שיקום ורווחה
ימי עיון לחולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם

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

ימי עיון ארציים

בארגון ימי העיון הארציים מסייעות אירית גולדשטיין
עו"ס מחוז מרכז ,רויטל מוהליבר רכזת "יד להחלמה",
ומיכל קהלני מזכירת מח' שיקום ורווחה.

הכנס הארצי השנתי
של ארגון בעלי סטומה בישראל
בסוף אוקטובר  2012התקיים הכנס השנתי של הארגון
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
הכנס נפתח בדברי ברכה של עו"ס אורית שפירא מנהלת
מח' שיקום ורווחה באגודה .לאחר מכן ניתנו עדכונים על
הנעשה במערכת הבריאות ,והרצאות על התמודדות
נפשית ,התמודדות עם סטומה במצבים משתנים ,ורפואה
משולבת-משלימה ואיכות חיים לאנשים עם סטומה .יום
העיון התקיים באדיבות חב' פילטל-קונווטק ,קולפלסט
ישראל ,ניאופרם-הוליסטר וביו -מד.

יום עיון לחולים עם גידולים נוירואנדוקרינים
התקיים בתחילת נובמבר  2012בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,בהנחיית פרופ' דוד גרוס,
מתאם המערך לטיפול בחולים עם גידולים נוירואנדוקריניים
במרכז הרפואי הדסה עין כרם .יום העיון נפתח בדברי ברכה
של מירי זיו מנכ"ל האגודה ,ולאחר מכן ניתנו הרצאות
על "מה זה אומר גידולים נוירואנדוקרינים?" ,חידושים
ועדכונים בטיפול האונקולוגי ,טיפולים איזוטופיים וטיפולים
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ממוקמים בכבד ,הטיפול הניתוחי בגידולים נוירואנדוקרינים,
ומחקרים ועדכונים ברפואה משלימה .הרצו בהתנדבות:
ד"ר סימונה גרוזינסקי-גלסברג ,ד"ר עידו וולף ,ד"ר
אשר שלמון ,פרופ' אברהם צ'רניאק וד"ר יאיר מימון.
יום העיון התקיים באדיבות חב' נובארטיס אונקולוגיה.

יום עיון לחולי סרטן ריאה ובני משפחותיהם
התקיים באמצע נובמבר  2012בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,בהנחיית ד"ר ארנולדו
סיחון ,אונקולוג בכיר ,סגן מנהל המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי אסף הרופא .את יום העיון פתחה בדברי ברכה
מירי זיו מנכ"ל האגודה ,ולאחר מכן ניתנו הרצאות על
אבחון גורמי הסיכון והמעקב ,הטיפול הכירורגי בסרטן
ריאה ,טיפולים בסרטן ריאה מתקדם ,איכות חיים בקרב
חולי סרטן ריאה ורפואה משלימה .הרצו בהתנדבות :ד"ר
אמיר און ,ד"ר מילטון סאוטה ,ד"ר מיה גוטפריד ,ד"ר
שושנה קרן-רוזנברג וד"ר יאיר מימון .לסיכום נערך
פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון
התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לחולי סרטן קיבה ובני משפחותיהם
התקיים בתחילת דצמבר  2012בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית פרופ' חנוך קשתן,
מנהל המחלקה הכירורגית ,מרכז רפואי רבין ,קמפוס
בילינסון .יום העיון נפתח בדברי ברכה של מירי זיו מנכ"ל
האגודה ,ולאחר מכן ניתנו הרצאות על אפידמיולוגיה
וגורמי סיכון לסרטן הקיבה ,הטיפול הניתוחי בסרטן
הקיבה ,הטיפול בסרטן קיבה ממוקם ומתקדם ועדכונים
ומחקרים בנושא רפואה משלימה .הרצו בהתנדבות:
ד"ר רויטל קריב ,פרופ' אברהם צ'רניאק ,פרופ' ברוך
ברנר ,ד"ר אלכסנדר בני וד"ר יאיר מימון .לסיכום נערך
פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים והתזונאית
לימור בן חיים המנחה סדנאות בישול בריא של האגודה
למלחמה בסרטן .יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לחולי סרטן המעי הגס ובני
משפחותיהם
התקיים בתחילת חודש מרץ  2013בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית פרופ'
ברוך ברנר ,מנהל מרכז דוידוף לטיפול בחולי סרטן
במרכז הרפואי רבין קמפוס בילינסון .את יום העיון פתחה
בדברי ברכה מירי זיו מנכ"ל האגודה ,ולאחר מכן ניתנו
הרצאות על גורמי סיכון ,מניעה ,גנטיקה ומנגנון התהוות
המחלה ,הטיפול בסרטן מעי גס ממוקם ומתקדם ,על
התקווה במסגרת הטיפול במחלת הסרטן ,ושילוב רפואת
צמחים ותזונה בטיפול תומך .הרצו בהתנדבות :ד"ר רוית
גבע ,ד"ר אילה הוברט ,ד"ר אלכסנדר בני ,פרופ' דן
אדרקה ,וד"ר ערן בן אריה .בסיום נערך פאנל לשאלות
ותשובות בהשתתפות המרצים מיום העיון והאחות בלה
אליגולשוילי ,מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול ביתי
תומך ומתאמת הטיפול בבעלי סטומה בשירותי בריאות
כללית במחוז המרכז .יום העיון התקיים באדיבות חב'
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לנשים בריאות ,נשאיות/בסיכון
לחלות בסרטן שד ושחלה:
התקיים באמצע מרץ  2013בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,בהנחיית ד"ר רינת ירושלמי,
אונקולוגית בכירה מיחידת השד במרכז דוידוף של
המרכז הרפואי רבין .יום העיון נפתח בדברי ברכה של
מירי זיו מנכ"ל האגודה ,ולאחר מכן ניתנו הרצאות על
גילוי מוקדם ,אבחון ודילמות לגבי טיפול מונע ,המלצות
תזונתיות למניעת סרטן שד ושחלה ,צעדים לאיכות חיים
להפחתת הסיכון לחלות ,חיים בצל הנשאות-קבלת
החלטות ,ובירור גנטי  -הסיכון לחלות בסרטן השד.
הרצו בהתנדבות :ד"ר תמר קרני ,לימור מרדי-טילבור,
רחל פורס ,ד"ר שלומית פרי ,ופרופ' אפרת לוי-להד.
יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

האגודה ,ולאחר מכן ניתנו הרצאות על הטיפול בCLL-
 הווה ועתיד ,חידושים ועדכונים בטיפול בלימפומות,השתלת מח עצם בממאירויות לימפטיות וחידושים .הרצו
בהתנדבות :ד"ר יאיר הרישנו ,פרופ' דינה בן יהודה,
ד"ר אביחי שמעוני ופרופ' עופר שפילברג .יום העיון
התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לנשים צעירות (עד גיל )50
המתמודדות עם סרטן השד
התקיים בתחילת מאי  2013בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית ד"ר רינת ירושלמי,
אונקולוגית בכירה מיחידת השד במרכז דוידוף של המרכז
הרפואי רבין-קמפוס בילינסון .ביום העיון ,שנפתח עם
ברכתה של מירי זיו מנכ"ל האגודה ,ניתנו הרצאות
בנושאים הרלבנטיים לנשים צעירות המתמודדות
עם סרטן השד ,כגון :הטיפול התרופתי והקרינתי
בסרטן השד  -רפואה מותאמת אישית ,כירורגיה משחזרת
בסרטן השד ובכריתה מניעתית ,מיניות ואינטימיות בעקבות
מחלה ,תורשה וגנטיקה ,ועל פוריות ,הריון וסרטן שד.
הרצו בהתנדבות :ד"ר שני פאלוך-שמעון ,ד"ר מירב
בן דוד ,ד"ר יואב ברנע ,לנה קורץ-אלמוג ,ד"ר מיכל
שגיא ופרופ' אריאל רבל .יום העיון התקיים באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לחולי גידולי ראש – צוואר
התקיים בסוף מאי  2013בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית ד"ר אהרון פופוביצר
(בתמונה) ,מנהל המרפאה לגידולי ראש-צוואר במרכז
הרפואי רבין קמפוס בילינסון .יום העיון נפתח בדברי ברכה
של עו"ס אורית שפירא מנהלת מח' השיקום והרווחה,

יום עיון לחולי לימפומות וCLL-

ובני משפחותיהם

התקיים בסוף אפריל  2013בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית ד"ר עירית אביבי,
מנהלת השירות ללימפומה ולמיאלומה במערך ההמטולוגי
רמב"ם .את יום העיון פתחה בדברי ברכה מירי זיו מנכ"ל
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וד"ר עופר כספי .יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

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

(מימין לשמאל) דר' אבי חפץ ודר' סלאם בלאן

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

יום עיון לחולי סרטן הכליה ושלפוחית השתן

ולאחר מכן ניתנו הרצאות על מניעה וטיפול בסרטן הלשון,
חידושים בטיפול בסרטן חלל הפה ,הנחיות למטופלים
העוברים טיפולי קרינה לאזור הראש-צוואר ,שיקום
חלל הפה ,וטיפול בלימפדאמה בחולי ראש-צוואר .הרצו
בהתנדבות :ד"ר אבי חפץ ,ד"ר סאלם בלאן ,גילי רוזין,
ד"ר נועם ירום ואלה מצקין .בסיום נערך פאנל לשאלות
ותשובות בהשתתפות המרצים ופרידה קורנברוט,
קלינאית התקשורת המחוזית של האגודה .יום העיון
התקיים באדיבות חב' מרק-סרונו.

יום עיון בנושא סרטן שחלה
התקיים בסוף מאי  2013בהנחיית ד"ר יעקב קורח ,סגן
מנהל המח' לגינקולוגיה  -אונקולוגית במרכז הרפואי
ע"ש שיבא בתל השומר .יום העיון נפתח בדברי ברכה של
מירי זיו מנכ"ל האגודה ,ולאחר מכן ,ניתנו הרצאות על
חידושים ועדכונים בטיפול בסרטן שחלה ,תורשה וגנטיקה,
התמודדות עם תופעות לוואי ,מיניות ואינטימיות ורפואה
משלימה בסרטן שחלה .הרצו בהתנדבות :פרופ' עופר
לביא ,ענבל קידר ,ד"ר תמר ספרא ,לנה קורץ-אלמוג
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התקיים בסוף יוני  2013בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים ,בהנחיית פרופ' אילן לייבוביץ ,מנהל
המחלקה האורולוגית במרכז הרפואי מאיר .היום נפתח
בדברי ברכה של מירי זיו מנכ"ל האגודה ,ולאחר מכן
ניתנו הרצאות על עדכונים וחידושים בטיפול בסרטן
הכליה ושלפוחית השתן ,הטיפולים הניתוחיים בסרטן
הכליה ושלפוחית השתן ,טיפול תומך בעקבות תופעות
לוואי והתמודדות עם תפקוד מיני בקרב חולי סרטן כליה
ושלפוחית שתן .הרצו בהתנדבות :ד"ר רענן ברגר ,ד"ר
ניקולא מבג'יש ,פרופ' עופר נתיב ,ד"ר אביבית פאר
ולנה קורץ-אלמוג .יום העיון התקיים באדיבות חב'
פייזר אונקולוגיה.

יום עיון בנושא סרטן שד גרורתי
התקיים בתחילת יולי  2013בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,בהנחיית ד"ר גיאורגיטה פריד,
מנהלת שירות השד במכון האונקולוגי במרכז הרפואי
רמב"ם .היום נפתח בדברי ברכה של עו"ס אורית
שפירא מנהלת מח' השיקום והרווחה ,ולאחר מכן ניתנו
הרצאות על היבטים רפואיים ,התמודדות עם תופעות
לוואי בעקבות הטיפולים ,מיניות וזוגיות ועל רפואה
משלימה .הרצו בהתנדבות :פרופ' בלה קאופמן,
ד"ר אירנה ז'יבליוק ,ד"ר יאיר מימון ולנה קורץ-

אלמוג .לקראת סיום נערך פאנל לשאלות ותשובות
בהשתתפות המרצים .יום העיון התקיים באדיבות חב'
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

ימי עיון אזוריים
ימי העיון האזוריים מאורגנים על ידי העו"סיות המחוזיות:
אריאלה ליטביץ-שרמן במחוז הצפון ,אירית גולדשטיין
במחוז המרכז ,ומירי מור-יוסף במחוז הדרום.
בארגון ימי עיון בשפה הערבית מסייע פאתן גאטס,
מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית.

ימי עיון למגזר הערבי בנצרת
כמיטב המסורת בשנים האחרונות ,גם השנה התקיימו
ימי עיון בערבית לתושבי נצרת ואזור הצפון:
• בסוף נובמבר  2012התקיים מפגש בנושא סרטן
השד ,בו הרצה ד"ר עזאם פואד מהמרכז רפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי ,על פוריות לאחר הטיפולים.
• לראשונה התקיים באמצע דצמבר  2012יום עיון
לחולי לימפומה ו ,CLL-בהשתתפות רופאים מכל בתי
החולים באזור ,שהרצו בנושאי דרכי האבחון ,הטיפול
והשיקום ממחלות אלו.

יום עיון בנושא סרטן השד בבית אידי מעגן
בבאר שבע
התקיים בסוף ינואר  2013בבית אידי מעגן בבאר שבע .היום
נפתח בדברי ברכה של מירי מור יוסף עו"ס מחוז דרום
באגודה ,ולאחר מכן ניתנו הרצאות על רפואה מותאמת
אישית ,שיקום השד לאחר ניתוח ,התמודדות עם תופעות
הלוואי בעקבות הטיפולים ,וטיפול אינטגרטיבי בסרטן השד.
הרצו בהתנדבות :ד"ר דוד גפן ,ד"ר מייקל קורץ ,אילנה
צברי ורונית לייבוביץ .לקראת סיום הציגה לאה ברזילי,
רכזת החוגים של בית אידי מעגן את מרכז התמיכה.

יום עיון בנצרת עילית לחולי סרטן ובני
משפחתם בשפה הרוסית
התקיים בתחילת פברואר  2013במלון פלאזה בנצרת
עילית .יום העיון נפתח בברכתם של ד"ר עבד אגבריה,
מנהל היחידה לאונקולוגיה בקהילה של שרותי בריאות
כללית בנצרת ,ואלכס גדלקין ,יו"ר סניף האגודה
בנצרת עילית .לאחר מכן ,ניתנו הרצאות על חידושים
וטיפולים בסרטן המעי הגס ,סרטן השד וסרטן הריאה,

ודרכי התמודדות עם תופעות לוואי של הטיפולים .הרצו
בהתנדבות :ד"ר קטרינה שולמן ,ד"ר אולגה קזרין,
ד"ר ולריה סמנסטי ,וילנה צפסמן .יום העיון התקיים
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ובסיוע
מתנדבי סניף נצרת עילית של האגודה למלחמה בסרטן.

