ימי עיון וכנסים מקצועיים
יום עיון בנושא קידום הטיפול הפליאטיבי
במרכז הרפואי זיו,
לרגל השבוע הפליאטיבי הבינלאומי
בתחילת אוקטובר  2012התקיים יום עיון לאנשי מקצוע,
בנושא קידום הטיפול הפליאטיבי .ביום העיון שהתקיים
לרגל השבוע הפליאטיבי הבינלאומי השתתפו כ 100-אנשי
מקצוע .את היום פתח בדברי ברכה ד"ר אוסקר אמבון,
מנהל המרכז הרפואי זיו ,פרופ' ג'מאל זידאן ,מנהל המכון
האונקולוגי במרכז הרפואי זיו ,ואריאלה ליטביץ-שרמן
עו"ס מחוז צפון באגודה .לאחר מכן התקיימו הרצאות
בתחום ,כגון – תמיכה ,איזון כאב בטיפול הפליאטיבי,
ופחדים של סוף החיים .לקראת סיום התקיימו שני דיונים
מרתקים :הראשון בנושא "תמיכה רוחנית-דתית בסוף
החיים" בהשתתפות אנשי רוח מדתות שונות .דיון שני
עסק במגמות בהטמעת הגישה הפליאטיבית בבית חולים
ומסקנות מודל ייעוץ פליאטיבי .יום העיון אורגן על ידי
פרופ' ג'מאל זידאן ,נדים חדיד ויניב בן שושן מהמרכז
הרפואי זיו ,בשיתוף ליויה כסלו ,האחות הראשית באגודה
ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון .הכנס התקיים
באדיבות חב' רפא ,מדיסון וניאופארם.

הכשרה משלימה ברישום ומידע רפואי
בתחום מחלות הסרטן
בסוף אוקטובר  2012נערכה הכשרה משלימה ברישום
ומידע רפואי בנושא סרטן ריאה בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,במסגרת שיתוף הפעולה
הקיים בין האגודה לבין המרכז הלאומי לבקרת מחלות
ורישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות .במסגרת הכשרה
זו נערכו הרצאות בנושא אפידמיולוגיה של סרטן הריאה,
פתולוגיה של סרטן הריאה ,חידושים בטיפול הכירורגי
בסרטן הריאה ,חידושים בטיפול הקרינתי בסרטן הריאה,
מזותליומה ורפואה משלימה בטיפול בסרטן הריאה .את
ימי ההכשרה מרכזת במסירות מדי שנה גב' יהודית
פישלר ממשרד הבריאות.

הכינוס השנתי של האיגוד לאונקולוגיה
קלינית ורדיותרפיה ()ISCORT-12
באמצע ינואר  2013נערך באילת הכנס השנתי ה  12-של
האיגוד לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה בסימן חידושים
וחדשנות באונקולוגיה במאה ה .21-הנושאים המרכזיים
שנדונו היו חידושים באבחון וטיפול ,הבנת המאפיינים
הגנטיים של הסרטן ופיתוח תרופות בעידן של רפואה
מותאמת אישית .בכנס השתתפו מאות אונקולוגים,
מומחים ומתמחים ,הוצגו  21עבודות שנבחרו על ידי
הועדה המדעית ,התקיימו הרצאות בנושאים טכנולוגיים
ותרופתיים חדשים וכן הרצאות של מומחים ידועי שם
מחו"ל .בין המושבים המרתקים ניתן לציין את הדיון
בנושא הטיפול בחולה האונקולוגי הקשיש ,מחלוקת בדבר
השימוש בבדיקות גנטיות חדשניות והמשמעות הכלכלית
של פיתוח תרופות ,ומושב שהוקדש להצגת מקרים
מיוחדים על-ידי מתמחים .כמדי
שנה ,חולקו פרסים מטעם
האגודה למלחמה בסרטן
למתמחים מצטיינים על ידי
מירי זיו מנכ"ל האגודה .פרס
אחד ניתן לד"ר שני ברויאר,
מהמערך האונקולוגי במכון
שרת ירושלים ,כאות הערכה
והוקרה על מקצועיותה,
חריצותה ,נעם הליכותיה,
ויחסה האנושי המיוחד כלפי
כל חולה באשר הוא ,המהווים
דוגמא למתמחים אחרים .פרס
שני ניתן לד"ר תומר חרס,
מהמערך האונקולוגי במרכז
רפואי רמב"ם ,כאות הערכה
על חריצותו ויחסו יוצא הדופן
לחולים ולמשפחותיהם.
ד"ר חרס עוסק במחקר
קליני ובכתיבה מדעית ומציג
בפורומים נכבדים בארץ.
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"כנס שפירא"  -הכנס האונקולוגי השנתי
ה 12-של אזור הצפון
בתחילת פברואר  2013התקיים במלון "דן כרמל" בחיפה
הכנס האונקולוגי השנתי ה 12-של אזור הצפון בארגונם
של פרופ' אברהם קוטן ,מנהל המערך האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם וד"ר אורית פרסון  -קידר ,רופאה בכירה
במערך האונקולוגי במרכז הרפואי רמב"ם .הכינוס הוקדש
לתחום "רפואה מותאמת אישית" ונכללו בו היבטים
שונים ,כגון :חידושים בטיפול התרופתי והקרינתי בסרטן
השד ,חידושים בתחום הביולוגיה המולקולארית וטיפולים
ביולוגיים חדשניים בסרטן השד .את הכנס פתחו בדברי
ברכה פרופ' אברהם קוטן ופרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה .בכנס השתתפו מרצים מובילים בעולם
בתחום זה :פרופ' יזיד בלקסמי ))Yazid Belkacemi
ופרופ' ג'וזף גליגורוב )  )Joseph Gligorovמפריז,
פרופ' גריצ'אן ואן טינהובן ()Geertjan van Tienhoven
מהולנד ופרופ' רוברט קוסקי ( )Robert Kuskeמארה"ב.
בכנס נאמרו דברי ברכה לרגל פרישתו של פרופ' קוטן
מתפקידו כמנהל המערך האונקולוגי ברמב"ם .משתתפי
הכנס ,מהארץ והמעולם ,הביעו את הערכתם הרבה
לתרומתו הענפה של פרופ' קוטן לתחום האונקולוגיה
ולתחום הטיפול הקרינתי בסרטן.

מפגש החברה הישראלית
לכירורגיה אונקולוגית
בתחילת פברואר  ,2013במסגרת הכנס הדו-שנתי של
החברה הישראלית למחלות שד ,התקיים יום העיון של
החברה הישראלית לכירורגיה אונקולוגית במלון דן קיסריה.
נושא יום העיון היה "שאת סרטן המעי הגס" והתקיימו
בו הרצאות בנושא גנטיקה של סרטן המעי הגס ,האם
ניתן "להרדים" סרטן על ידי תרופות ננומטריות ,מחקרים
קליניים בנושא מודלים לחיזוי התפשטות לימפטית
של סרטן המעי הגס ,גישה רב תחומית בטיפול בסרטן
המעי הגס ועוד .בין המברכים בפתיחת המפגש היתה
מירי זיו מנכ"ל האגודה ,שהציגה את הישגי האגודה למלחמה
בסרטן בקידום המאבק בסרטן השד.

הכנס השנתי ה 18-של עמותת "תמיכה" –
האגודה הישראלית לטיפול תומך
התקיים באמצע פברואר  2013במלון דן פנורמה בתל
אביב .בפתיחת הכנס שולבו קטעי משחק ושירה מההצגה
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"סוף טוב" שכתבה ענת גוב ז"ל ,בהשתתפות השחקניות
ענת וקסמן ותחיה דנון ,ובליווי בפסנתר של אורן סלע.
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,גרי רוט ,מנכ"ל עמותת "עמדא"
לחולי אלצהיימר ומחלות דומות בישראל ,וד"ר גילי פלג
יו"ר עמותת "תמיכה" נשאו דברי ברכה ,ולאחר מכן
התקיימו הרצאות בתחום .הכנס חולק לשלושה מוקדי
דיון .במוקדים הראשון והשני התקיימו  5מושבים מקבילים
שעסקו במגוון היבטים הקשורים בטיפול פליאטיבי ,כגון
מחלות כרוניות וסרטן ,טיפול פליאטיבי בילדים ,רפואה
אינטגרטיבית בטיפול פליאטיבי ועוד .במוקד השלישי
נערכו סדנאות מקבילות בנושאי אתיקה ,תרופות ותזונה
בסוף החיים ,טיפול פליאטיבי בראי הספרות ומוות בעיני
הילד .במושב שעסק בהזנה בסוף החיים הרצתה פרידה
קורנברוט קלינאית התקשורת באגודה ,על שימור הזנה
פומית נוכח קשיי בליעה במצב של מחלה מתקדמת.

הכנס השנתי
של האגודה למלחמה בסרטן
לרופאי משפחה
בסוף פברואר  2013התקיים במלון ליאונרדו סיטי טאואר
ברמת גן ,הכנס השנתי לרופאי משפחה של האגודה
למלחמה בסרטן ,בשיתוף האיגוד הישראלי לאונקולוגיה
קלינית ורדיותרפיה ואיגוד רופאי המשפחה .את הכינוס
פתחו בדברי ברכה מירי זיו מנכ"ל האגודה ,פרופ' שלמה
וינקר ,יו"ר איגוד רופאי המשפחה ,ופרופ' עופר מרימסקי
היו"ר היוצא של האיגוד הישראלי לאונקולוגיה ורדיותרפיה.
הכינוס חולק לשלושה מושבים ,כאשר המושב הראשון
הוקדש ל"חדשות מהתנור" בתחום מחלות הסרטן ,המושב
השני הוקדש לקשר החיוני בין רופא המשפחה לאונקולוג,
והמושב השלישי הוקדש לנושא המעקב המשותף אחר
חולים ומחלימים .במליאת הפתיחה הרצתה ד"ר אילנה
לייטר ,רופאת משפחה שהתמודדה עם מחלת הסרטן,
מנקודת מבטה האישית כרופאה ,פרופ' רובינזון יו"ר
האגודה ,הרצה על "מחלימים מסרטן :הווה ,עבר ועתיד",
ופרופ' יצחק יניב הרצה על תופעות לוואי מאוחרות
בילדים חולי סרטן .בסיום הכנס התקיים שולחן עגול
בהנחיית ד"ר אמנון להד ,רופא משפחה ,ראש החוג
לרפואת משפחה באוניברסיטה העברית ,מנהל המחלקה
לרפואת משפחה בשירותי בריאות כללית ויו"ר המועצה
הלאומית לבריאות בקהילה.

את דוכן האגודה בכנס (בתמונה) איישו טובה בר יו"ר
סניף רמת גן המסורה ,אירית מנטש מקדמת הבריאות
ושושנה חייט מתנדבת הסניף הותיקה.

הכנס הישראלי השלישי הרב תחומי לחקר
סרטן הריאות בשיתוף האיגוד הישראלי
לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה והאגודה
הישראלי לרפואת ריאות
בתחילת מרץ  2013התקיים במלון דן פנורמה בתל
אביב הכנס הישראלי השלישי הרב תחומי לחקר סרטן
הריאות בשיתוף האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית
ורדיותרפיה והאיגוד הישראלי לרפואת ריאות .הכנס
חולק לחמישה מושבים כאשר כל מושב עסק בנושאים
שונים הקשורים בתחום :המושב הראשון עסק בעדכוני
האיגודים ,כגון אפידמיולוגיה של סרטן הריאות ,עדכונים
בפתולוגיה וביופסיות בהנחיית  .CTהמושב השני עסק
בעדכונים באונקולוגיה ,כגון תוכנית טיפולית לסרטן
ריאה מתקדם ,טיפולי אחזקה של כימותרפיה והיבטים
פסיכולוגיים בטיפול בחולה ובמשפחתו .המושב השלישי
עסק ב"הגידול ,סביבה וגנטיקה" והתמקד בבדיקות
מולקולאריות בעד ונגד .המושב הרביעי עסק בעדכונים
ברפואת ריאות והמושב החמישי עסק באפשרויות יישום
פעילות לאבחון מוקדם של סרטן ריאות בישראל ,התקיים
דיון וסיכום המלצות מומחים בנושא.

הכנס הארצי השני של רופאי משפחה
ואונקולוגים "הטיפול המשותף בחולה
האונקולוגי"
בתחילת אפריל  2013נערך בנצרת הכינוס השני לרופאי
משפחה ואונקולוגים באזור הצפון תחת הכותרת
"האונקולוגיה בקהילה" בארגונו של ד"ר עבד אגבאריה,
מנהל היחידה לאונקולוגיה בקהילה בנצרת .בכינוס,
שהתקיים במשך שלושה ימים בשיתוף האיגוד הישראלי

לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה ,איגוד רופאי המשפחה
בישראל ושירותי בריאות כללית אזור הצפון ,השתתפו כ120-
רופאים (מחציתם אונקולוגים ומחציתם רופאי משפחה).
הכינוס המשותף מתקיים זו השנה השנייה במטרה ליצור
קשר ישיר בין רופאי המשפחה לבין האונקולוגים ,בדגש
על נושא המעקב בקהילה אחר מחלימים מסרטן .בכינוס
נכללו מגוון היבטים ,כגון :עדכונים בטיפולים בסרטן השד,
אבחון מוקדם של סרטן שד במגזר הערבי ,גילוי מוקדם
של סרטן הערמונית ,עדכונים בטיפול בסרטן המעי הגס,
אפידמיולוגיה של סרטן הריאה ,גמילה מעישון ,טיפול
משמר בסרטן הריאה ועוד .מושב אחד הוקדש לתחום
אונקולוגיה בקהילה ,והתקיים בו דיון פתוח בהשתתפות
הקהל בנושא מעקב אחר חולים אונקולוגיים שסיימו
טיפולים ללא עדות למחלה.

הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים ()ISPHO
בתחילת מאי  2013התקיים במלון רימונים בצפת הכינוס
השנתי של האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה
ילדים ,הנערך מדי שנה בתמיכת האגודה למלחמה
בסרטן .הכינוס ,בן השלושה ימים ,חולק לשמונה מושבים
בנושאים שונים והתקיימו בו מגוון הרצאות בתחום
אונקולוגית והמטולוגית ילדים ,טיפול בתסמונות ילדות
ועוד .כמו כן ,ניתנו בכינוס ארבע הרצאות אורח מחו"ל על
ידי פרופ' אוסקר א .האס ( )Oskar A. Haasמאוסטריה,
פרופ' דן סטארי ( )Jan Star'yמצ'כיה ,פרופ' אורסולה
סרוציג ( )Ursula Creutzigמגרמניה ,ופרופ' מיטשל ג'י
וייס ( )Mitchell J. Weissמארה"ב שהגיע במימון האגודה
למלחמה בסרטן .כמדי שנה ,העניקה האגודה למלחמה
בסרטן שלושה פרסים למתמחים מצטיינים (מידע נוסף
בפרק "הדרכה מקצועית").

כנס הסדנאות השנתי העשירי למניעת סרטן
לזכרה של ד"ר אריקה הראל ז"ל
באמצע מאי  2013נערך כנס הסדנאות השנתי למניעת
סרטן במרכז האירועים ויטראז' בנס ציונה בהשתתפות
כ 100-רופאי משפחה .הכנס נערך מדי שנה מטעם
איגוד רופאי המשפחה בישראל והמחלקה לרפואת
משפחה באוניברסיטת תל אביב בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן .השנה עסק הכנס ב"עבר ,הווה ועתיד
של מחלת הסרטן" והתקיימו בו שתי הרצאות ,האחת
עסקה בנושא ההיסטוריה של הסרטן והשנייה עסקה
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בעתיד הטיפולי של מחלת הסרטן .בנוסף ,התקיימה
סדנת עדכונים בטיפול בסרטן השד.

