ידידי האגודה בחו"ל
ידידי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי העולם  -בארה"ב,
בקנדה ,בגרמניה ,בשוויץ ,בהולנד ובבריטניה  -ממשיכים
בתמיכתם הנאמנה באגודה ומסייעים במסירות ובהתמדה
בקידום המאבק הבלתי נלאה במחלת הסרטן.
תמיכה זו ראויה לכל הערכה והוקרה ,שכן באמצעות
התרומות מחו"ל נרשמים הישגים משמעותיים בקידום
המחקר ,בתמיכה בחולים  -פיתוח דרכי טיפול ושיקום,
שיפור איכות חיים ,ובקידום המאבק במחלות סרטן
בישראל בכל החזיתות.

ארה"ב
במהלך הישיבה השנתית של אגודת הידידים בארה"ב
שהתקיימה בנובמבר  2012נבחר מר ברוס ס .קופל
לכהן קדנציה נוספת כנשיא אגודת הידידים.
מר הארווי ל .פופל נבחר פעם נוספת לכהן כגזבר,
וגב' ווילמה מוני נבחרה למזכירת הארגון.
כ 100-שחקני גולף השתתפו באירוע ההתרמה השנתי
"גולף קלאסיק" למען מימון מענקי מחקר של האגודה
למלחמה בסרטן ,שהתקיים באפריל  2013בפאלם ביץ'
בראשותן של גב' ננסי בראון וגב' דיאן מקלר .חברי

(משמאל לימין) :מר דייויד גריי ,גב' רובין
מורגנשטרן ,מר פיטר בראון ורעייתו ננסי

הועדה היו מר רוי אפל ורעייתו שרון ,מר פיטר בראון,
גב' שרי סירקוס ,מר מרווין קרבץ ורעייתו סוזן ,מר
דייויד גריי ,גב' ווילמה מוני ,גב' רובין מורגנשטרן ,מר
הארווי ל .פופל ,מר ג'רמי שניידר ורעייתו לורן ומר ריק
סמית .בנוסף לתחרות הגולף המסורתית ,התקיימה גם
מכירה פומבית.
תמכו ותרמו להפקת האירוע :הקרן ע"ש בילי מרקוס,
מר פיטר בראון ורעייתו ננסי ,מר פיטר מקלר ורעייתו
דיאן ,מר ברוס אדלר ורעייתו ג'נט ,מר לויד מקלאו
ורעייתו ברברה ,מר דייויד הירש ורעייתו רושל ,גב'
רובין מורגנשטרן ,מר הארווי ל .פופל ורעייתו לי ,חב'
גולדמן סאקס ,מר ברוס יאנגמן והקרן ע"ש סטיב א.
מלמן בע"מ.
חגיגה ישראלית במיטבה התקיימה בסוף פברואר 2013
במסגרת אירוע הגאלה "ישראל תמיד בלבבנו  -שקיעה
על המזרח התיכון" ,שהתקיים בפאלם ביץ' לטובת מימון
מחקרים בתחום הסרטן .יושבות הראש של האירוע היו
גב' ארי ריפקין וגב' גייל וורט .גב' ארמה דה וויימן מירו
היתה יו"ר בינלאומית ,מר דיוויד צ'ייס ורעייתו רודה
וגב' לויס פופ היו יו"ר של כבוד וגב' לקסי אברסה היתה
יושבת ראש אמריטוס.

(משמאל לימין) :ברני ובילי מרקוס

(משמאל לימין) :מר קמרון נת' וגב' ארי ריפקין
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מר ברוס קופל ורעייתו הדי

מר פיטר בראון ורעייתו ננסי

(משמאל לימין) :מר מרק לוי ורעייתו סטייסי ,יחד עם מר ה .אירווין לוי ורעייתו אלן

בפתיחת הערב ,צפו האורחים בתמונות נוף מרהיבות של ננו-רפואה" .בערב הראשון היא התארחה על ידי
של מדינת ישראל ,איטליה וספרד שצולמו והודפסו מר גרציאנו דוארטה ורעייתו ג'יג'י בבוקה-ראטון ,בערב
על ידי היו"ר גב' ארי ריפקין .בנוסף לקבלת הפנים השני היא התארחה על ידי מר ברוס ליין ורעייתו היידי ומר
המרשימה והכיבוד ,נהנו המשתתפים מהופעתם של הכנר רוי אפל ורעייתו שרון בגני פאלם ביץ' ובערב השלישי היא
התארחה על ידי ד"ר ג'ון מריי ורעייתו
מר פרנס אילני והיוצרת המוכשרת
ד"ר דייזי מריי במערב פאלם ביץ'.
גב' קרול קונורס שהנעימה בשירתה
מר ברוס ס .קופל ,נשיא אגודת
הנוסטלגית.
הידידים בארה"ב ,ציין" :היה לנו העונג
כ 130-אורחים נכחו באירוע הבראנץ'
לארח את המדענית המוכשרת
השנתי שהתקיים בדצמבר 2012
פרופ' סצ'י-פאינרו ,שדיווחה לתומכינו
במרכז הלאומי לקרוקט בהשתתפות
על מחקרה הייחודי הנחשב כפורץ דרך
מר ה .אירווין לוי ,דמות מובילה בעולם
בתחומו .מספר רב של מלגות למען
הפילנתרופיה היהודית וחלוץ בפיתוח
קידום מחקר הסרטן ניתנו על ידי תומכי
קהילות דיור מוגן יוקרתי למבוגרים
אגודת הידידים בארה"ב שהשתתפו
בדרום-מזרח פלורידה ,שהרצה על
באירועי ההתרמה השנתיים ,במטרה
האתגרים בפניהם עומדת מדינת
לסייע לאגודה למלחמה בסרטן למצוא
ישראל .מר מלווין לוין ורעייתו קלייר היו
את המזור למחלות הסרטן".
התומכים באירוע שנשא את הכותרת:
האגודה למלחמה בסרטן קיבלה
"דרום-מזרח פלורידה וישראל :מה יש
להן במשותף"? מר ה .אירווין לוי הינו (משמאל לימין) :ד"ר ג'ון מריי ,פרופ' רונית תרומה נכבדה מטעם הקרן ע"ש
סצ'י-פיאנרו וד"ר דייזי מריי
ריסה ס .רוזנגרד בע"מ שמטרתה
בעל קריירה מכובדת ועשייה ציבורית
עשירה מול הקהילה היהודית בפלורידה כמו גם בישראל .לספק סיוע לארגונים התומכים במשפחות שחוו טראומה
ומשבר כתוצאה מהטיפולים ושכלו את יקיריהם כתוצאה
פרופ' רונית סצ'י-פאינרו ,חוקרת בכירה מאוניברסיטת תל ממחלת הסרטן .תרומה זו יועדה למימון פרויקט "השלמת
אביב שנעזרה במענק מחקר של אגודת הידידים בארה"ב ,חומר נלמד" של האגודה למלחמה בסרטן ,במסגרתו
ביקרה במשך שלושה ימים בתחילת דצמבר  2012בארה"ב סטודנטים מסייעים לתלמידים מגיל הגן ועד להכנה
והרצתה במסגרת סדרת הרצאות מדעיות על מחקרה :לבגרות להשלים את חומר הלימודים בזמן שהייתם בבית
"הרעבת גידולים בשיטה ייחודית (המשלבת אבחון וטיפול) החולים והתמודדותם עם המחלה.
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גרמניה

פרנקפורט

אגודת הידידים בפרנקפורט בראשותה של גב' פטרה
קפהסידר הנמרצת ,ממשיכה לפעול ללא לאות בשיתוף
חברות הועד המסורות למען קידום פעילותה של האגודה
למלחמה בסרטן .הישגים רבים מעוררי כבוד הושגו במשך
השנים הודות לנחישותם ונדיבות ליבם של חברי אגודת
הידידים בפרנקפורט ,בהם גיוס סכומים משמעותיים
עבור מספר רב של פרויקטים ברחבי הארץ.
אירוע ההתרמה השנתי של אגודת הידידים בפרנקפורט
התקיים באוקטובר  2012בביתה של היו"ר המסורה.
מר הלמוט רוגר ,אמן מוכשר ולשעבר מומחה בעצי בונסאי,
הציג את יצירותיו באירוע תחת הכותרת "באומגיסטר",
(משמאל לימין) :מר הלמוט רוגר וגב' פטרה קפהסידר
רוחות העצים .כל הכנסות האירוע
הוקדשו לטובת מימון פעילותה של
האגודה למלחמה בסרטן .התמונות
וילדים ערבים הסובלים מהמחלה
המרהיבות של העצים ,בעיקר מיפן,
(מידע נוסף בפרק "רישום ומעקב").
והאובייקטים השונים המשולבים בהן,
הוצגו בגן ביתה של גב' קפהסידר.
בריטניה
האורחים התרשמו עד מאד מהיצירות
לונדון
שופעות האמנות והיופי .האירוע היה
אגודת הידידים בלונדון ,בראשותה של
מוצלח ביותר בהשתתפות אורחים
היו"ר המסורה גב' ורד אהרון ,ארגנה
וחברים רבים שהושיטו את ידם למען
סיור מודרך בתחילת פברואר 2013
קידום פעילותה של האגודה למלחמה
ב"קולקציית וואלאס" בו הוצגו ציוריו
בסרטן .אגודת הידידים בפרנקפורט
של ברתולומה אסטבן מוריו ,מגדולי
מבקשת להודות למר רוגר ורעייתו
ציירי ספרד של המאה ה .17-הסיור
על תמיכתם ומסירותם למען אגודת
המודרך לווה בארוחת צהריים אלגנטית
אחת מיצירותיו של מר הלמוט רוגר
ידידי האגודה בפרנקפורט.
וגויסו כספים לטובת מימון מחקרה של
ד"ר מיכל גולדברג
מהאוניברסיטה
מינכן
אגודת הידידים במינכן ,בראשותה של גב' אניטה קמינסקי העברית בנושא "גילוי
המסורה ,ממשיכה לפעול למען קידום פעילותה של תפקידו של אנזים
האגודה למלחמה לסרטן .אירועי ההתרמה המוצלחים hDNA2 ,בסרטן השד
שארגנה אגודת הידידים במינכן במסירות ונאמנות רבה ,והשחלה".
משקפים את החשיבות שהיא מעניקה למטרות האגודה בספטמבר ,2012
למלחמה בסרטן .מזה שנים שגב' קמינסקי ואגודת א ג ו ד ת ה י ד י ד י ם
הידידים במינכן מסייעים במימון הפרוטוקול לטיפול בילדים בלונדון קיימה אירוע
חולי לוקמיה .מתחילת יישומו של הפרוטוקול ,התבטלו השקה של ספר
הפערים שהיו קיימים בשיעורי ההחלמה בין ילדים חולי הבישול "בשל ,טעם
לוקמיה העוברים טיפולים במרכזים השונים ,כמו גם ו ש ת ף " ש כ ת ב ה
תמונה קבוצתית של המשתתפים באירוע "בשל ,טעם ושתף"
התבטלו הפערים בשיעורי ההחלמה בין ילדים יהודים קבוצת נשים של
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מתכונים שהוכנו באירוע מתוך ספר הבישול

קייטי ובעלה ,ג'יאנקרלו קלדסי

"החוג לבישול צהריים" ,בו מתכונים אהובים ובריאים.
הכנסות אירוע ההשקה ,בו השתתפו כ 200-נשים,
הוקדשו למען המשך פעילותה של האגודה למלחמה
בסרטן .באירוע ,שהתקיים בביתה של יו"ר אגודת הידידים
בלונדון ,הוכנה ארוחה עשירה ובה מגוון טעימות ומתכונים
המופיעים בספר .לאחר הטעימות ,השף והסופרת
קייטי קלדסי מבית הספר לבישול "לה קוזינה קלדסי"
(  )La Cucina Caldesiשנכחה באירוע יחד עם בעלה,
מר ג'יאנקרלו קלדסי ,שיתפה את הנוכחות בטיפים
בנושאי בישול .חלק מהכנסות מכירת הספר הוקדש אף
הוא למען האגודה למלחמה בסרטן .גב' איווט סימונדס,
חברת החוג לבישול צהריים ציינה את התרגשותה הרבה
מהצלחת האירוע ,מהנוכחות המרשימה של המשתתפים
והודתה לבנות החוג על עבודתן המאומצת והפורייה".
קייטי קלדסי ,המנהלת את בית הספר לבישול איטלקי
והופיעה בתוכניות בישול וסגנון חיים רבות ,כולל מאסטר
שף ו"מטבח סוף שבוע" ,ציינה את שמחתה והתפעלותה
הרבה מבנות החוג ומהספר החדש.

