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הוקרה

דבר המנכ"ל
מתנדבים ומתנדבות יקרים,
גם בשנה זו המשיכה האגודה למלחמה בסרטן לקיים פעילות חשובה בקשת רחבה של תחומים:
קידום חקר הסרטן ,באמצעות תמיכה ומימון מחקרים ,מתוך אמונה כי תוצאותיהם עשויות
לקדם את המאבק במחלה .לדוגמה ,אשתקד סייענו במימון מחקר שנערך בראשותה של
פרופ' רונית סצ'י פאינרו ,במסגרתו פיתחו חוקרים מאוניברסיטת תל אביב חיישן חכם שיאפשר
למנתחים לזהות ולהסיר תאי גידול סרטני; סיוע בפיתוח ,בנייה ושיפוץ מרכזים רפואיים ,כמו
לדוגמה ,תרומתנו למרכז הסרטן החדש בבית החולים סורוקה ,להקמת יחידה לטיפול בחולי
סרטן ריאה ויחידה נוספת לגינקו-אונקולוגיה; מימון תקנים ,הכשרה והדרכה של אנשי מקצוע
לטיפול בחולים ,כגון אחיות אונקולוגיות ,דיאטניות ,עובדות סוציאליות ופסיכולוגים; ביצוע
הסברה מקיפה באמצעות קמפיינים במדיה התקשורתית ,קיום פעילויות והרצאות במאות בתי
ספר ,מוסדות וארגונים וחלוקת חומרי הסברה; תמיכה באלפי חולים באמצעות קבוצות תמיכה,
סדנאות ,חוגים ופעילויות לרווחתם ,השלמת חומר נלמד לילדים חולים שנעדרים מבית הספר
בשל טיפולים ,הענקת מחשבים לילדים חולים ,סיוע כספי למשפחות נזקקות במיוחד ,בהן אדם
מתמודד עם סרטן ועוד; הפעלה והרחבה של מערך פורומים מקצועיים בהובלתם בהתנדבות
של מיטב המומחים בישראל ומוקד 'טלמידע' בנושא מחלות הסרטן; קיום אירועים להעלאת
מודעות לגילוי מוקדם והפחתת הסיכון לחלות במהלך כל השנה; פעילות ארצית בנושא יום
הסרטן הבינלאומי בשיתוף אשכולות הפיס ועוד.
מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן מכל רחבי הארץ ,ראויים להערכה על כך שבחרו להירתם
למערכה העיקשת נגד מחלת הסרטן ,ולעמוד בחזית לצד אוכלוסיית החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם הנמצאת בשעתה הקשה ביותר.
לאורך כל ימות השנה ,מתקיימת בסניפי האגודה עשייה ענפה במגוון הנושאים :בתחום ההסברה
וקידום הבריאות ,במסגרתו פועלים המתנדבים להטמעת מסרי האגודה לאורח חיים בריא בקרב
הציבור באמצעות חלוקת חומרי הסברה ,מתן הרצאות ,תפעול דוכני הסברה ,השתלבות בירידי
בריאות ועוד; בתחום השיקום והרווחה ,במסגרתו ,מהווים המתנדבים אוזן קשבת לחולים ובני
משפחתם ותומכים בסדנאות ופרויקטים של האגודה ,כגון 'מחלימים לחיים בריאים'' ,להיראות
טוב ,להרגיש טוב יותר' ועוד .בתחום איסוף התרומות ,במהלכו גם השנה נרשמו יוזמות רבות,
לצד קיום מבצע 'הקש בדלת' השנתי ,שממשיך להוות מקור תרומה משמעותי לפעילותה של
האגודה למלחמה בסרטן.
מתנדבים יקרים ,עשייתכם מעוררת השראה בכולנו ,מחזקת את רוחם של החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם ,ומעניקה להם כוח רצון ויכולת להמשך ההתמודדות המורכבת עם מחלת הסרטן.
חדשון זה ,המרכז שורה ארוכה של פעילויות שנעשו השנה בסניפי האגודה מצפון ועד דרום,
ממחיש עד כמה התנדבותכם חשובה ומועילה .גם בשנה הקרובה נמשיך לקדם את המטרות של
האגודה למלחמה בסרטן ,ונשאף להמשיך להפחית את התחלואה והתמותה מסרטן.
בתודה ובהערכה רבה,
משה בר-חיים,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
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הוקרה
אירוע פרידה ממירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
בספטמבר  2019התקיים אירוע פרידה ממירי זיו ,לרגל סיום תפקידה כמנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן לאחר  27שנים ,וכניסתה
לתפקיד סגנית היו"ר בהתנדבות.
באירוע שהתקיים ב'בית מטי' ,בית האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,ונערך במעמד פרופ' אהרן צ'חנובר ,חתן פרס נובל
ונשיא הכבוד של האגודה למלחמה בסרטן ,השתתפו הנהלת
האגודה למלחמה בסרטן :פרופ' אברהם קוטן ,יו"ר האגודה,
ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה ,משה בר-חיים ,מנכ"ל האגודה,
ומנהלי המחלקות ,ובנוסף ,אנשי ציבור ואישים מכובדים נוספים
בהם ,רן קוניק ,ראש עיריית גבעתיים ,משה בר סימן טוב ,מנכ"ל
משרד הבריאות ,פרופ' איתמר גרוטו ,המשנה למנכ"ל משרד
הבריאות ,פרופ' סיגל סדצקי ,ראש שירותי הבריאות במשרד
הבריאות ,פרופ' יוסי קלאוזנר ,מומחה בכיר בכירורגיה אונקולוגית,
ויו"ר המועצה הלאומית לכירורגיה ,הרדמה וטיפול נמרץ ,וחבר

הוועד המנהל של האגודה ,פרופ' שוקי שמר ,יו"ר אסותא מרכזים
רפואיים ,ופרופ' שלמה מור-יוסף ,מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה,
פרופ' גדי רנרט ,מנהל מחלקת רפואת הקהילה ואפידמיולוגיה,
המרכז הרפואי כרמל ויועץ האגודה למלחמה בסרטן ,מנהלי
בתי חולים ,מנהלי מכונים אונקולוגיים ,חוקרים ממרכזי מחקר
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הוקרה

המחקר ,יצירת תוכניות לאומיות למניעה ולאבחון מוקדם של
מחלות סרטן ,מסעות הסברה שהפכו לחלק בלתי נפרד מהנוף
בישראל ,דוגמת 'חכם בשמש' ו'הביישנים' ,קידום חקיקת חוקים
בנושא הגבלת העישון ,תוכניות ייחודיות לשיפור דרכי השיקום
של החולים והמחלימים ועוד .לרגל האירוע קיבלה מירי מכתבי
ברכה וסרטונים מרגשים מארגונים בינלאומיים מהעולם כולו,
בהם כיהנה לאורך השנים כחברה.

ברחבי הארץ ,אנשי צוות מקצועי מהמרכזים השונים ,אחיות,
פסיכואונקולוגים וכד' ,וכן הגיעו מודי כידון ,מבעלי משרד
הפרסום גיתם  ,BBDOיהודית יובל רקנאטי ,יו"ר ומייסדת עמותת
נט"ל ,אורן רווח ,יו"ר חברת אסתי לאודר ישראל ,הזמר והיוצר
אוהד חיטמן ומכובדים רבים נוספים .משתתפי האירוע הגיעו
להודות למירי לאחר  27שנים בהן כיהנה כמנכ"ל האגודה והובילה
שורת מהלכים חשובים למען בריאות הציבור בישראל ,כמו קידום
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פרס יוקרתי לפרופ' אהרן צ'חנובר ,חתן פרס נובל ונשיא הכבוד
של האגודה למלחמה בסרטן
בספטמבר  2019קיבל פרופ' אהרן צ'חנובר ,נשיא הכבוד
של האגודה למלחמה בסרטן וחתן פרס נובל ,פרס
מטעם המכון לחקר הסרטן ,האיידס ,והאימונולוגיה
( )C.A.I.Rע"ש ד"ר טובי קומט-ולרשטיין ז"ל לשנת
 .2019לאחר קבלת הפרס נשא פרופ' צ'חנובר
הרצאה בנושא 'ביואתיקה ומדע  -על השניים ללכת
יחדיו' ,שעסקה בקשר ההדוק והבלתי ניתן לפירוק
שבין הביואתיקה והמדע.

7

ריאיון

ריאיון עם מירי זיו,
לרגל כניסתה לתפקיד
סגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
"לא הייתי צריכה את ההתנסות האישית עם המחלה כדי
להבין את חשיבות העשייה של האגודה למלחמה בסרטן"
לאחר שסיימה את כהונתה כמנכ"ל ,ועם מינויה לסגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן בהתנדבות,
מסכמת מירי זיו  37שנים באגודה מהן  27שנים בתפקיד המנכ"ל ,ומספרת על האתגרים ,ההצלחות
והקשיים שליוו אותה במהלך התקופה בה עמדה בחזית המאבק הישראלי במחלת הסרטן.
'הקש בדלת'® .חלק גדול מהן היו בצבעים שחור ואדום שעוררו בי
אי נוחות .הייתי זורקת אותן ישר לפח כי הן הפחידו אותי.

עשרה ימים לפני שנכנסה לתפקיד מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
איבדה מירי זיו את בנה אורן למחלת הסרטן כשהוא בן כמעט 21
במותו .מאז ועד היום ,הקדישה מירי את כל זמנה למען החולים וכנגד
המחלה .במסגרת תפקידה ,פעלה ברמה הלאומית והבינלאומית,
למען ייזום ויישום פרויקטים לאומיים ,במיוחד בתחום סרטן השד
וסרטן העור ,שכללו בין היתר הובלת צעדים ליישום התוכנית
הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד בישראל ,תוכניות למניעת
ואבחון סרטן העור ,התנהגות 'חכמה בשמש'® ותוכניות ייחודיות
רבות לשיפור דרכי השיקום של החולים והמחלימים.
מירי הייתה חברה בוועד המנהל בארגונים בינלאומיים למאבק בסרטן
כמו ארגון הסרטן הבינלאומי ( ,)UICCהקואליציה האירופאית למאבק
בסרטן השד ( ,)Europa Donnaהאגודה הבינלאומית למחלות שד
( )SISועוד .בנוסף ,שימשה כסגנית נשיא קואליציית האגודות למלחמה
בסרטן באירופה ( .(ECLלאורך השנים ,זכתה בפרסים ואותות על
הישגיה ,וביניהם ,ב 2015-בפרס היוקרתי של הארגון האמריקאי
לחקר הסרטן ( )AACRעל קידום שירותים במאבק לסרטן ברמה
הלאומית והגלובלית – AACR Award for Distinguished – 2015
.Public Service and Global Impact in Cancer Advocacy
ברמה הלאומית ,כיהנה מירי במועצת הבריאות ,וממשיכה לכהן
במועצה הלאומית למניעה ,אבחון וטיפול במחלות ממאירות,
במועצה הלאומית לקידום בריאות ובמועצה הלאומית לבריאות
האישה .כולם במינוי של מנכ"ל משרד הבריאות.
כעת ,עם סיום תפקידה כמנכ"ל ,וכניסתה לתפקיד סגנית יו"ר האגודה,
מסכמת מירי פרק משמעותי זה בחייה.

איך הגעת מלכתחילה לעבוד באגודה?
כשהשלמתי את לימודי הדוקטורט שלי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
של הרפואה באוניברסיטת תל אביב ,המנחה שלי ד"ר דלילה אמיר
ביקשה ממני לגשת לריאיון באגודה למלחמה בסרטן .תחילה ,עניתי
לה שאין לי שום עניין בכך ,מכיוון שבמקצוע שלי אנחנו עוסקים
במאקרו ,ולתפיסתי ,תחום הסרטן היה צר מדי ,ולכן לא עניין אותי
לעסוק במחלה ספציפית .למרות זאת ,ד"ר אמיר שכנעה אותי להגיע
לריאיון" .לא ימצא חן בעינייך? אפשר להגיד גם לא" ,היא אמרה
לי .בסוף הגעתי לפגישה כפי שהבטחתי לה והשאר היסטוריה.
ספרי לי על התפקידים הראשונים בהם עסקת באגודה?
התפקיד הראשון שהטילו עליי
היה לערוך את ביטאון מחלת
הסרטן  -כתב עת בנושא הסרטן
עבור רופאי משפחה ורופאים כלליים.
במהדורות הראשונות של הביטאון
ראיינתי את מנהלי המחלקות
בבתי החולים והמומחים השונים,
ולאחר מכן שלחתי את המאמרים
לאישורם .כיום ,אני ממנה שני
עורכים אורחים ,המומחים בתחום
בו עוסק הביטאון ,כשהתפקיד שלי
הוא לבדוק שהנושאים הרלוונטיים
כלולים בו ,ויש ביטוי רחב לאנשי
מקצוע מכל רחבי הארץ.
במה – ביטאון מחלות הסרטן
בהדרגה הפכתי לאחראית על

מה ידעת על האגודה למלחמה בסרטן לפני שהתחלת לעבוד בה?
למען האמת ,לא ידעתי הרבה על האגודה למלחמה בסרטן .אני
זוכרת שהיינו מקבלים בדואר לעתים חוברות הסברה לקראת מבצע
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ההדרכה המקצועית .אחד השינויים שביצעתי ,היה שינוי האופי של
הוועדה להדרכה מקצועית :אם בעבר אושר רק לרופאים לקבל
מלגות מהאגודה להשתתפות בכינוסים בינלאומיים ,החלטתי
לשנות את הכללים על מנת שכל איש מקצוע העוסק בטיפול
בחולי סרטן ,שעבודתו התקבלה להצגה או לפוסטר בכינוס
בחו"ל  -יוכל לקבל מאיתנו מלגה להשתתפות בו .כיום ,מקבלים
את המלגות בנוסף לרופאים ,גם אחיות אונקולוגיות ,אנשי צוות
פסיכואונקולוגי וכדומה.
ספרי לי על תחילת דרכך כמנהלת מחלקת הסברה והדרכה?
אחד הדברים הראשונים שעשיתי בתפקיד היה לשנות את
צבע העלונים של האגודה ואת ה'לוק' באופן כללי .כסוציולוגית
ואנתרופולוגית של הרפואה ידעתי מהן המשמעויות התרבותיות
של הצבעים .הפסקנו לעבוד עם הצבעים שחור ואדום והתחלנו
לעשות שימוש בצבעים יותר 'מזמינים' ,כגון ירוק וכחול .לא חלף
הרבה זמן עד שלחוברות שלנו נוצר ביקוש רב .במקביל ,התחלתי
להציף את הנראות של האגודה למלחמה בסרטן לאורך כל ימות
השנה ולא רק סביב מבצע 'הקש בדלת'® כפי שהיה תמיד ,תוך
כדי שימוש מושכל בכל אמצעי המדיה.
היו לנו אז מספר בעיות במסרים ,כמו לדוגמה :המסר המוטעה
ששיזוף בשמש הצטייר כהפיך .באותה עת ,היה תשדיר ישן
שהציג אישה משתזפת לצד פרח שהחל לנבול לצדה .כשצפיתי
בתשדיר ,נדהמתי לראות שברגע שהאישה מרחה קרם לאחר
שהשתזפה  -לפתע הפרח החל לפרוח מחדש ,כשהמסר שעלול
היה להיות מובן מכך הוא שמריחת קרם לאחר שיזוף עשויה לבטל
את הסיכון לנזק .כמובן שכבר אז היה ידוע לנו כי הנזק בחשיפה
לשמש הוא מצטבר ,בלתי הפיך ועלול לגרום לסרטן ,ולכן הרגשתי
חובה לחדד את העובדה הזו באופן חד משמעי .איציק גינזבורג,
שסייע לנו בהתנדבות ,הגה והפיק עבורנו את תשדיר ׳הצ'יפס׳
המפורסם ,שהציג בחורה משתזפת בצד אחד של המסך ,ובצד
השני את הצ'יפס שנחרך .המסר עבר היטב ,מכיוון שידוע שצ'יפס
שנחרך איננו יכול לחזור למרקם הזהוב הקודם שלו  -בדיוק כמו
שקורה בגוף האדם .זו דוגמה אחת מיני רבות לשיפור מודעות
בנושא מסוים.

מירי זיו עם ג'ון פורמן ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן לשעבר

ממבט ראשון .לאחר מכן עשינו ביחד קמפיינים נוספים מוצלחים
וזוכי פרסים ,אך הכי מוצלח היה ללא ספק 'הביישנים'.
למען האמת' ,הביישנים' עסק בנושא די 'יבש' ,שנועד להודיע
לציבור על כך שהחוק לאיסור עישון במקומות ציבוריים הורחב
לעוד מקומות ,כגון ,קניונים ,שקודם לכן היה מותר לעשן בהם .זה
היה מסר טכני מאוד .חמישה צוותים מגיתם עבדו על הקריאייטיב
של הקמפיין והציגו לי אותו .היה אחד שהתנגדתי אליו בכל תוקף
והיו עוד כמה שפשוט לא התלהבתי מהם .צוות הקריאייטיב של
גיתם התייחס ברצינות להרגשתי והחליט לחשוב על משהו יצירתי
יותר .לאחר מספר ימים ,הגיעו אליי מאיר גולדברג ,המשורר ומנהל
הקריאטייב דאז ,יחד עם התסריטאי ,הפרסומאי והבמאי אמיר הספרי,
שעבד גם הוא במשרד ,וסיפרו לי על התסריט החדש שהם מציעים
לתשדיר 'הביישנים' .הקשבתי להצעה החדשה והמלצתי להם מיד
ללכת על זה.
התשדיר אכן זכה בפרסים רבים ,כגון פרס האפי  -הקמפיין
האפקטיבי ביותר .בנוסף ,הוא זכה ב'קטטוס הזהב' בקטגוריית
עמותות ומגזר ציבורי ,ב'קטטוס הזהב' הכללי ,ובפרס הג'ינגל .זה
הפך להיות נושא שמדברים עליו בתוכניות אירוח בטלוויזיה .פשוט
הצלחה אדירה .אבל הדבר החשוב ביותר הוא שעל פי הנתונים,
מספר אלו שהתביישו שלא להעיר למעשנים שלא כחוק ירד פי 3
לאחר פרסום התשדיר.
אני חייבת לשבח את ההתנהגות של הנהלת גיתם ,שמתייחסת אלינו
לאורך כל הדרך כלקוח משלם ,ולא כלקוח פרו בונו .פעם מודי אמר
לי את המשפט הבא" :את מייצגת גוף חשוב ומבחינתנו את צריכה
לקבל את השירות הטוב ביותר ,כאילו היית הלקוח שמשלם לנו
הכי הרבה" .הקמפיינים שעשה המשרד לאורך השנים היו יצירתיים
מחד ,והחדירו לציבור מסרים שבכוחם להציל חיים ,מאידך.

מהו הקמפיין התקשורתי הכי אפקטיבי שאת זוכרת?
הקמפיין תקשורתי הכי מוצלח היה 'הביישנים' .כך זה התחיל:
משרד הפרסום גיתם  BBDOביוזמה של אחד מהבעלים המשותפים
מודי כידון ,יזם פנייה לאגודה ,לאחר שאימא של ילדה בגן של בתו
נפטרה ממחלת הסרטן .מודי החליט שהוא רוצה לתרום לנושא
והציע לסייע לאגודה בהתנדבות ,בברכתו המלאה של שותפו
מושיק תאומים .הקמפיין הראשון והמוצלח מאוד שגיתם יזמו היה
למבצע 'הקש בדלת'®  1999תחת הסלוגן 'ל 100,000-איש בישראל
הקרנה זה לא סרט' .כשהציגו לי אותו לא היו לי הערות .אהבתי אותו
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תשדיר 'הביישנים' עטור השבחים והפרסים

מירי זיו מעניקה תעודת הוקרה ללאה רבין ,רעיית ראש הממשלה לשעבר יחד
עם שרה זיסמן ,יו"ר סניף י-ם לשעבר

ספרי לי על תחילת עבודתך כמנכ"ל האגודה?
ב ,1992-כשמוניתי למנכ"ל האגודה ,דחיתי את תאריך המינוי כמה
וכמה פעמים בגלל הטיפולים שבני אורן ז"ל עבר בארצות הברית.
באותן שנים ,הטיפול האימונותרפי לו נזקק ,לא היה קיים בארץ.
בשלב כלשהו ,אורן קרא לי לשיחה ודחק בי לקבוע תאריך למינוי.
קבענו את תאריך ה 15-בנובמבר  .1992ב 5-בנובמבר ,בשבוע
של מבצע 'הקש בדלת'® ,אורן נפטר .קמתי מהשבעה ומספר
ימים לאחר מכן התחלתי בתפקידי כמנכ"ל .אם אורן חשב שזה
חשוב  -מי אני שלא אמלא את רצונו? היה לי ברור שאני מחויבת
לקחת את האתגר הזה ,קשה ככל שיהיה!

לא הייתי צריכה את ההתנסות האישית הזו כדי להבין את החשיבות
בעשייתה של האגודה למלחמה בסרטן .מדובר בתהליך ארוך ,ומה
שמייחד את העבודה באגודה ,ובמיוחד בתפקידים שאני כיהנתי
בהם ,זה שאתה כל הזמן לומד ,מתעדכן ומזהה חידושים .יש תהליך
למידה מתמשך ואתגרים שזו זכות להתמודד עמם.
האם את מבחינה בשינוי באורח החיים של הציבור היום לבין זה
שהיה לפני  30שנה?
בהחלט .ניקח לדוגמה את נושא ההתנהגות ה'חכמה בשמש'® .בזמן
שאורן טופל בארצות הברית ,הלכתי באחד הימים מתוך סקרנות
לבקר בסניף האגודה האמריקאית למלחמה בסרטן במקום .ראיתי
שם מודעות על כך שבסוף השבוע הבא יהיה מבצע שבו הציבור
מוזמן לגשת ולהיבדק כדי לאבחן נגעים בעור ,במרפאות פרטיות,
בחינם .משם לקחתי את הרעיון והבאתי אותו ליישום ברמה הארצית
המותאמת לרפואה הציבורית שמאפיינת אותנו כמדינה .תחילה,
ביצעתי פנייה לכל קופות החולים ,לאיגוד רופאי העור ולעוד גורמים,
ובנינו שיתוף פעולה שיצר את שבוע המודעות לסרטן העור ואבחונו
המוקדם ,שכלל מסרים ,עדכונים ובנוסף  -דגש על הנקודות
והסימנים אליהם צריך לשים לב .תרגמתי את  A.B.C.Dבאנגלית
ל 4-הגימלים שלנו שהפכו בהמשך ל 5-הגימלים (גיאומטריה,
גבול ,גוון ,גודל ,גובה) שיש לשים לב אליהם בעת בדיקת שומות.

מתי הרגשת שתחום המאבק בסרטן הוא למעשה השליחות של חייך?
האמת היא ,שהייתה לי מחויבות ומסירות ליעדים של האגודה למלחמה
בסרטן עוד הרבה לפני שהתמודדתי עם מחלתו ופטירתו של בני אורן ז"ל
ולאחר מכן עם פטירתו מהמחלה של אחי ,ד"ר בני קורנברוט ז"ל.

הדרך עד להשקת הפרויקט לא הייתה קלה .ממש כשהייתי מוכנה
לצאת איתו ,נאלצתי לנסוע שוב לארצות הברית לטיפול בבני אצל
פרופ' סטיבן רוזנברג ,שפיתח את שיטת הטיפול האימונותרפי
במלנומה  -טיפול חדשני באותה עת ,שעזר אז למעטים ולצערי
אורן לא היה מהם ,והיום מביא להישגים משמעותיים ,וחולים רבים
זוכים להיות מטופלים בו ,במרכזי מצוינות גם בארץ .במהלך הביקור,
ישבתי בקפיטריה עם מדענית ממכון ויצמן שהייתה בהשתלמות
שם באותה עת וסיפרתי לה בהתלהבות על התוכנית שאני מתכננת

מירי זיו בטקס חילופי המנכ"ל יחד עם מרים קליין ,מנכ"ל האגודה היוצאת
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ליישם .היא ענתה לי שהתוכנית הזו תואמת בדיוק את 'המלצות
הקונצנזוס בתחום המלנומה של מוסד הסרטן הלאומי האמריקאי
( .')NCIיום אחרי ששוחחתי איתה ,מנכ"ל האגודה דאז ,מרים קליין ז"ל
בישרה לי שמשרד הבריאות מתנגד לקמפיין שלנו .מיד שלחתי לה
בפקס את 'החלטות הקונצנזוס' שקיבלתי מאותה מדענית .למחרת,
משרד הבריאות שינה את החלטתו .שבוע המודעות לסרטן העור
יצא לדרך ,בברכת המשרד וכאמור בשיתוף כל קופות החולים.
מאז אותה שנה בה יזמנו את שבוע המודעות ,ישנו גרף המצביע
באופן ברור על תהליך שיפור מתמשך בעלייה באבחון המוקדם.
לשמחתי ,רוב האנשים שמגיעים לבדיקות בשבוע זה הם באמת אנשים
הסרטן,
הנמצאים בקבוצת הסיכון למחלה .כיום ,על פי נתוני רישום
תחילתו של שבוע המודעות לסרטן העור ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן
 91%אחוז מהחולים מאובחנים בשלב מוקדם .בעוד שבכל מדינות
העולם המערבי שיעורי היארעות (מספר החולים מדי שנה) במלנומה
בניתי את פרויקט הממוגרפיה 'לפי הספר' .הסתבר ,שלמשרד
עולים בקצב ,אצלנו העלייה בגברים התמתנה מאוד ,ובנשים
הבריאות אין בכלל את המכשור הדרוש שנועד לבדוק את
אנו כבר רואים ירידה .בעבר ,מדינת ישראל הייתה במקום
שיעורי הקרינה של המכשור .האגודה הגיעה להסכם
ה 3-בעולם אחרי אוסטרליה וניו זילנד ,במספר החולים
עם משרד הבריאות לפיו היא תרכוש עבור המשרד
החדשים מדי שנה .בזכות הפעילות שלנו חל שינוי דרמטי
את המכשור שנועד לבדוק את המכשירים .התחייבנו
לטובה .בשנת  2018דורגה ישראל במקום ה 27-מבין 30
גם לממן בדיקת סקר שתבדוק את כל  20מכשירי
מדינות ה .OECD -מניעה של ממש! באחד הכינוסים
הממוגרפיה שפעלו באותה עת ,כשמשרד הבריאות
הבינלאומיים שנערכו בארץ של ה ISCR-בהם השתתפתי,
התחייב בתמורה על יישום מידי של המסקנות ,ולחייב
ניגש אליי אחד מהמומחים בארצות הברית ואמר לי" :לא
יודע מה אתם עושים ,אבל מה שבטוח  -אתם עושים משהו טוב"' .חכם בשמש'® את מכוני הממוגרפיה לעבוד מאותה עת לפי הסטנדרטים
של החברה האמריקאית להדמיה ( .)ACRבמקביל ,ליאון רקנאטי,
במקביל ,לאבחון המוקדם ,התחלנו למקד מסרים גם לאוכלוסיית
שהיה יו"ר מבצע 'הקש בדלת'® באותה שנה ,סייע בהשגת תרומות
הילדים ,כשחברנו לערוץ הילדים ביצירת קמפיין 'חכם בשמש'® ששינה
שאפשרו רכישת מכשירי ממוגרפיה חדשים שהחליפו את אלה
את התמונה לחלוטין' .חכם בשמש'® הוא רעיון יצירתי שהגיתי באותם
שכתוצאה מהקרינה הגבוהה שאותרה בהם ,נמצאו לא ראויים,
ימים ,במטרה להגביר את מודעות הילדים והציבור לכללי התנהגות נכונה
והושבתו בהוראת משרד הבריאות ,כמוסכם .בהמשך ,רתמתי
בשמש .במסגרת הקמפיין ,יצרתי סלוגן בשם 'חכם בשמש'® ,המורכב
מומחים בעלי שם עולמי מארצות הברית ,פרופ' אדוארד סיקלס
מראשי התיבות של המונחים :חיפוש צל ,כובע ,משקפי שמש ,ביגוד ארוך,
מאוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו ( )UCSFופרופ' דניאל קופנס
שעות בטוחות ,מסנן קרינה ושתייה .בכדי להחדיר את המסר אל הציבור,
מאוניברסיטת הווארד ,שביצעו הכשרות אינטנסיביות לרדיולוגים
יצרנו שיתוף פעולה עם ערוץ הילדים ,שנענה בשמחה ליוזמה החינוכית
מרחבי הארץ ,שלא ידעו אז כיצד לסרוק נבדקות ללא סימפטומים.
החשובה .ערוץ הילדים החל בשנת  1995לשלב את 'חכם בשמש'® כחלק
לאחר שבוצעו ההכשרות לכל הנוגעים בדבר ,יצאנו בקמפיין
ממערך התוכניות ,וזמן קצר לאחר מכן זיהינו באמצעות סקרים עלייה
לציבור שבו משרד הבריאות הורה ,על פי המלצתנו ,לכל קופות
משמעותית במודעות לנושא בהשוואה למצב שלפני המבצע.
החולים ,לזמן נשים מגיל  ,50לבצע בדיקה אחת לשנתיים .כדי
מבין שלל ההישגים שרשמת במהלך השנים ,יש אחד שאת גאה
להגיע לתוצאות שאליהן ייחלנו ,היינו צריכים להגביר את ההיענות
בו במיוחד?
לבדיקה בפריפריות חברתיות וגיאוגרפיות ,ולכן השחקנית
גילה אלמגור ,יו"ר סניף תל אביב שלנו באותן שנים ,ארגנה אירוע
בהחלט .יישום פרויקט הממוגרפיה הארצי ,שהוא סיפור בפני עצמו.
התרמה שהוקדש לגיוס תרומות לסיוע ברכישת ניידת הממוגרפיה
בתחילת שנות ה ,90-הוזמנתי לכינוס על ידי האגודה האמריקאית
למלחמה בסרטן ,שם שמעתי על היעילות של ממוגרפיה בהפחתת
הראשונה .האירוע כלל מצעד של זמרות ושחקניות בהפקה
התמותה מסרטן השד .ביקשתי מהמארגנים בכנס להפגיש ביני
מרשימה שנערכה במשכן לאומנויות הבמה .הניידת נרכשה בסיוע
לבין מומחה בתחום מטעמם ,פרופסורית מ UCLA-שלצערי איני
תרומתו של בני גאון ז"ל ,שהיה בהמשך נשיא האגודה ,ובעזרתם
זוכרת את שמה ,שאמרה לי כך" :אל תתחילי בפרויקט ובתשדירים
של ליאון רקנאטי וגילה אלמגור שהובילו אירוע התרמה נוסף גם
הקוראים לציבור הנשים להיבדק ,לפני שאת יודעת לאן את שולחת
בביתו של דיוויד ברגר ,שגריר קנדה בישראל דאז ורעייתו מוניקה,
אותן" .זה היה טיפ חשוב מאין כמוהו.
שאירחו את התורמים בביתם.
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מהו הקושי הגדול ביותר שנתקלת בו במסגרת תפקידך כמנכ"ל?
הקושי הגדול ביותר הוא להשריש את התפיסה שגיוס כספים אינו
'שנור' ,עם קונוטציה שלילית .בארצות הברית למשל ,ילדים מגיל
הגן ,מחונכים לתרום מדי שבוע משהו משלהם לאחרים שאין
להם .בכל שלבי החיים ,לפני קבלה לקולג' או לאוניברסיטה ,צריך
להראות שאתה נותן משהו מעצמך למען הקהילה .זה חלק מהדנ"א
האמריקאי .בארץ לצערי ,זה קצת יותר מורכב .היינו צריכים להסביר
המון פעמים למה ההתרמה חיונית .למה 'הקש בדלת'® כל כך חשוב.
צריך להמשיך ולהיאבק על נושא התרומות ולהבהיר את חשיבותו.
במיוחד שאנחנו כאגודה ,המבוססת על תרומת הציבור בלבד,
וכעיקרון ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי ,נוכל להמשיך
ולפעול אך ורק על פי שיקולים מקצועיים וללא מעורבות והשפעה
של שיקולים זרים.
מירי זיו לצד שמעון פרס ,נשיא מדינת ישראל לשעבר

התוצאות לא איחרו להגיע .מצבה של המדינה בכל הנוגע לסרטן
השד השתפר משמעותית .ערים כמו בת ים ,יפו ורמלה ,שהיו
מתחת לממוצע הארצי ,הצליחו לטפס ולהגיע לשיעורי היענות
מעל הממוצע .הפער שהיה קיים בין יהודיות וערביות בוטל ב2011-
וצומצם גם במגזרי אוכלוסייה נוספים .כיום ,ישראל עומדת בצמרת
הטבלה העולמית בשיעורי ביצוע בדיקת הממוגרפיה ,תוך כדי
צמצום פערים ,ובין המדינות המובילות בשיעורי הריפוי של נשים
מסרטן השד .הדבר החשוב מכל הוא שמאז  2005אנחנו רואים
ירידה של כ 25%-בתמותה מהמחלה.
בספר שערך פרופ' פיטר בויל ,ראש המרכז הבינלאומי למניעת
סרטן (  ,)IPRIהוא בחר את פרויקט הממוגרפיה הישראלי שיזמנו,
כדוגמה ליכולת לסגור פערים בין מגזרי אוכלוסייה שונים ועל
כך אני גאה.

מירי זיו עם ג'ורג בוש ,נשיא ארצות הברית לשעבר ורעייתו ברברה

מירי זיו יחד עם פרופ' אהרן צ'חנובר ,חתן פרס נובל ונשיא הכבוד של האגודה

חנוכת ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן
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מהו המחקר שהכי זכור לך כפורץ דרך בתחום הסרטן?
זכורים לי לא מעט מחקרים .קודם כל ,כמובן ,המחקר של
פרופ' אהרן צ'חנובר ,נשיא הכבוד שלנו ,בנושא חלבון האוביקוויטין
מה שזיכה אותו בפרס נובל ,והביא לפריצת דרך בחקר הסרטן
ומחלות נוספות .פרופ' צ'חנובר קיבל בתחילת דרכו כחוקר צעיר
מענקי מחקר מטעם האגודה למלחמה בסרטן וכיהן כ 10-שנים
בהתנדבות כחבר בוועדת המחקר שלנו .אציין לדוגמה גם את
מחקרו של פרופ' זליג אשחר ,זוכה פרס ישראל ממכון ויצמן שגם
הוא נעזר במהלך דרכו המדעית במענקי מחקר מהאגודה וכיום
מועמד לפרס נובל ,בזכות תרומתו לטיפול באימונותרפיה .פרופ'
אשחר רתם טכניקה של הנדסה גנטית ,כך שתצליח לזהות תאי
סרטן שמתחבאים מהמערכת החיסונית .תוצאות המחקר הזה
היוו בסיס לטיפול האימונותרפי פורץ הדרך .ישנם חוקרים נוספים
כמו פרופ' יוסף ירדן ,חתן פרס ישראל ,כשעל בסיס מחקרו פותחו
תרופות בהן מטופלים חולי סרטן ,וחתן פרס ישראל פרופ' משה אורן
ופרופ' ורדה רוטר שקידמו את כל הנושא של  .P53ישנן עוד דוגמאות
רבות של חוקרים מבטיחים שרושמים צעדים חשובים שעתידים
לשפר את הטיפול במחלות הסרטן.

מירי זיו בשולחן ישראל באו"ם במסגרת הדיון ההיסטורי בנושא מניעה ואבחון
מחלות שאינן מדבקות (ובכללן סרטן)

קיבל פרס נובל ,ועם אישים בכירים נוספים מארגוני סרטן חשובים
מאוד בעולם .הייתה לי הזכות להיות מוזמנת לפורום של מנהיגי
המאבק בסרטן ( ,)UICC World Cancer Leaders' Summitאליו
מוזמנים מדי שנה כ 200-איש מכל הארגונים החברים בארגון.
בנוסף ,זכיתי להשתתף בישיבה ההיסטורית שנערכה באו"ם בשנת
 2011שעסקה בפעם הראשונה במחלות שאינן מדבקות - NCDs
ובכללן סרטן .בישיבה הזו השתתפתי גם כחברת הנהלה של ארגון
הסרטן הבינלאומי וגם כשגרירה גלובלית (,)Global Ambassador
תואר לו זכיתי מטעם האגודה האמריקאית למלחמה בסרטן ,וגם
כחברה במשלחת הישראלית ,בראשה עמד סגן שר הבריאות
הרב יעקב ליצמן.

מיהי האישיות שהותירה עליך חותם?
היו רבים וטובים אך מעל כולם היה
פרופ' רוני רוזין ז"ל שהיה המנטור שלי,
ושימש כיועץ האגודה למלחמה בסרטן
בנושא אבחון מוקדם .בזמן שהוא
טופל כבר בבית ,לקראת סיום חייו,
הוא זימן אותי אליו והודיע לי שהוא
דיבר עם הוועד המנהל והמליץ עליי
לתפקיד מנכ"ל האגודה .אמרתי לו
שאני לא מעוניינת בכך .מאוד אהבתי
פרופ' רוני רוזין ז"ל,
את העבודה שלי בניהול מחלקת
המנטור שציווה והאמין
ההסברה .רוני כעס עליי ואז הבנתי שלא מסרבים לבקשה של אדם
הנוטה למות ובוודאי לא לאדם כל כך מוערך .לצערי ,הוא נפטר
ממש ביום בו ערכנו את הכינוס הראשון בנושא סריקת ממוגרפיה,
אליו הוזמנו אנשי מקצוע מובילי דעה ,כירורגים ,אונקולוגים ,רופאי
משפחה וכו' ,העוסקים בסרטן שד ,בכדי לעדכן אותם על הפרויקט
החשוב .הוא ממש אפשר לנו לסיים את הכינוס ונפטר באותו ערב.
פרופ' רוזין ללא ספק נתן לי את הרוח הגבית לרוץ בכיוון החשוב הזה.
מבין התפקידים שמילאת ברמה הבינלאומית ,מהו בעיניך התפקיד
הכי חשוב שמילאת?
אני חושבת שהתפקיד החשוב ביותר היה החברות בוועד המנהל
של ארגון הסרטן הבינלאומי ( .)UICCסה"כ כיהנתי שם  2קדנציות
מרביות .הייתה לי הזכות לשבת עם פרופ' צור האוזן שלאחר מכן

מירי זיו מקבלת את פרס ה AACR -על
שירותה לטובת הציבור ועל הישגיה ברמה
הבינלאומית לקידום המאבק בסרטן
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מירי זיו עם רון פרושאור,
שגריר ישראל באו"ם לשעבר

ריאיון

באילו פרמטרים תרצי להתמקד בתפקיד סגנית יו"ר האגודה?
היום אני יכולה להתפנות יותר בכדי לחשוב על תוכניות חדשות
נוספות .הניהול עצמו גזל ממני המון זמן ואנרגיות .הפריבילגיה
של להיות סגנית יו"ר מאפשרת את הזמינות לחשוב על פיתוח
וקידום רעיונות חדשים.
מה למדת על עצמך אחרי שנים של עשייה באגודה?
איבדתי בן ואח ,וזה לא קל להמשיך ולעבוד באותו תחום ,שמתקשר
לכאב כל כך עצום ,שהזמן לא מקהה .אני נזכרת במושב הפתיחה של
כינוס הארגון האמריקאי לחקר הסרטן ( )AACRבשנת  2015שהתמקד
באימונותרפיה ,שם קיבלתי פרס על פעילותי .הכינוס הזה היה מבחינתי
סגירת מעגל ,מכיוון שאורן בני טופל באימונותרפיה באותה תקופה
בה התוצאות לא היו טובות ,והיום אנחנו כבר רואים הישגים מרשימים
בתחום ,וחולים רבים זוכים לריפוי בזכות התפתחותו.

מסיבת עיתונאים לרגל היום הבינלאומי ללא עישון 2004

לסיום ,מה תרצי למסור למתנדבי ועובדי האגודה למלחמה בסרטן?
יש לי הערכה עצומה ומכל הלב לעובדים ולמתנדבים .כמו שאמר
בעבר ג'ון פורמן" :באגודה ,העובדים עובדים במסירות ומתוך שליחות
כאילו הם מתנדבים ,והמתנדבים פועלים במחויבות כאילו היו
עובדים" .אני אומרת בהמון הזדמנויות לצוות המסור והמיומן באגודה,
שבעלי המניות שלנו הם הציבור הרחב שאנחנו דואגים ופועלים
רבות כדי שהוא יישאר בריא ,והחולים שאנחנו פועלים למענם כדי
שיזכו בטיפול ושיקום מיטבי .כל אחד באגודה ,בכל תפקיד שהוא
נמצא בו ,צריך לזכור שהוא עובד בתפקיד עם משמעות ,וזו זכות
של ממש .המחקרים מראים היום כי סיפוק בעבודה מונע שחיקה
ואת זה יש לנו בשפע.

היכן לדעתך אנו עומדים ביחס לעולם בכל הנוגע לתחום המניעה,
הגילוי המוקדם והטיפול?
בתחום הזה ,כפי שתיארתי קודם ,יש לנו בהחלט במה להתגאות.
האגודה למלחמה בסרטן היא זו שהובילה להישגים המשמעותיים
שיש למדינת ישראל בכל הקשור לסרטן השד עם שיעורי ריפוי
גבוהים ביחס לעולם .כך גם בכל הנוגע לסרטן העור .בתחום המאבק
בעישון ,ראוי לזכור את החוק לאיסור עישון במקומות ציבוריים שנחקק
ב 1983-ביוזמת האגודה .היינו אז בין עשר המדינות הראשונות
שחוקקו חוק זה ,בשעה ש 46-אחוז מהאוכלוסייה עישנה .השינוי
לא איחר לבוא והיום אנחנו מדברים על  19.8אחוז מעשנים מקרב
האוכלוסייה .למרות השיפור ,אנחנו שואפים ליותר מזה .יש לנו עוד
דרך ארוכה לעשות עד שנמגר לחלוטין את הנגע הממכר והממית.
בתחום הטיפול ,במחקר שנערך לפני מספר שנים ,ישראל מדורגת
במקום  6מתוך  85מדינות בשיעורי הריפוי .נתון המצביע מצד
אחד ,על העובדה שבמחלות השכיחות ,שיעור האבחון המוקדם
גבוה ,ובמקביל ,הטיפול הכירורגי והאונקולוגי בישראל הינו טיפול
עדכני וברמה גבוהה.
איך את מסכמת את כהונתך כמנכ"ל?
כשאני מסתכלת אחורה על  37שנים באגודה ,מתוכן  27שנים בתפקיד
המנכ"ל ,אני חושבת שהייתה לי הזכות ליזום תוכניות ופרויקטים רבים
ברמה הארצית ,כמו פרויקט הממוגרפיה ,מסע ההסברה 'חכם בשמש'®,
קליטת רופאים ומדענים בשנות ה 90-בתקופת העלייה המסיבית מברית
המועצות ,הקמת מרכזי 'חזקים ביחד'® לתמיכה בחולים ,מחלימים
ובני משפחותיהם ,פיתוח מערך מידע מעודכן הכולל אתר אינטרנט,
׳טלמידע'® ,מרכז מידע עם מידעניות ומאגרי מידע ממוחשבים ,עמוד
פייסבוק ,מערך חומרי הסברה מגוון ועשיר ,ובעיקר כתובת למתן מידע
אמין ומהימן לכל פונה ,כמו גם לסיוע במיצוי זכויות החולים.
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בנייה ,מכשור ופיתוח
האגודה למלחמה בסרטן מסייעת בהקמה ,בשיפוץ ובהפעלה של מחלקות אונקולוגיות במרכזים רפואיים ברחבי הארץ ,ומסייעת
במימון רכישת ציוד חדיש ומשוכלל למרכזים רפואיים ולמכונים אונקולוגיים.
סיוע זה מתאפשר כאשר מתקבלת באגודה תרומה ייעודית .האגודה לא לוקחת תקורה ומוודאת שהמוסד הרפואי אליו מופנית
התרומה לא ייקח תקורה ,כך שהתרומה עוברת במלואה.

סיוע בהקמת חדר טיפוח ויופי ע"ש ד"ר פרנסין
רובינסון במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

הקמת היחידה לגינקו-אונקולוגיה
והיחידה לטיפול בחולי סרטן ריאה
וסניף האגודה
ע"ש מרים שער שלזינגר ז"ל

במאי  2019התקיים טקס הסרת הלוט של חדר טיפוח ויופי על שם
ד"ר פרנסין רובינסון ז"ל במחלקה האונקולוגית ,המרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי .בטקס נכחו פרופ' עידו וולף ,מנהל המערך
האונקולוגי במרכז הרפואי ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
וסטלו רובינסון ,בעלה של פרנסין ,משפחה וחברים .החדר הוקם
הודות לתרומתו של סטלו רובינסון .האגודה סייעה באבזור חדר
הטיפוח החדש שהוקם לרווחת החולים.

האגודה למלחמה בסרטן מונתה לשמש כנאמן של הקדש
'קרן מרים שער שלזינגר ז"ל למען ציבור חולי הסרטן'.
במסגרת מימוש מטרות ההקדש ,הועברה תרומה כספית
להקמת שתי יחידות ע"ש מרים שער שלזינגר ז"ל ,במרכז
הסרטן החדש במרכז הרפואי סורוקה :היחידה לגינקו-
אונקולוגיה והיחידה לטיפול בחולי סרטן ריאה.
בנוסף ,החל לפעול בבניין מרכז הסרטן ,סניף אזורי של
האגודה ע"ש מרים שער שלזינגר ז"ל .במסגרת העשייה
בסניף ,תקיים האגודה פעילויות תמיכה לאוכלוסיית
חולי הסרטן באזור באר שבע והסביבה ,לרבות קבוצות
תמיכה ,חוגים ,הרצאות ,שירותי ייעוץ ופעילויות הסברה
וקידום בריאות.
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שירותים רפואיים ופרויקטים חדשניים
לשיפור השירות והטיפול בחולי סרטן
ניתוחים ,קבלת טיפולים כימותרפיים ,בעת הידרדרות במצב
הרפואי ועוד.

האגודה למלחמה בסרטן מקדמת תוכניות טיפול חדשניות
לשיפור דרכי הטיפול והשיקום בחולים .האגודה מממנת תקנים
במרכזים הרפואיים לתקופה של חמש שנים ,תוך התחייבות
המרכז הרפואי להמשיך במימון התקן לאחר מכן .בזכות השקעה
זו שודרג כל המערך הרב-מקצועי של הטיפול הפסיכואונקולוגי
בחולי הסרטן ברחבי הארץ .בין השאר הוקמה רשת של אחיות
מתאמות אונקולוגיה בקהילה ,אחיות סטומה ,אחיות ועובדות
סוציאליות לתיאום הטיפול בסרטן השד ,דיאטניות ,וצוותים
פסיכואונקולוגיים הזוכים גם להכשרה מקצועית המוכרת לגמול
השתלמות על ידי משרד החינוך במרכז הלמידה של מחלקת
שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן.

•יישומון (אפליקציה) למטופלים נוירו-אונקולוגיים  -מכון הסרטן
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי ע”ש שיבא ,תל השומר :יישומון
ייעודי לחולים ולבני משפחתם ,המאפשר להם לקבל עדכונים.
השימוש ביישומון צפוי לקצר את זמני ההמתנה של החולים
למענה על שאלות חוזרות ,תוך הפניית האחיות המתאמות
לפעילות נוספת.
•הטמעת מערכת ה proms -לחולי סרטן ערמונית גרורתי –
אונקולוגיה דרכי שתן ,המרכז הרפואי ע”ש שיבא ,תל השומר:
מערכת שאלונים אלקטרוניים בנושאים הנוגעים לאיכות חיים
ולסימפטומים הנובעים מהטיפול האונקולוגי ,אותו מקבלים
מטופלים המאובחנים עם סרטן ערמונית גרורתי .המענה על
השאלונים הוא באמצעות מכשיר טאבלט בעת המתנתם בחדר
ההמתנה במרפאה האונקולוגית.

בנוסף ,האגודה סייעה במימון כוח אדם שנדרש לטיפול מורכב של
השתלת מח עצם עצמית והשתלת מח עצם מתורם זר ,בהקמת
בנק הדם הטבורי הציבורי הארצי ובתמיכה בתוכניות המשלבות
טיפול רפואי פליאטיבי וטיפול סיעודי ופסיכו-חברתי.
האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה להשקיע בפיתוח ובקידום
תוכניות חדשות ופרויקטים חדשניים לשיפור השירות לחולי סרטן,
תוך מתן עדיפות לפרויקטים ייחודיים הנוגעים ישירות לטיפול
בחולים ,במחלימים ובבני משפחותיהם.

•פרויקט תמיכה במחלימים כאובים  -מרפאת כאב ,המרכז
הרפואי ע”ש שיבא ,תל השומר :פרויקט שמטרתו לחזק את
המערך לטיפול בכאב בקרב חולים אונקולוגים ,הסובלים
מכאב כרוני באמצעות תוספת ליווי פסיכולוג ומעקב אחות,
על מנת לאפשר למטופלים התמודדות אדפטיבית עם כאבים.

להלן הפרויקטים החדשים שהאגודה תומכת בהם:

•פרויקט החלמה פעילה  -מחלקת אשפוז יום השתלת מח עצם,
המרכז הרפואי ע”ש שיבא ,תל השומר :פרויקט שמטרתו לספק
אבחון מהיר של תופעות ,תוך מתן מענה רב צוותי לתסמינים
הקשים באמצעות פיזיותרפיסט ופסיכולוג ייעודי .לכל מטופל
במסגרת הפרויקט ניתן להתאים תוכנית אישית.

•‘קוראים ,כותבים ומדברים ,זמן משפחה ופיסול ברשת’  -מרכז
התמיכה בית אידי-מעגן ,באר שבע :סדנה זו מתמקדת בביטוי
האישי בתוך המסגרת הקבוצתית ,המכילה והמשתפת .סדנה
זו מתווספת לסדנאות רבות אחרות ,ולסיוע במימון העו”ס
המרכזת את הפעילות המשותפת במרכז בית אידי-מעגן,
מאז הקמתו.

•מימון הידרותרפיה למחלימות מסרטן שד  -מרכז הידרותרפיה,
המרכז הרפואי ע”ש שיבא ,תל השומר :התאמת טיפול
הידרותרפי למחלימות מסרטן שד ,שמטרתו להפחית כאבי
פרקים המשויכים לטיפול ההורמונלי.

•עובדת סוציאלית פליאטיבית – המרכז הרפואי כרמל ,חיפה:
ליווי מטופלים ,המצויים בשלבים שונים של המחלה ,כולל
מצבים של סוף החיים ,הזקוקים להתערבות מגוונת של צוות
רב מקצועי ,הכולל רפואה ,סיעוד ועבודה סוציאלית.

•טיפול דיאדי והדרכת הורים – מחלקת אונקולוגיה ילדים ,הקריה
הרפואית רמב”ם ,חיפה :סיוע ביצירת אינטראקציה תקינה
בין הורה לילד ,תוך שימת דגש על יכולת ההורה להשפיע על
התפתחות ילדו במובן הרגשי ,המוטורי והשפתי.

•סיוע בהקמת היחידה לרפואה משלימה  -המערך האונקולוגי,
המרכז הרפואי סורוקה ,באר שבע.
•פסיכולוגית  -המחלקה הגינקו-אונקולוגית ,המרכז הרפואי
וולפסון ,חולון :תמיכה נפשית למאושפזות ביחידה לאחר

•טיפול פליאטיבי במשפחות שילדם נוטה למות  -מחלקת

17

שירותים אונקולוגיים במוסדות רפואיים ובקהילה בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן

הקריה הרפואית רמב”ם ,חיפה :העברת מידע למטופלים
מכלל הצוות הרב מקצועי (רופא ,אחות ,טכנאי רנטגן ועו"ס)
תוך התמקדות ברכישת דרכי התמודדות ,באמצעות לימוד
ותרגול שיטות יישומיות להפחתת מתח וחרדה.

אונקולוגיה ילדים ,הקריה הרפואית רמב”ם ,חיפה :ליווי משפחות
שילדם נוטה למות וקיום פגישות עם הילד ,הוריו ושאר בני
המשפחה ,כחלק מתהליך לקראת סוף החיים.
•סיום טיפול וחזרה לשגרת חיים  -מחלקת המטולוגיה-אונקולוגיה
ילדים ,הקריה הרפואית רמב”ם ,חיפה :סיוע לילד החולה ולבני
משפחתו לחזור לשגרת החיים ,תוך התמודדות עם הקשיים
המתעוררים בעקבות הטיפול.

•תמיכה טלפונית למטופלים בבית  -המערך האונקולוגי ,הקריה
הרפואית רמב”ם ,חיפה :טיפול פסיכו-סוציאלי ומתן תמיכה
נפשית רציפה בטלפון למטופל השוהה בביתו בזמן טיפולים.

•עובדת סוציאלית למרפאת נשאיות  - BRCAמרפאת נשאיות ,הקריה
הרפואית רמב”ם ,חיפה :ליווי פסיכו-סוציאלי המתלווה לייעוץ
הגנטי ,עבור נשים נשאיות  BRCAהזקוקות להכוונה מקצועית.

•מענה פסיכולוגי זמין וישיר – הקריה הרפואית רמב”ם ,חיפה:
הקצאת שעות פסיכולוג ייעודיות לצורך מתן מענה מיידי
למטופלים אונקולוגים ,המאושפזים מחוץ למכון ולבאי המיון
האונקולוגי.

•קבוצה פתוחה למטופלי יחידת הקרינה  -המערך האונקולוגי,

שירותים אונקולוגיים במוסדות רפואיים
ובקהילה בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
ליווי ותמיכה בחולים אונקולוגים ובני משפחותיהם בכל ההיבטים
הנפשיים והחברתיים בסוף החיים.

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה זה שנים רבות בשדרוג
מערך הטיפול האונקולוגי ,לשיפור השירות לחולי הסרטן ולבני
משפחותיהם – באמצעות מימון פרויקטים ותקנים של אנשי
מקצוע (אחיות ,עובדות סוציאליות ,דיאטניות ועוד) .בזכות סיוע זה
הוקמה תשתית מכובדת וחשובה של שירותים פסיכו-אונקולוגיים
ושירותי סיעוד ייעודיים בתחום המערך האונקולוגי .צוותים רב
מקצועיים אלה ,זוכים גם להכשרה מקצועית מתמשכת של
האגודה למלחמה בסרטן .כיום ,מאושרים תקנים רק לשירותים
חדשים שהוקמו לאחרונה.

•פסיכולוגית רפואית  -מחלקה אורתופדית-אונקולוגית ,המרכז
הרפואי הלל יפה ,חדרה :ליווי פסיכולוגי של מטופלים ובני
משפחותיהם ,המתמודדים עם מחלת הסרטן ועוברים ניתוחים
אורטופדיים או נמצאים במעקב אורטופדי.
•דיאטנית  -מחלקה לגינקו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי העמק,
עפולה :איתור בעיות הקשורות לתזונה בקרב חולים ,תוך
התאמת ייעוץ וטיפול לשיפר המצב התזונתי ,במטרה להגביר
את ההיענות לטיפולים והעלאת סיכויי ההחלמה.

בשנה זו החלה האגודה לתמוך במימון התקנים הבאים:
•עובדת סוציאלית  -מרפאת שד ואונקולוגיה ,בית החולים
האוניברסיטאי אסותא ,אשדוד :איתור ומענה פסיכוסוציאלי
לכל אישה שמגיעה למרפאת שד ומאובחנת עם סרטן שד.
העובדת הסוציאלית דואגת לרצף טיפולי ,תוך חיבור המטופלת
לשירותים בקהילה ,לצד תמיכה נפשית לה ולמשפחתה ועוד.

•עובדת סוציאלית  -יחידה אונקולוגית ,הוספיס-בית אשדוד,
רמלה ,לוד ,שירותי בריאות כללית :תמיכה בחולה ובבני משפחתו
במהלך הטיפולים ,תוך קיום שיח פתוח לגבי החלטות הקשורות
למצב סוף החיים ,לרבות ,הכוונה וסיוע במילוי טפסים הקשורים
להנחיות מקדימות בסוף החיים.

•דיאטנית  -מכון אונקולוגי ,המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא),
באר יעקב :מתן ייעוץ תזונתי לחולי סרטן במכון האונקולוגי.

•אחות פליאטיבית  -סיעוד מחוז צפון ,שירותי בריאות כללית:
שירות פליאטיבי באזור הצפון ,המאפשר מענה לפניות של
מטופלים ובני משפחותיהם הכולל ליווי בכל שלבי המחלה
ומתן טיפול תומך.

•עובדת סוציאלית לטיפול תומך  -בכל המחלקות הפנימיות
והכירורגיות ,המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) ,באר יעקב:
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ימי עיון וכנסים מקצועיים
האגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק בקיומם של עשרות כנסים וימי עיון מקצועיים המתקיימים לאורך השנה ברחבי
הארץ .מתנדבי הסניפים של האגודה מאיישים דוכני הסברה בכנסים וימי עיון אלו.

הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי
לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה

הכנס השנתי ה 30-של האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים

ינואר  ,2019מלון דן ,אילת
בינואר  2019נערך הכינוס ה 18-של האיגוד הישראלי לאונקולוגיה
קלינית ורדיותרפיה  ISCORT -במלון דן ,אילת .הכינוס עסק
השנה בנושא ‘חדשנות וערך בטיפול בסרטן’ .מירי זיו ,מנכ”ל
האגודה למלחמה בסרטן ,העניקה את פרסי האגודה ל 2-מתמחים
מצטיינים :ד”ר ילנה צירנומורדיקוב וד”ר גלי יעקובסון ,מהמערך
האונקולוגי ,המרכז הרפואי ע”ש שיבא.

יוני  ,2019מרום גולן
ביוני  2019התקיים הכנס השנתי ה 30-של האיגוד הישראלי להמטולוגיה
ואונקולוגיה ילדים ,במלון של קיבוץ מרום גולן .ד”ר שפרה אש ,יו”ר
האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים בירכה בתחילת הכנס.
האגודה למלחמה בסרטן סייעה בהגעתם של שני מומחים בינלאומיים:
 Dr. Alison Ann Bertuchו Dr. Carlos Rodriguez-Galindo-מארצות
הברית .אריאלה ליטביץ שרמן ,עו”ס מחוזית צפון באגודה ,העניקה
מטעם האגודה מלגות ל 5-מתמחים בתחום ההמטו-אונקולוגיה
ילדים :ד”ר תום רוזנברג ,ד”ר אורן גולדשמיט ,וד”ר דנה אשכנזי,
מרכז שניידר לרפואת ילדים ,ד”ר אמירה שארחנה וד”ר עדי בן זאב,
בית החולים ע”ש רות רפפורט ,הקריה הרפואית רמב”ם.

יקה תעודה זו

האגודה למלח

מה בסרטן מענ

האגודה למלח

מה בסרטן מענ

כאות הערכה

כאות הערכה

ל-

ד״ר

גלי יעקובסון

ישורים מצוינים
כ
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ב
על היותה
קצועית הרפואית ,כמו גם שתה האחראית
המ
ומתבלטת בגי
ברמה חרוצה ,סקרנית
חותיהם.
הינה
כלפי החולים ובני משפ שים ואף יצרה
חד
נתה ערכה לקליטת מתמחים תוף עם עמיתים
בשי
ב
קובץ מאמרים עדכניים שיגן באן ארבור.
מי
של
יטה
רים זיכו אותה
מהאוניברס
יבת מאמ
עיסוקה במחקר וכת רסי הצטיינות.
ובפ
רבה
טיפולי חדשני,
בהערכה כנת פרוטוקול
כיום ,שוקדת על ה סרטן הלבלב.
בתחום
מירי זיו

פרופ' א .רובינזון

מנכ"ל האגודה

ד״ר ילנה

יקה תעודה זו

ל-

צירנומורדיקוב

על חריצותה ומ
והידע הנרחב שרכ סירותה הרבה,
מב
שה בתחום
יעה עניין מיוחד בתחום גידו הרדיותרפיה.
לים ג
מרכזת
בהצלחה את התחום ביחידהינקו-אונקולוגים,
לרדיותרפיה,
ומשתתפת בפ
י
חסה לחולים מצויין ,מגלהרסומים מדעיים.
סקרנות ,הק
כאשר
טובת המטופל תמיד ל שבה ואכפתיות,
מהווה
נגד עיניה.
מודל לחיקוי ל
מתמחים אחרים.

