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עמוד 2

תא
משפחתי
אחרי

שסברנו

מסרטן

נפטרה

והחלימה ,החליט
קצת
המחלה באופן

הדור

ערב

למימון

התרמה
מחקר

השלישי

שונה.

בהשתתפות
סרטן

כאשר
רבץ,

השחלות

ואמו

הוא פנה לחברה,
אמנים

ויחד

סבתו האהובה של
סטודנט לכלכלה

מקריית ים,

בן 24

נפטרה

מסרטן

להתמודד

עם

השניים

הפיקו

שההכנסות ממנו ייתרמוכולן

טל לאור
השד טיר
לאור//צילום:

מתן

כסרטן

מתן רכין,

כמשפחה,

רבים

חלתה

השד

מורן מעיין

לאגודה למלחמה בסרטןוהתחיל לגלגל
הפילנתרופי.
רעיון הפרויקט

את

31.1.61
ביום רביעי הקרוב,
ייערך
$TS1$במועדון$TS1$
במוע־

כמה בסן?

אתמ

״השאיפה שלי
כמובן

רוצים
לגייס?
להגיעל־ 00
היא

אלף שקל.

שאשמח אם זה יהיה יותר .אנחנו מצפים

$TS1$למבוגרים$TS1$,
למבוג־
איש .אנחנו פונים
000,2
$TS1$התרמה $TS1$ל־
״האולטרסאונד״ בקיבוץ יגור מופע הת־
דון
$DN2$במועדון$DN2$
השחלותלפני תשע שנים,
005,2
עד
$DN2$למבוגרים $DN2$,צעירים וסטודנטים מכל אזור חיפה וה־
$TS1$והצפון$TS1$.
רים,
בהשתתפות אריק ברמן ,מארינה
$DN2$התרמה$DN2$גדול
רמה
הוא ידע שלאיוכללע־
$TS1$לעבור$TS1$
רותם,
טלמור,
סיון
בלומין,
מקסימיליאן
$DN2$לעבור $DN2$על כך לסדר היום.
בור
מקום
הוא
׳האולטרסאונר׳
צפון.
$DN2$והצפון$DN2$.
נועם
ענק,
מועדון
אחרהמועדוניםהגדולים בארץ״.
הפילהכחול ,אור כהן ,דין כהן ואחרים .את
כבר אז החלו להירקם
כשאני שואלת אותו אםהמועדון שבו יתק־
$TS1$יתקיים$TS1$
הערב תנחהליהישלו ,שדרנית רדיו חיפה,
כיצד
מחשבות
במוחו
לאירוע ,מתן משיב
בהתאמה
$DN2$יתקיים $DN2$הערב נבחר
יים
מחברת המוזיקה
לנסותולסייע למלחמה ויתקלטו בודי־ג׳יי־אים
בחיוךגדול.
במחלה הקשה .כמה שנים ״לזוז״ .מחיר כרטיס במכירה מוקדמת יעמוד
על  70שקל וביום האירוע על  90שקל.
חלפו,ולפני שנה אובחן אצל
מתן ,איךנולד
) ,סרטן
אמו של מתן ,עדינה 58
ההתרמה?
לערב
הרעיון
להיבדק ,לא לחכות
״אני עובר שנים בחייהלילה באזור הצפון.
השד במהלך בריקה שגרתית מוקדמת.
השכיחה
הממארת
סרטן השר הוא המחלה
כמנהל פאב ואחראי יחסי ציבור אני מכיר
״הייתי מאוד קשור לסבתאשלי .היא גרה
ביותר אצל נשיםבעולם המערבי .מחקרים
הרבה אנשים מהתחום ,והרבה צעיריםבכלל.
גדול״,
אצלנו בבית כשחלתה ,וזה היה עצב
מהשנים האחרונות מראים כי אחת מכל שמו־
$TS1$שמונה$TS1$
המשפחהשלי ,הבנ־
$TS1$הבנתי$TS1$
מספר מתן .״כשאמא שלי חלתה ,אף על פי
בעקבות מה שעברתי עם
$DN2$שמונה $DN2$נשים תחלהבמחלה .על פי נתוני האגודה
נה
$DN2$הבנתי $DN2$שהמחלה הזויכולהלהשפיע על חייהם של
תי
שידעתי שהיא בקבוצת סיכון ,חטפתי הלם
למלחמה בסרטן ,בשנת  2009אובחנו בישר־
$TS1$בישראל$TS1$
המון אנשים .חשבתי על זה הרבה שנים ותמיד
גדול .זה הגיעאליי משום מקום .היום ,תורה
חולות חדשות עם סרטן חודרני של
500,4
אל
$DN2$בישראל$DN2$
ידעתי שאעשה את זה .המחלה של אמא שלי
לאל ,היא בריאה וזה מה שחשוב״.
השד ו־ 492חולות חדשות עם סרטן ממוקד
נתנהלזה חיזוק וכיוונה אותי לשם .הערב הזה
מחלתה של האם תפסה את מתן לפני
של השר.
שהתחיל את
משלב במידה רבה את מי שאני עם מה שעב־