"תזונה מונעת – איחוד כוחות הכנס ה11-
בנושא סרטן ,טיפול ומניעה –
מזון ,תזונה ופעילות גופנית"
בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
האגודה תמכה ונטלה חלק פעיל בכנס בינלאומי בנושא
"טיפול ומניעת סרטן  -תזונה ,מזון ופעילות גופנית",
שהתקיים במשך ארבעה ימים במרכז הקונגרסים
והירידים בתל אביב בסוף מאי  .2013במהלך הכינוס,
התקיימו עשרות מושבים וסדנאות שונות העוסקות בקשר
המניעתי והטיפולי של מחלות הסרטן הקיים בתזונה נכונה
ומאוזנת ,רכיבי מזון שונים ובקשר בין סרטן לפעילות
גופנית .במושב המליאה הראשון ,ברכו את הנוכחים פרופ'
פייר זינגר ,יו"ר הכינוס ומנהל המחלקה לטיפול נמרץ
נשימתי במרכז הרפואי רבין ,ומירי זיו מנכ"ל האגודה.
לאחר מכן ,פרופ' פיטר בויל נשיא הארגון הבינלאומי
לחקר הסרטן בצרפת (ה ,)IPRI-שהגיע לכינוס במימון
האגודה ,הרצה על עדכונים באפידמיולוגיה תזונתית.
בהמשך ,הוקדש אחד המושבים למחלימים מסרטן ,ומירי
זיו מנכ"ל האגודה הרצתה בו על פעילותה הענפה של
האגודה למען מחלימים מסרטן .בנוסף ,התקיימה סדנת
"תזונה ים תיכונית  -אומרת לא לסרטן" בהשתתפות
אילת ברק נחום עו"ס ושפית ,המנחה באגודה סדנאות
בישול בריא למתמודדים עם מחלת הסרטן.

מפגש החוג האורו-אונקולוגי בתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן
התקיים באמצע יוני  2013בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים .המפגש עסק בנושא "שוליים
ניתוחיים חיוביים בניתוחים אורואונקולוגיים  -משמעויות
קליניות וטיפוליות" .במפגש התקיימו הרצאות בנושאי
שוליים חיוביים בניתוחי כריתת כליה חלקית ,כיס השתן
וערמונית ,ובסיום הוצג מקרה לדיון .המפגש התקיים
בחסות חב' לילי וסאנופי.

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

הכנס הדו-שנתי הרב-מקצועי של המרכז
לחקר הביולוגיה של הסרטן
בסוף יוני  2013התקיים בצפת הכנס הדו השנתי
הרב-מקצועי של המרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן
בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן .בכינוס ,בארגונו
של פרופ' נדיר ארבר ,מנהל המרכז המשולב לאבחון
ומניעת סרטן במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי,
התקיימו כ 15-מושבים ודיונים שעסקו בהיבטים שונים
הקשורים במחקר סרטן ובהיבטים שונים בתחום ,כגון:
ננו-רפואה ,מניעת סרטן על בסיס ביולוגי של התא,
עולם הרנ"א ,פרופיל מולקולארי של גידולים סרטניים,
פתולוגיה ,זיהומים וסרטן ,ועוד .כמו כן ,התקיימו דיונים
בנושאים שונים ,כגון פריצת דרך בטיפול בגידולי מוח,
אתגרים עתידיים בהמטו-אונקולגיית ילדים ,חידושים
בהשתלת מוח עצם ,אימונותרפיה וסרטן ,ועוד .לכינוס
הגיעו שלושה מרצים אורחים מחו"ל :פרופ' דייויד
סידרנסקי ( )David Sidranskyמנהל תחום מחקר סרטן
ראש-צוואר במרכז הרפואי ג'ון הופקינס מרילנד ארה"ב,
פרופ' דאגלס חאנחאן ( )Douglas Hanahanראש המכון
לחקר הסרטן השוויצרי ( ,)SIECRופרופ' סישי אוגאווה
( )Seishi Ogawaחוקר וגנטיקאי מאוניברסיטת טוקיו .בין
המברכים את באי הכינוס ,היתה מירי זיו מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן.

יום העיון השנתי של העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי בישראל
בתחילת יולי  2013התקיים יום העיון השנתי של העמותה
לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל ב"אווניו" ,מתחם
שדה התעופה .יום העיון חולק ל 6-מושבים ,שעסקו
במגוון תחומים שונים הקשורים בסיעוד אונקולוגי ,כגון:
ניהול טיפול סיעודי בחולה המטולוגי ,מודל טיפול תומך
בילדים חולי סרטן ,טיפולים משלימים באונקולוגיה,

אחיות מתאמות שונות ,ניצולי שואה חולי סרטן ,סרטן
שד בצעירות ,שירות פליאטיבי בהשתלות מוח עצם ועוד.
בפתיחת יום העיון ,הוענק פרס מצויינות מטעם האגודה
למלחמה בסרטן על-ידי ליויה כסלו ,יו"ר העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי בישראל והאחות הראשית באגודה,
לאיריס פורת ,כאות הערכה והוקרה על פיתוח שירות
לחולים אונקולוגיים בבית החולים מאייר לילדים ,של
המרכז הרפואי רמב"ם.

ימי העיון של האגודה הישראלית
לפסיכואונקולוגיה בתמיכת האגודה
למלחמה בסרטן

• יום עיון בנושא "טיפול בחולי סרטן בגיל השלישי"
התקיים בתחילת ינואר  2013בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית
פרופ' מירי כהן ,יו"ר האגודה הישראלית לפסיכו-
אונקולוגיה .יום העיון נפתח בדברי ברכה של מירי זיו
מנכ"ל האגודה ,ולאחר מכן ,התקיימה הרצאת אורח
של פרופ' אנדרו רוט (  ,)Andrew Rothפסיכיאטר
מהמחלקה הפסיכואונקולוגית במרכז הרפואי ממוריאל
סלואן קיטרינג בניו-יורק ,שהגיע לכינוס במימון
האגודה למלחמה בסרטן .שתי הרצאותיו עסקו
בזיהוי וטיפול במצוקה ,דיכאון וחרדה בקרב חולי סרטן
בגיל מבוגר .בהמשך התקיימו הרצאות בנושאי יחסים
בין-דוריים במשפחה מזדקנת ,מתן טיפול זהה בגיל
מבוגר מאד לעומת גיל צעיר יותר ,התמודדות עם
מיניות ואינטימיות בזקנה ,וסיפורי חיים של ניצולי שואה
המתמודדים עם מחלת הסרטן .במסגרת יום העיון ,נפרדה
מנכ"ל האגודה בדברי הערכה מד"ר שלומית פרי,
יו"ר האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה היוצאת.
• יום סדנאות בנושא "גישות ומיומנויות ייחודיות
לטיפול בחולי סרטן ובני משפחותיהם"  -התקיים בסוף
מאי  2013בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .בפתיחת היום ,ברכה עו"ס אורית שפירא
מנהלת מחלקת השיקום והרווחה את המשתתפים
והעניקה את פרסי האגודה לפרויקטים מצטיינים
בתחום הפסיכואונקולוגיה :לד"ר ליאת גרנק כאות
הערכה והוקרה על מחקרה בנושא השלכות אבלם
של רופאים אונקולוגים על רווחתם הנפשית ,ולצוות
הפסיכואונקולוגי במחלקה להמטו-אונקולוגיה ילדים
במרכז הרפואי רמב"ם ,כאות הערכה והוקרה לפיתוח
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והפעלת פרויקט קבוצות
טיפוליות במהלך סופי
שבוע במחלקה להמטו-
אונקולוגית ילדים במרכז
הרפואי רמב"ם .לאחר מכן,
התקיימו שש סדנאות:
טיפול באמצעות כלים
השלכתיים ,ביבליותרפיה,
שיטת אימאגו ,טיפול
מבוסס נרטיב ותרפיה
בפגישה אחת .יום
העיון התקיים באדיבות
קרן לאה ואליהו ארבל.

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

• יום עיון בנושא "החיים אחרי סרטן שד – סכנות,
סיכויים ומעקב"  -התקיים בסוף אוקטובר 2012
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
בהנחיית ד"ר אלה עברון ,מנהלת יחידת השד-
אונקולוגיה במרכז הרפואי אסף הרופא .ביום העיון עסקו
בנושאי מעקב אונקולוגי וסיבוכים בנשים המקבלות
טיפול בקרינה ,הישנויות מחלה ,סיבוכים והריון ,טיפול
הורמונאלי חליפי לאחר סרטן השד ,שימור פוריות ,איכות
חיים ועוד .בסיום הוצג מקרה והתקיים דיון בהנחיית
ד"ר ורד שניר-כץ כירורגית שד מהמרכז הרפואי סורוקה.
• הכנס הדו-שנתי של החברה הישראלית למחלות
שד  -התקיים באמצע פברואר  2013במלון דן קיסריה.
הכנס נפתח בדברי ברכה של פרופ' שלמה שניבאום
מנהל המרכז לבריאות השד במרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי ,שארגן את הכנס ,ד"ר תניר אלוייס
יו"ר החברה הישראלית למחלות שד ומנהלת המרכז
לבריאות השד במרכז הרפואי קפלן ומירי זיו מנכ"ל
האגודה .בכנס עסקו בנושאים כגון :טיפול ניאו-אדג'ובנטי
בסרטן השד ,האם אבחון יעיל עשוי למנוע ניתוח
מיותר ,רפואה מותאמת אישית ,עדכונים בטיפולים
ובסוגי ניתוחים ושחזור שד ,עידן חדש בהדמיית שד
ועוד .בכינוס השתתפו מרצים מובילים בתחום :פרופ'
אירה ג' בליווייס ( )I.J. Bleiweissמארה"ב ,פרופ' רובין
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מאנסל (  )R. E. Manselמאנגליה ,פרופ' תדיאוס
פינקאווסקי ( )T. Pienkowskiמפולין ,וד"ר אלברטו
קוסטה ( )A. Costaמאיטליה.
• יום עיון בנושא סוגיות הקשורות לסריקה ואבחון
מוקדם  -התקיים בתחילת יולי  2013בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .יום העיון
נפתח בדברי ברכה של ד"ר תניר אלוייס יו"ר החברה
הישראלית למחלות שד ומירי זיו מנכ"ל האגודה.
לאחר-מכן ,הוצגו נתונים אפידמיולוגיים עדכניים
של המחלה וניתנו הרצאות בנושא ,כגון אבחון יתר
של סרטן השד ,חינוך לאבחון מוקדם ומניעת סרטן
באוכלוסיות שונות ,ועל הממוגרפיה כמשל לבדיקות
סקר ואופן קבלת החלטות .לסיום ניתנו עדכונים
בתחום מכינוסים שונים בעולם.

מפגשי החברה הישראלית לגינקולוגיה
אונקולוגית

• בתחילת דצמבר  2012התקיים בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,מפגש
של החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית
שעסק בנושא "ממאירויות נדירות של איברי המין
הנשיים" .במפגש הרצה ד"ר פלד עופרי מהמרכז
הרפואי וולפסון על מלנומה של איברי המין הנשיים,
ד"ר רוני שפירא-פרומר מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא
בתל השומר הרצה על הטיפול במלנומה ,ד"ר אתי פיורה
מהמרכז הרפואי מאיר הרצתה על אדנוקרצינומה של
צוואר הרחם ,ד"ר ליאת הוגן מהמרכז הרפואי ע"ש
שיבא בתל השומר הרצתה על גידולים לא שכיחים של
השחלה וד"ר צבי וקנין מהמרכז הרפואי אסף הרופא
עדכן בנושא סרקומות של הרחם.
• באמצע פברואר  2013התקיים מפגש נוסף בבית
מטי ,בריכוזו של ד"ר ענבר בן שחר מהמרכז הרפואי
זיו .המפגש נפתח בדברי ברכה של ד"ר יעקב קורח
יו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית ומרכז
המפגש ד"ר ענבר בן שחר .לאחר מכן ,התקיימו
הרצאות בנושא תסמונת לינץ' ,עדכונים בנושא ,BRCA
השפעות כימותרפיה על חולות סרטן שחלה נשאיות
 ,BRCAטיפול הורמונלי לנשאיות ,וטיפול בנשאיות
החולות בסרטן רחם וחצוצרות.

הדרכה מקצועית
• עידוד השתתפות מחלקות אונקולוגיות במחקרים
קליניים של הEORTC-
לאור העובדה ,שנתונים מדויקים ומסקנות ראויות
מתקבלים ממחקרים הנעשים בהיקפים גדולים,
האגודה מעודדת השתתפות מרכזים בארץ במחקרים
קליניים בינלאומיים ,הנעשים מטעם ה( EORTC-ארגון
אירופי העוסק במחקר ובטיפול בסרטן).
כזרוע של פרוייקט המחקר ,חלה על המרכזים
המשתתפים במחקרים הקליניים ביקורת ובקרת איכות
ברמה גבוהה .עד יולי  2013כיהן פרופ' אברהם קוטן
כחבר ועדת ההיגוי של קבוצת הרדיותרפיה ב.EORTC-
החל מיולי  2013יכהן בתפקיד זה ד"ר קונסטנטין
לברנקוב ,מנהל מערך הרדיותרפיה במרכז הרפואי
סורוקה בבאר-שבע.
גם השנה ,האגודה ממשיכה לתמוך בהשתתפות
המחלקות האונקולוגיות בקבוצת הרדיותרפיה של
ה ,EROTC-במטרה לעודד את השתתפותם במחקרים
קליניים כלל-אירופיים.
• האגודה מעודדת ומסייעת בקיומם של פרוטוקולים
ארציים המשולבים בפרוטוקולים בינלאומיים בתחום
הפדיאטריה האונקולוגית (ראה פרק "רישום ומעקב").
• האגודה תומכת בהשתתפות תלמידי מחקר ומתמחים
בכינוס השנתי של המרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן,
ותומכת בפעילותה של החברה הישראלית לחקר
הסרטן.
• האגודה מממנת רכישה של ספרות מקצועית וכתבי
עת מדעיים למכונים האונקולוגיים במרכזים הרפואיים
ברחבי הארץ .בזכות פרויקט זה עומד לרשות אנשי
המקצוע המידע החדש והמעודכן ביותר .כמו כן ,עומד
לרשות אנשי המקצוע מרכז המידע של האגודה ,בו ניתן
לערוך חיפוש במאגרי מידע בינלאומיים ממוחשבים.