תרומה ראויה להערכה ניתנה לאגודה למלחמה בסרטן
על ידי קרן סומפזיס מציריך הפועלת למען עידוד וקידום
פרויקטיים חברתיים ,בריאותיים וסביבתיים .תרומתה
של הקרן הוקדשה למען מימון פרויקט "השלמת חומר
נלמד" של האגודה למלחמה בסרטן.

שוויץ

אגודת הידידים בשוויץ ,בראשותו של ד"ר רונלד פריד
המסור ,ממשיכה את מאמציה הבלתי נלאים בתמיכתם
בחקר הסרטן בישראל .מחלת הסרטן חוצה גבולות
טריטוריאליים ,וכל פריצת דרך מחקרית מיושמת הן
בישראל והן בעולם כולו .להישגים המדעיים בחקר הסרטן
הנערך בישראל השלכות כלל-עולמיות בקידום המאבק
במחלת הסרטן.
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הולנד

אגודת הידידים בהולנד ,בראשותו של מר בוב דרייק
המסור ,ממשיכה לסייע לאגודה למלחמה בסרטן במימון
מחקרים העוסקים בתחום מחלות הסרטן.
בסיועו ותמיכתו של מר בוב דרייק הוקדשה בשנה
החולפת תרומה ייעודית מטעם הקרן ההולנדית ע"ש
סוניה ואן טן ( )Sonja Van Tijn Foundationלטובת קידום
פרויקט "חכם בשמש" של מחלקת הסברה של האגודה
למלחמה בסרטן .במסגרת פרויקט זה הופקו עשרות אלפי
ערכות "חכם בשמש" מיוחדות שכללו חוברות הסברה
ומדבקות בנושא חשיפה מבוקרת לשמש ומניעת נזקי
עור .הערכות הופצו למאות גני ילדים ,בתי ספר וקייטנות
לטובת קידום המודעות לנושא נזקי השמש בקרב ילדים.

קנדה

לפני כשנתיים הצטרפו מר איתן רכליס ומר בן ציון קטן,
יזמים צעירים ונמרצים ,לאגודת הידידים הקנדית ,ומאז
פועלים לטובת חידוש המבנה ופעילות האגודה בקנדה.
מר דורון עופר ,יו"ר אגודת הידידים הקנדית לשעבר,
משמש כעת כגזבר ,והאגודה למלחמה בסרטן מודה לו
על פעילותו המסורה לאורך השנים כיו"ר.

הקש בדלת
מבצע "הקש בדלת" ה 52-של האגודה למלחמה בסרטן יצא לדרך באמצע אוקטובר 2012
המבצע מהווה מקור מימון חשוב לפעילויותיה הרבות
והמגוונות של האגודה המתאפשרות הודות לתרומות
הציבור וללא מימון מתקציב ממשלתי כלשהו .על פי
נתוני רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות ,חיים
כיום בישראל למעלה מ 200-אלף חולי סרטן ומחלימים,
ומדי שנה מאובחנים כ 28-אלף חולים חדשים .תרומות
הציבור מאפשרות לאגודה למלחמה בסרטן:
• לממן עשרות מחקרים שנועדו להביא למציאת תרופה
למחלה.
• לממן את העסקתן של אחיות ,פסיכולוגים ,דיאטנים
ועובדות סוציאליות ,המסייעים לחולי הסרטן בבתי
החולים ובקהילה.
• לבצע פעילויות הסברה ,במטרה להביא להגברת
המודעות לדרכי המניעה של מחלות הסרטן.
• ליזום ולהפעיל תכניות לאומיות לאבחון מוקדם של
סוגי מחלות סרטן שונות ,אשר גילויין המוקדם מביא
לשיעורי ריפוי גבוהים יותר.
• לסייע לילדים חולים בהשלמת חומר הלימודים ולהפעיל
קייטנות נופש לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם.
• לסייע ברכישת ציוד רפואי חדשני למרכזיים רפואיים
לטיפול בחולי סרטן ,בהקמת מחלקות לחולי סרטן
בבתי החולים ברחבי הארץ.
• לפעול לקידום זכויותיהם של חולים ומחלימים ,ועוד.
במבצע השתתפו עשרות אלפי ילדים ,תלמידי בתי הספר,
חניכי תנועות הנוער ,ומתנדבי האגודה למלחמה בסרטן;
וביניהם עולים חדשים ,מתנדבים מהמגזר הערבי והבדואי
וכן מחלימים מסרטן.

מסיבת עיתונאים לפתיחת
מבצע "הקש בדלת"
במסיבת העיתונאים הוכרז על פתיחת מבצע ההתרמה
השנתי של האגודה ,הוצגו נתונים עדכניים בנוגע למגמות
במחלות הסרטן בכלל ובסרטן השד בפרט בישראל; נתונים
חדשים מתוך הסיכום השנתי של התוכנית הלאומית
לגילוי סרטן השד בישראל (חלקם מובאים בפרק "גילוי
מוקדם") ,וכן מחקרים חדשים .במסיבת העיתונאים
השתתפו :פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה

בסרטן ,שציין את פעילותה הענפה של האגודה בשנה
החולפת למען החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם,
דוד וייסמן ,יו"ר ונשיא קבוצת אלון ,יו"ר מבצע "הקש
בדלת" לשנת  2012-2013שסיפר על חשיבות המשך
התמיכה בפעילות האגודה והירתמותו לטובת המבצע,
פרופ' גד רנרט ,ראש התוכניות הלאומיות לגילוי סרטן
השד וסרטן המעי הגס שסיכם את פעילויות התוכניות
הלאומיות שנוסדו ביוזמת האגודה ,המסייעת ותומכת
בהמשך פעילותן ,ופרופ' אפרת לוי-להד ,מנהלת המכון
לגנטיקה רפואית במרכז הרפואי שערי צדק שדיווחה על
פעילות הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי שבניהולה,
הקיים בסיוע האגודה (מידע נוסף על התוכניות ופעילות
הקונסורציום בפרק "גילוי מוקדם") .כמו כן ,השתתפה
ד"ר ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז הלאומי
לבקרת מחלות במשרד הבריאות אשר סיכמה נתונים
עדכניים בנוגע למגמות התחלואה והתמותה מסרטן
בישראל (בהמשך) .את מסיבת העיתונאים הנחתה
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.

נתונים עדכניים בנוגע למגמות בהיארעות
ובתמותה מסרטן בישראל

ד"ר ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז הלאומי
לבקרת מחלות במשרד הבריאות ,דווחה במסיבת
העיתונאים" :בשנת  2009אובחנו בישראל 27,927
חולים חדשים עם מחלה המחייבת דיווח לרישום הלאומי
לסרטן (מחלות ממאירות ,מחלות בעלות התנהגות
"גבולית" וגידולים שפירים מסוימים) ,מהם 13,109
גברים ו 14,818 -נשים .הגידולים השכיחים ביותר לפי
מין וקבוצת אוכלוסייה :בגברים יהודים סרטן הערמונית
( ,)21%בגברים ערבים  -סרטן הריאה ( .)18%בנשים
יהודיות וערביות הסרטן השכיח הוא סרטן השד (,31%
 30%בהתאמה).
בתום שנת  2009חיו בישראל  240,047אנשים שהחלימו
מסרטן או מתמודדים עם המחלה ( 98,626גברים
ו 141,421-נשים) ,ונפטרו  9,923חולי סרטן .סרטן הריאה
הוא הסרטן הגורם למקרי התמותה הרבים ביותר בקרב
הגברים וסרטן השד בקרב הנשים .סרטן המעי הגס
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והחלחולת הוא הסרטן השני בשכיחותו כגורם תמותה
הן בקרב גברים והן בקרב נשים.

האגודה מדגימה ב"ארגז
כלים" לארגוני סרטן בעולם
כיצד מיושמות מטרות האמנה
הבינלאומית
ארגון הסרטן הבינלאומי (ה )UICC-שהאגודה למלחמה
בסרטן היא נציגתו בישראל ,יזם בשנת  2011את
האמנה הבינלאומית "עולם ללא סרטן" אשר נחתמה
על ידי מיליוני בני אדם ברחבי העולם ובישראל .באמנה
מפורטות  11מטרות-על המופנות למקבלי החלטות
במדינות השונות ,והיא כלי שמטרתו להניע ממשלות
להשקעה במאבק במחלות הסרטן הגובות מחיר כבד
בחיי אדם ובנטל הכלכלי שהן יוצרות .השנה ,בשיתוף
קואליציית האגודות האירופאיות למלחמה בסרטן ()ECL
הפיק הארגון מדריך מפורט ליישום יעדי האמנה .במדריך
ניתנה לאגודה למלחמה בסרטן הזכות להדגים כיצד
היא פועלת בהתאם לקווים המנחים ,ומיישמת אותם
הלכה למעשה .וכך ,ארגוני סרטן בעולם יכולים להיעזר
באמנה כאמת מידה לפעילותם במאבק במחלת הסרטן
ובמדריך כ"ארגז כלים" ליישומם.

פעילות ייחודית בשיתוף מגזין הנוער
"ראש  "1לרגל מבצע "הקש בדלת"
מיזם מיוחד של האגודה למלחמה בסרטן לרגל מבצע
"הקש בדלת" :האגודה רתמה
את מגזין הנוער "ראש "1
למען קידום מבצע "הקש
בדלת" בקרב קוראיו .המגזין
פנה לבני הנוער במהדורה
המודפסת ובעמוד המגזין
ברשת החברתית פייסבוק
והזמינם לכתוב שיר בנושא
נתינה ,תרומה ,התנדבות,
התמודדות עם קושי וערבות
הדדית ,במטרה לעודדם
להשתתף במבצע ולהשפיע על בני נוער אחרים לצאת
ולהתרים .ההיענות היתה מרשימה ,כאשר עשרות שירים
הגיעו לשולחן המערכת שבחרה את השיר הזוכה .השיר
הזוכה ,שנכתב על ידי תלמידת תיכון בליך ברמת גן שיר
גוטליב ,הולחן על ידי עלי בוטנר ובוצע על ידי "עילי בוטנר
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וילדי החוץ"  -אוהד שרגאי ואדר גולד במעמד מרגש
ומרשים בטקס בית הנשיא (ראה בהמשך) .הקמפיין לווה
בפרסום ובכתבה מרגשת במגזין הנוער ,המספרת את
סיפורם האישי של בני נוער שהתמודדו עם מחלת הסרטן.

טקס מרגש לפתיחת המבצע במעמד נשיא
המדינה ,מר שמעון פרס

כמיטב המסורת פתח שמעון פרס כבוד נשיא המדינה,
בערב חגיגי ומיוחד ,את מבצע ההתרמה השנתי "הקש
בדלת" של האגודה למלחמה בסרטן ,בנוכחותם של הרב
יעקב ליצמן סגן שר הבריאות ,פרופ' אליעזר רובינזון
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,ליאון רקנאטי סגן יו"ר
האגודה ,דודי וייסמן יו"ר ונשיא קבוצת אלון ,ויו"ר מבצע
"הקש בדלת" לשנים  ,2012-2013מתנדבים ומתנדבות
האגודה ,ילדים חולים ומחלימים ,מכובדים ואורחים רבים.
את הטקס הנחתה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה.
הטקס נפתח בקטע מוזיקלי אותו ביצעה רותם סיוון
זמרת אופרה ,בליווי דן דויטש בפסנתר ,בשיר "אדון
עולם" שכתב עוזי חיטמן ז"ל ועיבד שמעון כהן .לאחר
מכן ,שמעון פרס נשיא המדינה נשא דברי ברכה ,ציין
כי הוא נושא תקווה שכל עם ישראל יצטרף למלחמה
בסרטן ,והדגיש בדבריו" :אחת הדרכים לרפא את מחלת
הסרטן זו התקווה ואתם המתנדבים מחלצים את החולים
מהבדידות התהומית אשר נפלה עליהם ומעניקים להם
חום ,יחס ותקווה .על כן התנדבותכם כל כך יקרה".
פרופ' אליעזר רובינזון יו"ר האגודה ציין בדבריו את
השקעתה של האגודה בפיתוח וקידום תוכניות הסברה
ומניעה ותוכניות תמיכה וליווי למחלימים מסרטן ,אשר
הודות לאבחון המוקדם ולהתקדמות הטיפולית זוכים
לריפוי ולהארכת חיים ,מה שלא היה אפשרי בשנים עברו.
הרב יעקב ליצמן סגן שר הבריאות נשא אף הוא דברי
ברכה בטקס והעלה על נס את פעילותה הברוכה של
האגודה .לאחר דברי הברכה ,ביצעו עילי בוטנר ו"ילדי
החוץ"  -אוהד שרגאי ואדר גולד ,את השיר "שווים"
שכתב והלחין עילי בוטנר ,ואת השיר הזוכה במיזם של
האגודה עם "ראש ( "1בידיעה נפרדת) שבוצע לראשונה
בהשמעת בכורה ,בליוויו של יוני דרור בסקסופון .לקראת
סיום ,הכריז דודי וייסמן יו"ר מבצע "הקש בדלת" הנכנס,
יו"ר ונשיא קבוצת אלון ,על פתיחת המבצע .במעמד
מרגש ,הוזמנו ילדים חולים ומחלימים ,ממגזרים שונים
להצטרף להעברת נס הדגל מליאון רקנאטי סגן יו"ר
האגודה ליו"ר המבצע הנכנס.