$TS1$שעברתי$TS1$
יזרעאל.
לימודיו במכללת עמק
$DN2$שעברתי $DN2$עם המשפחהשלי״.
רתי
משפחה מאוד מאוחדת .בהתחלה היי־
$TS1$הייתה$TS1$
״אנחנו
בשנות ה־  90יזמה האגודה בשיתוף עם
משרד הבריאות תוכנית לאומיתלגילוי
איך אמא שלך הגיבה
$DN2$הייתה $DN2$פאניקה בבית ,אבל ניסינו לשדר אופטי־
$TS1$אופטימיות$TS1$
תה
לעניין?
מוקרם של סרטן השר המיוערת לנשים בנות
״היא כמובן הייתה האדם הראשון ששאל־
$TS1$ששאלתי$TS1$.
$DN2$אופטימיות $DN2$ושהכל בשליטה .זו הייתה תקופה לא
מיות
74 50וכוללת בדיקת ממוגרפיה אחת לשנ־
$TS1$לשנתיים$TS1$.
$DN2$ששאלתי $DN2$.ברקתי אם זה נוחלה ,והיא מיד אמרה לי
תי.
קלה ,ואנחנו מקווים שהכלמאחורינו״.
תיים.
׳בטח׳ והעניקה את ברכת הדרך .זה נתןלי את
מהתקופה הזו?
מה אתה זוכר
$DN2$לשנתיים $DN2$.היום ממליצים גם לנשים בגיל צעיר
יותרלהיבדק באופן שוטף.
יריית הפתיחה״.
״הכי קשה היה לראות את הכאב של אמא
לגילוי המח־
$TS1$המחלה$TS1$
לציין כי בריקה שגרתית
חשוב
בקשיים
נתקלת
מתמודדת .אני ,אבא שלי ושתי
ואיך היא
בדרך ,אולי בגיוס
$DN2$המחלה $DN2$מגבירה באופן משמעותי את הסיכוילאב־
$TS1$לאבחון$TS1$
לה
האמנימ?
אחיותיי היינו עושים תורנות מי ילך איתה
$DN2$לאבחון $DN2$מוקרםולכן את סיכויי ההחלמהמהמחלה.
חון
״לא האמנתי שזה יזרום ,וכל כך הרבה אנ־
$TS1$אנשים$TS1$
להקרנות מדי יום .היא היתה אומרת שהכל
כך היה גם במקרה שלעדינה ,אמו של מתן.
שים
$DN2$אנשים $DN2$יירתמו .באגודה למלחמה בסרטן עזרו
בסדר ומקרינה אופטימיות ,אבל אתה יורע
״אמא שלי חלתה בסרטן השחלות ולא נב־
$TS1$נבדקה$TS1$.
$TS1$הבוקר $TS1$לי מאוד ,וגם קארין תומכת ועוזרתלילאורך
שבתוכה היא היתה מעדיפה לפתוח את הבו־
$DN2$נבדקה $DN2$.היא חשבה שמגיל מסוים אין כבר צורך
דקה.
כל הדרך .פניתי לכל האמנים בארץ ,אין אמן
$DN2$הבוקר $DN2$במקום אחר .אני זוכר שהייתיהולך איתה
קר
ללכת לרופא נשים .היא נפטרהבגיל 72
בארץ שלא שמע ממניוקיבל פנייה .בסופו
להקרנות ,ואחר כך היינו יושבים יחד לשתות
שהיא
מספרת עדינהבגילוי לב .״משום
של דבר אני אסיר תודהלאמנים שבאים .הם
קפה ומדברים״.
נוסעים צפונה,כולםמופיעים בהתנדבותולא
חלתה ,אחותי ואני נכנסנו לקבוצת סיכון.
מדי חצי שנההלכנו יחדלהיבדק במרכז השד
מרוויחים שקל .לחלקם יש עור הופעות באותו
משפיע על כולם
ביאליק .יום אחד ,במרס 2012גילו
בקריית
הערב .אני מעריך מאוד את זה שהם באים״.
אצלי את המחלה במהלך בדיקת ממוגרפיה״.
המחלה ששבה לפקוד את ביתו הולידה
אם היית עורך את הערב במרכז הארץ ,זה
איך התקדםהטיפול במחלה מרגע האבחון?
בטח היה קל יותר.
במוחו של מתן אתהרעיון להפיק ערב התר־
$TS1$התרמה$TS1$
״הגידול אכן התגלה בשלב מוקדם ,אבל
בהשתתפות אמנים רבים שההכנסות ממנו
מה
$DN2$התרמה$DN2$
״זה בטוח ,אבל היה לי חשובלעשות את זה
התפתח בקצב מהיר מאוד .עשו לי ביופ־
$TS1$ביופסיה$TS1$
הוא
כאן .אני חי כאן והאנשים שאני מכיר הם מפה.
ייתרמוכולןלמימון מחקר סרטן השד .כך,
$DN2$ביופסיה $DN2$ובתוך פחות מחודש כבר נותחתי .לאחר
סיה
יש בצפון חיי לילה מאוד מפותחים ושמחים״.
בסיוע ידידתו הקרובה קאריןאלוש ,פנה מתן
״,