מענקים לנסיעות לכנסים
ולהשתלמויות בחו"ל

אופיר רות ,ממח' המטואונקולוגית ילדים ,בבית החולים
מאייר לילדים של המרכז הרפואי רמב"ם ,נסיעה לכנס
 EBMTשהתקיים בלונדון ,אנגליה ,בחודש אפריל .2013

ד"ר אופק פאולה ,מהמח' לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה באוני'
תל-אביב ,נסיעה לכנס השנתי של האגודה לשחרור
מבוקר ,שהתקיים בהונלולו ,הוואי ,בחודש יולי .2013
ד"ר אמיתי-ליש איריס ,ממחלקת עור במרכז הרפואי
רבין  -קמפוס בילינסון ,נסיעה לכנס בנושא לימפומות
עור ,שהתקיים בוינה ,אוסטריה בחודש ספטמבר .2012
ד"ר בורסי בן ,מהמח' האונקולוגית במרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,נסיעה לכנס החברה האמריקאית לאונקולוגיה
קלינית (  ,)ASCOשהתקיים בשיקגו ,ארה"ב בחודש
יוני .2013
עו"ס בלוך מיכל ,מהמח' להמטו-אונקולוגיה ילדים
במרכז הרפואי הדסה עין כרם ,נסיעה לכנס בינלאומי
בעבודה סוציאלית ,שהתקיים בחודש יוני 2013
בלוס-אנג'לס ,ארה"ב.
בן חור רן ,מיחידת הרדיותרפיה במרכז דוידוף של המרכז
הרפואי רבין ,נסיעה לכנס האגודה האירופית לאונקולוגיה
( )ESTROשהתקיים בג'נבה ,שוויץ ,בחודש אפריל .2013
ברגילובסקי דימיטרי ,מיחידת הרדיותרפיה במכון
האונקולוגי במרכז דוידוף של המרכז הרפואי רבין ,נסיעה
לקורס בנושא תרגול ויישום קליני של טיפול סטריאוטקטי
מונחה על ידי דימות ברדיותרפיה ,שהתקיים בוורצבורג,
גרמניה ,בחודש ספטמבר .2012
ד"ר בר-שדה-ברוכים רויטל ,מהיחידה לאפידמיולוגיה
של סרטן וקרינה במכון גרטנר ,המרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,נסיעה לכנס השנתי של הגנטיקאים הקליניים
(ה ,)ASHG-שהתקיים בסן-פרנסיסקו ,ארה"ב בחודש
נובמבר .2012
ד"ר גרמן אלינה ,מיחידת אנדוקרינולוגיה ילדים בשירותי
בריאות כללית-מחוז חיפה ,נסיעה להשתלמות בנושא
"מעקב וטיפול בתופעות לוואי במערכת אנדוקרינית
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לאחר טיפול בסרטן בילדים" ,שהתקיימה במרכז הרפואי
"ממוריאל סלואן קיטרינג" בניו-יורק ,ארה"ב ,בין התאריכים
.14/4/13-15/6/13
ד"ר ירושלמי רינת ,מיחידת השד במכון האונקולוגי
במרכז דוידוף של המרכז הרפואי רבין ,נסיעה לכנס
החברה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית בנושא שד
(  ,)ASCO Breastשהתקיים בסן-פרנסיסקו ,ארה"ב,
בחודש ספטמבר .2012
ליאוני גולן ,מהוספיס גליל עליון ,נסיעה לכנס השנתי
של הארגון האירופי לטיפול פליאטיבי ,שהתקיים בפראג
בחודש מאי . 2013
נווה רויטל ,מהמח' האונקולוגית במרכז הרפואי פוריה,
נסיעה להשתלמות בנושא טיפול פליאטיבי ,שהתקיימה
באדינבורג ,סקוטלנד בחודש פברואר .2013
ד"ר פוסטובסקי סרגיי ,ממח' אונקולוגית ילדים במרכז
הרפואי רמב"ם ,נסיעה לכנס הבינלאומי בנושא סרקומות,
שהתקיים בפראג בחודש נובמבר .2012
ד"ר פילר ניר ,מהמכון האונקולוגי של המרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,נסיעה לכנס החברה האמריקאית לאונקולוגיה
קלינית (  ,)ASCOשהתקיים בשיקגו ,ארה"ב ,בחודש
יוני .2013
ד"ר פיק מרג'ורי ,מהמח' ההמטולוגית במרכז הרפואי
הדסה עין כרם ,נסיעה לכינוס השנתי ה 11-של האיגוד
הבינלאומי לחקר תאי גזע (International Society for
 ,)stem Cell Research 11th Annual Meetingשהתקיים
בבוסטון ,ארה"ב ,בחודש יוני .2013
ד"ר פלדברג אדית ,מהמכון לפתולוגיה במרכז הרפואי
קפלן ,נסיעה לקורס בנושא "לימפומות ולוקמיות הנגרמות
על ידי לימפוציטים מסוג  ,"Tשהתקיים בליסבון ,פורטוגל,
בחודש אוקטובר .2012
ד"ר קדמון אילנה ,מביה"ס לסיעוד במרכז הרפואי הדסה
עין כרם ,נסיעה לכנס בנושא סרטן השד ,שהתקיים בסנט
גלן ,שוויץ ,בחודש מרץ .2013
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ד"ר רבין טטיאנה ,מהמכון האונקולוגי במרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,נסיעה לקורס בנושא "כירורגיה של השד",
שהתקיים במילאנו ,איטליה ,בין התאריכים 1.11.12-
.31.1.13
ד"ר רובינק תמי ,מכון אונקולוגי מרכז רפואי סוראסקי,
נסיעה לכנס השנתי של האיגוד האמריקאי לחקר
הסרטן ( ,)AACRשהתקיים בוושינגטון ,ארה"ב ,בחודש
אפריל .2013
עו"ס שדה-טסה דפנה ,מהשירות הסוציאלי במרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,נסיעה לכנס העולמי
לעבודה סוציאלית בבריאות ובריאות הנפש ,שהתקיים
בלוס-אנג'לס ,ארה"ב ,בחודש יוני .2013
ד"ר שי איילת ,מהמח' האונקולוגית במרכז הרפואי לין,
נסיעה להשתלמות בנושא סרטן שד וגניקו-אונקולוגיה,
שמתקיימת בין התאריכים  1/8/13-30/11/13במלבורן,
אוסטרליה.

תמיכה בהשתלמויות ארוכות

ד"ר גלייזרוב יבגני ,מהמח' האורולוגית במרכז הרפואי
כרמל ,נסיעה להשתלמות ארוכה באורולוגיה אונקולוגית,
שתתקיים בביה"ח האוניברסיטאי היידלברג ,בגרמניה,
בין התאריכים .30.9.13-30.6.14
ד"ר גפן אהרון (רוני) ,מהמח' ההמטו-אונקולוגית ילדים,
במרכז הרפואי רמב"ם ,נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
השתלות מח עצם בילדים שמתקיימת בסינסינטי-אוהיו,
ארה"ב ,בין התאריכים יולי  - 2013יולי .2015
ד"ר דותן עמית ,ממח' ילדים ב' במרכז הרפואי סורוקה,
נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא המטו-אונקולוגיה
ילדים ,שמתקיימת בביה"ח לילדים במונטריאול ,קנדה,
בין התאריכים .1.7.13-30.6.15
ד"ר ליבזון שי ,ממח' כירורגית א' ומרכז השד במרכז
הרפואי סורוקה ,נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא כירורגיה
אונקולוגית של סרטן השד ,שהתקיימה במרכז הרפואי
ג'קסון ממוריאל במיאמי ()Jackson Memorial Hospital
ארה"ב ,בתאריכים .1.7.11-30.6.13

ד"ר פולק רן ,מנהל המרכז לבישול ואורח חיים בריא
במרכז הרפואי הדסה ,נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
רפואת אורחות חיים ,שתתקיים בארה"ב בין התאריכים
נובמבר  - 2013אוקטובר .2014
ד"ר רוזנברג ערן ,מהמח' לאורולוגיה במרכז הרפואי
סורוקה ,נסיעה להשתלמות ארוכה באורולוגיית ילדים,
שהתקיימה בבית החולים לילדים במיאמי )Miami Children's
 )Hospitalארה"ב בין התאריכים .1.7.12-31.6.13
ד"ר רמו איל ,מהמח' האורתופדית במרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא ממאירויות של
שריר-שלד ,שהתקיימה במרכז הסרטן הלאומי ()NCI
בבתזדה ,מרילנד ארה"ב ,בין התאריכים .1.7.12-30.6.13

הזמנת מרצה אורח

• האגודה נענתה לבקשת ד"ר שמואל אביטל ,לקבלת
סיוע בהזמנת פרופ' בוצ'לר מאוניברסיטת היידלברג,
גרמניה ,להרצות בכנס הדו-שנתי של איגוד הכירורגים
בישראל ,שהתקיים בין התאריכים  29-30במאי .2013
• האגודה נענתה לבקשת פרופ' רון אפטה ,לסייע
בהזמנת פרופ' הלן בלאו ( .)Prof. Helen Blauופרופ'
קרלו קרואק ( )Prof. Carlo Croceמארה"ב להרצות
בכינוס השנתי של הארגון הישראלי לחקר הסרטן,
שהתקיים ב 23 -במאי .2013
• האגודה נענתה לבקשתה של ד"ר מיקי ברקוביץ ,יו"ר
החברה לרפואה פליאטיבית בישראל ,לסייע בהזמנת
פרופ' אדוארדו ברוארה ( )Prof. Eduardo Brueraמיוסטון
טקסס ,ארה"ב ,להרצות בכנס הלאומי של החברה
לרפואה פליאטיבית בישראל ,שהתקיים ב.27.11.12 -
• האגודה נענתה לבקשתם של ד"ר דן דואק ,יו"ר החברה
לכירורגיה קולורקטלית וד"ר אחמד עסלייה ,יו"ר
החברה לכירורגיה אנדוסקופית ,לסייע בהזמנת ד"ר
אריק רולייר ( )Dr. Eric Rullierמצרפת ,להרצות בכנס
השנתי המשותף של החברה הישראלית לכירורגיה
של הקולון והרקטום והחברה הישראלית לכירורגיה
אנדוסקופית ,שהתקיים בין התאריכים 28-30/11/12
במלון כנען ספא ,צפת.
• האגודה נענתה לבקשת ד"ר אבי חפץ ,יו"ר החברה
לכירורגיה ואונקולוגיה של ראש צוואר בישראל ,לסייע
בהזמנת פרופ' אברהם איסברוך )Prof. Avraham
 )Eisbruchמארה"ב ,להרצות בכינוס השנתי של

החברה לכירורגיה ואונקולוגיה של ראש צוואר בישראל,
שהתקיים בין התאריכים  8-10/11/12במלון רמות.
• האגודה נענתה לבקשתו של פרופ' יצחק יניב ,לסייע
בהזמנת פרופ' ג'י וייס ( )Prof. J. Weissמפילדלפיה
ארה"ב ,להרצות בכינוס השנתי של האיגוד הישראלי
להמטולוגיה-אונקולוגיה ילדים ,שהתקיים בין התאריכים
.2-4.5.13
• האגודה נענתה לבקשתה של פרופ' מירי כהן ,יו"ר
האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה לסייע בהזמנת
פרופ' אנדרו רוט (  )Prof. Andrew Rothמניו יורק,
ארה"ב ,להרצות בכנס בנושא טיפול בחולי סרטן בגיל
השלישי שהתקיים ב.23.1.13 -
• האגודה נענתה לבקשתו של ד"ר זוהר לוי לסייע
בהזמנת ד"ר פיליפ ב .פאטי ( )Dr. Philip B. Paty
מניו-יורק ,ארה"ב ,להרצות בכנס בנושא :תסמונת
לינץ שהתקיים ב 26-ביוני .2012
• האגודה נענתה לבקשתו של פרופ' אלון פיקרסקי,
יו"ר החברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום,
לסייע בהזמנת ד"ר אריק ג'י .וייס ()Dr. Eric G. Weiss
מארה"ב ,להרצות בסימפוזיון השני בנושא מחלוקות
בכירורגיה קולורקטלית ,שהתקיים ב15/7/12-
במשכנות שאננים בירושלים.
• האגודה נענתה לבקשת ד"ר ענבר בן שחר ,מנהל מח'
נשים ויולדות במרכז הרפואי זיו לסייע בהזמנת פרופ'
פומל משטרסבורג ,צרפת ,להרצות בכנס הבינלאומי
השלישי  -כירורגיה גניקולוגית מתקדמת ,שנערך בין
התאריכים  3-4באפריל .2013
• האגודה נענתה לבקשת פרופ' שלמה שניבאום,
לסייע בהזמנת ד"ר אירה בליווייס ()Dr. Ira Bleiweiss
מארה"ב להרצות בכנס הדו-שנתי של החברה
הישראלית למחלות שד ,שהתקיים ב.14.5.13-

תמיכה בכנסים מקצועיים

• לבקשת ד"ר רוברטו איינבינדר ,יו"ר הוועדה המארגנת,
ניתנה תמיכה בכנס הסדנאות העשירי למניעת תחלואה
ותמותה מסרטן ע"ש ד"ר אריקה הראל ז"ל ,שהתקיים
ב.22.5.13-
• לבקשת פרופ' נדיר ארבר ניתנה תמיכה בכנס הדו
השנתי הרב-מקצועי של המרכז לחקר הביולוגיה של
הסרטן ,שהתקיים בין התאריכים  19-22ביוני 2013
בצפת.
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• לבקשת פרופ' עופר בן יצחק ,מנהל המכון לפתולוגיה
מרכז רפואי רמב"ם ,ניתנה תמיכה בכנס הפתולוגי
הבינלאומי ה 6 -ע"ש ארקדי ריבלין ,שהתקיים
ב.30.6.13-
• לבקשת פרופ' פ .זינגר ,מנהל המח' לטיפול נמרץ
כללי ,המכון לחקר התזונה מרכז רפואי רבין קמפוס
בילינסון ,לקבלת סיוע במימון הזמנת מרצה אורח פרופ'
פיטר בויל ( )Prof. Peter Boyleמצרפת ,להרצות בכנס
"תזונה מונעת איחוד כוחות ושבוע התזונה בישראל"
שהתקיים בין התאריכים  29-27במאי .2013

האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית
ורדיותרפיה (:)ISCORT

האגודה ממשיכה בפרויקט מלגות קיץ לסטודנטים
לרפואה במסגרת המכונים האונקולוגיים .מקבלי המלגות
לשנה זו הם:

פרסי מתמחים מצטיינים הוענקו ל:
• ד"ר שני ברויאר ,מהמערך האונקולוגי במכון שרת
של המרכז הרפואי הדסה עין כרם.
• ד"ר תומר חרס ,מהמערך האונקולוגי במרכז רפואי
רמב"ם.

מלגות קיץ

• אברמוב יעל ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם ,חיפה.
• אגמון נרדי ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם ,חיפה.
• אוקסר ליביה ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
• אורי לירן ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם ,חיפה.
• דרדזי ליזי מרים ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי סורוקה ,באר שבע.
• מתן בת ציון ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי סורוקה ,באר שבע.
• סמר ערטול ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם ,חיפה.
• קורן יובל ברק ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם ,חיפה.

פרסים
האגודה למלחמה בסרטן העניקה גם השנה פרסים
שנתיים לרופאים/ות ולאחים/ות המטפלים בחולי סרטן,
תוך גילוי מקצועיות והצטיינות ביחסי אנוש .בחירת הזוכים
נעשית על ידי האיגודים המקצועיים הרלוונטיים ,והפרס
מוענק בכינוס השנתי של האיגוד .להלן שמות הזוכים
בפרסי האגודה לשנת :2013

עמותת קידום הסיעוד האונקולוגי בישראל:
פרס הוקרה על פיתוח שירות לקבוצת חולי סרטן הוענק ל:
• איריס פורת מבית החולים מאייר לילדים במרכז הרפואי
רמב"ם.

האיגוד הישראלי להמטואונקולוגיה ילדים
שלושה פרסי מתמחים מצטיינים הוענקו ל:
• ד"ר עמית דותן ,מהמרכז הרפואי סורוקה.
• ד"ר טל דוחובני ,מהמרכז הרפואי רמב"ם.
• ד"ר שירה עמאר ,מהמרכז הרפואי שניידר לילדים.

האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה
שני פרסי פרויקט מצטיין בפסיכו-אונקולוגיה 2013
הוענקו ל:
• ד"ר ליאת גרנק ,מהמחלקה לבריאות הציבור
באוניברסיטת בן גוריון.
• לצוות הפסיכו-אונקולוגי במחלקה להמטו-אונקולוגיה
ילדים של המרכז הרפואי רמב"ם.
מידע נוסף על כנסים אלו ואחרים בפרק "ימי עיון
וכנסים מקצועיים".
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כינוסים בינלאומיים
הכינוס הדו-שנתי ה 20-של ארגון
הסרטן הבינלאומי ,הUICC -
בסוף אוגוסט  2012התקיים הכינוס הדו-שנתי ה20-
של ארגון הסרטן הבינלאומי (ה ,)UICC-תחת הכותרת
"יוצרים קשר להשפעה עולמית" )connecting for global
 .)"impactמטרת הכינוס ,בו השתתפו עשרות מומחים,
חוקרים ואנשי מערכות בריאות מובילים בתחום הסרטן
מרחבי העולם ,היתה להדגיש את הצורך בהמשך שיתוף
הידע והמחקר בין המדינות החברות בארגון הבינלאומי.
הכינוס התמקד בארבעה מסלולים מרכזיים ,כאשר בכל
מסלול התקיימו עשרות הרצאות לבחירת המשתתפים,
כגון מניעה ואבחון מוקדם ,טיפול בסרטן ,מעקב וסוגיות
בתחום מחלימים מסרטן ,טיפול פליאטיבי ,מדיניות
מערכתית ועוד .במסלול הראשון שימשה מירי זיו
מנכ"ל האגודה ,כיו"ר המושב שעסק בנושא "מניעת
סרטן ואבחון מוקדם" בהשתתפות מומחים מובילים
מאוסטרליה ,יפן ,קוריאה ,ספרד ,ארה"ב וניגריה .במסלול
השני ,התקיים מושב ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן
בנושא "כיצד מערכות בריאות מגיבות ברמה הלאומית
לאפשרויות ואתגרים המציבים מחלימים מסרטן" בו
כיהן פרופ' אליעזר רובינזון יו"ר האגודה ,כיו"ר המושב
שנערך ביוזמתו ,והשתתפו בו מומחים מובילים מקנדה,
דנמרק ,ארה"ב ובריטניה .בכינוס השתתפה לראשונה
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן ,שרה בן עמי יו"ר עמותת
הסיעוד האונקולוגי.
בארגון הסרטן הבינלאומי חברים למעלה מ 770-ארגונים
מ 155-מדינות מכל רחבי העולם ,הפועלים במשותף
במטרה לקדם את המאבק בסרטן באופן גלובלי .מירי זיו
מנכ"ל האגודה ,כיהנה כחברת הועד המנהל של הארגון
עד לסוף שנת  ,2012בה סיימה את הקדנציה המירבית,
לאחר שמונה שנות פעילות .פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר
האגודה ,כיהן כנשיא הארגון בין השנים .1998 - 1996

נציגות "יד להחלמה" השתתפו
בקורס בנושא תמיכה וקידום
נושא סרטן השד של ארגון
"אירופה דונה"  -הקואליציה
האירופית למאבק בסרטן השד
במילאנו ,איטליה
במסגרת הארגון האירופי "אירופה דונה" ,המיוצג בישראל
על ידי האגודה למלחמה בסרטן ,התקיים בתחילת נובמבר
 2012במילאנו איטליה קורס בנושא תמיכה וקידום נושא
סרטן השד .בקורס ניתנו הרצאות מקצועיות בנושאים:
אפידמיולוגיה ,רדיולוגיה ,פסיכולוגיה ופתולוגיה מפי רופאים
מומחים ,על פעילות הארגון האירופי וקידום נושא סרטן השד
במדיה .כמו כן ,התקיימה הרצאה שהתמקדה במגמות
בטיפול בחולות סרטן שד ,כשהמסר היה המשך פיתוח
תחום הרפואה המותאמת אישית .הנושא העיקרי הנידון
היה פעולות הנדרשות להקמת יחידות שד מקצועיות
בבתי חולים במדינות השונות שהשתתפו ,וישראל צויינה
כאחת המדינות המתקדמות באירופה בנושא לפני
שוודיה ,דנמרק ,ספרד ועוד .האגודה למלחמה בסרטן
יוצגה על-ידי רויטל מוהליבר רכזת 'יד להחלמה' וזהר
גבע מתנדבת 'יד להחלמה' .בקורס השתתפו כ60-
נשים מרחבי אירופה ,רובן חולות סרטן שד שהחלימו,
ואנשי מקצוע מתחומים שונים ,הפועלים לקידום הנושא.

הכינוס העולמי של המרכזים
לטיפול במחלות שד (ה:)IBDC -
מודל לשיפור הטיפול בחולה

בתחילת פברואר  2013השתתפה מירי זיו מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן בכינוס העולמי ה 3-של המרכזים לטיפול
במחלות שד .הכינוס שהתקיים בפריז צרפת ,התמקד
בנושא שיפור הטיפול בחולה ,והשתתפו בו עשרות
מומחים מובילים בתחום בריאות השד מלמעלה מ100-
מדינות שונות ,כולל ישראל ,בהם אונקולוגים ,רדיולוגים,
פתולוגים ועוד .הכינוס חולק לשמונה דיונים ומושבים
שעסקו בהיבטים שונים :גורמי סיכון לסרטן שד ,חידושים
בהדמיית שד ,סריקה ואבחון מוקדם ,טיפול בסרטן שד
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מתקדם ,טיפול בסרטן שד מוקדם ומושב שעסק בנושא
תמיכה בחולים ,בו הרצתה מירי זיו בנושא "העצמת
נשים המתמודדות עם סרטן שד-הניסיון הישראלי".
לכינוס שותפים ארגון הסרטן הבינלאומי (ה,)UICC -
החברה האירופית לאונקולוגיה קלינית (ה,)ESMO -
החברה הבינלאומית למחלות שד (ה ,)SIS-והפדרציה
הלטינו-אמריקאית למחלות שד (ה.)FLAM-

מנכ"ל האגודה הוזמנה להשתתף
במפגש פסגה עולמי בנושא סרטן
בנשים ,שיזמה הקרן ע"ש סוזן ג'י.
קומן בוושינגטון
בתחילת פברואר  2013ולרגל "יום הסרטן הבינלאומי"
התקיים מפגש פסגה עולמי בנושא סרטן בנשים בוושינגטון
ארה"ב ,שנועד לכנס יחדיו מנהיגות בתחום זה לטובת
פיתוח רעיונות חדשים ויישומם בתחום המחקר ,הטיפול
והמניעה של מחלות הסרטן בנשים .בועידה נכחו אישי
ציבור ומכובדים רבים ,בהם גב' לורה בוש רעיית נשיא
ארה"ב לשעבר ,ד"ר אגנס בינאגוואו (,)Agnes Binagwaho
שר הבריאות של רואנדה ,ננסי ג'י .ברינקר (Nancy G.
 )Brinkerהשגרירה ומייסדת הארגון ע"ש סוזן ג'י .קומן,
פרופ' מרלין טמרמן ( )Marleen Temmermanמנהלת
המחלקה לבריאות וחקר איברי הרבייה בארגון הבריאות
העולמי (ה ,)WHO-ד"ר פרי גומז ( )Perry Gomezהשר
לבריאות הקהילה של איי הבהאמה ,ובכירים נוספים
מארגונים מובילים בתחום הסרטן ,כגון ארגון הסרטן
הבינלאומי (ה ,)UICC-הארגון לחקר הסרטן (ה)NCI-
ועוד .לאחר פתיחה חגיגית ,חולקה הועידה לשלושה
מסלולי דיון" :מנהיגות ,הנעה ומדיניות"" ,חדשנות,
מדע ,מחקר וטכנולוגיה" ,ו"יישום תוכניות" .לקראת
סיום המפגש ,הוקרן בהקרנת בכורה סרט שהופק על
ידי קרן קומן בהשתתפות שלוש נשים מחלימות מסרטן
השד וסרטן צוואר הרחם ,ממדינות שונות .הסרט סקר
את הליך האבחון וההתמודדות השונה מאישה לאישה
וממדינה למדינה.
במהלך הועידה הציג פרופ' פיטר בויל ,נשיא הארגון
הבינלאומי לחקר הסרטן מליון ,צרפת (ה ,)IPRI-דו"ח
מקיף המסכם את נושא סרטן השד בעולם (World Breast
 ) Cancer Report 2012שהופק לקראת המפגש ,בתמיכתה
של הקרן .בדו"ח ,המיועד לקובעי המדיניות בעולם ,כמו
גם למאות אלפי הנשים המתמודדות בעולם עם מחלת
סרטן השד ,ישנה סקירה מקיפה של כל היבטי המחלה,
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כגון התפתחות הטיפול בסרטן השד לאורך השנים ,גורמי
הסיכון לסרטן השד ,אפידמיולוגיה עולמית ועוד .מירי זיו
מנכ"ל האגודה ,נתבקשה לכתוב על המאבק בסרטן
השד בישראל .המאמר שכתבה הופיע בפרק שעסק
בנושא "גישור על הפערים" ,והתמקד בפעילותה של
האגודה למלחמה בסרטן שהובילה לביטול הפערים בין

יהודיות לערביות בשיעורי ההיענות לבדיקת ממוגרפיה
ובצמצום הפערים בשיעורי ההיענות של נשים ממגזרי
אוכלוסייה שונים  -עובדה שהביאה לשיפור בשיעורי
ההישרדות בכל המגזרים ,ולירידה משמעותית בתמותה
מהמחלה.

האגודה למלחמה בסרטן נטלה
חלק בסדנה בנושא שימוש יעיל
בחוק לטובת בקרת סרטן באירופה
בתחילת מרץ  2013התקיימה סדנה בת יומיים בנורבגיה
שעסקה באפשרויות השימוש בחוק לטובת בקרת סרטן
( )Cancer Controlבאירופה במטרה לחזק את שיתופי
הפעולה בנושאים משפטיים רלוונטיים .בסדנה השתתפו
נציגי ארגונים העוסקים בבקרת סרטן ,חוקרים ועורכי
דין ממדינות שונות באירופה .הסדנה אורגנה על ידי
מרכז מקאייב לחוק וסרטן ( )McCabe Centerהאוסטרלי
והאגודה למלחמה בסרטן הנורבגית ( )NCSבחסות ארגון
הסרטן הבינלאומי (ה .)UICC-את האגודה ייצג בכינוס
זיו דוכן ,מנהל המדיה הדיגיטלית ועו"ד בהכשרתו .בסדנה
התקיימו דיונים כיצד לקדם את החקיקה בנושאי בקרת
סרטן ,בדגש על מניעת עישון והשמנת יתר באוכלוסיה,
וניתנה סקירה על הנעשה במדינות שונות.

כנס בינלאומי במרכז הרפואי
רבין בנושא "חידושים ברפואת
מחלימים מסרטן"
באמצע מרץ  2013התקיים כנס בינלאומי בנושא חידושים
ברפואת מחלימים מסרטן במרכז דוידוף בקמפוס בילינסון
של המרכז הרפואי רבין בפתח תקווה .הכנס החל בדברי
פתיחה של פרופ' עופר שפילברג ,מנהל המערך
ההמטואונקולוגי במרכז דוידוף ,ד"ר ערן הלפרן מנכ"ל
המרכז הרפואי רבין ,פרופ' אהרון סולקס מנהל המחלקה
האונקולוגית במרכז דוידוף ,מירי זיו מנכ"ל האגודה,
וגב' יהודית יובל-רקנאטי שבסיועה הוקמה מרפאת
המחלימים לזכרו של בעלה המנוח .הכינוס חולק לשני
מושבים .במושב הראשון הרצה פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,בנושא "עבר ,הווה ועתיד
בתחום מחלימים מסרטן" ומחלים מלימפומה שיתף
את הנוכחים בסיפורו האישי .במושב השני הוצגה
מרפאת המחלימים ע"ש ד"ר ישראל (רולי) יובל ז"ל
שהוקמה ביוזמתו ובראשותו של פרופ' שפילברג ,ומנוהלת
כיום על ידי ד"ר עופר כספי .בהמשך ,מחלים שעבר

השתלת מח עצם שיתף את הנוכחים בסיפורו .כמו כן,
השתתפו והרצו מארי מק'קאבי ( ,)Mary McCabeקווין
אופינגר ( ,)Kevin Oeffingerאחי יהלום ()Achy Yahalom
וסטייסי קורוקרן ( ,)Stacie Corocranמומחים מובילים
בתחום מהמרכז הרפואי ממוריאל סלואן קיטרינג לסרטן
בניו יורק ,ארה"ב .סדנא אינטנסיבית בנושא התקיימה
יום קודם לכן ,בה הוצגו פרטי פעילות המרפאה בפני
המומחים מחו"ל (מידע נוסף על מרפאת המחלימים
בפרק "בנייה ,מכשור ופיתוח").

מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן הוזמנה להרצות בסימפוזיון
בנושא סרטן שד בפולין

בתחילת אפריל  2013השתתפה מירי זיו מנכ"ל האגודה
בכינוס בשיתוף החברה הפולנית למחקר וטיפול בסרטן
שד ( )International School of Senologyשנערך בוורשה,
פולין .הכינוס חולק ל 7-מושבים ,שעסקו במגוון נושאים
הקשורים באבחון ובטיפול במחלות שד ,כגון פתולוגיה
של סרטן שד ,הדמיית שד וגילוי מוקדם ,מחלוקות
בניתוחי שד ,הריון וסרטן שד ,טכניקות חדשות בשחזורי
שד ,גנטיקה ,ניתוחי שד כאמצעי מניעה מהמחלה ועוד.
מירי זיו הרצתה בנושא "גישה יצירתית לקידום המאבק
בנושא סרטן שד :הניסיון הישראלי" והשתתפה בדיונים
פוריים בהשתתפות מומחים בעלי שם בתחום ,מפולין
ומרחבי העולם.

נציגות לאגודה למלחמה בסרטן
בכינוס הרשמי של "השבוע
האירופי למאבק בסרטן"

מיה פלדבלום רכזת הפרסום ועוזרת הדוברת ,ייצגה את
האגודה למלחמה בסרטן בכינוס הרשמי לרגל "השבוע
האירופי למאבק בסרטן" (Official Conference for the
 )European Week Against Cancerשל ארגון הסרטן
האירי ( )Irish Cancer Societyשהתקיים בסוף מאי 2013
בדבלין ,אירלנד .לכינוס ,שהתקיים במשך יומיים בנוכחות
שר הבריאות האירי ,כמו גם מומחים מובילים נוספים
רבים בתחום ,היו שותפים איגוד הארגונים האירופים נגד
סרטן ( ,)ECLארגון הבריאות העולמי ( )WHOוהשותפות
האירופית למאבק נגד הסרטן ( .)EPAACהיום הראשון
הוקדש לאורח חיים בריא ומניעת סרטן :השמנת יתר,
תזונה ,אלכוהול והקשר למחלת הסרטן .היום השני
הוקדש לנושא מניעת עישון ובקרת סרטן במדינות אירופה.
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ביקור אשת שגריר ארה"ב
בבית מטי

באמצע ספטמבר  2012ביקרה גב' ג'ולי פישר ,אשת
שגריר ארה"ב בישראל ,ומכובדים נוספים מהשגרירות,
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
מירי זיו מנכ"ל האגודה ,סיירה איתם במשרדים ובמעון
ע"ש סר צ'ארלס קלור והציגה בפניהם את פעילותה
העניפה של האגודה למלחמה בסרטן בישראל.

האגודה למלחמה בסרטן מברכת את
פרופ' אדוארדו קזאפ (Prof. Eduardo
 ,)L. Cazapהנשיא היוצא של ארגון
הסרטן הבינלאומי (ה ,)UICC-שזכה
בפרס היוקרתי של האיגוד האמריקאי
לאונקולוגיה קלינית ( )ASCOהמציין
הישגים יוצאי דופן בתחום האונקולוגיה
(.)Distinguished Achievement Award
הפרס ניתן לו על ידי הנשיאה היוצאת של האיגוד
(  ,)Immediate Past Presidentד"ר סנדרה סווין
( .)Dr. Sandra M. Swainלטקס היוקרתי ,שנערך
למוזמנים בלבד ,הוזמנה על ידו להשתתף,
מירי זיו מנכ"ל האגודה ,שפעלה כחברת הועד המנהל
של ארגון הסרטן הבינלאומי (ה )UICC-בהנהגתו.
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האגודה למלחמה בסרטן
מברכת את פרופ' בלה קאופמן,
סגנית נשיא המערך האונקולוגי,
מנהלת היחידה לסרטן שד במרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר
ויועצת האגודה לנושא סרטן שד לרגל
קבלת פרס על פעילות הומניטארית
מטעם האיגוד האמריקאי לאונקולוגיה
קלינית ( )ASCOשהוענק לה ביוני 2013
במסגרת הכינוס השנתי של הארגון
שהתקיים בשיקגו ארה"ב .זו פעם
ראשונה ,שזוכה פרס זה אינו אמריקאי.
הפרס ההומניטארי
של האיגוד האמריקאי
לאונקולוגיה קלינית
( )ASCOמציין בהערכה
אונקולוג הפועל מעבר
לפעילותו היומיומית
במסגרת השירות הניתן
על ידו ,ומעניק שירות
מסור לחולים במצוקה
כלכלית ומחסור במשאבים .פרופ' בלה קאופמן
נמצאה ראויה לפרס על השירות שהיא מעניקה
לקבוצת חולים פגיעה במיוחד ,בנוסף לתפקידה
כמנהלת היחידה למחלות שד במרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,והעיסוק האינטנסיבי שלה במחקר .היא
עוסקת בפעילות התנדבותית ,כגון בועדת המחקר
של האגודה למלחמה בסרטן ,במתן הרצאות לחולים
ובהדרכת רופאים אונקולוגים צעירים.
לדבריה ,פעילותה ההתנדבותית מוסיפה תחושת
שליחות לרוטינה של העשייה .במחקר היא מתמקדת
במוטציות  BRCA1,2והקשר שלהן למחלות סרטן
שונות ,ובנוסף ,פעילה מאד בבדיקת יעילותן של
תרופות חדשות לטיפול בסרטן השד .בפעילותה
ההתנדבותית ,פועלת פרופ' קאופמן למען
זכויות חולים ,בהם אוכלוסיות חלשות ,כגון חולים
תושבי הרשות הפלסטינית ופליטים מאפריקה.
פרופ' קאופמן מייצגת מקצוענות כרופאה,
כחוקרת ,מחנכת ומעל לכל ,אדם המושיט יד
לחולים במצוקה.