יום עיון בטבריה בנושא חידושים בטיפולים
ואיכות חיים
התקיים בתחילת מרץ  2013במלון קיסר פרמייר בטבריה
בסיוע דליה סלוצקי יו"ר סניף האגודה בטבריה .ביום
העיון הרצו בהתנדבות :ד"ר יעקב ברעם ,מנהל היחידה
האונקולוגי במרכז הרפואי פוריה על "חידושים בטיפולים
האונקולוגיים" ויגאל רחמים ,מאמן כושר גופני במכון
וינגייט על "חשיבות הפעילות הגופנית".

ימי עיון לתושבי חיפה וצפון הארץ ,שנערכו
במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה:

• יום עיון בנושא סרטן ריאה התקיים בסוף נובמבר
 .2012יום העיון נפתח בדברי ברכה של פרופ' חיים
ניסים ,מנהל מח' האשפוז במרכז הרפואי רמב"ם,
ולאחר מכן ,ניתנו הרצאות על בדיקת  ,PET-CTהטיפול
הכירורגי ,התרופתי והעתידי בסרטן ריאה ,על הטיפול
התומך ,הקשר בין גוף לנפש ,ופיזיותרפיה נשימתית
לחולי סרטן ריאה .הרצו בהתנדבות :ד"ר נתי הורוביץ,
ד"ר דן לוי פבר ,ד"ר עבד אגבריה ,ד"ר מריאנה
וולנר ,חדוה שינמן-יופה ,עו"ס מיכל הברר-ברזילי
ואורית צירר .יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
• יום עיון לחולי סרטן הערמונית התקיים בתחילת
מרץ  .2013יום העיון נפתח בדברי ברכה של פרופ'
אברהם קוטן ,מנהל המערך האונקולוגי לשעבר ,פרופ'
שמעון מרטיק ,מנהל המחלקה האורולוגית ומנהל
האגף הכירורגי ,ואלה מולר ,מנהלת הסיעוד בחטיבה
האונקולוגית וההמטולוגית מהמרכז הרפואי רמב"ם.
לאחר מכן ,התקיימו הרצאות בנושאי חידושים בטיפול
בסרטן הערמונית ,סרטן ערמונית ובדיקות  ,PSAחידושים
בטיפול קרינתי ,התמודדות עם תופעות הלוואי של
טיפול הורמונלי ובעיות בתפקוד המיני .הרצו בהתנדבות:
ד"ר דוד קקיאשווילי ,ד"ר ולריה סמנסטי ,ד"ר אביבית
פאר ,ד"ר תומר חרס ,אסתר פינטו ,ויפעת מקלר .לאחר
פאנל שאלות ותשובות בהנחיית ד"ר אביבית נוימן,
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רופאה בכירה במערך האונקולוגי של המרכז הרפואי
רמב"ם ,התקיימה הרצאתה ההומוריסטית של
ד"ר דינה אייזן רופאת משפחה ומרצה בנושאי בריאות
ושמחה .הכנס הינו פרי יוזמתה של האחות אסתר פינטו,
בשיתוף נעמי כפרי ,רכזת סניף חיפה באגודה ומתנדבות
הסניף .יום העיון התקיים באדיבות חב' פרינג,
סאנופי אונקולוגיה ,ינסן ,אסטרה זניקה ו.gsk -
• יום עיון בנושא גידולי מוח התקיים בתחילת
אפריל  .2013ביום העיון התקיימו הרצאות בנושאי
גידולי מוח עם הפנים לעתיד ,מבט על תזונה וסרטן,
שיפור מצב הרוח ,התמודדות עם תופעות הלוואי של
הטיפולים ,היבטים משפחתיים ורגשיים בהתמודדות עם
גידול מוחי ,ואינטליגנציה רגשית בחיי היומיום .הרצו
בהתנדבות :ד"ר צהלה צוק-שינא ,נגה זיו ,מייק
שולץ ,מרינה גוריאל ,שלומית בגון ,וד"ר עינת גלזר.
יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.
• יום העיון השנתי בנושא טיפול תומך לחולי סרטן
ובני משפחותיהם התקיים באמצע מאי  .2013יום
העיון נפתח בדברי ברכה של פרופ' משנה קליני רון
אפלבוים ,מנהל המערך האונקולוגי ,ד"ר חנה אדמי
מנהלת הסיעוד ,ופרופ' משנה קליני גיל בר סלע
מנהל היחידה לטיפול תומך .לאחר מכן ,התקיימו
הרצאות בנושא עקרונות הטיפול התומך ועבודת
הצוות הרב-מקצועי ,רפואה משלימה ,עקרונות
טיפול בכאב ,ליווי רוחני ,שימוש בקנביס רפואי לחולי
סרטן ,שירותי ייעוץ מיני במרכז הרפואי רמב"ם .לנה
קורץ-אלמוג יועצת המיניות של האגודה הרצתה
לחולים על מיניות ואינטימיות בזמן מחלה וערן שחר
הנחה סדנת התלהבות ומוטיבציה.
• יום עיון למטופלים עם לימפומה ו CLL -התקיים
בתחילת יולי  .2013יום העיון נפתח בדברי ברכה
של פרופ' בנימין ברנר ,מנהל המערך ההמטולוגי
והשתלות מוח עצם ,ולאחר מכן ,התקיימו הרצאות
בנושאי הטיפול בלימפומה וחידושים בטיפול ב.CLL-
הרצו בהתנדבות :ד"ר נעם בנימיני ,ד"ר תמר
תדמור ,ד"ר עירית אביבי וד"ר ריבה פיינמן .בסיום
שירי בן ארצי סיפרה את סיפורה האישי ,והתקיים
פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים .יום
העיון התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.
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• יום עיון לחולי סרטן המעי וסרטן הריאה בשיתוף המרכז
הרפואי וולפסון התקיים בסוף מאי  2013בהנחיית
ד"ר רונן ברנר ,אונקולוג בכיר במכון האונקולוגי של
המרכז הרפואי וולפסון .יום העיון נפתח בדברי ברכה
ד"ר יצחק ברלוביץ מנהל המרכז הרפואי וולפסון,
ולאחר מכן ,ניתנו הרצאות בנושאי הטיפול הכירורגי
בסרטן ריאה ,חידושים בטיפול בסרטן ריאה ,רפואה
מותאמת אישית בקרב חולי סרטן מעי ,טיפול כירורגי
בסרטן מעי ,פעילות אינטגרטיבית במכון האונקולוגי
ותפקיד העו"ס בהתערבות בשעת משבר .הרצו
בהתנדבות :ד"ר הנרי הייאט ,ד"ר מיכאל פפיאשוילי,
ד"ר רונן ברנר ,ד"ר מרדכי שמעונוב ,עפרה רביזדה
ועו"ס מרי קורן .בסיום ,סיפרה מירי פלמון את סיפור
התמודדותה האישי והתקיים פאנל לשאלות ותשובות
בהשתתפות המרצים .יום העיון התקיים באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

"יד להחלמה" של האגודה
למלחמה בסרטן

מתנדבות 'יד להחלמה' מונות מאות נשים שהתמודדו
עם סרטן השד והוכשרו לסייע ולתמוך בחברותיהן
שהצטרפו למעגל החולות.
את פעילות 'יד להחלמה' באגודה למלחמה בסרטן
מרכזת רויטל (טולי) מוהליבר

מפגשי הדרכה
תוכנית ההדרכה של מתנדבות 'יד להחלמה' התמקדה
השנה במתן דגש על שילוב חולות ומחלימות בפעילויות
האגודה .המפגשים הציגו בפני המתנדבות את מכלול
פעילויות התמיכה באגודה ,שחלקן לא היה מוכר
להן ,כגון יעוץ מיני ,קבוצות תמיכה ,הדרכת הורים
וכד' .בכל מפגש הוצג תחום ו/או איש/ת מקצוע של
האגודה והשיח נסוב סביב תחום זה .מפגשי ההדרכה
המקצועיים דנו בסוגיות שעלו מתוך שיחות התמיכה.
את מפגש ההדרכה בצפון הנחתה רויטל מוהליבר
רכזת 'יד להחלמה' ,אריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס
מחוז צפון ולנה קורץ-אלמוג יועצת המיניות באגודה.
מפגש מחוז מרכז (כולל ירושלים ודרום) הונחה על ידי

עו"ס אורית שפירא מנהלת מח' שיקום ורווחה ,עו"ס
ענת זכאי ממרפאת השד במרכז הרפואי אסף הרופא
ורויטל מוהליבר רכזת 'יד להחלמה' .במפגשים נצפה
שיתוף פעולה מרשים מצד הבנות והמשובים היו מצויינים         .

סדנת הדרכה בנושא בישול בריא ותזונה
השנה התקיים לראשונה למתנדבות הארגון מפגש בנושא
בישול בריא עם איילת ברק עו"ס ושפית ולימור בר חיים
דיאטנית קלינית .במפגש ,במהלך בישול ארוחה בריאה,
למדו המתנדבות את עקרונות הבישול הבריא והתזונה
המומלצת לחולים ,למחלימים ולבריאים.

אימון והקמת קבוצות ספורטיביות
לארגון 'יד להחלמה'
במסגרת קידום המודעות לבריאות בקרב המתנדבות
הוקמה קבוצה ספורטיבית אשר תייצג את ארגון
'יד להחלמה' בצעדות ומרתונים .קבוצת המתנדבות
צעדה לראשונה במסלול העממי של האגודה למלחמה
בסרטן ,במרתון ירושלים הבינלאומי שהתקיים במרץ
( 2013עוד על המרתון בפרק "שיתופי פעולה" בעמ' .)88

האגודה למלחמה בסרטן השיטה ,זו השנה
השנייה ,סירת דרקון של מתנדבות
'יד להחלמה' ,חולות ומחלימות מסרטן השד
בפסטיבל הדרקונים בכינרת
בהמשך לפעילות מתנדבות הארגון בפסטיבל סירות
הדרקון שהתקיימה בשנה שעברה ,התגבשה קבוצת
חתירה מסודרת המתאמנת בקביעות ב'מרכז דניאל'.
קבוצת החתירה מונה כ 20-נשים ,בהן מתנדבות
'יד להחלמה' ,חולות ומחלימות מסרטן שד .הפסטיבל
שהתקיים בתחילת מאי  ,2013מקורו בסין ,שם שימש
כחלק מפולחן תחרות מרוצי סירות צבעוניות בעלות
ראש דרקון מעץ .האירוע היה מרגש ושילב בתוכו הנאה
וגיבוש בצד פעילות ספורטיבית מהנה ומלכדת .את
הפעילות ריכזה רויטל מוהליבר רכזת 'יד להחלמה' בסיוע
אריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס מחוז צפון באגודה.
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פעילות שוטפת של 'יד להחלמה'

• בחודשים האחרונים גויסו כ 30-מתנדבות חדשות
ששולבו בפעילות הארגון ,וגובשה קבוצת תומכות
ייעודית לחולות עם סרטן שד גרורתי.
• הקמת צוות "לקוחות סמויות"  -צוות מתנדבות
'יד להחלמה' יבקר בחנויות לרכישת פרוטזות שד
ובגדי ים ,יתרשם מהמקום ,מאדיבות המוכרות וידווח
על הממצאים שייאספו .בהתאם לממצאים  -תעודכן
חוברת "מדריך לרכישת פרוטזות שד ובגדי ים" של
האגודה למלחמה בסרטן.
• צוות "פיתוח מוצר"  -הוקמה קבוצת מיקוד בשיתוף
יעל וינקלר סטודנטית לעיצוב שבחרה לעצב מוצר
במטרה להקל על חולות ומחלימות מסרטן השד.
• מידעון דיגיטלי למתנדבות הארגון  -מדי מספר
חודשים מופק ומופץ מידעון דיגיטלי ייעודי בנושא סרטן
שד הנשלח בדואר האלקטרוני למתנדבות הארגון.
המידעון מאפשר להתעדכן בנעשה בארגון ,באגודה
ובעולם התוכן של ההתמודדות עם סרטן השד .השנה
נוסף מדור המפרסם חוויות ו/או פעילויות מיוחדת של
המתנדבות.

• מעקב טלפוני  -קבוצת מתנדבות במרכז ובצפון
ממשיכות לקיים אחת לחודשיים מעקב טלפוני.
המתנדבות משוחחות עם הנשים שפנו לתמיכה ויעוץ
מארגון 'יד להחלמה' ,דורשות בשלומן ומחזקות אותן
לקראת המשך התהליך.
• בחודשים האחרונים הוקמה קבוצת פייסבוק למתנדבות
'יד להחלמה' במסגרתה חברות עשרות מתנדבות.
הפעילות בקבוצה מיועדת למתנדבות בלבד ,והיא
פעילה ותוססת.
• מיזם חדש :מפגש אישי של מחלימות שסיימו את
הטיפול במחלתן עם מתנדבות 'יד להחלמה' -
מתנדבות הארגון מזמינות נשים הנמצאות בשלב סיום
הטיפולים במחלתן ,לשיחה פתוחה ,מתוך החוויה ,על
"היום שאחרי והחזרה לשגרה".
• ייעוץ פרוטזות שד נפתח מחדש במרכז התמיכה
"חזקים ביחד" בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים .הייעוץ ניתן אחת לשבוע על ידי
אורית קריאל מתנדבת 'יד להחלמה'.

קמפיין הסברה חדש לארגון 'יד להחלמה'
האגודה למלחמה בסרטן הפיקה לקראת חודש המודעות
לסרטן השד קמפיין הסברה חדש לארגון 'יד להחלמה'
בשיתוף שלוש מתנדבות הפעילות בו .ההדים החיוביים
היו רבים מאד והובילו לגיוס מתנדבות חדשות (עוד על
הקמפיין בפרק "הסברה והדרכה").