דודי וייסמן ,נשיא קבוצת
אלון ,ויו"ר מבצע "הקש
בדלת" לשנת 2012-2013
הכריז במסיבת העיתונאים
על פתיחת מבצע ההתרמה
השנתי ה 52 -של האגודה
למלחמה בסרטן:
"נעניתי ברצון לפנייתו של מר ליאון
רקנאטי ,להוביל השנה את מבצע "הקש
בדלת" מתוך הכרה בצורך במשאבים
למציאת דרכים חדשות להתגבר על
ביטויי המחלה .אנו בקבוצה ,לצד
ההירתמות של הציבור הרחב ,נעשה
ככל שביכולתנו על מנת שהמבצע
יניב תוצאות שתסייענה בהגשמת
המטרות החשובות שלשמן הוא נועד.
הפרויקטים המשפחתיים בהם יתמקד
המבצע ,הינם פרויקט "משפחה
לחולים מחלימים" ,ו"פרויקט להעצמת
המשפחה" אשר נועד לספק תמיכה
למשפחת החולה ,פעילות אותה
מממנת האגודה מכספי תרומות.
פרויקטים אלה משתלבים עם פעילות
הקבוצה במסגרת האחריות התאגידית
של קבוצת אלון החזקות רבוע כחול,
המתמקדת במשפחה כערך .התרומות
שיאספו במבצע "הקש בדלת" ,יאפשרו
לאגודה לרכוש מכשירים רפואיים
חדשניים ומתקדמים למרכזים הרפואיים
לטיפול בחולי הסרטן ,לממן עשרות
מחקרים של רופאים וחוקרים בישראל
ובעולם בתחום המלחמה בסרטן
בתקווה למציאת תרופה למחלות
הסרטן ,ליזום ולבנות תכניות לאומיות
לאבחון מוקדם של סוגי מחלות סרטן
שונות אשר גילויים המוקדם מביא
לאחוזי ריפוי גבוהים יותר ,לתמוך
כספית בחולי סרטן נזקקים ,להקים
מחלקות לחולי סרטן בבתי החולים
ברחבי הארץ ולממן את העסקתן של
אחיות ועובדות סוציאליות ,המסייעות
לחולי הסרטן בבתי החולים ובמרפאות
בקהילה".
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טקס סיכום מבצע "הקש בדלת"
באווירה חגיגית התכנסו עשרות מתנדבי האגודה
למלחמה בסרטן מרחבי הארץ ,תומכים מסורים ואורחים
נכבדים רבים לציון סיכום מבצע "הקש בדלת" ושנת
הפעילות  .2012רבקה בליסטרא מנהלת מח' הסניפים
ורמ"ט מבצע "הקש בדלת" ,פתחה את הטקס בדברי
ברכה והנחתה אותו כמיטב המסורת .ראובן בן שחר
ראש העיר גבעתיים ,המארח מדי שנה את הטקס
בתיאטרון גבעתיים ,ברך את הנוכחים והעלה על נס
את פועלה המבורך של האגודה למלחמה בסרטן.
פרופ' אליעזר רובינזון יו"ר האגודה ,ברך את המתנדבים
וציין את חשיבות קיום אורח חיים בריא ,גילוי מוקדם ומניעה.
בטקס צוינו תוצאות מבצע "הקש בדלת"  2012ופעילותם
הברוכה של הסניפים ובתי הספר .נציגי הנהלת האגודה,
פרופ' אליעזר רובינזון יו"ר האגודה ,ליאון רקנאטי סגן
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יו"ר האגודה ,מירי זיו מנכ"ל האגודה ,בשיתוף ראובן בן
שחר ראש עיריית גבעתיים ,העניקו גביעי הצטיינות ל16-
בתי ספר מצטיינים .בשם בתי הספר ברך יעקב (קובי)
גואני תלמיד ביה"ס שיפמן בטירת הכרמל.
ליאון רקנאטי סגן יו"ר האגודה ,נשא דברי ברכה בהם
הדגיש את פועלם המבורך של מתנדבי הסניפים והודה
להם במילים חמות ,כמו כן ,הודה סגן היו"ר לכל גורמי
החוץ אשר שיתפו פעולה עם האגודה במהלך השנה.
לאחר מכן ,העניקו ליאון רקנאטי סגן יו"ר האגודה ומירי זיו
מנכ"ל האגודה ,תעודת הוקרה ליעל לבנטל לב-רן
מנהלת אחריות תאגידית בקבוצת אלון ,על פעילותו
ותמיכתו של דודי ויסמן ,יו"ר מבצע "הקש בדלת" לשנה זו.
יעל לבנטל לב-רן הודתה במילים חמות לאגודה ולמתנדביה
על פעילותה הברוכה.

סילביה אלשווילי רכזת פרויקט "להיראות טוב -
להרגיש טוב יותר" המופעל בלעדית בישראל על ידי
האגודה למלחמה בסרטן הציגה את הפרויקט בפני
הקהל .הפרויקט ,אשר החל ביוזמתה של פרנסין רובינסון
( ,)Phdמיושם כיום בסניפי האגודה ברחבי הארץ ובלמעלה
מ 30-מרכזים רפואיים בקהילה.
דיצה קציר ,קוסמטיקאית ומאפרת במקצועה ,שהחלימה
ממחלת סרטן השד ,מתנדבת מזה מספר שנים במסירות
אין קץ בארגון 'יד להחלמה' ובפרויקט "להיראות טוב -
להרגיש טוב יותר" .דיצה שיתפה את הנוכחים בסיפורה
האישי המרגש שזכה לאהדה ולהערכה רבה.
מירי זיו מנכ"ל האגודה ,ברכה והודתה בחום למתנדבים
ועדכנה את הקהל בעשייה הענפה והישגיה המשמעותיים
של האגודה במהלך השנה החולפת.
אחת החזיתות המרכזיות של המלחמה בסרטן היא
חזית המחקר .פרופ' אורי ניר דיקן הפקולטה למדעים

באוניברסיטת בר אילן הציג את החוקרים והעניק להם
את מענק המחקר של האגודה ,תוך מתן הסבר על כל
מחקר ,הדגשת החידושים והתקוות לעתיד הגלומות
בכל אחד מהם .במענקי מחקר זכו :ד"ר נירית ירום,
פרופ' אורי גופנא ,פרופ' יואב הניס ,פרופ' אמיליה
חודק ,פרופ' פיה רענני ,וד"ר אפרת דגן .בנוסף ,ניתנו
שלוש מלגות הצטיינות לחוקרים צעירים ד"ר סיריל כהן,
ד"ר עינב נילי גל-ים ,וד"ר איתי און מאוניברסיטת בר
אילן ,שהודה בשם החוקרים על תמיכתה המתמשכת של
האגודה למלחמה בסרטן בקידום מחקר הסרטן בארץ.
המשך הטקס הוקדש לתודות מיוחדות לשיתופי פעולה
מוצלחים במהלך השנה אשר סייעו בקידום המודעות
לנושא שמירה על אורח חיים בריא ולהעלאת המודעות
בקרב בני נוער .רויטל קלמפרר ,מנהלת שיתופי פעולה
וגיוס משאבים הודתה למשה גוטמן ,הממונה על פניות
העובדים והקשר עם הקהילה בבנק מזרחי-טפחות על
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תמיכתו ושיתוף הפעולה המסור בקידום פרויקטים של
האגודה למען עידוד אורח חיים בריא.
במהלך השנה האחרונה ,נוצר קשר בין מחלקת הסברה
והדרכה באגודה לבין מגזין הנוער 'ראש  '1במסגרתו
מקיימת האגודה קמפיינים יעודיים לקהל בני הנוער של
המגזין ,ברשת החברתית ובאמצעות המדיה המודפסת
(מידע נוסף בפרק "הסברה והדרכה") .על שיתוף הפעולה
המסור בין המגזין לאגודה ,העניקה מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה לניר יהודאי סמנכ"ל סחר של חטיבת הנוער
ב'ידיעות אחרונות' ,ולצוות המגזין ,תעודת הוקרה על
היצירתיות והעשייה המבורכת למען העלאת המודעות
לנושא אורח חיים בריא ומניעת סרטן בקרב בני נוער.
חלקו השני של הטקס הוקדש להערכה ולהוקרה למתנדבים
המסורים ולסניפים המצטיינים לשנת  :2012סניף אשדוד,
דימונה ,מודיעין ,חולון ,כפר סבא ,מגדל העמק ,צפת
וקרית חיים .סניף קרית ביאליק הוכרז כסניף מצטיין
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ברמה הארצית המקיים פעילות ברוכה בכל האפיקים.
סניף מג'אר הוכרז כסניף מצטיין בחברה הערבית.
מתנדבי האגודה המצטיינים לשנת  2012הם :יוני ברזילי
מסניף טבריה ,ליאונה פרץ מסניף מודיעין ,מנחם טרופר
ומשה אלון מסניף חולון ,יהודה סולקין ויואל רייך מסניף
גבעתיים ,וברוך דורון מסניף פתח תקווה .כמתנדבים
מצטיינים ברמה הארצית זכו אדלה שחם ולייבל מיכאל
מסניף נתניה ותופיק חלאילה רכז סניף סחנין.
רבקה בליסטרא מנהלת הסניפים ברכה את המתנדבים
המסורים והודתה להם על פעילותם הברוכה .בשם
המתנדבים הודתה טובה בר ,רכזת סניף רמת גן המסורה.
הטקס נחתם בנגינתם הערבה והייחודית של שאול
ויוליה בן הר צמד הכנרים "שמים פתוחים" שהופיעו
בטקס בהתנדבות .נגניתם הוירטואוזית הלהיבה את
הקהל וסחפה אותו בשירה ובמחיאות כפיים.

