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דבר היו"ר
השנה נפרדה האגודה למלחמה בסרטן בצער ממרים
קליין ז"ל ,אשת עשייה נמרצת ,שכיהנה בתחילת
דרכה של האגודה במגוון תפקידים ,ביניהם כמנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן  ,וסייעה בהפיכתה לארגון
המוביל בישראל הפועל להפחתת התחלואה והתמותה
ממחלות הסרטן בישראל .יהי זכרה ברוך.
פרופ' אהרן צ'חנובר,
חתן פרס נובל
נשיא כבוד

בדומה לשנים עברו ,גם השנה החולפת היוותה עבורנו
שנה ברוכה בעשייה מרגשת ומגוונת .במקביל לעלייה
במודעות ובביצוע בפועל של בדיקות לאבחון מוקדם
חלה התקדמות בטיפול ובשיקום ,כך שרבים הם החולים
המצליחים כיום להתמודד ביעילות עם מחלתם ,להחלים
ולחזור לשגרת החיים הרגילה.
גם השנה שחלפה היוותה שנת עשייה ענפה ומבורכת,
במסגרתה המשכנו לקדם את מגוון התוכניות והפרויקטים
השונים למען החולים ,המחלימים ,בני משפחותיהם,
כמו גם הציבור הרחב:
• סדנאות "מחלימים לחיים בריאים"® ,פרויקט "צעדים
לאיכות חיים"® ,פרויקט "להרגיש טוב-להיראות טוב
יותר" ,מערך תמיכה ופעילות לילדים חולי סרטן ובני
משפחותיהם ,קידום הפעילות התמיכתית בקהילה
"חזקים ביחד" בשילוב סניפי האגודה למלחמה בסרטן
ועוד ועוד.
• גם השנה התקיימו עשרות ימי עיון וכנסים לחולים,
מחלימים ובני משפחותיהם ,כמו גם לאנשי מקצוע
המטפלים בחולים.
• הענקנו מענקי מחקר לחוקרי ומדענים צעירים
בתחילת דרכם העוסקים בחקר הסרטן מתוך אמונה
כי המחקר של היום  -הוא התרופה של מחר.

פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה

ליאון רקנאטי,
סגן יו"ר האגודה
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• סייענו בשיפוץ ובבנייה של מרכזים אונקולוגיים ברחבי
הארץ ובמימון אנשי צוות רב מקצועי.
כל זאת ועוד ,בצד פעילותה הבלתי נלאית של האגודה
למלחמה בסרטן למען קידום בריאותה של האוכלוסייה
בישראל ,במסגרתה יוזמת האגודה מסעות הסברה
מגוונים ,ופעילויות רבות למען העלאת המודעות
הציבורית לשמירה על "מאזן האנרגיה"  -הימנעות
מהשמנה ,עידוד תזונה נכונה ואימוץ אורח חיים בריא,
הכולל פעילות גופנית ,הימנעות מעישון ,הגבלת צריכת
האלכוהול וחשיפה מבוקרת לשמש.
כמו כן ,השנה שמנו דגש על פיתוח וחיזוק הקשר ההדדי
עם מתנדבי האגודה המסורים ברחבי הארץ ,מתוך הכרה
בפעילותם החיונית המהווה שליחות של ממש ,כמו גם
בפיתוח והקמת סניפים חדשים.
ברצוני להביע את הערכתי הרבה בפניכם ,תומכינו
היקרים בארץ ובתפוצות ,על הושטת היד והמסירות
למען החולים ,המחלימים ,בני משפחותיהם ,ולקידום
בריאותו של כלל הציבור בישראל.

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

לזכרה
של מרים קליין ז"ל
מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן בין
השנים .1977-1985
ממניחי אבן הפינה
באגודה למלחמה
בסרטן ,שכיהנה במגוון
תפקידים בשורותיה.
מרים קליין ז"ל ,הייתה
עובדת האגודה למלחמה בסרטן במשך כ35-
שנה .הראשונה שנכנסה לשורות האגודה
למלחמה בסרטן כאשת צוות  -מזכירה כללית,
שגויסה בשכר ,כיהנה בו כמנכ"ל במשך כ10-
שנים ,הקימה וניהלה בהתנדבות מלאה את קו
ה'טלמידע' של האגודה למלחמה בסרטן.
מרים נולדה בגרמניה ,ובגיל  ,12עלתה עם הוריה
לישראל .בהיותה ילדה נפגעה מרים ממחלת
שיתוק ילדים ,אך בחרה למרות פגיעתה ,להתנדב
ולסייע לכוחות צה"ל בפענוח מברקים במפקדה
הצבאית .בזמן מלחמת השחרור ,שימשה כמזכירתו
של דוד הורוביץ ,מנכ"ל משרד האוצר דאז,
ולאחר מכן ,ניהלה מרים את היחידה למטבע
זר בבנק ישראל.
ב 1958-עם שובה משליחות בחו"ל עם משפחתה,
התקבלה מרים לעבודה באגודה למלחמה בסרטן,
ונשארה בעבודתה זו מתוך תחושת שליחות,
אמונה בחשיבות המטרה ונחישות גדולה ,במשך

שנים רבות ,מתוכן שימשה במגוון תפקידים ,בהם
מנכ"ל האגודה.
במבצע "הקש בדלת" הראשון שימשה מרים
כמזכירת האגודה ,לצד דב בן מאיר ,מנכ"ל
אגודה דאז ,ששימש במקביל גם כמזכיר תנועת
מפא"י בתל אביב.
בסוף שנות ה '80-החלה מרים בגיבוש מרכז המידע
של האגודה למלחמה בסרטן ,שהתבסס על מאגרי
מידע בנושאי מחלות הסרטן ודרכי הטיפול בהן
מאגודות שונות ברחבי העולם ,שתורגמו לשפה
העברית .בהמשך ,נרכשה תוכנה ממוחשבת
שסייעה במעקב ובקבלת המידע ,ונוסד קו המידע
הטלפוני 'הטלמידע' ,המאוייש על ידי מתנדבים
שהפך ברבות השנים לקו המידע המוביל והאמין
בישראל בכל הנוגע למחלות הסרטן ודרכי מניעתן.
עם פרישתה מעבודתה בשכר ,המשיכה מרים
לאייש את מוקד ה'טלמידע' בהתנדבות מלאה,
יחד עם שלומית ויתקון (מתנדבת ותיקה נוספת)
עד הגיעה לגיל גבורות ,בו החליטה לפרוש.
האגודה למלחמה בסרטן מרכינה ראש על
לכתה של מרים ,ומוקירה את פעילותה המסורה
והנמרצת ,שסייעה להפיכתה של האגודה
למלחמה בסרטן מעמותה קטנה ומצומצמת
 לעמותה המובילה בישראל בתחום המאבקבמחלות הסרטן.
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פריסת תקציב המאבק בסרטן
לשנת ) 2014באלפי שקלים(
רישום ומעקב
1,000
מחקר ופרוטוקולים
קליניים
4,037

שירותים רפואיים
וסוציאליים
3,554
2%

8%

ארגון מנהל וסניפים
4,647
1%
2%

10%

בינוי וציוד
594
הדרכה
מקצועית
1,100

9%
30%
38%

שיקום ורווחה
)כולל הוספיס והמעון
ע“ש צ‘ארלס קלור(
17,675

שימושים
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הסברה ,הדרכה
לציבור וגילוי מוקדם
14,028

פירוט הסכום באלפי ₪

פירוט באחוזים

שירותים רפואיים סוציאליים

3,554

8

רישום ומעקב

1,000

2

מחקר ופרוטוקולים קליניים

4,037

9

שיקום ורווחה (כולל הוספיס והמעון ע"ש סר צ'ארלס קלור)

17,675

38

הסברה והדרכה לציבור וגילוי מוקדם

14,028

30

הדרכה מקצועית

1,100

2

בינוי וציוד

594

1

ארגון ,מנהל וסניפים

4,647

10

סך הכל שימושים

45,635

100

שירותים רפואיים ופרויקטים חדשניים
לשיפור השירות והטיפול בחולי סרטן
כעקרון ,האגודה מממנת תקן למשך  5שנים תוך
התחייבות המרכז האונקולוגי לקלוט אותו לאחר מכן.
בזכות השקעה זו שודרג כל המערך הרב-מקצועי
של הטיפול הפסיכו אונקולוגי בחולי סרטן ברחבי
הארץ .בין השאר ,בוססה רשת של אחיות אונקולוגיה
בקהילה ,אחיות סטומה ,אחיות ועו"ס לתאום הטיפול
בסרטן השד ,וצוותים פסיכו אונקולוגיים הזוכים
גם בהכשרה מקצועית מתמשכת ,המוענקת להם
ע"י 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 האישה בכל שלבי האבחון
והטיפול ,להעניק לה מידע ,תמיכה וסיוע ,ובכך להקל
משמעותית על התמודדותה עם מחלתה .שירות זה
ניתן כיום במרכזים רבים ברחבי הארץ .בחלק מהמרכזים
שירות זה כבר נקלט והאגודה ממשיכה בעדכון הצוותים
הנפגשים במטה האגודה במהלך השנה .בזכות האגודה
נוצרה רשת ארצית של אנשי מקצוע הנמצאים בקשר
מתמיד עם חולות סרטן השד ,לרווחתן.
שירותי סיעוד נוספים  -האגודה מממנת תקנים לאחיות
מתאמות שד ותקנים לאחיות לטיפול תומך במרכזים
הבאים :מרכז רפואי גליל מערבי בנהריה ,מרכז רפואי
פוריה בטבריה ,מרכז רפואי וולפסון בחולון ,אסף הרופא
בצריפין ,הוספיס גליל עליון ושירותי בריאות כללית.
שירותים פסיכואונקולוגיים  -האגודה ממשיכה לממן
תקנים של עובדים סוציאליים במרכזים הרפואיים הבאים:
בי"ח לגליל מערבי בנהריה ,מרכז רפואי העמק בעפולה,
מרכז רפואי רמב"ם בחיפה ,הלל יפה בחדרה ,מרכז
רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,מרכז רפואי וולפסון,
מרכזים רפואיים הדסה הר הצופים והדסה עין כרם
בירושלים ,מרכז רפואי ברזילי באשקלון ,מרכז רפואי

סורוקה בבאר-שבע ,מרכז התמיכה "בית אידי מעגן"
בבאר-שבע ,שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות.
האגודה ממשיכה במימון תקנים של פסיכולוגים
במכונים האונקולוגיים הבאים :מרכז רפואי גליל מערבי
בנהריה ,מרכז רפואי העמק בעפולה ,מרכז רפואי רמב"ם
בחיפה ,מרכז רפואי בני ציון בחיפה ,מרכז שניידר לרפואת
ילדים בפתח-תקווה ומרכז רפואי אסף הרופא בצריפין,
מרכז רפואי וולפסון בחולון.
שירות דיאטניות  -שירות הדיאטניות ממשיך לפעול
בסיוע האגודה במרכזים הרפואיים הבאים :מרכז רפואי
אסף הרופא בצריפין ,במרכז הרפואי ברזילי באשקלון
ובמרכז 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 ,וממשיכה לסייע במימון כוח
האדם ובהכשרתו .סיוע ניתן בתחום זה גם למחלקות
לפדיאטריה אונקולוגית במרכז הרפואי הדסה עין כרם,
במרכז הרפואי תל אביב ובמרכז הרפואי רמב"ם ,שבו
הוקמה המחלקה לפדיאטריה אונקולוגית בסיוע האגודה.
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
על-ידי שירותי הדם של מד"א בסיוע האגודה למלחמה
בסרטן  .במסגרת סיוע זה נרכש מקפיא לשימור דם
טבורי לזכרה של נטלי שעיה ז"ל ,ממומן  1/2תקן של
טכנאית המעבדה להפעלת בנק הדם הטבורי ,ובנוסף
ממומן שכר לשנה למתרימה לאיסוף מנות דם טבורי
בחדרי הלידה במרכז רפואי הדסה עין כרם.
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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 גם ממשיכה לתמוך בתוכניות המשלבות
טיפול רפואי פליאטיבי וטיפול סיעודי ופסיכו-חברתי,
הניתנים בהוספיסים ובשירותי הוספיס בית ברחבי הארץ,
ונועדו להעניק טיפול תומך בחולי סרטן בשלבי מחלה
מתקדמים .התוכניות מופעלות גם במרכזים רפואיים
ובמרפאות קהילתיות ברחבי הארץ ,בסיוע האגודה.

•
•

•

•

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

•
•

•

•
•
•

•
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"קשר בין חולים לקהילה"  -ייעוץ פליאטיבי של
הוספיס גליל עליון למח' גריאטריה ,פנימיות וכירורגיה
 במרכז הרפואי זיו בצפת.הקמת שירות פליאטיבי  -במרכז הרפואי
העמק בעפולה.
הפעלת קבוצות תמיכה ומידע לבני משפחה של
חולים במחלה מתקדמת  -במרכז הרפואי גליל
מערבי בנהריה.
טיפול בחולות סרטן הרחם וצוואר הרחם המטופלות
בקרינה פנימית (ברכיתרפיה)  -במכון האונקולוגי
במרכז רפואי רמב"ם בחיפה.
"מחלימים למען חולים"  -במרכז הרפואי
רמב"ם בחיפה.
שירות פסיכולוגי לילדים מחלימים מסרטן ובני
משפחותיהם  -במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה.
ליווי חולים אונקולוגיים במצב מחלה מתקדם ובני
משפחותיהם המאושפזים במערך האונקולוגי -
במרכז רפואי רמב"ם בחיפה.
קבוצת תמיכה להורים לילדים מהמגזר הערבי

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

החולים בסרטן  -באונקולוגיה ילדים ,בבית החולים
שניידר לרפואת ילדים בפתח תקווה.
פסיכותרפיה קבוצתית לסבים ולסבתות שכולים
 בבית החולים שניידר לילדים בפתח תקווה.התערבות של צוות רב מקצועי בטיפול בנשים
הפונות לניתוח שחזור שד"  -במרכז הרפואי רבין,
קמפוס בילינסון פתח תקווה.
שירות נוירופסיכולוגי ליחידה לנוירואונקולוגיה,
אונקולוגיה ,המטולוגיה והשתלת מח עצם  -במרכז
הרפואי רבין ,קמפוס בילינסון פתח תקווה.
מעקב אחר מחלימים מסרטן שד ומעי גס
המטופלים במכון האונקולוגי  -במרכז הרפואי
מאיר בכפר סבא.
טיפול פליאטיבי במכון האונקולוגי וההמטולוגי
 במחלקות אשפוז ,והמטו-אונקולוגיה  -במרכזהרפואי וולפסון בחולון.
טיפול בחולות שד חדשות דוברות רוסית במכון
האונקולוגי-שד  -במרכז הרפואי וולפסון בחולון.
שירות פסיכולוגי במערך א.א.ג .וניתוחי ראש
וצוואר  -במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
התערבות סוציאלית בשעת משבר לחולה
המאושפז  -מענה נפשי ומערכתי לחולים מאושפזים
ולחולים הנוטים למות -במרכז הרפואי ע"ש שיבא,
תל השומר.
שיקום קוגנטיבי של ילדים עם תסמונות
פרהמליגניות ומחלימים מסרטן  -במרכז הרפואי
הדסה עין כרם ירושלים.
מרפאת מחלימים  -רפואה אינטגרטיבית  -במרכז
הרפואי הדסה עין כרם ירושלים.
ליווי ותמיכת חולים  -בבית נתן ירושלים.
"הסיפור שלי"  -סדנת פלייבק למחלימים מסרטן
 בבית אידי מעגן בבאר-שבע."סוד הזיכרון"  -סדנה לשיפור יכולות קוגנטיביות
 בבית אידי מעגן בבאר-שבע."מעבר למילים"  -טיפול בהבעה ויצירה  -בבית
אידי מעגן בבאר-שבע.
יוגה כמסייעת להחלמה של חולי סרטן  -בבית
אידי מעגן בבאר שבע.

שירותים אונקולוגיים במוסדות רפואיים
ובקהילה בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מזה שנים רבות בשדרוג מערך הטיפול האונקולוגי לשיפור השירות לחולי
הסרטן ובני משפחותיהם ,באמצעות מימון פרויקטים ותקנים של אנשי מקצוע (אחיות ,עו"ס ,דיאטניות ועוד).
תודות לסיוע 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:
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

מרכז רפואי העמק ,עפולה :עו"ס לטיפול תומך בחולי
סרטן במצב מחלה מתקדם במח' לאונקולוגיה ,בפנימיות,
בכירורגיות ונשים ,פסיכולוג רפואי לעבודה עם החולים,
בני משפחה והצוות הרפואי במח' להמטולוגיה.
הוספיס גליל עליון :אחות אחראית.
מרכז רפואי רבקה זיו ,צפת :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי ,עו"ס למרפאה המטו-אונקולוגית.
מרכז רפואי גליל מערבי ,נהריה :אחות מתאמת שד,
עו"ס למגזר הערבי ,אחות טיפול תומך ,פסיכולוג ,עו"ס
לטיפול פליאטיבי ,עו"ס מתאמת שד ,פקידת רישום
ומעקב  -במכון האונקולוגי.
מרכז רפואי פוריה ,טבריה :אחות מתאמת שירות
טיפול תומך לחולים אונקולוגיים המטופלים בבית החולים,
פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
מרכז רפואי רמב"ם ,חיפה :עו"ס לשילוב הילד חולה הסרטן
בחזרה במערכת הלימודית  -במח' המטו-אונקולוגית
ילדים ,שרות פסיכולוגי במרפאת מחלימים ,במערך
האונקולוגי ,פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
מרכז רפואי בני ציון ,חיפה :פסיכולוג לטיפול בחולים
ובני משפחה במח' להמטולוגיה ובמחלקות השונות בהן
מטופלים חולי סרטן.
מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי.
מרכז רפואי רבין  -קמפוס בילינסון ,פתח תקווה:
פקידת רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
מרכז רפואי שניידר לילדים ,פתח תקווה :פסיכולוג.
מרכז רפואי קפלן ,רחובות :פקידת רישום ומעקב
במכון האונקולוגי.
מרכז רפואי אסף הרופא ,צריפין :ייעוץ מיני פסיכולוגי,
מח' אורולוגית ומכון אונקולוגי ,אחות מתאמת שד ,מכון
אונקולוגי ,דיאטנית ופקידת רישום ומעקב במח' אונקולוגית.
מרכז רפואי וולפסון ,חולון :אחות מתאמת שד המחלקת
דימות ,כירורגיה ואונקולוגיה ,עו"ס רצף טיפולי במחלקה

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

גינקו-אונקולוגיה ,אחות מתאמת טיפול תומך המטולוגיה,
אונקולוגיה ופנימית.
מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי :עו"ס להתערבות
פרטנית וקבוצתית לילדים מושתלים  -ביחידה להשתלת
מוח עצם ילדים ,במח' להמטו-אונקולוגיה ילדים ,פקידת
רישום ומעקב במכון האונקולוגי.
מרכז רפואי ע"ש שיבא ,תל השומר :פקידת רישום
ומעקב במכון האונקולוגי.
מרכז רפואי ברזילי ,אשקלון :עו"ס בהוספיס בית,
דיאטנית ופקידת רישום במכון האונקולוגי.
מרכז רפואי הדסה עין כרם ,ירושלים :עו"ס בהוספיס
בית ילדים במח' המטו-אונקולוגית ילדים ,פקידת רישום
ומעקב  ,עו"ס לשילוב שירות פסיכו-סוציאלי  -במרכז
לאבחון מחלות שד במערך הדימות ,עו"ס מתאמת לשימור
פוריות ושירות גינקולוגי ,למח' המטולוגיה ,אונקולוגיה,
המטו-אונקולוגיה ילדים והשתלת מח עצם.
מרכז רפואי הדסה הר הצופים ,ירושלים :עו"ס
בהוספיס האשפוזי.
מרכז רפואי שערי צדק ,ירושלים :רכזת מרפאת נשאיות
 - BRCA1 ,BRCA2במרכז לייעוץ ואבחון גנטי ,פקידת רישום
ומעקב במכון האונקולוגי ,מתאמת תוכנית "הסיכוי שבסיכון"
(מידע נוסף על התוכנית החדשה בפרק "גילוי מוקדם").
מרכז רפואי סורוקה ,באר-שבע :עו"ס לשירות סוציאלי
לחולים קשישים דוברי רוסית במכון האונקולוגי ,פקידת
רישום ומעקב במכון האונקולוגי ,דיאטנית ,מכון אונקולוגי.
בית אידי-מעגן ,באר-שבע :עו"ס.
שירותי בריאות כללית :אחות לטיפול תומך בחולי סרטן
 ביחידה לטיפול בית חולון-בת-ים ,אחות לטיפול תומךטלפוני לחולה אונקולוגי  -במוקד האחיות הארצי של הקופה,
עו"ס  -בהוספיס בית באשקלון ,עו"ס להעמקה והרחבה
של השירותים הסוציאליים ,מערך אונקולוגי קהילתי ,נצרת.
מכבי שירותי בריאות :עו"ס לטיפול תומך בחולים אונקולוגיים
בשלבי מחלה מתקדמים ביחידה לטיפולי בית בצפון.
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הסברה והדרכה לציבור

פרסומים מחודשים

חוברת "חמניות"  -חוברת תדמית
בשפה האנגלית לתורמי האגודה
למלחמה בסרטן הסוקרת את
פעילותה הענפה של האגודה

חוברת "אבחון מוקדם של סרטן
השד"  -מהדורת  - 2014הופקה
באדיבות חב' אסטרה זניקה ישראל.

חוברת "הטיפול התזונתי התומך
בחולה הסרטן"  -עודכנה בסיועה
המקצועי של יעל שפאץ ,דיאטנית
קלינית במכון האונקולוגי של המרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר,
ובאדיבות חב' אבוט.

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים
רבים בתחומי ההדרכה וההסברה לציבור בכל הקשור
למחלות הסרטן ועידוד דרכי המניעה :מניעת נזקי עישון,
חשיפה מבוקרת לשמש ,הגבלת צריכת אלכוהול; כמו
גם אימוץ אורח חיים בריא ,הימנעות מהשמנה ,תזונה
נכונה וביצוע פעילות גופנית ,שהוכחו כמסייעים בהפחתת
הסיכון לחלות בסרטן .במקביל ,מקיימת האגודה למלחמה
בסרטן מגוון פעילויות הסברה להעלאת המודעות לאבחונן
המוקדם של מחלות הסרטן השכיחות.
פעילות ענפה זו של האגודה למלחמה בסרטן כוללת
הפקת מסעות הסברה; כתיבה ,עדכון והפקת חומרי
הסברה המופצים במאות אלפי עותקים ,בעברית ,בערבית
וברוסית בחינם; שימוש מושכל באמצעי התקשורת
תוך שימת דגש על מגזרים מיוחדים באוכלוסייה ועל
אזורי פריפריה; ארגון ימי עיון וסדנאות הדרכה ,הרצאות
והכשרות מקצועיות.
פעילויות ההסברה מגוונות ומועברות במסגרות שונות:
במוסדות חינוך ובתי ספר ,בגני ילדים ,בקייטנות קיץ,
במתנ"סים ,במקומות עבודה ,בקופות החולים ,בבסיסי
צה"ל ,בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ועוד.
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה שירות מידע טלפוני
מיוחד ,המאויש על ידי מתנדבים מסורים' ,טלמידע'®,
בשפות עברית ,ערבית ורוסית .במסגרת השירות ניתן
לקבל מידע בכל הקשור לדרכי מניעת מחלות סרטן,
אבחונן המוקדם ,הטיפול ,השיקום וזכויות חולים .בנוסף,
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה מרכז מידע המאויש
על ידי מידעניות האמונות על ספרות מקצועית עדכנית
ומקושרות למאגרי מידע עדכניים בארץ ובעולם (מידע
נוסף על פעילות האגודה למלחמה בסרטן בתחום זה
בהמשך הפרק).
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כל הפעילויות והשירותים -
ניתנים ללא תשלום לציבור
הרחב ,לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם.

יום המודעות לסרטן הערמונית
האגודה למלחמה בסרטן
ומשרד הבריאות ציינו את יום המודעות
לסרטן הערמונית 2013

בהודעה המשותפת הציגה ד"ר ליטל קינן בוקר ,סגנית
מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות,
נתונים עדכניים של הרישום הלאומי לסרטן של משרד
הבריאות ,ביחס לסרטן הערמונית :סרטן הערמונית
הוא סוג הסרטן השכיח ביותר בגברים בישראל (הראשון
בשכיחותו בגברים יהודים ,והשני בשכיחותו בגברים
ערבים) .בישראל חיים למעלה מ 22,000-גברים שחלו
אי פעם בסרטן הערמונית .בשנת  2010אובחנו 2,557
חולים חדשים עם סרטן חודרני של הערמונית ,מהם
כ 90%-יהודים וכ 5%-ערבים .שיעורי ההיארעות של
סרטן חודרני בערמונית נמצאים במגמת התייצבות.
בשנת  2010עיקר התחלואה נצפתה בבני  65שנים
ומעלה .שיא התחלואה ביהודים הוא בקבוצת הגיל
 ,70-74ובערבים בגילאי  75ומעלה .קיימת מגמה של
עלייה בשיעור ההישרדות היחסי ל 5-שנים העומד כיום
על למעלה מ .90%-סרטן ערמונית הינה מחלת הסרטן
הרביעית בשכיחותה הגורמת לתמותה בקרב גברים
בישראל ,אך יחד עם זאת ,שיעורי התמותה מהמחלה
נמצאים במגמת ירידה בשנים האחרונות .בגברים ערבים
ניכרת מגמת ירידה עם התייצבות ,בשנה האחרונה.
על פי נתוני הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן ()IARC
לשנת  ,2008המשווה את שיעורי ההיארעות ושיעורי
התמותה מסרטן הערמונית המתוקננים לגיל בישראל,
בהשוואה ל 20-מדינות עם השיעורים הגבוהים ביותר
באירופה ,עולה כי השיעורים בישראל נמוכים יחסית,
ודומים לאלה שדווחו באיטליה ובספרד.
האגודה למלחמה בסרטן פרסמה הנחיית הדרכה
לרופאים מתוך ההנחיות הקליניות של הוועדה הרפואית
האמריקאית ()ACP - American College of Physicians
שכללה את עשרת הנקודות החשובות ,שעל הרופא
לציין ולהבהיר למטופל ביחס לבדיקת סקר לגילוי סרטן
ערמונית ( .)PSAבנוסף ,הוצגו בהודעת האגודה מחקרים
חדשים ביחס לסרטן הערמונית.

של סרטן השד ,יכול להציל חיים .קרוב לשלושה
רבעים מהנשים החרדיות והערביות מעל גיל ,50
ו 81%-מהנשים היהודיות ,דיווחו על ביצוע בדיקת
ממוגרפיה סדירה .בקרב הערביות הצעירות יותר
המודעות גבוהה במיוחד ( 92%מהצעירות הסכימו
עם האמירה המתייחסת לחשיבות האבחון המוקדם,
בהשוואה ל 81%-בקרב המבוגרות).
 17%נשים במגזר החרדי דיווחו על הימצאות חולת
סרטן שד מקרבה ראשונית במשפחתן ,אך למרות זאת,
הן פנו פחות לייעוץ גנטי בהשוואה למגזרים אחרים.
שיעור גבוה יותר מהנשים החרדיות היו בעלות משקל
עודף .נשים יהודיות חילוניות עישנו יותר וצרכו אלכוהול
בכמות גבוהה יותר בהשוואה לנשים במגזרים האחרים.
נשים במגזר הערבי עסקו פחות בפעילות גופנית.
רופא המשפחה דווח כגורם משפיע במיוחד וכמקור
המידע המרכזי בקרב נשים ערביות ( )57%וחרדיות
( .)25%נשים חרדיות אף ציינו את העיתונות כמקור
מידע .ביהודיות במגזר הכללי המדיה מהווה את מקור
המידע העיקרי ( 47%רדיו וטלוויזיה ו 30%-עיתונות),
לפני רופא המשפחה ( .)30%בקרב נשים יהודיות צעירות
בולטת המדיה כמקור עיקרי למידע (רדיו וטלוויזיה ,59%
אינטרנט ופייסבוק .)30%
מבין הגורמים העשויים להפחית את הסיכון לחלות
בסרטן שד בלטה ההתייחסות לאורח חיים בריא (בעיקר
לתזונה ולמניעת עישון) .נשים חרדיות ציינו תפילות ()17%
כגורם העשוי להפחית את הסיכון שלהן לחלות .בין הנשים
הערביות שרואיינו ,היו כאלה שראו במחלה "גזירה משמים",
וסברו שאין מה לעשות כדי להפחית את הסיכון (.)11%

כמדי שנה ,קיימה האגודה יום עיון לחולי סרטן הערמונית
ובני משפחותיהם (מידע נוסף בפרק "שיקום ורווחה"),
וליוותה את יום המודעות ,המצוין ב 15-לספטמבר,
במסע הסברה ברדיו ובעיתונות ,אשר קרא לגברים מעל
גיל  ,50כמו גם לגברים בקבוצת סיכון ,לפנות לרופא
המטפל לקבלת ייעוץ.

חודש המודעות לסרטן
השד 2013

לרגל חודש המודעות לסרטן השד
פרסמה האגודה למלחמה בסרטן
במסיבת עיתונאים נתונים חדשים של
המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות
על סרטן השד בישראל.
כמו כן ,ניתן עדכון על התוכנית הלאומית לאבחון מוקדם
של סרטן השד בישראל ,שיזמה האגודה למלחמה בסרטן
ומופעלת מאז על ידי משרד הבריאות בשיתוף כל קופות
החולים .העדכון ניתן על ידי פרופ' גד רנרט מנהל המח'
לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה במרכז הרפואי כרמל ויועץ
לאגודה בנושא בקרת סרטן (מידע נוסף על התוכנית
הלאומית ועל נתוני רישום הסרטן הלאומי המעודכנים
בפרק "גילוי מוקדם").
כמדי חודש אוקטובר ,ציינה האגודה למלחמה בסרטן
את חודש המודעות לסרטן השד במגוון מיזמים חדשים
ופעילויות ,בהן "המנה הוורודה"  -מיזם חדש וייחודי של
קבוצת החברות אסתי לאודר בישראל בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן " ,קו חם" לשאלות ומידע
ן־^^לךגל
בנושא סרטן השד בשיתוף העיתון 'ישראל
היום' ,מיזם "הגלויה הוורודה" ,שבוע פעילות
ייחודי בתחום סרטן השד בשיתוף אתר
האינטרנט  YNETועוד.

חרדש

סקר טלפוני חדש שביצע מכון המחקר
"מותגים יפעת גת בע"מ" עבור האגודה
למלחמה בסרטן לקראת חודש המודעות
לסרטן השד בקרב  600נשים יהודיות
חילוניות ,חרדיות וערביות ,בגילאי 40
ומעלה ,גילה ממצאים מעניינים:
מודעות גבוהה מאד והסכמה כמעט
מלאה בכל המגזרים ,לכך שגילוי מוקדם

המרדערת

לסרטן

מספר

שיעור

החולות

בסרטן

השד

החולות
לגיל

השד

50

שיעור הנשיםהחולות השורדותלפחות
בעלייה.בישראל כיום
394,91

מתחת

שנים

החולות

בישראל
יורד

יש כיום

$DN2$לסרטן$DN2$
רטן
והמדע של "הארץ"
מה
$DN2$למלחמה$DN2$

הרפואה

דה
$DN2$ירידה $DN2$בשיעור

בתמותה

מוקדם

כךעולה

מנתוני

והאגודה למלחמה
לקראת

מסרטן

של%03

השר

משרד

הבריאות

בסרטן ,שהוצגו

מהמחלה

$DN2$האחרונות $DN2$.כמו כן ,ישנה
רונות.

בשיעור

לחמש

הרביעי מבין

מדינות r1

מחלת הקוטן עטפה את ודי בחושן.אני,

 n1'0)Ms>sfftfמקרוב
הרגשת*

השרכים/

כמה מק

שהפעם החועוך סמיך יותר .הרגעות*

אין כל יום שעובר מקלף עוד קצת אתיכולת
השליטה קונדמהליקואניכל כן נזקקתלה.
בתחילה הייתה תחושה שהכלעוואן*כלפי

תזונה

עישון .חלק

החמישי בקרב מדינות
 0ECD-nבנתוני

תמותה מסרטן

בסקר

השד

נכונה ומניעת
החרדיות

מהנשים

 %71ציינו בין הגורמים להקטנת
הסיכון לחלות גםתפילות .חלק
מהנשים הערביות שרואיינו לסקר
ראו במחלה גזירה
מהן
%11

מהלעשות

משמים ,וסברו שאין

כדילהפחית את הסיכון.
שלו־
$TS1$שלושת$TS1$
עם זאת ,המשותף לכל

בשבוע הבא תקיים

האגודה למלחמה

שת
$DN2$שלושת$DN2$

המגזרים היא המודעות הג־
$TS1$הגבוהה$TS1$

בוהה
גילוי
$DN2$הגבוהה$DN2$למשמעות של
בסרטן את מבצע
של המחלה .מבין

"הקשבדלת"

50ומעלה

הנשים

מוקדם

חוברת "לדעת יותר על סרטן
הריאה"  -מהדורת  2014עודכנה
בסיועה המקצועי של ד"ר מיה
גוטפריד ,מנהלת היחידה לגידולי
ריאה ומנהלת המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא,
והופקה באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ

בנות

בסקר%49

שהשתתפו

מהנ־
$TS1$מהנשים$TS1$
%09
מהיהודיות ,וקרוב ל-

$DN2$מהנשים$DN2$
שים
שמקטין את הסיכויים לח־
$TS1$לחלות$TS1$

על

מהחרדיותוהערכיות ,דיווחו

בדיקת ממוגרפיה אי פעם .מבין

הנשים המעטות שלאביצעו בדיקת

נמוכים יותר.

התמותה

0/°03
ירידה של
נשים

בתמותת

יהודיות

בעשור

0/°52
ירידה של

האחרון

מהמחלה

נשים

בחמש

בתמותת

מהמחלה

ערביות

האחרונות

השנים

%78
ו-
0/°97

מהחולות

לפחות

היהודיות

מהערביות
חמש

שורדות

שנים

מספר אחת.

מועלם

להיבדק
לכו
xrtu

394,91
חיות בישראל

נמצאת במקום

ובעיקר

אורח חיים בריא,

ללדתבגיל צעיר יותר

$DN2$לעבר $DN2$כיום הסרטן הוא גורם
בר
 OECDמבחינת שכי־
$TS1$שכיחות$TS1$

שמקורה

בקרב

אצל

כי

$TS1$להפחית$TS1$
לה־
הגורמים העשויים
את הסיכון לחלות

מהנשים
כמה
$TS1$שהשתתפו$TS1$
שה־

נשים שאובחנו
חיים
שהחלימו,
כחולות,
לות במחלה.
$DN2$לחלות$DN2$
אושעדיין מתמודדות עםהמחלה.
מנשים
 %97מהחולות הן נשים מעלגיל
ממוגרפיה ,החסמיםהעיקרייםלאי
יש־ קלן
$TS1$ישראל$TS1$,
 50הנתוניםהללו ממקמים את
$DN2$משקלן $DN2$מעל המשקל הרצוי(לעומת
במגזר
%05
$DN2$ישראל $DN2$,מבחינת שיעור תמותה ,במ־
ראל,
ביצועה היו חשש מתוצאות הברי־
$TS1$הבריקה$TS1$
במגזר הערבי ו-
$TS1$במקום%14 $TS1$
קה
היהודי
$DN2$במקום $DN2$החמישי במדינות
קום
$DN2$הבריקה $DN2$ומכאב הבריקה עצמה .בקרב
oecd-h
הכללי) .הרגלי העישון,
הנשים הערביות החסםהעיקרי היה
מתחתלדנמרק,בלגיה ,אירלנד לעומת זאת,בולטים יותר בקרב
החשש מתוצאות הבריקה.
הנשים
החילוניות ,כך גם שתיית
והונגריה.

״נשים חרדיותמתחילות
התחלואה יציבים בשנים האחרונות ,הרי שנתוני
ויולדות הרבהיותר״ ,מסבירהפרופ׳
עולים בהתמדה ,מהחילוניות
ההישרדות לחמש שנים לפחות
לאפידמיולוגיה
סיגל סדצקי ,מנהלת היחידה
ובמקביל יש ירידה בתמותה .הסיבה לכך היא
שהנחתה את
של סרטן וקרינה במכון גרטנר,
בגילוי המוקדם שלהמחלה .״יש־
$TS1$״ישראל$TS1$
בעיקר שיפור
שעשתה ד״ר דורית אייזק.״לכן סרטן
המחקר
$DN2$״ישראל $DN2$היא אחת המדינות
ראל
המתקדמות בכלהנוגע
הורמונלי שונה״.
לבדיקות הסקר״ ,אומר ר״ר ערן שרון ,מנהל המ־
$TS1$המרכז$TS1$
השד אצלן הוא על רקע
רכז
ב־  14באוקטובריחל מבצע ״הקש בדלת״ שנו־
$TS1$שנועד$TS1$
״גילוי
בילינסון.
בבית־החולים
$DN2$המרכז$DN2$לבריאות השד
לפעילות האגודה למלחמה
$DN2$שנועד$DN2$לגייס תרומות
ולדעתי צריך לשים דגש
מוקדם תורםלהחלמה,
עד
״.
בסרטן .מנתוני הלמ״סעולה כי אומנם אין
04-05
בשנים הקרובות על נשיםבגילי
עלייה
במקום
מדורגת
על פי הנתונים ,ישראל
בשיעור התמותההכלליבישראל ,אך בניגודלע־
$TS1$לעבר$TS1$

חלתה

חרדיות

חלקגדול

שתתפו
$DN2$שהשתתפו$DN2$
מקפידות על אורח

כך למשל%85 ,

$DN2$שכיחות $DN2$המחלה .למרות
חות
קלנר
ירון
התמותה בישראל מהמחלה
oecd$2ND$ב $2ND$בסך הכל
בשנת
השד
בסרטן
נשים הלו
784,4
דםט:
oecd
נשים עם המחלה.
לגיל  50בך
מתחת
בחמישית מהן
2010
3%
עולה מנתוני משרד הבריאות שהוצגו אתמול
ממחקר שהוצג במסיבת העיתונאיםעולה
כי נשים חרדיותחולות פחות בסרטן השד ,אך
במסיבתעיתונאיט של האגודה למלחמה בסר־
$TS1$בסרטן$TS1$
מאובחנת מאוחר יותר
המחלה אצלן קשה יותר,
$DN2$בסרטן$DN2$לכבוד חודש המודעותלסרטן השד.
טן

והבריאה

ההישרדות היחסי

שנים הוא מעל%78

נשים

בין

גופנית

בסרטן

השד ציינו

החרדיות דיווחו כי מש־
$TS1$משקלן$TS1$

394,41
חיות כיום בישראל

ח״כ שולי

מהמח־
$TS1$מהמחלה$TS1$,
ההישרדות היחסי

כיום

oecd$1ST$ב$1ST$ב־
נמוך מהממוצע

מהנתוניםעולה

%52
וירידה של

בתמותת

מגמתעליה

נשים יהודיות וכמעט%97

כמעט  15אלף נשיםחולות בסרטן השד ,אך שיעור התמותה מהמחלה
מחקר :נשים חרדיותחולות פחות ,אך המחלהאצלן קשה יותר

מגמה מעודדת :בעוד שנתוני

חלה

ירידה

נשים ערביות בחמש השנים האח־
$TS1$האחרונות$TS1$.

המיקום הגבוה ,שיעור

ומתאפיינת בשיעורי

האחרון

נשיםערביות.

סקר

ישראל

בתמותת נשים יהודיות

לה,
$DN2$מהמחלה $DN2$,וכיום שיעור

בסרטן

בקרב 600

יהודיות,

מהנשים אינן

תקיים
$DN2$שיתקיים $DN2$בשבוע הבא .על פי הנתו־
$TS1$הנתונים$TS1$,

נים,
$DN2$הנתונים $DN2$,בעשור

השר ערכה האגורה למלח־
$TS1$למלחמה$TS1$

בפעילות
ממעטותלעסוק
כךעולה מן הנתונים.

פחית
$DN2$להפחית$DN2$
וערביות ,בנוגע להרגלי החיים

ששוררותעלה .שלהן .הסקרהעלה

מבצע ״הקשבדלת״ ,שי־
$TS1$שיתקיים$TS1$

הישרדות

מהןמעלגיל

50

לקראת חורש המודעות לס־
$TS1$לסרטן $TS1$אלכוהול,ואילו הנשים הערביות

בישראל

נרשמה ירי־
$TS1$ירידה$TS1$
האחרון

ושיעורהחולות

הזמן הוורוד
בהתמדה

אפרתי

בעשור

שיעור
שמאובחנות

מהאבחון

חמש שנים נמצא

חולות%9 ,

כתב

שיעור החולות
ששוררותלפחות

בקיומו

של בורא עולם:

״הקב״ה הוא שנתן לי את הסרטן
גם ייקח את זה ממני ,ועד אז ישלח לי

הכוחותלהתמודד".
הכוחות האלה התגלו לי

בשקט

והוא
את

שעטף

אותי ,והם בעיקר נשלחואליי מבני המש־
$TS1$המשפחה$TS1$

פחה
$DN2$המשפחה $DN2$ומחברים אהובים .בע״ה החלמתי,
מטה .חשבתי על משפחתי שצריכהלעבור
והיום אני מביטה לאחור ומודהלבו־
$TS1$לבו$TS1$^^^%
שוב ,אחרי שלוש שנים ,את הסיפור
ncK
הקודמת נגמר
רא עולם על כל מה שנתן.
המטורף הזה ,שבפעם

jH

^^^%
$DN2$לבו$DN2$^^^%

החיים

רים:

התנהלו

האחד

tto

פרקטי

בשני

מישו־

בודק,

מש־

ווה ,מקבל החלטות מתוך צלילות
שואל,
מחשבתית; והשני תוהה
מחפש ,ודי מהר מגיעלידיעה שאין
לי מושג .אבל לצדה׳׳אין לי
מושג״

התפתחה

ידיעה

שולי

nm

§&£
,£&'£■"^
9r

מועלם צילום

ביותר

לאדם זה הוא עצמו ,ובכל
■#אנצל את הבמה הזו לקרואלכן,
נשים יקרות לכו להיבדק ,אל
תזניחו את הבריאות הגופניתשלכן.
ח״כ שולי מועלם החלימה מס־
$TS1$מס^^$TS1$
זאת

^^

^^
$DN2$מס^^$DN2$

.r/w

אומנם

הרופא

הטוב

^^ Bk

ארכיון :ו\ט

רטן

השד

כפולה.

עוויסאת

ועברה

חוברת "ילדים וצעירים
חולי סרטן"  -עודכנה לשנת 2014
בסיוע פרופ' מרים בן הרוש,
מנהלת המח' להמטולוגיה
ואונקולוגיה ילדים במרכז הרפואי
"מאייר" של המרכז הרפואי רמב"ם,
ופרופ' יצחק יניב ,מנהל מחלקת
המטו-אונקולוגיה ילדים במרכז
הרפואי שניידר ,חברי וועדת העדכון
לנושא סרטן בילדים של האגודה
למלחמה בסרטן  .החוברת עודכנה
והופקה באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

בישראלבעשורהאחרון
ידידה בתמותה מסרטן השד
עידו

בשלב

פרסומים מחודשים

כריתה

בניין

הקונגרס

בברזיליה

מואר

כדי

להעלות

את

המודעות לסרטן

השד,

בשבוע

שעברצילום:

אי

פי

11

לראשונה בישראל ,במסגרת חודש
המודעות לסרטן השד וביוזמת קבוצת
החברות "אסתי לאודר" ,הושק פרויקט
"מנה בוורוד" :שפים מובילים נרתמו
למען קידום המודעות לסרטן השד ויצרו
מנה בוורוד

פרסומים מחודשים

חוברת "עם הפנים לעתיד  -מדריך
למחלימים מסרטן"  -עודכנה
ל 2014-והופקה באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

עלון "איתך ובשבילך"  2014הסוקר
את פעילותה הענפה של האגודה
למען חולות סרטן השד ,מחלימות ובני
משפחותיהן.

מיכל

צילומי מנות ושפים :דן לב ,סטיילינג :דלית רוסו

במסגרת קמפיין המודעות העולמי לסרטן השד,
אותו מובילה מדי שנה קבוצת החברות "אסתי
לאודר" בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן  ,נרתמו
שפים מובילים בארץ ליוזמה ,והכינו מנות וורודות
שהוצעו למבקרי מסעדותיהם במהלך חודש
אוקטובר .חלק מהכנסות המנות שנמכרו הוקדשו
לפעילותה הענפה של האגודה למלחמה בסרטן
בתחום סרטן השד .במקביל ,פנו עצמאית מסעדות
נוספות וביקשו להירתם ליוזמה .הפרויקט הושק
באירוע רב רושם ומשתתפים במוזיאון תל אביב,
אותו אירחו אורן רווח ,מנכ"ל קבוצת החברות
אסתי לאודר בישראל ,מיכל רביד ,עוזרת המנכ"ל,
שיזמה והובילה ליישום הפרויקט ,ומירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן  .המוזיאון נצבע בצבע
וורוד ,ומלבד השפים שנרתמו לפרויקט ,נכחו גם
אנשי תרבות ,רופאים אונקולוגים ,אנשי תקשורת,
חברה וידוענים ,בהם ד"ר רחל אדטו ,חנה לסלאו,
מיכל אנסקי ,עופרה שטראוס ,ניצן הורוביץ,
אילן פיבקו ,יובל כספין ,סיגל פפושדו ,זהר
יעקבסון ועוד .הפרויקט ,כמו גם אירוע ההשקה,
זכו לחשיפה תקשורתית רבה.
נטי

ארצה

וורוד

ים ב
שפ

שתימכר

מסעדות

בתפריט ה
קטובר,

שהוא

ותן הם
שא

מודעות

חודש ה
חרו

ב־ 48

תומ
וד,
הלך או
המנות
ור ים ,במ
השד.
אגודה.
אםתי
נהל
לסרטן
החברות
ייתרמול
מ נלאומי
האגודה
צחוע״י
קבוצת
מהם
הונ
הבי
נכ״לית
שקל
מנכ״ל
השפים
ב$TS1$
תל־
ו־ 15
יריזיו,מ
רווח
מש .בין
וזיאון
רקחו
שקל,
אבי
אורן
שאותן
$תלבמ
א
אל ,ומ
TS1א׳)
אול בן
באירוע
ורודות
$אמש(
ודרבישר
מודעות
וש ,ש
והוצגו
אירחו
הו
קד
חודש ה
כהן,
לא
דןלב,
בסרטן,
שלום
חיים
יחה של
לאודר
צלם
רויקט:
למלחמה
משה,
הפת
אסתי
שגב
אביב
ה תגייסולפ
רוע
רות
וד,
לד,
המנות

השפים

את אי
האגודה
החב
אביב
$DN
קבוצת
ים ,עם
$תלאבי
שד .באור
אמש
ב2$הואר
בדיקות
אביב
תל
מחיאץ
 13שנ
רטן ה
DN2$
עותל
ותף זה
לס
דום המוד
יזמה
במש
הבינלאומי
ורוד,לרגל חודש המודעות
השנה
לת
טן,לקי
השד ,המתקיים וע
השד.
ויוצא
בסר
אוקטובר
פ בחורש
לסרטן
סרטן
חדשני
חמה
לגילוי
למל
דה,רעיון
גויסו
משותפת של חיים
קבוצת
רויקט,
במסגרת יתמה
האגו
מצילות
גרת הפ
תוף עם
בישראל בשי
במס
בצבע
לאודר״
החברות ״אסהי
ברה והאגודהורוד״.
יוחדת,
הח
מנהבו
מנה מ
בחלק ״
מדובר
בסרטן.
למלחמה
מקמפיין להרכיב
דופן
מוכרים
מ־  20שנה
עולמי המתקיים כבר
למעלהפים
ש
ולהגביר
ומטרתו
לעודד בריקה מוקדמת

אל־אבי
שה
רושף
יונתן
ביתפרי
אוראל
אדרת,
אבי
דק,
בי,

נשים ,לבו

חוברת "קוסמטיקה טבעית" של
פרויקט "להיראות טוב  -להרגיש
טוב יותר"

את

המודעותלמלחמה

קבוצת

החברות

גר
מאייר,
לעד קי
טוכ
דנקנר ,ג
ירי
גבי לסט ,מ שלומית
רותי ו
נחרי,
ליפא,
קרן
ושי־לי
רוזן,

רון
ש א

רחל

ארדן,
משה

ורד

אוולין
ניצן

קמחי,
טראוס,
ש

עפרה

ברוריה

יילון,

דואק,

רפי

ליתלוי,

הורב

יץ ,ג

וחח עם
שש

צחי

דנה

אביב,

ג׳ניס
ארבוב;

אדטו,

גאון,

ח״כ

חג׳ג׳,

צחי

גילרמן

וקארן

להיבדק

ועור.

בסרטן השד.

״אסתי לאודר״

והאגודהלמלחמה בסרטן גייסו
מובילים,
לקמפיין  19שפים
רושפלד,
משה ,מאיר אדוניויונתן
מנות ורודות שיימכרו במהלך

שגב

שיצרו

*■

אורן

ליאור נוביק

'־

'•'*.־

החודש

מנכ׳׳ל ״אסתילאודר״ישראל,
להזכיר לכל
רווח ,אמר כי ״המטרה היא
הנשיםבישראל שבדיקה מוקדמתמצילה

12

דורון
חרל׳
דגנית
מימן,
תורן,
נועה
שרוף,
ארנון
עינת
ינברג,
נן,

אייל

השנה

בהם

במסעדות נבחרות.

כהן צ
יים טי
ני ,ח
תמר
איר אדו
שה ,מ
אחרים.
מ
נקל ו
ויד פר
דיו

הגיעו:

שהגיע
ינברג,
ארק שי
בשבוע
מ
שנערכה
העסקים
אחיו
איש
לחון,
בחתונת
נת ,דני
להשתתף
׳פ ,לי
לב

דורון

שעבר;
גרבנאו

לנקר,

mi
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שפים מובילים

הציגו מנות ורודות

ומעוררות

חודש

המודעות

תיאבון לרגל
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הבינלאומי לסרטן

השד
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 jiNinnתל אנינ ,אתמול".לחזניו לכל הנ^ים ניטראלי

כאות הוקרה על תמיכת חב' אסתי לאודר בפעילות
האגודה למלחמה בסרטן בתחום סרטן השד ניתנה תעודת
הוקרה לאורן רווח ,מנכ"ל קבוצת החברות אסתי לאודר
בישראל על ידי מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן

"הגלויה הוורודה"  -מיזם בדף הפייסבוק של האגודה למלחמה בסרטן
לרגל חודש המודעות לסרטן השד

פרסומים מחודשים

לרגל חודש המודעות לסרטן השד הפיקה האגודה למלחמה
בסרטן באדיבות חב' נוברטיס אונקולוגיה גלויה וירטואלית,
"הגלויה הוורודה" ,שעלתה לעמוד הפייסבוק של האגודה
במהלך חודש אוקטובר .המשתמשים הוזמנו לנסח מסרים
אישיים ולשלוח את הגלויות באינטרנט ,כהזמנה לאישה יקרה
לליבם מעל גיל  50ללכת להיבדק ,ולהעביר אותה הלאה ,וכך
להפיץ את המסר לכמה שיותר נשים בגילאי  50ומעלה.
עלון "אבחון מוקדם ודרכי מניעה
של סרטן המעי הגס"  -עודכנו
בשפות ערבית ועברית לשנת 2014

לקראת חודש המודעות לסרטן השד השיקה האגודה למלחמה בסרטן
חוברת קומיקס חדשה ומרגשת" :דמעה ותקווה  -מבעד לעדשה"
הקומיקס נכתב על ידי רויטל ליאופולד שחלתה בסרטן השד ,ולוותה
בבתה חן ,צלמת במקצועה ,בתקופת ההתמודדות עם המחלה
והטיפולים .חן תעדה את התקופה בעדשת מצלמתה והצילומים
נאספו ונערכו לחוברת קומיקס ייחודית ומרגשת .רויטל התמודדה
פעמיים עם גידול סרטני בשד והחלימה .בפעם הראשונה בחרה שלא
לשתף את משפחתה .כאשר המחלה הופיעה בשנית ,החליטה רויטל
לשתף את בני המשפחה .בחוברת מונצחים בתמונות רגעי ההמתנה
הארוכים לבדיקות ,הטיפולים ,ההתמודדות עם נשירת השיער ,אך
יותר מכל  -הרצון להמשיך בשגרת החיים הרגילה ,למרות המחלה.
התהליך אותו עוברות יחד האם והבת ,מרגע האבחנה ועד לקבלת
הבשורה המרגשת על ההחלמה  -משתקף בצורה אמנותית בצילומיה
המרשימים של חן ,המשולבים בקומיקס אותו כתבה רויטל ,המעניק
נופך מעט הומוריסטי ואנושי לתהליך אותן עברו האם ובתה .החוברת
הופקה באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ ,ולוותה
בכתבות באמצעי התקשורת השונים.

חוברת "כל מה שרצית לדעת על
הסרטן"  -עודכנה לשנת 2014

עמוד 2

עמוד 1

"הצילומים

בין שתינו" .חן

צילום:

יצ
ירתיות
מנצחת
הבת
תיע
דה את
הסר
טן של
הא
מזה
ם .יצא
ספר
קומיקס

מחלת

לרגל חודש המודעות לסרטן השד
ומבצע "הקש בדלת"
שמציינת האגודה למלחמה בסרטן
בריאות ואיכות חיים | גיליון מספר 14.10.13 | 55
 100שנים
לצילומי
רנטגן שד

08

רפואה
מותאמת
אישית

16

צילום
מ

שפחתי

"הבנות שלי ראו אותי לומדת לבקש עזרה ,ראו אמא שהיא לא
'סופר וומן' אלא אדם עם רגשות חלומות ורצונות ,והכל מתובל
בהומור" ,מספרת טלי ליאופולד שהחלימה מסרטן השד 10

צביקה

את

וטלי ליאופולד
טישלר

חן:״הצילום
רה
$DN2$המטרה $DN2$היאלתעד,לרגש ,להביא את הצופה להרגיש
את האווירה ,להריח את הריחותולשמוע את
נשארתי נאמנהל׳אני מאמין׳ הזה גם
הקולות.
בתיעוד הקשה של אמאשלי .לא ניסיתילייפות
את
כשהיא הסירה
סיטואציות קשות .למשל,
הפאה ,או
כששכבה חלשה במיטה״.
היו רגעים שהתבלבלת בין תפקיד הבת לתפ־
$TS1$לתפקיד$TS1$
$DN2$לתפקיד $DN2$הצלמת?
קיד
הסיטואציה
״המון פעמים .זכורה לי בעיקר
שאמא התעלפה בביתהחולים .לשבריר שנייה
עוד התלבטתי אםלצעוק לאחות שתגיע מיד או
לצלם אותה״.
מבחינתי

וד
התנ

דות@)

כשטלי
ליאופ
בס
ולר חלתה
רטן ה
שר ,היא
החליטה
תעשה

בפעם

הוא

רק אמצעי .המט־
$TS1$המטרה$TS1$

ומה עשית?

חוברת "לדעת יותר על סרטן המעי
הגס והחלחולת" מהדורת 2014
עודכנה בסיועם של ד"ר אילה הוברט,
מנהלת המרכז לגידולים במערכת
העיכול במרכז הרפואי הדסה עין כרם
ופרופ' חנוך קשתן ,מנהל המחלקה
כירורגית ב' במרכז הרפואי רבין -
קמפוס בילינסון .החוברת הופקה
באדיבות חב' מרק סרונו

״ברור שהזעקתי אחות ,ובשנייה שהיא
למיטה של אמא האירוע צולם והונצח .והיו עור
התנפחה
מקרים :כשהיא
מהסטרואידים ,כשהעור

ניגשה

לא ניסיתי לעגל

היפה שלה האפיר .גם אז
פינות הכיעור שלהמחלה״.
איך נובחות המצלמה השפיעה על אמך?
"היריעה שאני עומדת לצלם אותה גרמה לה
להתלבש יפה ולהתאפר לביתהחולים במיוחד.
מחייכת
התמונות היא
אבל בחלק הגדול של

השנייה

את

את
שה
זה אח
פעם היא
רת .אז,
בפעם
כש
הראש
היא לא
אובחנה
סיפרה
ונה לפני
על כך
שלוש
ראשוני
וצוחקת ,ורואים שזהטבעי״.
DN2$
לשלוש
וברמת
בנות
$החלטת
למעשה ,שתיהן מודות ,המצלמה הייתה קיר
ממאי
יה .״ה
י2$טתי
$DN
רות $נמ
גוש היה
לחסוך
TS1
שאיפשר לחן להתמודד עם מחלת אמה.
מגן
וכה$הח
את זהמה
ק
יחסית,
״הסתתרתי מאחורי המצלמה ,ורק בחסותה ומא־
$TS1$ומאחוריה$TS1$
לטת אז ה
י1$
שה ,כי
ן״ ,היא
חל־
$TS
מספ
חוריה
$DN2$ומאחוריה$DN2$יכולתי לאלהירתע ממנה״,
מספרת חן.
בעלי ע
רת .״זה
היה ה
ודד וחיזק
התי־
$TS1$התיעוד$TS1$
״הצילומים איפשרו את הקרבה בין שתינו.
לא היה
אותי.
עייפות
הגד
המכ
ולה
$DN2$התיעוד $DN2$הנכיח אותילצידה ,ורק דמות הצלמת איפ־
$TS1$איפשרה$TS1$
שול
עוד
כשהב
היחיד
שרבצה
נות שאלו
שרה
קשר נפשי
המתקשהליצור
$DN2$איפשרה $DN2$לדמות הבת,
עלי
וכו
י .בכל
מה קרה
לנו
עם אמה,להתקרב״.
חי
לי,
פעם
ינו עם
עניתי
ש
טלי" :מבוצרת מאחורי המצלמה ,הבת שלי
חצי ה
לפני
אמאעיי
DN2$
אמת הזוב
נחשפתי בפניה ,אדם ואישה
גילתה אמא אחרת.
נשואה ,אם לילדה ובסופו של היריון נוסף .״שו־
$TS1$״שותים$TS1$
פה,משעשעים .היא לכדה את הפחד ואת הצחוק,
$DN2$ידעתי $DN2$לאן זה ילך וכמה רחוק עוד נצעד ארבעתנו
עתי
עים
$בדיקו
שנה חזר
שלום״.
ת2$קות
הסיוט
שהיא לא הכירה .המצלמה קירבה בין הקצוות.
יחד :אמא ,הסרטן ,אניוהמצלמה״.
משחקים עם הנכדה ,ופתאום,בלי שום
$DN2$״שותים $DN2$קפה,
תים
את הייאוש ואת התקווה .לא ויתרה עלכלום ולא
 $DNש
גרתיות
על עצ $
מו.
טלי
בשביל הבונוס הענק הזה לא הייתי צריכה להתח־
$TS1$להתחפש$TS1$
$TS1$הבינה$TS1$
מהבקשה ,נענתה מהר וגם הבי־
התרגשה
פצצה
הכנה ,היא סיפרה על הסרטן וזרקה לי
הח־
$TS1$החליטו$TS1$
חסכהבכלום .כששלב ההחלמה כבר התקדם,
$TS1בד
במס
שעברה
יקו
גוש ח
גרת ב
ליאופ
ת1$די־
$TS
ליאופולד״.
פש
לתיקון .״אנחנו שונות
$DN2$הבינה $DN2$שזו הזדמנות חשובה
נה
לקרביים .אם זה לא הספיק לטלטל לי את
ישר
הצילומים גם כיתובים
ליטו
$DN2$להתחפש$DN2$לליצן הבוכה .הייתי  10070טלי
$DN2$החליטו $DN2$השתיים לצרף לשפע
רש ,ה
ולד בת
הפ
פעם בשד
ה־52
הצורה
מספרת.
היא הוסיפה שזאת הפעם השנייה״.
שהאגודה
מאוד ,וחן לא ידעה לקרוא אותי״ ,היא
משעשעים .מה שיצא הוא ספרתיעודי,
וטנציא
הבריא.
התגלה
לי ,מי
מוד
״לכן היא חסמה את עצמה בפניי ואף פעם לא
שחשה חן כלפי אמה התערבב בפחד,
למלחמה בסרטן תפיק במימון חברת התרופות רוש,
להרחיק את האיום
הכעס
בי
הרו ה
עים היטב
ופסיה.
רופאים
הסתקרנתי
נתנה לי גישה אל נפשה ,ואני תמיד
חוסר
משתקת של
בתחושה
ולבני משפחו־
$TS1$משפחותיהן$TS1$.
לחולות,למחלימות
והואיחולק חינם
בחמלה ובעיקר
לסיכון
להפ
התו
נות
צאה
בשורות
לגלות אותה.
גרסת הקומיקס.
תיהן.במילים אחרות; סרטן השר
$DN2$משפחותיהן$DN2$.
אותה
משמחות ,היה מעט
אונים .לאחר זמן קצר גם היצר האמנותי התעורר.
גם כשהגיעו
שהתק
לספק:
סרטן
לביצוע
בלה לא
עצב .טלי התקדמהלעברהחלמה ,אבל המצלמה
מוסיפה האם ,״פיתחנו יחסי
״עם השנים״,
תחבושת
"כשאמא הודיעהלי היא עוד הייתה עם
שד .ה
לטיפ
השאירה
גוש נכ
הפכהלמיותרת .״הרגשתי ריקנותגדולה ,אבל
אמא ובת .אהבנו
אהבה ומחויבות הדדית של
על השד״ ,מספרת חן ,״ומיד התעוררה בי הצלמת
לא מעלימים כיעור
ולי כ
מקום
רת ,אך
לי
ימותרפ
חדשה
תחושה נהדרת של הקלה ושל קרבה
גם
מאוד זו אתזו ,אבל היא לא הייתה פתוחהאליי,
המקצועית שביקשה את רשותה לצלם את הצל־
$TS1$הצלקת$TS1$,
אופולד
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לשתף
נדרשה
כאן גם
מספרת חן.
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החבישה ,את הנפיחות ,את שטפי הרם.
$DN2$הצלקת $DN2$,את
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הגי־
$TS1$הגיעה$TS1$
גדול .״ערב אחד אמא
המסע החל בפחד
את ב
ולכן ,בחושים של אמא ,הבנתי שרק באמצעות
נותיה,
להחלטהה
שהקשר ביניהן
כשחזרה הבריאות ואחרי
ואז,
המצלמה אוכל סוף־סוף להכיר את הבת שלי.
אמא שלי מיד הסכימה .במעמר הזה .עור לא יד־
$TS1$ידעתי$TS1$
מספרת חן,
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יכולתי
לא
הפתעה.
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לעבור
עברו על החומר שהנציח את התקופה ,ויחד הפכו
קשה
החשיפה לא הייתה
של שלד בארון .לכן
״הן ירדו
פתי א
את זה
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ותן
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הספר
ממטרות
אותו למסמך קומיקס .״אחת
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משחזרת
אמת
ליא
ן ,למה
וממש

טלי
ליאופר
לד ובת
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במשך
ניהלו
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בל כ
בפעם ה
שה
ורכבים
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אם
יי
חל
ה,
תה בסר
הבת ה
בצו
תייצבה
טן השד
רה יוצ
את דופן
ופולר.
עם מצלמה
כעמו
אבל
״האמת?
של דב
את המ
עליי״,
מכאן
הבנתי
כדילת
מת
ר ,חוץ
אותן״.
עד
סע בדרך
דרך י
רחש סי
מס
לה
ציר
פור
פר
מק
חלמה
תית במי
חן
סים ומ
קומיקס
ב
וחד להתמ
ליאופו
סו
מ
נו
ודד
רגש על
לד,
פו
רג
ספ
ש,
עם מחלה
אחת מש
DN2$
ת :זו
צלמת
איומה.
$הטיפו
לוש בנו
הןקיבלו
את זו
מקצוע
תיה שלט
ליםפול
ית .היאה
מתנה
2$,ים,
לי ,היא
אריאלה
 $DNויחד
תלוותה $ל
TS1
אמה
הן תי
$הט במ
אילוץ
אש
יפולים
הלך ה
פוזים,
עדו את המס
1$,טי־
$TS
יחסים

איפשרו

הקרבה

ב

בדיקות

דרך אלה
החלמה.
המצ
למה של
נר
תעה מכלום
ו

ו

מפגשים

משפחת
לי

הנציחה

לול

עם

אופולד

רגעים

המפרך

הצוות

ה

היא להרחיק
גם ברגעים הפחות אסתטיים של המחלה?
ניזציה
$DN2$הרמוניזציה $DN2$של המפלצתהגדולה,
שהאסתטיקה חשובה לי מאוד ואני
״למרות
חן .״באופןפרדוקמלי ,ככל
מחזיקה מעצמי אישה נאה ,סקסית ומטופחת ,לא
הרחקתי אותו.
כך גם
היהולו רגע אחר שהתניתי או עיכבתיצילום.
גווניה ,ובסופו של דבר יצא
התי־
$TS1$התיעודי$TS1$
הבנתי עד כמה חשובים האותנטיות והדיוק
הכל
$DN2$התיעודי $DN2$של שגרת חייה של חולה בסרטן שד״.
עודי
ההתמסרות של טלי עוברת גם בכניסה לב־
$TS1$לבדיקת$TS1$
אבל גם תקווה .בעיקר

הראיתי

קשהוקל,

מר ומתוק ,נעים וכואב,

שיש בו

ייאוש

הרבה תקווה״.

דיקת
$DN2$לבדיקת$DN2$

mri

בווריד

הכימותרפיה,

שבתוכו ננעצה אינפוזיית

בשיחות עם

ובמבט המותש .מחוץ להליך
השגרה המבורכת :טלי
מחייכת .״גם זה היהלגמרי
פולים
$DN2$הטיפולים$DN2$
לצאת

הרופאים,

בחיוכים

הרפואי תועדה גם

האגודה
בסרטן

$DN2$משפחותיהן$DN2$,
תיהן,
רוחצת את נכדתה,מבלה,

המשכתילחיותולעשות

כולל

כיתובים

משעשעים.

מתוך

ספר

הקומיקס

קת
$DN2$מוזיקת$DN2$

מה שאני

אוהבת:

בבל

צות
$DN2$קבוצות$DN2$
למסעדות ,לרקודלצלילי מוזי־
$TS1$מוזיקת$TS1$
עםבעלי

שנות ה־ 60

להתלבשפרוע״.

למלחמה
שד והחלימו

בטרטן

ותומכת

$DN2$ומגוונות$DN2$.
וונות.
$TS1$הטיפולים$TS1$
אותנטי ,כי בין הטי־

רפואי,

ר

הסרטן״,

מספרת

שהתקרבתילאיום,
מציאות על כל

מסמך חיים,

שכלל

אתהה
כל ,לא

קשים
אך גם

מאנשיםחולים ובריאים את הרמו־
$TS1$הרמוניזציה$TS1$

בהם

כלפעילויות

רחבי

תמיכה,

שונים ועוד.