הכנס השנתי של מתנדבות 'יד להחלמה'
בתחילת יולי  2013התכנסו עשרות מתנדבות 'יד להחלמה'
במרכז לארץ ישראל יפה בגני יהושע בתל-אביב .הכנס נפתח
בדברי ברכה של מירי זיו מנכ"ל האגודה ,וסדנת ריקודי בטן
בהנחיית יסמין בר און ,סטודנטית לטיפול
באומנות .ד"ר נועה אפרת (בן ברוך)
מנהלת המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
קפלן הרצתה על רפואה מותאמת אישית
בסרטן השד ,וד"ר יאיר מימון ,מנהל
"רפואות  -המרכז לרפואה משולבת"
הרצה על תמיכת רפואה סינית וטבעית
במחלימות מסרטן .לאחר-מכן ,נהנו
המשתתפות מהופעתו של הסטנדאפיסט
אלי גלפרין .הכנס התקיים באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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קבוצות תמיכה ,סדנאות ופעילויות
לרווחת חולי הסרטן

במסגרת מח' שיקום ורווחה מתקיימות במהלך השנה
עשרות פעילויות מגוונות ופרויקטים לרווחת חולים,
מחלימים ובני משפחותיהם ברחבי הארץ:

"להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר"

פרויקט אותו יזמה ומנהלת בהתנדבות ד"ר פרנסין
רובינסון (  )Phdבריכוזה של הגב' סילויה אלשוילי,
במסגרתו קוסמטיקאיות ,פאניות ,מאפרים וספרים
מעניקים ,בהתנדבות ,טיפולי יופי לנשים חולות סרטן
ברחבי הארץ ,בבתי חולים ובסניפי האגודה:

אירוע טיפוח ויופי "רד ליפסטיק דיי" -
ביוזמת רשת 'המשביר לצרכן' ובשיתוף
פרויקט "להראות טוב ...להרגיש טוב יותר"
של האגודה למלחמה בסרטן

בתחילת פברואר  2013התקיים בסניף גן העיר של רשת
'המשביר לצרכן' אירוע פתיחה חגיגי ""Red Lipstick Day
במסגרתו נהנו נשים חולות סרטן בגילאים שונים מטיפולי
פנים ואיפור על -ידי קוסמטיקאיות ומאפרות מחברות
קוסמטיקה מובילות בתחום ,סידור שיער וציפורניים ועוד.
בסוף האירוע הנשים קיבלו מוצרי שי ,שהתקבלו בתרומה
מרשת 'המשביר לצרכן' .באירוע החגיגי השתתפו נשים
מובילות דעה והוא היווה פתיחה למבצע שנערך במהלך
כל חודש פברואר בו הציבור הוזמן לרכוש ליפסטיק אדום
במחיר סמלי של  .₪ 15חלק מהכנסות המכירה הועברו
כתרומה לאגודה (מידע נוסף על הפרויקט והאירוע בפרק
"שיתופי פעולה").
סדנאות במרכזים הרפואיים:
"בוקר של כייף" לילדים ואמהות באדיבות מאפרי חברת
'ירין שחף' ו'פאות פסקינו' התקיים באמצע אוגוסט
 2012במח' אשפוז יום המטואונקולוגי ילדים ,של המרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר .מאפרי חב' ירין שחף

איפרו את פניהם וגופם של הילדים והעניקו להם הפתעות.
האימהות השוהות לצד ילדיהם אופרו ,סופרו וטופחו ואמן
בלונים הנעים את זמנם של השוהים במחלקה בקיפולי
בלונים מרשימים.
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סדנאות בקהילה:
• סדנת איפור בסניף האגודה בקרית
ביאליק נערכה בתחילת חודש מרץ
 2013בהנחיית דיצה קציר המאפרת,
מתנדבת ותיקה בפרויקט ,לכ 15-נשים
חולות ומחלימות.
• סדנת איפור מרגשת התקיימה במרכז
התמיכה "חזקים ביחד" בעפולה (מידע
נוסף בפרק "מרכזי תמיכה").
• בחודש נובמבר  2012התקיימה סדנת
איפור בסניף חדרה של האגודה למלחמה
בסרטן במסגרתו בוגרות קורס איפור של
'ירין שחף' איפרו את החולות הפוקדות
את הסניף .את המפגש ליוו מתנדבות
הסניף ,בראשן רבקה קרן ,יו"ר הסניף.
• בחודשים אוקטובר-נובמבר  2013מתוכננת סדנת
"להיראות טוב – להרגיש טוב יותר" בשפה הערבית
בנצרת בארגונן של עו"ס חנאן קאסם ואריאלה
ליטביץ-שרמן עו"ס מחוז צפון באגודה.
בקיום סדנאות הפרויקט ברחבי הארץ ובבתי החולים
השונים מסייעות העובדות הסוציאליות המחוזיות של
האגודה בהתאם לאזור.
במהלך השנה נערכו סדנאות רבות בקהילה במסגרת
סניפי האגודה למלחמה בסרטן ומרכזי התמיכה של
האגודה.

פרויקט "להיראות טוב – להרגיש טוב יותר"
הוצג לראשונה בכנס קוסמטיקאיות
בתחילת ספטמבר  2012התקיים כנס ארגון הקוסמטיקאיות
השנתי של מחוז תל אביב והמרכז במלון דן פנורמה
בהשתתפות כ 450-קוסמטיקאיות .השנה ,לראשונה,
הוצג הפרויקט בפני משתתפות הכנס על ידי סילביה
אלשוילי ,רכזת הפרויקט ,שקראה להן לבוא ולהתנדב
ולסייע לחולות ולמחלימות .כמו כן ,הרצתה בכנס חיה
טימנס ,קוסמטיקאית בכירה ,המתנדבת בפרויקט מזה
כ 10-שנים במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר,
שסיפרה על התנדבותה בפרויקט ועל הסיפוק האישי
אותו היא חווה מדי שנה ,בסיוע לנשים .הכנס היה מוצלח
ביותר וסייע לרתום משתתפות רבות נוספות לטובת
הפרויקט בבתי החולים ובסניפי האגודה.
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פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'
של האגודה למלחמה בסרטן

®

האגודה למלחמה בסרטן פועלת לקידום שיקומם ואיכות
חייהם של חולים ומחלימים באמצעות פרויקטים שונים.
אחד הפרויקטים הוא 'צעדים לאיכות חיים'® ,שמטרתו
לחשוף את חולי הסרטן ליתרונות הבריאותיים הגלומים
בפעילות הגופנית ,לעודדם לשלב פעילות מתוכננת
ומובנית בשגרת חייהם ולתת יעוץ וליווי מקצועי לחולים
שיבחרו לאמץ ולהשתלב בתכנית .התכנית כוללת מתן
הדרכה קבוצתית בבתי החולים על ידי אנשי מקצוע
מתחום הפיזיותרפיה .פרופ' נעמה קונסטנטיני ,מומחית
לרפואת ספורט מהמרכז לרפואת ספורט בהדסה
אופטימל ,מעניקה בהתנדבות את הייעוץ המקצועי
של הפרויקט ומהווה מקור להעשרה ולעדכון ידע ,מענה
שוטף לשאלות ,הנחייה ופיקוח .הפרויקט מנוהל ומופעל
על ידי עו"ס אורית שפירא מנהלת מחלקת שיקום
ורווחה באגודה ,בשיתוף ליויה כסלו האחות הראשית
באגודה ,וסילביה אלשווילי המשמשת ,בין השאר,
כרכזת האדמיניסטרטיבית של הפרויקט.
בשנת  2012הורחבה הפעילות בחלק מהמרכזים הרפואיים
למחלקות אונקולוגיות נוספות ,כגון גניקואונקולוגיה
(מאיר) ,קרינה (הדסה ע"כ) ,המטולוגיה (ברזילי ,העמק,
מאיר) .בפרויקט
השתתפו במהלך
השנה כ10,000 -
משתתפים .נכון
ל ס ו ף ,2 0 1 3
משתתפים בפרויקט
 27מחלקות במרכזים
רפואיים ברחבי הארץ,
והפעילות מתרחבת
גם למחלקות
המטפלות בילדים
חולי סרטן ולקהילה.

סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'

®

סדנא שנועדה ללוות מחלימים מסרטן בהתמודדות
לאחר המחלה ,לשפר את איכות חייהם ,להדריכם לחיים
בריאים ולעודדם לחזור לחיים אישיים וקהילתיים פעילים.
המשתתפים לוקחים חלק בסדרת מפגשים בהנחיית אנשי
מקצוע בנושאים שונים :חזרה לשגרה ולמשפחה ,מיניות,

בריאות שלאחר הטיפולים והתמודדות עם תופעות לוואי,
ביצוע פעילות גופנית מותאמת למחלימים מסרטן ,תזונה
מותאמת בזמן המחלה ולאחריה ,רפואה משלימה לחולים
ומחלימים .במהלך השנה מתקיימות עשרות סדנאות
ברחבי הארץ ,במרכזי התמיכה ובסניפים ,בארגונן של
מנהלות מרכזי התמיכה והעו"סיות המחוזיות באגודה.
• בחודשים האחרונים התקיימו מגוון סדנאות 'מחלימים
לחיים בריאים' בסניפי האגודה ברחבי הארץ ,ביניהם
בדימונה ,ובמרכזי התמיכה בגבעתיים ובעפולה .במרכז
"חזקים ביחד" בגבעתיים התקיימו מספר סדנאות
של הפרויקט .אחת יועדה למחלימים ממחלות סרטן
באופן כללי ,סדנא נוספת יועדה למחלימות מסרטן
השד ואחרת למחלימים מסרטן הערמונית (מידע
נוסף בפרק "מרכזי תמיכה").
• גם השנה התקיימו סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'
לחולות סרטן שד במרכז הרפואי 'אסותא' .הסדנאות
כללו פגישות בנושאי התמודדות עם תופעות לוואי,
תזונה נכונה ,פעילות גופנית מתאימה ,מיניות,
התמודדות אישית ,זוגית ומשפחתית ומפגש חוויתי.
• במסגרת שיתוף פעולה חדש ומבורך ביוזמת עופרה
ליכטנריט עו"ס קהילתית מהמחלקה לשירותים
חברתיים בעיריית רעננה לבין אירית גולדשטיין עו"ס
מחוז מרכז באגודה ,התקיימה סדנת 'מחלימים לחיים
בריאים' ברעננה.
®
• לראשונה :סדנת 'מחלימים לחיים בריאים' בערבית
התקיימה בחודשים מאי-יוני-יולי  2013במרכז הרפואי
המשפחה הקדושה בנצרת .בסדנא הרצו בהתנדבות:
ד"ר עבד אגבריה מנהל היח' האונקולוגית בבית החולים
על ההתמודדות הפיזית אחרי המחלה ,הפיזיותרפיסט
לואי אליאס הרצה על פעילות גופנית מותאמת
למחלימים ,אלהם סוואן בדרנה האחות הרצתה על
מיניות ואינטימיות ,עיאס חורי דיאטנית מבית החולים
הרצתה על תזונה נכונה לאחר הטיפולים ועו"ס חנאן
קאסם ,מנהלת קו התמיכה בערבית הרצתה על
התמודדות משפחתית וזכויות מחלימים .בנוסף ,ביוזמתו
ובארגונו של פאתן גאטס מנהל פעילות האגודה בחברה
הערבית ,ובאדיבות 'שירותי בריאות כללית' התקיימה
סדנת בישול בריא .ההדים היו חיוביים ביותר ומתוכננות
סדנאות נוספות במתכונת דומה גם בעתיד.
ההשתתפות בסדנאות הינה ללא תשלום ומתקיימת
בכל רחבי הארץ.
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ייעוץ ארצי בנושאי שיקום הדיבור והדרכה
לחולי גידולי ראש  -צוואר
שירות הייעוץ וההדרכה לחולים בגידולי ראש-צוואר
מתקיים בריכוזה של פרידה קורנברוט קלינאית התקשורת
ארצית באגודה .פרידה מרכזת קבוצת הדרכה לחולים
ולבני משפחותיהם המלווים אותם ,בהתמודדות עם
תסמיני הטיפול האונקולוגי במהלך הטיפול בקרינה
בגידולי ראש-צוואר בתל השומר.

שירות ייעוץ מיני ארצי של האגודה למלחמה
בסרטן לחולי סרטן ובני זוגם
שירות הייעוץ המיני ממשיך את פעילותו בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים על ידי
ליויה כסלו האחות הראשית באגודה למלחמה בסרטן
ולנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת המיניות באגודה.
שרות זה אינו כרוך בתשלום וניתן בפריסה ארצית לחולים
ולבני זוגם על פי דרישה .בנוסף ,מתקיימים במהלך השנה
ימי עיון בנושאי מיניות ופוריות ביוזמת ובהשתתפות
יועצת המיניות ,מפגשים מקצועיים והרצאות למחלימים
במסגרת סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'®.

ייעוץ מס ארצי לחולי סרטן ,מחלימים
ובני משפחותיהם
בסניפים המחוזיים של האגודה למלחמה בסרטן ניתנים
שירותי ייעוץ מס בענייני מס הנובעים מהמחלה ,בשיתוף
לשכת יועצי המס בישראל .הייעוץ ניתן למי שכבר נקבעו
לו אחוזי נכות בוועדה רפואית בביטוח לאומי .הייעוץ ניתן
בהתנדבות וללא תשלום ,לאחר תיאום פגישה מראש.

מוקדי המידע ואתר האגודה למלחמה
בסרטן  -למען החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם
באתר האגודה המשודרג באינטרנט ,למעלה מ8,000-
דפי תוכן המעניקים מידע נרחב ומהימן לחולים ולבני
משפחותיהם בכל הקשור במחלות הסרטן השונות,
הטיפול ,השיקום ואיכות חיי המטופל בשפות עברית,
אנגלית ,רוסית וערבית .בנוסף למידע המקצועי הרב
המצוי בו ,ניתן למצוא באתר מאגר מפורט ועדכני
בנושא מחקרים קליניים ,מידע על האירועים והמפגשים
הנערכים לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם מטעם
האגודה ברחבי הארץ ,וניתן לשאול ולקבל תשובות בכתב
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בכל תחום לגבי כל מחלה ,באמצעות הפורומים השונים
(פירוט הפורומים ומידע נוסף בנושא בפרק "הסברה
והדרכה" תחת "פעילות האגודה באינטרנט").

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

פעילויות לילדים ולצעירים
חולי סרטן

נופש המשפחות המסורתי לילדים חולי
סרטן ולבני משפחותיהם
במהלך חופשת הקיץ  2012קיימה האגודה למלחמה
בסרטן נופש משפחות בהשתתפות עשרות משפחות
להן ילדים חולי סרטן מכל רחבי הארץ ,יהודים וערבים,
דתיים וחילוניים ,עולים חדשים וילידי הארץ .הנופש
המפנק התקיים במלון שפיים וכלל אירוח מלא במקום
וכניסה יומית לפארק המים .המשתתפים בנופש נהנו

מפעילויות מגוונות כגון מסיבת קצף ,סדנאות יצירה,
סדנת בצק סוכר ,פארק המים והפארק המוטורי ועוד.
אמיר לוסטיג ריתק את כולם במופע קסמים מרגש,
דודו זר בשיריו המוכרים ריגש את הילדים הקטנים ,גיל
עשה מופעי להטוטנות ,ויטלי הקוסם הצחיק כל הזמן
וחלבי סרור הנחה סדנת צחוק בערבית ,לדוברי השפה
שהשתתפו בנופש .בנוסף ,התקיימו הצגות ילדים "שלגלים"
ו"המפוזר מכפר אזר" ,וכן נפתח אולם ממוזג עם עמדות
פלייסטיישן ,מתקנים מתנפחים ,וסדנאות יצירה .בלילה
התקיימה מסיבה סוערת עם אביב אליאסי והאימהות
התפנקו בסדנת איפור שהעבירו בהתנדבות מאפרות
של חב' 'אסתי לאודר' מטעם פרויקט "להיראות טוב -
להרגיש טוב יותר" .הנופש ,המתקיים מדי שנה ,מאפשר
למשפחות המתמודדות עם שגרת חיים קשה של טיפולים
ואשפוזים ,לקחת פסק זמן ,להנות מחופשה מפנקת
ומרגיעה הכוללת את כל בני המשפחה ,ההורים ,הילד
החולה והאחים הבריאים .בתום הנופש ,חלק מהילדים
התחילו את שנת הלימודים לאחר הפסקה ממושכת לצורך
טיפולים ואשפוז ,וחלקם חזרו למחלקה בבית החולים
להמשך טיפול .את הנופש מרכזת באגודה מיכל קהלני.