הכנס השנתי של העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי
יוני  ,2019אולמי אווניו ,קריית שדה התעופה
ביוני  2019התקיים באולמי אווניו ,קריית שדה התעופה ,הכנס
השנתי של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי .האירוע כלל
הרצאות מקצועיות ,ארוחת בוקר חגיגית וסיור בתערוכה .השנה
הוענקו פרסי העמותה והאגודה למלחמה בסרטן ,לאחות

פרופ' א .רובינזון
יו"ר האגודה

יו"ר האגודה

מירי זיו

מנכ"ל האגודה

ינואר 2019
ינואר 2019

הקורס הבינלאומי לרדיותרפיה של בית הספר
האירופאי לאונקולוגיה ()ESO
פברואר  ,2019כפר המכביה ,רמת גן
בפברואר  2019התקיים בכפר המכביה ,רמת גן ,הקורס הבינלאומי
לרדיותרפיה של בית הספר האירופאי לאונקולוגיה ( ,)ESOבשיתוף
פעולה עם האיגוד הישראלי לאונקולוגיה ורדיותרפיה והאיגוד הים
תיכוני לאונקולוגיה ורדיותרפיה ( .)AROMEהקורס עסק בחידושי
הטיפול האונקולוגי המשולב בממאירויות ,כגון :סרטן שד ,סרטן ריאה,
סרטן מערכת העיכול ,סרטן ראש-צוואר ועוד .ההרצאות הועברו על
ידי מובילי דעה מישראל ומאירופה .בקורס נכחו אונקולוגים רפואיים
וקרינתיים ,גסטרואנטרולוגים ,פולמונולוגים ,אורולוגים ,כירורגים,
פיזיקאים ,חוקרים ,אחיות ,טכנאי קרינה וסטודנטים לרפואה .האגודה
למלחמה בסרטן סייעה בהגעתם של שני מומחים בינלאומיים:
 Prof. Phillip Poortmansמצרפת וProf. Karin Haustermans-
מבלגיה .מירי זיו ,מנכ”ל האגודה ייצגה את האגודה בקורס.
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ימי עיון וכנסים מקצועיים

הכינוס השנתי של החברה הישראלית
לכירורגיה ואונקולוגיה של ראש-צוואר

נורית אשל ,מנהלת אונקולוגיה ,שירותי בריאות כללית ,על פיתוח
השירות ,ולאחות חני גלקופ ,מרכז שניידר לרפואת ילדים ,על
קידום הסיעוד האונקולוגי באמצעות מחקר .ליויה כסלו ,האחות
הראשית של האגודה למלחמה בסרטן ויו”ר העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי בירכה את מירי זיו ,לרגל פרישתה מתפקיד
מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן ומינויה לסגנית יו”ר האגודה
בהתנדבות ,והודתה בסרטון מיוחד שהכינה ,על תמיכתה לאורך
השנים בסיעוד האונקולוגי ,קידומו והתפתחותו בישראל.

נובמבר  ,2019מלון ענבל ,ירושלים
בנובמבר  2019התקיים במלון ענבל ,ירושלים ,הכינוס השנתי
של החברה הישראלית לכירורגיה ואונקולוגיה של ראש-צוואר.
ד”ר יהושע בן ציון ,יו”ר החברה לכירורגיה ואונקולוגיה של ראש-
צוואר בירך בתחילת הכינוס .האגודה למלחמה בסרטן סייעה
בהבאת מרצה אורח Dr. A. Dimitrios Colevas :מארצות הברית.
הכנס ,בו השתתפו רופאי א.א.ג .ואונקולוגים ,עסק בהעמקת ועדכון
הידע ,לצורך טיפול טוב יותר בחולי סרטן.

כנס אימונולוגיה של העמותה לאימונולוגיה
והארגון הישראלי לחקר הסרטן ()ISCR

יום עיון של החברה הישראלית למחלות שד

ספטמבר  ,2019דן פנורמה ,תל אביב
בספטמבר  2019התקיים במלון דן פנורמה ,תל אביב ,כנס בנושא
‘אימונולוגיה’ של העמותה לאימונולוגיה והארגון הישראלי לחקר
הסרטן ( .)ISCRפרופ’ אנג’ל פרוגדור ,נשיא הארגון לחקר הסרטן
(  )ISCRבירך בתחילת הכנס .האגודה למלחמה בסרטן סייעה
בתמיכה בכנס בו השתתפו מרצים מהארץ ומחו”ל.

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

ימי העיון של האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה בתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן
Prof. Charles Carver, Prof. Barbara Andersen,

במסגרת תמיכתה של האגודה למלחמה בסרטן בפעילותה של
האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה ,מתקיימים ימי עיון וסדנאות
לאנשי מקצוע בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים.

הבינלאומיים:
Prof. Luigi Grassi, Prof. Yori Gidron, Prof. Youngmee Kimm,
.Prof. Verdonck-de Leeuw, Prof. Anne Bredart

אחת לשנה ,מעניקה האגודה למלחמה בסרטן פרס במסגרת
האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה למחקר מצטיין ופרויקט
מצטיין ,ומסייעת בהפקת מידעון הנשלח לכל חברי האגודה.

סדנה בנושא ‘שחיקה בקרב מטפלים
בתחום האונקולוגי’
נובמבר  ,2019בית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן ,גבעתיים
בנובמבר  2019התקיימה בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,סדנה של האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה שעסקה
בהבנת תהליכי השחיקה ומיפוי הסוגיות הרגשיות הקשורות בטיפול
בחולי הסרטן ובני משפחותיהם ,יצירת מרחב הבעה וונטילציה
לעיבוד התגובות הרגשיות הכרוכות בהתמודדות זו ,והיכרות עם
כלים להתמודדות אישית וצוותית לשם שמירה על הWell being-
של הצוות.
הסדנה הועברה על ידי ד”ר זהר רובינשטיין ,פסיכולוג קליני וארגוני,
מרצה וממקימי תכנית המוסמך בניהול מצבי חירום ואסון ,בית הספר
לבריאות הציבור ,הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב .בירכו:
משה בר חיים ,מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן ,פרופ’ מירי כהן,

יום עיון בנושא ‘הישרדות מסרטן לאורך החיים –
אתגרי המחקר הפסיכואונקולוגי’
מרץ  ,2019אוניברסיטת חיפה ,חיפה
במרץ  2019התקיים באוניברסיטת חיפה יום עיון של האגודה
הישראלית לפסיכואונקולוגיה ,בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה ,בנושא
‘הישרדות מסרטן לאורך החיים – אתגרי המחקר הפסיכואונקולוגי’.
בירכו :פרופ’ פייסל עזאיזה ,פרופסור ודיקן הפקולטה למדעי
הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת חיפה ,פרופ’ מירי כהן ,ראש
בית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה ומירי זיו,
מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן .באירוע השתתפו המומחים
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במקצועה ,ופעילת ציבור בנושאי חברה ,חינוך ורווחה .הקרן ,בחסות
האגודה למלחמה בסרטן ,נועדה למימון כנסים ,סדנאות וימי עיון
בתחום הפסיכואונקולוגי.

יו”ר האגודה לפסיכואונקולוגיה וליויה כסלו ,יו”ר העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי .הסדנה התקיימה באדיבות קרן ‘אכפת לי’
לזכרה של אופירה נבון ,רעיית נשיא המדינה החמישי ,פסיכולוגית
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כינוסים בינלאומיים

כינוסים בינלאומיים
כינוס בנושא סרטן שד גרורתי מטעם
הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן השד
()Europa Donna

סדנה בנושא הקוד האירופאי למלחמה בסרטן
מטעם קואליציית האגודות למלחמה בסרטן
באירופה ()ECL

מאי  ,2019בלפסט/דבלין ,אירלנד
במאי  2019התקיימה בבלפסט ובדבלין ,אירלנד ,סדנה בנושא ‘הקוד
האירופאי למלחמה בסרטן’ של קואליציית האגודות למלחמה בסרטן
באירופה ( ,)ECLבאירוח הThe Irish Cancer Society and Cancer-
 .Focus Northern Irelandהסדנה התמקדה בנושאי ההגנה מפני
השמש ,מיטות שיזוף ,חיסון  HPVוצריכת אלכוהול .הארגונים המארחים
הציגו את פועלם ואת האתגרים בקידום המסרים של הקוד האירופאי
נגד סרטן .את האגודה ייצגה דנה פרוסט ,מקדמת הבריאות של האגודה.

יוני  ,2019מילאנו ,איטליה
ביוני  2019התקיים במילאנו ,איטליה ,הכינוס השני לחולות סרטן
שד גרורתי מטעם הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן השד
(  .)Europa Donnaבכנס השתתפו נציגות מכל רחבי אירופה,
ובמהלכו הועברו הרצאות שדנו בהתמודדות נשים שחלו בסרטן
שד גרורתי ובשיפור איכות חייהן .את האגודה ייצגה רונית דבי לב,
מתנדבת ‘יד להחלמה’®.

סדנה בנושא בדיקות סריקה לסרטן מטעם
קואליציית האגודות למלחמה בסרטן
באירופה ( )ECLבשיתוף (Cancer Prevention
 )in Piemonte CPO Piemonteוהסוכנות
הבינלאומית לחקר הסרטן ()IARC

הכינוס השנתי של הקואליציה האירופאית
של החולים בסרטן ()ECPC
יוני  ,2019בריסל ,בלגיה
ביוני  2019התקיים בבריסל ,בלגיה ,הכינוס השנתי של הקואליציה
האירופאית של החולים בסרטן (  .)ECPCכמו בכל שנה ,סיפק
האירוע למשתתפיו עדכון על פעילות הקואליציה ,הישגים בשנה
החולפת ,טכנולוגיות חדשות וחילופי ידע מקצועי ולמידה משותפת
של הנציגים שהשתתפו בכינוס .את האגודה ייצג מידד גיסין ,נשיא
ארגון בעלי הסטומה בישראל ,הפועל בחסות האגודה.

מאי  ,2019בוקרשט ,רומניה
במאי  2019התקיימה זו הפעם הראשונה ,סדנה מטעם קואליציית
האגודות למלחמה בסרטן באירופה (  )ECLבבוקרשט ,רומניה,
במסגרתה השתתפו מיטב המומחים בתחום המניעה ,הראשונית
והשניונית ,בנושא ‘בדיקות סריקה לסרטן’ .מירי זיו ,מנכ”ל
האגודה למלחמה בסרטן ,הוזמנה להשתתף בסדנה חשובה זו
תחת הכותרת ‘ -קידום והטמעת הקוד האירופאי נגד סרטן במסגרת
תוכניות בדיקות סריקה לסרטן’.

הכינוס ה 14-של המרכז הבינלאומי למניעת
סרטן (NCID 2019 – )IPRI
יולי  ,2019ליון ,צרפת

פורום בנושא סרטן שד

ביולי  2019התקיים בליון ,צרפת ,הכינוס השנתי של המרכז הבינלאומי
למניעת סרטן ( .)IPRIמירי זיו ,סגנית יו”ר האגודה למלחמה בסרטן
הוזמנה להשתתף במפגש בו השתתפו נציגים ממדינות רבות
ברחבי העולם .במפגש התקיים שיתוף מידע על יישום תוכניות
וגישות חדשות למניעת סרטן ,ולמניעת תמותה ממחלות הסרטן.

יוני  ,2019ליסבון ,פורטוגל
ביוני  2019התקיים בליסבון ,פורטוגל ,פורום בנושא סרטן שד
בהשתתפות עמותות ,חולות ומחלימות שארגנה חברת רוש .במפגש,
דנו המשתתפים בנושא הטיפול בסרטן השד בשלב מוקדם בחולות,
להן סרטן מסוג טריפל נגטיב .את האגודה ייצגו נילי קידר ,מידענית
במרכז המידע של האגודה וסיון נחשון ,מתנדבת ‘יד להחלמה’®.
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הכנס האירופאי השנתי ה14-
של הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן השד
()Europa Donna
אוקטובר  ,2019וינה ,אוסטריה
באוקטובר  2019התקיים בוינה ,אוסטריה ,הכנס האירופאי השנתי ה14-
של הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן השד (.)Europa Donna
בכנס השתתפו נציגות מעשרות מדינות באירופה ,והועברו בו
הרצאות בנושא מחקר ,הדמיית שד ,ניתוחי שד ,גנטיקה וסרטן
שד ועוד .את האגודה למלחמה בסרטן ייצגה עו”ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה.

מפגש פסגה של מנהיגים בתחום המאבק בסרטן
של ארגון הסרטן הבינלאומי ()UICC

מירי זיו עם פרופ’ פיטר בויל ,ראש המרכז הבינלאומי למניעת סרטן ()IPRI

כנס בנושא ‘טבק או בריאות’

אוקטובר  ,2019אסטנה ,קזחסטן
באוקטובר  2019התקיים באסטנה ,קזחסטן ,מפגש פסגה של
מנהיגים בתחום המאבק בסרטן מטעם ארגון הסרטן הבינלאומי
( .)UICCבכנס השתתפו כ 350-המנהיגים המובילים בעולם בתחום
המאבק בסרטן ,תוך התמקדות בנושא – ‘כיצד ניתן להשפיע על
ההחלטות הגלובליות למניעת סרטן ,ברמת הלאומית והעולמית?’
את האגודה למלחמה בסרטן ייצגה מירי זיו ,סגנית יו”ר האגודה.

אוגוסט  ,2019מיניאפוליס ,ארצות הברית
באוגוסט  2019התקיים במיניאפוליס ,ארצות הברית ,כנס בנושא
‘טבק או בריאות’ .הועברו הרצאות ממיטב המומחים בתחום
מניעת עישון ,שעסקו בהיבטים של מיסוי ,פנייה לבני נוער ,סיגריות
אלקטרוניות ,נתונים עדכניים ועוד .את האגודה למלחמה בסרטן
ייצגה דנה פרוסט ,מקדמת הבריאות של האגודה.
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מבצע ההתרמה השנתי שאותו מובילים אלפי מתנדבי האגודה המסורים בסניפים ובקהילה ברחבי הארץ ,מהווה מקור מימון
חשוב לפעילויות הרבות של האגודה למלחמה בסרטן.
גם השנה ,יצאו עשרות אלפי בני נוער ,תלמידי בית הספר ,חניכי תנועות הנוער יחד עם מתנדבי האגודה לפקוד את בתי תושבי
ישראל.

טקס חגיגי לסיכום מבצע ‘הקש בדלת’ ה 58-ושנת הפעילות 2018
במרץ  2019התקיים בתיאטרון גבעתיים
טקס סיכום מבצע ‘הקש בדלת’® ה58-
ושנת הפעילות  ,2018בהנחייתה של
שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים
באגודה ורמ”ט מבצע ‘הקש בדלת’®.
הטקס נערך במעמד פרופ’ אברהם קוטן,
יו”ר האגודה ליאון רקנאטי ,סגן יו”ר
האגודה ,מירי זיו ,מנכ”ל האגודה,
רן קוניק ,ראש העיר גבעתיים ,חברי
הכנסת איתן כבל ,איל בן ראובן
ויהודה גליק ,חברי הוועד המנהל,
שותפים לעשייה ,תורמים וחוקרים,
ובהשתתפות תלמידי ומורי בתי הספר
ומתנדבי האגודה מכל רחבי הארץ.

כמדי שנה ,חולקו תעודות מטעם האגודה ,לחוקרים מבטיחים
ומצטיינים לשנת  .2018פרופ’ אלי פיקרסקי ,יו”ר ועדת המחקר של
האגודה העניק את התעודות לחוקרים .תעודות הוקרה הוענקו גם
לח”כ אייל בן ראובן ,לח”כ איתן כבל ולח”כ יהודה גליק ,על הנחישות
וההתמדה בקידום החוק לאיסור פרסום ושיווק של מוצרי טבק
ועישון שאושר במליאת הכנסת .החוק המעודכן נועד לרסן ולצמצם
את שיווקם האגרסיבי של מוצרי העישון הממכרים ,בעיקר בקרב
בני נוער וצעירים.
בטקס צוינו שיתופי הפעולה של האגודה עם החברות הבולטות
במשק הישראלי :בנק מזרחי טפחות ,לו ולאגודה מספר פרויקטים
שהפכו במרוצת השנים למסורת – מסלול המשפחות בחול המועד
פסח וקבוצת הריצה המשותפת לבנק ולאגודה במסגרת מרתון
י-ם הבינלאומי; רשת סופר-פארם ,המקיימת פעילויות מגוונות
למאבק בנזקי החשיפה לשמש ,פעילויות שהוכחו כמצילות חיים;
חברת אל על המפעילה את פרויקט ‘מפתח קטן ללב – פתח גדול
לנשמה’ בטיסותיה ,במסגרתן ,מחזיק מפתחות בעיצוב ייחודי של
מיכל נגרין מוצע למכירה ,כאשר כל ההכנסות מוקדשות למען
פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן .כמו כן ,קיימה החברה
פעילות ייחודית במסגרת חודש המודעות למאבק בסרטן השד
 ,2018שנועדה לעודד את המודעות למחלה; קבוצת דור אלון
שאפשרה לציבור הקונים לתרום בקופות הרשת במסגרת מבצע
ההתרמה ‘הקש בדלת’®.

במסגרת האירוע המסורתי ,נפרדו מתנדבי ועובדי האגודה
מפרופ’ אליעזר רובינזון ,יו”ר האגודה למלחמה בסרטן שקיבל
מגן הוקרה מליאון רקנאטי ומירי זיו על פועלו רב השנים למען
המאבק בסרטן .פרופ’ רובינזון ביקש לפרוש מתפקידו לאחר 47
שנות התנדבות ,מהן  23שנים כיו”ר האגודה .בטקס ,צוינו הישגיו
הרבים של פרופ’ רובינזון ,ועל היותו איש מדע וחוקר ,שכל חייו
הוקדשו למען החברה והאדם הסובל ,איש מופת ודמות שהביאה
כבוד לרפואה ולרופאים בישראל.
בכל שנה נבחרים לקראת הטקס ,מספר בתי ספר מצומצם אשר
מסמלים מצוינות בהתרמה .לאחר שקלול מורכב של נתוני תוצאות
ההתרמה ,שיתוף הפעולה עם רכזי המבצע והמתנדבים ,והמוטיבציה
והיצירתיות במהלך פעילות ההתרמה ,נבחרו בתי הספר הבאים:
מקיף ח’  -אשדוד ,מקיף ו’ ע”ש קוהל  -באר שבע ,כצנלסון – גבעתיים,
הרב תחומי עמל ליהמן – דימונה ,חטיבת ביניים היובל  -מבשרת
ציון ,תיכון מקיף ג’  -ראשון לציון ,תיכון בליך  -רמת גן ,חטיבת ביניים
רימון – רעננה ,בית הספר אל-לגיה  -אל לגיה ,חטיבת הביניים אבן
סנא  -כפר קרע ,בית הספר הממלכתי ג  -מג’אר ,חטיבת הביניים
מעיליא  -מעיליה ,בית ספר אביטל  -מועצה אזורית גולן ,תיכון אזורי
מגידו  -מגידו ,אולפנת בני עקיבא סגולה  -קריית מוצקין ,המכללה
הטכנולוגית של חיל האוויר.

השנה ,סיימו את תפקידם חמישה יושבי ראש ורכזי סניפים ,שהוזמנו
לבמה לקבל תעודות הערכה על התנדבותם רבת השנים למען
קידום מטרותיה של האגודה למלחמה בסרטן :אברהם פורת,
יו”ר סניף ראש העין ,טובה בר ,רכזת סניף רמת גן ,מירי ראודניץ ,יו”ר
סניף רמת השרון ,רות אברמוביץ ,יו”ר סניף ראשל”צ ועדנה לזמי,
רכזת מבצע ‘הקש בדלת’® במועצה האזורית שער הנגב.
האגודה מודה לעיריית גבעתיים ולראש העיר מר רן קוניק על חיזוק
שיתוף הפעולה המתקיים לאורך השנים ,ולתיאטרון גבעתיים על
הכנסת האורחים האדיבה.
הופיעו בהתנדבות :שלי בן נון ,אמנית בחול ,להקת המרכז לפלמנקו
בהובלת ליאת רז.
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הוקרה לבתי הספר שהשתתפו במבצע 'הקש בדלת'
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סדנת הכשרה לרכזי מבצע ‘הקש בדלת’® ה59-
באוגוסט  2019נערכה בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,סדנת הכשרה לרכזי מבצע ‘הקש בדלת’ ה,59-
שכללה פקודת מבצע לפי אזורים וחלוקת פנקסים וערכות .בירכה:
שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת הסניפים באגודה ורמ”ט מבצע ‘הקש
בדלת’ .במהלך ימי הסדנה ,הועברו הרצאות בנושאים‘ :פעילות
האגודה למלחמה בסרטן’ מאת משה בר-חיים ,מנכ”ל האגודה,
‘מבוא כללי על מחלת הסרטן’ מאת ליויה כסלו ,האחות הראשית
של האגודה‘ ,קידום בריאות’ מאת דנה פרוסט ,מקדמת בריאות
באגודה‘ ,פעילות השיקום והרווחה’ מאת עו”ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה באגודה‘ ,סיפור אישי’ מאת מתן גור ארי‘ ,טיפול
בהתנגדויות’ מאת עידו גולדנברג ,יועץ ומנחה אירגוני המתמחה
בתחום המכירה והשירות‘ ,בגלגול הזה  -תקשורת בצל המחלה’
מאת רונית דבי-לב מתנדבת ‘יד להחלמה’‘ ,מיומנויות עמידה מול
קהל’ מאת ד”ר יוסי בר ,אוניברסיטת חיפה‘ ,מודל הרצאה במסגרת
מבצע הקש בדלת’ מאת לינוי קושניר ,מדריכת הסברה ורכזת
מבצע ‘הקש בדלת’ ,ו’תקשורת בין אישית’ ,מאת דורית עוזיאל,
המרכז הבינתחומי.

טקס פתיחת מבצע ‘הקש בדלת’® ה 59-בבית הנשיא
הדבר הבא שממתינים לו .העכשיו הזה הוא רגע יקר מפז בתוך
המאבק .ואנחנו מודים לכם ,אנשי ונשות האגודה ,על העבודה
הקשה והמקצועית שלכם למען הרגע הזה .מעבר לסיוע המקצועי,
לתמיכה במחקר ,לפעולות החינוך וההסברה ,אתם נותנים לחולות
ולחולים מרחב של תקווה .זה הרבה מאוד ,זה המון בתהליך
ההתמודדות ,ההחלמה והריפוי .הלוואי שתהיה לכולנו שנה של
תקווה ,של כוח ושל בריאות”.

באוקטובר  2019נערך בבית הנשיא בירושלים האירוע המסורתי
לציון פתיחת שנת הפעילות של האגודה למלחמה בסרטן ומבצע
‘הקש בדלת’ ® ,במעמד נשיא המדינה ,ראובן ריבלין ,סגן שר
הבריאות ,יעקב ליצמן ,יו”ר האגודה למלחמה בסרטן ,האונקולוג
פרופ’ אברהם קוטן ,סגן יו”ר האגודה ,ליאון רקנאטי ,מנכ”ל האגודה,
משה בר-חיים ,היו”ר היוצא של האגודה ,פרופ’ אליעזר רובינזון ,סגנית
מנהל המערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי,
ד”ר רוית גבע ,ילדים המתמודדים עם מחלת הסרטן ובני משפחתם,
וכן מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן מכל רחבי הארץ .הטקס נערך
בהנחיית סגנית יו”ר האגודה למלחמה בסרטן ,מירי זיו שסקרה את
פעילותה הענפה של האגודה לצמצום התחלואה והתמותה מסרטן
בישראל ולשיפור איכות החיים של החולים והמחלימים מהמחלה.
בתוכנית האומנותית הופיע האמן דורון רפאלי ,שהתמודד בעבר
עם מחלת הסרטן.
נשיא המדינה ריבלין אמר בטקס“ :העבודה המבורכת והחשובה
שעושה האגודה למלחמה בסרטן היא הגב התומך .האגודה היא
תחנת הכוח האדירה של המתמודדים והמתמודדות עם מחלת
הסרטן ושל המשפחות שלהם .הפעילות של האגודה למען החולים
ומשפחותיהם מאפשרת ,ולו לזמן קצר ,להפוך את החיים בהמתנה,
המתנה לטיפול הבא ,המתנה לתוצאות הקרובות ,לחיים בזמן
הווה .עכשיו לנשום ,עכשיו לנוח ,לנפוש ,לצחוק .לשכוח לרגע את
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צילום :דנה אלמוג
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מסיבת עיתונאים לרגל פתיחת מבצע ‘הקש בדלת’® ה59-
במסיבת עיתונאים שהתקיימה לקראת מבצע ‘הקש בדלת’ ,פרסמה
האגודה למלחמה בסרטן ,בשיתוף משרד הבריאות ,את הנתונים
המעודכנים ביותר על מחלת הסרטן ,לרגל מבצע ההתרמה
‘הקש בדלת’ שנערך כעבור שבוע בכל רחבי הארץ.
במסיבת העיתונאים ,שנערכה בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,השתתפו האונקולוג פרופ’ אברהם קוטן ,יו”ר האגודה
ויו”ר מבצע ‘הקש בדלת’  ,2019מירי זיו ,סגנית יו”ר האגודה,
משה בר-חיים ,מנכ”ל האגודה ,ופרופ’ ליטל קינן-בוקר ,מנהלת
המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות שדיווחה על הנתונים
המעודכנים של הרישום הלאומי לסרטן.

קמפיין חדש לרגל מבצע ‘הקש בדלת’

לראשונה‘ :הקש בדלת’® באפליקציית PayBox

®

מבצע ‘הקש בדלת’ ה 59-הגיע ל – PayBox-הארנק הדיגיטלי,
בזכות שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין האגודה למלחמה בסרטן
לבין אפליקציית איסוף הכספים הפופולרית.
במסגרת שיתוף הפעולה ,נפתחה בתום המבצע ,האפשרות לתרומה
דרך אפליקציית  PayBoxשם המשתמשים יכלו לתרום בקלות
וביעילות למען המשך פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן.

לרגל מבצע ‘הקש בדלת’ ,העלתה האגודה למלחמה בסרטן קמפיין
חדש אשר כלל תשדיר שהופק בהתנדבות על ידי משרד הפרסום
גיתם  ,BBDOשהציג שני
נערים ,בן ובת ,שמתרימים
למבצע ‘הקש בדלת’ ,דופקים
על דלתות ולבסוף נפתחת
דלת ממנה מציצה אישה.
המסר המוביל של התשדיר
הוא“ :כל דלת שנפתחת
מצילה חיים” .לתשדיר
מתלווה מודעה שסיסמתה:
“לתת זה באופי שלנו”.
הקמפיין עלה בטלוויזיה,
בעיתונות ובערוצי הדיגיטל:
פייסבוק ,יוטיוב ואינסטגרם,
והופק בהתנדבות בסיוע
צוות נרחב מגיתם  -מנכ”לים
משותפים :קרן בכר אמיתי ויובל ויינגסט; מנהל קריאייטיב ראשי:
ערן ניר; סמנכ’’ל קריאייטיב :עדו קריב; צוות קריאייטיב :שירי בר-לב,
שובל דר ,גילי שחק ובועז חפצדי; סמנכ”ל לקוחות :אורית שצברג;
תקציבאית :ספיר וייס; מפיק :ערן הראל; סמנכ”ל אסטרטגיה:
גיא ויינגסט; אסטרטגיה :לילי אהרון; מנהלת מחלקת עיצוב וביצוע:
מירב פלד; מנהלת מחלקת דיגיטל :עידן ג’רבי; סופרוויזרית דיגיטל:
תמר רידנר; מדיה ;TMF :חברת הפקה :מיאלמה; במאי :עדו קריב;
צלם :בנג’י כהן; בית פוסט :גוטמן סטודיוס; בית סאונד :סאונד האוס;
קריין :קובי מידן.

®
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סניפים

סניפים
באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים בכ 70-סניפים הפרוסים ברחבי הארץ .מתנדבי האגודה המסורים והנמרצים יוזמים במשך
השנה פעילויות רבות לטובת חולי הסרטן ובני משפחותיהם ולקידום מטרות האגודה למלחמה בסרטן .בין הפעילויות :כנסים ,הרצאות,
דוכני הסברה ויוזמות לקידום בריאות הקהילה ,מפגשי תמיכה ומגוון מופעים ואירועים ,שהכנסותיהם קודש למאבק במחלת הסרטן .חלק
מאירועים אלה הפכו ברבות השנים למסורת.
דבר שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים ומבצע 'הקש בדלת'®:
יו"רים ,רכזים ומתנדבים יקרים,
שנה זו הייתה גדושה בעשייה מבורכת ,ועל תרומתכם לפעילות
השוטפת שהתקיימה בה אתם בהחלט יכולים להיות גאים.
גם השנה המשכתם לפעול במלוא העוצמה והמסירות ,בסניפים,
בקהילה ובמרכזים הרפואיים על מנת להגשים את מטרות
האגודה ,באמצעות קיום מגוון פרויקטים ויוזמות בתחומי
ההסברה ,התמיכה ,הרווחה וגיוס המשאבים.
הירתמותכם למען החולה ובני משפחתו ,מרגשת ומעוררת
השראה בכל פעם מחדש .הנכם מספקים לציבור החולים ליווי,
תמיכה ,חיבוק ואוזן קשבת ,הנוטעת בהם תקווה ומסייעת להם
להמשיך ולהתמודד עם מחלת הסרטן על אף כל הקשיים.
הודות למאמציכם בתחומי ההסברה ובקידום המודעות
לחשיבות אימוץ אורח חיים בריא ,יותר ויותר אנשים בציבור
הכללי החלו להפנים כי סרטן איננו רק עניין של מזל ,אלא
גם עניין של אורח חיים .קיימת חשיבות רבה לאירועים אותם
הפקתם לקהל הרחב ,ולהשתתפותכם בירידי בריאות ברחבי
הארץ ,לצד קידום הרצאות בבתי ספר ושיתופי פעולה עם בתי

הספר ואיוש דוכני הסברה במקומות ציבוריים ,בהם מועברים
מסרים חשובים שבכוחם להציל חיים של רבים.
לפני כמה חודשים ערכנו בפעם ה 59-את מבצע 'הקש בדלת',
המהווה רגע השיא בעשייה השנתית של האגודה למלחמה בסרטן.
כמיטב המסורת ,גם השנה המבצע לווה בהתגייסות מרשימה
מצדכם .שיתופי הפעולה אותם יצרתם עם הרשויות המקומיות,
מוסדות החינוך ,המתנ"סים ,תנועות הנוער ובתי העסק ,הביאו
לאחוז תרומות גבוה ,החיוני להרחבת הפעילות והשירותים
הניתנים לחולי הסרטן ,המחלימים ובני משפחותיהם.
מתנדבים יקרים ,הנכם הנכס החשוב ביותר של האגודה למלחמה בסרטן.
אני מחזקת את ידכם ,מודה לכם מעמקי הלב ,ובטוחה שנמשיך
גם בשנה הקרובה לעשות ככל הניתן למען החולים ונגד המחלה.
בברכה,
שיר בוטל-צור
מנהלת מחלקת סניפים
רמ"ט מבצע 'הקש בדלת'

אירועים ,שיתופי פעולה ,כנסים ויוזמות ברחבי הארץ
מפגש מתנדבים –
סניפי הצפון ,החברה הערבית וחיפה

וידע לניהול שיח בנושא האגודה ומידע נוסף על תפקידי הסניפים.
לאחר מכן ,שמעו הרצאה מפי מימי סימבליסטיה -שמואלי ,מנהלת
קהילה והדרכה ברשת להתנדבות ישראלית .בתום ההרצאה נערך
דיון ושיח בנושא בהובלת שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים
ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'® .בהמשך ,הוצגו למתנדבים הנתונים
הסופיים של מבצע 'הקש בדלת' (נוער) תוך הוקרת תודה על מאמצם
לאורך כל תקופת המבצע .המתנדבים התכבדו בארוחת בוקר
קלה ,קפה ועוגה וארוחת צהריים חורפית ומחממת .תודה מיוחדת:
ליאורה מושקוביץ ,מזכירת סניף חיפה של האגודה ונעמה עשור
מזכירת סניפי הצפון באגודה על העזרה בארגון היום.

בינואר  2019התקיים בסניף האגודה בחיפה מפגש מתנדבים של
סניפי הצפון ,חיפה והחברה הערבית .המפגש עסק בנושא גיוס
מתנדבים וסיכום מבצע 'הקש בדלת' לשנת  ,2018בהשתתפות
למעלה מ 50-מתנדבים מכל רחבי המחוז .פתחו את המפגש
בדברי ברכה :פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית,
נעמי כפרי ,רכזת סניף חיפה של האגודה ותמר פינקלשטיין-הדר,
מנהלת סניפי הצפון באגודה .במהלך המפגש ,קיבלו המתנדבים כלים
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כנס סניפי הצפון
ביוני  2019נערך בבית המתנדב בקריית ביאליק  -כנס סניפי
הצפון של האגודה למלחמה בסרטן ,באירוח סניף קריית ביאליק
של האגודה ,בראשותם של סמי בניסטי ,יו"ר הסניף ומירי קלמפנר
ובקי שני ,רכזות הסניף .הכנס כלל ברכה מוקלטת של אלי דורורסקי,
ראש עיריית קריית ביאליק וברכות של סמי בניסטי ,יו"ר סניף קריית
ביאליק ,שמעון לוין ,רכז מתנדבי של"מ ,תמר פינקלשטיין-הדר,
מנהלת סניפי הצפון באגודה וטלי סוקניק ,סגנית מנהל אגף החינוך,
עיריית קריית ביאליק ,לה הוענקה תעודת הוקרה על שיתוף הפעולה
ארוך השנים .בכנס הוצג סרטון מרגש על העשייה בסניף ,אשר
הופק על ידי מתנדבי הטלוויזיה הקהילתית ,חולקו תעודות הוקרה,
נערכו 'שולחנות עגולים' בנושא גיוס מתנדבים ,הועברה הרצאה
בנושא אורח חיים בריא מפי דנה פרוסט ,מקדמת בריאות באגודה
וסדנאות בנושא גיוס מתנדבים ממגזרים ייעודיים .בנוסף ,הוצגה
תערוכה של עבודות יצירה שהכינו משתתפי החוגים בסניף קריית
ביאליק .המשתתפים באירוע נהנו מכיבוד ואוכל טעים ,שנתרם
על ידי תורמים מהקריה .בתוכנית האמנותית :הזמר הבינלאומי
מרשאל מרין ,שהופיע בהתנדבות .תודה לתורמים:
פרחי דבי – שרון ויפעת ,שמוליק בראון – צלם ועורך ,טלוויזיה
קהילתית ,קינג סטור ,וירקות הקריות  -משה שובל.

כנס סניפי מרכז-דרום
ביוני  2019נערך בתיכון דור בהרצליה כנס סניפי מרכז-דרום של
האגודה למלחמה בסרטן .על ארגון הכנס היו אחראים מתנדבי
סניף הרצליה של האגודה ,בהובלתו של ד"ר פיליפ חלאבין ,יו"ר
הסניף .במסגרת הכנס ניתנה הרצאה על ידי המרצה דגנית סלנט
בנושא גיוס מתנדבים .המתנדבים קיבלו כלים ורעיונות שיעזרו לגיוס
מתנדבים חדשים מהקהילה לסניפים המקומיים .כיבדו בנוכחותם:
צוות מחלקת סניפים ,בראשותה של שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת
סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'.
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סיכום של מבצע ההתרמה השנתי ותכנון שנתי לשנת .2020
בתחילת האירוע ,בו נכחו הנהלת האגודה למלחמה בסרטן,
נציגיה ומתנדביה ,נערכה פרידה מכובדת מהמתנדבת המסורה
שרק'ה מורגנשטרן ז"ל ,יו"ר סניף קריית חיים של האגודה,
שהתנדבה משנת ( 1962למידע נוסף ראו תת-פרק 'קריית חיים').

פרויקט 'יום הסרטן הבינלאומי'
לרגל יום הסרטן הבינלאומי שחל ב 4 -בפברואר ,יזמה
האגודה למלחמה בסרטן פעילות ארצית לתלמידי חטיבות הביניים
והתיכונים ,בשיתוף פעולה עם אשכולות הפיס ,על מנת להעלות
מודעות בקרב בני הנוער למניעת סרטן ,באמצעות אימוץ אורח
חיים בריא והימנעות מגורמי סיכון.
במסגרת הפעילות שהתקיימה בחמש ערים ברחבי הארץ :כפר
סבא ,נתניה ,נצרת ,חיפה ודימונה ,למדו התלמידים והמורים על '12
הכללים לחיים בריאים' להפחתת הסיכון לחלות בסרטן (המבוססים
על הקוד האירופאי) ,ועל הסטטיסטיקה המקומית והעולמית לגבי
תחלואה ותמותה מסרטן .בנוסף ,הקשיבו התלמידים להרצאות
מאת מקדמת הבריאות של האגודה ,חוקרים ומדענים ונחשפו
לסיפור אישי של מחלימים.
בחלקה השני של הפעילות ,דנו התלמידים ב'שולחנות עגולים' –
'כיצד יהיה ניתן להגביר מעורבות חברתית ולהרחיב את מעגלי
ההשפעה?'.
מטרת הפעילות הייתה שכל קבוצת תלמידים תצא עם תוצר שיגרום
לשינוי בקרב בני נוער בעירם .הפרויקט נערך בשיתוף פעולה עם
הסניפים המקומיים ובהובלת המתנדב חזי פנט.

מפגש מתנדבי סניפי הצפון והוקרה
לשרק'ה מורגנשטרן ז״ל
בדצמבר  2019התקיים בקריית חיים מפגש מתנדבים לסיכום
מבצע 'הקש בדלת'  2019בסניפי הצפון .במסגרת המפגש נערך

יוזמות מיוחדות ברחבי הארץ
תלמידי כפר יהושע למען האגודה
במרץ  2019כחלק ממסע התבגרות וסיום בית הספר היסודי
של תלמידי שכבת ו' מבית הספר מרחבים בכפר יהושע ,החליטו
התלמידים לבצע משימות הכוללות חוויות ערכיות .אחד מן הערכים
שהם החליטו לאמץ ,היה ערך הנתינה לקהילה ולכן ,בעזרת קישור
של אחת מהורי התלמידים ,בשיתוף מחנכות הכיתה ,החלו לגייס
תרומות לאגודה למלחמה בסרטן ,תחת מבצע קבלת משלוח מנות
בתמורה .התלמידים גייסו את התרומות באמצעות הקמת דוכני
שתייה ואוכל קל ביישובי בית לחם הגלילית ,אלוני אבא ,אלונים
וכפר יהושע .סה"כ תרומות הדוכנים הגיע לסכום של  3,160ש"ח
שנתרמו לאגודה למלחמה בסרטן למען המשך המאבק במחלת
הסרטן .תרומתם הנוספת של הילדים הייתה החלטתם לתרום
את משלוחי המנות לפנימיית רננים בזיכרון יעקב בכדי לשמח את
הילדים בשמחת חג הפורים.
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מסיבת זומבה
באוגוסט  2019התקיימה מסיזומבה באולם הספורט של מושב
רגבה ,בהשתתפות עשרות משתתפים ,שכל הכנסותיה קודש
לאגודה למלחמה בסרטן .האירוע אורגן בהתנדבות בפעם
השלישית ברציפות על ידי תמרה עידן ,מדריכת זומבה בהשתתפות
מריו גוטיירז ,מנהל מרכז הזומבה בישראל ומדריכים נוספים.
המשתתפים נהנו בנוסף מיריד מכירת בגדי זומבה ועמדת צילום
מגנטים .תודה :המועצה האזורית מטה אשר על תרומת האולם
ועל העזרה הרבה בארגון הערב.

טורניר של הליגה לידידות בכדורשת לרגל חודש
המודעות למאבק בסרטן השד
באוקטובר  2019התקיים באצטדיון הכדורגל ,תענך גוש יעל ,טורניר
כדורשת מיוחד לרגל חודש המודעות למאבק בסרטן השד ,ביוזמת
הליגה לידידות בכדורשת ,בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן .הטורניר
בו השתתפו  15קבוצות נשים ,נערך במעמד עובד נור ,ראש המועצה
האזורית גלבוע שאירחה את הטורניר ושלומית ניר טור ,אלופת ישראל
ושיאנית ישראל בשחייה וחברת הנהלה בליגה לידידות בכדורשת.
כמו כן ,נכחה בטורניר נציגה מטעם שגרירות ארה"ב בישראל .טרם
פתיחת התחרות ,הקשיבו הנוכחים לסיפורה האישי של אפרת בן אור,
מחלימה ומורה ליוגה בסניף בית שאן של האגודה ,ובנוסף נהנו ממגוון
תחנות ספורטיביות כגון ,אימון פונקציונלי ,יוגה ופעילות כדורים.
במקום האירוע אויש דוכן הסברה של האגודה למלחמה בסרטן
על ידי מתנדבות סניף עפולה של האגודה :בראשותה של חן סדן,
יו"ר הסניף שהגיעה יחד עם שוש נשרי ,רחל טביבי וברוריה קדוש
לחלק עלונים וחומרי מידע רלוונטיים לקהל המשתתפות בנושא
מניעה ואבחון מוקדם של סרטן השד .תמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת
סניפי הצפון באגודה ייצגה את האגודה באירוע המכובד ,שכל
הכנסותיו הוקדשו לפרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® של
האגודה למלחמה בסרטן .תודה :הנהלת הליגה לידידות בכדורשת
על תרומתה הכספית המכובדת לאגודה.

צופי נשר למען מבצע 'הקש בדלת'
באוקטובר  2019יצאו למעלה מ 100-חניכי שכבת נעורים בשבט
הצופים בנשר ,שבט הנשרים (כיתות ז'-ט') ,להתרים במסגרת מבצע
'הקש בדלת' של האגודה למלחמה בסרטן .טרם היציאה להתרמה,
עברו החניכים הרצאה בנושא האגודה ,מטרותיה וחשיבותה .תושבי
נשר פתחו את ליבם ולבסוף נאספו תרומות של מעל .₪ 7,000
רועי לוי ,ראש העיר נשר ,הודה למתנדבים והוסיף כי" :דווקא
ברגעים הכי קשים ,תושבי נשר מראים את גדולתם ופותחים את
ליבם .נמשיך לעודד יוזמות מסוג זה".
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פעילויות הסברה ,רווחה ,תמיכה וגיוס משאבים לפי סניפים
אבן יהודה
פעילות הסניף

ראש השנה

סניף אבן יהודה ,בהובלתה של שוש גרנות ,יו"ר הסניף ,ממשיך בפעילות
המבורכת לאורך כל השנה .העשייה בסניף כוללת תפעול קופות
התרמה :כ 90-קופות של האגודה למלחמה בסרטן פזורות ביישובי
הסביבה :אבן יהודה ,קדימה ,תל מונד ,פרדסיה ומעברות ,עליהם
אחראים מתנדבי הסניף .בחג הפורים ,מסייעים המתנדבים במכירת
משלוחי המנות של האגודה למלחמה בסרטן לארגונים וחברות.

בספטמבר  2019התקיים אירוע הרמת כוסית בסניף אבן יהודה של האגודה
בו השתתפו מתנדבי הסניף .האירוע התקיים בביתם של המתנדבים
צביקה ושוש גרנות ,יו"ר הסניף ,שם נהנו המשתתפים ממטעמי החג.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
במהלך השנה ,סרגה נילי גורן ,תושבת אבן יהודה ,כובעים בכל הצורות,
הגדלים והגוונים והעבירה אותם כתרומה לאגודה למלחמה בסרטן
לטובת מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'.

'הקש בדלת'
באוקטובר  2019התקיים מבצע 'הקש בדלת' באבן יהודה ,שם
הובילה חן אלקיים ,רכזת סניף נתניה ,את התרמות הנוער יחד
עם מתנדבי סניף אבן יהודה בראשותה של שוש גרנות ,יו"ר הסניף
שהובילה את מבצע התרמות המבוגרים.
במסגרת המבצע ,חברו תלמידי בתי הספר :הדסים והדמוקרטי
וחניכי הצופים למתנדבי הסניף ,ועברו בין בתי התושבים ובתי העסק
ביישוב שתרמו ברוחב לב למען המטרה הנעלה.

אופקים
פעילות הסניף

טיול 'דרום אדום'

סניף אופקים ,בהובלתו של רפי בטיטו ,יו"ר
הסניף ,ממשיך בפעילות הברוכה למען
ציבור החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם
בעיר .לאורך השנה ,מקיימים מתנדבי הסניף
ביקורי חולים במרכזים הרפואיים באזור
ובקהילה .במסגרת הפעילות השוטפת,
נערכות פעילויות שיקום ורווחה להנאת
באי הסניף ,כמו לדוגמה סדנאות במסגרת
פרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'®
של האגודה.

בפברואר  2019יצאו
מתנדבי סניף אופקים של
האגודה למלחמה בסרטן,
יחד עם חולים ומחלימים
באי הסניף ,לטיול במסגרת
פסטיבל 'דרום אדום'
השנתי ,בשיתוף קק"ל.
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'יום המעשים הטובים'
זו השנה השלישית ,שחניכי היחידה לקידום נוער ,הגיעו לפעילות
התנדבותית במתחם סניף האגודה באופקים ,וזאת במסגרת יום
המעשים הטובים המסורתי .במסגרת היום ,עסקו החניכים בעבודות
גינון ,שיפוץ וצביעת הסניף.

פורים
במרץ  ,2019לרגל חג הפורים ,יצאו מתנדבי האגודה מסניף אופקים,
בהובלת רפי בטיטו ,יו"ר הסניף ,בשיתוף האגודה למען החייל ,לחלק
משלוחי מנות לחולי סרטן תושבי העיר ולחיילי צה"ל .מבצע חלוקת
משלוחי המנות נערך בתחנת הרכבת בעיר.
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פינת ישיבה ע"ש תמי אלקיים
באפריל  2019נערך טקס חניכת פינת ישיבה בסניף אופקים של
האגודה למלחמה בסרטן ע"ש תמי אלקיים ז"ל ,מתנדבת הסניף.
הטקס התקיים בנוכחות בני משפחתה של תמי ז"ל ,ויעל שגב,
סגנית ראש העיר.

ט"ו באב
באוגוסט  2019הוזמנו חולים ,מחלימים
ובני משפחותיהם ,יחד עם מתנדבי סניף
אופקים לאירוע ט"ו באב שקיימה קק"ל
באזור הדרום .הנוכחים נהנו מסיור בכרמים
ומאירוח ביער פלוגות שכלל הווי ,כיבוד עשיר
והופעה .לאחר האירוע ,העניק רפי בטיטו,
יו"ר סניף אופקים תעודת הוקרה למר
דני גיגי ,מנהל אזור הנגב הצפוני במחוז
הדרום של קק"ל.
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הרצאה בנושא סרטן השד
בנובמבר  2019הועברה הרצאה במתנ"ס אופקים לקידום המודעות
למאבק בסרטן השד ,מניעה ואבחון מוקדם .את ההרצאה העבירה
חני פיליפ ,אחות מקדמת בריאות השד באגודה ,בשיתוף פעולה עם
העירייה ,בנוכחות עשרות מנשות אופקים .לקראת סיום ,שיתפה
רוית רייך ,מתנדבת 'יד להחלמה' של האגודה בסיפורה האישי.

אילת
פעילות הסניף

'הקש בדלת'

סניף אילת של האגודה למלחמה בסרטן בהובלתן של המתנדבות
נורה ביטון וחנה דדון ממשיך בפעילות החשובה ,הכוללת קיום שיתוף
פעולה עם בית ספר גולדווטר להצלחת מבצע 'הקש בדלת' של
האגודה מדי שנה .כמו כן ,ממשיך הסניף בפעילות איסוף קופות
מבתי העסק המקומיים בסיוע של המתנדבת רבקה קזז.

באוקטובר  2019הוביל סניף אילת של האגודה למלחמה בסרטן
את מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' בעיר ,בשיתוף תלמידי בית הספר
גולדווטר .התלמידים בהובלתה של מיכל הרוש ,רכזת מעורבות
חברתית של בית הספר ,הסתובבו בין בתי התושבים במטרה לגייס
תרומות להמשך פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן.

אשדוד
פעילות הסניף
סניף אשדוד של האגודה ,בהובלתו של משה בנאי ,יו"ר הסניף,
ממשיך בעשייה הענפה והמסורה לטובת המאבק במחלה .בסניף
מתקיימות כדרך קבע סדנאות ,חוגים ,קבוצות תמיכה והפעלות
שונות לציבור החולים והמחלימים מסרטן .בנוסף ,נהנים באי הסניף,
מטיולים וסיורים רבים ברחבי ישראל ,בארגונו של משה בנאי.
במסגרת מבצע 'הקש בדלת'® השנתי ,מצטרפים למתנדבי הסניף
אלפי תלמידים ממוסדות החינוך המקומיים שנרתמים להצלחת יום
ההתרמה בעיר .בנוסף ,מסייעים מתנדבי הסניף במכירת משלוחי
המנות של האגודה לתורמים מהמגזר העסקי והפרטי ,משתתפים
במבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' ,ומתפעלים את מערך
איסוף קופות ההתרמה מבתי העסק המקומיים.

לזכרה של שוש בן הרוש ז"ל
בפברואר  2019הלכה לעולמה המתנדבת שוש בן הרוש ,שפעלה
במסגרת סניף האגודה למלחמה בסרטן באשדוד .שוש ז"ל ,התנדבה
במסגרות רבות בעיר ,וביניהן המועצה העירונית להתנדבות ,הוועד למען
החייל ועוד .בשנת  2016הוכרה כ'יקירת העיר אשדוד' כאות הערכה על
פועלה הרב בתחום ההתנדבות והעשייה למען האחר .יהי זכרה ברוך.

יום התנדבות בנמל אשדוד
באפריל  2019קיים נמל אשדוד את 'יום ההתנדבות' ,בהשתתפות
עמותות שונות .סניף אשדוד של האגודה למלחמה בסרטן הקים
במסגרת האירוע דוכן הסברה וגיוס מתנדבים חדשים.
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אירוע הוקרה למתנדבים
ביולי  2019התקיים באולמי בל מר באשדוד אירוע הוקרה והערכה
למתנדבי סניף אשדוד של האגודה למלחמה בסרטן .מדובר
ביוזמה של סניף האגודה בעיר ,מזה מספר שנים ,בהובלתו של
משה בנאי ,יו"ר הסניף ,במסגרתה מוזמנים מתנדבים יחד עם
חולים ומחלימים הפוקדים את שעריו ,לארוחת צהריים חגיגית
וטקס הוקרה .במהלך האירוע ,חולקו תעודות הצטיינות למתנדבים:
צדקה חדד ,אריאלה גבריאל ,אלגרה קריספיל ,חנה מוטרפרל,
רות מרציאנו ,מרגלית ואברהם גבעון ,אטי ויצחק גל וניסים סעדון.
כיבדו בנוכחותם :משה בר-חיים ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
ושיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'.

טיול קיץ
באוגוסט  2019נערך טיול עבור חולים ,מחלימים ומתנדבים מסניף
האגודה למלחמה בסרטן באשדוד .הטיול כלל סיורים במגוון אתרים
בעיר ,כגון נמל אשדוד ,בתי הזיקוק ועוד.

ראש השנה
בספטמבר  2019נערך אירוע הרמת כוסית לחולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם הפוקדים את סניף האגודה באשדוד לאורך
השנה .אורח הכבוד היה ד״ר יחיאל לסרי ,ראש העיר ,שנשא דברי
ברכה .עוד כיבדו בנוכחותן :מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום
באגודה ,ליאת לבנת ,רכזת סניפי המרכז באגודה וחגית אלבז,
רכזת המתנדבים באגודה ,שבירכה את הנוכחים על עשייתם בשם
הנהלת האגודה למלחמה בסרטן .הטקס אורגן על ידי משה בנאי,
יו"ר הסניף והמתנדבת שולמית חדד.

טיול לרגל השנה החדשה
בספטמבר  2019נערך טיול עבור חולים ,מחלימים ומתנדבים מסניף
אשדוד של האגודה למלחמה בסרטן .משתתפי הטיול סיירו בשמורת
הטבע עין אפק שבצפון הארץ ,ונהנו ממסלול ששילב תצפיות ,נוף,
בעלי חיים וצמחייה של מקורות מים בשמורה .הטיול אורגן על ידי
משה בנאי ,יו"ר סניף אשדוד של האגודה.
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נשף התרמה
בדצמבר  2019התקיים נשף ההתרמה השנתי של סניף האגודה באשדוד
באולמי בל מר בעיר .האירוע המסורתי נערך ביוזמת משה בנאי ,יו"ר
הסניף וצוות המתנדבים ,ובמעמד ד"ר יחיאל לסרי ,ראש עיריית אשדוד,
משה בר-חיים ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,שיר בוטל-צור ,מנהלת
מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' ורויטל קלמפרר,
רכזת אדמיניסטרטיבית של מבצע 'הקש בדלת' באגודה .את הערב
הנחתה דנה כצנלסון .בתוכנית האמנותית :חלוקת תעודת הוקרה לבתי
הספר מקיף ו' ,מקיף ט' ומקיף יא' ,על הצטיינותם במבצע 'הקש בדלת'
 ,2019הגרלה נושאת פרסים והופעה מוזיקלית של הזמרים שי בן יאיר
ולימור פרי .ראש העיר ,ד"ר לסרי ,הבטיח לנוכחים במהלך הערב כי
ידאג בקרוב למבנה חדש עבור סניף האגודה למלחמה בסרטן באשדוד,
דבר שגרם להתרגשות גדולה בקרב המתנדבים.

טיול חורף
בדצמבר  2019יצאו מתנדבי הסניף יחד עם החולים והמחלימים
לטיול בחיפה ,שכלל ביקור במקדש הבהאיים והמושבה הגרמנית,
בהדרכתו של המדריך שמואל משה.
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אשקלון
פעילות הסניף

בהשתתפות מוסדות החינוך בעיר ובתמיכת עיריית אשקלון .כמו
כן ,ממשיך הסניף בפעילות איסוף קופות ההתרמה מבתי העסק
בעיר הנרתמים למען מטרות האגודה ,ואיוש דוכני הסברה במהלך
ימי מודעות של האגודה וכנסים מקצועיים שנערכים באשקלון.

סניף אשקלון של האגודה בהובלתו של שמעון זיו ,יו"ר הסניף ,ממשיך
בפעילות הראויה להערכה למען החולים ונגד המחלה .הסניף מנהל
מדי שנה את מאמץ ההתרמה במסגרת מבצע 'הקש בדלת' בעיר,

באר שבע
פעילות הסניף

ההשקה ייצגו את האגודה יעל קוזיול-גיאת ,רכזת סניף באר שבע,
מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה וחני פיליפ ,אחות מתאמת
בריאות שד באגודה.

סניף באר שבע בהובלתם של משה קליינמן ,יו"ר הסניף ויעל קוזיול-גיאת,
רכזת הסניף ,מקיים פעילות ענפה לאורך השנה ,במסגרתה נציגי
הסניף ,מקפידים להגיע לאירועים וימי עיון מקצועיים באזור הדרום
במטרה לחלק חומרי הסברה רלוונטיים לציבור ולהשיב על שאלות
הקהל בנושאים שונים ומגוונים הקשורים למחלת הסרטן .הסניף
פועל בשיתוף פעולה הדוק עם עיריית באר שבע ומוסדות החינוך,
ובכל הקשור לארגון מבצע 'הקש בדלת' המסורתי בעיר .בנוסף,
מנהלים נציגי הסניף מערך קופות התרמה בעיר ומשתתפים
בפרויקט חלוקת משלוחי המנות של האגודה ,ובמבצע הארצי
'עוטפים בחום את חולי הסרטן'.

'היום הבינלאומי ללא עישון'
במאי  2019נערך הפנינג מיוחד לרגל 'היום הבינלאומי ללא עישון',
שעסק בנזקי הטבק ,יחד עם שלל פעילויות הסברה תחת הכותרת
'יחד נשאף לאוויר נקי' .הפעילויות התקיימו בקניון הנגב ,ובמסגרתן
נהנו המשתתפים בין היתר מדוכני מידע ,בדיקות ורישום לסדנאות
גמילה .במסגרת הפעילויות פקחי העירייה יחד עם יחידת השיטור
העירונית הובילו הסברה בנושא ברחבי העיר.
האירועים בסימן 'היום הבינלאומי ללא עישון' הינם יוזמה משותפת
של עיריית באר שבע ובשיתוף אגף הרווחה והשירותים החברתיים,
ועדת הבריאות העירונית ,קניון הנגב' ,כיוונים'  -החברה לתרבות
הפנאי ,לשכת בריאות מחוז דרום ,משרד החינוך ,מינהל החינוך,
רשת ערים בריאות ,המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה ,אסותא
מרכזים רפואיים ,קופות החולים :כללית ,מאוחדת ,מכבי ,לאומית,
וסניף האגודה למלחמה בסרטן בבאר שבע.

פורום 'פי '7
בספטמבר  2019קיימה עיריית באר שבע ,בשיתוף אוניברסיטת בן
גוריון ,פורום נשים ' -פי  .'7במפגש שנערך בבניין העירייה ,נכחו
נציגים ממספר ארגונים ,גופים ועמותות שונות מבאר שבע ,במטרה
לקדם שיתופי פעולה בין כלל הגורמים למען תושבות העיר .באירוע
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חנוכה
בדצמבר  2019התקיימה מסיבת החנוכה השנתית של
האגודה למלחמה בסרטן באזור הדרום באולמי הינומה ,בבאר
שבע ,ביוזמתו של משה קליינמן ,יו"ר הסניף ובשיתוף שגיא אפשטיין
 M&Eיזמות ,פרויקטים והפקה .האירוע שנערך בהתנדבות ובתרומה,
אירח חולים ,מחלימים ומתנדבים שהגיעו מכל סניפי מחוז הדרום.
בתוכנית :ברכות ,הדלקות נרות חנוכה עם כוכבי הפועל באר שבע,
הפעלות לילדים ומבוגרים ,שירה בציבור עם עודד שוהם ,ארוחת
צהריים והופעה של אופיר אלחיאני ואלמוג אסטיבקר .כיבדו בנוכחותם:
רוביק דנילוביץ ,ראש עיריית באר שבע ,שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת
סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' ועו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה .תודה :מועדון הפועל באר
שבע ,אולמי הינומה ,אדהם כחליל אמנים וחן בסא  -מחול הלב.

צילומים – e.z touch :אביתר זפרני
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בית שאן-עמק המעיינות
פעילות הסניף

פסח

סניף בית שאן-עמק המעיינות בהובלתן של רחל דדון ,יו"ר הסניף,
פנינה לוינס ואתי ולינעמת ,רכזות הסניף ,ממשיך בפעילותו
המסורה לרווחת חולי הסרטן תושבי העיר בית שאן ויישובי עמק
המעיינות .מתנדבי הסניף שומרים על קשר רציף עם אוכלוסיית
החולים והמחלימים ,ומסייעים להם בכל הקשור לנושאי רווחה
ושיקום .בסניף נערכות באופן קבוע פעילויות תמיכה ופנאי ,כגון
סדנאות למחלימים ,חוגי גוף נפש ועוד .מתנדבי הסניף מהווים
חלק משמעותי בהצלחת פרויקט משלוחי המנות של האגודה בחג
הפורים ,מנהלים את מערך קופות ההתרמה בעיר ובנוסף ,מרכזים
את מבצע 'הקש בדלת' בהשתתפות מוסדות החינוך בעיר.

