוגבלות שכלית
התפתחותית ,הגדרות ודרכי אבחון ,הצגת
מסגרות הדיור ושירותי הבריאות הזמינים
עבור אנשים עם מוגבלות ,ומקומה של האחות
בטיפול בהם .הרצו בהתנדבות :שרית לוי
מפקחת ארצית מערכת האבחון ,נורית כהן,
מפקחת ארצית לדיור תומך ,ושושי אספלר,
אחות מרכזת תחום סיעוד בקהילה .לקראת
סיום התקיימה סדנא בהנחיית עו“ס ענת זכאי
מנחת קבוצות באגודה למלחמה בסרטן,
,בנושא “אני עצמי מול האדם שחלה בסרטן
ומאובחן עם מוגבלות שכלית התפתחותית“.
• בתחילת ינואר  2015התקיים יום עיון נוסף
למטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית-
התפתחותית בקהילה .יום העיון נפתח בהרצאתה
של אסתי בנימיני ,מדריכה קלינית באשפוז
יום מרכז דוידוף בנושא “מבוא ומושגי יסוד
באונקולוגיה“ ,והרצאה נוספת של רבקה גולן,
אחות אונקולוגית ומומחית בטיפול תומך
בנושא “איתור מוקדם ותסמינים המעוררים
חשד למחלת הסרטן“ .לקראת סיום הנחתה
עו“ס ענת זכאי סדנה בנושא “מעמדו של
המטפל באיתור מחלת הסרטן והתנהלותו
מול חולים בעלי מוגבלות שכלית“ (סדנה
מקבילה לזו שהועברה לאחיות אונקולוגיות).

בעתיד ,מתוכננים ימי עיון נוספים להשלמת
הידע על התמודדות ודרכי תקשורת בין
צוות המטפלים ,לצוות הרפואי והמטופלים
בעלי צרכים מיוחדים .הפרויקט מתקיים על
ידי האגודה למלחמה בסרטן (פרידה קורנברוט,
ליויה כסלו ואורית שפירא) ,בשיתוף מלא עם
יחידת הבריאות באגף לטיפול באדם עם
מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה
(פרופ‘ יואב מריק ,שושי אספלר ,ואורנה בן ארי).

הדרכת אחיות אונקולוגיות
בקהילה של “מכבי שירותי בריאות“
מחוז חיפה והצפון

במהלך חודש יולי  2014התקיימה הדרכה
לאחיות אונקולוגיות בקהילה ,של מכבי במחוז
חיפה והצפון .מדובר במגמה חדשה של הקופה
להרחבת השירות למטופלים בקהילה .האחיות
נחשפו לפעילויות האגודה למלחמה בסרטן בכל
התחומים ,עם דגש לפעילות התמיכה באגודה
במרכזי “חזקים ביחד“ .ההדרכה הועברה על ידי
עו“ס נחי פינגולד רכזת מרכז התמיכה “חזקים
ביחד“ בחיפה ,אריאלה ליטביץ-שרמן עו“ס מחוז
צפון ,ונעמי כפרי רכזת סניף חיפה.

השתלמות באונקולוגיה לאחיות
מעשיות בקופת חולים כללית
מחוז דרום

התקיימה בחודשים פברואר-מרץ  2014בשיתוף
ריקי אוחיון ,וליאת מימון משירותי בריאות
כללית ,ומח‘ שיקום ורווחה באגודה למלחמה
בסרטן .מטרת ההשתלמות הייתה להקנות ידע
בסיסי וכלים להתמודדות ראשונית בעבודתן
עם האוכלוסייה שחלתה בסרטן ,תוך דגש
על הכרת הטיפולים הקיימים ,חשיבות הגילוי
המוקדם ,מתן מידע אודות השירותים הקיימים,
כמו גם הכללת היבטים פסיכו-חברתיים.
ההשתלמות כללה  30שעות לימוד ,במשך
שישה מפגשים ,כאשר חמישה מהם התקיימו
בבית אידי-מעגן בבאר שבע ,ואחד מהם בבית
מטי-מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
בהשתלמות לקחו חלקמטעם האגודה למלחמה
בסרטן :ליויה כסלו אחות ראשית ,מירי מור-יוסף
עו“ס מחוז דרום באגודה ,לנה קורץ-אלמוג אחות
ויועצת המיניות ,רומא לוריא מנהלת המעון ע“ש
סר צ‘ארלס קלור ,ד“ר מיכל שדה פסיכולוגית

חדש :פרויקט בנושא גילוי מוקדם
של סרטן בקרב אנשים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית

מח‘ שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן החלה
בפרויקט להעלאת המודעות לאבחון המוקדם
של מחלת הסרטן ,בקרב אנשים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית .במסגרת זו התקיימו שני ימי
עיון בבית מטי  -מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים:
• בתחילת נובמבר  2014התקיים יום עיון לאחיות
אונקולוגיות בקהילה .ביום העיון התקיימו
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כללית
מחוז דרום
הנהלת הסיעוד
יחידה אונקולוגית בקהילה

הייתה גבוהה מאד .ההשתלמות התקיימה
בשיתוף העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי
ובאדיבות חב‘ רוש פרמצבטיקה ישראל בע“מ.

אל הגב' ליויה כסלו
אחות ראשית
האגודה למלחמה בסרטן
הנדון :תרומתך בקורס העשרה בתחום האונקולוגי לאחיות מעשיות – מחוז דרום
ברצוננו להודות ולשבח מקרב לב אודות תרומתך ,הכוונתך ועזרתך בהקמה וארגון קורס
העשרה בתחום האונקולוגי-פליאטיבי לאחיות מעשיות במחוז דרום.
כמו כן להודות לך ולאגודה על הכנסת אורחים מסבירת פנים בבניין האגודה בגבעתיים,
כולל סיור מקיף ומעניין במעון קלור.
האחיות באות במגע יומיומי עם החולים האונקולוגים ואין כל ספק כי מתן הידע והכלים
אותם רכשו במהלך הקורס תורם ויתרום למטופלים ולאחיות בשטח.
אאחל לשיתופי פעולה בעתיד,
בברכה,
ליאת מימון
רכזת תחום אונקולוגיה

שיקומית מתחום הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה,
ופרידה קורנברוט קלינאית תקשורת.

קורס הקניית ידע בתחום
הפסיכואנקולוגיה לקופ“ח כללית
במחוז הדרום

במהלך אפריל-מאי  2014התקיים קורס הקניית
ידע בסיסי בתחום הפסיכואונקולוגיה לעו“סיות
קופ“ח הכללית במחוז הדרום .תכני הקורס כללו
הצגת פעילות האגודה למלחמה בסרטן ומחלקת
שיקום ורווחה בהנחיית מירי מור-יוסף עו“ס
מחוז דרום באגודה ,חשיפה לפרויקט ‘יד
להחלמה‘ ,הרצאה בתחום הפסיכואונקולוגי על
ידי עו“ס שירה כהן-בירנשטוק והצוות הסוציאלי
במרכז הרפואי סורוקה ,הרצאה בנושא “שיקום
מיני לחולי סרטן“ בהנחיית לנה קורץ-אלמוג
אחות ויועצת המיניות באגודה למלחמה בסרטן,
הרצאה בנושא “שיקום נוירופסיכולוגי“ בהנחיית
ד“ר מיכל שדה פסיכולוגית שיקומית מתחום

ריקי אוחיון
רכזת תחום פיתוח מקצועי

הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה באגודה למלחמה
בסרטן ,והרצאה בנושא “שיקום הדיבור והבליעה“
בהנחיית פרידה קורנברוט ,קלינאית תקשורת
באגודה למלחמה בסרטן.

השתלמות בנושא חידושים ועדכונים
באונקולוגיה לאחיות

במהלך חודש נובמבר  2014התקיימו שלושה
ימי השתלמות בנושא “חידושים ועדכונים
באונקולוגיה“ .ההשתלמות התקיימה בבית
מטי  -מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
והשתתפו בה כ 60-אחיות אונקולוגיות מבתי
החולים ומהקהילה .התכנים כללו חידושים
בהתייחס למגוון מחלות אונקולוגיות :סרטן שד,
סרטן ריאות ,סרטן ראש-צוואר ,גינקו-אונקולוגיה,
גידולי מוח ,גידולי עור ,וגידולים במערכת העיכול.
כמו כן ניתנה התייחסות לעדכונים בבדיקות
הדמיה ובטיפולים ,דוגמת טיפול בקרינה
ואימונותרפיה .שביעות הרצון מההשתלמות
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יום עיון ברפואה פליאטיבית
למתמחים ברפואת המשפחה של
קופת חולים מאוחדת

התקיים בסוף אוגוסט  ,2014בארגונו של צוות
טיפול פליאטיבי ביתי באגודה למלחמה בסרטן,
במשרדי קופת חולים “מאוחדת“ בגבעתיים .יום
העיון כלל שמונה הרצאות בתחומים :הרפואי,
הסיעודי ,הפסיכו-חברתי והחוקתי( .מידע נוסף
על יום העיון בפרק “טיפול פליאטיבי ביתי“).

יום עיון לעובדות הביטוח הלאומי בחיפה
לרגל חודש המודעות לסרטן השד

בתחילת אוקטובר  ,2014התקיים בסניף הביטוח
הלאומי בחיפה ,יום עיון לכ 70-מעובדות הסניף.
את יום העיון יזמה אורנית ישי אחראית נושא מעמד
האישה במוסד לבטוח לאומי ,וארגנו נעמי כפרי
רכזת סניף חיפה ,ואריאלה ליטביץ-שרמן עו“ס
מחוז צפון באגודה ,שהנחתה את יום העיון,
ונתנה סקירה קצרה על פעילותה הענפה
של האגודה למלחמה בסרטן .נעמי כפרי רכזת
סניף חיפה סקרה את פעילות הסניף המקומי

שיקום ורווחה
האגודה למלחמה בסרטן

ומרכז “חזקים ביחד“ הפועל במתחם ,אפרת לוין,
אחות מתאמת סרטן השד ממרכז רפואי רמב“ם
הרצתה בנושא אבחון מוקדם והפחתת הסיכון
לחלות בסרטן שד ,וסמדר לוי מתנדבת ותיקה
ב‘יד להחלמה‘ שיתפה את הנוכחות בסיפור
התמודדותה האישי עם סרטן השד.

שהתקיים יום קודם למפגש ,והאגודה למלחמה
בסרטן הייתה שותפה בתמיכה בו (מידע נוסף
על הכנס בפרק “אירועים וכנסים“) .המפגש
היה אינטראקטיבי והתנהל ברובו כשיחה
ודיון בשאלות שהועלו על ידי הקהל ,כגון מהי
ההגדרה של סבל? מהו ההבדל בין סבל לכאב?
מהן ההשלכות הטיפוליות כתוצאה מהבדל זה?
מהו תפקידם של בני המשפחה הסועדים את
יקיריהם ועוד .בסיום המפגש התקיימה הדלקת
נרות חנוכה משותפת.

קבוצות עניין:
במסגרת פעילות מחלקת השיקום מתקיימים
מפגשים תקופתיים של אנשי מקצוע ,להם
“קבוצות עניין“ הדנות בתחום טיפולי ספציפי:

מפגשי אחיות מתאמות בריאות השד

ימי עיון באגודה למלחמה בסרטן
לאחיות במסגרת
השתלמויות באונקולוגיה

• בתחילת אפריל  2014התקיים יום השתלמות
לאחיות קהילה של שרותי בריאות כללית
ממחוז שרון-שומרון ,במסגרת קורס בנושא
טיפול פליאטיבי ,שריכזה יפעת רווה ,אחות
אונקולוגית מחוזית.
• באמצע נובמבר  2014התארחו בבית מטי-
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
אחיות הלומדות בקורס על-בסיסי באונקולוגיה
בתל השומר.
עובדות מח‘ השיקום והרווחה לוקחות חלק פעיל
בכל המפגשים ,כאשר כל אחת מנחה הרצאה
בנושאים שבתחום התמחותה (זכויות חולים,
ייעוץ מיני ,גידולי ראש-צוואר וכד‘).

מפגש ייחודי בנושא החלמה וסבל
אצל מטופלים (“Healing the
)“Suffering Patient

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 ,אותם
מרכזת ליויה כסלו ,האחות הראשית באגודה
למלחמה בסרטן .האגודה גם מפעילה מערך
הרצאות בנושא אבחון מוקדם של סרטן השד
בקהילה ,אותן מרכזת אירית מנטש מקדמת
הבריאות באגודה (מידע נוסף בנושא זה בפרק
“הסברה והדרכה“).
• מפגשי קבוצת האחיות מתאמות בריאות השד
התקיימו בחודשים יולי-ספטמבר-נובמבר
 2014וינואר  .2015המפגשים הוקדשו לדיון
והתלבטות משותפת בסוגיות שוטפות ,היכרות
עם אחיות מתאמות בריאות שד חדשות ,עדכון
מכנסים רלוונטיים ,הזמנת מרצים אורחים,
קיום סדנאות ,הצגת מאמרים חדשים ותכנון
עריכת מחקר משותף נוסף.