מחקר
האגודה למלחמה בסרטן מהווה בישראל גורם מרכזי
בתמיכה במחקר מחלות הסרטן ומעניקה מדי שנה
עשרות מענקי מחקר לרופאים במרכזים רפואיים
ולחוקרים במכוני המחקר ובאוניברסיטאות ברחבי
הארץ .מדובר במחקר בסיסי ,קליני ,אפידימיולוגי ,כמו
גם במחקרים העוסקים בהיבטים פסיכו-סוציאליים
של מחלת הסרטן ובדפוסי ההתמודדות של החולה
ומשפחתו .בועדת המחקר ,בראשה עומד פרופ' אלי
פיקרסקי מהאוניברסיטה העברית ,יושבים מיטב
החוקרים והקלינאים ממוסדות המחקר והרפואה
בארץ .את ועדת המחקר מרכזת הגב' סברינה קסוטו.

מלגות לחוקרים:

קרן למחקר בתחום איכות הסביבה
ו/או אפידמיולוגיה ע"ש ישראל יעקב
ולילה אלתר ז"ל:

• ד"ר נירית ירום מהמרכז הרפואי אסף הרופא בנושא
"מחקר פאזה שלישית הבודק את השפעת תוכנית
מובנית של פעילות גופנית על זמן ההישרדות ללא
מחלה ,בחולים עם סרטן המעי הגס בשלב מוקדם,
לאחר שהשלימו טיפול כימי מונע :ניסוי אקראי מבוקר".

קרן מחקר לזכרה של רואת החשבון רונית
זילברפרב (מר) ז"ל:

• פרופ' אמיליה חודק ממרכז דוידוף במרכז הרפואי
רבין בנושא "מעכב היסטון דאצטילאז חדש לטיפול
בלימפומה עורית ראשונית של תאי  ,Tכטיפול יחיד
ובשילוב עם דוקסורוביצין  -משרה נזקי דנא .מחקר
בשורות תאים" ,לזכרו של ג'ון פורמן ז"ל ,יו"ר האגודה
למלחמה בסרטן בין השנים .1990 - 1976

קרן ע"ש בועז אדר ז"ל:

• פרופ' פיה רענני ממרכז דוידוף במרכז הרפואי רבין
בנושא "חקר מנגנוני הבקרה המעורבים בביטוי
 Pyk2בעקבות מתן טיפולים ממוקדים בממאירויות
המטולוגיות".

מענקי מחקר מצטיינים הוענקו ל:

• ד"ר סיריל כהן מאוניברסיטת בר אילן ,בנושא "שיפור
הפעילות האנטי-סרטנית של תאי  Tעל ידי הסחת
דיכוי אימוני המושרה על-ידי ."TGFB
• פרופ' חובב נחושתן מבי"ח הדסה עין כרם ,בנושא
"  EGFRו TLE -בסרטן שד".
• ד"ר עינב נילי גל-ים מהמרכז הרפואי שיבא ,תל
השומר ,בנושא "ניתוח הטרוגניות בגידולי שד על ידי
אפיון אפיגנומי".
• ד"ר איתי און מאוניברסיטת בר אילן ,בנושא "הבנת
התפקיד של חלבוני  SMCבהשריית אי-יציבות גנומית
בתאים סרטניים".

• פרופ' אורי גופנא מאוניברסיטת תל אביב בנושא
"הרכב מלחי המרה והחיידקים בקיבה של חולי דלקת
הושט ומחלת  Barrettעם מעכבי משאבות פרוטונים
ובהעדרם".

יום המחקר של האגודה
למלחמה בסרטן

• פרופ' יואב הניס מאוניברסיטת תל אביב בנושא
"תפקידי עיגון  Sreבממברנה ואזורי האינטראקציות שלו
עם חלבונים בהכוונתו ל focal adhesions -ותנועתיות
תאים" ,לזכרו של פרופ' נתן טריינין ז"ל ,יו"ר האגודה
למלחמה בסרטן בשנים .1995 - 1991

כ 120-חוקרים ואנשי מדע מובילים בתחום הסרטן
השתתפו ביום המחקר החמישי של האגודה למלחמה
בסרטן שנערך בפברואר  2013בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים .המפגש נפתח בדברי ברכה
של פרופ' יוסי ירדן ,יו"ר ועדת המחקר היוצא של האגודה
שיזם את מסורת יום המחקר .פרופ' ירדן כיהן כיו"ר ועדת
המחקר של האגודה בין השנים  2006-2012והיה חבר

קרן סמידודה אלכסנדר ז"ל:
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פעיל בועדה מאז שנת  .1998מירי זיו מנכ"ל האגודה,
הודתה לפרופ' ירדן על פעילותו המסורה והמקצועית
בוועדה ועל תרומתו הרבה לאגודה במאמציה לקידום
ועידוד מחקר הסרטן בישראל.

הרצאת הפתיחה ניתנה על-ידי פרופ' ינון בן נריה,
מהמחלקה לאימונולוגיה באוניברסיטה העברית,
בנושא":אספירין אחד ביום מרחיק את מחלת הסרטן"
(" .)"A tiny aspirin a day keeps cancer awayמושב הבוקר
הונחה על-ידי פרופ' אלי פיקרסקי מהאוניברסיטה
העברית בירושלים ,יו"ר ועדת המחקר הנכנס ,והרצו
בו ד"ר איוב נביה ,ד"ר יעל אילון ,פרופ' בקה סולומון
וד"ר גליה בלום .בהפסקה הוזמנו המשתתפים לצפות
בפוסטרים שהציגו מחקרים רבים בתחום הסרטן שמומנו
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן .מושב הצהריים הונחה
על-ידי פרופ' עופר שפילברג ,ממרכז רפואי רבין ,מרכז
דוידוף ,והרצו בו ד"ר רונית אלחסיד ,ד"ר אמיר און ,ד"ר
דוד אזולאי וד"ר תמי רובינק .לאחר מכן נערך שולחן
עגול שעסק בנושא "אימונותרפיה בסרטן וזיהום :גישות
חדשניות ויישומים קליניים" (Cancer Immunotherapy
.)and Inflammation: Novel Concepts and Clinical Implications
בהנחיית פרופ' עדית בן ברוך מאוניברסיטת תל אביב
ובהשתתפות פרופ' רוני אפטה ,פרופ' מיכל בניאש,
פרופ' יעקב שכטר ופרופ' מיכל לוטם .בסוף היום הוכרז
על שלושת הפוסטרים המצטיינים של ולרי קרז'נובסקי
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ממכון ויצמן ,ד"ר ישי עופרן ממרכז רפואי רמב"ם וניר
רוזנבלום מהאוניברסיטה העברית ירושלים ,והוענקו
להם פרסים כספיים.

הכינוס השנתי החמישי של הארגון
הישראלי לחקר הסרטן ()ISCR
בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
הארגון הישראלי לחקר הסרטן שם לו למטרה לאגד
את חוקרי הסרטן בישראל במוסדות האקדמיים ,בבתי
החולים ,במכונים ממשלתיים ובסקטור הפרטי .זאת,
בכדי לקדם שיתופי פעולה בין חוקרי סרטן בישראל ,כמו
גם בינם לבין עמיתיהם בחו"ל ,וכדי שתתקיים הפריה
הדדית ותקודם המטרה הכוללת :שיפור דרכי המניעה של
מחלת הסרטן והטיפול בה ,על בסיס מחקר הנחשב למדע
המתקדם ביותר בעולם .פעילות הארגון מרגע הקמתו
זוכה לחסות וליווי מתמשכים של האגודה למלחמה
בסרטן ,כמו גם כינוסי הארגון השנתיים .בסוף חודש מאי
 2013התקיים באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע הכינוס
החמישי השנתי של הארגון בהשתתפות מאות חוקרים
ורופאים ,תחת הכותרת "מסלול הסרטן  - 2013תאי
גזע ,סביבת המיקרו ,בקרת גנים וטיפולים חדשניים"
(The 2013 Cancer Route - Stem Cells, The Microenvironment,
 .)Gene Regulation and Novel Therapiesהכינוס חולק למספר
מושבים שעסקו בהיבטים שונים ,כגון מוח עצם וסרטן,
היבטים חדשניים בטיפול בסרטן ,היבטים מולקולאריים
של מחלת הסרטן ,סביבת המיקרו של הגידול ועוד.
בכינוס הרצו שני מדענים מארה"ב ,מומחים בתחומם:
ד"ר הלן בלאו ( )Helen M. Blauמאוניברסיטת סטנפורד
וד"ר קרלו קרואק ( )Carlo M. Croceמאוניברסיטת אוהיו.
בכינוס מונה פרופ' יונה קיסרי מאוניברסיטת תל אביב
לנשיא הארגון ,במקום הנשיאה היוצאת ,פרופ' ורדה
רוטר ממכון ויצמן.

להלן רשימת מענקי המחקר שהעניקה האגודה בשנת :2013
מוסד וחוקרים

נושא המחקר

באמצעות

האוניברסיטה העברית
ד"ר גולדברג מיכל

מציאת תפקיד להליקאז/נוקלאז HDNA2

אגודת הידידים בלונדון

בהתפתחות סרטן השד והשחלה

אוניברסיטת ת"א
ד"ר מיליאבסקי מיכאל

זיהוי ואיפיון גורמים מולקולריים הגורמים
לעמידות כימותרפית בסרטן הדם

מכון ויצמן למדע
ד"ר כנעני אלי

תפקיד מוטציות בגן א.ל.ר .בפתוגנזה של
לימפומות

אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר יבלון יעקב
ד"ר אליצור שרה

התמודדותם של תלמידים חולי סרטן
עם אלימות בבית הספר :קורבנות ודפוסי
פניה לעזרה

אוניברסיטת ת"א
ד"ר גופנא אורי
ד"ר קוניקוף פרד

הרכב מלחי המרה והחיידקים בקיבה של
חולי דלקת הושט ומחלת ברט עם מעכבי
משאבות פרוטונים ובהעדרם

מרכז רפואי הדסה ,עין כרם
ד"ר אדלר נטע

שחזור שד מיידי :מחקר השוואת שביעות
רצון בין שחזור עם שתל קבוע לבין שחזור
עם מותחן רקמה

האוניברסיטה העברית
פרופ' ברנדייס מיכאל

כיצד מחליטים תאים להפסיק ולהתחלק

ידידי האגודה פלורידה

האוניברסיטה העברית
ד"ר גולדנברג-כהן ניצה

אפיון גנטי של גדולי מח בילדים לשפר זיהוי
של שארית מחלה מזערית

ידידי האגודה פלורידה

מרכז רפואי הדסה ,עין כרם
ד"ר נחושתן חובב

בסרטן שד  EGFRוTLE-

מרכז רפואי רבין,
קמפוס בלינסון
פרופ' רענני פיה

חקר מנגנוני הבקרה המעורבים בביטוי
פיק 2בעקבות מתן טיפולים ממוקדים
בממאירויות המטולוגיות.

המכללה האקדמית
יהודה ושומרון
ד"ר גרליץ גבי

חשיבות דחיסת הכרומטין לנדידת תאים
סרטניים

האוניברסיטה העברית
ד"ר שוורץ בטי
ד"ר יהודה-שניידמן עינב

מנגנונים הקושרים השמנה ומטבוליזם לא
תקין לסרטן מעי גס

ידידי האגודה פלורידה

מרכז רפואי הדסה ,עין כרם
ד"ר לוטם מיכל

בניית חותם מולקולרי לניבוי תגובה
לאימונותרפיה של סרטן

ידידי האגודה פלורידה

אוניברסיטת חיפה
ד"ר אביבי אהרן

עמידות יתר לסרטן של החולד התת-
קרקעי העיוור הטולרנטי לעקת-חמצן

קרן שהוקמה ע"י משפחתה
וחבריה של המנוחה רואת
החשבון רונית זילברפרב (מר) ז"ל

קרן לזכרו של בועז אדר ז"ל
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מוסד וחוקרים

נושא המחקר

האוניברסיטה העברית
ד"ר פרידלר אסף

הבסיס המולקולרי לפעילות המגוונת של
חלבוני אספפ בבקרת אפופטוזיס

האוניברסיטה העברית
פרופ' ליבנה עודד

תכנון מעכבי אר"ק 2ע"י מיקוד מטרת כיס
הדה"פ

אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר גיל-חן חוה

בקרת פולשניות תאי סרטן השד על ידי
טירוזין קינאז Pyk2

מרכז רפואי רמב"ם
ד"ר קלורין גאולה
ד"ר עמית אמנון
ד"ר סבו אדמונד

הערכת שינויים מיקרוסקופיים ברקמות
שחלה וחצוצרה בקרב נשים נשאיות (בי.
אר .סי .איי) על ידי מדידה מורפומטרית
ממוחשבת של פרפרטים היסטולוגיים

האוניברסיטה העברית
ד"ר זיסק רני רחל יפה

ניהול כאב ע"י הורים

מרכז רפואי רמב"ם
ד"ר שבטיאל-ערד שוהם
ד"ר בנימיני נועם

השפעת טיפול משמר בריטוקסימאב
בהשוואה לריטוקסימאב-לנאלידומיד על
תפקוד מערכת החיסון בחולי לימפומה
מסוג מנטל

אוניברסיטת ת"א
ד"ר הניס יואב

תפקידי עיגון  Sreבממברנה ואזורי
האינטראקציות שלו עם חלבונים בהכוונתו
ל focal adhesions -ותנועתיות תאים

עזבון המנוח אלכסנדר
סמידודה לזכרו של נתן
טריינין ז"ל

מרכז רפואי הדסה ,עין כרם
ד"ר אברמוביץ רינת

נסיון לשיפור שילוב תרופות בעלות אפקט
אנטי אנגיוגני לטיפול בגידולי נוירובלסטומה
ומעקב אחר יעילות הטיפול באמצעות MRI

ידידי האגודה פלורידה

אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר גינזברג דורון

זיהוי ואפיון של מולקולות  RNAארוכות
ולא מקודדות שביטויין מבוקר ע"י פקטור
השיעתוק E2F1

האוניברסיטה העברית
ד"ר כרם בת שבע

ההשפעה של עקת שכפול הנגרמת על ידי
 TUMOR SUPPRESSOR GENESעל הגורל
הסרטני של תאים

אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר כהן סיריל

שיפור הפעילות האנטי-סרטנית של תאי
 Tעל ידי הסחת דיכוי אימוני המושרה ע"י

אוניברסיטת ת"א
ד"ר גיגר תמר

מחקר פרוטאומי של הטרוגניות תוך-
גידולית בסרטן השד

אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר און איתי

הבנת התפקיד של חלבוני  SMCבהשריית
אי-יציבות גנומית בתאים סרטניים

אוניברסיטת חיפה
ד"ר ברקן דלית

חלבון  :LOXL2חלבון חדש בבקרת תרדמת
גרורות ,פלסטיות תאית ועמידות לטיפול
כימותרפי

TGFB

באמצעות

ידידי האגודה פלורידה

ידידי האגודה פלורידה

מוסד וחוקרים

נושא המחקר

מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר פאלוך-שמעון שני
ד"ר דומני איתן
ד"ר דדיאני מיה

אבולוציה של סרטן השד במהלך הטיפול
הכימותרפי הניאו-אדג’ובנטי :אפיון פרופיל
הביטוי והחתימה הגנטית

מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר ברגר רענן
ד"ר כהנא סמדר

אבולוציית  DCISו IDC-בסרטן שד :אפיון
השעון המוטציוני והפונטציאל הפולשני

מרכז רפואי הדסה ,הר הצופים
ד"ר מזא"ה חגי
ד"ר מיטרני-רוזנבאום סטלה

זיהוי ושימוש בפאנל של מיקרורנא לזיהוי
ממאירות של בלוטת התריס בשאריות
התאים של דגימת מחט עדינה ובדיקת
ההשפעה של מיקרורנא אלו על גני מטרה

אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר חלאילה עסאם

התפקיד של גלוקנקילציה במעבר מתאים
אפתליאליים למזנכמליים

מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר עינב נילי גל-ים
ד"ר תנאי עמוס

ניתוח הטרוגניות בגידולי שד על ידי אפיון
אפיגנומי

מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר פלד ניר

פאנל של מרקרים לא פולשניים לאבחון
מוקדם של סרטן הריאה

מרכז רפואי סוראסקי איכילוב
ד"ר שפירא-ליכטר עירית
ד"ר גרוסמן רחל

שימור תפקודים חיוניים במהלך ניתוחי
מוח ,באמצעות מיפוי תפקודי מותאם
אישית טרום -ותוך-ניתוחי

מרכז רפואי רבין ,קמפוס בלינסון
פרופ' חודק אמיליה
ד"ר מויאל לילך

מעכב היסטון דאצטילאז חדש לטיפול
בלימפומה עורית ראשונית של תאי T
כטיפול יחיד ובשילוב עם משרה נזקי דנא,
דוקסורוביצין -מחקר בשורות תאים

אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר לוזון יורם

הבדלים בין רפרטואר הלימפוציטים בין
דם טבורי לדם בוגר וההשפעה שלהם על
הצלחת השתלות מח עצם

מרכז רפואי סוראסקי איכילוב
פרופ' ויסמן נחום

האפקט של דיאטה קטוגנית דלת קלוריות
בהשוואה לדיאטה קטוגנית רגילה על
התפתחות ומהלך של גליובלסטומה.

