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דבר המנכ"ל
מתנדבים ומתנדבות יקרים,
ברצוני לברך אתכם על פעילותכם המאומצת לאורך השנה ,בכל תחומי העשייה של
האגודה למלחמה בסרטן .המסירות שלכם להגשמת המטרות שלשמן הוקמה האגודה ,ראויה
לכל הערכה ומחממת את הלב בכל פעם מחדש.
כידוע לכל ,מחלת הסרטן מציבה לנו אתגרים רבים ומורכבים .גם בשנה החולפת המשכנו לתמוך
ולסייע בקידום המחקר ,בהסברה ובקידום בריאות ,בשיפור השירות הניתן למתמודדים עם סרטן,
במימון רכישת ציוד חדיש ומשוכלל למרכזים רפואיים ולמכונים אונקולוגיים ,בתמיכה ובשיקום
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם ועוד.
בשנים האחרונות אנו עדים לשיפור בנתונים המתקבלים לגבי מחלות הסרטן השכיחות בישראל ,אשר
לאגודה פעילות אינטנסיבית ביחס אליהן ,הנושאת תוצאות חיוביות .לדוגמא :שיעורי הריפוי וההישרדות
מסרטן השד בישראל גבוהים בין מדינות ה ,OECD-כמו גם שיעורי התמותה שירדו ב 25%-בעשור
האחרון ,ככל הנראה בזכות השיפור בדרכי הטיפול ,והעלייה בשיעור השימוש בממוגרפיה בישראל
לגילוי מוקדם של סרטן השד ,אשר גבוה מהממוצע בעולם .נתונים מעודדים נוספים נרשמו גם בסרטן
העור האלים מלנומה ,שם חל שיפור בשיעורי הריפוי ,המגיעים כיום ל 88%-בגברים ול 91%-בנשים.
למרות הכול ,עבודה רבה עוד לפנינו .עלינו להמשיך להשקיע משאבים ומאמץ בכל החזיתות,
בכדי לרשום הישגים נוספים.
בזכות העשייה המבורכת של אלפי מתנדבים ב 70-סניפים ברחבי הארץ ,הצלחנו לייצר לאחרונה
פעילויות חשובות במסגרת המאבק במחלה:
•בחודשי הקיץ ציינו את שבוע המודעות לסרטן העור וגילויו המוקדם ,במהלכו הוקמו מאות
תחנות בדיקה בקופות החולים ומאות דוכני הסברה של האגודה ברחבי הארץ בשיתוף
המתנדבים ,שהסבירו לתושבים על חשיבות הבדיקה לגילוי מוקדם .כמו כן ,נערכו פעילויות
בנושא 'חכם בשמש'® בגנים ובבתי הספר במטרה לחשוף את בני הדור הצעיר לסכנות הטמונות
בחשיפה בלתי מבוקרת לשמש.
•בחודש אוקטובר ציינו את חודש המודעות למאבק בסרטן השד ,במהלכו נערכו שיתופי פעולה
מבורכים עם מגוון ארגונים ,חברות ורשויות ,וביניהם המשט במרינה בהרצליה בהשתתפות
חולות ומחלימות ,הארת הגלגל הענק של הלונה פארק בוורוד – ביוזמת חברת אסתי לאודר,
דוכני הסברה ,קמפיינים באמצעי המדיה ויוזמות נוספות להעלאת המודעות.
•ב 15-באוקטובר ,קיימנו גם את מבצע 'הקש בדלת'® ה .58-יום התרמה זה ,הנעשה בהובלת
המתנדבים ,ובשיתוף בתי הספר ,תנועות הנוער וגורמים נוספים ,מהווה שיא בעשייה השנתית
של האגודה .גם השנה פתח הציבור הישראלי את דלתו ותרם כפי יכולתו למען הצלת חיים.
חדשון זה ,היוצא לאור בפעם ה ,63-הוא הזדמנות להיחשף לפעילויות ,האירועים והפרויקטים השונים
של סניפי האגודה ,המהווים חלק חיוני במאבק שלנו לטובת הציבור כולו  -חולים ובריאים כאחד.
ברצוני להודות לכם ,מתנדבים יקרים ,על כך שאתם עומדים יום יום ,שעה שעה ,לטובת החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם באזור מגוריכם .גם בשנה הקרובה אנו נמשיך לעשות ככל הניתן
בכדי להפחית את התחלואה והתמותה מסרטן – למען החולים ונגד המחלה.
בתודה ובהערכה,
מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
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הוקרה

הוקרה
סיום כ 50-שנות התנדבות של
פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן

האגודה למלחמה בסרטן גאה בהישגיו הרבים של פרופ' אליעזר רובינזון,
מוקירה את תרומתו למאבק הלאומי והעולמי במחלת הסרטן ומאחלת
לו בריאות ,אושר והצלחה בהמשך דרכו.
האגודה מברכת את האונקולוג פרופ' אברהם קוטן ,לרגל כניסתו
לתפקיד יו"ר האגודה למלחמה בסרטן.

אות הוקרה למידד גיסין

האגודה למלחמה בסרטן העניקה אות הוקרה על מפעל חיים למידד גיסין,
נשיא ארגון בעלי סטומה של האגודה למלחמה בסרטן ויו"ר צ.ב.י– .
ארגון צרכני בריאות ישראל ,על תרומתו המכרעת בהתנדבות
בעשורים האחרונים למען החולים בישראל בכלל ולמען חולי
הסרטן בפרט .במהלך שנות פעילותו הוביל את קידום זכויות
החולים בכל הארץ ופעל לשמירת הזכויות הסוציאליות של חברי
הארגון וזכויותיהם במערכת הבריאות.
האות הוענק למידד במסגרת הכנס הארצי השנתי של ארגון בעלי
סטומה בישראל שהתקיים באוקטובר  2018בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים (למידע נוסף על פעילות ארגון
בעלי סטומה באגודה ראו פרק 'שיקום ורווחה').

האונקולוג פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
סיים השנה את תפקידו לאחר קרוב ל 50-שנות התנדבות במסגרת
האגודה.
רובינזון עלה ארצה בגיל  ,10למד רפואה והתמחה באונקולוגיה
במרכז הרפואי הדסה בירושלים ,שם גם החל את דרכו כאונקולוג.
ב 1968-ייסד את המרכז האונקולוגי בקריה הרפואית רמב"ם בחיפה
ואת תחום האונקולוגיה באזור הצפון .בהמשך ,שימש כיו"ר האיגוד
לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה ,ובנוסף כיהן כיו"ר ארגון הסרטן
הבינלאומי (.)UICC
בין השנים  1995-1971שימש כסגן יו"ר האגודה למלחמה בסרטן.
ב 1996-מונה ליו"ר האגודה למלחמה בסרטן בישראל ומאז מכהן
בתפקיד זה בהתנדבות .בנוסף ,משמש כיו"ר המועצה הלאומית
למניעה ,אבחון וטיפול במחלות ממאירות.
פרופ' רובינזון ,כתב למעלה מ 200-מאמרים ,נבחר ליקיר העיר
חיפה ב 2002-וקיבל את אות המופת של שר הבריאות על מפעל
חיים ב .2003-ב 2009-זכה בפרס ההסתדרות הרפואית בישראל על
תרומתו לקהילה .בשנת  2011מונה לכהן כחבר בוועדה של ארגון
( ASCOהחברה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית) בנושא המחלימים,
והיה ליחיד מבין חברי הוועדה שאינו מארצות הברית.
בשנים האחרונות נתן דגש מיוחד במחקריו ובמאמריו על נושא
המחלימים מסרטן ,וקרא למערכת הבריאות להיערך להגדלת שיעור
המחלימים גם בעתיד הקרוב ,במטרה לשפר את איכות חייהם,
ולעודדם לחזור לחיים אישיים וקהילתיים פעילים.

אות הוקרה לד"ר אירית זלץ
האגודה למלחמה בסרטן העניקה אות הוקרה לד"ר אירית זלץ
לאחר פרישתה לגמלאות מהשירות הפליאטיבי ביתי ע"ש רוזלינד
(לנדי) שטרן של האגודה למלחמה בסרטן.
ד"ר זלץ הייתה חלק מהצוות הבינתחומי של השירות הפליאטיבי
במשך  28שנה ,הדריכה במסגרת פועלה אנשי מקצוע רבים בתחום
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אות הוקרה לפרופ' רפי אלדור

הטיפול הפליאטיבי ,ותרמה רבות מבחינה מקצועית ורגשית לחולים
ובני משפחותיהם.
האגודה למלחמה בסרטן מאחלת לד"ר זלץ בריאות והצלחה
בהמשך דרכה.

תעודת הוקרה הוענקה לפרופ' רפי אלדור ,יו"ר ועדת השקעות של
האגודה למלחמה בסרטן ,אשר סיים לאחרונה את התנדבותו באגודה
לאחר  18שנה .התעודה הוענקה לו על פועלו ותרומתו רבת השנים,
במסגרת טקס פרידה שנערך לכבודו ,בהשתתפות מירי זיו ,מנכ"ל האגודה,
משה בר חיים ,מנהל מחלקת כספים באגודה וחברי ועדת השקעות.
האגודה למלחמה בסרטן מאחלת הצלחה לפרופ' רוני עופר שיחליף
את פרופ' אלדור בתפקיד.

אות הוקרה לפרופ' לאה ביידר

האגודה למלחמה בסרטן העניקה אות הוקרה על מפעל חיים
לפרופ' לאה ביידר ,מייסדת העמותה הישראלית לפסיכואונקולוגיה
ונשיאת האיגוד העולמי לפסיכואונקולוגיה בעבר ,ביום הולדתה ה80-
שצוין במרכז הרפואי אסותא.
פרופ' ביידר הקימה וליוותה את מערך הפסיכואונקולוגיה במרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,ובנוסף חינכה דורות רבים של מטפלים
בעזרת ההכשרה שניתנה באמצעות האגודה למלחמה בסרטן.

לזכרו של ד"ר טוביה לרר
האגודה למלחמה בסרטן,
עובדיה ומתנדביה מרכינים
ראש בצער ובכאב על לכתו
של לוחם גדול במאבק נגד
העישון .ד"ר טוביה לרר,
שהלך לעולמו כשהוא בן
 ,80היה לוחם נחרץ ועקבי
בנגע העישון הממכר
והממית.
ד"ר לרר סייע ליוזמת
האגודה למלחמה בסרטן
התמונה באדיבות המשפחה
לחקיקת חוק איסור עישון
במקומות ציבוריים ב ,1983-אז היינו בין  10המדינות הראשונות
לחקיקת חוק זה.
לפני שהגמילה מעישון נכנסה לסל הבריאות והועברה לאחריות
קופות החולים ,ד"ר לרר גמל מעשנים רבים בחוגי הגמילה של
האגודה למלחמה בסרטן והכשיר אנשי מקצוע רבים נוספים
בתחום.
יהי זכרו ברוך.
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ראיון

ראיון פרישה עם פרופ' אליעזר רובינזון

"לפי קצב ההתקדמות בשנים האחרונות,
יש סיכוי לפריצת דרך בעתיד"
קרוב ל 50-שנה לאחר שהחל להתנדב באגודה למלחמה בסרטן ,מסכם פרופ' אליעזר רובינזון את התקופה,
ומספר על תחילת הדרך ,האתגרים המורכבים ומה הוא צופה לעתיד בנוגע למיגור מחלת הסרטן  -המשימה בה
עסק לאורך רוב שנות חייו.
כעת ,עם סיום תפקידו כיו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,תפקיד
אותו מילא בהתנדבות משנת  ,1996מסכם פרופ' רובינזון תקופה
עשירה בעשייה.

אליעזר רובינזון נולד בוינה,
אוסטריה בשנת  .1931התקופה
היא תקופת טרום מלחמת
העולם השנייה.
בספר הביוגרפיה המתאר
את קורות חייו ,סיפר רובינזון
על ליל הבדולח הנורא בשנת
" :1938מבעד לחלון ראיתי את
העשן המיתמר מהרחובות
הבוערים ומבית הכנסת שהיה
מעבר לפינה .אוזניי שמעו את
זעקות השבר ואת הצעקות ,גם כשאימא אמרה לי לא להסתכל ולא
להקשיב .ניסיתי .הייתי ילד טוב וממושמע ,בן יחיד ,מפונק ושמור,
שרצו להסתיר ממנו את הרע שבעולם".
לאחר שרובינזון והוריו הצליחו להימלט מזוועות הנאצים באוסטריה,
הגיעו בני המשפחה בדרך לא דרך לנמל חיפה ,שם מצאו את עצמם
על אוניית הפאטריה – אותה אוניית נוסעים צרפתית ,שנפלה לידי
הבריטים ופוצצה על יושביה על ידי ההגנה ,בכדי למנוע את גירושה
מהארץ .רובינזון ומשפחתו היו בין מאות הניצולים באירוע טרגי זה.
לאחר שחרורו מהצבא ,התעניין רובינזון בלימודי הרפואה ,אך באותם
שנים לא הייתה קיימת בארץ פקולטה כזו .בכדי להגשים את חלומו,
טס רובינזון לאורוגוואי ,שם התגורר בבית דודו והחל בלימודים .את
אשתו טובה הכיר במהלך אותה שהות בדרום אמריקה .בהמשך,
עם פתיחתה של הפקולטה לרפואה בירושלים ,שב ארצה וטובה
בעקבותיו .הזוג התחתן ונולדו לו שני בנים ובת.
לאחר שסיים את לימודיו ,החל רובינזון בקריירה מגוונת ומצליחה
בתחום האונקולוגיה אשר כללה עשר שנות התמחות ועבודה במרכז
הרפואי הדסה בירושלים ,הקמת המחלקה האונקולוגית של המרכז
הרפואי רמב"ם בחיפה ועשייה משמעותית במסגרת שלל תפקידים
באגודה למלחמה בסרטן ,בפקולטה לרפואה של הטכניון ,באיגוד
לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה ,במועצה הלאומית לאונקולוגיה,
ב( UICC-ארגון הסרטן הבינלאומי) ועוד.

מה משך אותך מלכתחילה לעסוק בתחום הרפואה ובהמשך
באונקולוגיה?
מתחילת הדרך ,תמיד היה לי רצון לעזור לאנשים .האפשרויות לסייע
היו רחבות ,אך באותה תקופה נמשכתי דווקא לתחום הרפואה.
הרצון לעסוק באונקולוגיה החל לעלות אצלי בתקופה שאמי חלתה
במחלת סרטן השד.
מה הרגשת כשהציעו לך להקים את מרכז הסרטן של אזור הצפון?
זה היה אתגר גדול .החלטתי לקחת את המשימה בשביל לסייע לכלל
חולי הסרטן באזור הצפון .באותה עת ,הייתי רופא ראשי בבית החולים
הדסה בירושלים ,ולמרות שמאוד רצו שאשאר שם ,רציתי להתחיל
פרק חדש  -להקים משהו מאפס.
הקמת המחלקה האונקולוגית ברמב"ם הייתה יעד לאומי .הממשלה
הייתה מאוד מעוניינת בהקמת המערך ,ואני מצידי הייתי מעורב
בכל התוכניות של הבנייה והציוד .נסעתי פעמיים בשבוע מירושלים
לחיפה כדי לפקח על הבנייה ולראות שהכול מתקדם כשורה.
קיבלתי רופאים ואחיות לעבודה ,וברגע שהסתיימה הבנייה וכל
הציוד הגיע והותקן ,עברתי ביחד עם משפחתי לחיפה.
אף פעם לא הצטערתי על המעבר .האווירה בחיפה מצוינת ,העיר
נעימה וכך גם האנשים .לכן אני ואשתי החלטנו להישאר בעיר עד היום.
מה הדבר המרתק ביותר לטעמך בחקר מחלת הסרטן?
האתגר הכי גדול הוא עצם העובדה שיש כל כך הרבה דברים שאנחנו
עדיין לא יודעים .יש לנו עוד הרבה מה לחקור ולדרוש.
אפשר להבחין כי מספר החולים במחלה גדל ,בשל גידול האוכלוסייה
ותוחלת החיים הארוכה בישראל ,אך עם זאת ,אנו עדים לשיפור
משמעותי בשיעורי הריפוי.
כשהתחלתי לעסוק באונקולוגיה ,הסיכויים להירפא מהמחלה עמדו
על  ,30%בעוד היום אנחנו עומדים על כ .70%-במחקר האחרון
שעשיתי ,הממצאים העלו שמספר המחלימים מהמחלה גדל פי ,9
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במה לפי דעתך הפעילות צריכה להתמקד על מנת לשפר את נתוני
התחלואה והתמותה ממחלת הסרטן?
הפעילות צריכה להמשיך להתפרס לכל הכיוונים :מניעה ,גילוי
מוקדם ,איכות הטיפול ,מחקר ,ועד הדרכה והסברה לאוכלוסייה
הבריאה ולצוותים הרפואיים.
האגודה למלחמה בסרטן ממלאת תפקיד חשוב במסגרת
המאבק הזה .הטיפול היומיומי נעשה אמנם בבית החולים ,אך
האגודה למלחמה בסרטן מסייעת למוסד מאחורי הקלעים ,באמצעות
רכישת ציוד ומימון תקנים ,בנייה ומחקר .חשוב לזכור שבעבר לא
הייתה אפשרות טכנית בישראל לבצע ממוגרפיה .האגודה היא זו
שדחפה את הרעיון והקימה את התוכנית הלאומית לאבחון מוקדם
של סרטן בתחילת שנות ה ,90-ששיפרה משמעותית את היענות
הנשים לבדיקת ממוגרפיה והגדילה את מספר הנרפאות.

לעומת מספר החולים החדשים שגדל פי  ,5כך ששיעור המחלימים
גדל בקצב מהיר יותר מהגידול באוכלוסייה ומספר חולי הסרטן.
ספר על הישג או מחקר שאתה גאה בו במיוחד?
במשך ה 50-שנים האחרונות ,פרסמתי עם שותפיי הרבים קרוב ל280-
מאמרים שעסקו בין היתר בתוצאות טיפול בחולים ,תוצאות מחקרים
בחיות מעבדה על טיפול אימונולוגי ,תוצאות של סטטיסטיקות מרישום
הסרטן הלאומי ועוד .אך התחום שאני הכי גאה בו הוא מה שעשיתי
ב 15-השנים האחרונות – נושא המחלימים מסרטן ,ששיעורם כל
הזמן עולה בזכות הצלחות הטיפול.
בנוסף ,אני גאה מאוד בתלמידים שלי מהמחלקה האונקולוגית של
המרכז הרפואי רמב"ם שחלקם הפכו למנהלי מחלקות אונקולוגיות.
בתחילת דרכי ,הייתי לבד .חינכתי וגידלתי הרבה רופאים לאורך השנים.
ספר על קושי שנתקלת בו במהלך הדרך?
תמיד היו קשיים .לפעמים חסרו מיטות לקבלת חולים ,לעתים לא היו
מספיק תרופות לספק ,אך בסך הכול ,אם מסתכלים לאחור – אני
שבע רצון על כך שהצלחתי לסייע במה שיכולתי .בסופו של דבר,
אדם צריך לדעת שהוא לא יכול לעשות את הכול.

להערכתך ,איפה נעמוד בעוד  20שנה מהיום? האם נגיע לפריצת
הדרך שתסייע למגר את המחלה?
לפי ההתקדמות בשנים האחרונות ,יש סיכוי גדול לפריצת דרך .יש
היום סוגי סרטן שניתן לרפא ב .90%מצד שני ,יש סוגים אחרים ,כמו
סרטן הריאה והלבלב שקצת קשה יותר למצוא פתרון עבורם .כיום
נבדקים כיוונים נוספים ,כמו אימונותרפיה ' -רפואה מותאמת אישית'.
לי אין תשובות חד משמעיות ,אני רק יכול להתפלל שנזכה לראות
יותר ויותר חולי סרטן נרפאים.

ספר לי על הקשר בינך לבין האגודה למלחמה בסרטן?
בתור רופא הייתה לי משימה מוגדרת שהיא הטיפול בחולה ,אך עם
השנים ,לקחתי על עצמי תפקיד נוסף :מניעה והפחתה של התחלואה
מסרטן בשילוב שיפור איכות חייהם של החולים .בעיניי ,החינוך
וההסברה הם חלק בלתי נפרד מהמאבק הזה.
העשייה הרבה והחשובה של האגודה למלחמה בסרטן בתחום זה,
שאבה אותי מלכתחילה להתנדבות בה.
במשך השנים ,עסקתי רבות בנושא גילוי מוקדם ומניעה והעברתי
הרצאות על מניעת עישון לילדים ולמבוגרים ,מתוך מטרה למנוע
את הסרטן .המטרה שלנו באגודה למלחמה בסרטן הייתה ועודנה
להפחית תמותה באוכלוסייה הבריאה באמצעות אימוץ אורח חיים
בריא שהוכח כבר כמקטין תמותה מסרטן.

איך אתה מסכם את ההתנדבות ארוכת השנים באגודה למלחמה בסרטן?
יש בי סיפוק רב .התחלתי להתנדב באגודה לפני שנים רבות ,וראיתי
לאורך הדרך איך הדברים משתפרים .כשהמציאות משתנה לטובה
זה נותן סיפוק גדול.
באגודה יש אנשים נפלאים .ג'ון פורמן ,שהיה יו"ר האגודה בעבר אמר:
באגודה המתנדבים עובדים עם מחויבות כמו מקבלי שכר ומקבלי
השכר עובדים במסירות כמו מתנדבים.
מהם תכניותייך לעתיד?
התוכניות שלי לעתיד מתמקדות בעיקר בהנאה מהנכדים והנינים.
לצד זה ,אני ממשיך לשמש בהתנדבות כיו"ר המועצה הלאומית
לאונקולוגיה ,וכמובן שאמשיך לעזור לאגודה כמו חייל פשוט.

איפה ישראל עומדת כרגע לדעתך ביחס לעולם בכל הקשור לטיפול
וחקר הסרטן?
אחוז המחלימים אצלנו זהה לאחוז המחלימים באנגליה ,ארצות הברית
ושאר מדינות המערב ,כך שאפשר לומר שישראל נמצאת במקום טוב.
בתחום הגילוי המוקדם אנחנו נמצאים אפילו במצב טוב יותר משאר
המדינות .העשייה הרבה של האגודה למלחמה בסרטן בתחום
ההסברה והמניעה ,שבמרכזה יצירת תוכנית הממוגרפיה הלאומית,
גרמה לנשים רבות לבצע בדיקת ממוגרפיה .אנחנו נמצאים במקום
הראשון באירופה מבחינת שיעורי ביצוע הבדיקה ,תוך כדי צמצום
פערים ,וזה אומר הרבה.
צריך גם לתת קרדיט גדול לכל אותם חוקרים נפלאים ממדינתנו
שמפרסמים מחקרים ומאמרים ,עם תגליות חדשות שנותנות פתח
גדול לתקווה.

מה תרצה למסור לאנשי האגודה למלחמה בסרטן?
מגיע לכם יישר כוח .אתם עושים עבודה גדולה וחשובה .מאחל
לכם שתצליחו ,ולכולנו אני מאחל שבקרוב מאוד נראה את הפתרון
לבעיית הסרטן.
מילה לסיום?
כל אשר עשיתי היה בעזרת רבים .אני מודה לעמיתיי ,חבריי לעבודה
ולמירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,שקידמה רבות את המאבק בסרטן בישראל,
וכמובן לאשתי ז"ל שתמיד הייתה לצידי לאורך כל הדרך.
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להלן שני מחקרים נבחרים שהתפרסמו השנה:

חיישן חכם יאפשר למנתחים לזהות ולהסיר תאי גידול
סרטני

לראשונה מחקר ישראלי קובע מה הם הגורמים
ההתנהגותיים המשפיעים על התחלואה והתמותה של
הישראלים ממחלת הסרטן

קבוצת מחקר רב-תחומית בהובלת פרופ' רונית סצ'י-פאינרו ,ראש
המחלקה לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל אביב ,פיתחה חיישן ננומטרי חכם ,שפועל כמתג
המדליק אור פלואורסצנטי בנוכחות תאים סרטניים .החיישן מסמן
את הגידול ואת שוליו ברמת דיוק גבוהה במיוחד ,ובכך מאפשר
למנתחים להסיר את הגידול במלואו  -תוך פגיעה מינימלית ברקמות
הבריאות סביבו ,ומבלי להותיר בגוף תאים ממאירים ,שעלולים
להתפתח מחדש ו/או לשלוח גרורות קטלניות לאיברים אחרים.
המשמעות :עלייה ניכרת באחוזי ההישרדות ובסיכויי ההחלמה של
המנותחים.

מחקר ישראלי חדש נערך ביוזמת האונקולוג פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ולשעבר נשיא ארגון הסרטן הבינלאומי
(ה ,(UICC-על ידי ד"ר אבי מגיד מהמחלקה לניהול מערכות בריאות
במרכז האקדמי פרס ,יחד עם פרופ' ליטל קינן-בוקר מהמרכז הלאומי
לבקרת מחלות ומבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה.
המחקר העריך את שיעור מקרי הסרטן בישראל הניתנים למניעה
באמצעות הפחתת החשיפה לגורמי סיכון מרכזיים בקרב יהודים
וערבים ,ומצא כי מניעת עישון ,למשל ,הייתה יכולה למנוע מ2,104-
ישראלים לחלות בסרטן הריאות הקטלני ,וכי מניעת השמנת יתר
הייתה יכולה כנראה למנוע מ 423-נשים לחלות בסרטן השד.

מחקר זה מבוסס על מחקר קודם של פרופ' סצ'י-פאינרו ,שמומן בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן ,באמצעות תרומתם של ננסי ופיטר בראון,
אגודת הידידים של האגודה למלחמה בסרטן בארה"ב (ה.)ICA-USA-

תוצאות המחקר הוכיחו כי עישון אחראי ל 85%-ממקרי סרטן הריאה
בישראל בשנת  ,2015כלומר מניעת עישון הייתה יכולה למנוע 2,104
מקרי סרטן ריאה מתוך  2,482המקרים החדשים שאובחנו בשנת
 .2015עוד עלה מהמחקר כי עודף משקל נמצא אחראי ל30%-
ממקרי סרטן הרחם בנשים ב 2015-בישראל ,וכי צריכה מוגברת
של אלכוהול נמצאה אחראית ל 4%-ממקרי סרטן השד בנשים
בישראל בשנת  .2015למרות שצריכת בשר אדום מהווה גורם
סיכון מובהק לסרטן המעי הגס והחלחולת ,תוצאות המחקר הוכיחו
כי אכילת בשר אדום אחראית רק ל 1%-ממקרי סרטן המעי הגס
והחלחולת בישראל בשנת  54( 2015מקרים מתוך  3,047מקרים
חדשים) .השיעור הנמוך נובע ככל הנראה מכך שרוב תושבי ישראל
צורכים בשר אדום במתינות המומלצת ולא מעבר לכך.

המחקר אותו הובילו רחל בלאו ,יאנה אפשטיין ויבגני פיסרבסקי,
סטודנטים לדוקטורט ממעבדתה של פרופ' סצ'י-פאינרו ,בוצע
בשיתוף פעולה עם פרופ' צבי רם ,ראש המחלקה לנוירוכירורגיה
במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,וסגניתו ד"ר רחל גרוסמן.
במחקר השתתפו גם פרופ' דורון שבת מבית הספר לכימיה
באוניברסיטת תל אביב ופרופ' גליה בלום מהפקולטה לרפואה
באוניברסיטה העברית.
מחקר זה מומן על ידי האיחוד האירופי ( ,)ERCהקרן הלאומית למדע,
משרד המדע והאגודה למלחמה בסרטן ,ופורסם במאי  2018בכתב
העת המדעי .Theranostics

המחקר השווה גם בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית
בישראל ,ומצא כי באוכלוסייה הערבית שיעור גדול יותר של מקרי
סרטן הקשורים לעישון ולעודף משקל.
סיכום תוצאות המחקר מראה בבירור כי שיעור ניכר  -כ- 32%-
מכלל מקרי הסרטן הנפוצים בישראל ניתן למניעה ,ומדגיש את
החשיבות הרבה שיש לאורח החיים – עישון ,עודף משקל ,צריכת
אלכוהול – על הסיכון לחלות בסרטן בישראל.
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בנייה ,מכשור ופיתוח
האגודה למלחמה בסרטן מסייעת בהקמה ,בשיפוץ ובהפעלה של מחלקות אונקולוגיות במרכזים רפואיים ברחבי הארץ,
ומסייעת במימון רכישת ציוד חדיש ומשוכלל למרכזים רפואיים ובמכונים אונקולוגיים.
סיוע זה מתאפשר כאשר מתקבלת באגודה תרומה ייעודית .האגודה לא לוקחת תקורה ומוודאת שהמוסד הרפואי אליו
מופנית התרומה לא ייקח תקורה ,כך שהתרומה עוברת במלואה.

חדר לטיפול פליאטיבי ע"ש ד"ר פרנסין רובינסון במרכז הרפואי וולפסון
ביולי  2018נחנך חדר לטיפול פליאטיבי ע"ש
ד"ר פרנסין רובינסון ז"ל במחלקה לרפואה
דחופה ,המרכז הרפואי וולפסון .במעמד נכחו
ד"ר ענת אנגל ,מנהלת המרכז הרפואי וולפסון,
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
משפחת רובינסון וחבריהם .החדר הוקם
הודות לתרומתו של סטלו רובינסון ,בעלה של
פרנסין ז"ל .מדובר במודל חדשני שעל פיו
מוקצה במיון חדר נפרד לחולים אונקולוגיים,
במטרה לאפשר טיפול מותאם והולם לצרכים
של חולים בשלבים מתקדמים של המחלה,
הדורשים התייחסות שונה מרגע כניסתם
לבית החולים.

הקמת היחידה לגינקו-אונקולוגיה והיחידה לטיפול בחולי סרטן ריאה וסניף האגודה האזורי
ע"ש מרים שער שלזינגר ז"ל
בנוסף ,יוקם ויופעל בתחומי מרכז הסרטן ,סניף אזורי של
האגודה שיקרא ע"ש מרים שער שלזינגר ז"ל .האגודה תקיים
בסניף פעילויות תמיכה לאוכלוסיית חולי הסרטן באזור באר
שבע והסביבה ,לרבות קבוצות תמיכה ,חוגים ,הרצאות ,שירותי
ייעוץ ופעילויות הסברה וקידום בריאות.

האגודה למלחמה בסרטן מונתה לשמש כנאמן של הקדש
'קרן מרים שער שלזינגר ז"ל למען ציבור חולי הסרטן'.
במסגרת מימוש מטרות ההקדש ,תועבר תרומה כספית להקמת
שתי יחידות ע"ש מרים שער שלזינגר ז"ל ,במרכז הסרטן החדש
במרכז הרפואי סורוקה :היחידה לגינקו-אונקולוגיה והיחידה
לטיפול בחולי סרטן ריאה.
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שירותים רפואיים ופרויקטים חדשניים
לשיפור השירות והטיפול בחולי הסרטן
•התערבות פרטנית וקבוצתית לנשאיות  BRCAובני משפחותיהן -
המרפאה לבריאות השד ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.

האגודה למלחמה בסרטן מקדמת תוכניות טיפול חדשניות לשיפור
דרכי הטיפול והשיקום בחולים .האגודה מממנת תקנים לתקופה של
חמש שנים ,תוך התחייבות המרכז הרפואי להמשיך במימון התקן
לאחר מכן .בזכות השקעה זו שודרג כל המערך הרב-מקצועי של
הטיפול הפסיכואונקולוגי בחולי הסרטן ברחבי הארץ .בין השאר
הוקמה רשת של אחיות מתאמות אונקולוגיה בקהילה ,אחיות
סטומה ,אחיות ועובדות סוציאליות לתיאום הטיפול בסרטן השד,
דיאטניות ,וצוותים פסיכואונקולוגיים הזוכים גם להכשרה מקצועית
מתמשכת ,באמצעות האגודה למלחמה בסרטן.

•פיתוח אפליקציה לדיווח על סימפטומים ותופעות לוואי לחולים
אונקולוגים  -המערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי.
•אפליקציה לניהול ותיאום משימות בטיפול ניאו-אדג'ובנטי בסרטן
שד מוקדם – המכון לאונקולוגית שד ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא.
•התערבות עם אחים לילדים חולים בשלב הסופני – מחלקת
אונקולוגיה ילדים ,הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.

בנוסף ,האגודה סייעה במימון כוח אדם שנדרש לטיפול מורכב של
השתלת מח עצם עצמית והשתלת מח עצם מתורם זר ,בהקמת
בנק הדם הטבורי הציבורי הארצי ובתמיכה בתכניות המשלבות
טיפול רפואי פליאטיבי וטיפול סיעודי ופסיכו-חברתי.

•קבוצת מיינדפולנס למטופלים אמבולטוריים  -המכון האונקולוגי,
הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.
•עובדת סוציאלית – מחלקת אונקוגנטיקה ,הקריה הרפואית
לבריאות האדם רמב"ם.

האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה להשקיע בפיתוח ובקידום
תכניות חדשות ופרויקטים חדשניים לשיפור השירות לחולי סרטן,
תוך מתן עדיפות לפרויקטים ייחודיים הנוגעים ישירות לטיפול
בחולים ,במחלימים ובבני משפחותיהם.

•מודל מרפאת שיתוף לחולי סרטן  -היחידה להמשך טיפול,
שירותי בריאות כללית ,תל אביב-יפו.
•דיאטנית  -האגודה למלחמה בסרטן.

להלן הפרויקטים החדשים שהאגודה תומכת בהם:

•אחות מתאמת לחולים עם גידולי מערכת עיכול ,ריאה ומערכת
השתן  -המרכז הרפואי לגליל בנהריה.

•סדנת תרפיה גוף נפש  -מרכז התמיכה ,בית אידי-מעגן .סדנה זו
מתווספת לסדנאות רבות אחרות ,ולסיוע במימון העו"ס המרכזת
את הפעילות המשותפת במרכז בית אידי-מעגן ,מאז הקמתו.
•סדנת מיינדפולנס דיאדית  -מחלקת המטולוגיה אונקולוגיה
ילדים ,מרכז שניידר לרפואת ילדים.
•עובדת סוציאלית בצוות אונקולוגי  -מכבי שירותי בריאות,
מרחב אילת.
•אחות אונקולוגית מתאמת שד  -מרפאה אונקולוגית ,מכבי
שירותי בריאות ,מחוז השרון.
•אחות מרכזת תחום נקזים וסטומות – השירות לרפואה פליאטיבית,
וכל מחלקות בית החולים ,המרכז הרפואי העמק.
•ניטור מתמשך מדדי איכות חיים בילדים חולי סרטן  -מחלקת
המטולוגיה אונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי.
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שירותים אונקולוגיים במוסדות רפואיים
ובקהילה בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
•אחות לכוננות קו חם אונקולוגי – המוקד הטלפוני ,מכבי שירותי
בריאות.

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

•אחות אונקולוגית מומחית לטיפול תומך  -אגף הסיעוד ,הנהלה
ראשית ,קופת חולים מאוחדת.
•עובדת סוציאלית  -השירות הפליאטיבי ושאר מחלקות בית
החולים ,המרכז הרפואי העמק.
•עובדת סוציאלית לטיפול פליאטיבי  -המערך האונקולוגי ,המרכז
הרפואי סורוקה.

בשנה זו החלה האגודה לתמוך במימון התקנים הבאים:

•אחות מתאמת שד  -מכון השד החדש ,המרכז הרפואי לניאדו.

•אחות מתאמת שד  -מרפאת השד ,המרכז הרפואי זיו.
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ימי עיון וכנסים מקצועיים
האגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק בקיומם של עשרות כנסים וימי עיון מקצועיים המתקיימים לאורך השנה ברחבי
הארץ .מתנדבי הסניפים של האגודה מאיישים דוכני הסברה בכנסים וימי עיון אלו.

הכינוס השנתי של האיגוד לאונקולוגיה קלינית
ורדיותרפיה ISCORT

רמב"ם ,ד"ר מיכל אורנשטיין יפה ,בית החולים דנה דואק לילדים,
ד"ר מהדי עסאלה ,המרכז הרפואי סורוקה וד"ר הודיה כהן ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם.

ינואר  ,2018מלון דן ,אילת
בינואר  2018נערך הכינוס ה 17-של האיגוד במלון דן ,אילת.
האירוע נפתח בדברי ברכה של פרופ' גיל בר סלע ,סגן מנהל
המערך האונקולוגי ,הקריה הרפואית רמב"ם ומירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,שהעניקה את פרסי האגודה לשני
מתמחים מצטיינים :ד"ר טל סלע ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא
וד"ר קורין מוריס-דרור ,הקריה הרפואית רמב"ם.

הכנס ה 18-של המרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן של
אוניברסיטת תל אביב
מאי  ,2018אחוזת אסיינדה ,מעלות תרשיחא
במאי  2018התקיים כנס המרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן ,באחוזת
אסיינדה בגליל ,מעלות תרשיחא ,בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן.
בכנס התקיימו מספר מושבים אשר דנו באבחון וטיפול בסרטן ,ממאירות
המטולוגית ,רפואה מותאמת אישית ועוד .בירכו :פרופ' יוסף קלפטר,
נשיא אוניברסיטת תל אביב ,פרופ' איריס ברשק ,סגנית דקאן וראש
בית הספר לרפואה ,הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב,
פרופ' דניאל חיימוביץ' ,דיקן הפקולטה למדעי החיים ,אוניברסיטת
תל אביב ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ופרופ' דן פאר,
ראש המרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן ,אוניברסיטת תל אביב.

הכנס הדו-שנתי של החברה הישראלית לכירורגיה
אונקולוגית
פברואר  ,2018מלון אלמא ,זכרון יעקב
בפברואר  2018התקיים הכנס הדו-
שנתי של החברה הישראלית לכירורגיה
אונקולוגית במלון אלמא ,זכרון יעקב.
בכנס הרצה Prof. Kelly McMasters
מארצות הברית ,שהאגודה סייעה
בהגעתו ארצה .באירוע השתתפו
מיטב הרופאים המובילים בתחום
מהארץ ומחו"ל .מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן בירכה
את משתתפי הכינוס.

כנס מושגים ומגמות באבחון סרטן השד והטיפול
במחלה
מאי  ,2018מלון הילטון ,תל אביב
במאי  2018התקיים כנס בנושא מושגים ומגמות באבחון סרטן
השד והטיפול במחלה ,במלון הילטון ,תל אביב .מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,הוזמנה להרצות בכנס בנושא' :היעילות
של תוכנית הממוגרפיה הלאומית – הניסיון הישראלי'.

הכנס השנתי של האיגוד הישראלי להמטולוגיה
ואונקולוגיה ילדים
אפריל  ,2018מלון גליליון ,יסוד המעלה

כנס  EACR-AACR-ISCRלחקר הסרטן

באפריל  2018התקיים הכנס השנתי של האיגוד הישראלי להמטולוגיה
ואונקולוגיה ילדים במלון גליליון ,יסוד המעלה .בירכה :ד"ר שפרה אש,
יו"ר האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים .שלושה מרצים
אורחים מהמובילים בתחום הגיעו לכנס .האגודה סייעה בהגעתם
של שני מומחים בינלאומיים Prof. Achille Iolascon :מאיטליה
ו Prof. Stefan Bielack-מגרמניה .במהלך האירוע ,הוענקו פרסים
למתמחים בתחום ההמטו-אונקולוגיה ילדים :ד"ר רון רבינוביץ',
מרכז שניידר לרפואת ילדים ,ד"ר ליאת אורן ,הקריה הרפואית

אוקטובר  ,2018בנייני האומה ,ירושלים
באוקטובר  2018התקיים בבנייני האומה בירושלים ,בחסות
האגודה למלחמה בסרטן  -הכנס המשותף של ארגוני הסרטן:
הארגון האירופאי לחקר הסרטן (  ,)EACRהארגון האמריקאי
לחקר הסרטן (  )AACRוהארגון הישראלי לחקר הסרטן ( .)ISCR
נשיא הכנס :פרופ' אלי פיקרסקי ,שמשמש גם כיו"ר ועדת
המחקר של האגודה למלחמה בסרטן .הכנס נערך בהשתתפות
ד"ר מרגרט פוטי ,מנכ"ל הארגון האמריקאי לחקר הסרטן ,ועסק
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מחקר עתידיים' .באירוע הועברו הרצאות שונות ומגוונות מפי המרצים
ד"ר שחר אהרוני ,המערך האורולוגי ,המרכז הרפואי רבין-בילינסון,
ד"ר זהר דותן ,המחלקה לאורולוגיה ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא,
פרופ' עופר שנפלד ,המחלקה לאורולוגיה ,המרכז הרפואי שערי
צדק ,ד"ר אורי גור ,המחלקה לאורולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר,
ד"ר נועם כיתר ,המחלקה לאורולוגיה ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא,
פרופ' עופר יוסיפוביץ ,המחלקה לאורולוגיה ,המרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי ,ד"ר רענן טל ,המחלקה לאורולוגיה ,הקריה
הרפואית רמב"ם ,ד"ר רוית יחיאלי ,המחלקה לאורולוגיה ,הקריה
הרפואית רמב"ם ,ד"ר אוהד שושני ,המערך האורולוגי ,המרכז הרפואי
רבין-בילינסון וד"ר גיל מאייר ,המחלקה לאורולוגיה ,המרכז הרפואי
בני ציון .בנוסף ,התקיים פאנל מחקרי בהנחייתו של ד"ר שחר אהרוני,
בהשתתפות ד"ר אורי גור ,ד"ר גבי גילון ,המערך האורולוגי ,המרכז
הרפואי רבין-בילינסון ,פרופ' יורם ורדי ,המערך האורולוגי ,המרכז
הרפואי ע"ש שיבא ופרופ' עופר שנפלד.

בנושאים המרכזיים של חקר הסרטן ,תוך התמקדות בפריצות
דרך בתחום .במהלך שלושת ימי הכינוס ,נערכו מספר מושבים
מדעיים ,בהשתתפות מומחים בעלי שם עולמי .באי הכנס ,נהנו
בנוסף מתערוכה ייחודית בשם 'הטיפול במחלת הסרטן מנקודת
מבטו של המטפל' ,אשר ביטאה באמצעים אמנותיים את המסע
הטיפולי במחלת הסרטן מעיני הצוות הרפואי .התערוכה ,שגובשה
יחד עם רופאים וחוקרים ,הוקמה והוצגה באדיבות חברת .MSD
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,ייצגה את האגודה בכנס.

מפגש משותף של החוג האורואונקולוגי והחוג
לאורולוגיה תפקודית
אוקטובר  ,2018בית מטי ,מטה האגודה ,גבעתיים
באוקטובר  2018נערכה בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים ,פגישה
משותפת של החוג האורואונקולוגי והחוג לאורולוגיה תפקודית.
הפגישה עסקה בנושא 'הפגיעה התפקודית לאחר טיפולים בסרטן
הערמונית  -שכיחות ,דרכים להקטנת השכיחות ,טיפול נוכחי ותחומי

ימי העיון של האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה בתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן
יום עיון בנושא טיפול רב מערכתי לחולי סרטן ובני
משפחותיהם

במסגרת תמיכתה של האגודה למלחמה בסרטן בפעילותה של
האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה ,מתקיימים ימי עיון וסדנאות
לאנשי מקצוע בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים.
אחת לשנה ,מעניקה האגודה למלחמה בסרטן פרס במסגרת האגודה
הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה למחקר מצטיין ופרויקט מצטיין,
ומסייעת בהפקת מידעון הנשלח לכל חברי האגודה.

מרץ  ,2018בית מטי ,מטה האגודה ,גבעתיים
יום העיון של האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה ,התקיים בבית
מטי בגבעתיים ,באדיבות האגודה למלחמה בסרטן וקרן אכפת לי
לזכרה של אופירה נבון ז"ל ,למימון כנסים ,סדנאות וימי עיון בתחום
הפסיכו-אונקולוגי.
הסדנה כללה עקרונות ואסטרטגיות של טיפול משפחתי רפואי כפי
שהם חלים על אנשים העוסקים בתחום הסרטן; תפקיד הפסיכותרפיסט
בצוות הבריאות; דינמיקה משותפת עם מטופלים ומשפחות עם
מוטציות משפחתיות או גנטיות; החשיבות של מודעות עצמית,
וטיפול עצמי על הבריאות הכללית והרווחה של הפסיכותרפיסט.
בסדנה הועברה הרצאה על ידי  Dr. Susan McDanielמאוניברסיטת
רוצ'סטר מארצות הברית ,בשילוב דיונים קבוצתיים גדולים וקטנים.
בהפסקת הצהריים נערכה פגישה של האסיפה הכללית של העמותה.
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יְ ֵמי ַא ֲח ִר
אישקיד של תחושת מ ית יָ ַמי״ -
יי
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ם
ם
ו
ב
מ
והקשר של חיפוש ומציאת מ שאבים
הם לאיכות חיים שמעות,
סרטן בסוף החיים.בקרב חולי
מחק
רה בנושא:

יום סדנאות
נובמבר  ,2018בית מטי ,מטה האגודה ,גבעתיים
התקיימו הסדנאות הבאות :סדנת מיניות ,סדנת  ACTוסדנת אימאגו .יום
הסדנאות באדיבות האגודה למלחמה בסרטן וקרן אכפת לי לזכרה של
אופירה נבון ז"ל ,למימון כנסים ,סדנאות וימי עיון בתחום הפסיכו-אונקולוגי.

פרופ'
יו"ר א .רובינזון
האגודה
נובמ

בר 2018

מנ

מירי זיו

כ"ל האגודה
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כינוסים בינלאומיים

כינוסים בינלאומיים
ישיבת הפרלמנט האירופאי

ספרד .את האגודה ייצגה ליויה כסלו ,האחות הראשית של
האגודה למלחמה בסרטן ,שהשתתפה באירוע בתמיכת ארגון
אירופה דונה.

בריסל ,בלגיה
בחודש ינואר  2018נערכה ישיבת הפרלמנט האירופאי בבריסל,
בלגיה ,בהשתתפות חברי הפרלמנט האירופאי שמטרתם לקדם
פעולות במאבק נגד מחלת הסרטן .בכינוס זה השתתפה מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.

הכנס השנתי ה 10-לעמותות חולים
אתונה ,יוון
בחודש מרץ  2018התקיים הכנס השנתי ה 10-לעמותות חולים,
בתמיכת חברת רוש ,באתונה ,יוון .את האגודה ייצגה מירב דמארי,
מנהלת מחלקת הסברה ,מידע וקידום בריאות באגודה.

כנס בנושא סרטן של הארגון האירופאי למחקר וטיפול
בסרטן ()EORTC
בריסל ,בלגיה
בחודש מרץ  2018התקיים כנס של הארגון האירופאי למחקר
וטיפול בסרטן (ה )EORTC-בבריסל ,בלגיה ,עבור עמותות וארגונים
למלחמה בסרטן באירופה .הכנס התחלק לשני נושאים' :החלמה
מסרטן' ו'מחקרים קליניים' .את האגודה ייצגה עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה.

מירי זיו עם זקארי קרג'לניאן ,נשיא קואליציית האגודות למלחמה בסרטן
באירופה ( )ECLומנכ"ל האגודה הפינית למלחמה בסרטן.

סדנת בטיחות בנושא התנהגות נכונה בשמש של
הקואליציה האירופאית למניעה ואבחון מוקדם של
סרטן ()ECL
בריסל ,בלגיה
בחודש אפריל  2018התקיים מפגש של הקואליציה האירופאית
למניעה ואבחון מוקדם של סרטן ( ,)ECLבנושא התנהגות נכונה בשמש
בבריסל ,בלגיה .במפגש ,הציגה ד"ר אביטל פאטו בן ארי (,)EdD
לשעבר מנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות באגודה את
פעילות האגודה למלחמה בסרטן בנושא 'חכם בשמש'® ,אבחון
מוקדם ומיטות שיזוף .הפרזנטציה של אביטל הובילה לדיון מעניין
בין נציגי האגודות השונות למאבק בסרטן.

הכינוס השנתי של הקואליציה האירופאית של החולים
בסרטן ()ECPC

כינוס בנושא סרטן שד של הארגון האירופאי למאבק
בסרטן ()ECCO

בריסל ,בלגיה

ברצלונה ,ספרד

בחודש יוני  2018התקיים הכינוס השנתי של הקואליציה האירופאית
של החולים בסרטן ( )ECPCבבריסל ,בלגיה .כמו בכל שנה ,סיפק
המפגש למשתתפיו עדכון על פעילות הקואליציה ,חילופי ידע מקצועי

בחודש מרץ  2018התקיים הכנס האירופאי בנושא סרטן השד
( )EBCCשל הארגון האירופאי למאבק בסרטן ( (ECCOבברצלונה,
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הכינוס הבינלאומי של האגודה הבינלאומית
לסנולוגיה ))SIS

ולמידה משותפת של הנציגים מכל רחבי היבשת .את האגודה ייצגו
דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה ומידד גיסין ,נשיא ארגון
בעלי הסטומה בישראל.

שטרסבורג ,צרפת
בחודש דצמבר  2018התקיים הכינוס של האגודה הבינלאומית
לסנולוגיה ( )SISבנושא מחלות שד בשטרסבורג ,צרפת .הכינוס עסק
בדרכים לשיפור חייהם של המתמודדים עם סרטן שד ומחלות שד.
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ייצגה את האגודה בכינוס
והעבירה הרצאה בפני המשתתפים בנושא 'תוכנית ממוגרפיה
לאומית – הניסיון הישראלי'.

קורס בנושא סרטן שד של ארגון אירופה דונה
מילאנו ,איטליה
בנובמבר  2018התקיים במילאנו ,איטליה ,קורס בנושא 'סרטן
שד' של אירופה דונה  -הקואליציה האירופאית לסרטן השד .בכנס
השתתפו כ 60-נשים מרחבי אירופה ,רובן נציגות מתנדבות של
ארגון אירופה דונה בארצן ,וחלק גם התמודדו בעצמן עם סרטן
שד .ההרצאות עסקו בנושא של תחלואה והחלמה מסרטן השד,
מחקרים ודרכי טיפול חדשניים וגורמים להורדת התחלואה
בסרטן שד .במהלך הכנס הוצגו שיטות חדשניות לאבחון מוקדם
ולאפשרויות כירורגיות לשחזור השד .את האגודה למלחמה בסרטן
ייצגו לימור שרגא ,רכזת 'יד להחלמה'® במחלקת שיקום ורווחה
של האגודה ומיה דפני ,מתנדבת 'יד להחלמה'®.
כנס War on Cancer

של ארגון הסרטן הבינלאומי ()UICC
לונדון ,אנגליה
בנובמבר  2018התקיים בלונדון ,אנגליה ,כנס War on Cancer 2018

של ארגון הסרטן הבינלאומי ( .)UICCהכנס הינו חלק מסדרה של
כנסים גלובליים שמטרתם לדון בנושאים הקשורים בניהול ושליטה
במחלת הסרטן .הכנס דן בהקשר האירופאי ,והקיף נושאים רבים
הקשורים לטכנולוגיה וביוטכנולוגיה ,מחקר ופיתוח ,מידע ונגישות
למידע ,טיפול במחלה ,והקול של אנשים החולים במחלת הסרטן
ומתמודדים עם המחלה והשלכותיה .את האגודה למלחמה בסרטן
ייצגה טלי ריין-אלוני ,מידענית ,מרכז המידע של האגודה.

פגישת עבודה של הקבוצה לתמיכה בחולים מטעם
קואליציית האירופאית למניעה ואבחון מוקדם של
סרטן ()ECL
ברלין ,גרמניה
בנובמבר  2018התקיים בברלין ,גרמניה ,מפגש עבודה של קבוצת
התמיכה בחולים של הקואליציה האירופאית למניעה ואבחון מוקדם
של סרטן ( .)ECLקבוצה זו ,מפגישה בין מומחים בתחום המאבק
בסרטן ,וביניהם מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,החולקים
ידע ושיטות עבודה מומלצות ,ומפתחים קווים מנחים בכדי להעלות
את המודעות לשיפור איכות הטיפול בחולי הסרטן.
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הקש בדלת

®

'הקש בדלת'® 2018
טקס חגיגי לסיכום מבצע 'הקש בדלת'® ה 57-ושנת הפעילות 2017
עפולה ,אולפנת בני עקיבא סגולה ,קריית מוצקין ומצפה גולן ,רמת
הגולן .נציגי בתי הספר והתלמידים עלו לבמה וקיבלו את הגביעים
מחברי הנשיאות הנכבדים .בהמשך הטקס ,נערכה חלוקת מענקי
המחקר של האגודה למלחמה בסרטן ,במטרה לפתח כלים ישימים
שישמשו את החברה והקהילה הרפואית במיגור המחלה ,שיפור דרכי
הטיפול ואיכות החיים של החולים .פרופ' אלי פיקרסקי ,יו"ר ועדת
המחקר של האגודה ,העניק את התעודות לחוקרים המצטיינים.
יניר אל דורות ,נגן כינור ,תלמיד כיתה ט' מביה"ס קלעי בגבעתיים,
הופיע עם כינורו.
®
בטקס הוצג פרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר' ע"ש
ד"ר פרנסין רובינסון ז"ל .פרויקט בינלאומי זה ,נוסד ונוהל בישראל על
ידי ד"ר פרנסין רובינסון ז"ל ,שנפטרה בקיץ האחרון לאחר התמודדות
עם מחלת הסרטן .ליאת פישר ,בתה של פרנסין ,נשאה דברים בשם
המשפחה .חיה טימנס ,מתנדבת פרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב
יותר'® נשאה גם היא דברים לזכרה של ד"ר רובינסון ז"ל.
במהלך הטקס ,הוענקו אותות הוקרה לעיתונאים רוני לינדר גנץ
מדה מרקר ,חיים ריבלין מחברת החדשות  -ערוץ  12וג'ודי סגל
מהג'רוזלם פוסט ,על קידום המאבק בנגע העישון .בנוסף ,צוינו

במרץ  2018התקיים בתיאטרון גבעתיים טקס סיכום מבצע 'הקש בדלת'
ה 57-ושנת הפעילות  ,2017בהנחייתה של שיר בוטל-צור ,מנהלת
מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'® .הטקס נערך
במעמד רן קוניק ,ראש העיר גבעתיים ,ראשי האגודה ושותפים
לעשייה ,ונכחו בו מתנדבים מסניפי האגודה ברחבי הארץ ,חוקרים,
נציגי מערכות החינוך ,מורים ותלמידים.
נשאו דברים :רן קוניק ,ראש העיר גבעתיים ,פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר
האגודה ,ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה .את
ברכת המתנדבים נשאה השנה המתנדבת שרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר סניף
קריית חיים של האגודה .אסיל אבו אלניל ,נשאה את ברכת התלמיד.
בפתיחת האירוע הופיעה בהתנדבות לי קורן ,נגנית נבל עם השיר
'הללויה' .במסגרת טקס הסיכום ,חולקו גביעים לבתי הספר המצטיינים
במבצע 'הקש בדלת'® ה :57-ויצו הדסים אבן יהודה ,מקיף י"א
ע"ש יצחק נבון ,אשדוד ,כצנלסון ,גבעתיים ,אפלמן ,דימונה ,אורט
מדעים ,חולון ,נופי הבשור ,מועצה אזורית אשכול ,קריית חינוך השש
שנתית ע"ש אליעזר בן יהודה ,נס ציונה ,אחד העם החדשה ,פתח
תקווה ,אל-לגיה ,אל-לגיה ,ממלכתי ג׳ ,מג'אר ,מג'דל שמס ,מג'דל
שמס ,אבן סינא ,כפר קרע ,אזורי מגידו ,מגידו ,אורט אלון בן גוריון,
®
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לקראת סיום האירוע ,נהנו הנוכחים מהופעה של להקת התפוזים,
להקת נגנים צעירים שהרקידה את הקהל עם שירי הרוק של שנות
ה 70-במוזיקה הישראלית.