'השלמת חומר נלמד'
פרויקט 'השלמת חומר נלמד' הינו פרויקט ייחודי המכשיר
חונכים ,סטודנטים בעלי כישורים מתאימים ,לסייע לילדים
חולים בסרטן אשר נעדרים תכופות מבית הספר בגין
מחלתם .החונכים מסייעים לאותם ילדים להשלים את
החומר הנלמד החל מכיתות גן וכלה בהכנה לבחינות

הבגרות .מטרת הפרויקט לסייע לילדים לא להישאר
מאחור בבית הספר למרות מחלתם .פעילותם המסורה
של החונכים מעניקה הן לילדים והן להוריהם כוח ותקווה
להמשיך ולהתמודד עם מחלתם .השנה נוצר קשר עם
כ 340-ילדים והוריהם ,כאשר בין שניים לשלושה תלמידים
הצטרפו מדי שבוע לפרויקט ,בהתאם לזמן גילוי המחלה.
מצבם הבריאותי של חלק מהילדים אינו מאפשר כרגע
התמקדות בלימודים ,אך גם הם נכללים בפרויקט ,במטרה
להמשיך את הקשר לכשיוכלו .הפרויקט בריכוזה של
מיכל קהלני ,אחראית פרויקט ילדים באגודה.

פרויקט 'אימפקט' – סטודנטים מתנדבים
במהלך שנת  2013השתתפו בפרויקט כ 150-מלגאים
בפרויקט "אימפקט" מטעם ארגון ידידי צה"ל בארה"ב
( )FIDFשהעניקו  18,630שעות פעילות למען הקהילה.
הסטודנטים מעניקים שעות עבודה בקהילה עבור קבלת

43

מלגת לימודים ומצוותים לחולי סרטן בקהילה ,לילדים ,או
למשפחות בהן יש ילד חולה .בנוסף ,חלק מהסטודנטים
משובצים במחלקות אונקולוגיות שונות בבתי חולים,
במטרה לסייע לצוות המחלקה ולקשר ישיר עם החולים.
העו"סיות המחוזיות באגודה ,אירית גולדשטיין במרכז,
אריאלה ליטביץ-שרמן בצפון ,ומירי מור יוסף בדרום,
מנחות ומלוות את הסטודנטים לאורך השנה בהתאם
לאזור המגורים .עו"ס דליה שטרן ,רכזת הפרוייקט,
ממשיכה בקשר עם הסטודנט והמשפחה.
• בחודשים ינואר-פברואר  2013נערכו המפגשים
הקבוצתיים הראשונים של החונכים המשתתפים
בפרויקט בכל אחד מהמחוזות ,בהנחיית העו"ס המחוזית.
בכל מחוז נערכו שני מפגשים ,משמעותיים וחשובים,
בהם התעוררו דיונים שנגעו להתמודדותם עם הקושי
במפגש עם מחלת הסרטן והובעה שביעות רצון רבה
ממפגשים אלו .בסוף שנת הפעילות ,התקיימו מפגשים
קבוצתיים נוספים ,בכל אחד מהמחוזות ,שהוקדשו
לנושא הפרידה ממקום ההתנדבות וסיכום הפעילות
לקראת השנה הבאה.
בנוסף לפרויקט זה ,מתנדבים באגודה למלחמה בסרטן
סטודנטים המשתלבים במערך התמיכה בקהילה
במסגרת פרויקטים 'הישג' ו'שח"ק'.

שירות ייעוץ ,תמיכה והדרכה ארצי לילדים
עם גידולי מוח

ד"ר מיכל שדה ( ,)Phdפסיכולוגית שיקומית מתחום
הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה ,מרכזת את השירות במסגרתו
החל זימון הורים לילדים עם גידולי ראש לפגישה ,בכדי
לדון בקשיי השילוב של ילדיהם בקהילה .המפגש מתקיים
בכל סניפי האגודה ברחבי הארץ לנוחות ההורים .ההורים
מוזמנים להעלות נושאים המעניינים אותם ,אך עיקר
הדגש הוא על שילוב הילד חזרה לחיי השגרה ,הלימודים
ופעילויות אחה"צ .במקביל ,ממשיכה ד"ר שדה בקשר עם
משרד החינוך במטרה לארגן פרוטוקול עבודה שיתמוך
ויכוון את בתי הספר והגנים בתהליך קבלת הילד חזרה
למסגרת החינוכית .בנוסף ,מתקיימת עבודה עם בתי
החולים הפדיאטריים ,בהם יש מחלקות אונקולוגיות,
להם תורמת ד"ר שדה את ההיבט הנוירופסיכולוגי
לתהליך הריפוי והשיקום של המטופלים .בנוסף ,נפתח
השנה פורום באתר האגודה להורים לילדים עם גידולי
ראש בהנחיית ד"ר מיכל שדה ועו"ס מחוז מרכז
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אירית גולדשטיין (עוד על מערך הפורומים של האגודה
בפרק "הסברה והדרכה לציבור").

פרויקט 'תנו לילדים את העולם'
לזכרה של מירי שטרית ז"ל
במסגרת הפרויקט במימון האגודה למלחמה בסרטן
ובסיוע הקרן לזכרה של מירי שטרית ז"ל ,נסעו השנה
 14משפחות להן ילד חולה סרטן ,הנמצא בשלבי מחלה
מתקדמים ,לשבוע ימים בכפר הילדים "תנו לילדים את
העולם" באורלנדו שבארה"ב .במהלך השהייה ביקרו הילדים
בפארקים שונים באזור ונהנו מכניסה חינם למתקנים
ומאטרקציות נוספות .מדובר לעיתים בחוויה החיובית
האחרונה של כל המשפחה ביחד .המשפחות קיבלו
רכבים לשימושם ובמידת הצורך התלווה אליהם מלווה
דובר אנגלית .את הפרויקט מרכזת פרידה קורנברוט.

ימי כייף ומופעים לילדים חולי סרטן
בסיוע עיריית תל אביב-יפו
כמיטב המסורת ארוכת השנים ,גם השנה העניקה
מחלקת האירועים של עיריית תל אביב-יפו בתרומה
בחג החנוכה ובחג הפסח כרטיסים למופעים ולבילוי
עבור ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם:
• בחג החנוכה ניתנו בתרומה כ 200-כרטיסים למופעי
ה"פסטיגל" ו"מותק של פסטיבל" שחולקו לילדים חולי
סרטן המאושפזים בבתי החולים ברחבי הארץ.
• במהלך חופשת הפסח ניתנו בתרומה  1,000כרטיסים
לילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם לבילוי ב'לונה פארק
תל אביב' .הילדים ומלוויהם נהנו מיום כיף בכל מתקני
הפארק ויכלו להירגע ,לנוח ולבלות במגוון הפעילויות
שנערכו במקום ,מהמוזיקה ,מהמופעים ומכיבוד שהוכן
עבורם .את האירוע ליוו מיכל קהלני אחראית פרויקט
ילדים באגודה ואירית גולדשטיין עו"ס מחוז מרכז.
אירועים אלו מהווים נקודת אור לילדים ולבני משפחותיהם,
מפיגים מתחים וחרדה ,ומעניקים להם כמה שעות של
הפוגה משגרת המחלה והטיפולים ,המסייעים בשיקום
הילדים והמשפחות.

קבוצת 'בוגרים צעירים – יוצאים לחיים'

®

קבוצת 'הבוגרים הצעירים' ממשיכה לקיים את מפגשיה
ופעילויותיה בסיוע מתנדבים מסורים והאגודה למלחמה
בסרטן .הקבוצה מהווה את בסיס ההשראה ,הכוח

והתמיכה החשובים כל כך בתהליך החזרה
לחיים "רגילים" של צעירים שהסרטן פגע
בהם בתחילת חייהם העצמאיים כבוגרים.
הקבוצה ,המונה כ 50-משתתפים ,נפגשת
אחת לשבוע במרכז התמיכה "חזקים ביחד"
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .בנוסף למפגשי התמיכה ,יוצאת
קבוצת הבוגרים לטיולים מאתגרים התואמים
את יכולתם הפיזית של חברי הקבוצה .במהלך
השנה התקיימו שלושה טיולים בשיתוף עמותת 'אתגרים'.
שניים באזור הדרום (אזור מצפה רמון ,הנגב והמכתשים)
ואחד באזור הצפון (צפון רמת הגולן) .את הטיול ליוו
רויטל מוהליבר רכזת 'יד להחלמה' ,אירית גולדשטיין
עו"ס מחוז מרכז באגודה ,ערן ברסלר מעמותת 'אתגרים',
ומאור זוהר החובש.

מפגשי תמיכה ,עדכון וליווי של
עו"ס מחוזיות

• השתלמות מקצועית בתחום הרווחה למתנדבי סניף
טבריה  -השתלמות מקצועית לסגל המתנדבים בתחום
הרווחה והשיקום נערכה בבית גינסבורג בטבריה בהנחיית
אריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס מחוז צפון ובארגונה של

דליה קוקוש סלוצקי יו"ר סניף טבריה .בהשתלמות
נטלו חלק מתנדבים ותיקים הנותנים מענה לפניות
חולים והציבור הרחב ,וכן הוכשרו מתנדבים חדשים.
• הדרכות קבועות למתנדבי סניף האגודה למלחמה
באשדוד שנועדו לסייע להם בהתמודדות ובמגע מול
חולי הסרטן בעיר ,ניתנים על ידי אירית גולדשטיין
עו"ס מחוז מרכז.
• צוות מעון 'אביב' ברחובות עבר הדרכה בנושא
מחלת הסרטן על ידי אירית גולדשטיין עו"ס מחוז
מרכז .צוות מעון 'אביב' המטפל באנשים בוגרים עם
פיגור שכלי ,מתמודד עם קשיים רבים בעקבות אבחון
אחת הדיירות כחולת סרטן .בהדרכה נידונו נושאי
הסטיגמות ,פחדים מהשפעות המחלה ,תפיסת הצוות
את החולה ,שינויים התנהגותיים של החולה ועוד.
• סדנת הדרכה לצוות המטפל של מעון צ'ארלס קלור
בנושא התמודדות עם מוות ופרידה התקיימה במאי
 2013בהנחיית עו"ס אורית שפירא מנהלת מח'
שיקום ורווחה ועו"ס ענת זכאי ממרפאת בריאות
השד באסף הרופא.
• סדנאות הדרכה למתנדבי ה'טלמידע' התקיימו
במהלך השנה על-ידי עו"ס אורית שפירא מנהלת
מח' שיקום ורווחה ואירית גולדשטיין עו"ס מחוז
מרכז .הסדנאות מסייעות למתנדבים בהתמודדות
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עם פניות החולים ,בהגדרת תפקידם ובהנחיות לגבי
אופן ההיענות לצורכי החולה.
• גיוס והכשרת מתנדבים חדשים לסניף באר שבע
על ידי מירי מור יוסף עו"ס מחוז דרום .המתנדבים
החדשים שובצו לחיזוק מערך השיקום והרווחה
בעיר ובמחלקה האונקולוגית לילדים במרכז הרפואי
'סורוקה'.
• קידום פעילויות רווחה ותמיכה בחברה הערבית -
בינואר  2013נכנסה עו"ס חנאן קאסם לתפקיד מנהלת
הקו החם הארצי בשפה הערבית .בנוסף להפעלת
הקו ,תפעל חנאן גם למען קידום פעילויות רווחה
ותמיכה בקרב דוברי השפה הערבית ובני משפחותיהם.
במהלך החודשים האחרונים התקיימה סדנת מחלימים
בשפה הערבית (בידיעה נפרדת) .כמו כן ,מתוכננות
בחודשים הקרובים פעילויות תמיכה ורווחה נוספות,
כגון קבוצת תמיכה למחלימים דוברי ערבית ,יוגה
ופעילויות פנאי נוספות .בחודשים אוקטובר-נובמבר
 2013תתקיים סדנת "להיראות טוב – להרגיש טוב
יותר" בנצרת (עוד על פעילות האגודה בחברה הערבית
בפרק "מתנדבים ואירועים").

השתלמויות ,קורסים ומפגשים
לאנשי מקצוע

האגודה למלחמה בסרטן הינה מוסד מוכר ע"י משרד
החינוך לצורך גמול השתלמות .ההשתלמויות המקצועיות
הינן במימון האגודה למלחמה בסרטן ומהוות חלק
חשוב מפעילות האגודה להכשרת אנשי מקצוע בתחום
הייחודי של טיפול בחולי סרטן ובני משפחותיהם.
מדובר בהכשרה ייעודית לתחום האונקולוגי שאינה
ניתנת במסגרת ההכשרה האוניברסיטאית.

השתלמויות לאנשי מקצוע
במסגרת ההדרכות לאנשי מקצוע המתקיימות מדי
שנה במימון האגודה למלחמה בסרטן התקיימו בבית
מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,ארבעה
קורסים המוכרים לגמול השתלמות בהנחיית מרצים
מובילים בתחומם:
• קורס בסיסי להנחיית קבוצות ,בשיטת "קבוצות
רכבת" בהנחיית ד"ר זהר רובינשטיין.
• קורס מתקדם להנחיית קבוצות ,בשיטת "קבוצות
רכבת" בהנחיית ד"ר זהר רובינשטיין.
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• קורס לעובדים סוציאליים מתחילים באונקולוגיה,
בהנחיית ד"ר שלומית פרי.
• קורס לעובדים סוציאליים מתקדמים באונקולוגיה,
בהנחיית ד"ר שלומית פרי.

יום עיון לסטודנטים לרפואה
מאוניברסיטת בן גוריון
בהמשך למסורת הנהוגה בין אוניברסיטת בן גוריון בבאר
שבע והמרכז הרפואי סורוקה לבין האגודה למלחמה בסרטן,
אותה יזם פרופ' יורם כהן ,לשעבר מנהל המכון האונקולוגי
בסורוקה וממשיך מנהלו הנוכחי ,פרופ' שמואל אריעד,
גם השנה התקיים יום עיון מרוכז לסטודנטים לרפואה .יום
העיון התקיים בתחילת חודש יולי  2013בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .היום נפתח בדברי
ברכה והרצאה של מירי זיו מנכ"ל האגודה ,שהציגה את
פעילותה הענפה של האגודה.עו"ס אורית שפירא מנהלת
מח' השיקום והרווחה באגודה ,הציגה את פעילות המחלקה
והפרויקטים המופעלים על ידה ,ד"ר מיכל שדה פסיכולוגית
שיקומית מתחום הנוירופסיכואונקולוגיה באגודה ,הרצתה
על שיקום ילדים עם גידולים נוירולוגים ,ופרידה קורנברוט,
קלינאית התקשורת באגודה ,הרצתה על שיקום הבליעה
והדיבור בחולים עם גידולי ראש-צוואר .בסיום ,הרצתה
רויטל מוהליבר רכזת 'יד להחלמה' על פעילותו הענפה
של הארגון .ולאחר מכן נילי ולינוי ,שתי מתנדבות צעירות
מקבוצת ה'בוגרים הצעירים' ,שיתפו את הקהל בסיפור
התמודדותן האישי.