מתן רביו:
"בעקבות

מה

שעברתי

המשפחה שלי,
עם
שהמחלה
הבנתי
הזו יכולה להשפיע
חייהם של המון
על
אנשים.
חשבתי על
זה

הרבה

ידעתי

שנים

שאעשה

ותמיד
את

זה .המחלה של
שלי נתנה לזה חיזוק
וכיוונה אותי לשם"
אמא
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וטדינה רבין.

inn
"היינו הולכים
להקרנות ,וארור
כך

קפה

שותים

ומדברים"

מכן עברתי

חודש וחצי

בביתהחולים
היו כוויות

של

הקרנות מרי יום

רמב״ם בחיפה .זה היה

לאקל,

$DN2$וכמובן $DN2$לתרום
מובן
והטיפול בה .לכן

כסף

עייפותועור תופעות .אני לוקחתטיפול תרו־
$TS1$תרופתי$TS1$
$DN2$תרופתי $DN2$זה
פתי

חמש

שולי .העיקר שה־
$TS1$שהיום$TS1$
זה

נראה

$DN2$שהיום $DN2$אני בריאה ומאושרת״.
יום

אפשר לומר

מת
$DN2$מסוימת$DN2$

השגרתית הצילה

שהבריקה

את חייך.

״נכון.

חשוב לילהעביר מסר של מוד־
$TS1$מודעות$TS1$.

$DN2$מודעות $DN2$.כל
עות.

שיש לה גוש ומרגי־
$TS1$ומרגישה$TS1$

שה
$DN2$ומרגישה$DN2$

השתנה,

שמשהו

מרקם,

צבע של

פטמה,

ללכתלהיבדק .לא

צריך לחכות שיה־
$TS1$שיהיה$TS1$

מאוחר מדי .וזה כמובן

ללא קשר לבדיקה
מאודלהקפיד .גם

חשוב
יה
$DN2$שיהיה$DN2$

אחת

שחושבת

השגרתיתשעליה
נשים צעירות.לעתים קרובות אנשים עמו־
$TS1$עמוסים$TS1$,
חשוב

$DN2$עמוסים $DN2$,דוחים דברים ,שוכחים ,אומרים ׳מחר.
סים,

אסורלזלזל בבריאותשלנו.
להיבדק״.
הולכות
איך הגבתליוזמה של מתן באשרהגיעאלייך
גם הבנות

שלי

עםהרעיון?

״הוא שאל
אגיב .ישר

אותי בעדינות כי

אמרתילו כן.