באפריל  2019התקיים אירוע חנוכת המשכן החדש של סניף האגודה
המקומי בשילוב הרמת כוסית לחג הפסח ,בהשתתפות חולים,
מחלימים ומתנדבים .כמיטב המסורת ,נהנו המשתתפים ממאכלים
מעשה ידי המתנדבות ,ברכות וטקס תעודות הוקרה למתנדבות על
פעילותן בפרויקט משלוחי המנות בחג הפורים .כיבדה בנוכחותה:
יפה כהן ,חברת הנהלת מועצת העיר ומחזיקת תיק הנשים בעירייה
שסייעה במציאת המקום הקבוע לסניף.

כנס העצמה ואחדות נשים
בפברואר  2019נערך בבית שאן ערב העצמה ואחדות נשים אזורי,
במסגרתו הקימו מתנדבות סניף בית שאן-עמק המעיינות ,דוכן
הסברה ,שזכה להתעניינות רבה .בנוסף לחומרי הסברה ומידע,
נמכרו בדוכן משלוחי מנות רבים מטעם האגודה ,לקראת חג
הפורים ,כתרומה לפעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן.
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אירוע לילות לבנים

'הקש בדלת'

ביולי  2019התקיים כמיטב המסורת אירוע לילות לבנים בבית שאן,
שם הוקם דוכן הסברה של האגודה למלחמה בסרטן שאויש על
ידי מתנדבות סניף בית שאן-עמק המעיינות.

באוקטובר  ,2019לקראת מבצע 'הקש בדלת' ,נערכה פגישת בין
הצוות המוביל של סניף בית שאן -עמק המעיינות למ"מ ראש העיר
בית שאן חזי חרוב ,שעסקה בהיערכות לקראת יום ההתרמה.
בפגישה נכחו :רחל דדון ,יו"ר הסניף ,פנינה לוינס ,רכזת הסניף,
המתנדבת אתי ולינעמת ותמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי
הצפון באגודה .רחל דדון סקרה את פעילות הסניף בו פועלים
כ 40-מתנדבים ומתנדבות .במהלך המבצע ,פקדו תלמידי בתי
הספר התיכוניים בעיר את בתי התושבים ,בתי עסק ומפעלים
באזור .חזי חרוב הודה למתנדבות האגודה למלחמה בסרטן על
פעילותן לאורך כל השנה והדגיש כי שיתוף הפעולה בין העירייה
לבין הסניף ימשיך ויגבר .בתום המבצע הודו מתנדבות הסניף

ראש השנה
בספטמבר  ,2019לקראת ראש השנה ,נפגשו מתנדבות סניף בית
שאן-עמק המעיינות להרמת כוסית חגיגית לרגל השנה החדשה.
במהלך המפגש ,סקרה רחל דדון ,יו"ר הסניף את פעילות הסניף בשנה
האחרונה .המשתתפות נהנו מכיבוד מרשים .תמר פינקלשטיין-הדר,
מנהלת סניפי הצפון באגודה שוחחה עם המתנדבות על חשיבות
מבצע 'הקש בדלת' וסיפרה בהרחבה על פעילות האגודה.
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המסורות באופן אישי לכלל העסקים שסייעו למאמץ ההתרמה
והעניקו להם תעודת הוקרה.
לקראת מבצע 'הקש בדלת' ,השיק הסניף ,לראשונה ,פרויקט בגני
ילדים ,במסגרתו המתנדבות הגיעו לכ 35-גנים ,הדריכו ילדים
בני  4-5בשפה מותאמת לגילם ,וסיפרו על האגודה ועל חשיבות
ההתרמה .הילדים סיפרו בבית על המפגש עם מתנדבות האגודה
והביאו תרומה לקופה שנמסרה לגן .פעילות זו תימשך לאורך כל
השנה ,כאשר בכל גן תישאר קופה להמשך התרמה.
במהלך המבצע ,הקימה דניאלה פרל ,רכזת מבצע 'הקש בדלת'
ופעילה באגודת הסטודנטים במכללת כנרת  -דוכן התרמה במכללה
אשר אויש במהלך יום ההתרמה .בנוסף ,חולקו לסטודנטים חומרי
הסברה בנושא נזקי עישון.

כנס בריאות מגדרית
השנה ,החל סניף האגודה בבית
שאן-עמק המעיינות ליטול חלק
בתוכנית בריאות מגדרית עבור
נשות העיר ,יחד עם עיריית בית
שאן ,שירותי בריאות כללית
ונעמת .התוכנית הרב שנתית
כוללת הרצאות וסדנאות במגוון
נושאים המותאמים לנשים .באירוע
ההשקה שנערך בנובמבר 2019
העבירה רחל דדון הרצאה על
רפואה מגדרית .בהמשך ,ניתנו
הרצאות בנושאי קידום בריאות ,מניעה וגילוי מוקדם של מחלות
סרטן אצל נשים .המשתתפות הודו לרחל דדון על ההרצאה ושיבחו
אותה על עשייתה הרבה למען נשות העיר.

ניידת הממוגרפיה
במהלך השנה מגיעה ניידת הממוגרפיה של האגודה לבית שאן,
כחלק ממסלולה הארצי .מתנדבות סניף בית שאן-עמק המעיינות
מסייעות לצוות הניידת במילוי התורים לניידת וחלוקת עלוני מידע
לכל העוברות והשבות.
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חנוכה
בדצמבר  2019התארחו מתנדבות סניף בית שאן-עמק
המעיינות ,בהובלתה של רחל דדון ,יו"ר הסניף במוזיאון
בית שאן לטקס הדלקת נר שלישי של חג החנוכה.

בית שמש
פעילות הסניף
סניף בית שמש של האגודה ,ממשיך בעשייה החשובה
למען החולים ונגד המחלה .המתנדבת שולה אלבליה,
מנהלת את מערך קופות ההתרמה בעיר ,בשיתוף בתי
העסק המקומיים .בסניף מתקיים אחת לחודש מפגש
בהשתתפות חולים ומחלימים.
מתנדבות סניף האגודה בבית שמש :שולה אלבליה,
קלודין עזרן ,שולמית פרץ ואפרת מוזס נפגשות אחת
לחודש יחד עם חולות ומחלימות למפגש פנאי הכולל
הפעלה במועדון של האגודה למען העיוור בעיר.

בת ים
פעילות הסניף

הרפואי משלוחי מנות שנתרמו על ידי בנק הפועלים ,ומשלוחי מנות
נוספים שנתרמו על ידי גן הפלגה .תודה :אתי נחום ויוסי רוזנברג,
בנק הפועלים ,וגלית קלמה ,גן הפלגה.

סניף האגודה למלחמה בסרטן בבת ים ,בהובלתה של יהודית מנצור,
יו"ר הסניף ,פועל לאורך כל השנה במסירות לטובת החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם .בסניף מתרחשת עשייה הכוללת ביקורי בית אצל
חולים ,קשר עם המחלקה ההמטולוגית-אונקולוגית של המרכז הרפואי
וולפסון ,בשילוב סיוע לצוות הרפואי של המחלקה ,איסוף קופות
התרמה מבתי העסק בעיר ,מכירת משלוחי מנות של האגודה לתורמים,
השתתפות במבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' לקראת החורף
וארגון יום ההתרמה השנתי 'הקש בדלת' ,בשיתוף בתי ספר מהעיר.

אירוע 'ביוטי' במרכז הרפואי וולפסון
במאי  2019נערך אירוע 'ביוטי' ביחידה האונקולוגית ,המרכז הרפואי
וולפסון ,בהשתתפות נשים המטופלות במחלקה .במסגרת הפעילות,
זכו הנשים 'להתנתק' משגרת הטיפולים ,וזכו ליום כיף שכלל טיפול
רפלקסולוגי ,איפור ועיצוב שיער ,סטיילינג ,כיבוד עשיר ומפנק ,שי
קוסמטי ולבסוף סדרת תצלומים על ידי הצלם ,הוגה הרעיון אלעד גרובנר.
מתנדבות סניף בת ים של האגודה למלחמה בסרטן ,בשיתוף האחות
האחראית עפרה רביזדה ,חברו יחדיו להפקת אירוע זה .תודה למתנדבים
ולתורמים :א .משי  -שי קוסמטי ,נורית יחזקאלי  -מגשי פירות ,קנאפ׳ס -
פינגר פוד ,ברכה נגר – איפור ,מירית בלכמן  -איפור ,פסיה טמיר – שיער,

פורים
במרץ  ,2019לרגל חג הפורים ,הגיעו רעיה אזוגי ,אורה מורד ומניה שפיר,
מתנדבות סניף בת ים ,יחד עם יהודית מנצור ,יו"ר הסניף המקומי
אל המחלקה האונקולוגית ,וולפסון ,שם חילקו למטופלים ולצוות
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יוזמה חברתית

סימה פרמון – סטיילינג ,יוסי גולן  -רפלקסולוג  ,נמרוד דן – רפלקסולוג,
אמיר זהבי  -עיצוב שיער ופאות ,לינוי סגל  -עיצוב שיער ופאות,
 studio by zoom 18והצלם אלעד גרובנר.

ביוני  ,2019גילו יאן ועידן מזרחי ,תלמידי בית הספר 'יד מרדכי' בבת
ים ,גינה עזובה ומלוכלכת ,והחליטו לשנות את המצב .הם גייסו את
חבריהם למבצע ניקיון רחב היקף ,והפכו את המקום בתוך זמן קצר
לפינה נעימה עבור ילדי השכונה .בסיום העבודות ,כשהחצר נראתה
שונה לחלוטין ,יזמו המתנדבים במקום ,הפנינג שכל הכנסותיו נתרמו
לאגודה למלחמה בסרטן .בסופו של האירוע ,נאספו  400שקלים
והם נתרמו כולם לסניף האגודה בבת ים .יהודית מנצור ,יו"ר הסניף
המקומי הודתה לתלמידים ואמרה" :בימים כאלה שכולם כל כך
ציניים ,ויש פחות ופחות תחושת אחדות בעם ,זה גורם לתחושה
טובה שיש מישהו שאכפת לו מהאחר ,במיוחד כשמדובר בילדים,
אלה השורשים הטובים שלנו".

ראש השנה
בספטמבר  ,2019לקראת ראש השנה ,הגיעו מניה ואיציק מתנדבי
האגודה מסניף בת ים ,אל היחידה האונקולוגית במרכז הרפואי וולפסון.
השניים חילקו שי מתוק למטופלים ביחידה יחד עם עפרה רביזדה
האחות האחראית .בהמשך ליוזמה זו ,הגיעו רעיה אזוגי ופרידה טין,
מתנדבות הסניף אל היחידה וחילקו תפוח בדבש ומטפחות ראש
למטופלים .יהודית מנצור ,יו"ר סניף בת ים סיכמה" :לכבוד חגי
תשרי שבפתח ,התארגן סניף בת ים לחלוקת שי למטופלים .אני
מודה לעסקים ולמתנדבים שנתרמו לטובת מבצע זה" .תודה
לתורמים :תמי בנימין – עיצוב מזכרות לאירועים ,רוי שוקולד ,קסם
התבלין ואתי אשכנזי.
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לקראת החג ,התקיימה הרמת כוסית חגיגית בביתה של יהודית מנצור,
יו"ר הסניף ,בהשתתפות המתנדבים ,שנהנו מכיבוד קל ומטקס
קבלת השי המסורתי .במהלך המפגש ,דנו המשתתפים בהיערכות
לקראת מבצע 'הקש בדלת'  2019שנערך בסוף החודש.

חנוכה
בדצמבר  2019נערך מבצע
חלוקת סופגניות במחלקה
האונקולוגית ,המרכז הרפואי
וולפסון ,בהובלת מתנדבות
הסניף פסיה טמיר ,רחל חג'ג',
אתי הקטר ורעיה אזוגי ,בשיתוף
עם צוות המחלקה .בהמשך
החג ,התבצעה חלוקת מארזי שי
לחנוכה ,באדיבות בנק הפועלים
במחלקה האונקולוגית.
תודה :אתי נחום
ויוסי רוזנברג.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
זו השנה הרביעית שקבוצת הסורגות 'סבתא סורגת' ,בהדרכתה
של אורית גבאי סטאמקר ,ממועדון הקשישים 'השלושה' ובניהולה
של איילת סער ,השתתפו במבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
של האגודה למלחמה בסרטן .קבוצת הסורגות הכינה קרוב ל100-
כובעים שחולקו על ידי מתנדבי האגודה בסניף בת ים במחלקות
האונקולוגיות של המרכזים הרפואיים הסמוכים .מתנדבי הסניף
תרמו כובעים רבים גם לסניפים נוספים ברחבי הארץ לרווחת
החולים .בדצמבר  ,2019הגיעה רחל קוויאטק ,מתנדבת סניף בת
ים לחלק כובעי צמר במחלקה האונקולוגית ,המרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,תל השומר.

גבעתיים
פעילות הסניף

העיר גבעתיים ,דליה סולקין ,יו"ר הסניף באגודה ובעלה יהודה,
יוני רובינשטיין ,סגן ראש מנהל החינוך ,עמיר ישר גדות ,אחראי
תנועות הנוער בעיר ,לירון שוורץ ,רכזת מבצע 'הקש בדלת'
בגבעתיים ,נציגים מבתי הספר ונציגים מתנועות הנוער בגבעתיים.

סניף גבעתיים בהובלת דליה סולקין ,יו"ר הסניף ,ממשיך בעשייה
המסורה לאורך השנה במסגרתה מתקיימת בסניף פעילות איסוף
קופות מבתי עסק מקומיים .במהלך מבצע 'הקש בדלת' הנערך
בחודש אוקטובר ,מתגייסת עיריית גבעתיים למשימה ולצד תלמידי
מערכת החינוך ומתנדבי האגודה ,מביאים מדי שנה להצלחת יום
ההתרמה בעיר.

במסגרת המבצע ,השתתפו  9בתי ספר :אורט טכניקום ,יגאל אלון,
אמונים ,שב"צ ,בן גוריון ,בורוכוב ,קלעי ,כצנלסון ,ברנר ,בנוסף
השתתפו גם גני הילדים ,ותנועות הצופים ,כנפיים של קרמבו ,בני
עקיבא והנוער העובד והלומד.

'הקש בדלת'

השנה ,במסגרת מבצע 'הקש בדלת' ,נערכה לראשונה בגני הילדים
בגבעתיים יוזמה לאיסוף תרומות באמצעות קופות התרמה ייחודיות
וצבעוניות שעוצבו ע"י הורי הילדים בשיתוף וועד הגנים.

באוקטובר  2019התקיים בבית ראשונים בגבעתיים ,טקס לפתיחת
מבצע ההתרמה 'הקש בדלת'  2019בעיר ,במעמד רן קוניק ,ראש
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דימונה
פעילות הסניף

למירי זיו היקרה,
צלחה בדרכך החדשה.
ה
לך
חל
הרשי נא לי לא
רמה ובזכותך האגודה
הובלת את האגודה ביד
שנים רבות
עה להישגים בינלאומיים.
הגי
אגודה גם לעתיד לבוא.
שתמשיכי לשרת את ה
אני מאמין
בה הרבה שהענקת לנו,
לך מעומק הלב על האה
אני מודה
נה הגיע להישגים רבים.
זכותך מרכז האגודה דימו
וב
ות ימים ואושר מכל הלב.
מאחל לך בריאות ,אריכ
בכבוד רב,
אברהם אזרזר,
"ר סניף האגודה בדימונה
יו

סניף דימונה של האגודה למלחמה בסרטן ,בראשותו של
אברהם אזרזר ,יו"ר הסניף ,מקיים לאורך כל ימות השנה פעילות
ענפה וחשובה למען החולים והמחלימים ,תושבי דימונה והסביבה.
בסניף מופעלים פרויקטים כגון 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר',
בסיוע מתנדבות ,סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים' ,ובנוסף ,מגוון
חוגים כמו זומבה ויוגה וקבוצות תמיכה ,המסייעות להתמודדות
עם המחלה וההחלמה .במהלך השנה ,מציינים מתנדבי הסניף
את חגי ומועדי ישראל במסיבות במתחם הסניף .בנוסף ,מתקיים
שיתוף פעולה משמח עם ילדי גן רעות ,אשר מגיעים לסניף בכל חג
בכדי לחגוג עם המתנדבים ,החולים והמחלימים .כמו כן ,מתקיימת
בסניף פעילות קופות התרמה ותמיכה במבצע 'עוטפים בחום את
חולי הסרטן' מדי שנה בחורף .במהלך חג הפורים ,מסייעים מתנדבי
הסניף במכירת משלוחי המנות של האגודה למלחמה בסרטן
לחברות וארגונים המעוניינים לתרום למען המאבק במחלת הסרטן.

מתוך מכתב הוקרה שכתב אברהם אזרזר למירי זיו,
לרגל סיום תפקידה כמנכ"ל האגודה.
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'יום הסרטן הבינלאומי'

טקס סיכום מבצע 'הקש בדלת' 2018

ב 4-בפברואר  ,2019צוין בישראל וברחבי העולם 'יום הסרטן
הבינלאומי' .בית הספר זינמן בדימונה ציין את המאורע ,באמצעות
פעילות בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ואשכולות הפיס ,על מנת
להעלות מודעות בקרב בני הנוער למניעת סרטן ,באמצעות אימוץ
אורח חיים בריא והימנעות מגורמי סיכון .תחילה ,זכו התלמידים
לשמוע את הרצאתו של עמיר חכם ,רכז פעילות חינוכית באגודה
בנושא' אורח חיים בריא' .בהמשך ,הקשיבו התלמידים להרצאתו של
ד"ר ברק רוטבלט ,חוקר סרטן .לקראת סיום ,המשתתפים התחלקו
לקבוצות קטנות וישבו סביב שולחנות עגולים יחד עם מנחים ,כאשר
כל קבוצה חקרה תחום אחר הקשור למחלת הסרטן .לאחר הדיון,
הציגו התלמידים במליאה מול כל השכבה את התוצרים (סרטונים,
מצגות וכרזות) תוך התמקדות בתחום המניעה .במתחם בית
הספר הוקם דוכן הסברה של סניף דימונה שם חילקו המתנדבות
לתלמידים חומרי הסברה בנושא.

במרץ  ,2019במסגרת טקס סיכום מבצע 'הקש בדלת' ה ,58-קיבלו
תלמידי שכבה ט' מבית הספר ליהמן בדימונה ,תעודת הוקרה על
הצטיינותם במסגרת מבצע ההתרמה השנתי .בטקס השתתפו בתי
ספר מצטיינים מכל רחבי הארץ שנטלו חלק במבצע .בטקס נכחו,
בנוסף לתלמידי השכבה ,גם אברהם אזרזר ,יו"ר סניף האגודה בדימונה,
מתנדבי הסניף ומחלימים .מלכי דהן ,רכזת שכבה ט' ציינה כי" :מזה
כשלוש שנים ששכבה ט' מתרימה למען האגודה למלחמה בסרטן,
עם המון נחישות ורצון .אנו גאים שאלו תלמידנו".

'יום האישה הבינלאומי'
במרץ  2019ציינו בסניף האגודה בדימונה את יום האישה הבינלאומי,
באמצעות אירוע חגיגי כאות הערכה לנשות האגודה המתנדבות.
אברהם אזרזר ,יו"ר הסניף בירך את המתנדבות על פועלן העשיר
ונתן הרצאה מקיפה אודות 'יום האישה הבינלאומי'.

פורים
במרץ  2019חגגו מתנדבי סניף דימונה את חג הפורים במתחם הסניף,
במסיבה בה השתתפו נשים חולות ,מחלימות ומתנדבות הסניף.
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'יום המעשים הטובים'
באפריל  ,2019לכבוד 'יום המעשים הטובים' ,הגיעו תלמידי שכבה
ז' מבית ספר אפלמן לסניף האגודה למלחמה בסרטן בדימונה.
התלמידים טיפלו ,ניקו וטיפחו את גינת הסניף ,ולאחר מכן השתתפו
בשיעור יוגה יחד עם החולות והמחלימות .אברהם אזרזר ,יו"ר סניף
דימונה שיבח את התלמידים על עשייתם וציין כי היוזמה הברוכה
תרמה להרגשה טובה בקרב החולים והמחלימים ומתנדבי הסניף.

אירוח תלמידי בית הספר אשל הנשיא
באפריל  2019התארחו תלמידי בית הספר אשל הנשיא בדימונה בסניף
האגודה למלחמה בסרטן בדימונה .במסגרת הביקור ,זכו התלמידים
להצצה מיוחדת על פועלו של הסניף ,בהובלתו של אברהם אזרזר,
יו"ר הסניף ,אשר הרצה בפניהם על פעילותה הענפה של האגודה
ברחבי הארץ ,ובדימונה בפרט .בהמשך ,השתתפו התלמידים
בפעילות השוטפת של האגודה המתנהלת במקום כמדי שבוע,
ולסיום התכבדו בכיבוד עשיר שהוכן על ידי המתנדבים המסורים.

אזכרה למתנדבת הסניף
ביוני  2019התקיימה אזכרה לעילוי נשמת נטשה קרוקוב ,מתנדבת
הסניף ,שהמתנדבים ערכו עבורה יחד עם בני משפחתה.
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'חכם בשמש'
ביוני  ,2019במסגרת שבוע המודעות לסרטן העור ,קיים סניף
דימונה של האגודה ,בהובלתו של אברהם אזרזר ,יו"ר הסניף,
פעילות בנושא 'חכם בשמש' לבתי ספר רבים בדימונה והסביבה.
במסגרת הפעילות ,קיבלו התלמידים חוברות הסברה והדרכה
בנושא התנהגות נכונה בשמש .אברהם אזרזר סיכם את המבצע:
"כ 1,000-תלמידים קיבלו הדרכה מקיפה ,כיצד ניתן להישמר
מהשמש הקופחת ,אשר גורמת לנזקים קצרי טווח וארוכי טווח".
בין בתי הספר שהשתתפו בפעילות :המאוחד ,בן עטר ,יצחק שדה,
אחווה ,נווה עמרם ,אלפסי ויצחק רבין.

'הקש בדלת'

מכתב תודה

באוקטובר  2019נערך ברחבי הארץ מבצע 'הקש בדלת' ,בו נטלו חלק
גם מתנדבי סניף דימונה של האגודה ,בהובלתו של אברהם אזרזר,
יו"ר הסניף ,שהיה אחראי על ארגון ,תפעול וגיוס התרומות בערים
דימונה ,ירוחם ומצפה רמון ,במסגרת יום ההתרמה הארצי.

לכבוד
אברהם אזרזר
יו"ר סניף האגודה למלחמה בסרטן בדימונה
הנדון :תודה והערכה
ודות לך על פעילות מעשירה בנושא 'חכם בשמש'.
ברצוני לה
המדריכה אורית בונקר הובילה את הפעילות בצורה
יש לציין ש
חווייתית וכיפית .הילדים היו מרותקים לפעילות.
מאוד
בתקווה לשיתוף פעולה בשנים הבאות.
ברגשי תודה והערכה רבה,
חגית פרץ
רכזת קייטנת ביה"ס רבין

ערב הצדעה לפרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'
ע"ש ד"ר פרנסין רובינסון

®

באוקטובר  2019נערך ערב הצדעה לפרויקט האגודה 'להיראות
טוב ,להרגיש טוב יותר' אשר נוסד על ידי ד"ר פרנסין רובינסון ,לפני
למעלה מ 20-שנה וקרוי על שמה .הערב החגיגי נערך באולמי דניאל
בדימונה ,במעמד בני ביטון ,ראש העיר דימונה ,ארמונד לנקרי,
מ"מ ראש העיר ,אריאל ללוש ,סגן ראש העיר ,מירי זיו ,סגנית יו"ר
האגודה ,משה בר-חיים ,מנכ"ל האגודה ,שיר בוטל-צור ,מנהלת
מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' ,ומתנדבי
הסניף בהובלתם של אברהם אזרזר ,יו"ר הסניף ואלברט בן לולו,
מ"מ יו"ר הסניף ,שנפרדו במעמד זה ממירי זיו ,לרגל סיום תפקידה
כמנכ"ל האגודה ומינויה לסגנית יו"ר האגודה בהתנדבות .אברהם
בירך את מירי בנאום מרגש .מתנדבי הסניף העניקו למירי שי פרי
מלאכתם .בתוכנית האמנותית :ברכות ,הענקת תעודות הוקרה
והופעות של מקהלת תלמידי בית הספר עמי אסף ומקהלת 'גיל
וזמר' .תודה :אילן זרביב ,אולמי דניאל.

ראש השנה
באוקטובר  2019הגיעו ילדי גן רעות ,כמיטב המסורת ,לסניף
האגודה למלחמה בסרטן בדימונה ,שם התקבלו בשירה ובריקודים
על ידי המחלימים והמתנדבים ,בהובלתו של אברהם אזרזר ,יו"ר
הסניף .אזרזר בירך את הילדים וצוות הגננות לרגל השנה החדשה.
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חנוכה
בדצמבר  2019התכנסו חולים ,מחלימים ומתנדבי האגודה למלחמה בסרטן
מסניף דימונה לחגוג את חג החנוכה .הדלקה החנוכייה הייתה
במעמד בני ביטון ,ראש העיר דימונה ,הרב אליהו פרץ ,אברהם אזרזר,
יו"ר סניף דימונה של האגודה ואלברט בן לולו ,מ"מ יו"ר סניף דימונה.
המתנדב שמעון לוי התכבד להדליק את החנוכייה .על החלק
האומנותי היו אחראים נכדיו של אזרזר ,דניאל שהנעים מזמירות
החג בסקסופון ונועה שניגנה בחלילית ,ונצח נקדימון ,ששרה שירי
חנוכה יחד עם המשתתפים.

התנדבות עובדי כיל
באוקטובר  2019התקיימה פעילות של עובדי כיל רותם נגב ,בהובלתו
של המתנדב אלברט בן לולו ,מ"מ יו"ר סניף דימונה ,לשיפור מתחם
האגודה למלחמה בסרטן בדימונה.
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הוד השרון
פעילות הסניף

דרך סניף הוד השרון .להדר הוענקה תעודת הוקרה מחיה אלישע,
יו"ר הסניף המקומי והמתנדבת חיה ציוני.

סניף הוד השרון בראשותה של חיה אלישע ,יו"ר הסניף ,פועל
במסירות להגשמת מטרות האגודה ,באמצעות סיוע לחולים במיצוי
זכויות ובקיום פעולות הסברה לציבור הרחב ,בנושאים כגון מניעה
ואבחון מוקדם ואורח חיים בריא .הסניף פועל מדי שנה בכל הקשור
לארגון והוצאה לפועל של מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' ,בשיתוף
מתנדבים ותלמידי בתי הספר ,ובהפעלת מערך קופות ההתרמה
ברחבי העיר.

'הקש בדלת'
באוקטובר  2019התכנסו מתנדבי סניף הוד השרון של האגודה,
בהובלתה של חיה אלישע ,יו"ר הסניף ,לפגישה לקראת מבצע
'הקש בדלת'  2019של האגודה .במהלך הפגישה ,דנו המתנדבים
בהיערכות לקראת יום ההתרמה השנתי ובחלוקת משימות .במבצע
השתתפו תלמידי בתי הספר השקמים ,השחר והראשונים.

'יום המעשים הטובים'
באפריל  2019ציינו בהוד השרון את 'יום המעשים
הטובים' הארצי באמצעות הפנינג ,במסגרתו
הוקם בפארק בעיר ,דוכן למכירת ספרים בתחום
התרבות והפנאי ביוזמת חיה אלישע ,יו"ר הסניף
המקומי .בנוסף לכך ,הדר תמרי ,תלמידת בית הספר
תל"י ,יזמה בבית ספרה התרמה פנימית כאשר
כל ההכנסות הועברו לאגודה למלחמה בסרטן

יום חשיפה להתנדבות
בספטמבר  2019נערך יום חשיפה של עמותות ,ארגונים ומיזמים,
עבור תלמידי כיתות י' בתיכוני העיר ,המתנדבים במסגרת המעורבות
החברתית .את היום אירח בית המתנדב ,והשתתפו בו מגוון גופים
ועמותות ,וביניהם סניף האגודה למלחמה בסרטן בהוד השרון.

הרצליה
פעילות הסניף

הוקרן סרט והוזמנו פיצות .הילדים שילמו מחיר סמלי עבור הכניסה
לסרט כאשר כל ההכנסות נתרמו לאגודה .תודה :שרון רם ,מתנ"ס
נוף ים ,על העזרה בתפעול האירוע.

סניף הרצליה בהובלתו של ד"ר פיליפ חלאבין ,יו"ר הסניף ,ממשיך
בפעילותו הענפה לאורך כל ימות השנה לרווחת החולים והמחלימים,
ובהקשבה נאמנה לצרכיהם .מתנדבי הסניף פועלים בתחום ההסברה
בגני הילדים ,בבתי הספר ,בקופות החולים ובמועדונים ,בליווי חומרי
הסברה רלוונטיים ומצגות בנושאים כגון' ,חכם בשמש'®' ,אורח חיים
בריא' ועוד .כמו כן ,מתקיימות בסניף פעילויות שיקום ורווחה כגון,
קבוצות תמיכה ,סדנאות וחוגי גוף-נפש ,מהן נהנים עשרות חולים
ומחלימים .בחג הפורים ,מסייע הסניף להצלחת פרויקט משלוחי
המנות של האגודה כתרומה למאבק במחלה .בחודש אוקטובר,
אחראי הסניף על ארגון ותפעול מבצע 'הקש בדלת' בהרצליה ,תוך
שיתוף פעולה מלא עם עיריית הרצליה ומחלקות החינוך והבריאות,
ולאורך השנה בתפעול מערך קופות ההתרמה בשיתוף עסקים
מקומיים .השנה זכו מתנדבי הסניף לעבור למשכן חדש בו יוכלו
להמשיך את פעילותם למען החולים ונגד המחלה.

פורים
במרץ  2019העמידו מתנדבי סניף הרצליה דוכני מכירה של משלוחי
המנות של האגודה במקומות הבאים :בית האבות שבעת הכוכבים,
בית אנה פרנק ,בניין המילניום תל אביב ,בית אבות פלס רעננה
וקניון שבעת הכוכבים .את הדוכנים איישו המתנדבים שוש אידסיס,
בני בר ,פרידה הורן ,שרה ברנשטיין ושמואל חן.

אירוע סרט ותרומה לאגודה
בינואר  2019נערך במתנ"ס נוף ים בהרצליה אירוע 'פיצה וסרט'
 2019בהובלת אפי פדלון ,רכז סניף הרצליה לשעבר .במסגרת
האירוע ,אירח המתנ"ס ילדים בגילים  10-6באולם הקולנוע בו
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נכחו בדוכן :ד"ר פיליפ חלאבין ,יו"ר סניף הרצליה והמתנדבים
שוש אידסיס ,בני בר ושמואל חן.

אירוע תרומה לאגודה
במאי  2019נערך בחברת סימולייט – פיתוח תוכנה ,אירוע לקוחות,
במהלכו בשם כל אחד מהלקוחות ,נתרם סכום של  ,₪ 60למען
פעילות האגודה למלחמה בסרטן .סה"כ היקף התרומות הגיע
לכ 3,000-ש"ח .את שיתוף הפעולה בין החברה לאגודה ,יצרה
פרידה הורן ,מתנדבת סניף הרצליה.

'היום הבינלאומי ללא עישון'

כנס סניפי מרכז-דרום

במאי  2019במסגרת אירועי 'היום הבינלאומי ללא עישון' ,הקימו
מתנדבי סניף הרצליה דוכן הסברה שעסק בנושא ,כחלק מהפנינג
של העירייה שכותרתו 'הרצליה עיר נקייה מעישון'.

ביוני  2019נערך בתיכון דור בהרצליה כנס סניפי מרכז-דרום של
האגודה למלחמה בסרטן .על ארגון הכנס היו אחראים מתנדבי
סניף הרצליה של האגודה ,בהובלתו של ד"ר פיליפ חלאבין ,יו"ר

54

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2020 | 64

המשט נערך במרינה הרצליה ביוזמת מתנדבי סניף הרצליה
של האגודה למלחמה בסרטן ,בהובלתו של ד"ר פיליפ חלאבין,
עיריית הרצליה ,החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה ובסיוע
סקיפרים ממועדוני שייט ברחבי הארץ .כיבדו בנוכחותם :משה בר-חיים,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת
סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' ,לימור שרגא ,רכזת
פרויקט 'יד להחלמה' באגודה ,דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז
באגודה ,חגית אלבז ,רכזת מתנדבים באגודה וליאת לבנת ,רכזת
סניפי המרכז באגודה.

הסניף .במסגרת הכנס ניתנה הרצאה על ידי המרצה דגנית סלנט
בנושא גיוס מתנדבים .המתנדבים קיבלו כלים ורעיונות שעזרו
לגייס לסניפים מתנדבים חדשים מהקהילה .כיבדו בנוכחותם :צוות
מחלקת סניפים ,בראשותה של שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת
סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'.

טורניר כדורשת להעלאת המודעות לסרטן השד
באוקטובר  2019נערך באולם היובל בהרצליה ה- PINKTOBER-
טורניר כדורשת ראשון מסוגו לטובת העלאת המודעות לסרטן
השד ,שכל הכנסותיו הועברו לאגודה למלחמה בסרטן .במהלך
הטורניר ,שהופק בשיתוף סניף הרצליה של האגודה ,זכתה קבוצת
הכדורשת הוותיקה 'ארגמן נס ציונה' במקום הראשון .תודה :מאמן
הכדורשת לוני רוזנבלום על הפקת האירוע ולעיריית הרצליה על
שיתוף הפעולה.

'אתנה הולכות רחוק  - '2019אירוע ספורט נשים להעלאת
המודעות לסרטן השד
באוקטובר  2019התקיים בפארק הרצליה אירוע 'אתנה הולכות
רחוק  – '2019הפקת ספורט נשים שיזמה עיריית הרצליה לקידום
ספורט הנשים בישראל .האירוע כלל צעדת נשים והפנינג להמוני
ילדות ,נערות ונשים .במסגרת האירוע ,הוקם דוכן הסברה על ידי
מתנדבות סניף הרצליה של האגודה שוש אידסיס ושרה ברנשטיין.

'משט הוורד'
באוקטובר  2019נערך בחופי הרצליה 'משט הוורד' ,בהשתתפות
חולות ומחלימות מסרטן השד ,שהפליגו על גבי יאכטות לאורך
חופי הרצליה ,במטרה להעלות את המודעות לסרטן השד ולהזכיר
לציבור הנשים כי גילוי מוקדם מציל חיים .בטקס סמלי שהתקיים
בלב הים ,השליכו הנשים ורדים אל הים לאות תמיכה והזדהות
עם המאבק.
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'הקש בדלת'
באוקטובר  ,2019לקראת מבצע 'הקש
בדלת' ,התקיימה פגישת היערכות אחרונה
בלשכת ראש העיר ,בין משה פדלון,
ראש עיריית הרצליה ,משה בר-חיים,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
ד"ר פיליפ חלאבין ,יו"ר סניף הרצליה
של האגודה וצוות המתנדבים .במהלך
הפגישה ,הגיש ראש העיר פדלון למנכ"ל
האגודה בר-חיים את אמנת 'עיר נקייה
מעישון' ,במסגרתה התחייב לממש
מדיניות של עיר ללא עישון מתוך הכרה
בנזקיו של הרגל ממכר וממית זה.

זיכרון יעקב
פעילות הסניף

לכבוד
גב' דבורה פלדש
יו"ר סניף האגודה למלחמה בסרטן בזיכרון יעקב
הנדון :תודה והערכה
שלום רב,
תודה והערכה מקרב לב לתרומת הצעיפים והכובעים
ברצוני להביע
טובת ילדי המטואונקולוגית ילדים בביה"ח דנה.
ל
הפריטים היפים שנסרגו בעבודת יד ע"י המתנדבות.
המטופלים נהנו מ
לגב' שולה לב שד אגה ל הביא את הכו בעים
תודה מיו חדת
והצעיפים לפתחנו.
מטופלים ,בשמי ובשם הצוות ,תודה ויישר כוח
בשם ה
בברכה,
פנינה גרינברג
א.א אשפוז יום המטואונקולוגית ילדים

סניף זיכרון יעקב בהובלתה של דבורה פלדש ,יו"ר הסניף ,פועל
במסירות לשיפור חיי החולים והמחלימים במועצה המקומית .בסניף
מתקיימות מספר פעילויות וסדנאות ,כמו :קבוצת תמיכה ,שיעורי צ’י
קונג ,חוג ציור ופעילות 'בשעה טובה' ,ובנוסף ,מועברות בו הרצאות
בנושאים מגוונים .מתנדבות הסניף פועלות במסגרת מבצע 'עוטפים
בחום את חולי הסרטן' ,בו מחולקים פריטי צמר לחולים המטופלים
במרכזים הרפואיים הלל יפה וסוראסקי ובמסגרת פרויקט משלוחי
המנות של האגודה ,הנמכרים לחברות וארגונים המעוניינים לתרום
לאגודה .כמו כן ,ממשיך הסניף בהצבה של קופות ההתרמה ברחבי
המועצה ואיסופם .תודה :לורה פרחן על תרומת הצמר הנדיבה
לפרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' השנה.
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פעילות 'בשעה טובה'
בפברואר  2019החלה להתקיים בסניף זיכרון יעקב – פעילות
חדשה תחת השם 'בשעה טובה' .הפעילות ,שמתרחשת בימי שני
בשעות הבוקר ,מפגישה מחלימות ומתנדבות ,על כוס קפה ועוגה,
בשילוב הרצאה ,משחקים והפעלה של אדם מהקהילה .באירוע
הפתיחה כיבד בנוכחותו זיו דשא ,ראש המועצה זיכרון יעקב שבירך
על פתיחת המועדון.

ראש השנה
באוקטובר  2019התקיים אירוע חגיגי לציון השנה החדשה ,שכלל
ברכות ,הרמת כוסית ומטעמים ,במעמד זיו דשא ,ראש מועצת זיכרון
יעקב ,ובהשתתפות חולות ומחלימות ומתנדבי הסניף.

מפגש אשכולות – סניפי הצפון
במרץ  2019נערך בפעם הראשונה מפגש אשכולות של סניפי
הצפון באגודה למלחמה בסרטן בפרדס חנה ,אליו הגיעו נציגים
מהסניפים חדרה וזיכרון יעקב .המפגש עסק בנושא הסברה.
דנה פרוסט ,מקדמת בריאות באגודה העבירה הרצאה בנושא
'אורח חיים בריא'' ,חכם בשמש' ו'נזקי עישון' .בהמשך ,נערך דיון
מעמיק ושיח קבוצתי בנושא .תודות :אורלי מנג'ם ,יו"ר סניף פרדס
חנה – כרכור על האירוח החם ושיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת
הסניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' על הסיוע בהכנת היום.
בהמשך למפגש אשכולות זה ,נולד שיתוף פעולה נוסף בין סניפי
חדרה ופרדס חנה במסגרתו התקיים מפגש הסבר על הטיפול
הפליאטיבי במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,בהנחיית עובדת
סוציאלית מהמחלקה .את המפגש יזמה המתנדבת שולה לב.
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חדרה
פעילות הסניף
סניף חדרה של האגודה ממשיך את פעילותו המבורכת בהובלתן
של רבקה קרן ,יו"ר הסניף ושוש קריצ'מן ,רכזת הסניף .כבר שנים
רבות שמתנדבי האגודה בסניף חדרה עוסקים בעשייה המבורכת
לטובת החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם בעיר ,באמצעות
תפעול מערך קופות ההתרמה בשיתוף עסקים מקומיים ,תמיכה
בפעילויות שיקום ורווחה כגון סדנאות וחוגי גוף-נפש ,וקיום מבצע
'הקש בדלת'® בשיתוף מערכת החינוך המקומית .בנוסף ,מסייעות
מתנדבות הסניף לצוות המחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי
הלל יפה ,בכל הקשור לאדמיניסטרציה ,קשר עם מטופלים ועוד.
השנה סיימה את התנדבותה באגודה שוש קריצ'מן ,רכזת הסניף.
האגודה למלחמה בסרטן מודה לשוש על פעילותה הענפה והמסורה
ומאחלת לה בהצלחה בהמשך הדרך.

יום ורוד'
ביוני  2019ערכה תנועת מכבי הצעיר בחדרה 'יום ורוד' למען העלאת
המודעות לסרטן השד.

יום עיון

ראש השנה

בפברואר  2019נערך במרכז הרפואי הלל יפה יום עיון
בנושא 'אורח חיים בריא והתמודדות עם המחלה הממארת',
באדיבות חברת רוש .מתנדבות האגודה מסניפי חדרה ופרדס
חנה-כרכור נכחו ביום העיון והקימו דוכן הסברה בנושא מטעם
האגודה למלחמה בסרטן.

בספטמבר  2019נערך בסניף חדרה אירוע הרמת כוסית לקראת
השנה החדש ,באירוח של המתנדבת יהודית פסטרנק .במסגרת
המפגש ,ניתנו דגשים על ידי רבקה קרן ,יו"ר הסניף ,בכל הנוגע
למבצע 'הקש בדלת'  .2019כיבדו בנוכחותן :אריאלה ליטביץ שרמן,
עו"ס מחוזית צפון ותמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי הצפון
באגודה ששיתפו את המתנדבים בפעילות האגודה הארצית והמחוזית.

מפגש אשכולות – סניפי הצפון

'הקש בדלת'

במרץ  2019נערך בפעם הראשונה מפגש אשכולות של סניפי הצפון
באגודה למלחמה בסרטן בפרדס חנה ,אליו הגיעו נציגים מהסניפים
חדרה וזיכרון יעקב .המפגש עסק בנושא הסברה .דנה פרוסט,
מקדמת בריאות באגודה העבירה הרצאה בנושא 'אורח חיים
בריא'' ,חכם בשמש' ו'נזקי עישון' .בהמשך ,נערך דיון מעמיק ושיח
קבוצתי בנושא .תודות :אורלי מנג'ם ,יו"ר סניף פרדס חנה-כרכור
על האירוח החם ושיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת הסניפים באגודה
ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' על הסיוע בהכנת היום.

באוקטובר  ,2019לקראת מבצע 'הקש בדלת'  ,2019התקיימה
פגישה בין צביקה גנדלמן ,ראש עיריית חדרה לבין מתנדבי האגודה
בעיר .במסגרת המפגש ,במהלכו ראש העיר נתן את ברכת הדרך
להצלחת מבצע ההתרמה הארצי ,נכחו זיוה היימברג ,מנהלת אגף
הרווחה בעירייה ,רבקה קרן ,יו"ר סניף חדרה ותמר פינקלשטיין-הדר,
מנהלת סניפי הצפון של האגודה .גנדלמן הנחה את אגף החינוך
לשיתוף פעולה מלא.
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חיפה

חולון
פעילות הסניף

פעילות הסניף

סניף חולון בהובלתה של יונה אלון ,יו"ר הסניף ,ובסיועה של
המתנדבת אהובה אוברשטיין ,מקיים פעילות ענפה וברוכה ותומך
בקהילת החולים והמחלימים ובני משפחותיהם בחולון .בסניף
פועלים מתנדבים מסורים אשר מעניקים תמיכה לחולי הסרטן,
מקיימים איתם קשר ועונים על שאלות .במהלך השנה ,אחראי הסניף
על הצבה ואיסוף קופות ההתרמה בבתי העסק ברחבי העיר ועל
ארגון פעילות מבצע 'הקש בדלת' .כמו כן ,מועברות בסניף קבוצת
יוגה-צחוק וקבוצת תמיכה המתקיימות אחת לשבוע.

סניף חיפה של האגודה הממוקם במתחם מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'
בבית אהרון ואולגה רוזנפלד בחיפה ,משמש בית חם עבור ציבור
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם תושבי האזור .את העשייה
המבורכת מובילים בני ברנשטוק ,יו"ר הסניף ,נעמי כפרי ,רכזת
הסניף וליאורה מושקוביץ ,מזכירת הסניף .במסגרת הפעילות
השוטפת ,אוספים מתנדבי הסניף קופות התרמה מבתי עסק באזור
חיפה ונמצאים בקשר הדוק עם מרכזים רפואיים רבים באזור חיפה
והצפון ומסייעים למטופלים בהם .בנוסף ,נרתמים מתנדבי ונציגי
הסניף להצלחת פרויקט משלוחי המנות של האגודה ,שבמרכזו
מתבצעת מכירה של משלוחי מנות לחברות וארגונים כתרומה
למאבק במחלה ,כמו גם פרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר',
שמטרתו לסייע לחולי סרטן להתמודד עם השינויים החיצוניים
בעור ,בפנים ובשיער כדי לשפר את הרגשתם.
®

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בינואר  2019התקיים יום חלוקת כובעי צמר שנסרגו על ידי
מתנדבות סניף חיפה ,עבור חולים במחלקה ההמטולוגית ,המרכז
הרפואי בני ציון .יוזמה זו הינה חלק ממבצע 'עוטפים בחום את חולי
הסרטן' של האגודה למלחמה בסרטן ,הנערך מדי שנה בחודשי
החורף .לאחר חלוקת הכובעים ,עודכנו החולים על ידי נעמי כפרי,
רכזת סניף חיפה על פעילויות מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' של
האגודה למלחמה בסרטן בחיפה .כיבדה בנוכחותה :פרופ' תמר תדמור,
מנהלת המחלקה ההמטולוגית ,המרכז הרפואי בני ציון.
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'יום הסרטן הבינלאומי'
בפברואר  2019צוין ברחבי הארץ 'יום הסרטן הבינלאומי',
במהלכו התקיים באשכול הפיס בקרית אליעזר שבחיפה,
אירוע לציון המאורע ,בהשתתפות כ 150-תלמידי כיתות
ט' מ 5-בתי ספר בעיר .האירוע נערך בשיתוף חזי פנט ,יוזם
הפרויקט ,נעמי כפרי ,רכזת סניף חיפה ,ליאורה מושקוביץ,
מזכירת סניף חיפה ,דנה פרוסט ,מקדמת בריאות באגודה
ודליה גודמן ,מנהלת אשכול הפיס .התלמידים הקשיבו להרצאה
מפי פרופ' אבי שרודר ,הטכניון ,שהרצה בנושא 'ננוטכנולוגיה
בשירות ריפוי הסרטן' .לאחר ארוחת בוקר בריאה ,הקשיבו
התלמידים לסיפורם האישי של בני משפחת הלל ,הורים לילד
שחלה בסרטן המוח ונרפא .בהמשך היום ,חולקו לקבוצות
עבודה ודנו בנושאים שונים המתקשרים למחלת הסרטן,
כשבסוף הדיון הציגו תוצרים ,כגון :סרטונים ,כרזות והצגות.
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הפנינג לנשים
במרץ  2019התקיים במתחם סניף האגודה בחיפה הפנינג לנשים,
שכלל מופע שירה והרצאה של מיכל זאבי וינטר והרצאה בנושא
'התאמת בגדים' על ידי מרים גרוס .משתתפות האירוע נהנו מבזאר
מכירת בגדים ,שנתרמו על ידי בוטיקים יוקרתיים ,דוכני סריגים,
תכשיטים ,מוצרים לבית וקוסמטיקה.

לאחר כיבוד קל ,מעשה ידי המתנדבות ,הקשיבו הנוכחים להרצאתה
של גבי כץ ,יועצת ומרצה לתרבות ,בנושא 'כשעיצוב ואירוח נפגשים
בחג' .בהמשך ,הרצתה ד"ר יהודית זוסמנוביץ' בנושא 'הלכות החג'.
המשתתפים נהנו מיריד בגדי מעצבים ,בהפקתה של הסטייליסטית
מירה גרוס ,שכלל דברי סריגה ,תכשיטים ,קוסמטיקה ,כלי בית ועוד.
כל ההכנסות הועברו להמשך המאבק בסרטן.

יום בריאות קהילתי

תערוכת סיום שנת פעילות של מרכז 'חזקים ביחד' חיפה
בספטמבר  2019התקיימה תערוכה לסיכום שנת הפעילות
של מרכז 'חזקים ביחד' חיפה .הסדנאות המציגות ,היו סדנאות
צילום ,תכשיטנות וסריגה ,ציור ואמנות אקולוגית .בפתיחת
התערוכה השתתפו פעילים רבים ,ובני משפחותיהם ,מתנדבות
וכן פרופ' אליעזר רובינזון ,לשעבר יו"ר האגודה ויו"ר ארגון הסרטן
הבינלאומי (  ,)UICCאשר נשא דברי ברכה .מדריכות הסדנאות
הסבירו על הפעילויות שהן מנחות ונציגי המשתתפים הודו על
התהליך המשמעותי שהם חווים במהלך פעילותם במקום .הפעילים
כובדו וכיבדו ביצירותיהם ובנוכחותם את המרכז ,והודו למדריכות,
ולצוות על המקום החם והתומך שהאגודה מאפשרת להם .תודה
למארגני האירוע :אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה,
נעמי כפרי ,רכזת סניף חיפה ,ליאורה מושקוביץ ,מזכירת סניף חיפה,
תמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי הצפון באגודה ,נעמה עשור,
מזכירת סניפי הצפון באגודה ,אבנר דוד ,מנהלת מחלקת משק
וצוותו ,והמדריכות רות לב ארי ,חגית בוטנר ,שירה בנגד ומיכל שביב.

במאי  2019ערך בית הספר הממלכתי רוממה יום בריאות קהילתי
לתושבי השכונה ,בשיתוף סניף חיפה של האגודה למלחמה בסרטן,
סטודנטים מהחוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה ,הורים לתלמידי
בית ספר ומכבי שירותי בריאות .הפעילות נפתחה בארוחת בוקר
בריאה שאותה הכינו התלמידים בסיוע מתנדבים מוועד ההורים,
והמשיכה בזומבה ובפעילויות נוספות .האגודה למלחמה בסרטן
קיימה במסגרת יום הבריאות פעילות בנושא 'חכם בשמש'.

עיטור יקיר ׳מכבי ישראל׳ לבני ברנשטוק
ביולי  ,2019במסגרת טקס הענקת עיטור 'יקיר מכבי ישראל'
הנערך כל שנה במסגרת ועידת מכבי ישראל ,קיבל בני ברנשטוק,
יו"ר סניף חיפה ,ולשעבר יו"ר מועדון הכדורגל מכבי חיפה ,את
העיטור היוקרתי .באירוע ,אשר הונחה על ידי מירי נבו ,שדרנית
ערוץ הספורט ,חלקו כבוד ל 16-פעילים ותיקים ,בהם ספורטאי
עבר ,מאמנים ומנהלים ,שתרמו במרוצת השנים במגוון תפקידים
לקידום הספורט במדינת ישראל .את עיטור 'יקיר מכבי ישראל'
קיבל בני ברנשטוק מיורם אייל ,יו"ר מכבי ישראל ,יעקב שחר ,נשיא
מועדון מכבי חיפה ,יגאל כרמי ,יו"ר הוועד האולימפי ונאור גלילי,
מנכ"ל מכבי ישראל.

ראש השנה
בספטמבר  2019חגג סניף חיפה של האגודה למלחמה בסרטן את
ראש השנה באירוע לחולים ,מחלימים והציבור הרחב בבית האגודה
בעיר .בירכו :בני ברנשטוק ,יו"ר סניף חיפה ונעמי כפרי ,רכזת הסניף.
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'הקש בדלת'
באוקטובר  2019נערך טקס השקת מבצע 'הקש בדלת'  2019של
סניף חיפה בלשכת ראש העיר חיפה .נכחו במעמד :עינת קאליש,
ראש עיריית חיפה ,פרופ' אברהם קוטן ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן,
בני ברנשטוק ,יו"ר סניף חיפה של האגודה ,נעמי כפרי ,רכזת הסניף,
ורחל שפירא וציפי מנדלמן ,מתנדבות ועדת ההיגוי של הסניף.
במסגרת הטקס ,קיבל פרופ' קוטן את תרומת עיריית חיפה בסה"כ
 .₪ 4,000ראש העיר קאליש בירכה את נציגי האגודה לקראת
מבצע 'הקש בדלת' ונענתה בחיוב להזמנה לביקור במרכז התמיכה
'חזקים ביחד' חיפה.

אירוח ילדים חולים במשחק כדורגל
בדצמבר  ,2019לפני פתיחת משחק הכדורגל בין קבוצות מכבי חיפה
ומ.ס אשדוד ,עלו לכר הדשא שלושה נערים המתמודדים עם מחלת
הסרטן :עמיחי הלל ,ניסן צרפתי ואיתן שאמי ,שהעניקו את כדור
המשחק לשופט .השלושה נעזרו בשירותי האגודה למלחמה בסרטן
לחולים ,במהלך תקופת ההתמודדות עם המחלה ולוו במהלך הטקס
ע"י הוריהם ונעמי כפרי ,רכזת סניף חיפה של האגודה .תודה :קבוצת
הכדורגל מכבי חיפה על היוזמה והאירוח ,בני ברנשטוק ,יו"ר סניף
חיפה של האגודה ולשעבר יו"ר מכבי חיפה בכדורגל על התיאום,
והמתנדבות עולא דיאב ,דליה דוידוביץ ואיילת צור שאיישו את דוכן
ההסברה ביציע ה.VIP-
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פרויקט תרומה
במהלך השנה ,נערך פרויקט ייחודי בחיפה ,במהלכו הספרית
אלישבע מנווה דוד ,פתחה במספרתה בוטיק לתורמים
לאגודה למלחמה בסרטן .במסגרת הפרויקט ,הציבור הרחב תורם
למספרה בגדים משומשים ,כשהקהל במקום יכול לקחת בגדים,
ולתרום כפי יכולתו לקופת האגודה למלחמה בסרטן.

טקס סיכום מבצע 'הקש בדלת'
בדצמבר  2019קיים סניף חיפה טקס סיכום מבצע 'הקש בדלת'
והוקרה למתנדבי הסניף .השתתפו :מתנדבי הסניף מירה גרוס,
שירה בנגד ,רחל שפירא ,טובה פרקש ,פיני כפרי ,אירית בן צבי,
עדנה פלדמן ,מרגי אנשר ,חוה אלברט ,ד"ר מרים קוויט ודליה דוידוביץ.
כיבדו בנוכחותן :תמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי הצפון באגודה,
נעמה עשור ,מזכירת סניפי הצפון באגודה ,עו"ס נחי פינגולד ,רכזת
מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' חיפה ומשתתפות סדנת הסריגה
בהנחייתה של האמנית שירה בנגד .בתוכנית :קובי פרנקו ,רכז
'הקש בדלת' יחד עם אבי שפירא ,מדריך ההסברה בירכו על 8
הנרות ,הרצאה בנושא ׳דימוי עצמי׳ שניתנה בהתנדבות על ידי
המאמנת הרגשית ,עו"ד אורלי ספיר סחייק ,בנושא 'הדימוי העצמי',
סיכום מבצע 'הקש בדלת' לשנת  2019וטעימה מהכיבוד באדיבות
ליאורה מושקוביץ ,מזכירת סניף חיפה של האגודה.

טבריה
פעילות הסניף
סניף טבריה של האגודה ,בהובלתה של דליה סלוצקי ,יו"ר הסניף,
ממשיך בפעילותו הענפה לטובת אוכלוסיית החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם .בסניף מתקיימת עשייה לאורך השנה ,בתחומי
השיקום והרווחה למען החולים ,הסברה וימי עיון לחולים ולציבור
הרחב ,העלאת מודעות לגילוי מוקדם ומניעה ,תפעול מערך קופות
ההתרמה ברחבי העיר ,גיוס כספים ,סיוע משמעותי לפרויקט
משלוחי המנות הארצי של האגודה ועוד .בחודש אוקטובר נערך
מבצע 'הקש בדלת' בעיר בשיתוף מערכת החינוך המקומית
ומתנדבים .לקראת ימי החורף ,משתתפות מתנדבות הסניף
במבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' ,בו הן סורגות פריטי
צמר שנתרמים לחולים.

טיול
במרץ  2019נערך טיול של סניף טבריה בעמק המעיינות בו השתתפו
מתנדבים ,חולים ומחלימים ,בהדרכתו בהתנדבות של אלי שחרור.
היום החל בביקור המרכז המבקרים דבורת התבור ,המשיך לתצפית
על עמק יזרעאל ,קיבוץ ניר דוד עם ארוחת צהריים במקום .לאחר
הארוחה ,המשיכו לנהריים למפגש הגבולות בין ישראל לירדן.
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פסח
באפריל  2019התקיים אירוע הרמת כוסית למתנדבי סניף טבריה
לרגל חג הפסח .כיבד בנוכחותו :רון קובי ,ראש העיר טבריה אשר
העניק תעודות הצטיינות למתנדבת שרה אלמלם על פעילותה
במבצע 'הקש בדלת' .תעודות הוקרה נוספות ניתנו למתנדבות
ולמתנדבים אשר פעילים במהלך השנה :אייבי מאיר על פועלו
בתחום הקופות בסניף טבריה; רחל כץ על פועלה במבצע 'שקל
לילד' בבתי הספר היסודיים ,יחד עם בתה פזית שהינה מורה
באחד מבתי הספר בעיר ועל גיוס צמר לצורך סריגת כובעים לחולי
הסרטן; אורה דשל על ריכוז פעילות החולים והמחלימים בחוגים
השונים ועל הכנת פרטי אומנות למכירה יחד עם חנה משעלי
ורינה מצה; שושנה מילשטיין ,המתנדבת הוותיקה על הייעוץ
והסיוע במבצע ההתרמה 'הקש בדלת' .באירוע הוענקו תעודות
הוקרה למתנדבות הוותיקות בתיה רוזנר וגלילה ברזילי על היותן
מתנדבות פעילות ומקסימות בסניף שנקראות לדגל ומתנדבות
בכל עשייה ובכל עת.

יריד בריאות
במאי  2019נערך יריד בריאות לקהילה במתחם ביג טבריה .סניף
האגודה בטבריה דאג במקום לאיוש דוכן הסברה ומכירת פריטי
נוי שהוכנו על ידי המחלימות ,כאשר כל ההכנסות הוקדשו לטובת
פעילות האגודה למלחמה בסרטן .איישו את הדוכן :המתנדבות
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מרים שפילמן ,דליה טרבלסי ,גלילה ברזילי ומדריכת ההסברה
סמאח סועאד.

ראש השנה
בספטמבר  2019נפגשו חולים ,מחלימים ומתנדבים מסניף טבריה
לאירוע הרמת כוסית לכבוד ראש השנה .בתוכנית :הרב שאול דמרי
שנתן דבר תורה וחג ,ד"ר משה זילברמן ,המרכז הרפואי פוריה,
שבירך והעביר הרצאה בנושא החלמה ,ודליה סלוצקי ,יו"ר הסניף
שהעבירה סקירה על הפעילות השנתית בסניף והכינה את המתנדבים
לקראת מבצע 'הקש בדלת' .בנוסף ,שמעו המתנדבים סקירה
ברמה הארצית והמחוזית מפי תמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת
סניפי הצפון באגודה ,שגם בירכה אותם לרגל החג .כיבדו בנוכחותן:
שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש
בדלת' ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה.
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'הקש בדלת'
באוקטובר  2019נערך מבצע 'הקש בדלת' בטבריה ,כאשר את
מאמץ ההתרמה הוביל סניף טבריה של האגודה למלחמה בסרטן,
בהובלתה של דליה סלוצקי ,יו"ר הסניף ,בסיוע תלמידי מערכת
החינוך המקומית .כמו בכל שנה ,תלמידי בתי הספר הגיעו בסיום
המבצע להיכל יד שטרית בעיר ,שם המתינו להם צוות המתנדבים:
אבי סבי ,יוני ברזילאי ,אילת חנוכה ושושנה מילשטיין שספרו את
כספי התרומות.
במסגרת יום פתיחת עונת המנויים בהיכל התרבות יד שטרית
בעיר ,הגיעו המתנדבות פנינה מונסטרסקי וגלילה ברזילי להתרים
בכניסה להיכל.

טירת הכרמל
פעילות הסניף
סניף טירת הכרמל של האגודה פועל במסירות
לאורך כל ימות השנה ,למען החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם .את העשייה הענפה מובילות
סילבי כהן ,יו"ר הסניף ורותי מויאל ,רכזת
הסניף .הסניף מקיים קשר עם הציבור הרחב
באמצעות הסברה ברחבי העיר ,תומך ומסייע
לחולים ומחלימים מסרטן ומוציא לפועל את
מבצע 'הקש בדלת'® השנתי .בנוסף ,משתתפים
מתנדבי הסניף בפרויקט 'עוטפים בחום את
חולי הסרטן' במרכז הרפואי לין ומסייעים
לפרויקט משלוחי המנות של האגודה בחג
הפורים .במהלך השנה ,אוספים המתנדבים
קופות התרמה מבתי עסק מקומיים אשר נרתמו
לטובת פעילות האגודה למלחמה בסרטן.

