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דבר היו"ר
האגודה למלחמה בסרטן המשיכה גם השנה לפעול
בהתמדה וללא לאות בתחומים רבים ומגוונים .במקביל
לעלייה במודעות הציבור לחשיבותן של הבדיקות לאבחון
מוקדם ,חלה התקדמות ניכרת בתחומי הטיפול והשיקום,
וחולים רבים מסתייעים בשירותיה המגוונים של האגודה,
שמקלים בהתמודדות עם המחלה ,בהחלמה ובחזרה
לשגרת החיים.
למרות האתגרים הרבים שעמם אנו מתמודדים ,כאזרחים
וכמדינה ,עלינו לזכור כי במאבק במחלת הסרטן לא ניתן
לקחת פסק זמן .בישראל חיים היום למעלה מ200,000
חולים ומחלימים ממחלת הסרטן ,ואנו ממשיכים לפעול
בלי הפוגה למענם ,למען בני משפחותיהם ולמען בריאות
הציבור כולו.
כמדי שנה בשנה האגודה למלחמה בסרטן המשיכה
לקיים פעילויות תמיכה ורווחה למען חולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם ,בהן סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'®,
המלוות מחלימים מסרטן בחזרתם לשגרת חיים בריאה,
סדנאות 'צעדים לאיכות חיים' ® ,המדריכות חולי סרטן
לשלב פעילות גופנית בתקופת הטיפולים ולאחריהם ,נופש
משפחות וימי כיף לילדים חולי סרטן ,סדנאות איפור וטיפוח
במחלקות אונקולוגיות ובמרכזי התמיכה של האגודה,
עשרות קבוצות תמיכה ועוד.
האגודה תמכה בהקמתם ובשדרוגם של מרכזי טיפול ברחבי
הארץ וסייעה ברכישת מכשור רפואי חדיש ומתוחכם.
המאבק במחלות הסרטן אינו מסתכם בשיפור דרכי האבחון
והטיפול בחולים ובתמיכה בהם .האגודה למלחמה בסרטן
ממשיכה כל העת בקידום המחקר ובהעלאת מודעות
הציבור לחשיבותו של אימוץ אורח חיים בריא מגיל צעיר,
על מנת להפחית את הסיכון לחלות.
מאמצי ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן להנחלת
אורח חיים בריא נושאים פרי :שיעור העישון בישראל במגמת
ירידה; בשיעור היארעות סרטן העור )מלנומה( ,ישראל ירדה
מהמקום השלישי למקום ה 13-בקרב גברים ולמקום
ה 20בקרב נשים )בהשוואה ל 20המדינות המובילות
בתחלואה במחלה זו( ,ובזכות אבחון מוקדם וטיפול מיטבי,

פרופ' אהרן צ'חנובר,

חתן פרס נובל
נשיא כבוד

פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה

ליאון רקנאטי,

סגן יו"ר האגודה
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מדינת ישראל ממוקמת בין שש המדינות המובילות בשיעור
ההישרדות ממחלת הסרטן ,מתוך  85מדינות.
פעילויותיה הרבות והישגיה המרשימים של האגודה למלחמה
בסרטן בישראל ,למען בריאות הציבור ולהפחתת התחלואה
בסרטן והתמותה מהמחלה ,זכו לא אחת להכרה בינלאומית.
לאחרונה הוענק למירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
פרס יוקרתי על פיתוח תכניות לבריאות הציבור ועל
תרומתה הגלובלית לקידום המאבק בסרטן .הפרס
הוענק לה בידי ארגון חקר הסרטן האמריקאי )ה(AACR
המייצג רופאים וחוקרים מכ 90מדינות בעולם ,בכנס
השנתי הבינלאומי של הארגון בארצות הברית .במעמד
קבלת הפרס צוינו תרומתה החשובה ופעילותה יוצאת
הדופן של מירי זיו לאורך השנים ,והישגיה של האגודה
למלחמה בסרטן בראשותה ,בקידום המאבק במחלת
הסרטן ברמה הלאומית והבינלאומית ,בייזום תכניות
לאומיות לגילוי מוקדם ובשותפותה בפורומים וארגונים
בינלאומיים מובילים.
השנה נפרדנו בצער משתי נשות עשייה יקרות ומסורות
שהלכו לעולמן  ח"כ לשעבר נאדיה חילו ז"ל ועדה קמחי
ז"ל .נאדיה ,שהייתה אישה פורצת דרך ורבת פעלים במגוון
תחומים ,כיהנה בחבר הנאמנים של האגודה ונפטרה בתום
מאבק בסרטן השד .עדה ,אחות במקצועה ומחנכת לבריאות,
נמנתה עם מייסדי האגודה למלחמה בסרטן וכיהנה עד
לפטירתה בחבר הנאמנים של האגודה .יהי זכרן ברוך.
לבסוף ,ברצוני להוקיר תודה לכם ,תומכינו היקרים בארץ
ובתפוצות ,על ידכם המושטת ועל הסיוע הנדיב שמחזק
אותנו במאבקנו נגד המחלה  ולמען החולים ,המחלימים
ובני משפחותיהם.

בברכה,
פרופ' אליעזר רובינזון
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן בישראל

פרסים וברכות
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן קיבלה פרס יוקרתי מהאגודה
האמריקאית לחקר הסרטן ),(AACR
המייצגת חוקרים ורופאים מלמעלה
מ 90-מדינות ברחבי העולם .הפרס
הוענק לה במעמד פתיחת הכינוס
השנתי של ה ,AACR-שנערך
בפילדלפיה ארה"ב,
בו השתתפו כ 16,000-חוקרים
הכנס התקיים באפריל  2015במשך שבוע ימים,
וכלל הרצאות במגוון נושאים ,בהם :מנגנונים בגנום
האנושי ,השימוש ברפואה מכוונת אישית ,חידושים
בטיפול ובאבחון בכלל ובאימונותרפיה בפרט ועוד.
האגודה האמריקאית לחקר הסרטן העניקה למירי זיו
את הפרס הייחודי  -על פיתוח תכניות לבריאות
הציבור ועל תרומתה הגלובלית לקידום המאבק
בסרטן לאורך השנים ,בהיותה שותפה לפורומים
וארגונים בינלאומיים שאליהם נבחרה במרוצת
השנים כחברת הנהלה The 2015 AACR Award" -
for Distinguished Public Service and Global
 ."Impact in Cancer Advocacyהוועדה שהחליטה

על הענקת הפרס כינתה את מירי זיו 'השגרירה
הגלובלית למאבק בסרטן' .הפרס הוענק על ידי ד"ר
מרגרט פוטי ,מנכ"לית הארגון.
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אות הוקרה על פעילות לצמצום ממדי
תופעת העישון בישראל הוענק לאגודה
למלחמה בסרטן
ד"ר יעל בר זאב ,יו"ר החברה הרפואית למניעה
ולגמילה מעישון בישראל ,העניקה את אות ההוקרה
למירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,במסגרת
הכנס השנתי התשיעי של החברה הרפואית למניעה
ולגמילה מעישון בישראל ,שהתקיים באמצע פברואר
 2015באילת .אות ההוקרה ניתן לאגודה למלחמה
בסרטן על פעילותה הבלתי מתפשרת למיגור נגע

העישון בישראל ,בכל החזיתות :באמצעות קידום
החקיקה והאכיפה בתחום;
הסברה למניעת עישון ולגמילה מעישון; תמיכה
במחקר; פיתוח תכניות ייחודיות; הפצת חומרי
הסברה; הדרכות למניעת עישון בקרב הדור הצעיר
ועוד .פעילותה של האגודה תרמה רבות להורדת שיעורי
העישון בישראל מ 45%בשנת   1983שבה הובילה
האגודה לחקיקת איסור עישון במקומות ציבוריים,
כשהייתה בין עשר המדינות הראשונות שחוקקו חוק
זה  ועד ל 19.8%בלבד כיום.

האגודה למלחמה בסרטן מברכת את
עו"ד אתיה שמחה ,יו"ר סניף ירושלים של האגודה,
שנבחרה לכהונה נוספת כנשיאת
הארגון העולמי של עורכי הדין
אתיה נבחרה לתפקיד זה לראשונה בשנת  ,2011אז יצר המינוי
תקדים ,שכן זו הייתה הפעם הראשונה שנציג ישראלי  ובפרט
נציגה שהיא אישה  נבחרים לתפקיד כה חשוב.
השנה עו"ד אתיה שמחה עשתה שוב היסטוריה ,כשנבחרה
לכהונה נוספת כנשיאת הארגון.
בצד פעילותה במישור הבינלאומי והלאומי ,עו"ד שמחה מוצאת
זמן להתנדבות ,וכיו"ר האגודה למלחמה בסרטן בסניף ירושלים,
היא מובילה פעילות נרחבת למען החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם.
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אותות הוקרה של תנועת אומ"ץ
)עמותת אזרחים למען מנהל תקין וצדק
חברתי ומשפטי(
תנועת אומ"ץ העניקה השנה לראשונה אותות הוקרה
ועיטורים בתחום הרפואה והמדע .מדובר במיזם ראשון
מסוגו של העמותה ,בשיתוף ההסתדרות הרפואית
)הר"י( ועמותת צרכני בריאות ישראל )צ.ב.י( .מקבלי
האותות והעיטורים נבחרו בידי ועדה ציבורית ,מבין
 120מועמדים מומלצים .פרופ' יורם כהן ,חבר בחבר
הנאמנים של האגודה למלחמה בסרטן ,הקים וניהל את
השירות האונקולוגי במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע.
בעבודתו המקצועית הוא שילב דאגה לקהילה ,תוך מתן
עדיפות לפרקטיקה הציבורית על פני זו הפרטית .עם
הזוכים בפרס נמנים גם הוספיס גליל עליון שהאגודה
מסייעת בפעילותו ופרופ' אייל גור ,מנהל המחלקה
לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי ,שבתחילת דרכו המקצועית הרצה מטעם
האגודה בבתי ספר על התנהגות "חכמה בשמש" ®.
הטקס התקיים בתחילת פברואר  2015במוזאון ארץ
ישראל בתל אביב .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן השתתפה באירוע המרגש ,כדי לכבד את הזוכים
ולהעניק להם פרח.
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לזכרן
האגודה למלחמה בסרטן מבכה את פטירתה של עדה קמחי ,מחנכת לבריאות
וממייסדי האגודה למלחמה בסרטן
עדה קמחי ,אחות במקצועה ,ראתה בחינוך לבריאות
הציבור שליחות של ממש ,והייתה מראשוני העוסקים
במקצוע זה בארץ .בעת שהותה בשליחות בארצות
הברית הוסר מגופה גידול סרטני בשלב מוקדם מאוד.
כשחזרה ארצה החליטה כי היא רוצה לפעול להעלאת
מודעות הציבור לגילוי המוקדם של המחלה וקיימה
כנס ראשון בנושא .לאחר הכנס ,נוצרו קשרים ראשונים
עם רופאים ועם האגודה האמריקאית למלחמה
בסרטן וגובשה התכנית להקמת האגודה למלחמה
בסרטן בישראל.
האגודה למלחמה בסרטן הוקמה בשנת  ,1952כאגודה
של העוסקים בטיפול בחולי סרטן .עם חברי הוועד
הפועל שעמד בראש האגודה נמנו :פרופ' י .ברנבלום,
פרופ' א .שנון ,פרופ' פ .הירש ,ד .ישראלי ועדה קמחי.
בשנת  1960הצטרפה לוועד סוזי אבן .עדה כיהנה עד
לפטירתה כחברה בחבר הנאמנים של האגודה.
יהי זכרה ברוך.

עדה קמחי )שנייה מימין( במבצע 'הקש בדלת' הראשון

האגודה למלחמה בסרטן מציינת בצער ובכאב את מותה בטרם עת של ח"כ לשעבר
נאדיה חילו ז"ל ,שכיהנה כחברה בחבר הנאמנים של האגודה למלחמה בסרטן .נאדיה
הלכה לעולמה בגיל  61לאחר מאבק עם מחלת סרטן השד
נאדיה חילו ז"ל ,ששימשה חברת כנסת מטעם מפלגת העבודה,
הייתה סגנית יו"ר נעמ"ת וחברה במועצות נשים רבות .בין היתר,
ייסדה את עמותת 'מנארה'  לפיתוח חברתי ולהובלת פרויקטים
לקידום זכויותיהן של נשים בישראל בכלל ושל נשים ערביות בפרט.
נאדיה ,עובדת סוציאלית במקצועה ,הייתה פורצת דרך :האישה
הערבייהנוצרייה הראשונה שכיהנה כחברת כנסת  כיו"ר הוועדה
לזכויות הילד  ולאחרונה שימשה כחוקרת במכון למחקר ביטחון לאומי.
נאדיה הייתה עד לרגעיה האחרונים אישה חזקה ואמיצה שניפצה
תקרות זכוכית בחברה ,ולוחמת מסורה כנגד אישוויון חברתי,
שבראש מעייניה עמדו תמיד השלום והדוקיום בישראל.
יהי זכרה ברוך.
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פריסת תקציב המאבק בסרטן
לשנת ) 2015באלפי שקלים(
ארגון מנהל וסניפים
4,718

שירותים רפואיים וסוציאליים
3,798
מחקר ופרוטוקולים קליניים
5,143

10.6%

7.8%

9.7%

37.7%

29.1%
2.8%
2.3%

שיקום ורווחה )כולל הוספיס
והמעון ע"ש צ'ארלס קלור(
18,351

הדרכה מקצועית
1,100

שימושים
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הסברה ,הדרכה לציבור
וגילוי מוקדם
14,162

בינוי וציוד
1,345

פירוט הסכום )באלפים(

פירוט באחוזים

שירותים רפואיים סוציאליים

3,798

7.8

מחקר ,פרוטוקולים קליניים; רישום ומעקב

5,143

10.6

שיקום ורווחה ,כולל טיפול ביתי תומך )הוספיסבית( והמעון
ע"ש סר צ'ארלס קלור

18,351

37.7

הסברה ,הדרכה לציבור ולגילוי מוקדם

14,162

29.1

הדרכה מקצועית

1,100

2.3

בינוי וציוד

1,345

2.8

ארגון ,מנהל וסניפים

4,716

9.7

סך הכל שימושים

48,615

100

שירותים רפואיים ופרויקטים חדשניים
לשיפור השירות והטיפול בחולי סרטן
האגודה למלחמה בסרטן מממנת תקנים לתקופה
של חמש שנים ,תוך התחייבות המרכז האונקולוגי
להמשיך במימון התקן לאחר מכן .בזכות השקעה זו
שודרג כל המערך הרב-מקצועי של הטיפול הפסיכו-
אונקולוגי בחולי סרטן ברחבי הארץ .בין השאר הוקמה
רשת של אחיות אונקולוגיה בקהילה ,אחיות סטומה,
אחיות ועובדות סוציאליות לתיאום הטיפול בסרטן
השד ,וצוותים פסיכו אונקולוגיים הזוכים גם להכשרה
מקצועית מתמשכת ,שאותה מעניקה להם האגודה
למלחמה בסרטן.
מתאמות הטיפול בסרטן השד  האגודה ממשיכה לממן
תקנים מיוחדים לאחיות ולעובדות סוציאליות ,הפועלות
כמתאמות טיפול בחולות סרטן שד ,בכל שלבי האבחון,
הטיפול והמעקב .מטרת הפרויקט שיזמה האגודה היא ללוות
את הנשים החולות ,להעניק להן מידע ,תמיכה וסיוע ,ובכך
להקל משמעותית את התמודדותן עם המחלה .שירות זה
ניתן כיום במרכזים רבים ברחבי הארץ .בחלק מהמרכזים
השירות כבר נקלט ,והאגודה ממשיכה בעדכון הצוותים,
הנפגשים במטה האגודה לאורך השנה .בזכות האגודה
נוצרה רשת ארצית של אנשי מקצוע הנמצאים בקשר
מתמיד עם חולות סרטן השד.
שירותי סיעוד נוספים  האגודה מממנת תקנים לאחיות
מתאמות שד ותקנים לאחיות לטיפול תומך במרכזים אלה:
המרכז הרפואי גליל מערבי בנהריה ,המרכז הרפואי פוריה
בטבריה ,המרכז הרפואי וולפסון בחולון ,המרכז הרפואי אסף
הרופא בצריפין ,המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה ,הוספיס
גליל עליון ושירותי בריאות כללית.
שירותים פסיכואונקולוגיים  האגודה ממשיכה לממן
תקנים של עובדות סוציאליות במרכזים רפואיים אלה:
המרכז הרפואי לגליל המערבי בנהריה ,המרכז הרפואי
העמק בעפולה ,המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה ,המרכז
הרפואי הלל יפה בחדרה ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי ,המרכז הרפואי וולפסון בחולון ,המרכזים
הרפואיים הדסה הר הצופים והדסה עין כרם בירושלים,
המרכז הרפואי ברזילי באשקלון ,המרכז הרפואי סורוקה

בבאר שבע ,מרכז התמיכה "בית אידי מעגן" בבאר שבע
ושירותי בריאות כללית.
האגודה ממשיכה גם במימון תקנים לפסיכולוגים במכונים
האונקולוגיים במרכזים אלה :המרכז הרפואי העמק בעפולה,
המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה ,המרכז הרפואי אסף הרופא
בצריפין ,המרכז הרפואי וולפסון בחולון והמרכז הרפואי
הלל יפה בחדרה.
שירות דיאטניות  שירות הדיאטניות ממשיך לפעול
בסיוע האגודה ,במרכזים רפואיים אלה :המרכז הרפואי
אסף הרופא בצריפין ,המרכז הרפואי ברזילי באשקלון
והמרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע.
השתלת מח עצם  האגודה משתתפת במימון כוח
האדם הנדרש לטיפול המורכב של השתלת מח עצם
עצמית והשתלת מח עצם מתורם זר ,בילדים חולי סרטן
במרכז לפדיאטריה אונקולוגית במרכז שניידר לרפואת
ילדים בפתח תקווה .האגודה סייעה במימון הפעלתה של
היחידה מאז הקמתה והיא ממשיכה לסייע במימון כוח
האדם ובהכשרתו .סיוע ניתן בתחום זה גם למחלקות
לפדיאטריה אונקולוגית במרכז הרפואי הדסה עין כרם
ובמרכז הרפואי תל אביב.
בנק הדם הטבורי הציבורי הארצי  הוקם בשיתוף שירותי
הדם של מגן דוד אדום ,יחד עם המרכז הרפואי ע"ש וולפסון
וההסתדרות המדיצינית הדסה ,בסיוע תרומה נכבדה
של אגודת הידידים של האגודה למלחמה בסרטן בלונדון
בראשות ורד אהרון .השירות הארצי מופעל באמצעות
שירותי הדם של מד"א ,בסיוע האגודה למלחמה בסרטן.
במסגרת סיוע זה נרכש מקפיא לשימור דם טבורי לזכרה
של נטלי שעיה ז"ל ,וכן ממומן חצי מהתקן של טכנאית
המעבדה להפעלת בנק הדם הטבורי.
שירותים לטיפול תומך בחולי סרטן בשלבים מתקדמים
של המחלה  האגודה ממשיכה להפעיל את הוספיס
הבית הממוקם בבניין ההוספיס האשפוזי במרכז הרפואי
ע"ש שיבא בתל השומר ,שהוקם בסיוע האגודה .האגודה
למלחמה בסרטן ממשיכה גם לתמוך בתכניות המשלבות
טיפול רפואי פליאטיבי וטיפול סיעודי ופסיכוחברתי ,הניתנים
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בהוספיסים ובשירותי הוספיסבית ברחבי הארץ ,ונועדו
להעניק טיפול תומך בחולי סרטן בשלבי מחלה מתקדמים.
התכניות מופעלות גם במרכזים רפואיים ובמרפאות
קהילתיות ברחבי הארץ ,בסיוע האגודה.

•
•
•

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה בפיתוח
ובקידום תכניות חדשות ופרויקטים חדשניים
לשיפור השירות לחולי סרטן ,תוך מתן עדיפות
לפרויקטים ייחודיים הנוגעים ישירות לטיפול
בחולים ,במחלימים ובבני משפחותיהם .להלן
הפרויקטים שבהם תומכת האגודה השנה:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
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הקמת מערך רב-מקצועי לטיפול בחולות בסוף
חייהן  במרכז הרפואי אסף הרופא בצריפין
אחות מתאמת טיפול פליאטיבי  במרכז הרפואי
אסף הרופא בצריפין
נוירו-פסיכולוג ליחידה לנוירו-אונקולוגיה  במכון
דוידוף ,המרכז הרפואי רבין בפתח תקווה
ליווי ותמיכה למשפחות שילדם נפטר ממחלת הסרטן,
בשנה הראשונה לאחר מותו  במרכז הרפואי הדסה
עין כרם בירושלים
טיפול תזונתי במסגרת אשפוז יום לחולים אונקולוגיים
 במרכז הרפואי הלל יפה בחדרה
אחות מתאמת שירות פליאטיבי  במרכז הרפואי
העמק בעפולה
התערבות עובדת סוציאלית במרפאה האורו-
אונקולוגית  במרכז הרפואי וולפסון בחולון
מתן שירות פסיכו-סוציאלי אונקו-גריאטרי במכון
האונקו-המטולוגי ובמחלקות האשפוז  במרכז
הרפואי וולפסון בחולון
סרטן כנקודת מפנה :טיפול פרטני וקבוצות תמיכה
לנשים ערביות המטופלות בכימותרפיה  טיפול
פרטני וקבוצות תמיכה במרכז הרפואי לין בחיפה
תכנית התערבות עבור חולים שעוברים ניתוח מעי גס
על רקע גידול סרטני  במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא
יוגה כמסייעת להחלמה של חולי סרטן  בבית אידי
מעגן בבאר שבע
העשרה אינסטרומנטלית :סדנה לשיפור יכולות
קוגנטיביות  בבית אידי מעגן בבאר שבע
מילים יוצרות מציאות :טיפול בהבעה ויצירה באמנות
 בבית אידי מעגן בבאר שבע
לנוע במעגלי החיים :יצירה וציור אינטואיטיבי  בבית
אידי מעגן בבאר שבע

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

הפעלת קבוצת תמיכה לבני משפחה של חולים 
במרכז הרפואי לגליל המערבי בנהריה
התערבות פרטנית וקבוצתית לחולים עם גידולי
ראש-צוואר  במרכז הרפואי לגליל המערבי בנהריה
שירות פסיכולוגי לילדים מחלימים מסרטן ולבני
משפחותיהם  במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה
קבוצות תמיכה 'מחלימים למען חולים'  במרכז
הרפואי רמב"ם בחיפה
טיפול במוזיקה לילדים חולי סרטן  במרכז הרפואי
רמב"ם בחיפה
פיתוח אפליקציה לשיפור המעקב והיענות לטיפול בקרב
ילדים ומתבגרים המטופלים במחלקה האונקולוגית
לילדים  במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה
עו"ס למרפאת מחלימים  במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה
טיפול פסיכולוגי ייעודי לאוכלוסייה מבוגרת דוברת
ערבית או רוסית  במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה
אחות למעקב ילדים מחלימים מסרטן  במרכז
הרפואי רמב"ם חיפה
טיפול פרטני וקבוצתי במרפאת ראש-צוואר  במרכז
הרפואי רמב"ם בחיפה
התערבות בשעת משבר :ייעוץ פסיכולוגי וקבוצות
תמיכה לבני משפחות המטופלים  במרכז הרפואי
שיבא בתל השומר
תכנית למחלימות מסרטן שד )פסיכולוגית(  במרכז
הרפואי שיבא בתל השומר
קבוצה להעצמת ילדים מחלימים והכנתם לחזרה
לשגרה  במרכז הרפואי שיבא בתל השומר
פסיכותרפיה קבוצתית לסבים וסבתות שכולים 
במרכז הרפואי שניידר בפתח תקוה
קבוצת תמיכה להורים לילדים מהמגזר הערבי
החולים בסרטן  במרכז הרפואי שניידר בפתח תקוה
אחות מתאמת השתלות מח עצם  במרכז הרפואי
שערי צדק בירושלים
אחות מתאמת שד מחוזית  בשירותי בריאות כללית
במחוז צפון
אחות אונקולוגית מחוזית  בשירותי בריאות כללית
במחוז דרום
מתאמת שד בקהילה  בשירותי בריאות כללית מחוז
שרון שומרון
מעקב אחר מחלימים מסרטן שד ומסרטן המעי
הגס  שירותי בריאות כללית ארצי ,במרכז הרפואי
העמק שבעפולה

שירותים אונקולוגיים במוסדות רפואיים
ובקהילה בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
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 פסיכו-סוציאליים ושירותי סיעוד ייעודיים
בתחום המערך האונקולוגי .השנה תומכת האגודה במימון תקנים במרכזים הרפואיים ובקהילה ,כמפורט להלן:
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•

הוספיס גליל עליון :אחות אחראית.
המרכז הרפואי רבקה זיו ,צפת :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי גליל מערבי ,נהריה :עובדת סוציאלית
במכון ובמחלקה האונקולוגיים למגזר הערבי; אחות
מתאמת טיפול תומך במכון האונקולוגי ובמחלקת
אשפוז אונקולוגי; עובדת סוציאלית מתאמת שד במכון
האונקולוגי; פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי פוריה ,טבריה :אחות מתאמת שירות
טיפול תומך לחולים אונקולוגיים ; פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה :פסיכולוג במרפאת
מחלימים במערך האונקולוגי; פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי; אחות מתאמת אונקולוגיה למחלימים
מסרטן שד ומסרטן המעי הגס במערך האונקולוגי.
המרכז הרפואי העמק ,עפולה :עובדת סוציאלית לטיפול
תומך בחולי סרטן במצב מחלה מתקדם במחלקות
אונקולוגיה ,המטולוגיה ,פנימיות ונשים; פסיכולוג רפואי
למכון ההמטולוגי ולמחלקה האונקולוגית.
המרכז הרפואי הלל יפה ,חדרה :עובדת סוציאלית
לטיפול בחולים ובני משפחותיהם באשפוז יום אונקולוגי,
פסיכולוג למטופלי אשפוז יום אונקולוגי ,פסיכולוג
למטופלות המחלקה הגינקואונקולוגית.
המרכז הרפואי מאיר ,כפר סבא :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי רבין-קמפוס בילינסון ,פתח תקווה:
פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי :עובדת
סוציאלית להתערבות פרטנית וקבוצתית לילדים מושתלים
 ביחידה להשתלת מח עצם ילדים ובמחלקת המטו
אונקולוגיה ילדים; פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי וולפסון ,חולון :אחות מתאמת שד,
עו"ס רצף טיפולי במחלקה לגינקואונקולוגיה; אחות
מתאמת טיפול תומך פליאטיבי אונקולוגי עם הרחבה למיון,
עובדת סוציאלית ביחידה הפליאטיבית  למכון ההמטולוגי

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

ביחידת האשפוז ,במכון האונקולוגי ומחלקת האשפוז.
המרכז הרפואי אסף הרופא ,צריפין :ייעוץ מיני פסיכולוגי
במכון האונקולוגי; אחות מתאמת שד במכון האונקולוגי;
דיאטנית ופקידת רישום ומעקב במחלקה האונקולוגית.
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר :פקידת רישום
ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי ברזילי ,אשקלון :עובדת סוציאלית בהוספיס
בית; דיאטנית; פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי קפלן ,רחובות :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים :עובדת
סוציאלית בהוספיסבית ילדים במחלקת המטואונקולוגית
ילדים; פקידת רישום ומעקב; עובדת סוציאלית לשילוב
שירות פסיכוסוציאלי  במרכז לאבחון מחלות שד
במערך הדימות; עובדת סוציאלית מתאמת לשימור
פוריות ושירות גינקולוגי לחולי סרטן.
המרכז הרפואי הדסה הר הצופים ,ירושלים :עובדת
סוציאלית בהוספיס האשפוזי.
המרכז הרפואי שערי צדק ,ירושלים :רכזת מרפאת
נשאיות  BRCA1ו BRCA2במרכז לייעוץ ואבחון גנטי;
פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
המרכז הרפואי סורוקה ,באר-שבע :עובדת סוציאלית
לשירות סוציאלי לחולים קשישים דוברי רוסית במכון
האונקולוגי ,פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי,
דיאטנית במכון האונקולוגי.
בית אידי-מעגן ,באר-שבע :עובדת סוציאלית.
שירותי בריאות כללית :אחות לטיפול תומך בחולי
סרטן ביחידה לטיפול בית חולוןבת ים ,אחות לטיפול
תומך טלפוני לחולה אונקולוגי  במוקד האחיות הארצי
של הקופה; עובדת סוציאלית בהוספיסבית באשקלון;
עובדת סוציאלית להעמקה והרחבה של השירותים
הסוציאליים ,מערך אונקולוגי קהילתי ,נצרת.
מכבי שירותי בריאות :אחות אונקולוגית מחוזית ,קהילה
וביקורי בית; אחות אונקולוגית מחוזית ביחידה לטיפולי
בית; אחות למרפאה אונקוגנטית במרפאת נאו"ת.
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הסברה והדרכה לציבור

פרסומים מחודשים

חוברת "מה אספר לילדיי על מחלת
הסרטן שלי"  -הופקה בשפות
עברית וערבית

חוברת "כל מה שרצית לדעת
על גנטיקה וסרטן" – החוברת
עודכנה בסיוע פרופ' אפרת
לוי-להד ,מנהלת המכון לגנטיקה
רפואית במרכז הרפואי שערי צדק,
מנהלת שותפה של הקונסורציום
לסרטן שד ושחלה תורשתי בחסות
האגודה למלחמה בסרטן ומנהלת
תכנית "הסיכוי שבסיכון" של
האגודה למלחמה בסרטן וה,NCF-
ופרופ' איתן פרידמן ,מנהל
היחידה לאונקוגנטיקה במרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.
החוברת הופקה באדיבות חב'
אונקו-טסט טבע.

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים
רבים בתחומי ההדרכה וההסברה לציבור ,בכל הקשור
למחלות הסרטן ולדרכים להפחתת הסיכון לחלות בהן.
בין היתר ,האגודה מספקת מידע על מניעת נזקי עישון,
חשיפה מבוקרת לשמש ,הגבלה על צריכת אלכוהול,
אימוץ אורח חיים בריא ,הימנעות מהשמנה ,תזונה נכונה
וביצוע פעילות גופנית  שהוכחו כולם כמסייעים בהפחתת
הסיכון לחלות בסרטן .במקביל מקיימת האגודה למלחמה
בסרטן מגוון פעילויות הסברה להעלאת המודעות לאבחונן
המוקדם של מחלות הסרטן השכיחות.
פעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן כוללת
הפקת מסעות הסברה וכן כתיבה ,עדכון והפקה של
חומרי הסברה המופצים חינם במאות אלפי עותקים
בשנה בעברית ,בערבית וברוסית; שימוש מושכל
באמצעי התקשורת ,תוך התמקדות במגזרים מיוחדים
באוכלוסייה ובאזורי פריפריה גיאוגרפית ותרבותית;
וארגון אירועים כמו ימי עיון ,סדנאות הדרכה ,הרצאות
והכשרות מקצועיות.
פעילויות ההסברה מגוונות ומועברות במסגרות שונות,
בהן בתי ספר ,גני ילדים ,קייטנות קיץ ,מתנ"סים ,מקומות
עבודה ,קופות חולים ,בסיסי צה"ל ,סניפי האגודה
למלחמה בסרטן ועוד.
®
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה 'טלמידע'  ,מוקד
טלפוני מיוחד המאויש במתנדבים מסורים הנותנים
מענה מקצועי בעברית ,בערבית וברוסית .במסגרת
השירות ניתן לקבל מידע בכל הקשור לדרכי מניעת
מחלות הסרטן ,אבחונן המוקדם ,הטיפול ,השיקום
וזכויות החולים .כמו כן ,האגודה למלחמה בסרטן מפעילה
מרכז מידע המאויש במידעניות האמונות על ספרות
מקצועית עכשווית ומקושרות למאגרי מידע עדכניים
בארץ ובעולם )מידע נוסף על פעילות האגודה למלחמה
בסרטן בתחום זה בהמשך הפרק(.

כל הפעילויות והשירותים מוצעים
ללא תשלום  -לציבור הרחב ,לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם
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יום המודעות לסרטן
הערמונית
האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות ציינו ב15.9.2014
את יום המודעות לסרטן הערמונית .בהודעה המשותפת
הציגה ד"ר ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז
הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות ,נתונים
עדכניים על סרטן הערמונית ,שהינו הסרטן השכיח
ביותר בקרב גברים בישראל.
בישראל חיים כיום למעלה מ 16אלף גברים שאובחנו עם
סרטן חודרני של הערמונית .בשנת  2011אובחנו 2,407
חולים חדשים במחלה זו ,ונפטרו  432גברים כתוצאה
ממנה .בשנים האחרונות מגמת היארעות המחלה נמצאת
בירידה )יהודים( או יציבה )ערבים( .שיעור ההישרדות
מהמחלה לחמש שנים גבוה מאוד ,מעל .90%
שיעורי התמותה נמצאים במגמת ירידה ,הן בקרב יהודים
והן בקרב ערבים .בהשוואה בינלאומית ,בעוד ששיעור
ההיארעות בגברים ישראליים דומה לשיעור במדינות
אירופה שבהן המחלה שכיחה ,שיעור התמותה מהמחלה
נמוך בישראל מזה המדווח במדינות אלה )לנתונים
נוספים ראו פרק 'גילוי מוקדם'(.
כבכל שנה קיימה האגודה יום עיון לחולי סרטן הערמונית
ולבני משפחותיהם )מידע נוסף בפרק 'שיקום ורווחה'(,
וליוותה את יום המודעות במסע הסברה ברדיו ובעיתונות
בשפות עברית ,ערבית ורוסית .במודעה ממליצה
האגודה לגברים ,בעיקר מגיל  ,50להתייעץ עם הרופא
לגבי הדרכים לגילוי המחלה ,יתרונותיהן וחסרונותיהן.

חודש המודעות לסרטן
השד  -אוקטובר 2014
האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות
הכריזו על אוקטובר כחודש המודעות לסרטן השד.
בהודעה משותפת לעיתונות הציגה ד"ר ליטל קינן
בוקר ,סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות
במשרד הבריאות ,נתונים חדשים ומעודכנים על סרטן
השד בישראל.
• בישראל חיות למעלה מ 20-אלף נשים שאובחנו

חודש המודעות לסרטן השד לווה בפרסום נרחב
באמצעי התקשורת השונים ,כמו גם בכתבות ייחודיות
על נשים המתמודדות עם המחלה )לשבץ טקסט
לצד הכתבות(:
• הכתבה "מגילת רות" מאת סמדר שיר ,שפורסמה
במוסף "שבעה ימים" של "ידיעות אחרונות" ,מתארת
את סיפור אהבתן האמיצה של שתי נשים ,שאחת
מהן מתמודדת עם סרטן השד .הנשים בכתבה
משתתפות בקבוצת התמיכה לזוגות
שמפעילה האגודה למלחמה בסרטן.
• כתבתה של אריאלה איילון ,,שפורסמה
במוסף "זמנים בריאים" של "'ידיעות
אחרונות" מתארת את סיפורה האישי
של דניאל גוטמן ,,בחורה צעירה שחלתה
 .20דניאל משתתפת
בסרטן השד בגיל .
בקבוצת התמיכה 'בוגרים צעירים
יוצאים לחיים' של האגודה למלחמה בסרטן,

•

•

•

•

כחולות בסרטן השד בשנים  .2011-2007חלקן
החלימו וחלקן עדיין מתמודדות עם המחלה.
בשנת  2011היווה סרטן השד  31%מכלל הגידולים
החודרניים בנשים בישראל ,והיה אחראי לחמישית
מכלל התמותה מסרטן בקרב נשים .בשנה זו
נפטרו כ 1,000-נשים בעקבות המחלה.
שיעורי ההיארעות )המקרים החדשים( של סרטן
השד נמצאים במגמת ירידה והתייצבות  בקרב
יהודיות מאז תחילת שנות האלפיים ובקרב ערביות
מסוף עשור זה.
שיעורי התמותה מסרטן השד נמצאים גם הם במגמת
ירידה .בקרב יהודיות החלה המגמה באמצע שנות
ה '90של המאה הקודמת ,ובקרב ערביות  מסוף
העשור הראשון של שנות האלפיים.
היענות לבדיקות ממוגרפיה באוכלוסיית הנשים
המוגדרת כזכאית לבדיקה בתכנית הלאומית
)טווח גילים  :(74-50על פי פרופ' גד רנרט ,שניהל
את התכנית הלאומית לסרטן שד ,נענו לבדיקה
כ 70%-מהנשים היהודיות והערביות בישראל.
על פי נתוני תכנית זו ,מבין כלל הנשים שאובחנו
כתוצאה מסריקה )הגיעו לזימון תקופתי ולא בגלל
סימפטומים( 78% ,אובחנו בשלב הראשון של
המחלה) .לנתונים נוספים ראו פרק 'גילוי מוקדם'(.

פרסומים מחודשים

המלווה צעירים בגילים  3020המתמודדים עם
מחלת הסרטן.
• נוסף על כך הופק באוקטובר  2014מגזין "ביו',
שהוקדש לנושא סרטן השד ולפעילותה הענפה
של האגודה למלחמה בסרטן בתחום.
לאורך חודש המודעות לסרטן השד קיימה האגודה
למלחמה בסרטן מגוון פעילויות ומיזמים להעלאת
המודעות למחלה ולחשיבות האבחון המוקדם.

חוברת "זכויות ושירותים –
מידע לחולים ולמחלימים
מסרטן" עודכנה והופקה בשפות
עברית ,ערבית ורוסית

'הסיכוי שבסיכון'
קיומו של מרכיב תורשתי לסרטן השד והשחלה הוא אמנם
גורם סיכון ,אך גילויו מעניק סיכוי למניעת מחלות סרטן
נוספות בנבדקת ובבני משפחתה .בספטמבר 2014
השיקה האגודה למלחמה בסרטן את התכנית 'הסיכוי
שבסיכון' בשיתוף עם פרופ' אפרת לוי-להד ,העומדת

חוברת "רדיותרפיה באזור הריאה
ובית החזה"  -עודכנה על ידי
שרה גרדין אחות אחראית יחידת
הקרינה ,במרכז דוידוף המרכז
הרפואי רבין – קמפוס בילינסון

חוברת "לשוב לחיים רגילים עם
אילאוסטומיה"
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פרסומים מחודשים

חוברת "עם הפנים לעתיד –
מדריך למחלימים מסרטן" –
הופקה באדיבות חברת רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ

בראש הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי הפועל בסיוע
האגודה ובשיתוף קרן  .NCFהתכנית נועדה להעלות את
מודעותן של חולות סרטן שד ושחלה לחשיבות שבקבלת
ייעוץ גנטי ,ולצורך כך הפיקה האגודה ,באדיבות גיתם ,BBDO
מודעה חדשה הפונה לנשים ,ובה נכתב" :לכי תדעי מה
הגנטיקה תעביר ,אל תתעלמי מהסיכוי שבסיכון".
כמו כן ,לקראת יום הסרטן הבינלאומי עלתה לאוויר
אפליקציית 'הסיכוי שבסיכון' :האפליקציה החינמית
מאפשרת להרכיב תמונה מתווי הפנים של המשתמשת
בה ומתווי פניה של קרובת משפחה מדרגה ראשונה,
ולראות את הדמיון ביניהן .הפעילות ביישום מלווה במסר:
'לכו תדעו מה הגנטיקה תעביר' ,ולאחר הרכבת התמונה
מופנית המשתמשת לשאלון המקוון של התכנית
באתר האגודה למלחמה בסרטן .האפליקציה הופקה
באדיבות גיתם  BBDOופותחה בידי חברת מונולית .עד
אוגוסט  2015הורידו את האפליקציה למעלה מ2,400
איש ,והועלו יותר מ 7,000תמונות.

קמפיין 'תפתחי את העיניים'
מיזם משותף לאגודה למלחמה בסרטן ולאתר האינטרנט
'און לייף' ,שהושק באוקטובר  2014במסגרת חודש
המודעות לסרטן השד 13 .נשים מובילות דעה וידועניות
בישראל ,בהן צופית גרנט ,עדי אשכנזי ,טל נבארו,
מיקי קם ,עדן הראל ועוד ,הצטלמו בעיניים עצומות,
וכשהן פקחו את עיניהן ,הושמע המסר' :תפתחי את
העיניים  בכל גיל ובכל מצב ,אם מרגישים שינוי או
גוש בשד ,יש לפנות לרופא ולדרוש לברר את טיבו'.
לתמונות המפורסמות התלוו טקסטים בנושא הקמפיין,
וכן פורסמו כתבות מקצועיות וסיפורים אישיים .בסיכום
הפעילות נמצא כי כ 50,000גולשים נחשפו לקמפיין
באתר 'און לייף' ,וכ 300,000נחשפו לקמפיין ברשת
החברתית פייסבוק.

עלון מרכז התמיכה "חזקים
ביחד" – גבעתיים
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התערוכה 'מסיבת החיים'

תערוכת עבודות רקמה של מיכל יערי ,שהתמודדה
עם סרטן השד .במסע החלמתה גילתה האמנית
עולם עשיר בנשים מרתקות וייחודיות ,שהמשותף
לכולן הוא רצונן העז לחיות .היא האזינה להן מעת
לעת בין הבדיקות והניתוחים ,ושיקפה את אישיותן
בעבודות האמנות שלה  שבהן התמקדה בחזה
הנשי המוצג באמצעות עשרות כפתורים צבעוניים.
היצירה האופטימית והמשעשעת סייעה ליערי
בהתמודדותה האישית עם המחלה .התערוכה
שכללה מגוון דמויות צבעוניות ומלאות חיים ולצד
כל אחת מהן טקסט אישי ,הוצגה בגלריית עמליה
ארבל .בתהליך התמודדותה עם המחלה הסתייעה
יערי בצוות הרבמקצועי שפועל ביוזמת ובסיוע
האגודה למלחמה בסרטן ,במרכז השד ברמב"ם
ששופץ בסיוע האגודה.

עלון "חכם בשמש" לילדים

פרסומים מחודשים

'החולצה הוורודה'  -מיזם חדש של קבוצת החברות אסתי לאודר בישראל,
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן
לרגל חודש המודעות לסרטן השד עוצבה חולצה שחורה לגברים ולנשים ,ועליה הכיתובThis Is A Pink" :
") "Shirtזוהי חולצה ורודה"( .הטקסט נכתב במגוון צבעים  לבן ,ורוד ,זהב וכסף .החולצה הושקה בסוף
ספטמבר  2014באירוע חגיגי במרכז פרס לשלום ביפו .שמעון פרס ,נשיא המדינה לשעבר ,יחד עם
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,האירו את הבניין בוורוד בלחיצת כפתור .עוד נכחו באירוע:
איתי זמיר מנהל מותג אסתי לאודר ,עשרות מובילי דעה ,חברות כנסת ,רופאות אונקולוגיות ,מתנדבות
'יד להחלמה' ,חולות ומחלימות מסרטן השד ועוד .האירוע זכה לסיקור נרחב ביותר באמצעי התקשורת.

עלון "חכם בשמש" לילדים

האגודה למלחמה בסרטן הפיקה
עלון חדש בשם 'חכמים בשמש
 כיצד?' ,המופץ בימי הקיץ לבתיספר ,לקייטנות ,למרפאות לקופות
החולים ולציבור הרחב .העלון,
שהופק גם ברוסית ובערבית,
ידידותי לקורא ,מכיל מסרים
חשובים של זהירות בשמש ,ומלווה
בתמונות צבעוניות.
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קבוצת רכיבה ב'סובב תל-אביב'  -לעידוד
המודעות לשחזורי שד

פרסומים מחודשים

חוברת "היבטים לימודיים
וחברתיים בהתמודדות עם
ילד חולה סרטן – תדריך לצוות
החינוכי בבתי הספר"

רק כרבע מהנשים העוברות ניתוח לכריתת שד
בעקבות מחלת הסרטן ,עוברות שחזור שד .במקרים
רבים הסיבה לכך היא חוסר מודעות לנושא ,הן מצד
המטופלות והן מצד הרפואה בקהילה .שחזור השד
אינו הליך קוסמטי בלבד ,אלא ניתוח המסייע ,לחלק
מהנשים ,בשיקום התדמית הגופנית ובשיפור איכות
החיים .על מנת להעלות את המודעות בקרב נשים
המתמודדות עם סרטן השד ,הוכרז ה 15באוקטובר כיום
המודעות הבינלאומי לשחזור השד .במסגרת הפעילות
שהתקיימה ביוזמת האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית
ואסתטית ,בראשותו של פרופ' אייל גור ובשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן ,השתתפה קבוצת רכיבה
'ורודה' במרוץ האופניים הגדול בישראל 'סובב תל אביב',
במסלול של שמונה ק"מ .כמו כן ,הוקמה במתחם
המרוץ עמדת הסברה של האגודה למלחמה בסרטן.

מסע הסברה לרגל חודש המודעות
לסרטן השד

מדבקה "הצטרפתי למאבק"

לרגל חודש המודעות לסרטן השד יצאה האגודה למלחמה בסרטן
במסע הסברה חדש ברדיו ,בטלוויזיה ובעיתונות ,להעלאת המודעות
למחלה .במסגרת הפעילות הופקה מודעה המלווה בכיתוב' :לפעמים
לכמה גרמים יש משקל יותר כבד מכל דבר אחר' .המודעה מדגישה את
המלצת האגודה ,לפיה  בכל גיל ובכל מצב )גם בהיריון או בתקופת
ההנקה( ,אם מרגישים שינוי או גוש בשד  -חשוב לפנות לרופא
ולדרוש לברר את טיבו .המודעה הופקה באדיבות גיתם - BBDO
בעברית ,בערבית וברוסית.

מדבקה חדשה "שיהיה לך
לבריאות" ,שיזם ועיצב
עומר רסיסי

במסגרת מסע ההסברה הפיקה האגודה למלחמה בסרטן לראשונה
תשדיר רדיו בערבית ,שבו לקח חלק בהתנדבות ד"ר מנסא רימון,
מנהל המרכז לבריאות השד בבית החולים המשפחה הקדושה בנצרת,
שהוקם בסיוע האגודה .בתשדיר קרא ד"ר מנסא רימון לנשים להיות
ערניות לגופן ,ובמקרה של שינוי לפנות בהקדם לרופא.
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פרסומים מחודשים

פעילות 'אירופה דונה'  -הקואליציה האירופית
למאבק בסרטן השד )(Europa Donna
האגודה למלחמה בסרטן  נציגתה בישראל של 'אירופה דונה' ,הקואליציה
האירופית למאבק בסרטן השד  תרגמה והפיקה את התכנים שפרסם
הארגון לרגל חודש המודעות לסרטן השד  ,,2014והעלתה אותם לאתר
האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן ולדף האגודה בפייסבוק.

לראשונה :ניידת הממוגרפיה
הגיעה לנווה תרצה
חוברת "תשישות ועייפות אצל
אנשים המתמודדים עם מחלת
הסרטן" עודכנה בסיוען המקצועי
של שרה בן עמי ,מנהלת הסיעוד
במרכז מירב לבריאות השד,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא,
וליויה כסלו אחות ראשית באגודה
למלחמה בסרטן ,הופקה בשפות
עברית ,ערבית ורוסית

ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן
הגיעה בתחילת נובמבר  2014לראשונה לכלא
הנשים נווה תרצה .הניידת המופעלת בידי
צוות מקצועי מבית החולים 'אסותא' ,הגיעה
לנווה תרצה בתיאום עם ד"ר לאוניד גפט,
ראש ענף בריאות האסיר בשב"ס .במסגרת
הפעילות בוצעה לאסירות בקבוצת היעד סריקה
יזומה לאבחון מוקדם של סרטן השד .לקראת
הגעת הניידת קיימה האגודה למלחמה בסרטן
הרצאת הכנה לאסירות ,בנושא מניעה ואבחון
מוקדם של סרטן השד  שאותה העבירה
פנינה גבאי ,אחות מתאמת בריאות השד
במרכז הרפואי אסותא רמת החייל .הבדיקות
דרשו היערכות מיוחדת של שירות בתי הסוהר
וארכו יותר מהרגיל  מסיבות ביטחוניות .לאור

הביקוש הרב לפעילותה מצילת החיים של הניידת ,פועלות כיום
שתי ניידות ברחבי הארץ בשיתוף כל קופות החולים ,ובכל שנה
מתבצעות בהן למעלה מ 32אלף בדיקות .בזכות הניידות בוטלו
הפערים בשיעורי ההיענות לבדיקה בין נשים יהודיות וערביות ובקרב
מגזרים אחרים באוכלוסייה )מידע נוסף בפרק 'גילוי מוקדם'(.
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חוברות ועלוני מידע על ניידות
הממוגרפיה של האגודה למלחמה
בסרטן – הופקו בשפות עברית,
ערבית ורוסית

לראשונה :האגודה למלחמה בסרטן ציינה ב12.12.14-
את יום 'בריאות לכל  -בכל מקום'

פרסומים מחודשים

האגודה למלחמה בסרטן הצטרפה ליוזמה
הבינלאומית להחלת כיסוי בריאותי לכל אדם.

עלון "נרגילה?! לי זה לא
מתאים!" הופק בשפות עברית
וערבית

קואליציה חובקת עולם יצאה לראשונה בקריאה להחלת
כיסוי בריאותי לכל אדם בכל מקום בעולם ,ולהעלאת
נושא זה לראש סדר העדיפויות הלאומי .כיסוי בריאותי
עולמי משמעו שלכל אדם בכל מקום בעולם תהיה גישה
לטיפול בריאות איכותי ,בלי שייאלץ לסבול ממצוקה
כספית עקב כך.
ב 12.12.2012תמך האו"ם בקידום נושא הענקת כיסוי
בריאותי לכל אדם באשר הוא  במסגרת האמנה לקידום
המאבק במחלות שאינן מידבקות ) , (NCD'Sובכללן
מחלת הסרטן .בעקבות זאת הוחלט כי החל משנת
 2014יציינו בכל שנה ברחבי העולם את היעד 'בריאות
לכול' ,ויבטיחו את מחויבות המנהיגים למימוש תכנית
זו .האגודה למלחמה בסרטן הצטרפה ליוזמה חשובה זו.
עיקרי אבני היסוד באמנה:
• אף חולה אינו צריך לרדת מנכסיו ולפשוט יד כדי לזכות
בטיפול רפואי.
• כיסוי בריאותי עולמי צריך להיות בר השגה.
• כיסוי בריאותי עולמי יסייע למנוע ולטפל במחלות
הגורמות לתמותה ולהציל חיים.

• בריאות משנה קהילות ,כלכלות ואומות :כל דולר
המושקע בבריאות היום ,יניב תועלת של פי  20ב20
השנים הבאות.
• בריאות היא זכות ,לא חסד :לעולם אין להתנות את
זכות הנגישות לטיפול בריאותי באזור מגוריו של אדם,
במצבו הכלכלי ,בגילו ,בגזעו או במינו.
האגודה פרסמה סקר חדש בנושא עמדות הציבור
בנושא 'בריאות לכול'
הסקר הטלפוני שכלל מדגם מייצג של  500גברים ונשים
בני  18ומעלה ,נערך בדצמבר  2014באמצעות מכון
גיאוקרטוגרפיה .מממצאי הסקר עולה כי:
• כמחצית ) (51.7%מהציבור העידו על נכונות עקרונית
לתוספת תשלום חודשית לביטוח המשלים ,עבור
תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות
הממלכתי ,כדי לאפשר גם למעוטי יכולת כלכלית
להיות מבוטחים .גובה הסכום הממוצע שאותו יהיו
מוכנים להוסיף בחודש עולה עם הגיל ויורד עם העלייה
ברמת ההכנסה.
• כ 60%מהציבור תמכו בתוספת של  1%למס הבריאות,
שתאפשר ביטול היטל ההשתתפות העצמית ברכישת
תרופות.

שבוע המודעות למניעת סרטן צוואר הרחם
האגודה למלחמה בסרטן ציינה באמצע ינואר 2015
את שבוע המודעות למניעת סרטן צוואר הרחם.
בהודעה לעיתונות ציינה האגודה למלחמה בסרטן נתונים
חדשים על סרטן צוואר הרחם בישראל ,השוואה למדינות
ה  ,OECDקווים מנחים חדשים של ארגון הבריאות
העולמי בנושא זה ומחקרים חדשים בתחום.

נתונים עדכניים על היארעות סרטן חודרני
וסרטן ממוקד של צוואר הרחם

קטלוג חומרי ההסברה של
האגודה למלחמה בסרטן

הנתונים דווחו בידי ד"ר ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת
המרכז לבקרת מחלות של משרד הבריאות ,ופורסמו על ידי
האגודה למלחמה בסרטן ,הנתונים מתייחסים לשנת :2011
• סרטן צוואר הרחם אינו נפוץ בישראל ושיעורי ההיארעות
של המחלה הם מהנמוכים במדינות המערב.
• בישראל אובחנו  244נשים עם סרטן חודרני בצוואר
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הרחם 195 :מהן יהודיות 21 ,ערביות ו' 28אחרות',
 79נשים נפטרו מהמחלה.
• שיעורי היארעות המחלה בישראל הם כ 5-למאה
אלף נשים .שיעורים אלה נמוכים משיעורי ההיארעות
המוערכים לשנת  2012במרבית מדינות אירופה
וארצות הברית .באירופה שיעור התחלואה הממוצע
הוא  13.4למאה אלף.
• שיעורי התמותה מהמחלה בישראל ,על פי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה והמרכז לבקרת מחלות של
משרד הבריאות ,הם  1.4ו 1.0-למאה אלף ביהודיות
ובערביות בהתאמה ,והם נמוכים משיעורי התמותה
המוערכים לשנת  2012במרבית מדינות אירופה
וארצות הברית .באירופה שיעור התמותה הממוצע
מהמחלה הוא  4.9למאה אלף )לנתונים נוספים ,ראו
פרק 'גילוי מוקדם'(.

קווים מנחים חדשים בנושא מניעה ואבחון
מוקדם של סרטן צוואר הרחם
האגודה למלחמה בסרטן חברה ליוזמה של Cervical
 ,Cancer Actionובמסגרתה הוזמנה האגודה לקחת חלק

בדיון בינלאומי שהתקיים ב  20.1.15בהשתתפות
מספר רב של נציגי מדינות מהעולם .בעקבות הדיון
פורסמו הקווים המנחים החדשים של ארגון הבריאות
העולמי )ה  ,(WHOבנושא מניעה ואבחון מוקדם של
סרטן צוואר הרחם .להלן עיקרי הדברים:

חוברת חדשה בנושא
'מניעה ואבחון מוקדם
של סרטן צוואר הרחם'
האגודה למלחמה בסרטן הפיקה
חוברת חדשה בנושא מניעה
ואבחון מוקדם של סרטן צוואר
הרחם .החוברת החדשה הופקה
בסיועם של פרופ' טליה לוי
מנהלת היחידה לגינקולוגיה
אונקולוגית ,המרכז הרפואי
וולפסון ויו"ר החברה הישראלית
לגינקולוגיה אונקולוגית,
וד"ר יעקב קורח סגן מנהל המחלקה לגינקולוגיה
אונקולוגית במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.
החוברת מתורגמת בימים אלו גם לשפות רוסית וערבית.

מניעה
• סרטן צוואר הרחם היא מחלה הניתנת למניעה ,אך
ברחבי העולם ,בעיקר במדינות מתפתחות ,היא אחת
מסיבות המוות השכיחות בקרב נשים.
• חיסון נערות נגד נגיף ה HPV -לפני קיום פעילות
מינית  הוא דרך המניעה הראשונית החשובה.
ארגון הבריאות העולמי ממליץ לחסן נערות בגילים
  139מפני שבמרבית המדינות נערות בגילים אלו
עדיין לא פעילות מינית.
בישראל נכנס החיסון נגד נגיף ה HPVלסל הבריאות
בינואר  ,2013עבור נערות בכיתות ח' .החל משנת
הלימודים  2015/16ניתן החיסון גם לנערים בכיתה ח'.

אבחון מוקדם:
• הוועדה לקביעת הנחיות בנושא סרטן צוואר הרחם
שבמשרד הבריאות קבעה כי בישראל אין הצדקה

לתכנית לאומית לסקירת האוכלוסייה באופן יזום,
לגילוי סרטן צוואר הרחם.
• החיסון נגד הנגיף אינו מגן מכל סוגי נגיף הפפילומה,
העלולים לגרום לסרטן צוואר הרחם .לכן אין להסתפק
בחיסון בלבד ,אלא יש צורך לבצע בדיקת פאפ סמיר
לגילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם.
• הוועדה ממליצה לנשים מגיל  25ועד  65לבצע בדיקת
צוואר הרחם )פאפ סמיר( אחת לשלוש שנים )המלצת
ארגון הבריאות העולמי היא להתחיל בבדיקות בגיל .(30
• כ 45%מהנשים בגיל  21ומעלה בישראל מדווחות כי
ביצעו בדיקת פאפ סמיר בשלוש השנים האחרונות.

פרסום חדש

עלון "מידע שבכוחו להציל
חיים" בנושא פעילויות האגודה
בסרטן לחברות ולארגונים

פעילות הסברה מאומצת לקידום פרויקט:
'עוטפים בחום את חולי הסרטן' במדיה
מחלקת הסברה והדרכה באגודה למלחמה בסרטן נרתמה
לקידום פרויקט הסריגה ,שאותו הובילו מתנדביה המסורים
של האגודה )מידע נוסף על פעילות המתנדבים בפרק
'מתנדבים ואירועים'( .הודות לכתבות הרבות בעיתונות
ולפרסום הרב באמצעי התקשורת ,נרשמה היענות
חסרת תקדים מנשים סורגות רבות מהארץ ומהעולם.
בעיתונות ראו אור כמה מסיפוריהן הייחודיים של נשים
שהשתתפו בפרויקט ,ובהם:
• סיפורה של אתי דרור ,סורגת שנרתמה לפרויקט
בעקבות אובדן אביה ושתי סבותיה ממחלת הסרטן.
אתי גם השתתפה בפרויקט הסריגה האורבנית
שבמסגרתו נעטפו אתרים שונים בתל אביב בסריגים.
כתבה עליה פורסמה בידיעות אחרונות.
• סיפורה של תרצה אבו-חנין ,תושבת אשקלון בת
 ,60שנולדה עם יד אחת .כשהייתה ילדה הודרה בגלל
נכותה משיעורי הסריגה ,ומאז גמלה בלבה ההחלטה
להצליח לסרוג למרות המגבלה .לפני כחמש שנים,
התמודדה תרצה עם סרטן השד ,עברה כריתת שד,
טיפולים כימיים וקרינה .חברתה הציעה לה להשתתף
בפרויקט של האגודה למלחמה בסרטן ,ותרצה נענתה
מיד לאתגר .סיפורה פורסם בעיתון 'לאישה'.
• סיפורה של מירי סגל ,תושבת העיר מודיעין ומורה
במקצועה ,שהתמודדה ארבע פעמים עם מחלת
הסרטן .מירי ,הרואה בנתינה ובדאגה לזולת שליחות
של ממש  נרתמה במסירות לפרויקט .סיפורה פורסם
במקומון מודיעין ניוז) .שיבוץ כתבות(
האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות ציינו ב4
בפברואר  2015את יום הסרטן הבינלאומי ,במסיבת
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פרסומים מחודשים

חוברת "לשוב לחיים רגילים עם
אורוסטומיה"

חוברת "רדיותרפיה באזור
הראש )מוח("

יום הסרטן הבינלאומי של
ארגון הסרטן הבינלאומי )ה(UICC-
עיתונאים משותפת שהתקיימה בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים .באירוע דווח כי ישראל מדורגת
במקום הראשון בתחלואה בסרטן מסוג לימפומה שאינה
הודג'קין ) (NHLובמקום השני בשיעורי התמותה.
במסיבת העיתונאים השתתפו :ד"ר ליטל קינן-בוקר,
סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות של
משרד הבריאות ,שהציגה נתונים חדשים של הרישום
הלאומי לסרטן על היארעות ותמותה מסרטן בישראל;
פרופ' אורה פלטיאל ,המטולוגית בכירה במרכז הרפואי
הדסה ופרופ' לאפידמיולוגיה באוניברסיטה העברית
בירושלים; ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.

תחלואה ותמותה מסרטן בישראל
עיקרי הנתונים על היארעות ותמותה מסרטן בישראל,
כפי שדווחו במסיבת העיתונאים:

• בשנת  2012אובחנו בישראל  28,709אנשים עם
גידולים ממאירים ,ונפטרו  10,640אנשים.
• סוגי הסרטן העיקריים האחראים למחצית מכלל
התחלואה בגברים :ערמונית ,ריאה ,מעי גס ,כיס
השתן ולימפומה שאינה הודג'קין .סוגי הסרטן הנפוצים
בנשים :שד ,מעי גס ,רחם ולימפומה שאינה הודג'קין.
• ירידה בשיעורי ההיארעות )המקרים החדשים( של
מחלות הסרטן בכלל :ביהודים משנת  ,2008ובקרב
ערבים מ.2010
השוואה בינלאומית שפורסמה באתר  ,Globocanבקרב
 20מדינות המובילות בשיעורי ההיארעות והתמותה
מסרטן ,מראה כי מיקומה של ישראל נמוך יחסית.
גברים ישראליים נמצאים במקום ה 19ונשים ישראליות
נמצאות במקום ה ,15הן בהיארעות והן בתמותה.

מחקר :הסיבות לעלייה בשכיחות לימפומה
שאינה הודג'קין
פרופ' אורה פלטיאל ,המטולוגית בכירה מהמרכז הרפואי
הדסה עין כרם ופרופ' לאפידמיולוגיה באוניברסיטה
העברית ,דיווחה על מחקר בעריכתה ,שזכה למענק
מחקר של האגודה ,המנסה להתחקות אחר הסיבות
לעלייה בשכיחות לימפומה שאינה הודג'קין ).(NHL
מאז שנות ה '70נצפתה בעולם עלייה משמעותית,
עד כדי הכפלה או השלשה ,בשיעור ההיארעות של
לימפומה שאינה הודג'קין ) . (NHLבמחקר נמצא כי
תינוקות שאושפזו בשנה הראשונה לחייהם בעקבות
זיהום ,נמצאים בסיכון גבוה פי שלושה לחלות ב.NHL
כיום מבוצע מחקר מקיף בקרב האוכלוסייה היהודית
והערבית בישראל ובגדה המערבית ,בשיתוף חוקרים
ישראלים ופלסטינים ובמימון הקרן הלאומית למדע
בישראל וה) MERCבמימון ממשלת ארה"ב(.
השערת החוקרים מצביעה על כך שייתכן שלימפומה
מסוג תאי  Bקשורה להתפתחות הרפואית ,שהובילה
לכך שתינוקות שבעבר לא היו שורדים בגלל זיהומים,
שורדים כיום עד בגרותם  אך מצויים בסיכון גבוה יותר
לחלות ב .NHLעם זאת ,חשוב לציין כי כיום ניתן לטפל
ולרפא חולי לימפומה ,כמו גם חולי לימפומה שאינה
הודג'קין ,ולכן העלייה בתחלואה אינה מלווה בעלייה
בתמותה ,ברוב המדינות.
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כיצד נפחית את הסיכון
לחלות בסרטן?
במסיבת העיתונאים פורסם הקוד האירופי
החדש נגד מחלת הסרטן ,המפרט  12דרכים
להפחתת הסיכון לחלות בסרטן .הקוד האירופי
נכתב ביוזמת  ,European Commissionופותח
בידי הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן של
ארגון הבריאות העולמי )ה .(IARCבקוד נכללו
המלצות מבוססות מחקר להפחתת הסיכון
לחלות בסרטן ,בהן:
• הימנעות מעישון והקפדה על סביבה נקייה
מעישון;
• שמירה על משקל גוף תקין;
• פעילות גופנית יומיומית;
• הקפדה על תזונה נכונה ובריאה;
• הגבלת צריכת האלכוהול;
• הימנעות משהייה ממושכת בשמש ,בייחוד בקרב

ילדים .שימוש במסנני קרינה והימנעות
משימוש במיטות שיזוף;
בנוסף לכך נכללו הנחיות ייחודיות לסריקה
לאבחון מוקדם ,לנשים ולגברים .כל הנחיות
הקוד האירופי פורסמו בעלון החדש 'כללים
לחיים בריאים' של האגודה למלחמה בסרטן.
העלון מציין את גורמי הסיכון לחלות בסרטן,
לעומת גורמים המעניקים הגנה מפני המחלה
ומפחיתים את הסיכון לחלות בה .העלון הכולל
את העדכונים החדשים של הקוד האירופי,
הופק בסיועו של פרופ' גד רנרט ,מנהל
המרכז הארצי לבקרת סרטן בשירותי בריאות
כללית ,מנהל המחלקה לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה
במרכז הרפואי כרמל והפקולטה לרפואה בטכניון חיפה
ויועץ האגודה למלחמה בסרטן לנושא מניעת סרטן.
העלון תורגם לשפות רוסית וערבית ,והוא מופץ ללא
תשלום לכל דורש.