שיתופי הפעולה המבורכים עם בנק מזרחי טפחות ,חברת אל על
ורשת שופרסל ,כאשר נציגיהם קיבלו תעודות הוקרה על העשייה
הענפה למען החולים ונגד המחלה.

מתנדבי סניפי האגודה למלחמה בסרטן מכל הארץ

19
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הוקרה לבתי הספר שהשתתפו במבצע 'הקש בדלת'® ה57-
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סדנת הכשרה לרכזי מבצע 'הקש בדלת'® ה58-
באוגוסט  2018נערכה סדנת הכשרה לקראת מבצע ההתרמה
'הקש בדלת' ® ה ,58-שיועדה לרכזי המבצע וכללה פקודת
מבצע לפי אזורים וחלוקת פנקסים וערכות לרכזים .בירכו:
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ושיר בוטל-צור ,מנהלת
מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'® .במהלך
הסדנה הועברו הרצאות בנושאים' :מבוא כללי על מחלות
הסרטן' מאת ליויה כסלו ,האחות הראשית של האגודה' ,קידום
בריאות' מאת ד"ר אביטל פאטו בן ארי (  ,)EdDלשעבר מנהלת
מחלקת הסברה וקידום בריאות באגודה' ,פעילות מחלקת שיקום
ורווחה' מאת עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה' ,סיפורים אישיים' מאת מתן גור ארי וסעיד ראודה,
'טיפול בהתנגדויות' מאת עידו גולדנברג ,יועץ ומנחה ארגוני
בתחום המכירות' ,מיומנות עמידה בפני קהל' מאת ד"ר יוסי בר,
אוניברסיטת חיפה ו'תקשורת בין-אישית' מאת ד"ר אורית עוזיאל,
המרכז הבינתחומי.
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®

טקס פתיחת מבצע 'הקש בדלת'® ה 58-בבית הנשיא
אנשי האגודה למלחמה בסרטן ,הרופאים והחוקרים ,שנלחמים
בו יומם ולילה".

באוקטובר  2018התקיים בבית הנשיא בירושלים ,טקס לפתיחת
שנת הפעילות של האגודה למלחמה בסרטן ומבצע 'הקש בדלת'®
ה .58-הטקס המרגש נערך במעמד נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין
ורעייתו נחמה ,פרופ' אליעזר רובינזון ,לשעבר נשיא ארגון הסרטן
הבינלאומי ויו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר
האגודה ,ד"ר מרגרט פוטי ,מנכ"ל האגודה האמריקאית לחקר הסרטן,
פרופ' אלי פיקרסקי ,יו"ר ועדת המחקר של האגודה ,ילדים ובני
נוער המתמודדים עם מחלת הסרטן ובני משפחתם ,וכן מתנדבי
האגודה מכל הארץ .הטקס התקיים בהנחייתה של מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,שגם סקרה את פעילותה של האגודה
ואת תרומתה לעלייה בשיעורי ההישרדות ולירידה בשיעורי התמותה
בישראל .האירוע כלל הופעה של הזמרת רוחמה רז שהתמודדה עם
מחלת הסרטן ,קטע מוזיקלי של נגן הכינור יניר אל דורות וברכה
מרגשת של הנערה אסיל אבו אלניל ,בת  15מהגליל בשם תלמידי
ישראל ,שסיפרה על התגייסותה לסייע במבצע 'הקש בדלת'®.

ד"ר מרגרט פוטי ,מנכ"ל האגודה האמריקאית לחקר הסרטן הייתה
אורחת הכבוד בטקס בבית הנשיא ובנאום אוהד ישראל בטקס
אמרה כי" :המחויבות של החוקרים ,הרופאים ושאר נותני שירות
בתחום הבריאות בכל התחומים של מחלת הסרטן  -אקדמיה,
תעשייה ,ממשל ,ארגוני חולים וארגונים ללא כוונות רווח ,כגון
האגודה למלחמה בסרטן ,וכן התמיכה האיתנה של הציבור במדיניות
שלנו ,מהוות הבטחה עצומה לשינוי המסלול של קבוצת המחלות
ההרסניות הנקראות סרטן".

נשיא המדינה ריבלין אמר בטקס" :נחמה ואני מודים על הזכות
שניתנה לנו לפתוח את שנת הפעילות של האגודה למלחמה בסרטן.
את המבצע שהפך למסורת ישראלית ,מבצע 'הקש בדלת'® .כל
ישראל ערבים זה בזה .למדנו בתלמוד ,מבצע 'הקש בדלת'® הוא
מופת של ערבות הדדית ,כל אזרחי ישראל ערבים זה לזה .כולנו
מאוחדים בקרב כנגד האויב המשותף ,הסרטן שלדאבוננו מכה
ומתפרץ לדלתות כל שבט ושבט בחברה .הסרטן שאינו מבדיל
בין יהודי ,מוסלמי או נוצרי בין גברים לנשים ,בין גדולים לקטנים.
הסרטן שאינו מרחם על עשירים כמו על עניים ,לא מדלג על המרכז
ולא על הפריפריה .כולנו מאוחדים ונחושים להיאבק בו ובראש,
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ברכת התלמידים

קוראים לי אסיל אבו אלניל ,בת  ,15ואני לומדת בתיכון מאר אליאס בכפר
עאבלין שבגליל.
השנה התמזל מזלי להשתתף במבצע 'הקש בדלת'® של האגודה למלחמה בסרטן -
מסע רגשי ,ערכי וחינוכי .כתלמידים ,יצאנו לשטח לגייס תרומות למען החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם .אני מודה לאגודה שנתנה לי את ההזדמנות הזו,
לחוות חוויה של סיפוק ,גאווה ,נתינה ,עזרה ושייכות.
אני קוראת לבני גילי ,ולכולנו ,לחיות באורח חיים בריא ,להזמין לעולמנו מחשבות
חיוביות ,לשחרר לחצים ,ולדמיין לנו חיים מאתגרים ומעניינים.
בשמי ובשם כל התלמידים בארץ ,אנו מבטיחים שנמשיך להתנדב ,לתרום,
לתמוך ויותר מזה  -להתפלל יום ולילה למען חיים טובים ,יפים ובריאים יותר.
מאחלת רפואה שלמה לכל חולי הסרטן בישראל ובעולם כולו.
מתוך דבריה של אסיל אבו אלניל ,תלמידה בתיכון מאר אליאס בכפר עאבלין שבגליל,
שהשתתפה במבצע 'הקש בדלת'® ה.57-

צילומים :ישראל הדרי
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®

מסיבת עיתונאים לרגל פתיחת מבצע 'הקש בדלת'® ה58-
יו"ר ועדת המחקר של האגודה למלחמה בסרטן ,מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,פרופ' זהר לוי ,יו"ר החוג למחלות ממאירות
באיגוד לגסטרואנטרולוגיה ופרופ' ליטל קינן בוקר ,סגנית מנהלת
המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות שהציגה את הנתונים
המעודכנים ביותר בישראל על מחלות הסרטן.

באוקטובר  2018נערכה בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים ,מסיבת
העיתונאים המסורתית לרגל פתיחת מבצע ההתרמה 'הקש בדלת'
של האגודה למלחמה בסרטן ,בה פורסמו נתונים מעודכנים על
מחלת הסרטן בישראל ,בשיתוף משרד הבריאות.
במסיבת העיתונאים השתתפו ד"ר אבי מגיד ,מרצה מהמחלקה
לניהול מערכות בריאות ,המרכז האקדמי פרס ,פרופ' אלי פיקרסקי,
®

קמפיין דיגיטלי חדש לקראת מבצע 'הקש בדלת'

®

שהחלימה מסרטן השד התנדבה לסייע ,הקריין גל נדיבי תרם
את קולו בהתנדבות ,והשחקנים המתנדבים היו עמיר חכם,
עדילי בן ארי וגור בן יעקב.

לרגל מבצע 'הקש בדלת'® העלתה האגודה למלחמה בסרטן
קמפיין דיגיטלי חדש אשר כלל סרטון שהופק בהתנדבות על
ידי משרד הפרסום גיתם  BBDOותיאר מפגש מרגש בין שני
תלמידים המשתתפים במבצע עם תורם אשר פותח להם
את דלת ביתו .המסר המוביל של הקמפיין הוא" :בשבילכם
זהו צעד קטן .בשביל מאות אלפי חולי סרטן ומחלימים  -זהו
צעד ענקי" .הקמפיין ,שעלה בערוצי הדיגיטל :פייסבוק ,יוטיוב
ואינסטגרם ,הופק בהתנדבות בסיוע צוות נרחב  -במאי :יואב אור,
צלם :קובי בכר ,תאורן :פליקס סולומון ,ארט :ציקי בקרמן,
קייטרינג( R2M :הדליקטסן) ,הפקה :צפי טוכמן ,הפקה בפועל:
מיכל מריאן ,הפקת פוסט :מתן אביב ,מיאלמה בית הפקות
 .Mialma Production Houseכמו כן ,המלבישה מירה כרמלי,

24

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2019 | 63

סניפים
באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים בכ 70-סניפים הפרוסים ברחבי הארץ .מתנדבי האגודה המסורים והנמרצים
יוזמים במשך השנה פעילויות רבות לטובת חולי הסרטן ובני משפחותיהם ולקידום מטרות האגודה למלחמה בסרטן .בין הפעילויות:
כנסים ,הרצאות ,דוכני הסברה ויוזמות לקידום בריאות הקהילה ,מפגשי תמיכה ומגוון מופעים ואירועים ,שהכנסותיהם קודש
למאבק במחלת הסרטן .חלק מאירועים אלה הפכו ברבות השנים למסורת.
דבר שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'®:
יו"רים ,רכזים ומתנדבים יקרים,
שנת פעילות נוספת הגיעה לסיומה ,וזו העת להודות לכם על
התנדבותכם החשובה במסגרת האגודה למלחמה בסרטן,
למען כלל הציבור הישראלי :חולים ובריאים.
בשנה זו ,המשכתם לסייע בהעלאת המודעות לגילוי מוקדם
ואימוץ אורח חיים בריא במקום מגוריכם ,באמצעות ארגון
אירועים ,איוש דוכנים ,סיוע בהסברה וקידום בריאות ועוד שלל
יוזמות יצירתיות.
®
במבצע 'הקש בדלת' שהתקיים השנה בפעם ה ,58-יזמתם
אינספור שיתופי פעולה מבורכים עם שלל גורמים :בתי ספר,
רשויות מקומיות ,מתנ"סים וחברות פרטיות ,שהתגייסו למאמץ
ההתרמה .פעילותכם המאומצת בתקופת המבצע מהווה
דחיפה משמעותית לקידום המאבק במחלות הסרטן בישראל.
בד בבד ,המשכתם לתמוך במאות אלפי חולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם ,כחלק ממערך השיקום והרווחה של האגודה .כל
חוג ,סדנה וקבוצת תמיכה שמתווספת לשלל הפעילויות של
האגודה לאורך השנה ,מסייעת במידה רבה לחיזוק רוחם של

האנשים המתמודדים יום יום עם קשיי המחלה .בעזרתכם,
נמשיך להרחיב את עשייתנו בתחום זה גם בשנה הקרובה.
בהזדמנות זו ,ברצוני להודות ליפה קורן המסורה ,על התגייסותה
לתפקיד מ"מ מנהלת סניפי הצפון במקום תמר פינקלשטיין,
שיצאה השנה לחופשת לידה .ניסיונה הרב של יפה לצד
מחויבותה העצומה למטרות האגודה ,תרמו במידה רבה לקידום
העשייה בסניפים ובקהילה ולמתן מענה לצרכיהם של החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם .אני מאחלת ליפה הצלחה בהמשך
דרכה .תמיד נראה בה חלק ממשפחת האגודה.
מתנדבים יקרים ,רוח הנתינה שלכם הינה דוגמא ומופת לחברה
טובה ובריאה ,המהווה תרומה מכרעת לעשייתה הענפה של
האגודה למלחמה בסרטן להצלת חיים.
יישר כוח והמשך עשייה ברוכה.
שיר בוטל-צור,
מנהלת מחלקת סניפים באגודה
ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'®.

אירועים ,שיתופי פעולה ,כנסים ויוזמות ברחבי הארץ
'יום המעשים הטובים' בחיפה

אירועי החג המשמחים .במסגרת הפעילות ,רכשו תלמידי חטיבת
הביניים של בית הספר את משלוחי המנות של האגודה למלחמה בסרטן,
כתרומה למאבק בסרטן ,אותם תרמו בהמשך לילדי המועדוניות
ביבנה .כאות הערכה על תרומתם לאגודה ,קיבלו התלמידים
תעודת הוקרה.

במרץ  ,2018במסגרת אירועי 'יום המעשים הטובים' ברחבי הארץ,
התקיימה הפעילות המסורתית של קניון עזריאלי חיפה ,בשיתוף
בתי הספר גניגר וחוגים .תלמידי בתי הספר אספו בגדים ,משחקים,
צעצועים ותכשיטים אותם מכרו בדוכני יד שנייה בקניון .את ההכנסות
מהמכירה העבירו התלמידים והקניון לאגודה למלחמה בסרטן,
כתרומה למאבק במחלה.

'יום המעשים הטובים' במעון קלור
במרץ  2018התקיים ברחבי הארץ 'יום המעשים הטובים' .במסגרת
המיזם החשוב ,גייסה המתנדבת שירן חבילות שי שכללו שמיכות
פליז מחממות ושקיות הפתעה .החבילות חולקו למטופלי המעון
ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים על ידי יונית מגנזי ,לשעבר רכזת

פורים
במרץ  ,2018במהלך חג הפורים ,יזמו תלמידי בית הספר גינסבורג
ביבנה פעילות למען הקהילה ,וזאת בנוסף לנשף התחפושת ושאר
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מתנדבים ומחלקת סניפים באגודה וטובה פרידמן ,מהמעון ע"ש
צ'ארלס קלור.

ימי עיון למתנדבי האגודה למלחמה בסרטן
במאי  2018התקיימו שני ימי עיון :הראשון נערך בבית מטי בגבעתיים
עבור מתנדבי סניפי מרכז-דרום ,והשני בחיפה עבור מתנדבי סניפי
הצפון .הנושא בו עסקו במהלך ימי העיון היה 'הסברה ודוברות'.
הועברו הרצאות על ידי ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( ,(EdDלשעבר
מנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות באגודה ,נאוה ענבר ,דוברת
האגודה למלחמה בסרטן ומירב דמארי ,מנהלת מחלקת הסברה,
מידע וקידום בריאות באגודה.
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מסיזומבה

באוגוסט  ,2018ארגנה תמרה עידן ,מדריכת זומבה מקצועית – ערב
מסיזומבה שכל הכנסותיו קודש לפעילותה הענפה של האגודה.
לאור הצלחתו אשתקד ,נערך האירוע בפעם השנייה ,כאשר הפעם
התקבצו באולם הספורט בבית הספר רגבה עשרות מדריכי זומבה
בכירים מרחבי הארץ שהרקידו את הקהל הגדול שהגיע לקיבוץ רגבה.
תודות :מיכל אביב ,טליה בן ציון ,כנרת אוניימצ'י ,רבית כהן ,ענבל חסון,
סיון משיח ,אינה צ'רטוק ,אתי דהן ,נטשה סושקו ,משפחת גוטיירז,
אלון שער ,אמנון כהן הפקות ,וישיניה סודאי ,גל דש ,נעורים שבי ציון,
נעמי שור ,חגית אדוט ,גלינה סמיק ולמחלקות הביטחון והספורט
של מועצת מטה אשר.

כנס סניפים ארצי

באגודה :ישראל ואקנין ואורנה אמיתן ,מתנדבי סניף מגדל העמק,
רחל הראל ,מתנדבת סניף רמלה ואירמה רק ,מתנדבת סניף תל
אביב .בהמשך ,נהנו הנוכחים מהרצאתו של משה גרומב בנושא
'ערך ההתנדבות' .לקראת סיום ,התכבדו המשתתפים בארוחת
צהריים חגיגית ושירה בציבור עם ניסים משיח.

בספטמבר  ,2018לקראת ראש השנה ,התכנסו מתנדבי כל סניפי
האגודה ברחבי הארץ לכנס הסניפים הארצי והרמת כוסית לרגל
השנה החדשה .בירכו :מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ושיר בוטל-צור,
מנהלת מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'®.
במפגש נערכה פרידה ממתנדבים מובילים שסיימו את התנדבותם
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פעילות ישיבת אור מנחם במבצע 'הקש בדלת'

ויצו למען מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'

®

במהלך השנה התקיים שיתוף פעולה בין מתנדבות מסניף ויצו
שבקדימה-צורן ,בראשותה של פאני אשר לבין האגודה ,כשבמסגרתו
תרמו המתנדבות סריגים עבור מבצע 'עוטפים בחום את חולי
הסרטן' של האגודה .שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים באגודה
ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'® ואורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום
ורווחה באגודה העניקו למתנדבות תעודת הוקרה על פועלם למען
הפרויקט ,המתקיים מדי שנה לקראת החורף.

באוקטובר  2018התגייסו תלמידי ישיבת אור מנחם לטובת הצלחת
מבצע 'הקש בדלת'® המסורתי ,והתרימו ביישוב קריית ארבע סכום
כולל של  .₪ 6,000ישיבת אור מנחם פועלת למען המאבק במחלה
משנת  2004בהובלת הרב מנחם סעדיה ,ובשנים האחרונות בהובלתו
בהתנדבות של רחמים עדני.

דוכן התרמה

פעילות מתנדבי של"מ – נהריה במבצע 'הקש בדלת'

בספטמבר  2018יזמו חניכי תנועת הצופים מגדוד נופר ,דוכן למכירת
דברי מתיקה ,כאשר כל הכסף שנתרם הועבר לאגודה למלחמה בסרטן.

®

כמיטב המסורת ,גם השנה השתתפו מתנדבי תנועת של"מ (שירות
לאומי למבוגר) במבצע 'הקש בדלת'® של האגודה למלחמה בסרטן.
בסיום המבצע ,קיבלו המתנדבים תעודות הוקרה על היוזמה ביום
המבצע ,בו התרימו במספר מוקדים .תודות :מתנדב הפרויקט
איתן לבני ויוכי דוברצקי ,רכזת סניף של"מ בנהריה.

פעילות מתנדבי מבצע 'הקש בדלת'® באשקלון

באוקטובר  2018נערך מבצע 'הקש בדלת'® בעיר אשקלון ,בסיוע
המתנדבים אבי אברהמי ויאיר מרקוס .על פועלם במסגרת יום
ההתרמה ,קיבלו השניים תעודת הוקרה משיר בוטל-צור ,מנהלת
מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'®.
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פעילויות הסברה ,רווחה ,תמיכה וגיוס משאבים לפי סניפים
סניף אבן יהודה
פעילות הסניף

צביקה ושוש גרנות ,יו"ר הסניף ,התכבדו בתפוח בדבש ונהנו משירה
בציבור בליווי של יורם שחר ,נגן אקורדיון.

סניף אבן יהודה ,בהובלתה של שוש גרנות ,יו"ר הסניף ,ממשיך בפעילות
המבורכת לאורך כל השנה .העשייה בסניף כוללת תפעול קופות
התרמה :כ 90-קופות של האגודה למלחמה בסרטן פזורות ביישובי
הסביבה :אבן יהודה ,קדימה ,תל מונד ,פרדסיה ומעבורת ,עליהם
אחראים מתנדבי הסניף .בחג הפורים ,מסייעים המתנדבים במכירת
משלוחי המנות של האגודה למלחמה בסרטן לארגונים וחברות.
לקראת החורף ,סרגה המתנדבת נילי גורן כ 50-כובעים צבעוניים
שהועברו כתרומה לחולי סרטן ,כחלק ממבצע 'עוטפים בחום את
חולי הסרטן' של האגודה למלחמה בסרטן.

'הקש בדלת'

®

באוקטובר  2018התקיים מבצע 'הקש בדלת'
ה 58-וכמו בכל שנה ,סניף אבן יהודה נרתם למאמץ
ההתרמה הארצי .ילדי כיתות ח' מבית הספר
הדסים הצטרפו למתנדבי הסניף ,ועברו בין בתי
התושבים ובתי העסק ביישוב שתרמו ברוחב לב.
ההתרמה נערכה גם במוקדים נוספים באזור ,כגון:
תחנת הרכבת בית-יהושע ובבתי הדיור המוגן
גני שרונים באבן יהודה עם המתנדבת המסורה
שולה מלחי ובפרוטיאה בכפר במושב בני דרור
עם המתנדבת מרטה וינקלר.
®

ראש השנה
בספטמבר  2018התכנסו מתנדבי סניף אבן יהודה לאירוע הרמת
כוסית לרגל ראש השנה .המתנדבים הגיעו לביתם של המתנדבים

סניף אופקים
אופקים ואשתו של רפי ,יו"ר
הסניף קיבלה השנה את הפרס
המכובד על פועלה בעיר.
רפי בטיטו שנכח בטקס ,קיבל
את האות בעצמו בשנת 2010
בזכות עשייתו הענפה למען
ציבור החולים והמחלימים
בעיר .כיבדו בנוכחותם:
אופיר אקוניס ,שר המדע
והטכנולוגיה ואיציק דנינו,
ראש העיר אופקים.

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

אות יקירת העיר
באפריל  ,2018במוצאי יום העצמאות ,התקיים בהיכל התרבות בעיר
טקס הענקת אות יקירי העיר אופקים .שולה בטיטו ,מתנדבת סניף
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טיול
בדצמבר  2018נערך יום כיף למתנדבי סניף אופקים ,יחד עם חולים
ומחלימים תושבי העיר .המשתתפים נהנו מסיור ביפו העתיקה.

סניף אילת
פעילות הסניף

'הקש בדלת'

סניף אילת של האגודה למלחמה בסרטן בהובלתן של המתנדבות
נורה ביטון וחנה דדון ממשיך בפעילות החשובה ,הכוללת קיום שיתוף
פעולה עם בית ספר גולדווטר להצלחת מבצע 'הקש בדלת'® של
האגודה מדי שנה .כמו כן ,ממשיך הסניף בפעילות איסוף קופות
מבתי העסק המקומיים .תודה מיוחדת :מיכל הרוש ,רכזת מעורבות
חברתית ,בית הספר גולדווטר.

באוקטובר  2018התקיים כמיטב המסורת מבצע 'הקש בדלת'
של האגודה למלחמה בסרטן .תלמידי בתי הספר גולדווטר
וברנקו וייס סייעו להצלחת המבצע בעיר כאשר הסתובבו בין בתי
התושבים בכדי להשיג תרומות למען החולים ונגד המחלה .לקראת
פתיחת 'הקש בדלת'® ,הגיעה המתנדבת נורה ביטון אל בתי הספר
המשתתפים ,שם הרצתה בפני התלמידים על חשיבות ההתרמה
לטובת המאבק הלאומי במחלת הסרטן.

®
®

פתיחת מכון דימות שד במרכז הרפואי יוספטל
בינואר  2018נערך טקס חגיגי לפתיחתו
של המכון לדימות השד במרכז הרפואי
יוספטל ,אילת .האגודה למלחמה בסרטן
סייעה במימון מכשיר ה US -של
המכון ,שהוצג במהלך האירוע.
כיבדו בנוכחותן :מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ונורה ביטון,
מתנדבת הסניף המקומי.

סניף אשדוד
פעילות הסניף

במבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' ,ומתפעלים את מערך
איסוף קופות ההתרמה מבתי העסק מקומיים.

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

אירוע הוקרה למתנדבים
ביוני  2018נערך באולמי בל מר בעיר אירוע הוקרה למתנדבי סניף
אשדוד .האירוע המכובד כלל ארוחת צהריים חגיגית וטקס חלוקת
תעודות למתנדבים המצטיינים של השנה :צדקה חדד ,אלגרה קריספיל,
חוה לוי ובת שבע אורן .שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים באגודה
ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'® כיבדה בנוכחותה באירוע והעניקה תעודת
הוקרה מטעם האגודה למשה בנאי ,יו"ר סניף אשדוד על פועלו.
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טיולים
במהלך השנה יצאו מתנדבים ,חולים ומחלימים למספר טיולים ברחבי
הארץ .כך לדוגמא ,בחודש דצמבר סיירו המתנדבים ,החולים ובני
משפחותיהם באזור הצפון ,במסגרת טיול ששילב ביקור במוזיאון
הרכבת בחיפה ,נסיעה ברכבת העמק עד בית שאן ,תצפית בכוכב
הירדן וארוחת צהריים בקיבוץ שלוחות.
בחודש ספטמבר ביקרו בגבולה הצפוני של מדינת ישראל ,בטיול
שכלל הליכה לאורך גדר הגבול בין קיבוץ זרעית למושב שתולה.
בחודש יוני ,לרגל סיום שנת הפעילות ,קיים הסניף טיול במצפה רמון.
בחודש מרץ ,לרגל חג הפסח ,נהנו המתנדבים והחולים מסיור
באזור השרון הצפוני.
מדריך הטיולים שמואל משה התנדב להדריך בכל הטיולים שאורגנו
על ידי משה בנאי ,יו"ר סניף אשדוד באגודה ,בסיוע המתנדבים.

ראש השנה
בספטמבר  2018התקיים אירוע הרמת כוסית לרגל ראש השנה
בבית האגודה באשדוד ,בהשתתפות ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי,
מתנדבי הסניף ,חולים ובני משפחותיהם .במהלך האירוע הוקראו
ברכות לכבוד השנה החדשה ,ובנוסף נהנו הנוכחים משירים וריקודים
עם הזמר אלי קורן .כיבדה בנוכחותה :מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית
דרום באגודה.
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שי בן יאיר ומייקל גולצב .כיבדו בנוכחותן :חגית אלבז ,רכזת המתנדבים
באגודה וליאת ליבנת ,רכזת סניפי המרכז באגודה.

נשף חנוכה
בדצמבר  2018התקיים נשף החנוכה המסורתי של סניף האגודה
באשדוד ,בהובלתו של משה בנאי ,יו"ר הסניף .עשרות אורחים התקבצו
באולמי בל מר וכיבדו את המעמד ,ביניהם עירית לסרי ,אשת ראש
העיר ,יצחק גל ,עוזר ראש העיר שבירך בשמו ,ושיר בוטל-צור ,מנהלת
מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'® שבירכה גם היא
את הנוכחים .את הערב הנחתה המתנדבת אירמה צור ,שבירכה את
המשתתפים וציינה לשבח את התורמים ובראשם הקבלן שמעון צרפתי.
בתוכנית האמנותית נערכו הגרלות והופעה של האמנים אלי קורן,

פעילות הסניף

סניף אשקלון

סניף אשקלון של האגודה בהובלתו של שמעון זיו,
יו"ר הסניף ,ממשיך בפעילות הראויה להערכה למען
החולים ונגד המחלה .הסניף מנהל מדי שנה את
מאמץ ההתרמה במסגרת מבצע 'הקש בדלת' ®
בעיר ,בהשתתפות מוסדות החינוך בעיר ובתמיכת
עיריית אשקלון .כמו כן ,ממשיך הסניף בפעילות
איסוף קופות ההתרמה מבתי העסק בעיר
הנרתמים למען מטרות האגודה ,ואיוש דוכני
הסברה במהלך ימי מודעות של האגודה וכנסים
מקצועיים שנערכים באשקלון.
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סניף באר שבע
ההפנינג התקיים ביוזמה משותפת של סניף האגודה בבאר שבע,
עיריית באר שבע  -המחלקה לקידום בריאות בהובלתו של מיכאל אוחיון,
הנהלת קניון עזריאלי הנגב ,חברת כיוונים ,לשכת הבריאות  -מחוז
דרום ,אוניברסיטת בן גוריון ,משרד החינוך ,רשת ערים בריאות ,המרכז
הרפואי סורוקה  -ד"ר אייל ארנונה ,אסותא  -מרכזים רפואיים ,מכבי
שירותי בריאות  -סיגי מדר ,קופת חולים מאוחדת ,כללית שירותי
בריאות  -איריס זקס ,ולאומית שירותי בריאות  -פנינה דימריץ.
את דוכן ההסברה בקניון עזריאלי הנגב איישו עמית שקרצ'י ,מדריכת
הסברה באגודה ויעל קוזיול-גיאת ,רכזת סניף באר שבע.

פעילות הסניף
בסניף באר שבע בהובלתם של משה קליינמן ,יו"ר הסניף ויעל קוזיול-גיאת,
רכזת הסניף ,מתקיימת פעילות מבורכת למען החולים ונגד המחלה.
מתנדבי ונציגי הסניף ,מקפידים להגיע לאירועים וימי עיון מקצועיים
באזור הדרום במטרה לחלק חומרי הסברה רלוונטיים לציבור ולהשיב
על שאלות הקהל בנושאים שונים ומגוונים הקשורים למחלת הסרטן.
הסניף פועל בשיתוף פעולה הדוק עם עיריית באר שבע ומוסדות
החינוך ,בכל הקשור לארגון מבצע 'הקש בדלת'® המסורתי בעיר.
בנוסף ,מתפעלים מתנדבי ונציגי הסניף את מערך קופות ההתרמה
בעיר ומשתתפים בפרויקט חלוקת משלוחי המנות של האגודה,
ובמבצע הארצי 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' ,בו מחולקים כובעים
ופריטי צמר לילדים ומבוגרים המטופלים במחלקות האונקולוגיות.
חלק גדול מהכובעים נתרמו על ידי יהודית דר.

טקס הוקרה למתנדבי 'הקש בדלת'

®

בפברואר  2018התקיים באולם מועצת העיר באר שבע ,טקס הוקרה
לתלמידי בתי הספר שנטלו חלק במבצע ההתרמה 'הקש בדלת'®
ה .57-האירוע נערך בהשתתפות ד"ר חפצי זוהר ,סגנית ומ"מ ראש
העיר אישי ציבור ,חברי מועצת העיר ,מנהלי אגפים ומחלקות
העירייה ,מנהלים ומחנכים ממוסדות החינוך ,תלמידי בתי הספר,
ומתנדבי ונציגי האגודה למלחמה בסרטן.
בטקס שהופק על ידי המחלקה לאירועים בעירייה ,בהובלת
סילבי קנטורק ,רכזת המחלקה ,הופיעו תלמידי בית הספר נווה שלום
בקטעי קריאה ,שירה וריקוד .לכלל בתי הספר שהשתתפו במבצע
הוענקו תעודות הוקרה על פועלם.

פורים
במרץ  ,2018לקראת חג הפורים ,התקיים מבצע חלוקת משלוחי
מנות במרכז הרפואי סורוקה בשיתוף שני סניפי בנק הפועלים
בעיר  -מבצע עובדה ואשל.
עובדי בנק הפועלים תרמו את משלוחי המנות ,אותם חילקו יחד
עם מתנדבי האגודה במחלקות האונקולוגיות של המרכז הרפואי.

'היום הבינלאומי ללא עישון'
במאי  2018נערך בבאר שבע ,זו השנה השנייה ,בשיתוף סניף
האגודה המקומי ,הפנינג מיוחד לציון 'היום הבינלאומי ללא עישון'.
האירוע שהתקיים בקניון עזריאלי הנגב בעיר ,עסק בנזקי העישון
והשפעתו על האדם והסביבה .במסגרת האירוע אוישו דוכני הסברה
והתבצעו בדיקות ורישומים לסדנאות גמילה.
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'יום ורוד'

אירוע לקידום המודעות לסרטן השד

חניכי תנועת הנוער מכבי הצעיר  -סניף באר שבע ,קיימו 'יום ורוד'
שכלל מכירת מזון ופעילויות שונות לילדים בגראנד קניון באר שבע.
כל ההכנסות מיוזמה מבורכת זו נתרמו לאגודה למלחמה בסרטן.
לחניכים הוענקו תעודות הוקרה והערכה על תרומתם.

באוקטובר  2018נערך במתחם הקניות ביג באר שבע ,אירוע לקידום
המודעות למאבק בסרטן השד ,שכלל הקמת דוכן של האגודה,
חלוקת חומרי הסברה רלוונטיים וחלוקת בלונים ורודים שנתרמו
על ידי חנות הפרחים טיז בניהולו של אמנון שאול.
האירוע נערך בשיתוף בין סניף באר שבע של האגודה לבין מחלקת
השיקום והרווחה של האגודה ,מתנדבות 'יד להחלמה'® ,ורד ששון,
יועצת ראש העיר בנושא מעמד האישה ,שוש הכט-מלול ,סגנית
מנהלת המחלקה לאירועים בעירייה ,חגית פאר ,יו"ר נעמת – נגב
ומועצת התלמידים של תיכון עירוני מקיף א' באר שבע.

'הקש בדלת'

®

לקראת פתיחת מבצע ההתרמה 'הקש בדלת'® ה 58-של האגודה,
נערכה פגישה מקדימה בעירייה ,בה השתתפו עמית ריינגולד,
מנהל אגף לוגיסטיקה וחירום בעירייה ורמ"ט 'הקש בדלת'® מטעם
העירייה ,סילבי קנטורק ,רכזת מחלקת אירועים בעירייה ,רכזי
המבצע מטעם האגודה :מעיין קוסובסקי ,ליאת לוין ויאנה גולדשמידט
ויעל קוזיול-גיאת ,רכזת סניף האגודה בבאר שבע.
במהלך המפגש דנו המשתתפים בתכנית המבצע שמטרתו הינה
איסוף תרומות למען המאבק הלאומי במחלת הסרטן.
במהלך יום המבצע יצאו לפקוד את בתי התושבים אלפי תלמידים
וחניכי תנועות הנוער בעיר.
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מסיבת חנוכה
בדצמבר  2018התקיימה באולמי הינומה בבאר שבע
מסיבת חג החנוכה המסורתית לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם מכל סניפי הדרום של האגודה,
בהובלת משה קליינמן ,יו"ר הסניף ומתנדבי ונציגי
סניף באר שבע.
התכנית האומנותית כללה :סדנת תיפוף של
להקת ג'ויה ,שירה בציבור עם עודד שהם ,הצגת
הילדים דידי דימיוני ,קרקס כפרי עם הקוסם איתי כפרי
והופעות של להקת מורנגו הברזילאית ושל צמד
הזמרים קטריקס ודורון ביטון.
את האירוע ,שכלל גם ארוחת צהריים חגיגית ,אירח
אלי עמר ,בעל אולמי הינומה .תודות :משה קליינמן,
יו"ר הסניף באר שבע ,יעל קוזיול-גיאת ,רכזת סניף
באר שבע ,מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה,
משה בנאי ,יו"ר סניף אשדוד ,רפי בטיטו ,יו"ר סניף
אופקים ,ד"ר דני שור ,יו"ר סניף ערד ,שגיא אפשטיין,
מפיק האירוע ובנק הפועלים  -סניף קניון אביה שתרם
את חבילות השי שחולקו לכל האורחים .כיבדה
בנוכחותה ובירכה :רויטל קלמפרר ,רכזת מבצע
'הקש בדלת'® במחלקת סניפים באגודה.
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סניף בית שאן  -עמק המעיינות
פעילות הסניף

ערב הוקרה ליקירות העיר

סניף בית שאן  -עמק המעיינות בהובלתן של רחל דדון ,יו"ר הסניף,
ופנינה לוינס ואתי ולינעמת ,רכזות הסניף ,ממשיך בפעילותו המסורה
לרווחת חולי הסרטן תושבי העיר בית שאן ויישובי עמק המעיינות.
מתנדבות הסניף שומרות על קשר רציף עם אוכלוסיית החולים
והמחלימים בעיר ,ומסייעות להם בכל הקשור לנושאי רווחה ושיקום.
בסניף נערכות באופן קבוע פעילויות תמיכה ופנאי ,כגון סדנאות
למחלימים ,חוגי גוף נפש ועוד .מתנדבות הסניף נרתמות להצלחת
פרויקט משלוחי המנות של האגודה בחג הפורים ,מנהלות את מערך
קופות ההתרמה בעיר ובנוסף ,מרכזות את מבצע 'הקש בדלת'®
בהשתתפות מוסדות החינוך בעיר.

במאי  2018התקיים טקס יקירי העיר בית שאן .גם השנה ,זכו
בתואר המכובד מתנדבות מסניף האגודה למלחמה בסרטן בבית
שאן :לינה חזיזה ואסתר גיליאריס .בהמשך לטקס העירוני ,גם
בסניף המקומי ביקשו להוקיר את זכייתם של לינה ואסתר וקיימו
ערב הוקרה והצדעה מיוחד לכבודן .האירוע התקיים בסימן מאכלי
עדות ,בשיתוף מחלימות ומתנדבות הסניף ,כאשר כל משתתפת
הכינה מאכל שייצג את ארץ המוצא שלה ואיתו סיפור אישי הקשור
למאכל שהכינה .כיבדו בנוכחותם :רפי שטרית ,ראש העיר בית שאן
ויפה קורן ,מ"מ מנהלת סניפי הצפון של האגודה.

תעודת הוקרה
נשות מועדון יד ביד אשר מלוות את סניף האגודה בבית שאן – עמק
המעיינות מזה  4שנים ,קיבלו תעודת הוקרה מרחל דדון ,יו"ר הסניף
ורבקה פרץ ,מתנדבת הסניף על עשייתן הענפה למען המאבק במחלה.
נשות יד ביד מסייעת בין היתר בהתרמה של מבצע 'הקש בדלת'®
ובמכירת מארזי משלוחי המנות של האגודה בחג הפורים.

ניידת הממוגרפיה
במהלך השנה ,הגיעה ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף אסותא – מרכזים רפואיים לבית שאן .הניידת החלה לעבוד
משעות הבוקר המוקדמות ,כאשר
מתנדבות סניף בית שאן – עמק
המעיינות ,הקפידו להציב לידה
דוכן ממותג עם חומרי הסברה,
סייעו לצוות הניידת בכל שעות
הפעילות וענו על השאלות באכפתיות
ובמקצועיות .תודות :רחל דדון,
יו"ר הסניף ,פנינה לוינס ,רכזת
הסניף והמתנדבות פורייה משה,
לאה קורן ,חנה גולן ונעמי פבר.
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יריד בריאות לנשים

יחד עם עובדיו סיוע לוגיסטי ותמיכה בהקמת דוכן ההתרמה בסמוך
לסופר במהלך המבצע.
במהלך יום ההתרמה ,הרצו המתנדבות בכל בתי הספר בעיר ,ויחד עם
התלמידים אספו תרומות באמצעות קופות התרמה .אבי רוימי ,מנהל
חטיבת הביניים אורט קיבל מהמתנדבות רחל דדון ומירי בן סבו תעודת
הוקרה על הליווי והתמיכה המתמשכת במבצע ולאורך כל השנה.

ביולי  2018התקיים בפארק האקליפטוס בבית שאן יריד נשים בנושא
בריאות ,תנועה וכושר .היריד נערך בשיתוף עיריית בית שאן ,שירותי
בריאות כללית ומרכז הצעירים .במקום האירוע הוצב דוכן הסברה
של האגודה למלחמה בסרטן שאויש על ידי מתנדבות הסניף המקומי
בהובלת רחל דדון ,יו"ר סניף בית שאן  -עמק המעיינות .הדוכן כלל
חומרי הסברה בנושאים כגון 'כללים לחיים בריאים' ו'מניעת עישון'.

'הקש בדלת'

®

באוקטובר  2018קיים סניף האגודה המקומי את מבצע 'הקש בדלת'
בעיר ,אליו נרתמו תושבים ועסקים מקומיים .לקראת פתיחת המבצע
התכנסו מתנדבות הסניף ,בראשות רחל דדון ,יו"ר הסניף ,לתמונה
משותפת עם יורם משה ,מנהל סניף יינות ביתן בעיר אשר העניק
®
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אירוע חנוכה
בדצמבר  2018נערך אירוע חנוכה בסניף בית שאן  -עמק המעיינות
של האגודה .מתנדבות הסניף התכנסו כמיטב המסורת ,יחד
עם החולים והמחלימים להדליק נרות חג יחדיו .רחל דדון ,יו"ר
הסניף ,סיכמה את מבצע 'הקש בדלת'® בעיר וציינה את ההישגים
המרשימים של המתנדבות ביום ההתרמה .תמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי הצפון באגודה בירכה את המשתתפות לרגל החג
והודתה להן על עשייתן הענפה לאורך השנה ובמבצע 'הקש
בדלת'® בפרט .תודות :אתי ולינעמת ופנינה לוינס ,רכזות הסניף,
על הסיוע בארגון האירוע.

פעילות הסניף

סניף בית שמש

סניף בית שמש של האגודה ,ממשיך בעשייה החשובה למען החולים ונגד המחלה .המתנדבת שולה אלביליה ,מנהלת את מערך קופות
ההתרמה בעיר ,בשיתוף בתי העסק המקומיים.

סניף בת ים
פעילות הסניף

שבועות

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

במאי  ,2018לרגל חג
השבועות ,התקיים מבצע
חלוקת חבילות שי לחולים
במרכז הרפואי וולפסון.
יהודית מנצור ,יו"ר סניף
האגודה בבת ים ,יחד עם
המתנדבות המסורות ,הגיעו
למחלקה האונקולוגית
שבמרכז הרפואי ,שם
העלו חיוך על פניהם של
המאושפזים לקראת ימי החג.
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פטירתה של המתנדבת חווה שטרן
חווה שטרן ,מתנדבת סניף בת ים של האגודה הלכה לעולמה
בקיץ האחרון ,לאחר מאבק במחלת הסרטן .חווה הייתה פעילה
מוכרת בעיר ,ולצד עשייתה באגודה למלחמה בסרטן לקחה
חלק גם בפעילות האגודה למען החייל ,אק"ים והמרכז הרפואי
וולפסון .קהל רב ליווה את חווה למנוחת עולמים .בין המספידים
היו יוסי בכר ,לשעבר ראש העיר בת ים ,עפרה רביזדה ,אחות
אחראית ,המכון האונקולוגי ,מרכז רפואי וולפסון ,הדר ,נכדתה
של חווה ,דני שרעבי ,חבר מועצת העיר לשעבר ויהודית מנצור,
יו"ר סניף בת ים באגודה.

ראש השנה
בספטמבר  2018הגיעו מתנדבי סניף בת ים מניה שנפיק
ואיציק קלדרון ליחידה האונקולוגית-המטולוגית של המרכז
הרפואי וולפסון ,שם חילקו מארזי תפוח בדבש למטופלים לכבוד
השנה החדשה .המארזים נתרמו על ידי קסם התבלין ובאדיבות
המתנדבת אתי אשכנזי.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
באוקטובר  2018יצא סניף האגודה בבת ים ביוזמה לסריגת כובעים
ואיסוף צעיפים ומטפחות לכיסוי ראש במסגרת המבצע הארצי
'עוטפים בחום את חולי הסרטן' .ברחבי העיר הונחו סלסלות בהן
התבקשו התורמים להניח את תרומתם :כובע ,צעיף או מטפחת
ראש .הציוד שנאסף על ידי מתנדבי האגודה בסניף בת ים חולק
לאחר מכן ביום העיון בנושא סרטן השד שהתקיים במרכז הרפואי
וולפסון ,בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן .את המבצע ריכזה
המתנדבת טלי עדן.
בנוסף לכך ,מועדוני הקשישים השלושה ועופר בבת ים ומועדון
הקשישים פורטר ביפו ,עוסקים מזה מספר חודשים בסריגת כובעים
לטובת הצלחת מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' .השנה ,אף
נוצר שיתוף פעולה בין הקהילה הרפורמית בבת ים ,בהובלתה של
שרונה בוטנרו ,לבין קהילת האחות מפרייבורג שבגרמניה .קהילה
רפורמית נוספת בארצות הברית הייתה נרגשת לשמוע על הפרויקט
והביעה את רצונה לתרום ולהשתתף .תודות :חברת מנופי אבי על
תרומת הצמר.
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'הקש בדלת'

®

באוקטובר  ,2018לקראת פתיחת מבצע
'הקש בדלת' ®  ,התקיים מפגש בלשכת
ראש עיריית בת ים ,בהשתתפות מתנדבות
הסניף ויוסי בכר ,לשעבר ראש העיר בת
ים .בכר ,נתן את ברכתו להצלחת המבצע
והעניק את תרומת העירייה בסה"כ ₪ 5,000
לטובת המאבק הלאומי במחלה .השתתפו
במפגש :יהודית מנצור ,יו"ר הסניף והמתנדבות
פרידה טין ,רעיה אזוגי ,פסיה טמיר ואורה מורד.

סניף גבעתיים
פעילות הסניף

רויטל קלמפרר ,רכזת 'הקש בדלת'® במחלקת סניפים של האגודה,
נציגי מנהל החינוך בעירייה ,מורים ותלמידים .דליה סולקין ,יו"ר סניף
גבעתיים ,שיבחה את העירייה והעומד בראשה על שיתוף הפעולה
המבורך לאורך המבצע ואת בתי הספר הרבים בגבעתיים שהשתתפו
במאמץ ההתרמה .מעל  140,000ש״ח גויסו במסגרת המבצע בעיר.
לכל העוסקים במלאכה הוענקו תעודות הוקרה מטעם האגודה.

סניף גבעתיים בהובלת דליה סולקין ,יו"ר הסניף ,ממשיך בעשייה
המסורה לאורך השנה ,בבדיקות לגילוי מוקדם של סרטן השד
על ידי בכירי הרופאים הכירורגיים ,שמגיעים ממרכזים רפואיים
שונים ממרכז הארץ .בנוסף ,מתקיימת בסניף מסורת של אירועי
ימי הולדת למתנדבים ,אשר תורמים מזמנם למען פעילות האגודה
בעיר ,ובנוסף נערכת בו פעילות איסוף קופות מבתי עסק מקומיים.
במסגרת מבצע 'הקש בדלת'® הנערך בחודש אוקטובר ,מתגייסת
עיריית גבעתיים למשימה ולצד תלמידי מערכת החינוך ומתנדבי
האגודה ,מביאים מדי שנה להצלחת יום ההתרמה בעיר.

טקס סיכום 'הקש בדלת'® 2017
באפריל  2018נערך טקס לסיכום מבצע ההתרמה 'הקש בדלת'
ה 57-של סניף גבעתיים .הטקס נערך בבית מטי ,מטה האגודה
בגבעתיים ,במעמד רן קוניק ,ראש העיר גבעתיים ,מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,יוני רובינשטיין ,סגן ראש מנהל החינוך
בעיריית גבעתיים ,ענת קובץ ,יו"ר ועד ההורים העירוני ,שיר בוטל-צור,
מנהלת מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'®,
®
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במשרד הרווחה .בין מקבלי תעודות ההוקרה בטקס הייתה גם
דליה סולקין ,יו"ר סניף גבעתיים של האגודה ויקירת העיר .ראש
העיר הודה למתנדבים בשם תושבי גבעתיים על הירתמותם
ומסירותם למען הקהילה.

'הקש בדלת'

®

לקראת מבצע 'הקש בדלת' ה 58-נערך מפגש מקדים בין נציגי
התלמידים המשתתפים ביום ההתרמה ,יחד עם דליה סולקין ,יו"ר
סניף האגודה בעיר ,אשר הגיעו לקבל את ברכתו של רן קוניק ,ראש
העיר .קוניק ,הדגיש בפני המשתתפים את חשיבות המבצע בשל
שכיחות המחלה והצורך הדחוף במחקר.
 9בתי ספר בעיר השתתפו
במבצע השנה :אלון ,אמונים,
בורוכוב ,בן גוריון ,ברנר,
כצנלסון ,אורט ,שב"צ וקלעי.
בנוסף לאלו ,גם מספר
תנועות נוער נרתמו ליום
החשוב :הצופים ,בני עקיבא
והנוער העובד והלומד ,אשר
העמידו דוכנים במספר
מוקדים מרכזים בעיר,
שם גייסו תרומות למען
החולים ונגד המחלה .תודות:
יוני רובינשטיין המסור ,סגן
ראש מנהל החינוך ,הנוער
והצעירים ורמ"ט מבצע 'הקש
בדלת'® מטעם העירייה
אשר ריכז יחד עם מחלקתו
את ההתרמה בעיר.
®

אירוע הוקרה למתנדבי גבעתיים
ביוני  2018התכנסו מאות
מתנדבים ונציגי ארגוני
התנדבות בגן הפסלים
של תיאטרון גבעתיים,
שם התקיים אירוע
בסימן הוקרה והערכה
למתנדבי העיר גבעתיים.
האירוע נערך במעמד
רן קוניק ,ראש העיר
גבעתיים ובהשתתפות
בני רייך ,סגן ראש העיר,
מירי פרחי ,מנהלת האגף
לשירותים חברתיים
ויונתן שוורצמן ,מפקח
תחום ההתנדבות
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סניף דימונה
פעילות הסניף

משלוחי המנות של האגודה למלחמה בסרטן לחברות וארגונים
המעוניינים לתרום למען המאבק במחלת הסרטן.

סניף דימונה בראשותו של אברהם אזרזר ,יו"ר הסניף ,ממשיך
בפעילותו הענפה והיצירתית ,ומהווה בית חם עבור חולים ,מחלימים
ובני משפחותיהם ,הכוללת קבוצות תמיכה ,חוגים ופעילויות נוספות
ומגוונות על בסיס יומי .הסניף מקיים שיתופי פעולה עם בתי עסק
בעיר .אחד מהם הוא מפעל אמליה קוסמטיקה ,שנציגיו קיבלו
מאברהם אזרזר תעודת הוקרה על שיתוף הפעולה המבורך בין
המפעל לסניף האגודה .בנוסף ,נערך שיתוף פעולה משמח עם
גן רעות ,אליו מגיעים מתנדבי הסניף בכל חג בכדי לחגוג עם הילדים.
מדי שנה ,במהלך חג הפורים ,מסייעים מתנדבי הסניף במכירת

בכל יום רביעי ,מתקיים בסניף מפגש של קבוצת בנות מתנדבות,
יחד עם מחלימות תושבות העיר ,אשר מוקדש לטיפוח ויופי .המפגש
נעשה בהתנדבות מלאה ,בהובלתם של אברהם והמתנדבות כחלק
מפרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® ע"ש ד"ר פרנסין רובינסון
של האגודה (למידע נוסף ראו פרק 'שיקום ורווחה').
בדצמבר  2018נפתחה סדנה לחולים בנושא 'התמודדות עם הטיפול
בסרטן' ,בהנחייתה של רינה דיכל ,אחות אונקולוגית ומומחית קלינית
בטיפול פליאטיבי באגודה.
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פורים
במרץ  ,2018לרגל חג הפורים ,הגיעו מתנדבי סניף דימונה של
האגודה לגן רעות ,שם חגגו כמיטב המסורת ,בצוותא עם ילדי הגן
את שמחת הפורים.
במהלך ימי החג ,התקיימה מסיבת פורים בסניף האגודה המקומי,
בהשתתפות נשים חולות ,מחלימות ומתנדבות הסניף.

קבוצת תמיכה
באפריל  2018נפתחה קבוצת תמיכה חדשה בסניף דימונה בעיר.
קבוצת התמיכה מיועדת עבור בנות העיר ,מחלימות וחולות ,ומונחית
על ידי סטודנטיות לעבודה סוציאלית.

פסק הלכה נגד עישון
בהמשך לפעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן למיגור
נגע העישון ,הרחיב סניף דימונה של האגודה את העשייה בתחום
גם לבתי הכנסת .הסניף המקומי ,בהובלתו של אברהם אזרזר ,יו"ר
הסניף ,העביר פסק הלכה שנכתב על ידי גדולי הדור לכל בתי הכנסת
של העיר דימונה .בפסק ההלכה נכתב על הסכנות הטמונות בעישון,
הגורם לסרטן ומחלות נוספות מסכנות חיים ,תוך קריאה להפסיק עם
המנהג הממכר והממית .לתפקיד הנכבד של הפצת פסק ההלכה
מונה אליהו פרץ ,המתנדב המסור אשר חילק לכל גבאי בתי הכנסת
בדימונה את פסק ההלכה ממוסגר ומהודר.

יום האישה הבינלאומי
במרץ  2018הגיעו מתנדבות חברת איל מקיאג' לסניף האגודה בעיר,
וקיימו במקום סדנת איפור וטיפוח להנאת החולות והמחלימות,
לרגל יום האישה הבינלאומי .לאגודה ולאיל מקיאג' שיתוף פעולה
ארוך ומבורך ,שמתקיים במסגרת הפרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש
טוב יותר'® ע"ש ד"ר פרנסין רובינסון ז"ל (למידע נוסף ראו פרק
׳שיקום ורווחה׳).
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שבוע מניעת סרטן העור וגילויו המוקדם

במאי  ,2018במסגרת אירועי 'היום הבינלאומי ללא עישון' ,קידם
סניף האגודה בדימונה את הנושא באמצעות הסברה והדרכה
ברחבי העיר.

ביוני  2018נערך ברחבי הארץ שבוע המודעות למניעת סרטן
העור וגילויו המוקדם .סניף
האגודה המקומי ,ציין את
שבוע המודעות במרכז הרפואי
מיראז' שבעיר ,שם הוקם דוכן
הסברה בשיתוף המתנדבים,
שהסבירו לתושבים על חשיבות
הבדיקה לגילוי מוקדם.
בנוסף ,הועברה לאורך כל חודש
יוני ,פעילות 'חכם בשמש'®
לתלמידי בתי הספר בערים
דימונה וירוחם ,וביניהם :אחווה,
קול יעקב ,גבריאל ,יצחק שדה,
המאוחד ודקלים.
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אירוע 'חוגגים '6
באוגוסט  2018השתתפו מתנדבי סניף האגודה בדימונה באירוע
'חוגגים  '6שהתקיים במרפאת שירותי בריאות כללית בירוחם.
במהלך האירוע הוצבו דוכנים בנושא בריאות וביניהם דוכן הסברה
של האגודה למלחמה בסרטן ,אותו איישה המתנדבת גלית חודדי.

הכשרת מתנדבים
באוגוסט  2018התבצעה הכשרה בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים,
למתנדבים מסניף האגודה בדימונה שגויסו על ידי אברהם אזרזר ,יו"ר
סניף דימונה ,לטובת ביצוע הדרכות בבתי הספר בעיר בנושא 'נזקי עישון'.

ראש השנה
באוקטובר  ,2018בהמשך לשיתוף הפעולה בין גן רעות לסניף,
הגיעו באי הסניף :חולים ,מחלימים ומתנדבים לגן ,שם התקבלו
על ידי הילדים שכיבדו אותם בתפוח ודבש לכבוד החג.

ערב הוקרה למתנדבים
באוקטובר  2018נערך ערב ההוקרה השנתי למתנדבי
האגודה למלחמה בסרטן בדימונה .את האירוע ,שהנחה אברהם אזרזר,
יו"ר סניף דימונה ,פתחו תלמידי בית הספר עמי אסף עם מגוון
שירים .בהמשך ,חולקו תעודות הוקרה למתנדבים :סיגי קדוש,
אליהו פרץ ,איילה סוויסה ,אפרים מחברת טרופי גן ,יהודה קסטיאל
ותמי אזולאי .הזמרת תהל שוש בל ,הנעימה את הערב בשירתה.
כיבדו בנוכחותם :בני ביטון ,ראש העיר דימונה ,מקס פרץ ,ראש מנהל
חינוך ורווחה בעירייה ,טלי בן נעים ,יו"ר מועצת העובדים בעיריית
דימונה ,אבי עובדיה ,יו"ר ועד הקרן לפיתוח דימונה ואליעזר שטרית,
נציג המתנדבים שקיבל אף הוא תעודת הוקרה ,שיר בוטל-צור,
מנהלת מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת' ®
ורז מזרחי ,רכז לוגיסטיקה במחלקת סניפים באגודה.