66

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2020 | 64

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'

'חכם בשמש'

בינואר  2019ערכו מתנדבות סניף טירת
הכרמל סבב חלוקת כובעי צמר לחולים,
המאושפזים במחלקה האונקולוגית של
המרכז הרפואי לין ,במסגרת מבצע
'עוטפים בחום את חולי הסרטן' של
האגודה .מבצע החלוקה נערך בסיוע
מיכל פרג ,מזכירת המחלקה האונקולוגית,
המרכז הרפואי לין ,שדאגה לקבלת
פנים חמה למתנדבות.

ביוני  2019התקיים בטירת הכרמל מבצע 'חכם בשמש' בגני
הילדים ,בסיועה של יולי חליוא ,מנהלת מדור גני הילדים בעיר,
יחד עם מתנדבי סניף האגודה בטירת הכרמל ,שהיו אחראים על
הכנת ערכות 'חכם בשמש' וחלוקתם לגנים.

®

פורים
במרץ  ,2019לרגל חג הפורים ,ביצע סניף טירת הכרמל ,בהובלת
סילבי כהן ,יו"ר הסניף והמתנדבת עליזה חיים ,מבצע חלוקת
משלוחי מנות ואוזני המן לחולים ולצוות הרפואי במרכז הרפואי לין.
המטופלים במחלקה ואנשי הצוות הרפואי ,הודו למתנדבות סניף
האגודה המקומי על היוזמה ואיחלו להן חג שמח.

ראש השנה
בספטמבר  2019ערך סניף האגודה בטירת הכרמל ,הרמת כוסית
במשכן החדש בעיר ,לרגל ראש השנה .המפגש ,אשר התקיים ביוזמתה
של סילבי כהן ,יו"ר הסניף המקומי ,כלל סקירה של פעילות הסניף
לאורך השנה ,ברכות לרגל ראש השנה והיערכות לקראת מבצע
'הקש בדלת'  .2019כיבדו בנוכחותן :תמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת
סניפי הצפון באגודה ונעמה עשור ,מזכירת סניפי הצפון באגודה.

צילמה :שרה איקו
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'הקש בדלת'

חנוכה

באוקטובר  2019התקיים מבצע 'הקש בדלת' בטירת הכרמל,
בהובלת סילבי כהן ,יו"ר סניף האגודה בעיר .במהלך ספירת
התרומות ,התרגשו מתנדבות הסניף לקרוא את הברכות שכתבו
התלמידים שהתנדבו במבצע עבור הילדים החולים .בתום המבצע
הודתה סילבי לכלל המתנדבים שנטלו חלק בהתרמה :תלמידי בית
הספר שיפמן ,דני עשור ,נשות מש"י בהובלתה של הינדה פרידלמן,
מתנדבי הסניף המקומי ,וכמובן לתושבי טירת הכרמל על תרומתם
החשובה במסגרת המאבק בסרטן.
לקראת פתיחת המבצע ,כמיטב המסורת ,הגישה עיריית טירת
הכרמל את תרומתה השנתית לאגודה ,כחלק משיתוף הפעולה
הפורה בין הצדדים .במעמד קבלת צ'ק העירייה נכחו אריה טל,
ראש עיריית טירת הכרמל ,סילבי כהן ,יו"ר הסניף ,רותי מויאל ,רכזת
הסניף והמתנדבות כרמלה דבי ואילנה לייבוביץ.

בדצמבר  2019הגיעו מתנדבות סניף טירת הכרמל כרמלה דבי
ואתי כהן למרכז הרפואי לין שם חילקו למאושפזים במחלקה
האונקולוגית סופגניות תרומת קובי כהן בעלה של סילבי כהן ,יו"ר
סניף טירת הכרמל של האגודה .בנוסף ,העניקו המתנדבות כובעי
צמר אשר נסרגו על ידי בת שבע לאונור בראון מרמת הגולן .לאונור
סורגת כל שנה עשרות כובעים מקסימים ,במסגרת המבצע הארצי
'עוטפים בחום את חולי הסרטן' .מיכל פרג ליוותה את המבצע מטעם
המחלקה האונקולוגית.

יקנעם
פעילות הסניף

במתנ"ס יקנעם .ג'ואן ,מדריכת חוג ציור ויוצרת ,יזמה את האירוע
כחלק מיוזמה קהילתית לטובת ציבור חולי הסרטן ובני משפחותיהם.
כל ההכנסות ממכירת התמונות שהוצגו בתערוכה הועברו
לאגודה למלחמה בסרטן ,עבור פרויקט 'תנו לילדים את העולם' ע"ש
מירי שטרית .תודות :טניה גורדון גולאד ,ששיתפה בסיפורה האישי,
מתנ"ס יקנעם על האירוח וג'ואן פרידמן אסולין על הסיוע בהכנת
האירוע והקייטרינג .כיבדו בנוכחותם :סימון אלפסי ,ראש העיר
יקנעם ,לאה פדידה ,יו"ר הנהלת המתנ"ס ותמר פינקלשטיין-הדר,
מנהלת סניפי הצפון באגודה .תודה :המתנדב אורי בנגר ,יו"ר סניף
קריית טבעון לשעבר ומתנדב כיום ,על החיבור עם חוג הציור,
ולדליה בן אריה על הסיוע בהפקת האירוע.

סניף יקנעם של האגודה פועל בעשייה חשובה ובעלת ערך ומשמעות,
בהובלתם של ויקטור מורד ,יו"ר הסניף וורד רוזלס ,רכזת הסניף.
פעילות הסניף מתמקדת בתמיכה וליווי חולים ,בקיום פעילויות רווחה
לחולים כגון חוג צ'י קונג ,באיסוף קופות התרמה מבתי עסק ,בקידום
מבצע 'הקש בדלת'® השנתי בשיתוף מערכת החינוך המקומית,
ובסיוע להצלחת פרויקט משלוחי המנות של האגודה בחג הפורים.

ערב התרמה
במאי  2019נערך ערב התרמה קהילתי במהלכו הוצגה תערוכת
ציורים פרי מכחולם של משתתפי חוג הציור בהנחייתה של ג'ואן שקד
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ראש השנה
בספטמבר  2019התקיימה פגישה בין סימון אלפסי ,ראש עיריית יקנעם,
לבין ויקטור מורד ,יו"ר סניף יקנעם של האגודה ,תמר פינקלשטיין-הדר,
מנהלת סניפי הצפון באגודה ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית
צפון באגודה .בפגישה ,עודכן ראש העיר על העשייה של האגודה
בתחומי ההסברה והרווחה בעיר .אלפסי בירך את המשתתפים לרגל
השנה החדשה ואיחל בהצלחה לקראת מבצע 'הקש בדלת' .2019

חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד
באוקטובר  2019התקיים ביקנעם אירוע מטעם עיריית יקנעם לרגל
סיכום חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד .באירוע הרצתה
חנה זוהר ,אחות מתאמת שד מטעם האגודה למלחמה בסרטן,
בנושא ׳גילוי מוקדם׳ .עו"ד גלית הדר שיתפה את הנוכחים בסיפורה
האישי .בארגון האירוע היו שותפים מתנדבי סניף האגודה ביקנעם.

'הקש בדלת'
באוקטובר  2019נפתח מבצע 'הקש בדלת' ביקנעם במהלך מפגש בין
סימון אלפסי ,ראש עיריית יקנעם לבין ויקטור מורד ,יו"ר סניף האגודה
בעיר .ויקטור מורד הודה לראש העיר שהיה הראשון לתרום במסגרת
המבצע וקרא לציבור התושבים לתרום בעין יפה למען פעילות האגודה.
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ירושלים
פעילות הסניף
סניף ירושלים של האגודה בהובלתן של עו"ד אתיה שמחה,
יו"ר הסניף ,רותי בן גיאת ,רכזת הסניף ,וחוה בוזגלו ,מזכירת
הסניף ,מקיים עשייה מבורכת לאורך כל ימות השנה .מתנדבי
ונציגי הסניף מקדמים הסברה באירועים חברתיים וימי עיון
מקצועיים ,יוזמים אירועים להעלאת המודעות למחלה ,מתפעלים
את מערך קופות ההתרמה המוצבות בבתי העסק ברחבי העיר,
מסייעים לחולים ולמחלימים הזקוקים לשירותי האגודה ובמכירת
משלוחי המנות של האגודה ועוד .במתחם סניף ירושלים פועל
מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® המציע :קבוצות תמיכה לחולים,
למחלימים ולבני משפחה ,פעילויות לרווחת הגוף והנפש ,סדנאות
'מחלימים לחיים בריאים'® וימי עיון והרצאות לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם.

'יום ורוד'
בינואר  2019התקיים הפנינג 'יום ורוד' בתיכון עין כרם בירושלים.
תלמידי כיתות יב' בתיכון נערכו במהלך החודשים נובמבר-דצמבר
ליום זה ,באמצעות למידת הנושא בשעות חברה ובאמצעות סיפורים
אישיים מחברת צוות בית הספר שחלתה ,ומצד בני משפחה
שהתמודדו עם המחלה .התלמידים הראו נכונות ועניין ללמוד את
הנושא והתגייסו לקיים את ההפנינג שבמסגרתו גייסו  ₪ 1,611על
ידי מכירת מזון .לדברי שלומית דיין ,התלמידה שיזמה את 'יום ורוד':
"כחלק מקבלת תעודת הבגרות שלנו ,חובתנו היא לקיים מחויבות
כיתתית שתורמת לחברה .במהלך השיח על המחויבות הכיתתית
שנקיים השנה ,אני בחרתי לעלות את הרעיון של 'יום ורוד' .סבתא
שלי נפטרה ממחלת הסרטן .במהלך המכירה חילקנו גם עלונים
שמעלים את המודעות של הסיכונים לסרטן וככה אנשים ידעו גם
מעבר על הנושא ולא רק שילמו כדי לקנות".

פורים
במרץ  2019נערכה בפעם השישית מסיבת הפורים השנתית
לחולות ולמחלימות בסניף האגודה בירושלים ,ביוזמה של ורד יאיר,
מתנדבת הסניף המקומי .תודה לכל הספקים והמתנדבים שנטלו
חלק באירוע המשמח :קייטרינג מעדני אורי ובניו ,וופל בר מודיעין,
מתוק אירועים ,רינת שלום רזון ,נטלי בן דוד ,די.ג'יי רועי מועלם,
מיטל חמיקיאן ,המניקורסטיות :מירב ארנון שרון ,דניאלה עסילי
ועדי מזרחי ,רועי עלפי ,אורן איפרגן ,מושית שגב מלכי ,אתי עמר,
מאי דיין ,לירון יצחק ,ליזה מויאל לוי ,שירן יחיא ,ראומה נחום,
שירלי לוזון מירוז ,שירי ורסנו ,נועה כהן ויעל מארק ,וצוות סניף
ירושלים של האגודה בהובלתן של רותי בן גיאת ,רכזת הסניף
וחווה בוזגלו ,מזכירת הסניף.
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אירוע התרמה
באפריל  2019קיימו חניכי תנועת צופי בית שמש אירוע התרמה
במתחם הביג ,שכל הכנסותיו קודש לאגודה למלחמה בסרטן.
האירוע כלל הפנינג לכל המשפחה ,בצירוף דוכן הסברה מטעם
סניף האגודה בירושלים שהועמד לכבוד באי האירוע.

חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד
באוקטובר  ,2019במסגרת חודש מודעות לקידום המאבק בסרטן
השד ,קיימו מתנדבות האגודה מסניף ירושלים – הפנינג בקניון
מעלה אדומים .לכבוד המאורע ,הקניון קושט בוורוד ,ולציבור הקונים
חולקו חומרי הסברה רלוונטיים בנושא סרטן השד – מניעה ואבחון
מוקדם .בנוסף ,הועברו במקום שיעורי ספורט לנשים.

'הקש בדלת׳
באוקטובר  ,2019לקראת מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' ,העניק
משה ליאון ,ראש העיר ירושלים ,תרומה על סה"כ  4,500שקל
לאגודה למלחמה בסרטן ,מתוך כספי קרן ראש העיר העומדת
לראשותו מדי שנה .תרומה זו ,היא המשך למסורת הקיימת בעיריית
ירושלים שנים רבות .ראש העיר ליאון הבטיח להגדיל את התרומה
לאגודה בשנים הבאות" :הגדלנו את התרומה השנה באופן משמעותי
ובשנה הבאה נגדיל עוד" מסר בתום האירוע .במעמד הענקת
התרומה השתתפו :הדסה רלב"ג ,סימי מור ,הרבנית עדינה בר שלום,
הדסה שטרן ,עו"ד אתיה שמחה ,יו"ר סניף האגודה ,צבי שמחה,
טלי שמחה אלייקים ,רותי בן גיאת ,רכזת סניף האגודה בירושלים,
חווה בוזגלו ,מזכירת סניף ירושלים ותומה ג'וג'סקו.
במסגרת המבצע יצאו תלמידי שכבת ז' מבית הספר אורט תעופה
וחלל במעלה אדומים להתרים לאחר שעברו הדרכה בנושא.
שי אמסלם ,מנהל השכבה ,יחד עם צוות המחנכות והמורות
העניקו לתלמידים תעודות הוקרה בתום המבצע ,על הצטיינותם
בהתרמה לאחר שהתרימו כ ₪ 34,000-לטובת המשך המאבק
במחלת הסרטן בישראל.
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חנוכה
בדצמבר  2019חגג סניף ירושלים
נר ראשון של חג החנוכה במתחם
הסניף .בתוכנית' :אימוזיצחוק' – סדנת
יוגה צחוק המשלבת מוזיקה ,שירים
וריקודים ,באדיבות פנינה מור .בסדנה
זו ,הושמעו שירי חנוכה ,נעשה חימום
לגוף ,באמצעות שירה ,ריקודים וצחוק
ושימוש באביזרים שונים .בסיום הפעילות,
נהנו משתתפות האירוע מסופגניות
תרומת מאפה נאמן – קניון מלחה.

כפר יונה
פעילות הסניף
סניף כפר יונה של האגודה בהובלתה של ישראלה רוזן ,יו"ר הסניף,
פועל במסירות לטובת ציבור החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם
בכפר יונה .בסניף מתקיימת עשייה בתחום השיקום והרווחה ,עם
קבוצת תמיכה למחלימים ולמחלימות ,בהנחיית ריטה הנפגשת
במתנ"ס היישוב מדי שבועיים כבר  8שנים ועוד .לאורך השנה ,מרכז
הסניף את פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' של האגודה,
בהשתתפות חוג סריגה בהובלת המתנדבות.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בינואר  ,2019התכנסו נשים מכפר יונה ויישובי הסביבה לחוג סריגה,
בהובלת שרית גרינברג ,שנרתמה לטובת מבצע 'עוטפים בחום
את חולי הסרטן' של האגודה למלחמה בסרטן .במסגרת פעילות
החוג ,הביאו הנשים צמר ,מסרגות ,ובהדרכה צמודה סרגו פריטי
צמר לחולים המאושפזים במרכזים הרפואיים באזור.
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שבוע המודעות לסרטן השד

למלחמה בסרטן מסניף כפר יונה ,בהובלתה של ישראלה רוזן,
נהנו הנוכחים מקבלת פנים מכובדת ,מופע סטנדאפ וסיפור אישי
מאת טירן איתח ,תושבת כפר יונה ששיתפה בסיפור ההתמודדות
שלה עם סרטן השד.

באוקטובר  ,2019לרגל חודש המודעות לרגל סרטן השד ,התקיים
אירוע המודעות למחלה במתנ"ס כפר יונה אשר אורגן על ידי הוועדה
לשיוויון מגדרי .במסגרת המפגש ,בו נכחו גם מתנדבות האגודה

כפר סבא
פעילות הסניף
סניף כפר סבא בהובלתה של מרים ללוש ,רכזת הסניף ,ממשיך
בעשייה הברוכה והחשובה למען הציבור .פעילות הסניף כוללת
תמיכה בחולים באמצעות ביקורי בית ,קיום פעילויות הסברה
למניעה ולגילוי מוקדם ,הדרכות קידום בריאות במוסדות החינוך,
איסוף קופות התרמה מבתי עסק בכפר סבא וגיוס תרומות במסגרת
מבצע 'הקש בדלת' המסורתי .כמו כן ,משתתף הסניף במבצע
'עוטפים בחום את חולי הסרטן' מטעם האגודה ,הכולל סריגת פריטי
צמר וחלוקתם למטופלים במחלקות האונקולוגיות ,כמו גם מבצע
מכירת משלוחי המנות של האגודה בחג הפורים.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בינואר  2019קיים סניף כפר סבא מבצע חלוקת כובעי צמר במחלקה
האונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי שיבא .המבצע ,בהובלת
מרים ללוש ,רכזת סניף כפר סבא והמתנדבת מעיין בן עמרם ,נערך
במסגרת הפרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' של האגודה.
בדצמבר  2019קיים הסניף חלוקה נוספת של כובעי צמר למחלקה
האונקולוגית ,המרכז הרפואי מאיר ,במסגרת מבצע 'עוטפים בחום
את חולי הסרטן' של האגודה .על מבצע החלוקה היו אחראיות
מרים ללוש ,רכזת הסניף יחד עם המתנדבת אמה גלסווין.

'יום הסרטן הבינלאומי'
בפברואר  2019צוין בישראל וברחבי העולם 'יום הסרטן
הבינלאומי' ,כאשר בכפר סבא ציינו את המאורע בפרויקט המשותף
לאגודה למלחמה בסרטן ולאשכולות הפיס זו השנה השנייה ,במסגרתו
קהילת המורים והתלמידים למדעים בעיר הקשיבו להרצאות בנושא
׳אורח חיים בריא׳ ולסיפור אישי של מחלים והשתתפו ב'שולחנות
עגולים' ,במהלכן למדו כיצד יהיה ניתן להגביר מעורבות חברתית
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פורים

ולהרחיב את מעגלי ההשפעה .מטרת הפעילות הייתה שכל קבוצת
תלמידים תצא עם תוצר שיגרום לשינוי בקרב סביבתם הקרובה.
הפעילות התקיימה ביוזמת המתנדב חזי פנט.

במרץ  2019התקיימה מסיבת פורים בסניף כפר סבא של
האגודה למלחמה בסרטן .בתוכנית האמנותית :מסיבת ריקודים
בהפעלת עמותת ניגון חוזר והמורה ניסים בן סימון ,שניגנו ושרו
שירי חג ,בשיתוף תלמידי בית הספר נוף צורים בצור יגאל והמורה
דינה פרידלנד ,חלוקת משלוחי מנות למחלימים מתרומתם של
תלמידי בית הספר ,עמדת איפור פורימי באדיבות ונסה ,תיפוף גוף
עם אלון הררי וקבוצתו ,ריקודים סלוניים עם הרקדנים רום שפיצר
ותמר נחמן ,יוגה צחוק עם סוניה פרנק מחלימה מסרטן ,ומופע 'קן
לציפור' בביצוע בלה גולדברג .האירוע נערך במעמד רפי סער,
ראש עיריית כפר סבא ,אפרים אריאלי ,יו"ר ארגוני המתנדבים
בכפר סבא ,ליאת לבנת ,רכזת סניפי המרכז באגודה וחגית אלבז,
רכזת המתנדבים באגודה .מתנדבי הסניף סייעו גם השנה במכירת
משלוחי מנות של האגודה למלחמה בסרטן והצליחו להתרים סכום
נכבד לטובת פעילות האגודה.

'יום המעשים הטובים'
באפריל  ,2019לרגל 'יום המעשים הטובים' ,הוקמו בקניון ערים בעיר
דוכנים של כל ארגוני המתנדבים .גם סניף האגודה בכפר סבא,
בהובלתה של מרים ללוש ,רכזת הסניף ,דאג לאייש דוכן בקניון
שכלל מגוון סריגים שנתרמו במסגרת פרויקט 'עוטפים בחום את
חולי הסרטן' לצד חומרי הסברה של האגודה.
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פרס 'גלר' לשמעון ללוש
במאי  2019קיבל שמעון ללוש ,מתנדב סניף כפר סבא ,את פרס
'גלר' על פעילותו ההתנדבותית המבורכת .שמעון הינו מתנדב
פעיל ונמרץ ,הפועל שנים במסגרת האגודה מתוך אמונה ומסירות.
האגודה למלחמה בסרטן מאחלת לשמעון עוד שנים רבות של
עשייה מבורכת בבריאות ובהנאה.

'חכם בשמש'
ביוני  2019התקיים כמיטב המסורת מבצע 'חכם בשמש' של
האגודה למלחמה בסרטן בכפר סבא ,בהובלתה של מרים ללוש,
רכזת הסניף ,שהעבירה הרצאות בנושא לילדי הגנים בעיר וחילקה
חומרי הסברה רלוונטיים .פעילות זו מועברת על ידי מרים זה העשור
הרביעי ,כשהמטרה היא להעניק לילדים מידע הכרחי וחינוכי בכל
הנוגע להתנהגות נכונה בשמש.

פעילות הסברה בגנים
באוקטובר  2019ערך סניף האגודה בכפר סבא ,בהובלתה של
מרים ללוש ,רכזת הסניף ,פעילות הסברה בגני העירייה שעסקה
באגודה למלחמה בסרטן ,מטרותיה ,פעילותה וחשיבות ההתנדבות.

'הקש בדלת'
באוקטובר  2019התקיים טקס פתיחת מבצע 'הקש בדלת'
בלשכתו של רפי סער ,ראש עיריית כפר סבא ,בהשתתפות מתנדבי
האגודה למלחמה בסרטן מסניף כפר סבא ,בהובלתה של
מרים ללוש ,רכזת הסניף.
במסגרת מבצע ההתרמה השנתי ,יצאו מאות מתלמידי מערכות
החינוך להתרים למען החולים ונגד המחלה.

ראש השנה
בספטמבר  ,2019לקראת ראש השנה ,ערכו מתנדבי סניף כפר
סבא הרמת כוסית חגיגית בהשתתפות הרב יוסי ליפקין מחב"ד,
חולים ומחלימים .המשתתפים נהנו ממטעמים לרגל החג ,ברכות
ודבר תורה מפי הרב ליפקין .כיבדה בנוכחותה :ליאת לבנת ,רכזת
סניפי המרכז באגודה.
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חנוכה
בדצמבר  2019נערך
אירוע משותף לסניף
האגודה למלחמה בסרטן
בכפר סבא וקהילת השדות,
לרגל חג החנוכה .בתוכנית:
הדלקת נרות לחולים מחלימים
ומתנדבים ע"י הרב יוסי ליפקין
מחב"ד ,מסיבת ריקודים עם
דיג'יי שי מליחי והפעלה של
הליצן הרפואי אדוארדו.

כרמיאל
פעילות הסניף

והמחלימים ,סיוע להצלחת פרויקט משלוחי המנות של האגודה
בחג הפורים וארגון והוצאה לפועל של מבצע 'הקש בדלת' בעיר.
במתחם הסניף קיים חדר טיפול ויופי ,שבו נהנות חולות מטיפולי
פנים והתאמת פאות במידת הצורך ,במסגרת הפרויקט 'להיראות
טוב ,להרגיש טוב יותר'.

סניף כרמיאל של האגודה למלחמה בסרטן ,בהובלתן של אבלין דסה,
יו"ר הסניף ושרה רון ובלהה הרשקוביץ ,רכזות הסניף ,מקדם
במסירות ראויה להערכה את מטרות האגודה בכרמיאל ,באמצעות
מגוון פעילויות להעלאת מודעות וגילוי מוקדם ,הצבת קופות התרמה
בבתי עסק ואיסופם ,איוש דוכני הסברה עם מידע רחב על המחלה
ודרכי המניעה ,קיום אירועי התרמה ,תמיכה באוכלוסיית החולים

76

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2020 | 64

יום בריאות למען אוכלוסיית יוצאי אתיופיה
בפברואר  2019התקיים יום בריאות למען אוכלוסיית יוצאי אתיופיה
בכרמיאל ביוזמת עיריית כרמיאל .במסגרת האירוע ,הקימו מתנדבי
סניף כרמיאל דוכן הסברה של האגודה למלחמה בסרטן וחילקו
חומרי הסברה ומידע לציבור.

פורים
במרץ  ,2019לרגל חג הפורים ,המשיכו מתנדבי סניף כרמיאל במסורת
המיוחדת של רכישת משלוחי המנות של האגודה למלחמה בסרטן
וחלוקתן במועדוניות ומועדוני הנוער בעיר שהשתתפו במבצע
'הקש בדלת'.

פסח
באפריל  2019התכנסו מתנדבי סניף כרמיאל של האגודה,
בהובלתה של אבלין דסה ,יו"ר הסניף ,להרמת כוסית חגיגית לקראת
חג הפסח .משתתפי המפגש שמעו סקירה מפי אבלין דסה
על כלל הפעילות של הסניף ,ובנוסף ,הוענקה להם תעודת
הערכה על פעילותם המבורכת במהלך ימי הפורים .כיבדה
בנוכחותה :גלית הופמן אבידור ,יו"ר נעמת כרמיאל .תודה :הצלם
צביקה מנור.
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'יום המעשים הטובים'

'חכם בשמש'

באפריל  2019התקיימו
ברחבי הארץ אירועי 'יום
המעשים הטובים' ,במסגרתן
מתנדבי סניף כרמיאל של
האגודה למלחמה בסרטן הקימו
במתחם ביג בעיר דוכן הסברה,
בו חילקו חומרי הסברה לציבור
העוברים והשבים בנושאי ׳אורח
חיים בריא׳.

באוגוסט  2019הקימו מתנדבות סניף כרמיאל בראשותה של
אבלין דסה ,דוכן הסברה בנושא 'חכם בשמש' בבריכה העירונית
בעיר ,וחילקו לעוברים ולשבים עלוני הסברה וחוברות צביעה
לילדים בנושא 'חכם בשמש' .המתנדבות איישו את הדוכן יומיים
ברצף ,שבכל פעם ארבע מתנדבות אחרות פעלו בו.

מימין לשמאל :בלהה הרשקוביץ ,אמה שדמי ואבלין דסה.

חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד
באוקטובר  ,2019במסגרת חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן
השד ,האירה עיריית כרמיאל את בניין העירייה בוורוד לציון המאבק
במחלה וחשיבות הגילוי המוקדם .בהמשך לכך ,העבירה חנה ביקל,
מתנדבת 'יד להחלמה' של האגודה ,הרצאה בפני עובדות העירייה,
כחלק מאירוע של עיריית כרמיאל אשר הוקדש לטובת חשיבות
הגילוי המוקדם ודרכי המניעה.

ניידת ממוגרפיה
במאי  2019הגיעה ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן אל
העיר כרמיאל .אבלין דסה ,יו"ר הסניף המקומי יחד עם דליה ישראלי
מתנדבת הסניף ,דאגו לאייש דוכן הסברה במקום ולחלק חומרי
הסברה רלוונטיים לציבור הנבדקות.
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'הקש בדלת'

המתנדב חיים שרון ,בעלה של שרה שרון ,רכזת הסניף ,סיפר על
חנוכה ובירך על הנרות .באווירה חגיגית זו נפרדו מתנדבי הסניף
מהמתנדב הוותיק מיכאל רון.

באוקטובר  2019נערך מבצע 'הקש בדלת' בכרמיאל ,בהובלת
סניף האגודה המקומי ובשיתוף בתי הספר רקפת ,הרעות,
הדקל ,כרמים ופסגות .בתום המבצע ,הוענקה תעודת הוקרה
לתורם הוותיק יוסי מזור אשר בכל שנה נרתם למען מבצע
'הקש בדלת' .את התעודה העניקו לו אבלין דסה ,יו"ר הסניף
והמתנדב מיכאל רון.

חנוכה
בדצמבר  2019חגג סניף כרמיאל את חג החנוכה באירוע הדלקת
נר ראשון עם תלמידי כיתה ה' מבית הספר האיריסים .התלמידים
הגיעו עם סופגניות ,שרו ושוחחו עם המתנדבים על חג החנוכה.

מ.א זבולון
פעילות השלוחה
את שלוחת מ.א זבולון של האגודה למלחמה בסרטן ,מובילה
רונית שפטניצקי ,יו"ר השלוחה .השלוחה הוקמה במטרה לענות
על הצרכים של החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם ביישובי
המועצה האזורית ופועלת במסירות בנושא .מ.א.זבולון משתתפת
פעילה במבצע 'הקש בדלת' ובכל שנה מחדש שוברת שיאי התרמה.
תודה :ויקי שלם ,רכזת ההתנדבות במועצה אשר מסייעת בהצלחת
המבצע .בנוסף ,ברחבי המועצה מתקיימות פעילויות הסברה בבתי
הספר ובתנועות הנוער.

'חכם בשמש'
ביוני  2019הועברה בקיבוץ אושה שבמועצה האזורית זבולון הדרכת
'חכם בשמש' לבני הנוער והילדים ,וזאת במסגרת קייטנת פסח
של הקיבוץ ,בה עברו הילדים פעילות מהנה ולמד כיצד להיות
'חכמים בשמש' .את ההדרכה העבירה מירב פרומר מנטש ,מדריכת
הסברה של האגודה.
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מגדל העמק
פעילות הסניף

חוג סריגה

את פעילות סניף מגדל העמק מובילים שלום פרץ ,יו"ר הסניף
ואיריס מוסקוביץ-בלאו ,רכזת הסניף .פעילות הסניף הענפה
כוללת את קיום מבצע 'הקש בדלת' ,הקמת דוכני הסברה ברחבי
העיר ,ביקורי בית אצל מטופלים ,הפעלת חדר יופי וטיפוח הכולל
התאמת פאות בתוך הסניף כחלק מפרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש
טוב יותר' של האגודה ,השתתפות ב'יום המעשים הטובים' ,תפעול
מערך קופות ההתרמה בעיר ,הרמות כוסית לחגים ,קיום מבצע
'עוטפים בחום את חולי הסרטן' במרכז הרפואי העמק ,סיוע
לפרויקט משלוחי המנות של האגודה בחג הפורים ועוד .במסגרת
התמיכה באוכלוסיית החולים ,מתקיימים בסניף פעילויות וחוגים
רבים לרווחתם ,כגון חוג סריגה ,תרפיה באומנות ,צ'י-קונג ,ברידג',
פלדנקרייז ועוד .מתנדבות הסניף מקיימות אחת לשבוע קבוצת
סריגה ,שאת תוצריה מוכרות המתנדבות במסגרת דוכני מכירה
ברחבי העיר ,כאשר כל ההכנסות הינן קודש לאגודה.

במהלך השנה פועל בסניף חוג סריגה ,בכל יום ראשון ,בו חולים,
מחלימים ומתנדבים ,סורגים יחד .לאחר מכן ,תוצרי החוג שנסרגו
נמכרים בדוכנים ובמפעלים הגדולים שבעיר ,כאשר כל ההכנסות
קודש לפעילות הסניף.
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מכון יופי למען חולות ומחלימות
החל מפברואר  2019הוגברה הפעילות במכון היופי של סניף
מגדל העמק ,בו מקבלות חולות ומחלימות מסרטן מענה לטיפולים
קוסמטיים המותאמים להן .במכון ,הפועל במסגרת פרויקט
'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר' של האגודה ,פועלות בהתנדבות
קוסמטיקאית ,מאפרת וספרית .במכון היופי ניתן טיפול קוסמטי
בתכשירים מיוחדים המבוססים על חומרים טבעיים .בנוסף ,קיימים
במקום עשרות פאות שמהן יכולות החולות והמחלימות לבחור פאה
המתאימה להן .לדברי שלום פרץ ,יו"ר סניף מגדל העמק" :לרוב
הנשים באות אלינו בשעות אחר הצהריים ,כשאין במקום פעילויות
נוספות .הן מבקשות קצת שקט ופרטיות בתוך המרוץ היומיומי.
פעמים רבות באות אלינו לפני אירוע משפחתי ,אבל זה יכול להיות
כמובן גם ללא קשר לאירוע או שמחה .אנחנו רוצים שכמה שיותר
נשים ידעו על האפשרות הזאת ויבואו אלינו".

'יום הסרטן הבינלאומי'
ב 4-בפברואר  ,2019במסגרת 'יום הסרטן הבינלאומי' ,ציינו תלמידי
בית הספר פסגות במגדל העמק את המאורע באמצעות הפנינג
מיוחד שכל הכנסותיו הוקדשו לאגודה למלחמה בסרטן .סניף האגודה
המקומי ,בהובלתם של שלום פרץ ,יו"ר הסניף ואיריס מוסקוביץ-בלאו,
רכזת הסניף ,יזמו את האירוע יחד עם רבקה אלימלך ,מנהלת בית
הספר פסגות בו הפגינו התלמידים את כישוריהם – מאפיית עוגות
ומכירתן ,ועד תספורות ולק לאורחות .כיבד בנוכחותו :אלי ברדה,
ראש עיריית מגדל העמק.

מבצע סריגה למען הקשישים
בפברואר  2019סרגו חולות ,מחלימות ומתנדבות האגודה למלחמה בסרטן
בסניף מגדל העמק כובעי צמר חמים לחורף ,והעניקו אותם לאזרחים
הוותיקים תושבי העיר הפוקדים את 'מרכז יום לקשיש' מדי יום.
את הרעיון המבורך העלה אלי ברדה ,ראש העיר מגדל העמק,
שביקר בסניף האגודה בט"ו בשבט ,שם ראה לראשונה את פריטי
הלבוש מצמר כגון כובעי גרב ,צעיפים ועוד אותם סרגו ,והציע כי
הרשות המקומית תרכוש כובעי צמר ,אותם יחלקו המתנדבים כשי
לחורף לאזרחים הוותיקים ונכבדי העיר כאשר כל ההכנסות קודש
לפעילותו של סניף האגודה למלחמה בסרטן בעיר.
שלום פרץ ,יו"ר סניף האגודה במגדל העמק יחד עם איריס מוסקוביץ-בלאו,
רכזת הסניף ,ריכזו את הכובעים ממתנדבי הסניף וחילקו אותם
באריזה מהודרת וברכה מצורפת יחד עם ראש העיר ברדה
ואיציק איפרגן ,יו"ר העמותה למען הקשיש ,לאזרחים הוותיקים
ומייסדי העיר המגיעים לפעילות היומית במרכז 'יום לקשיש' בעיר.
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'מעגלי נתינה'
השנה ,החלו תלמידי כיתות ו' מבתי הספר היסודיים במגדל העמק
בפרויקט החדשני הנקרא 'מעגלי נתינה' .במסגרת הפרויקט ,עברו
התלמידים תהליך אישי וכיתתי עד אשר הגיעו לשלב הביצוע,
שם החלו בפעילויות למען אוכלוסיות שונות ומגוונות .אחת
מהפעילויות הייתה הכנת ארוחת בוקר לחולים ולמחלימים הפוקדים
את סניף האגודה למלחמה בסרטן במגדל העמק .מנהלות בתי הספר
דיווחו כי דרך פרויקט זה ,למדו התלמידים להיחשף לאוכלוסיות שלא
תמיד הצליחו לפגוש בחיי היום יום ,ובכך הרחיבו את מעגלי הנתינה
האישיים והכלליים.

פסח
באפריל  2019נפגשו חולים ,מחלימים ומתנדבים מסניף מגדל
העמק של האגודה להרמת כוסית חגיגית לקראת חג הפסח.
בירכו :שלום פרץ ,יו"ר הסניף ,איריס מוסקוביץ-בלאו ,רכזת
הסניף ותמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי הצפון באגודה,
שכיבדה בנוכחותה והודתה למתנדבים על פעילותם המבורכת
לאורך השנה.

'יום המעשים הטובים'
במרץ  ,2019לקראת 'יום המעשים הטובים' ,הגיעו עובדי חברת
סאנופי מנתניה והתנדבו בסניף האגודה במגדל העמק .המתנדבים
שיפצו את גינת הסניף ,שתלו שתילים ,ניקו את החצר ולסיום ,נהנו
מכיבוד קל מטעם החברה כאות הערכה.
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ניידת הממוגרפיה
במהלך השנה החולפת ,הגיעה ניידת הממוגרפיה של
האגודה למלחמה בסרטן למגדל העמק ,כחלק ממסלולה.
במקום שהותה של הניידת ,דאגו מתנדבות סניף האגודה במגדל
העמק להקמת דוכן הסברה מטעם האגודה שאויש על ידי
איריס מוסקוביץ'-בלאו רכזת הסניף ,והמתנדבות דליה ברנס,
שלומית חצב ,לאה עמית ושוש עלמני שדאגו לחלק לציבור
הנבדקות חומרי הסברה ומידע רלוונטיים.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בדצמבר  2019התבצעה חלוקת כובעי צמר שנסרגו בחוג הסריגה
של הסניף במחלקה האונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי העמק,
במסגרת מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' של האגודה.
שלום פרץ ,יו"ר הסניף יחד עם איריס מוסקוביץ בלאו ,רכזת הסניף
והמתנדבת דליה ברנס ,היו אחראים על חלוקת התוצרים של החוג,
בצירוף סופגניות לרגל חג החנוכה.

חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד
באוקטובר  ,2019במסגרת חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן
השד ,האירה עיריית מגדל העמק את המגדל שבעיר בצבע ורוד.
הרעיון עלה בעקבות שיתוף פעולה של שלום פרץ ,יו"ר הסניף
והעירייה.

'הקש בדלת'
באוקטובר  2019פתח אלי ברדה ,ראש העיר ,יחד עם מתנדבי צוות
סניף האגודה במגדל העמק את מבצע 'הקש בדלת' ה .59-במסגרת
האירוע שנערך בלשכת ראש העיר ,העבירה העירייה את התרומה
הראשונה של 'הקש בדלת' לשנה זו ,עם קריאה נרגשת לציבור
התושבים לפתוח את הלב ואת הכיס למען ציבור התושבים .השתתפו
במפגש :שלום פרץ ,יו"ר סניף מגדל העמק ,איריס מוסקוביץ-בלאו,
רכזת הסניף ותמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי הצפון באגודה.
במהלך מבצע 'הקש בדלת' ,התמקמו מתנדבי סניף מגדל העמק
במספר מוקדים ברחבי העיר ,כמו קניונים ,וצמתים מרכזיים ,שם
הקימו עמדות התרמה והסברה .הסניף יצר שיתופי פעולה עם
המפעלים בעיר – פלקס וטאוור ,ובזמן מבצע 'הקש בדלת' עובדי
המפעלים תרמו גם הם.
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מודיעין
פעילות הסניף

הסרטן .בנוסף ,מתחם הבריכה העירונית ,העניק  50%הנחה בדמי
המנוי לכלל בני המשפחה ,בה מתמודד אחד מקרוביה עם מחלת
הסרטן .כמו כן ,מתקיימת בסניף קבוצת תמיכה לחולי סרטן ובני
משפחותיהם ומפגשי הנחיית הורים שילדיהם חלו במחלת הסרטן.
הסניף ממשיך לאורך השנה בפעילות קופות התרמה בשיתוף בתי
עסק מקומיים שנרתמו לסייע במאבק הלאומי במחלת הסרטן,
כמו גם בפרויקט מכירת משלוחי המנות של האגודה בחג הפורים.

את העשייה המבורכת בסניף מודיעין מוביל מוטי סיטון ,יו"ר הסניף.
בהמשך לשנה הקודמת ,גם בשנת זו ,במהלך חודשי הקיץ ,התקיים
שיתוף פעולה מבורך בין הסניף לבין מתחם הבריכה העירונית ומועדון
הכושר הולמס פלייס – מודיעין .במסגרת שיתוף הפעולה ,מעניקה
רשת הולמס פלייס שימוש חינם במתקני המכון ,במהלך חודשי
הקיץ ,לשניים מבני משפחה ,שאחד מקרוביה מתמודד עם מחלת

מעלות-כפר ורדים
פעילות הסניף

יריד בריאות

את פעילות סניף מעלות-כפר ורדים מוביל רפי ויצמן ,יו"ר הסניף.
העשייה הברוכה לטובת אוכלוסיית החולים והמחלימים באזור כוללת
בין היתר ,ביקורי חולים המטופלים במחלקה האונקולוגית במרכז
הרפואי לגליל ,הצבת דוכני הסברה באירועים וימי עיון אזוריים,
הצבה של קופות התרמה בבתי עסק ואיסופם ועוד.

במאי  2019התקיים בקניון צים סנטר במעלות – יריד בריאות ביוזמת
עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל .רפי ויצמן ,יו"ר סניף מעלות-כפר
ורדים של האגודה ,יחד עם אשתו המתנדבת סוזי ויצמן ,איישו את
דוכן ההסברה של האגודה ביריד וחילקו חומרי הסברה רלוונטיים
לציבור הרחב .תמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי הצפון באגודה,
העבירה פעילות לילדי בתי הספר בעיר בנושא 'חכם בשמש' .תודה:
גלינה אמדור ,עיריית מעלות-תרשיחא על התיאומים.

דוכן הסברה
במאי  2019הגיעה ניידת הממוגרפיה
של האגודה למלחמה בסרטן לעיר
ושהתה בסמוך לקניון צים-סנטר.
במקום הוקם דוכן הסברה של
האגודה למלחמה בסרטן על ידי
רפי ויצמן ,יו"ר סניף מעלות-כפר
ורדים ואשתו המתנדבת סוזי ויצמן
שחילקו חומרי הסברה לציבור
הנבדקות.
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הרצאה בנושא 'חכם בשמש'
ביוני  ,2019הועברה הרצאה לעובדי עיריית מעלות תרשיחא
בנושא 'חכם בשמש' ,לקראת חודשי הקיץ החמים .את ההרצאה
העבירה מירב פרומר ,מדריכת הסברה של האגודה .רפי ויצמן,
יו"ר סניף מעלות-כפר ורדים אייש דוכן הסברה במקום בנושא
'חכם בשמש' .תודה :גלינה אמדור ,עיריית מעלות תרשיחא על
שיתוף הפעולה הפורה.

נהריה
פעילות הסניף

הפנינג בבית הספר שחקים

בדצמבר  2019נערכה פגישה בעיריית נהריה ,בהשתתפות רונן מרלי,
ראש עיריית נהריה ,נציגי העירייה והאגודה למלחמה בסרטן:
שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע
'הקש בדלת' ,עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה ,תמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי הצפון באגודה,
ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה .הנוכחים
בפגישה בירכו על הפעילות החדשה ובהמשך דנו בחיזוק העשייה
של האגודה למלחמה בסרטן בעיר ,תוך שיתוף פעולה עם העירייה.
המפגש כלל בנוסף נציגות מהמרכז הרפואי לגליל בנהריה ,ארגון
של"מ ,בהובלת יוכי דוברוצקי ואיתן לבני ,סניף ויצו נהריה ונציגות
מעיריית נהריה :אירית בוסידן ,מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
וענת לורנץ ,חברת מועצת העיר.

בדצמבר  2019התקיים הפנינג בבית הספר שחקים בנהריה,
במסגרתו תלמידי חטיבת הביניים נופר ערכו יריד בריאות.
האגודה למלחמה בסרטן לקחה חלק באירוע כאשר העמידה דוכן
מידע עם מדריך ההסברה ג'וני חנא מחולה ומדריכת ההסברה
דשה לייקין .בנוסף ,הכינו צוות בית הספר והתלמידים קיר מדבר
בנושא ׳נזקי העישון׳.

'הקש בדלת'
באוקטובר  ,2019כמו בכל שנה ,נרתמה תנועת של"מ (שירות לאומי
למבוגר) לסייע לאגודה למלחמה בסרטן במסגרת מבצע 'הקש
בדלת' .מתנדבי התנועה ,בראשותה של יוכי דוברצקי ,יו"ר של"מ
ואיתן לבני ,יד ימינה ,נפרסו ברחבי העיר והתרימו בשם האגודה
את העוברים והשבים .כמו כן ,המתינו המתנדבים לתלמידי בתי
הספר נופר ואלון שהתרימו בבתי התושבים בנהריה וקיבלו אותם
בסיום יום ההתרמה בחיוך רחב.
בתום המבצע נערך מפגש הוקרה למתנדבי של"מ בעיריית נהריה
שם קיבלו המתנדבים תעודות הוקרה על עשייתם.
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נוף הגליל
פעילות הסניף

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'

סניף נוף הגליל בהובלתם של אלכס גדלקין ,יו"ר הסניף ומ"מ
ראש עיריית נוף הגליל ובלוריה לאופר ,רכזת הסניף ,עוסק במגוון
תחומים במסגרת המאבק בסרטן .בסניף מתקיימות פעילויות בעלות
ערך ומשמעות בנושאי רווחה עבור חולי הסרטן .בנוסף ,מובילים
מתנדבי הסניף את מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' בעיר מדי שנה.

בדצמבר  2019במסגרת מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
של האגודה למלחמה בסרטן ,סרגו מתנדבות ממתנ"ס גורדון
בנוף הגליל לא פחות מ 300-כובעי צמר עבור חולים במחלקות
האונקולוגיות בכל רחבי מחוז הצפון .את הכובעים חילקו מתנדבי
האגודה למלחמה בסרטן מאזור הצפון במהלך חודשי החורף ,בכדי
לחמם את החולים בימים הקרים .בסיום המבצע ,קיבלו המתנדבות
תעודות הוקרה על פועלם.

פרידה מבלוריה לאופר
בדצמבר  2019נערך מפגש פרידה
מבלוריה לאופר ,רכזת הסניף .בלוריה
ריכזה את פעילויות הרווחה בסניף
בדגש על חלוקת צ'קים לחולים ,הייתה
לאשת הקשר מול העירייה ,וריכזה
את מבצע 'הקש בדלת' בעיר ומבצע
'עוטפים בחום את חולי הסרטן' .בלוריה
קיבלה מגן הוקרה על עשייתה הענפה
והובלת הסניף ברגישות ובמקצועיות.
במפגש נכחו אלכס גדלקין ,יו"ר
הסניף ומ"מ ראש עיריית נוף הגליל,
תמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי
הצפון באגודה ואריאלה ליטביץ שרמן,
עו"ס מחוזית צפון באגודה.

נתניה
פעילות הסניף
סניף נתניה בראשותה של חן אלקיים ,רכזת
הסניף ,ממשיך בעשייה המבורכת למען החולים
ונגד המחלה .פעילות הסניף כוללת סיוע להפעלת
קבוצות תמיכה וחוגים בהשתתפות חולים ,מחלימים
ובני משפחותיהם ,ארגון והוצאה לפועל של מבצע
'הקש בדלת' המסורתי ,סיוע להצלחת פרויקט
משלוחי המנות של האגודה למלחמה בסרטן
בחג הפורים ומבצע 'עוטפים בחום את חולי
הסרטן' ,ביקור חולים במחלקה האונקולוגית של
המרכז הרפואי לניאדו ,איסוף קופות התרמה
מבתי עסק ועוד.
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'יום האישה'

'יום הסרטן הבינלאומי'

במרץ  2019התקיימו אירועי 'יום האישה' בכל רחבי הארץ ,כאשר
בסניף נתניה של האגודה דאגו לציין את המאורע ,באמצעות קיום
יריד מעצבים שכל הכנסותיו קודש לטובת האגודה למלחמה בסרטן.
אל היוזמה חבר היכל התרבות בעיר ,ולאורך כל השבוע נהנו
התושבים מיריד בו נמכרו בגדי מעצבים ,תכשיטים ,תיקים ומארזי
קרמים מפנקים .היריד אורגן על ידי חן אלקיים ,רכזת הסניף בסיוע
המתנדבים.

לרגל 'יום הסרטן הבינלאומי'  ,2019אשר צוין ברחבי העולם ובישראל
ב 4-בפברואר ,יזם סניף נתניה של האגודה ,בהובלתה של חן אלקיים,
רכזת הסניף ,פרויקט קהילתי שנקרא 'אופים למענם' .במסגרת
הפרויקט ,נרתמו עשרות נשים מכל רחבי העיר נתניה ואפו עוגות
לחולי סרטן .העוגות חולקו במחלקה האונקולוגית ,המרכז הרפואי
לניאדו והוגשו על ידי מתנדבי הסניף לחולים באופן אישי.
בהמשך לאירועי 'יום הסרטן הבינלאומי' ,נערך בעיר יום עיון בשיתוף
פעולה עם אשכולות הפיס ותיכון אלדד בעיר ,במהלכו הקשיבו התלמידים
להרצאה בנושא 'כללים לחיים בריאים והמלצות לאבחון מוקדם' מאת
דנה פרוסט ,מקדמת הבריאות של האגודה והרצאה מאת ד"ר אילן ברוכים.
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'יום המעשים הטובים'
במרץ  ,2019לרגל 'יום המעשים הטובים' ,נערך בעיר הפנינג התרמה
שכונתי במהלכו תלמידים אספו בגדים וספרי יד שניה ,קנו מאפים
והכינו משחקים ,כאשר כל ההכנסות מהמכירה הועברו לפעילותה
של האגודה למלחמה בסרטן.

ניידת הממוגרפיה
באפריל  2019הגיעה ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן
לנתניה .בכניסה לניידת ,הועמד דוכן הסברה מטעם האגודה עם
חומרי הסברה בנושא ושי צנוע שחולק לכל נבדקת .על איוש דוכן
ההסברה הייתה אחראית חן אלקיים ,רכזת סניף נתניה.

88

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2020 | 64

חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד
באוקטובר  2019התקיים כנס לרגל חודש המודעות לקידום
המאבק בסרטן השד בעיריית נתניה .בירכו :מרים פייבר-איכר ,ראש
העיר נתניה ,חן אלקיים ,רכזת סניף נתניה באגודה וחיה שניידר,
ראש מחלקת משאבי אנוש בעירייה .בכנס הועברה הרצאה מאת
אתי דיין ,אחות מתאמת בריאות השד ,ובנוסף ,סיפור אישי מאת
מלכה בן משה ,מתנדבת 'יד להחלמה' ,והרצאה נוספת בנושא
'השמחה שבפנים' ,מאת רחלי מדמוני ,מייסדת 'אוויר לנשמה' –
כלים לסדר ולבהירות במציאות.
בהמשך לאירועים שהתקיימו בחודש המודעות לסרטן השד ,הוארו
בנתניה מספר גשרים בצבע ורוד על מנת לעודד את המודעות
למניעה ולגילוי מוקדם.

עכו
פעילות הסניף

'יום הסרטן הבינלאומי'

סניף עכו של האגודה ,בהובלתן של סוניה שקד ,יו"ר הסניף וסוזי פרץ ,רכזת
הסניף ,פועל במסירות לקידום מטרותיה של האגודה למלחמה בסרטן
בעיר עכו לאורך כל ימות השנה .עשייתן של המתנדבות מתפרסת על
מגוון רחב של תחומים ,כגון :קשר עם חולים ומחלימים תושבי העיר
ותמיכה בהם ,סיוע להצלחת פרויקט משלוחי המנות של האגודה בחג
הפורים ,מתן הסברה באירועים שונים ,הצבת דוכני הסברה עם עלוני
מידע רלוונטיים ,ארגון מבצע 'הקש בדלת' השנתי ועוד.

בפברואר  ,2019במסגרת אירועי 'יום הסרטן הבינלאומי' ,התקיים בעיריית
עכו יום בריאות .סניף האגודה המקומי בהובלתן של סוניה שקד ,יו"ר
הסניף וסוזי פרץ ,רכזת הסניף ,הקים דוכן הסברה במקום האירוע.
בנוסף ,הועברו באולם המליאה הרצאות בנושא 'אורח חיים בריא'
מאת מירב פרומר-מנטש ,מדריכת הסברה באגודה .כיבדו בנוכחותן:
תמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי הצפון באגודה ונעמה עשור,
מזכירת סניפי הצפון באגודה .תודה :הדס ,מתאמת הבריאות בעירייה.
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'הקש בדלת'
באוקטובר  ,2019לקראת מבצע 'הקש בדלת' ,נפגשו מתנדבי
האגודה למלחמה בסרטן בעכו עם שמעון לנקרי ,ראש העיר עכו,
שפתח את מבצע ההתרמה בעיר במפגש חגיגי בלשכתו.
במפגש ,סיפרה תמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי הצפון באגודה,
לכל הנוכחים על העשייה הרבה של האגודה למען תושבי העיר,
חולים ובריאים כאחד .עוד נכחו :תלמידים ומורים מבתי הספר
בעיר שהשתתפו במבצע ,סוניה שקד ,יו"ר הסניף ,סוזי פרץ ,רכזת
הסניף ,מתנדבות ודשה לייקין ,רכזת מבצע הקש בדלת בעיר.

שבוע הספורט
במאי  2019קיימה עיריית עכו ימי בריאות עירוניים .סניף עכו של
האגודה למלחמה בסרטן לקח חלק פעיל בימים אלו ,הן בארגון
הרצאה בנושא ׳אורח חיים בריא׳ לאוכלוסייה הבוגרת ,והן בהקמת
דוכן הסברה לילדי העיר .בדוכן נכחו סוניה שקד ,יו"ר הסניף,
סוזי פרץ ,רכזת הסניף ומתנדבת.
רכזות הסברה של האגודה סייעו בדוכן והעבירו את ההרצאה.
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עפולה
פעילות הסניף
סניף האגודה בעפולה בראשותם של חן סדן ,יו"ר הסניף ופנינה אלמקייס,
רכזת הסניף ,מקיים פעילות ענפה למען החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם בעיר .לאורך השנה ,יוזמים המתנדבים אירועים ופעילויות
התרמה בשיתוף גורמים נוספים בעיר ,אחראים על ארגון וביצוע מבצע
'הקש בדלת' ,איסוף קופות התרמה מבתי העסק בעיר ,סיוע במכירת
משלוחי המנות של האגודה ועוד .במהלך השנה ,מגיעים מתנדבי הסניף
לביקורים במחלקה האונקולוגית של המרכז הרפואי העמק ,בחגים
ובמועדים שונים ,במטרה להעלות חיוך על פניהם של המטופלים.

הרצאה
בפברואר  ,2019לרגל אירועי 'יום הסרטן הבינלאומי' ,הועברה
בעמותת דור לדור בעפולה ,הרצאה בנושא 'אורח חיים בריא' מאת
מייסלון סוועאד ,מדריכת הסברה באגודה.

חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן המעי הגס
במרץ  ,2019לרגל חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן המעי
הגס ,הגיעו המתנדבות רחל טביבי וטובה אפלבאום לסניף שירותי
בריאות כללית בקהילה ואיישו דוכן הסברה מטעם האגודה ,שם
חילקו חומרי הסברה למטופלים במקום והשיבו על שאלות בנושא.

פורים

'יום המעשים הטובים'

במרץ  ,2019לרגל חג הפורים ,הגיעו יפה נחמני ,רחל טביבי
וורד אטיאס ,מתנדבות האגודה מסניף עפולה אל המרכז הרפואי
העמק שם חילקו משלוחי מנות של האגודה למלחמה בסרטן
למטופלים ולצוות הרפואי .את משלוחי המנות תרמו בתי עסק
ותושבים מעפולה ,נאעורה והסביבה.

באפריל  ,2019לרגל 'יום המעשים הטובים' ,נערכה פעילות של
מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן מסניף עפולה ,אשר הקימו דוכן
מטעם האגודה וחילקו חומרי הסברה לעוברים והשבים .תודה:
רחל טביבי ויוסי כהן ,מתנדבי סניף עפולה שאיישו את הדוכן.
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סניפים

פסח
באפריל  2019התקיים בסניף עפולה של האגודה אירוע הרמת
כוסית לכבוד חג הפסח .צוות המתנדבים בראשות יוסי אהרון,
יו"ר הסניף היוצא ופנינה אלמקייס ,רכזת הסניף ,שמח להיפגש ולהרים
כוסית יחד לכבוד החג .במפגש הוענקה תעודת הערכה למתנדבת
יפה נחמני ,על פעילותה המשמעותית בגיוס התרומות לחג הפורים.
לכלל מתנדבי הסניף חולקה תעודת הוקרה על פעילות זו .בנוסף,
התארחו במפגש אביר ,ושני ילדיה מהכפר נאעורה .אביר ,היא הכלה
של אברהים אבו רמזי ,תומך האגודה ,אשר תרם לרגל החג תרומה
משמעותית לרכישת משלוחי המנות של האגודה למלחמה בסרטן
שחולקו ברחבי העיר .אביר הגיעה בשמו של אברהים לקבל תעודת
הערכה והוקרה על תרומתו המבורכת.

שבוע המודעות לסרטן העור וגילויו המוקדם
ביוני  ,2019במסגרת שבוע המודעות לסרטן העור וגילויו המוקדם,
הקימו מתנדבי סניף עפולה באגודה דוכן הסברה במרפאת עומר בעיר.
בדוכן ,חילקו המתנדבים לציבור הרחב חומרי הסברה שעסקו בנושא
'סרטן העור  -מניעה וגילוי מוקדם'.

חילופי תפקידים בסניף
בספטמבר  2019התקיים אירוע הרמת כוסית לרגל ראש השנה
וחילופי תפקידים במתחם הסניף ,בהשתתפות צוות המתנדבים
ונציגי האגודה :שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים באגודה
ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' ,תמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי
הצפון באגודה ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה
שכיבדו בנוכחותן .במסגרת האירוע העניקה תמר תעודת הוקרה
למתנדב יוסי אהרון ,יו"ר הסניף היוצא ,על פועלו הרב בהובלת סניף
האגודה המקומי לאורך השנים .המשתתפים בירכו את המתנדבת
חן סדן ,לרגל כניסתה לתפקיד יו"ר הסניף ואיחלו לה בהצלחה.
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'הקש בדלת'
באוקטובר  2019נערך מבצע 'הקש בדלת' בעפולה בהובלת סניף
האגודה המקומי ובשיתוף בתי ספר ממערכת החינוך המקומית .בתום
המבצע ,הגיעה חן סדן ,יו"ר הסניף יחד עם צוות המתנדבות להעניק
תעודת הוקרה לבית הספר אורט עפולה על הצטיינותו בהתרמה.

חנוכה
בדצמבר  ,2019לרגל חג החנוכה ,התבצעה חלוקת סופגניות
ומטעמים במחלקה האונקולוגית ובמחלקת הילדים ,המרכז
הרפואי העמק .על מבצע החלוקה היו אחראיות חן סדן ,יו"ר סניף
עפולה ,והמתנדבות רחל טביבי ויפה נחמני שארגנה בעצמה את
כל התרומות לאירוע .תודה :עוז ואפרת חיים על תרומת הסופגניות.

חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד
באוקטובר  ,2019במסגרת חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן
השד ,הוקמו דוכני הסברה בנושא 'גילוי מוקדם של סרטן השד'
במתחם  Gבעמק וליד סניף ארומה בעיר .פנינה אלמקייס ,רכזת
הסניף והמתנדבת טובה אפלבאום .הקימו דוכן מידע בסמוך לניידת
הממוגרפיה שהגיעה לעיר.
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סניפים

ערד
פעילות הסניף

'הקש בדלת'

את פעילות סניף ערד של האגודה ,מוביל ד"ר דני שור ,יו"ר הסניף
ותרצה גולדמן מרגליות ,רכזת הסניף .העשייה החשובה כוללת ליווי
של חולים ובני משפחותיהם באמצעות ארגון הסעות עבורם אל מרכז
התמיכה בית אידי-מעגן בבאר שבע ,קיום ביקורי בית ,חלוקת צ'קים,
ארגון מבצע 'הקש בדלת'® ותפעול מערך הקופות בעיר .פעם בשבוע
מתקיימת קבוצת תמיכה לחולי הסרטן במסגרת פעילות הסניף.

באוקטובר  2019יצאו מתנדבי סניף ערד ,בהובלתו של ד"ר דני שור,
יו"ר הסניף ,למבצע ההתרמה השנתי ,בשיתוף תלמידי כיתות
ח' בעיר ,הצופים ,חניכי בית מזור ,תלמידי הדמוקרטי ,היחידה
לקידום הנוער וקבוצת הרובוטיקה .טרם המבצע ,קיבלו המתנדבים
הצעירים הדרכה על נושא המבצע ,דבר שעורר בהם מוטיבציה
להירתם ולסייע.