התקיים באמצע דצמבר  2014בבית מטי-
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית
פרופ‘ אריק קאסל מארה“ב ,ממייסדי תחום הטיפול
בסבל אנושי .המפגש ,בו השתתפו כ 60-אנשי
מקצוע מתחום הטיפול הפליאטיבי ,התקיים
כסדנת המשך להרצאתו של פרופ‘ קאסל בכנס
לציון עשרים שנה להוספיס גליל עליון ,כנס
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מירה פקר עדכנה על הכינוס התשיעי
האירופאי בנושא סרטן השד בו השתתפה
במימון האגודה למלחמה בסרטן ,יחד עם
תמי מודיאנו ,וד“ר אילנה קדמון .בכנס הוצג פוסטר
בנושא מחקר רב-מרכזי שהתמקד בתפיסתן של
חולות סרטן שד את תפקיד האחות המתאמת,
תפקיד אותו יזמה האגודה למלחמה בסרטן,
ומסייעת במימונו .המחקר התקבל לפרסום
בכתב העת המדעי האירופי לאונקולוגיה
.)European) Journal of Oncology
• במפגש אחר הרצה ד“ר ערן שרון מהמרכז
הרפואי דוידוף בנושא “חידושים ועדכונים
בטיפול בסרטן השד“ .בהרצאתו הוצגו
מגמות חדשות בנוגע לרפואה אישית בסרטן
השד ,ומכשיר חדיש המאפשר מתן קרינה
איזוטופית בזמן הביופסיה ,במקרים בהם
אובחנה בוודאות קרצינומה בהדמיה.
• במפגש נוסף ,ד“ר אורית קרניאלי-מילר
מאוניברסיטת תל אביב וגב‘ יערה זיסמן-אילני
מאוניברסיטת חיפה ,הנחו סדנא חשובה
ויישומית ,בנושא “קבלת החלטות משותפת
בסרטן שד“ .במסגרת הסדנא ,הועברה
הרצאה אינטראקטיבית ,בה הוצגו שלבי
התהליך בקבלת החלטות משותפת .הסדנא
כללה גם משחקי תפקידים מובנים של קבלת
החלטות משותפת ,ותרגול השימוש בכלי
הערכה של תהליך זה.
• אחד המפגשים הוקדש לסיור במרכז
מירב  -מרכז השד בתל השומר ,והיכרות
בעלי התפקידים השונים כמו :אחות
אחראית במרכז ,אחות מתאמת בריאות
השד ,הפוגשת את הנשים סביב בדיקות
האבחון והאבחנה עצמה ,אחות ייעודית
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לשלב בדיקות ההדמיה ואחות נוספת
ייעודית למרפאת הנשאיות .למפגש הוזמנה
נגה סלע אחות במרכז דוידוף ,כדי להציג
את פעילויותיה ,השקפת העולם ואופן
העבודה במרפאת המחלימים הייחודית
ע“ש ד“ר ישראל (רולי) יובל ז“ל ,שהאגודה
למלחמה בסרטן היתה שותפה בהקמתה .כמו
כן ,הציגה נגה רשמים ותובנות מהשתלמות
שעברה בנושא בארה“ב.

מפגשי אחיות סטומה וטיפול תומך

בחודשים מרץ  2014ומאי  2014התקיימו
סדנאות בנושא “חוק החולה הנוטה למות“,
לאחיות סטומה וטיפול תומך .אחת הסדנאות
התמקדה בהיכרות עם חוק החולה הנוטה
למות באמצעות שתי הרצאות שניתנו על ידי
ד“ר אלכסנדר ולר ,מנהלו הרפואי של טיפול
פליאטיבי ביתי באגודה למלחמה בסרטן .לאחר
מכן ,התקיים דיון בעקבות מקרה שהוצג על
ידי עו“ס דליה שטרן ,בו חוק זה היווה כלי עזר
משמעותי בקבלת החלטות של צוות ההוספיס.
• בכל אחד ממפגשים אלה שולבה גם הרצאת
העשרה ,לצורך היכרות עם אנשי מקצוע
נוספים ,המסייעים בטיפול הפליאטיבי,
בהם פרידה קורנברוט ,קלינאית התקשורת
באגודה ,שהרצתה על תרומתה של קלינאית
תקשורת לטיפול הפליאטיבי ,וד“ר מיכל שדה
פסיכולוגית שיקומית מתחום הנוירו-פסיכו-
אונקולוגיה של האגודה למלחמה בסרטן,
שהרצתה על השפעות הטיפולים על
תפקוד המוח.

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.

מפגשי קבוצת עניין בנושא מיניות
(צוות רב מקצועי).

המפגשים ,בריכוזה של לנה קורץ-אלמוג מיועדים
לצוות רב-תחומי ומתקיימים כ 4-פעמים בשנה.
מבנה המפגש בנוי משולחן עגול בו מתקיים דיון
על מאמרים עדכניים בתחום מיניות אצל חולי
סרטן .בחלקו השני מוזמן מרצה אורח ,ובחלקו
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השלישי מתנהלים הדרכות ,דיונים ,סימולציות
בנושאי מיניות ,ודיונים בעקבות מקרים שקרו
בשטח הטיפולי.
• באמצע נובמבר  2014התקיימה פגישה של
קבוצת עניין בהשתתפות של כ 10-אנשי
צוות רב מקצועי .בחלקו הראשון התקיים
דיון בנושא מיניות אצל חולה המטולוגי
בדגש על השפעתה של מחלת “השתל
נגד המאחסן“ על המיניות (מחלה העלולה
להתפתח לאחר השתלת מח עצם בו הגוף
תוקף את התאים הזרים שהושתלו בגוף).
בחלקו השני של המפגש התנסתה הקבוצה
בסדנת פלייבק ייחודית בנושא מיניות .בסיכום
המפגש הוצגו מקרים לדיון ,וכל אחד תרם
מניסיונו הקליני למפגש.

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

מרכז "חזקים ביחד" במטה האגודה  -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 .מדי שנה מתקיימות למעלה מ 1,400-פעילויות במרכז ההדרכה,
התמיכה והשיקום של האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים  -לחולים ,למחלימים ולהכשרת אנשי מקצוע.
באוקטובר  2014נכנסה מלי ויינבך לתפקיד
האחראית האדמיניסטרטיבית של מרכז
התמיכה אנו מאחלים לה הצלחה רבה .את
המרכז מנהלת עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מח' שיקום ורווחה באגודה.

•

•

קבוצות תמיכה:

במרכז התמיכה ממשיכות את פעילותן קבוצות
התמיכה בהנחיית עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה באגודה ועו"ס ענת זכאי:
• "בוגרים צעירים יוצאים לחיים"  -קבוצת תמיכה
המלווה צעירים וצעירות ,רווקים ורווקות ,בני
 20-30המתמודדים עם מחלת הסרטן.
• קבוצת תמיכה לנשים צעירות (בין הגילאים
 )30-50המתמודדות עם מחלת הסרטן.
לקבוצה מגיעות נשים בשלבי טיפול שונים
וכן מחלימות .פעילות הקבוצה בתמיכת חב'
נוברטיס.

•

•

קבוצת תמיכה לזוגות צעירים (בגילאי )30-50
שאחד מבני הזוג חולה בסרטן .בקבוצה ניתן
מקום לבן הזוג הבריא לשתף ולחלוק את
רגשותיו ,כמו גם לסייע בהתמודדות של שני בני
הזוג ,והשפעת המצב על המשפחה הצעירה.
קבוצת תמיכה לנשים חולות סרטן שד
גרורתי .קבוצת התמיכה מיועדת לנשים בכל
הגילאים שמתמודדות עם סרטן שד גרורתי,
מכל רחבי הארץ.
קבוצת תמיכה להורים שכולים לילדים צעירים
(עד גיל  ,)21שנפטרו ממחלת הסרטן .בקבוצה
מקבלים ההורים כלים המסייעים להם בהתמודדות
עם אובדן של ילד בגיל צעיר.
קבוצת תמיכה להורים שכולים לילדים בוגרים
(מעל גיל  )21שנפטרו ממחלת הסרטן,
המסייעת להם בתהליך ההתמודדות עם
האובדן והשכול של ילד בוגר ,המותיר אחריו
לעיתים בני זוג וילדים.

לאורית וענת היקרות!!!
לאחר מותה של בתנו ,קרן ,פנינו לאגודה למלחמה בסרטן וביקשנו להצטרף לקבוצת תמיכה
של הורים כמונו ,אשר איבדו את ילדם לאחר מאבק במחלת הסרטן.
קיבלנו קבוצה שמנתה  4זוגות בלבד ,והיינו בין הראשונים לקבל תמיכה בתקופה הקשה
ביותר בחיינו .הקבוצה עזרה לנו מאד לצאת מהדיכאון בו היינו ,והעניקה לנו כלים להתמודד
עם האובדן הקשה שחווינו.
שתיכן נשות מקצוע מעולות ומקצועיות ,ועובדה שהצלחנו בעזרתכן להמשיך ולחיות ,ליהנות
עד כמה שאפשר במצב הזה.
תודה לך ,אורית ,שקרן היתה בקבוצת התמיכה שלך ,ועזרת ותמכת בה במשך מחלתה,
ולאחר פטירתה ליווית אותנו וסייעת לנו להמשיך ולרצות לחיות.
כיום אנו מרגישים הרבה יותר מחוזקים ,ויוצאים לדרך חדשה ללא תמיכת הקבוצה .אין
אנו יודעים כיצד נסתדר בלי חממת הקבוצה התומכת ,אך אנו יודעים כי תמיד נוכל לחזור,
באם נזדקק לה.
תודה מיוחדת לאגודה למלחמה בסרטן שעושה עובדת קודש עם המטופלים וגם עם ההורים.
קיבלנו מכם המון תמיכה ועזרה ונשמח לעזור כשגרירים של רצון טוב בכל אשר תרצו,
בהערכה רבה
ריקי ויואב דולב
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• קבוצת תמיכה לנשים בריאות נשאיות המוטציות
 ,BRCA 1,2הנמצאות בסיכון לחלות בסרטן
בשד/שחלה.
• קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם
ילד חולה סרטן (בכל הגילאים) .בקבוצה
מקבלים ההורים כלים המסיעים להם
בתהליך ההתמודדות הקשה והמורכב 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.

פעילויות וחוגי גוף – נפש

בנוסף לסדנאות המיוחדות ולקבוצות התמיכה,
מעניק מרכז התמיכה לחבריו בפעילויות
המתמקדות בקשר שבין הגוף לנפש ,כגון:
• יוגה  -בהנחיית שירלי מן.
• פלדנקרייז  -בהנחיית זיוה פלד.
• צ'י קונג  -תרגול המסייע בשמירה וחיזוק הגוף,
הנפש והחשיבה ,מוסיף חיוניות תוך העצמה
אישית .החוגים בהנחיית סיני הראל ואילן הורוביץ.
• ריקודי בטן  -ריקוד המחזק את המערכות
הפנימיות והשרירים ,מסייע בשיפור מצב
הרוח ,העלאת הדימוי הגופני והביטחון העצמי,
בהדרכת אביבה עברי גילברט.
• חוג אומנות  -בהדרכת רחלי אוזון.
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• חוג ניה  -טכניקת תנועה המשלבת תנועות
ותפיסות מאומנויות הריקוד והלחימה ,בשילוב
מוסיקה ייחודית וסוחפת ,בהדרכת לידיה אגיב.
• חוג נשימה בצבעי מים  -בהדרכת רות דיוויס.
• סדנת פלייבק  -סדנה מעצימה באמצעות
משחק ,אלתור ,ספונטניות ,הקשבה ותקשורת,
בהנחיית רותי דיוויס ואמיר ריבלין.
• סדנת ציור  -הכרת המרחב הקסום של הציור,
עולם הצבע ,הצורה ,הקו והכתם ,בהנחיית קרן עזר.

סדנאות טיפוליות-תמיכתיות

• "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" – העוסקת
בשיפור התזונה ובישול בריא 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 .פעילות הסדנה
בתמיכת חב' נוברטיס.