יום עיון לעו"סים מהשירות לדיור תומך באגף
ל"מוגבלות שכלית התפתחותית" (פיגור שכלי)
באמצע דצמבר  2012התקיים יום עיון בנושא "הטיפול
בחולה סרטן" לעובדים הסוציאליים בשירות לדיור תומך
של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בירושלים.
יום העיון ,בהשתתפות צוות מח' השיקום והרווחה
של האגודה ,אורגן על ידי פרידה קורנברוט קלינאית
התקשורת באגודה.

יום עיון של האגודה למלחמה בסרטן
לאחיות טיפול תומך – אחיות קהילה בשירותי
בריאות כללית
בתחילת מרץ  2013התקיים יום עיון לאחיות טיפול
תומך בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן

בגבעתיים ,במסגרתו הרצתה ד"ר מיכל שדה פסיכולוגית
שיקומית מתחום הנוירופסיכואונקולוגיה של האגודה ,על
"נוירופסיכולוגיה והשימוש בה בקהילה" .רומא לוריא
מנהלת המעון ע"ש צ'ארלס קלור ,הציגה בפני הנוכחות
את פעילותו ,לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת המיניות
באגודה הרצתה על "מיניות בסוף החיים" ,וליויה כסלו,
אחות הראשית באגודה למלחמה בסרטן הרצתה על
פעילויות האגודה למלחמה בסרטן והעמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי.

קורס ראשון מסוגו בנושא "תזונה לחולה
האונקולוגי" לדיאטניות
לראשונה התקיים קורס בנושא תזונה לחולה אונקולוגי
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
בהשתתפות כ 50-דיאטניות של "מכבי שירותי בריאות".
הקורס כלל  60שעות לימוד במהלך עשרה מפגשים
בין החודשים אוקטובר  2012ועד פברואר .2013
הקורס רוכז על ידי ליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה
ומיכל סוקמן ,דיאטנית קלינית ב"מכבי" ,והתקיים
באדיבות חב' אבוט וניאופארם .בין הנושאים שנכללו
בתוכנית היו מושגי יסוד וסוגי הטיפולים במחלת הסרטן,
מאפייני סוגי סרטן שונים ,כלים לאומדן מצב תזונתי,
הכרת ההשלכות התזונתיות של המחלה ,נושאים
פסיכוסוציאליים ועוד.

הדרכה לצוות מקצועי בתחום השיקום של
חולים עם גידולי ראש-צוואר
נמשכת ההדרכה לצוות מקצועי בנושא שיקום הדיבור
לחולים עם גידולי ראש-צוואר ,בריכוזה של פרידה
קורנברוט קלינאית התקשורת באגודה .פרידה מקיימת
פגישות הדרכה עם הצוות המקצועי ,מעניקה יעוץ
בנוכחות החולה בבית החולים ,ומפגשים דו-חודשיים
עם קלינאי תקשורת במספר רב של בתי חולים בארץ.
מדי שנתיים נערכת השתלמות דו-שנתית ,רב מקצועית,
בנושא הטיפול והשיקום של חולים עם גידולי ראש צוואר
בריכוזן של פרידה קורנברוט וליויה כסלו.

קבוצות עניין:
במסגרת פעילות מחלקת שיקום ורווחה מתקיימים
מפגשים תקופתיים של אנשי מקצוע " -קבוצות עניין"
הדנות בתחום טיפולי ספציפי:

מפגשי אחיות מתאמות בריאות השד
האגודה למלחמה יזמה את פעילותן ומימנה רשת
של אחיות ועו"ס לתיאום הטיפול בסרטן השד .בנוסף
לתמיכתה בהקמת הרשת ,האגודה מקיימת מפגשי עדכון
ודיון במהלך השנה.
• בנובמבר  2012התקיים מפגש שהוקדש לסדנא
בנושא "חולות שקשה לעבוד איתן" ,תוך דגש על
חולות סרטן הסובלות גם מהפרעות אישיות ,בהנחיית
עו"ס ענת זכאי ממרפאת השד במרכז הרפואי אסף
הרופא .במפגש זה נפגשו האחיות גם עם מיכל
קולט ארבל מתנדבת 'יד להחלמה' שהציגה להן
את האפשרות של יצירת פטמה בהתאמה אישית
לחולות ולמחלימות.
• מפגש אחר התקיים במכון השד במרכז הרפואי
'אסותא' בחיפה ,במסגרתו ניתנה הרצאה על ידי
ד"ר קרן דרומאה מהמרכז הרפואי רמב"ם בנושא
"עדכונים במתן הרצפטין לחולות סרטן השד" .בהמשך
התקיימה סדנת תיעול כעסים בהנחיית הפסיכולוג
מרק שרמן מהמכון האונקולוגי של המרכז הרפואי
רמב"ם.
• באפריל  2013התקיים מפגש משותף לאחיות
ולעובדות סוציאליות ,בנושא נשים בריאות נשאיות הגן
 - BRCAהיבטים פסיכוסוציאליים ,רפואיים ,סיעודיים,
אתיים והלכתיים.
• באמצע יולי  2013התקיים מפגש נוסף שהוקדש
לנושא "פורום מתאמות בריאות השד  -לאן פנינו
מועדות?" ,והוצגו תוצאות מחקר רב מרכזי בנושא
"תרומתן של אחיות מתאמות בריאות השד על פי
תפיסת המטופלות" .תוצאות המחקר ,שזכה למענק
מחקר של האגודה למלחמה בסרטן ,הצביעו על
תרומתה הניכרת של האחות המתאמת לחולות
סרטן השד ובני משפחותיהן ,תפקיד אותו יזמה
ומממנת ,כאמור ,האגודה למלחמה בסרטן במשך
שנים רבות.

מפגשי אחיות סטומה

• המפגש הראשון השנה של אחיות הסטומה נערך
במהלך מבצע "עמוד ענן" ,שהתקיים בדרום הארץ.
מלבד עדכונים ודיון אודות סוגיות משותפות ,הרצה
במפגש ד"ר אלכס וולר ,המנהל הרפואי של הוספיס
הבית באגודה על "הגישה הפליאטיבית לטיפול
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בדיכאון" .בהמשך הרצה ד"ר יאיר מימון על "עובדות
מבוססות מחקר ברפואה משלימה באונקולוגיה".
בסיכום התקיים דיון בהנחיית מידד גיסין ,יו"ר ארגון
בעלי סטומה בישראל.
• בפברואר  2013התקיים מפגש נוסף במהלכו הרצו
ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית מתחום
הנוירופסיכואונקולוגיה באגודה בנושא "התפתחות
המוח מינקות לבגרות -התמודדות רגשית וקוגניטיבית
עם מחלה" ,ורחל פורס ,מנהלת הפיזיותרפיה בבית
חולים "מאיר" נתנה הנחיות מקצועיות בנושא ביצוע
פעילות גופנית למניעה ,איזון תסמינים ומזעור הסיכון
לחזרת מחלת סרטן המעי הגס.
• בתחילת יוני  2013התקיים מפגש נוסף בהנחיית
עו"ס ענת זכאי מהמרכז הרפואי אסף הרופא
בנושא "עבודה עם חולים קשים וחולים שקשה לעבוד
איתם" .בהמשך היה דיון על עדכון הגדרת תפקיד
אחות הסטומה והוחלט על הקמת צוות היגוי ,אשר
ידון בנושאים רלוונטיים לכל אחיות הסטומה ,ויגבש
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המלצות לעבודה השוטפת ולשיפור התקשורת בין
בתי החולים והקהילה.

מפגש אחיות טיפול תומך

• בסוף מאי  2013התקיים מפגש אחיות טיפול תומך ,בו
התקיים דיון בנושא ניהול סיכונים בהוספיס בית ,תוך
הצגת מקרה קליני בנושא טיפול הרגעתי פליאטיבי.
הצוות הבין תחומי מהוספיס הבית של האגודה למלחמה
בסרטן הציג את המקרה :ד"ר אירית זלץ הציגה את
ההיבט הרפואי ,שרי כהן הציגה את ההיבט הסיעודי,
ועו"ס דליה שטרן הציגה את ההיבט הסוציאלי .ד"ר
אלכס וולר מנהלו הרפואי של ההוספיס-בית הנחה
את הדיון .בהמשך ,יונת למד ,אחות אחראית ביחידה
לטיפול תומך של שירותי בריאות כללית מחוז ירושלים,
הרצתה על פחדם של אנשי המקצוע מהמוות.
בהמשך השנה מתוכננים מפגשים נוספים של קבוצות
העניין של אחיות מתאמות בריאות השד ,אחיות
סטומה ואחיות טיפול תומך.

'חזקים ביחד'  -פעילויות מרכזי
התמיכה של האגודה למלחמה
בסרטן ופעילויות רווחה ותמיכה
בסניפים ובקהילה
מרכז "חזקים ביחד" במטה
האגודה  -בית מטי ,גבעתיים
מרכז התמיכה "חזקים ביחד" הפועל בבית מטי בגבעתיים,
הינו בית בקהילה המציע לחולים ,למחלימים ולבני
משפחותיהם מגוון קבוצות תמיכה ,סדנאות ,הרצאות
ופעילויות גוף ונפש .בשל היותו מרכיב משמעותי בהתמודדות
הרגשית והפיזית של החולים ,עבר מרכז התמיכה שינוי
אווירה מרענן .הריהוט הישן הוחלף ומרכז התמיכה מזמין
ומשדר אווירה נינוחה ,תחושה נעימה של בית חם ותומך.
כדי להרחיב את הפעילות התמיכתית-קבוצתית ,נוסף
חדר טיפולים ,כך שניתן לנהל מספר קבוצות במקביל.
חלק מהפעילויות המתבצעות במרכז הינן ע"ש רותי
ורובל (שניידר) ז"ל .את הפעילות מרכזת קרן מינטוס.
מדי שנה מתקיימות כ 1,400-פעילויות במרכז ההדרכה
והשיקום לחולים ,למחלימים ולהכשרת אנשי מקצוע.

קבוצות תמיכה
במרכז התמיכה ממשיכות את פעילותן קבוצות התמיכה
בהנחיית עו"ס אורית שפירא מנהלת מחלקת השיקום
והרווחה ועו"ס ענת זכאי ממרפאת השד במרכז הרפואי
אסף הרופא:
• 'בוגרים צעירים  -יוצאים לחיים'  -קבוצת תמיכה
לצעירים וצעירות בני  20-30המתמודדים עם מחלת
הסרטן (מידע נוסף על פעילות הקבוצה בפרק "שיקום
ורווחה").
• קבוצת תמיכה לנשים צעירות (בגילאי )30-50
המתמודדות עם מחלת הסרטן.
• קבוצת תמיכה לזוגות צעירים (בגילאי )30-50
שאחד מבני הזוג חולה בסרטן.
• קבוצת תמיכה לזוגות מבוגרים שאחד מבני הזוג
חולה בסרטן.

• קבוצת תמיכה להורים שכולים לילדים צעירים (עד
גיל  )18שנפטרו ממחלת הסרטן.
• קבוצת תמיכה להורים שכולים לילדים בוגרים (מעל
גיל  )18שנפטרו ממחלת הסרטן.
• קבוצת תמיכה לנשים בריאות נשאיות המוטציות
בגן  ,BRCA1-2הנמצאות בסיכון לחלות בסרטן השד
או השחלה.
• השנה נפתחה קבוצת תמיכה חדשה להורים
המתמודדים עם ילד בוגר חולה סרטן.
בנוסף ,פועלות במרכז התמיכה באופן קבוע:
• קבוצת תמיכה למתמודדים עם מחלות סרטן שונות,
בהנחיית עו"ס ורד אשבורן-נוטי.
• קבוצת תמיכה לנשים מבוגרות המתמודדות
עם מחלות סרטן נשיות ,בהנחיית האחות ריבה
ציפרשטיין.
• קבוצת תמיכה לבני משפחה של חולי סרטן ,וקבוצת
תמיכה למתמודדים עם אובדן ושכול ,בהנחיית
הפסיכולוג אריק שפירא.

פעילויות גוף  -נפש
בנוסף לסדנאות המיוחדות ולקבוצות התמיכה ,מעניק
מרכז התמיכה לחבריו פעילויות המתמקדות בקשר שבין
הגוף לנפש ,כגון :יוגה ,פלדנקרייז ,צ'י קונג ,פילאטיס
וריקודי בטן.

סדנאות
במרכז התמיכה פועלות מגוון סדנאות העשרה ויצירה,
כגון הבעה ויצירה" ,דרכים למציאת משמעות" ,סדנת
בישול ,תזונה ואורח חיים בריא ,סדנת טבע תרפיה,
ציור ,ברידג' וסדנת צילום.
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סדנת שוקולד

בחודש מרץ  2013תרמה עמותת ה"רוח
הטובה" סדנת שוקולד יצירתית ,מיוחדת
ומתוקה בהנחיית עודד פנסטר השוקלטייר
שלימד את המשתתפים כיצד להכין מגוון
יצירות בשוקולד.

אירועים ומפגשים נוספים:
סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'® של
האגודה למלחמה בסרטן
במרכז התמיכה בגבעתיים
האגודה מפעילה סדנאות ייחודיות למחלימים מסרטן
בכל רחבי הארץ ,המורכבות מסדרת הרצאות .סדנאות
אלו נועדו לתמוך וללוות את המחלימים לאחר סיום
הטיפולים ,לשפר את איכות חייהם ולסייע להם לחזור
לחיים פעילים ומלאים (מידע נוסף על התוכנית בפרק
"שיקום ורווחה") .במסגרת פרויקט זה מתקיימות במרכז
התמיכה בבית מטי במהלך השנה הרצאות למחלימים
בארגונה של עו"ס מחוז מרכז אירית גולדשטיין:
• במהלך חודשים נובמבר-דצמבר  2012התקיימו
ההרצאות" :תזונה למחלימים לאחר מחלת הסרטן"
בהנחיית לימור מרדי-טילבור ,דיאטנית מהמרכז
הרפואי 'אסותא'" ,האתגרים הנפשיים בהתמודדות
שלאחר המחלה" בהנחיית עו"ס ורד אשבורן ממרכז
התמיכה בגבעתיים" ,תופעות לוואי לאחר הטיפולים"
ו"השפעות הטיפולים על הבריאות המינית" בהנחיית
ליויה כסלו האחות הראשית באגודה ,ו"לרפא את
העבר ,לטפל בהווה וליצור את העתיד" בהנחיית אירנה
רוזנברג ,פיזיותרפיסטית ראשית מהמרכז הרפואי
'אסותא'.
• סדנה נוספת במתכונת דומה התקיימה במהלך
החודשים אפריל-מאי  ,2013כאשר בנוסף להרצאות
הקבועות ,התקיימה הרצאה על "הדרך הבריאה להיות
חולה" של ד"ר שרה אילן.
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חגי ישראל במרכז התמיכה בבית מטי,
מטה האגודה בגבעתיים
במהלך השנה התקיימו
מפגשים חגיגיים לציון
חגי ישראל .בחג החנוכה
התקיימה מסיבה לחולים
ולמחלימים במעמד נציג
חב"ד שהדליק את נרות
החג ולאחר מכן ,התקיימה
שירה בציבור בלווי אורגן,
והוקרן מופע ההומור של
אדיר מילר .בחג הפורים התקיימה מסיבת מסכות עם
הזמרת והנגנית שולה להב שהופיעה בהתנדבות בליווי
גיטרה בשירי פורים ונוסטלגיה .בסיום התקיים משחק
"בינגו" בניצוחה של אחראית מרכז התמיכה ,קרן מינטוס.