פרדס חנה-כרכור
פעילות הסניף

המפגש שעסק בנושא הסברה ,כלל הרצאות מפי דנה פרוסט,
מקדמת בריאות באגודה על 'אורח חיים בריא' ,חכם בשמש'
ו'נזקי עישון' .בהמשך ,נערך דיון מעמיק ושיח קבוצתי בנושא.
תודות :אורלי מנג'ם ,יו"ר סניף פרדס חנה-כרכור על האירוח החם
ושיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת הסניפים באגודה ורמ"ט מבצע
'הקש בדלת' על הסיוע בהכנת היום.

הפעילות הברוכה בסניף האגודה למלחמה בסרטן בפרדס חנה-כרכור
ממשיכה בהובלתה של אורלי מנג'ם ,יו"ר הסניף .הסניף האזורי משמש
את תושבי פרדס חנה-כרכור והסביבה ,בהם תושבי מועצה אזורית
מנשה ,בנימינה וגבעת עדה .לאורך השנה ,אחראים מתנדבי הסניף על
מערך קופות ההתרמה בעיר ,בשיתוף בתי העסק המקומיים ובנוסף
מסייעים במבצע מכירת משלוחי המנות של האגודה בחג הפורים.
במתחם הסניף פועלת ספריה ע"ש דרורה סנדורי ז"ל ,מתנדבת
האגודה .בנוסף ,מתקיימות בו פעילויות שיקום ורווחה כגון חוגים
וסדנאות לרווחת החולים והמחלימים תושבי האזור .אחת לשבועיים,
מקיימות משתתפות החוגים בסניף אירוע בריאותי בו הן מכינות
לאחר סיום הפעילות בסניף ארוחה בה כל אחת מביאה מאכל
בריאותי אחר .לפני הארוחה המשתתפות מתיישבות במעגל ואחת
החולות מברכת ומעניקה חיזוקים לאחרות.

ט״ו בשבט

יוזמת משפחת ינר במבצע 'הקש בדלת'

בינואר  ,2019לרגל ט״ו בשבט ,הכינו ילדי כיתה ד' מבית הספר רבין
הפתעה מיוחדת לחולים ולמחלימים באי סניף פרדס חנה-כרכור:
עציץ ,בו מכתב אישי עם איחולי בריאות מכל אחד מהתלמידים.

באוקטובר  ,2019נערך מבצע 'הקש בדלת' של האגודה למלחמה בסרטן
בכל רחבי הארץ ,כאשר במהלכו נערכו גם מספר יוזמות פרטיות עבור
תרומה לאגודה .אחת מהן ,הייתה של בני משפחת ינר מפרדס חנה.
מדי שנה ,מציינים בני המשפחה בדרכם המקורית את חג ההלוואין
הצבעוני ,באמצעות הפעלה מיוחדת בהשתתפות חברים ,כאשר
השנה החליטו שבמקום להביא ממתקים כפי שמקובל בארצות
הברית ,הוזמנו המבקרים להעניק תרומה לאגודה למלחמה בסרטן.

יום עיון
בפברואר  2019התקיים במרכז הרפואי הלל יפה יום עיון בנושא
'אורח חיים בריא' בו התנדבו וסייעו מתנדבות האגודה מסניף פרדס
חנה-כרכור וחדרה.

'הקש בדלת'

מפגש אשכולות – סניפי הצפון

באוקטובר  ,2019במסגרת מבצע 'הקש בדלת' ,הקימה תנועת הנוער
העובד והלומד דוכן ב'שיק שוק' – אירוע הנערך אחת לחודש ביוזמת
ילדי התנועה ,שם נמכרו עוגיות ושתייה מעשה ידי הילדים ,כאשר כל
ההכנסות הועברו לאגודה למלחמה בסרטן דרך סניף פרדס חנה.

במרץ  2019אירח סניף פרדס חנה-כרכור בפעם הראשונה מפגש
אשכולות של סניפי הצפון באגודה למלחמה בסרטן ,אליו התקבצו
נציגים מסניפי זיכרון יעקב וחדרה.
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פתח תקווה
פעילות הסניף

'היום הבינלאומי ללא עישון'

סניף פתח תקווה של האגודה למלחמה בסרטן בהובלתם של
חיים אליהו ,יו"ר הסניף ואריה שילה ,רכז הסניף ,מונה כיום
כ 30-מתנדבים הפועלים בתחומים שונים במסגרת המאבק
במחלה .העשייה הענפה כוללת :סיוע בהפעלת קבוצות תמיכה
לחולים ולבני משפחותיהם ,ביקור בביתם של החולים וליווי
שלהם לטיפולים למרכזים הרפואיים ,פעילויות הסברה וקידום
בריאות במקומות עבודה ובמוסדות חינוך ,סיוע להצלחת פרויקט
משלוחי המנות של האגודה בחג הפורים ,תפעול מערך קופות
ההתרמה בעיר ,קיום מבצע 'הקש בדלת' בפתח תקווה ,הדרכות
'חכם בשמש'® ועוד.

במאי  ,2019כחלק מאירוע 'היום הבינלאומי ללא עישון' ,הקים
סניף פתח תקווה של האגודה ,דוכן הסברה בעירייה עם חומרי
הסברה בנושא ׳נזקי עישון׳ .שולי ריינהולץ ,מתאמת הבריאות
מטעם העירייה ,חילקה שאלוני משוב בנושא העישון .רמי גרינברג,
ראש העיר יחד עם מיכל מאור ,דוברת העירייה ,ביקרו בדוכן ובירכו
את המתנדבים על עשייתם .בישיבת המועצה שהתקיימה לקראת
'היום הבינלאומי ללא עישון' ,אישרה מועצת העיר את הצטרפות
העירייה לאמנה של 'ערים בריאות'.

לכבוד
האגודה למלחמה בסרטן
שלום רב,
כראש העיר פתח תקווה אני מבקש להביע את הערכתי הרבה
לפעילות של האגודה למלחמה בסרטן במדינת ישראל בכלל
ובעיר פתח תקווה בפרט.
אני מבקש להכיר תודה למר חיים אליהו ,יו"ר הסניף של האגודה
בפתח תקווה ,לעובדים ולמתנדבים .האגודה למלחמה בסרטן
בתחומי מידע לציבור לגבי גורמי סיכון ומניעה ,כמו גם טיפול
במחלה ,תמיכה וליווי חולים ובני משפחותיהם ,מחקר ועוד ,מהווים
אבן שואבת לתושבים רבים בעיר.
המידע ,התמיכה והסיוע לחולים ולבני משפחותיהם משולים
כ"-מ ְעיַן ַּג ִּנים ְּב ֵאר ַמיִם ַח ִיּים" (שיר השירים ד ,טו').
ַ
יישר כוח על תרומתכם ופועלכם.
בברכה,

רמי גרינברג
ראש העיר פתח תקווה

לכבוד
לי
חיים א הו
יו"ר
סניף פתח ת
ק
וו
ה
ש
ל
ה
א
גודה
שלום רב,
שמחתי ע
אני גא ל המכתב מר
א
ש
עי
ר
יי
ת
פ
תח תקווה
מי יי ה להיות בחבר
ת אנשים כמוך
תן וירבו
ב
ברכה והוקרה,
מנכ"ל משה בר-חיים
האגודה למ
לחמה בסרטן
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ראש השנה
בספטמבר  2019התקיים בסניף פתח תקווה של האגודה אירוע
הרמת כוסית לכבוד ראש השנה ,בנוכחות חיים אליהו ,יו"ר הסניף,
אריה שילה ,רכז הסניף ,קארין הרפז ,רכזת מבצע 'הקש בדלת'
בעיר וצוות המתנדבים .במפגש קיימו המשתתפים שיח והכנות
אחרונות לקראת מבצע 'הקש בדלת' השנתי.

פרויקט 'חכם בשמש'
במהלך השנה ,מקיים סניף פתח תקווה פרויקט עירוני בנושא 'חכם
בשמש' בכל בתי הספר בעיר ,במסגרתו מתנדבות שעברו הכשרה
ייחודית באגודה למלחמה בסרטן ,מגיעות לבתי הספר ומקיימות
הרצאות לתלמידי כיתות ג' ,תוך העברת המסרים גם להורים בבית.
על הפרויקט אחראית המתנדבת אורנה ביאל .תודה למתנדבות:
רות הוסטר ,מירי פרייברג-הובר ,שמחה גרנות ,גבריאלה אקילוב,
יהודית יעקבזון ,נאוה בן דוד ונורית לוי.

פגישה בלשכת ראש העיר
ביוני  2019נערכה בלשכתו של רמי גרינברג ,ראש העיר פתח תקווה,
פגישה עם נציגי האגודה למלחמה בסרטן והעירייה בנושא פעילות
האגודה .בפגישה דנו במספר נושאים ,ביניהם נושא ההסברה
במוסדות חינוך ,מפעלים וחברות והסברה בנושא המודעות לסרטן
השד בפרט ,מבצע 'הקש בדלת' ופעילויות נוספות שמוביל סניף
האגודה המקומי .במפגש נכחו מלבד ראש העיר :מירי אביגד,
סגנית מנהל אגף הרווחה ,עיריית פתח תקווה ,חיים אליהו ,יו"ר סניף
פתח תקווה ,אריה שילה ,רכז סניף פתח תקווה ,המתנדב דניאל,
שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש
בדלת' וליאת לבנת ,רכזת סניפי המרכז באגודה.

חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד
באוקטובר  ,2019ביוזמת מתנדבי סניף פתח תקווה ועיריית פתח
תקווה הואר בניין העירייה באור ורוד לאורך כל אוקטובר ,חודש
המודעות הבינלאומי לסרטן השד ,במטרה להעלות מודעות למניעה
ולגילוי מוקדם של המחלה .לדברי ראש העיר רמי גרינברג" :במהלך
חודש המודעות יתקיימו מגוון אירועים ופעילויות שמטרתם העלאת
המודעות לנושא סרטן השד וחשיבות הבדיקה המוקדמת .מאחל
לכולם ולכולן שנה טובה ובריאה".
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כל השנה ואמר" :האגודה למלחמה בסרטן עושה מלאכת קודש
למען החולים ובני משפחותיהם ,כמו גם תורמת לתחום המחקר
וההסברה .סניף פתח תקווה הינו סניף פעיל שמתנדביו עושים
לילות כימים למען ציבור החולים ובני משפחותיהם וכולי הערכה
לפעילותם המסורה .אני מאחל לכולם בריאות איתנה ומזמין את
הציבור הרחב לפתוח את הלב ואת הכיס ביום ההתרמה".
בתום המבצע ,הוענק לירון בשארי ,בנק לאומי ,סניף רוטשילד פתח
תקווה ,תעודת הערכה על תרומתו הרבה בהפקדת כספי התרומות
של מבצע 'הקש בדלת'.
רמי גרינברג ,ראש העיר ,בירך בדף הפייסבוק שלו את בית הספר
אחד העם על הצטיינותו במבצע .לדברי גרינברג" :אין לי ספק
כי התמיכה והעידוד של צוות בית הספר וההנהלה תרמה מאוד
להישגי התלמידים ואני מודה להם ולכל התורמים והתלמידים
ברחבי העיר".

'הקש בדלת'
באוקטובר  2019נערך מבצע 'הקש בדלת' של האגודה למלחמה בסרטן
בפתח תקווה ,בסיוע מאות מתלמידי מערכת החינוך בעיר .טרם
המבצע ,נפגשו חיים אליהו ,יו"ר סניף האגודה המקומי ,וצוות
המתנדבים עם רמי גרינברג ,ראש עיריית פתח תקווה .בפגישה ,בה
נכחו גם שרה פרידמן ,נשיאת ארגון המתנדבים ,מנהלי אגפים ,עובדי
רשות ופעילים ,עדכן חיים אליהו את ראש העיר בהכנות לקראת יום
ההתרמה השנתי .ראש העיר הודה למתנדבים על פעילותם לאורך

חנוכה
בדצמבר  2019במהלך ימי החנוכה ,התקיימה יוזמה ברוכה בהובלת
מתנדבי סניף פתח תקווה של האגודה ,שיחד עם ילדי אגף הנוער
בעירייה ,הגיעו לבתים של חולי סרטן והדליקו עמם נרות חנוכה.
סבב הדלקת הנרות המשיך לאורך כל ימי החג ,ובמהלכו דאגו
המתנדבים לאספקת סופגניות ונרות לחולים.
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צפת
פעילות הסניף

'הקש בדלת'

סניף צפת של האגודה ,בהובלתן של שולמית גנון ,יו"ר הסניף
ושוש אלפנדרי ,רכזת הסניף ,ממשיך בפעילותו המסורה במסגרת
המאבק הלאומי במחלת הסרטן .מתנדבות הסניף מגיעות בכל יום
למרכז הרפואי זיו ,ומסייעות לצוות המחלקה האונקולוגית בתפעול
ובאדמיניסטרציה .כמו כן ,ממשיך הסניף להשתתף במבצע הארצי
'עוטפים בחום את חולי הסרטן' ,לגייס תרומות באמצעות קופות
ההתרמה ברחבי העיר ,ולארגן יוזמות נוספות למען החולים ונגד המחלה.

באוקטובר  ,2019במסגרת מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' ,הוביל
סניף האגודה בצפת את ההתרמה בעיר בשיתוף בתי הספר
רב תחומי עמל ורמת רזים .על ספירת התרומות בתום המבצע היו
אחראיות מתנדבות הסניף שולמית גנון ,יו"ר הסניף ,שוש אלפנדרי,
רכזת הסניף וצוות המתנדבות.

מפגש מתנדבים
ביוני  2019נערך מפגש מתנדבים במרכז הרפואי זיו בצפת .למפגש
שאירח צוות המרכז הרפואי ,הגיעו מתנדבים מסניפי צפת ,החברה
הערבית ,מעלות-כפר ורדים ,רמת הגולן וכרמיאל .בתוכנית:
הרצאות מאת עו"ס אריאלה ליטביץ שרמן ,פרופ' ג'מאל זידאן,
פרופ' אליהו גז ,יניב בן שושן ,מנהל השירות הסוציאלי ,ג'ני גולדין,
מוניה מרעי וחכמיה יאסין ,איילת דרור ותמר פינקלשטיין-הדר.
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קריית אונו
פעילות הסניף
סניף קריית אונו ,בהובלתה של צביה האוז ,רכזת
הסניף ,פועל במסירות במהלך השנה ,בתחום
איסוף קופות ההתרמה מחנויות ובתי עסק בעיר
והפקדתם .כמו כן ,משתתף הסניף במבצע 'הקש
בדלת' ,בהובלת צביה ומתנדבים מקומיים ,וביניהם
תלמידי חטיבות הביניים בן צבי ,שז"ר ושמעון פרס,
שגם השנה נרתמו למען הפעילות החשובה.

קריית אתא
פעילות הסניף

יריד מודעות לבריאות

סניף קריית אתא בהובלתה של בת שבע יהב ,יו"ר הסניף ,ממשיך
בפעילותו הברוכה למען אוכלוסיית החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם
בעיר .כמדי אוקטובר ,מובילה בת שבע את מבצע 'הקש בדלת' בקריית
אתא ,בשיתוף בתי הספר ,הצוות החינוכי והתלמידים .במשך השנה,
מתקיימים ביקורי חולים במחלקה האונקולוגית של המרכז הרפואי
אסותא-לב המפרץ ,בשיתוף מתנדבות הסניף ,אשר מעלות חיוך על
פניהם של המאושפזים עם עוגות ,משלוחי מנות ,מתנות ופריטי צמר
במסגרת פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'.

במאי  2019נערך יריד מודעות לבריאות בקריית אתא ,כחלק
מאירועי הבריאות שיזם המתנ"ס העירוני .במסגרת היריד ,הוצב
דוכן הסברה של האגודה ברחבת הספרייה העירונית בו הוצגו
חומרי הסברה .על דוכן ההסברה הייתה אחראית בת שבע יהב,
יו"ר סניף קריית אתא של האגודה.
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קריית ביאליק
פעילות הסניף

בנוסף ליוזמה זו ,מתנדבי הסניף רכשו משלוחי מנות והשיגו תרומות
כספיות לרכישת משלוחי מנות ,אותן חילקו לילדי מועדוניות הרווחה
בקרית ביאליק .סמי בניסטי ,יו"ר הסניף ומירי קלמפנר ,רכזת הסניף
היו אחראים על מבצע החלוקה.

סניף קריית ביאליק של האגודה ,בהובלתם של סמי בניסטי,
יו"ר הסניף ,בקי שני ומירי קלמפנר ,רכזות הסניף ,ממשיך בעשייה
המבורכת לטובת שיפור איכות החיים של ציבור החולים בעיר.
הסניף מהווה בית חם לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
שנהנים מיחס אישי מצד צוות המתנדבים.
לאורך השנה ,מופעלים במתחם הסניף חוגים ,קבוצות תמיכה
וסדנאות ,במסגרת מערך השיקום והרווחה של האגודה .בנוסף,
אחראים המתנדבים על איסוף קופות ההתרמה מבתי העסק
המקומיים .במתחם הסניף קיימת ספרייה להנאת החולים ,המחלימים
והמתנדבים ,שהספרים שבה נתרמו לאגודה.
מדי חג פורים ,מתנדבות הסניף מסייעות למכירת משלוחי המנות
של האגודה ,היוצאים למכירה לציבור הרחב ולבתי עסק ,כאשר כל
ההכנסות מהפרויקט מועברות להמשך המאבק במחלת הסרטן.
מדי חודש אוקטובר ,במסגרת מבצע 'הקש בדלת'® ,נרתמים מתנדבים,
תלמידי בית ספר וגורמים נוספים בעיר למאמץ ההתרמה של סניף
האגודה המקומי ,ויוצאים להתרים למען החולים ונגד המחלה.

פורים
במרץ  2019הגיע צוות מתנדבים מסניף האגודה בקריית ביאליק
למרכז הרפואי כרמל כדי לחלק משלוחי מנות ולשמח ילדים חולי
סרטן המאושפזים בו .פרט למשלוחי המנות המתוקים ,נתרמו על
ידי נשות חוג הסריגה שבבית האגודה  -בובות צמר צבעוניות אותן
הן סרגו במו ידיהן .סמי בניסטי ,יו"ר סניף האגודה בקריית ביאליק,
יחד עם המחלימות דבורה כץ וציפורה גולהר ,בליווי צוות המחלקה
האונקולוגית ,הסתובבו בין מיטות הילדים וחילקו להם את הבובות
המיוחדות וחבילות שי.

אירוע התרמה
באפריל  2019נערך בקריית ביאליק אירוע זומבה ופיטנס לזכרה של
אסנת יפרח ,אם לשלושה ילדים ,שנפטרה ממחלת הסרטן לאחרונה
והייתה דמות מובילה ואהודה בעיר .בערב שהתקיים בבית המתנדב
בקריית ביאליק השתתפו עשרות מתאמנים ומתאמנות כאשר כל
הכנסותיו הוקדשו לאגודה למלחמה בסרטן .האירוע נוצר בזכות
יוזמה של לימור מלול ,מאמנת כושר וחברתה של אסנת ז"ל .תודה
למשפחת יפרח ולתורמים :עיריית קריית ביאליק – see we ,מיתוג,
דיגיטל אירועים ,דיוטי פתרונות ביטוח,sunset bay ,sarel lagziel ,
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קרמרי דה לקלר ,קפה סולג'ר ישראל ,רון אסולין הגברה ותאורה,
מאניה ג'ינס ,ארומה אור עקיבא וארומה קריית חיים.

'יקירת העיר' למירי קלמפנר
ביוני  ,2019במסגרת טקס 'יקיר העיר' המסורתי שנערך ביום
ירושלים ,העניק אלי דוקורסקי ,ראש עיריית קריית ביאליק את
תואר 'יקיר העיר' לשמונה תושבי העיר ,שהשפיעו בתחומי החינוך,
התרבות ,הפעילות הציבורית וההתנדבות .בין מקבלי הפרס
היוקרתי ,הייתה גם מירי קלמפנר ,רכזת סניף קריית ביאליק של
האגודה למלחמה בסרטן .מירי הקימה את סניף האגודה המקומי יחד
עם סמי בניסטי ,יו"ר הסניף לפני כעשור ,מתנדבת בקהילה נגישה
ובמעגלי הקשבה לאנשים עם צרכים מיוחדים ,והקימה את מכללת
ותיקים מתנדבים ,אותה היא כיום מנהלת .האגודה למלחמה בסרטן
גאה במירי ומברכת אותה לרגל קבלת הפרס המכובד.

אירוע סיום שנת הפעילות
ביולי  2019התקיים בבית המתנדב-בית חן אירוע סיום שנת
הפעילות בסניף האגודה למלחמה בסרטן בקריית ביאליק ,בו
השתתפו מחלימים ומתנדבים .כיבדו בנוכחותם ובירכו :מירה רימוני,
נציגת המחלימים ,מיכי פרידמן ,מדריכת חוג בהתנדבות שהעניקה
לראשי הסניף ולחברותיה המדריכות ברכה יצירתית ,סמי בניסטי,
יו"ר סניף האגודה בקריית ביאליק ,שמעון לוין ,רכז מתנדבי
של"מ ,תמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי הצפון באגודה

פסח
באפריל  ,2019לקראת חג הפסח ,ערכו מתנדבי סניף קריית
ביאליק הרמת כוסית חגיגית לכבוד החג בה חולקו תעודות הוקרה
למתנדבים מצטיינים .כיבדו בנוכחותן :תמר פינקלשטיין-הדר,
מנהלת סניפי הצפון באגודה ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית
צפון באגודה.
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צילומים :חנן כהן

ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו״ס מחוזית צפון באגודה .על החלק האמנותי
הייתה אחראית המוסיקאית נגה ישורון .תודה :מירי קלמפנר ,רכזת
הסניף ,בקי שני ,רכזת החוגים ולצוות מתנדבי הסניף.

ראש השנה
בספטמבר  2019התקיים אירוע הרמת כוסית למחלימים
ולמתנדבי סניף קריית ביאליק .במהלך הערב הופיע הרב מעיין
מחב״ד ביאליק שהסביר על מהות חגי תשרי והימים הנוראים,
והאומן קובי קוריאט שהופיע בהתנדבות והנעים את הערב עם
סיפורים ,שירים ובדיחות.

מפגש מתנדבים
בספטמבר  2019נערך מפגש בבית המתנדב בעיר בהשתתפות צוות
מתנדבי סניף קריית ביאליק של האגודה למלחמה בסרטן .בפגישה
התארחה תמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי הצפון באגודה
שדיברה על התוכניות לשנה החדשה והעניקה שי למתנדבים .את
המפגש ניהל סמי בניסטי ,יו"ר הסניף.
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'הקש בדלת'

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'

באוקטובר  2019התקיים בקריית ביאליק מבצע 'הקש בדלת'
המסורתי בהובלת הסניף המקומי ,בסיוע בתי ספר מקומיים
ותנועות נוער.

בדצמבר  2019נערך מבצע חלוקת כובעים וצעיפים מצמר לחולים
בטיפולי יום במחלקה האונקולוגית ,המרכז הרפואי זבולון ,בהובלתם
של מתנדבי סניף קריית ביאליק באגודה .אל המבצע הצטרפה גם
מתנדבת סניף קריית מוצקין ,ריקי בורג שסרגה אף היא ותרמה
מתוצריה לחלוקה במחלקה.

קריית חיים
פרידה משרק'ה מורגנשטרן ז"ל
בחודש מרץ  ,2020ערב הורדת
חדשון זה לדפוס ,התבשרנו על
פטירתה של שרק'ה מורגנשטרן,
יו"ר סניף קריית חיים של האגודה
מזה כ 60-שנה .שרק'ה ,דמות מוכרת
בקריית חיים' ,יקירת העיר חיפה
והקריות' ,הייתה מעמודי התווך של
סניפי האגודה למלחמה בסרטן,
אשר רתמה את בעלה צביקה ז"ל,
ואת כל בני 'השבט' ,להתנדבות
מסורה במסגרת האגודה .כל
פעילות שלקחה על עצמה,
הובילה שרק'ה בצורה מיטבית
ובאופן מסור ומקצועי .לאורך
השנים ,פעלה למען קידום בריאות הציבור באמצעות מגוון
יוזמות ,בהן קיום הרצאות להן האזינו דורות של תלמידים,
שלמדו על נזקי עישון ונושאים חשובים נוספים .סניף קריית
חיים בהובלתה של שרק'ה ,הוביל בהצטיינות מדי שנה ,את

מבצע 'הקש בדלת' בעיר בסיוע בתי ספר ,ועד קריית חיים
ובתי עסק מקומיים שרתמה להצלחת ההתרמה .הנהלת
האגודה למלחמה בסרטן ,עובדיה ומתנדביה ,נפרדים בצער
משרק'ה ,שהיוותה חלק חשוב מהאגודה ופעילותה לקידום
המאבק במחלות הסרטן בישראל ,והייתה מודל לחיקוי ולמופת
בתחום ההתנדבות והנתינה לקהילה .פרק פרידה מכובד לזכרה
של שרק'ה ייכתב בחדשון לסיכום שנת  .2020יהי זכרה ברוך.
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פעילות הסניף
סניף קר יית חיים של האגודה למלחמה בסרטן ,בהובלתה
שרק'ה מורגנשטרן ז״ל ,יו"ר הסניף ,קיים כ 60-שנה ומקדם מאז ועד
היום במסירות את מטרות האגודה לצמצום התחלואה והתמותה
מהמחלה ושיפור איכות חייהם של החולים והמחלימים .פעילות
הסניף כוללת :גיוס תרומות ,ביקורי חולים במרכזים הרפואיים,
הסברה בנושאים הקשורים למחלת הסרטן והדרכים להימנע ועוד
מגוון יוזמות .הסניף מפעיל לאורך השנה את פרויקט 'עוטפים בחום
את חולי הסרטן' בקריה הרפואית רמב"ם ,ובנוסף מוביל את העשייה
במבצע 'הקש בדלת' בשיתוף ועד קריית חיים ,מתנדבים ,בתי עסק
ותלמידי מערכת החינוך המסייעים להצלחת יום ההתרמה השנתי.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בינואר  ,2019נערך כמיטב המסורת מבצע 'עוטפים בחום את חולי
הסרטן' בסניף קריית חיים של האגודה למלחמה בסרטן ,ביוזמתה
של שרק׳ה מורגנשטרן ז״ל ,יו"ר הסניף ,שכמדי שנה ,יזמה חלוקת
כובעי צמר לילדים המאושפזים במחלקה האונקולוגית ,הקריה
הרפואית רמב"ם.
למבצע החלוקה התלוו פרופ' מרים בן הרוש ,ראש אגף רפואת
ילדים ,בית החולים לילדים ע"ש רות רפפורט בקריה הרפואית
רמב"ם ,ותלמידי המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר (הטכני)
ובתי הספר בקריית חיים .החלוקה התבצעה בעדינות וברגישות
הנדרשת ,כאשר גם בתי עסק מקריית חיים נרתמו ליוזמה עם
תרומת כיבוד ומשחקים לילדים.

לזכרו של צביקה מורגנשטרן ז"ל
השנה ,נפרדה האגודה למלחמה בסרטן מאחד ממתנדביה הוותיקים
והבולטים' ,יקיר קריית חיים' – צביקה מורגנשטרן ז"ל.
צביקה ,התנדב באגודה למלחמה בסרטן שנים רבות ,הסיע חולים
לטיפולים במרכזים הרפואיים והעניק תמיכה ואוזן קשבת לחולים ולבני
משפחתם .בנוסף ,היה אחראי הקופות של האגודה למלחמה בסרטן
בעיר אשר מונחות בחנויות בבתי עסק ,וסייע בארגון ובתפעול
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הערבית באגודה ,רז מזרחי ,אחראי לוגיסטיקה במחלקת סניפים
באגודה ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה.

מבצע 'הקש בדלת' המסורתי .צביקה ,היה נשוי לשרק'ה ז"ל ,יו"ר
הסניף משנת  ,1962ויחדיו פעלו למען ציבור החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם ,כמו גם ,אוכלוסיית הבריאים ,בסבלנות אינסופית
ובמסירות אין קץ .יהי זכרו ברוך.

הדרכות 'חכם בשמש' בקריית חיים
באפריל  2019לקראת חודשי הקיץ ,התקיימה סדרת הדרכות
'חכם בשמש' בבית הספר ארלוזורוב בקריית חיים ,לכלל תלמידי
בית הספר .ההרצאות הועברו על ידי ג'וני חנא מחולה ,מדריך
ההסברה של האגודה ,כחלק משיתוף פעולה ארוך שנים בין בית
הספר והאגודה.

'הקש בדלת'
באוקטובר  2019נפתח מבצע 'הקש בדלת' ה 59-של האגודה.
כמיטב המסורת ,גם השנה נערך טקס לציון פתיחת המבצע במכללה
הטכנולוגית של חיל האוויר (הטכני) לקראת היציאה להתרמה.
את הקשר המבורך בין האגודה למכללה יזמה לפני עשרות שנים
שרק'ה מורגנשטרן ז״ל ,יו"ר סניף קריית חיים.
בטקס ,אותו הנחתה תמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי הצפון
באגודה ,שמעו השוחרים הרצאות בנושא
האגודה וחשיבות המבצע .בנוסף ,נערך טקס
הוקרה לשרק'ה על פעילותה רבת השנים
בטכני ועל הפרויקטים הייחודיים אשר יזמה.
בירכו :הילה דנינו ,רכזת חברתית ,שלום בובליל,
מנהל בית הספר ובני משפחתה שנכחו
באירוע והכינו לכבוד המאורע מצגת תמונות
עם עשייתה הענפה של שרק'ה מכל שנות
פעילותה.
כיבדו בנוכחותם :שיר בוטל צור ,מנהלת
מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש
בדלת' ,פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות החברה

אירוע הוקרה ופרידה משרק'ה מורגנשטרן
ומפגש מתנדבים
בדצמבר  2019התקיים מפגש פרידה והוקרה למתנדבת הוותיקה
והמסורה שרק'ה מורגנשטרן ז״ל ,יו"ר סניף קריית חיים של
האגודה למלחמה בסרטן משנת  .1962באירוע נכחו :מירי זיו,
סגנית יו"ר האגודה ,משה בר-חיים ,מנכ"ל האגודה ,פרופ' אליעזר רובינזון,
לשעבר יו"ר האגודה ויו"ר ארגון הסרטן הבינלאומי ( ,)UICC
חיים סגל ,מנכ"ל ועד קריית חיים ,שלמה אוחיון ,יו"ר ועד קריית
חיים ,קרן בשן ,דוברת ועד קריית חיים ,בני משפחתה של שרק'ה,
יושבי ראש ,רכזים ומתנדבים מסניפי הצפון ,ונציגי מחלקת הסניפים
באגודה למלחמה בסרטן בהובלתה של שיר בוטל-צור ,מנהלת
מחלקת סניפים ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'.
משתתפי האירוע המכובד בירכו את שרק'ה לרגל סיום התנדבותה
באגודה למלחמה בסרטן .שרק'ה קיבלה מגן הוקרה ותעודת מפעל
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חיים על פועלה הרב למען החולים ונגד המחלה ,המהווה דוגמה
ומופת להתנדבות ולעשייה.
לאחר האירוע ,נערך מפגש מתנדבים מובילים מסניפי הצפון של
האגודה ,שכלל סיכום של מבצע 'הקש בדלת' ותכנון שנתי לשנת
 .2020את האירוע הנחתה תמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי
הצפון באגודה.
.

צילום :שרה איקו

קריית טבעון
פעילות הסניף

שמתגייסת למאמץ ההתרמה הלאומי ,ובנוסף מסייעים בהצלחת
פרויקט משלוחי המנות של האגודה בחג הפורים.

סניף קריית טבעון ,בהובלתה של אילנה שמואלי ,יו"ר הסניף,
ממשיך בפעילותו הברוכה במסגרת המאבק במחלת הסרטן.
מתנדבי הסניף שומרים על קשר עם חולים תושבי העיר ,ומוציאים
לפועל את פרויקט 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' של האגודה.
בד בבד ,מרכז הסניף את פעילות קופות ההתרמה בעיר ואת
מבצע 'הקש בדלת' תוך שיתוף פעולה פורה עם מערכת החינוך,

'יום הסרטן הבינלאומי'
ב 4-בפברואר ,לקראת 'יום הסרטן הבינלאומי' ,התקיימה במועצה
המקומית קריית טבעון הרצאה לעובדי המועצה בנושא ׳אורח חיים
בריא׳ .ההרצאה הועברה על ידי עירן פרץ ,מדריך הסברה באגודה,
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בנוכחות עידו גרינבלום ,ראש מועצת קריית טבעון ואילנה שמואלי,
יו"ר סניף קריית טבעון באגודה .תודה :אודליה ,מחלקת משאבי
אנוש ,מועצת קריית טבעון.

חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד
באוקטובר  ,2019כחלק מאירועי חודש המודעות לקידום המאבק
בסרטן השד ,הועברה בבית הספר רימונים בקריית טבעון הרצאה
בנושא 'בריאות השד' מאת ד"ר דנה משולם-אביטל ,מנהלת מכון
שד לנשים בסיכון ,שירותי בריאות כללית .ההרצאה התקיימה
בנוכחות נשים רבות ,ואורגנה בשיתוף בית הספר ומתנדבות סניף
האגודה למלחמה בסרטן בקריית טבעון.

קריית ים
פעילות הסניף
סניף קריית ים ,בראשותה של ברכה ארז ,יו"ר הסניף ,פועל שנים
רבות לטובת ציבור החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם .העשייה
הברוכה מתמקדת בתמיכה באוכלוסיית החולים ובגיוס תרומות למענם
במסגרת מבצע ההתרמה השנתי 'הקש בדלת' ,שבו המתנדבים
המבוגרים של הסניף מסייעים באיסוף תרומות ממוסדות העיר.
בנוסף ,מקבל הסניף תמיכה וסיוע מצד עיריית קריית ים ומערכת
החינוך המקומית במהלך יום ההתרמה .לאורך השנה ,מתבצעת
חלוקת צ'קים לחולים במסגרת שירות סיוע חומרי ראשוני של
האגודה ואיסוף קופות התרמה מבתי עסק מקומיים.

'הקש בדלת'
באוקטובר  2019לקראת מבצע 'הקש בדלת' ,נערך טקס פתיחת
מבצע ההתרמה בעיריית קריית ים ,במעמד ראש העיר דוד אבן צור,
ראש העיר קריית ים ,תרצה כהן ,אחראית מדור בתי הספר בעיר,
ברכה ארז ,יו"ר סניף קריית ים של האגודה ,תמר פינקלשטיין-הדר,
מנהלת סניפי הצפון באגודה ,מירב פרומר מנטש ,רכזת מבצע
'הקש בדלת' באגודה ,רכזות שכבה ותלמידי בתי הספר רודמן
ורבין שלקחו חלק במבצע .ראש העיר אבן צור יחד עם ברכה
ארז בירכו את התלמידים מלאי המוטיבציה לקראת המבצע .תמר
פינקלשטיין-הדר הודתה לראש העיר על האירוח ונתנה סקירה
קצרה על פעילות האגודה בעיר.
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קריית מוצקין
פעילות הסניף
את סניף קריית מוצקין מוביל מוטי דגן ,יו"ר הסניף יחד עם מרגלית מן ,רכזת
הרווחה ואילנה מאור ,רכזת המתנדבים .במהלך השנה ,פועל סניף
האגודה בקריית מוצקין במתנ"ס בן גוריון בעיר ,בתמיכתו ועידודו של
חיים צורי ,ראש העיר קריית מוצקין .בסניף מתקיימת עשייה ענפה
ומבורכת הכוללת קיום חוגים והרצאות בהשתתפות למעלה מ50-
מחלימים ומחלימות מסרטן ,וכן סדנאות בבית הספר עתיד בהשתתפות
מחלימים ותלמידים .בנוסף ,מבצעים מתנדבי הסניף ביקורי חולים
במרכז הרפואי זבולון ,מסייעים להצלחת פרויקט משלוחי המנות
של האגודה ומבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' ,תומכים בקיום
פעילויות פרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר' של האגודה ,מארגנים
פעילויות 'חכם בשמש'® לאלפי תלמידים ומובילים את מבצע 'הקש
בדלת' בעיר ,אליו נרתמים עשרות מתנדבים.

הוקרה לדפנה צורי
בפברואר  2019הגיע מוטי דגן ,יו"ר סניף קריית מוצקין של
האגודה למלחמה בסרטן עם תמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי
הצפון של האגודה ,כדי להגיד תודה להיכל התיאטרון בקריית
מוצקין ,בהובלת דפנה צורי ,מנכ"ל ההיכל ,על תרומת הכרטיסים
לחולי סרטן למספר הצגות בידור ,שגרמו לילדים הרבה נחת.
לדברי צורי" :אין כיף גדול יותר מלעשות כיף למי שזקוק לכך.
כולנו בשליחות גדולה".

שיתוף הפעולה עם בית הספר עתיד
לאורך השנה ,ממשיך להתקיים שיתוף הפעולה המבורך בין בית
הספר עתיד לבין סניף האגודה המקומי .כחלק משיתוף הפעולה,
התקיימה גם השנה סדנת אפייה שהעבירו התלמידים וצוות בית
הספר בהתנדבות מלאה לחולות ולמחלימות של הסניף .כמו כן ,בנות
הסניף משתתפות גם בסדנאות איפור ושיער באדיבות בית הספר.

פורים
במרץ  2019הגיעו מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן מסניף קריית
מוצקין ,בהובלת מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,יחד עם תלמידות אולפנה
סגולה למצוות חלוקת משלוחי מנות במחלקת האונקולוגית
במרפאת זבולון .את פניהם של המתנדבים והמתנדבות קיבלו
האחות הראשית יהודית והצוות המסור .בנות האולפנה פצחו
בשירי פורים וסחפו אחריהן רבים מהמאושפזים .בהמשך ,חולקו
משלוחי המנות ליתר היחידות במרפאה.
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בהמשך לאירועי פורים ,התקיימה במתחם הסניף המקומי מסיבה
לכבוד החג בהשתתפות בנות אולפנה סגולה ,שהגיעו מחופשות.
במהלך האירוע הועברה הפעלת יוגה-צחוק .בירכו :מוטי דגן,
יו"ר הסניף ומרגלית מן ,רכזת הסניף.

'חכם בשמש'
ביוני  ,2019כמו בכל שנה ,יזמו מתנדבי סניף קריית מוצקין בראשות
מוטי דגן ,יו"ר הסניף את מבצע 'חכם בשמש' בעיר ,במסגרתו העמידו
דוכן הסברה לציבור הרחב בכניסה לספורטלי .הדוכן אויש במשך
שבוע שלם על ידי מתנדבים ,והעוברים והשבים במקום קיבלו
חומרי הסברה רלוונטיים בנושא ׳התנהגות חכמה בשמש׳ .באחד
הימים ,ביקר חיים צורי ,ראש עיריית קריית מוצקין את המתנדבים
בדוכן ושיבח אותם על פועלם .תודה למתנדבים :מרגלית מן ,רכזת
הסניף ,רבקה אברמוביץ ,סימה טרגנו ,יפה שניאור ,רחל אבני,
רותי טנא ,סאלי כץ ורותי רגב .בנוסף ,חולקו במשך ימי המבצע
כ 3,000-ערכות 'חכם בשמש' בקייטנות כאשר ילדי הקייטנות עברו
פעילות בנושא עם מדריכי הסברה מטעם האגודה.

תעודות הצטיינות
ביוני  2019יזמו קבוצת המצטיינים של מחלקת הנוער בקריית
מוצקין – פעילות של מכירת עוגות ושתייה כתרומה לאגודה.
התלמידים קיבלו ממוטי דגן ,יו"ר הסניף ,תעודת הוקרה על היוזמה
החינוכית שהובילה לתרומות בסה"כ  .₪ 400תודה :שירלי למפל
וסתיו מאגף הנוער.
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הפנינג לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם
ביולי  2019יזמו עיריית קריית מוצקין
ומתנדבי סניף האגודה בעיר –
הפנינג משפחות חווייתי בספורטלי
למשפחות חולים ומחלימים מסרטן.
בתוכנית :קבלת פנים במעמד נציגי
העירייה והאגודה ,זומבה ,הפעלות
ילדים עם סילבנה סבטי ,ליצנית
רפואית ,איפור ילדים ,פינות יצירה,
ושימוש חופשי בבריכות המתחם.
כיבדו בנוכחותם :חיים צורי ,ראש
העיר קריית מוצקין ,משה בר-חיים,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
ויריב גסר ,מנכ"ל עיריית קריית
מוצקין .תודות :מוטי דגן ,יו"ר
הסניף וצוות המתנדבים על היוזמה והתפעול ,הנהלת הספורטלי
בהובלתה של נועה גונן על הליווי והמענה ועיריית קריית מוצקין על
תרומת המקום ושיתוף הפעולה המבורך .תודה לתורמים :מאפיית
פת לחם ,ברכת מאיר בית המאפה ,שווארמה ולרי הקוסם  ,חמנייה,
צרכניית יובלים ופרי וירק עיסאם.

מפגש סיכום שנה
ביוני  2019נערך מפגש סיכום שנת הפעילות של סניף קריית מוצקין,
במעמד חיים צורי ,ראש העיר קריית מוצקין .כמו בכל שנה ,ארגנו
צוות מתנדבי הסניף בהובלת מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,מרגלית מן ,רכזת
הרווחה בסניף ואילנה מאור ,רכזת המתנדבים אירוע סיום שנת פעילות,
כאשר השנה ,הוצגה לראווה תערוכת עבודות וציורים של משתתפות
החוגים בסניף .בנוסף ,חולקו תעודות הוקרה למתנדבות אשר סייעו
השנה לקיום והצלחת הפעילות השוטפת .תמר פינקלשטיין-הדר,
מנהלת סניפי הצפון באגודה ,הודתה באירוע לעירייה על שיתוף
הפעולה המצוין ולצוות המתנדבים על פועלם המקצועי והמסור.
תודה :עיריית קריית מוצקין שתרמה את האולם לשימוש הסניף.
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ראש השנה

בתי הספר .יריב גסר ,מנכ"ל העירייה בירך את משתתפי המבצע
בשם ראש העיר ודיבר בחשיבות פועלה של האגודה.
בעקבות הפעילות המבורכת בזמן המבצע ,העניק מוטי דגן גביע
הוקרה לתלמידות אולפנת סגולה על כך שהפגינו הצטיינות
בהתרמה .בטקס שהתקיים בבית אילדן ,הוענקה תעודת הוקרה
גם למתנדבת רות פרקל על פעילותה רבת השנים במסגרת
מבצע 'הקש בדלת'.

בספטמבר  ,2019כמו בכל שנה ,נערכה בסניף קריית מוצקין הרמת
כוסית חגיגית לקראת ראש השנה .כאשר על ארגון האירוע היה
אחראי הצוות המוביל בסניף :מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,אילנה מאור
ומרגלית מן ,רכזות הסניף .בתוכנית :ברכות ,מטעמים ושירי חג עם
תלמידת הקונסרבטוריון .כיבדו בנוכחותם :רב העיר ,מנשה צורף,
סגן ראש העיר ותמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי הצפון באגודה.

חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד
באוקטובר  ,2019לרגל חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן
השד ,כינסה שרית בן שושן ,יועצת ראש העיר למעמד האישה ,את
עובדות הרשות להרצאה מאת איריס מתוקי שסיפרה את סיפורה
האישי .בהמשך להרצאה זו ,פירט מוטי דגן ,יו"ר סניף האגודה
בקריית מוצקין על פעילות האגודה ועדכן את המשתתפים על
פתיחת מבצע 'הקש בדלת' ה 59-וחשיבות התרומה.

'הקש בדלת'
באוקטובר  2019התקיים מבצע 'הקש בדלת' בקריית מוצקין,
במסגרתו הוביל סניף האגודה בעיר את מאמץ ההתרמה ,בשיתוף
מערכת החינוך .טרם המבצע ,תדרך מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,את נציגי

111

סניפים

חנוכה
בדצמבר  ,2019לקראת ימי החנוכה ,הגיעו מתנדבי סניף קריית
מוצקין יחד עם תלמידי בית הספר אורט מוצקין שכבת יא' ,בהובלת
המורות יפעת טוויטו ולירון פרץ ,למחלקה האונקולוגית של המרכז
הרפואי זבולון ,שם שרו שירי חג וחילקו כובעי צמר וסופגניות תרומת
קייטרינג נועם מחיפה .פעילות זו שימחה את החולים ובני משפחותיהם
שהודו למתנדבים על הביקור .בהמשך החג ,התכנסו מתנדבי סניף
קריית מוצקין לחגוג את חג החנוכה במתנ"ס בן גוריון ,באירוע בו
כיבד בנוכחותו מנשה צורף ,סגן ראש העיר קריית מוצקין .בירכו:
מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,מרגלית מן ,רכזת הסניף ,תמר פינקלשטיין-הדר,
מנהלת סניפי הצפון באגודה ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית
צפון באגודה .המשתתפים נהנו מהרצאה מרתקת וממטעמי החג.

קריית שמונה
פעילות הסניף
סניף האגודה בקריית שמונה ,בהובלתה של שוש רייכנטל,
רכזת הסניף ,פועל ללא לאות למען החולים ונגד המחלה
כבר שנים רבות .העשייה כוללת תמיכה וליווי חולים ,סיוע
בפעילות רווחה לחולים ולמחלימים וקיום מבצע 'הקש
בדלת'® של האגודה מדי חודש אוקטובר.

ראש העין
פעילות הסניף

במסגרת האירוע שנערך בלשכת ראש העיר ,העבירה העירייה את
התרומה הראשונה של 'הקש בדלת' לשנה זו ,עם קריאה נרגשת
לציבור התושבים לפתוח את הלב ואת הכיס למען המטרה הנעלה.

סניף ראש העין פועל במסירות לקידום מטרות האגודה לאורך
השנה .בתחילת השנה ,מונתה חווי שיקיאר ליו"ר הסניף וגליה מיטל
לרכזת הסניף .בטקס סיכום 'הקש בדלת'  2018סיים המתנדב
אברהם פורת ,את תפקידו כיו"ר הסניף ,כאשר ימשיך להתנדב
במסגרת פעילות מערך הקופות בעיר .צוות הסניף מפעיל במשכנו
קבוצת תמיכה ,ובנוסף ,חוגים כגון יוגה וציור לרווחת באי הסניף,
שהפך עבורם לבית .במתחם הסניף קיימת ספרייה על שם
אייר עבדי ז"ל ,בנה של המתנדבת חווי שיקיאר וריבה שפיגל ז"ל,
אמה של המתנדבת גליה מיטל.

'הקש בדלת'
באוקטובר  2019התקיים מבצע 'הקש בדלת' בראש העין ,כאשר ימים
ספורים לפני תחילתו נפגשו שלום בן משה ,ראש העיר ראש העין
וחווי שיקיאר ,יו"ר הסניף המקומי לטקס יריית הפתיחה של המבצע.
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חנוכה
בדצמבר  2019התקיימה הדלקת נרות בסניף האגודה
בראש העין ,לרגל חג החנוכה .באירוע זה נכחו :חווי שיקיאר,
יו"ר הסניף ,גליה מיטל ,רכזת הסניף ,וחולים ומחלימים
שמשתתפים בפעילויות השונות שמתקיימות בסניף לאורך
השנה .במסגרת המפגש ,הכינו שתיים מהמשתתפות
כרטיסי ברכה מנוילנים בצירוף ממתק ,אותו חילקו
לכל משתתפי האירוע.

ראשון לציון
פעילות הסניף
סניף ראשון לציון של האגודה ,בהובלתו של מתי רוזנטל ,יו"ר הסניף,
ממשיך בעשייה הברוכה לאורך השנה ,ומשמש בית חם לציבור חולי
הסרטן והמחלימים בעיר .לאורך השנה ,אוספים מתנדבי הסניף קופות
התרמה מבתי העסק בעיר ,משתתפים במבצע 'עוטפים בחום את חולי
הסרטן' ומסייעים בחג הפורים למכירה הארצית של משלוחי המנות
מטעם האגודה .במבצע 'הקש בדלת' הנערך בחודש אוקטובר ,אחראי
הסניף על ההתרמה בעיר ,בשיתוף מערכת החינוך המקומית .לאחרונה,
עבר סניף ראשון לציון למשכנו החדש ברחוב טרכטנברג בעיר.

ערב התרמה

טקס סיכום מבצע 'הקש בדלת'

בדצמבר  2019נערך ערב התרמה לאגודה למלחמה בסרטן ביוזמת
מתי רוזנטל ,יו"ר סניף ראש לציון בבר הפטיפון בעיר .בתוכנית:
הופעה של הזמרים והיוצרים סי היימן ומייק שרון בליווי תזמורת .את
האירוע הנחה גבי זוהר .כיבדו בנוכחותן:
שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים
באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'
וליאת לבנת ,רכזת סניפי המרכז באגודה.

באפריל  2019התקיים טקס סיכום מבצע 'הקש בדלת' 2018
במבואת בניין העירייה .האירוע נערך בנוכחות רז קינסטליך,
ראש העיר ראשון לציון ,רות אברמוביץ ,יו"ר הסניף היוצאת,
ומתי רוזנטל ,יו"ר הסניף הנכנס .כיבדה בנוכחותה :ליאת לבנת,
רכזת סניפי המרכז באגודה למלחמה בסרטן שנשאה דברי ברכה.
בטקס חולקו תעודות הוקרה לנציגי בתי הספר המשתתפים במבצע
וגביעים למצטיינים.

פורים
במרץ  2019התגייסו מתנדבי סניף ראשון לציון למבצע מכירת
משלוחי המנות של האגודה לציבור הרחב.

'הקש בדלת'
באוקטובר  2019התקיים מבצע 'הקש בדלת' בראשון לציון .לרגל
פתיחת המבצע ,נערך טקס בלשכתו של רז קינסטליך ,ראש העיר
ראשון לציון ,שאירח את מתי רוזנטל ,יו"ר הסניף המקומי ,ויחד פנו
לציבור התושבים לפתוח את הלב ואת הכיס למען הצלת חיים.
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רחובות
פעילות הסניף

אמי"ת עמיחי ,אורט תיכון ,מדעים תיכון ,אמי"ת המר חט"ב ,אמי"ת
הלל בנות ,חט"ב דה שליט ,חט"ב ישיבת הדרום ,חט"ב אולפנה צביה,
חט"ב רון ארד שהתרימו התושבים למען החולים ונגד המחלה.
רגע לפני המבצע ,נפגש מוטי ברק ,יו"ר סניף האגודה למלחמה בסרטן
ברחובות ,עם רחמים מלול ,ראש עיריית רחובות ,שאירח את ברק
בלשכתו ומסר את ברכתו להצלחת המבצע ,יחד עם תרומה מכובדת
מטעם העירייה .לדברי ברק" :המאבק במחלת הסרטן הינו מערכה
ממושכת .המשך קיום פעילותה של האגודה מותנה בגיוס משאבים
כספיים שמשמעותם היא הצלת חיים .אני קורא לתושבים לתרום
ביד רחבה להצלת חיי אדם .אני רוצה להודות לראש העיר ,רחמים
מלול ,על הסיוע ועל התרומה הראשונה בעיר למבצע לשנה זו".

סניף רחובות באגודה ,בהובלתו של מוטי ברק ,יו"ר הסניף,
פועל במסירות לאורך כל ימות השנה להגשמת היעדים של
האגודה למלחמה בסרטן .השנה עבר הסניף למשכן חדש :בית 'חוויות
שוויץ רחובות החדשה' .העשייה בסניף כוללת פעילות רווחה כגון
קבוצת תמיכה אחת לשבועיים ,יוזמות הסברה להגברת המודעות
למחלת הסרטן בקרב הציבור ,הענקת תמיכה לחולי הסרטן בעיר,
יוזמות לגיוס תרומות וקיום מבצע 'הקש בדלת' השנתי בשיתוף
מערכת החינוך המקומית ,שתלמידיה נרתמים לטובת הצלחתו .זו
השנה השלישית שהסניף מקיים שיתוף פעולה עם תנועת מכבי
צעיר גדרה לקידום מטרות האגודה.

חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד
באוקטובר  ,2019כחלק מאירועי חודש המודעות לקידום המאבק
בסרטן השד ,יזמו חניכי תנועת מכבי צעיר גדרה אירוע 'יום ורוד'
שמטרתו העלאת מודעות למניעה ולגילוי מוקדם .במסגרת הפעילות,
מכרו החניכים דברי מזון ברחבי גדרה כאשר כל ההכנסות הוקדשו
לאגודה למלחמה בסרטן.

'הקש בדלת'
באוקטובר  2019נערך מבצע 'הקש בדלת' של האגודה למלחמה בסרטן
ברחובות .כמו בכל שנה ,הוביל סניף רחובות את מבצע ההתרמה
בעיר בסיוע תלמידי בתי הספר העל יסודיים חט"ב קציר א' ,חט"ב

רמלה
פעילות הסניף
סניף רמלה של האגודה ,בהובלתה של חן צרפתי ,יו"ר הסניף,
מקיים פעילות חשובה למען החולים ונגד המחלה בעיר ,באמצעות
איסוף קופות התרמה מבתי עסק ,תמיכה וסיוע לקיום סדנאות
'מחלימים לחיים בריאים'® במתחם הידידות באחריות מחלקת
השיקום והרווחה של האגודה ,ובקיום מבצע 'הקש בדלת' בעיר.
במהלך  2020יפתח בסניף חוג יוגה לחולים ולמחלימים.

'יום המעשים הטובים'
באפריל  ,2019במסגרת 'יום המעשים הטובים' ,התקיים פרויקט
'גן ההגנה' ,בו שופץ ושודרג גן ההגנה ברמלה ,בשיתוף פעולה
שכלל מאות מתנדבים מהמשטרה ,ביטוח לאומי ,קופות החולים,
בתי ספר ועוד .את האגודה למלחמה בסרטן ייצגה בפרויקט
חן צרפתי ,יו"ר סניף רמלה.
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ועוד רבים אחרים שפעלו מאחורי הקלעים .תודה :משפחת פיטו מרמלה,
איש העסקים אשר בן עוז ,ורדינון – סניף רמלה ,בהנהלת שושי אראוס
שהתגייסה לתרומה ודאגה ל 100מארזים ,רחל יהודה ושירן זווילי על
תרומת  80מארזים אישיים בעבודת יד ,ותוכנית הטלוויזיה חי בלילה
עם נדב בורשטיין שסיפקה למתנדבים מאפים של השף מיקי שמו
בשילוב כתבה אוהדת על המצווה החשובה.

ערב הצדעה למתנדבים
ביוני  ,2019במהלך חג השבועות ,קיימה מועצת ארגון מתנדבי
העיר רמלה ערב הצדעה למתנדבי העיר .האירוע נערך במתחם
הידידות בעיר במעמד מיכאל וידל ,ראש עיריית רמלה ורעייתו
אירית ,אייל קהלני ,מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ,מנהלים
מהמנגנון העירוני ומתנדבים .באירוע נטלו חלק גם מתנדבי סניף
רמלה של האגודה למלחמה בסרטן ,בהם חן צרפתי ,יו"ר הסניף,
שהייתה חלק מצוות הפקת האירוע המוצלח.

חנוכה
בדצמבר  ,2019במהלך ימי החנוכה ,נרתם סניף רמלה של האגודה
להעלות חיוך על פניהם של מטופלים במחלקה האונקולוגית,
המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) .במסגרת הפעילות ,חילקה
חן צרפתי ,יו"ר הסניף ,יחד עם מתנדבי הסניף ,סופגניות ומתנות
לחולי הסרטן המאושפזים במחלקה ולצוות הרפואי במקום .תודה:
צביקה ציטרון ,טבח האגודה ,שגם השנה סייע בגיוס סניף ארקפה
רמת אביב לתרומת סופגניות עבור המאורע.

ראש השנה
בספטמבר  ,2019כמדי שנה לקראת ראש השנה ,יצאה חן צרפתי ,יו״ר
סניף רמלה של האגודה למלחמה בסרטן ,יחד עם מתנדביה ,לחלק
מארזים מלאים בטוב טעם ,במחלקה האונקולוגית ,המרכז הרפואי שמיר
(אסף הרופא) .חן צרפתי הודתה למתנדבים :חלי דדון ,ויקטור טל סבג

רמת גן
אחר מטעם עיריית רמת גן שנערך במסגרת 'יום המעשים הטובים',
אויש דוכן הסברה וגיוס מתנדבים לאגודה על ידי מירי בניטה ,אליה
הצטרפה גם ליאת לבנת ,רכזת סניפי המרכז באגודה.

פעילות הסניף
סניף רמת גן של האגודה ,בהובלתה של מירי בניטה ,רכזת הסניף,
ממשיך בפעילות מסורה לטובת המאבק בסרטן .בסניף נערכת
פעילות קופות התרמה לאורך כל השנה ,בשיתוף בתי עסק ברמת גן,
כמו גם פעילות במסגרת פרויקט משלוחי המנות של האגודה בחג
הפורים .המתנדבת טובה בר ,רכזת הסניף לשעבר ,ממשיכה להוביל
את מבצע 'הקש בדלת' בעיר בשיתוף מערכת החינוך המקומית.

'יום המעשים הטובים'
באפריל  2019נערך במרכז המסחרי מרום נווה בעיר  -הפנינג לכבוד
'יום המעשים הטובים' השנתי ,במסגרת מיזם 'תן דייז' ,ביוזמת אגף
קשרי קהילה בעיר .באירוע הופעלו דוכנים של עמותות וחולקו צמידים
לקהל .טובה בר ,רכזת סניף רמת גן לשעבר ומירי בניטה ,רכזת הסניף
הנכנסת ,איישו במקום דוכן הסברה שכלל התרמה ומכירה .באירוע
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בין נציגי האגודה למלחמה בסרטן לבין כרמל שאמה הכהן,
ראש העיר רמת גן .בפגישה נכחו טובה בר ,רכזת סניף רמת גן,
והמתנדבת שושנה חייט ,יחד עם שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת
סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' וליאת לבנת ,רכזת
סניפי המרכז באגודה.

פורום ארגוני מתנדבים

'הקש בדלת'

בנובמבר  2019ארגנה עיריית רמת גן פורום מיוחד בהשתתפות
ארגוני מתנדבים ועמותות .את האגודה למלחמה בסרטן ייצגה
בדיון מירי בניטה ,רכזת סניף רמת גן באגודה.

באוקטובר  2019לקראת מבצע 'הקש בדלת' ה ,59-נערכה פגישה
בלשכת ראש עיריית רמת גן להתנעת מבצע ההתרמה המסורתי

רמת הגולן
פעילות הסניף

תערוכת צילום

הפעילות המבורכת של סניף האגודה בגולן ,בראשותה של
מיכל נאור ,יו"ר הסניף ,מיועדת לרווחת החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם תושבי האזור .במתחם הסניף פועל מרכז התמיכה
'חזקים ביחד גולן' המציע למתמודדים עם מחלת הסרטן מגוון
של פעילויות כגון חוג יוגה נשית ,צילום ועוד .מתנדבי הסניף
מלווים חולים במפגשים בבית ובליווי טלפוני ,ומסיעים אותם
למרכזי הפעילות .כמו כן ,מסייעים המתנדבים בהתרמות למען
פעילותה של האגודה באמצעות פרויקט משלוחי המנות בחג
הפורים ,ובהצבה ואיסוף קופות התרמה מבתי עסק באזור ,במתן
מידע למתעניינים ,בקיום מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
באזור הצפון ועוד .בעשייה הברוכה תומכות המועצה האזורית
גולן ומועצה מקומית קצרין.

בדצמבר  2019הושקה במרכז 'חזקים ביחד גולן' תערוכת צילום של
חולים ומחלימים ,משתתפי חוג הצילום במרכז .התערוכה יצאה אל הפועל
בהנחיית עדי קרויזר ,ובהובלת ורד משעלי ונועה יערי .כיבדו בנוכחותם
באירוע הפתיחה :חיים רוקח ,ראש המועצה האזורית גולן ,מיכל נאור,
יו"ר סניף האגודה ברמת הגולן ,אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון
באגודה ותמר פינקלשטיין-הדר ,מנהלת סניפי הצפון באגודה.