מפגשי "חזקים בקפה"

מיזם במסגרתו מתקיימות מגוון הרצאות
ופעילויות בנושאים רלבנטיים שונים" ,על כוס
קפה" לרווחתם והעשרתם של חולים ,מחלימים
ובני משפחותיהם ,במטרה להציג בפניהם את
מרכז התמיכה ,כמו גם את כלל פעילויות
האגודה למלחמה בסרטן והאמצעים בהם
יכולה האגודה לסייע להם:
• במאי  2014התקיימה הרצאתה של
ד"ר מרגלית שלאין רבנית ונזירה ,חסידת
אומות העולם ,בנושא "בחסד האדם" ושיעור
התנסות בצ'י קונג עם סיני הראל.
• ביולי  2014התקיימה הרצאתה של
ענת שפרן-אור בנושא "צ'רלי צ'פלין  -החיים
כקרקס" ושיעור התנסות ביוגה בהנחיית
שירלי מן.
• בדצמבר  2014התקיימה מסיבת חנוכה,
בהשתתפות חברי מרכז התמיכה ושוהי
מעון צ'ארלס קלור .הופיעה בהתנדבות
הזמרת חני יופה ,הודלקו נרות וחולקו סופגניות,
באדיבות צביקה ציטרון טבח המעון.

• "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.
פעילות הסדנה בתמיכת חב' נוברטיס.
• ( C.B.Tטיפול קוגניטיבי-התנהגותי) להתמודדות
עם חרדה  -חרדה מלווה אותנו גם בהחלמה.
הטיפול נועד להקל על התחושות הנגרמות
בעקבותיה ,פחד ,הפרעות שינה ,מחשבות
טורדניות וכו' .הסדנה נועדה להקל ולשפר
את איכות החיים של המחלימים .לשינוי
במחשבות ,בהתנהגות וברגשות .הסדנה
בהנחיית עו"ס דפנה שדה-טסה.
• הבעה ויצירה  -סדנה המתמקדת בשימוש
בציור ,פיסול ,קולאז' ,ריקוד ותנועה ,כתיבה
וסיפור כדרך להבעה אישית .הסדנה בהנחיית
נילי קוזלובסקי מטפלת באומנות.

27.10.2014
נילי שלום
עברתי היום טיפול ארוך וקשה ,חפרו לי
בעורקי הידיים ולא הצליחו.
המתנתי לאשור רופא .המתנתי לאחות
שתחבר לי התקן בגב כף היד .החומרים
שרפו ,היד כאבה ,היה לי קר וצמרמורות
וכוסתי בכרית חשמלית.
הייתי עייפה ,שעות של המתנה ,כאב ראש.
הרגשתי התמוטטות רגשית .נחלשתי,
צעקתי ,בכיתי ,נמאס לי ולא רציתי להשאר.
בעלי החזיק אותי ולא ויתר.
בבית ,החלטתי לחזור למקורות הכח הנפשי
והאופטימיות ,והתבוננתי בדיסקים שנתת
לי של העבודות שלי .התרכזתי בעבודות
מאירות הפנים ,בצבעוניות ששדרה לי
שמחה ,אור ,אופטימיות ותקווה .הבנתי
כמה למדתי ,התקדמתי ,נפלתי ,וקמתי.
החלטתי לקום שוב לצאת מהיאוש שתפס
אותי .הלכתי לבריכה הטיפולית וחזרתי אחרת .
כל זאת אני מספרת לך ,כי עכשו תפסתי
כמה הרעיון שלך לצלם את העבודות,
להעביר לדיסקט ,ושנוכל להתבונן בהן
במחשב בשעת רצון ,הוא אדיר!
כמה טרחת בשבילנו .כמה עבודה וזמן
פרטי תרמת לנו! וזה המקום והזמן לומר
לך תודה!
אני לומדת ממך המון ! ושוב תודה!
לאה פרנק

שיתופי פעולה

בפברואר 2015התקיימה הרצאה של ענת שפרן-אור
על סרטי קולנוע ,והתקיים שיעור התנסות בניה
בהנחיית לידיה אגיב.
במסגרת פרויקט "מחלימים לחיים בריאים"
של האגודה למלחמה בסרטן ,התקיימה סדנה
למחלימים מסרטן ובני משפחותיהם במאי
( 2014מידע נוסף בפרק "שיקום ורווחה",
תחת "מחלימים לחיים בריאים').

השנה מתקיים שיתוף פעולה הדדי ומרגש בין
מרכז התמיכה לבין תיאטרון "הסמטה" ביפו,
במסגרתו הוענקו בתרומה לחברי המרכז
כרטיסים למופעים ולהצגות שהתקיימו בתיאטרון
במחיר סמלי.

®
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ספריה

בספריית המרכז הפתוחה להחלפת ספרים,
ישנו מאגר של ספרי קריאה מהשנים האחרונות,
אותה מפעילה בהתנדבות ובמסירות לאה ברוקר.

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

מרכז הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד' ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט,
בבית אהרון ואולגה רוזנפלד ,חיפה

מרכז התמיכה "חזקים ביחד" בחיפה ממשיך בפעילותו הענפה לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם .השנה נוצרו שיתופי
פעולה עם צוותים רפואיים באזור חיפה ,במטרה לקדם את הפעילות המשותפת ,כמו גם להציג בפניהם את הפעילות
הברוכה המתבצעת בסניף לטובת תושבי חיפה והצפון .את המרכז מרכזת עו"ס נחי פינגולד.

קבוצות תמיכה
•

•

•

•

"מעיין הלב"  -קבוצת תמיכה חדשה לחולים
ומחלימים :קבוצת תמיכה חדשה המשלבת
לימוד מיומנויות מדיטציה (כגון הרפייה ,נשימה,
התמקדות ,דמיון מודרך ועוד) .הקבוצה
בהנחיית מיה לזר-שלם ,מנחה מוסמכת
להתמקדות ודמיון מודרך ,ועו"ס נחי פינגולד
מרכזת מרכז התמיכה.
קבוצת התמודדות לתומכים עיקריים "ביחד-
נתמודד טוב יותר" :קבוצה מתמשכת ,הפעילה
כל השנה ,וניתן להצטרף אליה בכל עת.
הקבוצה מיועדת לתומכים העיקריים בבן
המשפחה שחלה בסרטן .הקבוצה בהנחיית
עו"ס מירי ארמה ,מהמרכז הרפואי "אסותא"
בחיפה.
קבוצת התמודדות עם שכול :התמודדות
עם אבל ואובדן הוא תהליך מורכב ,אשר
אם עוברים אותו יחד  -ניתן להתמודד טוב
יותר .הקבוצה בהנחיית מרק שרמן פסיכולוג
רפואי ,ועו"ס נחי פינגולד.
קבוצת תמיכה חדשה לחולי סרטן דוברי
רוסית ,בהנחיית מרק שרמן פסיכולוג רפואי.

פעילויות וחוגי גוף – נפש

• צ'י קונג  -תרגול המסייע בשמירה וחיזוק
הגוף ,הנפש והחשיבה ,מוסיף חיוניות תוך
העצמה אישית .בהדרכת גור קריינדלר,
מטפל ברפואה סינית.
• חוג תרפיה בתנועה  -קבוצת תנועה טיפולית,
המשלבת את שיטת אלבאום וסין סאן דו
(  .)shin sen doהשיטות ההוליסטיות
מסייעות בשיפור התפקוד בארבעה תחומים:
גופני ,רגשי ,חשיבתי ואנרגטי .החוג בהנחיית
ענת רוזנפלד ,מוסמכת וינגייט לתנועה
טיפולית.
• חוג ריקודי בטן  -הריקוד מחזק את המערכות
הפנימיות והשרירים ,מסייע בשיפור מצב
הרוח ,העלאת הדימוי הגופני והביטחון

העצמי .החוג בהנחיית יערית שרל רקדנית
ומורה למחול מזרחי ,בוגרת מכון וינגייט.
• חיזוק ועיצוב הגוף  -אימוני פילאטיס ,מתיחות,
בניית עצם ועיצוב הגוף .החוג בהנחיית
עדי שיבק BA ,בחינוך גופני מווינגייט.
• חוג ניה  -טכניקת תנועה ,המשלבת תנועות
ותפיסות מאומנויות הריקוד והלחימה ,בשילוב
מוסיקה ייחודית וסוחפת .שיטת ניה מסייעת
למשתתפים לגלות את השמחה וההנאה
שבתנועה .החוג בהנחיית ניצן גנץ ,מורה
לניה ופילאטיס ומנחת סדנאות תנועה.

•

•

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

סדנאות

• תרפיה באמנות :סדנה המלמדת את המשתתפים
לעשות שימוש בחומרים שונים ,באמצעותם
כל אחד מוצא את דרכו "לדבר" ללא מילים,
להתבונן בעולמו הפנימי ,ולגלות דברים
חדשים על עצמו .הסדנה בהנחיית נטע אילן,
 ,M.Aתרפיסטית באומנות.
• אינטליגנציה רגשית למתמודדים עם מחלת
הסרטן ובני משפחותיהם ,דוברי רוסית :סדנה
המתמקדת בפיתוח מודעות עצמית ,ניהול
רגשות ומציאת כוחות להתמודדות ,מיועדת
לחולים ובני משפחותיהם דוברי רוסית.
הסדנה בהנחיית שרה ויינשטיין ,בוגרת קורס
אינטליגנציה רגשית מאוניברסיטת חיפה.

•

•

•
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"אימון קוגניטיבי"  -לשיפור כישורי חשיבה :סדנה
המיועדת לאנשים החווים בעיות קוגניטיביות
(כגון :קשיי זיכרון ,איטיות מחשבתית ,ירידה
ביעילות התפקוד המנטאלי וכד') כתוצאה
מהטיפולים ומתופעות הלוואי שלהן .במהלך
המפגשים מתורגלות מיומנויות ריכוז ,זיכרון,
פתרון בעיות ומהירות עיבודן .הסדנה בהנחיית
טטיאנה פרולובה-בשארה ,פסיכולוגית רפואית
מומחית ,עוסקת בתחום הנוירופסיכולוגיה
במרכז הרפואי רמב"ם.
טיפול בהפרעות שינה :סדנה המבוססת על
הבנת מנגנוני השינה ,התייחסות לדפוסי
שינה אישיים של כל מטופל/ת ,למידת
טכניקות לשיפור דפוסי השינה ויצירת שינוי
התנהגותי לשיפור איכות השינה .הסדנה
בהנחיית צוות מומחה להפרעות שינה:
פרופ' חבר אורנה צ'ישינסקי ,ראש התוכנית
למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית עמק
יזרעאל ,ופרופ' חבר תמר שוחט מהפקולטה
למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה,
בוגרות לימודי תעודה בטיפול קוגניטיבי-
התנהגותי.
תרפיה במוסיקה  -מוסיקה מגרה את עולמנו
פנימי ,מאפשרת לאדם לצבור כוחות ולהעריך
את עצמו באופן חיובי ,וכך להתמודד ולצמוח.
העבודה בקבוצה מבוססת על מרכיבי המוסיקה
השונים :מקצבים ,שירים ,טקסטים ,האזנה
למוסיקה ,אלתורים ועוד ,בדרך חווייתית.
הסדנה בהנחיית אסנת שולדר-כהן ,תרפיסטית
במוסיקה ומנצחת מקהלות.
ביבליותרפיה  -כתיבה אסוציאטיבית המאפשרת
"להניח" על הדף מילים המבטאות מחשבות
ורגשות ,מבלי לדאוג מה יחשבו אחרים על הכתוב.
הסדנה בהנחיית טלי סדנאי ,ביבליותרפיסטית.
לימוד בשיטת Emotional Freedom( E.F.T
 - )Therapyבסדנה זו מתמקדים באיזון
וזרימה של המערכת האנרגטית בגוף .הסדנה
מיועדת לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם,
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ובנויה משלושה מפגשים ,במהלכם מתרגלים
המשתתפים טכניקת התמודדות ושליטה
ברגשות על ידי תיפוף קל בקצות האצבעות
על  13נקודות 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 .ההתמקדות מעניקה כלים
יישומיים להקלה ולרווחה פנימית ,כאשר
מרבית המפגשים מוקדשים למדיטציה
קבוצתית ,בהנחיית מיה לזר-שלם ,מנחה
מוסמכת להתמקדות ודמיון מודרך.

• סדנת קשיבות (מיינדפולנס)  -מדיטציית
קשיבות היא טכניקה עתיקת יומין ,שנועדה
לשפר את איכות חיי האדם .אמנות ההקשבה
היא כלי חזק ,המאפשר לנו להתבונן וללמוד
על עצמנו ללא שיפוטיות וללא ביקורתיות.
המפגשים מאפשרים למשתתפים להקשיב
לגוף ,למחשבות ולרגשות ולהתפתח יחד
עימם בצורה חיובית .הסדנה בהנחיית
עו"ס מירי ארמה ,מנחת קבוצות ,המרכז
הרפואי "שהם".