מסיבת סיום וסיכום שנת הפעילות
במרכז התמיכה בבית מטי ,מטה האגודה
בגבעתיים
בתחילת אוגוסט  2013התקיימה מסיבת הסיום החגיגית
של משתתפי מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' בגבעתיים
בהשתתפות של כ 80-איש .בפתיחת האירוע ,הוצגה
תערוכת יצירות ממגוון החוגים האמנותיים ,ולאחר מכן
הופיע בהתנדבות הזמר אריאל זילבר .בסיום ,שירלי מן,
המנחה את שיעורי היוגה במרכז התמיכה ,קיימה
שיעור היכרות בשילוב מדיטציה .את מסיבת הסיום
ארגנה וליוותה אחראית מרכז התמיכה ,קרן מינטוס.

פעילות 'חזקים בקפה'
'חזקים בקפה'  -מיזם חדש שהחל לפעול השנה במרכזי
התמיכה במסגרתו מתקיימות מגוון הרצאות ופעילויות
בנושאים שונים" ,על כוס קפה" לרווחת חולים ,מחלימים
ובני משפחותיהם ,במטרה להציג בפניהם את מגוון
פעילויות האגודה ואת האמצעים בהם יכולה האגודה
לסייע להם:
• בדצמבר  2012התקיים מפגש בהשתתפות
אירית גולדשטיין עו"ס מחוז מרכז ,שסיפרה על
פעילות מח' השיקום והרווחה ,ולאחר מכן ,צביה אהרוני

מספרת הסיפורים ,קיימה בהתנדבות
את מופע היחיד שלה "דברים שרואים
משם" המשלב סיפורים קצרים
ומרגשים .בסיום התקיים שיעור
התנסות של חוג פילאטיס.
• בפברואר  2013ניתנה הרצאה מרתקת
"דרך בריאה להיות חולה" על ידי ד"ר
שרה אילן שהתמקד בזכויות וחובות
שבאינטראקציה עם הרופא המטפל,
ולאחר מכן ,התקיים שיעור פילאטיס.

51

• בתחילת אפריל  2013התקיים מפגש נוסף שנפתח
בהרצאתה של אירית גולדשטיין עו"ס מחוז מרכז,
שסיפרה לנוכחים על מרכז התמיכה ופעילויותיו ,לאחר
מכן ,לימור בירן מידענית העובדת במשטרת ישראל
הרצתה בהתנדבות על "מיצוי מידע מהאינטרנט לצורך
העצמת חולי סרטן" והתקיים שיעור ניסיון בפילאטיס.
• בתחילת יוני  2013התקיים מפגש נוסף אותו פתחה
קרן מינטוס אחראית המרכז במספר מילים אודות
המרכז והפעילות הנעשית בו .לאחר מכן ,התקיימו שיעור
התנסות בצ'י קונג עם אילן הורוביץ והרצאה חוויתית
בנושא תרפיה באומנות בהנחיית נילי קוזלובסקי,
שכללה התנסות אישית וצפייה ביצירות.

טיולים

ספריה

במהלך השנה עורך מרכז התמיכה מספר טיולים
למקומות שונים בארץ:
באמצע נובמבר  2012יצאו משתתפי מרכז התמיכה
בגבעתיים לטיול באזור הצפון ,במהלכו ביקרו ב'פארק
חדרה' בגבעת אולגה ,אנדרטת "אסון השריפה" בהר
הכרמל ,דלית אל כרמל ועכו .את הטיול הדריך בהתנדבות
ובמסירות חיים דורון.

בספריית המרכז הפתוחה להחלפת ספרים ,ישנו מאגר
של ספרי קריאה מהשנים האחרונות ,אותה מפעילים
המתנדבים המסורים לאה ברוקר ואשר חגשי.

בסוף מאי  2013יצאו חברי מרכז התמיכה לחוף "ביאנקיני"
בצפון ים המלח .המשתתפים שחו בבריכה ,וסעדו את
ליבם באוכל אותנטי מסורתי .בהמשך ,נהנו המשתתפים
מפעילות בחוף ים המלח.

מרכז הפעילות והתמיכה 'חזקים
ביחד' ע"ש עמנואל וג' רוזנבלט
בבית רוזנפלד ,חיפה
קבוצות תמיכה

במרכז התמיכה בחיפה ממשיכות את פעילותן קבוצת
תמיכה לתומכים בחולי סרטן בהנחיית עו"ס ליאורה
גרויסמן ראש צוות פסיכו-אונקולוגיה במרכז הרפואי
רמב"ם ועו"ס נחי פינגולד מנהלת מרכז התמיכה של
האגודה ,קבוצת התמודדות עם אובדן ושכול בהנחיית
הפסיכולוג ד"ר חזי יזרעאלי מהמרפאה האונקולוגית
במרכז הרפואי רמב"ם ,ועו"ס נחי פינגולד ,וקבוצת
התמודדות לחולים ולמחלימים בהנחיית עו"ס מחוז
צפון אריאלה ליטביץ-שרמן.

פעילויות גוף – נפש
במרכז התמיכה מתקיימות מגוון פעילויות המתמקדות
בקשר שבין גוף לנפש ,כגון :יוגה ,פלדנקרייז ,קינסיולוגיה
(תרגילים לשיפור יכולות המוח) ,סדנת מודעות
והתפתחות עצמית ,סדנת לימוד בשיטת E.F.T
) ,)Emotional Freedom Therapyסדנת יוגה צחוק,
סדנת מדיטציית קשב והרפייה ,טאי-צ'י ,וסדנת
תיפוף אתנית (.)DRUMS ALIVE
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סדנאות

במרכז התמיכה פועלות מגוון סדנאות העשרה ויצירה,
כגון סדנת אימון למחלימים מסרטן ( ,)Coachingסדנת
 C.B.Tלהתמודדות עם חרדה ,סדנת תרפיה במוסיקה,
סדנה קבוצתית בטבע ,ביבליותרפיה ,סדנת תרפיה
בבישול ,סדנת טיפול באמנות .כמו כן ,ממשיכים
לפעול חוגי סריגה ,צילום ,ציור ,אמנות שימושית
ופיסול בעיסת נייר.

אירועים ומפגשים נוספים

אירוע פתיחה מרגש של תערוכה מיצירות
חולים ומחלימים במרכז התמיכה בחיפה
באמצע מרץ  2013התקיימה תערוכה בה הוצגו
עבודותיהם המרגשות של החולים והמחלימים שנעשו
במסגרת סדנאות אמנות ,פיסול בעיסת נייר ,סריגה
וצילום .בפתיחה החגיגית נכחו חולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם ,מתנדבים ,עו"סים ,מדריכי הסדנאות
ומכובדים נוספים .את האירוע הנחה בני ברנשטוק,
יו"ר סניף חיפה של האגודה .ראשון למברכים היה
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ויקיר העיר חיפה,
שציין את חשיבות השמירה על אורח חיים בריא בכדי
למנוע את מחלות הסרטן .אחריו ברך את הנוכחים
פיני ווגמן ,ראש מערכת החינוך ,הקהילה והשירותים
החברתיים בעיריית חיפה ,וכן נכח באירוע דורון סקל,
ראש אגף החינוך בעיריית חיפה .חלק מהחולים
והמחלימים שהשתתפו באירוע הוסיפו לדברי המברכים
שבחים למרכז התמיכה ולפועלו ,והעבירו לנוכחים את
הרגשתם הנפלאה בהגיעם לסדנאות במרכז התמיכה,
המשמש להם כבית שני בתקופת ההחלמה מהמחלה.
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מרכז התמיכה "חזקים ביחד" ע"ש
ישראל יעקב ולילה אלתר ,ירושלים

אירועים ומפגשים נוספים

גם השנה ממשיך מרכז התמיכה לקבל לשורותיו חברים
חדשים ששמעו אודותיו .הקבוצות גדלות וקבוצות חדשות
נפתחות .רבים מספרים כיצד המרכז ,הפעילויות והאנשים
ממלאים את החלל העצום שנוצר אצלם ,כתוצאה
מהמחלה והשלכותיה .המשתתפים יוצאים מהמרכז עם
חיוך ,ונוצרים קשרי חברות ותמיכה חזקים בין החולים,
גם מחוץ למרכז.

קבוצות תמיכה

במרכז התמיכה ממשיכות את פעילותן קבוצת
התמיכה לחולים בהנחיית עו"ס אירית סלה ,קבוצת
תמיכה להתמודדות עם אובדן ושכול בהנחיית עו"ס
בתיה שילת ,וקבוצת תמיכה לבני משפחה מלווים,
בהנחיית עו"ס ליבנת וידר.

סדנת פיסול בבצק סוכר
לכבוד חג הפורים התקיימה בפברואר  2013סדנת
פיסול בבצק סוכר והכנת משלוחי מנות ועיצוב
כובעים ייחודיים ומצחיקים מחומרים שונים.

פעילויות גוף-נפש
במרכז התמיכה מתקיימים מגוון פעילויות המתמקדות
בקשר שבין גוף לנפש ,כגון :יוגה ,צ'י קונג ,פילאטיס
ופלדנקרייז.

סדנאות
המרכז מציע מגוון סדנאות
וחוגים אמנותיים שונים ,כגון:
חוג קרמיקה ,חוג תכשיטנות,
חוג שילוב אומנויות ,חוג ניה,
סדנת פלייבק ,סדנת מחשבים.
כמו כן ,נוספו סדנאות חדשות,
כגון "סדנת חומר וצבע" ,סדנת
קולנוע ,סדנאות בישול בריא,

54

בנוסף התקיימה סדנת "הכישרון לזיכרון" ,ובאופן חד
פעמי התקיימה במרכז סדנת אוריגמי במהלכה יצרו
המשתתפות קופסה שימושית מקיפולי נייר .

במסגרת פרויקט "להיראות טוב  -להרגיש
טוב יותר" של האגודה למלחמה בסרטן:
לקראת ראש השנה התקיימה במרכז סדנת איפור אותו
הנחתה המתנדבת שרון כהן ,קוסמטיקאית ומאפרת
מקצועית .שרון לימדה על איפור יום ואיפור לאירועים,
היא הדגימה ,נתנה טיפים שונים ,וענתה על השאלות
הרבות שעלו מצד הנשים.

• "התמודדות רגשית ,זוגית ומשפחתית" ,בהנחיית
עו"ס ליבנת וידר מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם.

מפגש בוקר 'חזקים בקפה' של האגודה
למלחמה בסרטן
באמצע מאי  2013התקיים מפגש הכרות ובוקר של
כייף במסגרתו הציגה עו"ס דלית בן רימון את המרכז
והפעילות המגוונת המתקיימת בו .לאחר מכן ,התקיימה
הרצאתה של ד"ר שרה אילן ,בנושא זכויות וחובות
באינטראקציה עם הרופא המטפל ,והתקיים שיעור
ניסיון בצ'י קונג מלווה בהסבריו של המדריך אבי הירש.

מסיבת סיום לסיכום שנת הפעילות במרכז
התמיכה בירושלים
בסוף יולי  2013התקיימה מסיבת הסיום לסיכום שנת
הפעילות במרכז התמיכה בירושלים .בפתיחת המסיבה
התקיימה תערוכת יצירות מגוונת ,משלל החוגים
האמנותיים המתקיימים במרכז .לאחר מכן ,התקיימה
התנסות בחוג חדש "תנועה והתחדשות" המבוסס על
שילוב טכניקות המסייעות בפיתוח יכולות קוגניטיביות
ותפקודיות ,בהדרכת דפנה שמן .בסיום הרצתה על טיפוס
האוורסט בליווי שקופיות עליזה רובינשטיין.
במהלך השנה החלה עו"ס דלית בן רימון לפתח תוכניות
שונות למגזר הערבי .באמצע השנה החולפת החלה

במסגרת פרויקט 'מחלימים לחיים בריאים'
של האגודה למלחמה בסרטן:

®

התקיימה בחודשי מאי  -יוני  2013סדנת 'מחלימים
לחיים בריאים' בארגונה של מנהלת המרכז עו"ס דלית
בן רימון ,בה התקיימו ההרצאות:
• "התפתחות המוח והשפעות הכימותרפיה על תפקודו",
בהנחיית ד"ר מיכל שדה פסיכולוגית שיקומית מתחום
הנוירופסיכואונקולוגיה באגודה למלחמה בסרטן.
• "אינטימיות ומיניות" ,בהנחיית לנה קורץ-אלמוג,
אחות ויועצת המיניות באגודה למלחמה בסרטן.
• "תזונה נבונה" ,בהנחיית אורית סטוצקי דיאטנית
קלינית.
• "צעדים לאיכות חיים" ,בהנחיית נירית רותם לרר
מנהלת מחלקת פיזיותרפיה בהדסה עין כרם.
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להגיע למרכז אינס דיב ,מתנדבת דוברת השפה הערבית,
היוזמת מענה טלפוני לחולים דוברי ערבית ומיידעת אותם
על המקום ועל פעילותיו.

פעילויות מרכז התמיכה "חזקים
ביחד" ע"ש רותי וורובל (שניידר)
בעפולה
פעילויות גוף-נפש
במרכז התמיכה מתקיימים מגוון פעילויות המתמקדות
בקשר שבין גוף לנפש ,כגון :יוגה ,פלדנקרייז ,פילאטיס,
הידרותרפיה ,ודימיון מודרך.

סדנאות

המרכז מציע מגוון סדנאות העשרה ,כגון סדנת אימון
(קואצ'ינג) ,סדנת תרפיה במוזיקה ,וחוג מחשבים,
וכן חוגי אמנות שונים ,כגון תרפיה באמנות ,קערות
טיבטיות ,קרמיקה ,בצק סוכר וחוגי ציור ותכשיטנות.