חודש המודעות לסרטן השד
באוקטובר  ,2018במסגרת חודש המודעות למאבק בסרטן השד,
הגיעו מתנדבי סניף דימונה ,בהובלתו של אברהם אזרזר ,יו"ר הסניף
למרפאת לאומית – שירותי בריאות ,ובברכת פנינה דימריץ' ,מנהלת
המרפאה ,חילקו חומרי הסברה ובלונים ורודים לנשים המטופלות
במקום .מטרת היוזמה הייתה לעורר מודעות לחשיבות הבדיקה
לגילוי מוקדם של המחלה .בהמשך החודש ,הגיעה לדימונה ניידת
הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן ואסותא – מרכזים
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רפואיים .מתנדבי הסניף שהו ליד הניידת לאורך כל היום ,וחילקו
דברי מאפה לעובדות הניידת ולנבדקות ,בתוספת בלונים וחומרי
הסברה של האגודה למלחמה בסרטן.
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'הקש בדלת'

חנוכה

®

בדצמבר  2018התקיים טקס הדלקת נר שמיני של חנוכה במתחם
סניף האגודה בדימונה .את החנוכייה הדליק המתנדב אלברט בן לולו.
נשא דברים :הרב אליהו פרץ .האירוע נערך בהשתתפות מתנדבים
ואורחים נוספים שנהנו מהופעתה של תזמורת אנדלוסית.

באוקטובר  2018נערך מבצע 'הקש בדלת' של האגודה בדימונה
ויישובי הסביבה ,בהובלתו של אברהם אזרזר ,יו"ר הסניף .ביום ההתרמה
השתתפו מתנדבים ותלמידים ממוסדות חינוך בדימונה והסביבה:
רמון לייהמן ,אפלמן ,זינמן עמי אסף ,דרכא ספיר וישיבת אמי"ת
בלבב שלם ,אשר נרתמו למשימה ועברו בין בתי התושבים שתרמו
ברוחב לב למען המטרה החשובה .בסיום המבצע ,הוענקו תעודות
הוקרה לכל העוסקים במלאכה.
®

פעילות בריאות האישה
בנובמבר  2018התקיים אירוע 'בוקר של בריאות' במסגרת פעילות
בריאות האישה בדימונה .במסגרת האירוע ,התקיימה הרצאה
בנושא 'בריאות האישה – מניעה וגילוי מוקדם' עם אתי אוחיון ,רכזת
אונקולוגיה בשירותי בריאות כללית  -מחוז דרום ואחות מתאמת
שד ,וסיפור אישי של מחלימה מסרטן .הפעילות התקיימה בשיתוף
אברהם אזרזר ,יו"ר סניף דימונה של האגודה.
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סניף הוד השרון
פעילות הסניף

'הקש בדלת'

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

באוקטובר  ,2018במסגרת ההערכות העירונית לקיום מבצע
'הקש בדלת'® ה 58-בעיר ,התקיים מפגש בהשתתפות חי אדיב,
לשעבר ראש העיר הוד השרון ,חיה אלישע ,יו"ר סניף האגודה
בהוד השרון ,יפה עזרא ,מנהלת אגף חינוך וחיים נפתלי ,ראש תחום
מנהיגות צעירה בעירייה .ראש העיר בירך את הנוכחים לקראת יום
ההתרמה ואיחל להם בהצלחה במשימה.

®

ביום המבצע השתתפו תלמידים מחטיבות הביניים :השחר,
הראשונים והשקמים ,שעברו בין בתי התושבים במטרה לאסוף
תרומות להמשך פעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן.

התנדבות תלמידים
בפתחה של שנת הלימודים החדשה (תשע"ט) ,החלו תלמידי
חטיבות הביניים והתיכונים בעיר ,לקחת חלק במגוון מסגרות
התנדבות הפועלות בהוד השרון ,בשיתוף עמותות וארגונים שונים.
על מנת לחשוף את התלמידים לנושא ההתנדבות ,נערכו מספר
אירועים בתיכונים בעיר ,לשם הגיעו נציגי העמותות ,הארגונים
ותנועות הנוער והציגו בפני התלמידים את מגוון המסגרות
והפעילויות אליהם הם מוזמנים להצטרף במהלך שנת הפעילות.
את האגודה למלחמה בסרטן ייצגו מתנדבי סניף הוד השרון,
בהובלתה של חיה אלישע ,יו"ר הסניף.

יום הסרטן הבינלאומי
בפברואר  2018צוין בישראל וברחבי העולם יום הסרטן הבינלאומי.
חיה אלישע ,יו"ר סניף האגודה בהוד השרון ,הגיעה באותו יום לסניף
קופת חולים מאוחדת בעיר ,שם חילקה חומרי הסברה בנושא סרטן
לתושבים שפקדו את המקום.

ראש השנה

טקס הוקרה למתנדבים

בספטמבר  2018נערך אירוע חברתי לקראת ראש השנה ,בביתה
של חיה אלישע ,יו"ר הסניף ,שאליו הוזמנו מתנדבי ומתנדבות הסניף.
הנוכחים נהנו מהרמת כוסית ודברי ברכה לרגל השנה החדשה.

באוגוסט  2018נערך טקס מיוחד בבית המתנדב בעיר ,במהלכו
העניקה עיריית הוד השרון אותות הוקרה למספר מתנדבים תושבי
העיר ,על תרומתם למערך ההתנדבות העירוני .בין האישים שקיבלו
השנה מגן הוקרה הייתה גם שולה נעמני ,מתנדבת סניף האגודה
בהוד השרון ,על פועלה החשוב למען החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם בעיר.

יוזמה של תלמידי בית ספר
תלמידי כיתה ו' של בית הספר תמר בעיר ,אספו סכום כסף שהועבר
כתרומה לפעילות האגודה למלחמה בסרטן .כאות הערכה על
המעשה החינוכי ,העניקה חיה אלישע ,יו"ר הסניף המקומי ,תעודת
הוקרה לתלמידים על תרומתם.
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סניף הרצליה
פעילות הסניף

יחד עם דיירי הבית והאורחים ,הגיעו גם מתנדבים מסניף הרצליה
של האגודה עם מאות משלוחי מנות ארוזים לרגל חג הפורים.
עשרות האורחים ששהו במקום מיהרו לרכוש את משלוחי המנות
של האגודה ,וביניהם גם כאלו שבחרו לרכוש ולהשיב את המארזים
למתנדבים לצורך מכירה נוספת .כל ההכנסות ממכירה זו הועברו
לאגודה למלחמה בסרטן – למען החולים ונגד המחלה.

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

טקס סיכום מבצע 'הקש בדלת'

'המשט הוורוד'
באוקטובר  ,2018לרגל חודש המודעות לסרטן השד ,התקיים
'המשט הוורוד' ,בהשתתפות כ 100-נשים חולות ומחלימות מסרטן
השד .המשט נערך לאורך חופי הרצליה ביאכטות ,ביוזמת סניף
הרצליה של האגודה למלחמה בסרטן ,עיריית הרצליה ומועדון
השייטים במרינה הרצליה .המשט הופק על ידי מתנדבי הסניף,
בהובלתם של ד"ר פיליפ חלאבין ,יו"ר הסניף ואפי פדלון ,רכז הסניף
לשעבר 10 .סקיפרים ויאכטות נרתמו בהתנדבות ובמחווה אנושית
יוצאת דופן ,על ידי מועדוני שייט מובילים במרינה .היאכטות קושטו
בוורוד ,החולות והמחלימות על סיפונן לבשו חולצות ורודות ואחזו
בלונים ורודים .בין המשתתפות היו גם מתנדבות 'יד להחלמה'®
של האגודה למלחמה בסרטן .הבוקר החל באירוח מכובד אשר
כלל כיבוד עשיר שנתרם על ידי מנהלת המרינה הרצליה בראשות
המנכ"ל מר עופר מור ועו"ד יונתן יעקובוביץ ,יו"ר החברה העירונית
לפיתוח התיירות בהרצליה .לקראת ההפלגה נערך טקס קצר
במועדון השייטים במרינה ,במהלכו הופיע הרכב נגנים מצטיינים
ממגמת המוסיקה בעיר .בירכו :משה פדלון ,ראש העיר הרצליה,
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן וד"ר פיליפ חלאבין.

®

בפברואר  2018נערך ערב הוקרה לתלמידי מערכת החינוך בהרצליה,
וחניכי תנועת הנוער והמתנ"סים שהשתתפו במבצע 'הקש בדלת'®
לשנת  .2017במעמד זה חולקו תעודות הוקרה לתלמידי בתי הספר
ותנועות הנוער שהשתתפו והצטיינו במבצע .האירוע שהיה בהנחיית
שמחה פרייליך ,רכז פעילות ההסברה בסניף לשעבר ,התקיים בבית
מנהלת המרינה ,בהשתתפות משה פדלון ,ראש העיר הרצליה,
עדי חמו ,מנהל מחלקת הבריאות בעירייה ,שיר בוטל-צור ,מנהלת
מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'® ויעל פרוס גנץ,
לשעבר רכזת סניפי המרכז באגודה .תודות :מרינה הרצליה על
האירוח ותרומת הכיבוד ולהקת שלישי צמוד ,שהנעימה את הערב
עם להיטי ג'אז מכל הזמנים.

מכירת משלוחי מנות
במרץ  ,2018כמדי בוקר יום חמישי ,פתחו דיירי בית שבעת הכוכבים
בהרצליה את דלתותיהם בפני אורחים מכל אזור השרון והמרכז.
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צילום :ישראל הדרי

סניף זכרון יעקב
מקווה שבתי הספר והגנים יפתחו את דלתם בקבלת הדרכות
לאורח חיים בריא מטעם האגודה".

פעילות הסניף
סניף זכרון יעקב בהובלתה של דבורה פלדש ,יו"ר הסניף ,פועל
במסירות לשיפור חיי החולים והמחלימים במועצה המקומית .בסניף
מתקיימות מספר פעילויות וסדנאות ,כמו :קבוצת תמיכה ,שיעורי
צ’י קונג ו'מפגש על קפה' ,ובנוסף ,מועברות בו הרצאות בנושאים
מגוונים .מתנדבות הסניף פועלות במסגרת מבצע 'עוטפים בחום
את חולי הסרטן' ,בו מחולקים פריטי צמר לחולים המטופלים
במרכז הרפואי הלל יפה ובמסגרת פרויקט משלוחי המנות של
האגודה ,במסגרתו נמכרים מארזים לחברות וארגונים המעוניינים
לתרום לאגודה .כמו כן ,ממשיך הסניף בהצבה של קופות ההתרמה
ברחבי העיר ואיסופם .השנה עברו מתנדבות הסניף לפעול בבית
הסניף החדש במתנ"ס ,בסיוע ובתמיכת מועצת זכרון יעקב .לדברי
דבורה" :בחזון שלנו אנו רוצים שהקהילה תהיה מעורבת בקשר
ותהיה שותפה לפעילות הסניף .חינוך הילדים חשוב מאוד ואני

אירוע פרידה משרה סמסונוב ,יו"ר הסניף
בפברואר  2018התקיים בבית ויצ"ו בזכרון יעקב אירוע פרידה
משרה סמסונוב ,יו"ר הסניף היוצאת .שרה הובילה את סניף זכרון
יעקב של האגודה  14שנה במסירות ובנמרצות ,ופעלה לטובת
חולי הסרטן ,המחלימים ובני משפחותיהם .נשאו דברים באירוע:
בני משפחתה וחברותיה של שרה ,דבורה פלדש ,יו"ר הסניף
הנכנסת ,שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט
מבצע 'הקש בדלת'® ,אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון
באגודה ויפה קורן ,מ"מ מנהלת סניפי הצפון באגודה .במהלך
האירוע נערך תרגול צ'י קונג עם המדריך משה בן דוד ויוגה צחוק
עם המדריך ניר נבון.

50

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2019 | 63

כנס בנושא בריאות ואיכות חיים
בנובמבר  2018התקיים כנס בריאות ואיכות חיים עבור אוכלוסיית
המבוגרים ,בארגונה של מחלקת הרווחה של המועצה המקומית
זכרון יעקב .באירוע הוקמו דוכנים של גופים שונים בתחום הבריאות,
כגון קופות החולים וביטוח לאומי .מתנדבות סניף האגודה בזכרון
יעקב איישו דוכן הסברה באירוע ,ובו חילקו לעוברים והשבים
עלוני מידע רלוונטיים .תודות :המתנדבות דינה בר ,דליה קרופיק
ודבורה פלדש ,יו"ר סניף זכרון יעקב.

כנס כירורגיה אונקולוגית
בפברואר  2018התקיים כנס בנושא כירורגיה אונקולוגית בזכרון
יעקב .במסגרת האירוע ,הוקם דוכן הסברה של האגודה שאויש על
ידי דבורה פלדש ,יו"ר סניף האגודה ,יחד עם המתנדבות שושי ברגר,
יוכבד גינדין וסימה סוארי.

סניף חדרה
עופרה רבינוביץ' קיבלה תעודת הוקרה מהודרת על פועלה במסגרת
מבצע ההתרמה המסורתי.

פעילות הסניף
סניף חדרה של האגודה ממשיך את פעילותו המבורכת בהובלתן
של רבקה קרן ,יו"ר הסניף ושוש קריצ'מן ,רכזת הסניף .כבר שנים
רבות שמתנדבי האגודה בסניף חדרה עוסקים בעשייה המבורכת
לטובת החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם בעיר ,באמצעות
תפעול מערך קופות ההתרמה בשיתוף עסקים מקומיים ,תמיכה
בפעילויות שיקום ורווחה כגון סדנאות וחוגי גוף-נפש ,וקיום מבצע
'הקש בדלת'® בסיוע מערכת החינוך המקומית .בנוסף ,מסייעות
מתנדבות הסניף לצוות המחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי
הלל יפה ,בכל הקשור לאדמיניסטרציה ,קשר עם מטופלים ועוד.

מפגש מתנדבים
בינואר  2018התקיים מפגש מתנדבים בסניף חדרה שבו סיכמו
הנוכחים את מבצע 'הקש בדלת'® ה 57-שהתקיים בעיר .המתנדבת
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יום עיון לצוות סיעוד מחוז שומרון

'הקש בדלת'

במרץ  2018התקיים בחדרה יום עיון לצוות הסיעוד של מחוז
השומרון .ביום העיון השתתפה אורלי מנג'ם ,יו"ר סניף פרדס חנה-
כרכור ורבקה קרן ,יו"ר סניף חדרה שהציגו את פעילות המתנדבים
בסניפים .אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה הציגה
את מרכזי התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן ,וכל אפשרויות
התמיכה של האגודה.

באוקטובר  ,2018לקראת מבצע 'הקש בדלת'® ,נפגש צביקה גנדלמן,
ראש העיר חדרה עם נציגי האגודה למלחמה בסרטן :רבקה קרן,
יו"ר סניף חדרה ,מתנדבי הסניף ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי
הצפון באגודה .במהלך המפגש ,נתן ראש העיר את ברכת הדרך
להצלחת המבצע ושיבח את העוסקים במלאכת הקודש.

®

בנוסף להתרמה ברחבי העיר ,החלו השנה התרמות גם במסגרת
בתי הספר היסודיים ,כדי שגם התלמידים הצעירים יוכלו להשתתף
בפעילות הברוכה .תמר פינקלשטיין עדכנה את ראש העיר כי
בזכות עידוד הפעילות ,מתנדבי האגודה הצליחו לאסוף תרומות
בגובה של עשרות אלפי שקלים למען ציבור החולים והמחלימים,
וזאת בנוסף לערך המוסף שקיבלו התלמידים מהיוזמה החינוכית.

דוכן הסברה
ביוני  2018התקיים הפנינג סיום שנה באולפנית מבשרת בחדרה.
מתנדבי סניף האגודה בחדרה הגיעו למקום ואיישו דוכן הסברה ,אשר
כלל עלונים בנושא 'חכם בשמש'® ,אבחון מוקדם ואורח חיים בריא.

ראש השנה
באוגוסט  2018התקיימה הרמת כוסית לרגל ראש השנה בסניף
חדרה .האירוע המכובד התקיים בביתה של רבקה קרן ,יו"ר סניף
חדרה בהשתתפות מתנדבי הסניף .במעמד זה ,חולקה תעודת
הוקרה למתנדבת נאווה בן יוסף שפרשה לאחר מספר רב של שנות
פעילות למען קהילת החולים והמחלימים בעיר .כיבדו בנוכחותן:
יפה קורן ,מ"מ מנהלת סניפי הצפון באגודה ואריאלה ליטביץ שרמן,
עו"ס מחוזית צפון באגודה.

רבקה קרן עם תעודת ההוקרה למתנדבת נאווה בן יוסף שנעדרה מהאירוע בשל
סיבות אישיות.
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סניף חולון
טקס סיכום 'הקש בדלת'® ה57-

פעילות הסניף

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

באפריל  2018נערך באשכול הפיס קציר טקס סיכום מבצע 'הקש בדלת'
ה 57-של האגודה בסניף חולון .במעמד נכחו :מוטי ששון ,ראש העיר
חולון ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,נציגי העירייה ,מורים ותלמידי מערכות
החינוך .ראש העיר שיבח את פעילות סניף חולון לאורך השנה ובמבצע
'הקש בדלת'® בפרט והודה למתנדבים ובראשם יונה אלון ,יו"ר הסניף,
על פועלם במסגרת המאבק הלאומי במחלת הסרטן.
®
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אירועים
במהלך השנה מתקיימים בסניף אירועים עבור חולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם ,לרגל חגים ומועדים שונים .תודות :הזמר בועז פרי,
שביצע שירים מכל הזמנים ,יהודית סריג ששיתפה בסיפור העצמה
אישי ,בתיה וויכמן שהנחתה סדנה ,ודורון קציר ,שהעביר הרצאה
מקצועית בנושא זכויות.

סניף חיפה
פעילות הסניף
סניף חיפה של האגודה הממוקם במתחם מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'
בבית אהרון ואולגה רוזנפלד בחיפה ,משמש בית חם עבור ציבור
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם תושבי האזור .את העשייה
המבורכת מובילים בני ברנשטוק ,יו"ר הסניף ,נעמי כפרי ,רכזת
הסניף וליאורה מושקוביץ ,מזכירת הסניף .השנה הרחיב הסניף
את מערך ההסברה בבתי הספר בעיר ,ובנוסף ,את תחום איסוף
התרומות ,באמצעות חלוקת קופות התרומה בבתי עסק ואיסופם.
למתנדבי איסוף הקופות ,נוספו לאחרונה שני צוותי מתנדבים,
המתפרשים באזור חיפה ופוקדים בתי עסק רבים .מתנדבי הסניף
נמצאים בקשר הדוק עם מרכזים רפואיים רבים באזור חיפה
והצפון ומסייעים למטופלים בהם .מדי שנה בחג הפורים ,נרתמים
מתנדבי ונציגי הסניף להצלחת פרויקט משלוחי המנות של האגודה,
שבמרכזו מתבצעת מכירה של משלוחי מנות לחברות וארגונים
כתרומה למאבק במחלה .בנוסף ,משתתף הסניף במבצע 'עוטפים
בחום את חולי הסרטן' לקראת החורף.
®

'בוקר של סטייל'
בפברואר 2018התקיים הפנינג 'בוקר של סטייל' בסניף האגודה למלחמה בסרטן
בחיפה ,בראשות בני ברנשטוק ,יו"ר הסניף .באירוע ,נהנו הנשים
מסדנה בנושא 'חיים בסטייל – שוברים מיתוס' בהנחיית מירה גרוס
וליזי לזניק ,ומיריד מכירת בגדי מעצבים ,בשמים ,תכשיטים ועוד .ביריד
נמכרו תמונות של סטניסלב ארליכמן ז"ל שהיה פעיל במרכז התמיכה
'חזקים ביחד'® שפועל במקום ונפטר השנה .משפחתו של סטניסלב
תרמה את התמונות לטובת מכירתן ביריד ,כאשר כל ההכנסות
מהמכירות הוקדשו לטובת מרכז התמיכה .המשתתפות באירוע
התכבדו בכריכים שנתרמו על ידי פאי ועוגות שנאפו על ידי מתנדבות.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בינואר  2018נערך מבצע חלוקת
כובעי צמר לחולים בעזרתן
של מתנדבות קריית שמואל,
בריכוזה של נעמי כפרי ,רכזת
סניף חיפה וקריית שמואל.
נעמי ,יחד עם המתנדבות
יעל אורבך ושולמית בן גיגי,
הגיעו למרכז הרפואי בני ציון
בחיפה שם חילקו כובעי צמר
מחממים למטופלים במחלקות
ההמטולוגית-אונקולוגית.
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תערוכת 'בית גלים'
בספטמבר  ,2018במהלך חול המועד סוכות ,נפתחו ברחבי
שכונת בת גלים בחיפה – מגוון תערוכות במסגרת אירוע 'בית
גלים' המסורתי .מתחם סניף האגודה המקומי ,שבו גם פועל מרכז
התמיכה 'חזקים ביחד'® נפתח לציבור הרחב זו השנה השמינית.
במסגרת התערוכה ,התקיים בזאר בגדים שנתרמו על ידי בוטיקים
מקומיים .הבזאר נחל הצלחה מרובה לאחר שהקהל הרב שנכנס
בשערי המתחם הגיע ונהנה מחוויית קנייה שכל כולה תרומה
לפעילות האגודה למלחמה בסרטן.

אירוע לזכרה של מרים שזיפי ז"ל
באפריל  2018נערך טקס הוקרה לזכרה של מרים שזיפי ז"ל ,שכיהנה
כיו"ר סניף האגודה בחיפה בשנים  2002עד  .2007האירוע התקיים
במתחם סניף חיפה בהנחיית ברכה סלע ,מזכירת העיר חיפה ומתנדבת
בוועדת ההיגוי של סניף חיפה ,ובמעמד פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר
האגודה למלחמה בסרטן ,שגם נשא דברים לזכרה של שזיפי ז"ל.
עוד נשאו דברים :חנן שזיפי ,בעלה של מרים ,עודד שזיפי ,בנה ובני
משפחה נוספים ובני ברנשטוק ,יו"ר סניף חיפה המכהן .בטקס
הוסר הלוט מעל תמונתה של מרים שזיפי .במהלך שנות פעילותה
עשתה שזיפי רבות ופעלה ללא
לאות להרחבת פעילות האגודה
בחיפה ,בתחום ההסברה וקידום
בריאות ,בביסוס מעמדה של האגודה
בחיפה ובהרחבת מעגל התורמים
לאגודה ,לצורך מתן תמיכה לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם.
האירוע לווה בנגינתנו של הנגן
איגור רובינצ'ק .כיבדו בנוכחותן:
שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת
סניפים באגודה ורמ"ט מבצע
'הקש בדלת'® ונעמי כפרי ,רכזת
סניף חיפה.

'הקש בדלת'

®

באוקטובר  ,2018לקראת מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' ה,58-
התקיים טקס בלשכתה של חדוה אלמוג ,מ"מ ראש העיר חיפה לציון
פתיחתו של המבצע המסורתי .בטקס נכחו ברכה סלע ,מזכירת העיר,
בני ברנשטוק ,יו"ר סניף חיפה ונעמי כפרי ,רכזת הסניף .אלמוג העניקה
לנציגי האגודה את התרומה הראשונה במסגרת יום ההתרמה ,וקראה
לציבור החיפאי להתגייס למען המטרה הנעלה .במהלך יום המבצע,
®
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יו"ר סניף חיפה ,והמתנדבים גבי כץ ,ד"ר יהודית זוסמנוביץ' ודוד קסטל,
נשיא לשכת המסחר בחיפה והצפון לאצטדיון סמי עופר במטרה
לקדם את האירוע .אוהדי מכבי חיפה ,שקבוצתם שיחקה באותו
ערב ,גילו עניין רב והביעו תמיכה בפעילות האגודה .בני ברנשטוק,
שהיה בעברו יו"ר מועדון מכבי חיפה ,הודה לאנשי הקבוצה והקהל
על הסיוע והאהדה.

יצאו תלמידי  34בתי ספר ברחבי חיפה ,יחד עם חניכי תנועות הנוער
ומתנדבי האגודה ,להתרים בבתיהם של התושבים.

אירוע הסברה

בנובמבר  2018התקיים אירוע הסברה בנושא 'מודעות למניעת סרטן
בגברים' בחברת אינטל – חיפה .במקום הועברה הרצאה בנושא
'אורח חיים בריא' על ידי מירב פרומר ,מדריכת הסברה באגודה.
נעמי כפרי ,רכזת סניף חיפה וזמירה כרסנטי ,מתנדבת ותיקה
בסניף ,חילקו לעובדים שנכנסו בשערי האתר שפמים להדבקה על
פניהם ,ובנוסף איישו דוכן של האגודה עם חומרי הסברה רלוונטיים.

ערב גאלה
בדצמבר  2018התקיים ערב הגאלה של האגודה למלחמה בסרטן בחיפה.
במהלך האירוע ,שכל הכנסותיו הועברו לאגודה למלחמה בסרטן ,הועלה
המופע 'מתוק מדבש' – להיטי הזהב של ימי הרדיו בהנחיית המגיש
והקריין המיתולוגי דן כנר .האירוע כלל סיפורים אישיים מפי משתתפי
מרכז 'חזקים ביחד'® חיפה :ירון בן-ארי ,ד"ר נוגה רביב ויהודית זוסמנוביץ.
נחי פיינגולד ,אחראית מרכז תמיכה 'חזקים ביחד'® חיפה הרחיבה
על הפעילויות הרבות שהמרכז מציע .בירכו :פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ובני ברנשטוק ,יו"ר סניף חיפה.
מספר שבועות לפני ערב הגאלה ,הגיעו נציגי הנהלת הסניף :בני ברנשטוק,

חנוכה
בדצמבר  2018נערך אירוע חנוכה של סניף חיפה במתחם הסניף.
המפגש שכלל ברכות והדלקת נרות לכבוד החג ,נערך כאות
תודה למתנדבות על פעילותן לאורך השנה .במהלך האירוע ישבו
המתנדבות מסביב לשולחן ,כשכל אחת בתורה הציגה את עצמה
ואת אופי התנדבותה באגודה.
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סניף טבריה
פעילות הסניף
סניף טבריה של האגודה ,בהובלתן של דליה סלוצקי ,יו"ר הסניף
ומיכל דהאן ,רכזת הסניף היוצאת ,ממשיך בפעילותו הענפה לטובת
אוכלוסיית החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם .בסניף מתקיימת
עשייה לאורך השנה ,בתחומי השיקום והרווחה למען החולים ,הסברה
וימי עיון לחולים ולציבור הרחב ,העלאת מודעות לגילוי מוקדם ומניעה,
תפעול מערך קופות ההתרמה ברחבי העיר ,גיוס כספים ,סיוע לפרויקט
משלוחי המנות הארצי של האגודה ועוד .בחודש אוקטובר נערך מבצע
'הקש בדלת'® בעיר בשיתוף תנועות הנוער ותלמידי מערכת החינוך.
לקראת ימי החורף ,משתתפות מתנדבות הסניף במבצע 'עוטפים
בחום את חולי הסרטן' ,בו הן סורגות פריטי צמר שנתרמו לחולים.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בפברואר  2018רכשה המתנדבת רחל כץ חבילות צמר בגוונים
שונים ,אותם תרמה לטובת מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
של האגודה למלחמה בסרטן .מתנדבות סניף האגודה בטבריה,
בהובלתה של שושנה מילשטיין ,סרגו בצמר כובעים מרהיבים עבור
ילדים חולי סרטן ,המאושפזים במרכז הרפואי העמק בעפולה.

מבצע מכירת משלוחי מנות
במרץ  2018נרתמו מתנדבי סניף טבריה למבצע מכירת משלוחי מנות
לרגל הפורים .אבי סבי ,מתנדב הסניף ,הוביל את המבצע בעיר שבסופו
נמכרו למעלה מ 1,200-משלוחי מנות .במהלך המבצע ,נערכו שיתופי
פעולה בין הסניף לבין מספר ארגונים ועמותות בעיר' :זכרון לשאול',
'ואהבת – לתת זה לקבל' ומגן דוד אדום שחילקו משלוחי מנות לכל
תורמי הדם .כל ההכנסות מהמכירה הועברו לאגודה למלחמה בסרטן.

טיול
במרץ  ,2018לרגל 'יום המעשים הטובים' הארצי ,יצאו מתנדבי
סניף טבריה ,יחד עם החולים והמחלימים באי הסניף ,לטיול
גיבוש בהדרכתו של אלי שחרור ,מדריך טיולים .דליה סלוצקי ,יו"ר
הסניף יזמה את הטיול בסיוע המתנדבות יהודית דרורי ואורה דשל
ונעמה עשור ,מזכירת סניפי הצפון של האגודה .היום התחיל בביקור
בתעשיות בית אל שכלל היכרות עם קהילת בית אל בזכרון יעקב,
המשיך בהופעה של מקהלת חברי המפעל ,ביקור בחנות המפעל
שכלל קניית קונפיטורות ,ממרחים ועוד ,סיורים בפארק ז'בוטינסקי,
אתר שוני ,מוזיאון אחיעם לפיסול וגני הנדיב ולסיום ביקור ברחוב
המייסדים – רחובה הראשי של זכרון יעקב .משתתפי הטיול סיכמו
אותו כמהנה וכחשוב עבור החולים והמחלימים.
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כנס בנושא טיפול פליאטיבי

יריד בריאות

באפריל  2018נערך במלון נוף גינוסר כנס בנושא טיפול פליאטיבי.
בכנס הועברו תיאורי מקרים ,פאנל מומחים ודיון פתוח ובנוסף ,הוצב
בו דוכן הסברה של האגודה שאויש על ידי המתנדבת מירי עזר.

במאי  2018התקיים במתחם ביג טבריה  -יריד בריאות חווייתי של
סניף האגודה בטבריה והמרכז הרפואי פדה פוריה .היריד כלל דוכן
הסברה של האגודה למלחמה בסרטן ,פינת יצירה לילדים ומידע
בנושא 'חכם בשמש'® לקראת החופש הגדול ,ומכירת פריטי נוי
של מחלימות-מתנדבות .בנוסף ,נהנה הקהל הרחב מעמדת מידע
לאזרחים ותיקים ,עמדה לבדיקת לחץ וסוכר ,הדגמות החייאה,
עמדת דיאטנית ועוד.

יום עיון בנושא איכות חיים
במאי  2018נערך במלון לאונרדו פלאזה בטבריה יום עיון בנושא
'איכות חיים' .יום העיון ,בו נטלו חלק חולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם ,צוותים רפואיים ,מתנדבים והקהל הרחב ,התקיים
במעמד מר יוסי בן דוד ,לשעבר ראש עיריית טבריה ,רפאל טרבלסי,
חבר מועצת העיר ,דליה סלוצקי ,יו"ר סניף טבריה של האגודה
ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה .ראש העיר
בירך את המשתתפים באירוע ושיבח את פעילותו הענפה של
סניף האגודה המקומי .ד"ר אבי פרץ ,מנהל מכון המחקר והמעבדה
למיקרוביולוגיה ,המרכז הרפואי פדה פוריה  ,העביר הרצאה בנושא
'טיפים לחיזוק המערכת החיסונית' .בהמשך ,התקיימה הדרכת
יוגה באדיבות עמי נתן גרוסמן ,מורה ומדריך יוגה .יום העיון התקיים
באדיבות מלון לאונרדו פלאזה.

יריד איכרים

אירוע סיום שנה

במאי  2018השתתף סניף טבריה של האגודה ביריד איכרים ,שהתקיים
בבית הספר הר נוף לקראת חג השבועות .ההפנינג העשיר כלל
דוכני מזון ,תחנות יצירה והפעלה ודוכן מכירה של האגודה שאויש
על ידי המתנדבת רחל כץ ובתה פזית ,שמשמשת כמורה בבית
הספר .בדוכן נמכרו פריטי נוי שהוכנו על ידי מחלימות-מתנדבות:
אורה דשל ,חנה משעלי ורינה מצה .כל ההכנסות מהמכירות בדוכן
הועברו לטובת האגודה למלחמה בסרטן.

ביוני  2018התקיים בהיכל התרבות יד שטרית בטבריה – אירוע לציון
סיכום שנת הפעילות של סניף האגודה בטבריה .במסגרת הערב,
הוצגו ציורים של מחלימות מסרטן שפעלו כל השנה בהנחייתה
של המדריכה חני שפר .בנוסף ,התקיימה מכירת פריטי נוי שהוכנו
על ידי מחלימות-מתנדבות הסניף .ההכנסות ממכירת הפריטים
הועברו להמשך המאבק בסרטן .תודות :המתנדבות אורנה דשל,
חנה משעלי ,רינה מצה ,תקווה דעיי ואליס דהאן ,מנהלת מתנ"ס
בית גינסבורג שאירח את האירוע .כיבדו בנוכחותן :דליה סלוצקי,
יו"ר סניף טבריה של האגודה ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית
צפון באגודה.
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ראש השנה

עם פתיחת עונת המנויים בתיאטרון יד שטרית בטבריה ,הגיעו
מתנדבות הסניף בתיה רוזנר וגלילה ברזילי אל האולם וקידמו את
פני הבאים שתרמו ברוחב לב למען הצלחת המבצע.

באוגוסט  2018התקיימה הרמת כוסית חגיגית לכבוד ראש השנה
בסניף טבריה .המפגש נערך במעמד יוסי בן דוד ,לשעבר ראש העיר
טבריה ,שבירך את המתנדבים על עשייתם למען קהילת החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם בטבריה .בנוסף ,התקיימה פרידה
ממיכל דהאן ,רכזת הסניף היוצאת ומתנדבת שירות 'יד להחלמה'®
של האגודה .מיכל התנדבה שנים רבות באגודה ועשתה עבודה
מקצועית ,רגישה ומסורה .האגודה מאחלת לה הצלחה בהמשך
הדרך .כיבדו בנוכחותן :אליס דהאן ,מנהלת מרכז קהילתי בית
גינסבורג ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה.

'הקש בדלת'

®

את מבצע 'הקש בדלת'® ה 58-בעיר טבריה ,הובילו מתנדבי סניף
האגודה המקומי בסיוע תלמידי מערכת החינוך המקומית שהתרימו
ברחבי העיר.

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

כנס זכויות לאזרח

פורים

באפריל  2018התקיים כנס זכויות חולים בטירת הכרמל,
בהשתתפות ארגונים ,עמותות ומוסדות ציבוריים .בכנס הוצב
דוכן הסברה של האגודה שאויש על ידי מתנדבות סניף האגודה

במרץ  2018נערכה חלוקת משלוחי מנות בסניף טירת הכרמל,
בהובלתה של סילבי כהן ,יו"ר הסניף.
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על דלתות התושבים במטרה לגייס תרומות למען האגודה .במקביל
לכך ,הוצבו בכל בתי הספר היסודיים והגנים בעיר קופות התרמה
שבהן ההורים והתלמידים יכלו להמשיך ולתרום עד לתאריך ה31-
באוקטובר .סילבי כהן הודתה לתלמידים על איסוף התרומות
ולתושבים שפתחו את ליבם וכיסם להמשך פעילותה הענפה של
האגודה למלחמה בסרטן.

בטירת הכרמל ,אשר חילקו חומרי הסברה לציבור הרחב בנושאים
כגון' :זכויות ושירותים לחולי סרטן'' ,שיפור איכות חייהם של
חולים ומחלימים' ועוד.

שיתוף פעולה עם בנק הפועלים
באוגוסט  2018הגיעה סילבי כהן ,יו"ר סניף טירת הכרמל לסניף
בנק הפועלים בעיר ,במטרה להודות להנהלת הבנק על שיתוף
הפעולה הפורה לאורך השנה .סילבי העניקה תעודת הוקרה
לראידה עודה מסניף הבנק ושיבחה אותה על היוזמה והנתינה
למען קהילת החולים והמחלימים בעיר.

'הקש בדלת'

®

באוקטובר  2018לקראת מבצע 'הקש בדלת' הארצי ,אירח
אריה טל ,ראש העיר טירת הכרמל את מתנדבי סניף האגודה בעיר,
בהובלתה של סילבי כהן ,יו"ר הסניף .ראש העיר בירך את המתנדבים
והודה להם על עשייתם הענפה למען החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם .בנוסף ,העניק טל צ'ק בסה"כ  3,000ש"ח כתרומה
ראשונה למבצע ההתרמה.
ביום ההתרמה התגייסו מאות מתלמידי חטיבת הביניים והחטיבה
העליונה של בית הספר שיפמן ,שהתפרשו ברחובות העיר ודפקו
®

חנוכה
בדצמבר  2018נערך מבצע חלוקת סופגניות של מתנדבי סניף
טירת הכרמל ,במכון האונקולוגי שבמרכז הרפואי לין .השתתפו
בחלוקה :סילבי כהן ,יו"ר סניף טירת הכרמל ובעלה קובי ,נעמה עשור,
מזכירת סניפי הצפון באגודה ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון
באגודה .מיכל פרג ,ליוותה את המבצע מטעם המכון האונקולוגי.
תודות :אולמי לה קופיה על תרומת הסופגניות.
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סניף יקנעם
פעילות הסניף

יו"ר הסניף וורד רוזלס ,רכזת הסניף .כל מורי הזומבה שרקדו
במסיבה הגיעו בהתנדבות ,כאשר כל ההכנסות ממכירת הכרטיסים
הועברו כתרומה לאגודה למלחמה בסרטן.

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

מסיבת זומבה
בינואר  2018התקיימה מסיבת זומבה באולם הספורט ע"ש דאהרי,
של מתנ"ס של יקנעם ,להעלאת המודעות לגילוי מוקדם .המסיבה
אורגנה על ידי שרית אלוש ,מורה לזומבה מיקנעם ומחלימה מסרטן,
בסיוע מתנדבי סניף יקנעם של האגודה ,בהובלת ויקטור מורד,
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סניף ירושלים
פעילות הסניף
סניף ירושלים של האגודה בהובלתן של עו"ד אתיה שמחה ,יו"ר
הסניף ,רותי בן גיאת ,רכזת הסניף ,וחוה בוזגלו ,מזכירת הסניף,
מקיים עשייה מבורכת לאורך כל ימות השנה .מתנדבי ונציגי
הסניף מקדמים הסברה באירועים חברתיים וימי עיון מקצועיים,
יוזמים אירועים להעלאת המודעות למחלה ,מתפעלים את מערך
קופות ההתרמה המוצבות בבתי העסק ברחבי העיר ,מסייעים
לחולים ולמחלימים הזקוקים לשירותי האגודה ועוד .במתחם
סניף ירושלים פועל מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' ® המציע:
קבוצות תמיכה לחולים ,למחלימים ולבני משפחה ,פעילויות
לרווחת הגוף והנפש ,סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים' ®
וימי עיון והרצאות לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם.

'יום המעשים הטובים'
במרץ  2018התקיימה זו השנה הרביעית – פעילות 'יום המעשים
הטובים' של סניף האגודה בירושלים .בשעות הבוקר הגיעו 20
מתנדבים ותורמים חדורי מוטיבציה ונכונות לתרום ולהתנדב.
המתנדבים שימחו את החולים והמחלימים שבמתחם ,סייעו בקישוט
ובהרקדת המשתתפים ,תרמו שתייה ,בלונים ועוגות ,כמו גם עמדת
מריחת לקים וטיפוח .תודות :קייטרינג מעדני אורי ובניו ,משתלת
אבי – קניון מלחה ,המתנדבת ורד יאיר נחום ,מיטל חקימיאן ,רקדנית
הבטן ודי.ג'יי רועי מועלם .האירוע היה במסגרת שיתוף פעולה בין
הסניף לבין מרכז 'חזקים ביחד'® ירושלים.
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'היום הבינלאומי ללא עישון'
במאי  2018התקיימה הפעילות המסורתית לציון 'היום הבינלאומי
ללא עישון' של חטיבת היובל במבשרת ציון .בבית הספר נתלו
שלטים העוסקים בתופעות העישון תוך התייחסות להיבטים שונים
של התופעה :בריאות ,לחץ חברתי ,פיתוי ,תדמית 'הגבר' וכו' .במהלך
היום ,הועברו שיעורי כישורי חיים בשילוב עבודה על סלוגנים וסקיצות
בנושא עישון ,ושיעורי חינוך בנושא 'מניעת עישון' ,תוך התייחסות
לבירור עמדות ,גורמי סיכון ,פיתויים ,מיתוסים ,עובדות ועוד .את
השיעורים העבירו מורי בית הספר ,כאשר חומרי ההסברה שהוצגו
בדוכנים הועברו מסניף האגודה בירושלים.
את אירועי 'היום הבינלאומי ללא עישון' ציינו גם בבסיס הצבאי
ענתות ,שם הקשיבו חיילי הבסיס להרצאות שעסקו בנושאי 'מניעת
עישון' ו'גמילה מעישון' .האירוע המושקע כלל דוכן הסברה אותו
איישה תהילה סבתו ,מדריכת הסברה באגודה.

שבועות
במאי  ,2018לקראת חג השבועות,
קיים סניף ירושלים של האגודה
פרויקט של אפיית עוגות גבינה
לכבוד החג .עוברים ושבים שהגיעו
לסניף רכשו את העוגות הטעימות
שנאפו על ידי רותי בן גיאת ,רכזת
הסניף וחוה בוזגלו ,מזכירת הסניף,
כתרומה לפעילות האגודה.

פרויקט של צופי מעלה אדומים
ביוני  2018קיים שבט דקר של צופי מעלה אדומים פרויקט חברתי
שבו חניכי השבט הכינו מכתבים ועטפו מתנות סמליות לטובת חולי
הסרטן .את התשורות העבירו דרך סניף האגודה למלחמה בסרטן
בירושלים.

בזאר 'קיץ בכיף'
בספטמבר  2018התקיים כמיטב המסורת בזאר 'קיץ בכיף' ,בו
מותגים ועסקים מקומיים בעיר ירושלים תרמו לאגודה מגוון רחב
של ביגוד אשר נמכר במחיר מוזל יחד עם מוצרים נוספים כמו
יצירות אומנות ,צעצועים ומכשירי כתיבה .הציבור הרחב שהגיע
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לבזאר נהנה מחוויית קנייה ,כאשר כל ההכנסות התקבלו כתרומה
לאגודה למלחמה בסרטן .את הבזאר ארגנו רותי בן גיאת ,רכזת
סניף ירושלים וחוה בוזגלו ,מזכירת הסניף.

ערב התרמה לאגודה
בספטמבר  2018התקיים ערב התרמה של מועצת מבשרת ציון
למען פעילות האגודה ,במסגרתו נהנו כ 2,000-צופים מהופעתה
של להקת תיסלם ,שהרקידה את הקהל לאורך כל הערב.
בתחילת האירוע ,בירכה עו"ד אתיה שמחה ,יו"ר סניף האגודה בירושלים
את ראש המועצה על שיתוף הפעולה ואת האזרחים על תמיכתם.
אירוע זה ,מתקיים זו השנה השנייה בהובלת המועצה המקומית.
 ₪ 20,000מהכנסות האירוע נתרמו לאגודה למלחמה בסרטן .תודות:
יורם שמעון ,ראש מועצת מבשרת ציון ,חדווה אלחנני ,אחראית תיק
הבריאות בעירייה ,יורם ששון ,מנהל המרכז הקהילתי במבשרת ציון
וארז סוצקוורין ,רכז הבריאות בעירייה ונציגי סניף האגודה בירושלים
שמקיימים שיתוף פעולה עם מועצת מבשרת ציון לאורך השנה.

יום בריאות השד בכנסת
בנובמבר  2018התקיים במרפאת כנסת ישראל יום עיון בנושא
בריאות השד .לצד בדיקות לעובדות הכנסת ,הועברו הדרכות
פרטניות לגברים ולנשים על ידי ד"ר אילנה קדמון ,אחות מתאמת
בריאות השד ,המרכז הרפואי הדסה .במקום האירוע הוצב דוכן
הסברה של האגודה למלחמה בסרטן שאויש על ידי רותי בן גיאת,
רכזת סניף ירושלים וחווה בוזגלו ,מזכירת סניף ירושלים ,שבנוסף
לחלוקת חומרי הסברה בנושא ,סייעו למטופלות בהכוונה בין חדרי
הרופאים.

חנוכה
בדצמבר  2018הגיעו נציגות
האגודה למלחמה בסרטן מסניף
ירושלים :רותי בן גיאת ,רכזת הסניף
וחווה בוזגלו ,מזכירת הסניף ,יחד עם
מוריה אלבז ,עו"ס מחוז ירושלים באגודה
ומתנדבים ,אל מחלקת אשפוז יום
אונקולוגי-המטולוגי במרכז הרפואי
הדסה עין כרם .נציגות האגודה
הצטיידו בכ 100-סופגניות תרומת
קפה נאמן ועוד כ 100-מארזים לחג
תרומת בנק פועלים ,אותם חילקו

הרצאה בחברת אינטל
בנובמבר  ,2018במסגרת 'יום הגבר הבינלאומי' ,התקיימה הרצאה
מטעם האגודה בחברת אינטל – ירושלים שהועברה על ידי
ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( ,)EdDלשעבר מנהלת מחלקת הסברה
וקידום בריאות באגודה .הרצאתה של אביטל עסקה ב'מניעת סרטן
בגברים' .במקום נכחו רותי בן גיאת ,רכזת סניף ירושלים ,יחד עם
חוה בוזגלו ,מזכירת הסניף ,שליוו את האירוע עם דוכן הסברה בנושא.
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האגודה למלחמה בסרטן .נציגי התלמידים הגיעו יחד עם מוריהם
בכדי ללמוד על האגודה ולמסור את תרומתם .החולים והמחלימים
שפגשו את התלמידים התרגשו והודו להם על היוזמה המבורכת.

לחולים ובני משפחותיהם .הצוות הרפואי יחד עם המטופלים במקום
התרגשו מהמחווה המשמחת לכבוד החג שכללה בנוסף שירה עם
רננה האקורדיוניסטית.
לרגל החג ,קיבלה עו"ד אתיה שמחה ,יו"ר הסניף ,תרומה של 50
כרטיסים למופע הפסטיגל שהתקיים במהלך ימי החנוכה .בסיוע
מחלקת שיקום ורווחה של האגודה ,חולקו הכרטיסים לילדים
חולי סרטן ,שנהנו אף מאירוח במתחם ה .VIP-תרומת הכרטיסים
באדיבותו של ציון תורג'מן ,מנכ"ל חברת אריאל.

יוזמת בית הספר האנגליקני
בדצמבר  2018התארחו בסניף האגודה בירושלים תלמידים
מבית הספר האנגליקני ,המיועד לילדי שגרירים ומשרד החוץ,
אשר שהו באותה עת בירושלים .הרקע לביקור היה יוזמה של
התלמידים לכבוד חג המולד ,שהחליטו לארגן יריד מיוחד בסימן
החג ,בו נאסף סכום כסף של  ₪ 1,680שהוקדש למען פעילותה של

סניף כפר יונה
פעילות הסניף
סניף כפר יונה של האגודה בהובלתה של ישראלה רוזן ,יו"ר הסניף,
פועל במסירות לטובת ציבור החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם
בכפר יונה .בנוסף לתפעול וארגון מבצע 'הקש בדלת'® מדי שנה
באוקטובר ,מתקיימת בסניף עשייה בתחום השיקום והרווחה ,עם
קבוצת תמיכה למחלימות הנפגשת במתחם הסניף מדי שבוע
ועוד .לאורך השנה ,מרכז הסניף את מבצע 'עוטפים בחום את
חולי הסרטן' באזור ,בהשתתפות חוג סריגה בהובלת המתנדבות.
לקראת החורף ,נסרגו  40כובעים אשר חולקו על ידי מחלימות
מקבוצת התמיכה בסניף ,לחולים שטופלו במרכזים הרפואיים
שניידר ,שיבא ,בילינסון וסוראסקי.
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סניף כפר סבא
פעילות הסניף

'יום המעשים הטובים'

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

במרץ  2018הוקמו דוכני הסברה והתרמה בקניון ערים ,בשיתוף
מתנדבי סניף כפר סבא ותלמידים.

פורים
במרץ  ,2018במהלך חג הפורים ,נערכה מסיבה לחולים ומתנדבים
בבית הסטודנט בעיר ,בשיתוף תלמידי בית הספר נוף צורים ומדריכי
שלח צעירים .באי המסיבה התכבדו במשלוחי מנות ונהנו ממופע
ריקודים סלונים .כיבד בנוכחותו :מתי פז ,יו"ר ועדת רווחה בעירייה.
תודה :די.ג'יי שי מליחי שהרקיד את הנוכחים בהתנדבות.
לקראת חג הפורים ,התקיים מבצע חלוקת משלוחי מנות על ידי
מתנדבי הסניף במחלקה האונקולוגית ,המרכז הרפואי מאיר.

פעילות יום הסרטן הבינלאומי
בפברואר  ,2018במסגרת אירועי יום הסרטן הבינלאומי ,נערכה
פעילות מיוחדת בשיתוף סניף האגודה המקומי ,בהובלתם של
חזי פנט ,יו"ר הסניף לשעבר ,ואשכול הפיס כפר סבא שאירח את
האירוע .הפעילות שהייתה בהשתתפות קהילת מורי ותלמידי
מגמות המדעים והאומנות בעיר ,כללה כיבוד ,ברכות ,והרצאות מפי
ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( ,)EdDלשעבר מנהלת מחלקת הסברה
וקידום בריאות באגודה ,שהעבירה הרצאה בנושא 'כללים לחיים
בריאים' ,פרופ' כרמית לוי ,המחלקה לגנטיקה ,אוניברסיטת תל
אביב ,שהרצתה בנושא 'דרכי טיפול חדשניים במחלת הסרטן'
ומאיה בן דוד ,ליצנית רפואית ,שהרצתה בנושא 'דרכי התמודדות
נפשיים עם המחלה' .בסוף היום התחלקו התלמידים לקבוצות
ויצרו מייצגים בנושאי 'נזקי עישון' ו'חכם בשמש'® .לתלמידים חולקו
תעודות על השתתפותם .מטרת הפעילות הייתה הגברת מודעות
לנושא הסרטן ,חשיפה לדרכי טיפול מגוונים בעידן הנוכחי ופיתוח
אקטיביזם שיש בכוחו לגרום לשינוי תפיסות בקרב אוכלוסיית בני
הנוער בעיר כפר סבא .תודות :רויטל יהל נאמן ,מנהלת אשכול
הפיס ,בתי הספר השונים שנרתמו לפעילות וחזי פנט.

יריד תעסוקה
במאי  2018התקיים יריד תעסוקה לתלמידי כתה יא'-יב' מתיכוני
כפר סבא .סניף האגודה המקומי אייש דוכן הסברה ביריד ,בשיתוף
מועצת הנוער ומתאמת הבריאות מטעם העירייה .המתנדבים חילקו
חומרי הסברה בנושא 'מניעת עישון' ,לרגל 'היום הבינלאומי ללא
עישון' ,ועודדו את התלמידים להתנדבות למען המאבק בסרטן.
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שבוע המודעות לסרטן העור וגילויו המוקדם
ביוני  ,2018במסגרת שבוע המודעות לסרטן העור וגילויו המוקדם ,נערכה
פעילות הסברה שכללה הרצאה בהתנדבות של פרופ' שלום אבשלום,
מנהל היחידה לכירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי מאיר ויועץ
האגודה למלחמה בסרטן ,בבית התרבות לצעירים בעיר .בהרצאה
שבה נכחו עובדי עירייה והציבור הרחב ,חולקו חומרי הסברה של
האגודה למלחמה בסרטן בסיוע מתנדבי הסניף המקומי.
במסגרת אירועי שבוע מניעת סרטן העור ,הגיעה מרים ללוש,
רכזת סניף האגודה בכפר סבא לגן המרגנית ,שם העבירה הדרכת
'חכם בשמש'® לילדי הגן .דורות של ילדים זכו להקשיב להרצאתה
של מרים ,שמגיעה לגן המרגנית זה העשור הרביעי ,במטרה לצייד
את הילדים במידע הכרחי על התנהגות 'חכמה בשמש'® לקראת
הקיץ .בנוסף להדרכה ,העבירה מרים חומרי הסברה לשאר גני
הילדים בעיר ,לטובת פעילות בנושא.

דוכן התרמה
במהלך השנה ,תנועת הנוער מדריכי שלח צעירים נרתמת למען
מטרות האגודה .חניכי התנועה קיימו מבצע התרמה בו אספו מוצרי
יד שניה כגון ספרים וצעצועים ,אותם מכרו באמצעות דוכנים בקניון
ערים .הכסף שנאסף ביוזמה הברוכה נתרם לאגודה למלחמה בסרטן
באמצעות סניף כפר סבא.

חנוכה
בדצמבר  2018התקיים אירוע חנוכה למתנדבים ,לחולים ולמחלימים.
באירוע נכחו מתנדבים ,חולים ומחלימים .בירכו :מתי פז ,יו"ר
ועדת רווחה בעירייה ואפרים אריאלי ,יו"ר ארגוני המתנדבים בעיר.
הרב יוסי ליפמן ,נשא דברים לרגל החג .הנוכחים נהנו מהופעתה של
לינוי יחיאלי זמרת ויוצרת ,הרצאה בנושא 'האנרגיה שבידיים' מאת
ד"ר מרינה גורלי ,מטפלת הוליסטית ורב תחומית ,ומהמופע 'ד"ר
התלהבות' עם המרצה בן סלע .את האירוע שקושט בהתנדבות על
ידי רן ניטקה ,אמן בלונים ,הפיקה וארגנה בהתנדבות איריס יחיאלי,
מפיקת אירועים ,שהחלימה בעצמה ממחלת הסרטן .כיבדו
בנוכחותן :שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט
מבצע 'הקש בדלת'® וליאת ליבנת ,רכזת סניפי המרכז באגודה.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בדצמבר  ,2018התקיים מבצע חלוקת פריטי צמר במרכז שניידר
לרפואת ילדים ,בהובלתה של מרים ללוש ,רכזת סניף כפר סבא
ומתנדבות הסניף :אירית נבו ואמה גלסווין .החלוקה התבצעה
במסגרת מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' של האגודה ,במיוחד
לימי החורף הקרים.

ראש השנה
בספטמבר  2018נערכה הרמת כוסית חגיגית לרגל ראש השנה,
בה נכחו מתנדבים ,חולים ומחלימים .מתי פז ,יו"ר ועדת רווחה
בעירייה הגיע לאירוע ובירך את העוסקים במלאכה על עשייתם
החשובה .כיבד בנוכחותו :עמיר חכם ,רכז פעילות חינוכית באגודה.

'הקש בדלת'

®

מבצע 'הקש בדלת'® בכפר סבא נוהל השנה כמיטב המסורת על
ידי סניף האגודה המקומי ,בהובלתה של מרים ללוש ,רכזת הסניף.
מתנדבי הסניף עברו בין בתי התושבים ,במטרה לגייס כספים
למאבק במחלה .בנוסף לכך ,הקימו חניכי תנועת השומר הצעיר
דוכן התרמה בקניון  Gכפר סבא.
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סניף כרמיאל
פעילות הסניף

פסח

סניף כרמיאל של האגודה למלחמה בסרטן ,בהובלתן של אבלין דסה,
יו"ר הסניף ,בלהה הרשקוביץ ושרה שרון ,רכזות הסניף ,מקדם
במסירות ראויה להערכה את מטרות האגודה בכרמיאל ,באמצעות
מגוון פעילויות להעלאת מודעות וגילוי מוקדם ,הצבת קופות התרמה
בבתי עסק ואיסופם ,איוש דוכני הסברה עם מידע רחב על המחלה
ודרכי המניעה ,קיום אירועי התרמה ,תמיכה באוכלוסיית החולים
והמחלימים ,סיוע להצלחת פרויקט משלוחי המנות של האגודה
בחג הפורים וארגון והוצאה לפועל של מבצע 'הקש בדלת'® בעיר.
במתחם הסניף קיים חדר טיפול ויופי ,שבו נהנות חולות מטיפולי
פנים והתאמת פאות במידת הצורך.
השנה ,ציינו המתנדבים יום הולדת  80למתנדב הוותיק מיכאל רון,
ממייסדי הסניף המקומי .המתנדבים הפתיעו את מיכאל בביתו
מצוידים בזר פרחים ועוגה .אבלין דסה ,יו"ר הסניף שיזמה את
המפגש ביקשה להביע הערכה מיוחדת למירה אשתו שפועלת גם
היא למען מטרות האגודה במסירות רבה.