חוגים

• חוג סריגה " -הצד האמנותי של ההתמודדות"
 כניסה לעולם היצירה והצבעים ,לשקטורוגע .פעילות הסריגה מסייעת גם לסובלות
מנוירופתיה בידיים (בעיה עצבית הנגרמת

כתוצאה מטיפולים במחלת הסרטן) .החוג
בהנחיית שירה בנגד ,מעצבת סריגים ומוצרי
אופנה מגוונים.
• חוג רישום וציור  -חוויה של תרפיה ורוגע,
החל מאופן החזקת העיפרון ,סוגי עפרונות
למתחילים ,ועד לטכניקות מתקדמות והכנה
לתערוכות אמנות למתקדמים .החוג בהנחיית
חגית בוטנר ,אמנית ,מורה מוסמכת בכירה
לאמנות ואוצרת תערוכות אמנות.
• חוג פיסול בעיסת נייר – חוג ליצירת פסלים,
מוצרים ודמויות מעיסת נייר .החוג בהנחייתה
בהתנדבות של אירית קורץ.
• חוג אומנויות המחט – חוג יצירה והתנסות
במגוון רקמות אומנות המקרמה ,יצירת בובות,
כריות תיקים תכשיטים ותמונות מיוחדות,
בהנחיית שירה בנגד.

18.9.2014
לכבוד נחי פינגולד והצוות
מרכז "חזקים ביחד"
שלום רב
רציתי להגיד תודה רבה רבה עבור הזמן שביליתי במרכז .נהניתי מהפעילויות ומהחברה,
למדתי להתמודד טוב יותר עם הבעיות שלי עקב המחלה וגם עם הבעיות האישיות.
מצאתי במרכז מקום רגוע ונעים שנותן המון כוח נהניתי לבוא למרכז אני אשמח להיות
מתנדבת ולתרום ככל האפשר
אני מאחלת לכם ולכל באי ועובדי המרכז שנה טובה מאד שתהיה כולה בריאות
בהערכה רבה
ברברה עמישב
7.3.2014
לנחי ,שלום רב.
סיימתי לאחרונה  3שנות פעילות במרכז שלכם ,וזו היתה חוויה מחממת לב .הפעילויות
השונות ,האווירה החמה ,המפגש עם המדריכים ועם המשתתפים האחרים ,השיתוף.
כולם תרמו וחיזקו בתקופה הקשה של חיי.
נחי ,את היית קשובה ,המלצת ,וכיוונת בהרבה רגישות לפעילויות השונות ,תמיד ניסית
לעזור .במסגרת פעילויות המרכז השתתפתי בחוגים שונים ,בהם :תרפיה במוזיקה ,תרפיה
בתנועה ,סדנת בישול בריא ,יוגה צחוק ,אומניות ועוד.
במיוחד התחברתי לחוג עיסת נייר בהנחייתן של עירית קורץ ורוני בן דוד .העבודה בחוג גרמה
לי להנאה ולסיפוק ובזכותו גיליתי בעצמי כישרון יצירתי חבוי .ברצוני לציין את המדריכות
המקסימות ,ובמיוחד את אירית שהיא אישיות מדהימה ויוצאת דופן ,מלאת נתינה ,שמחת
חיים ,ואנרגיה טובה .תודה לכל צוות המרכז שעשה הכל כדי שנרגיש טוב יותר,
בברכה ,דינה נדל
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'חזקים ביחד'  -פעילויות מרכזי התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן
ופעילויות רווחה ותמיכה בסניפים ובקהילה
האגודה למלחמה בסרטן

יש כאן קבוצה עם גורל משותף שהביא
אותנו להיות פה יחדיו.
תחילה לא ידענו למה לצפות ,אך עם
הזמן ,רצינו לשמוע עוד ועוד.
המפגשים הפכו להצלחה ,ומעל לכל,
הרווחנו עוד משפחה.
קל יותר היום לסלוח .בידינו ההחלטה,
בידינו הכוח,
אנו מברכים על כל הטוב שהוא מנת
חלקנו ,ונסתדר גם עם הפחות טוב
שקיים בינינו.
נכנסנו לתוך כדור עם אור ,מוגן ובטוח -
והרגשנו שאנו ממריאים כמו כדור פורח.
הגברנו את היכולת לזהות אצילות אצל
אנשים  -ולראות את "הטוב הנסתר"
אצל אחרים.
כל דבר מפעיל אצלנו רגשות ,מחשבות,
תחושות ,ומכאן להתנהגות כזו או
אחרת והסקת מסקנות.
גם אם בחרנו בקפידה את הדרך  -הבנו
שלא הכל מושלם ,ולפעמים זה בערך.
את הבור במדרכה למדנו לעקוף,
לשנות ולהחליף את הרחוב.
אלו חלק מהדברים שרכשנו והפנמנו,
ואם ניישם את חלקם – נאמר דיינו.
מיה ,לך סיפרנו מרחשי הלב ,מה טוב מה
רע ומה כואב ,עזרת ולא במעט לקוות
שיום המחר יהיה יותר טוב.
תמיד ברוגע ,בחיוך ,בהבנה ,ובכל דבר
היתה פה כוונה.
קבלי מאיתנו את מלוא הערכה ,ושאי
סל מלא ברכה.
המשיכי והצליחי בדרכך וחלקי לאחרים
מטובך.
בשם כולם רוצה אני להודות ולומר
לך מעומק הלב  -רוב תודות.
מי ייתן ונתראה רק בשמחות,
חני גופר
(בשמי ובשם כל קבוצת "מודעות"),
ספטמבר 2014

3.9.2014

לצוות מרכז התמיכה הנפלא בחיפה!
תודה על עזרתכם ,תמיכתכם וכל שעשיתם עימנו בשנים האחרונות .בעזרתכם חנה
התמודדה ביתר קלות ורצון בניסיון לנצח את המחלה הארורה .סייעתם והקלתם
לעבור ולו בהנאה חלקית את הימים הקשים .לצערי ,המחלה בסוף ניצחה ,ומצבה של
חנה התדרדר.
קבלו ממני ומכל בני משפחתי את הערכתנו הרבה על פועלכם,
א'
"אורח"/רמי קאניאגין ז"ל
לפתע נתבשרתי כי הוא כאן.
איש לא יודע מתי לראשונה שכן.
שהותו אינה תחומה בזמן.
מהו טבעו של אותו יצור?
רצונו ממני – כלל אינו ברור
מי בכלל הזמין אותו לדור?
שמא חסך בפעילות גופנית?
לחץ נפשי או מצוקה קיומית?
אולי תזונה לא מאוזנת?
או אותה קרינה בלתי מייננת?
אכלתי ירקות ,פתחתי בריצה
טלפוניה אלחוטית הוכרזה בלתי נחוצה
החלפתי עבודה ואמנם כוחו קצת תש
אך מה צריך לקרות כדי שתלך ממש?
לתרגל מדיטציה ,לבקר הומיאופת
לרכב כל אופניים ,לשחק שחמט
שיניתי פרספקטיבה ואני יותר מאושר
אז מדוע אתה עדיין נשאר?
מה עוד לעשות על מנת שתלך?
הוא מחזיר לי מבט ממזרי ומחייך.
הפעם אתן לך רמז ,אומר לי הסורר.
התשובה נמצאת בתוכך ,ולא אצל אחר......
רמי קאניאגין ז"ל ,שהתמודד עם מחלת
הסרטן ,היה מבקר בקביעות במרכז התמיכה,
עד שבועיים לפני מותו .יהי זכרו ברוך.
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בתמונות :פינת הנצחה במרכז התמיכה
לגילה מנור ז"ל .בקבוצת התמיכה
להתמודדות עם שכול עולה לא פעם
על ידי המשתתפים הרצון להנציח את
יקיריהם .רוני פולק ,אשר שכל את בת
זוגתו ,גילה מנור ז"ל ,השתתף בקבוצת
התמודדות זו ,ותרם מציוריה לאות תודתו.
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פעילויות נוספות לרווחת החולים
והמחלימים:

• סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'®
בחודשים יוני-יולי  2014התקיימה במרכז
התמיכה ,סדנה מטעם פרויקט "מחלימים
לחיים בריאים" של האגודה למלחמה בסרטן,
המלווה מחלימים ובני משפחותיהם ,כדי
להדריכם להמשך חיים בריאים ,ולעודדם
לחיים פעילים ומלאים .הסדנא כללה חמישה
מפגשים (מידע נוסף בפרק "שיקום ורווחה").
• סדנת איפור וטיפוח במסגרת "להיראות
טוב – להרגיש טוב יותר"
בקיץ  2014התקיימה סדנת איפור וטיפוח
מהנה וחווייתית לחברות מרכז התמיכה ,בה
ניתנה הדרכה בנושאי טיפוח ואיפור על ידי
יעל יפה.

• תערוכה שנתית מיצירותיהם של משתתפי
מרכז התמיכה בחיפה
במהלך חודש ספטמבר 2014התקיימה התערוכה
השנתית מיצירותיהם של החולים והמחלימים,
המשתתפים בסדנאות היצירה במרכז התמיכה
בחיפה .השנה השתתפו בתערוכה חוגי סריגה
ואומנויות המחט ,בהדרכת שירה בנגד ,וחוג
אמנות עיסת נייר בהדרכת אירית קורץ.

מפגשי עבודה עם צוותים מקצועיים
במרכז התמיכה בחיפה

• ביוני  2014התארח צוות אחיות מנהלות
מרפאות "מכבי שירותי בריאות" באזור חיפה
במרכז התמיכה .במהלך הביקור התוודעו
לראשונה האחיות למגוון הפעילויות המתקיימות
במרכז ,נטלו חלק בהן ,חוו את יופיו של
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המקום ותכננו שיתופי פעולה אפשריים עם
עו"ס נחי פינגולד מרכזת מרכז התמיכה.
• באוקטובר  2014התקיים מפגש צוות היחידה
לטיפול תומך מהמרכז רפואי רמב"ם ,וצוותים
משירותי הוספיס בית ואשפוז בקהילה .האירוע,
באדיבות חב' 'רפא' ,נפתח בתרגול בוקר של
צ'יקונג בחצר מרכז התמיכה .במפגש ניתנה
הרצאה על תחום הרפואה הסינית ,סקירה על
פעילות האגודה למלחמה בסרטן באזור חיפה
והצפון ,והתקיים דיון לשיפור תהליך העברת
מטופל מבי"ח לשירותי הוספיס בקהילה.
• באפריל  2014התקיים מפגש מסכם של הקורס
פליאטיבי ברמב"ם לצוותי סיעוד מהקהילה,
אשר לווה בהכנת מטעמים ,בשיתוף מנחות
סדנת "מזון לנשמה" נגה זיו הדיאטנית,
ועו"ס טל שריאל.

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

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

מרכז התמיכה "חזקים ביחד" בירושלים והסביבה ממשיך בקידום פעילותו למען החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם.
מההדים החיוביים הרבים ,ניכרת תרומתו הרבה והמשמעותית של המרכז לפוקדים את שעריו ,כמו גם ביצירת רשת תמיכה
איתנה וחברות אמיצה .את פעילות המרכז מרכזת עו"ס דלית בן רימון.

קבוצות תמיכה

• קבוצת תמיכה להתמודדות עם אובדן ושכול,
בהנחיית עו"ס ליאורה גוב-ארי דה וריס ,המרכז
הרפואי שערי צדק.
• קבוצת תמיכה לבני משפחה ,בהנחיית עו"ס
ליאורה גוב-ארי דה וריס ,המרכז הרפואי
שערי צדק.
• קבוצת תמיכה מעורבת לחולים (גברים
ונשים) ,בהנחיית עו"ס ליבנת וידר ,אחראית
פסיכואונקולוגיה במרכז הרפואי הדסה עין
כרם.

פעילויות גוף-נפש
•
•
•
•
•
•

יוגה ,בהנחיית יעל אגם.
צ'י קונג ,בהנחיית אבי הירש.
פילאטיס ,בהנחיית יעל בירן.
פלדנקרייז ,בהנחיית חגית ארד.
סדנת "ניה" ,בהנחיית טל שפיר.
ג'ירוקינזיס ,בהנחיית סמדר גושן.

סדנאות טיפוליות-תמיכתיות

"בישול ,תזונה ואורח חיים בריא" – סדנה העוסקת
בשיפור התזונה ובישול בריא לחולים ומחלימים
ממחלת הסרטן ,באמצעות הכנת תבשילים
ולמידת ערכם התזונתי .הפעילות משלבת
מפגש ,שיחה ,קבלת מידע והרבה הנאה .הסדנה
בהנחיית נועה לביא דיאטנית ,ועו"ס מיכל אבישי.

חוגים שונים

בנוסף לפעילויות גוף-נפש מתקיימות סדנאות
יצירה ,העשרה ואומנויות שונות:
• חוג ציור ,בהנחיית רות דיוויס.
• קרמיקה ,בהנחיית תמר פורמן.
• תכשיטנות ,בהנחיית רחל שורק.
• שילוב אומנויות ,בהנחיית שרית שניאור.
• "פלייבק" ,סדנת משחק ואלתור  -בהנחיית
רות דיוויס ואמיר ריבלין.
• סדנת מחשבים ,בהנחיית אמיר ריבלין.
• סדנת ביביליותרפיה ,בהנחיית מיכל שמחון.
• ריקודי בטן ,בהנחיית דורית ייני.