קמפיין' :אל תתפתו לזוגיות קטלנית'
לקראת יום הסרטן הבינלאומי  2015יצאה האגודה
למלחמה בסרטן במהלך הסברה ייחודי  מבוסס
מקום וזמן  המתריע מפני השילוב המסוכן של עישון
וצריכת אלכוהול .הכותרת 'אל תתפתו לזוגיות קטלנית'
שליוותה את המהלך ,הופיעה על מסכי הטלפונים
הניידים של משתמשי אפליקציית 'וואלה!' בזמן שבילו
בברים בשעות הלילה בסופי השבוע ,ובכך מוען המסר
ישירות אל קהל היעד .לקמפיין נחשפו  83,000איש,

מהם  4.4%לחצו על הבאנר ונכנסו לעמוד
השני .מדובר בנתון גבוה יחסית ,פי שניים
כמעט מקמפיינים דומים.

פרסומים מחודשים

חוברת "שיחזור שד"  -חודשה
ועודכנה בסיועם של
פרופ' קליני ירון הר-שי,
מנהל היחידה והמחלקה לכירורגיה
פלסטית ,מרכזים רפואיים כרמל ולין
חיפה ,והמרפאה האונקו-פלסטית
מרכז רפואי לין חיפה,
פרופ' חבר קליני אייל וינקלר,
מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית
המרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל
השומר ,וד"ר יואב ברנע ,מנהל
היחידה לשיחזור השד המרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
החוברת הופקה באדיבות חברת
א.מ.י טכנולוגיות רפואיות.

חוברת "היי פעילה יותר היום
כדי להבטיח את בריאותך"
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חודש המודעות לסרטן המעי הגס

פרסומים מחודשים

האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות
הכריזו במרץ  2015על פתיחת חודש
המודעות לסרטן המעי הגס והחלחולת

חוברת "סרטן השד"  -חודשה
בסיועם של ד"ר נעה אפרת
)בן ברוך( מנהלת המכון
האונקולוגי במרכז הרפואי קפלן,
רחובות ,וראש קבוצת השד
באיגוד הישראלי לאונקולוגיה
קלינית ורדיותרפיה ,פרופ' חיים
גוטמן ,מנהל השירות לכירורגיה
אונקולוגית ,במרכז הרפואי
רבין – קמפוס בילינסון ,פרופ'
אפרת לוי-להד ,מנהלת המכון
לגנטיקה רפואית במרכז הרפואי
שערי צדק ,מנהלת שותפה
של הקונסורציום לסרטן שד
ושחלה תורשתי בחסות האגודה
למלחמה בסרטן ,ומנהלת תכנית
"הסיכוי שבסיכון" של האגודה
למלחמה בסרטן וה ,NCF-ד"ר
מירי סקלייר-לוי ,מנהלת היחידה
לדימות השד ,מחלקת הרנטגן
במרכז מירב לבריאות השד,
במרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל
השומר ,פרופ' אייל פניג מנהל
היחידה לטיפול קרינתי במרכז
הרפואי רבין – קמפוס בילינסון,
וד"ר שלומית פרי ,עו"ס ומנהלת
השירות הפסיכו-אונקולוגי במרכז
הרפואי רבין – קמפוס בילינסון.
החוברת הופקה באדיבות חב'
פייזר.

לרגל האירוע פרסמה האגודה למלחמה בסרטן את עיקרי
הממצאים החדשים על מחלת סרטן המעי הגס בישראל,
שדווחו על ידי ד"ר ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת
המרכז הלאומי לבקרת מחלות של משרד הבריאות:
• בשנת  2012אובחנו בישראל  3,139חולים חדשים
עם סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת .באותה שנה
נפטרו  1,355אנשים מסוג סרטן זה.
• ביהודים )נשים וגברים( נצפתה ירידה בשיעור
ההיארעות של המחלה בשני העשורים האחרונים;
בערבים )נשים וגברים( נצפתה ירידה בשיעור
ההיארעות מאז .2010
• שיעור המאובחנים בשלב מוקדם של המחלה עלה
מ 20%ל 34%בשני העשורים האחרונים  ככל
הנראה ,כפועל יוצא של עליית ההשתתפות בתכנית
הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת,
שיזמה האגודה למלחמה בסרטן.
• ישראל מדורגת במקום השלישי בשיעורי ההישרדות
 מבין  67מדינות שונות בעולם ,והרבה מעל ממוצע
מדינות ה.OECD-
• שיעורי התמותה בקרב גברים יהודים ירדו ב,20%
ובקרב נשים יהודיות  ב ,19%בהשוואה לשנת .1990
• מגמות עתיות בתמותה  בקרב
יהודים נצפתה ירידה בתמותה
מסרטן המעי הגס והחלחולת בשני
העשורים האחרונים .בקרב ערבים
ניכרת ירידה איטית מאז שנת .2005
האגודה למלחמה בסרטן פרסמה את
שיעורי ההיענות לבדיקות סקר לגילוי
מוקדם של סרטן המעי הגס  במסגרת
התכנית הלאומית שיזמה האגודה
)הרחבה בפרק 'גילוי מוקדם'(  וכן
מחקרים חדשים בתחום.
כמו כן ,התקיימו פעילויות שונות ומגוונות
להעלאת המודעות למניעת המחלה,
לאבחונה המוקדם ולאמצעי הטיפול
והריפוי מסרטן המעי הגס; נערך יום
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עיון בנושא סרטן המעי הגס ללא תשלום  לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם ,והופק מסע הסברה
נרחב לכלי התקשורת.

סקר האגודה למלחמה בסרטן:
עלייה בביצוע בדיקות לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס
סקר חדש שערכה האגודה מראה ,כי חלה עלייה
במודעות בצורך לבצע בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן
המעי הגס ,וכן עלייה בביצוע הבדיקה בפועל .הסקר
שנערך באמצעות מכון המחקר מותגים יפעת גת
בע"מ ,כלל מדגם מייצג של  300גברים ונשים יהודים
ו 100גברים ונשים ערבים בגיל  50ומעלה .להלן עיקרי
הממצאים:
• מרבית המרואיינים היהודים ) (95%מודעים לכך
שמעל גיל  50יש לבצע בדיקה לגילוי מוקדם
לסרטן המעי הגס .בקרב המרואיינים הערבים קיימת
מודעות נמוכה יותר 63% :ידעו על הצורך בביצוע
הבדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס.
• כשני שלישים מהנשאלים היהודים ) (65%וכשליש
מהנשאלים הערבים סבורים שסרטן המעי הגס
ניתן למניעה.
• הדרך העיקרית שבה ניתן למנוע את סרטן המעי
הגס ,לדעת הנשאלים היהודים ,היא ביצוע בדיקה

לגילוי מוקדם ) 61%מכלל הנשאלים( .דרכים נוספות
שצוינו היו תזונה נכונה ופעילות גופנית.
•  72%מהנשאלים היהודים ביצעו את הבדיקה לגילוי
מוקדם ,בהשוואה לשנת  ,2007שבה  48%בלבד
נבדקו .בקרב המרואיינים הערבים 43% ,שמעו
על הבדיקה וביצעו אותה בפועל.
• מקור המידע העיקרי על קיומה של הבדיקה ,הן ביהודים
) (62%והן בערבים ) ,(74%הוא רופא המשפחה .מקור
המידע השני שצוין ) (14%בקרב המרואיינים היהודים ,היה
תשדירי האגודה למלחמה בסרטן בטלוויזיה )בלט יותר
בקרב נשים( .מקורות נוספים שצוינו :משפחה וחברים
) ,(8%עיתונות ) ,(8%אנשי צוות רפואיים ,רדיו וכו'.
• החסמים העיקריים שהוזכרו לביצוע הבדיקה :עצלות,
מחסור בזמן" ,לא מאמין בזה"" ,לא עושה בדיקות",
"לא קיבלתי הפניה" וכדומה .בשונה משנת ,2010
שם בלטו חסמים של פחד מהבדיקה ומתוצאותיה.

מחקר חדש במימון האגודה למלחמה
בסרטן :מסרונים לטלפון הנייד עודדו לבצע
בדיקה לאיתור דם סמוי בצואה
המחקר שפורסם לרגל חודש המודעות לסרטן המעי
הגס ,בוצע בידי ד"ר לאה הגואל ,ד"ר אפרת נטר,
ד"ר נילי שטיין ופרופ' גד רנרט ,וכלל  50אלף גברים
ונשים בני  ,7450שהוזמנו בעבר להיבדק לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס ,אך לא נענו להזמנה .המחקר
בחן את היענות המוזמנים לביצוע הבדיקה ,בעקבות
מסרונים שקיבלו לטלפונים הסלולריים שלהם  לאחר
שהוזמנו קודם במכתב .נמצא כי בקבוצות שקיבלו את
המסרונים נרשמה היענות גבוהה יותר לביצוע הבדיקה,
בהשוואה לקבוצת הביקורת  שכללה משתתפים שלא
קיבלו הודעת טקסט .החוקרים הסיקו כי למסרונים
השפעה חיובית  -שהובילה להיענות גבוהה מזו
שהייתה מושגת בלעדיהם.

שבוע המודעות לסרטן העור
האגודה למלחמה בסרטן ציינה במאי  2015את שבוע
המודעות למניעת סרטן העור ואבחונו המוקדם .האגודה
מקיימת את שבוע המודעות זה  23שנה ,בשיתוף כל קופות
החולים ובברכת משרד הבריאות .ב 11.5.2015נפתחו
ברחבי הארץ כ 300תחנות לבדיקה בחינם של נגעים
בעור בסניפי כל קופות החולים .האגודה למלחמה בסרטן
ליוותה את שבוע המודעות בקמפיין הסברה מקיף באמצעי
התקשורת ,באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק של האגודה.
לקראת פתיחת שבוע המודעות חשפה האגודה למלחמה
בסרטן נתונים חדשים על התחלואה והתמותה מסרטן
עור בישראל )מידע נוסף בפרק 'גילוי מוקדם'( ופרסמה
מחקרים העוסקים בחידושים בטיפול בסרטן העור .בנוסף
קיימה האגודה שיתופי פעולה שונים לקידום המודעות
למחלה וערכה יום עיון בנושא מלנומה ו.BCC
ד"ר ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז הלאומי
לבקרת מחלות של משרד הבריאות ,הציגה נתונים
חדשים ועדכניים על סרטן העור בישראל:
• בהשוואה בינלאומית  ,1ישראל כבר אינה ממוקמת

•
•
•
•
•
•

במקומות הראשונים בטבלת התחלואה והתמותה
ממלנומה של העור :מבחינת התחלואה )היארעות(
גברים בישראל ממוקמים במקום ה 13ונשים במקום
ה .20מבחינת תמותה :גברים בישראל ממוקמים
במקום ה 8ונשים במקום ה.10
בשנת  2012אובחנו בישראל  1,293חולים חדשים
עם מלנומה ממאירה של העור ,ונפטרו  230חולים.
מאמצע שנות ה 2000ניכרת מגמה של ירידה קלה
בתחלואה במלנומה חודרנית של העור בשני המינים.
שיעורי התחלואה הגבוהים ביותר בשנת  ,2012נצפו
בקרב ילידי אירופהאמריקה ובקרב ילידי ישראל.
שיעור ההישרדות לחמש שנים בעלייה :בגברים
מ 85.8%ב 2011ל 88.3%ב ,2012ובנשים
מ 89.7%ב 2011ל 92.5%ב.12012
שיעורי התמותה במגמת התייצבות מאז תחילת
שנות ה.2000
בקרב ערבים בישראל ,שיעורי התחלואה והתמותה
במלנומה של העור נמוכים מאוד .בשנת  2012אובחנו
 21ערבים עם מלנומה חודרנית.

 .1הנתונים מתייחסים להשוואה בינלאומית בין  20המדינות עם שיעורי ההיארעות והתמותה הגבוהים ביותר בעולם של מלנומה
חודרנית של העור .במקומות הראשונים בטבלה ממוקמות ניו זילנד ואוסטרליה.
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פרסומים מחודשים

עלון "שירות פליאטיבי ביתי
ע"ש רוזלינד )לנדי( שטרן של
האגודה למלחמה בסרטן"

פעילויות האגודה למלחמה בסרטן
להעלאת המודעות לנזקי השמש
קמפיין' :אל תיחשפו לצד האפל של השמש'
לקראת הקיץ ותחילת עונת הרחצה בים ,יצאה האגודה
למלחמה בסרטן במהלך הסברה ייחודי  מבוסס מקום
וזמן  בשם 'אל תיחשפו לצד האפל של השמש'.
התוכן ההסברתי הופיע על מסכי הטלפונים החכמים של
משתמשי אפליקציית 'וואלה!' בסלולר שבילו בחופי הים
ברחבי הארץ בשעות  ,16:00-10:00השעות שבהן
הקרינה חזקה ומומלץ שלא לשהות בשמש  -וכך
פנה הקמפיין ישירות אל קהל היעד.

סופר-פארם נרתמת למאבק בסרטן העור
רשת סופרפארם והמותג לייף השתתפו ביוזמה מיוחדת
כדי לסייע לאגודה למלחמה בסרטן בקידום המאבק
בסרטן העור .הרשת תורמת שקל אחד ממכירת כל מוצרי
ההגנה מהשמש של המותג '  'Lifeלטובת פעילותה
הענפה של האגודה למלחמה בסרטן ,במאבק בסרטן
העור ובקידום הדרכים למניעתו ולאבחונו המוקדם .כמו
כן הפיצה הרשת עלוני הסברה שהופקו באדיבותה,
שהכינה האגודה למלחמה בסרטן ,בשיתוף עם אגף
הרוקחות במשרד הבריאות ,על מנת להדריך את הציבור
לשימוש נכון בתכשירי הגנה מהשמש.

תשדירי 'חכם בשמש'
בחודשי הקיץ שודרו ברדיו תשדירים חדשים של האגודה
למלחמה בסרטן ,המעבירים מסרים של התנהגות
'חכמה בשמש' באופן שונה ומחויך ,בכיכובם של 'תיירים
צרפתיים' הידועים בחיבתם לשמש .התשדירים הופקו
באדיבות גיתם .BBDO

מודעה:
'סרטן בקופסה'
מודעה חדשה של האגודה
למלחמה בסרטן עם הטקסט
'חדש! סרטן בקופסה' ,,מזהירה
מפני הסכנה שבשימוש במיטות
שיזוף  שאינה פחותה מזו
של החשיפה לשמש .המודעה
הופקה באדיבות גיתם .BBDO
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מנכ"ל סופרפארם ניצן לביא ומירי זיו עם עלוני ההסברה

עלון' :חכמים בשמש כיצד?'
האגודה למלחמה בסרטן הפיקה
עלון חדש בשם 'חכמים בשמש
 כיצד?' ,המופץ בימי הקיץ לבתי
ספר ,לקייטנות ,למרפאות לקופות
החולים ולציבור הרחב .העלון ,שהופק
גם ברוסית ובערבית ,ידידותי לקורא,
מכיל מסרים חשובים של זהירות
בשמש ,ומלווה בתמונות צבעוניות. .

מסע הסברה חדש וייחודי' :ככה השמש רואה
אותנו .אל תתנו לשמש הזדמנות לפגוע!'
עם פתיחת עונת הקיץ יצאה האגודה למלחמה בסרטן
במסע הסברה חדש שצולם בחוף הים .התשדיר צולם
מ'מעוף הציפור' ,והוא מדמה כיצד השמש רואה את
השוהים על חוף הים :חלקם 'חכמים בשמש' ומתגוננים
מפניה ,בעוד אחרים אינם שומרים על כללי הזהירות
בשמש .בתשדיר מראים איך השמש מזהה ומסמנת
ב'כוונת' את אלה שאינם 'חכמים בשמש'  כמטרות.
מסע ההסברה נועד להעביר את המסר ,כי חשיפה
לשמש בשעות הלא בטוחות ,ללא שימוש באמצעי
ההגנה החיוניים עלולה לגרום לנזקים בלתי הפיכים
לבריאות העור ולמראהו ואף לסרטן העור .הסרטון הופק
באמצעות משרד הפרסום גיתם  ,BBDOוהוא שודר
בחודשי הקיץ בטלוויזיה ובאינטרנט .כמו כן הופצו גם
מודעות בעיתונות ברוח התשדיר.

פעילות הסברה חדשה עם
ערוץ הילדים בנושא אורח
חיים בריא ' -בחירה בריאה
בחירה מנצחת'
בשיתוף פעולה ייחודי עם ערוץ
הילדים הושק מסע הסברה בנושא
אורח חיים בריא ,בכיכובם של מנחי
הערוץ  שירן סנדל ,עודד פז וטל מוסרי .במסגרת
הפעילות הופק קליפ מרשים וקצבי ,המדמה משחק
מחשב ומצריך לבחור בין מצבים שונים .בקליפ דמות
הנעה בבית ובחוץ ,המבצעת פעולות ובחירות יומיומיות
הקשורות בתזונה ,בפעילות גופנית ובאורח חיים
בריא )ובריא פחות( .על המסך מופיעים אינדיקציה
גרפית המזכה בניקוד כל בחירה  'טובה' או 'רעה'
)תפוח= ;+100עוגת קצפת= ,(100ומד אנרגיה שעולה
ויורד בהתאם .דוגמאות לבחירות נכונות :יציאה לרוץ או
לשחק כדורסל ,במקום לשחק כדורסל בפלייסטיישן;
שתיית מים במקום שתייה ממותקת; יציאה לפעילות
גופנית בשעות הבטוחות אחרי  16:00ועוד .הקליפ
שובץ ברצף השידורים הטלוויזיוני של ערוץ הילדים
וכמו כן עלה באינטרנט .במקביל עוצב לוגו חדש וייעודי
שהודפס גם על מדבקות ,אשר הצטרפו למגוון חומרי
הפרסום של האגודה בנושא אורח חיים בריא .בנוסף
לכך עלה באתר ערוץ הילדים מיניסייט )מיני אתר( ובו
תכנים בנושא הבריאות ושאלת חידון שבועית.

תשדירי הסברה בנושא 'חכם בשמש' לילדים ולבני נוער
בחודשי הקיץ  השנה שודרו בערוצי 'דיסני' ו'דיסני ג'וניור'
מעברונים בנושא התנהגות חכמה בשמש .במעברונים
כיכבו דמויות מהתכניות 'פיניאס ופרב' ו'מועדון החברים
של מיקי מאוס' ,האהודות במיוחד על הילדים .בערוץ
הילדים שובץ הקליפ 'חכם בשמש' בלוח השידורים של
הערוץ .התשדירים לוו בפעילות דיגיטלית )מידע נוסף על
פעילות האגודה באינטרנט  בהמשך הפרק(.
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המאבק בעישון
'היום הבינלאומי ללא עישון' 2015
כמדי שנה מאז  1987ציינה האגודה למלחמה בסרטן
בישראל את 'היום הבינלאומי ללא עישון' ב .31.5יום
זה מתקיים ביוזמת ארגון הבריאות העולמי )ה,(WHO
במטרה להעלות על סדר היום העולמי את נזקי העישון
ולהגביר את המודעות הציבורית למניעת עישון .ביום זה
קוראת האגודה למעשנים לנצל את התאריך המיוחד
ולהיגמל מההרגל המזיק ,ומקיימת מגוון פעילויות הסברה
כדי להניע צעירים ומבוגרים כאחד ,לעמוד על זכותם
לאוויר נקי ולחיים בריאים.

מיזם חדש באפליקציית 'אינסטגרם':
"פראייר מי 'ששורף' כסף על סיגריות"
לרגל 'היום הבינלאומי ללא עישון' הובילה האגודה למלחמה
בסרטן מיזם באפליקציית 'אינסטגרם' ,במטרה לשים
דגש על ההוצאה הכספית הגבוהה הכרוכה בעישון חומרי
טבק ,מעבר לנזק הרפואי .האגודה הזמינה את הציבור
הרחב להצטרף למיזם החשוב ,להעלות תצלומים אישיים
עם מוצרים שקנו במקום סיגריות ,לתייג אותם בתגית
)האשטג( הייעודית '#לא_קונה_סיגריות' ,ולהוכיח
שהוא אינו 'פראייר' של חברות הטבק ,אלא משקיע את
כספו בדברים אחרים שעשויים להועיל לו .הגולשים שנענו
לקריאה והעלו תמונות תייגו את חבריהם ,חשפו אותם
לקמפיין ועודדו אותם להפסיק לעשן .הפוסטים שעלו
בקבוצות הגדולות זכו במצטבר ליותר מ 350,600חשיפות
וכ' 18,000לייקים' .המיזם הופק באדיבות גיתם .BBDO
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חוברת חדשה:
מדריך לגמילה עצמית מעישון
האגודה למלחמה בסרטן
הפיקה חוברת חדשה
ועדכנית ,שמטרתה
לסייע בגמילה עצמית
מעישון ולהקנות כלים
להתמודדות עם התהליך.
החוברת עוצבה כך
שתתאים לכל מגזרי
האוכלוסייה ,וכוללת
הדרכה לגמילה בשלבים
)הגברת מוטיבציה ,פיתוח
מודעות ,פיתוח שליטה ,הפסקת עישון ושימור(; מידע
על שירותי הגמילה בישראל; עזרים תרופתיים ועוד.
החוברת נכתבה בידי ד"ר טוביה לרר ,ד"ר יעל בר-זאב,
ואירית מנטש .בהתאמת התכנים למגזר הדתיחרדי
סייע הרב יחזקאל אסחייק .החוברת תורגמה גם
לשפה הערבית.

סיכום פעילות שנתית
של האגודה למלחמה בסרטן
במאבק בעישון
ביטול אירוע גיוס סטודנטים לשיווק של
חברת הטבק 'פיליפ מוריס'
האגודה למלחמה בסרטן פנתה להנהלת אוניברסיטת
תל אביב ,בדרישה לבטל אירוע שעליו הכריזה כדי
לגייס סטודנטים לניהול בתואר ראשון ושני ,לשיווק
מוצרי חברת הטבק 'פיליפ מוריס' .במכתב להנהלת
האוניברסיטה ולדיקני הפקולטות לרפואה ,למדעי
החיים ולניהול ,הודיעה האגודה כי אם לא יבוטל האירוע,
תשקול להקפיא מלגות מחקר חדשות המוענקות על
ידה לחוקרים מאוניברסיטת תלאביב .פרופ' אליעזר
רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,ולשעבר נשיא
ה UICCכתב לאוניברסיטה" :לא ייתכן שביד אחת נסייע
לחוקרים שלכם להיאבק בסרטן ,וביד השנייה אתם
תעודדו תעשייה הרסנית ומחוללת סרטן" .בעקבות
דרישת האגודה ופרסומה באמצעי התקשורת ,ביטלה
אוניברסיטת תלאביב את האירוע.

מפגשי המועצה הלאומית למניעת עישון
המועצה הלאומית למניעת עישון ממשיכה בקיום מפגשיה
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
בראשותו של עו"ד עמוס האוזנר .בתחילת פברואר
 2015התקיים מפגש שבו נידונו נושאים אחדים ,ובהם:
עדכונים ממשרד הבריאות הנוגעים למניעת עישון ,לרבות
הליכי החקיקה; חקיקה נגד שימוש בסיגריות אלקטרוניות
ונגד עישון במקומות ציבוריים בארץ ,ופעילות האגודה
נגד אירוע לגיוס סטודנטים לעבודה בחברת פיליפ מוריס
)להלן בידיעה נפרדת( .בסיכום המפגש התקיים דיון
בנושא איסור פרסום סיגריות.

'סמס הפסק'  -פיילוט תכנית גמילה מעישון
באמצעות מסרונים )(SMS
תכניות תמיכה בגמילה מעישון באמצעות הודעות טקסט
לטלפונים ניידים נמצאו ישימות ויעילות בכמה מדינות,
ומתאימות ליישום בישראל ,הנחשבת למדינה מובילה
בשימוש בטלפונים ניידים .התכנית ,שפיתוחה ומימונה
משותף לאגודה למלחמה בסרטן ,למשרד הבריאות
ולבי"ס לבריאות הציבור בהדסה ,כוללת מערכת הודעות
אינטראקטיבית ,ואלמנטים רבים הקיימים בייעוץ אישי
לגמילה מעישון.
התכנית תיושם במשך שלוש שנים ,בניהולו של ד"ר חגי
לוין ,רופא בריאות הציבור ,מומחה בגמילה מעישון מבית
הספר לבריאות הציבור ,האוניברסיטה העברית  הדסה
ויועץ האגודה למלחמה בסרטן ,בסיוע צוות סטודנטים
ובתמיכת ועדה מייעצת של מומחים לנושא .בפברואר
 2015יצא לדרך פיילוט של התכנית.

עידוד אכיפת החוק למניעת עישון
במקומות ציבוריים
האגודה נותנת לציבור מענה והדרכה בנושא החוק האוסר
על עישון במקומות ציבוריים והחוק להגבלת הפרסום
והשיווק של מוצרי טבק .כמו כן ,לאור הפניות הרבות
שהתקבלו ,פנתה האגודה לרשויות מקומיות שונות
והתריעה על מקומות שבהם החוק מופר ,בשיתוף
פעולה עם יחידת האכיפה החדשה במשרד הבריאות.
• האגודה הצטרפה כ'ידידת בית המשפט' ,באמצעות
עו"ד עמוס האוזנר ,להליך ערעור לבית המשפט
העליון על פסק דין של בית המשפט המחוזי בת"א.
בית המשפט העליון קיבל את הערעור ,וקבע בפסיקה
חשובה כי ניתן להגיש תובענות ייצוגיות בגין עישון
במקומות ציבוריים.
• האגודה למלחמה בסרטן יזמה פנייה למנכ"ל משרד
הבריאות וביקשה שיחבור אליה במכתב לרשות
השנייה ,המוחה על תופעת העישון המוגזמת בתכנית
הטלוויזיה 'האח הגדול' .מנכ"ל משרד הבריאות נענה
לפניית האגודה ,ודרש מהרשות השנייה כי המשתתפים
יצניעו את נושא העישון ולא ינהלו דיונים סביבו ,וכי
ההפקה תימנע מצילום המשתתפים המעשנים.
הפנייה זכתה להדים בתקשורת.

התחרות הארצית של בתי הספר בנושא
מניעת עישון ע"ש ד"ר מרקוס ז"ל
לרגל 'היום הבינלאומי ללא עישון' מתקיימת בכל שנה
תחרות ארצית של בתי ספר בנושא מניעת עישון.
ד"ר מרקוס ז"ל שימש כיו"ר הליגה למחלות ריאה ,פעל
רבות בתחום מניעת עישון וגמילה ויזם את התחרות
לפני  17שנה .השנה התקיימה התחרות ב3.6.2015
 בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן; שפ"י  שירות
פסיכולוגי של משרד החינוך ,והליגה למניעת מחלות
ריאה .בתחרות נכחו בני משפחת מרקוס ,ד"ר זוהר מור
מהליגה למחלות ריאה ושחפת בישראל ,נציגי שפ"י
ונציגי האגודה למלחמה בסרטן .הטקס נפתח בדברי
ברכה שנשאו קרן רוט מנהלת היחידה למניעת אלכוהול,
סמים וטבק בשפ"י; ד"ר מור ,ועדנה פלג-אולבסקי,
דוברת ומנהלת מחלקת הסברה והדרכה באגודה
למלחמה בסרטן.
לשלב הגמר העפילו תשעה בתי ספר יהודיים וערביים,
שהציגו עבודות ,מיזמים וסיפורים אישיים מרתקים 
פרי יצירה משותפת של התלמידים והצוות החינוכי.
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בין הסיפורים בלטו סיפוריהם של אמיר וסמי שהחלו
לעשן בגיל צעיר .אמיר התחיל לעשן בכיתה ח' ,בעקבות
לחץ של חברים ,ובכיתה ט' כבר היה למעשן כבד )13
סיגריות ביום( .בעקבות התכנית הוא נגמל מעישון
וכיום הוא מנחה בסמינר עמיתים ומוביל את המאבק
בעישון בבית ספרו .סמי התחיל לעשן נרגילה באירועים
משפחתיים ובהמשך החל לעשן גם סיגריות .בעקבות
התכנית הוא החל בתהליך גמילה שבו הוא ממשיך גם
היום .במקביל הוא מאמן טניס שולחן בבית הספר .את
הגמילה הוא עושה באמצעות פעילות גופנית והדרכה.
במקום הראשון זכו השנה :בית הספר היסודי נווה
מנחם בבאר שבע ובית ספר מקיף א' אלתסאמיח
באום אל פאחם.

האגודה למלחמה בסרטן זכתה בפרס מפעל חיים ביולי  2014כאות הוקרה על פעילותה לקידום המאבק
בעישון בישראל .הפרס הוענק בכנס השנתי של החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראל )בהר"י(.
את הפרס העניקה ד"ר יעל בר זאב ,יו"ר החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראל ,למירי זיו מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן )מידע נוסף בפרק 'פרסים וברכות'(.

קידום בריאות
הרצאות אחיות מתאמות בריאות השד בנושא
מניעה וגילוי מוקדם של סרטן השד ,אורח חיים
בריא ופעילות האגודה למלחמה בסרטן
אחיות מתאמות בריאות השד מעבירות לציבור הרחב
הרצאות מטעם האגודה למלחמה בסרטן  במטרה
להעלות את המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם של סרטן
השד ,לשמירה על אורח חיים בריא העשוי להפחית את
הסיכון לחלות וכן לפעילותה של האגודה בישראל  למען
החולות ונגד המחלה .בשנה החולפת התקיימו כ40
הרצאות ,שאותן העבירו האחיות :חני פיליפ ,חנה ביקל,
עינת ברייננברג ,ליאלי אבו אלהיג'א ,פנינה גבאי,
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אפרת לוין וחנה זוהר ,דיאנה מושייב ומלכה כהן ,וכן
העובדת הסוציאלית פאינה צייטלין.

הרצאות בנושא אורח חיים בריא בארגונים
ובחברות:
מרצים מטעם האגודה למלחמה בסרטן הרצו בארגונים
ובחברות שונות ,במטרה להעלות את המודעות הציבורית
לחשיבות קיום אורח חיים בריא העשוי להפחית את
הסיכון לחלות בסרטן  הכולל התנהגות חכמה בשמש,
הימנעות מעישון ,תזונה נכונה ,שמירה על משקל גוף
תקין ,צמצום צריכת אלכוהול וקיום פעילות גופנית סדירה.

באמצע מרץ  2015הרצתה ד"ר יעל בר-זאב במשרדי
אלעל בנתב"ג ,בנושא נזקי העישון והדרכים לגמילה
מעישון .באותו יום הרצתה לימור מרדי טילבור בעיריית
נתניה בנושא תזונה ואורח חיים בריא .אירית מנטש,
מקדמת הבריאות היוצאת של האגודה למלחמה בסרטן,
הרצתה בחודש אפריל במכון טל בפני סטודנטיות לסיעוד,
בנושא תכניות לאבחון מוקדם ומניעה ,וכן בפני עובדי יעל
מהנדסים ,בנושא מניעה ואבחון מוקדם של סרטן העור.
פאינה צייטלין העבירה הרצאה במתנ"ס נווה אילן באשקלון
בשתי שפות :במאי  2015בעברית ובחודש יוני  ברוסית.

השתתפות בכנסים וימי בריאות
במהלך השנה האגודה למלחמה בסרטן נוטלת חלק
בעשרות כנסים וימי בריאות שונים לאנשי מקצוע ולקהל
הרחב ,הנערכים ברחבי הארץ ,כגון הוועידה והתערוכה
המדעית לתזונה בישראל ,ועידת ישראל לרפואת משפחה,
ערבים בנושא מניעת סרטן לציבור הרחב ,ועידות וכנסים
בנושאי בריאות ותזונה ,אירועי קידום בריאות שונים
במקומות עבודה וברשויות מקומיות ועוד.

ימי עיון והכשרות למדריכים ולמתנדבים של
האגודה למלחמה בסרטן
לאורך השנה מתקיימים ימי הדרכה מרוכזים בפריסה
ארצית למדריכי ההסברה של האגודה ,בארגונה של
ד"ר אביטל פאטו בן-ארי ,מקדמת הבריאות באגודה
למלחמה בסרטן:
• במאי  2015קיימה האגודה למלחמה בסרטן סדנה
להכשרת מדריכי הסברה ומתנדבים  בהדרכתה של
אירית מנטש ,מקדמת הבריאות היוצאת של האגודה.
• ביוני  2015השתתפה ד"ר אביטל פאטו-בן ארי,
מקדמת הבריאות באגודה ,בכנס של נאמני בריאות
בצה"ל ,והרצתה בנושא פעילויות האגודה למלחמה
בסרטן ושיתוף הפעולה בין האגודה וצה"ל.
• באוגוסט  2015קיימה האגודה למלחמה בסרטן סדנה
בת שלושה ימים להכשרת מדריכי הסברה ומתנדבים.
בסדנה השתתפו מומחים ויועצי האגודה למלחמה
בסרטן במגוון תחומים .היום הראשון נפתח בדברי
ברכה של עדנה פלג-אולבסקי ,דוברת ומנהלת
מחלקת הדרכה והסברה באגודה למלחמה בסרטן,
ושל יונתן קרני ,מנהל מחלקת הסניפים ומבצע 'הקש
בדלת' .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,

סקרה את פעילויות האגודה .פרופ' אסתר עזיזי,
רופאת עור ומרצה בפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת
תלאביב הרצתה על מניעה וגילוי מוקדם של סרטן
העור; ד"ר אביטל פאטו בן ארי ,דיאטנית קלינית
ומקדמת הבריאות של האגודה ,הרצתה על תזונה
ופעילות גופנית ,וחיים גבע-הספיל ,מרכז תחום
מניעת עישון במשרד הבריאות ,הרצה על נזקי
העישון .היום נחתם בסיפורה האישי של מיה בן ארי,
על התמודדותה עם מחלת סרטן השד .ביום השני
של הסדנה התקיימו הרצאות על מהות התפקיד
ופעילויות הכשרה להדרכה בנושאים של שמירה
על אורח חיים בריא .היום נחתם בפאנל של מדריכי
הסברה ותיקים שבאו לחלוק מניסיונם .למחרת הרצה
ד"ר יוסי בר מאוניברסיטת חיפה בנושא מיומנויות
עמידה מול קהל ,והחלק השני והמסכם של היום
הוקדש לתרגול וסימולציה.
מלבד ימי ההכשרה ,לאורך השנה מתעדכנים המדריכים
אוןליין באמצעות מידעון )ניוזלטר( אינטרנטי הנשלח
אליהם אחת לחודש לערך ,במטרה ליידע אותם בחידושים
ועדכונים בתחומי ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן
ובנושאים מנהליים שונים .מצגות ההסברה מתעדכנות
בקביעות ,ובהתאם לצורך מתורגמות גם לשפות השונות.
כמו כן ,באתר האגודה ישנו פורום סגור בניהולה של
מקדמת הבריאות לעדכונים ולשאלות המדריכים.

מרכז-המידע
פעילות האגודה באינטרנט ,בפייסבוק
וברשתות החברתיות:
האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה בפעילותה הענפה
ברשת האינטרנט ,ורואה בה כלי חשוב להעברת מידע
עדכני ,תכנים ומסרים אמינים ולשמירה על קשר עם הציבור.
אתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן -
www.cancer.org.il

אתר האינטרנט של האגודה מתעדכן בכל יום ומעניק
לציבור מידע נרחב ומהימן בכל הנוגע להפחתת הסיכון
לחלות בסרטן ,לבדיקות אבחון מוקדם ולשמירה על
אורח חיים בריא .האתר מספק לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם מידע על מחלות הסרטן השונות,
על דרכי הטיפול והשיקום ועל איכות חיים בזמן מחלה
ולאחריה .האתר מנגיש לגולשים מידע על ימי עיון
ופעילויות במטה האגודה למלחמה בסרטן ,בסניפי
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האגודה ובמרכזי התמיכה 'חזקים ביחד' ברחבי הארץ.
כיום ניתן להירשם באתר האגודה לפעילויות שונות ,לימי
עיון ולבקשת מידע מהגורמים השונים  כל זאת בעזרת
טפסים מקוונים .במסגרת הפעילות באתר ,המשיקה
לפעילותה הענפה של האגודה במשך השנה ,הועלו
לאתר ,בין היתר ,שאלון אינטראקטיבי במסגרת תכנית
'הסיכוי שבסיכון' ,מידע על ימי עיון ,הודעות הדוברת
וקידום ימי המודעות לאורך השנה .באתר קיימת גם
רשימה מעודכנת של המחקרים הקליניים המבוצעים
במרכזים הרפואיים בישראל.
מסיכום הפעילות השנתית ברשת לשנת ,2015
עולה כי האתר זוכה ל 110,000-כניסות בממוצע
לחודש  -עלייה של  19%לעומת השנה שעברה -
ומהן  65,000משתמשים ייחודיים בממוצע לחודש,
עלייה של  39%לעומת השנה שעברה.

פורומים מקוונים
מערך פורומים לקהל הרחב :אזור הפורומים באתר
כולל  18פורומים מקצועיים בנושאים שונים ,בניהול
מיטב המומחים ,שנרתמו לטובת הנושא בהתנדבות
ובמחויבות גדולה )הרשימה לפי סדר אלפביתי של
נושאי הפורומים(:
• פורום גידולי מוח ,בניהולה של ד"ר צהלה צוק-שינא
)פורום חדש(
• פורום גידולים אנדוקריניים ונוירו-אנדוקריניים,
בניהולו של ד"ר עידו וולף.
• פורום גידולי ראש וצוואר ,בניהולם של ד"ר אהרון
פופוביצר ,פרופ' אילנה דואק ופרידה קורנברוט.
• פורום גינקו-אונקולוגיה ופוריות לנשים ולגברים,
בניהולם של פרופ' דרור מאירוב וד"ר יעקב קורח.
• פורום כירורגיה של סרטן ושט ,קיבה ומערכת
העיכול ,בניהולו של פרופ' חנוך קשתן.
• פורום ייעוץ מיני למתמודדים עם סרטן ,בניהולם
של ד"ר משה מוק ולנה קורץ-אלמוג.
• פורום מלנומה וסרטן העור ,בניהולו של פרופ' יעקב
שכטר.
• פורום ממאירויות המטולוגיות ,בניהולה של פרופ'
דינה בן יהודה.
• פורום מניעת סרטן ,בניהולה של ד"ר ליטל קינן-
בוקר.
• פורום סרטן מערכת העיכול  -מעי גס ,לבלב ,קיבה
ודרכי מרה ,בניהולה של ד"ר אילה הוברט.
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•
•
•
•
•
•
•
•

פורום נשאיות גנטיות ונשים בסיכון גבוה לחלות
בסרטן השד והשחלות ,בניהולן של פרופ' אפרת
לוי-להד וד"ר שלומית פרי.
פורום סרקומה ,בניהולה של ד"ר דניאלה כץ.
פורום סרטן הערמונית ,הכליה ושלפוחית השתן,
בניהולו של פרופ' אבישי סלע.
פורום סרטן הריאות ,בניהולה של ד"ר מיה גוטפריד.
פורום רפואה משלימה ,בניהולו של ד"ר עופר כספי.
פורום סרטן השד ,בניהולם של ד"ר תניר אלוייס,
ד"ר רינת ירושלמי ופרופ' אייל וינקלר.
פורום תזונה למתמודדים ולמחלימים מסרטן,
בניהולה של לימור בן חיים.
פורום תמיכה לחולי סרטן ובני משפחה ומידע על
זכויות ושירותים ,בניהולה של עו"ס אורית שפירא.

פורומים לרופאי משפחה להתייעצות עם מומחים
באונקולוגיה ביחס לחולים ומחלימים :באתר האגודה
באינטרנט פועלים שבעה פורומים המיועדים לרופאי
משפחה ,במטרה להקל עליהם את הטיפול והמעקב
אחר חולים ומחלימים מסרטן .כל פורום עוסק בנושא
אונקולוגי שונה ומנוהל בהתנדבות בידי אונקולוג מומחה
בתחומו:
• פורום ממאירויות אורולוגיות ,בניהולו של ד"ר רענן
ברגר.
• פורום ממאירויות גינקו אונקולוגיות ,בניהולה של
פרופ' טליה לוי.
• פורום ממאירויות המטולוגיות ,בניהולו של פרופ'
עופר שפילברג.
• פורום ממאירויות מערכת העיכול ,בניהולה של ד"ר
רוית גבע.
• פורום ממאירויות נוירו אונקולוגיה ,בניהולה של
ד"ר צהלה צוק-שינא.
• פורום סרטן ריאות ,בניהולו של פרופ' חובב נחושתן.
• פורום סרטן השד ,בניהולה של פרופ' בלה קאופמן.
בנוסף לפורומים המוזכרים לעיל ,פועל באתר פורום סגור
למדריכי ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן ,בניהולה
של ד"ר אביטל פאטו בן ארי ,מקדמת הבריאות הנכנסת.

פעילות האגודה למלחמה בסרטן ברשתות
החברתיות
"האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים"  -עמוד
האגודה ב'פייסבוק'
בעמוד הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן מתקיימת

פעילות ענפה ,ועד אוגוסט  2015הצטרפו אליו 55,500
אוהדים .העמוד משמש במה למסרי האגודה למלחמה
בסרטן ,לקידום אירועיה ,למתן מידע ולמענה על שאלות
הגולשים .בשנה האחרונה קיימה האגודה פעילויות
שונות ,כגון שיתוף פעולה עם דף הפייסבוק של אתר
'אונלייף' תחת הכותרת 'תפתחי את העיניים' ,במסגרת
חודש המודעות לסרטן השד .כמו כן ,העמוד סייע לקדם
ברשת את השאלון האינטרנטי 'הסיכוי שבסיכון' ,את
פרויקט סריגת כובעי וצעיפי הצמר "עוטפים בחום את
חולי הסרטן" ,את מירוץ המרתון בירושלים ועוד .השנה
התקיימה לראשונה פעילות הסברה מטעם האגודה
ב'אינסטגרם' במסגרת 'היום הבינלאומי ללא עישון'
)מידע נוסף בתחילת הפרק(.

מוקדי המידע של האגודה למלחמה בסרטן
במרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן ,בראשותה
של נירה תמוז ,עובדות ארבע מידעניות ,המטפלות
בפניות של חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם ,בנושאים
רבים ומורכבים )בהם קשר מול משרד הבריאות וקופות

החולים ,סיוע והכוונה לגורמי תמיכה שונים ,חיפושי
מידע נוספים ועוד( .מרכז המידע מעדכן מאגר מידע
על מחקרים קליניים לחולי סרטן המתקיימים בישראל,
רשימות מומחים שונים ,מסייע בעדכון חומרי ההסברה
של האגודה ועוד.
ה'טלמידע'® מופעל בעזרת כ 25מתנדבים ,בראשותה
של נורית צין ,והוא המוקד הטלפוני האמין והעדכני ביותר
בנושא מחלות הסרטן ,דרכי מניעתן ואבחונן המוקדם,
דרכי הטיפול והשיקום בארץ ועוד.
®

ימי עיון למתנדבי ה'טלמידע'

במשך השנה מתקיימים ימי עיון למתנדבות ,בשיתוף
מחלקת השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן,
במטרה לסייע בעדכון ובהעשרת הידע המקצועי של
צוות המתנדבים .בתחילת מרץ  2015התקיים יום עיון
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
ובמסגרתו הרצה ד"ר רענן ברגר ,מנהל המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר ,בנושא 'חידושים
בטיפול במחלות הסרטן'.

מתנדבי ה'טלמידע' ציינו  25שנות פעילות ביום כיף בתל אביב
בתחילת נובמבר  2014התקיים יום
כיף למתנדבות קו ה'טלמידע' ,לציון 25
שנות פעילות .האירוע כלל ביקור במרכז
המבקרים של האמנית מיכל נגרין ,בו
התקיימה הדרכה על אופי העבודה ויצירת
התכשיטים .הסיור וההדרכה הוענקו
לאגודה בהתנדבות .לאחר מכן התקיים
ביקור במוזיאון הקומיקס בחולון ,שם קיבלו
המשתתפות הדרכה על תולדות הקומיקס
הישראלי.
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גילוי מוקדם
סרטן השד
התכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
לפני למעלה מ 20שנה יזמה האגודה למלחמה בסרטן
את התכנית הלאומית לאבחון מוקדם של סרטן השד,
המופעלת בשיתוף משרד הבריאות וקופות החולים.
התכנית מנוהלת ומנוטרת במימון האגודה :החל בבדיקות
האבחון הרדיולוגיות בקבוצת היעד של הנשים בגילי
 ,7550דרך הפעולות הכירורגיות ,האבחון הפתולוגי
וכלה בניטור במכונים האונקולוגיים של נשים שאובחנו
עם ממאירות .בראש התכנית עמד במהלך השנים
פרופ' גד רנרט ,מנהל המחלקה לרפואת הקהילה
ואפידמיולוגיה במרכז הרפואי כרמל ,ויועץ לאגודה בנושא
בקרת סרטן ,את התכנית יזמה ומרכזת מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן.

סיכום התכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
בישראל לשנת 2014

במסגרת תכנית הסריקה התגלו בשלב  ,DCISועוד
 58%בשלב חודרני מוקדם )מחלה מקומית( .כלומר,
כ 80%מהמקרים התגלו בשלבים המוקדמים מאוד
של המחלה.
לרגל חודש המודעות לסרטן השד  ,2014פרסמה
האגודה נתונים חדשים על מחלת סרטן השד בארץ
ובעולם .הנתונים הוצגו במסיבת העיתונאים בידי
ד"ר ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז הלאומי
של משרד הבריאות לבקרת מחלות:
• בישראל חיות למעלה מ 20,000נשים שחלו בסרטן
השד בשנים .20112007
• סרטן השד היווה  31%מכלל הגידולים החודרניים
בנשים בישראל בשנת  ,2011וכסיבה החמישית
לתמותה מסרטן בקרב נשים.
• בשנת  2011אובחנו בישראל  4,106חולות עם סרטן
חודרני של השד ,ו 520חולות עם סרטן ממוקד של
השד .באותה שנה נפטרו כאלף נשים מהמחלה.
• שיעורי ההיארעות של סרטן השד נמצאים במגמת
ירידה והתייצבות בקרב נשים יהודיות מאז תחילת
שנות האלפיים ובקרב נשים ערביות מסוף עשור זה.
• שיעורי התמותה מסרטן השד נמצאים גם הם במגמת
ירידה ,ביהודיות המגמה החלה מאמצע שנות ה,90
ובערביות מסוף העשור הראשון של שנות ה.2000

מאז הפעלת התכנית ועד היום נוטרו במסגרתה
למעלה משש מיליון בדיקות הדמיית שד ביותר
ממיליון נשים .בשנת  2013בוצעו  471,990בדיקות.
 80%מהנשים שנבדקו בשנה זו כבר נבדקו בעבר.
כלומר ,מדובר בנשים בטווח הגילים ) 7450גיל הסריקה
המומלץ( ,המבצעות את
הבדיקה אחת לשנתיים
תרשים  :1היארעות סרטן חודרני של שד בנשים לפי קבוצת
כנדרש .בסך הכול זוהו בכלל
אוכלוסייה ,ישראל1980-2011 ,
הנבדקות ב ,2013במסגרת
תכנית הסריקה4,020 ,
מקרי סרטן ש 92%מהם
התגלו באמצעות בדיקת
הממוגרפיה .שיעור הגילוי
הכולל בטווח הגילים 7450
הוא  5.2למאה אלף  נתון
טוב יותר מהיעד שהנו 4.5
למאה אלף .מהנתונים של
התכנית הלאומית עולה כי
 20%מהחולות שאובחנו
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• עיקר התחלואה והתמותה הן בקרב נשים מעל גיל
 78% :50מהחולות הן מעל גיל  12.5% ,50מהנפטרות
הן מתחת לגיל .50
• שיעור ההיענות לבדיקות ממוגרפיה באוכלוסיית הנשים
המוגדרת כזכאית לבדיקה בתכנית הלאומית )בגילים
 ,(7450עומד על כ 70%בקרב יהודיות וערביות
וכ 63%בקרב חרדיות .על פי נתוני ה ,OECDשיעור
ההיענות לסריקה בממוגרפיה בין הגילים 6950
בישראל הוא  ,70.5%והוא גבוה משמעותית מהשיעור
הממוצע במדינות ה ,OECDשעומד על .58.9%

ניידות הממוגרפיה
של האגודה למלחמה בסרטן
במטרה להעלות את היענות הנשים לביצוע בדיקות
ממוגרפיה בפריפריות גיאוגרפיות וחברתיות ,רכשה האגודה
בשנת  2001את ניידת הממוגרפיה הראשונה 'מיכל' .מאז
הפעלתה של הניידת הוכחה חשיבות פעילותה בשטח,
צומצמו משמעותית הפערים בשיעורי ההיענות לבדיקה
בין המגזרים השונים ,נשים חרדיות ,עולות חדשות,
והתבטלו לחלוטין הפערים בין נשים יהודיות לערביות.
עקב הביקוש הרב לשירותי הניידת החלה לפעול ב2011
ניידת חדשה נוספת .כיום שתי הניידות מופעלות בידי
צוות מקצועי של בית החולים אסותא ,בשיתוף כל קופות
החולים .בשנת  2014התבצעו  32,685בדיקות ברחבי
הארץ  עלייה של  31%לעומת שנת  ,2013שבה בוצעו
כ 25,000בדיקות .פעילותה של הניידת ופעילות מערך
ההסברה שלה בשנים  20172015הן בסיוע תרומת
קרן עזריאלי )ישראל( )ע"ר( .בנוסף לנתונים המעודדים
בישראל שדווחו בשנים האחרונות באמצעות האגודה
למלחמה בסרטן ,סקר ארגון הבריאות העולמי הראה
כי ישראל עומדת בראש הטבלה האירופית בשיעורי
ביצוע הממוגרפיה ,תוך כדי צמצום פערים ,ובטבלה
העולמית נמצאת ישראל בין המדינות המובילות
בשיעורי הריפוי.

התחנות האזוריות לגילוי מוקדם של סרטן השד
האגודה ממשיכה לסייע בהפעלת תחנות אזוריות לגילוי
מוקדם של סרטן השד ברחבי הארץ .תכנית ההדרכה
הארצית למודעות לבריאות השד ולחשיבות האבחון המוקדם
של סרטן השד נערכת לכלל הנשים בישראל .מאמצים
רבים בנושא מושקעים במגזרים שונים באוכלוסייה ,כגון
במגזר הערבי ,בקרב עולות חדשות ,במגזר החרדי ועוד.
חומרי ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן מעודכנים
ומופצים במאות אלפי עותקים בעברית ,בערבית וברוסית.

מערך הרצאות אחיות מתאמות בריאות השד
בנושא מניעה וגילוי מוקדם של סרטן השד,
אורח חיים בריא ופעילות האגודה למלחמה בסרטן
אחיות מתאמות בריאות השד מעבירות לציבור הרחב הרצאות
מטעם האגודה למלחמה בסרטן  במטרה להעלות את
המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם של סרטן השד ,לשמירה
על אורח חיים בריא העשוי להפחית את הסיכון לחלות
וכן לפעילותה של האגודה בישראל  למען החולות ונגד
המחלה .בשנה החולפת התקיימו במסגרת זו כ 40הרצאות.

סרטן במשפחה -
מערכת ייעוץ למשפחות בסיכון גבוה
קרובי משפחה בדרגה ראשונה לחולה סרטן )מעי גס ,שד ,שחלה ,ערמונית ומלנומה(
מצויים בסיכון גבוה לחלות במחלה ,וייתכן כי מדובר במחלת סרטן על רקע תורשתי.
זה כחמש עשרה שנים פועל שירות הייעוץ לסרטן משפחתי במסגרת המרכז הארצי
לבקרת סרטן .פרויקט זה מתבצע בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,הממשיכה
לסייע במימון הצוות המקצועי שמפעיל את השירות במרכז הרפואי כרמל ,בניהולו
של פרופ' גד רנרט ,המהווה יחידה ארצית בנושא .בתקופה זו עברו דרך השירות
למעלה מ 8,600-משפחות ,שקיבלו ייעוץ ברמות עומק שונות .שירות ייעוץ ארצי
זה מהווה משאב מידע משמעותי הן לאוכלוסייה והן למקבלי ההחלטות במערכת
הבריאות העוסקים בתחום הסרטן.
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הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן
המכונים העוסקים בגנטיקה של הסרטן ,ממשיכים בקיום המחקר המשותף והרב-מרכזי בנושא הגנטיקה
של סרטן השד והשחלה בישראל ,ביוזמת ובסיוע האגודה למלחמה בסרטן .את הקונסורציום מרכזת
פרופ' אפרת לוי-להד מהמרכז הרפואי שערי צדק ,ושותפים בו בתי החולים שיבא ,רמב"ם ,רבין,
סוראסקי ,וולפסון ,קפלן ,סורוקה ,שערי צדק ,אסף הרופא ,גליל מערבי ,בני ציון ו'העמק' )מידע
נוסף על הקונסורציום ופעילותו בפרק 'רישום ומעקב'( .תכנית
'הסיכוי שבסיכון' הוקמה בשיתוף עם פרופ' אפרת לוי-להד וקרן ) NCFראו בפרק 'הסברה והדרכה
לציבור'(.

שבוע המודעות למניעת
סרטן צוואר הרחם
באמצע ינואר  2015חברה האגודה למלחמה בסרטן
ליוזמת האיגוד האירופי למניעת סרטן צוואר הרחם
) ,(ECCAזו השנה השנייה ,והכריזה על שבוע המודעות
למניעת סרטן צוואר הרחם .כחלק מיוזמה זו ,הוזמנה
האגודה להשתתף בדיון בינלאומי שהתקיים ב20.1.15
יחד עם מספר רב של נציגי מדינות מהעולם ,במסגרתו
הופצו הקווים המנחים החדשים של ארגון הבריאות
העולמי )ה (WHOבנושא סרטן צוואר הרחם.
בהודעה לעיתונות ציינה האגודה למלחמה בסרטן נתונים
חדשים אודות סרטן צוואר הרחם בישראל ,השוואה למצב
מדינות ה  ,OECDקווים חדשים של ארגון הבריאות
העולמי בנושא זה ,וכן מחקרים חדשים בתחום.

נתונים עדכניים אודות
היארעות סרטן חודרני וסרטן
ממוקד של צוואר הרחם

דווחו בידי ד"ר ליטל קינן-בוקר,
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות
של משרד הבריאות ופורסמו על ידי
האגודה למלחמה בסרטן:
• בשנת  2011אובחנו בישראל 244
נשים עם סרטן חודרני בצוואר
הרחם 195 :יהודיות )21,(80%
ערביות )' 28 ,(9%אחרות' ).(11%
• שיעורי ההיארעות מהמחלה
בישראל ,מתוקננים לגיל ,הם
 5.42למאה אלף בקרב יהודיות,
ו 3.25בקרב ערביות.
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•

•

•

•
•

שיעורי היארעות אלה אינם שונים מהותית מהשיעורים
שנצפו בשנת  1990בנשים יהודיות ) (5.66ובנשים
ערביות ).(2.99
שיעור ההיארעות הממוצע בישראל  5.0למאה אלף,
נמוך משיעור ההיארעות בארה"ב ומרוב מדינות
אירופה .שיעור ממוצע התחלואה באירופה הוא .13.4
בגרמניה השיעור הוא  ,9.8באוסטרליה  ,9.0בארה"ב
 ,7.9ביוון  ,6.2בקפריסין  ,5.2בפינלנד .4.9
סרטן חודרני של צוואר הרחם שכיח בעיקר בנשים יהודיות
בטווח הגילים  4440ובטווח הגילים  ,6460ובנשים
ערביות בטווח הגילים  3935ובטווח הגילים .5450
 826נשים אובחנו עם סרטן ממוקד בצוואר הרחם682 :
יהודיות ) 32 ,(83%ערביות ) ,(4%ו' 112אחרות' ).(13%
סרטן ממוקד של צוואר הרחם שכיח בעיקר בנשים
יהודיות בטווח הגילים  ,3930ובנשים ערביות בטווח
הגילים .4930

השוואה בינלאומית לנתוני מדינות ה:OECD-
שיעורי ההיארעות של סרטן חודרני בצוואר הרחם בישראל
) 5.0למאה אלף( הוא מהנמוכים בעולם

הישרדות :ממוצע ההישרדות היחסית לחמש שנים,
בנשים שאובחנו בשנים  20112006עם סרטן חודרני
בצוואר הרחם גבוה בישראל 71.5% :לעומת 66%
בממוצע ב.OECD

השוואה בינלאומית :תמותה
שיעור התמותה המתוקן לגיל מסרטן צוואר הרחם בישראל ב 2011-נמוך
בכ 37%-משיעור התמותה הממוצע של מדינות OECD

תמותה :בשנת  2011נפטרו בישראל מסרטן צוואר
הרחם  79נשים .שיעור התמותה המתוקנן לגיל בסרטן
צוואר הרחם בישראל ב 2011נמוך בכ 38%מממוצע
מדינות ה.OECD
בנוסף לנתונים סטטיסטיים על סרטן צוואר הרחם,
פרסמה האגודה מחקרים שונים בנושא ,כגון מחקר
העוסק בהשפעת עישון על התפתחות סרטן צוואר
הרחם ,מחקר על הקשר בין משקל גוף ופעילות גופנית
למחלה ועוד .באותו שבוע הפיקה האגודה למלחמה
בסרטן חוברת בנושא מניעה ואבחון מוקדם של סרטן
צוואר הרחם )מידע נוסף בפרק 'הסברה והדרכה'(.

סרטן המעי הגס
במרץ  ,2015חודש המודעות לסרטן המעי הגס
והחלחולת ,הציגו האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף
משרד הבריאות נתונים חדשים ומעודדים ,שדווחו בידי
ד"ר ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז לבקרת
מחלות במשרד הבריאות:
• בשנת  2012אובחנו בישראל  3,139מקרים חדשים
סרטן מעי הגס וחלחולת חודרני ונפטרו  1,355אנשים
מסוג סרטן זה.
•  34%מהחולים החדשים בשנת  ,2012אובחנו בשלב
מחלה מוקדם .שיעור זה גבוה ב 70%-משיעור
החולים שאובחנו בשלב מחלה מוקדם בתחילת
העשור .השיעור בתחילת העשור עמד על .20%
• שיעורי ההיארעות )המקרים החדשים( ב2012
ירדו ב 22%בגברים יהודים וב 24%בנשים יהודיות,
בהשוואה לשנת  .1990גם באוכלוסייה הערבית ישנה
התייצבות בשיעורי ההיארעות ,ואף ירידה החל משנת
.2010
• שיעורי ההישרדות היחסית מהמחלה עלו ב20%
באוכלוסייה היהודית )גברים ונשים( .שיעורי ההישרדות
אצל נשים ערביות עלו ב 24%ובקרב גברים ערביים
ב.15%
• שיעורי התמותה ירדו ב 20%בגברים יהודים,
וב 19%בנשים יהודיות בהשוואה לשנת  .1990שיעורי

התמותה בגברים ערבים גבוהים מהשיעורים שנצפו
בשנת ) 1990עלייה של פי  ;(2.8לעומת זאת השיעור
בנשים נמוך מהשיעור שנצפה בשנת ) 1990ירידה
של כ.(10%
• במקביל ,ירד שיעור החולים שאובחנו לראשונה
עם מחלה גרורתית ,מ 15%-בשנת  ,2000ל9%-
בשנת  ,2012ירידה של .40%

השוואה בינלאומית
• על פי נתוני ה Globocanמשנת  2012של הסוכנות
הבינלאומית לחקר הסרטן ,לגבי  20מדינות שבהן
נמצאו שיעורי התחלואה הגבוהים בעולם  גברים
בישראל נמצאים במקום ה 14-בשיעורי ההיארעות
ובמקום ה 19-בשיעורי התמותה .נשים בישראל
נמצאות במקום ה 8-בשיעורי ההיארעות ובמקום
ה 10-בשיעורי התמותה .מאידך ,מבחינת שיעורי
ההישרדות ,ישראל מדורגת הרבה מעל ממוצע
מדינות ה ,OECD-במקום ה 2-עבור מי שאובחנו
בשנים ) 2011-2006להלן בתרשים .(4
• מחקר ה Concord2שהתפרסם בנובמבר ,2014
עוסק בהישרדות יחסית מסרטן ב 67מדינות בעולם.
תוצאותיו העלו כי ישראל נמצאת באחד המקומות
הראשונים בהישרדות היחסית לחמש שנים בסרטן
המעי הגס והחלחולת.
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הישרדות מסרטן המעי הגס והחלחולת
במדינות ה OECD-בשנים 2001-2011

נתוני התכנית הלאומית לגילוי מוקדם של
סרטן המעי הגס
משרד הבריאות נענה ליוזמת האגודה למלחמה בסרטן
ומפעיל מזה עשור שנים את התכנית הלאומית לגילוי
מוקדם של סרטן המעי הגס בשיתוף כל קופות החולים.
התכנית ,הפועלת במתכונת דומה לסרטן השד ,נחוצה
לאור העובדה שמחלת סרטן המעי הגס גורמת לשיעורי
תמותה גבוהים .המחלה ניתנת למניעה ,וגילויה בשלב
מוקדם עשוי להעלות משמעותית את סיכויי הריפוי
וההחלמה .במסגרת התכנית מוזמן כל אדם מעל
גיל  50על ידי קופת החולים בה הוא חבר לבצע אחת
לשנה בדיקת דם סמוי בצואה .חולים הנמצאים בסיכון
גבוה ,זכאים לבדיקת קולונוסקופיה בהתאם להמלצות
הרופא .האגודה למלחמה בסרטן מלווה מדי שנה את
פעילות התכנית הלאומית במסע הסברה נרחב באמצעי
התקשורת בחודש מרץ ,חודש המודעות לסרטן המעי הגס
)מידע נוסף על פעילות ההסברה של האגודה למלחמה
בסרטן בפרק "הסברה והדרכה לציבור"(.
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שבוע המודעות
לסרטן העור
מזה למעלה מעשרים שנה מקיימת האגודה למלחמה
בסרטן את שבוע המודעות לסרטן העור במטרה להעלות
את המודעות הציבורית לחשיבות מניעת נזקי השמש
ואבחון מוקדם של סרטן העור .בפעילות ניתן דגש על
הדרכת הציבור בכל הנוגע להימנעות משהייה בשמש
בשעות המסוכנות ,לשימוש בכל אמצעי ההגנה המסייעים
בחשיפה 'חכמה' לשמש ולמודעות לחשיבות האבחון
המוקדם .במהלך השבוע יוצאת האגודה למלחמה
בסרטן במסע הסברה לציבור באמצעי התקשורת,
מפיצה חומרי הסברה במוסדות ציבור וחינוך שונים
)גנים ,בתי ספר ,מתנ"סים ועוד( ,ובשיתוף עם כל קופות
החולים ,מעמידה לרשות הציבור הרחב מערך ארצי
של כ 300תחנות בדיקה ,המאוישות עלידי רופאי
עור וכירורגים פלסטיים ברחבי הארץ .השנה השתתפו
בשבוע המודעות אלפי ישראלים שביצעו בדיקות עור,
ונקבעו תורים רבים נוספים במהלך השנה .לציון שבוע
המודעות לסרטן העור שהתקיים באמצע מאי ,2015
פרסמה האגודה למלחמה בסרטן הודעה לעיתונות ,ובה
הוצגו נתוני המחלה העדכניים ,מחקרים חדשים ועוד.
כמו כן קיימה האגודה מסע הסברה בתקשורת ויישמה
מגוון יוזמות חדשות וייחודיות נוספות )מידע נוסף בפרק
'הסברה והדרכה'(.
ד"ר ליטל קינן בוקר ,סגנית מנהלת המרכז הלאומי
לבקרת מחלות במשרד הבריאות הציגה נתונים עדכניים
לקראת שבוע מודעות העור :2015
• בשנת  2012אובחנו בישראל  1,293חולים חדשים
במלנומה ממאירה של העור.
• מאמצע שנות האלפיים ניכרת מגמה של ירידה
קלה בתחלואה במלנומה חודרנית של העור בשני
המינים.
• במלנומה ממוקדת של העור בישראל ישנה עלייה
לאורך השנים ,מה שמצביע על מודעות למחלה
ועל עלייה בשיעור הגילוי המוקדם ,בעיקר בשל
הפעילות ההסברתית של האגודה למלחמה בסרטן
במשך למעלה משני עשורים .בשנתיים האחרונות
מסתמנת ירידה במגמה זו.
• שיעורי ההישרדות לחמש שנים בעלייה .בגברים
מ 85.8%ב ,2011ל 88.3%ב ,2012ובנשים
מ 89.7%ב ,2011ל 92.5%ב.2012

• בשנת  2012נפטרו  230אנשים בישראל ממלנומה
ממאירה של העור .שיעורי התמותה במגמת התייצבות
מאז תחילת שנות ה.2000
• בקרב ערבים בישראל ,שיעורי התחלואה והתמותה
במלנומה של העור נמוכים מאוד .בשנת  2012אובחנו
 21ערבים עם מלנומה חודרנית ,ושני מקרים של
מלנומה ממוקדת.