אירועים ומפגשים נוספים

במסגרת פרויקט 'מחלימים לחיים בריאים'
של האגודה למלחמה בסרטן ,התקיימה
במרכז התמיכה בעפולה סדרת הרצאות:

®

• "אינטימיות ומיניות" ,על ידי ברוריה מנור ,מפקחת
רפואית קלינית בחטיבת הנשים של המרכז הרפואי
'העמק' בעפולה.
• "צעדים לאיכות חיים" ,הרצאה על חשיבות הפעילות
הגופנית לחולים ולמחלימים ,על ידי הפיזיותרפיסטית
®
עינת אזולאי ,מפעילת תוכנית 'צעדים לאיכות חיים'
במרכז הרפואי 'העמק' בעפולה.
• "שימוש מושכל ברפואה המשלימה בטיפול
האונקולוגי התומך" ,על ידי ד"ר אורית גרסל רופאה
אינטגרטיבית ,התכנית לשילוב רפואה משלימה
בשירות האונקולוגי של המרכז הרפואי לין ,מנהלת
המרפאה לרפואה משלימה של שירותי בריאות
כללית בנצרת עילית.

• "מעקבים ותופעות לוואי בדרך להחלמה" ,על ידי
ד"ר אייזיק קווין ,מנהל המערך האונקולוגי במרכז
הרפואי 'העמק' בעפולה.
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סדנת איפור לחולות ולמחלימות
במסגרת פרויקט "להיראות טוב –
להרגיש טוב יותר" של האגודה
למלחמה בסרטן
באמצע פברואר  2013התקיימה סדנת איפור
במרכז "חזקים ביחד" בעפולה שנערכה סמוך ל"יום
המשפחה" .אריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס מחוז
צפון פתחה בדברי ברכה ,ודיצה קציר ,מתנדבת
ותיקה בארגון "יד להחלמה" ובפרויקט "להראות
טוב  -להרגיש טוב יותר" ,שיתפה את הנשים בסיפור
התמודדותה האישית עם מחלת הסרטן ,והדריכה
אותן בנושא טיפוח העור .בהמשך ,המאפרים מוטי
סלע ,שגם לו זאת השנה השנייה להתנדבות בטיפוח
בנות מרכז התמיכה ,ומיטל מחב' ירין שחף איפרו
את כל המשתתפות בנעימות ובאדיבות .בסדנא
נכחו גם גב' שוש שניידר ,שיזמה ותמכה בהקמת
מרכז התמיכה בשיתוף עיריית עפולה ,ותלמידות
חוג לתיאטרון ,שהגיעו לחוות מקרוב את הפעילות
והזמינו את המשתתפים להופעתן בבית הספר.
בסיום המפגש קיבלו המשתתפים שי תרומת חב'
.L'OREAL

טיולים
מספר פעמים בשנה יוצאים חברי המרכז בליווי בני
משפחותיהם לטיולים ברחבי הארץ ,המהווים "אויר
לנשימה" ,מילוי מצברים וכוח להמשך ההתמודדות
האישית .במהלך השנה התקיימו שני טיולים:
• טיול אחד לאזור רמת הגולן במהלכו ביקרו המשתתפים
ב'קסם הגולן' שם הודרכו על התפתחות המקום מבחינה
גיאולוגית ,היסטורית והתיישבותית ,בבית הבד של אבנר
טלמון נלמדו דרכי ייצור והכנת מאכלים ,ומוצרי קוסמטיקה
מזיתים .בסיום הטיול טבלו המטיילים בעיינות סלוקיה.
• טיול לאזור המועצה האזורית חוף אשקלון  -בו
התארחו המשתתפים במועצה האזורית חוף אשקלון
שסקרה בפניהם את התמודדות היישוב עם המצב
הביטחוני המורכב והקשה במבצע "עמוד ענן" .בהמשך,
התקיים ביקור באתר שחזור הקרבות ממלחמת
השחרור בקיבוץ יד מרדכי ,ב'בית הדבורה' ,וביישוב
'נתיב העשרה' ליד קו הגבול.

בית אידי  -מעגן ,באר-שבע

מרכז שהוקם ופועל בשיתוף אוניברסיטת באר-שבע
והאגודה למלחמה בסרטן.
האגודה ,שסייעה בהקמת המרכז וציודו ,מסייעת
במימון נסיעות חולים ומחלימים לפעילויות השונות
מערד ובאר שבע ,במימון אנשי הצוות ,ובמימון
פעילויות שונות המתקיימות במרכז התמיכה עבור
חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם.

קבוצות תמיכה

במרכז פועלות קבוצת תמיכה לחולים ובני/בנות זוגם
וקבוצת תמיכה לחולים המתמודדים עם מחלה כרונית.

סדנאות תנועה ונפש

במרכז מתקיימות מגוון סדנאות תנועה ונפש ,כגון דימיון
מודרך ,יוגה ,צ'י קונג ,טאי צ'י ,פלדנקרייז ,מדיטציה
(ויפסנה) ,התעמלות בונה עצם ,וריקודי בטן .כמו כן,
ניתנים באופן פרטני טיפולי דימיון מודרך והילינג.
בנוסף ,התקיימו במרכז במהלך השנה שלוש סדנאות
במימון האגודה למלחמה בסרטן" :מעבר למילים" -
סדנת כתיבה יוצרת" ,סוד הזיכרון"  -סדנת שיפור
יכולות המוח (על פי שיטת פוירשטיין) וסדנת פלייבק
"הסיפור שלי" למחלימים מסרטן.

חוגים

במרכז מתקיימים מגוון חוגי העשרה ויצירה ,כגון מוסיקה,
ציור ,מחשבים ,אנגלית מדוברת ,קרמיקה ,יצירה,
סדנת טיסה (אווירונאוטיקה) ועוד.

אירועים ומפגשים נוספים

במסגרת פרויקט "להיראות טוב – להרגיש
טוב יותר" של האגודה למלחמה בסרטן:

טלי אסייג קוסמטיקאית מתנדבת בפרויקט ,מגיעה למרכז
התמיכה ,לפי הצורך ,במטרה לשקם ולסייע בפגיעה בדימוי
הגוף ושיפור המראה החיצוני לרווחת החולים .הקוסמטיקאית
מעניקה שעה של פינוק וטיפוח הגוף והפנים ,בשימוש
עם חומרים טבעיים ובפיקוח האגודה למלחמה בסרטן.
בנוסף ,מתנדבים במרכז מטעם האגודה למלחמה בסרטן
הספרים אסי בדלי ואווה אביב ,המבצעים התאמת פאות
(בהשאלה וללא תשלום) ,טיפול בשיער שנשר ,תספורת
וטיפול בשיער שמתחיל לצמוח ועוד.
פעילות לילדים בדואים על ידי מתנדבים ממסגרות שונות
מתבצעת עבור ילדים חולים בכיתות א' עד ו' ,אחים של
חולים ובנים של חולים .אחת לשבוע ,בשעות הצהרים,
נפגשים הילדים לפעילות ספורט ,משחקים ,אמנות,
מחשבים ופעילויות שונות ,בהנחיית עודה אלסמענה.

קבוצות תמיכה ופעילויות לחולים
ולמחלימים בסניפים ובקהילה
פעילויות תמיכה ורווחה בסניפי האגודה
ובקהילה באזור הצפון:

בהנחיית אריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס מחוז צפון
• בחנוכה חולקו סופגניות במרפאות ההמטו -אונקולוגית
ילדים ,מבוגרים ובמכון האונקולוגי במרכז הרפואי
העמק בעפולה ,ביוזמתה של גלי פנחס ,מתנדבת
צעירה שגייסה את מפעל "פנסוניק" ,לפעילות בשיתוף
מתנדבי סניף עפולה של האגודה למלחמה בסרטן.
• בקרית שמונה נפתחה קבוצת תמיכה לחולים
ולמחלימים הנפגשת אחת לשבועיים בהנחיית עו"ס
רווית דהן ממכללת תל חי ואריאלה ליטביץ-שרמן
עו"ס מחוז צפון .את הקבוצה מלוות סילבי פרטוק יו"ר
סניף קרית שמונה ,ושוש רייכנטל מתנדבת הסניף.
• בנהריה ובמעלות תרשיחא מתרחבות קבוצות
התרפיה באומנות בהנחיית מיכל דרור.
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• בסניף צפת פועלות  23מתנדבות ,הפעילות במכון
האונקולוגי של בית החולים 'זיו' ומסייעות לחולים ,לבני
המשפחה ולצוות הרפואי .לרווחת החולים מתקיימים
במכון האונקולוגי ,בשיתוף מתנדבות הסניף ,סדנת
דמיון מודרך ,הדרכה לטיפול בסטומה ,טיפול
קוסמטי ואיפור ,וחוג חריזה.
• סניף יוקנעם בראשותו של ויקטור מורד יו"ר הסניף,
ממשיך להוות כתובת לחולי הסרטן בעיר ,בתמיכה
טלפונית ,בביקורי בית ובחלוקת הסיוע החומרי של
האגודה למלחמה בסרטן.
• בסניף מגדל העמק מרחיבים את הפעילויות לטובת
חולים ומחלימים תושבי האזור ,ומקיימים חוגי מחשבים,
עיסות נייר ,סריגה ,פלדנקרייז ופילאטיס בהנחיית
מתנדבי הסניף ,היו"ר ישראל ואקנין והרכזת ארנה
אמיתן .ארנה קשרה קשר עם הבריכה הטיפולית
בקבוץ מזרע ,ובמקום מתקיים חוג הידרו-תרפיה
למחלימים .בתחילת פברואר  2013התקיים שיח פתוח
בנושא זכויות ושירותים עם קבוצת חולים ומחלימים,
בהנחיית אריאלה ליטביץ שרמן עו"ס מחוז צפון.
בסניף מתקיימת קבוצת תמיכה לחולי סרטן .בנוסף,
התקיימה השנה בסניף תערוכת יצירות מרגשת של
חולות ומחלימות המשתתפות בחוגי האומנות של
הסניף (הרחבה בפרק "מתנדבים ואירועים").
• בסניף בית שאן ,בראשות רחל בטיטו יו"ר הסניף,
מתקיימים פעילויות מגוונות לחולים ומחלימים ,כגון
יוגה ,אומנות ועיצוב קערות טיבטיות בהנחיית
מתנדבים .מתנדבות סניף מסייעות ומלוות חולים
ומחלימים ,ומבקרות אותם בבתיהם על בסיס קבוע.
• בטבריה נפתחו בנובמבר  2012שני חוגים המיועדים
לחולים ולמחלימים :חוג פילאטיס וחוג עיסת נייר.
המרכז הקהילתי 'בית גינצבורג' בטבריה פתח בפני
המשתתפים את שעריו כתרומה לאגודה.
• בשכונת קרית שמואל בחיפה הוקם ביוזמתה
הנמרצת והברוכה של גב' יהודית צוריאל ז"ל,
סניף הפועל עבור תושבי השכונה .מתנדבים רבים
נרתמו למען המטרה לסייע לחולים ,למחלימים ולבני
משפחותיהם בכל האזור .במקום התקיימה קבוצת
תרפיה בדרמה למחלימות מסרטן ,בשיתוף שלוחת
בני ברק של אוניברסיטת חיפה.
• בפקולטה לרפואה של הטכניון חיפה התקיים,
לקראת יום האישה הבינלאומי ,יום שכולו חוויה
לנשים חולות ומחלימות ,תרומת אגודת הסטודנטים
של הטכניון .פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה
בירך את הנוכחות ,וקבוצת התיאטרון פלייבק "צלע"
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הפעילה את המשתתפות .כרמל בהט הרצה והפעיל
את הנוכחות בנושא סגנונות תקשורת.
• בסניף קרית מוצקין ממשיכות פעילויות עבור החולים
והמחלימים :יוגה ,פלדנקרייז ,תרפיה באומנות וחוג
סריגה ,בליווי צמוד של סאלי כץ יו"ר הסניף ומרגלית
מן מתנדבת הסניף.
• בסניף קרית ביאליק בראשותו של סמי בניסטי יו"ר
הסניף ,מתרחבת הפעילות הברוכה .בליווי חולים
בבתיהם ,במענה טלפוני ,במתן יעוץ והדרכה ,ובקיום
פעילויות וחוגים רבים לרווחת החולים .אחת לחודש
מתקיימת בסניף סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'®.
• סילבי כהן יו"ר סניף טירת הכרמל ,מתנדבת מזה שש
שנים באגודה ומעניקה תספורת לילדים חולי סרטן
המאושפזים במרכז הרפואי 'רמב"ם' ,וכן מתאימה
פאות עבור נשים חולות סרטן.
• בסניף האגודה בכרמיאל נפתחה קבוצת תרפיה
באמצעות בישול ,בהנחיית שולמית בן יהודה .חוג
היוגה ממשיך לפעול במרץ בהנחיית רחל אבישי
המתנדבת ,ומתנדבי הסניף ממשיכים ללוות את
החולים הן טלפונית והן בביקורי בית.
• בסניף חדרה נפתחה קבוצת תמיכה באמצעות
אומנות ותנועה ,בהנחיית ליאור אילון ודנה שליט,
בליווי המקצועי של אריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס
מחוז צפון .חוג הציור בהנחיית לינדה סימנטוב ,ציירת
המתנדבת בסניף ,נמשך זאת השנה השלישית וכמות
המשתתפים רבה .לאחר פסח התקיימה בסניף סדנת
'מחלימים לחיים בריאים'® באדיבות 'מכבי שירותי
בריאות'.