אוניברסיטת ת"א
ד"ר ארליך מרסל

יחסי גומלין בין מסלולי הולכת אותות של

באמצעות

עזבון המנוח אלכסנדר
סמידודה לזכרו של ג’ון
פרומן

אנדרוגן ושל הBONE MORPHOGENTIC -
 PROTEINSבסרטן הערמונית :השלכות על

עמידות לכימיותרפיה

מרכז רפואי אסף הרופא
ד"ר עברון אלה

בקרה אפיגנטית ייחודית של DELTANP73

בתאי אפיתל שד נורמאלים  -הקשר עם
סיכון מוגבר לסרטן שד בנשאיות מוטציה
ב BRCA1/2
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באמצעות

מוסד וחוקרים

נושא המחקר

הטכניון
ד"ר קרין נתן

מעורבותם של Bone Marrow Derived Cells
בסרטן הפרוסטטהCCR5 +GR-1 :

מרכז רפואי אסף הרופא
ד"ר ירום נירית
פרופ' קונסטנטיני נעמה
ד"ר שולמן קטרינה

מחקר פאזה שלישית הבודק את השפעת
תוכנית הסביבה ו/או מובנית של פעילות
גופנית על זמן ההישרדות ללא מחלה
בחולים עם סרטן המעי הגס בשלב מוקדם
לאחר שהשלימו טיפול כימי מונע :ניסוי
אקראי מבוקר

קרן למחקר בתחום איכות
הסביבה ו/או אפידימיולוגיה ע"ש
ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל

הטכניון
ד"ר קשי יחזקאל
ד"ר חוברס יהודה

חקר פרופיל חיידקי המעי וחשיבותם
במהלך התפתחות דלקת של הרקטום
משנית להקרנות

ידידי האגודה פלורידה

מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר מרקל גל

בקרת הביוסינתזה של מיקרו-רנ"א
באמצעות האנזים  ADAR1בתאי מלנומה

ידידי האגודה פלורידה

אוניברסיטת ת"א
פרופ' ורדימון לילי

הגברת התרגום של הפרוטואונקוגן בתאי
גליובלסטומה

ידידי האגודה פלורידה

מרכז רפואי הדסה ,עין כרם
ד"ר שלמון אשר
ד"ר כרמון עינת

הפוטנציאל הסרטני של תאים מעורר
אסטרוגן נשאיות של ולומינלי בזאלי שד
מאפיתל  BRACA 2מוטציה הטרוזיגוטית
בגן

מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר שובל רוני
ד"ר שמעוני אביחי

כריית מידע רפואי של תוצאות השתלות
תאי גזע המטופואטים -פיתוח מודל
לחיזוי הצלחת ההשתלה ע"י שימוש בעצי
החלטה ,רשתות נוירוניות מלאכותיות
ומכונות תמיכה ווקטוריות בחולים עם
ממאיריות המטולוגיות

קרנות מיועדות שנתרמו לאגודה
• קרן 'איכפת לי' לזיכרה של אופירה נבון ז"ל ,למימון
כנסים ,סדנאות וימי עיון בתחום הפסיכו-אונקולוגי.
• קרן ע"ש בועז אדר ז"ל הוקמה על ידי שמעון ויעל
אדר ,לזכר בנם בועז ,למימון מענקי מחקר.
• קרן ע"ש חנה אולדק ז"ל ,לרכישת מחשבים לילדים
חולי סרטן ,במסגרת מתן תמיכה של שיעורי העזר.
• קרן ע"ש ישראל יעקב אלתר ז"ל למימון מענק
מחקר שנתי למחקר מצטיין בתחום איכות הסביבה
ו/או אפידמיולוגיה.
• קרן ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל להפעלת
מרכז תמיכה לחולי הסרטן ולבני משפחותיהם.
• קרן ע"ש לאה ואליהו ארבל ז"ל למימון תכניות
השתלמות לעובדים במקצועות פרא-רפואיים המטפלים
בחולי סרטן.
• קרן ע"ש חיה ונפתלי בלוך ז"ל הוקמה מעזבונה של
המנוחה על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
• קרן מעזבונו של בן אליעזר אביגדור ז"ל למימון פעילות
למען ילדים חולי סרטן.
• קרן ע"ש בר-למסדורף ,מנוהלת על-ידי מנהלי עזבונו
של דר' בר-למסדורף בשוויץ ,למימון מענקי מחקר.
• קרן ע"ש דינה וזלמן גולדברג ז"ל לעידוד המחקר
לסטודנטים ולרופאים צעירים בתחום האונקולוגיה,
במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי רמב"ם.
• קרן ע"ש רעיה (רלה) גולמבו ז"ל ,הוקמה מעזבונה
של רעיה (רלה) גולמבו ז"ל לזכר ראובן ומאיר גולמבו
ואמם סוניה גולמבו ,מרים גרשטר והוריה רפאל
גרשטר ורלה (רעיה) גרשטר-גולמבו לבית קפלנוביץ,
סוניה לב ,בעלה יוסף ,ובנותיהם כסניה ואביגיל אשר
ניספו בשואה ,יוסף גולמבו ודינה קפלנוביץ.
• קרן מכספי עזבון שמעון ואירמה גרוס ז"ל ,לחקר
הסרטן.
• קרן ע"ש רונית גרינפס ז"ל ,לפרוייקטים מיוחדים.
• קרן ע"ש רבקה דרור ,אסתר וליאון ארדיטי ,מרים
ושלמה חסיד' לצרכי מחקר מחלת הסרטן ורכישת
מכשירים רפואיים.
• קרן המטה המשותף לבקרת איכות.

• קרן מכספי עזבון משה וולף ז"ל ,למימון מלגות לחקר
הסרטן.
• קרן לזכרה של לורה וייסמן ז"ל למימון טיפול
בילדים חולי סרטן ,הוקמה ומנוהלת על ידי נכדתה,
ניקול ראידמן.
• קרן לזכרה של רונית זילברפרב (מר) ז"ל למימון
מענק מחקר בתחום סרטן הקיבה.
• קרן ע"ש רוני יודסין ז"ל ,הוקמה על-ידי בעלה מאיר
יודסין למתן מלגות מחקר.
• קרן מכספי עזבון מינה מרגוט לווה ז"ל ,לתמיכה
בחקר הסרטן.
• קרן מכספי עזבון אתל כהן ז"ל ,למימון מלגות לחקר
הסרטן.
• קרן מרים ובנימין סטנטון הוקמה על ידי מרים ובנימין
סטנטון מאנגליה ,לתמיכה בחקר הסרטן.
• קרן ע"ש לאה ויוסף סלומון ז"ל ,מעזבון יוסף סלומון
ז"ל ,למימון מלגות לחקר הסרטן.
• קרן ע"ש סמידודה אלכסנדר ז"ל ,הוקמה מעזבונו,
ומיועדת למימון מענקי מחקר.
• קרן פישל איסר ז"ל לטיפול בילדים חולי סרטן.
• קרן ע"ש שרלוטה קולבר ז"ל ,הוקמה מעזבונה של
המנוחה על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
• קרן ע"ש יהודית קליינברגר ז"ל ממינכן ,למימון מענקי
מחקר.
• קרן 'קלור' ע"ש צ'ארלס קלור ז"ל ,לסיוע בתחזוקת
המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור בגבעתיים.
• קרן ע"ש אנטה צ'רנה ז"ל ,הוקמה מעזבונה למימון
פעילות למען ילדים חולי סרטן.
• קרן ע"ש תמר רודיך ז"ל ,הוקמה על-ידי בנה
אילן רודיך ,למימון תכניות הוספיס והוספיס בית
(תכניות מיוחדות).
• קרן ע"ש מטילדה רקנאטי ז"ל ,למימון תכניות מיוחדות
בתחום המאבק במחלת הסרטן.
• קרן ע"ש מרים אוה שרוני (שטרן) לבית לנג ז"ל ,הוקמה
על ידי בעלה אברהם שרוני ,לתמיכה בפעילויותיה של
האגודה.
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רישום ומעקב
התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
כחלק מהתוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד שיזמה
האגודה למלחמה בסרטן ,המופעלת בשיתוף עם משרד
הבריאות וכל קופות החולים ,מצויים  57מכונים לבדיקות
ממוגרפיה ,מתוך  65הפועלים בארץ ,בבקרת איכות
קלינית .במסגרת תוכנית זו ,הממומנת על-ידי האגודה
למלחמה בסרטן ,יש ריכוז ובקרה של נתוני ההדמיה,
הכירורגיה והאונקולוגיה.
במאגר הצטברו נתונים לגבי למעלה מ 5-מיליון בדיקות
ובראש התוכנית עומד פרופ' גד רנרט ,מהמרכז הארצי
לבקרת מחלות במרכז הרפואי כרמל.

סיוע בהפעלת המוקד הטלפוני האונקולוגי
התומך של שירותי בריאות כללית
בשנים האחרונות מופעלים בעולם מרכזי מידע בנושאי
מחלת הסרטן ,כולל מוקדים טלפוניים אונקולוגיים-
תומכים המטפלים באיזון תסמינים .החל מפברואר 2009
מפעילה קופת חולים כללית מוקד טלפוני אונקולוגי-תומך
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן .השירות מבוסס על
פרוטוקולים מאושרים ,מופעל על-ידי אחיות אונקולוגיות,
ופתוח לכלל חולי הסרטן בישראל .גם השנה מסייעת
האגודה למלחמה בסרטן במימון תקן אחות לטיפול
תומך טלפוני במוקד זה.

העברית ,במימון האגודה .את הפרוטוקול מרכזים פרופ'
בתיה שטרק ופרופ' שי יזרעאלי.
מאז תחילת הפעלת הפרוטוקול ,לפני כעשרים שנה,
התבטלו ההבדלים בשיעורי ההישרדות של ילדים
שחלו בלוקמיה וטופלו במרכזים השונים .כך גם
התבטלו ההבדלים שהיו בשעורי ההישרדות של
ילדים יהודים וערבים.
בעשור האחרון פותחו שיטות לאבחון תת מיקרוסקופי של
תאי לוקמיה ,לפיו ניתן להפחית באינטנסיביות הטיפול
בקבוצת חולים עם סיכון נמוך להישנות המחלה ולחסוך
מהם סיכון של נזקי טיפול ארוכי טווח .ובמקביל ,לאתר
את קבוצת הילדים החולים בסיכון גבוה ,שלהם נדרש
טיפול אינטנסיבי החיוני להצלת חייהם .האגודה קיבלה
על עצמה לסייע בשדרוג הנושא עד שיעילותו תוכח באופן
מוחלט .האגודה מסייעת בשדרוגו העדכני של הפרוטוקול
הישראלי ומממנת תקני טכנאים לבדיקות בטכנולוגיות
חדשות לאבחון שרידים מינימאליים של המחלה (,)MRD
ולקליטת דגימות מח עצם .סיוע זה מאפשר להעניק
לילדים החולים בישראל את הטיפול המתקדם והעדכני
ביותר .כיום ,הודות להשקעה משמעותית זו ,הטכניקה
התבססה והינה כלולה בסל התרופות והטכנולוגיות
בישראל.

שדרוג פרוטוקול ארצי בלוקמיה לימפטית
חריפה בילדים

השתתפות מחלקות לאונקולוגיית ילדים
בישראל בטיפול בילדים עם רבדומיוסרקומה
וסרקומות אחרות ,עפ"י פרוטוקול אירופי

השאיפה כיום בעולם ובישראל היא להגיע להחלמה של
כלל הילדים ולהתאים לכל ילד את הטיפול המתאים לו,
על פי סוג הלוקמיה הייחודית לו ודרגת הסיכון שלו.
האגודה ממשיכה לסייע במימון ,איסוף ועיבוד הנתונים
של ילדים חולים בלוקמיה לימפטית חריפה ,המטופלים
בפרוטוקול ארצי .הפרוטוקול הארצי הינו זרוע ייחודית
של הפרוטוקול הגרמני  .BFMהעיבודים הסטטיסטיים
מבוצעים על-ידי המחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה

האיגוד הישראלי להמטולוגיה אונקולוגית נוטל חלק פעיל
משנת  2006בפרוטוקול האירופאי ברבדומיוסרקומה,
בריכוזה של פרופ' מרים בן הרוש .האגודה למלחמה
בסרטן מממנת שתי נסיעות בשנה של הנציגים הישראלים
המשתתפים ביישום פרוטוקול זה ומסייעת במימון
חלקיות משרה של טכנאי ,אשר מבצע את בדיקות
הביולוגיה המולקולרית במרכז הרפואי שניידר ,עבור
שאר המרכזים בארץ.
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הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן

המרכז הלאומי לבקרת מחלות של משרד
הבריאות

שיעור התחלואה בסרטן השד ובסרטן השחלה בישראל
הינו מהגבוהים בעולם ,ובחלקו נובע משכיחות גבוהה של
מוטציות בגנים  BRCA1/2באוכלוסיה בארץ.
המכונים הגנטיים העוסקים בגנטיקה של מחלות
הסרטן ,ממשיכים בקיום המחקר המשותף והרב-מרכזי
בנושא הגנטיקה של סרטן השד והשחלה בישראל .את
הקונסורציום מרכזת פרופ' אפרת לוי  -להד מהמרכז
הרפואי שערי צדק ,ושותפים בו  12בתי החולים שיבא,
רמב"ם ,רבין ,סוראסקי ,וולפסון ,קפלן ,סורוקה ,שערי
צדק ,אסף הרופא ,נהריה ,בני ציון והעמק.
במסגרת הקונסורציום נערך מחקר בראשות פרופ'
אפרת לוי-להד ופרופ' מרי קלייר-קינג מאוניברסיטת
וושינגטון בסיאטל .במהלך המחקר נבדקו יותר מ660 -
נשים נשאיות של מוטציות ב BRCA1 -ו BRCA2-בישראל
ובארצות הברית .המחקר ,שזכה לפרסום מדעי בכתב
עת יוקרתי ביותר ,הראה כי גורמים משפחתיים עשויים
להשפיע באופן משמעותי על הסיכון לסוג הממאירות
הספציפי בנשאיות של המוטציות.
למסד הנתונים הישראלי הוכנסו כבר כ 3,800-נשאים
ונשאיות ,האגודה תומכת בפעילות הקונסורציום וסייעה
במימון רכישת תוכנה ,ותקן לאחות מחקר המרכזת את
הפעילות .לאחרונה ביקשו להצטרף לקונסורציום המרכז
הרפואי פוריה בטבריה והמרכז הרפואי זיו בצפת.