באפריל  2018התקיים אירוע הרמת כוסית בסניף כרמיאל של
האגודה ,בהשתתפות אבלין דסה ,יו"ר הסניף ומתנדבים .במהלך
האירוע ,סילבי אשר ,מתנדבת הסניף הוותיקה ,קיבלה תעודת הוקרה
לרגל פרישתה לאחר שנים רבות של עשייה .כיבדה בנוכחותה:
יפה קורן ,מ"מ מנהלת סניפי הצפון באגודה.

פעילות להעלאת מודעות
באוגוסט  ,2018במסגרת שבוע 'בנפשנו' שהתקיים בכרמיאל במטרה
להעלות מודעות לבריאות הנפש בקרב אימהות בכל מעגלי החיים,
הקימו מתנדבות סניף כרמיאל ,בהובלתה של אבלין דסה ,יו"ר
הסניף ,דוכן הסברה של האגודה עם עלוני מידע וחומרי הסברה.
האירוע התקיים במעמד שולה כהן ,סגנית ראש העיר ובהנחייתה
של טלי משה ,מקדמת הבריאות בעיריית כרמיאל.

יום האישה הבינלאומי
במרץ  2018ציינו בישראל ובעולם את יום האישה הבינלאומי .לרגל
המאורע ,הקימו מתנדבות סניף כרמיאל ,בהובלתה של אבלין דסה,
יו"ר הסניף ,דוכן הסברה ומידע בנושא גילוי מוקדם לנשים בסניף
נעמ"ת כרמיאל.

ראש השנה
בספטמבר  2018התקיימה הרמת כוסית חגיגית לרגל ראש
השנה בסניף כרמיאל של האגודה .האירוע נערך בהשתתפות
מתנדבי הסניף ,בהובלת אבלין דסה ,יו"ר הסניף .כיבדו בנוכחותן:
אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה ויפה קורן ,מ"מ
מנהלת סניפי הצפון באגודה.
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'הקש בדלת'

®

באוקטובר  2018במסגרת
מבצע 'הקש בדלת'® ,הוביל
סניף האגודה המקומי את
ההתרמה בעיר.
בסיום המבצע ,העניק מתנדב
הסניף מיכאל רון לי .מזור
תעודת הוקרה על תרומתו
במהלך יום ההתרמה המסורתי.

שלוחת מ.א זבולון
פעילות השלוחה

הרצאה

את שלוחת מ.א זבולון של האגודה למלחמה בסרטן ,מובילה
רונית שפטניצקי ,יו"ר השלוחה .השלוחה הוקמה במטרה לענות
על הצרכים של החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם ביישובי
המועצה האזורית ופועלת במסירות בנושא .השנה החלה לפעול
במסגרת פעילות השלוחה סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'® של
האגודה ,שכללה מגוון הרצאות בהנחיית אנשי מקצוע רלוונטיים.
תודה :ויקי שלם ,יחידת ההתנדבות ,מ.א זבולון.

במאי  2018התקיימה הרצאה מרתקת של אירית שרון ,מנחת
קבוצות ,בנושא 'אינטליגנציה רגשית ואיכות חיים' .האירוע נערך
בשיתוף שלוחת האגודה למלחמה בסרטן האזורית ,בהובלתה
של רונית שפטניצקי ,יו"ר השלוחה במ.א זבולון ויחידת ההתנדבות
בהובלתה של ויקי שלם.

סניף מגדל העמק
פעילות הסניף

במגדל העמק וטיפחו את גינתו ועציציו .ישראל ואקנין ,יו"ר הסניף
היוצא הביע את הערכתו למתנדבים :״אני מודה לעובדי חברת
באבקום והנהלתה ולצוות קידום נוער אשר הפתיעו ושתלו צמחייה
ופרחים בגינתנו".

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

יום המשפחה

בפברואר  2018במסגרת יום המשפחה ,תלמידי קידום נוער יחד עם
עובדי חברת באבקום מגדל העמק הגיעו לבית האגודה למלחמה בסרטן
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יום התרמה במפעל פלקס
במאי  2018נערך יום התרמה מיוחד במפעל פלקס שבעיר שכלל
מכירה של מוצרי חוג הסריגה בסניף האגודה במגדל העמק.
ישראל ואקנין ,יו"ר סניף האגודה היוצא הודה להנהלת המפעל
ועובדיו על הארגון ועל התרומה המכובדת למען המאבק בסרטן.

׳הקש בדלת׳

®

באוקטובר  ,2018סמוך לפתיחת מבצע 'הקש בדלת'  ,הגיעו נציגי
האגודה למלחמה בסרטן במגדל העמק ללשכתו של אלי ברדה,
ראש העיר מגדל העמק ,ויחד פתחו את מבצע ההתרמה השנתי.
כמיטב המסורת ,העבירה העירייה את התרומה הראשונה מבין
התרומות של 'הקש בדלת'® .ראש העיר ברדה ותמר פינקלשטיין,
מנהלת סניפי הצפון באגודה ,שגם נכחה במפגש ,קראו לתושבי
העיר לפתוח את הלב ואת הכיס למען המאבק במחלה.
®

ראש השנה
בספטמבר  2018התקיימה הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה
בסניף מגדל העמק של האגודה .באירוע השתתפו מתנדבי הסניף
בהובלתו של ישראל ואקנין ,יו"ר הסניף היוצא .כיבדו בנוכחותן:
תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה ואריאלה ליטביץ שרמן,
עו"ס מחוזית צפון באגודה.
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הנהלה חדשה לסניף האגודה למלחמה בסרטן
במגדל העמק
לאחרונה נרשמו חילופי תפקידים בהנהלת סניף האגודה למלחמה בסרטן
במגדל העמק .שני עשורים לאחר שמונה לראשונה לתפקיד יו"ר
הסניף ,החליט ישראל ואקנין לפרוש מתפקידו .יחד איתו ,מסיימים
את תפקידם גם רכזת הסניף אורנה אמיתן ובעלה יוסף אמיתן,
איש התפעול של הסניף .הזוג אמיתן ,הצטרף לעשייה מספר שנים
לאחר כניסתו לתפקיד של ואקנין ,ויחדיו פעלו למען ציבור החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם במגדל העמק והובילו לקיום עשרות
פעילויות ,פרויקטים ואירועים.

'חג החגים'
בדצמבר  2018הגיעו מתנדבי סניף מגדל העמק למחלקה האונקולוגית
של המרכז הרפואי העמק בעפולה .ישראל ואקנין ,יו"ר הסניף היוצא,
יחד עם שלום פרץ ,יו"ר הסניף הנכנס ,איריס מוסקוביץ-בלאו ,רכזת
הסניף הנכנסת ומתנדבות נוספות חילקו במקום סופגניות וכובעי
צמר למטופלים ,והשתתפו יחדיו ב'חג החגים' שצוין במחלקה.
הסופגניות נתרמו באדיבותו של אלי ישראלי.

את ואקנין ,היו"ר היוצא,
שהיה מתנדב פעיל בעשרות
עמותות ופרויקטים במרוצת
השנים ,יחליף בתפקיד
היו"ר שלום פרץ .את אורנה
אמיתן תחליף כרכזת הסניף
איריס מוסקוביץ-בלאו.
אלי ברדה ,ראש עיריית
מגדל העמק ,הודה לואקנין
ולבני הזוג אמיתן ,במהלך
אירוע פרידה בלשכתו .ברדה
שיבח את המתנדבים על
עשייתם רבת השנים ואיחל
בהצלחה להם ולהנהלת
הסניף הנכנסת.

סניף מודיעין
פעילות הסניף
את העשייה המבורכת בסניף מודיעין מוביל מוטי סיטון ,יו"ר הסניף.
בהמשך לשנה הקודמת ,גם בשנה זו ,במהלך חודשי הקיץ ,התקיים
שיתוף פעולה מבורך בין הסניף לבין מתחם הבריכה העירונית
ומועדון הכושר הולמס פלייס-מודיעין .במסגרת שיתוף הפעולה,
מעניקה רשת הולמס פלייס שימוש חינם במתקני המכון ,במהלך
החודשים יולי-אוגוסט ,לשניים מבני משפחה ,שאחד מקרוביה
מתמודד עם מחלת הסרטן .בנוסף ,מתחם הבריכה העירונית,
העניק  50%הנחה בדמי המנוי לכלל בני המשפחה ,בה מתמודד
אחד מקרוביה עם מחלת הסרטן .כמו כן ,מתקיימת בסניף קבוצת
תמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם ומפגשי הנחיית הורים
שילדיהם חלו במחלת הסרטן .הסניף ממשיך לאורך השנה
בפעילות קופות התרמה בשיתוף בתי עסק מקומיים.
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המודעות לסרטן השד ,בהנחייתה של אורנה מגר ,ובהפקתן של
המתנדבות אילנית בן ימין ומיכל פרפרי ,מנכ"ל החברה הכלכלית,
שהיו אחראיות על ארגון האירוע החגיגי ומכירת הכרטיסים .התוכנית
האמנותית כללה סיפור העצמה אישי של טליה הקינן רוז ,תושבת
העיר ומחלימה מסרטן ,מופע ריקודים סוחף עם רחל חזן ,מדריכת
מחול ,ומופע הבידור של הסטנדאפיסטית אביגיל קליין .מסעדת קפית
דאגה לפנק את משתתפות האירוע בגבינות ,יין ,קינוחים ומטעמים
נוספים וחברת מגשולה דאגה לספק מגשי פירות מעוצבים .כל
אחת מהמשתתפות קיבלה קרם ידיים תרומת .Moroccanoil
כיבדו בנוכחותם :חיים ביבס ,ראש העיר מודיעין ומירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן .כל ההכנסות הוקדשו למאבק בסרטן השד.

'יום המעשים הטובים'
באפריל  ,2018במסגרת אירועי 'יום המעשים הטובים' הארצי ,קיים
סניף האגודה המקומי ,הפנינג ייחודי להנאת הציבור שכלל תחנות
יצירה ,פינת איפור וקעקועים ,והופעת תיאטרון פנטסורי המתבסס
על אלתור בשיתוף הקהל .בהפנינג שנערך באולם בית הסחלבים
במודיעין השתתפו קבוצת הליצנים הקהילתית ,מתנדבים מבנק
דיסקונט ובנות נחלת ש"י.
'אחותי בוורוד'
בספטמבר  2018נערך במסעדת קפית בעיר ,בהשתתפות כ200-
נשים ,אירוע 'אחותי בוורוד' – ערב התרמה שהוקדש להעלאת
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סניף מעלות – כפר ורדים
פעילות הסניף
את פעילות סניף מעלות-כפר ורדים מוביל רפי ויצמן ,יו"ר הסניף.
העשייה הברוכה לטובת אוכלוסיית החולים והמחלימים באזור כוללת
בין היתר ,ביקורי חולים המטופלים במחלקה האונקולוגית במרכז
הרפואי לגליל ,הצבת דוכני הסברה באירועים וימי עיון אזוריים,
הצבה של קופות התרמה בבתי עסק ואיסופם ועוד.

הרצאת קידום בריאות
בפברואר  2018התקיימה הרצאה בנושא 'אורח חיים בריא' בעיריית
מעלות .בהרצאה שהועברה על ידי מירב פרומר ,מדריכת הסברה
באגודה ,נכחו עובדי העירייה .כיבד בנוכחותו :רפי ויצמן ,יו"ר סניף
מעלות-כפר ורדים של האגודה.

דוכן הסברה
במאי  ,2018במסגרת כנס במלון 'אסיינדה ביער' שבמעלות ,הוקם
דוכן הסברה של האגודה על ידי מתנדבי סניף מעלות-כפר ורדים.
את הדוכן איישו רפי ויצמן ,יו"ר סניף האגודה המקומי יחד עם אשתו
סוזי ,מתנדבת הסניף.

חנוכה

בדצמבר  2018התקיים מבצע
חלוקת סופגניות במרכז הרפואי
לגליל שבנהריה ,לרגל חג החנוכה.
רפי ויצמן ,יו"ר סניף מעלות-כפר
ורדים היה אחראי על החלוקה,
בליווי אשתו סוזי ,מתנדבת הסניף
ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי
הצפון של האגודה .בסך הכול ,חולקו
כ 300-סופגניות תרומת בתי העסק
דבאח ושוק פייסל הגדול.
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סניף נצרת עילית
פעילות הסניף
סניף נצרת עילית בהובלתם של אלכס גדלקין ,יו"ר הסניף
ובלוריה לאופר ,רכזת הסניף עוסק במגוון תחומים במסגרת המאבק
בסרטן .בסניף מתקיימות פעילויות בעלות ערך ומשמעות בנושאי
רווחה עבור חולי הסרטן ,כגון ליווי חולים לטיפולים ,וביקורי חולים
בבית ובמרכזים הרפואיים העמק ופדה פוריה ,כחלק ממבצע
'עוטפים בחום את חולי הסרטן' של האגודה .בנוסף ,מרכז הסניף
את מבצע ההתרמה 'הקש בדלת'® בנצרת עילית.

חודש המודעות למאבק בסרטן השד
באוקטובר  ,2018במסגרת אירועי חודש המודעות למאבק בסרטן
השד ,קישטה עיריית נצרת עילית עץ בכניסה לבניין העירייה
עם סרטים ורודים ,במטרה לציין את המאורע ולהעלות מודעות
למניעה ואבחון מוקדם של המחלה .בנוסף ,הואר העץ באור ורוד
במהלך הלילה.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
לאורך השנה ,נפגשות קבוצת נשים סורגות ,במתנ״ס גורדון
שבנצרת עילית עבור פעילות סריגה משותפת .למעלה מ250-
כובעים וצעיפים שנסרגו בקבוצה ,במסגרת מבצע 'עוטפים בחום
את חולי הסרטן' של האגודה ,הועברו לחולים המאושפזים במרכזים
הרפואיים העמק ופדה פוריה.
אלכס גדלקין ,יו"ר סניף נצרת עילית
קושר את הסרט

'הקש בדלת'

®

באוקטובר  ,2018לקראת מבצע 'הקש בדלת' ה ,58-נערך מפגש
מרגש לקראת יום ההתרמה בהשתתפות ראש העיר רונן פלוט,
חוה בכר ,מנכ"ל העירייה ,אלכס גדלקין ,יו״ר סניף האגודה בנצרת
עילית והמתנדבות :איטה שרייר ,אווה בורמיל ,טוני בלכרמן
ובלוריה לאופר .במפגש הוענק צ'ק מכובד על ידי העירייה לטובת
פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן .תודה :מחלקת החינוך של
עיריית נצרת עילית על התמיכה והסיוע במהלך המבצע.
®
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סניף נתניה
פעילות הסניף

כמיטב המסורת הפנינג התרמה במתחם בית הספר ,בהשתתפות
תלמידים ,הורים והצוות החינוכי .בהפנינג שכלל עשרות דוכני
מכירה ,הושג סכום של למעלה מ ₪ 10,000-שנתרמו לטובת
המשך המאבק במחלת הסרטן.

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

'הקש בדלת'

®

מבצע 'הקש בדלת' של
האגודה התקיים השנה בנתניה
בהשתתפות עשרות בתי ספר:
נווה הדר ,שרת ,שי עגנון,
אמי"ת – בר אילן ,אולפנית
בר אילן ,גימנסיה ,אורט יד
ליבוביץ' ,הדסה ויצו קנדה,
טשרניחובסקי ,ריגלר ,שפירא
אורט גוטמן ,אלדד וכן תנועת
הנוער מכבי הצעיר .חן אלקיים,
רכזת הסניף של האגודה
בנתניה קראה לציבור התושבים
להושיט יד ולפתוח את הלב
והדלת למען המאבק במחלה.
בבית הספר שרת התקיים
®
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חנוכה

בדצמבר  ,2018בנר שישי של חנוכה ,התכנסו מתנדבים,
חולים ומחלימים במתחם הסניף ,שם שרו והדליקו נרות
חנוכה .המשתתפים נהנו במהלך האירוע מסדנה מיוחדת
בנושא ׳צחוק והעצמה׳.

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

יריד בריאות
ביולי  2018נערך במתחם ביג רגבה יריד בריאות
לקהילה של המרכז הרפואי לגליל ,ביוזמת
עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל ,ובשיתוף
הנהלת ביג רגבה והמועצה האזורית מטה
אשר .מטרת היריד הינה לחזק את הקשר עם
הקהילה באזור הגליל המערבי ולקדם ערכים
של אורח חיים בריא בקרב הציבור .היריד כלל
עמדות לבדיקות לחץ דם ,סוכר ולחץ תוך עיני,
עמדות מידע בנושאים של בריאות האישה ועוד.
בנוסף לעמדות אלו ,איישו מתנדבים מסניף
האגודה בעכו ,בהובלת סוניה שקד ,יו"ר הסניף
וסוזי פרץ ,רכזת הסניף ,דוכן הסברה במקום
האירוע ,לצד עמותות וארגונים נוספים.

טקס הוקרה למתנדבים
לקראת סוף שנת הלימודים ,נערך טקס הוקרה לתלמידים שהתנדבו
במבצע 'הקש בדלת'® ה 57-מבית הספר העלייה שנייה בעיר.
לתלמידים שנרתמו להצלחת מבצע ההתרמה חולקו תעודות
הצטיינות מטעם האגודה .סוזי פרץ ,רכזת הסניף ,הודתה לתלמידים
על העשייה המבורכת.
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המתנדבת רחל רווח ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה.
כמו בכל שנה ,עיריית עכו העבירה לאגודה את התרומה המכובדת
והראשונה במסגרת התרומות שהתקבלו בעיר במהלך המבצע.

'הקש בדלת'

®

באוקטובר  ,2018בסמוך לפתיחת מבצע 'הקש בדלת'® ה ,58-נערך
מפגש בלשכת עיריית עכו בהשתתפות שמעון לנקרי ,ראש העיר
עכו ,סוניה שקד ,יו"ר סניף עכו באגודה ,סוזי פרץ ,רכזת הסניף,

סניף עפולה
פעילות הסניף

החינוך ,שמחו לקבל מהמתנדבים את משלוחי המנות הססגוניים
של האגודה למלחמה בסרטן והודו להם על היוזמה המשמחת.
לקראת החג ,בית הספר תדהר קנה  480משלוחי מנות של האגודה
כתרומה לפעילותה הענפה למען החולים והמחלימים .את מבצע
החלוקה שכלל למעלה מ 1,000משלוחי מנות שנתרמו על ידי
עסקים ואנשים פרטיים בעיר ,הוביל המתנדב יעיש אלמקייס.
יפה נחמני ,מתנדבת סניף האגודה בעפולה העניקה לאברהים אבו רמזי,
תומך האגודה ,תעודת הוקרה על תרומתו לסניף עפולה של האגודה
עבור קניית משלוחי מנות לפורים וחלוקתם למטופלים .במעמד
הענקת התעודה נכחו גם פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה
בחברה הערבית ,תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה
ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה.

סניף האגודה בעפולה בראשותם של יוסי אהרון ,יו"ר הסניף
ופנינה אלמקייס ,רכזת הסניף ,מקיים פעילות ענפה למען החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם בעיר .לאורך השנה ,יוזמים המתנדבים
אירועים ופעילויות התרמה בשיתוף גורמים נוספים בעיר ,אחראים
על ארגון וביצוע מבצע 'הקש בדלת'® ואוספים קופות ההתרמה
מבתי העסק בעיר .במהלך השנה ,מגיעים מתנדבי הסניף לביקורים
במחלקה האונקולוגית של המרכז הרפואי העמק ,בחגים ובמועדים
שונים ,במטרה להעלות חיוך על פניהם של המטופלים.

דוכני הסברה
במהלך השנה ,במסגרת פעילות האגודה בחודשי המודעות למחלות
סרטן המעי הגס וסרטן השד ,הקימו מתנדבי הסניף דוכני הסברה
במתחם ביג עפולה ,שם חילקו לציבור הרחב חומרי הסברה מטעם
האגודה והשיבו על שאלות הקהל .תודה למתנדבים :יוסי אהרון,
פנינה אלמקייס ,יוסי כהן ,ברוריה קדוש ,רחל טביבי ,וטובה אלפמבאום.

פורים
במרץ  2018הגיעו מתנדבי סניף עפולה המסורים לגני הילדים ,בתי
הספר ,הוסטלים ולמחלקות האונקולוגיות (ילדים ומבוגרים) של
המרכז הרפואי העמק ,שם חילקו משלוחי מנות לקראת חג הפורים.
המאושפזים במרכז הרפואי ובהוסטלים ,כמו גם הילדים במוסדות
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הפנינג למען חולי הסרטן
במרץ  ,2018במסגרת אירועי 'יום המעשים הטובים' ,נערך שיתוף פעולה
מבורך בין מנהלת תושבים רובע יזרעאל ומרכז צעירים עפולה ,שהוביל
לקיום אירוע המוני למען חולי הסרטן .מאות המשתתפים בהפנינג נהנו
מפינות יצירה לילדים ,ניידת לתרומת דם ,דוכני אוכל ,עמדות צמות,
מכירת לק ועוד .הכסף שהתקבל מהמכירה בדוכנים הועבר כתרומה
לאגודה למלחמה בסרטן .תודות :מתנדבי סניף עפולה ,בהובלת
יוסי אהרון ,יו"ר הסניף ופנינה אלמקייס ,רכזת הסניף ,יאנה קריספיל,
מתנדבת מקומית שיזמה את האירוע ,ורד אטיאס ,מתנדבת הסניף,
יניב פרץ ,יו"ר מנהלת הרובע וכל תושבי השכונה שנרתמו למען היוזמה.

פסח
באפריל  2018התקיימה הרמת כוסית חגיגית לכבוד חג הפסח
בסניף האגודה בעפולה .המתנדבים שהשתתפו נהנו מכיבוד ושתייה
וברכות מפי יוסי אהרון ,יו"ר הסניף ויפה קורן ,מ"מ מנהלת סניפי
הצפון באגודה שכיבדה בנוכחותה.
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ביגדיל – עולם השקל ושרון עטיה על תרומת הסופגניות ,רשת
מטורפים והיפרזול על תרומת אריזות שי וחטיפים והפינה המתוקה
על תרומת מתנות ומשחקים לילדים.

חלוקת שי למטופלים
ביולי  2018נערך מבצע חלוקת חבילות שי למטופלים במחלקה
האונקולוגית ,המרכז הרפואי העמק .חלוקת החבילות נעשתה על
ידי יפה נחמני ,מתנדבת סניף האגודה בעפולה.

ראש השנה
בספטמבר  2018התקיים אירוע הרמת כוסית לרגל ראש השנה
בסניף עפולה .בנוסף לברכות לרגל השנה החדשה ,נערכה פגישת
היערכות לקראת מבצע 'הקש בדלת'® .2018

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

חנוכה
בדצמבר  2018נערך מבצע חלוקת סופגניות ושי לחולים במרכז
הרפואי העמק שבעפולה ,בהובלתה של יפה נחמני ,מתנדבת
הסניף .ליפה הצטרפו יוסי אהרון ,יו"ר הסניף ,פנינה אלמקייס,
רכזת הסניף ובעלה המתנדב יעיש אלמקייס ,שעברו בין מיטות
המאושפזים במחלקה האונקולוגית של המרכז הרפואי ,וחילקו לכל
אחד סופגניות ושי מכובד לכבוד החג .המתנדבים איחלו למטופלים,
לבני משפחותיהם ולצוות הרפואי שבמקום חג חנוכה שמח .תודות:
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סניף פרדס חנה-כרכור
פעילות הסניף
הפעילות הברוכה בסניף האגודה למלחמה בסרטן בפרדס חנה-כרכור
החלה אשתקד ,בהובלתה של אורלי מנג'ם ,יו"ר הסניף .הסניף
משמש את תושבי פרדס חנה-כרכור והסביבה ,בהם תושבי
מועצה אזורית מנשה ,בנימינה וגבעת עדה .חנוכת הסניף
התאפשרה לאחר שיפוץ נרחב במקלט ,אשר הוקצה למטרה זו
על ידי המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור ,ובעזרתם האדיבה
של האגודה למלחמה בסרטן והמתנדבים .לאורך השנה ,אחראים
מתנדבי הסניף על מערך קופות ההתרמה בעיר ,בשיתוף בתי
העסק המקומיים .במתחם הסניף פועלת ספרייה חדשה ע"ש
דרורה סנדורי ז"ל ,מתנדבת האגודה .בנוסף ,מתקיימים בו פעילויות
שיקום ורווחה כגון חוגים וסדנאות לרווחת החולים והמחלימים
תושבי האזור.

יום עיון לצוות סיעוד מחוז שומרון
במרץ  2018התקיים בחדרה יום עיון לצוות הסיעוד של מחוז
השומרון .ביום העיון השתתפה אורלי מנג'ם ,יו"ר סניף פרדס חנה-
כרכור ורבקה קרן ,יו"ר סניף חדרה שהציגו את פעילות המתנדבים
בסניפים .אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה הציגה
את מרכזי התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן ,ואת כל אפשרויות
התמיכה של האגודה.

יום האישה הבינלאומי
במרץ  ,2018במסגרת אירועי 'יום האישה הבינלאומי' ,התקיים בעיר
אירוע תחת הכותרת 'חנה בפרדס' ,עבור נשות האזור ,בהובלת
היחידה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי והאגף לשירותי רווחה
וקהילה ,ובשיתוף המרכז לאמנויות הבמה בפרדס חנה-כרכור.
במהלך האירוע הוצב דוכן הסברה של האגודה במבואת המתנ"ס,
במטרה לסייע בהעלאת מודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד וסרטן
צוואר הרחם .הצבת הדוכן התאפשרה הודות לאורלי מנג'ם ,יו"ר
סניף האגודה המקומי.

'הקש בדלת'

®

באוקטובר  2018סייעו מתנדבי סניף פרדס חנה-כרכור להצלחת
מבצע 'הקש בדלת'® ,לאחר שהקימו דוכני התרמה ברחבי המועצות
המקומיות פרדס חנה-כרכור ומנשה .תודות :אילן אלישר ,מנהל
מרכז מסחרי כרכור ,בני חליף ,מנכ"ל חברת הניהול אלונית עין
שמר ומאיר אדרי ,מתחם אגד.
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חנוכה
בדצמבר  2018התכנסו מתנדבי סניף פרדס חנה-כרכור לטקס
הדלקת נרות לכבוד חג החנוכה .באירוע הוקראו ברכות והוגש
כיבוד קל .כיבדה בנוכחותה :הגר פרי יגור ,ראש מועצת פרדס חנה.

סניף פתח תקווה
פעילות הסניף

וצעירים של עיריית פתח תקווה (למידע נוסף על סדנאות 'מחלימים
לחיים בריאים'® ראו פרק 'שיקום ורווחה').

סניף פתח תקווה של האגודה למלחמה בסרטן בהובלתם של
חיים אליהו ,יו"ר הסניף ,ואריה שילה ,רכז הסניף ,מונה כיום כ30-
מתנדבים הפועלים בתחומים שונים במסגרת המאבק במחלה.
העשייה הענפה כוללת :סיוע בהפעלת קבוצות תמיכה לחולים
ולבני משפחותיהם ,ביקור בביתם של החולים וליווי שלהם לטיפולים
במרכזים הרפואיים ,פעילויות הסברה וקידום בריאות במקומות
עבודה ובמוסדות חינוך ,סיוע להצלחת פרויקט משלוחי המנות של
האגודה בחג הפורים ,תפעול מערך קופות ההתרמה בעיר ,קיום
מבצע 'הקש בדלת'® בפתח תקווה ,הדרכות 'חכם בשמש'® ועוד.

'מחלימים לחיים בריאים'

®

בפברואר  2018הועברה הרצאה במועדון ס.ג.ו.ל בפתח תקווה
עבור חולים ,מחלימים ומתנדבים מאת אילן שרקון ,תומך האגודה,
שהשתתף השנה בתחרות איש הברזל שנערכה בהוואי ,תחת הדגל
של האגודה למלחמה בסרטן .ההרצאה שעסקה בנושא ‘ספורט
להגשמת חלומות ומטרות’ ,הועברה במסגרת סדרת הרצאות
'מחלימים לחיים בריאים'® של האגודה ,בשיתוף אגף חברה ,נוער

הרמת כוסית לרגל חג הפסח
במרץ  2018התקיימה הרמת כוסית חגיגית בסניף האגודה למלחמה בסרטן
בפתח תקווה .במהלך המפגש ,שהתקיים בהשתתפות חולים,
מחלימים ,מתנדבים ונציגי אגף חברה ,נוער וצעירים בעירייה ,הוקרן
הסרטן 'אמא' ,אותו ערכה אופק דוידסון ,תלמידת בית הספר ברנר.
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הסרט ,שזכה במקום הראשון בערוץ  98כחביב הקהל ,עסק באמה
של אופק ,צהלה ,מחלימה ממחלת הסרטן.

סדרת הדרכות 'חכם בשמש'

®

לקראת הקיץ ,נערך פרויקט עירוני ,ביוזמת סניף האגודה למלחמה בסרטן
בפתח תקווה ,בשיתוף מתנ"ס עולמות ומנהל החינוך בעירייה ,שבמסגרתו
העבירו מתנדבות הדרכה בנושא 'חכם בשמש'® לכלל תלמידי כיתות ג'
בעיר פתח תקווה .הפרויקט ,שהינו חדשני ברמה הארצית ,הקיף למעלה
מ 3,000-ילדים ברחבי העיר ,כאשר המטרה המרכזית הייתה לחנך את
הילדים להתנהגות 'חכמה בשמש'® לקראת ימי הקיץ החמים .לקראת
ההגעה לכיתות ,צוידו המדריכות במצגות הדרכה ובחומרי הסברה,
ועברו הכשרה על ידי ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( ,)EdDלשעבר מנהלת
מחלקת הסברה וקידום בריאות באגודה .בסיום הפעילות ,הוענקו
למתנדבות הפרויקט המבורך תעודות הוקרה והערכה על עשייתן.
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ראש השנה
בספטמבר  2018התקיימה הרמת כוסית לרגל ראש השנה ,בהשתתפות
מתנדבי סניף פתח תקווה ,בהובלתם של חיים אליהו ,יו"ר הסניף
ואריה שילה ,רכז הסניף .חיים אליהו בירך את המשתתפים והעביר
דגשים אחרונים לקראת מבצע 'הקש בדלת'® שחל באוקטובר.
כיבד בנוכחותו :רז מזרחי ,רכז הלוגיסטיקה של סניפי האגודה.

'הקש בדלת'

®

באוקטובר  ,2018שבוע לפני פתיחת מבצע ההתרמה 'הקש בדלת' ,
נערך בעיריית פתח תקווה טקס לפתיחת המבצע המסורתי במעמד
ראש עיריית פתח תקווה היוצא ,עו"ד איציק ברוורמן .בפגישה נכחו
מ״מ המנכ״ל ליאוניד סמוליאנוב ,חיים אליהו ,יו"ר סניף פתח תקווה
של האגודה ,אריה שילה ,רכז הסניף ,שמוליק סנדלר ,יו"ר מועצת
המתנדבים בפתח תקווה ,אפי שדיב ,סגנית מנהל החינוך העל יסודי,
אלה זילברמן ,רמ"ט המבצע מטעם העירייה ,מתנדבים ותלמידים.
®

אירוע התרמה
ביולי  2018נערך במרכז המסחרי עמי סנטר אירוע 'חיים בלבבות'
של תנועת הנוער העובד והלומד ,בהובלת חניכי קן אם המושבות.
בהפנינג נערכה מכירת מוצרי מזון לתושבי השכונה ,במהלכה
נאספו למעלה מ ,₪ 1,500-שנתרמו לאגודה למלחמה בסרטן,
לזכרו של ערן הרינג ז"ל ,חניך אשר עשה שנת שירות בקן ונפטר
לאחר התמודדות ארוכה עם מחלת הסרטן.

ברוורמן בירך על היוזמה ויצא בקריאה נרגשת לתושבים לפתוח את
ליבם ואת כיסם למען ציבור החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם
בישראל.
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ללא תשלום בנושא ׳אבחון מוקדם של סרטן השד והמלצות להפחתת
הסיכון לחלות׳ .ציבור האוהדים הוזמן לגשת לדוכן לפני כניסתם
לאצטדיון ,ולקרוא מידע נוסף על מניעה ואבחון מוקדם ,כמו גם
על כללים לחיים בריאים.

גם השנה התגייסו לטובת הצלחת המבצע מאות בני נוער ותלמידים
מ 9-חטיבות ותיכונים ברחבי העיר ,אשר פנו לציבור הרחב וביקשו
את תרומתם לפעילות האגודה למלחמה בסרטן.

חודש המודעות לסרטן השד
באוקטובר  ,2018כחלק מאירועי חודש המודעות לסרטן השד,
נערך יום עיון בנושא סרטן השד עבור עובדות עיריית פתח תקווה.
יום העיון כלל דברי פתיחה ,ברכות והרצאה בנושא ׳מניעה ואבחון
מוקדם׳ 170 .העובדות שהשתתפו באירוע גילו עניין רב .סניף
האגודה למלחמה בסרטן בפתח תקווה ,בהובלתו של חיים אליהו,
יו"ר הסניף ,חילק לנשים חומרי הסברה בנושא .תודה :רחל אלון,
יועצת ראש העיר למעמד האישה בפתח תקווה על הארגון והיוזמה.
במסגרת המשחק המרכזי של ליגת העל בכדורגל ,שהתקיים
באותו חודש ,בין קבוצות הפועל ארקיע תל אביב למכבי חיפה,
נערכה לפני שריקת הפתיחה מחווה לציון חודש המודעות לסרטן
השד בהשתתפות שחקני שתי הקבוצות ,אשר עלו לכר הדשא
עם חולצות ורודות .מטרת היוזמה הייתה להזכיר לציבור כי גילוי
מוקדם של סרטן השד מציל חיים (למידע נוסף ראו פרק 'הסברה,
מידע וקידום בריאות').
כשעתיים לפני המשחק ,איישו מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן
מסניף פתח תקווה ,עמדת הסברה מחוץ למגרש לחלוקת עלונים

צילום :שמוליק דוידפור
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חנוכה
בדצמבר  2018התקיים טקס הדלקת
נרות חנוכה בביתה של צהלה דוידסון,
מחלימה ממחלת הסרטן ,בשיתוף מתנדבי
סניף פתח תקווה של האגודה וילדי אגף
חברה ,נוער וצעירים של עיריית פתח
תקווה .המשתתפים נהנו ממטעמי החג,
שירים וברכות.

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

'יום המעשים הטובים'
באפריל  ,2018במסגרת אירועי 'יום המעשים הטובים' ,ערך סניף
האגודה בצפת בהובלתה של שולמית גנון ,יו"ר הסניף ,בזאר של
עבודות יצירה ,אותם יצרו דיירי בית האבות מוריה .כל ההכנסות
מהמכירה היו קודש לטובת פעילות האגודה למלחמה בסרטן.

ערב הוקרה למתנדבים
בנובמבר  2018התקיים ערב הוקרה מיוחד למתנדבי העיר צפת.
שולמית גנון ,יו"ר סניף האגודה בעיר ,קיבלה תעודה בשם הסניף
כאות הערכה על פעילותם הענפה של המתנדבים בקהילה
ובמרכזים הרפואיים.

ראש השנה
באוגוסט  2018התקיים אירוע הרמת הכוסית לראש השנה של סניף
צפת .האירוע נערך בביתה של שולמית גנון ,יו"ר הסניף המקומי,
וכלל פרידה ממתנדבת הסניף המסורה אידה .כיבדה בנוכחותה:
יפה קורן ,מ"מ מנהלת סניפי הצפון באגודה.
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'הקש בדלת'

חנוכה

®

באוקטובר  2018נערך מבצע 'הקש בדלת'® של האגודה למלחמה בסרטן
בצפת ,בהובלת שולמית גנון ,יו"ר סניף צפת ועירן פרץ ,רכז המבצע
בעיר .בסיום המבצע הוענקו תעודות הוקרה לתלמידי בית הספר
הרב תחומי שהצטיינו בהתרמה במסגרת 'הקש בדלת'® ה.58-

בדצמבר  2018התקיים בביתה של שולמית גנון ,יו"ר סניף צפת,
ערב ספרות פתוח שכלל גם הדלקת נרות חנוכה .לאירוע המכובד
שכלל כיבוד קל ,הוזמנו כל מתנדבי הסניף.

סניף קריית אונו
פעילות הסניף
סניף קריית אונו ,בהובלתה של צביה האוז ,רכזת הסניף ,פועל
במסירות במהלך השנה ,בתחום איסוף קופות ההתרמה מחנויות
ובתי עסק בעיר והפקדתם .כמו כן ,משתתף הסניף במבצע
'הקש בדלת'® ,בהובלת צביה ומתנדבים מקומיים ,וביניהם תלמידי
חטיבת הביניים בן צבי ,שגם השנה נרתמו למען הפעילות החשובה.

'הקש בדלת'

®

באוקטובר  ,2018לקראת מבצע 'הקש בדלת' ה ,58-נפגש ישראל גל,
ראש עיריית קריית אונו ,עם נציגי האגודה למלחמה בסרטן :צביה האוז,
רכזת הסניף המקומי ,שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים באגודה
ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'® וליאת ליבנת ,רכזת סניפי המרכז
באגודה ,והעניק להם את תרומת העירייה לאגודה למלחמה בסרטן.
ראש העיר גל עודד את תושבי העיר לפתוח את דלתותיהם בכדי
לתרום את חלקם להצלת חיים.
®
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סניף קריית אתא
פעילות הסניף
סניף קריית אתא בהובלתה של בת שבע יהב ,יו"ר הסניף ,ממשיך
בפעילותו הברוכה למען אוכלוסיית החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם בעיר .כמדי אוקטובר ,מובילה בת שבע את מבצע
'הקש בדלת'® בקריית אתא ,בשיתוף בתי הספר ,הצוות החינוכי
והתלמידים .במשך השנה ,מתקיימים ביקורי חולים במחלקה
האונקולוגית של המרכז הרפואי אסותא – לב המפרץ ,בשיתוף
מתנדבות הסניף ,אשר מעלות חיוך על פניהם של המאושפזים
עם משלוחי מנות ,מתנות ופריטי צמר במסגרת מבצע 'עוטפים
בחום את חולי הסרטן'.

'הקש בדלת'

פורים

®

באוקטובר  2018הוביל סניף קריית אתא של האגודה את מבצע
ההתרמה 'הקש בדלת'® בעיר ,בשיתוף פעולה עם אלפי בני נוער,
תלמידי בתי הספר ,חניכי תנועות הנוער ומתנדבים ,שיצאו לפקוד
את בתי התושבים במטרה לגייס תרומות למען החולים ונגד המחלה.
לאחר המבצע ,נערך טקס חלוקת תעודת הצטיינות לתלמידי בית
הספר הצבי ישראל בקרית אתא ,בהובלתה של יפעת פרץ ,מנהלת
בית הספר ,שהצטיינו בהתרמה.
גם אתל מונצ'ינסקי ודניאל בן עמי ,תלמידות בית הספר רוגוזין א׳
בעיר ,קיבלו תעודת הצטיינות מבת שבע יהב ,יו"ר הסניף המקומי,
על כך שהצליחו להתרים את כל פנקס ההתרמה במהלך המבצע.

במרץ  2018הגיעה בת שבע יהב ,יו"ר סניף קריית אתא והמתנדבת
סימון שי אל המרכז הרפואי אסותא – לב המפרץ ,שם חילקו
למטופלים ולצוות הרפואי אוזני המן לכבוד חג הפורים .בנוסף,
קיבלו המאושפזים במחלקה כובעי צמר ,תרומת הסניף ,במסגרת
פעילות מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' של האגודה.

שבועות
במאי  ,2018לרגל חג השבועות ,ערכו מתנדבות סניף קריית אתא,
בהובלתה של בת שבע יהב ,יו"ר הסניף ,ביקור במחלקה האונקולוגית
של המרכז הרפואי אסותא – לב המפרץ .במהלך הביקור ,חילקו
המתנדבות מאפים לחג תרומת בית העסק לחם רפאל.

ראש השנה
בספטמבר  2018הגיעו מתנדבות סניף קריית אתא של האגודה,
בהובלתה של בת שבע יהב ,יו"ר הסניף ,אל המחלקה האונקולוגית
של המרכז הרפואי אסותא – לב המפרץ ,וחילקו לצוות האחיות
והמטופלים מגשים שכללו עוגות דבש ,עוגות תפוחים ותפוח בדבש.
תודה למתנדבות :כרמלה גרוסברג ,סימון שי וסימי לויאה.
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סניף קריית ביאליק
פעילות הסניף

אירוע סיום שנת פעילות

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

ביולי  2018נערך אירוע סיכום שנת הפעילות של סניף קריית ביאליק
באגודה .סמי בניסטי ,יו"ר הסניף ,בירך את המשתתפים ,והודה
למתנדבים על עשייתם הענפה במבצע 'הקש בדלת'® ובמהלך
השנה .במסגרת האירוע ,הועברה בהתנדבות הרצאה בנושא
'מצוינות' מאת ד"ר צבי ברק ,מרצה בתחום עולמות הניהול ,התכנון
וההדרכה .תודה מיוחדת :ירון עקיבא ,מבעלי מסעדת קאפלו ,27
על תרומת הכיבוד העשיר.

ראש השנה
באוגוסט  2018התקיימה הרמת כוסית לרגל ראש השנה בסניף
קריית ביאליק ,בהשתתפות מתנדבי הסניף בהובלתו של סמי בניסטי,
יו"ר הסניף ,ומירי קלמפנר ובקי שני ,רכזות הסניף .כיבדה בנוכחותה:
אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה.

'היום הבינלאומי ללא עישון'
במאי  ,2018במסגרת אירועי 'היום הבינלאומי ללא עישון' ,התקיימה
פעילות מיוחדת בבית הספר אורט דפנה בקריית ביאליק ,בסימן
'מניעת עישון' .התלמידים תלו שלטים וכרזות בנושא ,אותם יצרו
כחלק מהעשייה הכיתתית.

חנוכת בית חדש
באוקטובר  2018הועברה פעילותו של סניף קריית ביאליק של האגודה
למשכן חדש – בית המתנדב בעיר .לכבוד המאורע ,התקיים ערב
חגיגי שבו המשתתפים נהנו מהופעתה של הזמרת גילה שרון .בירכו:
סמי בניסטי ,יו"ר הסניף ,אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון
באגודה ושמעון לוין ,רכז של"מ יישובי.

חנוכה
בדצמבר  2018התקיימה מסיבת החנוכה של סניף קריית ביאליק.
סמי בניסטי ,יו"ר הסניף ,בירך לרגל החג את המשתתפים שנהנו
מכיבוד קל שהוכן על ידי המתנדבים .בתוכנית האמנותית :הרצאה
בהנחיית רוני בנימין בנושא 'אור שלא נגמר' ומסיבת ביודנסה עם
הילה מלכה .כיבדו בנוכחותן :אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית
צפון באגודה ותמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה.
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סניף קריית חיים
פעילות הסניף

של ועד קריית חיים על סה"כ  ₪ 10,000והודתה לכלל העוסקים
במלאכה על תרומתם למטרה החשובה .בסה״כ נאספו  65,000ש״ח.
בטקס סיכום המבצע הארצי שהתקיים במרץ  2018בתיאטרון
גבעתיים ,נשאה שרק'ה את ברכת המתנדב.

סניף קריית חיים של האגודה למלחמה בסרטן ,ממשיך לפעול
במלוא המרץ ,בהובלתה של שרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר הסניף .שרק'ה,
המנהלת את הסניף קרוב ל 60-שנה בהתנדבות ,מקדמת את מטרות
האגודה לצמצום התחלואה והתמותה מהמחלה ושיפור איכות חייהם
של החולים והמחלימים ,כל זאת באמצעות גיוס תרומות ,ביקורי
חולים במרכזים הרפואיים ,הסברה בנושאים הקשורים למחלת
הסרטן והדרכים להימנע ועוד מגוון יוזמות .הסניף מקיים לאורך
השנה את מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' בקריה הרפואית
רמב"ם ,ובנוסף מוביל את העשייה במבצע 'הקש בדלת'® בשיתוף
ועד קריית חיים ,מתנדבים ותלמידי מערכת החינוך המסייעים
להצלחת יום ההתרמה השנתי.

ול׳ סרטן בביה״ח  nnנומב״ס

ות מקו״ת ה״ה למען ילדיה ה

מתנוב

טרן ,יחד עם מתנדבות
רגנש
גודה למלחמה בסרטן בקרייה ,שרק׳ה מו ועים לילדים המאושפזים
יו״ר סניף הא
כ־ 300כובעי צמר וצעצ
חרים ותלמידים הביאו
אדום׳ במפרץ תרמה מכל
מהסניף ,שו
בסרטן ׳הפירט ה
יקרי ערך .הבאנו
אגודה למלחמה

סניף ה
הלב שפע צעצועים
בראשות היו״ר הוותי 
הפיים ועברנו ב4-
בקריית חיים,
מורגנשטרן ,עוטף בחום כ 300-כובעים 4יפהקומות ,כאשר כל
הסרטן המחלקות ב-
קה שו־ק׳ה
הצבע לטעמו וגם כוב 
אהבה את הילדים חולי
ביה״ח ילד בוחר את
ו
ההמטו-אונקולוגית ב
שלו .הרעיון שלי מאוד
במחלקה
רמב״ם .עים לאחים
ילדים רות בקריה הרפואית
אושר למשפחות וליל 
הסניף מצליח ונותן
ל לדברי שרק׳ה" ,מתנדבות
מהצעצעוים ניתן לילדים
^״s׳r
דים .חלק
ובעים וצעיפים מצמר
נשאר בחדר המשחקים".
סוכגות כ
תרומה מילדיה של פולי והיתר
אשות שרק׳ה מורגנשטרן,
המתנדבות ,השוחרים
שהתקבל כ
את פני
שהשאירה ומעניקות
קיבלה בחום מנהלת
אגודה למלחמה בסרטן בקריית חיים ,בר ילדים במחלקה ההמטו-
ז״ל מהחנות
הצטר  והתלמידים
מתנדבות ה
חיים ,בביקורם אצל ה
ק׳־יז׳ח״ק
לילדים החולים .השנה
פרופ׳ מרים בן הרוש,
תלמידים מתיכון קריית
ילומים :משה ,קריית חיים(.
אותם
יחד עם
)צ
וחרים ושוח־ המחלקה,
wmpwm
שרק׳ה מתפרשת על
פו למתנדבות עשרה ש
אונקולוגית.
אחלים החלמה מהירה
חיל שהיכרותה עם
וכולנו מ
כללה הטכנולוגית של
שנים .היא הירצתה על
חיבוק חם לילדים ולמשפ 
מהמ
הודים ,דרוזים וערבים
רות
עשרות
מדריך מהמכללה פני
העדות  -י
מידים מקב  לכולם עם
מחלה והשיבה לשאלות.
אגודה למלחמה בסרטן בקריית האוויר ,יחד עם
סלמים ונוצרים .התל
יו״ר ה
מתיכון קריית חיים .ה
שפחות מו
נתינה ואהבה לזולת חות".
חיים ,שרק׳ה מורגנשטרן ומנהלת ותלמידי כיתה י׳
מורגנשטרן" :המ
כל לים מידע על
המטו-אונקולוגית בביה״ח
שנה
סיכמהחממות את הלב והן בני
רוזמרי תרמה
המחלקה ה
כמדיהחנות מאוד מ
מב״ם ,פרופ׳ מרים בן קונדי
טוריהוחדות מכל הלב ו
לילדים רות בר
עוגות מי
הרוש.
י

&

סיכום מבצע 'הקש בדלת'

®

בפברואר  2018נערך טקס סיכום מבצע 'הקש בדלת' ה58-
בקריית חיים .יו״ר הסניף מזה  65שנים ,שרק׳ה מורגנשטרן ,שחגגה
לאחרונה את יום הולדתה ה ,85-הודתה לתלמידים מחטיבת הביניים
דגן בקריית חיים ולשוחרים מהמכללה הטכנולוגית של חיל האוויר
(הטכני) ,עימם מתקיים שיתוף פעולה פורה מזה  44שנים ,במסגרת
מבצע ההתרמה המסורתי .שרק'ה ציינה את תרומתו השנתית
®
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'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בפברואר  2018יצאה שרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר סניף קריית חיים,
יחד עם שוחרים מהמכללה הטכנולוגית של חיל האוויר (הטכני),
ותלמידי תיכון קריית חיים לביקור במחלקה האונקולוגית ,בית
החולים רות רפפורט ,הקריה הרפואית רמב"ם .במהלך הביקור,
חילקו המתנדבים עוגות מיוחדות שנתרמו ממאפיית רוזמרין,
צעצועים מחנות הפיראט האדום ו 300-צעיפים וכובעי צמר
שנסרגו על ידי מתנדבות .הילדים המאושפזים במחלקה התרגשו
מהיוזמה של שרק'ה והמתנדבים שלצידה .את פני האורחים קיבלה
פרופ' מרים בן הרוש ,מנהלת המחלקה האונקולוגית ,שהרצתה
בפני הנוכחים על המחלה והשיבה על שאלותיהם בנעימות .שרק'ה
סיכמה את הביקור המרגש" :התלמידים שהתלוו לביקור קיבלו
חשיפה לנתינה ואהבה לזולת .אנו מאחלים החלמה מהירה לכולם
עם חיבוק חם לילדים ולמשפחות".

ה
ווה על נל מה שנתתם!

תעודת

:

יו״ר ה
אגודה למלחמה ב
ה
סרטן בקרייה ,שר
עני
קה
תעו
דת
ק׳ה מורגנשטרן,
הוק
רה לוועד קריית
המתמ
חיים על הסיוע
שך שניתן גם ה
שנה
ל
אגו
דה
למ
למשרדי
לחמה בסרטן
האגודה הגיעה יו״ר

rnrinn
האגודה
והעניקה
למלחמה בסרטן
לוועד תעודת הו
סניף קריית חיים,
קרה על הסיוע המת
שו־ק׳ה מורגנשטרן
שרק׳ה הביעה
את
משך שניתן גם ה
הער
שנה
כתה
לאג
ה
ודה
רבה
קריית
למלחמה בסרטן.
ואת הערכת האגודה
חיים לאגודה במשך
י
למלחמה בסרטן
עשרות שנים לט
ו״ר ועד קריית
על הסיוע של ועד
ובת תמיכה בלתי
פיטרמן ,מקבל חיים ,איציק ית חיים בפרט.
פוסקת בחולי הס
יו״ר
האגו
מיו״ר האגודה תעודת הוקרה
דה,
רטן בארץ ובקרי 
אי
ציק פיטרמן,
ה
למל
ביע
חמה
את
שו
־ק׳ה
בס
הער
רטן
כתו ואת הו
בהתנדבות מ
בקרייה ,שרק׳ה
קרת הוועד בנתינה
לאה במשך עשרות
מורגנשטרן ,על
בלתי פוסקת של
הסיוע ה
שנים למען הקהילה
מתרבים מדי שנה.
מתמשך לאגודה.
ולטובת חולי הס
רטן אשר לצערנו
פיטרמן איחל לשו
־ק׳ה
ארי
כות
י
מים והמשך
ע
שייה
והו
בלת
הסניף גם ב-
 50השנים הבאות.

הוקרה לוועד קריית חיים
ביוני  2018העניקה שרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר סניף האגודה בקריית
חיים ,תעודת הוקרה והערכה לוועד קריית חיים ,על הסיוע המתמשך
שניתן גם בשנה זו לאגודה למלחמה בסרטן .שרק'ה הביעה את
הערכתה הרבה ואת הערכת האגודה למלחמה בסרטן על תמיכתו
של הוועד לאגודה גם השנה ,כמו בכל שנה ,לטובת המאבק נגד
המחלה ולמען החולים .איציק פיטרמן ,יו"ר ועד קריית חיים ,שאירח
את שרק'ה בלשכתו ,הודה לה על פעילותה רבת השנים למען חולי
הסרטן בעיר ואיחל לה אריכות ימים והמשך עשייה פורייה.
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'הקש בדלת'

®

באוקטובר  2018נפתח מבצע 'הקש בדלת' ® ה 58 -של
האגודה למלחמה בסרטן ,כאשר גם השנה נמשך שיתוף הפעולה
המבורך בין סניף קריית חיים ,בהובלתה של שרק'ה מורגנשטרן,
יו"ר הסניף ,והמכללה הטכנולוגית של חיל האוויר (הטכני) .לקראת
יום ההתרמה ,התקיים טקס פתיחת המבצע לשנת  2018במכללה,
בהשתתפות שרק'ה ומתנדבות סניף קריית
חיים ,תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי
הצפון באגודה ,התלמידים ונציגי ועד
קריית חיים ,שכמדי שנה פתח את המבצע
עם תרומה מכובדת בסה"כ .₪ 10,000
שוחרי בית הספר קיבלו הרצאה קצרה
על פעילות האגודה למען החולים ונגד
המחלה ,וכיצד התרומות שהם יאספו
יכולות להציל חיים.
בנוסף לכך ,נערך מפגש באשכול
הפיס קריית חיים בו אירחו תלמידי
תיכון קריית חיים את שרק'ה ,אשר
הרצתה בפניהם על חשיבות התרומה
והסבירה להם כיצד יאספו את
התרומות במסגרת 'הקש בדלת'®.
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סניף קריית טבעון
פעילות הסניף
סניף קריית טבעון ,בהובלתה של אילנה שמואלי ,יו"ר הסניף ,ממשיך
בפעילותו הברוכה במסגרת המאבק במחלת הסרטן .מתנדבי
הסניף שומרים על קשר עם חולים תושבי העיר ,ומוציאים לפועל
את מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' במועצה המקומית.
בד בבד ,מרכז הסניף את פעילות קופות ההתרמה בעיר ואת
מבצע 'הקש בדלת'® ,תוך שיתוף פעולה פורה עם מערכת החינוך,
שמתגייסת למאמץ ההתרמה הלאומי.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'

הצטיינות לחטיבת אורט טבעון

בינואר  2018הגיעו אילנה שמואלי ,יו"ר סניף האגודה בקריית
טבעון ורוזה שוורצמן ,מתנדבת הסניף ,אל המחלקה האונקולוגית,
הקריה הרפואית רמב"ם ,שם חילקו למטופלים כובעי צמר לקראת
ימי החורף הקרים .המאושפזים במחלקה שמחו לקבל את כובעי
הצמר שנסרגו כחלק ממבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' של
האגודה ,והודו לאילנה ורוזה על היוזמה המבורכת.

כאות הוקרה על עשייתם במבצע 'הקש בדלת'® ה ,57-העניק
סניף קריית טבעון ,בהובלתה של אילנה שמואלי ,יו"ר הסניף ,את
גביע ההצטיינות לתלמידי חטיבת הביניים אורט טבעון .שמואלי,
יחד עם מתנדבת הסניף רוזה שוורצמן העניקו לתלמידים את גביע
ההצטיינות בטקס מרגש שנערך בבית הספר .את הגביע קיבל נכדה
של רוזה ,הלומד בבית הספר ,בשם התלמידים.

סניף קריית ים
פעילות הסניף

'הקש בדלת'

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

באוקטובר  2018יצא לדרך מבצע 'הקש בדלת' ברחבי הארץ,
כמו גם בקריית ים ,שם נוהל המבצע כמיטב המסורת על ידי
ברכה ארז ,יו"ר הסניף המקומי .טרם יצא המבצע לדרך ,התקיים
מפגש בלשכת ראש העיר שם בירך דוד אבן צור ,ראש עיריית קריית
ים את העוסקים במלאכה ,החמיא להם על רוח ההתנדבות ואף
סיפר על הקשר האישי שלו למחלה .ברכה ארז מצידה ,העניקה
לראש העיר חדשון ולוח שנה מטעם האגודה .תלמידות משני
בתי הספר רבין ורודמן השתתפו אף הן במפגש וקיבלו תרומה
מכובדת מראש העיר .גם תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון

®
®
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באגודה נכחה במפגש וקראה לציבור התושבים להתגייס למען
המטרה החשובה.
במהלך יום ההתרמה השנתי ,התגייסו למטרה הנעלה מאות
מתלמידי חטיבות הביניים רבין ורודמן שסיירו בין בתי התושבים
ואספו תרומות לפעילותה הענפה של האגודה.