פעילויות תמיכה ורווחה בסניפי
האגודה ובקהילה באזור המרכז:
בהנחיית אירית גולדשטיין עו"ס מחוז מרכז

• בסניף כפר יונה מתקיימת קבוצת תמיכה לחולות
סרטן בהנחיית אירית גולדשטיין ועו"ס ריטה דרבקין
מקופת חולים 'מאוחדת' .בנוסף ,מנחות העו"סיות
קבוצה חדשה לבני משפחה שאיבדו את יקיריהם,
המסייעת בהתמודדות עם אבל ושכול.
®
• ברעננה התקיימה סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'
במסגרתה הרצו רחל פורס מנהלת הפיזיותרפיה במרכז
הרפואי מאיר על "צעדים לאיכות חיים" ,ליויה כסלו
האחות הראשית באגודה הרצתה על השפעת הטיפול
על הבריאות הכללית והמינית ,לימור מרדי-טילבור
דיאטנית במרכז הרפואי 'אסותא' הרצתה על תזונה

למחלימים מסרטן ,עו"ס דפנה שדה-טסה ממרכז
התמיכה 'חזקים ביחד' במטה האגודה בגבעתיים,
הרצתה על "מבט לעתיד לאחר התמודדות עם מחלת
הסרטן" ,וד"ר מיכל שדה פסיכולוגית שיקומית
מתחום הנוירופסיכואונקולוגיה באגודה ,הרצתה על
"התפתחות המוח ,תפקודיו והשפעות הכימותרפיה
עליו".
• בסניף כפר סבא נפתחה קבוצת תמיכה לחולות
סרטן ,תוך שימוש באומנות ,בהנחיית ורד עצמון
פסיכואונקולוגית מהמרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי.
• בסניף הוד השרון ממשיכה את פעילותה קבוצת
התמיכה לחולים ובני משפחותיהם בהנחיית אירית
גולדשטיין עו"ס מחוז מרכז .בנוסף ,נפתחה בסניף
משחקייה לילדים להורים חולים ואחים לילדים
חולים ,בהפעלתן של בנות מחויבות אישית ,העוברות
הכשרה והדרכה על ידי אירית.
• סניף רחובות בראשותו של מוטי ברק יו"ר הסניף,
ממשיך להוות כתובת לחולי הסרטן בעיר ,בתמיכה
טלפונית ,בביקורי בית ובהפנייה לגורמים המקצועיים.
• במרכז שי"ל בנס ציונה התקיימה הרצאה בנושא
לזכויות ושירותים לחולים בסרטן ,על ידי אירית
גולדשטיין עו"ס מחוז מרכז.
• בראשון לציון נפגשת אחת לשבועיים קבוצת תמיכה
לחולים ובני משפחותיהם בהנחיית אירית גולדשטיין
עו"ס מחוז מרכז.
• בסניף חולון מתקיימות מגוון פעילויות תמיכה ורווחה
לחולים בראשותה של יו"ר הסניף הנמרצת יונה אלון.
עו"ס אהובה אוברשטיין מנחה בהתנדבות קבוצת
העצמה ותמיכה לחולים ,בנוסף ,מתקיימות בסניף
מגוון פעילויות פנאי לחולים ולמחלימים ,כגון :יוגה
צחוק ,חוג לריקודי בטן ,פעילות גופנית מותאמת
לחולים ולמחלימים ,סדנת סריגה ,עיצוב תכשיטים
ועוד .אחת למספר שבועות נערכת הרצאה מעשירה
ומלמדת בנושאים מגוונים.
• בסניף רמלה בראשותה של יו"ר הסניף רחל הראל,
מבקרים מדי שנה במחלקה האונקולוגית במרכז
הרפואי 'אסף הרופא' בערבי חגי תשרי ,חנוכה ופורים.
המתנדבים משמחים את החולים ,מעניקים אריזות
שי וממתקים ,והרבה חום ואהבה.
• בסניף אשדוד מתקיימת קבוצת תמיכה לחולות סרטן
בהנחיית עו"ס נוגה גורביץ ,העוסקת בהתמודדות עם
מחלת הסרטן תוך תמיכה ,ליווי ומתן כלים רגשיים.

בנוסף ,מתקיימת בסניף קבוצת תמיכה לחולות
דוברות רוסית בהנחיית עו"ס ילנה בראושר ממרפאת
אפ"ק אשדוד ועו"ס רימה פלדמן משירותי בריאות
כללית בעיר.
• מפגשי חולים במעון ע"ש קלור בגבעתיים בנושא
מיצוי זכויות ושירותים נמשכים בקביעות מדי חודשיים
וחצי ,בהנחיית אירית גולדשטיין עו"ס מחוז מרכז.
• שיתוף פעולה חדש לטובת קשישי ת"א  -מח'
השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן יצרה קשר
עם אגודת 'קשת'  -האגודה למען קשישי ת"א ,במטרה
לפתח שיתופי פעולה בקידום מתנדבים בקהילה,
הפעלת סדנאות ופרוייקטים שונים לרווחת חולים,
מחלימים ובני משפחותיהם.
• בסניף תל אביב פועלות  12מתנדבות במשך כל
ימות השנה במכון האונקולוגי של המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי ,המכינות כיבוד קל לחולים
ולבני המשפחה המלווים ,ומעניקות להם תמיכה ואוזן
קשבת.
• בסניף מודיעין בראשותה של שולה זק יו"ר הסניף
המסורה ,מתקיימת פעילות ענפה לרווחת חולים
ומחלימים ,לאורך כל השנה ,כגון חוג ציור לקבוצות
חולים ומחלימים שניתנו בתרומה על ידי הצייר
ריקרדו לפין ,קבוצת תמיכה לחולים בהנחיית
ד"ר ענבר כהן פסיכולוגית מתחום הפסיכואונקולוגיה
מהמרכז הרפואי הדסה עין כרם ,קבוצת תמיכה לבני
משפחה מלווים בהנחיית ענת לרון ,פסיכולוגית
מתחום הפסיכואונקולוגיה במרכז הרפואי הדסה
עין כרם ועוד (מידע נוסף על פעילות הסניף בפרק
"מתנדבים ואירועים").

פעילויות תמיכה ורווחה בסניפי
האגודה ובקהילה באזור הדרום:
בהנחיית מירי מור יוסף עו"ס מחוז דרום

• סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'® התקיימו בסניפי
האגודה בדימונה ,אופקים ,ואשקלון .כמו כן התקיימו
סדנאות למחלימים דוברי רוסית במרכז הרפואי
'ברזילי' באשקלון ,וסדנא למחלימים במרכז הרפואי
'סורוקה' בבאר שבע.
• קבוצת תמיכה לנשים חולות סרטן בגילאי 50-30
בהנחיית עו"ס מירי מור יוסף עו"ס מחוז דרום
התקיימה בסניף האגודה באשקלון .בנוסף ,הנחתה
עו"ס מחוז דרום פעילויות תמיכה ורווחה שהתקיימו
בסניפי האגודה בדימונה ובאופקים.
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טיפול ביתי תומך (הוספיס בית)
שירות טיפול פליאטיבי ביתי (הוספיס-בית) הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת  1989כשירות
הפליאטיבי הביתי הראשון בישראל .מטרתו להעניק מענה מיטבי ולאפשר איכות חיים טובה ככל הניתן לחולים
שמחלתם נמצאת בשלב מתקדם ומעוניינים להישאר בבתיהם ,יחד עם משפחתם בסביבתם התומכת .האגודה
למלחמה בסרטן ממשיכה לסייע במימון פעילותם של שירותי הוספיס -הבית ברחבי הארץ.
השירות פועל ממשרדי טיפול פליאטיבי ביתי-הוספיס
בית ,הממוקמים בהוספיס האשפוזי ב"בית פרידמן"
תל השומר ,שהוקם בסיוע האגודה למלחמה בסרטן.
טיפול פליאטיבי ביתי נותן מענה למטופלים המתגוררים
במרכז ,במרחק של עד  30ק"מ מבית החולים תל השומר,
ומתאים גם לחולים המקבלים טיפול אונקולוגי פעיל,
הסובלים מתסמינים קשים וזקוקים להקלה על סבלם.
הפנייה לקבלת השירות מבוצעת על ידי רופאים ,אחיות
ועובדים סוציאליים בבתי החולים או בקהילה ,המכירים
את החולה ומשפחתו .הפנייה לקבלת השירות מועברת
בתיאום עם קופת החולים.
את השירות מפעיל צוות בין-תחומי ,המיומן בהתמודדות עם
בעיות מורכבות הנובעות מהמחלה עצמה ומהטיפולים בה.
השנה התרחב הצוות הטיפולי ,המיומן בתחום הפליאטיבי
והוא כולל את :שרי כהן אחות אחראית מנהלת שירות,
ד"ר אלכס ולר מנהל רפואי ,פרופ' משנה קליני דורון
גרפינקל סגן מנהל רפואי ,ד"ר אירית זלץ וד"ר ולדימיר
צ'סנין ,ד"ר דבי ויינשטוק פסיכיאטרית ,מלכה דהן,
מיכל אבידן ,איריס ספיבק ,נטלי איילין ,הדסה יהושוע,
מרגלית דן עזרא האחיות ,פדות ביר ודליה שטרן עובדות
סוציאליות וחגית אלמוג המזכירה הרפואית.
פרופ' משנה קליני דורון גרפינקל שהצטרף לצוות
בחודש מאי  2013כסגנו של ד"ר ולר ,הינו מומחה למחלות
פנימיות וגריאטריה ,מוביל בנושא שיפור טיפול תרופתי
במבוגרים וקשישים והיה שנים רבות מנהל מחלקה
גריאטרית-פליאטיבית במרכז גריאטרי שהם בפרדס חנה.
בנוסף ,פרופ' גרפינקל חבר בוועד "תמיכה"  -האגודה
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הישראלית לטיפול פליאטיבי וכיהן כיו"ר של מספר כנסים
ארציים מטעם העמותה.
בתחילת יולי  2013נערכה ישיבת תיאום בהנהלת מחוז
מרכז של " מכבי שירותי בריאות" ברמת גן עם צוות
הוספיס הבית של האגודה למלחמה בסרטן .בישיבה
נכחו מטעם "מכבי שירותי בריאות" ריאד אבו רקיה האח
המחוזי ,שלי משל התזונאית המחוזית ,ורעומה קורץ
תזונאית היחידה לטיפולי בית .מצוות ההוספיס-בית נכחו
ד"ר אלכס ולר מנהל רפואי ,פרופ' דורון גרפינקל סגנו,
ושרי כהן האחות האחראית .בישיבה סוכם על מתן שרות
ייעוץ תזונתי לחולים השייכים ל"מכבי שירותי בריאות",
המטופלים במסגרת הוספיס הבית של האגודה למלחמה
בסרטן ,על ידי התזונאית רעומה קורץ שהצטרפה החל
מחודש יולי  2013לצוות ההוספיס-בית .הצטרפותה
של רעומה תאפשר לצוות ולחולים להתמודד טוב יותר
עם סוגיות קשות של שיפור התיאבון ,השכיחות בקרב
חולים הנוטים למות.

(מימין לשמאל) שרי כהן אחות אחראית ורעומה קורץ התזונאית

במהלך השנה הצטרפו לצוות סטודנטיות לעבודה
סוציאלית מאוניברסיטת בר אילן ,להתנסות מעשית
בהדרכתה של עו"ס פדות ביר.
צוות טיפול פליאטיבי ביתי ממשיך בפעילותו להדרכת
אנשי מקצוע בטיפול הפליאטיבי בכל שלבי ההתמקצעות,
וממשיך להדריך ולהרצות באופן פעיל בקורסים לאחיות
קהילה העוסקות בטיפול פליאטיבי ובקורס לאחיות
מומחיות בפליאציה .חלק מהצוות מעורב בצוות ההיגוי
של המחקר בנושא "מיניות בקרב חולים הנוטים למות".
מנהלו הרפואי של הוספיס הבית ,ד"ר אלכסנדר ולר,
מעניק הרצאות במסגרות אקדמיות שונות ,בהן מוכשרים
צוותים רפואיים בנושא טיפול תומך .הוא מרצה קבוע
בקורס של הרפואה הפליאטיבית במסגרת לימודי המשך
בפקולטה לרפואה ע"ש "סאקלר" בתל אביב ,בקורסי
( INPACTתוכנית ישראלית להכשרה בתחום הפליאטיבי)
של פרופ' פסח שוורצמן מאוני' בן גוריון ובקורסים
הפליאטיביים שמארגנת האגודה למלחמה בסרטן.

הצוות הבינתחומי של הוספיס הציג בהצלחה מרובה
את הסדנא "טיפול הרגעתי פליאטיבי" בכנס השנתי
של החברה לרפואה פליאטיבית בישראל ובפורום אחיות
מתאמות הטיפול הפליאטיבי של האגודה למלחמה בסרטן.
הוספיס בית של האגודה למלחמה בסרטן ממשיך להוות
את הגורם המוביל בארץ בנושא הטיפול הפליאטיבי
בבית .מצוינות המתבטאת גם ברמת הטיפול המקצועי
בחולי הסרטן ובני משפחותיהם בבית וגם בהדרכה,
העשרה ולימוד הגורמים המקצועיים מכל תחומי
מקצועות הבריאות המעוניינים בהעשרת הידע
בתחום הפליאטיבי.
במסגרת האירוע לציון  30שנות פעילות של ההוספיס
האונקולוגי האשפוזי "בית פרידמן" שהוקם בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן ,התכנס הצוות הבינתחומי
של הוספיס-הבית לתמונה קבוצתית ,יחד עם מירי
זיו ,מנכ"ל האגודה.
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המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור
מעון קלור הוקם על-ידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת
 ,1976בעזרת תרומתו הנדיבה של סר צ'ארלס קלור ז"ל.
הבית ממוקם בגבעתיים ,צמוד לבית האגודה למלחמה
בסרטן ,בית מטי ,במבנה המוקף גינה מטופחת ומופעל
על-ידי האגודה למלחמה בסרטן.
בשנים האחרונות עבר בניין המעון שיפוץ כללי ,לרווחת
המטופלים השוהים בו ,בסיוע קרן קלור בראשות דיים
ויויאן דאפילד ,בתו של צ'ארלס ז"ל .המעון קולט חולי
סרטן ,המקבלים טיפולים במכונים האונקולוגיים של בתי
החולים הגדולים באזור המרכז.
החולים מוסעים מדי יום לאחד מארבעת המרכזים הרפואיים
באזור המרכז (סוראסקי ,שיבא ,אסותא ודוידוף) ,מלווים
במתנדבים .החולים מקבלים את הטיפול האונקולוגי
וחוזרים למעון ,לטיפול סיעודי אונקולוגי מקצועי ומסור
ולפעילויות פנאי מגוונות.
הצוות המטפל במעון קלור ,בהנהלת רומא לוריא ,בעל
ניסיון בטיפול תומך ויכולת לסייע במגוון רחב של בעיות
בתחום הסיעודי-אונקולוגי .האחיות מקיימות קשר רצוף
עם הרופאים המטפלים במכונים האונקולוגיים ובקהילה,
ומטפלות בכל התופעות הנגרמות עקב הטיפולים.

מחודש יולי  2012ועד חודש יולי 2013
טופלו במעון כ 800-חולים.
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במהלך השנה מתקיימים במעון קלור פעילויות רבות
המסייעים לחולים ולבני משפחותיהם במהלך שהייתם
במעון ,כך למשל התקיימה סדנת טיפול בצמחים
בהנחיית נורית חרמון ,המתנדבת בלווי מטופלים לבית
החולים .בסדנה למדו המטופלים על זמני שתילה ואופן
הטיפול בצמחים שונים.

פעילות לרגל חגי ישראל

בראש השנה מתנדבי "בית חב''ד" חגגו עם מטופלי
המעון את כניסת השנה החדשה ,בחג הסוכות הוקמה
סוכה חגיגית למטופלי המעון (בתמונה) ,בחג החנוכה
חולקו סופגניות ,בט''ו בשבט חולקו פירות יבשים
למטופלים ,בחג הפורים שולה להב הנעימה בשירה
ובגיטרה לחולים ולחברי מרכז התמיכה "חזקים ביחד"
גבעתיים וכן חולקו משלוחי מנות והוקראה מגילת אסתר.
לקראת חג הפסח בחודש מרץ חולקו לשוהי המעון יין
ומצות שמורות שניתנו בתרומה על ידי רבנות גבעתיים.