במשך השנה התקיימה סדנת סריגה בבדי טריקו
וצמר ,בה סרגו המשתתפות סלים מדהימים
מחוטי טריקו ,שמיכות צמר וכד' .הסדנה
התקיימה בהנחיית שרית שניאור.
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באירוע ולקיים תערוכה מיצירותיהן .המשתתפות
הכינו בכניסה לאירוע שלט מרגש ,בו סיפרו
על תרומתו של מרכז התמיכה לתהליך
ההתמודדות עם מחלת הסרטן:

פעילויות נוספות לרווחת החולים
והמחלימים:

• מסיבת פורים מרגשת לחולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם ,בסיוע עובדי המשרד לביטחון פנים:
בשעות הבוקר המוקדמות הגיעו למתחם מרכז
התמיכה כ 10-עובדי האגף למערכות מידע
של המשרד לביטחון הפנים .העובדים ארגנו
וקישטו את האולם ,הכינו כיבוד מעשה ידיהם,
חלק הגיעו עם ערכות פדיקור ולקים ,והעניקו
טיפולי פדיקור לנשים שהשתתפו במסיבה.
אחרים לא הפסיקו לשיר ,להרקיד ולשמח
את המחלימות ובני משפחותיהם .המתנדבים
חילקו לכל אישה שהגיעה את הספר "אותות
ומופתים" של ליאור ויצמן ,שניתנו בתרומה ,עם
ברכה מרגשת .האירוע היה מרגש מאוד ,ובין
שירה לריקוד זלגו גם דמעות .תודה מיוחדת
לורד נחום יאיר ,שהובילה את היוזמה ,וקידמה
את הפעילות בקרב עובדי המשרד ,לנטלי הלל
ולכנרת אליה על המסירות והמקצועיות בטיפול
בציפורני המחלימות .לזאב ארגמן רכז הרווחה
של המשרד ,לבועז לוינגר על הפעלת מערכת
הקריוקי והקהל ,לאנה חודרוקובסקי ,ליזה לוי,
לירון יצחק ,ואליאס סיבוני על הקישוט ,הכיבוד,
והלוגיסטיקה.
• בראש השנה התקיימה הרמת כוסית חגיגית
במרכז התמיכה ,בהשתתפותה של ורדית קהלני,
מאפרת מקצועית ,שהנחתה סדנת איפור ,הדגימה
סוגי איפור שונים ונתנה טיפים מקצועיים.
• מסיבת חנוכה בהשתתפות של כ 60-איש,
הורים וילדים ,התקיימה במרכז התמיכה
בסיוע חב' "המתוקים של אודל" .בעלי החברה,
להם נגיעה אישית למחלת הסרטן ,הביאו
בתרומה עוגות ,עוגיות ,ממתקים ,מפלי שוקולד
וסופגניות .בנוסף הובאה מערכת קריוקי
שעמדה לרשות הילדים ,ששרו בהנאה גדולה

ושימחו את כל הנוכחים .רותי בן גיאת רכזת
סניף ירושלים ,וחווה בוזגלו מזכירת הסניף,
סייעו בארגון המסיבה.
• יום כייף לילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם
בחוות סוסים
במאי  2014התקיים יום כייף לילדים חולי
סרטן ובני משפחותיהם ,בחוות סוסים במושב
גבעת יערים .במסגרת הפעילות המהנה
הילדים החולים ,לצד אחיהם הבריאים ,רכבו
על הסוסים בליווי צוות המקום ,נהנו מפינות
הליטוף של החווה ומהאווירה השמחה והמהנה.
הפעילות המרגשת ,שהעניקה "פסק זמן"
משגרת המחלה והטיפולים של הילדים ובני
משפחותיהם ,התקיימה במסגרת פרויקט
הסיום של נטשה גרודסקי ,סטודנטית במרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,ובסיוע צוות מרכז
התמיכה בירושלים.
• במסגרת פרויקט "להיראות טוב  -להרגיש טוב
יותר" של האגודה למלחמה בסרטן פוקדות
בהתנדבות ובאהבה תמי חכמוף ,ספרית
ומעצבת שיער ,ואילנה לרר קוסמטיקאית,
את מרכז התמיכה ומעניקות טיפולי עיצוב
שיער וטיפוח.
במסגרת "מחלימים לחיים בריאים"® של
האגודה למלחמה בסרטן ,התקיימו השנה
במרכז התמיכה שתי סדנאות למחלימים ובני
משפחותיהם (מידע נוסף בפרק "שיקום ורווחה").
• תערוכה מיצירותיהן של חולות ומחלימות,
באירוע ההתרמה "עיניים שלי" של סניף
ירושלים
הפעילות המשותפת עם צוות הסניף ,הובילה
ליוזמה אישית של משתתפות חוג האמנות
במרכז התמיכה ,אשר ביקשו לקחת חלק
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גילוי האמנית שבנו
שפר מזלנו ,שברגע הקשה ביותר של חיינו,
כאשר הרגשנו שנסגרות בפנינו כל הדלתות,
פתחו עבורנו צוהר ,חלון שמשך אותנו להציץ
פנימה ,מרגע שהצצנו – התמכרנו.
נעטפנו באנשי צוות שקיבלו אותנו בחמימות,
באהבה ,בהבנה ,בהקשבה ,בקבלה ,שהצליחו
לקלף אותנו ולכוון אותנו לפתוח דלתות
ישנות וחדשות ,לגלות מחדש את עצמנו
ואת מקומנו בעולם.
מעודנו לא אחזנו מכחול ,לא חרזנו חרוזים,
לא לשנו חימר ,ולא היינו קשובים לגופנו .לא
הרגשנו שרואים אותנו ,לא ראינו מספיק את
האחרים .רובנו לא נתנו לעצמנו מקום ,והנה
המקום נמצא ,והנפש שהקשיבו לה ,מצאה
מוצא לעצמה.
עכשיו היא נושמת זורמת ,נעה ,מכיירת,
מציירת ,חורזת וכו'.
כל מה שהיה עצור מאחורי הסכר – בלתי
נראה מציף וזורם במלוא עוזו .גאים אנו
לתת לכם הצצה בחלון ,והזדמנות לשטוף
את העיניים.
באהבה ובתודה מכל הלב
המחלימות והמחלימים

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

• מסיבת סיכום הפעילות השנתית במרכז התמיכה בתחילת אוגוסט  2014התקיימה מסיבה
חגיגית ,מעצימה ומרגשת לסיכום הפעילות השנתית ,בהשתתפות עשרות חברי מרכז
התמיכה ,כולל ילדיהם ונכדיהם .דורית ייני מדריכת החוג לריקודי הבטן ,מדריכה וותיקה
ומקצועית ,הגיעה לאירוע מלווה בלהקתה ,והופיעה יחד עם משתתפות החוג בהופעה
מרשימה ומהנה .בהמשך ,נשים הקריאו שירים מפרי עטן ,וסיפרו על תרומתו האדירה של
המרכז עבורן ,כחלק מתהליך החלמתן .אחרות סיפרו שאינן מוותרות על הגעה למרכז,
למרות העייפות והקשיים כתוצאה מהמחלה והטיפולים ,כי המקום פשוט "מרים אותן",
ומעניק להן כוחות מחודשים.

• הרצאות אודות פעילות האגודה למלחמה
בסרטן בסניפים ומרכזי התמיכה למשתתפי
תכנית "שחר" :בסוף ינואר  2015הרצתה
עו"ס דלית בן רימון מרכזת מרכז התמיכה
בירושלים על פעילותה הענפה של האגודה
למלחמה בסרטן במסגרת הסניפים ברחבי
הארץ והפרויקטים השונים אותם היא מפעילה
לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם .ההרצאה
התקיימה במלון "אורכידאה" במעלה החמישה,
במסגרת תכנית "שחר" המלווה מחלימים
מסרטן במשך שבוע ומעניקה להם מגוון
פעילויות תמיכה .הייתה התעניינות רבה,
ונשאלו שאלות רבות ,לגבי אופי הפעילויות
בערים שונות .חלק מהמשתתפים הפעילים
במרכזי התמיכה ,שיבחו את מגוון הפעילויות
המתקיימות במרכזי התמיכה של האגודה,
והמליצו בחום לבוא ולבקר בהם .הרצאה
נוספת במסגרת זו התקיימה בסוף פברואר
.2015

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

פעילויות גוף-נפש

• יוגה  -בחוג היוגה מחזקים המשתתפים
ומשפרים את יכולותיהם הפיזיות והנפשיות,
על ידי תרגילים לחיזוק והארכת שרירים,
שיפור הגמישות ושיווי המשקל ,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 בהנחייתה
בהתנדבות של 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 הנר ,בהנחייתם
בהתנדבות של יניב בן שימול ואורנה לידסקי.
• 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 תהליך חיזוק ,ביסוס וכד'.
למשל :דימוי עץ ששורשיו מחפשים מקורות
הזנה תת קרקעיים ,המכוון את המונחה
לחפש בתוכו את מקורות ההזנה הפנימיים
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הקיימים בו .הסדנה בהנחיית עו"ס חנאן קאסם,
האגודה למלחמה בסרטן.
• ריקודי בטן  -באווירה נעימה ,בתנועות גוף
עדינות שאינן מעמיסות על המפרקים
והשרירים ,בחיוך ,כשברקע מוזיקה מזרחית
נעימה ,משפרים את הקואורדינציה ,מצב
הרוח וההערכה העצמית שלנו .את הסדנה
מנחה בהתנדבות ארלט לסרי.

סדנאות וחוגים שונים

• סדנת אינטליגנציה רגשית  -החושפת
תהליכים רגשיים והתנהגותיים המנהלים
אותנו ומשפיעים עלינו ,כגון רגשות ,מחשבות
והתנהגויות .הסדנה בהנחיית חגית קידר.
• סדנת אימון והעצמה  -המעניקה למשתתפים
הכוונה והדרכה לחיים טובים יותר ,כלים להתמודדות
נכונה ויעילה יותר עם המציאות ,כפי שרוצים
שתהיה .הסדנה בהנחיית ורד סגל ורונית ניצן.
• סדנת קערות טיבטיות  -קערות טיבטיות הן
כלי נגינה עתיק יומין ששימש את הטיבטים
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של הטיפול הכימי-כימותרפיה על המוח ועל
הזיכרון.
• הרצאה של הדיאטנית אדווה היימן ,בנושא
"ויטמינים ,מינרלים ותזונה נכונה".
• הרצאה בנושא סטיילינג " -לאהוב את עצמך
קצת יותר" ,עם חגית שתדלן.
• הרצאה על שיטת "תטא הילינג" ,עם עדי
שניידר ומאיה רכס.

למדיטציות ,ולשינוי מצבי תודעה .הסדנה
בהנחיית אברהם בן אור.
• סדנת ניה  -שילוב מופלא של מוסיקה סוחפת,
תנועה וחופש ,מיזוג בין מחול ואומנויות לחימה.
המוסיקה מובילה את התנועה ,יציבה ,איזון,
שחרור ,עיצוב והנאה .את הסדנה מנחה
בהתנדבות סמדר ביטון-כהן.

רוח ,נפש ויצירה .תהליך היצירה בצבע
ובחומרים שונים ,מאפשר התכנסות והתבוננות
לשם יצירת סדר פנימי ואיזון בנפשנו ,ומעניק
התבוננות בחיים מנקודת מבט חדשה ללא
שיפוטיות .את הסדנה מנחה בהתנדבות
לילך דובנוב.
•

•

•
•

•

•

סדנת מוזיקה  -באמצעות מוזיקה מבטאים
תחושות ,רגשות ומצבים שונים מהעולם
הפנימי ,תוך עשייה והנאה ,פיתוח היצירתיות
והדמיון ,נגינה ,אלתור ,קצב ,תנועה ושירה.
הסדנה בהנחיית אסנת כהן.
סדנת אמנות  -בטכניקות שונות באמנות,
נחשפים לחוויות חדשות ולא מוכרות ולביטוי
עצמי המשוחרר מביקורת ושיפוטיות ,ומעודד
התנסות ולמידה חושית ורגשית .הסדנה
בהנחיית סילביה מאור.
תכשיטנות  -בחוג נלמדות טכניקות לשזירת
חרוזים ובניית קולקציית תכשיטים אישית.
החוג בהנחיית עמירה דוד.
קרמיקה  -בחימר שנוצר מהאדמה יש
ניחוח של התחלה ולכן קל להתחבר אליו.
בחוג יוצרים יצירות הנובעות מעולמנו
הפנימי ,מניקיון ותמימות .היצירה בחימר
מקדמת פעילות מוטורית עדינה ,תורמת
להתנתקות מחיי היומיום ולשלווה .הסדנה
בהנחייתן בהתנדבות של שושנה סבטליט
ואתי דרעי-גמליאל.
בצק סוכר  -בסדנה לומדים לעבוד עם בצק
סוכר ,ליצור ממנו קישוטים לעוגות ,לעצב
צורות ודמויות ,ובמקביל מנהלים שיחה
ומעלים בעיות ותחושות אישיות .הסדנה
בהנחייתה בהתנדבות של נטע זפרן.
"מעגלים מבפנים"  -סדנה ייחודית ליצירת
מנדלות  -יצירת מנדלה היא תהליך המשלב

הרצאות

במהלך השנה מתקיימות במרכז התמיכה
הרצאות רלבנטיות בנושאים שונים ,כגון:
• הרצאה בנושא "אורח חיים בריא ותזונה
מותאמת" לחולים ולמחלימים ,שהתקיימה
על ידי רונית ליבוביץ ,נטורופתית מהמרפאה
האינטגרטיבית של המרכז הרפואי לין,
שהתייחסה להתמודדות במהלך ולאחר
סיום הטיפולים ,בדגש על התמודדות עם
תופעות הלוואי.
• הרצאה בנושא "הפרעות שינה" ,עם
פרופ' אורנה צישנסקי ראש החוג למדעי
ההתנהגות במכללת עמק יזרעאל.
• הרצאה של ד"ר מיכל שדה פסיכולוגית
שיקומית מתחום הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה
באגודה למלחמה בסרטן ,בנושא השפעותיו
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פעילויות נוספות לרווחת החולים
והמחלימים:

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 .בחודשים האחרונים התקיימו
הטיולים הבאים:
• טיול באזור ירושלים כולל ביקור ב"יד ושם"
וכנסת ישראל.
• טיול למישור החוץ הצפוני ועכו ,שבי ציון
והאנדרטה לחללי השייטת.
• טיול לאתר אשכול של חברת מקורות ,ציפורי,
במפעל הקוסמטיקה "מינסנס" בכרמיאל.
• טיול לפארק נחל חדרה ,יד אבשלום ,וגן
לאומי קיסריה.