יושבי ראש 'הקש בדלת'
להלן רשימת האישים שכיהנו בתפקיד יושב ראש 'הקש בדלת' מטעם האגודה למלחמה בסרטן בישראל.
לצד שמם מופיע התפקיד הציבורי שמילאו באותה עת.
- 1962
- 1963
- 1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

-

- 1971
- 1972
- 1973
1974
1975
1976
1977
1978

-

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

-

רב אלוף (מיל ).חיים לסקוב ז"ל ,מנכ"ל רשות
הנמלים
עו"ד גדעון האוזנר ז"ל ,יועץ משפטי לממשלה
דוד בן גוריון ז"ל ,ראש ממשלת ישראל הראשון
וחבר כנסת
קדיש לוז ז"ל ,יושב ראש הכנסת
ישראל ברזילי ז"ל ,שר הבריאות
יגאל אלון ז"ל ,שר העבודה
טדי קולק ז"ל ,ראש עיריית ירושלים
דוד הורביץ ז"ל ,נגיד בנק ישראל
פרופ' אלברט סייבין ז"ל ,נשיא מכון וייצמן
למדע
ויקטור שם טוב ,שר הבריאות
יוסף אלמוגי ז"ל ,שר העבודה
שמעון פרס ,שר הביטחון ונשיא מדינת ישראל
כיום
אשר ידלין ,יו"ר מרכז קופת החולים הכללית
ד"ר יוסף בורג ז"ל ,שר הפנים
מרק מושביץ ז"ל ,נשיא התאחדות התעשיינים
גדעון פת ,שר הבינוי והשיכון
ישראל פולק ז"ל ,תעשיין ,בעל מפעלי תשלובת
טקסטיל
בנו גיטר ז"ל ,כלכלן ואיש עסקים
משה שניצר ז"ל ,נשיא בורסת היהלומים
דוד חכמי ז"ל ,יו"ר איגוד חברות הביטוח
יקותיאל פדרמן ז"ל ,מלונאי ואיש עסקים
אהרון מאיר ז"ל ,מנכ"ל בנק המזרחי המאוחד
אברהם אגמון ז"ל ,מנכ"ל חברת דלק
מרדכי גור ז"ל ,שר הבריאות
שלמה להט ,ראש עיריית תל אביב
ישראל קיסר ,מזכ"ל ההסתדרות
דני גילרמן ,נשיא איגוד לשכות המסחר
ליאון רקנאטי ,מנהל חברות באי.די.בי

- 1990
- 1991
- 1992
1993
1994
1995
1996

-

- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
2006
2007
2008
2009

-

- 2010
- 2011
- 2012
- 2013

אהוד אולמרט ,שר הבריאות
שמחה דיניץ ז"ל ,יו"ר הסוכנות היהודית
אלי הורוביץ ז"ל ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות
פרמצבטיות
בני גאון ז"ל ,מנכ"ל כור תעשיות
עמנואל גיל ,נשיא אלביט
דוד וינשל ,מנכ"ל חברת מגדל ,חברה לביטוח
יאיר המבורגר ,מנכ"ל חברת ביטוח שילוח
הראל
יעקב פרי ,נשיא ומנכ"ל סלקום
גליה מאור ,מנכ"ל בנק לאומי
שלמה נחמה ,מנכ"ל חברת אריסון השקעות,
ויו"ר דירקטוריון בנק פועלים
קובי אלכסנדר ,יו"ר דירקטוריון והנשיא העולמי
של חברת 'קומברס טכנולוגי'
לב לבייב ,יו"ר אפריקה ישראל
יוסי מימן ,נשיא חברת מרחב ויו"ר דירקטוריון
ערוץ 10
שרגא בירן ,עורך דין ואיש עסקים
מוזי ורטהיים ,יו"ר חברת קוקה קולה ישראל
ישראל מקוב ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות
פרמצבטיות
אביגדור קפלן ,יו"ר דירקטוריון חב' כלל ביטוח
בני שטינמץ ,איש עסקים
חיים כצמן ,יו"ר חב' הנדל"ן המניב גזיתגלוב
דיוויד פרנקלין ,יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל
סוגת תעשיות בע"מ
אפי רוזנהויז ,נשיא ומנכ"ל חב' שופרסל
הוברט לאוואן ,נשיא קרן רש"י וסגן נשיא ארגון
כי"ח העולמי
דוד וייסמן ,יו"ר ונשיא קבוצת "אלון"
צבי נטע ,יו"ר "קבוצת מכשירי תנועה"
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עזבונות והנצחות
האגודה למלחמה בסרטן מוקירה את ידידיה ומתנדביה ,אשר בעודם בחיים תרמו בצוואתם לאגודה
ובדרך זו עוזרים בהמשך פעולותיה למען חולי הסרטן ובני משפחותיהם
• עזבון איצקוביץ אילן ז"ל ,רמת השרון

• עזבון כהן שרה ז"ל

• עזבון בסקין (אסתר) עטל ז"ל ,תל אביב

• עזבון כץ קופשטיין ברטה ז"ל ,תל אביב

• עזבון ברגר רנטה רחל ז"ל ,תל אביב

• עזבון לאנדי גרטרוט ,אנגליה

• עזבון גורנשטיין יצחק ז"ל

• עזבון מזלים לייבה ז"ל

• עזבון בקר ישראל ז"ל ,הרצליה

• עזבון גוטליב רחל ז"ל ,פתח תקווה

• עזבון לאלו אליהו ז"ל ,תל אביב
• עזבון לייבה רות ז"ל

• עזבון גרסטנר רות ז"ל ,תל אביב

• עזבון מן אסתר ז"ל ,תל אביב

• עזבון גרסטנר רות ז"ל ,תל אביב

• עזבון פרנקל ברטה ז"ל ,בני דרור

• עזבון גורנשטיין יצחק ז"ל

• עזבון פרודובסקי אביבה ז"ל ,חיפה

• עזבון ולורט יהודית ז"ל ,ראשון לציון

• עזבון פרנקנברג דבורה ז"ל ,ירושלים

• עזבון יוספסברג מינה ז"ל ,חיפה

• עזבון קמניץ סוניה (ריטה) ז"ל

• עזבון זינגר אלישבע ז"ל ,חיפה
• עזבון כהן פרננד ז"ל ,חולון

• עזבון קובליו פני ז"ל

הנצחות
תרומות מיוחדות להנצחות במסגרת
האגודה למלחמה בסרטן בישראל
ניתנות בכמה דרכים :על הלוח המהודר,
המוצב בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור,
במטה האגודה וכן במחלקות השונות
בבתי החולים ברחבי הארץ.

לוח ההנצחה בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים
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רשימת חברי ועדות  - 2013האגודה למלחמה בסרטן
 -חבר שמסיים את תפקידו (מסומן ב  - )** -חבר חדש (מסומן ב .)* -

ועד מנהל

פרופ' א .צ'חנובר נשיא כבוד וחתן פרס נובל
פרופ' א .רובינזון יו"ר
ס .יו"ר
מר ל .רקנאטי
פרופ' א .דורסט
פרופ' א.לויצקי
פרופ' מ .מיטלמן
מר צ .נטע
פרופ' א .קוטן
פרופ' ב .רגר

כירורג
חוקר ,חתן פרס ישראל
המטולוג
איש ציבור
אונקולוג ,מדען
אונקולוג ,מדענית

מועצה מייעצת

פרופ' א .צ'חנובר נשיא כבוד וחתן פרס נובל
פרופ' א .רובינזון יו"ר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,מנהל חברות
מר ל .רקנאטי
יו"ר האגף לקשרי חו"ל
גב' ר .שטרית
פרופ' ר .אפלבויים אונקולוגיה ,רמב"ם
יו"ר הר"י לשעבר
ד"ר י .בלשר
איש עסקים
ד"ר ש .בציא
אונקולוג
פרופ' ה .ברנר
כירורג
פרופ' א .דורסט
מדען
פרופ' י .ויץ
המטולוג
פרופ' א .זליגסון
אונקולוג
פרופ' ס .חייצ'יק
רדיולוג
פרופ' י .יצחק
אונקולוג
פרופ' י .כהן
כירורג
פרופ' ש .ללצ'וק
פרופ' מ .מיטלמן פנימאי
איש ציבור
מר צ .נטע
המטולוג
פרופ' ש .סלוין
אונקולוג
פרופ' א .סולקס
פרופ' י .סקורניק כירורג
דרמטולוגית
פרופ' א .עזיזי
אונקולוג
פרופ' מ .ענבר
אונקולוג
פרופ' ר .קטן

כירורג
פרופ' י .קלאוזנר
מנכ"לית האגודה לשעבר
גב' מ .קליין
מדענית
פרופ' י .קידר
מחנכת לבריאות
גב' ע .קמחי
מדענית
פרופ' ב.רגר
מדענית
פרופ' ו .רוטר
פרופ' א .רחמילביץ המטולוג
אפידמיולוג
פרופ' ג .רנרט
ח"כ
מר מ .שטרית
פרופ' מ .שלזינגר מדען
מומחה מדיניות בריאות
פרופ' מ .שני
יועץ האגודה לאפידמיולוגיה ובקרת סרטן,
פרופ' ג .רנרט
אפידמיולוג
יועץ האגודה לגילוי מוקדם סרטן העור,
ד"ר י .אלקלעי
דרמטולוג

חבר נאמנים

פרופ' א .צ'חנובר נשיא כבוד ,חתן פרס נובל
פרופ' א .רובינזון יו"ר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,מנהל חברות
מר ל .רקנאטי
איש ציבור
מר ד .אגמון
נשיא בית הדין הארצי לעבודה ,לשעבר
השופט ס .אדלר
יו"ר החברה למחלות שד ,לשעבר
פרופ' ר .אורדע
יו"ר דירקטוריון הבורסה ,לשעבר
פרופ' י .אורגלר
יו"ר סניף דימונה
מר א .אזרזר
יו"ר סניף חולון
גב' י .אלון
יו"ר סניף ת"א לשעבר ,שחקנית
גב' ג .אלמגור
מנהל המרכז הרפואי ע"ש זיו ,צפת
ד"ר א .אמבון
אשת עסקים
גב' י .אפרון
גב' ש .אקרשטיין אשת עסקים
אונקולוג ,סורוקה
פרופ' ש .אריעד
מנהל המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה
פרופ' ר .ביאר
עו"ד
מר ש .בירן
יו"ר הר"י לשעבר
ד"ר י .בלשר
כירורג
פרופ' ג .בן ארי
פרופ' מ .בן-הרוש המטו-אונקולוגית ילדים
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פרופ' י .בן -בסט המטולוג
איש ציבור
מר א .בן-נון
מנהל חברות
מר ר .בן-שאול
פרופ' ח .בן-שחר איש ציבור
שחקנית
גב' א .בנאי
איש עסקים
ד"ר ש .בציא
רפואה פנימית ,טכניון
פרופ' ר .בר
מנהל המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ,תל-אביב
פרופ' ג .ברבש
אונקולוג
פרופ' ה .ברנר
מנהל מרכז רפואי וולפסון ,חולון
ד"ר י .ברלוביץ
אשת ציבור
גב' ע .בר-שלום
איש עסקים
מר מ .גאון
איש עסקים
מר ע .גיל
מנהל ביה"ס לבריאות הציבור ,חיפה
פרופ' מ .גרין
כירורג
פרופ' א .דורסט
איש ציבור
מר ב .דותן
נשיא קבוצת דורי
מר י .דורי
שחקן
מר א .דר
כירורג
פרופ' א .הלוי
מנהל מרכז רפואי שערי צדק ,ירושלים
פרופ' י .הלוי
מנהל מרכז רפואי רבין ,פתח-תקווה
ד"ר ע .הלפרין
איש ציבור
מר ד .ויינשל
מדען
פרופ' י .ויץ
אונקולוג
פרופ' ג' .זידאן
המטולוג
פרופ' א .זליגסון
אונקולוג
פרופ' ס .חייצ'יק
ח"כ לשעבר
גב' נ .חילו
מנהלת המח' לרפואת המשפחה ,העמק עפולה
פרופ' ח .טבנקין
ח"כ לשעבר
מר ד .טל
רופא משפחה
פרופ' י .יודפת
מדען ,מכון ויצמן ,יו"ר ועדת המחקר לשעבר
פרופ' י .ירדן
המדען הראשי
פרופ' א .ישראלי
אונקולוג
פרופ' י .כהן
השופט מר א .כרמי איש ציבור
איש עסקים
מר ל .לבייב
מדענית
פרופ' ש .לביא
תעשיין ,איש ציבור
מר ד .לאוטמן
רפואה גרעינית
פרופ' א .לובין
מנהל בית חולים ברזילי ,אשקלון
ד"ר ח .לוי
איש ציבור
מר ג .להב
מדען
פרופ' א.לויצקי
כירורג
פרופ' ש .ללצ'וק
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איש ציבור
מר ד .לויתן
מנכ"ל בנק לאומי לשעבר
גב' ג .מאור
איש ציבור
ד"ר מ .מודעי
פרופ' ש .מור יוסף מנכ"ל הביטוח הלאומי
פרופ' מ .מיטלמן פנימאי
יו"ר ועדת הלסינקי הדסה ,לשעבר
פרופ' ז' .מישל
אשת ציבור
גב' א .מנוח
גניקו-אונקולוג
פרופ' י .מנצ'ר
איש ציבור
מר י .מקוב
אשת ציבור
גב' ל .מרידור
פרופ' ע.מרימסקי אונקולוג ,סוראסקי ת"א ,יו"ר האיגוד הישראלי
לאונקולוגיה ורדיותרפיה
איש ציבור
מר ש .נחמה
איש ציבור
מר צ .נטע
איש ציבור
מר י .נמרודי
אונקולוג ,מרכז רפואי רבין ,פתח-תקווה
פרופ' א .סולקס
פרופ' י .סקורניק כירורג
המטולוג
פרופ' ש .סלוין
איש ציבור
מר ע .ספיר
אשת ציבור
גב' ע .סרוג'י
נשיאת כבוד סניף חיפה
גב' ר .סקר
דרמטולוגית
פרופ' א .עזיזי
אונקולוג
פרופ' מ .ענבר
איש ציבור
מר ע .ערן
איש ציבור
ד"ר י .פטרבורג
גינקו-אונקולוג
פרופ' ב .פיורה
מנהל בי"ח לשעבר
פרופ' ש .פנחס
מנכ"ל גאון אחזקות לשעבר
מר ש .פרמינגר
מנהל בי"ח פוריה
ד"ר י .פרבשטיין
כירורג
פרופ' ב .פרוינד
שר המדע והטכנולוגיה
מר י .פרי
אונקולוגית
פרופ' ת .פרץ
איש ציבור
מר י .צ'חנובר
ד"ר ד .צ'רניחובסקי יועץ אד-הוק לכלכלה רפואית
אונקולוג
פרופ' א .קוטן
מנכ"ל הדסה לשעבר
פרופ' א .קוקיה
אונקולוג
פרופ' ר .קטן
מנכ"ל לשעבר
גב' מ .קליין
מחנכת לבריאות
גב' ע .קמחי
שחקנית
גב' ל .קניג
מנכ"ל הדסה
מר א .קפלן
כירורג
פרופ' י .קלאוזנר