סניף קריית מוצקין
פעילות הסניף

הנחה את הערב .לפני האירוע ,נערכה קבלת פנים בפתח האולם,
במהלכה הוצגה תערוכה של יצירות אומנות של חולות ומחלימות
תושבות העיר ,יחד עם כיבוד קל שנתרם באדיבות בית הספר
הטכנולוגי עתיד .הקהל נהנה מהופעות של להקת כובע טמבל ושל
מקהלת הקונסרבטוריון – קריית מוצקין ,ובנוסף מהרצאה מרתקת
מאת ד"ר גבי זוהר ,עו"ס קליני ופסיכותרפיסט ,בנושא 'כיצד מתמודד
המוח האנושי עם כאב ,קנאה ואהבה' .שיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת
סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'® ,ציינה את פעילות
האגודה במישור הארצי ושיבחה את פעילותו של סניף קריית מוצקין
למען החולים ונגד המחלה .מוטי דגן הודה במילות התודה והברכה
לראש העיר חיים צורי המעניק חום ואהבה לסניף ולבאים בשעריו.
דפנה צורי ,אשת ראש העיר,
שייצגה את ראש העיר
באירוע והייתה אורחת
הכבוד ,שיתפה בסיפורה
האישי ומסרה את תודתה
לסניף בקריית מוצקין,
ולמוטי דגן על עשייתם
הנפלאה למען הקהילה
והוסיפה" :התרגשתי מאוד
להיות חלק מערב חשוב
ומשמעותי כל כך ,מאחר
ותמיכת הקהילה היא חלק
מההחלמה .מחלת הסרטן
למגפה ,ולצערי אין
ֿ
הפכה

את סניף קריית מוצקין מוביל מוטי דגן ,יו"ר הסניף יחד עם
מרגלית מן ואילנה מאור ,רכזות המתנדבים .במהלך השנה ,פועל
סניף האגודה בקריית מוצקין במתנ"ס בן גוריון בעיר ,בתמיכתו
ועידודו של חיים צורי ,ראש העיר קריית מוצקין .בסניף מתקיימת
עשייה ענפה ומבורכת הכוללת קיום חוגים והרצאות בהשתתפות
למעלה מ 50-מחלימים ומחלימות מסרטן ,וכן סדנאות בבית
הספר עתיד בהשתתפות מחלימים ותלמידים .בנוסף ,מקיימים
מתנדבי הסניף ביקורי חולים במרכז הרפואי זבולון ,מסייעים
להצלחת פרויקט משלוחי המנות של האגודה ומבצע 'עוטפים
בחום את חולי הסרטן' ,מקיימים פעילויות 'חכם בשמש'® לאלפי
תלמידים ומובילים את מבצע 'הקש בדלת'® בעיר ,אליו נרתמים
עשרות מתנדבים.
לאורך השנה ,ממשיך להתקיים שיתוף הפעולה המבורך בין בית
הספר עתיד לבין סניף האגודה בקריית מוצקין .בינואר 2018
התקיימה סדנת אפייה בבית הספר ,בהשתתפות חולים ,מחלימים
ותלמידים .המשתתפים אפו עוגיות ונהנו יחד מהעשייה .מוטי דגן,
יו"ר הסניף ,הודה להנהלת בית הספר על האירוח וההשתתפות,
לקונדיטורים נורית חיון ודודי ראובן ,שהדריכו את הנוכחים
ולחגית הראל ,מנהלת הסדנה.

אירוע התרמה
בפברואר  2018התקיים אירוע התרמה באשכול פיס קריית מוצקין,
ביוזמת סניף האגודה המקומי בהובלתו של מוטי דגן ,יו"ר הסניף שגם
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כמעט בית בישראל שהמחלה פסחה עליו .תושבי העיר בראשות
חיים צורי ,עומדים לצד החולים והמחלימים ומאחלים להם רפואה
שלמה לכולם״ .כמו כן ,חולקו תעודות הוקרה לכלל השותפים שסייעו
להצלחת האירוע :בית הספר עתיד ,בראשות המנהלת קרן בבלי,
להקת כובע טמבל ,מקהלת הקונסרבטוריון בניהולו של אפי נצר,
יוני שמעוני ,מנהל הקונסרבטוריון ,ד״ר גבי זוהר ושמעון בן ישי,
מנהל אשכול הפיס .תודות :מרגלית מן ואילנה מאור ,המתנדבות
המסורות שתרמו להצלחת ערב זה .כל ההכנסות מהאירוע הועברו
להמשך פעילותה הענפה של האגודה.

הסניף .הטיול כלל ביקור באתרים היסטוריים בעיר ,והתכנסות
במוזיאון להסברים ומידע על תולדות קריית מוצקין .המשתתפים
סיכמו את היום כמרגש ומעניין.

פורים
במרץ  ,2018לקראת חג הפורים ,נערך מבצע חלוקת משלוחי
מנות על ידי סניף האגודה בקריית מוצקין ,בהובלתו של מוטי דגן,
יו"ר הסניף ,אליו התלוו מתנדבי הסניף ותלמידות אולפנת סגולה
בקריית מוצקין .המשתתפים הגיעו עם משלוחי המנות החגיגיים
למחלקה האונקולוגית ,המרכז הרפואי זבולון ,והעניקו אותם עם חיוך
למאושפזים במחלקה שמצדם הודו למתנדבים על היוזמה הברוכה.

הוקרה למתנדבת מרגלית מן
באפריל  2018קיבלה מרגלית מן,
רכזת סניף האגודה בקריית מוצקין
את אות 'יקירת העיר' על פועלה
רב השנים למען חולי הסרטן ובני
משפחתם תושבי העיר.

הצטיינות לאולפנת סגולה
במרץ  2018העניקה האגודה למלחמה בסרטן אות הצטיינות לאולפנת סגולה
בקריית מוצקין ,על פעילותה במהלך מבצע 'הקש בדלת'® ה 57-של
האגודה ,השנה ,זכתה האולפנה בהצטיינות כמוסד החינוכי שהצליח
לגייס את סכום הכסף הרב ביותר במהלך המבצע .פרס ההצטיינות
הוענק לאולפנה ולנציגות התלמידות בטקס סיכום המבצע ,שהתקיים
בתיאטרון גבעתיים בחודש מרץ .חיים צורי ,ראש עיריית קריית מוצקין,
הזמין את נציגות האולפנה ללשכתו בכדי לברך אותן על הזכייה .אל
המתנדבות התלווה מוטי דגן ,יו"ר סניף האגודה בעיר.

שבוע המודעות לסרטן העור וגילויו המוקדם
ביוני  ,2018במסגרת אירועי שבוע מניעת סרטן העור וגילויו המוקדם,
ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ,ארגן מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,בסיוע
המתנדבות ,פעילות בקייטנות המתנ"סים ,בנושא 'חכם בשמש'® ,בה
לקחו חלק אלפי ילדים .הפעילות שהתקיימה במתחם הספורטלי
כללה מצגות ,חומרי יצירה ,ודוכן הסברה שאויש במשך כל השבוע
במתנדבי האגודה המסורים ,ובבני נוער שהגיעו ממחלקת הנוער
של העירייה ,בהובלת שירלי למפל .במהלך השבוע ,הגיע למקום
עומר זוהר ,סגן ראש העיר ,ששיבח את הפעילות החשובה ואת
העשייה של המתנדבים .מוטי דגן שיזם את המבצע בעיר ,הודה
לחיים צורי ,ראש העיר קריית מוצקין על תמיכתו בפעילות האגודה.

סיור
במרץ  2018קיים סניף קריית מוצקין סיור בעיר וביקור במוזיאון,
בהשתתפות מחלימים ומתנדבי הסניף .הסיור תואם על ידי מוטי דגן,
יו"ר הסניף וסגולה אמר ,מדריכת המוזיאון ,ובסיוע מרגלית מן ,רכזת
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הסניף ,דברי תודה לחיים צורי ,ראש העיר ,על תמיכתו הבלתי
מסויגת במטרות האגודה ובפעילות הסניף לאורך השנה .כיבדו
בנוכחותם :מנשה צורף ,מ"מ ראש העיר ,יפה קורן ,מ"מ מנהלת סניפי
הצפון באגודה ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה.

מפגש סיכום שנת פעילות
ביוני  2018נערך מפגש סיכום שנת הפעילות של סניף קריית מוצקין
במתנ"ס בן גוריון – בית הסניף .בפתח האירוע ,מסר מוטי דגן ,יו"ר
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ראש השנה
בספטמבר  2018התקיימה הרמת כוסית לכבוד ראש השנה בסניף
קריית מוצקין .האירוע נערך בהשתתפות מתנדבי הסניף בהובלתו
של מוטי דגן ,יו"ר הסניף .כיבדה בנוכחותה :אריאלה ליטביץ שרמן,
עו"ס מחוזית צפון באגודה.

'הקש בדלת'

®

באוקטובר  ,2018לרגל פתיחת מבצע 'הקש בדלת'® בעיר ,התכנסו
בלשכת ראש העיר נציגי המתנדבים מסניף קריית מוצקין של
האגודה ,בהובלתו של מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,יחד עם תלמידי מוסדות
החינוך בעיר ,חניכי תנועות הנוער ועוד .במהלך הפגישה ,בה נכחו
גם מנשה צורף ,מ"מ ראש עיריית קריית מוצקין ושירלי למפל,
מנהלת יחידת הנוער בעיר ,דנו המשתתפים בהכנות לקראת
המבצע וקראו לתושבי קריית מוצקין לתרום במסגרתו למען פעילות
האגודה למלחמה בסרטן.
®
בתי הספר שהשתתפו השנה במבצע 'הקש בדלת' היו תיכון אורט
מוצקין ,תיכון עתיד ,אולפנה סגולה וגימנסיה קריות .מתנדבי הסניף
המקומי סיפקו לתלמידים הדרכה טרם היציאה להתרמה ברחבי
העיר .לדברי מוטי דגן ,יו"ר הסניף" :קיים שיתוף פעולה מצוין בין
המורים ,התלמידים והמתנדבים להשגת המטרה החשובה .קריית
מוצקין קיבלה בעבר פרסי הצטיינות על תרומת התושבים שפותחים
מדי שנה את כיסם וזה מאוד מרגש".

טיול
באוקטובר  2018יצאו מתנדבי סניף קריית מוצקין ,חולים ומחלימים
לטיול בגבול הצפוני של המדינה .בתוכנית :ביקור בבית המצויר של
עפיה זכריה ביישוב שלומי ,סיור בכפר הבדואי עראמשה ,מושב שתולה,
קיבוץ סאסא וקיבוץ עמיעד .את הסיור הוביל המדריך ד"ר גבי זוהר.
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'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
בדצמבר  2018הגיעו מתנדבי סניף קריית מוצקין של האגודה ,בהובלתו
של מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,יחד עם תלמידים מבית הספר אורט ,אל
המרכז הרפואי זבולון .המתנדבים והתלמידים ,אותם ליוותה המורה
אורלי נוימרק ,שימחו את החולים במחלקות ,וחילקו להם סופגניות
לכבוד החג וכובעי צמר שנסרגו במיוחד עבורם ,במסגרת מבצע 'עוטפים
בחום את חולי הסרטן' של האגודה ,לקראת ימי החורף הקרים .תודות:
המתנדבת ריקי בורג על סריגת הכובעים ,קייטרינג נועם על תרומת
הסופגניות ,ולצוות הרפואי בהובלתה של האחות יהודית טפירו .כיבדה
בנוכחותה :תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה.

חנוכה
בדצמבר  2018התקיים אירוע חנוכה בסניף קריית מוצקין ,ביוזמת
מוטי דגן ,יו"ר הסניף ,ובהשתתפות מתנדבים ,חולים ומחלימים
ונציגות האגודה :תמר פינקלשטיין ,מנהלת סניפי הצפון באגודה
שבירכה את המתנדבות ,ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון
באגודה ,שערכה פעילות בנושא 'קלפים טיפוליים' .כיבד בנוכחותו:
מנשה צורף ,מ"מ ראש העיר.
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סניף קריית שמונה
פעילות הסניף
סניף האגודה בקריית שמונה ,בהובלתה של שוש רייכנטל ,רכזת
הסניף ,פועל ללא לאות למען החולים ונגד המחלה כבר שנים
רבות .העשייה כוללת תמיכה וליווי חולים ,סיוע בפעילות רווחה
לחולים ולמחלימים וקיום מבצע 'הקש בדלת'® של האגודה מדי
חודש אוקטובר.

ראש השנה
בספטמבר  2018התקיימה הרמת כוסית לכבוד ראש השנה
בסניף קריית שמונה של האגודה .באירוע שהתקיים בביתה של
פיבי בן שבת ,מתנדבת הסניף ,חולקו מתנות למתנדבים לכבוד
החג .כיבדו בנוכחותן :יפה קורן ,מ"מ מנהלת סניפי הצפון באגודה
ואריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה.

סניף ראש העין
אמה של המתנדבת גליה מיטל .הספרייה משמשת כיום את החולים
והמחלימים ובהמשך הדרך תפתח גם להנאת ציבור הרחב.

פעילות הסניף
סניף ראש העין פועל במסירות לקידום
מטרות האגודה לאורך השנה .הסניף,
בהובלתו של אל"מ במיל' אברהם פורת,
יו"ר הסניף היוצא ,מפעיל את מערך
קופות ההתרמה מבתי עסק ברחבי
העיר ומקיים את מבצע 'הקש בדלת'®.
בסניף נערכות פעילויות עבור חולים,
מחלימים ובני משפחותיהם ,בהובלתן של מתנדבות השיקום והרווחה
חווי שיקיאר וגליה מיטל ,כגון קבוצת תמיכה ,ובנוסף חוגים כגון יוגה
וציור לרווחת באי הסניף .במתחם הסניף נפתחה השנה ספרייה על
שם אייר עבדי ז"ל ,בנה של המתנדבת חווי שיקיאר וריבה שפיגל ז"ל
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'הקש בדלת'

חילופי תפקידים בסניף

®

בנובמבר  2018סיים אל"מ במיל' אברהם פורת את תפקידו כיו"ר
סניף האגודה בראש העין .אברהם התנדב באגודה למעלה מ15-
שנים כאשר עשור מתוכם שימש כיו"ר הסניף המקומי בראש העין.
האגודה למלחמה בסרטן מודה לאברהם על עשייתו הענפה למען
המאבק במחלה ומאחלת לו הצלחה בהמשך דרכו .מתנדבות השיקום
והרווחה חווי שיקיאר וגליה מיטל ,לקחו על עצמן את מלאכת ניהול הסניף.

באוקטובר  2018יצא לדרך מבצע 'הקש בדלת'® של האגודה למלחמה בסרטן,
ובמסגרתו מאות תלמידים מבתי הספר :היובל ,עתיד ואולפנת זבולון
יצאו והתרימו בין הבתים והעסקים בעיר .אל"מ במיל' אברהם פורת,
יו"ר הסניף היוצא ,קרא לציבור התושבים לפתוח את ליבם ולתרום
לקידום פעילותיה של האגודה למלחמה בסרטן למען החולים
ונגד המחלה.

סניף ראשון לציון
פעילות הסניף

חילופי תפקידים בסניף

סניף ראשון לציון של האגודה ,בהובלתה של רות אברמוביץ ,יו"ר
הסניף היוצאת ,ממשיך בעשייה הברוכה לאורך השנה ,ומשמש בית
חם לציבור חולי הסרטן והמחלימים בעיר .אחת לשבועיים מועברת
קבוצת תמיכה ,בשיתוף מחלקת השיקום והרווחה של האגודה.
לאורך השנה ,אוספים מתנדבי הסניף קופות התרמה מבתי העסק
בעיר ,משתתפים במבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' ומסייעים
בחג הפורים למכירה הארצית של משלוחי המנות מטעם האגודה.
במבצע 'הקש בדלת'® הנערך בחודש אוקטובר ,אחראי הסניף על
ההתרמה בעיר ,בשיתוף מערכת החינוך המקומית.

בנובמבר  2018סיימה
רות אברמוביץ' את תפקידה
כיו"ר סניף האגודה בראשון לציון.
רות התנדבה כ 30-שנה למען
מטרות האגודה למלחמה בסרטן,
כאשר  22מתוכם כיהנה כיו"ר
הסניף .רות הניעה תהליכים
והובילה עשייה מבורכת לטובת
ציבור החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם בעיר.
האגודה למלחמה בסרטן
מודה לרות ומאחלת לה הצלחה
בהמשך דרכה .מתי רוזנטל,
מונה כיו"ר הסניף החדש.

'עוטפים בחום את חולי הסרטן'
במהלך השנה החולפת ,המשיך סניף ראשון לציון ,בהובלתה של
רות אברמוביץ' ,יו"ר הסניף היוצאת ,לקיים את מבצע 'עוטפים
בחום את חולי הסרטן' של האגודה .במסגרת הפרויקט הארצי,
מתנדבות הסניף סרגו כובעי צמר אשר חולקו למטופלים במחלקה
האונקולוגית שבמרכז הרפואי יצחק שמיר.

סניף רחובות
פעילות הסניף

אורט ,מדעים ,אמי"ת בנות ,דה שליט א' ,רון ארד ,חטיבת הביניים
ישיבת הדרום ,ממלכתי ע"ש חיים הרצוג ואולפנת צביה .לקראת
המבצע ,הודה מוטי ברק ,יו"ר הסניף לרחמים מלול ,ראש העיר
רחובות ,על הסיוע לקידום מטרות האגודה למלחמה בסרטן
במהלך השנה ,וקרא לציבור התושבים לתרום ביד רחבה למען
הצלת חיים.

סניף רחובות באגודה ,בהובלתו של מוטי ברק ,יו"ר הסניף ,פועל
במסירות לאורך השנה להגשמת היעדים של האגודה למלחמה בסרטן.
העשייה בסניף כוללת פעולות הסברה להגברת המודעות למחלת
הסרטן בקרב הציבור ,הענקת תמיכה לחולי הסרטן בעיר ,יוזמות
לגיוס תרומות וקיום מבצע 'הקש בדלת' ® השנתי בשיתוף
מערכת החינוך המקומית ,שתלמידיה נרתמים לטובת הצלחתו.

'הקש בדלת'

בסיום המבצע ,שיבח מוטי ברק ,יו"ר סניף רחובות ,את המתנדבים
וכל העוסקים במלאכה .מוטי הודה באופן אישי למתנדבת אביבה בכר
אשר מדי שנה מובילה את מבצע 'הקש בדלת®' בבית האבות
ברחובות במסירות ובסדר מופתי.

®

באוקטובר  2018נערך מבצע 'הקש בדלת' בעיר רחובות,
בהשתתפות מאות תלמידים מבתי הספר קציר א' ,אמי"ת עמיחי,
®
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שיתוף פעולה עם מועדון כושר F.T.R

בנובמבר  2018קיים מועדון הכושר  F.T.Rבניהולו של איתן קטן ,יום
ספורט בספורטק  -רחובות כשכל ההכנסות היוו תרומה לפעילותה
של האגודה למלחמה בסרטן .באירוע השתתפו כ 50-איש ,אותם
הפעילו מדריכי הכושר של המועדון .בכניסה לספורטק הועמד דוכן
עם חומרי הסברה של האגודה .בסיום האירוע יצאו המשתתפים
עם סיפוק רב ותקווה שאירוע מסוג זה יהפוך למסורת.

יוזמה של מכבי הצעיר גדרה
בדצמבר  2018יזמה תנועת הנוער
המכבי הצעיר – גדרה פעילות התרמה
לאגודה למלחמה בסרטן .לאחר
פגישתם עם מוטי ברק ,יו"ר סניף
רחובות ,שתדרך וחילק פנקסי התרמה,
יצאו החניכים לדרך .במקביל להליכה
לבתים לצורך התרמה ,נפתחו במספר
מוקדים בעיר דוכני התרמה עם מאפים
ועוגות עבודת יד ,שנמכרו לציבור
שתרם ברוחב לב לאגודה.

סניף רמלה
פעילות הסניף

לעשות משהו למען החולים
במחלה הארורה הזאת ,ואז גמלה
בליבי ההחלטה להקים מחדש את
סניף האגודה למלחמה בסרטן
ברמלה".
באוגוסט  2018יזמה חן
פגישה בלשכתו של ראש
העיר מיכאל וידל ,במטרה
לקדם את הקמת הסניף
ולמצוא מקום אשר יארח
את פעילותו .ראש העיר וידל
הציע את מתחם הידידות
בעיר כמשכן החדש של
חולי הסרטן ,המחלימים ובני
משפחותיהם ברמלה .גורמים נוספים סייעו רבות בהקמת הסניף
וביניהם :רונן עזריה ,מנכ"ל העירייה ,אייל קהלני ,מנהל מחלקת
הרווחה בעירייה ,אמיר וידר ממתחם הידידות ,המתנדבת סוזי בכר
ושיר בוטל-צור ,מנהלת מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש
בדלת'® .במהלך אותו חודש ,נערך סיור מיוחד בסניף בהשתתפות
ראש העיר במטרה להתרשם מהפעילות.

סניף רמלה של האגודה ,בהובלתה של חן צרפתי ,יו"ר הסניף ,מקיים
פעילות חשובה למען החולים ונגד המחלה בעיר ,באמצעות איסוף
קופות התרמה בבתי עסק ,בסיוע המתנדבת הילה ברוך ,תמיכה
וסיוע לקיום סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'® במתחם הידידות
באחריות מחלקת השיקום והרווחה של האגודה ,ובקיום מבצע
'הקש בדלת'® בעיר באחריותה של גל שוורץ.
במהלך השנה ,התקיימו מספר פגישות עם ראש העיר וגורמים
נוספים בעירייה במטרה לשדרג את פעילותו של הסניף לטובת
המשך המענה לאוכלוסיית החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם.

חידוש פעילות הסניף
חידוש פעילות סניף האגודה ברמלה עלה בעקבות יוזמה של
חן צרפתי ,יו"ר הסניף ,להפקת כנס מחזור לתלמידי בית הספר
בו למדה .במסגרת עבודת האיתור של הבוגרים ,התברר לחן כי
תלמידה העונה לשם מזי מזל אורי בן אנו ז"ל נפטרה בגיל 16
מסרטן בגזע המוח .מזי הייתה חברת ילדות של חן.
לדברי חן" :הגילוי הזה הימם אותי ,והמוות הזה לא יצא לי מהראש ,חשבתי
על הנערה הזאת יום וליל ,לאורך תקופה ארוכה .המחשבות דחפו אותי
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ראש השנה
בספטמבר  2018קיים סניף רמלה מבצע חלוקת מארזי שי ומתנות
לכבוד ראש השנה במחלקה האונקולוגית ,המרכז הרפואי יצחק
שמיר (אסף הרופא) .הפעילות נערכה בהובלת חן צרפתי ,יו"ר הסניף,
המתנדבת זהבה מימון ,ובשיתוף סימה ,מהמחלקה האונקולוגית
של המרכז הרפואי.

חנוכה
בדצמבר  ,2018במהלך חג החנוכה ,הגיעה חן צרפתי ,יו"ר סניף
רמלה של האגודה ,יחד עם מתנדבים אל המחלקה האונקולוגית
במרכז הרפואי יצחק שמיר (אסף הרופא) .חן והמתנדבים הצטיידו
בסופגניות ועשרות מארזים מתוקים לכבוד חג החנוכה שחולקו
למטופלים במקום .המאושפזים במחלקה התרגשו מהיוזמה
החגיגית ויחד עם הצוות הרפואי הודו למתנדבים על הפעילות.
בסיום המאורע ,הודתה צרפתי לכל התורמים והעוסקים במלאכה.

סניף רמת גן

מפגש פרידה מרחל הראל
בפברואר  2018קיימה יחידת ההתנדבות העירונית ישיבה מיוחדת
בהשתתפות כלל ארגוני המתנדבים בעיר ,שבמהלכה התקיימה
פרידה מרגשת מרחל הראל ,יו"ר סניף רמלה היוצאת .הילה ירושלמי,
מנהלת יחידת ההתנדבות ,שיבחה את פועלם של המתנדבים והודתה
לרחל על  10שנות התנדבות למען קהילת החולים והמחלימים.
כיבדו בנוכחותן :חן צרפתי ,יו"ר סניף רמלה הנכנסת ,המתנדבות
שירלי בכר ,נטע אהרוני ,זהבה מימון ,אורטל בררה ,הילה זדה,
ליטל חן ,ציפי מירלשוילי ,צביה ארואסטי ושיר בוטל-צור ,מנהלת
מחלקת סניפים באגודה ורמ"ט מבצע 'הקש בדלת'®.

פעילות הסניף
סניף רמת גן של האגודה ,בהובלתה של טובה בר ,רכזת
הסניף ,ממשיך בפעילות המסורה לטובת המאבק במחלת
הסרטן .בסניף נערכת פעילות קופות התרמה לאורך כל
השנה ,בשיתוף בתי עסק ברמת גן .כמו כן ,מרכזת טובה
את מבצע 'הקש בדלת'® בעיר בשיתוף מערכת החינוך
המקומית.
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סניף רמת הגולן
פעילות הסניף

יום העיון עסק במשאבים נפשיים ,רגשיים וחברתיים .נציגת האגודה
במפגש הייתה מיכל נאור ,יו"ר סניף האגודה ברמת הגולן ,המכהנת
גם כמנהלת יחידות הבריאות במועצה .יום העיון נערך ביוזמת
היחידה לקידום בריאות והיחידה להתנדבות.

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

אירוע פתיחת הסניף
ביולי  2018נערך טקס פתיחת סניף האגודה למלחמה בסרטן ברמת
הגולן בהובלתה של מיכל נאור ,יו"ר הסניף .האירוע כלל ברכות,
פעילות משפחתית ,פינות הפעלה ויצירה ,רכישת כרטיסים והגרלה
של פרסים ממגוון בתי עסק שניתנו כתרומה לאגודה ,כולל הופעה
של חבורת זמר .האירוע נערך בשיתוף אגף ייעוץ וטיפול ,מרכז
עיינות – מרכז קהילתי גולן ,תיירות גולן והחברה הכלכלית .תודה
לבתי העסק :שמן צוות ארץ גשור ,מסעדת הבוקרים ,יקב אורטל,
רוח על המים ,אתנחתא באפיק ,מסעדת אסף ,סופר וואסט ,בוסתן
בראשית בגולן ,יקב הר אודם ,קסם התבלינים ,קולנוע אל רום ,חוות
סוסים מרום גולן ,תום קאר מרום גולן ,בירה בזלת ,מבשלת הגולן,
מלון כינר ,יער איילים ,סאסא קוסמטיק ,מיצים טבעיים קשת ,גיל
גולן ,דה קרינה ,מפעל אריזה בראשית וסופר פארם.

הצטיינות לבית הספר מצפה גולן
במרץ  ,2018התקיים טקס סיכום מבצע 'הקש בדלת' ה57-
בתיאטרון גבעתיים ,ובמהלכו הוענקה תעודת הוקרה לבית הספר
מצפה גולן ,על הצטיינותו במסגרת המבצע .את התעודה קיבלו
נציגי התלמידים שהשתתפו ביום ההתרמה השנתי.
®

'יום המעשים הטובים'

ראש השנה

במרץ  ,2018במסגרת אירועי 'יום המעשים הטובים' ,התקיים
במליאת מועצה אזורית גולן יום עיון בנושא 'משאבי התמודדות
במצב חולי מתמשך' .בחלקו הראשון של יום העיון נציגת ביטוח
לאומי הציגה בפני המשתתפים את משאבי המידע החשובים
והנחוצים בעת מצבים של מחלה ממושכת מרגע אבחונה והחזרה
לחיי העבודה .המשתתפים למדו כיצד להגיע למידע וכיצד ניתן
לממש את הזכויות ,ההטבות הכלכליות ואחרות .חלקו השני של

בספטמבר  2018נערך במדרשת הגולן אירוע ראש השנה של סניף
האגודה ברמת הגולן .באירוע אשר אליו הגיעו מתנדבים ,חולים,
מחלימים ואורחים נוספים ,נישאו דברי ברכה מפי הרב אייזנטל
ומיכל נאור ,יו"ר הסניף .בנוסף ,נהנו המשתתפים מהופעתה של
חבורת הזמר קול ברמה ומפגש עם אוריה והדס טפרברג ,אב ובת
שהופיעו כליצנים רפואיים בהתנדבות.

סניף רמת השרון
פעילות הסניף

'הקש בדלת'

סניף רמת השרון בהובלתן של מירי ראודניץ' ,יו"ר הסניף היוצאת
ומירה לביא ,רכזת הסניף ,ממשיך בעשייה החשובה למען החולים
ונגד המחלה .במהלך השנה מועברות הרצאות ופעילויות הסברה
בבתי הספר התיכוניים בעיר בנושא 'נזקי עישון' .בעקבות עשייה
זו ,דווח לאחרונה על שני בתי ספר שהפכו ל'תיכונים ללא עישון'.
במוסדות אלו בוטלו לחלוטין חדרי העישון שהוקצו למורים ופינות
העישון של התלמידים .בנוסף ,חלק מהמורים הלכו לסדנאות
גמילה ואחוז המעשנים ירד פלאים .במהלך השנה ,מקיים הסניף
ערבי התרמה לאגודה ומתפעל את מערך קופות ההתרמה בעיר.

באוקטובר  ,2018לפני פתיחת מבצע 'הקש בדלת'® ,נערכה פגישה
מקדימה בבניין העירייה ,בהשתתפות נציגי הנהלת העירייה ,בני
נוער וצוות המתנדבים בהובלתה של מירי ראודניץ׳ ,יו"ר סניף רמת
השרון היוצאת .במהלך הפגישה ,העבירה העירייה את תרומתה
המסורתית והראשונה מבין התרומות של 'הקש בדלת'® .ביום
המבצע ,הסתובבו תלמידי שכבת ח' בתיכון אלון ,בשיתוף מועצת
התלמידים ,בין בתי תושבי רמת השרון במטרה לגייס תרומות
לאגודה למלחמה בסרטן.
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שיתוף פעולה עם המרכז הבינתחומי

חילופי תפקידים בסניף

בנובמבר  2018נערך שיתוף פעולה בין המרכז הבינתחומי בהרצליה
לבין סניף רמת השרון של האגודה .במסגרת לימודי יזמות בבינתחומי,
הקימו הסטודנטים פרויקט התרמה למען האגודה למלחמה בסרטן
בשם 'אתגר ה .'20-רעיון הפרויקט התמקד בכך שכל תרומה לאגודה
תזכה את התורם בהזדמנות להיכנס להגרלה ,כאשר ככל שהתרומה
יותר גבוהה – כך גדל הסיכוי לזכות .בין הפרסים שהוצעו לסטודנטים
היו זוג כרטיסי טיסה ,טיפול ספא ,שובר לרכישת קורסים מקצועיים
ועוד .בסיום הפרויקט ,הועברה התרומה לאגודה דרך סניף רמת השרון.

בדצמבר  2018הודיעה מירי ראודניץ' על סיום התנדבותה כיו"ר
סניף האגודה ברמת השרון .מירי הובילה את פעילות הסניף,
קיימה שיתופי פעולה מבורכים והוציאה לפועל פעילויות בריאות
בבתי הספר בעיר ,במסגרת  6שנות התנדבותה למען המאבק
במחלה .האגודה למלחמה בסרטן מודה למירי ומאחלת לה הצלחה
בהמשך דרכה.
המתנדבות מירה לביא ומורן גדליהו ימשיכו להוביל את פעילות
הסניף במסירות.

סניף רעננה
פעילות הסניף

הביניים אלון ובית הספר השש שנתי מיתרים .התלמידים עברו מבית
לבית במטרה לגייס תרומות לאגודה למלחמה בסרטן .אורה שני,
יו"ר הסניף שיבחה את התלמידים על התנדבותם וקראה לתושבי
רעננה להמשיך ולתת יד במטרה לחצות את רף התרומות הגבוה
של שנה שעברה.

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

'הקש בדלת'

דוכני הסברה
לאורך השנה מקיים סניף רעננה פעילויות הסברה ברחבי העיר ,כחלק
מחודשי המודעות למחלות הסרטן .ביוני  2018התקיימו פעילויות
'חכם בשמש'® בבתי הספר המקומיים ,שם הדריכו המתנדבים
את התלמידים כיצד להיות 'חכמים בשמש'® לקראת חודשי הקיץ
החמים .בנוסף ,במסגרת אירועי חודש המודעות למאבק בסרטן
השד באוקטובר ,הקימו המתנדבים דוכני הסברה במספר מוקדים
בעיר ,כגון עיריית רעננה ושירותי בריאות כללית .דוכני ההסברה
כללו חומרים שעסקו באבחון מוקדם והפחתת הסיכון לחלות.

®

באוקטובר  2018התקיים מבצע 'הקש בדלת' הארצי של
האגודה למלחמה בסרטן וגם סניף האגודה ברעננה התגייס לטובת
המשימה הלאומית .למתנדבי הסניף הצטרפו מאות תלמידים
משבעה בתי ספר שונים בעיר :תיכון אוסטרובסקי ,כפר בתיה,
אמי"ת רננים ,חטיבת בני עקיבא ,חטיבת הביניים רימון ,חטיבת
®

סניף שערי תקווה
ההתרמה ועברו בין בתי התושבים במטרה לגייס תרומות למען
המאבק במחלה.

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

'הקש בדלת'

®

באוקטובר  2018נערך מבצע 'הקש בדלת' בשערי תקווה ,בהובלת
המתנדבת ציפי עורקבי .תלמידי בית הספר רמון השתתפו ביום
®
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סניף תל אביב
פעילות הסניף

תרומת עיריית תל אביב-יפו

מתנדבי המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי בסניף תל אביב
של האגודה ,בריכוזה של חגית אלבז ,רכזת מתנדבים ומחלקת
סניפים באגודה ,מקיימים פעילות מסורה על בסיס יומיומי במחלקות
האונקולוגיות של המרכז הרפואי .המתנדבים מגיעים בימים קבועים
ומסייעים לצוות הרפואי בעבודות משרדיות במחלקה ,בניתוב
מטופלים למקום שאליו הם אמורים להגיע ,ועל פי הצורך ,גם בליווי
מטופלים במחלקות ובמרפאות השונות .בנוסף ,משתתף הסניף
בפעילות מבצע 'עוטפים בחום את חולי הסרטן' במרכז הרפואי ע"ש
סוראסקי .תודה מיוחדת :ירדנה בבאי ,מתנדבת הסניף הוותיקה,
אשר מגיעה למרכז הרפואי מדי יום מזה עשרים שנה ומוערכת
מאוד על ידי סגל העובדים.

כמדי שנה ,לקראת מבצע 'הקש בדלת'® ,תורמת עיריית תל אביב-יפו
לפעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן – למען החולים
ונגד המחלה .השנה תרמה העירייה סכום של  .₪ 20,000בטקס
שנערך לפתיחת המבצע ,נכחו רון חולדאי ,ראש עיריית תל אביב-יפו
ואופירה יוחנן וולק  -חברת מועצה ויו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד
ואחראית על בריאות הציבור וטיפות החלב .נציגות האגודה במפגש
היו רויטל קלמפרר ,רכזת מבצע 'הקש בדלת'® וליאת לבנת ,רכזת
מחלקת סניפים באגודה.

חלוקת משלוחי מנות
בפברואר  ,2018לקראת חג
הפורים ,יזמה המתנדבת טלי פרופ,
יחד עם מתנדבי סניף תל אביב
ויונית מגנזי ,לשעבר רכזת מחלקת
סניפים ומתנדבים באגודה ,מבצע
חלוקת משלוחי מנות במחלקה
האונקולוגית ,המרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי .תמי פרידמן,
אשת שגריר ארצות הברית בישראל,
התלוותה לחלוקה .גב' פרידמן
והמתנדבות חילקו את משלוחי
המנות למאושפזים במחלקה
והעלו חיוך רחב על פניהם.

חנוכה
בדצמבר  2018הגיעה קבוצת מתנדבות אל המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי ,וחילקו בכל המחלקות האונקולוגיות של המרכז מארזי
שי וסופגניות לכבוד החג .החלוקה התבצעה בפעם השנייה ביוזמת
טלי פרופ ,יחד עם תמי פרידמן ,אשת שגריר ארצות הברית בישראל
ונועה מצליח שרכשו והכינו בעצמן  60מארזי שי בצורת סביבונים להנאת
המטופלים .ליוזמה הצטרפו המתנדבים סאמח שחאדה ,מיקי פליישמן
ורן בלטרייך שהיו שותפים לחלוקת המארזים במחלקות ,יחד עם
חגית אלבז ,רכזת מתנדבים ומחלקת סניפים באגודה ,וירדנה בבאי,
מתנדבת סניף תל אביב ,שחילקו בנוסף כ 100-סופגניות מושקעות
שנתרמו מסניף אר קפה – רמת אביב ,בסיוע צביקה ציטרון ,טבח האגודה.
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פעילויות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית
על פעילות סניפי החברה הערבית של האגודה למלחמה בסרטן אחראי פאתן ג'טאס ,בסיועה של סברין בחוס .בנוסף לפעילות הסניפים,
העשייה של האגודה בחברה הערבית מתמקדת בקיום ימי עיון רבים ומפגשי הסברה לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם ,וכן לכלל
האוכלוסייה דוברת השפה הערבית .האגודה למלחמה בסרטן מפעילה אתר אינטרנט בשפה הערבית ,המתעדכן בקביעות על ידי פאתן ג'טאס,
בפעילויות השונות ובמידע הרלבנטי לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם ,כמו גם לציבור הרחב דובר השפה הערבית .בנוסף ,פועל קו
'טלמידע'® המעניק את כל המידע והסיוע לפונים בשפתם.1-800-36-36-55 :

'הקש בדלת'

מג'אר

®

באוקטובר  2018פתחה משחקיית דריים לנד ביישוב מג'אר את
שעריה בפני ילדים חולי סרטן ,ותרמה את כל ההכנסות מיום
הפעילות לטובת האגודה למלחמה בסרטן.

באוקטובר  2018יצא לדרך מבצע 'הקש בדלת' ה 58-בכל היישובים
הערביים ברחבי הארץ ,בהשתתפות כ 400-בתי ספר.
גם השנה קיבל המבצע חשיפה גבוהה בחברה הערבית ,עם שיתוף
פעולה מוצלח מצד בתי הספר ויוזמות מבורכות נוספות.
טרם המבצע ,הועברו כ 1,200-הרצאות הסברה בהשתתפות
למעלה מ 4,0000-תלמידים.
®

ראמה

במרץ  ,2018במסגרת 'יום המעשים הטובים' הארצי ,קיים בית
הספר ע"ש חנא מויס  -מקיף ראמה פעילות התרמה ,בשיתוף
התלמידים ,לטובת האגודה למלחמה בסרטן.

פעילויות בסניפים ובקהילה

חיפה

בקריה הרפואית רמב"ם בחיפה התקיימה הופעתם של ח'אלד עואד,
לובנא בוקאעי ומייסאא עמורי ,אמני תיאטרון בית אלכרמה בחיפה.
האמנים הופיע בפני ילדים המאושפזים במחלקה האונקולוגית
והעלו חיוך על פניהם.
356 355

אכסאל

במסגרת מבצע 'עוטפים בחום את חולי
הסרטן' של האגודה ,יזמו מתנדבים
מבית פאיזה ביישוב אכסאל פעילות
התרמה למען חולים ,שכללה איסוף
מתנות וסריגת כובעים לקראת ימי
החורף הקרים.
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ערערה

בסרטן המעי הגס'' ,רפואה אינטגרטיבית לשירות החולה' ' ,התמודדות
החולה ומשפחתו עם המחלה' .הרצו בהתנדבות :ד"ר מחמוד מחאמיד,
ד"ר יוסף אבו עסבה ,ד"ר עבד אגבאריה ,הפיזיותרפיסטית סוג'וד מנאסרה,
ד"ר כאמל מחאמיד ,ד"ר ג'מאל דג'ש ,עו"ס היא טורעאני ופאתן ג'טאס.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ.

ביולי  2018התקיים מפגש עבור חולות ומחלימות במועדון נעמ"ת
ביישוב ערערה .במפגש אשר הנחתה זהריה יונס ,יו"ר נעמת – משולש,
השתתפו פאתן ג'טאס ועו"ס אריאלה ליטביץ שרמן.

סכנין

בנובמבר  ,2018במסגרת 'יום הנתינה' ,הועברה פעילות הסברה
של סניף האגודה בסכנין ,עבור תלמידי בית ספר בנושא מחלת
הסרטן וגורמי הסיכון .הפעילות התקיימה ביוזמת תאופיק חלאילה,
רכז הסניף המקומי ופאתן ג'טאס.

יום עיון בנושא סרטן שד

באוקטובר  2018התקיים באולמי סינמאנא בנצרת יום עיון בנושא
'סרטן השד' ,בהנחייתו של פאתן ג'טאס ,שנפתח בברכתה של
עו״ס אריאלה ליטביץ שרמן .המשתתפים נהנו מהופעתה של הזמרת
נאדין ח'טיב .התקיימו הרצאות בנושאים' :כירורגיה בסרטן שד
וגילוי מוקדם'' ,ניהול התפקוד בבית'' ,טיפול אונקולוגי ,עבודת צוות,
הצגת מקרה ודיון'' ,חידושים ועדכונים בטיפול בסרטן שד'' ,תרפיה
במוסיקה'' ,תזונה מותאמת אישית' ו'צ'י קונג' .הרצו בהתנדבות:
ד"ר בות'ינה נקד ,ח'אולה לובאני ,ד"ר סאלם בלאן ,ד"ר סמיח יוסף,
קיתי ג'רג'ורה ,מנחת קבוצות ,הנטורופטית ולאא בוקאעי וחני שלם,
מנחת צ'י קונג .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ.

ימי עיון ואירועים
יום עיון בנושא סרטן הריאה והמעי הגס

ביוני  2018התקיים באולם סינמאנא בנצרת יום עיון בנושא 'סרטן
הריאה והמעי הגס' ,בהנחייתו של פאתן ג'טאס ,שנפתח בברכתה של
אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה .התקיימו הרצאות
בנושאים' :סרטן מעי גס – גילוי מוקדם'' ,הטיפול הכירורגי בסרטן הריאה',
'חידושים בטיפול בסרטן הריאה'' ,צעדים לאיכות חיים'' ,חידושים בטיפול
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הרצאות בנושא סרטן שד

סרטן השד' .בהמשך התקיימו שני פאנלים :הראשון עסק בנושא
'מגמות עכשוויות בפרקטיקה הפסיכו-אונקולוגית' ,בהנחיית
פאתן ג'טאס ובהשתתפות פרופ' מירי כהן ,פרופ' זיאד עבדין,
עו"ס אריאלה ליטביץ שרמן ועו"ס חנאן קאסם עבד אלהדי .הפאנל
השני עסק בנושא 'השלכות מבוססות מחקר בתחום הפסיכו-
אונקולוגיה למדיניות' ,בהנחיית פרופ' פייסל עזאיזה ובהשתתפות
פרופ' מיכאל זילברמן ,פרופ' זיאד עבדין ,ד"ר רימון מנסא ומירי זיו.
חתמה את האירוע בדברי סיכום פרופ' הדס גולדבלט.

באוקטובר  ,2018לרגל חודש המודעות העולמי לסרטן השד ,הועברו
הרצאות במספר יישובים במגזר הערבי ,שעסקו בנושא .כך לדוגמא,
בטייבה הועברה הרצאה בנושא 'סרטן שד' מאת פאתן ג'טאס,
במסגרת יום עיון שנערך ביוזמת כללית שירותי בריאות ועיריית
טייבה .במרכז נעורים שביישוב ראמה ,הועברה הרצאתה של
ליאל אבו אלהיג'א ,אחות מתאמת שד.

יום עיון התמודדות נשים ערביות עם סרטן שד בישראל
וברשות הפלסטינית
התקיים באוקטובר  2018במלון גולדן קראון ,נצרת ,ביוזמת
פרופ' מירי כהן ,ראש בית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת
חיפה ,פרופ' פייסל עזאיזה ,דיקן הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות ,אוניברסיטת חיפה ,פרופ' זיאד עבדין ,ראש עמותת
אלקודס לבריאות הציבור ופרופ' הדס גולדבלט ,החוג לסיעוד,
אוניברסיטת חיפה ,ובהנחיית לילה לחוד שופאני ,מרכזת
פרויקט וסטודנטית לתואר  .PHDבירכו :פרופ' פייסל עזאיזה,
פרופ' זיאד עבדין ,ד"ר רימון מנסא ,מנהל מרכז בריאות השד ,בית
החולים המשפחה הקדושה ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.
הועברו הרצאות בנושאים' :התמודדות נשים ערביות בישראל
וברשות הפלסטינית עם סרטן השד'' ,חוויותיהן של מחלימות
פלסטיניות מסרטן השד' ו'נשים ערביות בגליל המתמודדות עם

ממצאים לגבי נשים פלסטיניות
המתמודדות עם סרטן השד
חוקר :פרופ' זיאד עבדין

הממצאים שדווחו לאחר עריכת  8קבוצות מיקוד
בגדה המערבית ובירושלים המזרחית,
בהשתתפות  72נשים:
•קיים חשש מתגובות הבעל והילדים ,תחושת אשם ,פחד
מהשינוי במראה החיצוני ,פחד מלאכזב את המשפחה.
•בפועל דיווחו החולות שהן לא קיבלו עזרה מהבעל.
חלק מבני הזוג התחילו לחשוב על נישואים עם אישה
נוספת ,בזמן שהאישה הנוכחית מתמודדת עם המחלה.
•מחזיקות בתפיסה פטליסטית – המחזקת את האמונה
כי מצבן אינו קשור לבחירות או לפעולות שהן עושות
ביום יום .המחשבה היא שהכול מאלוהים.
•לתפיסתן ,בתי החולים ,הרופאים והצוותים הרפואיים
אינם בעלי הכשרה מספקת ,מעבר לטיפול הרפואי.
•קיים קושי מנטלי ופיזי להגיע לבתי החולים.
•המכשור בבית החולים לעתים לא עובד לטענתן.
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מחקר :נשים ערביות בגליל ובגדה המערבית המתמודדות עם סרטן השד
חוקרות :פרופ' הדס גולדבלט ולילה לחוד שופאני

הממצאים שדווחו לאחר עריכת  4קבוצות מיקוד בגליל ובגדה המערבית:
המחלה והשלכותיה ,קושי להגיע למרכזי טיפול בשל המצב
הפוליטי ,מחסור בביטוחי בריאות.
נשים מהגליל :קבלת תמיכה מהסביבה ,ציפייה לעזרה מהבעל
והילדים ,התמודדות באמצעות תמיכה קהילתית ,חלקן דיווחו
על ארגון מחדש של סדר העדיפויות כאשר "האני" הוא בראש
הרשימה (בשונה מהעבר) ,השלכות על הנשיות והמיניות,
פרדוקס שבין התפיסה שאין לשתף את הסביבה החברתית,
לבין הצורך לקבל תמיכה ולהיות במרכז ,להיות חזקה כלפי
חוץ ,אך לאפשר להיות חלשה כשהיא לבדה.

תפיסות משותפות:
•שמירת המחלה בסוד
•האמונה שכל דבר שקורה לאדם נקבע מראש
אסטרטגיות התמודדות משותפות:
•התחזקות באמונה – האמונה שההבראה מאלוהים ,ולא
מתרופות.
•התמודדות באמצעות נורמליזציה ,אופטימיות ,תקווה והסחת
דעת.
•לחץ פסיכולוגי כגורם לסרטן – קיימת אמונה שהמתח
הפסיכולוגי והעצבות גורמים לסרטן.

המלצות:
לאתר ולזהות מה חשוב לאישה ומה עוזר לה ,ולהקשיב לה בכדי
להתאים לה את שיטת הטיפול המתאימה ביותר.

אסטרטגיות התמודדות ייחודיות:
נשים מהרשות הפלסטינית :חיזוק עצמי באמצעות דימוי האישה
הפלסטינית ,התמודדות באמצעות טקסים דתיים מסורתיים,
אישיות ויחסים חברתיים חזקים יותר ,פחות התייחסות לנושא

מסקנות:
הפגיעה בדימוי העצמי גבוהה יותר בקרב מחלימות מהרשות
הפלסטינית ,שמקבלות פחות תמיכה מבן הזוג .בנשים ישראליות
יש יותר ריטואליות דתית ,יחד עם אינדיבידואליות.

פעילות במסגרת המאבק בעישון

מחקר השוואתי :נשים ערביות ישראליות
ונשים פלסטיניות

לרגל 'היום הבינלאומי ללא עישון' יצאה האגודה למלחמה בסרטן
עם סרטון ברשתות החברתיות ,בכיכובו של הספורטאי
אסלאם קנואתי ,אשר פנה לדור הצעיר עם המסר 'גבר מי
שלא מעשן' .הסרטון הופק על ידי משרד הפרסום fekra
בהובלתו של יוסף מזאוי.

חוקרת :פרופ' מירי כהן
גיל ממוצע – 50
סה"כ משתתפות – 200
ממצאים:
•תפיסת אינדיבידואליזם  -גבוהה יותר בקרב ישראליות.
•מצוקה נפשית  -זהה בקרב שתי הקהילות.
•ריטואלים דתיים – גבוהים יותר בקרב נשים בישראל
מאשר בגדה.
•סגנון התמודדות של הימנעות – בולטת יותר בקרב
החולות בגדה.
•פגיעה בדימוי העצמי – תחושת הפגיעה בדימוי העצמי
גבוהה יותר בקרב הנשים בגדה.
•תפיסות דתיות וחברתיות – זהות בקרב שתי הקהילות.
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הסברה ,מידע וקידום בריאות
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בתחומי ההסברה ,המידע וקידום הבריאות ומקיימת מגוון פעילויות
להפחתת הסיכון לחלות בסרטן ולאבחון מוקדם .בין היתר ,האגודה מספקת מידע בנושאים כגון נזקי עישון ,חשיפה מבוקרת
לשמש ואימוץ אורח חיים בריא הכולל :הימנעות מהשמנה ,הקפדה על תזונה נכונה ,ביצוע פעילות גופנית והגבלת צריכת אלכוהול.
את מחלקת ההסברה ,המידע וקידום הבריאות של האגודה למלחמה בסרטן מנהלת החל מדצמבר  2018מירב דמארי.

כל הפעילויות והשירותים מוצעים ללא תשלום – לציבור הרחב ,לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם

המאבק בעישון
היום הבינלאומי ללא עישון 2018

שהנרגילה קיימת בטעמים ובריחות נעימים של פירות שונים ,היא
מכילה חומרים רעילים ומסרטנים ומזיקה לבריאות .עישון נרגילה
בדומה לעישון סיגריות מגביר את הסיכון לסרטן ,למחלות ריאה,
למחלות אחרות ולהתמכרות .הרציונל העומד מאחורי הכנת הסרטון
הוא לנפץ את המיתוס שעישון נרגילה היא תופעה חברתית בלתי
מזיקה ,שכן ישנם מיתוסים רבים הכרוכים בעישון נרגילה וחשוב
לאגודה למלחמה בסרטן ליידע את הצעירים וגם את ההורים ,שעישון
נרגילה אינה פעילות בלתי מזיקה ,אלא עישון לכל דבר ועניין ולכן
בסוף הסרטון עלתה הסיומת' :אל תחיו בבועה ,נרגילה זה רעל'.

ב 31-במאי ציינה בישראל האגודה למלחמה בסרטן את היום
הבינלאומי ללא עישון ,במקביל לארגון הבריאות העולמי הWHO-
אשר מציין בכל העולם את  .World No Tobacco Dayיום זה מתקיים
במטרה להדגיש את הסיכונים הבריאותיים הקשורים לעישון ואת
צעדי המדיניות היעילים להפחתת מספר המעשנים.
מנתוני משרד הבריאות עולה כי בכל יום מתים בישראל  22בני
אדם ממחלות הקשורות בעישון כמו סרטן ריאות ,סרטן הגרון,
מחלת ריאות חסימתית כרונית  ,COPDהתקפי לב ,שבץ מוחי ומוות
פתאומי .בסך הכל ,בכל שנה מתים בישראל כ 8,000-איש מעישון
מהם כ 800-מעישון פסיבי ,אשר נחשפים אליו בבתים ,משרדים,
מסעדות ובמקומות נוספים.

האגודה למלחמה בסרטן הפיקה 'טייסטי' עם נרגילה
באמצעות ציבלין
האגודה למלחמה בסרטן מינפה את גל סרטוני ה'טייסטי' שכובשים
את הרשת ומציגים תהליך בישול מעורר תיאבון ,ועלתה עם גרסה
מפחידה להכנת נרגילה באמצעות משרד ציבלין ,אשר הפיק את
הסרטון בהתנדבות .הסרטון כולל זוג ידיים החותכות ,מוסיפות
ומערבבות ,בהילוך מהיר ,מתכון להכנת נרגילה הכולל בין היתר
מרכיבים רעילים ומסוכנים ,בדיוק כמו אלה שקיימים בנרגילה
במציאות .המטרה הייתה להעביר לצעירים את המסר כי למרות
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קמפיין נגד עישון בחברה הערבית

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

האגודה למלחמה בסרטן ,עלתה בקמפיין דיגיטלי בחברה הערבית,
שפנה לצעירים באמצעות סרטון עם מובילי דעת קהל ,על מנת
לשנות את הנורמות החברתיות הקשורות בעישון .באמצעות פנייה
ברשתות החברתיות ,עודדה האגודה למלחמה בסרטן את הצעירים
להימנע מהתחלת עישון תוך ניתוק הקשר בין הגבריות לעישון.
בסרטון הופיע בהתנדבות אסלאם קנואתי ,בעל מכון כושר ודמות
פופולרית עם עוקבים רבים ברשת החברתית ,והיו לו למעלה
מ 500,000-צפיות .יחד עם הסרטון ,עלו פוסטים בעמוד הפייסבוק
ובאנרים להשלמת החשיפה.
הקמפיין עלה באמצעות משרד הפרסום  Fekra Digitalבהובלת
יוסף מזאוי ובליווי של פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן
בחברה הערבית.

במסגרת אירועי 'היום הבינלאומי ללא עישון' ,נערכה גם השנה
בבית מטי ,בית האגודה בגבעתיים  -תחרות בין בתי ספר בנושא
מניעת עישון ,ע"ש ד"ר מרקוס ז"ל .התחרות מתקיימת מדי שנה
בזכות שיתוף פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן ,שפ"י (השירות
הפסיכולוגי הייעוצי של משרד החינוך) ,משרד הבריאות והליגה
למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל.
בתחרות המסורתית ,המשלבת עבודות ,סרטונים ,מיזמים ומיצגים
בנושא מניעת עישון ,השתתפו עשרות בתי ספר מכל רחבי הארץ.
בקטגוריית בתי הספר היסודיים ,זכה בית הספר הרצוג מבאר שבע
במקום ה .1-למקום ה 2-בקטגוריה זו הגיע בית הספר צאלים
מאילת ,שנציגיו לא נכחו באירוע בשל המרחק הרב ,אך זכו להציג
את הפרויקט על גבי מסך ענק ,בשידור חי לעיני קהל המשתתפים
בתחרות .המנצחים בקטגוריית בתי הספר העל יסודיים היו תלמידי
בית הספר מקיף בית חנינא מירושלים .במקום ה 2-בקטגוריה זו
התחלקו בתי הספר מקיף ע"ש עפו פאעור מהמועצה המקומית
שעב ,תל"י מירושלים ,והייטק היי מחולון .האגודה למלחמה בסרטן
מברכת את הזוכים והזוכות.

מצב העישון בבית האח הגדול
בחודש מאי אשתקד פנתה האגודה למלחמה בסרטן למנכ"ל רשת
בקריאה לנצל את העברת התוכנית 'האח הגדול' לזכיינית ,בכדי
ליצור פורמט של תוכנית מצליחה ללא עישון.
מרשת ענו בתגובה כי הרעיון הועבר למנכ"ל אנדמול ישראל (מפיקי
התכנית האחראים על הפורמט) ולבמאי הראשי של התכנית" .נשמח
להיות בקשר אחרי שנראה את התקדמות ההפקה" ,נכתב במכתב
התשובה .נכון לחודש מאי  2018עם עליית התוכנית לשידור ,למרות
שהעישון לא נעלם לחלוטין ,ניכר כי הנושא אכן הוטמע בגרסת רשת
של התוכנית וכי העישון על המסך בבית האח הגדול אכן הצטמצם
דרמטית והאגודה למלחמה בסרטן מברכת על כך.