מלווה

נשים

שחלו

משפחו־
$TS1$משפחותיהן$TS1$,
ממנו ובבני

שונות ומג־
$TS1$ומגוונות$TS1$.
בדרכים
האגודה

ניתנות

חינם

השאר קבו־
$TS1$קבוצות$TS1$
הארץ והןכוללות בין
מרכזי
פעילות,

ייעוץ

בנושאים

אירו־
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מאות פונים ל"קו החם"
של האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף העיתון "ישראל היום"

פרסומים מחודשים

חוברת "תשישות ועייפות אצל
אנשים המתמודדים עם מחלת
הסרטן"  -מהדורת  2014עודכנה
בסיוען המקצועי של שרה בן עמי,
מנהלת הסיעוד במרכז מירב לבריאות
השד המרכז הרפואי ע"ש שיבא,
וליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה
למלחמה בסרטן

חוברת זכויות ושירותים לחולים
ולמחלימים  -עדכון וחידוש
מהדורת  2014באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ

לרגל חודש המודעות לסרטן השד ומבצע "הקש בדלת"
ערב מבצע "הקש בדלת" יצאה מח' הסברה בפעילות
משותפת עם העיתון המוביל 'ישראל היום' ,ומיטל יסעור
כתבת הבריאות שלו .במסגרת הפעילות הוזמנו מאות
אלפי קוראי העיתון להפנות למומחי האגודה למלחמה
בסרטן שאלות בנושאי סרטן השד ,אורח חיים בריא ,דרכי
המניעה ועוד .מאות פונים נענו לקריאה ,הציפו את קו
המידע בשאלות רבות ,ובמקביל ,תוגברו קווי התמיכה
והמידע הנוספים של האגודה למלחמה בסרטן  .על
שאלות הקוראים ענו המומחים (סדר א"ב):
• ד"ר תניר אלוייס ,,מנהלת המרכז לבריאות השד
במרכז הרפואי קפלן
• ד"ר נעה אפרת (בן-ברוך) ,,מנהלת המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי קפלן
• ד"ר מירב בן דוד ,,מנהלת שירות הקרינה לשד במכון
לרדיותרפיה אונקולוגית במרכז הרפואי ע"ש שיבא
בתל השומר
• ד"ר יואב ברנע ,,מנהל השירות לשחזורי שד במחלקה
לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי תל אביב
• מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
• ד"ר מירי סקלייר ,,מנהלת המרכז לדימות השד במרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר
• ד"ר מיכל שגיא ,,מרכזת הייעוץ הגנטי למשפחות
סרטן השד והשחלות במרכז הרפואי הדסה

• עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח' שיקום ורווחה
באגודה למלחמה בסרטן
• ד"ר ניבה שפירא ,תזונאית קלינית ,חוקרת ומרצה ,מהמכון
לחקר התזונה במרכז הרפואי רבין קמפוס בילינסון.
במשך השבוע שקדם לפעילות שובצו בעיתון כתבות
שונות בתחום הסרטן ,וביום שלמחרת פורסמה כתבה
נרחבת בעיתון ובה מבחר שאלות ותשובות.
עמוד 1
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לסיכום חודש המודעות לסרטן השד :פעילות
ייחודית של האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף אתר האינטרנט YNET
לסיכום חודש המודעות לסרטן השד יצאה האגודה
למלחמה בסרטן בפעילות משותפת עם אתר

חידוש ועדכון "כך תורמת התרומה
שלך" לשנת  - 2014עלוני המידע
לתורמי האגודה למלחמה בסרטן
בשפות עברית ורוסית
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האינטרנט  YNETבמסגרתו שולבו מגוון כתבות
וידאו וטקסט ,בנושאים שונים הקשורים בסרטן
השד ,בהם סיפורי התמודדות אישיים בהשתתפות
מתנדבות 'יד להחלמה' כתבה על רשת האחיות
מתאמות סרטן השד שנוסדה ביוזמת ובמימון
האגודה למלחמה בסרטן ,כתבות רפואיות של יועצי
האגודה למלחמה בסרטן ,וכן כתבה בנושא זכויות
חולים בהשתתפות עו"ס אורית שפירא מנהלת
מח' שיקום ורווחה .הפעילות לוותה בפרסום נרחב
של האגודה למלחמה בסרטן באתר והתקיימה
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ .מסיכום
הפעילות והנתונים נמצא כי בדפי הפעילות באתר
ביקרו למעלה מ 60,000-משתמשים.

לראשונה:
האגודה למלחמה בסרטן ציינה
את שבוע המודעות
למניעת סרטן צוואר הרחם
בהמשך להכרזתו של האיגוד האירופי למניעת סרטן
צוואר הרחם ( )ECCAעל השבוע של ה 19-עד ה25-
בינואר  2014כעל שבוע עידוד המודעות למניעת סרטן
צוואר הרחם באירופה ,החליטה האגודה למלחמה
בסרטן להצטרף ליוזמה זו וציינה את הנושא בהודעה
לעיתונות ,אשר כללה מידע חיוני אודות סרטן צוואר
הרחם .בהודעה שפרסמה האגודה לתקשורת צוינו
נתונים אודות המחלה ,הבדיקות המאפשרות אבחון
מוקדם של המחלה ,החיסונים הניתנים למניעתה,
ועודדה את הנשים לשמור על בריאותן ולהיבדק בהתאם
להמלצות .על פי חוק בריאות ממלכתי ,בדיקת משטח
צוואר הרחם מומלצת וניתנת חינם אחת ל 3-שנים
לנשים מגיל  35עד  54הנמצאות בסיכון רגיל (אישה
המוגדרת על ידי הרופא כשייכת לקבוצת סיכון גבוה,
תתייעץ עמו לגבי גיל התחלה ותדירות הבדיקות) .מדי
שנה מאובחנות בישראל כ 200-נשים חולות בסרטן
צוואר הרחם וכ 80-נשים נפטרות מהמחלה (מידע
נוסף בנושא זה בפרק "גילוי מוקדם").

נתונים אודות תחלואה
ותמותה מסרטן בישראל
•

•

•

•

•
•

פרסומים מחודשים

בשנת  ,2011על פי נתוני הרישום הלאומי לסרטן,
והמרכז לבקרת מחלות של משרד הבריאות ,אובחנו
בישראל  28,077חולים עם גידולים ,מהם 24,992
אובחנו עם סרטן חודרני ו 10,287-נפטרו מהמחלה.
לראשונה פורסמו שיעורי הישרדות יחסית לפי מחוזות.
מהנתונים עלה כי שיעורי ההישרדות היחסית מסרטן
לאורך השנים  1991-2010נמצאים במגמת עלייה,
בכל המחוזות ,בקרב יהודים וערבים.
סוגי הסרטן העיקריים האחראים ליותר מ 50%-מכלל
התחלואה בישראל דומים בגברים יהודים וערבים
(ערמונית ,ריאה ומעי גס וחלחולת) ובנשים יהודיות
וערביות (שד ומעי גס וחלחולת).
שיעורי ההיארעות ושיעורי התמותה מסרטן חודרני
בשנים האחרונות ,מצביעים על מגמת ירידה ביהודים
(מ )2008-ובערבים (מ.)2010-
סיבת המוות השכיחה בגברים יהודים וערבים היא
סרטן ריאה ,ובנשים יהודיות וערביות סרטן שד.
על פי רשות המחקר של ארגון הבריאות העולמי8.2 ,
מיליון אנשים בעולם נפטרו מסרטן בשנת ,2012
והתחלואה בסרטן בעולם צפויה לעלות ב 75%-ולהגיע
לכ 25-מיליון בעשרים השנים הקרובות.

יום הסרטן הבינלאומי של ארגון הסרטן הבינלאומי,

חידוש עלון מרכז התמיכה
"חזקים ביחד" בחיפה

הUICC-

במסיבת העיתונאים המשותפת שהתקיימה
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,ציינו משרד הבריאות והאגודה
למלחמה בסרטן את יום הסרטן הבינלאומי
 :2014במסיבת העיתונאים בנוכחות ד"ר
ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז
הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות,
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה
בסרטן ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,פורסמו
נתונים אודות תחלואה ותמותה מסרטן בארץ
ובעולם ,הופרכו מיתוסים הקשורים במחלה,
נמסר מידע אודות היקף פעילות מח' ההסברה
של האגודה למלחמה בסרטן בציבור הרחב,
דווחו מחקרים חדשים ועוד.

חוברת "כאב והטיפול בו"  -מהדורת
 2014עודכנה בשיתוף האיגוד
הישראלי לאונקולוגיה קלינית
ורדיותרפיה ,בסיוע מגר' רמה ספיר,
פרופ' נתן צ'רני וגב' יורן אופסטד-
כרמל ,צוות היחידה לכאב אונקולוגי
במרכז הרפואי שערי צדק,
וד"ר אורה רוזנגרטן ,מנהלת היחידה
לגינקולוגיה אונקולוגית רפואית במרכז
הרפואי שערי צדק .החוברת הופקה
באדיבות חב' רפא
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הזדקנות האוכלוסייה דורשת
היערכות מיוחדת של מערכת
הבריאות בישראל

פרסומים מחודשים

חוברת "מילון מונחים באונקולוגיה":
עדכון מהדורת  2014בסיוע
פרופ' רפאל קטן ,נשיא המערך
האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש שיבא
בתל השומר ובאדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ

פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,
דיווח במסיבת העיתונאים על מגמת עלייה בתוחלת החיים
ובמספר המחלימים מסרטן .מגמה המובילה להזדקנות
האוכלוסייה ,ולשיעור הולך וגדל של אנשים בגיל המבוגר ,מה
שמצריך התייחסות והערכות מיוחדת ממערכת הבריאות
הישראלית .בהתאם לנתוני הלמ"ס משנת  2012אחוז
בני ה 65-במדינות ה OECD-עומד על  .14.9בישראל,
חלקם של בני ה 65-ומעלה באוכלוסייה הוא כ ,10%-אך
על פי התחזיות ,עד שנת  2035חלקם באוכלוסייה יעלה
ל .14.6%-ידוע כי  50%מכלל מחלות הסרטן מופיעות
באוכלוסייה מעל גיל  ,65מה גם שהסיכון לחלות בסרטן
באוכלוסייה זו גבוה פי  3מאשר באוכלוסיית הגיל .45-64
התחזית לשנת  2020מצביעה על כך ש 60%-ממחלות
הסרטן יופיעו באוכלוסייה זו ,כמו גם כ 70%-מהפטירות

כתוצאה מסרטן יהיו בגילאי  65ומעלה .מלבד שיעורי
התחלואה הגבוהים בגילאים אלו ,ישנה גם שונות הנוגעת
ליעילות ספיגת התרופות ,וכתוצאה ממחלות רקע שונות
גם עמידות שונה לטיפולים ,לניתוחים וכדומה .כל זאת
מצביע על הצורך החיוני בתכנון ובהיערכות לטיפול בכמות
ההולכת וגדלה של האוכלוסייה המבוגרת ומאפייניה,
כמו גם בהתמחות והכשרה של אונקולוגים-גריאטריים
וצוותים רב-מקצועיים של מטפלים.
במסיבת העיתונאים פורסמו מחקרים חדשים שעסקו
בקשר שבין אורח חיים בריא לבין מחלת הסרטן ,בהם
מחקר ישראלי ראשון במימון האגודה למלחמה בסרטן,
אשר אישש את הקשר בין הנקה לבין הפחתת הסיכון
לחלות בלויקמיה ולימפומה בגיל הילדות בכ60%-
וזכה לחשיפה תקשורתית .המחקר מבוצע על ידי
ד"ר ליטל קינן בוקר ואפרת אמיתי מאוניברסיטת
חיפה .חשוב לציין כי המחקר עדיין לא הסתיים ,ונבדקים
קשרים אפשריים נוספים המסייעים בהפחתת הסיכון
לחלות בסרטן בגיל הילדות.

ארגון הסרטן הבינלאומי מפריך מיתוסים נפוצים בעולם
בהקשר למחלת הסרטן:
"הצטרף למלחמה בעישון" -
חידוש ועדכון מדבקה בנושא עישון

לימפאדמה  -עודכנה לשנת 2014
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מסר גלובאלי לשינוי
החשיבות
ההתמודדות
קושי לדבר על המחלה ,תמיכה בחולה משפיעה לעצב תרבות של אנשים
מחוזקים ,עם נגישות
טאבו ,סטיגמה ואפליה על בריאותו הפיזית
למידע אמין על מניעה
והנפשית
ועל טיפול

1

המיתוס
אנחנו לא צריכים לדבר
על מחלת הסרטן

2

לסרטן אין תסמינים
מקדימים

לחלק ממחלות הסרטן
אין תסמינים מוקדמים
או שהתסמינים לא
ידועים ומוכרים לציבור

3

אין דבר שאני יכול
לעשות בנוגע למחלת
הסרטן

ההבנה שיש קשר בין
אורח חיים ובריאות

4

אין לי זכות לקבל טיפול
למחלת הסרטן (בארץ
הזכות לטיפול במחלת
הסרטן ניתנת לכל
אזרח ,עפ"י חוק ביטוח
בריאות ממלכתי)

חוסר בנגישות לטיפול,
חוסר ביכולת לממן
טיפול

מודעות וחינוך לזיהוי
הכרת התסמינים
מאפשרת גילוי מוקדם ,מוקדם של התסמינים,
עידוד פנייה לאבחון,
וטיפול יעיל יותר
והשתתפות בתוכניות
המעלה את הסיכוי
סריקה
לריפוי
באימוץ אורח חיים בריא הטמעת מדיניות
ניתן למנוע יותר משליש ותוכניות התומכות
מסוגי הסרטן הנפוצים במניעה ומחזקות את
הפרט באימוץ אורח
ביותר
חיים בריא
התערבויות כחלק
זכאות לכל אדם
מתכנית לאומית
לנגישות ולטיפול
חייבות להיות זמינות
אפקטיבי על בסיס
באופן שוויוני באמצעות
שוויוני
גישה למידע וחינוך,
גילוי מוקדם ,תרופות,
חיסונים וטכנולוגיות

פעילות בנושא מניעה ואבחון
מוקדם וקמפיין הסברה
לצעירים ונוער ב"יוטיוב"
בהפקת ה"שרוטונים"
האגודה למלחמה בסרטן מקדמת לאורך השנים את
נושא אימוץ אורח חיים בריא ,המניעה והאבחון המוקדם
באמצעות קמפיינים בכל אמצעי התקשורת .בשנת 2013
לדוגמא ,הועברו  12,867הרצאות בחינם לבתי ספר,
מתנ"סים ,מקומות עבודה וכד' ,בנושאי מניעת עישון,
גמילה מעישון ,פעילות "חכמה בשמש"® ,הימנעות מצריכת
אלכוהול מוגברת ואימוץ אורח חיים בריא (תזונה נכונה,
הימנעות מהשמנה ואימוץ פעילות גופנית).
במקביל ,הופקו והופצו חינם לכל דורש 1,467,627
חומרי הסברה בנושאים אלו לגני ילדים ,בתי ספר,
מוסדות ,ארגונים והציבור הרחב .במסגרת פעילות האגודה

למלחמה בסרטן ב"יום הסרטן הבינלאומי" הופק סרטון
אנימציה ייחודי באמצעות חב' 'שרוטונים' שעלה לערוץ
היוטיוב .הסרטון ,המיועד בעיקר לילדים ובני נוער (אך גם
בוגרים ומבוגרים צופים בו) ,מעביר מסרים המדגישים
את חשיבות אימוץ אורח חיים בריא בדרך הומוריסטית
ומשעשעת ,זוכה למאות אלפי צפיות ב"יוטיוב" ושיתופים
ברשתות החברתיות השונות.

פרסומים מחודשים

עלון יעוץ מס 2014

חודש המודעות לסרטן המעי הגס
האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד
הבריאות הכריזו על פתיחת חודש המודעות
לסרטן המעי הגס  2014שצוין במהלך חודש
מרץ בישראל ובמדינות נוספות בעולם:
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  2011אובחנו בישראל  3,259חולים חדשים עם
סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת ,ו 1,247-נפטרו
מסרטן זה ב.2011-
• היארעות  -ביהודים (נשים וגברים) נצפית ירידה
בהיארעות סרטן המעי הגס והחלחולת בשני העשורים
האחרונים .בערבים (נשים וגברים) נצפתה עלייה ,אולם
בחמש השנים האחרונות המגמה התייצבה.
• גילוי מוקדם  -שיעור המאובחנים בשלב מוקדם של
המחלה כמעט הכפיל עצמו בשני העשורים האחרונים
(מ 20%-ל ,)39%-כתוצאה מהסברה נרחבת ועלייה
במודעות הציבור.
• הישרדות  -ההישרדות מהמחלה במגמת עלייה הן
בגברים והן בנשים ובשתי האוכלוסיות ,יהודים וערבים.
• תמותה  -ביהודים נצפית ירידה בתמותה מסרטן
המעי הגס והחלחולת בשני העשורים האחרונים.

בערבים מגמת התמותה מהמחלה הייתה בעלייה,
אולם בחמש השנים האחרונות המגמה התייצבה
ובשנתיים האחרונות ניכרת ירידה.
בנוסף לנתונים החדשים של רישום הסרטן הלאומי
אודות מחלת סרטן המעי הגס בישראל ,פרסמה האגודה
למלחמה בסרטן את שיעורי ההיענות לבדיקות סקר
לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס במסגרת התוכנית
הלאומית אותה יזמה האגודה למלחמה בסרטן (הרחבה
בפרק "גילוי מוקדם") וכן מחקרים חדשים בתחום .אחד
מהמחקרים שפורסמו בדק את היענות בני משפחותיהם
של חולי סרטן המעי הגס לביצוע בדיקות סקר למחלה,
מחקר אחר בדק את הקשר של הוספת חומצה פולית
למזון לבין מניעת המחלה ועוד.
במהלך חודש מרץ  2014קיימה האגודה למלחמה בסרטן
פעילויות שונות ומגוונות להעלאת המודעות למניעת
המחלה ,אבחונה המוקדם ,ולאמצעי הטיפול והריפוי
מסרטן המעי הגס .ימי עיון בנושא סרטן המעי הגס ללא
תשלום ,לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם ,התקיימו
בבית מטי  -מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
ובמרכז הרפואי סורוקה בבאר-שבע באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ (מידע נוסף על פעילותה
הענפה של האגודה למלחמה בסרטן לחולים ,מחלימים

17

עלון "החן יש לאבחן" -
חידוש ועדכון מהדורת 2014
בסיוע ד"ר פליקס פבלוצקי,
רופא עור ומין בכיר ,מנהל המערך
לאשפוז יום דרמטולוגי ופוטותרפיה
במרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר,
חבר ועדת העדכון של האגודה
למלחמה בסרטן לנושא סרטן העור

ובני משפחותיהם בפרק "שיקום ורווחה") .בנוסף ,קיימה
האגודה מסע הסברה נרחב בכלי התקשורת השונים,
בעיתונות ובאינטרנט במהלך חודש מרץ שהתמקד
בחשיבות הגילוי המוקדם של המחלה.

פרסומים מחודשים

"נלחמים בסרטן המעי הגס" -
קו חם בשיתוף העיתון "ישראל היום"
בנושא סרטן המעי הגס
בתחילת החודש פתחו האגודה למלחמה בסרטן והעיתון
הנפוץ "ישראל היום" ,קו חם טלפוני לשאלות הציבור
בנושא סרטן המעי הגס :אבחון ,מניעה ,דרכי הטיפול,
חוברת "בחילות והקאות הנלוות
לטיפול כימי וקרינתי"  -עודכנה
השיקום וההתמודדות עם המחלה .מאות שיחות זרמו
לשנת  2014בסיועה של שרה בן
למטה האגודה בבית מטי בגבעתיים ,כאשר ניהול
עמי ,מנהלת הסיעוד במרכז מירב
האירוע בוצע על ידי מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,עו"ס
לבריאות השד המרכז הרפואי ע"ש
שיבא והופקה באדיבות חב' MSD
אורית שפירא ,מנהלת מח' השיקום והרווחה ,עדנה
פלג-אולבסקי ,דוברת ומנהלת מח' הסברה והדרכה,
DIliT (jl7SI1Iונירה תמוז ,מנהלת מרכז המידע .בנוסף ,ענו לשאלות
הפונים מומחים בתחומים שונים (לפי סדר א"ב):
• פרופ' ברוך ברנר ,מנהל היחידה
החח iM*w
הה
לאונקולוגיה של מערכת העיכול
במרכז דוידוף ,המרכז הרפואי רבין,
חולנית אצלגברים
השחנה
קמפוס בילינסון.
מעלההסיכוו
לסרטו המ הגס • פרופ' איילה הוברט ,מנהלת
cbin/ii
בדדו
המרכז לגידולים במערכת העיכול
בהדסה עין כרם.
• ד"ר אליזבת הלף ,מנהלת היחידה
לממאירויות במערכת העיכול
במכון הגסטרואנטרולוגי ,המרכז
הרפואי רמב"ם.
ההן החם
• פרופ' נעמה קוסטנטיני ,מנהלת
נלחמים בםרטן
המרכז לרפואת ספורט ,המח'
DAn 1linn
האורטופדית ,המרכז הרפואי
אוניברסיטאי הדסה.
• פרופ' גדי רנרט ,מנהל המחלקה
לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה
במרכז הרפואי כרמל.
• יעל שפאץ ,תזונאית המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר.
יותר מ 300-פניות התקבלו בקו החם,
מתוכן נבחרו  12שאלות ותשובות שפורסמו בכתבה
מיוחדת .בנוסף ,פורסמו במהלך אותו שבוע מאמרים
מדעיים ופרסום שעדכן את הציבור על יום האירוע.
טל "ישראלהיום״ והאגודה למלחמהבסרטו לפן:
599-995-008-1
היום:

מומחי

סרטן

האגודה

המעי

הגס

למלחמה

בסרטן יענו

בשעות
00:90-00
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של ישראל היום והאגודה למלתחה בסרטן

<'
למלחמה
האגודה
umn
לשאלותיכם בנוגע לםרטן

היום

בסרטן יענו
המעי

הגס

בשעות
00:90-00:

מעלה את הסיכון ב־
0/°7

כלעלייה של שתי יחידות כמדד מסת הגוף
ציון" :ההמלצה היא לדדת במשקל
ד"ד חן קדן מביה״מ בני

הבחאהבוותד"

ימתינו לשאלותיכם

לסרטן הוושט ,לסרטןבכליות וכן לס־
$TS1$לסרטן$TS1$
וכן להשמנה.
בית־אור,
ביתאור,
יסעור
נזיטל
$DN2$לסרטן $DN2$בבלוטת התריס.
רטן
מומחה לגסט־
$TS1$לגסטרואנטרולוגיה$TS1$
קרן,
ד״ר דין
כתבתנו
בריאות
לענייני
רואנטרולוגיה
אפשר להפנות שאלות בנושאי
תון.
$DN2$בעיתון$DN2$.
אם יש לכם שאלות הקשורות לא־
$TS1$לאבחון$TS1$,
$DN2$לגסטרואנטרולוגיה$DN2$ולתזונה באסיא מריקל
מניעת סרטן המעי הגס(תזונה נכונה,
בחון,
$DN2$לאבחון$DN2$,
ובביתהחולים בני ציון בחיפה ,אמר
$TS1$חו*$TS1$
חו־
מהשמנה
גבריםהסוםלימ
למניעה אולטיפול בסרטן המעי
הימנ־
$TS1$הימנעות$TS1$
פעילות גופנית,
מניעת השמנה,
הגס ,אתם מוזמנים להתקשר הבוקר
כי ״יש כמה הסברים לקשר בין השמ־
$TS1$השמנה$TS1$
נמצאים בסיכון הגבוה
$DN2$חו* $DN2$לנית
נה
$DN2$הימנעות$DN2$מעישון ,הגבלת צריכת
למספר של האגודה למלחמה בסרטן
$DN2$השמנה$DN2$לבין סרטן המעי הגס .רקמת שומן
בב־?׳  70לחלות בפרטן המעי הגם.
אלכוהול),
עות
אבחון מוקדם (הבדיקות המומלצות
עלייה של שתי יחידות
כמו בן ,כל
מייצרת אסטרוגנים ,ויש קשר ביניהם המופיעבלוגולמעלה.
למיומתי) ,תסמינים ,בדיקות גנטיות
התפתחות של ממאירויות .אנשים
לבין
 BM1מעלה ם־%7
כמדד מפת הגוף
«־ רו חן קרן
:ח
טיפולים ,זכויות
לאוכלוסיות בסיכון,
אינסולין ,וגם זה
שמנים מייצרים יותר
את הםיכוןלחלות בסרטן המעי הגס.
החולה ותמיכהבחולים.
גורם להתפתחות של ממאירויות .לא־
$TS1$לאנשים$TS1$
בך
עולה ממחקר שערכה אוניברסיטת
 :₪״יש נחה
במומחים שיענו בשמחה לשאלו־
$TS1$לשאלותיכם$TS1$
$DN2$לאנשים $DN2$שמנים יש רמות של מדדי דלקת
נשים
ושהתפרםמ בכתב
סידניבאוסטרליה
*^ *^ הסברים לקשר
$DN2$לשאלותיכם $DN2$אפשרלציין את פרופ׳ איילה
תיכם
לה־
$TS1$להתפתחות$TS1$
בגוף ,ויש קשר בין תהליך דלקתי
עת לחקר הסרטן.
בין השמנהלביןסרטו המעי
הוברט ,מנהלת המרכזלגידולים במ־
$TS1$במערכת$TS1$
$DN2$להתפתחות $DN2$סרטן .ההמלצה היא להפחית
תפתחות
השמנה
הקשר בין
חשובלציין כי
מייצרת
שומן
רקמת
הגס.
במשקל בדרך הבריאה ביותרולשנות
לבין סרטן המעי הגס קיים גם בקרב
העיכול בביתהחולים הדסה עין
ערכת
$DN2$במערכת$DN2$
ממשרד
כרם ,את ד״ר ליטל קינךבוקר
אורחות חיים ,בכל דרך
נשים ,אלא שהוא חלש יותר .על פי
ויש 1קשרביניהם
באמצעות
אסטרוגנים עמוד
יועצי האגודה
והתשובות המעניינות יפורסמו בעי־
$TS1$בעיתון$TS1$.

ממקרי סרטן המעי הגם

הערכות%11,

לעודף משקל
באירופההתגלו כקשורים

ניתוח או
בלעדיו״.
יצוין כי

השמנה

קשורה ,בין

השאר,

חמאירויות"
להתפתחות של

הבריאות וכן

אתיעל

מביתהחולים תל

שפאץ,

דיאטנית

השומר.

של״ישראלהיום״ והאגודה למלחמה בסרטן

מאות פונים הציפו את חקו חחם של ״ישדאלהיום״ והאגודה למלחמה בסרטן

מהם

התסמינים,למי כדאילעבור nrוזי
קולונוסקופיה,באיזו תחרות ,האם היאמסוכנת,ואיר

משפיעה״ההיסטוריה המשפחתית״ עלהסיבוןללקות במחלה

תשובות המומחית לפניבת

המ־
$TS1$המלצות$TS1$
$DN2$לבצעה $DN2$אחת לחמש שנים או על פי
לקולונוםקופיה
$DN2$פולשנית $DN2$.רגישותה דומה
קולונוסקופיה לשנית.
בדיקת
צעה
החזרה על
לאוכלוסייה
הגסטרואנטרולוג.
תלויה במספרהפוליפים ,בגודלם רגילה והיא מתאימה למקרים שבהם לצות
$DN2$המלצות$DN2$
בית־ארר
יל^ור
nun1
מיטל
בסיכוןרגיל ישהממליציםלבצע קו־
$TS1$קולונוסקופיה$TS1$
קולונוסקופיה
יש קושי בביצוע בדיקת
ההיסטולוגי .כפי הנראה ,הב־
$TS1$הבריקה$TS1$
ובסוג
בריאות
כתבתנולענייני
$TS1$מפותל $TS1$לונוסקופיה
רגילה מסיבות שונות ,כגון מעי מפו־
$TS1$כהלכה$TS1$,
$DN2$הבריקה $DN2$בוצעה במעי שאינו נקי כה־
ריקה
$DN2$קולונוסקופיה $DN2$פעם בעשר שנים ,או על
פי ההנחיות בדיקת צואה לרם סמוי
$DN2$מפותל $DN2$במיוחד וסיכון יתר למתן תרופות
תל
$DN2$כהלכה $DN2$,ואז יש צורךלחזורעליה כדי
לכה,
אחת לשנה מגיל  50אם מתקבלת
לשיכוך כאב והרדמה .החסרונות הם
סרטן המעי הגפ הוא מחלת לוודא שכל המעי נסרק כראוי .אם
שההבנהלבדיקה זההלהכנהלבדיקת
המעי היה נקי ונכרתופוליפים קט־
$TS1$קטנים$TS1$
בשכיחותה
הסרטן השנייה
תשובה חיובית לרם סמוי ,ישלבצע
$TS1$טובולריות $TS1$קולונוסקופיה
$TS1$לדחות$TS1$
$TS1$בקרינת $TS1$קולונוסקופיה להמשך בירורולאלד־
רגילה ,היא כרוכה בק־
$DN2$קטנים $DN2$מ־ ס״מ ,שהיו אדנומות טובו־
נים
כישראל והוא מופיע כשיעור דומה
הוברט
פרום' איילה
חות
$DN2$בקרינת $DN2$סי.טי ובניפוח המעי באוויר ואינה
$DN2$טובולריות $DN2$בדרגת התמיינות נמוכה ,כפי
אצל גברים ונשים .כישראל אובחנו לריות
רינת
$DN2$לדחות $DN2$אתביצועה.
^■י
המרכז
מנהלת
מתבצעת בטשטוש .אם נמצאפוליפ
חולים חד־
$TS1$חדשים$TS1$
002,3
כשנה האחרונה כ־
שהיה אצלך ,ההנחיה היאלחזור על
במערכת העיכול,
לגידולים
צילום :יהושע יוסף
השבוע
בסרטן עונים על שאלות קוראי "ישראל היום",
למלחמה
האגודה
מומחי
אמי ,כת  76עברהלפני
מהאנשים
הקולונוסקופיה לאחר חמש־
$TS1$חמשעשר$TS1$
בדיקת
שים
%03-%04
$DN2$חדשים $DN2$כסרטן המעי הגסוהחלחולת,
בבדיקה (אצל
הדסה עץ כרם.
\£
$TS1$קולונוסקופיה0% $TS1$
שש שנים ניתוח להסרת
) ,ישלבצע בדיקת קו־
לאחרגיל 50
$DN2$חמשעשר $DN2$שנים.
הגילים .כךעולה מנתוני האגו־
$TS1$האגודה$TS1$
כבל
עשר
דם.פעילות גופנית מפחיתה סיכון על תוספי מזון כגון ויטמינים ,אלא
צת סיכוןרגיל כלומר ,ללא קרובי
דה
לונוסקופיה
$DN2$קולונוסקופיה$DN2$רגילה כדי לכרות אותו גידול סרטני כמעי הגםוהחליטה.
$DN2$האגודה $DN2$למלחמה כסרטן.
ברנר
^•
פרום׳ ברור
^■י מנהל הירוידה
אם כן נמצא מחסור מוכח.
גם לחזרת המחלה בקרבהמטופלים
משפחה מדרגה ראשונהשחלו.
פתולוגית.
ולשלחולבדיקה
התדירות הרצויה
מהי
יותר מ־  300פניותהגיעו ביום שני
עם זאת ,מאז היא סוכלת מתופעת
^%
מערכת
לאונקולוגיה של
שחלו בסרטן המעי הגס.
הידבקויות של המעי ,דבר שגורם
קולונוםקפיה
לקו החם של האגודה למלחמה בסרטן  0%לכיצוע
מרכז
מרכז דוידוב,
העיכול,
אני םת  54עםרתי ניתוח
גילוי של אנמיה
האם
לה אי נוחות רכה ובאב .היא
חדשה
שמעתי שיש בדיקה
לאנשיםכעלי היסטוריה
הקשורים
בנושאים
ו״ישראל היום״
^%
^%
\^
קמפוסבלינסון.
רבץ,
לפני כחודשיים להוצאת
אםא שלי חולה םםרטן
מקפידה על תזונה ושותה שמן
ולטיפול במ־
$TS1$במחלה$TS1$.
םםדיקות דם הוא םיםה
משפחתית של המחלה?
לגילוי מוקדם,למניעה
@%
גידול פרטני םמעי הגם וכיום אני
קולונוםקופיה?
לגשת לםדיקת
אם בן משפחה מדרגה ראשונה חלה
$DN2$במחלה $DN2$.מיריזיו,מנכ״לית האגורה למ־
$TS1$למלחמה$TS1$
חלה.
המעי הגם ומקםלטיפול
בדאי לבצע רק אותה?
פרפין .כיצד אפשר להקלעליה?
±94
ד"ר אליזבט הלף
עוכרתטיפולים כימותרפיים.
$TS1$בדיקת$TS1$
אם יש תסמין של אנמיה,
לחמה
יכו־
$TS1$יכולים$TS1$
מטופלים שעברו ניתוחי בטן
יש שתי שיטות חדשות שמדווחות
בסרטן המעי הגס לאחרגיל  50ההנ־
$TS1$ההנחיה$TS1$
$DN2$למלחמה $DN2$בסרטן ,ציינה כי״העמדנולר־
$TS1$לרשות$TS1$
בדי־ םיולוגי .האם יש תזונה מיוחדת
■^
מנהלת הירוידה
לחולה מסוג זה?
קולונוסקופיה היא חלק מתהליך
קת
$DN2$בדיקת$DN2$
חיה
הידבקויות במעי בדר־
$TS1$בדרגות$TS1$
$DN2$יכולים $DN2$לפתח
פוליפים .לים
קולונוסקופיה פעם על שיפורביכולתלאיתור
$DN2$לרשות $DN2$הציבור ,באדיבות׳ישראלהיום׳,
שות
איני עוכדת .מהן הזכויות שלי?
$DN2$ההנחיה $DN2$היא לבצע
במערכת העיכול
לממאירויות
בהיותך מקבלתטיפולים ,תוכ־
$TS1$תוכלי$TS1$
בהנחה שטיפול
בבדיקת
ממצא
הבירור .אם מתגלה
$DN2$בדרגות $DN2$שונות .נשאלת השאלה באיזו
גות
שתיהן נמצאות בשלבי בדיקה מתקד־
$TS1$מתקדמים$TS1$
משפחה
בחמש שנים .אם יותר בני
ביולוגי מצביע
את מיטב המומחים בתחום סרטן המעי
במכון גסטרואנטרולוגיה
$DN2$תוכלי $DN2$לפנותלביטוחהלאומי עם טופס
אפשרות לי
אפשר לטפל בו
הקולונוסקופיה,
$DN2$מתקדמים $DN2$ובשימוש במספר מצומצם ביותר
למנוע את חלו ,או שחלו בגיל צעיר מ־  50יש
הגס ,כרי שאנשיםיוכלו
מים
מידה התופעה פוגעת באיכות החיים
על מחלה כרונית (שאין
ברמב״ם.
רפואישעליולוגו האגורה לקבלת
מתק־
$TS1$מתקדם$TS1$,
לרפא) או על מחלה בשלב
באופן מיידי תוך כדי הבדיקה.
התם־
$TS1$התםמינים?$TS1$
תדירות
של מכונים בארץ .נקווה שיוכחו כי־
$TS1$כיעילות$TS1$.
הגסטרואנטרולוג המטפל
של המטופל (מהי
המחלה באמצעות אורח חיים בריא ,להיוועץ עם
קיצבת נכות ושירותים מיוחדים .את
אין
$DN2$מתקדם $DN2$,אם המצב התזונתי תקין
דם,
$DN2$כיעילות $DN2$.בינתיים אין שום סיבה לה־
$TS1$להמתין$TS1$
מינים?
פרום׳
רן גולדין
$DN2$התםמינים? $DN2$האם נוצרת חסימת מעיים?
לגלות אותה בשלב מוקדם שבו אפשר בנוגע לתדירות הבדיקההמומלצת .עילות.
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^■י מנהל
המכון
הגסט־
$TS1$הגסטרואנטרולוג$TS1$
הטופסתוכלי לקבל מהצוות הרפואי
$TS1$רגילות$TS1$
סיבה לשנות הנחיות תזונתיות רגי־
האם נדרשים אשפוזים חוזריםלטיפול
קולונוסקו־
$TS1$קולונוסקופיה$TS1$
מתין
למ־
$TS1$למרכז$TS1$
חשוב מאוד במקרה זה גםלפנות
הרי־
$TS1$הריפוי$TS1$
לקבל את
לרפאה;וכשחולים
םפרםומימ של האגודה
$DN2$להמתין $DN2$או לדחות ביצוע
£%
שערי צדק.
רואנטרולוג
$DN2$הגסטרואנטרולוג$DN2$
מטופ־
$TS1$מטופלת$TS1$.
האונקולוגי שבו את
במכון
$DN2$רגילות $DN2$כדילהגיע למשקל גוף תקין:
לות
למלחמה םםרטן מצוין
שהוכחה
סטנדרטית,
פיה
$DN2$קולונוסקופיה$DN2$
$DN2$למרכז $DN2$המטפל באנשיםבעלי סיכון מר
רכז
פוי
$DN2$הריפוי $DN2$המיטבי״.
משמעו־
$TS1$משמעותית$TS1$
במחקרים בבעיה?) .אם מדובר בפגיעה
שיש קשר םין
$DN2$מטופלת $DN2$.אחוזי הנכות אף יקנו לך הטבות
$TS1$וביצוע $TS1$לת.
תזונה בריאה ,מאוזנת ומגוונת ובי־
פעילות גופנית
$DN2$משמעותית $DN2$באיכות החיים ,יש מקום לשקול
תית
משפחתיות של רב־לאומיים רביםכמובילה בהורדת
לבירור תסמונות
גבר
קינךבוקר
 491ר״ר ליטל
כגון הנחה בארנונה ,תו נכהוכד׳.
$DN2$וביצוע$DN2$פעילות גופניתקלה־מתונה.
לפרטן המעי הגם .מה הקשר?
לבצע ניתוח להפרדת ההידבקויות,
תחלואה ותמותה מסרטן המעי הגס.
סרטן .מרכזים כאלה קיימים בכמה
האם יש
אני כת 32
צוע
£%
^■י
המרכז
סגנית מנהלת
האונקולוגי תוכלי להצטרף
במכון
אם המצב התזונתי ירוד ,דבר המ־
$TS1$המתבטא$TS1$
בהתייעצות עם הכירורג המנתח .אם
קולונוםקופיה בכל מכון
תסמינים לסרטן המעי הגס?
0%
קיים קשר הרוק בין סרטן המעי
אפשרלבצע
מכוני גסטרו בארץ ויש בהם מערך
משרד
לבקרת מחלות,
$DN2$המתבטא $DN2$באיבוד משקל או בתופעות לפרויקט ״צעדיםלאיכות חיים״ול־
$TS1$ולסדנת$TS1$
תבטא
לפעילות גופנית בכמה מישו־
$TS1$מישורים$TS1$.
הגס
לא ,אפשרלהיעזר באמצעי טיפול
אם כן ,מהם?
גסטרו בארץ.
המסוגל לתת ייעוץ גנטי נוסף על
הבריאות.
$DN2$ולסדנת$DN2$״להיראות טוב ,להרגיש טוב
סדנת
הביולוגי כגון שינוי
$TS1$במחקרים $TS1$לוואילטיפול
רים.פעילות גופנית הוכחה במח־
$DN2$מישורים$DN2$.
שמרנייםכמשלשלים ,תזונה מתאימה
קליני.השילוב שלייעוץ גנטי
ייעוץ
תסמינים שכיחים לסרטן המעי
יותר" של האגודה למלחמה בסרטן.
בחוש הריח והטעם ,חוסר תיאבון,
$DN2$במחקרים$DN2$גדולים כמפחיתה הופעה של
קרים
ומשכבי כאבים על פי הצורך.
רופא היפנה אותי לבדיקת
הגס הם אנמיה ,כאבי בטן ודימום.
ושלייעוץקלינייעזור באבחון הבעיה
מנהל
רנרט
יזרו פרופ׳ גד
\^
במחלקת שיקום ורווחה תוכלי
תשישותועור ,ישלנסות לשפר את
חושש
קולונוםקופיה ואני
וגילוי מוקדם,
ויבנה
סרטן המעי הגס
סרטן המעי הגס .כמו כן ,הפעי־
$TS1$הפעילות$TS1$
פרוטוקול מניעה
מתפתח פעמים
^■י
המחלקה לרפואת
$TS1$לדרישה $TS1$להתייעץ עם צוות העובדות הסו־
$TS1$הסוציאליות$TS1$
המצב התזונתי על ידי הגעה לד־
$DN2$הפעילות $DN2$הגופנית תורמת לחולה בסרטן
לות
מהנזקים שהיא
אני כת  60ללא היסטוריה
הספציפי הקיים במ־
$TS1$במשפחתך$TS1$.
המיוחד למצב
תסמינים מוקד־
$TS1$מוקדמים$TS1$,
רבות בשקט ,ללא
עלולהלגרום .מה
הקהילהואפידמיולוגיה,
\^
מימוש הזכויות
והחלבון .ציאליות
$DN2$לדרישה $DN2$של מדדיהקלוריות
רישה
המעי הגס גם בהיבט הפיזי־גופני וגם
$TS1$לאנשים$TS1$
קולונוסקופיהלאנ־
$DN2$במשפחתך $DN2$.בדיקת
שפחתך.
$DN2$מוקדמים $DN2$,ושכיח בעיקרבגילים מבוגרים.
מים,
דעתך כסוגיה?
הרפואי כרמל.
המרכז
$DN2$הסוציאליות $DN2$בעניין
משפחתית של סרטן המעי
ולהיעזר בהכוונה לפ־
$TS1$לפעילויות$TS1$
המגיעות לך
בהתבסס על צורכי התזו־
$TS1$התזונה$TS1$
כל זאת
$TS1$ידועה$TS1$
פעילות גופנית ידו־
בהיבט הנפשי.
ההתייחסות לבדיקת דם
הגם .מהי
אין בדיקה שאין לה חסרונות ,וכך
$DN2$לאנשים $DN2$שיש להם קרובים בדרגה ראשונה
שים
לכן חשוב לבצע בדיקהלגילוי רם
נעמה
פרופ'
התמיכה של האגורה במ־
$TS1$במרכזי$TS1$
נה
קולונוסקופיה ,אך מקרים
גם בדיקת
שחלו בסרטן מעי גס חשובה מאוד,
סמוי אחת לשנה.
סמוי אחת לשנה ,והאם היאיכולה
$DN2$התזונה $DN2$האישייםועל היכולת הגופנית עילויות
$DN2$לפעילויות$DN2$
כמשפרת מצב רוח ודימוי עצמי
עה
$DN2$ידועה$DN2$
9£
מנהלת
j'17ji?17jr,7 ^■r
$DN2$במרכזי $DN2$״חזקים ביחד״ ברחבי הארץ,
שפ־
$TS1$שפעילות$TS1$
וכמפחיתה דיכאון וחרדה .נמצא
רכזי
האישית.
הקולונוסקופיה?
להחליף את
של ניקוב מעיים במהלך הבריקה הם
ומומלץ להקפידלבצע אותה בתרי־
$TS1$בתרירות$TS1$
לעיתים יש צורך בהעשרה
ספורט ,המח׳
המרכז לרפואת
ובהן קבוצות תמיכהלחולות המת־
$TS1$המתמודדות$TS1$
משקאות ומזונות
משפרת
$DN2$שפעילות $DN2$גופנית בחולה סרטן
לגילוי דם סמוי היא בדיקה
הבדיקה
נדירים ביותר
הנדרשת על פי ההנחיות.
רות
$DN2$בתרירות$DN2$
כבדיקת
קולונוסקופיה
תזונתית באמצעות
עילות
באוכלוסייה המבצעת
^%
הרפואי־
$TS1$הרפואיאוניברסיטאי$TS1$
המרכז
האורתופדק־נ,
המשפחה
$DN2$המתמודדות $DN2$עם המחלה,לבני
מרוכזים ברכיבי תזונה .כאן ,מומלץ
מודדות
מקולונוסקו־
$TS1$מקולונוסקופיה$TS1$,
מצוינת שאינה נופלת
בדיקות סקר .חשוב לבצע את הברי־
$TS1$הבריקה$TS1$
שעברתי עקב דימום נכרתו
גם את מרכיבי הכושר הגופני(סבו־
($TS1$סבולת$TS1$
הדסה.
אוניברסיטאי
$DN2$הרפואיאוניברסיטאי$DN2$
שהתמיכה התזונתית תהיה אישית ולבניהזוג .כמו כן,תוכלי להשתתף
לת
($DN2$סבולת$DN2$
שני
$DN2$מקולונוסקופיה $DN2$,בייחוד אם מבצעים אותה בכל
פיה,
$DN2$הבריקה $DN2$אם יש המלצה רפואית
קה
פוליפים .כעקבות זאת,
לב־ריאה ,כוח שרירי וחוזק עצם)
לביצועה,
 ^%האם כדאי לבצע
ותסופק על ידי דיאטניתקלינית.
וכמו כן מפחיתה תחלואה ממחלות
ומומלץלוודא שהיא בוצעהבשלמות.
 0%קולונוסקופיהוירטואלית?
קולונוםקופיה
הומלצה לי בדיקת
בחוגים שונים ,בימיעיון
ובפעילויות
שנה .במקרה כזה ,אין צורךלעשות
תזונאית
שפאץ
 itיו
גוף־נפש ,הכל ללא תשלום.
ארגונים לחקר הסרטן אינםממליצים
$TS1$לבצעה $TS1$קולונוסקופיה אם את נמצאת בקבר
פו־ לאוכלוסייה בסיכון גבוה מומלץלב־
$TS1$פולשנית$TS1$.
היתרון בבדיקה הוא שהיא אינה
נוספות ,כגון לב ,שבץ ויתר לחץ
חוזרת כעוד שנתיים .מדוע?
שיבא.
^■י המכון האונקולוג
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שאלות

הקוראים
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אורית

שפירא

מנהלת מח׳

ורווחה,
בסרטן.

האגודה

שיקום

למלחמה

 nilcryסרטן החש הגס מתפתח פעמש רבותבשקנו ,ללא
בגיליםמבוגרים
 yyתסמיניםמוקדמים ,ושנית

 dn rc05בן משפחה מדרגה ראשונה חלה לאחר
קולנוםקופיה פעם ב־
 mmnnהיא לבצע
yy

50

שנים

מקולונוסקופיה,
וגילוי דםסמוי אינהנופלת
,היסו הבדיקה
 y^yבייחוד אם מבצעים אותה בכל שנה
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עמוד 2

 10עצות חכמות שבאמת
יכולות לשנות לכם את החיים!
קמפיין ייחודי של האגודה למלחמה בסרטן
באמצעות הדואר האלקטרוני בסיום חודש
המודעות לסרטן המעי הגס
האגודה למלחמה בסרטן מצאה דרך מקורית לסיים את
פעילותה הענפה להעלאת המודעות לסרטן המעי הגס.
אלפי נמענים קיבלו דיוור אלקטרוני מורשה הכולל מצגת
מרהיבה מלווה במסר מניע לפעולה" :אתם חייבים לפנות
לעצמכם כמה דקות כדי לקרוא  10עצות חכמות שבאמת
יכולות לשנות לכם את החיים! מומלץ בחום! לפתוח
רמקולים!!" המצגת שצורפה להודעה כללה תמונות
נוף מרהיבות מלוות בעצות ותובנות חיים .בסופה של
המצגת נכללה קריאה לבני  50ומעלה ללכת להיבדק ,כמו
גם להעביר את המצגת ומסריה ל 10-אנשים נוספים.
צעירים מתחת לגיל  50הוזמנו להעבירה למכריהם
וקרוביהם בגילאי  50ומעלה .המצגת הופקה ביוזמת
ובאדיבות משרד הפרסום גיתם .BBDO

המאבק בעישון
מפגשי המועצה הלאומית למניעת עישון
באמצע דצמבר  2013התקיים מפגש המועצה הלאומית
למניעת עישון שעסק בנושא סילוק חדרי העישון ממקומות
ציבוריים ואכיפת החוק ,אינטרסים ועמדות סביב הצעת
חוק איסור הפרסומת והגבלת השיווק ,יישום המלצות
ועדת המומחים של משרד הבריאות בנושא הסיגריות
האלקטרוניות ועוד .במפגש זה ,נכח פרופ' רוב שוורץ,
מומחה בינלאומי בנושאי התמכרויות ובריאות הציבור
מהיחידה לחקר הטבק בקנדה (.)OTRU

סמינר עמיתים
כמדי שנה ,האגודה למלחמה בסרטן והשירות הפסיכולוגי
הייעוצי במשרד החינוך (שפ"י) שותפים בתוכנית הכשרה
ייחודית לנוער בבתי הספר ובחטיבות הביניים .במסגרת
התוכנית נחברים תלמידים מצטיינים ומובילים חברתית,
ומכשירים אותם כ"שגרירים" להעברת פעילויות בנושא
מניעת עישון ,כמו גם בנושא "משפטים מבוימים" אותם
מנהלים התלמידים נגד חברות הסיגריות .מח' הסברה
באגודה למלחמה בסרטן ,כמו גם משרד הבריאות,
שותפים להעברת ההרצאות בתוכנית ההכשרה .במסגרת
זו השתתפה אירית מנטש ,מקדמת הבריאות באגודה
למלחמה בסרטן בחודש נובמבר  2013בשבוע הכשרה
לתלמידי התיכונים באילת.

פרסומים מחודשים

"מעשנים? לי זה לא מתאים!" -
קליפ חדש לאגודה למלחמה בסרטן
שהופק על ידי ערוץ הילדים
לציון "היום הבינלאומי ללא עישון"
במטרה להעלות את המודעות לנזקי העישון בקרב
בני הנוער ,חברה האגודה למלחמה בסרטן לתכנית
הריאליטי "פרויקט הלהקה  "2של ערוץ הילדים .במסגרת
התוכנית חיברו והלחינו המשתתפים שיר ייעודי המתייחס
לנזקי העישון ,בשפה ובסגנון המדברים אל בני הנוער
בהשתתפות חברי הלהקה ומנחי הערוץ טל מוסרי ,עודד
פז ודנה פרידר .הקליפ ,שעלה לערוץ "יוטיוב" וזוכה
לצפיות ושיתופים רבים ברשתות החברתיות ,משובץ
ברצף השידורים הטלוויזיוני של ערוץ הילדים .נכון לסוף
אוגוסט  2014נרשמו בערוץ ה"יוטיוב"  464,000צפיות
לקליפ .במקביל ,התקיימה פעילות דיגיטאלית באתר
האינטרנט של הערוץ מלווה בחידונים שחוברו על ידי
האגודה למלחמה בסרטן  .שם השיר "מעשנים? לי
זה לא מתאים" משמש כלוגו חדש וייחודי אשר יוביל
את הקמפיינים של האגודה בנושא מניעת עישון ,כמו
גם כמדבקה חדשה שהצטרפה למגוון פרסומי האגודה
בנושא מניעת עישון.

"היום הבינלאומי ללא עישון" 2014
מאז  1987מציינת האגודה בישראל ב 31-למאי את
"היום הבינלאומי ללא עישון" המתקיים 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 ולהפסיק לעשן ,ומקיימת מגוון
פעילויות הסברה בכדי להניע צעירים ומבוגרים כאחד,
לעמוד על זכותם לאוויר נקי ולחיים בריאים.
האגודה קיימה מסע הסברה באמצעי התקשורת השונים,
הציגה מחקרים עדכניים מהעולם בנושא נזקי עישון,
וציינה כי העלאת המיסים על מוצרי טבק שאושרו השנה,
במקביל להגברת האכיפה על איסור עישון במקומות
ציבוריים ,הינם צעדים מבורכים וחיוניים לצמצום שיעורי
העישון בכלל ובבני נוער בפרט.
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חוברת "לדעת יותר על סרטן
הכליה"  -עודכנה לשנת 2014
באדיבות חב' באייר ובסיועו
המקצועי של פרופ' אבישי סלע,
מנהל המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי אסף הרופא

"עישון מיד שלישית"  -מודעה חדשה של
האגודה למלחמה בסרטן
לרגל היום הבינלאומי ללא עישון

פרסומים מחודשים

חוברת "לשוב לחיים רגילים עם
קולוסטומיה"  -מידע והדרכה
לבעלי סטומה של המעי עודכנה
ל 2014-בסיוען של ליויה כסלו,
אחות ראשית באגודה למלחמה
בסרטן ובלה אליגולשווילי ,אחות
אונקולוגית ,מומחית בטיפול
תומך ומתאמת טיפול בבעלי
סטומה בשירותי בריאות כללית
מחוז מרכז

עישון מ"יד שלישית" ,הוא מושג חדש יחסית בתחום
מחקר נזקי העישון ,אותו הגדיר החוקר ויניקוף
(  )Winickoffבשנת  .2009המושג מתייחס לחשיפה
לשיירי חלקיקים רעילים ומסרטנים ולתרכובות נדיפות
הנשארים לאחר כיבוי מוצרי טבק שונים ,נספגים
במשטחים שונים ומשתחררים בהדרגה חזרה לאוויר.
מחקרים מראים כי החומרים המסוכנים נצמדים לבגדים,
לשיער ,לאבק ,לרהיטים ,לווילונות ,לקירות ,למצעים,
לריפודי מושבים ברכב ועוד ,ומצויים שם זמן רב לאחר
העישון עצמו .עצם העישון בחללים משותפים ,חושף
את השוהים בהם לחומרים רעילים מאוחר יותר ומסכן
את בריאותם .ידוע כי תינוקות וילדים ,רגישים יותר
ממבוגרים לנזקי עישון כפוי (סביל/פסיבי/יד שניה)
ועישון "מיד שלישית" ,מאחר שקצב תחלופת האוויר
אצלם גבוה יותר ,והם שואפים יותר מזהמים ביחס
למשקל גופם ,לעומת מבוגרים .ילדים מבלים שעות
ארוכות בבית ,נוהגים להכניס את הידיים לפה ,ואינם
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יכולים לבחור לעזוב סביבה שמעשנים בה ,או להעיר
למבוגרים שלא לעשן על ידם .לאור זאת ,יצאה האגודה
למלחמה בסרטן במודעה חדשה בנושא זה ,להעלות
את המודעות הציבורית לסכנות הטמונות ב"עישון
מיד שלישית" ,ולשמירה על סביבה נקייה לחלוטין
מעישון בבית ,ברכב ,בעבודה ובמקומות ציבוריים כמו
מסעדות ובתי מלון המודעה הופקה באדיבות משרד
הפרסום גיתם .BBDO

האגודה למלחמה בסרטן פרסמה טבלה
המבהירה אלו מבין סעיפי אמנת המסגרת
הבינלאומית של ארגון הבריאות העולמי
בנושא פיקוח בתחום הטבק )- FCTC
Framework Convention on Tobacco
 (Controlבוצעו בישראל
אמנת המסגרת הבינלאומית בנושא פיקוח בתחום
הטבק אושררה על ידי ממשלת ישראל בשנת 2005
במטרה לצמצם באופן משמעותי והדרגתי את שכיחות
השימוש בטבק ,את החשיפה לעשן טבק ,ולמנוע את
הנזקים הבריאותיים העצומים הנגרמים לציבור כתוצאה
ממנו .ההערכה היא שכיום למעלה מ 8,000-בני אדם
מתים מדי שנה בישראל כתוצאה ממחלות הקשורות
בעישון (כגון סרטן ריאות ,מחלות לב ,דרכי הנשימה
ועוד) .נתון מזעזע ,שהינו גבוה בהרבה ממספר האנשים
המתים כתוצאה מתאונות דרכים ,איידס ופעולות
איבה ביחד .האגודה למלחמה בסרטן פרסמה טבלה
המתארת אלו מהסעיפים יושמו בישראל ואלו מהם
נמצאים עדיין בשלבי חקיקה .בין הסעיפים שיושמו:
העלאת מחירי מוצרי הטבק והמיסוי ,צמצום הפטור
ממכס על טבק ומוצריו ,אזהרות כתובות על כל מוצרי
הטבק ,עידוד גמילה מעישון ועוד .למרות ההצלחות,
עדיין נותרו צעדים נוספים לחוקק ולקדם ,בהם ייזום
העלאות מחיר משמעותיות יותר ,איסור פרסום גורף
של מוצרי טבק ,כולל מאבק בפרסום הסמוי ,הרחבת
האזהרות על חפיסות הסיגריות ,ביטול הפטור ממכס
על מוצרי טבק ,הגברת האכיפה על בעלי מקומות
ציבוריים ועוד.

התחרות השנתית למניעת עישון בין בתי ספר מרחבי הארץ ע"ש ד"ר מרקוס ז"ל בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ,
שפ"י  -שירות פסיכולוגי של משרד החינוך והליגה למניעת מחלות ריאה
בתחילת יוני  2014התקיימה לרגל "היום הבינלאומי
ללא עישון" התחרות השנתית של בתי הספר ע"ש ד"ר
מרקוס ז"ל בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן  ,שפ"י -
השירות הפסיכולוגי הייעוצי של משרד החינוך והליגה
למניעת מחלות ריאה .ד"ר מרקוס ז"ל שימש כיו"ר הליגה
למחלות ריאה ,פעל רבות בתחום מניעת עישון וגמילה,
ויזם את התחרות לפני כ 15-שנה .בתחרות נכחו בני
משפחת מרקוס ,ד"ר זוהר מור מהליגה למחלות ריאה,
נציגי שפ"י השירות הפסיכולוגי של משרד החינוך ונציגי
האגודה למלחמה בסרטן  .השנה הגישו עשרות בתי ספר
מרחבי הארץ את עבודותיהם ,ולשלב הגמר ,שהתקיים
בבית מטי – מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים,
הגיעו שמונה בתי ספר .התחרות הינה גולת הכותרת
של שנת פעילות ענפה בבתי הספר בנושא נזקי עישון,
מניעת עישון ועידוד גמילה מעישון .בחלק מבתי הספר
הורחבה הפעילות וכללה גם את הנושא "אורחות חיים
בריאים" :תזונה נכונה ,פעילות גופנית ועוד .בטקס הסיום
הציגו בני הנוער יחד עם הצוות החינוכי עבודות שכללו
ציורים ,מיצגים ,וסרטונים ,שהושקעו בהם חשיבה,
יצירתיות וזמן .במקום הראשון זכו השנה :חט"ב דאר
אל חכימה מלוד ,ישיבת "אור עציון" מקרית מלאכי,
ביה"ס היסודי "אל-סייד" מבאר-שבע ,ביה"ס היסודי
"יחדיו" מבאר-שבע וביה"ס היסודי "נטעים" מרמת-גן.

פרויקט ערכות הדרכה בנושאי עישון
בהמשך לשיתוף הפעולה הפורה הקיים בין האגודה
למלחמה בסרטן  ,משרד הבריאות והשירות הפסיכולוגי
הייעוצי במשרד החינוך הופקו  530ערכות למידה ייחודיות
בנושא עישון" ,מפזרים את מסך העשן" המותאמות
לתלמידי כיתות ו' .הערכה מהווה חלק מתוכנית "כישורי
חיים" הנלמדת בבתי הספר היסודיים ,וכוללת שישה
מוקדי פעילות (ערוצים) :ערוץ הנוער  -העמקת הידע
והגברת המודעות לנזקי העישון ,ערוץ הילדים  -בירור
עמדות והתנהגויות ,ערוץ הכנסת  -עישון וחקיקה,
הערוץ הירוק  -מודעות ואחריות אישית וסביבתית ,ערוץ
הפרסומות  -השפעות המדיה ,וערוץ הבריאות  -אזהרות
למוצרי טבק ומשמעותן בראי של קידום הבריאות האישית
והציבורית .הערכות הופצו על ידי נציגי האגודה ישירות

לבתי הספר שנקבעו על ידי משרד החינוך .כמו כן ,השנה
החלה האגודה למלחמה בסרטן בהפקת ערכות אלו
לבתי ספר דוברי השפה הערבית.

פיילוט "בתי ספר נקיים מעישון"
משרד החינוך בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ומשרד
הבריאות ,החל ביישום פיילוט "בתי ספר נקיים מעישון",
המהווה חלק מיישום התכנית הלאומית לצמצום העישון
ונזקיו (במסגרתו גם מתבצעת פעילות בתחום החקיקה
והאכיפה) .מטרת התכנית ליצור סביבה מקדמת בריאות
באקלים הבית ספרי על ידי איסור מוחלט על עישון בין
כותלי בית הספר על כל מבקריו (תלמידים ,מורים,
הורים וכו') ,לרבות ביטול חדרי העישון של המורים .מכל
מחוז נבחרו כ 30-בתי ספר (סה"כ כ 200-מוסדות)
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כאשר הפיילוט יושם בסמסטר השני של שנת הלימודים
תשע"ד .בתי הספר שהשתתפו בפעילות קיבלו את ערכת
הלמידה "מפזרים את מסך העשן" (לעיל בידיעה נפרדת),
זכו לליווי מדריכות משרד החינוך ולהדרכה מחוזית בכל
הקשור לקידום הנושא ,כולל גמילה מעישון של צוותי

בתי הספר והורי התלמידים הזקוקים לכך .במקביל,
תגברה האגודה את ההדרכות בנושא נזקי העישון בבתי
הספר המשתתפים בפיילוט .עם סיום הפיילוט והפקת
הלקחים ,ייערך משרד החינוך ליישום התכנית על כלל
בתי הספר בארץ.

שיתוף פעולה עם שירות בתי הסוהר להעלאת המודעות לנושא נזקי עישון ואורח חיים בריא
תופעת העישון נפוצה מאוד בקרב אסירים והאגודה
למלחמה בסרטן מנסה לסייע לאסירים שאינם
מעשנים הסובלים מהתופעה .בעקבות בקשות
של אסירים פנתה האגודה לשירות בתי הסוהר
בבקשה להעבירם לתאים בהם שוהים אסירים
שאינם מעשנים .כחלק משיתוף הפעולה ,ביקשו
בשב"ס להסתייע גם במערך ההסברה של האגודה
למען קידום בריאות העובדים והאסירים בבתי הכלא
ברחבי הארץ .במסגרת זו ,ובשיתוף סניפי האגודה,
התקיימו הרצאות בבתי הכלא השונים.
• בינואר  2014התקיימו שתי הרצאות :הרצאה
בנושא נזקי עישון וגמילה מעישון לסגל כלא באר
שבע בהשתתפות מפקד בית הסוהר ו 40-אנשי
סגל על ידי ד"ר יעל בר-זאב ,יועצת האגודה,
והרצאה בערבית לסגל מפקדת הצפון של שב"ס
ניתנה על ידי פאתן גאטאס ,מנהל פעילות האגודה
למלחמה בסרטן בחברה הערבית.
• בסוף אפריל  2014התקיים ערב בריאות במרכז
ההכשרה של שירות בתי הסוהר בכלא מעשיהו
לכ 100-משתתפים (קצינים ,אנשי קבע ,חיילים
וחניכים) במסגרתו חולקו עלוני הסברה של האגודה
למלחמה בסרטן ואירית מנטש ,מקדמת הבריאות
הרצתה בנושא נזקי עישון ,גמילה
ואכיפה ,בדגש על מתקני בתי הסוהר.
• חומרי הסברה הגיעו גם למתקן
'חולות' בו שוהים פליטים ועובדים
זרים והתקיימה בו הרצאה בארגון
סניף באר שבע של האגודה למלחמה
בסרטן  .בחודשים האחרונים התקיימו
הרצאות נוספות לאסירים על ידי
מדריכי מערך ההסברה של האגודה
ברחבי הארץ ,מתוכם כ 40-הרצאות
באזור הצפון.
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פיתוח והערכת תכנית גמילה מעישון
באמצעות הודעות כתובות ) (SMSבישראל
תכניות תמיכה בגמילה מעישון באמצעות הודעות טקסט
לטלפונים ניידים נמצאו ישימות ויעילות במספר מדינות,
ועשויות להתאים לישראל ,מה גם שישראל נחשבת כמדינה
מובילה בשימוש בטלפונים ניידים .התוכנית ,שפיתוחה
ומימונה משותף לאגודה למלחמה בסרטן ,למשרד
הבריאות ולבי"ס לבריאות הציבור בהדסה ,כוללת מערכת
הודעות אינטראקטיבית ואלמנטים רבים הקיימים בייעוץ
אישי לגמילה מעישון .המשתתפים בתכנית יצטרפו אליה
באמצעות אתר אינטרנט ,כאשר בשלב הראשון הם ימלאו
את פרטיהם האישיים ,שיאפשרו לבחון את התאמתם
לתכנית .לאחר הצטרפותם ,יעברו המשתתפים תהליך
הדרגתי המורכב ממספר שלבים :שלב העלאת מודעות
להרגל ,שלב הכנה (חברתית/סביבתית/אישית) ושלב
הפסקת העישון והתמודדות עם קשיי הגמילה .התוכנית
תתבצע במשך שלוש שנים בניהולו של ד"ר חגי לוין,
רופא בריאות הציבור ,מומחה בגמילה מעישון מביה"ס

לבריאות הציבור ,האוניברסיטה העברית  -הדסה ויועץ
האגודה למלחמה בסרטן  ,בסיוע צוות סטודנטים ובתמיכת
וועדה מייעצת של מומחים לנושא.

סדנאות גמילה מעישון
של האגודה למלחמה בסרטן
בפברואר  2014התקיים מפגש בהשתתפות כ 50-עובדי
עיריית ירושלים בנושא נזקי עישון ואפשרויות הגמילה מטעם
ובחסות האגודה למלחמה בסרטן בו הרצתה ד"ר יעל
בר זאב ,יועצת האגודה ורופאת בריאות הציבור ,מנהלת
המרכז למניעה ולגמילה מעישון באוניברסיטת בן-גוריון
ויו"ר החברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בהסתדרות
הרפואית .במקום הוקם דוכן הסברה באיושה של רותי בן
גיאת ,רכזת סניף ירושלים של האגודה למלחמה בסרטן.
במהלך השנה הנחתה ד"ר יעל בר זאב סדנאות גמילה
נוספות מטעם האגודה למלחמה בסרטן  :סדנה לעובדי
בית החולים השיקומי "שמואל הרופא" ,וסדנה שהותאמה
במבנה ותכנים לפגועי נפש בשיתוף עמותת "אנוש".

שבוע המודעות למניעת סרטן העור ואבחונו המוקדם
מסיבת עיתונאים משותפת לאגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות :בעוד בעולם נצפית
עלייה בשיעורי ההיארעות של מלנומה ממאירה של העור ,בישראל נצפית יציבות ,ומסתמנת
ירידה של כ 30%-בשיעורי התמותה בגברים ובכ 20%-בנשים מסרטן העור בישראל
השנה ציינה האגודה  22שנה לקיומו של שבוע המודעות
למניעת סרטן העור ואבחונו המוקדם ,שיזמה האגודה
למלחמה בסרטן ומפעילה מדי שנה בשיתוף כל
קופות החולים בברכת משרד הבריאות.
בסוף חודש מאי  -תחילת חודש יוני  2014נפתחו

למעלה מ 300 -תחנות
לבדיקת נגעים בעור ,חינם
לכל פונה ,בשיתוף כל
קופות החולים .מיקומן של
התחנות פורסם בקמפיין
הסברה מקיף באמצעי
התקשורת השונים ,באתר
האינטרנט ובדף הפייסבוק
של האגודה.
לקראת פתיחת שבוע
המודעות פרסמה האגודה נתונים חדשים אודות
התחלואה והתמותה מסרטן עור בישראל (מידע נוסף
בפרק "גילוי מוקדם") ,סקר טלפוני חדש שביצעה
בקרב צעירים ,מחקרים חדשים העוסקים בחידושים
בטיפול בסרטן העור ,קיימה שיתופי פעולה שונים
לקידום הנושא ועוד.
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ד"ר ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז הלאומי
לבקרת מחלות של משרד הבריאות ,הציגה במסיבת
העיתונאים נתונים חדשים ועדכניים אודות סרטן
העור בישראל:
• בשנת  2011אובחנו בישראל  1,469חולים חדשים
עם מלנומה ממאירה של העור ונפטרו .188
• בשנת  2011אובחנו בישראל  993חולים חדשים עם
מלנומה חודרנית של העור .התחלואה בסוג זה של סרטן
עור נמצאת במגמת יציבות וירידה בשנים האחרונות.
• שיעורי ההיארעות של מלנומה ממוקדת (שלב
מוקדם) היו במגמת עלייה ובשנים האחרונות
התייצבו .נתון זה מיוחס לפעילות ההסברה המאומצת
של האגודה למלחמה בסרטן בנושא אבחון מוקדם
של סרטן העור ,כמו גם שבוע המודעות לאבחון
המוקדם של סרטן העור המתקיים מדי שנה ומניע
את הציבור לבצע בדיקות עור.
• שיעורי ההישרדות היחסית ממלנומה ממאירה
חודרנית של העור לחמש שנים ממשיכים לעלות.
מדובר ב 85.8%-לגברים ו 89.7%-לנשים שאובחנו
בין השנים .2003-2006
• שיעורי התחלואה במלנומה של העור והתמותה
מהמחלה בקרב ערביי ישראל נמוכים מאוד (מידע
נוסף בפרק "גילוי מוקדם").