מדענית
פרופ' י .קידר
רופא פנימי
פרופ' מ .רביד
גב' ד .רבין-פילוסוף אשת ציבור
מדענית
פרופ' ב .רגר
המטולוג
פרופ' י .רואו
עו"ד ,אשת ציבור
עו"ד ת .רווה
מנהל בי"ח לשעבר
פרופ' מ .רווח
מדענית
פרופ' ו .רוטר
פרופ' א .רחמילביץ המטולוג
כירורג
ד"ר מ .רימון
המטולוג
פרופ' ג .רכבי
אפידמיולוג
פרופ' ג .רנרט
פנימאי
פרופ' י .שינפלד
איש ציבור
מר א .שדה
פרופ' פ .שוורצמן מנהל המח' לרפואת המשפחה בבאר שבע
יו"ר סניף חיפה לשעבר
גב' מ .שזיפי
אונקולוגית
ד"ר מ .שטיינר
ח"כ ,שר לשעבר
מר מ .שטרית
אשת ציבור ,יו"ר האגף לקשרי חו"ל
גב' ר .שטרית
אשת ציבור
גב' ד .שטרן
פרופ' מ .שלזינגר מדען
יו"ר סניף ירושלים
עו"ד א .שמחה
מכון גרטנר
פרופ' מ .שני
מנהל המרכז הרפואי ברזילי באשקלון לשעבר
ד"ר ש .שרף
אונקולוג
פרופ' ע .שני

ד"ר מ .סקלייר-לוי
פרופ' א .פרידמן
ד"ר ל.קינן-בוקר
* פרופ' ח .קשתן
**ד"ר ת .קרני
*ד"ר ח .ריאד
ד"ר מ .רמון
פרופ' ג .רנרט

מכון הדמיה,שיבא
גנטיקה אונקולוגית,שיבא
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות
כירורגיה ,רבין
כירורגיה ,אסף הרופא
כירורגיה ,כרמל
כירורג ,בי"ח המשפחה הקדושה
אפדימיולוג ,כרמל

2006
2006
2010
2013
2003
2013
2006

ועדה לשירותים רפואיים וסוציאליים
חבר ועדה משנת

*פרופ' א .דורסט
**פרופ' ע .באלין
ד"ר מ .גוטפריד
ד"ר ד .וייס
פרופ' ש .וינקר
פרופ' נ .חיים
**פרופ' מ .כהן
*ד"ר ב .עוזיאלי
ד"ר ר .פפר
פרופ' ס .שטמר

יו"ר 2013 -
2010
2006

כירורגיה ,שערי צדק
המטולוגיה ,וולפסון
אונקולוגיה ,בי"ח מאיר
ראש אגף סיעוד בקהילה,
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה ,שירותי בריאות כללית,
מחוז מרכז
אונקולוגיה ,רמב"ם
עו"ס ,אוניברסיטת חיפה
אונקולוגיה ,הדסה
אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,רבין

2009
2006
2010
2005
2013
2010
2010

ועדה לרישום ומעקב
חבר ועדה משנת

* חבר חדש

ד"ר מ .ברחנא

** חבר שסיים תפקידו

ועדה לגילוי מוקדם
חבר ועדה משנת

פרופ' י .סקורניק
**פרופ' ר .בליצר
ד"ר פ .ברק
**ד"ר י .דרזנר
פרופ' ג' .זידאן
פרופ' מ .כרמון
פרופ' ע .לביא
ד"ר נ .מבג'יש
פרופ' ע .נתיב
פרופ' י .ניב

יו"ר 2008 -

כירורגיה ,סוראסקי ת"א
תכנון מדיניות בריאות,
שירותי בריאות כללית
אונקולוגיה ,ברזילי
רפואת המשפחה ,שירותי בריאות כללית
אונקולוגיה ,רבקה זיו
כירורגיה ,שערי צדק
יו"ר החברה לגינקואונקולוגיה ,בי"ח כרמל
אורולוגיה ,סוראסקי ת"א
אורולוג ,מרכז רפואי בני ציון ,חיפה
גסטרואנטרולוגיה ,רבין

2010
2007
2003
2006
2009
2010
2007
2007
2006

פרופ' ש .אריעד
ד"ר א .שלמון
ד"ר ת .ספרא
**ד"ר ל .פרידמן

יו"ר ,רישום הסרטן הלאומי לשעבר
יו"ר2006/7 -
אונקולוגיה ,סורוקה
אונקולוגיה ,הדסה
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אוניברסיטת בר אילן

1995
		
2008
2008
2008
2006

ועדה להדרכה מקצועית
חבר ועדה משנת

*ד"ר ע .וולף
ד"ר ת .אלוייס
*ד"ר ב .ברנר
פרופ' ח .גוטמן
ד"ר ה .גולדברג

יו"ר 2013 -
אונקולוג ,איכילוב
2006
יו"ר החברה הישראלית למחלות שד,
אונקולוגיה ,קפלן
2013
אונקולוג ,רבין
2010
כירורג-אונקולוג
2010
אונקולוגית ,ביה"ח גליל מערבי נהריה
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ד"ר נ .זיגלמן-דניאלי אונקולוגית ,מכבי שירותי בריאות
רפואת משפחה ,שירותי בריאות כללית
ד"ר א .להד
פרופ' ש .יזרעאלי המטו-אונקולוגיה ילדים ,שיבא
המטולוג ,סורוקה
ד"ר א .לוי
אונקולוגיה ,אסף הרופא
פרופ' א .סלע
פרופ' ש .שניבאום כירורגיה ,סוראסקי ת"א

2008
2010
2006
2008
2008
2005

ועדת מחקר
חבר ועדה משנת

יו"ר 2013 -
2006
2013
2008

*פרופ' א .פיקרסקי קלינאי,מדען ,הדסה ע"כ
פרופ' ד .אנגלברג מדען ,האוניברסיטה העברית
* פרופ' ש .אריעד אונקולוג ,סורוקה
פרופ' מ .בן-הרוש המטו-אונקולוגיה ילדים ,רמב"ם
* פרופ' ע .בן ברוך אוניברסיטת תל אביב
2010
אונקולוגיה ,שערי צדק
פרופ' א .גביזון
2010
כירורגיה ,רבין
פרופ' ח .גוטמן
2010
אורולוגיה ,הדסה ע"כ
פרופ' ע .גפרית
2003
**פרופ' י .וולודבסקי אונקולוגיה ,הדסה ע"כ והטכניון
2013
עבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה
* פרופ' מ .כהן
מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה,
פרופ' א .ליבנה
2010
אוניברסיטת בן-גוריון
משרד הבריאות ,לשכת המדען הראשי פרופ' א.
ד"ר ב .לשם
2006
פרופ' א .לוי-להד גנטיקה ,שערי צדק
2006
מדען ,אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' א .ניר
2007
פרופ' ב .קאופמן אונקולוגיה ,שיבא ונציגת ציבור
2005
אונקולוגיה,שיבא
פרופ' ר .קטן
2009
אפידימיולוג ,כרמל
פרופ' ג .רנרט
2005
פרופ' ע .שפילברג המטולוגיה ,רבין

תת-ועדת מחקר לנושאים פסיכו-אונקולוגים
*פרופ' מ .כהן
ד"ר ש .ויין
ד"ר ש .פרי
פרופ' ב .קאופמן
*ד"ר א .נחשוני

עבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה
יו"ר 2013 -
ראש היחידה לטיפול פליאטיבי,
מרכז דוידוף
עבודה סוציאלית ,רבין
אונקולוגית ,שיבא ונציגת ציבור
פסיכואונקולוג ,מרכז דוידוף ,רבין

2004

2010
2004
2007
2013

ועדת השתלמויות חו"ל
חבר ועדה משנת

יו"ר 2013 -
אונקולוגיה ,שיבא
*ד"ר ר .ברגר
2013
יו"ר החברה הישראלית למחלות שד,
*ד"ר ת .אלוייס
אונקולוגיה ,קפלן
2009
אורולוגיה ,רבין
פרופ' ז' .בניאל
2006
מפקחת סיעוד ,אונקולוגיה ,שיבא
גב' ש .בן עמי
,2008
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
**ד"ר ד .הרשקו
יו"ר האיגוד לאונקולוגיה
2008
פרופ' ע .מרימסקי אונקולוגיה ,דוידוף ,רבין
2013
*פרופ' א .סולקס כירורגיה ,שיבא
2010
פרופ' א .צ'רניאק פסיכואונקולוגיה ,שניידר
2013
אונקולוגית ילדים ,סורוקה
*גב' ע .קליין
2006
פרופ' י .קפלושניק חוקר ,כירורגיה ,העמק
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ ומשרד הבריאות 2010
ד"ר א .שלמון

ועדת ביקורת ומאזן
חבר ועדה משנת

פרופ' י .אורגלר
מר נ .גור
גב' א .זוכוביצקי
מר ד .לויתן
מר י .שחק

ועדת השקעות
חבר ועדה משנת

פרופ' ר .אלדור
מר צ .הופמן
מר י .טויטש
מר ע .ספיר
פרופ' א .עופר
מר ש .פרמינגר

המרכז הבינתחומי הרצליה
כלכלן
אי.בי.אי
יו"ר מעלות
אוניברסיטת ת"א
מנכ"ל גאון אחזקות לשעבר

יו"ר2000 -
2009
2005
2000
2005
2010

ועדה מייעצת למסרטנים
חבר ועדה משנת

**ד"ר י .שחם
גב' ר .אשכנזי
ד"ר מ .ברחנא
ד"ר ש .ברנר
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יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר
איש ציבור
רו"ח ,מנכ"ל חברה
מנהל חברות
רו"ח

יו"ר 1993 -
2001
2003
2002
2005

1994
מומחית למסרטנים ,רופאה ראשית
יו"ר  -משנת 2002
של שירות עובדי המדינה
2003
משרד החקלאות
יח' לרישום סרטן במשרד הבריאות לשעבר 2003
1990
יועץ בנושא איכות ובריאות הסביבה

ד"ר ס .גלברג
פרופ' א .גרוטו
ד"ר א .וינר
ד"ר ר .ורסנו
גב' ד .כהן
פרופ' י .כהן
מגר' י .כץ
מר מ .לויטה
ד"ר ע .לוינגר
ד"ר ל .קינן-בוקר
פרופ' י .לרמן
ד"ר א .מצנר
ד"ר א .נאמן
אינג' צ .ענבי
ד"ר ל .פושנוי
מר א .פרדו
ד"ר א .פריאל
ד"ר ש .קנדל
פרופ' י .ריבק
פרופ' ת .שוחט
פרופ' ט .שלזינגר
ד"ר א .שטרן
ד"ר ס .נתניהו