פעילויות בקהילה ובמוסדות החינוך
בסמוך ל'יום הבינלאומי ללא עישון' ,התקיימו פעילויות ,הפנינג ודוכנים
עירוניים בבאר שבע ,מודיעין ,אשדוד ,כפר סבא וערים נוספות .במוסדות
החינוך הקדישו שיעורים ודיונים לנושא 'מניעת עישון' ,במהלכם למדו
התלמידים על הנזקים הכרוכים בהתמכרות להרגל הממכר והממית.

'ישראל בריאה ללא עישון'
נושא העישון זכה להתייחסות מורחבת גם בכנסת ישראל ,שם צוין
בתאריך  12.6יום 'ישראל בריאה ללא עישון' ,שכלל דיונים בוועדות
הכנסת השונות :ועדת הכלכלה שדנה בנושא הצעת חוק 'הגבלת
הפרסומת והשיווק של מוצרי הטבק' ,והוועדה המיוחדת למאבק
בנגעי הסמים והאלכוהול שדנה בנושא הצעת חוק 'הגבלת הפרסומות
והשיווק של מוצרי טבק' .הכנס שהתקיים ביוזמת חברי הכנסת
תמר זנדברג ,יהודה גליק ,איתן כבל ,יעל גרמן ודב חנין ,הוקדש לזכרו
של ד"ר טוביה לרר ז"ל ,לשעבר יו"ר האגודה הישראלית למניעת
עישון וראש המכון הישראלי לגמילה מעישון ,שנפטר לאחרונה .בנו
של טוביה ,המגיש וכוכב הטלוויזיה הפופולרי גיא לרר ,דיבר בכנס
על אביו ופועלו במסגרת המאבק בעישון.
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המבוססים על שיטות מוכחות להפחתת שיעורי העישון .ניירות
העמדה מפורסמים באתר האגודה ובאתר הוועדות בכנסת.

אישור החוק לאיסור פרסומת והגבלת השיווק
של מוצרי טבק ועישון
הכנסת ה 20-החליטה לאשר ברוב גדול את החוק לאיסור פרסומת
והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון .החוק המתקדם יאפשר
לחברה הישראלית להפחית את העישון בקרב מבוגרים ולהגן על
בני הנוער והצעירים הרגישים במיוחד להשפעת ניקוטין הפוגע
בהתפתחות המוח ,גורם להפרעות קשב וריכוז ,מיגרנות וחוסר
איזון רגשי .כמו גם ליתר לחץ דם המוביל סיכון להתקפי לב ושבץ
מוחי בגיל צעיר.
בתגובה לתקשורת הודתה האגודה למלחמה בסרטן ליוזמי החוק
ולכל חברי הכנסת שעמדו בלחץ האדיר שהופעל עליהם על ידי
חברות הטבק והלוביסטים מטעמם והשכילו לפעול בתמיכת משרד
הבריאות למען בריאות אזרחי ישראל ובמיוחד למען בריאות הדור
הצעיר.

הוקרה
במהלך טקס סיכום שנת פעילות של האגודה בתיאטרון גבעתיים,
הוענקו תעודות הוקרה לעיתונאים :רוני לינדר גנץ ,דה מרקר,
חיים ריבלין ,חדשות  ,12וג'ודי סגל ,ג'רוזלם פוסט ,על ההתגייסות
לקידום המאבק בנגע העישון הממכר והממית.

אות הוקרה לקידום המאבק בנגע העישון
האגודה למלחמה בסרטן החליטה להעניק אות הוקרה לקידום המאבק
בנגע העישון לח"כ איתן כבל ,יו"ר ועדת הכלכלה ,לח"כ יהודה גליק
ולח"כ אייל בן ראובן ,על הנחישות ,ההתמדה והמסירות בקידום
החוק לאיסור פרסום ושיווק של מוצרי טבק ועישון שאושר במליאת
הכנסת ביום שני ה 31-בדצמבר  2018ונכנס לספר החוקים של
מדינת ישראל.

תגובת הארגונים לדו"ח שר הבריאות
על העישון לשנת 2017
איגוד רופאי בריאות הציבור והחברה הרפואית למניעה ולגמילה
מעישון של ההסתדרות הרפואית ,האיגוד הישראלי למקדמי ומחנכי
בריאות והאגודה למלחמה בסרטן ,קראו לממשלה ,ובמיוחד למשרד
הבריאות ולעומד בראשו ,סגן השר יעקב ליצמן ,ולמשרד האוצר,
ולעומד בראשו ,השר משה כחלון ,לפעול ביתר שאת להצלת
חייהם של אלפי אזרחים במדינת ישראל .כפי שהודגם בדו"ח
מבקר המדינה ,חוסר המדיניות העקבית והיעדר הנחישות של
הנהלת משרדים אלו ,בהובלת מהלכים שהוכחו כיעילים ביותר,
עולים בחיי אדם ובבריאות הציבור וכנראה מובילים לכך שישראל
לא תעמוד ביעד שהיא קבעה לעצמה :ירידה לשיעור של 15%
מעשנים בשנת ( 2020על פי תוכנית הבריאות האסטרטגית של
משרד הבריאות לשנת .)2020

מימין לשמאל :מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,חיים ריבלין ,חדשות ,12
ג׳ודי סגל ,ג'רוזלם פוסט ,רוני לינדר גנץ ,דהמרקר

פעילות במסגרת קואליציית הארגונים העוסקים
במאבק בעישון
קואליציית הארגונים שעוסקים במאבק בעישון החלה לפעול בשנת
 2016ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ,וד"ר מילכה דונחין ,יו"ר ארגון
רשת ערים בריאות של מרכז השלטון המקומי .חברים בקואליציה:
נציגי משרד הבריאות ,משרד החינוך ,ההסתדרות הרפואית ,קופות
החולים ,המועצה הישראלית למניעת עישון ,החברה הרפואית למניעה
וגמילה מעישון ,מועצות מקומיות ,המיזם למיגור העישון ועוד.

חקיקה
האגודה למלחמה בסרטן יוזמת ומשתתפת בדיונים רבים בכנסת,
ביניהם :איסור שיווק ופרסום מוצרי טבק בישראל ,הרחבת החוק
לאיסור עישון במקומות ציבוריים ועוד .לדיונים הוכנו ניירות עמדה
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פעילות האגודה למלחמה בסרטן בנושא 'חכם בשמש' ,
מניעת סרטן העור ואבחונו המוקדם
®

מבצע 'חכם בשמש'® במוסדות
החינוך

שבוע המודעות לסרטן העור
ביוני  2018התקיים שבוע המודעות למניעת סרטן העור וגילויו
המוקדם שיזמה האגודה למלחמה בסרטן לפני  26שנה .שבוע
המודעות מתקיים בשיתוף כל קופות החולים ,ובמהלכו נפתחו
בסניפי קופות החולים ברחבי הארץ ,מאות תחנות בדיקה חינם
של נגעים בעור.
בהודעה לעיתונות שפרסמה האגודה במסגרת שבוע המודעות
למניעת סרטן העור וגילויו המוקדם ,פורסמו נתונים מדו"ח רישום
הסרטן הלאומי של משרד הבריאות.

בשנת  2018נשלחו לגנים ולקייטנות
כ 7,000-ערכות של 'חכם בשמש' ®,
גידול של כ 43%-משנת  ,2017כך שיותר
מ 200,000-ילדי הגנים והחטיבות הצעירות
נחשפו למסרים החשובים של 'התנהגות
חכמה בשמש'® ,כמו גם הוריהם והצוות
החינוכי ,שקיבלו מידע בהתאם.

אשלי וקסמן בקשי – 'חכמה בשמש'

®

בסרטון חדש שעלה לרגל שבוע המודעות למניעת סרטן העור ולגילויו
המוקדם ,הבלוגרית והמאפרת המפורסמת אשלי וקסמן בקשי,
איפרה את עצמה עד למראה שזוף במטרה להדגיש את חשיבות
ההגנה מפני השמש .במהלך הסרטון הסבירה אשלי לצופים ובמיוחד
לצופות כי חשוב להיות 'חכמים בשמש'® .הסרטון צולם על ידי
אשלי וקסמן בקשי ,בהתנדבות עבור האגודה למלחמה בסרטן
בברכת נתנאל מויאל ,סוכנה ובייעוץ קריאייטיבי של משרד הפרסום
גיתם  BBDOהמלווה את האגודה בהתנדבות.

קמפיין הסברה
האגודה למלחמה בסרטן ליוותה את שבוע המודעות בקמפיין הסברה
מקיף באמצעי התקשורת השונים ,במקביל לאתר האינטרנט ועמוד
הפייסבוק של האגודה .הציבור נקרא לזהות נגעים חשודים ,לפנות
לרופא העור ולבצע בדיקה לגילוי מוקדם.

מיתת שיזוף
האגודה למלחמה בסרטן יצאה בקמפיין דיגיטלי ,תחת המסר 'מיטת
שיזוף עלולה להפוך למיתת שיזוף' .הקמפיין כוון ברובו לצעירים
שחיפשו בגוגל את צמד המילים 'מיטת שיזוף' .בפועל ,הם נחשפו
למודעה ממומנת שמזמינה אותם לקבל שיזוף אחיד ומהיר ב'מיתת
שיזוף' .המודעה הובילה לדף נחיתה ייעודי ,בו חיכה להם סרטון
הסברה ומידע על סכנות השימוש במיטות שיזוף ,במסווה של סרטון
תדמית .הקמפיין הופק בהתנדבות על ידי משרד הפרסום גיתם .BBDO
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יום הדרכה מיוחד לבעלי מכוני קעקועים ופירסינג
במחוז תל אביב
לקראת שבוע המודעות לסרטן העור ,ערכו האגודה למלחמה בסרטן
ומשרד הבריאות יום הדרכה מיוחד לבעלי מכוני קעקועים
ופירסינג בשיתוף לשכת הבריאות ,מחוז תל אביב ,בנושא 'אבחון
מוקדם של סרטן העור ומניעת זיהומים' .במהלך יום זה הוכשרו
המשתתפים כיצד לזהות שומות חשודות על פני גופם של
הלקוחות  -באי מכון הקעקועים והפירסינג .פרופ' אבשלום שלום,
מנהל היחידה לכירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי מאיר ויועץ
האגודה למלחמה בסרטן הנחה את המשתתפים להפנות את
הלקוחות עם השומות החשודות לבדיקת רופא ובמקרה שיאובחנו
עם מלנומה בשלב מוקדם ,המשמעות היא הצלת חיים של ממש.
השאלות וההתעניינות הרבה שליוו את ההכשרה לא הותירו ספק
לגבי חשיבותה ולגבי היישום שלה.

יום המודעות לסרטן הערמונית
מדי שנה מצוין בישראל ב15-
בספטמבר יום המודעות
הבינלאומי לסרטן הערמונית,
ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן.
לקראת יום זה פרסמה האגודה
בשיתוף משרד הבריאות את
הנתונים המעודכנים על המחלה
השכיחה ביותר בקרב גברים
בישראל.

חש
בת פעם במה א
תה משקיע יותר,
באוטו
או בגוף שלך?
אתה
עושה את כל ה
נזהר שלא יקבל אפילו טיפולים בזמן ,ר
שרי
וחץ ומאכיל אותו
אז
טה ...הגיע הזמן שתתחיל להש רק בטוב ביותר,
מהיום שים לב
קיע
למה שנכנס לך
אל תעשן ,זה כבר לא מ לפה תזיז את עצמך ת ככה גם בעצמך.
אל תת גניב תשתה מבלי לאבד אתהיה חכם בשמש
עצל
הפאסון
אם
תש
קיע
וגש לאבחון בזמן.
בעצ
מך ,אתה והבייבי
שלך תיסעו יחד
לעבר השקיעה
ל
מידע נוסף וקבלת
עוד הרבה שנים.
1-800-599-995

חומר
הסברה ללא תש
il
לום ,פנה לאגודה
cancer.org.
למלחמה בסרטן:
האגודה
למלחמה בסרטן -

חודש המודעות לסרטן השד
האגודה למלחמה בסרטן ,בשיתוף משרד הבריאות
פרסמו את הנתונים המעודכנים בישראל לקראת פתיחת
חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן
השד  ,2018אשר מצוין בישראל ובעולם במהלך חודש
אוקטובר .מהנתונים עולה כי מאז  2005נרשמה ירידה של
כ 25%-בתמותה מסרטן השד בקרב נשים יהודיות ,בעוד
בקרב ערביות ,נצפתה מגמת עלייה מובהקת לאורך כל
התקופה .1980-2015
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קמפיין הסברה

שיתוף פעולה עם חברת אל על

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

חברת התעופה אל על שיתפה פעולה עם האגודה למלחמה בסרטן
במהלך חודש המודעות למאבק בסרטן השד ,באמצעות קיום
פעילות שנועדה לעודד את המודעות למחלה במספר טיסות של
החברה (למידע נוסף ראו פרק 'שיתופי פעולה').

שיתופי פעולה עם קבוצת החברות אסתי לאודר ישראל
קבוצת החברות אסתי לאודר ישראל ורשת גולברי הכריזו על
פעילות לגיוס כספים עבור האגודה למלחמה בסרטן ,במסגרתה
הושקה קולקציית קפסולה ורודה ,אשר  30%מהסכום שנאסף
ממכירתה הועבר כתרומה לאגודה למלחמה בסרטן .הקולקציה
הגיעה לחנויות הרשת בחודש אוקטובר .בצילומי הקמפיין לשיתוף
הפעולה לקחו חלק הידועניות אסתי גינזבורג ,סנדרה רינגלר,
בר זומר ,אשלי וקסמן בקשי ,סתיו סטרשקו ,שלי גפני ,דנה זרמון,
מור סילבר ,נועם פרוסט ,ארבל קינן ,טהוניה ,תום נשר ,מורן מזור,
אירה דולפין ,גאיה גור אריה ,ג'ני צ'רווני וקטיה גלי.
בנובמבר  2018עלו חברת אסתי לאודר ,גולברי והאגודה למלחמה בסרטן
בשלט חוצות משותף בקיר שילוט הנמצא בכביש איילון צפון
לכיוון מחלף שבעת הכוכבים בהרצליה .בשלט הופיעה הדוגמנית
אסתי גינזבורג ובו קריאה לנשים לגשת ולהיבדק.

גלגל ענק בוורוד
הגלגל הענק בלונה פארק בתל אביב ,הואר בתחילת אוקטובר
באור ורוד ,כחלק מקמפיין המודעות הבינלאומי לקידום המאבק
בסרטן השד ,המשותף לקבוצת החברות אסתי לאודר ישראל
ולאגודה למלחמה בסרטן ,המצוין מדי שנה בחודש אוקטובר.
הגלגל הענק נשאר מואר באור ורוד במהלך כל חודש אוקטובר
כחלק מקמפיין הכולל  200אתרים ברחבי העולם המוארים במהלך
החודש ,וביניהם מגדל אייפל בצרפת ,האמפייר סטייט בילדינג בניו
יורק ,מגדל טוקיו ביפן ,אמרון הטאג' בהודו ונמל התעופה של לוס
אנג'לס בארצות הברית.
בישראל ,בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,הוארו עד היום מגדל
שלום ,מגדלי עזריאלי ושדרות רוטשילד בתל אביב ,גשר המיתרים
ומגדל דוד בירושלים ועוד.

צילום :יניב אדרי

שיתופי פעולה נוספים התקיימו עם
המותגים  GLAMGLOWובובי בראון ,של
חברת אסתי לאודר ,אשר השיקו מוצרים
מיוחדים לכבוד חודש המודעות30% .
ממכירות המוצרים הועברו כתרומה
לאגודה (למידע על שיתופי פעולה נוספים
ראו פרק 'שיתופי פעולה').

צילום :לנס הפקות
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׳כדורגלנים בוורוד׳

שיתוף פעולה עם קבוצת הנשים של מכבי ראשון לציון
בכדוריד

באוקטובר  ,2018לקראת פתיחת המשחק המרכזי בליגת העל
בכדורגל ,עלו למגרש כדורגלני הפועל ארקיע תל אביב ומכבי חיפה
לכר הדשא עם חולצות ורודות ,ביוזמת קבוצת הפייסבוק גמאני
והאגודה למלחמה בסרטן .מדובר במחווה שמטרתה להזכיר לציבור
הנשים שגילוי מוקדם של סרטן השד מציל חיים.

באוקטובר  ,2018קבוצת הנשים של מכבי ראשון לציון בכדוריד ,שיחקה
את משחקיה במדים ורודים לציון חודש המודעות למאבק בסרטן
השד .כך גם קבוצת הנערות של המועדון .בנוסף ,עברו השחקניות
הרצאה בנושא סרטן השד על ידי ד"ר אביטל פאטו-בן ארי (,)EdD
לשעבר מנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות באגודה.

בכניסה לאצטדיון המושבה בו נערך המשחק ,הוקם דוכן הסברה
של סניף האגודה בפתח תקווה (למידע נוסף ראו פרק 'סניפים').

'המשט הוורוד'
באוקטובר  ,2018לרגל חודש המודעות לסרטן השד ,התקיים
'המשט הוורוד' בהשתתפות כ 100-נשים חולות ומחלימות מסרטן
השד .המשט נערך לאורך חופי הרצליה ,ביוזמת סניף הרצליה של
האגודה למלחמה בסרטן ,עיריית הרצליה ומועדון השייטים במרינה
הרצליה (למידע נוסף ראו פרק 'סניפים').

׳רוכבות לניצחון׳ – מסע אופנועים לרגל חודש המודעות
לסרטן השד
כ 200-חולות ומחלימות מסרטן השד ,חברות קבוצת הפייסבוק
גמאני יזמו גם השנה בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ומועדון
רוכבי הארלי דיווידסון ,מסע אופנועים ייחודי כדי להזכיר לציבור
הנשים שגילוי מוקדם של סרטן השד מציל חיים.
במהלך המסע שנערך ברחבי גוש דן ,רכבו הנשים שחלו על
האופנועים כשהן לבושות בחולצות בצבע ורוד ואחזו בלונים ורודים.
המסע שנקרא 'גמאני עושה רעש' ,יצא מהעיר חולון ,עבר דרך
מגדלי עזריאלי ולאורך הטיילת בתל אביב .האירוע הופק הודות
לתרומתן האדיבה של חברת התרופות רוש ,רשת בתי החולים
אסותא ,חברת התרופות נוברטיס וחברת אלבר מוטו.

צילם :ישראל הדרי
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דיון בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
באוקטובר  2018נערך דיון במסגרת הוועדה לקידום מעמד האישה
ולשוויון מגדרי בראשות חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,
שם הציגה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן את פעילות
האגודה לצמצום הפערים בין נשים יהודיות וערביות בהיענות
לבדיקת הממוגרפיה ,החשובה לגילוי מוקדם של סרטן השד .בדיון
השתתפו גם ד"ר שני פאלוך-שמעון ,מנהלת היחידה לאונקולוגיה
של השד ,המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי שערי צדק ויועצת
האגודה למלחמה בסרטן בנושא סרטן השד ,ורונית דבי לב ,מתנדבת
'יד להחלמה'® של האגודה.

יום המודעות לקידום המאבק בסרטן הריאות
אנשים הנמצאים בסיכון גבוה וללא תסמינים למחלה .מדובר על
תוכנית באמצעות בדיקת הדמיה  ,CT-במינון קרינה נמוך.
האגודה למלחמה בסרטן סייעה בהתמקצעות בתחום בארץ והיא
בעד יישום תוכנית סריקה ,ובתנאי שתיעשה בדרך שתוביל ליותר
תועלת מנזק לציבור הנבדקים .יש לדאוג לתקינות המכשור ורמת
הקרינה ,יש להכשיר רדיולוגים במיומנויות פענוח הבדיקות בקרב
מעשנים ,וכן לתדרך את רופאי המשפחה להפנות מעשנים לבדיקה
רק לאחר שהוצגו להם היתרונות והחסרונות שלה.
ממחקרים שנערכו בארצות הברית ובאירופה ,נמצא כי יתרון הבדיקה
הוא ירידה בתמותה ,והחסרונות הם שיעור גבוה של תוצאות חיוביות
כוזבות ,המובילות לפעולות פולשניות ,כמו ביופסיה .פעולה זו מהווה
סיכון של ממש לחשיפה לזיהומים ,של מעשנים שריאותיהם בעלות
רגישות גבוהה .נכון להיום ,בניגוד לנאמר על ידי גורמים שונים ,אין
אף מדינה בעולם בעלת מערכת בריאות ציבורית שיישמה תוכנית
סריקה כזו .בארצות הברית ,שם כבר מתבצעת הבדיקה ,היא מוצעת
רק תחת מגבלות חמורות כך שרק אחוזים בודדים מבצעים אותה.

האגודה למלחמה בסרטן הכריזה על יום המודעות לקידום המאבק
בסרטן הריאות ,אשר מצוין בישראל בתאריך ה 5-בנובמבר.
לקראת יום המודעות ,האגודה ,בשיתוף משרד הבריאות פרסמו
את הנתונים המעודכנים על סרטן הריאה בישראל ,שם נחשף
כי העישון אחראי ל 85%-ממקרי סרטן הריאות בישראל .לעובדה
המדעית העולמית כי העישון אחראי ל 85%-ממקרי סרטן הריאות,
נתן תוקף לאחרונה גם מחקר ישראלי חדש שנחשף לראשונה
במסיבת העיתונאים לרגל פתיחת מבצע 'הקש בדלת' ® של
האגודה למלחמה בסרטן ב 8-באוקטובר  2018על ידי ד"ר אבי מגיד
מהמחלקה לניהול מערכות בריאות במרכז האקדמי פרס (למידע
נוסף ראו פרק 'חידושים במחקר').

האגודה למלחמה בסרטן בעד תוכנית פיילוט מבוקרת
לגילוי מוקדם של סרטן הריאות
בשנים האחרונות מתקיים דיון מדעי במערכות הבריאות בארץ
ובעולם בנושא גילוי מוקדם של סרטן הריאות באוכלוסייה של
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האגודה למלחמה בסרטן בעד יישום תוכנית פיילוט מבוקרת לגילוי
מוקדם של סרטן הריאות ,הכוללת בקרת איכות ,כדי שעל פי התוצאות
תגובש החלטה מושכלת על יישום תוכנית לאומית כלל ארצית.

יום המודעות
לקידום המאבק בסרטן צוואר
הרחם
יום המודעות לקידום המאבק בסרטן צוואר הרחם מצוין
מדי שנה בתאריך ה .22.1-על פי הנתונים העדכניים,
שיעור סרטן צוואר הרחם בישראל הוא מהנמוכים במדינות
המערב :ישראל במקום ה 33-בתחלואה ובמקום ה19-
בתמותה בקרב מדינות ה.OECD-

יום הסרטן הבינלאומי של
ארגון הסרטן הבינלאומי (ה)UICC -
אחראי משרד הפרסום גיתם  BBDOהמסייע לאגודה בהתנדבות.
הקמפיין כלל שני סרטונים מרגשים :בראשון הנקרא 'מה אם' הופיע
השחקן גל שור ,בדמות של חולה סרטן המתמודד עם דילמה' :האם
להשתתף במחקר קליני?' .בסרטון השני הנקרא 'תקווה' מועבר
מסר אינפורמטיבי על היתרונות האפשריים בהשתתפות במחקרים
קליניים עבור חולי הסרטן.
שני הסרטונים הפנו אל מאגר המחקרים הקליניים של
האגודה למלחמה בסרטן הנמצא באתר האגודה ,המתעדכן על בסיס
קבוע ומגובה במענה מקצועי מאויש  24שעות ביממה ,ללא תשלום.
מסקר דעת קהל שיזמה האגודה למלחמה בסרטן לאחרונה בנושא
עלה הצורך בהגברת מודעות הציבור לחשיבות ההשתתפות
במחקרים קליניים עבור חולי הסרטן בישראל.

יום הסרטן הבינלאומי של ארגון הסרטן הבינלאומי (ה )UICC-מצוין
מדי שנה ברחבי העולם בתאריך ה 4-בפברואר ,במטרה לאחד
את העולם סביב העלאת המודעות למחלות הסרטן ,בדרך חיובית
ומעוררת השראה .ביום זה מונגשים המסרים במטרה להניע אנשים
לפעולה כחלק מחברה או כפרטים ,על מנת להפחית את נטל
תחלואת הסרטן בעולם.
מהנתונים על היארעות ותמותה מסרטן בישראל ובעולם ,כפי
שדווחו בהודעה לעיתונות המשותפת לאגודה למלחמה בסרטן
ומשרד הבריאות עולה כי נצפתה ירידה מובהקת של מקרי סרטן
חדשים בגברים יהודים וערבים ,קיימת מגמת יציבות של תחלואה
בקרב נשים יהודיות ועליה בקרב נשים ערביות וכן מגמת ירידה
בתמותה מסרטן בכל קבוצות האוכלוסייה.
עוד עלה מהנתונים כי חשיפה לגורמי סיכון כמו השמנה ,שמש,
מיטות שיזוף ,נגיף הפפילומה האנושי ( ,)HPVועישון ,מובילה לסרטן
בקרב צעירים בישראל.

קמפיין דיגיטלי חדש – 'סרטן זה לא רק עניין של מזל'
האגודה למלחמה בסרטן עלתה בקמפיין דיגיטלי חדש לרגל יום
הסרטן הבינלאומי  2019בנושא הקשר בין אמונות תפלות וסרטן,
במטרה להדגיש את העובדה שאורח חיים בריא יכול להפחית את
הסיכון לחלות .הקמפיין הופק בהתנדבות על ידי משרד הפרסום
גיתם  BBDOוהוא כלל שני סרטוני אנימציה הומוריסטיים אותם
מובילה הסיסמה' :סרטן זה לא רק עניין של מזל ,זה גם אורח
חיים' .הקמפיין ,עלה בערוצי הדיגיטל :פייסבוק ,יוטיוב ואינסטגרם
למשך מספר שבועות .הסרטונים התמקדו בחשיבות ההימנעות
מעישון ,השמנת יתר ,מחוסר פעילות גופנית ,תזונה לקויה ושתיית

קמפיין דיגיטלי חדש  -חשיבות ההשתתפות במחקרים
קליניים עבור חולי סרטן
לרגל יום הסרטן הבינלאומי עלתה האגודה בקמפיין חדש בערוצי
הדיגיטל :פייסבוק ויוטיוב ,בנושא חשיבות ההשתתפות במחקרים
קליניים עבור חולי סרטן .עלויות המדיה וההפקה מומנו באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ ,כאשר על הקריאייטיב היה
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פעילות בקרב בני נוער לרגל יום הסרטן הבינלאומי

אלכוהול המהווים את עיקרי  12הכללים של הקהילה האירופית
למניעה ואבחון מוקדם של סרטן.
במקביל לסרטון הפיקה האגודה למלחמה בסרטן ,סימניה מעוצבת
הכוללת תמצית של הכללים למניעה ואבחון מוקדם של סרטן והיא
תופץ לציבור בהרצאות ,כנסים וימי עיון.

לרגל יום הסרטן הבינלאומי ,יזמה האגודה למלחמה בסרטן פעילות
ארצית לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים ,בשיתוף פעולה עם
אשכולות הפיס ,על מנת להעלות מודעות בקרב בני הנוער למניעת
סרטן ,באמצעות אימוץ אורח חיים בריא והימנעות מגורמי סיכון.
במסגרת הפעילות שהתקיימה בחמש ערים ברחבי הארץ ,למדו
התלמידים והמורים על ' 12הכללים לחיים בריאים' להפחתת הסיכון
לחלות בסרטן (המבוססים על הקוד האירופאי) ,ועל הסטטיסטיקה
המקומית והעולמית לגבי תחלואה ותמותה מסרטן ,הקשיבו להרצאות
מאת חוקרים ומדענים ונחשפו לסיפור אישי של מחלימים.
בחלקה השני של הפעילות ,דנו התלמידים ב'שולחנות עגולים'  -כיצד
יהיה ניתן להגביר מעורבות חברתית ולהרחיב את מעגלי ההשפעה.
מטרת הפעילות הייתה שכל קבוצת תלמידים תצא עם תוצר שיגרום
לשינוי בקרב בני נוער בעירם.
לאור ההצלחה ,בשנה הבאה התכנון הוא להרחיב את הפעילות
למוקדים נוספים ברחבי הארץ.
תודה לחוקרים :פרופ' גיל אסט ,פרופ' אבי שרודר ,פרופ' איוב נביה,
ד"ר ברק רוטלבלט וד"ר אלין ברוכים.

פייסבוק לייב לרגל יום הסרטן הבינלאומי
ביום הסרטן הבינלאומי ערכה האגודה למלחמה בסרטן פייסבוק
לייב (שידור חי בפייסבוק) בהשתתפות טובי המומחים .השידור
נערך בעמוד הפייסבוק 'האגודה למלחמה בסרטן – לחיים בריאים'
ובו ניתנו תשובות לשאלות הגולשים בתחום הסרטן .הנחתה את
המשדר המיוחד מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן .פאנל
המומחים כלל את פרופ' עידו וולף ,מנהל המערך האונקולוגי,
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,ד"ר שחר לב-ארי ,מנהל
המרכז לרפואה משלימה-משולבת והמעבדה לצמחי רפואה
וחקר הסרטן ,ראש החוג לקידום בריאות ,הפקולטה לרפואה
ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב ,פרופ' ליטל קינן בוקר ,סגנית
מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות ,משרד הבריאות ויועצת
האגודה למלחמה בסרטן ועו״ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה באגודה.
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חודש המודעות לסרטן המעי הגס
האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות הכריזו במרץ  2019על
פתיחתו של חודש המודעות לסרטן המעי הגס והחלחולת.
מהנתונים המעודכנים על סרטן המעי הגס בישראל עלה כי בשנת
 2016חלה הפחתה בנטל התחלואה מסרטן המעי הגס והחלחולת,
תוך המשך ירידה בהיארעות ובתמותה .בשנה זו היה סרטן המעי
הגס והחלחולת הסרטן השלישי בשכיחותו בקרב גברים יהודים
אחרי סרטן הערמונית וסרטן הריאה ,השני בשכיחותו בנשים
יהודיות ,השני בשכיחותו בגברים ערבים אחרי סרטן הריאה והשני
בשכיחותו בנשים ערביות אחרי סרטן השד.

התקשורת וברשתות
החברתיות באמצעות
גיתם  BBDOהמסייע
לאגודה בהתנדבות.
הקמפיין הוגש באופן
הומוריסטי וקליל תוך
התמקדות במסרים
של חשיבות האבחון
המוקדם של סרטן
המעי הגס.

קמפיין הסברה
לרגל חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן המעי
הגס  2019יצאה האגודה למלחמה בסרטן בקמפיין הסברה בכלי

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

"ברצוני לו
מר תודה על הערכה ה
מק
סי
מה
ש
של
חת
ם.
כוח
יישר
על הניהול ,הארגון וההוצ
אה
ל
פו
על.
שי
תפ
תי
את הילדים
והסברתי שיחד
בע"ה נלמד את כללי
'חכם בשמש' ® ,ונלמד
להגן על גו
פנו במהלך עונת הקיץ".

במסגרת פעילות האגודה להעלאת המודעות לאורח חיים בריא,
מדריכי הסברה מטעם האגודה למלחמה בסרטן פועלים במוסדות
חינוך ,בארגונים ובחברות שונות ,במטרה להעלות את המודעות
הציבורית לחשיבות קיום אורח חיים בריא העשוי להפחית את
הסיכון לחלות בסרטן – הכולל הימנעות מעישון ,שמירה על משקל
גוף תקין ,תזונה נכונה ,התנהגות 'חכמה בשמש'® ,צמצום צריכת
אלכוהול וקיום פעילות גופנית סדירה .בין הארגונים והמוסדות שבהם
הועברו ההרצאות :סניפי ביטוח לאומי וחברת חשמל ברחבי הארץ.
לאורך השנה מתקיימים ימי הדרכה מרוכזים בפריסה ארצית
למדריכי ההסברה של האגודה.
מלבד ימי ההכשרה ,המדריכים מתעדכנים לאורך השנה באמצעות
מידעון (ניוזלטר) ,המיידע אותם בחידושים ועדכונים בתחומי
ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן ובנושאים מנהליים שונים.
מצגות ההסברה מתעדכנות בקביעות ,ובהתאם לצורך מתורגמות
גם לשפות השונות.
שבהתראה קצרה
הגברת מירה פקר,
ברצוני לשבח את
שי הקבע .הרצאתה
"
הרצות בפני קהל אנ
נעתרה לבקשתנו ל
מרתקת ומלמדת"
שנית עזר
הייתה

צוות וילדי גן 'הקפיטן'
"ללינוי קושניר בר חן ,מדריכת
ההסברה  -משפחת בית חינוך
ברנר כפר סבא מודה לך על
תרומתך והעברת הידע המקצועי
בת חום ה תמח ותך ב שבוע
הבריאות והספורט שנערך בבית
ספרנו .היענותך לתרום מהידע
בתחום התמחותך בנושאים
'אורח חיים בריא' ו'חכם בשמש'®,
תרמה רבות להעשרת הידע
וההנאה לתלמידים ,והביאה
להצלחת שבוע זה"
אפרת ושדי ומירי וקסמן
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הרצאות בנושא הפחתת הסיכון לחלות בסרטן השד

ה'טלמידע'

לאורך השנה מתקיימות הרצאות בנושא 'מודעות לבריאות
השד  -הפחתת הסיכון לחלות בסרטן השד' שמועברות על ידי אחיות
מתאמות הטיפול בסרטן השד .ההרצאות ,מלוות בסיפור אישי של
מתנדבות 'יד להחלמה'® .במקום ההרצאה מוצב דוכן הסברה של
האגודה שמאויש על ידי מתנדבים מקומיים.
תודה לאחיות מתאמות בריאות השד שהרצו במהלך השנה:
דיאנה מושייב ,פנינה גבאי ,בתיה חיים ,עינת ברייננברג ,מירה פקר,
ברכה מייזלס ,לבנה ברשטיין ,חנה ביקל ,אפרת לוין ,חנה זוהר,
נעמי אברהם ,נילי אוחנה.

מוקד טלפוני המופעל בעזרת  25מתנדבים ,בראשותה של נורית צין,
המשמש כמוקד הטלפוני האמין ,המקיף והעדכני ביותר בנושא מחלות
הסרטן בישראל ,דרכי מניעתן ואבחונן המוקדם ,דרכי הטיפול והשיקום
בארץ ועוד .במשך השנה מתקיימים ימי עיון למתנדבים ולמתנדבות,
בשיתוף מרכז המידע ומחלקת השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן,
במטרה לסייע בעדכון ובהעשרת הידע המקצועי של צוות המתנדבים.
בשנת  2018פנו למערך המידע כ 9,500-פונים.

®

ימי עיון 'טלמידע'

®

בפברואר  2018נערך יום עיון למתנדבי ה'טלמידע'  ,שנפתח בברכתה
של נורית צין ,מנהלת ה'טלמידע'® .ביום העיון הועברו הרצאות
במגוון נושאים' :סרטן המעי הגס – אבחון וגילוי מוקדם' בהנחיית
רינה דיכל ,אחות אונקולוגית ומומחית קלינית לטיפול פליאטיבי
באגודה' ,פעילויות האגודה' ו'סטטיסטיקות של המוקדים הטלפונים'
בהנחיית מירב דמארי ,מנהלת מחלקת הסברה ,מידע וקידום
בריאות באגודה' ,תקשורת' בהנחיית נאוה ענבר ,דוברת האגודה,
'סיגריות אלקטרוניות' בהנחיית ד"ר אביטל פאטו בן ארי (,(EdD
לשעבר מנהלת מחלקת הסברה וקידום בריאות באגודה ו'קבוצות
התמיכה של האגודה' בהנחיית עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה באגודה.
באוקטובר  2018נערך יום עיון נוסף למתנדבי 'הטלמידע'® שעסק
בנושא ׳סרטן השד׳ ,לרגל חודש המודעות למחלה .יום העיון נפתח
בדברי ברכה של נורית צין ,מנהלת ה'טלמידע'® ומירב דמארי ,מנהלת
מחלקת הסברה ,מידע וקידום בריאות באגודה .התקיימו הרצאות
במגוון נושאים' :חידושים ועדכונים בתוכנת הסיילספורס' בהנחיית
רביטל פרקר ,מידענית ,מרכז המידע של האגודה' ,תפקיד אחות
מתאמת שד' בהנחיית בתיה חיים ,אחות בריאות השד ,ו'מידע בנושא
שירות 'יד להחלמה'®' בהנחיית לימור שרגא ,רכזת 'יד להחלמה'® של
האגודה .לקראת סיום ,שיתפה שרה ברום ,מתנדבת 'יד להחלמה'®
בסיפורה האישי לאחר שהתמודדה עם מחלת הסרטן.
®

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

הפצת חומרי הסברה
פעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן כוללת כתיבה,
עדכון והפקה של חומרי הסברה ,כגון עלונים ,חוברות ,כרזות
ומדבקות ,המופצים ללא תשלום במאות אלפי עותקים בשנה
בעברית ,בערבית וברוסית.
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מרכז המידע
את מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן ,בראשותה של
מירב דמארי ,מאיישות מידעניות ,המטפלות בפניות של חולים,
מחלימים ובני משפחותיהם ,בנושאים רבים ומורכבים בהם הכוונה
בנושא אישורי תרופות וטכנולוגיות אל מול סל הבריאות הממלכתי,
קשר עם משרד הבריאות וקופות החולים ,סיוע והכוונה לגורמים פנים
ארגוניים וחוץ ארגוניים ,חיפושי מידע מתקדמים במאגרים בינלאומיים,
וניהול פורומים באתר האגודה ,בנושא מחלות סרטן ומניעה ,הנענים
על ידי מיטב המומחים המובילים בתחומם .כמו כן ,מרכז המידע מנהל
מאגר מעודכן של מחקרים קליניים המתקיימים בישראל בנושא מחלות
הסרטן ,כמו גם רשימת מומחים בתחומים שונים לצורך חוות דעת
נוספת ,ומסייע בעדכון חומרי ההסברה של האגודה ועוד.
נצפתה עלייה משמעותית בפניות בחודשי המודעות למחלות
הסרטן השונות ,בהם מנהלת האגודה מסעות הסברה בתקשורת
הארצית ,אליהם נחשף הציבור הרחב.

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

פעילות האגודה באינטרנט וברשתות החברתיות
אתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן -

הענפה של האגודה במשך השנה ,הועלו לאתר ,בין היתר ,שאלון
אינטראקטיבי במסגרת תוכנית 'הסיכוי שבסיכון' ,מידע על ימי
עיון ,הודעות הדוברת ,עמוד יצירת קשר עם מתנדבי ארגון בעלי
סטומה ,תוכנית 'סמס הפסק' בערבית ,סרטונים חדשים של האגודה
וקידום ימי המודעות לאורך השנה .באתר קיימת רשימה מעודכנת
של המחקרים הקליניים המבוצעים במרכזים הרפואיים בישראל,
כמו גם  20פורומים ,שבהם ניתן לשאול ולקבל תשובות בכתב,
ממיטב המומחים בארץ ,בתחומים השונים הקשורים למחלות
הסרטן .בשנת  2018עמד מספר הכניסות לאתר על כ.1,500,000-

www.cancer.org.il

אתר האינטרנט של האגודה מתעדכן מדי יום ומעניק לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם מידע נרחב ומהימן בכל הנוגע
למחלות הסרטן השונות ,לדרכי הטיפול והשיקום ולשמירה על
איכות חיים בזמן המחלה ולאחריה .האתר מספק לציבור הרחב
מידע על הדרכים להפחתת הסיכון לחלות בסרטן ולשמירה על
אורח חיים בריא ,וכן מידע על דרכים לאבחון מוקדם .על המדיה
הדיגיטלית אחראי זיו דוכן ,מנהל תחום דיגיטל באגודה.
אתר האגודה מנגיש לגולשים מידע על פעילויות במטה
האגודה למלחמה בסרטן ,בסניפים ובמרכזי התמיכה 'חזקים ביחד'®
ברחבי הארץ .כיום ניתן להירשם באתר האגודה לפעילויות שונות
ולימי עיון ,לבקש מידע מגורמים שונים ואף להזמין הרצאות
לבתי ספר ולמוסדות בנושא 'אורח חיים בריא' – כל זאת בעזרת
טפסים מקוונים .במסגרת הפעילות באתר ,המשיקה לפעילותה

עמוד האגודה בפייסבוק' :האגודה למלחמה בסרטן –
לחיים בריאים'
בעמוד הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן מתקיימת פעילות
ענפה ,עם כ 70,000-אוהדים .העמוד משמש במה למסרי האגודה
בנושא מניעת סרטן ואורח חיים בריא ,קידום אירועי האגודה ,מתן
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הסברה ,מידע וקידום בריאות

שנרתמו לטובת הנושא בהתנדבות ובמחויבות גדולה (הרשימה לפי
סדר אלפביתי של נושאי הפורומים):
•פורום גידולים אנדוקריניים ונוירו-אנדוקריניים ,בניהולו של
פרופ' עידו וולף.
•פורום גינקו-אונקולוגיה ופוריות לנשים ולגברים ,בניהולם של
פרופ' דרור מאירוב וד"ר יעקב קורח.
•פורום נשאיות גנטיות ונשים בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד
והשחלות ,בניהולן של פרופ' אפרת לוי-להד וד"ר שלומית פרי.
•פורום טיפול תומך – פליאטיבי בחולי סרטן  -התמודדות עם
תופעות הלוואי בעקבות הטיפולים ,בניהולם של ד"ר אורה רוזנגרטן,
פרופ' דורון גרפינקל ,עו"ס דנה רכבי הלר והאחות איריס ספיבק.
•פורום ממאירויות המטולוגיות ,בניהולה של פרופ' דינה בן-יהודה.
•פורום כירורגיה של סרטן ושט ,קיבה ומערכת העיכול ,בניהולו
של פרופ' חנוך קשתן.
•פורום גידולי מוח ,בניהולה של ד"ר צהלה צוק-שינא.
•פורום ייעוץ מיני למתמודדים עם סרטן ,בניהולם של ד"ר משה מוק
ולנה קורץ-אלמוג ,מטפלת במיניות באגודה.
•פורום מלנומה וסרטן העור ,בניהולם של פרופ' יעקב שכטר
ופרופ' אסתר עזיזי.
•פורום מניעת סרטן ,בניהולה של פרופ' ליטל קינן-בוקר.

מידע ומענה על שאלות הגולשים .בשנת  2018הועלו לעמוד מספר
סרטונים חדשים שזכו למאות אלפי צפיות ולתגובות מצוינות כמו
סרטון ה'טייסטי' לציון 'היום הבינלאומי ללא עישון' ,ה'קקי מחייך'
לקידום חודש המודעות לסרטן המעי הגס ,והסרטון 'צעד קטן
בשבילך  -צעד ענקי בשבילם' לקידום מבצע 'הקש בדלת'®.

אינסטגרם
בעמוד האינסטגרם של האגודה מועלים טקסטים בשילוב
סרטונים ותמונות ,שמטרתם לחשוף את קהל המשתמשים הצעיר
באפליקציה לפעילותה הענפה של האגודה ולמסריה המתמקדים
באורח חיים בריא' ,התנהגות חכמה בשמש'® ,מניעת עישון ועוד.
במהלך השנה ,פורסמו בפלטפורמה גם הסרטונים החדשים
שהוזכרו לעיל וזכו לעשרות אלפי חשיפות ואלפי תגובות אוהדות
מצד בני נוער וצעירים.

שיתופי פעולה ברשתות החברתיות
•האגודה למלחמה בסרטן משתפת פעולה עם כמוני  -רשת
חברתית בנושאי בריאות .שיתוף הפעולה מתקיים בסיוע
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה
שעונה לשאלות הפונים בפלטפורמה בנושא 'זכויות ושירותים
לחולים ולמחלימים'.
•האגודה למלחמה בסרטן משתפת פעולה עם גמאני  -גם אני
חליתי בסרטן שד  -קבוצת פייסבוק עם אלפי עוקבות .שיתוף
הפעולה ,המתקיים בסיוע עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה באגודה ,בא לידי ביטוי בפעילויות משותפות
כשהאגודה מעניקה את המידע המקצועי וקבוצות התמיכה
לחולות ולמחלימות מסרטן השד.

•פורום סרקומה ,בניהולה של ד"ר דניאלה כץ.
•פורום סרטן מערכת העיכול  -מעי גס ,לבלב ,קיבה ודרכי מרה,
בניהולה של ד"ר אילה הוברט.
•פורום סרטן הערמונית ,הכליה ושלפוחית השתן ,בניהולו של
פרופ' אבישי סלע.
•פורום גידולי ראש וצוואר ,בניהולם של פרופ' אילנה דואק,
ד"ר אורית גוטפלד וקלינאית התקשורת פרידה קורנברוט.

שיתוף פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן וחברת
מדיוויזור ()Medivizor

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

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

•פורום רפואה משלימה ,בניהולו של ד"ר עופר כספי.
•פורום סרטן השד ,בניהולם של פרופ' רינת ירושלמי ,ד"ר תהילה מנס
ופרופ' אייל וינקלר.
•פורום תזונה למתמודדים ולמחלימים מסרטן ,בניהולה של
התזונאית לימור בן חיים.
•פורום תמיכה לחולי סרטן ובני משפחה ומידע על זכויות ושירותים,
בניהולה של עו"ס אורית שפירא.

פורומים מקוונים

•פורום רפואה מותאמת אישית לחולי סרטן בניהולה של
ד"ר רעיה ליבוביץ.

מערך פורומים לקהל הרחב באתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן
הכולל  20פורומים מקצועיים בנושאים שונים ,בניהול מיטב המומחים,
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שיתופי פעולה
האגודה למלחמה בסרטן מקיימת שיתופי פעולה וגיוס משאבים לאורך השנה באמצעות ארגון פעילויות חווייתיות ואירועים לגיוס תרומות,
בנוסף לשיתופי פעולה עם חברות וארגונים .את מחלקת שיתופי פעולה וגיוס משאבים מנהלת החל מחודש דצמבר  2018נעם פוזן.

פרויקט 'שותפים מבחירה'

פורים  – 2018מכירת משלוחי מנות כתרומה
לפעילות האגודה

גם השנה ,לקוחות מזרחי טפחות בחרו באגודה למלחמה בסרטן
כאחת מבין העמותות הראויות לתרומה במסגרת פרויקט 'שותפים
מבחירה' .בטקס שהתקיים במשרדי הנהלת הבנק ,קיבלו מירי זיו,
מנכ"ל האגודה ושני שהם ,לשעבר מנהלת מחלקת שיתופי פעולה
את תרומת הבנק ,והודו למשה וידמן ,יו"ר הבנק וריטה רובינשטיין,
סמנכ"ל ,מנהלת חטיבת משאבי אנוש ומנהל ,על תרומתם העקבית
והמסורה ,למען המאבק בסרטן בישראל.

בפברואר  ,2018לרגל חג הפורים ,התקיים זו השנה השלישית
פרויקט מכירת משלוחי מנות ,כתרומה לפעילותה הענפה של
האגודה למלחמה בסרטן .המארזים נמכרו למגוון חברות במשק
הישראלי ,בתי ספר וגני ילדים.

שיתוף הפעולה עם בנק מזרחי טפחות

צביה לרר ומשה גוטמן ,המערך לקשרי לקהילה ,בנק מזרחי טפחות ,שני שהם ,לשעבר
מנהלת מחלקת שיתופי פעולה ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ותמר סאפר ,מנהלת אגף
פיתוח ארגוני והדרכה ,בנק מזרחי טפחות.

לאגודה למלחמה בסרטן ולבנק מזרחי טפחות שיתוף פעולה פורה,
מזה כעשור .במסגרת שיתוף פעולה זה ,בנק מזרחי טפחות תומך
בפעילות האגודה ,ותורם מדי שנה תרומה נכבדה להמשך קידום
המאבק במחלת הסרטן.
במסגרת שיתוף הפעולה המבורך ,גם השנה התקיימו שני האירועים
השנתיים המשותפים :קבוצת ריצה במרתון ווינר ירושלים הבינלאומי
בחודש מרץ ומסלול משפחות בחול המועד פסח.

קבוצת הריצה 'ביחד  -רצים למען המאבק בסרטן'
של האגודה במסגרת מרתון ירושלים
במרץ  2018נערך מרתון 'ווינר' ירושלים הבינלאומי ,בו
האגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק פעיל מזה שבע שנים .קבוצת
הריצה של האגודה מנתה כ 685-רצים ורצות ,בגילים שונים ובכל
מקצי המרוץ .הקבוצה הורכבה מעובדי בנק מזרחי טפחות ,מעובדי
מגוון חברות מענפי תעשייה שונים,ARM TECHNOLOGIES ISRAEL :
,Biosense Webster ,SciVac ,Aman & Eternity ,Omrix ,ICE
 ,epharmaאיילון חברה לביטוח ,ענבי ציון ,קבוצת רמות ,מחולים
ומחלימים מסרטן ובני משפחותיהם ,והציבור הרחב שבחרו להצטרף
לקבוצה ולרוץ יחד עם האגודה – למען העלאת המודעות לקידום
המאבק בסרטן וגיוס תרומות לתמיכה בפעילותה הענפה של
האגודה .גבי סטיל ,מחלימה מסרטן ,רצה במסגרת המרתון לציון 20
שנה להחלמתה .משפחתה וחברותיה של גבי הצטרפו אליה לריצה
ויחדיו גייסו תרומה משמעותית למימון מענק מחקר בתחום מח עצם.
משה וידמן ,יו"ר דירקטוריון בנק מזרחי טפחות ומירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,הזניקו את משתתפי מקצה החמישה ק"מ.
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שיתופי פעולה

מסלול משפחות והפנינג לכל המשפחה –
שביל האלות ,פארק בריטניה

שני שהם ,לשעבר מנהלת מחלקת שיתופי פעולה ורותי בן גיאת,
רכזת סניף האגודה בירושלים ,העניקו את הגביעים לזוכי המרתון
הישראלים במקצה הגברים .קבוצת הריצה של האגודה הינה
באדיבות ובשיתוף בנק מזרחי טפחות ,בהובלת משה גוטמן וצביה לרר
מהמערך לקשרי קהילה בבנק.

באפריל  ,2018בתחילת חול המועד פסח ,קיימה האגודה למלחמה בסרטן
את טיול המשפחות המסורתי בשביל האלות המיוער והיפיפה,
שבפארק בריטניה .המטיילים נהנו מהדרכתו של אבנר דוד ,מנהל
מחלקת המשק באגודה .במקביל ובמשך כל שעות האירוע ,התקיים
הפנינג ססגוני ,שכלל
פינות יצירה לילדים ומגוון
פעילויות לכל המשפחה,
שכללו גם פעילות חינוכית
מטעם עמותת אור ירוק.
לכל באי האירוע חולקו
חוברות מידע ויצירה
בנושא 'חכם בשמש' ®
ומגוון עלוני הסברה שעסקו
בשמירה על אורח חיים
בריא והגנה מפני השמש.
האירוע התקיים באדיבות
בנק מזרחי טפחות ,בשיתוף
קק"ל ובסיוע נעה אביר
וקבוצת בני נוער מתנדבים
מהעיר בית שמש.

שיתוף הפעולה עם חברת אל על
'מפתח קטן ללב – שער גדול לנשמה'

חברת התעופה הלאומית אל על ממשיכה לסייע ולתמוך בקידום
פעילותה של האגודה ,ומזמינה את קהל הנוסעים בטיסותיה לרכוש
פריט ייחודי – 'מפתח ללב שלך'  -מחזיק מפתחות מעוצב ,וזאת
בעבור תרומה לאגודה למלחמה בסרטן .הפריט מוצע לרכישה
לנוסעי אל על בלבד ,בשירותי הדיוטי פרי במטוסי החברה ובמחיר
מיוחד של עשרה דולרים.
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מירה פיזיצקי ,ראש אגף שירות בטיסה בהנהלת אל על ,וגלית ישראלי ,מנהלת מכירות
בטיסה ,מקבלות תעודות הוקרה ממירי זיו ,מנכ"ל האגודה.

שיתוף פעולה עם קבוצת החברות אסתי לאודר ישראל
ורשת גולברי

שיתוף פעולה לרגל חודש המודעות לסרטן השד

לרגל חודש המודעות לסרטן השד ,חברת
אל על חברה לאגודה למלחמה בסרטן
לפעילות אשר נועדה לעודד את
המודעות לסרטן השד במספר טיסות
של החברה .במסגרת הפעילות,
מספר טיסות של אל על הוארו באור
ורוד ,והדיילים והדיילות בטיסות
אלו לבשו עניבה ורודה וצעיף ורוד,
במקום העניבה והצעיף הרשמיים
של החברה.
בנוסף ,במהלך השהות בטיסות חולקו לנוסעים כיסויי עיניים ממותגים
עם המסר 'פקחי את העיניים' ,שוקולדים ורודים וגלויה עם קריאה
של האגודה למלחמה בסרטן להיבדק .רגע לפני שהטיסה הראשונה
במסגרת הפעילות המריאה לברצלונה ,אירחה מירה פיזיצקי ,ראש אגף
שירות בטיסה באל על את מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
במטוס והציגה לה את הפעילות שתתרחש במהלך הטיסה .פיזיצקי וזיו
התרגשו מאוד לפגוש את דיילת אל על גילת בראון ,מחלימה מסרטן
השד .בראון סיפרה להן שזאת סגירת מעגל מדהימה עבורה ושהיא מאוד
מתרגשת לקחת חלק בטיסה שמקדמת את המודעות לסרטן השד.

כמיטב המסורת ,גם השנה נערך שיתוף פעולה עם קבוצת החברות
אסתי לאודר ישראל ,כאשר השנה ,הכריזה הקבוצה על שיתוף
פעולה עם רשת גולברי.
הפעילות כללה גיוס כספים עבור האגודה למלחמה בסרטן,
במסגרתה הושקה קולקציית קפסולה ורודה ,אשר  30%מהסכום
שנאסף ממכירתה הועבר כתרומה לאגודה למלחמה בסרטן.
בצילומי הקמפיין לשיתוף הפעולה לקחו חלק מספר ידועניות
וביניהם אסתי גינזבורג שאף הופיעה בשלט חוצות משותף בקיר
שילוט בכביש איילון עם קריאה לציבור הנשים ללכת ולהיבדק.
(למידע נוסף ראו פרק 'הסברה ,מידע וקידום בריאות').

מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ואורן רווח ,יו"ר קבוצת אסתי לאודר ישראל.

שיתוף פעולה עם חברת B.unique

בנוסף לשיתוף הפעולה המסורתי עם חברת אסתי לאודר ,והשנה
גם עם רשת גולברי (למידע נוסף ראו פרק 'הסברה וקידום בריאות'),
התקיים השנה לרגל חודש המודעות למאבק בסרטן השד שיתוף
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אומנות ישראלית ,פרי יצירתם של אומנים מובילים מהעבר וההווה
בתרבות הישראלית וביניהם :מנשה קדישמן ,יוסל ברגנר ,נחום גוטמן
ועוד .היצירות הן הדפסים חתומים וממוספרים ( )1-60שנתרמו
לאגודה על ידי האומנים עצמם או בני משפחתם .כל ההכנסות
מהמכירה הינן קודש לפעילות האגודה למלחמה בסרטן.

פעולה נוסף עם חברת ההנעלה  ,B.uniqueבמסגרתו ,החברה
תרמה לאגודה למלחמה בסרטן  20%מההכנסות על דגמי הנעליים
בצבעי ורוד ,אדום ובורדו שנמכרו במהלך חודש אוקטובר.