סקר טלפוני חדש שביצעה
האגודה למלחמה בסרטן בקרב צעירים
ובני נוער בנושא התנהגות חכמה בשמש
ומודעות לסרטן העור
במטרה לבדוק האם חל שינוי בהתנהגותם של צעירים ובני
נוער בנושא חשיפה לשמש ונזקיה ,ביצעה האגודה סקר
טלפוני חדש על ידי מכון המחקר "מותגים יפעת גת
בע"מ" .בסקר השתתפו  600מרואיינים בשתי קבוצות גיל:
גילאי  18ומעלה ,וגילאי  .15-17התוצאות הושוו לסקרים
שקיימה האגודה בעבר ,ופורסמו במסיבת העיתונאים של
האגודה למלחמה בסרטן בנושא סרטן העור:

מודעות
• מודעות לנזקים העלולים להיגרם לעור כתוצאה
מחשיפה לא מבוקרת לשמש :מרבית הנשאלים
( )77%טענו כי הנזק העיקרי הנגרם לעור מחשיפה
לא מבוקרת לשמש הוא סרטן עור 32% .ציינו כוויות,
 30%ציינו כתמים בעור ,ו 20%-ציינו קמטים בעור.
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מבין הנשאלים ,מרבית הבוגרים ציינו את "סרטן העור",
"כתמים בעור" ,קמטים" ו"הזדקנות מוקדמת" כנזק
העיקרי מחשיפה לשמש ,לעומת הצעירים יותר.
בהשוואה לסקרים קודמים ,נמצאה עלייה משמעותית
במהלך השנים במודעות לכוויות כגורם הסיכון
העיקרי להתפתחות מלנומה.
• מודעות לדרכים בהן ניתן להגן על העור מפני
קרינת השמש :מרבית הנשאלים ( )81%ציינו את
תכשירי הגנה כאמצעי הגנה הראשון .לאחריהם,
צוינו חבישת כובע ( ,)35%בגדים ארוכים ( ,)33%צל
( ,)32%ואי-יציאה מהבית בשעות החמות (.)31%
בהשוואה לסקרים קודמים ,קיימת יציבות במודעות
לצורך בתכשירי הגנה ( 79%בסקר מ ,)2004-אך
יחד עם זאת ,נמצאה עלייה משמעותית במודעות
לאמצעי ההגנה הנוספים ,לדוגמא  35%דיווחו על
הצורך בחבישת כובע בהשוואה ל 23%-בשנת ,2004
ו 32%-על שהייה בצל לעומת  26%ב.2004-
• מה מסוכן יותר? מיטת שיזוף או שמש :בעשור
האחרון עלתה המודעות לסכנות שבשימוש במיטות
שיזוף ,ושליש מהמרואיינים ציינו ששימוש במיטת
שיזוף ושמש מסוכנים באותה מידה (בהשוואה ל29%-
בסקר  2012ו 7%-בלבד בסקר של  .)2004בקרב
גילאי  15-17קיימת עלייה באחוז הטוענים ששמש
ומיטות שיזוף מסוכנים באותה מידה ( 34%לעומת
 20%ב .)2012-מתוכם 40% ,רואים במיטות שיזוף
כמסוכנות יותר מהשמש.

התנהגות
• באילו אמצעי הגנה משתמשים כשיוצאים לשמש?
אמצעי ההגנה הנפוץ ביותר שדווח על ידי הנשאלים
הוא שהייה בצל ( .)75%לאחריו דווחו מסנן קרינה
וחבישת כובע .אמצעי ההגנה מפני השמש דווחו
באחוזים גבוהים יותר בקרב גילאי .18+
• מדוע לדעתך אנשים המודעים לנזקי העור אינם
מגנים על עצמם? הסיבות העיקריות שניתנו על ידי
המשתתפים היו חוסר אכפתיות/זלזול ( )34%וחוסר
מודעות/חוסר תשומת לב ( .)33%מיעוט מהנשאלים
( )27%עדיין חושבים ששיזוף הוא יפה.
• מה באופן אישי יגרום לכם להגן על עצמכם
מפני חשיפה לא מבוקרת לשמש? הבוגרים יותר
התייחסו לסבל מנזקים או ממחלות הנגרמות מהשמש
( 21% ,)22%התייחסו להשפעה ממידע רפואי מבוסס

(מחקרים ,מאמרים רפואיים או פרסומים בנושא
במדיה) .הצעירים (גילאי  )15-17התייחסו למידע על
נזקים אפשריים ( )21%והכרות עם מישהו קרוב הסובל
מהמחלה ( 14% .)21%התייחסו לפרסום ומודעות
בתקשורת כגורם המשפיע עליהם .בהשוואה לסקר
מ ,2004-הגורמים המשפיעים על החלטתם של
אנשים להגן על עצמם הם בעיקר מידע ממחקרים
ומאמרים רפואיים ופרסומים במדיה .נצפתה גם
עלייה בהתייחסות לסבל כתוצאה מנזקי השמש של
הקרובים לבני הנוער כגורם המשפיע על התנהגותם
( )16%בהשוואה ל 9%-ב ,2012-ו 10%-ב.2004-
• מאפייני הביקור בחוף הים :כ 70%-מהנשאלים
נוהגים ללכת לחוף הים ,מרביתם בגילאי .)93%( 15-17
כ 40%-נוהגים לבקר בים בשעות הנחשבות כמסוכנות
פחות .חלה ירידה משמעותית ( )14%של הצעירים
המבקרים בחוף הים בשעות "הלא בטוחות" (60%
בסקר  2014לעומת  74%בסקר .)2012
• האם חוויתם כוויה בעור?  15%מהמרואיינים דווחו על
קבלת כוויה מחשיפה לא מבוקרת לשמש ,מרביתם בגילאים
צעירים ( .)29%בהשוואה לסקר קודם ( ,)2012נצפתה
ירידה באחוז המרואיינים שקיבלו כוויה ( 15%לעומת .)19%
ירידה משמעותית (כ )20%-נצפתה בדיווח על כוויות בקרב
הצעירים ( )29%בהשוואה ל 49%-ב.2012-

חשיפה למידע של האגודה למלחמה בסרטן:
למעלה משני שליש מהמרואיינים ( )68%נחשפו למידע
של האגודה למלחמה בסרטן בנושא התנהגות חכמה
בשמש ( 71%בגילאי  15-17ו 68%-בגילאי  18ומעלה).
אמצעי המדיה הבולטים באמצעותם נחשפים הצעירים
(בגילאי  )15-17למידע של האגודה למלחמה בסרטן הם:
הרצאות בבתי הספר ( ,)37%תשדירים בטלוויזיה ()29%
ואתר האינטרנט של האגודה ( .)10%הבוגרים נחשפים
יותר לתשדירי הטלוויזיה ( ,)33%פרסום בעיתונות (,)25%
ברדיו ( ,)17%אתר האינטרנט של האגודה ( )13%וחומרי
הסברה של האגודה למלחמה בסרטן (.)12%

חיסון מונע לחולי מלנומה הנמצאים בסיכון
גבוה לחזרת המחלה

פרופ' מיכל לוטם ,מנהלת המרכז למלנומה ואימונותרפיה
של סרטן במכון שרת ,המרכז הרפואי הדסה ירושלים
דיווחה במסיבת העיתונאים על חיסון חדש המעניק
תקווה לחולי מלנומה .למרות ההתקדמות הרבה בטיפול

במלנומה גרורתית ,האפשרות למנוע את הסיכון להישנות
המחלה עדיין אינו מוחלט .מצב זה בעייתי במיוחד עבור
המטופלים אצלם הוסרו גרורות בניתוח ,משום שלמרות
שהם נחשבים "נקיים" מהמחלה ,הם עדיין נמצאים בסיכון
של למעלה מ 50%-להישנות המחלה .ב 15-השנים
האחרונות נהגו הרופאים לחסן מטופלים אלו בתאים
הסרטניים שסולקו מגופם ,בכדי לעורר תגובה חיסונית
חזקה בגופם ולשפר את הישרדותם .לאחרונה ,פותח
בהנדסה גנטית גן מקודד לחלבון ( )4-1bb ligandהגורם
לתאים לפעול כנגד הגידול הסרטני ומגביר את יעילות
המערכת החיסונית .בשנה האחרונה חוסנו בשיטה זו
 16חולים שגופם עורר תגובה עוצמתית כנגד התאים
הסרטניים ,והם נמצאים במעקב הבוחן האם אכן מופחת
הסיכון שלהם להישנות המחלה .העניין בחיסונים גובר
בשנתיים האחרונות לאור ההוכחות החדשות אודות
עוצמתה ויכולתה של המערכת החיסונית לפעול כנגד
גידולים סרטניים שונים .המחקר מומן על ידי המרכז
הרפואי הדסה ,קרן אידלסון ונתמך במשך שנים על
ידי מענקי המחקר של האגודה למלחמה בסרטן .

חידושים בטיפול במלנומה גרורתית

• במסיבת העיתונאים דיווח פרופ' יעקב שכטר ,מנהל
מכון אלה ומכון מלנומה במרכז הרפואי ע"ש שיבא
בתל-השומר על ההתקדמות המחקרית בטיפול בחולי
מלנומה גרורתית :תרופה חדשה הנקראת,Anti PD-1
ומבוססת על הפעלת המערכת החיסונית של החולה,
סיימה את שלב הניסויים הקליניים והוגשה לאישור
מנהל המזון והתרופות האמריקאי (ה )FDA-לטיפול
במלנומה .התרופה מאופיינת במיעוט תופעות לוואי
וביעילות גבוהה ביותר על החולים.
• טכנולוגיה נוספת משופרת לטיפול תאי במלנומה ובסוגי
סרטן אחרים ,נמצאת בפיתוח ומבוססת על איתור
המוטציות הספציפיות לכל חולה (בדומה למוטציות
המוכרות בגידולי סרטניים אחרים).

נוהל חדש משותף למשרד הבריאות
ולאגודה למלחמה בסרטן בנושא מוצרי
הגנה מהשמש

רינת בכר ,מנהלת המדור לרישום תמרוקים באגף הרוקחות
של משרד הבריאות דיווחה במסיבת העיתונאים על הנוהל
החדש שפורסם על ידי משרד הבריאות וגובש בוועדת
מומחים משותפת למשרד הבריאות ולאגודה למלחמה
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בסרטן .הנוהל נכתב במטרה לאפשר ייצור ,ייבוא ושיווק
של מוצרי הגנה מפני קרינת השמש בכפוף לשמירה על
בריאות הציבור ורווחתו ,ובהתאם לרגולציות המשתנות
והמתפתחות ברחבי העולם .הנוהל נכנס לתוקף מידית
עם פרסומו ,כאשר עד לסוף אוגוסט  2015ניתן יהיה להגיש
תמרוקים לרישוי על פי הנוהל החדש .החל מאפריל 2017
לא ניתן יהיה לשווק תמרוקים שלא עומדים בנוהל שנקבע.

שיתופי פעולה ייחודיים
לאגודה למלחמה בסרטן ורשת "סופר פארם"
רשת "סופר-פארם" והמותג לייף נרתמו ביוזמה
מיוחדת כדי לסייע לאגודה למלחמה בסרטן בקידום
המאבק בסרטן העור :תרומת שקל אחד ממכירת כל
מוצרי ההגנה מהשמש של המותג " "Lifeזו השנה
השנייה .הכספים שתגייס רשת "סופר-פארם"
ישמשו לטובת פעילותה הענפה של האגודה
למלחמה בסרטן ,במאבק בסרטן העור וקידום
הדרכים למניעתו ואבחונו המוקדם .בנוסף ,שיווקה
רשת סופר-פארם בסניפיה בקבוקי מים מינרלים
נושאי לוגו "חכם בשמש"® ,כאשר כל הכנסות
מכירתם נתרמו לאגודה .ברשת גם הופצו עלוני
ההסברה בנושא מסנני קרינה שהופקו באדיבותה,
ושהוכנו על ידי האגודה בשיתוף עם אגף הרוקחות
במשרד הבריאות ומומחים בתחום ,ונועדו להדריך
יח"צ סופר-פארם את הציבור לשימוש נכון בתכשירי הגנה מהשמש.

"מאי ,גיא ונמש חכמים בשמש"  -חוברת
קומיקס חדשה ומרהיבה לילדי הגן והכיתות
הנמוכות בנושא התנהגות חכמה בשמש

חכם בשמש
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לקראת קיץ  2014הפיקה האגודה למלחמה בסרטן
חוברת הפעלה חדשה לילדי הגן והחטיבה הצעירה
בשם "מאי ,גיא ונמש חכמים בשמש" .החוברת,
באיורו של אורי פינק הינה חוברת צביעה
מאי
המשלבת מדבקות צבעוניות ועלילה קצרה,
גיא ונמש
ידידותית ומשעשעת על החייזר נמש ,שהגיע
לכדור הארץ בכדי ללמד את מאי וגיא לשמור
על התנהגות חכמה בשמש .בסיפור משולבים
מסרי האגודה למלחמה בסרטן והחוברת
מופצת ללא תשלום במהלך השנה לגני ילדים,
®
בתי ספר ,קייטנות ,ובאמצעות ה'טלמידע'
של האגודה למלחמה בסרטן.

חכמים בשמש

חר ר
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יוזמה חדשה של האגודה למלחמה בסרטן
בשיתוף התאחדות מעצבי השיער להעלאת
המודעות לחשיבות האבחון המוקדם של
סרטן העור
במסגרת פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחודשי הקיץ
יזמה מח' הסברה באגודה למלחמה בסרטן הכשרה
ייחודית במסגרתה מעצבי השיער צוידו בכלים שיאפשרו
להם להבחין בנגעים חשודים בקרקפת ובצוואר ,ויעודדו
את לקוחותיהם לגשת לרופא עור ולהיבדק .מעצבי
השיער נמצאים בעמדה ייחודית המאפשרת להם לבחון
מקרוב את הקרקפת והצוואר של לקוחותיהם ,שלא
תמיד ערים להימצאות נגעים באזורים אלו .ההכשרה
התקיימה באמצע יולי  2014בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים .בפתיחה ברכו מירי זיו,
מנכ"ל האגודה ומישל מרסייה ,יו"ר התאחדות מעצבי
השיער .לאחר מכן הרצה פרופ' שלום אבשלום ,יועץ
האגודה למלחמה בסרטן ,מנהל היחידה לכירורגיה
פלסטית במרכז הרפואי "מאיר" בכפר סבא ומרצה
בכיר באוניברסיטת תל-אביב בנושא אבחון מוקדם
של סרטן העור .לקראת סיום התקיימה סדנת אמן של
הדגמת תסרוקות בהנחיית אבי פדידה ועוזי בטיש,
מעצבי השיער.

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 ממשיכות להעביר הרצאות לציבור
הרחב מטעם האגודה למלחמה בסרטן  ,במטרה להעלות את
המודעות הציבורית לחשיבות גילוייה המוקדם של מחלת סרטן
השד ,שמירה על אורח חיים בריא העשוי להפחית את הסיכון
לחלות בסרטן בכלל ,ובסרטן השד בפרט ,וכן על פעילותה
הברוכה של האגודה בישראל  -למען החולות ונגד המחלה.
נכון ליולי  2014קיימה האגודה למלחמה בסרטן כ 40-הרצאות
במסגרת זו (מידע נוסף על פעילות האחיות בפרק "גילוי מוקדם").

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

ימי עיון והכשרות למדריכי הסברה וותיקים,
מתנדבים ומדריכים חדשים באזור הצפון של
האגודה למלחמה בסרטן
לאורך השנה מתקיימים מספר ימי הדרכה מרוכזים בפריסה
ארצית למדריכי ההסברה של האגודה בארגונה של אירית
מנטש ,מקדמת הבריאות באגודה למלחמה בסרטן:
• באוגוסט  2013קיימה האגודה סדנת הכשרה למדריכי
הסברה ורכזים חדשים במסגרת שבוע ההכשרה של מח'
הסניפים לרכזי מבצע "הקש בדלת" .בסדנה לקחו חלק
מומחים ויועצי האגודה למלחמה בסרטן בתחומים השונים:
פרופ' בן עמי סלע ,מנהל המכון
לכימיה פתולוגית במרכז הרפואי
ע"ש שיבא בתל השומר ,הרצה על
מחלת הסרטן ונזקי העישון ,ד"ר
ניבה שפירא ,תזונאית קלינית
וחוקרת במכון לחקר התזונה
במרכז הרפואי רבין ,הרצתה על
תזונה ופעילות גופנית ,ד"ר מרינה
לנדאו ,רופאת עור בכירה במרכז

הרפואי וולפסון ,הרצתה על מניעה וגילוי מוקדם של סרטן
העור ועדי גרינבאום ,מתנדבת "יד להחלמה" ,שיתפה
את הסטודנטים בסיפורה האישי (בתמונה למטה) .ביום
ההכשרה השני הרצה ד"ר יוסי בר מאוניברסיטת חיפה
על מיומנויות עמידה מול קהל.
• לקראת שנת הלימודים תשע"ד קיימה מחלקת ההסברה
סדנת ריענון ועדכון ידע למדריכי האגודה הוותיקים במטרה
לעדכן בחידושים בתחום אורח חיים בריא ,חשיפה מבוקרת
לשמש ונזקי עישון .בנוסף ,שימשה הסדנה לשיתוף וללימוד
חוויתי מתוך ניסיון העבודה בשטח.
• בדצמבר  2013התקיים יום הכשרה בצפון בהשתתפות
 21מדריכים ,בהם מדריכים חדשים ורכזי "הקש בדלת"
לשעבר המועמדים להצטרף למערך ההסברה באגודה,
וכן מספר מדריכים וותיקים שבאו לעדכון ידע מקצועי.
• באמצע פברואר  2014התקיים יום הכשרה למדריכי ההסברה
של האגודה באזור ירושלים והסביבה ,במשרדי האגודה ע"ש
יצחק קוקיא במתחם האגודה למלחמה בסרטן בירושלים.
• באוגוסט  2014במסגרת ההדרכה השנתית ועדכון הידע
למדריכים הצטרפו למערך ההסברה של האגודה למלחמה
בסרטן כ 30-מדריכים חדשים.
מעבר לימי ההכשרה במהלך השנה מתעדכנים המדריכים
און-ליין באמצעות מידעון (ניוזלטר) אינטרנטי הנשלח אליהם
אחת לחודש ,בדרך כלל ,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.

פעילות האגודה באינטרנט,
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בפייסבוק וברשתות
החברתיות
האגודה ממשיכה בפעילותה הענפה ברשת האינטרנט
ורואה בה כלי חשוב להעברת מידע עדכני ,תכנים,
מסרים אמינים ושמירת קשר עם הציבור .אתר
האינטרנט מתעדכן על בסיס יומי ומעניק לכלל הציבור
מידע נרחב ומהימן בכל הנוגע למניעת סרטן ,אבחון
מוקדם ושמירה על אורח חיים בריא .לציבור החולים,
המחלימים ובני המשפחות מעניק האתר מידע על
מחלות הסרטן השונות ,דרכי הטיפול ,השיקום ואיכות
חיים בזמן מחלה ולאחריה .כמו כן ,הורחב השימוש
בטפסים מקוונים ,ברישום לקורסים מקצועיים
שהאגודה מארגנת ,פניות של חולים ועוד .הודות
לפעילות ענפה לקידום האתר ,כמות הכניסות לאתר
ממשיכה לעלות ,והשנה מדובר בעלייה נוספת ,של
 21%לעומת השנה שעברה.
אזור הפורומים באתר גדל במהלך השנה החולפת,
כאשר נכון לאוגוסט  ,2014ישנם  18פורומים בנושאים
שונים ,בניהול מיטב המומחים ,שנרתמו לטובת הנושא
בהתנדבות ובמחויבות גדולה (הרשימה לפי סדר א"ב
של נושאי הפורומים):
• פורום חדש :גידולים אנדוקריניים ונוירואנדוקריניים,
בהנהלת 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 המטולוגיה ,בניהולה של פרופ' דינה בן יהודה.
• פורום הורים לילדים עם גידולי מוח ,בניהולן של ד"ר
מיכל שדה ועו"ס אורית שפירא.
• פורום כירורגיה של סרטן ושט ,קיבה ומערכת
העיכול ,בניהולו של פרופ' חנוך קשתן.
• פורום יעוץ מיני למתמודדים עם סרטן ,בניהולם
של ד"ר משה מוק ולנה קורץ-אלמוג.
• פורום חדש :מלנומה וסרטן העור בניהולו של פרופ'
יעקב שכטר.
• 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.
• פורום נשאיות גנטיות ונשים בסיכון גבוה לחלות
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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 מאיה 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 חדש :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.

חדש :פורום לרופאי משפחה להתייעצות עם
מומחים באונקולוגיה ביחס לחולים ומחלימים
לאור העובדה שהטיפול והמעקב בקהילה אחר חולים
ומחלימים מסרטן מהווה אתגר לרופאי המשפחה,
השיקה האגודה למלחמה בסרטן שירות חדש בשיתוף
איגוד רופאי המשפחה .השירות ניתן לשימושם הבלעדי
של רופאי המשפחה במטרה להקל על הטיפול והמעקב
אחר חולים ומחלימים מסרטן .בשלב ראשון ,נפתחו באתר
האגודה באינטרנט שבעה פורומים בנושאים אונקולוגיים
שונים ,כאשר כל פורום מנוהל בהתנדבות על ידי אונקולוג
מומחה בתחומו ,ומאפשר התייעצות בהתאם לתחום
הרלבנטי (לפי סדר הא"ב):
• 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 אירית מנטש מקדמת הבריאות.

פעילות דף האגודה למלחמה בסרטן
ברשת החברתית "פייסבוק"
הפעילות בעמוד הפייסבוק של האגודה ענפה ,ונכון
לאוגוסט  2014חברים בו למעלה מ 52,000-חברים,
עלייה של כ 30%-לעומת שנה קודמת .העמוד ממשיך
לקדם את מסרי האגודה ,כמו גם להוות במה לקידום
אירועי האגודה השונים ,ומתן מענה לשאלות הגולשים.
במסגרת הפעילות ,מקיימת האגודה שיתופי פעולה
עם עמודי פייסבוק אחרים ,המכוונים בעיקר לדור
הצעיר ,כגון שיתוף פעולה עם חב' נוברטיס במסגרת
"הגלויה הוורודה" ,שינויי "טיים-ליין" (תמונות הנושא
בעמוד) בהתאם לחודשי המודעות ,עדכונים בנעשה
בסניפי האגודה ועוד.

מוקדי המידע
של האגודה למלחמה בסרטן
ה'טלמידע'® המופעל בעזרת כ 25-מתנדבים בראשותה
של נורית צין ,מציין השנה  25שנות פעילות מסורות
ומהווה את המוקד הטלפוני האמין והעדכני ביותר בנושא
מחלות הסרטן ,דרכי מניעתן ואבחונן המוקדם ,דרכי
הטיפול והשיקום בארץ ועוד .ה'טלמידע'® מגובה על ידי
מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן  ,שהתרחב
לאחרונה ,וכולל ארבע מידעניות .המרכז מטפל בפניות
בעיקר 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
מחקרים קליניים לחולי סרטן המתקיימים בישראל,
רשימות מומחים שונים ,מסייע בעדכון חומרי ההסברה
של האגודה ועוד.

קמפיין הסברה חדש
ל'טלמידע' ולשירותי המידע
של האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן יזמה קמפיין הסברה חדש
שהופק בהתנדבות על ידי גיתם  BBDOלקידום המודעות
הציבורית לקיומם של שירותי המידע המקצועיים והאמינים,
אותם מעניקה האגודה חינם לכל פונה באמצעות

ה'טלמידע'® .סיסמת
הקמפיין היתה" :יש
מידע אינסופי על
מחלת הסרטן .אנחנו
נעשה לך סדר" .סרט
ההסברה של הקמפיין
משודר לאורך כל השנה
בטלוויזיה במסגרת
"זמן קהילה".

יש מידע אינסופי על מחלת הסרטן .אנחנו נעשה לך סדר.

קשה להתמודד עם עודף המידע על מחלת הסרטן

האגודה למלחמה בסרטן מעמידה לרשות הציבור הרחב
שירות מידע מקצועי ואמין ללא תשלום בכל הקשור למחלת הסרטן

טלמידע של האגודה למלחמה בסרטן

1-800-599-995

www.cancer.org.il
האגודה למלחמה בסרטן-לחיים בריאים.
פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו.

יוזמה מרגשת :תרומה אישית למוקד
ה'טלמידע'® של האגודה למלחמה בסרטן

אדריאן ופיטר ברנשטיין ,חברים קרובים של נורית
צין ,מנהלת ה'טלמידע'® פנו אליה וביקשו לתרום סכום
נאה אשר הוקדש למען פעילותו הברוכה של מוקד
ה'טלמידע'® שבראשותה .יישר כוח!

ימי עיון למתנדבי ה'טלמידע'

®

בתחילת ינואר  2014התקיים יום עיון במסגרת עדכון
הידע של מתנדבי ה'טלמידע'® של האגודה למלחמה
בסרטן  .במהלך יום העיון הרצתה בנושא המוח והשפעות
הטיפול במחלת הסרטן על תפקודו ד"ר מיכל שדה,
פסיכולוגית שיקומית מתחום הנוירופסיכואונקולוגיה
באגודה למלחמה בסרטן ,בנושא שיקום הדיבור והבליעה
בקרב חולי סרטן הגרון הרצתה פרידה קורנברוט קלינאית
תקשורת מחוזית באגודה ,ועל פעילות האגודה למלחמה
בסרטן למען ילדים חולי סרטן הרצתה מיכל קהלני רכזת
תחום ילדים חולי סרטן.
באפריל  2014התקיים יום עיון נוסף במסגרת עדכון הידע
של מתנדבי הקו .במפגש הרצתה בנושא מיניות לחולים
ולמחלימים לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת המיניות
באגודה ,על פעילותו של השירות הפליאטיבי הביתי
באגודה (הוספיס-בית) הרצו עו"ס דליה שטרן ועו"ס
פדות ביר ,ולקראת סיום התקיים דיון בנושא התמודדות
עם בעיותיהם השונות של החולים והמחלימים בהנחיית
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח' שיקום ורווחה ונירה
תמוז ,מנהלת מרכז המידע.
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גילוי מוקדם
סרטן השד
התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
לפני למעלה מ 20-שנה יזמה האגודה למלחמה בסרטן
את התוכנית הלאומית לאבחון מוקדם של סרטן השד,
המופעלת בשיתוף משרד הבריאות וכל קופות החולים.
התוכנית מופעלת ומנוטרת במימון האגודה :החל
בבדיקות האבחון הרדיולוגיות בכלל האוכלוסייה בישראל,
דרך הפעולות הכירורגיות ,האבחון הפתולוגי ועד לניטור
במכונים האונקולוגיים של נשים שאובחנו עם ממאירות.
בראש התוכנית עמד במהלך השנים פרופ' גד רנרט,
מנהל המח' לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה במרכז
הרפואי כרמל ,ויועץ לאגודה בנושא בקרת סרטן.

סיכום התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
בישראל לשנת 2013
סיכום התוכנית הלאומית דווח במסיבת העיתונאים של
האגודה למלחמה בסרטן  ,שהתקיימה בחודש אוקטובר
 ,2013על ידי פרופ' גד רנרט ,ששימש במהלך השנים
כמנהל התוכניות הלאומיות לגילוי מוקדם של סרטן
השד והמעי הגס:
מאז הפעלת התוכנית ועד היום נוטרו למעלה מ5.8-
מיליון בדיקות הדמיית שד ביותר ממיליון נשים שונות.
בשנת  2012בוצעו  493,301בדיקות 73% .מהנשים
שנבדקו ב 2013-נבדקו כבר בעבר ,כלומר מדובר
בנבדקות המבצעות מדי שנה את הבדיקה ,בהתאם
להמלצות .פערים בהיענות לסריקה ,שזוהו בעבר
בין תת אוכלוסיות בישראל ,צומצמו מאד .שיעור
ההיענות שנמדד כעת באוכלוסייה היהודית הוא כ.69%-
באוכלוסיית העולות (שעלו ארצה לאחר  )1989נמדד
שיעור של  ,67%ושיעור של  61%באוכלוסיות החרדיות.
באוכלוסייה הערבית נמדדו השנה  70%היענות
לבדיקה ,שיעורים גבוהים יותר מבעבר ,ואף מעט יותר
מבאוכלוסייה היהודית .בשנת  2011זיהתה התוכנית
הלאומית  4,162מקרי סרטן שד (בכללם חזרת מחלה
בשד בנשים שחלו בעבר) ,מספר הדומה לשנים קודמות
ומבטא התייצבות של שיעורי התחלואה 73% .מהנשים
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שהשתתפו בתוכנית הסריקה אובחנו בשלב הראשון
של המחלה .השנה נצפתה ירידה מבורכת במספר
הנשים הנבדקות להן מומלצות בדיקות נוספות,
לאחר בדיקת הממוגרפיה השגרתית ( 9.4%לעומת
 12.9%ב .)2010-במקביל ,יש לציין כי שיעורי הגילוי
המוקדם שנמדדו גבוהים אפילו מהיעד שנקבע (מידע
נוסף בנושא סרטן השד בפרק "הקש בדלת"  -מסיבת
העיתונאים של האגודה למלחמה בסרטן ).
לרגל חודש המודעות לסרטן השד פרסמה האגודה
נתונים חדשים על מחלת סרטן השד בארץ ובעולם.
הנתונים הוצגו במסיבת העיתונאים על-ידי ד"ר ליטל
קינן-בוקר סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות
של משרד-הבריאות:
 כיום חיות בישראל  19,493נשים שאובחנו עם סרטן
השד ,שהחלימו ,או שעדיין מתמודדות עם המחלה.
 היארעות סרטן שד חודרני  -בשנת  2010אובחנו
בישראל  4,036חולות חדשות עם סרטן שד חודרני ,מהן
 88%יהודיות ו 8%-ערביות .בחמש השנים האחרונות
( )2006-2010שיעורי ההיארעות של סרטן השד
מסוג זה יציבים.
 המגמות העיתיות לאורך שלושה עשורים מורות על
עלייה בשיעורי ההיארעות של סרטן שד חודרני בקרב
יהודיות ,שבולטת יותר בתחילת שנות ה ,90-עם תחילת
פעילות התכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד
על ידי האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות.
מאז תחילת שנות ה 2000-ניכרת ירידה והתייצבות
בשיעורי ההיארעות .בקרב ערביות נצפתה עלייה
מונוטונית בשיעורי ההיארעות לאורך השנים ,עם
מגמת התייצבות בשלוש השנים האחרונות.
 היארעות סרטן שד ממוקד :בשנת  2010אובחנו
 451חולות חדשות ,מהן  406יהודיות 26 ,ערביות
ו 19-חולות נוצריות ,שאינן ערביות .בחמש השנים
האחרונות ,2006-2010 ,שיעורי ההיארעות של
סרטן השד הממוקד נמצאים במגמת עלייה,
ביהודיות ובערביות .מגמת העלייה ,בולטת בעיקר
בשנות ה ,90-עם תחילת פעילותה של התכנית
הלאומית.

 שלב המחלה בעת האבחנה  -אחוז הנשים
שמאובחנות עם מחלה בשלב מוקדם (ממוקד או
בשלב ראשון של מחלה חודרנית) עלה ל 62%-מכלל
החולות החדשות.
 קיימת מגמה עיתית של עלייה בשיעור ההישרדות
היחסי מסרטן השד .כיום שיעור ההישרדות היחסי
ל 5-שנים הוא מעל ל 87%-בנשים יהודיות וכמעט
 79%בנשים ערביות.
 בשנת  2010נפטרו בישראל  963נשים מסרטן חודרני
של השד ,מהן  90%נשים יהודיות וכ 6.5%-ערביות.
בעשור האחרון ,2001-2010 ,שיעורי התמותה
מסרטן השד נמצאים במגמת ירידה ,הן ביהודיות
והן בערביות.

ניידות הממוגרפיה
של האגודה למלחמה בסרטן
במטרה להעלות את היענות הנשים לביצוע בדיקות
ממוגרפיה בפריפריות גיאוגרפיות וחברתיות ,רכשה
האגודה לפני כשלוש-עשרה שנה את 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 לפני כשנתיים ניידת חדשה נוספת.
כיום ,מופעלות שתי הניידות על ידי צוות מקצועי של בית
החולים אסותא ,בשיתוף כל קופות החולים ,כאשר במשך
השנה מתבצעות כ 25,000-בדיקות.
בנוסף לנתונים המעודדים בישראל שדווחו בשנים
האחרונות על ידי האגודה למלחמה בסרטן  ,סקר ארגון
הבריאות העולמי הראה כי ישראל עומדת בראש הטבלה
האירופאית 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 .תוכנית
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
בתיאום מקדמת הבריאות ,ובשיתוף מח' השיקום והרווחה
באגודה ,נמשכת פעילות מתן ההרצאות מטעם האגודה
למלחמה בסרטן  ,על ידי אחיות מתאמות בריאות השד.
האחיות מקיימות הרצאות לציבור הרחב ברחבי הארץ
להעלאת המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם של מחלת סרטן
השד ,שמירה על אורח חיים בריא העשוי להפחית את הסיכון
לחלות בסרטן בכלל ובסרטן השד בפרט ,וכן שופכות אור על
פעילותה הנרחבת של האגודה בישראל  -למען החולים ונגד
המחלה .במסגרת זו התקיימו עד לחודש יוני  2014כ20-
הרצאות במסגרות שונות ,כגון מקומות עבודה ,מוסדות
ציבוריים ורשויות מקומיות .ערכת ההרצאות המשמשת את
האחיות מתאמות בריאות השד עברה השנה עדכון וחידוש
על ידי מח' הסברה באגודה למלחמה בסרטן.

סרטן במשפחה -
מערכת ייעוץ למשפחות בסיכון גבוה
קרובי משפחה בדרגה ראשונה לחולה סרטן (מעי גס ,שד,
שחלה ,ערמונית ומלנומה) מצויים בסיכון גבוה לחלות
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במחלה ,וייתכן כי מדובר במחלת סרטן על רקע תורשתי.
מזה למעלה מעשור 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 .שירות ייעוץ ארצי זה מהווה משאב
מידע משמעותי הן לאוכלוסייה והן למקבלי ההחלטות
במערכת הבריאות העוסקים בתחום הסרטן.

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" נהריה ,בני
ציון ו"העמק" עפולה (מידע נוסף על הקונסורציום
ופעילותו בפרק "רישום ומעקב").

בכדי לסייע לרופאים בהפניית הנשים המתאימות לביצוע
הבדיקה הגנטית מצילת החיים.

מימין לשמאל :פרופ' אפרת לוי-להד ,מנהלת המכון לגנטיקה רפואית במרכז הרפואי
שערי צדק ,מנהלת תוכנית "הסיכוי שבסיכון" ומנהלת שותפה של הקונסורציום
לסרטן שד ושחלה ,גב' רוזה דמביצר ,יוזמת תוכנית "הסיכוי שבסיכון" ,פרופ' מארי
קלייר-קינג ,מדענית וחוקרת בינלאומית בתחום גנטיקה רפואית מאוניברסיטת
וושינגטון ,ארה"ב ,ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן

לראשונה :האגודה למלחמה בסרטן
ציינה את שבוע המודעות למניעת
סרטן צוואר הרחם
תוכנית "הסיכוי שבסיכון"
בתחילת ספטמבר  2014הושקה במרכז הרפואי שערי
צדק  ,באירוע חגיגי ורב רושם ,תוכנית "הסיכוי שבסיכון"
שנוסדה במטרה להעלות את חשיבות המודעות של חולות
סרטן שד ושחלה לצורך בקבלת יעוץ גנטי .קיומו של גורם
תורשתי למחלה הוא אמנם גורם סיכון ,אך גילוי גורם זה
מעניק סיכוי למניעת מחלות סרטן נוספות בנבדקת ובבני
משפחתה .התוכנית הוקמה על ידי האגודה למלחמה בסרטן
בסיוע ( The Northern Charitable Foundation )NCFובשיתוף
הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי של סרטן שד ושחלה
הפועל בחסות האגודה למלחמה בסרטן  .במסגרת הפעילות,
הפיקה האגודה למלחמה בסרטן עלוני מידע בנושא בשפות
עברית ורוסית ,רול אפים הוצבו בבתי החולים ,וכן טופס
אינטראקטיבי מיוחד הסוקר את ההיסטוריה הרפואית
של האישה עלה לאתר האגודה למלחמה בסרטן במדור
הנושא את שם התוכניתwww.cancer.org.il/prev-gene :
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בהמשך להכרזתו של האיגוד האירופי למניעת סרטן צוואר
הרחם ( )ECCAעל השבוע שבין ה 19-עד ה 25-בינואר
 2014כעל "שבוע עידוד המודעות למניעת סרטן צוואר
הרחם באירופה" ,פרסמה האגודה למלחמה בסרטן הודעה
לעיתונות בנושא .ההודעה כללה מידע חיוני אודות סרטן
צוואר הרחם ונתונים על התחלואה והתמותה מהמחלה
בישראל .לפני התפתחותו של גידול סרטני בצוואר הרחם,
חלים שינויים מוקדמים בתאים אלו הנקראים ניאופלזיה
תוך-אפיתלית של צוואר הרחם (Cervical Intra-Epithelial
 .)Neoplasia - CINחלק מהרופאים מכנים שינויים אלה
"שינויים טרום-סרטניים" משום שהם עלולים לגרום
להתפתחות גידול סרטני בצוואר הרחם אם לא יטופלו כראוי.
שינויים אלו נגרמים לרוב כתוצאה מזיהום וירוס הפפילומה
האנושי ( ,)HPVשהינו וירוס נפוץ מאוד ,המועבר בדרך כלל
בעת קיום יחסי מין ,אך לרוב הוא מושמד על ידי המערכת
החיסונית .קיימים  80עד  90סוגים של וירוס זה ,אך נראה
כי רק הסוגים  33 , 31 ,18 ,16קשורים להתפתחות סרטן

צוואר הרחם .סרטן צוואר הרחם ניתן למניעה של כ.95%-
המניעה מתחלקת למניעה ראשונית :חיסון  -להפחתת
הסיכון להדבקות בנגיף העלול לגרום לנגעים טרום סרטניים
ולסרטן צוואר הרחם (החיסון כלול בסל התרופות בישראל),
ולמניעה שניונית :בדיקת משטח צוואר הרחם (פאפ)
לגילוי מוקדם ולטיפול בנגעים טרום סרטניים ,שחלקם
עלולים להיהפך לסרטן בצוואר הרחם.
על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,בדיקת משטח צוואר
הרחם מומלצת וניתנת חינם אחת ל 3-שנים לנשים
בגילאי  35עד  54הנמצאות בסיכון רגיל (אישה המוגדרת
על ידי הרופא כשייכת לקבוצת סיכון גבוה ,תתייעץ עמו
לגבי גיל התחלה ותדירות הבדיקות).

שיעורי ביצוע בדיקת משטח צוואר הרחם
נתוני סקר הבריאות הלאומי של המרכז הלאומי
לבקרת מחלות במשרד הבריאות ( INHIS 2 2007-
 ,)2010המבוססים על דיווח עצמי ,מעידים כי 44.7%
מכלל הנשים בישראל דיווחו על ביצוע בדיקת פאפ
ב 3-השנים שקדמו לסקר .בקבוצות הגיל המומלצות
לסקירה ,השיעור היה גבוה יותר 55.4% :בגילאי 35-
 ,44ו 60.3%-בגילאי .45-54
היענות לבדיקת משטח צוואר הרחם לפי גיל
(באחוזים):
35-44

45-54

גיל
כלל האוכלוסייה

55.4

60.3

יהודיות

60.1

66.3

ערביות

35.3

21.3

שיעורי היארעות ותמותה של סרטן צוואר הרחם
מדי שנה מאובחנות בישראל כ 200-נשים עם סרטן
צוואר הרחם וכ 80-נשים נפטרות מהמחלה .מנתוני
הרישום הלאומי לסרטן של משרד הבריאות עולה,
כי שיעורי ההיארעות מהמחלה בישראל (מתוקנן
לגיל) לשנת  2010הינם  5.0למאה אלף נשים.

שיעורי ההיארעות למחלה בישראל (מתוקנן לגיל) לשנת
 2010הינם  5.0למאה אלף נשים .שיעורים אלו נמוכים
משיעורי ההיארעות המוערכים לשנת  2012במרבית
מדינות אירופה :בארה"ב  ,7.9ביוון  ,6.2בגרמניה 9.8
למאה אלף נשים ,ודומים לאלו של קפריסין ( )5.2ופינלנד
( .)4.9השיעור הממוצע של התחלואה באירופה 13.4
למאה אלף (ראה טבלה):

בנוסף לנתונים סטטיסטיים אודות סרטן צוואר הרחם ,פרסמה האגודה
מחקרים שונים בנושא ,כגון השפעת עישון על התפתחות סרטן צוואר
הרחם ,הקשר בין משקל גוף ופעילות גופנית למחלה ועוד.
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סרטן המעי הגס
במרץ  ,2014חודש המודעות לסרטן המעי
הגס והחלחולת ,הציגו האגודה למלחמה
בסרטן ומשרד הבריאות במסיבת עיתונאים
משותפת נתונים חדשים ומעודדים:
 על פי נתוני הרישום הלאומי לסרטן והמרכז הלאומי
לבקרת מחלות של משרד הבריאות אובחנו ב2011-
בישראל  3,259חולים בסרטן מעי גס וחלחולת חודרני
ו 1,247-איש נפטרו מסוג סרטן זה.
 ביהודים (נשים וגברים) נצפית ירידה בהיארעות של
סרטן המעי הגס והחלחולת בשני העשורים האחרונים.
בערבים (נשים וגברים) נצפתה עלייה ,אולם בחמש
השנים האחרונות מגמה זו התייצבה.
 אצל יהודים שיעורי ההישרדות מהמחלה נמצאים
במגמת עלייה ,ובשיעורי התמותה נצפית ירידה
בשני העשורים האחרונים .לעומת זאת ,באוכלוסייה
הערבית מגמת התמותה הייתה בעלייה ,אולם בחמש
השנים האחרונות המגמה התייצבה ובשנתיים האחרונות
ניכרת ירידה.

שיעור המאובחנים בשלב מוקדם של המחלה כמעט
הכפיל את עצמו בשני העשורים האחרונים (מ20%-
ל .)39%-עובדה זו הינה פועל יוצא מפעילות ההסברה
הנרחבת של האגודה למלחמה בסרטן והעלייה במודעות
הציבורית .שיעור ההיענות לבדיקת סקר לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס ,בשנת  2012עמד על 54.1%
מאוכלוסיית היעד (גילאי  50-74שנים) ,ונמצא בעלייה
לעומת שנים קודמות.

השוואה בינלאומית:
השוואת נתוני ההיארעות והתמותה מסרטן המעי הגס
בישראל לנתוני  20המדינות עם השיעורים הגבוהים בעולם
על פי מסד נתוני הגלובוקן (  )Globocanשל הסוכנות
הבינלאומית לחקר הסרטן ( )IARCלשנת  ,2012מראה
כי גברים בישראל נמצאים במקום ה 14-מבחינת שיעורי
ההיארעות ובמקום ה 19-מבחינת שיעורי התמותה
מהמחלה .נשים בישראל נמצאות במקום ה 8-מבחינת
ההיארעות ובמקום ה 10-מבחינת שיעורי התמותה.

תרשים  :1מגמות בהיארעות סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת
בישראל1990-2011 ,
(שיעורים מתוקננים לגיל ל)100,000-

34

תרשים  :2שיעורי ההיארעות (ל,100,000-
בתקנון לגיל) של סרטן המעי הגס והחלחולת
ושיעור התמותה מהמחלה ב 20-המדינות
עם השיעורים הגבוהים בעולם – נתוני
GLOBOCAN 2012

נתוני התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של
סרטן המעי הגס 2013
משרד הבריאות נענה ליוזמת האגודה למלחמה בסרטן
ומפעיל מזה תשע 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 התוכנית 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").
על פי דוח התכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת
הקהילה בישראל של משרד הבריאות ,המכון הלאומי
לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות בישראל
ומועצת הבריאות לשנים  ,2010-2012בשנת 2012
ביצעו  54.1%מאוכלוסיית היעד (גילאי  50-74שנים)
את הבדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס (דם
סמוי בצואה בשנה האחרונה ,או קולונוסקופיה ב8-
השנים האחרונות).
מסיכום שיעורי ההיענות של האוכלוסייה נמצא
כי שיעורים אלו נמצאים בעלייה מתמדת לאורך
השנים :בשנת  2007דווח על כ 30%-אחוזי היענות,
ב 2009-דווח על שליש מאוכלוסיית היעד שנבדקו,
ב 2010-שיעורי ההיענות עלו ל ,48.6%-ב 2011-דווח
על  ,50.7%וכאמור נכון ל 2012-הם עומדים על .54.1%
שיעור ביצוע הבדיקה עולה עם הגיל ,מ 48.0%-בקרב
בני  59.4% , 50-59בקרב גילאי  60-69ו 61.6% -בקרב
 .70-74שיעור ביצוע הבדיקה בקרב נשים הינו 55.5%
(גבוה במעט ביחס לגברים .)52.4%

שיעור הביצוע של בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן
המעי הגס בקרב בני 50-74
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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 300-תחנות בדיקה ,המאוישות על-ידי 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 בתחילת יוני  2014קיימה האגודה
למלחמה בסרטן מסיבת עיתונאים בה הוצגו נתוני
המחלה העדכניים ,מחקרים חדשים ועוד ,קיימה
מסע הסברה בתקשורת ומגוון יוזמות נוספות
(מידע נוסף בפרק "הסברה והדרכה").
ד"ר ליטל קינן בוקר ,סגנית מנהלת המרכז הלאומי
לבקרת מחלות של משרד הבריאות הציגה נתונים
עדכניים לקראת שבוע מודעות העור :2014
• בעוד בעולם מדווחים על עלייה בשיעורי
ההיארעות של מלנומה ממאירה של העור,
בישראל נצפית יציבות בשיעורי ההיארעות
ומסתמנת גם ירידה בשיעורי התמותה של
כ 30%-בגברים וכ 20%-בנשים.
 בשנת  2011אובחנו בישראל  1,469חולים חדשים
עם מלנומה ממאירה של העור .נכון לסוף שנת
 ,2011חיו בישראל  4,200מחלימים ממלנומה
חודרנית ממאירה ,ו 2,205-מחלימים ממלנומה
ממוקדת ממאירה של העור.
 בשנת  2011אובחנו בישראל  993חולים חדשים
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עם מלנומה חודרנית של העור .התחלואה במלנומה
חודרנית של העור במגמה יציבה ,עם ירידה
בתחלואה בשני המינים ,המתרחשת ממש
בשנים האחרונות.
אבחון של מלנומה ממוקדת (מחלה בשלב מוקדם),
מאפשר סיכויי ריפוי גבוהים יותר .בשנת 2011
אובחנו בישראל  476חולים חדשים במלנומה
ממוקדת של העור .שיעורי ההיארעות של מלנומה
ממוקדת היו במגמת עלייה והתייצבו בשנים
האחרונות .מגמה זו ניתן לייחס לפעילות ההסברה
הציבורית הנרחבת של האגודה למלחמה בסרטן
המניעה את הציבור לבצע בדיקות לאבחון מוקדם
של סרטן העור מדי שנה .כך מתגלים נגעים
בשלב מוקדם  -וניצלים חייהם של הנבדקים.
שיעורי ההישרדות היחסית ממלנומה ממאירה
חודרנית של העור לחמש שנים גבוהים (85.8%
בגברים ו 89.7%-בנשים שאובחנו בתקופה 2003-
 .)2006נתון זה מעיד על עלייה משמעותית
בשיעורי ההישרדות ביחס לשיעורי ההישרדות
של חולים שאובחנו בשנים קודמות.
במקביל לנתונים לעיל ,וכפועל יוצא מכך,
ממשיכה להסתמן מגמת הירידה בשיעורי
התמותה ,כ 30%-בגברים וכ 20%-בנשים.
בשנת  2011נפטרו  188אנשים בישראל ממלנומה
ממאירה של העור ( 96גברים 92 ,נשים).

השוואה בינלאומית
על פי נתוני הסוכנות הלאומית לחקר הסרטן
(ה )IARC -לשנת  ,2012בהשוואה בין  20מדינות,
להן שיעורי ההיארעות והתמותה הגבוהים ביותר
בעולם ממלנומה ,עולה כי:
 היארעות מלנומה בישראל נמצאת במקום
ה 13-בגברים ,ובמקום ה 20-בנשים .שיעורי
ההיארעות הגבוהים ביותר דווחו באוסטרליה
ובניו-זילנד.
 בשיעורי התמותה ,גברים בישראל נמצאים במקום
ה 8-ונשים בישראל נמצאות במקום ה( 10-יחד
עם בריטניה) .שיעורי התמותה הגבוהים ביותר
מדווחים עבור גברים מניוזילנד ואוסטרליה ,ועבור
נשים מניוזילנד ומהולנד.

תרשים  :4שיעורי היארעות ותמותה
( ,)estimatedמתוקננים לגיל ,ל 100,000-של
מלנומה חודרנית של העור ב 20-המדינות עם
השיעורים הגבוהים בעולם2012 ,

פרויקטים ותוכניות מחקר
לגילוי מוקדם
האגודה מעודדת הגשת הצעות לפרויקטים או למחקרים
בתחום הגילוי המוקדם .במסגרת פעילות הוועדה לגילוי
מוקדם אושרו השנה למימון הפרויקטים הבאים (לפי
סדר א"ב):
 פרופ' שראל הלחמי מהמרכז הרפואי בני ציון
בנושא "סמפורין ,סמן לגילוי לא פולשני של
סרטן השלפוחית".
 ד"ר לימור הלפמן מהמרכז הרפואי שיבא ,בנושא
"אפיון ביומרקרים לזיהוי מוקדם של סרטן השחלה".
 ד"ר חיתאם מוחסן מאוניברסיטת תל אביב בנושא
"השימוש ברמות פיפסנוגן בנסיוב לבדיקת הקשר בין
זיהום ב ,Helicobacter pylori-אורח חיים ואטרופיה
של הקיבה שמבטאת שינויים קדם סרטניים".
 ד"ר דוד מרגל ממרכז דוידוף לסרטן ,מרכז רפואי
רבין ,פתח תקוה בנושא "בדיקת סקר בהתאמה
אישית לסרטן הערמונית בקרב גברים נשאי מוטציה
בגנים  BRCA1ו."BRCA2-
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שיקום ורווחה
ימי עיון לחולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם

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

ימי עיון ארציים

בארגון ימי העיון הארציים מסייעות דנה רכבי-הלר,
עו"ס מחוז מרכז ,רויטל (טולי) מוהליבר-כהן ,רכזת "יד
להחלמה" ,ומיכל קהלני ,מזכירת מח' שיקום ורווחה.

ימי עיון לחולי סרטן הערמונית ובני
משפחותיהם
 בתחילת ספטמבר  2013התקיים יום עיון לחולי סרטן
הערמונית בכפר המכביה ברמת גן ,בהנחיית ד"ר
וילמוש מרמרשטיין ,סגן מנהל מח' אונקולוגית
ומרכז תחום אונקו-אורולוגיה במרכז הרפואי סורוקה,
יו"ר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה.
היום נפתח בדברי ברכה של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה,
ולאחר מכן התקיימו הרצאות על גורמי סיכון ,מניעה
ואבחון מוקדם של סרטן הערמונית ,הטיפול הניתוחי,
חידושים בטיפולים השונים ומיניות .הרצו בהתנדבות:
ד"ר עופר יוספוביץ ,פרופ' חיים מצקין ,פרופ'
יעקב רמון ,ד"ר מרק ויגודה ,ד"ר רענן ברגר וד"ר
רונן רוב .לקראת סיום נערך פאנל לשאלות ותשובות
בהשתתפות המרצים .יום העיון התקיים באדיבות חב'
פרינג ,סאנופי אונקולוגיה ,ינסן ואסטרה זניקה.
 בתחילת ספטמבר  2014התקיים יום עיון נוסף בבית
מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית
ד"ר רענן ברגר ,מנהל המערך האונקולוגי במרכז
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הרפואי ע"ש שיבא .יום העיון נפתח בדברי ברכה של
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
נערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים.
יום העיון התקיים באדיבות חב' ינסן וחב' באייר.

יום עיון בנושא איכות חיים
התקיים באמצע אוקטובר  2013בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית פרופ' רפאל קטן
נשיא המערך האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל
השומר .יום העיון נפתח בברכתה של מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות על איכות חיים
בכימותרפיה ,כיצד הסרטן משפיע על איכות החיים,
רפואה משלימה וחשיבות הפעילות הגופנית .הרצו
בהתנדבות :פרופ' ניסים חיים ,ד"ר ג'סיקה ליבנה,
ד"ר עופר כספי ופרופ' נעמה קונסטנטיני .בסיום
נערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים.
יום העיון התקיים באדיבות חב' סאנופי וחב' .MSD

יום העיון "לחגוג את החיים" לנשים
המתמודדות עם סרטן השד
התקיים בסוף אוקטובר  2013בכפר המכביה בהנחיית
פרופ' בלה קאופמן מנהלת המכון לאונקולוגיה של השד
במרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר .יום העיון נפתח
בדברי ברכה של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,ולאחר מכן
התקיימו הרצאות על רפואה מותאמת אישית ,חידושים
ועדכונים בטיפול בסרטן שד ,שחזור השד ,פעילות גופנית
ותזונה .הרצו בהתנדבות :ד"ר רינת ירושלמי ,ד"ר נעה
אפרת (בן ברוך) ,ד"ר לירון אלדור ,ד"ר יוני ירום,
ולימור בן חיים .לקראת סיום התקיימה בהתנדבות
הופעת הסטנד אפ "כפוף לשינויים" של דרור קרן,
שחקן וקומיקאי .בסיום נערך פאנל לשאלות ולתשובות
בהשתתפות המרצים .יום העיון התקיים באדיבות חב'

רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ .מאות מתנדבות "יד
להחלמה" שנכחו ביום העיון קיבלו שי חולצות וורודות
נושאות לוגו האגודה ו"יד להחלמה" ,וורדים ריחניים
וורודים שהוענקו באדיבות חב' "הריח האמיתי" ואת
חוברת הקומיקס החדשה של האגודה למלחמה בסרטן
"דמעה ותקווה מבעד העדשה" (מידע נוסף על החוברת
כמו גם עלוני הסברה נוספים בפרק "הסברה והדרכה").

הכנס הארצי השנתי
של ארגון בעלי סטומה בישראל
התקיים בסוף אוקטובר  2013בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים .הכנס נפתח בברכת עו"ס
אורית שפירא ,מנהלת מח' שיקום ורווחה ,ולאחריה
מידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי סטומה ויו"ר צ.ב.י( .צרכני
בריאות ישראל) נתן סקירה קצרה על חידושים ועדכונים
ממערכת הבריאות ,בדגש על זכויות ,ביטוח ופנסיה.
שלומית תמיר בן ארי ,יועצת תדמית הרצתה על סגנונות
לבוש והופעה ,ולימור בירן ,המידענית הרצתה על "מיצוי
מידע מהאינטרנט" .לקראת סיום ,הרצתה נטליה פרסל,
מתאמת טיפול בבעלי סטומה במרכז הרפואי ע"ש שיבא
בתל השומר ,בנושא הגנה וטיפול בעור סביב הסטומה.
יום העיון התקיים באדיבות חב' פילטל-קונווטק,
קולפלסט ישראל ,ונאופרם-הוליסטר.

יום עיון לחולים עם גידולים
נוירואנדוקריניים
התקיים בתחילת נובמבר  2013בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית פרופ' דוד גרוס,
מנהל היחידה לגידולים נוירואנדוקריניים במרכז הרפואי
הדסה .יום העיון נפתח בברכתה של מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות על גידולים
נוירואנדוקריניים ,חידושים ועדכונים בטיפול האונקולוגי,
טיפולים איזוטופיים וניתוחיים ,מחקרים ועדכונים ברפואה
משלימה ועוד .הרצו בהתנדבות :ד"ר סימונה גלסברג,
ד"ר עידו וולף ,ד"ר אשר שלמון ,פרופ' פתחיה רייסמן,
וד"ר יאיר מימון .בסיום נערך פאנל לשאלות ולתשובות
בהשתתפות המרצים .יום העיון התקיים באדיבות חב'
נוברטיס אונקולוגיה.

יום עיון בנושא סרטן הריאה
התקיים באמצע נובמבר  2013בבית מטי  -מטה

האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית פרופ'
עופר מרימסקי ,מנהל היחידה לאונקולוגיה של שלד
ורקמה רכה ,אחראי תחום סרטן ריאה במרכז הרפואי
ת"א ע"ש סוראסקי .יום העיון נפתח בדברי ברכה של
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות
על אבחון ,גורמי סיכון ,הטיפול הכירורגי וחידושים בטיפול,
איכות חיים ורופאה משלימה .הרצו בהתנדבות :ד"ר
אמיר און ,ד"ר דן לוי פבר ,ד"ר מיה גוטפריד ,ד"ר
אורה רוזנגרטן ,וד"ר עופר כספי .לקראת סיום נערך
פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון
התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא גידולי מוח
התקיים בתחילת דצמבר  2013בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית ד"ר צהלה
צוק שינא ,מנהלת היחידה לנוירו-אונקולוגיה במכון
האונקולוגי של המרכז הרפואי רמב"ם .יום העיון נפתח
בברכתה של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח' שיקום
ורווחה ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות על אפידמיולוגיה,
אופציות טיפוליות בגידולי מוח ושימור התפקוד לאחר
ניתוחי מוח .הרצו בהתנדבות :ד"ר אליסיה טליאנסקי,
ד"ר פליקס בוקשטיין וד"ר רחל גרוסמן .לקראת סיום
נערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים.
יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

יום עיון לחולי סרטן המעי הגס ובני
משפחותיהם
התקיים בתחילת מרץ  2014בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית ד"ר אילה הוברט,
מנהלת המרכז לגידולים במערכת העיכול של מכון שרת
במרכז הרפואי הדסה עין כרם .יום העיון נפתח בדברי
ברכה של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח' שיקום
ורווחה ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות על גורמי סיכון,
מניעה וגנטיקה ,הטיפול בסרטן מעי גס ממוקם ומתקדם,
והתמודדות עם תופעות הלוואי של הטיפולים .הרצו
בהתנדבות :ד"ר עינת שחם-שמואלי ,ד"ר רוית גבע,
ד"ר לימור עמית וד"ר אלכס בני .בסיום נערך פאנל
לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים מיום העיון.
יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.
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יום עיון לנשים בריאות:
נשאיות ונשים בסיכון לחלות בסרטן השד
והשחלה ובני משפחותיהן
התקיים בסוף מרץ  2014בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית ד"ר תניר אלוייס,
מנהלת המרכז לבריאות השד במרכז הרפואי קפלן
ויו"ר החברה הישראלית למחלות שד היוצאת .יום העיון
נפתח בדברי ברכה של עו"ס אורית שפירא מנהלת
מח' שיקום ורווחה ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות על
גילוי מוקדם ,אבחון ודילמות ביחס לטיפול מונע ,בירור
גנטי ,תזונה ואורח חיים בריא ועל "חיים בצל הנשאות".
הרצו בהתנדבות :ד"ר רינת ירושלמי ,ד"ר רחל
מייקלסון-כהן ,לימור בן חיים וד"ר שלומית פרי.
בסיום נערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות
המרצים מיום העיון .יום העיון התקיים באדיבות חב'
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
יום עיון לחולי לימפומה וCLL-
התקיים באמצע מאי  2014בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית פרופ' משה
מיטלמן ,מנהל המח' הפנימית א' ,במרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי .יום העיון נפתח בדברי ברכה של
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח' שיקום ורווחה ,ולאחר
מכן התקיימו הרצאות בנושאי חידושים ועדכונים בטיפול
בלוקמיות ולימפומות ,השתלת מח עצם בממאירויות
לימפטיות ,והמעקב והטיפול בחולים המטו-אונקולוגיים.
הרצו בהתנדבות :פרופ' דינה בן יהודה ,ד"ר אברהם
אביגדור ,פרופ' משנה קליני צילה צוקרמן ופרופ' פיה
רענני .בסיום נערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות
המרצים מיום העיון .יום העיון התקיים באדיבות חב'
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן השחלה
התקיים בתחילת אפריל  2014בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית פרופ' טלי לוי,
מנהלת היחידה לגינקולוגיה-אונקולוגית במרכז רפואי
וולפסון ויו"ר החברה הישראלית לגינקולוגיה-אונקולוגית.
יום העיון נפתח בדברי ברכה של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה,
ולאחר מכן התקיימו הרצאות בנושאי חידושים ועדכונים
בטיפול בסרטן שחלה ,תורשה וגנטיקה ,התמודדות
עם תופעות לוואי בעקבות הטיפולים ,רפואה משלימה
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והתמודדות אישית ומשפחתית .הרצו בהתנדבות :פרופ'
עמי פישמן ,פרופ' איתן פרידמן ,ד"ר עופר כספי ועו"ס
מיכל יזרעאלי .בסיום נערך פאנל לשאלות ותשובות
בהשתתפות המרצים מיום העיון ולנה קורץ-אלמוג,
אחות ויועצת המיניות באגודה .יום העיון התקיים באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא גידולי עור
מסוג מלנומה וBCC-
התקיים באמצע יוני  2014בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים בהנחיית פרופ' יעקב שכטר ,ממכון
אלה במרכז רפואי ע"ש שיבא תל השומר .יום העיון נפתח
בדברי ברכה של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח' שיקום
ורווחה ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות בנושאי אפידמיולוגיה
וגורמי סיכון של סרטן העור ,טיפול בגידולי עור מסוג ,BCC
אימונותרפיה וטיפול מכוון מטרה במלנומה גרורתית ,וטיפול
כירורגי בגידולי עור .הרצו בהתנדבות :ד"ר אלון סקופ,
ד"ר אהרון פופוביצר ,ד"ר שרון מרימס וד"ר אוסקר
הרמן .בסיום נערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות
המרצים מיום העיון .יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון לחולי סרטן הכליה
ושלפוחית השתן
התקיים בסוף יוני  2014בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים בהנחיית פרופ' יעקב רמון ,מנהל
המחלקה האורולוגית במרכז הרופא ע"ש שיבא בתל
השומר .יום העיון נפתח בדברי ברכה של מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות בנושאי הטיפול
הניתוחי בסרטן שלפוחית השתן מקומי וחודרני ,הטיפול
הניתוחי בסוגי סרטן הכליה והתמודדות עם תפקוד מיני.
הרצו בהתנדבות :ד"ר ניקולא מבג'יש ,ד"ר עופר
יוספוביץ ,ד"ר דניאל קייזמן ,פרופ' עופר נתיב,
פרופ' דן ליבוביץ ,ד"ר וילמוש מרמרשטיין וד"ר רענן
טל .בסיום נערך פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות
המרצים מיום העיון .יום העיון התקיים באדיבות חב'
פייזר אונקולוגיה.

יום עיון בנושא סרטן שד גרורתי
התקיים בתחילת יולי  2014בבית מטי ,בית האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית ד"ר אירנה

ז'יבליוק ,מנהלת יחידת השד במרכז הרפואי אסותא.
יום העיון נפתח בדברי ברכה של עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מח' שיקום ורווחה ,ולאחר מכן התקיימו הרצאות
בנושאי רפואה משלימה לחולות סרטן שד גרורתי,
היבטים רפואיים של המחלה ושיפור איכות החיים.
לקראת סיום התקיים שיעור צ'י קונג בהנחיית נגה
טובי ,מדריכת צ'י קונג באגודה למלחמה בסרטן .הרצו
בהתנדבות :פרופ' משנה קליני ערן בן אריה ,ד"ר
גאורגיטה פריד וד"ר שולמית ריזל .בסיום נערך פאנל
לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים מיום העיון.
יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

ימי עיון אזוריים
צפון

בארגונה של אריאלה ליטביץ-שרמן,
עו"ס מחוז צפון
בחיפה ,מנהג שהפך למסורת רבת שנים ,מתקיימים
מספר ימי עיון לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם
תושבי חיפה והצפון ,בשיתוף המרכז הרפואי רמב"ם
והצוות הרפואי של המערך האונקולוגי בבית החולים:
 באמצע נובמבר  2013התקיים יום עיון בנושא סרטן
השד בהשתתפות כ 200-איש .יום העיון נפתח
בברכתם של פרופ' רון אפלבוים ,מנהל המערך
האונקולוגי ,ד"ר לירון-אלדור ,מנהל מרפאת השד
וד"ר חנה אדמי ,מנהלת הסיעוד ,ולאחריהן התקיימו
הרצאות בנושאי שחזור שד ,השמנה וסרטן שד ,רפואה
מותאמת אישית ומיניות בזמן מחלה .הרצו בהתנדבות:
ד"ר גאורגיטה פריד ,ד"ר קרן דרומאה ,ולנה קורץ-
אלמוג ,אחות ויועצת המיניות באגודה .לקראת סיום
שמרית אהרונוביץ הנחתה סדנת יוגה ,ופיליס גלזר
עיתונאית ,מרצה וממובילי הבישול הבריא בארץ,
הרצתה על סודות המטבח הבריא .יום העיון התקיים
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
 בסוף דצמבר  2013התקיים יום עיון בנושא סרטן
ריאה שנפתח בברכתו של פרופ' רון אפלבוים,
מנהל המערך האונקולוגי ,ולאחר מכן התקיימו
הרצאות בנושאי הדמייה ,טיפול כירורגי ,חידושים
בטיפול תרופתי ,התמודדות עם תופעות לוואי ועוד.
הרצו בהתנדבות :ד"ר אולגה קגנה ,ד"ר דן לוי-פבר

וד"ר עבד אגבריה ,ד"ר מור מושקוביץ ,ד"ר היתם
נסראללה ,ד"ר מריאנה וולנר ,טובה שחר ועו"ס
מיכל הברר-ברזילי .בסיום הרצתה ד"ר דינה אייזן
על בריאות ,אופטימיות ושמחת חיים .יום העיון התקיים
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
 בתחילת יולי  2014התקיים יום עיון בנושא לימפומה
ו CLL-שנפתח בברכתו של פרופ' בנימין ברנר ,מנהל
המערך ההמטולוגי והשתלות מוח עצם ,ולאחר מכן
התקיימו הרצאות בנושאי חידושים וטיפולים בלימפומה,
חידושים ב ,CLL-ותזונה מותאמת לחולי לימפומה .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 חב'
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון ראשון במרכז הרפואי "כרמל" בנושא
לימפומה ו CLL-בשיתוף הצוות הרפואי
התקיים בתחילת ספטמבר  2013ונפתח בברכתה של
ד"ר מרים קוויט ,מנהלת המכון האונקולוגי .לאחר מכן,
התקיימו ההרצאות "מהי לימפומה?" ,עדכונים וחידושים
בטיפול בלימפומות ועוד .הרצו בהתנדבות :ד"ר מונא
בלאן ,ד"ר אולגה וולקובסקי ,ד"ר אוולין שבד וסלים
חביבאללה .לקראת סיום ד"ר לאה אונגר ,עו"ס המכון
ההמטו-אונקולוגי ,שוחחה עם המשתתפים והדגימה
סגנונות תקשורת שונים בין מטופל ובני משפחתו לבין
הצוות הרפואי .יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן המעי הגס והריאה
בשפה הערבית בנצרת
התקיים בחודש מרץ  2014במלון רימונים בנצרת
ונפתח בברכתו של פאתן גאטאס ,מנהל הפעילות
בחברה הערבית אשר יזם וסייע בארגון האירוע .לאחר
מכן ,התקיימו הרצאות בנושאי סרטן המעי הגס וסרטן
הריאה ,חידושים בטיפול ,התמודדות עם תופעות הלוואי
ופעילות גופנית מותאמת לחולים .הרצו בהתנדבות :ד"ר
עבד אגבריה ,ד"ר בלאן סלאם ,ד"ר היתם נסראללה,
ד"ר אחמד כבהא ונחאש נחאש ,הפיזיותרפיסט.
יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.
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יום עיון בנושא איכות חיים לחולים ,מחלימים
ובני משפחותיהם בטבריה
התקיים באמצע מאי  2014התקיים במלון ליאונרדו
פלאזה בטבריה שתרם את המקום והאירוח בהתנדבות.
במפגש הרצתה ד"ר דינה אייזן בנושא "אופטימיות
לחיים" ורונית ליבוביץ הרצתה בנושא שמירה על אורח
חיים בריא .סניף טבריה בראשותה של דליה קוקוש-
סלוצקי סייע בארגון האירוע.