ראש אגף קרינה ורעש,
המשרד להגנת הסביבה
ראש שירותי בריאות הציבור,
משרד הבריאות
רמב"ם
שירותי מזון ותזונה ,מ .הבריאות
משרד הבריאות
אונקולוג
רוקח מחוזי ,מחוז השפלה,
משרד הבריאות
פיזיקאי,סוראסקי ת"א
פיזיקאי ,בי"ח הדסה ע"כ
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות
ראש המרכז לרפואה תעסוקתית,
שרותי בריאות כללית
ראש תחום מדע ,לשכת מדען,
המשרד להגנת הסביבה
מומחה קרינה
מומחית לאבק מזיק
רופאה ראשית ,משרד התמ"ת
מרכז לאיכות הסביבה
אוניברסיטת בן-גוריון
שדות אלקטרו-מגנטיים ,נחל שורק
ראש המכון הארצי לבריאות תעסוקתית
מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות
פיזיקה גרעינית ,נחל שורק
מכון גרטנר
מדענית ראשית ,המשרד להגנת הסביבה

2008
2008
2004
2004
1999
2003
2004
1995
2004
2009
2002
2009
1995
1998
2006
1998
2004
2002
1991
2009
1987
1998
2011

ועדות עדכון
הצטרפות

עור:
ד"ר פ .פבלוצקי
ד"ר א .אבינוח
פרופ' א .אינגבר
ד"ר י .אלקלעי
פרופ' ח .גוטמן
פרופ' ר .ברגמן
ד"ר ל .גלעד
ד"ר ר .וולף

דרמטולוגיה ,שיבא  -מתאם
פתולוגיה ,וולפסון
דרמטולוגיה ,הדסה ע"כ
דרמטולוגיה ,מכבי שירותי בריאות,
יו"ר האיגוד לדרמטולוגיה
כירורגיה ,רבין
דרמטולוגיה ,רמב"ם
דרמטולוגיה ,הדסה
דרמטולוגיה ,בי"ח קפלן

2004
2001
2001
2001
2009
2001
2007
2005

ד"ר א .וינקלר
ד"ר א .חודק
ד"ר מ .לוטם
ד"ר ד .מימוני
מגר' א .מרום

יו"ר האיגוד לכירורגיה פלסטית
דרמטולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
רבין
ע .בכיר למנהלת אגף הרוקחות,
משרד הבריאות
דרמטולוגיה ,שיבא

2005

ד"ר ד .עדאל
ד"ר פ .פלדמן
ד"ר י .פפו
ד"ר י .צילינסקי
פרופ' ל .רוזנברג
פרופ' י .שכטר
ד"ר מ .לנדאו
ד"ר א .סקופ

דרמטולוגיה ,רבין
דרמטולוגית ,שירותי בריאות כללית
כירורגיה ,אסף הרופא
פלסטיקה ,שיבא
פלסטיקה ,סורוקה
אונקולוגיה ,שיבא
עור ,וולפסון
עור ,שיבא

2009
2004
2001
2001
2002
2001
2012
2012

ד"ר נ .נתנזון

2007
2001
2001
2006
2004

ריאות:
הצטרפות

מכון ריאות ,שיבא  -מתאם
ד"ר מ .קרופסקי
אונקולוגיה ,רבין
ד"ר א .אלון
מכון ריאות ,קפלן
פרופ' א .אלירז
מכון ריאות ,שיבא
ד"ר י .בן-דב
אונקולוגיה ,מאיר
ד"ר מ .גוטפריד
כירורגית חזה ,הדסה ע"כ
ד"ר ע .יזהר
פרופ' בן-עמי סלע מכון לכימיה פתולוגית ,שיבא
ריאות ,רמב"ם
ד"ר ל .בסט
פרופ' ע.מרימסקי אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
כירורגית חזה ,רבין
ד"ר מ .סאוטה
אונקולוגיה ,אסף הרופא
ד"ר א .סיחון
ריאות ,רבין
פרופ' מ .קרמר
הדמיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ד .שחם

2003
2009
2001
2001
2005
2009
2004
2001
2008
2009
2001
2001
2001

מערכת העיכול:
הצטרפות

ד"ר א .בני
*פרופ' ד .אדרקה
פרופ' ג .אמיר
ד"ר י .אילן
*ד"ר א .אידלביץ
פרופ' נ .ארבר
ד"ר ע .בנימינוב

אונקולוגיה ,רמב"ם  -מתאם
אונקולוגיה ,שיבא
פתולוגיה דרכי העיכול ,הדסה ע"כ
פנימית ,הדסה ע"כ
גסטרו ,קפלן
גסטרואנטרולוגיה ,סוראסקי ת"א
הדמיית מערכת עיכול ,מאיר
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2001
2013
2009
2001
2013
2005
2009

אונקולוגיה ,רבין
ד"ר ב .ברנר
כירורגיה ,רבין
פרופ' פ .גרייף
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר א .הוברט
אונקולוגיה ,אסף הרופא
ד"ר נ .וולך
גסטרואנטרולוגיה ,אסף הרופא
ד"ר י .זיו
גסטרואנטרולוגיה ,רבין
פרופ' י .ניב
גסטרואנטרולוגיה ,הלל יפה
פרופ' צ .פיירמן
אונקו-גנטיקה ,שיבא
פרופ' א .פרידמן
אחות סטומה ,סוראסקי ת"א
גב' ר .ציפרשטיין
אונקולוגיה ,מאיר
פרופ' ב .קליין
כירורג ,קפלן
פרופ' ח .קשתן
כירורגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' מ .רבאו
פרופ' א .ריבקינד כירורגיה ,הדסה ע"כ
אונקולוגיה ,שיבא
פרופ' ע .שני
פרופ' ש .שניבאום כירורגיה ,סוראסקי ת"א,
יו"ר האיגוד לכירורגיה אונקולוגית

2005
2001
2001
2006
2004
2001
2001
2001
2001
2005
2005
2001
2005
2006
2001

שד:
הצטרפות

אונקולוגיה ,קפלן  -מתאמת
ד"ר נ .בן-ברוך
יו"ר החברה למחלות שד,
ד"ר ת .אלוייס
אונקולוגיה ,קפלן
אונקולוגית רדיותרפיה ,שיבא
ד"ר מ .בן דוד
כירורגיה פלסטית ,סוראסקי ת"א
ד"ר י .ברנע
כירורגיה  ,רבין
פרופ' ח .גוטמן
אונקולוגיה ,נהריה
ד"ר ה .גולדברג
כירורגיה ,רמב"ם
ד"ר ד .הרשקו
כירורגיה פלסטית ,שיבא
ד"ר א .וינקלר
ד"ר נ .זיגלמן-דניאלי אונקולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר א .ניסן
כירורגיה ,סורוקה וקופ"ח לאומית
ד"ר ו .כץ
כירורגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ע .כרמון
אונקולוגית ,דוידוף
ד"ר ר .ירושלמי
רדיולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר פ .ספרבר
אונקולוגיה ,אסף הרופא
ד"ר א .עברון
פיזיותרפיה ,סוראסקי ת"א
גב' ר .פלג
כירורגיה ,שיבא
פרופ' מ .פפא
אונקולוגיה ,רמב"ם
ד"ר ג' .פריד
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
פרופ' ת .פרץ
פרופ' ב .קאופמן אונקולוגיה,שיבא
אחות שד ,הדסה ע"כ
ד"ר א .קדמון
כירורגיה ,סורוקה
ד"ר מ .קורץ
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2001
2006
2012
2012
2001
2004
2008
2007
2003
2004
2007
2012
2012
2001
2001
2006
2004
2008
2001
2001
2001
2001

פרופ' ב .קליין
ד"ר ח .קפלן
פרופ' מ .קרנר
ד"ר ש .ריזל
גב' ד .שדה-טסה
ד"ר י .שטדלר

אונקולוגיה ,מאיר
כירורגיה פלסטית ,שיבא
פתולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,רבין
עבודה סוציאלית ,סוראסקי ת"א
כירורגיה ,סוראסקי ת"א

אורולוגיה:
פרופ' ע .נתיב
פרופ' ג' .בניאל
ד"ר ר .ברגר
ד"ר א .גז
ד"ר מ .ויגודה
ד"ר י .חן
ד"ר א .ליבוביץ
פרופ' א .לינדנר
גב' א .מורג
פרופ' ח .מצקין
ד"ר א .נוימן
פרופ' א .סלע
פרופ' ד .פודה
ד"ר א .רוזנבאום
פרופ' י .רמון
פרופ' א .קוטן

אורולוגיה ,בני ציון  -מתאם
אורולוגיה ,בלינסון (דוידוף)
אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
אורולוגיה ,סוראסקי ת"א
אורולוגיה ,בי"ח מאיר
אורולוגיה ,אסף הרופא
סיעוד ,שיבא
אורולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,אסף הרופא
אורולוגיה ,הדסה ע"כ
אונקולוגיה ,רבין
אורולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,בי"ח האיטלקי

נוירו-אונקולוגיה:
נוירו-אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר פ .בוקשטיין
נוירו-אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר ד .בלומנטל
אונקולוגיה ,העמק
ד"ר ד .לובן
נוירולוגיה ,רבין
ד"ר ש .מימון
נוירו-אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
פרופ' ט .סיגל
עבודה סוציאלית ,שיבא
גב' ר .סיט
שירות סוציאלי ,נוירוכירורגיה ילדים,
עו"ס א .פרידמן
סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,שיבא
ד"ר ר .פפר
ד"ר צ .צוק-שינא נוירו-אונקולוגיה ,רמב"ם
פרופ' צ .רפפורט נוירו-כירורגיה ,רבין
פרופ' ש .קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ילדים ,סוראסקי ת"א
נוירו-כירורגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' צ .רם
נוירופסיכולוגיה ,האגודה למלחמה בסרטן
ד"ר מ .שדה
נוירו-כירורגיה ,שיבא
ד"ר ר .שפיגלמן

2001
2002
2002
2009
2001
2001
הצטרפות

2001
2008
2002
2009
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2009
2004
2001
הצטרפות

2008
2008
2002
2002
2001
2001
2001
2002
2001
2009
2001
2001
2002
2001

ילדים:
הצטרפות

המטו-אונקולוגית ילדים ,שניידר  -מתאם 2001
פרופ' י .יניב
2009
המטו-אונקולוגית ילדים ,רמב"ם
ד"ר ר .אלחסיד
2001
סיעוד ,שניידר
גב' א .בוכוול
2001
פרופ' מ .בן-הרוש אונקולוגית ילדים ,רמב"ם
2002
אחות אחראית טיפול פליאטיבי ,שיבא
גב' ד .גרבלר
2002
אונקולוגית ילדים ,הדסה ע"כ
ד"ר מ .וינטרוב
2001
נוירו-כירורגיה ,שניידר
ד"ר מ .מיכוביץ'
2001
אורטופדיה אונקולוגית ,סוראסקי ת"א
פרופ' י .מלר
2009
רדיותרפיה ילדים ,רבין
פרופ' א .פניג
2001
פרופ' ש .קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
2002
פרופ' י .קפלושניק המטו-אונקולוגית ילדים ,סורוקה
2001
המטו-אונקולוגית ילדים ,שיבא
פרופ' ג .רכבי
2004
אנקולוגית ילדים ,שיבא
פרופ' ע .תורן
2002
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר נ .רמו
2001
נוירו-פסיכולוגיה ילדים,
ד"ר מ .שדה
אגודה למלחמה בסרטן

טיפול פליאטיבי:
הצטרפות

גב' ש .בן-עמי
ד"ר א .איזנברג
ד"ר ג .בר סלע
ד"ר פ .ברק
ד"ר ש .ויין
ד"ר א .ולר
ד"ר י .זינגר
ד"ר ש .פרי
ד"ר נ .צ'רני
פרופ' ר .קטן
פרופ' פ .שוורצמן

סיעוד אונקולוגי ,שיבא  -מתאמת
מרפאת כאב ,רמב"ם
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,ברזילי
שירות פליאטיבי ,רבין
הוספיס בית ,האגודה למלחמה בסרטן
הוספיס בית ,באר-שבע
שירות סוציאלי ,רבין
מרפאת כאב ,שערי צדק
אונקולוגיה ,שיבא
רפואת המשפחה אוניברסיטת בן-גוריון