רישום סרטן לאומי הינו גורם חשוב המאפשר הערכת
תוכניות התערבות ותכנון המערך האונקולוגי .מאז
הקמתו בשנות ה ,60-בסיוע האגודה למלחמה בסרטן,
קיים שיתוף פעולה פורה בין המרכז לבין האגודה ומדי
שנה גדל מספר החולים החדשים המתווספים למאגר.
לבקשת פרופ' תמי שוחט ,מנהלת המרכז הלאומי
לבקרת מחלות של משרד הבריאות ,סייעה האגודה
למלחמה בסרטן במשך שנתיים במימון תקן לבקרת
האיכות של רישום הסרטן הלאומי ולתגבורו.

מערכות ממוחשבות לרישום חולי סרטן
בעבר ,התקינה האגודה למלחמה בסרטן מערכות
מחשוב במכונים האונקולוגים ,במטרה לשפר את איכות
הנתונים ומאגרי רישום הסרטן .נתוני החולים מהמכונים
האונקולוגיים מועברים מדי שנה ליחידה לרישום סרטן
במשרד הבריאות ,על גבי פורמט שהוגדר וגובש על-ידי
הוועדה לרישום ומעקב .במסגרת הדיווחים השוטפים,
נדרשים המכונים לדווח את נתוני שלב המחלה בעת
האבחון וכן מידע ביחס לתאריך וסיבת פטירת החולים.
רשמות הסרטן משתתפות בפעילויות ההכשרה השנתיות
בנושא הרישום והמידע הרפואי בתחום מחלות הסרטן.
למימוש הפרויקט מממנת האגודה תקני רשמות
סרטן ומעקב ב 14-מרכזים אונקולוגיים ברחבי הארץ.
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בנייה ,מכשור ופיתוח
האגודה מסייעת בהקמה ,בשיפוץ ובהפעלת מחלקות
אונקולוגיות במרכזים רפואיים ,וכן מסייעת למרכזים
רפואיים ולמכונים אונקולוגיים ברחבי הארץ ברכישת
ציוד חדיש ומשוכלל ובהחלפת הציוד הישן המתבלה
בציוד מודרני ומתוחכם יותר.

מרכז רפואי רבין ,קמפוס בילינסון
פתח תקווה:

מרפאה ייחודית למחלימים מסרטן ע"ש ד"ר ישראל
(רולי) יובל ז"ל נחנכה בשיתוף האגודה למלחמה
בסרטן  -בתחילת חודש מרץ  2013נחנכה במרכז
דוידוף לסרטן במרכז הרפואי רבין מרפאת מחלימים
ע"ש ד"ר ישראל (רולי) יובל ז"ל ,שהוקמה ביוזמתו
ובראשותו של פרופ' עופר שפילברג .המרפאה המנוהלת
כיום על ידי ד"ר עופר כספי ,הינה מרפאה חלוצית
בתחום הטיפול במחלימים ממחלת הסרטן .הביקור
במרפאה ,המתבצע אחת לשנה ,מבטיח מעקב ארוך
טווח והמשכיות של רצף הטיפול והמעקב אחר מחלימים
שטופלו במרכז דוידוף .בטיפול מושם דגש על מעקב
גופני ,פסיכוסוציאלי ותזונתי בהדרכה ובליווי של צוות
מטפלים רב מקצועי ומיומן ,הממומן בתרומתה של
גב' יהודית יובל-רקנאטי ,רעיית ד"ר ישראל יובל ז"ל .בטקס
הסרת הלוט נכחו בין השאר בני משפחת יובל-רקנאטי,
שולה וליאון רקנאטי ,פרופ' עופר שפילברג מנהל
המרפאה לשעבר ,ד"ר ערן הלפרן ,מנכ"ל המרכז הרפואי
רבין ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה .ד"ר ישראל יובל ז"ל
היה רופא מסור ואהוב על כולם ,איש ערכים שהנתינה
וההתנדבות היו נר לרגליו .הוא התמודד באומץ רב עם
מחלת הסרטן ובחר לסייע להקמת מרפאה למחלימים.
גב' יהודית יובל-רקנאטי רעייתו אפשרה בתרומתה
הנדיבה את יישום רצונו בסיוע בהקמת המרפאה.

סיוע בקידום היחידה לרפואה
משלימה
האגודה למלחמה בסרטן סייעה בקידום היחידה לרפואה
משלימה שבניהולו של ד"ר עופר כספי שבמרכז הרפואי
רבין .כספי התרומה ,שהתקבלו מהעזבון לזכרם של
פאני קובליו ז"ל ורוברט טורקל ז"ל ,ישמשו את צוות
היחידה במימון צורכי מחקר והשתלמויות בנושאים
הקשורים במחלת הסרטן .טקס הסרת הלוט התקיים
ביוני  2013במעמד פיני כהן יו"ר הועד המנהל של ידידי
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מרכז רפואי רבין ,ד"ר ערן הלפרן מנהל המרכז הרפואי
רבין ,פרופ' ברוך ברנר מנהל מרכז דוידוף לסרטן,
ד"ר עופר כספי מנהל היחידה לרפואה משלימה ,ומירי זיו
מנכ"ל האגודה.

המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה:
האגודה למלחמה בסרטן מסייעת למרכז הרפואי רמב"ם
בהקמת יחידה לטיפול יום ע"ש ארנה פייסט-אלזס
במחלקה להמטו-אונקולוגיה ילדים ,בראשותה של
פרופ' מרים בן הרוש ,הממוקמת במבנה חדש של המרכז.
בנוסף ,אושר למרכז הרפואי רמב"ם סיוע בהקמת יחידה
לטיפול יום ע"ש ברוך (בן חיים) הרשקוביץ ז"ל.

המרכז הרפואי 'מאיר' ,כפר סבא:

סיוע בהקמת מרפאה לאבחון נגעים
פיגמנטריים במרכז רפואי מאיר בכפר סבא
במטרה לאבחן ולתעד נגעים פיגמנטריים ולאתר מלנומות
בשלב המוקדם ,הקצה מרכז רפואי 'מאיר' חדר מיוחד
ומושקע לביצוע הבדיקה ביחידה לכירורגיה פלסטית.
האגודה מסייעת ברכישת תוכנת הפעלה וציוד צילום
למרפאה שיופעלו על ידי צוות היחידה שהינו בעל ניסיון
בדרמוסקופיה ,בבדיקה ובתיעוד נגעים פגמנטריים .את
המרפאה ינהל ד"ר אבשלום שלום ,מומחה לכירורגיה
פלסטית וקוסמטית ,כוויות ומיקרוכירורגיה .תהליך
האבחון והמעקב אחר נגעי עור ,יסייע בגילוי נגעים קיימים
המצויים בשלב טרום סרטני.
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שיתופי פעולה
"רד ליפסטיק דיי"-
( - )RED LIPSTICK DAY
אירוע טיפוח ויופי ביוזמת רשת
'המשביר לצרכן' ובשיתוף פרויקט
"להראות טוב-להרגיש טוב יותר"
של האגודה למלחמה בסרטן
בתחילת פברואר  2013נערך בסניף גן העיר של רשת
'המשביר לצרכן' אירוע פתיחה חגיגי של מבצע "רד
ליפסטיק דיי" במסגרתו נהנו נשים חולות סרטן בגילאים
שונים מטיפולי פנים ואיפור על -ידי קוסמטיקאיות
ומאפרות מחברות קוסמטיקה מובילות בתחום ,סידור
שיער וציפורניים ועוד .בסוף האירוע קיבלו הנשים מוצרי
שי בתרומת רשת 'המשביר לצרכן' .האירוע היווה
פתיחה למבצע שנערך במהלך חודש פברואר בו הוזמן
הציבור לרכוש ליפסטיק אדום במחיר סמלי של ,₪ 15
חלק מהכנסות המכירה הועברו כתרומה לאגודה .לצד
החולות שהגיעו לאירוע ,נכחו רמי שביט מבעלי קבוצת

אירועי "בוקר של כיף" של האגודה
למלחמה בסרטן
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צילם :שוקה כהן

האגודה למלחמה בסרטן החלה במסורת חדשה ומהנה
ביוזמתה של רויטל קלמפרר מנהלת שיתופי פעולה וגיוס
משאבים באגודה :קיום אירועי מכירה "בוקר של כיף"
אשר כל הכנסותיהם קודש לטובת קידום פעילותה של
האגודה למלחמה בסרטן .במסגרת זו ,התקיימו השנה
שלושה אירועים .הראשון התקיים בספטמבר 2012
לקראת חגי תשרי תשע"ג ,השני לקראת חג הפסח
תשע"ג במרץ  2013והשלישי התקיים באוגוסט 2013
בסימן "חזרה לבית הספר" וחגי תשרי תשע"ד .במהלך
האירועים ,שהתקיימו בימי שישי בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,נמכרו מגוון פריטי אופנה
ממיטב המעצבים שנתקבלו בתרומה לטובת האירוע,
הוקמו דוכני מכירת מזון אתני ,מתנות לחג ,נערכה סדנת
יצירה לילדים ועוד .ההדים החיוביים והצלחת האירועים
הובילו לקיומה של מסורת שכל כולה מבוססת על טהרת
הנתינה לקהילה ,למען קידום פעילותה של האגודה
למלחמה בסרטן.

'המשביר לצרכן' ,אסף בן דב מנכ"ל רשת 'המשביר
לצרכן' ,מירי זיו מנכ"ל האגודה ,השחקניות עדי אשכנזי
ויונה אליאן ,עו"ס אורית שפירא מנהלת מח' שיקום
ורווחה ,רויטל קלמפרר מנהלת שיתופי פעולה וגיוס
משאבים ,עדנה פלג-אולבסקי דוברת ומנהלת מח' הסברה
והדרכה ,שהיתה שותפה לליווי האירוע בתקשורת,
וסילביה אלשוילי רכזת הפרויקט .האירוע בישראל התקיים
במקביל למהלך החברתי "רד ליפסטיק דיי" של חנות
הכלבו היוקרתית "הרודס" ( )Harrodsהממוקמת בלונדון.

שיתוף פעולה עם רשת
הדיוטי פרי 'ג'יימס ריצ'דסון'
במהלך השנה מתקיים "מבצע קופה" בשיתוף
רשת הדיוטי פרי 'ג'יימס ריצ'רדסון' במסגרתו
מוצע לרכישה ,ללקוחות הרשת ,פריט מעוצב
בעלות סמלית של  ,₪ 10כאשר כל הכנסות
המכירה מוקדשות למימון פעילות האגודה
למלחמה בסרטן .השנה התקיימו "מבצעי
קופה" במהלך חודשים נובמבר  -דצמבר
 ,2012ינואר-פברואר  ,2013ומבצע נוסף
מתוכנן לחודשים אוקטובר-נובמבר .2013

צילם :שוקה כהן

השתתפות מרשימה
לאגודה למלחמה בסרטן
במסלול העממי של מרתון
ירושלים הבינלאומי
בתחילת חודש מרץ  2013קיימו האגודה
למלחמה בסרטן באדיבות ובשיתוף עיריית
ירושלים את המסלול העממי באורך של 4.2
ק"מ זו השנה השלישית ,במסגרת מרתון
ווינר ירושלים הבינלאומי .במרתון השתתפו
אלפי רצים ומשלחות מהארץ ומחו"ל ,וכן נערך
הפנינג ענק לכל המשפחה שכלל הופעות
במה ,אמני רחוב ,דוכני מזון ואטרקציות רבות
נוספות .במסלול העממי ,שמזה שלוש
שנים מוקדש למאבק בסרטן וכל הכנסותיו
הוקדשו לפעילות האגודה ,השתתפו
למעלה מ 3,000-איש .המרתון הוזנק על
ידי תמר סאפר ,מנהלת אגף פיתוח ארגוני
והדרכה בבנק 'מזרחי טפחות' ,התומכים זו
השנה השלישית בפעילות האגודה למלחמה
בסרטן במסגרת 'מרתון ירושלים' ,ומירי זיו,
מנכ"ל האגודה .במסלול השתתפו קבוצות
מאורגנות ,עמותות נוער ובתי ספר ,כמו גם
חולים ,מחלימים ,משפחות ,בני נוער ,חיילים
ולמעלה ממאה עובדי בנק 'מזרחי טפחות'
ובני משפחותיהם .תשומת לב מיוחדת משכו
מתנדבות ארגון "יד להחלמה" של האגודה
שהשתתפו השנה לראשונה כקבוצה שנשאה
את דגל האגודה (עוד על פעילותו הברוכה
של הארגון בפרק "שיקום ורווחה").
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"מפתח קטן ללב – פתח גדול
לנשמה"  -חברת 'אל-על' נרתמה
למען האגודה למלחמה בסרטן
ומוכרת מחזיק מפתחות בעיצוב
מיכל נגרין בטיסות – כל ההכנסות
קודש לפעילות האגודה

האגודה למלחמה בסרטן ,חב' התעופה 'אל על' ומיכל
נגרין ,יצאו בשיתוף פעולה בו מוזמנים נוסעי 'אל על'
לרכוש פריט ייחודי  -מחזיק מפתחות מעוצב ,צבעוני
ומרהיב ביופיו "מפתח ללב שלך" .מחזיק המפתחות הינו
עבודת יד מבית היוצר של מיכל נגרין ,ומוצע לרכישה
לנוסעי 'אל-על' בלבד במחיר מיוחד של  .$10ההתרמה
החלה באפריל  2013ותימשך עד לחודש אפריל ,2014
כאשר כל הכנסות המכירה הינן קודש לקידום פעילותה
של האגודה למלחמה בסרטן .את ההתרמה מלווה תשדיר
הסברה מרגש בהשתתפותה של מיקה ליפסקר ,בת
ה ,13-שחלתה בסרטן בגיל  ,6נעזרה בפרויקט "השלמת
חומר נלמד" של האגודה במהלך התמודדותה עם
המחלה ,והחלימה .במהלך התשדיר ,המשודר בטיסות
'אל-על' ,מצולם חדר הצחוק לילדים חולי סרטן שהוקם
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן במרכז הרפואי ע"ש
שיבא בתל השומר.

צעדה חווייתית ומהנה של האגודה
למלחמה בסרטן במסלול מיוחד
למשפחות ,שכל הכנסותיה
הוקדשו למאבק במחלת הסרטן
כמדי שנה בחול המועד פסח התקיימה הצעדה המסורתית
של האגודה למלחמה בסרטן .השנה התקיים המסלול
בהר איתן ,השוכן לא הרחק מאזור מעיינות הסטף שבהרי
ירושלים .מסלול הצעדה היה מסלול מעגלי ,משפחתי,
נעים ונוח ,וכלל תצפית מרהיבה על נחל שורק ,הרי
ירושלים ,רכס הר חברון גבעות השפלה ומישור החוף.
הצעדה ,התקיימה באדיבות בנק מזרחי טפחות והקרן
הקיימת לישראל ,שמדריכים מטעמה ליוו את הצועדים
בהסברים על האזור .באווירת החג ,דוכני הפעלה הפעילו
וריתקו את המוני הילדים וההורים שפקדו את המקום.
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מתנדבים ואירועים
באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים הפרוסים
בלמעלה מ 70-סניפים בכל רחבי הארץ .מתנדבי האגודה
המסורים והנמרצים יוזמים במהלך השנה פעילויות רבות
לטובת חולי הסרטן ובני משפחותיהם ולקידום מטרות
האגודה למלחמה בסרטן .בין הפעילויות :כנסים ,ימי
עיון ,הרצאות ,דוכני הסברה ופעילויות לקידום בריאות
הקהילה ,מפגשי תמיכה ,וכן הופעות ואירועים שונים,
שהכנסותיהם קודש למלחמה בסרטן .חלק מאירועים
אלה הפכו למסורת ברבות השנים.