מרכז

בארגונה של דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז

יום עיון למטופלי המכון האונקולוגי אסותא
תל אביב

התקיים באמצע נובמבר  2013בהנחיית אביטל רנד,
אחות אחראית אונקולוגיה של בית החולים ,ובברכתו
של ד"ר רפי פפר ,מנהל המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי "אסותא" .לאחר מכן ,התקיימו הרצאות בנושאי
תופעות לוואי ואיזון תסמיני מחלה ,פעילות גופנית בזמן
מחלה ,ליווי פסיכולוגי וסוציאלי ,רפואה מותאמת אישית
ועוד .הרצו בהתנדבות :יאנה אידלביץ ,יעל קלמוס,

אירנה רוזנברג ,עו"ס תרזה קנת ,נעמה הירשברגר,
ד"ר אירנה זבליוק ,ד"ר סבטלנה זלמנוב ופרופ'
אהוד קליין .בסיום נערך פאנל לשאלות ותשובות
בהשתתפות המרצים .יום העיון התקיים באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא סרטן הריאה במרכז הרפואי
מאיר כפר סבא

התקיים באמצע מאי  2014בהנחיית ד"ר נטלי מימון-
רבינוביץ ,אונקולוגית בכירה במרכז הרפואי מאיר .יום
העיון נפתח בברכתן של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן וד"ר מיה גוטפריד ,מנהלת המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי מאיר .לאחר מכן ,התקיימו הרצאות
בנושאי אפידמיולוגיה של סרטן הריאה ,חידושים ,עדכונים
וטיפולים בשלבי המחלה השונים ,אבחון סרטן הריאה,
רפואה משלימה ,התמודדות נפשית עם המחלה ותזונה
מומלצת לחולי סרטן .הרצו בהתנדבות ,בנוסף למנחים:
ד"ר משה משאלי ,ד"ר דני יפה ,ד"ר בוריס גנדל ,ד"ר
משה פרנקל ,ד"ר שירלי אלון ודיויד ברוכים .בסיום נערך
פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון
התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

ירושלים

בארגונה של עו"ס דלית בן רימון ,מנהלת מרכז
התמיכה "חזקים ביחד" ירושלים

יום עיון לחולי לימפומה ו CLL-במרכז הרפואי
שערי צדק
התקיים באמצע מאי  .2014יום העיון נפתח בדברי
ברכה של פרופ' יעקב רואו ,מנהל המערך ההמטולוגי
במרכז הרפואי שערי צדק ודורית רגב ,אחות אחראית
במחלקת אשפוז יום המטולוגי .לאחר מכן ,התקיימו
הרצאות בנושאי הטיפול ב ,DLBCL -טיפול בלימפומה
בדרגה נמוכה ,חידושים בטיפול בלימפומת תאי מנטל
( )Mentleו ,CLL-העצמה בזמן משבר וטיפולים מתקדמים
בלימפומות .הרצו בהתנדבות :ד"ר יעקב אשכנזי ,ד"ר
אהרון רונסון ,ד"ר חזי גנזל ,ד"ר שושנה רוכלמר ,עו"ס
ליאורה גוב-ארי דה-וריס ונורית אברהם .בסיום נערך
פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון
התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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דרום והשפלה

בארגונה של מירי מור-יוסף ,עו"ס מחוז דרום

ימי עיון במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע
בשיתוף הצוות הרפואי

 יום עיון לנשים המתמודדות עם סרטן השד התקיים
בסוף דצמבר  2013בהנחיית ד"ר דוד גפן ,מנהל היחידה
במערך האונקולוגי ומרכז תחום סרטן השד במרכז
הרפואי סורוקה ,שגם פתח את יום העיון בדברי ברכה,
יחד עם מירי מור-יוסף ,עו"ס מחוז דרום .לאחר מכן,
התקיימו הרצאות בנושאי חידושים בכירורגיית שד,
טיפול קרינתי ,לימפאדמה ,רפואה מותאמת אישית,
מיניות ועוד .הרצו בהתנדבות :ד"ר אגסי רווית ,ד"ר
אולגה בלושיצקי ,חני פיליפ ,עדי פאוקר ,ד"ר דוד
גפן ,שירה בירנשטוק-כהן ,וליויה כסלו .בסיום נערך
פאנל לשאלות ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון
התקיים באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
האירוע ,אותו ליוו מתנדבי סניף באר שבע באגודה ,זכה
לחשיפה מוצלחת בתקשורת המקומית ולגיוס מתנדבות
חדשות לארגון "יד להחלמה" באזור הדרום.

 יום עיון לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם בנושא
סרטן המעי הגס התקיים בסוף מרץ  2014בהנחיית
ד"ר אלכסנדר גלוזמן ,רופא בכיר במכון האונקולוגי,
שפתח אותו בדברי ברכה יחד עם מירי מור יוסף ,עו"ס
מחוז דרום .לאחר מכן ,התקיימו הרצאות בנושאי סיכון,
מניעה וגנטיקה של סרטן המעי הגס ,חידושים ועדכונים
בטיפול במחלה ,התמודדות רגשית ומשפחתית,
התמודדות עם תופעות הלוואי ותזונה נכונה .הרצו
בהתנדבות :ד"ר סופיה מן ,ד"ר אלכסנדר גלוזמן,
ד"ר איליה פינסק ,עו"ס יסמין אלהוזייל ,מירה
אואקרט וימית יעקובי .בסיום נערך פאנל לשאלות
ותשובות בהשתתפות המרצים .יום העיון התקיים
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
 יום עיון לחולי לימפומה ו CLL-ובני משפחותיהם
התקיים בסוף מרץ  2014בברכתו של ד"ר איתי
לוי ,מנהל המערך ההמטולוגי .לאחר מכן ,התקיימו
הרצאות בנושאי לימפומה ,כימותרפיה ,טיפולים
חדשניים בלימפומה ו CLL-ועוד .הרצו בהתנדבות :ד"ר
אורי גרינבוים ,ד"ר איתי לוי ,ריקי בוקובזה ואילנה
גוטהרץ .לקראת סיום ,התקיימה הרצאה בנושא "איך
להשתמש בקשר גוף-נפש לעזרתנו" של ד"ר דליה
רזניצקי ,מרצה המתמחה בטיפוח השמחה ,הבריאות
והשקט הנפשי .יום העיון התקיים באדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

יום עיון בנושא איכות חיים לחולות
ומחלימות מסרטן שד ושחלה במרכז
הרפואי ברזילי באשקלון
התקיים באמצע פברואר  2014בברכתן
של ד"ר פרידה ברק ,מנהלת המכון
האונקולוגי ומירי מור יוסף ,עו"ס מחוז
דרום .לאחר מכן ,התקיימו הרצאות
בנושאי חידושים ועדכונים בטיפולים
והשפעתם על איכות החיים ,נשיות
ודימוי גוף ,רפואה אינטגרטיבית,
פעילות גופנית והתמודדות רגשית.
הרצו בהתנדבות :ד"ר פרידה ברק,
פרופ' שולמית קרייטלר ,ויולטה
לוייב ,מרינה טישמן ועו"ס סופי
ליבשיץ .יום העיון התקיים באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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"יד להחלמה"
של האגודה למלחמה בסרטן
"יד להחלמה" הינו ארגון המורכב מנשים מתנדבות
שחלו בסרטן השד ,התמודדו והחלימו .המתנדבות
עוברות הכשרה ייחודית ומעניקות תמיכה ,מידע וליווי
לנשים המאובחנות עם המחלה .מחלקת השיקום
של האגודה למלחמה בסרטן מלווה את המתנדבות
לאורך השנה ,מארגנת עבורן השתלמויות ,מפגשים
מקצועיים וימי גיבוש.

מפגשי הדרכה למתנדבות "יד להחלמה"
תוכנית ההדרכה של "יד להחלמה" מתמקדת השנה
בהקניית כלים לתמיכה בנשים הנמצאות בסיום
הטיפולים ,ובחשיפת המתנדבות לקיומו של פרויקט של
האגודה "מחלימים לחיים בריאים"® המלווה מחלימות
בדרכן חזרה לשגרת חיים בריאה .במסגרת זו התקיים
מפגש התנסות ושיח חופשי בין נשים מחלימות לבין
מתנדבות "יד להחלמה" בהנחיית עו"ס אורית שפירא,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה ורויטל (טולי)
מוהליבר-כהן ,רכזת יד להחלמה .בהמשך השנה יתקיימו
מפגשי הדרכה למתנדבות ,אשר יפרשו בפניהן את כל
פעילות מחלקת השיקום ,אנשי המקצוע הספציפיים
ואפשרויות התמיכה שמציעה האגודה למלחמה בסרטן..

של מיניות ודימוי גוף ,התמודדות אישית ועצות כיצד
לתמוך ולסייע לנשים בתחילת התמודדותן עם המחלה.
בתחילת ינואר  2014התקיים מפגש למתנדבות אזור הצפון
במתחם חיפה של האגודה למלחמה בסרטן בהנחיית
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח' שיקום ורווחה ,רויטל
(טולי) מוהליבר-כהן ,רכזת "יד להחלמה" ,אריאלה
ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון ,ולנה קורץ-אלמוג,
אחות ויועצת מיניות באגודה .בתחילת פברואר 2014
התקיים מפגש דומה בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים ,למתנדבות אזור המרכז וירושלים.
למפגשים אלו הצטרפה חגית שתדלן ,הסטייליסטית
שהעניקה טיפים ועצות בנושא זה בהתנדבות .לשנת
 2015מתוכננת הדרכה למתנדבות הארגון במודל
תיאטרון יצירתי "פלייבק".

קידום אורח חיים בריא :הקבוצות
הספורטיביות של "יד להחלמה"
 האגודה למלחמה בסרטן רואה חשיבות רבה
בפעילות לקידום אורח חיים בריא ובהצגת מתנדבות
"יד להחלמה" כמודל לחיקוי לנשים המתמודדות עם
סרטן השד .במסגרת זו התבצעו מספר פעילויות
שונות ופורסמו בתקשורת כתבות שונות הנותנות
ביטוי לפעילות מתנדבות "יד להחלמה".

גיוס מתנדבות חדשות
ל"יד להחלמה" גויסו השנה כ 15-מתנדבות חדשות
באזור הדרום והחלה הכשרתן יחד עם מירי מור-יוסף,
עו"ס מחוז דרום .באזור צפת והסביבה גויסו כ20-
מתנדבות חדשות והכשרתן מתקיימת בשיתוף אריאלה
ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון והצוות הסוציאלי של
המרכז הרפואי זיו בצפת .מתוכנן גיוס מתנדבות חדשות
דוברות השפה הערבית ,במטרה להכשירן כמתנדבות
שתוכלנה לתת מענה לחולות דוברות השפה הערבית.

מפגשי הדרכה מקצועיים
במהלך השנה התקיימו במסגרת פעילויות "יד להחלמה"
מפגשי הדרכה מקצועיים למתנדבות ,שהתמקדו בסוגיות
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 "הקבוצה הספורטיבית" שהוקמה בשנה שעברה
במסגרת קידום אורח חיים בריא אצל המתנדבות
ממשיכה לקחת חלק בפעילויות ספורט ובריאות
שונות במהלך השנה ,במסגרת זו השתתפה
הקבוצה בפעילות הספורט "בוקר של גולף" יחד עם
ספורטאיות ישראליות מובילות .הפעילות התקיימה
בחודש אוקטובר  2013חודש המודעות לסרטן
השד בשיתוף הועד האולימפי ובאדיבות חב' רוש
פרמצבטיקה ישראל בע"מ.

פעילות "יד להחלמה" באינטרנט

הרצאות לאנשי מקצוע ולציבור הרחב

השנה נפתחה קבוצת פייסבוק סגורה למתנדבות "יד
להחלמה" בלבד ,שם מתקיים שיח מקצועי ,תומך
וחברי .בנוסף ,החל השנה שיתוף פעולה מוצלח של
קבוצת הפייסבוק "גמ אני חליתי בסרטן שד" עם האגודה
למלחמה בסרטן בהנהלת מיכל כהן-מלמד ,מתנדבת
"יד להחלמה" ואורטל דרי.

מתנדבות "יד להחלמה" נוטלות חלק במהלך השנה
גם בהדרכות ובהרצאות במסגרות שונות :בדצמבר
 2013חנה ביקל הרצתה בבית ספר לרפואה בצפת,
בנובמבר  ,2013במסגרת יום עיון למיילדות שהתקיים
במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,הרצתה רויטל
(טולי) מוהליבר-כהן ,רכזת "יד להחלמה" על פעילות
הארגון ,ומיכל קולט-ארבל ועדי מרכוס ,מתנדבות "יד
להחלמה" שיתפו את הנוכחים בסיפורן האישי.

מעקב טלפוני
נמשך המעקב הטלפוני במרכז ובצפון של מתנדבות
"יד להחלמה" אחת לחודשיים עם נשים המתמודדות
עם סרטן השד ,שיצרו קשר ראשוני עם "יד להחלמה".
המתנדבות דורשות בשלומן ומחזקות אותן בהמשך
תהליך ההתמודדות.

השתתפות בימי עיון וכנסים
במהלך השנה מתנדבות "יד להחלמה" נוטלות חלק
בכנסים ואירועי הסברה שונים בארץ ובחו"ל במטרה
ללמוד ולהתעדכן .במסגרת זו:
 חנה ביקל ואירנה קריין השתתפו בכנס השנתי
של ארגון "אירופה דונה" באיטליה בנובמבר 2013
שהתמקד בלובינג ,קידום התמיכה והמודעות הציבורית
בנשים חולות סרטן שד (מידע נוסף בפרק "כנסים
בינלאומיים").
 נילי הררי ,מתנדבת צעירה ב"יד להחלמה" השתתפה
בכנס ייעודי לחולות סרטן שד צעירות שהתקיים
באוקטובר  2013בפראג.
 שרק'ה ירון ומיכל כהן-מלמד (בתמונה) השתתפו
בכנס בינלאומי להעצמת חולים ולמחלימים שהתקיים
בחודש מרץ  2014בווינה אוסטריה.

הכנס השנתי של מתנדבות "יד להחלמה"
התקיים בסוף מאי  2014במרכז ארץ ישראל יפה בגני
יהושע פארק הירקון בהשתתפות עשרות מתנדבות "יד
להחלמה" .הכנס נפתח בשיח מתנדבות חדשות וותיקות
סביב שולחנות עגולים ,ולאחר מכן התקיימה ההרצאה
"להיות אישה בעידן הזה כמו שמתאים לך" של ליהיא
לפיד ,סופרת ועיתונאית .בנושא "רפואה מותאמת אישית"
הרצתה ד"ר אלה עברון ,מנהלת יח' הכימותרפיה ומרכזת
הטיפול בסרטן השד במרכז הרפואי אסף הרופא ,ובנושא
התפתחות המוח ,תפקודיו והשפעות הכימותרפיה עליו
הרצתה ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית שיקומית מתחום
הנוירופסיכואונקולוגיה .לקראת סיום ,הרצתה בנושא
תזונה ואורח חיים בריא לימור מרדי-טילבור ,דיאטנית
מהמרכז הרפואי אסותא .הכנס התקיים באדיבות חב'
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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סדנאות ופעילויות לרווחת חולים ומחלימים מסרטן
במסגרת מח' שיקום ורווחה מתקיימות במהלך השנה עשרות פעילויות מגוונות ופרויקטים לרווחת
חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם ברחבי הארץ

"להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר"

פרויקט אותו יזמה ומנהלת בהתנדבות ד"ר פרנסין
רובינסון (  )Phdבריכוזה של הגב' סילויה אלשוילי.
במסגרת הפרויקט קוסמטיקאיות ,פאניות ,מאפרים
וספרים מטפלים בהתנדבות בחולי סרטן במכונים
האונקולוגיים ,במסגרת אשפוז-יום בבתי החולים ,בסניפי
האגודה למלחמה בסרטן  ,במסגרת שירות טיפול ביתי
תומך (הוספיס-בית) של האגודה למלחמה בסרטן
ובקהילה .השנה ,בפרויקט ,בו השתתפו בהתנדבות
כ 50-אנשי מקצוע מתחום היופי והטיפוח ,נטלו חלק
כ 5,000-מטופלים ברחבי הארץ.

"בוקר של כיף" ,איפור והנאה לילדים
ולאימהות במרכז הרפואי שניידר
באמצע יוני  2014התקיימה סדנת איפור לילדים מטופלי
האגף האונקולוגי במרכז הרפואי שניידר ולאימהותיהם
באדיבות ובהתנדבות מאפרות חב' "ירין שחף"
ובתיה צוקר ,מאפרת ילדים .הפעילות התרכזה בשלושה
מוקדים :מח' אונקולוגית ,אשפוז יום אונקולוגי ולובי
האגף האונקולוגי .הילדים נהנו מציורים על גופם ,שקיות
ממתקים ומשחקי בלונים .במקצועיות ,אמפתיה,
רגישות ועדינות ,סייע צוות המתנדבים בהסחת דעתם
של הילדים והאימהות משגרת המחלה ,תופעות הלוואי
הפיזיות והרגשיות ,והעניק להם מספר דקות של אושר,
חיוך ותקווה.
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סדנאות במרכזים רפואיים

"בוקר של כיף" במח' ההמטואונקולוגית בבית
החולים דנה לילדי המרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי ,התקיים באמצע נובמבר  ,2013ערב חג
החנוכה .רלי אמרוסי ,מור אקוע ,ובתיה צוקר
מאפרות מתנדבות מטעם הפרויקט המתמחות
באיפור גוף סבבו בין הילדים החולים ,צבעו אותם
לבחירתם ופינקו באיפור גם את אימהותיהם ,ששהו
לצידם .שקיות ממתקים חולקו לילדים ,ואיש הבלונים
אלעד יחד עם חבריו הליצנים ,השלימו את האווירה
העליזה במחלקה בה ממעטים לראות חיוכים.

פרויקט "להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר"
במעון ע"ש צ'ארלס קלור
במעון ע"ש צ'ארלס קלור התקיימו שתי סדנאות
איפור וטיפוח בהשתתפות חולות ומחלימות השוהות
במעון .הראשונה התקיימה בספטמבר 2013
והשנייה באמצע מרץ  .2014מאפרות מתנדבות
של בית הספר לאיפור 'ירין שחף' הצליחו להעניק
למשתתפות מספר שעות של פינוק ,חיוך והנאה.
כל משתתפת צולמה בגמר הסדנא וקיבלה שי קרם
פנים לטיפוח העור.

פרויקט "להיראות טוב –
להרגיש טוב יותר"
במרכז הרפואי "הלל יפה" בחדרה
החל מאוגוסט  2014זוכות הנשים המקבלות טיפולי
כימותרפיה במח' לאשפוז יום אונקולוגי במרכז הרפואי
''הלל יפה'' לשעת טיפוח ויופי במסגרת הפרויקט .ביוזמתה
של עובדת בית החולים ,אירנה אברמוב ,שהתמודדה
עם מחלת הסרטן ,פרופ' מאיר אורן ,מנהל בית החולים,
ומירי זיו ,מנכ''ל האגודה למלחמה בסרטן  ,החל הפרויקט
לפעול בבית החולים בסיוע השירות הסוציאלי ביחידה
לאונקולוגיה .דיצה קציר ,קוסמטיקאית ,מתנדבת
"יד להחלמה" ובפרויקט "להראות טוב  -להרגיש טוב
יותר" פוקדת את המחלקה ומעניקה תקווה ,צבע וחיוך
לנשים החולות.

סדנאות בקהילה

במהלך השנה מתקיימות סדנאות רבות בסניפי
האגודה למלחמה בסרטן בקהילה ובמרכזי התמיכה

של האגודה ,כגון סדנת איפור וטיפוח בסניף האגודה
בנצרת ,שהתקיימה באוקטובר  2013בהשתתפות כ20-
נשים ,בהנחיית דיצה קציר קוסמטיקאית ,מתנדבת
"יד להחלמה" ובפרויקט "להראות טוב  -להרגיש טוב
יותר" .בנוסף ,במכון האונקולוגי "כוכב הצפון" של
שירותי בריאות כללית בנצרת החלה בינואר 2014
לבקר בקביעות אינתסאר שחאדה ,קוסמטיקאית
מתנדבת מטעם הפרויקט.
חדר הטיפוח והשאלת הפיאות בבית מטי ,בית
האגודה בגבעתיים ממשיך את פעילותו .מדי חודש
פוקדות את המקום כעשר מטופלות המגיעות להתאמה
או להשאלת פיאה ללא תשלום .במהלך אוגוסט 2014
נפתח מרכז נוסף להשאלה והתאמת פיאות בסניף
מגדל העמק של האגודה למלחמה בסרטן .בהמשך,
מתוכננים במקום גם טיפולי קוסמטיקה מטעם
הפרויקט (מידע נוסף על פעילות האגודה בקהילה
בפרק "חזקים ביחד").
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האגודה מברכת את ד"ר פרנסין רובינסון ) (Phdלרגל זכייתה
במגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים לשנת תשע"ד 2013
פרנסין החלה את התנדבותה באגודה למלחמה בסרטן בשנת 1996
במסגרת ארגון "יד להחלמה" במטרה לסייע לנשים שאובחנו כחולות
סרטן שד בהתמודדותן האישית ,לאחר שהיא עצמה חלתה .באחד
מביקוריה בארה"ב נחשפה פרנסין לפרויקט "להיראות טוב  -להרגיש
טוב יותר" והחליטה ליזום ולהוביל פרויקט דומה בישראל .היא החלה בגיוס
קוסמטיקאיות שהסכימו להתנדב פעם בשבוע בכדי להעניק טיפולים
קוסמטיים למטופלות המקבלות טיפולי כימותרפיה בבית החולים או
בקהילה ,ובמקביל החלה בגיוס חב' קוסמטיקה .עם הזמן ,הפרויקט
בראשותה של פרנסין הלך וצבר תאוצה בחסותה של האגודה למלחמה
בסרטן  .כיום פועל הפרויקט ב 40-בתי חולים ,סניפי האגודה ומרכזים
קהילתיים ,ומדי שנה כ 5,000-חולים לוקחים בו חלק .ביוזמתה
של פרנסין התרחב הפרויקט לתחומים נוספים ,כגון איפור ,טיפוח
השיער ,השאלה ,הדרכה והתאמת פיאות ,טיפול קוסמטי במתבגרים
ובגברים ,כמו גם באימהות השוהות לצד ילדיהם החולים בבתי
החולים .פרנסין מובילה ומנהלת את הפרויקט בהתנדבות מלאה,
כשהיא חדורת מוטיבציה ,רצון טוב ,מעוף ויצירתיות ,הסוחפת אחריה
חברות קוסמטיקה וקוסמטיקאיות נוספות להתגייס למען הפרויקט
הייחודי והמרגש .מגן שרת הבריאות למתנדבים מצטיינים הוענק
לפרנסין כאות הוקרה על נחישותה הבלתי מתפשרת ופעילותה
המבורכת למען אלפי חולי סרטן בתקופת הטיפולים הקשה (גברים,
נשים ,ילדים ומבוגרים) שהתרומה לגופם תורמת גם לנפשם .אות
ההצטיינות הוענק לה בטקס חגיגי במשכן הכנסת בתחילת ינואר
 2014במעמד יעל גרמן שרת הבריאות ,עו"ד יורם סגי-זקס ,יו"ר
המועצה הלאומית להתנדבות ,פרופ' עליזה שנהר ,יו"ר הועדה
המייעצת ,ודב פסט ,סמנכ"ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש במשרד
הבריאות .בנוסף ,נכחו בטקס עו"ס אורית
שפירא ,מנהלת מח' שיקום
ורווחה ,עדנה פלג-אולבסקי,
דוברת האגודה ומנהלת מח' הסברה
והדרכה ,סילבי אלשווילי ,רכזת
פרויקט "להיראות טוב-להרגיש טוב
יותר" באגודה ,חברים ובני משפחה.
האגודה למלחמה בסרטן מברכת
את פרנסין לרגל זכייתה ,מוקירה
את פועלה ומאחלת לה בריאות
איתנה והמשך פעילות מבורכת.

צילום :ליאור דסקל
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פינוק בהפתעה לחולות סרטן בשיתוף פרויקט "להיראות טוב -להרגיש טוב יותר"
פנייתם של אבי מלכה ,מעצב שיער ,ודודי מלכה,
מאפר ,לאגודה למלחמה בסרטן הובילה להפקת אירוע
מרגש ,בו תועדו  16נשים חולות סרטן שעברו בהפתעה
"מהפך" במראה החיצוני .רגע החשיפה ל"מהפך",
ההפתעה והשמחה ,תועדו בעדשת המצלמה ויצרו
קליפ יפה ומרגש עד דמעות .התהליך כולו כלל ראיונות
אישיים ,התאמות עיצובי שיער ,ביגוד ואיפור במשך
שלושה מפגשים ,תוך תיעוד האירוע במגזין ערוץ .10
הקליפ עלה לאתר האגודה למלחמה בסרטן  ,והופץ
ברשתות החברתיות וביוטיוב .כל השותפים לפעילות
נרתמו בהתנדבות ,ברגישות ובמסירות הראויים לשמה:
דודי מלכה ,המאפר ,אבי מלכה וצוות המספרה על
עיצוב השיער ,רבקה ואמיר -זהבי על הפיאות ,אלון
שפרנסקי ,הצלם ,מזל חסון הסטייליסטית ,נמרוד
פלד ,מפיק הקליפ ,טל פלג וסוניה סאפדל ,המאפרות,

ולכל המשתתפות כוכבות הקליפ :מיכל ,ברנדה ,בת שבע ,קרן,
מאיה ,מילי ,אלה ,סימה ,נטע ,אסנת ,יפעת ,יעל ,ירדנה ,חנה,
מיכל ,אורית ,ולאדית אבן חן ז"ל.

פרויקט "צעדים לאיכות חיים"
של האגודה למלחמה בסרטן

®

האגודה למלחמה בסרטן פועלת לקידום שיקומם
ואיכות חייהם של חולים ומחלימים באמצעות
פרויקטים שונים .אחד הפרויקטים הוא "צעדים
לאיכות חיים"® ,שמטרתו לחשוף את חולי הסרטן
ליתרונות הבריאותיים הגלומים בפעילות הגופנית,
לעודדם לשלב פעילות מתוכננת ומובנית בשגרת
חייהם ולתת יעוץ וליווי מקצועי לחולים שיבחרו לאמץ
ולהשתלב בתכנית .התכנית כוללת מתן הדרכה
קבוצתית בבתי החולים על ידי פיזיותרפיסטים,
כאשר פרופ' נעמה קונסטנטיני ,מומחית לרפואת

ספורט מהמרכז לרפואת ספורט בהדסה אופטימל,
מעניקה בהתנדבות את הייעוץ המקצועי ומהווה
מקור להעשרה ולעדכון ידע ,מענה שוטף לשאלות,
הנחייה ופיקוח .הפרויקט מנוהל ומופעל על ידי עו"ס
אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
באגודה ,בשיתוף ליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה,
וסילביה אלשווילי ,רכזת הפרויקט .בשנת 2013
השתתפו בפרויקט מעל  12,000חולי סרטן
ב 22-מרכזים רפואיים ברחבי הארץ ,כאשר
בחלק מהם הפרויקט מתבצע ביותר ממחלקה
אחת .נכון לאמצע  2014השתתפו בפרויקט
כ 6,500-מטופלים.

49

סדנאות
"מחלימים לחיים בריאים"

®

סדנא שנועדה ללוות מחלימים מסרטן בהתמודדות
לאחר המחלה ,לשפר את איכות חייהם ,להדריכם לחיים
בריאים ולעודדם לחזור לחיים אישיים וקהילתיים פעילים.
המשתתפים לוקחים חלק בסדרת מפגשים בהנחיית
אנשי מקצוע בנושאים שונים :חזרה לשגרה ולמשפחה,
מיניות ,בריאות שלאחר הטיפולים והתמודדות עם
תופעות לוואי ,ביצוע פעילות גופנית מותאמת למחלימים
מסרטן ,תזונה מותאמת בזמן המחלה ולאחריה ,רפואה
משלימה לחולים ומחלימים .במהלך השנה מתקיימות
עשרות סדנאות ברחבי הארץ ,במרכזי התמיכה ובסניפים,
בארגונן של מנהלות מרכזי התמיכה והעו"סיות המחוזיות
באגודה .ההשתתפות בסדנאות הינה ללא תשלום
ומתקיימת בכל רחבי הארץ .במסגרת הפרויקט
התקיימו במהלך  2014הסדנאות הבאות:
• סדנת "מחלימים לחיים בריאים"® לבעלי סטומה
התקיימה בחודשים נובמבר-דצמבר  2013בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,וכללה
מפגשים בנושאי התמודדות עם תופעות לוואי ,תזונה
נכונה ,פעילות גופנית מותאמת ,מיניות והתמודדות
אישית ,זוגית ומשפחתית .הסדנה הונחתה על ידי
ליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה ובלה אליגולשווילי,
מומחית קלינית בטיפול תומך ומתאמת הטיפול בבעלי
סטומה של שירותי בריאות כללית מחוז מרכז.
• סדנת "מחלימים לחיים בריאים"® בסניף דימונה
של האגודה למלחמה בסרטן התקיימה בחודשים
פברואר-מרץ  2014בהשתתפות כ 25-נשים וכללה
הרצאות בנושאים" :תזונה נכונה בגובה העיניים"
בהנחיית מירב דקל-דהרי ,דיאטנית קלינית" ,חזרה
לשגרת החיים לאחר מחלת הסרטן" בהנחיית עו"ס
שירה בירנשטוק-כהן ,מהמרכז הרפואי סורוקה,
"התפתחות המוח והשפעת הטיפולים הכימותרפיים
על הזיכרון" בהנחיית ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית
שיקומית מתחום הנויורפסיכואונקולוגיה
באגודה למלחמה בסרטן ,פעילות גופנית
כמשפרת איכות חיים בהנחיית לנה
קושנר ,פיזיותרפיסטית מהמרכז הרפואי
סורוקה ,בנושאי התמודדות עם תופעות
הלוואי לאחר סיום הטיפולים ,ואינטימיות
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•

•

•

•

ומיניות בהנחיית ליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה
למלחמה בסרטן .
סדנת "מחלימים לחיים בריאים"® בסניף ערד של
האגודה למלחמה בסרטן התקיימה בתחילת אפריל
 2014וכללה הרצאות בנושאים :תפקודי המוח והשפעת
כימותרפיה על הזיכרון בהנחיית ד"ר מיכל שדה,
פסיכולוגית שיקומית מתחום הנוירופסיכואונקולוגיה
באגודה" ,רפואה אינטגרטיבית לאיזון תופעות לוואי
בעקבות הטיפולים" בהנחיית ויולטה לוייב ,מטפלת
ברפואה סינית ,והרצאה בנושא "התמודדות רגשית
ומשפחתית חזרה לשגרת החיים" בהנחיית עו"ס
שירה בירנשטוק-כהן ,מהמרכז הרפואי סורוקה.
סדנת "מחלימים לחיים בריאים"® בסניף הוד השרון
של האגודה למלחמה בסרטן התקיימה בחודשים
אפריל-מאי  ,2014וכללה הרצאות בנושאים" :בריאות,
מיניות ומה שביניהם" בהנחיית לנה קורץ-אלמוג,
אחות ויועצת המיניות באגודה למלחמה בסרטן,
"מגבירים את הקצב לחיים" בהנחיית עו"ס ריטה
דרפקין מקופ"ח מאוחדת ,המלצות תזונה למחלימים
מסרטן בהנחיית לימור מרדי-טילבור ,דיאטנית במרכז
הרפואי אסותא ,ו"צעדים לאיכות חיים" בהנחיית רחל
פורס פיזיותרפיסטית ,מנהלת המחלקה לפיזיותרפיה
במרכז הרפואי מאיר .הסדנה אורגנה בסיוע אריאלה
צדיק ,רכזת סניף הוד השרון באגודה למלחמה בסרטן.
סדנת "מחלימים לחיים בריאים" ® בסניף כפר
יונה של האגודה למלחמה בסרטן התקיימה
בחודש מאי  ,2014וכללה הרצאות בנושאים :תזונה
למחלימים מסרטן בהנחיית לימור מרדי-טילבור,
דיאטנית במרכז הרפואי אסותא" ,צעדים לאיכות חיים"
בהנחיית רחל פורס ,פיזיותרפיסטית מנהלת המח'
לפיזיותרפיה במרכז הרפואי מאיר" ,בריאות ,מיניות
ומה שביניהם" בהנחיית לנה קורץ-אלמוג ,אחות
ויועצת מיניות באגודה למלחמה בסרטן ,ו"מגבירים
קצב לחיים" בהנחיית עו"ס ריטה דרפקין מקופת
חולים מאוחדת .הפעילות התקיימה בסיוע ישראלה
רוזן רכזת סניף כפר יונה באגודה למלחמה בסרטן.
סדנת "מחלימים לחיים בריאים"® במרכז התמיכה
"חזקים ביחד" בגבעתיים התקיימה באמצע מאי
 ,2014וכללה הרצאות בנושאים" :מטפלים בגופי ומה
איתי?" בהנחיית עו"ס ורד אשבורן ,תזונה למחלימים
מסרטן בהנחיית סיגל פארן ,דיאטנית קלינית" ,בריאות,

מיניות ומה שביניהם" בהנחיית ליויה כסלו ,אחות
ראשית באגודה למלחמה בסרטן ,ו"צעדים לאיכות
חיים" בהנחיית רחל פורס ,פיזיותרפיסטית ומנהלת
מח' פיזיותרפיה במרכז הרפואי מאיר.
• סדנת "מחלימים לחיים בריאים"® בשיתוף המרכז
הרפואי ברזילי באשקלון התקיימה בסוף יוני ,2014
וכללה הרצאות בנושאים :התמודדות עם תופעות הלוואי
לאחר הטיפולים בהנחיית ד"ר פרידה ברק ,מנהלת
המכון האונקולוגי ,התפתחות תקינה של תפקודי המוח
והשפעת הטיפולים על הזיכרון בהנחיית ד"ר מיכל שדה,
פסיכולוגית שיקומית באגודה למלחמה בסרטן ,וסדנת
יוגה צחוק בהנחיית גלית סיטבון ,מדריכת יוגה .הסדנה
אורגנה על ידי מירי מור-יוסף ,עו"ס מחוז דרום ושמעון
זיו ,יו"ר סניף אשקלון באגודה למלחמה בסרטן.
• סדנת "מחלימים לחיים בריאים"® במרכז התמיכה
"חזקים ביחד" של האגודה למלחמה בסרטן
בחיפה התקיימה בחודשים יוני-יולי  ,2014וכללה
הרצאות בנושאים" :מודלים להתמודדות עם מצבי חולי
ומשבר" בהנחיית ד"ר רחל פרידמן ,מומחית בתחום
הבריאות במרכז הרפואי כרמל" ,הטיפול בהפרעות
זיכרון ובתפקוד השכלי לאחר טיפולי כימותרפיה"
בהנחיית ד"ר שושנה קרן רוזנברג ,אונקולוגית בכירה
במכון האונקולוגי לין והמרכז רפואי כרמל" ,ממחלה
לעבר ההחלמה בעזרת תזונה נכונה ואורח חיים נכון"
בהנחיית רונית ליבוביץ ,נטורופתית במכון האונקולוגי
לין" ,על מיניות ואינטימיות בזמן מחלה" בהנחיית לנה
קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת המיניות באגודה למלחמה
בסרטן ,ו"דרכים לשיפור איכות החיים בקרב המחלימים
לאחר טיפולים" בהנחיית שרה גפני ,אחות מרפאת
מחלימים במערך האונקולוגי של המרכז הרפואי רמב"ם.
• סדנת "מחלימים לחיים בריאים"® בסניף פתח
תקווה של האגודה למלחמה בסרטן התקיימה
בחודשים יוני-יולי  ,2014וכללה הרצאות בנושאים:
בריאות מינית בהנחיית לנה קורץ-אלמוג ,צמיחה
מתוך משבר בהנחיית עו"ס מיכל יזרעאלי מהמרכז
הרפואי רבין ,המלצות תזונתיות למחלימים מסרטן
בהנחיית לימור מרדי-טילבור ,דיאטנית במרכז
הרפואי אסותא ,ו"צעדים לאיכות חיים" בהנחיית עדי
עטרות ודנה איטח ,פיזיותרפיסטיות במרכז הרפואי
רבין .הסדנה אורגנה ביוזמת יפה גלילי ,יו"ר סניף
פתח תקווה באגודה למלחמה בסרטן.

• סדנת "מחלימים לחיים בריאים"® בסניף אשדוד
של האגודה למלחמה בסרטן התקיימה בחודש יולי
 ,2014וכללה הרצאות בנושאים :המוח התקין והשפעת
הטיפולים על תפקודו בהנחיית ד"ר מיכל שדה ,פסיכולוגית
שיקומית מתחום הנוירופסיכואונקולוגיה באגודה למלחמה
בסרטן ,התמודדות רגשית וחזרה לשגרת החיים לאחר
תקופת הטיפולים בהנחיית מירי מור-יוסף ,עו"ס מחוז
דרום ,פעילות גופנית כמשפרת איכות החיים בהנחיית
מרינה טישמן ,פיזיותרפיסטית במרכז הרפואי ברזילי,
ואינטימיות ומיניות בהנחיית ליויה כסלו ,אחות ראשית
באגודה למלחמה בסרטן .הפעילות התקיימה בסיוע
משה בנאי ,יו"ר סניף אשדוד באגודה למלחמה בסרטן.

סדנאות "מחלימים לחיים בריאים"
במרכז התמיכה "חזקים ביחד" בירושלים
ארגונה של עו"ס דלית בן רימון:
®

בחודשים נובמבר-דצמבר  2013הסדנה כללה מפגשים
והרצאות בנושאים" :השפעת הטיפולים הכימותרפיים
על תפקודי המוח והזיכרון" ,בהנחיית ד"ר מיכל שדה,
פסיכולוגית שיקומית מתחום הנוירופסיכואונקולוגיה
באגודה למלחמה בסרטן" ,רפואה משולבת ואיכות חיים
לחולי סרטן" ,בהנחיית ויקי לפלמן ,מורה בכירה לאיזון
גוף ונפש ,מפגש הכרות עם עולם המזונות ,השפעתם
על הגוף ותזונה בריאה בהנחיית עדי זוסמן ,דיאטנית
קלינית ,מפגש ריקודי בטן בדגש על פעילות גופנית
כמשפרת החלמה בהנחיית רונית נעמד ,מדריכת מחול
מזרחי ,אירובי ועיצוב" ,העצמה וסיוע לחולים ולמחלימים
בהנחיית ד"ר חיה אילן ומפגש בנושא חשיבות הרשת
החברתית והתמיכה בליווי צפייה בסרטים בהנחיית ד"ר
תמר שיינבוים ,תרפיסטית באומנות ומנחת סדנאות.
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• בחודשים מאי-יוני  2014התקיימה סדנה נוספת שכללה
מפגשים בנושאים" :לחיות את הרגע"  -כלים להרפייה
ודמיון מודרך בהנחיית ענת לרון ,פסיכולוגית רפואית
בקופת חולים מאוחדת" ,היבטים כלכליים-פיננסיים
כחלק מניהול המחלה" בהנחיית רו"ח אלון ברוידא,
מיניות ודימוי גוף בזמן החלמה בהנחיית לנה קורץ-
אלמוג ,אחות ויועצת מיניות באגודה למלחמה בסרטן,
"צעדים לאיכות חיים" בהנחיית שחר נייס ,המרכז
לרפואת ספורט "הדסה אופטימל" ,המרכז הרפואי
האוניברסיטאי הדסה ,ומפגש "אוכלים לבריאות"
בנושא תזונה מותאמת ומחזקת למחלימים מסרטן
בהנחיית איילת שטיין ,דיאטנית קלינית.

סדנאות "מחלימים לחיים בריאים"® בבית
אידי מעגן בבאר שבע בארגונה של מירי
מור-יוסף ,עו"ס מחוז דרום

• סדנת "מחלימות לחיים בריאים"® לנשים המתמודדות
עם סרטן השד התקיימה בנובמבר  ,2013וכללה טיפול
חוויתי בדמיון מודרך בהנחיית בת שבע רבי ,שיחה
בנושא התמודדות רגשית ,זוגית ומשפחתית וחזרה
לשגרת חיים ,בהנחיית עו"ס שירה בירנשטוק-כהן,
מהמרכז הרפואי סורוקה ,מפגש בנושא מיניות,
אינטימיות וזוגיות לאחר המחלה בהנחיית לנה קורץ-
אלמוג ,אחות ויועצת מיניות באגודה ,ומפגש בנושא
חשיבות פעילות גופנית לאחר מחלת הסרטן בהנחיית
לנה קושנר ,פיזיותרפיסטית מהמרכז הרפואי סורוקה.

®

סדנאות "מחלימים לחיים בריאים"
ייחודיות בשפה הערבית התקיימו השנה
בכאבול ובנצרת

• בכאבול  -התקיימה סדנא שכללה הרצאות בנושאים:
התמודדות עם תופעות הלוואי של הטיפולים בהנחיית
ד"ר הייתם נסראללה ואלהם סואן-בדארנה ,פעילות
גופנית מותאמת למחלימים בהנחיית נחאס נחאס
הפיזיותרפיסט ,ועל פעילות האגודה למלחמה בסרטן
 ,זכויות ושירותים לחולים ולמחלימים ,בהנחיית פאתן
גאטאס ,מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן
בחברה הערבית ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז
צפון.
• בנצרת  -התרחבה השנה הפעילות למען החולים,
המחלימים ובני משפחותיהם תושבי האזור .במסגרת
זו התקיימו שתי סדנאות שכללו הרצאות בנושאים:
התמודדות עם תופעות הלוואי של הטיפולים בהנחיית
ד"ר עבד אגבאריה וד"ר בלאן סלאם ,אינטימיות
ומיניות בהנחיית אלהם סואן-בדארנה ,בנושא זכויות
ושירותים לחולים ולמחלימים הרצתה עו"ס חנאן
קסאם ,רכזת ה"קו החם" בשפה הערבית באגודה,
בנושא פעילות גופנית מותאמת למחלימים הרצו נחאס
נחאס ולואי אליאס פיזיותרפיסטים ,על תזונה נכונה
הרצתה נג'לאא זמלה הדיאטנית ,ובנושא אינטליגנציה
רגשית הרצתה באדר חזאן-נוסייר( .עוד על פעילות
האגודה למלחמה בסרטן בסניפים ובקהילה בפרק
"חזקים ביחד").

שירות אינטרנטי חדש באתר האגודה
למלחמה בסרטן  :כפתור כחול להצטרפות
לקבוצות התמיכה

• במרץ  2014התקיימה סדנה נוספת במתכונת דומה,
כאשר בנוסף להרצאות הרגילות ,נוספה גם הרצאה
חווייתית שעסקה בנושא "צלילים נוגעים בך" בהנחיית
איילה גרבר סנפיר ,מטפלת במוסיקה.
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בהמשך לשיפור השירות הניתן לחולים ,למחלימים
ובני משפחותיהם במח' השיקום והרווחה ,ובסיוע מח'
הסברה ,נבנה טופס אינטרנטי מיוחד באתר האגודה
למלחמה בסרטן למעוניינים להצטרף לאחת מקבוצות
התמיכה של האגודה .הטופס ניתן למילוי אוטומטי ומהיר
בלחיצה על "כפתור כחול" במדור "קבוצות תמיכה"
באתר האגודה למלחמה בסרטן ונשלח ישירות למח'
השיקום והרווחה .ריכוז וניווט הפניות מתבצע על ידי
רויטל (טולי) מוהליבר-כהן.

שירות חדש ללא תשלום :הדרכת הורים
במקרים בהם אחד מהם חולה בסרטן

ייעוץ מס ארצי לחולי סרטן,
מחלימים ובני משפחותיהם

כאשר אחד מההורים חולה בסרטן  -כל המשפחה כולה
נכנסת לתקופת התמודדות ארוכה ,קשה ומורכבת ,כולל
הילדים .לעיתים ,מתוך רצון להגן על ילדיהם בוחרים ההורים,
לרוב בטעות ,להסתיר מהם מידע ,חרדות וקשיים .מתוך
רצון להקל על ההורים בתקופת התמודדותם המשפחתית
הקשה ולסייע להם במידע ותמיכה ,מפעילה האגודה
למלחמה בסרטן שירות חדש .במסגרת השירות ניתנים
להורים כלים ,הדרכה וסיוע בהתמודדות עם שאלות
כגון כיצד לספר לילדים ,כיצד להתמודד עם תקופת
הטיפולים ,עם מצבי משבר וחולי ועוד .השירות ניתן על
ידי אנשי מקצוע מתחום הפסיכואונקולוגיה בהנחיית
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח' שיקום ורווחה ודנה
רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז.

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

ייעוץ ארצי בנושאי שיקום הדיבור והדרכה
לחולי גידולי ראש-צוואר
שירות הייעוץ וההדרכה לחולים בגידולי ראש-צוואר מתקיים
בריכוזה של פרידה קורנברוט ,קלינאית התקשורת
הארצית באגודה .פרידה מרכזת קבוצת הדרכה לחולים
ולבני משפחותיהם המלווים אותם ,בהתמודדות עם
תסמיני הטיפול האונקולוגי במהלך הטיפול בקרינה
בגידולי ראש-צוואר בתל השומר.

שירות ייעוץ מיני ארצי של האגודה למלחמה
בסרטן לחולי סרטן ובני זוגם
שירות הייעוץ המיני ממשיך את פעילותו בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים על ידי ליויה
כסלו ,אחות ראשית באגודה למלחמה בסרטן ולנה
קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת המיניות באגודה .שרות זה,
אינו כרוך בתשלום וניתן בפריסה ארצית לחולים ולבני
זוגם על פי דרישה .בנוסף ,מתקיימים במהלך השנה
ימי עיון בנושאי מיניות ופוריות ביוזמת ובהשתתפות
יועצת המיניות ,מפגשים מקצועיים והרצאות למחלימים
במסגרת סדנאות "מחלימים לחיים בריאים"® .כך למשל,
התקיימה בסוף יולי  2014בסניף חדרה של האגודה
למלחמה בסרטן הרצאתה של לנה קורץ-אלמוג
לחולים ולמחלימים ,שאורגנה על ידי רבקה קרן ,יו"ר
הסניף ואריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון באגודה.

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

'טלתמיכה'  -תמיכה נפשית ראשונית
לחולי סרטן ,מחלימים
ובני משפחותיהם
קו ה'טלתמיכה' של האגודה פועל ישירות ממח' השיקום
והרווחה בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים .השיחות המגיעות מנותבות למחלקה המונה
מעבר לעובדות הסוציאליות ,גם אנשי מקצוע בתחומים
נוספים ,כגון :סיעוד ,שיקום ,מיניות וכד' .המענה האנושי
ניתן לפונים בשפות עברית ,ערבית ,רוסית ואנגלית.
חשוב לציין את מוקדי ה'טלמידע'® בשפות עברית,
ערבית ורוסית הקיימים באגודה למלחמה בסרטן ,וכן
את מרכז המידע של האגודה המעניק מידע ותמיכה
בנושאים שונים (מידע נוסף על מוקדי המידע בפרק
"הסברה והדרכה").
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פעילויות לילדים ולצעירים חולי סרטן
נופש המשפחות להן ילד חולה סרטן בסיוע קרן פישל איסר ז"ל
כאשר ילד מאובחן כחולה סרטן המשפחה כולה
מתמודדת עם מצב חדש ,קשה ולא פשוט .שגרת
החיים המשפחתית מטלטלת וכולם מתמקדים בילד
החולה והטיפול בו ,נאלצים לשהות ממושכות בבית
החולים וכו' .המצב שנוצר קשה לא רק לילד החולה
ולהוריו ,אלא גם לאחיו הבריאים ,החשים לעיתים כי
הם נותרים לבדם ,עם תחושותיהם וחששותיהם .לאור
זאת ,יזמה האגודה את "נופש המשפחות" המסורתי
המתקיים מדי שנה בחופשת הקיץ בהשתתפות
עשרות ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם .הנופש
מעניק לכל בני המשפחה מספר ימים של רגיעה,
הנאה משפחתית ואגירת כוחות ,ובכך מסייע להם
בהמשך תהליך ההתמודדות המשפחתית הארוכה
והמורכבת .מח' שיקום ורווחה באגודה מקיימת קשר
קבוע עם העובדים הסוציאליים במח' האונקולוגיות
בבתי החולים המטפלים בילדים ומפנים את המשפחות
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המתאימות לאגודה למלחמה בסרטן .השנה יצאו
לנופש בקיבוץ שפיים כ 100-משפחות אשר זכו
למגוון פעילויות והנאות :הופעה מרגשת של הזמר נתן
גושן ,שהופיע בהתנדבות בפני הילדים והמשפחות
הנלהבות ,סדנת בישול ייחודית לילדים בהנחיית
עו"ס איילת ברק-נחום השפית ,עמדות מחשבים
ומשחקים ,מתנפחים ,הופעה של ויטאלי הקוסם,
הצגות ילדים ,סדנאות יצירה ,סדנת איפור לאימהות
באדיבות חב' "אסתי לאודר" ,הופעה בהתנדבות של
להקת הרוקנרול "עגיל זהב" ,שהייה בפארק המים
וביתר מתקני הקיבוץ .הפעילויות המגוונות והמהנות
נמשכו במשך כל ימי הנופש אותו ליוו עו"ס אורית
שפירא ,מנהלת מח' שיקום ורווחה ,רויטל (טולי)
מוהליבר-כהן ,רכזת "יד להחלמה" ומיכל קהלני,
אחראית פרויקטים שונים בתחום ילדים וצעירים
באגודה למלחמה בסרטן.

'השלמת חומר נלמד'

פרויקט 'אימפקט' – סטודנטים מתנדבים

במסגרת פרויקט 'השלמת חומר נלמד' אותו מממנת
האגודה עומדים לרשות ילדים חולי סרטן ,הנאלצים
להיעדר תכופות מבית ספרם ,סטודנטים חונכים בעלי
כישורים מתאימים שהודרכו לנושא ,המסייעים להם
בהשלמת החומר הנלמד .השנה נוצר קשר עם כ375-
ילדים והוריהם ,כאשר במהלכה מצטרפים ילדים
חדשים ,בהתאם לזמן אבחון מחלתם .גיל הילדים נע
מ( 5-הכנה לכיתה א') עד ( 18הכנה לבחינות בגרות).
חלק מהילדים שמצבם הבריאותי אינו מאפשר לימודים
בפרויקט ,נכללים בו במטרה לצרפם אליו לכשיוכלו .ישנם
 173סטודנטים בפריסה ארצית הפעילים כל השנה,
מקיימים קשר ישיר עם בית הספר ,ומסייעים לילדים
בהשלמת החומר הנלמד בבית הספר במסגרת ביתית.
ההשקעה בעתיד הילדים מעניקה להם ולהוריהם כוח
ותקווה להמשיך ולהיאבק במחלה .מצד המשפחות ומצד
הסטודנטים המעורבים בפרויקט מגיעים הדים חיוביים
מאוד .הפרויקט בריכוזה של מיכל קהלני ,אחראית
פרויקטים שונים בתחום ילדים וצעירים באגודה למלחמה
בסרטן .השנה ,בשל מגפת הפוליו שפרצה לקראת
תחילת שנת הלימודים ,ילדים חולים בשלבים שונים
של המחלה לא יכלו לחזור ולהשתלב בכיתות בהם
ילדים שהתחסנו נגד הנגיף ,ולכן תגברה האגודה
את מערך החונכים בבית ,לטובת הילדים שלא יכלו
להתחיל את שנת הלימודים.

בשנת  2013השתתפו בפרויקט כ 150-מלגאים מטעם
ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (  )FIDFוהאגודה למלחמה
בסרטן שהעניקו  18,630שעות פעילות למען הקהילה.
הסטודנטים מעניקים שעות עבודה בקהילה עבור קבלת
מלגת לימודים ומצוותים לחולי סרטן בקהילה ,לילדים ,או
למשפחות בהן יש ילד חולה ,חלקם משובצים במחלקות
אונקולוגיות שונות בבתי חולים ,במטרה לסייע לצוות
המחלקה ולקשר ישיר עם החולים .העו"סיות המחוזיות
באגודה ,דנה רכבי-הלר במרכז ,אריאלה ליטביץ-
שרמן בצפון ,ומירי מור יוסף בדרום ,מנחות ומלוות
את הסטודנטים לאורך השנה בהתאם לאזור המגורים.
עו"ס דליה שטרן ,רכזת הפרוייקט ,ממשיכה בקשר עם
הסטודנט והמשפחה .השנה (נכון עד ליולי  )2014הצטרפו
לפרויקט כ 130-מלגאים .מפגשי ההכנה הקבוצתיים
לקראת פתיחת הפעילות השנתית התקיימו בכל אחד
מהמחוזות בארץ.

עלון חדש לפרויקט
"השלמת חומר נלמד":
במטרה להעלות את
המודעות לקיומו של
פרויקט "השלמת חומר
נלמד" החיוני המסייע
לילדים חולי סרטן לא
להישאר מאחור ברמתם
הלימודית ,הופק עלון
חדש בנושא אשר יופץ
לעובדות הסוציאליות
במרכזים הרפואיים
השונים ובקהילה

בנוסף לפרויקט זה ,מתנדבים באגודה למלחמה
בסרטן  25סטודנטים במסגרת פרויקט "הישג" ,כמו
גם  50סטודנטים שנרשמו עד כה במסגרת פרויקט
"שחק" המשולבים במערך התמיכה בקהילה.

שירות ייעוץ ,תמיכה והדרכה ארצי לילדים
עם גידולי מוח

ד"ר מיכל שדה ( ,)Phdפסיכולוגית שיקומית מתחום
הנוירופסיכואונקולוגיה מרכזת שירות במסגרתו הורים
לילדים עם גידולי ראש מזומנים לפגישה בכדי לדון בקשי
שילוב ילדיהם בקהילה .המפגש מתקיים בכל סניפי
האגודה ברחבי הארץ לנוחות ההורים ,המוזמנים להעלות
נושאים שונים ,כאשר הדגש הוא על שילוב הילד חזרה
לחיי השגרה ,הלימודים ופעילויות אחה"צ .השנה הופק
בשיתוף עם משרד החינוך פרוטוקול עבודה המסייע
בהכוונת בתי הספר והגנים בתהליך קבלת הילד חזרה
למסגרת החינוכית .בנוסף ,ד"ר שדה מייעצת לצוותים
בבתי החולים הפדיאטריים המטפלים בילדים עם גידולי
ראש ,ומנהלת פורום אינטרנטי להורים לילדים עם גידולי
מוח באתר האגודה למלחמה בסרטן  ,במשותף עם עו"ס
אורית שפירא ,מנהלת מח' שיקום ורווחה באגודה.
(עוד על מערך הפורומים של האגודה בפרק "הסברה
והדרכה לציבור").
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פרויקט "תנו לילדים את העולם" לזכרה
של מירי שטרית ז"ל
במסגרת הפרויקט נסעו השנה שבע משפחות להן
ילד חולה סרטן ,הנמצא בשלבי מחלה מתקדמים,
לשבוע ימים בכפר הילדים "תנו לילדים את העולם"
באורלנדו שבארה"ב .במהלך השהייה ביקרו המשפחות
בפארקים השונים ,ונהנו מכניסה חינם למתקנים
ולאטרקציות נוספות .הפרויקט המרגש וההדים
המתקבלים מהמשפחות ,שזו לעיתים החוויה
המהנה האחרונה שלהם כמשפחה ,מחממת את
הלב ומחזקת את חשיבותו של הפרויקט הייחודי,
אותו מרכזת פרידה קורנברוט.

פרויקט 'מעגלים שקופים של כח'
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.

פרויקט "מחשב לילד חולה סרטן"
במסגרת הפרויקט מעניקה האגודה במהלך כל שנת
לימודים עשרות מחשבים אישיים לילדים חולי סרטן (מגיל
 9ומעלה) שאין באפשרות משפחתם לרכוש עבורם
מחשב .חלוקת המחשבים מתבצעת בכל רחבי הארץ,
בכדי לאפשר לילדים לשחק ,ללמוד ולשמור על קשר עם
חבריהם ומוריהם ,גם בהיותם מרותקים למיטת חוליים.
הפרויקט בריכוזה של עו"ס דליה שטרן .השנה במסגרת
הפרויקט הוענקו כ 40-מחשבים לילדים חולי סרטן.

ימי כייף ,מופעים והטבות
למען ילדים חולי סרטן

 בחג החנוכה תרמה מחלקת האירועים של עיריית
תל אביב יפו  400כרטיסים עבור ילדים חולי סרטן,
למופעי ה'פסטיגל' ו'מותק של פסטיבל' אשר חולקו
במחלקות לאונקולוגית ילדים בבתי החולים השונים.
כמו כן ,חולקו כ 500-כרטיסים של הצגת הילדים
'אלאדין ויסמין' שהתקיימה בהיכל התרבות תל אביב
בתרומתם הנדיבה של משרדי "לאן".
 חב' אלוניאל בע"מ ק .געש (נציגת מקדונלד'ס
בישראל) תרמה  600כרטיסי " ,"Be Our Guest
המעניקים לבעליהם ארוחה חינם בסניפי מקדונלד'ס
ברחבי הארץ ,ונשלחו למחלקות האונקולוגיות בבתי
החולים ברחבי הארץ.
 בחול-המועד פסח התקיים יום כיף מהנה לילדים
חולי סרטן בלונה פארק תל אביב בתרומת עיריית
תל אביב-יפו.
אירועים ופעילויות אלו ,בריכוזה של מיכל
קהלני ,מעניקים לילדים ולבני משפחותיהם
רגעי אור ,תקווה והנאה ,ומסייעים בהפגת
המתח וחרדה.
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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" של צעירים שחלו
בסרטן בתחילת חייהם העצמאיים כבוגרים .הקבוצה,
המונה כ 60-משתתפים ,נפגשת אחת לשבוע במרכז
"חזקים ביחד" בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים ומקיימת פעילויות פנאי וגיבוש.
השנה התקיימו שלושה טיולים לחברי הקבוצה :בסוף
נובמבר  2013התקיים טיול באזור הדרום" ,חוות
הבודדים של פיליפ" ,שמורת הטבע פורה ,אנדרטת
הנגב וכפר הנוקדים .הטיול לווה על ידי המדריך
אריק בן חורין ,מאור זוהר החובש ,רויטל (טולי)
מוהליבר-כהן ומיכל קהלני ,המלווים בקביעות את
טיולי הקבוצה (תמונות) .באמצע ינואר  ,2014חג ט"ו
בשבט ,התקיים טיול נוסף בסימן חג האילנות לאזור
צפון הארץ ,ובתחילת יולי  2014התארחה הקבוצה
בחוות הסוסים ברטמן בבית יהושוע.

מפגשי תמיכה,
עדכון וליווי של עו"ס מחוזיות
 באמצע נובמבר  2013התקיימה בסניף מגדל העמק
של האגודה למלחמה בסרטן הרצאה לחולים ,מחלימים
ומתנדבים בנושא זכויות ושירותים על ידי אריאלה
ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון.

 אחת לחודשיים מתקיימים מפגשים למטופלי המעון
ע"ש צ'ארלס קלור בנושא זכויות ושירותים בהנחיית
דנה רכבי-הלר ,עו"ס מחוז מרכז.
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השתלמויות ,קורסים ומפגשים
לאנשי מקצוע
האגודה למלחמה בסרטן הינה מוסד מוכר ע"י
משרד החינוך לצורך גמול השתלמות .ההשתלמויות
המקצועיות הינן במימון האגודה למלחמה בסרטן
ומהוות חלק חשוב מפעילות האגודה להכשרת
אנשי מקצוע בתחום הייחודי של טיפול בחולי
סרטן ובני משפחותיהם .מדובר בהכשרה ייעודית
לתחום האונקולוגי שאינה ניתנת במסגרת ההכשרה
האוניברסיטאית.

השתלמויות לאנשי מקצוע
במסגרת הדרכות לאנשי מקצוע נפתחו השנה מגוון
קורסים המוכרים לגמול השתלמות.
 קורס בסיסי 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.
 קורס מתקדם להנחיית קבוצות בשיטת קבוצות
רכבת ,בהנחיית ד"ר זהר רובינשטיין ועו"ס ענת
זכאי ,עו"ס מרפאת השד במכון האונקולוגי של המרכז
הרפואי אסף הרופא.
 קורס לעובדים סוציאליים מתחילים באונקולוגיה,
בהנחיית ד"ר שלומית פרי ,מנהלת השירות הסוציאלי
במרכז הרפואי דוידוף-בילינסון.
 קורס לעובדים סוציאליים מתקדמים באונקולוגיה,
בהנחיית ד"ר שלומית פרי ,מנהלת השירות הסוציאלי
במרכז הרפואי דוידוף-בילינסון ,וד"ר מיכל בראון,
פסיכולוגית שיקומית מתחום הפסיכואונקולוגיה.
 קורס לשיקום הבריאות המינית לצוות רב מקצועי,
בהנחיית ליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה ולנה קורץ-
אלמוג ,אחות ויועצת המיניות באגודה .ההשתלמות
כללה אחד עשר מפגשים ,אחת לשבועיים ,במטרה
לפתח בטחון ויכולת בקרב המטפלים ,לסייע לחולים
ולבני זוגם בנושא בריאותם המינית ,כחלק אינטגראלי
של הטיפול הכולל בהם.
 קורס טיפול ושיקום של חולים עם גידול ראש-צוואר,
בהנחיית ליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה ופרידה
קורנברוט ,קלינאית התקשורת באגודה .בהשתלמות
השתתפו במשך עשרה מפגשים שלושים אנשי מקצוע
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שונים :אחיות ,קלינאיות תקשורת ,עובדות סוציאליות
ופיזיותרפיסטים .אחד הימים הוקדש לסיור ולימוד במכון
הקרינה והמכון האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש שיבא
בתל השומר ומפגש עם חולה סרטן.
בכדי לקדם נושא זה הופעלה השנה בהצלחה רבה
מערכת רישום ודיווח אינטרנטית דרך אתר האגודה.

יום עיון לסטודנטים לרפואה
מאוניברסיטת בן גוריון
ימי העיון לסטודנטים לרפואה מתקיימים מדי שנה בבית
מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים בהמשך
למסורת הנהוגה בין אוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע,
המרכז הרפואי סורוקה והאגודה למלחמה בסרטן .
מסורת אותה יזם פרופ' יורם כהן ,לשעבר מנהל המכון
האונקולוגי בסורוקה ,וממשיך אותה פרופ' שמואל
אריעד ,מנהלו הנוכחי .יום העיון לסטודנטים לרפואה
התקיים השנה בתחילת חודש מאי  ,2014ונפתח בדברי
ברכה של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח' השיקום
והרווחה באגודה .לאחר מכן ,שרונה פלדמן ,רכזת בתי
אבות ומוסדות שירותי בריאות כללית מחוז ת"א-יפו
ופרופ' שפרה שוורץ ,חוקרת ההיסטוריה של שרותי
הרפואה בישראל במרכז משה פריבס לחינוך רפואי
באוניברסיטת בן גוריון בנגב ,הרצו בנושא "ההיסטוריה
של האגודה למלחמה בסרטן " .נירה תמוז ,מנהלת מרכז
המידע באגודה למלחמה בסרטן הרצתה על "עקרונות
הפעילות של האגודה למלחמה בסרטן " ,ליויה כסלו,
אחות ראשית באגודה ,ועו"ס אורית שפירא ,מנהלת
המחלקה שיתפו את הנוכחים במגוון הפרויקטים השונים
אותם מובילה האגודה ,וד"ר לילך דולב משירותי בריאות
כללית הרצתה בנושא סל התרופות .לקראת סיום ,עו"ס
אורית שפירא בליווי מתנדבות "יד להחלמה" ו"הבוגרות
הצעירות" לינוי לוי ,מיה שני וסיון נחשון שיתפו את
הנוכחים בסיפור התמודדותן האישי והתנדבותן במסגרת
האגודה למלחמה בסרטן  .ההדים שהתקבלו מהמפגש
היו מרגשים ומחממים את הלב.

יום עיון לאנשי מקצוע במועצה האזורית
מנשה לזכרה של נירה שפירא ז"ל
התקיים בתחילת נובמבר  2013במועצה האזורית מנשה
לזכרה של נירה שפירא ז"ל ,מנהלת המחלקה לשירותים

חברתיים במועצה ,שנפטרה ממחלת הסרטן .ביום העיון
השתתפו עובדות סוציאליות ואחיות מהמועצה ומרשויות
מקומיות בסביבה .ד"ר אורית סופר ,מנהלת המכון
ההמטו-אונקולוגי במרכז הרפואי הלל יפה ,הרצתה על
מגמות וגישות חדשות בטיפול בחולה האונקולוגי ,ד"ר
אייל גולדנברגר ,מנהל רפואי בהוספיס גליל מערבי הרצה
על טיפול פליאטיבי ,ורוניקה רזיזייב ,אחות אחראית
במכון האונקולוגי של המרכז הרפואי הלל יפה ,הרצתה
על התמודדות עם תופעות לוואי שכיחות של מחלת
הסרטן ,לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת המיניות באגודה
הרצתה על אינטימיות ומיניות ,ואריאלה ליטביץ-שרמן,
עו"ס מחוז צפון באגודה ,שסייעה בארגון האירוע ,הרצתה
על התמודדות רגשית אישית ומשפחתית של החולה
בסרטן ובני משפחתו.

יום עיון למטפלים רגשיים העובדים עם
ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם בנושא
"מערכות תמיכה בילד חולי סרטן ומשפחתו"
התקיים בתחילת מאי  2014בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,בהנחיית ד"ר מיכל שדה,
פסיכולוגית שיקומית מתחום הנוירופסיכואונקולוגיה
באגודה למלחמה בסרטן ואלנה קריבוי ,פסיכולוגית
קלינית ורפואית בכירה מביה"ח מאייר לילדים ,המרכז
הרפואי רמב"ם .יום העיון נפתח בדברי ברכה של עו"ס
אורית שפירא ,מנהלת מח' שיקום ורווחה .לאחר מכן,
ניתנה סקירה על מכלול הסיוע והתמיכה של האגודה
למלחמה בסרטן והרצאה בנושא מוח וחשיבה ,השפעת
גידולי מוח על הלמידה" על ידי ד"ר מיכל שדה ,על
"גידולי מוח בילדים  -טיפולים ואתגרים" הרצתה ד"ר
הלן טולדנו ,אחראית תחום גידולי ראש בילדים בבית
חולים שניידר ,על "היבטים פסיכולוגים בילד חולה סרטן
ובמשפחתו" הרצתה אלנה קריבוי ,על "התערבות
העו"ס במסע להבראתו של הילד החולה בסרטן" הרצתה
עו"ס סוואר מחול-חורי מהמח' ההמטו-אונקולוגית
ילדים בביה"ח מאייר לילדים ,על "התערבויות טיפוליות
של הצוות הפסיכולוגי בילד ומשפחתו" הרצתה ד"ר
מאיה יוהן-ברק ,פסיכולוגית קלינית מומחית במערך
ההמטו-אונקולוגי מהמרכז שניידר לרפואת ילדים ,על
"סיבוכים לטווח ארוך של טיפולי סרטן בילדות" הרצתה
ד"ר מוניק פרץ-נחום ממרפאת החוץ למעקב ארוך-
טווח במח' המטו-אונקולוגית ילדים בביה"ח מאייר

לילדים ,ועל "חוק ילדים חולים" והשלכותיו על ילדים חולי
סרטן הרצתה ענת ברטמן ,מדריכה ארצית  -יישום
חוק ילדים חולים באגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך.
לקראת סיום ,הרצתה על "השילוב בין עבודה קלינית
להתערבות קהילתית אצל ילד שחלה בסרטן" עפרה
מירון ליכטר ,פסיכולוגית קלינית ומומחית לטיפול
קוגניטיבי התנהגותי.