מגמות בהיארעות מלנומה חודרנית של העור בישראל ,1980-2012 ,יהודים ,לפי מין

השוואה בינלאומית
בהשוואה בינלאומית בין  20המדינות עם שיעורי
ההיארעות והתמותה הגבוהים ביותר בעולם של
מלנומה חודרנית של העור ,גברים מישראל ממוקמים
במקום ה 13-מבחינת ההיארעות ובמקום ה8-
מבחינת התמותה.
נשים מישראל ממוקמות במקום ה 20-מבחינת
ההיארעות ובמקום ה) 10-עם בריטניה( מבחינת
התמותה .זאת לפי נתוני הסוכנות הבינלאומית לחקר
הסרטן )  (IARCלשנת  .2012בעבר ישראל מוקמה
במקום השלישי בשיעורי המקרים החדשים ,והמיקום
הנוכחי מעיד על תוצאות פעילותה ויוזמותיה של האגודה
למלחמה בסרטן בנושא.

•

•

•

פרויקטים ותכניות מחקר
למניעה ולגילוי מוקדם
האגודה מעודדת הגשת הצעות לפרויקטים או למחקרים
בתחום המניעה והגילוי המוקדם .במסגרת פעילות הוועדה
למניעה ולגילוי מוקדם אושרו השנה למימון הפרויקטים
הבאים )לפי סדר אלפביתי(:
• ד"ר טליה גולן מהמרכז הרפואי שיבא ,רמת גן ,בנושא
'מחקר קליני לבדיקת שיטה חדשנית לגילוי מוקדם
של סרטן הלבלב המבוססת על מדידות טנסור דיפוזיה
באמצעות דימות בתהודה מגנטית'.

•

•

פרופ' עמוס דובדבני מהמרכז הרפואי סורוקה
בבאר שבע ,בנושא "ד.נ.א .חופשי אצל נבדקות עם
ממוגרפיה חיובית :סמן מלווה לדימות סרטן שד".
ד"ר דניאלה כץ ממכון שרת הדסה עין כרם ,בנושא
"הערכת הקשר בין מאפייני המבוטחות והרופאים
המטפלים בקהילה וביצוע ממוגרפיה בגילים :5074
סקר ארצי במרפאות קהילה".
פרופ' זהר לוי מהמרכז הרפואי רבין ,פתח תקוה
בנושא "הרחבת טווח ביצוע בדיקת דם סמוי בשיטת
 FITלבני  7975בסטטוס תפקודי סביר".
ד"ר ליאורה פינדלר מהמרכז הרפואי רבין ,בילינסון
פתח תקוה ,בנושא "זיהוי ואבחון מוקדם של
התנהגויות סיכון בקרב צעירים שורדי סרטן".
ד"ר מתיו קוסלו בית חולים מאיר ,כפר סבא בנושא
"ביולוגיה של טלומרים ) (Telomere Biologyבקרב
מטופלים העוברים בדיקת סקר של סיטי חזה בו
נמצאת תמונה רנטגנית של Ground Glass) GGO
 (Opacityכמאפיין רדיוגרפי עיקרי ,במטרה להביא
לאבחון מוקדם של סרטן ריאה מסוג Bronchoalveolar
."Carcinoma
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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.

ימי עיון ארציים
על ארגון ימי העיון הארציים אחראית עו"ס אורית
שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,בסיוען של
דנה רכביהלר עו"ס מחוז מרכז באגודה ,רויטל )טולי(
מוהליבר-כהן רכזת ’יד להחלמה' ,ומיכל קהלני מזכירת
מחלקת שיקום ורווחה .ימי עיון אלה מתקיימים על פי רוב
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.

ברכה מאת מירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
ולאחר מכן התקיימו הרצאות בנושאי רפואה מותאמת
אישית לסוגי סרטן שד שונים ,חידושים ועדכונים בטיפול
בסרטן השד ,השפעות סרטן השד על אורח החיים,
וחידושים ועדכונים בנושאי זכויות חולים .הרצו בהתנדבות:
ד"ר שני פאלוך-שמעון ,ד"ר נועה אפרת )בן ברוך( ,ד"ר
רינת ירושלמי ולימור לוריא ,מנהלת אגף א' גמלאות
ונכות במוסד לביטוח לאומי .לקראת סיום התקיים
המופע ההומוריסטי ’חוזרת בתשוקה' של הדר גלרון,
שחקנית ויוצרת .לאחר מכן נערך פאנל שאלות ותשובות
בהשתתפות המרצים .יום העיון התקיים באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ .מאות מתנדבות ’יד
להחלמה' שנכחו בכינוס לבשו חולצות ורודות הנושאות
את לוגו האגודה ולוגו ’יד להחלמה' ,ואפשרו למשתתפות
לזהות אותן ולפנות אליהן במידת הצורך.

יום עיון לחולי סרטן הערמונית ולבני
משפחותיהם
התקיים בתחילת ספטמבר  ,2014בהנחיית ד"ר רענן
ברגר ,מנהל המערך האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש
שיבא .יום העיון נפתח בדברי ברכה מאת מירי זיו מנכ"ל
האגודה ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות על גורמי סיכון,
אבחון ומניעה ,בדיקות חדשות ,עדכונים בסוגי הטיפול
השונים ותפקוד מיני .הרצו בהתנדבות :פרופ' עופר נתיב,
פרופ' אילן ליבוביץ' ,פרופ' ג'ק בניאל ,ד"ר צבי סימון
וד"ר רענן טל .לקראת סיום התכנס פאנל המרצים
להשיב על שאלות במגוון נושאים .יום העיון התקיים
באדיבות חברת ינסן וחברת באייר.

יום העיון ’לחגוג את החיים' לנשים
המתמודדות עם סרטן השד
התקיים בסוף אוקטובר  2014בכפר המכבייה ברמת
גן ,בהנחיית ד"ר נאוה זיגלמן-דניאלי ,מנהלת תחום
אונקולוגיה במכבי שירותי בריאות .היום נפתח בדברי
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הכנס הארצי השנתי של ארגון בעלי סטומה
בישראל
התקיים בתחילת נובמבר  .2014היום נפתח בדברי
ברכה מאת עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן ,ושל ליויה כסלו
אחות ראשית באגודה .לאחר מכן עדכן מידד גיסין ,נשיא
ארגון בעלי סטומה ויו"ר צ.ב.י )צרכני בריאות ישראל(,
על חידושים ממערכת הבריאות; ענת שפרן-אור מרצה
לקולנוע הנחתה סדנה חווייתית בנושא אושר בסרטי
קולנוע ,ולקראת סיום הנחתה בלה אליגולשוילי ,אחות
סטומה ומנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול ביתי
תומך בשירותי בריאות כללית מחוז מרכז ,פאנל שאלות
ותשובות הקשורות בהתמודדות עם סטומה .במסגרת

הכנס השנתי חולק למשתתפים ביטאון הארגון ’פתחון
פה' ,היוצא אחת לשנה על ידי האגודה למלחמה בסרטן
)מידע נוסף על פעילות הארגון בהמשך(.

וד"ר ליאור צח .לקראת סיום התכנס פאנל המרצים
להשיב על שאלות במגוון נושאים .יום העיון התקיים
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לחולים עם גידולים נוירו-אנדוקריניים

יום עיון לנשים צעירות )עד גיל (50
המתמודדות עם סרטן השד

התקיים בתחילת נובמבר  ,2014בהנחיית פרופ' דוד גרוס,
מנהל היחידה לגידולים נוירואנדוקריניים במרכז הרפואי
הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים .היום נפתח
בדברי ברכה מאת מירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,וכלל הרצאות על סוגי גידולים נוירואנדוקריניים,
חידושים ועדכונים בטיפול האונקולוגי ,טיפולים איזוטופיים
וטיפולים הממוקמים בכבד ,הטיפול הניתוחי ומחקרים
ברפואה משלימה .הרצו בהתנדבות :ד"ר סימונה
גלסברג ,ד"ר עידו וולף ,ד"ר אשר שלמון ,ד"ר עידו
נחמני וד"ר יאיר מימון .לקראת סיום התכנס פאנל
המרצים להשיב על שאלות במגוון נושאים .יום העיון
התקיים באדיבות חברת נוברטיס אונקולוגיה בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן הריאה
התקיים בתחילת נובמבר  ,2014בהנחיית
פרופ' חובב נחושתן ,אונקולוג בכיר במכון שרת ,המרכז
הרפואי הדסה עין כרם .היום נפתח בדברי ברכה מאת מירי
זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,ולאחר מכן התקיימו
הרצאות על ’מבט קדימה בטיפול בסרטן הריאה' ,איכות
חיים בקרב חולי סרטן ריאה ,שיטות לאבחון מוקדם של
המחלה ,ורפואה משלימה .הרצו בהתנדבות :ד"ר מיה
גוטפריד ,ד"ר יעל רפאלי ,ד"ר אמיר און ,פרופ' ניר פלד
וד"ר עופר כספי .לקראת סיום התכנס פאנל המרצים
להשיב על שאלות במגוון נושאים .יום העיון התקיים
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא גידולי מוח
התקיים באמצע דצמבר  ,2014בהנחיית פרופ' טלי סיגל,
מנהלת המרכז לנוירואונקולוגיה במרכז דוידוף של
המרכז הרפואי רבין .היום נפתח בדברי ברכה מאת
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,ולאחר
מכן התקיימו הרצאות על אפידמיולוגיה ,אבחון וסוגי
גידולים ,טכנולוגיות חדשות בניתוחי מוח ,הטיפול בחולי
גליובלסטומה ובחולים עם גידולי מוח אחרים והקלה
על התסמינים ותופעות הלוואי של הטיפולים .הרצו
בהתנדבות :ד"ר דבורה בלומנטל ,ד"ר רחל גרוסמן,
פרופ' אלכסנדר לוסוס ,ד"ר שלומית כץיוסט,

התקיים בתחילת פברואר  ,2015בהנחיית
ד"ר שני פאלוך-שמעון ,מנהלת השירות לסרטן השד
בצעירות במערך האונקולוגי של המרכז הרפואי ע"ש שיבא
בתל השומר .היום נפתח בדברי ברכה מאת מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,ולאחר מכן התקיימו
הרצאות על עדכונים וחידושים בסרטן השד בנשים צעירות,
כירורגיה משחזרת בסרטן השד ובכריתה מניעתית,
רפואה משלימה ,תורשה וגנטיקה של סרטן השד .בנוסף
לד"ר פאלוך-שמעון הרצו בהתנדבות גם ד"ר ערן בר מאיר,
ד"ר עופר כספי ופרופ' אפרת לוי-להד .לקראת סיום
שיתפה מיכל קולט-ארבל מתנדבת ’יד להחלמה' בסיפור
התמודדותה האישית עם מחלת הסרטן ,ולאחר מכן התכנס
פאנל המרצים להשיב על שאלות במגוון נושאים .יום העיון
התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן המעי הגס
התקיים בתחילת מרץ 2015בהנחיית ד"ר עינת שחם-שמואלי,
מנהלת השירות לגידולי מערכת העיכול במערך האונקולוגי
של המרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר .יום העיון
נפתח בדברי ברכה מאת מירי זיו מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות על גורמי סיכון ,מניעה
וגנטיקה ,הטיפול בסרטן מעי גס מקומי ,תזונה נכונה
בדרך להחלמה מסרטן המעי הגס ,טיפול בסרטן מעי גס
מתקדם והתמודדות עם תופעות הלוואי בתקופת הטיפולים.
הרצו בהתנדבות :פרופ' דן אדרקה ,ד"ר איילה הוברט,
הדיאטנית לימור בן חיים ,ד"ר גלי פרל וד"ר רוית גבע.
לקראת סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות
במגוון נושאים .יום העיון התקיים באדיבות חברת רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לנשים בריאות ,לנשאיות גן סרטן השד
ולנשים בסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה
התקיים בסוף מרץ  ,2015בהנחיית ד"ר רינת ירושלמי,
אונקולוגית בכירה ביחידת השד של מרכז דוידוף ,המרכז
הרפואי רביןבילינסון .יום העיון נפתח בדברי ברכה
מאת מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,ולאחר מכן התקיימו
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הרצאות על אבחון ודילמות ביחס לטיפול מונע ,לחיות
עם הידיעההתועלת אל מול המחיר ,הבריאות בידיים
שלךהפחתת הסיכון לחלות בסרטן ואבחון גנטי 
'הסיכוי שבסיכון' .הרצו בהתנדבות :פרופ' דינה לב,
הפסיכולוגית שירלי אלון ,פרופ' נעמה קונסטנטיני
וד"ר רחל מייקלסון-כהן .לקראת סיום התכנס פאנל
המרצים להשיב על שאלות במגוון נושאים .יום העיון
התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן צוואר הרחם
וסרטן השחלה
התקיים בתחילת מאי  ,2015בהנחיית ד"ר יעקב קורח,
סגן מנהל המחלקה לגינקולוגיהאונקולוגית במרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר .היום נפתח בדברי ברכה
מאת מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,ולאחר מכן התקיימו
הרצאות על סרטן צוואר הרחם  גורמי סיכון ומניעה,
הטיפול בסרטן צוואר הרחם ,סרטן שחלה  גורמי
סיכון וגנטיקה ,הטיפול בסרטן השחלה ,התמודדות עם
תופעות הלוואי בעקבות הטיפולים .הרצו בהתנדבות:
פרופ' עמי פישמן ,פרופ' תמר ספרא ,ד"ר אילן ברוכים,
פרופ' עופר לביא וד"ר אורה רוזנגרטן .לקראת סיום
התכנס פאנל המרצים  בהשתתפות כרמית כהן,
מתאמת אונקוגנטית בפרויקט ה'סיכוי שבסיכון'
של האגודה למלחמה בסרטן  להשיב על שאלות
במגוון נושאים .יום העיון התקיים באדיבות חברת רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
יום עיון לחולי לימפומה וCLL-

התקיים באמצע מאי  ,2015בהנחיית פרופ' משה מיטלמן,
המטולוג ומנהל מחלקה פנימית א' במרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי .יום העיון נפתח בדברי ברכה מאת
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,ולאחר מכן
התקיימו הרצאות על הטיפול ב ,CLLחידושים ועדכונים
בטיפול בלימפומות ,השתלת מח עצם בממאירויות
לימפטיות והיצמדות לטיפול של חולים המטואונקולוגיים.
הרצו בהתנדבות ד"ר עירית אביבי ,פרופ' דינה בן
יהודה ,פרופ' אביחי שמעוני ופרופ' פיה רענני.
לקראת סיום שיתף מתן גור ארי את הנוכחים בסיפור
התמודדותו האישית עם מחלת הסרטן ולאחר מכן
התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות במגוון נושאים.
יום העיון התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.
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יום עיון בנושא סרטן שד גרורתי
התקיים באמצע יוני  ,2015בהנחיית ד"ר נעה אפרת
)בן-ברוך( ,מנהלת המכון האונקולוגי ,מרכז רפואי
קפלן וראש קבוצת השד באיגוד הישראלי לאונקולוגיה
קלינית ורדיותרפיה .היום נפתח בדברי ברכה של מירי זיו
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,ולאחר מכן התקיימו
הרצאות על היבטים רפואיים בסרטן שד גרורתי ,שיפור
איכות החיים  התמודדות עם תופעות הלוואי בעקבות
הטיפולים ,רפואה משלימה ו'התקווה  פנים רבות לה'.
הרצו בהתנדבות :ד"ר אלה עברון ,ד"ר אירנה ז'יבליוק,
ד"ר עופר כספי ופרופ' רבקה יעקובי .לקראת סיום שיתפה
דורית ראשוני-מנדיל את הנוכחים בסיפור התמודדותה
האישית עם מחלת הסרטן ולאחר מכן התכנס פאנל
המרצים להשיב על שאלות במגוון נושאים .יום העיון
התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לחולי סרטן הכליה
ושלפוחית השתן
התקיים בסוף יוני  ,2015בהנחייתו של ד"ר וילמוש
מרמשטיין ,סגן מנהל המחלקה האונקולוגית ,מרכז
תחום אונקואורולוגיה במרכז הרפואי סורוקה ויו"ר
האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה .היום
נפתח בדברי ברכה מאת מירי זיו ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות על
הטיפול הניתוחי בסרטן שלפוחית השתן ,טיפול בסרטן
גרורתי של שלפוחית השתן ,טיפול ניתוחי בסרטן כליה
ממוקם ומתקדם והתמודדות עם בעיות בתפקוד המיני.
הרצו בהתנדבות :פרופ' אילן ליבוביץ ,פרופ' ניקולא
מבגי'ש ,פרופ' ז'ק בניאל ,ד"ר זוהר דותן ,ד"ר אביבית
נוימן ולנה קורץ אלמוג .לקראת סיום התכנס פאנל
המרצים להשיב על שאלות במגוון נושאים .יום העיון
התקיים באדיבות חברת פייזר אונקולוגיה בע"מ.
יום עיון בנושא מלנומה וBCC-

התקיים בסוף יוני  ,2015בהנחיית פרופ' שלמה שניבאום,
מנהל המרכז לבריאות השד ומנהל היחידה לכירורגיה
מונחית איזוטופים במרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי .היום נפתח בדברי ברכה מאת מירי זיו
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,ולאחר מכן התקיימו
הרצאות על אפידמיולוגיה וגורמי סיכון של סרטן העור,
טיפול כירורגי בגידולי עור ,טיפול בגידולי עור מסוגBCC
שאינם נתיחים וטיפול מכוון מטרה במלנומה גרורתית.

הרצו בהתנדבות :פרופ' דניאל מימוני ,פרופ' שלום
אבשלום ,ד"ר סאלם בלאן ופרופ' יעקב שכטר.
לקראת סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות
במגוון נושאים .יום העיון התקיים באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

בארגונה של אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון:

הטיפול בסרטן הריאה .יום העיון נפתח בברכתם
של פרופ' רון אפלבוים ,מנהל המערך האונקולוגי
במרכז הרפואי רמב"ם ,וד"ר מריאנה וולנר מנחת
יום העיון .לאחר מכן התקיימו הרצאות על אבחון
וטיפול בגידולי ריאה ,טיפול תרופתי בסרטן הריאה,
חידושים בטיפול קרינתי לריאה ,תקווה ומשמעות
בהתמודדות עם מחלת הסרטן ,תרפיה נשימתית ופעילות
גופנית בזמן מחלה .הרצו בהתנדבות :ד"ר עמית כץ,
ד"ר עבד אגברייה ,ד"ר מור מושקוביץ ,ד"ר הייתם
נסראללה ,עו"ס מיכל הברר-ברזילי וסער יהלומי.

בחיפה מתקיימים בכל שנה ימי עיון המיועדים לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם תושבי חיפה והצפון,
בשיתוף המרכז הרפואי רמב"ם והצוות הרפואי של
המערך האונקולוגי בבית החולים:
• יום עיון בנושא לימפומה ו CLL-התקיים בתחילת יולי
 .2014יום העיון נפתח בברכתו של פרופ' בנימין ברנר,
מנהל המערך ההמטולוגי והשתלות מח עצם,
ולאחר מכן התקיימו הרצאות בנושאי חידושים
וטיפולים בלימפומה וב ,CLLתזונה מותאמת לחולי
לימפומה ועוד .הרצו בהתנדבות :ד"ר תמר תדמור,
ד"ר נועה לביא ,ד"ר שמרית רינגלשטיין,
ד"ר נתנאל הורוביץ ,איריס אלעד ומירי חנגה.
יום העיון התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.
• יום עיון בנושא סרטן השד :התקיים בנובמבר
 ,2014בהנחייתה של אפרת לוין ,מרכזת תחום
מתאמות סרטן השד .יום העיון נפתח בברכתם
של פרופ' רוני אפלבוים מנהל המערך האונקולוגי,
ד"ר חנה אדמי מנהלת הסיעוד וד"ר לירון אלדור מנהל
מערך בריאות השד .הרצו בהתנדבות :ד"ר זהבה גלמידי,
ד"ר רפי קליין ,ד"ר טטיאנה דורפמן ,ד"ר קרן
דרומאה ,ד"ר גיאורגיטה פריד ,פרופ' משנה קליני
חגית בריס-פלדמן ,פרופ' משנה קליני שחר קול
וד"ר קרן אור-חן .לקראת סיום שיתפה המתנדבת
יאנה דרום את הקהל בסיפור התמודדותה האישית
עם סרטן השד ,והתקיימה תצוגת אופנה לביגוד
מותאם למנותחות .יום העיון התקיים באדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
• יום עיון בנושא סרטן הריאה :התקיים באמצע
ינואר  ,2015בהנחייתן של ד"ר מריאנה וולנר,
רופאה בכירה ומנהלת שירות סרטן הריאה במערך
האונקולוגי רמב"ם ,וטובה שחר ,אחות מתאמת

לקראת סיום חלק מאיר פורטל עם הקהל את
סיפור התמודדותו האישית עם סרטן הריאה .יום
העיון התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ .צוות סניף חיפה סייע בארגון ואייש
את דוכן ההסברה של האגודה.
• יום עיון בנושא סרטן הערמונית :התקיים בתחילת
מרץ  ,2015בהנחיית אסתר פינטו מרכזת תחום
האורואונקולוגיה .יום העיון נפתח בדברי ברכה של
פרופ' רון אפלבוים מנהל המערך האונקולוגי ואלה
מולר מנהלת הסיעוד בחטיבה ההמטואונקולוגית
ומומחית בטיפול תומך .לאחר מכן התקיימו הרצאות

ימי עיון אזוריים
אזור הצפון
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על טיפולים זעירפולשניים לסרטן הערמונית ,חידושים
בסרטן הערמונית ,כלים גנומיים בסרטן ערמונית
מקומי ,טיפול קרינתי ממוקד לסרטן הערמונית,
השפעת טיפולים בסרטן הערמונית על התפקוד
המיני ,ורפואה משלימה כחלק מהטיפול התומך בחולה
אונקולוגי .הרצו בהתנדבות :פרופ' גלעד עמיאל,
ד"ר אביבית נוימן ,ד"ר אביבית פאר ,ד"ר תומר חרס,
פרופ' משנה אילן גרינוולד ושרה דנוס .לקראת סיום
התכנס פאנל מומחים בהנחיית ד"ר אביבית נוימן,
וד"ר עינת גלזר פסיכולוגית ארגונית הרצתה בנושא
’היגיון שברגשמסע להצלחה' .יום העיון התקיים
באדיבות חברת ינסן.
• יום עיון בנושא גידולי ראש-צוואר :התקיים
באמצע מרץ  .2015היום נפתח בברכתם של
פרופ' זיו גיל ,מנהל מחלקת א.א.ג וניתוחי ראש
צוואר ,פרופ' רון אפלבוים מנהל המערך האונקולוגי
וד"ר חנה אדמי מנהלת הסיעוד .לאחר מכן התקיימו
הרצאות במגוון נושאים ,בהם חידושים ועדכונים
בטיפול בגידולי ראשצוואר ,דרכים לשיפור איכות
החיים לאחר הטיפולים ,עבודתה של קלינאית
התקשורת ,תזונה מותאמת לחולי ראשצוואר,
התמודדות רגשית וחוסן נפשי ודיקור סיני להקלה
על התסמינים .לקראת סיום שיתף אחד החולים
את הנוכחים בסיפור התמודדותו האישית .יום העיון
התקיים באדיבות חברת מרק-סרונו.

• יום עיון בנושא סרטן המעי הגס :התקיים בסוף אפריל
 .2015יום העיון נפתח בברכתם של פרופ' רון אפלבוים,
מנהל המערך האונקולוגי ושל אריאלה ליטביץ-
שרמן ,עו"ס מחוז צפון .לאחר מכן התקיימו הרצאות
על זיהוי אוכלוסייה בסיכון ,חידושים ועדכונים בטיפול
בסרטן המעי ,גישה רב תחומית בטיפול בסרטן
המעי הגס ועוד .הרצו בהתנדבות :ד"ר אליזבט
הלף און ,ד"ר ולריה סמנסטי ,ד"ר בני אלכסנדר,
אלאהם סואן באדרנה ,נגה זיו וקרן קרוב .לקראת
סיום סיפר חולה בסרטן המעי הגס על התמודדותו
האישית עם המחלה .יום העיון התקיים באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
• יום עיון בנושא גיוס משאבי גוף ,רוח ונפש וטיפול
תומך לחולים אונקולוגיים ולבני משפחותיהם :התקיים
בסוף יוני  2015ונפתח בברכות מפי פרופ' רון אפלבוים,
מנהל המערך האונקולוגי רמב"ם ,פרופ' משנה גיל
בר-סלע ,סגנו ומנהל היחידה לטיפול תומך ברמב"ם
וד"ר חנה אדמי ,מנהלת הסיעוד בבית החולים .בהמשך
נסקרו השירותים הניתנים במכון האונקולוגי ,והתקיימו
הרצאות במגוון נושאים הקשורים לטיפול התומך בחולים
אונקולוגיים ,בהם :הגורמים לתשישות בקרב החולים
ושיטות שעשויות לסייע בהתמודדות עמה .בין היתר
עסקו ההרצאות בשימוש בביופידבק ,בדיקור סיני,
בדמיון מודרך ,בתזונה מותאמת ובפעילות גופנית.
לאחר מכן הוצג המחקר "מקנביס ועד ליווי רוחני"
שנעשה ביחידה לטיפול תומך ,והתכנס פאנל שאלות
ותשובות ,בהנחיית דורון לולב-גרינוולד ,פסיכולוגית
קלינית ומרכזת השירות הפסיכולוגי למבוגרים במערך
האונקולוגי ובהשתתפות ויקי גולדברג ,אחות מתאמת
טיפול תומך וקרן קרוב ,עובדת סוציאלית .בסיום
התקיים מופע מוסיקלי בהנחיית אורית פרלמן .יום
העיון התקיים באדיבות החברות :רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ ,בריסטול-מאיירס סקוויב ,ניאופרם
ישראל ,טבע ,אבוט ,מדיסון וגמידה.

יום עיון בנושא מחלה ממארת :טיפולים,
תרופות והשלכות
לראשונה :יום עיון בנושא הסרטן התקיים במרכז הרפואי
הלל יפה .יום העיון נערך בפברואר  ,2015ביוזמת היחידה
לאונקולוגיה שבראשה עומדת ד"ר יקטרינה שולמן.
היום נפתח בדברי ברכה של פרופ' מאיר אורן ,מנהל
המרכז הרפואי הלל יפה ,אריאלה ליטביץ-שרמן,

44

עו"ס מחוז צפון וד"ר שולמן .לאחר מכן התקיימו
הרצאות בנושאי השפעת הטיפול הכימי ,התמודדות
עם תופעות הלוואי ,התמודדות רגשית עם מחלת
הסרטן ,טיפולים ביולוגיים  העידן החדש ,הקשר
בין פעילות גופנית למחלת הסרטן ,ותזונה נכונה
במהלך הטיפולים האונקולוגיים .הרצו בהתנדבות 
בנוסף לד"ר שולמן :ד"ר אולגה קזרין ,נדיה בלאו,
עו"ס אלינה פישנזון ,ד"ר ירון ריבר ,יעל קרבס כהן,
אלינה רויזיס ושרה שטרן-קטיעי .לקראת סיום התכנס
פאנל המרצים להשיב על שאלות במגוון נושאים.

יום עיון למגזר הערבי בנושא סרטן הריאה
והמעי הגס
התקיים במאי  2015בבית החולים המשפחה הקדושה
בנצרת .היום נפתח בדברי ברכה של אריאלה ליטביץ-
שרמן ,עו"ס מחוז צפון .בהמשך התקיימו הרצאות על
חידושים בטיפול בסרטן הריאה ובסרטן המעי הגס.
הרצו בהתנדבות :ד"ר סאלם בלאן ,פרופ' אוסאמה
אבו חאטום ,ד"ר הייתם נסראללה ,מר פאתן ג'טאס
וגב' בדר ח'אזן נסייר .לקראת סיום התכנס פאנל
המרצים להשיב על שאלות במגוון נושאים .יום
העיון התקיים באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא איכות חיים במלון קיסר
פרמייר בטבריה
התקיים במאי  ,2015בסיוע סניף האגודה למלחמה בסרטן
בטבריה .יום העיון נפתח בברכתו של יוסי בן דוד ,ראש
עיריית טבריה .נמרוד נהרדעא ,מטפל ומורה לרפואה
סינית ושיאצו במכון האונקולוגי של המרכז הרפואי
פוריה ,הרצה על שימוש מושכל ברפואה משלימה,
ופרופ' ארנה צישינסקי מהחוג למדעי ההתנהגות
במכללה האקדמית עמק יזרעאל ,הרצתה על שינה,
עייפות ותפקוד יומי .לקראת סיום התכנס פאנל שאלות
ותשובות במגוון נושאים.

יום עיון בנושא לימפומה ו CLL-במרכז
הרפואי גליל מערבי בנהריה
התקיים בתחילת יוני  2015ונפתח בברכתו של
ד"ר אנדריי בראשטר ,מנהל המערך ההמטולוגי במרכז
הרפואי גליל מערבי .לאחר מכן התקיימו הרצאות
על הטיפול בלימפומה ,התמודדות וטיפול ב ,CLL

התמודדות עם תופעות הלוואי ,ותזונה בדרך להחלמה.
הרצו בהתנדבות :ד"ר לואיזה עכריה ,ד"ר שמרית
רינגלשטיין ,ניהאד שחאדה ושירלי קרן-רוזן.
לקראת סיום התכנס פאנל המרצים להשיב על שאלות
במגוון נושאים .יום העיון התקיים באדיבות חברת רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

אזור המרכז וירושלים
בארגונן של דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז ודלית בן
רימון ,עו"ס ומרכזת ’חזקים ביחד' ירושלים

יום עיון בנושא לימפומה ו CLL-במרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
התקיים באמצע נובמבר  ,2014ונפתח בדברי ברכה
של ד"ר עירית אביבי ,מנהלת המערך ההמטולוגי של
בית החולים .לאחר מכן התקיימו הרצאות על הטיפול
בלימפומה ,חידושים בטיפול בלימפומה ומהו   CLLאבחון
וטיפול והשתלת מוח עצם .הרצו בהתנדבות ,בנוסף
לד"ר אביבי :ד"ר נדב שריד ,ד"ר חוה פרי ,ד"ר יאיר
הרישנו ,וד"ר רון רם .לקראת סיום שיתף גיא תבורי
את הנוכחים בסיפור התמודדותו האישית עם מחלת
הסרטן שתקפה אותו שלוש פעמים ,ולאחר מכן התכנס
פאנל המרצים להשיב על שאלות במגוון נושאים .יום העיון
נערך באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן השד במרכז הרפואי
מאיר בכפר סבא
התקיים בסוף דצמבר  ,2014בהנחיית יהודית שר,
מנהלת שירותי הסיעודאונקולוגיה .היום נפתח בדברי
ברכה של ד"ר מיה גוטפריד ,מנהלת המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי מאיר ,ודנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז
מרכז באגודה .בהמשך התקיימו הרצאות על עדכונים
בכירורגיית שד ,עדכונים בטיפול בסרטן שד ממוקד
ומתקדם ,התמודדות עם תופעות הלוואי ,תזונה נכונה
ועוד .הרצו בהתנדבות :ד"ר צבי קויפמן ,ד"ר בלה
ניסנבאום ,ד"ר אירנה קוצ'וק ,ד"ר שירלי אלון,
מיה לב-טפר ודוד ברוכי .לקראת סיום התקיימה הרצאה
פעילה של אבי לבבי הפיזיותרפיסט ,בנושא פעילות
גופנית לחולות סרטן ,מטעם פרויקט ’צעדים לאיכות
חיים'® של האגודה למלחמה בסרטן .יום העיון התקיים
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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יום עיון לנשים המתמודדות
עם סרטן השד
במרכז הרפואי אסותא  -רמת החייל
התקיים באפריל  ,2015בהנחיית יאנה אידלביץ',
מ"מ אחות אחראית אונקולוגיה במרכז הרפואי
אסותא .את יום העיון ארגנה עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה של האגודה למלחמה
בסרטן ,בשיתוף עם יאנה אידלביץ' .יום העיון כלל
הרצאות על תופעות לוואי ואיזון תסמינים ,תזונה
בתקופת הטיפולים ,מיניות ואינטימיות בתקופת
הטיפולים ,חידושים ועדכונים בטיפול בסרטן השד,
חידושים ועדכונים בתחום הדמיית השד ,הטיפול
הכירורגי בסרטן השד ובדיקות דימות לאבחון והערכה
בסרטן השד .כמו כן נערכה פעילות במסגרת פרויקט
’צעדים לאיכות חיים'® של האגודה למלחמה בסרטן.
הרצו בהתנדבות :ד"ר אירנה ז'בליוק ,מנהלת יחידת
השד במרכז הרפואי וצוותה ולנה קורץ-אלמוג ,אחות
ויועצת מיניות באגודה למלחמה בסרטן .לקראת סיום
התקיים פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות המרצים.
ריכזו את היום :דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז,
רויטל )טולי( מוהליבר-כהן ,רכזת ’יד להחלמה' של
האגודה למלחמה בסרטן .יום העיון התקיים באדיבות
חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
יום עיון בנושא לימפומה וCLL-

במרכז הרפואי שערי צדק

התקיים ביוני  .2015היום נפתח בדברי ברכה של
פרופ' יעקב רואו ,מנהל המכון ההמטולוגי במרכז
הרפואי שערי צדק ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות
על לימפומות אגרסיביות  טיפול וחידושים בתחום,
טיפול בלימפומות אינדולנטיות וחידושים בתחוםCLL ,
 טיפול וחידושים בתחום ,והרצאה בנושא העצמה,
צמיחה ושינוי במשבר .הרצו בהתנדבות :ד"ר יעקב
אשכנזי ,ד"ר אהרון רונסון ,ד"ר שושנה רוכלמר
ועו"ס ליאורה גוב-ארי-דה וריס .לקראת סיום
התקיים פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות המרצים,
ולאחריו נאמרו דברי סיכום מפי האחות דורית רגב.
יום העיון נערך באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.
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אזור הדרום והשפלה

בארגונה של מירי מור יוסף ,עו"ס מחוז דרום

יום עיון במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע
לחולי סרטן הריאה
התקיים באמצע פברואר  .2015במהלך היום התקיימו
הרצאות על הטיפול בסרטן הריאה ,כיצד לחיות עם
סרטן הריאה וטיפולים חדשניים בסרטן הריאה .הרצו
בהתנדבות :פרופ' שמואל אריעד ,ד"ר אירנה לזרב,
עו"ס אביטל קאפח וד"ר יוליה דודניק .יום העיון התקיים
באדיבות חברת רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

’יד להחלמה' של האגודה למלחמה בסרטן
ב'יד להחלמה' מתנדבות נשים המתמודדות עם סרטן 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 הפעילות מרכזת רויטל )טולי( מוהליבר-כהן.

הכנס השנתי של מתנדבות ’יד להחלמה'

הדרכה וגיוס מתנדבות

התקיים בתחילת יוני  2015במרכז ארץ ישראל היפה
בפארק הירקון ,תל אביב  בהשתתפות עשרות מתנדבות
’יד להחלמה' .הכנס אורגן בידי אורית שפירא ,עו"ס
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה .את הכנס פתחה בדברי
ברכה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן .לאחר
שיח מתנדבות חדשות וותיקות ,התקיימה הרצאה מפי
עו"ס דפנה שדה-טסה ,מנחת סדנאות טבע תרפיה
במרכז התמיכה ’חזקים ביחד' בגבעתיים .בהמשך התקיימה
הרצאה על חשיבות הבירור הגנטי לסרטן שד ושחלה
תורשתי מאת ד"ר עינת זיווי ,מומחית ברפואת נשים
ומיילדות ,מתמחה בגנטיקה רפואית במרכז הרפואי שערי
צדק ,וכרמית כהן ,מתאמת אונקוגנטית ,בפרויקט ’הסיכוי
שבסיכון' של האגודה למלחמה בסרטן .על התמודדותה
האישית סיפרה רוזה דמביצר ,שהקרן המשפחתית
שלה ,NCF ,תומכת בפרויקט החדש .פרופ' תמר ספרא,
מנהלת השירות לאונקולוגיה גינקולוגית ,המרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי ,הרצתה בנושא חידושים ועדכונים
בסרטן השד .לקראת סיום הרצתה סיגל ביבר ,מורה
ליוגה ,בנושא צמיחה בעקבות המשבר.

השנה גויסו לפרויקט ’יד להחלמה' של האגודה למלחמה
בסרטן כארבעים מתנדבות חדשות ,רובן מהפריפריה.
לקראת התנדבותן עברו המתנדבות תהליך הכשרה,
שהתקיים בשיתוף אנשי מקצוע ובפיקוח מקומי
של העו"סיות המחוזיות :מירי מור-יוסף לקבוצת
מתנדבות באר שבע והסביבה ,אריאלה ליטביץ-שרמן
במחוז צפון ,טטיאנה גלייסר ועירית בן חיים מהמכון
האונקולוגי במרכז הרפואי זיו לקבוצת מתנדבות צפת
והסביבה ,ועו"ס חנאן קאסם לקבוצת מתנדבות בחברה
הערבית בנצרת.

מפגשי הדרכה לשנת 2015
התקיימו בשיתוף
עם רשת מועדוני הכושר ’הולמס פלייס'
פרויקט ’יד להחלמה' של האגודה למלחמה בסרטן
מקיים השנה שיתוף פעולה עם רשת מועדוני הכושר
הארצית ’הולמס פלייס' ,שבמסגרתו משולבות במפגשי
ההדרכה של המתנדבות גם הרצאות בנושאי בריאות
וכושר בסניפי הרשת ,כולל שימוש במתקנים.
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נוכחות מתנדבות ’יד להחלמה' בימי עיון
בנושא סרטן השד
מתנדבות ’יד להחלמה' מגיעות לכל יום עיון בנושא
סרטן השד ,לבושות בחולצה הוורודה המזהה אותן
כמתנדבות ומאפשרות למתמודדות חדשות לפנות
אליהן באופן אישי ל'שיח רעות' .השנה השתתפו
המתנדבות ביום העיון ’לחגוג את החיים' וביום העיון
שהתקיים בבית חולים מאיר.

פעילות ’יד להחלמה' במסגרת חודש
המודעות לסרטן השד
•

•

•

•
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מתנדבות ’יד להחלמה' במחוז דרום קיימו פעילות
לקידום המודעות לסרטן השד במכון האונקולוגי של
המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע ,בשיתוף עם מכון
השד במרכז הרפואי ,בהובלתה של חני פיליפ ,אחות
אחראית במכון השד )מידע נוסף בהמשך(.
מתנדבות ’יד להחלמה' באזור המרכז נכחו באירוע
השקת ’החולצה הוורודה' במרכז פרס לשלום )מידע
נוסף בפרק ’הסברה והדרכה'(.
במסגרת הארצית :נציגות ’יד להחלמה' שלחו ציורים
לתחרות בינלאומית לחולים ולמחלימים ,נרתמו
לטובת פרויקט ’רצים יחד למען המאבק בסרטן',
וחלקן אף פתחו עמוד התרמה אישי )מידע נוסף
בפרק ’שיתופי פעולה'(.
ב 15באוקטובר   2014יום המודעות הבינלאומי
לשחזור השד  השתתפו מתנדבות ’יד להחלמה'
במרוץ האופניים סובב תל אביב ,ביוזמת האיגוד
הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטי ובשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן )מידע נוסף בפרק ’הסברה והדרכה'(.

’יד להחלמה' בתקשורת
לרגל חודש המודעות לסרטן השד פורסמו באתר ’און
לייף' כתבות בהשתתפות מתנדבות ’יד להחלמה'
ענת מלמד ומלכה בן משה ,ביוזמת מחלקת
ההסברה וההדרכה של האגודה למלחמה בסרטן.
בכתבות אלה חלקו מתנדבות ’יד להחלמה' עם
הגולשים את סיפור התמודדותן האישי עם סרטן
השד ,את השינויים שחוו בחייהן בעקבות המחלה
ואת התנדבותן ב'יד להחלמה'.

הרצאות לאנשי מקצוע ולציבור הרחב
בנובמבר  2014הרצתה חנה ביקל מתנדבת ’יד להחלמה'
בפני מאה עובדי חברת ’רפאל' .בהרצאתה שיתפה
חנה את הנוכחים בסיפור התמודדותה האישית עם
סרטן השד.
בינואר  2015הרצו רויטל )טולי( מוהליבר-כהן,
רכזת ’יד להחלמה' ומיכל קולט-ארבל ,מתנדבת
בפרויקט ,בבתי ספר לפיזיותרפיסטים במרכז הרפואי
אסף הרופא.
במרץ  2015הרצתה רויטל )טולי( מוהליברכהן רכזת ’יד
להחלמה' על פעילות הפרויקט ,במסגרת לימודי דימות
במרכז הרפואי קפלן ,והמתנדבות מיכל קולטארבל
ולינוי לוי שיתפו את הנוכחים בסיפורן האישי.

השתתפות בימי עיון וכנסים
מתנדבות 'יד להחלמה' נוטלות לאורך השנה חלק
בכנסים ובאירועי הסברה שונים בארץ ובחו"ל ,במטרה
לקדם את המודעות לנושא סרטן השד ואת פעילותן
המבורכת של המתנדבות:

השתתפות נציגות 'יד להחלמה' בפעילויות ארגון 'אירופה דונה' – הקואליציה האירופית למאבק בסרטן השד,
במילאנו ,איטליה
ועידת פסגה לנשים המתמודדות
עם סרטן שד גרורתי
בספטמבר  2014השתתפה בוועידה זו אורלי ברזה,
מתנדבת 'יד להחלמה' המתמודדת עם סרטן שד
גרורתי .בכינוס לקחו חלק נציגי  32המדינות החברות
בארגון ,ובהם מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן בישראל .המפגש כלל הרצאות ודיונים על
חידושים בחקר סרטן שד גרורתי ,קידום שיתופי
פעולה בינלאומיים עם מדינות שונות ,שיטות לובינג
לקידום חקיקה בתחום סרטן השד ,קידום הטיפול
והתמיכה בחולות סרטן שד גרורתי ועוד.

הכנס השנתי של ארגון 'אירופה דונה',
נובמבר 2014
ענת מלמד ומיכל קולט-ארבל ,מתנדבות 'יד
להחלמה' ,השתתפו בכנס השנתי של הארגון ,המיוצג
בישראל על ידי האגודה למלחמה בסרטן .בכנס
משתתפות בכל שנה נציגות מ 36מדינות ברחבי
אירופה ,ומתקיימות הרצאות בנושאים הקשורים
לסרטן השד ,כגון חידושים בדרכי האבחון וההדמיה,
טיפולים חדשניים וכן סדנאות עבודה בנושאי שימוש
בתקשורת ,בידוענים ובפוליטיקאים  לקידום המאבק
בסרטן השד.

• לינוי לוי ומאיה שני ,מתנדבות ’יד להחלמה' ייצגו
את האגודה למלחמה בסרטן במפגש להעצמת
חולות סרטן השד במילאנו ,איטליה .המפגש
התקיים בסוף יוני  ,2015ביוזמת תשלובת ’רוש'
העולמית ,והשתתפו בו חולות ומחלימות מסרטן שד,
נציגי ארגוני חולים וצוותים רבתחומיים ממרכזים
רפואיים באירופה .המפגש סיפק במה ליצירת שיח
פורה לקידום המאבק בסרטן השד ,ולהבנת המכשולים
בהעלאת המודעות העולמית לנושא  תוך למידה
הדדית ופיתוח משותף של רעיונות חדשים .במפגש
ניתנה סקירה קלינית בנושאים הללו :חידושים בטיפול
בסרטן שד ,זכויות חולים ,עדויות אישיות והתמודדות
נשים עם המחלה ולאחריה ,והתקיימו דיונים שעסקו
בשיפור ההבנה והמודעות למחלה ,ואיכות חיים בזמן
הטיפולים ולאחריהם.
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פעילות מתנדבות ’יד להחלמה'
מחוז דרום
לרגל חודש המודעות לסרטן השד הובילו מתנדבות ’יד
להחלמה' במחוז דרום פעילות ייחודית במרכז הרפואי
סורוקה ,בהובלתה של חני פיליפ ,אחות אחראית במכון
השד במרכז הרפואי .במשך כשבוע נכחו המתנדבות במכון
האונקולוגי ,במחלקת אשפוז יום ובמכון הקרינה ,וחילקו
כרטיסי ביקור ועלוני הסברה על פרויקט ’יד להחלמה'.
המתנדבות הגיעו לבושות בחולצה הוורודה ,הציגו את
עצמן וסיפרו על הפרויקט שאותו מייעדת האגודה למלחמה
בסרטן לנשים המתמודדות עם סרטן השד .בשבוע שלאחר
מכן הוקם במרכז הרפואי סורוקה מיצג להעלאת המודעות
לחשיבות האבחון המוקדם של סרטן שד .בדוכן שאויש
במתנדבות ’יד להחלמה' ,חולקו גם מגוון עלוני הסברה
של האגודה למלחמה בסרטן בנושא סרטן השד.

שומרות על קשר  מתנדבות ’יד
להחלמה' דואגות לשמור על קשר רציף
עם הפונות אליהן .המתנדבות מקפידות
להתקשר מפעם לפעם לנשים שיצרו
איתן קשר ראשוני ,לדרוש בשלומן ולחזק
אותן בהמשך ההתמודדות.

סדנאות ופעילויות לרווחתם של חולים ושל מחלימים מסרטן
מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן מקיימת לאורך השנה עשרות פעילויות ופרויקטים
לרווחת החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם ברחבי הארץ.

’להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר'
פרויקט שיזמה ד"ר פרנסין רובינסון )  ,(Phdוהיא
מנהלת אותו בהתנדבות ,בריכוזה של סילויה אלשוילי.
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 הוספיסבית של האגודה
למלחמה בסרטן .את הפרויקט מובילים בהתנדבות
כ 50אנשי מקצוע מתחום היופי והטיפוח ,ובכל שנה
משתתפות בו כ 5,000נשים מרחבי הארץ .השירות
פועל כיום ב 34-מרכזים רפואיים ובקהילה ברחבי הארץ.

סדנאות הפרויקט במרכזים רפואיים ובקהילה
• בתחילת אוקטובר  2014התקיימה סדנת איפור
והנאה לילדים ולאימהות במרכז הרפואי סורוקה.
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בסדנה השתתפו ילדים מטופלי האגף האונקולוגי
במרכז הרפואי ואמהותיהם השוהות לצדם ,שזכו
לרגעי הנאה ואושר  באדיבות מאפרות מתנדבות
מחברת ’ירין שחף'.
• בדצמבר  2014התקיימה סדנת איפור וטיפוח
לחולות ולמחלימות בסניף אופקים של האגודה
למלחמה בסרטן .בסדנה הדריכו מאפרות מתנדבות
מחברת איל מקיאג'.
• בינואר  2015התקיימה סדנת איפור וטיפוח
באשפוז יום אונקולוגי במרכז הרפואי מאיר
בכפר סבא .בסדנה השתתפו כ 20נשים שעברו
טיפולי כימותרפיה במרכז הרפואי .המשתתפות
זכו לאיפור מקצועי ולהדרכה אישית ממאפרות
מתנדבות מחברת ירין שחף .בסיום הסדנה קיבלו
הנשים ממתנדבי סניף כפר סבא של האגודה
למלחמה בסרטן ,שי ועלוני מידע בנושא איפור
וטיפוח.
• במרץ  2015התקיימה בסניף דימונה-ירוחם
של האגודה למלחמה בסרטן ,פעילות ’בוקר
של כיף' לרגל יום האישה הבינלאומי .הפעילות
כללה הרצאה בנושא המוח והזיכרון וסדנת איפור

•

•

•

•

•

וטיפוח באדיבות חב' איל מקיאג' )מידע נוסף
בפרק ”מתנדבים ואירועים"(.
באפריל  2015התקיימה סדנת איפור וטיפוח
במרכז ’חזקים ביחד' של האגודה למלחמה
בסרטן בעפולה  באדיבות מאפרות מתנדבות
מחברת איל מקיאג'.
באפריל  2015התקיימה סדנת איפור וטיפוח
בסניף טבריה של האגודה למלחמה בסרטן 
באדיבות מאפרות מתנדבות מחברת איל מקיאג'.
במאי  2015התקיימה סדנת איפור וטיפוח
בסניף יקנעם עילית של האגודה למלחמה
בסרטן  באדיבות מאפרות מתנדבות מחברת
איל מקיאג'.
ביוני  2015התקיימה במתנ"ס רהט פעילות
בשפה הערבית ,שכללה סדנת איפור וטיפוח
והרצאה .המשתתפות זכו לטיפול פנים מפנק
מקוסמטיקאית רפואית ,ולאיפור מקצועי והדרכה
אישית ממאפרת מתנדבת מהמכללה לקוסמטיקה.
לאחר מכן הרצתה מאלק עוברה אבו אלעסל,
אחות טיפול תומך מ'שירותי בריאות כללית'
בנושא ההתמודדות עם המחלה וההחלמה.
בסיום הסדנה קיבלו הנשים שי  תרומת האגודה
למלחמה בסרטן ובית מרקחת טייבה ברהט.
ביולי  ,2015במסגרת מסיבת הסיום של מרכז
התמיכה ’חזקים ביחד' גבעתיים  -התקיימה
סדנת איפור וטיפוח באדיבות מאפרות מתנדבות
מחברת ירין שחף )מידע נוסף בפרק ’מרכזי
תמיכה'(.
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חדרי טיפוח והשאלת פאות
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן
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 .בחודשים אוגוסטספטמבר
 2014נפתחו מרכזי טיפוח נוספים בסניפי מגדל
העמק ויקנעם של האגודה למלחמה בסרטן.

מפגש הדרכה למתנדבי הפרויקט לכבוד ראש השנה
בתחילת ספטמבר  2014התקיים מפגש בפארק הירקון בתל
אביב לכ 30מתנדבי הפרויקט ,לקראת ראש השנה תשע"ה.
המפגש כלל הרצאה בנושא חשיבות השמירה על אינטימיות וזוגיות.

פרויקט ’צעדים לאיכות

חיים'®

האגודה למלחמה בסרטן יזמה ומפעילה את הפרויקט
הייחודי הכללארצי ’צעדים לאיכות חיים'® .הפרויקט
פועל משנת  ,2007ומטרתו לחשוף את חולי הסרטן
ואת מלוויהם ליתרונות הבריאותיים הגלומים בפעילות
הגופנית ,לעודדם לשלב פעילות מתוכננת ומובנית
בשגרת חייהם ,בעזרת ייעוץ וליווי מקצועי לאלה שיבחרו
להשתלב בפרויקט .הפרויקט כולל הדרכה קבוצתית
בידי אנשי מקצוע מתחום הפיזיותרפיה .כל משתתף
מקבל חוברת הדרכה ורצועת גומי למתיחה ,כדי שיוכל
לבצע את התרגילים גם בביתו.
בשנת  2015השתתפו בפרויקט  18מרכזים רפואיים.
בחלק מהם משתתפות כמה יחידות בוזמנית ,כגון
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אונקולוגיה ,המטולוגיה וגינקואונקולוגיה .מסיכום
הנתונים השנתי נצפתה עלייה במספר המטופלים
המשתתפים בפרויקט .בשנת  2014השתתפו כ12,317
חולים ,לעומת  11,944בשנת  .2013בשנת 2015
השתתפו בפרויקט כ 8,000חולים  עד חודש יולי.
האחראית על הפרויקט בהתנדבות והסמכות המקצועית
בו היא פרופ' נעמה קונסטנטיני ,מנהלת המרכז
לרפואת ספורט ,המחלקה האורתופדית ,המרכז הרפואי
האוניברסיטאי הדסה .הפרויקט מנוהל ומופעל בידי
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה; ליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה ,רינה דיכל,
מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי ,וסילויה אלשוילי,
הרכזת האדמיניסטרטיבית של הפרויקט.

סדנאות ’מחלימים לחיים

בריאים'®

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 ,מיניות ,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 מתקיימת ברחבי הארץ וההשתתפות
היא ללא תשלום .במסגרת הפרויקט התקיימו בחודשים
האחרונים הסדנאות הבאות:
®
• סדנת ’מחלימים לחיים בריאים'  ,בשיתוף המועצה
האזורית רמת הנגב ,התקיימה בחודשים דצמבר
2014ינואר  2015וכללה שלושה מפגשים :בתחילת
דצמבר הרצתה בקיבוץ משאבי שדה ד"ר מיכל שדה,
פסיכולוגית שיקומית מתחום הנוירופסיכואונקולוגיה
באגודה למלחמה בסרטן ,בנושא "השפעת הכימותרפיה
על תפקוד המוח" .בסוף דצמבר הרצתה בקיבוץ
רביבים ליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה למלחמה
בסרטן ,בנושא "מיניות ,דימוי גוף והתמודדות עם
תופעות הלוואי" ,ובתחילת ינואר  2015התקיימה
בקיבוץ שדה בוקר הרצאתה של עו"ס אביטל קאפח
מהמכון האונקולוגי של המרכז הרפואי סורוקה,
בנושא "התמודדות רגשית וחזרה לשגרת חיים לאחר
הטיפולים" .הסדנה אורגנה בסיועה של ענת לב-רן,
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה
האזורית רמת נגב.

•

•

•

•

סדנת ’מחלימים לחיים בריאים'® בסניף אשקלון
של האגודה למלחמה בסרטן התקיימה בחודשים
ינוארפברואר  .2015עו"ס פאינה צייטלין מנחת
קבוצות ,הנחתה פעילות רגשיתחווייתית בנושא
"חזרה לשגרה לאחר המחלה".
קרן בוקובזה פיזיותרפיסטית במרכז הרפואי ברזילי
הנחתה סדנת ’צעדים לאיכות חיים'®; ד"ר מיכל שדה,
פסיכולוגית שיקומית מתחום הנוירופסיכולוגיה
באגודה למלחמה בסרטן ,הרצתה על "השפעת
הכימותרפיה על תפקוד המוח" ,וליויה כסלו ,אחות
ראשית באגודה למלחמה בסרטן ,העבירה הרצאה
בנושא "התמודדות עם תופעות הלוואי לאחר סיום
טיפולים ,אינטימיות ומיניות".
סדנת ’מחלימים לחיים בריאים'® בבית אידי מעגן
בבאר שבע התקיימה בחודש פברואר  .2015הסדנה
כללה מפגש חווייתירגשי בהנחיית עו"ס פאינה צייטלין,
מנחת קבוצות ,בנושא "חזרה לשגרת חיים לאחר
המחלה"; סדנה חווייתית בהנחיית לנה קורץ-אלמוג,
אחות ויועצת המיניות באגודה למלחמה בסרטן ,בנושא
"דימוי גוף ומיניות"; הרצאה של ד"ר מיכל שדה,
פסיכולוגית שיקומית מתחום הנוירופסיכואונקולוגיה
באגודה למלחמה בסרטן ,בנושא "השפעת הכימותרפיה
על תפקוד המוח" ,והרצאה שהעבירה מירב דקל-דהרי,
דיאטנית קלינית ,בנושא "תזונה נכונה לאחר הטיפולים
במחלת הסרטן".
סדנת ’מחלימים לחיים בריאים' בסניף נתניה
של האגודה למלחמה בסרטן התקיימה בחודשים
פברוארמרץ  .2015הסדנה כללה הרצאה מאת
ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית מתחום
הנוירופסיכואונקולוגיה באגודה למלחמה בסרטן,
בנושא "השפעות הכימותרפיה על תפקוד המוח";
הרצאה של לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת המיניות
באגודה למלחמה בסרטן ,בנושא "בריאות ,מיניות ומה
שביניהן"; הרצאה של דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז
מרכז באגודה למלחמה בסרטן ,בנושא "התמודדות
רגשית וחזרה לשגרת החיים לאחר הטיפולים"; הרצאה
שהעבירה עו"ס מעיין צדוק מהמכון האונקולוגי
במרכז הרפואי לניאדו ,בנושא "התמודדות רגשית
בזמן הטיפול בכימותרפיה" ,וכן פעילות שהעבירה
נעמי טוביה ,פיזיותרפיסטית אחראית במרכז הרפואי
לניאדו ,מנחת סדנת ’צעדים לאיכות חיים'®  פעילות
גופנית מותאמת למחלימים.
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• סדנת ’מחלימים לחיים בריאים' בסניף האגודה
למלחמה בסרטן באשדוד ,התקיימה לאורך חודש מרץ
 .2015המפגש הראשון ,בהנחיית פאינה צייטלין ,עו"ס
מומחית בתחום הבריאות ,כלל פעילות חווייתיתרגשית
בנושא "חזרה לשגרת חיים אחרי המחלה" .במפגש
הבא הרצתה ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית
מתחום הנוירופסיכואונקולוגיה ,על "המוח  מבנה
הזיכרון והיכולת לשפר אותו" .המפגש המסכם כלל
שתי הרצאות מאת ליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה
למלחמה בסרטן ,בנושאים "התמודדות עם תופעות
לוואי לאחר סיום הטיפולים" ו"אינטימיות ומיניות".
• סדנת ’מחלימים לחיים בריאים' בסניף האגודה
למלחמה בסרטן בטבריה התקיימה בחודשים
פברואר עד יולי  .2015את הפעילות פתחה דיצה
קציר ,קוסמטיקאית מתנדבת באגודה למלחמה
בסרטן ,שהנחתה סדנת איפור וטיפוח) .בתמונות(.
בהמשך התקיימו מפגשים עם המנחים :רונית
ליבוביץ' ,נטורופתית במרפאה האינטגרטיבית במרכז
הרפואי לין ,שהרצתה בנושא "אורח חיים בריא";
לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת המיניות באגודה
למלחמה בסרטן ,שהרצתה בנושא "בריאות ,מיניות
ומה שביניהן" ,ד"ר יעקב ברעם ,מנהל המערך
האונקולוגי במרכז הרפואי פוריה בטבריה שהעביר
הרצאה על "התמודדות עם תופעות הלוואי בזמן
הטיפולים"; ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית
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מתחום הנוירופסיכואונקולוגיה באגודה למלחמה
בסרטן ,שהרצתה בנושא "השפעת הטיפולים על
תפקוד המוח" ,ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס
מחוז צפון שהנחתה מפגש בנושא זכויות ושירותים
לחולים ולמחלימים .כל הפעילויות נערכו בסיוע
ובארגון דליה קוקוש-סלוצקי ,יו"ר סניף טבריה
ומיכל דאהן ,רכזת פעילות הרווחה בסניף.
• סדנת ’מחלימים לחיים בריאים' במרכז ’חזקים
ביחד' בעפולה ,התקיימה בחודשים אפרילמאי
 .2015במסגרת הסדנה העבירה לנה קורץ ,אחות
ויועצת מיניות באגודה למלחמה בסרטן ,פעילות
בנושא אינטימיות ומיניות .ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית
שיקומית באגודה הרצתה בנושא "המוח התקין,
השלכות הכימותרפיה" .אריאלה ליטביץ-שרמן,
עו"ס מחוזית ,ערכה סקירה בנושא זכויות ושירותים,
ורונית ליבוביץ ,נטורופטית במרפאה האינטגרטיבית
של המכון האונקולוגי במרכז הרפואי לין הרצתה על
אורח חיים בריא .במפגשים הבאים התקיימו סדנת איפור
 באדיבות חברת איל מקיאג' ,והפיזיותרפיסטית
חגית קידר העבירה סדנת התנסות בקינסיולוגיה.
• סדנת ’מחלימים לחיים בריאים' במרכז הרפואי
סורוקה בבאר שבע התקיימה בחודש מאי 2015
וכללה ארבעה מפגשים .במפגש הראשון הרצתה
ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית באגודה ,בנושא
"המוח התקין ,השלכות הכימותרפיה" .שבוע לאחר מכן,
לנה קורץ-אלמוג ,יועצת מיניות באגודה למלחמה
בסרטן ,העבירה פעילות בנושא אינטימיות ומיניות.
במפגש אחר הרצתה לנה קושניר ,פיזיותרפיסטית

מהמרכז הרפואי הדסה ,על חשיבותה של פעילות
גופנית כחלק מאורח חיים בריא ,והמפגש המסכם,
בהנחיית ליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה למלחמה
בסרטן ,עסק בנושא "התמודדות עם תופעות לוואי
לאחר סיום הטיפולים".
• סדנת ’מחלימים לחיים בריאים' בסניף האגודה
למלחמה בסרטן ביקנעם עילית ,החלה בתחילת
מאי  2015והסתיימה בתחילת יוני  .2015הפעילות
נפתחה בהרצאה שהעביר ד"ר איזיקל פלכטר,
אונקולוג בכיר ,יועץ טיפול תומך מהמרכז הרפואי
רמב"ם ,בנושא "שיפור איכות החיים אחרי האבחון
והטיפול" .במפגש הבא הרצתה ד"ר מיכל שדה,
פסיכולוגית שיקומית מתחום הנוירופסיכואונקולוגיה,
על "מוח תקין והשפעת הכימותרפיה עליו" .שבוע לאחר
מכן התקיימה הרצאה מאת דר אורית גרסל-רז,
התכנית לרפואה משולבת בשירות האונקולוגי ,המרכז
הרפואי לין ,בנושא "שימוש מושכל ברפואה משלימה
בטיפול האונקולוגי" .במפגש אחר ערכה דינה קציר,
מאפרת מתנדבת באגודה למלחמה בסרטן ,סדנת
איפור לחולות ולמחלימות .המפגש המסכם ,בהנחיית
לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת המיניות באגודה
למלחמה בסרטן ,עסק בנושא "בריאות ,מיניות ומה
שביניהן".
• סדנת ’מחלימים לחיים בריאים' בסניף האגודה
למלחמה בסרטן בבת גלים ,חיפה ,החלה בסוף
מאי  2015והסתיימה לקראת סוף יוני  .2015במפגש
הראשון הנחתה חגית בוטנר ,מורה לאמנות ,פעילות
בנושא "צבעים משתלבים  סודות מעולם הצבע
ותרומתם בחיי היומיום :רגש עיצוב ואמנות" .המפגש
הבא ,בהנחיית עפרה בק-תירוש ,תרפיסטית
ומתנדבת באגודה למלחמה בסרטן ,עסק ב" TRE
 טכניקה חדשנית לשחרור של לחצים ,טראומות
ומתחים עמוקים" .במפגשים נוספים השתתפו
דר איזיקל פלכטר ,מומחה באונקולוגיה ויועץ טיפול
תומך ,הקריה הרפואית רמב"ם ,שהרצה בנושא
"סרטן ,טיפולים ,תופעות לוואי ,התמודדות ואיכות
חיים"; ברוריה ברזילי גוברמן ,עו"ס  ,MSWמטפלת
ומדריכה בנשימה מעגלית ,שהעבירה הרצאה בנושא
"נשימה מעגלית  מפגש עם הנש)י(מה" ,ואריאלה
ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון באגודה למלחמה
בסרטן ,שהנחתה מפגש בנושא זכויות ושירותים
לחולים ולמחלימים.

סיכום פעילות שנתית של ארגון בעלי
סטומה בישראל של
האגודה למלחמה בסרטן
הכינוס השנתי של הארגון בראשות מידד גיסין,
המכהן בתפקיד בהתנדבות ,התקיים בנובמבר 2014
)מידע נוסף בתחילת הפרק( .במסגרת פעילות הארגון
מופק מדי שנה בשנה ביטאון "פתחון פה" ,היוצא
בסיוע מחלקת ההסברה וההדרכה באגודה למלחמה
בסרטן ומחולק לכ 1,500חברי הארגון ללא תשלום.
בגיליון השנה נכללו מגוון כתבות של אנשי מקצוע,
בהן כתבה על התמודדות עם טיפולים באמצעות
קרינה לרקטום ,מאת רותי אלקיים ,אחות אחראית
במכון הקרינה במרכז הרפואי ע"ש שיבא; כתבתן
של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת השיקום
והרווחה באגודה ,ודנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז,
שעסקה בסוגיה "כיצד לספר לילדים ולבני המשפחה על
הסטומה ועל מחלת הסרטן" .שאלות נפוצות ותשובות
נענו בביטאון על ידי אחות סטומה; רבני מכון פוע"ה,
הרב אריה כץ והרב גבריאל גולדמן כתבו על סוגיות
ושאלות הלכתיות שבהן עשויים להתחבט אנשים עם
סטומה ,ומידד גיסין נשיא הארגון סקר את מצבה
של מערכת הבריאות .בגיליון הוקדש מקום מיוחד
לבעלי סטומה שביקשו לשתף את הקוראים בסיפורם
ובהתמודדות היומיומית עם הסטומה.