מפגש עמיתים
בינואר  2019נערך מפגש עמיתים בסניף האגודה למלחמה בסרטן ברמת
הגולן .בתוכנית :היכרות עם רכזי הסניף ושיעור מנדלות עם אורלי יונה.
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רמת השרון
פעילות הסניף
סניף רמת השרון בהובלתה של מירה לביא ,רכזת הסניף ובעזרתן
של המתנדבות חווק'ה נבות ,יו"ר לשעבר ויו"ר כבוד של הסניף,
ומורן גדליהו ,ממשיך בעשייה החשובה למען החולים ונגד המחלה.
במהלך השנה ,מקיים הסניף ערבי התרמה לאגודה ,מסייע בפרויקט
מכירת משלוחי המנות של האגודה בחג הפורים ,מתפעל את
מערך קופות ההתרמה בעיר ומעביר הרצאות לתלמידי מערכת
החינוך בנושאי ׳אורח חיים בריא׳' ,חכם בשמש' ,׳מניעת עישון׳ ועוד.

'היום הבינלאומי ללא עישון'

'הקש בדלת'

במאי  2019ציין בית הספר רוטברג ברמת השרון את 'היום
הבינלאומי ללא עישון' באמצעות קיום יום פעילויות ביוזמת והפקת
תלמידי שכבת י' ממגמת הרפואה .בין הפעילויות :עיצוב הלובי
באופן שהעביר את המסרים על ההשפעות המזיקות של העישון,
סימון אזורים אסורים לעישון לפי החוק ,עיטור מסדרון הרפואה עם
ציור קיר בנושא ,הפקת תוכנית רדיו בקול השרון ואיסוף בדלים
מסביב לבית ספר.

באוקטובר  2019נערך טקס לפתיחת מבצע 'הקש בדלת' בעיר.
נכחו :אבי גרובר ,ראש העיר רמת השרון ,מירי ראודניץ ,יו"ר הסניף
היוצאת ,מירה לביא ,רכזת הסניף ,המתנדבות חווק'ה נבות,
יו"ר כבוד של הסניף ומורן גדליהו ,שלומית שפיגלבלט ,ראש אגף
החינוך בעירייה ,מורים ותלמידים .באירוע התייחסו המשתתפים
לחשיבות גיוס התרומות במבצע למען פעילות האגודה למלחמה בסרטן.

רעננה
פעילות הסניף
סניף רעננה של האגודה ,בהובלתם של אורה שני ,יו"ר הסניף
וילי קרליך ,רכז הסניף ,פועל למען רווחת החולים לאורך כל
ימות השנה .פעילות הסניף החשובה מתבטאת בהסברה בבתי
ספר ,גנים ,מוסדות וארגונים ,בגיוס תרומות באמצעות קופות
התרמה הממוקמות בבתי עסק ברחבי העיר ,ובארגון והוצאה
לפועל של מבצע 'הקש בדלת' ,בשיתוף עיריית רעננה ומערכת
החינוך המקומית.
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'הקש בדלת'

שערי תקווה

באוקטובר  ,2019לקראת מבצע 'הקש בדלת' ,התקיימה
פגישה בלשכת ראש עיריית רעננה ,בה השתתפו :חיים ברוידא,
ראש העיר ,אורה שני ,יו"ר סניף האגודה ברעננה ,ילי קרליך,
רכז הסניף ,והמתנדבים דניאלה אוהב ציון ואורי שני.
בפגישה ,אליה הצטרפו גם רויטל שפירא ,ראש אגף חינוך
בעירייה ומיכל פורת ,רמ"ט המבצע מטעם אגף החינוך,
עודכנו הנוכחים בהכנות האחרונות לקראת יום ההתרמה
הארצי בו נטלו חלק מאות מתלמידי העיר.

פעילות הסניף
סניף שערי תקווה של האגודה ,בהובלתה של המתנדבת ציפי סלב עורקבי,
ממשיך בעשייה המבורכת למען הגשמת מטרות האגודה למלחמה בסרטן,
באמצעות קידום פעילויות הסברה בנושא 'מחלות הסרטן ,גילוי מוקדם
והפחתת הסיכון לחלות' ,וארגון מבצע 'הקש בדלת' בשערי תקווה
וביישובי השומרון הסמוכים ,שאליו נרתמים תלמידי בתי הספר באזור.

תל אביב
פעילות הסניף
מתנדבי המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי בסניף תל אביב
של האגודה ,בריכוזה של חגית אלבז ,רכזת המתנדבים באגודה,
מקיימים פעילות מסורה על בסיס יומיומי במחלקות האונקולוגיות
של המרכז הרפואי .המתנדבים מגיעים בימים קבועים ומסייעים
לצוות הרפואי בעבודות משרדיות במחלקה ,בניתוב מטופלים
למקום שאליו הם אמורים להגיע ,ועל פי הצורך ,גם בליווי מטופלים
במחלקות ובמרפאות השונות .בנוסף ,משתתף הסניף בפעילות
מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' במרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי .בסניף נערכת פעילות קופות התרמה לאורך כל השנה,
בשיתוף בתי עסק מקומיים .את מבצע 'הקש בדלת' בעיר מובילה
רויטל קלמפרר ,רכזת אדמיניסטרטיבית של מבצע 'הקש בדלת'
באגודה ,בשיתוף בני נוער מבתי ספר שונים ,כמו גם בהתרמות
'הקש בדלת' מבוגרים.

'הקש בדלת'
באוקטובר  2019נערך
מבצע 'הקש בדלת' בתל
אביב ,כאשר לפני תחילתו,
נפגשה רויטל קלמפרר,
רכזת אדמיניסטרטיבית
של מבצע 'הקש בדלת'
באגודה עם רון חולדאי ,ראש
העיר תל אביב בלשכתו.
במעמד זה העניקה עיריית
תל אביב תרומה מכובדת
כמו בכל שנה .במסגרת
המבצע ,הובילה רויטל את מתנדבות הסניף לגיוס תרומות עבור
המאבק במחלה.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בפברואר  ,2019במסגרת מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
של האגודה ,הגיעה המתנדבת אסיל אבו חמד ,יחד עם חגית אלבז,
רכזת המתנדבים באגודה וליאת לבנת ,רכזת סניפי המרכז באגודה
אל המחלקה האונקולוגית של המרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי ,שם חילקו כובעי צמר למטופלים במחלקה שנתרמו
מהציבור הרחב.

פורים
במרץ  ,2019התקיים כמו בכל שנה ,לקראת חג הפורים ,מבצע
לרכישת משלוחי המנות של האגודה כתרומה לקידום המאבק
במחלה .במסגרת המבצע ,יזמו מתנדבי סניף תל אביב מכירה
של משלוחים לציבור הקונים בקניון עזריאלי בעיר .את עמדת
המכירה איישו המתנדבות ציפורה משה ,מירי בניטה ,רינה עמיר
ומלכה גלבוע.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בדצמבר  ,2019במהלך ימי החנוכה ,הגיעו נציגי האגודה למלחמה בסרטן
מסניף תל אביב למרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,שם חילקו
צעיפים ,כובעי צמר ובנוסף סופגניות לרגל החג .החולים והצוות
הרפואי קיבלו בחום את אנשי האגודה והודו להם על הביקור המשמח.
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החברה הערבית
פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית
על פעילות סניפי החברה הערבית
של האגודה למלחמה בסרטן אחראי
פאתן ג'טאס ,בסיוע של סברין בחוס.
בנוסף לפעילות הסניפים ,נערכים ימי עיון
רבים ומפגשי הסברה לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם ,וכן לכלל האוכלוסייה
דוברת הערבית .האגודה למלחמה בסרטן
מפעילה אתר אינטרנט בשפה הערבית,
המתעדכן בקביעות על ידי פאתן ג'טאס,
בפעילויות השונות ובמידע הרלוונטי
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם,
כמו גם לציבור הרחב דובר השפה
הערבית .בנוסף ,פועל קו 'טלמידע'®
המעניק את כל המידע והסיוע לפונים בשפתם.1-800-36-36-55 :

'יום המעשים הטובים'
במסגרת 'יום המעשים הטובים' ,הגיעו
תלמידים מבית הספר קלנסוואה
למחלקה האונקולוגית ,המרכז הרפואי
מאיר שם חילקו פרחים ושוקולדים
למטופלים ולצוות הרפואי .על היוזמה
הייתה אחראית ימאמה אבו עביד,
רכזת פעילות החברה הערבית באזור
המשולש.

'יום האישה הבינלאומי'
במרץ  ,2019לרגל יום האישה הבינלאומי ,התקיים יום בריאות לנשים
ביישוב חורה שבנגב .הנשים שהגיעו לאירוע הקשיבו להרצאתה
של חני פיליפ ,אחות מתאמת שד באגודה בנושא 'גילוי מוקדם'.

חלוקת מתנות בכריסמס
בדצמבר  2019התקיים מבצע חלוקת מתנות במחלקה האונקולוגית,
הקריה הרפואית רמב"ם ,במסגרתו תרמה הכנסייה בשפרעם ספרים,
שמיכות ומתנה בדמות כוס עם שוקולד 'סנטה קלאוס' ,בשיתוף
העובדת הסוציאלית של המחלקה האונקולוגית .פאתן ג'טאס ,מנהל
פעילות האגודה בחברה הערבית היה אחראי על תיאום המבצע
והצטרף לחלוקת המתנות לחולים יחד עם מתנדבי הכנסייה.
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סניפים

'הקש בדלת'
באוקטובר  2019נערך ברחבי הארץ מבצע 'הקש בדלת' ה .59-גם
השנה הוביל פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן
בחברה הערבית את מבצע ההתרמה בסיוע מנהלי בתי ספר ,רכזי
המבצע בבתי הספר ,תלמידים ומתנדבים רבים .לקראת המבצע,
הועברו מאות הרצאות הסברה בשפה הערבית .בתום המבצע
השנתי ,הגיע פאתן לבתי הספר שהצטיינו בהתרמה והודה להם
על ההשקעה וההירתמות למען המטרה החשובה.
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טקס סיכום מבצע 'הקש בדלת'
בתום מבצע 'הקש בדלת' ה ,59-נערך טקס סיכום והוקרה לבתי ספר
אשר השתתפו במאמץ ההתרמה .במסגרת האירוע ,העביר פאתן ג'טאס,
מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית הרצאה על מחלת הסרטן ועל
פעילות האגודה .כיבדו בנוכחותם :עו"ד פריד ג'אנם ,ראש המועצה
המקומית מג'אר ,שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים באגודה
ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' ,מנהלי בתי ספר במג'אר ,רכזי המבצע
בבתי הספר ומתנדבי האגודה למלחמה בסרטן מהחברה הערבית.

יום עיון בנושא סרטן הריאה והמעי הגס

סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים' בנצרת

התקיים במרץ  2019באולם סינמאנא ,נצרת ,בהנחייתו של פאתן ג'טאס,
מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית .השתתפו:
עו"ס אריאלה ליטביץ שרמן ,ד"ר עזמי שחברי ,ד"ר ח'אלד היבי,
ד"ר עבד אגבאריה ,ד"ר ג'מאל דג'ש ,ד"ר כאמל מחאמיד ועו"ס מוניה מרעי.

באוקטובר  ,2019במסגרת פעילות 'מחלימים לחיים בריאים' ,נפתחה
קבוצת יוגה לצד מפגשים עם נשים מחלימות אחרי המחלה .מטרת
הפעילות היא לשמור על אורח חיים בריא אחרי המחלה ,לתמוך
ולשפר את תחושת הרווחה האישית בקרב הנשים.

הרצאות קידום בריאות
לאורך השנה ,במסגרת פעילות האגודה בחברה הערבית ,מועברות
הרצאות לארגונים ולמוסדות במגזר הערבי בנושאים מגוונים ,בהם,
אורח חיים בריא למניעת סרטן ,נזקי עישון וגמילה מעישון ,ארגון
סדנאות גמילה בארגונים ,מניעה ואבחון מוקדם של סרטן העור,
מניעה ואבחון מוקדם של סרטן השד ועוד.

יום עיון בנושא סרטן שד
התקיים בדצמבר  2019בברכתו של פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות
האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית ,אשר יזם וסייע בארגון האירוע.
השתתפו :ד"ר סלמה אבו אלפול ,ד"ר טארק טאהא ,הפיזיותרפיסט
הישאם עווד ,הדיאטנית ולאא בוקאעי ,עו"ס אחלאם מבג'יש,
עו"ס ח'יזראן ספדי ,מקדמת הבריאות חנאן מלכאוי וסיפור אישי
מאת רוז מרשי.
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הסברה ,מידע וקידום בריאות
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בתחומי ההסברה ,המידע וקידום הבריאות ,ומקיימת מגוון פעילויות
לעידוד הציבור להפחתת הסיכון לחלות בסרטן ולביצוע בדיקות אבחון מוקדם .בין היתר ,האגודה מספקת מידע לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם בנושאים הקשורים למחלתם ,לטיפולים ותופעות הלוואי .בנוסף ,האגודה עוסקת בנושאים כגון
נזקי עישון ,ומבצעת פעילויות רבות לעידוד הציבור להימנע מעישון סיגריות ,סיגריות אלקטרוניות ועישון נרגילה .כמו כן ,האגודה
משקיעה בחינוך הציבור להתנהגות חכמה בשמש ואימוץ אורח חיים בריא הכולל :הימנעות מהשמנה ,הקפדה על תזונה נכונה,
ביצוע פעילות גופנית והגבלת צריכת אלכוהול.
את מחלקת הסברה ,מידע וקידום בריאות מנהלת מירב דמארי.

המאבק בעישון
‘היום הבינלאומי ללא עישון’
ב 31-במאי ציינה האגודה למלחמה בסרטן את היום הבינלאומי
לקידום המאבק בעישון בישראל ,במקביל לארגון הבריאות העולמי
ה WHO-אשר מציין בכל העולם את  .World No Tobacco Dayיום
זה מתקיים במטרה להדגיש את הסיכונים הבריאותיים הקשורים
לעישון ואת צעדי המדיניות היעילים להפחתת מספר המעשנים.

קמפיין חדש על נזקי סיגריות אלקטרוניות
בעקבות העלייה המדאיגה בקרב צעירים ובני נוער המעשנים
סיגריה אלקטרונית ,יזמה האגודה למלחמה בסרטן ,קמפיין חדש
ויצירתי לבני נוער וצעירים על נזקי סיגריות אלקטרוניות וסימני
השאלה על ההשלכות בשימוש לאורך זמן .הקמפיין בכיכובו
בהתנדבות של הקומיקאי והמנחה אייל קיציס בדמות ארנב עלה
באמצעות משרד הפרסום ציבלין שהפיק את התשדיר בהתנדבות.
בסרטון מככב ארנב המספר בקולו של אייל קיציס שפגש בני
אדם שהציעו לו להיות שפן ניסיונות ,להשתתף בבדיקות מעבדה
ולעשן סיגריות אלקטרוניות .המטרה מאחורי הסרטון היא להציף
את העובדה שהיקף הנזק הבריאותי של הסיגריות האלקטרוניות
לא ברור עדיין ,להטיל ספק באמונה השגויה שהמוצר אינו מסוכן
ולהדגיש שכל מי שמעשן אותן הוא בעצם שפן ניסיונות של
החברות המשווקות.

נאיבים – קמפיין רדיו ודיגיטל
האגודה למלחמה בסרטן עלתה בתשדיר רדיו המלווה גם בסרטון
דיגיטלי ,שהופקו על ידי גיתם  BBDOהמלווה את האגודה בהתנדבות
שנים רבות ובשיתוף פעולה עם הקריה האקדמית אונו ומכללת ACC
בהשתתפות תלמידי מסלול קופירייטינג ,דור חסון ויובל קליין ובהנחיית
מאיר גולדברג ויאיר ויס .קמפיין הרדיו מתמקד בסכנות הסיגריה
האלקטרונית ומבוסס על מחווה לקמפיין ‘הביישנים’ המיתולוגי ועטור
הפרסים ,שהופק עבור האגודה למלחמה בסרטן על ידי גיתם .BBDO
בתשדיר ,מוצג גבר שעולה לגן עדן ומגלה כי הוא מצטרף לעוד
נאיבים חדשים ,שבטוחים שעישון סיגריות אלקטרוניות לא מזיק.
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ולח”כ אייל בן ראובן .האות הוענק להם ,במסגרת טקס סיכום מבצע
'הקש בדלת'  ,2018על הנחישות ,ההתמדה והמסירות בקידום
החוק לאיסור פרסום ושיווק של מוצרי טבק ועישון שאושר במליאת
הכנסת ה 20-לפני פיזורה ונכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.
החוק המעודכן נועד לרסן ולצמצם את שיווקם האגרסיבי של מוצרי
העישון הממכרים בעיקר בקרב בני נוער וצעירים ולהורדת שיעורי
העישון במדינת ישראל.

סקר חדש של האגודה למלחמה בסרטן בנושא
נזקי עישון :רוב גדול מהמעשנים נוהגים להתרחק
או לכבות את הסיגריה  -כאשר מבקשים מהם
לחדול מלעשן
סקר חדש שיזמה האגודה למלחמה בסרטן במיוחד לרגל היום
הבינלאומי לקידום המאבק בעישון  2019חושף תמונת מצב מעניינת
על דעת הקהל הישראלי בנושא עישון .הסקר נערך על ידי מכון
איפסוס בהשתתפות  506נשים וגברים בגילאי  18ומעלה במדגם
ארצי מייצג של האוכלוסייה.
להן עיקרי הנתונים:
• 40.2%מכלל ציבור המעשנים בכל הגילאים כבר שוקלים
להפסיק לעשן בעקבות עליית מחירי הסיגריות בכלל ומחירי
הטבק לגלגול בפרט.
•בין המעשנים ששוקלים להפסיק לעשן בלטו הצעירים בני 25-34
שלא פחות מ 50%-מהם שוקלים להפסיק והמעשנים בגילאי
 ,18-24שכ 46%-מהם שוקלים להפסיק.
• 41.4%ציינו כי הם מעירים למעשנים במקומות ציבוריים.
• 76%מהמעשנים נוהגים להתרחק או לכבות את הסיגריה  -כאשר
מבקשים מהם לחדול לעשן ,על פי סקר בקרב הלא מעשנים.
• 30.2%מהמשתתפים ציינו כי הפסיקו לעשן לבד.
• 84.4%מהציבור היו בעד אזהרות גרפיות עם צילומים על גבי
קופסאות הסיגריות.
• 7.5%ציינו שקראו את מדריך הגמילה מעישון של האגודה
למלחמה בסרטן.

פעילויות בקהילה ובמוסדות החינוך
בסמוך ל’יום הבינלאומי ללא עישון’ ,התקיימו פעילויות ,הפנינג
ודוכנים עירוניים בכל רחבי הארץ .במוסדות החינוך הקדישו שיעורים
ודיונים לנושא ‘מניעת עישון’ ,במהלכם למדו התלמידים על נזקי
העישון ,הכרוכים בהתמכרות להרגל הממכר והממית.

תחרות ארצית למניעת עישון בין בתי ספר ע”ש
ד”ר מרקוס ז”ל

אות הוקרה לחברי הכנסת

במסגרת אירועי ‘היום הבינלאומי ללא עישון’ ,נערכה גם השנה בבית
מטי ,בית האגודה בגבעתיים  -תחרות בין בתי ספר בנושא ׳מניעת
עישון׳ ,ע”ש ד”ר מרקוס ז”ל .התחרות מתקיימת מדי שנה בזכות שיתוף

האגודה למלחמה בסרטן העניקה אות הוקרה לקידום המאבק בנגע
העישון לח”כ איתן כבל ,יו”ר ועדת הכלכלה ,לח”כ יהודה גליק
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התעבורה קבע המחוקק איסור ספציפי שעניינו שימוש בטלפון נייד
במהלך הנהיגה ,וקבע כי בעת שהרכב בתנועה לא יאחז נהג בטלפון,
לא ישלח או יקרא מסרון ,ולא יעשה בו כל שימוש .אנו מבקשים
ומפצירים בך להוסיף באופן מידי לתקנות התעבורה תקנת משנה
נוספת ,המדגישה כי אין לעשן בזמן נהיגה ,כדי למנוע הסחת הדעת.
הוספת תקנת משנה נוספת תעזור להעלאת המודעות לבעיה קשה
זו ,תאפשר אכיפה יעילה יותר ותעזור במניעת תאונות ,תמותה
ושמירה על ילדים שנוסעים ברכבם של הוריהם מפני עישון כפוי”.

פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן ,שפ”י (השירות הפסיכולוגי הייעוצי
של משרד החינוך) ,משרד הבריאות והליגה למניעת מחלות ריאה
ושחפת בישראל .בתחרות המסורתית ,המשלבת עבודות ,סרטונים,
מיזמים ומיצגים בנושא מניעת עישון ,השתתפו עשרות בתי ספר מכל
רחבי הארץ .המנצחים בתחרות היו בתי הספר אילנות מהרצליה,
חטיבת ביניים עוספיה מעספיא וחטיבת ביניים מקיף א’ לחלל ותעופה
מאשדוד .האגודה למלחמה בסרטן מברכת את הזוכים והזוכות.

חקיקה

עמדת האגודה למלחמה בסרטן בעניין הודעת סגן
שר הבריאות ,מר יעקב ליצמן על כוונתו להגביל
מכירת סיגריות אלקטרוניות בטעמים

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

האגודה למלחמה בסרטן בירכה על הודעתו של סגן שר הבריאות,
מר יעקב ליצמן ,על כך שיפעל לאסור מכירת סיגריות אלקטרוניות
בטעמים ,וזאת בהמשך להודעת הבית הלבן בוושינגטון ,כי מינהל המזון
והתרופות ( )FDAמתכוון לאסור מכירת סיגריות אלקטרוניות בטעמים.
עם זאת ,האגודה למלחמה בסרטן רואה חשיבות עליונה בנקיטת
צעדים נוספים על מנת למנוע מבני נוער גישה למוצרי עישון ,וביניהם,
סיגריות אלקטרוניות .הצעד שנמצא כיעיל ביותר הוא העלאת המיסוי
על מוצרי עישון ,המהווה אסטרטגיה מרכזית להפחתת מקרי המוות
מסרטן ולמניעת התחלת עישון בקרב צעירים ובני נוער .נכון להיום,
המס אינו חל על סיגריות אלקטרוניות ויש למסות את הסיגריות
האלקטרוניות כמו שאר מוצרי עישון .בנוסף ,יש להעלות את גיל
המכירה ל – 21-פעולה שעשויה להגדיל באופן משמעותי את מחסומי
הגישה למוצר ,ולהפחית את שיעורי העישון בקרב חיילי צה”ל .בנוסף,
יש להקצות משאבים נוספים למיגור נגע העישון הממכר והממית.

מכתב לשר התחבורה :איסור עישון בזמן נהיגה
האגודה למלחמה בסרטן ,איגוד רופאי בריאות הציבור והחברה
הרפואית למניעה ולגמילה מעישון של ההסתדרות הרפואית ,פנו
לשר התחבורה ,ח”כ בצלאל סמוטריץ’ בבקשה להפעיל את הסמכות
שניתנה לו בחוק ולהוסיף תקנות בחקיקת משנה לאיסור עישון
בזמן נהיגה בנוסף לאיסור שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה.
במכתב שנשלח לשר כתבו ארגוני הבריאות“ :ידוע כי עישון בזמן
הנהיגה מעלה את הסיכון למעורבות בתאונות דרכים .בסעיף ( 28א)
לתקנות התעבורה נקבעה החובה החלה על כל נהג ,להחזיק בידיו
את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה .בסעיף ( 28ב) לתקנות

פעילות האגודה למלחמה בסרטן בנושא 'חכם בשמש' ,
מניעת סרטן העור ואבחונו המוקדם
®

שבוע המודעות לסרטן העור

מפני שימוש במיטות שיזוף .במסגרת מסע ההסברה הועלה
קמפיין שקורא לציבור ללכת להיבדק ועל חשיבות האבחון
המוקדם.
הקמפיין עלה בטלוויזיה ,בעיתונות ,בפייסבוק ,ביוטיוב ובאינסטגרם
באמצעות גיתם  BBDOהמסייע לאגודה בהתנדבות.

ביוני  2019התקיים שבוע המודעות למניעת סרטן העור וגילויו
המוקדם שיזמה האגודה למלחמה בסרטן לפני  27שנה .שבוע
המודעות מתקיים בשיתוף כל קופות החולים ,ובמהלכו נפתחו
בסניפי קופות החולים ברחבי הארץ ,מאות תחנות בדיקה חינם
של נגעים בעור .כמו כן ,נשלחו חומרי הסברה מטעם האגודה
לקופות החולים.
האגודה למלחמה בסרטן יצאה לקראת שבוע המודעות למניעת
סרטן העור  ,2019במסע הסברה נרחב ,אשר התמקד בחשיבות
הגילוי המוקדם ודרכי המניעה של סרטן העור ,בשילוב אזהרה
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מבצע ‘חכם בשמש’® במוסדות החינוך
האגודה למלחמה בסרטן פועלת להעלאת המודעות לחשיבות
‘התנהגות חכמה בשמש’ כבר מגיל הגן ,ושולחת ערכות ‘חכם
בשמש’® לגני הילדים ללא תשלום .השנה ,לקראת הקיץ ,קיבלו
למעלה מרבע מיליון ילדים ערכות שמיועדות לילדים בגן חובה
(גיל  5ומעלה) שהכילו חוברות צביעה לכל ילדי הגן ,מדבקות
‘חכם בשמש’ ®  ,כרזות ועלונים להורים .כל הערכות הופקו
באגודה למלחמה בסרטן הודות לתרומות הציבור וללא כל מימון
מתקציב של משרד ממשלתי.

שיתוף פעולה עם סופר-פארם
גם השנה רשת סופר-פארם הושיטה יד לאגודה למלחמה בסרטן
במאבקה בסרטן העור ,והודיעה כי תתרום שקל לאגודה על כל
מוצר הגנה של המותג  Lifeשיימכר .בנוסף ,הופצו ברשת עלוני
מידע בנושא מסנני קרינה שהופקו על ידי האגודה ,בשיתוף מחלקת
התמרוקים במשרד הבריאות ומומחים בתחום שנועדו להדריך את
הציבור לשימוש נכון בתכשירי הגנה מהשמש.

פייסבוק לייב
לרגל שבוע המודעות למניעת סרטן העור ולגילויו המוקדם ,קיימה
האגודה למלחמה בסרטן פייסבוק-לייב בהנחיית מירי זיו ,סגנית
יו”ר האגודה ,בהשתתפות מומחים בכירים בתחום שענו על שאלות
הציבור בנושא דרכי מניעה ,ואבחון מוקדם של סרטן העור והטיפול
בסרטן העור בכלל ובמלנומה בפרט .במשדר המיוחד שנערך
בבית מטי בגבעתיים השתתפו :פרופ’ גל מרקל ,מדען ראשי
ורופא מומחה לאונקולוגיה ומלנומה ,מכון אלה למלבאום
לאימונו-אונקולוגיה ,המרכז הרפואי ע”ש שיבא ,ד”ר גיל טאובר,
אחראי המרפאה הרב-תחומית לממאירויות שאינן מלנומה ,המרכז
הרפואי רבין-בילינסון ,פרופ’ ליטל קינן בוקר ,מנהלת המרכז הלאומי
לבקרת מחלות של משרד הבריאות ויו”ר הוועדה למניעה וגילוי
מוקדם של האגודה למלחמה בסרטן ,ופרופ’ אבשלום שלום ,מנהל
היחידה לכירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי מאיר.

יום המודעות למאבק בסרטן
הערמונית
מדי שנה מצוין בישראל ובעולם ב 15-בספטמבר ,יום
המודעות הבינלאומי למאבק בסרטן הערמונית ,ביוזמת
האגודה למלחמה בסרטן .לקראת יום זה ,מפרסמת
האגודה בשיתוף משרד הבריאות ,את הנתונים המעודכנים,
מהם עולה כי סרטן הערמונית הוא הסרטן השכיח ביותר
בגברים בישראל .עוד עלה מהנתונים כי שיעור ההישרדות
מהמחלה עומד על  97%וכי ישראל נמצאת במקום ה36-
בעולם בתחלואה ובמקום ה 90-בתמותה.
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חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד
באוקטובר  2019נפתח חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד ,אשר מצוין בישראל ובעולם .לרגל חודש
המודעות ,חשפו האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות את הנתונים המעודכנים ביותר על המחלה ,מהם עולה כי התרחשה
עלייה בגילוי המוקדם  64% -מכלל החולות החדשות ,אובחנו עם מחלה בשלב מוקדם בשנת  2016לעומת  58%בשנת .2005

קמפיין הסברה

תשדיר בנושא מודעות לגילוי מוקדם וליום שאחרי

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

בשנת  2019הופק תשדיר חדש של האגודה למלחמה בסרטן
שעסק בנושא ׳הגילוי המוקדם והמודעות ליום שאחרי גילוי
המחלה׳ .בתשדיר השתתפו  3נשים בריאות ו 3נשים שהתמודדו
עם המחלה ,מתנדבות 'יד להחלמה' של האגודה למלחמה בסרטן.
בתשדיר ניתן דגש על חשיבות הגילוי המוקדם ,המשפר את
סיכויי הריפוי מהמחלה ,ולמודעות ליום שאחרי גילוי המחלה,
הכולל ביצוע כל הטיפולים הנדרשים בשלב מוקדם ,תוך בירור
פרטים ,כגון סוג המחלה ,קבוצת הסיכון ועוד ,במטרה להפחית
את הסיכוי לחזרת המחלה בעתיד .התשדיר הוגש כשירות לציבור
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ.

תשדיר חדש
האגודה למלחמה בסרטן הפיקה תשדיר חדש תחת הכותרת ‘לפעמים
גם לתחושה או לשינוי הקל ביותר יש משמעות .לכי להיבדק’ ,לקראת
חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד ,באדיבות גיתם BBDO
שהפיק את התשדיר בהתנדבות .המסר החשוב של הסרטון הוא
שבכל גיל ובכל מצב ,אם את מרגישה בגוש
או בשינוי בשד,
חשוב לפנות
לרופא ולדרוש
לברר את טיבו.
התשדיר משלים
מודעה ,המעבירה
מסר דומה.

‘להאיר בוורוד’
שיתוף הפעולה המסורתי בין קבוצת החברות אסתי לאודר ישראל
והאגודה למלחמה בסרטן נמשך גם השנה ,במסגרת חודש
המודעות לקידום המאבק בסרטן השד ,תחת הסיסמה ‘התקווה
לריפוי מאחדת את כולנו .זה הזמן לסיים את סרטן השד’ .במסגרת
הקמפיין עוטר הכדור הפורח בפארק הירקון במהלך כל חודש
אוקטובר ,בסרט ורוד ,המסמל את המאבק בסרטן השד ובכיתוב
‘חשוב להיבדק’ .הכדור הפורח בפארק הירקון ,יחד עם בניין עיריית
תל אביב ,הצטרפו לכ 200-אתרים ברחבי העולם שהוארו במהלך
חודש אוקטובר באורות ורודים ,ביניהם :האמפייר סטייט בילדינג
בניו יורק ,מרכז רוקפלר בניו יורק ,מגדל אייפל בפריז ,הסיטאדל
במילאנו ,בית האופרה סידני אוסטרליה ,מגדל טוקיו ביפן ,טירת
שונבורן ועוד.
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שיתוף פעולה עם דואר ישראל
והשירות הבולאי
לרגל חודש המודעות לקידום
המאבק בסרטן השד ,שחל
באוקטובר ,הנפיק השירות
הבולאי בחברת דואר ישראל,
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן,
בול שמוקדש למאבק בסרטן
השד .הבול עוצב בידי המעצבת
מירי ניסטור ומטרתו לעורר את
מודעות הציבור לאימוץ אורח
חיים בריא ,אשר הוכח מדעית
כמפחית משמעותית את הסיכון
לחלות ולגילוי מוקדם .לבול
מתלווה עלון מיוחד המפרט
את הדרכים להיאבק במחלה באמצעות קידום המחקר ,הפחתת
הסיכון לחלות במחלה ,העלאת המודעות לאבחון מוקדם ,שיפור
דרכי הטיפול ועוד .את הבול הראשון העניקו מנכ”ל דואר ישראל,
דני גולדשטיין ומנהל השירות הבולאי ,אלחנן שפירא ,לסגנית יו”ר
האגודה למלחמה בסרטן ,מירי זיו ולמנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן,
משה בר-חיים ,בנוכחות מעצבת הבול מירי ניסטור.

צלם :גל פרידמן

צלם :גל פרידמן

מימין לשמאל ,דני גולדשטיין ,משה בר חיים ,מירי זיו ,מירי ניסטור ,אלחנן שפירא.
צילם :אייל קרן

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

צלם :עופר עמרם

צלם :זיו ברק

פייסבוק לייב
לקראת חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד ,קיימה
האגודה למלחמה בסרטן פייסבוק לייב בהנחיית מירי זיו ,סגנית
יו”ר האגודה למלחמה בסרטן ,בהשתתפות המומחים הבכירים
בתחום שענו על שאלות הציבור בנושאי דרכי מניעה ואבחון
מוקדם של סרטן השד ,דרכי הטיפול ,המלצות תזונתיות וקרינה
לשד .השתתפו במשדר המיוחד שנערך בבית מטי בגבעתיים:
פרופ’ רינת ירושלמי ,מנהלת יחידת השד ,מרכז דוידוף ,המרכז הרפואי
רבין-בילינסון ,ד”ר מירב בן דוד ,רופאה בכירה ,אסותא מרכזים
רפואיים ,לימור בן חיים ,דיאטנית בכירה ,היחידה לתזונה ודיאטה,
המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי ,ד”ר רינת ברנשטיין–מולכו,
מומחית באונקולוגיה ובגנטיקה ,יחידת השד ,המערך האונקולוגי,
המרכז הרפואי ע”ש שיבא ,ועו”ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה באגודה.

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

‘עץ החזיות’
לקראת חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד ,הוקם
בפארק גבעתיים ,ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ,והמתנדבות
נעמה עונה ודורית ניצני  -מיצב אומנותי של עץ חזיות חברתי
במטרה לעודד מודעות לגילוי מוקדם .בטקס שנערך בסמוך לעץ,
אליו הוזמן הציבור הרחב ,השתתפו רן קוניק ,ראש העיר גבעתיים,
משה בר-חיים ,מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן ומירב דמארי,
מנהלת מחלקת הסברה ,מידע וקידום בריאות .בנוסף ,השתתפו
גם עובדי מחלקת הסברה ומחלקות נוספות באגודה .בזמן האירוע
חולקו בלונים ורודים ממותגים כחלק מהעלאת המודעות לסרטן
השד ,לתושבים שהיו במקום ולילדיהם.

צלם :זיו ברק
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חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן הריאות
לרגל חודש המודעות למאבק בסרטן הריאות שחל בנובמבר,
הציגה האגודה למלחמה בסרטן נתונים חדשים ,באדיבות
משרד הבריאות ,מהם עולה כי ,בשנת  ,2016אובחנו בישראל
 2,695חולים חדשים בסרטן הריאות ,לעומת  1,292בשנת
 .1996בנשים יהודיות נצפתה עלייה מובהקת בשיעורי
ההיארעות ,בשני אחוזים לשנה ,במשך שני העשורים האחרונים
( .)2016-1996עוד עלה מהנתונים כי החולים הם בעיקר
בקבוצות הגיל המבוגרות ( 70ומעלה) ,כאשר הסיכון בגברים
גבוה בהרבה מאשר בנשים .עישון סיגריות הינו גורם הסיכון
המוביל והקריטי ביותר להתפתחות סרטן הריאות.

שבוע המודעות לקידום המאבק בסרטן צוואר הרחם
כי שיעור סרטן צוואר הרחם בישראל הוא מהנמוכים ביותר בקרב
מדינות ה( OECD-מקום  33מתוך  )36וכי ישראל ממוקמת בין עשר
המדינות המובילות בהישרדות מהמחלה.

לרגל שבוע המודעות למאבק בסרטן צוואר הרחם שחל בינואר ,הציגה
האגודה למלחמה בסרטן נתונים חדשים ,באדיבות משרד הבריאות,
מהם עולה כי בשנת  2016אובחנו  232נשים ישראליות עם סרטן
חודרני של צוואר הרחם 187 :נשים יהודיות 22 ,נשים ערביות ו23-
נשים ‘אחרות’ .עוד עלה מהנתונים
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קמפיין האגודה למלחמה בסרטן לעידוד
התחסנות נגד נגיף הפפילומה האנושי
לקראת שבוע המודעות לקידום המאבק בסרטן צוואר הרחם,
עלתה האגודה למלחמה בסרטן עם קמפיין חדש לעידוד
התחסנות נגד נגיף הפפילומה האנושי ,באמצעות גיתם ,BBDO
המסייע לאגודה בהתנדבות .במסגרת הקמפיין הופק סרטון
בו נשמעים קולותיהם של ילדים ,שהתבקשו להסביר מה זה
לדעתם פפילומה .התשובות שהתקבלו על ידי הילדים היו
משעשעות :מפאפי (כלבלב) ועד סוג של פסטה .לקראת סיום
התשדיר ,מסבירה הקריינית“ :פפילומה .זה רק נשמע חמוד.
על מנת שהילדים שלכם לא ידעו מה זה .אפשרו להם להתחסן
נגד נגיף הפפילומה ,ועזרו להם להפחית את הסיכון לחלות
בסרטן צוואר הרחם ,בסרטן הפה והלוע ובמחלות נוספות”.
התשדיר הופק באדיבות חברת .MSD

יום הסרטן הבינלאומי של
ארגון הסרטן הבינלאומי ( )UICC
עוד עולה מהנתונים כי שיעור הסרטן בישראל גבוה מהשיעור הממוצע
בעולם ,וכי ישראל נמנית עם  50המדינות עם השיעורים הגבוהים
ביותר בעולם ,אבל מבין אלה ,היא נמצאת במקום האחרון (מקום
 .)50מאידך ,בהשוואה בינלאומית ,שיעור התמותה מסרטן בישראל
הוא במקום ה 92-בעולם ,למרות ההיארעות הגבוהה יחסית .כמו
כן ,נצפתה ירידה מובהקת בשיעורי התמותה מסרטן בכל קבוצות
האוכלוסייה והמין בין השנים .2017-1996

לקראת יום הסרטן הבינלאומי ,המצוין מדי שנה ברחבי העולם
על ידי ארגון הסרטן הבינלאומי (  ,)UICCב 4-בפברואר ,חשפו
האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות את הנתונים המעודכנים
ביותר על מחלת הסרטן.
מהנתונים עולה כי מדי שנה מאובחנים בישראל כ 30,000-חולי
סרטן חדשים .הסרטן השכיח ביותר בגברים יהודים הוא סרטן
הערמונית ,בעוד בגברים ערבים סוג הסרטן הנפוץ ביותר הוא סרטן
הריאה (שיעור העישון בקרב גברים ערבים גבוה משמעותית) .בנשים
מכלל האוכלוסייה היה סרטן השד השכיח ביותר.

פעילות לרגל ‘יום הסרטן הבינלאומי’ 2020
לרגל יום הסרטן הבינלאומי שמצוין בישראל ובעולם ב 4-בפברואר,
יזמה האגודה למלחמה בסרטן פעילות ארצית לתלמידי חטיבות
הביניים והתיכונים ,בשיתוף פעולה עם אשכולות הפיס ,על מנת
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להעלות מודעות בקרב בני הנוער למניעת סרטן ,באמצעות אימוץ
אורח חיים בריא והימנעות מגורמי סיכון.
השנה הפעילות הורחבה והופעלה ב 10-ערים :כפר סבא ,נהריה,
ירושלים ,אשדוד ,באר שבע ,נתניה ,נצרת ,חיפה ,דימונה ופתח תקווה.
במסגרת הפעילות ,הקשיבו התלמידים והמורים להרצאה על ‘12
הכללים לחיים בריאים’ להפחתת הסיכון לחלות בסרטן (המבוססים
על הקוד האירופאי) ,שניתנה על ידי צוות ההסברה של האגודה.
בנוסף ,ניתנו הרצאות מאת חוקרים ומדענים :ד"ר ברק רוטבלט,
ד"ר יקיר רוטנברג ,ד"ר נטלי מיימון ,פרופ' משה אלקבץ ,ד"ר ארי רפאל,
ד"ר איתי וולדהורן ,דוקטורנטית דינה השול ,ד"ר נטע ארז
ופרופ' מיכאל בלנק ,ובנוסף ,נחשפו התלמידים לסיפור אישי של
מחלימים מסרטן.
בחלקה השני של הפעילות ,דנו התלמידים ב’שולחנות עגולים’  -כיצד
יהיה ניתן להגביר מעורבות חברתית ולהרחיב את מעגלי ההשפעה.
מטרת הפעילות הייתה שכל קבוצת תלמידים תפיק תוצר שיגרום
לשינוי בקרב בני נוער בעירם ויעודד אותם לאמץ אורח חיים בריא
ולהפחית את הסיכון לחלות בסרטן .הפרויקט נערך בשיתוף פעולה
עם הסניפים המקומיים וביוזמת המתנדב חזי פנט.

סקר עולמי מיוחד ביוזמת ארגון הסרטן הבינלאומי
לרגל ציון  20שנה ליום הסרטן הבינלאומי:
פערים בין קבוצות סוציו-אקונומיות בכל הנוגע
למודעות לגורמי הסיכון למחלת הסרטן
לרגל יום הסרטן הבינלאומי הזמין ארגון הסרטן הבינלאומי ()UICC
סקר עולמי כדי לגבש תמונת מצב עדכנית של חוויות ,דעות,
והתנהגות הציבור בכל הנוגע למחלת הסרטן .הסקר בוצע על ידי
מכון המחקר  ,Ipsosוכלל למעלה מ 15-אלף מבוגרים מ 20-מדינות.
ממצאי הסקר הראו כי אנשים בעלי הכנסה נמוכה הם בעלי סיכוי
נמוך יותר לזהות גורמי סיכון לסרטן מאשר אנשים ממשקי בית
עם הכנסה גבוהה .ללא קשר למוצאם ,משתתפים חסרי השכלה
אקדמית ובעלי הכנסה נמוכה הפגינו מודעות נמוכה יותר לגורמי
הסיכון המרכזיים שקשורים לסרטן ,ובעלי סיכוי נמוך יותר ליזום
בעצמם את הצעדים הדרושים בכדי להקטין את הסיכון שלהם
לחלות בסרטן ,מאשר בעלי הכנסה גבוהה או בעלי השכלה אקדמית.
עוד עלה מתוצאות הסקר כי שימוש בטבק ( ,)63%חשיפה לקרינת
שמש מזיקה ( ,)54%חשיפה לעישון טבק בסביבה ( )50%הם גורמי
הסיכון לסרטן המוכרים ביותר .עם זאת ,הימנעות מפעילות גופנית
( ,)28%חשיפה לווירוסים או בקטריות שונות ( ,)28%ומשקל עודף
( )29%הם גורמי הסיכון לסרטן המוכרים פחות.
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חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן המעי הגס
לרגל חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן המעי הגס והחלחולת ,חשפו האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות את הנתונים
המעודכנים על סרטן המעי הגס ,מהם עולה כי מדובר במחלת הסרטן השניה בשכיחותה בישראל .עוד עלה מהנתונים כי שיעור המקרים
החדשים שאובחנו  -ההיארעות ,של סרטן זה ,הוא מהנמוכים בקרב מדינות ה( OECD-מקום  35מתוך  .)36כמו כן ,נרשמה עלייה בשיעור
המאובחנים בשלב מחלה מוקדם בין השנים .2000-2017

קמפיין האגודה למלחמה בסרטן לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס

מהראש וגם מהבטן – ההחלטה לבצע בדיקת דם סמוי בצואה
שעשויה להציל חיים" .בתשדיר ניתן הסבר קצר על הבדיקה ,תוך
קריאה לנבדקים שבדיקתם הייתה חיובית ,כלומר הבדיקה לא
הייתה תקינה  -להתעקש על המשך בירור ,וזאת לאור הנתונים
כי נבדקים רבים אינם מבצעים בדיקות המשך כנדרש ,למרות
שנמצא להם דם סמוי בצואה.

לרגל חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן המעי הגס והחלחולת,
יזמה האגודה למלחמה בסרטן קמפיין הסברה מקיף באמצעי
התקשורת המסורתית והדיגיטלית ,להעלאת המודעות לגילוי
מוקדם של המחלה.
במסגרת הקמפיין ,הפיקה האגודה מודעה חדשה ברוח תקופת
הבחירות ,להעלאת המודעות לאבחון מוקדם של סרטן המעי
הגס .במודעה ,שפורסמה בעיתונות וברשתות החברתיות בסמוך
וביום הבחירות לכנסת ( ,)2.3הופיע קלפי ובו כתוב המסר 'ובחרת
בחיים' .מטרת המודעה היא לעודד את לציבור מעל גיל  50לבחור
בחיים ולגשת לבצע בדיקה מצילת חיים לאבחון מוקדם של סרטן
המעי הגס.
כמו כן ,הופקה מודעה חדשה באדיבות גיתם  BBDOהמסייע לאגודה
בהתנדבות תחת הסיסמה :׳אנטי אנטי-אייג'ינג' .מכיוון שבטעות
המחלה נתפסת כמחלה 'גברית' ,מודעה זו פנתה לאוכלוסיית
הנשים מעל גיל  ,50המהווה כ 49%-מהחולים בסרטן המעי הגס,
במטרה לעודדן לבצע בדיקה לגילוי מוקדם של המחלה .במודעה
נכתב" :אל תדאגי רק למה שקורה לך ַּב ָּפ נִ ים ,דאגי גם למה
שעלול לקרות לך ִּב ְפנִ ים .בצעי בדיקה לאבחון מוקדם של סרטן
המעי הגס העשויה להציל את חייך" .המודעה פורסמה בעיתונים
הפונים למגזר הנשי.
בנוסף ,הופק תשדיר רדיו חדש באדיבות גיתם  ,BBDOהנושא את
השם 'החלטות' .התשדיר פנה לציבור מעל גיל  50עם המסר" :יש
החלטות שמקבלים מהראש ,אך יש החלטה אחת שמקבלים גם
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קידום בריאות
השתתפות בכנסים ובימי בריאות

הרצאות קידום בריאות בנושא אורח חיים בריא
בבתי ספר ,בארגונים ובחברות

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

במסגרת פעילות האגודה להעלאת המודעות לאורח חיים בריא,
מדריכי הסברה מטעם האגודה למלחמה בסרטן העבירו אלפי
הרצאות במוסדות חינוך ,בארגונים ובחברות שונות ,במטרה
להעלות את המודעות הציבורית לחשיבות קיום אורח חיים בריא
העשוי להפחית את הסיכון לחלות בסרטן – הכולל הימנעות
מעישון ,שמירה על משקל גוף תקין ,תזונה נכונה ,התנהגות ‘חכמה
בשמש’® ,צמצום צריכת אלכוהול וקיום פעילות גופנית סדירה .בין
הארגונים והמוסדות שבהם הועברו ההרצאות :ביטוח לאומי ,חברת
חשמל ,משרדי ממשלה ,קופות חולים ,שירות בתי הסוהר ועוד.
לאורך השנה מתקיימים ימי הדרכה מרוכזים בפריסה ארצית
למדריכי ההסברה של האגודה.
מלבד ימי ההכשרה ,המדריכים מתעדכנים לאורך השנה באמצעות
מידעון (ניוזלטר) ,המיידע אותם בחידושים ועדכונים בתחומי
ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן ובנושאים מנהליים שונים.
מצגות ההסברה מתעדכנות בקביעות ,ובהתאם לצורך מתורגמות
גם לשפות השונות.

הרצאות בנושא הפחתת הסיכון
לחלות בסרטן השד

תעודת הוקרה לאגודה למלחמה בסרטן לקידום
בריאותם של חיילי צה”ל

לאורך השנה מתקיימות הרצאות בנושא ‘מודעות לבריאות השד -
הפחתת הסיכון לחלות בסרטן השד’ שמועברות על ידי אחיות מתאמות
הטיפול בסרטן השד .ההרצאות ,מלוות בסיפור אישי של מתנדבות
‘יד להחלמה’® .במקום ההרצאה מוצב דוכן הסברה של האגודה
שמאויש על ידי מתנדבים מקומיים.

האגודה למלחמה בסרטן קיבלה תעודת הוקרה מצה”ל בחתימת
קרפ”ר על השותפות והתרומה לקידום בריאותם של חיילי צה”ל.
במהלך השנה האחרונה ,נציגי האגודה השתתפו בעשרות ימי
בריאות של יחידות צה”ל ,נשלחו אלפי חומרי הסברה לבסיסים
השונים ,הוקמו עשרות דוכני הסברה בבסיסים שונים בנושא
‘נזקי העישון’‘ ,אורח חיים בריא’ ו'חכם בשמש'.

משמאל לימין :מירי זיו ,סגנית יו”ר האגודה ,אילנה גנס ,רס"ן קידום בריאות,
ודנה פרוסט ,מקדמת בריאות באגודה.
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הפצת חומרי הסברה
פעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן כוללת כתיבה ,עדכון
והפקה של חומרי הסברה ,ללא תשלום ,כגון עלונים ,חוברות ,כרזות
ומדבקות ,המופצות בקופות החולים ,במוסדות החינוך ,בארגונים
במאות אלפי עותקים בשנה בשפות עברית ,ערבית ורוסית.

מערך המידע
ה’טלמידע’

מרכז המידע

®

את מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן מאיישות מידעניות,
המטפלות בפניות של חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם ,בנושאים
רבים ומורכבים בהם הכוונה בנושא אישורי תרופות וטכנולוגיות
אל מול סל הבריאות הממלכתי ,קשר עם משרד הבריאות וקופות
החולים ,סיוע והכוונה לגורמים פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים,
חיפושי מידע מתקדמים במאגרים בינלאומיים ,וניהול פורומים
באתר האגודה ,בנושא מחלות סרטן ומניעה ,הנענים על ידי מיטב
המומחים המובילים בתחומם .כמו כן ,מרכז המידע מנהל מאגר
מעודכן של מחקרים קליניים המתקיימים בישראל בנושא מחלות
הסרטן ,כמו גם רשימת מומחים בתחומים שונים לצורך חוות דעת
נוספת ,ומסייע בעדכון חומרי ההסברה של האגודה ועוד.

מוקד טלפוני המופעל בעזרת  25מתנדבים ,בראשותה של נורית צין,
המשמש כמוקד הטלפוני האמין ,המקיף והעדכני ביותר בנושא
מחלות הסרטן בישראל ,דרכי מניעתן ואבחונן המוקדם ,דרכי
הטיפול והשיקום בארץ ועוד .במשך השנה מתקיימים ימי עיון
למתנדבים ולמתנדבות ,בשיתוף מרכז המידע ומחלקת השיקום
והרווחה באגודה למלחמה בסרטן ,במטרה לסייע בעדכון ובהעשרת
הידע המקצועי של צוות המתנדבים .ניתן לקבל מידע גם בשפות
ערבית ,אנגלית ורוסית.

יום עיון ‘טלמידע’® 2020
בפברואר  2020נערך יום עיון למתנדבי ה’טלמידע’® של האגודה
בחדר התרבות של המעון ע”ש צ’ארלס קלור בגבעתיים .בירכו:
משה בר-חיים ,מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן ומירב דמארי,
מנהלת מחלקת הסברה ,מידע וקידום בריאות באגודה .ביום העיון,
שעסק בנושא סרטן צוואר הרחם ,הקשיבו המתנדבים להרצאות
בנושאים ‘סטטיסטיקה של פניות’ מאת מירב דמארי‘ ,סרטן צוואר
הרחם – חיסון ,מניעה וטיפול’ ,מאת ד”ר שרגא וקסלר ,גניקולוג
ומנתח בכיר ,ו‘שירות נוירופסיכולוגי לילדים עם גידולי מח’ ,מאת
ד”ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית באגודה למלחמה בסרטן.

לכבוד
הגב’ נילי קידר
מידענית ,מרכז המ

ידע ,האגו

דה למלחמה בסרטן.

הנני מבקשת ב
זאת להודות לך על ה
בנ
ת
נפ
ש
הא
דם
ו
ובאינטליג
רוחו בבינה
נציה רגשית גבוהה.
על הנכונות
והרצון הטוב למתן
מידע מקיף ומעמיק.
על היכול
ת להאזין באוזן ולב.
על האדיבו
ת והסבלנות הרבה.
אי
חולי בריאות איתנה ו
המשך עשייה פורייה.
יישר כוח!

לכבוד
ה'טלמידע',
ת על תגובתכם עם
מבקשת להודו
שלא היו לי מוכרים.
ם
בי
מצ
ב
המסייעות לי
למידע’ ולגב’ נחמה.
רית צין ,מנהלת ה’ט
דה מיוחדת לגב’ נו
תו
כל מלאי החוברות
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מוקד סיוע לחולים אונקולוגים במימוש זכאויות
במערכת הבריאות

מספר ימ
ים לפני האשפוז ,נאמר
לי
ש
אני
לא
י
כול
לק
בל טופס
 ,17בטענה שה
קוד של המרכז הרפואי
בו אני אמור להתאשפז
אינו קיים בסל
הבריאות .רמות הפחד וה
מצוקה המריאו לשחקים.
הייתי חסר אונים.
בעזרת האגו
דה למלחמה בסרטן ,ש
פעלה במהירות וביעילות,
קיבלתי טופס
 - 17ממש  24שעות לפני
הא
שפ
וז.
אני
בט
וח
ש
בלי
עזרתם,
לא הייתי מגיע לאותו טי
פול
ר
פו
אי.
אני
קו
רא
לחולים,
אל תוותרו על
טיפולים מצילי חיים ,כי
יש מי שעוזר לעבור את
הבירוקרטיה
הקשה ,רק צריך לפנות.

שירות ארצי שהוקם בשנת  2017לכל חולי הסרטן ,בהובלתה
של מירב דמארי ,מנהלת מחלקת הסברה ,מידע וקידום בריאות.
השירות המיועד לסיוע במימוש זכאויות במערכת הבריאות .צוות
המוקד מספק מידע וסיוע בנושאים כגון :מימוש זכאויות מתוקף
חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,סל השירותים של הקופות ,הביטוחים
המשלימים (שב״ן) ובתי החולים ,בדיקה והכוונה בנושא אישורי
תרופות ,החזרים כספיים ועוד .שירות זה ,הניתן ללא תשלום,
מיועד לכל חולי הסרטן בישראל ופועל במסגרת מרכז המידע של
האגודה למלחמה בסרטן.

פעילות האגודה באינטרנט וברשתות החברתיות
עמוד האגודה בפייסבוק:
‘האגודה למלחמה בסרטן – לחיים בריאים’

על המדיה הדיגיטלית אחראי זיו דוכן ,מנהל תחום דיגיטל באגודה.

אתר האינטרנט של האגודה:

בעמוד הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן מתקיימת פעילות
ענפה ,עם כ 70,000-אוהדים .העמוד משמש במה למסרי האגודה
בנושא מניעת סרטן ואורח חיים בריא ,קידום אירועי האגודה ,מתן
מידע ומענה על שאלות הגולשים.

www.cancer.org.il

אתר האינטרנט של האגודה מתעדכן מדי יום ומעניק לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם מידע נרחב ומהימן בכל הנוגע
למחלות הסרטן השונות ,לדרכי הטיפול והשיקום ולשמירה על
איכות חיים בזמן המחלה ולאחריה .האתר מספק לציבור הרחב
מידע על הדרכים להפחתת הסיכון לחלות בסרטן ולשמירה על
אורח חיים בריא ,וכן מידע על דרכים לאבחון מוקדם .האתר מכיל
כ 13,000-דפי תוכן ויש לו מעל  2מיליון כניסות בשנה ,ו170-
אלף כניסות בחודש בממוצע .האתר מונגש גם בשפות ערבית,
אנגלית ורוסית.

עמוד האגודה באינסטגרם:

Israel_Cancer_Association

בעמוד האינסטגרם של האגודה מועלים טקסטים בשילוב סרטונים
ותמונות ,שמטרתם לחשוף את קהל המשתמשים הצעיר באפליקציה
לפעילותה הענפה של האגודה ולמסריה המתמקדים באורח חיים
בריא‘ ,התנהגות חכמה בשמש’® ,מניעת עישון ועוד.

שיתופי פעולה ברשתות החברתיות
האגודה למלחמה בסרטן מקיימת שיתופי פעולה מגוונים ברשתות
החברתיות .לדוגמה :שיתוף הפעולה עם אתר כמוני  -רשת חברתית
בנושאי בריאות ,שבא לידי ביטוי במענה לשאלות הפונים בנושא
‘זכויות ושירותים לחולים ולמחלימים’ .האגודה מקיימת שיתוף
פעולה גם עם קבוצת הפייסבוק גמאני – גם אני חליתי בסרטן שד
הכוללת אלפי עוקבות ,חולות ומחלימות מסרטן השד .שיתופי
הפעולה מתקיימים בסיוע עו”ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה באגודה.
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שיתוף פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן
וחברת מדיוויזור ()Medivizor

•פורום גידולי מוח ,בניהולה של ד”ר צהלה צוק-שינא.
•פורום ייעוץ מיני למתמודדים עם סרטן ,בניהולם של ד”ר משה מוק
ולנה קורץ-אלמוג.

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

•פורום סרקומה ,בניהולה של ד”ר דניאלה כץ.

פורומים מקוונים

•פורום סרטן מערכת העיכול  -מעי גס ,לבלב ,קיבה ודרכי מרה,
בניהולה של ד”ר אילה הוברט.

•פורום מלנומה וסרטן העור ,בניהולם של פרופ’ יעקב שכטר
ופרופ’ אסתר עזיזי.
•פורום מניעת סרטן ,בניהולה של פרופ’ ליטל קינן-בוקר.

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

•פורום סרטן הערמונית ,הכליה ושלפוחית השתן ,בניהולו של
פרופ’ אבישי סלע.
•פורום גידולי ראש וצוואר ,בניהולן של פרופ’ אילנה דואק,
ד”ר אורית גוטפלד ופרידה קורנברוט.

רשימת הפורומים:

•פורום סרטן הריאות ,בניהולה של ד”ר מיה גוטפריד.

•פורום גידולים אנדוקריניים ונוירו-אנדוקריניים ,בניהולו של
פרופ’ עידו וולף.

•פורום רפואה משלימה ,בניהולו של פרופ' ערן בן אריה.

•פורום גינקו-אונקולוגיה ופוריות לנשים ולגברים ,בניהולם של
פרופ’ דרור מאירוב וד”ר יעקב קורח.

•פורום סרטן השד ,בניהולם של פרופ’ רינת ירושלמי ,ד”ר תהילה מנס
ופרופ’ אייל וינקלר.

•פורום נשאיות גנטיות ונשים בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד
והשחלות ,בניהולן של פרופ’ אפרת לוי-להד וד”ר שלומית פרי.

•פורום תזונה למתמודדים ולמחלימים מסרטן ,בניהולה של
לימור בן חיים.

•פורום טיפול תומך – פליאטיבי בחולי סרטן  -התמודדות עם
תופעות הלוואי בעקבות הטיפולים ,בניהולם של ד”ר אורה רוזנגרטן,
פרופ’ דורון גרפינקל ,עו”ס דנה רכבי הלר ואיריס ספיבק ,אחות.

•פורום תמיכה לחולי סרטן ובני משפחה ומידע על זכויות ושירותים,
בניהולה של עו”ס אורית שפירא.
•פורום רפואה מותאמת אישית לחולי סרטן ,בניהולה של
ד”ר רעיה ליבוביץ.

•פורום ממאירויות המטולוגיות ,בניהולה של פרופ’ דינה בן-יהודה.
•פורום כירורגיה של סרטן ושט ,קיבה ומערכת העיכול ,בניהולו
של פרופ’ חנוך קשתן.