רמנות
$DN2$והזרמנות$DN2$להעלות

$TS1$וכמובן$TS1$
וכ־
את המודעות לנושא הזה

״מאוד חשוב לי
שלהמחלה,לימוד

את זה

כתוצאה מכך ופצעים פתוחים .יש

שנים ,אבל

בסביבה

הקרובהשלו .זו ברכה והז־
$TS1$והזרמנות$TS1$

באופן מעמיק וקפדני את הצעות

לא

ידע איך

הרגשתי שהוא צריך

את זה .זה ישב אצלו
חווה את זה עם אמאשלי ,שאליה הוא היה
מההתמר
מאור קשור ,ואחר כך איתי .זה חלק
דרות ומהעיבוד של המחלה אצל מי שחווה
בבטן

הרבה זמן .הוא

אני גם

ששניכמ עושים

האחד בשביל

ישר

אמרתי כן .זה

ומציאת עוד פתרונות ופ־
$TS1$ופריצות$TS1$

מוכנהלהיחשף״.
$DN2$ופריצות $DN2$דרך״ ,אומר מתן .״אני בטוח שזה
ריצות

את זה במידה מסוי־
$TS1$מסוימת$TS1$

השני.

שלהםחולים
וחשוב להקשיבלזה.

יוקדשלמען

שהכסף

יהיה פשוטלהחליט
ויש כל כך

מחקרלתמוך,

באיזה

באמת התברכתי במשפ־
$TS1$במשפחה$TS1$

חמה ותומכת״.

התקווה

היות

באגודה כמה מחק־
$TS1$מחקרים$TS1$

עוברים גם הם חוויה לא קלה
$DN2$מחקרים $DN2$בתחום סרטן השר ,ואני
רים

של

לא

הרבה דברים חשובים .אחרי
$TS1$שהערב$TS1$
שה־

$DN2$שהערב $DN2$יסתיים ,יציעו לנו
המשפחה
משהו .אלו שקרובי
ערב

״כן ,יש בזה

עדינה רביו:
"מתן שאל אותי
חה
$DN2$במשפחה$DN2$
בעדינות על היוזמה.

למחקרוללימוד המחלה

המחקר.
מחקר

מחר

מאמא שלי

אבקש

לבחור באיזה מחקר לתמוךולאןלהעביר
הכסף .זו זכותגדולהבעיניי לתרום למטרה
להגיע,ליהנותולת־
$TS1$ולתמוך$TS1$
כזו ,ואני מזמין את כולם
את

מוך
$DN2$ולתמוך$DN2$

במטרה חשובה״.

מהאגודה למלחמה
הרבה
ישב אצלו בבטן
למלחמה בסרטן מוקירה את היוזמה המבור־
$TS1$המבורכת$TS1$
מחקרים
בישראל נערכים כיום עשרות
$DN2$המבורכת $DN2$של מארגניהאירוע ,מתן וקארין ,ומודה
כת
בתחום סרטן השד באוניברסיטאות ,בבתי חו־
$TS1$חולים$TS1$
זמן .הוא חווה את זה
$DN2$חולים $DN2$ובמוסדות מחקר שונים .עשרות אחרים
לים
לאמניםהנפלאים המקדישים מזמנם וממרצם
אמא שלי ואחר
עם
לאירועולתרום
במחקרים ולציבור הרחב שיבחר
מחכים לאישורולתקצוב .מדובר
להגיע
למטרה החשובה של קידום המחקר של סרטן
ואפידמיולוגיים ,כמו גם
בסיסיים,קליניים
כך איתי .זה חלק
בהיבטים פסיכו־סוצי־
$TS1$פסיכוסוציאליים$TS1$
השד .אנחנו באגורה מאמינים כי המחקר של
במחקרים העוסקים
מההתמודדות
$DN2$פסיכוסוציאליים $DN2$של מחלת הסרטן ובדפוסי ההתמוד־
$TS1$ההתמודדות$TS1$
ומהעיבוד אליים
היום הוא התקווה של מחר למציאת תרופה
וטיפוללמיגורהמחלה״.
$DN2$ההתמודדות $DN2$שלהחולה ומשפחתו.
דות
של המחלה אצל מי
מדי שנה מעניקה האגורה למלחמה בסרטן
שחווה את זה
בסביבה
עשרות מענקי מחקר בתחוםלחוקרים מצטיי־
$TS1$מצטיינים$TS1$
בסרטן נמסר :״האגודה

רכישת

הקרובה שלו"

נים
$DN2$מצטיינים$DN2$

ממוסדות

לאחר שוועדת
מבכירי

מחקר שונים .המענקים ניתנים

בקופת

אשר

מורכבת

יגור או

בארץ,

בוחנת

המחקר באגודה,

החוקריםוהקלינאים

1055785-450
בטלפון

כרטיסים

מועדון
במכירה

אפשרית

האירוע

ביום

"האולטרסאונד"
מוקדמת

אצל

מתן

בקיבוץ
רבין