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

מפגשי אחיות מתאמות בריאות השד
האגודה למלחמה יזמה את פעילותן ומימנה רשת
של אחיות ועו"ס לתיאום הטיפול בסרטן השד .בנוסף
לתמיכתה בהקמת הרשת ,האגודה מקיימת מפגשי
עדכון ודיון במהלך השנה ,ומפעילה מערך הרצאות בנושא
אבחון מוקדם של סרטן השד בקהילה במהלך השנה,
בארגונה של אירית מנטש ,מקדמת הבריאות באגודה.
 באמצע דצמבר  2013התקיים מפגש בנושא
"מקומה של אחות מתאמת בריאות השד בתהליך
קבלת החלטות" בהנחיית ד"ר אורית קרניאל מילר,
עובדת סוציאלית בחוג לחינוך רפואי של אוניברסיטת
תל אביב.
 באמצע יולי  2014התקיים מפגש במרכז מירב לבריאות
השד של המרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר .במפגש
התקיים סיור מודרך במרכז הרפואי ,בו סיפרה על שירותי
הדימות עינת בריננברג ,ועל מרפאת הנשאיות סיפרה
מורן גיטלי .לקראת סיום התקיים טקס פרידה מרגש
ממלכה כהן ,אחות מתאמת בריאות השד במרכז מירב
שפרשה לגמלאות.

מפגשי אחיות טיפול תומך
באמצע נובמבר  2013התקיים מפגש שהתמקד
בארגון התכנים לשנת  2014וסדנא בנושא "לאחר מות
חולה" בהנחיית עו"ס ענת זכאי .לאחר מכן ,התקיים
דיון בנושא התמודדות עם תסמיני מטופלים ומחלימים
באמצעות רפואה משלימה בשיתוף ד"ר עופר כספי,
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מומחה לרפואה משלימה ומנהל מרפאת מחלימים
מסרטן ע"ש ד"ר ישראל (רולי) יובל ז"ל שהוקמה
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן במרכז דוידוף לסרטן
של המרכז הרפואי רבין וחיבה רכס ,מתאמת קלינית
ביחידה לרפואה משלימה במרכז הרפואי רבין.

מפגשי אחיות סטומה
באמצע נובמבר  2013התקיימה סדנא בנושא:
"מטופלים שקשה לטפל בהם עם דגש על הפרעות
אישיות" בהנחיית עו"ס ענת זכאי .לאחר מכן ,התקיימה
הרצאה ושיחה בנושא "פיזיותרפיה של רצפת אגן לבעלי
סטומה" בהנחיית נורית זבולון ,מומחית בשיקום רצפת
אגן במרכז הרפואי תל השומר .בנוסף ,ניתנה סקירה
קצרה בנושא זכויות בעלי הסטומה על ידי מידד גיסין,
יו"ר ארגון בעלי סטומה.

מפגש משותף לאחיות מתאמות טיפול
תומך ואחיות מתאמות טיפול בבעלי סטומה
התקיים בסוף מאי  2014בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים .המפגש נפתח בהרצאה על תרומתה
של קלינאית התקשורת לטיפול הפליאטיבי של פרידה
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קורנברוט ,קלינאית תקשורת מחוזית באגודה ,על עדכונים
בתחום הסיעוד האונקולוגי הרצתה ליויה כסלו ,אחות
ראשית באגודה ,ועל חוק החולה הנוטה למות ומקומו
בעבודתם היומיומית של הצוות הבינתחומי-הפליאטיבי
הרצה ד"ר אלכס וולר ,מנהלו הרפואי של שירות טיפול
ביתי תומך (הוספיס בית) של האגודה .בהמשך ,הוצג
מקרה העוסק בהתמודדות בירוקרטית מול משטרת
ישראל ומד"א על ידי עו"ס דליה שטרן משירות טיפול
ביתי תומך של האגודה ,כמו גם מקרים דומים נוספים,
והתקיים דיון בנושא.

מפגש קלינאי תקשורת
קבוצת הדרכה דו-חודשית לקלינאי תקשורת מכלל בתי
החולים בארץ בריכוזה של פרידה קורנברוט ,קלינאית
התקשורת באגודה .הקבוצה מהווה כבר  10שנים מסגרת
תומכת בעבודת הקלינאים ומאפשרת לחלוק מידע,
בניסיון ויעוץ לחולים ,מכל הארץ.

"חזקים ביחד"  -פעילויות מרכזי
התמיכה של האגודה למלחמה
בסרטן ופעילויות רווחה ותמיכה
בסניפים ובקהילה
מרכז "חזקים ביחד" במטה
האגודה  -בית מטי ,גבעתיים
מרכז התמיכה "חזקים ביחד" הפועל בבית מטי בגבעתיים הינו
בית בקהילה המציע לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
מגוון קבוצות תמיכה ,סדנאות ,הרצאות ופעילויות גוף
ונפש .חלק מהפעילויות המתבצעות במרכז הינן ע"ש
רותי ורובל (שניידר) ז"ל .מדי שנה מתקיימות כ1,400-
פעילויות במרכז ההדרכה והשיקום של האגודה למלחמה
בסרטן לחולים ,למחלימים ולהכשרת אנשי מקצוע.







קבוצות תמיכה
במרכז התמיכה ממשיכות את פעילותן קבוצות התמיכה
בהנחיית עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום
ורווחה באגודה ועו"ס ענת זכאי ממרפאת השד במרכז
הרפואי אסף הרופא:
 "בוגרים צעירים יוצאים לחיים"  -קבוצת תמיכה
המלווה צעירים וצעירות ,רווקים ורווקות ,בני 20-30
המתמודדים עם מחלת הסרטן.
 קבוצת תמיכה לנשים צעירות (בין הגילאים )30-50
המתמודדות עם מחלת הסרטן .לקבוצה מגיעות נשים
בשלבי טיפול שונים וכן מחלימות .פעילות הקבוצה
לשנת  2014באדיבות חב' נוברטיס.
 קבוצת תמיכה לזוגות צעירים (בגילאי )30-50
שאחד מבני הזוג חולה בסרטן .בקבוצה ניתן מקום
לבן הזוג הבריא לשתף ולחלוק את רגשותיו ,כמו גם
לסייע בהתמודדות של שני בני הזוג והשפעת המצב
על המשפחה הצעירה .פעילות הקבוצה לשנת
 2014באדיבות חב' נוברטיס.





קבוצת תמיכה לנשים חולות סרטן שד גרורתי .קבוצת
התמיכה מיועדת לנשים בכל הגילאים שמתמודדות עם
סרטן שד גרורתי ,מכל רחבי הארץ .פעילות הקבוצה
לשנת  2014באדיבות חב' נוברטיס.
קבוצת תמיכה להורים שכולים לילדים צעירים (עד
גיל  )18שנפטרו ממחלת הסרטן .בקבוצה מקבלים
ההורים כלים המסייעים להם בהתמודדות עם אובדן
של ילד בגיל צעיר.
קבוצת תמיכה להורים שכולים לילדים בוגרים
(מעל גיל  )18שנפטרו ממחלת הסרטן המסייעת
להם בתהליך ההתמודדות עם האובדן והשכול של ילד
בוגר ,המותירים אחריהם לעיתים משפחות ונכדים.
קבוצת תמיכה לנשים בריאות נשאיות המוטציות
בגן  ,BRCA1-2הנמצאות בסיכון לחלות בסרטן
בשד/השחלה.
קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם ילד חולה
סרטן .בקבוצה מקבלים ההורים כלים המסיעים להם
בתהליך ההתמודדות הקשה והמורכב עם ילד חולה
סרטן.

בנוסף ,פועלות במרכז התמיכה באופן קבוע :קבוצת
תמיכה למתמודדים עם מחלות סרטן שונות ,קבוצת
תמיכה לנשים מבוגרות המתמודדות עם מחלות
סרטן נשיות ,קבוצת תמיכה לבני משפחה של חולי
סרטן ,וקבוצות תמיכה למתמודדים עם אובדן ושכול
בהנחיית עו"ס ורד אשבורן-נוטי ,אריק שפירא ,פסיכולוג
קליני וריבה ציפרשטיין ,אחות אונקולוגית.
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פעילויות גוף-נפש
בנוסף לסדנאות המיוחדות ולקבוצות התמיכה ,מעניק
מרכז התמיכה לחבריו פעילויות המתמקדות בקשר
שבין הגוף לנפש ,כגון :יוגה ,פלדנקרייז ,צ'י קונג,
ריקודי בטן וציור.

סדנאות
במרכז התמיכה פועלות מגוון סדנאות העשרה ויצירה,
כגון הבעה ויצירה" ,דרכים למציאת משמעות" ,סדנת
בישול ,תזונה ואורח חיים בריא ,סדנת טבע תרפיה,
צילום ,פלייבק ואומנות.

חרדית ל 12-ילדים ,שעברה מסכת התעללות מצד בעלה.
 בסוף פברואר  2014התקיימה הרצאתו של רו"ח
אלון ברוידא ,בנושא "בניית תוכנית כלכלית עסקית
למשפחה בתקופת משבר רפואי" ושיעור התנסות
בצ'י קונג עם סיני הראל.
 באמצע מאי  2014התקיימה הרצאתה של ד"ר מרגלית
שלאין ,רבנית ונזירה ,חסידת אומות העולם ,בנושא
"בחסד האדם" ושיעור התנסות בצ'י קונג עם סיני הראל.
 באמצע יולי  2014התקיימה הרצאתה של ענת
שפרן-אור בנושא "צ'רלי צ'פלין  -החיים כקרקס"
ושיעור התנסות ביוגה בהנחיית שירלי מן.
במסגרת "מחלימים לחיים בריאים"® של
האגודה למלחמה בסרטן התקיימה סדנה
למחלימים מסרטן ובני משפחותיהם באמצע
מאי ( 2014מידע נוסף בפרק "שיקום ורווחה"
תחת "מחלימים לחיים בריאים").

טיולים

פעילות "חזקים בקפה"  -מפגשי חברה ושיח
מיזם במסגרתו מתקיימות מגוון הרצאות ופעילויות
בנושאים רלבנטיים שונים" ,על כוס קפה" לרווחתם
והעשרתם של חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם,
במטרה להציג בפניהם את מרכז התמיכה ,כמו גם את
כלל פעילויות האגודה למלחמה בסרטן והאמצעים בהם
יכולה האגודה לסייע להם:
 בסוף אוקטובר  2013התקיים מפגש אותו פתחו עו"ס
דפנה שדה-טסה והאחות ריבה ציפרשטיין ,המנחות
קבוצות תמיכה במרכז ,בשיח אודות מרכז התמיכה
והפעילויות המתקיימות בו .לאחר מכן ,התקיים שיעור
התנסות ביוגה עם שירלי מן.
 בתחילת ינואר  2014התקיים מפגש במהלכו התקיים
קונצרט ממיטב מחזות הזמר ,האופרה והשירה
הישראלית-היהודית ,בביצועה של מקהלת "צלילי
גבעתיים" בניצוחו של יענקל'ה רוטנר.
 בסוף ינואר  2014התקיימה ההצגה המרגשת "מניין
נשים" ,בבימויו של ג'וש שגיא ,אודות מאבקה של אם
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במהלך השנה מקיים מרכז התמיכה מספר טיולים למקומות
שונים ברחבי הארץ .השנה התקיים טיול באמצע נובמבר
 2013לאזור חיפה ,בה ביקרו המשתתפים במערת אליהו
הנביא ,הגנים הבהאיים ,וואדי ניסנאס ,השוק המקומי
וכפר האמנים עין הוד.

שיתופי פעולה
השנה החל שיתוף פעולה הדדי ומרגש בין מרכז התמיכה
לבין תיאטרון היהלום ברמת גן ,במסגרתו מעניק התיאטרון
בתרומה לחברי המרכז כרטיסים למופעים ולערבי שירה.

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

מרכז הפעילות והתמיכה
"חזקים ביחד" ע"ש קלייר
ועמנואל ג' רוזנבלט ,בבית
אהרון ואולגה רוזנפלד ,חיפה
מרכז התמיכה "חזקים ביחד" בחיפה ממשיך בפעילותו
הענפה לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם .השנה נוצרו
שיתופי פעולה עם צוותים רפואיים באזור חיפה במטרה
לקדם את הפעילות המשותפת כמו גם להציג בפניהם
את הפעילות הברוכה המתבצעת בסניף לטובת תושבי
חיפה והצפון.

חיים בריא ,סדנת לימוד בשיטת Emotional( E.F.T
 ,)Freedom Therapyמודעות והתפתחות עצמית.
בנוסף לסדנאות ,מתקיימים במרכז חוגים כגון חוג סריגה,
חוג צילום ,פיסול בעיסת נייר ,ו"אומנות המחט" בה
מתנסים המשתתפים באומנויות שונות (מקרמה ,יצירת
בובות ,כריות תמונות ועוד).

קבוצות תמיכה
במרכז התמיכה ממשיכות את פעילותן לאורך השנה:
 קבוצת תמיכה למתמודדים עם סרטן הערמונית
בהנחיית מרק שרמן  ,M.A.פסיכולוג רפואי מומחה
ומנחה קבוצות ,ועו"ס נחי פינגולד ,מנהלת מרכז
התמיכה בחיפה.
 קבוצת התמודדות לתומכים עיקריים "ביחד -
נתמודד טוב יותר" בהנחיית עו"ס ליאורה גרויסמן,
ראש צוות פסיכואונקולוגיה במרכז הרפואי רמב"ם
ועו"ס נחי פינגולד ,מנהלת מרכז התמיכה בחיפה.
 קבוצת התמודדות עם שכול בהנחיית חזי
יזרעאלי ,פסיכולוג רפואי במרכז הרפואי רמב״ם.
 קבוצת התמודדות לחולים בהנחיית עו"ס חיה
וינטל ,מנחה מתחום הפסיכואונקולוגיה ומנהלת
השרות הסוציאלי במרכז הרפואי לין ,ועו"ס נחי
פינגולד ,מנהלת מרכז התמיכה בחיפה.

סדנת איפור וטיפוח במסגרת "להיראות טוב  -להרגיש
טוב יותר" במרכז התמיכה בחיפה
בקיץ  2013התקיימה סדנת איפור וטיפוח מהנה וחווייתית
למשתתפות מרכז התמיכה בחיפה בהדרכת יעל יפה.

פעילויות גוף-נפש
נוסף לסדנאות המיוחדות ולקבוצות התמיכה ,מעניק
מרכז התמיכה לחבריו פעילויות המתמקדות בקשר שבין
הגוף לנפש ,כגון :יוגה צחוק ,צ'י קונג ,פלדנקרייז,
סדנת תנועה ,ריקודי בטן וסדנת תיפוף ייחודית
(.)drums alive

סדנאות וחוגים שונים
במרכז התמיכה פועלות מגוון סדנאות העשרה ויצירה,
כגון סדנת אימון למחלימים מסרטן ( ,)Coaching
סדנת אינטליגנציה רגשית לדוברי רוסית ,סדנת
מוסיקה ,סדנת ביבליותרפיה ,סדנת בישול ואורח

בחודשים יוני-יולי  2014התקיימה סדנת
"מחלימים לחיים בריאים"® של האגודה למלחמה בסרטן
במרכז התמיכה בחיפה
(מידע נוסף על הסדנה בפרק "שיקום ורווחה" תחת "מחלימים לחיים בריאים")
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מפגשי צוותים מקצועיים במרכז התמיכה:
 מפגשי צוות היחידה לטיפול תומך של המרכז הרפואי רמב"ם :במסגרת שיתוף פעולה בין צוות היחידה לצוות מרכז התמיכה
התקיימו השנה שני מפגשים .במפגש פתיחת הפעילות  2014הרצה ד"ר טל בן שחר  E.F.Tבנושא "טיפול ממוקד רגשות" בדיכאון,
חרדה ,טראומה ועוד .במפגש נוסף ,בו השתתפו הצוות מרמב"ם וצוותי שירותי הוספיס בית ואשפוז בקהילה ,התקיימה סקירה על
פעילות האגודה למלחמה בסרטן באזור הצפון ,והתקיים דיון בנושא הכנסת חולה סרטן למסגרת הוספיס אשפוזי .לקראת סיום הופיעה
עופרה לזרוביץ במופע יחיד בו היא משתפת את הנוכחים בהתמודדותה האישית עם מחלת הסרטן.
 מפגש מסכם של משתתפי קורס
טיפול תומך לצוות פליאטיבי של
המרכז הרפואי רמב"ם התקיים
במרכז התמיכה במסגרתו נערך
דיון בנושא דאגה למטפלים בחולים
קשים ,והיווה הזדמנות להכרות
אישית של הצוותים הפליאטיביים
עם צוות מתחם האגודה למלחמה
בסרטן בחיפה :מרכז התמיכה וסניף
האגודה למלחמה בסרטן בחיפה.
 ביוני  2014התארח צוות אחיות מנהלות מרפאות באזור חיפה
במרכז התמיכה .במהלך הביקור התוודעו לראשונה האחיות
למגוון הפעילויות המתקיימות במרכז ,נטלו חלק בהן ,חוו את
יופיו של המקום ותוכננו שיתופי פעולה אפשריים עם עו"ס נחי
פינגולד ,מנהלת מרכז התמיכה

מרכז התמיכה "חזקים ביחד" ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר ,ירושלים
מרכז התמיכה "חזקים ביחד" בירושלים והסביבה ממשיך בקידום פעילותו למען החולים ,המחלימים ובני
משפחותיהם .מההדים החיוביים הרבים ,ניכרת תרומתו הרבה והמשמעותית של המרכז לפוקדים את שעריו
כמו גם ביצירת רשת תמיכה איתנה וחברות אמיצה.

קבוצות תמיכה

 קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות עם מחלת
הסרטן ,בהנחיית ד"ר ענבר כהן ,פסיכולוגית במרכז
הרפואי הדסה עין כרם.
 קבוצת תמיכה להתמודדות עם אובדן ושכול,
בהנחיית עו"ס עירית סלה מהמח' האונקולוגית
במרכז הרפואי הדסה עין כרם.
 קבוצת תמיכה לבני משפחה בהנחיית עו"ס ליבנת
וידר ,אחראית פסיכואונקולוגיה במרכז הרפואי הדסה
עין כרם.
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 קבוצת תמיכה מעורבת לחולים (גברים ונשים)
בהנחיית עו"ס ליבנת וידר ,אחראית פסיכואונקולוגיה
במרכז הרפואי הדסה עין כרם.

פעילויות גוף-נפש

במרכז התמיכה בירושלים מתקיימים יוגה ,צ'י קונג,
פילאטיס ,פלדנקרייז ,סדנת "ניה" ,תנועה בהתחדשות
ותרפיה במוסיקה.

סדנאות וחוגים שונים
בנוסף לפעילויות גוף-נפש מתקיימות
סדנאות יצירה ,העשרה ואומנויות שונות,
כגון :קרמיקה ,תכשיטנות ,שילוב
אומנויות" ,פלייבק" (סדנת משחק
ואילתור) ,סדנת מחשבים וסריגה.
לפני מספר שבועות התקיימו שתי
סדנאות יצירתיות במיוחד :סדנת סריגה
בבדי טריקו ,בה סרגו המשתתפות
סלים מדהימים מחוטי טריקו ,וסדנת
סריגה מרצועות ניילון במהלכה גזרו
המשתתפות רצועות משקיות ניילון
וסרגו בעזרתן סלים מקסימים .בקרוב
מתוכננות סדנאות ריקודי בטן,
ביבליותרפיה וסדנת בישול בריא.

פעילויות נוספות לרווחת החולים והמחלימים
 סדנת בצק סוכר מיוחדת ומרגשת של סבתות
ונכדים התקיימה בחג חנוכה במרכז התמיכה.
המשתתפים קישטו מאפים שונים ופיסלו יצירות
בבצק סוכר ,הדליקו את הנרות החנוכה יחדיו ועוד.
הפעילות המשותפת היתה מרגשת ומלאת שמחה
והנאה.

 מסיבת פורים מלאת שמחה התקיימה במרכז התמיכה
בסיוע צוות הסניף ומתנדבים רבים מהמשרד לביטחון
פנים .המתנדבים סייעו בקישוט ובארגון הכיבוד מעשה
ידיהם ,והתקיים מופע קריוקי וריקודים באווירת החג.

יום כייף לילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם בחוות סוסים
במאי  2014התקיים יום
כייף לילדים חולי סרטן ובני
משפחותיהם בחוות סוסים
במושב גבעת יערים .במסגרת
הפעילות המהנה הילדים
החולים ,לצד אחיהם הבריאים
רכבו על הסוסים בליווי
צוות המקום ,נהנו מפינות
הליטוף של החווה ומהאווירה
השמחה והמהנה .הפעילות
המרגשת ,שהעניקה "פסק
זמן" משגרת המחלה
והטיפולים של הילדים ובני
משפחותיהם ,התקיימה
במסגרת פרויקט הסיום של
נטשה גרודסקי ,סטודנטית
במרכז הרפואי הדסה עין
כרם ובתמיכת צוות מרכז
התמיכה בירושלים.

מסיבת סיכום פעילות
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במסגרת "מחלימים לחיים בריאים"
של האגודה למלחמה בסרטן התקיימו
השנה במרכז התמיכה שתי סדנאות
למחלימים ובני משפחותיהם (מידע נוסף
בפרק "שיקום ורווחה" תחת "מחלימים
לחיים בריאים")
®

במסגרת פרויקט "להיראות טוב  -להרגיש
טוב יותר" של האגודה למלחמה בסרטן
פוקדות בהתנדבות ובאהבה תמי חכמוף ,ספרית
ומעצבת שיער ושרה צור-אילוז ,קוסמטיקאית את
מרכז התמיכה ומעניקות טיפולי עיצוב שיער וטיפוח.

במרכז התמיכה
בתחילת אוגוסט  2014התקיימה מסיבה חגיגית ,מעצימה ומרגשת לסיכום הפעילות השנתית ,בהשתתפות
עשרות חברי מרכז התמיכה ,כולל ילדיהם ונכדיהם .דורית ייני ,מדריכת החוג לריקודי הבטן ,מדריכה וותיקה
ומקצועית ,הגיעה לאירוע מלווה בלהקתה ,והופיעה יחד עם משתתפות החוג בהופעה משמחת ומהנה.
בהמשך ,נשים הקריאו שירים מפרי עטן ,וסיפרו על תרומתו האדירה של המרכז עבורן ,כחלק מתהליך
החלמתן .אחרות סיפרו שאינן מוותרות על הגעה למרכז ,למרות העייפות והקשיים כתוצאה מהמחלה
והטיפולים ,שהמקום פשוט "מרים אותן" ומעניק להן כוחות מחודשים.

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

פעילויות גוף-נפש
במרכז התמיכה מתקיימים מגוון פעילויות גוף-נפש
כגון יוגה ,פלדנקרייז ,פילאטיס ,דמיון מודרך והידרותרפיה
המתבצעת בבריכה הטיפולית המחוממת בגן נר.

הרצאות
במהלך השנה מתקיימות במרכז התמיכה הרצאות
רלבנטיות בנושאים שונים ,כגון:
 סדנת בישול ותזונה שהתקיימה בחודש ינואר 2014
בהנחיית יורם ברזל ,שף שהכין סעודה על טהרת
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מזונות הבריאות ,כאשר במקביל לעבודתו במטבח,
הרצתה אדווה היימן ,דיאטנית קלינית.
 הרצאה בנושא "אורח חיים בריא ותזונה מותאמת"
לחולים ולמחלימים שהתקיימה בחודש מרץ  2014על ידי
רונית ליבוביץ ,נטורופתית מהמרפאה האינטגרטיבית
של המרכז הרפואי לין ,שהתייחסה להתמודדות
במהלך ולאחר סיום הטיפולים ,בדגש על התמודדות
עם תופעות הלוואי.
 הרצאה בנושא "הפרעות שינה" עם פרופ' אורנה
צישנסקי ,ראש החוג למדעי ההתנהגות במכללת
עמק יזרעאל שהתקיימה באפריל .2014

סדנאות
וחוגים שונים
במרכז התמיכה מתקיימים
סדנאות מעשירות ומגוונות ,בהם
אימון אישי (קואצ'ינג) ,תרפיה
במוזיקה ,תרפיה באמנות ,קערות
טיבטיות ,אינטליגנציה רגשית,
ריקודי בטן ,תכשיטנות ,קרמיקה
ובצק סוכר.

פעילויות נוספות לרווחת החולים והמחלימים
 במהלך השנה מתקיימים מספר טיולים ברחבי
הארץ .השנה התקיים טיול בעיר העתיקה ומשכנות
שאננים בירושלים ,וטיול נוסף לאתר "יד ושם"
וכנסת ישראל.
 סמוך לערבי חג ומועדי ישראל מתקיימים מפגשים
חגיגיים לחברי המרכז .המשתתפים מביאים מטעמים
מעשה ידיהם ,רוקדים ושרים יחדיו באווירת החג.
 פעם בשבועיים נפגשים חברי המרכז לשיחה
תומכת בנושאי כלכלה וצרכנות (כגון כיצד להימנע
ממצבי משיכת יתר בבנק ,כיצד לבחור משכנתא,
כיצד לשמור על ערך כספנו ועוד) .חלקו השני של
המפגש מוקדש לייעוץ אישי.

במסגרת פרויקט
"להיראות טוב –
להרגיש טוב יותר"
של האגודה למלחמה בסרטן
במשך השנה מתקיימות סדנאות
איפור וטיפוח לחולות ומחלימות
במרכז התמיכה בעפולה על ידי
מוטי סלע ,העושה זאת בהתנדבות
ובמסירות זו השנה השלישית .בינואר
 2014התקיימה סדנת ייעוץ תדמיתי
(סטיילינג) בהנחיית חגית שתדלן
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בית אידי  -מעגן,
באר-שבע
מרכז הפועל בשיתוף אוניברסיטת באר-שבע והאגודה
למלחמה בסרטן .
האגודה ,שסייעה בהקמת המרכז וציודו ,מממנת
נסיעות חולים ומחלימים לפעילויות השונות מערד
ובאר שבע ,במימון אנשי צוות ומסייעת בהפעלת
המרכז .השנה חוזק שיתוף הפעולה ההדדי בין בית
אידי מעגן בהנהלתה של אביבה שגב ובריכוזה של
ד"ר גלי זהר לבין סניף האגודה למלחמה בסרטן
בבאר שבע.
•

•
•
•

קבוצות תמיכה

קבוצת תמיכה לחולים ובני/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.
קבוצת תמיכה לחולים המתמודדים עם מחלה
כרונית ,המיועדת לחולים ובני זוגם המתמודדים עם
מחלה ממושכת.
קבוצת תמיכה לחולים חדשים ובני זוגם המתמודדים
עם מחלת הסרטן.
קבוצת תמיכה לנשים המתמודדות עם סרטן
השד במימון האגודה למלחמה בסרטן .

פעילויות גוף-נפש
במרכז התמיכה מתקיימים מגוון פעילויות גוף-נפש,
כגון דמיון מודרך ,יוגה ,צ'י קונג ,טאי צ'י ,פלדנקרייז,
מדיטציה (ויפאסנה) ,התעמלות בונה עצם ,ריקודי
בטן ,פילאטיס והתעמלות בתנועה.

סדנאות וחוגים שונים
במרכז התמיכה מתקיימות סדנאות שונות .סדנאות
כתיבה יוצרת ,תיאטרון "פלייבק" ושיפור יכולות
המוח במימון האגודה למלחמה בסרטן .בנוסף
מתקיימות סדנאות פסיכודרמה ,ביבליותרפיה,
ריקודי בטן ,תקשורת בינאישית ,פסיפס ,מוסיקה,
ציור ,מחשבים ,אנגלית ,קרמיקה ,עיסת נייר ועוד.
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הרצאות
מדי חודש מתקיימות הרצאות בנושאים שונים,
כגון "צמחי מדבר ותבלין כמקור לחומרי מרפא"
ו"התפתחות תקינה של תפקודי המוח והשפעת הטיפולים
הכימותרפיים על הזיכרון" על ידי ד"ר מיכל שדה,
פסיכולוגית שיקומית מתחום הנוירופסיכואונקולוגיה
באגודה למלחמה בסרטן.

פעילויות נוספות
לרווחת החולים והמחלימים
 במסגרת "מחלימים לחיים בריאים"® של האגודה
למלחמה בסרטן התקיימו שתי סדנאות למחלימים
בארגונה של מירי מור יוסף עו"ס מחוז דרום.
מידע נוסף בפרק "שיקום ורווחה" תחת "מחלימים
לחיים בריאים").
• במסגרת פרויקט "להיראות טוב  -להרגיש טוב
יותר" של האגודה למלחמה בסרטן
הקוסמטיקאית טלי אסייג מגיעה בהתנדבות למרכז
התמיכה במטרה לסייע בשיקום דימוי הגוף שנפגע
בעקבות הטיפולים והמחלה ובשיפור המראה החיצוני
לרווחת החולים .טלי מעניקה שעה של פינוק וטיפוח
הגוף והפנים ,בשימוש בחומרים טבעיים ובפיקוח
האגודה למלחמה בסרטן  .בנוסף ,מתבצעים במרכז
התמיכה התאמת פאות (בהשאלה וללא תשלום),
טיפול בשיער שנשר ,תספורת וטיפול בשיער שמתחיל
לצמוח ועוד  -על ידי ספרים מתנדבי האגודה אסי
בדלי ואווה אביב.

• פרויקט "המסרגה" בבית אידי
מעגן
במסגרת פרויקט "המסרגה"
בהובלתם של מתנדבי סניפי האגודה
למלחמה בסרטן ברחבי הארץ
(מידע נוסף בפרק "מתנדבים
ואירועים") ,חולקו במרכז התמיכה
כובעי צמר ,צעיפים ואפודות לחולים
ולמחלימים בשיתוף מתנדבי סניף
באר שבע של האגודה למלחמה
בסרטן וד"ר גלי זהר ,רכזת המרכז.
• הפנינג לקראת חג הפורים
לקראת חג הפורים התקיים באמצע מרץ  2014הפנינג
פורימי שמח ועליז בשיתוף מתנדבי סניף באר שבע של
האגודה למלחמה בסרטן  .במסגרת הפעילות תרמו
ילדי בית הספר עומרים מהיישוב הסמוך ,עומר ,וסניף
אשל של בנק הפועלים בבאר שבע משלוחי מנות
לחברי מרכז התמיכה בבאר שבע.
אביבה שגב ,מנהלת בית
אידי מעגן ויעל קוזיול
רכזת סניף באר שבע של
האגודה למלחמה בסרטן

קבוצות תמיכה ופעילויות לחולים ולמחלימים בסניפים ובקהילה
פעילויות תמיכה ורווחה בסניפים ובקהילה באזור הצפון

בארגונה של אריאלה ליטביץ-שרמן ,עו"ס מחוז צפון ,בפיתוח פעילות סניפי המגזר הערבי בצפון מסייע פאתן
גאטאס ,מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית
• בבית שאן  -מתקיימות במשך השנה פעילויות יוגה,
קערות טיבטיות ואומנות בליווי רחל בטיטו ,יו"ר
הסניף ,חנה דדון ,רכזת הרווחה ומתנדבות הסניף
המסורות.
• בזיכרון יעקב  -מתקיימת פעילות ענפה לטובת כלל
היישובים והמועצות האזוריות באזור .בסניף מתקיימת
קבוצת יוגה צחוק ,קבוצת תמיכה הוליסטית וחוג
אומנות .את הפעילות מלווה שרה סמסונוב ,יו"ר
הסניף המסורה.
• בחדרה  -לרווחת התושבים מתקיימת פעילות
בשני אזורים שונים בעיר .במרכז העיר מתקיימים

חוג ציור וקבוצת תרפיה באומנות ,ובשכונת בית
אליעזר מתקיימים פלדנקרייז וקבוצה נוספת של
תרפיה באומנות .כמו כן ,התקיימו השנה בחדרה
סדנאות איפור וסדנה מיוחדת למחלימים ולבני
משפחותיהם בנושא אינטימיות ומיניות בהנחיית
לנה קורץ-אלמוג ,אחות ויועצת מיניות באגודה .עם
פתיחת המכון האונקולוגי החדש במרכז הרפואי "הלל
יפה" פוקדות מתנדבות הסניף המסורות את החולים
ובני משפחותיהם ומסייעות בכל הנדרש .הפעילות
בחדרה בארגונה של רבקה קרן ,יו"ר הסניף.
• בחיפה  -התקיימה באוגוסט  2013פעילות מהנה
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ואתגרית לחולים ולבני משפחותיהם בחורשת
הבנים בשכונת רוממה .בדצמבר  2013התקיים
ערב לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם במכללת
"תלתן" בחיפה ,פרי יוזמתו של הצלם ליאור ליבוביץ
"בוגר צעיר" שהחלים מסרטן ,ובשיתוף בעלי המכללה
בה למד .במהלך השנה התקיים פרויקט משותף עם
מכללת ויצ"ו לאומניות ולחינוך ,במסגרתו סטודנטיות
החוג לתקשורת חזותית במכללה פקדו את המרכזים
הרפואיים בחיפה וחילקו לחולים ולבני משפחותיהם
שי ברוח החג :סופגניות בחנוכה ,פרח וברכה אישית
בט"ו בשבט ,ומשלוחי מנות בחג הפורים.
בטבריה  -מתקיימות לרווחת התושבים תרפיה
באומנות ,עיסת נייר ,ציור ,פילאטיס וחוג אומנות,
במרכז קהילתי "בית גינסבורג" המהווה אכסניה
חמה לפעילותה הענפה של האגודה למלחמה
בסרטן בעיר .הפעילות מתקיימת בשיתוף פעולה
מיוחד עם אליס דהאן ,מנהלת המרכז ,בסיוע דליה
סלוצקי ,יו"ר סניף טבריה ומיכל דהן ,מתנדבת
ותיקה בסניף .בחודש יוני  2014התקיימה תערוכה
ממגוון יצירותיהם של החולים והמחלימים לרגל
סיכום שנת הפעילות.
בכרמיאל  -במהלך השנה לרווחת תושבי כרמיאל,
מועצה אזורית משגב ויישובי הסביבה פעילויות רבות,
כגון קבוצת אימון למחלימים ,סדנת אינטליגנציה
רגשית ,תרפיה בבישול ,יוגה ,טיפול קוסמטי
למטופלות ועוד .נשים רבות מגיעות להתאמת פאות
והשאלה במרכז היל"ה הפועל בשיתוף פורום נשים
כרמיאל משגב והאגודה למלחמה בסרטן  .אבלין דסה,
יו"ר הסניף מסייעת בארגון הפעילות.
במגדל העמק  -מתקיימים קבוצת תמיכה לחולים
ומחלימים ,חוגי פלדנקרייז ,פילאטיס ,הידרותרפיה,
עיסת נייר ,חוג מחשבים .הפעילות מלווה על ידי
ישראל וקנין ,יו"ר הסניף ואורנה אמיתן ,רכזת הרווחה
בסניף .בחודש אוגוסט  2014נפתח מרכז להשאלת
פיאות במסגרת "להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר"
של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף מח' הרווחה
של עיריית מגדל העמק.
במג'דל שמס  -נפתחו שתי קבוצות תמיכה לגברים
ולנשים לרווחת תושבי מג'דל שמס ,בוקעאתא ,עין
קיניה ומסעדה ,בהנחיית עו"ס חייזראן ספדי.
במועצה האזורית מנשה  -נפתחה בינואר 2014

קבוצת תרפיה באומנות בהנחיית ליאור אילון ,תושבת
המועצה ומנחת סדנאות תרפיה באומנות.
• במעלות-כפר ורדים  -מתקיימת זו השנה השנייה
קבוצת תרפיה באומנות לתושבי האזור .בארגון
הקבוצה השתתף צוות המחלקה לשירותים חברתיים
בראשות עו"ס יעל גרשלר.
• בנהריה  -נפגשת קבוצת תרפיה באומנות לחולים
ולמחלימים בקביעות בשיתוף סניף ויצ"ו המקומי.
• בקרית ביאליק  -מתקיימים חוגי ציור ,ריקודי בטן,
קיפולי נייר ,יוגה ,ופילאטיס .כמו כן ,מתקיימות בסניף
סדנאות תמיכה כגון דמיון מודרך ,תריליותרפיה,
ביבליותרפיה ,סדנת תיאטרון "פלייבק" ותרפיה
במוסיקה .אחת לחודש מתקיימות הרצאות בנושאים
מגוונים ,ביניהם השפעת הכימותרפיה על המוח,
אינטימיות ומיניות ועוד ,כמו גם סדנאות איפור וטיפוח
במסגרת "להיראות טוב-להרגיש טוב יותר" .הפעילויות
בסיוע סמי בניסטי ,יו"ר הסניף ,מירי קלמפפנר,
רכזת הסניף ובקי שני ,מתנדבת הסניף המסורה.

• בקרית מוצקין  -מתקיימים חוגי יוגה ,פלדנקרייז,
תרפיה באומנות ,קינסיולוגיה ,תרפיה בבישול,
אינטליגנציה רגשית ,והרצאות מעשירות ,כגון
ייעוץ תדמיתי .בנוסף לפעילות השנתית ,מתקיימים
אירועים ייחודיים ביוזמת סניף האגודה המקומי ,כגון
אירוע מרגש למשפחות חולי סרטן ב"ספורט לי",
כמו גם יום טיפוח והנאה ייחודי לחולות ולמחלימות
בתיכון טכנולוגי לאומנויות "עתיד" .פעילות הרווחה

והתמיכה בסיוע מוטי דגן ,יו"ר הסניף ומרגלית מן
רכזת הרווחה בסניף.

•

•

•
•

• בקרית שמונה  -נפתח חוג יוגה לחולים ולמחלימים,
בסיוען של סילבי פרטוק ,יו"ר הסניף ושוש רייכנטל,
רכזת הסניף.
• בעפולה  -מתקיימת פעילות ענפה לחולים ,מחלימים
ובני משפחותיהם במרכז התמיכה "חזקים ביחד" של
האגודה למלחמה בסרטן (ראה בתחילת הפרק).
• בראמה  -נפתחה קבוצת תמיכה לחולים ומחלימים
בהנחיית עו"ס פאתנה חנא גטאס.

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

•

•

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

•
•
•

•

באשדוד  -מתקיימת קבוצת צ'י קונג בהנחיית נגה
טובי ,מדריכת צ'י קונג.
בכפר סבא  -התקיימה קבוצת תמיכה לחולים ולבני
משפחותיהם בהנחיית ורד עצמון ,פסיכולוגית.
בכפר יונה  -התקיימו קבוצת תמיכה לחולים ולבני
משפחותיהם וקבוצת תמיכה להתמודדות עם אבל
ושכול לבני משפחה שאיבדו את יקיריהם בהנחיית
עו"ס ריטה דרפקין מקופ"ח מאוחדת.
במודיעין  -התקיימה קבוצת תמיכה לחולים ובני
משפחה בהנחיית עו"ס פדות ביר משירות טיפול
ביתי תומך (הוספיס-בית) של האגודה למלחמה
בסרטן .

בפתח תקווה  -התקיימה קבוצת תמיכה לחולים
ולבני משפחותיהם אחת לשבועיים בהנחיית עו"ס
מיכל יזרעאלי מהמרכז הרפואי רבין  -קמפוס
בילינסון.
בראש העין  -התקיימה קבוצת תמיכה לחולים
ולבני משפחותיהם הנפגשת אחת לשבועיים בהנחיית
עו"ס מיכל יזרעאלי מהמרכז הרפואי רבין  -קמפוס
בילינסון.
בראשון לציון  -התקיימה קבוצת תמיכה לחולים
ובני משפחותיהם בהנחיית עו"ס נגה גורביץ.
מפגשי חולי מעון קלור בנושא מיצוי זכויות ושירותים
נמשכים אחת לחודשיים בהנחיית דנה רכבי-הלר,
עו"ס מחוז מרכז.

•

•
•

סדנת "מחלימים לחיים בריאים" התקיימה בסניף
דימונה ,במרכז הרפואי ברזילי באשקלון לדוברי
רוסית ,ובבית אידי מעגן בבאר שבע (מידע נוסף
בפרק "שיקום ורווחה").
באשדוד התקיימה קבוצת תמיכה לחולות סרטן
דוברות רוסית בהנחיית עו"ס ילנה בראושר ,עו"ס
ממרפאת אפ"ק אשדוד ועו"ס רימה פלדמן משירותי
בריאות כללית בעיר .בנוסף ,נפתחה בסניף קבוצת
תמיכה לחולים ולבני משפחותיהם בהנחיית עו"ס
נוגה גורביץ.
באשקלון נפתחה קבוצת תמיכה חדשה לנשים
המתמודדות עם מחלת הסרטן הנפגשת אחת
לשבוע בהנחיית עו"ס חני קאופר מהמרכז הרפואי
ברזילי.
באופקים ובדימונה מתקיימות פעילויות על בסיס
שבועי לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם ,בהנחיית
מירי מור-יוסף ,עו"ס מחוז דרום.
מדי חודש מתקיים מפגש עם חולי סרטן בנושא
מיצוי זכויותיהם בבית אידי מעגן בבאר שבע.
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טיפול ביתי תומך  -פליאטיבי )הוספיס
בית( של האגודה למלחמה בסרטן
שירות ביתי תומך  -פליאטיבי (הוספיס-בית) הוקם
על ידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת  1989כשירות
טיפול ביתי תומך הראשון בישראל .מטרתו להעניק
מענה מיטבי ולאפשר איכות חיים טובה ככל הניתן
לחולים שמחלתם נמצאת בשלב מתקדם ומעוניינים
להישאר בבתיהם ,יחד עם משפחתם בסביבתם
התומכת.
השירות פועל ממשרדי טיפול ביתי תומך הממוקמים
בהוספיס האשפוזי ב"בית פרידמן" תל השומר ,שהוקם
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן  .השירות נותן מענה
למטופלים המתגוררים באזור המרכז (במרחק של עד
 30ק"מ מבית החולים תל השומר) ,ומתאים גם לחולים
בטיפול אונקולוגי פעיל הסובלים מתסמינים קשים,
וזקוקים להקלה על סבלם.
הפנייה לקבלת השירות מבוצעת על ידי רופאים ,אחיות
ועובדים סוציאליים בבתי החולים ,או בקהילה ,המכירים
את החולה ובני משפחתו .הפנייה לקבלת השירות מועברת
בתיאום עם קופת החולים .השירות מופעל על ידי צוות
בין-תחומי ,המיומן בהתמודדות עם בעיות מורכבות
הנובעות מהמחלה עצמה ומהטיפולים בה.
השנה תוגבר וחוזק הקשר עם קופת החולים "מאוחדת"
בכדי להרחיב את השירותים הפליאטיביים למבוטחי הקופה.
במקביל ,מנסה הצוות להעלות את המודעות לקיומו
של השירות גם אצל קופות החולים האחרות ,במטרה
להעניק את שירותיהם גם למבוטחי הקופות האחרות.
הצוות הטיפולי המיומן בתחום הפליאטיבי כולל את
ד"ר אלכס ולר ,מנהל רפואי ,פרופ' משנה קליני דורון
גרפינקל ,סגן מנהל רפואי ,ד"ר אירית זלץ וד"ר ולדימיר
צ'סנין הרופאים ,שרי כהן ,אחות אחראית מנהלת
שירות ,מלכה דהן ,מיכל אבידן ,איריס ספיבק ,נטלי
איילין ,הדסה יהושוע ,מרגלית דן עזרא  -האחיות,
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פדות ביר ודליה שטרן  -עובדות סוציאליות וחגית
אלמוג  -המזכירה הרפואית.
הצוות כולל את המספר הרב ביותר של עובדי המקצוע
המוכרים רשמית כמומחים בתחום הפליאטיבי :ד"ר
אלכסנדר ולר ,מנהל רפואי ,פרופ' דורון גרפינקל ,סגן
מנהל רפואי וד"ר ולדימיר צ'סנין קיבלו הכרה בתחום
מומחיות קלינית ברפואה פליאטיבית ,איריס ספיבק
ומרגלית דן עזרא האחיות הוכרו כמומחיות קליניות
בסיעוד פליאטיבי .כחלק אינטגרלי של עבודת הצוות
הבינתחומי יש לציין את תרומתם החשובה של המתנדבים
המלווים על ידי עו"ס פדות ביר.
בשנת  2014התקבלה תרומה נכבדה מהקרן המשפחתית
ע"ש תד אריסון (ישראל) בע"מ ,למימון שכר כוח האדם
של הצוות המקצועי בהוספיס הבית.
בחסות אגודת הידידים בלונדון ,תרומה מכובדת ונדיבה
בצוואתה של הגב' גרטרוד לנדי ז"ל לזכרה של רוזלין
לנדי ז"ל הוקדשה למען פעילותו של שירות טיפול ביתי
תומך של האגודה למלחמה בסרטן .
צוות טיפול פליאטיבי ביתי ממשיך בפעילותו
להדרכת אנשי מקצוע בטיפול הפליאטיבי ,בכל שלבי
ההתמקצעות .ממשיך להדריך ולהרצות באופן פעיל
בקורסים לאחיות קהילה העוסקות בטיפול פליאטיבי,
להוות שדה קליני עבור אחיות הלומדות בקורס על
באונקולוגיה ובקורס לאחיות מומחיות בפליאציה.
חלק מהצוות משולב בעבודה מחקרית בנושא "מיניות
בקרב חולים הנוטים למות".
ד"ר אלכסנדר ולר ,מנהלו הרפואי של הוספיס הבית
מקיים הרצאות במסגרות אקדמיות שונות ,בהן מוכשרים
צוותים רפואיים בנושא טיפול פליאטיבי ,מרצה קבוע
בקורס של הרפואה הפליאטיבית במסגרת לימודי המשך
בפקולטה לרפואה ע"ש "סאקלר" בתל אביב ,בקורסי

( INPACTתוכנית ישראלית להכשרה בתחום הפליאטיבי)
של פרופ' פסח שוורצמן באוניברסיטת בן גוריון ,ובקורסים
הפליאטיביים השונים שמקיימת במהלך השנה האגודה
למלחמה בסרטן .
השנה השתתף הצוות בכ 25%-מכלל ההרצאות
שהתקיימו בכנס עמותת "תמיכה"  -האגודה הישראלית
לטיפול פליאטיבי (מידע נוסף בפרק "ימי עיון וכנסים
מקצועיים").
במגמת שיפור מתמיד בטיפול בחולים ומשפחותיהם,
החל השנה תהליך של מחשוב כוללני של עבודת הצוות

(קליני ומנהלי) בסיועה של מח' המחשוב באגודה
למלחמה בסרטן.
הוספיס בית של האגודה למלחמה בסרטן ממשיך
להוות את הגורם המוביל בארץ בנושא הטיפול
הפליאטיבי בבית .מצוינות המתבטאת גם ברמת
הטיפול המקצועי בחולי הסרטן ובני משפחותיהם
בביתם ,כמו גם בהדרכה ,העשרה ולימוד הגורמים
המקצועיים מכל תחומי מקצועות הבריאות המעוניינים
בהעשרת הידע בתחום הפליאטיבי .האגודה למלחמה
בסרטן ממשיכה לסייע במימון פעילותם של שירותי
הוספיס -הבית ברחבי הארץ.

תמונת פעילות הפגת מתחים משותפת במהלך ישיבת הצוות השבועית של שירות טיפול ביתי תומך
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המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור
של האגודה למלחמה בסרטן
מעון קלור הוקם על-ידי האגודה למלחמה בסרטן בשנת
 ,1976בעזרת תרומתו הנדיבה של סר צ'ארלס קלור ז"ל.
הבית ממוקם בגבעתיים ,צמוד לבית האגודה למלחמה
בסרטן  ,בית מטי ,במבנה המוקף גינה מטופחת ומופעל
על-ידי האגודה למלחמה בסרטן .
השנה אושרה תמיכתה הנדיבה של קרן קלור בראשות
דיים ויויאן דאפילד ,בתו של צ'ארלס ז"ל ,לטובת שיפוץ
כללי ונרחב למעון ,בהחדרים בהם שוהים המטופלים
במהלך השבוע ,בחדרי התרבות והפנאי ,בחדרי הצוותים
המטפלים ועוד.
במעון שוהים במשך השבוע חולי סרטן המטופלים במכונים
האונקולוגיים של בתי החולים באזור המרכז (סוראסקי,
שיבא ,אסותא ודוידוף) .החולים מוסעים לבתי החולים
בליווי מתנדבים ,ושבים למעון ,לטיפול סיעודי אונקולוגי
מקצועי ומסור ולפעילויות פנאי מגוונות.
הצוות המטפל במעון קלור ,בהנהלת רומא לוריא ,בעל
ניסיון בטיפול תומך ויכולת לסייע במגוון רחב של בעיות
בתחום הסיעודי-אונקולוגי .האחיות מקיימות קשר רצוף
עם הרופאים המטפלים במכונים האונקולוגיים ובקהילה,
ומטפלות בכל התופעות הנגרמות עקב הטיפולים.
מחודש יולי  2013ועד חודש יולי  2014טופלו במעון
כ 850-חולים.

בחג הופעה מוסיקלית בהתנדבות על ידי יפעת
אתירם.

סדנאות

• סדנאות איפור וטיפוח במסגרת פרויקט "להיראות
טוב  -להרגיש טוב יותר" של האגודה למלחמה בסרטן
התקיימו בספטמבר  2013ובאמצע מרץ  2014סדנאות
איפור וטיפוח למטופלי המעון (מידע נוסף על פעילות
הפרויקט בפרק "שיקום ורווחה").
• בחודש יוני  2013התקיים יום גיבוש מהנה לצוות
המעון ,החולים והמתנדבים במסגרתו התקיימה
סדנת שוקולד.

פעילויות לרגל חגי ישראל במעון

• חגי תשרי  -כמדי שנה ,נרתמה
מש' ציטרון והעניקה "תפוח
בדבש" אישי לכל מטופל בצרוף
מגנט "שנה טובה" .בחג הסוכות
הוקמה סוכה בחצר המעון לרווחת
המטופלים שומרי המסורת אשר
ישבו וסעדו בה במהלך ימות חג
הסוכות.
• פעילות בחג החנוכה  -משפחתו של מטופל
(ששהה במעון ב )2010-תרמה סופגניות לחולים
ולבני משפחותיהם ששהו במעון .כמו כן ,התקיימה
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• סדנאות מוסיקה  -בחודש אוקטובר  2013התקיימה
סדנת מוסיקה על ידי פנחס אופק.
• מפגשים קבוצתיים בנושא זכויות ושירותים למטופלי
המעון מתקיימים אחת לחודשיים בהנחיית דנה רכבי-
הלר ,עו"ס מחוז מרכז באגודה למלחמה בסרטן.

ימי עיון וכנסים מקצועיים
ההוספיס האונקולוגי "בית פרידמן" במרכז
הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר ,שהוקם
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן  -ציין 30
שנות פעילות
הכינוס ,שהתקיים בתחילת יולי  ,2013נפתח בדברי ברכה
של ח"כ משה פייגלין ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,פרופ' א.
אדונסקי ,מנהל המערך הגריאטרי במרכז הרפואי שיבא,
וד"ר ש .גולדברג ,מנהלת הסיעוד ומתאמת המקצועות
הפרא-רפואיים במרכז הרפואי שיבא .לאחר מכן ,ד"ר
אלכס ולר ,מנהל שירות טיפול ביתי תומך (הוסיפס-
בית) של האגודה למלחמה בסרטן שיתף את הנוכחים
בפעילות השירות ,פרופ' א .שטינברג ,מנהל היחידה
לאתיקה רפואית במרכז הרפואי שערי צדק הרצה על
"סוגיות אתיות וחוקיות בסוף החיים" ,פרופ' ש .נוי,
מנהל בית החולים השיקומי וסמנכ"ל מחקר ופיתוח
במרכז הרפואי שיבא ,העניק מבט מסכם על ההוספיס,
ופרופ' ר .קרסו מהחוג לפסיכולוגיה במכללה למנהל
והמרכז הרפואי הלל יפה הרצה על הקשר בין גוף לנפש.
בהמשך הרצו ד"ר מ .ברקוביץ וש .בן טל מההוספיס
האונקולוגי על סדציה פליאטיבית ,צופית גרנט ,היוצרת
והשחקנית הרצתה בנושא "חשיבות כבוד האדם בדרכו
האחרונה" ,ולסיום יהורם גאון ,האמן וחתן פרס ישראל
בזמר עברי שיתף את הקהל בנקודת מבטו האישית על
פעילותו הברוכה של ההוספיס.

סדנת מטבח חגיגית בסיוע האגודה
למלחמה בסרטן בניחוח חרובים ורימונים
במרכז הרפואי לין
מזה מספר שנים ידועה סגולתם של חרובים ורימונים
ביכולתם להקל ולסייע למטופלים להתמודד עם תופעות
הלוואי של הטיפול הכימי ,ולכן האגודה למלחמה בסרטן
תומכת זו השנה השלישית בפרויקט "סדנאות מטבח".
בסדנאות אלו נרקחים תכשירים להקלה על אפטות
ופצעים בפה ,המסיעיים למטופלים בהתמודדות עם
תופעות אלו .כאות הוקרה על תמיכתה של האגודה
למלחמה בסרטן בקיום סדנאות אלו ,מירי זיו ,מנכ"ל

האגודה ,הוזמנה על ידי פרופ' משנה קליני ערן בן אריה,
מנהל התוכנית לרפואה משולבת בשירות האונקולוגי של
המרכז הרפואי לין בחיפה ,להשתתף בסוף אוקטובר
 2013בסדנת המטבח המסכמת של הפרויקט.

יום עיון בנושא גידולי שד ושחלה בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן בבית החולים ליס
ליולדות בתל אביב
בתחילת נובמבר  2013התקיים יום עיון בנושא גידולי שד
ושחלה בבית החולים ליס ליולדות ביוזמתן של אופירה
גורי ,מיילדת וטלי חודק ,מיילדת ואחות אחראית חדר
לידה בבית החולים .יום העיון נפתח בברכתן של מירי
זיו ,מנכ"ל האגודה ודבורה גורן ,מנהלת הסיעוד של
בית החולים .לאחר מכן התקיימו הרצאות בנושאי סרטן
השחלות ,הקשר בין מוצא עדתי גנטיקה וסרטן ,קבלת
החלטות בזמן נשאות גנטית ,סרטן שד בהריון ,שימור
פוריות ,התמודדות רגשית ומשפחתית בקרב חולות סרטן
שחלה ועל מרפאת נשים נשאיות למוטציות גנטיות.
לקראת סיום הרצו ליויה כסלו ,אחות הראשית באגודה
למלחמה בסרטן ורויטל (טולי) מוהליבר-כהן ,רכזת
"יד להחלמה" באגודה על פעילותה הענפה של האגודה
למלחמה בסרטן  ,בליווי מיכל קולט-ארבל ועדי מרכוס,
מתנדבות "יד להחלמה".

כנס העשור של החברה הישראלית
לרפואה משלימה בשיתוף ההסתדרות
הרפואית בישראל
התקיים באמצע נובמבר  2013במלון ליאונרדו סיטי
טאואר ברמת גן .בכינוס דנו בהיבטים השונים בהם נעשה
שימוש ברפואה משלימה ואינטגרטיבית ,כגון סיעוד
החולה ,הפרעות קשב וריכוז בילדים ,תוספי תזונה וצמחי
מרפא ,בעיות במערכת העיכול ,התמודדות עם כאב ועוד.
בנוסף ,התקיימו מספר מושבים והרצאות שיוחדו לנושא
התמודדות עם מחלת הסרטן ,כגון :תבלינים ,צמחי מרפא
ותוספי תזונה בטיפול בחולי סרטן ,רפואה משלימה לשיפור
איכות חיים ודיכאון בחולי סרטן ,וכן סדנת מטבח לחולי
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סרטן המופעלת בסיוע האגודה ,בהנחיית פרופ' משנה
קליני ערן בן אריה ,מנהל התוכנית לרפואה משולבת
בשירות האונקולוגי של המרכז הרפואי לין בחיפה (עוד
על סדנאות אלו בידיעה בעמוד קודם).

דוכן הסברה שאויש על ידי מתנדבות סניפי חדרה וזיכרון
יעקב באגודה :רבקה קרן ,יו"ר סניף חדרה ואורה אריכא,
מתנדבת הסניף ,שרה סמסונוב ,יו"ר סניף זיכרון יעקב
ויוכבד גינדין ,מתנדבת הסניף (בתמונה).

הכינוס השנתי של האיגוד לאונקולוגיה
קלינית ורדיותרפיה )(ISCORT-13
בינואר  2014נערך באילת הכנס השנתי ה 12-של
האיגוד לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה בסימן חידושים
וחדשנות באונקולוגיה במאה ה .21-הנושאים המרכזיים
שנדונו היו חידושים באבחון וטיפול ,הבנת המאפיינים
הגנטיים של הסרטן ופיתוח תרופות בעידן של רפואה
מותאמת אישית .בכנס השתתפו מאות אונקולוגים,
מומחים ומתמחים ,הוצגו  21עבודות שנבחרו על ידי
הועדה המדעית ,התקיימו הרצאות בנושאים טכנולוגיים
ותרופתיים חדשים ,וכן הרצאות של מומחים ידועי שם
מחו"ל .בין המושבים שהתקיימו בכינוס :דיון בנושא הטיפול
בחולה האונקולוגי הקשיש ,מחלוקת בדבר השימוש
בבדיקות גנטיות חדשניות והמשמעות הכלכלית של
פיתוח תרופות ,מושב שהוקדש להצגת מקרים מיוחדים
ועוד .כמדי שנה ,חולקו פרסים מטעם האגודה למלחמה
בסרטן לארבעה מתמחים מצטיינים על ידי מירי זיו,
מנכ"ל האגודה :ד"ר מאיה קולין ,ד"ר נעמה הלפרן,
ד"ר מור מושקוביץ ,וד"ר איתן בן עמי.

הכינוס הדו-שנתי של החברה הישראלית
לכירורגיה אונקולוגית
התקיים באמצע פברואר  2014במלון דן קיסריה בתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן  .הכינוס נפתח בדברי ברכה של
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן  ,פרופ' מרדכי
גוטמן ,יו"ר איגוד הכירורגים בישראל וד"ר אבירם ניסן,
מזכיר החברה הישראלית לכירורגיה אונקולוגית .בהמשך
התקיימו חמישה מושבים שעסקו בכירורגיה של גידולים
סרטניים במערכת העיכול ,מלנומה וסרטן רקמות רכות,
קבלת החלטות בכירורגיה אונקולוגית ,דיונים מקצועיים
והצגת עבודות מחקר שונות .ביום השני של הכינוס
התקיים דיון בנושא רפואה מותאמת אישית וחידושים
טכנולוגיים .בכינוס נטלו חלק מומחים מובילים מאירופה
וארה"ב ,בהם פרופ' קוואנג יאנג ()Han-Kwang Yang
מבית החולים האוניברסיטאי בסיאול ,דרום קוריאה,
שהגיע במימון האגודה למלחמה בסרטן  .בכינוס הוקם
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הכנס הארצי החמישי על שמירת יציבות
הגנום IGSM2014 -
((Israel Genomic Stability Meeting 2014
התקיים בתחילת אפריל  2014בפקולטה לרפואה
באוניברסיטת תל אביב .בכנס שנתי זה מתאספת
קהילת החוקרים הישראלים העוסקים בהבנת המנגנונים
השומרים על יציבות הגנום (מכלול המידע התורשתי
הקיים בתאי הגוף) .ליקויים בגנום גורמים להתפתחותן
של מחלות כרוניות וניווניות רבות ,בהן סרטן .הבנתם של
מנגנוני התגובה לנזקי דנ"א חיונית לשיפור דרכי הטיפול
במחלת הסרטן ,שכן תרופות כימיות וטיפולים בקרינה
גורמים לנזקי בדנ"א התאי .הכנס ,שהתקיים בתמיכתה
של האגודה למלחמה בסרטן  ,ובנוכחותם של כ150-
חוקרים ומדענים ,נפתח בדברי ברכה של מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן  .לאחר מכן התקיימו מגוון
הרצאות בתחום זה ,כאשר גולת הכותרת היתה הרצאתו
המרתקת של האורח המרכזי בכנס ,פרופ' דניאל דורצ'ר
( )Daniel Durocherמאוניברסיטת טורונטו ,קנדה,
שהגיע במימון האגודה למלחמה בסרטן .

הכינוס השנתי ה 26-של האיגוד הישראלי
להמטו-אונקולוגיה ילדים )(ISPHO
התקיים בתחילת מאי  2014במלון אחוזת אסיינדה
במעלות ,בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן  .הכינוס,
בן השלושה ימים ,חולק לשמונה מושבים בנושאים
שונים והתקיימו בו מגוון הרצאות בתחום אונקולוגית
והמטולוגית ילדים ,טיפול בתסמונות ילדות ועוד.
בכינוס כיבדו בנוכחותם ד"ר דומיניק ולטאו-קאונט
(  )Dr. Dominique Valteau-Couanetמנהלת המח'
לפדיאטריה אונקולוגית במוסד גוסטב רוסי ווילג'וף
בצרפת ,שהגיעה במימון האגודה למלחמה בסרטן,
ופרופ' שריל סליצ'ר ( )Prof. Sherill Slichterמהיחידה
ההמטולוגית באוניברסיטת וושינגטון ומנהלת יחידת
מחקר עירויי טסיות דם במרכז הדם פוג'ט סונד בסיאטל
ארה"ב .כמדי שנה ,העניקה האגודה בכינוס ארבעה
פרסים למתמחים מצטיינים :ד"ר אורלי מיכאלי,
ד"ר אסף יניר ,ד"ר הילה רוזנפלד-קידר ,וד"ר נועה
מנדל-שורר( .מידע נוסף על תמיכתה של האגודה
למלחמה בסרטן בצוותים הרפואיים השונים ,בכנסים
וביציאה להשתלמויות וקורסים מקצועיים ,בפרק
"הדרכה מקצועית").

כנס הסדנאות השנתי ה 11-למניעת סרטן
לזכרה של ד"ר אריקה הראל ז"ל
התקיים בתחילת מאי  2014בהיכל התרבות בנס ציונה
בהשתתפות עשרות רופאי משפחה .הכנס מתקיים זו
השנה ה 11-בשיתוף איגוד רופאי המשפחה והמחלקה
לרפואת משפחה מחוז מרכז של שירותי בריאות כללית
ובתמיכת האגודה למלחמה בסרטן  .השנה התמקד הכנס
בנושא "תפקידו של רופא המשפחה בליווי חולים בסיכון
גבוה למחלות ממאירות ובהחלטותיהם" .לאחר הרצאת
הפתיחה בנושא "אתה לא לבד תפקיד רופא המשפחה
כשהמטופל מקבל החלטות קשות" של פרופ' טליה
מירון ש"ץ ,מנהלת המכון לקבלת החלטות רפואיות
במכללה האקדמית קרית אונו התקיימו שתי סדנאות
מקבילות .הסדנא הראשונה ,בהנחייתן של ד"ר תמי
קרני ,מנהל המכון לבריאות השד במרכז הרפואי אסף
הרופא וד"ר אורנה שטטר ,רופאת משפחה בשירותי
בריאות כללית מחוז מרכז עסקה בנושא "כיצד לעזור
לנשאיות לקבל החלטות לגבי כריתת שד מניעתית".
הסדנא השנייה ,בהנחייתם של פרופ' נדיר ארבר ,מנהל

המרכז המשולב לאבחון ולמניעת סרטן במרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי וד"ר יהודית בר יוחאי עסקה
בנושא "מניעת סרטן המעי הגס בחולים הנמצאים
בסיכון גבוה".

הכנס השנתי של האגודה למלחמה בסרטן
לרופאי המשפחה :הטיפול בקהילה בחולה
האונקולוגי הפעיל"
התקיים באמצע מאי  2014במלון ליאונרדו סיטי טאואר
ברמת גן .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 השד ועוד .המושב השני עסק בטיפול תומך
וכלל הרצאות בנושאים כגון טיפול בכאב ,טיפול סיעודי
פליאטיבי ,הגישה לחולה סרטן מבוגר ועוד .המושב
השלישי עסק בטיפולים אונקולוגיים בבית החולה
או במרפאה הראשונית ,וכלל הרצאות בנושאים כגון
הכרות עם התרופות הביולוגיות ,טיפולי עצם וטיפולים
אנטי הורמונליים .לקראת סיום התקיים שולחן עגול
בהנחיית פרופ' אבישי סלע ,מנהל המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי אסף הרופא ופרופ' אמנון להד ,ראש
החוג לרפואת משפחה ,ביה"ס לבריאות הציבור של
האוני' עברית ,מנהל המח' לרפואת משפחה בשירותי
בריאות כללית מחוז ירושלים ויו"ר המועצה הלאומית
לבריאות בקהילה .האגודה למלחמה בסרטן רואה
חשיבות רבה בקיום הכנס השנתי לרופאי המשפחה
המסייע בעדכון הצוותים המקצועיים המטפלים בחולי
הסרטן ובמחלימים בקהילה.
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כנס מניעת סרטן Cancer Prevention) 2014
(and Intervention 2014
התקיים באמצע יוני  2014בבית התפוצות בתל אביב.
הכנס ,שציין יובל שנים להיווסדה של הפקולטה לרפואה
באוניברסיטת תל אביב ,התקיים בשיתוף המרכז לחקר
הביולוגיה של הסרטן ,המרכז לחקר המטואונקולוגי ע"ש ורדה
ובעז דותן ,הארגון לאונקולוגיה ומחקר ( )OOTRוהאגודה
למלחמה בסרטן  .את הכינוס פתחו בדברי ברכה יוסף
קלפטר נשיא אוניברסיטת ת"א ,מסאקוזו טואי (Masakazu
 ,)Toiנשיא הארגון לאונקולוגיה ומחקר מאוני' קיוטו ביפן,
לואיס צ'ואו (  ,)Louis Chowיו"ר הארגון לאונקולוגיה
ומחקר מהונג-קונג ,מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ופרופ' נדיר
ארבר ,מנהל המרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן .לאחר
הפתיחה ,התקיימו במשך יומיים  11מושבים ,כאשר כל
מושב הוקדש למחלת סרטן אחרת ,כגון סרטן השד ,גידולי
מערכת העיכול ,מושב שהוקדש לחקר הסרטן ולחידושים
בתחום ,ממאירויות המטולוגיות ,השפעת מחלת הסרטן
ברמה הלאומית ,ננו-רפואה ,גנטיקה ועוד.

יום העיון השנתי של העמותה לקידום
הסיעוד האונקולוגי בישראל
התקיים בסוף יוני  2014במתחם "אווניו" בקרית שדה
התעופה .יום העיון חולק ל 6-מושבים ,שעסקו במגוון
תחומים שונים הקשורים בסיעוד אונקולוגי ,כגון :סיעוד
אונקולוגי בילדים ,רב תרבותיות בסיעוד אונקולוגי ,פתולוגיה
אונקולוגית ,אתגרים וקשיים בטיפול בילדים ומתבגרים,
חשיבות תמיכת הצוות האונקולוגי במשפחות שכולות,
התמודדות עם תופעות הלוואי של הטיפולים ועוד .יום
העיון נפתח בדברי ברכה של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן שסקרה את פעילות האגודה והעניקה
את פרסי האגודה למלחמה בסרטן  ,וליויה כסלו ,יו"ר
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל ואחות
ראשית באגודה למלחמה בסרטן .פרס אחד הוענק
לפאטמה חוסיין ,אחות אונקולוגית למעלה מ30-
שנה במרכז הרפואי הדסה עין-כרם בירושלים ,שפעלה
להקמת מחלקת אונקולוגיה ילדים והקימה את מערך
אשפוז היום .הפרס השני הוענק לאביטל ראנד ,אחות
אונקולוגית ותיקה במרכז הרפואי אסותא תל אביב,
שסייעה בפיתוח סטנדרט טיפולי חדש ,והפכה מרפאה
קטנה למח' אשפוז יום הפועלת על-פי סטנדרטים
מחמירים של בטיחות איכות ויעילות טיפולית.
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הכינוס השנתי ה 19-של עמותת "תמיכה" –
האגודה הישראלית לטיפול תומך
התקיים בתחילת יולי  2014במתחם "אווניו" ,קרית שדה
התעופה .הכינוס חולק לשלושה מושבים ,כאשר בכל מושב
התקיימו ארבע סדנאות במקביל .בפתיחת הכינוס ברכו
את המשתתפים ד"ר גילי פלג ,יו"ר העמותה ,מירי זיו,
מנכ"ל האגודה וד"ר איל יעקבסון ,מ"מ סגן ראש מנהל
רפואה וממונה על יישום חוק החולה הנוטה למות במשרד
הבריאות .לאחר מכן ,כאמור התקיימו מגוון סדנאות
בנושאים הרלבנטיים לעוסקים בטיפול תומך ,כגון עדכונים
בטיפול בתסמיני מחלה (כגון כאב ,בחילות והקאות ועוד),
היבטים פסיכו-סוציאליים מטופל-משפחה-מטפל,
תקשורת בנושא מחלה ומוות של מטפלים בחולי סרטן
במצב מחלה מתקדם ,בוגרים צעירים שחוו אובדן של
הורה ממחלת הסרטן ,שילוב רפואה משלימה בטיפול
פליאטיבי ,טיפול פליאטיבי במחלות כרוניות ובטיפול
נמרץ ,חיזוק הגוף ,הנפש והרוח סדנת אתיקה ועוד.