שיתוף פעולה עם חברת ג'יימס ריצ'רדסון
במהלך חודש אוקטובר  ,2018קיימה חברת ג'יימס ריצ'רדסון ישראל
שיתוף פעולה זו השנה השנייה ברציפות ,עם האגודה למלחמה בסרטן.
החברה מכרה בקו הקופות של חנויותיה בדיוטי פרי בנתב"ג את
'קופסת ההפתעות' ,המכילה חוברות הפעלה ,מדבקות ומוצרים
לילדים .חלק מההכנסות נתרמו לטובת המשך פעילותה הענפה
של האגודה למלחמה בסרטן.

ספר החיים
משפחת כהן

האגודה למלחמה בסרטן קיבלה תרומה ממשפחת כהן שהוקדשה
לזכרה של אם המשפחה אודליה כהן ז"ל שנפטרה ממחלת הסרטן.

משפחת אחיטוב

בני הזוג עדי ועידן אחיטוב התחתנו השנה במזל טוב ובשמם של
האורחים באירוע ,תרמו לאגודה למלחמה בסרטן לזכרה של אם
החתן ,שושנה אחיטוב ז"ל.

אירוע יריד המעצבים '– 'Summer Love
קונים ותורמים למאבק בסרטן
באוגוסט  2018התקיים זו השנה השביעית ,יריד המעצבים של
האגודה למלחמה בסרטן ,שכל הכנסותיו הינן תרומה מבורכת
לפעילותה הענפה של האגודה .מאות אנשים פקדו את האירוע
ונהנו מחוויית קנייה של מותגים יוקרתיים במחירים אטרקטיביים,
שכללו אלפי פריטים ,בהם בגדי מעצבים לנשים ,ילדים וטף ,נעליים
ותיקים ועוד .כל הפריטים שנאספו ונמכרו ביריד נתרמו לאגודה
ע"י מיטב המעצבים המובילים בארץ .יריד המעצבים נערך בסיוע
מתנדבים וידידי האגודה.

משפחת המר

בני הזוג ברוריה ומשה (מיקי) המר ציינו במאורע משמח את
'חתונת הזהב' שלהם ,יחד עם יום הולדתו ה 80-של משה,
והזמינו את חבריהם לתרום למען קידום פעילותה של האגודה,
כמתנה לחגיגתם.

 70שנה לישראל – מכירת יצירות אומנות של מיטב
הציירים הישראלים
במאי  ,2018לכבוד יום העצמאות ה 70 -למדינת ישראל,
האגודה למלחמה בסרטן הציעה למכירה אוסף ייחודי של יצירות
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שיקום ורווחה
ימי עיון לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
מחלקת שיקום ורווחה מארגנת דרך קבע ימי עיון במגוון נושאים הקשורים למחלות הסרטן ולהשלכותיהן – כגון דרכי הטיפול ,תופעות הלוואי
והיבטים בהתמודדות החולה ובני משפחתו עם המחלה .המשובים החיוביים והתגובות החמות המתקבלים בתום ימי העיון ממחישים את
חשיבותם ומחזקים את הצורך להמשיך לקיים פעילות חשובה זו מדי שנה בשנה .את מחלקת שיקום רווחה מנהלת עו"ס אורית שפירא.

ימי עיון ארציים
על ארגון ימי העיון הארציים אחראית עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,בסיועה של לימור שרגא ,רכזת מחלקת שיקום
ורווחה ו'יד להחלמה'® .ימי עיון אלה מתקיימים על פי רוב בבית מטי  -לזכרה של מטילדה רקנאטי – מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ונפתחים בברכתה של מירי זיו ,מנכ''ל האגודה למלחמה בסרטן.

יום עיון בנושא סרטן המעי הגס
התקיים במרץ  .2018השתתפו בהתנדבות :ד"ר עינת שחם-שמואלי,
שהנחתה את יום העיון והמרצים ד"ר רוית גבע ,ד"ר גלי פרל,
ד"ר רונן ברנר ,מירב דמארי ,מנהלת מחלקת הסברה ,מידע
וקידום בריאות באגודה והתזונאית לימור בן חיים .באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן הכליה ושלפוחית השתן
התקיים באפריל  .2018השתתפו בהתנדבות :ד"ר וילמוש מרמרשטיין,
שהנחה את יום העיון ,והמרצים ד"ר זוהר דותן ,פרופ' עופר יוסיפוביץ,
ד"ר יניב שילה ,לנה קורץ-אלמוג ,מטפלת במיניות ,ד"ר ויקטוריה ניימן
וד"ר דניאל קייזמן .באדיבות חברת פייזר.

יום עיון בנושא סרטן שד גרורתי

יום עיון בנושא לימפומה וCLL-
התקיים במאי  2018במרכז 'ישראל יפה בפארק' ,תל אביב.
השתתפו בהתנדבות :פרופ' משה מיטלמן ,שהנחה את יום העיון,
והמרצים פרופ' דינה בן יהודה ,פרופ' עירית אביבי ,ד"ר אריאל אביב
וד"ר משה ישורון .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

התקיים ביוני  2018במרכז 'ישראל יפה בפארק' ,תל אביב .השתתפו
בהתנדבות :פרופ' משה ענבר ,שהנחה את יום העיון ,והמרצים
ד"ר נעה אפרת בן ברוך ,ד"ר גיאורגיטה פריד ,ד"ר רינת ברנשטיין-מולכו,
התזונאית לימור בן חיים ועו"ס דנה רכבי הלר .באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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יום עיון בנושא סרטן הערמונית

מטפלת במיניות ,ד"ר אמיר זוננבליק וד"ר ליאת אדרי ,ד"ר לביולוגיה
רפואית .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

התקיים בספטמבר  .2018השתתפו בהתנדבות :ד"ר רענן ברגר,
שהנחה את יום העיון ,והמרצים ד"ר רן כץ ,ד"ר זוהר דותן ,ד"ר יסמין עוז,
ד"ר אלי רוזנבאום ולנה קורץ-אלמוג ,מטפלת במיניות .באדיבות
החברות אסטלס פארמה בע"מ ויאנסן בע"מ.

יום עיון בנושא גידולים נוירואנדוקריניים
התקיים בנובמבר  .2018השתתפו בהתנדבות :ד"ר סימונה גלסברג,
שהנחתה והרצתה ביום העיון ,יחד עם המרצים ד"ר שרון פלס,
עו"ס דנה רכבי הלר וד"ר ערן שדות .באדיבות חברת נוברטיס בע"מ.

יום עיון לנשים המתמודדות עם סרטן השד -
'לחגוג את החיים'

יום עיון בנושא סרטן ריאה
התקיים בנובמבר  2018ב'ישראל יפה בפארק' ,תל אביב .השתתפו
בהתנדבות :ד"ר עבד אגבאריה ,שהנחה את יום העיון ,והמרצים
ד"ר אמיר און ,ד"ר מיה גוטפריד ,ד"ר אלונה זר ועו"ס דנה רכבי הלר.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

התקיים באוקטובר  2018בכפר המכביה ,רמת גן .השתתפו בהתנדבות:
פרופ' רינת ירושלמי משאלי ,שהנחתה את יום העיון ,והמרצים
ד"ר שני פאלוך-שמעון ,ד"ר נעה אפרת בן ברוך ,לנה קורץ-אלמוג,

ימי עיון אזוריים
אזור הצפון
בארגונה ובברכתה של אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון,
האגודה למלחמה בסרטן .ימי העיון בשפה הערבית התקיימו
בשיתופו ובברכתו של פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה
בחברה הערבית.

יום עיון בנושא הטיפול הפליאטיבי בילד חולה אונקולוגי
התקיים בפברואר  2018בבית החולים רות רפפורט לילדים,
הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם .השתתפו בהתנדבות:
פרופ' מרים בן הרוש ,שהנחתה את יום העיון ,והמרצים ד"ר ג'ונה וולף,
פרופ' פסח שוורצמן ,ד"ר איריס פריש ,פרופ' גיל בר סלע ,ד"ר עמית להבי,
ד"ר סרגי פוסטובסקי ,גדי אבב קמפינו ומאיה ירדני ,האחות רות אופיר
וד"ר סיואר מח'ול ח'ורי.

יום עיון בנושא סרטן ריאה
התקיים באפריל  2018בקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם.
בירכו :פרופ' גיל בר סלע ,אורנה בן יעקב ועו"ס אריאלה ליטביץ שרמן.
השתתפו בהתנדבות :ד״ר מירה וולנר ,שהנחתה את יום העיון,
והמרצים ד"ר קונסטנטין גורביץ ,ד״ר עמית כץ ,ד״ר הייתם נסראללה,
המדריך גור קריינדלר ,ד״ר מור מושקוביץ ,האחות טובה שחר אדלר
ועו"ס סבטלנה בזיליאנסקי .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.
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יום עיון בנושא איכות חיים לחולי סרטן

יום עיון בנושא סרטן שד

התקיים במאי  2018במלון לאונרדו פלאזה טבריה .בירכו :יוסי בן דוד,
לשעבר ראש עיריית טבריה ,דליה סלוצקי ועו"ס אריאלה ליטביץ שרמן
שהנחתה את יום העיון .השתתפו בהתנדבות :המרצים ד"ר אבי פרץ
ומדריך היוגה עמי נתן גרוסמן .באדיבות מלון לאונרדו פלאזה.

התקיים בנובמבר  2018במרכז הרפואי העמק .בירכו:
פרופ' משנה אורנה בלונדהיים ויהודית חייט .השתתפו בהתנדבות:
האחות גאולה מזרחי ,שהנחתה את יום העיון ,והמרצים פרופ' דן הרשקו,
לנה קורץ-אלמוג ,מטפלת במיניות ,ד"ר בועז קימל ,ד"ר עזיז שופאני,
ד"ר סמיח יוסף ,האחות אלה פרנקל ,עו"ס מירי פנחסי ,האחות
אינה צביטמן ,התזונאית שי באסטיקר ,הפיזיותרפיסטיות חן רודד
וסוג'וד מנאסרה ויאנה דרום ,מתנדבת 'יד להחלמה'® .באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן ריאה בשפה הערבית

התקיים ביוני  2018בנצרת .השתתפו בהתנדבות :פאתן ג'טאס שהנחה
את יום העיון ,והמרצים ד"ר מחמוד מחאמיד ,ד"ר יוסף אבו עסבה,
ד"ר עבד אגבאריה ,הפיזיותרפיסטית סוג'וד מנאסרה ,וד"ר כאמל מחאמיד.

יום עיון בנושא העלאת המודעות לסרטן השד

התקיים באוקטובר  2018בנהריה .השתתפו בהתנדבות :ד"ר מיכל קולן
שהנחתה את יום העיון ,והמרצים ד"ר אילת שי ,פרופ' גיל בר סלע,
ד"ר מיכל שדה ,שלמה בונומו ,מדריך צ'י קונג ,עו"ס קרן רז שרירא,
דליה וייס ,מנחת קבוצות והמטפל נתנאל כהן .יום העיון התקיים
ביוזמת משפחתה של ענת ז"ל ,תושבת מושב מעונה ,ובשיתוף
עמותת ידידי המרכז הרפואי לגליל ,המכון האונקולוגי ונעמ"ת.

יום עיון בנושא התמודדות נשים ערביות בישראל וברשות
הפלסטינית
התקיים באוקטובר  2018בנצרת .האירוע נערך בשיתוף פעולה
עם אוניברסיטת חיפה ,בית החולים המשפחה הקדושה ,עמותת
אלקודס וארגון  .MECCהשתתפו :פרופ' מירי כהן ופרופ' הדס גולדבלט
ועו"ס לילה לחוד שופאני ,שהנחו את יום העיון ,והמרצים חנאן קאסם,
פרופ' זיאד עבדין ,פרופ' מיכאל זילברמן וד"ר מנסה רימון .ביום העיון
נערכו פאנלים בהם השתתפו גם נציגי האגודה מירי זיו ,פאתן ג'טאס
ועו"ס אריאלה ליטביץ שרמן.

יום עיון בנושא סרטן השד בשפה הערבית

התקיים באוקטובר  ,2018בנצרת בהנחיית פאתן ג'טאס.
השתתפו בהתנדבות :המרצים ד"ר בותינה נקד ,ד"ר סאלם באלן,
קיתי ג'רג'ורה מנחת קבוצות ,ד"ר סמיח יוסף וחני שפר ,מדריכת
צ'י קונג .יום העיון באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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אזור המרכז

המרצים ד"ר אירנה ז'בליוק ,האחות מרים רוזן צבי ,אייל גבאי
ויפעת קליין ,מטפלים ברפואה משלימה ,הפיזיקאית דפנה לוין,
האחות שירה קמה ,הפסיכולוג עמית לרון ,עו"ס מאיה לבנר ,האחות
ליויה כסלו ,פרופ' לאה ביידר ופרופ' משה ענבר .באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

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

יום עיון בנושא סרטן השד

התקיים בינואר  2018בבית החולים אסותא  -רמת החייל ,תל אביב.
בירכה :ד"ר דורית טקס מנובה .השתתפו בהתנדבות :המרצים עמית לרון
וד"ר נעמה הירשברגר ,פסיכולוגים ,הדיאטנית לימור מרדי-טילבור,
המטפל ברפואה משלימה אייל גבאי ,עו"ס דנה רכבי הלר ,האחות
ליויה כסלו ,האחות בתיה חיים ,עו"ס תרזה קנת ,ד"ר אירנה ז'יבליוק,
ד"ר ברסוק דפנה ,ד"ר יונינה טובה ופרופ' לאה בידר .באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

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

יום עיון בנושא סרטן השד

התקיים בדצמבר  2018במרכז הרפואי סורוקה .בירך :פרופ' ניר פלד.
השתתפו בהתנדבות :המרצים ד"ר רוית אגסי ,ד"ר אירנה לזרב,
פרופ' דוד גפן ,לנה קורץ-אלמוג ,מטפלת במיניות ,ד"ר ריטה טוקר,
שירה בירנשטוק-כהן ,התזונאי אמיר לובקר והפיזיותרפיסטית
עדי פאוקר .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן ריאה ומעי גס

התקיים בפברואר  2018במרכז הרפואי וולפסון .השתתפו בהתנדבות:
ד"ר רונן ברנר ,שהנחה את יום העיון ,והמרצים פרופ' אורן פרוכטר,
ד"ר בני צוקרמן ,ד"ר נעם אסנה ,ד"ר יונה אבני ,ד"ר מרדכי שמעונוב
ועו"ס דנה רכבי הלר .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא 'היום שאחרי  -כנס מחלימים'

התקיים ביוני  2018במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי .בירכו:
פרופ' עירית אביבי וד״ר דנה ברנע .השתתפו בהתנדבות :המרצים
עו"ס דנה רכבי הלר ,פרופ' נעמה קונסטנטיני ,המיקרוביולוג יותם סואץ,
סיפור אישי של המחלימה איזבל מייקל ,הרפלקסולוגית שמרית מנור,
סיפור אישי של המחלים אמיר פלג והופעה של הזמר אוהד חיטמן.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן השד

התקיים בנובמבר  2018במרכז הרפואי מאיר .בירכה :ד"ר מיה גוטפריד.
השתתפו בהתנדבות :המרצים ד"ר אילנה האס ,ד"ר בלה ניסנבאום,
ד"ר אירינה קוצ'וק ,הפסיכולוגית טל יעקובי ,עו"ס הדס שטרן,
נעמי תקווה ,מטפלת ברפואה משלימה והאחות לילי פרלמן.
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון ' צועדים לעבר עתיד טוב יותר עם סרטן השד'

התקיים בדצמבר  2018במרכז הרפואי וולפסון .בירכו :ד"ר ענת אנגל
ואורנה צבי .השתתפו בהתנדבות :ד"ר אריה יודיץ ,שהנחה את יום העיון,
והמרצים ד"ר נטליה קרמינסקי ,האחות עינת ברייננברג ,הדיאטנית
לירון טורקל ,לנה קורץ-אלמוג ,מטפלת במיניות ויאנה דרום ,מתנדבת
'יד להחלמה'® .באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן השד

התקיים בדצמבר  2018במרכז הרפואי אסותא  -רמת החייל,
תל אביב .בירכה :דורית טקס מנובה ,השתתפו בהתנדבות:
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'יד להחלמה'
של האגודה למלחמה בסרטן
®

ב'יד להחלמה'® מתנדבות נשים המתמודדות או שהחלימו מסרטן השד ,שהוכשרו להעניק תמיכה ,מידע וליווי לחולות סרטן השד .מחלקת
השיקום של האגודה למלחמה בסרטן מלווה את המתנדבות לאורך השנה ומארגנת עבורן השתלמויות ,מפגשים מקצועיים וימי גיבוש.
את פעילות 'יד להחלמה'® מרכזת לימור שרגא.

הרצאות לאנשי מקצוע ולציבור הרחב

באותו אירוע הרצה גם ד"ר משה זילברמן ,מנהלת מרפאת השד,
המרכז הרפואי פדה פוריה.
•באוקטובר  ,2018מתנדבות 'יד להחלמה'® רחל אמיתי ונעמי מור
שיתפו בסיפורן האישי במספר אירועים לציון חודש המודעות
למאבק בסרטן השד .האירועים התקיימו בקיבוצי עמק הירדן:
אשדות יעקב ,אפיקים וכנרת.
•באוקטובר 2018
שיתפה אתי קמחי לוי,
מתנדבת 'יד להחלמה'®
בסיפורה האישי
במסגרת הרצאה
שניתנה בעיריית פתח
תקווה לרגל חודש
המודעות למאבק
בסרטן השד.
®
•בנובמבר  ,2018רונית דבי לב ,מתנדבת 'יד להחלמה' ,
שיתפה בסיפורה האישי ,במסגרת הרצאה על פעילות
האגודה למלחמה בסרטן ו'יד להחלמה'® ,שבה נכחו סטודנטים
מבית הספר לפיזיותרפיה ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא.

במהלך השנה ,משתפות מתנדבות 'יד להחלמה' בסיפורן האישי
במסגרות שונות ,כחלק מהרצאות בנושא 'סרטן השד :הפחתת
הסיכון לחלות ואמצעים לאבחון מוקדם' .ההרצאות ניתנות בשיתוף
מחלקת הסברה ,מידע וקידום הבריאות של האגודה .ההרצאות
התקיימו בסניפים שונים של ביטוח לאומי ,סניפי חברת חשמל
ברחבי הארץ ,חברות פרטיות ,סניפי מכבי שירותי בריאות ועוד.
בשנת  2018הרצו מתנדבות הפרויקט כ 180-שעות.
להלן חלק מההרצאות שהתקיימו:
•בפברואר  2018התקיים יום עיון ביישוב ניר עציון ,המיועד לרופאי
המוסד לביטוח לאומי .ביום העיון שיתפה יאנה דרום ,מתנדבת
'יד להחלמה'® בסיפורה האישי ,התמודדותה והשיקום המוצלח.
אריאלה ליטביץ שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה העבירה הרצאה
בנושא 'התמודדות החולה ומשפחתו'.
•במרץ  2018הועברה הרצאה על ידי מאיה שני ,מתנדבת
'יד להחלמה'® במכון מור בבני ברק ,ששיתפה בסיפורה האישי.
•במאי  2018התקיים מפגש בנושא הצגת שירות 'יד להחלמה'® של
האגודה אל מול סטודנטים לרפואה בשנה א' ,שלמדו לראשונה
על המחלה כשבועיים טרם המפגש וטרם חוו התנסות קלינית
במחלקות השונות .המפגש התקיים כחלק מקורס רפואה שמטרתו
לחשוף את הסטודנטים לנושאים שונים ולחבר אותם מבחינה
קלינית למחלות השונות ולאנשים שמאחוריהן .במסגרת המפגש,
שבו גם השתתפה מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה,
שיתפו מתנדבות השירות קלודין לסרי ודליה כהן בסיפורן האישי
בתקופת המחלה בפני הסטודנטים.
•באוקטובר  ,2018במסגרת חודש המודעות למאבק בסרטן השד,
הועברה הרצאה בקיבוץ גינוסר ,על ידי אפרת גונזלגס ,מתנדבת
'יד להחלמה'® ששיתפה את הנוכחים בסיפורה האישי .באותו
אירוע הרצתה גם לבנה ברנשטיין ,אחות מתאמת בריאות השד,
המרכז הרפואי פדה פוריה
•באוקטובר  ,2018במסגרת חודש המודעות למאבק בסרטן השד,
הועברה הרצאה בבית גבריאל שבקיבוץ צמח ,על ידי נעה יערי,
מתנדבת 'יד להחלמה'® ,ששיתפה את הנוכחים בסיפורה האישי.
®

•בדצמבר  ,2018מיכל גלר ,מתנדבת 'יד להחלמה'® ,שיתפה בסיפורה
האישי במסגרת הרצאה על פעילויות האגודה למלחמה בסרטן
ו'יד להחלמה'® ,שבה נכחו סטודנטים מבית הספר לפיזיותרפיה,
המרכז הרפואי יצחק שמיר (אסף הרופא).
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השתתפות באירועים וכנסים

•בנובמבר  2018הוקמו דוכני הסברה במרכז הרפואי סורוקה,
בשיתוף עם מרכז השד ,במסגרת יום בדיקות ממוגרפיה אליו
הוזמנו אליו נשים מכל רחבי המחוז .את הדוכנים איישו מתנדבות
'יד להחלמה'® רבקה מור יוסף ,עליזה דהן וקלודין לסרי.

במהלך השנה ,משתתפות מתנדבות 'יד להחלמה' בכנסים שונים
בארץ ובחו"ל ,במטרה לקדם את המאבק בסרטן השד .בנוסף,
המתנדבות משתתפות באירועים ,השקות ומופעים שונים במטרה
לקדם את המודעות לנושא סרטן השד ואת פעילותן המבורכת של
המתנדבות .בשנת  ,2018עמד מספר שעות ההתנדבות באירועים
ובכנסים על כ– 1,200שעות.
להלן חלק מהאירועים שהתקיימו:
•באוקטובר  2018הוקם דוכן הסברה לקראת חודש המודעות
בגראנד קניון בבאר שבע על ידי מתנדבות 'יד להחלמה' ®,
דליה כהן ותמי נגב ,שחילקו חומרי הסברה בנושאי 'חשיבות
הבדיקה לגילוי מוקדם' ו'בריאות השד'.
®

קורס הדרכה 'אירופה דונה'
בספטמבר  2018נערך במילאנו ,איטליה ,קורס הדרכה של
ארגון 'אירופה דונה' ,הראשון מסוגו לנשים המתמודדות עם
סרטן שד גרורתי .מטרת הקורס הינה להעביר ידע וכלים לשיפור
התמיכה בחולות ,להעלאת המודעות והפחתת הסיכון לחלות
ועוד .הקורס הפגיש  37משתתפות ממדינות החברות ב'אירופה
דונה'  -הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן השד ,שלמדו כיצד
להשתמש בסיפוריהן האישיים ,כדי להעביר את המסרים בצורה
יעילה יותר .את האגודה ייצגה ניר דגני ,מתנדבת 'יד להחלמה'®.

•באוקטובר  2018נערך במתחם ביג באר שבע אירוע קידום
מודעות למאבק בסרטן השד ,שכלל הקמת דוכן של האגודה
וחלוקת חומרי הסברה רלוונטיים .האירוע נערך בשיתוף בין
סניף באר שבע של האגודה לבין מחלקת השיקום והרווחה של
האגודה ,מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה ,מתנדבות
'יד להחלמה'® ,עיריית באר שבע – קידום מעמד האישה ונעמת
מרחב הנגב ,מתנדבות 'יד להחלמה'® וגורמים נוספים.
•באוקטובר  ,2018לרגל חודש המודעות לסרטן השד ,התקיים
'המשט הוורוד' ,בהשתתפות כ 100-נשים חולות ומחלימות מסרטן
השד .המשט נערך לאורך חופי הרצליה ,ביוזמת סניף הרצליה של
האגודה למלחמה בסרטן ,עיריית הרצליה ומועדון השייטים במרינה הרצליה.
בין המשתתפות במשט היו גם מתנדבות 'יד להחלמה'® של האגודה,
שלבשו חולצות ורודות ואחזו בבלונים ורודים.
•באוקטובר  ,2018כ 200-חולות ומחלימות מסרטן השד ,חברות
קבוצת הפייסבוק גמאני יזמו בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן
ומועדון רוכבי הארלי דיווידסון ,מסע אופנועים ייחודי כדי להזכיר
לציבור הנשים שגילוי מוקדם של סרטן השד מציל חיים .בין
המשתתפות במסע האופנועים היו גם מתנדבות 'יד להחלמה'®
של האגודה .במהלך המסע שנערך ברחבי גוש דן ,רכבו הנשים
שחלו על האופנועים כשהן לבושות בחולצות בצבע ורוד ואחזו
בלונים ורודים.

כנס 'אירופה דונה'
בנובמבר  2018התקיים במילאנו שבאיטליה ,כנס של ארגון
'אירופה דונה' – הקואליציה האירופאית למאבק בסרטן השד.
את האגודה ייצגו מיה דפני ,מתנדבת 'יד להחלמה'® ולימור שרגא,
רכזת מחלקת שיקום ורווחה ו'יד להחלמה'®.
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תמיכה ומעקב טלפוני

•קליטת מטופלות חדש לפרויקט בסיוע המתנדבת טובה פרקש.
•ליווי חולה לטיפולים אונקולוגיים בסיוע המתנדבת ברוריה ששבסקי.
•מעקב טלפוני לחולים באזור טבריה בסיוע המתנדבת מיכל דהאן.
•קיום סדנאות 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® של האגודה
בהדרכתן של המתנדבות מלכה בן משה ודיצה קציר.
•קיום פעילות 'חזקים ביחד'® בקהילה ,סניף ראש העין ,בהובלתה
של המתנדבת גליה מיטל.
•חלוקת חומרי הסברה על ידי המתנדבת אביגיל ימיני בעמדת
הבדיקה של ניידת הממוגרפיה באור יהודה.

מתנדבות 'יד להחלמה'®  ,אביגיל ימיני ,רותי גיל ,חווה לאופר,
טובה אקר וברכה אדלר משוחחות בין אחת לארבע פעמים בחודש,
עם נשים המתמודדות עם סרטן השד מרחבי הארץ ,שיצרו קשר
ראשוני עם 'יד להחלמה'® .המתנדבות דורשות בשלומן ומחזקות
אותן בהמשך תהליך ההתמודדות ,מעדכנות אותן בפעילויות
האגודה למלחמה בסרטן הרלוונטיות עבורן ,ולפעמים אף מפנות
להמשך טיפול לעובדות הסוציאליות המחוזיות .בעת הצורך,
מבקרות המתנדבות את הנשים שמתמודדות עם המחלה ומעניקות
להן ייעוץ ותמיכה.
במהלך שנת  2018היו כ 300-פניות חדשות ל'יד להחלמה'® שהופנו
למתנדבות .סך שעות פעילויות התמיכה והמעקב הטלפוני בשנת
 2018עמד על כ 1,500-שעות.

סך כל שעות פעילות המתנדבות לשנה זו עמד על כ14,860 -
שעות שנתיות.

מפגשי הדרכה

הכנס השנתי של מתנדבות 'יד להחלמה'

מחלקת שיקום ורווחה של האגודה מקיימת מפגשי הדרכה
והכשרה למתנדבות ותיקות וחדשות בפרויקט ,שמועברים על ידי
רכזת 'יד להחלמה'® והעובדות הסוציאליות המחוזיות .בחודשים
יוני ,יולי ,נובמבר ודצמבר התקיימו מפגשי הדרכה בנושא 'שירותי
האגודה למלחמה בסרטן' העומדים לעזרתן של המתנדבות במסגרת
התנדבותן .כמו כן ,משתתפות המתנדבות בכנס 'יד להחלמה'®
המעניק מידע ועדכונים.
סך שעות מפגשי ההדרכה (טלפונית ופרונטלית) לשנת  2018עמד
על כ 1,180-שעות.
במהלך השנה התקיימה הכשרה למתנדבות חדשות במסגרת
הפרויקט ,במרכז הרפואי פדה פוריה .בהכשרה התקיימה הרצאה
של מיכל מילוא רוטשילד ,עו"ס במכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי
פדה פוריה .בקורס הוכשרו  9מתנדבות חדשות מאזור טבריה,
רמת הגולן והגליל התחתון.

®

במאי  2018נערך הכנס השנתי של מתנדבות 'יד להחלמה'
במרכז 'ארץ ישראל היפה' ,תל אביב .מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן בירכה בתחילת האירוע את
המתנדבות והודתה להן על פעילותן הענפה .במהלך הכנס
הועברו הרצאות מאת ד"ר שלומית פרי ,ד"ר שני פאלוך-שמעון
וד"ר רינת ברנשטיין-מולכו .לקראת סיום ,נהנו המשתתפות בכנס
מארוחת צהריים חגיגית וממופע סטנדאפ של הסטנדאפיסטית
נגה ד'אנג'לי .הכנס אורגן על ידי עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה באגודה ונערך באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
®

פטירתה של המתנדבת רות מינטקביץ'

השתתפות בפרויקטים ואירועים של האגודה

בינואר  2018נפטרה רות מינטקביץ' ,מתנדבת 'יד להחלמה'
משנת .1996
מינטקביץ' ,אישה נמרצת ,רבת פעלים ומלאה בנתינה ,ריכזה
בהתנדבות את פעילות מתנדבות 'יד להחלמה'® בסניף ירושלים
של האגודה ,והיוותה אוזן קשבת לאלפי חולות ומחלימות
מסרטן השד במסגרת שנות התנדבותה.
האגודה למלחמה בסרטן שולחת את תנחומיה למשפחתה
של רות.
יהי זכרה ברוך.
®

במהלך השנה ,המתנדבות נוטלות חלק בפרויקטים של
האגודה למלחמה בסרטן בתחום השיקום והרווחה כגון :נופש
המשפחות של האגודה בקיץ ,סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'®,
'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® ועוד .סך שעות פעילות המתנדבות
בפרויקטים עמד בשנה  2018על כ 1,600-שעות.
להלן חלק מהפרויקטים והפעילויות בהן נטלו חלק המתנדבות
לאורך השנה:
•ימי העיון בקריה הרפואית רמב"ם ,המתקיימים לאורך השנה
בסיוע המתנדבת דינה מנשס ,האחראית על דיוור ישיר למטופלים,
עזרה ברישום ובארגון.
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סדנאות ,ופעילויות ושירותים לרווחתם של חולי סרטן ומחלימים
מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן ,בהובלת עו"ס אורית שפירא ,מקיימת לאורך השנה עשרות פעילויות ופרויקטים לרווחת
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם ברחבי הארץ.

'להיראות טוב – להרגיש טוב יותר'
ע"ש ד"ר פרנסין רובינסון

®

פרויקט שיזמה ד"ר פרנסין רובינסון (  )Phdז"ל ,אותו ניהלה
בהתנדבות .במסגרת הפרויקט זוכים חולי סרטן לטיפול של
קוסמטיקאיות ,פאניות ,מאפרים וספרים המגיעים בהתנדבות
למכונים האונקולוגיים ,למחלקות אשפוז-יום בבתי החולים ,לסניפי
האגודה למלחמה בסרטן ,וכן בקהילה ובמסגרת שירות הוספיס-בית
של האגודה למלחמה בסרטן .את הפרויקט מובילים בהתנדבות
 55אנשי מקצוע מתחום היופי והטיפוח ,ובכל שנה משתתפות בו
מעל  4,000נשים וגברים מרחבי הארץ .השירות פועל כיום ב40-
מרכזים רפואיים ובקהילה ברחבי הארץ.
במהלך השנה ,מתקיימות סדנאות למתנדבות בפרויקט אנושי
ומקצועי זה ברחבי הארץ ,במרכזים רפואיים ובקהילה .כמו כן,
מתקיים שיתוף פעולה בין האגודה למלחמה בסרטן לבין החברות:
אלקליל בע"מ ,איל מקיאג' ,ירין שחף ולוריאל ישראל אשר מספקות
בהתנדבות הדרכות טיפוח ואיפור בסניפים על ידי מאפרות החברה.
פרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® בריכוזה של סילויה אלשוילי.

להלן חלק מהפעילויות שהתקיימו השנה:
•בפברואר  2018התקיימה סדנת איפור וטיפוח בסניף האגודה
באשדוד עבור נשים חולות ,בהדרכתן בהתנדבות של מאפרות חברת
איל מקיאג' .הסדנה כללה הדרכת הנשים לאיפור מותאם ואיפורן.
הפעילות התקיימה בסיוע משה בנאי ,יו"ר סניף אשדוד באגודה.

•במרץ  ,2018במסגרת אירועי 'יום האישה' הבינלאומי ,התקיימה
סדנת איפור וטיפוח בסניף האגודה בדימונה עבור נשים חולות,
בהדרכתן בהתנדבות של מאפרות חברת איל מקיאג' .הסדנה
כללה הדרכת הנשים לאיפור מותאם ואיפורן .הפעילות התקיימה
בסיוע אברהם אזרזר ,יו"ר סניף דימונה באגודה.
•במרץ  2018התקיימה סדנת איפור וטיפוח בסניף זיכרון יעקב
של האגודה .את הסדנה ערכה דיצה קציר ,מתנדבת הפרויקט
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•ביולי  2018התקיימה סדנת איפור וטיפוח לחולות ומחלימות במרכז
'חזקים ביחד'® חיפה .הסדנה הועברה על ידי המאפרת שקד אשר
ובמקביל אליה התקיימה פעילות יצירה לילדי המשתתפות בגילאי
 4-9שהועברה על ידי גל מושקוביץ.

'להראות טוב ,להרגיש טוב יותר'® ו'יד להחלמה'® .במסגרת
הסדנה ,קיבלו המטופלות הדרכה בנושא האיפור והטיפוח בזמן
הטיפולים האונקולוגיים .בסיום המפגש ,קיבלו המשתתפות שי
מטעם האגודה למלחמה בסרטן.

חדרי טיפוח והשאלת פאות בסיוע האגודה למלחמה בסרטן

מפגש מתנדבות ב'הפינה הירוקה'

את חדר הטיפוח והשאלת הפאות בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,פוקדות מטופלות רבות,
המגיעות להתאמת פאה ,או להשאלת פאה ללא תשלום.
התרגשותן ושמחתן של המטופלות מחממת את הלב כל פעם
מחדש .מרכזי טיפוח נוספים פועלים בסניפי מגדל העמק
ויקנעם של האגודה למלחמה בסרטן.
במספרה ,שנמצאת במטה האגודה ,המטופלות נפגשות עם
הפאנית המתנדבת באדיבות 'רבקה זהבי פאות' .המספרה
פתוחה פעם בשבועיים בימי שלישי.

בנובמבר  2018התקיים ב'פינה הירוקה' בתל אביב מפגש
מתנדבות במסגרת הפרויקט 'להיראות טוב ,להרגיש טוב
יותר'® של האגודה .לאירוע הגיעו  30מתנדבות ,מכל רחבי
הארץ ,לצורך גיבוש ,העצמה והיכרות עם מתנדבות חדשות.
המתנדבות  -קוסמטיקאיות ,מאפרות ופאניות ,נהנו מארוחת
הבוקר ומהחלפת חוויות .במסגרת המפגש ,הדגישה
סילויה אלשוילי ,מרכזת הפרויקט את נהלי העבודה .כמו כן,
נהנו המתנדבות מהרצאה בנושא 'רגשות והתמודדות עם
מתן טיפולים קוסמטיים למטופלים' מאת דנה רכבי הלר,
עו"ס מחוזית מרכז באגודה .המתנדבות שיתפו על הנאתן
וסיפוקן מההתנדבות המעשירה במסגרת הפרויקט ,אשר
תורמת לשיפור במצב הרוח בקרב המטופלות ,לאחר
הטיפול הקוסמטי ואיפור.
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פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'

®

אנסטסיה דן ,חגית ארד ,מדריכת פלדנקרייז והאחות רינה דיכל.
הפעילות התקיימה בסיוע משה בנאי ,יו"ר סניף אשדוד של האגודה.

פרויקט 'צעדים לאיכות חיים'® פועל החל משנת  2007ברמה
הארצית ,ומטרתו לחשוף את האנשים שחלו בסרטן  -מבוגרים,
ילדים ומלוויהם ,ליתרונות הבריאותיים הגלומים בפעילות הגופנית,
עידוד פעילות מתוכננת ומובנית בשגרת חייהם ובנוסף הענקת
ייעוץ וליווי מקצועי לאלה שיבחרו להשתלב בפרויקט.
התוכנית כוללת מתן הדרכה קבוצתית ע"י אנשי מקצוע מתחום
הפיזיותרפיה .כל משתתף מקבל חוברת הסבר ,וממתח גומי על
מנת שיוכל לבצע את התרגילים גם בביתו.
עד סוף שנת  2018הפרויקט הופעל ב 19-מרכזים רפואיים במערך
האונקולוגי וההמטולוגי של בתי החולים ובחלקם גם במחלקות
גניקואונקולוגיה וקרינה .ב 2018-נטלו חלק בפרויקט  10,500מטופלים.
הפרויקט 'צעדים לאיכות חיים'® מנוהל ומופעל על ידי עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה בהאגודה ,רינה דיכל ,אחות אונקולוגית
ומומחית קלינית בטיפול פליאטיבי באגודה וליויה כסלו ,האחות
ראשית של האגודה למלחמה בסרטן .סילויה אלשוילי משמשת
כמרכזת האדמיניסטרטיבית של הפרויקט .האחראית על 'צעדים
לאיכות חיים'® ,והסמכות המקצועית בפרויקט זה המייעצת בנושא
לאגודה בהתנדבות ,היא פרופ' נעמה קונסטנטיני ,מומחית ברפואת
משפחה ורופאת ספורט ,מנהלת המרכז לרפואת ספורט ,המרכז
הרפואי שערי צדק.

סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'

•בין החודשים ינואר-אפריל  2018התקיימה סדנת 'מחלימים לחיים
בריאים'® בסניף בית שאן  -עמק המעיינות של האגודה .השתתפו:
המתנדבת דיצה קציר ,המתנדבת אתי ולינעמת ,הנטורופטית
פרימוורה סלע והמדריכה שירי קורן .הפעילות התקיימה בסיוע
רחל דדון ,יו"ר סניף בית שאן  -עמק המעיינות של האגודה.

•בין החודשים אפריל-מאי  2018התקיימה סדנת 'מחלימים לחיים
בריאים'® במ.א זבולון .השתתפו :ללה שניידר ,מדריכת ביו דנסה,
המדריכה זוהר מור ,אירית שרון ,מנחת קבוצות באינטליגנציה
רגשית והרוקח זוהיר פראג'.

®

הסדנה נועדה ללוות מחלימים ממחלת הסרטן בהתמודדות לאחר
המחלה ,לשפר את איכות חייהם ,להדריכם להרגלים בריאים ולעודדם
לחזור לחיים אישיים וקהילתיים פעילים .המשתתפים לוקחים חלק
בסדרת מפגשים ,בהנחיית אנשי מקצוע בנושאים שונים :חזרה
לשגרה ולמשפחה ,לאינטימיות ומיניות ,בריאות שלאחר הטיפולים
והתמודדות עם תופעות לוואי ,ביצוע פעילות גופנית מותאמת
למחלימים מסרטן ,תזונה מותאמת בזמן המחלה ולאחריה ,ורפואה
משלימה לחולים ולמחלימים .במשך השנה מתקיימות עשרות
סדנאות ברחבי הארץ ,במרכזי התמיכה ובסניפים ,בארגונן של
מנהלות מרכזי התמיכה והעובדות הסוציאליות המחוזיות באגודה
למלחמה בסרטן .הפעילות מיועדת לחולים ,למחלימים ולבני
משפחותיהם ,וההשתתפות בה היא ללא תשלום .בשנה האחרונה
התקיימו עשרות סדנאות בצפון ,במרכז ובדרום הארץ ,בעברית,
ברוסית ובערבית.
®
סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים' מתנהלות באחריותה של
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה ,ובסיוע
העובדות הסוציאליות של האגודה למלחמה בסרטן.
להלן חלק מהסדנאות שהתקיימו במהלך השנה:
®
•בינואר  2018התקיימה סדנת 'מחלימים לחיים בריאים' בשפה
הרוסית בסניף אשדוד של האגודה .השתתפו :הדיאטנית

•במאי  2018התקיימה סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'® במרכז
התמיכה בית אידי מעגן בבאר שבע .השתתפו :לנה קורץ-אלמוג,
מטפלת במיניות ,האחות רינה דיכל ,ד"ר מיכל שדה והפיזיותרפיסטית
ילנה זק.
•בספטמבר  2018התקיימה סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'® בסניף
קריית מוצקין של האגודה .השתתפו :המתנדבת חגית שתדלן,
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נופש המשפחות שמקיימת האגודה למלחמה בסרטן בכל קיץ,
מזמן לילדים החולים ,לאחיהם ולהוריהם כמה ימים של רגיעה
והנאה בחיק המשפחה.
בנופש השתתפו משפחות יהודיות וערביות ,דתיות וחילוניות ,עולים
חדשים וותיקים ,שהגיעו מיישובי הפריפריה בדרום ובצפון וממרכז
הארץ .הילדים ומשפחותיהם נהנו מלינה ומכלכלה מלאה במלון ,על
כל מתקניו ,למשך שלושה ימים ,שכללו בילוי בפארק המים שפיים
ותוכנית אמנותית עשירה ומגוונת .לרשות המשפחות עמדו מתקני
מתנפחים ,סרטים ,הצגות ,תחרות כישרונות צעירים וסדנאות שונות.
הפעילויות השונות כללו סדנת הפעלות אינטראקטיביות ,מופעים,
משחקי חברה ,הופעות אמנים ,סדנת קרקס ולהטוטים ועוד מגוון
פעילויות לילדים שהשכיחו לרגע את קשיי המחלה.
את הנופש ליוו עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה של
האגודה ,מיכל קהלני ,לשעבר רכזת מחלקת שיקום ורווחה ופרויקטים
לילדים באגודה ,לימור שרגא ,רכזת מחלקת שיקום ורווחה באגודה ו'יד
להחלמה'® ,דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה ,ומלי ויינבך,
אחראית אדמיניסטרטיבית במחלקת שיקום ורווחה באגודה.

ותלמידי בית הספר המקצועי עתיד .הפעילות התקיימה בסיוע
מוטי דגן ,יו"ר סניף קריית מוצקין של האגודה.
•בין החודשים מאי  -יוני  2018התקיימה סדנת 'מחלימים
לחיים בריאים'® בסניף קריית ביאליק של האגודה .השתתפו:
הנטורופטית רונית ליבוביץ' ,ללה שניידר ,מדריכת ביו דנסה
ועו"ס אריאלה ליטביץ שרמן .הפעילות התקיימה בסיוע סמי בניסטי,
יו"ר סניף קריית ביאליק של האגודה.
•ביוני  2018התקיימה ביישוב ערערה פעילות למחלימות.
הפעילות התקיימה בהשתתפות עו"ס אריאלה ליטביץ שרמן
ופאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית ,ובשיתוף
עם נעמ"ת – ערערה.
®
•ביוני  2018התקיימה סדנת 'מחלימים לחיים בריאים' במרכז
התמיכה 'חזקים ביחד'® חיפה .השתתפו :דליה וייס ,מנחה בדמיון
מודרך ,המתנדבת והמחלימה אורנה עמיר ואמיר שפר ,מדריך
בטיפול קוגניטיבי התנהגותי.
•באוגוסט  2018התקיימה סדנת 'מחלימים לחיים בריאים' ®
במרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® חיפה .השתתפו :דפנה הראל
והמאפרת שקד אשר .במקביל לסדנה התקיימה פעילות יצירה
לילדי המשתתפות בגילאי  4-9בהדרכת גל מושקוביץ.
•בדצמבר  2018התקיימה סדנת 'מחלימים לחיים בריאים' ®
בסניף רמלה של האגודה .השתתפו :עו"ס דנה רכבי הלר ,האחות
רינה דיכל וד"ר מיכל שדה .הפעילות התקיימה בסיוע חן צרפתי,
יו"ר סניף רמלה של האגודה.
•בדצמבר  2018התקיימה סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'® בסניף
נעמ"ת  -בבלי .השתתפו :לנה קורץ-אלמוג ,מטפלת במיניות,
האחות רינה דיכל וד"ר מיכל שדה.
®
•בדצמבר  2018התקיימה סדנת 'מחלימים לחיים בריאים' בסניף
דימונה של האגודה .השתתפו :האחות רינה דיכל ,חגית ארד,
מדריכת פלדנקרייז ,ד"ר מיכל שדה והדיאטנית אנסטסיה דן.
הפעילות התקיימה בסיוע אברהם אזרזר ,יו"ר סניף דימונה של
האגודה.

השלמת חומר נלמד ' -ניצוץ של תקווה'

®

במסגרת פרויקט זה ,עומדים חונכים בעלי כישורים מתאימים
שהודרכו לנושא ,לרשות הילדים חולי הסרטן הנעדרים תכופות
מבית הספר ,בגין מחלתם ,ומסייעים להם בהשלמת החומר הנלמד
בבית הספר .מטרתו העיקרית של הפרויקט הינה לסייע לילד החולה
לא להישאר מאחור למרות מחלתו.
פרויקט 'השלמת חומר נלמד' נפתח מדי שנה ביולי .העובדות הסוציאליות
של האגודה מקיימות לאורך כל שנת הלימודים ,קשר שוטף ורציף
עם הילדים שמצבם הבריאותי אינו מאפשר לימודים בפועל ,על מנת
לאפשר סביבה תומכת והתחלת לימודים ברגע המתאים.
כ 150-סטודנטים ברחבי הארץ פועלים כל השנה ומסייעים בהשלמת
חומר לימוד לילדים הנעדרים מבית הספר בשל המחלה והטיפולים,

פעילויות לילדים ולצעירים חולי סרטן
נופש המשפחות של האגודה למלחמה בסרטן במלון שפיים
האגודה למלחמה בסרטן קיימה גם השנה בחודש אוגוסט את
נופש המשפחות המסורתי ,בהשתתפות למעלה מ 90-משפחות.
הילדים והוריהם הגיעו למלון בשפיים לשלושה ימים של כיף ,מנוחה
וניתוק מהמחלה והטיפולים ,המאפשרים להם לאגור כוחות להמשך
ההתמודדות הארוכה והמורכבת.
משפחות שאחד מילדיהן מאובחן כחולה סרטן עוברות פעמים רבות
טלטלה ,ושגרת החיים שלהן נפגעת ,בעיקר כשכל בני המשפחה
מתמקדים בילד החולה ובטיפול בו.
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במטרה לאפשר להם שילוב קל ומהיר כשיחלימו ויחזרו למסגרת
בית הספר .הסטודנטים נמצאים בקשר ישיר עם בית הספר ועוזרים
לילדים בהתמודדות עם חומר הלימוד שנלמד בכיתה ,אותו הפסידו
בשל הטיפולים .תגובות החונכים ומשפחותיהם של הילדים חיוביות
מאוד ,מחממות את הלב ונותנות כוח להמשך הדרך.
את פרויקט השלמת חומר נלמד – 'ניצוץ' של תקווה'® אותו מממנת
האגודה ,מרכזת מיכל קהלני ,לשעבר רכזת פרויקטים לילדים
במחלקת שיקום ורווחה של האגודה.

ליווי חברתי-לימודי
סטודנטים מלגאים המשובצים במערך התמיכה של
האגודה למלחמה בסרטן מסייעים לאנשים בודדים חולי סרטן ,לילדים
חולי סרטן ,לילדים בריאים שאחד מהוריהם חולה בסרטן ,לאחים
בריאים לילדים חולי סרטן ,או במחלקות האונקולוגיות השונות.
בפרויקט משתתפים סטודנטים מתוכניות ! ,IMPACTשח"ק והישג.

2017-2018
בסוף חודש יוני  2018סיימו הסטודנטים את מכסת שעות הפעילות -
 130שעות פעילות לכל סטודנט .משמעות הדבר היא ,שבתום שנת
הפעילות תרמו הסטודנטים השנה  15,340שעות לקהילת חולי
הסרטן ובני משפחותיהם בישראל.

בנוסף לקשר האישי המתקיים עם הסטודנט לאורך השנה ,מתקיימים
שני מפגשים קבוצתיים בכל אחד מהמחוזות בארץ .המפגשים
נותנים לסטודנט הזדמנות לשתף בחוויות ,בהתלבטויות ,בקשיים,
בתחושת הסיפוק ובתרומה האישית והחברתית הכרוכה בפעילות.
הפרויקטים מתנהלים בין החודשים ספטמבר-יוני.

2018-2019
מתחילת שנת הפעילות הנוכחית (תשע"ט) נרשמו במסגרת
האגודה למלחמה בסרטן  146סטודנטים .המספר מצביע על
עלייה משמעותית במספר הסטודנטים ואמור לתרום לאגודה עד
סוף חודש יוני  2019כ 18,980-שעות פעילות התנדבותית לקהילת
חולי הסרטן ובני משפחותיהם בישראל.

עו"ס דליה שטרן היא הרכזת הארצית של הפרויקט והוא מתבצע
בליווי ובהדרכה מקצועית של העובדות הסוציאליות המחוזיות
באגודה – דנה רכבי הלר במרכז ,אריאלה ליטביץ שרמן בצפון
ומירי מור יוסף בדרום ,שמנחות ומלוות את הסטודנטים לאורך
השנה בהתאם לאזור המגורים.

מלגת שח"ק
מלגת שח"ק – שירות חברתי-קהילתי ,היא מלגה המוענקת ממשרד
הקליטה לסטודנטים עולים .מטרת המלגה היא לעזור לסטודנטים
לממן את התואר הראשון ובמקביל להיקלט ולהשתלב בחברה,
באופן של פעילות ותרומה לקהילה .הסטודנטים נדרשים לתרום
 120שעות פעילות עד סוף חודש מאי מדי שנה.

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

2017-2018
עד סוף שנת פעילות  2018תרמו המלגאים כ 1,800-שעות לקהילת
חולי הסרטן ובני משפחותיהם.
2018-2019
מתחילת שנת הפעילות הנוכחית (תשע"ט) נרשמו ופועלים במסגרת
האגודה  50סטודנטים .לפיכך ,עד סוף שנת הפעילות אנו צפויים
לתרומה של כ 6,000-שעות עבור חולי הסרטן ובני משפחותיהם.
מלגת הישג
קרן הישג היא קרן מלגות לימודים ,המעניקה מדי שנה מלגות
לחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים בצה"ל .המלגה כוללת

138

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2019 | 63

לכבוד,
פרידה קורנברוט ,ה
אגודה למלחמה בסרטן
מאי
פה להתחיל לומר תודה?
תודה על
ההזדמנות להתאוורר בין
הטיפולים ולשכוח לרגע
מהשג
רה
ר
צופת הביקורים בבית
החולים ,תופעות הלוואי
בי
והכא ם.
תודה
על האפשרות להיות כל המ
שפ
חה
בי
חד,
ב
שמ
חה
וב
הנאה.
תודה על
ההזדמנות של האחים לק
בל פינוקים והנאות אחרי
הם
שנה בה נאלצו לה
תחשב ולוותר למען טל.
תו דה על
הש פע ש הר עפ תם ע לי
נו,
על
הנ
תי
נה
ה
בל
תי
מתפשרת.
תודה מיוח
דת לפרידה שתמכה בנו
ב'משבר' הטיסות שלנו
בנדיבות,
בק
ור רוח ובנעימות (גם
כשבישראל היה אמצע
הלילה).
תודה ל
אגודה למלחמה בסרטן
שי
חד
עם
שו
תפ
יה
א
פשרה
לנו את ה
חוויה הזו – חוויה של פ
בשמ
עם בחיים שמילאה אותנו
ו
בכ
חה וח להמשיך את
המסע שלנו יחד עם טל.

מימון שכר הלימוד לתואר ראשון וכן תמיכה חודשית להוצאות קיום.
במסגרת התוכנית על הסטודנטים לבצע שעות פעילות בהיקף של
 130שעות בכל שנת לימודים.
2017-2018
בסוף חודש יוני  2018סיימו הסטודנטים את מכסת שעות הפעילות,
שעמדו על כ 1,950-שעות לקהילת חולי הסרטן ובני משפחותיהם.
2018-2019
מתחילת שנת הפעילות נרשמו ופועלים באגודה  15מלגאי הישג.
עד סוף שנת הפעילות אנו צפויים לתרומה של כ 1,950-שעות
תרומה לקהילת חולי הסרטן ובני משפחותיהם.

שירות ייעוץ ,תמיכה והדרכה ארצי לילדים עם גידולי מוח
ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית בתחום הנוירו-פסיכו-
אונקולוגיה ,עוסקת במסגרת עבודתה במחלקת השיקום והרווחה
באגודה למלחמה בסרטן ,במגוון רחב של פעילויות המסייעות
בתהליך השיקום והשילוב של ילדים המתמודדים עם גידולי מוח:
ייעוץ פסיכולוגי ראשוני לילדים החולים להוריהם ולצוותים בקהילה,
הדרכת הורים ,אבחונים נוירופסיכולוגיים ,הדרכת סטודנטים
להתמחות שיקומית וטיפול רגשי לילדים מחלימים.

המון המון תודה
משפחת עמר

פרויקט 'תנו לילדים את העולם' לזכרה של מירי
שטרית
במסגרת הפרויקט ,טסות משפחות להן ילד חולה
סרטן ,הנמצא בשלבי מחלה מתקדמים ,לשבוע
ימים בכפר הילדים תנו לילדים את העולם באורלנדו שבארה"ב.
האגודה למלחמה בסרטן מודה לחברת אל על על אדיבותה ברכישת
כרטיסי הטיסה לבני המשפחה .במהלך השהייה ,ביקרו המשפחות
בפארקים השונים ונהנו מכניסה חינם למתקנים ולאטרקציות
נוספות באדיבות כפר הילדים .Give Kids The World
תודתנו נתונה לנציגות הכפר בארץ ולחברת נסיעות פלסקוב על
הליווי והעזרה בקיום הפרויקט ,מעל ל 20-שנה ברציפות.
הפרויקט המרגש וההדים המתקבלים מהמשפחות ,שזו לעתים
החוויה המהנה האחרונה שלהם יחד כמשפחה ,מחממת את הלב
ומחזקת את חשיבותו של הפרויקט הייחודי.
מרכזת את פרויקט 'תנו לילדים את העולם' פרידה קורנברוט,
קלינאית תקשורת ארצית באגודה.
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פרויקט 'מחשב לילד חולה סרטן'

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

במסגרת הפרויקט ,מעניקה האגודה במהלך כל שנת לימודים
עשרות מחשבים ניידים אישיים לילדים חולי סרטן (מגיל תשע
ומעלה) ,שאין בביתם מחשב ושאין באפשרות משפחתם לרכוש
עבורם מחשב .חלוקת המחשבים מתבצעת בכל רחבי הארץ ,כדי
לאפשר לילדים לשחק ,ללמוד ולשמור על קשר עם חבריהם ועם
מוריהם ,גם בהיותם מרותקים למיטת חולים .השנה (תשע"ט) הוענקו
במסגרתו  42מחשבים לילדים חולי סרטן .דיוויד מוס-רנדל ,מנהל
מחלקת המחשוב באגודה ,בסיועו של קוסטיה פסטרנק ,ממחלקת
המחשוב ,דאגו להתקנה של המחשבים .כמו כן ,דואגת מחלקת
המחשוב לילדים מתחת לגיל תשע ,אשר בשל גילם הצעיר אינם
זכאים לקבל מחשב אישי נייד ,ומספקת להם במקום  -מחשב
נייח אישי משודרג.
אבנר דוד ,מנהל מחלקת המשק באגודה סייע בחלוקת המחשבים
ברחבי הארץ .פעילות זו מתאפשרת בסיוע קרן אביגדור בן אליעזר ז"ל
וקרן פישל איסר ז"ל.
אחראית על הפרויקט 'מחשב לילד חולה סרטן' ,מלי ויינבך ,אחראית
אדמיניסטרטיבית במחלקת שיקום ורווחה באגודה.