חידוש פעילות קבוצת ’צעירים עם סטומה'
• בסוף ינואר  2015התקיים המפגש הראשון לשנת
 ,2015שנועד להיכרות ולדיון פתוח בנושאים שהעלו
המשתתפים .את הדיון הנחתה דנה רכבי-הלר ,עו"ס
מחוז מרכז באגודה.
• בסוף יוני  2015התקיים מפגש נוסף ,שכלל את
הרצאתה של רינה דיכל ,אחות מומחית קלינית
לטיפול תומך באגודה למלחמה בסרטן ,בנושא
ספורט וסטומה .בסיום המפגש התכנסה הקבוצה,
בהנחיית דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז באגודה,
לשיחת סיכום.
• בתחילת יולי  2015התקיים מפגש נוסף של הקבוצה,
במסגרתו הרצתה יעל שפאץ ,דיאטנית קלינית
מהמחלקה האונקולוגית בתל השומר ,בנושא סטומה
והרגלי אכילה .לאחר מכן התכנסה הקבוצה ,בהנחייתה
של דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז באגודה.
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ייעוץ והדרכה בנושא שיקום הדיבור
למתמודדים עם גידולי ראש-צוואר

לראשונה :סדנת מיניות לגברים המתמודדים
עם סרטן הערמונית

שירות הייעוץ וההדרכה הארצי לחולים בגידולי ראש
צוואר מנוהל בידי פרידה קורנברוט ,קלינאית התקשורת
הארצית באגודה .פרידה מדריכה משפחות וצוותים רפואיים
בבתי החולים ,ומלווה גם את התכנית לאיתור מוקדם של
סרטן בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
)להלן בהמשך( .השנה השתתפה פרידה בקורס מתקדם
בארצות הברית בנושא שיקום חולים לאחר כריתת גרון
שלמה .עם שובה החלה בפעילות לפתיחת קבוצות
הדרכה ותמיכה בחולים לאחר כריתת גרון מלאה ,בכמה
ערים בארץ ,בשיתוף דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז
באגודה .בנוסף לכך ,פרידה מנהלת את הפורום לחולי
ראשצוואר באתר האגודה באינטרנט  בשיתוף עם
פרופ' אילנה דואק ,מנהלת מחלקת אףאוזןגרון
במרכזים הרפואיים כרמל ולין וד"ר אהרון פופובצר,
אחראי תחום גידולי ראשצוואר במרכז הרפואי רבין.

בדצמבר  2014התקיימה במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל
השומר ,סדנת מיניות ואינטימיות לגברים המתמודדים עם
סרטן ערמונית .הסדנה התקיימה בשיתוף תמרה קושניר,
אחות קרינה ,וכללה חמישה מפגשים .הנוכחים שיתפו
ברגשותיהם האישיים ובקשיים שהם חווים בעקבות
מחלתם ,וקיבלו ידע וכלים להמשך ההתמודדות עם
המחלה ,תוך שמירה על חייהם האינטימיים.

שירות ייעוץ מיני ארצי
של האגודה למלחמה בסרטן
לחולי סרטן ולבני זוגם
שירות הייעוץ המיני ממשיך את פעילותו בראשותן של
לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת המיניות באגודה,
וליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה למלחמה בסרטן.
כמו כל שירותי האגודה ,גם שירות זה אינו כרוך
בתשלום ,והוא ניתן בפריסה ארצית לחולים ולבני
זוגם על פי דרישה .כמו כן לאורך השנה מתקיימים
ימי עיון בנושאי מיניות ופוריות ,מפגשים להכשרת
אנשי מקצוע בתחום והרצאות למחלימים במסגרת
סדנאות ’מחלימים לחיים בריאים'®.
• בנוסף לפעילות בקהילה ,אתר האינטרנט של
האגודה למלחמה בסרטן מציע פורום בנושא מיניות
ופוריות לחולים ,למחלימים ולבני זוגם  בניהולם
של ד"ר משה מוק ,מנהל המרפאה לטיפול מיני
וזוגי במרכז הרפואי מאיר והיחידה לאונקוסקסולוגיה
במרכז הרפואי לניאדו ,ולנה קורץ-אלמוג.
• לפני כחצי שנה החל מחקר איכותני בראשותן של
לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת המיניות באגודה
למלחמה בסרטן ,וליויה כסלו אחות ראשית באגודה,
החוקר מיניות בקרב חולי סרטן במצב מחלה מתקדם בשיתוף
צוות טיפול פליאטיבי ביתי של האגודה למלחמה בסרטן.
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ייעוץ מס ארצי לחולי סרטן,
למחלימים ולבני משפחותיהם
בסניפים המחוזיים של האגודה למלחמה בסרטן
ניתנים שירותי ייעוץ בנושאי מס הנובעים מהמחלה,
בשיתוף לשכת יועצי המס בישראל .הייעוץ ניתן
בתיאום מראש ,בהתנדבות וללא תשלום ,למי
שכבר נקבעו לו אחוזי נכות בוועדה רפואית מטעם
המוסד לביטוח לאומי.

מוקדי המידע ואתר
האגודה למלחמה בסרטן  -למען החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם
באתר האגודה באינטרנט למעלה מ 8,000דפי תוכן,
המעניקים מידע נרחב ומהימן לחולים ולבני משפחותיהם
בכל הקשור במחלות הסרטן השונות ,הטיפול בתהליכי
הטיפול והשיקום ובאיכות חיי המטופל .המידע ניתן בצורה
נגישה וידידותית בעברית ,ברוסית ובערבית .כמו כן,
אתר האינטרנט של האגודה כולל מאגר מפורט ועדכני
בנושא מחקרים קליניים ,מידע על האירועים והמפגשים
הנערכים לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם מטעם
האגודה ברחבי הארץ ,ומגוון פורומים שבהם ניתן לשאול
ולקבל תשובות בכתב בכל תחום לגבי כל מחלה )פירוט
הפורומים ומידע נוסף בנושא בפרק ’הסברה והדרכה'
תחת ’פעילות האגודה באינטרנט'(.

הנגשת שירותי השיקום ,התמיכה והרווחה
של האגודה למלחמה בסרטן באינטרנט -
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
לאחר הצלחת ’הכפתור הוורוד' האלקטרוני ,שעליו לוחצות
הגולשות כדי לפנות ישירות למתנדבות ’יד להחלמה',

והעלייה בכמות הפניות ,נוספו באתר האינטרנט של
האגודה למלחמה בסרטן שני ’כפתורים' חדשים:
כפתור כחול  בקשה למידע על תמיכה בנושא סרטן
ערמונית )קבוצות ,ייעוץ מיני וכדומה(
כפתור ירוק  בקשה למידע כללי על תמיכה בחולי
סרטן ובבני משפחותיהם.
כמו כן ,בחוברות החדשות/מחודשות בתחום סרטן שד
מודפס ברקוד  QRלסריקה באמצעות טלפון חכם ,ומיד
לאחר הסריקה הפונה תועבר ישירות ל'כפתור הוורוד'
האלקטרוני של מתנדבות ’יד להחלמה'.

’טלתמיכה'®  -תמיכה נפשית ראשונית לחולי סרטן,
למחלימים ולמשפחותיהם

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

פעילויות לילדים ולצעירים חולי סרטן
נופש למשפחות של ילדים חולי סרטן בשנת
 - 2014בסיוע קרן פישל איסר ז"ל
האגודה למלחמה בסרטן קיימה גם השנה ,לקראת סוף
החופש הגדול ,את נופש המשפחות המסורתי  המעניק
לילדים חולי סרטן ,להוריהם ולאחיהם הזדמנות לחזור
ולבלות יחד כמשפחה.
משפחות שאחד מילדיהן מאובחן כחולה סרטן עוברות
פעמים רבות טלטלה ,ושגרת החיים שלהן נפגעת 
כשכל בני המשפחה מתמקדים בילד החולה ובטיפול בו.
הנופש מזמן להן כמה ימים של רגיעה ,הנאה משותפת
והזדמנות לאגירת כוחות ,ובכך מסייע בהמשך ההתמודדות
הארוכה והמורכבת.
השנה השתתפו בנופש למעלה מ 80משפחות,
שהגיעו למלון בשפיים לשלושה ימים של כיף ומנוחה.
הנופשים נהנו ממתקנים מתנפחים ,סרטים ,הצגות,
עמדות מחשב ומשחקים ,סדנאות ופעילויות יצירה.
כמו כן התקיימה תחרות כישרונות צעירים ופעילות
’בוקר של אימא' שהוקדשה לאימהות וכללה סדנאות
איפור ,טיפולי פנים ותספורות .הפינוקים לאימהות

ניתנו בהתנדבות ובאדיבות חברת ’אסתי לאודר',
רבקה זהבי פאות ומספרת הכוכב נתניה .את
הנופש ליוו עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה ,רויטל )טולי( מוהליבר-כהן ,רכזת
’יד להחלמה' ,דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז,
ומיכל קהלני ,אחראית פרויקטים בתחום ילדים
וצעירים באגודה למלחמה בסרטן.
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השלמת חומר נלמד
במסגרת פרויקט ’השלמת חומר נלמד' שמממנת
האגודה למלחמה בסרטן ,סטודנטים חונכים שעברו
הדרכה מיוחדת מסייעים לילדים חולי סרטן ,הנאלצים
להיעדר תכופות מבית ספרם ,בהשלמת החומר הלימודי.
השנה נוצר קשר עם  429ילדים מגיל חמש )הכנה לכיתה
א'( עד גיל ) 18הכנה לבחינות בגרות( .חלק מהילדים
שמצבם הבריאותי אינו מאפשר לימודים בפרויקט,
נכללים בו במטרה לצרפם אליו לכשיוכלו .בפרויקט
פעילים לאורך כל השנה כ 180סטודנטים בפריסה
ארצית ,המקיימים קשר ישיר עם בית הספר ומסייעים
לילדים בהשלמת החומר הנלמד בבית ספרם  במסגרת
הביתית .ההשקעה בעתיד הילדים מעניקה להם ולהוריהם
כוח ותקווה להמשך התמודדות עם התקופה הקשה.
הפרויקט זוכה להדים חיוביים מאוד מצד המשפחות
ומצד הסטודנטים המעורבים בו .את הפעילות מרכזת
מיכל קהלני ,אחראית פרויקטים בתחום ילדים וצעירים
באגודה למלחמה בסרטן.

פרויקט ’אימפקט' )- (IMPACT
סטודנטים מתנדבים
האגודה למלחמה בסרטן מקשרת בין סטודנטים מלגאים
לחולי סרטן או לילדים שאחד מבני משפחתם חולה
במחלה .הסטודנטים משובצים במחלקות האונקולוגיות,
במכונים האונקולוגיים ובמכוני קרינה בבתי חולים ,במטרה
לסייע לצוות המחלקה בליווי החולים ובתמיכה בהם.
את הפרויקט ,שמבוצע במימון ארגון ידידי צה"ל
בארה"ב )  ,(FIDFמרכזת באגודה עו"ס דליה שטרן,
והסטודנטים מקבלים הנחיה וליווי מהעובדות הסוציאליות
המחוזיות באגודה  על פי אזור המגורים .נוסף על
הקשר האישי המתקיים עם הסטודנט לאורך השנה,
התקיימו שני מפגשים קבוצתיים בכל אחד מהמחוזות
בארץ .המפגש הראשון התקיים כחודשיים לאחר
תחילת הפעילות השנתית והמפגש השני לקראת תום
הפעילות .המפגשים נותנים לסטודנט הזדמנות לשתף
בחוויות ,בהתלבטויות ,בקשיים ,בהנאות ובתרומה
האישית והחברתית הכרוכה בפעילות .בשנת הלימודים
האקדמית ) 2014/15מאוקטובר  2014עד יולי  (2015
השתתפו בפרויקט ’אימפקט'  88סטודנטים מלגאים,
שהעניקו  11,570שעות פעילות למען הקהילה.
בנוסף לפרויקט זה מתנדבים באגודה למלחמה
בסרטן  20סטודנטים במסגרת פרויקט ’הישג' ו60-
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סטודנטים במסגרת פרויקט ’שח"ק' ,הלוקחים
חלק במפגשים הקבוצתיים .המשפחות המקבלות
סיוע והצוותים בבתי החולים מציינים את החשיבות
הרבה של הקשר עם הסטודנטים ושל הנוכחות
שלהם במחלקות ובמכונים האונקולוגיים .באמצע
יוני  2015נערך טקס למצטייני פרויקט שח"ק ,ובו
קיבלו הסטודנטיות סמט לאה וטייב אליז תעודות
הצטיינות על התנדבותן במסגרת האגודה למלחמה
בסרטן ועל תרומתן הייחודית למשפחות המתמודדות
עם מחלת הסרטן.

שירות ייעוץ ,תמיכה והדרכה ארצי לילדים
עם גידולי מוח
ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית בתחום הנוירו
פסיכואונקולוגיה ,עוסקת במסגרת עבודתה במחלקת
השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן ,במגוון רחב
של פעילויות המסייעות בתהליך השיקום והשילוב של
ילדים המתמודדים עם גידולי מוח:
• שילוב הילד במערכת החינוך ובקהילה  בכל
שבוע מתקבלות כחמש פניות בממוצע ממשפחות
המשתפות בקשיים של ילדים המתמודדים עם גידולי
מוח להשתלב בבית הספר .הטיפול בפניות אלה כולל
לרוב שיחות עם מנהל/ת בית הספר ,עם היועצת ועם
המפקח הארצי על החינוך.
• הדרכת הורים  הנחיית המשפחה בהתארגנותה
סביב הטיפול בילד המתמודד עם גידול מוח .יצירת
קשר עם השירותים הטיפוליים בקהילה ,אשר ימשיכו
לסייע למשפחה.
• האגודה מקיימת אבחונים נוירו-פסיכולוגיים
מלאים ,בשיתוף דפנה בלייך ,הנמצאת בטרום
התמחות )פרקטיקנטית( לפסיכולוגיה שיקומית
במכללה האקדמית תלאביב יפו .פרויקט זה החל
במרץ  ,2014ועד סוף יוני  2015אובחנו כ15
ילדים.
• נמשכת העבודה המשותפת עם משרד החינוך,
ביישום חוק שילוב ילדים חולים בבתי הספר .בשלב
הראשון הוגדר תפקיד מתאמת תחום החולי במרכזי
המתי"א )מרכז תמיכה אזורי( ברחבי הארץ ,המשמשת
כתובת להורים ולמורי בית הספר בתהליך השילוב מחדש
של הילד מבחינה לימודית וחברתית .כמו כן ,מתפקידה
של המתאמת לארגן את ההתאמות שהילדים החולים
זכאים להן בבחינות הבגרות ,בלא צורך באבחון נוסף.

• השנה התקיימו שני כנסים באגודה הקשורים
בנושא חוק הילד החולה  האחד למטפלים רגשיים
בקהילה ,העובדים עם ילדים חולי סרטן ,והשני למנהלי
מרכזי מתי"א ברחבי בארץ.
• מתקיימת פעילות מחקרית הקשורה להשפעות
הכימותרפיה על המוח במבוגרים ,בשיתוף עם ליויה
כסלו ,אחות ראשית באגודה.

פרויקט ’תנו לילדים את העולם' לזכרה של
מירי שטרית ז"ל
במסגרת הפרויקט נסעו השנה שבע משפחות ,שאחד
מילדיהן חולה בסרטן בשלבי מחלה מתקדמים ,לשבוע
ימים בכפר הילדים ’תנו לילדים את העולם' באורלנדו
שבארצות הברית .האגודה למלחמה בסרטן זוכה להנחה
משמעותית מחברת אל-על ברכישת כרטיסי הטיסה
לבני המשפחה .במהלך השהייה ביקרו המשפחות
בפארקים השונים ,ונהנו מכניסה חינם למתקנים
ולאטרקציות נוספות .הפרויקט המרגש וההדים החיוביים
המתקבלים מהמשפחות ,שזו לעתים החוויה המהנה
האחרונה שלהן יחד כמשפחה ,מחממים את הלב
ומחזקים את חשיבותו של הפרויקט הייחודי ,שאותו
מרכזת פרידה קורנברוט.

’שקיעות' :תערוכת צילומים מרגשת של
עמית תמר ז"ל שנפטרה ממחלת הסרטן
עמית תמר בת ה 13שנפטרה מסרטן אהבה לצלם
עוד בהיותה ילדה קטנה .לבתהמצווה שלה קנתה
לה אמה מצלמה ,ורן זיסוביץ' ,איש הייטק חובב
צילום ,שאותו הכירה דרך האגודה למלחמה בסרטן,
התנדב ללמד אותה את רזי התחום .יחד הם יצאו
מבית החולים בהפוגות מהטיפולים לצלם שקיעות ונופים ,ועמית חלמה על תערוכת
צילומים משלה ,אך נפטרה בטרם הספיקה להוציא זאת לפועל .עירית ,אמה של
עמית ,ארז משולם מהאגודה למלחמה בסרטן ורן זיסוביץ' נרתמו להגשים את
חלומה של עמית .תערוכת הצילומים של עמית ,בשיתוף אמנים נוספים מבצלאל,
נערכה בחודש מרץ במרכז מורשת בגין
בירושלים וסוקרה בכתבה נרחבת במבט
לחדשות בערוץ הראשון ובאמצעי התקשורת
השונים ,בליווי יחסי ציבור מטעם מחלקת
ההסברה באגודה למלחמה בסרטן.

פרויקט ’מחשב לילד חולה סרטן'
במסגרת הפרויקט מעניקה האגודה במהלך כל שנת
לימודים עשרות מחשבים אישיים לילדים חולי סרטן
)מגיל תשע ומעלה( ,שאין באפשרות משפחתם לרכוש
עבורם מחשב .חלוקת המחשבים מתבצעת ברחבי הארץ,
כדי לאפשר לילדים לשחק ,ללמוד ולשמור על קשר עם
חבריהם ועם מוריהם ,גם בהיותם מרותקים למיטת חוליים.
עו"ס דליה שטרן ,מרכזת את הפרויקט ,שהשנה הוענקו
במסגרתו כ 40מחשבים לילדים חולי סרטן .פעילות זו
מתאפשרת בסיוע קרן אביגדור בן אליעזר ז"ל.

פרויקט ’מעגלים שקופים של כוח'
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 בבית
החולים הדסה עין כרם בירושלים ,ובמסגרתו נערכה,
בין היתר ,תערוכת הצילומים ’שקיעות'.

ימי כיף ,מופעים והטבות למען ילדים חולי סרטן
• בחג החנוכה )דצמבר  (2014תרמה מחלקת האירועים
של עיריית תל אביב-יפו כ 500כרטיסים לילדים
חולי סרטן למופעי ה'פסטיגל' ,אשר חולקו במחלקות
האונקולוגיות בבתי החולים ברחבי הארץ .כמו כן
העניקה ניקול ראידמן לילדים חולי סרטן  50כרטיסים
למופע החנוכה ’עמי ותמי' בכיכובה.
• בפורים  2015הזמינה האגודה למלחמה בסרטן
ילדים חולי סרטן ליום כיף בפארק קרסו למדע בבאר
שבע .הילדים והוריהם נהנו מתכנית שכללה איפור 
במסגרת פרויקט ’להיראות טוב  להרגיש טוב יותר',
יצירת דמויות מבלונים ,סיור מודרך בפארק ופעילות
חופשית בכל מתקניו.
• במהלך פסח  2015העניקה עיריית ת"איפו בתרומה
כ 1,000כרטיסים ללונה פארק .הילדים ובני משפחותיהם
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נהנו מיום כיף בכל מתקני הפארק וממגוון הפעילויות
שנערכו במקום .את הפעילות ליוו שרי ישראלי ,מנהלת
טקסים ואירועים בעיריית תל אביב ,ומיכל קהלני,
אחראית פרויקטים לילדים חולי סרטן באגודה.
• במסגרת הפרויקט העולמי ""Dream Night At The ZOO
נערך בתחילת חודש יוני  2015הפנינג ענק בגן החיות
הלימודי בחיפה .האגודה למלחמה בסרטן הזמינה כ80
ילדים חולים ובני משפחותיהם לבילוי ייחודי ומהנה 
שכלל סיור מודרך בגן החיות ,הפעלות ,סדנאות בישול
ואיפור ,מופעים וכיבוד בשפע .אודי ואביעד שיעשעו
את הנוכחים והקוסם ’אלדיני הגדול' הדהים את הקהל
בפעלוליו .בתמונה :הופעה של אלדיני הגדול.

• בחודש מאי  2015הגשימה האגודה למלחמה בסרטן
חלום לילד בן שלוש חולה סרטן והעניקה לו ולמשפחתו
יום כיף בספארי .הביקור התאפשר בזכות מאמציהן
המשותפים של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
השיקום והרווחה באגודה ושל עו"ס ענת קליין ,עובדת
סוציאלית במחלקת המטואונקולוגיה ילדים במרכז
הרפואי שניידר.

אירועים ופעילויות אלו מעניקים
לילדים ולבני משפחותיהם רגעי
אור ,תקווה והנאה ,ומסייעים
בהפגת המתח והחרדה.
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קבוצת ’בוגרים צעירים יוצאים לחיים'

®

קבוצת ’הבוגרים הצעירים' ממשיכה לקיים את מפגשיה
ופעילויותיה ,בסיוע מתנדבים מסורים והאגודה למלחמה
בסרטן .הקבוצה מהווה את בסיס ההשראה ,הכוח
והתמיכה החשובים כל כך בתהליך החזרה לחיים
’רגילים' ,עבור צעירים שחלו בסרטן בתחילת דרכם
העצמאית כבוגרים .הקבוצה המונה כ 60משתתפים
נפגשת אחת לשבוע במרכז ’חזקים ביחד' בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,ומקיימת
פעילויות פנאי וגיבוש.

• קורס לעובדים סוציאליים מתחילים באונקולוגיה,
בהנחיית ד"ר שלומית פרי ,מנהלת השירות הסוציאלי
במרכז הרפואי דוידוף לסרטן ,רבין.
• קורס לעובדים סוציאליים מתקדמים באונקולוגיה,
בהנחיית ד"ר שלומית פרי ,מנהלת השירות הסוציאלי
במרכז הרפואי דוידוף לסרטן ,רבין ,וד"ר מיכל בראון,
פסיכולוגית שיקומית מתחום הפסיכואונקולוגיה.
• קורס לשיקום הבריאות המינית לצוות רב מקצועי,
בריכוזה של לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת המיניות
באגודה .ההשתלמות כללה  11מפגשים ,שנערכו
בתדירות של פעם בשבועיים.

מפגשי תמיכה ,עדכון וליווי של עובדות
סוציאליות מחוזיות
• אחת לחודשיים מתקיימים מפגשים בנושא זכויות
ושירותים ,המיועדים למטופלי המעון ע"ש צ'ארלס קלור,
בהנחיית דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז באגודה.
• פעמיים בחודש מתקיימים מפגשים פרטניים בנושא
זכויות ושירותים ,המיועדים לחברי מרכז התמיכה בית
אידי מעגן ,בהנחיית מירי מור יוסף ,עו"ס מחוז דרום
באגודה.

השתלמויות ,קורסים ומפגשים
לאנשי מקצוע
האגודה למלחמה בסרטן היא מוסד המוכר על ידי
משרד החינוך לצורך גמול השתלמות .ההשתלמויות
המקצועיות שבמימון האגודה למלחמה בסרטן
מהוות נדבך חשוב בפעילות האגודה להכשרת
אנשי מקצוע ,בתחום הייחודי של טיפול בחולי
סרטן ובבני משפחותיהם .מדובר בהכשרה ייעודית
לתחום האונקולוגי ,שאינה ניתנת במסגרת ההכשרה
האוניברסיטאית.

השתלמויות לאנשי מקצוע
במסגרת הדרכות לאנשי מקצוע נפתחו השנה מגוון
קורסים המוכרים לגמול השתלמות:
• קורס בסיסי לצוותים מטפלים להנחיית קבוצות
בשיטת ’קבוצות רכבת' ,בהנחיית ד"ר זהר רובינשטיין,
פסיכולוג קליני וארגוני ,ממקימי תכנית המוסמך
בניהול מצבי חירום בבית הספר לבריאות הציבור
באוניברסיטת תל אביב.

יום עיון לסטודנטים לרפואה
מאוניברסיטת בן גוריון
ימי העיון לסטודנטים לרפואה נערכים בכל שנה בבית
מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .מדובר
במסורת משותפת של אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע,
המרכז הרפואי סורוקה והאגודה למלחמה בסרטן ,שנוסדה
בידי פרופ' יורם כהן ,לשעבר מנהל המכון האונקולוגי
בסורוקה ,וממשיך בה פרופ' שמואל אריעד ,מנהלו
הנוכחי של המכון.
יום העיון השנה התקיים באמצע חודש יוני ,ונפתח בדברי
ברכה של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת השיקום
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והרווחה באגודה .לאחר מכן ד"ר נאוה זיגלמן דניאלי,
מנהלת תחום אונקולוגיה ארצי במכבי שירותי בריאות,
הרצתה בנושא סל התרופות ,ונירה תמוז ,מנהלת מרכז
המידע של האגודה למלחמה בסרטן ,העבירה הרצאה
על עקרונות הפעילות של האגודה למלחמה בסרטן.
בהמשך שיתפה עו"ס אורית שפירא את הנוכחים
במגוון הפרויקטים שמובילה מחלקת השיקום והרווחה,
וד"ר רוית גבע ,מנהלת המרכז לגידולי מערכת העיכול
במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,הרצתה בנושא
"אונקולוגיה  התפתחויות בהווה ותחזיות לעתיד" .לקראת
סיום ,לינוי לוי ומאיה שני המשתתפות בפרויקט ’יד
להחלמה' ,חלקו עם הנוכחים את סיפור התמודדותן
האישית מעוררת ההשראה .פרופ' שמואל אריעד חתם
את יום העיון בשיחת סיכום עם הסטודנטים.

ושושי אספלר ,אחות מרכזת תחום סיעוד בקהילה.
לקראת סיום התקיימה סדנה בהנחיית עו"ס ענת
זכאי ,מנחת קבוצות באגודה למלחמה בסרטן,
בנושא "אני עצמי מול האדם שחלה בסרטן ומאובחן
עם מוגבלות שכלית התפתחותית".
• בתחילת ינואר  2015התקיים יום עיון נוסף למטפלים
באנשים עם מוגבלות שכליתהתפתחותית בקהילה.
יום העיון נפתח בהרצאתה של אסתי בנימיני,
מדריכה קלינית באשפוז יום מרכז דוידוף ,בילינסון,
בנושא "מבוא ומושגי יסוד באונקולוגיה" ,והרצאה
נוספת של רבקה גולן ,אחות אונקולוגית ומומחית
בטיפול תומך ,בנושא "איתור מוקדם ותסמינים
המעוררים חשד למחלת הסרטן" .לקראת סיום
הנחתה עו"ס ענת זכאי סדנה בנושא "מעמדו
של המטפל באיתור מחלת הסרטן והתנהלותו מול
חולים בעלי מוגבלות שכלית" )סדנה מקבילה לזו
שהועברה לאחיות אונקולוגיות(.

חדש :פרויקט בנושא גילוי מוקדם
של סרטן בקרב אנשים
עם מוגבלות שכלית התפתחותית
מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן
החלה בפרויקט להעלאת המודעות לאבחון המוקדם
של מחלת הסרטן ,בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית
התפתחותית .במסגרת זו התקיימו שני ימי עיון בבית
מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים:
• בתחילת נובמבר  2014התקיים יום עיון לאחיות
אונקולוגיות בקהילה .האירוע כלל הרצאות בנושאי
מבוא על מוגבלות שכלית התפתחותית ,הגדרות
ודרכי אבחון ,הצגת מסגרות הדיור ושירותי הבריאות
הזמינים עבור אנשים עם מוגבלות ,ומקומה של
האחות בטיפול בהם .הרצו בהתנדבות מטעם האגף
לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית
במשרד הרווחה :שרית לוי ,מפקחת ארצית במערכת
האבחון ,נורית כהן ,מפקחת ארצית לדיור תומך
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בעתיד מתוכננים ימי עיון נוספים להשלמת הידע על
התמודדות ודרכי תקשורת בין צוות המטפלים לצוות
הרפואי ולמטופלים בעלי צרכים מיוחדים .הפרויקט
מתקיים על ידי האגודה למלחמה בסרטן )פרידה
קורנברוט ,ליויה כסלו ואורית שפירא( ,בשיתוף מלא
עם יחידת הבריאות באגף לטיפול באדם עם מוגבלות
שכלית התפתחותית במשרד הרווחה )פרופ' יואב
מריק ,שושי אספלר ואורנה בן ארי(.

הדרכת אחיות אונקולוגיות בקהילה של
’מכבי שירותי בריאות' מחוז חיפה והצפון

יום עיון לעובדות הביטוח הלאומי בחיפה,
לרגל חודש המודעות לסרטן השד

ביולי  2014התקיימה במחוז חיפה והצפון של ’מכבי
שירותי בריאות' ,הדרכה לאחיות אונקולוגיות בקהילה
 במסגרת מגמה חדשה של הקופה להרחבת השירות
למטופלים בקהילה .האחיות נחשפו לפעילויות האגודה
למלחמה בסרטן בכל התחומים ,ודגש מיוחד קיבלה
פעילות התמיכה באגודה במרכזי ’חזקים ביחד' .את
ההדרכה העבירו עו"ס נחי פינגולד ,רכזת מרכז התמיכה
’חזקים ביחד' בחיפה ,אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס
מחוז צפון ונעמי כפרי ,רכזת סניף חיפה.

בתחילת אוקטובר  2014התקיים בסניף הביטוח הלאומי
בחיפה יום עיון לכ 70מעובדות הסניף .את יום העיון
יזמה אורנית ישי ,אחראית נושא מעמד האישה במוסד
לביטוח לאומי ,וארגנו נעמי כפרי ,רכזת סניף חיפה
ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון ,שהנחתה
את יום העיון ונתנה סקירה קצרה על פעילותה הענפה
של האגודה למלחמה בסרטן .נעמי כפרי סקרה את
פעילות הסניף המקומי ואת פעילות המרכז ’חזקים
ביחד' הפועל במתחם ,אפרת לוין ,אחות מתאמת
סרטן השד במרכז הרפואי רמב"ם ,הרצתה בנושא אבחון
מוקדם והפחתת הסיכון לחלות בסרטן שד ,וסמדר לוי,
מתנדבת ותיקה ב'יד להחלמה' שיתפה את הנוכחות
בסיפור התמודדותה האישי עם סרטן השד.

השתלמות בנושא חידושים ועדכונים
באונקולוגיה לאחיות
בנובמבר  2014התקיימו שלושה ימי השתלמות בנושא
’חידושים ועדכונים באונקולוגיה' .ההשתלמות התקיימה
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
והשתתפו בה כ 60אחיות אונקולוגיות מבתי החולים
ומהקהילה .התכנים כללו חידושים הקשורים במגוון
מחלות אונקולוגיות :סרטן שד ,סרטן ריאות ,סרטן
ראשצוואר ,גינקואונקולוגיה ,גידולי מוח ,גידולי עור
וגידולים במערכת העיכול .כמו כן ,ניתנה התייחסות
לעדכונים בבדיקות הדמיה ובטיפולים ,דוגמת טיפול
בקרינה ואימונותרפיה .ההשתלמות התקיימה בשיתוף
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי ובאדיבות חברת
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

ימי עיון לאחיות במסגרת השתלמויות
באונקולוגיה

יום עיון ברפואה פליאטיבית למתמחים
ברפואת המשפחה של קופת חולים מאוחדת
התקיים באוגוסט  2014במשרדי קופת חולים ’מאוחדת'
בגבעתיים ,בארגונו של צוות טיפול פליאטיבי ביתי של
האגודה למלחמה בסרטן .יום העיון כלל שמונה הרצאות
בתחומים :הרפואי ,הסיעודי ,הפסיכוחברתי והחוקתי
)מידע נוסף על יום העיון בפרק ’טיפול פליאטיבי ביתי'(.

השנה התקיימו באגודה למלחמה בסרטן ימי השתלמות
לאחיות קהילה של שירותי בריאות כללית ממחוז שרון
שומרון ,במסגרת קורס בנושא טיפול פליאטיבי שריכזה
יפעת רווה ,אחות אונקולוגית מחוזית .האחיות הלומדות
בקורס עלבסיסי באונקולוגיה בתל השומר התארחו
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
עובדות מחלקת השיקום והרווחה לקחו חלק פעיל
במפגשים ,וכל אחת מהן הרצתה בנושא שבתחום
התמחותה )זכויות חולים ,ייעוץ מיני ,גידולי ראש-
צוואר וכדומה(.
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מפגש ייחודי בנושא החלמה וסבל
אצל מטופלים
התקיים באמצע דצמבר  2014בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,בהנחיית פרופ'
אריק קאסל מארצות הברית ,ממייסדי תחום הטיפול
בסבל אנושי .המפגש שבו השתתפו כ 60אנשי
מקצוע מתחום הטיפול הפליאטיבי ,התקיים כסדנת
המשך להרצאתו של פרופ' קאסל בכנס לציון
עשרים שנה להוספיס גליל עליון  כנס שהתקיים
יום קודם למפגש ,בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
)מידע נוסף על הכנס בפרק ’אירועים וכנסים'(.
המפגש היה אינטראקטיבי והתנהל ברובו כשיח
עם הקהל שהעלה שאלות ,כגון מהי ההגדרה של
סבל? מהו ההבדל בין סבל לכאב? מהן ההשלכות
הטיפוליות כתוצאה מהבדל זה? מהו תפקידם של
בני המשפחה הסועדים את יקיריהם? ועוד .בסיום
המפגש התקיימה הדלקת נרות חנוכה משותפת.

קבוצות עניין
במסגרת פעילות מחלקת השיקום מתקיימים מפגשים
תקופתיים של אנשי מקצוע וקבוצות עניין הדנות בתחום
טיפולי ספציפי:

מפגשי אחיות מתאמות בריאות השד
האגודה למלחמה בסרטן יזמה ומימנה את פעילותה של
רשת אחיות ועו"ס לתיאום הטיפול בסרטן השד .בנוסף
לתמיכתה בהקמת הרשת ,האגודה מקיימת מפגשי
עדכון ודיון במהלך השנה ,שאותם מרכזת ליויה כסלו,
האחות הראשית באגודה למלחמה בסרטן .האגודה
גם מפעילה מערך הרצאות בנושא אבחון מוקדם של
סרטן השד בקהילה ,שאותן מרכזת מקדמת הבריאות
באגודה )מידע נוסף בנושא זה בפרק ’הסברה והדרכה'(.
• מפגשי קבוצת האחיות מתאמות בריאות השד
התקיימו בחודשים יולי ,ספטמבר ונובמבר ,2014
ינואר ,מרץ ,ויולי  .2015המפגשים הוקדשו לדיון
ולהתלבטות משותפת בסוגיות שוטפות ,להיכרות
עם אחיות מתאמות בריאות שד חדשות ולעדכון ידע
מכנסים רלוונטיים .כמו כן ,המפגשים כללו הרצאות
של מרצים אורחים ,סדנאות ,הצגת מאמרים חדשים
ותכנון עריכת מחקר משותף נוסף.

• מירה פקר עדכנה את המשתתפים במידע מהכינוס
התשיעי האירופי בנושא סרטן השד שבו השתתפה,
במימון האגודה למלחמה בסרטן ,יחד עם תמי מודיאנו
וד"ר אילנה קדמון .בכנס הוצג פוסטר בנושא מחקר
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רבמרכזי שהתמקד בתפישתן של חולות סרטן
שד את תפקיד האחות המתאמת ,תפקיד שאותו
יזמה האגודה למלחמה בסרטן ,המסייעת במימונו.
המחקר התקבל לפרסום בכתב העת המדעי האירופי
לאונקולוגיה ).(European Journal of Oncology
• במפגש אחר הרצה ד"ר ערן שרון מהמרכז הרפואי
דוידוף ,בילינסון ,בנושא "חידושים ועדכונים בטיפול
בסרטן השד" .בהרצאתו הוצגו מגמות חדשות בנוגע
לרפואה אישית בסרטן השד ,וכן מכשיר חדיש המאפשר
מתן קרינה איזוטופית בזמן הביופסיה ,במקרים שבהם
אובחנה בוודאות קרצינומה בהדמיה.
• ד"ר אורית קרניאלי-מילר מאוניברסיטת תל אביב
ויערה זיסמן-אילני מאוניברסיטת חיפה ,הנחו סדנה
חשובה ויישומית ,בנושא "קבלת החלטות משותפת
בסרטן שד" .הסדנה כללה הרצאה אינטראקטיבית,
שבה הוצגו שלבי התהליך בקבלת החלטות משותפת.
כמו כן ,כללה הסדנה משחקי תפקידים מובנים של
קבלת החלטות משותפת ותרגול השימוש בכלי
הערכה של תהליך זה.
• אחד המפגשים הוקדש לסיור במרכז מירב  מרכז
השד בתל השומר  ולהיכרות עם בעלי התפקידים בו,
כגון שרה בן עמי ,אחות אחראית מרכז השד ,אחות
מתאמת בריאות השד ,אחות ייעודית לשלב בדיקות
ההדמיה ואחות מרפאת הנשאיות .למפגש הוזמנה
נגה סלע ,אחות במרכז דוידוף ,שהציגה את פעילויות
המרכז ,ואת השקפת העולם ואופן העבודה במרפאת
המחלימים הייחודית ע"ש ד"ר ישראל )רולי( יובל
ז"ל ,שהאגודה למלחמה בסרטן שותפה בהקמתה.
כמו כן הציגה נגה רשמים ותובנות מהשתלמות
שעברה בנושא בארצות הברית.

מפגשי אחיות סטומה וטיפול תומך
במהלך השנה נערכו שני מפגשים משותפים לאחיות
סטומה וטיפול פליאטיבי .המפגש הראשון מביניהם
התקיים בנובמבר  ,2014ובמוקדו עמד נושא הגישה
הטיפולית לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
באפריל  2015התקיים מפגש נוסף ,שכלל בין השאר את
הסדנה ’לנשום עם המוזיקה' ,בהנחייתה של אדירה כהן,
טנטולוגית במוזיקה מהוספיס גליל עליון ,וכן דיון ועדכון
ידע באמצעות מאמרים בנושאים רלוונטיים ,העלאת
נושאים שונים כמו הכנת ילדים למות הוריהם ,קשר
בית חוליםקהילה ועוד.

מפגש קלינאי תקשורת
פרידה קורנברוט ,קלינאית התקשורת באגודה למלחמה
בסרטן מרכזת קבוצת הדרכה דוחודשית לקלינאי
תקשורת מכלל בתי החולים בארץ .הקבוצה משמשת זה
עשר שנים מסגרת תומכת בעבודת קלינאי התקשורת
ומאפשרת להם לשתף זה את זה בידע ובניסיון הטיפולי.

מפגשי קבוצת עניין בנושא מיניות
)צוות רב מקצועי(
המפגשים ,בריכוזה של לנה קורץ-אלמוג ,מיועדים לצוות
רבתחומי ומתקיימים כארבע פעמים בשנה .חלקו הראשון
של המפגש מתנהל סביב שולחן עגול ,שבו מתקיים דיון על
מאמרים עדכניים בתחום מיניות אצל חולי סרטן .בחלקו
השני של המפגש מתקיימת הרצאה של מרצה אורח,
ובחלקו השלישי מתנהלים הדרכות ,סימולציות בנושאי
מיניות ודיונים בעקבות מקרים שקרו בשטח הטיפולי.
בנובמבר  2014התקיימה פגישה של קבוצת עניין
בהשתתפות של כעשרה אנשי צוות רבמקצועי.
המפגש כלל דיון בנושא מיניות אצל חולה המטולוגי,
תוך התמקדות בהשפעתה של מחלת "השתל נגד
המאחסן" על המיניות )מחלה העלולה להתפתח לאחר
השתלת מח עצם ,כאשר הגוף תוקף את התאים הזרים
שהושתלו בקרבו( .בחלקו השני של המפגש התנסתה
הקבוצה בסדנת פלייבק ייחודית בנושא מיניות .בסיכום
המפגש הוצגו מקרים לדיון ,וכל אחד תרם מניסיונו הקליני.

השתלמות בנושא חידושים ועדכונים
באונקולוגיה לאחיות
בחודש נובמבר  2014התקיימו שלושה ימי השתלמות
בנושא ’חידושים ועדכונים באונקולוגיה' .ההשתלמות
התקיימה במשרדי האגודה למלחמה בגבעתיים
והשתתפו בה כ  60אחיות אונקולוגיות מבתי
החולים ומהקהילה .התכנים כללו חידושים
הנוגעים למגוון מחלות אונקולוגיות :סרטן שד,
סרטן ריאות ,גידולי ראשצוואר ,גינקולוגיה ,גידולי
מוח ,גידולי עור וגידולים במערכת העיכול .כמו
כן נסקרו עדכונים בבדיקות הדמיה ובטיפולים,
דוגמת טיפול בקרינה ואימונותרפיה .שביעות
הרצון מההשתלמות הייתה גבוהה מאוד.
ההשתלמות התקיימה בשיתוף העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי ובאדיבות חברת ’רוש'.
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'חזקים ביחד'

פעילויות מרכזי התמיכה של
האגודה למלחמה בסרטן ופעילויות רווחה
ותמיכה בסניפים ובקהילה
כל הפעילויות במרכזי התמיכה 'חזקים ביחד' הן ללא תשלום

מרכז 'חזקים ביחד' במטה
האגודה ,בית מטי ,גבעתיים
מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' הפועל בבית מטי בגבעתיים,
הוא בית בקהילה המציע לחולים ,למחלימים ולבני
משפחותיהם מגוון קבוצות תמיכה ,סדנאות ,הרצאות
ופעילויות גוף ונפש .בכל שנה מתקיימות למעלה
מ 1,400פעילויות במרכז ההדרכה ,התמיכה והשיקום
של האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים  לחולים,
למחלימים ,לבני משפחותיהם ולהכשרת אנשי מקצוע.
באוקטובר  2014החלה מלי ויינבך את תפקידה
כאחראית האדמיניסטרטיבית של מרכז התמיכה.
המרכז מנוהל בידי עו"ס אורית שפירא ,מנהלת
מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן.

•

•

•

•

קבוצות תמיכה
במרכז התמיכה פועלות קבוצות תמיכה בהנחייתה של
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה ועו"ס ענת זכאי .להלן רשימת הקבוצות
המפורטת:
• 'בוגרים צעירים יוצאים לחיים'  קבוצת תמיכה
המלווה צעירים וצעירות רווקים ורווקות ,בני ,3020
המתמודדים עם מחלת הסרטן.
• קבוצה לנשים צעירות )בטווח הגילים (50-30
המתמודדות עם מחלת הסרטן  לקבוצה מגיעות
נשים בשלבי טיפול שונים וכן מחלימות .פעילות
הקבוצה מתקיימת באדיבות חברת נוברטיס.
• קבוצה לזוגות צעירים )בטווח הגילים  (50-30שאחד
מבני הזוג חולה בסרטן  הקבוצה מאפשרת לבן
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•

הזוג הבריא לשתף ולחלוק את רגשותיו ,וכן מסייעת
בהתמודדות של שני בני הזוג עם המצב המשפיע על
המשפחה הצעירה.
קבוצה לנשים חולות סרטן שד גרורתי  קבוצת
התמיכה מיועדת לנשים בכל הגילים מכל רחבי הארץ
שמתמודדות עם סרטן שד גרורתי.
קבוצה להורים שכולים שילדיהם הצעירים )עד
גיל  (21נפטרו ממחלת הסרטן  בקבוצה מקבלים
ההורים כלים המסייעים להם בהתמודדות עם אובדן
של ילד בגיל צעיר.
קבוצה להורים שכולים שילדיהם הבוגרים )מעל
גיל  (21נפטרו ממחלת הסרטן  הקבוצה מסייעת
להורים בתהליך ההתמודדות עם האובדן והשכול של
ילד בוגר ,המותיר אחריו לעתים בני זוג וילדים.
קבוצה לנשים בריאות נשאיות המוטציות BRCA
 ,1,2הנמצאות בסיכון לחלות בסרטן שד או בסרטן
שחלה.
קבוצה להורים המתמודדים עם ילד חולה סרטן
)בכל הגילים(  בקבוצה מקבלים ההורים כלים
המסייעים להם בתהליך ההתמודדות הקשה והמורכב
עם ילד חולה סרטן.

בנוסף ,פועלות במרכז התמיכה באופן קבוע :קבוצה
למתמודדים עם מחלות סרטן שונות ,קבוצה לנשים
מבוגרות המתמודדות עם מחלות סרטן נשיות,
קבוצה לבני משפחה של חולי סרטן ,וקבוצות
למתמודדים עם אובדן ושכול  בהנחיית עו"ס ורד
אשבורן-נוטי ,אריק שפירא ,פסיכולוג קליני וריבה
ציפרשטיין ,אחות אונקולוגית.

פעילויות גוף-נפש
מרכז התמיכה מציע לחולים ולמחלימים מגוון פעילויות
המתמקדות בקשר שבין הגוף לנפש ,כגון :יוגה,
פלדנקרייז ,צ'י קונג ,ריקודי בטן ,חוג אמנות ,חוג
'ניה' וחוג נשימה בצבעי מים.

• בפברואר  2015התקיימה הרצאה של ענת שפרן-
אור בנושא סרטי קולנוע.

סדנאות
במרכז התמיכה מתקיימות לאורך השנה מבחר סדנאות
בתחומים שונים ,בהן :סדנת פלייבק ,סדנת ציור,
סדנת 'דרכים למציאת משמעות') C.B.T ,טיפול
קוגניטיבי-התנהגותי( להתמודדות עם חרדה וסדנת
הבעה ויצירה.
כמו כן ,מתקיימות במרכז התמיכה סדנאות "בישול,
תזונה ואורח חיים בריא" ו"טבע תרפיה" ,שתיהן
מתקיימות בתמיכת חברת נוברטיס.

• בתחילת יולי  2015התקיימה "מסיבת סיום  -חזקים
בקפה" .במסגרת הפעילות הנחתה רחל פורס,
מנהלת מחלקת פיזיותרפיה במרכז הרפואי מאיר,
סדנת 'צעדים לאיכות חיים'® ,המעודדת שילוב פעילות
גופנית מובנית בתקופת הטיפולים ולאחריהם .כמו
כן התקיימה סדנת 'להיראות טוב  להרגיש טוב
יותר' ,ומשתתפותיה אופרו בידי מאפרות מקצועיות
מתנדבות מבית הספר לאיפור של ירין שחף.

מפגשי "חזקים בקפה"
סדרה של הרצאות ופעילויות בנושאים רלוונטיים שונים,
הנערכים 'על כוס קפה' ,לרווחתם ולהעשרתם של חולים,
מחלימים ובני משפחותיהם .באמצעות המפגשים
מתוודעים המשתתפים למרכז התמיכה ,לפעילויות
האגודה למלחמה בסרטן ולאמצעים שבהם יכולה
האגודה לסייע להם.
• בדצמבר  2014התקיימה
מסיבת חנוכה ,בהשתתפות
חברי מרכז התמיכה
ושוהי מעון צ'ארלס קלור.
הזמרת חני יופה הופיעה
בהתנדבות ,הודלקו נרות
וחולקו סופגניות ,באדיבות
צביקה ציטרון טבח המעון.
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שיתופי פעולה

ספרייה

השנה מתקיים שיתוף פעולה מרגש בין מרכז התמיכה
לבין תיאטרון 'הסמטה' ביפו ותיאטרון ה'יהלום' ברמת גן,
ובמסגרתו העניקו התיאטראות לחברי המרכז כרטיסים
במחיר סמלי למופעים ולהצגות.

בספריית המרכז ,המופעלת בהתנדבות בידי לאה
ברוקר ,קיים מאגר של ספרי קריאה במגוון סגנונות
מהשנים האחרונות.

מרכז הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד' ע"ש קלייר
ועמנואל ג' רוזנבלט ,בבית אהרון ואולגה רוזנפלד ,חיפה
מרכז התמיכה 'חזקים ביחד' בחיפה ,שמרכזת
עו"ס נחי פינגולד ,ממשיך בפעילותו הענפה עבור
חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם .השנה נוצרו שיתופי
פעולה בין המרכז לבין צוותים רפואיים באזור חיפה 
במטרה לקדם את העשייה המשותפת ,וכן להציג את
הפעילות הברוכה המתבצעת בסניף.

קבוצות תמיכה
•

•

•

•

'מעיין הלב' :קבוצת תמיכה חדשה לחולים ולמחלימים
 הקבוצה משלבת לימוד מיומנויות מדיטציה )כגון
הרפיה ,נשימה ,התמקדות ,דמיון מודרך ועוד(.
קבוצת התמודדות לתומכים עיקריים 'ביחד
נתמודד טוב יותר'  קבוצה מתמשכת ,הפעילה כל
השנה וניתן להצטרף אליה בכל עת .הקבוצה מיועדת
לתומכים העיקריים בבן המשפחה שחלה בסרטן.
קבוצת התמודדות עם שכול  התמודדות עם אבל
ואובדן היא תהליך מורכב ,אשר אם עוברים אותו יחד,
ניתן להתמודד טוב יותר .הקבוצה בהנחיית מרק שרמן
פסיכולוג רפואי ,ועו"ס נחי פינגולד.
קבוצת תמיכה חדשה לחולי סרטן דוברי רוסית,
בהנחיית מרק שרמן ,פסיכולוג רפואי.

סדנת תרפיה באמנות ,סדנת אינטליגנציה רגשית
לדוברי רוסית ,סדנת 'אימון קוגניטיבי' לשיפור
כישורי חשיבה ,סדנה לטיפול בהפרעות שינה,
תרפיה במוסיקה ,סדנת ביבליותרפיה  כתיבה
אסוציאטיבית ,לימוד בשיטת Emotional Freedom) E.F.T
 ,(Therapyלאיזון וזרימה של המערכת האנרגטית בגוף,
סדנה למודעות והתפתחות עצמית ,סדנת קשיבות
)מיינדפולנס( ,סדנת 'אדם מחפש משמעות' ,המבוססת
על גישת הלוגותרפיה וסדנת לגו מיוחדת למשתתפי
מרכז התמיכה ,ילדיהם ונכדיהם .כמו כן ,מתקיימים
במרכז מבחר חוגי יצירה לרווחת החולים והמחלימים,
ובהם :חוג סריגה ,חוג רישום וציור ,חוג פיסול בעיסת
נייר וחוג אמנויות המחט.

פעילויות גוף-נפש
במרכז קיים מגוון פעילויות המתמקדות בקשר שבין הגוף
והנפש ,בהן :חוג צ'י קונג ,קבוצת תרפיה בתנועה ,חוג
ריקודי בטן ,חוג לחיזוק ועיצוב הגוף וחוג ניה .כמו כן,
מתקיימים במרכז מפגשי יוגה ופלדנקרייז על בסיס שבועי.

סדנאות וחוגים
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם מוזמנים לקחת
חלק ולבחור מתוך שפע הסדנאות והחוגים במרכז ,בהם:
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פעילויות נוספות לרווחת החולים
והמחלימים
סדנת איפור וטיפוח במסגרת 'להיראות טוב -
להרגיש טוב יותר'
בקיץ  2014התקיימה סדנת איפור וטיפוח מהנה
וחווייתית לחברות מרכז התמיכה ,ובה ניתנה הדרכה
בנושאי טיפוח ואיפור על ידי יעל יפה.

סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'
התקיימה במרכז התמיכה בחודשים מאייוני .2015
הסדנה כללה חמישה מפגשים בנושאים שונים ,כגון:
מפגש 'צבעים משתלבים' שעסק בנושאי סודות הצבע,
טכניקת  ,TREהרצאה בנושא התמודדות עם תופעות
הלוואי של המחלה ואיכות החיים ועוד )מידע נוסף על
הסדנה בפרק 'שיקום ורווחה'(.
הפנינג לילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם בחיפה
הפנינג ענק בגן החיות הלימודי בחיפה לילדים חולי
סרטן ובני משפחותיהם במסגרת הפרויקט העולמי
' 'Dream Night At The ZOOהתקיים בתחילת חודש
יוני ) 2015מידע נוסף בפרק 'שיקום ורווחה  פעילויות
לילדים חולי סרטן'(.

תערוכות מיצירותיהם של משתתפי
מרכז התמיכה בחיפה
בספטמבר  2014התקיימה תערוכה שנתית מיצירותיהם
של החולים והמחלימים ,המשתתפים בסדנאות היצירה
במרכז התמיכה בחיפה .השנה הציגו בתערוכה משתתפי
חוג הסריגה ואמנויות המחט ,בהדרכת שירה בנגד,
ומשתתפי חוג אמנות עיסת נייר בהדרכת אירית קורץ.
במאי  2015נפתחה תערוכה בגלריה נובנטה נובה
בחיפה במסגרתה הוצגו יצירותיהם של משתתפי החוג
לציור במרכז התמיכה ,בהנחייתה של חגית בוטנר.
באירוע נשאו דברים בני ברנשטוק ,יו"ר סניף חיפה
של האגודה למלחמה בסרטן ואריאלה ליטביץ-שרמן,
עו"ס מחוז צפון באגודה.

מפגשי עבודה עם צוותים מקצועיים
במרכז התמיכה בחיפה
באוקטובר  2014התקיים מפגש צוות היחידה
לטיפול תומך מהמרכז רפואי רמב"ם ,וצוותים
משירותי הוספיס בית ואשפוז בקהילה .הכינוס
נפתח בתרגול בוקר של צ'יקונג בחצר מרכז התמיכה,
ולאחריו נערכו הרצאה על תחום הרפואה הסינית,
סקירה על פעילות האגודה למלחמה בסרטן באזור
חיפה והצפון ,ודיון לשיפור תהליך העברת מטופל מבית
חולים לשירותי הוספיס בקהילה .המפגש התקיים
באדיבות חברת 'רפא'.

מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'
ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ,ירושלים
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.
את פעילות המרכז מרכזת עו"ס דלית בן רימון.

• קבוצת תמיכה לבני משפחה ,בהנחיית
עו"ס ליאורה גוב-ארי דה וריס ,המרכז הרפואי
שערי צדק.
• קבוצת תמיכה מעורבת לחולים )גברים ונשים(,
בהנחיית עו"ס ליבנת וידר ,אחראית פסיכואונקולוגיה
במרכז הרפואי הדסה עין כרם.

קבוצות תמיכה

פעילויות גוף-נפש

• קבוצת תמיכה להתמודדות עם אובדן ושכול,
בהנחיית עו"ס ליאורה גוב-ארי דה וריס ,המרכז
הרפואי שערי צדק.

במרכז התמיכה בירושלים מתקיימים חוגים ופעילויות
השמים דגש על הקשר בין הגוף והנפש ,כגון :יוגה,
צ'י קונג ,פילאטיס ,פלדנקרייז' ,ניה' וג'ירוקינזיס.
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חוגים וסדנאות
בנוסף לפעילויות גוףנפש מציע מרכז התמיכה שפע
של חוגי יצירה והעשרה ,כגון :חוג ציור ,קרמיקה,
תכשיטנות ,שילוב אומנויות ,פלייבק  -סדנת משחק
ואלתור ,סדנת מחשבים ,סדנת ביביליותרפיה ,ריקודי
בטן ,סדנת סריגה בבדי טריקו וצמר וסדנת 'בישול,
תזונה ואורח חיים בריא'.

פעילויות נוספות
לרווחת החולים והמחלימים
בראש השנה נערכה הרמת כוסית חגיגית במרכז
התמיכה ,בהשתתפותה של ורדית קהלני ,מאפרת
מקצועית ,שהנחתה בהתנדבות סדנת איפור ,הדגימה
סוגי איפור שונים ונתנה טיפים מקצועיים .מסיבת חנוכה
בהשתתפותם של כ 60איש ,הורים וילדים ,התקיימה
במרכז התמיכה בסיוע חברת 'המתוקים של אודל' .בעלי
החברה הביאו בתרומה כיבוד ומערכת קריוקי שעמדה
לרשות הילדים ,ואלה שרו בהנאה רבה ושימחו את כל
הנוכחים .רותי בן גיאת ,רכזת סניף ירושלים וחוה בוזגלו,
מזכירת הסניף סייעו בארגון המסיבה.

במסגרת פרויקט 'להיראות טוב  -להרגיש
טוב יותר' של האגודה למלחמה בסרטן
תמי חכמוף מעצבת השיער ואילנה לרר
הקוסמטיקאית ,פוקדות בהתנדבות ובמסירות
את מרכז התמיכה ומעניקות טיפולי עיצוב
שיער וטיפוח.
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הרצאות על פעילות האגודה למלחמה
בסרטן בסניפים ובמרכזי התמיכה,
למשתתפי תכנית 'שחר'
בסוף ינואר  2015הרצתה עו"ס דלית בן רימון ,מרכזת
מרכז התמיכה בירושלים ,על פעילותה הענפה של
האגודה למלחמה בסרטן במסגרת הסניפים ברחבי הארץ,
ועל הפרויקטים השונים שהיא מפעילה עבור החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם .ההרצאה התקיימה במלון
'אורכידאה' במעלה החמישה ,במסגרת תכנית 'שחר',
המלווה מחלימים מסרטן במשך שבוע ומעניקה להם
מגוון פעילויות תמיכה .המשתתפים הביעו עניין רב ושאלו
שאלות רבות ,לגבי אופי הפעילויות .חלק מהמשתתפים
הפעילים במרכזי התמיכה ,שיבחו את מגוון הפעילויות
המתקיימות במרכזי התמיכה של האגודה ,והמליצו בחום
לבוא ולבקר בהם .הרצאה נוספת במסגרת זו התקיימה
בסוף פברואר .2015

מסיבת סיום פעילות שנתית במרכז
התמיכה בירושלים
בסוף יולי  2015התקיימה מסיבת סיכום פעילות שנתית
בהנחיית מרים רוטמן ,מורה לריקוד וזומבה .במסיבה
השתתפו כ 40נשים ,ילדיהן ונכדיהן.

פעילויות מרכז התמיכה 'חזקים ביחד'
ע"ש רותי ורובל )שניידר( בעפולה
הפעילות בריכוזה של דליה פלוזניק ,ובליווי עו"ס אריאלה ליטביץ-שרמן,
עו"ס מחוז צפון באגודה למלחמה בסרטן

פעילויות גוף-נפש
במרכז התמיכה מגוון של פעילויות גוףנפש ,בהן :חוג
יוגה בשילוב קערות טיבטיות ,פלדנקרייז ,פילאטיס,
הידרותרפיה וסדנת ניה.

סדנאות וחוגים
לרשותם של באי מרכז התמיכה סדנאות וחוגים בתחומים
רבים ליצירה ולהעשרה ,הכוללים :חוג סריגה ,סדנת
אינטליגנציה רגשית ,סדנת אימון והעצמה ,סדנת תרפיה
בבישול ,סדנת 'הצבעים שבתוכי' ,סדנת מוזיקה ,חוגי
אמנות ,תכשיטנות וקרמיקה ,סדנת בצק סוכר ,סדנת
דמיון מודרך ,סדנת 'מעגלים מבפנים' להכנת מנדלות.

הרצאות ואירועים ייחודים
לאורך השנה מתקיימות במרכז התמיכה הרצאות
רלוונטיות בנושאים שונים ,בהנחיית מרצים מקשת
של תחומים ,כגון:
• מסיבת יוגה צחוק ,בהנחיית רותי חי;
• הרצאה בנושא השפעותיו של הטיפול הכימיכימותרפיה
על המוח ועל הזיכרון ,שנשאה ד"ר מיכל שדה,
פסיכולוגית שיקומית מתחום הנוירופסיכואונקולוגיה
באגודה למלחמה בסרטן;
• הרצאה על מיניות מאת לנה קורץ ,אחות ויועצת
מיניות באגודה למלחמה בסרטן;
• מפגש בנושא זכויות ושירותים לחולים ומחלימים ,עם
אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון באגודה;
• סדנת   BARSשיטת טיפול מבית Access
 ,Consciousnessבהנחיית חגית קידר ,פיזיותרפיסטית,
רפלקסולוגית וקינסיולוגית בכירה;

• סדנת סטיילינג בהנחיית הסטייליסטית חגית שתדלן;
• הרצאה על אורח חיים בריא שהעבירה הנטורופתית
רונית ליבוביץ';

פעילויות נוספות
לרווחת החולים והמחלימים
סדנת 'מחלימים לחיים בריאים' במרכז
'חזקים ביחד' בעפולה
התקיימה בחודשים אפריל-מאי 2015
וכללה הרצאות בנושאי אינטימיות ומיניות,
השלכות הכימותרפיה על תפקוד המוח ועוד
)מידע נוסף בפרק 'שיקום ורווחה'(.
במסגרת פרויקט 'להיראות טוב  -להרגיש טוב
יותר' של האגודה למלחמה בסרטן
רוחמה פרץ ,קוסמטיקאית ותיקה המתמודדת בעצמה
עם מחלת הסרטן ,מעניקה בהתנדבות טיפולים קוסמטיים
לחולות ולמחלימות .באפריל  2015התקיימה סדנת 'להיראות
טובלהרגיש טוב יותר' באדיבות חברת איל מקיאג'.

טיולים
פעמים אחדות בשנה יוצאים חברי המרכז ובני משפחותיהם
לטיולים ברחבי הארץ ,המסייעים להם 'למלא מצברים'
ולאגור כוח להמשך ההתמודדות האישית .את הטיולים
מארגן ,מתכנן ומלווה בהתנדבות מדריך הטיולים
ניסים אטיאס .בשנה האחרונה קיים מרכז התמיכה
בעפולה טיול לפארק נחל חדרה ,יד אבשלום וגן לאומי
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קיסריה; טיול לאזור הכרמל וחיפה וטיול לאזור רמת הגולן,
שכלל קטיף דובדבנים וביקור במפעל השוקולד 'ורד הגליל'.

מסיבות וערבי שירה
לרגל ערבי חג ומועדי ישראל מתקיימים מפגשים
חגיגיים לחברי מרכז התמיכה .המשתתפים מביאים
מטעמים מעשה ידיהם ,רוקדים יחד ושרים בציבור
באווירת החג .את המפגשים מנחה בהתנדבות ובנגינה
אוכמה שפרן ,מנהלת הקונסרבטוריון האזורי.

ייעוץ בנושא כלכלה וצרכנות
חברי המרכז מתכנסים כל שבועיים למפגשים בנושאי
כלכלה וצרכנות )כגון כיצד להימנע ממשיכת יתר בבנק,
כיצד לבחור משכנתה ועוד( .למפגש מוזמנים אנשי
מקצוע בתחומים שונים  בהם ביטוח ,ראיית חשבון,
ומס הכנסה  המסייעים למשתתפים בהתנדבות.
חלקו השני של המפגש מוקדש לפגישות ייעוץ אישיות
עם המומחים.

בית אידי-מעגן ,באר-שבע
מרכז תמיכה שהוקם ופועל בשיתוף אוניברסיטת
באר שבע והאגודה למלחמה בסרטן .האגודה
שסייעה בהקמת המרכז ובציודו ,מממנת נסיעות
חולים ומחלימים מערד ומבאר שבע לפעילויות
ותורמת להפעלת המרכז ולמימון אנשי צוות .מרכז
התמיכה פועל תוך שיתוף פעולה פורה עם סניף
האגודה למלחמה בסרטן בבאר שבע.

קבוצות תמיכה
•

•
•
•
•

קבוצה לחולים ולבני/בנות זוגם :בקבוצה מדברים
על תפקידים שמשתנים בבית ,קשר עם רופאים,
בניית אמון ,קשר עם המשפחה המורחבת ועם חברים
כרשת תמיכה ,התמודדות עם פחדים ,חרדות ,כעס,
מתח ועוד.
קבוצה לחולים המתמודדים עם מחלת הסרטן
ולבני זוגם;
קבוצה לחולים חדשים המתמודדים עם מחלת
הסרטן ולבני זוגם;
קבוצה לחולות סרטן השד;
קבוצה לבני משפחה.

פעילויות גוף-נפש
במרכז התמיכה מתקיימים מגוון חוגים ופעילויות
המתמקדים בקשר בין גוף ונפש ,ובהם :דמיון מודרך,
צ'י קונג ,טאי צ'י ,פלדנקרייז ,מדיטציה )ויפאסנה(,
התעמלות בונה עצם ,ריקודי בטן ,פילאטיס
והתעמלות בתנועה .כמו כן ,פועל במרכז התמיכה
חוג 'יוגה המסייעת בהחלמה' ,במימון האגודה
למלחמה בסרטן.
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סדנאות וחוגים שונים
מרכז התמיכה מציע לבאים בשעריו סדנאות במגוון
נושאים ,כגון פסיכודרמה ,ביבליותרפיה ,ריקודי
בטן ,תקשורת בינאישית ,פסיפס ,מוסיקה ,ציור,
מחשבים ,אנגלית ,קרמיקה ועיסת נייר .האגודה
למלחמה בסרטן מממנת השנה עבור מרכז התמיכה
סדנאות בנושאים :שיפור יכולות קוגנטיביות ,יצירה
וציור אינטואיטיבי ו'מילים יוצרות מציאות'.