2001
2004
2004
2001
2009
2001
2002
2001
2001
2001
2001

גניקו-אונקולוגיה:
הצטרפות

ד"ר ש .ריזל
*ד"ר א .בן אהרון
פרופ' ע .בלר
פרופ' ג .בן-ברוך
ד"ר ד .גריסרו
גב' ז .דובדבני

אונקולוגיה ,רבין  -מתאמת
גינקואונקולוגיה ,רבין
גניקו-אונקולוגיה ,שערי צדק
גניקו-אונקולוגיה ,שיבא
גניקולוג ,סוראסקי ת"א
סיעוד (פנסיה)

2001
2013
2008
2001
2007
2001

פרופ' א .כהן
ד"ר ח .לבבי
ד"ר ע .לביא
ד"ר ט .לוי
פרופ' א .לוי-להד
פרופ' ד .מאירוב
ד"ר ת .ספרא
ד"ר ר .פפר
ד"ר ע .פישמן
פרופ' א .פניג

גניקולוג ,מאיר
גניקו -אונקולוגיה ,רבין
יו"ר האיגוד לגניקו-אונקולוגיה
גניקו-אונקולוגיה ,וולפסון
גנטיקה ,שערי צדק
גניקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,שיבא
יו"ר האיגוד לגניקו-אונקולוגיה לשעבר
אונקולוגיה ,רבין

2005
2004
2007
2001
2001
2001
2007
2001
2001
2001

גנטיקה וביומרקרים:
הצטרפות

פתולוגיה ,סורוקה  -מתאם
ד"ר ש .ארגוב
ד"ר א .אור-אורטרגר גנטיקה ,סוראסקי ת"א
גנטיקה ,סורוקה
ד"ר א .בירק
מעב' אונקולוגית ,הדסה ע"כ
ד"ר ו .ברק
ד"ר ר .גרשוני-ברוך גנטיקה ,רמב"ם
פרופ' א .לוי-להד גנטיקה ,שערי צדק
גסטרואנטרולוגיה ,שיבא
ד"ר א .פידר
פתולוגיה ,רבין
ד"ר מ .פיינמסר
גנטיקה ,שיבא
פרופ' א .פרידמן
אונקולוג ,שיבא
פרופ' ר .קטן
גנטיקה ,הדסה ע"כ
ד"ר מ .שגיא
גנטיקה ,רבין
פרופ' מ .שוחט

2001
2001
2001
2001
2001
2004
2002
2009
2004
2005
2001
2001

תרופות:
הצטרפות

פרופ' ד .אדרקה
פרופ' א .גביזון
פרופ' נ .חיים
ד"ר ט .טישלר
פרופ' א .ליבנה
פרופ' א .סולקס
פרופ' מ .ענבר
פרופ' ס .שטמר
פרופ' ע .שני

אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,שערי-צדק  -מתאם
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,רבין
מיקרוביולוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון
אונקולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,שיבא
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2004
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2009
2001

גידולי ראש  -צוואר:

המטו-אונקולוגיה:

הצטרפות

הצטרפות

פרופ' ד .בן-יהודה המטולוגיה ,הדסה ע"כ  -מתאמת
המטולוגיה ,הדסה ע"כ
פרופ' י .אור
אונקולוגיה ,רמב"ם
ד"ר ר .אפלבוים
המטו-אונקולוגית ילדים ,וולפסון
פרופ' ע .באלין
אונקולוגיה ,סורוקה
פרופ' י .כהן
המטולוג ,סורוקה
ד"ר א .לוי
פרופ' מ .מיטלמן פנימית ,סוראסקי ת"א
המטולוגיה ,שיבא
פרופ' א .נגלר
פרופ' מ .פרוקוצ'ימר המטולוגיה ,רבין
פרופ' א .נפרסטק המטולוגיה ,סוראסקי ת"א
המטולוגיה ,רמב"ם
פרופ' י .רואו
המטולוגיה ,רבין
ד"ר פ .רענני
פרופ' ע .שפילברג המטולוגיה ,רבין

2001
2008
2001
2001
2001
2007
2003
2004
2004
2001
2007
2001

רדיותרפיה :
הצטרפות

פרופ' א .קוטן
ד"ר ר .בר-דרומא
ד"ר א .גז
ד"ר מ .ויגודה
פרופ' י .כהן
ד"ר ק .לברנקוף
ד"ר צ .סיימון
פרופ' ב .קורן
ד"ר ס .פיירמן
פרופ' א .פניג
ד"ר ר .פפר

אונקולוגיה ,בי"ח איטלקי  -מתאם
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
אונקולוגיה ,סורוקה
אונקולוגיה ,סורוקה
אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,סורוקה
אונקולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,שיבא

2001
2001
2009
2001
2001
2009
2009
2004
2001
2001
2001

אורתופדיה :
הצטרפות

אורתופדיה ,רבין
ד"ר נ .אוחנה
אורותופדיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' י .ביקלס
אורתופדיה ,רמב"ם
ד"ר נ .מאושר
אורתופדיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר ג .מוזס
אורתופדיה-אונקולוגית ,סוראסקי ת"א
פרופ' י .מלר
פרופ' ע .מרימסקי אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אורתופדיה ,רבין
פרופ' מ .סלעי
אורתופדיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ע .פייזר
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2009
2007
2002
2002
2002
2002
2002
2009

פרופ' ד .אופיר
ד"ר מ .ליטנר
ד"ר ג .מהרשק
ד"ר ה .סלע
*ד"ר א .פופוביצר
פרופ' ר .פיינמסר
פרופ' ד .פליס
גב' פ .קורנברוט

ראש צוואר ,מאיר
אוניברסיטת ת"א
אונקולוגיה ,רבין (השרון)
ראש צוואר ,הדסה ע"כ
ראש צוואר ,דוידוף ,רבין
ראש צוואר ,רבין
ראש צוואר ,סוראסקי ת"א
שיקום הדיבור ,האגודה למלחמה בסרטן

2002
2005
2002
2002
2013
2002
2002
2001

פסיכו-אונקולוגיה:
הצטרפות

גב' ר .אברמוב
פרופ' ל .ביידר
ד"ר מ .בראון
פרופ' ר .יעקובי
ד"ר מ .כהן
פרופ' ש .כרמל
ד"ר ש .פרי

שירות סוציאלי ,הדסה ע"כ
פסיכו-אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
פסיכו-אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
חוג לפסיכולוגיה ,אוני' ת"א
אונקולוגיה ,רמב"ם
המרכז הרב-תחומי לחקר הזקנה,
אוני' בן-גוריון
אונקולוגיה ,רבין

2002
2002
2007
2002
2004
2002
2002

הדמיה:
הצטרפות

רפואה גרעינית ,רמב"ם  -מתאם
פרופ' א .ישראל
פרופ' ע .אבן-ספיר רפואה גרעינית ,סוראסקי ת"א
הדמיה ,רמב"ם
ד"ר א .אנג'ל
הדמיה ,מכון מור מאר
ד"ר י .בר-זיו
הדמיה ,הדסה ע"כ
פרופ' מ .גומורי
ד"ר א .גורפשטיין הדמיה ,רבין
רפואה גרעינית ,רבין
ד"ר ד .גרושר
הדמיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' מ .גרייף
הדמיה ,רבין
ד"ר מ .כהן
רפואה גרעינית ,הדסה ע"כ
ד"ר א .משעני
הדמיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ת .סלע
יח' ממוגרפיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר פ .ספרבר
ד"ר מ .סקלייר-לוי הדמיה ,שיבא
רפואה גרעינית ,הדסה ע"כ
ד"ר י .קראוס
הדמיה ,מכבי שירותי בריאות
ד"ר מ .רוזין
הדמיה ,מאיר
ד"ר מ .שפירא

2002
2002
2004
2008
2002
2009
2009
2004
2009
2009
2009
2004
2008
2002
2009
2004

רפואה משלימה:
הצטרפות

ד"ר ע .כספי
פרופ' א .רובינזון
ד"ר נ .אסנה
פרופ' ד .אדרקה
ד"ר ג .בר-סלע
ד"ר ל .גולדשטיין
ד"ר י .זיו-נר
ד"ר ש .לב-ארי
ד"ר י .מיימון
פרופ' ש .פינטוב
ד"ר מ .פרנקל
פרופ' א .קוטן
פרופ' ר .קטן
ד"ר נ .שיינמן
ד"ר א .שיף
ד"ר ל .שכטר

רפואה משלימה ,מרכז דוידוף  -מתאם
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
רפואה משלימה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,רמב"ם
פרמקולוגיה ,העמק
רפואה משלימה ,שיבא
מחקרים ברפואה משלימה ,סוראסקי ת"א
רפואה משלימה ,סוראסקי ת"א
רפואה משלימה ,אסף הרופא
רפואה משלימה ,קופ"ח כללית
אונקולוגיה ,בי"ח איטלקי
אונקולוגיה ,שיבא
רפואה משלימה
פנימית ,בני ציון
“מכבי טבעי" ,קופ"ח מכבי

2006

2002
2004
2008
2002
2008
2008
2002
2012
2002
2002
2007
2002

מניעת סרטן
הצטרפות

2004
גסטרואנטרולוגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' נ .ארבר
מומחה לרפואת ספורט ,אוניברסיטת ת"א 2008
ד"ר א .בר-זיו
2004
ספורט ,קופ"ח מאוחדת
ד"ר י .ירום
2008
מומחה לרפואת ספורט ותזונה
מר י .קרני
2004
דיאטן ,מכון וינגייט
מר י .להב
2009
ד"ר ל .קינן-בוקר סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות
2008
פרופ' נ .קונסטנטיני רפואת ספורט ,הדסה ע"כ
2004
דיאטנית ,סוראסקי ת"א
גב' א .רז
2004
רפואת הקהילה ואפידמיולוגיה ,כרמל
פרופ' ג .רנרט
2009
מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות
פרופ' ת.שוחט
2004
דיאטנית
ד"ר נ .שפירא

פרופ' ג' .זידאן
ד"ר א .כהן
ד"ר א .ליאל
ד"ר ש .מכליס
ד"ר מ .מלול
ד"ר ב .עוזיאלי
פרופ' נ .שטרן

אונקולוגיה ,זיו
אנדוקרינולוגיה ,שיבא
אנדוקרינולוגיה ,סורוקה
רפואה גרעינית ,רבין
איזוטופים ,מאיר
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
אנדוקרינולוגיה ,סוראסקי ת"א

יועצים
עו"ד י .חורש ,יועץ משפטי ,משרד ש .הורביץ ושות'
קסלמן & קסלמן  -רו"ח
ש .דולינסקי ,מבקר פנים

יועצים בהתנדבות
מ .כידון ,מ .תאומים  ,BBDO -יעוץ ויישום קשרי תקשורת ,פרסום ומדיה
מאיר ניסנסון  -יועץ מחשוב

הנהלה ומנהלי מחלקות
מ .זיו ,מנכ"ל
מ .בר חיים ,חשב
ס .קסוטו ,רכזת ועדות ופרויקטים
ע .פלג-אולבסקי ,דוברת ומנהלת מחלקת הסברה
ר .בליסטרא ,מנהל מחלקת סניפים ורמ"ט הקש בדלת
ר .קלמפרר ,מנהלת מחלקת שיווק ושיתופי פעולה
עו"ס א .שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
ר .עידן ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש
א .דוד ,מנהל מחלקת משק
ס .שמעון ,אחראי שירות מערכות מידע

אנדוקרינולוגיה
הצטרפות

ד"ר א .שלמון
ד"ר ס .גרוזינסקי
פרופ' ד .גרוס
פרופ' צ .דיקשטיין
ד"ר ת .הורן
ד"ר מ .וויס

אונקולוגיה ,הדסה ע"כ ומשרד הבריאות
אנדוקרינולוגיה ,רבין
אנדוקרינולוגיה ,הדסה ע"כ
אנדוקרינולוגיה ,בני ציון
רפואה גרעינית ,אסף הרופא
אנדוקרינולוגיה ,אסף הרופא

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

2008
2008
2008
2005
2005
2005
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האגודה למלחמה בסרטן
רשימת הסניפים
מטה האגודה
למלחמה בסרטן

בית מטי  -לזכרה של מטילדה רקנאטי ז"ל
רח' רביבים  ,7ת.ד ,437 .גבעתיים53103 ,
טל ,03-5721616 :פקס03-5719578 :

מטה הסניפים
ו"הקש בדלת"

מנהלת מחלקת סניפים ומבצע "הקש בדלת"  -גב' רבקה בליסטרא
רח' רביבים  ,7גבעתיים
טל ,03-5721699 .פקס03-5732327 .