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

מסיבות וערבי שירה

במסגרת פרויקט "להיראות טוב – להרגיש
טוב יותר" של האגודה למלחמה בסרטן
רוחמה פרץ קוסמטיקאית ותיקה ,המתמודדת
בעצמה עם מחלת הסרטן ,מעניקה בקביעות
במרכז התמיכה טיפולים קוסמטיים לחולות
ולמחלימות בהתנדבות מלאה.

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.

"ההתנדבות עבורי היא דרך חיים .אני
קוסמטיקאית שנים רבות .כשאני נוגעת
בפני המטופל/ת ,אני מרגישה כאילו בפניי
שלי אני נוגעת ,כשאני מפנקת ,מרגיעה
ומעניקה הנאה ,גם אם היא קטנה ביותר  -אני
יוצאת עם תחושת סיפוק ענקית במיוחד ,כי
מדובר באנשים שבאמת זקוקים לכך ,מה
גם שאני עצמי מתמודדת עם מחלת הסרטן.
התוצאה עבורי – כפולה ומכופלת – אני
מטפלת ומטופלת!
תודה לכל מי שמאפשר לי זאת ואשמח
לעשות זאת עוד שנים רבות"

פגישות ייעוץ:

אחת לשבועיים נפגשים חברי המרכז לשיחה
תומכת בנושאי כלכלה וצרכנות (כגון כיצד
להימנע ממצבי משיכת יתר בבנק ,כיצד לבחור
משכנתא ,כיצד לשמור על ערך כספנו ועוד) על
ידי פטר פלוזניק ,כלכלן .בהתאם לציפיות ובקשות
המשתתפים ,מוזמנים למפגש אנשי מקצוע
בתחומים שונים ,המסייעים בהתנדבות לנוכחים,
כגון עו"ד עמי חיימי ,רו"ח ישי איבצן ,חיים אדוני נציג
מס הכנסה ,אתי חיימי סוכנת ביטוח ,ורדה פלוס,
ג'נט חן ,זהבה כהן ,ועליזה אמויאל נציגות הביטוח
הלאומי ועוד.
אחת לחודש מתקיים מפגש עם אריאלה ליטביץ-שרמן
עו"ס מחוז צפון באגודה ,בנושא זכויות ושירותים
לחולים ומחלימים.

רוחמה פרץ

מכתבי תודה של משתתפי מרכז התמיכה:
"הפעילות במרכז התמיכה מעניקה לי כח,
בכל המובנים ,בשמחה ,בכאב ובכלל .אני
מודה מאד לכל המנחים המתנדבים ,שבאים
עם חיוך ואהבה ,בזמנם החופשי .לכל חוג
יש את הכיף שלו ,וכל חוג תורם לנו באופן
אישי .גם בחגים ,לדליה תמיד יש שיר קטן
שמתאים לאווירה ,או מתנה קטנה שקשורה
לחג .אני חושבת שמזל שיש מקום מקסים
כמו "חזקים ביחד" עפולה  ,שאפשר לבוא
ולהרגיש שאתה לא לבד .תודה לכל מי
שתומך ,עוזר ועושה הרבה חיוכים".
(בתיה)

""חזקים ביחד" עבורי זה בית ומשפחה.
מקבלים אותי כמו שאני ,עם תכונותיי
הטובות והפחות טובות ,ומעניקים תמיכה
נפשית ,רוחנית וגופנית .ב"חזקים ביחד"
מתקיימים חוגים רבים ומגוונים וסדנאות
למיניהן ,דבר המאפשר לכל אחד לבחור
את הפעילות המתאימה לו ולהתפתח עם
זה .אני השתתפתי בפעילויות רבות ששיפרו
מאד את חיי – הפעילות הגופנית שיפרה את
יכולתי הפיזית והסדנאות למיניהן שיפרו את
תפיסת עולמי .דליה היא אישה המבינה את
נפש האדם ואוזנה קשובה לכל אחד .הודות
לכל אלה אני כיום אדם הרבה יותר אופטימי
מאשר לפני הצטרפותי ל"חזקים ביחד"
והראייה  -מצבי בסרטן ממש מעולה!".
(לאה)
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"חזקים ביחד" עפולה  -האור בקצה של
המנהרה! .בית שני שאפשר לי לצוף מעל
המים ולא לשקוע בזמנים קשים ביותר.
האהבה ,החום ,החיבוק ,התמיכה וההקשבה,
האפשרות לעבור חודשים ארוכים בחברת
אנשים מדהימים ומיוחדים ,לקבל כלים
להתמודדות עם החיים החדשים  -תודה".
(שולי)

גליון  | 59אפריל 2015

בית אידי  -מעגן ,באר-שבע
מרכז הפועל בשיתוף אוניברסיטת באר-שבע והאגודה למלחמה בסרטן .האגודה ,שסייעה בהקמת המרכז וציודו ,ומסייעת במימון
נסיעות חולים ומחלימים לפעילויות השונות מערד ובאר שבע ,במימון אנשי צוות ומסייעת בהפעלת המרכז .השנה חוזק שיתוף
הפעולה ההדדי בין בית אידי-מעגן בהנהלת עו"ס טלי סמסון ,ובליווי מירי מור-יוסף עו"ס מחוז דרום באגודה למלחמה בסרטן.

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.
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 לחולות סרטן השד  -במימון
האגודה למלחמה בסרטן.
קבוצת תמיכה לבני משפחה.

פעילויות גוף -נפש

במרכז התמיכה מתקיימים מגוון פעילויות
גוף-נפש ,כגון :דמיון מודרך ,צ'י קונג ,טאי צ'י,
פלדנקרייז ,מדיטציה (ויפאסנה) ,התעמלות בונה
עצם ,ריקודי בטן ,פילאטיס והתעמלות בתנועה.
חוג "יוגה המסייעת בהחלמה" מתקיים במימון
האגודה למלחמה בסרטן.

בבאר-שבע .בסיום ההרצאה התקיים פאנל
לשאלות ותשובות.

פעילויות נוספות לרווחת החולים
והמחלימים:
•

•

•

סדנאות וחוגים שונים

במרכז התמיכה מתקיימות סדנאות שונות,
כגון :פסיכודרמה ,ביבליותרפיה ,ריקודי בטן,
תקשורת בינאישית ,פסיפס ,מוסיקה ,ציור,
מחשבים ,אנגלית ,קרמיקה ,עיסת נייר ועוד.
השנה מממנת האגודה למלחמה בסרטן סדנה
לשיפור יכולות קוגנטיביות ,יצירה וציור אינטואטיבי,
וסדנת "מילים יוצרות מציאות".

הרצאות

מדי חודש מתקיימות במרכז התמיכה הרצאות
בנושאים שונים .בסוף דצמבר  2014התקיימה
הרצאה שאורגנה מירי מור-יוסף עו"ס מחוז דרום
באגודה ,המלווה את פעילות מרכז התמיכה,
בנושא "הטיפול הביולוגי במחלת הסרטן"
על ידי ד"ר דוד גפן ,מנהל יחידת אשפוז-יום
אונקולוגי במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

•

של בנק הפועלים בבאר שבע ,משלוחי מנות
לחברי מרכז התמיכה.
• לרגל ראש השנה ,ובסיוע יעל קוזיול רכזת
הסניף ,העניק בנק הפועלים סניף אשל
בתרומה חבילות שי למשתתפי מרכז התמיכה.

מירי מור-יוסף עו"ס מחוז דרום באגודה,
מעניקה שירות ייעוץ בנושא זכויות ושירותים
ספטמבר 2014
פעמיים בחודש במהלך כל השנה.
לכבוד
במסגרת "מחלימים לחיים בריאים"® של
מר אבי ליזרוביץ
האגודה למלחמה בסרטן ,התקיימו שלוש
בנק הפועלים
סדנאות למחלימים בארגונה של מירי מור-יוסף
עו"ס מחוז דרום( .מידע נוסף על הסדנאות
אנו רוצים להביע הערכתנו הרבה על תרומת
בפרק "שיקום ורווחה").
חבילות השי לכבוד ראש השנה.
במסגרת פרויקט "להיראות טוב – להרגיש
תודה ענקית על הרצון להעניק לאנשים
טוב יותר" של האגודה למלחמה בסרטן:
שיום אחד השמש הפסיקה להאיר להם
הקוסמטיקאית טלי אסייג ,מגיעה בהתנדבות
ועל כך תבורכו.
למרכז התמיכה במטרה לסייע בשיקום דימוי
בית "מעגן" הנו מרכז תמיכה לחולי סרטן
הגוף שנפגע בעקבות הטיפולים והמחלה,
ובני משפחותיהם שבאים לכאן כדי להירגע
ובשיפור המראה החיצוני לרווחת החולים.
מהתקופה הקשה העוברת עליהם ,וכל תרומה
טלי מעניקה שעה של פינוק וטיפוח הגוף
עוזרת להקל במעט על השעות הקשות.
והפנים ,בשימוש בחומרים טבעיים ובפיקוח
מי ייתן וירבו כמוכם.
מקצועי של האגודה למלחמה בסרטן .בנוסף,
צוות "מעגן"
מתבצעים במרכז התמיכה התאמת פאות
(בהשאלה וללא תשלום) ,טיפול בשיער
שנשר ,תספורת וטיפול בשיער שמתחיל
לצמוח ועוד  -על ידי ספרים מתנדבי האגודה • ,הפנינג לקראת חג חנוכה לקראת חג החנוכה
התקיימה באמצע דצמבר  2014הרמת כוסית
אסי בדלי ואווה אביב.
הפנינג לקראת חג הפורים  2014התקיים בשיתוף יעל קוזיול רכזת סניף באר שבע של
באמצע מרץ  2014בשיתוף מתנדבי סניף האגודה למלחמה בסרטן ומירי מור יוסף עו"ס
באר שבע של האגודה למלחמה בסרטן .מחוז דרום באגודה .במסגרת הפעילות תרם
במסגרת הפעילות תרמו ילדי בית הספר סניף אשל של בנק הפועלים בבאר שבע חבילות
'עומרים' מהיישוב הסמוך ,עומר ,וסניף אשל שי לחברי מרכז התמיכה.
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'חזקים ביחד'  -פעילויות מרכזי התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן
ופעילויות רווחה ותמיכה בסניפים ובקהילה
האגודה למלחמה בסרטן

קבוצות תמיכה ופעילויות לחולים ולמחלימים בסניפים ובקהילה
עוד על פעילויות התמיכה ,הרווחה ,וההסברה שמובילים מתנדבי הסניפים בפרק "סניפים"

פעילויות תמיכה ורווחה בסניפים ובקהילה
באזור הצפון בארגונה של אריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס מחוז צפון באגודה:

בפיתוח פעילות סניפי המגזר הערבי בצפון ,מסייע פאתן גאטאס מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית
•