הפעילויות נערכו בריכוזה של מיכל קהלני ,לשעבר אחראית פרויקט
לילדים במחלקת שיקום ורווחה של האגודה.
•ביוני  2018קיימה האגודה יום כיף למשפחות המתמודדות עם מחלת
הסרטן במלון דיוויד ריזורט – ים המלח .יום הכיף כלל שימוש במתקני
המלון :בריכה חיצונית ,ספא ,בריכת מי מלח חיצונית ופנימית ,סאונה,
ג'קוזי וחדר כושר ,מופע של צוות הבידור של המלון ,וארוחת צהריים
עשירה במלון .יום הכיף אורגן על ידי מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית
דרום באגודה ,ונערך באדיבות דיוויד ריזורט  -ים המלח.
•בדצמבר  2018העניקה עיריית תל אביב–יפו בתרומה כרטיסים
למופעי הפסטיגל לילדים חולי סרטן .שרי ישראלי ,מנהלת טקסים
ואירועים בעיריית תל אביב-יפו ,הייתה נציגת העירייה .מטעם
האגודה למלחמה בסרטן לווה האירוע על ידי לימור שרגא ,רכזת
מחלקת שיקום ורווחה ו'יד להחלמה'®.
•בדצמבר  ,2018לרגל חג החנוכה ,קיבלה עו"ד אתיה שמחה,
יו"ר סניף ירושלים של האגודה ,תרומה של  50כרטיסים למופע
הפסטיגל שהתקיים במהלך החג .בסיוע מחלקת שיקום ורווחה
באגודה ,חולקו הכרטיסים לילדים חולי סרטן ,שנהנו אף מאירוח
במתחם ה .VIP-תרומת הכרטיסים באדיבותו של ציון תורג'מן,
מנכ"ל חברת אריאל.

ודות לכם על המחשב
אני כותב לכם כדי לה
"
לי ממש לפני חג הפסח.
הנייד החדש שנתתם
קו פה הק שה בה היי תי
א תם ת מכ תם בי בת
לדים חולי סרטן ברמב"ם
מאושפז במחלקה לי
וח ואני רוצה לומר לכם
אחרי גידול ממאיר במ
תודה על המתנה הזאת.
הכימותרפיה וההקרנות,
לאחר שסיימתי את
ים בלימודים ,כמו ביכולת
הופיעו אצלי קשיים שונ
קר בקושי גדול בכתיבה.
שלי להיות קשוב ,ובעי
עבוד עם מחשב נייד ,זה
כשהבנתי שאני יכול ל
שימח אותי מאוד".

קבוצת 'בוגרים צעירים יוצאים לחיים'

®

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

פרויקט 'מעגלים שקופים של כוח'

מפגשי מידע ,עדכון וליווי של עובדות סוציאליות מחוזיות
באגודה

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

העובדות הסוציאליות המחוזיות באגודה מקיימות הדרכות בנושא
זכויות ושירותים ,במעון צ'ארלס קלור ,במרכזי התמיכה ברחבי
הארץ ,למתנדבי ה'טלמידע'® ולמתנדבי הסניפים.
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ארגון בעלי סטומה בישראל של האגודה למלחמה בסרטן
הפעילות הנרחבת בכל הנוגע לסטומה ,נמשכת כמדי שנה
והיא כוללת בין השאר מענה טלפוני לאנשים עם סטומה ובני
משפחותיהם ,ריכוז פעילות מתנדבים עם סטומה ,קיום מפגשי
קבוצת 'צעירים עם סטומה' ,כנס שנתי של בעלי סטומה והפקת
ביטאון 'פתחון פה' המיועד לאנשים עם סטומה ,פעילות קבוצת
אחיות סטומה.

הכנס השנתי של ארגון בעלי הסטומה בישראל
באוקטובר  2018התקיים הכנס השנתי של ארגון בעלי
הסטומה בישראל ,בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים.
במהלך הכנס ,קיבל מידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי הסטומה
בישראל ויו"ר צ.ב.י  -צרכני בריאות בישראל ,אות הוקרה
על מפעל חיים מטעם האגודה למלחמה בסרטן ,על פועלו
ותרומתו למען ציבור החולים בכלל ,וציבור חולי הסרטן
בפרט (למידע נוסף ראו פרק 'הוקרה').
השתתפו בכנס :ד"ר שלומית פרי ,פרופ' דורון גרפינקל
ובלה אליגולשווילי.

לאורך השנה מתקיימים מפגשי תמיכה ומידע של קבוצת 'צעירים
עם סטומה' של ארגון בעלי הסטומה באגודה .המפגשים מתקיימים
בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים ,בהנחייתן של דנה רכבי הלר,
עו"ס מחוזית מרכז באגודה ורינה דיכל ,אחות אונקולוגית ,מומחית
קלינית בטיפול פליאטיבי של האגודה למלחמה בסרטן.
מידד גיסין ,מכהן בהתנדבות כנשיא ארגון בעלי הסטומה בישראל.

בטאון 'פתחון פה'
כמדי שנה ,יוצא לאור בטאון ארגון בעלי סטומה 'פתחון פה'.
הארגון מפיק מהדורה דיגיטלית ומזמין את הקהל להיכנס
לאתר האגודה ולעיין בנושאים הרבים הכלולים בו בתחום
סטומה מעי גס ,מעי דק וסטומה שלפוחית השתן.
באדיבות החברות:
קולופלסט ישראל ,ניאופרם ופילטל פרמצבטיקל בע"מ.

שירותי ייעוץ ,הדרכה ומידע
שירות ארצי של ייעוץ והדרכה בנושא שיקום הדיבור
למתמודדים עם גידולי ראש-צוואר

אחראי תחום גידולי ראש-צוואר במרכז הרפואי רבין-בילינסון.
כמו כן ,מתקיימת קבוצת עמיתים של קלינאי תקשורת הנפגשת זו
השנה ה ,12-כחמש פעמים בשנה ,בהנחייתה של פרידה קורנברוט,
לימי למידה ,הדרכה ודיון בתחום שיקום חולים עם גידולי ראש-
צוואר .הקבוצה כוללת קלינאי תקשורת ממחלקות שיקום הדיבור
ממספר רב של מרכז רפואיים שונים בארץ .במפגשים מתקיימים
התייעצויות ,קבלת מידע ועדכונים על הנעשה בספרות המקצועית
ובציוד לצרכי שיקום ,פגישה עם רופאים מומחים ודיונים בסוגיות
מקצועיות המתעוררות במגוון תחומי השיקום ,המעקב והטיפול
בחולים ובמחלימים.

שירות הייעוץ וההדרכה הארצי לחולים בגידולי ראש-צוואר מנוהל
בידי פרידה קורנברוט ,קלינאית התקשורת באגודה .פרידה מדריכה
חולים ובני משפחותיהם וכן צוותים רפואיים במרכזים הרפואיים,
ומלווה גם את התוכנית לאיתור מוקדם של סרטן בקרב אנשים
עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
פרידה מנהלת את הפורום לחולי ראש-צוואר באתר האגודה
באינטרנט – בשיתוף עם פרופ' אילנה דואק ,מנהלת מחלקת
אף-אוזן-גרון במרכזים הרפואיים כרמל ולין וד"ר אהרון פופובצר,
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פי דרישה .במשך השנה מתקיימים ימי עיון בנושאי מיניות ופוריות,
מפגשים להכשרת אנשי מקצוע והרצאות למחלימים במסגרת
סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'®.

בפברואר  2018התקיימה פגישה של מנותחי גרון בה השתתפו
כ 30-מנותחים ובני משפחותיהם .הפגישה נערכה בבית מטי ,מטה
האגודה בגבעתיים .במסגרת הפגישה ,הרצו בפני המשתתפים
אנשי מקצוע שונים .המפגש התקיים באדיבות חברת טרופארם.

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

שירות ארצי להדרכת הורים (או סבים וסבתות) שאחד
מהם חולה בסרטן

באתר האינטרנט של האגודה כ 13,000-דפי תוכן ,המעניקים לציבור
הרחב וכן לחולים ולבני משפחותיהם – מידע מהימן ונרחב בכל
הקשור למחלות הסרטן השונות ,לתהליכי הטיפול והשיקום ולאיכות
חיי המטופל .המידע מוצג בצורה נגישה וידידותית בעברית ,באנגלית
ברוסית ובערבית .לרשות הציבור עומדים שירות ה'טלמידע'®,
מידעניות מרכז המידע ,כ 20-פורומים בהנחיית אנשי מקצוע ,וכן
מידע בנושא מניעה ואבחון מוקדם ,המתעדכן באופן שוטף בעמוד
הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן .לאחרונה ,נוסף מוקד ארצי
חדש לכל חולי הסרטן המיועד לסיוע במימוש זכאות במערכת
הבריאות (למידע נוסף ראו פרק 'הסברה ,מידע וקידום בריאות').

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

הנגשת שירותי השיקום ,התמיכה והרווחה של
האגודה למלחמה בסרטן באינטרנט – לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם
באתר האינטרנט קיימים שלושה כפתורים המשמשים לניווט יעיל
באתר:
'הכפתור הוורוד' המיועד לגולשות המעוניינות לפנות ישירות
למתנדבות פרויקט 'יד להחלמה'®.
׳הכפתור הכחול' המיועד למבקשים מידע בנוגע לתמיכה בנושא
סרטן ערמונית (קבוצות ,ייעוץ מיני וכדומה).
'הכפתור כתום' המיועד לגולשים אשר מעוניינים במידע כללי על
תמיכה בחולי סרטן ובבני משפחותיהם.
כמו כן ,בחוברות החדשות/מחודשות בתחום סרטן שד מודפס
ברקוד לסריקה באמצעות טלפון חכם  ,QRומיד לאחר הסריקה
הפונה מועברת ישירות ל'כפתור הוורוד' האלקטרוני של מתנדבות
'יד להחלמה'®.

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

סיוע חומרי ראשוני
האגודה למלחמה בסרטן מגישה סיוע חומרי ראשוני לחולה הסרטן
הנמצא במצוקה כלכלית בזמן היותו מטופל על ידי המכון האונקולוגי
בטיפולים אקטיביים ,כגון כימותרפיה.
הסיוע הינו חד פעמי ,על פי קריטריונים מוגדרים :רפואיים וכלכליים,
עד ששירותי הקהילה והביטוח הלאומי מתחילים לסייע.

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

שירות ייעוץ מיני ארצי לחולי סרטן ולבני זוגם
שירות הייעוץ המיני ממשיך את פעילותו בראשותן של לנה קורץ-אלמוג,
מטפלת במיניות באגודה וליויה כסלו ,האחות ראשית של
האגודה למלחמה בסרטן .כמו כל שירותי האגודה ,גם שירות זה
אינו כרוך בתשלום ,והוא ניתן בפריסה ארצית לחולים ולבני זוגם על

142

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2019 | 63

מרכזי הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד'® של האגודה למלחמה בסרטן
מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'
ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ,בירושלים

מרכזי התמיכה ׳חזקים ביחד׳® של האגודה למלחמה בסרטן
פועלים כיום בגבעתיים ,ירושלים ,חיפה ,עפולה ובאר שבע .מרכזי
׳חזקים ביחד׳® משמשים בית בקהילה לחולים ,למחלימים מסרטן
ולבני משפחותיהם .המרכזים מעניקים להם מגוון פעילויות תמיכה,
מידע ,העשרה ופנאי המסייעות בהתמודדות האישית והנפשית
עם המחלה .המרכזים מיועדים גם לחולים שסיימו את הטיפול
הפעיל ,אך עדיין זקוקים לתמיכה ושיקום .כל המפגשים לחולים
ולבני משפחותיהם ניתנים ללא תשלום.

®

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד׳® בירושלים ממשיך בקידום פעילותו למען
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם בעיר ובסביבותיה .מההדים
החיוביים הרבים שמתקבלים ניכרת תרומתו הרבה והמשמעותית
של המרכז לפוקדים את שעריו ,ביצירת רשת תמיכה איתנה וחברות
אמיצה .אחראית על הפעילויות במרכז התמיכה עו"ס מוריה אלבז,
בסיועה של רותי בן גיאת ,רכזת סניף ירושלים של האגודה.

מרכז 'חזקים ביחד'® במטה האגודה 'בית מטי' ,בגבעתיים

'היום שאחרי סרטן השד' -
תוכנית פעילות גופנית בשיתוף המרכז הרפואי
שערי צדק והאגודה למלחמה בסרטן

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'® הפועל בבית מטי ,מטה האגודה
בגבעתיים ,הוא בית בקהילה המציע בכל שנה למעלה מ1,400-
פעילויות לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם .במרכז קיימת
גם ספרייה עם מאגר של ספרי קריאה במגוון סגנונות מהשנים
האחרונות .כמו כן ,מתקיימים מגוון קבוצות תמיכה ,סדנאות,
הרצאות ופעילויות גוף ונפש .מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' ®
בגבעתיים ,מנוהל בידי עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום
ורווחה באגודה למלחמה בסרטן .האחראית האדמיניסטרטיבית
של המרכז היא מלי ויינבך.

תוכנית פעילות גופנית ,שנערכת בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן
והמרכז הרפואי שערי צדק ,שמטרתה להקל על נשים מחלימות
מסרטן ולגרום להן לחזור לחיי שגרה בתום הטיפולים .הפעילות
הגופנית מתקיימת במרכז הספורט ארנה פיס בירושלים.
התוכנית כוללת :ייעוץ וטיפול בתסמינים של גיל מעבר ,ליווי
תזונתי אישי ,פעילות גופנית ,קבוצות תמיכה במרכז התמיכה
'חזקים ביחד׳® ירושלים של האגודה למלחמה בסרטן ,טיפולים
משלימים כגון :עיסוי ,רפלקסולוגיה ודיקור ,הדרכת וטיפול
במיניות על ידי לנה קורץ-אלמוג ,מטפלת במיניות באגודה
ומעקב כללי .מובילות הפרויקט מטעם המרכז הרפואי שערי
צדק :ד"ר אורה רוזנגרטן ,פרופ' נעמה קונסטנטיני ,האחות
סוזן בן דהאן ,ד"ר שני פאלוך שמעון ונעמה סרברניק .מובילת
הפרויקט מטעם האגודה למלחמה בסרטן :עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה.

פעילויות מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'
ע"ש רותי ורובל (שניידר) ,עפולה

®

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

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

פעילות מרכז התמיכה בית אידי-מעגן ,בבאר שבע
מרכז תמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם שהוקם ביוזמת
משפחת פרידמן ופרופ' פסח שוורצמן ,שפעלו להקמת מיזם זה בשיתוף
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שיקום ורווחה

פתח תקווה ,ראש העין ,ראשון לציון ,רחובות ,רמלה ,חולון ,מודיעין,
תל אביב וגבעתיים.

אוניברסיטת בן גוריון ,עיריית באר שבע והאגודה למלחמה בסרטן.
האגודה שסייעה בהקמת המרכז ובציודו ,מממנת נסיעות חולים
ומחלימים מערד ומבאר שבע ,תורמת למימון אנשי צוות ופעילויות
לטובת באי הבית ,מפעילה חוגים ,סדנאות וקבוצות תמיכה.
שיתוף פעולה פורה מתקיים בין סניף האגודה למלחמה בסרטן בבאר
שבע ,ובין מרכז התמיכה ומירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה.

פעילויות תמיכה ורווחה באזור הדרום:

בארגונה של מירי מור יוסף ,עו"ס מחוזית דרום באגודה .הפעילויות
נערכות בסניפים :אשדוד ,אשקלון ,אופקים ,אילת ודימונה.

מפעילויות מרכזי התמיכה 'חזקים ביחד'® ברחבי הארץ

'חזקים ביחד'® בסניפים ובקהילה

קבוצות תמיכה

פעילויות תמיכה ורווחה באזור הצפון:

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

בארגונה של אריאלה ליטביץ' שרמן ,עו"ס מחוזית צפון באגודה.
בפיתוח הפעילות בסניפי הצפון ,מסייעים פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות
האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית ותמר פינקלשטיין ,מנהלת
סניפי הצפון באגודה .הפעילויות נערכות בסניפים :בית שאן ,זיכרון
יעקב ,חדרה ,חיפה ,טבריה ,יוקנעם-עלית ,כרמיאל ,מ.א גולן ,מ.א
זבולון ,מגדל העמק ,מג'דל שמס ,נהריה ,נצרת ,עפולה ,פרדס
חנה-כרכור ,קריית ביאליק ,קריית מוצקין ,קריית שמונה וראמה.

לה ב הס סנו ת .בש אל ות
ק בו צת ה שכ ול הח
ה? ,בס קי רת הח בו רה
של מה אני עו שה פ
סבלנות להקשיב לכאבים
שהתאספה ,בחוסר
צה לזעוק מכל במה את
של האחרים כשאתה רו
בסוף החיבוקים .להעביר
הכאב הפרטי שלך .ו
אותו עם הקבוצה ,גדול
מגע של כאב ולחלוק
מתנה ותמיכה .נתענג
מאלף מילים .קיבלנו
והלוואי נמצא דרך ורצון
עליה ,נמשיך הלאה
להיפגש.

פעילויות תמיכה ורווחה באזור המרכז:

בארגונה של דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית מרכז באגודה .הפעילויות
נערכות בסניפים :נתניה ,כפר סבא ,כפר יונה ,הוד השרון ,הרצליה,
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פעילויות גוף-נפש

סדנת הבעה ויצירה ,סדנת 'בישול ,תזונה ואורח חיים בריא' ,סדנת
'טבע תרפיה' ,סדנת 'הרפיה ודמיון מודרך' ,סדנת ׳תרפיה במוזיקה׳,
סדנת כתיבה יוצרת ,סדנה לשיפור יכולות קוגניטיביות וסדנה
ליצירה וציור אינטואיטיבי.

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

חוגים

סדנאות

מרכזי התמיכה מציעים שפע של חוגי יצירה והעשרה ,כגון :חוג
ציור ,חוג תכשיטנות ,חוג שילוב אומנויות ,חוג ברידג' ,חוג אגרוף,
חוג סריגה ,חיזוק ועיצוב הגוף וחוג אומנות המחט.

במרכזי התמיכה מתקיימות לאורך השנה מבחר סדנאות בתחומים
שונים ,כגון :סדנת 'תמיכה בתנועה' ,סדנת העצמה בפלייבק ,סדנת
'דרכים למציאת משמעות' ,טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ( ,)C.B.T

מרכז למידה :קורסים והשתלמויות לאנשי מקצוע
קורסים

•קורס הנחיית קבוצות בשעת משבר – באוקטובר  2018החל קורס
לעובדים סוציאליים ולפסיכולוגים בהנחיית ד"ר זהר רובינשטיין.
•קורס בנושא 'ראש-צוואר' – בחודשים ספטמבר-נובמבר 2018
התקיים קורס בנושא 'ראש-צוואר' עבור אנשי מקצוע במרכזים
הרפואיים :רופאים ,קלינאי תקשורת ,מרפאות בעיסוק ,עובדות
סוציאליות ועוד .מרכזת הקורס :פרידה קורנברוט ,קלינאית
תקשורת ארצית באגודה.
•קורס בנושא 'ראש-צוואר'  -בחודשים ינואר-מאי  2018התקיים
קורס בנושא 'ראש-צוואר' עבור צוות סיעודי ואנשי מקצועות
הבריאות (קלינאי תקשורת ,פיזיותרפיסטים ,דיאטנים ,עובדים
סוציאליים ופסיכולוגים) .מרכזת הקורס :פרידה קורנברוט,
קלינאית תקשורת ארצית באגודה.

האגודה למלחמה בסרטן מוכרת על ידי משרד החינוך לצורך גמול
השתלמות .הקורסים המקצועיים הם במימון האגודה למלחמה בסרטן
ומהווים חלק חשוב מפעילות האגודה להכשרת אנשי מקצוע
בתחום הייחודי של טיפול בחולי סרטן ובני משפחותיהם .מדובר
בהכשרה ייעודית לתחום האונקולוגי ,שאינה ניתנת במסגרת
ההכשרה האוניברסיטאית.
•קורס לעובדים סוציאליים מתחילים באונקולוגיה ,בהנחיית
ד"ר שלומית פרי.
•קורס לעובדים סוציאליים מתקדמים באונקולוגיה ,בהנחיית
ד"ר שלומית פרי וד"ר מיכל בראון.
•קורס בנושא 'שיקום הבריאות המינית של חולי סרטן' – באוקטובר
 2018החל קורס המתמקד בבריאות המינית של אנשים שחלו
בסרטן ובני/בנות זוגם/ן .הקורס כולל  11מפגשים ומשתתפים
בו שלושים אנשי מקצוע מהתחומים :סיעוד ,עבודה סוציאלית
ופיזיותרפיה .הקורס מוכר לגמול השתלמות על ידי משרד החינוך.
בונה ומרכזת הקורס :לנה קורץ-אלמוג ,מטפלת במיניות באגודה.
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השתלמויות קצרות מועד
הכשרות קצרות מועד בנושא האונקולוגיה במימון האגודה למלחמה בסרטן
הניתנות לאורך כל ימות השנה ,לצוותים רב מקצועיים במרכזים
הרפואיים ובקופות החולים.
•השתלמות רב מקצועית בנושא' :טיפול ושיקום של חולים עם
גידולי ראש-צוואר'  -בחודשים ינואר-מאי  2018התקיימה בבית
מטי ,מטה האגודה ,השתלמות בהשתתפות  30אנשי מקצוע
מהתחומים :קלינאות תקשורת ,סיעוד ,פיזיותרפיה ,תזונה ועבודה
סוציאלית .בנתה וריכזה את הקורס :פרידה קורנברוט ,קלינאית
תקשורת ארצית באגודה.
•השתלמות בנושא 'פסיכואונקולוגיה לאחיות'  -בחודשים ינואר-אפריל
 2018התקיימה השתלמות לכ 30-אחיות אונקולוגיות ממרכזים
רפואיים ומהקהילה שהתמקדה בסוגיות פסיכו-חברתיות .המפגשים
התקיימו אחת לחודש בבית מטי ,מטה האגודה בגבעתיים ,בהנחיית
ד"ר שלומית פרי .ריכזה את ההשתלמות :האחות ליויה כסלו.

•קורס פיזיותרפיסטים לימפתיים  -בינואר  2018נערך קורס
לפיזיותרפיסטים לימפתיים בהנחיית  ,Willem Fourieפיזיותרפיסט
מדרום אפריקה .ריכזו את הקורסים :הפיזיותרפיסטיות ג'יל ברכה
ורותי פלג.
•השתלמות בנושא 'מיניות' לצוותים המטפלים באילת והסביבה -
בנובמבר  2018התקיים יום השתלמות לצוות רב מקצועי ,שכלל
אחיות ,רופאים ועובדים סוציאליים ,בנושא 'סוגיות מיניות וזוגיות
בטיפול בחולה אונקולוגי ודרכי התערבות' .בהשתלמות השתתפו
כ 20-אנשי מקצוע ,ובמהלכה נערכו סימולציות של התערבויות
על בסיס מקרים קליניים שהובאו מהשטח הטיפולי .ריכזה את
ההשתלמות :לנה קורץ-אלמוג ,מטפלת במיניות.
•הכשרה למורים ומורות ליוגה לאנשים המתמודדים עם סרטן -
קורס אשר מיועד למורים ליוגה המעבירים חוגים לאנשים
המתמודדים עם מחלת הסרטן בכלל וסרטן נשי בפרט .הקורס
נערך במכללת ווינגייט ,ביוזמת ובשיתוף מחלקת שיקום ורווחה
של האגודה למלחמה בסרטן .ההכשרה מוכרת לגמול השתלמות
על ידי מכון וינגייט.

•השתלמות לעו"ס ותיקות ,מכבי שירותי בריאות  -במאי 2018
התקיימה בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
השתלמות לעו"ס ותיקות ממכבי שירותי בריאות .ההשתלמות
נפתחה בדברי ברכה של עו"ס אורית שפירא וד"ר ליזה כנעני,
מכבי שירותי בריאות .השתתפו :לנה קורץ אלמוג ,מטפלת
במיניות באגודה ,ד"ר שלומית פרי ועו"ס דנה רכבי הלר .ריכזה
את ההשתלמות :עו"ס אורית שפירא.
•קורס בנושא 'טיפול פליאטיבי'  -בנובמבר  2018החל הקורס
שנועד עבור צוות רב מקצועי של קופת חולים מאוחדת מכל
הארץ .הקורס כולל תשעה מפגשים ומתקיים בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .בקורס השתתפו כ 50-אנשי
מקצוע מתחום הסיעוד ,עבודה סוציאלית ,ריפוי בעיסוק ,רפואה
ודיאטניות .בנו וריכזו את הקורס :האחות רינה דיכל וענת רותם,
קופת חולים מאוחדת .השתתפו :עו"ס דנה רכבי הלר ,עו"ס פדות ביר,
לימור שרגא ,רכזת פרויקט 'יד להחלמה'® ,רונית דבי לב ,מתנדבת
'יד להחלמה'® ,ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( (EdDולנה קורץ-אלמוג,
מטפלת במיניות באגודה.

לכבוד
יקום ורווחה של האגודה,
פירא ,מנהלת מחלקת ש
עו"ס אורית ש
קת המשק של האגודה,
מר אבנר דוד ,מנהל מחל
רפיסט Willem Fourie
לארח בארץ את הפיזיות
נפלה בידי הזכות
בני שלושה ימים כל אחד
פריקה ,למתן שני קורסים
מדרום א
קמות רכות לאחר טיפול
יסטים ,בנושא שיקום ר
לפיזיותרפ
בסרטן שד.
רח את הקורס ולשמש
לחמה בסרטן הואילה לא
האגודה למ
דה אשר אפשרה להוזיל
לא תשלום מצדנו ,עוב
ל
לו אכסניה
תר עבור המשתתפים.
רס ולהפוך אותו לנגיש יו
את הקו
יכול להעיד בשם חלק
לאחר תום הקורס ,אני
ים
ימ
יק כלים לשיפור יכולתנו
מספר
תפים כי הקורס אכן הענ
גדול מהמשת
לסייע למטופלים.
תודה והערכה שאני חש.
אין מילים לבטא את ה
סט מטפל בלימפדמה.
לניאדו-ארנון ,פיזיותרפי
יחזקאל
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ימי עיון וכנסים

ציון בולטות בקידום המאבק במחלת הסרטן בישראל .כמדי
שנה ,חולקו פרסי הצטיינות על ידי האגודה לאחיות אונקולוגיות:
הפרס הראשון הוענק לד"ר תקווה מירון ,אחות טיפול תומך
במרכז הסרטן ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,על פועלה הנרחב
כאחות בשירות לטיפול תומך ,בו ייסדה את שירות הייעוץ
בנושא טיפול תומך ברוב המרכזים הרפואיים .הפרס השני
הוענק לשרי כהן ,אחות אחראית בשירות הפליאטיבי ביתי של
האגודה למלחמה בסרטן ,על תרומתה רבת השנים בתחום
הפליאטיבי.
®
•יום עיון לפיזיותרפיסטים של פרויקט 'צעדים לאיכות חיים' -
באוקטובר  2018התקיים מפגש של כ 30-פיזיותרפיסטים מהמרכזים
הרפואיים השונים ,המפעילים את הפרויקט 'צעדים לאיכות
חיים' ® של האגודה ,וכן נציגים מהאגף לפיזיותרפיה של
משרד הבריאות .השתתפו :פרופ' נעמה קונסטנטיני ,האחות
רינה דיכל ,פרופ' צבי סיימון ,הפיזיותרפיסט אבי לבבי ,האחות
מרגלית דן עזרא ,עו"ס דנה רכבי הלר ועו"ס ליבנת וידר .ריכזה
את יום העיון :האחות רינה דיכל.

ימי עיון וכנסים חד-יומיים המעניקים מידע והכשרה רלוונטיים
לאנשי מקצוע ,סטודנטים ,מתאמי בריאות ועוד בנושאי האונקולוגיה.
•ימי עיון לסטודנטים לרפואה שנה ב' ,בבית אידי-מעגן  -במרץ
 2018נערכו במרכז התמיכה בית אידי-מעגן שני ימי עיון
לסטודנטים לרפואה שנה ב' ,מאוניברסיטת בן גוריון ,כאשר
בכל מפגש התארחו כ 50-סטודנטים .שני ימי העיון כללו
הרצאות בנושאים 'פעילויות האגודה למלחמה בסרטן לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם' .השתתפו :עו"ס מירי מור יוסף,
ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( ,)EdDד"ר יולי טרגר ,ד"ר יהורם זינגר,
ד"ר טלי סמסון ,האחות אתי אוחיון וד"ר אורן טמיר.
•יום עיון לצוותים רב מקצועיים של מכבי שירותי בריאות מחוז מרכז -
במרץ  2018התקיים זו השנה השלישית יום עיון עבור צוותים
רב מקצועיים של צוות 'לביא' השייך למכבי שירותי בריאות,
תוך התמקדות בנושא התקשורת .השתתפו :ד"ר שלומית פרי,
עו"ס דנה רכבי הלר ,עו"ס דליה שטר וליזי שני ,מורה מוסמכת
לצ'י קונג .ריכזה את יום העיון :האחות ליויה כסלו.

•יום עיון לצוות רב מקצועי של קופת חולים מאוחדת  -ביוני
 2018התקיים יום עיון לצוות רב מקצועי של קופת חולים
מאוחדת בנושא' :חוק החולה הנוטה למות והנחיות מקדימות'.
במפגש המקצועי השתתפו  37אנשי מקצוע מסקטורים שונים:
רופאים ,אחיות ,עובדות סוציאליות ופיזיותרפיסטים ,מכל הארץ.
השתתפו :ד"ר תקווה מרון וד"ר גילי פלג .ריכזה את יום העיון:
האחות רינה דיכל.

מרכז הדרכה לסטודנטים

•הכנס השנתי של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי  -ביולי
 2018התקיים בקריית שדה התעופה הכנס השנתי של העמותה
לקידום הסיעוד האונקולוגי .את הכנס השנתי פתחה בדברי ברכה
האחות ליויה כסלו ,יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי.
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,התייחסה לנקודות

מרכז ההדרכה לסטודנטים נפתח בנובמבר  .2017הודרכו במרכז
ארבע סטודנטיות לעבודה סוציאלית על ידי דנה רכבי הלר ,עו"ס
מחוזית מרכז באגודה ופדות ביר ,עו"ס שירות פליאטיבי ביתי
באגודה .הסטודנטיות סיימו את הכשרתן ביוני .2018
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פליאציה בגידולים מוחיים' .השתתפו :ד"ר ליאור צח ,אלישבע ז'אן,
אורית שגב יעקובובסקי ,ד"ר אלכסנדר ולר ,עו"ס דנה רכבי הלר,
האחות מיכל אבידן ,והרוקח מגיסטר רפאל עזרא.
•מפגשי אחיות מתאמות בריאות השד  -מפגשי קבוצת העניין של
אחיות מתאמות בריאות השד ממשיכים להתקיים בעקביות אחת
לחודשיים בריכוזה של ליויה כסלו ,האחות הראשית באגודה.
המפגשים כוללים עדכון ידע שוטף בתחום סרטן השד ,דיון
בסוגיות שוטפות וסדנאות למתן כלים להתערבות מקצועית
ולגיבוש הקבוצה.
•במרץ  2018התקיים מפגש בנושא 'עדכונים וסוגיות' ,בו השתתפו:
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן וד"ר מיכאל דור.
•בספטמבר  2018התקיים מפגש שעסק בנושאים' :רפואה סרטן
שד' ו'הנחיות להפחתת סיכון ללימפאדמה לאחר ניתוחי שד' ,בו
השתתפו :ד"ר דניאלה כץ והפיזיותרפיסטית רותי פלג.

בנובמבר  2018נפתח מרכז ההדרכה ,ושולבו בו ארבע סטודנטיות,
שנה ג' לתואר בעבודה סוציאלית .שתי סטודנטיות מודרכות על ידי
עו"ס דנה רכבי הלר במחלקת שיקום ורווחה של האגודה ,ושתיים
נוספות מודרכות במסגרת השירות הפליאטיבי ביתי של האגודה
על ידי עו"ס פדות ביר .במסגרת הכשרתן ישולבו הסטודנטיות
בפרויקטים שונים בתוך המחלקה ויקבלו חולים ומחלימים לשיחות
פרטניות .כמו כן ,מתקיימת במרכז ההדרכה קבוצת הדרכה חודשית
לסטודנטיות לעבודה סוציאלית.

קבוצות עניין
במסגרת פעילות מחלקת השיקום מתקיימים מפגשים תקופתיים
של אחיות ,להם 'קבוצות עניין' הדנות בתחום טיפולי ספציפי .על
ארגון קבוצות העניין אמונות ליויה כסלו ,האחות הראשית של
האגודה ורינה דיכל ,אחות אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול
פליאטיבי באגודה.
•מפגשי אחיות סטומה  -לאורך השנה מתקיימים מפגשי קבוצת
העניין הארצית של אחיות סטומה ,הכוללים עדכוני ידע ,סדנאות
בנושאים פסיכו חברתיים ו Journal Club-בריכוזה של האחות
רינה דיכל .במרץ  2018התקיים מפגש בו השתתפו האחות
יוליה פטליארסקי ,עו"ס דנה רכבי הלר ומירב דמארי ,מנהלת
מחלקת הסברה ,מידע וקידום בריאות באגודה .באפריל 2018
התקיים מפגש נוסף בו השתתפו האחות אסנת שר ,האחות
ליויה כסלו ,וד"ר מיכל שדה.
•מפגשי אחיות טיפול תומך  -לאורך השנה מתקיימים מפגשי
קבוצת העניין של אחיות טיפול תומך בריכוזה של האחות
רינה דיכל .במרץ  2018התקיים מפגש בנושא 'סיעור מוחות – על

148

האגודה למלחמה בסרטן | גיליון 2019 | 63

המעון לחולי סרטן ע״ש סר צ'ארלס קלור
של האגודה למלחמה בסרטן
מעון קלור הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת ,1976
הודות לתרומתו הנדיבה של סר צ'ארלס קלור ז"ל ,ומתוחזק
בסיוע קרן קלור .המעון ממוקם בגבעתיים ,צמוד ל'בית מטי' ,בית
האגודה למלחמה בסרטן ,במבנה המוקף גינה מטופחת ומופעל
על ידי האגודה למלחמה בסרטן.
במעון קלור שוהים מיום א' עד יום ה' חולי סרטן מהפריפריה
המטופלים במכונים האונקולוגיים של המרכזים הרפואיים באזור
המרכז (מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,מרכז רפואי ע"ש
שיבא ,אסותא – מרכזים רפואיים ,ומרכז דוידוף לטיפול וחקר
הסרטן – מרכז רפואי רבין-בילינסון) .המטופלים המתאכסנים במעון
מוסעים לטיפולים במרכזים הרפואיים ובחזרה ,בליווי מתנדבים.
צוות המעון מספק השגחה מקצועית ,טיפול סיעודי אונקולוגי
מקצועי ומסור ,ומגוון פעילויות פנאי.
בשנת האחרונה טופלו במעון  730מטופלים .לצוות הסיעודי של
המעון ,בהנהלת רומא לוריא ,ניסיון רב בטיפול תומך ,וידע מקצועי
בתחום הסיעודי־אונקולוגי .האחיות נמצאות בקשר רציף עם רופאי
השירות הפליאטיבי של האגודה ,ובנוסף לכך ,גם עם הרופאים
במכונים האונקולוגיים ובקהילה .לרשות השוהים במעון עומדות
שתי עמדות מחשב עם חיבור לאינטרנט ,המאפשרות להם ליהנות
מפעילויות פנאי ,לשמור על קשר עם הבית ולהתעדכן בנעשה בארץ
ובעולם .כמו כן ,קיימת במקום ספרייה ,לרווחת המטופלים ,שהולכת
וגדלה בזכות תרומות מגורמים חיצוניים ותרומות של השוהים
במעון .הספרייה כוללת ספרים בעברית ,רוסית ,אנגלית וספרדית.
בקיץ  , 2017הסתיים שיפוץ המרפסת העליונה של המעון  ,עמדת
הקבלה וחדר האוכל .בימים אלו ,מסתיים שיפוץ חדר התרבות של
המעון .השיפוץ נעשה באדיבות קרן קלור.

חוגים ומפגשים
•מפגשים קבוצתיים בנושא זכויות ושירותים למטופלי המעון,
מתקיימים אחת לחודשיים ,בהנחיית דנה רכבי הלר ,עו"ס מחוזית
מרכז ,האגודה למלחמה בסרטן.
•שיעורי התעמלות מתקיימים בכל שבוע ,ומועברים בהתנדבות
על ידי הגב' חנה גולדברג.
•שיעורי מלאכה מתקיימים אחת לשבוע ,בהדרכתה של
הגב' רחל אוזן ,עובדת האגודה.

פעילויות שונות ואירועים
•במרץ  , 2018לכבוד חג הפורים ,חגגו דיירי המעון את שמחת
החג ,בשיתוף סניף תל אביב של האגודה .צביקה ציטרון ,טבח
האגודה ,היה אחראי על חלוקת משלוחי המנות לכל מטופלי
המעון.
•באפריל  , 2018צביקה ציטרון ,טבח האגודה ,ארגן סיור לצוות
המעון בבית החרושת לאפיית מצות שמורות שבבית חב"ד .הסיור
נערך לרגל חג הפסח .במהלך ימי החג ,חולקו מצות שמורות
לכל המטופלים ששהו באותה עת במעון.
•במאי  2018התקיימה במעון הופעה של דרור סרי וליאת אלעד,
תלמידי כיתה יא' מבית הספר תלמה ילין ששרו וניגנו בפני
מטופלי המעון.
•במאי  2018ערכה זהבה בלומנפלד ,מטופלת ששהתה במעון,
סדנת פימו להנאת המטופלים.
•באוגוסט  2018הגיעה קבוצת מתנדבות מבסבוסה תיק  -סדנאות
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הדרכות

תפירה שחילקו תיקים מעשה ידן וקיימו יחד עם מטופלי המעון
סדנת תפירת תיקים.

מדי שנה ,מגיעות למעון אחיות מקורס על בסיסי באונקולוגיה,
שעוברות במקום הדרכה על פעילות מעון קלור.
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סיפרו לי שיש מלאכים בשמיים ,אני פגשתי כמה מהם
ברחוב רביבים בגבעתיים.
צוות לעניין ,מלאכים בלבן ,עושים עבודת קודש נאמנה,
תודתנו והערכתנו היא התמורה.
טופפות חרש בין החדרים ,נותנות מילה טובה ,חיבוק
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•בדצמבר  ,2018לרגל חג החנוכה ,הגיעו למעון דודי לוי ,בני מזוז,
עופר רז וניצה עייש ,חברי להקת 'שירו שיר' .הלהקה ניגנה
ושרה יחד עם מטופלי המעון שירי חנוכה ולהיטים מכל הזמנים.
הסופגניות שחולקו בערב חג זה נתרמו על ידי משפחתו של
ב .יעקב ,מטופל לשעבר במעון ,שתרומת משפחתו הפכה
למסורת זו השנה התשיעית.

תודה למתנדבים:
אליעזר יוסף  -משחקי הכיף :יאיר ליברמן ,קטיה חרקובסקי,
ורד מיוחס ,אולסיה לברובסקי וחבריהם ,שבאים אחת לשבועיים
ומשחקים במשחקים מחוץ לקופסא עם מטופלי המעון.

ד"ר ורד דלבר
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הוספיס בית – שירות פליאטיבי
ביתי ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל
שירות פליאטיבי ביתי (הוספיס בית) הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת  ,1989כשירות הפליאטיבי הביתי הממוסד הראשון בישראל.
מטרת השירות להעניק מענה מיטבי ולאפשר איכות חיים טובה ככל האפשר ,לחולים שמחלתם נמצאת בשלב מתקדם ומעוניינים להישאר
בבתיהם ,יחד עם משפחתם בסביבתם התומכת .השירות מהווה גם מקום הדרכה לצוותים רב-מקצועיים בתחום.

הרצאות ,ועדות ,סדנאות והדרכות

השירות פועל ממשרדי שירות טיפול פליאטיבי ביתי הממוקמים בהוספיס
האשפוזי ב'בית פרידמן' ,שהוקם בסיוע האגודה למלחמה בסרטן
בתל השומר .השירות נותן מענה למטופלים המתגוררים באזור
המרכז (במרחק של עד  30ק"מ מתל השומר) ,ומתאים גם לחולים
בטיפול אונקולוגי פעיל הסובלים מתסמינים קשים וזקוקים
להקלה בסבלם.

•בינואר  ,2018פרופ' דורון גרפינקל ארגן ,ריכז והנחה פגישה עם
רופאה פליאטיבית ביחידת טיפול נמרץ בצפון קרוליינה בארצות
הברית ,בהשתתפות הצוות הבינתחומי של השירות הפליאטיבי ביתי
באגודה למלחמה בסרטן ,צוות השירות האינטגרטיבי של המערך
האונקולוגי ע"ש שיבא ,אחיות ממכבי שירותי בריאות – מחוז מרכז,
סטודנטים שנה ד' מבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר של אוניברסיטת
תל אביב וצוות ההוספיס האשפוזי של המרכז הרפואי ע"ש שיבא.

ההפניה לקבלת השירות נעשית על ידי רופאים ,אחיות ועובדים
סוציאליים במרכזים הרפואיים או בקהילה – המכירים את החולים
ואת בני משפחתם – ובתיאום עם קופות החולים .השירות מופעל
בידי צוות בינתחומי ,המיומן בהתמודדות עם בעיות מורכבות
הנובעות מהמחלה עצמה ומהטיפולים בה.

•בחודשים פברואר-מרץ  ,2018ד"ר אלכסנדר ולר העביר סדרות
הרצאות בנושא 'תולדות ועקרונות בטיפול פליאטיבי' ,בפני
סטודנטים שנה ד' מאוניברסיטת קפריסין – סנט ג'ורג' לונדון
ואוניברסיטת תל אביב .ההרצאות התקיימו בהוספיס האשפוזי
'בית פרידמן' של המרכז הרפואי ע"ש שיבא.

הצוות כולל את המספר הרב ביותר של עובדי המקצוע ,ביחס למסגרות
דומות ,המוכרים רשמית כמומחים בתחום הפליאטיבי .עבודת הצוות
הבינתחומי ,נעשית בהובלת המנהל הרפואי ,ד"ר אלכסנדר ולר,
והאחות האחראית ,שרי כהן .יש לציין את תרומתם החשובה של
מתנדבי השירות הפליאטיבי הביתי ,המלווים את החולים ואת בני
משפחותיהם.

•במרץ  2018השתתפה האחות מיכל אבידן ביום עיון בנושא 'סרטן
ראש צוואר' בבית מטי ,כחלק מצוות השירות הפליאטיבי ביתי.
•במרץ  2018התקיים בבית מטי פאנל מומחים ו'סיעור מוחות'
בנושא 'פליאציה בגידולי מוח' .ד"ר אלכסנדר ולר היה חבר בפאנל.
•באפריל  2018העבירה עו"ס פדות ביר הרצאה בבית מטי ,בנושא
'היבטים פסיכוסוציאליים בטיפול באדם עם מחלה מתקדמת',
במסגרת קורס לאנשי מקצוע המטפלים בחולי סרטן ראש-צוואר.

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

•במאי  2018השתתף פרופ' דורון גרפינקל בכנס השנתי ה23-
של המכון הלאומי לחקר מדיניות הבריאות בישראל שנערך בתל
אביב ,שם הרצה בפני הנוכחים על 'יעילות ובטיחות של טיפול
המשלב ריבוי תרופות'.

צוות שירות פליאטיבי ביתי ממשיך בפעילותו להדרכת אנשי
מקצוע בטיפול הפליאטיבי  -הצוות מקיים הדרכות והרצאות
בקורסים לאחיות קהילה העוסקות בטיפול פליאטיבי ומהווה
שדה קליני עבור אחיות הלומדות בקורס על-בסיסי באונקולוגיה.
כמו גם ,קורס לאחיות מומחיות קליניות בסיעוד פליאטיבי .חלק
מהצוות משולב בעבודה מחקרית בנושא 'מיניות בקרב חולים
הנמצאים במצב מחלה מתקדם' ,בשיתוף מחלקת השיקום
והרווחה באגודה למלחמה בסרטן.

•במאי  2018העבירה עו"ס פדות ביר שתי הרצאות במכון וינגייט
בנושאים 'היבטים פסיכוסוציאליים בהתמודדות עם סרטן שד'
ו'טיפול בחולה מורכב' ,במסגרת קורס הכשרה למדריכות יוגה
העובדות עם חולות סרטן שד.
•ביוני  2018העביר ד"ר אלכסנדר ולר שתי הרצאות במסגרת
לימודי המשך ברפואת משפחה של אוניברסיטת בן גוריון ,בנושא
'דיספנאה ושיעול אצל חולה בטיפול פליאטיבי'.
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•ביולי  2018העבירה עו"ס פדות ביר הרצאה בבית מטי ,בנושא
'תקשורת בסוף החיים עם חולי סרטן ראש צוואר' ,במסגרת קורס
לאנשי מקצוע המטפלים בחולי סרטן ראש-צוואר.

ונבדקים של משרד הבריאות ונתנו הרצאה בנושא 'רשמים,
תובנות והפקות לקחים בהשתתפות במבדק הוספיס בית'.
ההרצאה ניתנה בבית מטי ,כחלק מיום סיכום ממצאי מבדק
איכות שנערך ביחידות הוספיס בית.

•באוקטובר  2018השתתף פרופ' דורון גרפינקל בקונגרס הבינלאומי
ה 14-של הרפואה הגריאטרית האירופית בברלין ,גרמניה ,שם
העביר הרצאה בנושא 'טיפול בריבוי תרופות'.

•לאורך השנה ,העביר פרופ' דורון גרפינקל הרצאות למגוון
מרכזים רפואיים ,כגון :שיבא ,יצחק שמיר (אסף הרופא) ,וולפסון
ורמב"ם .כמו כן ,מעביר פרופ' גרפינקל קורסים באוניברסיטת
אריאל ,קורס ארצי לדיאטניות מטעם משרד הבריאות ,לימודי
המשך ברפואת משפחה ובגריאטריה באוניברסיטת תל אביב,
לרופאי משפחה ,אחיות ורוקחים בקופות החולים כללית ,מכבי
ולאומית ,ובמסגרת האגודה למלחמה בסרטן במספר פורומים.

•בין החודשים אוקטובר-דצמבר  2018הנחתה עו"ס פדות ביר,
קבוצת תמיכה של האגודה בראשון לציון.
•בנובמבר  2018השתתף הצוות הבינתחומי של השירות הפליאטיבי
הביתי באירוע לכבוד פרישתה לגמלאות של ד"ר אירית זלץ,
אשר הייתה חלק מהצוות במשך  28שנים ,ותרמה רבות מבחינה
מקצועית ורגשית לחולים ובני משפחותיהם ולצוות .באירוע נכחו
גם בני משפחתה של ד"ר זלץ.

מאמרים
בהמשך לפעילותו האקדמית ,לאחרונה פורסמו מאמרים חדשים
של פרופ' דורון גרפינקל:

•בנובמבר  2018התקיימה בבית מטי תוכנית ההשתלמות בנושא
'טיפול פליאטיבי' לצוות רב-מקצועי של קופת חולים מאוחדת.
השתתפו :ד"ר אלכסנדר ולר ,פרופ' דורון גרפינקל ,עו"ס פדות ביר,
האחות רינה דיכל והאחות איריס ספיבק.

Garfinkel D. Poly-de-prescribing to treat polypharmacy:
efficacy and safety. Ther Adv Drug Safety 9 (1): 25-43, 2018.
Barnett N, Garfinkel D. De-prescribing one year on: challenging
the iatrogenic epidemic (Editorial). Eur J Hosp Pharm 2018;25:
63–64. doi:10.1136/ejhpharm-2017-001482

•בנובמבר  2018העבירה האחות מיכל אבידן הדרכה מרוכזת
לסטודנטים לעבודה סוציאלית בנושא ׳תפקיד האחות׳.
•בדצמבר  2018התקיים במשרדי השירות הפליאטיבי ביתי טקס הענקת
תעודת הוקרה לד"ר אירית זלץ ,מטעם האגודה למלחמה בסרטן,
לרגל פרישתה .נכחו :מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה,
ריקי עידן ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש באגודה וכל צוות השירות.

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

•בדצמבר  ,2018פרופ' דורון גרפינקל ,עו"ס פדות ביר ,האחות
איריס ספיבק ,והאחות ליויה כסלו העבירו סדנה בכנס ל'רפואה
וטיפול פליאטיבי' שנערך בכפר המכביה בנושא 'זיווג בין ארוס
ותנטוס בסוף החיים'.
•בדצמבר  2018השתתפו פרופ' דורון גרפינקל ,ד"ר אלכסנדר ולר,
האחות שרי כהן ,עו"ס פדות ביר והאחות רינה דיכל כבודקים

מתוך הכרה בחשיבות קיומם של שירותים אלו ,האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה לסייע במימון פעילותם
של שירותי הוספיס-בית ברחבי הארץ.
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צרור ברכות ואיחולים
האגודה למלחמה בסרטן שולחת מיטב ברכות ואיחולים לבביים לעובדיה ומתנדביה:
•בן גיאת רותי ,סניף ירושלים ,לרגל הולדת הנכד

•סבי אבי ,סניף טבריה ,לרגל חתונת הבן

•בצלאל רויטל ,מעון קלור ,לרגל בר המצווה של הבן

•סיטון מוטי ,סניף מודיעין ,לרגל הולדת הנכדה

•גולדרביטר נטלי ,מעון קלור ,לרגל הולדת הנכדה

•ענבי איריס' ,ניצוץ של תקווה'® ,לרגל הולדת הנכדה

•גיליריס אסתר ,סניף בית שאן ,לרגל קבלת אות יקירת העיר

•פדלון אפי ,סניף הרצליה ,לרגל הולדת הנכדה

•גרוס פנינה ,מחלקת כספים ,לרגל בת המצווה לבת

•פיטרו אייל ,מחלקת הסברה וקידום בריאות ,לרגל הולדת הבת

•דדון רחל ,סניף בית שאן ,לרגל יום הולדתה ה70-
•דוכן זיו ,מחלקת הסברה וקידום בריאות ,לרגל הולדת הבת

•פינגולד נחי ,סניף חיפה ,לרגל הולדת הנכדה

•חזיזה לינה ,סניף בית שאן ,לרגל קבלת אות יקירת העיר

•פינקלשטיין תמר ,מחלקת סניפים ,לרגל הולדת הבן

•חכם עמיר ,מחלקת הסברה וקידום בריאות ,לרגל הולדת הבת

•פלדבלום מאיה ,מחלקת הסברה וקידום בריאות ,לרגל בר המצווה
של הבן

•יצחק יובל ,מחלקת משק ,לרגל בר המצווה של הבן

•פסטרנק קוסטיה ,מחלקת מחשוב ,לרגל הולדת הבת

•לוי נורית ,מעון קלור ,לרגל בר המצווה של הנכד

•רון מיכאל ,סניף כרמיאל ,לרגל יום הולדתו ה80-

•טיירו מירב ,מעון קלור ,לרגל חתונת הבן

•לנדר מירי ,מחלקת תרומות ,לרגל נישואי הבן

•שומינוב אמה ,מעון קלור ,לרגל נישואי הבן

•מאור אורית ,מעון קלור ,לרגל נישואי בן

•שושן רחל ,מחלקת כוח אדם ,לרגל הולדת הנכדה והנכד

•מילשטיין שושנה ,סניף טבריה ,לרגל חתונת הנכדה והולדת הנין

•שטרן אירנה ,מעון קלור ,לרגל נישואי הבת

•מן מרגלית ,סניף קריית מוצקין ,לרגל קבלת אות יקירת העיר
•מנסור מרים ,סניף כרמיאל ,לרגל הולדת הנכד

•שפירא אורית ,מחלקת שיקום ורווחה ,לרגל נישואי הבן

•מנצור יהודית ,סניף בת ים ,לרגל הולדת הנכד

•שרון שרה ,סניף כרמיאל ,לרגל הולדת הנכדה וחתונת הנכד
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פרידה והשתתפות באבל
האגודה למלחמה בסרטן נפרדת בצער מעובדיה ומתנדביה:

•דליה גוטליב ,סניף בת ים ,במות בנה
•עאטף עאבד אבו בסאם ,סניף מג'אר ,במות אשתו
•שרה סיטון ,סניף בת ים ,במות בעלה
•זאב לרנמן ,סניף כפר סבא ,במות אשתו
•אברהם אזרזר ,סניף דימונה ,במות אחותו
•סרגה איגט ,סניף הוד השרון ,במות הנכד
•בלוריה לאופר ,סניף נצרת עילית ,במות אימה
•אורה דהן ,סניף קריית שמונה ,במות אחותה
•רבקה כספי ,סניף קרית ביאליק ,במות בעלה
•פסה פלד ,סניף פרדס חנה-כרכור ,במות אחיה
•כרמלה אלרון ,סניף חדרה ,במות אחיה
•שמחה צ'בוטרו ,סניף קריית ביאליק ,במות אחיה
•פאתנא חנה ,סניף כרמיאל ,במות אחותה
•שרה טייבלום ,סניף קריית טבעון ,במות בעלה
•נעמי טוכמן ,סניף קריית ביאליק ,במות בנה
•ברכה ארז ,סניף קריית ים ,במות אחיה

•עדנה גרפונקל ז"ל ,לשעבר מנהלת ואחות ראשית במעון
ע"ש צ'ארלס קלור
•חיה כוכבי ז"ל ,מתנדבת סניף קריית מוצקין
•טובה לרנמן ז"ל ,מתנדבת סניף כפר סבא
•דב כהן חללה ז"ל ,מתנדב סניף בת ים
•חווה שטרן ז"ל ,מתנדבת סניף בת ים
•זהבה עמרני ,מתנדבת סניף אבן יהודה
•רות מינטקביץ' ז"ל ,מתנדבת 'יד להחלמה'®
•שושי ברונשטיין ז"ל ,מתנדבת סניף פרדס חנה כרכור
•איקה פרוינד כהן ז"ל ,מתנדבת סניף קריית טבעון

האגודה למלחמה בסרטן שולחת תנחומים כנים
ומשתתפת בצערם של:
•לילי לב-בילר ,לשכת מנכ"ל ,במות אביה
•רז מזרחי ,מחלקת סניפים ,במות אביו

עיזבונות
האגודה למלחמה בסרטן מוקירה את ידידיה ומתנדביה אשר בעודם בחיים תרמו בצוואתם לאגודה ,ובדרך זו עוזרים
בהמשך פעולותיה – למען חולי הסרטן ובני משפחותיהם.
•עיזבון אנגל אלפרד ז"ל – רמת גן
•עיזבון בלונדר מנחם ז"ל – תל אביב
•עיזבון גרוס יהודית ז"ל – תל אביב
•עיזבון זפט אילנה ז"ל – פתח תקווה
•עיזבון כהן שושנה ז"ל – חיפה
•עיזבון לוי אסתר ז"ל – גבעתיים
•עיזבון פלון דורותי ז"ל – רמת השרון
•עיזבון קלרמן אריקה ז"ל – רמת גן
•עיזבון רוזנבלט אידה ז"ל – חיפה
•עיזבון רוזנטל ליליאן ז"ל – נתניה
•עיזבון שוויצר לביאה ליזל ז"ל – חיפה
•עיזבון שפירא סוזנה ז"ל – נתניה
•עיזבון שרף רוזה ז"ל – ירושלים
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המוקדים הטלפוניים של האגודה למלחמה בסרטן

'טלמידע'® בשפה העברית
1-800-599-995
'טלמידע'® בשפה הערבית
1-800-36-36-55
'טלמידע'® בשפה הרוסית
1-800-34-33-44
'יד להחלמה'® לנשים המתמודדות עם סרטן השד
1-800-36-07-07
'טלתמיכה'® לתמיכה נפשית ראשונית
1-800-200-444

בקרו אותנו באתר האינטרנטwww.cancer.org.il :
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