•פ ו ר ו ם ל ה ו ר י ם ש י ל ד ם ח ל ה ב ס ר ט ן  ,ב נ י ה ו ל ה ש ל
פרופ’ מרים בן הרוש.
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שיתופי פעולה
האגודה למלחמה בסרטן מקיימת שיתופי פעולה וגיוס משאבים לאורך השנה באמצעות ארגון פעילויות חווייתיות ואירועים
לגיוס תרומות ,בנוסף לשיתופי פעולה עם חברות וארגונים.
את מחלקת שיתופי פעולה וגיוס משאבים מנהלת נעם פוזן.

מכירת משלוחי מנות בחג הפורים
בפברואר  ,2019לרגל חג הפורים ,התקיים כמיטב המסורת פרויקט מכירת
משלוחי מנות ,כתרומה לפעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן.
המארזים נמכרו למגוון חברות במשק הישראלי ,בתי ספר וגני ילדים.

‘אחותי בוורוד’ 2019
במרץ  2019נערך בתיאטרון
היהלום ברמת גן אירוע ‘אחותי
בוורוד’  2019להעלאת המודעות
למאבק בסרטן השד .בתוכנית:
קבלת פנים ,יריד אקססוריז,
הרצאה מאת מירב דמארי ,מנהלת
מחלקת הסברה ,מידע וקידום
בריאות בנושא 'פעילויות האגודה
בתחום סרטן השד' ,הרצאה מאת
ענת הכט פישר ,מומחית לשפת
גוף ותקשורת ,מופע הבידור של
האמנית והסטנדאפיסטית מיקי קם והופעה של הרכב האקפלה
קוינטה וחצי .כל ההכנסות קודש למאבק בסרטן השד.

שיתוף פעולה עם בנק מזרחי טפחות
קבוצת הריצה ‘ביחד  -רצים למען המאבק בסרטן’
של האגודה במסגרת מרתון ירושלים
צילום :פלאש90

במרץ  2019נערך מרתון ‘ווינר’ ירושלים הבינלאומי ,בו
האגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק פעיל מזה קרוב לעשור.
קבוצת הריצה של האגודה מנתה השנה כ 718-רצים ורצות ,בגילים
שונים ובכל מקצי המרוץ .הקבוצה הורכבה מעובדי בנק מזרחי טפחות,
עובדי מגוון חברות מענפי תעשייה שונים ,חולים ומחלימים מסרטן
ובני משפחותיהם ,והציבור הרחב שבחרו להצטרף לקבוצה ולרוץ
יחד עם האגודה – למען העלאת המודעות לקידום המאבק בסרטן
וגיוס תרומות לתמיכה בפעילותה הענפה של האגודה.
משה וידמן ,יו”ר בנק מזרחי טפחות ומשה בר-חיים ,מנכ”ל האגודה הנכנס,
הזניקו את משתתפי מקצה החמישה ק”מ .נעם פוזן ,מנהלת מחלקת
שיתופי פעולה העניקה את הגביעים לזוכות במקצה המרתון .קבוצת
הריצה של האגודה הינה באדיבות ובשיתוף בנק מזרחי טפחות,
בהובלת פנינה שפרינגר וצביה לרר מהמערך לקשרי קהילה בבנק.

מסלול משפחות והפנינג לכל המשפחה – מצפה מודיעין
באפריל  ,2019במהלך חול המועד פסח ,קיימה האגודה למלחמה בסרטן
את טיול המשפחות המסורתי במצפה מודיעין ,בהשתתפות 1,100
משתתפים .במקביל ובמשך כל שעות האירוע ,התקיים הפנינג לילדים
שכלל ‘ביקור בפגודה של מלך תאילנד’ בהמחזתו של אבנר דוד,
מנהל מחלקת המשק באגודה ,הופעה וסדנאות קפוארה של עמותת
חרדים לקצב ,סדנאות יצירה בהובלתה של רחל אוזון ,רכזת מחלקת
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שיתופי פעולה באגודה ,מופע בלונים של קרמבו הליצנית ,איפור
פנים ,פעילות רכבי קארטינג ושעשועון נושא פרסים של עמותת
אור ירוק .האירוע התקיים באדיבות בנק מזרחי טפחות ובשיתוף
קק”ל ,ובהפקתו של אלון בן שושן.

מירי זיו ,סגנית יו״ר האגודה ,מעניקה תעודת הוקרה למירה פיזיצקי ,ראש אגף
שירות בטיסה ,אל על

שיתוף פעולה עם קבוצת החברות
אסתי לאודר ישראל
גם השנה נמשך שיתוף הפעולה המסורתי בין קבוצת החברות
אסתי לאודר ישראל והאגודה למלחמה בסרטן ,במסגרתו ,הכדור
הפורח בפארק הירקון בתל אביב ,עוטר במהלך כל חודש אוקטובר
בסרט הוורוד ובכיתוב ‘חשוב להיבדק’ המסמל את המאבק בסרטן
השד ,כחלק מקמפיין העלאת מודעות לסרטן השד ,המשותף לקבוצת
החברות אסתי לאודר ישראל ולאגודה למלחמה בסרטן .גם בניין
עיריית תל אביב הואר באור ורוד לציון פתיחת חודש המודעות
הבינלאומי במסגרת פרויקט ‘להאיר בוורוד’ השנתי (למידע נוסף
ראו פרק ‘הסברה ,מידע וקידום בריאות’).

פרויקט ‘שותפים מבחירה’
גם השנה ,לקוחות מזרחי טפחות בחרו באגודה למלחמה בסרטן
כאחת מבין העמותות הראויות לתרומה במסגרת פרויקט
‘שותפים מבחירה’ .בטקס שהתקיים במשרדי הנהלת הבנק ,קיבלו
משה בר-חיים ,מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן ונעם פוזן ,מנהלת
מחלקת שיתופי פעולה באגודה את התרומה ,והודו למשה וידמן,
יו”ר הבנק וריטה רובינשטיין ,סמנכ”ל ,מנהלת חטיבת משאבי אנוש
ומנהל ,על תרומתם העקבית והמסורה ,למען המאבק בסרטן בישראל.

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

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

שיתוף פעולה עם דואר ישראל והשירות הבולאי
לרגל חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן השד ,שחל
באוקטובר ,הנפיק השירות הבולאי בחברת דואר ישראל ,בשיתוף
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האגודה למלחמה בסרטן ,בול שמוקדש למאבק בסרטן השד .הבול
עוצב בידי המעצבת מירי ניסטור וערכו הנקוב ( ₪ 2.50למידע נוסף
ראו פרק 'הסברה ,מידע וקידום בריאות').

בנוסף ,הופצו בסניפי הרשת עלוני מידע בנושא מסנני קרינה שהופקו
באדיבותה ושהוכנו על ידי האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף מחלקת
התמרוקים במשרד הבריאות ומומחים בתחום ,ונועדו להדריך את
הציבור לשימוש נכון בתכשירי הגנה מהשמש.

 - Shevaערב להקות צעירות ותרומה
לאגודה למלחמה בסרטן
ביולי  2019יזמו נועם לניס מלהקת הרוק  Junkואורי להב מהרכב
הנוער בלוברי ,אירוע התרמה מוסיקלי וצעיר לטובת פעילות
האגודה למלחמה בסרטן שכלל מופע סולו אקוסטי של הזמר
אלישע בנאי .המנכ”ל הנכנס של האגודה למלחמה בסרטן,
משה בר חיים ,שמנגן בעצמו על גיטרה חשמלית ,הודה לבאי
האירוע ואף הצטרף ללהקת  Junkלשיר אחד על הבמה .המופע
נערך בטרמינל  4במתחם התחנה בתל אביב וכלל מגוון סגנונות
מוסיקליים כמו ג’אז ,פאנק ,אינדי וגראנג’ .עוד הופיעו :הלהקות
 ,Afterbirthאבני חוקוק ,Ring the Bell ,רון ואנשי הצפון.

מימין לשמאל ,דני גולדשטיין ,משה בר-חיים ,מירי זיו ,מירי ניסטור ,אלחנן שפירא.
צילם :אייל קרן

שיתוף פעולה עם רשת טיב טעם
רשת טיב טעם קיימה במהלך חודש אוגוסט ב 40-סניפיה ברחבי הארץ
פעילות מיוחדת למען האגודה למלחמה בסרטן עבור גיוס תרומות
לפרויקט השלמת חומר נלמד ‘ -ניצוץ של תקווה’ (למידע נוסף על
הפרויקט ראו פרק ‘שיקום ורווחה’) .הפעילות התקיימה בסניפי הרשת
לאורך כל החודש ,במסגרתה הוצע ללקוחות טיב טעם לתרום 5
שקלים בכל קניה ,לטובת האגודה למלחמה בסרטן .בתום הפעילות,
העניק שלום חגי ,בעלי טיב טעם ,את צ’ק התרומה למשה בר-חיים,
מנכ”ל האגודה .נטלו חלק במעמד :יוסי שליו ,סמנכ”ל סחר ושיווק
בטיב טעם ,ורני גרין ,מנהל המכירות ומועדון הלקוחות בטיב טעם.

מימין לשמאל ,שלום חגי ,משה בר חיים ,יוסי שליו ורוני גרין .צלם :אסף לב

שיתוף פעולה עם רשת סופר-פארם
גם השנה ,רשת סופר-פארם הושיטה יד לאגודה למלחמה בסרטן
במאבקה בסרטן העור ,ותרמה שקל לאגודה על כל מוצר הגנה
של המותג לייף שנמכר בסניפיה.
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ערב הגאלה של האגודה למלחמה בסרטן
בספטמבר  2019התקיים במתחם אביגדור בתל אביב ערב הגאלה של
האגודה למלחמה בסרטן .האירוע נערך במעמד פרופ’ אהרן צ’חנובר,
זוכה פרס נובל לכימיה ונשיא הכבוד של האגודה למלחמה בסרטן.
כיבדו בנוכחותם באירוע :האונקולוג פרופ’ אברהם קוטן ,יו”ר
האגודה למלחמה בסרטן ,מירי זיו ,סגנית יו”ר האגודה ,ליאון רקנאטי,
סגן יו”ר האגודה ומשה בר חיים ,מנכ”ל האגודה .באירוע הוגשה
ארוחת קוקטייל חגיגית של השפים ארז קומרובסקי וחנן עזרן.
בתוכנית האמנותית הופיעו הזמר והמוזיקאי פבלו רוזנברג ואמן
החושים דניאל הראל .ערב הגאלה הופק באדיבות תרומתם של
אביגדור מתחם אירועים ,חברת שירותי הבר  ,647החברה המרכזית
לייצור משקאות קלים ,נספרסו ,אורנת שוקולטרי ישראלי ומאנצ’יס.

ספר החיים
בנובמבר  2019עיצבה שמחה אברהם דף בספר החיים של
האגודה למלחמה בסרטן עבור בתה שירן ,שנפטרה ממחלת הסרטן.
בני משפחתה של שירן שנפטרה בגיל  ,26כתבו לזכרה מכתבים
והקדשות בספר החיים.
כמו כל רישום בספר החיים ,גם דף זה נחקק למשמרת לעולם
ועד ,כחלק בלתי נפרד מהמאבק בסרטן בישראל.

צלם :ישראל הדרי

יריד המתנות של האגודה למלחמה בסרטן
בספטמבר  2019התקיים בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים  -יריד המתנות של האגודה לפני החגים ,שכל הכנסותיו קודש
למאבק בסרטן .באירוע שנמשך על גבי יומיים ,ואותו פקד קהל רב ,נמכרו
בגדי מעצבים ונעליים ,אקססוריז לבית ומגוון מתנות לחגים ,כלי מטבח,
משחקים וצעצועים ,יצירות אמנות ,מטעמים ,חלות ועוגות לשבת ועוד.
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שיקום ורווחה
מחלקת שיקום ורווחה של האגודה למלחמה בסרטן יוזמת ומפעילה תוכניות מגוונות לשיקום ותמיכה בחולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם .את מחלקת שיקום ורווחה מנהלת עו”ס אורית שפירא.

סדנאות ,פעילויות ושירותים לרווחתם של חולי סרטן ומחלימים
‘להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר’
ע”ש ד”ר פרנסין רובינסון

®

לאורך השנה ,בנוסף לטיפול האישי ,מתקיימות כ 20-סדנאות
לילדים שחלו בסרטן ,לאימהות של ילדים שחלו בסרטן ולנשים
שחלו במחלת הסרטן ,בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי
הארץ ובמסגרת המחלקות האונקולוגיות במרכזים הרפואיים
השונים .כמו כן ,מתקיימים מפגשים של מתנדבי הפרויקט לצורך
גיבוש ,העצמה ,הנחיות מקצועיות ואתיות.
לאגודה למלחמה בסרטן קיים שיתוף פעולה עם החברות:
אלקליל בע”מ ,איל מקיאג’ ,ירין שחף ולוריאל ישראל אשר מספקות
בהתנדבות הדרכות טיפוח ואיפור בסניפים על ידי מאפרות החברה.
מרכזת את הפרויקט :סילויה אלשוילי.

פרויקט ‘להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר’® ,אותו יזמה וניהלה
בהתנדבות ד”ר פרנסין רובינסון ז”ל הינו חלק מפרויקט בינלאומי
בשם ®’Look Good Feel Better‘ :שנוסד בארה”ב.
במסגרת הפרויקט זוכים חולי סרטן לטיפול של קוסמטיקאיות ,פאניות,
מאפרים וספרים המגיעים בהתנדבות למכונים האונקולוגיים ,למחלקות
אשפוז-יום במרכזים הרפואיים ,לסניפי האגודה למלחמה בסרטן,
וכן בקהילה ובמסגרת השירות הפליאטיבי הביתי (הוספיס-בית)
של האגודה .את הפרויקט מובילים בהתנדבות  60אנשי מקצוע
מתחום היופי והטיפוח ,ובכל שנה משתתפים בו מעל  4,000נשים
וגברים מרחבי הארץ .השירות פועל כיום ברוב המרכזים רפואיים
ברחבי הארץ ובקהילה.
מטרת הפרויקט להעניק למטופלות המתמודדות עם מחלת הסרטן,
טיפולי יופי אשר ישפרו את הרגשתן ,יסייעו להן להתמודד עם תופעות
לוואי של הטיפול כדוגמת יובש בעור ,חיוורון ונשירת שיער ,וינעימו
את זמנן בהיותן במכון ,תוך קבלת טיפול מפנק ומרגיע.
בתום כל מפגש מקבלת המטופלת חבילת שי עם מוצר קוסמטי
וחוברת הדרכה בנושאי היגיינה ,טיפוח ואסתטיקה למתמודדים
עם מחלת הסרטן.

להלן חלק מהפעילויות שהתקיימו השנה:
•באפריל  2019התקיימה סדנת איפור במרכז הרפואי בני ציון
בחיפה ,למטופלות המכון האונקולוגי והמכון ההמטואונקולוגי.
את הסדנה ערכה דיצה קציר ,מתנדבת פרויקט ‘להיראות טוב,
להרגיש טוב יותר’ .במסגרת הסדנה קיבלו המטופלות הדרכה
בנושא האיפור והטיפוח בזמן הטיפולים האונקולוגיים ושי מטעם
האגודה למלחמה בסרטן.
•במאי  2019התקיימה סדנת איפור וטיפוח במרכז ‘חזקים
ביחד’ חיפה של האגודה למלחמה בסרטן .את הסדנה ערכה
דיצה קציר ,מתנדבת פרויקט ‘להיראות טוב ,להרגיש טוב
יותר’ .במסגרת הסדנה קיבלו המטופלות הדרכה בנושא
האיפור והטיפוח בזמן הטיפולים האונקולוגיים ,ושי מטעם
האגודה למלחמה בסרטן.
•באפריל  2019התקיימה סדנת איפור וטיפוח במתנ”ס בית אליעזר,
חדרה ,בשיתוף סניף חדרה של האגודה למלחמה בסרטן .את
הסדנה ערכה דיצה קציר ,מתנדבת פרויקט ‘להיראות טוב,
להרגיש טוב יותר’ .במסגרת הסדנה קיבלו המטופלות הדרכה
בנושא האיפור והטיפוח בזמן הטיפולים האונקולוגיים ,ושי מטעם
האגודה למלחמה בסרטן.
•באוקטובר  2019התקיימה סדנת איפור וטיפוח במרכז הרפואי
סורוקה .את הסדנה ערכו מאפרות מתנדבות מטעם חברת
אסתי לאודר .במסגרת הסדנה קיבלו המטופלות הדרכה בנושא
האיפור והטיפוח בזמן הטיפולים האונקולוגיים ,ושי מטעם
האגודה למלחמה בסרטן.
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מכתבי תודה

לסילויה היקרה
הגעתי
אליך כדי לשאול
פ
אה
וז
כי
תי
לפ
גו
אמפטית ומרגיעה.
ש אישיות נעימה,
המפג
ש אתך באגודה ל
מל
ח
מה
ב
סר
טן
ה
ההס
קל על הקושי ועל
תגלות למצב החדש.
תודה רבה לך על
היחס ,החיוך ,הסב
לנו
ת,
הא
כפ
תיו
ת
והרגישות.
מאחלת לך הר
בה בריאות ושתמשי
כי להשפיע מטובך,
בהערכה רבה

ום בפעם הראשונה
תמיד כואב ומרגש .הי
היום התנדבתי וכמו
תו ומישהי מקסימה
ר .אשתו שכנעה או
צעתי טיפול פנים לגב
בי
בה פוסט בפייסבוק.
אף כת

שלום רב,
אני מעריכה כל כך את התרומה של הקוסמטיקאיות ,שתורמות
מזמנן וממקצוען – לשם פינוק מטופלינו.
המטופלות מוסרות שפע ברכות למארגני הפרויקט ‘להיראות
טוב ,להרגיש טוב יותר’ ולצוות האגודה למלחמה בסרטן.
נשמח להמשיך בשיתוף פעולה פורה זה.

לכבוד דיצה קציר,
בתאריך .5.19
 13התקיימה סדנת
א
יפ
ור
ל
‘
חו
לו
ת
סרטן במרכז
חזקים ביחד’ בחיפה.
ברצוננו
להודות לך מקרב
לב
על
הה
ת
נד
בו
ת
‘להיראות טוב,
במסגרת פרויקט
להרגיש טוב יותר’.
האווירה
באירוע הייתה נעי
מה
וה
מה
נה
ו
אין
רבות לנשים ,לא
לנו ספק שתרמה
רק ע”י איפור וטיפו
ח,
א
לא
ג
ם
בא
חיובית
מצ
עות גישה
נעימה ואופטימית.
ברצוננו להוד
ות לך על כך ,בשם הנ
ש
ים
המ
חל
ימ
ות
וח
שהשתתפו ב
ולות הסרטן,
סדנה זו ,ובשם הא
גו
דה
למ
לח
מה
ב
סרטן.
אנו מקוות
שנמשיך לשתף פעו
לה
ב
הפ
על
ת
ס
דנ
אות וימי פינוק
כגון אלו גם בעתיד.

חדרי טיפוח והשאלת פאות בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן
מרכזים למתן פאות ,ללא עלות ,פועלים במסגרת פרויקט ‘להיראות
טוב ,להרגיש טוב יותר’ בבית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים
ובסניפי האגודה למלחמה בסרטן בדימונה ,בחיפה ,בירושלים,
בכרמיאל ובמגדל העמק .כל מטופלת אונקולוגית יכולה לקבל פאה
ו/או סידור הפאה ללא עלות ,ללא צורך בפיקדון וללא כל תנאי אחר.
בעקבות מבצע ארצי לאיסוף פאות משומשות של האגודה עבור
חולות סרטן קיים מאגר פאות שנתרמו ,טופלו וסודרו ע”י פאניות
מתנדבות ,בשיתוף רבקה זהבי פאות .בנוסף ,קיימת מספרה במטה
האגודה ,בה נפגשות המטופלות עם הפאנית המתנדבת מחברת
רבקה זהבי פאות.

דה רבה על העזרה
תו
תרמה לנו רבות
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בתקופה הלא פש

וטה ,הפאה בהחלט
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ערב הצדעה לפרויקט
‘להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר’

אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה וליויה כסלו,
האחות ראשית של האגודה למלחמה בסרטן.
סילויה אלשוילי משמשת כמרכזת האדמיניסטרטיבית של הפרויקט.
האחראית על ‘צעדים לאיכות חיים’ ,והסמכות המקצועית בפרויקט
זה המייעצת בנושא לאגודה בהתנדבות ,היא פרופ’ נעמה קונסטנטיני,
מומחית ברפואת משפחה ורופאת ספורט ,מנהלת המרכז לרפואת
ספורט ,המרכז הרפואי שערי צדק.

®

באוקטובר  2019נערך ערב הצדעה לפרויקט האגודה ‘להיראות
טוב ,להרגיש טוב יותר’ אשר נוסד ע”י ד”ר פרנסין רובינסון ,לפני
למעלה מ 20-שנה וקרוי על שמה .הערב החגיגי נערך באולמי
דניאל בדימונה ,במעמד בני ביטון ,ראש העיר דימונה ,ארמונד לנקרי,
מ”מ ראש העיר ,אריאל ללוש ,סגן ראש העיר ,מירי זיו ,סגנית
יו”ר האגודה ,משה בר-חיים ,מנכ”ל האגודה ,שיר בוטל-צור,
מנהלת מחלקת סניפים באגודה ורמ”ט מבצע ‘הקש בדלת’,
ומתנדבי סניף האגודה בעיר ,בהובלתם של אברהם אזרזר ,יו”ר
הסניף ,אלברט בן לולו ,מ”מ יו”ר הסניף ואליעזר שטרית ,נציג
המתנדבים .בתוכנית האמנותית :ברכות ,הענקת תעודות הוקרה
והופעות של מקהלת תלמידי בית הספר עמי אסף ומקהלת ‘גיל
וזמר’ .תודה :אילן זרביב ,אולמי דניאל.

פרויקט ‘צעדים לאיכות חיים’

סדנאות ‘מחלימים לחיים בריאים’

®

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

®

להלן חלק מהסדנאות שהתקיימו במהלך השנה:
®
•בינואר  2019התקיימה סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים’ בעפולה,
בהנחיית המטפלת במיניות לנה קורץ אלמוג ,שהרצתה בפני
חולים ומחלימים בנושא אינטימיות ומיניות.
®
•בינואר  2019התקיימה סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים’ לחברה
הערבית ברהט .השתתפו :הפיזיותרפיסטית פאתן אלדדא,
האחות מאלק אלעוברה והדיאטנית אימאן אלצאנע.
•במרץ  2019התקיימה סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים’ ®
בשירותי בריאות כללית ירוחם .השתתפו :האחות חני פיליפ,
עו”ס מירי מור יוסף והדיאטנית אנסטסיה דן.
•בין החודשים אפריל – יוני  2019הועברה סדרת הרצאות במסגרת
סדנאות ‘מחלימים לחיים בריאים’ ® בבית שאן .השתתפו:
עו”ס אריאלה ליטביץ שרמן ,הפיזיותרפיסטית חן רוד ,המטפלת
במיניות לנה קורץ אלמוג ,המתנדבת שירלי קורן ,רונית ניצן
וורד סגל.

פרויקט ‘צעדים לאיכות חיים’® פועל החל משנת  2007ברמה
הארצית ,ומטרתו לחשוף את האנשים שחלו בסרטן  -מבוגרים,
ילדים ומלוויהם ,ליתרונות הבריאותיים הגלומים בפעילות הגופנית,
עידוד פעילות מתוכננת ומובנית בשגרת חייהם ובנוסף הענקת
ייעוץ וליווי מקצועי לאלה שיבחרו להשתלב בפרויקט.
התוכנית כוללת מתן הדרכה קבוצתית ע”י אנשי מקצוע מתחום
הפיזיותרפיה .כל משתתף מקבל חוברת הסבר ,וממתח גומי על
מנת שיוכל לבצע את התרגילים גם בביתו.
הפרויקט מופעל ב 19-מרכזים רפואיים במערך האונקולוגי
וההמטולוגי של המרכזים הרפואיים ,ובחלקם גם במחלקות
גניקואונקולוגיה וקרינה.
ב 2019-נטלו חלק בפרויקט כ 10,500-מטופלים.
הפרויקט ‘צעדים לאיכות חיים’® מנוהל ומופעל על ידי עו”ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה של האגודה ,בסיוע רינה דיכל ,אחות
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•לאורך השנה הועברו סדנאות ‘מחלימים לחיים בריאים’ בקריית
ביאליק .השתתפו :המטפלת במיניות לנה קורץ אלמוג ,דפנה הראל,
הפסיכולוגית הרפואית ענת קדר ,עו”ס אריאלה ליטביץ שרמן
והרוקח זוהיר פראג’.

•בדצמבר  2019התקיימה סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים’® בסניף
דימונה של האגודה למלחמה בסרטן ,בשיתוף אברהם אזרזר ,יו”ר
הסניף המקומי .השתתפו :האחות חני פיליפ ,עו”ס מירי מור יוסף
וד”ר מיכל שדה.
•לאורך השנה הועברה סדנת ‘מחלימים לחיים בריאים’ בחדרה.
השתתפו :המתמחה בפסיכולוגיה יערה אורלנד ,המטפלת
במיניות לנה קורץ אלמוג ,המאפרת המתנדבת דיצה קציר,
עו”ס אריאלה ליטביץ שרמן ומדריכת הצ’י קונג שרה סוריאנו.
•לאורך השנה הועברו סדנאות ‘מחלימים לחיים בריאים’ בנצרת.
השתתפו :עו”ס אריאלה ליטביץ שרמן ,המטפלת במיניות
לנה קורץ אלמוג וח’אולה לובני.

•לאורך השנה הועברו סדנאות ‘מחלימים לחיים בריאים’
בקריית מוצקין .השתתפו :הפיזיותרפיסטית גילת ליאני,
ח’ואלה לובני ועו”ס אריאלה ליטביץ שרמן.
•לאורך השנה הועברו סדנאות ‘מחלימים לחיים בריאים’ בקריית
שמונה .השתתפו :ד”ר יונינה טובה ,עו”ס אריאלה ליטביץ שרמן,
נועם יצחק ,ענת חפץ ,עו”ס כרמית אזולאי ועו”ס עינב גפן גלוזמן.

'יד להחלמה'
של האגודה למלחמה בסרטן
®

שירות ארצי המונה מאות מתנדבות ,אשר התמודדו עם סרטן השד
ועומדות לצד מתמודדות חדשות בכל שלבי הגילוי ,ההתמודדות
ושגרת החיים ,וכן לצד מתמודדות עם סרטן שד גרורתי .מתנדבות ‘יד
להחלמה’® מותאמות לנשים שחלו בגיל ,בסוג הטיפול ובשפה ,ומסייעות
להן בהתלבטויות השונות ובמתן מידע ותמיכה רגשית ומעשית ,מתוך
ניסיונן האישי .המתנדבות עוברות הכשרה מקצועית ,והן יכולות לכוון
את הנשים שחלו לאנשי מקצוע מתאימים ולפעילויות האגודה למלחמה
בסרטן ,בנושאים כגון זכויות ,קבוצות תמיכה ,סדנאות מחלימים ,התאמת
פאות ועוד .מחלקת השיקום של האגודה מלווה את המתנדבות לאורך
השנה ומארגנת עבורן השתלמויות ,מפגשים מקצועיים וימי גיבוש.
כמו בכל שנה ,מתנדבות ‘יד להחלמה’® נפגשות בכנס ‘יד להחלמה’
שנערך במרכז הכנסים ‘ישראל יפה בפארק’ באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.
את פעילות ‘יד להחלמה’® מרכזת לימור שרגא ,רכזת מחלקת
שיקום ורווחה ו’יד להחלמה’®.

•במרץ  2019שיתפה לוטם רוזן קרן ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי בחברת טאוור במגדל העמק.
•במרץ  2019שיתפה דליה כהן ,מתנדבת ‘יד להחלמה’ בסיפורה
האישי ביישוב מיתר בנגב.
•במרץ  2019שיתפה אפרת גור ,מתנדבת ‘יד להחלמה’ בסיפורה
האישי בכלא נווה תרצה ברמלה.
•במרץ  2019שיתפה דליה כהן ,מתנדבת ‘יד להחלמה’ הסיפורה
האישי במרכז ספורטיב בבאר שבע.
•במרץ  2019שיתפה קלודין לסרי ,מתנדבת ‘יד להחלמה’ בסיפורה
האישי במרכז הקהילתי כיוונים בבאר שבע.
•באפריל  2019שיתפה רבקה מור-יוסף ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי במרכז בריאות הנפש בבאר שבע.
•באפריל  2019שיתפה סאוסה אלעוברה ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי בבית הספר לסיעוד ,אוניברסיטת בן גוריון.
•באפריל  2019שיתפה סאוסה אלעוברה ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי ברהט.
•בספטמבר  2019שיתפה סאוסה אלעוברה ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי במרפאת שירותי בריאות כללית ביישוב אל
סייד שבנגב.
•בספטמבר  2019שיתפה רבקה מור-יוסף ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי במרפאת שירותי בריאות כללית בחצרים.
•בספטמבר  2019שיתפה לבנה כהן ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי במרפאת שירותי בריאות כללית ברמת הנגב.

הרצאות לאנשי מקצוע ולציבור הרחב
במהלך השנה ,משתפות מתנדבות ‘יד להחלמה’ בסיפורן האישי
במסגרות שונות ,כחלק מהרצאות בנושא ‘סרטן השד :הפחתת
הסיכון לחלות ואמצעים לאבחון מוקדם’ .ההרצאות ניתנות בשיתוף
מחלקת הסברה ,מידע וקידום הבריאות של האגודה .בשנת 2019
הרצו מתנדבות הפרויקט כ 180-שעות.
®

להלן חלק מההרצאות שהתקיימו במהלך השנה:
•במרץ  2019שיתפה יונית היימס ,מתנדבת ‘יד להחלמה’ בסיפורה
האישי בהיכל התרבות נתניה.
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•בספטמבר  2019שיתפה רווית רייך ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי במרפאת שירותי בריאות כללית ביישוב מיתר בנגב.
•באוקטובר  2019שיתפה סאוסה אלעוברה ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי במרפאת שירותי בריאות כללית ביישוב ערוער.
•באוקטובר  2019שיתפה גילת בראון ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי בתעשייה האווירית בלוד.
•באוקטובר  2019שיתפה טלי כהנא ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי בעיריית הרצליה.
•באוקטובר  2019שיתפה סאוסה אלעוברה ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי במתנ”ס חורה שבנגב.
•באוקטובר  2019שיתפה עליזה דהן ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי בעיריית באר שבע.
•באוקטובר  2019שיתפה מלכה בן משה ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי בעיריית נתניה.
•באוקטובר  2019שיתפה קלודין לסרי ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי במרפאת שירותי בריאות כללית בערד.
•באוקטובר  2019שיתפה טלי כהנא ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי בחברת דל בהרצליה.
•באוקטובר  2019שיתפה דליה כהן ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי בתנועת אמונה בבאר שבע.
•באוקטובר  2019שיתפה אתי קמחי-לוי ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי בחברת דל בקיבוץ גליל ים.
•באוקטובר  2019שיתפה רונית דבי לב ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי במשרד ראש הממשלה בירושלים.
•באוקטובר  2019שיתפה סמדר לוי ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי בחברת דל בחיפה.
•באוקטובר  2019שיתפה סאוסה אלעוברה ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי במרפאת שירותי בריאות כללית ברהט.
•באוקטובר  2019שיתפה רבקה מור-יוסף ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי במרפאת שירותי בריאות כללית בבאר שבע.
•בנובמבר  2019שיתפה רונית דבי לב ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי בכלא רימונים בשרון.
•בנובמבר  2019שיתפה רווית רייך ,מתנדבת ‘יד להחלמה’ בסיפורה
האישי ביישוב מיתר בנגב.
•בנובמבר  2019שיתפה לבנה כהן ,מתנדבת ‘יד להחלמה’ בסיפורה
האישי בתנועת אמונה בבאר שבע.
•בנובמבר  2019שיתפה נורית לביא ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי במרפאת שירותי בריאות כללית באשקלון.
•בנובמבר  2019שיתפה קלודין לסרי ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי במרפאת שירותי בריאות כללית ברמת הנגב.
•בנובמבר  2019שיתפה ויוי קנוביץ ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי במכון לחקר ביולוגי בנס ציונה.

•בנובמבר  2019שיתפה ענת מלמד ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי במועצה מקומית גני תקווה.
•בדצמבר  2019שיתפה חגית מאיר ,מתנדבת ‘יד להחלמה’
בסיפורה האישי במרפאת שירותי בריאות כללית במצפה רמון.
•בדצמבר  2019שיתפה טלי כהנא ,מתנדבת ‘יד להחלמה’ בסיפורה
האישי במרפאת מכבי שירותי בריאות ברמת השרון.
•בדצמבר  2019שיתפה רווית רייך ,מתנדבת ‘יד להחלמה’ בסיפורה
האישי באגודת גבעות בר.

השתתפות בכנסים בינלאומיים
במהלך השנה ,משתתפות מתנדבות ‘יד להחלמה’ בכנסים
שונים בחו”ל ,במטרה לקדם את המאבק בסרטן השד .בשנת
 2019עמד מספר שעות ההתנדבות באירועים ובכנסים אלו על
כ 150-שעות.
®

להלן חלק מהאירועים שהתקיימו:
•ביולי  2019נערך במילאנו כנס בנושא סרטן שד גרורתי מטעם
הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן השד (.)Europa Donna
את האגודה ייצגה רונית דבי לב ,מתנדבת ‘יד להחלמה’.
•ביולי  2019נערך פורום סרטן שד מטעם חברת רוש .את האגודה
ייצגו סיוון נחשון ,מתנדבת ‘יד להחלמה’ ונילי קידר ,מידענית,
מרכז המידע של האגודה.
•בנובמבר  2019נערך במילאנו כנס בנושא סרטן שד מטעם
הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן השד (.)Europa Donna
את האגודה ייצגה לוטם קרן ,מתנדבת ‘יד להחלמה’.

תמיכה ומעקב טלפוני
מתנדבות ‘יד להחלמה’®  ,אביגיל ימיני ,רותי גיל ,חווה לאופר ,טובה אקר
וברכה אדלר משוחחות עם נשים המתמודדות עם סרטן השד מרחבי
הארץ ,שיצרו קשר ראשוני עם ‘יד להחלמה’® .המתנדבות דורשות
בשלומן ומחזקות אותן בהמשך תהליך ההתמודדות ,מעדכנות אותן
בפעילויות האגודה למלחמה בסרטן הרלוונטיות עבורן ,ולעתים
אף מפנות להמשך טיפול לעובדות הסוציאליות המחוזיות .בעת
הצורך ,מבקרות המתנדבות את הנשים שמתמודדות עם המחלה
ומעניקות להן ייעוץ ותמיכה.
סך שעות פעילויות התמיכה והמעקב הטלפוני בשנת  2019עמד
על כ 10,500-שעות.

מפגשי הדרכה
מחלקת שיקום ורווחה של האגודה מקיימת מפגשי הדרכה
והכשרה למתנדבות ותיקות וחדשות בפרויקט ,שמועברים על
ידי רכזת ‘יד להחלמה’® והעובדות הסוציאליות המחוזיות .השנה
התקיימו מפגשי הדרכה בנושא ‘שירותי האגודה למלחמה בסרטן’
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שיקום ורווחה

•במרץ  2019הועברה הרצאה בכלא נווה תרצה .את ההרצאה
העבירה האחות מתאמת שד חיה הרשקו.
•במהלך השנה ניתנו שתי הרצאות למנהלות סיעוד בשירותי בריאות
כללית .את ההרצאה העבירה האחות מתאמת שד חני פיליפ.
•באוקטובר  ,2019במסגרת חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן
השד ,הועברו הרצאות בנושא ׳מניעה וגילוי מוקדם׳ בשירותי
בריאות כללית ,המרכז הרפואי אסותא אשדוד וסטודיו גילת
במיתר .את ההרצאות העבירה האחות מתאמת שד חני פיליפ.
•באוקטובר  ,2019במסגרת חודש המודעות לקידום המאבק בסרטן
השד ,הועברה הרצאה בנושא ׳מניעה וגילוי מוקדם׳ במשרד ראש
הממשלה .את ההרצאה העבירה האחות מתאמת שד מירה פקר.

העומדים לעזרתן של המתנדבות במסגרת התנדבותן .כמו כן,
משתתפות המתנדבות בכנס ‘יד להחלמה’® המעניק מידע ועדכונים.
סך שעות מפגשי ההדרכה (טלפונית ופרונטלית) לשנת  2019עמד
על כ 1,180-שעות.

השתתפות בפרויקטים ואירועים של האגודה
במהלך השנה ,המתנדבות נוטלות חלק באירועים ובפרויקטים
של האגודה למלחמה בסרטן בתחום השיקום והרווחה כגון :נופש
המשפחות של האגודה בקיץ ,סדנאות ‘מחלימים לחיים בריאים’®,
‘להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר’ ® ,כמו גם הופעות באמצעי
התקשורת ,איוש דוכני הסברה ועוד .סך שעות פעילות המתנדבות
בפרויקטים עמד בשנה  2019על כ 3,100-שעות.
להלן חלק מהפעילויות שהועברו:
•פעילות ביישוב חיספין בריכוזה של נועה יערי ,מתנדבת ‘יד להחלמה’.
•תהליך קליטת חולים חדשים וסיוע בנושאים נוספים ,על ידי
דינה מנסש וטובה פרקש ,מתנדבות ‘יד להחלמה’.

הכנס השנתי של מתנדבות ‘יד להחלמה’

®

ביוני  2019התקיים במרכז ‘ישראל יפה בפארק’ ,תל אביב ,הכנס
השנתי של מתנדבות ‘יד להחלמה’ ,באדיבות חברת רוש .בירכה:
מירי זיו ,סגנית יו”ר האגודה למלחמה בסרטן .ד”ר דניאלה כץ,
מנהלת שירות שד ,המרכז הרפואי יצחק שמיר (אסף הרופא),
העבירה הרצאה בנושא 'חידושים ועדכונים בטיפול בסרטן
השד' .דנה פרוסט ,מקדמת הבריאות של האגודה ,העבירה
הרצאה בנושא ׳נזקי עישון׳ .ד”ר שחר לב ארי ,מנהל המרכז
לרפואה משלימה ,המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי,
העביר הרצאה בנושא ׳שינוי דפוסי חשיבה לאורח חיים בריא׳.
פרופ’ יורם יובל ,פסיכיאטר וחוקר מח ,האוניברסיטה העברית,
העביר הרצאה בנושא ‘כיצד להיות מאושר בשיעור אחד?’.

הרצאות אחיות מתאמות שד
במסגרת פעילות האגודה למלחמה בסרטן לקידום אורח חיים
בריא ולהפחתת הסיכון לחלות בסרטן מועברות בחברות ,ארגונים
ומוסדות ,הרצאות בנושא ‘סרטן השד – אבחון מוקדם והפחתת
הסיכון לחלות’ ,ללא תשלום.
הפעילות ההסברתית נערכת במתקני הארגון המזמין,
נמשכת כשעה ,וכוללת הרצאה של אחות מתאמת שד מטעם
האגודה למלחמה בסרטן וסיפור אישי של מתנדבת ‘יד להחלמה’.
להלן חלק מההרצאות שניתנו:
•בפברואר  2019הועברה הרצאה במשרד לביטחון פנים .את
ההרצאה העבירה האחות מתאמת שד ברכה מיזלס.

146

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2020 | 64

ארגון בעלי סטומה בישראל של
האגודה למלחמה בסרטן

ייעוץ מס ארצי לחולי סרטן,
למחלימים ולבני משפחותיהם

הפעילות הנרחבת בכל הנוגע לסטומה ,נמשכת כמדי שנה והיא
כוללת בין השאר מענה טלפוני לאנשים עם סטומה ובני משפחותיהם,
ריכוז פעילות מתנדבים עם סטומה ,קיום מפגשי קבוצת ‘צעירים
עם סטומה’ ,כנס שנתי של בעלי סטומה והפקת ביטאון ‘פתחון
פה’ המיועד לאנשים עם סטומה ,ופעילות קבוצת אחיות סטומה.

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

לאורך השנה מתקיימים מפגשי תמיכה ומידע של קבוצת ‘צעירים
עם סטומה’ של ארגון בעלי הסטומה באגודה .המפגשים מתקיימים
בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים ,בהנחייתן של דנה רכבי הלר,
עו”ס מחוזית מרכז באגודה ורינה דיכל ,אחות אונקולוגית ,מומחית
קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה.

ייעוץ משפטי ארצי לחולי סרטן בזכאויות
הביטוח הלאומי

מידד גיסין ,מכהן בהתנדבות כנשיא ארגון בעלי הסטומה בישראל.

מזה כשנה ,פועלת בהתנדבות במחלקת השיקום והרווחה של
האגודה למלחמה בסרטן ,עורכת דין ,הבקיאה בזכויות החולים
בביטוח הלאומי ,בוועדות הרפואיות וכו’ .הייעוץ ניתן בתיאום מראש,
בהתנדבות וללא תשלום ,למי שיש בידו את סיכום פרוטוקול
הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי .השירות פועל בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.

אחראיות :ליויה כסלו ,האחות הראשית של האגודה ורינה דיכל,
אחות אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה.
מרכזת :סילויה אלשוילי.

הכנס השנתי של ארגון בעלי סטומה בישראל
באוקטובר  2019נערך הכנס השנתי של ארגון בעלי סטומה
בישראל בבית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .למעלה מ100-
משתתפים ,בעלי סטומה ובני משפחותיהם ,נכחו בכנס .משה בר-חיים,
מנכ”ל האגודה בירך בתחילת האירוע שהתקיים בהנחייתה של
האחות רינה דיכל .כמדי שנה הציג מידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי
הסטומה את החידושים והעדכונים ממערכת הבריאות.

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

עוד הרצו :הפיזיותרפיסטית יסמין אלט ,ד”ר דני רוזין והאחות
בלה אליגולשווילי .יום העיון התקיים באדיבות חברות ציוד סטומה:
קולופלסט ,ניאופרם ישראל ,פילטל ובי-בראון.

הסיוע הינו חד פעמי ,על פי קריטריונים מוגדרים :רפואיים וכלכליים,
עד ששירותי הקהילה והביטוח הלאומי מתחילים לסייע .האגודה
השקיעה במהלך העשור האחרון כ 40-מיליון שקלים במימון סיוע
חומרי ראשוני לילדים ומבוגרים .הסיוע ניתן בצורה של מענק כספי
אותו מקבלים ילדים ומבוגרים מהאגודה אשר מעניק להם מרחב
תפקודי עד שגלגלי הבירוקרטיה מתחילים לפעול ומתאפשר
בזכות תרומות הציבור.

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

שירות ארצי להדרכת הורים (או סבים וסבתות)
שאחד מהם חולה בסרטן
כאשר אחד מההורים חולה בסרטן ,כל המשפחה נכנסת לתקופת
התמודדות ארוכה ,קשה ומורכבת ,כולל הילדים .לעתים ,מתוך
רצון להגן על ילדיהם ,בוחרים ההורים ,לרוב בטעות ,להסתיר מהם
מידע ,חרדות וקשיים .האגודה מפעילה שירות זה ,מתוך רצון להקל
על ההורים בתקופת התמודדתם המשפחתית הקשה ,ולסייע להם
במידע ותמיכה.
במסגרת השירות ניתנים להורים כלים ,הדרכה וסיוע בהתמודדות
עם שאלות כגון כיצד לספר לילדים ,כיצד להתמודד עם תקופת
הטיפולים ,עם מצבי משבר וחולי ועוד .השירות ניתן על ידי אנשי
מקצוע מתחום הפסיכואונקולוגיה בהנחיית עו”ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ודנה רכבי הלר ,עו”ס מחוזית מרכז
באגודה .השירות ניתן במרכז ‘חזקים ביחד’® בגבעתיים ,ובסניפי
האגודה ברחבי הארץ.

קבוצת ‘בוגרים צעירים יוצאים לחיים’

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

‘טלתמיכה’®  -תמיכה נפשית ראשונית
לחולי סרטן ,למחלימים ולבני משפחותיהם
קו ה’טלתמיכה’® של האגודה מנוהל על ידי עו”ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה .ה’טלתמיכה’ ® פועל
ממחלקת השיקום והרווחה בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .השיחות המגיעות ל’טלתמיכה’® מנותבות למחלקה
הכוללת מעבר לעובדות הסוציאליות ,גם אנשי מקצוע בתחומים
נוספים ,כגון :סיעוד ,שיקום ,מיניות וכד’ .המענה האנושי ניתן לפונים
בשפות עברית ,ערבית ,רוסית ואנגלית .באגודה קיימים גם מוקדי
‘טלמידע’® בשפות עברית ,ערבית ורוסית וכן מרכז המידע המעניק
מידע וייעוץ בנושאים שונים (מידע נוסף על מערך המידע ראו פרק
‘הסברה ,מידע וקידום בריאות’).

®

קבוצת ‘בוגרים צעירים יוצאים לחיים’ ממשיכה לקיים את מפגשיה
ופעילויותיה בבית מטי ,בהנחייתן של עו”ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה באגודה ועו”ס ענת זכאי .הקבוצה ,שנועדה
לחולים צעירים בני  ,35-20רווקים ורווקות ,שחלו בנקודת זמן
בעייתית במיוחד ,מהווה את בסיס ההשראה ,הכוח והתמיכה
החשובים כל כך בתהליך החזרה לחיים ‘רגילים’ של צעירים
שחלו בסרטן בתחילת דרכם העצמאית כבוגרים .הקבוצה ,שאליה
מצטרפים כ 60-משתתפים חדשים בכל שנה ,נפגשת עם העובדות
הסוציאליות למפגשי תמיכה אחת לשבוע במרכז ‘חזקים ביחד’®
בבית מטי בגבעתיים ,ובנוסף מקיימת הדרכות והתנדבות הדדית
לבוגרים צעירים חדשים.

פעילויות לילדים ולצעירים חולי סרטן
נופש המשפחות של האגודה למלחמה בסרטן במלון שפיים

מוקדי המידע ואתר האגודה למלחמה בסרטן –
למען החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם

האגודה למלחמה בסרטן מקיימת מדי שנה בחודש אוגוסט את
נופש המשפחות המסורתי ,בהשתתפות למעלה מ 90-משפחות.
במסגרת הנופש ,מגיעים הילדים והוריהם למלון בשפיים לשלושה
ימים של כיף ,מנוחה וניתוק מהמחלה והטיפולים ,המאפשרים להם
לאגור כוחות להמשך ההתמודדות הארוכה והמורכבת.
משפחות שאחד מילדיהן מאובחן כחולה סרטן עוברות פעמים רבות
טלטלה ,ושגרת החיים שלהן נפגעת ,בעיקר כשכל בני המשפחה
מתמקדים בילד החולה ובטיפול בו.
נופש המשפחות מזמן לילדים החולים ,לאחיהם ולהוריהם כמה
ימים של רגיעה והנאה בחיק המשפחה.
בנופש משתתפות משפחות יהודיות וערביות ,דתיות וחילוניות ,עולים
חדשים וותיקים ,שמגיעות מיישובי הפריפריה בדרום ובצפון וממרכז

באתר האינטרנט של האגודה כ 13,000-דפי תוכן ,המעניקים לציבור
הרחב וכן לחולים ולבני משפחותיהם – מידע מהימן ונרחב בכל
הקשור למחלות הסרטן השונות ,לתהליכי הטיפול והשיקום ולאיכות
חיי המטופל .המידע מוצג בצורה נגישה וידידותית בעברית ,באנגלית
ברוסית ובערבית .לרשות הציבור עומדים שירות ה’טלמידע’® ,מידעניות
מרכז המידע 21 ,פורומים בהנחיית אנשי מקצוע ,וכן מידע בנושא
מניעה ואבחון מוקדם ,המתעדכן באופן שוטף בעמוד הפייסבוק
של האגודה למלחמה בסרטן .לאחרונה ,נוסף מוקד ארצי חדש
לכל חולי הסרטן המיועד לסיוע במימוש זכאות במערכת הבריאות
(למידע נוסף ,ראו פרק ׳הסברה ,מידע וקידום בריאות’).
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הארץ .הילדים ומשפחותיהם נהנים מלינה ומכלכלה מלאה במלון,
על כל מתקניו ,למשך שלושה ימים ,שכוללים בילוי בפארק המים
שפיים ותוכנית אמנותית עשירה ומגוונת .לרשות המשפחות עומדים
מתקני מתנפחים ,סרטים ,הצגות ,תחרות כישרונות צעירים וסדנאות
שונות .הפעילויות השונות כוללות סדנת הפעלות אינטראקטיביות,
מופעים ,משחקי חברה ,הופעות אמנים ,סדנת קרקס ולהטוטים
ועוד מגוון אטרקציות לילדים שהשכיחו לרגע את קשיי המחלה.
בבוקר היום השני לנופש ,נערך אירוע ‘בוקר של אמא’ ,בו נהנו
האימהות מבוקר של טיפוח ואיפור קל באדיבות אלקליל בע”מ,
המאפרת מלכה בן משה בנושא טיפוח שיער ותספורת ,אמיר זהבי
מרבקה זהבי פאות ,הספרים יעקב בוארון והדס בן פורת ממספרת
הכוכב ,ויעקב בן משה מגלידות ריאו שתרם גלידות לכל ימי הנופש.
את הנופש מלוות עו”ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה,
לימור שרגא ,רכזת מחלקת שיקום ורווחה באגודה ו’יד להחלמה’®,
דנה רכבי הלר ,עו”ס מחוזית מרכז באגודה ,ומלי ויינבך ,אחראית
אדמיניסטרטיבית במחלקת שיקום ורווחה באגודה.
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ונותנות כוח להמשך הדרך .השנה השתתפו בפרויקט כ300-
ילדים ,כאשר סה”כ שעות הפעילות במסגרת הפרויקט עומד על
כ 100,000-שעות בשנה.
®
את פרויקט השלמת חומר נלמד – ‘ניצוץ’ של תקווה’ אותו
מממנת האגודה ,מרכזת מיכל קהלני ,רכזת משאבי אנוש
באגודה למלחמה בסרטן.

ליווי חברתי-לימודי
ס טודנטים מלגאים המ שובצים במע רך ה תמי כ ה ש ל
האגודה למלחמה בסרטן מסייעים לאנשים בודדים חולי סרטן,
לילדים חולי סרטן ,לילדים בריאים שאחד מהוריהם חולה בסרטן,
לאחים בריאים לילדים חולי סרטן ,או במחלקות האונקולוגיות
השונות .בפרויקט משתתפים סטודנטים מתוכניות !,IMPACT
שח”ק והישג.
בנוסף לקשר האישי המתקיים עם הסטודנט לאורך השנה ,מתקיימים
שני מפגשים קבוצתיים בכל אחד מהמחוזות בארץ .המפגשים
נותנים לסטודנט הזדמנות לשתף בחוויות ,בהתלבטויות ,בקשיים,
בתחושת הסיפוק ובתרומה האישית והחברתית הכרוכה בפעילות.
הפרויקטים מתנהלים בין החודשים ספטמבר-יוני.
עו”ס דליה שטרן היא הרכזת הארצית של הפרויקט והוא מתבצע
בליווי ובהדרכה מקצועית של העובדות הסוציאליות המחוזיות
באגודה – דנה רכבי הלר במרכז ,אריאלה ליטביץ שרמן בצפון
ומירי מור יוסף בדרום ,שמנחות ומלוות את הסטודנטים לאורך
השנה בהתאם לאזור המגורים.

מכתב תודה
מלון שפיים מטעם
אפשרות לנפוש ב
מודים לכם על ה
רים .טענו מצברים,
אנו
סרטן .הימים היו נהד
האגודה למלחמה ב
ת משפחה ‘רגילה’.
ונהנו שוב להיו
היה פשוט מושלם.
לנופש המשפחות.
ם ראשונה שיצאנו
הארגון ,הפעילויות,
פע
מקום היה מושלם,
ינו זוג  5 +ילדים .ה
הי
מאוד .תודה רבה.
רים ,האוכל .נהנינו
החד

מלגת !IMPACT
פרויקט של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף ובהתנדבות מלגאי תכנית
המלגות ! IMPACTשל ארגון ידידי צה”ל בארה”ב ובפנמה (.)FIDF
גובה המלגה הוא  $4,000עבור כל שנת לימוד למשך כל שנות
התואר .במסגרת התוכנית ,מבצעים הסטודנטים שעות התנדבות
לקהילה ,בליווי ובהדרכה צמודה של עובדת סוציאלית מטעם האגודה.
הפעילות נעשית בתיאום אישי בין המלגאי ובין משפחת החולה ,על
פי צורכי המשפחה ותוכנית הלימודים של המלגאי .מלגאים רבים
של התוכנית מתארים את תקופת ההתנדבות באגודה כתהליך
של התבגרות ,העצמה אישית ,קבלת פרופורציות לחיים ותחושה
של סיפוק והגשמה .רבים ציינו כי חשו הצלחה על כך שלא רק
הצליחו ליצור קשר עם חולה סרטן ולסייע לו ,אלא גם התמודדו
עם חששותיהם בנוגע לקרבה רבה למחלת הסרטן.
מתחילת שנת הפעילות הנוכחית (תש"ף) נרשמו להתנדב במסגרת
התוכנית  141סטודנטים מלגאי !.IMPACT

השלמת חומר נלמד ‘ -ניצוץ של תקווה’

®

במסגרת פרויקט זה ,עומדים חונכים בעלי כישורים מתאימים
שהודרכו לנושא ,לרשות הילדים חולי הסרטן הנעדרים תכופות
מבית הספר ,בגין מחלתם ,ומסייעים להם בהשלמת החומר הנלמד
בבית הספר .מטרתו העיקרית של הפרויקט הינה לסייע לילד החולה
לא להישאר מאחור למרות מחלתו.
פרויקט ‘השלמת חומר נלמד’ נפתח מדי שנה ביולי .העובדות
הסוציאליות של האגודה מקיימות לאורך כל שנת הלימודים ,קשר
שוטף ורציף עם הילדים שמצבם הבריאותי אינו מאפשר לימודים
בפועל ,על מנת לאפשר סביבה תומכת והתחלת לימודים ברגע
המתאים.
כ 100-סטודנטים ברחבי הארץ פועלים כל השנה ומסייעים
בהשלמת חומר לימוד לילדים הנעדרים מבית הספר בשל המחלה
והטיפולים ,במטרה לאפשר להם שילוב קל ומהיר כשיחלימו
ויחזרו למסגרת בית הספר .הסטודנטים נמצאים בקשר ישיר
עם בית הספר ועוזרים לילדים בהתמודדות עם חומר הלימוד
שנלמד בכיתה ,אותו הפסידו בשל הטיפולים .תגובות החונכים
ומשפחותיהם של הילדים חיוביות מאוד ,מחממות את הלב

מלגת שח”ק
מלגת שח”ק – שירות חברתי-קהילתי ,היא מלגה המוענקת ממשרד
הקליטה לסטודנטים עולים .מטרת המלגה היא לעזור לסטודנטים
לממן את התואר הראשון ובמקביל להיקלט ולהשתלב בחברה,
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האגודה למלחמה בסרטן מודה לחברת אל על על אדיבותה ברכישת
כרטיסי הטיסה לבני המשפחה .במהלך השהייה ,ביקרו המשפחות
בפארקים השונים ונהנו מכניסה חינם למתקנים ולאטרקציות
נוספות באדיבות כפר הילדים .Give Kids The World
תודתנו נתונה לנציגות הכפר בארץ ולחברת נסיעות פלסקוב על
הליווי והעזרה בקיום הפרויקט ,מעל ל 20-שנה ברציפות.
הפרויקט המרגש וההדים המתקבלים מהמשפחות ,שזו לעתים
החוויה המהנה האחרונה שלהם יחד כמשפחה ,מחממת את הלב
ומחזקת את חשיבותו של הפרויקט הייחודי.
את פרויקט ‘תנו לילדים את העולם’ מרכזת פרידה קורנברוט,
קלינאית תקשורת ארצית באגודה.

באופן של פעילות ותרומה לקהילה .הסטודנטים נדרשים לתרום
 120שעות פעילות עד סוף חודש מאי מדי שנה.
מתחילת שנת הפעילות הנוכחית (תש"ף) נרשמו להתנדב במסגרת
התוכנית  38סטודנטים מלגאי שח”ק.
מלגת הישג
קרן הישג היא קרן מלגות לימודים ,המעניקה מדי שנה מלגות
לחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים בצה”ל .המלגה כוללת
מימון שכר הלימוד לתואר ראשון וכן תמיכה חודשית להוצאות קיום.
במסגרת התוכנית על הסטודנטים לבצע שעות פעילות בהיקף של
 130שעות בכל שנת לימודים.
מתחילת שנת הפעילות הנוכחית (תש”ף) נרשמו להתנדב במסגרת
התוכנית  13סטודנטים מלגאי הישג.

מכתב תודה

הרבה על הטיול הנהדר

ביע את הערכתנו ותודתנו
ברצוננו לה
שהענקתם למשפחתנו.
ולים קשים ,זכינו לצאת
וחצי מפרכות של טיפ
לאחר שנה
שר אפשרה למשפחתנו
הימה באורלנדו .חופשה א
לחופשה מד
ולצבור חוויות חדשות
שיי התקופה האחרונה
לנוח מכל ק
ומאושרות.
כך גם קבלת הפנים לה
בצורה יוצאת מן הכלל ו
הטיול אורגן
.Give Kids The World
זכינו בכפר
שועים באורלנדו היו מעל
פר והביקור בפארקי השע
האירוח בכ
לכם על כך מכל הלב.
כל ציפיותינו ואנו מודים
ל
משפחות חוויות חדשות,
כלו להמשיך ולהעניק ל
מי ייתן ותו
על המציאות המאתגרת
שרות שייקלו ולו במעט
מהנות ומאו
בה הן חיות.

שירות ייעוץ ,תמיכה והדרכה ארצי לילדים עם גידולי מוח
השירות הנוירופסיכולוגי של האגודה למלחמה בסרטן מתמקד
בילדים חולי סרטן עם נזקים מוחיים ,ברוב המקרים ילדים שאובחנו
עם גידול סרטני במוח .בעקבות גילוי הגידול ,הילד עובר ניתוח
נוירוכירורגי שמלּווה בטיפול של כימותרפיה והקרנות .מטרת
השירות היא לסייע בשילוב הילדים המחלימים בחזרתם למשפחה,
לזירה החברתית ולחיי השגרה גם כשהקשר עם בית החולים ניתק
או אינו רציף בזכות הבראתו של הילד.
ד”ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית מומחית מתחום
הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה ,היא המרכזת של השירות ,העוסק
במגוון רחב של פעילויות המסייעות בתהליך השיקום והשילוב
של ילדים המתמודדים עם גידולי מוח :אבחונים נוירופסיכולוגים
מלאים ,העמדת תוכנית שיקום ראשונית ,גשר למערכת החינוך
ב’שטח’ ,הדרכת הורים ,טיפולים פסיכולוגים לילדים ,עבודה עם
כלל התרבויות בישראל ,באופן רגיש תרבותית ועבודה בפריפריה.

פרויקט ‘מחשב לילד חולה סרטן’
במסגרת הפרויקט ,מעניקה האגודה במהלך כל שנת לימודים
עשרות מחשבים ניידים אישיים לילדים חולי סרטן (מגיל תשע
ומעלה) ,שאין בביתם מחשב ושאין באפשרות משפחתם לרכוש
עבורם מחשב .חלוקת המחשבים מתבצעת בכל רחבי הארץ ,כדי
לאפשר לילדים לשחק ,ללמוד ולשמור על קשר עם חבריהם ועם
מוריהם ,גם בהיותם מרותקים למיטת חולים .בשנת  2019הוענקו
במסגרתו  35מחשבים לילדים חולי סרטן .דיוויד מוס-רנדל ,מנהל
מחלקת המחשוב באגודה ,בסיועו של קוסטיה פסטרנק ממחלקת
המחשוב ,דאגו להתקנה של המחשבים .כמו כן ,דואגת מחלקת
המחשוב לילדים מתחת לגיל תשע ,אשר בשל גילם הצעיר אינם
זכאים לקבל מחשב אישי נייד ,ומספקת להם במקום  -מחשב
נייח אישי משודרג.
אבנר דוד ,מנהל מחלקת המשק באגודה מסייע בחלוקת המחשבים
ברחבי הארץ.