•
•

•

בנהריה :בחודש יולי  2014התקיים מפגש סיכום
הפעילות השנתית של קבוצת תרפיה באומנות
בהנחיית מיכל דרור .משתתפות הקבוצה הציגו
עבודתן ושיתפו את אריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס
מחוז צפון באגודה .בתהליך המשמעותי אותו
הן חוו במהלך השנה .בנוסף ,הוכשרה קבוצת
מתנדבים חדשה ,לתמיכה וסיוע בפעילותו
של המערך האונקולוגי במרכז הרפואי גליל
מערבי.
בחיפה :חולקו בחג החנוכה סופגניות לחולים
ומלוויהם במרכז הרפואי רמב"ם ומרכז הרפואי
לין .תגובות החולים ומלוויהם חממו את הלב.
סניף חדש בעוספיא דלית אל-כרמל :לקראת
פתיחת הסניף התקיימה הכשרה למתנדבים
החדשים על ידי פאתן גאטאס מנהל פעילות
האגודה בחברה הערבית ,ואריאלה ליטביץ-שרמן
עו"ס מחוז צפון באגודה .קבוצת התמיכה
הראשונה לחולים ובני משפחותיהם תושבי
האזור נפתחה בתחילת מרץ .2015
ביקנעם עילית ובפרדס חנה-כרכור ,התקיימו
הכשרות למתנדבים חדשים לקראת הרחבת

פעילות האגודה באזורים אלו.
• בקריית מוצקין :ביוזמת מוטי דגן יו"ר הסניף
המקומי ,בשיתוף עם עיריית קריית מוצקין וביה"ס
המקצועי עתיד ,התקיימה זו השנה השנייה
פעילות משותפת לרווחת חולות ומחלימות
מאזור הקריות ,במהלכה מתקיימות מספר
סדנאות :איפור ,התאמת תסרוקות ,אפייה
ואומנות .התלמידים המשתתפים בפעילות
עוברים הדרכה מקדימה לקראת מפגש עם
החולות ,על ידי אריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס
מחוז צפון באגודה.
• בנצרת :הוכשרו מתנדבות חדשות ל'יד להחלמה'
דוברות ערבית ,על ידי חנאן קאסם עו"ס
החברה הערבית מטעם האגודה למלחמה
בסרטן ,ואריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס מחוז
צפון באגודה.
• בטבריה :נפתחה בפברואר  2015סדנת
'מחלימים לחיים בריאים'® אשר תימשך
עד חודש יולי  .2015בסדנה יתקיימו מגוון
פעילויות ומפגשים בתחומים שונים המלווים
את המחלימים מסרטן בדרכם חזרה לשגרת
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החיים הרגילה .במסגרת הפעילות במתנ"ס
בית גינזבורג נפגשה קבוצת תרפיה באמנות
למפגש סיכום שנתי (עוד על הסדנה בפרק
"שיקום ורווחה").
• במגדל העמק :בחודש דצמבר  2014נחנך
בסניף מגדל העמק מרכז טיפוח ,קוסמטיקה
ופיאות במסגרת פרויקט "להיראות טוב-
להרגיש טוב יותר" ,אשר ישרת את תושבי
העיר והאזור .השיפוץ והיוזמה המבורכת
בהובלתם של ישראל וקנין יו"ר הסניף,
ארנה ויוסי אמיתן רכזת הסניף ובעלה ,מתנדב
בזכות עצמו.
• בעפולה :בנובמבר  2014נפתח במסגרת
פרויקט "להיראות טוב להרגיש טוב יותר",
מרכז טיפוח וקוסמטיקה לנשות האזור .במהלך
השנה מתקיימת לצד הפעילות השוטפת של
הסניף גם סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'®.
• בזיכרון יעקב התקיים מפגש סיכום של
קבוצת תמיכה לחולים ולמחלימים ,אותה
ליוותה אריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס מחוז
צפון באגודה.
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פעילויות תמיכה ורווחה בסניפים ובקהילה
באזור המרכז בארגונה של דנה הרכבי-הלר
עו"ס מחוז מרכז באגודה למלחמה בסרטן:

•
•
•

•

•

•

בנתניה נפגשת קבוצת תמיכה לחולים
המתמודדים עם מחלת הסרטן ,בהנחיית
דנה רכבי-הלר עו"ס מחוז מרכז באגודה.
בכפר סבא מתקיימות שתי קבוצות תמיכה
לחולים ולבני משפחותיהם ,בהנחיית
ורד עצמון פסיכולוגית.
בכפר יונה מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים
ולבני משפחותיהם ,וקבוצת תמיכה להתמודדות
עם אבל ושכול לבני משפחה שאיבדו את
יקיריהם ממחלת הסרטן .שתי הקבוצות
בהנחיית עו"ס ריטה דרפקין מקופת חולים
"מאוחדת".
בפתח תקווה מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים
ולבני משפחותיהם אחת לשבועיים ,בהנחיית
עו"ס מיכל יזרעאלי ,מהמרכז הרפואי רבין-
קמפוס בילינסון.
בראש העין מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים
ולבני משפחותיהם אחת לשבועיים ,בהנחיית
עו"ס מיכל יזרעאלי מהמרכז הרפואי רבין -
קמפוס בילינסון.
בראשון לציון מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים
ולבני משפחותיהם אחת לשבועיים ,בהנחיית
עו"ס נגה גורביץ.

•

• במודיעין מתקיימת קבוצת תמיכה לחולים
ולבני משפחותיהם אחת לשבוע ,בהנחיית
עו"ס פדות ביר ,משירות טיפול פליאטיבי
ביתי של האגודה למלחמה בסרטן.
• במעון קלור בגבעתיים מתקיימים אחת
לשבועיים מפגשים בנושא זכויות ושירותים
לחולי סרטן ,בהנחיית דנה רכבי-הלר עו"ס
מחוז מרכז באגודה.

•

פעילויות תמיכה ורווחה בסניפים ובקהילה
באזור הדרום בארגונה של מירי מור-יוסף
עו"ס מחוז דרום באגודה למלחמה בסרטן:

•

• סדנת "מחלימים לחיים בריאים"® התקיימו
בסניפי דימונה ,ערד ,אשקלון ,אשדוד ,במועצה
האזורית רמת הנגב ,במרכז הרפואי ברזילי
באשקלון לדוברי רוסית ,ובבית אידי-מעגן
בבאר שבע (מידע נוסף על הסדנאות בפרק
"שיקום ורווחה").
• באשדוד התקיימה קבוצת תמיכה
לחולות סרטן דוברות רוסית ,בהנחיית
עו"ס ילנה בראושר ממרפאת אפ"ק אשדוד,
ועו"ס רימה פלדמן משירותי בריאות כללית בעיר.
בנוסף ,נפתחה בסניף קבוצת תמיכה לחולים
ולבני משפחותיהם בהנחיית עו"ס נוגה גורביץ .כמו
כן ,מתקיימת באשדוד קבוצת צ'י קונג בהנחיית
נגה טובי מדריכת צ'י קונג.
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•

•

באשקלון נפתחה קבוצת תמיכה חדשה
לנשים המתמודדות עם מחלת הסרטן,
הנפגשת אחת לשבוע בהנחיית עו"ס חני
קאופר ,מהמרכז הרפואי ברזילי .בקרוב
תיפתח קבוצת תמיכה לאלמנים/אלמנות
שאיבדו את יקיריהם ממחלת הסרטן ,בהנחיית
עו"ס פאינה צייטלין.
בסניפי אופקים ודימונה מתקיימות פעילויות
על בסיס שבועי לחולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם ,בהנחיית מירי מור-יוסף
עו"ס מחוז דרום באגודה.
בסניף דימונה נפתחה קבוצת תמיכה חדשה
לנשים המתמודדות עם מחלת הסרטן ,הנפגשת
פעם בשבועיים ,בהנחיית מירי מור-יוסף
עו"ס מחוז דרום באגודה .בנוסף ,מנחה
עו"ס מחוז דרום בקביעות קבוצת מתנדבי
רווחה פעילים המעלים קשיים ובעיות במהלך
ההתנדבות.
בסניף אופקים התקיימה במסגרת פרויקט
"להראות טוב  -להרגיש טוב יותר" סדנת
טיפוח ואיפור באדיבות חב' איל מקיאג' (עוד
על הפרויקט בפרק "שיקום ורווחה").
מדי חודש מתקיים מפגש עם חולי סרטן
בנושא מיצוי זכויותיהם בבית אידי-מעגן
בבאר שבע.

המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור
האגודה למלחמה בסרטן
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מעון קלור הוקם על-ידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת  ,1976בעזרת תרומתו הנדיבה של סר צ'ארלס קלור ז"ל.
הבית ממוקם בגבעתיים ,צמוד למטה האגודה למלחמה בסרטן ,בית מטי ,במבנה המוקף גינה מטופחת ומופעל על-ידי
האגודה למלחמה בסרטן.
השנה אושרה תמיכתה הנדיבה של
קרן קלור בראשות דיים ויויאן דאפילד ,בתו
של צ'ארלס קלור ז"ל ,לטובת שיפוץ כללי
ונרחב של החדרים בהם שוהים המטופלים
במהלך השבוע ,חדרי התרבות והפנאי ,חדרי
הצוותים המטפלים ועוד.
במעון שוהים במשך השבוע חולי סרטן ,רובם תושבי
הפריפריה ,המטופלים במכונים האונקולוגיים
של בתי החולים באזור המרכז (סוראסקי,
שיבא ,אסותא ודוידוף) .החולים מוסעים לבתי
החולים בליווי מתנדבים ,ושבים למעון ,לטיפול
סיעודי אונקולוגי מקצועי ומסור ולפעילויות
פנאי מגוונות.
הצוות המטפל במעון ,בהנהלת רומא לוריא ,בעל
ניסיון בטיפול תומך ,ויכולת לסייע במגוון רחב
של בעיות בתחום הסיעודי-אונקולוגי .האחיות
מקיימות קשר רצוף עם הרופאים המטפלים
במכונים האונקולוגיים ובקהילה ,ומטפלות
בתופעות הנגרמות לחולים ,עקב הטיפולים.

פעילויות לרגל חגי ישראל

• בט''ו בשבט  2014חולקו פירות יבשים ביוזמתם
של צביקה ציטרון טבח המעון ,ובנו מתן ז"ל.
שבוע לאחר מכן נפטר בנו של צביקה .יהי
זכרו ברוך.
• בחג הפורים  2014התקיימה מסיבת פורים
חגיגית לדיירי המעון בשיתוף חברי מרכז
התמיכה "חזקים ביחד" גבעתיים ,בהנחיית
יפעת אתירם וחבריה .נמרוד מחב' "נימקו
דיזיין" העניק בתרומה למשתתפים תמונות
מגנטים למזכרת מהמסיבה.
• בחג החנוכה  2014התקיימה חגיגת חנוכה
מרגשת בשיתוף עמותת "לב השושנה"
ויפעת אתירם.

סדנאות איפור וטיפוח בהנחיית הדר פורת
הקוסמטיקאית ,המבקרת במעון אחת לשבוע
בקביעות ,ומעניקה טיפולי איפור וטיפוח
למטופלי המעון במסגרת הפרויקט "להיראות
טוב-להרגיש טוב יותר" של האגודה.
• מפגשים קבוצתיים בנושא זכויות ושירותים
למטופלי המעון ,מתקיימים אחת לחודשיים
בהנחיית דנה רכבי-הלר עו"ס מחוז מרכז
של האגודה.
בתחילת השנה תרם יבגני בורשצסקי טלוויזיה
לטובת שוהי המעון ,ומלכה.ש תרמה פחים
דקורטיביים לחדרי המטופלים .צוות המעון
והשוהים בו הודו להם על תרומתם.

נובמבר2014 ,
לצוות המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור
היקר והמסור!
שהיתי במעון חמישה שבועות ,והזמן חלף
בנעימים .גיליתי אנשים נפלאים ומיוחדים.
כולכם השרתם אווירה נעימה ,משפחתית,
מפרגנת ואוהבת .תמיד הייתם בשבילנו ,ואף
פעם לא הרגשנו שאנחנו מפריעים ומטרידים.
להיפך .אתם מעודדים את האנשים לבקש,
לשאול ,לנדנד.
אתם מעודדים במאור פנים ובחפץ לב .על
כך אני אסירת תודה ,ומתרגשת.
חזקו ואימצו והמשיכו במשימתכם הברוכה!
אילנה ליפין ,קיבוץ גונן
30.7.2014

לצוות מעון קלור ,ברכות ותודה
"תודה" ,היא מילה קטנה שאומרים לעיתים
רחוקות ,אך היא מילת קסם ,המלאה בהערכה
לצוות אשר יודע לתמוך ולעודד ,לתת יחס חם,
מלא אהבה לאנשים הזקוקים לה.
במילים קצרות ,אני אומר כאן "תודה" לכם ,צוות
מעון קלור בגבעתיים ,בו שהיתי חודשיים ימים,
לאורך כל הטיפולים וההקרנות אותם עברתי.
תודה לכם ,צוות מקסים ,על ההקשבה והעזרה,
על היחס האישי ,וההבנה ברגעי משבר ,וגעגועים
לבני ביתי ,המוקירים אתכם ואת התמיכה
שהענקתם לי ,לאורך כל הדרך.
אני ובני משפחתי ,מברכים אתכם ואת בני
ביתכם ,בבריאות שלמה והגשמת כל חלומותיכם.
תודה לאגודה למלחמה בסרטן ,המסייעת לא
מעט ,לנפש ולבריאות המטופל.