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

• מפגש החורף של החברה הישראלית למחלות
שד בנושא "רפואה אינטגרטיבית בטיפול בסרטן
השד"  -התקיים בתחילת נובמבר  2013בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים בהנחיית
ד"ר דפנה ברסוק .לאחר פתיחה וברכתה של מירי
זיו ,מנכ"ל האגודה ,ניתנו הרצאות מעשירות בנושא,
כגון :רפואה אינטגרטיבית ודיקור סיני בסרטן שד ,תזונה
וסרטן שד ,היבטים פיזיולוגיים של תרפיה במוזיקה
בסרטן השד ועוד .בסיום ניתנה סקירה מכנס  ECCעל
ידי ד"ר אירנה ז'בליוק ,הוצג מקרה טיפולי והתקיים
דיון בהנחיית ד"ר יהודית זנדבנק.
• הכינוס השנתי של החברה הישראלית למחלות
שד  -התקיים באמצע פברואר  2014במלון דן קיסריה,
במקביל לכינוס הדו שנתי של החברה הישראלית
לכירורגיה אונקולוגית (בידיעה נפרדת) .הכנס נפתח
בדברי ברכה של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה וד"ר תניר
אלוייס ,יו"ר החברה היוצאת ,וחולק לשני מושבים
שעסקו בגישות חדשות וניסויים קליניים אצל חולות
סרטן שד ,סיכונים בהדמיית שד ,שחזור השד ,טיפול
חדשני בלימפאדמה ,אתגרים באונקו-פלסטיקה של

השד ועוד .בכינוס השתתפו מרצים מובילים בתחום
מחו"ל ,בהם ד"ר ג'וזף ה .דיין ()Joseph H. Dayan
מהמרכז הרפואי בת' ישראל בניו-יורק ארה"ב
שהגיע לכנס במימון האגודה למלחמה בסרטן .
• יום עיון של החברה הישראלית למחלות שד  -התקיים
באמצע מאי  2014בבניין ההסתדרות הרפואית ברמת גן
בהנחיית ד"ר תניר אלוייס ,יו"ר החברה היוצאת .לאחר
דברי הברכה של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן  ,דברי סיכום קדנציה שהשמיעה ד"ר אלוייס
ודו"ח שניתן על ידי ד"ר יצחק פפו ,גזבר החברה ,הרצו:
ד"ר עדה רוזן על תכנית מחקר ארצית בגידולי שד,
פרופ' שלמה שניבאום על חידושים בטיפול הניתוחי
של סרטן שד מסוג  ,DCISד"ר מירי סקלייר וד"ר עדי
יוסיפוביץ בנושא קורלציה ,שלי טרטקובר-מטלון
ורנה כהן על סרטן שד בהריון ,ד"ר ערן בר-מאיר על
למפקטומי ואונקופלסטיקה וד"ר עודד אולשה על
ניתוח באזור בית השחי בעידן  ZOO11ו.AMOROS-

מפגשי החוג האורו-אונקולוגי
באמצע יולי  2014התקיים בבית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן מפגש מדעי של החוג ,אותו פתח
ד"ר עופר יוספוביץ בדברי ברכה .לאחר מכן ,התקיימה
הרצאתו של ד"ר דוד מרגל מהמרכז הרפואי רבין בנושא
"רפואה מותאמת אישית בסרטן הערמונית" ,ופאנל
בנושא שיטות אבחון מתקדמות לסרטן הערמונית
בהשתתפות ד"ר מיקי כהן מהמרכז הרפואי העמק,
פרופ' חיים מצקין מהמרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי ,פרופ' אמנון זיסמן מהמרכז הרפואי אסף
הרופא ופרופ' גיל רביב מהמרכז הרפואי תל השומר.
לקראת סיום ,ד"ר דניאל קייזמן מהמרכז הרפואי מאיר
עדכן על הטיפול התרופתי בסרטן כליה גרורתי וד"ר אנדרי
נוילנדר מהמרכז הרפואי סורוקה הרצה על "מעקב לגוש
כלייתי  -מדוע ,למי וכיצד?" המפגש התקיים באדיבות
חב' באייר ואונקוטסט-טבע.

ימי העיון של האגודה הישראלית
לפסיכו-אונקולוגיה בתמיכת
האגודה למלחמה בסרטן

במסגרת תמיכתה של האגודה למלחמה בסרטן
בפעילותה של האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה,
מתקיימים בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן

שני ימי עיון מקצועיים ,מוענקים פרסי האגודה
למלחמה בסרטן וכן מופק ניוזלטר אחת לשנה,
המופץ בדוא"ל ובדואר לכל חברי האגודה.
• יום עיון לזכרה של פרופ' אורה גילבר ז"ל ,מי שהיתה
מנהלת ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת
חיפה ,מומחית מובילה בתחום הפסיכו-אונקולוגיה
ויו"ר ועדת המחקר לנושאים פסיכוסוציאליים באגודה
למלחמה בסרטן ,התקיים בסוף ינואר  ,2014בבית
מטי  -מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.
יום העיון ,שעסק בנושא "טיפול ממוקד משמעות"
התקיים באדיבות קרן אכפת לי מיסודה של הגב'
אופירה נבון .המפגש נפתח בברכתה של מירי זיו,
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן ושל גדי גילבר,
שנשא דברים לזכרה של רעייתו המנוחה ,פרופ'
אורה גילבר ז"ל .לאחר מכן ,פרופ' ביל ברייטברט,
מנהל השירות הפסיכיאטרי במרכז הרפואי ממוריאל
סלואן-קיטרינג לסרטן בניו-יורק ,ארה"ב ,העניק
סקירה כללית בנושא טיפול ממוקד משמעות בחולי
סרטן והתקיימה סדנת עבודה בנושא זה.
• יום הסדנאות השנתי של האגודה הישראלית לפסיכו-
אונקולוגיה התקיים באמצע מאי  2014בבית מטי,
מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .המפגש
נפתח בברכתה של עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח'
שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן שהעניקה
את פרסי האגודה לפרויקטים מצטיינים .הפרס
הראשון הוענק לגב' מיכל בלוך במרכז הרפואי
הדסה כאות הערכה והוקרה על פיתוח והפעלת
שני פרויקטים ייחודיים במרכז הרפואי הדסה :ליווי
משפחות בתהליך שימור פריון של ילדות ונערות
המתמודדות עם מחלת הסרטן ותכנית התערבות
במשפחות בהן נפטר ילד ממחלת הסרטן .הפרס
השני ,פרס המחקר המצטיין לשנת  2014הוענק
לד"ר ג'וליה גוזמן כאות הערכה והוקרה על מחקרה
בנושא "חוסן נפשי ,צמיחה פוסט-טראומטית,
תסמונת דחק פוסט-טראומטית והסתגלות פסיכו-
סוציאלית בקרב חולי סרטן עם גידולים במערכת
העיכול" .בהמשך ,התקיימו חמש סדנאות טיפוליות:
שיטת אימאגו בהנחיית אורית אדמון-שיפר ,שילוב
קלפים מטאפוריים השלכתיים בעבודה הטיפולית
בהנחיית רעיה צור" ,לצאת מתוך הפרוטוקול:
 CBTעם חולי סרטן כשאי אפשר לעבוד לפי הספר"
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בהנחיית ד"ר ענבר כהן" ,ללמוד עם המטופל :הדרכה על מקרה טיפולי" בהנחיית הדסה נאמן ,ונושאי
מיניות אצל מתמודדים עם מחלת הסרטן בהנחיית לנה קורץ-אלמוג.
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הדרכה מקצועית
•

•
•

•

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

פרויקט קליני
האגודה ממשיכה להעניק מענקים לביצוע פרויקט
מחקר בסיסי ,או קליני ,למתמחים באונקולוגיה,
במסגרת המכונים האונקולוגיים ,כדי לעודד פעילות
מחקרית במחלקה.
מקבלת המלגה לשנה זו היא :ד"ר אסתר טחובר,
מהמרכז הרפואי שערי צדק ,בנושא" :בדיקה
ר ט ר ו ס פ ק טי ב י ת ש ל ה נ י ס י ו ן ו ה ט י פ ו ל י ם ע ם
"Dexrazoxane Cardioxane

מענקים לנסיעות לכנסים
ולהשתלמויות בחו"ל

אוסטרובסקי אנה ,מהמח' האונקולוגית במרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,נסיעה לקורס בנושא תכנון טיפול בסיסי
שהתקיים בבודפשט ,הונגריה ,בחודש ספטמבר .2014
ד"ר ארד-כהן נירה ,ממח' המטו-אונקולוגיה ילדים,
במרכז הרפואי רמב"ם ,נסיעה להשתלמות בנושא לוקמיה
בילדים שהתקיימה בניו-יורק ,ארה"ב ,בחודש מרץ .2014
בן איון מעוז ,מהמכון האונקולוגי ,במרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,נסיעה לכנס השנתי ברדיותרפיה שהתקיים בסן
פרנסיסקו ,ארה"ב בחודש ספטמבר .2014
בן שושן דקלה ,ממח' פיזיולוגיה ופרמקולוגיה בביה"ס
לרפואה של אוניברסיטת ת"א ,נסיעה לכנס השנתי של
האגודה האמריקאית לחקר הסרטן שהתקיימה בסן-
דייגו ,ארה"ב ,בחודש אפריל .2014
בן שושן יניב ,מהשירות לעבודה סוציאלית ,במרכז
הרפואי זיו ,נסיעה להשתלמות לעו"ס במערכת הבריאות
שהתקיימה בניו-יורק ,ארה"ב ,בין התאריכים 26.9.13-
.23.11.13
ברצ'יבן רימה ,מהמכון האונקולוגי ,במרכז הרפואי רמב"ם,
נסיעה לקורס בנושא בקרת איכות דיגיטלית בטיפול
קרינתי שהתקיים בוינה ,אוסטריה ,בחודש אפריל .2014
יפה עליזה ,האגודה הישראלית לטיפול תומך ,נסיעה
לכנס של ארגון הסרטן הבינלאומי (ה )UICC-שיתקיים
במלבורן ,אוסטרליה ,בחודש דצמבר .2014
כדורי שרית ,מהיחידה לרדיותרפיה ,במרכז הרפואי הדסה
עין כרם ,נסיעה להשתלמות וחניכה בסיעוד ברדיותרפיה
שהתקיימה בפילדלפיה ,ארה"ב ,בחודש יוני .2014
לבקוביץ ענבר ,מהחוג לגרנטולוגיה באוניברסיטת
חיפה ,נסיעה לכנס בינלאומי של ארגון הפסיכואונקולוגיה
שהתקיים ברוטרדם ,הולנד ,בחודש נובמבר .2013
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ד"ר ליבזון שי ,מהמרכז לבריאות השד ,במרכז הרפואי
סורוקה ,נסיעה לקורס בנושא כירורגיה אונקופלסטית
שהתקיים בפריז ,צרפת ,בחודש יוני .2014
מור פנינה ,מהמכון לגנטיקה רפואית ,במרכז הרפואי
שערי צדק ,נסיעה לכנס בנושא סרטן שד ושחלה תורשתי
שהתקיים במונטריאול ,קנדה ,בחודש אפריל .2014
ד"ר מנדל נועה ,ממח' המטואונקולוגיה ילדים ,במרכז
הרפואי רמב"ם ,נסיעה לקורס מתמחים באונקולוגית
ילדים שהתקיים בלובליאנה ,סלובניה ,בחודש מאי .2014
מרטון לירון ,ממח' המטו-אונקולוגיה ילדים ,במרכז
שניידר לרפואת ילדים ,נסיעה לכנס השנתי של הSIOP -

שהתקיים בהונג-קונג ,בחודש ספטמבר .2013
פורת איריס ,ממח' המטו-אונקולוגיה ,במרכז הרפואי
רמב"ם ,נסיעה לכנס האירופאי בנושא השתלות מח עצם
 EBMTשהתקיים במילאנו ,איטליה ,בחודש אפריל .2014
ד"ר פלס אברהם שרון ,מהמכון האונקולוגי ,במרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,נסיעה להשתלמות
בנושא התנסות קלינית בבית החולים רויאל מרסדן
( )Royal Marsdenבתחום גידולי מערכת העיכול שהתקיים
בלונדון ,אנגליה ,בחודש אוגוסט .2014
ד"ר פרץ-נחום מוניק ,מח' המטו-אונקולוגיה ילדים,
במרכז הרפואי רמב"ם ,נסיעה לכנס השנתי של הSIOP -
שהתקיים בטורונטו ,קנדה ,בחודש אוקטובר .2014
ד"ר קינן-בוקר ליטל ,סגנית מנהלת המרכז הלאומי
לבקרת מחלות במשרד הבריאות ,נסיעה לכנס של
ארגון הסרטן הבינלאומי (ה )UICC-שיתקיים במלבורן,
אוסטרליה ,בחודש דצמבר .2014

מולקולרי במניעת סרטן שהתקיים ברוקווייל ,ארה"ב,
בחודש אוגוסט .2013
קרייטמן-בוטנסקי יהודית ,מהמכון האונקולוגי ,במרכז
הרפואי סורוקה ,נסיעה לקורס ברדיותרפיה שהתקיים
בפראג ,צ'כיה ,בחודש מרץ .2014
ד"ר שקלים ורד ,ממח' המטו-אונקולוגית ילדים ,במרכז
שניידר לרפואת ילדים ,נסיעה לכנס בנושא אונקולוגיה
פדיאטרית שהתקיים בהונג-קונג ,בחודש ספטמבר .2013

תמיכה בהשתלמויות ארוכות

ד"ר אביטן-הרש אמילי ,ממח' עור ,במרכז הרפואי
רמב"ם ,נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא חקר מנגנונים
במלנומה שאינם תלויים בקרינת השמש ,המתקיימת
במסצ'וסטס ,ארה"ב ,בין התאריכים .1.2014-1.2016
ד"ר בראל אושרי ,ממח' נשים ויולדות ,במרכז הרפואי
אסף הרופא ,נסיעה להשתלמות ארוכה בכירורגיה זעיר
פולשנית וכירורגיה גניקואונקולוגית המתקיימת במלבורן,
אוסטרליה ,בין התאריכים .7.2014-7.2017
ד"ר בר-לב חני ,ממח' כירורגית ג' ,במרכז הרפואי
ע"ש שיבא ,נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא כירורגיה
אונקולוגית של השד המתקיימת במילאנו איטליה ,בין
התאריכים .1.6.14-30.5.15
ד"ר ברקוביץ אלעד ,ממח' נשים ויולדות ,במרכז הרפואי
העמק ,נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא ניתוחים
לפרוסקופיים מתקדמים ורובוטיים בגניקולוגיה ,בין
השאר ניתוחים אונקולוגיים ,שהתקיימה באוסטרליה,
בין התאריכים .8.2012-8.2014

קצמן נטלי ,ממח' המטו-אונקולוגית ילדים ,במרכז
הרפואי רמב"ם ,נסיעה לכנס בינלאומי בהשתלות מח עצם
 EBMTשהתקיים במילנו ,איטליה ,בחודש אפריל .2014

ד"ר גרנדר טל ,מהמכון האונקולוגי ,במרכז הרפואי שערי
צדק ,נסיעה להשתלמות ארוכה בתחום גידולי מערכת
העיכול המתקיימת בלונדון ,אנגליה ,בין התאריכים
.1.11.13-31.10.14

ד"ר קראוס שרה ,מהמעבדה לביולוגיה מולקולרית,
במרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,נסיעה לקורס

ד"ר דותן עידית ,ממח' פנימית ה' ,במרכז הרפואי סורוקה,
נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא טיפול בסרטן בלוטת
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התריס ותת-התמחות באנדוקרינולוגיה המתקיימת
במונטריאול ,קנדה ,בין התאריכים .6/2013-7/2016

 DNAבשילוב קרינה ,המתקיימת במישיגן ,ארה"ב ,בין
התאריכים .1.5.14-30.4.16

ד"ר הירשהורן ניר ,ממח' א.א.ג .וניתוחי ראש-צוואר,
במרכז הרפואי הדסה עין כרם ,נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא גידולי ראש צוואר המתקיימת במלבורן ,אוסטרליה,
בין התאריכים .15.7.14-15.7.15

ד"ר רוזנברג שי ,ממח' נוירואונקולוגיה ,במרכז הרפואי
הדסה עין כרם ,נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא איפיון
גנומי מקיף של גיליומות בדרגת מיון נמוכה ,המתקיימת
בפריז ,צרפת ,בין התאריכים .9.2014-8.2016

ד"ר זילברמינץ ויאצ'סלב ,ממח' כירורגית א' ,במרכז
הרפואי רבין  -קמפוס בילינסון ,נסיעה להשתלמות
ארוכה בנושא כירורגיה של סרטן הלבלב ,כבד ודרכי
מרה ,המתקיימת באוניברסיטת המבורג ,גרמניה ,בין
התאריכים .11.2013-11.2014

ד"ר שוקרון רמי ,ממח' א.א.ג .וניתוחי ראש-צוואר,
במרכז הרפואי כרמל ,נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
ניתוחי ראש-צוואר ושיחזורים מיקרווסקולריים שתתקיים
בקוויבק ,קנדה בין התאריכים .1.7.2014-30.6.2016

ד"ר חסון יוסף רוני ,ממח' נשים ויולדות ,במרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי ,נסיעה להשתלמות ארוכה
בנושא אנדוקרינולוגיה פריון ושימור פוריות המתקיימת
במונטריאול ,קנדה ,בין התאריכים .1.7.14-30.6.16
ד"ר כהן-ענבר אור ,ממח' נוירוכירורגיה ,במרכז הרפואי
רמב"ם ,נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא נוירוכירורגיה
אונקולוגית ורדיוכירורגיה נוירוכירורגית המתקיימת
בוירג'יניה ,ארה"ב ,בין התאריכים .15.6.14-31.6.16
ד"ר כהן אושר ,ממח' כירורגית ילדים ומתבגרים ,במרכז
הרפואי שניידר לילדים ,נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
כירורגיה אונקולוגית של ילדים המתקיימת בניו-יורק,
ארה"ב בין התאריכים .1.7.14-30.6.15
ד"ר לסקוב עידו ,ממח' נשים ויולדות ,במרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי ,נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
תת התמחות בתוכנית מסודרת עם אקרדיטציה ,לרבות
שנת מחקר ושנתיים קליניות שתתקיים במונטריאול,
קנדה בין התאריכים .1.7.13-31.6.16
ד"ר ניקומרוב יעקב ,מהמח' האורתופדית ,במרכז הרפואי
רמב"ם ,נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא אורתופדיה
אונקולוגית המתקיימת בטורונטו ,קנדה ,בין התאריכים
.1.7.14-30.6.15
ד"ר ספיר אלי ,מהיחידה לרדיותרפיה ,במרכז הרפואי
הדסה עין כרם ,נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא
איפיון מעבדתי (בתאים ובחיות) של מעקב תיקון נזקי

הזמנת מרצה אורח

האגודה נענתה לבקשתם של ד"ר אבירם עדינה וד"ר
סהר דבורה לקבלת סיוע בהזמנת ד"ר גרונן פטרישיה
מהולנד להרצות ביום עיון בנושא אבחון לימפומות
שהתקיים ב.9.9.14 -
האגודה נענתה לבקשתו של פרופ' אפלבוים רון לקבלת
סיוע בהזמנת פרופ' ב .מוס היימן ()Prof. Hyman B. Muss
מצפון קרולינה ,ארה"ב ,להרצות בכנס בנושא "סוגיות
באונקולוגיה  - 2014הטיפול האונקולוגי בגיל המבוגר"
שהתקיים ב.2.4.14-
האגודה נענתה לבקשתו של ד"ר ברקוביץ מיקי לקבלת
סיוע בהזמנת ד"ר קינסבראונר בארי ()Dr. Barry Kinsbruner
ממיאמי ,ארה"ב ,להרצות בכנס הלאומי של החברה
לרפואה פליאטיבית בישראל שהתקיים ב.24.10.13-
האגודה נענתה לבקשתו של ד"ר חפץ אבי לקבלת סיוע
בהזמנת מרצה אורח פרופ' שאן ג'טין ()Prof. Jatin Shan
ממרכז הסרטן סלואן קיטרינג בניו-יורק ,ארה"ב ,להרצות
בכינוס השנתי של החברה לכירורגיה ואונקולוגיה של
ראש-צוואר בישראל שהתקיים ב.7-9.11.13-
האגודה נענתה לבקשתו של פרופ' יניב יצחק ,לקבלת
סיוע בהזמנת ד"ר וולטאו-קאונט דומיניק (Valteau-
 )Couanet Dr. Dominiqueמצרפת ,להרצות בכנס האיגוד
הישראלי להמטו-אונקולוגית ילדים שהתקיים בין התאריכים
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 .8-10.5.14בנוסף ,מימנה האגודה למלחמה בסרטן את
שהייתם של שמונה מתמחים בכנס זה.

האגודה נענתה לבקשתו של ד"ר שלמון אשר לקבלת
סיוע בהזמנת פרופ' סטרוסברג יונתן מאוניברסיטת
פלורידה ,ארה"ב ,להרצות בכנס הבינלאומי השני לגידולים
נוירואנדוקריניים שהתקיים בין התאריכים .15-17.5.14
תמיכה בכנסים מקצועיים

האגודה נענתה לבקשתה של פרופ' כהן מירי ,יו"ר
האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה לקבלת סיוע
בהזמנת פרופ' ברייטברט ביל ממרכז הסרטן סלואן
קיטרינג בניו-יורק ,ארה"ב ,להרצות ביום העיון החצי
שנתי של האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה
שהתקיים ב.27.1.14-

לבקשת פרופ' איוב נביה ,ניתנה תמיכה בכינוס הבינלאומי
"דנ"א בן  "60שהתקיים בין התאריכים 26-19.5.2013
בפקולטה לביולוגיה בטכניון.

בהזמנת ד"ר רבינוביץ הרולד ((Dr. Harol Rabinovitz
ואוליביירו מרגרט ( )Ms. Margaret C. Olivieroמפלורידה,

לבקשת ד"ר איינבינדר רוברטו ,ניתנה תמיכה בכנס
השנתי האחד-עשרה למניעת התחלואה והתמותה
מסרטן ע"ש ד"ר אריקה הראל שהתקיים ב.14.5.14-

האגודה נענתה לבקשת ד"ר נתנזון ניר לקבלת סיוע

ארה"ב ,להרצות בקורס דרמוסקופיה שהתקיים בין
התאריכים .9-11.4.14
האגודה נענתה לבקשת פרופ' סצ'י-פאינרו רונית
לקבלת סיוע בהזמנת ד"ר ברם הנרי ))Dr. Henry Brem
מבולטימור-מרילנד ,ארה"ב ,להרצות בכנס הICRS -
שהתקיים בין התאריכים .9-11/9/14
האגודה נענתה לבקשת ד"ר פופוביצר אהרון לקבלת
סיוע בהזמנת פרופ' קרי תומס ()Prof. Thomas Carey
ממישיגן ,ארה"ב ,להרצות בכינוס השנתי של החברה
לכירורגיה ואונקולוגיה של ראש-צוואר שיתקיים בין
התאריכים .6-8/11/14
האגודה נענתה לבקשתו של ד"ר פורגדור אנגל לקבלת
תמיכה בכינוס בינלאומי בנושא "העתיד של אימונולוגיה
ברפואה מדוייקת של מחלות הסרטן" שיתקיים בין
התאריכים  16-18בפברואר .2015
האגודה נענתה לבקשתה של פרופ' קונסטנטיני נעמה
לקבלת סיוע בהזמנת פרופ' שמיט קתרין מפילדלפיה,
ארה"ב ,להרצות בכנס השנתי של העמותה הישראלית
לפיזיותרפיה שהתקיים בין התאריכים .12-14.5.14
האגודה נענתה לבקשתו של פרופ' שילה יוסי לקבלת
סיוע בהזמנת פרופ' דורצ'ר דניאל ( Prof. Daniel
 )Durocherמאוניברסיטת טורונטו ,קנדה ,להרצות
בכנס השנתי של הפורום הישראלי ליציבות הגנום
שהתקיים ב.10.4.14-
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לבקשת ד"ר זידאן ג'מאל ,ניתנה תמיכה בכנס הבינלאומי
בגליל בנושא טיפולים מכווני מטרה(Molecular Targeting
 )Therapyשהתקיים בין התאריכים  30.4-3.5.14בקיבוץ
הגושרים.
לבקשת פרופ' יניב יצחק ,ניתנה תמיכה בכנס בינלאומי
של האיגוד להשתלות מח עצם בילדים שהתקיימה במאי
 2014במרכז שניידר לרפואת ילדים.
לבקשת פרופ' שקד יובל ,ניתנה תמיכה בכנס השנתי
של הארגון הישראלי לחקר הסרטן שהתקיים ב22-
במאי .2014

מלגות קיץ
האגודה ממשיכה בפרויקט מלגות קיץ לסטודנטים לרפואה
במסגרת המכונים האונקולוגיים .מקבלי המלגות לשנה זו הם:
 איתן טל ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז הרפואי
תל אביב ע"ש סוראסקי ,תל אביב
• בלילובסקי אנה ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רבין  -קמפוס בילינסון ,פתח תקווה
 גבע ניר ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז הרפואי
אסף הרופא ,צריפין
 גרנות נועה ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם ,חיפה
 ישי יעל ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז הרפואי
רבין  -קמפוס בילינסון ,פתח תקווה
 מוניר סואעד ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
רפואי סורוקה ,באר שבע






מסיקה ליאור דבורה ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי שערי צדק ,ירושלים
מרק תומר ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי סורוקה ,באר שבע
עומר אפרת ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם ,חיפה
שגב רותם ,לעבודת קיץ במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי רמב"ם ,חיפה

מלגות קיץ  -גרונינגן ,הולנד
ארגון הבריאות העולמי ה ,WHO-מארגן זו השנה ה18-
בחסות ארגון הסרטן הבינלאומי ה ,UICC -קורס בינלאומי
לסטודנטים לרפואה בתחום האונקולוגיה .הקורס מתקיים
באוניברסיטת גרונינגן בהולנד ,ולחילופין בוינה אוסטריה,
ונמשך שבועיים .בקורס נלמדים נושאים הקשורים
ללימודי האונקולוגיה ,תוך שימת דגש על עקרונות
המניעה ,האבחון המוקדם והטיפול הפליאטיבי .האגודה
מייחסת חשיבות רבה למעורבות הרופאים בתחומים
אלה ,ולכן החליטה להעניק גם השנה ארבע מלגות
לסטודנטים לרפואה ,ממוסדות ההשכלה בארץ ,בכדי
שיוכלו להשתתף בקורס זה.
השנה זכו במילגות:
 סולוביץ אמיר ,מביה"ס לרפואה באוניברסיטת
בר אילן/מכללת צפת
 פקר מרינה ,מביה"ס לרפואה באוניברסיטת
תל אביב
 קבסה מאור ,מביה"ס לרפואה באוניברסיטת בן
גוריון בבאר שבע
 רובינשטיין תמר ,מביה"ס לרפואה באוניברסיטת
תל אביב

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

האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית
ורדיותרפיה )(ISCORT






ד"ר קולין מאיה ,מרכז רפואי גליל מערבי ,נהריה
ד"ר הלפרן נעמה ,מרכז רפואי הדסה עין כרם
ד"ר מושקוביץ מור-טל ,מרכז רפואי רמב"ם
ד"ר בן עמי איתן ,מכון אלה לטיפול ומחקר במלנומה
וסרטן עור ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר

עמותת קידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
פרסי הוקרה על פיתוח שירות לחולי סרטן הוענקו ל:
 פאטמה חוסיין ,כאות הערכה והוקרה על פיתוח
שירות לחולים אונקולוגיים במרכז הרפואי הדסה
עין כרם.
 אביטל ראנד ,כאות הערכה והוקרה על פיתוח
שירות לחולים אונקולוגיים במרכז הרפואי אסותא.

האיגוד הישראלי להמטואונקולוגיה ילדים
פרסי מתמחים מצטיינים הוענקו ל:
 ד"ר אורלי מיכאלי ,מח' המטו-אונקולוגית ,מרכז
שניידר לרפואת ילדים
 ד"ר אסף יניר ,מח' המטו-אונקולוגית ילדים ,המרכז
הרפואי הדסה
 ד"ר הילה רוזנפלד-קידר ,מח' המטו-אונקולוגיה
ילדים ,המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
 ד"ר נועה מנדל-שורר ,מהמח' להמטואונקולוגית
ילדים במרכז הרפואי רמב"ם

האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה
פרסי פרויקט מצטיין בפסיכו-אונקולוגיה הוענקו ל:
 מיכל בלוך ,מהמרכז הרפואי הדסה ,כאות הערכה
והוקרה על פיתוח והפעלת שני פרויקטים יחודיים
במרכז הרפואי הדסה :ליווי משפחות בתהליך שימור
פריון של ילדות ונערות ,ותכנית התערבות במשפחות
בהן נפטר ילד ממחלה ממארת.
 ד"ר ג'וליה גוזמן ,עובדת סויצאלית במכבי שירותי
בריאות סניף נתניה ,כאות הערכה והוקרה על מחקרה
בנושא "חוסן נפשי ,צמיחה פוסט-טראומטית ,תסמונת
דחק פוסט-טראומטית והסתגלות פסיכו-סוציאלית
בקרב חולי סרטן עם גידולים במערכת העיכול".
מידע נוסף על כנסים אלו ואחרים בפרק "ימי עיון
וכנסים מקצועיים".

פרסי מתמחים מצטיינים הוענקו ל:
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כינוסים בינלאומיים
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מח' שיקום ורווחה
ייצגה את האגודה למלחמה בסרטן במפגש
"נשים בלתי נראות? בחינת השפעת סרטן שד
מתקדם על הנשים והחברה" ,בבלגיה
המפגש שעסק בהתמודדותן של חולות סרטן שד בשלב
מתקדם התקיים באמצע יוני  ,2013ביוזמת חטיבת
האונקולוגיה של חב' נוברטיס בבריסל ,בהשתתפות
נציגי ארגוני חולים וצוותים רב-תחומיים ממרכזים
רפואיים באירופה .במפגש ניתנה סקירה קלינית על סוגי
הטיפולים בסרטן שד מתקדם ,הוקרנו עדויות אישיות
של מטופלות ,הוצגו מחקרים שונים בתחום ,והתקיימו
דיונים שעסקו בשיפור ההבנה והמודעות למחלה ,כמו
גם קמפיינים ושיתוף הדדי של נציגי הארגונים השונים
לטובת קידום הנושא.

הכינוס הבינלאומי המשותף ישראל-ארה"ב
בנושא הדמיית שד בשיתוף האגודה
למלחמה בסרטן
התקיים בתחילת אוקטובר  2013במרכז הרפואי ע"ש
שיבא תל השומר ביוזמתן של ד"ר מירי סקלייר-לוי
וד"ר רייצ'ל ברם ,מנהלת היחידה להדמיית שד במרכז
הרפואי ג'ורג' וושינגטון בארה"ב ,ובסיוע האגודה למלחמה
בסרטן  .הכינוס נפתח בדברי ברכה של מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן  ,ולאחר מכן ,התקיימו מגוון
הרצאות בתחום ,כגון רכישת טכניקות חדשניות בהדמיית
שד באמצעות  ,MRIהשלכות מעשיות של הדמיית שד
על ידי  ,MRIהדמיית שד מולקולארית ,שימוש באולטרה
סאונד כבדיקת סקר לגילוי מוקדם ,ממוגרפיה דיגיטלית,
חידושים בהדמיית שד ועוד .בנוסף ,הוצגו מקרים שונים
לדיון בהשתפות המרצים.

משה בר חיים ,חשב האגודה למלחמה
בסרטן  ,השתתף בכינוס בינלאומי לגיוס
כספים ) ,(IFCבהולנד
הכינוס התקיים באמצע אוקטובר  2013ביוזמת ארגון
צדקה בינלאומי מוביל בהולנד (,)The Resource Alliance
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בהשתתפותם של כ 1,000-נציגי עמותות מכ 60-מדינות
שונות .מטרת הכינוס המתקיים בקביעות אחת לשנה
היא לסייע לארגונים ללא כוונת רווח לשפר את בסיסם
הכלכלי באמצעות בניית מיומנויות ,ידע וקידום מצוינות
בחברה האזרחית.

עו"ס אריאלה ליטביץ-שרמן ייצגה את
האגודה למלחמה בסרטן בסמינר בנושא
שיתופי פעולה וקידום זכויות חולות סרטן
גינקולוגי ) ,(ESGOבבריטניה
הסמינר ,שהתקיים באמצע אוקטובר  2013בליברפול,
בריטניה ,הורכב מחמישה מושבים שעסקו בהיבטים שונים
בתחום זה ,כגון :אתגרים בטיפול בחולות סרטן גינקולוגי,
שינויים ואפשרויות במדיניות בריאותית ,חידושים בטיפול
בחולות בסרטן גינקולוגי ,טיפולים מכווני מטרה ורפואה
מותאמת אישית ,מחקרים קליניים ,שמירה על זכויות
החולה ,התמודדות עם תופעות לוואי ושמירה על איכות
החיים ,שולחן עגול בו הוזמנו הנוכחים לשתף בקצרה
מניסיונם ועבודתם בשטח ,דיון בנושא שמירה על קולן
של המטופלות ועוד.

נציגות "יד להחלמה" השתתפו בקורס
בנושא תמיכה וקידום נושא סרטן השד של
ארגון "אירופה דונה"  -הקואליציה האירופית
למאבק בסרטן השד ,באיטליה

חנה ביקל ואירנה קריין ייצגו את ישראל ואת האגודה
למלחמה בסרטן בכנס השנתי של ארגון "אירופה
דונה" הקואליציה האירופית למאבק בסרטן השד,
שהתקיים באמצע נובמבר  2013במילאנו ,איטליה.
בכנס בו השתתפו נציגות מכ 36-מדינות אירופה,
הושמעו מגוון הרצאות בתחום סרטן השד ,כגון דרכי
האבחון ,ההדמיה ,והטיפולים השונים .בנוסף ,התקיימו
סדנאות עבודה בנושאים שונים ,כגון שימוש בתקשורת,
בידוענים ובפוליטיקה לקידום המסרים בנושא סרטן השד.
המתנדבות שמעו סיפורי התמודדות אישיים מרגשים
עם מחלת סרטן השד ,כגון אישה מבלגיה שהחליטה

להוציא את חבריה ובני משפחתה למצעד המוני במנהטן
למען קידום המאבק בסרטן השד .החיבור בין משתתפות
הכנס השנתי ,המהווה התלכדות סביב הנושא המשותף
לכולן ,היה מרגש ,ומלא עוצמה.

מפגש פסגה של מנהיגים בתחום המאבק
בסרטן התקיים בקייפטאון ,דרום אפריקה
התקיים באמצע נובמבר  2013בקייפטאון ,דרום אפריקה,
במטרה להמשיך ולקדם את המדיניות הלאומית ביחס
למניעת ובקרת סרטן בפרט ,ומחלות לא זיהומיות ()NCD's
בכלל .המפגש התקיים בחסות ארגון הסרטן הבינלאומי
(ה )UICC-וארגוני בריאות ובקרת סרטן מובילים ,כגון מוסד
הסרטן הלאומי האמריקאי (ה ,(NCI-רשות מחקר הסרטן
של ארגון הבריאות העולמי (ה ,)IARC-ארגון הבריאות
העולמי (ה )WHO-ועוד .במפגש זה ,אליו הוזמנה מירי
זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן  ,התקיימו סדנאות
עבודה ,הרצאות ודיונים בתחומים הרלבנטיים ,כגון
שולחן עגול בנושא טיפולים במחלת הסרטן ,מידע על
מחלות הסרטן ,נשים וסרטן ,סרטן בילדים ,קידום זכויות
חולים ומחלימים ,דיון בנושא מדיניות גלובלית בנושא
סרטן ,שולחן עגול בהנחיית
ניקולה רוקסון ,חברת
פרלמנט ושרת הבריאות
האוסטרלי לשעבר ועוד.

כינוס השותפות האירופית נגד סרטן )EPAAC
- European Partnership for Action
 (Against Cancerומפגש איגוד ארגוני הסרטן
האירופיים )Association of European
 ,(Cancer Leagues - ECLבסלובניה
התקיימו בסוף נובמבר  2013בלובליאנה ,סלובניה,
בהשתתפות עשרות חוקרים ,רופאים ,קובעי מדיניות
וראשי האגודות האירופאיות למאבק בסרטן .את האגודה
למלחמה בסרטן ייצגה דוברת ומנהלת מח' הסברה
והדרכה עדנה פלג-אולבסקי.
 בכינוס השותפות האירופית נגד סרטן ,הוצגו עבודות
שונות והועלו נושאים מרכזיים בתחום המאבק בסרטן,
מודעות ציבורית ,אבחון מוקדם ובדיקות סריקה,
תאום המחקר בסרטן ,איסוף מידע ורישום נתונים.
אחד הנושאים עליו דנו בכינוס היה בניית תכניות
לאומיות לאבחון מוקדם ולבדיקות סקר אחידות
במדינות אירופה .כמו כן ,הוצגה תכנית פעולה
בשלושה מישורים :פוליטי ,לאומי וחברתי ,ודובר על
הקוד האירופי נגד סרטן .נושא נוסף שנידון בהרחבה
בכנס על ידי מדינות שונות ,היה אי השוויון בנגישות
לבדיקות סקר ,לשירותים רפואיים ולטיפול.
 יומו הראשון של מפגש איגוד ארגוני הסרטן האירופיים,
הוקדש להרצאות מעמיקות בנושאים שונים הקשורים
למחלות הסרטן ,כגון חיסונים למניעת מחלות סרטן,
נושאים אתיים ומדיניות ציבורית ,מגמות חדשות בתחום
בדיקות גנטיות ,ודיווחים ממדינות רומניה ,טורקיה
וקפריסין בנושאים אלו .במהלך המפגש התקיימו
בחירות לנשיאות האיגוד .יומו השני של המפגש
הוקדש לנושאים נוספים ,כגון קבוצות תמיכה לחולים,
תעסוקה וחזרה לעבודה ,בעיות בהן נתקלים חולים
מול חברות הביטוח ועוד .בהזדמנות זו הציגה עדנה
את סדנאות "מחלימים לחיים בריאים®" של האגודה
למלחמה בסרטן שזכו להתעניינות רבה.
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הכינוס העולמי ה 4-של המרכזים לטיפול
במחלות שד )ה:(IBDC-
מודל לשיפור הטיפול בחולה ,בצרפת
התקיים בתחילת פברואר  2014בפריז ,צרפת ,זו
השנה הרביעית ,בהשתתפות עשרות מומחים מובילים
בתחום בריאות השד ממדינות שונות ,כולל ישראל,
ביניהם אונקולוגים ,רדיולוגים ,פתולוגים ועוד .הכינוס
התקיים במשך יומיים ,כאשר היום הראשון הוקדש
לסדנאות עבודה וביום השני התקיימו  12מושבים.
בכינוס נטלו חלק מומחים רבים מישראל ,בהם פרופ'
ראובן אורדע ,יו"ר החברה הישראלית למחלות שד
לשעבר וממארגני הכינוס ,פרופ' עינת אבן ספיר,
מנהלת המכון לרפואה גרעינית במרכז הרפואי תל
אביב ע"ש סוראסקי ,וד"ר מירי סקלייר ,מהיחידה
לדימות השד במרכז הרפואי ע"ש שיבא .את האגודה
למלחמה בסרטן ייצגה ליויה כסלו ,אחות ראשית
באגודה שנטלה חלק בסדנא בנושא הכשרת אחיות
שד בהשתתפות של כעשרים אחיות והציגה את
תכנית ההכשרה של אחיות מתאמות בריאות השד
בארץ ופעילויותיה הייחודיות של קבוצה זו ,הנתמכת
מאז הקמתה על ידי האגודה .בסדנא נכללו נושאים
מגוונים ,כגון :תכניות לימודים ,היבטים פסיכוסוציאליים
של נשים שחלו בסרטן שד ,בריאות מינית ,המתת
חסד ועוד .בנוסף ,התקיימו שתי סדנאות עבודה
בנושא הדמיית אולטרה סאונד מתקדמת .ביומו
השני של הכינוס התקיימו דיונים ומושבים בתחום
סרטן השד ,כגון שיתוף פעולה גלובלי בטיפול בסרטן
השד ,שיתופי פעולה בין הצוות רב תחומי ,חידושים
בטכנולוגיות הדמיית שד ,סריקה ואבחון מוקדם ,איכות
הטיפול במרכזי שד ,רדיולוגיה ופתולוגיה ,ניסיון מעשי
בטיפול במחלימות מסרטן שד ועוד .לכינוס שותפים
ארגון הסרטן הבינלאומי (  ,)UICCהחברה האירופית
לאונקולוגיה קלינית (  ,)ESMOהחברה הבינלאומית
למחלות שד (  ,)SISוהפדרציה הלטינו-אמריקאית
למחלות שד ( .)FLAM

הכינוס ה 9-בנושא סרטן שד באירופה
)(EBCC
התקיים באמצע מרץ  2014בגלזגו ,סקוטלנד,
בהשתתפות אנשי מקצוע מתחום סרטן השד .הכינוס
מתקיים מדי שנה במטרה לפתח דיונים משותפים
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בנושאים הרלבנטיים ונכללים בו סדנאות עבודה
וסימפוזיונים קליניים ,בנושאים כגון פתולוגיה ,כירורגיה
אונקולוגית ,סרטן שד מתקדם ,חידושים בהדמיית
שד ,אימונולוגיה בסרטן שד ועוד .בכינוס נטלו חלק:
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן  ,המייצגת
בישראל את ארגון "אירופה דונה" והייתה ממקימיו
לפני  20שנה ,ד"ר אילנה קדמון ,אחות מתאמת
בריאות השד הראשונה בארץ ,וכיום מנהלת שירות
אחות מתאמת בריאות השד במרכז הרפואי הדסה עין
כרם ,ומירה פקר ,בעבר מנהלת החטיבה הכירורגית
בסיעוד ומרכזת שירות אחות מתאמת בריאות השד
במרכז הרפואי הדסה הר הצופים ,וכיום מתאמת שד
במרכז הרפואי אסותא ראשון לציון .אילנה ומירה,
אשר שתי תפקידיהן כאחיות מתאמות בריאות השד
מומנו בעבר על ידי האגודה למלחמה בסרטן  ,הציגו
בכינוס את עבודתן בנושא יעילות תפקידן של האחיות
מתאמות הטיפול בסרטן השד.

הכינוס האירופי השנתי בנושא "עישון או
בריאות" ) ,(ECTHבטורקיה

הכנס הבינלאומי בגליל בנושא טיפולים
מכווני מטרה )תרופות ביולוגיות(

התקיים בסוף מרץ  2014באיסטנבול ,טורקיה ,תחת
הכותרת" :לקראת אירופה ועולם נקיים מעישון :כיווני
מחקר ומדיניות" .הכינוס ,בו ייצגו את האגודה למלחמה
בסרטן אירית מנטש ,מקדמת הבריאות ופאתן גאטאס,
מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית ,התקיים ביוזמת
איגוד הארגונים האירופים נגד סרטן ( )ECLוהקואליציה
הבינלאומית לעישון או בריאות (  )SSUKבאיסטנבול,
טורקיה .הנושאים העיקריים בהם עסק הכינוס היו:
שיטות פיקוח על הטבק באירופה ,הישגים ואתגרים
בהתמודדות עם עישון באירופה ,חקיקה נגד עישון בעשור
האחרון והצעדים לעתיד ,שיווק טבק :מה ניתן לעשות
(אזהרות ,איסורי פרסום וכד') ,נשים ונערות כאוכלוסיות
יעד של חברות הטבק ,היבטים כלכליים של תעשיית
הטבק ,מערכות פוליטיות ,משפטיות ומדעיות ,סוגיות
הנוגעות לאריזות מוצרי טבק ולאזהרות גרפיות ,הגבלות
שיווק ומכירת מוצרי טבק ,תפקיד משרדי האוצר במיסוי
טבק ,סיגריות אלקטרוניות ,תעשיית הטבק באירופה,
יעילות מסעי הסברה ותקשורת באירופה ,יישום ואכיפת
אמנת המסגרת לפיקוח על הטבק ,ובניית תוכניות
לגמילה מעישון.

התקיים בסוף אפריל  -תחילת מאי  2014בקיבוץ
הגושרים שבצפון ,בתמיכתה של האגודה למלחמה
בסרטן  .הכינוס נפתח בדברי ברכה של ד"ר אוסקר
אמבון ,מנהל המרכז הרפואי זיו בצפת ,מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן ופרופ' ג'מאל זידאן ,מנהל
המכון האונקולוגי במרכז הרפואי זיו .בכנס התקיימו
כ 40-הרצאות ודיונים שעסקו בחידושים האחרונים
בטיפול בתרופות מכוונות מטרה הפוגעות במולקולות
ייחודיות לתאי הגידול הסרטני ,קודמו שיתופי פעולה
שונים והוצגו מחקרים חדשים .כמו כן ,השתתפו והרצו
בכנס  13חוקרים מובילים מחו"ל ,בהם פרופ' ג'וזף
שלזינגר (  )Prof. Joseph Schlessingerופרופ' ג'וזף
רוזנבלט ( ,)Prof. Joseph Rosenblattמארה''ב ,פרופ'
ג'ונתן לדרמן ( )Prof. Jonathan Ledermannמבריטניה,
פרופ' דניאל הוכהאוזר ( )Prof. Daniel Hochhauser
מבריטניה ,פרופ' בוגוסלאו מצייווסקי (Prof. Boguslaw
 )Maciejewskiמפולין ,פרופ' קרל סולטר סטלב (Prof.
 )Karl Sotlar Stellvמגרמניה ,פרופ' ג'וזף טברנרו (Prof.
 )Joseph Taberneroמספרד ועוד.

כינוס בינלאומי משותף לישראל וצרפת
בנושא "חידושים בנושא סרטן השד:
מניעה ,אבחון מוקדם וטיפול -
גישה רב תחומית"
התקיים בסוף אפריל  -תחילת מאי  2014במלון "קינג
דיוויד" בירושלים בהשתתפות עשרות אנשי צוות רפואי
העוסקים בטיפול בסרטן השד .הכינוס חולק לארבעה
מושבים ,שעסקו בהיבטים בגישה רב תחומית לטיפול
בסרטן השד ,בהם :ביופסיות טרום ניתוחיות  -השפעות
הטיפול והמלצות MRI ,של השד ככלי ניבוי לתגובת יעילות
הטיפול (מרקרים) ,כימותרפיה ניאו אדג'ובנטית :הווה
ועתיד ,תפקיד המנתח ,טכניקות משמרות שד ,משמעות
נשאות למוטציה ( )BRCAבתכנון הטיפול ,הערכה וטיפול
בנגעים טרום סרטניים ועוד .מירי זיו ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן  ,השתתפה בכינוס במושב שעסק
בנושא "סריקות ואבחון מוקדם של סרטן השד" והנחתה
שולחן עגול יחד עם ד"ר מרק אספי ()Dr. Marc Espie
וד"ר ז'אן-איב ( )Dr. Jean-Yvesמצרפת ,ופרופ' זהבה
גלמידי ,רדיולוגית במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה.
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מחקר
האגודה למלחמה בסרטן מהווה בישראל גורם מרכזי
בתמיכה במחקר מחלות הסרטן ומעניקה מדי שנה עשרות
מענקי מחקר לרופאים במרכזים רפואיים ולחוקרים במכוני
המחקר ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ .מדובר במחקר
בסיסי ,קליני ,אפידמיולוגי ,כמו גם במחקרים העוסקים
בהיבטים פסיכו-סוציאליים של מחלת הסרטן ובדפוסי
ההתמודדות של החולה ומשפחתו .בועדת המחקר,
בראשה עומד פרופ' אלי פיקרסקי מהאוניברסיטה
העברית ,יושבים מיטב החוקרים והקלינאים ממוסדות
המחקר והרפואה בארץ .את ועדת המחקר מרכזת
סברינה קסוטו.

 פרופ' זיו בן ארי מהמרכז הרפואי רבין על מחקרה
בנושא "חלבון האדר 1ותפקידו בבקרת התפתחות
פיברוזיס וסרטן ראשוני בכבד".

מענקי מחקר מצטיינים הוענקו ל-




מלגות לחוקרים



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



 פרופ' אורה פלטיאל מהמרכז הרפואי הדסה עין
כרם בנושא "חשיפה סביבתית וזיהומית ,ביומרקרים
אימוניים ופקטורים גנטיים בחולים עם תסמונת העין
היבשה ,תסמונת סיוגרן ולימפומה שאינה הודגקין
תאי  :Bהאם ישנו מסלול אטיולוגי משותף?"

קרן ע"ש "בר-למסדורף"

 לזכרו של פרופ' נתן טריינין ז"ל ,יו"ר האגודה למלחמה
בסרטן בין השנים :1995-1991
ד"ר אורית קרניאלי-מילר מאוניברסיטת תל אביב,
על מחקרה בנושא "השימוש בנרטיבים ככלי לשיפור
מיומנויות תקשורת בבישור על מחלת הסרטן".
 לזכרו של ג'ון פורמן ז"ל ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
בין השנים :1990-1976
ד"ר אלנה יצחקוב מהמרכז הרפואי תל אביב ע"ש
סוראסקי על מחקרה בנושא "מעקב אחר תחלואה
במחלות לב וכלי דם בקרב מטופלי סרטן ממוין של
בלוטת התריס".
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קרן ע"ש בועז אדר ז"ל

ד"ר שרה אליצור מבית חולים שניידר לילדים בנושא
"פרופיל גנטי של לאוקמיה מיילואידית חריפה בילדות".
פרופ' משה גת מבית חולים הדסה עין כרם בנושא
"מערכת תאית חדשנית להערכה והבנה של יצירת
שרשראות קלות עמילואידוגניות בתאי מיאלומה נפוצה
ולטיפולים".
ד"ר אריאל מוניץ מאוניברסיטת תל אביב בנושא
"תפקידם של אאוזינופילים בסרטן המעי הגס".
ד"ר גיא שחר ממכון ויצמן למדע בנושא "שיפור
פעילותם של תאי  CTLבתוך גידול באמצעות שילוב
של  anti-PD-1ואנגיוגנזה משופרת".

יום המחקר השישי
של האגודה למלחמה בסרטן
כ 100-חוקרים ואנשי מדע מובילים בתחום הסרטן
השתתפו ביום המחקר השישי של האגודה למלחמה
בסרטן שהתקיים בסוף יוני  2014בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים .המפגש נפתח
בדברי ברכה של פרופ' אלי פיקרסקי ,יו"ר ועדת
המחקר של האגודה למלחמה בסרטן ומירי זיו,
המנכ"ל ,שהציגה בפני הנוכחים את פעילותה
הענפה של האגודה בכל התחומים ,כמו גם פרויקט
"המסרגה" (מידע נוסף בפרק "מתנדבים ואירועים").
הרצאת הפתיחה ניתנה על-ידי ד"ר שני פאלוך-
שמעון מהמכון האונקולוגי במרכז הרפואי ע"ש שיבא
שסקרה את העדכונים האחרונים בתחום סרטן השד.
מושב הבוקר הונחה על-ידי פרופ' דודי אנגלברג
מהמחלקה לכימיה ביולוגית באוניברסיטה העברית,
והרצו בו ד"ר דב הרשקוביץ ,פרופ' בת שבע כרם,

ד"ר עינב נילי גל-ים ופרופ' ניר פלד  -ממקבלי
מענקי המחקר של האגודה.
בהפסקה הוזמנו המשתתפים לצפות בפוסטרים
שהציגו מחקרים רבים בתחום הסרטן שמומנו בסיועה
של האגודה למלחמה בסרטן  .מושב הצהריים הונחה
על-ידי פרופ' רפי קטן ,נשיא המערך האונקולוגי במרכז
הרפואי ע"ש שיבא .פרופ' מיכל לוטם מהמרכז למלנומה
ואימונותרפיה של הסרטן במרכז הרפואי הדסה עין
כרם הרצתה בנושא "חידושים בתחום אימונותרפיה
במלנומה" .לאחר מכן התקיימו הרצאות נבחרות של
ד"ר עופרה בני ,ד"ר יצחק חביב ,ד"ר אריאל מוניץ,
ד"ר שירן גרסאי-ויינברג וד"ר דניאלה פרי  -גם הם
ממקבלי מענקי המחקר של האגודה .בסוף היום הוכרז
על שלושת הפוסטרים המצטיינים והוענקו למציגיהם
תעודות ופרסים כספיים:
 ד"ר גאולה קלורין מהמרכז הרפואי רמב"ם בנושא
"הערכת שינויים מיקרוסקופיים ברקמות שחלה
וחצוצרה בקרב נשים נשאיות ( )BRCAעל ידי מדידה
מורפומטרית ממוחשבת של פרמטרים היסטולוגיים"
 ד"ר יעל מייזלס מאוניברסיטת אריאל בנושא "חשיבות
דחיסת הכרומטין לנדידת תאים סרטניים"
 ד"ר דלית ברקן מאוניברסיטת חיפה בנושא "חלבון
 :2LOXLחלבון חדש בבקרת תרדמת גרורות ,פלסטיות
תאית ועמידות לטיפול כימותרפי".

הפריה הדדית ותקודם המטרה הכוללת:
שיפור דרכי המניעה של מחלת הסרטן
והטיפול בה ,על בסיס מחקר הנחשב
למדע המתקדם ביותר בעולם .פעילות
הארגון ,מרגע הקמתו ,זוכה לחסות וליווי
מתמשכים של האגודה למלחמה בסרטן
 ,כמו גם כינוסי הארגון השנתיים .באמצע
חודש מאי  2014התקיים הכינוס השנתי
השישי של הארגון בפקולטה לרפואה של
הטכניון בחיפה בהשתתפות מאות חוקרים ורופאים תחת
הכותרת "ממכניזם לטיפולים" (From Mechanisms
 .)to Therapiesהכינוס נפתח בדברי ברכה של מירי זיו
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן וחולק לשמונה מושבים
שעסקו בהיבטים השונים של חקר הסרטן ,כגון גנטיקה
ומכנזימים אפיגנטיים ( )epigenetic mechanisms
בהתפתחות גידולים ,גישות חדשות באבחון מוקדם,
הדמייה וטיפול במחלות סרטן ,התפתחויות בממאירויות
המטו-פתולוגיות ,מסלולים מטבוליים של גידולים
סרטניים ועוד .בכינוס הרצו והשתתפו שני מדענים מחו"ל,
מומחים בתחומם :פרופ' מיכאל נ .הול (Michael N.
 )Hallמאוניברסיטת באזל בשוויץ ,וד"ר רוברט ס .כאבל
( )Robert S. Kebelמהמח' לביופיזיקה רפואית במוסד
המחקר סוניברוק בטורונטו ,קנדה.

הכינוס השנתי השישי 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,
בכדי לקדם שיתופי פעולה בין חוקרי סרטן בישראל,
כמו גם בינם לבין עמיתיהם בחו"ל ,וכדי שתתקיים
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להלן רשימת מענקי המחקר שהעניקה האגודה בשנת :2014
חוקר

מוסד

נושא המחקר

ד"ר מוניץ ,אריאל

אוניברסיטת
תל-אביב

תפקידם של אאוזינופילים בסרטן המעי
הגס

ד"ר שחר ,גיא

מכון ויצמן
למדע

שיפור פעילותם של תאי  CTLבתוך
גידול באמצעות שילוב של anti-PD-1

ד"ר זוננבליק ,אמיר

טיפול בסורפניב במהלך כריתת כבד
בית חולים
הדסה עין כרם חלקית כטיפול למניעת השנות גידולים

באמצעות

אגודת הידידים
בשוויץ

ואנגיוגנזה משופרת
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פרופ' פנקס קרמרסקי ,רונית

אוניברסיטת
תל-אביב

הקשר בין קולטנים ממשפחת ה,ErbB-
החלבון  ,Rasוהחלבון Nucleolin

פרופ' קצב-שפירא ,שולמית

האוניברסיטה
העברית

הבנת המנגנונים בהם מעורב  Vav1בסרטן אגודת הידידים
בלונדון
ריאות ע"י שימוש במודלים של חיות

פרופ' אהרונהיים ,עמי

הטכניון

תפקיד ביטוי של מעכב השעתוק ,ג'י
די פי  ,2בתאי המאחסן בגידול סרטני
והתפתחות גרורות

פרופ' לפידות ,צבי

מכון ויצמן
למדע

בקרת תאי גזע הומניים נורמלים ולאוקמיים
על ידי הציטוקין  FGF-2ואוטופאג'י

ד"ר ספוז'ניק-דנון ,סיון

מרכז רפואי
שיבא

אימונותרפיה לחולי מלנומה ממאירה
באמצעות לימפוציטים מהונדסים
מכווני-גידול

ד"ר הרשקוביץ ,דב

קריה רפואית
רמב"ם

הטרוגניות תוך גידולית בסרטן הריאות
והשפעתה על בחירת טיפול ועל
הפרוגנוזה של החולים.

ד"ר בני ,עפרה

האוניברסיטה
העברית

תפקיד נקרוסיס לעמידות לתרופות
אניטי-אנגיוגניות

ד"ר דרוקר ,ליאת

אוניברסיטת
תל-אביב

התניית תאי גזע מזנכימאליים על ידי תאי
מיאלומה נפוצה:
התבטאות בתהליכי התחלת תרגו

ד"ר אלקין ,מיכאל

השפעת זיהום/דלקת כרוניים בחלל הפה אגודת הידידים
בית חולים
בארה"ב
הדסה עין כרם על התקדמות גידולים ממאירים

ד"ר אביאל-רונן ,שרית

מרכז רפואי
שיבא

זיהוי סמנים לאבחון מוקדם של סרטן
שחלות סרוזלי  -לחשוב מחוץ לקופסא

ד"ר פרץ ,רות

קריה רפואית
רמב"ם

מאפיינים חצוצרתיים חיוניים של סרטן
שחלה אפיתליאלי

ד"ר בריימן ,אלכס

אוניברסיטת
בן-גוריון

תפקידו של קספאז  7באפופטוזיס
הנגרם ע"י טכסול :לקראת כימותרפיה
אישית של סרטן שחלות

אגודת הידידים
בארה"ב

אגודת הידידים
בארה"ב

אגודת הידידים
בארה"ב

אגודת הידידים
בארה"ב

חוקר

מוסד

נושא המחקר

באמצעות

ד"ר קליסקי ,תומר

אוניברסיטת
בר-אילן

איפיון גנומי של תאי גזע בגידולי כליה
בילדים ברמת התא הבודד

אגודת הידידים
בארה"ב

ד"ר ארז ,נטע

אוניברסיטת
תל-אביב

אפיון התפקיד של פיברוסיס בהתפתחות
גרורות של סרטן שד בריאות

פרופ' רביד ,שושנה

האוניברסיטה
העברית

תפקידו של מעכב הגידולים  LGLבתהליך
הגרורתי

פרופ' דקל ,בנימין

מרכז רפואי
שיבא

בידוד ואפיון תאי גזע סרטניים מגידולים
רבדואידים לשם מציאת דרכי טיפול
חדשנים

פרופ' אסט ,גיל

אוניברסיטת
תל-אביב

הרכבת רשת האינטראקציות של שחבור
חלופי בסרטן מעי וריאה

ד"ר רוזנברג ,שי

אפיון גנומי של גליומות בדרגת מיון
בית חולים
הדסה עין כרם נמוכה בחולי נוירופיברומטוזיס 1

פרופ' סצ'י-פאינרו ,רונית

אוניברסיטת
תל-אביב

ננו-ביו-תרופות לאיבחון וטיפול מותאם
אישית לגליובלסטומה

פרופ' בן ארי ,זיו

מרכז רפואי
שיבא

קרן ע"ש בועז
חלבון האדר 1ותפקידו בבקרת
התפתחות פיברוזיס וסרטן ראשוני בכבד אדר ז"ל

פרופ' הרן ,טלי

הטכניון

מנגנון הפעולה של מוטציות מסוג
”הוספת מנגנון פעולה" בסרטן :האם
מוטציות אונקוגניות של  p53נקשרות
למערכת ייחודית של אתרי מטרה בדנ"א?

ד"ר איוב ,נביה

הטכניון

פענוח תפקיד הדימיתלאז (KDM4C
 (GASC1בהתמרה סרטנית על ידי מיפוי
מערכתי של חלבוני המטרה שלו

ד"ר רובין ,איתן

אוניברסיטת
בן-גוריון

בנית תקנים ומאגר פתוח לתאור מקרים
ברפואת דיוק של סרטן

פרופ' בחנאשוילי ,מרי

מרכז רפואי
שיבא

פעילות ההגהה של  p53במהלך הכנסת
ריבונוקלאוטידים ב DNA-במיטוכונדריה

פרופ' לוי-שפר ,פרנצ'סקה

האוניברסיטה
העברית

מעורבות תאי פיטום והרצפטור
האינהיביטורי  CD300aהמתבטא על
פניהם בשלבים שונים של סרטן הריאה.

ד"ר להט ,גיא

מרכז רפואי
סוראסקי

השפעת השומן הויסרלי על התפתחות
והתקדמות סרטן הלבלב

ד"ר גולדברג ,הדסה

מרכז רפואי גליל איפיון דגם ביטוי גנטי בתאי  CTCמחולות
מערבי נהריה סרטן שד המאפשר יצירת גרורות בכבד

ד"ר גרינברגר ,שושנה

מרכז רפואי
שיבא

אגודת הידידים
בארה"ב

אגודת הידידים
בארה"ב

תרפיה תאית משולבת בתאי כליה ותאים
יוצרי כלי-דם פרוגניטורים כטיפול באי-
ספיקת כליות על רקע טיפול כמותרפי
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חוקר

מוסד

ד"ר גת ,משה

מערכת תאית חדשנית להערכה
בית חולים
הדסה עין כרם והבנה של יצירת שרשראות קלות
עמילואידוגניות בתאי מיאלומה נפוצה
ולטיפולים אפשריים

קרן בוקסנבאום
 -נטע

פרופ' פלטיאל ,אורה

חשיפה סביבתית וזיהומית ,ביומרקרים
בית חולים
הדסה עין כרם אימוניים ופקטורים גנטיים בחולים עם
תסמונת העין היבשה ,תסמונת סיוגרן
ולימפומה שאינה הודגקין תאי  :Bהאם
ישנו מסלול אטיולוגי משותף?

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

ד"ר אליצור ,שרה

פרופיל גנטי של לאוקמיה מיילואידית
בית חולים
לילדים שניידר חריפה בילדות

אגודת הידידים
בארה"ב

ד"ר גרנק ,ליאת

ההשפעה של תהליך האבל של
אוניברסיטת
אונקולוגים בעקבות אובדן מטופלים על
בן-גוריון
החיים המקצועיים והאישיים שלהם ועל
הרווחה האישית שלהם
מרכז רפואי לין הערכת סיכון לאינטראקציות צמח-
כימותרפיה בנשים עם ממאירות
חיפה
גיניקולוגית המשתמשות בצמחים בעת
טיפול כימותרפי :מחקר משולב קליני
ובסיסי

פרופ' בן-אריה ,ערן
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נושא המחקר

באמצעות

אגודת הידידים
בארה"ב

ד"ר קרניאלי-מילר ,אורית

אוניברסיטת
תל-אביב

השימוש בנרטיבים ככלי לשיפור
מיומנויות תקשורת בבישור על מחלת
הסרטן

ד"ר עורבי ,מרינה

בית חולים
שערי צדק

זיהוי ואיפיון גידולים עם ריכוז גבוה של
קולטנים מסוג  EGFRבאמצעות

ד"ר דגן ,אפרת

אוניברסיטת
חיפה

היצמדות לטיפול כימותרפי פומי בחולי
סרטן בישראל :מחקר רב מרכזי.

פרופ' ביקלס ,יעקב

מרכז רפואי
סוראסקי

כירורגיה פוטודינאמית מבוססת חומצה
אמינו-לבולונית של גידולי דזמואיד

ד"ר יצחקוב ,אלנה

מרכז רפואי
סוראסקי

מעקב אחר תחלואה במחלות לב וכלי
קרן בר למסדורף
דם בקרב מטופלי סרטן ממוין של בלוטת לזכרו של ג'ון
התריס
פורמן ז"ל

קרן בר למסדורף
לזכרו של פרופ'
נתן טריינין ז"ל

C11-Erlotinib PET/CT

קרנות מיועדות שנתרמו לאגודה



















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





















קרן מכספי עזבון וולף משה ז"ל ,למימון מלגות לחקר
הסרטן.
קרן לזכרה של וייסמן לורה ז"ל למימון טיפול בילדים חולי
סרטן ,הוקמה ומנוהלת על ידי נכדתה ,ניקול ראידמן.
קרן ע"ש ולטר בלה ז"ל ,למימון מחקרים ושיפור
הטיפול בילדים חולי סרטן.
קרן לזכרה של זילברפרב (מר) רונית ז"ל למימון
מענק מחקר בתחום סרטן הקיבה.
קרן ע"ש יודסין רוני ז"ל ,הוקמה על-ידי בעלה מאיר
יודסין למתן מלגות מחקר.
קרן מכספי עזבון כהן אתל ז"ל ,למימון מלגות לחקר הסרטן.
קרן מכספי עזבון לווה מינה מרגוט ז"ל ,לתמיכה
בחקר הסרטן.
קרן ע"ש לנדי גרטרוד ז"ל ,באמצעות אגודת הידידים
בלונדון ,לתמיכה בפעילות טיפול ביתי תומך (הוספיס-
בית) לזכרה של לנדי רוזלין ז"ל.
קרן סטנטון מרים ובנימין הוקמה על ידי מרים ובנימין
סטנטון מאנגליה ,לתמיכה בחקר הסרטן.
קרן ע"ש סלומון לאה ויוסף ז"ל ,מעזבון סלומון יוסף
ז"ל ,למימון מלגות לחקר הסרטן.
קרן ע"ש סמידודה אלכסנדר ז"ל ,הוקמה מעזבונו,
ומיועדת למימון מענקי מחקר.
קרן פישל איסר ז"ל לטיפול בילדים חולי סרטן.
קרן ע"ש קולבר שרלוטה ז"ל ,הוקמה מעזבונה של
המנוחה על פי בקשתה ,למימון מענקי מחקר.
קרן ע"ש קליינברגר יהודית ז"ל ממינכן ,למימון
מענקי מחקר.
קרן "קלור" ע"ש צ'ארלס קלור ז"ל ,לסיוע בתחזוקת
המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור בגבעתיים.
קרן ע"ש צ'רנה אנטה ז"ל ,הוקמה מעזבונה למימון
פעילות למען ילדים חולי סרטן.
קרן ע"ש רודיך תמר ז"ל ,הוקמה על-ידי בנה אילן רודיך,
למימון תכניות הוספיס והוספיס בית (תכניות מיוחדות).
קרן ע"ש רקנאטי מטילדה ז"ל ,למימון תכניות
מיוחדות בתחום המאבק במחלת הסרטן.
קרן ע"ש שרוני (שטרן) מרים אווה לבית לנג
ז"ל ,הוקמה על ידי בעלה שרוני אברהם ,לתמיכה
בפעילויותיה של האגודה.
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רישום ומעקב
התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד
כחלק מהתוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד שיזמה
האגודה למלחמה בסרטן  ,המופעלת בשיתוף עם משרד
הבריאות וכל קופות החולים ,מצויים  60מכונים לבדיקות
ממוגרפיה ,מתוך  70הפועלים בארץ ,בבקרת איכות
קלינית .במסגרת תוכנית זו ,הממומנת על-ידי האגודה
למלחמה בסרטן ,יש ריכוז ובקרה של נתוני ההדמיה,
הכירורגיה והאונקולוגיה.
במאגר הצטברו נתונים לגבי למעלה מ 5.8-מיליון בדיקות
ובראש התוכנית עומד פרופ' גד רנרט ,מהמרכז הארצי
לבקרת מחלות במרכז הרפואי כרמל.