הרצאות
במרכז התמיכה מתקיימות בכל חודש הרצאות בנושאים
שונים .כגון ,הרצאה בנושא "הטיפול הביולוגי במחלת
הסרטן" שהעביר ד"ר דוד גפן ,מנהל יחידת אשפוז
יום אונקולוגי במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
בבאר שבע.

פעילויות נוספות לרווחת החולים והמחלימים
במסגרת פרויקט 'מחלימים לחיים בריאים'
של האגודה למלחמה בסרטן,
מירי מור-יוסף ,עו"ס מחוז דרום באגודה,
מעניקה פעמיים בחודש שירות ייעוץ בנושא
זכויות ושירותים.
במסגרת פרויקט 'להיראות טוב  -להרגיש טוב
יותר' של האגודה למלחמה בסרטן :הקוסמטיקאית
טלי אסייג ,מגיעה בהתנדבות למרכז התמיכה ,במטרה
לסייע לחברי המרכז בשיקום דימוי הגוף שנפגע בעקבות
הטיפולים והמחלה ,ובשיפור המראה החיצוני .טלי מעניקה

שעה של פינוק וטיפוח הגוף והפנים ,בשימוש בחומרים
טבעיים ובפיקוח מקצועי של האגודה למלחמה בסרטן.
כמו כן ,מתקיימים במסגרת מרכז התמיכה ,התאמת
פאות )בהשאלה וללא תשלום( ,תספורות ,טיפול בשיער
שמתחיל לצמוח ועוד  כל אלה בידי אסי בדלי ואווה
אביב ,ספרים מתנדבי האגודה.

הפנינג לקראת חג חנוכה
בחג החנוכה נערכה במרכז התמיכה הרמת כוסית ,בשיתוף
יעל קוזיול ,רכזת סניף באר שבע של האגודה למלחמה
בסרטן ,ומירי מור יוסף ,עו"ס מחוז דרום באגודה.
במסגרת הפעילות תרם סניף אשל של בנק הפועלים בבאר
שבע חבילות שי לחברי מרכז התמיכה בעיר.

קבוצות תמיכה ופעילויות לחולים ולמחלימים
בסניפים ובקהילה
פעילויות תמיכה ורווחה באזור הצפון
בארגונה של אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז
צפון • בפיתוח פעילות סניפי המגזר הערבי
בצפון ,מסייע פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות
האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית
•

•

•

•

•

בנהריה הוכשרה קבוצת מתנדבים חדשה ,לתמיכה
וסיוע בפעילותו של המערך האונקולוגי במרכז הרפואי
גליל מערבי.
בחיפה חולקו בחג החנוכה סופגניות לחולים
ולמלוויהם במרכז הרפואי רמב"ם ובמרכז הרפואי
לין .במשך השנה מתקיימת פעילות ענפה לחולים,
מחלימים ובני משפחותיהם בסיוע הסניף המקומי.
סניף חדש בעוספיה-דלית אל כרמל :לקראת
פתיחת הסניף התקיימה הכשרה למתנדבים
החדשים על ידי פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות
האגודה בחברה הערבית ,ואריאלה ליטביץ-
שרמן ,עו"ס מחוז צפון באגודה .קבוצת התמיכה
הראשונה נפתחה במרץ .2015
ביקנעם עילית ובפרדס חנה-כרכור התקיימו
הכשרות למתנדבים חדשים ,לקראת הרחבת
פעילות האגודה באזורים אלו .ביקנעם עילית נפתח
השנה חדר טיפוח לחולי סרטן ,ובקיץ  2015התקיימה
סדנת יוגה בהנחיית גלית דגני-סמילנסקי.
בקריית מוצקין התקיימה זו השנה השנייה פעילות
משותפת בהתנדבות ,לרווחת חולות ומחלימות
מאזור הקריות .הפעילות כללה סדנאות איפור,
התאמת תסרוקות ,אפייה ואמנות .ביוזמת מוטי דגן,
יו"ר הסניף המקומי ,ובשיתוף עם עיריית קריית מוצקין
ובית הספר המקצועי עתיד .התלמידים שהשתתפו
בפעילות הוכשרו לקראת המפגש עם החולות.

• בנצרת הוכשרו מתנדבות דוברות ערבית ל'יד
להחלמה' ,על ידי חנאן קאסם ,עו"ס החברה הערבית
מטעם האגודה למלחמה בסרטן ,ואריאלה ליטביץ-
שרמן ,עו"ס מחוז צפון באגודה .באמצע יוני הסתיימה
פעילות קבוצת תרפיה במוסיקה בנצרת.

פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות
האגודה בחברה הערבית,
עו"ס חנאן קאסם ,קתי
ג'רג'ורה ,מנחת הקבוצה
והמשתתפות

• בטבריה התקיימה בחודשים פברואריולי 2015
סדנת 'מחלימים לחיים בריאים'® .הסדנה כללה
מגוון פעילויות ומפגשים בתחומים שונים ,במטרה
לסייע למחלימים מסרטן בחזרה לשגרת החיים הרגילה
)עוד על הסדנה בפרק 'שיקום ורווחה'(.
• במגדל העמק נחנך בדצמבר  2014מרכז טיפוח,
קוסמטיקה ופאות ,במסגרת פרויקט 'להיראות
טוב  -להרגיש טוב יותר' ולשירותם של תושבי העיר
והאזור .השיפוץ והיוזמה המבורכת התקיימו בהובלתם
של ישראל וקנין ,יו"ר הסניף ,ארנה אמיתן ,רכזת
הסניף ובעלה יוסי אמיתן ,מתנדב בזכות עצמו.
• בעפולה נפתח בנובמבר  ,2014במסגרת פרויקט
'להיראות טוב להרגיש טוב יותר' ,מרכז טיפוח
וקוסמטיקה לנשות האזור .לאורך השנה התקיימה
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לצד פעילותו השוטפת של הסניף גם סדנת 'מחלימים
לחיים בריאים'®.
• בזכרון יעקב התקיים מפגש סיכום של קבוצת
תמיכה לחולים ולמחלימים ,בהנחייתה של אריאלה
ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון באגודה.

פעילויות תמיכה ורווחה באזור המרכז
בארגונה של דנה הרכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז
•

•

•

•

•

•

•
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בנתניה פועלת קבוצת תמיכה לחולים המתמודדים
עם מחלת הסרטן ,בהנחית דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז
מרכז באגודה .לאחרונה נפתחה קבוצת פלדנקרייז בסניף
בהנחיית ורד אמיצי .בקרוב תיפתח קבוצת תמיכה
לחולי סרטן תושבי העיר דוברי השפה הרוסית ,בהנחיית
עו"ס ריטה דרפקין מקופת חולים 'מאוחדת' בנתניה.
בכפר סבא פועלות שתי קבוצות תמיכה המיועדות
לחולים ולבני משפחותיהם ,בהנחיית הפסיכולוגית
ורד עצמון.
בכפר יונה פועלות קבוצת תמיכה לחולים ולבני
משפחותיהם ,וקבוצת תמיכה להתמודדות עם
אבל ושכול ,המיועדת לבני משפחה שאיבדו את
יקיריהם ממחלת הסרטן .שתי הקבוצות בהנחיית
עו"ס ריטה דרפקין מקופת חולים 'מאוחדת'.
בפתח תקווה ובראש העין מתכנסות פעם בשבועיים
קבוצות תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם ,בהנחיית
עו"ס מיכל יזרעאלי ,מהמרכז הרפואי רביןקמפוס
בילינסון.
בראשון לציון קיימת קבוצת תמיכה לחולים ולבני
משפחותיהם ,המתכנסת אחת לשבועיים ,בהנחיית
עו"ס נגה גורביץ.
במודיעין קיימת קבוצת תמיכה לחולים ולבני
משפחותיהם ,המתכנסת פעם בשבוע בהנחיית
עו"ס פדות ביר ,משירות טיפול פליאטיבי ביתי של
האגודה למלחמה בסרטן .החלה הרחבת שירותי הדרכת
זוגות הורים שאחד מהם מתמודד עם מחלת הסרטן
)מידע נוסף על השירות בפרק 'שיקום ורווחה'(.
במעון קלור בגבעתיים מתקיימים אחת לשבועיים
מפגשים בנושא זכויות ושירותים לחולי סרטן,
בהנחיית דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז באגודה.
באפריל  2015התקיים מפגש רענון בנושא זה למתנדבי
ה'טלמידע'® של האגודה למלחמה בסרטן.

פעילויות תמיכה ורווחה באזור הדרום:
בארגונה של מירי מור יוסף ,עו"ס מחוז דרום

•

•

•

•

•

•

סדנאות 'מחלימים לחיים בריאים'® התקיימו בסניפי
דימונה ,ערד ,אשקלון ,אשדוד ,במועצה האזורית
רמת הנגב ,במרכז הרפואי ברזילי באשקלון לדוברי
רוסית ,ובבית אידי  -מעגן בבאר שבע )מידע נוסף
על הסדנאות בפרק 'שיקום ורווחה'(.
באשדוד פעלה קבוצת תמיכה לחולות סרטן דוברות
רוסית ,בהנחיית עו"ס ילנה בראושר ממרפאת אפ"ק
אשדוד ,ועו"ס רימה פלדמן משירותי בריאות כללית
בעיר .כמו כן ,נפתחה בסניף קבוצת תמיכה לחולים
ולבני משפחותיהם ,בהנחיית עו"ס נוגה גורביץ.
בנוסף לכך פעלה באשדוד קבוצת צ'י קונג בהנחיית
נגה טובי ,מדריכת צ'י קונג.
באשקלון פועלת קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות
עם מחלת הסרטן ,בהנחיית עו"ס חני קאופר
מהמרכז הרפואי ברזילי .ביוני  2015נפתחה קבוצת
תמיכה לאלמנים/אלמנות שאיבדו את יקיריהם
ממחלת הסרטן ,בהנחיית עו"ס פאינה צייטלין.
בסניפי אופקים ודימונה מתקיימות פעילויות על
בסיס שבועי לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם,
בהנחיית מירי מור יוסף ,עו"ס מחוז דרום.
בסניף דימונה נפתחה קבוצת תמיכה חדשה לנשים
המתמודדות עם מחלת הסרטן .הקבוצה מתכנסת
פעם בשבועיים ,בהנחיית מירי מור יוסף ,עו"ס מחוז
דרום .בנוסף ,מנחה עו"ס מחוז דרום בקביעות קבוצת
מתנדבי רווחה פעילים מהעיר ומסביבתה ,המעלים
קשיים ובעיות במהלך ההתנדבות )מידע נוסף על
הפעילות בסניף  בפרק 'מתנדבים ואירועים'(.
בסניף אופקים התקיימה במסגרת פרויקט 'להיראות
טוב  להרגיש טוב יותר' ,סדנת טיפוח ואיפור באדיבות
חברת איל מקיאג' )עוד על הפרויקט בפרק 'שיקום
ורווחה'(.

טיפול פליאטיבי ביתי
ע"ש רוזלינד )לנדי( שטרן ז"ל
שירות טיפול פליאטיבי ביתי הוקם בידי האגודה
למלחמה בסרטן בשנת  ,1989כשירות הפליאטיבי
הביתי הראשון בישראל .מטרתו 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.
השירות פועל ממשרדי טיפול פליאטיבי ביתי הממוקמים
בהוספיס האשפוזי ב'בית פרידמן' ,שהוקם בסיוע האגודה
למלחמה בסרטן במרכז הרפואי תל השומר .השירות נותן
מענה למטופלים המתגוררים באזור המרכז )במרחק
של עד  30ק"מ מהמרכז הרפואי תל השומר( ,ומתאים
גם לחולים בטיפול אונקולוגי פעיל הסובלים מתסמינים
קשים וזקוקים להקלה בסבלם.
ההפניה לקבלת השירות נעשית על ידי רופאים ,אחיות
ועובדים סוציאליים בבתי החולים או בקהילה  המכירים
את החולה ואת בני משפחתו  ובתיאום עם קופות
החולים .השירות מופעל בידי צוות ביןתחומי ,המיומן
בהתמודדות עם בעיות מורכבות הנובעות מהמחלה
עצמה ומהטיפולים בה.
הצוות כולל את המספר הרב ביותר של עובדי המקצוע
המוכרים רשמית כמומחים בתחום הפליאטיבי :ד"ר
אלכסנדר ולר ,מנהל רפואי ,פרופ' משנה דורון
גרפינקל ,סגן מנהל רפואי וד"ר ולדימיר צ'סנין ,רופא
בשירות  שלושתם קיבלו הכרה בתחום מומחיות
קלינית ברפואה פליאטיבית .איריס ספיבק ורינה דיכל
)שהצטרפה לצוות לאחרונה( האחיות ,הן מומחיות
קליניות בסיעוד פליאטיבי.
כחלק אינטגרלי של עבודת הצוות הבינתחומי ,בניהולה
של האחות האחראית שרי כהן ,יש לציין את תרומתם
החשובה של מתנדבי הטיפול הפליאטיבי הביתי ,המלווים
את החולים ואת בני משפחותיהם ,בהדרכתה של עו"ס
פדות ביר.

באמצעות אגודת הידידים בלונדון ,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 מהשנה נושא את שמה
של המנוחה.
צוות שירות טיפול 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 עלבסיסי באונקולוגיה ,ובקורס
לאחיות מומחיות בפליאציה .חלק מהצוות משולב בעבודה
מחקרית בנושא "מיניות בקרב חולים הנמצאים במצב
מחלה מתקדם" ,בשיתוף מחלקת השיקום והרווחה
באגודה ,וכן במחקר בנושא ריבוי תרופות אצל חולים
הנמצאים במצב מחלה מתקדם ומטופלים באמצעות
שירות טיפול פליאטיבי ביתי.
ד"ר אלכסנדר ולר ,מנהלו הרפואי של השירות ,מקיים
הרצאות במסגרות אקדמיות שונות ,ובמסגרתן מוכשרים
צוותים רפואיים בנושא טיפול פליאטיבי ,וכן מרצה
בקביעות בקורס בנושא רפואה פליאטיבית במסגרת
לימודי המשך בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר בתל
אביב ,בקורסי ) INPACTתכנית ישראלית להכשרה בתחום
הפליאטיבי( של פרופ' פסח שוורצמן באוניברסיטת בן
גוריון ,ובקורסים הפליאטיביים השונים שמקיימת האגודה
למלחמה בסרטן )להלן בהמשך(.
השנה החל תהליך מחשוב כוללני של עבודת הצוות
)קליני ומנהלי( ,בסיוע מחלקת המחשוב באגודה
למלחמה בסרטן ,בניהולו של סביון שמעון  במגמה
להמשיך ולשפר בהתמדה את הטיפול בחולים
ובמשפחותיהם.
שירות הטיפול הפליאטיבי הביתי של האגודה למלחמה
בסרטן ממשיך להיות הגורם המוביל בארץ בתחום
זה .מדובר במצוינות המתבטאת ברמת הטיפול
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המקצועי בחולי הסרטן ובבני משפחותיהם בביתם,
כמו גם בהדרכת הגורמים המקצועיים מכל תחומי
מקצועות הבריאות ,המעוניינים בהעשרת הידע
בתחום הפליאטיבי:

הרצאות בכנסים בינלאומיים
באמצע אפריל  2015השתתף צוות שירות הטיפול
הביתי התומך בכנס האיגוד הבינלאומי לגרונטולוגיה
וגריאטריה שהתקיים בדבלין ,אירלנד .בכינוס הרצה
פרופ' דורון גרפינקל ,סגן מנהל רפואי בשירות,
בנושא "ריבוי תרופות וטיפול תרופתי לא נכון בחולי
סרטן בשלב מתקדם ,בשלושת החודשים האחרונים
לחייהם" ,ונטלי איילין ,אחות בצוות השירות הרצתה על
"מתן כימותרפיה לחולי סרטן בשלב מתקדם בשלושת
החודשים האחרונים לחייהם".

•

•

•

הרצאות מקצועיות בכנסים ארציים
• ביולי  2014השתתף צוות טיפול פליאטיבי ביתי בכרבע
מכלל ההרצאות שהתקיימו בכינוס השנתי של עמותת
'תמיכה'  האגודה הישראלית לטיפול פליאטיבי )מידע
נוסף על הכינוס בפרק 'כנסים ואירועים'(.
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•

באוקטובר  2014הרצה ד"ר ולר בכנס שנתי של
האיגוד לרפואה פליאטיבית במושב מליאה ,בנושא
"טיפול פליאטיבי ביתי של האגודה למלחמה בסרטן,
כמרכז למצוינות בטיפול פליאטיבי".
בנובמבר  ,2014במסגרת כנס 'ערכים ומערכות'
של איגוד העובדים הסוציאליים שהתקיים בתל
אביב ,הרצו עו"ס דליה שטרן ועו"ס פדות ביר על
דילמות אתיות שבהן נתקלים אנשי מקצוע בבואם
לטפל בחולה הנוטה למות ובבני משפחתו.
באמצע דצמבר  2014השתתף צוות טיפול פליאטיבי
ביתי בכנס לציון עשרים שנה להוספיס גליל עליון,
לזכרה של פרופ' ננסי קרוליין .הצוות נטל חלק
פעיל בכינוס ,הרצה בנושא "הטבע של הסבל",
ולמחרת השתתף בסדנה שהתקיימה בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,עם
פרופ' אריק קאסל )עוד על הכינוס בפרק 'אירועים
וכנסים'(.
בספטמבר  2015השתתפה מיכל אבידן ,אחות
בצוות בכנס השנתי של עמותת 'תמיכה' ,והרצתה
על "טיפול בחולה עם מגבלות תקשורת".

הוראה לאנשי צוות רב-תחומי
• יום עיון ברפואה פליאטיבית למתמחים ברפואת משפחה
מקופת חולים מאוחדת  צוות טיפול פליאטיבי ביתי
נרתם ברצון לבקשת קופת החולים 'מאוחדת' וקיים
בסוף אוגוסט  2014יום עיון בנושא רפואה פליאטיבית
למתמחי הקופה ברפואת משפחה ,בסניף קופת
חולים מאוחדת בגבעתיים .יום העיון כלל שמונה
הרצאות בתחומים רפואיים ,סיעודיים ,פסיכוחברתיים
ומשפטיים .יום העיון נפתח בהרצאה בנושא "מבוא
לטיפול פליאטיבי" ,בדגש על התמודדות עם כאב
ודיכאון .הוצגה השקפת העולם של צוות הוספיסבית
באגודה למלחמה בסרטן כמודל למצוינות ,תוך מתן
דוגמאות מעשיות מההתנהלות היומיומית ליישום
השקפת עולם זו .לקראת סיום התקיימו שתי הרצאות,
ובמוקדן עמד חוק החולה הנוטה למות וההנחיות
הרפואיות המקדימות .את ההרצאות העבירו נציגי
הצוות הבינתחומי של שירות הטיפול הפליאטיבי
הביתי :ד"ר אלכסנדר ולר ,עו"ס פדות ביר ,שרי
כהן ,ואיריס ספיבק.
• במסגרת קורס אחיות מרפאות בקהילה של קופ"ח
כללית מחוז דן  פתח תקווה ,שהתקיים בסוף מאי
 ,2015התקיימו הרצאותיהם של ד"ר אלכס ולר ,מנהל
רפואי ,פרופ' דורון גרפינקל ,סגן מנהל רפואי ,והעובדות
הסוציאליות פדות ביר ודליה שטרן .ההרצאות עסקו
במגוון נושאים הקשורים בטיפול פליאטיבי.

פגישות עבודה של צוות הוספיס
בית-טיפול תומך
• בתחילת יוני  2014התקיימה בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,פגישת הכנה בנושא "חוק
החולה הנוטה למות ודרכים ליישום החוק בקהילה"
בהשתתפות מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן וד"ר אלכסנדר ולר ,מנהלו הרפואי של
שירות טיפול פליאטיבי ביתי .באמצע אוגוסט 2014
התקיימה פגישה עם ד"ר אייל יעקובסון ,מ"מ סגן
ראש מנהל הרפואה של משרד הבריאות והממונה
על חוק החולה הנוטה למות עם הצוות הבינתחומי
של טיפול פליאטיבי ביתי ,שהעלה סוגיות ומכשולים
בתחום זה מתוך עבודתם בשטח .ד"ר יעקובסון
הצביע על מס' דרכים להתמודדות עם הקשיים ,ובסוף
המפגש נקבע המשך שיתוף פעולה בנושא זה.

•

•

•

•

באמצע יולי  2014השתתף ד"ר אלכס ולר בישיבת
חבר הנאמנים של האגודה למלחמה בסרטן .בהרצאתו
דיווח על פעילותו הברוכה של השירות ועל היותו מרכז
למצוינות לטיפול פליאטיבי מקל.
באמצע נובמבר  2014התקיימה פגישת עבודה
משותפת עם עו"ד עדי ניב-יגודה בנושא חוק החולה
הנוטה למות.
בתחילת ינואר  2015התקיימו פגישות עבודה משותפות
לצוות הוספיס ביתטיפול תומך עם מערך הדרכה
של מגן דוד אדום ,בנושא "שינוי נוהל אירוע מוות
המותאם לטיפול פליאטיבי".
באמצע ינואר  2015התקיימה פגישת עבודה וייעוץ
עם ד"ר ברי קינצברונר מנהל שירותי הוספיס והשירות
הפליאטיבי 'ויטאס' בארה"ב ).(Vitas Health Care

קידום המחקר בתחום טיפול תומך
ותקופת סוף החיים
צוות הטיפול הפליאטיבי הביתי ממשיך בשיתוף פעולה
עם מחקרן של ליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה
למלחמה בסרטן ,ולנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת
המיניות באגודה למלחמה בסרטן ,בנושא "מיניות בסוף
החיים" .כמו כן ,בימים אלה החל מחקר חדש על ידי
פרופ' דורון גרפינקל ,ד"ר אלכס ולר ונטלי איילין,
בנושא "טיפול כימי בחולה סרטן בשלב מחלה מתקדם".
שירות הטיפול הפליאטיבי הביתי של האגודה למלחמה
בסרטן ממשיך להיות גורם מוביל בארץ בנושא הטיפול
הפליאטיבי בבית .מצוינותו מתבטאת בשיפור הטיפול
המקצועי ,איכות החיים והפחתת סבלם של החולים ככל
האפשר ,וכן בהדרכת הגורמים המקצועיים המעוניינים
בהעשרת הידע בתחום הפליאטיבי.

מתוך הכרה בחשיבות קיומם של שירותים
אלו ,האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה לסייע
במימון פעילותם של שירותי הוספיס-הבית
ברחבי הארץ.
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המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור
של האגודה למלחמה בסרטן
מעון קלור הוקם בידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת
 ,1976הודות לתרומתו הנדיבה של סר צ'ארלס קלור
ז"ל .המעון ממוקם בגבעתיים ,צמוד לבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן ,במבנה המוקף גינה מטופחת
ומופעל בידי האגודה למלחמה בסרטן.
במעון שוהים במשך כל ימות השבוע חולי סרטן המטופלים
במכונים האונקולוגיים של בתי החולים באזור המרכז
)סוראסקיתל אביב ,שיבא ,אסותא ודוידוףרבין( .המעון
מספק לחולים הסעות לבתי החולים ובחזרה ,בליווי
מתנדבים ,וכן טיפול סיעודי אונקולוגי מקצועי ומסור
ומגוון פעילויות פנאי .מיולי  2014עד יולי  2015טופלו
במעון כ 806-חולים.
לצוות המעון ,בהנהלת רומא לוריא ,ניסיון רב בטיפול
תומך וידע מקצועי במגוון רחב של בעיות בתחום
הסיעודיאונקולוגי .האחיות מקיימות קשר רצוף עם
הרופאים במכונים האונקולוגיים ובקהילה ,ומסייעות
למטופלים בהתאם לצורך.
בחודש יוני  2015החל פרויקט שיפוץ נרחב במעון,
שהתאפשר בזכות תרומתה הנדיבה של קרן קלור,
בראשות דיים ויויאן דאפילד ,בתו של סר צ'ארלס ז"ל.
לרשות השוהים במעון עומדות שתי עמדות מחשב עם
חיבור לאינטרנט ,המאפשרות להם ליהנות הן מפעילויות
פנאי והן מתקשורת ישירה עם הבית.
כמו כן קיימת במקום ספרייה ,לרווחת המטופלים,
שהולכת וגדלה בזכות תרומות של השוהים במעון.
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הספרייה כוללת ספרים בעברית ,רוסית ,אנגלית
וספרדית.

פעילויות לרגל חגי ישראל:
•

•
•

•

בראש השנה תשע''ה חגגו חסידי חב''ד מגבעתיים
עם שוהי המעון .הם תקעו בשופר וצוות המטבח חילק
תפוח עץ בדבש.
בחג הסוכות הוקמה בחצר המעון סוכה ,שקושטה
ביצירות המטופלים ששהו בתקופה זו במעון.
בחנוכה התקיימה במעון חגיגה מרגשת בשיתוף
עמותת 'לב השושנה' בראשות יפעת אתירם ,וחולקו
סופגניות שתרם זו השנה החמישית יעקב מחדרה
ששהה במעון ב.2010
בפורים הגיעו חסידי חב"ד להקריא את המגילה,
והתקיימה חלוקת משלוחי מנות לשוהים במעון.

סדנאות
• בינואר  2015התקיימה סדנת מוסיקה בהשתתפותם
של מטופלי המעון :אידה טליה וולרי.
• ביולי  2015התקיימה במעון סדנת איפור וטיפוח
במסגרת פרויקט 'להיראות טוב  להרגיש טוב יותר',
בהנחיית טלי פאוור.
• מפגשי עדכון בנושא זכויות ושירותים למטופלי המעון
מתקיימים אחת לחודשיים בהנחיית דנה רכבי-הלר,
עו''ס מחוז מרכז של האגודה למלחמה בסרטן.

ימי עיון וכנסים מקצועיים
האגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק ומסייעת בקיומם של עשרות כנסים וימי עיון מקצועיים
הנערכים ברחבי הארץ לאורך השנה .מתנדבי הסניפים מסייעים באיוש דוכני ההסברה של
האגודה באירועים אלו.

יום עיון בנושא חידושים בטיפול בסרטן השד
התקיים באמצע ספטמבר  2014במרכז הרפואי ע"ש
שיבא בתל השומר .יום העיון נפתח בדברי ברכה של פרופ'
ארי שמיס ,מנכ"ל בית החולים ,ד"ר שושי גולדברג,
מנהלת הסיעוד ומתאמת המקצועות הפרהרפואיים,
פרופ' משה שבתאי ,מנהל מרכז מירב לבריאות השד,
ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן .לאחר מכן
התקיימו הרצאות בנושאי גנטיקה של סרטן השד ,חידושים
בהדמיה ובאיתור גושים בשד ,סרטן שד בנשים צעירות,
מקום הכירורג בקבלת ההחלטות על ניתוח שד ,שיטות
שונות לשחזורי שד ,טיפולים חדשניים בסרטן השד,
אימהות לאחר סרטן שד ועוד .לקראת סיום הרצתה
מלכה כהן ,לשעבר אחות מתאמת סרטן השד של מרכז
מירב ,שארגנה את יום העיון לרגל יציאתה לגמלאות,
ובהרצאתה סיפרה על עבודתה לצד החולות.

רפואה פליאטיבית בעידן החדש :הכנס השנתי
של האיגוד לרפואה פליאטיבית בישראל
התקיים בתחילת אוקטובר  2014במרכז הכנסים של
כפר המכביה ברמת גן .מליאת הבוקר נפתחה בדברי
ברכה של פרופ' ארנון אפק ,מנכ"ל משרד הבריאות,
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן וד"ר ליאוניד
אידלמן ,יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל .לאחר
הפתיחה הרצה ד"ר אלכסנדר ולר ,מנהלו הרפואי של
שירות הטיפול הפליאטיבי הביתי באגודה למלחמה
בסרטן ,על פעילות ההוספיס כמודל למצוינות במשך
 30שנה .ד"ר מיכאלה ברקוביץ ,יו"ר האיגוד לרפואה
פליאטיבית ומנהלת ההוספיס בתל השומר ,הרצתה
על הצורך בקיומה של רפואה פליאטיבית ,וד"ר אייל
יעקובסון ,מ"מ ראש מנהל רפואה וממונה על יישום
חוק החולה הנוטה למות במשרד הבריאות ,סיכם את
פעילות ועדת משרד הבריאות בנושא זה .בהמשך
התקיימו שלושה מושבי בוקר שעסקו במגוון נושאים,
כגון זיהוי העדפות מטופלים בסוף החיים ,סדציה
פליאטיבית ,טיפול תומך באי ספיקת לב ,אנמיה וטיפול
בכאב .בהמשך הכנס התקיימו הרצאות על חשיבות

תמיכת הצוות האונקולוגי במשפחות שכולות ,ליווי חולה
ומשפחה כבדי שמיעה ,גלים מגנטיים לטיפול בחולים
פליאטיביים ,פיזיותרפיה ועוד.

כנס אסותא בנושא גישה רב-תחומית
לטיפול בסרטן
התקיים במשך יומיים בסוף אוקטובר  2014במלון
כרמים שבהרי ירושלים .הכנס נפתח בדברי ברכה של
פינו צוריה ,מנכ"ל אסותא מרכזים רפואיים ומירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן .בכנס ,שאותו יזם
והנחה ד"ר רפי פפר ,מנהל הרדיותרפיה ,התקיימו
הרצאות בנושאים כגון :חזון המכון האונקולוגי באסותא:
מצוינות בטיפול יחד עם מעטפת אנושית ואינטגרטיבית
לרווחת המטופל ,חשיבות הטיפול הרב תחומי בסרטן,
טיפול קרינתי מותאם אישית בסרטן השד ,שילוב טיפול
קרינתי עם טיפול כירורגי ועוד .בנוסף ,התקיימו דיונים
במקרים רבתחומיים בסרטן השד ,סרטן המעי ודרכי
העיכול ,ובנושא ניהול הטיפול הרבתחומי בחולה הסרטן,
בתקופת הטיפול ולאחריה.

'אונקולוגיה  -העשור הבא' :כינוס מדעי
בינלאומי לרגל עשור למרכז דוידוף לסרטן
התקיים באמצע נובמבר  ,2014בהשתתפות רופאים
רבים וחוקרים בעלי שם עולמי מחו"ל .הכינוס נערך
במעמד יעקב פרי ,שר המדע והטכנולוגיה דאז ,וחולק
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לשלושה מושבים שעסקו בתחזית עתידית לעשור הקרוב
של הטיפולים במחלת הסרטן .במהלך היום התקיימו
מגוון הרצאות של רופאים מובילים בתחומם ,בנושאים
כגון :חידושים בטיפול בסרטן הלבלב ,עתיד הטיפול
בלימפומה ,טיפול קרינתי חדשני ,התפתחות וחזון
רפואה מותאמת אישית לחולות בסרטן השד ,תפקידה
של האחות האונקולוגית ,סקירה בנושא סרטן צוואר
הרחם ,אפיון גידולים סרטניים על פי הפרופיל הגנטי
ועוד .את האגודה למלחמה בסרטן ייצגה בכינוס מירי
זיו מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.

תהיות ותובנות על טיפול תומך בסוף החיים
 כנס לציון עשרים שנה להוספיס גליל עליוןולזכרה של פרופ' ננסי קרוליין
התקיים באמצע דצמבר  2014בכפר נהר הירדן .הוספיס
גליל עליון  בדומה למרכזי הוספיס נוספים ברחבי הארץ
 נתמך בידי האגודה למלחמה בסרטן ,שמלווה את חולי
הסרטן השוהים בו ,הנמצאים בשלב מחלה מתקדם,
ואת בני משפחותיהם .הכנס נפתח בדברי ברכה של ד"ר
איל גולדברגר ,מנהלו הרפואי של הוספיס גליל עליון,
ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן .לאחר מכן
התקיימו הרצאותיהם של פרופ' אריק קאסל מארה"ב,
ממייסדי תחום הטיפול בסבל אנושי ,וד"ר ג'ודי לייסי
מאוסטרליה ,ממובילות תחום הרפואה הפליאטיבית
באוסטרליה זה  15שנה ,שהגיעה לכנס הודות למימון
האגודה למלחמה בסרטן .בהמשך הרצה צוות הוספיס
גליל עליון על קשיים בתהליך הטיפול ,שירלי רזניצקי,
חוקרת בכירה במכון ברוקדייל ,הרצתה בנושא דפוסי
קבלת החלטות משפחתיים ,והתקיים פאנל מרצים
בנושא אמירת אמת לחולה חשוך מרפא .למחרת
התקיימה פגישת עבודה בהשתתפות של כ 60אנשי
מקצוע מתחום הטיפול התומך בארץ בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים )מידע נוסף בפרק
'שיקום ורווחה' בסעיף 'השתלמויות ,קורסים ומפגשים
לאנשי מקצוע'(.

הכינוס השנתי של האיגוד לאונקולוגיה
קלינית ורדיותרפיה )(ISCORT-14
התקיים בסוף ינואר  2015באילת .הכינוס מעניק לצוות
הרפואי המטפל בחולי הסרטן הזדמנות להתעדכן
בחידושים הרבים שחלו בתחומי האונקולוגיה השונים,
כמו גם במחקרים חדשים בתחום הטיפול בסרטן .הכינוס
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שבו השתתפו מומחים מובילים מהארץ ומהעולם ,חולק
לשלושה מושבים עיקריים ,שבהם נידונו התפתחויות
בנושא סרטן הריאה ,סרטן מערכת העיכול וסרטן השד.
לאחר מכן ,התקיים מושב רביעי שבו דנו בהתמודדות
וטיפול בגידולים סרטניים אחרים .במקביל ,התקיימו
מושבים בנושאי גנומיקה ,אימונותרפיה ורדיותרפיה.
בכינוס משתתפים מדי שנה בשנה מאות אונקולוגים,
מומחים ומתמחים והוא משמש במה להצגת עבודות
מחקריות מובילות ,והזדמנות לשיתוף ועדכון הידע
המקצועי .הכנס נפתח בדברי ברכה של מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,שהעניקה את פרס האגודה
למתמחה המצטיין .השנה הוענק הפרס לד"ר עידו בן
חורין על הישגיו במחקר בסיסי וקליני ,בהוראת סטודנטים
ובכתיבה מדעית ,כמו גם על היחס האנושי ,החם והסבלני
שהוא מגלה כלפי החולים ובני משפחותיהם.

יום עיון בנושא "סרטן במין הנשי"
התקיים בתחילת מרץ  2015במרכז הרפואי רבין ,קמפוס
בילינסון .יום העיון נפתח בדברי ברכה של פרופ' ניר
פלד ,רופא בכיר ביחידת הריאה של מרכז דוידוף לסרטן.
לאחר מכן התקיימו ארבעה מושבים .במושב הראשון
הרצתה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן על
פעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן למען
חולות ומחלימות מסרטן .ד"ר מיה גוטפריד ,מנהלת
המכון האונקולוגי במרכז הרפואי מאיר ,הרצתה בנושא
"נשים צעירות עם סרטן ריאה" ,פרופ' סילביה נובלו
) (Prof. Silvia Novelloמהיחידה לסרטן ריאה במרכז הרפואי
סןלואיג'י בטורינו איטליה ,הרצתה בנושא 'סרטן ריאה
בנשים' ,וד"ר לימור עמית ממרכז דוידוף לסרטן הרצתה
בנושא "מבט מגדרי על ממאירויות מערכת העיכול".

המושב השני כלל הרצאות בנושאי גינקולוגיה אונקולוגית,
כגון טיפול בסרטן שחלה ,רובוטיקה בניתוחים גינקו
אונקולוגיים ,פוריות ,היריון וסרטן ועוד .המושב השלישי
כלל הרצאות בנושאי מיניות ואינטימיות ,בהנחיית לנה
קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת המיניות באגודה למלחמה
בסרטן ,התמודדות עם נשאות המוטציה  ,BRCAומופע
הסטנד אפ 'מתעוררים לחיים' של יעל קפיטולניק.

הכנס הישראלי הרב-תחומי החמישי לחקר
סרטן הריאות
התקיים בסוף מרץ  2015במלון דן פנורמה תל אביב.
הכנס חולק לשישה מושבים שעסקו בהיבטים שונים
בתחום הטיפול בסרטן הריאות ,כגון אבחון מוקדם של
סרטן הריאות ,התמודדות עם סרטן ריאות גרורתי,
חידושים ברפואת ריאות ,חידושים בטיפול בקרינה
לריאות ,הגישה לטיפול בקשרית נגועה בריאה
מנקודות מבט שונות )רנטגנאי ,כירורג ,אונקולוג(,
אימונותרפיה ,עדכונים בטיפולים אונקולוגיים ועוד.
במושב הראשון ,שעסק באבחון מוקדם של סרטן
ריאות ,השתתפו פרופ' ארנון אפק ,מנכ"ל משרד
הבריאות ,פרופ' איתמר גרוטו ,ראש שירותי בריאות
הציבור במשרד הבריאות ,פרופ' עידית מרום ,מומחית
ברדיולוגיה אבחנתית,
פרופ' ניר פלד ,רופא בכיר ביחידה לגידולי ריאה במרכז
דוידוף לסרטן ,פרופ' אמנון להד ,ראש החוג לרפואת
משפחה ,ביה"ס לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית;
מנהל המחלקה לרפואת המשפחה ב'שירותי בריאות
כללית' מחוז ירושלים ,ויו"ר המועצה הלאומית לבריאות
בקהילה ,ד"ר דוד סתיו ,מנהל המכון למחלות ריאה
ותפקודי ריאה במרכז הרפואי אסף הרופא ,ד"ר נטליה
בילנקו ,רופאה מחוזית בלשכת הבריאות אשקלון.

הכנס הישראלי השני בנושא "טבק או
בריאות"
התקיים בתחילת מאי  ,2015ביוזמת הפורום למחקר
בקרת הטבק ,החוג לקידום בריאות של ביה"ס לבריאות
הציבור ,הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת
תל אביב  בשיתוף משרד הבריאות והאגודה למלחמה
בסרטן .בפתיחה בירכו ונשאו דברים ד"ר לאה רוזן ,ראש
החוג לקידום בריאות באוניברסיטת תל אביב; פרופ' דני
כהן ,ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת תל

אביב; ד"ר בעז לב ,המשנה למנכ"ל משרד הבריאות,
ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן .המשך הכנס
כלל שלושה חלקים .בחלק הראשון ,שעסק במדיניות טבק
בינלאומית ,הרצה פרופ' דיוויד אברהמס )Prof. David
 (Abramsמאוניברסיטת ג'ון הופקינס שבארצות הברית.
החלק השני שעסק במדיניות הטבק בישראל ,כלל הרצאות
על כלכלת טבק בארץ ,תביעות משפטיות ,דעות ועמדות
של הציבור הישראלי בנושא טבק ועוד .בסיום יום העיון
התקיים פאנל בנושא עתידה של מדיניות הטבק בישראל,
בהנחיית ד"ר בעז לב ,המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
ובהשתתפות פרופ' איתמר גרוטו ,ראש שירותי בריאות
הציבור במשרד הבריאות; עירית לבנה ,מפקחת על תחום
הבריאות במשרד החינוך; אירית מנטש ,מקדמת הבריאות
היוצאת באגודה למלחמה בסרטן; ד"ר דיאן לוין ,מנהלת
המחלקה לחינוך וקידום בריאות בשירותי בריאות כללית;
ד"ר יעל בר זאב ,יו"ר החברה הרפואית למניעה ולגמילה
מעישון בישראל ,ופרופ' אורנה בראון אפל ,ראש בית
הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה.

סמינר מקצועי בתחום פתולוגיה
של גידולי הילדות
התקיים בתחילת מאי  2015במרכז הרפואי רביןקמפוס
בילינסון ,ביוזמת פרופ' מאורה פיינמסר ,מנהלת המערך
הפתולוגי של המרכז הרפואי רבין .לסמינר הוזמנה בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן פרופ' פאולין צ'ו )Pauline M.
 ,(Chouמנהלת המחלקה הפתולוגית באוניברסיטת נורת'
ווסטרן והיחידה לפתולוגיה אנטומית בבית החולים לילדים
בשיקאגו ,שהרצתה בנושא "תפקידם של הפתולוגים
באבחון תסמונות סרטן שונות" .פרופ' אניטה גופטה,
רופאה בכירה בבית החולים לילדים בסינסינטי אוהיו,
הרצתה בנושא תסמונות וגידולים וסקולריים .לקראת
סיום הוצגו מקרים לדיון והתקיימה סקירת חידושים
בתחום אונקולוגיה פדיאטרית.

יום עיון בנושא אספקטים פסיכו-סוציאליים
במערך לאונקולוגיית ילדים של בית החולים
לילדים ע"ש רות רפפורט של המרכז
הרפואי רמב"ם
התקיים בתחילת יוני  .2015בפתיחה בירכו את הנוכחים
פרופ' מרים בן הרוש ,מנהלת המערך להמטולוגיה
אונקולוגיה והשתלות מח עצם בבית החולים לילדים,
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ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון באגודה
למלחמה בסרטן .יום העיון ,שבו השתתפו עשרות אנשי
מקצוע ,חולק לארבעה מושבים שעסקו בהיבטים שונים
בתחום זה ,כגון :איכות חיי ילדים חולי סרטן ,שחיקה
בקרב רופאים ואחיות המחלקה לאונקולוגיית ילדים,
אופקים חדשים באיזון פסיכיאטרי ,חרדה בקרב הורים
לילדים חולי סרטן ,המשאבים האישיים והחברתיים של
אימהות לילדים חולי סרטן ועוד .במושב החמישי התקיים
פאנל בנושא 'הילד מסרב לטיפול' בהנחיית ד"ר עופר
שמגר ,מנהל המרפאה הפסיכיאטרית של בית החולים
לילדים .בדיון נטלו חלק עו"ד טל אסף ,פרופ' שמעון
רייסנר ,סגן מנהל המרכז הרפואי רמב"ם ,וד"ר פטרה
זקהיים ,מנהלת היחידה לבריאות הנפש .ד"ר נירה
ארד ,עינת דה גרוט ,אלנה קריבוי ורותי אופיר ,צוות
המערך להמטולוגיהאונקולוגיה והשתלות מח עצם
בבית החולים לילדים ,הציגו מקרה לדיון .בסוף יום העיון
התקיים סיור במערך להמטולוגיהאונקולוגיה והשתלות
מח עצם בבית החולים לילדים.

רבה בקיום הכנס השנתי לרופאי המשפחה המסייע
בעדכון הצוותים המקצועיים המטפלים בחולי הסרטן
ובמחלימים בקהילה.

הכנס השנתי של האגודה למלחמה בסרטן
לרופאי המשפחה' :הטיפול בקהילה בחולה
האונקולוגי הפעיל'

מפגשי איגודים מקצועיים
בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן

התקיים באמצע יוני  2015במלון ליאונרדו סיטי טאואר
ברמת גן .בוועדה המארגנת השתתפו ד"ר רענן ברגר
וד"ר רונן ברנד .הכנס נפתח בדברי ברכה של מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ,פרופ' שלמה וינקר,
יו"ר איגוד רופאי המשפחה וד"ר וילמוש מרמרשטיין,
יו"ר איגוד האונקולוגים .לאחר מכן התקיימו שלושה
מושבים .המושב הראשון עסק בעדכונים חדשים בתחום
מחלת הסרטן ,בהם טיפולים חדשים באימונותרפיה,
חידושים בסרטן הריאות ועוד .המושב השני עסק
בטיפול תומך וכלל הרצאות בנושאים כגון בריאות הנפש
באונקולוגיה ,קנביס רפואי ורפואה משלימה .המושב
השלישי עסק ברפואה בעידן הדיגיטלי וכלל הרצאות
על אתיקה ועל אפליקציות רפואיות בטלפון החכם.
לקראת סיום התקיים 'שולחן עגול' בהנחיית ד"ר מרטין
גרנק-קטריבס ,מנהלת המחלקה לרפואת משפחה,
מחוז שרון שומרון ,מרכז רפואי מאיר ,שירותי בריאות
כללית ,וד"ר עידו וולף ,מנהל המחלקה לאונקולוגיה
רפואית ,המערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי .האגודה למלחמה בסרטן רואה חשיבות
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כנסים וימי עיון של החברה הישראלית למחלות
שד בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
• יום עיון בנושא "התמודדות עם תגובה מלאה לטיפול
קדם ניתוחי"  התקיים באמצע נובמבר  2014בבית
מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .יום
העיון נפתח בדברי ברכה של פרופ' שלמה שניבאום,
יו"ר החברה הנכנס ,ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן המארחת בקביעות את מפגשי החברה ומסייעת
בפעילותה השנתית .לאחר דברי הפתיחה ,הרצו ד"ר
מרגריטה טוקר מהמרכז הרפואי סורוקה על תגובת
הגידול לאחר טיפול ניאואדג'וונטי ,פרופ' דן הרשקו
מהמרכז הרפואי העמק הרצה על מעקב לאחר סיום
טיפול קליני ורדיולוגי ,וד"ר משה כרמון מהמרכז
הרפואי שערי צדק הרצה על מעקב אחר בלוטות
הלימפה לאחר סיום הטיפול .לקראת סיום התקיים
דיון והרצאה בנושא שיטות חדשות לאבחון סרטן השד.
• הכנס השלישי הדו-שנתי של החברה הישראלית
למחלות שד  התקיים בתחילת פברואר 2015
במלון דן קיסריה במשך יומיים .הכנס נפתח בדברי
ברכה של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ופרופ' שלמה

שניבאום ,יו"ר החברה .הכינוס הורכב ממגוון
מושבים ודיונים ,שעסקו בגישות חדשות בטיפול
בסרטן השד ,אונקופלסטיקה ,התמודדות עם
ניתוח שד כאשר בלוטות הלימפה בבית השחי
נמצאו נגועות ,חידושים בהדמיית שד ,שחזור
השד לפני טיפול בקרינה ,נגעים ראשוניים ועוד.
בכינוס השתתפו מרצים מובילים בתחום מחו"ל,
בהם פרופ' סאמנר ה .סלאבין ) Prof. A. Slavin
 (Sumnerמהמרכז הרפואי לילדים בבוסטון ,ארה"ב,
מומחה באסתטיקה ושחזור השד ,שהגיע לכנס
במימון האגודה למלחמה בסרטן.

מפגש החברה הישראלית לגינקולוגיה
אונקולוגית
בסוף דצמבר  2014התקיים בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן ,מפגש מדעי של החוג,
שנפתח בברכתה של פרופ' טלי לוי ,מנהלת היחידה
לגינקולוגיה אונקולוגית במרכז הרפואי וולפסון ויו"ר
החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית .במפגש
השתתפו פרופ' גידי רכבי מהמרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,שהרצה על רפואה מותאמת אישית ;2015
ד"ר נעה אפרת )בן ברוך( מהמרכז הרפואי קפלן,
שהרצתה על מוטציות סומטיות בגידולים ממאירים
והשפעתם על אבחון וטיפול; פרופ' עפר גמר
מהמרכז הרפואי ברזילי הציג את הקבוצה הישראלית
לגינקולוגיה אונקולוגית ,וד"ר יעקב קורח מהמרכז
הרפואי ע"ש שיבא דיווח על עדכונים מהארגון האירופי
לגינקולוגיה אונקולוגית )ה  .(ENGOTלקראת סיום
הרצתה ד"ר רוני שפירא-פרומר מהמרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,על אימונותרפיה בנגעים גינקולוגיים ,הוצגו
שני מקרים קליניים ,והתקיים דיון בנושא.

מפגש החוג האורו-אונקולוגי
באמצע מרץ  2015התקיים בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,מפגש מדעי של החוג
בנושא הטיפול התרופתי העדכני בסרטן הערמונית  תוך
התמקדות בגידול גרורתי   CRPCבהנחיית ד"ר זוהר
דותן ,מומחה לאורולוגיה ואורואונקולוגיה ,מנהל השירות
האורואונקולוגי ,מחלקת אורולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא,
תל השומר .במפגש הוצגו תרופות שאושרו לאחרונה
לשימוש בקרב חולי  ,CRPCתוך הגדרת ההתוויות לטיפול,

אופן המתן ,תופעות הלוואי השכיחות וההתמודדות עמן.
לקראת סיום התקיימה ישיבת 'שולחן עגול' ,ובה הוצגו
תיאורי מקרה ודילמות טיפוליות.

מפגש החברה הישראלית לקולפוסקופיה
ופתולוגיה של צוואר הרחם והעריה
בסוף מאי  2015התקיים מפגש האביב בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .את המפגש
פתח בדברי ברכה ד"ר אפרים סיגלר ,יו"ר החברה
הישראלית לקולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר הרחם
והעריה .לאחר מכן חולק המפגש לשני מושבים שעסקו
בנושאים כגון המלצות קליניות של איגודים אמריקאים
לשימוש בזיהוי זני וירוס הפפילומה האנושי )  (HPV
למניעת סרטן צוואר הרחם ,דיון בממצאים פתולוגים
שונים של צוואר הרחם ,עתיד בדיקות הסקר של סרטן
צוואר הרחם ועוד.

ימי העיון של האגודה הישראלית
לפסיכו-אונקולוגיה בתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן
במסגרת תמיכתה של האגודה למלחמה בסרטן
בפעילותה של האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה,
מתקיימים ימי עיון מקצועיים בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,וכמו כן מוענקים פרסי
האגודה למלחמה בסרטן ומופק מידעון הנשלח לכל
חברי האגודה.

'פוריות על אף הכול :סוגיות רפואיות ,אתיות,
דתיות ,תרבותיות ופסיכו-חברתיות של
פוריות וסרטן'  -יום עיון משותף לעמותה
לקידום הסיעוד האונקולוגי ולאגודה
הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה
יום העיון שהתקיים באמצע פברואר  ,2015בהשתתפות
כ 100אנשי מקצוע .התמקד בהיבטים שונים של פוריות
וסרטן .יום העיון נפתח בדברי ברכה שנשאו פרופ' מירי
כהן ,יו"ר האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה ,ומירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.
ד"ר כרמל שלו מהמחלקה לפריון וחברה של המרכז
הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה באוניברסיטת
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חיפה ,הרצתה בנושא 'שימור פריון :על צורך ,מחיר
ובחירה' .הרצאתה נגעה בהיבטים הכלכליים של שימור
הפריון ,בסוגיות אתיות של שימור פריון בילדות ועוד.
עו"ד אירית רוזנבלום ,מייסדת ומנכ"ל ארגון 'משפחה
חדשה' ,הרצתה בנושא "המוות אינו סוף פסוק" ונגעה
בסוגיית הצוואה בחיים ושאלת המוסריות בתרומת זרע.
בהמשך הציג פרופ' אריאל רבל ,אחראי תחום שימור
פוריות במרכז הרפואי הדסה ,היבטים רפואיים בשימור
הפוריות .תוך כדי סיפורי מקרה ,נלמדו אפשרויות שונות
לשימור פוריות ,חידושים טכניים המאפשרים הקפאת
ביציות ועוד .עו"ס מיכל בלוך ,מתאמת שימור פוריות

מהמרכז הרפואי הדסה ,הדגימה מקרים מהשטח
שבהם יושמו שיטות אלו .הרב דוד בנימין ממכון פוע"ה
בירושלים הציג סוגיות הלכתיות במציאות של רפואה
מתקדמת ,והעלה בעיות ופתרונות הלכתיים בנושא
שימור פוריות .בדיר ראיד ,חבר בכיר במועצת העולמא
הפלסטינית בירושלים וטועןמומחה בנושא משפחה,
הציג את נושא שימור הפריון בראי האסלאם .טל גרנות,
אחות ביחידה לאונקולוגיה של השד במרכז דוידוף,
סקרה את התפקיד הסיעודי בתהליך שימור הפוריות.
בסוף יום העיון התקיים פנל מומחים בנושא התמודדות
אנשי מקצוע עם סוגיות אתיות בשימור פוריות בקרב
צעירים ומבוגרים שחלו בסרטן בהשתתפות המרצים
ופרופ' תמר ספרא ,אחראית השירות האונקוגינקולוגי
במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי .בדיון הוצגו
שני מקרים :רותי אופיר ,אחות אחראית ועו"ס סיואר
מחול מהמערך ההמטואונקולוגי ילדים בבית החולים
רמב"ם ,הציגו מקרה שימור פוריות אצל ילד דתי בן
 ,13חולה לוקמיה .אפרת לוין ,אחות מתאמת בריאות
השד במרכז הרפואי רמב"ם ועו"ס ליאורה גרויסמן
ממכון השד ברמב"ם ,הציגו דילמות בשימור פוריות
אצל אישה מוסלמית רווקה בת  40שחלתה בסרטן.
יום העיון היה פורה ומעשיר ,והיווה בסיס לפעילויות
משותפות נוספות בין האגודה לפסיכואונקולוגיה
והעמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי.

יום הסדנאות השנתי של
האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה,
באדיבות קרן לאה ואליהו ארבל ז"ל
התקיים בתחילת יוני  .2015המפגש נפתח בברכתה
של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת השיקום
והרווחה באגודה למלחמה בסרטן .בהמשך התקיימו
מגוון סדנאות :סדנה בהנחיית פרופ' אורית אדמון-
שיפר בנושא "שימוש בריאיון מוטיבציוני ככלי לחיזוק
פנייתם של מטפלים בחולי סרטן"; סדנה בהנחיית
ד"ר זהר רובינשטיין ,בנושא טראומטיזציה משנית;
סדנה בהנחיית רבקה הראל בנושא "המטופל יוצר
את מטופליו" ,וסדנה בהנחיית הדסה נאמן" ,ללמוד
עם המטופל"  סדנה להעשרה אישית בכלים פסיכו
דרמטיים.
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הדרכה מקצועית
עידוד השתתפות מחלקות
אונקולוגיות במחקרים קליניים של
הEORTC-
•

•

•

•

•

האגודה למלחמה בסרטן מעודדת את השתתפותם של
מרכזים רפואיים בארץ במחקרים קליניים בינלאומיים,
הנעשים מטעם ה ) EORTCארגון אירופי העוסק
במחקר ובטיפול בסרטן( .זאת כיוון שמחקרים הנעשים
בהיקפים גדולים מניבים על פי רוב נתונים מדויקים
ומסקנות ראויות.
המרכזים הלוקחים חלק במחקרים הקליניים נתונים
לביקורת ולבקרת איכות ברמה גבוהה .האגודה ממשיכה
גם השנה לתמוך בהשתתפות המחלקות האונקולוגיות
בקבוצת הרדיותרפיה של ה ,EROTCבמטרה לעודד
את השתתפותן במחקרים קליניים כללאירופיים.
האגודה מעודדת ומסייעת בקיומם של פרוטוקולים
ארציים המשולבים בפרוטוקולים בינלאומיים בתחום
הפדיאטריה האונקולוגית )ראה פרק "רישום ומעקב"(.
אושר סיוע למימון מתאמת מחקר ,להתאגדות מכוני
הרדיותרפיה ,בהיקף של חצי תקן בשנה ,לצורך
השתתפותם בפרוטוקולים בינלאומיים.
האגודה תומכת בפעילותה של החברה הישראלית
לחקר הסרטן ,ובהשתתפות תלמידי מחקר ומתמחים
בכינוס השנתי של המרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן.
האגודה מממנת רכישה של ספרות מקצועית וכתבי
עת מדעיים למכונים האונקולוגיים במרכזים הרפואיים
ברחבי הארץ .בזכות פרויקט זה עומד לרשות אנשי
המקצוע המידע החדש והמעודכן ביותר .כמו כן עומד
לרשות אנשי המקצוע מרכז המידע של האגודה ,בו ניתן
לערוך חיפוש במאגרי מידע בינלאומיים ממוחשבים.

מענקים לנסיעות לכנסים
ולהשתלמויות בחו"ל
ד"ר אזולאי דוד מהמכון האונקולוגי במרכז הרפואי
לגליל ,נהריה ,עבור נסיעה לכנס השנתי של החברה
האמריקאית לאונקולוגיה קלינית ,שהתקיים במאי
 2015בשיקגו ,ארה"ב.
אילין נטליה משירות הוספיסבית של האגודה למלחמה

בסרטן ,עבור נסיעה לקונגרס הארבעשנתי של האגודה
הבינלאומית לגרונטולוגיה וגריאטריה ,שהתקיים בחודש
אפריל  2015בדבלין ,אירלנד.
אלהוזייל יסמין מהמכון האונקולוגי במרכז הרפואי
סורוקה ,באר שבע ,עבור נסיעה לכנס העולמי השישה
עשר לפסיכואונקולוגיה ,שהתקיים בליסבון ,פורטוגל,
באוקטובר .2014
ד"ר אפל שרית מהמחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי
שיבא ,תלהשומר ,עבור נסיעה לכנס רבתחומי
בנושא אונקולוגיית חזה ,שהתקיים בשיקגו ,ארה"ב,
בנובמבר .2014
בלאל מועד מהמחלקה להמטואונקולוגיה ילדים
במרכז הרפואי רמב"ם ,עבור נסיעה לכנס הבינלאומי
 MASCC / ISOOשהתקיים בקופנהגן ,דנמרק ,ביוני .2015
דובינסקי סרגיי מהמחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי
שיבא ,תל השומר ,עבור נסיעה לקורס יישום קליני של
 IGרדיוכירורגיה סטראוטקטית גופית ,שהתקיים בדבלין,
אירלנד באוגוסט .2015
הירשברגר נעמה מהמכון האונקולוגי במרכז הרפואי
אסותא ,עבור נסיעה לכינוס  IPOSהבינלאומי ,שהתקיים
בליסבון ,פורטוגל ,באוקטובר .2014
ד"ר זיידמן אירינה מהמחלקה האונקולוגית לילדים
במרכז הרפואי רמב"ם ,עבור נסיעה לכנס בנושא השתלות
מח עצם שהתקיים בסן דייגו ,ארה"ב ,בפברואר .2015
טמיר שרון מהמחלקה האונקולוגית לילדים במרכז
הרפואי רמב"ם ,עבור נסיעה לכנס  SIOPשהתקיים בקייפ
טאון ,דרום אפריקה ,באוקטובר .2015
ד"ר יהודאי-רשף שלומית מהמכון למחקרים רפואיים במרכז
הרפואי רמב"ם ,עבור נסיעה לכנס בנושא המיקרוסביבה
של גידולים בממאירויות המטולוגיות ורפואה מותאמת
אישית שהתקיים בליסבון ,פורטוגל ,במאי .2015
יונתנוב שפרה מהמחלקה ההמטואונקולוגית לילדים במרכז
הרפואי רמב"ם ,עבור נסיעה לכנס בינלאומי באונקולוגיית
ילדים שהתקיים בטורונטו ,קנדה ,באוקטובר .2014
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ד"ר יוסט כץ שלומית ממרכז דוידוף לסרטן ,בילינסון,
עבור נסיעה לכנס השנתי של החברה לנוירואונקולוגיה
שהתקיים במיאמי פלורידה ,ארה"ב ,בנובמבר .2014
ד"ר כץ ליאור מהמכון הגסטרואנטרולוגי במרכז הרפואי
שיבא ,תל השומר ,עבור נסיעה לכנס בנושא גידולים
משפחתיים תורשתיים של המעי הגס ,שהתקיים בניו
אורלינס ,ארה"ב ,בספטמבר .2014
מחול חורי סואר מהמחלקה ההמטואונקולוגית לילדים
במרכז הרפואי רמב"ם ,עבור נסיעה לכנס השנתי SIOP
של אונקולוגית ילדים שיתקיים בטורונטו ,קנדה בחודש
אוקטובר .2014
ד"ר מקרנץ קם אל חן ממחלקת נוירולוגיה במרכז
הרפואי הדסה עין כרם ,עבור נסיעה לכנס  EANOשיתקיים
שהתקיים באיסטנבול במרץ .2015
ד"ר עמית מורן ממחלקת אף אוזן גרון וניתוחי ראשצוואר
במרכז הרפואי רמב"ם ,עבור נסיעה לכינוס השנתי של
האיגוד האמריקאי לחקר הסרטן ,שהתקיים בפילדלפיה,
ארה"ב ,באפריל .2015
ד"ר ערד שהם ,מנהלת מעבדת המחקר לחקר האימונולוגיה
של הסרטן ,המחלקה להמטולוגיה במרכז הרפואי רמב"ם,
עבור נסיעה לכנס בנושא המיקרוסביבה של גידולים
בממאירויות המטולוגיות ורפואה מותאמת אישית,
שהתקיים בליסבון ,פורטוגל ,במאי .2015
ד"ר קידר-פרסון אורית מהמכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם ,עבור נסיעה לכנס של החברה האירופית
לרדיותרפיה שהתקיים בברצלונה ,ספרד ,באפריל .2014
קריבוי אלנה מהמחלקה ההמטואונקולוגית לילדים
במרכז הרפואי רמב"ם ,עבור נסיעה לכנס  SIOPשהתקיים
בקייפ טאון ,דרום אפריקה ,באוקטובר .2015
קרן אירנה מהמערך האונקולוגי במרכז הרפואי רמב"ם,
עבור נסיעה לקורס בנושא בקרת איכות ברדיותרפיה
שהתקיים בטורינו ,איטליה בפברואר .2015
ד"ר ריין-גיל אביגיל מהמחלקה ההמטואונקולוגית
לילדים במרכז הרפואי רמב"ם ,נסיעה לכנס השנתי
של החברה האמריקאית להמטולוגיה שהתקיים בסן
פרנסיסקו ,ארה"ב ,בדצמבר .2014
ד"ר שובל רוני מהמחלקה להמטולוגיה והשתלות מח
עצם במרכז הרפואי שיבא ,תל השומר ,עבור נסיעה

86

לכנס של האיגוד האירופי להשתלות מח עצם שהתקיים
באיסטנבול ,טורקיה ,במרץ .2015

תמיכה בהשתלמויות ארוכות
ד"ר אדר תומר מהמערך הגסטרוכירורגי במרכז
הרפואי שערי צדק  עבור השתלמות בנושא גנטיקה
של ממאירויות של דרכי העיכול ,שמתקיימת בבוסטון,
ארה"ב ,בתאריכים .6.20177.2015
ד"ר אור עומר מהמחלקה האורתופדיתאונקולוגית
במרכז הרפואי הדסה עין כרם  עבור תת התמחות
באורתופדיה אונקולוגית ,שתתקיים בניויורק ,ארה"ב,
בתאריכים .1.8.20161.8.2015
ד"ר דדיה שלמה מהמחלקה הארצית לאורתופדיה
במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי  עבור השתלמות
בנושא מחקר באורתופדיה אונקולוגית שמתקיימת
בלונדון ,אנגליה ,בתאריכים .11.201611.2014
ד"ר הייפלר מיכאל מהמחלקה האורולוגית במרכז
הרפואי שיבא ,תל השומר  עבור השתלמות באונקולוגיה
אורולוגית ,שמתקיימת בפילדלפיה ,ארה"ב ,בתאריכים
.31.7.20171.7.2015
ד"ר ויינשלם ברוך ממכון הריאות במרכז הרפואי רבין 
עבור ללימודי פוסטדוקטורט והכשרה קלינית פרקטית
בהערכה וטיפול של חולי סרטן ,שמתקיימת בקליפורניה,
ארה"ב ,בתאריכים .10.10.201610.10.2015
ד"ר יניר אסף מהמחלקה להמטולוגיה ,אונקולוגיה
והשתלות מח עצם בילדים ,הדסה עין כרם ,ירושלים
 עבור השתלמות בנושא השתלות מח עצם בילדים,
בדגש על מחלות ממאירות ,שמתקיימת ביוסטוןטקסס,
ארה"ב ,בתאריכים .30.6.20171.7.2015
ד"ר מאיר עמית מהיחידה לגינקולוגיה אונקולוגית במרכז
הרפואי סורוקה ,באר שבע  עבור השתלמות בנושא
גינקולוגיה אונקולוגית שמתקיימת בסידני ,אוסטרליה,
בתאריכים .12.20157.2015
ד"ר מזרחי מאיר מהמכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות
כבד במרכז הרפואי הדסה עין כרם  עבור השתלמות
בנושא אבחון מוקדם וטיפול בגידולי מערכת העיכול
+אנדוסקופיה מתקדמת ,שמתקיימת בתאריכים
 31.6.1615.6.14בבוסטון ,ארה"ב.