סניפי צפון

מנהלת סניפי הצפון  -גב' עליזה שולצר
בית אהרון רוזנפלד ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט
רח' אהרון רוזנפלד  , 25בת גלים ,ת.ד ,8171.חיפה31080 ,
טל ,04-8511712 .נייד ,050-2099418 .פקס04-8511716 .

המגזר הערבי בצפון

מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית  -מר פאתן גטאס
בית החולים האיטלקי מרכז בריאות האישה ,ת.ד 20064 .נצרת16410 ,
טל ,04-6550655 .פקס ,04-6467507.נייד050-536676 .

אבן יהודה

יו"ר  -גב' שוש גרנות
השומרון  ,32ת.ד ,1083 .אבן יהודה
טל09-8997430 .

אום אל פאחם

מר אחמד רג'א מחאמיד
עיריית אום אל פחם ,שכונת מחאג'נה ליד הדואר ,ת.ד 1112 .אום אל פאחם30010 ,
טל04-6310128.

אופקים

יו"ר  -מר רפי בטיטו
רח' הרב קוק ,מקלט מס' 13
טל ,08-9925560 .נייד052-2965604 .

אשדוד

יו"ר  -מר משה בנאי
רח' ויצמן פינת בן צבי ,רובע ד' ,ת.ד5061 .
טל ,08-8563863 .נייד050-7813625 .
שעות וימי פעילות :א' ו-ד'  ,10:00-13:00אחה"צ 17:00-19:00
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אשקלון

יו"ר  -מר שמעון זיו
מתנ"ס ברנע ,הר כנען 20
טל08-6842838 .

באר שבע

יו"ר  -מר אריה קליינמן ,רכזת  -גב' יעל קוזיול
בית אביסרור ,רח' בן צבי 7
טל ,08-6271228 .פקס08-6286003.

בית שאן

יו"ר  -גב' רחל בטיטו ,רכזת  -גב' חנה דדון
עמותת הגיל השלישי ,רח' ירושלים הבירה  2ת.ד643 .
טל04-6060338 .
שעות וימי פעילות :יום א'  ,16:00-18:00יום ג' 10:00-12:00

בית שמש

יו"ר-גב' נעמי סמפסון ,רכזת  -גב' נטליה בוצ'כניקוב
בית דיור לקשיש ,רח' המשלט 39
נייד050-3019601 .

בת ים

יו"ר  -גב' יהודית מנצור
שד' העצמאות  51א' דירה 2
נייד054-6203660 .

גבעתיים

יו"ר  -גב' דליה סולקין
רח' ויצמן 53372 ,47
טל03-5712606 .
שעות וימי פעילות :יום ג' 10:00-14:00

דימונה

יו"ר  -מר אברהם אזרזר
ת.ד ,429 .דימונה
טל08-6551658 .

הוד השרון

יו"ר  -גב' אריאלה צדיק ,רכז  -מר מיכאל לס
בית ספר שילה ,רח' אסירי ציון 1
טל054-4490535 .
שעות וימי פעילות :יום ב' בתאום טלפוני

הרצליה

יו"ר  -מר שלמה ברקמן
רח' פינסקר 5
טל09-9542168 .

119

זכרון יעקב

יו"ר  -גב' שרה סמסונוב
בית התשבי ,רח' הנדיב ,מרכז המושבה
טל04-6398958 .
שעות וימי פעילות :יום ג' 17:00-19:00

חדרה

יו"ר  -גב' רבקה קרן ,רכזת  -גב' שוש קריצ'מן
בנין ההנהלה הציונית
רח' הבנים  , 7חדרה
טל04-6303810/1 .
שעות וימי פעילות :יום ג' 10:00-12:00

חולון

יו"ר  -גב' יונה אלון
רח' עין יהב 4
טל03-5033122 .

חיפה

יו"ר  -מר בני ברנשטוק ,רכזת – גב' נעמי כפרי
בית רוזנפלד ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט
רח' אהרון רוזנפלד  , 25בת גלים ,ת.ד ,8171.חיפה 31080
טל04-8511717 ,04-8511715 .
פקס04-8511716 .

חצור הגלילית

יו"ר -גב' ענת סוויסה ,רכז  -מר' דניאל בן עזרא
מתנ"ס חצור הגלילית
טל04-6930213 .

טייבה

גב' פדווא עבד אל קאדר
טל09-7685480 .

טבריה

יו"ר  -גב' דליה קוקוש סלוצקי
לשכת הבריאות המחוזית ,רח' אלחדיף ( 40ת.ד)639.
טל04-6792579 .
שעות וימי פעילות :יום ב' 10:00-12:00

טירת הכרמל

יו"ר  -גב' סילבי כהן
בית-המתנדב ,רח' האלה  ,8טירת הכרמל
טל , 04-8711789 .נייד052-5273311 .

יקנעם עלית

יו"ר  -ויקטור מורד
בנין המועצה המקומית ,רח' התמר יקנעם עילית
טל04-9596041 .
שעות פעילות :יום ב'  ,18:00 - 16:30בתיאום מראש
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ירושלים

יו"ר  -עו"ד אתיה שמחה ,רכזת  -גב' פנינה צור
מרכז הפעילות והתמיכה "חזקים ביחד" ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר
משרדי האגודה בירושלים ע"ש יצחק קוקיא
רח' יד חרוצים  ,3תלפיות
טל ,02-6233599 ,02-6256721 .פקס02-6256497.

כפר יונה

יו"ר  -גב' ישראלה רוזן
רח' רמב"ם  ,9בניין פיקוח ומשטרה
טל ,09-8942499 .נייד052-4455005 .

כפר סבא

יו"ר  -מר יוסי צרויה ,רכזת  -גב' חוה צרויה
רח' זאב גלר 4
טל09-7603795 .
פקס09-7453284 .

כרמיאל

יו"ר  -גב' אבלין דסה ,רכזת -גב' מירה רון
מרכז הילה ,רח' הגליל  ,63כרמיאל
טל04-9081491.
שעות וימי פעילות:
יום א' 13:00-15:00 -
יום ב' 10:00-12:00 -
יום ג' 10:00-12:00 -
בשפה הרוסית :יום ג' בין השעות 13:00-15:00

מג'אר

רכז  -מר עאטף עבד אבו בסאם
כביש ראשי בניין פוארסי ,ת.ד  419מג'אר14930 ,
טל04-6782442 .

מגדל העמק

יו"ר  -מר ישראל ועקנין ,רכזת  -גב' אורנה אמיתן
רח' נופר  ,3שכונת נוף העמק
טל04-6440254 .
שעות וימי פעילות (בתאום מראש) :יום ג' 19:00-17:00

מודיעין

יו"ר  -גב' שולה זק
קניון עזריאלי מודיעין ,לב העיר 2
שעות וימי פעילות :יום א' 10:00-12:00
טל ,08-6495389 .טל054-8044694 .
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מעלה אדומים

יו"ר  -גב' גילה שמואלי
כיכר קדם
טל02-5902643 .

מעלות כפר ורדים

יו"ר  -מר רפי ויצמן
המועצה המקומית כפר ורדים ,מחלקת רווחה ,הלוטם 3
טל 04-9977143 .שלוחה 112
שעות וימי פעילות :יום ב' 17:00-19:00

נהריה

יו"ר  -גב' וייס מרילה

נצרת

שכונה מזרחית ,רח'  4055/5אחרי בי"ס אורט
טל04-6014991.

נצרת עלית

יו"ר  -מר אלכס גדלקין
טל ,052-4732331 .טל04-6470019 .

נתניה

רכזת  -גב' דינה רוטשילד
רח' רמז  13קומה 8
טל ,09-8344268 .פקס09-8846279 .

סחנין

רכז  -מר תופיק חלאילה
שכ' צפונית ת.ד  ,4057סחנין20173 ,
טל ,04-6743496 .נייד054-7602230 .

עילבון

ד"ר חנא מועלם
במועצה המקומית
טל04-6782562 .

עכו

יו"ר  -גב' סוניה שקד
מתנ"ס  -בית קדם רח' פנקס 12
טל ,04-9916698 .נייד052-2819979 .
ימי קבלת קהל :ב' ו ד' 18:30 16:00-

עפולה

יו"ר  -מר אהרון יוסף
בית פוזנק ,עליית הנוער  ,12גבעת המורה
טל04-6401545 .
שעות וימי פעילות :יום ב' 10:00-12:00

ערד

יו"ר  -ד"ר דני שור ,רכזת -גב' תרצה גולדמן מרגליות
רח' חן  12/6ת.ד 523 .ערד
טל ,08-9958810 .נייד052-3595925 .
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פרדס חנה  /כרכור

יו"ר  -גב' אורלי מנג'ם
נייד054-5654360 .

פתח תקוה

יו"ר  -גב' יפה גלילי
לשכת הבריאות ,רח' אחד העם  31קומה ב'
טל03-9346196 .

צפת

יו"ר  -גב' שולמית גנון
בית חולים זיו בצפת ,מכון אונקולוגי
טל04-6827947 .
שעות וימי פעילות :יום א' 10:00-12:00

קריית אונו

מתנדבת -גב' צביה האוז
נייד054-3050356 .

קריית אתא

יו"ר  -גב' בת שבע יהב
נייד052-2375804 .

קריית ביאליק

יו"ר  -מר סמי בניסטי ,רכזת  -גב' מרים קלמפנר
בית "מקום חם בלב" (בית המתנדב)
רח' הפלמ"ח 51
טל04-8691437.
שעות וימי פעילות16:30-18:30 :
בימי ד' בתיאום מראש16:30-19:30 :

קריית גת

יו"ר  -מר שלום מלכה
עיריית קריית גת' המח' להתנדבות ,כיכר פז
טל08-6874611 .

קריית חיים

יו"ר  -גב' שרה מורגנשטרן
טל04-8726903 .

קריית טבעון

יו"ר  -מר אורי בנגר ,רכזת -אילנה שמואלי
בניין המועצה המקומית  -מח' הרווחה ,כיכר בן גוריון
טל04-9833220 .
שעות הפעילות :ב' ו-ד' 17:00-19:00

קריית ים

יו"ר – גב' ברכה ארז
טל052-3901846 .
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קריית מוצקין

יו"ר  -גב' סאלי כץ ,רכז  -מר' מוטי דגן
מתנ"ס בן גוריון ,שד' בן גוריון 76
טל04-8732161 .
שעות וימי פעילות :יום ג' בין השעות 17:00-20:00

קריית שמואל

יו"ר -גב' עליזה אלטברג ,רכזת  -גב' צילה שנורמכר
מרכז פיס קהילתי ,שד' הרא"ה  ,19קריית שמואל
טל04-6201031.
שעות וימי פעילות :יום ב'  ,16:30-18:00יום ג' 10:00-10:00

קריית שמונה

יו"ר  -גב' סילבי פרטוק
מרכז "תקוותנו"  -רח' טרומפלדור 32
טל04-8573045 .
שעות וימי פעילות :יום א' 16:00-18:00

ראש העין

יו"ר -מר אברהם פורת

ראשון לציון

יו"ר  -גב' רות אברמוביץ
בית העולה ,רח' אגוזי 1
טל03-9565506 .

רחובות

יו"ר  -מר מוטי ברק
רח' סירני  40רחובות
טל08-9495806 .

רמלה

יו"ר  -גב' רחל הראל ,רכזת  -גב' סילבי זרביב
נייד052-2210420 .

רמת גן

רכזת  -גב' טובה בר
רח' קריניצי  5רמת גן52543 ,
טל03-6724727 .

רמת השרון

יו"ר  -גב' חוה נבות ,רכזת  -גב' דרורה אפרת
טל( 03-5475640 .גב' חוה נבות) או ( 09-9547913גב' דרורה אפרת)

רעננה

יו"ר  -גב' אורה שני
טל ,09-7745992 .נייד052-8656505 .

תל אביב

רכזת  -שוש שוורץ
טל ,03-5721642 .פקס03-5717100 .
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