פרויקט "נובה"
במהלך השנה החולפת התקיים פרויקט ייעוץ ארגוני
במחלקת הסניפים .הייעוץ התבצע על ידי עמותת
"נובה" ,המעניקה שרותי יעוץ לארגונים חברתיים ,על
בסיס מודלים עסקיים.
בצוות הפרויקט מטעם "נובה" השתתפו :ירון מונד
מנטור ,מעין כהן מנהלת הפרויקט ,אמיר חצרוני ,אסף
רפפורט ולאה סטולוביץ מנהלי צוות ,שי חכם יועץ
ארגוני ,ים גולומבק ,נועם נתן ,בת-אל סלומינסקי,
רועי לביא ומתן ברזילי ,סטודנטים מהפקולטה לניהול
באוניברסיטת תל אביב ,מבית הספר למוסמכים במנהל
עסקים ע"ש רקנאטי .באגודה למלחמה בסרטן נבחרה
מחלקת הסניפים ,בראשות רבקה בליסטרא ,להשתתף
בפרויקט.
בצמתי קבלת החלטות ,התכנס צוות היגוי בראשותה
של מירי זיו מנכ"ל האגודה ,ובהשתתפות עו"ס אורית
שפירא מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,עדנה פלג-
אולבסקי דוברת ומנהלת מחלקת ההסברה ,להם
ממשק עבודה עם מחלקת הסניפים ,יו"רים ורכזי סניפים
שייצגו את השטח.
הפרויקט התבצע בשלושה שלבים מרכזיים:
• התנעה ואבחון (שלב שכלל גם ביקור בסניפים,
שיחות עם מתנדבים ועם מנהלים באגודה ,והעברת
שאלונים) :במהלך שלב זה עלה כי ישנם סניפים
ומתנדבים מצטיינים ,אך ישנם מספר חסמים המונעים
ממערך הסניפים להצטיין .בהתאם לממצאי האבחון
הוצעו שלוש אפשרויות שיפור לבחירה.

• בחירת החלופה :האפשרות שהתקבלה התמקדה
בשיפור התקשורת ,הממשקים ותהליכי העבודה ,בין
הסניפים והמחלקות במטה האגודה .בהתאם לחלופה
שנבחרה התקיימו סדנאות עבודה עם כל השותפים.
• הגדרת שלב היישום-הכולל :הגדרה והטמעת המבנה
הארגוני החדש .הגדרת ממשקים לשלל הפעילויות,
הגדרת תפקידים לכל הגורמים ,אפיון סוגי הסניפים,
הטמעת אופי הפעילויות ושיטת העבודה היעילה ביותר.
קביעת יעדים מדידים וגיבושם בלו"ז מוגדר.
התהליך היה מקצועי ,מעמיק ומשמעותי .החלטות
עקרוניות שהתקבלו יאפשרו את המשך יישום התהליך
ברמה המעשית .מדברי הסיכום של צוות הסטודנטים
בפרויקט נובה" :שמחנו לשתף פעולה עם עמותה כה
חשובה ומובילה בתחומה ,והתרגשנו במיוחד מגודל
הנתינה והתרומה של מתנדביה ועובדיה ,מנכונותם
להירתם לפרויקט ומרצונם להשתפר".

מקבץ ממגוון הפעילות הענפה
שמקיימים סניפי האגודה לאורך
השנה בקהילה:
אירועי התרמה

אירועי ההתרמה השנתיים של סניף תל אביב
• בספטמבר  2012התקיים אירוע התרמה של הסניף
לשנת  2012בסימן קידום מחקר סרטן השד .באירוע
הוצעה למכירה חולצה ייחודית בעיצובה של חני שגיב,
תלמידת מכללת שנקר ,שזכתה במקום הראשון
במיזם העיצובי של האגודה למלחמה בסרטן ומכללת
שנקר (מידע נוסף בפרק "הסברה והדרכה לציבור").
כל הכנסות המכירה הוקדשו לטובת קידום פעילות
האגודה בנושא חקר סרטן השד .בין האורחים הרבים,
שתרמו לאגודה ונכחו באירוע :ליאון רקנאטי סגן יו"ר
האגודה ורעייתו שולה ,פרופ' יולי תמיר נשיאת מכללת
שנקר ,רותי שטרית ,יו"ר האגף לקשרי חו"ל באגודה,
ישראל מקוב איש העסקים ,אורן רווח מנכ"ל חב'
אלקליל ,ח"כ אנסטסיה מיכאלי ,זלמן וכנה שובל
ומכובדים רבים נוספים .עשרות המשתתפים שפקדו
את האירוע נהנו מהופעתה המרגשת והמהנה של
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הזמרת ירדנה ארזי ששרה ממיטב שיריה וסחפה את הקהל הרחב .ירדנה ריגשה את הקהל
כשסיפרה את סיפורה האישי ,ושיתפה את הקהל בהערכתה הרבה לפעילות האגודה .הפתעת
הערב הייתה המנה הטעימה שהכין גיל שוויד יו"ר ומנכ"ל צ'ק פוינט ,כשלצידו מבשלים בכירי
החברה וצוות חב' פוד-ארט לילך.
• בסוף אוגוסט  2013יתקיים אירוע ההתרמה לשנת  2013של הסניף ,בנוכחות מאות אורחים
ומכובדים ,במוזיאון יצחק רבין בתל אביב בהשתתפות הזמר דוד ד'אור.
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נשף ההתרמה השנתי של סניף אשדוד  -התקיים
בתחילת דצמבר  2012באולמי "האחוזה" בחוף הקשתות
בארגונו של משה בנאי יו"ר הסניף ,ובהנחיית אירמה
צור ,פעילת ציבור מקומית ואשת החברה ,שהודתה
לפעילים וסקרה את פעילות הסניף .משה בנאי יו"ר
הסניף ,מישל סרוסי סגן יו"ר ההסתדרות במרחב דרום,
ויחיאל לסרי ראש העיר אשדוד ,התומך ומסייע רבות

לקידום פעילות האגודה בעיר ברכו את המשתתפים.
בתכנית האמנותית הופיעו מרסל צרפתי וורדינה כהן
במופע זמר סוחף ומרקיד.
אירוע התרמה של סניף כפר סבא  -התקיים בתחילת
פברואר  2013באולם אשכול פיס בעיר בשיתוף מועצת
הנשים ונשות "אמונה" ובהשתתפות יוכי ברנדס והדר
גלרון במופע המרגש "שתיים בפרדס".

נשף פורים המסורתי בסגנון "ילדי הפרחים של שנות
ה "60-של סניף ירושלים  -התקיים בסוף פברואר
 .2013עו"ד אתיה שמחה יו"ר הסניף עמלה ימים כלילות
להפקת האירוע ,בסיוען של חברות ועדת האירועים
המסורות .האירוע ,שהתקיים כמדי שנה במוזיאון ארצות
המקרא ,היה שמח וססגוני במיוחד וזכה לשבחים רבים.
את הנשף הנחה בהתנדבות כמיטב המסורת מנחם
פרי ובתוכנית האמנותית הופיעו צוות הרקדניות של
האקדמיה למחול ,יעל קפיטולניק הסטנדאפיסטית,
ויעקב סטריז'אק שהיה סולן האופרה בסן פטרסבורג ועלה
לארץ עם רעייתו נדיה ,הפליא בשירתו ביידיש ובעברית.

מגדל העמק  -בתחילת מאי 2013
התקיימה תערוכה מיצירות חוג "עיסת
נייר" של משתתפי הסניף במלון "נוף
ההר" בקיבוץ מזרע שבעמק יזרעאל.
מיכל דורון מנחת החוג מעודדת את
המשתתפות להמשיך את העשייה גם
מחוץ למפגש השבועי בסניף .ישראל
ואקנין יו"ר הסניף ,ואורנה אמיתן רכזת
הסניף ,ברכו על היוזמה ושיתוף הפעולה.
המפגש נערך באווירה חיובית ונעימה.
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סניף חולון בראשותה של היו"ר יונה אלון המסורה והנמרצת,
בליווי מתנדביו ,ממשיך בפעילותו הענפה בכל תחומי העשייה.
עו"ס אהובה אוברשטיין מלווה את מתנדבי הסניף בנאמנות
ובמסירות ,ובסניף ממשיכים לפעול חוגים ,אירועי העשרה ופנאי
לחולים ומחלימים (מידע נוסף על פעילות התמיכה והרווחה של
הסניף בפרק "חזקים ביחד").

טקס חגיגי למצטייני מבצע "הקש בדלת" 2012
באשכול פיס קציר בחולון

צילום :טל קירשנבאום

מגן הוקרה הוענק ליונה אלון על פעילותה המסורה לקידום אימוץ אורח חיים בריא באירוע
לחטיבה הטכנולוגית ליבשה בצה"ל.

בתחילת מאי  2013התקיים טקס חגיגי לסיכום מבצע "הקש בדלת"
 2012בהשתתפות מוטי ששון ראש העיר חולון ,מירי זיו מנכ"ל
האגודה ,רבקה בליסטרא מנהלת הסניפים ,יוני רובינשטיין יו"ר
מטה הקש בדלת בסניף ומנהל אגף ארגון באגף החינוך ,דורית בן
יהודה ראש מינהל החינוך ,וכ 300-מנהלי בתי הספר ,מחנכים,
הורים ,מתנדבים ותלמידים מצטיינים .השנה השתתפו בהתרמה
 23בתי ספר בעיר וכ 3,500-תלמידים .ראש העיר ציין בדבריו את
חשיבות ההתרמה ופעילותה של האגודה למלחמה בסרטן ,והודה
בדבריו ליו"ר הסניף יונה אלון ולמתנדביו על פעילותם הענפה לטובת
החולים והקהילה .מירי זיו מנכ"ל האגודה הודתה ליוני רובינשטיין
על פעילותו והמסורה הברוכה במשך  18שנה והעניקה לו מגן
הוקרה מיוחד ,כמו גם למנהלי בתי הספר ולצוות המחנך .בדבריה,
ציינה מירי זיו לשבח את פעילות הסניף שזכה לסניף מצטיין אזורי.
לאחר תכנית אומנותית מרהיבה הוענקו לתלמידים המצטיינים
תעודות הערכה מידי ראש העיר ומנכ"ל האגודה.

פעילויות הסברה ורווחה בקהילה
לקיים ערב הצדעה ייחודי לכל הגננות בעיר בהוקרה על
פעילותן הברוכה לקידום נושא "חכם בשמש" ,בנוכחות
מאיר כהן ראש העיר ,אשר שיבח בדבריו את פעילותו
המבורכת של הסניף ומתנדביו .במהלך הערב הוענקו תעודות
הערכה לגננות ונשאו דברי ברכה על ידי ציפי אבוקסיס
מפקחת גני הילדים באזור הדרום ,תמי אזולאי מפקחת
גני הילדים בעיריית דימונה ,ורבקה בליסטרא מנהלת
מחלקת הסניפים .באירוע זכו המשתתפים להסבר מקיף
על פעילותה הענפה של האגודה ומאבקה הבלתי מתפשר
בסרטן לצד כיבוד ,מוזיקה ומצב רוח טוב.
דימונה  -אברהם אזרזר יו"ר סניף דימונה הבלתי נלאה,
אינו נח לרגע ויוזם ללא הרף פעילויות ייחודיות בצד אימוץ
כל פרויקט חדש המתקיים באגודה .מזה שנים שפעילות
ההסברה בבתי הספר והגנים מעוגנת בתכנית הלימודים
השנתית ,הישג מרשים כשלעצמו .השנה בחר יו"ר הסניף
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הוד השרון  -אריאלה צדיק יו"ר הסניף יזמה הקמת
משחקיה לילדים ממשפחות בהן אחד ההורים או האחים
חולה בסרטן .המשחקיה מופעלת על ידי תלמידות מתנדבות
במסגרת "מחויבות אישית" .הסניף ממשיך בפעילותו
לרווחת החולים ,בליווי אישי ובמסגרת קבוצת תמיכה.

מודיעין  -בהמשך לפעילותה הענפה של יו"ר הסניף
הנמרצת שולה זק ,ארגן הסניף מסיבה לילדים חולי
סרטן ובני משפחותיהם בשיתוף מועצת התלמידים
של תיכון עירוני ב' בתחילת ספטמבר  .2012המסיבה
הינה פרי שיתוף פעולה מתמשך בין סניף האגודה לבין
חברי מועצת התלמידים מתיכון עירוני ב' ,מתוך אמונה
בערך הנתינה לקהילה .תלמידי כיתות י' ,י"א וי"ב של
בית הספר התנדבו להגיע לבאולינג ובלב אוהב לקבל את
פני הילדים ובני משפחתם .למסיבה הגיעו  25משפחות
מהעיר ,שבילו שעתיים מלאות שמחה ואושר .הערב
המרגש כלל משחקי באולינג ,משחקיית מחשבים ,כיבוד
ושי אישי לכל ילד.
בנוסף ,התקיימו השנה בסניף מסיבת "פורימון" בהשתתפות
 60ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם לרגל חג הפורים
ופעילות מיוחדת לרגל "יום המעשים הטובים" לילדים
ולאימהות המתמודדים עם מחלת הסרטן בהשתתפות
ליצני רחוב ,להקות 'מיומנה' ,להקת הברייקדאנס 'המעגל'
ולהקת המחול 'בת שבע'.

קריית מוצקין  -הסניף ממשיך בפעילותו הענפה בעיר
למען חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם .הסניף ,בראשות
היו"ר סלי כץ ,פועל במתנ"ס בן גוריון ומתקיימים בו מגוון
פעילויות לטובת חולים ומחלימים ,כגון :יוגה ,פלדנקרייז,
תרפיה באומנות ,חוג סריגה ,הרצאות ואירועים שונים.
מרגלית מן מתנדבת שהחלימה בעצמה מסרטן ,מרכזת
את הפעילויות השונות ומלווה את החברים הפוקדים
את הסניף.

סיכום פעילות בחברה הערבית
על פעילות סניפי החברה הערבית של האגודה למלחמה
בסרטן אחראי מר פאתן גטאס .בנוסף לפעילות הסניפים
מקיימת החברה הערבית ימי עיון רבים ומפגשי הסברה
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם וכן לכלל האוכלוסייה
דוברת הערבית.
• במהלך השנה התקיימו בבתי הספר הערביים מאות
הרצאות הסברה בנושאי סרטן ,נזקי עישון סיגריה
ונרגילה ,נזקי השמש והתנהגות חכמה בשמש ,תזונה
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נכונה ואורח חיים בריא .לרגל ה"יום ללא עישון" עיריית
נצרת ,האגודה למלחמה בסרטן ומשרדי הבריאות
והחינוך ,ציינו את היום בעיר בתהלוכה ועצרת בכיכר
המעיין במרכז העיר.
• ימי עיון רבים בשפה הערבית התקיימו במהלך השנה
בהשתתפות עשרות חולים ובני משפחותיהם ,בהם
יום עיון בנושא התמודדות עם סרטן השד ,יום עיון
ראשון בשפה הערבית לחולי לימפומה ו ,CLL-באעבלין
התקיימו הרצאה ומפגש עם אגודת האקדמאים
בכפר בנושא גורמי סיכון למחלת הסרטן.
• כבר למעלה מעשור מדי חודש דצמבר וביוזמת
מאהר עבדו מעצב שיער משפרעם ,מחולקים כ300-
מתנות חג המולד וסילבסטר על ידי פאתן ג'טאס
מנהל הפעילות בחברה הערבית וצוות מתנדביו
למחלקות האונקולוגיות לילדים במרכזים הרפואיים
ברחבי הארץ.
• לרגל "חג הקורבן" של החברה המוסלמית חולקו
מתנות לילדים חולים ביוזמת רכזי "הקש בדלת"
של האגודה.

מגן סגנית השר
לאזרחים ותיקים ליו"ר
סניף האגודה בבית שמש

רינה ברקוביץ ,יו"ר סניף בית שמש ,זכתה השנה
במגן סגנית השר לאזרחים ותיקים מתנדבים
מצטיינים .רינה מהווה סמל להתנדבות ,לנתינה
ללא גבולות ולאהבת האדם .במסגרת פעילותה
ההתנדבותית יזמה והקימה חנות "יד שנייה"
אותה היא מפעילה בעזרת מתנדבים מזה 13
שנה ,כאשר חלק מהכנסות החנות מוקדשות
לטובת פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן.
אנו גאים בפועלה ומאחלים לה עוד הרבה
שנים של עשייה ובריאות.
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