ד"ר פביאן עידו דידי ממכון העיניים במרכז הרפואי
שיבא ,תל השומר  עבור השתלמות בנושא גידולים
תוך עיניים ורטינובלסטומה ,שתתקיים בלונדון ,אנגליה,
בתאריכים .31.8.20161.9.2014

האגודה נענתה לבקשתה של פרופ' בן הרוש מרים,
לסיוע בהבאת פרופ' סוזן כהן ) (Prof. Susan Cohn
משיקגו ,ארה"ב ,להרצות בכנס השנתי באונקולוגיית
ילדים שהתקייים ב.20.5.15

ד"ר קולומנסקי אלברט מהמכון ההמטולוגי במרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי  עבור השתלמות
בנושא מחלות מיאלופרוליפרטיביות ,שתתקיים ביוסטון,
ארה"ב ,בתאריכים .5.8.20165.8.2014

האגודה נענתה לבקשתו של פרופ' קשתן חנוך ,לקבלת
סיוע בהזמנת פרופ' סטיוארט מ .ליכטמן )Prof. Stuart
 (M. Lichtmanמממוריאל סלואן קטרינג ,ארה"ב ,להרצות
בכנס הדושנתי של איגוד הכירורגים בישראל ,שהתקיים
בתאריכים .5.6.20153.6.2015

ד"ר רוזנצוויג ברק מהמחלקה האורולוגית במרכז
הרפואי שיבא ,תל השומר  עבור השתלמות בנושא
אורואונקולוגיה  ממאירות דרכי מין ושתן ,שמתקיימת
בניויורק ,ארה"ב ,בתאריכים .30.6.171.7.15
ד"ר שי גולן מהמערך האונקולוגי במרכז הרפואי רבין
 עבור השתלמות בנושא אורולוגיה אונקולוגית זעיר
פולשנית ,שמתקיימת בשיקגו ,ארה"ב ,בתאריכים
.30.6.20171.7.2015

הזמנת מרצה אורח
האגודה נענתה לבקשתו של ד"ר גולדברג אייל ,לסיוע
בהבאת פרופ' אריק קסל מארה"ב ,וד"ר ג'ודי לייסי
מסידני ,אוסטרליה ,להרצות בכנס לציון  20שנה להוספיס
גליל עליון ולזכרה של פרופ' ננסי קרוליין שהתקיים
ב.17.12.2014
האגודה נענתה לבקשתו של פרופ' שלמה שניבאום,
לסיוע בהבאת פרופ' סאמר א .סלבין )Prof. Sumner
 (A. Slavinמבוסטון ,ארה"ב ,להרצות בכנס של החברה
הישראלית למחלות שד ,שהתקיים בתאריכים 13.2.2015
.12.2.2015
האגודה נענתה לבקשתו של פרופ' יצחק יניב ,לסיוע
בהבאתו של פרופ' אריק בופה ) (Prof. Eric Bouffet
מטורונטו ,קנדה ,להרצות בכנס השנתי של האיגוד הישראלי
להמטולוגיה ואונקולוגיית ילדים ,שהתקיים בתאריכים
 ,2.5.201530.4.2015ולסיוע במימון השתתפותם של
עד  12מתמחים בכנס.
האגודה נענתה לבקשתה של פרופ' מאורה פיינמסר,
לסיוע בהזמנתה של פרופ' פאולין מ .צ'ו )Prof. Pauline
 (M. Chouמשיקגו ,ארה"ב ,להרצות ביום העיון בנושא
פתולוגיה אונקולוגית פדיאטרית וסמינר בנושא גידולים
בתקופת הילדות ,שהתקיים ב.5.5.2015

האגודה נענתה לבקשתה של פרופ' בן ברוך עדית,
לסיוע בכנס השנתי השביעי של האיגוד הישראלי לחקר
הסרטן בנושא "צמצום הפער :מיעדים ועד לגישות
קליניות" ,שהתקיים ב.4.6.2015
האגודה נענתה לבקשתה של ד"ר אוסטרין רות ,לסיוע
בהזמנת פרופ' פרנק בירו ) (Prof. Frank Biroמאוהיו,
ארה"ב ,וג'ין ריזו ) (Jeanne Rizzoמסןפרנסיסקו ,ארה"ב,
להרצות בכנס בנושא סרטן השד וחשיפות סביבתיות
שיתקיים ב.27.10.15
האגודה נענתה לבקשתו של ד"ר צבי סימון לסיוע
בהבאת ד"ר בארי רוזנשטיין ) (Dr. Barry Rosenstein
מבוסטון ,ארה"ב ,ופרופ' מרטין פרוצ'י )Prof. Martin
 (Pruschyמציריך ,שוויץ להרצות בקורס קצר ברדיוביולוגיה
שהתקיים ב.10.5.1514.5.15
האגודה נענתה לבקשתם של פרופ' ורדה רוטר
ופרופ' משה אורן ,לקבלת סיוע בהבאת פרופ' רוסלן
מדזיטוב ) (Prof. Ruslan Medzhitovמארה"ב ,להרצות
בכנס בנושא ויסות והומיאוסטזיס של רקמה באמצעות
גנים מעכבי סרטן כמנגנון חליפי להיווצרות גידול ,שהתקיים
ב.13.1.1511.1.15
האגודה למלחמה בסרטן נענתה לבקשתו של ד"ר אהרון
פופובצר ,לקבלת סיוע בהבאת פרופ' ג'יימס בונר
) (Prof. James Bonnerמאלבמה ,ארה"ב ,להרצות בכינוס
השנתי של החברה לכירורגיה ואונקולוגיה של ראשצוואר,
שיתקיים באוקטובר  .2015כמו כן אישרה האגודה סיוע
במימון השתתפותם של עד  35מתמחים.
האגודה למלחמה בסרטן נענתה לבקשתו של
פרופ' פסח שורצמן וד"ר שפרה אש ,בהבאת
ד"ר סטפן פרידריכסדורף )(Dr. Stefan J. Friedrichsdorf
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ממיניאפוליס ,ארה"ב ,להרצות בסדנה לרפואה פליאטיבית
שמיועדת לאנשי צוות העוסקים בפדיאטריה אונקולוגית,
שתתקיים בנובמבר .2015
האגודה למלחמה בסרטן נענתה לבקשתה של
פרופ' דורית שחם ,לקבלת סיוע בהבאת
פרופ' קלודיה הנשקה ) (prof. Claudia Henschkeמניו
יורק ,ארה"ב ,להרצות בקורס בינלאומי לרופאים בנושא
גילוי מוקדם של סרטן הריאה ,שיתקיים באוקטובר .2015
האגודה למלחמה בסרטן נענתה לבקשתה של ד"ר מירי
סקלייר ,לקבלת סיוע בהבאת פרופ' דניאל קופנס
) (prof. Daniel Kopansמבוסטון ,ארה"ב ,להרצות בכנס
ההדמיה הארצי שהתקיים בספטמבר .2015

תמיכה בכנסים מקצועיים
האגודה נענתה לבקשתו של ד"ר מיכאל תורג'מן,
לתמיכה בכנס הסדנאות השנתי ה 12למניעת תחלואה
ותמותה מסרטן ע"ש ד"ר אריקה הראל ,שהתקיים
ב.27.5.2015
האגודה נענתה לבקשתו של פרופ' ארבר נדיר ,לתמיכה
בכנס הדושנתי של המרכז לחקר הביולוגיה של
הסרטן ,שיתקיים במלון רימונים ים המלח בתאריכים
.14.11.1511.11.15

תמיכה בכנסים בינלאומיים
האגודה נענתה לבקשתו של פרופ' ויץ יצחק ,לתמיכה
בכנס בינלאומי על מיקרוסביבת הגידול הסרטני,
שיתקיים ב.11.10.15

מלגות קיץ
האגודה ממשיכה בפרויקט מלגות קיץ לסטודנטים
לרפואה במסגרת המכונים האונקולוגיים .מקבלי המלגות
לשנה זו הם:
• עירית הר-ורד ,המכון האונקולוגי במרכז הרפואי זיו,
צפת
• יותם אלימלך ,המכון האונקולוגי במרכז הרפואי זיו,
צפת
• ליאור דבורה ,המכון האונקולוגי במרכז הרפואי שערי
צדק ,ירושלים
• אנה בלילובסקי ,מרכז דוידוףרבין ,פתח תקוה
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•
•
•
•
•
•

מיכל ענבר ,המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
רמב"ם ,חיפה
מרוה נעמנא ,המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
רמב"ם ,חיפה
אוריאל טוהר ,המכון האונקולוגי במרכז הרפואי הדסה
עין כרם ,ירושלים
בת אל דהאן ,המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
סורוקה בבארשבע
מיכל פלד ,המכון האונקולוגי במרכז הרפואי סורוקה
בבארשבע
בר דוידוב ,המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי

פרסים
האגודה למלחמה בסרטן העניקה גם השנה פרסים
שנתיים לרופאים/ות ולאחים/ות המטפלים בחולי סרטן,
תוך גילוי מקצועיות והצטיינות ביחסי אנוש .בחירת
הזוכים נעשית על ידי האיגודים המקצועיים הרלוונטיים,
והפרסים מוענקים בכינוסים השנתיים של האיגודים.
שמות הזוכים בפרסי האגודה לשנת :2015

האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית
ורדיותרפיה )(ISCORT
פרס מתמחה מצטיין הוענק לד"ר עידו בן-חורין ,המרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.

עמותת קידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
פרסי הוקרה על פיתוח שירות לחולי סרטן הוענקו ל:
• גב' שמחה בלומנטל ,המרכז הרפואי קפלן ,רחובות
• גב' אלישבע ג'אן ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר

האיגוד הישראלי להמטואונקולוגיה ילדים
פרסי מתמחים מצטיינים הוענקו ל:
• ד"ר עוז מרדכי ,המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה
• ד"ר עודד גלעד ,המרכז שניידר לרפואת ילדים,
פתח תקוה
• ד"ר יאיר פלד ,המרכז הרפואי הדסה עיןכרם
מידע נוסף על כנסים אלו ואחרים בפרק 'ימי עיון
וכנסים מקצועיים'.

כינוסים בינלאומיים
הכינוס של בית הספר האירופי לאונקולוגיה
)(European School of Oncology
התקיים בנובמבר  2014בדבלין ,אירלנד ,תחת הכותרת
הכינוס האירופי השני לסרטן שד בצעירות )"Breast
 .("Cancer in Young Womenמירי זיו ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן הרצתה על פעילויותיה המיוחדות של
האגודה למלחמה בסרטן ,המיועדות לחולות צעירות.

קורס במיניות מטעם האגודה למלחמה בסרטן .בארגון
הסרטן הבינלאומי חברים למעלה מ 770ארגונים מ155
מדינות מכל רחבי העולם ,הפועלים במשותף במטרה
לקדם את המאבק בסרטן באופן גלובלי .מירי זיו מנכ"ל
האגודה ,כיהנה כחברת הוועד המנהל של הארגון עד
לסוף שנת  ,2012בה סיימה את הקדנציה המרבית,
לאחר שמונה שנות פעילות .פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה ,כיהן כנשיא הארגון בין השנים .19961998

הכינוס הדו-שנתי ה 21-של ארגון הסרטן
הבינלאומי ,הUICC-
התקיים בתחילת דצמבר  2014במלבורן ,אוסטרליה,
תחת הכותרת" :איחוד כוחות  מאיצים את התהליך"
) (Joining Forces-Accelerating Progressבהשתתפות של
כ 2,700נציגים מ 115מדינות ברחבי העולם .הכינוס
הבינלאומי מתקיים אחת לשנתיים ,כדי לסייע בשיתוף
ועדכון הידע הקיים בתחום המאבק בסרטן בין חברות
הארגון .הכינוס התמקד בארבעה מסלולים מרכזיים:
מניעה ואבחון מוקדם ,הטיפול במחלת הסרטן ,מחלימים
מסרטן וטיפול תומך ,ומערכות בקרת סרטן .בכל מסלול
התקיימו עשרות הרצאות מרתקות ,כגון התמודדות ותמיכה
רגשית בבני נוער וצעירים המחלימים מסרטן ,שימוש
במדיה החברתית בתחום הסרטן ,העצמת מחלימים
מסרטן ובני משפחותיהם ,תיעוד אנשים המתמודדים עם
מחלת הסרטן ועוד .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,החברה בארגון הסרטן הבינלאומי ,השתתפה
בכינוס ,כמו גם לנה קורץ-אלמוג ,אחות אונקולוגית
ויועצת המיניות באגודה למלחמה בסרטן שלקחה חלק
בקורס מתקדם בנושא מיניות וסרטן )Master Course on
 (Sexuality and Cancerבהשתתפות אנשי מקצוע מרחבי
העולם העוסקים בתחום שיקום המיניות אצל אנשים
המתמודדים עם מחלת הסרטן .בקורס הציגה לנה את
פעילותה הענפה של האגודה בתחום זה ,התמקדה
בתוצאות הסקר שנעשה על אנשי מקצוע לפני ואחרי

מפגש פסגה של מנהיגים בתחום המאבק
בסרטן של ארגון הסרטן הבינלאומי )ה(UICC-
World Cancer Leader's Summit 2014 -

התקיים בתחילת דצמבר  2014במלבורן ,אוסטרליה 
במקביל לכינוס הדושנתי של ארגון הסרטן הבינלאומי
) .(UICCבמפגש השתתפו כ 250נציגי ארגונים המובילים
את המאבק במחלת הסרטן ברמה הגלובלית ,והוא
התמקד בהיבט הכלכלי העולמי של בקרת סרטן .במהלך
המפגש דנו המשתתפים בהשקעותיהן של המדינות
השונות בתחום זה .כמו כן ,פורסמו קווים מנחים חדשים
לשנת  ,2015הקוראים למדינות העולם להקדיש את
תשומת הלב הראויה למאבק בסרטן ולהכניסו לתכנית
הבריאות הלאומית שלהן.
עם המשתתפים ,נציגי הארגונים המובילים בעולם בתחום
המאבק בסרטן ,נמנתה גם מירי זיו ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן בישראל .עוד השתתפו :ראשי הסוכנות
הבינלאומית לחקר הסרטן ) ,(IARCארגון הבריאות העולמי
) ,(WHOהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ),(IAEA
וארגון הסרטן הבינלאומי ).(UICC
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עדנה פלג-אולבסקי ,דוברת ומנהלת
מחלקת הסברה באגודה למלחמה בסרטן,
לקחה חלק בכנס ארגוני חולים מטעם
קונצרן רוש העולמי במינכן ,גרמניה

טלי ריין-אלוני מידענית
באגודה למלחמה בסרטן
השתתפה בסדנת עבודה למרכזי מידע
בהיידלברג ,גרמניה

הכנס שהתקיים במשך יומיים בתחילת מרץ 2015
כלל שמונה סדנאות שעסקו במגוון נושאים הרלוונטיים
לפעילותם של ארגוני חולים ,כגון :שימוש במדיה חברתית
לקידום מטרות הארגון ,אמון ושקיפות ,ממשל ועמותות,
חילופי מידע בין ארגונים ,סימולציות ,תכנון ארגוני ,פיתוח
מיומנויות הופעה בפני קהל ,תרומתם של מטופלים
לקידום המחקר ועוד.

הסדנה התקיימה במשך יומיים באמצע יוני ,2015
והוצגו בה חידושים בתחום שירותי מידע ,שימוש
מושכל ברשת המידע הכללעולמית בנושא סרטן,
הרצאות על חידושים בתחום מערכות מידע ,הצגת
מרכז המידע בגרמניה ,שיתופי פעולה אפשריים בין
מרכזי מידע שונים ועוד.

מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
קיבלה פרס ייחודי על תרומתה הגלובלית
לקידום המאבק בסרטן ,בכנס השנתי
הבינלאומי של האגודה האמריקאית לחקר
הסרטן )ׂ (AACRבפילדלפיה ,ארה"ב
הכנס התקיים באפריל  2015במשך שבוע ימים וכלל
הרצאות במגוון נושאים ,בהם :הגנום האנושי ,השימוש
ברפואה מכוונת  במניעה ובאבחון מוקדם של סרטן,
התקווה שבהחלמה והמפגש בין האונקולוגיה לאימונולוגיה.
האגודה האמריקאית לחקר הסרטן העניקה למירי זיו
את הפרס היוקרתי  על תרומתה לציבור לאורך השנים,
על פעילותה יוצאת הדופן ועל הישגיה הבינלאומיים
בקידום המאבק בסרטן ,בהיותה שותפה לפורומים
וארגונים בינלאומיים שאליהם נבחרה במרוצת השנים
כחברת הנהלה .הוועדה כינתה את מירי זיו ,בין השאר,
'השגרירה הגלובלית למאבק בסרטן'.
בכינוס השתתפה מירי זיו בתכנית מיוחדת
' 'The Scientist Survivor Programmeבמהלכה הציגה
פוסטר על פעילות שיזמה האגודה בנושא סרטן השד.
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מחקר
האגודה למלחמה בסרטן היא גורם מרכזי בישראל
בתמיכה במחקר מחלות הסרטן .האגודה מעניקה בכל
שנה עשרות מלגות מחקר לרופאים במרכזים רפואיים
ולחוקרים במכוני המחקר ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ.
מדובר במחקר בסיסי ,קליני ,אפידמיולוגי ,כמו גם
במחקרים העוסקים בהיבטים פסיכו-סוציאליים של
מחלת הסרטן ובדפוסי ההתמודדות של החולה ומשפחתו.
בוועדת המחקר ,שבראשה עומד פרופ' אלי פיקרסקי
מהאוניברסיטה העברית ,יושבים מיטב החוקרים
והקלינאים ממוסדות המחקר והרפואה בארץ .את
ועדת המחקר מרכזת סברינה קסוטו.

• פרופ' מיכאל פירר מאוניברסיטת אריאל ,על
מחקרו בנושא "ביומרקרים לגילוי וזיהוי אקסוזומים
ספציפיים בלויקמיה למפוציטי כרוני".
• פרופ' אברהם הירשברג מאוניברסיטת תל אביב,
על מחקרו בנושא "הערכת ההשתקפות הדיפוזית,
שיטה ננופוטונית חדשה לזיהוי מוקדם של סרטן
בחלל הפה".
• ד"ר רקפת צ'רנינסקי ממרכז רפואי הדסה עין
כרם ,על מחקרה בנושא "בדיקת יעילות של מערכת
חדשה בעלת שחרור מקומי מושהה בחלל הפה
של סירולימוס לטיפול בטרום ממאירות למניעת
סרטן הפה".

מלגות לחוקרים

קרן ע"ש בועז אדר ז"ל

קרן למחקר בתחום איכות הסביבה ו/או
אפידמיולוגיה ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל
• ד"ר רינת ירושלמי ,מהמרכז הרפואי רבין ,קמפוס
בילינסון ,בנושא "מחקר התערבותי תזונתי להקטנת
סמיכות השד בקרב נשים נשאיות מוטציית ."BRCA
• פרופ' מרטין קופייק מאוניברסיטת תל אביב,
בנושא 'בקרה על אורך הטלומרים :גנים וסביבה'.

• ד"ר חכים אופיר מאוניברסיטת בר אילן ,על מחקרו
בנושא "הבנת הדינמיקה של ארגון הגנום במרחב
הגרעין בתגובה התאית לקרינה מייננת".

מענקי מחקר מצטיינים הוענקו ל:
•

קרן ע"ש בר-למסדורף
• פרופ' תמר קליינברגר מהטכניון ,על מחקרה
בנושא "חקר האינטראקציה בין החלבון האדנוויראלי
 E4orf4והחלבון  PARP-1האחראי לזיהוי נזקים
ב."DNA
• ד"ר ניב פנקוביץ מהמרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי ,על מחקרו בנושא "אפיון תפקודו של
החלבון  RUNX1בהתמרה מזנכימלית של גידולי
מח מסוג גליובלסטומה מולטיפורמה".

קרן ע"ש אירמה וז'ק בר-למסדורף

• פרופ' דן פאר מאוניברסיטת תל אביב ,על מחקרו
בנושא 'שמוש בננורפואה להשתקת ביטוי גנים
בתאי מיאלומה נפוצה'.

•

•

•

פרופ' חנה תמרי מבית חולים שניידר ,בנושא
"שימוש בטכניקות חדשות לאבחנה גנטית של
חולים בתסמונות כישלון מח עצם ובסינדרום
מילודיספלסטי" ,באמצעות תרומת קרן בוקסנבאום-
נטע )חל"צ(.
פרופ' ילנה וורונוב מאוניברסיטת בן גוריון ,בנושא
" IL-1αתוך תאי האפיטליאלים כמדיאטר עיקרי של
השראת סרטן המעי הגס תלוי דלקת" ,באמצעות
תרומת אגודת הידידים בארה"ב.
פרופ' דינה רון מהטכניון ,בנושא "תפקיד הגן,
 ,Sefבשימור האפידרמיס ובסרטן של האפידרמיס
באדם" ,באמצעות תרומת אגודת הידידים בשוויץ.
ד"ר שי בן ארויה מאוניברסיטת בר אילן ,בנושא
"איתור ואפיון חלבונים הממלאים תפקיד בתיקון
שברים דוגדיליים המתווך על ידי הפרוטאזום",
באמצעות תרומת אגודת הידידים בשוויץ.

91

הכינוס השנתי השביעי של הארגון
הישראלי לחקר הסרטן ) ,(ISCRבתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן
הארגון הישראלי לחקר הסרטן שם לו למטרה לאגד
את חוקרי הסרטן בישראל במוסדות האקדמיים,
בבתי החולים ,במכונים ממשלתיים ובסקטור הפרטי.
זאת כדי לעודד שיתופי פעולה בין חוקרי סרטן
בישראל ,ובינם לבין עמיתיהם בחו"ל ,ועל מנת
ליצור הפריה הדדית ולקדם את המטרה הכוללת:
קידום הדרכים להפחתת הסיכון לחלות בסרטן
ושיפור הדרכים לטיפול במחלה .מרגע הקמת
הארגון זוכה פעילותו לחסות וליווי מתמשכים של
האגודה למלחמה בסרטן ,התומכת גם בכינוסי
הארגון השנתיים .בתחילת חודש יוני התקיים
הכינוס השנתי השביעי של הארגון באוניברסיטת
תל אביב ,בהשתתפות מאות חוקרים ורופאים,
תחת הכותרת "גישור על הפער :מיעדים לגישות
קליניות" ) Bridging the Gap: From Targets to
 .(Clinical Approachesיו"ר הוועדה המארגנת של
הכנס הייתה פרופ' עדית בן ברוך ,והוא חולק
לשישה מושבים ,שעסקו בהיבטים השונים של
חקר הסרטן  גישות מתקדמות לתכנון וטיפול
תרופתי ,דינמיקות רשתיות במיקרו סביבה של
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הגידול ,הטרוגניות הגידול וויסות ביולוגי ,תרדמת
וגרורתיות ,אנגיוגנזה והתקדמות המחלה ,שינויים
גנטיים ומעבר.
בכינוס הרצו והשתתפו שלושה מדענים מומחים
בתחומם מחו"ל:
Prof. Cassian Yee (MD Anderson Cancer Center,
Houston, TX, USA),
Prof. Peter Friedl (Radboud University, Nijmegen,
The Netherlands & MD Anderson Cancer Center,
Houston, TX, USA),
Prof. David Sidransky (Johns Hopkins Cancer
)Center, Baltimore, MD, USA

להלן רשימת מענקי המחקר שהעניקה האגודה בשנת :2015
חוקר

מוסד

נושא המחקר

באמצעות

אלון ,רונן

מכון ויצמן
למדע

השפעת מולקולות גיוס תאי חיסון על שרידות
מלנומה

אגודת הידידים
בארה"ב

ארואטי ,בני

האוניברסיטה
העברית

חידקי אי קולי פתוגניים של המעי משבשים את
קוטביות תאי האפיתל ומשרים סרטן מעי

בורשטיןכהן ,טל

האוניברסיטה
העברית

פרוטאין ס כחלבון מתמיר בסרטן קרצינומה של
חלל הפה

בןארויה ,שי

אוניברסיטת
בראילן

איתור ואפיון חלבונים הממלאים תפקיד בתיקון אגודת הידידים בשוויץ
שברים דו גדיליים המתווך ע"י הפרוטאזום

ברקן ,דניאל

האוניברסיטה
העברית

תכנון חיידק  BCGרקומביננטי בעל יעילות
גבוהה יותר בטיפול בסרטן שלפוחית השתן
מהמקובל היום.

גופס ,יעקב

אוניברסיטת
בןגוריון

מופע של תאים בסנסנס בלימפומה מסוג
הודג'קין

אגודת הידידים
בארה"ב

גוריון ,רונית

מרכז רפואי
רבין קמפוס
בילינסון

גישות חדשות בעירור ובהכחדה של תאי גזע
לויקמיים

אגודת הידידים
בארה"ב

גרוס ,גדעון

מיג"למכון
למחקר מדעי
בגליל

הגברת הפעילות של תאי טי בתרפיה תאית של
סרטן

גרנות ,צבי

האוניברסיטה תפקיד התעלה  TRPM2בתיווך הרג תאי סרטן
העברית
על ידי נויטרופילים

הירשברג ,אברהם

אוניברסיטת
תלאביב

הערכת ההשתקפות הדיפוזית ,שיטה ננופוטונית קרן ע"ש אירמה וז‘ק
ברלמסדורף
חדשה לזיהוי מוקדם של סרטן בחלל הפה

וורונוב ,ילנה

אוניברסיטת
בןגוריון

 IL1αתוך תאי האפיטליאלים כמדיאטר עיקרי
של השראת סרטן המעי גס תלוי דלקת

אגודת הידידים
בארה"ב

חשיפת הגורם לרגישות לווירוסים טומורוגניים:
זלוטוגורסקי ,אברהם בית חולים
הדסה עין כרם זיהוי הגנים האחראיים לאפידרמודיספלסיה
ורוציפורמיס
חזקניקובו ,עינת

האוניברסיטה
הפתוחה

תרומתם של פולינדרומים לאי יציבות גנומית
בסרטן

חכים ,אופיר

אוניברסיטת
בראילן

הבנת הדינמיקה של ארגון הגנום במרחב הגרעין קרן ע"ש בועז אדר
ז"ל
בתגובה התאית לקרינה מייננת

טאובה ,רן

אוניברסיטת
בןגוריון

חקר תפקידם של חלבוני השיעתוק SEC
ו  P-TEFbבלוקמיה חריפה מעורבת שורות
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חוקר

מוסד

נושא המחקר

באמצעות

ירושלמי ,רינת

מרכז רפואי
רבין קמפוס
בילינסון

מחקר התערבותי תזונתי להקטנת סמיכות
השד בקרב נשים נשאיות מוטצית BRCA

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

לוי ,דן

אוניברסיטת
בןגוריון

מתילציה של חלבונים בסרטן

לוי ,כרמית

אוניברסיטת
תלאביב

זיהוי מנגנון הבקרה התאי והמולקולרי של ייצור
פיגמנט בעור להפחתת כמות נזקי הדנ"א
כתוצאה מקרינת  UVBוסרטן עור

לויןזמיר ,דיאן

שרותי בריאות גמילה מעישון בקרב האוכלוסיה הערבית 
היתכנות והתאמת שרותים
כללית

לייבה ,מרב

מרכז רפואי
שיבא

האם פקטור שעתוק  CREBהינו מטרה חדשנית לינדה ר .קמינוב,
פלורידה
לטיפול במילומה נפוצה ואחראי לפעילות
האנטיסרטנית של ?STK405759

מחלוף ,מרסל

הטכניון

טיפול בסרטן ריאות באמצעות מערכת חדשנית
להובלה של תרופות מבוססת ננוחלקיקים
מתאי גזע מזנכימליים

עקילאן ,ראמי

האוניברסיטה
העברית

תפקיד מסלול ה HIPPOבהתפתחות סרטן
אוסטיוסרקומה

פאר ,דן

אוניברסיטת
תלאביב

שמוש בננורפואה להשתקת ביטוי גנים בתאי קרן ע"ש אירמה וז'ק
ברלמסדורף
מיאלומה נפוצה

פירר ,מיכאל

אוניברסיטת
אריאל

ביומרקרים לגילוי וזיהוי אקסוזומים ספציפיים
בלויקמיה למפוציטי כרוני

קרן ע"ש אירמה וז'ק
ברלמסדורף

פישלזון ,צבי

אוניברסיטת
תלאביב

טיפול משולב בנוגדן ובפפטידים של מורטלין
בריפוי לימפומה ולויקמיה

פנקוביץ ,ניב

מרכז רפואי
סוראסקי

אפיון תפקודו של החלבון  RUNX1בהתמרה
מזנכימלית של גידולי מח מסוג גליובלסטומה
מולטיפורמה

פרידלנדר ,צבי

ההשפעות הישירות והעקיפות של נאוטרופילים
בית חולים
הדסה עין כרם בגידול על תאי  Tמסוג  CD8+בממאירויות בית
החזה

פרנקל ,שחר

בניית מערכת לטיפול פרטני בגידולים מוצקים
בית חולים
הדסה עין כרם המשלב כמותרפיה עם נגיפיים רטרווירליים

צ‘רנינסקי ,רקפת

בית חולים
בדיקת יעילות של מערכת חדשה בעלת שחרור קרן ע"ש אירמה וז‘ק
הדסה עין כרם מקומי מושהה בחלל הפה של סירולימוס לטיפול ברלמסדורף
בטרום ממאירות למניעת סרטן הפה

קרן ע"ש בר
למסדורף

חוקר

מוסד

נושא המחקר

צוקרמן ,צילה

קריה רפואית
רמב"ם

הטרוגניות של לוקמיה מילואידית חריפה
באבחנה ובהישנות ע"י אפיון גנטי והיררכיה של
התפתחות תאי הגידול באמצעות חקר תאים
בודדים; השלכות על מנגנוני הישנות וטיפול

צח ,ליאור

מרכז רפואי
שיבא

שימור תפקוד קוגנטיבי על ידי הורדת מנת
הקרינה להיפוקמפוס בחולים עם סרטן ריאה
מסוג תאים קטנים במהלך קרינה מניעתית כלל
מוחית והקשר בין תפקוד נוירוקוגנטיבי לאיכות
חיים ושרידות בחולים אלה

קונסטנטיני ,נעמה

השפעת התוכנית ”צעדים לאיכות חיים" על
בית חולים
הדסה עין כרם הרגלי הפעילות הגופנית של חולי סרטן

באמצעות

אגודת הידידים
בארה"ב
קרן ישראל יעקב
ולילה אלתר ז"ל

קופייק ,מרטין

אוניברסיטת
תלאביב

בקרה על אורך הטלומרים :גנים וסביבה

קורניק ,דניאל

קריה רפואית
רמב"ם

פיתוח אסטרטגיות לניטור פרמקוקינטי מתקדם
של בוסולפן לצורך טיפול מותאם אישית

קליינברגר ,תמר

הטכניון

חקר האינטראקציה בין החלבון האדנוויראלי
 E4orf4והחלבון  PARP-1האחראי לזיהוי נזקים
בDNA

רהט ,מיקי

הטכניון

תפקיד  miR-146aכמתג של בקרה מולקולרית
בין מוות של תאי סרטן לבין אנגיוגנזה :הצעה
לגישה טיפולית חדשה

רון ,דינה

הטכניון

תפקיד הגן ,Sef ,בשימור האפידרמיס
ובסרטן של האפידרמיס באדם

אגודת הידידים בשוויץ

רזין ,אהוד

האוניברסיטה
העברית

אפיון תפקידו של החלבון  Hint-1כמעכב של
 MITFבמלנומה

אגודת הידידים
בארה"ב

שומרון ,נועם

אוניברסיטת
תלאביב

מיקרור.נ.א .כמנבאים הישנות של לימפומה
מערכתית במערכת העצבים

שמאי ,מאיר

אוניברסיטת
בראילן

איבחון של סרטן דם בשיטה חדישה המבוססת
על מתילציית גנום נגיף ההרפס.

שרודר ,אבי

הטכניון

רפואה מותאמת אישית :גישה ננוטכנולוגית
לבחינה מקדימה של יעילות טיפול אנטיסרטני

שריד ,רונית

אוניברסיטת
בראילן

חקר ההשפעה של עקה גרעינונית על
תוחלת ההדבקה בנגיף סארקומת הקאפושי
והממאירויות הקשורות בו

תמרי ,חנה

שימוש בטכניקות חדשות לאבחנה גנטית של
בית חולים
לילדים שניידר חולים בתסמונות כשלון מח עצם ובסנדרום
מילודיספלסטי

קרן ע"ש בר
למסדורף

קרן בוקסנבאוםנטע
)חל"צ(
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קרנות מיועדות שנתרמו
לאגודה למלחמה בסרטן
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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קרן 'אכפת לי' לזכרה של אופירה נבון ז"ל ,למימון
כנסים ,סדנאות וימי עיון בתחום הפסיכואונקולוגי.
קרן ע"ש בועז אדר ז"ל הוקמה בידי שמעון ויעל אדר,
לזכר בנם בועז ,למימון מענקי מחקר.
קרן ע"ש ישראל יעקב אלתר ז"ל ,למימון מענק
מחקר שנתי למחקר מצטיין בתחום איכות הסביבה
ו/או אפידמיולוגיה.
קרן ע"ש סופי ואברהם סטוצ'ינסקי למלחמה בסרטן.
קרן ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ז"ל ,להפעלת
מרכז תמיכה לחולי הסרטן ולבני משפחותיהם.
קרן ע"ש לאה ואליהו ארבל ז"ל ,למימון תכניות
השתלמות לעובדים במקצועות פרארפואיים
המטפלים בחולי סרטן.
הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון )ישראל( ,חברה
לתועלת הציבור בע"מ ,למימון שכר כוח האדם המקצועי
של צוות טיפול ביתי תומך )הוספיסבית(.
קרן ע"ש חיה ונפתלי בלוך ז"ל ,הוקמה מעיזבונה של
המנוחה על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
קרן מעיזבונו של אביגדור בן אליעזר ז"ל ,למימון פעילות
למען ילדים חולי סרטן.
קרן ע"ש בר-למסדורף ,מנוהלת בידי מנהלי עיזבונו
של ד"ר בר-למסדורף בשוויץ ,למימון מענקי מחקר.
קרן ע"ש דינה וזלמן גולדברג ז"ל ,לעידוד המחקר
לסטודנטים ולרופאים צעירים בתחום האונקולוגיה,
במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי רמב"ם.
קרן ע"ש רעיה )רלה( גולומבו ז"ל ,הוקמה מעיזבונה של
רעיה )רלה( גולמבו ז"ל  לזכר ראובן ומאיר גולמבו
ואמם סוניה גולמבו; לזכר מרים גרשטר והוריה רפאל
גרשטר ורעיה )רלה( גרשטר-גולמבו לבית קפלנוביץ;
לזכר סוניה לב ,בעלה יוסף ובנותיהם כסניה ואביגיל
אשר נספו בשואה ולזכר יוסף גולמבו ודינה קפלנוביץ.
קרן מכספי עיזבון שמעון ואירמה גרוס ז"ל ,לחקר
הסרטן.
קרן ע"ש רונית גרינפס ז"ל ,לפרויקטים מיוחדים.
קרן ע"ש רבקה דרור ,אסתר וליאון ארדיטי ומרים
ושלמה חסיד ,לצרכי מחקר מחלת הסרטן ורכישת
מכשירים רפואיים.
קרן ע"ש ברוך הרשקוביץ ז"ל ,למען מימון ציוד ובינוי
עבור מרכזים רפואיים המטפלים בחולי הסרטן.
קרן המטה המשותף לבקרת איכות.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

קרן מכספי עיזבון משה וולף ז"ל ,למימון מלגות
לחקר הסרטן.
קרן לזכרה של לורה וייסמן ז"ל ,למימון טיפול בילדים
חולי סרטן ,הוקמה ומנוהלת בידי נכדתה ,ניקול ראידמן.
קרן ע"ש בלה ולטר ז"ל ,למימון מחקרים ושיפור הטיפול
בילדים חולי סרטן.
קרן לזכרה של רונית זילברפרב )מר( ז"ל ,למימון מענק
מחקר בתחום סרטן הקיבה.
קרן ע"ש רוני יודסין ז"ל ,הוקמה בידי בעלה מאיר
יודסין ,למתן מלגות מחקר.
קרן מכספי עיזבון אתל כהן ז"ל ,למימון מלגות לחקר
הסרטן.
קרן מכספי עיזבון לווה מינה מרגוט ז"ל ,לתמיכה בחקר
הסרטן.
קרן ע"ש לנדי גרטרוד ז"ל ,באמצעות אגודת הידידים
בלונדון ,לתמיכה בפעילות טיפול פליאטיבי ביתי תומך
)הוספיסבית( ,לזכרה של לנדי )שטרן( רוזלינד ז"ל.
קרן מרים ובנימין סטנטון ,הוקמה בידי מרים ובנימין
סטנטון מאנגליה ,לתמיכה בחקר הסרטן.
קרן ע"ש לאה ויוסף סלומון ז"ל ,מעיזבון יוסף סלומון
ז"ל ,למימון מלגות לחקר הסרטן.
קרן ע"ש אלכסנדר סמידודה ז"ל ,הוקמה מעיזבונו,
ומיועדת למימון מענקי מחקר.
קרן איסר פישל ז"ל ,לטיפול בילדים חולי סרטן.
קרן ע"ש שרלוטה קולבר ז"ל ,הוקמה מעיזבונה של
המנוחה על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
קרן ע"ש יהודית קליינברגר ז"ל ממינכן ,למימון מענקי
מחקר.
קרן 'קלור' ע"ש צ'ארלס קלור ז"ל ,לסיוע בתחזוקת
ושדרוג המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור בגבעתיים.
קרן ע"ש אנטה צ'רנה ז"ל ,הוקמה מעיזבונה למימון
פעילות למען ילדים חולי סרטן.
קרן ע"ש תמר רודיך ז"ל ,הוקמה בידי בנה אילן רודיך,
למימון תכניות הוספיס והוספיס בית )תכניות מיוחדות(.
קרן ע"ש מטילדה רקנאטי ז"ל ,למימון תכניות וסיוע
מיוחדים בתחום המאבק במחלת הסרטן.
קרן ע"ש מרים אווה שרוני )שטרן( לבית לנג ז"ל,
הוקמה בידי בעלה אברהם שרוני ,לתמיכה בפעילויותיה
של האגודה.

רישום ומעקב
התכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
כחלק מהתכנית הלאומית לאבחון סרטן השד שיזמה
האגודה למלחמה בסרטן ,ומופעלת בשיתוף עם משרד
הבריאות וכל קופות החולים ,מצויים  60מכונים לבדיקות
ממוגרפיה ,מתוך  70הפועלים בארץ ,בבקרת איכות
קלינית .במסגרת תכנית זו ,הממומנת על ידי האגודה
למלחמה בסרטן ,יש ריכוז ובקרה של נתוני ההדמיה,
הכירורגיה והאונקולוגיה.
במאגר הצטברו נתונים לגבי למעלה מ 6מיליון בדיקות,
ובראש התכנית עומד פרופ' גד רנרט ,מהמרכז הארצי
לבקרת מחלות במרכז הרפואי כרמל.

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

שדרוג פרוטוקול ארצי בלוקמיה לימפטית
חריפה בילדים
השאיפה כיום בעולם ובישראל היא להגיע להחלמה של
כלל הילדים ולהתאים לכל ילד את הטיפול המתאים
לו ,על פי סוג הלוקמיה הייחודית לו ודרגת הסיכון שלו.
האגודה ממשיכה לסייע במימון ,איסוף ועיבוד הנתונים
של ילדים חולים בלוקמיה לימפטית חריפה ,המטופלים
בפרוטוקול ארצי .הפרוטוקול הארצי הינו זרוע ייחודית
של הפרוטוקול הגרמני  .BFMהעיבודים הסטטיסטיים
מבוצעים עלידי המחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה
העברית ,במימון האגודה .את הפרוטוקול מרכזים
פרופ' בתיה שטרק ופרופ' שי יזרעאלי.
מאז תחילת הפעלת הפרוטוקול ,לפני כעשרים שנה,

התבטלו ההבדלים בשיעורי ההישרדות של ילדים שחלו
בלוקמיה וטופלו במרכזים השונים .כך גם התבטלו
ההבדלים שהיו בשעורי ההישרדות של ילדים
יהודים וערבים.
בעשור האחרון פותחו שיטות לאבחון תתמיקרוסקופי
של תאי לוקמיה ,לפיו ניתן להפחית באינטנסיביות
הטיפול בקבוצת חולים עם סיכון נמוך להישנות
המחלה ולחסוך מהם סיכון של נזקי טיפול ארוכי טווח.
ובמקביל ,לאתר את קבוצת הילדים החולים בסיכון
גבוה ,שלהם נדרש טיפול אינטנסיבי החיוני להצלת
חייהם .האגודה קיבלה על עצמה לסייע בשדרוג הנושא
עד שיעילותו תוכח באופן מוחלט .האגודה סייעה
בשדרוגו העדכני של הפרוטוקול הישראלי ומימנה תקני
טכנאים לבדיקות בטכנולוגיות חדשות לאבחון שרידים
מינימאליים של המחלה )  ,(MRDולקליטת דגימות
מח עצם .שדרוג זה מאפשר להעניק לילדים החולים
בישראל את הטיפול המתקדם והעדכני ביותר .כיום,
הודות להשקעה משמעותית זו ,הטכניקה התבססה
וכלולה בסל התרופות והטכנולוגיות בישראל.

השתתפות מחלקות לאונקולוגיית ילדים
בישראל בטיפול בילדים עם רבדומיוסרקומה
וסרקומות אחרות ,על פי פרוטוקול אירופי
האיגוד הישראלי להמטולוגיה אונקולוגית נוטל חלק פעיל
משנת  2006בפרוטוקול האירופאי ברבדומיוסרקומה,
בריכוזה של פרופ' מרים בן הרוש .האגודה למלחמה
בסרטן מממנת שתי נסיעות בשנה של הנציגים הישראלים
המשתתפים ביישום פרוטוקול זה ומסייעת במימון
חלקיות משרה של טכנאי ,אשר מבצע את בדיקות
הביולוגיה המולקולרית במרכז הרפואי שניידר ,עבור
שאר המרכזים בארץ.

הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי בסיוע
האגודה למלחמה בסרטן
שיעור התחלואה בסרטן השד ובסרטן השחלה בישראל
הינו מהגבוהים בעולם ,ובחלקו נובע משכיחות גבוהה
של מוטציות בגנים  BRCA1/2באוכלוסיה בארץ.
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המכונים הגנטיים העוסקים בגנטיקה של מחלות
הסרטן ,ממשיכים בקיום המחקר המשותף והרבמרכזי
בנושא הגנטיקה של סרטן השד והשחלה בישראל .את
הקונסורציום מרכזת פרופ' אפרת לוי-להד מהמרכז
הרפואי שערי צדק ,ושותפים בו  12בתי החולים :שיבא,
רמב"ם ,רבין ,סוראסקי ,וולפסון ,קפלן ,סורוקה ,שערי
צדק ,אסף הרופא ,נהריה ,בני ציון והעמק .במסגרת
הקונסורציום נערך מחקר בראשות פרופ' אפרת לוי-להד
ופרופ' מארי קלייר-קינג מאוניברסיטת וושינגטון
בסיאטל .במהלך המחקר נבדקו יותר מ 660נשים
נשאיות של מוטציות ב  BRCA1ו  BRCA2בישראל
ובארצות הברית .המחקר ,שזכה לפרסום מדעי בכתב
עת יוקרתי ביותר ,הראה כי גורמים משפחתיים עשויים
להשפיע באופן משמעותי על הסיכון לסוג הממאירות
הספציפי בנשאיות של המוטציות .למסד הנתונים
הישראלי הוכנסו כבר כ.4,100
נשאים ונשאיות ,האגודה תומכת בפעילות הקונסורציום
וסייעה במימון רכישת תוכנה ,ותקן לאחות מחקר
המרכזת את הפעילות.
בשנים האחרונות פורסמו כמה מחקרים חשובים נוספים,
כתוצאה מפעילות הקונסורציום ושיתוף הפעולה שלו
עם פרופ' מארי קלייר-קינג ,ובהם:
Levy-Lahad E et al., Familial clustering of site-specific
cancer risks associated with BRCA1 and BRCA2 mutations
in the Ashkenazi Jewish population. Proc Natl Acad Sci
U S A. 2006 Mar 7.
Levy-Lahad E et al., Population-based screening for breast
and ovarian cancer risk due to BRCA1 and BRCA2, Proc
Natl Acad Sci U S A. 2014 Sep 30.
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המרכז הלאומי לבקרת מחלות
של משרד הבריאות
רישום סרטן לאומי הוא גורם חשוב המאפשר הערכת
תוכניות התערבות ותכנון המערך האונקולוגי .מאז
הקמתו בשנות ה ,60בסיוע האגודה למלחמה בסרטן,
קיים שיתוף פעולה פורה בין המרכז לבין האגודה ומדי
שנה גדל מספר החולים החדשים המתווספים למאגר.
לבקשת פרופ' תמי שוחט ,מנהלת המרכז הלאומי
לבקרת מחלות של משרד הבריאות ,סייעה האגודה
למלחמה בסרטן גם במימון תקן לבקרת האיכות של
רישום הסרטן הלאומי ולתגבורו.

מערכות ממוחשבות לרישום חולי סרטן
בעבר ,התקינה האגודה למלחמה בסרטן מערכות
מחשוב במכונים האונקולוגים ,במטרה לשפר את איכות
הנתונים ומאגרי רישום הסרטן .נתוני החולים מהמכונים
האונקולוגיים מועברים בכל שנה ליחידה לרישום סרטן
במשרד הבריאות ,על גבי פורמט שהוגדר וגובש עלידי
הוועדה לרישום ומעקב .במסגרת הדיווחים השוטפים,
נדרשים המכונים לדווח את נתוני שלב המחלה בעת
האבחון וכן מידע ביחס לתאריך וסיבת פטירת החולים.
רשמות הסרטן משתתפות בפעילויות ההכשרה השנתיות
בנושא הרישום והמידע הרפואי בתחום מחלות הסרטן.
למימוש הפרויקט מממנת האגודה תקני רשמות סרטן
ומעקב ב 15מרכזים אונקולוגיים ברחבי הארץ  פוריה,
ברזילי ,רבקה זיו ,גליל מערבי נהריה ,קפלן ,שערי צדק,
מאיר ,אסף הרופא ,סורוקה ,הדסה עין כרם ,שיבא תל
השומר ,רבין-בלינסון ,רמב"ם ,סוראסקי והלל יפה.

בנייה ,מכשור ופיתוח
האגודה למלחמה בסרטן מסייעת בהקמה ,בשיפוץ ובהפעלה של מחלקות אונקולוגיות במרכזים רפואיים
ברחבי הארץ .כמו כן ,האגודה מממנת רכישת ציוד חדיש ומשוכלל והחלפת ציוד ישן ומתבלה במרכזים
רפואיים ובמכונים אונקולוגיים.

הקמת יחידה חדשה לטיפול יום בילדים חולי
סרטן ע"ש ארנה פייסט-אלזס ז"ל ,בבית
החולים החדש לילדים ע"ש רות רפפורט
במרכז הרפואי רמב"ם

התקיים בפברואר  ,2015בהשתתפות נציגי התורמים 
משפחת פייסטאלזס; נציגי האגודה למלחמה בסרטן
 בהם פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה
בסרטן ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה.

השנה החלה לפעול היחידה החדשה לטיפול יום בילדים
חולי סרטן ע"ש ארנה פייסט-אלזס ז"ל ,כחלק ממערך
ההמטולוגיהאונקולוגיה ילדים בבית החולים החדש לילדים
ע"ש רפפורט במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה ,הפועל
בראשות פרופ' מרים בן-הרוש .טקס חנוכת היחידה
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רכישת מכשיר קולונוסקופיה למכון
הגסטרואנטרולוגיה של המרכז הרפואי
לגליל המערבי בנהריה

פיגמנטריים ומלנומות בשלב הטרום סרטני ,בהנהלתו
של פרופ' שלום אבשלום ,מומחה לכירורגיה פלסטית
וקוסמטית ,כוויות ומיקרוכירורגיה.

הועבר סיוע לרכישת מכשיר קולונוסקופיה למכון
הגסטרואונקולוגיה של המרכז הרפואי לגליל מערבי.
רכישת המכשיר החדש התאפשרה בסיוע תרומתה
של משפחת ביסמוט ,לזכרו של אב המשפחה המנוח
ג'ורג' ביסמוט ז"ל.

תעודת 'תורם מעגל הזהב'
של המרכז הרפואי רמב"ם ניתנה
לאגודה למלחמה בסרטן

חידוש ציוד המכון האונקולוגי של המרכז
הרפואי פוריה בטבריה
הועבר סיוע לרכישת כורסאות ושולחנות צד ,לנוחות
המטופלים בזמן הטיפול במכון האונקולוגי של המרכז
הרפואי פוריה .רכישת הציוד למכון התאפשרה בסיוע תרומה
מקרן ע"ש סופי ואברהם סטוצ'ינסקי למלחמה בסרטן.

רכישת מכשיר ממו-טומוסתזיס למרכז
בריאות השד ,במרכז הרפואי העמק
הועבר סיוע לרכישת מכשיר ממוטומוסינתזיס למרכז
בריאות השד במרכז הרפואי העמק ,שבנייתו מתוכננת
להסתיים לקראת סוף השנה .רכישת המכשיר תתאפשר
באמצעות תרומה מקרן ע"ש סופי ואברהם סטוצ'ינסקי
למלחמה בסרטן.

סיוע ברכישת תכנה וציוד צילום למרפאה
לאבחון נגעים פיגמנטריים במרכז רפואי
מאיר בכפר סבא
האגודה אישרה סיוע לרכישת תכנת הפעלה וציוד צילום
עבור היחידה לכירורגיה פלסטית ,המופעלת בידי צוות
המיומן בביצוע בדיקות דרמוסקופיה ובתיעוד נגעים
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האגודה למלחמה בסרטן תומכת זה שנים ארוכות
במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה ,ובעשרים השנה
האחרונות תרמה למרכז הרפואי למעלה מ20
מיליון שקל .על כך העניק בטקס חגיגי
פרופ' רפאל ביאר ,מנהל המרכז הרפואי רמב"ם
למירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן,
תעודת הוקרה המשייכת את האגודה למעגל
הזהב היוקרתי ביותר של תורמי המרכז הרפואי
רמב"ם  'The Rambam Maimonides Friendship
.'Circle Award

שיתופי פעולה
טקס חלוקת תרומת בנק מזרחי-טפחות
במסגרת פרויקט 'שותפים מבחירה'
בנק מזרחיטפחות מקיים בשמונה השנים האחרונות
את פרויקט 'שותפים מבחירה' ,במטרה לקדם מיזמים
חברתיים משותפים לרווחת הקהילה .במסגרת הפרויקט
נערך משאל פומבי בקרב עשרות אלפי לקוחות הבנק,
שהתבקשו לבחור אילו עמותות וארגונים חברתיים
ראויים בעיניהם לתרומתו הייעודית של הבנק )בסך
כולל של  500,000שקלים( .הלקוחות בחרו בשמונה
ארגונים ,בהם האגודה למלחמה בסרטן ,ובתחילת
נובמבר  2014התקיים במשרדי הנהלת הבנק טקס
חגיגי לרגל הענקת התרומה המיוחדת ,בהשתתפות
מנכ"ל הבנק הנכנס אלדד פרשר וראשי העמותות
הזוכות .את האגודה ייצגו רויטל קלמפרר מנהלת
שיתופי הפעולה היוצאת באגודה ,ומשה בר חיים
חשב האגודה.

'אחותי בוורוד!'  -אירוע העצמה נשי
בסימן קידום המודעות למאבק במחלת
סרטן השד
באמצע פברואר  2015התקיים בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,אירוע העצמה נשי בסימן
קידום המודעות לסרטן השד ולבריאות האישה .האולם
שאליו התכנסו ובאו כ 200משתתפות מרחבי הארץ,
קושט באווירה מיוחדת ומרשימה ,ובכניסה הוצבו דוכני
מכירה ומטעמים מפנקים .לאחר דברי פתיחה של רויטל
קלמפרר ,מנהלת שיתופי פעולה ,הרצתה בהתנדבות
ד"ר עינת גלזר על "ההיגיון שברגש ,מסע להצלחה"
 הרצאה ייחודית והומוריסטית להסתכלות מעצימה
על החיים .לאחריה ,מיכל קולט-ארבל ,מתנדבת 'יד
להחלמה' באגודה למלחמה בסרטן שיתפה את הנוכחות
בסיפור התמודדותה עם המחלה .האירוע כלל ארוחת
ערב עשירה על טהרת המטבח הפרסי ,ולקראת סיום
הפתיעה את הנוכחים קרן אהרוני ,רקדנית הטרייבל
)ריקוד מסורתי( ,שפצחה בריקודי בטן מרהיבים.

צילום :נטשה נויורוק-שטרן
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קבוצת הריצה 'רצים ביחד למען המאבק
במחלות הסרטן' של האגודה למלחמה
בסרטן במסגרת מרתון ירושלים
הבינלאומי 2015
זה כחמש שנים האגודה למלחמה בסרטן לוקחת חלק
באירועי מרתון ירושלים הבינלאומי ,המתקיים בכל
שנה בחודש מרץ באדיבות בנק מזרחי-טפחות.
במסגרת הפלטפורמה הווירטואלית המיוחדת שהקימה
האגודה אשתקד ,הוזמן הקהל הרחב ,שכלל גם
חולים ומחלימים ,להצטרף לקבוצת הריצה 'רצים
ביחד למען המאבק בסרטן' .לאחר ההצטרפות
וההרשמה ,שכל הכנסותיהן הוקדשו למען פעילות
האגודה למלחמה בסרטן ,שיתפו הרצים את פעילותם
ברשתות החברתיות וקראו לגולשים נוספים לחבור
אליהם ,לתרום ולהירתם למען החולים ונגד המחלה.
את קבוצת הריצה של האגודה למלחמה בסרטן הזניקו
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ומשה
וידמן ,יו"ר הדירקטוריון של בנק מזרחיטפחות.
לקיום האירוע שותפים מדי שנה משה גוטמן וצביה
לרר ,מהמערך לקשרי קהילה בבנק מזרחיטפחות.

צעדה חווייתית ומהנה של
האגודה למלחמה בסרטן באזור הרי
ירושלים ,שכל הכנסותיה הוקדשו
למאבק במחלת הסרטן
כמדי שנה בשנה בחול המועד פסח ,התקיימה באפריל
 2015הצעדה המסורתית של האגודה למלחמה בסרטן.
השנה נערכה הצעדה במסלול של יד קנדי ,שהיה
פורח ומרהיב ביופיו .הצעדה התקיימה באדיבות בנק
מזרחי-טפחות והקרן הקיימת לישראל ,שמדריכים
מטעמה ליוו את הצועדים בהסברים על האזור .דוכני
יצירה והפעלה באווירת החג ריתקו את המוני הילדים
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וההורים שפקדו את המקום .עשרות משפחות בחרו
לבלות את חופשת חול המועד פסח בצעדה ,ליהנות
ממזג האוויר האביבי ,מהפריחה יפה ,מפעילות גופנית
מרעננת ומתרומה למאבק בסרטן.

'שחק ותרום למען המאבק בסרטן' -
אירועי הסטריט-בול המסורתי של
האגודה למלחמה בסרטן ,בשיתוף
ידוענים ומובילי דעת קהל
במאי  2015התקיים בספורטק בהרצליה אירוע הסטריט
בול ,שהופק בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,עיריית
הרצליה ,בני הרצליה ואיגוד הכדורסל' .סטריטבול' הוא
משחק כדורסל הנפוץ בערים רבות בעולם ,וחוקיו נוקשים
פחות מאלה של משחק הכדורסל המסורתי .שיתוף הפעולה
מתקיים זו השנה השישית ,במטרה להעלות את מודעות
הציבור למחלת הסרטן ולהדגיש את חשיבות הפעילות
הגופנית בכל גיל כמונעת תחלואה .הטורניר התקיים
בסימן 'שחק ותרום' ,כאשר כל אחד מהמשתתפים
שנרשם שילם סכום סמלי וחלק מההכנסות הוקדשו למען
פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן .בתחילת הטורניר
שיחקו קבוצות מטעם חברות מסחריות שונות ,ולאחר
מכן התקיים משחק ראווה בהשתתפות ידוענים ומובילי
דעת קהל .משחק הסטריטבול המסורתי של האגודה
למלחמה בסרטן ,שנערך בספורטק הרצליה סיכם טורניר
שבו השתתפו כ 1,800שחקנים .בסטריטבול השתתפו
ידוענים לצד שדרני ושחקני כדורסל אדומים אל מול לבנים,
בהם טל ברודי ,אלון גל ,אורי חזקיה ,אסף דותן ,אייל
שיקרצי ,ג'פרי ישי ,גיל ברק ,וכוכבי תכנית הטלוויזיה
'המירוץ למיליון' :וובה ,ליאל ,גל ,ועקיבא שמואלי.

'מפתח קטן ללב  -פתח גדול לנשמה' -
חברת 'אל על' מוכרת בטיסותיה מחזיקי
מפתחות ,וכל ההכנסות קודש לפעילות
האגודה למלחמה בסרטן
חב' התעופה 'אל על' ממשיכה לסייע בקידום פעילותה
של האגודה למלחמה בסרטן ומזמינה את הנוסעים
לרכוש פריט ייחודי  'מפתח ללב שלך'  מחזיק מפתחות
מעוצב ,צבעוני ומרהיב ביופיו  .מחזיק המפתחות הנו
עבודת יד מבית היוצר של מיכל נגרין ,והוא מוצע לרכישה
לנוסעי 'אלעל' בלבד בדיוטי פרי של מטוסי החברה,
במחיר מיוחד של עשרה דולרים בלבד .את ההתרמה
מלווה תשדיר הסברה מרגש בהשתתפותה של מיקה
ליפסקר בת ה ,15שמחלימה ממחלת הסרטן שבה
חלתה לראשונה כשהייתה בת שש .מיקה נעזרת בפרויקט
'השלמת חומר נלמד' של האגודה .בתשדיר ,המשודר
בטיסות 'אל על' ,מצולם גם חדר הצחוק לילדים חולי

סרטן ,שהוקם בסיוע האגודה למלחמה בסרטן במרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.

מירי זיו מנכ"ל האגודה מעניקה תעודת הוקרה ליהודית גריסרו,
סמנכ"לית השירות באל-על ,בטקס סיכום מבצע 'הקש בדלת'
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רשת 'המשביר לצרכן' נרתמת למען
האגודה למלחמה בסרטן
במסגרת שיתוף הפעולה המבורך עם רשת 'המשביר
לצרכן' ,המסייעת בקידום פעילותה של האגודה למלחמה
בסרטן ,נערך באפריל  2015מבצע קופה שבמסגרתו
נמכרו מחזיקי מפתחות בעשרה שקלים בלבד .כל
ההכנסות מהמכירה הוקדשו למימון פעילותה של האגוד.
הפעילות מתקיימת מדי שנה בשנה ,בסיועו של אסף
בן דב ,מנכ"ל רשת 'המשביר לצרכן'.

דיוור האגודה למלחמה בסרטן
לתורמים
האגודה למלחמה בסרטן מפיקה בכל שנה דיוור לתורמים
 לקראת ראש השנה ופסח .הדיוור לחג הפסח 2015
כלל עלון ייחודי ובו ברכת יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
פרופ' אליעזר רובינזון ,וכן פנקס טיפים לקנייה של
מוצרי מזון בריאים.
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הדיוור שהופץ לרגל ראש השנה  2015כלל לוח שנה
מרהיב ,שהופק בשיתוף החברה להגנת הטבע וקרן
הדוכיפת ונשא את הכותרת 'פורשים כנפיים לבריאות'.
כל חודש בלוח השנה הוקדש לאחת מציפורי ארצנו וכלל
מסר בריא של האגודה למלחמה בסרטן.

מתנדבים ואירועים
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 ,ימי עיון ,הרצאות ,דוכני הסברה
ויוזמות לקידום בריאות הקהילה ,מפגשי תמיכה ומגוון מופעים ואירועים ,שהכנסותיהם קודש למאבק
במחלת הסרטן .חלק מאירועים אלה הפכו ברבות השנים למסורת.

מקבץ ממגוון הפעילויות שהתקיימו השנה בסניפי
האגודה למלחמה בסרטן:
פעילות כלל-סניפית
יוזמה מרגשת :פרויקט המסרגה -
חלוקת פריטים סרוגים לחולי סרטן
הפרויקט שהובילו מתנדבי הסניפים לראשונה
בחורף אשתקד ,בריכוזה של שיר בוטל-צור,
רכזת המתנדבים ,יצא לדרך גם השנה וזכה
להיענות סוחפת ומרשימה בארץ ובחו"ל.
מאות נשים סורגות מרחבי הארץ  ואפילו
מאירופה  נענו לפניית האגודה ברשתות
החברתיות ,התגייסו וסרגו כובעים וצעיפים
לחולי סרטן ,שאיבדו את שיער ראשם
בעקבות הטיפולים .הסורגות העבירו
לסניפי האגודה למלחמה בסרטן
אלפי כובעים ופריטים שסרגו  חלקן
בביתן וחלקן בקבוצות סריגה בסניפי
האגודה .במקביל התקבלו גם תרומות
של צמר לסורגות .בחודשים ינואר
פברואר  2015חילקו מתנדבי האגודה
והסורגות עצמן את הכובעים והצעיפים
במחלקות האונקולוגיות בבתי החולים,
במרכזי התמיכה של האגודה ובמעון ע"ש
סר צ'ארלס קלור  ועוררו התרגשות
רבה בלבם של החולים ,בני משפחותיהם
והצוות הרפואי במחלקות האונקולוגיות.
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אירוח נציגי האגודה האמריקאית לסרטן
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים  -בניסיון ליישם בארץ את ה'מרוץ
לחיים' )(Relay For Life
בתחילת מרץ  2015ביקרה בישראל משלחת מטעם
האגודה האמריקאית לסרטן הAmerican Cancer) ACS
 ,(Societyבראשותם של סאלי קאוול ,לשעבר שגרירת

ארה"ב בטרינידד וטובגו וכיום סגנית נשיאה בכירה בתחום
רפואה גלובלית ב ,ACSד"ר ארנולד באסקיאס ובוב
צ'פמן .הביקור ,שהתקיים במשך כשלושה ימים ,כלל
יום פעילות במרכז דוידוף לסרטן של המרכז הרפואי
בילינסון  שבמסגרתו צפתה המשלחת בפעילות
'צעדים לאיכות חיים' ® ,בהנחיית נירה כהן-צוברי,
הקשיבו להרצאה במסגרת סמינר בנושא סרטן ריאות
בנשים ,של פרופ' סילביה נובלו מאיטליה .בהמשך
התקיימו מפגשים מקצועיים עם נגה סלע ,אחות
אונקולוגית במרפאת המחלימים ועם שלומית גדות,
מנהלת מרכז המידע במרכז דוידוף.
לאחר מכן צפתה המשלחת בפעילות לילדים חולי סרטן
במסגרת פרויקט 'להיראות טוב להרגיש טוב יותר' של
האגודה למלחמה בסרטן ,בהשתתפותן של ד"ר פרנסין
רובינסון ,מנהלת הפרויקט ,סילויה אלשוילי ,רכזת
הפרויקט ועו"ס ענת קליין .למחרת ביקרה המשלחת
בסניף ירושלים של האגודה למלחמה בסרטן וערכה
סיור בעיר .ביום השלישי התקיים סיור בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,ובו הוצגה לחברי
המשלחת פעילותה הענפה של האגודה בכל התחומים,
והתקיים מפגש עם ד"ר ברברה סילברמן ,מנהלת
הרישום הלאומי לסרטן במשרד הבריאות.
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פעילויות הסברה ,רווחה
ותמיכה לפי סניפים
סניף דימונה
אירוע למחלימות מסרטן במתנ"ס ירוחם לציון
'יום האישה הבינלאומי' 2015
ביוזמת אברהם אזרזר ,יו"ר הסניף המסור והנמרץ,
התכנסה ב'יום האישה הבינלאומי' במתנ"ס ירוחם
קבוצת נשים מחלימות מסרטן לפעילות נשית מעצימה.
במסגרת הפעילות התקיימה סדנת טיפוח ויופי של פרויקט
'להיראות טוב  להרגיש טוב יותר' ,באדיבות חברת
איל מקיאג' ,וד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית
מתחום הנוירופסיכואונקולוגיה באגודה למלחמה בסרטן
הרצתה בנושא "שיפור תפקוד המוח והזיכרון" .בפתיחת
האירוע בירך מיכאל ביטון ,ראש המועצה המקומית
ירוחם את הנוכחות ,ויו"ר הסניף הודה והעניק תעודת
הוקרה לרפי אברג'יל ,מנהל המתנ"ס ולגלית חודד
ונורית קורולקר שסייעו בהפקת האירוע.