סדנאות

• בחודש פברואר  2014שמעו מטופלי המעון
הרצאות בליווי תמונות ממסעותיו וחוויותיו
של אפרים ,מטופל ששהה במעון באותה
תקופה.
• בחודש מרץ  2014ובנובמבר  2014התקיימו

באהבה והערכה,
אלברט רחימי ,רחובות
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טיפול פליאטיבי ביתי
האגודה למלחמה בסרטן
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שירות טיפול פליאטיבי ביתי 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 .השירות מהווה גם מקום הדרכה לצוותים רב מקצועיים בתחום.

השירות פועל ממשרדי טיפול פליאטיבי ביתי
הממוקמים בהוספיס האשפוזי ב"בית פרידמן"
תל -השומר ,שהוקם בסיוע האגודה למלחמה
בסרטן .השירות נותן מענה למטופלים המתגוררים
באזור המרכז (במרחק של עד  30ק"מ מבית
החולים תל -השומר) ,ומתאים גם לחולים
בטיפול 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 ובני משפחתו.
הפנייה לקבלת השירות מועברת בתיאום עם
קופת החולים .השירות מופעל על ידי צוות בין-
תחומי ,המיומן בהתמודדות עם בעיות מורכבות
הנובעות מהמחלה עצמה ומהטיפולים בה.
השנה תוגבר וחוזק הקשר גם עם קופות החולים
"מאוחדת" ו"לאומית" ,בכדי להרחיב את השירותים
הפליאטיביים הניתנים למבוטחי הקופות.
הצוות כולל את המספר הרב ביותר של עובדי
המקצוע המוכרים רשמית כמומחים בתחום
הפליאטיבי :ד"ר אלכסנדר ולר מנהל רפואי,
פרופ' משנה דורון גרפינקל סגן מנהל רפואי,
וד"ר ולדימיר צ'סנין ,קיבלו הכרה בתחום מומחיות
קלינית ברפואה פליאטיבית .איריס ספיבק האחות
הוכרה כמומחית קלינית בסיעוד פליאטיבי.

כחלק אינטגרלי של עבודת הצוות הבינתחומי,
אותו מנהלת כאחות אחראית ,שרי כהן ,יש
לציין את תרומתם החשובה של מתנדבי
טיפול פליאטיבי ביתי המלווים את החולים ובני
משפחותיהם ,בהדרכתה של עו"ס פדות ביר.
בשנת  2014התקבלה תרומה נכבדה מהקרן
המשפחתית ע"ש תד אריסון (ישראל) בע"מ
למימון שכר כוח האדם של הצוות המקצועי
בטיפול פליאטיבי ביתי.
באמצעות אגודת הידידים בלונדון ,הוקדשה תרומה
מכובדת ונדיבה בצוואתה של גרטרוד לנדי ז"ל לזכרה
של רוזלין לנדי ז"ל למען פעילות שירות טיפול
פליאטיבי ביתי של האגודה למלחמה בסרטן,
שייקרא על שם המנוחה.
צוות שירות טיפול פליאטיבי ביתי ממשיך
בפעילותו להדרכת אנשי מקצוע בטיפול
הפליאטיבי .הצוות ממשיך להדריך ולהרצות
באופן פעיל בקורסים לאחיות קהילה העוסקות
בטיפול פליאטיבי ,להוות שדה קליני עבור אחיות
הלומדות בקורס על באונקולוגיה ,ובקורס
לאחיות מומחיות בפליאציה .חלק מהצוות
משולב בעבודה מחקרית בנושא "מיניות בקרב
חולים הנמצאים במצב מחלה מתקדם" בשיתוף
מח' השיקום והרווחה באגודה ,ומחקר בנושא
ריבוי תרופות אצל חולים הנמצאים במצב
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מחלה מתקדם ומטופלים על ידי שירות טיפול
פליאטיבי ביתי.
ד"ר אלכסנדר ולר מנהלו הרפואי של השירות,
מקיים הרצאות במסגרות אקדמיות שונות ,בהן
מוכשרים צוותים רפואיים בנושא טיפול פליאטיבי,
מרצה קבוע בקורס בנושא רפואה פליאטיבית
במסגרת לימודי המשך בפקולטה לרפואה ע"ש
"סאקלר" בתל אביב ,בקורסי ( INPACTתוכנית
ישראלית להכשרה בתחום הפליאטיבי) של
פרופ' פסח שוורצמן באוניברסיטת בן גוריון,
ובקורסים הפליאטיביים השונים שמקיימת
במהלך השנה האגודה למלחמה בסרטן
(להלן בהמשך).
במגמת שיפור מתמיד בטיפול בחולים
ומשפחותיהם ,החל השנה תהליך מחשוב
כוללני של עבודת הצוות (קליני ומנהלי) בסיוע
מח' המחשוב באגודה למלחמה בסרטן ,בניהולו
של סביון שמעון (בתמונה).
שירות טיפול פליאטיבי ביתי של האגודה
למלחמה בסרטן ממשיך להוות את הגורם
המוביל בארץ בתחום זה .מדובר במצוינות
המתבטאת גם ברמת הטיפול המקצועי בחולי
הסרטן ובני משפחותיהם בביתם ,כמו גם
בהדרכה ,העשרה ולימוד הגורמים המקצועיים
מכל תחומי מקצועות הבריאות ,המעוניינים
בהעשרת הידע בתחום הפליאטיבי:

הרצאות מקצועיות בכנסים ארציים

• בתחילת ינואר  2014בכנס האיגוד הרפואי
הפליאטיבי ,שהוקדש לנושא טיפול ביתי
תומך ,ניתנה סקירה קצרה על פעילותו של
שירות טיפול פליאטיבי ביתי של האגודה
למלחמה בסרטן כמרכז למצוינות בתחום
זה בארץ.
• באמצע ינואר  2014התקיים כנס "עבודה
סוציאלית בבריאות" בהשתתפות של כ100-
עובדים סוציאליים רפואיים בבנייני האומה
בירושלים .בכנס השתתפו עו"ס דליה שטרן
ועו"ס פדות ביר ,משירות טיפול פליאטיבי
ביתי ,אשר הנחו את הסדנה "זכיתי לאהוב"
– סדנה חווייתית ורגשית ,העוסקת במפגש

האגודה למלחמה בסרטן

של בני המשפחה ,המלווים את יקירם בדרכו
האחרונה ,עם העו"ס ,המלווה אותם בתהליך.
• ביולי  2014השתתף צוות טיפול פליאטיבי
ביתי בכ 25%-מכלל ההרצאות שהתקיימו
בכינוס השנתי של עמותת "תמיכה"  -האגודה
הישראלית לטיפול פליאטיבי (מידע נוסף על
הכינוס בפרק "כנסים ואירועים").
• באמצע נובמבר  2014במסגרת כנס "ערכים
ומערכות" של איגוד העובדים הסוציאליים
שהתקיים בתל אביב ,הרצו עו"ס דליה שטרן,
ועו"ס פדות ביר על דילמות אתיות בהן
נתקלים אנשי מקצוע בבואם לטפל בחולה
הנוטה למות ובבני משפחתו.
• באמצע דצמבר  2014השתתף צוות
טיפול פליאטיבי ביתי בכנס לציון עשרים
שנה ל"הוספיס גליל עליון" לזכרה של
פרופ' ננסי קרוליין .הצוות נטל חלק פעיל
בכינוס ,הרצה בנושא "הטבע של הסבל",
ולמחרת השתתף בסדנה שהתקיימה
בבית מטי-מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,עם פרופ' אריק קאסל (עוד על
הכינוס בפרק "אירועים וכנסים" ,ועל הסדנה
בפרק "שיקום ורווחה").

פגישות עבודה של צוות הוספיס
בית-טיפול תומך

• בתחילת יוני  2014התקיימה בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,פגישת
הכנה בנושא "חוק החולה הנוטה למות
ודרכים ליישום החוק בקהילה" בהשתתפות
מירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
וד"ר אלכסנדר ולר מנהלו הרפואי של שירות
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טיפול פליאטיבי ביתי .באמצע אוגוסט 2014
התקיימה פגישה עם ד"ר אייל יעקובסון מ"מ
סגן ראש מנהל הרפואה של משרד הבריאות
והממונה על חוק החולה הנוטה למות עם הצוות
הבינתחומי של טיפול פליאטיבי ביתי ,שהעלה
סוגיות ומכשולים בתחום זה מתוך עבודתם
בשטח .ד"ר יעקובסון הצביע על מס' דרכים
להתמודדות עם הקשיים ,ובסוף המפגש נקבע
המשך שיתוף פעולה בנושא זה.
באמצע יולי  2014התארח ד"ר אלכסנדר ולר
מנהלו הרפואי של שירות טיפול פליאטיבי
ביתי בישיבת חבר הנאמנים של האגודה
למלחמה בסרטן .בהרצאתו דיווח על
פעילותו הברוכה של השירות ,ועל היותו
מרכז למצוינות לטיפול פליאטיבי מקל.
באמצע נובמבר  2014התקיימה פגישת עבודה
משותפת עם עו"ד עדי ניב-יגודה בנושא חוק
החולה הנוטה למות.
בתחילת ינואר  2015התקיימו פגישות עבודה
משותפות לצוות טיפול פליאטיבי ביתי עם
מערך הדרכה של מגן-דוד-אדום בנושא שינוי
נוהל אירוע מוות המותאם לטיפול פליאטיבי.
באמצע ינואר  2015התקיימה פגישת עבודה
וייעוץ עם ד"ר ברי קינצברונר מנהל שירותי
הוספיס ושירות הפליאטיבי "ויטאס" בארה"ב
(.)Vitas Health Care

סדנאות בנושא בריאות מינית
לצוותי טיפול פליאטיבי ביתי והוספיס
בית גליל עליון
בחודש יוני  2014התקיימו שתי סדנאות בנושא
בריאות מינית לצוות שירות טיפול פליאטיבי

ביתי של האגודה למלחמה בסרטן וצוות הוספיס
בית גליל עליון ,בהנחיית לנה קורץ-אלמוג אחות
ויועצת המיניות באגודה למלחמה בסרטן,
וליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה .מטרת
הסדנאות היתה לעודד את הצוות הטיפולי
להעלות נושאים אלו בקרב מטופליהם ,וכך
לסייע להם בשיפור איכות חייהם ובשמירה
על הבריאות המינית ,כחלק אינטגראלי
מהטיפול הכולל.

יום עיון ברפואה פליאטיבית
למתמחים ברפואת המשפחה
של קופת חולים מאוחדת
צוות טיפול פליאטיבי ביתי נרתם ברצון לבקשת
קופת החולים "מאוחדת" וקיים בסוף אוגוסט
 2014יום עיון בנושא רפואה פליאטיבית למתמחי
הקופה ברפואת משפחה ,בסניף קופת חולים
מאוחדת בגבעתיים .יום העיון כלל שמונה הרצאות
בתחומים :הרפואי ,הסיעודי ,הפסיכו-חברתי
והחוקתי .יום העיון נפתח בהרצאה בנושא:
מבוא לטיפול פליאטיבי ,בדגש על התמודדות
עם כאב ודיכאון .הוצגה השקפת העולם של
צוות טיפול פליאטיבי ביתי באגודה למלחמה
בסרטן כמרכז למצוינות ,תוך מתן דוגמאות
מעשיות מההתנהלות היומיומית ליישום
השקפת עולם זו .לקראת סיום התקיימו שתי
הרצאות ,במוקדן עמד חוק החולה הנוטה למות
וההנחיות הרפואיות המקדימות .ההרצאות
ניתנו על ידי נציגי הצוות הבינתחומי של שירות
טיפול פליאטיבי ביתי :ד"ר אלכסנדר ולר,
עו"ס פדות ביר ,שרי כהן ,ואיריס ספיבק.

מתוך הכרה בחשיבות קיומם של שירותים אלו ,ממשיכה האגודה למלחמה בסרטן לסייע במימון פעילותם של שירותי
הוספיס-הבית ברחבי הארץ.
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המוקדים הטלפוניים של
האגודה למלחמה בסרטן

'טלמידע'® בשפה העברית
1-800-599-995
'טלמידע'® בשפה הערבית
1-800-36-36-55
'טלמידע'® בשפה הרוסית
1-800-34-33-44
'יד להחלמה'® לנשים המתמודדות עם סרטן השד
1-800-36-07-07
'טלתמיכה'® לתמיכה נפשית ראשונית
1-800-200-444

בקרו אותנו באתר האינטרנטwww.cancer.org.il :

האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים
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