במסגרת השירות פועלות שתי מתמחות לפסיכולוגיה שיקומית:
מורן הר-אבן ויערה אורלנד ,העוסקות באבחון ובטיפול במשפחות
גם כן .בשנתיים האחרונות המקום הוכר להתמחות בפסיכולוגיה
שיקומית על ידי משרד הבריאות ונפח העבודה גדל והתרחב.
עבודת השירות מתאפשרת הודות לשיתופי הפעולה שהאגודה מקיימת
עם מרכזים רפואיים מכל הארץ אשר יש להם מחלקות אונקולוגיות
לילדים .בנוסף ,מתקיימת פעילות עם משרד החינוך בירושלים,
המפקחים הארציים ומרכזי המתי”א ברחבי הארץ.

פרויקט ‘תנו לילדים את העולם’ לזכרה של מירי שטרית
במסגרת הפרויקט ,טסות משפחות להן ילד חולה סרטן ,הנמצא
בשלבי מחלה מתקדמים ,לשבוע ימים בכפר הילדים תנו לילדים
את העולם באורלנדו שבארה”ב.
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בפארקי שעשועים ,מופע הפסטיגל ועוד .הפעילויות נערכות בריכוזה
של לימור שרגא ,רכזת מחלקת שיקום ורווחה ו’יד להחלמה’®.

פעילות זו מתאפשרת בסיוע קרן אביגדור בן אליעזר ז”ל
וקרן פישל איסר ז”ל.
את פרויקט ‘מחשב לילד חולה סרטן’ מרכזת מלי ויינבך ,אחראית
אדמיניסטרטיבית במחלקת שיקום ורווחה באגודה.

יום כיף בלונה פארק
באפריל  ,2019במהלך חול המועד פסח ,הוענקו לילדים חולי
סרטן כרטיסים ללונה פארק תל אביב ,באדיבות עיריית תל אביב
וסמי יחיא ,מנכ”ל לונה פארק תל אביב.

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

פסטיגל 2019

ימי כיף ופעילויות לילדים חולי סרטן ולילדים שאחד
מהוריהם מתמודד עם מחלת הסרטן

בדצמבר  ,2019במהלך ימי החנוכה ,נהנו ילדים חולי סרטן
ממופע הפסטיגל באדיבות עיריית תל אביב שתרמה את
הכרטיסים.

לאורך השנה ,מתקיימות פעילויות לילדים חולי סרטן ו/או לילדים
שאחד מהוריהם מתמודד עם מחלת הסרטן ,כמו לדוגמה ,אירוח

ימי עיון לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
יום עיון בנושא לימפומה וCLL-

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

התקיים במאי  2019בהנחיית פרופ’ משה מיטלמן ,מנהל מחלקה
פנימית ,המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי ,ויו”ר האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ולרפואת עירויים .השתתפו :פרופ’ דינה בן יהודה,
ד”ר אברהם אביגדור ,ד”ר הדס לביא ,ד”ר פאולינה פטצינקו
וד”ר רון רם .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

ימי עיון ארציים

יום עיון בנושא סרטן הכליה ושלפוחית השתן

על ארגון ימי העיון הארציים אחראית עו”ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה ,בסיועה של לימור שרגא ,רכזת ‘יד להחלמה’®
ופרויקטים .ימי עיון אלה מתקיימים על פי רוב בבית מטי – לזכרה
של מטילדה רקנאטי – מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.

התקיים במאי  2019בהנחיית ד”ר אביבית פאר ,רופאה בכירה,
אחראית על מרפאת גידולי דרכי השתן ,מנהלת המחקרים
הקליניים באונקולוגיה ,הקריה הרפואית רמב”ם .השתתפו:
פרופ’ ניקולא מבג’יש ,ד”ר אנדרי נוילנדר ,ד”ר מיכל צרפתי,
ד”ר אורי גור ופרופ’ רענן ברגר .באדיבות חברת פייזר פרמצבטיקה
ישראל בע”מ.

התקיים באפריל  2019בהנחיית פרופ’ מרים בן הרוש ,ראש
אגף לרפואת ילדים ,מנהלת המערך להמטולוגיה ,אונקולוגיה
והשתלות מח עצם לילדים ,בית חולים רות רפפורט לילדים,
הקריה הרפואית רמב"ם .השתתפו :האחות רות אופיר,
ד”ר מירה כהן שטקמן ,ד”ר מנחם אוברבאום ,המטפל בשיאצו
רביב פלג ופרופ’ ערן בן אריה .באדיבות האגודה למלחמה בסרטן
מעיזבונה של אנטה צ’רנה ז”ל.

יום עיון בנושא סרטן שד גרורתי

יום עיון להורים המתמודדים עם מחלת הסרטן
של בנם/בתם בנושא רפואה משלימה ומשולבת

התקיים ביוני  2019בהנחיית ד”ר אמיר זוננבליק ,מנהל יחידת השד,
המערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי .השתתפו:
ד”ר עינב נילי גל-ים ,ד”ר הדס לביא ,התזונאית לימור בן חיים,
ד”ר אירנה ז’בליוק ורונית דבי לב ,מתנדבת ‘יד להחלמה’® .באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.
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יום עיון בנושא סרטן ערמונית
התקיים בספטמבר  2019בהנחיית פרופ’ אילן ליבוביץ ,מנהל המחלקה
האורולוגית ,המרכז הרפואי מאיר .השתתפו :פרופ’ רענן ברגר,
ד”ר אורי לינדנר ,פרופ’ עופר יוספוביץ ,ד”ר תומר חרס והמטפלת
במיניות לנה קורץ-אלמוג .באדיבות החברות יאנסן פרמצבטיקה
ואסטלס פארמה.

יום עיון בנושא סרטן ריאה
התקיים בנובמבר  2019בהנחיית ד”ר נטלי מימון ,רופאה בכירה,
המערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי מאיר .השתתפו :ד”ר סיון שמאי,
ד”ר מיה גוטפריד ,ד”ר רוקסנה גרינברג ,ד”ר יאיר בר ,ד”ר טטיאנה רבין,
ד”ר מור מושקוביץ ,ד”ר אלונה זר וד”ר שלומית פרי .באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

יום עיון לחולים עם גידולים נוירואנדוקריניים
התקיים בנובמבר  2019בהנחיית ד”ר סימונה גלסברג ,מנהלת
היחידה לגידולים נוירואנדוקריניים ומרכז מצוינות אירופי לגידולים
נוירונאנדוקריניים ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם .השתתפו:
ד”ר אורית טויטו ,פרופ’ פתחיה רייסמן ,האחות אילנית טל ,התזונאית
לימור בן חיים וד”ר שרון פלס .באדיבות חברת נוברטיס פארמה.

יום עיון לנשים המתמודדות עם סרטן השד –
‘לחגוג את החיים’
התקיים באוקטובר  2019בהנחיית ד”ר שני פאלוך-שמעון ,מנהלת
המערך האונקולוגי ,מנהלת היחידה לאונקולוגיה של השד ומרכז
טליה לנשים צעירות ,המרכז הרפואי שערי צדק .השתתפו:
ד”ר נעה אפרת בן ברוך ,פרופ’ רינת ירושלמי ,ד”ר אירנה ז’יבליוק,
מקדמת הבריאות דנה פרוסט והסטנדאפיסטית הדר לוי .באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

‘יום שכולו טוב’
התקיים בנובמבר  2019בהנחיית עו”ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה באגודה ,לטובת נשים המתמודדות עם סרטן שד
גרורתי .השתתפו :הפסיכולוגית הרפואית מירה ליויגינסטון-אורן,
סיפור אישי מאת גיל-עד ארד ודורית עוזיאל ,מרצה לתקשורת.
באדיבות חברת פייזר פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

ימי עיון אזוריים
אזור הצפון

בארגונה ובברכתה של אריאלה ליטביץ שרמן ,עו”ס מחוזית צפון,
האגודה למלחמה בסרטן .ימי העיון בשפה הערבית התקיימו בשיתופו
ובברכתו של פאתן ג’טאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית.
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יום עיון בנושא סרטן ריאה

גילי רזניק לוי והדיאטנית נעמה עוז .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע”מ.

התקיים בינואר  2019במרכז הקהילתי בת גלים ,בהנחיית
ד”ר שושנה קרן רוזנברג ,אחראית תחום סרטן ריאה ,מרכז רפואי
לין-זבולון וכרמל .השתתפו :ד”ר פרייס מאיר ,ד”ר אלון ארז,
עו”ס אריאלה ליטביץ שרמן ,פרופ’ יוחאי אדיר ,ד”ר אמיר אברמוביץ,
ד”ר רונן גלילי ,ד”ר יוליה רוביצקי ,ד”ר היתם נסראללה ,פרופ’ גיל בר סלע
והמדריך גור קריינדלר .בשיתוף המרכזים הרפואיים כרמל ,לין
וזבולון ובאדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

יום עיון בנושא ‘כיוונים חדשים ,תקוות חדשות’
התקיים במאי  2019במלון לאונרדו פלאזה בטבריה .השתתפו:
דליה סלוצקי ,עו”ס אריאלה ליטביץ שרמן ,המורה ורד אופיר
ופרופ’ גידי גרוס .באדיבות מלון לאונרדו פלאזה.

יום עיון בנושא אורח חיים בריא והתמודדות
עם המחלה הממארת
התקיים בפברואר  2019במרכז הרפואי הלל יפה .השתתפו:
ד״ר אלון נבס ,עו”ס אריאלה ליטביץ שרמן ,ד”ר יקטרינה שולמן,
עו”ס שי קאופמן ,האחות נדיה בלאו ,ד”ר אולגה קזרין ,ד”ר ולדימיר סופוב,
הדיאטנית אורין פרנקל ,ד״ר אילן ברוכים ,האחות אירנה פולנסקי
והפיזיותרפיסטית איריס גרונאו .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע”מ.

יום עיון בנושא התמודדות עם מחלת הסרטן
התקיים במאי  2019בסניף ויצו ,נהריה ,בשיתוף מכבי שירותי
בריאות .השתתפו :ד”ר יערה בנטולילה ,האחות לימור איזקוביץ,
עו”ס אריאלה ליטביץ שרמן ,הפסיכולוגית הרפואית ענת קדר
ומנחת הקבוצות דליה וייס.

יום עיון בנושא סרטן שד
התקיים ביוני  2019במתנ”ס בת גלים ,בשיתוף המרכזים הרפואיים
כרמל ,לין וזבולון ,ובהנחיית ד”ר יוליה רוביצקי ,אונקולוגית בכירה,
המרכז הרפואי לין .השתתפו :ד”ר אלון ארז ,ד”ר שושנה קרן רוזנברג,
ד”ר יוליה רוביצקי ,פרופ’ ערן בן אריה ,פרופ’ ירון הר שי ,עו”ס אולגה עגור,
המטפלת במיניות לנה קורץ אלמוג ומדריך הצ’י קונג גור קריינדלר.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

יום עיון בנושא סרטן הריאה והמעי הגס
התקיים במרץ  2019באולמי סינמאנא בנצרת ,בהנחיית פאתן ג’טאס,
מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית.
השתתפו :ד”ר עזמי שחברי ,ד”ר ח’אלד היבי ,ד”ר עבד אגבאריה,
ד”ר ג’מאל דג’ש ,ד”ר דר’ כאמל מחאמיד ועו”ס מוניה מרעי .באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

יום עיון בנושא סרטן ערמונית
התקיים בספטמבר  2019בקריה הרפואית לבריאות האדם רמב”ם,
בהנחיית אסתר פינטו - M.A, R.N ,מרכזת תחום גידולי מערכת
השתן ,המערך האונקולוגי ,רמב”ם .השתתפו :פרופ’ אירית בן-אהרון,
האחות אורנה בן יעקב ,עו”ס אריאלה ליטביץ שרמן ,ד”ר אזיק הופמן,
ד”ר תומר חרס ,ד”ר מאיה קולין ,ד”ר קורין מוריס דרור ,ד”ר אביבית פאר,
עו”ס סוזאן עיסא ,נעמי יופה וינשטוק ורוני פילבסקי .באדיבות

יום עיון בנושא גילוי מוקדם ומניעת סרטן
התקיים במאי  2019בקריה הרפואית לבריאות האדם רמב”ם,
השתתפו :ד״ר אבי ויסמן ,ד”ר אליזבט הלף-און ,ד”ר אביעד הופמן,
ד”ר זהבה גלמידי זילברמן ,ד”ר אייזיק הופמן ,ד”ר רגדה עבדאללה אסלאן,
ד”ר רן קרמר ,ד”ר ענת פליגלמן ,ד”ר אורי דואק ,היועצת הגנטית
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החברות יאנסן פרמצבטיקה ,אסטלס פארמה ,באייר ישראל בע”מ,
פרינג פרמצוטיקלס ישראל ואיזוטופיה בע”מ.

ד”ר אורלי ברק ומקדמת הבריאות דנה פרוסט .באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

יום עיון בנושא סרטן ריאה

יום עיון בנושא סרטן השד

התקיים בדצמבר  2019בקריה הרפואית לבריאות האדם רמב”ם
בהנחיית ד”ר מירה וולנר ,מנהלת שירות סרטן הריאה ,הקריה
הרפואית לבריאות האדם רמב”ם .השתתפו :ד”ר אביבית פאר,
האחות אורנה בן יעקב ,עו”ס אריאלה ליטביץ שרמן ,ד”ר רן קרמר,
ד”ר יניב זוהר ,ד”ר מור מושקוביץ ,הפיזיותרפיסטית הלנה סילמן כהן,
ד”ר היתם נסראללה ועו”ס מיכל הברר ברזילי .באדיבות חברת רוש
פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

התקיים במאי  2019במרכז הרפואי קפלן .השתתפו :ד”ר נעה אפרת בן ברוך,
ד”ר תניר אלוויס ,ד”ר אלה עברון ,האחות שמחה בלומנטל ,עו”ס גניה כהן,
המטפלת במיניות לנה קורץ אלמוג ומקדמת הבריאות דנה פרוסט.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

אזור הדרום
בארגונה ובברכתה של מירי מור יוסף ,עו”ס מחוזית דרום,
האגודה למלחמה בסרטן.

יום עיון בנושא סרטן שד
התקיים בדצמבר  2019בנצרת ,בהנחיית פאתן ג'טאס ,מנהל
פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית .השתתפו:
ד”ר טארק טאהא ,ד”ר סלמא אבו אלפול ,הישאם עוואד,
עו”ס אחלאם עבדאללה מבג’יש ועו”ס חי’זראן ספדי .באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

יום עיון בנושא סרטן המעי הגס
התקיים במרץ  2019במרכז הרפואי אסותא אשדוד .השתתפו:
פרופ’ חיים ביטרמן ,פרופ’ אנדרי קידר ,ד”ר עופר פורים ,הדיאטנית
מיכל קרייטר ,האחות נטלי גרקוב ,עו”ס מאיה בכור וג’רום ארוש.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

אזור המרכז

יום איכות בנושא איכות חיים לחולי סרטן

בארגונה ובברכתה של דנה רכבי הלר ,עו”ס מחוזית מרכז,
האגודה למלחמה בסרטן.

התקיים ביוני  2019במרכז הרפואי סורוקה .השתתפו :ד”ר יפה אשור,
ד”ר אלי רוזנברג ,האחות רגינה מכלין ,המטפלת ברפואה סינית
רינת לזר ,עו”ס שירה בירנשטוק-כהן ,הפסיכולוגית מוניקה קובל,
פרופ’ פסח שוורצמן ,ד”ר אנה פיקובסקי ,פרופ’ ניר פלד ,ד”ר קרן רובינוב,
האחות בטינה שריקי ,עו”ס מירי סקלי והאחות ליאת אשכנזי,
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

יום עיון בנושא סרטן ריאה ומעי גס
התקיים בפברואר  2019במרכז הרפואי וולפסון ,בהנחיית
ד”ר רונן ברנר ,מנהל המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי וולפסון.
השתתפו :פרופ’ אורן פרוכטר ,ד”ר בני צוקרמן ,ד”ר נעם אסנה,
ד”ר יונה אבני ,ד”ר מרדכי שמעונוב ועו”ס דנה רכבי הלר .באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

יום עיון בנושא סרטן השד
התקיים ביוני  2019במרכז הרפואי ברזילי .השתתפו :ד”ר נעם אסנה,
ד”ר לריסה ריבו ,ד”ר ליבשיץ איליה ,הפיזיותרפיסטית אנה פישצ’יק,
האחות מזל אמויאל ,עו”ס סופי ליבשיץ ויאנה דרום ,מתנדבת
‘יד להחלמה’® .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.

יום עיון למטופלות סרטן שד מעל גיל 50
התקיים במאי  2019במרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי.
השתתפו :ד”ר אמיר זוננבליק ,ד”ר רותם מרוז ,ד”ר מיכל לאופר,
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שיקום ורווחה

מרכז למידה :קורסים והשתלמויות לאנשי מקצוע
מרכז הלמידה באחריותה המקצועית של עו”ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה .ליויה כסלו ,האחות
הראשית של האגודה מסייעת בליווי המקצועי בכל הקורסים וההכשרות לצוות הסיעודי והפרא מקצועי :פיזיותרפיסטים,
קלינאיות תקשורת וכו’.

קורסים

בריאות מינית וסרטן ,רפואה אינטגרטיבית ,גנטיקה וסרטן ,שימור
פריון ,הגישה לאדם הנוטה למות ועוד .ריכזו את הקורס :האחות
ליויה כסלו ושירה הלר ,מנהלת הסיעוד ,המרכז לבריאות האישה,
שירותי בריאות כללית ,רוטשילד  -תל אביב.

האגודה למלחמה בסרטן מוכרת על ידי משרד החינוך לצורך גמול
השתלמות .הקורסים המקצועיים הם במימון האגודה למלחמה בסרטן
ומהווים חלק חשוב מפעילות האגודה להכשרת אנשי מקצוע
בתחום הייחודי של טיפול בחולי סרטן ובני משפחותיהם .מדובר
בהכשרה ייעודית לתחום האונקולוגי ,שאינה ניתנת במסגרת
ההכשרה האוניברסיטאית.
להלן חלק מהקורסים שהועברו השנה:
•קורס בנושא טיפול פליאטיבי למאובחן ,למחלים ולנוטה למות –
בין החודשים ינואר-אפריל  2019נערך במרכז הרפואי הדסה עין
כרם קורס בנושא ׳טיפול פליאטיבי למאובחן ,למחלים ולנוטה
למות׳ ,בשיתוף פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן לבין המרכז
הרפואי .מרכזות הקורס :האחות טובי דימנטמן ,המרכז הרפואי
הדסה עין כרם ,מיקי קובליו ,מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי,
המרכז הרפואי הדסה עין כרם והאחות רינה דיכל .הועברו הרצאות
בנושאים כגון עקרונות הטיפול הפליאטיבי ,טיפול בתסמינים
פיזיים ופסיכו-חברתיים ,תקשורת אפקטיבית ,סוגיות אתיות
בסוף חיים ועוד .במהלך הקורס הרצו אנשי הצוות של השירות
הפליאטיבי הביתי באגודה למלחמה בסרטן :ד”ר אלכסנדר ולר,
המנהל הרפואי ,עו”ס פדות ביר ,והאחיות איריס ספיבק ושרי כהן.
•קורס אונקולוגיה לדיאטנים  -בין החודשים אוקטובר -2019ינואר
 2020התקיים קורס מוכר לגמול השתלמות בנושא ׳אונקולוגיה
לדיאטנים׳ .מדובר בקורס השני ברציפות המתקיים בשיתוף
עמותת עתיד ,עמותת הדיאטניות בארץ ,בו השתתפו  30דיאטניות
ודיאטנים מכלל קופות החולים ומהקהילה .תכני הקורס כללו
הרצאות שעסקו במחלות אונקולוגיות ,טיפולים באונקולוגיה
ותופעות לוואי ,כמו גם היבטים פסיכו-חברתיים ,דרכי התמודדות,
סוגיות הקשורות לסוף החיים ועוד .ריכזו את הקורס :הדיאטנית
איריס אלעד ,עמותת עתיד ,הדיאטנית לימור בן חיים והאחות
ליויה כסלו.
•קורס בנושא גניקואונקולוגיה לאחיות – בין החודשים נובמבר
-2019ינואר  2020התקיים בבית האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים קורס בנושא גניקואונקולוגיה בשיתוף שירותי בריאות
כללית ,מחוז דן ,פתח תקווה ,עבור  33אחיות ממרכזים רפואיים
ומהקהילה .תכני הקורס כללו תכנים רפואיים וסיעודיים הקשורים
למחלות סרטן גניקולוגיות ולטיפול בהן .כמו כן ,נכללו תכנים
מגוונים רלוונטיים שהועברו כהרצאות ,דיונים וסדנאות דוגמת:

השתלמויות קצרות מועד
הכשרות קצרות מועד בנושא האונקולוגיה במימון האגודה למלחמה בסרטן
הניתנות לאורך כל ימות השנה ,לצוותים רב מקצועיים במרכזים
הרפואיים ובקופות החולים.
להלן חלק מההשתלמויות שהועברו השנה:
•השתלמות בנושא פצעים באונקולוגיה – בין החודשים פברואר-אפריל
 2019התקיימה השתלמות בת חמישה ימים בנושא ׳פצעים
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ימי עיון וכנסים

אונקולוגיים׳ בבית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,עבור
 60חברות העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי .בנו וריכזו את
ההשתלמות :האחות מיכל גולפור ,המרכז הרפואי ע”ש שיבא,
האחות בלה אליגולשווילי ,מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול
בית תומך והוספיס בית ,שירותי בריאות כללית ,מחוז מרכז והאחות
ליויה כסלו .סייעה בבניית הקורס ,בייעוץ מקצועי ובהוראה בקורס:
האחות נטליה פרסלר ,המרכז הרפואי ע”ש שיבא .תכני הקורס
כללו :אנטומיה ופיזיולוגיה של העור ,שלבים בריפוי פצע ,פצעי
לחץ ,פצעי קנדי ,קרעי עור ,פצע אונקולוגי פורץ ,השלכות עוריות
של טיפולים אונקולוגיים ,נזקי קרינה ,פצעים וסקולריים ,סטומה,
פיסטולות ונקזים ,פצעים כתוצאה משלשולים ו .GVHD-כמו כן,
נלמדו בקורס עקרונות באומדן פצעים ,עקרונות בטיפול והתאמת
סוגי חבישות מתקדמות ,מוצרים ותכשירים שונים לטיפול .בנוסף,
הועברה סדנה בהנחייתו של הפסיכולוג עמיעד אברהמס ,מרכז
דוידוף לחקר הסרטן ,המרכז הרפואי רבין-בילינסון.
•השתלמות לפיזיותרפיסטים בנושא אונקולוגיה – בחודש מאי 2019
הועברה השתלמות בת שלושה ימים בבית האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,בה השתתפו  30פיזיותרפיסטים מקופות החולים
והמרכזים הרפואיים .מרכזות הקורס :הפיזיותרפיסטיות
עמית אפשטיין והלנה כהן והאחות רינה דיכל.
•השתלמות עבור צוותי לביא במרחבים של קופת חולים מכבי – בין
החודשים נובמבר-דצמבר  2019התקיימו בסניף מכבי שירותי
בריאות ברמת השרון שלושה ימי השתלמות עבור אחיות ,עובדות
סוציאליות ומתאמות שירות של מכבי שירותי בריאות ,מחוז
השרון .תכני ההשתלמות כללו :מושגי יסוד באונקולוגיה ,בדיקות
אבחון ומעקב ,טיפולים ,תופעות לוואי ומצבי חירום באונקולוגיה.
כמו כן ,נכללו בהשתלמות סדנאות ודיונים קליניים .ריכזו את
הקורס :עמיטל ברחד ויולי נחמיאס ,רכזות תחום אונקולוגיה,
מכבי שירותי בריאות ,מחוז השרון .הקורס נבנה בייעוץ וליווי
של האחות ליויה כסלו.

ימי עיון וכנסים חד-יומיים המעניקים מידע והכשרה רלוונטיים
לאנשי מקצוע ,סטודנטים ,מתאמי בריאות ועוד בנושאי האונקולוגיה.
להלן חלק מימי העיון והכנסים שהתקיימו השנה:
•הדרכה לצוות ניהול אדמיניסטרטיבי ,שירותי בריאות כללית -
בינואר  2019נערך במרכז התמיכה ‘חזקים ביחד’ חיפה יום
עיון למנהלים אדמיניסטרטיביים ומתאמי שירות מטעם שירותי
בריאות כללית .משתתפי יום העיון נחשפו למידע על פעילויות
האגודה ,עם דגש על פעילויות התמיכה והרצאות שהועברו על ידי
עו”ס נחי פינגולד ,עו”ס אריאלה ליטביץ שרמן ועו”ס חגית דמרי.
•יום עיון למתמחי רפואת המשפחה ,כללית מושלם  -בפברואר 2019
התקיים יום עיון במרכז ‘חזקים ביחד’ חיפה ,שהיווה חלק מתהליך
הכשרת מתמחים לרפואת משפחה בשירותי בריאות כללית .במהלך
המפגש שמעו המתמחים על פעילויות האגודה למלחמה בסרטן,
ולהרצאה שעסקה בנושא התמודדות המטופלים עם המחלה וחזרה
לשגרת החיים ,מפי עו”ס אריאלה ליטביץ שרמן .אפרת ,מחלימה
מסרטן ,שיתפה את הנוכחים בסיפורה האישי .רונית ליבוביץ,
היחידה לרפואה אינטגרטיבית ,המרכז הרפואי לין ,חשפה את
המתמחים לכלל פעילות היחידה.
•ימי הכשרה עבור מתאמי שירות של שירותי בריאות כללית -
בחודשים ינואר-פברואר  2019נערכו ימי הכשרה עבור מתאמי
שירות של שירותי בריאות כללית בערים :חיפה ,באר שבע,
גבעתיים וירושלים .התוכנית כללה סדנת תקשורת ,הרצאה
בנושא מסע המטופל האונקולוגי ברצף בית חולים-קהילה
והיכרות עם שירותי האגודה למלחמה בסרטן .הנחו את הסדנאות:
עו”ס אריאלה ליטביץ שרמן ,עו”ס נחי פיינגולד ,עו”ס מירי מור יוסף,
ד”ר שלומית פרי ועו”ס לבנת וידר.
•יום הכשרה למתאמי שירות ,שירותי בריאות כללית  -בפברואר
 2019התקיים במרכז התמיכה אידי-מעגן יום הכשרה למתאמי
שירות ,מחוז דרום ,שירותי בריאות כללית .בתוכנית :היכרות עם
שירותי האגודה למלחמה בסרטן וסדנת תקשורת בהנחייתה
של עו”ס מירי מור יוסף והרצאה מאת עו”ס שירה כהן בירנשטוק.
•מפגש מקצועי עבור אחיות נאמנות סרטן שד ,שירותי בריאות
כללית – במרץ  2019נערך מפגש מקצועי בבית האגודה בגבעתיים
עבור אחיות נאמנות סרטן שד במרפאות יועצות בכללית שירותי
בריאות ,אותן מרכזת נורית אשל ,אחות שד בקהילה ,שירותי
בריאות כללית ,מחוז שרון-שומרון .במהלך המפגש המקצועי
התקיימה בין השאר סדנה בהנחיית שירי בן ארצי ,מאמנת
ומדריכה בתחום הרפואי .כמו כן ,הוקרן סרט לימודי ונערך
דיון אודותיו .המפגש המקצועי התקיים באדיבות חברת פייזר
פרמצבטיקה ישראל בע”מ.
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•מפגש מקצועי עבור פורום אחיות מכבי שירותי בריאות – ביוני
 2019התקיים בבית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים מפגש
מקצועי של אחיות מטעם מכבי שירותי בריאות ,מחוז ירושלים-
השפלה .במסגרת המפגש הועברו הרצאות שעסקו במגמות
באונקולוגיה בעולם ובארץ והשפעתן על הסיעוד ,בריאות מינית
של אנשים שחלו בסרטן ועוד .הרצו :עו”ס דנה רכבי הלר והאחות
ליויה כסלו .בנוסף ,נערך למשתתפות סיור במעון קלור שהועבר
על ידי אורית מאור ,סגנית מנהלת מעון קלור.

•מפגש מקצועי למנהלות הסיעוד ,שירותי בריאות כללית – במאי
 2019נערך בבית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים מפגש
מקצועי עבור מנהלת סיעוד מטעם שירותי בריאות כללית ,מחוז
שרון-שומרון .הועברו הרצאות שעסקו במגמות באונקולוגיה
בעולם ובארץ והשפעתן על הסיעוד ,בריאות מינית בקרב אנשים
שחלו בסרטן ועוד .הרצתה :האחות ליויה כסלו.

•הדרכה לצוות עבודה סוציאלית ,קופת חולים מאוחדת -
בספטמבר  2019התקיימה במנהלת מחוז צפון של קופת חולים
מאוחדת סדנה לצוות עבודה סוציאלית ,אשר הועברה על ידי
עו”ס אריאלה ליטביץ שרמן ועו”ס נחי פינגולד.
•סדנה בנושא שחיקה בקרב מטפלים בתחום האונקולוגי – בנובמבר
 2019הועברה בבית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים סדנה
בנושא ׳שחיקת צוות׳ ,עבור חברי האגודה לפסיכואונקולוגיה
והעמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי .השתתפו ביום זה  60אנשי
מקצוע :עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ואחיות מכלל המרכזים
הרפואיים ברחבי הארץ ומהקהילה .הסדנה עסקה בהבנת
תהליכי השחיקה ומיפוי הסוגיות הרגשיות הקשורות בטיפול
בחולי הסרטן ובני משפחותיהם ,יצירת מרחב הבעה וונטילציה
לעיבוד התגובות הרגשיות הכרוכות בהתמודדות זו ,היכרות עם
וצוותית לשם שמירה על הWell-being-
כלים להתמודדות אישית ִ
של הצוות .הסדנה נבנתה והועברה על ידי ד”ר זהר רובינשטיין,
פסיכולוג קליני וארגוני ,מרצה וממקימי תכנית המוסמך בניהול
מצבי חירום ואסון ,בית הספר לבריאות הציבור ,הפקולטה
לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב והונחתה על ידי הפסיכולוג
עמיעד אברהמס ,מרכז דוידוף לחקר הסרטן ,המרכז הרפואי
רבין-בלינסון והפסיכולוג אליעד אנטמן ,המרכז הרפואי תל אביב
ע”ש סוראסקי .ריכזו את יום העיון :עו”ס אורית שפירא ,מנהלת

•יום לימודים עבור אחיות הלומדות בקורס על בסיסי באונקולוגיה
מבית הספר האקדמי לסיעוד במרכז הרפואי ע”ש שיבא – ביוני
 2019התקיים יום לימודי עבור אחיות הלומדות בקורס על
בסיסי באונקולוגי ,בית הספר האקדמי לסיעוד ,המרכז הרפואי
ע”ש שיבא .יום הלימוד כלל מגוון הרצאות מאנשי המקצוע של
האגודה למלחמה בסרטן .הרצו :המטפלת במיניות לנה קורץ אלמוג
וקלינאית התקשורת פרידה קורנברוט.
•מפגש מקצועי עבור הצוות הרב מקצועי ,מרפאה מקצועית,
שירותי בריאות כללית ,חיפה  -ביוני  2019נפגשו עו”ס נחי פינגולד
ועו”ס אריאלה ליטביץ שרמן לשיח פתוח עם הצוות הרב מקצועי,
מרפאה מקצועית ,שירותי בריאות כללית בחיפה ,בנוגע למידע
והתמודדות החולה ומשפחתו בקשר עם הצוות.
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מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן ,פרופ’ מירי כהן,
יו”ר האגודה לפסיכואונקולוגיה והאחות ליויה כסלו ,יו”ר
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי .הסדנה התקיימת באדיבות
קרן ‘אכפת לי’ לזכרה של אופירה נבון ,רעיית נשיא המדינה
החמישי ,פסיכולוגית במקצועה ,ופעילת ציבור בנושאי חברה,
חינוך ורווחה .הקרן ,בחסות האגודה למלחמה בסרטן ,נועדה
למימון כנסים ,סדנאות וימי עיון בתחום הפסיכואונקולוגי.
• יום עיון בנושא עדכונים באונקולוגיה על רצף הטיפול בית חולים-
קהילה וקהילה-בית חולים – בדצמבר  2019התקיים יום עיון
עבור  50אחיות הקהילה מכל קופות החולים בנושא :׳עדכונים
באונקולוגיה על רצף הטיפול בית חולים-קהילה וקהילה-בית
חולים׳ .יום העיון התקיים בסניף האגודה למלחמה בסרטן
בירושלים .ריכזו את יום העיון :ד”ר אילנה קדמון ,המרכז הרפואי
הדסה עין כרם והאחות ליויה כסלו .מטרת יום העיון הייתה
לחשוף את אחיות הקהילה לתכנים באונקולוגיה ,דוגמת גישות
טיפוליות כיום לעומת העבר ,אימונותרפיה ,גנטיקה וסרטן
וקנאביס רפואי .בנוסף ,הוצגו תכנים סיעודיים ואחרים כסיעוד
סרטן השד ,פעילויות האגודה למלחמה בסרטן ונקודת מבט
על סבל האדם החולה כשהוא נמצא בביתו .כמו כן ,נערך דיון
בין משתתפי יום העיון ופאנל שכלל אחיות מרכזות תחומים
שונים באונקולוגיה מהמרכז הרפואי עין כרם ונציגי אחיות
מקופות החולים השונות .יום העיון התקיים באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע”מ.
•יום עיון לאחיות במסגרת קורס אונקולוגית על ,רמב”ם  -בדצמבר
 2019נערך במרכז התמיכה ‘חזקים ביחד’ חיפה ,יום עיון עבור
אחיות הקריה הרפואית רמב”ם במסגרת קורס אונקולוגית
על .השתתפו :עו”ס אריאלה ליטביץ שרמן ,עו”ס נחי פינגולד,
והמטפלת במיניות לנה קורץ אלמוג.

בין קבוצות העניין שהתקיימו השנה:
•מפגש קבוצות עניין של אחיות סטומה – בינואר  2019נערך
מפגש קבוצות עניין של אחיות המרכזות את תחום הסטומה,
תוך התמקדות בנושא סטומה – שיקום רגשי ,פיזי וחברתי .הרצו:
המטפלת במיניות לנה קורץ-אלמוג ,הפיזיותרפיסטית חוה אליחי,
המרכז הרפואי שערי צדק ועו”ס דנה רכבי הלר.
•קבוצת עניין של אחיות טיפול פליאטיבי – במהלך השנה התקיימו
מספר מפגשים מטעם קבוצת עניין של אחיות טיפול פליאטיבי.
כך לדוגמה ,אחד המפגשים התקיים בפברואר  2019בשיתוף
קבוצת ‘פליאציה נטו’ שכלל העשרת ידע אודות מציאת מידע
מהימן בפליאציה ,וכן סדנה לעיבוד רגשי של חוויית האחות.
•קבוצת עניין של אחיות בריאות השד – בין החודשים ינואר-יוני
 2019התקיימה בבית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים סדרת
מפגשים של קבוצת העניין של אחיות בריאות השד בישראל.
הקבוצה מונה כ 50-אחיות מכלל המרכזים הרפואיים ומהקהילה.
המפגשים עסקו בטיפול בסרטן שד גרורתי ,עדכונים מכנסים
עולמיים ,חידושים בקרינה לשד וחידושים בשחזורי שד .מסייעת
בריכוז הקבוצה :אחות בריאות השד בתיה חיים ,המתנדבת
באגודה למלחמה בסרטן.

מרכז הדרכה לסטודנטים
מרכז ההדרכה לסטודנטים נפתח בנובמבר  .2017הודרכו במרכז
ארבע סטודנטיות לעבודה סוציאלית על ידי דנה רכבי הלר ,עו”ס
מחוזית מרכז באגודה ופדות ביר ,עו”ס שירות פליאטיבי ביתי באגודה.

קבוצות עניין
במסגרת פעילות מחלקת השיקום מתקיימים מפגשים תקופתיים
של אחיות ,להן ‘קבוצות עניין’ הדנות בתחום טיפולי ספציפי .על
ארגון קבוצות העניין אמונות ליויה כסלו ,האחות הראשית של
האגודה למלחמה בסרטן ורינה דיכל ,אחות אונקולוגית ,מומחית
קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה.
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מרכזי הפעילות והתמיכה ‘חזקים ביחד’® של האגודה למלחמה בסרטן
מרכזי התמיכה ׳חזקים ביחד׳® של האגודה למלחמה בסרטן
פועלים כיום בגבעתיים ,ירושלים ,חיפה ,עפולה ובאר שבע.
מרכזים אלו משמשים בית בקהילה לחולים ,למחלימים מסרטן
ולבני משפחותיהם ומעניקים להם מגוון פעילויות תמיכה ,מידע,
העשרה ופנאי המסייעות בהתמודדות האישית והנפשית עם המחלה.
המרכזים מיועדים גם לחולים שסיימו את הטיפול הפעיל ,אך עדיין
זקוקים לתמיכה ושיקום .כל המפגשים לחולים ולבני משפחותיהם
ניתנים ללא תשלום.

מרכז התמיכה ‘חזקים ביחד’® במטה האגודה
‘בית מטי’ ,גבעתיים
מרכז התמיכה ‘חזקים ביחד’® הפועל בבית מטי ,מטה האגודה
בגבעתיים ,הוא בית בקהילה המציע בכל שנה למעלה מ1,400-
פעילויות לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם .במרכז קיימת
גם ספרייה עם מאגר של ספרי קריאה במגוון סגנונות מהשנים
האחרונות .כמו כן ,מתקיימים מגוון קבוצות תמיכה ,סדנאות,
הרצאות ופעילויות גוף ונפש.
מרכז התמיכה ‘חזקים ביחד’® בגבעתיים ,מנוהל בידי עו”ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן .האחראית
האדמיניסטרטיבית של המרכז היא מלי ויינבך.
במרכז ‘חזקים ביחד’ גבעתיים פועלות מספר קבוצות תמיכה
ייחודיות ,בהנחייתן של עו”ס אורית שפירא ועו”ס ענת זכאי:
•‘בוגרים צעירים יוצאים לחיים’® – קבוצת תמיכה ארצית לרווקים
ורווקות ,בני/בנות 35-20
•קבוצה לנשים צעירות (גילאי  )50-30המתמודדות עם מחלת הסרטן
•קבוצה לזוגות צעירים (גילאי  )50-30שאחד מבני הזוג חולה בסרטן
•קבוצה לנשים חולות סרטן שד גרורתי
•קבוצה להורים שכולים שילדיהם הצעירים (עד גיל  )30נפטרו
ממחלת הסרטן
•קבוצה להורים שכולים שילדיהם הבוגרים (מעל גיל  )30נפטרו
ממחלת הסרטן
השנה ,התווספו שתי קבוצות חדשות במרכז התמיכה בהנחייתן
של עו”ס דנה רכבי הלר ,המתמחה בפסיכולוגיה מורן הר-אבן
והסטודנטית לעבודה סוציאלית דורין אבירם ינאי:
•קבוצת תמיכה לילדים בוגרים שהוריהם נפטרו ממחלת הסרטן
•קבוצת תמיכה לאחים בוגרים שאחיהם נפטרו מסרטן

מתוך תוצרי החוגים במרכז ‘חזקים ביחד’ בית מטי ,גבעתיים

מרכז התמיכה ‘חזקים ביחד’® ע”ש קלייר ועמנואל
ג’ רוזנבלט ,בבית אהרון ואולגה רוזנפלד ,חיפה
מרכז התמיכה ‘חזקים ביחד’® בחיפה ממשיך בפעילותו הענפה
עבור חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם במגוון פעילויות :קבוצות
תמיכה ,סדנאות פעילויות גוף-נפש והרצאות .שיתופי הפעולה בין
המרכז לבין הצוותים במרכזים הרפואיים באזור חיפה ממשיכים
במטרה לקדם את העשייה המשותפת ,ולחזק את הקשר בין
הקהילה לפעילויות מרכז התמיכה והסניף.
על מרכז התמיכה ‘חזקים ביחד’® בחיפה ,אחראית עו”ס נחי פינגולד.
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מסיבת סוף השנה

סדנת הדרכה למדריכי נוער בשיתוף עם עיריית טבריה

ביולי  2019התקיימה במתחם הסניף מסיבת סוף שנה לציון
סיכום שנת הפעילות ויציאה לחופשת הקיץ.
בתוכנית האמנותית :יוגה-צחוק באדיבות אבי וג’ולי מנחי
יוגה-צחוק ,בית הספר ע”ש דוד ילין .תודה :מסעדת ג’פניקה
ויאנה מזור ,מתנדבת סניף ירושלים באגודה.

באפריל  2019נערכה סדנה למדריכי נוער המתמודדים עם
צעירים למשפחות בהן אחד מבני המשפחה חלה או נפטר
מסרטן .את הסדנה העבירה עו”ס אריאלה ליטביץ שרמן.
הסדנה נערכה בשיתוף עיריית טבריה.

מרכז התמיכה ‘חזקים ביחד’
ע”ש ישראל יעקב ולילה אלתר ,ירושלים
®

מרכז התמיכה ‘חזקים ביחד’® בירושלים ממשיך בקידום פעילותו
למען החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם בעיר ובסביבותיה.
מההדים החיוביים הרבים שמתקבלים ניכרת תרומתו הרבה
והמשמעותית של המרכז לפוקדים את שעריו ,ביצירת רשת תמיכה
איתנה וחברות אמיצה.
עו”ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה אחראית
על הפעילויות במרכז התמיכה בסיועה של רותי בן גיאת ,רכזת
סניף ירושלים של האגודה.

‘יום המעשים הטובים’ 2019

מרכז התמיכה ‘חזקים ביחד’
ע”ש רותי ורובל (שניידר) ,עפולה
®

במרץ  2019ארגנה ורד נחום יאיר ,מתנדבת סניף ירושלים
של האגודה ,בפעם השישית ,את אירוע ‘יום המעשים
הטובים’ למען החולים והמחלימים של מרכז התמיכה
‘חזקים ביחד’ ירושלים.

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' עפולה ממשיך בפעילותו החשובה.
לאורך השנה ,מתקיימים מפגשי בוקר בו נהנים המשתתפים
מאירועים מהנים הכוללים ארוחות בוקר ושיח בין הנוכחים .במפגש
זה ,נוצרה חוברת שבה שומרים המטופלים עצות ורעיונות מועילים
לטובת המשתתפים בפעילות זו בעתיד .במהלך השנה ,נערכים
טיולים ברחבי הארץ ,בליווי החולים ובני משפחותיהם.
פעילות המרכז באחריותה של דליה פלוזניק ,ובליווי מקצועי של
אריאלה ליטביץ שרמן ,עו”ס מחוזית צפון באגודה.

כמו בכל שנה ,גייסה ורד תורמים ומתנדבים אשר
הקדישו את זמנם ,מרצם וכספם כדי לשמח את החולים
והמחלימים במסיבת חג הפורים במתחם (למידע נוסף
ראו פרק ‘סניפים’).

פעילות מרכז התמיכה בית אידי-מעגן ,באר שבע
מרכז תמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם שהוקם ביוזמת
משפחת פרידמן ופרופ’ פסח שוורצמן ,שפעלו להקמת מיזם זה בשיתוף
אוניברסיטת בן גוריון ,עיריית באר שבע והאגודה למלחמה בסרטן.
האגודה שסייעה בהקמת המרכז ובציודו ,מממנת נסיעות חולים
ומחלימים מערד ומבאר שבע ,תורמת למימון אנשי צוות ופעילויות
לטובת באי הבית ,מפעילה חוגים ,סדנאות וקבוצות תמיכה.
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שיקום ורווחה

קבוצות תמיכה

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

במרכזי התמיכה ברחבי הארץ פועלות קבוצות תמיכה לחולי סרטן,
מחלימים ובני משפחותיהם ,כגון:
•‘בוגרים צעירים יוצאים לחיים’® – קבוצת תמיכה ארצית לרווקים
ורווקות ,בני/בנות 35-20
•קבוצה לנשים צעירות (גילאי  )50-30המתמודדות עם מחלת הסרטן
•קבוצה לזוגות צעירים (גילאי  )50-30שאחד מבני הזוג חולה בסרטן
•קבוצה לנשים חולות סרטן שד גרורתי
•קבוצה להורים שכולים שילדיהם הצעירים (עד גיל  )30נפטרו
ממחלת הסרטן
•קבוצה להורים שכולים שילדיהם הבוגרים (מעל גיל  )30נפטרו
ממחלת הסרטן
•קבוצה להורים המתמודדים עם ילד חולה סרטן (בכל הגילים)
•קבוצה למתמודדים עם מחלות סרטן שונות
•קבוצה לנשים מבוגרות המתמודדות עם מחלות סרטן נשיות
•קבוצה לבני משפחה של חולי סרטן
•קבוצות למתמודדים עם אובדן ושכול
•קבוצה לטיפול באמצעים אומנותיים
•קבוצה תמיכה למחלימים ובני משפחה
•קבוצת תמיכה לסבים וסבתות להם נכד/ה חולה
•קבוצת תמיכה לצעירים בני  35-20אשר איבדו את אחד מהוריהם
•קבוצת תמיכה לילדים בוגרים שהוריהם נפטרו ממחלת הסרטן
•קבוצת תמיכה לאחים בוגרים שאחיהם נפטרו מסרטן

קבוצות תמיכה חדשות
בפברואר  2019נפתחה קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות
עם מחלת הסרטן בקרית גת בהנחיית עו”ס ילנה גולדן.
בספטמבר  2019נפתחה קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות
עם מחלת הסרטן באשקלון בהנחיית עו”ס חני קאופר.

פעילות לרגל חודש המודעות לקידום המאבק
בסרטן השד
בנובמבר  2019התקיים הפנינג במרכז הרפואי אסותא
אשדוד לרגל חודש המודעות לסרטן השד ,בהשתתפות
כ 300-נשים .בתוכנית :דוכני אקססוריז שונים ,דוכני הסברה
של האגודה למלחמה בסרטן ,חלוקת חולצות ורודות
למשתתפות ,הרצאות טד בנושאים שונים ,הרצאת קידום
בריאות מאת האחות חני פיליפ ומופע סטנד-אפ של רחלה וייס
ושושנה בנדבה .האירוע אורגן על ידי עו”ס מירי מור יוסף
בשיתוף פרופ’ דינה לב ,מנהלת מכון השד ,המרכז הרפואי
אסותא אשדוד.

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

סדנאות
במרכזי התמיכה מתקיימות לאורך השנה מבחר סדנאות בתחומים
שונים ,כגון :סדנת ‘תמיכה בתנועה’ ,סדנת העצמה בפלייבק ,סדנת
‘דרכים למציאת משמעות’ ,טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ( ,)C.B.T
סדנת הבעה ויצירה ,סדנת ‘בישול ,תזונה ואורח חיים בריא’ ,סדנת
‘טבע תרפיה’ ,סדנת ‘הרפיה ודמיון מודרך’ ,סדנת תרפיה במוזיקה,
סדנת כתיבה יוצרת ,סדנה לשיפור יכולות קוגניטיביות וסדנה
ליצירה וציור אינטואיטיבי.

הכשרת סטודנטים
במהלך השנה שולבו בפעילות השוטפת שני סטודנטים
לעבודה סוציאלית .במסגרת הכשרתם ,החלו לקלוט חולים,
מחלימים ובני משפחה לשיחות פרטניות וקיום פרויקט שנתי.
הסטודנטים הודרכו על ידי עו”ס מירי מור יוסף.

חוגים
מרכזי התמיכה מציעים שפע של חוגי יצירה והעשרה ,כגון :חוג
ציור ,חוג תכשיטנות ,חוג שילוב אומנויות ,חוג ברידג’ ,חוג אגרוף,
חוג סריגה ,חוג חיזוק ועיצוב הגוף וחוג אומנות המחט.
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המעון לחולי סרטן ע”ש סר צ’ארלס קלור של
האגודה למלחמה בסרטן
•שיעורי מלאכה מתקיימים אחת לשבוע ,בהדרכתה של רחל אוזון,
רכזת מחלקת שיתופי פעולה באגודה.
•קבוצת תמיכה ומידע מועברת אחת לשבוע על ידי האחות
אורית מאור.
•סדנת יוגה-צחוק מועברת אחת לחודש בהתנדבות ע”י שרון וריני,
מוסמכות ליצנות רפואית.

מעון קלור הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת  ,1976הודות
לתרומתו הנדיבה של סר צ’ארלס קלור ז”ל ,ומתוחזק בסיוע קרן קלור.
המעון ממוקם בגבעתיים ,בצמוד ל’בית מטי’ ,בית האגודה ,במבנה
המוקף גינה מטופחת ומופעל על ידי האגודה למלחמה בסרטן.
במעון קלור שוהים במהלך השבוע חולי סרטן מהפריפריה
המטופלים במכונים האונקולוגיים של המרכזים הרפואיים הגדולים
באזור המרכז .המטופלים המתאכסנים במעון מוסעים בכל בוקר
לטיפולים במרכזים הרפואיים ובחזרה ,בליווי מתנדבים ,וחוזרים
לקראת הצהריים למנוחה ,ארוחות ופעילויות תרבות ותמיכה.
צוות המעון מספק השגחה מקצועית לצד טיפול סיעודי אונקולוגי
מקצועי ומסור ,כאשר השהייה במקום כוללת גם השתתפות במגוון
פעילויות פנאי .בשנת  2019טופלו במעון  677מטופלים.
לרשות השוהים במעון עומדות שתי עמדות מחשב עם חיבור
לאינטרנט ,המאפשרות להם לשמור על קשר עם הבית ולהתעדכן
בנעשה בארץ ובעולם .כמו כן ,קיימת במקום ספרייה ,לרווחת
המטופלים ,שהולכת וגדלה בזכות תרומות מגורמים חיצוניים
ותרומות של השוהים במעון .הספרייה כוללת ספרים בעברית,
רוסית ,אנגלית וספרדית .בשנים  2018-2019שופצו חדרי המעון,
השירותים ,המקלחות וחדר התרבות של המעון .בתחילת שנת
 2020הסתיים שיפוץ המטבח המשמש את מטופלי המעון לצד
חדר האוכל .השדרוג נעשה באדיבות קרן קלור.

פעילויות שונות ואירועים
•באפריל  ,2019לקראת חג הפסח ,הגיעו למעון קלור  19מתנדבים
צעירים וחדורי מוטיבציה ,מהמכינה הקדם צבאית ‘עין פרת’ שבקיבוץ
סופה בעוטף עזה כדי לשמח את החולים.
המתנדבים העבירו ערב של שירה בציבור ומשחק בינגו נושא
פרסים .את הקשר עם האגודה יצרה החניכה שירה קמחי.

•באפריל  2019הוזמנו מטופלי מעון קלור לחגוג את ‘יום המעשים
הטובים’ יחד עם גמלאי גבעתיים במסגרת מסיבה במרכז אלון בעיר.
המטופלים הגישו פרחים מעשי ידיהם ,שרו ורקדו יחד עם הגמלאים.
•במאי  2019התקיים ערב לכבוד חג השבועות במסגרתו הופיעה
להקת שירו שיר ששרה את מיטב שירי ארץ ישראל.
•בדצמבר  2019הופיע יוסף ‘מספר הסיפורים’ שהעביר שיעור
טאי צ’י לדיירי המעון ובהמשך הקריא בפני הדיירים משיריהם.
•במהלך השנה נערך שיתוף פעולה מבורך עם קונסרבטוריון
גבעתיים בהובלתו של עמרי רווה ,במסגרתו מופיעים במעון
תלמידי הקונסרבטוריון בנגינה על גיטרות להנאת המטופלים.

חוגים ומפגשים
•מפגשים קבוצתיים בנושא ׳זכויות ושירותים לחולי סרטן׳ ,מתקיימים
אחת לחודשיים ,בהנחיית דנה רכבי הלר ,עו”ס מחוז מרכז באגודה.
•שיעורי התעמלות מתקיימים אחת לשבוע ,ומועברים בהתנדבות
על ידי חנה גולדברג.

הדרכות
מדי שנה ,מגיעות למעון אחיות מקורס על בסיסי באונקולוגיה
שעוברות במקום הדרכה על פעילות מעון קלור.
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שירות פליאטיבי ביתי ע״ש רוזלינד (לנדי) שטרן

שירות פליאטיבי ביתי
ע״ש רוזלינד (לנדי) שטרן –
הוספיס-בית של האגודה למלחמה בסרטן
השירות הפליאטיבי הביתי של האגודה למלחמה בסרטן הוא הוספיס הבית הממוסד הראשון בישראל אשר הוקם על ידי
האגודה למלחמה בסרטן בשנת  .1989מטרת השירות היא להעניק איכות חיים טובה ככל האפשר ,לחולים שמחלתם
נמצאת בשלב מתקדם ומעוניינים להישאר בבתיהם ,יחד עם משפחתם בסביבתם התומכת .השירות מהווה גם מקום הדרכה
לצוותים רב-מקצועיים בתחום.
מקצוע בתחום הטיפול הפליאטיבי .הצוות מקיים הדרכות והרצאות
בקורסים לאחיות קהילה העוסקות בטיפול פליאטיבי ומהווה
שדה קליני עבור אחיות הלומדות בקורס על-בסיסי באונקולוגיה.
כמו גם ,קורס לאחיות מומחיות קליניות בסיעוד פליאטיבי .צוות
העובדות הסוציאליות מכשיר סטודנטים לעבודה סוציאלית
במרכז הלמידה לסטודנטים ,הפועל במחלקת השיקום והרווחה
של האגודה למלחמה בסרטן .כמו כן ,המשפחות מופנות למרכזי
התמיכה ‘חזקים ביחד’ של האגודה למלחמה בסרטן ,לקבוצות
התמיכה ולסדנאות השונות הניתנות בהם.

השירות פועל ממשרדי שירות טיפול פליאטיבי ביתי הממוקמים בהוספיס
האשפוזי ב’בית פרידמן’ ,שהוקם בסיוע האגודה למלחמה בסרטן
במרכז הרפואי ע”ש שיבא ,תל השומר .השירות נותן מענה
למטופלים המתגוררים באזור המרכז (במרחק של עד  30ק”מ
מהמרכז הרפואי ע”ש שיבא ,תל השומר) ,ומתאים גם לחולים
בטיפול אונקולוגי פעיל הסובלים מתסמינים קשים וזקוקים
להקלה בסבלם.
ההפניה לקבלת שירות הוספיס-בית של האגודה למלחמה בסרטן
נעשית על ידי רופאים ,אחיות ועובדים סוציאליים במרכזים
הרפואיים או בקהילה – המכירים את החולים ואת בני משפחתם –
ובתיאום עם קופות החולים .השירות מופעל בידי צוות בינתחומי,
המיומן בהתמודדות עם בעיות מורכבות הנובעות מהמחלה
עצמה ומהטיפולים בה.

חלק מהצוות משולב בעבודה מחקרית בנושא ‘מיניות בקרב
חולים הנמצאים במצב מחלה מתקדם’ ,בשיתוף מחלקת
השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן .בנוסף ,מקיים הצוות
הבינתחומי פרויקט מוסרט המלווה חולים הנוטים למות ,בשיתוף
ליויה כסלו ,האחות הראשית של האגודה.

הצוות כולל את המספר הרב ביותר של עובדי המקצוע ,ביחס
למסגרות דומות ,המוכרים רשמית כמומחים בתחום הפליאטיבי.
עבודת הצוות הבינתחומי ,נעשית בהובלת המנהל הרפואי,
ד”ר אלכסנדר ולר ,והאחות האחראית ,שרי כהן .בצוות גם פועלות
שתי עובדות סוציאליות מתחום הפסיכואונקולוגיה :פדות ביר
ודליה שטרן ,המלוות את החולים ובני המשפחה .יש לציין את
תרומתם החשובה של מתנדבי השירות הפליאטיבי הביתי,
המלווים את החולים ואת בני משפחותיהם.

•בחודשים ינואר-יולי  2019קיימה עו”ס פדות ביר פגישות עם
קבוצת חולי סרטן ,מטעם האגודה למלחמה בסרטן.

באמצעות אגודת הידידים בלונדון בראשותה של ורד אהרון ,ובטיפולם
המסור של מרטין פייזנר וג’ונתן מוריס ,גזברי הכבוד של האגודה,
הוקדשה תרומה מכובדת ונדיבה בצוואתה של גרטרוד לנדי ז”ל
לזכרה של רוזלינד (לנדי) שטרן ז”ל ,לסיוע במימון פעילותו של
שירות טיפול פליאטיבי ביתי של האגודה למלחמה בסרטן ,אשר
החל משנת  2015נושא את שמה של המנוחה.

•בחודשים ינואר-אפריל  2019העביר הצוות הבינתחומי של
השירות הפליאטיבי הביתי הרצאות לאחיות בתוכנית השתלמות
של המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,בנושא טיפול פליאטיבי
למאבחן ,למחלים ולנוטה למות .הרצו :פרופ’ דורון גרפינקל,
ד”ר אלכסנדר ולר ,עו”ס פדות ביר ,האחות איריס ספיבק,
האחות שרי כהן והאחות רינה דיכל.

צוות השירות הפליאטיבי ביתי ממשיך בפעילותו להדרכת אנשי

•בחודשים ינואר-מאי  2019קיימה עו”ס פדות ביר מפגשי קבוצת

השירות הפליאטיבי ביתי עבר בהצלחה את מבדק האיכות של
משרד הבריאות וקיבל על כך תעודה מאשרת.
בין ההרצאות ,הסדנאות וההדרכות שהועברו השנה:
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מגוון אנשי מקצוע :רוקחים ,אחיות ,רופאים וגריאטריים .כך
לדוגמה ,במאי  2019הרצה במסגרת כנס בינלאומי במוסקבה,
רוסיה .בין החודשים אוגוסט – ספטמבר  2019הרצה במסגרת
כנס בסין בו השתתפו מומחים מכל רחבי העולם.

הדרכה לסטודנטים לעבודה סוציאלית ופסיכולוגיה יחד עם
עו”ס דנה רכבי הלר.
•במאי  2019העביר הצוות הבינתחומי של השירות הפליאטיבי
הביתי הרצאות בקורס של שיקום אונקולוגי – פיזיותרפיה
למתמודדים עם מחלת סרטן .הרצו :ד”ר אלכסנדר ולר ,האחות
רינה דיכל ועו”ס דליה שטרן.

השירות הפליאטיבי הביתי של האגודה למלחמה בסרטן
ממשיך להיות הגורם המוביל בארץ בתחום זה .מדובר
במצוינות המתבטאת ברמת הטיפול המקצועי בחולי
הסרטן ובבני משפחותיהם בביתם ,כמו גם בהדרכת
הגורמים המקצועיים מכל תחומי מקצועות הבריאות,
המעוניינים בהעשרת הידע בתחום הפליאטיבי.

•בדצמבר  2019הוסכם כי הצוות הבינתחומי של השירות
הפליאטיבי ביתי ילווה בחודשים ינואר-פברואר  – 2020כ60-
סטודנטים לרפואה מבית הספר לרפואה ,אוניברסיטת תל
אביב בהתבוננות להתמודדות של מטופל בסוף החיים.
•במהלך השנה ,השתתף פרופ’ דורון גרפינקל ,סגן מנהל השירות
הפליאטיבי הביתי במספר כנסים בינלאומיים ,שם הרצה בפני

מתוך הכרה בחשיבות קיומם של שירותים אלו ,האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה לסייע במימון פעילותם של
שירותי הוספיס בית ברחבי הארץ.

האחיות מיכל אבידן ואיריס ספיבק ,מתוך כתבה ששודרה בכאן ( 11ינואר  )2020על עבודתן של אחיות ההוספיס ,לציון שנת האחות הבינלאומית.
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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 :
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