סניף חולון

סניף יקנעם

הסניף ,הפועל בראשותה של יונה אלון ,יו"ר הסניף
המסורה והנמרצת ,יחד עם מתנדביו הנאמנים ,ממשיך
בפעילותו הענפה בכל תחומי העשייה .בחודש מאי
 2015התקיימה סדנת צי'קונג לחולים ולמחלימים,
בהנחיית ז'קלין גבאי ,בוגרת מכון וינגייט .בחודש יוני
 2015התקיימו הרצאה וסדנה בנושא "מהו המתכון
לחיים ללא פחד" בהנחיית עופרה ברק ,מרצה ומנחה
לנושא התפתחות וצמיחה אישית.

הרחבת שירותי הסניף
בינואר  2015הסתיים קורס הכשרת מתנדבים חדשים
לסניף האגודה המקומי ,בראשותו של ויקטור מורד
המסור .ההכשרה אורגנה בידי עליזה שולצר ,מנהלת
סניפי צפון באגודה ,אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס
מחוז צפון באגודה ,וורד רוזלס ,חברת ועדת הבריאות
העירונית ,שבמהלך הקורס החליטה להתנדב בעצמה
לאגודה למלחמה בסרטן .רונן שפירא ,חבר מועצת
העיר ויו"ר ועדת הבריאות העירונית ,אשר היה שותף
ליוזמה ,מלווה במשך השנה את פעילות הסניף .עם סיום
ההכשרה החלה פעילות ענפה ומבורכת להרחבת שירותי
האגודה בעיר ,כשבין השאר
הסניף לקח חלק בפרויקט
"עוטפים בחום את חולי
הסרטן" ,קיים פעילות
מיוחדת במסגרת שבוע
המודעות לסרטן העור,
ובאמצע יולי  2015חנך
מרכז לטיפוח וקוסמטיקה
במסגרת פרויקט 'להיראות
טובלהרגיש טוב יותר'.

סניף חיפה
יוזמה חדשה בסניף :הכשרת בני נוער כ'שגרירי
בריאות' של האגודה למלחמה בסרטן במסגרת
פרויקט מחויבות אישית בשיתוף משרד החינוך
מחוז חיפה
במסגרת היוזמה שמובילה נעמי כפרי ,רכזת סניף
חיפה ,בשיתוף עם בטי דנון ממשרד החינוך במחוז
חיפה ועם מחלקת ההסברה וההדרכה באגודה למלחמה
בסרטן ,עברו  12תלמידי כיתות י' מבתי הספר 'חוגים'
ו'שיזף אלמותנבי' הכשרה בת כחצי שנה ,במטרה
לשמש כ'שגרירים' לנושא אורח חיים בריא בבית ספרם
ובקהילה .ההכשרה מתמקדת בשלושה תחומים :נזקי
עישון' ,חכם בשמש' ואורח חיים בריא.
במפגש הראשון ,שהתקיים בנובמבר
 ,2014התקיימה הרצאה בנושא
נזקי עישון ,במפגש השני שהתקיים
במרץ  2015התקיימה הרצאה
בנושא 'חכם בשמש' ובהמשך
יתקיימו הרצאות נוספות .בנוסף,
אחת לשבוע מתקיימת פגישת
הכוונה וליווי של השגרירים עם סמאח
סואעד ,מדריכת הסברה של האגודה.

107

סניף מגדל העמק
חדש בעיר :מרכז לטיפוח החן של פרויקט
'להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר'
בסוף דצמבר  2014נחנך בסניף מגדל העמק
מרכז לטיפוח החן לחולים ולמחלימים ,במסגרת
פרויקט 'להיראות טוב  להרגיש טוב יותר'
של האגודה למלחמה בסרטן .המרכז נחנך
במעמד אלי ברדה ראש העירייה .השיפוץ והבנייה
התקיימו ביוזמה משותפת עם הרשות המקומית,
ישראל וקנין יו"ר הסניף ,אורנה אמיתן רכזת
הסניף ,ומתנדביו המסורים .המרכז מופעל
בהתנדבות על ידי קוסמטיקאית וספרית ,בהדרכת
אריאלה ליטביץ-שרמן עו"ס מחוז צפון באגודה.

סניף מודיעין
הפנינג סוכות בתחנת כיבוי אש איילון
כבאי תחנת איילון קיימו בחג הסוכות תשע"ה
)אוקטובר  (2014הפנינג חגיגי ומרשים לילדים חולי
סרטן ולבני משפחותיהם תושבי העיר .בהפנינג
שהופק בידי שולה זק ,יו"ר סניף מודיעין של האגודה
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למלחמה בסרטן ,זכו הילדים והמשפחות להתרשם
מפעילותם של הכבאים ,ללבוש את המדים המייצגים
ולהכיר את הכבאיות .הילדים והמשפחות התרגשו
מאוד מקבלת הפנים החמה שלה זכו ושלחו מכתבי
תודה רבים לכבאים הנפלאים.

סניף ראש העין
הרחבת שירותי האגודה בעיר
בפברואר  2015התקיים טקס חגיגי לציון הרחבת
שירותי האגודה למלחמה בסרטן בראש העין  לטובת
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם בעיר .בטקס
השתתפו שלום בן משה ראש העיר ,אבינועם בן
טובים ,יו"ר הנהלת המרכזים הקהילתיים ,רוני שמחי,
סמנכ"ל רשת המרכזים הקהילתיים ,אורי צדוק
מ"מ מנכ"ל ,יונתן קרני ,מנהל מחלקת הסניפים
ומבצע 'הקש בדלת' של האגודה למלחמה בסרטן,
חווי שיקיאר וגליה מיטל ,נציגות האגודה ואורחים
נוספים .ראש העיר הדגיש בדבריו את חשיבות פעילות
הסניף בראש העין עבור התושבים ,שמעתה יוכלו
לקבל את שירותי האגודה בקרבת ביתם ולא יצטרכו
להרחיק לערים אחרות .ד"ר עידו וולף ,מנהל המחלקה
לאונקולוגיה רפואית במרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי הרצה באירוע על חידושים וטכנולוגיות
בטיפול במחלת הסרטן.

אירועי התרמה והוקרה
סניף אשדוד
בדצמבר  2014התקיים נשף ההתרמה השנתי של הסניף,
בניצוחו של משה בנאי ,היו"ר החרוץ והמסור .האירוע
נערך באדיבות 'אגם אירועים על הים' ,בהשתתפות
נציגי העירייה ,מכובדי העיר ,ומתנדבי האגודה למלחמה
בסרטן .יונתן קרני ,מנהל מחלקת הסניפים נשא ברכה
מטעם האגודה והודה לאורחים על תמיכתם בפעילותה.

סניף אשקלון
מכירת תמונות שמן  -תרומה לאגודה למלחמה בסרטן
בספטמבר  ,2014בסיוע מתנדבי סניף אשקלון וביוזמת
האמנית אורלי קיי ,ילידת קיבוץ גברעם ,התקיים אירוע
מכירת תמונות שמן פרי יצירתה .כל הכנסות המכירה,
כ 8,000שקלים ,הוקדשו למען פעילות האגודה למלחמה
בסרטן ולזכרה של דגנית מדינה ז"ל ,חברת הקיבוץ
שנפטרה מסרטן השד.

סניף קריית ביאליק
רמת השרון
פרויקט הסברה מיוחד בתיכון רוטברג
במאי  2015הובילה מירי ראודניץ ,יו"ר הסניף שיתוף
פעולה מיוחד עם תיכון רוטברג בעיר ,כשבמסגרתו ניתנו
הרצאות לקידום אורח חיים בריא לכל  200תלמידי כיתות
י' בבית הספר .במקביל ,הזמין בית הספר פוסטרים
ייעודיים ,אשר נתלו בשירותי התלמידים ,במטרה להזכיר
להם את המסרים החשובים של התנהגות נכונה בשמש
והימנעות מעישון.

בסוף דצמבר  2014התקיים במתנ"ס אשכול פיס
אירוע מוזיקלי מרגש ,שכל הכנסותיו קודש לאגודה
למלחמה בסרטן .במבואת האולם הוצגה תערוכת ציורים
פרי יצירתם של המחלימים בהדרכת רות לונדיסקי,
ובארגונה של מיכל רייכלר ,מתנדבת הסניף .באירוע
נכחו עזרא חכם ,מנכ"ל העירייה ,משה לוזון ,מנכ"ל
רשת המתנ"סים ,יונתן קרני ,מנהל מח' הסניפים
באגודה ,יושבי ראש ורכזי סניפי הקריות של האגודה.
סמי בניסטי ,רכז המתנדבים העירוני ויו"ר הסניף,
פתח את האירוע בדברי ברכה .לאחר מכן הוקרן סרט
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על פעילותו המבורכת של הסניף בהפקתו של מיכה
פרלמוטר ,רכז הטלוויזיה הקהילתית בעיר ,בו השתתפו
חולים ,מחלימים ומתנדבי הסניף .חלקו האמנותי של
הערב כלל הופעה של צעירי הקונסרבטוריון העירוני של
קריית ביאליק ,בניהולה של אנה אסף ,ומופע ייחודי של
בעז דוידוף ,זמר הטנור וגיל נאור ,הפסנתרן .השניים
הופיעו בחמש שפות )איטלקית ,לדינו ,אידיש ,עברית
ואנגלית( ושיתפו את הקהל בסיפורים שמאחורי היצירות
שביצעו .באירוע הוענקו תעודות הוקרה לתלמידי כיתה
ה' 3מבית הספר 'הבונים' ,על יוזמתם הייחודית לגיוס
תרומות במסגרת מבצע 'הקש בדלת'.
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סניף קריית חיים
'אנשים טובים באמצע הדרך'  -ערב הוקרה
למתנדבי הסניף ולציון פתיחת מבצע 'הקש בדלת'
בספטמבר  2014התכנסו מתנדבי סניפי הצפון והחברה
הערבית בבית נגלר שבקריית חיים ,לערב מרגש שכולו
הוקרה על פעילותם המבורכת .את פני הבאים קיבלו
כיבוד מופלא מעשה ידיה של שרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר
הסניף המסורה ומתנדבי הסניף ,ושילוט מרגש הנושא
את הכותרת "אנשים טובים באמצע הדרך" .באירוע נכחו
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ורעייתו טובה ,נציגי
בית הספר הטכני של חיל האוויר ,מתנדבים רבים ונציגי
האגודה למלחמה בסרטן .הערב נפתח בדברי ברכה
לשנה החדשה שנשאו שרק'ה מורגנשטרן והרב משה
וולך ,מרכז תכנית 'כנפי שחר' בישיבת בני עקיבא מירון.
לאחר מכן הרצה פרופ'
רובינזון על חידושים בחקר
הסרטן ,מניעת סרטן
ואורח חיים בריא .בהמשך
בירכו יונתן קרני ,מנהל
מחלקת הסניפים ועליזה
שולצר ,מנהלת סניפי
הצפון ,ומקהלת 'צלילי
הקריה' בניצוחו של רונן
ויליאמס ,הנעימה בנגינה.

סניף תל אביב
אירוע ההתרמה השנתי  -ריטה במופע פסנתר
אירוע ההתרמה השנתי התקיים בתחילת ספטמבר
 2014במתחם האירועים הייחודי 'קסטיאל' ,שהעמיד
את המקום בהתנדבות לרשות האגודה למלחמה
בסרטן .באירוע החגיגי נכחו אנשי עסקים ומכובדים
רבים ,בהם משפחת קסטיאל ,ליאון רקנאטי ,סגן
יו"ר האגודה ורעייתו ,צבי נטע ,יו"ר מבצע 'הקש בדלת'
היוצא ,יהודית יובל רקנאטי ,יו"ר המבצע הנכנסת ובן
זוגה .במהלך הערב הופיעה בהתנדבות הזמרת ריטה,
אשר סחפה את הקהל הרב בקולה החם והמרגש ,תוך
שהיא משתפת בסיפורים אישיים ויפים ובקשר האמיץ
והמיוחד שיש לה עם האגודה למלחמה בסרטן .השף
עידן הלפרין הפליא בתבשיליו בהתנדבות להנאת
האורחים ,כשלצדו חמישה שפים מעמותת 'שפים
למען השלום' .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן סקרה את פעילותה הענפה של האגודה ואת
הישגיה הרבים למען החולים ונגד המחלה .דבריה לוו
בסרטונים מרגשים ,שתיעדו את העשייה של האגודה
במגוון תחומים .בסיום הערב הוענק במתנה למאות
משתתפי האירוע ,ספרו של דב סיידמן ,פילוסוף והוגה
דעות  "איך ,זה הכל" ,שיצא בהוצאת מטר .בתחילת
ספטמבר  2015יתקיים אירוע ההתרמה השנתי של
הסניף לשנת  2015במעמד חתן פרס נובל פרופ' אהרן
צ'חנובר ,נשיא כבוד של האגודה למלחמה בסרטן
ובנוכחות מכובדים ואורחים רבים .האירוע ,במסגרתו
תופיע בהתנדבות הזמרת קרן פלס ,יתקיים במרכז
אלכסנדר ,מוזיאון ארץ ישראל בתל אביב.
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סניף ירושלים

סניף חיפה

• קונצרט תפילות לקראת חגי תשרי של התזמורת
הסימפונית ירושלים התקיים בספטמבר 2014
בתיאטרון ירושלים ,בניצוחו של אלי יפה ובהשתתפות
מקהלת בית הכנסת הגדול זמרת יה' .האירוע מומן
בידי המלחין ד"ר ברוך ברלינר ,אשר הקדיש את כל
הכנסות מכירת הכרטיסים למען פעילותה של האגודה
למלחמה בסרטן.
• ערב התרמה לזכרו של מיכאל גראד שנפטר ממחלת
הסרטן בגיל  ,29התקיים באפריל  2015במועדון
ה'אוליבר טוויסט' .האירוע אורגן בידי חבריו ,שהקימו
פינת הנצחה שכללה חומרי הסברה וקופת התרמה
של האגודה .באירוע נכחו רותי בן גיאת ,רכזת הסניף
וחוה בוזגלו ,מזכירת הסניף ,שליוו את חבריו של
מיכאל ז"ל.

אירוע הגאלה השנתי של הסניף התקיים ביוני 2015
במרכז קריגר לאמנות בעיר ,בנוכחות חדוה אלמוג,
מ"מ וסגנית ראש העירייה ופרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן .האירוע נחל הצלחה רבה
והעלה את מודעות הקהל החיפאי לפעילותה המבורכת
של האגודה למלחמה בסרטן בעיר .על הפקת האירוע
ומכירת הכרטיסים עמלו חברי ועדת ההיגוי של סניף
חיפה ,בראשות בני ברנשטוק ,יו"ר הסניף .דני נישליס,
מנכ"ל רדיו חיפה ,הנחה את האירוע במקצועיות ובנועם,
כאשר במרכז הערב להקת 'הכל עובר חביבי' הנעימה
לקהל בהופעה קלאסית משיריה הנוסטלגיים .האירוע
אורגן והופק בידי נעמי כפרי ,רכזת הסניף בסיוע ג'ודי
חנן ,מזכירת הסניף.

האגודה למלחמה בסרטן מברכת את
עו"ד אתיה שמחה ,יו"ר הסניף,
על בחירתה לכהונה נוספת כנשיאת הארגון
העולמי של עורכי הדין )מידע נוסף בפרק
'פרסים וברכות' בפתח הדוח השנתי(.
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סניף כפר סבא

סניף עכו

בסוף נובמבר  2014התקיים אירוע התרמה של הסניף
באולם אשכול פיס )שניתן כתרומה( בעיר ,בנוכחות
אורחים ותושבים רבים .האירוע שאורגן על ידי צוות
הסניף ,נפתח בברכתם של צביקה צרפתי ,מ"מ וסגן
ראש העיר ,ויונתן קרני ,מנהל מח' הסניפים .בהמשך
התקיים המופע 'קום והתעלף בארץ' בניצוחם של יורם
טהרלב והזמרת דלית כהנא שהופיעו בהתנדבות.
את הערב הנחתה בלה אבן חן ,אשר יזמה והפיקה
את האירוע ,בסיועה של חוה צרויה ,רכזת הסניף
הוותיקה .בין המשתתפים נכחו גם שמשון ממיליה,
ראש המחלקה למורשת ישראל בעירייה ,וירון גולדמן,
יו"ר ארגוני המתנדבים בעיר ,שתרמו לארגון המופע .כל
ההכנסות מהאירוע הוקדשו לתמיכה בילדים חולי סרטן
המאושפזים בבתי חולים.

באפריל  2015התקיימה במתנ"ס היימן בעיר 'מסיזומבה'
 אירוע הנערך בעיר זו השנה השלישית ברציפות וכל
הכנסותיו קודש לפעילות האגודה למלחמה בסרטן .את
הפעילות מוביל בהתנדבות ובמסירות ג'וני מחולה,
מדריך זומבה שאמו נפטרה ממחלת הסרטן .את הערב
הנחתה עליזה שולצר ,מנהלת סניפי הצפון ,ועם
המברכים נמנו שמעון לנקרי ,ראש עיריית עכו וסוניה
שקד ,יו"ר הסניף.

סניף נצרת עילית
באוקטובר  2014הפיק צוות הסניף תצוגת אופנה מרשימה
של נשים מחלימות מסרטן ,שכל הכנסותיו קודש לקידום
המאבק במחלה .האירוע המרגש ,בנוכחות למעלה
משש מאות איש ,נערך בחסותו של אלכס גדלקין,
ראש העיר ויו"ר סניף האגודה למלחמה בסרטן .כאשר
הנשים המחלימות עלו למסלול התצוגה ודגמנו בגדי ערב,
כל הקהל נעמד על רגליו ומחא להן כפיים במשך דקות
ארוכות .את האירוע יזם חבר המועצה אלון חלפון ,מחזיק
תיק עסקים קטנים בנצרת עילית ,בשיתוף עם מתנדבי
האגודה למלחמה בסרטן בעיר .הצלחתו המרשימה של
הערב ,שזכה לחשיפה תקשורתית רבה ,חיממה את הלב
והעצימה את 'גאוות היחידה' בלבם של מתנדבי הסניף.

סניף רמת השרון
בתחילת פברואר  2015התקיים ערב קריאה מיוחד שכל
הכנסותיו קודש לפעילותה של האגודה למלחמה בסרטן
בהובלת מירי ראודניץ ,יו"ר הסניף החדשה .האירוע,
בו שיתפה הסופרת אורלי קסטל-בלום אנקדוטות
מיצירותיה והקריאה קטעים מספרה החדש "הרומן
המצרי" ,התקיים בחנות שבבעלותה של אביבה וקסלר,
מתנדבת הסניף ,בנוכחות חוק'ה נבות יו"ר הסניף
היוצאת ומתנדבות הסניף המסורות.
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חילופי תפקידים בסניפי
האגודה למלחמה בסרטן
כפר סבא
יוסי צרויה יו"ר הסניף ורעייתו חוה צרויה רכזת הסניף
מסיימים את תפקידם לאחר עשרות שנים של עשייה
והתנדבות מסורה ללא לאות .חוה התנדבה באגודה זה
 28שנה ,בסניף שהקים אביה ,והייתה אחראית על
פרויקטים מיוחדים רבים ,המאפיינים את פעילותו של
הסניף .יוסי בעלה נכנס לתפקיד יו"ר הסניף לפני כשנתיים
ואיחד כוחות עם חוה ,והסניף בראשותם זכה להישגים
מרשימים בכל התחומים .האגודה למלחמה בסרטן
מודה ליוסי ולחוה על פעילותם האדירה למען הקהילה
ומוקירה אותם על עשייתם .חזי פנט ,שנבחר לתפקיד
יושב ראש הסניף ,לקח על עצמו את האתגר ,להמשיך
את הפעילות החשובה בעזרת המתנדבים המסורים.
יהודה בן-חמו ,ראש העיר כפר סבא בירך את השניים
לרגל פרישתם:

תית ,במסגרת סניף
בו
ם,
חוה ויוסי צרויה היקרי הלב על שנים רבות של עשייה התנד שוב" :צו החיי ם תן
הודות לכם מעומק
רבי יצחק מזידיט
ני ל
בו שניהם כאחד -
ר
ברצו ה למלחמה בסרטן בכפר סבא .אמ ומקבל ,ומי משאין
אדם יהיה משפיע
ד
האגו נברא העולם; שכל
ך
ארת ,בעל שורשים,
וקח .כ
הצמחתם אילן לתפ
הריהו כאילן סרק".
ילה הכפר סבאית,
בפועלכם למען הקה
שים שגורלם לא שפר
ואתם,
וללא לאות ,למען אנ
ענפים ופרי לרוב.
בצניעות ,במסירות
נים רבות פעלתם
סרטן.
במשך ש דמתם בעיר את המודעות למחלת ה רך חיים ולשליחות.
ההתנדבות לד
עליהם ,וקי
ילה הכפר סבאית.
בדרככם המיוחדת הפכתם את ובמרץ למען הקה
פעול בנחישות
בכל עת,
מקווה אני כי תמשיכו ל ם החדשה ומזמין אתכם לפנות אלי בה ,יהודה בן חמו
ם הצלחה בדרככ
בהערכה ר
מאחל לכ
ירון גולדמן ,יו"ר ארגוני המתנדבים בכפר סבא ,הצטרף
למברכים הרבים ,והודה לזוג צרויה על היותם "אנשים
נפלאים עם לב רחב ומלא נתינה ואנרגיות חיוביות" ועל
פעילותם המסורה בסניף ועשייתם המבורכת בתחומים רבים.

בית שאן
רחל בטיטו יו"ר הסניף וחנה דדון רכזת הסניף פורשות
מתפקידן .רחל וחנה הובילו יחד במסירות את פעילותו
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המבורכת של הסניף למען תושבי העיר והסביבה,
בריאים וחולים ,והיו שותפות נאמנות לדרכה של האגודה
למלחמה בסרטן .אנו מאחלים להן הצלחה רבה בהמשך
דרכן שכולה התנדבות למען הקהילה.

סיכום פעילות
האגודה למלחמה בסרטן
בחברה הערבית
על פעילות סניפי החברה הערבית של האגודה למלחמה
בסרטן אחראי מר פאתן ג'טאס .בנוסף לפעילות
הסניפים מקיימת החברה הערבית ימי עיון רבים ומפגשי
הסברה לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם ,וכן לכלל
האוכלוסייה דוברת הערבית.
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה אתר אינטרנט בשפה
הערבית המתעדכן על ידי פאתן ג'טאס מעת לעת
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.1800363655 :

יום עיון בנושא סרטן השד בגליל
התקיים בבניין המועצה המקומית בירכא ,ביוזמת מועדון
נשים במתנ"ס באמצע נובמבר  ,2014בהשתתפות נשים
רבות תושבות האזור .פאתן ג'טאס הרצה בנושא אבחון
מוקדם של סרטן השד וחשיבות המודעות לבריאות,
ושלוש נשים שהתמודדו עם סרטן השד שיתפו את
הנוכחות בסיפורן האישי.

פעילויות האגודה למלחמה בסרטן
בחברה הבדואית
בתחילת דצמבר  2014הרצה פאתן ג'טאס בנושא אורח
חיים בריא ואבחון מוקדם של סרטן לצעירות תושבות
היישוב ח'ורה .הפעילות התקיימה בשיתוף שירותי
בריאות כללית והייג'ר אבו שארב ,רכזת פעילות האגודה
למלחמה בסרטן בחברה הערבית בדרום.

ְהפעילות התקיימה בשיתוף מחלקות הרווחה המקומיות.
• בראמה פעלה קבוצת תמיכה לנשים ,בהנחייתה
בהתנדבות של עו"ס פאתנה חנא .במסגרת
הקבוצה התקיימו גם מפגשי פעילות גופנית,
שאותם הנחתה בהתנדבות איזאביל נכלה,
מאמנת כושר מקומית.
• בכאבול פעלה קבוצת תמיכה ,בשיתוף מחלקת
הרווחה במועצה המקומית כאבול ,ובהשתתפות
ד"ר היית'ם נסראללה ונחאש נחאש ,הפיזיותרפיסט.

אירועי התרמה
בסוף ספטמבר  2014נערך בטמרה ערב התרמה
לאגודה למלחמה בסרטן ,בשיתוף הארגון האקטיביסטי
'מהפךתעיי'ר' ועיריית טמרה .האירוע נפתח בדברי
ברכה של ד"ר סוהיל ד'יאב ,ראש העיר וסוהאד עואד,
רכזת פעילות 'מהפךתע'ייר' בטמרה .לאחר מכן ,הרצה
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית,
על פעילותה הענפה של האגודה ,וד"ר מירי תותרי ,מורה
תושבת הכפר ,שיתפה את הקהל בסיפור התמודדותה
עם מחלת הסרטן .התכנית האמנותית כללה הופעות
של האמנים והזמרים לוטוף נויסר ,סנאא להב ודלאל
אבו אמנה ,בהנחיית המשוררת היאם ד'יאב.

לראשונה התקיימה בתחילת יוני  2015סדנת איפור
לחולות סרטן במתנ"ס רהט .הסדנה נפתחה בהרצאתה
של מאלק עוברה אבו-אלעסל ,אחות טיפול תומך
בשירותי בריאות כללית בנושא "התמודדות אישית עם
המחלה ועם ההחלמה" .בהמשך ,התקיימה הדרכה בנושא
טיפוח המראה החיצוני ,התמודדות עם השינויים בעור
הגוף ,הפנים ,ועם נשירת שיער .לקראת סיום הוענק
למשתתפות טיפול פנים מפנק בידי קוסמטיקאית
רפואית ואיפור בידי מאפרת מתנדבת מהמכללה
לקוסמטיקה .בסוף היום חולק למשתתפות שי שניתן
בתרומה לאגודה למלחמה בסרטן על ידי בית מרקחת
'טיבה' ברהט .הסדנה אורגנה בידי הייג'ר אבו שארב
ובידי סילויה אלשוילי ,רכזת הפרויקט.

קבוצות תמיכה
• ברמת הגולן קיימה עו"ס ח'יזראן ספדי שתי קבוצות
תמיכה  לגברים ולנשים  שהוקדשו לתושבי הכפרים

סניף חדש בכרמל לאגודה למלחמה בסרטן:
עוספיה ודליית אל-כרמל
בסוף אוקטובר  2014נערך אירוע חגיגי לרגל פתיחת
סניף הכרמל ,בהשתתפות של למעלה מ 250איש .סניף
האגודה החדש ישרת את שני יישובי הכרמל הערביים 
עוספיה ודליית אלכרמל .באירוע נכחו וג'יה כיוף ראש
המועצה המקומית עוספיה ,רפיק חלבי ראש מועצת
דליית אלכרמל ,יונתן קרני מנהל מחלקת הסניפים
באגודה למלחמה בסרטן ופאתן ג'טאס מנהל פעילות

115

האגודה בחברה הערבית .הסניף הוקם ביוזמתו של האני
מנסור ,שגם נבחר ליו"ר הסניף החדש.

חלוקת מתנות לרגל חג המולד
מתנדבי האגודה בחברה הערבית מחלקים בכל שנה
מתנות חג מולד לילדים חולי סרטן המאושפזים בכל
מחלקות הילדים האונקולוגיות בארץ  מהמרכז הרפואי
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רמב"ם שבצפון ועד למרכז הרפואי סורוקה בדרום.
הפעילות מתקיימת בתמיכתו של מאהר עבדו ,ספר
ומעצב שיער תושב שפרעם ,והודות לתרומתו .השנה
הצטרפו לפעילות מתנדבי הסניף החדש עוספיהדליית
אלכרמל ,שחילקו מתנות חג מולד למשפחות החולים
תושבי שני הכפרים.

ידידי האגודה בחו"ל

ידידי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי העולם  -בארצות הברית ,בקנדה ,בגרמניה ,בשוויץ ,בהולנד
ובבריטניה  -ממשיכים בתמיכתם הנאמנה באגודה ומסייעים במסירות ובהתמדה בקידום המאבק הבלתי
נלאה במחלת הסרטן.
תמיכה זו ראויה לכל הערכה והוקרה ,שכן באמצעות התרומות מחו"ל נרשמים הישגים משמעותיים
בפיתוח המחקר שחוצה גבולות טריטוריאליים ,בתמיכה בחולים ובמחלימים ,בקידום דרכי הטיפול בסרטן
והשיקום מהמחלה ,שיפור איכות החיים  -ובטיפוח הידע במאבק במחלות הסרטן בישראל ,בכל החזיתות.

ארצות הברית

השנתי .ארוחת הבראנץ' התקיימה בחסות התורמת
גב' קלייר לוין.

הכנס השנתי של אגודת הידידים בארה"ב )(ICA USA
התקיים בנובמבר  ,2014ובמהלכו נבחר מר ברוס קופל
לכהן בפעם הרביעית כנשיא הארגון .גב' וילמה מוני
נבחרה לכהן פעם נוספת כגזברית וכמזכירת הארגון,
וד"ר סטיבן מלמן נבחר לכהן בוועד המנהל.

הקוקטייל השנתי של 'פרויקט ידידי בוקה גרוב'

הכנס השנתי

מר ברוס קופל

ד"ר סטיבן מלמן וגב' פיליס ליס אירחו בביתם שבבוקה
גרוב את מסיבת הקוקטייל השנתית של 'פרויקט
ידידי בוקה גרוב' ,שהתקיימה ב 14בינואר 2015
בהשתתפותם של כ 100אורחים .באירוע ,שנועד לגיוס
כספים עבור מענקי מחקר ,הוקרן סרט וידאו בכיכובו
של פרופ' ערן בן אריה מהמרכז הרפואי לין בחיפה,
העורך מחקר על הסיכונים הכרוכים באינטראקציה בין
הטיפול בצמחי מרפא והכימותרפיה  בקרב נשים עם
ממאירות גינקולוגית .התורמים מבוקה גרוב במחוז בוקה
רטון ,פלורידה ,מימנו את מחקרו של פרופ' בןאריה.
פרויקט ידידי בוקה גרוב הושק ב 2013בידי התורמים
הנאמנים ג'יג'י וגרסיאנו דוארטה ,על מנת לגייס כספים
בקרב חברי הקהילה.

אירוע הבראנץ' השנתי

גב' קלייר לוין )משמאל( ואורחת

אירוע הבראנץ' השנתי של
אגודת הידידים בארצות הברית
נערך ב 14בדצמבר 2014
במלון קולוני בפאלם ביץ'.
באירוע השתתפו למעלה
ממאה אורחים ,שהאזינו
להרצאתו של מר בריינט
מ .שילר על ספרו "מקור
החיים :האופציה החמישית".
גב' טוני הולט-קריימר ומר
רוברט קריימר ,חברי הוועד
המנהל של אגודת הידידים,
היו יושבי הראש של האירוע

ד"ר סטיבן מלמן וגברת פיליס ליס
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פרנקפורט

בתחילת פברואר  2015התקיים אירוע הגאלה השנתי
של אגודת הידידים בארצות הברית  'קברט ישראלי' 
במלון היוקרה 'הברקיירס' בפאלם ביץ' ,פלורידה .האירוע
הוקדש לחוקרים הישראליים ,שזכו במענקי המחקר
של האגודה למלחמה בסרטן ,מטעם אגודת הידידים
בארצות הברית .הגאלה ,בראשותן של גב' ארי ריפקין
וגב' לויס פופ ,נערכה לטובת מימון מחקרים פורצי
דרך .גב' סטייסי לוי שימשה יו"ר משותפת ,ויושבי
ראש הכבוד היו גב' מוד קוק ומר ארתור א .בנג'מין.
קבלת הפנים כללה תערוכת צילומים מיוחדת של
גורילות ברואנדה ,נדידה של חיות בר בטנזניה ומסעות
ספארי בקניה ,שצולמו בידי יו"ר הגאלה גב' ארי ריפקין,
וההכנסות ממכירת התמונות הוקדשו כולן למימון חקר
הסרטן .בנוסף לארוחת ערב חגיגית וריקודים שהתקיימו
באולם מהודר ,התורמים נהנו מאתנחתא מוסיקלית,
בהשתתפות הכנרים הנודעים ,האחים פרנץ וצ'אבה
אילני.

גב' אורנה קנוך ,המתנדבת באגודת הידידים בפרנקפורט
מזה שנים ,החליפה את גב' פטרה קפהסידר ,שפרשה
מתפקידה כיו"ר הקבוצה .האגודה למלחמה בסרטן
מברכת את גב' קנוך לרגל כניסתה לתפקיד החדש
ומודה לחברות הקבוצה המסורות על שנים רבות של
התנדבות ומחויבות ראויות לציון.

מימין לשמאל :רוי ,ג'ייק ושרון אפל

בנובמבר  2014התקיים אירוע הגאלה השנתי של אגודת
הידידים בפרנקפורט .לרגל האירוע החגיגי הזמינה
אגודת הידידים את חבריה ותורמיה ל'קוטון קלאב' של
נלסון מולר .חברי ועד אגודת הידידים נכחו בהרכב מלא,
שכלל את גב' קריסטל זנדברג ,גב' פטרה קפהסידר,
גב' נינה בלודינגר ,גב' אניה הדה ,גב' יוטה יוסיפוביצ'י,
ד"ר ענת בלודינגר וגב' אורנה קנוך.

גב' לויס פופ )מימין( וגב' ארי ריפקין

גרמניה
ברלין
אגודת הידידים בברלין ,בראשות מר מיכאל זיידן,
ממשיכה לפעול למען ילדים חולי סרטן ולתמוך בפרויקט
הארצי לתכנית הטיפולים בלוקמיה לימפטית חריפה
בילדים ) .(ALLהפרויקט מאפשר לאונקולוגים המטפלים,
לספק לילדים חולי  ALLבישראל את תכניות הטיפול
העדכניות ביותר בלוקמיה ,כנהוג במדינות המובילות
בעולם .מתחילת יישומו של הפרויקט בוטלו פערים
שהיו קיימים בעבר בשיעורי ההחלמה של ילדים חולי
לוקמיה המטופלים במרכזים הרפואיים ברחבי ישראל.
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גב' אורנה קנוך )מימין( וגב' פטרה קפהסידר

 180האורחים שהשתתפו באירוע נהנו מארוחת
גורמה שהכין השף הנודע נלסון מולר וממופע אמנותי
סוחף ,שכלל ריקודים ,אקרובטיקה ומוסיקה .האמנים
שהופיעו לצלילי להקת ה'ביג בנד' ,ביצעו פעלולים
מרהיבים על הבמה ,רקדו ויצרו פירמידות אנושיות עד
לתקרה .ערב ההתרמה נחל הצלחה גדולה וההכנסות
יועדו לפרויקט 'השלמת חומר נלמד' ,שבמסגרתו
ילדים המתמודדים עם מחלת הסרטן מסתייעים
בסטודנטים חונכים ,העוזרים להם בהשלמת החומר
הלימודי .ההשקעה של האגודה למלחמה בסרטן

בעתיד הילדים מעניקה להם ולהוריהם כוח ותקווה
להמשיך ולהתמודד עם המחלה.

מעניקה תקווה לחולי סרטן  הן בישראל והן ברחבי העולם.
בשנה שעברה הקצתה אגודת הידידים בשוויץ כספים
למימון מענק מחקר מצטיין בנושא "שיפור פעילותם של
תאי  CTLבתוך גידול באמצעות שילוב  anti PD-1ופרו
אנגיוגנזה" ,בראשות ד"ר גיא שחר ממכון ויצמן למדע.
השנה אגודת הידידים מממנת שני מענקי מחקר מצטיינים:
"איתור ואפיון חלבונים הממלאים תפקיד בתיקון שברים
דוגדיליים המתווך על ידי הפרוטאזום" ,בראשות ד"ר שי
בן ארויה מאוניברסיטת בראילן ו"תפקיד הגן  SEFבשימור
האפידרמיס בגידולים סרטניים בבני אדם" ,בראשות פרופ'
דינה רון מהטכניון )למידע נוסף על מענקי מחקר של
האגודה למלחמה בסרטן ראה פרק 'מחקר'(.

מינכן

הולנד

חברות הוועד של אגודת הידידים בפרנקפורט

אגודת הידידים במינכן ,בראשותה של גב' אניטה קמינסקי,
מושיטה יד לאגודה למלחמה בסרטן ,פועלת למען קידום
המאבק בסרטן ומסייעת בחיזוק תכנית הטיפול בילדים
חולי לוקמיה ,שאותה מממנת האגודה למלחמה בסרטן.
לאחרונה החליטה הקבוצה לתמוך בפרויקט נוסף של
האגודה למלחמה בסרטן :הקונסורציום הישראלי לסרטן
שד תורשתי .שיעור התחלואה בסרטן השד בישראל הוא
מהגבוהים בעולם ,ונובע בחלקו משכיחות גבוהה של
מוטציות בגנים  BRCA1/2באוכלוסיית הנשים בארץ.

בריטניה
גב' ורד אהרון ,היו"ר המסורה והנמרצת של אגודת
הידידים שבלונדוןבריטניה ,ממשיכה לתמוך בנחישות
ובמסירות באגודה למלחמה בסרטן ,תוך ארגון
אירועים שונים ,שמטרתם לסייע במימון פרויקטים
של האגודה ברמה הלאומית .גזברי האגודה,
מר מרטין פייזנר ומר ג'ונתן מוריס ,מטפלים בתרומה
נדיבה מצוואתה של גרטרוד לנדי ז"ל .התרומה,
לזכרה של רוזלינד )לנדי( ז"ל ,יועדה למימון פעילותו
של השירות הפליאטיבי הביתי של האגודה )הוספיס
בית( ,שהחל מהשנה נושא את שמה של המנוחה 
שירות פליאטיבי ביתי ע"ש רוזלינד )לנדי( שטרן.

אגודת הידידים בהולנד ,בראשותו של מר בוב דרייק,
ממשיכה לסייע לאגודה למלחמה בסרטן במימון חקר
הסרטן .בזכות מענקי המחקר נרשמים הישגים בעלי
השלכות אוניברסליות )למידע נוסף על מענקי מחקר
של האגודה למלחמה בסרטן ,ראה פרק 'מחקר'(.

קנדה
בספטמבר  2014ארגנה אגודת הידידים הקנדית אירוע
התרמה בבית הכנסת הספרדי 'פתח תקווה' בטורונטו,
וכ 330חברים הגיעו לתמוך במטרה הנעלה של המאבק
בסרטן ,בהובלת האגודה למלחמה בסרטן .חברי הוועד
המנהל של אגודת הידידים הקנדית ,מר איתן רכליס,
מר בנצי קטן ,מר אורי קרוננבלוט ו 15מתנדבים
מסורים ,סייעו בהפקת האירוע המוצלח .חברי הוועד
המנהל של הקבוצה הציגו את פעילות האגודה למלחמה
בסרטן בפני האורחים ,והדגישו את חשיבות תמיכתה
של האגודה בהתמודדותם של חולי סרטן ומחלימים עם
המחלה .לאחר מכן ,הוקרן סרט וידיאו על פעילות האגודה
למלחמה בסרטן בישראל וברחבי העולם ,ומר גד אלון,
הקונסול הכללי של ישראל בטורונטו ,נשא דברי ברכה
חמים .גולת הכותרת של הערב היה מופע הסטנדאפ
של הקומיקאית אודליה יקיר.

שוויץ
אגודת הידידים בשוויץ ,בראשותו של ד"ר רונלד פריד,
ממשיכה במאמציה הבלתי נלאים לגייס מימון עבור מענקי
מחקר המוענקים על ידי האגודה למלחמה בסרטן .מחלת
הסרטן חוצה גבולות טריטוריאליים ,וכל פריצת דרך מחקרית

אודליה יקיר
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מבצע "הקש בדלת" 2015-2014
מבצע 'הקש בדלת' ה 54-של האגודה למלחמה בסרטן
יצא לדרך באמצע אוקטובר 2014
מבצע ההתרמה השנתי שאותו מובילים אלפי מתנדבי האגודה המסורים ברחבי הארץ ,מהווה
מקור מימון חשוב לפעילויותיה הרבות של האגודה למלחמה בסרטן .על פי נתוני רישום הסרטן
הלאומי במשרד הבריאות ,בישראל חיים כיום למעלה מ 200-אלף חולי סרטן ומחלימים ,ובכל
שנה מאובחנים למעלה מ 28-אלף חולים חדשים .במבצע השנה השתתפו עשרות אלפי ילדים,
תלמידי בתי ספר ,חניכי תנועות נוער ומתנדבי האגודה ,בהם עולים חדשים ,מתנדבים מהמגזר
הערבי והבדואי ומחלימים מסרטן  -במטרה לפקוד כל בית בישראל.

מסיבת עיתונאים לפתיחת
מבצע 'הקש בדלת'
במסיבת העיתונאים ,שאותה הנחתה מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ,השתתפו יהודית יובל-
רקנאטי ,יו"ר מבצע 'הקש בדלת' הנכנסת ,ד"ר ליטל
קינן-בוקר ,סגנית מנהלת הרישום הלאומי לסרטן
במשרד הבריאות ופרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה
למלחמה בסרטן.

היכן חולים יותר בסרטן? סקירת שיעורי
התחלואה והתמותה על פי נפות
ד"ר ליטל קינן-בוקר הציגה במסיבת העיתונאים סקירה
חדשה של שיעורי ההיארעות והתמותה מסרטן בישראל,
על פי חלוקה לנפות ,לשנים  .20112001הסקירה
זכתה לפרסום נרחב בכלי התקשורת:
• בנפות חיפה וחדרה לאורך כל שנות הסקר,
בנפת תל-אביב בשנים  ,20052001ובנפות
עכו ואשקלון בשנים  ,20112006נצפתה בקרב
גברים תחלואת כלל סוגי סרטן חודרני גבוהה
באופן מובהק מהצפוי.
• בנפות חיפה ועכו לאורך כל שנות הסקר ,ובנפות
יזרעאל ותל אביב בשנים  ,20112006נצפתה
בקרב נשים תחלואת כלל סוגי סרטן חודרני גבוהה
באופן מובהק מהצפוי.
• בנפות ירושלים והשרון לאורך כל שנות הסקר,
ובנפת רמלה בשנים  ,20112006נצפתה בקרב
גברים תחלואת כלל סוגי סרטן חודרני נמוכה
באופן מובהק מהצפוי.
• בנפת ירושלים לאורך כל שנות הסקר ,בנפת באר
שבע בשנים  ,20052001ובנפת רמלה בשנים
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 ,20112006נצפתה בקרב נשים תחלואת כלל
סוגי סרטן חודרני נמוכה באופן מובהק מהצפוי.
• בנפות חדרה ,באר שבע ,צפת ,חיפה ותל אביב
נצפו בשנים  20102006שיעורי תמותה גבוהים
באופן מובהק בהשוואה לממוצע הארצי.
• בנפות ירושלים ,פתח תקווה ,רחובות והשרון וכן
ביהודה ושומרון נצפו בשנים  20102006שיעורי
תמותה נמוכים באופן מובהק בהשוואה לממוצע
הארצי.

פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,סקר את
ההתקדמות במאבק במחלת הסרטן והציג
פרסום חדש ,שבו ישראל ממוקמת במקום
השישי מתוך  85מדינות בעולם בשיעורי
ההישרדות
מאמר חדש שפורסם ב  2014הציג את המאבק
העולמי בסרטן כפי שנצפה במדינות שונות בעולם,
תוך שימת דגש על פערים משמעותיים בין מדינות
מתפתחות למדינות מפותחות .אחת הדרכים למדוד
את שיעורי ההצלחה בטיפול בסרטן ובמיגור המחלה
היא בעזרת מדידת שיעורי ההישרדות מהמחלה.
בטבלה המפרטת נתוני הישרדות של חולים מסרטן
ב  85מדינות בעולם ,כפי שנלקחו ממאגר מידע
בינלאומי ישראל ממוקמת במקום השישי ,ולפניה
נמצאות אוסטרליה ,לוקסמבורג ,ארצות הברית ,ניו
זילנד ואירלנד .המאמר פורסם במהדורת יוני  2014של
כתב העת לאפידמיולוגיה ורפואה גלובלית )Journal of
.(Epidemiology and Global Health
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יו"ר מבצע 'הקש בדלת' לשנת  2015-2014היא יהודית יובל-רקנאטי ,מייסדת ויו"ר קבוצת
גנדיר ,יזמית ופעילה
חברתית :מייסדת ויו"ר נט"ל,
חברה ב'יכולים נותנים',
וב'שיתופים':
"אני נרגשת להיות יו"ר המבצע לשנה
זו" ,היא אמרה" ,מאז ילדותי בתל אביב,
האגודה למלחמה בסרטן היא חלק מחיי.
אמי מטי ז"ל הייתה פעילה כסגניתה
של סוזי אבן הנשיאה ,ועזרה לבסס

את מקומה של האגודה כגוף משפיע המקדם את נושא
המודעות ,המחקר והסיוע לחולים ולבני משפחותיהם.
אמי אף פעלה רבות להקמת ההוספיס לחולים סופניים
בתל השומר ,אך לצערי לא זכתה להיות נוכחת בטקס
הפתיחה .אימא נפטרה מסרטן המעי הגס ,והיא בת 59
שנים .מאז המשכנו ללוות ולתמוך באגודה ובעשייתה
החשובה .אחי ליאון רקנאטי הוא סגן יו"ר האגודה זה
שנים רבות .לפני כשלוש שנים שוב הכתה בנו המחלה
הארורה .בעלי רולי )ד"ר ישראל יובל( חלה בלוקמיה,
החלים ,וכעבור כשנה נפטר מסיבוך של המחלה .למרבה
הצער ,כמוני נפגעו ממחלת הסרטן אלפים רבים ,וכמעט
שאין בית בישראל שאינו מנפגעי המחלה" .יהודית יובל
רקנאטי קראה בדבריה לציבור בישראל בכלל ולקהילה
העסקית בפרט לפתוח את הלב ולתרום ביד רחבה
במבצע 'הקש בדלת'  למען עתיד טוב ובריא יותר.

נשיא המדינה ,מר ראובן ריבלין ,פתח בטקס מרגש
את פעילויות שנת תשע"ה של האגודה למלחמה בסרטן
'למען החולים ונגד המחלה'
באמצע אוקטובר  2014התקיים ,כמיטב המסורת ,הטקס
הרשמי לפתיחת מבצע 'הקש בדלת' במעמד נשיא
המדינה ראובן ריבלין ,פטרון האגודה .נשיאי מדינת ישראל
מעניקים את חסותם לאגודה למלחמה בסרטן  מאז
שסוזי אבן ,הנשיאה המייסדת של האגודה ,רתמה לכך
את הנשיא יצחק בן צבי .הטקס המרגש שבו מוענק נס
'הקש בדלת' ליו"ר המבצע ,מתקיים בכל בשנה במעמד
נשיא המדינה ובמשכנו ,זה למעלה מ 50שנה.
בנוסף לנשיא ולרעייתו נחמה נכחו באירוע החגיגי ח"כ יעל
גרמן ,שרת הבריאות דאז ,פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר
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האגודה למלחמה בסרטן ,יהודית יובל-רקנאטי ,יו"ר
מבצע 'הקש בדלת' ,פרופ' רונית סצ'י-פאינרו ,מדענית
מובילה בחקר הסרטן באוניברסיטת תל אביב ,עשרות
מתנדבות ומתנדבים ,חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם.
הטקס ,שאותו הנחתה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,נפתח בשיר בביצועו של אוהד חיטמן שריגש
את הקהל בשירתו ושיתף בסיפורו האישי .לפני שנים,
כשאוהד חלה בסרטן ,הוא הסתייע באגודה למלחמה
בסרטן ובאותה תקופה הופיע בבית הנשיא .ביום
הטקס סגר מעגל והופיע כמחלים .לאחר הפתיחה
המוזיקלית נשיא המדינה נשא דברים וריגש את קהל
הנוכחים )להלן בהמשך(.
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ציינה בדבריה את היוזמות
והתכניות הרבות שהגתה האגודה ,שהובילו להישגים
מרשימים .בדבריה היא הדגישה את המסורת ארוכת
השנים ואת הקשר האמיץ של כל נשיאי ישראל עם
האגודה למלחמה בסרטן ,ועם פעילויותיה הייחודיות
והחיוניות ברמה הלאומית לכלל האוכלוסייה  בריאים
וחולים ,ילדים ומבוגרים ,נשים וגברים.

פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ,סיפר על
נושא הליווי והתמיכה במחלימים מסרטן ,שמספרם
עולה בכל שנה ,הודות לשיפור דרכי הטיפול ולאבחון
המוקדם ,ותיאר כמה פרויקטים שיזמה האגודה
ופיתחה ,במטרה לסייע למחלימים בתהליך החזרה
לשגרת החיים .לדבריו ,ב 14השנים האחרונות,
עלה שיעור המחלימים ב ,13%אף על פי שמספר
החולים החדשים עלה ב 5%בלבד .כלומר ,בזכות
האבחון המוקדם במחלות השכיחות והשיפור בדרכי
הטיפול ובתוצאותיו ,מספר המחלימים עולה בצורה
משמעותית ,וישראל דורגה לאחרונה בין שש המדינות
המובילות בשיעורי ההישרדות מבין  85מדינות בעולם.
לאחר השיר "מודה אני" בביצועו של אוהד חיטמן,
נשאה דברים פרופ' רונית סצ'י-פאינרו ,מדענית
מובילה בתחום חקר הסרטן ,העומדת בראש קבוצת
מחקר רבתחומית באוניברסיטת תלאביב ,ומשמשת
בין השאר כראש המעבדה לחקר אנגיוגנזה בסרטן
וננוביורפואה .בדבריה ציינה כי האגודה למלחמה
בסרטן תמכה במעבדה שבראשותה בשלביה הראשונים
ואפשרה את קיומו של המחקר ,שנועד לפתח תרופות
ננומטריות לטיפול בסרטן .פרופ' סצ'יפאינרו אף
לקחה חלק בתשדירי הרדיו החדשים שהפיקה האגודה
לקראת מבצע ההתרמה )להלן בידיעה נפרדת(.
בהמשך הערב הוקרן קליפ מרגש ,בהשתתפותן של
כעשרים חולות סרטן ,שלקחו חלק בפעילות ייחודית

במסגרת פרויקט 'להיראות טוב  להרגיש טוב יותר' של
האגודה למלחמה בסרטן .הקליפ תיעד את הפתעתן
של הנשים לאחר שעברו מהפך תדמיתי ,ביוזמתם של
מעצב שיער ומאפר .הפעילות צולמה ושודרה בכתבת
מגזין החדשות בערוץ ) 10מידע נוסף על הפעילות בפרק
'שיקום ורווחה'(.
לקראת סיום האירוע הוזמנו עשרות ילדים ,חולים ומחלימים
לעלות לבמה לתמונה קבוצתית .הילדים התרגשו לשוחח
עם הנשיא ,שהתעניין בשלומם ואף הפתיע ובירך את
אורי חיון בן ה 9ליום הולדתו .אורי סיפר לנשיא כי
האגודה למלחמה בסרטן דאגה שחונך יגיע לביתו ויסייע
לו בהשלמת חומר הלימודים שהפסיד בשל היעדרותו
מבית הספר .הודות לכך ,כשחזר השנה לבית ספרו ,הוא
השתלב ללא כל קושי בלימודיו .אורי גם נהנה יחד עם כל
בני משפחתו בנופש המשפחות המסורתי בקיבוץ שפיים
שמארגנת האגודה למלחמה בסרטן בכל שנה.
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מדברי נשיא המדינה בטקס
"למעלה משישה עשורים של
פעילות שינו את מפת המאבק
בסרטן .בחזית המאבק ניצבת
האגודה למלחמה בסרטן ,הנותנת
מענה מקצה לקצה בתהליך
ההתמודדות עם המחלה .פעילותה
האינטנסיבית של האגודה למניעת
המחלה ,המידע והסיוע השוטף
שהיא מעניקה לחולים ,לצד המעקב
והליווי גם לאחר ההחלמה ,מהווים
משענת יציבה ומקנים תמיכה
שהיא הכרחית לחולים ולבני משפחותיהם.
בפעילותה של האגודה באה לידי ביטוי הסולידריות

החברתית ,תעצומות הנפש
האנושית ,שותפות הגורל ,האחדות
והדאגה לאחר  שמאפיינים את
האגודה ואת פעילותה ומהווים
מגדלור ערכי לאופי החברה שבה
אנו רוצים לחיות .מי ייתן שירבו
כמותכם לעשייה ברוכה בישראל".
עוד הוסיף הנשיא" :אני מתכבד
לפתוח הערב את 'מבצע הקש
בדלת' השנתי .כולי תקווה שאזרחי
ישראל כולם יפתחו את דלתותיהם
ואת לבם ויעניקו תקווה ומזור לחולים ולבני
משפחותיהם".

האגודה למלחמה בסרטן הפיקה סדרת תשדירי רדיו
לקראת מבצע 'הקש בדלת'
לקראת מבצע 'הקש בדלת' הפיקה האגודה למלחמה
בסרטן תשעה תשדירי רדיו בנימה אישית ייחודית,
המתמקדים בתחומים שונים בפעילותה הענפה
והמבורכת של האגודה .התשדירים שהופקו שודרו
ברדיו לאורך חודש אוקטובר  ,2014בשפות עברית,
ערבית ורוסית .בתשדירים בשפה העברית השתתפו
בהתנדבות :פרופ' רונית סצ'י-פאינרו ,חוקרת סרטן
באוניברסיטת תל אביב ,מירה פקר ,אחות מתאמת
שד ,יונה אלון ,שהחלימה מסרטן ומכהנת כיו"ר סניף
חולון של האגודה למלחמה בסרטן ,מיכל כהן-מלמד,
המתמודדת עם סרטן שד גרורתי ומתנדבת ב'יד
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להחלמה' של האגודה למלחמה בסרטן ,ואורי חיון בן
ה 9שחלה בסרטן.
בתשדירים בשפה הרוסית השתתפו :אלכס גדלקין,
ראש עיריית נצרתעילית ויו"ר הסניף המקומי של
האגודה בעיר; זינה יוספוב ,המתמודדת עם מחלת
הסרטן ומשתתפת בקביעות בפעילויות מרכז התמיכה
'חזקים ביחד' בבית מטי בגבעתיים ,וד"ר אירינה
ז'בליוק ,אונקולוגית ,מנהלת המרכז לטיפול בסרטן
השד ב'אסותא'.
כמו כן הופק תשדיר בשפה הערבית ,בהשתתפותו של
פאתן ג'טאס ,מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית.

סיכום המבצע
טקס חגיגי לסיכום מבצע 'הקש בדלת' ושנת הפעילות 2014
בחודש מרץ  2015התכנסו באווירה חגיגית ,תורמים,
חוקרים ,תלמידי בתי ספר ומורים שנטלו חלק במבצע
ההתרמה השנתי ,ומתנדבי האגודה למלחמה בסרטן
 לציון סיכום מבצע 'הקש בדלת' ושנת הפעילות
 .2014האירוע התקיים בהנחייתו של יונתן קרני,
מנהל מחלקת סניפים ומנהל מבצע 'הקש בדלת'.
בפתיחת הטקס ,הנעימה בשירה להקת 'צופי תל
אביב' .לאחר מכן עלו חברי הנשיאות הנכבדים  ליאון
רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה ,יהודית יובל-רקנאטי,
יושבת ראש קבוצת גנדיר ויו"ר מבצע 'הקש בדלת'
לשנת  ,20152014ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן  לחלוקת הגביעים ל 16נציגי בתי הספר
המצטיינים לשנת  ,2014שהם:
• חטיבת ביניים למדעים ואמנויות ,חדרה
• בית ספר משגב בכרמיאל
• בית הספר הטכנולוגי של חיל האוויר  קריית חיים
בחיפה

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אולפנת סגולה קריית מוצקין
אלבאטאן באום אל פחם
חטיבת ביניים בית ג'אן ,בית ג'אן
חטיבת ביניים אללגיה ,לקייה
בית ספר סנט ג'וזף ,נצרת
בית ספר הדסים ,אבן יהודה
בית ספר זינמן ,דימונה
ישיבה תיכונית אור תורה סטון בנים ,ירושלים
בית ספר יגאל אלון ,כפר סבא
בית ספר עירוני ד' ,מודיעין
בית ספר המתמיד ,רמת גן
בית ספר קלמן ,רמת השרון
בית ספר תיכון חדש ,תל אביב.

עם סיום חלוקת הגביעים ,צוין לשבח שיתוף הפעולה
הפורה בין האגודה למלחמה בסרטן לבין שירות בתי
הסוהר ,במסגרת מבצע 'הקש בדלת' ובפעילות
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הסברתית לקידום אורח חיים בריא ואבחון מוקדם .במעמד
זה הוענקה תעודת הוקרה לסגן גונדר מיכל זיבלי,
ראש ענף חינוך והשכלה בשב"ס ,ולצוותה המקצועי.
בטקס צוינו לשבח ותיקי המתנדבים בסניפי האגודה
למלחמה בסרטן ,אשר הגיעו לגיל גבורות:
פיכמן עליזה ,מרטה וינקלר ,שולה קומורניק ,רות
בלומנטל ,שולה מלחי ,כרמלה כהן ,רובי חנן ,לונה
אמזלג ,אילנה סביוק ,צביה חדד ,אירמה רק ,יוסף
ויסלר ,ראובן ניר ,מניה שנפיק ,תחיה אברמוביץ,
רות אברמוביץ ,חווק'ה נבות ,שרק'ה מורגנשטרן,
אלכס פרץ ,ישראל ואקנין ,אורנה אמיתן ,חנה
ויגרטן ,משה צשלה ,שולמית בן אפרים ,משה
אלון ,ושושנה חייט.
במקביל למעמד זה ,הוזכרו המתנדבים החדשים שהצטרפו
השנה לפעילי האגודה למלחמה בסרטן ,מביניהם בני
משפחה הממשיכים את פעילות הוריהם או סביהם:
שרה ודביר ריבוסקי ,אלברט ונתנאל בן לולו  ,מרים
ואדר ללוש ,עמיחי כהן ,ראובן ניר ויעקובי אורית,
אבלין דסה ואורית דסה גבעוני ,נורית וליבי צין ,תום
ורצברגר ,ונעם שכטר.
לאחר מכן הוזמן אמיר אליאס ח'ורי ,תושב שפרעם
ותלמיד בית הספר סנט ג'וזף בנצרת ,לשאת דברים
בשם התלמידים שהשתתפו במבצע 'הקש בדלת'.
עם סיום דבריו בירכה את הנוכחים יהודית יובל-
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רקנאטי ,יו"ר מבצע 'הקש בדלת' .על פי מסורת
האגודה למלחמה בסרטן ,בראש כל מבצע 'הקש
בדלת' עומדת אישיות יוצאת דופן ,אשר בדמותה
ובהישגיה מסמלת את רוח התרומה .אישיותה
מעוררת ההשראה של יהודית יובלרקנאטי ,הפועלת
ללא לאות ומשלבת בין יזמות עסקית וחדשנות לבין
עשייה חברתית ,סייעה במינוף המבצע.
בטקס הוזכר גם הפרויקט 'עוטפים בחום את חולי
הסרטן' שהתקיים בחודשי החורף בסיוע סניפי האגודה
למלחמה בסרטן ,ובמסגרתו חילקו מתנדבי האגודה
עשרות כובעים ,אפודות וצעיפים לחולים ברחבי הארץ.
בעקבות הפרסום והכתבות המרגשות התקבלו כ2,500
פריטי צמר מרהיבים וייחודיים אשר העניקו שמחה וחום
לחולים .ג'קי רוזנצווייג שהתמודדה עם מחלת הסרטן
ולקחה חלק בפרויקט נשאה דברים מרגשים.
לאחר הופעה נוספת של להקת צופי תל אביב נפתח
חלקו השני של הטקס ,שהוקדש לחלוקת מענקי המחקר
של האגודה למלחמה בסרטן ,במטרה לפתח כלים
ישימים שישמשו את החברה ואת הקהילה הרפואית
במיגור המחלה ובהארכת תוחלת חיי החולים ושיפור
איכותם .פרופ' אלי פיקרסקי מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ,יו"ר ועדת המחקר של האגודה ,העניק את
המלגות לחוקרים :פרופ' חנה תמרי ,פרופ' מרטין
קופייק ,פרופ' תמר קלייברגר ,ד"ר רינת ירושלמי,
ד"ר אופיר חכים ,ד"ר שי בן ארויה ופרופ' דינה רון

 שהודתה בשם החוקרים על תמיכתה המתמשכת
של האגודה בחקר הסרטן.
לקראת סיום סקרה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה את
פעילותה הענפה של האגודה בשנה החולפת ,וצוינו
שיתופי פעולה ייחודיים של האגודה למלחמה בסרטן
עם המגזר העסקי:
• שיתוף פעולה מסור וראוי להערכה המתקיים זה
למעלה מעשור עם חברת אל-על ,הנרתמת באהבה
לקידום פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן ומציעה
למכירה לנוסעים בטיסותיה מחזיק מפתחות בעיצוב
ייחודי של האמנית מיכל נגרין ובמחיר סמלי ,כאשר
כל הכנסות המכירה מוקדשות למען פעילותה של
האגודה למלחמה בסרטן .על פעילות זו הוענקה
תעודת הוקרה ליהודית גריסו ,סמנכ"ל לקוחות
ושירות באל על.
• שיתוף פעולה הדדי נוסף קיים זה שש שנים עם
בנק מזרחי-טפחות ,המסייע בקידום פרויקטים
למען הקהילה ולקידום אורח חיים בריא :באמצעות
תמיכה בצעדת המשפחות המתקיימת בכל שנה
בחול המועד פסח ובפעילות האגודה באירועי מרתון
ירושלים הבינלאומי .על תמיכתו של בנק מזרחי הוענקו
תעודות הוקרה לצביה לרר ומשה גוטמן מהמערך
לקשרי קהילה בבנק.
• השנה יצא לדרך פרויקט 'ביחד  רצים למען המאבק
בסרטן' ,שבמסגרתו משתתפים רצים מטעם האגודה
למלחמה בסרטן במרתונים ,ובצד פעילות מהנה

ובריאה הם תורמים למען קידום פעילותה .בין היתר
נטלה האגודה חלק במרתון תל אביב ,בחצי מרתון
עמק המעיינות ובמרתון טבריה .מעיין בוסיבא ,בתה
של ויויאן בוסיבא ז"ל ,מתנדבת האגודה שנפטרה
ממחלת הסרטן ,השתתפה במרתון טבריה האחרון
והקדישה אותו לזכר אמה .מעיין שיתפה את הנוכחים
בטקס בסיפורה האישי המרגש ומעורר ההשראה.
בחלקו השני של הטקס נשא אברהם אזרזר ,יו"ר
סניף דימונה ,דברים מרגשים בשם המתנדבים ,ונדב
אבוקסיס ,שחקן ואמן הסטנדאפ ,הופיע והצחיק את
הנוכחים עד דמעות.
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יושבי ראש 'הקש בדלת'
להלן רשימת האישים שכיהנו בתפקיד יושב ראש 'הקש בדלת' מטעם האגודה למלחמה בסרטן בישראל .לצד
שמם מופיע התפקיד הציבורי אותו מילאו באותה עת.
 1962
 1963
 1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970








 1971
 1972
 1973
1974
1975
1976
1977
1978







1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989













 1990
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רב אלוף )מיל (.חיים לסקוב ז"ל ,מנכ"ל
רשות הנמלים
עו"ד גדעון האוזנר ז"ל ,יועץ משפטי לממשלה
דוד בן גוריון ז"ל ,ראש ממשלת ישראל הראשון
וחבר כנסת
קדיש לוז ז"ל ,יושב ראש הכנסת
ישראל ברזילי ז"ל ,שר הבריאות
יגאל אלון ז"ל ,שר העבודה
טדי קולק ז"ל ,ראש עיריית ירושלים
דוד הורביץ ז"ל ,נגיד בנק ישראל
פרופ' אלברט סייבין ז"ל ,נשיא מכון ויצמן
למדע
ויקטור שם טוב ז"ל ,שר הבריאות
יוסף אלמוגי ז"ל ,שר העבודה
שמעון פרס ,שר הביטחון ונשיא מדינת ישראל
לשעבר
אשר ידלין ,יו"ר מרכז קופת החולים הכללית
ד"ר יוסף בורג ז"ל ,שר הפנים
מרק מושביץ ז"ל ,נשיא התאחדות התעשיינים
גדעון פת ,שר הבינוי והשיכון
ישראל פולק ז"ל ,תעשיין ,בעל מפעלי תשלובת
טקסטיל
בנו גיטר ז"ל ,כלכלן ואיש עסקים
משה שניצר ז"ל ,נשיא בורסת היהלומים
דוד חכמי ז"ל ,יו"ר איגוד חברות הביטוח
יקותיאל פדרמן ז"ל ,מלונאי ואיש עסקים
אהרון מאיר ז"ל ,מנכ"ל בנק המזרחי המאוחד
אברהם אגמון ז"ל ,מנכ"ל חברת דלק
מרדכי גור ז"ל ,שר הבריאות
שלמה להט ז"ל ,ראש עיריית תל אביב
ישראל קיסר ,מזכ"ל ההסתדרות
דני גילרמן ,נשיא איגוד לשכות המסחר
ליאון רקנאטי ,מנהל חברות באי.די.בי ,סגן
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
אהוד אולמרט ,שר הבריאות

 1991
 1992
1993
1994
1995
1996






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






 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015

שמחה דיניץ ז"ל ,יו"ר הסוכנות היהודית
אלי הורוביץ ז"ל ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות
פרמצבטיות
בני גאון ז"ל ,מנכ"ל כור תעשיות
עמנואל גיל ,נשיא אלביט
דוד וינשל ,מנכ"ל חברת מגדל ,חברה לביטוח
יאיר המבורגר ,מנכ"ל חברת ביטוח שילוח
הראל
יעקב פרי ,נשיא ומנכ"ל סלקום
גליה מאור ,מנכ"ל בנק לאומי
שלמה נחמה ,מנכ"ל חברת אריסון השקעות,
ויו"ר דירקטוריון בנק פועלים
קובי אלכסנדר ,יו"ר דירקטוריון והנשיא העולמי
של חברת 'קומברס טכנולוגי'
לב לבייב ,יו"ר אפריקה ישראל
יוסי מימן ,נשיא חברת מרחב ויו"ר דירקטוריון
ערוץ 10
שרגא בירן ,עורך דין ואיש עסקים
מוזי ורטהיים ,יו"ר חב' קוקה קולה ישראל
ישראל מקוב ,מנכ"ל חב' טבע תעשיות
פרמצבטיות
אביגדור קפלן ,יו"ר דירקטוריון חב' כלל ביטוח
בני שטינמץ ,איש עסקים
חיים כצמן ,יו"ר חב' הנדל"ן המניב גזיתגלוב
דיוויד פרנקלין ,יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל
סוגת תעשיות בע"מ
אפי רוזנהויז ,נשיא ומנכ"ל חב' שופרסל
הוברט לאוואן ,נשיא קרן רש"י וסגן נשיא
ארגון כי"ח העולמי
דוד ויסמן ,יו"ר ונשיא קבוצת 'אלון'
צבי נטע ,יו"ר 'קבוצת מכשירי תנועה'
יהודית יובל-רקנאטי ,יו"ר קבוצת גנדיר,
נט"ל ,יזמית ופעילה חברתית
פרופ' אהרן צ'חנובר ,חתן פרס נובל ונשיא
הכבוד של האגודה למלחמה בסרטן

עיזבונות והנצחות
האגודה למלחמה בסרטן מוקירה את ידידיה ומתנדביה ,אשר בעודם בחיים תרמו בצוואתם
לאגודה למלחמה בסרטן ובדרך זו מסייעים בקידום פעילותה הענפה של האגודה למען חולי
הסרטן ,המחלימים ובני משפחותיהם
•
•
•
•
•

עיזבון ברגר אריה ז"ל ,חיפה
עיזבון גולדפינגר שושנה ז"ל
עיזבון הרשביין צבי ז"ל ,תל אביב
עיזבון כהן נעמי ז"ל
עיזבון מולנר אדית עדנה ז"ל

•
•
•
•
•

עיזבון קינד פלוריקה ז"ל ,רמת גן
עיזבון שקי ויקטוריה ז"ל
עיזבון אפלמן חוה )אוה( ז"ל
עיזבון קופרמן דוד וחנה ז"ל ,ירושלים
עיזבון שולים אנוצה ז"ל ,אור יהודה

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

לוח ההנצחה בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים
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רשימת חברי ועדות  - 2015האגודה למלחמה בסרטן
חבר חדש מסומן ב  *.