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

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 על-ידי המחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה
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העברית ,במימון האגודה .את הפרוטוקול מרכזים פרופ'
בתיה שטרק ופרופ' שי יזרעאלי.
מאז תחילת הפעלת הפרוטוקול ,לפני כעשרים שנה,
התבטלו ההבדלים בשיעורי ההישרדות של ילדים
שחלו בלוקמיה וטופלו במרכזים השונים .כך גם
התבטלו ההבדלים שהיו בשעורי ההישרדות של
ילדים יהודים וערבים.
בעשור האחרון פותחו שיטות לאבחון תת מיקרוסקופי
של תאי לוקמיה ,לפיו ניתן להפחית באינטנסיביות
הטיפול בקבוצת חולים עם סיכון נמוך להישנות המחלה
ולחסוך מהם סיכון של נזקי טיפול ארוכי טווח ,ובמקביל,
לאתר את קבוצת הילדים החולים בסיכון גבוה ,שלהם
נדרש טיפול אינטנסיבי החיוני להצלת חייהם .האגודה
קיבלה על עצמה לסייע בשדרוג הנושא עד שיעילותו
תוכח באופן מוחלט .האגודה 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 והינה כלולה בסל
התרופות והטכנולוגיות בישראל.

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

המרכז הלאומי לבקרת מחלות
של משרד הבריאות

שיעור התחלואה בסרטן השד ובסרטן השחלה בישראל
הינו מהגבוהים בעולם ,ובחלקו נובע משכיחות גבוהה של
מוטציות בגנים  BRCA1/2באוכלוסיה בארץ.
המכונים הגנטיים העוסקים בגנטיקה של מחלות
הסרטן ,ממשיכים בקיום המחקר המשותף והרב-מרכזי
בנושא הגנטיקה של סרטן השד והשחלה בישראל.
את הקונסורציום מרכזת פרופ' אפרת לוי-להד
מהמרכז הרפואי שערי צדק ,ושותפים בו  12בתי
החולים שיבא ,רמב"ם ,רבין ,סוראסקי ,וולפסון,
קפלן ,סורוקה ,שערי צדק ,אסף הרופא ,נהריה,
בני ציון והעמק.
במסגרת הקונסורציום נערך מחקר בראשות פרופ'
אפרת לוי-להד ופרופ' מארי קלייר-קינג מאוניברסיטת
וושינגטון בסיאטל .במהלך המחקר נבדקו יותר מ660-
נשים נשאיות של מוטציות ב BRCA1-ו BRCA2-בישראל
ובארצות הברית .המחקר ,שזכה לפרסום מדעי בכתב
עת יוקרתי ביותר ,הראה כי גורמים משפחתיים עשויים
להשפיע באופן משמעותי על הסיכון לסוג הממאירות
הספציפי בנשאיות של המוטציות.

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

למסד הנתונים הישראלי הוכנסו כבר כ4,100-
נשאים ונשאיות ,האגודה תומכת בפעילות הקונסורציום
וסייעה במימון רכישת תוכנה ,ותקן לאחות מחקר
המרכזת את הפעילות.

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

חידוש המרכז לבריאות השד בבית החולים
האיטלקי המשפחה הקדושה בנצרת
בסוף חודש יוני  2013התקיים טקס חגיגי לציון
שיפוצו וחידושו של המרכז לבריאות השד בבית
החולים האיטלקי בנצרת ,שהוקם לראשונה ב2003-
בסיוע האגודה למלחמה בסרטן  .המרכז עבר שיפוץ
ואובזר במכשיר ממוגרפיה דיגיטלי חדיש שנרכש
על ידי בית החולים בסיוע האגודה למלחמה בסרטן.
באירוע החגיגי נכחו ראמז ג'רייסי ,ראש עיריית נצרת,
איברהים חרבאז'ה ,מנהל רפואי של בית החולים,
מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,פאתן ג'אטאס מנהל
פעילות האגודה בחברה הערבית ,ידידי בית החולים,
תורמים ואורחים רבים.
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מכון אונקולוגי חדש ע"ש מרים )מורי(
בורקיס ז"ל נחנך במרכז הרפואי גליל
מערבי נהריה
העלייה בתוחלת החיים לצד השיפור ביכולות האבחון
והטיפול בחולי סרטן ,הביאו לעלייה משמעותית במספר
החולים הפונים לטיפול במכון האונקולוגי במרכז
הרפואי גליל מערבי בנהריה .מדי שנה מאובחנים
באזור הגליל המערבי כ 1,700-מקרי סרטן חדשים,
והמבנה בו פעל המכון התקשה לענות על הצרכים
ההולכים וגדלים ,ולספק מענה הולם לחולים .בשל כך,
הועבר המכון האונקולוגי למבנה חדש ומרווח ,הכולל
מלבד שירותים רפואיים גם שירותים נוספים לרווחת
החולים ,כגון שירות סוציאלי ,פסיכולוגי ומספרה .המכון

החדש ע"ש מרים (מורי) בורקיס ז"ל נחנך בטקס
חגיגי באמצע אוקטובר  2013בהשתתפות כ300-
איש ,משפחת בורקיס ,צוות המכון ,בראשותה של
ד"ר הדסה גולדברג ,ד"ר מנחם בן שחר ,מנהל
המחלקה האונקולוגית ,ד"ר מסעד ברהום ,מנכ"ל
המרכז הרפואי גליל מערבי ,פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ומיכאל אילוז ,יו"ר

עמותת ידידי בית החולים .מרים בורקיס ז"ל ,שעל
שמה נקרא המכון ,עבדה כגננת בנהריה במשך
שלושה עשורים ונפטרה בשנת  2010לאחר מאבק
ממושך וארוך במחלת הסרטן .המכון ,הנושא את
שמה ,נבנה בסיוע תרומת בני משפחתה ,האגודה
למלחמה בסרטן ,עמותת ידידי ביה"ח גליל מערבי,
עזבון ד"ר צ'ארלס האריס מבריטניה ותורמים נוספים.

הקמת יחידה חדשה לטיפול יום אונקולוגי
ע"ש ברוך )בן חיים( הרשקוביץ ז"ל במרכז
הרפואי רמב"ם

ברוך (בן חיים) הרשקוביץ ז"ל ואשר תישא את שמו
ותנציח אותו.

במרכז הרפואי רמב"ם החלה בניית מבנה חדש "מרכז
יוסף פישמן לסרטן" לטיפול בחולי סרטן .בקומתו השלישית
של המבנה החדש ,תפעל יחידה חדשה לטיפול יום
(כימותרפי ,תרופתי ,ביולוגי) אשר תשדרג את הטיפול
ואת רווחת המטופלים תושבי חיפה והצפון .כחלק מפועלה
של האגודה למלחמה בסרטן למען שיפור איכות הטיפול
הניתן לחולים ,מסייעת האגודה בהקמת היחידה לטיפול
יום אונקולוגי  ,אבזורה והפעלתה ,באמצעות עזבון המנוח

הקמת יחידה חדשה לטיפול יום
בילדים חולי סרטן ע"ש ארנה פייסט-אלזס
ז"ל במרכז מאייר לרפואת ילדים של המרכז
הרפואי רמב"ם
אושר סיוע נכבד להקמתה של יחידה לטיפול יום בילדים
חולי סרטן ע"ש ארנה פייסט-אלזס ז"ל במחלקה
ההמטו-אונקולוגית במרכז החדש לטיפול בילדים חולי
סרטן שנבנה בימים אלו במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה.

99

שיתופי פעולה
לראשונה בישראל" :מירוץ על עקבים"
להעלאת המודעות לסרטן השד
באמצע חודש אוקטובר  ,2013חודש המודעות לסרטן
השד ,התקיים אירוע ראשון מסוגו בישראל " -מירוץ על
עקבים" בוורוד .המירוץ ,פרי יוזמת חב' הפקות אירועי
הספורט "  "Realtimingובחסות חב' הספורט סאקוני,
התקיים במתחם "התחנה הראשונה" בירושלים" .מרוץ
על עקבים" מתקיים מזה מספר שנים בערי בירה שונות
בעולם ,כאשר השנה ,לראשונה ,הצטרפה גם בירת ישראל
לערים אלו ,וכל הכנסות האירוע הוקדשו לפעילותה של
האגודה למלחמה בסרטן .מסלול המירוץ ,מסלול כביש
מישורי של  60מ' ,לבש חג ואוייש על ידי עשרות משתתפות
נלהבות ,לבושות חולצות ,חצאיות טוטו ופיאות וורודות
תרומת פאות רבקה זהבי .את האירוע הובילה בתקשורת
וכיבדה בנוכחותה האצנית דיאנה כהן כוכבת הסדרה
"המרתון" שהתמודדה והחלימה מסרטן שד ומשתתפת
במרתונים מובילים בעולם (בתמונה).

דיאנה כהן
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אנשי עסקים ירושלמים שנכחו באירוע :יובל בראון ,אייל פישמן ,קובי
כחלון ,רמי לוי ,אבי מורדוך

"אחותי ,בוורוד!"  -אירוע העצמה נשי
בסימן המודעות לסרטן השד
בסוף ינואר  2014התקיים לראשונה בבית מטי ,מטה
האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,אירוע העצמה נשי
בסימן קידום המודעות לסרטן השד ולבריאות האישה.
האולם ,אליו התכנסו ובאו כ 150-משתתפות מכל
רחבי הארץ ,קושט באווירת "אלף לילה ולילה" קסומה,
אליה נלוו מוסיקה קצבית ,דוכני מכירה ומגוון מטעמים
מפנקים .לאחר דברי פתיחה של רויטל קלמפרר ,מנהלת
שיתופי פעולה באגודה ,הרצתה בהתנדבות מיטרה יהאן
פירוז על "האומץ לחיות" ושיתפה את הנוכחות בדרך
חייה המבוסס על העצמה נשית ,אופטימיות ותקווה.
בהמשך ,עלתה אביגיל קליין ,סטנדאפיסטית ורקדנית
בטן ,שהופיעה בהתנדבות בסיפורי נוסטלגיה ,נשים
וזוגיות ,בצד ריקודי בטן ייחודיים וחושניים.
צילום :נטשה ניורוק-שטרן Natasha Newrock Stern
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רשת ג'יימס ריצ'רדסון ספורט ממשיכה
לתמוך בפעילותה של
האגודה למלחמה בסרטן
במסגרת מבצע "מוצר קופה" שהתקיים בחודשים
נובמבר-דצמבר  2013הוזמנו קופאי רשת "ג'יימס
ריצ'רדסון ספורט" למכור את מחזיק המפתחות
המוכסף של האגודה למלחמה בסרטן ללקוחות הרשת.
הקופאים נרתמו במסירות לטובת הנושא ,בהובלתו
של שחר דיין ,סמנכ"ל שיווק ומנהל קופות ברשת.
בפברואר  2014חולקו הפרסים לקופאים המצטיינים
על ידי רויטל קלמפרר מנהלת שיתופי פעולה באגודה
למלחמה בסרטן.

שיתוף פעולה עם חב' הקוסמטיקה
"מינוס "417
לרגל חודש המודעות לסרטן השד  2013החליטה חב'
הקוסמטיקה היוקרתית "מינוס  ,"417שמוצריה מבוססים
על מקורות ים המלח ,להירתם למען קידום המודעות
למחלת סרטן השד .במסגרת זו ,הושקו שלושה תיקים
וורודים בהם מבחר ממוצריה בגודל ובמחיר מיוחד .החברה
התחייבה להעביר סכום חלקי מהכנסות מכירת התיקים
ולהקדישו למען קידום פעילותה של האגודה למלחמה
בסרטן בתחום סרטן השד.

קבוצת הריצה "רצים ביחד למען המאבק במחלות הסרטן" של
האגודה למלחמה בסרטן במסגרת מרתון ירושלים 2014
מזה ארבע שנים שהאגודה למלחמה
בסרטן לוקחת חלק באירועי מרתון
ירושלים הבינלאומי באדיבות בנק
מ ז ר ח י  .ה ש נ ה ה ק י מ ה ה א ג וד ה
פלטפורמה וירטואלית מיוחדת להצטרפות
למרתון הבינלאומי ,בדומה למרתונים
המתקיימים בחו"ל .במסגרתו זו ,הוזמן
הקהל הרחב ,כמו גם חולים ומחלימים,
להצטרף לקבוצת הריצה "רצים ביחד
למען המאבק בסרטן" של האגודה
למלחמה בסרטן .לאחר ההצטרפות
וההרשמה ,שכל הכנסותיהן הוקדשו
למען פעילות האגודה למלחמה בסרטן,
שיתפו הרצים את פעילותם ברשתות
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החברתיות ,ביוטיוב ובאינטרנט ,וקראו לגולשים נוספים
לחבור אליהם ,לתרום ולהירתם למען החולים ונגד
המחלה .במהלך הפעילות נחשפו סיפורים אישיים
מרגשים ,כמו סיפורה של יהודית אלקובי שבחרה
לרוץ בקבוצה ,יחד עם אחייניה ,למען גיסתה ז"ל
שהתמודדה ונפטרה ממחלת הסרטן .את קבוצת
הריצה של האגודה למלחמה בסרטן ,הזניק פרופ'
אריה דורסט ,כירורג בכיר וחבר הועד המנהל באגודה
למלחמה בסרטן ,יחד עם משה וידמן ,יו"ר הדירקטוריון
של בנק מזרחי-טפחות .האירוע מתקיים מזה ארבע
שנים בשיתוף בנק מזרחי-טפחות בהובלת משה
גוטמן וצביה לרר מהמערך לקשרי קהילה בבנק.
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צעדה חווייתית ומהנה בצפון הארץ של
האגודה למלחמה בסרטן במסלול מיוחד
למשפחות ,שכל הכנסותיה הוקדשו
למאבק במחלת הסרטן
כמדי שנה בחול המועד פסח (אמצע אפריל )2014
התקיימה הצעדה המסורתית של האגודה למלחמה
בסרטן .השנה התקיימה הצעדה במסלול פורח ומרהיב
ביופיו של יער הקיבוצים שביערות מנשה .הצעדה,
התקיימה באדיבות בנק מזרחי טפחות והקרן
הקיימת לישראל .באווירת החג ,דוכני הפעלה הפעילו
וריתקו את המוני הילדים וההורים שפקדו את המקום.

"בוקר של כייף" של האגודה למלחמה בסרטן
בספטמבר  2014ולקראת חגי תשרי תשע"ה התקיים
אירוע "בוקר של כייף" ,שהפך למסורת באגודה למלחמה
בסרטן בהובלתן של רויטל קלמפרר ,מנהלת מח'
שיתופי פעולה ורחלי אוזון .אירוע המכירה החגיגי,
שכל הכנסותיו קודש לטובת קידום פעילותה של
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האגודה למלחמה בסרטן ,זכה להצלחה מרשימה,
כאשר עשרות פקדו את בית מטי ,מטה האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,ורכשו מגוון פריטי אופנה
ממיטב המעצבים ,מזון אתני ,מתנות לחגים ,לבית
ולמשפחה ,משחקי יצירה לילדים ועוד.

"שחק ותרום למען המאבק בסרטן" – אירועי הסטריט-בול המסורתי של
האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף סלבריטאים ומובילי דעת קהל
באמצע מאי  2014התקיים בספורטק בהרצליה אירוע
הסטריט-בול שהופק בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן,
משרד התרבות והספורט ,עיריית הרצליה ,עמותת
בני הרצליה ,איגוד הכדורסל ובאדיבות חב' .AND1
"סטריט-בול" הוא משחק כדורסל הנפוץ בערים רבות
בעולם ,כאשר סגנון וחוקי המשחק שלו נוקשים פחות
ממשחק הכדורסל המסורתי .שיתוף הפעולה מתקיים זו
השנה החמישית ,במטרה להעלות את המודעות בקרב
הציבור למחלת הסרטן ולהדגיש את חשיבות הפעילות
הגופנית בכל גיל כמונעת תחלואה .הטורניר התקיים
בסימן "שחק ותרום" ,כאשר כל אחד מהמשתתפים,
כולל ארגונים וחברות מסחריות שנרשמו ,שילם סכום
סמלי וכל ההכנסות 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 הראווה נפתח בחגיגיות על ידי לימור לבנת,
שרת התרבות והספורט ,משה פדלון ,ראש עיריית

הרצליה ,ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן.
עמירם טובים ,הסטנדאפיסט ,שגם חגג את יום
הולדתו באותו היום ,הוכתר למצטיין המשחק .בין
המפורסמים שנכחו :בן-אל תבורי ,שימי אטיאס,
ג'קי מנחם ,איציק פינטו ,עופר טלקר ,יריב נתי,
ישראל אזולאי ,עמירם טובים ,ג'פרי ישי ,עקיבא
שמואלי ,אורי חזקיה ,אמיר גולדברג ,צחי נוי ,דוד
חיים ,אסף דותן ,קרן דה ויה ועוד.

צילם :עמוס בן יעקב
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מתנדבים ואירועים
באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים הפרוסים בכ 70-סניפים בכל רחבי הארץ .מתנדבי
האגודה המסורים והנמרצים יוזמים במהלך השנה פעילויות רבות לטובת חולי הסרטן ובני משפחותיהם
ולקידום מטרות האגודה למלחמה בסרטן .בין הפעילויות :כנסים ,ימי עיון ,הרצאות ,דוכני הסברה
ופעילויות לקידום בריאות הקהילה ,מפגשי תמיכה ,מופעים ואירועים שונים ,שהכנסותיהם קודש
למלחמה בסרטן .חלק מאירועים אלה הפכו למסורת ברבות השנים.

המשך פרויקט "נובה"
בשנת  2013התקיים פרויקט ייעוץ ארגוני בסניפי האגודה למלחמה בסרטן על ידי עמותת "נובה",
המעניקה שרותי יעוץ לארגונים חברתיים ,על בסיס מודלים עסקיים .בצמתי קבלת החלטות ,התכנס
צוות היגוי בראשותה של מירי זיו מנכ"ל האגודה ,בהשתתפות מנהלי המחלקות להן ממשק עבודה
עם מחלקת הסניפים ,צוות מח' הסניפים ,יו"רים ורכזי סניפים שייצגו את השטח .הפרויקט ,שהתקיים
אשתקד בשלושה שלבים מרכזיים ,היה מקצועי ,מעמיק ומשמעותי ,ולכן הוחלט להמשיכו גם בשנת
 ,2014בכדי לבצע יישום והטמעת ההחלטות העקרוניות שהתקבלו ,בשיתוף כל בעלי התפקידים
במחלקת הסניפים ,מנהלי המחלקות השותפות לעשייה ונציגי הסניפים.

מקבץ ממגוון הפעילות הענפה שמקיימים סניפי האגודה
לאורך השנה בקהילה:
פעילות כלל סניפית
פעילות מרגשת :פרויקט המסרגה -
חלוקת מוצרי סריגה לחולי סרטן

מיכל בר ,חולת סרטן שד ששערה נשר בעקבות
הטיפולים ,פנתה לאתר "המסרגה" באינטרנט אותו
מנהלת רות האפרתי ,בבקשה לסייע לה בסריגת
כובע שיחממה בימות החורף .בקשתה המרגשת
הובילה לגיבוש מבצע ארצי אליו נרתמו סורגות רבות,
אשר סרגו כובעים ,צעיפים ואפודות מצמר למען חולי
סרטן .הפרויקט ,בריכוזה של שיר בוטל-צור ,רכזת
המתנדבים ,צבר תאוצה ומתנדבי האגודה בכ15-
סניפים נרתמו במסירות רבה לחלוקת מוצרי הסריגה
לילדים ומבוגרים ,במכונים ובמחלקות האונקולוגיות,
במעון ע"ש צ'ארלס קלור ,במרכזי התמיכה "חזקים
ביחד" של האגודה ובקהילה ,לבתיהם של החולים.
המבצע העניק אור ,חום ותקווה ,בצד התעסקות
מהנה ואופנתית.
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סיכום "יום המעשים הטובים" לשנת  2014בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי הארץ
זו השנה השנייה בה שותפים מתנדבי האגודה למלחמה בסרטן המסורים ברחבי הארץ לפעילות "יום
המעשים הטובים" .מדובר באירוע שנתי ,המצוין מדי חודש מרץ ,בו מאות אלפים ברחבי הארץ חוגגים יחד
את רוח הנתינה ועשיית הטוב .במסגרת זו ,הגיעו מתנדבים רבים לסניפי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי
הארץ וסייעו להם בפעילותם הברוכה .להלן מקבץ מהפעילויות השונות שהתקיימו (בסדר א"ב):
 בסניף דימונה ,בראשותו של אברהם אזרזר ,יו"ר
הסניף הבלתי נלאה ,התקיימה פעילות משותפת
לסוהרי כלא קציעות ומתנדבי האגודה למלחמה בסרטן
במסגרתה הם חידשו ,שיקמו ושדרגו את גינת הסניף.
במקביל ,מתנדבות פרויקט "להראות טוב-להרגיש
טוב יותר" של האגודה למלחמה בסרטן ביקרו בכ50-
בתים של חולות ומחלימות ,והעניקו להן טיפולי יופי.
הפעילות רוכזה על ידי נורית קורולקר ,מתנדבת
הסניף המסורה.

ומשחקים למבוגרים לילדים בהשתתפות כ 40-חיילות
מחיל האיסוף של צה"ל .כל הציוד והעלויות הנלוות
ניתנו בתרומת צה"ל .יוזמת הפעילות היתה מפקדת
החיילות ,שידידה קובי צמח ז"ל נפטר ממחלת הסרטן,
ובסוף ההפנינג התקיים אירוע לזכרו.

 בסניף כפר סבא ,בראשותם של יוסי צרויה ,יו"ר
הסניף ,ורעייתו חוה צרויה ,רכזת הסניף ,הפועלים
ללא לאות למען האגודה למלחמה בסרטן ,הוקם
דוכן מכירות ,וחולקו משלוחי מנות לחולים ולמשתפי
קבוצות התמיכה בסניף ,על-ידי תלמידי ביה"ס נוף
צורים בצור יגאל .הפעילות המשותפת לתלמידים,
לסגל המורים ולמתנדבים הפכה למסורת בסניף.
ארגון הפעילות נעשה על-ידי מרים ללוש ,מתנדבת
הסניף הוותיקה.

 בסניף טבריה ,בראשותה של דליה קוקוש-סלוצקי,
יו"ר הסניף המסורה ,התארחו כ 50-חולות ומחלימות
ליום פינוק במלון קיסר בטבריה ,שכלל אירוח מלא,
הרצאות בנושא טיפוח ,תצוגת אופנה ומסיבת ריקודים
 -בתרומתו של בית המלון.

 בסניף מגדל העמק ,בראשותו של ישראל וקנין,
יו"ר הסניף הנמרץ ,ואורנה אמיתן ,רכזת הסניף,
המובילים פעילות תמיכה ורווחה ענפה במשך השנה,
התקיימה תערוכה ממגוון עבודות חוג הסריגה בסניף,
וניתנו טיפולי קוסמטיקה לחולות ומחלימות על ידי
עמנואלה ויטוק ,מתנדבת הסניף.

 בסניף ירושלים ,בראשותה של עו"ד אתיה שמחה,
יו"ר הסניף הותיקה ,ורותי בן-גיאת ,רכזת הסניף,
התקיים לקראת חג הפורים הפנינג מרגש לחולים
במרכז הרפואי "הדסה" ,סדנת מסיכות ,רעשנים
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 בסניף מודיעין בראשותה של שולה זק ,יו"ר
הסניף המסורה ,התקיים הפנינג לחולי סרטן ובני
משפחותיהם שכלל ליצנים ,רקדנים ,עמדות יצירה
והפעלה ,פיסול בלונים ,נגני מועדון הג'אז ,עמדת
איפור וכיבוד בריא .באירוע הופיע בהתנדבות עומר
לביא הקוסם וחולקו משלוחי מנות אישיים שניתנו
בתרומה לילדים שהשתתפו באירוע.

כ"שגרירים" של האגודה בקהילה .בנוסף
להפנינג ,השתתפו התלמידים בשיפוץ בתי
חולים ומחלימים בעיר.

 בקריית שמואל הכינו מתנדבי הסניף מאפים שונים
וחילקו אותם למטופלי המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי "אסותא לב המפרץ".

 בסניף פתח תקווה בראשותה של יפה גלילי,
יו"ר הסניף הבלתי נלאית ,נרתמה קבוצת בנות
מחט"ב פיינשטיין להכנת משלוחי מנות משותפת
עם מתנדבי הסניף ,שחולקו לחולי קבוצת התמיכה
בסניף ולבתי החולים בעיר.
 בסניף קריית מוצקין  -תלמידי פרויקט
"פלא" קיימו יריד תחפושות למשפחות חולים
עם תחנות יצירה רבות ,תחרויות ספורט,
חידונים ועוד .פרוייקט "פלא" נוצר בשיתוף
פעולה בין סניף האגודה למחלקת הנוער בעיר
ביוזמת מוטי דגן ,יו"ר הסניף הנמרץ והחברה
למתנ"סים ,במסגרתו הוכשרו נערים ונערות
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 מתנדבי סניף נתניה ביקרו חולי סרטן ,מתנדבי סניפי
גבעתיים והוד השרון העמידו דוכני הסברה של
האגודה למלחמה בסרטן לקהל התושבים ,מתנדבי
סניף רמלה בראשותה של רחל הראל ,יו"ר הסניף
המסורה חילקו משלוחי מנות לחולי סרטן המאושפזים
במרכז הרפואי אסף הרופא ,מתנדבי סניף קריית
שמונה קיימו פעילות משותפת לחולים ומחלימים
יחד עם תלמידי בית הספר המקומי ועוד.

מקבץ פעילויות ייחודיות ומרגשות בסניפי
האגודה למלחמה בסרטן בקהילה
 סניף דימונה  -בראשותו של אברהם אזרזר ,יו"ר
הסניף הבלתי נלאה ,ממשיך בפעילות מבורכת למען
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם תושבי העיר,
במסגרתה התקיימו חוגי פעילות גופנית ,יעוץ תזונתי,
אמנות ,סדנאות פרויקט "להראות טוב  -להרגיש
טוב יותר" ועוד .בתחילת חודש יולי  2014ארגן הסניף
סדנת העשרה בתל אביב לקבוצת נשים חולות סרטן
לרגל סיום קורס תכשיטנות ייחודי שהתקיים בסניף
בתרומת יפעת זיו וצוות "חרוז שכזה" .הקבוצה
נהנתה מיום מלא הנאות ו"פסק זמן" מההתמודדות
הארוכה עם שגרת המחלה והטיפולים ,והפעילות
זכתה לחשיפה תקשורתית.

 סניף חדרה  -פעילות מרגשת לילדים ובני נוער
התקיימה בפברואר  2014בשיתוף תנועת "מכבי
צעיר" בעיר ומתנדבי הסניף ,שהעמידו דוכני פעילות,
כגון מריחת לק ,איפור ,הכנת מסכות לקראת חג
פורים ,מכירת פנקייקים ועוד .כל הכנסות האירוע
הוקדשו למען פעילות האגודה למלחמה בסרטן.
במקום הייתה אווירת עשייה משותפת ונתינה מכל
הלב ,בצד חומרי הסברה של האגודה שחולקו על

ידי המתנדבים .הפעילות הניבה תרומה נאה של
למעלה מ ₪ 5,000-למען האגודה למלחמה בסרטן.
 סניף חולון  -בראשותה של יונה אלון ,יו"ר הסניף
המסורה והנמרצת ,בליווי מתנדביו ,ממשיך בפעילותו
הענפה בכל תחומי העשייה .עו"ס אהובה אוברשטיין
מלווה את מתנדבי הסניף בנאמנות ובמסירות,
ובסניף ממשיכים לפעול חוגים ,אירועי העשרה
ופנאי לחולים ומחלימים ,כך למשל התקיימו סדנת
יוגה צחוק בהדרכת אדית קרוננברג ,סדנת זומבה
בהדרכת איריס קזז ,סדנת תכשיטים בהנחיית יונה
אלון ,יו"ר הסניף ,וחוג התעמלות בהדרכת חגי נדב.
נוסף לחוגים והפעילות הקבועה מתקיימות בסניף
סדנאות חד-פעמיות שונות ,כגון סריגה ,אומנות
בעץ ובמפיות וכד'.

 סניף יקנעם  -ערב בנושא מניעה ואבחון מוקדם
של סרטן השד ואורח חיים בריא התקיים בפברואר
 2014בקאנטרי פארק יקנעם ,ביוזמת שרית אלוש,
מדריכת ספורט שהתמודדה עם סרטן השד .במקום
הוצב דוכן הסברה אותו איישו מתנדבי הסניף בראשות
ויקטור מורד ,יו"ר הסניף ,שברך את הנוכחים
בפתיחה .אפרת לוין ,אחות מתאמת שד במרכז
הרפואי רמב"ם הרצתה בנושא מניעה ואבחון מוקדם
של סרטן השד ,נוגע עפרוני ,מתנדבת "יד להחלמה"
שיתפה את הנוכחים בסיפור התמודדותה האישי,
נירה אמרא ,נטורופתית הרצתה בנושא תזונה ואורח
חיים בריא ,ולסיום ג'וני מקולה ושרית אלוש הנחו
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סדנת זומבה מהנה .בתום הערב ,הופרחו בלונים
לבנים וורודים כסמל למאבק ולמודעות הציבורית
למחלה.

 סניף מודיעין  -בראשותה של שולה זק ,יו"ר הסניף
המסורה ,קיים השנה פעילות קיץ ענפה ביותר.
בחודשי יולי-אוגוסט  2014ניתנה לכ 160-חולים,
מחלימים ובני משפחותיהם כניסה חינם למרכז
"הולמס פלייס" בעיר (כולל שימוש במתקני המקום
ואירועי הקיץ המיוחדים) וכניסה מוזלת לבריכה
העירונית ,פרי שיתוף פעולה מתמשך בין הסניף
המקומי לבין ורד אגסי ,מנהלת ה"הולמס פלייס"
ומורן מימון ,מנהלת הבריכה העירונית .במקביל,
התקיימה בחודש יולי  2014פעילות הסברה רחבת
היקף בנושא "חכם בשמש" בקייטנות הקיץ בשיתוף
שרון רוטשילד ,מנהלת הקייטנות במתנ"ס .בפעילות
נטלו חלק  3,100ילדי כיתות א'-ב' ב 25-בתי ספר
בעיר ,שנכחו בכ 50-הרצאות בהנחייתם של חמשת
מדריכי הסברה של האגודה למלחמה בסרטן.
 סניף קריית חיים  -שרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר
סניף קריית חיים ,הינה מתנדבת נמרצת ומסורה
באגודה למלחמה בסרטן ,שמאחוריה למעלה מ50-
שנות התנדבות בשירות האגודה ,מלאות עשייה
ברוכה בכל התחומים .שרק'ה מרצה
בפני תלמידי העיר ,מרתקת ,וסוחפת
בהתלהבותה לערכים ולהתנדבות .לרגל
"יום ההתנדבות" שצוין בתחילת פברואר
 2014הוזמנה שרק'ה להרצות בתיכון
קריית חיים על פועלה של האגודה בפני
כ 300-תלמידים וצוות חינוכי .בית הספר
שותף מזה שנים רבות למבצע "הקש
בדלת" בעיר.
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 סניף רעננה  -הנמצא בתנופת עשייה בהובלת אורה
שני ,יו"ר הסניף וילי קלריך ,רכז הסניף ,קיים פעילות
ענפה .לראשונה ,בסוף מרץ  2014התקיים אירוע הסברה
מרשים בנושא אורח חיים בריא ,במסגרת "מרוץ רעננה"
ובשיתוף עיריית רעננה ,בו חולקו כ 10,000-חומרי הסברה
לאלפי רצים ומבקרים .בנוסף ,בחודשי הקיץ התקיימה
פעילות הסברה נרחבת בנושא "חכם בשמש" לכ3,000-
ילדי קייטנות העירייה בהובלתו של ילי.

אירועי התרמה
סניף אשדוד

נשף ההתרמה השנתי של הסניף התקיים באמצע נובמבר
 2013באולם האחוזה באשדוד .בתוכנית האמונתית:
יעל קפיטולניק הסטנדאפיסטית וערב שירה וריקודים
בהנחיית דיג'יי דרורי והגיטרה .כיבדו בנוכחותם וברכו
את המשתתפים :עו"ד גבי כנפו ,מ"מ ראש העיר ויו"ר
מועצת העירייה ,יונתן קרני ,מנהל מחלקת הסניפים
ומשה בנאי ,יו"ר הסניף המסור.

סניף כפר סבא " -חלום לים התיכון"
מופע ההתרמה המלהיב של הסניף התקיים בתחילת
ינואר  2014באודיטוריום העירוני בעיר ,בהנחיית שמעון
פרנס ,ובהשתתפות ניצה טרמין הזמרת ונגנים .יהודה
בן-חמו ,ראש העיר ,יוסי צרויה ,יו"ר הסניף וירון גולדמן,
יו"ר מועצת ארגוני המתנדבים ברכו את הנוכחים ושיבחו
את פעילות הסניף ורוח ההתנדבות המושרשת בעיר.
באירוע נכחו גם יונתן קרני ,מנהל מח' הסניפים ,טובה
גלר ,יקירת העיר ו"אם המתנדבים" ומתי פז ,חבר

מועצת העיר ויו"ר סניף כפר סבא לשעבר .בקהל נכחו
פעילים רבים ומסורים של הסניף ,תומכים ,חולי סרטן
ובני משפחותיהם.

סניף חיפה " -עוגנים ותורמים"  -מופע
התרמה על סיפון האוניה "גולדן איריס"
באפריל  2014התקיים אירוע גאלה של סניף חיפה על
סיפון האוניה "גולדן איריס" בנמל חיפה באדיבות חב' "מנו
ספנות" .כ 400-אורחים גדשו את האוניה ,נהנו מקוקטייל
ומארוחת גורמה עשירה .בהמשך ,הוזמנו התורמים לאולם
ההופעות ,בו התקיים מופע צוות הבידור של האוניה
ומופעו המרגש "הכל בשבילך" של אבי טולדנו ,שהופיע
בהתנדבות .את הערב הנחתה ברכה סלע ,מזכירת העיר
חיפה ,ובין המברכים היו פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר
האגודה למלחמה בסרטן ,ד"ר סוהיל אסעד ,סגן ראש
העיר חיפה ,בני ברנשטוק ,יו"ר סניף חיפה ומשה מנו,
בעלי חב' מנו ספנות .את האירוע יזמו והפיקו בהתנדבות
חברי ועדת ההיגוי של הסניף ,בהם בני ברנשטוק ,יו"ר
הסניף ,רות סקר ,נשיאת הכבוד של האגודה בחיפה,
נעמי שחר ,יקירת העיר חיפה ,ציפי מנדלמן ,נשיאת
ארגון בני ברית כרמל ,חנה שרודק ,יועצת ראש העיר
לענייני נשים ועוד ,בסיועה של נעמי כפרי ,רכזת הסניף.

סניף ירושלים

 באמצע מאי  2014ארחו עו"ד חיליק
גוטמן ורעייתו תמי בביתם עשרות
חברים למפגש שכל הכנסותיו
קודש לפעילות האגודה למלחמה
בסרטן .עמוס ידלין (אלוף במיל'
וראש אמ"ן לשעבר) ,ראש המכון
למחקרי ביטחון לאומי העביר
בהתנדבות הרצאה מרתקת בנושאי
ביטחון ,כמו גם שיתף את הנוכחים
בהתמודדותו האישית עם מחלת
הסרטן של אימו .בין המוזמנים
הרבים שהגיעו ותרמו :עדינה
בר שלום ,כלת פרס ישראל על
מפעל חיים ,עו"ד יעקב נאמן,
שר המשפטים לשעבר ,גדעון
רייכר העיתונאי ,פרופ' אליעזר
רחמילביץ' ,פרופ' אריה דורסט,
פרופ' יוסף שנקר ,מירי זיו ,מנכ"ל
האגודה ,עו"ד אתיה שמחה ,יו"ר
הסניף ומתנדביה הנאמנים ועוד.
 "עיניים שלי"  -מופע ייחודי
ממיטב השירים והסיפורים של
איי יוון  -התקיים באמצע יוני 2014
בבנייני האומה בראשותן של עו"ד
אתיה שמחה ,יו"ר הסניף המסורה,
רותי בן גיאת ,רכזת הסניף וחברות
ועדת האירועים המתנדבות במסירות
רבה מדי שנה .בכניסה לאירוע הוצבו
דוכני יצירות מרשימות למכירה ,חלקן מעשה ידיהן
של חולות ומחלימות ,שהשתתפו בסדנאות מרכז
התמיכה "חזקים ביחד" בניהולה של עו"ס דלית
בן רימון (עוד על פעילות מרכז התמיכה בירושלים
בפרק "חזקים ביחד") .האווירה ,השירים והסיפורים
מאיי יוון ,סחפו את המשתתפים הרבים בריקודים.
ניר ברקת ,ראש עיריית ירושלים ורעייתו כיבדו את
האירוע בנוכחותם .ראש העיר ברך את פעילות הסניף
המקומי ,ציין את מחויבות העיר ירושלים ומחויבותו
שלו לסייע בפעילות האגודה ,ושיתף את הקהל
באובדן אישי שחווה ,עת נפטר נער בן משפחתו
ממחלת הסרטן .ירון אנוש ,יוצר המופע ,הנחה אותו
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בהתנדבות בליווי דורית פרקש (בשירה) ,לזר
בואנו ודיוניסיס תיאודורו (בבוזוקי ובשירה),
ברק פרוכט (קלידים ושירה) וגלעד אמסלם
(כלי הקשה).

צילום:
נורית יהלומי

סניף קריית מוצקין  -שירי מימון נרתמת
למאבק בסרטן
באמצע יולי  2014התקיים בהיכל התיאטרון בקריית
מוצקין אירוע התרמה של סניפי הצפון בחסות חיים צורי,
ראש עיריית קריית מוצקין ורעייתו דפנה ,מנכ"לית היכל
התיאטרון .עוד כיבדו בנוכחותם דוד אבן צור ,ראש עיריית
קריית ים ,אלי דוברובסקי ,ראש עיריית קריית ביאליק,
וראש עיריית נצרת עילית אלכס גדלקין ,המכהן גם כיו"ר
סניף האגודה בעירו .בנוסף לתורמים ,הוזמנו לאירוע חולי
סרטן ומחלימים ,משפחות המתגוררות בדרום הארץ
ומתארחות בצפון ,כמו גם עשרות חיילים המשרתים
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באזור הצפון .שרק'ה מורגנשטרן ,יו"ר סניף קריית
חיים הגיעה מלווה בבעלי צרכים מיוחדים מבית קסלר,
שהגיעו בתמיכתו הנדיבה של תורם אנונימי .באולם
הכניסה הוצגו ציוריהן של חולות ומחלימות המשתתפות
בחוג תרפיה בציור בסניף המקומי .עמי כברי שהנחה
את האירוע בהתנדבות ,ריגש את הנוכחים כאשר
סיפר על אביו שנפטר ממחלת הסרטן .עוד ברכו את
הנוכחים חיים צורי ,ראש עיריית קריית מוצקין ומירי
זיו ,מנכ"ל האגודה .לאחר הברכות ,הופיעה להקתה
הייצוגית של קריית מוצקין "כובע טמבל" ,ולאחריה
הזמרת שירי מימון במופע סוחף ,מושקע ומרגש.
במהלך ההופעה הוזמנה לבמה אור שרון לדני ,בת
ה 19-שהחלימה מסרטן ונעזרה באגודה למלחמה
בסרטן בתקופת מחלתה בפרויקט "השלמת חומר
נלמד" .אור שרה יחד עם שירי מימון את שירה "תקווה",
שיר אשר ליווה אותה במהלך התמודדותה עם המחלה.
בהפקת האירוע סייעו עשרות מתנדבי אזור הצפון של
האגודה ,בראשם מוטי דגן ,רכז סניף קריית מוצקין,
עליזה שולצר ,מנהלת סניפי הצפון באגודה ,ותורמים
אדיבים שהעניקו את חסותם על עלויות ההפקה.
האירוע זכה לחשיפה תקשורתית רבה.

סניף תל אביב
 בסוף אוגוסט  2013התקיים אירוע ההתרמה לשנת
 2013בסימן קידום פעילות האגודה למלחמה בסרטן
בתחום סרטן השד במרכז יצחק רבין בתל-אביב ,בנוכחות
אנשי מדע ורפואה ,אנשי עסקים ואנשי ציבור רבים,
בהם ח"כ יעל גרמן ,שרת הבריאות ,פרופ' אהרון
צ'חנובר ,חתן פרס הנובל ונשיא הכבוד של האגודה,
שולה וליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה ורעייתו ,דליה
רבין-פילוסוף ,מנהלת מרכז יצחק רבין ,צבי נטע ,יו"ר
קבוצת "מכשירי תנועה" .האירוע נפתח בדברי ברכה
של פרופ' אהרון צ'חנובר נשיא הכבוד של האגודה
ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,שציינה את הישגי האגודה
המרשימים במאבק במחלת הסרטן .לאחר מכן ,הפליא
בשירתו השמימית הזמר דוד ד'אור שהופיע בהתנדבות
וריגש את הנוכחים כששיתף אותם בנגיעתה האישית
של משפחתו למחלת הסרטן .אירוע ההתרמה השנתי
רוכז בהתנדבות מלאה על ידי מלכה צור.

צילום :עמית שיסל

 בתחילת ספטמבר  2014יתקיים אירוע ההתרמה השנתי
של הסניף לשנת  2014בנוכחות עשרות מכובדים
ואורחים במתחם האירועים קסטיאל בהשתתפותה
בהתנדבות של הזמרת ריטה.
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סיכום פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית
על פעילות סניפי החברה הערבית של האגודה למלחמה בסרטן אחראי מר פאתן גאטאס .בנוסף לפעילות הסניפים
מקיימת החברה הערבית ימי עיון רבים ומפגשי הסברה לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם וכן לכלל האוכלוסייה
דוברת הערבית.
"לצאת לחיים מחדש"  -קבוצת תמיכה והעצמה
למחלימות מסרטן השד  -התקיימה בסניף האגודה
בנצרת בהנחיית עו"ס חנאן קאסם מהמרכז הרפואי
"העמק" ומרכזת פעילות התמיכה והרווחה באגודה
למלחמה בסרטן .הסיכום החגיגי וההדים החיוביים של
הנשים הדגישו את חשיבות המשך קיומם של מפגשים
מעין אלו וחיממו את הלב.

בנוסף התקיימו בסניף האגודה בנצרת סדנת בישול
בשיתוף "בית דרך חיים" בנצרת עם השף אמיר סליבא
והשפית אנעאם כסאברי ,לחולות ומחלימות שזכו לחוויה
מרגשת ,מהנה ומגבשת וסדנת איפור בהנחיית דיצה
קציר מאפרת פרויקט "להיראות טוב ולהרגיש טוב יותר"
ומתנדבת "יד להחלמה".

קבוצת יוגה  -בהנחיית ימונה קומאר ,מנחת יוגה
טיפולית ורפואה הודית מתקיימת במרפאה האונקולוגית
של שירותי בריאות כללית.

יום עיון בקלנסוואה  -ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן
ו"שירותי בריאות כללית" התקיים יום עיון בנושא סרטן השד
באולם המתנ"ס ביישוב בו נכחו כ 300-נשים .ד"ר חסן
מתאנה ,כירורג שד הרצה בנושא אבחון מוקדם ומניעה
של סרטן השד ,פאתן גאטאס ,מנהל פעילות האגודה
בחברה הערבית הרצה על פעילות האגודה בתחום ושמירה
על אורח חיים בריא .לקראת סיום שיתפה אחת הנוכחות
בסיפורה האישי המרגש ,כאשר לפני כשנתיים בעקבות יום
עיון דומה של האגודה למלחמה בסרטן החליטה להיבדק,
והמודעות שגילתה  -הצילה את חייה.

הרצאה בשפרעם  -ביוזמת עזיזה ד'יאב ,מנהלת
מרכז התרבות בשפרעם הרצה פאתן גאטאס בנושא
מחלות הסרטן והחברה הערבית ,לצדו של פרופ' זאהר
עזאם ,קרדיולוג ומנהל מחלקת פנימית ב' במרכז הרפואי
רמב"ם שהרצה בנושא מחלות לב.
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ערב התרמה בסכנין  -ביוזמת עביר
ח'לאילה ,רכזת ההסברה וצוות סניף
האגודה למלחמה בסרטן בסכנין ,התקיים
אירוע התרמה בעיר בנוכחות מאזן ג'נאים,
ראש המועצה ובהנחיית מוסטאפא
קבלאוי העיתונאי .פאתן גאטאס ,מנהל
פעילות האגודה בחברה הערבית ,פתח
את האירוע בדברי ברכה והרצה בנושא
מחלת הסרטן בחברה הערבית .אשרף
קורטאם ,מאמן עסקי ואישי העביר הרצאה
מרתקת בנושא הצלחה ,עולא אסחק
הצחיקה את הנוכחים במופע סטנד אפ
והתקיימה תוכנית אומנותית של תושבי
העיר ,כולם בהתנדבות מלאה.

חלוקת מתנות לילדים חולי סרטן
בחגים  -מנהג שהפך למסורת מספר
שנים במסגרתה מתאספים רכזי "הקש
בדלת" והסברה ,ובהתנדבות מלאה
מחלקים מתנות לילדים מאושפזים
במחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי
רמב"ם .גם השנה תרם מאהר עבדו,
מעצב שיער משפרעם 300 ,אריזות
"ממתקי סנטה קלאוס" לחג המולד
שחולקו לילדים המאושפזים ברחבי
הארץ על ידי מתנדבי האגודה.
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ידידי האגודה בחו"ל
ידידי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי העולם  -בארה"ב ,בקנדה ,בגרמניה ,בשוויץ ,בהולנד ובבריטניה  -ממשיכים
בתמיכתם הנאמנה באגודה ומסייעים במסירות ובהתמדה בקידום המאבק הבלתי נלאה במחלת הסרטן.
תמיכה זו ראויה לכל הערכה והוקרה ,שכן באמצעות התרומות מחו"ל נרשמים הישגים משמעותיים בקידום
המחקר ,בתמיכה בחולים  -פיתוח דרכי טיפול ושיקום ,שיפור איכות חיים ובקידום המאבק במחלות סרטן
בישראל ,בכל החזיתות.

ארה"ב

אירוע הגאלה השנתי

אירוע הבראנץ' השנתי

בתחילת פברואר  2014התקיים אירוע הגאלה "ישראל,
גן עדן במדבר" של אגודת הידידים בארה"ב במלון היוקרה
"הברייקרס" בפאלם ביץ' ,פלורידה .אירוע הגאלה,
במסגרתו התקיימה חגיגה ישראלית כמיטב המסורת,
הוקדש לכבודם של החוקרים הישראלים להם הוענקו
מענקי המחקר של האגודה למלחמה בסרטן מטעם
אגודת הידידים בארה"ב .האירוע ,שכל הכנסותיו הוקדשו
למימון מחקרים בתחום הסרטן ,התקיים בראשותן של
גב' ארי ריפקין ,גב' סטייסי לוי וגב' גייל וורט.

למעלה מ 150-אורחים נכחו באירוע הבראנץ' השנתי
שהתקיים ב 8-בדצמבר  2013במרכז הלאומי לקרוקט,
בו הרצה מר וורן ה .פיליפס ,המוציא לאור לשעבר של
הדאוּ ג'וֹנְ ס
הוול סטריט ג'ורנל ,ומנכ"ל לשעבר של ַ
( .)Dow Jones & Companyגב' קלייר מ .לוין תרמה
להפקת אירוע הבראנץ' ,שהתקיים לזכרו של בעלה
המנוח מר מלווין ג' .לוין ז"ל.

גב' קלייר מ .לוין ומשפחתה

משמאל לימין :גב' ג'אן וילינגר ,מר וורן ה .פיליפס ,גב' ג'ואן לזרוס
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מר פיטר בראון ,נשיאו לשעבר
של הועד המנהל באגודת
הידידים ארה"ב ,העניק לגב'
לוין ,מענק לזכרו של בעלה
המנוח מתרומתם של ידידים
ותומכים נדיבים רבים .גב' ג'ואן
לזרוס וגב' ג'אן וילינגר היו
יושבות הראש של האירוע.
אירוע הבראנץ' לשנת 2014
יתקיים בתחילת דצמבר .2014

מר ברוס קופל

גב' ארמה דה וויימן מירו
כיהנה כיו"ר בינלאומית;
רודה ודיוויד צ'ייס ,גב'
לויס פופ ומר ארתור א.
בנג'מין ,כיהנו כיושבי
ראש של כבוד; וגב'
לקסי אברסה הייתה
יו"ר אמריטוס.
משמאל לימין :גב' לויס פופ
וד"ר רוברט מקלר

משמאל לימין :גב' סטייסי לוי,
גב' ארי ריפקין וגב' גייל וורט

בזמן קבלת הפנים התקיימה תערוכת תמונות נוף
מיוחדות של חיות בר מאזור המזרח הרחוק וארה"ב.
התמונות צולמו והודפסו באדיבותה של גב' ארי ריפקין,
אשר הקדישה את כל הכנסות מכירת התמונות
לקידום חקר הסרטן .בנוסף לארוחת הערב והריקודים,
התקיימה הופעה מרשימה של צמד הכנרים האחים
פרנס וקסבה אילני ,מוסיקאים בעלי שם עולמי.

משמאל לימין :מר קן שור ,גב' ווילמה ס .מוני ,מר קית' קני ומר בריאן קני

האחים אילני

חב' סאקס פיפת' אבניו העניקה את חסותה ואירחה
בחנותה בפאלם ביץ' גרדנס את מסיבת הקוקטייל
שנערכה לכבוד יושבות ראש הגאלה .אירוע הגאלה
לשנת  2015של אגודת הידידים בארה"ב יתקיים ב4-
בפברואר .2015

אירוע ההתרמה השנתי "גולף קלאסיק"
אירוע ההתרמה השנתי "גולף קלאסיק" שכל הכנסותיו
הוקדשו למימון מענקי המחקר של האגודה למלחמה
בסרטן התקיים בתחילת אפריל  2014ב"מייאקו
לייקס" קאנטרי קלאב ,בווסט פאלם ביץ' בפלורידה.
באירוע ,בו כיהנו גב' ווילמה סטרנברג מוני ,גב' טוני
הולט-קריימר וגב' אניד רוגו כיו"ר ,השתתפו כ100-
שחקני גולף ,נותני חסות ומכובדים.
לפני תחרות הגולף התקיימה ארוחת בראנץ' חגיגית
בחסות בנק ברקליס ,ונציגתו גב' אליסה קופפרבורג
נכחה באירוע .לאחר תחרות הגולף וארוחת ערב
עשירה התקיים טקס הענקת פרסים ,שלווה במכירות
פומביות .חב' מכוניות היוקרה "יגואר" בפאלם ביץ'
העניקה את חסותה למשחק "אול אין-וואן" (הכנסת
כדור הגולף לחור בחבטה ראשונה) .תמכו ותרמו
בהפקת האירוע :ג'נט וברוס אדלר ,קרן מרקוס,
ווילמה וצ'ארלס מוני ,ננסי ופיטר בראון ,שרותי
ביטוח ברוס גנדלמן ,רושל ודיוויד הירש ,בילי

משמאל לימין :מר ברני מרקוס ,גב' בילי מרקוס,
מר פיטר בראון ,וגב' ננסי בראון

וברני מרקוס ,דייויד גריי ורובין מורגנשטרן ,לי
והארווי ל .פופל ומר דן אולריץ' מU-Pull-It "-
."Auto Parts

תרומה מיוחדת למען פרויקט "השלמת חומר נלמד
של האגודה למלחמה בסרטן
זו השנה השנייה בה מקבלת האגודה למלחמה בסרטן את תמיכתה הנדיבה של
הקרן ע"ש ריסה ס .רוזנגרד ,המעניקה סיוע לארגונים התומכים במשפחות שחוו
טראומה ומשבר כתוצאה ממחלת הסרטן ואיבדו את יקיריהם מהמחלה .תרומת
הקרן הוקדשה למימון פרויקט "השלמת חומר נלמד" של האגודה למלחמה
בסרטן ,במסגרתו חונכים שהוכשרו לנושא מסייעים בהשלמת החומר הנלמד
לילדים חולי סרטן ,מגיל גן ועד לבגרות ,הנעדרים מבית ספרם בשל מחלתם.
ההשקעה בעתיד הילדים מעניקה להם כוח ותקווה להמשך ההתמודדות,
והחונכים מהווים נקודת אור ותמיכה לילדים ולמשפחות בשעתן הקשה.
(עוד על הפרויקט בפרק "שיקום ורווחה").

117

גרמניה

אירוע הגאלה השנתי

ברלין

בנובמבר  2013התקיים אירוע הגאלה השנתי של אגודת
הידידים בפרנקפורט ,בראשותה של גב' פטרה קפהסידר
הנמרצת .האירוע התקיים במלון פלמינגו דה-לוקס
ריברסייד המשקיף לנופה המרהיב של העיר פרנקפורט,
בהשתתפות אורחים ומכובדים רבים .חברי ועד אגודת
הידידים נכחו באירוע בהרכב מלא :גב' נינה בלודינגר,
גב' אניה הדה ,גב' יוטה יוסיפוביצ'י ,גב' אורנה קנוך,
גב' אווה זנדברג ,כמו גם גב' יוטה יוסיפוביצ'י ,מתנדבת
אגודת הידידים ,שהחלימה ממחלת הסרטן .אורח הכבוד,
מר דיוויד ייטנר ריגש את האורחים כשסיפר על התמודדותו
שלו ושל רעייתו עם מחלת הסרטן .בנוסף ,התקיימו באירוע
מכירה פומבית של תכשיטים וחפצי אומנות בהנחיית
גב' רותי זנדברג ,בתה של חברת הועד ,גב' אווה זנדברג,
והופעת הזמרת הג'מייקנית ריאה המילטון שסחפה את
האורחים בריקודים .התכשיטים ניתנו בתרומת החברות:

אגודת הידידים בברלין ,בראשותו של מר מיכאל זיידן,
ממשיכה בפעילותה המסורה למען ילדים חולי סרטן .גם
השנה תמכה אגודת הידידים בברלין בפרוטוקול הארצי
של ילדים חולי לוקמיה לימפטית חריפה ( .)ALLפעילות
הפרוטוקול מאפשרת לרופאים אונקולוגים המטפלים
בילדים חולי סרטן להעניק להם את הטיפולים העדכניים
ביותר ולספק שירות מקצועי ברמה הגבוהה ביותר ,כנהוג
במדינות המובילות בעולם .מתחילת יישומו של הפרוטוקול
התבטלו הפערים שהיו קיימים בשיעורי ההחלמה בין ילדים
חולי לוקמיה העוברים טיפולים במרכזים השונים בישראל,
כמו גם ההבדלים בין ילדים ממגזרים שונים באוכלוסייה
(מידע נוסף בנושא זה בפרק "רישום ומעקב").

פרנקפורט
אירוע הפנינג גולף משפחתי
בקיץ  2013התקיים אירוע גולף משפחתי של אגודת
הידידים בפרנקפורט במועדון הגולף "לינדנהוף" בבד-
ווילבל בהשתתפות עשרות משפחות .ההורים השתתפו
בתחרויות מאתגרות שונות בגולף ,בעוד ילדיהם עסקו
בפעילויות פנאי כגון כתיבת מכתבי משאלה שנקשרו
לבלונים ,תחרות ציורים ,איפור פנים ומתנפחים .הפעילויות
השונות העניקו למתחרים ניקוד מצטבר ,כאשר בתום
האירוע ,הוענקו פרסים למשפחות שצברו את מירב
הנקודות .האירוע ,שכל הכנסותיו הוקדשו לפעילותה
של האגודה למלחמה בסרטן ,התאפשר הודות לתמיכת
הועד המנהל של מועדון הגולף ,בראשות נשיאו ,ד"ר יינר
וראש המועדון ,מר יונתן ווילסון.

Alex Gelber Juwelen, Morris Weber - Dennis
Juwelen, Silberberg Juwelen, Michael Traub
Juwelen, Galerie Gilden's Art UK.

חילופי יו"ר באגודת הידידים
בפרנקפורט
האגודה למלחמה בסרטן מברכת את יו"ר אגודת הידידים
בפרנקפורט הנמרצת והמסורה גב' פטרה קפהסידר
עת פרישתה בחודש יוני  2014מתפקידה .פטרה כיהנה
בתפקידה בנאמנות ובהתנדבות מלאה במשך שנים
רבות ,כשהיא חדורת מוטיבציה למען קידום פעילותה
הענפה של האגודה .האגודה למלחמה בסרטן מוקירה
את פעילותה רבת השנים ,מודה על נדיבותה וטוב ליבה,
ומאחלת לה המשך עשייה פורייה וברוכה .במרוצת
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השנים ,היקף פעילותה של אגודת הידידים בפרנקפורט,
תחת ניהולה של פטרה ,התרחב והקבוצה העניקה
את תמיכתה לפרויקטים חשובים רבים של האגודה
למלחמה בסרטן ,בהם פרויקט "השלמת חומר נלמד"
המסייע לילדים חולי סרטן בהשלמת החומר הנלמד
בבית ספרם במסגרת הביתית .את פטרה החליפה גב'
אורנה קנוך ,מתנדבת ותיקה באגודת הידידים .האגודה
למלחמה בסרטן מברכת את גב' קנוך לרגל כניסתה
לתפקידה ,ומודה לכל חברות הקבוצה המסורות עבור
שנים רבות של התנדבות והתחייבות בלתי נלאית.

ביולדות וגינקולוגיה .בנוסף להרצאות ,התקיימו
הגרלה נושאת פרסים ,מכירה פומבית ומופע מוסיקלי.
מאמר אודות האירוע המוצלח של אגודת הידידים
הופיע בעיתון יהודי שבועי מוכר בגרמניה ( Jüdische
.)Allgemeine

משמאל לימין :פרופ' אפרת לוי-להד ופרופ' וולפגנג איירמן

משמאל לימין :מר רומן קופפרשמידט ,גב' נינה בלודינגר,
גב' אניה הדה ,גב' פטרה קפהסידר וגב' אורנה קנוך

מינכן

יו"ר אגודת הידידים במינכן ,גב' אניטה קמינסקי המסורה,
וחברות הקבוצה ,ארגנו אירוע התרמה מוצלח מאוד למען
קידום פעילותה של האגודה למלחמה בסרטן במאי .2014
השנה החליטה אגודת הידידים להקדיש את הכנסות האירוע
לקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי הפועל בחסות האגודה
למלחמה בסרטן ומסייע במעקב אחר נשים נשאיות הגנים
 .BRCA1/BRAC2פרופ' אפרת לוי-להד ,מנהלת הקונסורציום
הישראלי ,כיבדה את האירוע בנוכחותה ושיתפה את
הנוכחים בפעילותו המרשימה של הקונסורציום ,אשר
פעילותו פורסמה במאמרים בספרות המדעית הבינלאומית
(מידע נוסף על פעילותו החיונית של הקונסורציום בפרק
"רישום ומעקב").
בנוסף ,הרצה באירוע פרופ' וולפגנג איירמן ,מומחה
בעל שם עולמי בטיפול בסרטן השד ובגינקואונקולוגיה,
שהדגיש בדבריו את חשיבות קיומו של הקונסורציום.
פרופ' איירמן הקים במינכן מרכז לגינקולוגיה אונקולוגית
שזכה להכרה ארצית ובינלאומית ,לצד התמחותו

בריטניה

לונדון
אירוע ההתרמה השנתי
אגודת הידידים בלונדון ,בראשותה של גב' ורד אהרון
הנאמנה והנמרצת ,וחברות הועד המסורות ,ארגנו אירוע
התרמה שכלל סדנת בישול בביתו של מר דניאל טאוב,
שגריר ישראל בלונדון .גב' זהבה טאוב ,רעייתו ,אירחה
את האירוע בביתה בהשתתפות כ 75-נשים .הסדנה
הייחודית הונחתה על ידי גב' פיליס גלזר "כוהנת הבישול
הבריא" שפתחה צוהר למאכלים צמחוניים טעימים
וסייעה בהגברת המודעות לחשיבותה של תזונה בריאה.
ממחקרים רבים הוכח כי אורח חיים בריא ,הכולל תזונה
מאוזנת ,פעילות גופנית והימנעות מהשמנת יתר,
מסייעים בהפחתת הסיכון לחלות בסרטן .הדגמות סוגי
הבישול וההסברים אודות יתרונות המאכלים השונים,
היו מרתקים ומהנים .לקראת סיום ,נהנו האורחים
ממגוון המטעמים הבריאים וכל הכנסות האירוע
הוקדשו למימון מחקרה של פרופ' שולמית קצב-
שפירא מהאוניברסיטה העברית בנושא" :מעורבותם
של הפרוטואונקוגן  Vav1והגנים המעורבים על ידו
בהתפתחות סרטן ריאות" לזכרו של חיים יעקבי ז"ל.

119

משמאל לימין :גב' פיליס גלזר,
גב' זהבה טאוב וגב' ורד אהרון

תרומות ייעודיות

בסיוע מר מרטין פייזנר ומר ג'ונתן מוריס ,חברי אגודת
הידידים בלונדון ,בראשותה של גב' ורד אהרון ,הוקדשה
תרומה נדיבה בצוואתה של גרטרוד לנדי ז"ל למען פעילותו
של שירות טיפול ביתי תומך (הוספיס בית) של האגודה
למלחמה בסרטן לזכרה של רוזלין לנדי ז"ל .שירות זה
מעניק טיפול סיעודי ותומך לחולי סרטן הנמצאים בשלבי
מחלה מתקדמים ,כמו גם לחולים אונקולוגיים המקבלים
טיפול פעיל וזקוקים להקלה על תופעות הלוואי( .מידע
נוסף על פעילותו של השירות בפרק "שירות טיפול ביתי
תומך") .תרומה נוספת מהעיזבון לזכרה של גרטרוד לנדי
ז"ל הוקדשה למימון מחקר בתחום סרטן השד של ד"ר
מיכל גולדברג מהאוניברסיטה העברית" :גילוי תפקידו
של אנזים  hDNA2בסרטן השד והשחלה".

קנדה

אגודת הידידים בקנדה בראשותם של מר בן ציון
קטן ומר איתן רכליס ארגנו בסוף חודש מרץ 2014
את האירוע "שרים אריק איינשטיין" לזכרו של הזמר
והמוסיקאי הישראלי שנפטר השנה .הערב כלל את
הופעתה של הזמרת דפנה צור ,מערכונים נוסטלגיים,
ריקודים ודוכני מכירה של אמנים ישראליים .כל הכנסות
האירוע הוקדשו למען קידום פעילותה של האגודה
למלחמה בסרטן .האירוע ,שהינו הראשון בראשותם
של יושבי הראש החדשים ,נחל הצלחה רבה והשתתפו
בו כ 150-איש.

שוויץ

אגודת הידידים בשוויץ ,בראשותו של ד"ר רונלד פריד
המסור ,ממשיכה את מאמציה הבלתי נלאים במימון
מענקי המחקר של האגודה למלחמה בסרטן .מחלת
הסרטן חוצה גבולות גיאוגרפיים וכל פריצת דרך מחקרית
מעניקה תקווה לחולים בישראל ,כמו גם ברחבי העולם.
אגודת הידידים בשוויץ העניקה השנה מימון למחקר
מצטיין של האגודה למלחמה בסרטן :העוסק בנושא
"שיפור פעילותם של תאי  CTLבתוך גידול באמצעות
שילוב של  anti-PD-1ואנגיוגנזה משופרת" של ד"ר גיא
שחר ממכון ויצמן למדע (עוד על מענקי המחקר של
האגודה למלחמה בסרטן בפרק "מחקר").

הולנד

אגודת הידידים בהולנד ,בראשותו של מר בוב דרייק
המסור ,ארגנה באמצע חודש מאי  2014קונצרט
התרמה מוצלח ומרשים ,בהשתתפות רביעיית ריכטר
של התזמורת הפילהרמונית הישראלית ,ובנוכחות
עשרות אורחים ומכובדים .הכנסות האירוע הוקדשו
למימון מחקרו של ד"ר בועז תירוש מהאוניברסיטה
העברית בנושא "אפיון פעילות הורדת יוביקויטין והורדת
סומו בתאי מיאלומה נפוצה".

120

למידע נוסף אודות תמיכה אגודות
הידידים השונות במענקי המחקר של
האגודה למלחמה בסרטן בפרק "מחקר"

הקש בדלת
מבצע "הקש בדלת" ה 53-של האגודה למלחמה בסרטן יצא לדרך באמצע אוקטובר 2013
מבצע ההתרמה השנתי אותו מובילים אלפי מתנדבי האגודה המסורים ברחבי הארץ ,מהווה מקור מימון
חשוב לפעילויותיה הרבות של האגודה .על פי נתוני רישום הסרטן הלאומי במשרד הבריאות ,חיים כיום
בישראל למעלה מ 200-אלף חולי סרטן ומחלימים ,ומדי שנה מאובחנים כ 28-אלף חולים חדשים .במבצע
השתתפו השנה עשרות אלפי ילדים ,תלמידי בתי הספר ,חניכי תנועות הנוער ומתנדבי האגודה ,בהם
עולים חדשים ,מתנדבים מהמגזר הערבי והבדואי ומחלימים מסרטן ,בשאיפה לפקוד כל בית בישראל.

מסיבת עיתונאים לפתיחת
המבצע
האגודה למלחמה בסרטן קיימה מסיבת עיתונאים,
במהלכה הכריזה רשמית על פתיחת מבצע ההתרמה
השנתי .במסיבת העיתונאים הוצגו נתונים עדכניים אודות
תחלואה ותמותה ממחלת הסרטן בישראל ,פורסמו
נתוני התוכנית הלאומית לאבחון מוקדם של סרטן השד,
מחקרים חדשים בתחום המאבק בסרטן ,וכן סקר חדש
שביצעה האגודה בקרב נשים ,אשר בחן את מודעותן
לנושא סרטן שד ,אורח חיים בריא ואבחון מוקדם (מידע
נוסף בפרק הסברה והדרכה").
במסיבת העיתונאים השתתפו פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה ,צבי נטע ,יו"ר קבוצת "מכשירי תנועה" ויו"ר
מבצע "הקש בדלת"  ,2013-2014ד"ר ליטל קינן-בוקר,
סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד
הבריאות ,ד"ר עידו וולף ,מנהל המכון האונקולוגי במרכז
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ,ופרופ' סיגל סדצקי,
מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה במכון גרטנר של המרכז
הרפואי ע"ש שיבא תל השומר .את מסיבת העיתונאים
הנחתה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה.

ממדינות ה OECD-לשנת  2009ניתן לראות כי מבחינת
ההיארעות ,ישראל ממוקמת במקום הרביעי מבין
המדינות בעלות השיעורים הגבוהים (אחרי בלגיה ,צרפת
והולנד) .מבחינת שיעורי תמותה מהמחלה ,ישראל
ממוקמת במקום החמישי (אחרי דנמרק ,בלגיה,
אירלנד והונגריה).
סרטן הלבלב :מחלת סרטן הלבלב אמנם אינה נחשבת
כמחלת סרטן שכיחה בישראל מבחינת היארעות( ,שכיחה
יותר בגברים בהשוואה לנשים) ,אך היא מחלת הסרטן
הרביעית בשכיחותה הגורמת לתמותה בישראל
בכלל ,ושלישית בשכיחותה הגורמת לתמותה בקרב
גברים .שיעור היארעות המחלה יציב בישראל והיא שכיחה
בעיקר בגיל מבוגר ,אך מספר החולים בה עולה בהתמדה,
בשל גידול האוכלוסייה והזדקנותה .על פי נתוני הסוכנות
הבינלאומית לחקר הסרטן ( )IARCלשנת  2008נמצא

ד"ר ליטל קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז הלאומי
לבקרת מחלות של משרד הבריאות הציגה נתונים
ביחס למחלות סרטן השד וסרטן הלבלב

סרטן השד 79% :מהחולות בסרטן השד הינן מעל גיל
 .50שיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל של סרטן
שד חודרני יציבים הן ביהודיות והן בערביות .שיעורי
התמותה בעשור האחרון נמצאים במגמת ירידה ,הן
ביהודיות והן בערביות .בהשוואה לשיעורים המדווחים
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כי שיעור ההיארעות בישראל גבוה ונמצא במקום
הרביעי בעולם ,בגברים ונשים .בהתאמה ,גם שיעור
התמותה הוא בין הגבוהים בעולם ,בגברים (מקום
שני ,אחרי אורוגוואי) ובנשים (מקום רביעי).

פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר
האגודה למלחמה בסרטן ,דיווח במסיבת
העיתונאים על ממצאי סקר חדש שביצע יחד עם
חוקרים נוספים מהמרכז הרפואי רמב"ם ,בנושא:
"האם ניתן לשפר את התמודדותם של המחלימים
מסרטן בדרכם חזרה לשגרת חיים בריאה?"
מספר החולים בסרטן המחלימים ממחלתם הולך וגדל
בשנים האחרונות .בעולם ,בהתאם לנתוני הרשות לחקר
הסרטן בארגון הבריאות העולמי ( )IARCחיים כיום 30
לכ70-
מיליון מחלימים ומספרם ילך ויעלה ,וצפוי להגיע לכ-
מיליון בשנת  .2050סקר קודם שנערך בשנים 2009-
 2010בקרב מחלימים מסרטן השד והמעי הגס ,הראה
כי  80%מהמחלימים דיווחו שרוב צרכיהם הרפואיים
הקשורים ישירות למחלתם סופקו להם ,זאת לעומת
 67%צרכים הקשורים לתפקוד פיזי הנובע מהמחלה,
 54%מהצרכים הרגשיים ,ורק  44%מצרכיהם המעשיים
סופקו (כגון  -עבודה ,מצב כלכלי וכד') .בשנת 2012
הוחלט לשוב ולבצע את הסקר במטרה לבדוק האם

הפנייתם לגורמי סיוע שיפרה את תהליך התמודדותם
האישית .מסיכום הממצאים עלה שבקרב המחלימים
שיישמו את ההמלצה שניתנה להם ,ופנו לקבלת סיוע
מגורמים שונים ,חל שיפור בהתמודדותם עם תסמינים
שונים ,כגון תשישות פיזית ,כאב ,הפרעות בשינה,
מצוקה רגשית ועוד.

מחקר חדש בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
שפורסם במסיבת העיתונאים מציג :מוטציה
חדשה ,שאותרה ונחקרה ,העשויה להשפיע על
יעילות הטיפול בסרטן השד

המחקר הוצג במסיבת העיתונאים על ידי ד"ר עידו
וולף ,מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי תל אביב
ע"ש סוראסקי ופורסם במהלך אוקטובר  2013בכתב
העת היוקרתי לחקר הסרטן " ."Cancer Research
כאשר מאובחן סרטן שד גרורתי החולה מקבלת טיפול
לכל הגוף ,הנקבע בהתאם לגידול הסרטני שנמצא.
כשמדובר בגידול המבטא קולטנים להורמונים ,הטיפול
הוא טיפול הורמונלי תרופתי (כגון טמוקסיפן) .לרוב ,טיפול
זה יעיל ,אך כעבור תקופה מסוימת ,הגידול הסרטני
מפתח עמידות אליו ,והחולה תאלץ לקבל טיפול כימי.
לאחרונה ,בסיוע שיטות גנטיות חדישות ,אותרה
מוטציה בקולטן לאסטרוגן ,שנחקרה במעבדתו

צבי נטע ,יו"ר "קבוצת מכשירי תנועה" ,פילנתרופ אשר התמודד בעצמו עם מחלת
הסרטן והחלים ,הוא יו"ר מבצע "הקש בדלת" לשנת .2013-2014
צבי נטע הכריז במסיבת העיתונאים על פתיחת מבצע ההתרמה השנתי ה53-
של האגודה ושיתף את הנוכחים בסיפורו האישי
"כילד בכיתה ג' בשנות ה ,60-גויסתי למבצע "הקש בדלת" על ידי שתי נשים יקרות ,חברותיה של
אימי ,שהיו ממייסדות האגודה למלחמה בסרטן ,מטי רקנאטי ז"ל וסוזי אבן ז"ל ,ולאורך השנים
המשכתי להיות פעיל במבצע ההתרמה השנתי גם בהיותי בתנועת הצופים ובתיכון .באותם ימים,
כילד ,שגדל קרוב לחוף הים ,חשבתי שמחלת הסרטן היא חיה קטנה ,שחודרת לגוף וניתנת למיגור.
לימים ,חוויתי טרגדיות במשפחה הקרובה ,וגם באופן אישי ,שלוו בסבל ובהתמודדות לא קלה עם
מחלת הסרטן ,ולצערי הבנתי יותר את משמעותה של מחלת הסרטן .אבי ייסד בשנות ה 70-קרן
צדקה ,שמטרתה לתרום כספים לרפואה ,לטיפול בחולים ולמחקר רפואי ,ומאז ועד היום ,לאור העובדה
שמחלת הסרטן היא גורם המוות מספר  1במדינה ,אני ממשיך את דרכו של אבי .רוב האנשים חיים
בתחושה של "לי זה לא יקרה" ,אבל ניתן לעשות הרבה בתחום המניעה ,האבחון המוקדם ,דרכי
הטיפול והשיקום .האגודה למלחמה בסרטן שוקדת על קידום פעילויות אלה ,שבכוחן להציל חיים,
ולכן ,אני ממליץ לכולכם ,להירתם ולתרום למען מבצע "הקש בדלת".
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של ד"ר וולף .המחקר הוביל לכמה מסקנות חשובות:
המוטציה גורמת לחלבון להיות פעיל כל הזמן,
גם ללא אסטרוגן ,ולהיות עמיד לכל הטיפולים
ההורמונליים הקיימים כיום .בנוכחות המוטציה
תאי הגידול הסרטני הופכים אלימים יותר .המוטציה
אינה נמצאת בגידול הראשוני ,אלא מתפתחת עם
הזמן (הגידול הסרטני משתנה ועובר "אבולוציה").
ממצאים דומים מדווחים בימים אלה גם מקבוצות
מחקר נוספות בעולם .המשמעות העתידית היא כי
בקרוב ניתן יהיה לבדוק אצל החולות אם הופיעה
אצלן מוטציה זו (כמו גם מוטציות נוספות שהתגלו
לאחרונה) ,וכך לדעת אם הן יכולות להמשיך בטיפול
הורמונאלי ,או לעבור לטיפול כימי ,כמו גם לנסות
ולפתח תרופות יעילות כנגד המוטציה.

השפעות תרבותיות על תחלואה בסרטן:
דתיוּת וסרטן השד בישראל
מחקר נוסף ביחס לסרטן השד שפורסם במסיבת
העיתונאים של האגודה בוצע במסגרת עבודת דוקטורט
של ד"ר דורית איזק ,בהנחיית פרופ' סיגל סדצקי,
מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה במכון גרטנר .המחקר בחן
הבדלים אפשריים של שכיחות סרטן השד ואופי המחלה
בקרב נשים יהודיות בישראל ,על פי קבוצת השתייכותן
הדתית (חילוניות ,מסורתיות ,דתיות-לאומיות וחרדיות).
מהממצאים עלה כי כ 88%-מכלל הנשים שבמדגם ביצעו
ממוגרפיה בגילאי  ,50-74בהתאם להמלצות משרד
הבריאות .הפער שנצפה בעבר בשיעורי ההיענות
לבדיקה זו ,בין נשים חרדיות לחילוניות צומצם
במידה משמעותית ,עובדה הנובעת מפעילותה
הענפה והמאומצת של האגודה למלחמה בסרטן
השנים .בקרב
בתחום זה במשך השנים
האוכלוסייה החרדית נצפו שיעורים
נמוכים משמעותית של סרטן השד,
בהשוואה לשיעורים באוכלוסייה
החילונית ,עובדה התומכת בידע
הקיים לפיו גורמים מיילדותיים-
הורמונליים ,וביניהם ריבוי לידות
וגיל צעיר בלידה ראשונה ,מגנים
מפני תחלואה בסרטן השד .ניתוח
מעמיק של הנתונים הדגים הבדל
מובהק בין שתי האוכלוסיות

בשלב המחלה בעת האבחנה ,במאפיינים מסוימים של
הגידול וכן במאפיינים הקשורים באורח חיים (פעילות
גופנית ומשקל) כמשפיעים על סיכויי ההחלמה מהמחלה.

פרופ' סיגל סדצקי ,מנהלת היחידה
לאפידמיולוגיה במכון גרטנר של המרכז
הרפואי ע"ש שיבא תל-השומר ,דיווחה על
הקמת מרכז חדש לידע ומידע לאומי לנושא
קרינה מייננת והשפעתה על הבריאות
בשנת  ,2001הגדיר הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן
את הקרינה הנפלטת מרשת החשמל (למשל ,מקווי
מתח גבוה) ,כ"מסרטן אפשרי" .בשנת  ,2011סווגה
גם קרינת רדיו ומיקרוגל (הנפלטת מטלפונים סלולריים
וממקורות נוספים) בקטגוריה זו .בהתאם להתפתחות
הטכנולוגית ולמודעות הסביבתית הגוברת ,במטרה לגבש
ראייה כוללת על השפעת הקרינה האלקטרו-מגנטית
על בריאות הציבור ,ובהחלטת ממשלת ישראל ,הוקם
בינואר  2013מרכז ידע לאומי לנושאים אלו במכון גרטנר,
בראשותה של פרופ' סיגל סדצקי
בשיתוף המכון הטכנולוגי חולון (.)HIT
המרכז ירכז מחקרים קיימים ויערוך
חדשים ,יספק מידע אמין והתרעות לציבור
בעת הצורך ,ימליץ בנושא לממשלה,
יפיק דפי מידע ,יפרסם מאמרים ,יערוך
ימי עיון ,ימליץ לגורמים המוסמכים על
נושאים כגון תוכנו של תקן ישראלי
מומלץ ועוד .האתר הושק בספטמבר
 2014במעמד מירי זיו ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן.
במסגרת פעילות ההסברה הענפה
של האגודה למלחמה בסרטן במהלך חודש אוקטובר
 ,2013התארחה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,במשדר מיוחד אישי ומרגש "אחד על אחד",
במשך שעה עם יעל דן ,בתחנת הרדיו "גלי צה"ל".
במהלך המשדר חשפה מנכ"ל האגודה את סיפור
התמודדותה האישי עם מחלת הסרטן ומאבקה
הבלתי מתפשר של האגודה למלחמה בסרטן ,למען
החולים ונגד המחלה ,ועל חשיבות הירתמותו של
הציבור לטובת מבצע ההתרמה השנתי של האגודה
המהווה מקור התמיכה העיקרי לפעילותה.
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כמיטב המסורת :טקס מרגש לפתיחת מבצע "הקש בדלת"
במעמד נשיא המדינה ,מר שמעון פרס
בתחילת אוקטובר  2013התכנסו בבית הנשיא כמיטב המסורת ,עשרות מתנדבים ומתנדבות ,ילדים חולים,
מחלימים ובני משפחותיהם ,כמו גם מכובדים רבים ,בהם שרת הבריאות ח"כ יעל גרמן ,פרופ' אליעזר רובינזון,
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה ,צבי נטע ,יו"ר מבצע "הקש בדלת" ויו"ר "קבוצת
מכשירי תנועה" .בטקס נכח גם קרי אדאמס ,מנכ"ל ארגון הסרטן הבינלאומי (ה )UICC-בו חברים כ 700-מדינות
וארגונים שונים מרחבי העולם.

הטקס נפתח בקטע מוזיקלי נוגע ללב " Always On
 "My Mindבביצועו של אסף גד-חנון ממתמודדי
העונה השנייה של התוכנית "  ."The Voiceבמהלך כל
השתתפותו בתוכנית ,ליוותה את אסף אמו ,מרים חנון
ז"ל ,שהתמודדה עם מחלת הסרטן ונפטרה שלושה ימים
לאחר הדחתו מהתחרות .בשיר שילב אסף את ברכתה של
אמו ,המאחלת לו הצלחה בחיים בכלל ובתחום המוסיקה
בפרט ,וריגש את כל הנוכחים .אסף יזם את הפנייה לאגודה
למלחמה בסרטן והופיע בטקס בהתנדבות.
לאחר הפתיחה המוזיקלית ,נשיא המדינה מר שמעון
פרס נשא דברים אודות אופי המאבק העיקש והבלתי
מתפשר במחלת הסרטן ,מאבק שאין להיכנע לו.
בדבריו ציין הנשיא את פרס הנובל לכימיה שניתן באותו
היום לאריה ורשל ,מרטין קרפלוס ומיכאל לויט ,על
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פיתוח מודלים ממוחשבים המסייעים בהבנת מערכות
כימיות מורכבות ,כ"תגלית המהווה צעד נוסף במסע
הנכבד להדברת המחלה .בישראל מאובחנים כל שנה
 28,000חולים חדשים ,בהם  400ילדים .אלו נתונים
קשים המחייבים את החברה כולה .עלות הטיפולים
והתרופות הנדרשים למלחמה במחלה יכולים להגיע
לעשרות אלפי שקלים בכל חודש .אין להשלים עם
העובדה שהזכות לחיים תישאר ביד המקרה ,או ברשותם
של בעלי אמצעים בלבד" .הנשיא נשא קריאה נרגשת
לכל עם ישראל "לפתוח את הלב למבצע של האגודה
למלחמה בסרטן ולעזור להם להפיח תקווה חדשה
באנשים הזקוקים לכך כל כך" ,ושוחח עם הילדים,
החולים והמחלימים ,שנכחו בטקס ושמע מהם על
התמודדותם עם מחלת הסרטן.

מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,שהנחתה את הטקס ,ציינה
בדבריה את היוזמות והתוכניות הרבות אותן יוזמת
האגודה לאורך השנים ,שהובילו להישגים מרשימים,
חלקם בשיתוף משרד הבריאות ,בשיפור שיעורי ההיענות
לביצוע בדיקות לאבחון מוקדם ,בהפחתה משמעותית
בשיעורי התחלואה והתמותה בחלק ממחלות הסרטן,
תוך העלאת שיעורי ההישרדות מהמחלה.
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ,התייחס בדבריו
לנושא הליווי והתמיכה במחלימים מסרטן שמספרם
עולה מדי שנה ,הודות לשיפור דרכי הטיפול והאבחון
המוקדם ,ותאר מספר פרויקטים שיזמה ופיתחה
האגודה במטרה לסייע בידם בתהליך החזרה לשגרת
החיים הרגילה ,תוך שיפור איכות חייהם.
לאחר קטע מוזיקלי נוסף הרצתה פרופ' בלה קאופמן,
מנהלת המכון לאונקולוגיה של השד במרכז הרפואי
שיבא בנושא "הישגים ואתגרים במאבק בסרטן השד",
והוענק לה מגן הוקרה מטעם האגודה למלחמה בסרטן
על פועלה בתחום סרטן השד (אשר זיכה אותה בפרס
על פעילות הומניטארית מטעם איגוד .)ASCO
ח"כ יעל גרמן ,שרת הבריאות ,נשאה קריאה לציבור
להיות מודעים לעצמם ולבריאותם ,לאמץ אורחות חיים
בריאים וללכת להיבדק בהתאם להמלצות ,שכן "גילוי
מוקדם מציל חיים" .גונן כהן ,בן ה 13-מחולון ,אשר
החלים שבועיים לפני הטקס ממחלת הלימפומה,
לאחר שנתיים וחצי של מאבק ,פנה לנשיא ואמר לו:
"המודעות למחלת הסרטן חשובה מאוד ,במיוחד
מבצע "הקש בדלת" .האגודה למלחמה בסרטן עוזרת
לנו להתמודד .אני מקווה שכולם יתרמו" .גונן השתתף
בנופש המשפחות המסורתי של האגודה למלחמה
בסרטן ,השלים את הפערים בלימודיו במסגרת תכנית
"השלמת חומר נלמד" של האגודה ויצא להתרים
למבצע יחד עם בני כיתתו.
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סיכום המבצע
טקס חגיגי לסיכום מבצע "הקש בדלת" ושנת הפעילות 2013
באווירה חגיגית התכנסו מאות מתנדבי האגודה למלחמה
בסרטן מרחבי הארץ ,תומכים מסורים ואורחים נכבדים
לציון סיכום מבצע "הקש בדלת" ושנת הפעילות .2013
לאחר פתיחה מוזיקלית של להקת "הנינים של טוני"
להקת הנוער הייצוגית של "תיכון חדש" תל אביב ,יונתן
קרני ,מנהל מח' הסניפים ומבצע "הקש בדלת" ,נשא
דברי ברכה למתנדבים המסורים על פעילותם הענפה
במהלך השנה ,וציין כי נצפתה עלייה יפה בתרומות
שגויסו על ידי בני הנוער ,של למעלה מ 20%-ביחס
לשנה שעברה.
במעמד הפתיחה הוזכרו בכבוד מתנדבי הסניפים
שהיו שותפים לדרך והלכו לעולמם :לבנה בן-צור ז"ל
מתנדבת סניף בת-ים ,דינה אלון ז"ל ,מתנדבת סניף
זכרון יעקב ,מנחם טרופר ז"ל ,מתנדב סניף חולון,
חנה שנאן ז"ל ,מתנדבת סניף קריית אתא ,דוד מאיר
ז"ל ,מתנדב סניף פרדס חנה-כרכור וחנה שטגמן ז"ל,
מתנדבת 'יד להחלמה'.
לאחר דברי הברכה של רן קוניק ,ראש העיר גבעתיים,
המארחת מדי שנה את טקס הסיכום ,כמו גם דבריו של
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פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן,
הוזמנו נציגי  17בתי ספר מצטייני "הקש בדלת" לקבל
את גביעי ההוקרה על פעילותם במבצע ,מלווים במתנדבי
סניפי האגודה המקומיים.
גביעי ההוקרה ניתנו על ידי חברי הנשיאות הנכבדים
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ,רן קוניק ,ראש
העיר גבעתיים ,צבי נטע ,יו"ר קבוצת מכשירי תנועה
ויו"ר מבצע "הקש בדלת"  2013ומירי זיו ,מנכ"ל האגודה
למלחמה בסרטן.
בתי הספר המצטיינים השנה הם :מקיף ט' (אשדוד) ,תיכון
עירוני מקיף א' (באר שבע) ,ביה"ס בורכוב (גבעתיים),
ביה"ס עמי אסף (דימונה) ,חטיבת ביניים ארן ,תיכון שש
שנתי ,קרית שרת (חולון) ,ביה"ס אחוזת ילדים ויצו (חיפה),
תיכון המסורתי (ירושלים) ,חטיבת ביניים אבן סינא (כפר
קרע) ,חטיבת ביניים אל-לקייה (לקייה) ,חטיבת ביניים אלון
(נהריה) ,בי"ס סנט ג'וזף (נצרת) ,חטיבת אחד העם (פתח
תקווה) ,כפר הנוער רמת הדסה (קרית טבעון) ,אולפנת
סגולה (קרית מוצקין) ,חטיבת ביניים עלומים (רמת השרון),
ביה"ס המתמיד (רמת גן) ,ותיכון עמל ליידי דיוויס (תל אביב).

לאחר חלוקת הגביעים ,עלתה התלמידה שקד גרא
לשאת דברים בשם התלמידים .שקד ,בת ה ,10-ביקשה
להצטרף למבצע "הקש בדלת" למרות גילה הצעיר בכדי
להנציח את זכרו של סבה שנפטר ממחלת הסרטן .יפה
אברמוביץ ,יו"ר סניף ראשון לציון אימצה אותה באהבה
ופעילותה המרגשת במהלך המבצע בסניף לוותה
בחשיפה תקשורתית רבה.
במהלך הטקס ,הוזכרו מגוון פרויקטים חדשים ומרגשים
בהם נוטלת חלק האגודה למלחמה בסרטן ,כגון:
 פרויקט חינוכי בשיתוף תיכון חדש ,במסגרתו מדענים
חוקרים הפועלים בתחום הסרטן ,מרצים בפני התלמידים
במטרה להרחיב את ידיעותיהם בתחום המדעים
(ביולוגיה ,כימיה ופיזיקה) ולחשוף את הנערים והנערות
לתחום המחקר ,בשאיפה שאותם צעירים מוכשרים
יכוונו עצמם בעתיד לעסוק בתחום זה.
 פרויקט "המסרגה" ביוזמתה של רות האפרתי
שהובילה עשרות סורגות בכל רחבי הארץ להירתם
לטובת סריגת כובעים ,צעיפים ואפודות בהתנדבות
לחולי סרטן בבתי חולים ,במרכזי התמיכה ובקהילה.
הפריטים חולקו בסיועם של מתנדבי  15סניפי האגודה
למלחמה בסרטן במחלקות האונקולוגיות ובמרכזי

התמיכה ,והעניקו עימם חום ,שמחה ואור לחולים.
דורית בק ,אחת מהנשים הסורגות שהיתה שותפה
לפרויקט ,שיתפה את הנוכחים בחוויית העשייה
והחלוקה.
עוד מימיה הראשונים כעמותה ,האגודה למלחמה בסרטן
תומכת ומשקיעה משאבים רבים בקידום חקר הסרטן,
מתוך אמונה כי ההשקעה במחקר של היום  -היא התרופה
של המחר.
לכן ,מדי שנה במהלך טקס הסיכום ,מוענקות מלגות
האגודה למלחמה בסרטן לחוקרים מבטיחים ומצטיינים.
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את המלגות העניק בטקס פרופ' אלי פיקרסקי,
מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,יו"ר ועדת
המחקר של האגודה.
השנה ניתנו מלגות האגודה למלחמה בסרטן
לחוקרים :ד"ר אורית קרניאלי-מילר ,ד"ר
אילנה יצחקוב ,פרופ' זיו בן ארי ,ד"ר שרה
אליצור ,ד"ר משה גת ,ד"ר אריאל מיניץ ,ד"ר
גיא שחר ופרופ' אורה פלטיאל שהודתה לאגודה
למלחמה בסרטן ולתמיכתה בחקר הסרטן.
לאחר דברי הסיכום של מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה
בסרטן ,שסקרה את פעילותה הענפה של האגודה במהלך
השנה שחלפה ,צוינו במעמד חגיגי  25שנה לפעילותו
של קו המידע הטלפוני 'הטלמידע' של האגודה למלחמה
בסרטן המאויש על ידי מתנדבים מסורים ואדיבים בראשותה
של נורית צין המנהלת אותו בנאמנות ובהתנדבות
מלאה מזה שנים רבות .נחמה בר ניסן ,מתנדבת ותיקה
ומסורה באגודה למלחמה בסרטן נשאה דברים בשם
מתנדבי ה'טלמידע'.
רויטל קלמפפר ,מנהלת שיתופי פעולה וגיוס משאבים
באגודה ,הציגה בפני המשתתפים את שיתופי הפעולה
המבורכים שהתקיימו במהלך השנה שכל הכנסותיהם
מוקדשות למען האגודה למלחמה בסרטן ,הודתה לצוות בנק
מזרחי המלווה את פעילותה הענפה של האגודה והעניקה
תעודות הוקרה למשה גוטמן ,ממונה על פניות העובדים
והקשר עם הקהילה וצביה לרר ,רכזת קשרי קהילה בבנק.
כמו כן ,הועלה על נס שיתוף הפעולה ההדדי והנאמן עם
חב' אסתי לאודר במסגרת חודש המודעות לסרטן השד
וניתנה תעודת הוקרה למיכל רביד ,עוזרת מנכ"ל של
חב' אלקליל ישראל נציגת אסתי לאודר בישראל.
לקראת סיום הוצג תכנון הפעילות לשנה הקרובה ,בהמשך קידום
הפעילות בכל התחומים ,בהסברה ,ברווחה ,בתמיכה בחולים ובגיוס
התרומות .כמו כן ,הוקרא מכתב תודה מרגש ונוגע ללב של אדם שאיבד
את בתו למחלת הסרטן והגיע מלווה בנכדתו ,היתומה מאם ,להפנינג
שקיים סניף האגודה למלחמה בסרטן במסגרת "יום המעשים הטובים"
בחג הפורים במודיעין ,בניצוחה של שולה זק ,יושבת ראש הסניף בעיר.
יוסי צרויה ,יו"ר סניף כפר סבא הוזמן לשאת דברים בשם המתנדבים.
את הטקס חתמה להקת הרוק "עגיל זהב" ,להקה חובבת המנגנת
כבר שלוש שנים להיטי רוק מגוונים (בין חברי הלהקה נמנה משה בר
חיים ,חשב האגודה).
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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

-

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

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

• עזבון אוקסנברג איזבלה ז"ל ,פתח תקווה
• עזבון הוטר יוסף ז"ל ,חיפה
• עזבון זלסקי מריה ז"ל
• עזבון כהן ברכה ז"ל ,רחובות
• עזבון לוי ברכה ז"ל ,תל אביב
• עזבון לרר אדריאנה ז"ל
• עזבון פרנק פלורה ז"ל

• עזבון צינמון מרדכי ז"ל
• עזבון קורלרו מרים ז"ל
• עזבון קריו חוה ז"ל
• עזבון רוטשטיין אברהם ז"ל ,תל אביב
• עזבון רונגיל קלרה ז"ל ,ראשון לציון
• עזבון ריניה סופיה ז"ל
• עזבון רשף איתמר ז"ל ,כפר מסריק

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  – 2014האגודה למלחמה בסרטן
חבר חדש מסומן ב .* -

חבר שמסיים את תפקידו מסומן ב .** -

ועד מנהל

פרופ' א .צ'חנובר נשיא כבוד וחתן 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 המטולוג
איש ציבור
מר צ .נטע
אונקולוג ,מדען
פרופ' א .קוטן
אונקולוג ,מדענית
פרופ' ב .רגר

מועצה מייעצת

פרופ' א .צ'חנובר נשיא כבוד וחתן פרס נובל
פרופ' א .רובינזון יו"ר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,מנהל חברות
מר ל .רקנאטי
יו"ר האגף לקשרי חו"ל
גב' ר .שטרית
פרופ' ר .אפלבויים אונקולוגיה ,רמב"ם
יו"ר הר"י לשעבר
ד"ר י .בלשר
איש עסקים
ד"ר ש .בציא
אונקולוג
פרופ' ה .ברנר
כירורג
פרופ' א .דורסט
מדען
פרופ' י .ויץ
המטולוג
פרופ' א .זליגסון
אונקולוג
פרופ' ס .חייצ'יק
רדיולוג
פרופ' י .יצחק
אונקולוג
פרופ' י .כהן
כירורג
פרופ' ש .ללצ'וק
פרופ' מ .מיטלמן פנימאי
איש ציבור
מר צ .נטע
המטולוג
פרופ' ש .סלוין
אונקולוג
פרופ' א .סולקס
פרופ' י .סקורניק כירורג
דרמטולוגית
פרופ' א .עזיזי
אונקולוג
פרופ' מ .ענבר
אונקולוג
פרופ' ר .קטן
כירורג
פרופ' י .קלאוזנר
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מדענית
פרופ' י .קידר
מחנכת לבריאות
גב' ע .קמחי
מדענית
פרופ' ב .רגר
מדענית
פרופ' ו .רוטר
פרופ' א .רחמילביץ המטולוג
אפידמיולוג
פרופ' ג .רנרט
ח"כ
מר מ .שטרית
פרופ' מ .שלזינגר מדען
מומחה מדיניות בריאות
פרופ' מ .שני
יועץ האגודה לאפידמיולוגיה ובקרת סרטן ,אפידמיולוג
פרופ' ג .רנרט
יועץ האגודה לגילוי מוקדם סרטן העור ,דרמטולוג
ד"ר י .אלקלעי
יועץ האגודה לנושא עישון ונזקיו
פרופ' ב.ע .סלע

חבר נאמנים

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

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

** חבר שסיים תפקידו

ועדה לגילוי מוקדם
חבר ועדה משנת

*ד"ר ל .קינן-בוקר סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות ,שיבא
 2010חברה - 2014 ,יו"ר
2007
אונקולוגיה ,ברזילי
ד"ר פ .ברק
2006
אונקולוגיה ,רבקה זיו
פרופ' ג' .זידאן
2009
כירורגיה ,שערי צדק
פרופ' מ .כרמון
יו"ר החברה לגינקואונקולוגיה ,בי"ח כרמל 2010
פרופ' ע .לביא
2014
רפואת המשפחה ,הדסה
*פרופ' א .להד
2007
אורולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר נ .מבג'יש

2014
2007
2006
2006
2010
2006
2006

אורו-אונקו' ,דוידוף
*ד"ר ד .מרגל
אורולוג ,מרכז רפואי בני ציון ,חיפה
פרופ' ע .נתיב
גסטרואנטרולוגיה ,רבין
פרופ' י .ניב
ד"ר מ .סקלייר-לוי מכון הדמיה,שיבא
מכון הדמייה ,הדסה ע"כ
ד"ר ת .סלע
גנטיקה אונקולוגית,שיבא
פרופ' א .פרידמן
כירורג ,בי"ח המשפחה הקדושה
ד"ר מ .רמון
אפדימיולוג ,כרמל
פרופ' ג .רנרט

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
ד"ר ב .עוזיאלי
ד"ר ש .פרי
ד"ר ר .פפר
פרופ' ס .שטמר

 - 2013יו"ר
2006
2013

כירורגיה ,שערי צדק
אונקולוגיה ,בי"ח מאיר
דימות השד ,מרכז רפואי רבין
ראש אגף סיעוד בקהילה,
שירותי בריאות כללית
רפואת משפחה ,שירותי בריאות כללית,
מחוז מרכז
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,הדסה
פסיכו-אונקולוגיה ,מרכז דוידוף ,רבין
אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,רבין

ועדה לרישום ומעקב

2009
2006
2010
2013
2013
2010
2010

חבר ועדה משנת

 - 2014יו"ר
2008
2008
2008

*ד"ר ב .סילברמן מנהלת רישום סרטן לאומי
אונקולוגיה ,סורוקה
פרופ' ש .אריעד
אונקולוגיה ,הדסה
ד"ר א .שלמון
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר ת .ספרא
*ד"ר ל .קינן-בוקר סגנית מנהלת המרכז
לבקרת מחלות ,שיבא
מנהלת תיפעול מערך אונקולוגי ,רמב"ם
*ארנה קרן

ועדה להדרכה מקצועית

2014
2014

חבר ועדה משנת

 - 2013יו"ר

אונוקלוג ,איכילוב
ד"ר ע .וולף
יו"ר היוצאת של החברה הישראלית
ד"ר ת .אלוייס
למחלות שד ,אונקולוגיה ,קפלן
אונקולוג ,רבין
ד"ר ב .ברנר
כירורג-אונקולוג
פרופ' ח .גוטמן
אונקולוגית ,ביה"ח גליל מערבי נהריה
ד"ר ה .גולדברג
ד"ר נ .זיגלמן-דניאלי אונקולוגית ,מכבי שירותי בריאות
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2006
2013
2010
2010
2008

רפואת משפחה ,שירותי בריאות כללית 2010
פרופ' א .להד
2006
פרופ' ש .יזרעאלי המטו-אונקולוגיה ילדים ,שיבא
2008
המטולוג ,סורוקה
ד"ר א .לוי
2008
אונקולוגיה ,אסף הרופא
פרופ' א .סלע
רפואת המשפחה ,שירותי בריאות כללית 2013
ד"ר ר .רוזנברג
פרופ' ש .שניבאום כירורגיה ,סוראסקי ת"א ,יו"ר הנכנס
2005
של החברה הישראלית למחלות שד

ועדת מחקר

חבר ועדה משנת

 - 2013יו"ר
פרופ' א .פיקרסקי קלינאי ,מדען ,הדסה ע"כ
2006
פרופ' ד .אנגלברג מדען ,האוניברסיטה העברית
2013
אונקולוג ,סורוקה
פרופ' ש .אריעד
2008
פרופ' מ .בן-הרוש המטו-אונקולוגיה ילדים ,רמב"ם
2013
אוניברסיטת תל אביב
פרופ' ע .בן ברוך
*ד"ר ע .בן-יהודה משרד הבריאות ,לשכת המדען הראשי 2014
2010
אונקולוגיה ,שערי צדק
פרופ' א .גביזון
2010
כירורגיה ,רבין
פרופ' ח .גוטמן
2010
אורולוגיה ,הדסה ע"כ
פרופ' ע .גפרית
2013
עבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' מ .כהן
מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה,
פרופ' א .ליבנה
2010
אוניברסיטת בן-גוריון
2006
פרופ' א .לוי-להד גנטיקה ,שערי צדק
2006
מדען ,אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' א .ניר
2013
פרופ' י .סמואלס מדענית ,מכון ויצמן
2007
פרופ' ב .קאופמן אונקולוגיה ,שיבא ונציגת ציבור
2005
אונקולוגיה,שיבא
פרופ' ר .קטן
2009
אפידימיולוג ,כרמל
פרופ' ג .רנרט
2005
פרופ' ע .שפילברג המטולוגיה ,אסותא

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

עבודה סוציאלית,
 ,2004יו"ר מ2013-
אוניברסיטת חיפה
ראש היחידה לטיפול פליאטיבי,
2010
מרכז דוידוף
2004
עבודה סוציאלית ,דוידוף ,רבין
2007
אונקולוגית ,שיבא ונציגת ציבור
2013
פסיכואונקולוג ,מרכז דוידוף ,רבין

ועדת השתלמויות חו"ל
ד"ר ר .ברגר
ד"ר ת .אלוייס

חבר ועדה משנת

אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,קפלן
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חבר ועדה משנת

 - 2013יו"ר
2013

אורולוגיה ,רבין
פרופ' ז' .בניאל
מפקחת סיעוד ,אונקולוגיה ,שיבא
גב' ש .בן עמי
המרכז לבריאות השד ,רמב"ם
ד"ר ל .אלדור
פרופ' ע .מרימסקי אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א,
יו"ר האיגוד לאונקולוגיה
אונקולוגיה ,דוידוף ,רבין
פרופ' א .סולקס
פסיכואונקולוגיה ,שניידר
גב' ע .קליין
פרופ' י .קפלושניק אונקולוגית ילדים ,סורוקה
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ ומשרד הבריאות
ד"ר א .שלמון

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
מנהל חברות
רו"ח

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

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

ועדה מייעצת בנושא מסרטנים
ד"ר א.שטרן
גב' ר .אשכנזי
פרופ' מ .ברחנא
ד"ר ש .ברנר
ד"ר ס .גלברג
פרופ' א .גרוטו
ד"ר א .וינר
ד"ר ר .ורסנו
גב' ד .כהן
פרופ' י .כהן
מגר' י .כץ
מר מ .לויטה
ד"ר ע .לוינגר

2009
2006
2013
2008
2013
2013
2006
2010

חבר ועדה משנת

 - 1993יו"ר
2001
2014
2002
2005
חבר ועדה משנת

 - 2000יו"ר
2009
2005
2000
2005
2010
חבר ועדה משנת

 - 2014יו"ר
מנהל המרכז להערכות סיכונים,
 - 1998חבר
מכון גרטנר
2003
משרד החקלאות
יח' לרישום סרטן במשרד הבריאות לשעבר 2003
1990
יועץ בנושא איכות ובריאות הסביבה
ראש אגף קרינה ורעש,
2008
המשרד להגנת הסביבה
ראש שירותי בריאות הציבור,
2008
משרד הבריאות
2004
רמב"ם
2004
שירותי מזון ותזונה ,מ .הבריאות
1999
משרד הבריאות
2003
אונקולוג
רוקח מחוזי ,מחוז השפלה ,מ .הבריאות 2004
1995
פיזיקאי,סוראסקי ת"א
2004
פיזיקאי ,בי"ח הדסה ע"כ

ד"רי .שחם
ד"ר ל .קינן-בוקר
פרופ' י .לרמן
ד"ר א .מצנר
ד"ר א .נאמן
אינג' צ .ענבי
ד"ר ל .פושנוי
מר א .פרדו
ד"ר א .פריאל
ד"ר ש .קנדל
פרופ' י .ריבק
פרופ' ת .שוחט
פרופ' ט .שלזינגר
ד"ר ס .נתניהו

מומחית למסרטנים,
רופאה ראשית של שירות עובדי המדינה
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות
ראש המרכז לרפואה תעסוקתית,
שרותי בריאות כללית
ראש תחום מדע ,לשכת מדען,
המשרד להגנת הסביבה
מומחה קרינה
מומחית לאבק מזיק
רופאה ראשית ,משרד התמ"ת
מרכז לאיכות הסביבה
אוניברסיטת בן-גוריון
שדות אלקטרו-מגנטיים ,נחל שורק
ראש המכון הארצי לבריאות תעסוקתית
מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות
פיזיקה גרעינית ,נחל שורק
מדענית ראשית ,המשרד להגנת הסביבה

ועדות עדכון
ד"ר פ .פבלוצקי
ד"ר א .אבינוח
פרופ' א .אינגבר
*ד"ר א .אמיתי
ד"ר י .אלקלעי
פרופ' ח .גוטמן
פרופ' ר .ברגמן
ד"ר ל .גלעד
*ד"ר א .הרמן
ד"ר ר .וולף
ד"ר א .וינקלר
פרופ' א .חודק
ד"ר מ .לוטם
פרופ' ד .מימוני
מגר' א .מרום
ד"ר נ .נתנזון
ד"ר ד .עדאל
ד"ר פ .פלדמן
ד"ר י .פפו
ד"ר י .צילינסקי

עור

דרמטולוגיה ,שיבא
פתולוגיה ,וולפסון
דרמטולוגיה ,הדסה ע"כ
דרמטואונקולוגיה ,רבין ,דוידוף
דרמטולוגיה ,מכבי שירותי בריאות,
יו"ר האיגוד לדרמטולוגיה
כירורגיה ,רבין
דרמטולוגיה ,רמב"ם
דרמטולוגיה ,הדסה
כירורגיה פלסטית ,וולפסון
דרמטולוגיה ,בי"ח קפלן
יו"ר האיגוד לכירורגיה פלסטית
דרמטולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
דרמטולוגיה ,רבין
ע .בכיר למנהלת אגף הרוקחות,
משרד הבריאות
דרמטולוגיה ,שיבא
דרמטולוגיה ,רבין
דרמטולוגיה ,שירותי בריאות כללית
כירורגיה ,אסף הרופא
פלסטיקה ,שיבא

1994
2009
2002
2009
1995
1998
2006
1998
2004
2002
1991
2009
1987
2011

הצטרפות

2004
2001

*ד"ר א .רישפון
פרופ' ל .רוזנברג
פרופ' י .שכטר
ד"ר מ .לנדאו
ד"ר א .סקופ

ריאות

2004
2005
2009
2004
2001
2001

הצטרפות

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

2014
2001
2009
2001
2007
2014
2005
2007
2001
2001
2006

מרפאה גילוי מוקדם סרטן העור ,איכילוב
פלסטיקה ,סורוקה
אונקולוגיה ,שיבא
עור ,וולפסון
עור ,שיבא

מערכת העיכול
ד"ר א .בני
פרופ' ד .אדרקה
פרופ' ג .אמיר
ד"ר י .אילן
ד"ר א .אידלביץ
פרופ' נ .ארבר
ד"ר ע .בנימינוב
ד"ר ב .ברנר
*ד"ר ט .גולן
*ד"ר ר .גבע
פרופ' פ .גרייף
ד"ר א .הוברט
ד"ר נ .וולך
ד"ר י .זיו
פרופ' י .ניב
פרופ' צ .פיירמן
*ד"ר ב .פרסון

2014
2002
2001
2012
2012

אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,שיבא
פתולוגיה דרכי העיכול ,הדסה ע"כ
פנימית ,הדסה ע"כ
גסטרו ,קפלן
גסטרואנטרולוגיה ,סוראסקי ת"א
הדמיית מערכת עיכול ,מאיר
אונקולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,שיבא
גסטרו ,איכילוב
כירורגיה ,רבין
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
אונקולוגיה ,אסף הרופא
גסטרואנטרולוגיה ,אסף הרופא
גסטרואנטרולוגיה ,רבין
גסטרואנטרולוגיה ,הלל יפה
כירורג מעי גס ,כרמל
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2003
2009
2001
2013
2001
2005
2009
2004
2001
2008
2009
2001
2014
2001
2014
2001
הצטרפות

2001
2013
2009
2001
2013
2005
2009
2005
2014
2014
2001
2001
2006
2004
2001
2001
2014

אונקו-גנטיקה ,שיבא
פרופ' א .פרידמן
גב' ר .ציפרשטיין אחות סטומה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,מאיר
פרופ' ב .קליין
כירורג ,קפלן
פרופ' ח .קשתן
פרופ' א .ריבקינד כירורגיה ,הדסה ע"כ
*ד"ר ע .שחם-שמואלי גידולי מערכת העיכול ,שיבא
אונקולוגיה ,שיבא
פרופ' ע .שני
פרופ' ש .שניבאום כירורגיה ,סוראסקי ת"א ,יו"ר הנכנס
של החברה הישראלית למחלות שד

שד
אונקולוגיה ,קפלן
ד"ר נ .בן-ברוך
יו"ר היוצאת של החברה הישראלית
ד"ר ת .אלוייס
למחלות שד ,אונקולוגיה ,קפלן
אונקולוגית רדיותרפיה ,שיבא
ד"ר מ .בן דוד
כירורגיה פלסטית ,סוראסקי ת"א
ד"ר י .ברנע
כירורגיה  ,רבין
פרופ' ח .גוטמן
אונקולוגיה ,נהריה
ד"ר ה .גולדברג
כירורגיה ,רמב"ם
ד"ר ד .הרשקו
כירורגיה פלסטית ,שיבא
ד"ר א .וינקלר
ד"ר נ .זיגלמן-דניאלי אונקולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר א .ניסן
עו"ס ,קפלן
*גב' ג .כהן
כירורגיה ,סורוקה וקופ"ח לאומית
ד"ר ו .כץ
כירורגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ע .כרמון
אונקולוגית ,דוידוף
ד"ר ר .ירושלמי
אונקולוגיה ,אסף הרופא
ד"ר א .עברון
פיזיותרפיה ,סוראסקי ת"א
גב' ר .פלג
*ד"ר ש .פאלוך-שמעון יחידת השד ,שיבא
כירורגיה ,שיבא
פרופ' מ .פפא
אונקולוגיה ,רמב"ם
ד"ר ג' .פריד
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
פרופ' ת .פרץ
פרופ' ב .קאופמן אונקולוגיה,שיבא
אחות מתאמת שד ,הדסה ע"כ
ד"ר א .קדמון
כירורגיה ,סורוקה
ד"ר מ .קורץ
אונקולוגיה ,מאיר
פרופ' ב .קליין
כירורגיה פלסטית ,שיבא
ד"ר ח .קפלן
פתולוגיה ,רמב"ם
פרופ' מ .קרנר
בריאות השד ,אסף הרופא
*ד"ר ת .קרני
אונקולוגיה ,רבין
ד"ר ש .ריזל
כירורגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר י .שטדלר
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2001
2001
2005
2005
2005
2014
2006
2001
הצטרפות

2001
2006
2012
2012
2001
2004
2008
2007
2003
2004
2014
2007
2012
2012
2001
2006
2014
2004
2008
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2014
2009
2001

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

אורולוגיה ,בני ציון
אורולוגיה ,דוידוף ,רבין
אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
אורולוגיה ,סוראסקי ת"א
אורולוגיה ,בי"ח מאיר
אורולוגיה ,אסף הרופא
סיעוד ,שיבא
אורולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,אסף הרופא
אורולוגיה ,הדסה ע"כ
אונקולוגיה ,רבין
אורולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,בי"ח האיטלקי
גידולי דרכי השתן ,בי"ח מאיר

נוירו-אונקולוגיה
נוירו-אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר פ .בוקשטיין
נוירו-אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר ד .בלומנטל
*ד"ר א .טליאנסקי נוירו-אונקולוגיה ,שיבא
המטו-אונקולוגיה ילדים ,דנה ילדים
*ד"ר ד .לוין
נוירולוגיה ,רבין
ד"ר ש .מימון
נוירו-אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
פרופ' ט .סיגל
עבודה סוציאלית ,שיבא
גב' ר .סיט
אונקולוגיה ,שיבא
ד"ר ר .פפר
ד"ר צ .צוק-שינא נוירו-אונקולוגיה ,רמב"ם
פרופ' צ .רפפורט נוירו-כירורגיה ,רבין
פרופ' ש .קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ילדים ,סוראסקי ת"א
נוירו-כירורגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' צ .רם
נוירופסיכולוגיה ילדים,
ד"ר מ .שדה
האגודה למלחמה בסרטן
נוירו-כירורגיה ,שיבא
ד"ר ר .שפיגלמן

ילדים
המטו-אונקולוגית ילדים ,שניידר
פרופ' י .יניב
המטו-אונקולוגית ילדים ,רמב"ם
ד"ר ר .אלחסיד
פרופ' מ .בן-הרוש אונקולוגית ילדים ,רמב"ם
אונקולוגית ילדים ,הדסה ע"כ
ד"ר מ .וינטרוב
*ד"ר א .לנדאו-נוף רדיותרפיה ,שיבא

הצטרפות

2001
2008
2002
2009
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2009
2001
2004
2001
2013
הצטרפות

2008
2008
2014
2014
2002
2001
2001
2002
2001
2009
2001
2001
2002
2001
הצטרפות

2001
2009
2001
2002
2014

נוירו-כירורגיה ,שניידר
ד"ר מ .מיכוביץ'
רדיותרפיה ילדים ,רבין
פרופ' א .פניג
פרופ' ש .קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' י .קפלושניק המטו-אונקולוגית ילדים ,סורוקה
המטו-אונקולוגית ילדים ,שיבא
פרופ' ג .רכבי
אנקולוגית ילדים ,שיבא
פרופ' ע .תורן
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר נ .רמו
נוירו-פסיכולוגיה ילדים,
ד"ר מ .שדה
האגודה למלחמה בסרטן

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

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

גניקו-אונקולוגיה
ד"ר ש .ריזל
*ד"ר א .בן אהרון
פרופ' ע .בלר
פרופ' ג .בן-ברוך
ד"ר ד .גריסרו
פרופ' א .כהן
ד"ר ח .לבבי
*ד"ר ע .לביא
*פרופ' ט .לוי
פרופ' א .לוי-להד
פרופ' ד .מאירוב
ד"ר ת .ספרא
*ד"ר א .עמית
ד"ר ר .פפר
ד"ר ע .פישמן
פרופ' א .פניג

אונקולוגיה ,רבין
גינקואונקולוגיה ,רבין
גניקואונקולוגיה ,שערי צדק
גניקואונקולוגיה ,שיבא
גניקולוג ,סוראסקי ת"א
גניקולוג ,מאיר
גניקואונקולוגיה ,רבין
יו"ר האיגוד לגניקואונקולוגיה
גניקו-אונקולוגיה ,וולפסון
גנטיקה ,שערי צדק
גניקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
גניקואונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,שיבא
יו"ר האיגוד לגניקואונקולוגיה לשעבר
אונקולוגיה ,רבין

2001
2009
2001
2002
2001
2004
2002
2001
הצטרפות

2001
2004
2004
2001
2009
2001
2002
2014
2001
2001
2014
2001
2001
הצטרפות

2001
2013
2008
2001
2007
2005
2004
2007
2001
2001
2001
2007
2014
2001
2001
2001

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

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 ,שיבא
אונקולוגיה ,שערי-צדק
אונקולוגיה ,איכילוב
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,רבין
מיקרוביולוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון
אונקולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,שיבא

המטו-אונקולוגיה
פרופ' ד .בן-יהודה המטולוגיה ,הדסה ע"כ
המטולוגיה ,הדסה ע"כ
פרופ' י .אור
המטולוגיה ,איכילוב
*ד"ר ע .אביבי
פרופ' ר .אפלבוים אונקולוגיה ,רמב"ם
המטו-אונקולוגית ילדים ,וולפסון
פרופ' ע .באלין
לימפומה ,דוידוף רבין
*ד"ר ע .כהן
המטולוג ,סורוקה
ד"ר א .לוי
פרופ' מ .מיטלמן פנימית ,סוראסקי ת"א
המטולוגיה ,שיבא
פרופ' א .נגלר
פרופ' א .נפרסטק המטולוגיה ,סוראסקי ת"א
השתלות ,רמב"ם
*ד"ר צ .צוקרמן
המטולוגיה ,רמב"ם
פרופ' י .רואו
המטולוגיה ,רבין
ד"ר פ .רענני
פרופ' ע .שפילברג המטולוגיה ,אסותא
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הצטרפות

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

2004
2001
2014
2001
2001
2001
2001
2001
2009
2001
הצטרפות

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

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

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

אורתופדיה
אורתופדיה ,רבין
ד"ר נ .אוחנה
אורותופדיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' י .ביקלס
אורתופדיה ,הדסה
*ד"ר ד .כץ
אורתופדיה ,שיבא
*ד"ר ב .ליברמן
השירות לגידולי עצם ורקמה רכה,
* ד"ר ד .לוין
בי"ח דנה לילדים
אורתופדיה ,רמב"ם
ד"ר נ .מאושר
אורתופדיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר ג .מוזס
פרופ' ע .מרימסקי אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אורתופדיה ,רבין
פרופ' מ .סלעי
אורתופדיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ע .פייזר

גידולי ראש-צוואר
פרופ' ד .אופיר
*ד"ר א .גלוק
*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

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

פסיכו-אונקולוגיה
פרופ' ל .ביידר
ד"ר מ .בראון
פרופ' ר .יעקובי

פסיכו-אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
פסיכו-אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
חוג לפסיכולוגיה ,אוני' ת"א
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הצטרפות

2001
2001
2009
2001
2009
2009
2004
2001
2001
2001
הצטרפות

2009
2007
2014
2014
2014
2002
2002
2002
2002
2009
הצטרפות

2002
2014
2014
2005
2002
2002
2013
2002
2002
2001
2014
הצטרפות

2002
2007
2002

פרופ' מ .כהן
פרופ' ש .כרמל
*גב' ד .לולב
ד"ר ש .פרי

שירות סוציאלי ,רמב"ם
המרכז הרב-תחומי לחקר הזקנה,
אוני' בן-גוריון
פסיכו-אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,רבין

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

רפואה משלימה
רפואה משלימה ,מרכז דוידוף
ד"ר ע .כספי
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
פרופ' א .רובינזון
רפואה משלימה ,סוראסקי ת"א
ד"ר נ .אסנה
אונקולוגיה ,שיבא
פרופ' ד .אדרקה
*פרופ' ע .בן-אריה רפואת משפחה ,מרכז רפואי לין
אונקולוגיה ,רמב"ם
ד"ר ג .בר-סלע
פרמקולוגיה ,העמק
ד"ר ל .גולדשטיין
רפואה משלימה ,שיבא
ד"ר י .זיו-נר
מחקרים ברפואה משלימה ,סוראסקי ת"א
ד"ר ש .לב-ארי
רפואה משלימה ,סוראסקי ת"א
ד"ר י .מיימון
פרופ' ש .פינטוב רפואה משלימה ,אסף הרופא
רפואה משלימה ,קופ"ח כללית
ד"ר מ .פרנקל
אונקולוגיה ,בי"ח איטלקי
פרופ' א .קוטן
אונקולוגיה ,שיבא
פרופ' ר .קטן
פנימית ,בני ציון
ד"ר א .שיף
"מכבי טבעי" ,קופ"ח מכבי
ד"ר ל .שכטר

2004
2002
2014
2002
הצטרפות

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

2006

2002
2014
2004
2008
2002
2008
2008
2002
2012
2002
2002
2007
2002

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

אנדוקרינולוגיה
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ ומשרד הבריאות
ד"ר א .שלמון
אנדוקרינולוגיה ,כרמל
*ד"ר א .בר-און
ד"ר ס .גרוזינסקי אנדוקרינולוגיה ,רבין
רפואה גרעינית ,אסף הרופא
*ד"ר ח .גולן
אנדוקרינולוגיה ,הדסה ע"כ
פרופ' ד .גרוס
פרופ' צ .דיקשטיין אנדוקרינולוגיה ,בני ציון
רפואה גרעינית ,אסף הרופא
ד"ר ת .הורן
אונקולוגיה ,איכילוב
*ד"ר ע .וולף
אנדוקרינולוגיה ,אסף הרופא
ד"ר מ .וויס
אונקולוגיה ,זיו
פרופ' ג' .זידאן
אנדוקרינולוגיה ,שיבא
ד"ר א .כהן
אנדוקרינולוגיה ,סורוקה
ד"ר א .ליאל
רפואה גרעינית ,רבין
ד"ר ש .מכליס
איזוטופים ,מאיר
ד"ר מ .מלול
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ב .עוזיאלי
*ד"ר א .רובינשטוק אנדוקרינולוג ,מומחה בלוטת התריס ,לין
אנדוקרינולוגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' נ .שטרן

הצטרפות

2004
2004
2008
2004
2009
2008
2004
2004
2009
2004
הצטרפות

2008
2014
2008
2014
2008
2005
2005
2014
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2014
2005

יועצים

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

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

הנהלה ומנהלי מחלקות
מ .זיו ,מנכ"ל
מ .בר חיים ,חשב
ס .קסוטו ,רכזת ועדות ופרויקטים
ע .פלג-אולבסקי ,דוברת ומנהלת מחלקת הסברה
י .קרני ,מנהל מחלקת סניפים ורמ"ט הקש בדלת
ר .קלמפרר ,מנהלת מחלקת שיווק ושיתופי פעולה
עו"ס א .שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
ר .עידן ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש
א .דוד ,מנהל מחלקת משק
ס .שמעון ,אחראי שירות מערכות מידע
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האגודה למלחמה בסרטן
רשימת הסניפים
משרד ראשי ומטה האגודה למלחמה בסרטן
בית מטי  -לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח' רביבים  ,7גבעתיים ,ת.ד5310302 ,437.
טל ,03-5721616 .פקס03-5719578 .
מטה הסניפים ו"הקש בדלת" מנהל מח' סניפים ומבצע "הקש בדלת"  -מר יונתן קרני
טל ,03-5721699 .פקס03-5732327 .
מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית  -מר פאתן גאטאס
המרכז לבריאות האישה בבית החולים האיטלקי ,ת.ד ,20064.נצרת1615001 ,
טל ,04-6550655 .פקס ,04-6467507 .נייד050-5366762 .
מנהלת סניפי צפון  -גב' עליזה שולצר
מתחם האגודה למלחמה בסרטן בחיפה  -מרכז הפעילות והתמיכה ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט,
בית אהרון ואולגה רוזנפלד ,רח' אהרון רוזנפלד  ,25בת גלים ,חיפה
טל ,04-8511712 .נייד ,050-2099418 .פקס1-153-48511712 .
אבן יהודה

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

אום אל-פחם

עיריית אום אל-פחם
שכונת מחאג'נה ליד הדואר ,ת.ד3001012 ,1112.
טל04-6310128 .

אופקים

יו"ר  -מר רפי בטיטו
רח' הרב קוק ,מקלט מס' 13
שעות וימי פעילות :א' ,15:00-19:00 :ג'16:00-19:00 ,10:00-12:00 :
נייד052-2965604 .

אשדוד

יו"ר  -מר משה בנאי
רח' ויצמן פינת בן צבי ,רובע ב' ,ת.ד ,5061 .אשדוד
שעות וימי פעילות :א' וד' ,10:00-13:00 :אחה"צ17:00-19:00 :
טל ,08-8563863 .נייד משה בנאי050-7813625 :
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אשקלון

יו"ר  -מר שמעון זיו
מתנ"ס ברנע ,רח' הר כנען 20
טל08-6842838 .
נייד שמעון זיו052-5590400 :

אילת

נירה ביטון
נייד050-4442144 .

באר שבע

יו"ר  -מר אריה קליינמן ,רכזת  -גב' יעל קוזיול
בית אביסרור ,רח' בן צבי 7
שעות וימי פעילות :א' עד ה'8:00-16:00 :
טל ,08-6271228 .פקס08-6286003 .

בית שאן

יו"ר  -גב' רחל בטיטו ,רכזת  -גב' חנה דדון
עמותת הגיל השלישי ,רח' ירושלים הבירה  ,2ת.ד643 .
שעות וימי פעילות :יום א'  ,16:00-18:00יום ג' 10:00-12:00
טל ,04-6060338 .נייד חנה דדון050-4343442 :

בית שמש

יו"ר  -גב' נעמי סמפסון ,רכזת  -גב' נטליה בוצ'כניקוב
בית דיור לקשיש ,רח' המשלט 39
נייד נעמי סמפסון050-3019601 :

בת ים

יו"ר  -גב' יהודית מנצור
שד' העצמאות  51א' דירה 2
נייד יהודית מנצור054-6203660 :

גבעתיים

יו"ר  -גב' דליה סולקין
רח' ויצמן  ,47גבעתיים5337209 ,
שעות וימי פעילות :יום ג' 10:00-14:00
טל03-5712606 .

דימונה

יו"ר  -מר אברהם אזרזר
ת.ד ,429 .ליד קופת חולים ד' ,דימונה
ימים ושעות פעילות :א' עד ה' 9:00-13:30
יום ג'  ,16:00-19:00טל08-6551658 .

הוד השרון

יו"ר  -גב' אריאלה צדיק ,רכז  -מר מיכאל לס
בית ספר שילה ,רח' אסירי ציון 1
שעות וימי פעילות :יום ב'  -בתאום טלפוני
נייד אריאלה צדיק054-4490535 :
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הרצליה

יו"ר  -מר שלמה ברקמן
טל09-9542168 .

זכרון יעקב

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

חדרה

יו"ר  -גב' רבקה קרן ,רכזת  -גב' שוש קריצ'מן
בנין ההנהלה הציונית ,רח' הבנים  ,7חדרה
טל ,04-6303810/1 .נייד רבקה קרן054-2471168 :

חולון

יו"ר  -גב' יונה אלון
רח' עין יהב ,4חולון
טל ,03-5033122 .נייד יונה אלון050-5808080 :

חיפה

יו"ר  -מר בני ברנשטוק ,רכזת  -גב' נעמי כפרי
מתחם האגודה למלחמה בסרטן בחיפה
מרכז הפעילות והתמיכה "חזקים ביחד" ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט,
בית אהרון ואולגה רוזנפלד ,רח' אהרון רוזנפלד  ,25בת גלים ,חיפה
שעות וימי פעילות :א' עד ה' 8:00-16:00
טל ,04-8511715/7 .פקס04-8511716 .

חצור הגלילית

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

טייבה

רכזת  -גב' פדווא עבד אלקאדר
טל09-7685480 .

טבריה

יו"ר  -גב' דליה קוקוש סלוצקי ,רכזת  -גב' מיכל דהאן
לשכת הבריאות המחוזית ,רח' אלחדיף  ,40ת.ד ,639.טבריה
שעות וימי פעילות :יום ב' בין 10:00-12:00
טל04-6792579 .
נייד דליה סלוצקי ,050-2819533 :נייד מיכל דהאן052-2254333 :

טירת הכרמל

יו"ר  -גב' סילבי כהן ,רכזת  -גב' רותי מואיל
בית המתנדב ,רח' האלה  ,8טירת הכרמל
טל ,04-8711789 .נייד סילבי כהן052-5273311 :
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יקנעם עלית

יו"ר  -מר ויקטור מורד
בנין המועצה המקומית ,רח' התמר  ,4יקנעם עילית
שעות וימי פעילות :יום ב' ( 18:00 - 16:30בתיאום מראש)
טל ,04-9596041 .נייד ויקטור מורד052-8744866 :

ירושלים

יו"ר  -עו"ד אתיה שמחה ,רכזת  -גב' רותי בן גיאת
מתחם האגודה למלחמה בסרטן בירושלים
מרכז הפעילות והתמיכה "חזקים ביחד" ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר
משרדי האגודה ע"ש יצחק קוקיא ,רח' יד חרוצים  ,3תלפיות ,ירושלים
שעות וימי פעילות :א' עד ה' 8:00-16:00
טל ,02-6256721,02-6233599 .פקס02-6256497 .

כפר יונה

יו"ר  -גב' ישראלה רוזן
רח' רמב"ם  ,9בניין פיקוח ומשטרה
טל ,09-8942499 .נייד ישראלה רוזן052-4455005 :

כפר סבא

יו"ר  -מר יוסי צרויה ,רכזת  -גב' חוה צרויה
רח' זאב גלר  ,4כפר סבא
טל ,09-7603795 .פקס09-7453284 .

כרמיאל

יו"ר  -גב' אבלין דסה ,רכזת  -גב' שרה שרון
רח' חבצלת  ,1פינת נשיאי ישראל ,כרמיאל
שעות וימי פעילות :יום א'  ,13:00-15:00ימי ב' וג' ,10:00-12:00
יום ג'  13:00-15:00 -בשפה רוסית.
טל ,04-9081491 .נייד אבלין דסה054-4611516 :

מג'אר

רכז  -מר עאטף עבד (אבו בסאם)
כביש ראשי בניין פוארסי ,ת.ד ,419.מג'אר2012800 ,
טל04-6782442 .

מגדל העמק

יו"ר  -מר ישראל וקנין ,רכזת  -גב' אורנה אמיתן
רח' חיל האוויר  ,2מגדל העמק
שעות וימי פעילות (בתאום מראש) :יום ג' 19:00-17:00
טל04-6440254 .
נייד ישראל וקנין ,054-4641111 :נייד אורנה אמיתן050-6717000 :

מודיעין

יו"ר  -גב' שולה זק
קניון עזריאלי מודיעין  ,רח' לב העיר  ,2מודיעין
שעות וימי פעילות :יום א' 10:00-12:00
טל ,08-6495389 .נייד שולה זק054-8044694 :
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מעלות כפר ורדים

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

נהריה

יו"ר  -גב' וייס מרילה
נייד052-2824191 .

נצרת

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

נצרת עילית

יו"ר  -מר אלכס גדלקין ,רכזת  -גב' חנה מאירסון
רח' ליבנה  ,2נצרת עילית
טל ,04-6362724 .נייד אלכס גדלקין052-4732331 :

נתניה

רכזת  -עד אוגוסט  - 2014גב' דינה רוטשילד
מאוגוסט  2014ואילך  -גב' סיגל אקל
רח' רמז  13קומה 8
שעות וימי פעילות :א'-ה' 10:30-16:30
טל ,09-8344268ֿ.פקס09-8846279.

סח'נין

רכז  -מר תופיק חלאילה
שכ' צפונית ,ת.ד ,4057.סח'נין3081000 ,
טל ,04-6743496 .נייד054-7602230 .

עילבון

רכז  -ד"ר חנא מועלם
בתוך המועצה המקומית
טל04-6782562 .

עכו

יו"ר  -גב' סוניה שקד ,רכזת סוזי פרץ
מתנ"ס  -בית קדם ,רח' פנקס  ,12עכו
שעות וימי פעילות :ימי ב' וד' 16:00-18:30
טל ,04-9916698 .נייד סוניה שקד052-2819979 :

עפולה

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

ערד

יו"ר – ד"ר דני שור ,רכזת -גב' תרצה גולדמן מרגליות
רח' חן  ,12/6ת.ד ,523 .ערד
טל ,08-9958810 .נייד ד"ר דני שור052-3595925 :

144

פרדס חנה-כרכור

יו"ר  -גב' אורלי מנג'ם
בית יד לבנים ,רח' דרך הבנים ,פרדס חנה-כרכור
שעות וימי פעילות :ב' ,ג' ,ה' 8:00-12:00
נייד אורלי מנג'ם054-5654360 :

פתח תקוה

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

צפת

יו"ר  -גב' שולמית גנון
מכון אונקולוגי ,המרכז הרפואי זיו ,צפת
שעות וימי פעילות :יום א' 10:00-12:00
טל ,04-6827947 .נייד שולמית גנון052-3738762 .

קריית אונו

מתנדבת  -גב' צביה האוז
נייד054-3050356 .

קריית אתא

יו"ר  -גב' בת שבע יהב
טל052-2375804 .

קריית ביאליק

יו"ר  -מר סמי בניסטי ,רכזת  -גב' מרים קלמפנר
בית "מקום חם בלב" (בית המתנדב)
רח' הפלמ"ח  ,51קריית ביאליק
שעות וימי פעילות :יום ב'  ,16:30-18:30יום ד'( 16:30-19:30 :בתיאום מראש)
טל04-8691437 .

קריית חיים

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

קריית טבעון

יו"ר  -מר אורי בנגר ,רכזת -גב' אילנה שמואלי
מתנ"ס רח' דגניות  ,12קריית טבעון
שעות וימי פעילות בתיאום מראש
טל ,04-9833220 .נייד אילנה שמואלי050-2849756 :

קריית ים

יו"ר  -גב' ברכה ארז
נייד ברכה ארז052-3901846 :

קריית מוצקין

יו"ר  -גב' סאלי כץ ,רמ"ט  -מר מוטי דגן
מתנ"ס בן גוריון ,שד' בן גוריון  ,76קריית מוצקין
שעות וימי פעילות :יום ג' 17:00-20:00
טל04-8732161 .
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קריית שמואל

רכזת  -גב' צילה שנורמכר
מרכז פיס קהילתי ,שד' הרא"ה  ,19קריית שמואל
שעות וימי פעילות :יום ב'  ,16:30-18:00יום ג' 10:00-10:00
טל( 04-6201031 .ניתן להשאיר הודעה)

קריית שמונה

יו"ר  -גב' סילבי פרטוק
מרכז "תקוותנו" ,רח' טרומפלדור  ,32קריית שמונה
שעות וימי פעילות :יום א' 16:00-18:00
טל ,04-8573045 .נייד סילבי פרטוק050-7496710 :

ראש העין

יו"ר  -מר אברהם פורת
בית המתנדב ,רח' סמדר  ,12ראש העין
נייד אברהם פורת052-6060497 :

ראשון לציון

יו"ר  -גב' רות אברמוביץ
בית העולה ,רח' אגוזי  ,1ראשון לציון
שעות וימי פעילות :יום ב' 10:00-12:00
טל03-9565506 .

רחובות

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

רמלה

יו"ר  -גב' רחל הראל ,רכזת  -גב' סילבי זרביב
נייד רחל הראל052-2210420 :

רמת גן

רכזת  -גב' טובה בר
רח' קריניצי  5רמת גן5245309 ,
טל03-6724727.

רמת השרון

יו"ר  -גב' מירי ראודניץ ,רכזת  -גב' מירה לביא
נייד מירי ראודניץ050-6611897 .

רעננה

יו"ר  -גב' אורה שני ,רכז  -מר ילי קרליך
טל ,09-7745992 .נייד אורה שני052-8656505 :

תל אביב

גב' שוש שוורץ
רחוב רביבים  ,7גבעתיים
שעות וימי פעילות :א' עד ה'7:00-15:30 :
טל ,03-5721642 .פקס03-5717100 .
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משרד ראשי
גבעתיים ,רח’ רביבים 7
ת.ד ,437 .מיקוד 53103
טל03-5721616 :
פקס03-5719578 :
מטה הסניפים ו”הקש בדלת“
מנהלת מחלקת סניפים
ומבצע הקש בדלת
גב’ רבקה בליסטרא
טלפון03-5721699 :
פקס03-5732327 :
אגף השיקום
בית מטי ,לזכרה של
מטילדה רקנאטי
גבעתיים ,רח’ רביבים 7
טל03-5721678 :
מעון קלור
גבעתיים ,רח’ רביבים 7
מיקוד 53103
טל03-5721623/4/7 :
ניצוץ של תקווה
גבעתיים ,רח’ טייבר 12
מיקוד 53418
טל03-5732166/7 :
מחלקת תרומות
גבעתיים ,רח’ רביבים 7
טל1-800-35-46-46 :

פעילות האגודה למלחמה בסרטן בישראל )ע"ר(
בעד החולים ונגד המחלה
• תמיכה ומימון מחקרים בתחום הסרטן
• ייזום והפעלת תוכניות לגילוי מוקדם
• סיוע ו/או מתן שירותים רפואיים בבתי חולים ובקהילה
• רכישת ציוד רפואי חדשני ומתוחכם לאבחון מוקדם ולטיפול
• סיוע בהקמה ,בהרחבה ובשיפוץ מחלקות לאבחון ,טיפול ,אשפוז ורווחה
• הפעלת תוכניות מגוונות לשיקום ולרווחת חולים ,מחלימים ובני משפחותיהם
• הפעלת תוכניות הדרכה לצוות המקצועי המטפל בחולי סרטן
• פעילות הסברה לציבור הרחב לגבי חשיבות המניעה והגילוי המוקדם
• פעילות לקידום זכויות חולים ומחלימים מסרטן ,לשיפור איכות חייהם ולרווחתם

טלמידע
שירות מידע טלפוני
1-800-599-995

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

האגודה למלחמה בסרטן  -לחיים בריאים

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.