חבר שמסיים את תפקידו מסומן ב  **.

ועד מנהל

פרופ' א .צ'חנובר נשיא כבוד ,חתן פרס נובל
פרופ' א .רובינזון יו"ר
ס .יו"ר
מר ל .רקנאטי
כירורג
פרופ' א .דורסט
חוקר ,חתן פרס ישראל
פרופ' א.לויצקי
פרופ' מ .מיטלמן פנימאי ,המטולוג
איש ציבור
מר צ .נטע
אונקולוג ,מדען
פרופ' א .קוטן
אונקולוגית ,מדענית
פרופ' ב .רגר

מועצה מייעצת

פרופ' א .צ'חנובר נשיא כבוד וחתן פרס נובל
פרופ' א .רובינזון יו"ר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,איש ציבור
מר ל .רקנאטי
אשת ציבור
גב' ר .שטרית
פרופ' ר .אפלבוים אונקולוג ,המרכז הרפואי רמב"ם
אונקולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
פרופ' ש .אריעד
יו"ר הר"י לשעבר
ד"ר י .בלשר
פרופ' מ .בןהרוש המטואונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי רמב"ם
פרופ' ד .בןיהודה* המטולוגית ,המרכז הרפואי הדסה
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר ר .ברגר
מנהל המרכז הרפואי לגליל מערבי
ד"ר מ .ברהום*
אונקולוג ,דוידוףהמרכז הרפואי רבין
פרופ' ב .ברנר
כירורג ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' מ .גוטמן*
יועץ רפואי ראשי ,משרד הבריאות
ד"ר מ .דור*
אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
ד"ר ע .וולף
מדען
פרופ' י .ויץ
אונקולוג ,זיו צפת
פרופ' ג .זידאן
המטולוג
פרופ' א .זליגסון
מנהל המרכז הרפואי זיו צפת
ד"ר ס .זרקא*
רופאת משפחה
פרופ' ח .טבנקין
רדיולוג
פרופ' י .יצחק
מדען ,מכון ויצמן ,יו"ר ועדת המחקר לשעבר
פרופ' י .ירדן
המדען הראשי של משרד הבריאות
פרופ' א .ישראלי
אונקולוג
פרופ' י .כהן
מדענית
פרופ' ש .לביא
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פרופ' א .לובין
פרופ' א .לויצקי
פרופ' ש .ללצ'וק
פרופ' מ .מיטלמן
מר צ .נטע
פרופ' ש .סלוין
פרופ' י .סקורניק
פרופ' א .עזיזי
פרופ' מ .ענבר
פרופ' ר .קטן
שעריצדק
פרופ' י .קלאוזנר
פרופ' ב.רגר
פרופ' ו .רוטר
פרופ' א .רחמילביץ
פרופ' ג .רכבי
ד"ר מ .רימון
מר מ .שטרית
פרופ' י .שיינפלד
ד"ר מ .שטיינר
פרופ' מ .שלזינגר
פרופ' ש .שניבאום*
פרופ' מ .שני
ד"ר י .אלקלעי
פרופ' ג .רנרט
אפידמיולוג

רפואה גרעינית
מדען
כירורג
פנימאי ,המטולוג
איש ציבור
המטולוג
כירורג
דרמטולוגית
אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא ,המרכז הרפואי
כירורג ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגית ,מדענית
מדענית
המטולוג
המטולוג ,המרכז הרפואי שיבא
כירורג ,המרכז הרפואי המשפחה הקדושה
ח"כ ושר לשעבר
פנימאי ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,מרפאת לין
מדען
יו"ר החברה הישראלית למחלות שד ,כירורג
מומחה מדיניות בריאות ,גרטנר
יועץ האגודה לגילוי מוקדם סרטן העור ,דרמטולוג
חבר ויועץ האגודה לאפידמיולוגיה ובקרת סרטן,

חבר נאמנים
פרופ' א .צ'חנובר
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
מר ד .אגמון
השופט ס .אדלר
פרופ' ר .אורדע
פרופ' י .אורגלר
מר א .אזרזר
גב' י .אלון

נשיא כבוד ,חתן פרס נובל
יו"ר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,איש ציבור
איש ציבור
נשיא בית הדין הארצי לעבודה לשעבר
יו"ר החברה למחלות שד לשעבר
יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר
יו"ר סניף דימונה
יו"ר סניף חולון

מנהל המרכז הרפואי זיו לשעבר
פרופ' א .אמבון
אשת עסקים
גב' י .אפרון
פרופ' ר .אפלבוים אונקולוג ,המרכז הרפואי רמב"ם
גב' ש .אקרשטיין אשת עסקים
אונקולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
פרופ' ש .אריעד
מנהל המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה
פרופ' ר .ביאר
עו"ד
מר ש .בירן
יו"ר הר"י לשעבר
ד"ר י .בלשר
כירורג
פרופ' ג .בן ארי
פרופ' מ .בןהרוש המטואונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי רמב"ם
פרופ' י .בן בסט המטולוג
פרופ' ד .בןיהודה* המטולוגית ,המרכז הרפואי הדסה
איש ציבור
מר א .בןנון
מנהל חברות
מר ר .בןשאול
פרופ' ח .בןשחר איש ציבור
שחקנית
גב' א .בנאי
איש עסקים
ד"ר ש .בציא
רפואה פנימית ,טכניון
פרופ' ר .בר
מנהל המרכז הרפואי תל אביב
פרופ' ג .ברבש
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר ר.ברגר
מנהל המרכז הרפואי לגליל המערבי
ד"ר מ .ברהום*
אונקולוג
פרופ' ה .ברנר
אונקולוג ,דוידוףהמרכז הרפואי רבין
פרופ' ב .ברנר
מנהל המרכז הרפואי וולפסון ,חולון
ד"ר י .ברלוביץ
אשת ציבור
גב' ע .ברשלום
איש עסקים
מר מ .גאון
כירורג ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' מ .גוטמן*
איש עסקים
מר ע .גיל
מנהל בית הספר לבריאות הציבור ,חיפה
פרופ' מ .גרין
כירורג
פרופ' א .דורסט
איש ציבור
מר ב .דותן
יועץ רפואי ראשי ,משרד הבריאות
ד"ר מ .דור*
נשיא קבוצת דורי
מר י .דורי
שחקן
מר א .דר
כירורג ,המרכז הרפואי אסף הרופא
פרופ' א .הלוי
מנהל המרכז הרפואי שעריצדק
פרופ' י .הלוי
מנהל המרכז הרפואי רבין
ד"ר ע .הלפרן
אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
ד"ר ע .וולף
איש ציבור
מר ד .ויינשל
מדען
פרופ' י .ויץ
אונקולוג ,המרכז הרפואי זיו צפת
פרופ' ג' .זידאן
המטולוג ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' א .זליגסון

מנהל המרכז הרפואי זיו
ד"ר ס.זרקא*
אונקולוג
פרופ' ס .חייצ'וק
רופאת משפחה
פרופ' ח .טבנקין
ח"כ לשעבר
מר ד .טל
רופא משפחה
פרופ' י .יודפת
מדען ,מכון ויצמן ,יו"ר ועדת המחקר לשעבר
פרופ' י .ירדן
המדען הראשי לשעבר
פרופ' א .ישראלי
אונקולוג
פרופ' י .כהן
השופט מר א .כרמי איש ציבור
איש עסקים
מר ל .לבייב
מדענית
פרופ' ש .לביא
רפואה גרעינית
פרופ' א .לובין
מנהל בית חולים ברזילי ,אשקלון
ד"ר ח .לוי
מדען
פרופ' א.לויצקי
כירורג
פרופ' ש .ללצ'וק
איש ציבור
מר ד .לויתן
מנכ"ל בנק לאומי לשעבר
גב' ג .מאור
איש ציבור
ד"ר מ .מודעי
פרופ' ש .מור יוסף מנכ"ל הביטוח הלאומי
פרופ' מ .מיטלמן פנימאי ,המטולוג
יו"ר ועדת הלסינקי לשעבר ,המרכז הרפואי
פרופ' ז' .מישל
הדסה
גינקואונקולוג
פרופ' י .מנצ'ר
איש ציבור
מר י .מקוב
אשת ציבור
גב' ל .מרידור
פרופ' ע.מרימסקי אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
איש ציבור
מר ש .נחמה
איש ציבור
מר צ .נטע
אונקולוג
פרופ' א .סולקס
פרופ' י .סקורניק כירורג
המטולוג
פרופ' ש .סלוין
אונקולוג ,המרכז הרפואי אסף הרופא
פרופ' א .סלע
איש ציבור
מר ע .ספיר
אשת ציבור
גב' ע .סרוג'י
נשיאת כבוד סניף חיפה
גב' ר .סקר
דרמטולוגית
פרופ' א .עזיזי
אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
פרופ' מ .ענבר
איש ציבור
מר ע .ערן
איש ציבור
ד"ר י .פטרבורג
גינקואונקולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
פרופ' ב .פיורה
מנהל המרכז הרפואי הדסה לשעבר
פרופ' ש .פנחס
מנכ"ל גאון אחזקות לשעבר
מר ש .פרמינגר
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ד"ר י .פרבשטיין
פרופ' ב .פרוינד
מר י .פרי
פרופ' ת .פרץ
מר י .צ'חנובר
ד"ר ד .צ'רניחובסקי
פרופ' ב .קאופמן
פרופ' א .קוטן
פרופ' א .קוקיה
פרופ' ר .קטן
גב' ל .קניג
מר א .קפלן
פרופ' י .קלאוזנר
פרופ' מ .רביד
גב' ד .רביןפילוסוף
פרופ' ב .רגר
פרופ' י .רואו
עו"ד ת .רווה
פרופ' מ .רווח
פרופ' ו .רוטר
פרופ' א .רחמילביץ
ד"ר מ .רימון
פרופ' ג .רכבי
פרופ' ג .רנרט
פרופ' י .שינפלד
מר א .שדה
פרופ' פ .שוורצמן
גב' מ .שזיפי
ד"ר מ .שטיינר
מר מ .שטרית
גב' ר .שטרית
גב' ד .שטרן
פרופ' י.שמר
פרופ' מ .שלזינגר
עו"ד א .שמחה
פרופ' מ .שני
פרופ' ע .שני
פרופ' ש .שניבאום*

מנהל המרכז הרפואי פוריה לשעבר
כירורג
שר המדע והטכנולוגיה לשעבר
אונקולוגית ,מנהלת המרכז הרפואי הדסה
איש ציבור
כלכלן רפואי
אונקולוגית
אונקולוג
מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה לשעבר
אונקולוג
שחקנית
מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה לשעבר
כירורג
מנהל רפואי ,מעייני הישועה
אשת ציבור
מדענית
המטולוג
עו"ד ,אשת ציבור
מנהל המרכז הרפואי רמב"ם לשעבר
מדענית
המטולוג
כירורגשד ,המרכז הרפואי המשפחה הקדושה
המטולוג ,המרכז הרפואי שיבא
אפידמיולוג ,המרכז הרפואי כרמל
פנימאי ,המרכז הרפואי שיבא
איש ציבור
רפואת המשפחה בבאר שבע
יו"ר סניף חיפה לשעבר באגודה למלחמה בסרטן
אונקולוגית ,מרפאת לין
ח"כ ,שר לשעבר
אשת ציבור
אשת ציבור
יו"ר מועצת המנהלים ,אסותא
מדען
יו"ר סניף ירושלים
מכון גרטנר
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
יו"ר החברה הישראלית למחלות שד

ועדה למניעה וגילוי מוקדם
ד"ר ל .קינןבוקר

סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות,
חברה  2010יו"ר 2014
המרכז הרפואי שיבא

ד"ר פ .ברק

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי ברזילי

2007

פרופ' ג' .זידאן

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי זיו

2006

פרופ' מ .כרמון

כירורגיה ,המרכז הרפואי שעריצדק

2009

פרופ' ע .לביא

גניקואונקולוג ,המרכז הרפואי כרמל

2010

ד"ר נ .מבג'יש

אורולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אורואונקולוגיה,
דוידוף  המרכז הרפואי רבין
אורולוג ,המרכז הרפואי בני ציון ,חיפה
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
דימות שד ,המרכז הרפואי שיבא
דימות שד ,המרכז הרפואי הדסה
קופת חולים לאומית
גנטיקה אונקולוגית,
המרכז הרפואי שיבא
כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
כירורגיה המרכז הרפואי כרמל
כירורג ,המשפחה הקדושה

2007

ד"ר ד .מרגל
פרופ' ע .נתיב
פרופ' י .ניב
ד"ר מ .סקליירלוי
ד"ר ת .סלע
ד"ר י .פוגלמן
פרופ' א .פרידמן
פרופ' ח .קשתן
ד"ר ח .ריאד
ד"ר מ .רימון
פרופ' ג .רנרט

אפידמיולוג ,המרכז הרפואי כרמל,
יועץ האגודה לגילוי מוקדם

פרופ' ש.שניבאום

כירורג ,המרכז הרפואי תל אביב

2014
2007
2006
2006
2010
2015
2006
2013
2013
2006

2014

ועדה לשירותים רפואיים וסוציאליים

חבר ועדה משנת

פרופ' א .דורסט
ד"ר מ .גוטפריד
ד"ר א .גרובשטיין
ד"ר ד .וייס
פרופ' ש .וינקר
פרופ' נ .חיים
פרופ' ב .עוזיאלי
ד"ר ש .פרי
ד"ר ר .פפר
פרופ' ס .שטמר
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חבר ועדה משנת

כירורגיה ,המרכז הרפואי שעריצדק
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
דימות השד ,המרכז הרפואי רבין
ראש אגף סיעוד בקהילה,
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה ,שירותי בריאות
כללית ,מחוז מרכז
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פסיכואונקולוגיה,
דוידוףהמרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,אסותא
אונקולוגיה ,דוידוףהמרכז הרפואי רבין

יו"ר 2013
2006
2013
2009
2006
2010
2013
2013
2010
2010

ועדה לרישום ומעקב
ד"ר ב .סילברמן
פרופ' ש .אריעד
פרופ' ת .ספרא
ד"ר ל .קינןבוקר
א .קרן
ד"ר א .שלמון

חבר ועדה
משנת

יו"ר 2014
מנהלת רישום סרטן לאומי
2008
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
2008
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות2014 ,
המרכז הרפואי שיבא
מנהלת תפעול מערך אונקולוגי,
המרכז הרפואי רמב"ם
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

ועדת מחקר

2008
חבר ועדה
משנת

פרופ' מ .כהן
ד"ר ו .דילבר*
ד"ר ש .ויין
ד"ר א .נחשוני
ד"ר ש .פרי**
פרופ' ב .קאופמן**
ד"ר א .רוזנגרטן*

פרופ' א .פיקרסקי
פרופ' ד .אנגלברג

מדען ,האוניברסיטה העברית

2006

פרופ' ש .אריעד

אונקולוג ,המרכז הרפואי סורוקה

2013

פרופ' ע .בן ברוך
פרופ' מ .בןהרוש

אוניברסיטת תל אביב
המטואונקולוגית ילדים,
המרכז הרפואי רמב"ם

2013
2008

גב' ר .אשכנזי
פרופ' מ .ברחנא
ד"ר ש .ברנר
ד"ר ס .גלברג

ד"ר ע .בןיהודה
פרופ' א .גביזון
פרופ' ח .גוטמן
פרופ' ע .גפרית
פרופ' א .דן*
פרופ' מ .כהן
פרופ' ד .לב*
פרופ' א .לוילהד
פרופ' א .ליבנה

משרד הבריאות ,לשכת המדען הראשי
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שעריצדק
כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
אורולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
המטולוג ,המרכז הרפואי רמב"ם
עבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה
כירורגית שד ,המרכז הרפואי שיבא
גנטיקה ,המרכז הרפואי שעריצדק
מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה,
אוניברסיטת בןגוריון

2014
2010
2010
2010
2015
2013
2015
2006
2010

פרופ' א .גרוטו

פרופ' א .ניר

מדען ,אוניברסיטת בראילן

2006

פרופ' א .סלע*

אונקולוגית ,המרכז הרפואי אסף הרופא

2015
2015
2007
2005
2009
2015
2005

ד"ר א .שטרן

ד"ר א .וינר
ד"ר ר .ורסנו
גב' ד .כהן
פרופ' י .כהן
מגר' י .כץ
מר מ .לויטה
ד"ר ע .לוינגר
פרופ' י .לרמן
ד"ר א .מצנר
ד"ר ס .נתניהו
אינג' צ .ענבי
ד"ר ל .פושנוי
מר א .פרדו
ד"ר א .פריאל
ד"ר ל .קינןבוקר
ד"ר ש .קנדל

חבר ועדה
משנת

פסיכואונקולוגיה ,אוניברסיטת חיפה יו"ר 2013
2015
סיעוד אונקולוגי ,אוניברסיטת בן גוריון
פסיכואונקולוגיה ,טיפול פליאטיבי,
2010
דוידוף  המרכז הרפואי רבין
פסיכואונקולוג ,דוידוף  המרכז הרפואי רבין 2013
פסיכואונקולוגיה ,דוידוף  המרכז הרפואי רבין 2004
2007
אונקולוגית ,המרכז הרפואי שיבא
ונציגת ציבור
אונקולוגית ,המרכז הרפואי שעריצדק 2015

ועדה מייעצת למסרטנים

קלינאי ,מדען ,המרכז הרפואי הדסה

חוקר סרטן ,האוניברסיטה העברית
פרופ' ר .עקילאן*
אונקולוגית ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ב .קאופמן
ונציגת ציבור
אונקולוגית ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ר.קטן**
והמרכז הרפואי שערי צדק
אפידמיולוג ,המרכז הרפואי כרמל
פרופ' ג .רנרט
ד"ר ר .שטראוסמן* מדען ,מכון ויצמן
פרופ' ע .שפילברג** המטולוגיה ,אסותא

יו"ר 2013

תת-ועדת מחקר לנושאים
פסיכו-אונקולוגים

מנהל המרכז להערכות סיכונים,
מכון גרטנר
משרד החקלאות
יח' לרישום סרטן במשרד הבריאות ,לשעבר
יועץ בנושא איכות ובריאות הסביבה
ראש אגף קרינה ורעש,
המשרד להגנת הסביבה
ראש שירותי בריאות הציבור,
משרד הבריאות
המרכז הרפואי רמב"ם
שירותי מזון ותזונה ,משרד הבריאות
משרד הבריאות
אונקולוג
רוקח מחוזי ,מחוז השפלה,
משרד הבריאות
פיזיקאי ,המרכז הרפואי תל אביב
פיזיקאי ,המרכז הרפואי הדסה
ראש המרכז לרפואה תעסוקתית,
שירותי בריאות כללית
ראש תחום מדע ,לשכת מדען,
המשרד להגנת הסביבה
מדענית ראשית ,המשרד להגנת הסביבה
מומחית לאבק מזיק
רופאה ראשית ,משרד התמ"ת
המרכז לאיכות הסביבה
אוניברסיטת בןגוריון
מנהלת המרכז לבקרת מחלות,
משרד הבריאות
שדות אלקטרומגנטיים ,נחל שורק
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חבר ועדה
משנת

חבר 1998
יו"ר 2014

2003
2003
1990
2008
2008
2004
2004
1999
2003
2004
1995
2004
2002
2009
2011
1998
2006
1998
2004
2009
2002

פרופ' י .ריבק**
פרופ' ת .שוחט
ד"ר י .שחם
פרופ' ט .שלזינגר

1991

ראש המכון הארצי לבריאות
תעסוקתית ,לשעבר
מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות 2009
מומחית למסרטנים ,רופאה ראשית של 1994
שירות עובדי המדינה
1987
פיזיקה גרעינית ,נחל שורק

ועדה להדרכה מקצועית

חבר ועדה
משנת

אונקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
ד"ר ע .וולף
כירורגית ,מרכז השד ,המרכז הרפואי קפלן
ד"ר ת .אלוייס
אונקולוג ,דוידוףהמרכז הרפואי רבין
פרופ' ב .ברנר
כירורגאונקולוג ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' ח .גוטמן
אונקולוגית ,המרכז הרפואי גליל מערבי
ד"ר ה .גולדברג
כירורגית ראש צוואר ,מרפאת לין
פרופ' א .דואק*
ד"ר נ .זיגלמןדניאלי אונקולוגית ,מכבי שירותי בריאות
המטואונקולוגיה ילדים ,המרכז
פרופ' ש .יזרעאלי
הרפואי שיבא
המטולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר א .לוי**
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא
פרופ' א .סלע
המטולוג ,המרכז הרפואי רמב"ם
ד"ר י .עופרן*
רפואת המשפחה ,שירותי בריאות כללית
ד"ר ר .רוזנברג
פרופ' ש .שניבאום** כירורגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

יו"ר 2013

2006
2013
2010
2010
2015
2008
2006
2008
2008
2015
2013
2005

ועדת השתלמויות חו"ל וכינוסים

חבר ועדה
משנת

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר ר .ברגר
בריאות השד ,המרכז הרפואי רמב"ם
ד"ר ל .אלדור
כירורגית שד ,המרכז הרפואי קפלן
ד"ר ת .אלוייס
אורולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' ז' .בניאל
סיעוד ,מרכז מירב ,המרכז הרפואי שיבא
גב' ש .בן עמי
פסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר מ .בראון*
רפואת משפחה ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר ע .גבר*
פרופ' ע .מרימסקי** אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה
פרופ' א .סולקס
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
פרופ' ע .פישמן*
פסיכואונקולוגיה ,בית חולים שניידר לילדים
גב' ע .קליין**
פרופ' י .קפלושניק אונקולוגית ילדים ,המרכז הרפואי סורוקה
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר א .שלמון

יו"ר 2013
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2013
2013
2009
2006
2015
2015
2008
2013
2015
2013
2006
2010

ועדת ביקורת ומאזן
פרופ' י .אורגלר
מר נ .גור
גב' נ .דרור
מר ד .לויתן
מר י .שחק

יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר
איש ציבור
מנכ"ל בריטיש אירופה לשעבר
איש ציבור
רו"ח

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

חבר ועדה
משנת

יו"ר 1993

2001
2014
2002
2005
חבר ועדה
משנת

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

יו"ר 2000

2009
2005
2000
2005
2010

ועדות עדכון
עתודת מומחים לעדכון חומר הסברה ,למתן הרצאות ,למענה
בתקשורת וכדומה.

עור:
ד"ר א .אבינוח
פרופ' א .אינגבר
ד"ר י .אלקלעי
ד"ר א .אמיתי
פרופ' ר .ברגמן
ד"ר ל .גלעד
ד"ר א .הרמן
ד"ר ר .וולף
ד"ר א .וינקלר
פרופ' א .חודק
פרופ' מ .לוטם
ד"ר מ .לנדאו
ד"ר ד .מימוני
מגר' א .מרום
ד"ר נ .נתנזון
ד"ר א .סקופ
ד"ר ד .עדאל
ד"ר פ .פבלוצקי

פתולוגיה ,המרכז הרפואי וולפסון
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה ע"כ
דרמטולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
דרמטואונקולוגיה ,דוידוף  המרכז
רפואי רבין
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה ע"כ
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי וולפסון
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי קפלן
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
עור ,המרכז הרפואי וולפסון
המרכז הרפואי רבין
ע .בכיר למנהלת אגף הרוקחות,
משרד הבריאות
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
עור ,המרכז הרפואי שיבא
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
דרמטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

הצטרפות

2001
2001
2014
2001
2007
2014
2005
2007
2001
2001
2012
2006
2004
2005
2012
2009
2004

ד"ר י .פפו
ד"ר י .צילינסקי
פרופ' ל .רוזנברג
ד"ר א .רשפון
פרופ' י .שכטר

כירורגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא
פלסטיקה ,המרכז הרפואי שיבא
פלסטיקה ,המרכז הרפואי סורוקה
גילוי מוקדם סרטן העור,
המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

ריאות:
ד"ר א .אלון
פרופ' א .אלירז
ד"ר י .בןדב
ד"ר ל .בסט
ד"ר י .בר
ד"ר מ .גוטפריד
ד"ר ע .יזהר
ד"ר אירנה לזרב*
פרופ' ע .מרימסקי
ד"ר מ .סאוטה
ד"ר א .סיחון
פרופ' ב .סלע
פרופ' נ.פלד
ד"ר מ .קרופסקי
פרופ' מ .קרמר
פרופ' י .שוורץ
ד"ר ד .שחם

פרופ' נ .ארבר
ד"ר א .בני
ד"ר ע .בנימינוב
פרופ' ב .ברנר
ד"ר ר .גבע
ד"ר ט .גולן
פרופ' פ .גרייף

2001
הצטרפות

2009
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
2001
מכון ריאות ,המרכז הרפואי קפלן
2001
מכון ריאות ,המרכז הרפואי שיבא
2001
ריאות ,המרכז הרפואי רמב"ם
2013
יחידת הריאה ,המרכז הרפואי שיבא
2005
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
2009
כירורגית חזה ,המרכז הרפואי הדסה
מומחית ריאות ,המרכז הרפואי סורוקה 2015
2008
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
2009
כירורגית חזה ,המרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא 2001
כימיה פתולוגית ,המרכז הרפואי שיבא 2004
2014
דוידוף המרכז הרפואי רבין
2003
מכון ריאות ,המרכז הרפואי שיבא
2001
ריאות ,המרכז הרפואי רבין
2014
ריאות ,המרכז הרפואי תל אביב
2001
הדמיה ,המרכז הרפואי הדסה

מערכת העיכול:
פרופ' ד .אדרקה
ד"ר א .אידלביץ
ד"ר י .אילן
פרופ' ג .אמיר

2001
2001
2002
2014

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
גסטרו ,המרכז הרפואי קפלן
פנימית ,המרכז הרפואי הדסה
פתולוגיה דרכי העיכול,
המרכז הרפואי הדסה
גסטרואנטרולוגיה,
המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
הדמיית מערכת עיכול ,המרכז הרפואי מאיר
אונקולוגיה ,דוידוף ,המרכז הרפואי רבין
גסטרו ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין

הצטרפות

2013
2013
2001
2009
2005
2001
2009
2005
2014
2014
2001

2015
גסטרו ,המרכז הרפואי העמק
פרופ' א .גרלנק*
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר א .הוברט
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא 2004
ד"ר י .זיו
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי רבין 2001
פרופ' י .ניב
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי הלל יפה 2001
פרופ' צ .פיירמן
2001
אונקוגנטיקה ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' א .פרידמן
2014
כירורג מעי גס ,המרכז הרפואי כרמל
ד"ר ב .פרסון
אחות סטומה ,המרכז הרפואי תל אביב 2001
גב' ר .ציפרשטיין
2005
אונקולוגיה ,אסותא
פרופ' ב .קליין
2005
כירורג ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' ח .קשתן
2005
כירורגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' א .ריבקינד
2014
ד"רע.שחםשמואלי אונקולוגית ,המרכז הרפואי שיבא
2006
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ע .שני
2001
פרופ' ש .שניבאום כירורגיה ,המרכז הרפואי תל אביב

שד:

הצטרפות

כירורגית ,מרכז השד ,המרכז הרפואי קפלן
ד"ר ת .אלוייס
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי קפלן
ד"ר נ .בןברוך
אונקולוגית רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר מ .בן דוד
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי תל אביב
ד"ר י .ברנע
כירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' ח .גוטמן
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי לגליל מערבי
ד"ר ה .גולדברג
כירורגיה ,המרכז הרפואי העמק
פרופ' ד .הרשקו
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר א .וינקלר
ד"ר נ .זיגלמןדניאלי אונקולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
אונקולוגית ,דוידוףהמרכז הרפואי רבין
ד"ר ר .ירושלמי
עו"ס ,המרכז הרפואי קפלן
גב' ג .כהן
כירורגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר ו .כץ
וקופ"ח לאומית
כירורגיה ,המרכז הרפואי שעריצדק
ד"ר ע .כרמון
מומחית שד ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר אירנה לזרב*
כירורג ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר א .ניסן
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא
ד"ר א .עברון
יחידת השד ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר ש.פאלוך
כירורגיה ,אסותא
פרופ' מ .פפא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
ד"ר ג' .פריד
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
פרופ' ת .פרץ
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ב .קאופמן
אחות שד ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר א .קדמון
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2006
2001
2012
2012
2001
2004
2008
2007
2003
2012
2014
2007
2012
2015
2004
2001
2014
2004
2008
2001
2001
2001

ד"ר מ .קורץ
פרופ' ב .קליין
ד"ר ח .קפלן
ד"ר ת .קרני
פרופ' מ .קרנר
ד"ר ש .ריזל
פרופ' ש .שניבאום

2001
כירורגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
2001
אונקולוגיה ,אסותא
כירורגיה פלסטית ,המרכז הרפואי שיבא 2002
בריאות השד ,המרכז הרפואי אסף הרופא 2014
2002
פתולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
2009
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
2014
כירורג ,המרכז הרפואי תל אביב,
יו"ר החברה למחלות שד

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

אורולוגיה ,דוידוףהמרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי הדסה
אורולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אורולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
אורולוגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא
סיעוד
אורולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
אורולוגיה ,המרכז הרפואי בני ציון
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי אסף הרופא
אורולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
רדיותרפיה ,בית החולים האיטלקי
אורולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
אורולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

נוירו-אונקולוגיה:
ד"ר פ .בוקשטיין
ד"ר ד .בלומנטל
ד"ר א .טליאנסקי
ד"ר צ .כהן*
ד"ר ד .לוין
ד"ר ש .מימון
פרופ' ט .סיגל
גב' ר .סיט
ד"ר ר .פפר
ד"ר צ .צוקשינא

הצטרפות

2008
2002
2009
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2009
2001
2013

ילדים:
המטואונקולוגית ילדים,
ד"ר ר .אלחסיד
המרכז הרפואי תל אביב
פרופ' מ .בןהרוש המטואונקולוגית ילדים,
המרכז הרפואי רמב"ם
המטואונקולוגית ילדים,
ד"ר מ .וינטרוב
המרכז הרפואי הדסה
המטואונקולוגית ילדים,
פרופ' י .יניב
המרכז הרפואי שניידר לילדים
נוירוכירורגיה ,המרכז הרפואי
ד"ר מ .מיכוביץ'
שניידר לילדים
רדיותרפיה דוידוףהמרכז הרפואי רבין
פרופ' א .פניג
פרופ' ש .קונסטנטיני נוירואונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי
תל אביב
פרופ' י .קפלושניק המטואונקולוגית ילדים,
המרכז הרפואי סורוקה
חוקר סרטן ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ג .רכבי
אונקולוגיה ,קופת חולים מאוחדת
ד"ר נ .רמו
נוירופסיכולוגיה ילדים,
ד"ר מ .שדה
האגודה למלחמה בסרטן
המטואנקולוגית ילדים,
פרופ' ע .תורן
המרכז הרפואי שיבא

2004
הצטרפות

נוירואונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב 2008
נוירואונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב 2008
נוירואונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא 2014
2015
נוירוכירורגיה ,המרכז הרפואי שיבא
2014
המטואונקולוגיה ילדים ,דנה ילדים
2002
נוירולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
נוירואונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה 2001
עבודה סוציאלית ,המרכז הרפואי שיבא 2001
2002
רדיותרפיה ,אסותא
נוירואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם 2001
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2015
נוירואונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר ל .צח*
פרופ' ש .קונסטנטיני נוירואונקולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי תל אביב 2001
נוירוכירורגיה ,המרכז הרפואי תל אביב 2001
פרופ' צ .רם
2009
נוירוכירורגיה ,המרכז הרפואי רבין
פרופ' צ .רפפורט
נוירופסיכולוגיה ,האגודה למלחמה בסרטן 2002
ד"ר מ .שדה
2001
נוירוכירורגיה ,המרכז הרפואי שיבא
ד"ר ר .שפיגלמן

טיפול פליאטיבי:
ד"ר א .איזנברג
גב' ש .בןעמי
ד"ר ג .בר סלע
ד"ר פ .ברק
ד"ר ש .ויין
ד"ר א .ולר
ד"ר י .זינגר
גב' ל .לוי
ד"ר א .פלכטר
ד"ר ש .פרי

הצטרפות

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

2004
מרפאת כאב ,המרכז הרפואי רמב"ם
2001
סיעוד אונקולוגי ,המרכז הרפואי שיבא
2004
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי ברזילי
שירות פליאטיבי ,דוידוףהמרכז הרפואי רבין 2009
הוספיסבית ,האגודה למלחמה בסרטן 2001
2002
הוספיסבית ,בארשבע
2014
אחות ,דוידוף המרכז הרפואי רבין
2014
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
2001
פסיכואונקולוגיה ,דוידוף 
המרכז הרפואי רבין

ד"ר נ .צ'רני
פרופ' ר .קטן
פרופ' פ .שוורצמן

2001

שירות פליאטיבי ,המרכז הרפואי
שעריצדק
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא,
המרכז הרפואי שעריצדק
רפואת המשפחה אוניברסיטת בןגוריון 2001

גינקואונקולוגיה:
ד"ר א .בן אהרון
פרופ' ע .בלר
פרופ' ג .בןברוך
ד"ר ד .גריסרו
פרופ' א .כהן
ד"ר ח .לבבי
ד"ר ע .לביא
פרופ' ט .לוי
פרופ' א .לוילהד
פרופ' ד .מאירוב
פרופ' ת .ספרא
ד"ר א .עמית
פרופ' ע .פישמן
פרופ' א .פניג
ד"ר ר .פפר
ד"ר ש .ריזל

הצטרפות

2013
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי שעריצדק 2008
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא 2001
2007
גינקולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
2005
גינקולוג ,המרכז הרפואי מאיר
2004
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
2007
גינקואונקולוג ,המרכז הרפואי כרמל
גינקואונקולוגיה המרכז הרפואי וולפסון2001 ,
יו"ר החברה לגינקואונקולוגיה
2001
גנטיקה ,המרכז הרפואי שעריצדק
גינקולוגיה ופריון ,המרכז הרפואי שיבא 2001
2007
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם 2014
2001
גינקואונקולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר
2001
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי רבין
2001
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,דוידוףהמרכז הרפואי רבין 2001

גנטיקה וביומרקרים:

הצטרפות

2001
ד"ר א .אוראורטרגר גנטיקה ,המרכז הרפואי תל אביב
2001
פתולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר ש .ארגוב
2001
גנטיקה ,המרכז הרפואי סורוקה
ד"ר א .בירק
מעב' אונקולוגית ,המרכז הרפואי הדסה 2001
ד"ר ו .ברק
2001
ד"ר ר .גרשוניברוך גנטיקה ,המרכז הרפואי רמב"ם
2004
גנטיקה ,המרכז הרפואי שעריצדק
פרופ' א .לוילהד
גסטרואנטרולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא 2002
ד"ר א .פידר
2009
פתולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
ד"ר מ .פיינמסר
2004
גנטיקה ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' א .פרידמן
2005
אונקולוג ,המרכז הרפואי שיבא
פרופ' ר .קטן
2001
גנטיקה ,המרכז הרפואי הדסה
ד"ר מ .שגיא
2001
גנטיקה
פרופ' מ .שוחט

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

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שעריצדק
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
אונקולוגיה
מיקרוביולוגיה ,אוניברסיטת בןגוריון
אונקולוגיה
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,דוידוףהמרכז הרפואי רבין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא

המטו-אונקולוגיה:
פרופ' י .אור
ד"ר ע .אביבי
פרופ' ר .אפלבוים
פרופ' ע .באלין
פרופ' ד .בןיהודה
ד"ר ע .כהן
ד"ר א .לוי
פרופ' מ .מיטלמן
פרופ' א .נגלר
פרופ' א .נפרסטק
ד"ר צ .צוקרמן
פרופ' י .רואו
פרופ' פ .רענני
פרופ' ע .שפילברג

המטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
המטולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
המטואונקולוגית ילדים,
המרכז הרפואי וולפסון
המטולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
לימפומה ,דוידוףהמרכז הרפואי רבין
המטולוג ,המרכז הרפואי סורוקה
המטולוג ,המרכז הרפואי תל אביב
המטולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
המטולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
השתלות ,המרכז הרפואי רמב"ם
המטולוגיה ,המרכז הרפואי שעריצדק
המטולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
המטולוגיה ,אסותא

רדיותרפיה:
פרופ' א .קוטן
ד"ר ר .ברדרומא
פרופ' א .גז
ד"ר מ .ויגודה
ד"ר ק .לברנקוף
ד"ר צ .סיימון
ד"ר ס .פיירמן
פרופ' א .פניג

רדיותרפיה ,בית החולים האיטלקי
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי תל אביב
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי הדסה
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי סורוקה
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי סורוקה
רדיותרפיה ,דוידוףהמרכז הרפואי רבין
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הצטרפות

2004
2001
2014
2001
2001
2001
2001
2001
2009
2001
הצטרפות

2008
2014
2001
2001
2001
2014
2007
2003
2004
2014
2001
2007
2001
הצטרפות

2001
2001
2009
2001
2009
2009
2001
2001

ד"ר ר .פפר
ד"ר ל .צח*
פרופ' ב .קורן

רדיותרפיה ,אסותא
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי שיבא
רדיותרפיה ,המרכז הרפואי תל אביב

אורתופדיה:
ד"ר נ .אוחנה
פרופ' י .ביקלס
ד"ר ד .כץ
ד"ר ד .לוין
ד"ר ב .ליברמן
ד"ר נ .מאושר
ד"ר ג .מוזס
פרופ' ע .מרימסקי
פרופ' מ .סלעי
ד"ר ע .פייזר

אורתופדיה ,המרכז הרפואי רבין
אורותופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אורתופדיה ,המרכז הרפואי הדסה
גידולי עצם ורקמה רכה,
המרכז הרפואי דנה לילדים
אורתופדיה ,המרכז הרפואי שיבא
אורתופדיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
אורתופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אורתופדיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אורתופדיה ,המרכז הרפואי הדסה

גידולי ראש-צוואר:
פרופ' ד .אופיר
ד"ר א .גלוק
פרופ' א .דואק
פרופ' ג .זיו
ד"ר מ .ליטנר
ד"ר ג .מהרשק
ד"ר ה .סלע
ד"ר א .פופוביצר
פרופ' ר .פיינמסר
פרופ' ד .פליס
גב' פ .קורנברוט
ד"ר א .רונן

פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי אסותא
פסיכואונקולוגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
החוג לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת תל אביב
החוג לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה
המרכז הרבתחומי לחקר הזקנה,
אוניברסיטת בןגוריון
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ד"ר ש .פרי

הדמיה:

הצטרפות

2009
2007
2014
2014
2014
2002
2002
2002
2002
2009
הצטרפות

2002
ראשצוואר ,המרכז הרפואי מאיר
2014
ראשצוואר ,המרכז הרפואי שיבא
2015
ראשצוואר ,מרפאת לין
2014
ראשצוואר ,המרכז הרפואי רמב"ם
2005
אוניברסיטת תל אביב
2002
אונקולוגיה
2002
ראשצוואר ,המרכז הרפואי הדסה
ראשצוואר ,דוידוף ,המרכז הרפואי רבין 2013
2002
ראשצוואר ,המרכז הרפואי רבין
2002
ראשצוואר ,המרכז הרפואי תל אביב
שיקום הדיבור ,האגודה למלחמה בסרטן 2001
2014
שירות ראשצוואר ,המרכז הרפואי
לגליל מערבי

פסיכו-אונקולוגיה:
פרופ' ל .ביידר
ד"ר מ .בראון
פרופ' ר .יעקובי
פרופ' מ .כהן
פרופ' ש .כרמל

2001
2015
2004

גב' ד .לולב

הצטרפות

2002
2007
2002
2004
2002

פסיכואונקולוגיה ,המרכז הרפואי
רמב"ם
פסיכואונקולוגיה ,דוידוף 
המרכז הרפואי רבין

פרופ' ע .אבןספיר
ד"ר א .אנג'ל
ד"ר י .ברזיו
פרופ' מ .גומורי
ד"ר א .גורפשטיין
ד"ר ד .גרושר
פרופ' מ .גרייף
פרופ' א .ישראל
ד"ר מ .כהן
ד"ר א .משעני
ד"ר ת .סלע
ד"ר מ .סקליירלוי
ד"ר י .קראוס
ד"ר מ .רוזין
ד"ר מ .שפירא

פרופ' ע .בןאריה
ד"ר ג .ברסלע
ד"ר ל .גולדשטיין
ד"ר י .זיונר
ד"ר ע .כספי
ד"ר ש .לבארי
ד"ר י .מיימון
פרופ' ש .פינטוב
ד"ר מ .פרנקל
פרופ' א .קוטן

2002
הצטרפות

רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי תל אביב 2002
2004
הדמיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
2008
הדמיה ,מכון מור מאר
2002
הדמיה ,המרכז הרפואי הדסה
2009
הדמיה ,המרכז הרפואי רבין
2009
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי רבין
2004
הדמיה ,המרכז הרפואי תל אביב
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי רמב"ם 2002
2009
הדמיה ,המרכז הרפואי רבין
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי הדסה 2009
2009
הדמית שד ,המרכז הרפואי הדסה
2008
הדמית שד ,המרכז הרפואי שיבא
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי הדסה 2002
2009
הדמיה ,מכבי שירותי בריאות
2004
הדמיה

רפואה משלימה:
פרופ' א .רובינזון
פרופ' ד .אדרקה
ד"ר נ .אסנה

2014

יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
רפואה משלימה,
מנהל המרכז הרפואי ברזילי
רפואת משפחה ,מרכז לין
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי רמב"ם
פרמקולוגיה ,המרכז הרפואי העמק
רפואה משלימה ,המרכז הרפואי שיבא
רפואה משלימה ,דוידוף 
המרכז הרפואי רבין
מחקרים ברפואה משלימה,
המרכז הרפואי תל אביב
רפואה משלימה ,המרכז הרפואי שיבא
רפואה משלימה ,המרכז הרפואי
אסף הרופא
רפואה משלימה ,קופ"ח כללית
רדיותרפיה ,בית החולים האיטלקי

הצטרפות

2002

2014
2004
2008
2002
2006
2008
2008
2002
2012
2002

פרופ' ר .קטן
ד"ר א .שיף
ד"ר ל .שכטר

אונקולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא,
המרכז הרפואי שעריצדק
פנימית ,המרכז הרפואי בני ציון
'מכבי טבעי' ,מכבי שירותי בריאות

מניעת סרטן:
גסטרואנטרולוגיה,
פרופ' נ .ארבר
המרכז הרפואי תל אביב
רפואת ספורט ,קופת חולים מאוחדת
ד"ר י .ירום
דיאטן ,מכון וינגייט
מר י .להב
פרופ' נ .קונסטנטיני רפואת ספורט ,המרכז הרפואי הדסה
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות
ד"ר ל .קינןבוקר
רפואת ספורט ותזונה
מר י .קרני
רפואת הקהילה ואפידמיולוגיה,
פרופ' ג .רנרט
המרכז הרפואי כרמל
מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות
פרופ' ת.שוחט
דיאטנית
ד"ר נ .שפירא

אנדוקרינולוגיה:
ד"ר א .בראון
ד"ר ס .גרוזינסקי
ד"ר ח .גולן
פרופ' ד .גרוס
פרופ' צ .דיקשטיין
ד"ר ת .הורן
ד"ר מ .וויס
ד"ר ע .וולף
פרופ' ג' .זידאן
ד"ר א .כהן
ד"ר א .ליאל
ד"ר ש .מכליס
ד"ר מ .מלול
פרופ' ב .עוזיאלי
ד"ר א .רובינשטוק
פרופ' נ .שטרן
ד"ר א .שלמון

אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי כרמל
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי רבין
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי
אסף הרופא
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי בני ציון
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי אסף
הרופא
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי אסף
הרופא
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי תל אביב
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי זיו
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי שיבא
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה
רפואה גרעינית ,המרכז הרפואי רבין
איזוטופים ,המרכז הרפואי מאיר
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
אנדוקרינולוג ,לין
אנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי
תל אביב
אונקולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה
ומשרד הבריאות

יועצים:

2002
2007
2002

עו"ד י .חורש
קסלמן & קסלמן
ח .ריקה

יועצים בהתנדבות:

הצטרפות

2004
2004
2004
2008
2009
2008
2004
2009
2004
הצטרפות

2014
2008
2014
2008
2005
2005

יועץ משפטי ,ש .הורוביץ ושות'
רואי חשבון
מבקר פנים

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

הנהלה ומנהלי מחלקות:
מ .זיו
מ .בר חיים
א .דוד
ר .עידן
ע .פלגאולבסקי
ר .קלפרר
ס .קסוטו
י .קרני
ש .שהם
ס .שמעון
עו"ס א .שפירא

מנכ"ל
חשב
מנהל מחלקת משק
מנהלת מחלקת משאבי אנוש
דוברת ומנהלת מחלקת הסברה והדרכה
מנהלת מחלקת שיווק ושיתופי פעולה 
עד 30.6.15
רכזת ועדות ופרויקטים
מנהל מחלקת סניפים ורמ"ט הקש בדלת
מנהלת מחלקת שיווק ושיתופי פעולה 
מ1.7.15
אחראי שירות מערכות מידע
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה

2005
2014
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2014
2005
2008
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סניפי האגודה למלחמה בסרטן
)ע"ר(
משרד ראשי ומטה האגודה למלחמה בסרטן בית מטי  -לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח' רביבים  7גבעתיים ת.ד 437 .מיקוד 5310302
טל035721616 :
פקס035719578 :
ימים ושעות פעילות :א' עד ה'   7:30עד 16:00
מטה הסניפים ו"הקש בדלת"
מנהל מחלקת סניפים ומבצע "הקש בדלת"  -מר יונתן קרני
ימים ושעות פעילות :א'ה  7:30עד 16:00
טלפון035721699 :
פקס035732327 :
מיילyonitm@cancer.org.il :
מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית  -מר פאתן ג'טאס
המרכז לבריאות האישה בבית החולים האיטלקי
ת.ד ,20064.נצרת1615001 ,
ימים ושעות פעילות :ב' עד ו'  8:30עד 14:30
טל046550655 .
פקס046467507.
נייד פאתן ג'טאס0505366762 :
מיילsabrenb@cancer.org.il :
רכזת פעילות חברה ערבית בדרום  -גב' הייג'ר אבו-שארב
נייד היי'גר אבו שארב0542320849 :
מיילHeigeras@cancer.org.il :
מנהלת סניפי צפון  -גב' עליזה שולצר
מתחם האגודה למלחמה בסרטן בחיפהמרכז הפעילות והתמיכה ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט בבית אהרון
ואולגה רוזנפלד
רח' אהרון רוזנפלד  25בת גלים חיפה
ימים ושעות פעילות :א'ה' 8:0016:00
טל048511712 :
נייד0502099418 :
פקס115348511712 :
מיילica-tzafon@cancer.org.il :
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אילת

מתנדבת  גב' נורה ביטון
נייד0504442144 :

אבן יהודה

יו"ר  גב' שוש גרנות
השומרון  32ת.ד  1083אבן יהודה
טל098997430 .

אום אל פאחם

יו"ר  מר אחמד רג'ה מחמיד
תחנת דלק אלשאג'ור
ת.ד ,1112.מיקוד 3001012
טל046310128 .

אופקים

יו"ר  מר רפי בטיטו
רח' הרב קוק ,מקלט מס' 13
ימים ושעות פעילות :יום א'  ,15:0019:00יום ג' 16:0019:00 ,10:0012:00
נייד רפי בטיטו0522965604 :

אשדוד

יו"ר  מר משה בנאי
ת.ד 5061 .רח' ויצמן פינת בן צבי ,רובע ב'
ימים ושעות פעילות :ימים א' וד'17:0019:00 ,10:0013:00 :
טל088563863 .
נייד משה בנאי 0507813625 :

אשקלון

יו"ר  מר שמעון זיו
מתנ"ס ברנע ,הר כנען 20
טל086842838 .
נייד שמעון זיו0525590400 :

באר שבע

יו"ר  מר אריה קליינמן
רכזת  גב' יעל קוזיול
בית אביסרור ,רח' בן צבי 7
ימים ושעות פעילות א' עד ה' 8:0016:00
טל,086271228 .
פקס086286003 .
מיילsnif_beer7@cancer.org.il :

בית שאן

יו"ר  גב' חנה דדון
רכזת  גב' פנינה לורנס
עמותת הגיל השלישי ,רח' ירושלים הבירה  2ת.ד643 .
ימים ושעות פעילות :יום א'  ,16:0018:00יום ג' 10:0012:00
טל046060338 .
נייד חנה דדון0504343442 :
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בית שמש

רכזת  גב' נטליה בוצ'כניקוב
מתנדבת  גב' שולה אלבליה
בית דיור לקשיש ,המשלט  ,39בית שמש
נייד נטליה בוצ'כניקוב0545799834 :
נייד שולה אלבליה0544629252 :

בת ים

יו"ר  גב' יהודית מנצור
שד' העצמאות  51א' דירה 2
נייד יהודית מנצור0546203660 :

גבעתיים

יו"ר  גב' דליה סולקין
רח' ויצמן  ,47מיקוד 5337209
ימים ושעות פעילות :יום ג' 10:0014:00
טל035712606 .

דימונה

יו"ר  מר אברהם אזרזר
ת.ד 429 .ליד קופת חולים ד' דימונה
טל086551658 .
ימים ושעות פעילות :א' עד ה'  ,9:0013:30יום ג' 16:0019:00
מיילica-dimona@cancer.org.il :

הכרמל

יו"ר  מר האני מנסור
עוספיה ,בנין מכללת הכרמל
נייד האני מנסור0523589331 :

הוד השרון

יו"ר  גב' אריאלה צדיק
רכזמר מיכאל לס
נייד אריאלה צדיק0544490535 :

זכרון יעקב

יו"ר  גב' שרה סמסונוב
בית התשבי ,רח' הנדיב ,מרכז המושבה
ימים ושעות פעילות :יום ג' 17:0019:00
טל046398958 .
נייד שרה סמסונוב0507751426 :

חדרה

יו"ר  גב' רבקה קרן
רכזת  גב' שוש קריצ'מן
בנין ההנהלה הציונית
רח' הבנים  , 7חדרה
טל ,046303810/1.ניתן להשאיר הודעה
נייד רבקה קרן0542471168 :
נייד שוש קריצ'מן05233379999 :
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חולון

יו"ר  גב' יונה אלון
רח' עין יהב 4
טל035033122.
נייד יונה אלון0505808080 :

חיפה

מתחם האגודה למלחמה בסרטן בחיפה
מרכז הפעילות והתמיכה "חזקים ביחד" ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט
יו"ר  מר בני ברנשטוק
רכזת  גב' נעמי כפרי
בית אהרון רוזנפלד ע"ש קלייר ועמנואל רוזנבלט
רחוב אהרון רוזנפלד  ,25בת גלים
טל ,048511715/7 .פקס048511716 :
שעות וימי פעילות :יום א' עד ה' 8:0016:00
מיילsnif_haifajr@cancer.org.il :

טייבה

רכזת  גב' פדוא עבד אלקאדר
טל097685480 .

טבריה

יו"ר  גב' דליה קוקוש סלוצקי
רכזת :גב' מיכל דהאן
לשכת הבריאות המחוזית ,רח' אלחדיף ) 40ת.ד (639.טבריה
ימים ושעות פעילות :יום ב' 10:0012:00
טל046792579 .
נייד דליה סלוצקי0502819533 :
נייד מיכל דהאן0522254333 :

טירת כרמל

יו"ר גב' סילבי כהן
רכזת  גב' רותי מואיל
ביתהמתנדב ,האלה  8טירת הכרמל
טל048711789 .
נייד סילבי כהן0525273311 :

יקנעם עלית

יו"ר  מר ויקטור מורד
רכזת  גב' ורד רוזלס
רחוב האירוסים 2
ימים ושעות פעילות :יום ב'  18:00  16:30בתיאום מראש
טל049596041 .
נייד ויקטור מורד0528744866 .
נייד ורד רוזלס0525413679 .
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מתחם האגודה למלחמה בסרטן בירושלים
מרכז הפעילות והתמיכה "חזקים ביחד" ע"ש ישראל יעקוב ולילה אלתר
משרדי האגודה ע"ש יצחק קוקיא
יו"ר  עו"ד אתיה שמחה
רכזת  גב' רותי בן גיאת
רח' יד חרוצים  ,3תלפיות
ימי פעילות :יום א' עד ה' 8:0016:00
טל,026256721,026233599 :
פקס026256497 :
מייל aguda_jeru@cancer.org.il
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כפר יונה

יו"ר  גב' ישראלה רוזן
נייד ישראלה רוזן 0524455005

כפר סבא

יו"ר מר חזי פנט
רח זאב גלר 4
טל,097603795 .
פקס097453284 .
נייד חזי פנט 0523818338

כרמיאל

יו"ר  גב' אבלין דסה
רכזת  גב' שרה שרון
חבצלת  1פינת נשיאי ישראל כרמיאל
ימים ושעות פתיחה :יום א'  ,13:0015:00יום ב' ,10:0012:00
יום ג'  ,10:0012:00יום ג'  13:0015:00בשפה רוסית.
טל049081491 .
נייד אבלין דסה0544611516 :
מיילevelyn.dassa6@gmail.com :

מג'אר

רכז  מר עאטף עבד )אבו בסאם(
כביש ראשי בבניין מחלקת תברואה ת.ד ,419.מג'אר2012800 ,
טל046782442 .

מגדל העמק

יו"ר  מר ישראל ועקנין
רכזת  גב' אורנה אמיתן
רח' חיל האוויר 2
ימים ושעות פעילות )בתיאום מראש( :יום ג' 19:0017:00
טל046440254 .
נייד ישראל וקנין0544641111 :
נייד אורנה אמיתן0506717000 :

מודיעין

יו"ר  גב' שולה זק
קניון עזריאלי מודיעין ,לב העיר 2
ימים ושעות פעילות :יום א' 10:0012:00
טל086495389.
נייד שולה זק0548044694 :

מעלות כפר ורדים

יו"ר  מר רפי ויצמן
המועצה המקומית כפר ורדים ,מחלקת רווחה ,הלוטם 3
ימים ושעות פעילות :יום ב' 17:0019:00
טל ,049977143 .שלוחה 112
יו"ר  גב' וייס מרילה
נייד0522824191 :

נצרת

טל046550655 .

נצרת עלית

יו"ר  מר אלכס גדלקין
רכזת גב' בלוריה לאופר
ליבנה 2
ימים ושעות פעילות :א'ה' 9:0012:00
נייד בלוריה לאופר0528271400 :
טל046362724.

נתניה

רכזת  גב' סיגל אקל
רח' רמז  13קומה 8
ימים ושעות פעילות :א' עד ה' 8:0016:00
טל ,098344268 .פקס098846279 .
מיילsigale@cancer.org.il :

סחנין

רכז  מר תופיק חלאילה
שכ' צפונית ת.ד  4057סחנין ,מיקוד 3081000
טל046743496 .
נייד תופיק חלאילה0547602230 :

עילבון

טל 046782562 .
בתוך המועצה המקומית

עכו

יו"ר  גב' סוניה שקד
רכזת  גב' סוזי פרץ
מתנ"ס  בית קדם רח' פנקס
ימים ושעות פעילות :ב' וד'18.30  16.00 ,
טל049916698 .
נייד סוניה שקד0522819979 :

נהריה
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עפולה

יו"ר  מר אהרון יוסף
מתחם בית פוזנק ,עליית הנוער  ,12גבעת המורה
ימים ושעות פעילות :יום ב'10:0012:00 ,
טל046401545 .

ערד

יו"ר  ד"ר דני שור
רכזת גב' תרצה גולדמןמרגליות
רח' חן  ,12/6ת.ד523 .
טל089958810 .
נייד ד"ר דני שור0523595925 :
יו"ר  גב' אורלי מנג'ם
נייד אורלי מגנם0545654360 :

פרדס חנה  -כרכור
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פתח תקוה

מתנדבת גב' שרה דברת
לשכת הבריאות ,רח' אחד העם  31קומה ב'
טל039346196 .
נייד שרה דברת0544655856 :

צפת

יו"ר  גב' שולמית גנון
בית חולים זיו ,מכון אונקולוגי ,צפת
ימים ושעות פעילות :יום א' 10:0012:00
טל046827947 .
נייד שולמית גנון0523738762 :

קריית אונו

מתנדבת גב' צביה האוז
נייד צביה האוז0543050356 :

קריית אתא

יו"ר  גב' בת שבע יהב
נייד בת שבע יהב0522375804 :

קריית ביאליק

יו"ר  מר סמי בניסטי
רכזת  גב' מרים קלמפנר
בית "מקום חם בלב"  )בית המתנדב(
רח' הפלמ"ח 51
ימים ושעות פעילות :א' ,ב' ,ג' ,ה'16:3018:30 ,
בימי ד' בתיאום מראש16:3019:30 :
טל048691437 .

קריית חיים

יו"ר  גב' שרה מורגנשטרן
טל048726903 .

קריית טבעון

רכזת שמואלי אילנה
מתנ"ס ,רח' דגניות 12
ימים ושעות פעילות  בתיאום מראש.
טל049833220 .
נייד אילנה שמואלי0502849756 :

קריית ים

יו"ר  גב' ברכה ארז
נייד ברכה ארז0523901846 :

קריית מוצקין

יו"ר מר מוטי דגן
מתנ"ס בן גוריון ,שד' בן גוריון 76
ימים ושעות פעילות :יום ג' 17:0020:00
טל048732161 .

קריית שמואל

רכזת גב' צילה שנורמכר
מרכז פיס קהילתי ,שד' הרא"ה 19
ימים ושעות פעילות :יום ב'  ,16:3018:00יום ג' 10:0012:00
טל  046201031 .ניתן להשאיר הודעה

קריית שמונה

יו"ר  גב' סילבי פרטוק
מרכז "תקוותנו"  רח' טרומפלדור 32
ימים ושעות פעילות :יום א' 16:0018:00
נייד סילבי פרטוק0507496710 :

ראש העין

יו"ר מר אברהם פורת
מתנ"ס לב אפק ,אפיקים 2
נייד אברהם פורת0526060497 :

ראשון לציון

יו"ר  גב' רות אברמוביץ
רח' בית העולה אגוזי 1
טל039565506 .
ימים ושעות פעילות :יום ב' 10:0012:00

רחובות

יו"ר  מר מוטי ברק
רח' סירני 40
טל089495806 .
נייד מוטי ברק0524238341 :

רמלה

יו"ר  גב' רחל הראל
רכזת  גב' סילבי זרביב
נייד רחל הראל0522210420 :
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רמת גן

רכזת  גב' טובה בר
נייד טובה בר0544682957 :

רמת השרון

יו"ר  גב' מירי ראודניץ
רכזת  גב' מירה לביא
נייד מירי ראודניץ0506611897 :

רעננה

יו"ר  גב' אורה שני
רכז מר ילי קרליך
טל097745992 :
נייד אורה שני0528656505 :

תל אביב

רכזת גב' שוש שורץ
טל035721642 .
פקס035717100 .
ימים ושעות פעילות :א' עד ה'7:0015:30 ,
מיילshoshs@cancer.org.il :

148

מטה הסניפים ו’הקש בדלת’
מנהל מחלקת סניפים
ומבצע ’הקש בדלת’
יונתן קרני
טלפון035721699 :
פקס035732327 :
אגף השיקום
בית מטי ,לזכרה של
מטילדה רקנאטי
גבעתיים ,רח’ רביבים 7
טל035721678 :
מעון קלור
גבעתיים ,רח’ רביבים 7
מיקוד 5310302
טל035721623/4/7 :

• תמיכה ומימון מחקרים בתחום הסרטן
• ייזום והפעלת תכניות לגילוי מוקדם
• מתן שירותים רפואיים בבתי חולים ובקהילה
• רכישת ציוד רפואי חדשני ומתוחכם לאבחון מוקדם ולטיפול
• סיוע בהקמה ,בהרחבה ובשיפוץ מחלקות לאבחון ,טיפול ,אשפוז ורווחה
• הפעלת מגוון תכניות לשיקום ולרווחת חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם
• הפעלת תוכניות הדרכה לצוות המקצועי המטפל בחולי סרטן
• הסברה לציבור הרחב לגבי חשיבות המניעה והגילוי המוקדם
• קידום זכויות חולים ומחלימים מסרטן ,לשיפור איכות חייהם ולרווחתם

טלמידע
שירות מידע טלפוני
1-800-599-995
®

ניצוץ של תקווה
גבעתיים ,רח’ טייבר 12
מיקוד 5341802
טל035732166/7 :
מחלקת תרומות
גבעתיים ,רח’ רביבים 7
טל1800354646 :

ד י ן ו ח שב ון 2 0 1 5

משרד ראשי
גבעתיים ,רח’ רביבים 7
ת.ד ,437 .מיקוד 5310302
טל035721616 :
פקס035719578 :

פעילויות האגודה למלחמה בסרטן בישראל )ע"ר(
בעד החולים ונגד המחלה

טלמידע
בשפה הערבית
1-800-36-36-55
®

טלתמיכה
סיוע נפשי ראשוני לחולי סרטן
1-800-200-444
®

טלמידע
בשפה הרוסית
1-800-34-33-44
®

אתר האגודה למלחמה בסרטן
www.cancer.org.il

לתרומות1-800-35-46-46 :
ניתן לתרום גם דרך אתר האינטרנט בכתובתwww.cancer.org.il :
*תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס ,על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה.

עיצובbillet.co.il :
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דין וחשבון

2015

